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

 

 

รายนามผูไ้ด้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นทีเ่ชิดชูยิ่งช้างเผือก 
และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อันมีเกียรตยิศยิ่งมงกุฎไทย   

ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

กระทรวงพลังงาน 
ส านักงานรัฐมนตร ี

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นายอดิศักดิ์  ชูสุข 

ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายกุลิศ  สมบัติศิริ 

 ๒ นายธรรมยศ  ศรีช่วย 

 ๓ นายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ 

 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายทวารัฐ  สูตะบุตร 

 ๒ นายธีระศักดิ์  จรัสศรีวิสิษฐ์ 

 ๓ นายประเสริฐ  สินสุขประเสริฐ 

 ๔ นายสมบูรณ์  หน่อแก้ว 

 ๕ นางเปรมฤทัย  วินัยแพทย์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายจุมพล  เดชด านิล 

 ๒ นายช านาญ  กายประสิทธิ์ 

 ๓ นายนิยม  วัฒนประภากร 

 ๔ นายปรีชา  ขวัญเมือง 

 ๕ นายมงคล  สกุลรุจินันท์ 

 ๖ นายวรพจน์  ทันดร 

 ๗ นายศิริวัฒน์  ธนะผลเลิศ 

 ๘ นายสุทธิชัย  สุขสีเสน 

 ๙ นายสุรินทร์  แสงไทยทวีพร 

 ๑๐ นายหร่อหยา  จันทรัตนา 

 ๑๑ นายอุทัย  ภูริพงศธร 

 ๑๒ นางจันทร์ศรี  พงษ์พานิช 

 ๑๓ นางสาวดารารัตน์  ฤทธิ์บุญญากร 

 ๑๔ นางนัยน์นิล  เรืองพนิช 



 หน้า   ๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษดา  เชยคาน 

 ๒ นายจักรพันธ์  กิ่งแก้ว 

 ๓ นายจารุเกียรติ  ปัญญาดี 

 ๔ นายฉัตรชัย  คุณโลหิต 

 ๕ นายชัยรัตน์  พงค์พีระ 

 ๖ นายฐิติพงศ์  ถึงคุณ 

 ๗ นายณัทกร  ยุทธทัตพล 

 ๘ นายทรงพล  หาญศิริมีชัย 

 ๙ นายทรรศชล  พุทธรัตนา 

 ๑๐ นายทองรัตน์  วรรณนุช 

 ๑๑ นายธงชัย  แก้วประเสริฐศรี 

 ๑๒ นายธนกร  สอนอาจ 

 ๑๓ นายธิติ  สุขนิยม 

 ๑๔ นายนพดล  สรวงประดิษฐ์ 

 ๑๕ นายปณต  สังข์สมบูรณ์ 

 ๑๖ นายประเทือง  ชะอุ่ม 

 ๑๗ นายพงษ์ธร  มิลินทบุณย์ 

 ๑๘ นายพินิจ  ช่างไม้ 

 ๑๙ นายพูลพัฒน์  ลีสมบัติไพบูลย์ 

 ๒๐ นายไพโรจน์  แก้วสวน 

 ๒๑ นายยงยศ  วุฑฒิโกวิทย์ 

 ๒๒ นายวชิรวิชญ์  บุญสม 

 ๒๓ นายวาทินทร์  ทองแก้ว 

 ๒๔ ว่าที่ร้อยเอก ศตวรรธน์  ดุษฎีเสนีย์ 

 ๒๕ นายศราวุธ  แก้ววิเชียร 

 ๒๖ นายศิวเรศ  ธรรมวิเศษ 

 ๒๗ นายสมชาย  ปิ่นประเสริฐ 

 ๒๘ นายสมภพ  พัฒนอริยางกูล 

 ๒๙ นายสุนทร  อุษาบริสุทธิ์ 

 ๓๐ นายสุรชัย  สินประกอบ 

 ๓๑ นายสุรเชษฐ์  หรดี 

 ๓๒ นายอรุณ  ยิ้มประเสริฐ 

 ๓๓ นายอัศวิน  อัศวุตมางกุร 

 ๓๔ นายอ านวย  คงกระพันธ์ 

 ๓๕ นางสาวเกยูร  ช่ออัญชัญ 

 ๓๖ นางพรรณทิพา  แอด า 

 ๓๗ นางพัทธ์ธีรา  สายประทุมทิพย์ 

 ๓๘ นางสาวมัณฑนา  ฟูกุล 

 ๓๙ นางรัชนี  นครสันติภาพ 

 ๔๐ นางสายธาร  ประสงค์ความดี 

 ๔๑ นางสุชานันท์  ศุภราช 

 ๔๒ นางอรอนุตตร์  สุทธิ์เสงี่ยม 

กรมเชือ้เพลิงธรรมชาต ิ

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายภูมี  ศรีสุวรรณ  ๒ นายวรากร  พรหโมบล 



 หน้า   ๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓ นายสมบูรณ์  วัชระชัยสุรพล 

 ๔ นายสราวุธ  แก้วตาทิพย์ 

 ๕ นางอ าไพพร  เหล่างาม 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายธงชัย  จันทร์เครื่อง 

 ๒ นายศุภวิชญ์  ใจงาม 

 ๓ นายสันติ  ทองวิลาศ 

 ๔ นางเกศสุดา  ศุภสุนทรกุล 

 ๕ นางสาวพัชรี  จงรักษ์ 

 ๖ นางสาวศุภมาศ  เล้าสกุล 

 ๗ นางสาวสิรี  นาสกุล 

 ๘ นางอัจฉรา  เจิมพักตร์ 

 ๙ นางสาวอุไรพรรณ  วุฒิสิงห์ชัย 

กรมธุรกิจพลังงาน 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นางสาวนันธิกา  ทังสุพานิช 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางอุษา  ผอ่งลักษณา 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายสุวิช  ภารัตนวงศ์ 

 ๒ นางสาวนัฏกร  เรืองศิลปานันต์ 

 ๓ นางสาวนิยดา  กุลวาไชย 

 ๔ นางภาวนา  มานะเวช 

 ๕ นางสาวมาลินี  ภักดีอุทธรณ์ 

 ๖ นางสาวลักขณา  สุมาบัติ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายไชยฤทธิ์  คงศักดิ์ไพบูลย์ 

 ๒ นายพิเชษฐ์  ลีลาวชิโรภาส 

 ๓ นายมนต์ชัย  แจ้งไพร 

 ๔ นายวรุณ  ปิยนิรันดร์ 

 ๕ นายวุฒิทัต  ตันติเวสส 

 ๖ นายเสกสรร  ต้องโพนทอง 

 ๗ นางสาวกัลยา  อนุรักษ์พฤกษา 

 ๘ นางสาวปิยนุช  ศรีสมพงษ์ 

 ๙ นางสาวพรพรรณ  อารีจิต 

 ๑๐ นางสุพิชย์นี  สุนทรธนาธิวัฒน์ 



 หน้า   ๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกิตติพงษ์  รัตนาพิศุทธิกุล 

 ๒ นายโกมล  บัวเกตุ 

 ๓ นายพิชิต  ทวีศรี 

 ๔ นายเรืองเดช  ปั่นด้วง 

 ๕ นายสาร์รัฐ  ประกอบชาติ 

 ๖ นายส าราญ  ปทุมานนท์ 

 ๗ นายสุรีย์  จรูญศักดิ์ 

 ๘ นางสาวราตรี  ไขศิลป์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกิตติพร  โป้ซิ้ว 

 ๒ นายเจตรายุภนท์  ธรรมรักษ์เจริญ 

 ๓ นายชัยยุทธ  สารพา 

 ๔ นายนราพันธ์  ยามาลี 

 ๕ นายนันทนิษฎ์  วงศ์วัฒนา 

 ๖ นายมงคล  อินทรา 

 ๗ นายวิรัตน์  ทรงงาม 

 ๘ นายวุฒิกร  กัมพลานุวัตร 

 ๙ นายโสภณ  มณีโชติ 

 ๑๐ นางพรพรรณ  บูร์รัชฏะ 

 ๑๑ นางสุทิศา  สงวนตระกูล 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางสาวชนานญั  บวัเขียว 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายเพทาย  หมุดธรรม  ๒ นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายวีรพัฒน์  เกียรติเพื่องฟู 

 ๒ นางดวงสุดา  จิรประดิษฐกุล 

 ๓ นางสาวดาวทิพย์  วานิชานนท์ 

 ๔ นางสาวนุจรีย์  เพชรรัตน์ 

 ๕ นางสาวภาวิณี  โกษา 

 ๖ นางสาวสุพิตร  ค ากลัด 



 หน้า   ๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

กระทรวงพาณิชย ์
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 
 ๑ นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร  ๒ นายสุพพัต  อ่องแสงคุณ 

มหาวชิรมงกุฎ 
 ๑ นายจักรินทร์  โกมลศิริ 
 ๒ นายฉัตรชัย  ศักดิ์ศิลปชัย 
 ๓ นายพิทักษ์  อุดมวิชัยวัฒน์ 
 ๔ นายภูสิต  รัตนกุล  เสรีเริงฤทธิ์ 
 ๕ นายรณรงค์  พูลพิพัฒน์ 
 ๖ นายวันชัย  วราวิทย์ 

 ๗ นายสุชาติ  สินรัตน์ 
 ๘ นางสาวพัทยา  เชิงสะอาด 
 ๙ นางลลิดา  จิวะนันทประวัติ 
 ๑๐ นางสาววันเพ็ญ  นิโครวนจ ารัส 
 ๑๑ นางสาวสุทัศนีย์  ราชเรืองระบิน 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 
 ๑ นายค านวณ  สุวรรณดี 
 ๒ นายเงียบ  แสงจ าปา 
 ๓ นายชัยยะเจตน์  จันทร์อักษร 
 ๔ นายเดชา  เพ็ชรวงศ์ 
 ๕ นายธีรวุฒิ  คล้ายเคลื่อน 
 ๖ นายนพดล  คันธมาศ 
 ๗ นายนิลรัตน์  ตันสกุล 
 ๘ นายบวรศักดิ์  สิงห์เชิดชูวงศ์ 
 ๙ นายบุญรัตน์  บุ้นมัจฉา 
 ๑๐ นายประดิษฐ  ภู่พัด 
 ๑๑ นายประสพชัย  พูลเกิด 
 ๑๒ นายประเสริฐ  ฝ่ายชาวนา 
 ๑๓ นายพรศักดิ์  แสงเจริญ 
 ๑๔ นายพิชัย  เมืองมัจฉา 

