
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๔ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  รวมท้ังส้ิน  ๒๓๖,๙๕๕  ราย   

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๓ (เลมท่ี  ๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ จาสิบเอก ไพฑูรย  ทับธานี 

 ๒ จาสิบตรี ศุภชัย  สิงทอง 

 ๓ จาสิบเอกหญิง ภานุมาศ  ชวยนคร 

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๓  ราย) 

 ๑ พลตรี ธีระพล  เรือนใจมั่น 

 ๒ พลอากาศตรี ชิตชาญกฤษฎ์ิ  ฟุงขจร 

 ๓ พันเอก กําแหง  พัฒนอริยางกูล 

 ๔ พันเอก กิตติ์นิธิ  ธนภาณุธาดา 

 ๕ พันเอก กิตติพันธ  อินสวาง 

 ๖ พันเอก กิตติศักดิ์  พราหมณะนันทน 

 ๗ พันเอก จักรกฤษณ  สิงหสนธิ 

 ๘ พันเอก จักรพันธ  เรืองพานิช 

 ๙ พันเอก จารุวัตร  สิริสังกาส 

 ๑๐ พันเอก ชยพล  กองแกว 

 ๑๑ พันเอก ชวลิต  ปนเหนงเพชร 

 ๑๒ พันเอก ชัยฤทธิ์  ริมสีมวง 

 ๑๓ พันเอก ชูชาติ  จันทรักษรังษี 

 ๑๔ พันเอก เชล  เลิศไตรกุล 

 ๑๕ พันเอก ทวี  ปานโต 

 ๑๖ พันเอก ธรรมรงค  คัมภีรพงศ 

 ๑๗ พันเอก นพสิทธิ์  พัชรภูรีพิทักษ 

 ๑๘ พันเอก นิทัศน  คลายปาน 

 ๑๙ พันเอก นรินทรพร  ขุมนาค 

 ๒๐ พันเอก บุญเชิด  นครรัมย 

 ๒๑ พันเอก บุรวัธน  คุปตกาญจนากุล 

 ๒๒ พันเอก ประชา  จินะมุสิก 

 ๒๓ พันเอก ประภาสพงศ  ปตตพงศ 

 ๒๔ พันเอก ประสม  สินทอง 

 ๒๕ พันเอก ปรีชา  รื่นกล่ินจันทร 

 ๒๖ พันเอก ปยะวัฒน  ปานเรือง 

 ๒๗ พันเอก พลธัช  โอสถานนท 

 ๒๘ พันเอก พัฒนชัย  พัฒนเจริญ 

 ๒๙ พันเอก พีรรัตน  ปฐมจินดา 

 ๓๐ พันเอก พุฒิพงษ  ชีพสมุทร 

 ๓๑ พันเอก ภูเบศ  หินชีระนันท 

 ๓๒ พันเอก มีศักดิ์  ทิมรอด 

 ๓๓ พันเอก รพี  เกียรติถาวร 

 ๓๔ พันเอก รังสิกร  เกตุพงศ 

 ๓๕ พันเอก วรพล  นิยมเสน 

 ๓๖ พันเอก วัฒนชัย  อัจจิมารังษี 

 ๓๗ พันเอก ศตวรรษ  ศรีทรัพย 

 ๓๘ พันเอก สถาพร  พันธุศิลา 

 ๓๙ พันเอก สมนึก  มูลทองชุน 

 ๔๐ พันเอก สมพงษ  จิณสิทธิ์ 



 หนา   ๔ (เลมท่ี  ๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑ พันเอก สมภพ  วงศอยู 

 ๔๒ พันเอก สมศักดิ์  ตั้งดํารงธรรม 

 ๔๓ พันเอก สรรเสริญ  พุมกุมาร 

 ๔๔ พันเอก สรวัช  กลอมอําภา 

 ๔๕ พันเอก สัมพันธ  กัณหานนท 

 ๔๖ พันเอก สิทธิชัย  ราชาชาญ 

 ๔๗ พันเอก สุริยพงศ  นําหนาวงษสุข 

 ๔๘ พันเอก อนุสรณ  ทับประเสริฐ 

 ๔๙ พันเอก อมรพงศ  ศรีสุขวงษ 

 ๕๐ พันเอก อรุณ  เจียมออน 

 ๕๑ พันเอก อุตสาหะ  แกวกิริยา 

 ๕๒ นาวาเอก บรรหาร  กาญจนโกศล 

 ๕๓ นาวาเอก รพีพล  โกมุทแดง 

 ๕๔ นาวาเอก อาคม  ศิริมาตรพรชัย 

 ๕๕ นาวาเอก อาณัติ  รัศมี 

 ๕๖ นาวาอากาศเอก กาญจน  วาณิชกะ 

 ๕๗ นาวาอากาศเอก คณิน  ทองคํา 

 ๕๘ นาวาอากาศเอก คมฤทธิ  วรคามิน 

 ๕๙ นาวาอากาศเอก ฐิตนนท  แกววิเชียรพี 

 ๖๐ นาวาอากาศเอก ประภพ  สุขุมาลจันทร 

 ๖๑ นาวาอากาศเอก ยุทธนา  ทําประโยชน 

 ๖๒ นาวาอากาศเอก รัชพล  ตื่มสูงเนิน 

 ๖๓ นาวาอากาศเอก วัลลภ  วันชาญเวช 

 ๖๔ นาวาอากาศเอก ศาสตราวุธ  ไศลบาท 

 ๖๕ พันเอกหญิง เกตุญาดา  เศวตภาณุ 

 ๖๖ พันเอกหญิง ขนิษฐา  สรอยคํา 

 ๖๗ พันเอกหญิง จรัสศรี  เอี่ยมละออ 

 ๖๘ พันเอกหญิง จรีรัตน  อนอารี 

 ๖๙ พันเอกหญิง ทัศนีย  ชดชอย 

 ๗๐ พันเอกหญิง นงนุช  ทรงสวัสดิ์ 

 ๗๑ พันเอกหญิง ปรีดา  จํานงค 

 ๗๒ พันเอกหญิง ปาจรีย  ฑิตธิวงษ 

 ๗๓ พันเอกหญิง ปาริชาติ  เปาประดิษฐ 

 ๗๔ พันเอกหญิง พรชนก  บุญธรรมเจริญ 

 ๗๕ พันเอกหญิง พรรณศิริ  นาคสุก 

 ๗๖ พันเอกหญิง รวิกานต  เนตรมงคล 

 ๗๗ พันเอกหญิง รัตนา  ทองนาค 

 ๗๘ พันเอกหญิง รุจิดา  วิไลรัตน 

 ๗๙ พันเอกหญิง วนิดา  ศรีวรรณเจริญ 

 ๘๐ พันเอกหญิง วิมลรัตน  ภิญโญชนม 

 ๘๑ พันเอกหญิง ศรีเพ็ญ  ไมประเสริฐ 

 ๘๒ พันเอกหญิง สมหมาย  แสงแกวสุข 

 ๘๓ พันเอกหญิง สิริวรรณ  วรรณสิทธิ์ 

 ๘๔ พันเอกหญิง หมอมหลวงสุภัทรา   

  พรหมไชยวงศ 

 ๘๕ พันเอกหญิง สุรัสวดี  ถนัดศีลธรรม 

 ๘๖ พันเอกหญิง อนุชนา  อัมพุนันทน 

 ๘๗ นาวาเอกหญิง กมลวรรณ  เพชรานนท 

 ๘๘ นาวาเอกหญิง ใกลรุง  วีระชวนะศักดิ์ 

 ๘๙ นาวาเอกหญิง ขนิฐา  พรหมมา 



 หนา   ๕ (เลมท่ี  ๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๐ นาวาเอกหญิง จิตติมา  หิรัญกาญจน 

