เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั 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 ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑
๒
๓
๔

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘ ราย)
นางกาญจนา จิตตโสรี
๕ นางสาวณิชยาณัฏฐ นันทบุรมย
วาที่รอยตรีหญิง กีรติ สารส
๖ นางสาวธมลพรรณ ประวัตินภา
นางณัชพร สังขบานแพว
๗ นางสาวมณฑิรา สระบัว
นางสาวณัฎฐาภรณ เหลาประเสริฐ
๘ นางสาวสงกรานต แคนสี

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

กรมราชทัณฑ
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๕๐ ราย)
นายกลจักร พิทักษชาติ
๑๙ นายณรงค กองแกว
นายกิตติพงษ ละชั่ว
๒๐ นายณรงคศักดิ์ ตุแกว
นายกิตติพจน คงเปยม
๒๑ นายณัฏฐกร ตาทอง
นายกิตติภพ แกวกับทอง
๒๒ นายณัฏฐชัย บํารุงศักดิ์สันติ
นายเกษม พุดดํา
๒๓ นายณัฐกิตติ์ สุขวัน
นายโกวิท พูนยิ้ม
๒๔ นายณัฐนันท ประจง
นายขันติ มณีวรรณ
๒๕ นายณัฐพล นามชารี
นายครรชิต วีระสุนทร
๒๖ นายณัฐวัฒก พรหมมนตรี
นายจักกฤต พรหมเสน
๒๗ นายดนัย ขาวราศรี
นายชนินทร ศุภพงศกร
๒๘ นายทยา นมาภรณ
นายชาญชัย บุรีรักษ
๒๙ นายทรรศพล ขุนรัง
นายชานนท สีพรมทอง
๓๐ นายเทพประทีป ตันติตารมณ
นายชินวัติ นัดกลา
๓๑ นายธนบูลย ตุลาทองศรีบุญแท
นายเชวง อรุณไพร
๓๒ นายธนยศ เหลืองสุวรรณ
นายเชษฐ หลงจิ
๓๓ นายธรรมภณ กาจริต
นายโชคดี ทองแกว
๓๔ นายธารา บัวงาม
นายณฐพล อั้นทอง
๓๕ นายธิติพงศ ชาวลี้แสน
นายณทียศ อาจภักดี
๓๖ นายธีระพจน ทองหวาน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑

นายนักรบ ลางคุลเสน
นายนัฐพงษ ยานุพรม
นายนิธากร สิงหทอง
นายประกอบ คนทา
นายประพัฒนพงศ ศรีบุรินทร
นายประพันธ เมืองมูล
นายประเสริฐศักดิ์ ชูแกว
นายปรานณวัชร เปยมอัฑฒโชติ
นายปยะนัฐ หัตถิยา
นายพงษศักดิ์ ฉลองชัย
นายพนม รําไพ
นายพรชัย ขิมนอก
นายพัฒนวัฒน ตะเคียนจันทร
นายพิสิทธิ์ กลารบ
นายไพทูล ลุนรินทร
นายไพบูลย แพงแกว
นายไพบูลย มั่นจินดา
นายไพรัตน ใจลือ
นายไพโรจน ถนอมรัก
นายภักดี คงดวง
นายมนตรี เชษฐวิสุต
นายมนตรี ไชยทองดี
นายยุทธนา ซาบําเหน็จ
นายยุธยา ไตรวงคยอย
นายลออ เกตุแทน

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวรชาติ ออนอินทร
นายวะรินท แสงมณี
นายวัชเรศ คําปน
นายวันชาติ ทานา
นายวิชาญ เกิดมณี
นายวิรัตน เอี่ยมสําอางค
นายวีรวัฒน ประภาวัฒนผล
นายวีระชาติ มุณีบังเกิด
นายศราวุธ แจงใจบุญ
นายศักดิ์ธิชัย ศรีวงศ
นายศิริศักดิ์ ชํานาญนา
นายศุภรักษ สุพรรณ
นายศุภากร อุดมตะคุ
นายเศวต ประอินทร
นายสงา วงษสกุล
นายสมฤกษ อุตรมาตย
นายสมัย ผายสุวรรณ
นายสยาม ธานี
นายสรายุทธ มหาไม
นายสันติ สาลีอาจ
นายสําเร็จ พรมจันทร
นายสุรชัย บุญรวมแกว
นายสุรศักดิ์ ดวงชวย
นายสุรัตน อนโชค
นายสุวิช โถดอก

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายหาวหาญ นันหน
นายอดิศักดิ์ สาหลํา
นายอนันต พรหมจารีย
นายอนุชิต จันทบาล
นายอรรณพ ปนแกว
นายอาทิตย ใจเปยม
นายอิทธิพล สันติภพ
นายอุทัย จําปามั่น
นายอุทัย โยธาทอน
นายอุเทน บัวแกว
นายเอกชัย คงเขียว
นายเอกชัย ใจยะปน
นางสาวกมลทิพย อูรักษา
นางสาวกรชนก ถิตยรัศมี
นางจันทนา ภิรมจิตร
นางจันภวลักษณ มุตตะหารัช
นางสาวจินตนา ชัยชมภู
นางสาวจิรวรรณ ทิพยสิงห
นางสาวจิราพร ดอนสมจิตร
นางจีรนันท ชัยศิรินิรันดร
นางจุฬาลักษณ พวงศรี
นางชานิภา ศรีชัยภูมิ
นางชิดชนก ปานรัตน
นางสาวชุติมา แขดวง
นางสาวฐาณัชชา วรวงษ