 ๑๕ นายรณชัย  วิรุฬห์รัฐ 
 ๑๖ นายวัชระ  ต่างใจ 
 ๑๗ นายวิรัตน์  นามวงษา 
 ๑๘ นายศารุมภ์  โหม่งสูงเนิน 
 ๑๙ นายศิริพงษ์  วิวัฒน์เกษมชัย 
 ๒๐ นายสุทธิศักดิ์  พรหมบุตร 
 ๒๑ ว่าที่ร้อยโท สุธรรม  ลครร า 
 ๒๒ นายสุพล  ศรีทับทิม 
 ๒๓ นายอารีย์  เดวี 
 ๒๔ นายอาวุธ  วงศ์สวัสดิ์ 
 ๒๕ นายอุดม  ศรีสมทรง 
 ๒๖ นางกฤษญาพร  สุนทรพจน์ 
 ๒๗ นางกาญจนา  ชมมี 
 ๒๘ นางจันทิภา  ปัทมเสวี 



 หน้า   ๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๙ นางสาวจุไรรัตน์  ศรีตระกูล 

 ๓๐ นางสาวฉัตร์สุดา  ชุมแสง 

 ๓๑ นางชไมพร  ขวัญทอง 

 ๓๒ นางชลทิชา  ลัดดาวัลย์ 

 ๓๓ นางสาวณัฐชไม  เสน่หา 

 ๓๔ นางสาวณัฐธิศา  พิชยานนท์ 

 ๓๕ นางดรุณี  รักษ์วงศ์ 

 ๓๖ นางธนันดา  ทีปวัชระ 

 ๓๗ นางสาวนิพัทธา  จันย่อง 

 ๓๘ นางนิยดา  หมื่นอนันต์ 

 ๓๙ นางปทมา  สิงหรา ณ อยุธยา 

 ๔๐ นางสาวปิยนารถ  วัฒนาศิริ 

 ๔๑ นางสาวเปรมนีย์  ทรัพย์โชคไชย 

 ๔๒ นางพรรชนี  ลิ้มสุคนธ์ 

 ๔๓ นางเฟ่ืองฟ้า  ตุลาธรรมกุล 

 ๔๔ นางสาวมารศรี  ติปยานนท์ 

 ๔๕ นางสาวยินดี  ทองมี 

 ๔๖ นางสาวเยาวเรศ  แซ่โค้ว 

 ๔๗ นางวนิดา  ทิพย์ศักดิ์ 

 ๔๘ นางวรรณดี  ตะโคดม 

 ๔๙ นางวรรณภรณ์  เกตุทัต 

 ๕๐ นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ 

 ๕๑ นางสาวศรุดา  นรสิงห์ 

 ๕๒ นางสาวสมพร  มีศิล 

 ๕๓ นางสาวสิการย์  เฟ่ืองฟุ้ง 

 ๕๔ นางสาวสุวิมล  ติลกเรืองชัย 

 ๕๕ นางสาวโสมหิรัญ  คงก าเนิด 

 ๕๖ นางอุบลรัตน์  ศิลตระกูล 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเจนณรงค์  ศรีอินทร์ 

 ๒ นายชาญยุทธ  วันดี 

 ๓ นายชินพล  ดิตถะวิโรจน์ 

 ๔ นายนิพนธ์  วรรณภักดี 

 ๕ นายนิมิตร  ฆังคะจิตร 

 ๖ นายประมวล  นิลนาค 

 ๗ นายปรารภ  ลิไธสง 

 ๘ นายปัญญา  สัมพะวงศ์ 

 ๙ นายผกายเนติ์  เล่งอี้ 

 ๑๐ นายพงศ์สุธี  สุขศิริ 

 ๑๑ นายพจชา  สว่างอารมณ์ 

 ๑๒ นายพรพิมล  สุวรรณวิโก 

 ๑๓ นายพสิษฐ์  พรหมภักดี 

 ๑๔ นายภาณุพงศ์  ชนะสงคราม 

 ๑๕ นายวินิจ  เฮ่าบุญ 

 ๑๖ นายวิโรจน์  พิเภก 

 ๑๗ นายศุภสัณห์  ศิลป์ชูศรี 

 ๑๘ นายสมทรง  ศรีสว่าง 

 ๑๙ นายสมพร  ธรรมบูชิต 

 ๒๐ นายสุทัศน์  ศรีประเสริฐ 

 ๒๑ นายสุภาพ  จีนเมือง 

 ๒๒ นางสาวจิตธนา  ก าเนิดเพ็ชร์ 



 หน้า   ๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๓ นางจุฑารัตน์  ศรีโมรา 

 ๒๔ นางสาวชิยาวรรณ  จงวัฒนา 

 ๒๕ นางณัฐพร  มหาไพบูลย์ 

 ๒๖ นางเดือนเพ็ญ  กรองมาลัย 

 ๒๗ นางสาวทิพย์สุดา  อินทรสุวรรณ 

 ๒๘ นางสาวนงเยาว์  ศรีฉันทะมิตร 

 ๒๙ นางเบญจวรรณ  ตัญญู 

 ๓๐ นางปทุมภรณ์  แย้มเกิด 

 ๓๑ นางผุสสดี  จ๋ายเจริญ 

 ๓๒ นางพนิดา  วานิชรัตน์ 

 ๓๓ นางสาวพรพิมล  สุคันธวณิช 

 ๓๔ นางสาวพรอ าไพ  คุณวิจิตร์ 

 ๓๕ นางสาวภัสศรัณย์  ช านาญกิจ 

 ๓๖ นางสาวยานี  ศรีมีชัย 

 ๓๗ นางสาวยุพา  นาคา 

 ๓๘ นางเยาวพา  ผ่องเคหา 

 ๓๙ นางรวีพรรณ  ช้างเย็นฉ่ า 

 ๔๐ นางลักขณา  บุญน า 

 ๔๑ นางสาววาสนา  ส่องแสง 

 ๔๒ นางสาววาสนา  อยู่ดี 

 ๔๓ นางสาวศรีนวล  อูอาเล้า 

 ๔๔ นางศรีสุรางค์  หล้าส่องสี 

 ๔๕ นางศศิพิมล  มงคล 

 ๔๖ นางศิริพร  สัจจาคุณ 

 ๔๗ นางสาวสมบูรณ์ศรี  แก่นสุวรรณ 

 ๔๘ นางสาวสายใจ  กิมเกถนอม 

 ๔๙ นางสาวสายชล  วรธงไชย 

 ๕๐ นางสายช่อ  อังศุพานิช 

 ๕๑ นางสุเกวรินทร์  เหล็กนาพญา 

 ๕๒ นางสาวสุภากิตติ์  เกลี้ยงสงค์ 

 ๕๓ นางสุวรรณภา  ศุภประเสริฐ 

 ๕๔ นางอรพินท์  จุลาณุกะ 

 ๕๕ นางสาวอรวรรณ  จันทร์ทอง 

 ๕๖ นางสาวอลเวง  ศรีหิรัญ 

 ๕๗ นางเอกอนงค์  บัวมาศ 

กรมการคา้ต่างประเทศ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกีรติ  รัชโน  ๒ นายอดุลย์  โชตินิสากรณ์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายชุตินันท์  สิริยานนท์ 

 ๒ นายพิทยา  โกยสกุล 

 ๓ นายสถาวร  ทรัพย์สุนทร 

 ๔ นางมนัสนิตย์  จิรวัฒน์ 

 ๕ นางสาวสุรีย์  จิรัฐติกาลกุล 



 หน้า   ๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายไกรศรี  ประวิงทรัพย์ 

 ๒ นายชาย  สังขะเวส 

 ๓ นายดนัยวิชญ  ใยไหม 

 ๔ นายธัชชญาน์พล  อภิมนต์เตชบุตร 

 ๕ นายประชา  ใบเกตุ 

 ๖ นายปวริศ  หาญณรงค์ 

 ๗ นายพีรพัฒก์  อุทัยศรี 

 ๘ นายมารซิน  บินฮาริส 

 ๙ นายวีระพนธ์  อิ่มละออ 

 ๑๐ นางสาวถิรวรรณ  ทองประเสริฐ 

 ๑๑ นางทัศนีย์  จงพิทักษ์รัตน์ 

 ๑๒ นางสาวนันท์นภัส  สิริกานติโสภณ 

 ๑๓ นางสาวนิตยา  กุลเลิศประเสริฐ 

 ๑๔ นางพัชรี  ปิยะคง 

 ๑๕ นางสาวมณฑา  พันธุ์ทอง 

 ๑๖ นางวศินี  อธิสุข 

 ๑๗ นางสาวสิริบุษย์  อึ๊งภากรณ์ 

 ๑๘ นางสุรีย์  เสือรักษ์ 

 ๑๙ นางสุวรรณา  ยี่สุ่นศรี 

 ๒๐ นางสาวอรุณี  ฟ้าขาว 

กรมการคา้ภายใน 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายชาตรี  อารีวงศ์ 

 ๒ นายวัชรศักดิ์  พรหมบุญ 

 ๓ นายวัฒนศักย์  เสือเอี่ยม 

 ๔ นางสาวพัชรี  พยัควงษ์ 

 ๕ นางสาวภาวิไล  ค าเพ็ง 

 ๖ นางสาววรนุช  กันหาบุตร์ 

 ๗ นางสาววรรณพร  อัศวธีระเกียรติ์ 

 ๘ นางสาววันเพ็ญ  บูรณะเวชหลิม 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเกรียงไกร  เชื้อสิงห์โต 

 ๒ นายณรงค์  งามสมมิตร 

 ๓ นายเทพภิญโญ  โคตรนนท์ 

 ๔ นายวัชรพงษ์  ชัยโชตกิจ 

 ๕ นายสาธิต  ชูสุวรรณ 

 ๖ นายสุธินาท  วงษ์สุวรรณคูหา 

 ๗ นายสุรชัย  สังข์ศรีแก้ว 

 ๘ นางสาวจินตนา  สุวรรณพานิช 

 ๙ นางสาวพรทิพย์  กนกบวร 

 ๑๐ นางสาวรติกร  เวชชะ 

 ๑๑ นางวราภรณ์  สุวรรณเจริญ 

 ๑๒ นางสาวศิริรัตน์  ศาตะนิมิ 

 ๑๓ นางสุวรรณา  เฟื่องฟูผดุง 



 หน้า   ๑๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายฐิติเศรษฐ์  เศรษฐบุตร 

 ๒ นางสาวเก็จพิรุณ  เกาะสุวรรณ์ 

 ๓ นางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายดวงอาทิตย์  นิธิอุทัย 

 ๒ นางสาวกนิษฐา  กังสวนิช 

 ๓ นางสาวโชติมา  เอี่ยมสวัสดิกุล 

 ๔ นางพิราภรณ์  กิจไพฑูรย์ 

 ๕ นางวีรยา  พุฑฒิบัณฑิต 

 ๖ นางสาวศิริรัตน์  ลิ้มพงษ์ 

 ๗ นางสาวเสาวณิต  ผ่องใส 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายณัฐวัชร์  จันทร์วิเมลือง 

