
 หน้า   ๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผอืก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติยศยิง่มงกุฎไทย 
ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

 
 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   

วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  รวมทั้งสิ้น  ๓๑,๒๖๘  ราย  ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย  จ านวน  ๓๐,๐๔๒  ราย   

และชั้นต่ ากว่าสายสะพายส าหรับบุคคลบางประเภท  จ านวน  ๑,๒๒๖  ราย  ดังรายนามท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หน้า   ๑๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓ นางสาวดาววิภา  ลี้ก าจร 

 ๔ นางพรกมล  เกษอารี 

 ๕ นางสุรีย์  พันธุ์งาม 

กระทรวงมหาดไทย 
ส านักงานรัฐมนตร ี

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นายพงศธร  กาญจนจติรา 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายเกียรติศักดิ์  จันทรา 

 ๒ นายชาติชาย  อุทัยพันธ์ 

 ๓ นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ 

 ๔ นายปวิณ  ช านิประศาสน์ 

 ๕ นายพินิจ  บุญเลิศ 

 ๖ นายภัครธรณ์  เทียนไชย 

 ๗ นายภานุ  แย้มศรี 

 ๘ นายวิเชียร  จันทรโณทัย 

 ๙ นายสมศักดิ์  จังตระกุล 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกฤษณ์  คงเมือง 

 ๒ นายกอบชัย  บุญอรณะ 

 ๓ พันต ารวจโท หม่อมหลวงกิติบดี  ประวิตร 

 ๔ นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ 

 ๕ นายเกรียงวิชญ์  เตชวิทยไวทิน 

 ๖ นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ 

 ๗ นายไกรสร  กองฉลาด 

 ๘ นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี 

 ๙ นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา 

 ๑๐ นายคมสัน  เจริญอาจ 

 ๑๑ นายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ 

 ๑๒ นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา 

 ๑๓ นายจิรศักดิ์  ศรีคชา 

 ๑๔ นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ 

 ๑๕ นายเจษฎา  จิตรัตน์ 

 ๑๖ นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง 

 ๑๗ นายชยันต์  ศิริมาศ 

 ๑๘ นายชรัส  บุญณสะ 

 ๑๙ นายชัยธวัช  เนียมศิริ 

 ๒๐ นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม 

 ๒๑ นายชัยสิทธิ์  พานิชพงศ์ 

 ๒๒ นายช านาญวิทย์  เตรัตน์ 



 หน้า   ๑๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๓ นายเชาวลิตร  แสงอุทัย 