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวณัชทิชา พิทักษชัยโสภณ
นางณัฐกิจ พลเยี่ยม
นางดาวเรือง เหลืองขจร
นางถิรดาร ชนะมาร
นางทัศนีย ปนหนู
นางนันทวัน นอยสุขเสริม
นางนิตยา บุตรแดง
นางสาวนุชธิดา ชิณวังโส
นางสาวบุษกร ภิระบรรณ
นางประเพียร แยมจันทึก
นางสาวปยนุช อัจนากิตติ
นางสาวพรพิมล สํานักนิตย
นางสาวพรรณพักตร ลุนศรี
นางสาวพิชญา ชัยนาม
นางสาวพินันทพัชญ พวงพั่วเพชร
นางสาวเพ็ญประภา ภูเจริญ
นางสาวภคมน นวลศรี
นางภาวิศา ใยเจริญ
นางสาวภิญญาภา เพ็ชรรัตน
นางสาวภูวารี หรสาตร
นางมนัญชยา ไหมดวง
นางสาวเมย มีแสง
นางยะอีระ ผอยผอง
นางยุกัญดา แซะหมูด
นางสาวรจนา ปญญาประสิทธิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นางรัตนา เดชภิรัตนมงคล
นางสาววงศสิริ ภาศักดี
นางสาววิชญาพร กิ่งมาลา
นางสาวศศิ คลองวิถี
นางศศิธร ทรงจอหอ
นางสาวศิรพิม รัตนศรี
นางสมสมร ภูพวงจันทร

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุทธิรา ยอดจันทร
นางสาวสุรางคนางค ไสววรรณ
นางอภิธา ไขดวง
นางสาวอังควรา อินทะวงศ
นางอุดมลักษณ ออมสิน
นางอุรารักษ ยืนยาว
นางสาวเอกกมล ลวดลาย

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๑๓ ราย)
นายกฤษฎา กัลยาณธีร
๑๘ นายดํารงคเดช ยารังษี
นายกันธกร สํารวมจิตร
๑๙ นายทรงฤทธิ์ เสือประเสริฐ
นายเกรียงศักดิ์ ศรีคชา
๒๐ นายทรงศักดิ์ นามวัชระโสพิศ
นายคณิต สามหมอ
๒๑ นายทวีศักดิ์ คีรีเวช
นายแคนทอง สาที
๒๒ นายธนโชติ วรบุตร
นายจรัญ อยูอ่ํา
๒๓ นายธีธัช เทพทอง
นายจรัส เชื้อพราหมณ
๒๔ นายธีระวัฒน สุวรรณรัตน
นายจักรกฤษณ จันทรผิว
๒๕ นายนคร กลางณรงค
นายจํานงค ทุมเกตุ
๒๖ นายนพดล เสนจันทรฒิไชย
นายจีระพงษ จันทรบรรจง
๒๗ นายนัฐชัย ใจประเชียง
นายเฉลิม มีธรรม
๒๘ นายนิกร แตงดี
นายชัสชัย บํารุง
๒๙ นายประชา สาศิริ
นายชานนท คลายภู
๓๐ นายประเชิญ เตี้ยงสูงเนิน
นายชูวิทย เมฆแสน
๓๑ นายประนด อัทธนมุณี
นายณรงคชัย เขียวนอย
๓๒ นายปญญา สิงหรัตน
นายณัฐวีร เวสสวัสดิ์
๓๓ นายปยะ เนียดพลกรัง
นายดํารงค พวงดี
๓๔ นายพงษโรจน ทองคํา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายพรชัย จันทรนนท
นายพรศักดิ์ เพ็งสาย
นายพิชาพงศ พงษนุช
นายพิสิฐกร งาสวาง
นายเพียรชัยรัตน เงินงาม
นายไพฑูรย ขําเอี่ยม
นายไพศาล จันทรสุข
นายภัทรชัย บรรจง
นายมงคล งามศิริ
นายมณฑป เอมพันธ
นายมนตรี แยมยิ้ม
นายมนตรี อุปมัย
นายมนัส ศรีจันทร
นายโรจนศักดิ์ อาษาบาล
นายลิขิต กาญจนจันทร
นายวชิระ นพเกา
นายวชิราวุฒิ อุนพิกุล
นายวัชรศักดิ์ อิ่มอาเทศ
นายวิฑูรย จิตตระกูล
นายวิทยา วงศสุภา
นายวินัย มาลยาภรณ
นายวินิช ทองสีทอง
นายวิเนียร แกวนิลตา
นายวิรัญ ภูมิศรี
นายวีระศักดิ์ ธุระพันธ

