เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
ประจาปี ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เกี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ ากว่ า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้ งสิ้ น ๗๗๑,๗๓๐ ราย
ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หน้า ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

นายนวพัฒน์ ลาดวน
นายนาพล ฉิมมงคล
นายปืน ใจเอื้อ
นายพันทิวา อรมาศ
นายพิศาล ผางจันทร์ดา
นายรณชิต ชานาญนาค
ว่าที่ร้อยตรี วีรยุทธ อินทุวงศ์
นายศุภกิจ พูลสวาท
นายสมพร สายโสภา
นายสมศักดิ์ สมาทอง
นายสุบรรณ คะเนนิน
นายสุภมิตร ประทุมชัย
นายอรรถสิทธิ์ ไววิธี

นายอิทธิพล เภารอด
นายเอกลักษณ์ พรหมบุตร
นางสาวกมลชนก คากลาง
นางสาวนงคราญ จักรน้อย
นางสาวนลินี จั่นสุดแถว
นางสาวพาวิณี สุวรรณ
นางสาวภวิษย์พร คันธเลิศ
นางสาวภัสรี กันตา
นางสาวรุ่งฤดี มั่นคง
นางสาวสุวรรณี พิมูลชาติ
นางสาวอังคณา อ่อนสลุง
นางสาวอุษา จานงค์ภักดิ์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้าราชการ
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๖๒๔ ราย)
นายกนก กองทอง
๑๑ นายกังสดาล เสนาไชย
นายกรกช ชิระปัญญา
๑๒ นายกันต์พจน์ ทราบกิ่ง
นายกรภัทร ภัทรธนาภินันท์
๑๓ นายกัมปนาท แสนใจบาล
นายกรีฑา จินดาวงศ์
๑๔ นายกิตติกร พิบูลย์เศรษฐ์
นายกฤตานน สุวรรณโชติ
๑๕ นายกิตติคุณ ประสาทเขตต์การ
นายกฤษณ อุปริสัจกุล
๑๖ นายเกรียงศักดิ์ กานิล
หม่อมหลวงกฤษณ์กมล กมลาศน์
๑๗ สิบตารวจเอก เกษม กลิ่นชิด
ว่าที่ร้อยตรี กฤษติพงศ์ มัตนามะ
๑๘ นายโกมินทร์ อินรัสพงศ์
นายกฤษธารง รัตนะธารงพรรณ
๑๙ นายโกสินทร์ แสงสอาด
ว่าที่ร้อยตรี ก้องเกียรติ นัยนาประเสริฐ
๒๐ นายไกพัล รัตนสุนทร

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

นายไกรวัลย์ เฮงพนมทิพย์
นายขันเมือง ศรีปิ่นเป้า
นายเขต สอนนอก
นายคชา พรหมช่วย
นายคณิต สมัน
นายคุณทน บุญวงศ์
นายคุณากร เชษฐวงกรณ์
นายจรัส ตั้งวงศ์ชูเกตุ
นายจักรกฤษณ์ นะดี
นายจักรพงศ์ ปฐมวิวัฒน์
นายจักรพงษ์ ไชยโยธา
นายจักรพันธ์ ประดับกูล
นายจักรพันธ์ เพชรชู
นายจักราชัย นามงาม
พันจ่าตรี จักษ์กรี ขจรจิตร์
นายจิรพัฒน์ น้อยเพ็ง
นายจิรภัทร ชุ่มปิว
นายจิรเมธ บัวงาม
นายจิระ ภักดี
นายจีรศักดิ์ อธิยะ
นายเจตนิพัทธ์ ยอดเครือ
นายเจริญ พุ่มผะกา
นายชนากุณ เสมอภาค
นายชรินทร์ ส่องสพ
นายชัยชนะ โขงจาปา

หน้า ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายชัยชนะ ดาศรีสวัสดิ์
นายชัยยุทธ์ แกล้วทนงค์
นายชัยวรรณ รัตนวีระพันธุ์
นายชาญชัย หงษ์ไทย
นายชานนท์ วงษ์พจนี
นายชินกร ดีสุยา
นายชินพัฒน์ บุญสาร
นายเชษฐ์ สุขม่วง
นายไชยยา รังษา
นายซัมซูดีน กอแล
นายญาณกร ไพบูลย์
นายณรงค์ศักดิ์ สุขสาราญ
นายณัฏฐรัชต์ อ้นประวัติ
นายเดชา ภัทรพงศ์บัณฑิต
นายต้องการ สุขเหลือ
นายทนง พงษ์ธีรวัฒน์
นายทนงศักดิ์ อันไกรฤทธิ์
นายทรงวุฒิ เรืองสิริภคกุล
นายทรรศน์ธรรม ภูวรัตนโชติ
นายทองษาร์ อสิพงษ์
นายทักษ์ บัวใหญ่
นายเทพสุริยา สะอาด
นายธงฉาน สุวรรณรักษา
นายธนกฤต บัวเขียว
นายธนกฤต วิเศษฤทธิ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

นายธนนิติ บุญปก
นายธรรมนูญ บัณฑิตวิศาล
นายธัชชัย สุขหุ้ม
สิบตารวจตรี ธานินทร์ เหลือสืบชาติ
นายธิติ ดอกแก้ว
นายธิติวัฒน์ สงข์ทอง
นายธีรเณศ แสงแป้น
นายธีรพัฒน์ ธีรประภาส
นายธีรพันธุ์ รื่นกลิ่นจันทร์
นายธีรวัฒน์ สนิทชน
นายธีรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
นายธีรศักดิ์ สมมิตร
นายธีระศักดิ์ วันเมืองเก่า
นายนครไชย์ สิงห์กลิ่นขจร
นายนพคุณ ฉัตรจินดา
นายนพดล เพียเอีย
สิบตารวจเอก นพพร ใจพิมพ์สว่าง
นายนพรัตน์ ศรีพวก
นายนภาดล แย้มมณฑา
นายนฤดม ตั้งแต่ง
นายนฤพงศ์ จันทร์หอม
นายนัฐพงษ์ กันทะมา
นายนิพนธ์ คชกาญจน์
นายบรรประชา ชัยนาท
นายบัญญัติ ภู่สาย

