เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๔
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากวาสายสะพาย รวมทั้งสิ้น ๒๓๖,๙๕๕ ราย
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๑ นายกิจติศักดิ์ รําไพรุจิพงศ
๒ นางสาวพนิตา จําจด
กรมทาอากาศยาน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๖ ราย)
๑ นายพันแสง บัวทอง
๔ นางสาวบุณยนุช แซเอี้ยว
๒ นายภูมิพันธุ ตระกูลมัยผล
๕ นางภาวิดา วิบูลยผล
๓ นางกฤติกา สิงหมุย
๖ นางสาวอารี นิลปกษ
๑ นายณัฐกรณ ประจิตร
๒ นายถิระเดช บุระดา

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๓ นางสาวเขมิกา บุบผาวงษ

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๑ นางสาวเชษฐสุดา ดอกกะเบา
๒ นางสาวสังสุนียา คําออน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กรมทางหลวง
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๑๑ ราย)
นายกฤษดา ดิเรกศิลป
๑๑ นายชั้นเชิง พุมทะเล
นายกําพลศักดิ์ หนูจันทร
๑๒ นายชัยพงศ ธนะบรรณ
นายโกวิท รังษีสุริยะชัย
๑๓ นายชาญชัย จันทรจําเนียร
นายคํารณ สินธูระหัฐ
๑๔ นายชิษณุพงศ ผลงาม
นายจงกล มวงทนัง
๑๕ นายชุมภู สุขเอมโอฐ
นายจักรพงษ ธรรมทินโน
๑๖ นายเชฏฐพล พึ่งบุญ
นายจักรพันธ ทัพขวา
๑๗ นายโชคชัย มูลปอม
นายจุฑาพุฒิ อมรเทพ
๑๘ นายไชยรัตน ชาตอริยะกุล
นายฉัตรชัย ทองฉัตร
๑๙ นายไชยสิริ คงพิม
นายชัชชัย วงศสุภาพ
๒๐ นายณรงค ชูสังข

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายณรงคฤทธิ์ สินศรานนท
นายณัฐชนน จันทรคง
นายดํารงค ออนนอม
นายตอศักดิ์ บรรลือ
นายถาวร ปจจุสนันท
นายทศพร พยูรวงศ
นายธนชัย จอมเมือง
นายนเรศ พิสุทธิ์ธาราชัย
นายนิทัศน จิตติวิสุทธิกุล
นายบรรเจิด ดีตอ่ํา
นายบวรวิช สงวนวงค
นายประจวบ เพชรมั่ง
นายปญญา หวังดี
นายพงศยุทธ หินเธาว
นายพนม ธรรมบวร
นายพยูร เทียนทอง
นายพัฒนา โกพล
นายพิษณุ ศิลปสวัสดิ์
นายพีระ ทับทิมแดง
นายไพทูรย บุญลิ่นเลื่อน
นายภาณุวัฒน เนือยทอง
นายภูวดล คําแฮ
นายมนตชัย ดวงทอง
นายเมธี เสนีวงศ ณ อยุธยา
นายไมตรี แกวเกิด
นายยอดเพ็ชร วัฒนดิเรก

หนา ๑๐
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 ๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายรัตน ปญญาดี
นายราชวัลลภ กัมพูพงศ
นายวรวิท เรืองจันทร
นายวศิน สมบูรณ
นายวสันต พฤกษางามชล
นายวสันต มุธุศรี
นายวัชรินทร แววโคกสูง
นายวานิช สังขขาว
นายวินัย สุทธิประภา
นายวิรัติ พุมจิตร
นายวีระศักดิ์ นาเมือง
นายไววิทย สิริประภาวัฒน
นายศรชัย จันทรนวล
นายศรชัย ทองปลิว
นายศรัณย กําจัดโรค
นายศิวะกร บุญศิริ
นายสมจินต นิยมพันธ
นายสมชาย สุทธิบริบาล
นายสมเด็จ ปุระเทพ
นายสมรรถชัย บัวระพา
นายสมัย คะนะมะ
นายสิรภพ ศิริแกว
นายสิริพงศ บุญจันทร
นายสุธาพร แยมทับ
นายสุพจน วิเศษอักษร
นายสุวิทย จันทรเจริญ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๑
๒
๓
๔

