เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๐
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากวาสายสะพาย เนื่องในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมทั้ ง สิ้ น ๕๔๒,๙๕๐ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูรับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓ นางโสภี ตะเคียนเขตต
๒๔ นางอนิสา กระจางฤกษ

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒๕ นางอรุณพร สื่อกระแสร
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายจรูญ เสือเปรม

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
๑ นายชาญ ชินวงศ
๓ นายไพโรจน พิมพปรุ
๒ นายเชาวรัตน ปนคง
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายวาสนา จําปามี

กระทรวงกลาโหม
๑
๒
๓
๔
๕
๖

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๒ ราย)
นายจรัญ อนพรหม
๗ นายพีรเดช เข็มนาค
นายชํานาญ สอนชา
๘ นายไพโรจน ศรแกว
นายเชษฐา เจริญเนติศาสตร
๙ นายมาโนช พุมพิต
นายนคร เชียงเงิน
๑๐ นายสมศักดิ์ พุมพวง
นายนิพัฒน คําดี
๑๑ นายสมศักดิ์ ศิริวัฒน
นายปรีชา ริ้ววงศษา
๑๒ นายสวัสดิ์ นินทะ

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๓ ราย)
๑ นายเกรียงศักดิ์ คัจฉานุช
๒ นายชัยณรงค กระแสรคุปต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓ นางโสภี ตะเคียนเขตต
๒๔ นางอนิสา กระจางฤกษ

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒๕ นางอรุณพร สื่อกระแสร
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายจรูญ เสือเปรม

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
๑ นายชาญ ชินวงศ
๓ นายไพโรจน พิมพปรุ
๒ นายเชาวรัตน ปนคง
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายวาสนา จําปามี

กระทรวงกลาโหม
๑
๒
๓
๔
๕
๖

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๒ ราย)
นายจรัญ อนพรหม
๗ นายพีรเดช เข็มนาค
นายชํานาญ สอนชา
๘ นายไพโรจน ศรแกว
นายเชษฐา เจริญเนติศาสตร
๙ นายมาโนช พุมพิต
นายนคร เชียงเงิน
๑๐ นายสมศักดิ์ พุมพวง
นายนิพัฒน คําดี
๑๑ นายสมศักดิ์ ศิริวัฒน
นายปรีชา ริ้ววงศษา
๑๒ นายสวัสดิ์ นินทะ

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๓ ราย)
๑ นายเกรียงศักดิ์ คัจฉานุช
๒ นายชัยณรงค กระแสรคุปต

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

นายวิโรจน นกอยู
นายสนอง กลัดเพชร
นายสนอง นาคะปณฑ
นายสมชาย ชุมอารมร
นายสมชาย เชื้อมวง
นายสัมพันธ พิกุลแยม
นายสามารถ ทวมวงษ
นายสุชาติ บุญมานํา
นายสุเทพ ละนอย
นายสุนัน ซื่อตรง
นายสุรเดช พันธุเกต
นายสุวรรณ นามราช
นายหทัย ปรัชญาภรณ
นายอนันต ศิริวิไล
นายอุเทน ถึงนาค

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
นายโชติ โตเหมือน
๗
นายนรวัฒน สุภาพ
๘
นายบัณฑิต สุวรรณประสิทธิ์
๙
นายประสิทธิ์ สิงหลอ
๑๐
นายปนทอง ฉายแสง
๑๑
นายวิศรุช พูลบุตร
๑๒

๑๒ ราย)
นายศิรินิวัติ ภักดีรัตน
นายสพล อมรรัตนเตโช
นายสมัย พูลทองคํา
นายสุรัตน กรีมณี
นางธัญรัศม ปานสัน
นางสาวสุชัญญา ทีเมฆ

นายโชคชัย รุงปอม
นายฐิฑิวัชร ปญญามัง
นายณรงค ชนะภัย
นายณรงค นิลปรดิษฐ
นายณรงคฤทธิ์ แกวมีศรี
นายธีระ มีมาลา
นายนพพร บูรพา
นายบุญเรือง ทรัพยอมรกุล
นายปฏิวัติ เสนีวงศ ณ อยุธยา
นายประจวบ จันทรเพ็ญ
นายปรีชา กอแสงเจริญ
นายพรพรหม อําพันธ
นายไม ใจเที่ยง
นายรุงฤทธิ์ สรไกร
นายวราพจน วรรลยางกูร
นายวินัย มณีรัตน

กองบัญชาการกองทัพไทย
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางวาสนา นิกรกูล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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 ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

กองทัพบก
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๒๒ ราย)
นายกฤษณ สุดาเทพ
๒๕ นายเพ็ชรรัตน ดวงศรี
นายกัมพล คุมครอง
๒๖ นายภานุ วิเศษพานิช
นายเกษมศิลป จุดศรี
๒๗ นายมนัส แปนแกว
นายคชาชาญ อิ่มมูล
๒๘ นายมีชัย ศรีชาติ
นายจรัญ จันทรแฉง
๒๙ นายวันชัย ขาวเขียว
นายเฉลิม ชางแตง
๓๐ นายวิชิต นามมะเริง
นายชนะ ใหญยังยา
๓๑ นายวิฑิต สุจริต
นายชัยยุทธ โพธิ์ถวิล
๓๒ นายวิสูตร พวงออมสิน
นายณภัทร บัวอุไร
๓๓ นายศักดา ใหญเสมอ
นายณรงค สิงหราช
๓๔ นายศักดิ์สมาน เอี่ยมพานิช
นายทรงศักดิ์ ฟกประไพ
๓๕ นายศุภณัฐ ฤทธิ์วิชัย
นายนิรันดร สุขจิตร
๓๖ นายสงวน แสนทวีสุข
นายบุญชู สวนพรหม
๓๗ นายสําราญ ภาคาเนตร
นายบุญทวี พันธดวง
๓๘ นายสุเทพ ตูจํานงค
นายประนอม เหมาะหมาย
๓๙ นายสุรพงษ ศรีเสนห
นายประยงค วิลัย
๔๐ นายสุรพล นิลเพชร
นายประยุทธ รักษาจิตต
๔๑ นายสุรินทร กระหมอมทอง
นายประสาทสุข โชติทัตต
๔๒ นายสุริยา รําพึง
นายประสิทธิ์ วรเดช
๔๓ นายแสนยศักย โหละสุต
นายปรีชา โคธา
๔๔ นางกิ่งแกว พูนนาผล
นายปรีชา ฤกษงาม
๔๕ นางเกี่ยงคํา บุตรทอง
นายพงษถิ่น ถิ่นงาม
๔๖ นางไกรวาสน สารสุวรรณ
นายพิชัย ตาโพธิ์
๔๗ นางจงจิตต แยมสิน
นายพิสิษฐ กันไพรี
๔๘ นางจันทรจรัส พิริยะกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นางจารุนันท บางหลวง
นางจินตนา หอมจิตต
นางจิรนันท เรืองสุวรรณ
นางจุฑามาส ชัยโชติ
นางจุไรรักษ ชุมเชื้อ
นางชลทิพย บัวผดุง
นางฐิติมา กาลจันทร
นางณัฐนรี จันทเพ็ชร
นางทรรณพิวา จันทรแดง
นางธนพร เมฆโสภณ
นางธาราทิพย ปนคลาย
นางนงลักษณ สุมขุนทด
นางนพพร สาตรประไพ
นางนาตยา เทียนเวช
นางบังเอิญ นกโนรี
นางบัวเทพ นิลพฤกษ
นางบุปผา พิทักษ
นางบุหงา โตะทอง
นางประไพ ชินวัฒนา
นางประไพ พูนธวัฒน
นางพันธศรี คีนพาระ
นางเพชรี เขมนเขตวิทย
นางมารศรี รุงเรือง
นางมาลี เชาวนดี
นางมาลี พรามมา
นางยุพาพร ภูยอย

หนา ๘
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเยาวนาถ ตันเต็มลักษณ
นางระรินทิพย ดวงตา
นางรัตนา วิรัชกุล
นางรุจี กลั่นเรือง
นางวรรณา นอมคํารพ
นางวรรฤดี มีอิสสระ
นางวัฒนา วิบูลยสุขสม
นางวารุณี คุมไข
นางวิไล กันอุปทว
นางศรีเมือง อนคํา
นางศิรินาถ วงศวาสน
นางศุภลักษณ ทาวนิล
นางสมจิตต อนุตโร
นางสมใจ เศวตดิษฐ
นางสมทรง ศรีสมุทรนาค
นางสมร สดเจริญ
นางสําเนียง ลําใย
นางสุกัญญา ธรรมนิยม
นางสุดารัตน บุญเชิดฉาย
นางสุพัชรินทร สนิทโกสัย
นางสุมาลี กิจเรืองศรี
นางสุวภัทร ชื่นจิตต
นางสุวรรณรัตน โชติเฉลิมศักดิ์
นางเสมอแข สรสิทธิ์
นางอรปภา ใหญเสมอ
นางอรพิน กลิ่นสุคนธ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางอังคณา รัตนพันธ
นางอุไรลักษณ จุลธีระ
นางอุษา ขาวสะอาด
นางเอื้อง โมทิม
นางเอื้องนอย กรานสุข
นางสาวจันทรนภา เชี่ยวสกุลวัฒนา
นางสาวจิตติมา หัตถกรรม
นางสาวทิพยสุคนธ อิ่มสกุลฤทัย
นางสาวบุศรา กิริยา
นางสาวประไพ คงชุม
นางสาวมณีรัตน มวงอารีย

๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวมัทนา คําผลศิริ
นางสาวมานิตยา บุญรักษา
นางสาวละออง จันทรสํารวจ
นางสาวลัดดา โมกอม
นางสาวลาวัลย มูลสุข
นางสาวลิขิต ธรรมสกุล
นางสาววรรณา โพธิดะนุช
นางสาววิเชียร เทียนชัยมงคล
นางสาวสมฤทัย มณีโชติ
นางสาวสุรีย สกุลประเสริฐ
นางสาวอาวร เสาแกว

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๑๔ ราย)
นายกมล คันธรส
๑๔ นายโกศล อยูคง
นายกรพล อุปการะกิจ
๑๕ นายขจรพล มาศรี
นายกฤชพล พนมวัน ณ อยุธยา
๑๖ นายคนึง นุนงาม
นายกฤษดา มีโต
๑๗ นายครรชิต บุญเกิด
นายกําจร หลวงอินทร
๑๘ นายจงกล ขันทอง
นายกิจจา อยูนาน
๑๙ นายจตุรงค พยอม
นายกิจภูมิศักดิ์ ภูมิสวัสดิ์
๒๐ นายจรัญ ขาบจันทึก
นายกิตติ ตามตะคุ
๒๑ นายจิตติ เพลินหัด
นายกิตติ ทองแกว
๒๒ นายจิระพันธ บุญมี
นายกิตติศักดิ์ ทองหลาง
๒๓ นายจิรายุทธ รอดอารีย
นายเกษม ขันธสอน
๒๔ นายจีระศักดิ์ แพฟน
นายเกษม ยานานนท
๒๕ นายเจนยุทธ เสตางกูล
นายโกศล ทองลี
๒๖ นายฉนวนชัย ณรงคชาญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายเฉลี่ย ไทยวังชัย
นายชนะ แทนวิบูลย
นายชัชวาล ไกรสรสินธุ
นายชัชวาลย ไชยเลิศ
นายชัยพร แยมนาก
นายชาตรี มะกรูดอินทร
นายชาติชาย ชมวะนา
นายชาลี ประจง
นายชุมพล พรมมา
นายชูศักดิ์ กัณฑะโกวิทย
นายโชคอนันฒ ตองกิจเจริญชัย
นายณภัทร มวงโรจี
นายณรงค จุยมวงศรี
นายณรงค ชื่นใจดี
นายณรงค หันสันเทียะ
นายณัฏฐ ศรีทองคง
นายดิเรก คนเล็ก
นายถวิล กิ่งพิลา
นายถาวร หินออน
นายทศพร ชูสิงห
นายทองคํา โพธิ์อุดม
นายทิพย ฉิมยาม
นายทิวา กมราช
นายทิวา อาจสูงเนิน
นายเทพวิฑูร สังขเผื่อน
นายธนัชพงศ วัฒนมณีสิริ

หนา ๑๐
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนที ทาชิน
นายนพดล อวมพัฒน
นายนพรัตน ชาติโกษ
นายนักรบ เนียมศรี
นายนิพนธ เมนสาย
นายนิพนธ อยูชมสุข
นายนิรชน ชมศรี
นายนิรุต กิมกง
นายนิวัตต ชื่นชูใจ
นายเนาวรัตน ประเสริฐพัฒนา
นายบรรจิตร ฉายสุวรรณ
นายบรรเทิง พวงมาลัย
นายบุญเชิด สิงหสังข
นายบุญถัน กรมไทยสงค
นายบุญยง บุญเทอม
นายบุญเรือง มูลวิรัตน
นายบุญเลิศ เกงทันการ
นายบุญเลิศ ศิรินาม
นายบุนชัย จุดประสงค
นายปฐม สุกใส
นายประกอบ สิงหทอง
นายประจักษ แพงเนตร
นายประชิต แตงทอง
นายประพนธ ขอบทอง
นายประยุทธ รักไทย
นายประวิทย ชะงาย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายประเสริฐ สินรักษา
นายปราโมทย ขันธพัฒน
นายปริญญา สุขสระศรี
นายปริทัศน อิ่มโภคา
นายปรีชา เตชะสินธุ
นายปรีชา เศียรสวัสดิ์
นายปญญา จาบถนอม
นายปญญา ถานะวร
นายปยะ สุนทรสมัย
นายพงษเทพ รุงสงา
นายพงษนัสต เรืองสิริการย
นายพยงค หมวกกลั่น
นายพยุงศักดิ์ บุญเผือก
นายพยุงศักดิ์ อัมพปานิค
นายพรชัย ศุภกรรม
นายพัลลภ สุขเกตุ
นายพิเชษฐ พิชิตชัย
นายพินิจ ชื่นจิตร
นายพิภพ วรรณุรักษ
นายพิสิต ตอมกระโทก
นายพูนเพิ่ม พึ่งมั่น
นายเพทาย วรรณุวาส
นายไพบูลย บัวทอง
นายไพรัตน นวะมี
นายไพโรจน ขาวผอง
นายไพโรจน ยิ่งบํารุง