 ๒ นายวัฒนพงศ์  ภูมิถาวร 

 ๓ นายวิทัต  วัชโรบล 

 ๔ นางสาวกนกพรรณ  พงศ์อารยะ 

 ๕ นางสาวกัญญาภัคร  จุฑานนท์ 

 ๖ นางสาวจณัญญา  บัณฑุกุล 

 ๗ นางสาวฐิตินันทนา  ตันศรีสกุล 

 ๘ นางสาวฐิติ์ผาสุข  จรัสเจษฎา 

 ๙ นางสาวทวินันท์  จันทนจุลกะ 

 ๑๐ นางสาวบุณิกา  แจ่มใส 

 ๑๑ นางสาวพริ้วแพร  ชุมรุม 

 ๑๒ นางเมทินี  ศิริสวัสดิ์ 

กรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นางขวัญใจ  กุลก าม์ธร 

 ๒ นางสาวเขมะศิริ  นิชชากร 

 ๓ นางสาวจิตติมา  ศรีถาพร 

 ๔ นางสาวนุสรา  กาญจนกูล 

 ๕ นางแววดาว  ด ารงผล 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายวิโรจน์  จงกลวานิชสุข 

 ๒ ร้อยตรี จักรา  ยอดมณี 

 ๓ ว่าที่ร้อยตรี วิชยา  วังภคพัฒนวงศ์ 

 ๔ นายสุวัจชัย  บุญอารี 



 หน้า   ๑๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕ นางสาวณฐา  เติมศรีสมุทร 
 ๖ นางสาวทัศนาวดี  สุรางกูร 
 ๗ นางสาวทัศไนย์  ฤกษ์ศานติวงษ์ 
 ๘ นางวราลี  ปานสุวรรณ 
 ๙ นางสาววัชรินทร์  สายวงษ์ 

 ๑๐ นางสาวสวลี  บุญชู 
 ๑๑ นางสาวสายฝน  แป้งหอม 
 ๑๒ นางสิริณัฏฐ์  อนุพันธ์ 
 ๑๓ นางสาวสิริรัตน์  วงศ์ไพโรจน์พานิช 
 ๑๔ นางสาวสุลักษณา  สุนทรวิภาต 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์  ๒ นางกุลณี  อิศดิศัย 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 
 ๑ นายสมควร  อิ่มถาวรสุข 
 ๒ นายสมบุญ  โมจนกุล 
 ๓ นางสาวปัทมาวดี  บุญโญภาส 
 ๔ นางสาววรรณา  คงเจริญจิตติกุล 

 ๕ นางวิมลรัตน์  เพ็ญตระกูล 
 ๖ นางโสรดา  เลิศอาภาจิตร์ 
 ๗ นางอารีพร  จงวัฒนานุกูล 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 
 ๑ นายก าแหง  กล้าสุคนธ์ 
 ๒ นายโกมล  นมรักษ์ 
 ๓ นายจิตรกร  ว่องเขตกร 
 ๔ นายพสิษฐุ์พงค ์ สอนนุชาติ 
 ๕ นายวินธัย  ค าเด่นงาม 
 ๖ นายสถาพร  ร่วมนาพะยา 
 ๗ นางสาวจรรยา  ชื่นสิริพัฒนกุล 
 ๘ นางนุชญา  โมจนกุล 

 ๙ นางนุชอนงค์  เชิดสูงเนิน 
 ๑๐ นางบุญดี  บุโรดม 
 ๑๑ นางพรทิพย์  สังข์ศรีแก้ว 
 ๑๒ นางภาวนา  หอพิสุทธิ์ 
 ๑๓ นางมาลีรัตน์  ทิพย์อารักษ์วงศ์ 
 ๑๔ นางรชนีกร  ด าเด่นงาม 
 ๑๕ นางศิริพร  ช านาญชาติ 
 ๑๖ นางสุภาพร  บุญแทน 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายเอกฉตัร  ศตีวรรตัน์ 



 หน้า   ๑๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 
 ๑ นายกิตตินันท์  ยิ่งเจริญ 
 ๒ หม่อมหลวงคฑาทอง  ทองใหญ่ 
 ๓ นายนพดล  ทองมี 
 ๔ นายนันทพงษ์  จิระเลิศพงษ์ 
 ๕ นายปณต  บุณยะโหตระ 
 ๖ นายพิสิษฐ์  กิจวิริยะ 
 ๗ นายอภิรักษ์  แพพ่วง 
 ๘ นางขวัญนภา  ผิวนิล 

 ๙ นางสาวณัฐิยา  สุจินดา 
 ๑๐ นางสาวนภาจรีย์  แววรัตน์ 
 ๑๑ นางสาวปิตินันทน์  สมานวรวงศ์ 
 ๑๒ นางพรพิมล  เพชรกูล 
 ๑๓ นางสาวสุพัตรา  แสวงศรี 
 ๑๔ นางสาวสุภาวดี  แย้มกมล 
 ๑๕ นางสาวอรไท  เล็กสกุลชัย 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 
 ๑ นายกิตติวัฒน์  ปัจฉิมนันท์ 
 ๒ นายชัพพล  โรจนเสน 
 ๓ นายธีระพล  โกวพัฒนกิจ 
 ๔ นายประคัลร์  กอด ารงค์ 
 ๕ นายพรวิช  ศิลาอ่อน 
 ๖ นายภาณุมาศ  มาลาศรี 
 ๗ นายศักดา  สินสุกใส 
 ๘ นายสืบศักดิ์  แดงบุญเรือง 
 ๙ นางสาวกาญจนา  พงษ์พานิช 
 ๑๐ นางสาวกานดา  อนันตกูล 
 ๑๑ นางคชพร  เตชะกิจเวคิน 
 ๑๒ นางสาวฉลองขวัญ  สุวรรณ 
 ๑๓ นางชณันภัสร์  พิศาลอภิพงศ์ 

 ๑๔ นางสาวฐาปนี  ภาณุโสภณ 
 ๑๕ นางณชธร  มโนปัญจสิริ 
 ๑๖ นางสาวนิธิมา  ศิริโภคากิจ 
 ๑๗ นางนิศาบุษป์  วีรบุตร 
 ๑๘ นางสาวประจงพร  ตันมณี 
 ๑๙ นางพัฒนา  ไวยทรัพย์ 
 ๒๐ นางพันทิพา  ชพานนท์ 
 ๒๑ นางวรรณี  มิ่งวานิช 
 ๒๒ นางสาววิลาสินี  โนนศรีชัย 
 ๒๓ นางสมรรัตน์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
 ๒๔ นางสาวอัญชลี  มีผดุง 
 ๒๕ นางอารดา  เฟ่ืองทอง 
 ๒๖ นางสาวอุษา  ไวยเจริญ 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายวิชานัน  นิวาตจินดา  ๒ นายอิทธิเดโช  เมตตา 



 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 



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

 

 

 ๑๕ นายกิตติพงศ์  สุขภาคกุล 

 ๑๖ ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ  รอดดอน 

 ๑๗ นายกิติพงษ์  แย้มมี 

 ๑๘ นายเกริกไกร  สงธานี 

 ๑๙ นายเกริกชัย  ผ่องแผ้ว 

 ๒๐ นายเกรียงไกร  กิริวรรณา 

 ๒๑ นายเกรียงศักดิ์  รักษ์ศรีทอง 

 ๒๒ นายเกรียงศักดิ์  สมจิต 

 ๒๓ นายโกวิทย์  พิทยาบูรณ์ 

 ๒๔ นายไกรธวัช  ทินโสม 

 ๒๕ นายขจรศักดิ์  สมบูรณ์ 

 ๒๖ นายคฑาสิทธิ์  เนื่องหล้า 

 ๒๗ นายคณิต  กังสถาวร 

 ๒๘ นายคนิจ  แก่นจันทร์ 

 ๒๙ นายค ารบ  เครือณรงค์ 

 ๓๐ นายจรัญ  กาญจนปัญญานนท์ 

 ๓๑ นายจรูญ  สร้อยจิต 

 ๓๒ นายจเร  ขวัญเกิด 

 ๓๓ นายจักรพงศ์  พันธุ์เพ็ง 

 ๓๔ นายจักรพงษ์  รัชนีกุล 

 ๓๕ นายจักรี  ทองเจริญ 

 ๓๖ ร้อยเอก จักเรศ  พิทยาคม 

 ๓๗ ว่าที่ร้อยตรี จ ารัส  โสตถิกุล 

 ๓๘ นายจิรชาติ  นาคสวัสดิ์ 

 ๓๙ นายจิรโรจน์  ส าแดง 

 ๔๐ นายจริศักดิ์  ช านาญภักดี 

 ๔๑ ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์  ศิริวัลลภ 

 ๔๒ นายเจริญ  เปลี่ยวจิตร 

 ๔๓ นายเจริญจิต  สืบสาววงศ์ 

 ๔๔ นายเจริญศักดิ์  วงศ์สุวรรณ 

 ๔๕ นายเจษฎา  ลิ้มศรีตระกูล 

 ๔๖ นายเจิดศักดิ์  นิลอุบล 

 ๔๗ นายเฉลิมชัย  ชละธาร 

 ๔๘ นายชนก  มากพันธุ์ 

 ๔๙ นายชนพหล  ส่งเสริม 

 ๕๐ นายชนะ  ธรณีทอง 

 ๕๑ นายชนาธิป  โคกมณี 

 ๕๒ นายชนาธิป  เสมแย้ม 

 ๕๓ นายชนิพนธ์  สงวนสัตย์ 

 ๕๔ นายชรินทร์  ทองสุข 

 ๕๕ นายชรินทร์  ภู่ชัย 

 ๕๖ นายชลิต  วิเศษศิริ 

 ๕๗ นายชวกิจจ์  สุวรรณคีรี 

 ๕๘ นายชวนินทร์  วงศ์สถิตจิรกาล 

 ๕๙ นายชวภณ  ประชิตวัติ 

 ๖๐ นายชวลิต  ทรงกิตติ 

 ๖๑ นายชอบ  จันทร์ฉาย 

 ๖๒ นายชัชชลิต  บุญศิริ 

 ๖๓ นายชัชพงษ์  อาจแก้ว 

 ๖๔ นายชัชวาลย์  ปทานนท์ 



 หน้า   ๒๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๕ นายชัชวาลย์  ปัญญา 

