เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
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 ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

กระทรวงศึกษาธิการ

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

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๖ ราย)
นายเกรียงไกรราษฎณ สุวรรณจักร
๑๔ นายสามาตร อูทอง
นายชาคริต โลหะสองแสง
๑๕ นายสุธีร สุจินต
นายนิพนธ สุขเจริญ
๑๖ นายไสว สมศรี
นายนุกูล เรือนทอง
๑๗ นายหนุม นาครอด
นายบุญปลูก จันทรแกว
๑๘ นายอดุลย แสงมณี
นายประดิษฐ ชัยสอน
๑๙ นายอนุชา การุณกร
นายพงศพันธุ บุญจําภู
๒๐ นายอนุสรณ มีคุณสูต
นายวันชัย รุงเรือง
๒๑ นางกัลยกร มหาพิบูลย
นายสมชาย คงแกว
๒๒ นางบุญชวย เตมิยนันท
นายสมนึก เกยพุดซา
๒๓ นางพรทิพย ศิริรัตนพันธุ
นายสวัสดิ์ ปองเศรา
๒๔ นางรัตนา ชินทอง
นายสวัสดิ์ สุขชุม
๒๕ นางลําจวน แสงมณี
นายสัมฤทธิ์ พันธไพโรจน
๒๖ นางสุพร เงินเชื้อ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายกมล อยูเลห
๙
นายกรุงธน วงศสุวรรณ
๑๐
นายจรัล ภีระจิ่ง
๑๑
นายจินดา ชาวไทย
๑๒
นายชัยรัตน กองสุข
๑๓
นายทวีชัย อารีย
๑๔
นายธีระพัทธิ์ สงครามมะลิ
๑๕
นายบุญลาศ สายจันทร
๑๖

๙๔ ราย)
นายประมูล พรหมวงศ
นายปรีชา อภิชาต
นายพัฒนศักดิ์ หนูภิบาล
นายภูธร มณีรัตน
นายวิชาญ อนเมฆ
นายวิทยา คลั่งพิบูลย
นายวิรัตน พุมมา
นายวิโรจน เนียมสอาด

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายไวดี้ อดิศรโภคิน
นายศิลปชัย โกอินตะ
นายสมจิตร พลฤทธิ์
นายสมชาย คุมมวง
นายสมชาย ทั่วสุภาพ
นายสมชาย พยนตเลิศ
นายสมบัติ หวังเจริญ
นายสมบูรณ มุทระพัต
นายสมภาศ ขวัญใจ
นายสมยศ สุนทรนันท
นายสมาน จันทรมานิต
นายสราวุธ ศรีเกษม
นายสอ เกิดสุขศิริมงคล
นายสันติ พินิจผล
นายสัมฤทธิ์ ชมภูวิเศษ
นายสาธิต ปโย
นายสําราญ จันทรประทุม
นายสําราญ เพ็ชรบูรณ
นายสืบศักดิ์ ทรัพยสอน
นายสุทธิ คํามวง
นายสุทิน จอยแพง
นายสุนทร เยอระมัย
นายสุพล เจริญศรี
นายสุพล บุญโกย
นายสุพล แสงอรุณ

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

(เลมที่ ๑๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุภาพ สุขวัฒน
นายสุรชัย ปนแกว
นายสุรภาส คุมประดิษฐ
นายเสนอ กรวยทอง
นายโสภณ เพชรธาดา
นายอนิรุทธิ์ วิศวชาติกุล
นายอเนก ศรานันทวรวงศ
นายอภิชาต ไพชํานาญ
นายอัครชัย แกวจํานงค
นายอํานาจ คนหา
นายอุดม จงหวัง
นายอุดม แสนยะเสนีย
นางกาญจนา แยมยงค
นางจตุพร เพงพินิจ
นางจรีย แกวชิงดวง
นางสาวจารึก คงสงค
นางชนมณี เซี่ยงปอง
นางเตือนจิต สุตะพรหม
นางทองชุน อุนคํา
นางสาวทองใบ แสงดาว
นางนันทยา ผกาวัลย
นางสาวนัยนา นาคศรี
นางสาวบุญสง สุขสุเหิม
นางประชิดแข นรทัต
นางปรีดา โพธิ์ศรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

นางสาวพรพรรณ พาลไธสง
นางพรรณิภา ชวนเสงี่ยม
นางเพ็ญสินี สุเมธรัตนศรี
นางไพรวัลย ไชยศาสตร
นางรุงรัตน ทัพหนา
นางวรรณศิริ ศรีเกษม
นางวรรณา ปยะพันธ
นางวิจิตรา อุณหเลยจิตร
นางศิริกานดา เสียงใส
นางศิริรัตน บุญมา
นางสมบูรณ นุกูลคาม
นางสมประสงค เครือศรี
นางสาวสรียา จั่นเพ็ชร
นางสังวาล กลั่นดี

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
นายกิตติพงษ พรมยา
๑๑
นายโกสุม สืบจากจีน
๑๒
นายคมสันต สืบสิงห
๑๓
นายจรูญศักดิ์ มูณละศรี
๑๔
นายฉ่ํา พลศรี
๑๕
นายชลธี เทศแยม
๑๖
นายชํานาญ จุทอง
๑๗
นายณรงค คงจิตร
๑๘
นายทิวา วงษหิรัญ
๑๙
นายธรรมรัฐ รวีรัฐยา
๒๐

๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

(เลมที่ ๑๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาคร คงคา
นางสาวสุจิตรา โพธิ์จินดา
นางสาวสุพัตรา สีทองสุข
นางสุภาพร ศรีนิล
นางสุภาวดี สุนทโรสถ
นางสุมนา รัตนนิตย
นางสาวสุมาลี วงษแสน
นางสุวรรณทิพย เชาวนชวานิล
นางเสาวนิต สารชัย
นางเสาวนีย วรรณศรี
นางอธิญา เจะงั้ะ
นางอรวรรณ นิมิตรพันธุ
นางอรอนงค เทพประดิษฐ
นางอารีย พลมณี
๔๕ ราย)
นายธวัช ชูทัพ
นายนพดลย คลอยดี
นายนิมิตต ชุมนวล
นายนิมา นิตีมุง
นายบุญสง พฤกษาโรจนกุล
นายประพันธ สืบศรี
นายประยงค รัตนกําเนิด
นายประเสริฐ พวงใหม
ประเสริฐ อาจกลา
นายพรหมพิทักษ เพชรเปลงรัศมี

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

นายมณี ปตเมฆ
นายมนตรี ไขมุกข
นายมนตรี มีชนะ
นายมาณพ ศุภสุข
นายมานุช สุขจํารัส
นายมาโนชย เวทการ
นายยศวัจน รัตนนิกรเจริญ
นายรุงเรือง พลายละมูล
นายวัลรบ วงศศรีทา
นายวิรัช ชูเมือง
นายวิริยะ จันทรังษี
นายวิโรจน สงเกิดทอง
นายสมพูล นามดอกไม

๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

(เลมที่ ๑๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมาน บุญเลาะ
นายสายันต แจมจํารัส
นายสุนทร จันทะเกตุ
นายสุรศักดิ์ วงษขันธ
นายเสน วรรณสินธุ
นายอนุกูล เสงี่ยมแกว
นายอานนท กุลฉิม
นายอุทิศ โมกขะเวส
นางสาวจันทนา สุดสนอง
นางสาวนิชานันท มุขโต
นางบังอร สิบวงษ
นางพุทธา แยมบาล

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายอาวุฒ ไกรประสิทธิ์
๑ นายณัฐพล ศรัทธากุล
๒ นายวนาราม ศักดิ์ศรี
๓ นายวัชรพงศ รักษาทรัพย

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
๔ นายสมหมาย โยวราช
๕ นายสุทธิรัตน หาอวน

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๔ ราย)
๑ นายตอตระกูล บุญเพ็ชร
๓ นายแสวง จินดาดวง
๒ นายมนตรี กี่สุน
๔ นางนลินพร คันทะมาลา

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

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๕๗ ราย)
นายกฤชธิป ปนทอง
๒๔ นายณรงค แสงจันทร
นายกฤษณศักดิ์ ครบุรีบุญมาตร
๒๕ นายดิเรก ผึ้งนอย
นายเกษม แกวตาบุตร
๒๖ นายตุลา ชํานาญชาง
นายเกื้อกูล สงสวาง
๒๗ นายถาวร ตลับเงิน
นายโกมล เปาเทศ
๒๘ นายทรงวุฒิ ชมภูวิเศษ
นายจันโท สหรัฐ
๒๙ นายทองหลอ เกศทอง
นายจําเนียร ชะตารุง
๓๐ นายธนธรณ มีบุญ
นายจําปาทอง จันทรเหมา
๓๑ นายธนากร บัญชานิธิการ
นายเฉลิมชนม เลิศเกษม
๓๒ นายธนู บุญเพ็ง
นายเฉลียว จองกวาง
๓๓ นายนครินทร ทาลายา
นายชนะ แสนสุข
๓๔ นายนนทวัจน พัจนา
นายชนินทร ชูแกว
๓๕ นายนพณัฐ บุญแกว
นายชลอ เทพสวัสดิ์
๓๖ นายนพดล ชุรี
นายชวรัฐ การุณ
๓๗ นายนรินทร ไชยวงค
นายชัยพร ทองศิริ
๓๘ นายนเรศร วงศลังการ
นายชัยรัตน สีดากุล
๓๙ นายนิคม หาดี
นายชัยวิวัฒน สิงหบัว
๔๐ นายนิมิต สะอาดศรี
นายชาญ ชอบคาขาย
๔๑ นายนิรันดร กอนทองคํา
นายชาติชาย โพธิ์สวัสดิ์
๔๒ นายบัณฑูร คําสอน
นายชาติชาย ภูกาสอน
๔๓ นายบุญทวี วังพฤกษ
นายชํานาญ ฉายะเจริญ
๔๔ สิบตรี บุญนาค รูปดี
นายชิษณุพงศ แสงทอง
๔๕ นายบุญนํา คันศร
นายณรงค คําใส
๔๖ นายบุญยืน ภาระสุดใจ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

นายบุญฤทธิ์ ยอดสุรางค
นายบุญหนา ฦาชา
นายประจักษ คําเมือง
นายประเจิด นุชนารถ
นายประทวน ศรีบรรเทา
นายประทีป สุดแสวง
นายประเมิน กลมปน
นายประยงค หงษสถิตย
นายประสงค บํารุงรัตน
นายประสาน มณีเสวตร
นายประเสริฐ ประสนิท
นายประเสริฐ สุขกุล
นายปรัชญา ดาวเรือง
นายปรีชา คงธนอนุรักษ
นายปรีญะเลิศ พัฒนา
นายปญญา ทัพบุรี
นายปญญา ธูสรานนท
นายพนม พันธุวงษ
นายพรชัย โอปน
นายพินิจ พรธนารัตน
นายพิภพ เหมะสิขัณฑกะ
นายพิศิษฐ ปานพรหมมาศ
นายเพียรชัย ศรีเลิศ
นายไพศาล สัพพัญู
นายมงคล อินทสวาสดิ์

