เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
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
๑
๒
๓
๔

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘ ราย)
นายประพนธ วงษทํามา
๕ นางสาวนภารัตน ผลประเสริฐ
นางสาวกาญจนา เอี่ยมสําอางค
๖ นางสาวเนาวรัตน แสงเดช
นางสาวจารุวรรณ การินทอง
๗ นางสาวปนัดดา นารีเดช
นางสาวณัฐพร รัตนพงษพร
๘ นางสาววาสนา จินากลึง

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๑ นางสาวซูไฮลา ยะซิง
๓ นางสาวสุไรดาห อามิง
๒ นางสาวภารศา แกวสุกไส

กระทรวงกลาโหม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑๗ ราย)
นายไตรรินทร ทองรุงงาม
๑๐ นางสาวดวงรัตน โหมดเจียม
นายบุญสี นิสาภัย
๑๑ นางสาวธนิดา ตรงสุจริต
นายประเจิด ออนคํา
๑๒ นางสาวประทุมรัตน เกิดผล
นายประทาน เสือพลาย
๑๓ นางมีนา สาระจันทร
นายมารุต รอดงาม
๑๔ นางลัดดา รอดงาม
นางสาวกมลมาศ รุงแสง
๑๕ นางวราภรณ วงศตาแสง
นางกัญญา เอี่ยมบัลลังก
๑๖ นางสาวโสมฤทัย จัดจันทึก
นางกาญจนา นุมสําลี
๑๗ นางสาวรุจิรา โตสุข
นางจิรวัฒน แววงาม

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๓ ราย)
๑ นายกษิดิ์เดช ดีรักษ
๓ นายชุมพล ลายโตะ
๒ นายจักรพันธุ คารมปราชญ
๔ นายไชยบดินทร เชื้อสูงเนิน

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายณัฐพล สุขพานิช
นายพิตรพิบูล โมราณรงค
นายมนตชัย ระวังการ
นายวสันต ดิษกร
นายวัชระดุล หมื่นภักดีปภา
นายสุรสิทธ สพานแกว
นายอําพร โอภาศ
นายอําพล ปาละกะวงศ
นายเอกพงษ ไทยรัตน
นางสาวกรรณศศิร สุวรรณฉวี

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกัญญกุลณัช งวนทอง
นางสาวชนิดา จันทรโม
นางสาวณัฏฐชนากานต ดงพงษ
นางณภัชนันท เกตุมณี
นางสาวทัศนีย สกุลทองดี
นางสาวนิชาภา ยอมแผน
นางศันศณี พิลาสุข
นางสาวสิรภัทร กรีมณี
นางสาวอัยลดา สุขประสาท

กองบัญชาการกองทัพไทย
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายกนกกฤษณ รักษาพราหมณ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๒ ราย)
นายกอเกียรติ กิจบํารุง
๗ นางสาวยุคนธร ชิณะปญญารัตน
นายธนทร เอี่ยมแพง
๘ นางสาวลลิตา อรัญยะนาค
นายวิทวัส สุขสมรัมภ
๙ นางสาววรภร สูนยะไกร
นางสาวจิราพร หวังเจริญ
๑๐ นางสาวสิริกุล สุทธาวรรณ
นางสาวปรียนันท มูหะดี
๑๑ นางสาวสุวรรณา เพิ่มอยูเย็น
นางสาวพรทิพย พระสอน
๑๒ นางสาวอุไรวรรณ พงษสมบัติ

กองทัพบก
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๕๐ ราย)
๑ นายทรงยศ สุวรรณฉิม
๓ นายนคร เคนชมภู
๒ นายทศพล พึ่งเขียว
๔ นายปยวัฒน วุฒยวเรศร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

นายวิริทธิ์พล จอมเมืองมา
นายสาธิต กรโคกกรวด
นายเอกลักษณ เสมสุวรรณหงษ
นางกัลยา สรรพวิทยกุล
นางขวัญเรือน อินนา
นางจิราวรรณ รัตนจุย
นางณัฏฐ แตงโสภา
นางดาลักขณา สุขสมบูรณ
นางทองพัฒนารี โพธิ์น้ําเที่ยง
นางธิดา จํานงนอก
นางธิดา หนูนาง
นางบุญนํา สกลรัตน
นางปณธร วิริยะ
นางปวริศา เงินนาค
นางปาริชาติ สุขอราม
นางพักตรา ขยันการ
นางมะลิวัลย วงษคําสิงห
นางรฏิไพลิน สงกลาง
นางรัตติยา ชัยฤทธิ์
นางลําภา เล็กนาวา
นางวรรณา บัวซอน
นางวิลาวัลย บุรพธานินทร
นางศุภากร ประวันโต

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุมนา จันทรทิม
นางอนงคลักษณ ตองทรัพย
นางสาวกชกร สกุลบริสุทธิ์
นางสาวกมลเนตร พุมกะเนาว
นางสาวกรธน วัฒนะพลกฤต
นางสาวเครือวัลย วีระสุนทร
นางสาวจุฑามาศ เพชรายุทธการ
นางสาวจุไรรัตน เรือนใหม
นางสาวณัฐอนันต รักษาล้ํา
นางสาวทัศนีย บัวเกตุ
นางสาวธนพร เชิดไชยวงษ
นางสาวบังอร เชื้อรามัญ
นางสาวปราณปรีญา ชาติประยูร
นางสาวปริญญา เข็มปญญา
นางสาวพชนิตว ชาวนา
นางสาวแพรวไพลิน ชื่นใจดี
นางสาวภัสรกัญญานันท เหมือนมี
นางสาวลาวัลย พิมพลา
นางสาวลําภู อินปรางค
นางสาววรรณา อินสวาง
นางสาววิมล วาระสิทธิ์
นางสาวสุภาพร เรืองโรจนพร
นางสาวอัญชลี กังวาลสิงหนาท

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๗๑ ราย)
๑ นายกรวรรณ นาคแดง
๒ นายกรัษนัย กรัษนัยรวิวงศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

นายกฤต แกวกา
นายกฤษฎา เจตนากลาง
นายกฤษฎา ทวิตียกุล
นายกฤษณะ ขันธนิเทศ
นายกฤษดา ภูนาถา
นายการันย กันทิพย
นายกําพล คงสบาย
นายกิตติพันธ เกิดโภคา
นายกิตติภัค แขผักแวน
นายกิตติศักดิ์ ทวารแกว
นายเกษม วันทองดี
นายโกศล จําปาโพธิ์
นายไกรสรณ แกวจอหอ
นายคเชนทร จันทรหอม
นายคมกฤษ กลามสันเทียะ
นายคมสันต เผาจี๋
นายคํานวณ คุมวงษ
นายจรูญ จุมกลาง
นายจักรกริศน ชูสอน
นายจักรกฤษณ เต็มภักดี
นายจิรเมธ ทรัพยมาร
นายจิระเดช ผลิสินเอี่ยม
นายจีระศักดิ์ แขนโคกกรวด
นายเจษฎา ปนนะ
นายเฉลิมพล ครชาตรี
นายเฉลิมพล โอภาศ

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายเฉลิมรัฐ พลดงนอก
นายชม เพ็งหนุน
นายชยพัทธ เทศแท
นายชัชวาล ใจทิ
นายชัชวาล แพรกระทุม
นายชัยณรงค สวัสดิกุล
นายชัยรัตน พรหมมา
นายชัยอนันท นารินทร
นายชาญชัย ชลาชัย
นายชายชัยชาญ ชาญเดชา
นายชิษณุพงษ ชวนขุนทด
นายชุมพล เชื้อแกว
นายชูวิทย วิจิตรจําเรียง
นายเชาวัส สีหานาม
นายไชยา เจียมเกาะ
นายณพัฒนกฤษณ เชือกโคกกรวด
นายณภัทร แชประเสริฐ
นายณรงคฤทธิ์ สลางสิงห
นายณรงคศักดิ์ ปอมกระโทก
นายณัฐกร สังเงิน
นายณัฐกิตติ์ จําปาดิบ
นายณัฐพงศ แสนโคตร
นายณัฐพงศ ออนแกว
นายณัฐพงษ พิพิธกุล
นายณัฐพล ทวีศักดิ์
นายณัฐพล พวงสมบัติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายณัฐพล วิชยโกมลพันธุ
นายณัฐพัชร ศรีสังวรณ
นายณัฐวุฒิ เสมเจริญธรรม
นายดาวเดน ศรีคํา
นายตอลาภ บุญอยู
นายตะวัน สวัสดิ์
นายเตชนิธิ เวียงสงค
นายทวีศักดิ์ หมั่นสาร
นายทวีสิน ลักขษร
นายทศพร ทรัพยประเสริฐ
นายทศพล ปุกหมื่นไวย
นายทัศพงษ รุจิชอบ
นายเทพรัตน สุทธิเรืองวงศ
นายธงชัย ไชยคุณ
นายธงชัย วงศนคร
นายธนกร โพธิ์ทอง
นายธนกฤต ภักดีจอหอ
นายธนนทัช นอยพรม
นายธนพงศพันธ ศิริวัลลภบวร
นายธนวัฒน อุปสุ
นายธนากร บัพพาวันดี
นายธนากร ยิ้มสิน
นายธนาธิป เงินพูลคูณสุข
นายธวัชชัย มิคาทนานนท
นายธวัชชัย สายแกวเกิด
นายธีรชัย พรมลุน

