เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕
๖
๗
๘

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

นายประยุทธ บุรีจันทร
นายพิรุณ ชวุฒิโท
นายมนิต บรรจงปน
นางคัทริญา วงษจิ

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙
๑๐
๑๑
๑๒

(เลมที่ ๑๒/๑)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางจํารัส จันทรใบเล็ก
นางธีรารัตน แกวมะแปน
นางสาวมณฑา ธรรมโชติ
นางสุดา พรัดเมือง

กรมสุขภาพจิต
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๔๒ ราย)
นายกําธร ติ๊บใหม
๒๒ นายอรุณรัชช พุฒเมฆา
นายเขต จิตตภักดี
๒๓ นายอํานวย ทองชล
นายโชค ถีราวุฒิ
๒๔ นางจารุนันท มีสําราญ
นายณรงค ตระกูลธนาบูรณ
๒๕ นางจินดา พรหมออน
นายทองพูน พรหมธันวา
๒๖ นางจุไร นันทวัน ณ อยุธยา
นายธวัชชัย เครือทอง
๒๗ นางญาดา จันทรพุฒ
นายธีรศักดิ์ ขันแข็ง
๒๘ นางณิชกานต เรืองหนู
นายไพรัช ดิษนิล
๒๙ นางธันวารัตน กอหญากลาง
นายบุญทวี วิสุทธิใจ
๓๐ นางบุญทัน แสงรูจีย
นายประกอบ ปนเพชร
๓๑ นางบุญมา โภคาอุดมสกุล
นายพีระ เมฆขยาย
๓๒ นางปราณี ขําพิมพ
นายไพรัตน โตรื่น
๓๓ นางพันทอง เทียมเกา
นายภิรมย สมพมิตร
๓๔ นางเพ็ญศรี ใยประดิษฐ
นายยงยุทธ คําวัง
๓๕ นางฟองนวล ใจงาม
นายสวัสดิ์ จิตรเพ็ชร
๓๖ นางสาวรติรส สุขสมโภชน
นายสัญชัย วิระปง
๓๗ นางรัชนิดา บุญปลอง
นายสุทธิชัย ไตรสนาคม
๓๘ นางลัดดาวัลย ลังกะสูต
นายสุนทร นุมดวง
๓๙ นางศตพร พลายมนต
นายสุรินทร บุญจูง
๔๐ นางสุธีฬา ศิริสูงเนิน
นายแสนคม เจริญพวงแกว
๔๑ นางสุนีย ทองชวย
นายไสว ทองใส
๔๒ นางอรณี ทับเวช

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ 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 ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายกมลศักดิ์ ภิญญาคง
๒๖
นายกรรมสิทธิ์ สุวรรณรัตน
๒๗
นายกฤตพัฒน ไชยปญญา
๒๘
นายจรัล แสงดาว
๒๙
นายเชาวรัตน เชาวพลกรัง
๓๐
นายณัชพล จันจะนะ
๓๑
นายณัฐวุฒิ ขุนคลาย
๓๒
นายถาวร ทองผาย
๓๓
นายถาวร ทิพยสังวาลย
๓๔
นายทวีศักดิ์ เกษเกษร
๓๕
นายธนพล คุมครอง
๓๖
นายธนวัฒน พรหมเมตจิต
๓๗
นายธนา ควรประมูล
๓๘
นายธีรวุฒิ อนวงษา
๓๙
นายธีระชัย ออนนอมดี
๔๐
นายธีระพงษ ทองชวย
๔๑
นายบุญสง เกงปา
๔๒
นายปกรณ ปนแกว
๔๓
นายประทีป พวงสันเทียะ
๔๔
นายประวัติ ภูบํารุง
๔๕
นายประสงค ขุนทรง
๔๖
นายประสิทธิ์ แกนสนธิ์
๔๗
นายประสิทธิ์ นนทะจักร
๔๘
นายพงษพันธ ตันเจริญ
๔๙
นายไพศาล กลับคง
๕๐