 ๙๑ นาวาเอกหญิง ทัศนาวดี  โกมุทานนท 

 ๙๒ นาวาเอกหญิง นันทวัน  นิลพงษ 

 ๙๓ นาวาเอกหญิง ผุสดี  อัมพะสุธากุล 

 ๙๔ นาวาเอกหญิง พจนา  แกวนิมิตร 

 ๙๕ นาวาเอกหญิง วิภาวี   

  คุปตกาญจนากุล 

 ๙๖ นาวาเอกหญิง สุริสา  เดชขํา 

 ๙๗ นาวาอากาศเอกหญิง กุลภัทร   

  พ่ึงแยมสรวล 

 ๙๘ นาวาอากาศเอกหญิง จิราภรณ   

  ลายประดิษฐ 

 ๙๙ นาวาอากาศเอกหญิง ธิดาอัปสร   

  หาญกลา 

 ๑๐๐ นาวาอากาศเอกหญิง เพ็ญนภา   

  เทพหัสดิน 

 ๑๐๑ นาวาอากาศเอกหญิง เพ็ญนภา   

  โพธิไพโรจน 

 ๑๐๒ นาวาอากาศเอกหญิง สุภัทรา  ศรีสังข 

 ๑๐๓ นาวาอากาศเอกหญิง สุรัตนา  เกินวงศ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐๕  ราย) 

 ๑ พันเอก กรสิทธิ์  วิวัฒนรัตนบุตร 

 ๒ พันเอก กฤษฎา  สุขศรีนุช 

 ๓ พันเอก ขวัญชัย  มโนรัตนา 

 ๔ พันเอก จักรณนัฏฐ  สิทธิไกร 

 ๕ พันเอก จักรพงศ  บุญศิริ 

 ๖ พันเอก จําเริญ  จําปาดิบ 

 ๗ พันเอก จิโรตม  ชินวัตร 

 ๘ พันเอก เฉลิมชนม  ชุมจิตต 

 ๙ พันเอก ชวาเจต  อุดมพันธุ 

 ๑๐ พันเอก ชาตบุตร  ศรธรรม 

 ๑๑ พันเอก ชาตรี  เดชาฤทธิ์ 

 ๑๒ พันเอก ชูชาติ  พันธสวัสดิ์ 

 ๑๓ พันเอก ณรงค  บุญปกษ 

 ๑๔ พันเอก ถาวร  สุวรรณสกนธ 

 ๑๕ พันเอก ทรงพันธ  ศรีชยันดร 

 ๑๖ พันเอก ทวีศักดิ์  กอนจันดา 

 ๑๗ พันเอก ธนพล  โชติวรสกุล 

 ๑๘ พันเอก ธนภัทร  บุญเดช 

 ๑๙ พันเอก ธัชชัย  โสดาพรม 

 ๒๐ พันเอก นิมิตร  คลายกระบินทร 

 ๒๑ พันเอก เนาวพงษ  พงษเจริญชัย 

 ๒๒ พันเอก ปกรณ  รักบานเกิด 

 ๒๓ พันเอก ปฐมพนธ  ธีรธรรมพิทักษ 

 ๒๔ พันเอก ปธิกร  ล้ิมคุณธรรม 

 ๒๕ พันเอก ประสาน  ไตรศัพท 

 ๒๖ พันเอก ประเสริฐ  พุดพริ้ง 

 ๒๗ พันเอก ปราโมทย  คงมั่น 

 ๒๘ พันเอก ปารย  ฉิมฉวี 



 หนา   ๖ (เลมท่ี  ๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙ พันเอก ปยะฉัตร  เอี่ยมสงวน 