 ๖๖ นายชัยชนะ  กฤตยานาถ 

 ๖๗ นายชัยพร  แพภิรมย์รัตน์ 

 ๖๘ นายชัยพฤกติ์  เชียรธานรักษ์ 

 ๖๙ นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์ 

 ๗๐ นายชัยรัตน์  พัดประดิษฐ์ 

 ๗๑ นายชัยวรรณ  นิยม 

 ๗๒ นายชัยวัฒน์  ชัยเวชพิสิฐ 

 ๗๓ นายชัยวัฒน์  โอชนานนท์ 

 ๗๔ นายชัยวุฒิ  บัวทอง 

 ๗๕ นายชัยสิทธิ์  ชัยสัมฤทธิ์ผล 

 ๗๖ นายชัยแสง  พัฒนศักดิ์ภิญโญ 

 ๗๗ นายชาญชัย  ศรศรีวิชัย 

 ๗๘ นายชาญวิทย์  ศุภกิจจานุสรณ์ 

 ๗๙ นายชาตรี  ณ ถลาง 

 ๘๐ นายชุ้น  ณัฐเดช กังสุกุล 

 ๘๑ นายชุมพิชญ์  เดชะรัฐ 

 ๘๒ นายชูศักดิ์  ชุนเกาะ 

 ๘๓ นายชูศักดิ์  ราชบุรี 

 ๘๔ นายชูศักดิ์  รู้ยิ่ง 

 ๘๕ นายชูศักดิ์  สบานแย้ม 

 ๘๖ นายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม 

 ๘๗ นายเชษฐา  ขาวประเสริฐ 

 ๘๘ นายเชาวเนตร  ยิ้มประเสริฐ 

 ๘๙ นายโชคชัย  รักเกื้อ 

 ๙๐ นายโชคชัย  วัฒนกูล 

 ๙๑ นายไชยพร  นิยมแก้ว 

 ๙๒ นายฐากูร  ชวนะพงศ์ 

 ๙๓ นายฐิติเทพ  บุณยรัตพันธุ์ 

 ๙๔ นายฑรัท  เหลืองสอาด 

 ๙๕ นายณฐพล  วิถี 

 ๙๖ นายณรงค์  จีนอ่ า 

 ๙๗ นายณรงค์  เทพเสนา 

 ๙๘ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย  จินดาพันธ์ 

 ๙๙ นายณรงค์ศักดิ์  สบาย 

 ๑๐๐ นายณัชวันก์  อัลภาชน์ เตชะเสน 

 ๑๐๑ นายณัฏฐพงศ์  สุขวิสิฏฐ์ 

 ๑๐๒ นายณัฏฐพงษ์  พัฒนรัฐ 

 ๑๐๓ นายณัฐกฤช  สิทธิโอสถ 

 ๑๐๔ นายณัฐพล  ยืนยิ่ง 

 ๑๐๕ นายณัฐภัทร์  เอมอ่อน 

 ๑๐๖ นายณัฐภัทร  พลอยสุภา 

 ๑๐๗ นายณัฐวัฒน์  บุญค้ ามา 

 ๑๐๘ นายณัฐวุฒิ  ถุนนอก 

 ๑๐๙ นายดงพล  รุจิธรรมธัช 

 ๑๑๐ นายดรณ์  สมิตะเกษตริน 

 ๑๑๑ นายดาระใน  ยี่ภู่ 

 ๑๑๒ นายด ารงศักดิ์  แก้วดวง 

 ๑๑๓ นายดุรงค์ฤทธิ์  ศิริวัฒนพันธ์ 

 ๑๑๔ นายเดชสกล  อาดัม 



 หน้า   ๒๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๑๕ นายเดโช  ประกาศแก่นทราย 

 ๑๑๖ นายไตรทิพย์  สกุลประดิษฐ์ 

 ๑๑๗ นายไตรรัตน์  ไชยรัตน์ 

 ๑๑๘ นายถาวร  พรหมฉิม 

 ๑๑๙ นายถิรนาท  เอสะนาชาตัง 

 ๑๒๐ ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว 

 ๑๒๑ นายทรงรัฐ  รัฐปัตย์ 

 ๑๒๒ นายทรงศักดิ์  วลัยใจ 

 ๑๒๓ นายทศพร  จันทรประวัติ 

 ๑๒๔ นายทศพล  เผื่อนอุดม 

 ๑๒๕ นายทศพล  สวัสดิสุข 

 ๑๒๖ นายทศพล  สินยบุตร 

 ๑๒๗ นายทัศนัย  สุธาพจน์ 

 ๑๒๘ นายเทพรัตน์  ตันตยานนท์ 

 ๑๒๙ นายเทวา  ปัญญาบุญ 

 ๑๓๐ นายธงชัย  โอฬารพัฒนะชัย 

 ๑๓๑ นายธนกฤต  ฉันทะจ ารัสศิลป์ 

 ๑๓๒ นายธนนท์  พรรพีภาส 

 ๑๓๓ นายธนพงศ์  บุญเรือง 

 ๑๓๔ นายธนภัทร  ณ ระนอง 

 ๑๓๕ นายธนยศ  ปานขาว 

 ๑๓๖ นายธนาวุฒิ  ทองทวี 

 ๑๓๗ นายธนิต  พันธ์หินกอง 

 ๑๓๘ นายธนิต  สุภาแสน 

 ๑๓๙ นายธรรมนูญ  แจ่มใส 

 ๑๔๐ ว่าที่ร้อยตรี ธราธร  แข็งขัน 

 ๑๔๑ นายธราวุธ  ช่วยเกิด 

 ๑๔๒ นายธวัช  หงษ์บิน 

 ๑๔๓ นายธวัชชัย  นามสมุทร 

 ๑๔๔ นายธวัชชัย  รอดงาม 

 ๑๔๕ นายธาตรี  บุญมาก 

 ๑๔๖ นายธาตรี  สิริรุ่งวนิช 

 ๑๔๗ นายธานี  หะยีมะสาและ 

 ๑๔๘ นายธีรศักดิ์  โฉมศิริ 

 ๑๔๙ นายธีระ  เหลียวสุธีร์ 

 ๑๕๐ นายนคร  ศิริปริญญานันท์ 

 ๑๕๑ นายนพ  พงศ์ผลาดิสัย 

 ๑๕๒ นายนพดล  จอมเพชร 

 ๑๕๓ นายนพดล  มามาก 

 ๑๕๔ นายนพรัตน์  รัตนพานิช 

 ๑๕๕ นายนพสิทธิ์  อุดมสุวรรณกุล 

 ๑๕๖ นายนรเสฏฐ์  ศรีตะพัสโส 

 ๑๕๗ นายนริศ  นิรามัยวงศ์ 

 ๑๕๘ นายนันทวิทย์  นาคแสง 

 ๑๕๙ นายนิติ  วิวัฒน์วานิช 

 ๑๖๐ นายนิติชัย  วิริยานนท์ 

 ๑๖๑ นายนิมิต  ปัทมเจริญ 

 ๑๖๒ นายนิวัฒน์  งามธุระ 

 ๑๖๓ นายนิวัตน์  สุพจิตร 

 ๑๖๔ นายนิสิต  สวัสดิเทพ 



 หน้า   ๒๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๖๕ นายเนตรสุเทพ  สุ่มมาตย์ 

 ๑๖๖ นายบดินทร์  เกษมศานติ์ 

 ๑๖๗ นายบรรจบ  จันทรัตน์ 

 ๑๖๘ นายบรรเจิด  สาริพัฒน์ 

 ๑๖๙ นายบรรลือ  ชูชาติ 

 ๑๗๐ นายบรรลือ  สัมฤทธิ์จินตนา 

 ๑๗๑ นายบัญชา  ธนูอินทร์ 

 ๑๗๒ นายบัลลังก์  ไวทย์ศิริ 

 ๑๗๓ ว่าที่ร้อยตรี บ ารุงเกียรติ  วินัยพานิช 

 ๑๗๔ นายบุญช่วย  หอมยามเย็น 

 ๑๗๕ นายบุญชัย  สมใจ 

 ๑๗๖ นายบุญธรรม  ทองพิจิตร 

 ๑๗๗ นายบุญเลิศ  ลันทนา 

 ๑๗๘ นายบุญส่ง  ตินารี 

 ๑๗๙ นายบุญเหลือ  บารมี 

 ๑๘๐ นายปกรณ์  กรรณวัลลี 

 ๑๘๑ นายปกรณ์  ตั้งใจตรง 

 ๑๘๒ นายประจวบ  รักแพทย์ 

 ๑๘๓ นายประจักร์  ไชยกิจ 

 ๑๘๔ นายประดิษฐ์  ศรีประสิทธิ์ 

 ๑๘๕ นายประเดิม  เดชายนต์บัญชา 

 ๑๘๖ นายประทีป  การมิตรี 

 ๑๘๗ นายประทีป  นทีทวีวัฒน์ 

 ๑๘๘ นายประทีป  โพธิ์เที้ยม 

 ๑๘๙ นายประทีป  อุ่ยเจริญ 

 ๑๙๐ นายประเทือง  อยู่เกษม 

 ๑๙๑ นายประพัทธพงศ์  พราหมณี 

 ๑๙๒ นายประพันธ์  ตรีบุบผา 

 ๑๙๓ นายประภาส  ศรีจันทร์เวียง 

 ๑๙๔ นายประยงค์  จันทเต็ง 

 ๑๙๕ นายประยูร  พุทธชาติ 

 ๑๙๖ นายประยูร  อรัญรุท 

 ๑๙๗ นายประยูรศักดิ์  สุวรรณวงศ์ 

 ๑๙๘ นายประวีณ  แจ่มศักดิ์ 

 ๑๙๙ นายประสงค์  หล้าอ่อน 

 ๒๐๐ นายประสงค์  อุไรวรณ์ 

 ๒๐๑ นายประสิทธิ์  อินทโชติ 

 ๒๐๒ นายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ 

 ๒๐๓ นายปรัชญา  เปปะตัง 

 ๒๐๔ นายปรัชญา  พิมพาแป้น 

 ๒๐๕ นายปราชญา  อุ่นเพชรวรากร 

 ๒๐๖ นายปริญญา  เขมะชิต 

 ๒๐๗ นายปริญญา  ภูมิพาณิชย์ 

 ๒๐๘ นายปรีชา  ดิลกพรเมธี 

 ๒๐๙ นายปรีชา  สุทนต์ 

 ๒๑๐ นายปรีดา  สุขใจ 

 ๒๑๑ นายปัญญา  ใช้เฮ็ง 

 ๒๑๒ นายปัญญา  เศวตธรรม 

 ๒๑๓ นายปิยะ  ปิจน า 

 ๒๑๔ นายปิยะพงษ์  บุญส่ง 



 หน้า   ๒๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๑๕ นายปิยะพันธ์  นาคะเสถียร 