หน้า ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายบัณฑิต รอดมาก
นายบันลือศักดิ์ สุนทร
นายบุคคอรี หัดหมัน
นายบุญชนะ เรืองชู
นายบุญฤทธิ์ เกตุจานงค์
นายปฐวี บุบผาพ่วง
นายปณชัย ตาวะธนานนท์
นายปรเมศวร์ โตอดิเทพย์
นายประทิน ชื่นจิตต์
นายประทีป ดอกนารี
นายประธาน จันทร์โพธิ์
นายประพิณ โตริ
นายประวิตร ริมสกุล
นายประสงค์จิต บุตรสาลี
นายปรีชา ไชยเสน
พันจ่าโท ปรีชา ประภาแก้ว
นายปิยวัฒน์ ดวงเทียน
นายปิยะ คังกัน
นายปิยะ ล้วนเส้ง
นายเผด็จ ขาเพ็ง
นายพงค์พันธ์ กาญจนศิริ
นายพงศ์เพชร เพชรทอง
นายพรรษิษฐ์ พรรณจิตต์
นายพรศิลป์ บุญมณี
นายพสธร พังแสงสุ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕

นายพสิษฐ์ เกิดขวัญ
นายพิชญากรณ์ มีสีเมือง
นายพิชา วรรณลักษณ์
นายพิพัฒน์ บุญรัตน์
นายพิมมนต์ อรัญพูล
นายพิษณุ ทองดี
นายพีรพงศ์ ทองคา
นายพีรภัทร ปวงอูป
นายพีรวิทย์ พงค์สุรชีวิน
นายพูลศักดิ์ จิตเจือจุน
นายไพฑูรย์ ยุบลนิตย์
นายไพบูลย์ ระวัง
นายภาคภูมิ มะลิวัลย์
นายภานุพงษ์ ประสมแก้ว
นายภูมิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน
นายภูริทัต กอลาบันหลง
นายภูวดล สาริบุตร
นายมนต์ชัย พันธุ์สวัสดิ์
นายมนสวรรค์ สืบศรี
นายมนัส ธนบุญรัตน์
นายยุทธนา หุมอาจ
นายยุทธศาสตร์ พันธุ์เขียน
นายรวิชญ์ จาปานุ้ย
นายรังสรรค์ วรรณเสน
นายราเชนทร์ สอนจันทร์

หน้า ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายฤทธิรณ แวอาแซ
นายลูไอ อาดา
นายวชิระ กลิ่นมาลี
ว่าที่พันตรี วรวิทย์ พันธุรัตน์
นายวรวุฒิ เหมทานนท์
นายวรวุธ พลทองมาก
นายวราชัย พันธุ์ทรัพย์
จ่าเอก วราพงษ์ รอดเที่ยง
นายวสันต์ ยอดศรี
นายวันชัย ชมฉ่า
นายวาสิฏฐ์ ศรีในบ้าน
นายวิทูร น้อยน้าคา
นายวิสุทธิ์ เล็กหีม
นายวีรชัย มีชม
นายวีรพันธุ์ จันทร์แก้ว
นายวีรศักดิ์ ลายดุล
นายวีระพันธ์ อุดร
นายวุฒิธรณ์ อาจต้น
นายวุฒิศักดิ์ มิตรเอียด
นายศิริรัตน์ บารุงเสนา
นายศุภชัย กระธรรมะ
นายศุภสิทธิ์ ทะคา
นายเศกรินทร์ แข็งฤทธิ์
นายเศรษฐพงศ์ แหล่งสท้าน
นายสมชาย พูนประสิทธิ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕

นายสมชาย ศรีเรือง
นายสัญติยากร พรมวัง
นายสันติชัย ทะริน
นายสาเริง ปรากฏรัตน์
นายสิริชัย ฉลองนันทชัย
นายสุธีระ ฤกษ์วัลย์
นายสุพจน์ ประยงค์หอม
พันจ่าเอก สุพจน์ ศิริภูธร
นายสุรพรรณ น้อยสุวรรณ
นายสุรพล เพ็งพันธ์
นายสุรสีห์ โพธิเจริญ
นายสุรัตน์ นุชอุทัย
นายสุรัตน์ สุทธิประภา
นายสุรินทร์ วงค์คม
นายสุวัฒน์ ครองเมือง
นายสุวัฒน์ ชัยรักษา
นายแสงจันทร์ ดวงระหว้า
นายโสภณ อินทรอุปถัมภ์
นายอภินันทน์ กสิโสภา
นายอภิวิชญ์ ธิรินทอง
นายอัครศักดิ์ เถาวัลย์ราช
นายอันวาร์ มูซอ
นายอัสมาน มูเด็ง
นายเอกยุทธ จักสี
นายเอกรัฐ ศรศักดา

หน้า ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกชนิภา ใจเกลี้ยง
นางกชพรรณ ชินศรีสุข
นางกชพรรณ สีสอน
นางกชวรรณ ชุมช่วย
นางกนกวรรณ เขียวชะอุ่ม
นางกนกวรรณ เจริญพงษ์
นางกนกอร จันทร์สอน
นางกนิษฐา ศรีพันธ์
นางสาวกรกฎ เหมืองทอง
นางกรรณิกา แก้วกุลบุตร
นางสาวกรรณิกา พลังฤทธิ์
นางสาวกรรนิการ์ ต๊ะเปา
นางสาวกรรยา แสนแพง
นางกฤติยา พิมพ์ชารี
นางสาวกฤษณา จอมทรัพย์
นางสาวกัญญาภัค ค้ามณีกุล
นางสาวกัญญา ยะชะระ
นางกัญญา สนิท
นางสาวกัญญาภัทร โชติประวิช
นางสาวกัญณาณัฏฐ์ พิไชยอ้น
นางสาวกัณฐิกา ออนศรี
นางกัลยา นาชัยเพชร
นางกัลยา วงศ์วานิช
นางกัลยาณี ปาละนิตย์
นางกัลยารัตน์ ศศิวิมลกาล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕

นางสาวกาญจนา บุญธรรมรัตน์
นางกาญจนา เมืองนิล
นางสาวกาญจนา วงค์ชมภู
นางกาญจนาภรณ์ โสภวงค์
นางกานต์รวี บุญญานุชสิรินันท์
นางกิ่งกาญจน์ ขุมทอง
นางสาวกิตติกา บุญมาไชย
นางสาวกิตติกานต์ รู้รอบดี
นางสาวกิตติยา กมลเวช
นางกิตติยา สุวรรณศรี
นางกิติยา สยามประโคน
นางกิติยาภรณ์ ทองหลิ้ม
นางกีรตา สุขโข
นางสาวกุลภรณ์ แก้วกล้า
นางกุลยาสิริ ณ เชียงใหม่
นางสาวกุลริศา ประพันธา
นางกุสุมาศ หมีทอง
นางสาวเกวลิน บัวสีดวงรักษ์
นางเกศรา หวังสะและฮ์
นางเกษสุดา อ่อนสนิท
นางสาวเกสรา สุวรรณ์
นางสาวเกียรติสุดา สีผาย
นางขวัญหล้า ป่าทอง
นางสาวเขมจิรา บวรศิริคุณ
นางสาวคงขวัญ ศรีบรรจง