 ๒๔ นายโชคดี  อมรวัฒน์ 

 ๒๕ นายณรงค์  รักร้อย 

 ๒๖ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  โรจนโสทร 

 ๒๗ นายณรงค์  วุ่นซิ้ว 

 ๒๘ นายณัฐพงษ์  สงวนจิตร 

 ๒๙ นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์ 

 ๓๐ นายณัฐวุฒิ  เพ็ชรพรหมศร 

 ๓๑ นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว 

 ๓๒ นายทรงพล  ใจกริ่ม 

 ๓๓ นายทวีป  บุตรโพธิ์ 

 ๓๔ นายธงชัย  เจริญพานิชย์กุล 

 ๓๕ นายธรรมศักดิ์  รัตนธัญญา 

 ๓๖ นายธีรวัฒน์  สุดสุข 

 ๓๗ นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา 

 ๓๘ นายนรภัทร  ปลอดทอง 

 ๓๙ นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร 

 ๔๐ นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร 

 ๔๑ นายบุญเติม  เรณุมาศ 

 ๔๒ นายประจญ  ปรัชญ์สกุล 

 ๔๓ นายประทีป  ศิลปเทศ 

 ๔๔ นายประสงค์  คงเคารพธรรม 

 ๔๕ นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ 

 ๔๖ นายปรีชา  ชนะกิจก าจร 

 ๔๗ นายปิยะ  วงศ์ลือชา 

 ๔๘ นายพงศ์เทพ  ไข่มุกด์ 

 ๔๙ นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ 

 ๕๐ นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล 

 ๕๑ นายพงษ์ศักดิ์  คารวานนท์ 

 ๕๒ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน  ลิมป์หวังอยู่ 

 ๕๓ นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล 

 ๕๔ นายพูลทรัพย์  สมบูรณ์ปัญญา 

 ๕๕ นายไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ 

 ๕๖ นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ 

 ๕๗ นายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ 

 ๕๘ นายไมตรี  ไตรติลานันท์ 

 ๕๙ นายรณชัย  จิตรวิเศษ 

 ๖๐ นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์ 

 ๖๑ นายรังสรรค์  ตันเจริญ 

 ๖๒ นายราชิต  สุดพุ่ม 

 ๖๓ นายเรวัต  ประสงค์ 

 ๖๔ นายลือชัย  เจริญทรัพย์ 

 ๖๕ นายเลิศบุศย์  กองทอง 

 ๖๖ นายวงเทพ  เขมวิรัตน์ 

 ๖๗ นายวรกิตติ  ศรีทิพากร 

 ๖๘ นายวรเชษฐ  พรมโอภาษ 

 ๖๙ นายวรพันธุ์  สุวัณณุสส์ 

 ๗๐ นายวันชัย  คงเกษม 

 ๗๑ นายวิชวุทย์  จินโต 

 ๗๒ นายวิทยา  มากปาน 

 ๗๓ นายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ์ 

 ๗๔ นายวิรัตน์  รักษ์พันธ์ 



 หน้า   ๑๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๗๕ นายวิรุฬ  พรรณเทวี 

 ๗๖ นายวิสิษฎ์  พวงเพชร 

 ๗๗ นายวีรัส  ประเศรษโฐ 

 ๗๘ นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท 

 ๗๙ นายศรัทธา  คชาพลายุกต์ 

 ๘๐ นายศิริชัย  ศรีเหนี่ยง 

 ๘๑ นายสนั่น  พงษ์อักษร 

 ๘๒ นายสนิท  ศรีวิหค 

 ๘๓ นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร 

 ๘๔ นายสมควร  ขันเงิน 

 ๘๕ นายสมเจตน์  จงศุภวิศาลกิจ 

 ๘๖ นายสมนึก  พรหมเขียว 

 ๘๗ นายสมบูรณ์  ศิริเวช 

 ๘๘ นายสยาม  ศิริมงคล 

 ๘๙ นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ 

 ๙๐ นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ 

 ๙๑ นายสุทธา  สายวาณิชย์ 

 ๙๒ นายสุเทพ  วงษ์พานิช 

 ๙๓ นายสุธี  ทองแย้ม 

 ๙๔ นายสุรพล  บุรินทราพันธุ์ 

 ๙๕ นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ 

 ๙๖ นายเสฐียรพงศ์  มากศิริ 

 ๙๗ นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ 

 ๙๘ นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ 

 ๙๙ นายอ าพล  อังคภากรณ์กุล 

 ๑๐๐ นายเอกรัฐ  หลีเส็น 

 ๑๐๑ นางกานต์เปรมปรีด์  ชิตานนท์ 

 ๑๐๒ นางสาวปาณี  นาคะนาท 

 ๑๐๓ นางสายพิรุณ  น้อยศิริ 

 ๑๐๔ นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกฤษฎา  แก้วสองเมือง 

 ๒ นายคมกริช  เจริญพัฒนสมบัติ 

 ๓ นายจ ารัส  นาแฉล้ม 

 ๔ นายช โชคชัย  ค าแหง 

 ๕ นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร 

 ๖ นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่ 

 ๗ นายชัยพจน์  จรูญพงศ์ 

 ๘ นายชาญชัย  คงทัน 

 ๙ นายชานน  วาสิกศิริ 

 ๑๐ นายชินวุฒิ  ขาวส าลี 

 ๑๑ นายชูชีพ  พงษ์ไชย 

 ๑๒ นายเชิดพงษ์  จันจะนะ 

 ๑๓ นายโชติ  เชื้อโชติ 

 ๑๔ นายไชยวัฒน์  จุนถิระพงศ์ 

 ๑๕ นายไตรภพ  วงศ์ไตรรัตน์ 

 ๑๖ นายทรงกลด  สว่างวงศ์ 

 ๑๗ นายทวี  จงประเสริฐ 

 ๑๘ ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์ 



 หน้า   ๑๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๙ นายธรรมนูญ  แก้วค า 

