เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๔
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากวาสายสะพาย รวมทั้งสิ้น ๒๓๖,๙๕๕ ราย
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๒๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายพงศธร ประทุมโพธิ์
๑๗
นายพิเชฐ ชํานาญ
๑๘
นายสมคิด ปลิงกระโทก
๑๙
นางกันติมา โยธานันท
๒๐
นางสาวกุลดาพร คดเกี้ยว
๒๑
นางสาวขจีพันธ เสือขํา
๒๒
นางจิราภรณ วงศฮาดจันทร
๒๓
นางสาวนาราภัทร โคศรีเพชร
๒๔
นางสาวนิสารัชต ครองชนม
๒๕
นางปณิดา งามขํา
๒๖
นางสาวพรพิมล เวทยสุขุม
๒๗
นางสาวพิชชานันท สุทธิ์วิวัฒน
๒๘
นางสาวภรณเทพ แกวเนตร
๒๙
นางสาวมัลลิกา ระวิศรี
๓๐
นางยมนา ศรีเงิน
๓๑
นางรัตติกาล เขียวเรือง

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๓๑ ราย)
นางสาวลลิตา นิยมสุข
นางสาววชิรานี สีมวง
นางสาววรรณภา ศรีปจฉิม
นางสาววาสนา ฉิมพะวงษ
นางสาวศิริรัตน จี๋เอย
นางสาวศุภางค หนูหอม
นางสุนันท ภูอากิจ
นางสาวสุรีย วิสันเทียะ
นางสาวเสาวรีย ศรีจันทร
นางอริยา ไตลังคะ
นางสาวอังคณา รัตนมังคละ
นางสาวอันธิกา อินตะ
นางอัมพวรรณ พวงขํา
นางสาวอารียา กอมขุนทด
นางเอื้อมพร สายดวงแสง

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๒๗๘ ราย)
นายกมล เขตคาม
๗ นายคณิต พิมพคําไหล
นายกมล เรียงไธสง
๘ นายคมกริต นอยสะปุง
นายกิตกรณ วงชารี
๙ นายคมกฤช วงษภพ
นายกิตติวุฒิ ศรีเมฆ
๑๐ นายจงขจร ศรีเพชรทอง
นายเกียรติชาย เกตุแกว
๑๑ นายจตุพร ศิลปรัตน
นายขวัญชัย สงวนพงษ
๑๒ นายจตุพล ขันตี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นายจักรพันธุ แกวกัญหา
นายจังหวัด ศรีสลับ
นายจาตุรงค เอี่ยมสะอาด
นายจํารัส อินทสโร
นายฉัตรชัย โกสุม
นายชวลิต ชวยแกว
นายชัยรัตน วงศฮาดจันทร
นายชาญยุทธ ทองประพันธ
นายชาตรี คงแปน
นายชูชาติ อุททัง
นายเชาวลิต ราชแกว
นายโชคชัย ปราโมกข
นายณกร แซหลี
นายณรงค ตระกูล
นายณรงค องศากิจบริบูรณ
นายณรงค องอาจ
นายณรงคฤทธิ์ นวลเกลี้ยง
นายณัฏฐชัย รัศมีสุวรรณ
นายณัฐกฤต ภูทวี
นายถวิล ไชยแดง
นายทนงศักดิ์ แสงศรี
นายทศพร เกตุแกว
นายธงชัย การบรรจง
นายธนากฤต ปุญทาเปน
นายธนาวุฒิ เดี่ยววนิช
นายธรรมนูญ บุญชู

หนา ๒๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายธรรมนูญ ผันอากาศ
นายธรรมปพน เกษนอก
นายธวัชชัย บุญสง
นายธวัชชัย สาเกตุ
นายธีรพงศ ชัยพงศวัฒนา
นายธีรยศ รักเมือง
นายธีระ วงษนรินทร
วาที่รอยโท ธีระ โสภณมณี
วาที่รอยตรี นครินทร สนมฉ่ํา
นายนพดล มาจาก
นายนพดล วังคํา
นายนพดล แวงอุบล
นายนเรศ ถิ่นบาง
นายนันทวุฒิ ภูมณี
นายนําโชค มีชํานาญ
นายนิตินัย ชัยเสนา
นายนิติพงศ ไกรยวงศ
นายบัญชา กงพยา
นายบันจวบ กอฝน
นายปกรณ แสงซื่อ
นายประดล ยอดญาณะ
นายประมุข ธรรมศิรารักษ
นายประวิทย ไชยรักษ
นายประเสริฐศักดิ์ ศิริภาพ
นายปรัชญา วิรัชวงษ
นายปรีชา มลเลื่อน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙

นายปรีชา หงสผาแกว
นายปญญาวุธ ชวยคง
นายปติ นันทขวาง
นายปนพงษ ยอดสะคุณ
นายแปลก ภีระคํา
นายพรอนันต สิงหเล็ก
นายพัฒนคณวัชร นวมเฟอง
นายพัฒนา หมื่นศรี
นายพิเชษฐ บังวรรณ
นายพินิจ พฤกษา
นายพิสิฐ พางาม
นายพิสิฐพงศ จันทรหอม
นายพีรพัฒน ขุนนิรงค
นายไพทูล ปนงาม
นายไฟซอล มะแซ
นายภควัชร รัตนถาวร
นายภาณุพงศ ชงเชื้อ
นายภูมิศักดิ์ วรไตรจริยา
นายมงคล ถนอมสุข
นายมาโนชญ แกวกา
นายมาลิกี บาฮา
นายมาหามะ มะลี
นายมูฮัมมัด ยูโซะ
นายมูฮัมหมัดกามีล หะยีสุหลง
นายยงยุทธ ชื่นศรีวิโรจน