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

(เลมที่ ๑๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายมนัส ปนสอาด
นายมานพ พืบขุนทด
นายมาโนช แกวเกา
นายมิตร ทองยศ
นายเมธากุล ไกนิล
นายยุพิน เหมือนสันเทียะ
นายรุง นองเจริญ
นายเรวัต กระตาย
นายเลิศชาย งามประสิทธิ์
นายวรชิต มวงสวน
นายวรพงษ วรงค
นายวรสิทธิ์ สามารถ
นายวิเชาว พูลสวัสดิ์
นายวิฑูรย ธรรมวงษ
นายวิทย ตาสา
นายวิมล สีชมภู
นายวิวัฒน วัฒนาอภิรักษ
นายวีรวัฒน สังเกตุดี
นายวีระชัย เพ็ชรไทย
นายวีระศักดิ์ เนื่องจากจันทร
นายวีระศักดิ์ ไสยาสน
นายวุฒิชล บุญปน
นายศรายุทธ อิสสระวงศ
นายศุภฤกษ แสงหิรัญ
นายสงกรานต ทนันชัย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑

นายสงเสริม รางวิจิตร
นายสถาพร รื่นรวย
นายสถิตย จอยวงษ
นายสนั่น เปรมศรี
นายสนิท พุทธสอน
นายสมเกียรติ คชประดิษฐ
นายสมเกียรติ์ นุชโสภา
นายสมคิด อินชัย
นายสมชัย กํามะหยี่
นายสมชาย ภูสุวรรณ
นายสมชาย หาญยิ่ง
นายสมนึก ชางเงิน
นายสมบูรณ ทรัพยศิริ
นายสมยศ สิงหทอน
นายสมศักดิ์ สืบสุข
นายสมาน สุวรรณโอสถ
นายสรรเสริญ เกตุจิ๋ว
นายสรัล เจนพิชัย
นายสรายุทธิ์ ครองหนองแดง
นายสลอน สายกระสุน
นายสะอาด จงใจรักษ
นายสัมภาษณ บุญยืน
นายสิปปกร ลาภวงศประเสริฐ
นายสิรวุฒิ สัมพันธพงษ
นายสุโก ขะมิมะ

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสุทธิ ทาวทอง
นายสุทัศน ภูเจริญ
นายสุเทพ มณฑา
นายสุพจน วังทิพย
นายสุมิตตรา แกนจันทรดา
นายสุรชัย กินร
นายสุรินทร ยาบุญ
สิบตรี สุริยา นามสะกัน
นายเสถียร สุริวงษ
นายหยด ปนคํา
นายหิ้น เขียวหมี
นายอดิศร ดวงศรี
นายอดิศักดิ์ ศรีมาตย
นายอธิ ติยะบุตร
นายอนันต ภูสําเภา
นายอภิชาติ บัวทองสกุล
นายอรรณพ ขัดเรือง
นายอรุณ โพงมาลา
นายอาทิตย ชะแลวรรณ
นายอุกฤษฏ สิงหเขียว
นายอุดม เทพสถิตย
นายอุทัย สีโลน
นายเอกชัย ประสงครุงสวาง
นายเอกชัย อุยตา
นางกนกภรณ จันทรชัยภูมิ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นางจันทรจิรา บุญชัยยุทธศักดิ์
นางนฤมล พันธสมบัติ
นางนุชนาฏ เพิกเฉย
นางพัชรณี วิริยะ
นางภัทรวดี วงคคําหาร
นางสาวศิรประภา วันทอง

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗

(เลมที่ ๑๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสมัย พงษโพธิ์ชัย
นางสิริพร สาธา
นางสุจิตรา ศรีพิสิฐสกุล
นางสาวอรณิช ทรงศิริ
นางอุทัยวรรณ พละทรัพย

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๐๓ ราย)
นายกมล เอียดเจริญ
๑๙ นายจักริน ใจตึง
นายกฤษณวิโรจน อัมพะวา
๒๐ นายจันทุน ผองใส
นายกานต สวางดี
๒๑ นายจําเนียร เขียวแกว
นายกําจัด โกมาลย
๒๒ นายจําเนียร ตะกรุดเงิน
นายกิตติ เรืองศิริ
๒๓ นายจําลอง มีสุข
นายกิตติกรณ โพธิ์รมไทร
๒๔ นายจุน ขยันสลุง
นายเกรียงศักดิ์ แซตัน
๒๕ นายฉลวย กล่ําศรี
นายเกรียงศักดิ์ บาลี
๒๖ นายฉลอง โตยัง
นายเกษม จันทรอินทร
๒๗ นายเฉลา เถื่อนมา
นายเกียรติ รองจันทร
๒๘ นายเฉลิม สุขแกว
นายขจร ประสานสุข
๒๙ นายชนพัฒน นางเมาะ
นายขจร ปญญาทิพยวิริยะ
๓๐ นายชนะ โพธิ์มัน
นายคําพัน คงโนนกอก
๓๑ นายชลอ เขียวจันทร
นายจตุรงค มโนราชสีห
๓๒ นายชัช นุชเครือ
นายจรูญ บรรจงศิลป
๓๓ นายชัยณรงค ปตถา
นายจรูญ สุดชี
๓๔ นายชัยณรงค สมบัติ
นายจรูญ เสนเรือง
๓๕ นายชัยยัน ชังปลื้ม
นายจอง เปรมปรี
๓๖ นายชัยยา นอยเล็ก