 ๒๐ นายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ 

 ๒๑ นายธฤต  ส าราญเวทย์ 

 ๒๒ นายนที  มนตริวัต 

 ๒๓ นายนพฤทธิ์  ศิริโกศล 

 ๒๔ นายนฤชา  โฆษาศิวิไลซ์ 

 ๒๕ นายบวรศักดิ์  วานิช 

 ๒๖ นายบัญชา  เชาวรินทร์ 

 ๒๗ นายบ ารุง  รื่นบรรเทิง 

 ๒๘ นายบุญช่วย  น้อยสันเทียะ 

 ๒๙ นายบุญพาศ  รักนุ้ย 

 ๓๐ นายบุญเรือง  เมฆฉิม 

 ๓๑ นายประทีป  ตระกูลสา 

 ๓๒ นายประยงค์  อินชูรันต์ 

 ๓๓ นายปรีชา  ทองค า 

 ๓๔ นายพงษ์ศักดิ์  ยศยิ่ง 

 ๓๕ นายพยงค์  ยาเภา 

 ๓๖ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์ 

 ๓๗ นายไพบูลย์  โอมาก 

 ๓๘ ร้อยต ารวจโท ภพชนก  ชลานุเคราะห์ 

 ๓๙ นายภาษเดช  หงส์ลดารมภ์ 

 ๔๐ ว่าที่ร้อยต ารวจตรี รัชพล  วงศ์สวัสดิ์ 

 ๔๑ นายรัฐพล  นราดิศร 

 ๔๒ นายราชันย์  ซุ้นหั้ว 

 ๔๓ นายราเชนทร์  คูวงษ์วัฒนาเสรี 

 ๔๔ นายวรญาณ  บุญณราช 

 ๔๕ นายวัชระ  กุดกุง 

 ๔๖ นายวิรัช  ตั่นสกุล 

 ๔๗ นายวิวัฒน์  อินทร์ไทยวงศ์ 

 ๔๘ นายศรณ์จักร์ชัย  ชูวาพิทักษ์ 

 ๔๙ นายศักดาพร  รัตนสุภา 

 ๕๐ นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ 

 ๕๑ นายศุภภิมิตร  เปาริก 

 ๕๒ นายศุภมิตร  ชิณศรี 

 ๕๓ นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ 

 ๕๔ นายสง่า  บัวระดก 

 ๕๕ นายสนอง  ดลประสิทธิ์ 

 ๕๖ นายสมคิด  จันทมฤก 

 ๕๗ นายสมชาย  หาญภักดีปฏิมา 

 ๕๘ นายสมพงษ์  มากมณี 

 ๕๙ ว่าที่เรืออากาศตรี สมภพ  โชติษฐยางกูร 

 ๖๐ นายสมภพ  สมิตะสิริ 

 ๖๑ นายสันทัด  แสนทอง 

 ๖๒ นายสัมฤทธิ์  กองเงิน 

 ๖๓ นายสาคร  รุ่งเรือง 

 ๖๔ นายส ารวย  เกษกุล 

 ๖๕ นายสิงหชัย  ผ่องบุรุษ 

 ๖๖ นายสุทธิพงษ์  คล้ายอุดม 

 ๖๗ นายสุพจน์  ยศสิงห์ค า 

 ๖๘ นายสุพจน์  รอดเรือง ณ หนองคาย 



 หน้า   ๑๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๙ นายสุรศักดิ์  ผลยังส่ง 

