เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๙ ราย)
นายชูชาติ ซาปน
๖ นางบุษบา มะนะโส
นางจีรจันทร ธีรานุตร
๗ นางสาวศิริพร แตเกษม
นางนวลศรี พันธุแสงอราม
๘ นางสาวสุกัลยา ชินสุภางคภิเมช
นางบุญสง อาสนกุล
๙ นางสาวสุวรรณี ลีลาธนาวิทย
นางบุญเหลือ พรหมสาขา ณ สกลนคร
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๒ ราย)
นายกิตติ ดําเกิงรัตน
๗ นางเกื้อกูล เธียรธุมา
นายทรงวุฒิ อรุณเจริญรัตน
๘ นางณัฐากาญจน วัชราวิวัฒน
นายประชา วินิทธานันท
๙ นางประพีร มณีผอง
นายสังเวียน พยัฆวรรณ
๑๐ นางพริ้มเพรา วงศสุทธิรัตน
นายอารีย แกวขาว
๑๑ นางพูนสิริ วัฒนสิงห
นางสาวเกษริน สินวิสูตร
๑๒ นางเรียม ระหวางบาน
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๙ ราย)
นายณัฐวุฒิ นวลปกษี
๖ นายสุนทร บุญเพิ่ม
นายปญญา เฉยชิต
๗ นายองอาจ เทียมอุทัย
นายปญญา นอยเจริญ
๘ นางระรื่น ประดิษฐสิน
นายมานพ ธนนชัย
๙ นางสาวอารีย สายตอเนื่อง
นายสมพร สงคําจันทร
สถาบันการบินพลเรือน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวภัคณัฏฐ มากชวย
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวนภคพร นคฤทธภพ

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๑ นายธีรพล โชติชนาภิบาล
๒ นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑
๒
๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖ ราย)
เรืออากาศเอก ชฎิล ศีตะปนย
๔ นายสาโรจน ยุทธไตร
นายพอฤกษ โกมลวณิช
๕ นายโสภณ ตันประสิทธิกุล
นายพิทักษ ชัยยุทธนาภรณ
๖ นายโอม พลาณิชย
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๗ ราย)
เรืออากาศโท จิรพงษ ทองเอกแกว
๑๕ รอยโท ปญญาชนม บัวคํา
นายจิระพันธ ออสวัสดิ์
๑๖ นายพัทธอินทร ดุก
นายจิราวุฒิ วินัยพานิช
๑๗ นายพิเชษฐ โรจนวานิช
เรืออากาศตรี จิโรต บุญมาก
๑๘ รอยโท ภาคย สมสกุล
รอยโท เจริญ ศิริทับ
๑๙ นายศุภนิธิ์ จันทรศิริ
นายฉัตรชัย ปานอยู
๒๐ นายสิทธะ วิเศษฤทธิ์
นายชัชวาล เสนะวงศ
๒๑ นายสุพล สมบูรณศิลป
นายดลใจ ธูปะเตมีย
๒๒ นายอภิชาต สืบสงวน
รอยเอก ไตรภพ สุคนธราช
๒๓ เรืออากาศตรี อรรถ ลินวัฒนา
เรืออากาศโท ทรงวัฒน ทรัพยอนันต
๒๔ นางนงนุช รัตนวิชัย
นายธวัชชัย โลกาอภิชัย
๒๕ นางนพมาศ วัฒกวณิชย
นายนพดล ยุทธศิลป
๒๖ นางรพีพรรณ ศิริวิมลมาส
รอยโท บริสุทธิ์ อยูใจเย็น
๒๗ นางวิชชุดา สถลนันทน
เรือโท ปฐมสมุทร พินเจริญ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘๒ ราย)
นายกฤษดา เรเยส
๗ นายเจริญ โลดํารงรัตน
เรืออากาศตรี กิตติวัจน มงคลพฤฒางกูร
๘ เรืออากาศโท ชนินทรปกรณ จุฬารัตน
๙ นายชยาภรณ โกมลฐิติ
เรืออากาศโท ขรรคชัย นาราดํารงรัตน
นายจักรพงษ สารภักดิ์
๑๐ นายชุตินธร ศรีสิทธิกรรม
เรืออากาศโท จุมพล สุดหลา
๑๑ นายณรงคชนม ภูวุฒิกุล
รอยโท จุลดิศ กุลวณิชย
๑๒ นายทวีรักษ สามัคคี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นายเทอดไทย เจริญราช
นายธนเสฏฐ ฉันทาวสันต
นายธภัทร สุขจิตรฐากุล
เรืออากาศโท ธรรมรัตน
อรรถเวทยวรวุฒิ
เรืออากาศโท ธวัช ลิขสิทธิพันธุ
นายธํารง นิยม
นายนพปฎล เฉลิมทรัพย
นายบันดาล อุดล
รอยโท ประพัฒนพงษ ขําสุนทร
นายพัฒนพงศ ชินวัฒนโชติ
นายพิงพันธ อนันตพงศ
นายภากร จงเจริญกมล
เรืออากาศโท ภาณุทัต ลิ้มละมัย
เรือโท ภูริต วีระปรีย
นายมานะ ยันตะบุษย
นายฤทธิ ยุวะหงษ
นายวรกิจ ภูติยานันต
นายวรรณกิจ หวนสุริยา
นายวสันต สัตยารมณ
นายวัชรพล อารีพล
นายวิจักษณ สาชลวิจารณ
นายวินิจ อมรเดชเทวินทร
นายศรายุทธ ชินพงศธร
นายสมทรง แจงสวาง
เรืออากาศตรี สิขเรศ วงศมีศักดิ์
นายสุชาติ งามทองเหลือง

