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 ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

กระทรวงมหาดไทย

๑ นางจริยา คาแก้ว

สานักงานรัฐมนตรี
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๒ ราย)
๒ นางสาวนิชานันท์ ทรัพย์สมบูรณ์
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวนภัทร แย้มสมัย

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๔ ราย)
๑ นางสาวกนกพร บุตรสอน
๓ นางสาวนันทนา เปศรี
๒ นางสาวดลลชา รัตนพันธุ์
๔ นางสาวเบญจมาภรณ์ ยาใจ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๒๘๙ ราย)
นายกรกรณ์ อึ๊งภากรณ์
๑๔ นายคนึง ทองเที่ยง
นายกรรณสูตร ด่านพิไลพร
๑๕ นายคมชาญ บัวแย้ม
นายกฤติธี โสคา
๑๖ นายครรชิต ชิงจันทร์
นายกล้าณรงค์ คนรู้
๑๗ นายจรัญ ขวัญแก้ว
นายกิตติ ศิริปักมานนท์
๑๘ นายจรัส ช่างเรือน
นายกิตติพศต์ คงศิริสมบัติ
๑๙ นายจรูญ ปงหาญ
นายกูสารี ยาแบโด
๒๐ นายจักรกฤช ฤทธิเนื่อง
นายเก่งกล้า วิริยะ
๒๑ นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์
นายเกรียงไกร กลิ่นหอม
๒๒ นายเจษฎา ไชยพงษ์
นายเกียรติชัย เซียงหลิว
๒๓ นายเจตพรรธน์ จันทร์ประเสริฐ
นายโกสินทร์ นิยะกิจ
๒๔ นายฉัตรชัย ศรีเตียเพ็ชร
นายขจัด หงอสกุล
๒๕ นายเฉลิมชาติ กองแสง
ว่าที่ร้อยโท ขุนทอง สายบุตร
๒๖ นายไฉน เฉิดฉาย

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

นายชัจจ์ชนันต์ ธรรมจินดา
นายชาญชัย ช่วยชู
นายชาตรี ภิรมย์
นายชูเกียรติ หงษ์ทอง
นายฐิติพงศ์ วิชัยสาร
นายณธกร จิตรอรุณฑ์
นายณรงค์ฤทธิ์ มิตรขจร
นายณรงค์วิทย์ พบพาน
นายณัฐพงศ์ รักษ์ดีช่วย
นายณัฐพงษ์ ตันศักดิ์ดา
นายณัฐพันธุ์ เกตุแก้ว
นายทวีศักดิ์ สุทธินนท์
นายทวีศักดิ์ ใจรังษี
นายธนวัฒน์ เตากล่า
นายธนวัฒน์ ยิ้มแช่ม
นายธนสาห์ รามหนู
นายธรรมนูญ นาคสีดี
นายธรินทร์ นวลฉวี
นายธัชนนท์ นิติพันธุ์วณิช
นายธิปัตย์ ชูพันธ์
นายธีรพงษ์ นิลรัตน์
พันเอก ธีรพันธ์ แพเรือง
นายธีรยุทธ์ จาปาทอง
นายธีรวุฒิ แก้วฟอง
นายธีวรา พรมศิริ

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนคพล บุญโสดากร
นายนรวีร์ ขันธหิรัญ
นายนิเวศน์ พุทธมนต์
นายบรรจบ น้อยสันโดด
นายบรรเลง บุญเลิศ
นายบัญชา เกตุอ่า
นายประกาศิต สาณะเสน
นายประมวล สะอาด
นายประสิทธิ์ ชัยบุญเลิศ
นายปริทัศน์ วรรณสิทธิ์
นายปฤษฎี ไชยภักดี
นายปวเรศ รัฐขจร
นายปัญญวัฒน์ รัตนคช
นายเผด็จ เกษตระกูล
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง
นายพรพิทักษ์ อามาตทัศน์
นายพัชรพล สีสาลี
นายพิเชษฐ ดาเสน
นายพิทักษ์ ไทยแก้ว
นายเพิ่มชัยธีรัช ชัยเลิศวาณิชกุล
นายภควัต ฝ่ายแสนยอ
นายภณวัจช สมรรถไท
นายภูมิ จวงจ่าย
นายมนันต์พล ประชาสันติ์
นายมนูญ โอฆชล