หน้า ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางจรัสพร พรหมสุวรรณ
นางจันจิรา เพิ่มลาภ
นางสาวจันจีรา พรมงาม
นางจันทนา อยู่อิ่ม
นางจันทร์ฉาย เทียมดวงแก้ว
นางจันทร์เพ็ญ ไชยขันธ์
นางสาวจามรีย์ ภูเขาลาด
นางจารุ มิตราช
นางจารุณี รักสวนจิก
นางสาวจารุดา บุญธนรังสี
นางสาวจิตต์พิสุทธิ์ วิสุทธิ
นางสาวจิตตวดี จิตรบาเพ็ญ
นางสาวจินตนา ธารพานิช
นางจิรัชญา ศรีอภิมหาโชค
นางจิราภรณ์ คุ้มชนะ
นางสาวจิราภรณ์ พงศ์วัชร์
นางจีรารักษ์ อ่อนละออ
นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง
นางจุรี ยอดใส
นางสาวจุฬาลักษณ์ สุริยะเพ็ญ
นางสาวเจษฎาภรณ์ ยาหอม
นางเจษฎาภรณ์ เลียงสมบัติ
นางเจียมจิต นาถกร
นางสาวฉวีวรรณ ขาคา
นางสาวฉันทนา วานม่วง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕

หน้า ๒๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางชญาน์นันท์ เจริญพันธ์
นางชญานิษฐ์ พึ่งพุทธ
นางสาวชฎาธาร มะลินิล
นางสาวชนม์ณกรณ์ พงศ์พจธนกฤต
นางสาวชณัญชิดา บุดาสา
นางชนัญชิดา โสภารัตน์
นางสาวชนาภัทร ฉายาวงศ์
นางสาวชนิดาภา แก้วกระจาย
นางชยาภัสร์ นาคเป้า
นางชลกนก ขัติธะเสมา
นางชาลินีย์ สายแก้ว
นางสาวชิดชนก ศรีสุข
นางชินานาฏ เย๊ะ
นางสาวชิษณุชา จันทร์โสม
นางสาวชีวัน ปัญญาธนรัฏ
นางชุติมา ทานะมัย
นางชุติมา แสนสมบัติ
นางสาวฌุภิตา ปัญโญใหญ่
นางญะจิตร สุดดวง
นางฐายิกาพัชร์ ลิสวัสดิ์
นางสาวฐิติชัญญานันท์ สานใจวงค์
นางสาวฐิติมา ช่างไม้
นางสาวฐิติรัตน์ แย้มนวล
นางฑิภาธา จ้อยนุแสง
นางณัชชา กุลชาสมบัติ

๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณัฏฐพร โยรัมย์
นางณัฐชยา บรมสุขสิริวัฒนา
นางสาวณัฐธยาน์ ธรรมาณิชานนท์
นางณัฐมน พรมวงษ์
นางณัฐรินทร์ ปรียาวรวัฒน์
นางสาวณัฐวิมล เสือลาภ
นางสาวณิศาชล สันทาลุนัย
นางสาวดวงพร ทองรักษ์
นางสาวดวงสุดา นาเนกรังสรรค์
นางดวงหทัย โกมินทร์
นางดารารัตน์ คุ่มเคี่ยม
นางดาลัด แพทย์หลวง
นางเต็มดวง นมเกษม
นางเตือนใจ ทองคา
นางเตือนใจ แฟงจันทร์
นางทสมา ไตรสรณปัญญา
นางทัศนีย์ สุนันต๊ะ
นางทัศสุคนธ์ ณรงค์ราช
นางทัศสุวรรณ สายปะละ
นางทานิดา ศิลปะ
นางสาวธนพรรณ ธารงสมบัติ
นางสาวธนภรณ์ กาหลง
นางธนวรรณ ไชยวงษ์วัฒน์
นางธนิกา เหมกุล
นางธนิดา บุญสูง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕

หน้า ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางธนิดา ภูมิโคกรักษ์
นางสาวธัญจิรา สุนทรธนาวุฒิ
นางธัญชนก รักกมล
นางธัญญ์พัฒน์ พลเยี่ยม
นางสาวธัญญพัทธ์ ปัญญาศิริพัฒน์
นางธัญฑ์กมลภัคฬ์ สุวรรณโณ
นางธัญมาศ ปิตะพรหม
นางสาวธารณา พวงจันทร์หอม
นางสาวธิดาทิพย์ วาจาบัณฑิตย์
นางสาวธิดามาศ สระบัว
นางสาวนงลักษณ์ บุญดาราช
นางนพวรรณ สุดเสน่หา
นางสาวนราวดี เสาร์ทอง
นางนรินทร์รัตน์ สุวลักษณ์
นางสาวนรีรัตน์ พรมอุ
นางสาวนฤมล แก่นอินทร์
นางนวมลลิ์ เจริญเกียรติภักดี
นางนวลนารา สงเคราะห์สุข
นางนวลอนงค์ ฤทธิ์เลิศวิริยะ
นางสาวนัจภัค ไพฑูรย์สวัสดิ์
นางนัจรีพร ลครพล
นางสาวนัฐวีณ์ มีคุณวิเศษ
นางนันทิชา อักษร
นางสาวนันทิดา สูนประหัต
นางสาวนัยนา แหล่งหล้า

๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนาถวดี คงเอี่ยม
นางสาวน้าทิพย์ หิรัญวงศ์
นางสาวน้าอ้อย สัตย์ธรรม
นางสาวนิดารัตน์ จารุสิริวิทย์
นางนิตยา ลุนสาโรง
นางสาวนิพาพร พึ่งหล้า
นางนิ่มนวล ต่ายธานี
นางสาวนิ่มนวล มงคลวัจน์
นางนิยม สิทธิยากรณ์
นางนิรัชฎา เตียบน้อย
นางนิโลบล กองทอง
นางนีรนาท มณีฤทธิ์
นางสาวนุชรินทร์ สีนวล
นางนุชรีญา เสาร์แดน
นางนุสรา กุลธวัชศิริ
นางเนตรดาว ชูแก้ว
นางสาวเนาวรัตน์ สิงห์เล็ก
นางบังอร เจือจันทร์
นางบุณฑริก หิรัญบูรณะ
นางสาวบุรณี แพรโรจน์
นางบุษบา เมืองสนธิ์
นางเบญจมาภรณ์ วงศ์กาฬสินธุ์
นางสาวเบญจวรรณ วงค์ลือโลก
นางสาวเบญจวรรณ ไวยวุฒินันท์
นางปนัดดา ภูสมปอง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕

นางสาวปภัสรา สอนนอก
นางปภาวรินท์ ภูวิจิตร
นางประพาพร แก่นจันทร์
นางประภัสสร อัคพิน
นางประมวล สุวะศรี
นางประอรรัตน์ กาญจน์ธนภัทร
นางสาวปราณี ฉุ้นย่อง
นางปรียา หงษ์ทอง
นางสาวปรียาภัทร์ จันทร์ทิพย์
นางปัทมา ก้อนแหวน
นางสาวปัทมาพร ภูชิกะตัน
นางสาวปาริดา เอียดตรง
นางปิยนุช อุษณวศิน
นางสาวปิยาภรณ์ รอดขา
นางปุณยนุช ฉัตรธรรมกุล
นางปุณยนุช ไชยแก้ว
นางสาวปุณยนุช หลานวงศ์
นางสาวเปรมฤดี ชุ่มทวีพาณิชย์
นางผกา วิลัยราช
นางสาวผกาพรรณ สัมมาประสิทธิ์
นางผ่องศรี ประสาทเขตวิทย์
นางสาวผ่องศรี เพชราภา
นางสาวพจน์ภัทรา ภุชงคกุล
นางพจนารถ แก้วเพชร
นางสาวพนารัตน์ มะลิซ้อน

หน้า ๒๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพรชนันต์ ชัยพรหมนฤภัย
นางพรทิพย์ บัวทอง
นางพรประภา กรังสูงเนิน
นางพรพันธ์ จันทร์อินทร์
นางพรพิมล จงใจเทศ
นางพรพิมล สุวรรณศรี
นางสาวพรพิมล เส็งเจริญสุข
นางสาวพรรณวิภา พูลสวัสดิ์
นางพรรณี สุริยะกุล
นางสาวพรลภัส โชติษฐยางกูร
นางพรศิริ คุณวัฒนสิริ
นางสาวพวงเพ็ชร ยอดจันทร์
นางพัชมณฑ์ ศรีคา
นางสาวพัชรภรณ์ พงษ์อารี
นางสาวพัชรี ไคล้คง
นางพัชรีพร กุลีสูงเนิน
นางสาวพัฒนา วงศ์ธิมา
นางสาวพัทธ์ธีรา พรหมพิทักษ์
นางสาวพิกุล นาคชานาญ
นางสาวพิมพ์ชนก ธรรมโกศิษฐ์
นางพิมพ์นารา ชาญศรี
นางสาวพิมลพร บารุงกิจ
นางพิรานันท์ ยิ้มแฟน
นางพิศมัย สมเสนาะ
นางพีรญา ทองใบ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕

นางสาวพีรญา สุขธร
นางสาวพีรญา อาจเอื้อน
นางพูลทรัพย์ เบ้าธรรม
นางเพ็ญนภา สังยวน
นางสาวเพ็ญพรรณ ตุลาธร
นางสาวไพริน คงสุวรรณ
นางไพลิน แก้วสืบ
นางสาวเฟื่องลาภ ศรีสุริยชัย
นางภณิดา เสือกลิ่น
นางสาวภัคสุรีย์ นันตา
นางสาวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์
นางภัททิยา เอี่ยมเสริม
นางภัทรธิชา เครือมา
นางภาคินัย เฉลิมแสน
นางภาวิณี โสธรรมมงคล
นางสาวภาวิดา ทรงไชยธราเวช
นางสาวมณฑิชา เอมะบุตร
นางสาวมณฑิณี สุขะ
นางมณฑิรา สุวรรณมณีรัตน์
นางสาวมณีจันทร์ โคตรบรรเทา
นางมนัสนันท์ ชาเรืองฤทธิ์
นางสาวมยุรี เวียงวิเศษ
นางสาวมลฤดี คาคาวี
นางสาวมลฤทัย ใจสมุทร
นางสาวมลิวัล คงเคว็จ

หน้า ๒๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมะลิวัลย์ จิตร์อารุณ
นางมัณฑกา ใจกล้า
นางสาวมารีแย บือราเฮง
นางสาวมาหยา ศรีสุข
นางมินทิรา วารินทร์
นางสาวยศสุดา สุขเป็ง
นางยาวาเฮย์ อาดา
นางยุพิน หุมแพง
นางสาวยุวกรณ์ ฉิมมี
นางสาวเยาวเรศ มะศักดิ์
นางรชยา พรหมมาศ
นางสาวรพินพร รุ่งเกต
นางสาวรสริน เพียรทา
นางรัชนี แสงกฤช
นางสาวรัชนีย์ เปาวัลย์
นางสาวรัฐวรินทร์ วงศ์อิน
นางสาวรัตติกาล คาสม
นางสาวรัตนะ สุขพร
นางรัตนา ขานทะราชา
นางสาวรัตนาพร ศรีสัตตรัตน์กุล
นางสาวรัตนาภรณ์ รามแก้ว
นางสาวรัทญา อภิชาตสมใจ
นางรัศมี ร้อยศรี
นางสาวรุจรวี โพธิใย
นางสาวรุจาภา ตุ๊ดกัน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕

หน้า ๒๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางรุจิรัฏฐ์ นูเร
นางสาวรุจิรา กองลาแซ
นางสาวเรียนนภา โกสิน
นางลักขณา รักศิลป์
นางสาวลักษณ์นาวรรณ พูนขุนทด
นางลักษณา เจริญพีระเพชร
นางสาวลักษิกา วิบูลย์พาณิช
นางลัดดา ไชยศรี
นางสาวลัดดา ถิ่นละออ
นางสาวลัดดาวรรณ์ ดอกจันทร์
นางสาวลัดดาวรรณ เดชประสิทธิ์
นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ
นางลาดวน จัตุชัย
นางสาวลินดา ปินตาคา
นางสาววนิภา งามวาจา
นางสาววนิภา ดาจันทร์
นางสาววรรณา สุวรรณรักษ์
นางวรรณี เชียงทา
นางวรัชยา อภิวงค์
นางสาววราภรณ์ ขวัญเรือน
นางสาววราภรณ์ พูลวาสน์
นางสาววริยาภรณ์ พงษ์วราพัฒน์
นางสาววริศรา ตองหว้าน
นางสาววลิดา ไกรถาวร
นางสาววัชชารมย์ วงศ์คม

๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘
๕๑๙
๕๒๐

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววัชรินทร์ ทวนทอง
นางสาววันเพ็ญ พรมเสนา
นางวันเพ็ญ ภูเขม่า
นางวันวิสา ปรีชานันท์
นางสาววันวิสา วงค์ชัย
นางสาววันวิสาข์ มุงเมือง
นางวาสนา ชาติรังสรรค์
นางวาสนา ตาราษี
นางสาววาสนา โพธิ
นางสาววิจักขณา บุนนาค
นางวิจาริณี ทิพย์พิมล
นางสาววิชญาดา อิ่มอุระ
นางวิภารัตน์ ทิพย์ปิ่นวงศ์
นางวิภารัตน์ วรรณนุช
นางสาววิภาลักข์ วชิระธรรมา
นางสาววิมลพร เพ็งโสภา
นางวิมลรัตน์ สุทธิดี
นางสาววิยดา คุรุปัญญา
นางวิลัยวรรณ์ สาพิลาศ
นางสาววิลาวัณย์ พงษ์พัฒนเจริญ
นางวิลาวัลย์ เมื่อประโคน
นางวิลาวัลย์ อันทะไชย
นางวิไล บุญพรหม
นางวิไล สมัญญา
นางสาววิไล สุวรรณ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔
๕๔๕

นางสาววีณา โอบอ้อม
นางสาววีรวรรณ ทองประดับ
นางสาวแววดาว เรือนกุณา
นางศริญญา วิถีเทพ
นางศศิธร งอสอน
นางศศินันท์ เรืองวงศ์โรจน์
นางสาวศิริจรรยา พึ่งยนต์
นางศิรินทร์ทิพย์ จารูญ
นางสาวศิริพร คงกะโชติ
นางศิริพร จันทษี
นางสาวศิริรัตน์ จันทระ
นางสาวศิริลักษณ์ ปักโคลาพัง
นางศุภร พลธนะ
นางสาวศุภลักษ มีศรีรอด
นางศุมลฑา ลาภเย็น
นางสาวสนธิชา ชาลง
นางสาวสบาย พรหมสุวรรณ์
นางสาวสไบพรรณ์ เทพวรรณ์
นางสาวสมปอง อยู่จงดี
นางสมฤดี ธนภิญโญ
นางสาวสยาพร ทองกลับ
นางสาวสร้อยสังวาลย์ มณีวรรณ
นางสาวสรัญกร จันทร์กล่า
นางสรัลรัตน์ บึงกาญจนา
นางสรินนา กฤษณะคุปต์

หน้า ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสายชล ปัญญาประเสริฐ
นางสายฝน จันใจ
นางสาวสายพิณ จ่ายนอก
นางสายรุ้ง บุญสุข
นางสารภี ฝีกระโทก
นางสาระภี แข็งธัญกรณ์
นางสิรินดา ศรีทานี
นางสาวสิริวรรณ์ นิยมโภค
นางสาวสุกานดา กรุตอาชา
นางสาวสุขพรรณวดี นววงศ์วิวัฒน์
นางสาวสุขวสา ศรีสุเทพ
นางสาวสุคนธา ไทยถาวร
นางสาวสุจิตรา สมบูรณ์
นางสาวสุจิน สาระคง
นางสาวสุจินดา มุลคุตร
นางสุดา สืบค้า
นางสาวสุดารัตน์ วงศ์เทพวาณิชย์
นางสุธรรมา เลิศฤทธิ์
นางสุนิษา เขมปริยากร
นางสาวสุนีย์ โฉมอุไพ
นางสุพรรณี นวลเกลี้ยง
นางสาวสุภักดิ์ คานวนจิตต์
นางสุภาพร พุ่มไสว
นางสาวสุภาพร วิฬุริยะกุล
นางสุภาวดี มลีรัตน์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕

นางสาวสุภิดา ทองแย้ม
นางสุรัชญา ประจิมทิศ
นางสาวสุรางค์ ผิวนวล
นางสุรีย์พร นันทวงค์
นางสุวตรี โคตรทัศน์
นางสาวสุวรรณี ขันพรม
นางสาวสุวรรณี ตันเจริญ
นางสุวรรณีย์ ฉลองวสุธันย์
นางสุวลี รัตนกัลยาณชัย
นางเสาวดี จันทร์ดี
นางเสาวนีย์ นิรมลรัตน์
นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมวนิช
นางแสงจันทร์ สระสม
นางแสงเดือน ธิป้อ
นางแสงอรุณ เร้าเกษตรกรรณ์
นางสาวโสพิศ เพียรดี
นางโสภี แพรสุรินทร์
นางหทัยชนก เศรษฐีธัญญาหาร
นางหนึ่งฤทัย ชุมคง
นางหยกรักษ์ ภูโอบ
นางสาวหฤทัย พลเดช
นางหวานใจ ศรีตาแสน
นางหวานใจ สืบนุการวัฒนา
นางสาวเหมันต์ ทาตะนี
นางอนัญญา ช่างเพียร

หน้า ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๖
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอภิญญา อุชุวัฒน์
นางสาวอรรจยา ไชยนิจ
นางอรวรรณ ตันชัยฤทธิกุล
นางอรอุมา สิงห์เงิน
นางอรุณรัตน์ นามสมบัติ
นางอลิสา เนตรใจบุญ
นางสาวอ้อยใจ ไสยรส
นางสาวอัจจิมา จันทรมุกดานนท์
นางสาวอัจฉรา ประทุมชาติ
นางสาวอัจฉรีย์ แซ่ลิ่ม
นางสาวอัญชลี บรรจุสุข
นางสาวอัญชลี เสียงระฆัง
นางอัญชิสา เอมสมบูรณ์
นางอัญชุลี ผาสุขเลิศ
นางสาวอัญญารัตน์ จันทร์ฉาย
นางสาวอัตนา ภักตร์ดวงจันทร์
นางอัมพร ลายจันทร์
นางสาวอัมพวรรณ์ ชุมศรี
นางสาวอาทิตยา พยาบาล
นางอารี ปังสี
นางอารีย์ เจริญรักษ์
นางอารีย์รัตน์ มั่งมีศรี
นางสาวอารีรัตน์ ฟองศักดิ์
นางอาอีเซาะ แวเด็ง
นางอาภา บุญรักษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๑ นางสาวอิศราวรรณ คลื่นแก้ว
๖๒๒ นางอุบลรัตน์ จันทโร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