 ๓๐ พันเอก พนิต  สุขสําเร็จ 

 ๓๑ พันเอก พรพิพัฒน  ปตพี 

 ๓๒ พันเอก พัฒนศักดิ์  ศักดิ์ชัยเจริญกุล 

 ๓๓ พันเอก พีระพงษ  ธาดาบุษบง 

 ๓๔ พันเอก เพ่ิมยศ  ชยางคเสน 

 ๓๕ พันเอก ไพศาล  เชื้อเพ็ง 

 ๓๖ พันเอก มงคล  วีระศิริ 

 ๓๗ พันเอก มิตรชา  ดวงรินทร 

 ๓๘ พันเอก ลักษม  มดิศร 

 ๓๙ พันเอก ลีฬห  มดิศร 

 ๔๐ พันเอก วีระสิทธิ์  แกนจําปา 

 ๔๑ พันเอก ศิริพจน  พวงคํา 

 ๔๒ พันเอก สรกฤช  วิเศษสมบัติ 

 ๔๓ พันเอก สราวุธ  นิติวรกุล 

 ๔๔ พันเอก สาตถพงศ  รัตนวิจิตร 

 ๔๕ พันเอก สาโรจน  จุยวงศ 

 ๔๖ พันเอก สุภาพ  กลึงกล่ิน 

 ๔๗ พันเอก สุรเชษฐ  จงอักษร 

 ๔๘ พันเอก สุรศักดิ์  ชุณหกิจ 

 ๔๙ พันเอก สุริยะ  ทองมา 

 ๕๐ พันเอก เสถียร  อูเงิน 

 ๕๑ พันเอก อมร  รื่นสด 

 ๕๒ นาวาเอก กฤษณ  คําโฉม 

 ๕๓ นาวาเอก เกียรติศักดิ์  สอนบุตร 

 ๕๔ นาวาเอก ญาณิสร  มีลาภ 

 ๕๕ นาวาเอก ฐิตพร  นอยรักษ 

 ๕๖ นาวาเอก ทศพล  ไหลมา 

 ๕๗ นาวาเอก ไพศาล  พันธมุง 

 ๕๘ นาวาเอก วรวรรธน  รอดพูล 

 ๕๙ นาวาเอก สิทธิพร  ไวยารัตน 

 ๖๐ นาวาเอก สิริศักดิ์  บุณยสุขานนท 

 ๖๑ นาวาเอก อนุวัตร  ลักษณะโต 

 ๖๒ นาวาอากาศเอก กิจเปรม  เวศยไกรศรี 

 ๖๓ นาวาอากาศเอก ทรงวุฒิ  นิรัญศิลป 

 ๖๔ นาวาอากาศเอก มณฑป  กาญจนหิรัญ 

 ๖๕ นาวาอากาศเอก อนุวัตร  หล่ังทรัพย 

 ๖๖ พันเอกหญิง กรรณิการ  ศรีหิรัญ 

 ๖๗ พันเอกหญิง จินตนา  สุขมาก 

 ๖๘ พันเอกหญิง ฐิติขจี  พีชผล เจิม 

 ๖๙ พันเอกหญิง ณัฏฐศศิ  วีริยาสรร 

 ๗๐ พันเอกหญิง ณัฐธีรา  โทณานนท 

 ๗๑ พันเอกหญิง ดวงกมล  เกียรติบุตร 

 ๗๒ พันเอกหญิง ธนิดา  ขวัญชวย 

 ๗๓ พันเอกหญิง นัยนา  กลารบ 

 ๗๔ พันเอกหญิง ประภัสสร  ศรีรัฐ 

 ๗๕ พันเอกหญิง พจนา  ชางผาสุข 

 ๗๖ พันเอกหญิง พรพิมล  รธนิธย 

 ๗๗ พันเอกหญิง พิมพกานต  ประกอบการ 

 ๗๘ พันเอกหญิง พิสาข  หุตะสิงห 



 หนา   ๗ (เลมท่ี  ๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๙ พันเอกหญิง มณิตา  ภระมรทัต 

 ๘๐ พันเอกหญิง มณีนุช  แกวคง 

 ๘๑ พันเอกหญิง รัตนา  แพงกล่ิน 

 ๘๒ พันเอกหญิง รุจินีพร  สุทธิวิจักษณ 

 ๘๓ พันเอกหญิง วิภาวี  วรวิทยวัฒนะ 

 ๘๔ พันเอกหญิง ศันสนีย  รุงเรืองกุลดิษฐ 

 ๘๕ พันเอกหญิง ศิรินารถ  รัตนดิเรก 

 ๘๖ พันเอกหญิง สมใจ  เทียมสมชาติ 

 ๘๗ พันเอกหญิง สรัญยา  สุวีรพร 

 ๘๘ พันเอกหญิง สิริกัญญา  ศักดิ์ชัยเจริญกุล 

 ๘๙ พันเอกหญิง สุภัทรา  เจริญพันธุ 

 ๙๐ พันเอกหญิง อวยพร  วงษวานิช 

 ๙๑ นาวาเอกหญิง กฤภัค  อโนมะศิริ 

 ๙๒ นาวาเอกหญิง ทัดดาว  พุทธชาติ 

 ๙๓ นาวาเอกหญิง พิชามญช  แกวพ่ึงทรัพย 

 ๙๔ นาวาเอกหญิง สมิหรา  ศรีทันดร 

 ๙๕ นาวาเอกหญิง อรภัทรา  คงประยูร 

 ๙๖ นาวาเอกหญิง อุไรวรรณ  ทองปน 

 ๙๗ นาวาอากาศเอกหญิง กนกวรรณ   

  สายแสงทอง 

 ๙๘ นาวาอากาศเอกหญิง จันทรตนา   

  บุณยรัตพันธุ 

 ๙๙ นาวาอากาศเอกหญิง จารุวรรณ   

  อวยจินดา 

 ๑๐๐ นาวาอากาศเอกหญิง ชนกานต   

  ปราบศรีภูม ิ

 ๑๐๑ นาวาอากาศเอกหญิง นิธิมา  บุญมา 

 ๑๐๒ นาวาอากาศเอกหญิง สิริการย   

  วีชะรังสรรค 

 ๑๐๓ นาวาอากาศเอกหญิง สุดารัตน   

  แพงสุภา 

 ๑๐๔ นาวาอากาศเอกหญิง สุธีรา  วัชระดิษย 

 ๑๐๕ นาวาอากาศเอกหญิง อารียพรรณ   

  จุลละศร 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๙๕  ราย) 

 ๑ พันโท ไกรวีวุฒิ  หทัยวรารักษ 

 ๒ พันโท จมร  เกษสุวรรณ 

 ๓ พันโท ชัยเดช  เกิดศิริ 

 ๔ พันโท ชาญณรงค  มุงชู 

 ๕ พันโท เชาวลิต  อุยประภัสสร 

 ๖ พันโท ณฐพร  สุขแกว 

 ๗ พันโท ณรงค  บุญเจริญ 

 ๘ พันโท ณัฐชานนท  ทิพยมนตรี 

 ๙ พันโท ทรงศักดิ์  ย้ิมเย้ือน 

 ๑๐ พันโท ธนดล  ถนอมนิรชรชัย 

 ๑๑ พันโท ธนิตนันท  แจมสวาง 

 ๑๒ พันโท ธีระยุทธ  ฤทธิวงศ 

 ๑๓ พันโท บุญเลิศ  ปุณณปญญา 

 ๑๔ พันโท บุลกิต  เจริญดินไทย 



 หนา   ๘ (เลมท่ี  ๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕ พันโท ปยะพงษ  ญาติประทุม 