 ๗๐ นายสุวิทย์  จันทร์หวร 

 ๗๑ นายเสนีย์  ส้มเขียวหวาน 

 ๗๒ นายอนุพงศ์  สุขสมนิตย์ 

 ๗๓ นายอนุรัตน์  ธรรมประจ าจิต 

 ๗๔ นายอนุสร  ตันโชติกุล 

 ๗๕ นายอภิชัย  ชัยชมภู 

 ๗๖ นายอลงกต  วรกี 

 ๗๗ นายอังกูร  ศีลาเทวากูล 

 ๗๘ นายอ านวย  เกิดแก้ว 

 ๗๙ นายอ านาจ  ชูทอง 

 ๘๐ นายอ าพล  พงศ์สุวรรณ 

 ๘๑ นางแจ่มจิตร์  พูลสวัสดิ์ 

 ๘๒ นางสาวชไมพร  อ าไพจิตร 

 ๘๓ นางสาวฐิติลักษณ์  ค าพา 

 ๘๔ นางนภาภรณ์  โลหะเวช 

 ๘๕ นางนิศากร  วิศิษฏ์สรอรรถ 

 ๘๖ นางสาวนุชนาถ  ประทีปธีรานันต์ 

 ๘๗ นางสาวประภาศรี  พิษณุพงควิชชา 

 ๘๘ นางพรเพชร  เขมวิรัตน์ 

 ๘๙ นางพัชรี  ศาลาศิลป์ 

 ๙๐ นางรณิดา  เหลืองฐิติสกุล 

 ๙๑ นางวรสุดา  รัตนสุคนธ์ 

 ๙๒ นางวันเพ็ญ  มังศรี 

 ๙๓ นางวิภา  ธูสรานนท์ 

 ๙๔ นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ 

 ๙๕ นางศุภรินทร์  เสนาธง 

 ๙๖ นางสาวสมทรง  บุญญภัทโร 

 ๙๗ นางสรัลพัชร  ประโมทะกะ 

 ๙๘ นางสาวสิริมา  วัฒโน 

 ๙๙ นางสุกานดา  กวีวุฒิพันธุ์ 

 ๑๐๐ นางสาวหงษ์ทอง  อภิวงศ์ปัญญา 

 ๑๐๑ นางสาวอโรชา  นันทมนตรี 

 ๑๐๒ นางอังคณา  ชิตะติตติ 

 ๑๐๓ นางอุบลรัตน์  พ่วงภิญโญ 

 ๑๐๔ นางสาวเอกรัตน์  นาคาคง 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษณนันท์  ก าไร 

 ๒ นายกฤษณะ  พินิจ 

 ๓ นายกิตติศักดิ์  ธีระวัฒนา 

 ๔ นายเกียรติศักดิ์  มณีรัตน์ 

 ๕ นายไกร  เอี่ยมจุฬา 

 ๖ นายขันชัย  สีนอร์ 

 ๗ นายคณิต  คงช่วย 

 ๘ นายคมสัน  ญาณวัฒนา 

 ๙ นายเจษฎา  ปานะถึก 

 ๑๐ นายเจิดศักดิ์  เปลี่ยนแปลงศรี 

 ๑๑ นายฉกาจ  การิสุข 

 ๑๒ นายชนินทร์  กาญจนสุชา 



 หน้า   ๑๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๓ นายชยชัย  แสงอินทร์ 