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

นายชัยยุทธ เภาเปรม
นายชัยรัตน แนวเนียม
นายชัยสิทธิ์ บุญประกอบ
นายชื่นชัย แสงศรี
นายชูชีพ ทัศนา
นายเชาว รอตงาม
นายฐิติรัตน สิมมาโคตร
นายณรงค ธิตา
นายณรงค มานําไทย
นายณรงค รัตนปนตา
นายณรงค วิชัยกุล
นายณรงค เอี่ยมแยม
นายณัฐชสัณฑ อรุณธนารัชฎ
นายณัฐชัย เปรมเดชา
นายณัฐพงศ แสนสุข
นายดํารงค บุญรอด
นายดิลก ใจเย็น
นายเดชา บุญสําเร็จ
นายเดชาธร สื่อกลาง
นายเดโช บัวทอง
นายถวิล ออนลาด
นายแถม สมบูรณ
นายทศพล สถิรอนันต
นายทอง แมนรัตน
นายทองแดง จูมี

หนา ๑๖๗
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 ๑๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายทองใส ปุระหลา
นายเทวิน คิดอาน
นายเทิดทัย นอยโนนงิ้ว
นายเทียบ ผิวฟก
นายธงชัย วงศตั้ง
นายธนากร คงขุนทด
นายธวัช วงคนัน
นายธัชกร กออินทร
นายธีรโชติ เพชรไทย
นายธีรพงศ ศรีสุข
นายธีรพณ ทองลิ่ม
นายนพดล กองไชยสงค
นายนพดล เหลืองทอง
นายนพสิทธิ์ สูงใหม
นายนเรศ พวงนุย
นายนิคม ทันใจ
นายนิพนธ เปาอินทร
นายนิพลธ หมายชัย
นายนิรันดร พิกุลขาว
นายบรรจง ขันทะ
นายบรรเทิง ทองใบออน
นายบัวพันธ บุญเขื่อง
นายบุญกวาง ณ อุบล
นายบุญเกิด บรรจงแกว
นายบุญเจิด เกตุทอง

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

นายบุญชู พิมพมาก
นายบุญถิน ลือจันดา
นายบุญเทิด สลุงอยู
นายบุญมาก พรมจันทร
นายบุญมี บัวราช
นายบุญเยี่ยม ยานิตย
นายบุญลือ คงดี
นายบุญเลิศ ขุยยอง
นายบุญสม ชูชาติ
นายปฏิพล พวงแกว
นายประจบ โพธิ์หอม
นายประจวบ ไกรสินธุ
นายประจวบ ศรีพรม
นายประจักษ สนั่นรัมย
นายประดิษฐ ปนหยา
นายประทีป ศรีดานกลาง
นายประเทือง ปนทองคํา
นายประพันธ แกวจันทร
นายประพันธ ปยะพันธ
นายประภาส แดงสิงห
นายประมวล พิมพแกว
นายประยุทธ สิงหทองลา
นายประยูร ลอยบรรดิษฐ
นายประยูร ศรีเพียงจันทร
นายประลอง ถาวรสาลี

หนา ๑๖๘
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 ๑๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายประสงค จิตรพงษ
นายประสงค มนุษยนิ่ม
นายประสิทธิ์ ใจเหี้ยม
นายประสิทธิ์ ดุจรักษ
นายประสิทธิ์ โดดเดี่ยว
นายประสิทธิ์ ตัวมูล
นายประเสริฐ เที่ยงจันทึก
นายประเสริฐ นาหมื่นไวย
นายประเสริฐ บัวชื่น
นายปรีชา กระจางแผว
นายปรีชา คิ้วนาง
นายปรีชา เจริญสุข
นายปรีชา พาหา
นายปรีดา สิทธิกัน
นายเผด็จ ลมสูงเนิน
นายพงษศักดิ์ บุษภา
นายพนาวัลย ทับยอย
นายพรเทพ สลาเพชร
นายพรพิรุณ ชมจันทร
นายพันธ ปนตาแกว
นายพิเชฐ ปรียงค
นายพิเชษฐ คุโณภาส
นายพิภพ ภูระยา
นายพิรม บุญนุย
นายพิศาล ศรีไสยเพ็ชร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

นายพิสัย หลิ่มรักษา
นายพิสิทธิ์ คงหาญ
นายพีรวัส ฉ่ําโสฬส
นายแพรว คําทอง
นายโพธิ์ทอง จําปาเรือง
นายไพฑูรย คําภีระ
นายไพทูล คลายเดช
นายไพบูลย หนูดี
นายไพโรจน มั่นนุช
นายไพศาล ศรีบุญเพ็ง
นายภคิน เนื่องกันทา
นายภัทร ตรีธัญญา
นายภากร สอนใจ
นายมณี ศรีผาย
นายมนตรี ชัยวงค
นายมนตรี ศิลปปรีชา
นายมนัส เกิดถมยา
นายมนัส ไกรเทพ
นายมนู แสนทา
นายมนูญ ปลื้มใจ
นายมนูญ สุภมาตร
นายมานพ ตรีสงวนจันทร
นายมานิตย วงคสุฤทธิ์
นายมาย ทองจินดา
นายระ ฉัตรทัณฑ