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายมะยูโซะ หะยีสาและ
นายเมธี สุขสมบูรณ์
นายยิ่งศักดิ์ คาเพราะ
พันตรี รังสรรค์ รังษิรุจิ
นายรุ่งเพชร กันตะบุตร
นายเริ่มรัตน์ พันธ์เจริญ
นายฤกษ์ฤทธิ์ บุญยัง
นายลิขิต ช่วยบารุง
นายวรพจน์ จตุรนต์รัศมี
นายวราห์ เขินประติยุทธ
นายวัชรพงษ์ จิโสะ
นายวิทยา สาระไชย
พันจ่าอากาศเอก วินัย ปรากฎมาก
นายวิภู วิมลเศรษฐ
นายวิรัตน์ ธรรมเสถียร
นายวีรภัทร ขาวสาอางค์
นายวีระชาติ สุวรรณา
นายวีระศักดิ์ เลิศสิทธิชัย
นายวุฒิ แตงทรัพย์
นายศักดิ์ไทย ศรีบุญเรือง
นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์
นายศุภเดช จันทรศิลาพร
นายศุภวัฒน์ พันธุ์พณาสกุล
นายศุภวัฒน์ โสวภาค
นางสาวอินทิรา อินทวิรัตน์

๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสนธยา เอี่ยมงาม
นายสมเกียรติ จันทร์แดง
นายสมพร อุไรวรรณ
นายสมพร โพธิ์พรหม
นายสมิทธ์ จารุเสวี
นายสฤษฎ์ศักดิ์ พัฒนโพธิ์
นายสว่าง ลองจานงค์
นายสัญญา ทศวิภาค
นายสันติ วงศ์จิระสวัสดิ์
นายสันทัศน์ ทันนิธิ
นายสารเมธ สีทองสุรภณา
นายสิงหา บุตรศรีภูมิ
นายสิทธิมา ดวงสุภา
นายสุบิน แสงสุริยา
นายสุภาพ ชมภูมิ่ง
นายสุรพงษ์ จารัสศรี
นายสุรพันธ์ สิทธิชัย
นายเสฐียรพงษ์ แก้วเพชร
นายองอาจ สีทาแก
นายองอาจ นิ่มเป๋า
ว่าที่ร้อยตรี อธิพงษ์ วรุดมสุธี
นายอนุลักษณ์ รุ่งแสงทวีศักดิ์
นายอภินันต์ หนูพรหม
นายอลงกต มีแก้ว
นายอัมพร อุดมชารี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑

นายอัศวิน วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
นายอาทิตย์ ชามขุนทด
นายอาทิตย์ โรจน์วรชวลิต
นายอานัส ยุนุ๊
นายอารมย์ ศุภเสถียร
นายอารยะ มังกรานนท์ชัย
นายอามฤต แง้เจริญกุล
นายอุทิศ ศกุนะสิงห์
นายเอกธาดาธร ตามพร
นายเอกภพ บัวทวน
นายเอกภพ วงศ์สร้างสรรค์
นายเอกลักษณ์ อุปริรัตน์
นางกนิษฐา สุขเจริญ
นางสาวกัญจน์พัธน์ ศรีไชยเลิศ
นางสาวกัลป์ปภัส อาทิตย์นพชัย
นางกาญจนา ลาลึก
นางกิ่งกาญจน์ พรหมทอง
นางสาวกุลวตี คันธโชติ
นางขนิษฐา เจริญวงศ์
นางสาวคณัชวรรธก์ดา สุภาพ
นางสาวควีนน์ ชาชิโย
นางสาวจตุพร ชูดวง
นางจรีรัตน์ ชิดไชโย
นางจันทร์จุฬา แท่นมาก
นางสาวจิตรลดา เหลืองภิรมย์