นายโสภณ สังขแปน
นายอนันท สงดวง
นายอนุชา ถนอมมิตร
นายอรรควัฒน บุญญาจันทร
นายอรรถพร วัชโรบล
นายอุดม ชํานาญยา
นายอุทัย มาลัยพิศ
นายอุเทน วรรณราช
นางขันทอง ประสารยา
นางสาวชนิดา หิริโอตป
นางญาณวรรณ บุษดี
นางสาวทิวาพร วงษดี
นางธิดาพร เมืองแวง
นางสาวนงลักษณ แสงหิรัญ
นางสาวนรรชรีย พานทอง
นางนิธินันท จรบุรี
นางนุชนาฏ มุลทาทอง
นางสาวปญญารัตน ทิพยประชาบาล
นางสาวเปลวทิพย จันทรกําจร
นางสาวพชรฎา เดนดวง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑

(เลมที่ ๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพรปวีณ เชื้อสมุทร
นางสาวพอชม จันทรศิริ
นางพานิช สาระมาศ
นางสาวพิสมัย ปลื้มจันทร
นางสาวภณิษา นอมนํามา
นางสาวรสสุคนธ หิรัญวงค
นางลภัสรดา สุขจิระทวี
นางลําใย นพรัตน
นางวันเพ็ญ คนล้ํา
นางสาววิลาสินี วิทยารัตนกุล
นางสาวสมหญิง ทองคํา
นางสุกัญญา ละอองสกุล
นางสาวสุภาพันธ สรเกตุ
นางสาวโสภิดา สุขแยมศรี
นางอรอนงค รุจิรเมธา
นางอัญชลี อักษร
นางสาวอันธิฌา เอกพจน
นางสาวอุบลรัตน กลาณรงค
นางสาวอุมาภรณ เกตุสรอย

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๖๒ ราย)
นายกิตตินันท พรมทุง
๕ นายแกวอรรจน คุณปาจรีย
นายกิตติศาสตร สวยรูป
๖ นายโกศล อรุณรังษี
นายเกษม เวชกุล
๗ นายขจร เพิ่มเดช
นายเกียรติศักดิ์ พงศพัฒนศิริ
๘ นายจักรพงค แกลวกลา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

นายจันทวัฒน เนียมหอม
นายจารุพงษ พรหมมา
นายจํารัส เรือนแกว
นายจํารัส อนุรักษ
นายจิรภาส อินทฤทธิ์
นายจุมพล ศรีจรัส
นายเฉลิม ณ พิกุล
นายเฉลิม ศิลพร
นายชยุตมพงศ สุนันทวิทย
นายชัยณรงค สีคุณน้ําเที่ยง
นายชัยธณภัสส โตหนองหวา
นายชํานาญ ทับเจริญ
นายเชษฐา สุโพธิ์
นายโชคชัย แสนทวี
นายณพงศธร ลิขิตศรีไพบูลย
นายณรงค ธรรมเลิศ
นายณรงคชัย เกษมใจ
นายณรงคชัย เยาวสิทธิ์
นายณัฐวุฒิ ศรีเมือง
นายดนัย หนูคลาย
นายดิเรก พรมมี
นายถนอม กะปุกปู
นายทนงชัย ดาวนันท
นายทนงศักดิ์ สุวรรณภูสิทธิ์
วาที่พันตรี ทวีศักดิ์ ดวงเสนา
นายทวีศักดิ์ ประมวล

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

(เลมที่ ๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายธนกฤต ธานี
นายธนศักดิ์ กามีวงศ
นายธนสาร อุดมโชค
นายธนัยนันท ธนศานดิ์ศิริ
นายธวัชชัย ธาระบุญ
นายธีรฉัตร คงศิริ
นายธีรเชษฐ ทัศนภิญโญ
นายธีรศักดิ์ มาคง
นายนคร ปุรินทะ
นายนที พึ่งวรอาสน
นายนฤดล บํารุงวงษ
นายนันทวัฒน กรสังข
นายนันทวุฒิ บุญอินทร
นายนิธิกร ปานนิล
นายนิวัตร พุทธวงค
นายบรรยงค ยอดแกว
นายบัญญัติ แกวพุกัม
นายบุญชู เผาวณิช
นายบุญมี พิลา
นายประกาศ พุมสุวรรณ
นายประจักษ โอภาส
นายประภัสสร ออนศรี
นายประวิทย จันทรพันธ
นายประเวศ ศิริโสภณ
นายปณณทัต จอยศิริ
นายพยนต วาสี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