หนา ๑๑
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายมนตรี มัคเนมี
นายมนตรี อิ่มชูศรี
นายมนทิน ดินมวง
นายมนัส มุกพิมาย
นายมะนิด สมจิตร
นายมานพ งวงพริ้ง
นายมานะ สังขนุช
นายมานะชัย กิ่งกุมกลาง
นายยงยุทธ โตนวุฒิ
นายยงยุทธ ยังมี
นายวัฒนา รอดเรืองศักดิ์
นายวันเฉลิม ทวีศรี
นายวัลลพ ปานกลีบ
นายวิชัย ศรีพลอย
นายวิชา จินดารมย
นายวิชาญ ชัยณรงค
นายวิชิต เงสันเที๊ยะ
นายวิเชียร มีเกษม
นายวิเชียร มีชารี
นายวิน ภาษิต
นายวิวัฒน ฤทธิ์เกษม
นายวิวัฒน อภัยวงศ
นายวิสิทธิ์ ศรีดี
นายวิสูตร โชติวรรณ
นายวีระชัย ตาไธสง
นายวีระเดช เงสันเที๊ยะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายวีระพงษ คงกลอม
นายวีระศักดิ์ พันธไมศรี
นายวุฒิพงษ เพ็งกระจาง
นายศรายุทธ อมรปาน
นายศราวุฒิ หลังทอง
นายศักดา กิจเมฆ
นายศุภชัย เนาวอยูคุม
นายศุภสิทธิ์ ศรีทองเทศ
นายสงวน คงมั่ง
นายสถิตย กลิ่นรักษ
นายสนธา จันโสภา
นายสนอง นกเสง
นายสนอง พานเงิน
นายสนิท อภัย
นายสมชัย ทรงวิริยะ
นายสมชาติ นกพึ่ง
นายสมชาติ ออนประดิษฐ
นายสมชาย กลิ่นบานชื่น
นายสมชาย แกวใจรักษ
นายสมชาย งานเลิศ
นายสมชาย แจมสุนทร
นายสมชาย เปยมแกว
นายสมชาย มวงทองใบ
นายสมชาย วิบูลย
นายสมทรง สวัสดิเวทิน
นายสมพร นามรัตน

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมภพ ผลวาทิพย
นายสมโภชน สนธิ
นายสมยศ ขุนทอง
นายสมยศ รอดคงไร
นายสมยศ แสงประไพ
นายสมศักดิ์ เงินงาม
นายสมศักดิ์ เนียมบุญเจือ
นายสมศักดิ์ อํานาจเจริญ
นายสมาน ปนคํา
นายสมาน วงษเพ็ง
นายสังวาล ใจหอม
นายสัญชัย หอมกรุน
นายสัญญา รื่นภาคแดน
นายสาทร ธรรมเนียม
นายสายชล วงษรอด
นายสํารวย เปลี่ยนประไพ
นายสําราญ เทียนทะเล
นายสิทธิศักดิ์ โกสินทร
นายสิริธร นิมิตร
นายสุชีพ แสงจันทร
นายสุเทพ เมืองเลียง
นายสุเทพ อินไชยะ
นายสุนทร กระตุฤกษ
นายสุนทร บุรารมย
นายสุนนท ศรีภูมิ
นายสุบิน โตเจริญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘

นายสุพจน กองเสพ
นายสุเมธ เปลี่ยมทรัพย
นายสุรชัย ทองใบ
นายสุรพล ดาวเจริญ
นายสุรพล นาคนอย
นายสุรพล หยินตระกูล
นายสุรพล อิ่มโภคา
นายสุรพิศ ไตรยุทธ
นายสุรศักดิ์ ปาวนา
นายสุระ นิลเลิศ
นายสุระศักดิ์ แจงจิตร
นายสุริน อยูมาก
นายสุวรรณ ดอกไม
นายสุวรรณ ศิลปชัย
นายสุวิทย เงินงาม
นายเสกสรรค เมืองสุวรรณ
นายเสนาะ พรหมวิมานรัตน
นายไสว ดับขุนทด
นายองอาจ เอมสอาด
นายอดุลย ทรัพยเจริญ
นายอนันต ภูเอี่ยม
นายอนุชา คงทอง
นายอนุชาติ เมฆโสภณ
นายออนจัน เพ็ชรนอก
นายอัทพงษ แถมจันทึก
นายอานันทน สิตไทย

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอํานาจ คุมภัย
นายอํานาจ บัวขํา
นายเอกพร ปลิวมา
นายเอนก ฉัตรทอง
นายโอภาส กลิ่นบานชื่น
นางกรรณิกา ศรีสรรพกิจ
นางเกษมณี เกิดยินดี
นางขวัญจิรัตน พินสําเนียง
นางจันทรเพ็ญ บุญโชติ
นางจารุณี ทิพยจันทร
นางจินตนา อุทัยธรรม
นางฉลวย ใจปา
นางเฉลิมศรี รักษารมย
นางชมภูนุช วงศชุมเย็น
นางดวงตา กองศรี
นางทิพยวารี งามดี
นางทิพวัลย วงษแปน
นางนนทิยา ประเปรียว
นางนพมาศ จันทรกล่ํา
นางนาตยา แสงสิทธิ์
นางน้ําออย ทับประเสริฐ
นางนิภาพร บัวทุม
นางบุญเรือน มังกร
นางปฐมาภรณ ยิ้มละไม
นางปนัดดา ดอนศรีจันทร
นางปทมา เจริญสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐

นางปาณิสรา สุทธิรักษา
นางปยานี วงษชวลิตกุล
นางพยูร พลอยไป
นางพรทิพย นิ่มพญา
นางพัชรี กังวาลย
นางพันธวิรา กลิ่นจันทร
นางพิมพชฎา กิตติตานนท
นางมณฑา นิรันดร
นางมลิสา คําผลศิริ
นางรจนา ชูชีพ
นางรัชดาภรณ จอยชู
นางรัชนี บุรีรัตน
นางรัชนีกร เสือประดิษฐ
นางรัตนา พงศทองคํา
นางรัตนา สําราญจิตต
นางราตรี สอดสี
นางวรรณกร สุขษาสุณี
นางวรรณา เรืองวิทยาวุฒิ
นางวรรณา สุธรรมเทวกุล
นางวรรณี ชัยสิทธิ์
นางวลัยรัศมิ์ สินธุเขตต
นางวัชราภรณ สวางเนตร
นางวัชริน สังขรุง
นางวาสนา ไกรฤกษ
นางวาสนา คูณคํา
นางวาสนา ทองพิทักษ

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวาสนา ปนประไพ
นางวิชชุ เชื้ออินตะ
นางวิภา สิงหเชื้อ
นางวิภาดา มานิวาสน
นางศรีกัญญา เกษมสรวล
นางศศิธร ธรรมลักษมี
นางสมใจ นราหลํา
นางสมถวิล สุวรรอาชา
นางสมพร เข็มนาค
นางสมศรี ปททุมมี
นางสรินทรญา มั่งมี
นางสวาท ลี่สิน
นางสอางคทิพย จันทรประเสริฐ
นางสายสุนีย สรงสระแกว
นางสุจิตรา เดชดี
นางสุชาดา หาบุญมี
นางสุดารัตน อรชร
นางสุพรรณี อ่ําอนันต
นางสุพัชรี วิสิฐพันธุ
นางสุภาพร อาชวสกุล
นางสุภาพรรณ กันไชยา
นางสุภารัตน ยันยะขันท
นางสุรีย จันทรขจร
นางสุรีรัตน ปนแกว
นางสุวรรณา พังคะวิบูลย
นางเสาวลักษณ อินทรศักดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นางอรวรรณ นิลวิเชียร
นางอรุชา มีพันธ
นางอรุณี แสงนิกร
นางอังคณา แปนการ
นางอัจฉรา ศรีสุทธินันทน
นางอัฐกาญจน โลหะสกุลภัสร
นางอาภรณ เงาศรี
นางอําพร อุตสา
นางสาวกนกอร ไชยโกษฐ
นางสาวดวงสมร นวมเปยม
นางสาวธัญญกมน ปลื้มไกรพฤกษ
นางสาวบุษฎี อภิสิทธิสานนท
นางสาวเบญญาภรณ บุญวิวัฒน
นางสาวประทุม บุงทอง

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปาริฉัตร ดอกอุบล
นางสาวปยาพัชร เอี่ยมตะโก
นางสาวพรณี แยมสรอย
นางสาวพรรณชิตา สืบใหม
นางสาวรวีวรรณ เอมสอาด
นางสาวลักษณาวดี อินทรวิเชียร
นางสาววัฒนา ฤกษสอาด
นางสาวศศิวิมล คํามี
นางสาวศิตา โซวเซ็ง
นางสาวศิริวรรณ เสมพูน
นางสาวสมบัติ โตมั่นคง
นางสาวสุปราณี เรณูนันท ณ อยุธยา
นางสาวสุภามน แยมกลีบบัว
นางสาวสุรินทร คุมวงษ

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒๗๑ ราย)
นายกระบวน เจริญผล
๑๑ นายคํารณ ผลตูม
นายกฤษดา เกศโอภาส
๑๒ นายจรัล คงเงิน
นายกิตติ ตีเงิน
๑๓ นายจรัล ลี้เทียน
นายกิตติพงษ จันทรสุมา
๑๔ นายจักรพงษ นอหวยแกว
นายกิตติพันธ บุญผึ่ง
๑๕ นายจักรี บุตรเนตร
นายกูเกียรติ อริยเดช
๑๖ นายจํารัส ดอกไมทอง
นายเกษมศักดิ ดวงภักใต
๑๗ นายจําลอง แกงเพรียว
นายเขียน กองโกย
๑๘ นายจีน เขียวสูงเนิน
นายคม สุจิตร
๑๙ นายจีรวัฒน คนคลอง
นายคมสัน นิยม
๒๐ นายเจษฎา เข็มทองใหญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

นายฉลอง ขันตีนู
นายเฉลิม เสลาโชติ
นายเฉลิมพร สิงหขวา
นายเฉลิมพล สุขพาที
นายชรินทร วรรณพาหุน
นายชลอ ปานแมน
นายชัยวัฒน เอี่ยมบุญ
นายชัยสิทธิ์ สุวรรณา
นายชาญ แกนภมร
นายชาตรี เจริญชอบ
นายชํานาญ อินภมร
นายชูชาติ ทองคงหาญ
นายชูโชค พิมพาแปน
นายฐานวัฒน อุไทยพจน
นายฐานุตร สนั่นวรเวชช
นายณรงค พันธโน
นายณรงคชัย ศีลธรรม
นายณัฐพร สิงหแกว
นายณาศิส ลักษมีราต
นายเดชา รอดฤดี
นายทนง ทับสวัสดิ์
นายทรงพล ทวีคูณ
นายทรงฤทธิ์ ฤทธิ์เทวาลัย
นายธงชัย พิณเหลือง
นายธชาธร ธนะเกาสําราญ
นายธนวัฒน รัตนวงษ

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธนวันต ศิริหิรัญชัย
นายธนากร อัคนิจ
นายธราพงษ เสริมชั้น
นายธวัชชัย พูลเงิน
นายธาตรี จะนุรัตน
นายธีระวุฒิ หงษไทย
นายนนท สุนทรวาที
นายนพดล เพ็ชรศรี
นายนาวี แกวใจรักษ
นายเนาวรัตน ไชยรัตน
นายบรรเจิด สีกล่ํา
นายบวร พาลีพรต
นายบัลลังค มหาเทียร
นายบุญรอด อิ่นคํา
นายบุญเลิศ ขันทอง
นายบุญสม ยืนนาน
นายปกรณ นิศากรนันท
นายปกรณ หวังประดิษฐ
นายปชา กลิ่นหอม
นายประคอง นวลขํา
นายประจบ เพิ่มผล
นายประจักษ ทองแยม
นายประพันธ เดชสุภะพงษ
นายประวิทย ทําดี
นายประสาน คนคลอง
นายประสาน ทุงไธสง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายประสิทธิ์ แปลกศรีอราม
นายประสิทธิ์ พรหมชาติ
นายประเสริฐ ตระกูลสา
นายประเสริฐ หนูประเสริฐ
นายปริวรรต กัสปะ
นายปรีเปรม โตมี
นายปยะณัฐ วรรณโกมล
นายผาสุข กาญจนเสริม
นายพงษเพชร บุญทอง
นายพนม สามภักดี
นายพนัส ลาวัลย
นายพรหมพล สละชีพ
นายพิเชษฐ พึ่งสําราญ
นายพิเชษฐ เจริญชอบ
นายพิสิฏฐ ฤทธิเรืองเดช
นายพีรพงษ ชื่นใจ
นายไพฑูรย อยูเจริญ
นายไพบูลย วันทา
นายไพรัตน เศษบุปผา
นายภิรมย พิมพวัน
นายมานัส กันทะพงษ
นายรังสรรค จิตตผองใส
นายฤกษชัย จันทรยอย
นายวสันต คําแกว
นายวสันต รอดคง
นายวันชาติ โชคสกุลวงษ