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๓)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายสุภฉัตร วรงคสุรัติ
นายสุรชัย คูสกุล
นายสุษิร เจนจิรโฆษิต
นายโสภณ พิฆเนศวร
นายอณุวัฒน สุขเจริญ
นายอติเทพ ไมหอม
นายอนุวรรฒน หงษทอง
นายอภิชาติ ตันตะราวงศา
เรืออากาศเอก อรรถพล
แกวพวงงาม
นายอรินทร กุลเกษม
นายอิทธิพล คุณวุฒิโอภาส
นายอิษฏ ศิริสวัสดิ์
นายอุดม พรหมบังเกิด
เรืออากาศโท เอกพร แกววิเชียร
นางสาวกัญญศร ปุณศิษฐ
นางขนิษฐา สังขวรรณ
นางจารุวัฒน แสงทองสุข
นางสาวจุลรัตน ศิวะศริยานนท
นางฉัฐมานุช โยธะพันธ
นางณัชชารีย บูรณพัฒนปกรณ
นางดวงพร เสนะวงศ
นางสาวธัญกร ทัศนนาวิน
นางนรินี ผดุงรัตน
นางนฤมล คลองตรวจโรค
นางสาวนิตยา พงศไพฑูรย
นางเนตรนภางค ธีระวาส

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางบุษบา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางปรียานุช พัฒนยินดี
นางปรียาศิริ เชื้อเทศ
นางเพ็ญไฉไล ฟกอังกูร
นางยลวัลย นิ่มปติวัน
นางสาวรจเรข ฉันทานุมัติ
นางวรางคณา ลือโรจนวงศ
นางวิลาสินี กาญจโนมัย
หมอมหลวงวีรอร วรวุฒิ
เบญจมาภรณชางเผือก
นายขจร ธนวัฒนโกวิท
นายขจรเกียรติ อุรัจจเสวก
นายจักรพงศ คลายมุข
นายจิระศักดิ์ ธรรมประศาสน
นายเจริญชัย ไตรติลานันท
นายเจริญศักดิ์ วิญูตระกูล
นายเจษฎา ผองใส
นายชนิน ตันตระการสกุล
นายชัชวรา ชัยรณฤทธิ์
นายชาญชัย โฉมทองดี
เรืออากาศตรี ชินสิทธิ์ เกษมสุวรรณ
นายณรรฐพล ภูมาลา
นายณัฏฐพงศ โภไคยรัตน
เรืออากาศตรี ณัฐโชค เล็กมณี
นายดนุพล ธารธีรคุณ
นายเดชา ปนอารีย
นายตติยวัฒน บุญลออ

๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
(รวม
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

(เลมที่ ๑๓)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางศรีสุดา วัณณรถ
นางสาวสมจิตต วัลลีนุวัฒน
นางสรอยเพชร สุจริตวงศานนท
นางสิรินทร จุลเทศ
นางสาวสุภัทรา ศิวาคม
นางอภิญญา เลียงเจริญสิทธิ์
นางอาริสา บรั๊นดท
นางสาวอําพร ลิมวิภูวัฒน
นางอินทิรา ประภาสะโนบล
๘๘ ราย)
นายทวารัตน เดียวตระกูล
เรืออากาศโท เทพไมตรี มนตรีโพธิ์
เรืออากาศตรี ธรรม ผลพานิช
นายธานินทร สุทธิกุญชร
เรืออากาศตรี นรธัช ฉายากุล
นายบัญชา ภูวพานิช
นายประกิต สายคณารักษ
นายปาลิส กีรตวัฒนา
นายพรชัย เปลงขํา
นายพลวินทร ยศอินทร
นายพหล ผองพงษ
นายพิสิทธิ์ ธราสุวรรณ
เรืออากาศตรี ภูมิพัฒน วรนุช
นาวาอากาศตรี ภูมิภัทร วงศสุนทร
เรืออากาศโท มนตชัย โรจนรัตนชัย
พันจาอากาศเอก มนัส ผิวผอง
นายรพีพล จักรทอง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ 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
๖๑