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายธีรยุทธ วงษแกว
นายธีระชัย ทิพยสุข
นายธีระชัย แทนโสภา
นายธีระเดช สูงนารถ
นายธีระภัทร สุวรรณ
นายนนททชัย เกียงเกตุ
นายนพดล รุมสันเทียะ
นายนพรัตน อวยชัย
นายนเรศ เจริญพืช
นายนฤพล สินปรุ
นายนัฐพงษ พูนศรี
นายนําโชค คงเพ็ชรศักดิ์
นายนิภัทร บัวเอี่ยม
นายนิมิต เกิดมงคล
นายนิรุตติ์ คํากิ่ง
นายนิเวศน บริบูรณ
นายบรรณเจิด พุฒสูงเนิน
นายบรรยงค ทรงจอหอ
นายบัวทอง รัตนผลิน
นายบุญฤทธิ์ เพ็งเพงพิศ
นายบุษกร กะสันเทียะ
นายปฏิพัทธ ยันบัวบาน
นายประจวบ จรไกร
นายประชา โสมาศรี
นายประมุข คําดี
นายประเมต พุกกะณะสุต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายประสงค เดชะบุญ
นายปรัชญา กอยจะบก
นายปรีชา ฝายสัจจา
นายปญญา กอยจะบก
นายปญญา งามจันอัด
นายปญญา ฉายสุวรรณ
นายปยะวัตร ศรศรี
นายพงศเทพ จอมจอหอ
นายพงศธร ทาวสูงเนิน
นายพงษศักดิ์ แยมพราย
นายพงษศักดิ์ ศรัทธาธรรม
นายพรวิษณู สีเกา
นายพรศักดิ์ พันตะคุ
นายพสิท ประเสริฐสุข
นายพัฒนา มีเปยม
นายพิทักษ คลังพระศรี
นายพิษณุ เสกขุนทด
นายพีระ เฉลียงกลาง
นายพีระศักดิ์ เขียวฉลัว
นายพีรัช ถนอมซื่อ
นายพุฒิพงศ สวนศรี
นายพุทธิพัชร ราชวงเวียน
นายไพฑูรย ชมภูพันธ
นายไพรัฎ ครองบุญ
นายไพศาล ภูษาทอง
นายภาคภูมิ สุขขี

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายภาคินทร พินธุนิบาตร
นายมงคล ซุมกิ่ง
นายมณีเวทย ศรีหนองโปง
นายมนชัย โพธิ์สิน
นายมนตรี โฉมจะโปะ
นายมนัสชัย ตรีวุฒิ
นายมานพ บุญไชย
นายมานิตย เริงใจ
นายเมธวัจน ปภาวิชชัยนันท
นายยรรยง เหมนตะคุ
นายยศวรุตม จวงจันทึก
นายยศสวิน รูปขํา
นายยุทธนา ดวงเดือน
นายยุทธนา สุขสระศรี
นายยุทธศักดิ์ สําราญพานิชย
นายรพีเดชา เพิ่มผล
นายรัชพล ภูพวก
นายรัตนพล จี้เพชรงาม
นายราเชนทร ชวนโพธิ์
นายรุงธรรม สัญญอาจ
นายฤทธิชัย ผสม
นายวรพงษ จวงจันทร
นายวรรลบ แดงงาม
นายวรวุฒิ สุขรอด
นายวรวุธ ศรีไพร
นายวรากร อัมพปานิค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายวัชรพล เทียนสวาง
นายวันชัย เรืองสูง
นายวิทยา ดําริการวิศาล
นายวิรัช เต็งผักแวน
นายวิศว จูกองไตรพิภพ
นายวีรเจต บูรณะวิโรจน
นายวีรศักดิ์ วาดเขียน
นายวีระยุทธ เขมสกุล
นายวีระยุทธ แพงสําโรง
นายวีระยุทธ ไพศาลธนากุล
นายวีระยุทธ ริคา
นายวีระวัฒน สุขกายา
นายวุฒิพงศ ละลง
นายวุฒิพงษ สุกใส
นายศรนรินทร กอแกว
นายศราตราเทพ โยธาจันทร
นายศราวุฒิ ลอยสนั่น
นายศักดา พิมพทอง
นายศักดิ์ศรี ขวางกระโทก
นายศิริชัย ศรีชมภู
นายศิริวุฒิ หินชัยภูมิ
นายศิวพันธุ ทะนาชัย
นายศุภกร นาคสนอง
นายศุภสร สุวรรณ
นายสดอําพล แนนอุดร
นายสนั่น กะโหทอง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสมเกษ สุขแยม
นายสมชาติ พุมสวัสดิ์
นายสมชาย ทะวุง
นายสมบูรณ ชื่นกระสินธุ
นายสมพงษ บําขุนทด
นายสมภพ พรมจีน
นายสมรัก โผพวงพันธุ
นายสหรัฐ อุนทรัพย
นายสัจจา พินนอก
นายสายชล พงษทอง
นายสารัถต สิงหโพนทัน
นายสิทธิพงษ พลตะคุ
นายสุกฤษฎิ์ ปูดหนอย
นายสุทธิพงษ ศรีโปฎก
นายสุทธิศักดิ์ พันธุแนน
นายสุธิเดช ศรีพุทธา
นายสุธิพร เมธากวินวงศ
นายสุพันธชา ชื่นฤทัย
นายสุรเทพ บุตราศรี
นายสุริยะ พรหมวิหาร
นายสุริยา ปาสวนสัก
นายสุวัฒน สุขผล
นายอนันต เที่ยงสายสกุล
นายอนุวัฒน ศรีสังข
นายอนุวัตร วันทรัพย
นายอภิชาติ จันทรเกษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖

นายอภิเชษฐ ชูแสง
นายอมรภพ มากบดี
นายอรรถพล ศิลานนท
นายอลงกรณ จูมานัส
นายอัฏฐพล หุนมีทอง
นายอัตถชัย ศรียารักษ
นายอัตนัย สุวรรณคง
นายอาทิตย ใจใหญ
นายอานนท ยมจะบก
นายอํานาจ อัมพร
นายอําพล เหลาหอม
นายอุทัย แกวคําใต
นายเอกชัย โชคชะนะ
นายเอกพงษ หะลีรัตน
นายเอกราช ทับพิมล
นายเอกรินทร ภูระหงษ
นายเอกลักษณ ใจครุฑ
นายเอกวัฒน แกวนิยม
นายเอนกพงษ พลอยตะคุ
นางกนกพร สุขเกษม
นางกนกวรรณ ปานคํา
นางการะเกด วันธงชัย
นางกําไร นิลพัฒน
นางเกศแกว เลิศอัคฆากร
นางใกลรุง เริงมิตร
นางจันทรเพ็ญ นาควิเชตร

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางจันทรเพียง มาตรังศรี
นางจําเนียร สํารวย
นางจําเริญ จอมคํา
นางจิดาภา ปญญาโสภณัฐ
นางจุรีพร ชัยฤทธิ์
นางฉวีวรรณ มงคล
นางชลธิชา รอดคง
นางณัฐรินีย หวังไรกลาง
นางธนาวดี คงขจร
นางธนิดา บุญชัยโย
นางนภัสนันท ชายแกว
นางปราณี กลิ่นบุหงา
นางพรพิมล พันธุมณี
นางพัชมน ชาญชัยศรี
นางภาณุมาศ อยูมั่งมี
นางมนัสนันท บุญบุตร
นางมยุรา จั่นมา
นางยุวดี วรสาร
นางวรรณวิภา ยอดดี
นางวริศรา สวางไสว
นางวาสนา โกศลวัฒนาธนากร
นางวิเชียร ยิ้มแยม
นางวิยะดา กําจัด
นางศิรินภา สุไลมาน
นางสมจิตร ธนะสันต
นางสมบัติ พรรณรัตน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘

นางสวย มณีย
นางสุกัญญา บูรณะวิโรจน
นางสุขใจ งามฉวี
นางสุดารัตน นามหาพิศม
นางสุมาลี ไชยพิมพ
นางแสงรุง ยิ้มแยม
นางหงษนภา อิ่มถาวร
นางอรญา ปริวัติธรรม
นางอรอุมา ศรีสวัสดิ์
นางอุไร คําชมภู
นางสาวกนกพร ปนแกว
นางสาวกมลลักษณ ปทมะนาวิน
นางสาวกัญญณัฐ สอนเมือง
นางสาวกัลยา แจงกัน
นางสาวกัลยา มุงคุณ
นางสาวกุสุมา เรืองวิจิตร
นางสาวเกวลี ดวงแกว
นางสาวเกษราภรณ อํานวยผล
นางสาวขวัญจิรัชยา ศรีวริทธิ์
นางสาวจันทร อรศรี
นางสาวจันทรจิรา ภูหลาบ
นางสาวจันเพ็ญ โนรินทร
นางสาวจารุณี สุวรรณวงศ
นางสาวจิตกานดา เต็มเปยม
นางสาวจินตนา วรพิมพรัตน
นางสาวจินตนา แสงทอง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวจุฑาภรณ รามสูตร
นางสาวจุฑารัตน รัตมณี
นางสาวจุราภร สูนยกลาง
นางสาวชนิชา บุญขันธ
นางสาวชูจิตร ภูพันธ
นางสาวญนิต ฉัตรรักษา
นางสาวณิชกมล มีใหม
นางสาวดวงดาว ธรรมวุฒธา
นางสาวทัศนีย ใจตรง
นางสาวทัศนีย แดนดี
นางสาวธนภรณ พะนิรัมย
นางสาวธนิตาภรณ สุมมาตย
นางสาวธิติมา เพ็ชรศรีงาม
นางสาวนงนุช พุทธกะ
นางสาวนฐวพรรณ ฤทธิ์วิชัย
นางสาวนริศรา เตาทองคํา
นางสาวนันทะพร พลับพลา
นางสาวน้ําเชื่อม ทาลาด
นางสาวนิสา นาคแยม
นางสาวเนาวรัตน ครุฑสุวรรณ
นางสาวบังอร วงศสุวรรณ
นางสาวบุญรักษา มวนทอง
นางสาวบุษกร สืบสุข
นางสาวปภัสสร เกษละคร
นางสาวปราณี สุตศิริ
นางสาวปรียาภัทร บูรณวิวัฒน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐

นางสาวปวีณา เปงทอง
นางสาวปณชญา สุขสมบัติ
นางสาวปาริฉัตร สินธุ
นางสาวปุณชรัชมิ์ นพศรี
นางสาวเปรมฤทัย นุชนอย
นางสาวพณณกร พลแสน
นางสาวพยุง ปุยนอก
นางสาวพรนภา ทิพวรรณ
นางสาวพรพรรณ นอยเอี่ยม
นางสาวพรพิมล นรินทรวงษ
นางสาวพัชรินทร สุขเกษม
นางสาวพัชรีญา อภัย
นางสาวพันธนันท เสารเงิน
นางสาวพิชชารัตน ทัพพเดโชกิตต
นางสาวพิชาวีร อัครภูวเลิศรัฐ
นางสาวพิรนันท อุนจิตต
นางสาวภัทรวดี ตรีโภชน
นางสาวภัสรา แกวโพนงาม
นางสาวมนัสนันต บุนนาค
นางสาวมะลิ หมายแกว
นางสาวรพีภัทร วงศไกรษร
นางสาวรุงอรุณ มีใจ
นางสาวลลิดา ประชามอญ
นางสาววรรณทิพา แจมจํารัส
นางสาววรรณิศา เชิดชัยภูมิ
นางสาววรรษมล งามสาย

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววราภรณ เกษร
นางสาววันดี เรืองสุวรรณ
นางสาววิภาดา ลุนพรม
นางสาววิมลวรรณ คงเฟอง
นางสาวศิริพร ทรัพยเที่ยง
นางสาวศุภาวดี เปรี่ยมพิมาย
นางสาวสมฤดี ดีดิษฐ
นางสาวสายฝน เศรษฐรินทร
นางสาวสายพิณ บุดสี
นางสาวสุกัญญา รอดสันเทียะ
นางสาวสุดารัตน ศรีเดช
นางสาวสุทานัน มาสูงเนิน
นางสาวสุธาทิพย อินทรดอน
นางสาวสุนันทา ภาคาเนตร
นางสาวสุภาพร จันทรหอม
นางสาวสุภาพร ชางอุไร
นางสาวสุภาวดี แสนบรรดิษฐ
นางสาวสุรางครัตน อินลวน
นางสาวสุรียพร ชาลีกุล
นางสาวสุวิมล แกวออนตา
นางสาวหทัยนุช วิเชียรเครือ
นางสาวอนงค ดันมีแกว
นางสาวอนงค มีสิทธิ์ดี
นางสาวอรวรรณ เบามะเริง
นางสาวอริสรา ครุฑนอย
นางสาวออย สราญจิตต

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๖๗ นางสาวอักษราภัค แดงเกิด
๓๖๘ นางสาวอัญญรัตน โชติกุล
๓๖๙ นางสาวอุดารัตน เอี่ยมสมบูรณ

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

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓๗๐ นางสาวอุทัยวรรณ เกี่ยวสันเทียะ
๓๗๑ นางสาวอุไร ประเสริฐไทย

กองทัพเรือ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๓๑ ราย)
นายจักรี ชูแสง
๑๗ นายยุทธนา เสนสุภา
นายณัฐพล พุกพญา
๑๘ นายวิจักษณ สีผึ้ง
นายไตรรงค แจมศรีแกว
๑๙ นายวิทยา มีบริบูรณ
นายธนโชติ ตรีทิพนิภาธรรม
๒๐ นายวีรฐา วังเย็น
นายธนรัตน ทนานนท
๒๑ นายสนธญา สังหราย
นายธวัชชัย นุชสุวรรณ
๒๒ นายสมศักดิ์ คําสี
นายนะโลม พุดบุรี
๒๓ นายสมุทร โพธิ์ไทย
นายบริสุทธิ์ ภูแกว
๒๔ นายสุรศักดิ์ มุงถาวร
นายปฐมพัฒน ชอบใช
๒๕ นายสุริยันต อนันเอื้อ
นายประยุทธ อินทบาล
๒๖ นายอานนท ศรีพิทักษ
นายปริญญา สงวนเสริมศักดิ์
๒๗ นายเอกชัย ยิ่งเจริญลักษณ
นายปรีชา ปาระโชติ
๒๘ นางณิชาภัทร นาวาวุฒ
นายปรีชา วรรณสมบูรณ
๒๙ นางนันทวัน รักตระกูล
นายพิจัยศักดิ์ โพธิอําไพ
๓๐ นางวารุณี เย็นฉ่ํา
นายพีระพงษ พูลสุข
๓๑ นางสาวสุภาภรณ ทันคา
นายไพฑูรย แจมศรีแกว

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๙๖ ราย)
๑ นายกฤษ ชมเดือน
๔ นายกิตติพงษ หอมมาก
๒ นายกาวไกล พุมพวง
๕ นายกิตติพันธ อายุวัฒน
๓ นายกิตติคุณ สะชาโต
๖ นายกิติศักดิ์ คุมเกิด

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นายกุลบัณฑิต ชื่นจิต
นายเกริกชัย ชูทอง
นายเกรียงศักดิ์ ศรีวิเศษ
นายเกียรติชัย ทิบทํา
นายขวัญชัย เมืองพรหม
นายขวัญโชค เจริญสุข
นายจรูญ พุมเจริญ
นายจักรกฤษ อยูออง
นายจักรพงษ ราเลิศ
นายจักรรินทร เปลื้องเจริญ
นายจักรี สอดทรัพย
นายจัตุรงค ฉัตรอุบล
นายจิตติภู มงคลสวัสดิกุล
นายจิรายุทธ จันทรกลิ่น
นายฉัตรชัย พรายกระสินธ
นายฉัตรเพชร ราษฎรเจริญ
นายชนินทร ทองแดง
นายชัชวาล แจงจิตต
นายชัยยา ทองจืด
นายชานนท อ่ําประสิทธิ์
นายชุติพงษ โกสิงห
นายเชิดพงศ เชิญชัย
นายฐิติรัตน ดิษฐผล
นายณัฏฐนันท จุงจิตตเมต
นายณัฐนันท ศรีละโพธิ์
นายณัฐพงศ มวงไหมทอง