 ๒๑๖ นายผดุงศักดิ์  อิ่มเอิบ 

 ๒๑๗ นายผะอบ  บินสะอาด 

 ๒๑๘ นายพงศ์เทพ  ประทุมสุวรรณ 

 ๒๑๙ นายพงศ์พีระ  ชูชื่น 

 ๒๒๐ ว่าที่ร้อยเอก พงศ์ศักดิ์  เวทยาวงศ์ 

 ๒๒๑ นายพงษ์พันธ์  ยมมาศ 

 ๒๒๒ นายพงษ์สิทธิ์  เนื่องจ านงค์ 

 ๒๒๓ นายพยุง  คุ้มสุพรรณ 

 ๒๒๔ นายพยุงศักย์  สุวรรณโณ 

 ๒๒๕ นายพรชัย  พุดซ้อน 

 ๒๒๖ นายพรชัย  สุขโสม 

 ๒๒๗ นายพรต  ภูภักดิ์ 

 ๒๒๘ นายพรเทพ  วัชกีกุล 

 ๒๒๙ นายพลพงษ์  ศรีสมัย 

 ๒๓๐ นายพลวรรธน์  เทียนชัยมงคล 

 ๒๓๑ นายพลานุภาพ  ธพรค าแพทย์ 

 ๒๓๒ นายพัฒนพงษ์  สร้อยอินทรากุล 

 ๒๓๓ นายพันธ์เทพ  เสาโกศล 

 ๒๓๔ นายพัลลภ  สิงห์ทอง 

 ๒๓๕ นายพิชัย  ส่งสุขเลิศสันติ 

 ๒๓๖ นายพิทักษ์  พิศสิริวัฒนสุทธิ์ 

 ๒๓๗ นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง 

 ๒๓๘ นายพิริยะ  ฉันทดิลก 

 ๒๓๙ นายพิรุณ  วิมลอักษร 

 ๒๔๐ นายพิศิษฐ์  กิจบุญอนันต์ 

 ๒๔๑ นายพิษณุ  ประภาธนานันท์ 

 ๒๔๒ นายพิสิษฐ์  แร่ทอง 

 ๒๔๓ นายพิสิษฐ  สิริสวัสดินุกูล 

 ๒๔๔ นายพีรณัฐ  รัตนวรโอภาส 

 ๒๔๕ นายพีรพล  ลือล่า 

 ๒๔๖ ว่าที่ร้อยตรี พีระ  เอี่ยมสุนทร 

 ๒๔๗ นายพีระพล  ตัณฑโอภาส 

 ๒๔๘ นายเพชร  สุพพัตกุล 

 ๒๔๙ นายเพียรศักดิ์  เจนประวิทย์ 

 ๒๕๐ นายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ 

 ๒๕๑ นายไพทูรย์  วงศ์วีรกูล 

 ๒๕๒ นายไพบูลย์  นาคทิพย์พิมาน 

 ๒๕๓ นายไพบูลย์  ศุภบุญ 

 ๒๕๔ นายไพรัตน์  เพชรยวน 

 ๒๕๕ นายไพรัตน์  ลิ่มสกุล 

 ๒๕๖ นายไพรัตน์  วิทยาอนุมาส 

 ๒๕๗ นายไพโรจน์  จิตจักร์ 

 ๒๕๘ นายไพศาล  ศรีเทพ 

 ๒๕๙ นายภคพัส  ส่งวัฒนายุทธ 

 ๒๖๐ เรือโท ภัทรชัย  ขันธหิรัญ 

 ๒๖๑ นายภาณุวัฒน์  พุทธเกสร 

 ๒๖๒ นายภูเบศ  พุฒิรัตนาพร 

 ๒๖๓ นายมนตรา  กอซอ 

 ๒๖๔ นายมนตรา  พรมสินธุ 



 หน้า   ๒๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๖๕ นายมนตรี  นาคถาวร 

 ๒๖๖ นายเมธา  ชูจันทร์ 

 ๒๖๗ นายเมธาศิษฏ์  ฉัตรคุปต์ชนรดี 

 ๒๖๘ นายเมธี  กาญจนสุนทร 

 ๒๖๙ นายยงยุทธ  จิตส ารวย 

 ๒๗๐ นายยงยุทธ  สวนทอง 

 ๒๗๑ นายยาลา  ใบกาเด็ม 

 ๒๗๒ นายยุทธชัย  สายค ามี 

 ๒๗๓ นายยุทธนา  พิทยานันทกุล 

 ๒๗๔ นายยุทธนา  โพธิวิหค 

 ๒๗๕ นายยุทธพร  พิรุณสาร 

 ๒๗๖ นายโยธิน  ประสงค์ความดี 

 ๒๗๗ นายรณภพ  เวียงสิมมา 

 ๒๗๘ นายรณยุทธ์  พรหมายน 

 ๒๗๙ นายรณรงค์  ทิพย์ศิริ 

 ๒๘๐ นายรณรงค์  สิทธิเขตกรณ์ 

 ๒๘๑ นายรนัสถ์ชัย  พุ่มเจริญ 

 ๒๘๒ นายรพิสิทธิ์  พิมพ์พัฒน์ 

 ๒๘๓ ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง  ใครบุตร 

 ๒๘๔ ว่าที่ร้อยตรี รักชัย  เลิศสุบิน 

 ๒๘๕ นายรุ่งเรือง  ธิมาบุตร 

 ๒๘๖ นายเริงวิทย์  ถนอมแสง 

 ๒๘๗ นายเรืองยศ  ลิ้มนุกูลเจริญ 

 ๒๘๘ นายเรืองฤทธิ์  ประกอบธรรม 

 ๒๘๙ นายฤทธิสรรค์  เทพพิทักษ์ 

 ๒๙๐ พันจ่าเอก ลิขิต  ทองนาท 

 ๒๙๑ นายเลิศพันธุ์  สินบรรเลงเสนาะ 

 ๒๙๒ นายวชิระ  เกตุพันธุ์ 

 ๒๙๓ นายวรชัย  ศรีสุวรรณวัฒนา 

 ๒๙๔ นายวรณัฎฐ์  หนูรอต 

 ๒๙๕ นายวรพันธ์  ช านิยันต์ 

 ๒๙๖ นายวรพันธุ์  สุวรรณยุหะ 

 ๒๙๗ นายวรวิทย์  ช้อนทอง 

 ๒๙๘ นายวรวิทย์  ชัยสวัสดิ์ 

 ๒๙๙ นายวรวิทย์  พิมพนิตย์ 

 ๓๐๐ นายวราดิศร  อ่อนนุช 

 ๓๐๑ นายวรายุทธ  ค่อมบุญ 

 ๓๐๒ นายวัชรเดช  เกียรติชานน 

 ๓๐๓ นายวัชระ  กระแสร์ฉัตร์ 

 ๓๐๔ นายวัชรินทร์  สุตลาวดี 

 ๓๐๕ นายวัฒนา  ยั่งยืน 

 ๓๐๖ นายวัลลภ  จินดาเงิน 

 ๓๐๗ นายวัลลภ  ประวัติวงค์ 

 ๓๐๘ นายวาทิต  ปัญญาคม 

 ๓๐๙ นายวิจิตร์  แก้วประดิษฐ์ 

 ๓๑๐ นายวิจิตร  กิจวิรัตน์ 

 ๓๑๑ นายวิชัย  บุญมี 

 ๓๑๒ นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์ 

 ๓๑๓ นายวิเชียร  จูห้อง 

 ๓๑๔ นายวิฑูรย์  สิรินุกุล 



 หน้า   ๒๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๑๕ นายวิทยา  เขียวรอด 

 ๓๑๖ นายวิทยา  ชพานนท์ 

 ๓๑๗ นายวิทศักดิ์  จ าเริญนุสิต 

 ๓๑๘ นายวิธรัช  รามัญ 

 ๓๑๙ นายวินัย  โตเจริญ 

 ๓๒๐ นายวิบูลย์  กิ่งสุวรรณ 

 ๓๒๑ นายวิมล  สุระเสน 

 ๓๒๒ นายวิระ  ทองพิจิตร 

 ๓๒๓ นายวิรัตน์  ไชยสิทธิ์ 

 ๓๒๔ นายวิรัตน์  สินสาย 

 ๓๒๕ นายวิโรจน์  เทพพิทักษ์ 

 ๓๒๖ นายวิโรจน์  อุทุมโภค 

 ๓๒๗ นายวิวัฒน์  จันทร์โอภาส 

 ๓๒๘ นายวิวัฒน์  แจ้งสว่าง 

 ๓๒๙ นายวิวัฒน์  เตชจินดาวงศ์ 

 ๓๓๐ นายวิศววัชร  จันทสาร 

 ๓๓๑ นายวิศิษฐ์  ทวีสิงห์ 

 ๓๓๒ นายวิศิษฐ์  เบญจพิทักษ์กุล 

 ๓๓๓ นายวิศิษฐ์  อนันต์วรปัญญา 

 ๓๓๔ นายวิษณุพงษ์  สงวนสัจพงษ์ 

 ๓๓๕ นายวิสิทธิพัตน์  อนันตรสุชาติ 

 ๓๓๖ นายวิสูตร  อินทรก าเนิด 

 ๓๓๗ นายวีนัส  สีสุข 

 ๓๓๘ นายวีระ  พวงภู่ 

 ๓๓๙ นายวีระ  ฤกษ์วาณิชย์กุล 

 ๓๔๐ นายวีระพันธ์  ดีอ่อน 

 ๓๔๑ นายวีระวัฒน์  วงษ์ศรีรักษา 

 ๓๔๒ นายวุฒิกร  สุขีนัย 

 ๓๔๓ นายวุฒิพงษ์  สุภัควนิช 

 ๓๔๔ นายวุฒิศักดิ์  สิงหเดโช 

 ๓๔๕ ว่าที่เรือตรี ศรัณยวัชร  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๔๖ นายศรัณยู  มีทองค า 

 ๓๔๗ นายศรัทธา  ทองค า 

 ๓๔๘ นายศราวุธ  จิรพิทักษ์กุล 

 ๓๔๙ นายศราวุธ  ไทยเจริญ 

 ๓๕๐ นายศราวุธ  สุวรรณจูฑะ 

 ๓๕๑ นายศรีชัย  ตันฑะโสภณ 

 ๓๕๒ นายศรีธรรม  ราชแก้ว 

 ๓๕๓ นายศักดิ์ชัย  โชติมานนท์ 

 ๓๕๔ นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์ 

 ๓๕๕ นายศักรินทร์  ทุมเสน 

 ๓๕๖ นายศิริพันธ์  ขุ่มด้วง 

 ๓๕๗ นายศิริรักษ์  เชาวนปรีชา 

 ๓๕๘ นายศิริวัฒน์  พินิจพานิชย์ 

 ๓๕๙ นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา 

 ๓๖๐ นายศิลปชัย  เรือนสูง 

 ๓๖๑ นายศิวะ  ธมิกานนท์ 

 ๓๖๒ นายศิวัช  ฟูบินทร์ 

 ๓๖๓ ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล  บูชาถ่ายเทศ 

 ๓๖๔ นายเศวต  เพชรนุ้ย 



 หน้า   ๒๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๖๕ นายสกล  แก้วปวงค า 