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายศิริชัย วรรณศิริ
นายศุภชัย บุญพรอม
นายเศรษฐ เจริญสุข
นายศักดิ์สิทธิ์ แกวแรมเรือน
นายสงวน ฤทธิวงศ
นายสนธยา ลั่นทม
นายสมโชค แดงเย็น
นายสมบัติ สุขพล
นายสมบุญ บุญสถิตย
นายสมปอง ประเสริฐสังข
นายสมศักดิ์ วงศไทย
นายสังเวียน พูลชัย
นายสัญญา วงศหินกอง
นายสําเริง แปนจันทร
นายสุคนธ เพ็งเผา
นายสุนันท เพชรเกลี้ยง
นายสุพจน สีหานาท
นายสุพร คงเมือง
นายสุพรไชย แกวชุม
นายสุรดิษ นาจรูญ
นายสุริยา โลแกว
นายโสภณ พันธสาคร
นายอดุล สุขโข
นายอภิรักษ ออนอินทร
นายอับดุลฆอนี ลาดี้

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายอานนท สิงหแจม
นายอิทธิพล จิตบํารุงธรรม
นายอุทิศ ชาภูวงค
นางสาวกรรณิการ สุวรรณ
นางจิดาภา ภูขวัญเมือง
นางจุติภัค เศรษฐบุตร
นางทิพวรรณ เพ็ชรประพันธ
นางสาวธันยพร มลอา
นางธีรรัตน อิ่มมี
นางสาวนฤมล ลัมมะวิชัย
นางนันทพร อุไรรัตน
นางบุปผา ทองพุม
นางปราณปริยา แสงศิริ
นางสาวพงษศรี นวลสาร
นางพรรณิกร จันเนียม

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพรรษา มีเหม
นางพัทธธีรา โชควรเลิศธนนท
นางรัตนพร จันทรวิบูลย
นางรัศมี สนิทศักดิ์ดี
นางสาวลัดดาวัลย ทองคํา
นางสาววราภรณ บุญญานนท
นางศิริรัตน ใจแกว
นางสาวสถิชาภรณ ชางทอง
นางสุกัญญา โบขุนทด
นางสุภาพ สุระเสน
นางสุรัสวดี อยูดี
นางสาวอมรรัตน สมรัตน
นางอรฤดี แกนแกว
นางสาวอัมพร จันทรตานอย

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑๖๔ ราย)
นายกนกพล คําเหมา
๑๐ นายเกรียงไกร ตั้งประเสริฐศิริ
นายกรกช ชางทอง
๑๑ นายเกรียงศักดิ์ วุฒิมานพ
นายกฤชณัท สมศรี
๑๒ นายเกียรติชัย หอธิวงค
นายกษิดิ์เดช จะชาลี
๑๓ นายเกียรติศักดิ์ รอดบัวทอง
นายกันตพัฒน จินาภิรมย
๑๔ นายไกรวุฒิ คนงาม
นายกําพล สีหานาม
๑๕ นายคณาวุฒิ เขื่อนแกว
นายกิตติราช ผิวผอง
๑๖ นายจตุวัฒน แสงประทุม
นายกิติศักดิ์ สุทธศรีฉวีฉาย
๑๗ นายจรัญ ตําภู
นายกิตติศักดิ์ สําเภาทอง
๑๘ นายจักรกฤษณ เลาสูงเนิน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

นายจักรพงษ จันทะดวง
นายจักรพงษ ปะละนาน
นายจักรพงศ อัศวเสรีรัตน
นายจักรภพ รักษาขันธ
นายจักริน ยอดกระโทก
นายจารุวัตร ทองแพง
นายจําเนียร พรมวัน
นายจีระพันธ สุโพธิ์
นายเฉลิมชัย สุขเนาวรัตน
นายฉัตรชัย ผึ้งทอง
นายชนินทร ลองจา
นายชวลิต สุนทรวิภาต
นายชัชวาล จันทพิมพ
นายชัยสาร กิ่งวิชิต
นายชาญชัย ประทุมวงศ
นายชาตรี บัวเกตุ
นายชูเกียรติ ดวงวงศ
นายชูชาติ สัตยตรง
นายเชิดพงศ สิทธิโชค
นายณัฐพงศ บัวสละ
นายณัฐพงศ เศรษฐภัทร
นายณัฐพงษ ปอมจันทร
นายณัฐพงษ ปาจเร
นายณัฐพล กุลชะโร
นายณัฐวุฒิ ประโมทนังค