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายณัฐพงศ สุวรรณโกตา
นายณัฐพงษ ขาวคม
นายณัฐพล ทองแท
นายณัฐวิทย นอยสัมฤทธิ์
นายณัฐวุฒิ จงสําราญ
นายเดชา เบ็ญจมาศ
นายเดนชัย พัฒนฤกษสินธุ
นายเตชิต ขยันประเสริฐ
นายทรงพล สุดใจดี
นายทศพร พูลสวน
นายเทียนสวาง คงพลาย
นายธงชัย ชางนาค
นายธนกฤต ภัทราวสิฐกุล
นายธนบัตร สีจาด
นายธนยศ พีรานันท
นายธนาวุฒิ ฉันสําราญ
นายธราดล แสงกันภัย
นายธาดา เกษมสุรพลกุล
นายธีรเดช เจียมสกุล
นายธีรไท ยาสงคราม
นายธีรยุทธ เพ็งยา
นายนพพล คงอิ่ม
นายนพรัตน ฉวาง
นายนพรุจ ตรีเทพ
นายนภดล จิตรสวัสดิรักษา
นายนราธิป พูลศรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

นายนรินทร ขํากุล
นายนเรศ โกมลรัตน
นายนเรศ ฟกหอมเกร็ด
นายนิคม พันธเปน
นายนิรัติศัย พิสุทธิ์สีมา
นายนิรุตย สุขสมศักดิ์
นายบดินทร แผนทอง
นายบัณฑิต ไชยผล
นายบัณฑิต พึ่งเดช
นายบํารุง หลายแหง
นายบุญฤทธิ์ ไตรกิศยากุล
นายบุญสถิต ศุภฤทธิ์
นายปกรณ มุสิกสูตร
นายปฏิพล ธาราพรหม
นายปรเมศร ภูมิประเสริฐรุง
นายประจักษ ใหมสุวรรณ
นายประวิตร หอมรื่นรมย
นายประเสริฐ บุตรเงิน
นายประหยัด คําหลอ
นายปยะพนธ พลายเถื่อน
นายพงศกร พรพระพรหม
นายพงษเทพ บุบผา
นายพงษเทพ เผาสุวรรณ
นายพนม จบศรี
นายพรชัย วงศทองลอย
นายพรรษพล มูลพินิจ

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพรวสันต จันทรกิมฮะ
นายพัสกร พูนถาวร
นายพิทวัส สีพา
นายพิษณุ ดวงสม
นายพีรพงษ พลอยสุวรรณ
นายภัทรวุฒิ เพชรมงคลชัย
นายภานุมาศ หงษทอง
นายภานุวัฒน ฟกหอมเกร็ด
นายภานุวัฒน สายบุญเตียง
นายภุชงค พวงสุวรรณ
นายภูเบศร อยูดีรัมย
นายภูวดล พวงเพชร
นายมานะชัย จันทรเดชา
นายรณกฤต เอี่ยมละออ
นายรวินันทน ภิรมยศิริพรรณ
นายระวี มีปญญา
นายรัญู บุญหรรษา
นายวรพล ยวงศรี
นายวรรณชาติ ดาวสร
นายวราพงศ แสงอ่ํา
นายวศิน ฟองละแอ
นายวสันต นราแกว
นายวัชระ นิตทิม
นายวัชระ รัตนจันทร
นายวัชรากร แอบเนียม
นายวิชเดช จันทรกิมฮะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖

นายวิทยา สุรชีวพล
นายวิทวัส ปญญา
นายวิธวินท ราษฎรเจริญ
นายวิธัญญา วิเชียรสรรค
นายวิโรจน จันทรกิมฮะ
นายวิโรจน อ่ําถนอม
นายวีรวัฒน แกวเขม
นายวุฒิชัย กรุณา
นายวุฒิชัย พุมภักดี
นายวุฒิชัย สุขมีทรัพย
นายวุฒินนท ตีรณานนท
นายวุฒิพงศ มังกร
นายศดิศ เสือแยม
นายศรัณยชัย มงคลวัฒนไพศาล
นายศรัณยู งอกจินดา
นายศักดิ์ชัย ศรประดิษฐ
นายศักดิ์ชัย หาญลือ
นายศิริชัย พวงพุก
นายศิริชัย มุงมาตรมิตร
นายศิริราช กึ่งลิ้มตัน
นายศิริวัฒน รอดทองแกว
นายศิวพงษ เชื้อชาย
นายศุภชัย มะนาวหวาน
นายศุภณัฐ ฉาบกลิ่นหอม
นายสรวิชญ หลิ่มจาง
นายสัจธร พูลอุย

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสันติ รังสยาธร
นายสาทิต ดิษฐผล
นายสารินทร ภูพวงทอง
นายสิทธิกร เคลือบบุญ
นายสิทธิกร บํารุงพงษ
นายสินาด เพ็งสวาง
นายสุชิน มั่งมี
นายสุทธิพงศ ปรีบุญพูล
นายสุทธิพันธ นิลอุบล
นายสุทัศน มวงอุมิงค
นายสุปราการ แจงกระจาง
นายสุเมธ เทศกูล
นายสุเมธ ปนะกะเส
นายสุรเชษฐ กองกาไว
นายสุรเชษฐ หยกสกุล
นายสุรศักดิ์ สวนมาลัย
นายสุรัตน เปยมคุม
นายสุวรรณ โกสุม
นายเสกพร คูณเจริญ
นายหัสดิน ศิริจันทร
นายอดุลย ภูนีละมัย
นายอนุกูร ออนดี
นายอนุชิต ทองธรรมชาติ
นายอนุรักษ จันทรกล่ํา
นายอโนชา แพทยหลักฟา
นายอภิชัย พงษสุภักดิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙

๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายอภิชาติ ลาพระอินทร
นายอภิชาติ ศรีมหาไชย
นายอลงกรณ วรศิริ
นายอวยชัย สําราญจิต
นายอวิรุทธ สุนทรวัฒน
นายอัคเดช พิกรมสุข
นายอัครพงษ บุญเปยม
นายอัครพล เนินแสง
นายอาทิตย เกตุระหงษ
นายอานนท จิตอุน
นายอิทธิพล บุพรม
นายอิศรา อานามนารถ
นายอุกฤษฏ ศรีวิลัย
นายอุเทน พิทักษการ
นายเอกนที ภาคาหาญ
นายเอกภพ วงครัตนลาภ
นายเอกศักดิ์ คําสด

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวชลาลัย เกิดแกน
นางธัญญาทิพย หนอสีดา
นางสาวธิดารัตน ผลสีสม
นางสาวนิตยา หุนเที่ยง
นางสาวพจนีย จํานงคชัย
นางพรทิพย ทับทิม
นางสาวพิชชุกานต พึ่งเถื่อน
นางสาวพิชาภรณ แกวประพันธ
นางมณทิพย สบายแกว
นางสาวรุงกานต สอนเกตุ
นางสาววัลลภา จันทรแดง
นางวิภาวดี ชุตินันท
นางสาววิลาวรรณ พึงแสวงผล
นางสาวศศิวิมล ปานทนนท
นางสาวสิริพิมล โพธิ์รุง
นางสาวสุภาวรรณ คิดดีจริง
นางสาวอนึ่งรัตน เทพพิชัย

กองทัพอากาศ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๒ ราย)
นายเกียรติศักดิ์ สุขเกิด
๗ นางพาจนา ภูสาร
นายสุทธิพงศ แกวเกต
๘ นางสาวพิชามญชุ ทุมทา
๙ นางสาวเสาวภา กาญจนา
นางสาวจุรีพร ประกอบกิจ
นางสาวฐานิตา นาสิงห
๑๐ นางรัชดาพร นกทอง
นางสาวถิรวดี วรพันธ
๑๑ นางสาววัศยา เปยมนอย
นางสาวพัชรี ประภาสะโนบล
๑๒ นางสกุณา สุระชน

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
๒๕

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
นายกิตติคุณ ศรีสุมาตย
๒๖
นายเขียน กําทอง
๒๗
นายจักรกฤษณ คะปุกคํา
๒๘
นายจักรพันธ เกษตรกาลาม
๒๙
นายจําเนียร แหวนะ
๓๐
นายเฉลียว คําหินกอง
๓๑
นายชัยณรงค ทรัพยสิน
๓๒
นายชิราวุธ ปนเพชร
๓๓
นายชูเชิด เอมโอด
๓๔
นายณรงค การสมวัติ
๓๕
นายณรงค หุนจีน
๓๖
นายณรงคฤทธิ์ กอใจ
๓๗
นายเดชา คมคาย
๓๘
นายธวัชชัย ศิรินอก
๓๙
นายนิด อารมณฤทธิ์
๔๐
นายนิพนธ ศรีกะแจะ
๔๑
นายบุญสม คงถิ่นฐาน
๔๒
นายประเสริฐ วันดี
๔๓
นายปญญา พุมกําพล
๔๔
นายผจญ ชูกร
๔๕
นายพิจิตต ชํานาญเวช
๔๖
นายพิเชษฐ สวัสดี
๔๗
นายพีรกร ทิวัง
๔๘
นายไพรัตน แจมแจง
๔๙
นายภิเษก โบวสกุล
๕๐