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิพล ภูสังกา
นายวิรัตน ปลื้มจิตร
นายวิโรจน ออนเที่ยง
นายวิวัฒน บวบทอง
นายวีรภัทร หมุนแกว
นายวีระศักดิ์ เหยือกเงิน
นายวุฒิชัย สิทธิสงคราม
นายศักดิ์ดา ปนมงคล
นายศิริชัย เยียระยงค
นายศิวดล ฆองสนั่น
นายศุภชัย สมร
นายศุภวาสน บุญอาจินต
นายสงศักดิ์ งานดี
นายสถิตย เทียมพันธ
นายสนิท ดีเยี่ยม
นายสมควร กอนจันทึก
นายสมชาย แกนเชื้อไชย
นายสมชาย จิ๋วอําไพ
นายสมชาย ภูมิภักดิ์
นายสมชาย ไลเลย
นายสมบัติ คุมพะเนียด
นายสมปอง พรหมลัทธิ์
นายสมพงษ มาสุข
นายสมภพ เชื้อสุข
นายสมศักดิ์ ฉ่ําวิเศษ
นายสมหมาย ออนศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐

นายสมิธ ปราณีตพลกรัง
นายสัมฤทธิ์ กลิ่นขจร
นายสาโรช ตระกูลดิษฐ
นายสําราญ จันทาสี
นายสําราญ บัวเผื่อน
นายสินาท คงปรีชา
นายสุตรักษ พันธภักดี
นายสุเทพ แกวยอด
นายสุภชัย จันทรวงษ
นายสุรชาติ จําปาทอง
นายสุรพล มาสุข
นายสุรศักดิ์ วรรณหนองคู
นายสุริยา นินบดี
นายสุวิทย ราชโพธิ์ศรี
นายสูติ นุมพลกรัง
นายเสกสัน นัยเสถียร
นายหนวย รับความสุข
นายอดุลย ซอหมัด
นายอนันต เพ็งผล
นายอนุรัญ ชมภูพาล
นายอาทร เกษสถล
นายอุดร มาสลิ
นายอุทัย มุกดา
นายอุทัย ไวยปติ
นายอุรพงษ ชึมครบุรี
นายเอกชัย พยุงพันธุ

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเอกชัย มีเครือ
นางกมลทิพย อาจหาญ
นางกัญชพร จันทรคํา
นางกัญญารัตน สมทรง
นางกาญจนา ดีจริง
นางจันทรฉาย พิมพบุญมา
นางจํารัส คงสุดี
นางจํารัส บุญยรงค
นางจินตนา หลวงทิพย
นางจิลาภา เปยมถาวร
นางจีรวรรณ สมสงวน
นางฉัตรสุดา ออนสุวรรณ
นางชญานิศ สงวนทรัพย
นางชมภู คนขาว
นางชลอ เทพนิยม
นางชิดกมล สุทธิทักษ
นางฐิตาภา ทิพยพิมล
นางณัฏฐพัชร เทียมเมือง
นางณัฐกฤตา เลิศชัยกาล
นางณิชาภัทร พงษโพธิ์
นางณีรนุช ทองสกุลวัช
นางดวงพร ชัยณรงค
นางทัศนีย เบามะเริง
นางทิพยพร เนื่องแสง
นางนงลักษณ เยื่อใย
นางนภาพร ศิลปสมบัติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒

นางนฤมล กลมเกลา
นางนิยดา กลยนีย
นางบรรทม จันทาออน
นางบุญเจื้อน บุญชะตา
นางบุษบา นิลอาชา
นางประภัสสร หงษทอง
นางปราณี แปนคุมญาติ
นางปรียาพร กลอมบาง
นางปรียาภรณ ฉุยฉาย
นางปาณรศา เหมมาลา
นางปุณณภา สุริยะกุล
นางผสุดี ใจเจริญ
นางพรธิภา บุตรกันหา
นางพัชรวัล ปณณวรรธน
นางพัชรินทร นาคสีคราม
นางพัชรี วงษจันลา
นางพิมพวิภา คณา
นางเพชรัตน ชาตะรักษ
นางเพชรา กลิ่นศรีสุข
นางเพ็ญแข วงษทองดี
นางเพ็ญชมพู พงษสุภา
นางแพรวพรรณ เหมือนแตง
นางภัทราภรณ สุภัควาณิชย
นางรภัสสรณ รุงสุข
นางรวีวรรณ กระแสเศวต
นางระเบียบ ปอมหนู

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางระยับ พรมพันธใจ
นางรัชฎาภรณ สุขใส
นางรันดร แกวมิตร
นางลักคณา อิ่มที่สุด
นางวรรณชรี มารศรี
นางวราภรณ พันธุถนอม
นางวาสนา เครือสุวรรณ
นางวาสนา สิงหโต
นางวิจิตรา ผลวัชนะ
นางวินิจชา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นางวิภาภรณ คําแฝง
นางวิไลลักษณ พิกุลศรี
นางแววตา สีสาเอี่ยม
นางสมจิตต นอยพวง
นางสมพร ไทยศิริ
นางสิรามล ยิ่งทวีทรัพย
นางสุดใจ จันปุย
นางสุทธิดา หนองบัว
นางสุนทรีพร บุตรพันธ
นางสุปญญา สุกิจกุลานันต
นางสุพรรณษา จันทร
นางสุพัตรา ขนทอง
นางสุพัตรา เมืองสุวรรณ
นางสุภาพร เดินชาบัน
นางสุภาภรณ โศรกศรี
นางสุมาลี ปุระชะตา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐

นางสุรีรัตน เพชรเอี่ยม
นางเสาวนีย เถาวชาลี
นางเสาวลักษณ สุขเปรมจิตร
นางเสาวะนี สิงหสูงเนิน
นางหนึ่งฤทัย ไชยชนะ
นางอมรา เวนานนท
นางอรอนงค จันทรปุย
นางอรัญญา มีมงคล
นางอรุณกมล นรสิงห
นางออมสิน ชํานาญจุย
นางอัมพร พันธแกน
นางอัมพวัน ปุยฝาย
นางอาภากร ปฐมคงสกุล
นางอุไร มั่งสูงเนิน
นางสาวขวัญใจ บุญคง
นางสาวจันทิมา วุฒิ
นางสาวจารุชา ราชิวงศ
นางสาวจินตนา ภูระหงษ
นางสาวชัญญานุช อริยนนท
นางสาวชุติมา แกวอนุรักษ
นางสาวณฐมน บูราพรนุสรณ
นางสาวณัฎฐรีย ศิริเขต

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวทักษพร มั่นศักดิ์
นางสาวนงนุช นาเมืองรักษ
นางสาวนันทวัน นิธิวิบูลย
นางสาวบัวสวรรค สีสวย
นางสาวบุษบงค นอยสุข
นางสาวเบ็ญจพรรณ เพียสีพิชัย
นางสาวปาณิสรา ปนทอง
นางสาวภักคณิช บุญรมย
นางสาวภัควรินทร วงศบวรชัยโชติ
นางสาวมัลลิกา คําภา
นางสาวเรณู สุวรรณละออง
นางสาวลลิตา บุญลอย
นางสาววลัยฐพร ไวยนันท
นางสาวศิริรัตน ชวงชู
นางสาวสุจารี วราโพธิ์
นางสาวสุจิตตรา วงศเสนา
นางสาวสุจิตรา สิงหทอง
นางสาวสุรัตน ดําขลับ
นางสาวอรทัย พิณรัตน
นางสาวอัมิพกา อุตตมาภรณ
นางสาวไอลดา นามทรรศนีย

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘ ราย)
๑ นายบุญวัฒน หวังการ
๓ นายอนุรักษ วิบูลยานนท
๒ นายพงศกร งามวิเศษ
๔ นายอนุสรณ จําปาพรหม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕ นายอาทร เกษสถล
๖ นายเอกรัฐ ตุมชี

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

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๗ นายเอกลักษณ มิศิริ
๘ นางรุงจิตร ศิริทรัพย

กองทัพเรือ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๖๐ ราย)
นายกฤตพัชร เนื้อนาค
๒๒ นายชัยเชษฐ เชื้อจีน
นายกฤษฎา ยั่งยืน
๒๓ นายชัยวัชร นฤปติ
นายกอบกาญจน ทองหยวก
๒๔ นายชาคริต วงษมณีเทศ
นายกังวาลย ประดุจพรม
๒๕ นายชาญ จารุเนตร
นายกิจติศักดิ์ รักซอน
๒๖ นายชาญชัย ตรีอมฤตพงศ
นายกิตตินันท บานแยม
๒๗ นายชารี ปานทอง
นายกิตินันท จันทรสมบูรณ
๒๘ นายชาลี รัตนราศรี
นายเกษม วงษขอม
๒๙ นายชุม ชมจุย
นายโกศล ทัศนสุวรรณ
๓๐ นายชุมพล เมืองสมบูรณ
นายโกศล ศิริสุทธารมย
๓๑ นายไชยรัตน บุญสนิท
นายโกสิต เต็มกลิ่น
๓๒ นายไชยันต ดีสวัสดิ์
นายคมเดช สิทธิแสงชัย
๓๓ นายณรงคศักดิ์ สมมุติ
นายจตุพร สินนอย
๓๔ นายณรงค ทองใบ
นายจํานงค เสริมทรัพย
๓๕ นายณรงค ประสิทธิเวช
นายจิรทีปต นาคทอง
๓๖ นายณรงค ปตภี
นายจิรศักดิ์ บุญยัง
๓๗ นายดิเหลก สิงตะมะ
นายจีรวัชร อยูพุม
๓๘ นายเดน เจริญสุข
นายเจริญ กลั่นทิพย
๓๙ นายไตรภพ นาคหัวเพ็ชร
นายชนินทร สอนสมนึก
๔๐ นายถาวร หอมเลิศ
นายชลอ ประกอบเสียง
๔๑ นายทวี โรจนสังวร
นายชวภณ นิภัทรบุญธนา
๔๒ นายทวีเกียรติ คนเจน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายทวีทรัพย อยูเจริญ
นายทวีศักดิ์ เกี๊ยะทอง
นายทศพร ตันหงาน
นายทักษิณ ขันจํานงค
นายธนบูรณ จันทรนอย
นายธนวัฒน ประกอบสุข
นายธนศักดิ์ พวงสายกิ่ม
นายธรรมนูญ บุญนุกูล
นายธวัช พราหมณกุล
นายธวัชชัย จูจอย
นายธิติ กุนพิริยะ
นายธีรยุทธ บุนนาค
นายธีระชาติ พรรัตน
นายนพพร วงษดี
นายนรินทร ฉวาง
นายนันทศักดิ์ พงษพฤกษา
นายนาวี ตันติกัลชาญ
นายนิการณ ปรงแกว
นายนิคม สิทธิชาติ
นายนิพล หมอกยา
นายนุกูล สุดสวาท
นายบุญเกิด สุวรรณารัณย
นายบุญเชิด พันธุลี
นายบุญเลง หาปญณะ
นายบุรินทร พรหมศรี
นายเบ็ญจรงค ศรีพิทักษ

หนา ๒๒
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายปฐม แจงประเสริฐ
นายประกอบ จันทรแสง
นายประจวบ ขําขัน
นายประทีป นะนิ่มนวล
นายประทีป สุดสงวน
นายประสัน เฟองสินธุ
นายประเสริฐ ประดิษฐนิล
นายประเสริฐ มณีแสง
นายประเสริฐ ลี้รัตนชัยสกุล
นายปยะ ตูจํารูญ
นายปยะนันท สาริกานนท
นายปุริม แจงกระจาง
นายพงษชัย เอี่ยมประไพ
นายพงษศักดิ์ จํารัส
นายพนธกร เชื้อปรางค
นายพรเทพ พวงยาว
นายพรอม แหสมุทร
นายพลวิทย เจริญสุขสุดสําราญ
นายพอสม บุนนาค
นายพายัพ ศรีอยู
นายพิจิตร พลอยมีคา
นายพิชา แกวคุม
นายพินิจ มิ่งสําแดง
นายพิศิษฐ พรหมมณี
นายพีระพงษ วัฒนประภาวิทย
นายไพฑูรย หอมชิต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายไพบูลย กองเวหา
นายไพรัตน ทองยัง
นายภัทรภูมิ เทิดกวินกานต
นายภาคภูมิ จรามร
นายมงคล กลั่นฉวี
นายมงคล จําปาดง
นายมงคล ศิริทรง
นายมณเฑียร วิเชียรสรรค
นายมนตรา งามขํา
นายมนตรี ขํารักษา
นายมนู อรชร
นายมโนภาส ทัพภะทัต
นายมานพ นวมฉ่ํา
นายเรืองยศ หงษาชัย
นายวรวิทย จันทรเกิด
นายวรวุฒิ แสวง
นายวราวุธ วาจาง
นายวสันต นุชประเสริฐ
นายวสันต เนตรแจง
นายวสันต พูลนอย
นายวันชาติ ลอยแกว
นายวิชัย คุมทรัพย
นายวิชัย เจริญวัย
นายวิเชตุ สินอยู
นายวินัย อิ่มเจริญ
นายวิรัตน เอี่ยมสอาด