นายพรพรหม สอนประสิทธิ์
นายพิชัย กาญจนสิงห
นายพินิจ เสารโสร
นายพิษณุ วงคเจริญกิจ
นายพีระพงษ ชูแกว
นายพุทธิวัฒน อัครยศภิญโญ
นายไพฑูรย เนตรอิ่ม
นายไพรัช ภูสุวรรณ
นายไพศาล เรืองมะเริง
นายภิญญา กลางทาไค
นายภุชงค แสนทวีสุข
นายมานะ ศรีคลาย
นายมานิต ไพสาลี
นายมาโนชณ กรวดสูงเนิน
วาที่รอยตรี ยงยุทธ สุขสกุล
นายรัฐไท สุขโต
นายรุงโรจน รัตนพงศ
นายลําดวน กลิ่นบุญ
นายวรพจน หลามสกุล
นายวรรธนา ศรีภา
นายวิชชา เพชรอภิรักษ
นายวิชัย แวววุฒินันท
นายวิญู แสงทามาตย
นายวิทยา แดงสิน
นายวินัย ฉายอรุณ
นายวิเศษ ศิริโทน

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

(เลมที่ ๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวิสูตร แกวบุญปน
นายวีรยุทธ พรหมธาดา
นายวีรศักดิ์ พันธุละออง
นายวีระพงษ พิรุณทอง
นายศราวุฒิ ชัยวัฒนพงษ
นายสถิต ยิ้มสงา
นายสนั่น หัดระวี
นายสมเกียรติ ทรัพยสัตย
นายสมเกียรติ สมัย
นายสมจิต ผลึกเพชร
นายสมชัย อุทาทิพย
นายสมชาย นามขํา
นายสมมาตร วังจํานงค
นายสมหมาย เขียวจีน
นายสหธัช จันทะนนตรี
นายสหัส ดวงชู
นายสามารถ ลัดดาแยม
นายสาโรจน ขุนจันทร
นายสิทธิโชค สนประเทศ
นายสุกิจ อภิญญาลังกร
นายสุจินต จิ๋วรี
นายสุชาติ จงจอหอ
นายสุทธิ ยศสุธรรม
นายสุทธิชัย รมเย็น
นายสุทธิชัย สุประกอบ
นายสุเทพ บํารุงศิลป

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

นายสุนทร ทองดา
นายสุพจน หนองอุดม
นายสุพัฒน สายน้ํา
นายสุภชัย นาเมืองจันทร
นายสุรศักดิ์ สุวรรณแดง
นายสุวรรณ เจริญใจ
นายเสนห เกตุแกว
นายโสภณ ปนเพ็ชร
นายอนวัช หองโสภา
นายอนุพงษ เมืองแกน
นายอนุสรณ แซกก
นายอภิชาติ ทิพยเจริญ
นายอภินันท สุวรรณวัฒนา
นายอรุณ ปรากฏ
นายอัยนันท ประยูรหงษ
นายอาคม จุลธง
นายอาคม อุนใจ
นายอํานาจ สาไชยันต
นายอําพล สนิมทอง
นางสาวกนกอร โพธิศิริ
นางสาวจิรวรรณ แกวกับทอง
นางสาวจิราภรณ เพ็งพยม
นางสาวณัฏฐา ปานหนู
นางดุษณีย ขุนรัตน
นางสาวธาวินี ออนเปง

