บัญชีรายชื่อข้าราชการผูข้ อพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ประจาปี พ.ศ.2560
(เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเมื่อ 5 ธ.ค.2559) และ (เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเมื่อ 28 ก.ค.2560)

1 พันเอก กฤษฎา บุญวัฒน์
2 พันเอก กฤษณ์ เฉลิมแสนยากร
3 พันเอก กลยุทธ งามโชคชัย
4 พันเอก การุ ณย์ สุ ริยวงศ์พงศา
5 พันเอก กิตตินนั ท์ ขวัญคง
6 พันเอก กิตติพงษ์ พันธุ์ใจธรรม
7 พันเอก กิตติภพ พุม่ แก้ว
8 พันเอก กิรชิต คุณาวงศ์
9 พันเอก เกียรติศกั ดิ์ ร่ วมทอง
10 พันเอก ขจรศักดิ์ พูลโพธิ์ ทอง
11 พันเอก ขวัญชัย แย้มขวัญยืน
12 พันเอก คณิ ต โพธิ โชติ
13 พันเอก คทาวุธ ขจรกิตติยทุ ธ
14 พันเอก คนองเดช มีดี
15 พันเอก ครองพล โลหะชาละ
16 พันเอก โฆษิต มารอด
17 พันเอก จรัญ ดุษฎี
18 พันเอก จรัส วาดเขียน
19 พันเอก จิรานุวฒั น์ ศักดิ์เสื อ
20 พันเอก เจษฎา ศรี หมอก
21 พันเอก ฉัตรชัย ดวงรัตน์
22 พันเอก ชยพณัฐ วิริรัตน์
23 พันเอก ชัชชาญ กอบกุลธนชัย
24 พันเอก ชัยภัทร พลินสุ ต
25 พันเอก ชัยวัฒน์ คาน่าน

กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
ทวีติยาภรณ์ชา้ งเผือก
26 พันเอก ชัยวัฒน์ ชาแก้ว
27 พันเอก ชัยวัฒน์ ปานคา
28 พันเอก ชาคริ ต ปรุ งสุ วรรณ์
29 พันเอก ชาญชัย ตันศิริ
30 พันเอก ชายันต์ เกตุกลัด
31 พันเอก ชินณพงศ์ จุลาณุกะ
32 พันเอก ชุติเดช ทองพูล
33 พันเอก เชาวลิต พบจันอัด
34 พันเอก โชคศักดิ์ อัยสานนท์
35 พันเอก ไชยวัฒน์ โสดา
36 พันเอก ณฐภณ สุกกสังค์
37 พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ สุ บิน
38 พันเอก ณรงค์ศกั ดิ์ ทับขา
39 พันเอก ณัฐพงษ์ นัยชิต
40 พันเอก ณัฐวุฒิ ดวงจรัส
41 พันเอก ดารงค์ จันทร์ กาบ
42 พันเอก ต้นตนัย นาเบญจพล
43 พันเอก ทวีศกั ดิ์ บุญรักษา
44 พันเอก เทอดศักดิ์ ใจอารี ย ์
45 พันเอก ธนพัฒน์ สุ วรรณ์หงษ์
46 พันเอก ธนากร อินอ่อน
47 พันเอก ธวัชชัย ขจรกลิ่น
48 พันเอก ธวัชชัย สุ พรรณ
49 พันเอก ธี รเดช กลัมพสุ ต
50 พันเอก ธี รเดช เนตรศิริ
ท.ช.
บุรุษ

1 - 50
50 สตรี 0
รับรองถูกต้อง
(ลงชื่อ) พันโท
(กิติพนธ์ ศักดิ์มณี )
ตาแหน่ง หน.สิ ทธิ กาลังพล กสป.สบป.สบ.ทหาร

หน้า 2
51 พันเอก นพพล บรรพสุ ทธิ์
52 พันเอก นรชิต ตันศิริ
53 พันเอก นาวิน ฟุ้ งลัดดา
54 พันเอก นิ รุจ ดวงปัญญา
55 พันเอก บงการ กาญจน์มาลัย
56 พันเอก บดีศร จิตต์บญ
ุ เหลือ
57 พันเอก บุรี บุญวรรณ
58 พันเอก ประทีป ธานี
59 พันเอก ประเทือง ปิ ยกะโพธิ์
60 พันเอก ประพาส อรัญกูล
61 พันเอก ประเสริ ฐ โชติช่วง
62 พันเอก ประหยัด พูลผล
63 พันเอก ปวัน บุญบันดาล
64 พันเอก พงศ์ธร ปรี ดิพนั ธุ์
65 พันเอก พัสพ์ วงษ์รวินนั ท์
66 พันเอก พิชยั สุ ริยะสุขประเสริ ฐ
67 พันเอก พิสิษฐ์ ผิวเกลี้ยง
68 พันเอก เพชรพนม โพธิ์ ชัย
69 พันเอก ไพศาล บุนนาค
70 พันเอก ภาคภูมิ ดอกไม้
71 พันเอก ภาคภูมิ พิมานเทพ
72 พันเอก มงคล นวลอนันต์
73 พันเอก มนต์ชยั ประมวลธน
74 พันเอก มนต์รัตน์ รัตนวานิ ช
75 พันเอก มนตรา นครเขตต์