 ๑๖ พันโท ปยะพันธ  เหรียญโมรา 

 ๑๗ พันโท พิเชษฐ  พลายละหาร 

 ๑๘ พันโท รังสฤษดิ์  ศุภานุสนธิ์ 

 ๑๙ พันโท สังคม  เหมือนนรุท 

 ๒๐ พันโท สันติพงษ  เกษะประกร 

 ๒๑ พันโท อานุภาพ  บางขาม 

 ๒๒ นาวาโท กิตติ  เปยมสิน 

 ๒๓ นาวาโท นิคม  มหาสาร 

 ๒๔ นาวาอากาศโท จิรายุ  จิยะจันทน 

 ๒๕ นาวาอากาศโท พนม  แกวโต 

 ๒๖ นาวาอากาศโท พุฒิ  ขวัญยืน 

 ๒๗ นาวาอากาศโท ยุทธนา  อินทจักร 

 ๒๘ พันตรี กิตติภพ  นวลเพ็ชร 

 ๒๙ พันตรี กิตมนุเชษฐ  รัตนากรโชตินันท 

 ๓๐ พันตรี จักริน  บุญคํา 

 ๓๑ พันตรี จิรศักดิ์  คําภักดี 

 ๓๒ พันตรี ชาตรี  บัวครอง 

 ๓๓ พันตรี โชคชัย  คําวิชิต 

 ๓๔ พันตรี ณัฎฐ  พวงเพ็ชร 

 ๓๕ พันตรี ดํารงค  เวบสูงเนิน 

 ๓๖ พันตรี ธเนศ  เกิดคํา 

 ๓๗ พันตรี นรากร  รัตนนารีกุล 

 ๓๘ พันตรี นิมิต  สรางสมวงษ 

 ๓๙ พันตรี บัณฑิต  ธรรมกรณ 

 ๔๐ พันตรี บุญยงค  จาตกานนท 

 ๔๑ พันตรี ปฏิวัติ  ภาเชียงคุณ 

 ๔๒ พันตรี ปรียกิติ์  เยาวภัทรศิริ 

 ๔๓ พันตรี ปญจะ  วิเลปสุวรรณ 

 ๔๔ พันตรี ปารยพิรัชย  กล่ินอุบล 

 ๔๕ พันตรี พิเชษฐ  สายทิพย 

 ๔๖ พันตรี พิพัฒน  ชูชาญ 

 ๔๗ พันตรี ภิเษก  สวัสดี 

 ๔๘ พันตรี วีระพงษ  จันทรบัว 

 ๔๙ พันตรี ศุภชัย  เชาวรัตน 

 ๕๐ พันตรี สมยศ  จริตธรรม 

 ๕๑ พันตรี สมศักดิ์  รักสอน 

 ๕๒ พันตรี สรชัย  กล่ันเกล้ียง 

 ๕๓ พันตรี สีหรินทร  อินทรพงษสกุล 

 ๕๔ พันตรี สุขุม  แยมสันต 

 ๕๕ พันตรี สุชาติ  ครามวอน 

 ๕๖ พันตรี สุรเชษฎ  นาคเมา 

 ๕๗ พันตรี สุวิช  ชางงาม 

 ๕๘ พันตรี อนุกูล  สาไพบูลย 

 ๕๙ พันตรี อภิชาติ  ทิมใจทัศน 

 ๖๐ พันตรี อิทธิพร  ขอสวัสดิ์ 

 ๖๑ นาวาตรี ปกรณ  เหลืองมาลาวัฒน 

 ๖๒ นาวาตรี ไพศาล  ปล่ังกลาง 

 ๖๓ นาวาตรี ภวัต  หันผักแวน 

 ๖๔ นาวาตรี เลิศศักดิ์  กอบกสิกรรม 

 ๖๕ นาวาตรี วรายุส  คงจินตชัย 

 ๖๖ นาวาตรี วิรัตน  ทวีทรัพยสมบัติ 



 หนา   ๙ (เลมท่ี  ๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๗ นาวาตรี เอกราช  แสงเล็ก 

 ๖๘ นาวาอากาศตรี ธวัฒชัย  บุตรรักษ 

 ๖๙ นาวาอากาศตรี พงศธร  เรืองออน 

 ๗๐ นาวาอากาศตรี มนตชัย  ธวัชชัยนันท 

 ๗๑ นาวาอากาศตรี สุทธิพร  จันทรสุข 

 ๗๒ นาวาอากาศตรี สุรัช  ทองหมื่น 

 ๗๓ นาวาอากาศตรี อรรณพ  สีหราช 

 ๗๔ พันโทหญิง จันธิมา  สกุลจันทร 

 ๗๕ พันโทหญิง ฐิติมา  ดวงศิริ 

 ๗๖ พันโทหญิง ณัฐยาพร  นิลพฤกษ 

 ๗๗ พันโทหญิง ดวงพร  สุตสุนทร 

 ๗๘ พันโทหญิง รังสิมา  สุขจับจันทร 

 ๗๙ พันโทหญิง ลลิดา  กลาหาญ 

 ๘๐ พันโทหญิง สิรรามล  ศรีบุญเรือง 

 ๘๑ นาวาโทหญิง กัญญารัตน  ชูชาติ 

 ๘๒ นาวาโทหญิง แสงสม  เพ็ญศิริ 

 ๘๓ นาวาอากาศโทหญิง ประภาวิชญ   

  โกมลวิชญ 

 ๘๔ พันตรีหญิง ชาลิศร  รักแผน 

 ๘๕ พันตรีหญิง ประภาพันธ  มูลละ 

 ๘๖ พันตรีหญิง เพชรนภา  มาประยูร 

 ๘๗ พันตรีหญิง ภัทรีรัสมิ์  เรขะรุจิ 

 ๘๘ พันตรีหญิง สําราญ  เมฆนิติกุล 

 ๘๙ พันตรีหญงิ หทัยชนก  เหมาะใจ 

 ๙๐ พันตรีหญิง อรจงกล  เสือมาพะเนา 

 ๙๑ นาวาตรีหญิง บุษฎี  ศรีวิริยาภรณ 

 ๙๒ นาวาตรีหญิง ภัทรวดี  พงษสุขเจริญกุล 

 ๙๓ นาวาตรีหญิง วดีรัตน  บุณยรัตพันธุ 

 ๙๔ นาวาอากาศตรีหญิง พวงเพ็ญ   

  แหวนจะโปะ 

 ๙๕ นาวาอากาศตรีหญิง วัชรี  พุทธศรี 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๔  ราย) 

 ๑ รอยเอก กิติโชติ  มังศรี 

 ๒ รอยเอก ขจร  บํารุงหมู 

 ๓ รอยเอก จีราวัฒน  ประดับพรจิรสิน 

 ๔ รอยเอก เฉลิมรัตน  คูสําราญ 

 ๕ รอยเอก ชัชวาลย  ศรีสุทโธ 

 ๖ รอยเอก ณัฐกฤต  เชิดชู 

 ๗ รอยเอก ทัพไทย  ปราการรัตน 

 ๘ รอยเอก นิทัศ  ทองคํา 

 ๙ รอยเอก ปราโมทย  เกตุอรุณ 

 ๑๐ รอยเอก ปานเทพ  ชํานาญไพร 

 ๑๑ รอยเอก ภัทรกร  รสชะเอม 

 ๑๒ รอยเอก ภัทรชัย  รื่นฤดี 

 ๑๓ รอยเอก ภัทรวุฒิ  พิมพพืชน 

 ๑๔ รอยเอก มนตรี  ไชยทัพ 

 ๑๕ รอยเอก วันชัย  ขาวสุข 

 ๑๖ รอยเอก วิรัก  สุขหนองหวา 



 หนา   ๑๐ (เลมท่ี  ๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗ รอยเอก ศุภฤกษ  ฉายศรีศิริ 