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖

(เลมที่ ๑๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายรังสรรค ทองมนต
นายราชันย ขุนทอง
นายรุง เนื้อแตงเย็น
นายเริ่ม บุญธรรม
นายลวณากร หวยใหญ
นายลําพอง จําเริญใหญ
นายวรรณชัย ตั้งกองทรัพย
นายวรวุฒิ ยืนยงค
นายวรันต ชินทอง
นายวัฒนา รุณรด
นายวัฒนา สิงหสีโว
นายวันคาร ไทรสังขสิริพงศ
นายวันชัย ไกรวิจิตร
นายวันชัย ประทุมเกตุ
นายวันชัย พรึกสลุง
นายวันชัย ไวยเวทา
นายวัลลภ บุญสมปอง
นายวานิช ดีตุ
นายวารินทร ชื่นแชม
นายวาสนา พวงไม
นายวิจิตร จุยนวล
นายวิเชียร ปรียาจิตร
นายวิเชียร สาระพงษ
นายวิทยา จันทรกัน
นายวินัย ใจบุญ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑

นายวินัย ทองขํา
นายวินัย อึ่งปอง
นายวินิจ นามเสนาะ
นายวิระวงศ พรอมญาติ
นายวิรัตน สัมฤทธิ์
นายวิโรจน โพธิ์ทะเล
นายวิโรจน อินทนาคา
นายวิลาศ แกวอินทร
นายวิสารท เกาะดาน
นายวีระพัฒน ภูทะวัง
นายวุฒิไกร ดาทอง
นายศราวุฒิ เหลาพิเดช
นายศักดิ์ชัย ดอนบุญไทย
นายศิริวรรณ ชัยสุวรรณ
นายศิริวัฒน คงวุน
นายศุภชัย กรศรี
นายเศรษฐพงษ พิมสารดุก
นายสงกรานต ธนูหงษ
นายสงัด ดวงพรม
นายสงา มีแกว
นายสงา รงคทอง
นายสถิตย พานิคม
นายสนทยา สิงโต
นายสนธยา พันธเสี้ยม
นายสมเกียรติ วรสาร

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมคิด ปานประเสริฐ
นายสมจิตต ตันสุวรรณ
นายสมชาย จันทรทองทา
นายสมชาย วิยะกัน
นายสมนึก มิ่งขวัญ
นายสมบัติ ชื่นกมล
นายสมบูรณ นวลหงษ
นายสมบูรณ อมรประสิทธิ์
นายสมปอง ขําวงษ
นายสมพงษ น้ําขาว
นายสมพงษ มโนการ
นายสมพงษ มาโพธิ์
นายสมพร คงทรัพย
นายสมพร ศรีเพ็ชร
นายสมพร ศรีสวัสดิ์
นายสมพล นิคะ
นายสมศักดิ์ ผลจันทร
นายสมัย เพชรวิชัย
นายสมาน เดชเพชร
นายสรชัย หลังสันเทียะ
นายสรศักดิ์ นอพันธ
นายสวงค ศรีคงรักษ
นายสวัสดิ์ จันทรตรง
นายสังวาล ประดับศรี
นายสัมฤทธิ์ ใกลประยูร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

นายสานิตย ดวงจันทร
นายสายันต กูลนรา
นายสํารวย คําดี
นายสํารวย เทพาคุม
นายสําราญ กองสมิง
นายสิงหคํา เชียงตา
นายสิทธิ์ ศิริภูธร
นายสิทธิกร กลั่นบุศย
นายสุทัศ สังเพ็ง
นายสุทัศน นาปอม
นายสุธีร หาวหาญ
นายสุนทร รงคทอง
นายสุนิด ปริยะ
นายสุบิน เวชการ
นายสุพจน ขุริดี
นายสุพัฒนา รําไพ
นายสุมาศ นวลจันทร
นายสุมิตร ปญโญ
นายสุรจิต อินแนน
นายสุรพล ทองสุข
นายสุรพล มั่นคง
นายสุรศักดิ์ การะหงษ
นายสุระ สิงหะนาท
นายสุวัฒน ทัศนา
นายเสริม กิ่งจําปา

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายหยุด หนูนุรัตน
นายอดิศักดิ์ มวงไทย
นายอนุภาพ โตโสภณ
นายอภิวัฒน ดวงสุภา
นายอรุณ สีหาคุณ
นายอังคาร เงินมูล
นายอัตวรรณ พํานัก
นายอัมพร ศรีคง
นายอาคาร โพธิ์ทอง
นายอํานวย แหยมสกุล
นายอําพล เลิศเวียง
นายอําพันธ คําเกาะ
นายอิสระ ไชยพงศ
นายอุทัย เสาแกว
นายอุทัย เหล็กพิมาย
นางสาวกฤตยา ตองติน
นางสาวเกษร ลาภใหญ
นางจรรยา เวียงมูล
นางจรูญ สรังษี
นางจันทรา สีทาไข
นางสาวจิดาพัฒน ศรีเพชร
นางสาวชนากานต เสมอวงษ
นางณฐอร ตังนิธภัทร
นางณิชา เอี่ยมมา
นางธัญญธร ภูอารีย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นางบัวทอง ประยูรเพชร
นางสาวบุญชวย สืบสีสุก
นางสาวปาณิตา วัฒนพานิช
นางสาวพัชรา โถทอง
นางวนิดา ฑุติยะกุลพันธ
นางวลัยพร แสงสวาง
นางวลัยลักษณ วรรณศิริ
นางวันเพ็ญ ศรีเดช
นางสะอาด เทียมหงษ