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวนัชชา ทิพยโสตนัยนา
นางนันทพร เครือแขม
นางสาวนีรวรรณ แซโคว
นางเนตรนภา จุลนวล
นางปญจรี กลับชม
นางพจนารถ เกตุแกว
นางพนิตนาฏ สิงหสนั่น
นางพรรณวิไล แกวงาม
นางไพรวรรณ เทือกกอง
นางรื่นฤดี จันคง
นางลินดา คงจอย
นางวงเดือน ปตยถม
นางสาววรนุช สุขไสย
นางวราภรณ สมมิตร
นางวิชชุลดา จันทรพะเนาว
นางวิชุดา ชาญสมา เนื้อไม
นางวิภารัตน มัยรัตน
นางสาวศศิธร ภิญญาคง
นางสาวศศิรอร วิชัย
นางสาวศิรัตน จิตติพัทธพงศ
นางสาวสมพร ตรีศักดิ์
นางสาวสุคณฑา แอนปญญา
นางสาวสุรีย สมศิริ
นางสุรีย เหล็มปาน
นางสาวอานิสา สงวนจิตร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ 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 ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑๔๘ ราย)
นายกิตติศักดิ์ ยอดพิจิตร
๒๖ นายณัฐวุฒิ วงศธิเวท
นายเกรียงศักดิ์ สินศิริวัฒนา
๒๗ นายดนัย ภูระหงษ
นายจตุพล ลือยศ
๒๘ นายดรัสวิน ทนันชัย
นายจเรย พูลผล
๒๙ นายดิลกรัตน กวาวทอง
นายจักรพงศ วัตถุ
๓๐ นายดุษิต ออนนวล
นายจักรพันธ สินโคกสูง
๓๑ นายทรงพล ศิริพันธ
นายจิรศักดิ์ เตชรัตน
๓๒ นายทศพร เสนาใจ
นายเจริญ จันทรแจมศรี
๓๓ นายเทพประทาน ผาจันทร
นายเจริญศักดิ์ เจริญสงค
๓๔ นายธนพัฒน สุขเกษม
นายเจษฎา เจริญศิลป
๓๕ นายธนัญชัย รัตนรัตน
นายเจษฎาพร มานิล
๓๖ นายธนากร วิจารณ
นายเฉลิมเกียรติ แสงยะ
๓๗ นายธนิต ศรีโลทก
นายชยพล สาระบุตร
๓๘ นายธนิต สังชวง
นายชัชวาลย ดอนเสี้ยว
๓๙ นายธเนศ คําดวง
นายชัยอนันต บุญเหลือ
๔๐ นายธวัฒชัย แกวทวี
นายชาติชาย เพชรสวัสดิ์
๔๑ นายธานี เรียงใหม
นายชํานาญ มาตรา
๔๒ นายธีรยงค กันทวงศ
นายชีนะพันธ ปนทะสืบ
๔๓ นายนพรัตน สุมามาลย
นายเชาวเลิศ พรหมฤทธิ์
๔๔ นายปฐมพงศ หวานนุน
นายณรงค ศรีปานวงศ
๔๕ นายประหยัด ทีภูงา
นายณรงคชัย นรรัตน
๔๖ นายปรัชญ ทัศนียาภรณ
นายณรงคฤทธิ์ วังคีรี
๔๗ นายปรีชา ทองดวง
นายณัฐพงษ นามบุตร
๔๘ นายปญญา ยกแสง
นายณัฐพร สุพรรณ
๔๙ นายปยะพงษ พิมทา
นายณัฐวุฒิ จันทรปุม
๕๐ นายพงษนรินทร เพชรรักษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายพนมศักดิ์ ทองงอก
นายพิทักษ เลิศนรพันธุ
นายพูลทรัพย สิริสมบูณณ
นายภคินัย ภักดี
นายมนตรี ศรีรังสรรค
นายมนพพร รักษไทย
นายมานพ อินทรทอง
นายมาวิน หงษสระแกว
นายเมธา วิชิต
นายยุทธเดช พวงบู
นายรัฐธีรทนนท สังขทอง
นายรัตนะ รัตนมณี
นายราชัณย นอยชื่น
นายรุจรัตน ทองตัน
นายลิขิต สวัสดิ์จิตต
นายวชิรวิชญ ดอกจําปา
นายวรวุฒิ ชํานาญชัย
นายวรุต รัศมีกอบกุล
นายวัชรพันธุ แสงเรือง
นายวัชรายุทธ โสมนอย
นายวิชาญ มิ่งนิ่ม
นายวิชาญ หนูมาก
นายวิโรจน ใจชวง
นายวีรศักดิ์ สงสุข
นายวีรศิษฏ เครือวิเสน
นายวีระศักดิ์ กอนคง