 ๑๘ รอยเอก สกล  ชัยสัมฤทธิ์ผล 

 ๑๙ รอยเอก สถิตย  คํามาก 

 ๒๐ รอยเอก สมพล  ภมรพล 

 ๒๑ รอยเอก สมภพ  นิธิลาภ 

 ๒๒ รอยเอก สมภพ  บัวลอย 

 ๒๓ รอยเอก สมยศ  ตาแกว 

 ๒๔ รอยเอก สังวรณ  ไวยโภคี 

 ๒๕ รอยเอก สันติ  ตั้นสูงเนิน 

 ๒๖ รอยเอก องอาจ  ฉายทรัพย 

 ๒๗ รอยเอก องอาจ  เสือจุย 

 ๒๘ รอยเอก อวยพร  มีศรี 

 ๒๙ รอยเอก อัครพล  คําภูแสน 

 ๓๐ รอยเอก อิทธิพล  ฤทธิเรืองเดช 

 ๓๑ เรือเอก พงศปณต  ทรัพยวิไล 

 ๓๒ เรืออากาศเอก ยุทธพงษ  ลีลาไว 

 ๓๓ เรืออากาศเอก เรวัตร  หอมเย็น 

 ๓๔ เรืออากาศเอก อมร  อินทวิรัตน 

 ๓๕ รอยเอกหญิง กัลยา  วงคดาว 

 ๓๖ รอยเอกหญิง จินดาภา  รูปเล็ก 

 ๓๗ รอยเอกหญิง จิราวรรณ  นวลเพชร 

 ๓๘ รอยเอกหญิง จุรีรัตน  ดาวลอย 

 ๓๙ รอยเอกหญิง ชฎาภา  พฤกษาไพรบูลย 

 ๔๐ รอยเอกหญิง ฐิติรัตน  คําสิงหศรี 

 ๔๑ รอยเอกหญิง ดารา  ชลังสุทธิ์ 

 ๔๒ รอยเอกหญิง ประภาศรี  กิ่งเกลา 

 ๔๓ รอยเอกหญิง พิมพชนก  ศรีแกว 

 ๔๔ รอยเอกหญิง พิไลรัตน  ถาวรฉันท 

 ๔๕ รอยเอกหญิง ภรภัทร  ไววอง 

 ๔๖ รอยเอกหญิง ภัณฑิลา  พูลผล 

 ๔๗ รอยเอกหญิง ภัทรนิษฐ  พิพัฒนอัญกุล 

 ๔๘ รอยเอกหญิง ภัทราวดี  ศุกระเศรณี 

 ๔๙ รอยเอกหญิง ศจีวรรณ  สุทธิเสริม 

 ๕๐ รอยเอกหญิง ศศิประภา  เรี่ยมประเสริฐ 

 ๕๑ รอยเอกหญิง อนุชิดา  พลายอยูวงษ 

 ๕๒ รอยเอกหญิง อวิกา  โหละสุต 

 ๕๓ รอยเอกหญิง อภิษฎา  สังวรนิตย 

 ๕๔ เรือเอกหญิง ชนิดา  ชวนะลิขิกร 

 ๕๕ เรือเอกหญิง ฐิตกาญจน  ไชยบุญเรือง 

 ๕๖ เรือเอกหญิง ปรมาภรณ  ธานี 

 ๕๗ เรือเอกหญิง พรินทรา  ชูศรี 

 ๕๘ เรือเอกหญิง พัชรพร  วรรณกลาง 

 ๕๙ เรือเอกหญิง วรางคณา  ยุวัฒนะ 

 ๖๐ เรือเอกหญิง วิลาวัลย  ทวมโสภา 

 ๖๑ เรือเอกหญิง อัญอานันท  นามมาตย 

 ๖๒ เรืออากาศเอกหญิง บุษยมาส   

  กาษรสุวรรณ 

 ๖๓ เรืออากาศเอกหญิง สุรีพร  พรหมชาติ 

 ๖๔ เรืออากาศเอกหญิง อุทุมพร  กิจเรืองศรี 



 หนา   ๑๑ (เลมท่ี  ๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๖  ราย) 

 ๑ รอยโท กรพงศ  ตันศิริ 

 ๒ รอยโท กษิดิ์เดช  เทียนทองดี 

 ๓ รอยโท กิจจา  เงินเส็ง 

 ๔ รอยโท คุณาธิป  ปทอง 

 ๕ รอยโท จักรทวีทิพย  คชรัตน 

 ๖ รอยโท จักรพงศ  มุมทอง 

 ๗ รอยโท ฉัตรไชย  จาติเกตุ 

 ๘ รอยโท ชัชชัย  ชัยยะคํา 

 ๙ รอยโท ชัยสิทธิ์  หนายทุกข 

 ๑๐ รอยโท โชติวัฒน  สามดาว 

 ๑๑ รอยโท ณัชพล  นาคอาทิตย 

 ๑๒ รอยโท ณัฐศิวัช  ทองจันทร 

 ๑๓ รอยโท ธนกรณ  ไมตรีประศาสน 

 ๑๔ รอยโท ธนชาติ  อินสวางภพ 

 ๑๕ รอยโท ธนวัฒน  ทัศนา 

 ๑๖ รอยโท ธนิสร  เดชาจือเกร็ด 

 ๑๗ รอยโท ธภัทร  กรกิจพัฒน 

 ๑๘ รอยโท นพรัตน  แกวมณี 

 ๑๙ รอยโท นภดล  ชื่นประทุม 

 ๒๐ รอยโท บุญเกิด  ชัยรมณ 

 ๒๑ รอยโท ประเทือง  อํามหริด 

 ๒๒ รอยโท ประสิทธิ์  ศรีสวย 

 ๒๓ รอยโท ประเสริฐ  เกตุมาชม 

 ๒๔ รอยโท ประเสริฐ  อินทรทรัพย 

 ๒๕ รอยโท ปริวิท  สิงหเชื้อ 

 ๒๖ รอยโท พิพัฒน  บุญชื่น 

 ๒๗ รอยโท มนตรี  บุญประสิทธิ์ 

 ๒๘ รอยโท ยอดยศ  ยอดอาวุธ 

 ๒๙ รอยโท ยุทธวัตน  อินทอง 

 ๓๐ รอยโท รณภพ  อิสรชีวา 

 ๓๑ รอยโท รณเวท  ศรีพวงวงษ 

 ๓๒ รอยโท วสุ  จอยสองสี 

 ๓๓ รอยโท วิชัย  ล้ิมเฮงสินธุ 

 ๓๔ รอยโท วิรัตน  ขันตี 

 ๓๕ รอยโท สงา  วรรณวงค 

 ๓๖ รอยโท สุนทร  วงษพิมพ 

 ๓๗ รอยโท สุรสิทธิ์  บริบูรณรัตน 

 ๓๘ รอยโท อริยลักษณ  เรี่ยมประเสริฐ 

 ๓๙ รอยโท อิทธิพัทธ  สุวรรณการ 

 ๔๐ รอยโท อิศเรศ  ประดิษฐผล 

 ๔๑ เรือโท วิชิต  จริยาทัศนกร 

 ๔๒ เรืออากาศโท กุมพล  ตั้งเถกิงเกียรติ์ 

 ๔๓ เรืออากาศโท สนอง  ปานอําพันธ 

 ๔๔ เรืออากาศโท สมเกียรติ  หงษประเสริฐ 

 ๔๕ รอยโทหญิง กมลชนก  แพโต 

 ๔๖ รอยโทหญิง ขวัญพร  พวงเพ็ชร 

 ๔๗ รอยโทหญิง ขวัญมนัส  ตุงคะเศรณี 

 ๔๘ รอยโทหญิง จีรนันท  ทองสุก 



 หนา   ๑๒ (เลมท่ี  ๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙ รอยโทหญิง จุฬาลักษณ  ฐิติปญญาทรัพย 