 ๑๔ นายชรัญญา  หยองเอ่น 

 ๑๕ นายชวลิต  จรัสตระกูล 

 ๑๖ นายชัชวาลย์  เบญจสิริวงศ์ 

 ๑๗ นายชัยรัตน์  แก้วเพียงเพ็ญ 

 ๑๘ ว่าที่ร้อยตรี ชัยวัฒน์  เตชย์เมธีวงศ์ 

 ๑๙ นายชัยวัฒน์  วิเศษการ 

 ๒๐ นายชูชาติ  ศารทประภา 

 ๒๑ นายชูชีพ  ธรรมเพชร 

 ๒๒ นายณฐพงษ์  วงศ์สง่า 

 ๒๓ นายณัฐพงศ์  ค าวงศ์ปิน 

 ๒๔ นายด ารง  มโนรถ 

 ๒๕ นายดิเรก  มีโภคกิจ 

 ๒๖ นายดุสิต  ศักรกานต์ 

 ๒๗ นายเดชะ  สิทธิสุทธิ์ 

 ๒๘ นายเด่นภูมิ  ถาดไธสง 

 ๒๙ นายเตชทัต  ศรีส าราญ 

 ๓๐ นายถวัลย์  เพชรสุข 

 ๓๑ นายเถลิงศักดิ์  นุชประหาร 

 ๓๒ นายทองปักษ์  ไทธานี 

 ๓๓ นายท านอง  บุญเจริญ 

 ๓๔ นายทิศนุ  ธีระนุกูล 

 ๓๕ นายธณกร  หอมชื่น 

 ๓๖ นายธนิต  ภูมิถาวร 

 ๓๗ นายธัชวสุ  ทักษ์เตชาณภัค 

 ๓๘ นายธ ารงค์  วงศ์ทวีสุขเจริญ 

 ๓๙ นายธีรยุทธ  ชุ่มชื่น 

 ๔๐ นายธีรุตม์  ศุภวิบูลย์ผล 

 ๔๑ นายนักปราชญ์  ไชยานนท์ 

 ๔๒ นายนิรมิตร  ถิรสัตยวงศ์ 

 ๔๓ นายบพิตร  วาริยศ 

 ๔๔ นายบพิธฐ์  ภาษิต 

 ๔๕ นายบ ารุง  สังข์ขาว 

 ๔๖ นายบุญธรรม  ถาวรทัศนกิจ 

 ๔๗ นายบุญส่ง  ไชยมณี 

 ๔๘ นายปรีชา  ลักษณะ 

 ๔๙ นายปิ่นสกุล  มุสิกาวัน 

 ๕๐ นายพงษ์ศักดิ์  เมืองดี 

 ๕๑ นายพัฒนา  ล้อมวงษ์โสภณ 

 ๕๒ นายพิชัย  พาศรี 

 ๕๓ นายพิเชฐ  บางณรงค์ 

 ๕๔ นายพิสิษฐ์  บุญส่งนาค 

 ๕๕ นายพิสิษฐ  สาราณียะพงษ์ 

 ๕๖ นายไพฑูรย์  พรหมสอน 

 ๕๗ นายภิญโญ  สุนทรวิภาต 

 ๕๘ นายภูธนะ  ชมภูมิ่ง 

 ๕๙ นายภูมิวัชร์  อุดมทรัพย์ 

 ๖๐ นายมงคล  บุญสร้าง 

 ๖๑ นายมนัส  หนูรักษ์ 

 ๖๒ นายย่ิงพันธ์  วิจิตรโกสุม 



 หน้า   ๑๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๓ นายรัฐศาสตร์  ชิดชู 