หนา ๑๖
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 ๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายศรายุทธ วงคภูมี
นายศุภกร ไชยหงษา
นายศุภกร อัฏฐวรมงคล
นายสมคิด ศรพรม
นายสรสิช ประเสริฐกุลศักดิ์
นายสัจจพงษ แสวงผล
นายสัญญา ปานพรม
นายสัตยา จุฑาจันทร
นายสิทธิพร แดงมาด
นายสุทิน นูสินธุ
นายสุนทร ประเสริฐสวัสดิ์
นายสุมิตร เจริญสุข
นายสุรเชษฐ พรมหาชัย
นายสุรพงษ ธรรมเสถียร
นายสุรศักดิ์ ไชยเพ็ชร
นายสุรสิทธิ์ เหลืองทําเหมือน
นายสุวัฒน ธนูศร
นายสุวัฒน รัตนสกุลชล
นายอดิศักดิ์ ศรีชาดา
นายอนรรฆ อวนเสง
นายอนันท นําพล
นายอนุพงศ วันวาน
นายอภิชาติ บรรเทิงใจ
นายอภิรักษ นุริตมนต
นายอภิสิทธิ์ ชุมมิ่ง
นายอภิสิทธิ์ วงษเชียงขวาง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕

นายอาทิตย อะโน
นายอาริยณัฏฐ กฤษณะเศรนี
นายอุดมศักดิ์ สืบสุข
นายเอกชัย ลิลา
นายเอกรัฐ เรืองรัศมี
นายเอกราช รางแรม
นางสาวกมลาภรณ วงษอินทร
นางกรรณิการ เหมืองหา
นางสาวกลางใจ จารุณ
นางสาวกาญจนา กาณวงศ
นางเกษร กมลอนุวงศ
นางสาวไกรษร ชอประพันธุ
นางสาวจารุณี ณรงคพันธ
นางจิราภรณ แรกขึ้น
นางสาวจีระวัฒน มูลสาร
นางสาวดาวลักษณ บรรยง
นางสาวตรีภัทร สังขนอย
นางสาวทิพยมาศ ชูดํา
นางสาวธัญรดี กอตั้งสัมพันธ
นางนงนุช บอไทย
นางนัทธมน นันคะเกิดกุล
นางสาวนิตยา วาระสิทธิ์
นางนุชรินทร ปะนามะทัง

๑ นายเจริญผล ผลขํา
๒ นายเฉลิมชัย มั่งคั่ง

๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘

(เลมที่ ๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวบุญนิศา บุญมี
นางปรียากร พรหมบุตร
นางสาวปยรัตน ประจําสุข
นางพรพิมล พรหมบริรักษ
นางสาวพันนิดา พานอนันต
นางสาวพิทยา ศรีภาบุญ
นางสาวภรภัทร ศรีสารคาม
นางสาวภัทรกานต เตบํารุง
นางสาวมนัสนันท ทิพนา
นางสาวมิลตรา บํารุง
นางสาวรัชนู สุขชวย
นางสาวรุง มาลา
นางสาวรุงทิวา วีสม
นางสาววรรณิศา จันทราวุฒิกร
นางสาววันทนณภัทร มะทะ
นางสาววิภาพร เกตุจังหาร
นางสาวศิรินันท กนกนาค
นางสาวสุกัญญา วงศหาญ
นางสาวสุภาวดี ชูเชิด
นางสาวสุวรรณ ทันสันเทียะ
นางสาวแสงดาว แสนคง
นางสาวอังคณา รัตนาภรณ
นางอัศรา คําเสมอ

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๙ ราย)
๓ นายณัฐวุฒิ เอกกิตติ
๔ นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศินานนท

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

นายธนกร ลาภทวี
นายธีรศักดิ์ รุงรพิพรรณ
นายปรมินทร เอนกแสน
นายปติชา ธงเชื้อ
นายพรมมา ประทุมวัน
นายพิศุทธ แสงหนุม
นายภาณุวัฒน ไชยมงคล
นายรวิภาส แปลงมาลย
นายวราศักดิ์ ปะสังติโย
นายวิทวัส บุญไทย
นายศราวุธ ประวัติ
นายสุนทร พันวิลัย
นายสุรเดช กีรติมาพงศ
นายสุริยา อินตา
นายอติพงศ พรหมทะสาร
นายอภิชาติ ฉัตรพงศเจริญ
นายอุทิตย อิ่มสําราญ
นางสาวกัลยสุดา อักษรกุล