 ๕๐ รอยโทหญิง ชวิศา  อังศุสิงห 

 ๕๑ รอยโทหญิง ณัฐญา  สุพัฒนานนท 

 ๕๒ รอยโทหญิง ดาว  สุนทรเกส 

 ๕๓ รอยโทหญิง ธัญญธร  ภูสวาสดิ์ 

 ๕๔ รอยโทหญิง ธัญวรัตม  ศรีเพ็ญ 

 ๕๕ รอยโทหญิง ผกามาส  จันทนิล 

 ๕๖ รอยโทหญิง พิชชาวีร  นนทการ 

 ๕๗ รอยโทหญิง พิชญา  แสงแกว 

 ๕๘ รอยโทหญิง เพชรประพาฬ  บุญรักษ 

 ๕๙ รอยโทหญิง ภัคพจี  หาญพูนวิทยา 

 ๖๐ รอยโทหญิง ภาราดา  ตนพรหม 

 ๖๑ รอยโทหญิง รัชนีกร  แกนจันทร 

 ๖๒ รอยโทหญิง รัชพร  ไวทยกุล 

 ๖๓ รอยโทหญิง ลัลนลลิต  คุมทิม 

 ๖๔ รอยโทหญิง วรนิตดา  รวยลาภ 

 ๖๕ รอยโทหญิง วรรษมน  บุญญานุรักษ 

 ๖๖ รอยโทหญิง วรางคณา  เกิดพุมนาค 

 ๖๗ รอยโทหญิง วริศรา  ภูเล็ก 

 ๖๘ รอยโทหญิง วีสวัส  กระตายทอง 

 ๖๙ รอยโทหญิง สมประสงค  หอมขจร 

 ๗๐ รอยโทหญิง สวนนท  ศุภมานพ 

 ๗๑ รอยโทหญิง หัถยา  หลวงยกบัตร 

 ๗๒ รอยโทหญิง อภิชญา  วีระถาวร 

 ๗๓ รอยโทหญิง อิสรีย  นามอาษา 

 ๗๔ เรือโทหญิง มณีทิพย  ชายสมุทร 

 ๗๕ เรือโทหญิง สุพรพรรณ  ชัยมานิต 

 ๗๖ เรืออากาศโทหญิง ปรัชนีย  พานิชยานนท 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๐  ราย) 

 ๑ รอยตรี กัณฑ  ล้ีธนทรัพย 

 ๒ รอยตรี กิตติพันธ  คําพลอย 

 ๓ รอยตรี จักราวุธ  กนะกาศัย 

 ๔ รอยตรี ชนาธิป  อินพักทัน 

 ๕ รอยตรี ชํานาญ  จันทรเที่ยง 

 ๖ รอยตรี ธนกร  ล้ิมประสาท 

 ๗ รอยตรี พงษศักดิ์  เกิดปวน 

 ๘ รอยตรี ไพฑูรย  เรียบรอย 

 ๙ รอยตรี วรภัทร  คีรีวรรณ 

 ๑๐ รอยตรี สมฤกษ  ทิมสุวรรณ 

 ๑๑ รอยตรี สาธิต  กนะกาศัย 

 ๑๒ เรือตรี สมชาย  ประทาสี 

 ๑๓ เรือตรี อรรถพล  อมาตยกุล 

 ๑๔ เรืออากาศตรี ชัยรัตน  นิ่มนวล 

 ๑๕ เรืออากาศตรี นิโรธ  รอดระรัง 

 ๑๖ เรืออากาศตรี พน  ยวดกระโทก 

 ๑๗ เรืออากาศตรี พลากร  อุนเอม 

 ๑๘ เรืออากาศตรี สถาพร  ยังประโยชน 

 ๑๙ เรืออากาศตรี อนันตศักดิ์  โกมลเศรษฐ 

 ๒๐ รอยตรีหญิง ขนิษฐา  ฉิมฉวี 



 หนา   ๑๓ (เลมท่ี  ๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑ รอยตรีหญิง สุพิศ  สินทรัพย 

 ๒๒ รอยตรีหญิง สุวิมล  ชางอุไร 

 ๒๓ เรือตรีหญิง กมลรส  คําเจริญ 

 ๒๔ เรือตรีหญิง นริศรา  จันทรลาวงค 

 ๒๕ เรือตรีหญิง พรพิมล  เอื้อสันเทียะ 

 ๒๖ เรือตรีหญิง พรสุภา  เมฆสุวรรณ 

 ๒๗ เรือตรีหญิง มลฤดี  แจงถิ่น 

 ๒๘ เรืออากาศตรีหญิง พิไลวรรณ  จุณณวัตต 

 ๒๙ เรืออากาศตรีหญิง เมทินี  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๐ จาสิบเอกหญิง เอ็นดู  ลัฐิถาวณิชย 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๙  ราย) 

 ๑ จาสิบเอก กําชัย  มั่นมา 

 ๒ จาสิบเอก จิรัฏฐ  สาชิต 

 ๓ จาสิบเอก ชยุต  พันธุสมุทร 

 ๔ จาสิบเอก พงคศักดิ์  ไชยแกว 

 ๕ จาสิบเอก สถาพร  สิทธิมงคล 

 ๖ จาสิบเอก สนธยา  กฤตหัสต 

 ๗ จาสิบเอก สมจิตร  เอี่ยมสกุล 

 ๘ จาสิบเอก สมชาย  กันชนะ 

 ๙ จาสิบเอก สมชาย  วงษเดือน 

 ๑๐ จาสิบเอก สังคม  มั่งคั่ง 

 ๑๑ จาสิบเอก สุมนต  ฟนแจง 

 ๑๒ จาสิบเอก สุรพล  ชุมพลพันธ 

 ๑๓ พันจาเอก เพียรศักดิ์  เอี่ยมดี 

 ๑๔ พันจาอากาศเอก มาโนช  ทองธรรมชาติ 

 ๑๕ พันจาอากาศเอก สมรักษ  พงษสุข 

 ๑๖ จาสิบเอกหญิง ธิดาวรรณ  วาดอินทร 

 ๑๗ จาสิบเอกหญิง สมสวย  ดีบุกคํา 

 ๑๘ พันจาอากาศเอกหญิง กนกวรรณ   

  อินทสุนทร 

 ๑๙ พันจาอากาศเอกหญิง กัญวรา  สายโนกาศ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๔๓  ราย) 