หนา ๒๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายยอดเพชร แพรนอย
นายยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ
นายรักชาติ เถื่อนบุญ
นายรังสฤษฎิ์ ลอเศวตอนันต
นายรุจิโรจน ดวงกลาง
นายวศิน คําดี
นายวัชรศักดิ์ ดาราศาสตร
นายวันชัย บุตรดา
นายวิจิตร พิรารัมย
นายวิเชียร ชํานาญกิจ
นายวิศาล สมโภชน
นายวิสุทธิ์ บุญเสริม
นายวีระชัย โภคชัย
นายวีระพรรณ กระจับเงิน
วาที่รอยตรี วุฒิชา นารี
นายวุฒินันท เหมาะมาศ
นายศักดิ์ชาย ชูเรณู
นายศิริชัย นาระกันทา
นายศิวกร ธนาพงษธร
นายศุภชัย แสงบัวทาว
นายศุภรินทร เสงี่ยมทรัพย
นายศุภวิทย โกพล
นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี
นายเศรษฐาพันธ สุกใส
นายสมชาย แววศรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙

นายสมนึก ศรีอนงค
นายสมบูรณ หลักทรัพย
นายสมพงษ นอยศรี
นายสมโภชน จึงกระแพ
นายสยาม โตะทอง
นายสรธร โสรธร
นายสรยุทธ พงษตระกูล
นายสวิง ชุมละออง
นายสังกาจ ขอบคุณ
นายสันติประชา ดอนชุม
นายสาเหะอันวา ดะแซ
นายสุชาติ กลิ่นเขียว
นายสุทธิพงษ ตุยเต็มวงศ
นายสุทธิพร คงเพ็ชร
นายสุธี ไทยเกิด
นายสุธีร กอบุญขวัญ
นายสุนันท ปะวันโน
นายสุพรรณ ภูสนิท
นายสุมิตร ออนหวาน
นายสุรชัย บุญโสภณ
นายสุรชัย ใหมคามิ
สิบเอก สุรเดช หมอกสังข
นายสุวัฒน พรอินทร
นายสุวิทย ใจเพียร
นายเสริมศักดิ์ ชมอุต

หนา ๒๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายองอาจ วงศภูมี
นายอดินันต สะแต
นายอดิเรก มากโภคา
นายอธิป สิทธิ
นายอนันต บุญนอย
นายอนุชาติ นาแกว
นายอนุชาติ มากกลาง
นายอภิชาติ บงแกว
นายอภิชาติ อินทรคํานอย
นายอภิสิทธิ์ ปาทวาท
นายอรรถพล ดือเระ
นายอัฏฐวัฒน กฤตยาเจริญพงศ
นายอาณาจักร ทองทับ
นายอาทร รอดขวัญ
นายอาทิตย ทาวงษ
นายอานนท ทองพรม
นายอํานวย สือพัฒธิมา
นายอําพร สุทาโคตร
นายอิทธิเดช ไทยดํารงค
นายอุทัย ปองแกว
นางกนกทิพย อินทุยศ
นางกัณคริษฐา แสวงกิจ
นางสาวกันยา นันตะกาศ
นางสาวกันยารัตน เหลาตระกูล
นางสาวกัลยา กิ่งแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙

นางสาวกาญจนา อุพงศ
นางสาวกินิภา รสจันทร
นางคนึงนิจ แกวแสนเมือง
นางจรินทรพร อิงโชติศักดิ์
นางจารุณี คณาจันทร
นางจารุวรรณ เชี่ยวชาญ
นางสาวชญานิน กอนจันทร
นางสาวชิตยาภรณ ขุนแกว
นางฐิญาณัฐ ขุนเดช
นางสาวฐิติกาญจน คงชัย
นางณชิตา เถาวโท
นางณัชนันท ศักดิ์พงศสิงห
นางสาวณัฏฐิรา ทัศนแกว
นางสาวณิยดา ชูวณิชชานนท
นางดวงฤดี เสนเรือง
นางดวงสมร ฝุนเงิน
นางดาวรุง อินนอก
นางเตรียมจิตร วงชัยวะ
นางสาวทรายทอง สมเปา
นางสาวทัดดาว สวางเกษม
นางสาวทัศนญา ทองพิทักษ
นางทิฆัมพร วาสิทธิ์
นางสาวทิพยวิมล ทิพยรักษา
นางสาวทิพวรรณ มากทอง
นางธัญพิชชา ลีเขาสูง

หนา ๒๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวนงคเยาว ราชหงษ
นางนนทลี ชัยเสนา
นางนภลดา อินภูษา
นางสาวนภาพร กลิ่นน้ําหอม
นางนวลจันทร สุภาพ
นางนัฐฐิยา ศรีเพชรทอง
นางนันทิกา ตัลพัฒน
นางนันทิยา อังกุรวัฒนานุกุล
นางนัยนา ราชแกว
นางสาวนิภาพร แจมเสียง
นางบอพิศ เวิดสูงเนิน
นางบังอร พันธโสภา
นางสาวบัณฐิญาภักดิ์ บุญเจริญ
นางเบญจมาศ ออกเวชะ
นางสาวเบญจวรรณ สังขทอง
นางประไพ แกววิลัย
นางประไพศรี วงศปรีดี
นางปราณี แสงจันทร
นางสาวปทมา วรรณลักษณ
นางปาริชาติ โปยขุนทด
นางผกาวัลย โสมขันเงิน
นางสาวผองศรี บัวบุตร
นางพนอ ศรีเดน
นางสาวพภัสสรณ ทองแปน
นางสาวพรทิพยพา สิทธิ์กลาง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘

หนา ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางพรหมพสร จันทรทอง
นางสาวพวงพยอม วนาพัฒนสิน
นางสาวพัชรีวรรณา กอสมานชัยกิจ
นางสาวพัทธมน ขันเพ็ชร
นางสาวพันธิภา สอนเมือง
นางสาวพันภพัสสา รัตนรุงเรือง
นางพิมพผกา อุยะพิตัง
นางพิมสิริ อูมาลา
วาที่รอยตรีหญิง พิสชา
สถาพรบํารุงเผา
นางภครพร แกวโชติ
นางสาวภัททิรา ประสาทแกว
นางสาวภัทธาริน มุทุจิตต
นางภัทรานิษฐ พัชริศวโรจน
นางสาวมลฤดี ศรีรักษา
นางสาวมะลิวัลย นะราธร
นางสาวมาลี ชูเอี่ยม
นางยุวดี ธรรมสุนา
นางรวีวรรณ สมบูรณผล
นางรัตติยา จันทรมี
นางละมุล ปะวะโข
นางลักขณา สุดกระโทก
นางสาววงคเดือน ลีลาอัมพรสิน
นางสาววชิราภรณ รัตนรัตน
นางวนิดา ไกรกิจราษฎร

๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางวริศา ทองนอก
นางวัชราภรณ นนทธีระวิชยา
นางสาววัชราภรณ วัฒนหนู
นางสาววาสนา ทองปาน
นางสาววิภาดา ตระกูลโต
นางวิไลลักษณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางศรินททิพย ยอดชาง
นางสาวศรีสุดา ปนกุล
นางศรีสุวรรณ ชุดนอก
นางสาวศรุดา คงมีเงิน
นางศิโนรัตน ฤกษดี
นางสาวศุภลักษณ บุญญสิทธิ์
นางโศรดา สวางเกษม
นางสาวสยุมพร พรหมสุรินทร
นางสัญจา ทองยศ
นางสาวสิริพร พูลเกิด
นางสุกัญญา ธรรมรส
นางสาวสุชัญญา สงรักษา
นางสุธัญญา พวงลัดดาวัลย
นางสาวสุธารัตน ศรีทอง
นางสาวสุภัคคณิศร รุงเรือง
นางสุภาพร จงรักษ
นางสุภาพร แจมศรี
นางสุภาพรรณ ตนเขียน
นางสุภาวดี พลอยเพ็ชร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นางสุมาลี วานิชยากร
นางเสาวณี แสนทวีสุข
นางสาวแสงจันทร แหลงหลา
นางหทัยภัทร อินทรคํา
นางสาวหรรษา ชูดํา
นางสาวหัสทิวา จันทรเดิม
นางสาวอดิษฐา สังขชัย
นางสาวอนัฐศร สงบจิต

หนา ๒๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางอมรรัตน ภาภักดี
นางอรทัย โยธินรุงเรือง สุดสงวน
นางอรพิน เกตุจันทร
นางอรวรรณ สังขทอง
นางอรุณี มีสัจ
นางสาวอัลชลี ขุนศรีสุข
นางสาวอุไล ปองเพชร

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๐๘ ราย)
นายกรวิชญ คํามา
๑๗ นายชัยณรงค แดงทาขาม
นายกฤษฎา โพธิ์บุรีพานิช
๑๘ นายชัยรัตน อันสนธิ์
นายกันตพัฒน อริยะพิทักษ
๑๙ นายชาตรี จันทรธีระกุล
นายกําพล วิชัยโน
๒๐ นายชาตรี มวงเขาแดง
นายกิตติศักดิ์ ทรหด
๒๑ นายชํานาญ จันทมาศ
นายกิตติศักดิ์ มหากุศล
๒๒ นายชิตวัน ปะนันโต
นายกิติศักดิ์ วงคภูมี
๒๓ นายฏังกพัฒน มครศวรรยธรรม
นายคฑาวุธ สุขแกว
๒๔ นายฐากูร ไชยโคตร
นายคมสัน ถมคํา
๒๕ วาที่รอยโท ณภัทรภัค มุระดา
นายจักรพงค กันขาว
๒๖ นายณัฏฐกิตติ์ สีนวลเขียว
นายจารึก จารุมิตร
๒๗ วาที่รอยตรี ณัฐพล ใบลี
นายจํารัส ชนะสิงห
๒๘ นายณัฐวุฒิ ภูระยา
นายจีรเดช ทันตเสถียรวงศ
๒๙ นายตะวัน ชัยรัต
นายจีระพงษ บูรณะบัญญัติ
๓๐ วาที่รอยตรี ถวิล มาทัง
นายฉลอง แกวชุมพล
๓๑ นายทวิณ สุภักดี
นายเฉลิมชัย ทองพุม
๓๒ นายทํานอง เสือพาดกร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

นายธนพนธ ธิสงค
นายธนเศรษฐ ชมกอน
นายธนากร พรอมจันทึก
นายธารางกูล บัวบาน
นายธีรวัชร ภักดี
นายธีรศักดิ์ คงเพ็ชร
นายนพรัตน กลิ่นหอม
นายนเรศ แกวสาร
นายนิติศักดิ์ ศรีวัฒนา
นายบรรพต สาแกว
วาที่รอยตรี บุญมี นิสสัยดี
นายปกรณ ปญญาดี
นายปรเมศว วิบุลศิลป
นายประกิต บับพาน
นายประชารัฐ สาระวิเศษ
นายประมวล จันภิรมย
นายประยูร การโคกกรวด
นายประสิทธิ์ ถือแกว
นายปรัชญา บุญเดช
นายปริญญา คําชาย
นายปริญญา อินทศร
นายปริวัฒน ชะลารัตน
นายพรชัย กิตติยะ
นายพสิษฐ ไชยดํารงค
นายพิชัย ทุยอน

หนา ๒๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพิเชษฐ เรืองแสน
นายพีรยุทธ ใจสมุทร
นายไพโรจน โภคัย
นายภัตคาร ฤทธิ์มนตรี
นายภิญโญ ไผกอ
นายมานิตย สุวรรณ
นายเมธัญ เทียมถนอม
นายยุทธนา โกสุธรรม
นายรวมฤทธิ์ กิจขุนทด
นายรัตนพันธ เจริญพงษ
นายราชพงศ ทองราช
นายรุงเพชร ศักดิ์รัตนมาศ
นายวรเศรษฐ จิโรชกมลวัฒน
นายวัลลภ บุญขวัญ
นายวาที สุรินทะ
นายวิทยา บุตรโยธี
นายวิศักดิ์ จันทรสวัสดิ์
นายวุฒธิชัย จันทรศิริ
นายศิริพล บุญญา
นายสมบัติ แกวมงคล
นายสมศักดิ์ พรหมบุญทอง
นายสมศักดิ์ ศรีเพชร
นายสมศักดิ์ หลวงนา
นายสมหมาย ศรีสุทธิ์
นายสมหมาย สมแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗

นายสยาม พิลาโสภา
นายสัจจา มโนมัยนุกุล
นายสันติวุฒิ คําภู
นายสาทิพย ชัยรักษ
นายสายชล พิณพรม
นายสายฟา สายกระสุน
นายสิทธิชัย กลมเกลี้ยง
นายสิทธิชัย ชํานาญ
นายสิทธิพงษ บูรณเจริญ
นายสิทธิพร ไกรยวงศ
นายสุดสาคร พาติกบุตร
นายสุทธิพงษ อันทรบุตร
นายสุทัศน ทองเกลี้ยง
นายสุพจน ปนพฤฒิกุล
นายสุรชัย รุงรังษี
นายสุรชัย ศรียางนอก
นายสุรศักดิ์ นันทวี
นายสุรสิทธิ์ ปกกะทานัง
จาอากาศโท สุริยะ อิสโร
นายสุริยา โสมกุล
นายอนุภัทร ศรีทอง
นายอนุศาสน ปาทา
นายอภิเชษฐ เพชรจีน
นายอรรถชัย อรรถโยโค
นายอัซฮัน จารูเวศ

หนา ๒๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอานนท สิงหจุย
นายอิษวัต รัตนสมบัติ
นายอิสมะแอ หลําหละ
นายอุทัย วังหอม
นายเอกชัย รัตนโน
นายเอกลักษณ ภักดี
นางสาวกัลยฐพัทร พงษสงางาน
นางสาวกัลยารัตน ขาวภา
นางกาญจนา มาลา
นางสาวกานตศินี ทวีเสริมสิริสุข
นางกุลนรี สุขสวัสดิ์
นางขนิษฐา ประเสริฐ
นางสาวจรรจิรา ดาราชาติ
นางสาวจริญญา หนูนุรักษ
นางจันทนา สมนึก
นางจันทนุช โกมลเสนาะ
นางจันทรเพ็ญ โลบุญ
นางจารุณี แกวหาดี
นางจิตติมา ยอดบํารุง
นางจิรภัทร อนุกูลพันธ
นางสาวชนากานต วงษนอก
นางสาวฐีติภัทร สงาศรี
นางสาวณฐมน แสงอาษา
นางดวงกมล สุนทรพินิจ
นางสาวดวงสมร พันธุวิเชียร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗

หนา ๒๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางดาวใจ ฤทธิเดช
นางทัตพิชา จิโนคุณ
นางสาวทัศนาวดี สมาคม
นางสาวทิพาวรรณ ศุภรพงศ
นางธนภร บูรณเจริญ
นางธราภรณ ปนพฤฒิกุล
นางสาวนภัสรัญช รุงสวาง
นางนภัสสร หินเธาว
นางนฤมล คงเจริญ
นางสาวนฤมล เหรียญทองวัฒนา
นางนันทวัน อุบลวัตร
นางนิตยา ฉิมพลีนภานนท
นางสาวนิตยา ดกกลาง
นางสาวนิภา วิเศษการ
นางสาวนิศารัตน ไปตามหา
นางสาวนุชรา ศรีบุญ
นางสาวบุญญนา นุมนวล
นางสาวบุผา กองกลิ่น
นางสาวประภาศรี ตระกูลสุขทรัพย
นางสาวปรีดารัตน แซลิ่ม
นางสาวปวีณา โกะเห็ม
นางสาวปอร พันธศรี
นางปณฑิกา ไชยกิตติ
นางสาวพิชญนาฏ พานิชเพิ่มพงษ
นางสาวพิชญานิน รองเมือง

๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพิมพพิศา รัตนธรรมาศ
นางพิไลวรรณ ไทยกลา
นางพิไลวรรณ อาจลึก
นางสาวภวิกา โพธิ์ขาว
นางสาวมนละออ สวนเสมอ
นางสาวมลิวัลย ไวยกรรณ
นางสาวมาณวิกา บุณยเกียรติ
นางยุพาวดี ศิริปริด
นางสาวเยาวรินทร ศรีอุทมาลย
นางสาวรัชนิกร ยอดดี
นางสาวรัตนา บุญทอ
นางสาวรัตนา พูลจันทร
นางสาวรุงฉัตร เลิศพงษ
นางสาวลลิดา พิกุลศรี
นางละมาย ปรีชา
นางวรวลัญช คลังบุญครอง
นางสาววรัทยา อิ่มแกว
นางวราณี ชัยแสน
นางวัชรี ปกษิณ
นางสาววาสนา ภัทรรุงโรจน
นางสาววิมลพร หวลศิริ
นางสาววิไล ใหมพูล
นางสาวศรีสุดา เรียนทํานา
นางสาวศศิธร กาญจนโสภณ
นางสาวศิรินาถ หยงสตาร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕

นางสาวศิริพร หลาอินตา
นางศิริวรรณ เรืองแสน
นางสาวศิริวัตร ลวดทอง
นางสมพร โมกษะรัตน
นางสมสมร วังคีรี
นางสะใบทอง มาลาพุด
นางสาวสายฝน ดาภา
นางสาวิตรี ไชยธงรัตน
นางสิรินทร เขียนสีออน
นางสุจินดา อาบูบาเกอร
นางสาวสุจิรา จีนหนู
นางสุพรรษา กาทองทุง
นางสาวสุภาพร วงคเรียน

หนา ๒๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสุมาลี แกวโวหาร
นางสาวสุรวดี เอ็มรัตน
นางสาวสุวรรณี ธรรมรัตนธารา
นางแสงอุษา โพธิ์ศรี
นางสาวอภิญญา กุนสุนทรธรรม
นางสาวอรรถพร มากสุริวงษ
นางออมใจ ขวัญนิมิตร
นางออมทรัพย สวางเนตร
นางอัญชลี เจียมเจิม
นางอารีรัตน เสียงเพราะ
นางอุไร ชิ้นขุนทด
นางอุไรรัตน มิตรมุสิก
นางแอนนา ผลไสว