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓

(เลมที่ ๑๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสายฝน มงคลสระ
นางสุธาดา คําทรัพย
นางสุภัทรา อินทรสุข
นางสุวิมล ศรีเจริญ
นางแสงดาว สมบัตินันท
นางสาวอริยาวรรณ สอดแสงจันทร
นางอัมพร อินเรือน
นางอําพัน ราษฎรนิยม

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒๐๒ ราย)
นายกําธร สมตัว
๑๖ นายจันทร ติ่งรวมญาติ
นายกําพล รําลึกวงศ
๑๗ นายจําเนียน ไชยยงค
นายกิจจา หิรัญรักษ
๑๘ นายจํารินทร มัจฉานอย
นายกิต กฤษแสงเจริญ
๑๙ นายจําลอง อุยนันทพิทักษ
นายเกตุ ตามรูป
๒๐ นายเฉลิม สุขสําราญ
นายโกมุท แสนโบราณ
๒๑ นายชอบ เกษมกุล
นายโกศล อินทรศวร
๒๒ นายชัยยศ บุญธรรม
นายโกสิน ศรีนาค
๒๓ นายชัยยุทธิ์ บุญสราง
นายไกรสร สุดใจ
๒๔ นายชัยวัฒน คํารังษี
นายครรชิต เกตุรัตน
๒๕ นายชัยวัฒน ชุมบริบูรณ
นายคาวี จงจิตร
๒๖ นายชาญ จุลพันธ
นายคําพอง สลักกาย
๒๗ นายชาญชัย ชุมเรืองศรี
นายคําพันธ ดวงสี
๒๘ นายชาญณรงค ศรีคุณ
นายจรัญ ผาสุขขันติ
๒๙ นายชาติชาย ไวแสน
นายจรินทร หมวกทอง
๓๐ นายชาลิต รสจันทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

นายชุมพล พุทธสาร
นายโชอด กองแกว
นายณรงค นะเริงหาย
นายณรงค ศรีประสม
นายณัฐธพลกฤษณ หีตเพ็ง
นายแดง สูนปน
นายถนอม เรืองมั่น
นายทรงยศ เจริญบุญ
นายทรงฤทธิ์ คําเพชรดี
นายทองไสย บุระณะ
นายธีระ หาดขุนทด
นายนิคม คํานอย
นายนิคม นอศรี
นายนิภพ ธัญญเจริญ
นายนิยม บุญสราง
นายนิรม รักชาติ
นายนิรันดร นิรมล
นายบรรจง ไชยสิงห
นายบรรจบ พฤษชาติ
นายบรรพต ปนตาคํา
นายบัญญัติ หัสจารย
นายบํารุง คมขํา
นายบุญชนะ ทุมวรรณ
นายบุญแตง ปองทัพไทย
นายบุญธรรม ขาวสอาด

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายบุญธรรม สุนันตะ
นายบุญเย็น ยะแสง
นายบุญรอด บุญลา
นายบุญเลิศ มีทับทิม
นายบุญเลิศ เอี่ยมแยม
นายปฐม สืบสังข
นายประกอบ แทนแกว
นายประจวบ มืดเกิด
นายประจักษ ศรีวิเชียร
นายประจักษ สุทธิรักษ
นายประดิษฐ ชางมวง
นายประทีป ปตตาลาคะ
นายประมวล ศรีแกว
นายประยุทธ ทวีสาร
นายประยูร แกวมหิทธิ์
นายประยูร บุญเปลี่ยน
นายประสงค กุลสทาน
นายประหยัด คําภาเกะ
นายปราโมทย รุงเรือง
นายปรีชา ชาติชาตรี
นายปรีชา พูลวงษ
นายปรีชา มีนาภา
นายปรีชาพัฒน หงษลอยวงษ
นายปญญา ขจรภาพ
นายปญญา เคี่ยมคม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายปญญา ศิริโสดา
นายผดุง หวังกุศล
นายผล ศรีมณี
นายผาสุก สาสีดา
นายเผชิญ ปทุมสูติ
นายพนม ตูนิ่ม
นายพรชัย คชหาญ
นายพรชัย ปญญาทิพย
นายพรเทพ ดอกไมหอม
นายพิทักษ ภุมรินทร
นายพิษณุ รุงเรืองเศรษฐ
นายเพิ่มศักดิ์ บุราคร
นายไพบูลย บุญประวัติ
นายไพศาล กอนจันทรเทศ
นายภาณุเดช เประกันยา
นายภิญโญ แกวงาม
นายมงคล ชุมบริบูรณ
นายมนัส สุดแสวง
นายมารุต วงษเดช
นายยงยุทธ ระเห็ดหาญ
นายยงยุทธ สีมวง
นายยรรยงค โพธิ์สมบัติ
นายรอณีย พรรณราย
นายรัก แกมนิล
นายราชัน วงศสวัสดิ์

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายรุงฤทธิ์ กองแกว
นายเรียง กอวิจิตร
นายลําพูน เพิ่มสกุล
นายวรพงศ โชคเจริญรุงรัตน
นายวันลภ เทียนแกว
นายวาสนา อารีรอบ
นายวิชัย ชะนะโรค
นายวิชัย วงศทอง
นายวิฑูรย ประจอมพล
นายวิรัตน คงเฉลิม
นายวิศรุต มิตา
นายวีนัส จุนคง
นายวีระชาติ สีบัวลา
นายวีระนิตย พระเมือง
นายวีระพันธ เสือเพ็ญศรี
นายวุฒิพงษ ชูแชม
นายศักดิ์ ปุระหลา
นายศักดิ์สิทธิ์ สุนทรวิสัย
นายศิริศักดิ์ ประภารัตน
นายศุภชัย เทพบุตรดี
นายศุภชัย บุญเกิด
นายสงา ทรฤทธิ์
นายสถิตย ศาลาจัน
นายสนชัย นันทวิสิทธิ์
นายสมเกียรติ สุนทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ 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