 ๑ จาสิบเอก ชนธร  เครือแกว 

 ๒ จาสิบเอก ชัยเดชบดินท  แสงมรกต 

 ๓ จาสิบเอก ณัฐกานต  สังขมงคล 

 ๔ จาสิบเอก ณัฐพล  นิ่มเดช 

 ๕ จาสิบเอก ธงไชย  ช่ําชอง 

 ๖ จาสิบเอก ธนันชัย  ฉิมพลีย 

 ๗ จาสิบเอก นพรัตน  เพ็ญศิริ 

 ๘ จาสิบเอก นัฐวุฒิ  บุศยพรรณ 

 ๙ จาสิบเอก นิรุต  จันทรเนียม 

 ๑๐ จาสิบเอก บัญชา  จมฟอง 

 ๑๑ จาสิบเอก ปรมินทร  จันทเขตต 

 ๑๒ จาสิบเอก พิษณุ  เชยตวน 

 ๑๓ จาสิบเอก โยธิน  รุงโรจน 

 ๑๔ จาสิบเอก วรธัช  ฟกเล็ก 

 ๑๕ จาสิบเอก วรวิทย  แกวสะอาด 

 ๑๖ จาสิบเอก วัชรากร  รูปงาม 



 หนา   ๑๔ (เลมท่ี  ๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗ จาสิบเอก วิโรจน  เนตรฝาง 

 ๑๘ จาสิบเอก ศุภวิชญ  พรํานัก 

 ๑๙ จาสิบเอก ศุภัชชัย  อะทะเทพ 

 ๒๐ จาสิบเอก เศรษฐศักดิ์  กองฟู 

 ๒๑ จาสิบเอก สามารถ  ขาวสะอาด 

 ๒๒ จาสิบเอก อภิชาติ  กุนอก 

 ๒๓ จาสิบเอก อรรถพล  จุยวรามิตร 

 ๒๔ จาสิบเอก เอนกชัย  ภูถาวร 

 ๒๕ พันจาเอก คุณากร  แตงสาขา 

 ๒๖ พันจาเอก ชาญชัย  สุสุวรรณ 

 ๒๗ พันจาเอก ณรงคพร  สุวรรณวาสี 

 ๒๘ พันจาเอก ณรงคฤทธิ์  เทียนงาม 

 ๒๙ พันจาเอก ปราการ  บุญเกิด 

 ๓๐ พันจาเอก ภิญโญ  พูลเพ่ิม 

 ๓๑ พันจาเอก รณกรณ  ชัยรมณ 

 ๓๒ พันจาเอก อดิศักดิ์  นันทสารสุวรรณ 

 ๓๓ พันจาเอก อําพล  ศรแผลง 

 ๓๔ พันจาเอก อิศรา  อวมทิพย 

 ๓๕ พันจาเอก เอกสิทธิ์  พูลกระจาง 

 ๓๖ พันจาอากาศเอก กิตติภูมิ  พิศผล 

 ๓๗ พันจาอากาศเอก ชุติเดช  บุญปภาวิชญ 

 ๓๘ พันจาอากาศเอก ณธัชพงศ  สมบุตร 

 ๓๙ พันจาอากาศเอก ธรรมธัช  กุหลาบซอน 

 ๔๐ พันจาอากาศเอก นพดล  พลอยชื่นชม 

 ๔๑ พันจาอากาศเอก บํารุง  บุญอาจ 

 ๔๒ จาสิบตรี กรานต  สังคพร 

 ๔๓ จาสิบตรี กฤษณรินทร  พรรณรัตน 

 ๔๔ จาสิบตรี กิตติภพ  อุดมศิลป 

 ๔๕ จาสิบตรี โกศล  สายเพ็ชร 

 ๔๖ จาสิบตรี จักรภัทร  สุทธิไส 

 ๔๗ จาสิบตรี ชัยณรงค  บุญจันทร 

 ๔๘ จาสิบตรี เชาววัศ  ชนะพงศนิธิกุล 

 ๔๙ จาสิบตรี ไชยวัฒน  เพชรหญีต 

 ๕๐ จาสิบตรี ฐานัจฉริย  บัวแกว 

 ๕๑ จาสิบตรี ณัฐพล  บุนนาค 

 ๕๒ จาสิบตรี ดนัย  วันจะกา 

 ๕๓ จาสิบตรี ดาวรุง  ศรีแกว 

 ๕๔ จาสิบตรี เดชาธร  กอพุทธคุณ 

 ๕๕ จาสิบตรี ตามพงศ  สวางประเสริฐ 

 ๕๖ จาสิบตรี เทเวศ  เรืองกระโทก 

 ๕๗ จาสิบตรี ธนัญชัย  แกวปานกัน 

 ๕๘ จาสิบตรี ธนัท  สินธุสุข 

 ๕๙ จาสิบตรี นิติพงษ  บัวแกว 

 ๖๐ จาสิบตรี นิยม  ศูนยทัณฑ 

 ๖๑ จาสิบตรี บุญสงค  ทวมเทศ 

 ๖๒ จาสิบตรี ปฏิพัทธ  แสนเจริญสมบัติ 

 ๖๓ จาสิบตรี ประทาน  จันทรลอย 

 ๖๔ จาสิบตรี ปยะ  เอี่ยมเอิบ 

 ๖๕ จาสิบตรี พลวุฒิ  โตศิลปวุฒิ 

 ๖๖ จาสิบตรี พัลลภ  ธรรมวงศ 



 หนา   ๑๕ (เลมท่ี  ๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๗ จาสิบตรี พายุ  นิลสนธิ 