หน้า ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖๒๓ นางสาวอุบลรัตน์ สีดา
๖๒๔ นางอุไรวรรณ อิสโร

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๑๗๑ ราย)
นายกริชชฎา จันทร์รวมสุข
๒๓ นายธีรภัค พูลภักดี
นายกอบชาติ วิเชียรศรี
๒๔ นายธีรยุทธ พรมแพน
นายขจรศักดิ์ ชุมแก้ว
๒๕ นายนรินทร์ศักดิ์ พรรคเจริญ
นายเขมณัฎฐ์ ตั้งตระกูลวงศ์
๒๖ นายนิธิ พรหมปัญญา
นายจตุพร มาทน
๒๗ จ่าเอก ปฏิพล อะโนละ
นายจิตต์ไทย ประทุมซ้าย
๒๘ นายปฏิวัติ พลายน้อย
นายจิตติพงศ์ ธีรพัธรนันท์
๒๙ นายปรมินทร์ ชูมณี
นายจิรัฎฐ์ คุ้มเนตรกุลรัตน์
๓๐ พันจ่าเอก ประติ พันธะไชย
นายจุมพล สิทธิดารงค์
๓๑ นายปรัชญา เหล็กกล้า
ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย หนูน้อย
๓๒ นายพลพินธุ์ บิลอะหมาด
นายชยุต แก้วมณี
๓๓ นายภาณุกฤษ ธานีรัตน์
นายชัยณรงค์ ระวาดชู
๓๔ นายภูมิพิสุทธิ์ พงศ์เพียรธรรม
นายณัฐพงศ์ ราชปัก
๓๕ นายรัชศักดิ์ วิจิตรวงศ์วาน
นายณัฐวุธ สุจาเนียร
๓๖ นายวัชนันท์ คาโส
นายถิระวัฒน์ แสงทองล้วน
๓๗ นายวัชรินทร์ จันทร์สมมิตร
นายทศพล ชายเกตุ
๓๘ นายวิฑูรย์ จุลวงษ์
นายเทวัญ จันหอม
๓๙ นายวิทย์ ประสมปลื้ม
จ่าเอก ธนกรณ์ จุตาผิว
๔๐ นายวิโรจน์ ตระการฤทธา
นายธนวัฒน์ โกฏิแก้ว
๔๑ ว่าที่ร้อยตรี วิสุทธิ์ ไวจาปา
นายธนากร เทพวงษ์
๔๒ นายศักดิ์ดา คาแสน
นายธนาพงษ์ อุปลศิลป์
๔๓ นายศิวา วิศิษฏ์สรอรรถ
นายธเนศ ศรีบุญมี
๔๔ นายศุภชัย ผดุงหัส

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙

นายศุภฤกษ์ นิทะโน
นายสมนึก แก่นเฟื่อง
นายสิทธิชัย ทองช้อย
นายสิทธิศักดิ์ หอมยศ
จ่าเอก สุรพงษ์ หมื่นบุญมี
นายอภิพันธ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง
นายอรุณ ทาบุญ
นายเอกมล จอมนาสวน
นายฮาฟิส อาเล็ง
นางสาวกนกวรรณ เกตุไทย
นางสาวกรกมล พันธุ์อุบล
นางสาวกัญญารัตน์ บงแก้ว
นางสาวกิ่งแก้ว กาวารี
นางสาวเกศรา แก้วเป้า
นางสาวคนึงนิจ จิตร์นาน
นางสาวจันทร์เพ็ญ อ่อนสิงห์
นางสาวจาริมา วัจนะรัตน์
นางสาวจิรชยา อัลภาชน์
นางจิราภา เจริญจิตต์
นางจิราวรรณ ขวัญแก้ว
นางสาวฉัตรแก้ว จรัญชล
นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล
นางสาวชนิดา เปียงจันทร์วงค์
นางสาวชลพินทุ์ ชลธี
นางสาวชลิดา นักเพียร

หน้า ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชัชชญา เปรมปรีดิ์
นางสาวชิดชนก ชูศรี
นางสาวชุติมา เชื้อพันธุ์
นางสาวโชติมา ตันติ์ศรีสกุล
นางสาวฐิตาภรณ์ กลัดแก้ว
นางสาวฐิตาภรณ์ ศรีเทพ
นางฐิติรัตน์ ตุนา
นางสาวณธษา ตะกรุดมูล
นางสาวณภัทร ชมเชย
นางสาวณัชชา กฤตยาวสุกุล
นางสาวณัฏฐนันท์ บุญทล
นางสาวณัฐจิรา พรหมสุวรรณ
นางสาวณัฐญา เล่ห์กล
นางสาวณัฐฐิรา หาสาสน์ศรี
นางสาวณัฐรดา นวลละออง
นางสาวดวงกมล ชัยสวัสดิ์
นางสาวดวงนคร สละทาน
นางสาวดารุณี เอี่ยมชุติกุลสินธุ์
นางสาวตูแวฟาตีมะฮ์ ดอมะ
นางแต๋ว รุ่งเรือง
นางทัศนาภรณ์ ลัทธศักดิ์ศิริ
นางสาวธันยพร เทียมตระกูล
นางสาวธันยมัย เทียมตระกูล
นางสาวธีรตา ใจมา
นางสาวนภัทร พุทธจิรกุล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙

นางสาวนภัสร ไพรรุณ
นางสาวนรินทร์ มุกขรักษ์
นางสาวนันทิยา หินนนท์
นางน้าทิพย์ ทันวงศ์
นางสาวนิตยา ใชยทา
นางสาวนิตยา วอดทอง
นางสาวนิภาพร ช่วยวงศ์
นางสาวเนตรนภา ขันธุ์แก้ว
นางสาวบุษยานุช ผอมกลัด
นางเบญจวรรณ พรมเล็ก
นางสาวเบญญาภา ศิรินาม
นางสาวปฐมาภรณ์ ประสมทรัพย์
นางสาวปนิตา หนูวิเศษ
นางสาวปรัชญา คามาเขียว
นางสาวปรารถนา วีระวงศ์
นางสาวปองดาว วัฒนวาณิชกิจ
นางสาวปิ่นมณี พึ่งชาติ
นางสาวพนิดาภรณ์ พงศ์สถาพร
นางสาวพรทิพย์ วิรุฬห์ทรัพย์
นางสาวพรภิมล เบี่ยงสวาท
นางสาวพันธิพา ญาณสาร
นางสาวพิมพ์วิภา ไทยใจอุ่น
นางสาวพิยะดา บรรจงเกลี้ยง
นางเพ็ญ คงพูน
นางเพ็ญศรี ศรีประเสริฐ