 ๖๔ นายราชัน  มีน้อย 

 ๖๕ นายลิขิต  มีเสรี 

 ๖๖ นายวสันต์  ไทยสุวรรณ 

 ๖๗ นายวัฒนพงษ์  พงศ์กิจจาเลิศ 

 ๖๘ นายวิชา  จันทร์กลม 

 ๖๙ นายวีรพงศ์  ฤทธิ์รอด 

 ๗๐ นายศราวุฒิ  สุวรรณทัพ 

 ๗๑ นายสถิตย์  ปัทมวัฒน์ 

 ๗๒ นายสมบูรณ์  ศรีไพศาลเจริญ 

 ๗๓ นายสมยศ  มงคลลาภกิจ 

 ๗๔ นายสมหวัง  อารีย์เอื้อ 

 ๗๕ นายสละ  รอดผล 

 ๗๖ นายสันชัย  พัฒนะวิชัย 

 ๗๗ นายสันต์  กองสมบัติ 

 ๗๘ นายสิทธิวีร์  วรรณพฤกษ์ 

 ๗๙ นายสิริศักณ์  วงศ์แพทย์ 

 ๘๐ นายสุโชค  พุ่มแก้ว 

 ๘๑ นายสุดเขตต์  วรรณประเสริฐ 

 ๘๒ นายสุพจน์  ภูติเกียรติขจร 

 ๘๓ นายสุภกิณห์  แวงชิน 

 ๘๔ นายเสริมศักดิ์  โสภา 

 ๘๕ นายองครักษ์  ทองนิรมล 

 ๘๖ นายอธิปไตย  ไกรราช 

 ๘๗ สิบเอก อธิวัฒน์  ยอดหวาน 

 ๘๘ นายอธิสรรค์  อินทร์ตรา 

 ๘๙ นายอนุชิต  แนวบรรทัด 

 ๙๐ นายอภิชาติ  สาราบรรณ์ 

 ๙๑ นายอุทัย  ทองเดช 

 ๙๒ นายเอกพร  อานุภาพภราดร 

 ๙๓ นางกชพร  ไกยสุทธิ 

 ๙๔ นางสาวกนกพร  ใชยศล 

 ๙๕ นางกมลวรรณ  จังติยานนท์ 

 ๙๖ นางสาวกัญญาณัฐ  หลักค า 

 ๙๗ นางเกษสุวรรณ  อินทรชูศรี 

 ๙๘ นางสาวคณาธิป  สุขเจริญ 

 ๙๙ นางสาวจงจิตร์  วงษ์ชมภู 

 ๑๐๐ นางจารุณี  วายลม 

 ๑๐๑ นางสาวจินดานันท์  หมู่พยัคฆ์ 

 ๑๐๒ นางสาวจิราภรณ์  ปฐมวณิชกะ 

 ๑๐๓ นางสาวจีรประภา  สาระประจวบ 

 ๑๐๔ นางจีรภา  รอดเพชร 

 ๑๐๕ นางสาวชีวธันย์  ธนพรดิษนันทน์ 

 ๑๐๖ นางฐพัชร์รดา  ธนินท์จิรานนท์ 

 ๑๐๗ นางณชญาภา  เห็นเจริญสุข 

 ๑๐๘ นางสาวณปภัช  โถวรุ่งเรือง 

 ๑๐๙ นางสาวณัฐยาน์  ทวีวงศ์ 

 ๑๑๐ นางสาวดุษฎี  พฤกษเศรษฐ 

 ๑๑๑ นางสาวตรีพร  ชาติแสนปิง 

 ๑๑๒ นางสาวทชากร  รอบรู้ 



 หน้า   ๒๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๑๓ นางสาวทัศนา  บุตรศรีคุ้ย 