 ๖๘ จาสิบตรี พีราวัตร  ศรีสุวรรณ 

 ๖๙ จาสิบตรี ภคนันท  กรีมิน 

 ๗๐ จาสิบตรี มนตรี  ศรีประชา 

 ๗๑ จาสิบตรี ยศกร  ภูพวง 

 ๗๒ จาสิบตรี วงษวิทย  ลุนปุย 

 ๗๓ จาสิบตรี วัชรพล  ฉิมพาลี 

 ๗๔ จาสิบตรี วัชระ  สิมเสมอ 

 ๗๕ จาสิบตรี ศราชัย  แจงพูล 

 ๗๖ จาสิบตรี ศราวุธ  ดาวศรี 

 ๗๗ จาสิบตรี ศักรินทร  ดอกล่ันทม 

 ๗๘ จาสิบตรี ศุภฤกษ  สิงหธวัช 

 ๗๙ จาสิบตรี สกลพล  กลอมเกลา 

 ๘๐ จาสิบตรี สนทรรศน  มวงนาค 

 ๘๑ จาสิบตรี สมพงษ  ธีรพรอมรกุล 

 ๘๒ จาสิบตรี สิทธิโชค  ศรีกาญจน 

 ๘๓ จาสิบตรี สุพจน  บุญวัฒน 

 ๘๔ จาสิบตรี สุรเชษฐ  ทะลิ 

 ๘๕ จาสิบตรี อานนท  ปนเงิน 

 ๘๖ พันจาตรี ชยุต  เปรมศรี 

 ๘๗ พันจาตรี ชูศักดิ์  สุวรรณา 

 ๘๘ พันจาตรี ภัสติ  พาแหง 

 ๘๙ พันจาอากาศตรี กิตติธัช  ชัยชนะ 

 ๙๐ พันจาอากาศตรี ณรงคชัย  ปะวะเก 

 ๙๑ พันจาอากาศตรี ณัฐนันท  สุขอวม 

 ๙๒ พันจาอากาศตรี ธีรยุทธ  ธาระหาญ 

 ๙๓ พันจาอากาศตรี วันชัย  รุงเรือง 

 ๙๔ พันจาอากาศตรี อัมรินทร  แสงนวน 

 ๙๕ พันจาอากาศตรี เอกอรุณ  แทงทอง 

 ๙๖ จาสิบเอกหญิง กัญญา  ตะกรุดสงฆ 

 ๙๗ จาสิบเอกหญิง กาญจนา  อุนใหผล 

 ๙๘ จาสิบเอกหญิง ฉวีวรรณ  สังขจุย 

 ๙๙ จาสิบเอกหญิง ณัฎฐณิฐชา  เกษร 

 ๑๐๐ จาสิบเอกหญิง นงลักษณ  แกวทอง 

 ๑๐๑ จาสิบเอกหญิง นฤมล  ธรรมสิน 

 ๑๐๒ จาสิบเอกหญิง นุชจะรีย  วงเขียม 

 ๑๐๓ จาสิบเอกหญิง ปกรณทอง  บุญมี 

 ๑๐๔ จาสิบเอกหญิง ภันฑิลา  ศรีพงษเพลิด 

 ๑๐๕ จาสิบเอกหญิง มณีรัตน  สารุ 

 ๑๐๖ จาสิบเอกหญิง รัตติญา  สุนทรเกษม 

 ๑๐๗ จาสิบเอกหญิง วรฤทัย  สอาดรัตน 

 ๑๐๘ จาสิบเอกหญิง สุนิษา  รุงเรือง 

 ๑๐๙ จาสิบเอกหญิง สุมาลี  เขียวพรหมมาศ 

 ๑๑๐ พันจาเอกหญิง ขวัญอุไร  อุดมพันธ 

 ๑๑๑ พันจาเอกหญิง ชญาดา   

  ยอดมานะพงศ 

 ๑๑๒ พันจาเอกหญิง วิไลรัตน  พันธุพืช 

 ๑๑๓ พันจาเอกหญิง ศิริพร  พงษภมร 

 ๑๑๔ พันจาเอกหญิง สุรียรัตน   

  ลดาวัลย ณ อยุธยา 



 หนา   ๑๖ (เลมท่ี  ๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๕ พันจาอากาศเอกหญิง ชัชญาดา   

  ศรีพยัคฆ 

 ๑๑๖ พันจาอากาศเอกหญิง นงนุช   

  มาตทวงษ 

 ๑๑๗ จาสิบโทหญิง พนิดา  อุดมสินธุ 

 ๑๑๘ พันจาโทหญิง ณัฏฐกันย  นนทสิทธิ์ 

 ๑๑๙ พันจาโทหญิง สุภาวดี  ชาติสุวรรณ 

 ๑๒๐ จาสิบตรีหญิง กนกวรรณ  ศรีษะรเกษ 

 ๑๒๑ จาสิบตรีหญิง คํานึง  ดุลยวารีทรัพย 

 ๑๒๒ จาสิบตรีหญิง ชนัดดา  ปนคุม 

 ๑๒๓ จาสิบตรีหญิง ชัชสุดา  วงศวิวัฒน 

 ๑๒๔ จาสิบตรีหญิง นัฐกานต  โปทาหลี 

 ๑๒๕ จาสิบตรีหญิง นัฐกานต  วะโหรัมย 

 ๑๒๖ จาสิบตรีหญิง ประภาพร  นาคชู 

 ๑๒๗ จาสิบตรีหญิง ปยะพร  หวยหงษทอง 

 ๑๒๘ จาสิบตรีหญิง ปุณยนุช  โสรัมย 

 ๑๒๙ จาสิบตรีหญิง ภัทราพร  โลหิตนาว ี

 ๑๓๐ จาสิบตรีหญิง วรรณิสา  สิทธาจารย 

 ๑๓๑ จาสิบตรีหญิง สมอราม  ลีจํานงค 

 ๑๓๒ จาสิบตรีหญิง สุมาลัย  ศรีสลุง 

 ๑๓๓ พันจาตรีหญิง ธันยพัตน  เครืองรัมย 

 ๑๓๔ พันจาตรีหญิง ธารารัตน  เครือกลัด 

 ๑๓๕ พันจาตรีหญิง มีนาวรรณ  คดีรักษ 

 ๑๓๖ พันจาตรีหญิง วสุ  กล่ินประชา 

 ๑๓๗ พันจาตรีหญิง วิชชุดา  จันทรสุวรรณ 

 ๑๓๘ พันจาตรีหญิง ศศิพิมล  เชือดกิ่ง 

 ๑๓๙ พันจาตรีหญิง สายชล  สระเสริม 

 ๑๔๐ พันจาอากาศตรีหญิง ดวงสมร   

  รุจิวรรณ 

 ๑๔๑ พันจาอากาศตรีหญิง เนตรนภา   

  เพ็ญเพียร 

 ๑๔๒ พันจาอากาศตรีหญิง พชรมล   

  ทอดสนิท 

 ๑๔๓ พันจาอากาศตรีหญิง อชิรณัญช   

  พันธประดิษฐ 

กองบญัชาการกองทัพไทย 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒๑  ราย) 

 ๑ พันเอก กาญจนะดิษฐ  ใยเกตุ 

 ๒ พันเอก เกรียงไกร  ประดิษฐ 

 ๓ พันเอก เกรียงศักดิ์  นิลจุลกะ 

 ๔ พันเอก จิรายุ  จิตธรรม 

 ๕ พันเอก จีรศักดิ์  เคนทวาย 

 ๖ พันเอก เจริญ  ปานปลอด 

 ๗ พันเอก ชวลิต  เกตุอรุณ 

 ๘ พันเอก ชัยวัฒน  โชติยานนท 

 ๙ พันเอก ชิตพล  แกวพรหม 

 ๑๐ พันเอก ฑีฆายุ  เสนานิกรม 