หน้า ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภคมน บึงไสย์
นางสาวภทรนาถ วิบูลสุข
นางสาวภัทรชนก คุณธร
นางสาวภาวดี บุญปลอด
นางสาวมนต์ระยา เฮ็งฮุย
นางมลฤดี เขียวสุคนธ์
นางสาวมะลิวัลย์ สุขศิลา
นางยุพา วิเศษโกสิน
นางสาวยุพาพรรณ สุวรรณวิชิต
นางสาวยุพาพิน เศษจันทร์
นางสาวรพีพรรณ ปทุมเจริญกุล
นางรวิวรรณ หนูทอง
นางสาวรัชพร แจ้งการ
นางสาวรัญจวน เชยกลิ่น
นางสาวรัตนกร ศรพรม
นางสาวรุ่งตะวัน นันทะยานนท์
นางรุ่งทิวา ไกรกิจราษฎร์
นางสาวรุ่งนภา พงษ์สระพัง
นางสาวรุ่งนภา สุนใจ
นางสาวลลิดา ปกรณ์กาญจน์
นางสาวลลิตา อารีมิตร
นางสาวลัดดาวัลย์ จาปาสา
นางสาวลัดดาวัลย์ สุระมุล
นางวรรณภา วรรณเลิศ
นางสาววราภรณ์ ศึกรักษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

หน้า ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววฤษสพร พิมพะสิงห์
นางสาววัชรียา โปร่งกลาง
นางสาววันทนา ยุบลชู
นางสาววันวิสาข์ จงกาล
นางสาววิจิตรา กังวาล
นางสาววิยะดา ขาวมี
นางวิยะดา มันปาฏิ
นางสาววิศัลย์ศยา จิระประภาโชค
นางสาวศศิพิมล ชูสินธนะศักดิ์
นางศาตพร ศรีกันชัย
นางสาวศิวพร วงศ์พานิช
นางศุภลักษณ์ ทองวิจิตต์
นางสังวาน เกิดมีสุข
นางสาวสิริธร ธีรพรพันธกิจ

๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสิริรัตน์ แตงรอด
นางสาวสุจารินี สนองพระคุณ
นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ศรี
นางสาวสุธรา บุญธรรม
นางสาวสุนทรีภรณ์ พุดสีเสน
นางสาวสุนทรีรัตน์ ศรีวรขันธ์
นางสาวสุภาพร ดวงเพชรรัตน์
นางสาวสุรีรัตน์ เวทวงค์
นางสาวเสาวภา คงนคร
นางสาวอนินทิตา รัตนวงศ์
นางสาวอรพรรณ อินทรแหยม
นางสาวอรอนงค์ หอมขุนทด
นางสาวอริญรดา เทวิน

ตริตาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๒๓ ราย)
นายชิราวุธ ผากา
๑๑ นางสาวนันทนงค์ ชัยลิ้นฟ้า
นายเชษฐา เกตุมณี
๑๒ นางนิศมาฌ์ จิตรประสิทธิ์พร
นายพูนไทย ณ พัทลุง
๑๓ นางพิสดา ขันชุมพล
นายสมบัติ ไชยเจริญ
๑๔ นางสาวภัชราภรณ์ จีระ
นายสิทธิพล พาเจริญ
๑๕ นางสาวภิญญาพัชญ์ เพ็ชรพันธ์
นางกฤษณา พันธุ์ยุรา
๑๖ นางสาวฤทัยรัตน์ เคลือนุตยางกูร
นางสาวกอบกุล ญาณผาด
๑๗ นางสาววัชรี เที่ยงธรรม
นางสาวจุรีพร นารี
๑๘ นางสุชีรา เล็กวิชัย
นางสาวช่อผกา คาเวียง
๑๙ นางสุรภา ถาวรเชาวโรจน์
นางนภัทร ปราชญ์นคร
๒๐ นางอรพิน แอมนนท์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑ นางอรัญรัตน์ อาจวิชัย
๒๒ นางสาวอารยา ลาวงค์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

หน้า ๒๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๓ นางสาวอินทิรา เปือยหนองแข้

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๑๒๑ ราย)
นายกรินทร์ กลมกลาง
๒๓ นายพรชัย ผิวสร้อย
นายกฤษ พลพันธุ์
๒๔ นายพรรทิพงศ์ ฮวบลอยฟ้า
นายกัมพล ผดุงสุข
๒๕ นายพลภัทร บุญส่ง
นายกิตติเดช แสงสุก
๒๖ นายพัสสกรณ์ คุโณดมชวินกุล
นายกิตติภพ เมฆโพธิ์
๒๗ นายพีรวัส คิดเลิศ
นายคนอง นกแก้ว
๒๘ นายไพศาล พันธุระ
นายชาลี สมิงกล้าทัพ
๒๙ นายไพศาล เรียงสุข
นายเชาวรัตน์ กระบัตร
๓๐ นายภาณุพงษ์ พันธุเดช
นายเชิดพงศ์ สุวรรณรัตน์
๓๑ นายมเหศักดิ์ ทองอยู่
นายโชคดี ราชรักษ์
๓๒ จ่าเอก ยงยุทธ รัตนประเสริฐ
นายฐิติเดช สุทธิ
๓๓ นายยุทธนา หวานสนิท
นายณรงค์กร บุญเรือง
๓๔ นายยุทธพงศ์ บุญครบ
นายณัฐพงษ์ กิติราช
๓๕ นายยุทธพงศ์ รัตนพันธุ์
นายทรงกต ระดากุล
๓๖ นายรชฏ เฉียบกระโทก
นายธงฤทธิ์ สุดมี
๓๗ นายรชต อินต๊ะพิงค์
นายธณาวุธ เหล่าเจริญพาณิชย์
๓๘ นายรณชัย วงศ์ศิลปกุล
สิบตารวจเอก ธีรัตน์ ชาเรืองฤทธิ์
๓๙ นายวรเดช พรมพนัส
นายนพพล อินทรีย์
๔๐ นายวรวุฒิ สาโทรัตน์
จ่าสิบเอก นุกกุน สีแพน
๔๑ นายวันเลิศ โพธิวรกิจ
นายบพิตร อู่เจริญ
๔๒ นายวิชัย ตาราศรี
นายปวริศ อิ่นอ้าย
๔๓ นายศุภชัย พุฒซ้อน
นายป๋าเรียบ พากล้า
๔๔ นายสมเกียรติ ปะสาวะโท