นายสมควร สืบสาย
นายสมคิด อินถา
นายสมใจ ชอผูก
นายสมเดช แกวอุดม
นายสมบัติ พลเสน
นายสมบูรณ จันทรังษี
นายสมพร คงไชย
นายสมพร สะราคํา
นายสมพร อวมนิล
นายสมมาศ ศรีอุดมวงศ
นายสมยศ เลี่ยมแกว
นายสมศักดิ์ เกษมุล
นายสมศักดิ์ ขยันดี
นายสมหมาย ศิริ
นายสมหวัง เกิดเจริญ
นายสมัย บรรจง
นายสมัย มันหนองแวง
นายสวัสดิ์ บุงนาม
นายสหัส เผาสิงห
นายสัญชัย ศิลปเสน
นายสันติ แหลมคม
นายสันติ อยูสุข
นายสันธาน โคตะยันต
นายสามารถ ไชยขันแกว
นายสายันย ดวงแกว

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา
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)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสําราญ ชูแกว
นายสําเริง แดงสวัสดิ์
นายสุชัยพงษ นบนอบ
นายสุชาติ แยมเกตุ
นายสุชาติ สูตแกว
นายสุทัศน ยิ่งเรงเริง
นายสุเทพ ประชาจักษ
นายสุนทร ชัชวงษ
นายสุนัย งอยปดพันธ
นายสุนา ทิพเนตร
นายสุภาพ บุญแตง
นายสุภาพ พานุรักษ
นายสุรพล ทรัพยเจริญ
นายสุรพันธ บุญดก
นายสุรศักดิ์ ชาวอินเอก
นายสุริยา เผาวงษ
นายสุวรรณ สนใจ
นายสุเวทย น้ําขาว
นายเสรี หนันศรี
นายแสงอุทัย กิ่งนอก
นายหรั่ง นงคราญ
นายหาญศึก ศรีคุณ
นายอดิศักดิ์ บุญทน
นายอดิศักดิ์ พิณฐะ
นายอธิป ภูธร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายอนันต บัตรแกว
นายอนุชา อิสระทะ
นายอภิชาติ หัสนาม
นายอํานวย ตุมทอง
นายอําพน กาญจนานุช
นายอิสรพงษ สุดหลา
นายเอื้อ เผือกประดิษฐ
นางจันทรมา นามพงษ
นางสาวจิราภา ดอนโสภณ
นางสาวเจิดจรรย ธรรมเจริญ
นางชนิสรา บุญเรือง

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒

(เลมที่ ๑๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางดวงธมล คัมภีระวงค
นางนันทวดี ปุระหลา
นางสาวบุษกร แซตัน
นางสาวเบญจมาศ ตั้งอติพร
นางเบญญาภา ทองประสพ
นางสาวปณิดา อึ้งสกุล
นางปภาดา งามประดิษฐ
นางปรารถนา แกวมณี
นางสุพรรณี ศันเสนียกุล
นางหลง มีสุข
นางอังสิมารินท ชุมสาย ณ อยุธยา

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๙ ราย)
นายณัฐธนนท วิรมณรดานันท
๑๑ นายสมรัก ศรีสมุทร
นายบุญทัน แกวอยู
๑๒ นายสมหมาย กลิ่นจันทรหอม
นายประดิษฐ ขําพัด
๑๓ นายสุวิทย สุขกาย
นายประไพ ไชยคุณ
๑๔ นายอํานวย แกวประดิษฐ
นายประมวล รอดคุม
๑๕ นายอุทัย บุญทอง
นายเพชร พลกลาง
๑๖ นางเจริญศรี ฉลานุวัฒน
นายมนัส โพธิ์ศรี
๑๗ นางถาวรีย พวงสมบัติ
นายมานพ ฝนเฝอ
๑๘ นางเพ็ญรุง ออนอุนจิตร
นายสมชาย โพธิ์สอน
๑๙ นางอารียา อัมภา
นายสมปอง เมฆวิจิตร

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

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายจงจิตร บุตรหงา
๒๕
นายจรรยา สามสาหราย
๒๖
นายจรัญ สมุดความ
๒๗
นายจรินทร พวงไทย
๒๘
นายจันทร จันทรสุมา
๒๙
นายชัยรัตน พรมศรี
๓๐
นายชัยสิทธิ์ หมิกใจดี
๓๑
นายชาติ โพธิ์รี
๓๒
นายทึก แสนโสม
๓๓
นายเทียบ ดีษะเกตุ
๓๔
นายธนดุล คําเจริญ
๓๕
นายธนพล สรอยลา
๓๖
นายธีรยุทธ โนนหิน
๓๗
นายนุกูล ฮวดรักษา
๓๘
นายบุญธรรม อุตมะ
๓๙
นายบุรินทร วิไลศิริ
๔๐
นายประกาศ ประทีป ณ ถลาง
๔๑
นายประทีป อินทิมา
๔๒
นายประเสริฐ กงแกว
๔๓
นายปรีชา รักษาสรณ
๔๔
นายปรีดา แกวประดิษฐ
๔๕
นายเผชิญ พงษขาว
๔๖
นายพงศธร ศักดีชน
๔๗
นายพนม ราศรีนิล
๔๘