หนา ๒๓
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวิริยะ ชุณหจิรัฐกาล
นายวิโรจน เถื่อนคํา
นายวิศิษ จันทรคลาย
นายวิษณุกร ใจหอม
นายวีรยุทธ ดวงแยม
นายวีระชื่น รอดไสว
นายวุฒิชัย ภูมิยิ่งยง
นายศราวุธ คลองเชิงศร
นายศักดิ์ศิลป คลายทอง
นายศิริ ศิริพิทักษ
นายศิริศักดิ์ บุญนุกูล
นายศิวกร รุงเรือง
นายเศกสรรณ หรรษา
นายสงครามชัย มานะสมบูรณ
นายสมคิด ตรีบุตร
นายสมคิด พูลศิลป
นายสมจิตร ศรีคําพันธ
นายสมเจตน ถนอมบุญ
นายสมชัย แตงเหลือง
นายสมชาย ชูจันทร
นายสมชาย รัตนจีนะ
นายสมชาย สุบิน
นายสมทรัพย ผองจิตต
นายสมบุญ เรียนรอบกิจ
นายสมพงษ แกวสวาง
นายสมพงษ ชะเอมไทย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายสมพงษ ปองกัน
นายสมพงษ รัตนสิน
นายสมพร ศรีโยธิน
นายสมพร สังขสุวรรณ
นายสมศักดิ์ ขํามี
นายสมศักดิ์ คลังสิน
นายสมศักดิ์ นิยมโชค
นายสมศักดิ์ พุทธ
นายสมหมาย ยังนอย
นายสราวุธ ฉายชูศรี
นายสลิล จาดจันทร
นายสันติ โพธิ์แกนแกว
นายสัมพันธ หยั่งทรัพย
นายสัมฤทธิ์ เอมออง
นายสาคเรส บุนนาค
นายสาทิศ จันทรกิมฮะ
นายสานนท สวนแกวมณี
นายสายัณห บะวงษ
นายสายันต สุขปาน
นายสาโรจน กิจเจริญ
นายสําเนา พงษคราม
นายสําราญ ประเสริฐซื่อ
นายสุชาติ พงษเทศ
นายสุทธิ เสนีวงศ ณ อยุธยา
นายสุทธิรักษ ปนประดับ
นายสุทิน ปานภาษี

หนา ๒๔
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุเทพ จันทรหอม
นายสุเทพ พึ่งสุข
นายสุพล เพ็งสวาง
นายสุพัฒน กอนอําพร
นายสุเมธ ศรีหมอกเมฆ
นายสุรเชษฐ เกตุเภา
นายสุรเชษฐ สุภาพพรอม
นายสุรเดช ปรางคประเสริฐ
นายสุรพงษ สุขภูมิ
นายสุรพล แกวศรี
นายสุริยา คูจิระประเสริฐ
นายสุริยา จุยพิทักษ
นายสุวรรณ จงจิตร
นายสุวัชชัย ดีเดช
นายสุศวัส ไชยคําภา
นายแสงเมือง ใจทําดี
นายไสว ชลายนนาวิน
นายหาญ บานเย็น
นายองอาจ ปลาบูทอง
นายองอาจ ลิขิต
นายองอาจ เอี่ยมสําอางค
นายอดิศักดิ์ ไรขาว
นายอดุล สมโอชา
นายอดุลย เจริญสุข
นายอดุลย ถีติปริวัตร
นายอธิตพล จั่นเรือง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔

นายอนันต รัตนพันธ
นายอนันต แหยมแสง
นายอนุชา แตงตาด
นายอนุชา บุญญกานนท
นายอนุชา แพทยหลักฟา
นายอนุชา รอดนารี
นายอนุชา วายวิก
นายอนุชา อูวิเชียร
นายอนุชิต ชํากรม
นายอภิชาติ ใจเอื้อ
นายอภิชาติ โพธิ์ทอง
นายอังกูร ลือกาญจนวงศ
นายอัฐ คําหวาน
นายอาคม พึ่งขยาย
นายอาดูร พรหมรัตน
นายอํานวย เหมือนทิพย
นายอิทธิชัย อวมอนงค
นายอุทัย ยองเสง
นายเอกชัย โพธิ์ประเสริฐ
นายเอกชัย รัตนารมย
นายเอกรินทร มาลีษร
นายเอนก จันทะปด
นายเอนก ธารีวาสน
นายเอนก บุญกัน
นางเกษร เปยมงาม
นางจันทกานต รอดเนียม

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจันทรแรม แสงแตง
นางจีรภา เลิศกาญจนศักดิ์
นางจีระวรรณ กัลยา
นางชนิดาภรณ แสงสวาง
นางญาดา สวยบํารุง
นางทัศนีย จายะรัตน
นางทิพภาลัย หลังนาค
นางนิติกาญจน ดีชุม
นางสาวนิภา ภาคโพธิ์
นางภิชาภัช กาละศรี
นางบํารุง ทองสุโชติ
นางพรทิพย สินจะนะ
นางพรพรรณ จุลกรัตน
นางพรภิมล สุขจิตร
นางสาวพรสวรรค แผนชาง
นางพิมพพร เขียววิชัย
นางมะลิวัลย ผองหนู
นางยุภีร รักสวน
นางเรณู สุขโชค
นางวรรณา คงมณี
นางวรันตภรณ ศรีเมือง
นางวลัยพรรณ ขันทอง
นางสาววาสนา จันทรทาทอง
นางวิจิตรา วิมลจิตร
นางวิภาวรรณ เผือกวัฒนะ
นางวีราภรณ อยูเจริญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นางสาวศิวาพร ไชยนุรักษ
นางศุภากร แซลี้
นางสมคิด แซเฮง
นางสายชล อุตสาหะ
นางสาวสืบศรี ไชยะวัฒน

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุกฤตา ศรีสุนทร
นางสุนทรี รื่นเริง
นางสุวภา กาญจนคเชนทร
นางอรุณ ศรวิไล
นางอุนเรือน วัฒนนภาเกษม

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๕๙ ราย)
นายกตัญู โลหะวรรณ
๒๐ นายจําลอง หนูอยู
นายกฤตยา ทวีสัตย
๒๑ นายจิรทีปต บูรประทีป
นายกฤษดา ศุภเจริญ
๒๒ นายจุมพต โลหาชีวะ
นายกอเกียรติ ทองออน
๒๓ นายจุมพล รับพรพระ
นายกอเส็ม หมัดจะกิจ
๒๔ นายเจริญ เจนสมบูรณ
นายกิจจา สุวรรณคาม
๒๕ นายฉลาด เกิดศาสน
นายกิตติวัฒน ชัยพัฒนธัญกุล
๒๖ นายเฉลิม พันธุลี
นายกิตติศักดิ์ ศรีฉอง
๒๗ นายเฉลิม เอี่ยมนาค
นายเกรียงไกร สุขบุญ
๒๘ นายชณภธรรษ ประกิตนิติกูร
นายเกรียงไกร หาดแกว
๒๙ นายชนะ สุทธิพงษ
นายเกียรติศักดิ์ ชาวบานกราง
๓๐ นายชนากฤษ สมบุญกาญจนา
นายคมสัน ทัพจีน
๓๑ นายชนินทร บรรจงการ
นายคมสัน สังขจันทร
๓๒ นายชวลิต วงษสังฮะ
นายครรชิต หวังสุข
๓๓ นายชัชวาลย เตปน
นายจตุพร เพ็ชรเย็น
๓๔ นายชัยยุทธ เฟองผล
นายจตุรงค ทับเทศ
๓๕ นายชัยวัฒน เจริญใจวิวฒ
ั น
นายจักรกริช วงศนิวัติขจร
๓๖ นายชาคริต อินทรวิชะ
นายจักรพันธ คงชูญาติ
๓๗ นายชาญชัย เสนีวงศ ณ อยุธยา
นายจารึก วัดจัง
๓๘ นายชุมพล เงินแพทย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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
๖๓
๖๔

นายชูชัย คําเจริญ
นายชูชาติ เปยมคุม
นายญาณเมธี สุทธิแสน
นายณรงคเวทย สมรูป
นายณรงค จันทรโต
นายณรงค นาดํา
นายณรงค ไมลืมหลง
นายณัฏฐกิตติ์ เกตุสถิตย
นายดนัย สนมฉ่ํา
นายตระกูล คงคุมภัย
นายถาวร นาคเปา
นายถาวร อินนาคม
นายทนงศักดิ์ เหรียญทอง
นายทรงเกียรติ เอี่ยมเจริญ
นายทศพร สัตถาผล
นายทัศนะ หยั่งถึง
นายทินกร ปลั่งศรี
นายเทอด พวงดี
นายเทอดศักดิ์ ขําเขียว
นายธงชัย นาคามะดี
นายธนพล ทับทิม
นายธนวัฒน ผองบุรุษ
นายธนวัฒน สุขขะ
นายธนัฐพล สุนทรพิพิธ
นายธรณัส รักสมยา
นายธรรมยุติ ขําลําภู

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธวัช จันทรประเสริฐ
นายธวัชชัย ภูมิศิริกรณ
นายธวัชชัย โมราราย
นายธีรพล วิไลพันธ
นายธีรวุฒิ เอกอนันตฤทธิ์
นายธีระศาสตร บุญยะดาษ
นายนคร สมานพงษ
นายนพคุณ รอดไสว
นายนพชัย ธูปหอม
นายนพดล ลิ้นทอง
นายนพพร แกะมณี
นายนพพร สังขจันทร
นายนภัทร จั่นอุไร
นายนรินทร อาษานอก
นายนิคม แหสมุทร
นายนิพนธ อินทะทรัพย
นายนิมิต อัคนิบุตร
นายนิรันดร สักการะ
นายนิรุด วงศถาติ๊บ
นายบรรจง คําหลิ่ม
นายบรรจบ ปานเงิน
นายบัณฑิต ดวงมั่ง
นายบุญเลิศ นวลคีรี
นายบุญสม บุญนุกูล
นายบูรณะ บุญสําราญ
นายประชา เกษโกมล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

นายประชุม รสรื่น
นายประทีป แจมจันทร
นายประสิทธิ์ เบี้ยวศิริ
นายประสิทธิ์ สารรัตนะ
นายประเสริฐ ศรีมวงพันธ
นายประเสริฐ สาลี
นายปรัชญา ประเสริฐ
นายปราโมทย กองนิมิตร
นายปราโมทย บุญยุภู
นายปราโมทย พูพะเนียด
นายปริญญา เอี่ยมสังวาลย
นายปริวรรต สุวรรณศรี
นายปญญา ตานแตง
นายปญญา นอยคําสิน
นายปยพันธ ยามชวง
นายพงศศักดิ์ พรรัตน
นายพงศศักดิ์ พลคชา
นายพงศักดิ์ ขําเดช
นายพงษณรงค ขมเปนยา
นายพนม พึ่งโพธิ์
นายพรเทพ มุสิกชาติ
นายพรสินธ เชื้อแกว
นายพลายชุมพล ขันเขียว
นายพิเชฐ ขวัญญาใจ
นายพิเชษฐ ชางหลอ
นายพิเชษฐ ประดับบรรจง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพิพัฒน หมั่นดี
นายพิลม หนูสุรา
นายพิศักดิ์ แกวศรี
นายพิษณุ ชิณวงษ
นายไพบูลย แจงประไพ
นายไพบูลย มีสมสาร
นายไพโรจน สถิน
นายไพศาล ปลื้มเปลี่ยน
นายไพศาล มีบุรี
นายภินันต ธรรมธร
นายมงคล พิลึก
นายมงคล สารโย
นายมณเทียน ประภากร
นายมนตชัย จันทรบํารุง
นายมนตรี สงศิริ
นายมานิตย มั่งอุดม
นายยงยุทธ รัตนะ
นายยุทธนา พลพืช
นายราวี พุมใจศรี
นายฤทธิรง ไทรยอย
นายวรพจน บุญอยู
นายวรยศ วรรณา
นายวรรณะ กาบแกว
นายวัชระ อนุพันธ
นายวัชรากรณ สุริยวงศ
นายวัชรินทร มีวรรณะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

นายวัชรินทร วิไลวงษ
นายวัชรินทร สุจินโณ
นายวันชัย วิลาวรรณ
นายวันลพ พูพะเนียด
นายวิชาญ คลังสิน
นายวิชาญ เต็มพรอม
นายวิชาญ นิ่มนอย
นายวิชิต จรวิเศษ
นายวิเชษฐ ถนนนอก
นายวิเชียร จรรโลงตระกูล
นายวิเชียร สุขอราม
นายวิทยา ศิริมหา
นายวิทวัส เจริญพฤกษาชาติ
นายวินัย โตทอง
นายวินัย หวยหงษทอง
นายวิรัช แมลงทับทอง
นายวิรุทธิ์ แกนคํา
นายวิโรจน ทองอยู
นายวิโรจน มณีรัตน
นายวิลาศ แสงสวาง
นายวิไล รอดทองแกว
นายวิเวก อัมรี
นายวีรศักดิ์ ธุระ
นายวีระพล วงษมาก
นายวุฒิชัย อยูสมสุข
นายไวทวัส อิศรางกูร ณ อยุธยา

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายไวพจน ศรีแกว
นายศรัทธา เกิดกัน
นายศรายุทธ ไชยโยวาศ
นายศราวุธ ทองคํา
นายศิรา ทองทิพย
นายศิริพงษ มาอยู
นายศุกล สุขศรี
นายสงกรานต พาลี
นายสงเคราะห สุขแสน
นายสงัด อินเอี่ยม
นายสถาพร พิกุลขาว
นายสถิตย รวมทรัพย
นายสมเจฐ หนูนวล
นายสมเจตน ปลื้มเปลี่ยน
นายสมชาย ดวงเดือน
นายสมชาย ดวงศิริ
นายสมชาย ระวานนท
นายสมชาย สีจาด
นายสมนึก เกตุแกว
นายสมนึก เกตุแกว
นายสมยศ จันทรนวล
นายสมยศ นวมศิริ
นายสยาม กลั่นภูมีศรี
นายสรพงษ สุขนิล
นายสันติ เกตุเวช
นายสันธิวรรธน สนใจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐

นายสามารถ พันธประสิทธิ์เวช
นายสายัณห จีนทองคํา
นายสายันต ทวีแสง
นายสารศิลป เกษศิริ
นายสาโรช รุงเรือง
นายสิทธิโชค แจมเจริญ
นายสิทธิพงค นาคกลอม
นายสิทธิพงศ คําแกว
นายสุเจตน ขจรรัตนศิริ
นายสุชาติ นาโค
นายสุชาติ เมฆมาก
นายสุทธิพงษ เอี่ยมนาม
นายสุเทพ ดวงชาวนา
นายสุเทพ สิทธิชาติ
นายสุนันท พนมจันทร
นายสุภกร พรมศรี
นายสุภะ คงมุณี
นายสุเมฆ เทพามาตย
นายสุรเชษฎ ปลื้มเปลี่ยน
นายสุรเทพ โพธิ์ทอง
นายสุรพงษ พรหมสมบัติ
นายสุรัตน ใจสูงเนิน
นายสุริยันต ปาระโชติ
นายสุวิท พรหมชนะ
นายเสก บัวเขียว
นายเสกสรรค โควาวิเศษสุต