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒๘๘ ราย)
นายมานะ คุมประดิษฐ
นายรัฐไกร ปานใย
นายรุงสกาว พิลาทอง
นายฤทธิรงค ศรีใหม
นายวานิตย สีสุวอ
นายวิลัย นามมลตรี
นายวิษณุ ยินดี
นายวีระศักดิ์ บุญยังแกว
นายศกานต จาระนัย
นายศักดิ์ชัย ใจบุญ
นายศักดิ์ชัย สุกะระยู
นายศุภชัย ชมเพลิน
นายสกุล ทองดา
นายสมเกียรติ คงไชย
นายสมจิต อรอินทร
นายสมจิตต ทองโปรง
นายสมชาติ คุมวงษา
นายสมทรง คงศิริ
นายสมพร พุมเรือง
นายสันธยา รวยกร
นายสุชิน ตรงศิริ
นายสุนทร จุยสกุล
นายสุภาพ พัฒนงาม
นายสุรคม สังโฆ
นายสุรศักดิ์ บุญเรือน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

นายสุริยะ อินนาราษฎร
นายสุริยา วิโย
นายแสง ประทุมสิทธิ์
นายโสภณ มะลิวงษ
นายอนันต สรอยพลอย
นายอนุสรณ ศรีวงษกลาง
นายอรุณ แสงคํา
นายอาคม วีระปน
นายอํานาจ คําเอก
นายอิทธิพล แสงไส
นายโอชา แกวเพ็ชรกูล
นางสาวกนกเนตร เมืองขวัญใจ
นางสาวกนกรักษ สมพงษ
นางกมลชนก ชํานิศาสตร
นางกมลชนก สมเสร็จ
นางกมลพรรณ คละจิต
นางกรรณิกา บํารุงศิลป
นางสาวกรรณิกา รอดไสว
นางสาวกรวรรณ พรหมเต็ม
นางกฤษณา รามอน
นางกอบเกลื้อ จันทรพักตร
นางสาวกัญตนา ทับชม
นางสาวกาญจนา กลิ่นกุหลาบ
นางกาญจนา บํารุงเรือง
นางกาญจนา เสนยิ้ม
นางการุณ จันทรแกว

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวกิตติยา ดิษเหมือน
นางขนิษฐา พลนาวี
นางขวัญใจ สุขศรี
นางสาวขวัญนภา เดชดาษ
นางขวัญเมือง ดัดวัด
นางสาวคฑามาศ กําลังวัย
นางจตุพร เหมือนเผา
นางสาวจันทพร โลหะเวช
นางจันทรเพ็ญ เหมือนเพ็ชร
นางสาวจันทรวรรณ โคธา
นางสาวจันทราพร ยินดีวงศ
นางจิตติมณท พันธุมาก
นางจิตรพี จิตรดวงวัน
นางจิตรา ภูอ่ํา
นางจินตนา แมนรักษา
นางจิระพร พรานสูงเนิน
นางสาวจุฑามาศ ยมดิษฐ
นางจุฬาภรณ จันคํา
นางสาวเจนจิรา ทานมัย
นางสาวเฉลา พวงสาลี
นางสาวชยิสรา ตระกูล
นางชลลดา ออนศรี
นางสาวชิษณุชา ฤกษลวน
นางชุติกาญจน ตอพล
นางชุติมา อังคุตรานนท
นางสาวญาณินญ นาควะรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙

นางสาวฐานัสนันท เลื่อมวิลัย
นางณัฐมนต คําตรี
นางณัฐวลัย นันทรัฐปติโภคิน
นางสาวณิชกานต แกวเล็ก
นางสาวณิชาภา ชอบอาษา
นางณิษา อุดมมะดัน
นางดวงแข ฤทธิชัย
นางดวงเดือน ศรีสงคราม
นางดวงทิพย เรืองรื่น
นางดาราวรรณ สําราญสุข
นางสาวดาริกา ถนอมญาติ
นางดาวรุง เทียมสุวรรณ
นางสาวเดือนเพ็ญ พวงแกว
นางตรึงใจ คุมวงษ
นางสาวทัศณี จิตรสายชล
นางทัศนี รัมมะสินธุ
นางสาวธนวรรณ ริตพวง
นางสาวธนิดา ภูนพคุณ
นางธนิสรา ลิบลับ
นางสาวนภวรรณ ลาภลน
นางสาวนริสา จันทรพิทักษ
นางนฤมล ฉัตรแกว
นางนวล ชาญเชี่ยว
นางนัฐพร จันทรแสงสี
นางสาวนันทนา เชิงฉลาด
นางนันทวดี รัชเวทย
นางนันทา อนอารี

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๕๕
๑๕๖

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนาตยา บรรดาศักดิ์
นางสาวเบญจมาศ พวงกระโทก
นางนิชาภา บัวใจบุญ
นางสาวนิฤมล นาวี
นางนิศากร อิทธิไมยยะ
นางบังอร กุมุท
นางบุญเจิด รักงาม
นางสาวบุญญาพร กกนาค
นางบุญสง ดัดวัด
นางสาวบุตสดี พลพหล
นางบุษบา ปานอน
นางสาวบุษยรัตน เถาวัลยดี
นางประจบรักษ ใจชู
นางประทิน บุญละหอย
นางประนอม จานแกว
นางปรียา ใจชื่น
นางปารณีย เกษตรภิบาล
นางสาวปาลิดา ภักดีชุมพล
นางปยพร โมกศรี
นางปยากร สิงหะ
นางผกาทิพย งามพริ้ง
นางสาวพนิดดา เหลี่ยมแหลม
นางพนิดา ทองคําดี
นางพนิดา สุประดิษฐ ณ อยุธยา
นางพยง จันทรกระจาง
นางพเยาว เกิดพิทักษ
นางสาวพรพิรุณ ยิ้มเล็ก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๕๗ นางสาวพัชริยา บัวโรย