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายดรัณ เกตุแกว
นายทนง ดวงรัตน
นายทัศนะ มุงเคน
นายทิว แกวรัตถา
นายเทวิน เอนกแสน
นายธนกฤต อภัยเทศพานิช
นายธนบดี ผุดเผือก
นายธนายุต ครองยุติ
นายธเนศ วงศแกว
นายธรรมรัตน สุตพรหม
นายธวัชชัย เทพฉิม
นายธีรยุทธ กิจพิทักษ
นายนพดล สมโภชพฤฒิกุล
นายนพพร เดชปญญาพล
นายนัทธกันต มั่งคั่ง
นายนิรุต นันกระโทก
นายบรรพต ตันตินิมิตภูมิ
นายบรรเลง บุญมี
นายบุญชนะ วงษชู
นายบุญญฤทธิ์ บุญโกมล
นายประดิษฐ ศรีพล
นายประดิษฐ สิงกาโม
นายประสาร ทิพนา
นายประสิทธิชัย หญีตนอย
นายปรัชญา เหรียญเจริญ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายปราโมทย สมคํา
นายปรารมภ ไพรวงศ
นายปณณวิชญ คงถาวร
นายปยพงศ สุพรัตน
นายพนม สุยาโน
นายพัฒนพงษ ยะการ
นายพิชญา บาริศรี
นายพิพัฒน เถื่อนสุริยะ
นายพิสิฐ จันทพิทักษ
นายพลชัย ชัยสีธิ
นายภัควัฒน ผดุงนึก
นายภาคภูมิ ขุมพลอย
นายภาคภูมิ พุงขาว
นายภาณุวัตร บุญเกตุ
นายภิรมย ปานงอม
นายมนตรี กมลธรรมโชติ
นายมนัสพงษ รามศรีดา
นายมาโนช นอยนันท
นายยงยุทธ ทองฉิม
นายยุทธนา เรืองคํา
นายระบิล งอกคํา
นายรักสกุล ชูปลอด
นายรุสลี ยูโซะ
นายเรืองยศ แกวราช
นายวงศกร ผาสุข
นายวรวุฒิ รักพอ

หนา ๑๘
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 ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวรศักดิ์ เปลี่ยนขํา
นายวัชรพล เพ็ชรสะอาด
นายวิจิตร พิมพโครต
นายวิเชียร แกวโสม
นายวิทูล รัตนะคุณ
นายวิษณุ พรหมชา
นายวีรพงษ บุญตือ
นายวีระยุทธ บริจาค
นายศราวุธ อุทกศิริ
นายศักดิ์สิทธิ์ กอทอง
นายศักรินทร ชมเจริญ
นายศิริ วิชาเถิน
นายศิริพงษ กองยอง
นายศุภชัย ประทุมศาลา
นายศุภวัฒณ เหล็กสีไทย
นายศราวุธ ศรีจันทร
นายสงกรานต กิ่งแกว
นายสงา ราชพรมมา
นายสมชาติ เอมเปย
นายสมณรงค ชินอรุณมังกร
นายสมทิพย อักษรพิทักษ
นายสมบูรณ เกตุศรัทธา
นายสมพงษ สุวรรณมาลี
นายสมัชชา ศรีบุตร
นายสมิทธ วิเศษพูน
นายสามารถ เคลือบทอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

นายสามารถ สอนจินซือ
นายสายัณห หัตถา
นายสิทธิศักดิ์ ทองมะลิ
นายสุเทพ ทะริยะ
นายสุริยงค แจงสวาง
นายสุริยา นุมนวล
นายสุรินทร ศรีวิเศษ
นายสุวัฒชัย แยมเมน
นายแสบ ฤกษสวย
นายโสภณ ศรีระเวช
นายโสฬส ขุนพานเพิง
นายอดิศักดิ์ ยางกอน
นายอนุสรณ คชสิทธิ์
นายอมรเทพ สมมิตร
นายอมรศักดิ์ แกวสีนวล
นายอลงกรณ สุวรรณศิริกานนท
นายอัครวิชช ดวงแกว
นายอาทิตย คงทน
นายอิสรพงษ พลโลกา
นายอิสระ ชอนสวัสดิ์
นายเอกนที แซมสีมวง
นายเอกลักษณ น้ําอาบ

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอํานาจ กินูน
นายอํามฤทธิ์ อรัญชิต
นางสาวณัฐธกมล ประจันต
เรืออากาศโทหญิง ณัฐวดี แสงมณี
นางณัฐนันท ถึงสุข
นางนงนุช เสียงยิ่งเสนาะ
นางสาวนัดดา กาญจนพงษ
นางปริมประภา ทีนอย
นางพจนีย ชอจําปา
นางพิศมัย มาละ
นางสาวพีรณัฐ ไหลพึ่งทอง
นางสาวมาลี ลาภสุรพรชัย
นางรัสวดี ยิ้มสาระ
นางวลัยลักษณ อินทรจันทร
นางสาววาสนา ทรัพยบริบูรณ
นางสาวศิริพร แกวพิลา
นางสาวสินีนาถ มาศประสิทธิ์
นางสาวสุกัญญา หมี่กระโทก
นางสาวสุปราณี มีหนองหวา
นางเสาวคนธ พลภักดี
นางสาวแสงรวี บํารุงรักไทย
นางอริยานี ชุมบุญชู

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๗๔ ราย)
๑ นายกฤษฎา ศิวิไลซ
๓ นายกวิภัฏ โกศล
๒ นายกฤษณะ แสนประเสริฐ
๔ นายกองทรัพย ผางแพง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