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๕ ราย)
๔ นางวัลยา นอยนาม
๑ นายชาญชัย ใบโพธิ์
๕ นางศรีสดุ า ฤทธิไกร
๒ นางนิภาภรณ วีระศรี
๓ นางสาวพิมลวรรณ ทาเชื้อ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๕๘ ราย)
๘ นายกิตติพงษ หายเคราะห
นายกริชรัตน อัญญมณีทาน
๙ นายกิติภูมิ ใจกลา
นายกฤษฎา รุงคูหา
๑๐ นายเกียรติพล บุญหลอ
นายกอบเกียรติ ยังเจริญ
๑๑ นายเกียรติศักดิ์ รสมัย
นายกิตติชัย แซตั้ง
๑๒ นายโกวิทย ปติพงศพล
นายกิตติชัย นุนโต
๑๓ นายไกรสิทธิ์ อิน่ คํา
นายกิตติธัช ตันมา
๑๔ นายขวัญชัย เพราะสําเนียง
นายกิตติพงษ หลงพิมาย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

นายคณาธิป สันทา
นายคนิฐ กิตติไชยากุล
นายคมกริช กลาหาญ
นายคมกริช วินทะไชย
นายคุณวัฒน ศรีอรุณเอี่ยม
วาที่รอยโท จบ รงคทอง
นายจักรชัย ปงเมือง
นายจักรพงษ ครองยุทธ
นายจักรพงษ เปยปลูก
นายจักรพันธ ขึมจันทร
นายจักรรินทร สีมาบุตร
นายจักริน ศิริสําราญ
นายจัตตุพงศ สุราโพธิ์
นายจารึก ศรีนาค
นายจิราวัฒน ทานุชิต
นายเจษฎาพงษ ชางคํา
นายเฉลิมพงศ ออนยอง
นายเฉลิมพล นามปดถา
นายเฉลิมศักดิ์ สุวงศเครือ
นายชยุต คงเมือง
นายชัชชัย นนทสิงห
นายชัยรัตน ชุนพุม
นายชํานาญ แกวจงประสิทธิ์
นายชินโชติ ภูสุวรรณ
นายชินเรศ มณีขัติย

หนา ๒๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายชูทวีป ดีพูน
นายเชิดศักดิ์ พินิจมนตรี
นายซูฟยัน แวดือรามัน
นายฐิติ สันติทวีฤกษ
นายฒนิจ ดวงอ่ํา
นายณัฏฐวุฒิ ชํารัมย
นายณัฐพงษ เพียยุระ
นายณัฐพล ตันขวัญ
นายณัฐพล เทพมา
นายณัฐพล สิริพรพิสุทธิ์
นายณัฐวุฒิ ธูปกลาง
นายณัฐวุฒิ ผุยพรม
นายณัฐวุฒิ ยุระชัย
นายดนัย ชาวคําเขต
นายดานุพงษ แสงทอง
นายดิเรก ไชยทองงาม
นายดิษฐวัฒน อาจสมบาล
นายเติมพงษ สรอยจรุง
นายทณภพ รัตนโมรา
นายทรงเผา ชวยคงมา
นายทรงศักดิ์ สัตนาโค
นายทศพล ชัยตันตระกูล
นายทศพล พรมทาว
นายทัตพล กรอบทอง
นายทินกร ติ๊บอินถา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙

นายทิวัตถ วงศอุทุม
นายทิวา มาพระลับ
นายเทพทัต ภูฆองไชย
นายเทียนชัย คําลิ้ม
นายธนโชติ แสนทอง
นายธนะชัย สุมสังข
นายธนากร แดงบํารุง
นายธนากร สงวนเนตร
นายธนารัตน หงษเมน
นายธนิต แข็งขยัน
นายธรณิศ กรมนอย
นายธรรมนูญ ล้ําเลิศ
นายธวัชจพล กระโพธิ์
จาสิบตรี ธีรพงศ หอมชื่น
นายธีรวัฒน ประจําเมือง
นายธีระกรณ แกวคํา
นายธีระวัฒน จันทรัตน
นายนที คุมปยะผล
นายนนทกฤษณ ศุภโสภณ
นายนพพล พุมพวง
นายนรังสรรค ศรีนอย
นายนัฏฐกิตต จุลพรรณ
นายนันทเดช วัณบวร
นายนันทวุธ อนุพันธ
วาที่รอยตรี นิพล ลีพัฒนากุล

หนา ๒๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายนิรันดร ศรีทอง
นายนิรุฒิ พิมภาสูง
นายนิรุต ปรีดาศักดิ์
นายนิเลาะ หะยีสะแม
นายบดีรัฏฐ นิ่มเสนาะ
นายบรรทิตย ทองอยู
นายบุญเพ็ง สุธาธรรม
นายบุญแสง เหมหีม
นายประจักษ ปะทะดี
นายประเชิญ โพธิ์หอม
วาที่รอยตรี ประดิษฐ สุทธิประภา
นายประพัทธ บุญเซี่ยม
นายประยุทธ เกิดใกลรุง
นายประยุทธ ชัยนิวัฒนา
นายประเสริฐ ศรีอุดม
นายปรัชญา การุณวงษ
นายปราโมท หลาพิมพ
นายปริญญา ถิระโคตร
นายปริญญา ทิพยวัจนา
นายปริยะ ดอกแกว
นายปริวัฒน ยืนยิ่ง
นายปรีชา ดวงหวา
นายปยพงศ วชิรมนตรี
นายปโย วงษตั้นหิ้น
นายผดุง สีเขียว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙

นายผดุงศักดิ์ ลายเงิน
นายพงษพัฒน ตรีพรม
วาที่รอยตรี พงษพันธ คําหาญ
นายพงษศิริ โฉมยา
นายพรสวรรค ดาวัน
นายพัณณกร จันทรสมบัติ
นายพิชิต ราตรีสุข
นายพิธิพงศ ฤทธิ์มนตรี
นายพิศาล คีรีวงก
นายพิษณุพงษ ธนะคําดี
นายพีรชาติ พนมรัตน
นายพีรพงษ วงควิชัย
นายพีระพงษ จันเขียว
นายพุฒิพงษ มะยา
นายไพบูลย สมนึก
นายภรภัทร ธรรมไชย
นายภัทรวุฒิ พานิชเลิศ
วาที่รอยตรี ภัทราวุธ แสงกลา
นายภาคภูมิ จําปเรือง
นายภาคภูมิ พุมโพธิ์ทอง
นายภูวนาท สุวรรณัง
นายมงคล เถื่อนฤาชัย
นายมงคล สืบศรี
นายมนตธร ตั้งภาณุกุล
นายมนตรี แกวดี

หนา ๒๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายมานนท กองแดง
นายมานะ คงกระโทก
นายมานิตย เดชารัตน
นายมารุต มูลคํา
นายมูฮําหมัดซามัน สิเดะ
นายยุทธภูมิ วงษมานะสุข
นายยุทธศาสตร นอยศรี
นายรัชฎา เขียนนอก
นายรัชพงศ กาบจันทร
วาที่รอยตรี รัฐศักดิ์ โกบประยูร
นายรัตนสิทธิ์ สายสิทธิ์
นายราชันย พรมแกวงาม
นายริน ยาวิชัย
นายรุงรุจ เผยศิริ
นายรุจพนธ หนิมพานิช
นายเรืองฤทธิ์ นภาคณากร
นายวงศสถิตย เผือกพูล
นายวชิรบดินทร ศุภธีรารักษ
นายวชิระ วงศอารินทร
นายวรพล ลือเลิศสกุลชัย
นายวรวัชร วงศสุธา
นายวรวิทย หอมวงษ
นายวสันต เทศนศิลป
นายวัฒวุฒิ แสงเมือง
นายวันชัย นิยมวงศ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙

วาที่รอยตรี วิจิตร วิเศษชู
นายวิทยา บุญมี
นายวิทยา หลาสูงเนิน
นายวิทยากล เวชกามา
นายวิทวัส เปยปลูก
นายวินัย เหลาชัย
นายวิรวุฒิ สันตะเลขวงศ
นายวิศรุต กองลี
นายวีระชัย พารีวงค
นายวีระศักดิ์ บุญทันเสน
นายวุฒิพงษ ทองพีระ
นายศรราม ธรฤทธิ์
นายศราวุธ นาคยรรยงค
นายศรีทอง สวนสําราญ
นายศักดา ขําเขียว
วาที่รอยตรี ศักดิ์ชัย ทราบรัมย
นายศักดิศาสตร บุตรสุรินทร
นายศิริชัย ศิลปรัศมี
นายศิวะลักษณ คําพุ
นายศุภกร ศรีแกวออน
นายศุภชัย ราชผึ้ง
นายสมนึก บัวแกว
นายสมภพ จันทรา
นายสมมัคร สุพรม
นายสมศักดิ์ สกุลรัตนกุลชัย

หนา ๒๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมิง อบมา
นายสัญชัย อะทะวัน
นายสันติ ดํามุสิก
นายสาธิต มั่งมี
นายสามารถ รอดยิ้ม
นายสิงหคม วุฒิชาติ
นายสิทธิชัย ครุนันท
นายสิทธิพร บุญหวาน
นายสิริพงษ มาทิพย
นายสุชัย พรหมชวย
นายสุชิน อวนออน
นายสุทธิศักดิ์ สุกเษม
นายสุธา กรอบพุดซา
นายสุนทร เสี้ยวสกุล
วาที่รอยตรี สุพรรณ ผาแกว
นายสุภชัย สุทธิสัย
นายสุภาษิต จิตรไทย
นายสุเมธ รินทลึก
นายสุเมธ วิเศษสิงห
นายสุรชาติ รัตนะ
นายสุรพล ประเสริฐแชม
นายสุรศักดิ์ กิ่งแสง
นายสุรศักดิ์ บุญประเสริฐ
นายสุริยา กันลือนาม
นายสุวัฒนชัย ฉวีศักดิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙

นายสุวิทย ศิริหนองหวา
นายเสกสรรค เปรมบํารุง
นายเสฐียรพงษ เอียดคง
นายเสรษฐสิริ กลางเมือง
นายเสรี ฤทธิ์กลา
นายแสงทวี ปญสมคิด
นายหิรัญ สาราษฎร
นายอนรรฆพนธ คลังชํานาญ
นายอนุชาติ รังสิยานนท
นายอนุชิต ตําราเรียง
นายอนุภัทร แซชั้น
นายอนุสรณ ผิวผอง
นายอนุสรณ วงคปนจันทร
วาที่รอยโท อภิชาญ มูลละคร
นายอภิชาติ เครือณรงคสันติ
นายอภิวิชญ ทิพโชติ
นายอรรคพล พาประโยชน
นายอลงกต ประเสริฐผล
นายอัคเนตร ยศสมบัติ
นายอัศวิน คะสุดใจ
นายอาคม พิมโกทา
นายอาทร เตชะพนาลัย
วาที่รอยตรี อาทิตย ทองแท
นายอาทิตย มณีแสง
นายอานนท พัสดร