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

เรืออากาศโท รัตน ตันธวัช
นายเลิศชัย เลิศธีระกุล
นายวิทวัส บุนนาค
นายวีรวัฒน พรศิวะกุล
เรืออากาศตรี วีรวุฒิ วัฒนกุล
เรืออากาศเอก วีระพันธ อยูหุน
เรืออากาศตรี ศักดิพัฒน ทับงาม
นายศานติ์ หลักทอง
นายศุภกริชย เขียนประสิทธิ์
นายศุภชัย ศุขเกษม
นายสกลสักก ลิ่วมโนมนต
นายสันติ สินอิ่ม
เรืออากาศตรี สิษฐ วัฒนกุล
นายสุชาติ ประทีปลัดดา
นายสุเทพ เทียนสี
รอยโท สุพจน เทพธรรม
นายสุรชาติ ศรีวิชัย
นายสุรศักดิ์ ริชารด
นายสุริยัน กันธิยะ
นายโสภณ ตระการวิจิตร
เรืออากาศตรี อดิเรก คูมีชัย
เรืออากาศโท อดิเรก หนูทอง
เรืออากาศตรี อธิป สุขปลื้ม
พันจาอากาศเอก อนุพงษ เรือนสอาด
นายอรรถกร นิวัติชัย
เรืออากาศตรี อัครชัย ชมภูทีป
เรืออากาศตรี อานนท บัวขาว

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
๘๗
๘๘

(เลมที่ ๑๓)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เรืออากาศตรี อารม ชมภูทีป
นางสาวกชภัส นิมมานนท
นางกนกชล กฤษณรักษ
นางกนิษฐา ศรีวรานันท
นางงามจิต เกียรติธนาวิทย
นางสาวจันคณา สิริวิมล
นางจิดาภา ทองสาริ
นางสาวจิตติมา อุทัยเฉลิม
นางใจออม ปูรณคุปต
นางเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ์
นางสาวชนานันท ศรีวรรธนะ
นางสาวชลทิพ พิมลมาศ
นางชวดล ขจรพุฒกิติ
นางฐิตภัทร เพิ่มทรัพย
นางธนพร อินจีน
นางนธร โรจนประดิษฐ
นางนภาพร ปจจักขะภัติ
นางสาวนริศา ตีรบุลกุล
นางน้ําฝน คงศักดิ์
นางสาวพัชรินทร เมษประสาท
นางสาววชิราภรณ สุวรรณจินดา
นางสาววิภาดา จตุเทวประสิทธิ์
นางศิลาพร จําปแกว
นางสุนันทา จุณณทัศน
นางแสงดาว กําเนิดมี
นางโสภิต หนุนภักดี
นางอรวรรณ วิรุฬหเพชร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

๑
๑
๒
๓
๔

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายกฤษดา กาญจนวิสุทธิเดช
นายชนะ จิระโชติวานิช
นายฐานันต เอี่ยมออน
พันจาอากาศเอก ธนา ทองมอญ
นายนพดล ตอยปาน
นายนฤป ริมวานิช
นายนิกร อัษฎรัตน
นายบุญเจริญ สินสมุทร
นายประวิตร สุขมาก
นายพิพัฒน ศิลปเจริญ
นายวินัย เนียมปาน
นายวินัย โพธิ์ศรีนาค
นายวีรการ สงวนแกว

(เลมที่ ๑๓)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

(รวม ๒๖ ราย)
๑๔ นายวีระศักดิ์ เกียรติพานิช
๑๕ นายไวยเดช หลักคงคา
๑๖ เรืออากาศโท ศรัณย แกวโกเมน
๑๗ นายสมใจ ทัตติยกุล
๑๘ นายสมชาติ เกิดสุวรรณ
๑๙ นายสุพล เอื้อสมิทธ
๒๐ นายสุเมธ พานิชกุล
๒๑ นายสุรพล อิ่มสุดจิตร
๒๒ นายอุโฆษ จตุภุช
๒๓ นางดวงตา กุมุท
๒๔ นางพัชรา สุทธาวาสสุนทร
๒๕ นางสาวสุธาสินี วีณิน
๒๖ นางอาภาภรณ เจียวประเสริฐ

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นาวาอากาศโท ประทีป วิจิตรโท
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
นายสุนทร สิทธิธนาลาภ
๒ นางพูลศิริ วิโรจนาภา
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๘ ราย)
นายเทวัญ สาระพัด
๕ นางสาวดาลัด อัศเวศน
วาที่รอยตรี นริศ ยอดจันทร
๖ นางตุมเพชร บุญญฤทธิ์
นายพิเชฐ รุงวชิรา
๗ นางวาสนา หลักคงคา
นางจิรวรรณ พูนสะผล
๘ นางวิไลลักษณ นพคุณ