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเสมา ครามวงษ
นายเสมา คําหวาน
นายเสริมศักดิ์ คีรีวรรณ
นายโสภณ ทองคํา
นายไสว ขนอนเวช
นายอดิศร วิราวุฒิ
นายอนิรุทธ หนูพรหม
นายอนุชาติ ศรีพุม
นายอภิชาติ สมรรคนัฎ
นายอภินันท ไสระบุตร
นายอภิรักษ รักทวม
นายอรรถพร บุญสง
นายอรรถพร ศกุนะสิงห
นายอัครเดช คณะนา
นายอัครเดช จันทถิระ
นายอัครวิทย กาญจนจันทร
นายอัศวิน โสตถิปณฑะ
นายอาดิศักดิ์ สุทินเผือก
นายอาทิตย ธงชมเชย
นายอุดม ศรีนพคุณ
นายอุทัย ปานอุทัย
นายเอกชัย นุชนารถ
นายเอกวัฒน คุมแขก
นางกมลชนก โพธิสวาท
นางกําไร ตูน้ําวน
นางเกษรา โพธิ์แกง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นางสาวจารุวัลย แสงทอง
นางชลลดา ธรรมมล
นางชุติมณฑน รัตนวรรณ
นางสาวนฤนาฎ นาวิกพันธุ
นางนุชฎา ปอมดี
นางปรียาพรรณ ประดับบรรจง
นางสาวยุภา คีตาจีวะ

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางละออ ตราชู
นางกชพรรณ เกตกะโกมล
นางวันทนา แซเตียว
นางสิริวรรณ หทัยรัตนานนท
นางสุทิศา วังหิน
นางสุธีรา โชติวงษ

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑๕๕ ราย)
นายกมล ธาระสืบ
๑๘ นายฉัตรชัย พรยิ่ง
นายกฤษฏา เพ็งจันทร
๑๙ นายเฉลา นุตราวงษ
นายกวีพงษ ปรางพิทักษ
๒๐ นายชวลิต จักรเงิน
นายกิตติศักดิ์ นิลแสงรัตน
๒๑ นายชัยพฤกษ แสงเรืองรอบ
นายเกรียงไกร โกมลสิงห
๒๒ นายชัยวัฒน ประสาทพร
นายเกรียงศักดิ์ พาเจริญ
๒๓ นายชาญชัย อินพักทัน
นายคนองศักดิ์ งามเผือก
๒๔ นายชาติชาย สดใส
นายคมกฤษณ ผลประสิทธิ์
๒๕ นายชาย ธนะภานุ
นายคมสันต เรืองจิตรธรรม
๒๖ นายชิงชัย อาดัมอาลี
นายจงจินต อุกฤษ
๒๗ นายฐานันตร ศรีพิทักษ
นายจตุพล อินพักทัน
๒๘ นายณชัย กระแจะเจิม
นายจตุรงค สุนทรวัฒน
๒๙ นายณรงคศักดิ์ ปานเผาะ
นายจักรพงศ เตยตอวงศ
๓๐ นายณัฐพงษ คงตาดํา
นายจักรวาล คงสวัสดิ์
๓๑ นายดํารงค ทัพมงคล
นายจีระศักดิ์ ภูเกิด
๓๒ นายเดชา ใหญพงษ
นายจุมพล ฉัตรทัณฑ
๓๓ นายถนัด เข็มเล็ก
นายฉลวย รุงจํารูญ
๓๔ นายเถกิงเดช จุนแพ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายทรงวุฒิ อินสําราญ
นายทักษิณ ใจคํา
นายทัตเทพ จิตตปรัชญากุล
นายทินกร เทียมมงคล
นายเทอดศักดิ์ รอดอยู
นายธวัช คําสิงห
นายธวัชชัย หอมชุม
นายธีรฉัตร ดวงแกว
นายธีรพล แดงเสม
นายนพคุณ จันทรทอง
นายนพดล เรืองโชติ
นายนอม ดวงสงค
นายนัฐกานต เสนีวงค ณ อยุธยา
นายนาวิน สวนศรี
นายนาวี บางขา
นายนิรันดร ทับเกตุ
นายนิวัฒน นอยฉิน
นายบวร ภูไพฑูรย
นายบุญเชิด รุงจํารูญ
นายบุญโชติ ศาลิคุปต
นายบุญนาค เปรมศิริ
นายบุญยืน เผื่อนผอง
นายบุญศิริมงคล บุญศิริ
นายบุญหลง บัวนอย
นายประจักษ ศรีขอ
นายประพันธ สุขสกุล

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายประสิทธิ์ เกิดศรี
นายปยะชาติ ฉิมพสูตร
นายเปรมศักดิ์ เสี้ยมสอน
นายพงษพันธ ประทับศร
นายพงษศักดิ์ จันทรรอด
นายพรชัย กรวยทรัพย
นายพรชัย แยมกลีบ
นายพัฒนา เปลงปรีดา
นายพิชัย จรจรรย
นายพีระยุทธ มิตรวงษา
นายไพรัชน ดาวสุข
นายมีชัย อวมจุก
นายยิ่งยง อินทรสุวรรณ
นายยุทธนา เชื้อเกตุ
นายยุทธศักดิ์ ศรพรหม
นายรุงเรือง จูประสงคทรัพย
นายเริงศักดิ์ ไชยศรี
นายวรกร นอยบุญรอด
นายวสันต จันทรมุณี
นายวสันต มาลัยงาม
นายวสุ ตรีนุช
นายวัชรพงศ สูญทุกข
นายวัชระวุฒิ สวางอารมย
นายวัชรินทร สุวรรณวิก
นายวิชัย ศรแกว
นายวิชิต ชัยกองทวี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายวิทยา อรุณเอี่ยม
นายวินัย ชมทรัพย
นายวิรัตน ลอมมหาดไทย
นายวีรวัฒน รมภัย
นายศรายุทธ คามีศักดิ์
นายศักดิ์ชัย คําเคน
นายศักศรี บุษบงศ
นายศิริศักดิ์ มีผลกิจ
นายศุภกิจ มะนาวหวาน
นายโศภณ เบี้ยวศิริ
นายสงกรานต รัตนปาล
นายสมชาย ชนะสงคราม
นายสมศรี สุดเพียร
นายสมศักดิ์ ศรีแสง
นายสรรชัย โตะสอีด
นายสันธนัส อรรถารํา
นายสานิตย ปญชะนา
นายสามารถ สมสิงห
นายสิทธิพงษ นาครอด
นายสุกิจ แกวยวน
นายสุเกียรติ สงศรี
นายสุชาติ เข็มนุช
นายสุชิน พุกสะ
นายสุเทพ จันทรเล็ก
นายสุเทพ หงษประเสริฐ
นายสุมงคล จันทรสงคราม

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๓๘

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุรศักดิ์ ทองฟก
นายสุริยา เขตสาคร
นายอธิศรี ชอบทอง
นายอนิรุธ สวยสด
นายอนุสรณ ปนสุวรรณ
นายอภิรมย อวมกระทุม
นายอานนท บุญถาวร
นายอํานาจ ปานเงิน
นายอํานาจ มะพันธ
นายเอก วุฒิ
นายเอกฉันท ไทยนอย
นายเอกชัย แจงกระจาง
นายเอกชัย วิจารณ
นายเอกชัย เอี่ยมสังวาลย
นายเอกเชษฐ มากาบแกว
นายเอกลักษณ นิลขาว
นายเอกวิทย สงาเนตร
นางกรรณิการ เกิดทับทิม
นางกัญญา บําเพ็ญกิจ
นางสาวกัลยาณี ทองใหญ
นางสาวกาญนิกา เกตแกว
นางกิตติมา ทรัพยมหาศาล
นางจตุพร ขํารักษา
นางสาวจันทร ระวานนท
นางชลอ ปรีหะจินดา
นางสาวชาลิสา เอี่ยมชูนาม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นางดวงเนตร โพธยารมย
นางธนวรรณ ทวีวงศ
นางสาวนิยม คงสง
นางเบ็ญจวรรณ มั่นคง
นางปราณี สวางอารมย
นางปราณีต จันทรฉวี
นางปรียาลักษณ บุญโสภาคย
นางปญญา บัวนอย
นางเพ็ญวิภา จันทดาวัลย

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวยุพิน สุทธิมาลย
นางรุจาภา กันตศรี
นางวันเพ็ญ ฟุงเฟอง
นางสมพร อินทรขํา
นางสมหมาย พุมโพธิ์
นางสุภารี สิงคิบุตร
นางสุภาวดี โชติชวง
นางอารีวรรณ ทองแจม

กองทัพอากาศ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๐๗ ราย)
นายกอน เพ็งเหล็ง
๑๕ นายชูเกียรติ ทับแถม
นายเกียรติศักดิ์ หลานวงษ
๑๖ นายณรงค เพงงาม
นายจํารัส บํารุงถิ่น
๑๗ นายณรงค สุริวงคกลอม
นายเจริญ ฝากา
๑๘ นายณัฏฐวัฒน แจงโพธิ์นาค
นายเจษฎา วรมุกสิก
๑๙ นายณัฐชัย ทรวดทรง
นายฉัตรชัย ชวติรัตน
๒๐ นายณัฐวัชร สละมัจฉา
นายเฉลิม นวมนิวงษ
๒๑ นายดาวรุง สําราญพานิช
นายเฉลียว สิงแกว
๒๒ นายดิเรก ทองมา
นายชวลิต มาทอง
๒๓ นายดิเรก เอี่ยมหงษเหม
นายชาคริต ธีระวงค
๒๔ นายดิษพงษ ภาควิชา
นายชาญ มาระศรี
๒๕ นายเดชา รัตนนิตย
นายชาญ โหยหวล
๒๖ นายแดง จันทรประเสริฐ
นายชานนท ชัยมาลา
๒๗ นายทรงศักดิ์ ทับพร
นายชุมพร ภพหิรัญ
๒๘ นายทวี สายกระสุน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายทวีทรัพย ศรีมาฤทธิ์
นายทวีศักดิ์ อินทวัฒน
นายทินกร เกตุแยม
นายเที่ยงธรรม เติมผล
นายธนชาติ มาไกล
นายธีรวิทย ชูชื่น
นายนพดล ภักดีกลาง
นายนพพร แสงนอย
นายนรงค เนียมกล่ํา
นายนรินชัย ปนะกะสา
นายบรรดิษฐ จั้นเขวา
นายบัญชา เสียงสวัสดิ์
นายบุญธรรม ใจซื่อ
นายบุญสืบ พรหมมา
นายประกิจ มีบุญ
นายปรีชา สานุทัศน
นายปรีชา ปนประเสริฐ
นายปณณวิชญ เปรมปริก
นายพงศพล เรืองศรี
นายพงษศักดิ์ ปาดศรี
นายพนม เสืออิ่ม
นายพรชัย ตะมะวิโมกข
นายพีระวัฒน โพธิ์ศิลา
นายพุฒิพงศ วรรณโสภณ
นายไพฑูรย นกแกว
นายไพบูรณ จันทรนวล

หนา ๓๕
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายไพรบูรณ ขันธเนตร
นายไพเราะ อิ่มบุญ
นายภมร ภุมมาบุตร
นายภาวัต สหชัยภัทร
นายภาษณ พรหมลัมภัก
นายมงคล ดวงฟก
นายมนัส จีวรพรหม
นายมานะ ออนลมาย
นายเมตตา แยมบุญทับ
นายรังสรรค นาสวน
นายลําดวน สรอยสลับ
นายวัชระ ขันธเนตร
นายวัฒนา กลอมเดช
นายวันชัย พุมทับทิม
นายวันชัย ภูศรี
นายวันชัย ฤทธิ์ทอง
นายวัลลภ บุญประกอบ
นายวิจินต คุมจั่น
นายวิชัย บุญสมบัติ
นายวิรัตน เครือทอง
นายวีรยุทธ ศรศาสตร
นายวีระ นิวาสกุล
นายวีระพงค บัวพึ่ง
นายวีระยุทธ ปองกัน
นายวีระศักดิ์ ปนงาม
นายวีระศักดิ์ รัศมีทรัพย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายสมเจตน เอกพัฒน
นายสมชาย กุลวิวัฒน
นายสมบัติ ตั้วสูงเนิน
นายสมบัติ เคหะทองคํา
นายสมบัติ พูนพิพัฒน
นายสมบูรณ มาไทย
นายสมบูรณ สุขอ่ํา
นายสมพงษ กลั่นคุม
นายสมพงษ มลสิน
นายสมพร ขวัญเอี่ยม
นายสมมาตย สุกใส
นายสมยศ อนสืบสาย
นายสมศักดิ์ โกศลกิจ
นายสมศักดิ์ ปนแกว
นายสมศักดิ์ เผือกแกว
นายสมศักดิ์ พันธุเพียร
นายสมศักดิ์ พูนผล
นายสมศักดิ์ เพ็ชรนอย
นายสมหมาย คุณชะ
นายสมหมาย สุพรหมภักตร
นายสมหวัง โคธา
นายสมาน จันทิมา
นายสมาน ชัยสนาม
นายสรรพสิทธิ์ สุวรรณโคตร
นายสราวุธ เบาแกว
นายสังวาลย พรมแกวงาม