๑๘๑ นางระพีพร ศิลารักษ

๑๕๘ นางสาวพัฒนฐมญชุ เปรี้ยวนิ่ม

๑๘๒ นางรัชนี พงษพุมมา

๑๕๙ นางสาวพัฒนี สีหะจันทร

๑๘๓ นางรัชนีวรรณ แสงสุวรรณ

๑๖๐ นางพุฒิภรณ ทองเหลา

๑๘๔ นางรัตนา ชื่นชม

๑๖๑ นางเพชรรัตน เมฆลอย

๑๘๕ นางรัตนา ศรีเนาวรัตน

๑๖๒ นางเพ็ชรา โรจนกุล

๑๘๖ นางรัตนา อําพันกาญจน

๑๖๓ นางสาวเพลิน อึ่งกูล

๑๘๗ นางสาวรัตนาภรณ บางตาย

๑๖๔ นางเพียงจันทร ตายทรัพย

๑๘๘ นางราศรี คลายสุบรรณ

๑๖๕ นางไพฑูรย ธารนพ

๑๘๙ นางรุงทิพย ศรีผึ้ง

๑๖๖ นางสาวภาณี เอี่ยมศรี

๑๙๐ นางสาวรุงรัชนี ประสงคศรี

๑๖๗ นางภาณี ศรีเนาวรัตน

๑๙๑ นางสาวรุจิรา อันทะรินทร

๑๖๘ นางมณฑกานต พลานุสนธิ์

๑๙๒ นางสาวรุจิราภา พลธร

๑๖๙ นางสาวมนกานดา วิชัยสระเกษ

๑๙๓ นางเรณู เหม็งชัง

๑๗๐ นางมะลิ แมนใจ

๑๙๔ นางลักขณา ทรัพยไพบูลย

๑๗๑ นางมะลิวัน กอนทอง

๑๙๕ นางลักษณขณา เชษฐกุล

๑๗๒ นางมัณทนา มะสันเทียะ

๑๙๖ นางลักษณา บุญมา

๑๗๓ นางสาวเมธยา ภูแกวเผือก

๑๙๗ นางลัดดา พูลสวัสดิ์

๑๗๔ นางเมธินี คาสุวรรณ

๑๙๘ นางสาวลัดฟา มากรุง

๑๗๕ นางสาวยุพา ศะศินิล

๑๙๙ นางวนัสนันท รอดสุด

๑๗๖ นางสาวยุพาวรรณ ภาคาจักษุ

๒๐๐ นางวนิตตา นาคเสนีย

๑๗๗ นางยุพิน อุฬารสิริพงศ

๒๐๑ นางวรรณวิสา ครุฑคง

๑๗๘ นางเยาวเรศ ดีแนบเนียน

๒๐๒ นางวรรณา วัชรวิวรรณ

๑๗๙ นางสาวรจนา ศิระบูชา

๒๐๓ นางวรลักษณ ศรีอําไพ

๑๘๐ นางสาวรวมพร ประดิษฐรอด

๒๐๔ นางวรัญชลี พันธุอําพัน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐

นางวราพร รักทรง
นางวราภรณ พะวงษ
นางสาววริยา เสือแจม
นางวัฒนา ดอกเทียน
นางวัฒนา คงเจริญ
นางวันเพ็ญ งามเมือง
นางวันวิสาข ยงจัตุรัส
นางวาริณี มั่งมี
นางสาววารี ตนโพธิ์โต
นางสาววารุณี ถือซื่อ
นางสาววารุณี รัศมีทรัพย
นางสาววาสนา สิงหวิเศษ
นางสาววาสินี หัสดงห
นางสาววิลาวรรณ ทองดี
นางศรีสุมล พาทีทิน
นางสาวศศิธร ทับเงิน
นางศิราณี สุขพอดี
นางสาวศิริดาวัลย วิชัยสระเกษ
นางศิริพร กลาเกิดผล
นางสาวศิริมนต นัยนะแพทย
นางศิวาพร เพ็ชรมาลี
นางสมใจ เคลือบทอง
นางสมบูรณ ปนวิถี
นางสมประดี สีสังข
นางสาวสมประสงค ติวุตานนท
นางสมปอง ชีวะพงษ

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสมปอง ขําดี
นางสมระพี มหาบุณย
นางสาวสมัญยา จําปาศรี
นางสาวสรอยสุดา บุญเกิด
นางสวางจิตร งามแฉง
นางสาวสาธิมา ณ พัทลุง
นางสาวสายใจ ดวงมณี
นางสายสวาท กายพันธุ
นางสาวสาลี อึ่งทอง
นางสําราญ ติดตานนท
นางสาวสิริกร โพธิสาร
นางสิริกร แสงจันทร
นางสาวสิวัลยา พรธรรมสิรีกุล
นางสุกฤตา มีลังค
นางสุกัญญา ไชยศร
นางสุกัญญา เพ็ชรอินทร
นางสาวสุกัลยา เล็มเยะ
นางสุคนธร จันทร
นางสุคลธี สายทอง
นางสาวสุชาดา นมัสศิลา
นางสุดารัตน ฤกษพล
นางสุธาดา ฐิตะกาญจน
นางสาวสุธาทิพย กุลดิลก
นางสุนารี โพธิ์ทอง
นางสุนิสา สุริยผัส
นางสาวสุปราณี ผุสิงห

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นางสาวสุภาพร วุฒิวิมล
นางสุภาภรณ เบ็ญจา
นางสาวสุภาวดี เครือแตง
นางสาวสุภาวดี ชางงาม
นางสาวสุภาวดี ถวนวงศ
นางสุภาวดี บุญนิล
นางสุมิตรา แกวเงิน
นางสุยิน พวงรอด
นางสุรางค กลีบวารี
นางสุรีรัตน เสนานคร
นางสุวรรณ ธรรมพรต
นางสาวสุวรรณทิพย โพธิ์ศรี
นางสาวสุวรรณา อยูดี
นางสุวรรณา อัมพรศิลป
นางสาวแสงเดือน นาคคํา
นางสาวแสงนภา จําปาศรี

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอภิญญา บุญยอยหยัด
นางอรปราณี ขันตี
นางอรพรรณ ผุดผอง
นางสาวอรัญญา อัญฤาชัย
นางอรุณี ฉายแสง
นางอรุณี นอยหัวหาด
นางสาวอัจฉรา เชยรส
นางอัญชัญ บุญสง
นางอัมพร งวนดา
นางอารยา มะโนรัมย
นางอําพร เหมือนศิริ
นางอินทิรา เพ็ชรรัตน
นางอิสรีย สุวรรณศรี
นางอุทัยวรรณ เผาเมือง
นางสาวอุไรวรรณ พุมมาลา
นางเอื้อมพร ปาละนันทน

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๓๘ ราย)
๙ นายกิติพงษ พลับพลา
นายกรุง ฉายยิ่งเชี่ยว
๑๐ นายเกรียงศักดิ์ พันธุทองดี
นายกฤษณะ ชื่นแดง
๑๑ นายเกรียงศักดิ์ ประทุมมาศ
นายกฤษณะ โยริยะ
๑๒ นายขรรชัย วรรณรัตน
นายกฤษณะเทวัญ ดิฐประยูร
๑๓ นายคมสัน เพ็ชรอินทร
นายกอบกู อักษรพิมพ
๑๔ นายคมสัน บานแยม
นายกิตติคุณ คําสุวรรณ
๑๕ นายจตุพล โวหารเดช
นายกิตติณัฐ ศรีฟองจันทร
๑๖ นายจตุรงค ถากันหา
นายกิตติศักดิ์ มานู

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นายจรินทร วุฒิสมบูรณ
นายจรูญฤทธิ์ หมื่นศรีพรม
นายจักรกฤษณ แจมจา
นายจักรพงษ คลายแดง
นายจักรพันธุ แชมไธสง
นายจักริน มาลาพันธุ
นายจักรี เกตุเอี่ยม
นายจักรี โสมจัตุรัส
นายจารุวรณ ศรีวิพัฒน
นายจิรพัฒน แกวปญญา
นายจิรวัฒน ตราชื่นตอง
นายจิระเดช โตะทอง
นายจิระวัฒน ชมบุญ
นายจิรายุ เรืองรัตน
นายจีระพันธ กันยาเยี้ยม
นายฉัตรชัย เชยเดช
นายเฉลิม ยังปน
นายเฉลิมพล จิตตวรากูล
นายชนะพัฒน เกษมุติ
นายชนินทร ศรีใส
นายชรัช ผดุงปราชญ
นายชรินทร อนันทสุข
นายชัชชัย ยอดจันทร
นายชัยณรงค สายเงิน
นายชัยบัณฑิต ทรัพยสิน
นายชัยวุฒิ เกตุชัยมาศ

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายชาย ลาดบาศรี
นายฐาปกรณ พลายมี
นายณรงค บุญฤทธิ์
นายณรงคฤทธิ์ นิธิสุวรรณ
นายณรงคฤทธิ์ สุวรรณดี
นายณรงคศักดิ์ ภูลา
นายณัฐกฤต การโพธิ์
นายณัฐพล บัวเพ็ญ
นายณัฐพล มหาผล
นายณัฐวุฒิ ยิ้มแกว
นายณัฐเวช ชมบุหงา
นายดิษฐพงศ วงษสุด
นายตรีทรัพย อิทธิญาณเวช
นายถวัลยศักดิ์ สุขสี
นายถิรวัฒน พวงสุวรรณ
นายทรงพล ปนพุมโพธิ์
นายทวี สุวรรณดี
นายทวีโชค จันทรฉาย
นายทวีศักดิ์ ศิริฤกษ
นายทัตเทพ แสงอรุณ
นายทิวา หาดทราย
นายไทยทอง บัววิจิตร
นายธนกร วรรณชนะ
นายธนกฤต หนูทิมทอง
นายธนทรัพย สกุลเต็ม
นายธนนท พึ่งขยาย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายธนบดี ศิลป
นายธนพล ปนแววงาม
นายธนศักดิ์ แชมวงษ
นายธนากร พันธง
นายธเนศ สัมมาสุข
นายธราธิป ดาวเรือง
นายธวัชชัย บุตตะ
นายธานี บุญรักษ
นายธีรวัช โชติมหา
นายธีระพงษ นาคแกว
นายธีระศักดิ์ ภูมิดิษฐ
นายนคร มีบุญ
นายนพดล ผาสุขกิจ
นายนพดล พุมเรือง
นายนพพร แสงสวาง
นายนพพล สิริเกศจันทรแกว
นายนภา มูลประเสริฐ
นายนรินทร เจือจาน
นายนฤปนาท ถนอมเงิน
นายนวชล สุขเกษม
นายนวิน ครุธจันทร
นายนัฐพล กําบุญ
นายนัตติกร ไวยโชติกา
นายนันทชัย รัตนวิก
นายนาวี สิทธิ์สูงเนิน
นายนิคม หนอขัด