 ๓๖๖ นายสกุล  ด ารงเกียรติกุล 

 ๓๖๗ นายสงบ  พิณนอก 

 ๓๖๘ นายสถิต  วิทิตยนตรการ 

 ๓๖๙ นายสนอง  จันทร์รักษ์ 

 ๓๗๐ นายสมเกียรติ  แก้วรัตน์ 

 ๓๗๑ นายสมเกียรติ  ดวงมณี 

 ๓๗๒ นายสมเกียรติ  ศรีขาว 

 ๓๗๓ นายสมเจตน์  เต็งมงคล 

 ๓๗๔ นายสมชัย  บูรณะ 

 ๓๗๕ นายสมชัย  เลิศประสิทธิพันธ์ 

 ๓๗๖ นายสมชาย  เกียรติก้องแก้ว 

 ๓๗๗ นายสมชาย  ตรีณาวงษ์ 

 ๓๗๘ นายสมชาย  ไตรทิพย์ชาติสกุล 

 ๓๗๙ ว่าที่ร้อยโท สมชาย  เรืองจันทร์ 

 ๓๘๐ นายสมชาย  อ าพันกาญจน์ 

 ๓๘๑ นายสมบูรณ์  ด่านรัชตกุล 

 ๓๘๒ นายสมปราชญ์  ปราบสงคราม 

 ๓๘๓ นายสมพงษ์  คุ้มสุวรรณ 

 ๓๘๔ นายสมพงษ์  ฟุ้งทวีวงศ์ 

 ๓๘๕ นายสมพงษ์  มหาวังษ์ 

 ๓๘๖ นายสมพจน์  สารภูษิตสันต์ 

 ๓๘๗ นายสมพร  มณีรัตน์ 

 ๓๘๘ นายสมภพ  ร่วมญาติ 

 ๓๘๙ นายสมมาฏฐ์  โพธิ 

 ๓๙๐ นายสมมาตร  บารา 

 ๓๙๑ นายสมยศ  วิชากร 

 ๓๙๒ นายสมลักษ์  ยกน้อยวงษ์ 

 ๓๙๓ นายสมศักดิ์  แก้วเสนา 

 ๓๙๔ นายสมศักดิ์  จันทรชู 

 ๓๙๕ นายสมาน  กองแก้ว 

 ๓๙๖ นายสราวุฒิ  ธนาเจริญสกุล 

 ๓๙๗ นายสราวุฒิ  วรพงษ์ 

 ๓๙๘ นายสวนิต  สุริยกุล ณ อยุธยา 

 ๓๙๙ นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล 

 ๔๐๐ นายสังคม  เกิดก่อ 

 ๔๐๑ นายสัญชัย  เตชนิมิตวัช 

 ๔๐๒ นายสันติ  จัตุพันธ์ 

 ๔๐๓ นายสันติ  ชูศรี 

 ๔๐๔ นายสันติ  รังษิรุจิ 

 ๔๐๕ นายสันติ  สังขธูป 

 ๔๐๖ นายสัมฤทธิ์  กิตติโชติ สุขสงค์ 

 ๔๐๗ นายสาคร  เถินมงคล 

 ๔๐๘ นายสามารถ  สุวรรณมณี 

 ๔๐๙ นายสามารถ  หมั่นนอก 

 ๔๑๐ นายสาวิตร  เจียมจิระพร 

 ๔๑๑ นายส าคัญ  อรทัย 

 ๔๑๒ นายสิงหราช  วงษ์เสงี่ยม 

 ๔๑๓ นายสิทธิชัย  ไทยเจริญ 

 ๔๑๔ นายสิทธิศักดิ์  แย้มพรายภิรมย์ 



 หน้า   ๓๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๑๕ นายสินาทร  โอ่เอี่ยม 

 ๔๑๖ นายสืบพงษ์  นิ่มพูลสวัสดิ์ 

 ๔๑๗ นายสุคนธ์  สุวรรณศักดิ์สิน 

 ๔๑๘ นายสุจินต์  วาจากิจ 

 ๔๑๙ ว่าที่ร้อยตรี สุจินต์  ศรีวิเชียร 

 ๔๒๐ นายสุชาติ  ภาเจริญ 

 ๔๒๑ นายสุทัศน์  วงษ์ทับทิม 

 ๔๒๒ นายสุทัศน์  อติวรรณาพัฒน์ 

 ๔๒๓ นายสุทิน  จันทร์งาม 

 ๔๒๔ นายสุเทพ  แก้วประดิษฐ์ 

 ๔๒๕ นายสุเทพ  ชัยวัฒน์ 

 ๔๒๖ นายสุธี  เล้าสุบินประเสริฐ 

 ๔๒๗ นายสุพจน์  เมฆประดับ 

 ๔๒๘ นายสุพจน์  วงศ์วิวัฒน์ 

 ๔๒๙ นายสุพจน์  แสนมี 

 ๔๓๐ นายสุรชัย  ยุติธรรมนนท์ 

 ๔๓๑ นายสุรพล  วงศ์สุขพิศาล 

 ๔๓๒ นายสุรพันธ์  ศิลปสุวรรณ 

 ๔๓๓ นายสุรศักดิ์  วัฒนาอุดมชัย 

 ๔๓๔ นายสุรศิษฐ์  อินทกรอุดม 

 ๔๓๕ นายสุรสิทธิ์  จันอุทา 

 ๔๓๖ นายสุรสิทธิ์  สิทธิกรวนิช 

 ๔๓๗ นายสุริยา  บุตรจินดา 

 ๔๓๘ นายสุวัฒน์  เข็มเพชร 

 ๔๓๙ นายสุวัฒน์  จันทร์สุข 

 ๔๔๐ นายสุวิชช์  ศรีสุวรรณ 

 ๔๔๑ นายสุวิชาญ  ไชยโกมล 

 ๔๔๒ นายสุวิทย์  เดชครุฑ 

 ๔๔๓ นายสุวิทย์  ถนอมสัตย์ 

 ๔๔๔ นายสุวิทย์  พุกกะเวส 

 ๔๔๕ นายสุวิทย์  สุริยะวงค์ 

 ๔๔๖ นายเสกสรร  ถนอมกิตติ 

 ๔๔๗ นายเสนีย์  มะโน 

 ๔๔๘ นายเสริมศักดิ์  สีสันต์ 

 ๔๔๙ นายเสรี  หอมเกษร 

 ๔๕๐ เรืออากาศตรี โสภณ  ภู่ขันเงิน 

 ๔๕๑ นายหัฎฐะพล  เมฆอาภา 

 ๔๕๒ นายอดิเรก  อุ่นโอสถ 

 ๔๕๓ นายอดุลย์  ชูทอง 

 ๔๕๔ เรืออากาศตรี อดุลย์  พรหมวาทย์ 

 ๔๕๕ นายอดุลย์  หมีดเส็น 

 ๔๕๖ นายอติชาต  อุณหเลขกะ 

 ๔๕๗ นายอนวัช  สัตตบุศย์ 

 ๔๕๘ นายอนันต์  จรุงโรจน์รัศมี 

 ๔๕๙ นายอนันต์  นาคนิยม 

 ๔๖๐ นายอนันต์  ภัทรเดชมงคล 

 ๔๖๑ นายอนันต์  สมุทรารินทร์ 

 ๔๖๒ นายอนิรุทร  บัวอ่อน 

 ๔๖๓ นายอนุกูล  เรือนแก้ว 

 ๔๖๔ นายอนุชา  เจริญรักษ์ 



 หน้า   ๓๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๖๕ พันจ่าอากาศเอก อนุชา  พัสถาน 