(เลมที่ ๑๒/๑)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
๘๐ ราย)
นายมนพ อินทโน
นายมานิตย สิทธิเกหัง
นายวัชรพล ศรีพวงใจ
นายวิชัย แซเตีย
นายวินัย นารมย
นายวิรัชกรณ สุขทั่วญาติ
นายศรพจน ศรีวิศาล
นายศักดิ์ชัย ทานาราช
นายศักดิ์ดา สิมมาเคน
นายสีเมฆ ดําปาน
นายสุรัตน สุขเหลือง
นายสุรัตนชัย สักหิน
นายแสง ขุนทรง
นายอภิชาติ ภิญญาคง
นายอุดม เขียวคํารพ
นายอุทัย คําพอง
วาที่รอยเอก วิจิตร บุญศักดิ์
นางกรองกาญจน เกษเกษร
นางกาญจนา เกิดพัฒน
นางจารุวรรณ เหมืองจา
นางจีราพร อับดุลเลาะ
นางสาวจุฬาลักษณ แสงเพชร
นางชญาภา สุกูล
นางฐชาภัส ฉิมพลีย
นางสาวณนพพร กานเพชร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนงนุช สืบเชื้อ
นางนัน ใหมเทพ
นางนิตยา เพชรยอย
นางนิภาพร ริมชลการ
นางบุณฑริกา ชินชัย
นางประไพจิตต สุวรรณมณี
นางปยมาภรณ เกตุสุวรรณ
นางพันธทอง เทียมเกา
นางภาวิตา แสงขํา
นางภัณฑิรา พระอารักษ
นางมาลินี เอียงเงิน
นางรัชณีย วิเชียรซอย
นางลัดดาวัลย ปวงขจร
นางลําจวน ปนแกว
นางวราภรณ นพเกาธาดา
เบญจมาภรณชางเผือก
นายโกศล ใบแสง
นายจรูญ จันทรใฝ
นายชํานาญ ชูบัว
นายณรงค สารพิชญ
นายดิเรก สมประสงค
นายถาวร สุวรรณคร
นายธนชาติ สุขสุเสียง
นายนิวัฒน เกงปา
นายบุญยัง ชวดสุดคิด
นายประชุม จันทรัตน

๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
(รวม
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

(เลมที่ ๑๒/๑)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางวันทนา จันทรสวาง
นางสาววิชานันท จันทรติ๊บ
นางศตพร พลายมนต
นางสมคิด แคจอหอ
นางสุชาดา แกวนอย
นางสาวสุณีย ณรงค
นางสุณีรัตน อวงตระกูล
นางสุพรรณ จิณะวรรณา
นางสุวิมล เพ็ชรมงคล
นางเสงี่ยม แกวงาม
นางเสาวนีย มาประดิษฐ
นางอรัญญา อินทะราชา
นางอารีวรรณ เอี่ยมอราม
นางอิศราภรณ วรนิพิฐจริยา
นางอุไร กลิน่ สุวรรณ
๔๐ ราย)
นายพิเชษฐ รวมใจ
นายวัชระ สานฟอง
นายวิชัย ทําสะดวก
นายสมใจ บัวเกตุ
นายสุชาติ แปนคลาย
นายสุธน ไชยคําหลา
นายสุธรรม เลื่องสุนทร
นายสุรสิทธิ์ บัวไข
นายสุระสิทธิ์ เกษรักษ
วาที่รอยตรี อนันต เขียวเล็ก

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

๓๑ นางเพ็ญศรี ศรีตะลาลัย
นายโอภาส ไชยบัณฑิต
๓๒ นางภัทรพร เทียนทอง
นางสาวกิติยา พงษสมบัติ
๓๓ นางสาวรัตนา ชวนชม
นางคัทธรีญา ชัยศาลวิวัฒน
๓๔ นางศิริญญา ทองกวี
นางสาวจรินทร ทองขาวขํา
๓๕ นางสาวศิโรรัช เอกศิริ
นางจันศรี ถานี
๓๖ นางสมทิพย รามี่
นางสาวจีรนันท มงคลศิริบูลย
๓๗ นางสาวสมบูรณ อเนก
นางสาวชยาภรณ ปนทะโชติ
๓๘ นางสุจิรา สงวนจิตย
นางดวงมนต กลับแดง
๓๙ นางสุลักษณ พรหมอุบล
นางนิภาวรรณ ศรีเคน
๔๐ นางแสงเดือน กองแกว
นางสาวพรนภา ธรรมจิตร
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายประเสริฐ กันธารี
กรมอนามัย
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๔๑ ราย)
นายเกษม หมวดหยู
๑๓ นายวารี เมนวังแดง
นายเกษม อิ่มจันทร
๑๔ นายสมชาย จูสวัสดิ์
นายถวัลยชัย วิปชชา
๑๕ นายสมบุญ เกลาโคกสูง
นายทองกาญจน โคตรศรีวงษ
๑๖ นายสุนทร รุงแจง
นายบุญพา โชติสุขสงวน
๑๗ นายเสรี รัตนคงสุข
นายบุญเพ็ง คําสิงห
๑๘ นางจริยา จําป
นายประสาร นพเมือง
๑๙ นางชนิดาภา บริสุทธิ์
นายประสิทธิ์ ทาโสด
๒๐ นางณัฐธนา มีมานะ
นายเพลินจิตต ครามทิม
๒๑ นางสาวณัฐหทัย กลารอญ
นายมาโนช ศรีประยูร
๒๒ นางดวงจิต เจริญดวยฤทธิ์
นายรัตนกําพล คุมเณร
๒๓ นางสาวดวงตา กุลสิงค
นายโรจน เบญจวิกรัย
๒๔ นางนันทิยา จันทรมุข