นายกิตติชัย จําป
นายกิตติชัย เหลาผา
นายเกรียงไกร ปูนิล
นายเกรียงศักดิ์ บุตรดํา
นายเกษม อิทธิวุฒิ
นายคฑาวุธ บุญชุม
นายคณาวุฒิ พิกุลศรี
นายฆงรักษ ศตสุขสกุล
นายจตุพิชญ บุญญกูล
นายจักรพันธ ชาญสมร
นายจีระพงษ อรพันธ
นายเจริญเดช คงกําเนิด
นายเจษฎา นันใจวงษ
นายเจษฎา มีทรัพย
นายฉัตรชัย หอมเพชร
นายเฉลิมลาภ อวนศรี
นายชตฤณ พลอยดํา
นายชวกร จันทรกลับ
นายโชคดี บุญเกื้อ
นายซาวรฟ ดือเระ
นายฐิติชัย คงคุณ
นายณภัทร ศิลาพันธ
นายณรงคฤทธิ์ ฤทธิธรรม
นายณัฏฐพัฒณ ฐีระเวช
นายณัฏฐวิทย ภัทรกุลวณิชย

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายณัฐพงศ เตียนพลกรัง
นายณัฐพงษ แกวกลับ
นายณัฐพงษ ปนชัย
นายณัฐพล สินธุมัด
นายณัฐวุฒิ ขาวเรือง
นายณัฐวุฒิ หนูรัตน
นายดนุพล ทวีผล
นายดํารงศักดิ์ สีเกี๋ยง
นายดีเดย บรรเลงกลอง
นายดุสิต ลบยิ้ม
นายเดชชาติ ชนก
นายถิรวัฒน ศรีอนันต
นายทวีชัย บุญประเชิญ
นายทิลายุ คชวงค
นายธนกฤต ธนภูสิทธอุดม
นายธนกฤต สุริยะ
นายธนบูลย จันธิมา
นายธนภัทร เครือสิงห
นายธํามรงค กลาวเกลี้ยง
นายธีรยุทธ วงษนภาพิศ
นายธีรศักดิ์ อินทรชวย
นายธีระพล ศุภรตุลธร
นายธีรัช ศรีศักดา
นายเธียรฉัตร ภิระเสาร
นายนพปฎล เสรีพงศ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายนพรัตน บุญเพ็ง
นายนพวรรธน สิงหชัยรัชต
นายนรภัทร พิพัฒนนนทยา
นายนิรชัย บัวไข
นายนุกูล กองแกว
นายบัญชา เงาเดช
นายบัญชา รุงรัตน
นายบุณยรวิช พรหมศรียา
นายปฐวี ทายเมือง
นายปฐมพงศ ศรชัย
นายปภาวิน จันทรวงศ
นายประเทือง รัตนบุตร
นายประยุกต ปลองสา
นายประเสริฐ โชติกนกรัตน
นายปราโมช หมีแดง
นายปรีชา แสนแกว
นายปรีดา จันทรทอง
นายปยะพงษ เวียงคํา
นายปยะพัทธ พรมดี
นายพงศธร เทียนสรรค
นายพฤกษ วิทยาเกียรติเลิศ
นายพลกฤษณ ชัยธีระสุเวท
นายพิภพ ภูเนาวนิล
นายพิศิษฐ เจนไธสง
นายพิษณุ คําลือ

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพีรพัฒน เพ็ชรอินทร
นายพีระพงษ กรุณกิจ
นายเพิ่มศักดิ์ ตาวงศศรี
นายภวิสร ทวีงาม
นายภัทรพล วงศภา
นายภาณุภณ วราเสรีวุฒิ
นายภานุวัฒน มีเพียร
นายมานพ สุธรรมปวง
นายยอดชาย สมบุญโต
นายยุรนันท ทุมมาศ
นายรบชนะ ตาทอง
นายฤทธิ์ณรงค ปรีชา
นายวรวุฒิ ชวยรอด
นายวรายุทธ ภูมิสิริรัฐ
นายวัชรพงศ ชวยชู
นายวัชระ อุทระภาศ
นายวัชรากร ชาวตะโปน
นายวัชรา จันทะแยม
นายวีรยุทธ วัฒนาเอี๊ยบพันธ
นายศราวุฒิ บางบอ
นายศักดิ์ดา ตุยชัย
นายศักดิ์วิชิต ชูวงศ
นายศุภกิจ พงษพิพัฒน
นายสรายุทธ เถาวโท
นายสราวุธ ไสยกิจ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

นายสามารถ คงมั่น
นายสายทอง แกวน้ําอาง
นายสิทธิกร ยะคําแจ
นายสุกรี ไอศะนาวิน
นายสุชาติ พูลเอียด
นายสุทธิพงษ ทิพยรัตน
นายสุพรชัย ประมงคุณ
นายสุพัฒน ศรีวิเชียร
นายสุมิตร หนูสุวรรณ
นายสุรชัย กาบศรี
นายหัสนนท นนทะเสน
นายอดิศักดิ์ เสรีพงศ
นายอธิพัชร โชติหิรัญจีระกุล
นายอนุชิต สุวรรณไตรย
นายอนุพงศ อิงชาติเจริญพร
นายอนุวัฒน โพธิ์ขาว
นายอนุวัตร จันทรฤทธิ์
นายอภิชาติ ตรีเดชา
นายอภิชาติ วงศละคร
นายอภินันท ขิระทาน
นายอภิวัฒน แกวเพ็ง
นายอภิวัฒน สุขศรี
นายอมฤต ศรีพิชญาการ
นายอรรถพล รัตนอุบล
นายอรุณ กุบแกว