76 พันเอก มานพ ตรี ธารทิพย์รัตน์
77 พันเอก เมธา ปาละกูล
78 พันเอก เมธี ไตลังคะ
79 พันเอก ยุทธศักดิ์ พรหมทา
80 พันเอก รณกร แพทย์ประสิ ทธิ์
81 พันเอก รพีพฒั น์ สุ ทธิ วงศ์
82 พันเอก ร่ มไทร วงษ์เจริ ญ
83 พันเอก เริ งศักดิ์ สุขสมคุณ
84 พันเอก วรวิทย์ พงศ์ไพจิตร
85 พันเอก วราวุธ สี ดาพาลี
86 พันเอก วริ ทธิ์ เสื อยาง
87 พันเอก วสันต์ รัตนกุญชร
88 พันเอก วัชรชัย บรรจงปรุ
89 พันเอก วัชรพล พรหมเสนา
90 พันเอก วันฉัตร แสงสว่าง
91 พันเอก วิฑูรย์ โชติสาร
92 พันเอก วิฑูรย์ ท่าฉลาด
93 พันเอก วิฑูรย์ รวยสวัสดิ์
94 พันเอก วิรัตน์ ศรี ดี
95 พันเอก วีรวัฒน์ รัตนพันธ์
96 พันเอก วีระไชย เหเตโชดม
97 พันเอก วีระศักดิ์ ท่างาม
98 พันเอก วุฒิศกั ดิ์ วิริยราชวัลลภ
99 พันเอก วุทธิ ศกั ดิ์ เพียรพยุห์
100 พันเอก ศรสิ ทธิ์ บรรหารศุภวาท
ท.ช.

51

บุรุษ

- 100

50 สตรี 0
รับรองถูกต้อง

(ลงชื่อ) พันโท
(กิติพนธ์ ศักดิ์มณี )
ตาแหน่ง หน.สิ ทธิ กาลังพล กสป.สบป.สบ.ทหาร

หน้า 3
101 พันเอก ศรัณธ์ชยั ทิพย์ปัญญา

126 พันเอก สุ พจน์ มิตรโพธิ์ ทอง

102 พันเอก ศักชาญเดช จิรัตถิติกุล

127 พันเอก สุ พจน์ สุ วรรณศรี

103 พันเอก ศักดาวุฒิ กุมารสิ งห์

128 พันเอก สุ วฒั น์ พิศุทธ์นรนันท์

104 พันเอก ศักดิ์ชาย บุญสอน
105 พันเอก ศิวดล นนท์ชยั วัฒน์
106 พันเอก ศิวะ หว่างอากาศ
107 พันเอก ศุภมิตร ธรรมศิริ
108 พันเอก สกรรจ์ อุ่นสุ ข
109 พันเอก สมบัติ น้ าดอกไม้
110 พันเอก สมพงษ์ อารี พงษ์
111 พันเอก สมภพ พวงสุ วรรณ
112 พันเอก สมรรถปกรณ์ อินทรขาว
113 พันเอก สมศักดิ์ บารุ งศิลป์
114 พันเอก สมัคร เอ็นดู
115 พันเอก สราวุธ ทองสิ มา
116 พันเอก สโรช พารอด
117 พันเอก สานิ ตย์ ซ้ายขวัญ
118 พันเอก สาเร็ จ เนียมศรี
119 พันเอก สิ ทธิ ชยั จันทรโชติ
120 พันเอก สิ ทธิ ชยั เสาวคนธ์
121 พันเอก สุ กริ ช ลาภเกรี ยงไกร
122 พันเอก สุ ชิน เรื องสุ วรรณ
123 พันเอก สุ ทธิ ชยั กิจประเสริ ฐ
124 พันเอก สุ ทศั น์ มานะกิจ
125 พันเอก สุ ธี ยรรยงเวโรจน์