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙

นายสมอาจ ปานะโปย
นายสราวุธ สารสิทธิ์
จ่าเอก สัณห์ แสนอุบล
นายสันติ วงศ์ชัย
นายสามารถ ชูสุข
นายสิทธิชัย สมพิศ
นายสุรศักดิ์ สุโนภักดิ์
นายเสฏฐสิริ ชาลีวรรณ
นายเสาวพงศ์ ศรีมุกข์
นายอดิศักดิ์ การุญ
นายอธิภาค บุญพร้อม
นายอนันตชัย ปาระคะ
นายอภิชัย สุภา
นายอัครพล คงสอน
นายอาจชีวิน บุญเทศ
นายอิทธิพงศ์ ปุรินันต์
นายอุทัย หาญวิชา
นายเอกพันธ์ พนมเขต
นายเอกราช ฟักขาว
นายเอนก ถนอมสัตย์
นางสาวกนกวรรณ อยู่ทน
นางสาวกุลธิดา เรืองกูล
นางสาวจันทร์จิรา เกิดทอง
นางสาวจันทร์สมร แก้วพเนา
นางสาวจิตรา รัตนประทุม

หน้า ๒๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชื่นใจ ทองด้วง
นางสาวดาริน รังสิวรารักษ์
นางสาวดาวประกาย เวียงดอนก่อ
นางสาวตลียา มูลป้อม
นางสาวธนาภรณ์ เกียงเกษร
นางสาวธัญนันท์ สุภามูล
นางสาวธิดารัตน์ ตันติธนสิริโชติ
นางสาวนันธพร วิเศษโพธิ์ศรี
นางสาวนิศานาถ ฉิมเรือง
นางบัวภา เอี้ยงชะอุ่ม
นางสาวประพรรณี ชารีกุล
นางสาวประพิมพักตร์ แซ่จึง
นางประวีณา นามศิริ
นางสาวปราวีณา เทพวงศ์
นางสาวปาณิสรา สุภากันทา
นางสาวปิยวรรณ ธรรมานุวงศ์
นางสาวพรรณิภา แซ่วี
นางสาวพัชระ ปัดถาวโร
นางพัชราภรณ์ คูณพันธ์
นางสาวพัชรินทร์ ศรีระวรรณ์
นางสาวพัชรียา จอมใจทิปิ
นางสาวพัทธมล มากชุมแสง
นางสาวพิมพ์พร หงษ์ทอง
นางสาวพิมลรัตน์ ปางแก้ว
นางสาวพิริยาพร ภูสมปองสวัสดิ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

นางแพรวนภา ก้องภพธนดล
นางสาวภคมน รักเสรี
นางสาวมายีดะห์ ดาราแม
นางรจนา อนุวงศ์
นางสาวรัตน์ชนก สุขมาก
นางสาวรัตนา ไชยเสน
นางสาวรัตนา เรืองสม
นางรุ่งรัตน์ วีระพันธุ์
นางสาวลดารัตน์ บุตรโท
นางสาววรัชญาณ์ พิมพ์ลาพา
นางสาวศิวภรณ์ ธรรมไพศาลสกุล
นางสาวศุภิกา รัตนบุรี
นางสริตา อู่คา
นางสายพิน รัตนสุข

หน้า ๒๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุธาริยา บาดาลรุ่งโรจน์
นางสาวสุมนา นาวงศรี
นางสาวสุรัสวดี แซ่จิว
นางสาวสุริชฎา แก้วคาใส
นางสาวสุรีรัตน์ พนัส
นางสาวเสาวรักษ์ หาวงษ์
นางสาวหทัยชนก บุญให้ลาภ
นางอรทัย แพงษา
นางสาวอังคณา ฤทธิ์วิเศษ
นางสาวอัญชลี นวนชุม
นางอัญชุลี ปินตานุกุล
นางอัญธิกา จาปารี
นางสาวอัมพิกา ชื่นธีระวงศ์

๑
๒
๓
๔

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๗ ราย)
นายธีรวุธ พงษ์รัตน์
๕ นางสาวบุญชู โทพิลา
นางสาวจิตติมา ศิริชัย
๖ นางสาวพมลพร ศรีมุงคุณ
นางทัดดาว โยธาภักดี
๗ นางสาวภัทริยา ตรีเทพ
นางสาวทัศนีย์ สนองผัน

๑
๒
๓
๔

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๒๖ ราย)
นายจเร ปิ่นจุไร
๕ นางสาวกีรติ สุทธิ
นายชัยชนะ บุญทอง
๖ นางสาวจีรวรรณ สิงห์คง
นายธงชัย เสนาะสรรพ์
๗ นางสาวฉันทนา ศรีอาไพ
นางสาวกัญญา สว่างแจ้ง
๘ นางสาวชญานิศ ต่วนสูงเนิน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นางสาวชุดาภรณ์ จิรอดิศัยถาวร
นางสาวนพวรรณ พูลสุมล
นางสาวนิตย์อนงค์ พันเกียรติ์
นางปวริศา แจ่มใส
นางสาวปุณยนุช สุขสาราญ
นางผการัตน์ จันเก
นางสาวพิมพ์นารา กุลนา
นางสาวภัทราภรณ์ ถาอินจักร์
นางสาวรวิวรรณ พุทธเจริญ

หน้า ๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรุ่งนภา สิงหะกุลพิทักษ์
นางสาวลดารัตน์ ช่วยชูวงศ์
นางลัดดาวรรณ แสงขาว
นางสาววัยพัชร์ เยาว์ยุบล
นางสาวสาธิตา เพชรสูงเนิน
นางสาวสุภาวดี ชัยนา
นางเสาวณีย์ ศาลารัตน์
นางสาวอัญณิการ์ ศิวิมลพาณิชย์
นางสาวอินทหลา แสนโคตร