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจินตนา พึ่งโพธิ์
นางสาวจินตนา สุดกระโทก
นางสาวจีระภา สอนสุภาพ
นางสาวจุรีมาศ ชิโนกุล
นางสาวฉัตติมา สถาพรจิตรกุล
นางฉัตรแก้วเกล้า พัวพัน
นางสาวฉัตรธิดา แสนมั่ง
นางสาวฉัตรนภา ประกอบกิจ
นางสาวชญาน์นันท์ ศิริประภานนท์กุล
นางชณิตา นามวงษ์
นางสาวชนากานต์ ธิติไชยวัฒน์
นางสาวช่อเพ็ชร ดนตรี
นางสาวชารีญา นนทรังสี
นางชิดพันธุ์ มิตรดารงค์
นางสาวชุติกาญจน์ ดวงคา
นางสาวชุติมณฑน์ บริสุทธิ์
นางฐาณิญา โอฆะพนม
นางสาวฐานิตา เขื่อนทา
นางสาวฑิมพิกา สอนสมฤทธิ์
นางสาวณธษา คชรัตน์
นางสาวณพัชร สิริโชติธนา
นางณัชชภัทร ศรีชัย
นางสาวณัฐณิชา วงค์ใหญ่
นางสาวณัฐธยาน์ สกุลยุทธเสนี
นางณัฐนรี สิทธุสุวรรณ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑

นางสาวณัฐพร แตงอยู่สุข
นางสาวณัฐรินทร์ เต็มดี
นางสาวณัสณันท์ สาหร่ายทอง
นางณิชกร ช่วยเต็ม
นางสาวดรัณพร หยงสตาร์
นางสาวดรุณศิริ แพน้อย
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
นางสาวดวงจันทร์ ภูเก้าแก้ว
นางสาวดอกคูณ ศรีสุธรรม
นางดารุณี ใจศิล
นางสาวดาเรศ พระเพ็ชร
นางดุษฎี ยุรยาตร์
นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์
นางทวีป อิ่มเอิบ
นางสาวธนัชพร วงศ์สุวรรณพร
นางธัญลักษณ์ นันทมนตรี
นางสาวธิวากร คาภะวา
นางนรมน นันทมนตรี กิจจานนท์
นางสาวนครไทย จีนสวัสดิ์
นางสาวนงลักษณ์ เซ่งแก้ว
นางนริศรา แก้วแสนเมือง
นางนวรัตน์ ไชโยทวีรัชต์
นางสาวนันท์นภัส ดีพร้อม
นางสาวนันท์นิชา เบญจพงศ์ศิริ
นางนิภาภรณ์ สมภักดี

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเนาวรัตน์ สมพงษ์
นางบุญนา บัวกิ่ง
นางสาวเบ็ญจรัศม์ มาประณีต
นางเบญจา เกตุตระกูล
นางสาวเบญญาภา โยธาณิชกุล
นางปฏิมา ทวีสุวรรณ
นางสาวปทุมวดี ลดาพรหมทอง
นางสาวปทุมวรรณ ทองเขียว
พันโทหญิง ปรินทร์ฉัตร ภีมรัชตธารงค์
นางสาวประภาพร ชัยบุตร
นางสาวประภาศรี รักษ์บางแหลม
นางสาวปัจมาพร วรรณเสน
นางสาวปัณฑารีย์ โชรัมย์
นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา
ศรีสวัสดิ์
นางปิยนุช มงคล
นางสาวพนารัตน์ วงศ์คุณาศานติ
นางสาวพรพัสกร วงษาเวียง
นางพรรณี คนรู้
นางสาวพัชรพรรณ บุญมา
นางสาวพิธุภา รอดเผือก
นางสาวพิมพ์อัปสร บริบูรณ์รัตน์
นางสาวเพ็ญนภา เดชดี
นางเพลินพิศ ลามศรีจันทร์
นางสาวแพรวพรรณ ฤทธิ์รุ่งอรุณ

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐

นางสาวภัทธิรา พัชรภัค
นางสาวภัทรนิษฐ์ คงอินทร์
นางสาวภัทรนิษฐ์ เหมทานนท์
นางสาวภัทรวดี ว่องไว
นางสาวภัทราพร เพราพริ้ง
นางภิญญาพัชญ์ จันทเขต
นางมณีรัตน์ พาฉิมพลี
นางมัญชุพร กาญจนฤกษ์
นางสาวมัณฑนา สินนะ
นางมานิตา จันโทวาท
นางสาวมาลินดา เทวาพิทักษ์
นางสาวเมธินี นิชรัตน์
นางยุวดี นรจีน
นางรมณ คูวงษ์วัฒนาเสรี
นางสาวรัชดาพร เมืองเก่า
นางสาวรัชนีวรรณ ปินใจ
นางสาวรัตติยา บูรณ์เจริญ
นางรัตนา นุ้ยด้วง
นางสาวรัตนาภรณ์ หนูกลิ่น
นางสาวรุ่งรัตน์ จิณะเสน
นางเรณู เลิศอุดมโชค
นางลักขณา ไวประเสริฐวงศ์
นางสาววงเดือน ใช้ได้สุก
นางสาววณฏา พรหมเพ็ญ
นางวนิดา บุญเลิศ