หนา ๒๒
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

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอัครเดช รื่นอารมย
นายอัครพล กระแสรเปยม
นายอารีเพ็ญ หิเล
นายอํานาจ เดชนอย
นายเอกลักษณ ธรรมมา
นายโอภาส นาคเกลี้ยง
นางกชพรรณ เหมือนแจม
นางสาวกรณกนก ระหงษ
นางสาวกัลยวสุ ปติธันยสิทธิ์
นางกาญจนา ทองแกว
นางสาวจิตราพรรณ ทันหวง
นางจุไรรัตน เดือนจํารูญ
นางสาวฉันทิดา ศิริบุตร
นางสาวชนัดดา ศิริสําราญ
นางสาวโชติกา แกนธิยา
นางสาวณัฏฐชญา ฉัตรหิรัณยสิริ
นางสาวทิพยอาภา ยืนยั่ง
นางธัญดา สวางงาม
นางสาวนพรัตน บาลเย็น
นางสาวบูรพา สุขเกษม
นางสาวประณยา อําพันสกุล
นางสาวปรียาภรณ ออนจันแกว
นางสาวปวรรัตน สุรเชิดเกียรติ
นางสาวปองขวัญ ณ สุวรรณ
นางสาวปุณยานุช สุมะโน

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔

นางสาวพัฐสุดา ชูติกุลัง
นางสาวพิมพรรณ กันทาสุวรรณ
นางสาวเพชราพรรณ ปริมิตร
นางสาวภัทราพร จันทรเจริญ
นางวรรณพร วงศชัย
นางสาววรรณสกุล ปญญาใส
นางวิชชุมนตร บารมี
นางสาววิมลรัตน ตั้งมั่นวิทยศักดิ์
นางสาววิรัญญา จันทรทา
นางสาวศรัณพร พิมพจันทร

๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางศิกานต โถดอก
นางศิริกร แสงแกว
นางสาวสุจิตรา เทียนมี
นางสาวสุชาดา ประคองเกื้อ
นางสาวสุนิษา ฤทธิ์ศาสตร
นางสุพรรษา ศิวิไลซ
นางสาวสุรดา วัจนะประดิษฐ
นางสาวอรทัย ปุดมาเล
นางสาวอัจฉรา แซผั่ว
นางสาวไอยรัตน สิมสินธุ

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายภูวนาท กัลยากาญจน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๖๘ ราย)
๑๓ นายกิตติพงษ โพธิ์พุฒ
นายกรกช นกพึ่ง
๑๔ นายกิตติพัฒน รามบุตร
นายกริชชาญชัย ใจขัติ
๑๕ นายกิตติศักดิ์ เทพอักษรณรงค
นายกริน สิริเวชพันธุ
๑๖ นายกิตติศักดิ์ ภัทราวาท
นายกฤตฤกษ ดวงตะ
๑๗ นายกุศลสรรคพร ไพศาลอริยทรัพย
นายกฤษกรณ ภูชินาพันธุ
๑๘ นายเกรียงไกร คําประเสริฐ
นายกฤษฎิ์พงศ ชาติสุวรรณดํารง
๑๙ นายเกรียงไกร ยองใย
นายกฤษณะ ยะสะโร
๒๐ นายแกว จันทรรุญ
นายกฤษดาพันธ สองคําชุม
๒๑ นายไกรสร อํามรึก
นายกษิดิ์เดช เหมาะหมั่น
๒๒ นายขจรศักดิ์ สมละออ
นายกอปรเกียรติ ศรีสงค
๒๓ นายคงเดช กุลณาวงค
นายกิตติ สุขโพธิเงิน
๒๔ นายคมสันต แสนโคตร
นายกิตติคุณ ทับอิน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายคมสัน สมบูรณ
นายจตุพร โพธิ์ศรี
นายจตุรงค สุนทรภักดี
นายจรัญ สุวรรณรัตน
นายจักรกฤษณ บุญบุตตะ
นายจักรกฤษณ แสงจันทร
นายจักรพงษ มีอุดร
นายจักริน พรมไทย
นายจิตรกร พุมอิ่ม
นายจินดา ชมเชย
นายจิรเดช ศรีรักษา
นายจิรพงศ ปาลี
นายจิรพงศ สุทธยะ
นายจิรวัฒน สมรภูมิ
นายจิรวัฒน เหลืองฐิติกาญจนา
นายจีระศักดิ์ บุญสิน
นายเจริญ ปญจะภักดี
นายฉัตรชัย จันทวรรณ
นายเฉลิมพล มูลศรี
นายเฉลิมพันธุ บุญสงคราม
นายชนะภัย ตุลาทอง
นายชยุต อินทรกลั่น
นายชวนรรจ พูลลักษ
นายชวลิต บวบขม
นายชัยยงค ทองแกว