129 พันเอก สุ วิชย์ ทรัพย์ขา
130 พันเอก อนุชิต นพตระกูล
131 พันเอก อภิชาติ ชูเกียรติตกุล
132 พันเอก อภิสิทธิ์ วงศ์บวั แก้ว
133 พันเอก อัครพล นุ่มนาม
134 พันเอก อัครพล อินสว่าง
135 พันเอก อาร์ม สมรรคะบุตร
136 พันเอก อานวย สิ นสมบัติ
137 พันเอก อุดมศักดิ์ เกียรติเจริ ญเสรี
138 พันเอก เอกชลิต สยังกูล
139 พันเอก เอกภพ ภาณุมาศตระกูล
140 พันเอก เอกรัฐ เพชรสม
141 นาวาเอก จตุพล โฉมทองดี
142 นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม
143 นาวาเอก ชัยยงค์ ภวังค์ทศั น์
144 นาวาเอก ธนะเมศฐ์ บุราณเศรษฐกมน
145 นาวาเอก ภูวดล วรสิ นธุ์
146 นาวาเอก วชิรวิทย์ นรอ่อน
147 นาวาเอก สุ รสันต์ คงสิ ริ
148 นาวาอากาศเอก กรกฤต อารี กุล
149 นาวาอากาศเอก กรเอก ศรี สมบุญ
150 นาวาอากาศเอก จีโรจน์ นาคจีน
ท.ช.
บุรุษ

101 - 150
50 สตรี 0
รับรองถูกต้อง
(ลงชื่อ) พันโท
(กิติพนธ์ ศักดิ์มณี )
ตาแหน่ง หน.สิ ทธิ กาลังพล กสป.สบป.สบ.ทหาร

หน้า 4
151 นาวาอากาศเอก ชิติวฒั น์ บุญโสภา
152 นาวาอากาศเอก ชูศิลป์ รังสรรค์
153 นาวาอากาศเอก ณัฐพัชร์ เรื องมณี ญาต์
154 นาวาอากาศเอก ทัศนะ มานิตย์
155 นาวาอากาศเอก บุญธรรม ชูสกุล
156 นาวาอากาศเอก ปัญญา ศรี สิงห์
157 นาวาอากาศเอก พงศ์วุฒิ เอี่ยมละออ
158 นาวาอากาศเอก พลชัย มาลัยวงศ์
159 นาวาอากาศเอก ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์
160 นาวาอากาศเอก วิทยา เสื อคง
161 นาวาอากาศเอก วิวฒั น์ การะเกตุ
162 นาวาอากาศเอก สัมฤทธิ์ กิตติบดีสกุล
163 นาวาอากาศเอก สาดิศย์ พริ้ งประยูร
164 นาวาอากาศเอก สิ ทธิ ศกั ดิ์ จันทรโชติ
165 นาวาอากาศเอก อนุชา เครื อประดับ
166 นาวาอากาศเอก อาทิตย์ เจนจบสกลกิจ
167 พันเอกหญิง กฤตยา วัฒนาภิรมย์
168 พันเอกหญิง กัญญาพร บูรณปรี ชา
169 พันเอกหญิง กิติพร อิศรภักดี
170 พันเอกหญิง จริ ยา วิชยั กุล
171 พันเอกหญิง จุฑาทิพย์ สี วะรา
172 พันเอกหญิง เจษฎา วงษ์ประกอบ
173 พันเอกหญิง ชนาธิ ป ศิริสุนทร
174 พันเอกหญิง ชลาธิ ป ทองขาว
175 พันเอกหญิง ทิพาพร แดงมาศ

176 พันเอกหญิง นราวดี เกิดจงรักษ์
177 พันเอกหญิง นาตยา คุม้ ครอง
178 พันเอกหญิง ปวียภ์ ทั ร์ สมประสงค์
179 พันเอกหญิง ปาริ ชาติ แจ้งการดี
180 พันเอกหญิง พรพิมล สัมมาทัต
181 พันเอกหญิง พรรนิ ภา พิบลู ทิพย์
182 พันเอกหญิง พัชรา เชื้อเย็น
183 พันเอกหญิง พัชริ นทร์ ชีวะกานนท์
184 พันเอกหญิง พัตรา พงษ์พานิช
185 พันเอกหญิง พันธ์พิมล มาลีแย้ม
186 พันเอกหญิง พูลทรัพย์ สุ บรรณรัตน์
187 พันเอกหญิง เพชรไพลิน ศรี เพชร
188 พันเอกหญิง มัณฑนา รอดจันทร์
189 พันเอกหญิง ยุพา เฟื่ องชูนุช
190 พันเอกหญิง รัชฤนันท์ ใจอ่อน
191 พันเอกหญิง รุ่ งนภา กีรกะจินดา
192 พันเอกหญิง ลาวัณย์ จุลพัลลภ
193 พันเอกหญิง วชิราภรณ์ สมุทรักษ์
194 พันเอกหญิง วรพรรณ คะรุ รัมย์
195 พันเอกหญิง วรรธนา หวังเพ็ชรงาม
196 พันเอกหญิง วราภรณ์ สมศิริ
197 พันเอกหญิง ศจีมาศ พรหมเวช
198 พันเอกหญิง ศศิธร ทันศรี
199 พันเอกหญิง ศศิธร วัทโล
200 พันเอกหญิง สิ ริลกั ขณ์ ศิริสมั พันธ์