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววราพร บุญลือ
นางวันดี ทองเทือก
นางสาววัลลภา เย็นระยับ
นางสาววัลลภา สุคนธ์
นางวาโย ตึกประโคน
นางวิณัฐชินันทน์ เทพวัติ
นางสาววิภาดา อุดมเดชาเวทย์
นางสาววิไล หนุนสิมิ
นางสาวศิรยาธนัน ไกรสินปรวัฒน์
นางศิริพร นาคนิยม
นางสาวศิริพร พุฒิภาษ
นางสมคิด วิวัฒน์บวรกุล
นางสาวสยามล เพชรดี
นางสรัญญา เพชรยวน
นางสาวสรินนา รัศมี
นางสาวสิริพร ประสมบุญ
นางสาวสุจิราภรณ์ พิมพี
นางสาวสุทธิรดา ไยยธรรม
นางสาวสุธาสินี ปล้องใหม
นางสุธาสินี บุปผา
นางสุพจนา ซุ่นกลาง
นางสุภาภรณ์ นามปรีดา
นางสาวสุเมษา ธรรมสถาพรศิริ
นางสาวสุรีพร สายสุวรรณ
นางสุไรยา จันทรประดิษฐ์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒

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

นางสาวเสาวภา กลิ่นเรือง
นางสาวโสภาภรณ์ สุวรรณรัตน์
นางสาวโสภาวรรณ โพธิ์โพ้น
นางสาวหยาดพิรุณ ปัทมเศรษฐ
นางสาวอภิรดี เก่งไทย
นางสาวอมาวสี บัวทองจันทร์
นางสาวอรทัย จุลนพ

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอริศรา ดวงสีใส
นางสาวอรุณพร นครพุ่ม
นางสาวอัญชลี รัตนาภรณ์
นางสาวอัญญรัตน์ อภิบาลศรี
นางสาวอันธิกา แก้วยะรัตน์
นางอาลียะห์ ทัดระเบียบ
นางสาวอาภา อนุวัตพาณิชย์

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๑๙๖ ราย)
พันตรี กษิติ ศรียะพันธ์
๑๗ นายณ น่าน สงวนพงษ์
นายกิตตินันท์ พงษ์สนิท
๑๘ นายณภัทรพงศ์ ประเสริฐศรี
นายกิตติพนธ์ เชาว์บวร
๑๙ นายณรงค์วัฒน์ งามสม
นายขวัญชัย สุภผลวีรกุล
๒๐ นายณัฏฐนนท์ สายประเสริฐ
นายคงกระพัน พาเจริญ
๒๑ นายดนตรี คุชบิล
นายคงเดช จาปามูล
๒๒ นายต่อพงค์ หนูสง
นายคมกฤช บัวคา
๒๓ นายทชากร หอมหวล
นายจีรสันติ จิตภักดี
๒๔ นายทวีศักดิ์ เบญจธิวัฒน์
นายเจตตระการ ด้วงยิ้ม
๒๕ นายทรงกลด ขาวแจ้ง
นายเจนวิทย์ ชาติชนบท
๒๖ นายธนชาติ มุสิกรังศรี
นายเจริญชัย สีตะระโส
๒๗ นายธรณินทร์ นวลใย
นายชัชวฤทธิ์ เตชะฤทธิ์
๒๘ นายธวัชชัย ตาเมือง
นายชัยชนะ เรืองแก้ว
๒๙ นายธัญธร ศรีบุญญเกษ
นายชาญชัย วีระชิงชัย
๓๐ นายธีระพงษ์ คาวี
นายฐิติ สังข์อ้น
๓๑ นายบรรพจน์ เง่านิติกุลภักดี
นายฐิติวัฒน์ งอกศรี
๓๒ นายบัญชา ดวงดีแก้ว