หนา ๒๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอานนท ลีสีคํา
นายอาวุธ เบียดนอก
นายอํานาจ ทาสุข
นายอิทธิพล รุงเรือง
นายอิสมาแอล มวงคํา
นายเอกฉัตร พลรัตน
นายเอกพงศ ศรทอง
นายเอกพงษ ลืมนัด
นายเอกรัฐ สุดชา
นายเอกวัสส พุกสวัสดิ์
นายเอกสิทธิ์ ปนทอง
นางสาวกรกนก แกวเกิด
นางสาวกรณิการ แกวหลอ
นางสาวกรรณิการ ผิวสะอาด
นางสาวกันตฤทัย ยอดสมุทร
นางสาวกัลยาณี ภมรดล
นางสาวกาญจนา ศรีสุข
นางสาวกานตชนก บุญนอม
นางกุหลาบทิพย วงศคําลือ
นางเกวลิน สุริยะสุขประเสริฐ
นางเกศกนก ธิมายอม
นางสาวเกศรินทร ศรีจานเหนือ
นางเกษร เปรมทอง
นางสาวแกวใจ ดวงมณี
นางสาวขนิษฐา สุวรรณวัฒนกุล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙

หนา ๒๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเข็มพร ศรีมงคล
นางสาวเขมรัสนี สมใจ
นางสาวคัทลียา เจริญสุข
นางสาวเครือวัลย วัฒนาทิพยธํารงค
นางสาวจรรญภร แพเกิด
นางสาวจรรยา เปนมิตร
นางสาวจันทิมา อาจอินทร
นางสาวจิดาภา รอดสิน
นางสาวจิตรลดา ศรีสารคาม
นางสาวจินดา ใจเจ็น
นางสาวจินตนา ทองเลิศ
นางสาวจินตนา ประทุมมา
นางจุฑาทิพย พรมประทีป
นางสาวจุฬารัตน คําวาง
นางสาวจุฬารัตน ภักดิ์ศรีแพง
นางสาวฉัตรชนก มหัทธนวรกนก
นางสาวชญาภา นัยนิตย
นางสาวชลธิชา แกวหนองโพธิ์
นางสาวชลธิชา บุญสอง
นางสาวชุตินธร แซจง
นางสาวชุติมา ตาเดอิน
นางฐานิตา ดงยางวัน
นางสาวฐิติมา ไชยอาลา
นางฐิติมา วงษคํา
นางสาวณนิษรา ชูมณี

๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางณัฏฐวรินท สมบูรณ
นางสาวณัฐกานต สายวิจิตร
นางณัฐธยาน บํารุงนิคม
นางสาวณิชมน อินทรกลับ
นางเดนนภา ดัสกรณ
นางเดือนฉาย อุดมวงศรุงเรือง
นางสาวทวีสุข สอนนอย
นางสาวทัดทรวง พรหมบุญ
นางสาวทัศนวรรณ รักใคร
นางสาวทัศนีย ลีบาง
นางสาวทิพวรรณ นภาปทุม
นางสาวทิวารัตน ปกคําวงษสังข
นางสาวธนภรณ บุตรสมบัติ
นางสาวธัญญา คหาปนะ
นางสาวธันยาภักค ธนชัยผลฐานิส
นางสาวธารารัตน บุญทวิโรจน
นางสาวธาริกา สุวรรณศรี
นางสาวธาริดา นานิลทอง
นางสาวนพรรณพ ดวงแกวกูล
นางสาวนภสร อินทรบึง
วาที่รอยตรีหญิง นภาพร บอแกว
นางนภาภรณ ฤทธิวัชร
นางสาวนรีรัตน คชพงษ
นางสาวนฤมล ผลจันทร
นางสาวนฤมล วงคเคียน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙

นางสาวนฤวรรณ รัตนะรัต
นางสาวนัฏสินี ขวัญศรี
นางสาวนัฐชนก ศรีคํา
นางสาวนันทณภัสร พรมสุทธิ์
นางสาวนันทพร ปนธง
นางสาวนิตญา ศรีสวัสดิ์
นางสาวนิพภาพร จงภักดี
นางสาวนิรมล เสนาธรรม
นางนุจรี พุฒพิมพ
นางสาวบัวหลัน บุญไทย
นางสาวบุณณดา คําเสียง
นางสาวบุศรินทร บุญกอ
นางสาวปนัดดา ภักดีเตล็บ
นางสาวประพิมพักตร มีวิเชียร
นางประภักสร นวลยัง
นางสาวปรารถนา สุทธิศักดิ์
นางปริญญารัตน แกวยศ
นางสาวปรินทร เขียวออน
นางสาวปรียานุช ประเสริฐสุข
นางสาวปาริชาต เรืองฤทธิ์
นางสาวปาริชาต สวยรูป
นางปาริชาติ สุมแสนหาญ
นางสาวปนมณี ธรรมโสภินทกุล
นางสาวปนอนงค กรุงไกรจักร
นางสาวปยะดา เดชประทุม

หนา ๒๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางปยะพร พิมพพยอม
นางเปมิกา อินทรประดิษฐ
นางสาวไปรยา อรรถนาถ
นางสาวผองพรรณ ศรีภิรมย
นางสาวพรทิพย ศรีบุญเรือง
นางสาวพรทิวา นามทิพย
นางสาวพรพนา ทับเที่ยง
นางสาวพรรณี ศรีปราชญ
นางพอใจ ทราบรัมย
นางสาวพัชราภรณ กําจร
นางพัฒพิมล ยะปญญา
นางสาวพิชชาพิมพ ศรีเสมอ
นางสาวพิมพชนก สังวาลย
นางสาวพิริยา บุญเย็น
นางสาวภรพณา สุขใส
นางสาวภัททชฎา คําพวง
นางสาวภัททราภรณ คําภากุล
นางสาวภัทธีญา อุตมะพันธุ
นางสาวภัทรธีรา แสนลัง
นางภัทรวดี โสมรักษ
นางสาวภัทรสวันต แสงคํา
นางสาวภัทรานิษฐ จันดากุล
นางสาวภัทราภรณ สายวิจิตร
นางสาวภัสสรา ยงสวัสดิกุล
นางภาวิณีย ทับลอม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙

หนา ๒๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

วาที่รอยตรีหญิง ภูชิสจิณณ โชติคุต
นางสาวภูริตา กลอมจิตร
นางมนทกานติ์ มีชื่น
นางมนฤดี สุวรรณกูฏ
นางสาวมนัสนันท สุภเทพ
นางสาวมยุรีย กองคํา
นางมลฤดี รอดสุวรรณ
นางสาวมัณฑนา นันติ
นางสาวมัณฑนา แสวงวงค
นางมัทรี รักพงษ
นางสาวมุทิตา กิตติอุฬาร
นางยุพิน หัสกรรจ
นางสาวเยาวมาลย จันทรไพศรี
นางสาวเยาวมาลย สมประสงค
นางสาวโยษิตา เคนชมภู
นางสาวรภัทภร ภาชนะภคณัฐ
นางสาวรัชดาภรณ ตันติกําธน
นางสาวรัชตรา สุวรรณษา
นางสาวรัชนก โทลักษณ
นางสาวรัชนู บุญจันทร
นางสาวรัตติพร ชวยเมือง
นางรัตนา อินทรเพ็ญ
นางสาวรุงนภา โนจา
นางสาวลัดดาวัลย อาระสา
นางวรรณทิภา บุญประเสริฐ

๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววรรณี แวอุมา
นางวรัญญา แกววงวาน
นางสาววรัญญา เฮงเจริญ
นางสาววรางคณา จันทารักษ
นางวลัยพร หอมทรัพย
นางสาววัลภา น้ําดอกไม
นางสาววัลลี ตรีวุฒิ
นางสาววาสนา วงควัฒนะ
นางสาววิมพวรา วงษใหญ
นางสาววิมลวรรณ ซายเสน
นางสาววิลัยวัลย ชินสิทธิ์
นางสาววิลาวัลย สิทธิบูรณ
นางวิไลวรรณ ศรีสะอาดรักษ
นางสาวศรัญญา หงษแพง
นางสาวศิรประภา ปนมาศ
นางศิรินทรทิพย ทองบุราณ
นางสาวศิริพร ชวยเหลื่อม
นางสาวศิริพร ไชยรุงเรือง
นางศิริพร ภูพาดแร
นางศิริลักษณ ทองคะหะ
นางศุภรักษ บุญสาง
นางสาวศุภลักษณ รัตนพันธุ
นางสาวศุภัทรชาดา จรัสจีรัฐิติกาล
นางสนิฏฐา วุฒิวิกัยการ
นางสาวสยุมพร กุมพันธ

หนา ๒๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖

นางสาวสายสุดา สวนไพบูลย
นางสาวสายสุริยา บุญรัศมี
นางสาวสาวิตรี แกวปญญา
นางสาวสิตา หมุดแหละ
นางสาวสุกัญญา ศิริการ
นางสาวสุกัญญา หมานสา
นางสาวสุเกษร ชุมสวัสดิ์
นางสุจินตนา คงกระพันธ
นางสุณิสา รักษคมนา
นางสาวสุทธารัตน นารถสูงเนิน
นางสาวสุธาสินี คงทอง
นางสาวสุธิดา สถาพรพานิช
นางสาวสุปวีณ เหล็กแกว
นางสาวสุพัตรา สนธิมูล
นางสาวสุพิชชา กันทะพันธุ
นางสุภัทรา ศรีทอง
นางสุภัสสรณ สิริธาราทิพย
นางสุภาพร เจริญพิทักษ
นางสาวสุภาภรณ วังคีรี
นางสาวสุภาวดี ปกษิณศิริ
นางสาวสุภาวดี สิงหชัย
นางสุภาวิณี ถึงเจริญ

๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุภาวิตา อยูคง
นางสาวสุรัชดา ลาภถาวร
นางสาวสุรียพร ปลื้มจิต
นางสาวสุรีรัตน เครือบคนโท
นางเสาวนีย จิงจู
นางสาวเหมวดี มีใหม
นางสาวอรทัย ปริต
นางอรสาพัชร โอยามะ
นางสาวอังศุธา สุทธิประภา
นางสาวอังสณา เขียวดํา
นางสาวอัจฉรา ผิวมะลิ
นางสาวอัญชลี จันทรมา
นางสาวอัมพร บุญเทพ
นางสาวอัมพวา จันเปง
นางสาวอัยยกรณ พันธุจินา
นางอาฐิตา เรศประดิษฐ
นางสาวอาทิตวรรณ ตวนศิริ
นางสาวอาทินี บุญวงศ
นางสาวอาฟรีดา ดรอแม
นางสาวอาภัสรา นามมนตรี
นางสาวอุไรวรรณ อุภัยพรม
นางสาวอุษา เสงี่ยมสูงเนิน

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางภิษัชยา จิตตเจตน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หนา ๒๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายพรมงคล หงษศรีทอง
๑๔
นายศราวุฒิ สมศรี
๑๕
นายอุทัย ซุนใช
๑๖
นางสาวกชกร ธรรมริยา
๑๗
นางสาวจันทรสุดา คงชนะ
๑๘
นางสาวจันทิมา ไชยเสนา
๑๙
นางสาวจิตรจา แผงงาม
๒๐
นางสาวจุฑามาศ ขวัญเดช
๒๑
นางสาวฉัตรชนก ณ นาน
๒๒
นางชลดา ลิ้มพานิชย
๒๓
นางดุษฎี วรรณแกว
๒๔
นางสาวธัญญาภรณ ปลาบูทอง
๒๕
นางสาวนฤพร สุวรรณทาบทอง
๒๖

(เลมที่ ๘/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๒๖ ราย)
นางสาวน้ําฝน ไชยขันธ
นางปรางมาศ ใจกวาง
นางสาวปวีณสุดา คลายวงศ
นางสาวพรพรรณ บริบูรณ
นางพรรณเพ็ญ ชังเภา
นางสาวเพ็ญพิชา มีใจเจือ
นางสาวมณฑา ชาลี
นางสาวมลฤดี คอนมะลา
นางสาววราภรณ แยมผกา
นางสาวสิริประภาภัฎร ศรีวิลัย
นางอภิญญา พงศธิติเมธี
นางสาวอรทัย แกวบรรดิษฐ
นางสาวอิศราภรณ พูลบรรดิษฐ