(เลมที่ ๑๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๗๙ ราย)
นายพรสวรรค โพธิ์ทอง
นายไพศาล รัศมี
นายมานพ รัตนพิบูลย
นายยุทธภูมิ ชื่นอารมณ
นายลิขิต เทพอํานวย
นายลือชัย หนักแนน
นายวะรินทร เหลาชะรา
นายวัชรินทร เถิงคํา
นายวัฒนา เปลือยหนองแข
นายวิทยา จันทมาตร
นายวีระ รอดคุม
นายวีระชาติ เผือดจันทึก
นายวีระยุทธ นักไร
นายสนอง เอี่ยมสําอางค
นายสมเกียรติ มัสตัน
นายสมคิด จอมแกว
นายสมชาย ศรีขจร
นายสมบัติ เงาะอาศัย
นายสมบัติ นวมจิตร
นายสมบัติ เบาบาง
นายสมพงษ สุรันนา
นายสมพบ เทพพิมล
นายสมยศ นอยดี
นายสมยศ วิตรเสถียร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

นายสวัสดิ์ เย็นศิริ
นายสุเทพ นะมูลมอง
นายสุรชัย โคตรแสนลี
นายเสาร สีหาราช
นายแสนศักดิ์ สมัครแกว
นายอาคม เกิดปราชญ
นายอานนท รามแกว
นายอุดร เสมอใจ
นางจงกล ขวัญนุย
นางสาวจารุวิจิตร ชวยแทน
นางจินตนา งานดี
นางไฉน ดวงปน
นางทิพาพรรณ แกวเนียม
นางนงเยาว เศรษฐพงศ
นางบรรจง ดวงฉวี
นางบุปผา เสกศรี

หนา ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
๑ นายเกษ คําตุย
๙
๒ นายจันทรฉาย ดวงสน
๑๐
๓ นายชัยรัตน อมร
๑๑
๔ นายชาญ พงษเทพ
๑๒
๕ นายเติม มังสวัสดิ์
๑๓
๖ นายทวีศักดิ์ ชัยศรีรัมย
๑๔
๗ นายธนัญชัย เรือนริน
๑๕
๘ นายบํารุง มีสมบัติ
๑๖

(เลมที่ ๑๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางปนิตา สุดสวาสดิ์
นางสาวปทมาภรณ หอมรื่น
นางสาวปุญชรัสมิ์ สุขพัฒนศรีกุล
นางพัชรีย เมืองไทย
นางภัคราพร ขาวทอง
นางมัญฑิตา สุชาตานนท
นางมาลี แกวลอย
นางมาลี เพ็ชรนิล
นางเมตตา คงบัณฑิตย
นางลออง นาคบํารุง
นางวิลันดา รมไทร
นางศุภรดา จัตุรงคกช
นางสุพรรณี สุดนางาม
นางสาวสุภารวี บุตรปต
นางอารมณ จันทสุข
๓๔ ราย)
นายบุญเลิศ มานะ
นายประภา สุขประเสริฐ
นายผล ตะหมัง
นายไพทูล ปานประเสริฐ
นายไพรัช เมฆทอง
นายมนัส หมื่นมโน
นายยอด เครือปยะ
นายสงัด พลทะจักร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

นายสนิท เกตุแกว
นายสมชาย มากพงษ
นายสมพร ชมเชย
นายสมพร บัวแกว
นายสวัสดิ์ เนียมสวัสดิ์
นายสุทธิชัย มงคลสินธุ
นายสุเพียร สิทธิจันทร
นายเสนห มีวัฒนะ
นายแสงจันทร แกวไพฑูรย

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

(เลมที่ ๑๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายโสภณ พวงพวงรอด
นายอํานาจ วรรณพรม
นายเอกรินทร สุนทรารักษ
นางจินตนา สายยืด
นางจิรา พิษนาค
นางสมพิศ พึ่งสละ
นางสุพิษ สัตยซื่อ
นางอรุณี ตันตะยางกูล
นางอุไร เพ็ชรรัตน

กระทรวงสาธารณสุข

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๔๒๗ ราย)
นายกฤษฎา จุฬามณี
๑๔ นายจักราวุธ ติแกว
นายกิจจา อุดมมา
๑๕ นายจิรศักดิ์ ปานแกว
นายไกรศร พรพฤฒิพงศ
๑๖ นายจีรพัฒน แกววิจิตร
นายขวัญชัย พงษวิเศษ
๑๗ นายเจะรอยี เจะซู
นายคงศักดิ์ นาคสวัสดิ์
๑๘ นายเจือ คําลอย
นายคําสิงห ทุมวัน
๑๙ นายชัยปรีชา แจงไชยศรี
นายคูณ มนตรีสา
๒๐ นายชัยพร ศรีสันธา
นายแคลว สุวรรณโณ
๒๑ นายชัยวัฒน เฉลิมกิจ
นายจรัญ ยะบึง
๒๒ นายชูชาติ สํานักบานโคก
นายจรัญ สุวรรณวิเวก
๒๓ นายชูฤทธิ์ ศรีนวลจําปา
นายจเร นาคสมบูรณ
๒๔ นายเชวงศิลป แหวนวงษ
นายจวบ มุตยา
๒๕ นายเชียร ชมภูนุช
นายจักรพันธ คัมภิรานนท
๒๖ นายณรงค เย็นทั่ว

