
 หนา   ๒๐๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายอภิวฒัน  รสชุม 

กรมราชทัณฑ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายชูศักดิ์  นาเมืองรักษ 

 ๒ นายประเสริฐ  แยมนาม 

 ๓ นายสุรพล  ไพเราะ 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายสมศรี  กัลยาวรณ  ๒ นายอรุณ  ทรายคํา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายเกียรติศักดิ์  แสนโอด 

 ๒ นายไพบูลย  สําราญพงษ 

 ๓ นายสมเกียรติ  ไชยจุติ 

กระทรวงแรงงาน 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายกิตติ  สายรัดทอง  ๒ นายจเร  พรมนาค 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๓  ราย) 

 ๑ นายโกศล  กล่ินธูป 

 ๒ นายณรงคเดช  อุทัยมงคล 

 ๓ นายดํารง  วรรณโนมัย 

 ๔ นายนิธิศ  จันทรเทศ 

 ๕ นายพงศพันธุ  แผกระโทก 

 ๖ นายพัฒนา  แกวอินทรตา 

 ๗ นายพิทยา  ดาวประดิษฐ 

 ๘ นายวาป  ศรีวงษ 

 ๙ นายวีระชัย  สิทธิ์ศรีจันทร 

 ๑๐ นายสมภพ  แสงอนันต 

 ๑๑ นายสุเชษฎฐ  สังขวรรณะ 

 ๑๒ นางกมลรัตน  เขียวมีสวน 

 ๑๓ นางสาวชญานุช  สันติวรการ 

 ๑๔ นางสาวทองลวน  คําขวา 

 ๑๕ นางสาวนารีรัตน  หทัยโชติ 

 ๑๖ นางบุญนํา  ศิริวินันท 
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 หนา   ๒๑๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๗ นางบุณยดา  สิงหเงิน 

 ๑๘ นางสาวปยะภรณ  จันทรเล่ือน 

 ๑๙ นางวรรณอนงค  บุญนพ 

 ๒๐ นางสาววิลาวัลย  มารวย 

 ๒๑ นางศรินยา  สุริยะคํา 

 ๒๒ นางสุธิษา  ประไพรัตน 

 ๒๓ นางอรชิน  พรมผาย 

กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓  ราย) 

 ๑ นายโกศล  โรจนบวร 

 ๒ นายเจตนิพิฐ  จาตุศรีสมบูรณ 

 ๓ นายณัฐกิตติ์  แดนสุข 

 ๔ นายนคร  มีธรรม 

 ๕ นายพิพัฒน  นันทนาวิกุล 

 ๖ นายวันชัย  เจนจรัสอารี 

 ๗ นายวิเชียร  อินทราภา 

 ๘ นายแวอาแซ  แวหะยี 

 ๙ นายสมมาศ  เชียรวิชัย 

 ๑๐ นายสมศักดิ์  เสาหิน 

 ๑๑ นายสมหวัง  ปรือทอง 

 ๑๒ นายสิทธิชัย  เศรษฐการ 

 ๑๓ นายอนุสร  เพชรรัตน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๐  ราย) 

 ๑ นายกมลพรรณ  อินริสพงศ 

 ๒ นายกิตติ  พงษหนู 

 ๓ นายกุศล  ดงสันนิวาส 

 ๔ นายเกรียงศักดิ์  แวดราแม 

 ๕ นายจํานง  สุวรรณา 

 ๖ นายชโลทร  วาดสันทัด 

 ๗ นายชัยยะ  จําปานา 

 ๘ นายถนอม  คุมแกว 

 ๙ นายทนงค  สนโต 

 ๑๐ นายทองบัว  เรืองเที่ยง 

 ๑๑ นายนิกร  เกล้ียงสงค 

 ๑๒ นายบรรจง  เปศรียะโร 

 ๑๓ นายบัญชา  หาญณรงค 

 ๑๔ นายบุญชนะ  ไชยบุดดี 

 ๑๕ นายประพาส  ทัพภมาน 

 ๑๖ นายประสงค  พฤกษาโรจนกุล 

 ๑๗ นายปรีชา  อุปะทะ 

 ๑๘ นายพัฒนา  อินสําราญ 

 ๑๙ นายพิเชฐต  กลอมกลํ่านุม 

 ๒๐ นายพิศาล  วงศแวววัลย 

 ๒๑ นายไพโรจน  สรรพขาว 

 ๒๒ นายมะแอน  โตะดํา 
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 หนา   ๒๑๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๓ นายเรียม  เรืองเที่ยง 