เล่ม ๑๓๘ 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

นายบุญรุ่ง คาของ
นายปฐมธรรม์ เงินดี
นายปณัฑ ฉ่าชะเอม
นายปณิธาน พิชาลัย
นายปธิกร บุตะเขียว
นายประมวล สะอาด
นายประวิทย์ นามเมือง
ว่าที่ร้อยตรี ปรัชญา ประทุมชมภู
นายปรีชา พรมคาบุตร
นายปารเมศ แก้วโสภา
นายปิยบุตร เทียมเศวต
นายผดุงเกียรติ ยะสง่า
นายพชรกฤต ขยันกิจ
นายพิชิต สวนะปรีดี
นายพุทธิกานต์ กิจเกื้อกูล
นายไพรัตน์ ทรัพย์อนันต์
นายภัทรพงศ์ มงคลนา
นายภูวกร สุวรรณนิยม
นายมงคล หมื่นพิลมทอง
นายมงคลชัย คลังทอง
นายมนทกานติ์ ศิริโสภณ
นายรณกร ถิรตานนท์
นายวชิระ อักษร
นายวิจิตร เจียมวงศ์
นายวิเชษฐ์ เผือกสม

หน้า ๙
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

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวิรัตน์ เฉลิมแสน
นายวิศิษฐ์ พุ่มบานเย็น
นายศราวุฒิ ทัพธานี
นายศิริพงศ์ อริยสุนทร
นายสมพงษ์ ลุนาบุตร
นายสมพงษ์ ก่าเสริฐ
นายสมสิน ไชยรัตน์
นายสรณ์เมธินทร์ มณีจันทร์
นายสรศักดิ์ ใจบุญทา
นายสาโรจน์ เลาหสูต
นายสิทธิชัย ละมัย
นายสิทธิพร ศิริสมบัติ
นายสิรวิชญ์ ปัตติธรรม
นายสุกฤษฏิ์ ขวัญเมือง
นายสุขเกษม ปัญญากูล
นายสุจินต์ วัฒนกิจ
นายสุทธิพจน์ เสริมรัมยต์
นายสุทธิพงษ์ ไทยบรรเทิง
ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ จอมแก้ว
นายสุรชัย ตั้งมกรา
นายสุริยา อุ่นวงษ์
นายเสรี แทนโชติ
นายอนันต์ จิตจง
นายอรรถพล เสือแท้
นายอัจฉริยะ พันแฮด

เล่ม ๑๓๘ 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

นายอัมพร อุดมชารี
นายอิสมาแอ คาเรง
นายอิสเรศ กุลวงศ์ประเสริฐ
นายเอษณะ สุธานนท์
นางสาวกนกทิพย์ ทักขิโน
นางกนิษฐา เขียวจันทร์
นางสาวกรรทิมา สาสิงห์
นางสาวกรอุมา อินทรัตน์
นางกัญญาณัฐ อินสอน
นางสาวกิ่งแก้ว เพ็ญศรี
นางสาวเกศิณี คุ้มบุ่งคล้า
นางสาวจตุพร สายน้าใส
นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์มิตร
นางสาวจันทามาศ ศิริม่วง
นางสาวจันสุดา เผือกคง
นางจิรัชยา จันทร์โท
นางสาวจิราภรณ์ อินทรง
นางสาวจุฑาทิพย์ ขอสุข
นางสาวชญานิษฐ์ ปานเขียว
นางชญานี ศรีเมือง
นางสาวชัชฎาภรณ์ กอผจญ
นางสาวชาคริยา ทิมอยู่
นางสาวชุติกาญจน์ ดวงคา
นางสาวณปภา พรหมขัติแก้ว
นางสาวณัฐศรัณย์ คงภู

หน้า ๑๐
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

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณาตยา คาไทย
นางสาวณิชาภา หมื่นภักดี
นางสาวดวงตา ขาวช่วย
นางสาวดารินทร์ หย้งแก้ว
นางสาวดาลีลา หลีขาว
นางทิพวัลย์ อุดมทรัพย์
นางสาวธัญรัตน์ ธารีศัพท์
นางสาวนงค์ลักษณ์ พรมรักษ์
นางสาวนภาพรรณี สิงห์สุวรรณ
นางสาวนลินทิพย์ สีชะนะ
นางสาวนรีกาญจน์ งดกระโทก
นางนฤมล มะโนวงค์
นางนันทรี จันทนนท์
นางสาวนารีรัตน์ คูพัฒนาพิบูลย์
นางสาวเนาวรัตน์ แก้วประสพ
นางสาวเบญจมาศ กล่อมจิตต์
นางประไพพรรณ พลพิชัย
นางสาวประภาพร คาสงค์
นางสาวประภาส สีหานอก
นางปรียาพร ศรียะพันธุ์
นางสาวปิยภรณ์ ชอบทากิจ
นางสาวปิยะฉัตร พรหมพันธุ์
นางสาวเปรมมนัส สกุลพราหมณ์
นางสาวพนารัตน์ วงศ์คุณาศานติ
นางพนิดา ปัญญาแดง