 ๔๖๖ นายอนุชา  หอยสังข์ 

 ๔๖๗ นายอนุชา  อินทศร 

 ๔๖๘ นายอนุพงศ์  ค าภูแก้ว 

 ๔๖๙ นายอนุวัฒน์  หิระนิล 

 ๔๗๐ นายอภิชาติ  ธนะมัย 

 ๔๗๑ นายอภิชาติ  ศรีม่วง 

 ๔๗๒ นายอภิชาติ  เหมือนมนัส 

 ๔๗๓ นายอภิรัตน์  ป้องกัน 

 ๔๗๔ นายอมร  บริรักษ์เลิศ 

 ๔๗๕ ว่าที่ร้อยโท อรรถชล  ทรัพย์ทวี 

 ๔๗๖ นายอรรถชา  กัมปนาทแสนยากร 

 ๔๗๗ นายอรรถวุฒิ  พ่ึงเนียม 

 ๔๗๘ นายอรุณ  ศรีใส 

 ๔๗๙ นายอรุณ  สิงห์อินทร์ 

 ๔๘๐ นายอัครโชค  สุวรรณทอง 

 ๔๘๑ นายอานุภาพ  รอดขวัญ ยอดระบ า 

 ๔๘๒ นายอารยันต์  ท่าใหญ่ 

 ๔๘๓ นายอาวุธ  วิเชียรฉาย 

 ๔๘๔ นายอ านวย  ปองนาน 

 ๔๘๕ นายอ านาจ  เจริญศรี 

 ๔๘๖ ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล  บุบผะศิริ 

 ๔๘๗ นายอินทรีย์  เกิดมณี 

 ๔๘๘ นายอิศรรัฐ  แสงมณี 

 ๔๘๙ นายอิสรา  สุขแจ่มใส 

 ๔๙๐ ว่าที่ร้อยตรี อุทัย  ทาบทอง 

 ๔๙๑ นายเอก  ยังอภัย ณ สงขลา 

 ๔๙๒ นายเอกภพ  โสภณ 

 ๔๙๓ นายเอกราช  มณีกรรณ์ 

 ๔๙๔ นายเอกวิทย์  มีเพียร 

 ๔๙๕ นายโอม  เชื้อแหลม 

 ๔๙๖ นางสาวกันตรัตน์  เริ่มสูงเนิน 

 ๔๙๗ นางสาวกานต์จรัส  เอียดทองใส 

 ๔๙๘ นางสาวจิรภา  ทองศิริ 

 ๔๙๙ นางสาวนิติยา  พงษ์พานิช 

 ๕๐๐ นางสาวปิยะฉัตร  ไพชนม์ 

 ๕๐๑ นางพิมพ์ธาดา  จันทร์สุริยา 

 ๕๐๒ นางไพรวัลย์  รักชาติเจริญ 

 ๕๐๓ นางสาวภัทราพร  ลายจุด 

 ๕๐๔ นางภัทราวดี  สุทธิธนกูล 

 ๕๐๕ นางสาวมาริสา  สีลาพัฒน์ 

 ๕๐๖ นางสาวเมตตา  สินยบุตร 

 ๕๐๗ นางวจิราพร  อมาตยกุล 

 ๕๐๘ นางวราภรณ์  ศิริวงศ์ 

 ๕๐๙ นางวัชราภรณ์  แตงหมี 

 ๕๑๐ นางวันดี  ราชชมภู 

 ๕๑๑ นางวิภาวี  แดงท่าขาม 

 ๕๑๒ นางสาวสลารีวรรณ  ทัพทวี 

 ๕๑๓ นางสุภาพรรณ  หมั่นเจริญ 

 ๕๑๔ นางสุภาวดี  ศรีสุขวัฒน์ 

 ๕๑๕ นางอภิญญา  เอี่ยมอ าภา 

 ๕๑๖ นางอาภรณ์  ใหม่มงคล 



 หน้า   ๓๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกริช  น้อยผา 

 ๒ นายกฤตกร  สุทธิศักดิ์ 

 ๓ นายกฤษฎา  โพธิ์ชัย 

 ๔ นายกฤษดา  โลศิริ 

 ๕ นายกิตติ  ชัยดรุณ 

 ๖ นายกิติพัฒน์  กะวัง 

 ๗ นายเกรียงศักดิ์  แม้นศรี 

 ๘ นายไกรสร  อนิวรรตน์ 

 ๙ นายเขมราฐ  ขัมภรัตน์ 

 ๑๐ นายคงคา  ชื่นจิต 

 ๑๑ นายคณัสชนม์  ศรีเจริญ 

 ๑๒ นายคมป์  สังข์วงษ์ 

 ๑๓ นายครรชิต  กปิลกาญจน์ 

 ๑๔ นายคารม  ค าพิทูรย์ 

 ๑๕ นายค าเคลื่อน  พณะชัย 

 ๑๖ จ่าสิบเอก ค านึง  พรหมพิมพ์ 

 ๑๗ นายเครือณรงค์  พงษ์รื่น 

 ๑๘ นายจรินทร์  เก่งสงวนสิทธิ์ 

 ๑๙ นายจรูญ  บุหิรัญ 

 ๒๐ นายจรูญ  วิริยะสังวร 

 ๒๑ นายจักรกฤษณ์  ธนะนพรัตน์ 

 ๒๒ นายจักรกฤษณ์  ฝั่งชลจิตร์ 

 ๒๓ นายจารุวัฒน์  วงศ์จอม 

 ๒๔ นายจารุวัตร  ภูแก้ว 

 ๒๕ นายจิระชาติ  ซื่อตระกูล 

 ๒๖ นายจิระศักดิ์  โยธา 

 ๒๗ นายจิรัฏฐไชย  จี่พิมาย 

 ๒๘ นายฉลอง  พึ่งโคกสูง 

 ๒๙ นายฉัตรชัย  ทองหลี 

 ๓๐ นายฉันท์  แป้นเพชร 

 ๓๑ นายเฉลิม  เพชรรัตน์ 

 ๓๒ นายเฉลิมพล  ครุอ าโพธิ์ 

 ๓๓ นายชวลิต  พลไทย 

 ๓๔ นายชวลิต  โรจนรัตน์ 

 ๓๕ นายชัชชัย  ลิ้มภักดี 

 ๓๖ นายชัชวาล  ก้านจักร 

 ๓๗ นายชัชวาล  จันทอก 

 ๓๘ นายชัชวาลย์  พุทธโธ 

 ๓๙ นายชัย  ภู่เจริญชัยวรรณ 

 ๔๐ นายชัยณรงค์  นันตาสาย 

 ๔๑ นายชัยเดช  ปาละวงศ์ 

 ๔๒ นายชัยรินทร์  นุกูลกิจ 

 ๔๓ นายชัยวัฒน์  ประดับเพชร 

 ๔๔ นายชาครินทร์  อินอิ่มวรปราชญ์ 

 ๔๕ นายชาญ  จูดคง 

 ๔๖ นายชาญวิทย์  สิรภักดี 

 ๔๗ นายชายสิทธิ์  สุวรรณโชติ 

 ๔๘ พันจ่าอากาศเอก ชาลี  แจ้งรัมย์ 

 ๔๙ นายชุมพล  ยินดีผล 

 ๕๐ นายชุษณิษฏ์  ประจวบวัน 



 หน้า   ๓๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕๑ นายชูชาติ  จั่นทอง 

 ๕๒ นายชูชาติ  ภู่แก้ว 

 ๕๓ นายชูศักดิ์  สระมุณี 

 ๕๔ นายชูสวัสดิ์  สวัสดี 

 ๕๕ นายฐปนพงษ์ชัย  นรภัทรพงศ์ 

 ๕๖ นายณรงค์  ชัยจ ารัส 

 ๕๗ นายณรงค์  ศรีชัยบุญสูง 

 ๕๘ นายณรงค์  หนูเนียม 

 ๕๙ นายณรงค์พล  คิดอ่าน 

 ๖๐ นายณัฐวุฒิ  สังข์สุข 

 ๖๑ นายดลภาค  เนตรใส 

 ๖๒ นายเดชฤทธิ์  ถิตย์ฉาย 

 ๖๓ นายเดชวุฒิ  นิลแย้ม 

 ๖๔ นายเดชาธร  เชาว์เลขา 

 ๖๕ นายตถาพร  สมพอง 

 ๖๖ นายติยรัตน์  ธูปวงศ์ 

 ๖๗ นายถาวร  สังขะมาน 

 ๖๘ นายทวิช  ทวิชยานนท์ 

 ๖๙ พันจ่าอากาศเอก ทวี  บุญช่วย 

 ๗๐ พันจ่าโท ทวี  พิมพ์อุบล 

 ๗๑ นายทวีพงศ์  แสงสุวรรณ 

 ๗๒ นายทวีศักดิ์  สังข์ชู 

 ๗๓ นายทินกร  ขันแก้ว 

 ๗๔ นายเทวุษย์  บริรักษ์สันติกุล 

 ๗๕ นายเทเวศน์  มีศรี 

 ๗๖ นายธนณัฏฐ์  ศรีสันต์ 

 ๗๗ นายธนสาร  เจริญสุข 

 ๗๘ นายธนัท  ชายทวีป 

 ๗๙ นายธนาคม  กองเพียร 

 ๘๐ นายธนิต  มยูขโชติ 

 ๘๑ นายธนูศักดิ์  เสมอภาค 

 ๘๒ นายธเนศ  ยุคนธจิตต์ 

 ๘๓ นายธบดินทร์  เศรษฐสุวรรณ 

 ๘๔ นายธรรมเนียม  บ ารุง 

 ๘๕ นายธรา  สุโพธิ์เงิน 

 ๘๖ นายธราดล  อภิจารี 

 ๘๗ นายธวัช  สุวรรณ 

 ๘๘ ร้อยโท ธวัชชัย  เห็มวัง 

 ๘๙ ว่าที่ร้อยตรี ธัญญา  เฟ่ืองนิภากรณ์ 

 ๙๐ นายธีรศักดิ์  ลิขิต 

 ๙๑ นายธีระพงศ์  ช่วยชู 

 ๙๒ นายธีระพงษ์  คุ่มเคี่ยม 

 ๙๓ นายธีระพล  ขุนพานเพิง 

 ๙๔ นายธีระพันธ์  นาควิโรจน์ 

 ๙๕ ว่าที่ร้อยตรี นครชัย  แสงมณี 

 ๙๖ นายนพดล  กีรติกรพิสุทธิ์ 

 ๙๗ นายนพพร  หนูเพชร 

 ๙๘ นายนพรัตน์  รักษ์ไพรสาณฑ์ 

 ๙๙ ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์  ศุภกิจโกศล 

 ๑๐๐ นายนราวิชญ์  มณีฤทธิ์ 



 หน้า   ๓๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๐๑ ว่าที่ร้อยตรี นริศ  ฤกษ์ดี 

 ๑๐๒ พันจ่าเอก นฤทธิ์  จันทร์รัตน์ 

 ๑๐๓ นายนวน  โทบุตร 

 ๑๐๔ นายนวรัตน์  วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ 

 ๑๐๕ นายนาวิน  สังฆมาตร 

 ๑๐๖ นายนิติพงษ์  ทาหา 

 ๑๐๗ นายนิทัศน์  เทศสวัสดิ์ 

 ๑๐๘ นายนิพนธ์  ไชยณรง จงถาวรวุฒิ 

 ๑๐๙ นายนิมิตร  ผดุงศิลป์ไพโรจน์ 

 ๑๑๐ นายนิรันดร์  ปราบอักษร 

 ๑๑๑ นายบรรจง  ขุนเพชร 

 ๑๑๒ นายบรรพต  จันทรวงษ์ 

 ๑๑๓ นายบัณฑูร  นริศรางกูร 

 ๑๑๔ นายบ ารุง  ศรีลาชัย 

 ๑๑๕ นายบุญเต็ม  กัลยาพานิช 

 ๑๑๖ นายบุญภพ  มะเดื่อ 

 ๑๑๗ นายบุญลือ  ธรรมธรานุรักษ์ 

 ๑๑๘ นายบุญเลิศ  ศิริษา 

 ๑๑๙ นายบุญเหลี่ยม  ตาค า 

 ๑๒๐ นายปกครอง  บุญชูกุศล 

 ๑๒๑ นายปกรณ์  สุริวรรณ 

 ๑๒๒ นายปกาสิต  พรประสิทธิ์ 

 ๑๒๓ นายปฏิณญา  พานิชอัตรา 

 ๑๒๔ นายปรณต  สุวรรณมาลา 

 ๑๒๕ นายประชา  แสนกลาง 

 ๑๒๖ ร้อยตรี ประพันธ์  ถึกสกุล 

 ๑๒๗ นายประภาส  อึ้งตระกูล 

 ๑๒๘ นายประยูร  จันทร์สุข 

 ๑๒๙ นายประโยชน์  สมศักดิ์ 

 ๑๓๐ นายประสิทธิ์  ศรีสิทธิ์ 

 ๑๓๑ นายประสิทธิ์พร  สมุหเสนีโต 

 ๑๓๒ นายประสูตร  หอมบรรเทิง 

 ๑๓๓ นายประเสริฐ  สันบุญเป็ง 

 ๑๓๔ นายปราจิต  แก้วลา 

 ๑๓๕ นายปริญญา  สายโรจน์ 

 ๑๓๖ นายปรีชา  สมชัย 

 ๑๓๗ นายปรีชา  อนันต์วรนาถ 

 ๑๓๘ นายปรีชาพงศ์  ทองมี 

 ๑๓๙ นายปัญญวัฒน์  เรืองวงศ์โรจน์ 

 ๑๔๐ นายปัญญา  จินดาวงค์ 

 ๑๔๑ นายปารเมศ  แสงสว่าง 

 ๑๔๒ นายปิติณัช  นิธิศธานี 

 ๑๔๓ นายพงษ์ธณนท์  ปัญญาประชุม 

 ๑๔๔ นายพงษ์ธร  จันทร์สวัสดิ์ 

 ๑๔๕ ว่าที่ร้อยตรี พงษ์สิทธิ์  เปรยะโพธิเดชะ 

 ๑๔๖ นายพยุง  เหล็กดี 

 ๑๔๗ นายพยุงศักดิ์  พลลุน 

 ๑๔๘ นายพรชัย  วงศ์งาม 

 ๑๔๙ นายพลกฤต  พวงวลัยสิน 

 ๑๕๐ นายพลเศรษฐ์  ดมอุ่นดี 



 หน้า   ๓๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๕๑ นายพัชระ  สิมะเสถียร 