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายชัยวุฒิ ศรีคง
นายชาตรี ชุนดี
นายชิษณุพงศ ภูศรี
นายเชิดชัย รวยสูงเนิน
นายฐิติกร เซ็มมะ
นายฐิรวัฒน โสทรจิตร
นายณชพล จิตรบุญ
นายณรงคศักดิ์ ดําชม
นายณรงคศักดิ์ สุขขวด
นายณัฎฐพนธ กลาพังเทียม
นายณัฐดนัย ทวีโคตร
นายณัฐพงษ เกลี้ยงพิบูลย
นายณัฐพงษ ชัยดี
นายณัฐพล จอมเกาะ
นายณัทพงศ เถกิงเดช
นายดนุพล ศรีนาราง
นายดรุสิทธิ์ สุวรรณสม
นายเดชชาติ โชจอหอ
นายทรงกฤต หารคําอุย
นายทรงชัย แมนยํา
นายทรงศักดิ์ เปนสุข
นายทศพล จันทะรี
นายธงธวัช ไกรภพ
นายธนกรณพล การุณ
นายธนกฤต ปราบพาล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

นายธนภูมิ อําคา
นายธนวรรธน แสนสุข
นายธนัช โศภปยะ
นายธเนศ ไกรกิจราษฎร
นายธวัช แสนพันธุ
นายธวัชชัย ชิตรัฐถา
นายธวัทชัย ไพรโสภา
นายธีรพงษ ทับอิน
นายธีรพล แสงหอย
นายธีระยุทธ อาจวิชัย
นายธีระศักดิ์ วินทะไชย
นายนทีพล เหลายนขาม
นายนนทพัทธ มีคุณสุต
นายนนทิรัฐ ศรีจันทร
นายนพพร พรปญญาวุฒิ
นายนพรัตน โพธิสิทธิ์
นายนรบดี สุวรรณโณ
นายนรินทร เชี่ยวชาญ
นายนรินทร วงศสุวรรณ
นายนเรนทร แกวอุนเรือน
นายนเรศ พรมทา
นายนฤเทพ เงินรัตน
นายนฤพงศ บุญทอง
นายนวพัฒน มาพงษ
นายนัจรินทร ครองเดช

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายนิธิศพล สิทธิจินดา
นายนิพนธ พุตจันทึก
นายนิมิต ทับขํา
นายนิรุตต ปงแกว
นายบรรชา ไพรศรี
นายบรรพต แกวเกตุ
นายบัณฑิต โลหิตยา
นายบุญชัย กระจางจิต
นายปฐมพงศ ศรีมุงคุณ
นายปภาวัน ใจยะสาร
นายประกาศิต เพ็ญศรี
นายประจิต อําไพพิศ
นายประทีป พูลสวัสดิ์
นายประสาร ศรีชา
นายประเสริฐ ระวังการ
นายปรีชา หมื่นสุวรรณ
นายปจจัย วิลัยศรี
นายปญญา บุญมา
นายปานทอง มีชูโชติ
นายปยวัฒน สุขชู
นายปยะณัฐ ชาลีเปรี่ยม
นายพงศกร ทองโคตร
นายพงศธร ชัยธีระสุเวท
นายพชร นวลศรี
นายพชร วัฒนศิริ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายพชระ การินทร
นายพนาดร อภิชัย
นายพบลาภ บุตรศรีดวง
นายพยุงศักดิ์ กายาไชย
นายพรทวี แรวงศคต
นายพฤษภา วันทาดาพงศ
นายพลากร สุขสรอย
นายพสิสฐกานต พวงนอย
นายพหัสยงค เอมสุวรรณ
นายพิษณุ วงคสารภี
นายพิสิทธิ์ สุวรรณพงษ
นายพิสันห แกวพรม
นายพีรพล มังคูณ
นายพีรพัฒน สนิทภักดี
นายพีระวุฒิ วิทโยภาส
นายไพบูลย บุงงาว
นายไพบูลย แสวงบุญ
นายภัทรวัฒน ฮวดจึง
นายภัทราวุฒิ สิทธิขันแกว
นายภิญโญ เอี่ยมมัน
นายภูริทัต นิยมชื่น
นายภูวดล ยศวงษ
นายภูวนัย หมอกรอง
นายภูวนาท เสนกระจาย
นายภาณุทัช รัตนางกูร