ท.ช.
บุรุษ

151 - 200
15 สตรี 35
รับรองถูกต้อง
(ลงชื่อ) พันโท
(กิติพนธ์ ศักดิ์มณี )
ตาแหน่ง หน.สิ ทธิ กาลังพล กสป.สบป.สบ.ทหาร

หน้า 5
201 พันเอกหญิง สุกญั ญา ภูมิอคั รโภคิน
202 พันเอกหญิง สุชารัตน์ คงสมบูรณ์
203 พันเอกหญิง สุประวีณ์ ศรี สมั ฤทธิ์
204 พันเอกหญิง สุภาพร ปาละวัธนะกุล
205 พันเอกหญิง สุมารี กรรณ์เจียก
206 พันเอกหญิง สุรใจ เอื้อกิจ
207 พันเอกหญิง อรวี เสื อไพฑูรย์
208 พันเอกหญิง อัจฉรา เหมชะญาติ
209 พันเอกหญิง อุบล ชมเชย
210 นาวาเอกหญิง กมลวรรณ ชีวจาเริ ญ
211 นาวาเอกหญิง จารุ จนั ทร์ แสงโชติ
212 นาวาเอกหญิง จินตนา ทรัพย์หิรัญ
213 นาวาเอกหญิง ชญาณ์นนั ท์ เพิม่ ทรัพย์
214 นาวาเอกหญิง ชนานันท์ พงษ์พานิช
215 นาวาเอกหญิง ทิพวรรณ สุขสมบูรณ์
216 นาวาเอกหญิง พัชริ นทร์ เกษกมล
217 นาวาเอกหญิง ยุพาพรรณ วงษ์ดนตรี
218 นาวาเอกหญิง เรื องอุไร รักษ์หิรัญ
219 นาวาเอกหญิง วงเดือน อินทวิชยั
220 นาวาเอกหญิง วสุภา ซื่อจรรยาพงษ์
221 นาวาเอกหญิง วิชุดา เจริ ญเกียรติ
222 นาวาเอกหญิง ศุลีพร คาเครื่ อง
223 นาวาเอกหญิง สุ ชาดา ทองสุ ข
224 นาวาเอกหญิง สุ ชาดา สุพฒั น์วงศ์
225 นาวาเอกหญิง เสาวลักษณ์ ทองทับ

226 นาวาเอกหญิง อรสา พัฒนพิทกั ษ์
227 นาวาเอกหญิง อังสนา ลีลาภัทร
228 นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่ งสว่าง
229 นาวาอากาศเอกหญิง กรรณิ กา ภูมิรักษ์
230 นาวาอากาศเอกหญิง แก้วตา ปาวา
231 นาวาอากาศเอกหญิง จันทร์ ฉาย จันทร์ แทน
232 นาวาอากาศเอกหญิง จินตนา แย้มโอวาท
233 นาวาอากาศเอกหญิง โฉมเฉลา ศรี วงศ์ธรรม
234 นาวาอากาศเอกหญิง ดรุ ณี ประสานพรรณ์
235 นาวาอากาศเอกหญิง ธนาสิ ริ คาพา
236 นาวาอากาศเอกหญิง นัยนา ศิกษมัต
237 นาวาอากาศเอกหญิง นาฏนภางค์ เทพรพ
238 นาวาอากาศเอกหญิง นุชชาลี ศิริทรัพย์
239 นาวาอากาศเอกหญิง พนัชกร สงวนวงษ์
240 นาวาอากาศเอกหญิง มนทิกา พร้อมมูล
241 นาวาอากาศเอกหญิง มัลลิกา เชื้อนาม
242 นาวาอากาศเอกหญิง วรางคณา เอี่ยมปิ่ น
243 นาวาอากาศเอกหญิง วันเพ็ญ งามสง่า
244 นาวาอากาศเอกหญิง วาทินี สวัสดิ์ชุมพล
245 นาวาอากาศเอกหญิง สายชล วิมลมุข
246 นาวาอากาศเอกหญิง สิ รินาถ ฟองวัฒนานนท์
247 นาวาอากาศเอกหญิง สุ ทธาวัณย์ โกมลทัต
248 นาวาอากาศเอกหญิง อนงค์ สาณศิลปิ น
249 นาวาอากาศเอกหญิง อภิรดี กุญชร ณ อยุธยา
250 นาวาอากาศเอกหญิง อรทัย โพธิ สุข
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