 ๑๑๔ นางทัศนีย์  วงศ์ทวีสุขเจริญ 

 ๑๑๕ นางสาวธนียา  นัยพินิจ 

 ๑๑๖ นางสาวธัญสุตา  นิยมชาติ 

 ๑๑๗ นางสาวธันยพรรษ  จันทร์ทอง 

 ๑๑๘ นางนภาพร  แก้วสี 

 ๑๑๙ นางนารถหทัย  นวลด า 

 ๑๒๐ นางนุจนาถ  เรืองมณี 

 ๑๒๑ นางเนตรนภา  บัวทอง 

 ๑๒๒ นางบุศยรินทร์  มณีชิษณุพงศ์ 

 ๑๒๓ นางบุษบา  เจิมศิริ 

 ๑๒๔ นางเบ็ญจาทิพย์  ชูด า 

 ๑๒๕ นางปรัศนี  หมัดหมาน 

 ๑๒๖ นางสาวปราณี  วงศ์บุตร 

 ๑๒๗ นางปวีณา  สิงห์ทอง 

 ๑๒๘ นางสาวปัญจรัตน์  วัฒนถาวร 

 ๑๒๙ นางสาวปานนภา  สุภาพรเหมินทร์ 

 ๑๓๐ นางพรทิพย์  ยุทธวารีชัย 

 ๑๓๑ นางสาวพรพิรมย์  ศิริชนม์ 

 ๑๓๒ นางพรรณวิภา  ปิยัมปุตระ 

 ๑๓๓ นางพัชร์ธนนันท์  ศรีเมือง 

 ๑๓๔ นางสาวพัชรอร  วงศ์ก าแหง 

 ๑๓๕ นางสาวพิชญา  เปลื้องหน่าย 

 ๑๓๖ นางสาวเพ็ชรินทร์  ปฐมวณิชกะ 

 ๑๓๗ นางเพ็ญรัตน์  กองสมบัติ 

 ๑๓๘ นางสาวภัทรภร  พุทธสีกุล 

 ๑๓๙ นางสาวภัทรีพันธุ์  พัดใส 

 ๑๔๐ นางสาวมณฑา  รอดบุญ 

 ๑๔๑ นางมะลิ  สายธนู 

 ๑๔๒ นางมานิดา  วงศ์ไตรทิพย์ 

 ๑๔๓ นางสาวยุพยงค์  บุญหาว 

 ๑๔๔ นางสาวยุวดี  เที่ยวรอบ 

 ๑๔๕ นางเยาวพา  คัมภิรานนท์ 

 ๑๔๖ นางระวีพรรณ  แก้วเพียงเพ็ญ 

 ๑๔๗ นางรัชนี  พรหมบุญแก้ว 

 ๑๔๘ นางสาวรัญพรรณพร  หริมเทพาธิป 

 ๑๔๙ นางเรืองอุไร  บุญช่วยชูพันธุ์ 

 ๑๕๐ นางละมัย  เจริญโสภา 

 ๑๕๑ นางละมัย  โพธิ์สูง 

 ๑๕๒ นางสาวละออง  สองเมือง 

 ๑๕๓ นางสาววริษฐา  สงวนเสริมศรี 

 ๑๕๔ นางสาววัชรินทร์  มิ่งขวัญรุ่งเรือง 

 ๑๕๕ นางสาววัชรี  เรืองฤทธิ์ 

 ๑๕๖ นางสาววีรวรรณ  จันทนเสวี 

 ๑๕๗ นางวีรวรรณ  ฝังกิจ 

 ๑๕๘ นางแววตา  อาจหาญ 

 ๑๕๙ นางศรสวรรค์  บ ารุงกร 

 ๑๖๐ นางศรีจิตรา  ประจ าค่าย 

 ๑๖๑ นางศุกลรัตน์  จันทร์มณี 

 ๑๖๒ นางสาวสมภร  แก้วสิงห์ 



 หน้า   ๒๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๖๓ นางสาวสรินรัตน์  เกิดสกุลรุ่งโรจน์ 

 ๑๖๔ นางส าเริง  บุญมี 

 ๑๖๕ นางสาวสิฏฐ์ณิชภา  กลีบเอ็จ 

 ๑๖๖ นางสาวสุดารัตน์  ไม่ซบเซา 

 ๑๖๗ นางสาวสุนี  อัครสุวรรณกุล 

 ๑๖๘ นางสุนีย์  บุษพันธ์ 

 ๑๖๙ นางสาวสุปราณี  มหาพัฒนไทย 

 ๑๗๐ นางสาวสุพัตรา  คล้ายทิม 

 ๑๗๑ นางสาวสุพิชฌาย์  ปิยะพุทธิชัย 

 ๑๗๒ นางสุภาพร  เหล่าวิริยะเจริญไชย 

 ๑๗๓ นางสุวรรณา  สีสะอาด 

 ๑๗๔ นางโสภาภรณ์  บุญไกรสร 

 ๑๗๕ นางสาวอรุณี  โปธา 

 ๑๗๖ นางสาวอสิตรา  รัตตะมณี 

 ๑๗๗ นางสาวอัญชลี  นาคยา 

 ๑๗๘ นางสาวอัฐฟ้า  ก้อนทอง 

 ๑๗๙ นางสาวอาภรณ์  นาคแก้ว 

 ๑๘๐ นางอาภรณ์  วุฒิคุณาภรณ์ 

 ๑๘๑ นางสาวอ าพัน  ใจอินตา 

 ๑๘๒ นางสาวอุบลวรรณ์  จันทประสาร 

กรมการปกครอง 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายธนาคม  จงจิระ  ๒ ร้อยต ารวจโท อาทิตย์  บุญญะโสภัต 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายธรีพล  ศิรินานวุัฒน์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกกชัย  ฉายรัศมีกุล 

 ๒ นายกนก  ศรีวิชัยนันท์ 

 ๓ ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ 

 ๔ นายกฤตกร  ถาศักดิ์ 

 ๕ นายกฤษณ์  เติมธนะศักดิ์ 

 ๖ นายกฤษณะ  อยู่สุข 

 ๗ นายกฤษณุ  เหลืองพิบูลกิจ 

 ๘ นายกล้าณรงค์  ยุติธรรม 

 ๙ นายกัมปนาท  กลิ่นเสาวคนธ์ 

 ๑๐ นายก าธร  วิเชฏฐพงศ ์

 ๑๑ นายก าธร  เวหน 

 ๑๒ นายก าพล  สิริรัตตนนท์ 

 ๑๓ นายกิตติ  สัตย์ซื่อ 

 ๑๔ สิบเอก กิตติคุณ  บุตรคุณ 