หนา ๓๖
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสัมพันธ สกุณี
นายสานิตย พงษหวั่น
นายสายันต ทะจะ
นายสํานาญ ถามะพันธ
นายสํารวย เปรมบางเขน
นายสําราญ มวงจั่น
นายสําอาง ดําขํา
นายสิทธิชัย ทองสุข
นายสุชาติ แสงเวหาสน
นายสุชิน สงวนชาติ
นายสุทธิ โพธาพันธุ
นายสุทน นอยตั้ง
นายสุทิน โพธาพันธุ
นายสุเทพ จําป
นายสุธีศักดิ์ ไสยวุฒิ
นายสุเนตร สรอยสลับ
นายสุรพล แกวทัด
นายสุรศักดิ์ โพทะยะ
นายสุรัตน จันทรแจมใส
นายสุรัตน พราโนต
นายสุรินทร คงวารี
นายสุริยัน เจริญผล
นายสุริยัน พลานุสนธิ์
นายเสกสรรค เอี่ยมสําอางค
นายเสนห สงวนบุญ
นายเสรี แผนบัว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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

นายแสนสิทธิ์ อรัญพฤกษ
นายไหม บุรารมย
นายอดุลย ยานู
นายอนันต นุมสคราญ
นายอนันต วัดขาว
นายอนันท ลําใยหวาน
นายอนุชิต เสริมนอก
นายอนุพงษ มงคลสวัสดิ์
นายอนุสรณ จันทร
นายอมรศักดิ์ แกวนิยม
นายอรรถพร โพธิ์ทอง
นายอรุณ ถนอมสุวรรณ
นายอํานวย คํานวนกิจ
นายอํานวย ปุนนุช
นายอํานาจ แสงทอง
นายอินทนิน เมฆพยม
นายอุดม กลมสอาด
นายอุทัย ศิลปวิวัฒน
นายอุทิศ นารักษ
นายเอกพิสิษฐ สายบริสุทธิ์
นายเอนก เจียกใจ
นางกัลยาณ สุขบาง
นางกรุณา ใจดี
นางกะดังงา ภักดีสุวรรณ
นางกาญจนา อุลิต
นางสาวกานดา เอี่ยมเจริญ

หนา ๓๗
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางชญาณิศา ผลศรัทธา
นางซอนกลิ่น อุภัยพรม
นางสาวทิพยพมล มนทิม
นางเทพสมัย ขาวขันธ
นางธันยากร เทพทอง
นางนงนุช เพ็งสุข
นางนัทธหทัย แถบทอง
นางนิตยา ภูพลับ
นางบุญสง นิ่มแยม
นางพัชรี ตันติเจริญวัฒน
นางเพ็ญศรี นนทจันทร
นางสาวภคพร นพวงศ ณ อยุธยา
นางมยุรี งามขํา
นางรสพร ทาสีทอง
นางรัชฎาพรรณ ฉายพันธ
นางรุจิกาญจน ชาวโคราช
นางลดาวัลย สุภาพ
นางสาวลัดดาวรรณ กันทะวี
นางลิพร เขมะวิทย
นางวัฒนาภรณ ออนอารีย
นางวัลนี ภาคยธนากุล
นางวิภา สินธุเสก
นางวิยะดา กองแกว
นางวิไล กล่ําสกุล
นางศรัญญา คงคานนท
นางสาวศิรินภา เจตจํารูญ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางศิริพร กระจางพันธุ
นางสาวศิริวรรณ ชุมเพ็งพันธุ
นางสมทรัพย หนุนกลาง
นางสมปอง กรรณเทพ
นางสําเนียง โตสุข
นางสํารวย จําปากะนันท
นางสิริกานต สุขโรชนี
นางสุกัญญา พลธร
นางสุชีรา นิลสูตร
นางสุณีย รุงแสงทอง
นางสุพาทินี ลินลา
นางสุรินทร ทองรอยยิ่ง

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุวณี ยินดีวงษ
นางสุวรรทณา บริบูรณ
นางเสาวภา กาญจนพังคะ
นางเสาวลักษณ แกระวงค
นางสาวอนุช หอมจันทร
นางอัชนา ชางเกวียน
นางอาพร จิตตะทัต
นางสาวอารีย อินธนู
นางอุบลพรรณ อาจละกะ
นางอุไร ใจสุภาพ
นางอุไร หนองทราย

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๔๖ ราย)
นายกระสาน ปยะสุวรรณ
๑๓ นายคณินทร ศิริวัฒนไพบูลย
นายกฤติเดช อุบลพืช
๑๔ นายจรัญ บุญสมบัติ
นายกฤษฎา ภูหนู
๑๕ นายจรัญ บํารุงถิ่น
นายกฤษณรงค ตรงตระกูล
๑๖ นายจัตุรงค ชางงาเนียม
นายกัมปนาท กล่ําเชย
๑๗ นายจารุ แกวเขียว
นายกาญจน สุริยานนท
๑๘ นายจํานงค ออนเปรี้ยว
นายกําพล พุมกําพล
๑๙ นายจิรายุ สิงหแกว
นายกิตติ เนียมแตง
๒๐ นายฉออน ระเบียบดี
นายเกรียงศักดิ์ สมจัย
๒๑ นายฉัตรชัย สืบชมภู
นายเกษม เจริญลา
๒๒ นายฉัตรพงษ ราชวัฒน
นายเกียรติศักดิ์ ปานทอง
๒๓ นายเฉลิมชัย สมมาตร
นายไกรศักดิ์ โนตศิริ
๒๔ นายชลอ อนันทสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

นายชลิตร บัวนุช
นายชัยพร เขียวประเสริฐ
นายชัยยุทธ แจมดวง
นายชาตรี หวังชม
นายชิตพงศ สินไพบูลย
นายชุมพล ลาภยิ่ง
นายชูชาติ มหาสุภาพ
นายชูศักดิ์ แสงเงิน
นายเชาว มั่นพรม
นายเชาวลิต โสตรยิ้ม
นายไชยเดช บริบูรณ
นายณรงค มากเพชร
นายณรงค อุนเรือน
นายณรงคฤทธิ์ เพลงปาน
นายณัฐพัชร ศิริเดช
นายดําริ อันทะชัย
นายแดง กันเพียง
นายโต กอนทอง
นายทรงกลด บังเกิดสุข
นายทวะรัช รองสวัสดิ์
นายทวี เทียนนาค
นายทศพร เฟองชูนุต
นายทศพล วงศทองคํา
นายทอง เหลืองทอง
นายทินกร ปรางทอง
นายทิม อินทศร

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเทือน แกวชูทอง
นายธณน มากเปรมบุญ
นายธน คําชม
นายธนารักษ ใจบํารุง
นายธรรมสันต ศิริสมบัติธรรม
นายธวัชชัย จงกลเกษร
นายธีรเดช นภาการ
นายธีรยุทธ แกวไทรเทียม
นายธีรศักดิ์ อุระมา
นายธีระ ชางเจิม
นายนพดล เดี่ยวรัตนกุล
นายนพรัตน พวงศรี
นายนภาเดช จันทร
นายนักรบ ขาวนุน
นายนิกร ฐินใหม
นายนิพล ชื่นหทัย
นายนิยม รัตนพันธ
นายนิรัน บุญประกอบ
นายนุกูล พิมพสุวรรณ
นายบัณฑิต แจงเจริญ
นายบุญชอบ สนรักษา
นายบุญศรี มาทะฤทธิ์
นายประกอบ ขันตี
นายประณต ศรีประเสริฐ
นายประเดิม เกิดพุม
นายประยูร สีเมฆ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายประวัติ ปจจุสนันท
นายประสพชัย บุญนาค
นายประสาร สายสมิง
นายประสิทธิ์ สุขศิริ
นายประเสริฐพล พรมชาติ
นายประหยัด ศิริออน
นายปรีชา โพธิ์ศรี
นายปรีชา มังกรแกว
นายปรีชา จูจันทร
นายปรีชา วาดกลิ่นหอม
นายปญญา พวงเพ็ชร
นายปญญา นอมทอง
นายเผชิญ ปานยอย
นายพยุง แพทยรักษ
นายพรชัย ยิ้มรักษ
นายพัฒนะ มฤคา
นายพัฒนา สุจริต
นายพิชิต บุญชื่น
นายพิชิตชัย ตราโต
นายพิเชษฐ วัฒนะศรศักดิ์
นายพิเชษฐ คงคราม
นายพิทยา หาญสาริกิจ
นายพิทักษ สําเนียงเสนาะ
นายพิเศก นุสา
นายพิษณุ สมิตะมาน
นายพีระเดช เริ่มเจริญ

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพุฒ ทองเกิด
นายพุทธิพงษ คิดดี
นายพูนศักดิ์ ยินดีทรัพย
นายไพบูลย ปญญาสมบัติ
นายไพรวัล แสงนอย
นายไพรัช โพธิ์เงิน
นายไพรัชช ทางดี
นายไพศาล สุโกมล
นายภิญญา เพ็ชรเสือ
นายมนู โชติชวง
นายมะลิ บุตรรักษ
นายมะลิก ชาติเผือก
นายมั่น ใจเพชร
นายเมธีนันท ลิ้มทวีทรัพย
นายยอด บุตรดี
นายยืนยง ทองประเสริฐ
นายยุทธนา นุตรดิษฐ
นายเยาว แสงแกว
นายรังสรรค บุญสมบัติ
นายราชัลย บุญพึ่ง
นายราเชนท พวงรอด
นายรุง บุญคุม
นายรุงทิวา ศรีเอี่ยม
นายรุงทิวา ไทยลี่
นายรุงเรือง ตันติถ้ําทอง
นายลมัย สีคราม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

นายวรรณะ จินะทา
นายวัฒนา เทียนหลอ
นายวันชัย ดําวา
นายวันชัย ปนปอก
นายวัลลภ นิ่มนวล
นายวิชัย เคลือบทอง
นายวิชัย ตันตี
นายวิชิต โพธิ์ตุน
นายวิเชียร สุพรหมภักตร
นายวิทยา สอาดศรี
นายวินัย ซอนกลิ่น
นายวินัย ศรพรหมวิเศษ
นายวิรัตน บํารุงกิจ
นายวิศิษฐ วงษออน
นายวิษณุ พัฒนจันทร
นายวีรวัฒน ศิริโชติ
นายวีระ เกิดพุม
นายวีระพงษ ดําวา
นายศุภชัย ศรีบานใหม
นายศุภชัย ศรีเดีย
นายสงา โสภาเจริญ
นายสนธยา ขยันหา
นายสนั่น นาคนอย
นายสนิท ชอบทําเหมือน
นายสมเกียรติ์ เกตุมณี
นายสมเกียรติ เจริญผอง

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมเกียรติ ดวงเพ็งรักษ
นายสมเกียรติ บุญเกื้อ
นายสมควร สังขแกว
นายสมคิด มีพูล
นายสมเจนต พัสดุ
นายสมใจ เพ็ชรอินทร
นายสมชาย พัฒนเพิ่ม
นายสมชาย วงศวาน
นายสมชาย สงวนหิรัญสกุล
นายสมชาย ประนตทรัพย
นายสมชาย มีบุญ
นายสมชาย ไมลากิจ
นายสมชาย สอนคง
นายสมชาย สุขคง
นายสมชาย อินทะเลิศ
นายสมทรง แกววังวร
นายสมบัติ ภาคาหาญ
นายสมบัติ หลอดแกว
นายสมบุญ เพ็ชรนอย
นายสมปอง โนรี
นายสมพงษ จันทนี
นายสมพงษ บุญสง
นายสมพงษ เพ็ชรอินทร
นายสมพร พงษพันธุ
นายสมพร วาดกลิ่นหอม
นายสมร สีทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖

นายสมศักดิ์ ขําวงษ
นายสมศักดิ์ ทํายาฤทธิ์ศักดิ์
นายสมศักดิ์ แจงมณี
นายสมศักดิ์ ทองปน
นายสมศักดิ์ ปญญาจักร
นายสมศักดิ์ หอมภู
นายสมศักดิ์ อุมบางตลาด
นายสมหมาย เปรมสุวรรณ
นายสรศักดิ์ นอยแกว
นายสละ สีออน
นายสอาด มากสวาสดิ์
นายสังวาลย ประไพ
นายสังวาลย แพฟน
นายสัญญา ลายบัวธนวัฒน
นายสันติ กียะสูตร
นายสันธิภาพ สารชาติ
นายสายชน ดีประเสริฐ
นายสายชล ตรีบุตร
นายสํารวย ทองหยด
นายสําราญ ดํานา
นายสําราญ ทองพิทักษ
นายสําเริง แววแสง
นายสิทธิชัย ออนนอมดี
นายสิทธิศักดิ์ พันตาย
นายสินชัย มรรคชีวะ
นายสุขี สีสดใส

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุชาติ เจษฎางกูล
นายสุทธิพรรณ สําเภาทอง
นายสุนทร ทรงอยู
นายสุนทร มหาวัฒนะ
นายสุนทร อินสวาง
นายสุพันธุ สุพรรณโชติ
นายสุรบูล พวงหิรัญ
นายสุรพงษ ออนทรัพย
นายสุรพล นามสําโรง
นายสุวรรณ ศิริจันทร
นายสุวรรณ สอนกลอม
นายสุวัฒน มียิ่ง
นายสุวัฒน อําพันกาญจน
นายแสวงศักดิ์ กําจัดภัย
นายโสภณ เดชดาด
นายโสภณ บุญละหอย
นายอดิศร เลี่ยมทอง
นายอนันต หุนจันทร
นายอนันต จันทรกระจาง
นายอนันต พุมโกศล
นายอนันต หอมไม
นายอนุพงษ คงปลื้ม
นายอนุศักดิ์ แพงแกว
นายอภัย พิมพาภรณ
นายอมร แยมประเสริฐ
นายอราม ทัศนสุวรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘

นายอานุภาพ พราหมณสําราญ
นายอํานวย เทียนอราม
นายอํานวย อัมพรศิลป
นายอุดม มานัส
นายอุทัย นาคประดิษฐ
นายโอภาส ผึ้งดํา
นางกนกนาฎ จงรักษ
นางกนกวรรณ นามชุม
นางกรณษิวรรณ มณีนิล
นางกันยา เขี้ยวงา
นางกัลยา ชะวณิชย
นางสาวกัลยา เชษขุนทด
นางกาญจนา ผลพิบูลย
นางกําไร จันทนวงษ
นางกิริยาภรณ ชวงทอง
นางจริยา รุงไหรัญ
นางจันทิมา ไวยพารา
นางสาวจันทรเพ็ญ ธรรมสัตย
นางจุฑาทิพ สิทธิสาร
นางจุฑามาศ ไกรทองสุข
นางชไมพร วงษพระจันทร
นางชอลัดดา รัตนชัยวรรณ
นางชุลีวรรณ มัคทรัพย
นางสาวฐิติพร เลาะไธสง
นางสาวดวงพร ชินสมพล
นางสาวเตชินี สารพานิช

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางถิรวรรณ ทรัพยวิไล
นางทัศนาลักษณ บุญจีน
นางสาวทัศนีย อินทจักร
นางเทวี ระเมียดดี
นางธนัญญพร มหาภูมิวรนิพิฐ
นางธัญรดีพ นันนัทธวัฒฐ
นางสาวธนิต แกนจันทร
นางนวลใส ทับทิมทอง
นางสาวนันทพร สอนกระโทก
นางนิธิมา เทียมนุช
นางนิภา ทั่งทอง
นางสาวนิภา จันทรเพ็ญ
นางนิลุบล นวลมณี
นางปทิตตา น้ําใจสัตย
นางสาวประเทือง กรีเย็น
นางประพีวิไล พลชาติ
นางสาวปรางมาส ราชวัตร
นางสาวปราณี ยนมรคา
นางปราณี เสมคํา
นางสาวปลื้มจิตร ราชวัตร
นางปารณีย มณีจันทึก
นางปารวัณ พวงเงิน
นางปยมน ไผงาม
นางปยะมาส วิริยะกิจ
นางพจนา สุภาพ
นางพรทิพย อาภาสุนันท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐

นางพรอนงค เปลี่ยนขํา
นางสาวพชรมน ตวมสี
นางพัชราภรณ เกศะรักษ
นางพัชราวลัย คงสมพงษ
นางพิทยา ออกซู
นางเพ็ญศรี ภิรมยนาม
นางสาวฟอนทิพย นาคทองแดง
นางสาวภาณุวรรณ ศิริสุข
นางภาวดี พันธุเจริญ
นางภูริณี จอมพุทรา
นางมณทิพย เทศเพ็ญ
นางมาลา แสงมณี
นางสาวรวยริน นอยสุวรรณ
นางสาวรําพรรณ เวกสูงเนิน
นางสาวเรณู รูปครุฑ
นางสาวลลิตา วุฒิกาญจน
นางละมูล ทองมา
นางลัดดา เทียมมณี
นางลาวัลย โภคทรัพย
นางสาวเลิศลักษณ บุญไชโย
นางวรรณนิภา จันทิมา
นางสาววรรณวิมล พรหมศิริ
นางวรางคนา จี้เพ็ชร
นางวราภรณ พึ่งประสิทธิ์
นางสาววัฒนา ทรัพยเจริญ
นางวารี บุญซาย

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวาสนา ตรีสาร
นางวาสนา สมิสสุตานนท
นางวิมลวรรณ วรรณวงศ
นางวิไลรัตน ปานสําราญ
นางสาววิสุภา ศรีเกตุ
นางวีระวรรณ ภูหนู
นางศรีสันต ภูริธร
นางสาวศิรภัค โชติวงษยี่หวา
นางศิริกาญ มณีวรรณ
นางศิริเพ็ญ เปรี่ยมปยานุสรณ
นางศิริรัตน ทัศนสุวรรณ
นางสกาวรัตน พรรณธรรม
นางสมจิตร ศรีสุวรรณ
นางสมจิตร ศรีสังขงาม
นางสมนึก พานซอนกลิ่น
นางสาวสมพร ถวนวงศ
นางสมพิศ รมสายหยุด
นางสายชล นาควะรี
นางสาวสุจรรยา แสงงาม
นางสุจินต เทพพิมล
นางสุดา ทองมา
นางสาวสุดาวดี ชํานาญภักดี
นางสุนันทา เล็บครุฑ
นางสุพัตรา เหมือนศรี
นางสุภร ไตรยขันธุ
นางสุภาภรณ อุนออน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นางอนัญญา หอยสังข
นางสาวอาบพร สอนจรูญ
นางสาวอามร คงกัลป
นางอารมณ รัตนา
นางอําพร ถนอมจิตต

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอุทัยวรรณ ซอสูงเนิน
นางอุบลพรรณ อาจละกะ
นางอุษา คงสถิตย
นางเอมิกา อินคุม
นางแอนนา น.พ.จัดกระบวนพล

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๕๒๕ ราย)
นายกลิ่น สรอยแสง
๒๐ นายจักรพล ธนีสัตย
นายกอเกียรติ เกตุเตียน
๒๑ นายจักริน เกิดสนอง
นายกองเกียรติ เกตุกราย
๒๒ นายจารุวัสตร วิชิตสรสาตร
นายกาหลง เจริญทัพ
๒๓ นายจํานวน จงสมบูรณ
นายกิติธร ชางสําลี
๒๔ นายจําเนียร มุกดาดวง
นายกูเกียรติ ไกรสมดี
๒๕ นายจํารัส บัวชุลี
นายเกรียงไกร สุขสวัสดิ์
๒๖ นายจําลอง พวงผกา
นายเกรียงศักดิ์ ฟกประยูร
๒๗ นายจิรเดช จันทรมังกร
นายเกียรติพันธ นุยประสิทธิ์
๒๘ นายจิระศักดิ์ ชาญพิทยกิจ
นายโกศล คนจริง
๒๙ นายจีรศักดิ์ ทองเติม
นายขวัญชัย กอนทอง
๓๐ นายเจนภพ เลื่อนลอย
นายคฑาวุธ ทองยิ่ง
๓๑ นายเจริญ เหงาวันพลบ
นายคัมภีร เครือเอม
๓๒ นายฉัตรชัย ปลื้มจิตต
นายคําแผน พรมดวง
๓๓ นายฉัตรชัย ภูสุวรรณ
นายจงรัก มากเปรมบุญ
๓๔ นายฉัตรชัย ฤทธิทวี
นายจรัญ บุญสาต
๓๕ นายฉัตรพิสิฐ ไวคุณา
นายจรัญ สนธิโรจน
๓๖ นายเฉลิมพร มีประหยัด
นายจรัญ จันทรสวาง
๓๗ นายชนันรัตน เหมือนเอี่ยม
นายจเร ไชยมูล
๓๘ นายชมพู แกวแพ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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
๖๓
๖๔

นายชรัฎ เพ็ชรเพ็ง
นายชลิต เพ็ชรนอย
นายชวลิต นิลพงษ
นายชโอด ศรีพรรณ
นายชะเวง ทองเจริญ
นายชัยกาล พวงกลัด
นายชัยพร ปทพี
นายชัยสิทธิ์ พรสี่ภาค
นายชาญยุทธ ออนทาว
นายชาตรี สรางเขตต
นายชาติชาย ปทุมทิพย
นายชํานาญ ชมศิริ
นายชุมพร โตขํา
นายชุมพร ชอมะกอก
นายชูเกียรติ ถนอมทรัพย
นายชูชาติ ปานทอง
นายชูชีพ อินเจริญ
นายชูพงศ สาวสายออ
นายเชษฐา หลวงเจริญ
นายเชาวนัตถ คัชมาตย
นายเชาวฤทธิ์ เพ็งปาน
นายเชาวลิต พุทธิสาร
นายฐิติรัชฏ ยังฤทธิ์
นายณภัทร อุไกรหงษา
นายณรงค เจริญผอง
นายณรงค เสนา

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายดนัย ภักดิ์พิบูลย
นายดอน อุนจิตร
นายดํารงศักดิ์ โพธิ์สอาด
นายเดชพล พุฒซอน
นายเดชา พงษขาว
นายเดชา เสลาคุณ
นายถวิล เสมอภักดิ์
นายถวิล มณีฉาย
นายถาวร เอมทอง
นายถาวร วุฒิกาญจน
นายทนง ธุวสุจิเรข
นายทรงธรรม กุนขุนทด
นายทรงพล ครามพิมพ
นายทวี แกวใส
นายทศพร ดํารงคุณาวุฒิ
นายทศพล นอยชูชื่น
นายทศพล ประภาษานนท
นายทองพูน ใหมเอี่ยม
นายทองสุข พิมจั่น
นายทองสุข เรณุมาร
นายทองหลอ คลังเย็น
นายทํา รังผึ้ง
นายทิพเนตร อาจทรัพย
นายเทวัน หรีดอุไร
นายธนวัฒน ปูแกว
นายธนวินท อินทรเนตรสุทธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

นายธวัชชัย แยมรุง
นายธวัชชัย สุขสวัสดิ์
นายธวัชชัย จอมพุทรา
นายธวัชชัย บํารุงสาลี
นายธวัฒน บัณฑิต
นายธานี สุจิตตอนันต
นายธํารง แดนไธสง
นายธีรศาสตร นาชม
นายธีระชัย ไชยฤทธิ์
นายธีระพร วันวาน
นายธีระยุทธ วงศภาคํา
นายธีระศักดิ์ สันโดษ
นายนธี ชวยประคอง
นายนพดล ทรัพยโฉม
นายนพดล หุมมะจันทร
นายนพดล สิทธิ์สูงเนิน
นายนพพล ชมเกิดสกุล
นายนรินทร ทับทอง
นายนริศ แกวบํารุง
นายนเรศน กาหา
นายนันทพงศ ทองภักดี
นายนาคินทร แสงอรุณ
นายนิคม แกวธรรม
นายนิต แสงสาร
นายนิพนธ พัฒนสิน
นายนิพัทธ เมืองขํา

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนิมิตร สุทินเผือก
นายนิวัติ ออนนุม
นายบดินทร เต็มเบญจมาศ
นายบรรพต ทับไทย
นายบัญชา วุฒิเกษมกิจ
นายบันหยัด ชางประเสริฐ
นายบุญคง ปะเทสัง
นายบุญชวย ทะยอมใหม
นายบุญชิต ศิริลาภ
นายบุญชู มงการ
นายบุญธรรม ธรรมะ
นายบุญประเสริฐ ดุษณีเวช
นายบุญรอด ยิ้มแกว
นายบุญเรือง บรรดาศักดิ์
นายบุญสง สติใหม
นายบุญสืบ ภาคศักดิ์ศรี
นายบุญเสริม ไวยเวทา
นายบุญหลง สายแจง
นายปกรณ ปวนกระโทก
นายประกอบ ปานคง
นายประกอบ ครเกษม
นายประจักษ จันดา
นายประทีป คงมี
นายประทีป บาทเงิน
นายประทีป ปนแกว
นายประทีป สุขสมแดน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

นายประเทือง ใจซื่อ
นายประเทือง มวงเจริญ
นายประธีร นครครื้น
นายประนอม เพ็ชรดี
นายประพันธ สีขํา
นายประวิทย เปยมศิริ
นายประวุฒิ ภูสุวรรณ
นายประสงค สังเกตุ
นายประสพโชค ดีสวัสดิ์
นายประสาน บุญประเสริฐ
นายประสาน สุกรรม
นายประสาร ยุทธมาลี
นายประสิทธิ์ กอสูงเนิน
นายประสูติ เดชขจร
นายประเสริฐ มาเนียม
นายประเสริฐ สอนพรม
นายประเสริฐ หมัดละ
นายปราชญา ปนพล
นายปริญญา อบเพชร
นายปรีชา นิศานารถ
นายปรีชา อาจอ่ํา
นายปรีชา สุขรักษพันธุ
นายปวร เทียบเมือง
นายปญญา จันทรศรี
นายปยะพงษ แยมชูติ
นายผจญ การีกลิ่น

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเผชิญ ลือวัฒนะ
นายพงษศักดิ์ หลีทองหลอ
นายพชรพล ฉิมพาลี
นายพรชัย พลสนาม
นายพรชัย เรืองพูล
นายพรรษกร อุศุภการี
นายพลพิพัฒน นวมโพธิ์
นายพิพัฒน อิ่มเอิบ
นายพิษณุ ภูชัย
นายพูนฉัตร สราญรมย
นายเพ็ชรไพฑูรย แกวมณี
นายไพฑูรย กันแยม
นายไพฑูรย ชุนถนอม
นายไพฑูรย พรหมอินทร
นายไพเราะ พรหมสุรินทร
นายไพเราะ สุขประเสริฐ
นายไพโรจน แยมสาย
นายไพศาล บัวทอง
นายไพศาล ผึ่งผาย
นายไพศาล ศรีสวัสดิ์
นายเฟม ยิ้มเพชร
นายภูชิต ฤทธิ์คุมพล
นายภูมินทร สุขสวัสดิ์
นายมงคล คุมอยู
นายมงคล ดอกมะสังข
นายมงคล พวงมงคล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐

นายมะนูน กูบโคกกรวด
นายมานะ นาจาด
นายมานะ วิทยเจริญ
นายมานิตย ประโคตร
นายมาโนช เทศรัตนพันธ
นายเมธา หมอยา
นายยงยุทธ พุมพิศ
นายยวน ศรีโยธา
นายยอดชาย สะสีโสม
นายยุทธนา เดือนหงาย
นายยุทธนา ปนแววงาม
นายระพีพัฒน พลานุสนธิ์
นายรักชาติ ขําสุวรรณ
นายรัชฎา เสร็จธุระ
นายรัชพล ใจนุกูล
นายรุงศักดิ์ วิทยาอุปถัมภ
นายเรืองศักดิ์ นาคพิทักษ
นายโรจน ผดุงชอบ
นายเล็ง บัวกลาง
นายวงศกต โกมลวาทิน
นายวชิรพล พฤกษเกษม
นายวรพจน กลายประยงค
นายวรายุส เมยทาแค
นายวรินทร สังเกตุ
นายวสันต โพธิ์จาด
นายวสันต กลั่นแกลว