๑ นายซํายี อาแวหะมะ
๑
๒
๓
๔

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

(เลมที่ ๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวจุฑารัตน บัวทองรังสิมา
นางสาวจุฑารัตน ประดงรัตน
นางสาวฐิติมา ฌานโสภณกุล
นางสาวธนัชญา อยูพะเนียด
นางสาวนฤมล เลิศเมตตา
นางสาวนาตยา แยมวงษ
นางสาวปาวีเรียน มุดเจริญ
นางสาวภัทรี ฝอยมะลัง
นางสาวมัญชรี บุญแตง
นางสาวลัลนลลิตา รุงเรือง
นางวิภารัตน ชัชวาลย
นางสาวศิริญญา ปามา
นางศิริพร ตุมบุตร
นางสุขสวัสดิ์ ปานสันเทียะ
นางสาวสุชาภัสร โชติรักษา
นางสาวสุดารัตน การผุด
นางอารีวรรณ เมธาวรันธร

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๒ นายสุรชัย แซตั้ง

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๑๘ ราย)
นายกนก พลับนิล
๕ นายกัมปนาท เมืองขันธ
นายกฤษฎา จันทรมณี
๖ นายกานตนิธิ มังคลัษเฐียร
นายกฤษฎา ทีสุกะ
๗ นายกิตติวัฒน เนียมหอม
นายกฤษดา ทรายแกว
๘ นายกิตติศักดิ์ คงมี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

นายเกรียงศักดิ์ ไชยเลิศ
นายเกียรติศักดิ์ อํานวยวิบูลย
นายคณิต การินตา
นายจรูญ คํามูล
นายจักรพงษ ใจชวง
นายจิรายุ วงศฉายา
นายจีระชัย อุดมธนาภา
นายจีระศักดิ์ อุปชัย
นายเจนณรงค สิทธิธรรม
นายเจษฎา ถนอมทัพ
นายฉัตรชัย คงเมือง
นายฉัตรชัย สุขเกษม
นายเฉลิมชัย ถาวงศ
นายเฉลิมพล งอมสระคู
นายชัจจักร ศรีประเสริฐ
นายชากิยะ ตุนแกว
นายชุตินันท ทองเนื้อแปด
นายเชิดสกุล ลาธุลี
นายไชยา นาคแกว
นายณัฐชัย ชัยวิเศษ
นายณัฐพล อาจคิดการ
นายณัฐวุฒิ สัมมาทิตย
นายทวีวัฒน ศรีวิชัยวงค
นายทศพล บัวงาม
นายทศพล สุขโต
นายทัศนัย บุตรศิลาฤทธิ์

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

(เลมที่ ๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายเทวินทร แสงนก
นายธงชัย วิชิตนพวรรณ
นายธงชัย ศรีพิกุล
นายธวัช บุรําสูงเนิน
นายธีรวัฒน ใฝจิต
นายธีระ สุดใจ
นายธีระพงษ เทพบุตร
นายนพดล พลมาศ
นายนพฤทธิ์ เกตวงษา
นายนราศักดิ์ ภูผิวเดือน
นายนานเจา ประทัศน
นายบรรลือศักดิ์ ภูเพ็งใจ
นายบัณฑิต ศิริเวช
นายประกอบ เผือกฟก
นายประสิทธิ์ เอี่ยมศรี
นายประเสริฐ ศรีพระจันทร
นายปรัชญานนท ปนเพ็ชร
นายปรีชา สังทิพย
นายปติพงษ เชื้อบุญมี
นายพงษพัฒน คํายาง
นายพัชรพงษ คําปลิว
นายพูน เปนสําราญ
นายเพทาย ศรีวิลัย
นายภัทรธดนธ บัวไข
นายภัทรพงศ กิตติตรัยพัฒน
นายภูมิพัฒน คําคุม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