 ๒๔ นายวชิระ  นาคไพจิตร 

 ๒๕ นายวัชระ  เอี่ยมพงษ 

 ๒๖ นายวิทพร  ผองแผว 

 ๒๗ นายวิทย  ธรรมโชติ 

 ๒๘ นายวิทยา  สมอยอย 

 ๒๙ นายศราวุธ  สุวรรณลังกา 

 ๓๐ นายศุภชัย  ญาณชาญปรีชา 

 ๓๑ วาที่รอยโท  สมเกียรติ์  ปอมบุญมี 

 ๓๒ นายสมชาย  ไชยทะเศรษฐ 

 ๓๓ นายสมภพ  รักษาสัตย 

 ๓๔ นายสมศักดิ์  กัณหา 

 ๓๕ นายสมัย  อยูนาค 

 ๓๖ นายสวัสดิ์  การบุญ 

 ๓๗ นายสัญญา  เชื้อเนตร 

 ๓๘ นายสํารอง  สุวรรณ 

 ๓๙ นายสินธุ  สุขหลาย 

 ๔๐ นายสุกฤช  ศรีสุริยานันท 

 ๔๑ นายสุชาติ  สาเจริญ 

 ๔๒ นายสุบิน  ศรียารักษ 

 ๔๓ นายสุระพงษ  ฉัตรอินทร 

 ๔๔ นายสุวัฒน  มณีโชติวงศ 

 ๔๕ นายเสงี่ยม  สาระเสริฐ 

 ๔๖ นายเสนีย  พัฒนประเทศ 

 ๔๗ นายอนุชา  แกวเรือง 

 ๔๘ นายอํานวย  เขียวหาย 

 ๔๙ นางสาวดาราพร  โสธนะวัฒนากุล 

 ๕๐ นางสาวประกายกุล  รุณใจ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๐  ราย) 

 ๑ นายขวัญชัย  ดวงกุลสา 

 ๒ นายจงรัก  พะวะ 

 ๓ นายชัชธิพงศ  บุญจัณณกาญนกุน 

 ๔ นายชินกร  สําราญภูมิ 

 ๕ นายฐปกร  มฤคทัต 

 ๖ นายณักษ  สุนทโรจน 

 ๗ นายประภาส  ภูฉายา 

 ๘ นายพิเชฏ  แดงหนาย 

 ๙ นายพุทธา  บุตรชาติ 

 ๑๐ นายไพศาล  เพชรสุน 

 ๑๑ นายยศรัณย  พิศิษฐโชค 

 ๑๒ นายวัฒนะ  รัตนโชคชัยสกุล 

 ๑๓ นายศุภโชค  ศุภวงศชัย 

 ๑๔ นายสามารถ  เกตุหอม 

 ๑๕ นายหมัดฉุกหรี  เหล็มปาน 

 ๑๖ นางสาวดาว  ทรัพยมูล 

 ๑๗ นางนอรียะ  นิยอ 

 ๑๘ นางสาวบังอร  จันทรตรี 

 ๑๙ นางสาววันดี  ชื่นจิตต 

 ๒๐ นางวันทนา  สุขแกน 
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 หนา   ๒๑๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายธนาวุธ  คําออ 

 ๒ นายโปรด  สงวนศักดิ์ 

 ๓ นายวัชรินทร  สุขสาย 

 ๔ นายสถาพร  สุริยน 

 ๕ นายสมหมาย  สุขคํา 

 ๖ นายแสงเทียน  ลามี 

 ๗ นายอนุศร  โสภาบุตร 

 ๘ นายอภิชาติ  คํามูล 

 ๙ นายอภิชาติ  ศรีมันตะ 

 ๑๐ นายโอภาส  คําออน 

กรมการจัดหางาน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายฉัตรชัย  จีนบัว 

 ๒ นายทรงยศ  ซาเชียง 

 ๓ นายไพรเลิศ  บุญมี 

 ๔ นายสมศักย  พฤกษมาศ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายวีรวุฒิ  สายแสงทอง  ๒ นายอํานวย  พรหมสุวรรณ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๙  ราย) 

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  ศรีมงคล 

 ๒ นายจณัตว  พันธุเมือง 

 ๓ นายจรัล  ฤทธิสุนทร 

 ๔ นายชาลี  อนันตอาจ 

 ๕ นายณัฏฐชัย  ผดุงเขตต 

 ๖ นายนิยม  สังขเงิน 

 ๗ นายประสิทธิ์  นาคาธร 

 ๘ นายปราโมทย  บุญดวง 

 ๙ นายมิตรทยา  ดวงกุลสา 

 ๑๐ นายรังสรรค  แสวงนาม 

 ๑๑ นายวัชระ  ศรนิมิตร 

 ๑๒ นายวิชาญ  จรรยาพรพาณิชย 

 ๑๓ นายสมชัย  ผองจิตร 

 ๑๔ นายสมพร  รัชชู 

 ๑๕ นายสมยศ  แตงออน 

 ๑๖ นายสลัด  สุจันทร 

 ๑๗ นายสามารถ  เอี่ยมหลี 

 ๑๘ นายอรรถวิทย  ศิริเวช 

 ๑๙ นางเครือวัลย  อินทวงศ 

 ๒๐ นางสาวนุชจรี  แสงเมือง 

 ๒๑ นางเบญจพร  พยาคภิบาล 

 ๒๒ นางปนิตา  สิงคิบุตร 

 ๒๓ นางพรสุรีย  วิเชียรศรี 

 ๒๔ นางพิมผกา  แสนเกื้อ 
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