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายนิพนธ พูลสมบัติ
นายนิรุตต นันตสุคนธ
นายนิวัตน หลาพรม
นายเนรมิต เพ็ชรนอย
นายบอย โตบัวงาม
นายบัญชา สมบูรณ
นายบันดิษ คํานาค
นายบุญเรือง มูลประหัส
นายบุลากร อรินทรชัย
นายปฐวี เผือกแกว
นายประกากร ปวนกาศ
นายประพงษ ทองสมบูรณ
นายประวิทย อนกลม
นายประสงค พันโท
นายประสิทธิชัย เปรมปริก
นายประหยัด อ่ําคํา
นายปรัชญา จันทรหอม
นายปริญญา วิเศษฤทธิ์
นายปตินันต รักทรง
นายปยะรักษ อักษร
นายปยะศักดิ์ โตสมบุญ
นายผดุงเดช พลราช
นายพงศการย คงเทศน
นายพงษประทีป วัชระชัยพงษ
นายพงษพัฒน ทิมแตง
นายพงษศักดิ์ คลายบัว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายพณกฤษกร ชํานาญกุล
นายพนม ถุงเงิน
นายพนมลภ ลบบํารุง
นายพนาวุธ เย็นสุข
นายพรหมบุตร อุนออน
นายพฤฒิคง อัมพะวา
นายพลวรรธน ขลุยกระโทก
นายพัฒพงษ พันแพง
นายพิเชษฐ เจริญสุข
นายพิทักษพงษ จําเริญศรี
นายพิษณุ แผนสะทาน
นายพิสิษฐ พูลชู
นายพีรดนย ขันตี
นายพีรสุพัฑฒ ออนศรี
นายเพชรณรงค ประจําแถว
นายเพลิน อินทอง
นายภัทรภณ ศรีแกว
นายภาณุวัฒน ปนแกว
นายภาสกร จันทนะศิริ
นายภิญโญ ทวีทรัพย
นายภูชิต ตรีสาร
นายภูมิศิริ สังสมศักดิ์
นายภูริสิทธิ์ ไพศรี
นายมนัส สิงหเชื้อ
นายมาโนช ขุนทอง
นายเมธี สุขสําลี

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายยงยุทธ นวลศรี
นายยุทธนา พุมพฤกษา
นายรฐพล สุวรรณมงคล
นายรณกร สมบูรณ
นายรณชัย ซื่อตรง
นายรณชัย ไกรถาวร
นายรณภพ กลิ่นหอมเชี่ยง
นายรักษิต รูปครุฑ
นายรังสรรค ชางแกว
นายรัฐพล อินนอย
นายรุจลภัสช พีรภาสไพศาล
นายเรืองศักดิ์ สามารถกุล
นายฤทธิ์ณรงค แสงมา
นายลิขิต จันทรไพศรี
นายลิขิต เมฆศรีวิไล
นายวงศวิรัตน นอมสูงเนิน
นายวรวุฒิ อิ่นคํา
นายวัชระ กะหล่ําพันธ
นายวัฒนะ บุญรัตน
นายวัสชลิต วงษวาศ
นายวินัย พินกลาง
นายวิประสิทธิ์ นาคหุน
นายวิรัตน มาลาพันธ
นายวิสิทธิ สังวาลยเงิน
นายวุฒิชัย พลอาชีพ
นายไวกูล จั่นบํารุง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายศราวุฒิ แสงสงา
นายศราวุธ บุญเตี้ย
นายศักดิ์ชัย เจริญสุข
นายศักดิ์ชาย ทองโปรง
นายศิขริน แสงจันทร
นายศิระ บรรเทาวงษ
นายศุภชัย ทองเหลือ
นายศุภชัย ศรีทองสุก
นายสถาพร มากดี
นายสนอง ชางเทศ
นายสมชาย กลิ่นระรวย
นายสมเดช แกวระวัง
นายสมนึก อินสวาง
นายสมบัติ พนัสนอก
นายสมบูรณ รอดวงษ
นายสมปอง นาคินชาติ
นายสมพงษ นอยโคกสูง
นายสมพล เปาเปยมทรัพย
นายสมศักดิ์ พรหมศร
นายสมศักดิ์ เกลี้ยงมีศรี
นายสมศักดิ์ ปุนทมุณี
นายสมศักดิ์ หอมสงกลิ่น
นายสรวิชญ จุยแจง
นายสรวิชญ สิทธิสาริทธิ์
นายสัญชัย ลาโซ
นายสาคเรศ เมืองคํา

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสามารถ ยังปน
นายสายชล ศรีผอง
นายสําราญ อัมฤทธิ์
นายสิทธิพงษ บุตรคง
นายสิทธิพร สุดปรึก
นายสิทธิศักดิ์ โกศิลญวงศ
นายสิริชัย ปงเทพ
นายสืบสกุล คํามา
นายสุเกษม ปทมเสวี
นายสุขสันต บรรลือทรัพย
นายสุทธินันท คารวะ
นายสุธี อุดมสิน
นายสุนทร จิตตวรากูล
นายสุนทร สินปรุ
นายสุนิทัช สุขประเสริฐ
นายสุพีร แผนสงา
นายสุเมธ อินทรสุข
นายสุรเชษฐ มูลมัย
นายสุรวุฒิ เหรียญทอง
นายสุรศักดิ์ เอี่ยมสังวาลย
นายสุริยา หาเรือนมิตร
นายสุริยาวุธ บุญพันธ
นายสุวรรณชัย ขวดสาลี่
นายสุวัฒน โกจินอก
นายสุวัฒน รอดมุย
นายเสนาะ มะลิวัลย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นายเสริมศักดิ์ พานิชเลิศ
นายแสนสุข ตันโชกี
นายโสภณ สิงหแกว
นายโสฬส โชติสุวรรณ
นายหัถวุฒิ พุมดวง
นายอดิศักดิ์ ฤกษพิไชย
นายอดิสรณ ปอมทอง
นายอนันต จุยแจง
นายอภิชาติ ปานทองเสม
นายอภิชาติ มาสาร
นายอมร แนนอุดร
นายอรรคพล นามเมือง
นายอรรถพร ศุภมงคล
นายอรรถพล ทองยอย
นายอสิพงษ ภูนวล
นายอัครเดช มาลายุทธศรี
นายอัครพล ธูปทอง
นายอัตถเมธส ศรีปาริสุทธานนท
นายอับดุลรอซะ มะอูเซ็ง
นายอัศนพันธ พิศออน
นายอาคม ศรีดี
นายอานนท โพธิ์สินเจริญ
นายอามอน คัมภีระ
นายอํานาจ บุญเมือง
นายอํานาจ จันทรออน
นายอําพันธ หลักคําพันธ

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอิศเรศ สุขรอด
นายอุกฤต วาดเขียน
นายอุทิต สมานชม
นายเอก เฟองแกว
นายเอกชัย ฤกษพิชัย
นายเอกชัย อินทร
นายเอกพล ขาวคง
นายเอกพล พุมเรือง
นายเอกวัส นวลทิม
นางกรรณิกา เสมอภาค
นางสาวกรรณิการ เผือกประภัทร
นางสาวกฤตยา คงสนั่น
นางสาวกอบแกว อยูสุข
นางสาวกัณหา สมงาม
นางกาญจนา ศรีมงคล
นางกาญจนา หิรัญศรี
นางสาวกิตตกานต ชาญทวี
นางเขมวิกา มุณีศรี
นางสาวคณากร พัสดุรักษา
นางจนุชนันท เจียมวิจักษณ
นางสาวจริยา ใจชื่น
นางสาวจิญาณณัฏฐ เอมโอช
นางจิดาภา แสงหิรัญ
นางจินดา ผิวผอง
นางสาวจินตนา สุดพวง
นางสาวจิระนภา สุวรรณรัตน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒

นางสาวจิราพร เกตุแผว
นางจีรวรรณ เภาตะคุ
นางสาวจุไรรัตน ครามอยู
นางเจนจิรา พิมสี
นางฉัตรฐพร มะโนชัย
นางเฉิดฉาย ภูปุย
นางสาวชุตินันท เปรโต
นางสาวชุลีกร พาปอ
นางสาวฐิตาภรณ พันธุสุวรรณกิจ
นางสาวฐิติพร บุญเสริม
นางสาวฑิพมณี กันชัย
นางณปภัช สิงหทอง
นางณัฐภาส วราเยาวนานนท
นางณัฐวรี พุมเรือง
นางดวงพร มลิวัลย
นางสาวดวงพร สิทธิรักษ
นางทองลวน งามสนอง
นางทัชชภร ศิริเทียน
นางทัศนีย เนียมหมวด
นางสาวทิพรัตน ทองโกมล
นางสาวทิพวัลย จันฤทธิ์
นางสาวธนณัฏฐ เอมสมบูรณ
นางสาวธนพร ทองฉิม
นางสาวธมนภัทร แยมสํารวล
นางธมลวรรณ โตะแสง
นางสาวธัญญธร มาลีบูชา