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายมงคล ขันกสิกรรม
นายมนตรี ศรีโนทัย
นายมาฆพล ธารมรรค
นายมานิตย กิมเห
นายยงยุทธ นิลมงคล
นายยงยุทธ ยะวงศ
นายยุทธภูมิ โคตรชุม
นายโยธิน ไชยพาลี
นายโยธิน ยืนยิ่ง
นายรชต ธนาภารุงเรือง
นายรณรงค คําแพง
นายรณรงค วิสัยเพียร
นายรัชพล ศรีเมือง
นายรัฐธนันท ธันยธนาโรจน
นายลภัส หนูเอียด
นายลักษณสนันท เศรษฐรุจิ
นายวงษคุณาธิป ยุทธธนพิชิต
นายวชิระ นอยวงษ
นายวรรัตน จุยมวงศรี
นายวรินทร ทองประจง
นายวรินทร พลับพลึง
นายวัชระ ปญจะวัตร
นายวัชระ มณีโชติ
นายวัชระ เรืองทอง
นายวัชรพล แดงประเสริฐ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐

นายวัชรินทร ทองดอนพุม
นายวัฒนพล เจริญภักดี
นายวัทธิกร สายแกว
นายวิชชา มวงจินดา
นายวิทยา กันยา
นายวิทยา ใหมเงิน
นายวินัย จําปาเงิน
นายวิรพล วงศสุเทพทวี
นายวิษณุ บุญยวง
นายวิสุทธิ์ วันดี
นายวีรพงษ พิละกันทา
นายวีรศักดิ์ ถานอย
นายวุฒิเกรียง วราฤทธิ์เสมากุล
นายเวทิน ปญญาใจ
นายศรชัย ไพคํานาม
นายศรศักดิ์ โชติเวทยเมธากุล
นายศิวะ พลโรม
นายศักดิ์สิทธิ์ พลอยชุม
นายศาสตรตรา หมั่นจิตร
นายศุภกิจ อุนอารียกุล
นายศุภชัย นาละคร
นายศุภวิชญ ยะใจ
นายเศวตโชติ จันทรออน
นายสถาพร รัตนธรรม
นายสวาทชัย ยางสุข
นายสาโรจน เสนาดี

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสาธิต ฉาบกิ่ง
นายสิงหทอง ธรรมพิงค
นายสิทธิโชค ปกปอง
นายสิทธิพงศ ประกอบธัญ
นายสมบัติ กุชัว
นายสมพงษ พนุมรัมย
นายสมศักดิ์ แกวบุญทอง
นายสุขุม คําอยู
นายสุภักดิ์ สมประสงค
นายสุเมธ อุนทะยานนท
นายสุรจักษ ผองเสียง
นายสุรชัย หนูแปน
นายสุรเชษฐ อินสรรค
นายสุรศักดิ์ พวงสมบัติ
นายสุนิวัฒน โพธิ์กล่ํา
นายสุริยันต ไชยศรี
นายสุริยา บัวมิ่ง
นายสุวิทย เกษสลวย
นายเสกสรร ซื่อมิตร
นายเสนห ขาวนาขา
นายโสภณ ชอเหมือน
นายหฤษฎ แกนสุวรรณ
นายอดิศร น้ําจันทร
นายอธิษฐ ทองคง
นายอนันต หลาอินเชื้อ
นายอนุกูล ปราโมทย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗

นายอนุชา ยะแกว
นายอนุชิต ตุยสืบ
นายอนุพงษ อินพหล
นายอนุสรณ เมืองแกว
นายอนุสรณ วะยาคํา
นายอภิชัย คําโย
นายอภิชิต สระทองอุน
นายอภิรักษ ผลาผลศิรินางแพง
นายอภิรัฐ หลาเต็น
นายอภิศักดิ์ เชื้อสาย
นายอลงกรณ ชีวะนานนท
นายอัฏฐกรณ จันทรแจม
นายอาคิม จํารัสบุญ
นายอานนท จรัลสวัสดิ์
นายอานนท ยะแสง
นายอิทธิกร สันติคุณากร
นายเอดิสัน ลิมะพันธุ
นางสาวกฤติญา มวงลี
นางสาวจิตติมา สนธิรักษ
นางสาวเจนจิรา ภักดี
นางสาวชัชฎาภรณ เกษมสุข

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวชาริดา ศรีชุม
นางสาวธิดารัตน คลายคลึง
นางสาวนพภา นุชวรีเมธ
นางสาวนฤมล ลําใยผล
นางนฤมล อุตราภิมุข
นางสาวเนตรนภา แสงสวาง
นางสาวบุญสง ราชสีห
นางปราณี ดิษฐวงษ
นางปรียากร คําวิเศษ
นางสาวพิพรพรรณ เชื้อจันทึก
นางยุวดี นนทะสร
นางสาววิไลภรณ แสนดํารง
นางสาววีรญา พระอังคาร
นางศิริรัตน ชํานาญนา
นางสาวสุนิษา ดีประชา
นางสาวสุรัตนดา คณะนา
นางแสงจันทร ภูวปญญา
นางสาวอมรรัตน ยอดวิจารณ
นางสาวอรรถนา แกวมงคล
นางอุทัยวรรณ เหงาลา
นางอุสุมา เพชรสถิตย

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๓๘ ราย)
๑ นายกฤษณะ สราญบุรุษ
๓ นายเจษฎา ศรีสัตยาชน
๒ นายกิตติพงษ มณีแกว
๔ นายชนมศิริ กระจางทิม