นายไมตรี พนาลิกุล
นายโยธินทร เหลาทํา
นายรณชัย ไหมละเอียด
นายรัชพล ราชิวงค
นายฤทธิไกร ชูพรอม
นายวรชิต โยธาศรี
นายวรยุทธ สงแสง
นายวรวรรธ เสมอภพ
นายวัฒนศักดิ์ เหลืองวิจิตร
นายวัฒนา รัตนตรัย
นายวิชา พงษแผนศรี
นายวิทยา นาระวิน
นายวิทยา ริมมูดี
นายวิทยา ศรีนอย
นายวีระพงษ นาคะทัตโต
นายวีระยุทธ พรหมบาง
นายวุฒิไกร แกวมา
นายวุฒิพงษ บุญเพ็ง
นายศรัญู หงษวงค
นายสมเกียรติ รูปละออ
นายสมชาย คําแพง
นายสหะชัย จารัตน
นายสามภพ รุงฟา
นายสิทธิ์มงคล พันธุวัฒน
นายสิทธิศักดิ์ สิทธิจันทร
นายสุทธิพงษ ทาเศษ

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

(เลมที่ ๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุภฤกษ นาปรัง
นายสุภัทรชัย กีดกัน
นายสุรจิต ใจสมิง
นายสุรศักดิ์ ประภาสโนบล
นายสุรศักดิ์ สุยกระโทก
นายเสกสันติ์ โพธิ์ศรีทอง
นายอณุลักษ ทวีทรัพย
นายอนุวัฒน อํานวย
นายอรรถพงษ โพธิ์จอย
วาที่รอยตรี อลงกรณ ชัยชิต
นายอานนท โคตรสมบัติ
นายอานุภาพ แสงรุง
นายอินทวัชร ไตรโยธี
นายอิศรา ณ นาน
นายอุเทน คําสอนทา
นายอุเทน นอยมุง
นายเอกฉันท จันทรออน
นายเอกภพ ศรีภูมิ
นายเอกรินทร สายฝน
นายเอกลักษณ สีสด
นางสาวกรรณิการ ยืนยง
นางสาวจีรนันท อ่ํานอย
นางสาวฐิติมา กระตายจันทร
นางสาวนฤมล สูญญาจารย
นางสาวเนตรนภา เพชรล้ํา
นางสาวปภาสร นอยยิ่ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๓ นางสาวปยวรรณ พิมพกิจ
๑๑๔ นางพัชรินทร ยันตะกนก
๑๑๕ นางเพียงรวี ภูขํา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

(เลมที่ ๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๑๖ นางสาวสมฤดี รักษา
๑๑๗ นางสโรชา คงดี
๑๑๘ นางสาวสาวิตรี แกวมหาชัย

กรมทางหลวงชนบท
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๗ ราย)
๑๐ นายพรหมชาติ เชื้อทอง
นายกุลวัชร ปนละมัย
๑๑ นายรักชาติ ชาติสิริทรัพย
นายจีรวัฒน ชุติวัฒนธาดา
๑๒ นายวรินทร สิสาริกร
นายชิตณุพงศ ชัยสุขนิพัทธ
๑๓ นายสายชล วิจิตรโสภา
นายชูโต อุทัยวัฒน
๑๔ นางสาวบุญทรัพย ศรีแสง
นายเชิดชู ชวยโต
๑๕ นางสาวพิไลพร พาจันทร
นายฐานันดร สวัสดี
๑๖ นางสาวราตรี นุนทองหอม
นายฐิติกร โพธิ์ศรีบิ้ง
๑๗ นางสาววรรณี สัมฤทธิ์
นายทวีพงษ สุขสวัสดิ์
นายนพปฎล เสี่ยงบุญ

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖ ราย)
๔ นายปยพจน รัตนกาสาว
๑ นายกัมพล เชื้อหมอเฒา
๕ นายอภิชาติ บูรณกุลกิจการ
๒ นายขจรศักดิ์ เจิมประไพ
๖ นางฐิติรตั น แกวคง
๓ นายจุติพงศ พาราพันธกุล
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายโกวิท เกษมสุข
นายชยานนท บุญยืด
นายชัยวัฒน เนินบก
นายชูศักดิ์ พันธุรัตน
นายทวีศักดิ์ วงคมั่น
นายวรายุทธ เดชแกว

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒๐ ราย)
๗ นายวิชัย ยู
๘ นายศุภเมธ อ่ําดอนกลอย
๙ นางสาวกรลภัส ยอดศรี
๑๐ นางสาวณัฐพัชร เพียยังคํา
๑๑ นางสาวณัฐวรา จันทรธานีวัฒน
๑๒ นางสาวธนัญภัทร บุญพบนพสิทธิ์