เล่ม ๑๓๘ 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

นางสาวพรพรรณ กิติสุธาธรรม
นางพัชนียา สุขสมาน
นางสาวพัชรา ผ่องใส
นางสาวพิชญาภัค พลศรี
นางพิมพรรณ ระงับทุกข์
นางสาวเพ็ญพงา พรมเทพ
นางสาวภิญญาพัชญ์ พรหมทา
นางสาวมณฑาทิพย์ ธัญญะ
นางมณวิภา ศรีสายะ
นางสาวมัณฑณา แป้นต่วน
นางสาวรสสุคนธ์ ปรีดี
นางสาวรัชดา สมบุญ
นางสาวรัตติการณ์ ไชยวุฒิ
นางสาวรัตนาภรณ์ คงโต
นางสาวฤทัยรัตน์ คงทน
นางสาวลัดดา แก้วเรือง
นางสาวลัดดาวัลย์ ละสามา
นางวราภรณ์ ไชยงาม
นางสาววาริยา กาทองดี
นางสาววาสนา แสงหิรัญ
นางสาววาสนา อยู่พ่วง
นางสาววิภาสิริ ธนานุรักษ์
นางสาววิริยาภรณ์ อยู่นาน
นางสาวศรีเพ็ญ งามขา
นางสาวศิริประภา แก้วอุดม

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง
นางสาวศุจิกร หิตะพันธ์
นางสาวสถาพร ซาซุม
นางสาวสราญลักษณ์ สุภฤกษ์เดชาชัย
นางสโรชา จันทะกรณ์
นางสาวสายน้าผึ้ง ธีระศักดิ์
นางสาวสายใหม จิตมัง
นางสาวสิริกัลยา แก้วลือ
นางสาวสุชญา จายหลวง
นางสาวสุทธาวดี ศรีศันสนีย์
นางสาวสุพรรณี พูลพิพัฒน์
นางสาวสุพัตรา บุญถึง
นางสาวสุภัค วงศ์ไวทยากูร
นางสาวสุภัทธา อ่อนสุวรรณ์
นางสาวสุภาพร วงศ์ชมภู
นางสาวสุภาพรรณ ดาเกิงลักษณ์
นางสาวสุภาภรณ์ บุญยิ่ง
นางสาวสุภิญญา อุ่นเจริญ
นางสาวสุลาวัลย์ แซ่ตั้ง
นางสาวสุวภัทร ชนะพันธ์
นางสาวสุวรรณมณี เกลี้ยงจันทร์
นางสาวสุวลี ทองทัพ
นางสุนทรินทร์ เด่นจักรวาฬ
นางสาวเสาวลักษณ์ ภู่พันธ์
นางสาวแสงเดือน แม่นปืน

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นางโสภิดา ฤทธิ์ทอง
นางสาวหยาดพิรุณ อ่อนเม็ก
นางสาวอนงค์ ชูวงศ์
นางสาวอมรรัตน์ วงษ์งาม
นางสาวอรชร ทุ่มแก้ว
นางสาวอรทัย นิลดอนหวาย
นางสาวอชิรญา ฆารชม

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอริญาพร สอดศรี
นางสาวอรุณวดี ฝั่งชลจิตร
นางสาวอัจจยารักษ์ ดอนชัย
นางสาวอัญชลีพร ไทยวงษ์
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์
นางสาวอิสรีย์ กมลเกื้อกูลกิจ
นางอุสาห์ เปียกบุตร

ตริตาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๒๙ ราย)
นายกิตติภพ ธรรมะวรคุณ
๑๖ นางสาวพรเพชร สิริสุขุม
นายชูศักดิ์ ปานนิล
๑๗ นางสาวภิญญาพัชญ์ ธนศรีสุนีย์
นายนาโชค ราตรีโชติ
๑๘ นางสาวระพีพรรณ หลั่งน้าทิพย์
ร้อยโท สุกฤษฏิ์ อาชวคุณ
๑๙ นางสาวละดาวัลย์ นามมนตรี
นายสุมลชัย สุขขี
๒๐ นางวัลยา สิปปพันธ์
นายสุรสิทธิ์ วงศ์หยกสุริยา
๒๑ นางสาววิยะพร นีระพันธ์
ร้อยโท อกนิษฐ์ ศิริศักดิ์
๒๒ นางสาวสุนันทา ปานนิล
นายอดิศักดิ์ ตาทอง
๒๓ นางสาวสุพัตรา สอแสง
นางสาวกรรณิกา โคตรทองทิพย์
๒๔ นางสุภาวดี นุชวงษ์
นางสาวกรรณิการ์ กาวิลตา
๒๕ นางสาวสุภาวดี บุญญาภิชาติกาล
นางสาวกาญจนา แสงทอง
๒๖ นางสาวเสาวภา วิวัฒน์ธนวงศ์
นางสาวกิ่งกาญจน์ ใจเขียว
๒๗ นางอรนุช แสงสวัสดิ์
นางสาวชมภูนุช มัทปานัง
๒๘ นางอรวรรณ ใจรังษี
นางสาวดวงฤทัย ขุนดารา
๒๙ นางสาวอังคนางค์ บัวขา
นางปุณยนุช รังษี

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๑๐๓ ราย)
๑ นายกฤชนนท์ พรมมาดวง
๒ นายกัมปนาท แก้วนพรัตน์

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

นายกิตติ ดางามกิจ
นายกิตติชัย เจือบุญ
นายกิตติพันธ์ พิมสุโพธิ์
นายเกียรติชัย คล่องการ
นายขัตติยพล ธรรมมาลี
นายคมกฤษ ม่วงมัน
นายจารึก อุรา
นายจารัส สัตถาผล
นายจีรพงษ์ พุทธวงค์
นายชลทรัพย์ สีหาบุตร
นายชัชวาล ยอดคาตัน
นายชาญวิชิต ทองนพคุณ
นายชานาญ จันทวาล
นายชูชัย สิทธิศักดิ์
นายชูศักดิ์ สุบิน
นายตฤณ เบ็ญจจินดา
นายธนวัฒน์ สังกระธาตุ
นายธีระพงษ์ ประดับสุข
นายนที ปีบ้านใหม่
นายนพดล มหาไม้
นายนราศักดิ์ คุณะวัฒนา
นายนรินทร์ ศิริศุภนนท์
นายประกร เนมินทร์
นายประทีป แก้วสุข
นายปรัน ก้านนาค

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปิติพงษ์ ติ๊บถา
นายปิยะศักดิ์ สายแก้ว
นายพงศ์พิมุกข์ เชียงไขแก้ว
นายพฤนท์ นันตะสุข
นายภูริทัต ยอดจันทร์
นายมานะ เสงี่ยมโคกกรวด
นายเมธี นันสี
นายยุทธพงษ์ แจ่มแสง
นายรัฐกรณ์ สองเมืองสุข
นายวรัญญู สุวรรณราช
นายวิภู เศรษฐพรรค์
นายวิษณุพันธุ์ แก้วทา
นายวีรวิทย์ จอมกระโทก
นายวุฒิศักดิ์ สิริโสภณรัตน์
นายศราวุธ ตีบเจริญ
นายศุภณัฐ คงอ่า
นายสมนึก โลสันเทียะ
นายสมบัติ นาคเพชร
นายสมพงษ์ ใจกล้า
จ่าสิบตรี สมภพ อภิวรชัย
นายสมศักดิ์ ชมชื่น
นายสมศักดิ์ รักชูชื่น
นายสะราวุฒิ อินมะเหงี่ยม
นายสุขสันต์ ไชยพร
นายสุรชัย บัวเมืองเก่า