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายวันชัย ศิริโวหาร
นายวันชัย สาริกา
นายวันชัย ทองเปลว
นายวันทิพย เมยทาแค
นายวัลลภ พูลสวัสดิ์
นายวิชิต กําเนิดเหมาะ
นายวิเชษฐ หวานวาจา
นายวิเชียร วงษโต
นายวิเชียร วงษพรม
นายวินัย ดวงประทีปทอง
นายวิระ แปนออย
นายวิรัช คงเชื้อสาย
นายวิรัช โชติจิติเศรษฐ
นายวิรัตน กลิ่นจันทรกลั่น
นายวิรัตน นาควะรี
นายวิรุฬห อิ่มสําราญ
นายวิโรจน แจมกระจาง
นายวิสุทธิ์ ผึ่งผาย
นายวีรยุทธ พุมเกิด
นายวีระนน นนธิ
นายวุฒิศักดิ์ กัณหาวงศ
นายเวช นัยจิตร
นายไวยฑูรย ศรีนวลสด
นายศรชัย ตุมแกวพลาย
นายศรีสมเกียรติ พุทธิเกตุ
นายศักดิ์ชาย เทียนเขียว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒

นายศิริพล จันทรพักตร
นายศิวพงศ พงษโสภณ
นายศุภเสกร วงศสมบูรณ
นายสกุลไทย ศิริมิรินทร
นายสถาพร อินทรจันทร
นายสถิตย สายสิงห
นายสนั่น เครือเอม
นายสนั่น เชื้อแกว
นายสมเกียรติ คลังเย็น
นายสมเกียรติ จิตตอารีกุล
นายสมเกียรติ ทํายาฤทธิ์ศักดิ์
นายสมเกียรติ แยมสาย
นายสมเกียรติ พันธการุง
นายสมควร ทํายาฤทธิ์ศักดิ์
นายสมคิด อินทรทอง
นายสมจิตร เมยทาแค
นายสมจิตร สมพงษ
นายสมเจตน ทองทวีพร
นายสมใจ กายสิทธิ์
นายสมชัย แหยมเจริญ
นายสมชาย จินดาสมัย
นายสมชาย นิยมไทย
นายสมชาย บานชื่น
นายสมชาย วัฒนะ
นายสมชาย วิภาพ
นายสมชาย สอนธรรม

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมนึก ชอบวิชา
นายสมนึก ขวัญอยู
นายสมนึก บุญเพ็ชร
นายสมเนต กําบุญ
นายสมบัติ กลิ่นยี่สุน
นายสมบูรณ ปยะนิตย
นายสมพงศ กอนทอง
นายสมพงษ ผาสุขกิจ
นายสมพงษ สุดเสนาะ
นายสมพร ศรีผองใส
นายสมพาน ศิลากุล
นายสมโภช อุทกศิริ
นายสมโภชน แกวแพ
นายสมรวม วงศรัตนโกเมศ
นายสมศักดิ์ โพธิ์มาก
นายสมศักดิ์ สนองคุณ
นายสมศักดิ์ เสนียวงศ ณ อยุธยา
นายสมศักดิ์ โอนออน
นายสมศักดิ์ ทองรักษ
นายสมหมาย ปานเพ็ชร
นายสมหมาย นิยมมาก
นายสมหมาย ประคองศรี
นายสหศักดิ์ ยินดีสิทธิ์
นายสัญญา กระวีสายสุนทร
นายสันติ โกสุมพันธ
นายสันติกรณ เขมนกสิกรรม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔

นายสันติพงษ ออนเปรี้ยว
นายสันธยา สุขเกษม
นายสัมพันธ สมบูรณ
นายสัมพันธ ธีรวัฒน
นายสัมฤทธิ์ พิมพดี
นายสาคร ศรีพิมสอ
นายสํารวย เขียวอยู
นายสําราญ เขียวอยู
นายสําเริง ธรรมโยธิน
นายสําเริง นวมนิวงษ
นายสําเริง มณีเดช
นายสิทธิชัย ไพสาลี
นายสิทธิพร โพธิ์งาม
นายสิทธิศักดิ์ พุทธพักตร
นายสุขเกษม บุญเรือน
นายสุชาติ กลิ่นอวม
นายสุชาติ กําเนิดเหมาะ
นายสุชาติ คําวา
นายสุชาติ ชางสุวรรณ
นายสุชาติ เหมือนเอี่ยม
นายสุชาติ เกิดศิริ
นายสุโชติ แฟงคลาย
นายสุทธิสาร สารกานนท
นายสุทนต อารีวงศ
นายสุทัต นุชพุก
นายสุเทพ ยอนจะบก

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสุนิท มีอิสระ
นายสุบิน ชางกอน
นายสุพจน วัฒนชัยผองศรี
นายสุพล รักษคิด
นายสุพล จิตเจริญ
นายสุพัฒนชัย ดีศรี
นายสุไพรัตน อิ่มพรอม
นายสุภาคาร อูอน
นายสุภาพ วาดดวงมา
นายสุมนต จิตเจริญ
นายสุเมธ ธาระหาญ
นายสุรชัย กลิ่นธูป
นายสุรชัย จันทนา
นายสุรชัย ปริญญาศาสตร
นายสุรพงษ วิจิตรสกุลรัตน
นายสุรพงษ ใสแจม
นายสุรพงษ อินทรประเสริฐ
นายสุรพงษ ผิวผอง
นายสุรพล พันธุแสงจิตต
นายสุรศักดิ์ นาตัน
นายสุรินทร เครือเอม
นายสุริยัน นอยแกว
นายสุริยันต ริมแจง
นายสุวัฒน เนตรโรจน
นายสุวิทย ดอนทอง
นายสุวิทย บัณฑิต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖

นายสุวิทย สิทธิวิบูลย
นายเสนอ อิ่มพวง
นายโสภา ทรงทับทิม
นายหาญณรงค นาคเสนีย
นายองอาจ จูผอง
นายอชิตพล เชียงเจริญ
นายอนันต กุฎีพันธ
นายอนันต พวงกระจอย
นายอนันต จีนกระจันทร
นายอนิรุตร ประติฏฐิตานนท
นายอนุชา ประทุม
นายอนุภาพ พุทธรังษี
นายอนุรุทธ เชื้อแถว
นายอนุสรณ ถนอมพงษ
นายอนุสรณ จันทรหอม
นายอภิชาติ เมฆบริสุทธิ์
นายอรรณพ ลอมสุขา
นายอรรถพล อัศวินนิมิตกุล
นายอริญชัย แยมรุง
นายอรุณ นาทอง
นายอํานวย จําปาเงิน
นายอํานาจ เกลี้ยงหลํา
นายอํานาจ สงาเนตร
นายอําพล ฉ่ําแสง
นายอําพล บัวสุวรรณ
นายอําพัน มีนาค

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอิทธิพล พุทธไทย
นายอุกฤษฎ สุขนาวี
นายอุดมพร ไกรศิลป
นายอุดมศักดิ์ เกิดคลาย
นายอุทัย นอยราช
นายเอกชัย ฉิมพัด
นายเอกราช ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นายเอื้ออังกูร สมบูรณผล
นางกรธนพร บุญทองนุม
นางกรรณธรีย อุทัยแสง
นางกรรณิการ เผือกพิบูลย
นางกฤษณา แสงนิล
นางกัญจนณภัฐน แกวภักดี
นางกัญจนา ประยูรหงษ
นางกัญญา ชูวงษ
นางกัญญารัตน ชอบสวน
นางกาญจนา เกิดผล
นางสาวกาญจนา แผลงเดช
นางเกศพยุง สายทอง
นางเกศินี ศรีสิน
นางขนิษฐา วงษเขียด
นางคนึงนิจ รวยพร
นางจรรยา สอาดพงษ
นางจรินทรรัตน วัฒนกูล
นางจันทรเพ็ญ ชมพัฒนา
นางจันทรเพ็ญ คําแพงเมือง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘

นางจารุวรรณ ยินดีวงษ
นางสาวจําเนียร ประโคตร
นางจินตนา กอนนิล
นางจิราภรณ เรืองประทีป
นางสาวจุฑารัตน ทางธนกุล
นางจุรี เทพจันทร
นางฉวีวรรณ ตั้งประเสริฐ
นางฉวีวรรณ ผาสุขกิจ
นางโฉมอนงค เกรียงทอง
นางชลอ แกวออนศรี
นางชวนพิศ มหานาม
นางชอทิพย ธรรมสุวรรณ
นางชะไม บัวชุม
นางชัชชมนต กระวีสายสุนทร
นางชัญญานุช ปาณะบุตร
นางณัฐรี เมยทาแค
นางสาวดวงกมล พิการัตน
นางสาวดวงพร นุชเจริญ
นางดารา กรุดเงิน
นางดารุณี อาภานุรักษ
นางเต็มดวง เทียบคุณ
นางธนกร สบายแท
นางธัญญรัศม ศิริประทุมบัวโต
นางนพพร ทรัพยประเสริฐ
นางนภสร ธรรมเสรี
นางสาวนวลศรี หมวดรุง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนันทธนธรณ อาจทนอง
นางสาวนาฏยา พิการัตน
นางน้ําทิพย โคตรสมบัติ
นางนิตยา บัวบาน
นางนิทรา ทองสินทรัพย
นางเนตรนทิพย สกุลแววแสง
นางบุญนํา เหรียญทอง
นางบุญสม ดินมวง
นางสาวเบ็ญจมาศ อาจอ่ํา
นางประกอบ บัวบุตร
นางประชิต ดวงดาว
นางประทีป เกษม
นางประนอม ยวงแกว
นางประไพพร บุญฉลวย
นางประภาวรินทร ลีพุด
นางปรางคทิพย เขียนสาร
นางสาวปรานอม แวนคู
นางปราณี พิชัยณรงค
นางปวียนุช พุมดวง
นางปณชญา ภาธรเมธี
นางปณพร มีศิลป
นางผกาพันธุ เผื่อนจวงเจริญ
นางสาวผกามาศ มาศเกษม
นางพยอม บานชื่น
นางพรพิไล บัวสุวรรณ
นางพัชณี ทรัพยสกุล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙

นางพัชนี ตรีโอสถ
นางพัชรี จันทรพลับ
นางพิมพจุฑา สมนิยามรัฐ
นางพิมพนิภา เต็มเบญมาศ
นางสาวพิมลพัชญ สายสุด
นางเพ็ชรฉลัย สังขกลม
นางเพชรวรินทร อุนที
นางไพเราะ จันทรสุข
นางสาวพัชภรณ ใหมเอี่ยม
นางมณีรัตน สุวรรณสถิตย
นางมณีสุข โยธินสิทธิชัย
นางมัตติกา เปลี่ยนสมัย
นางเมตตา ธรรมสุทธิโธ
นางสาวยศนา วรรณดิลก
นางเยาวเรศ เกิดสมนึก
นางสาวรมิดา สุวรรณรัตน
นางรัชนี พรโพธิ์
นางรัชนีย คงสา
นางลมัย จงรักษ
นางลัดดา พวงหิรัญ
นางลัดดา อูทอง
นางลัดดา พลายบัว
นางลัดดา ศรีศุภสันต
นางลําดวน จันทรเพ็ง
นางวราพร เวียงสมุทร

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวัชรีภรณ ชวงสําโรง
นางวารุณี นาคสระเกษ
นางสาวศิริพร จันทรครอบ
นางศรีนารถ หุนเจริญ
นางศิริรัตน สุพรรโณภาส
นางศิวิมล บุญเกื้อ
นางสาวศุลีพร ผลสุข
นางสงกรานต เมฆถี
นางสมจิตต เมืองนอย
นางสรัญญา หลวงเจริญ
นางสําเนียง ชาติยานนท
นางสํารวย ทวีศรี
นางสาวสุกฤตา บัวอยู
นางสาวสุกัญญา ธูปทอง
นางสาวสุกัญญา หวางวิวัฒน
นางสุจินตร ธิจันทรดา
นางสุณี แฉงอารี
นางสุพรรณ จิตรประวัติ
นางสุพรรณา หอมชวย
นางสาวสุพรรทิภา ยิ้มประเสริฐ
นางสุภลักษณ เนียมชัยภูมิ
นางสุภาภร ชาคริตะกุล
นางสุภาวดี ชัยสมบูรณ
นางสุมาลี ชูวงศวาล
นางสุรัตนา อุปรี

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕

นางสุรางค คํามูลรัตน
นางสาวสุรีย บุญชู
นางสาวสุวดี ชูรัตน
นางสุวรรณา รุงขํา
นางสุวิมล บางนิ่มนอย
นางเสมอ ทรัพยเอนก
นางอมร อินทรทอง
นางอมรรัตน จิตตวีระ
นางอมรรัตน แสงศาสตร
นางอมรา หัตถมาศ
นางอรกมล กลางสาทร

๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕

(เลมที่ ๑๒)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอวยพร แสนประเสริฐ
นางสาวอังคณา จงศิริ
นางอังสนา วาดกลิ่นหอม
นางสาวอัญชุลีกร โตกุล
นางอารีรัตน ปญญามี
นางอารีรัตน ธรรมเจริญ
นางอํานวย เพ็ชรอําไพ
นางอุนเรือน โสรกนิษฐ
นางอุมา สิทธิวงศ
นางอุลัย เชื้อนิล

กระทรวงการคลัง

๑ นายพิน ธัญญเจริญ

สํานักงานรัฐมนตรี
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๒ นางกาญจดา ขําครุฑ
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายประเสริฐ เลิศล้ํา
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายชัยยา ศรีคา้ํ คูณ

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๔ ราย)
๑ นายเฉลิม ศรีเมฆ
๓ นายสุพจน สุดดี
๒ นายปญญา กลอมจิตร
๔ นายโสภณ ดํามณี