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวธัญญาภรณ จันทรทวม
นางธัญลักษมณ วัฒนธรรม
นางธิดา ธงรัตกัมพล
นางสาวธีรตา ขยันเขียน
นางสาวนงนุช กานนอก
นางนงลักษณ ผลเกิด
นางสาวนภาพร พลวัฒน
นางนภาพร พลสมบัติ
นางนฤมล องอาจ
นางนลินี กองสา
นางสาวนันทิยา สุคนธร
นางสาวนัยนา แจมจํารัส
นางสาวนาถยา กองแกว
นางสาวนิชนันท พวงเงิน
นางนิตยา ดวงศรี
นางสาวนิตยา พิมสาลี
นางสาวนิภาพร สําอางค
นางนีรวรรณ เนาวไสศรี
นางเนตรนภา สายไพศรี
นางสาวบุญญาพร ทองคํา
นางบุญยู วิเชียร
นางสาวบุญรัตน บุญชวยชีพ
นางสาวเบญจมาศ นิจนารถ
นางสาวเบ็ญจมาศ เชาวนลิลิตกุล
นางสาวเบญจมาศ เพ็ชรอาภรณ
นางสาวปทิตตา แสงสวาง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔

นางสาวประภัสสร พิทยภัทร
นางปราณี สุขบุญสง
นางสาวปรีชญา เฉลิมชัยสิริกุล
นางปรียาวดี เตชะสันตินันทน
นางสาวปทมา บุญทิม
นางปยมาศ สัมพันธ
นางสาวปยะฉัตร บุญมา
นางพชรพร ศรีสงคราม
นางสาวพนิดา สุกก่ํา
นางสาวพรพรรณ มีแกว
นางสาวพรสวรรค ทองดอนหัน
นางสาวพัชรวรินทร พิมพอน
นางสาวพัชราภรณ นิลมา
นางสาวพัชรี ทวมศิริ
นางพิกุล ศรีมันตะ
นางพิจิตจง ปานเพ็ชร
นางสาวพิชามญชุ ชมเอ
นางพิมนารา เขียนบุตร
นางเพชรี แพรพันธ
นางสาวเพ็ญ โลหิตเสนี
นางสาวเพลินใจ จันทรงาม
นางสาวเพลินพิศ เทียนคําศรี
นางภัชรีย สาหรับ
นางภัณฑิรา พุฒซอน
นางสาวภัทรนริทร ไหลวารินทร
นางภัทราพร ธนะพัฒน

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางภุรินทรา วิชัย
นางสาวมณฑาพร สามชูศรี
นางสาวมณีรัตน ไพสาลี
นางมนทิรา ประดับนิล
นางสาวมนัสนันท มากลน
นางสาวมยุรี เขียววิลัย
นางมะลิ แกมแกว
นางมะลิวัลย นุชพันธุ
นางมุกดา บุษเกษ
นางยุวดี เทียบเมือง
นางสาวรฐานิษฐ แสงสุวรรณโกเศส
นางสาวระวิจันทร สวัสดิ์นาค
นางสาวรัตติยา ศรีภพ
นางสาวรุงอรุณ ชาวดอน
นางสาวฤดี ดินมวง
นางฤทัยรัตน เมฆวงศา
นางสาววณิชชา ศิริสวัสดิ์
นางสาววนิดา โยธาทัย
นางสาววรรณภา เกิดจันทึก
นางสาววลีรัตน บัวขํา
นางวันเพ็ญ อ่ําพุทรา
นางวารินทร โคตรหลง
นางวิภาภรณ โพธิ์ทอง
นางวิภาวี หอมสมบัติ
นางสาววิมลรัตน มีทรัพย
นางสาววิไลวรรณ จันทระ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖

นางศศิธร ศรทอง
นางศัจนันท ศรีชมภู
นางศิรติกานต มุงดี
นางศิริทรัพย เทียนทอง
นางสาวศิรินันท เนาวไสศรี
นางสาวศิริรัตน กาญจนมนตรี
นางสาวศุทธินี ทองอิ่ม
นางสาวศุภัช อยูนุช
นางศุภาพร บัวเผื่อนหอม
นางสาวสกุลยา ทิมโคกกรวด
นางสมปอง บุญแกว
นางสาวสมพิศ แหชัย
นางสาวสมลักษณ รุงเรือง
นางสาวสายใจ ภูมิวงศ
นางสายยนต จันทร
นางสาวสิริกร มุขพรหม
นางสาวสิริพีรพิชญ นอยประยูร
นางสิวภรณ พงษเพ็ง
นางสาวสุคนธทิพย ลายเมฆ
นางสาวสุจิตตรา สุทินเผือก
นางสาวสุจิตตรี คลายสุบรรณ
นางสุจิตรา อยางกลั่น
นางสุชาดา เกลี้ยงขาว
นางสาวสุณิสา ทองลอย
นางสาวสุดสวาท อิงคนินันท
นางสาวสุดารัตน เพลิดจันทึก

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุตาภรณ จันทรศรี
นางสุทธินี เพ็ชรสม
นางสุธีรา จินดาเสถียร
นางสาวสุธีรา เถาวโท
นางสาวสุธีรา พิทยภัทร
นางสาวสุปราณี คําหอม
นางสาวสุพรรณ แกวรากมุก
นางสุภาวดี รักชลธี
นางสุรีย รุจิธรรม
นางสุวภรณ ชูสกุล
นางสาวแสงทอง คําแพงจีน
นางสาวใหม บุญสวัสดิ์
นางสาวอภิญญา ทองยอย
นางสาวอภิสรา สุรสังข
นางสาวอรกัญญา โมพันดุง
นางอรอุมา แกววังวรอ
นางไอรัชดา ลายทอง
นางอรัญญา ลมสูงเนิน
นางสาวอริศรา พระยาลอ
นางอัจฉรา เธียรเจริญ
นางสาวอัจฉราวดี เกตุกนก
นางอัจฉรียา หวังบรรจงกิจ
นางสาวอัญชลี ภูเตานิล
นางอาภรณ ดวงหมุน
นางอารนีย ภูศิริ
นางสาวอารีวรรณ ยอดใจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๓๓ นางอิศรากรณ เอี่ยมนอย
๔๓๔ นางสาวอิสริยาพร ปานขาว
๔๓๕ นางอุไรวรรณ ออนนวล

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๔๓๖ นางอุษา สรรพยานุวัฒน
๔๓๗ นางเอ็นดู ทองมณี
๔๓๘ นางสาวเอษรา นิลสิทธิ์

กระทรวงการคลัง
สํานักงานรัฐมนตรี
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖ ราย)
๑ นายทนงชัย พระราช
๔ นางสาวดวงพร จิ๋วแหยม
๒ นางสาวกมลกรานต ขัติยะราช
๕ นางสาวสมัชญา วงศพิพัฒนทวีป
๓ นางสาวจุฑามาศ ทับทอง
๖ นางสาวอําภาศรี นาคโมรา
๑
๒
๓
๔

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๗ ราย)
นายประเสริฐ ยิ้มขลิบ
๕ นางสาวบุญลาภ จันทรมาก
๖ นางสุดารัตน ดีเส็ง
นายวรากร กรวาทิน
นางจิตรา อรุณศรีวิเชฐ
๗ นางสาวอัญชลี กัลยา
นางสาวจิรพรรณ นอยประไพ

๑
๒
๓
๔
๕

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๐ ราย)
นางสาวขวัญจิตต สุขสําโรง
๖ นางสาววราพร ธารีลาภ
นางสาวฐิติมนต อภิสิทธิ์ยศกุล
๗ นางสาวสุภาภรณ จินารักษ
นางสาวรจเรข ภูทอง
๘ นางโสภา สุขสมบูรณ
นางสาวพัชมณ กูเมือง
๙ นางสาริศา หวังสะและธ
นางสาวพัชรินทร จันทรโพธิ์
๑๐ นางสาวสาวิตรี วาตะ

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑๔ ราย)
๑ นายกมลชาติ พิกุลแกว
๓ นายภูริช บริบูรณ
๒ นายปรีชา ทาชวย
๔ นางสาวดลนภา เข็มทอง