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

นายสุรสิทธิ์ บุญญาเขตชัย
นายเสริม นามวงศ์ษา
นายอดิศักดิ์ ขาหลง
นายอดิศักดิ์ ศตพันธ์พิพัฒน์
นายอภิชาติ บุตรวร
นายอภิสิทธิ์ วังคูหา
นายอานาจ แท่นทอง
นายเอกชัย ชัยวงค์ษา
นางสาวกฤตยา จรัญญากร
นางสาวกัญจนา ศรีวิพันธ์
นางสาวกัญญารัตน์ วารสนาม
นางสาวกันย์สินี เชิดชู
นางกัลยา ปั้นสุวรรณ
นางสาวเกศดาภรณ์ เหลือมพล
นางสาวจุฑาภรณ์ สุภัทรพาหิรผล
นางสาวจุฑามาศ อินทราวุธ
นางสาวเฉลิมขวัญ บุตรขัด
นางสาวชนิดา จิตต์ประไพย
นางสาวโชติรส มีอานาจ
นางสาวณิชชา ทุคหิต
นางสาวทองมี อยู่เย็น
นางสาวธัญชนก อดกลั้น
นางสาวธัญพร สุขประจา
นางสาวธาราทิพย์ ลาภาอุตม์
นางสาวน้าทิพย์ รอดทอง
นางสาวนิรัตดา พระชัย

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนุจรีย์ แสวงผล
นางสาวประภา อังคภากรณ์กุล
นางสาวปวริศา จันทร์วังโป่ง
นางปาริชาติ พระยาชน
นางสาวปิ่นฤทัย สีใส
นางสาวเปมิกา แวมายอ
นางสาวพร้อมพรรณ นราภิรมย์ขวัญ
นางสาวพัทธวรรณ จิตมั่น
นางสาวพิมลพรรณ ศิริฤทัยวัฒน์
นางสาวมนัญญา ส่วนน้อย
นางสาวรวิสรา ยอดกุศล
นางสาวลาณิพา ดอเล๊าะอุมา
นางวรรัตน์ สุเตนัน
นางสาววิยะดา อุทานิตย์
นางสาวแวววัน พรหมภิไชย
นางสาวศิริพร จันทร์งาม
นางสาวศิริลักษณ์ มันทากาศ
นางสาวศิริวรรณ แซ่ลิ้ม
นางสมควร วรโคตร
นางสาวสายน้าผึ้ง หินแก้ว
นางสาวสาวิตรี ศรีประเทศ
นางสาวสุรีย์พร สาลี
นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีสุวรรณ์
นางสาวอังคณา สวัสดิสุข
นางสาวอัจฉรานันท์ ธิราช

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางปรีดาพร มีพูล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
นายเกรียงไกร แข่มประสิทธิ์
นายชารีฟ เจ๊ะแอ
นายธนาเสฎฐ์ ดุจจานุทัศน์
นายธีรพงศ์ บัมนิ่ม
นายวันชัย ด้วงแก้ว
นายวิชพัฒน์ ไตรพรมมา
นายวีรวุฒิ พรหมพัฒน์

(รวม
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๑๔ ราย)
นายสมพงษ์ เจริญเกียรติ
นายสุนาถ ออมไธสง
นายอภิศักดิ์ เกตุตระกูล
นางนุชนาถ ผดุงหัส
นางสาวลักขณา ซู่ระวัง
นางสาวศุภสุตา จันทรสาร
นางสาวอรทัย นวมสุคนธ์

กรมการปกครอง
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๒,๑๐๔ ราย)
นายกชภูมิ สาลี
๑๓ นายกฤศ รัตน์ทิพย์
จ่าเอก กนิษฐ ศิลา
๑๔ นายกฤศ วิโรจวานิช
นายกริชชัย ภู่ฉุน
๑๕ นายกฤษฎา ชัยยา
นายกรุง นามสง่า
๑๖ นายกฤษฎา สุขสบาย
นายกฤต อินธนพรรณ
๑๗ นายกฤษฏ์หิรัญ สาราช
นายกฤตธัช ดาหา
๑๘ นายกฤษฏิ์ สิทธิยศ
นายกฤตธัช นนทวฤทธิ์
๑๙ นายกฤษณ์ ศรีพนมวัน
นายกฤตพล ทิพเศษ
๒๐ นายกฤษณะ ดวงดาว
นายกฤตย์ เข็มเพ็ชร
๒๑ นายกฤษณะ ดีใจ
นายกฤติชฎา บุญล้อมรัตน์
๒๒ นายกฤษณะ หอมกิจ
นายกฤติเดช ดารารัตน์
๒๓ นายกฤษธิภัช ลิ่มลือชา
นายกฤศ บุญโสธรพิทักษ์
๒๔ นายกฤษศักดิ์ฎา สีเพชร์