 ๑๕๒ นายพัฒนพงศ์  ชื่นชอบ 

 ๑๕๓ นายพันธ์ศักดิ์  กุ่มดวง 

 ๑๕๔ นายพิชัย  วันตา 

 ๑๕๕ นายพีระ  การุญ 

 ๑๕๖ นายพีระวัฒน์  วังรัตน์กุล 

 ๑๕๗ พันจ่าอากาศเอก พูนสุข  ทะแพงพันธ์ 

 ๑๕๘ นายพูลศักดิ์  นาพูลผล 

 ๑๕๙ นายไพรัช  สร้อยแสง 

 ๑๖๐ นายไพรัตน์  ทับชุม 

 ๑๖๑ นายไพโรจน์  จึงธนาเจริญ 

 ๑๖๒ นายภักดี  ศรีศาสนานนท์ 

 ๑๖๓ นายภาณุวัฒน์  สุพิมพานนท์ 

 ๑๖๔ นายภิรมย์  ชุมนุม 

 ๑๖๕ นายภูดิศ  ชนะวรรณโณ 

 ๑๖๖ ว่าที่ร้อยตรี ภูมิศักดิ์  ข าปู่ 

 ๑๖๗ นายภูริวัจน์  โชตินพรัตน์ 

 ๑๖๘ นายมนตรี  ลังกาพินธุ์ 

 ๑๖๙ นายมนต์วิทย์  โชติอัษฎายุธ 

 ๑๗๐ นายมนัส  สุริยสิงห์ 

 ๑๗๑ นายมนูญ  พรหมน้อย 

 ๑๗๒ นายมลชัย  จันทโรธรณ์ 

 ๑๗๓ นายมหัตม์  มงคล 

 ๑๗๔ นายมานพ  จันทร์ปิยวงศ์ 

 ๑๗๕ นายมานะ  เทือกสุบรรณ 

 ๑๗๖ นายมานะ  สิมมา 

 ๑๗๗ นายมูฮัมมัด  ศานติภิมุข 

 ๑๗๘ นายยงยุทธ  ชนานิรมิตผล 

 ๑๗๙ นายยงยุทธ  ถนอมศรีมงคล 

 ๑๘๐ นายยงยุทธ  นิชลานนท์ 

 ๑๘๑ นายยงยุทธ  สุขศิริ 

 ๑๘๒ นายยรรยง  กุนาค า 

 ๑๘๓ นายยุคล  กาญจนศิริพงศ์ 

 ๑๘๔ ว่าที่พันตรี ยุทธนา  เจ้าดูรี 

 ๑๘๕ นายรณรงค์  เทพรักษ์ 

 ๑๘๖ นายรอยาลี  ยะดะหะ 

 ๑๘๗ นายรัฐพล  ธุระพันธ์ 

 ๑๘๘ พันจ่าเอก ราชันย์  โฆสิทธิรัตน์ 

 ๑๘๙ นายรุจติศักดิ์  รังษี 

 ๑๙๐ นายเลิศยศ  แย้มพราย 

 ๑๙๑ นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง 

 ๑๙๒ นายวรภัทร  ข าสุวรรณ 

 ๑๙๓ นายวรศิษย์  พุฒจีบ 

 ๑๙๔ นายวรสรณ์  ป้อมไชยา 

 ๑๙๕ นายวรัตม์  มาประณีต 

 ๑๙๖ นายวราทิตย์  ด่านวิริยะกุล 

 ๑๙๗ นายวริศธิ์นันย์  เสือทอง 

 ๑๙๘ นายวัฒนา  เจริญจิตร 

 ๑๙๙ นายวันชัย  ศรีวงษ์ญาติดี 

 ๒๐๐ นายวิจัย  เพ็ญพัฒนากุล 



 หน้า   ๓๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๐๑ นายวิจิตร  วาททัศนะ 

 ๒๐๒ นายวิชิต  ศีลพันธ์ 

 ๒๐๓ นายวิชิต  อ่อนทองอิน 

 ๒๐๔ นายวิเชียร  สุดาทิพย์ 

 ๒๐๕ เรือตรี วิทยา  เกล้าวิกรณ์ 

 ๒๐๖ นายวิทยา  มุลน้อยสุ 

 ๒๐๗ นายวิทิต  เที่ยงไทย 

 ๒๐๘ นายวิภาค  ภู่เพชร 

 ๒๐๙ นายวิรัตน์  กลิ่นขจร 

 ๒๑๐ นายวิรัตน์  เธียรพจีกุล 

 ๒๑๑ นายวิรุฬห์  สิทธิวงศ์ 

 ๒๑๒ นายวิโรจน์  เดชเกลี้ยง 

 ๒๑๓ นายวิสูตร  พฤกษสุวรรณ 

 ๒๑๔ นายวีรรัตน์  ธีรมิตร 

 ๒๑๕ นายวีรวิทย์  โพธิ์เขียว 

 ๒๑๖ นายวีระ  จรูญพิทักษ์พงศ์ 

 ๒๑๗ นายวีระชาติ  ดาริชาติ 

 ๒๑๘ นายวีระพงษ์  โคตรพงษ์ 

 ๒๑๙ นายวุฒิกร  ค ามา 

 ๒๒๐ นายวุฒิพงษ์  แก้วปาเฟือย 

 ๒๒๑ นายวุฒิภัทร  วงศ์นิ่ม 

 ๒๒๒ นายแวสะมะแอ  สาและ 

 ๒๒๓ นายศทัต  หทัยวรรธน์ 

 ๒๒๔ นายศรัณย์ศักด์  ศรีเครือเนตร 

 ๒๒๕ ว่าที่ร้อยตรี ศรายุทธ  เจียรมาศ 

 ๒๒๖ ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ  จันทวงศ์ 

 ๒๒๗ นายศรี  ศรีพุทธรินทร์ 

 ๒๒๘ ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์เพชร ณ กาฬสินธุ์ 

 ๒๒๙ นายศักรินทร์  เสมหิรัญ 

 ๒๓๐ นายศิริพงค์  ศรีพยางค์ 

 ๒๓๑ นายศิริพงษ์  น าภา 

 ๒๓๒ นายศิลปชัย  ประเสริฐศรี 

 ๒๓๓ นายศุภชัย  บุญทิพย์ 

 ๒๓๔ นายเศกสันต์  สารการ 

 ๒๓๕ นายษฐา  ขาวข า 

 ๒๓๖ นายสกุลไชย  จูมทอง 

 ๒๓๗ นายสงัด  บูรณภัทรโชติ 

 ๒๓๘ นายสดุดี  พุทธัง 

 ๒๓๙ นายสนอง  มะลัยขวัญ 

 ๒๔๐ นายสมกิจ  เกศนาคินทร์ 

 ๒๔๑ สิบเอก สมเกียรติ  แสงแก้ว 

 ๒๔๒ นายสมชาย  เกลี้ยงนิล 

 ๒๔๓ นายสมชาย  ธีรางกูร 

 ๒๔๔ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย  สิริชูทรัพย์ 

 ๒๔๕ นายสมทรง  นิลยอง 

 ๒๔๖ ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ  สิงห์คาร 

 ๒๔๗ นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์ 

 ๒๔๘ นายสมบูรณ์  เต็มชื่น 

 ๒๔๙ นายสมบูรณ์  พรหมณี 

 ๒๕๐ นายสมพงษ์  หอมสนิท 



 หน้า   ๓๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๕๑ นายสมยศ  ณ นคร 

 ๒๕๒ นายสมยศ  สุจริตธนารักษ์ 

 ๒๕๓ นายสมศักดิ์  ชุ่มแจ่ม 

 ๒๕๔ นายสมศักดิ์  ทิพย์มณี 

 ๒๕๕ นายสมศักดิ์  บุญจันทร์ 

 ๒๕๖ นายสมศักดิ์  สุขประเสริฐ 

 ๒๕๗ นายสมศักดิ์  แสนอินทร์ 

 ๒๕๘ นายสมัคร  สีหมอก 

 ๒๕๙ นายสมาน  เมืองแก้ว 

 ๒๖๐ นายสมานมิตร  มิมาชา 

 ๒๖๑ นายสรชาย  ครองยุทธ 

 ๒๖๒ นายสรณต  ณ ศรีโต 

 ๒๖๓ นายสรวิศ  สมพงษ์ 

 ๒๖๔ นายสหชัย  แจ่มประสิทธิ์สกุล 

 ๒๖๕ นายสะอาด  วงศ์รักษ์ 

 ๒๖๖ นายสังคม  คัดเชียงแสน 

 ๒๖๗ นายสันติพงษ์  สมศรี 

 ๒๖๘ นายสัมพันธ์  นนทสวัสดิ์ศรี 

 ๒๖๙ นายสัมภาษณ์  ศรีหงส์ 

 ๒๗๐ นายสัมฤทธิ์  หน่อแก้ว 

 ๒๗๑ นายสาทร  หวังพัฒน์ 

 ๒๗๒ นายสาธิต  ไกรนรา 

 ๒๗๓ นายสายชล  จันทร์เพ็ญ 

 ๒๗๔ นายสาโรช  ภัทรชานนท์ 

 ๒๗๕ นายส ารวย  ชูยศ 

 ๒๗๖ นายสิทธา  ภู่เอี่ยม 

 ๒๗๗ นายสิทธิ์  วงศ์ม่าน 

 ๒๗๘ นายสิทธิชัย  เทพภูษา 

 ๒๗๙ นายสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธิ์ 

 ๒๘๐ นายสืบสาย  ศักดิ์โสภิษฐ์ 

 ๒๘๑ นายสุกิจ  พัฒนพงศ์ 

 ๒๘๒ นายสุกิจ  มีพริ้ง 

 ๒๘๓ นายสุกิจ  เหลืองสกุลไทย 

 ๒๘๔ นายสุชาติ  ทอนมณี 

 ๒๘๕ นายสุชาติ  ธานีรัตน์ 

 ๒๘๖ นายสุชาติ  อยู่เจริญ 

 ๒๘๗ นายสุทธิ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๘๘ นายสุทธิพงษ์  พุทธจันทรา 

 ๒๘๙ นายสุทธิพร  ณ นคร 

 ๒๙๐ นายสุทธิโรจน์  เจริญธนะศักดิ์ 

 ๒๙๑ นายสุทธิวิทย์  สายหยุด 

 ๒๙๒ นายสุทัศน์  จินตเวชศาสตร์ 

 ๒๙๓ นายสุทัศน์  ชัยเทพ 

 ๒๙๔ นายสุเทพ  เบียร์ดี 

 ๒๙๕ นายสุเทพ  พิมพิรัตน์ 

 ๒๙๖ นายสุเทพ  แสนมงคล 

 ๒๙๗ นายสุพงษวิณัย  ชูยก 

 ๒๙๘ นายสุพร  ธีรโรจน์ชาลี 

 ๒๙๙ นายสุพล  ภูมิฐานนท์ 

 ๓๐๐ นายสุพัชรพงศ์  วรประดิษฐ์ 



 หน้า   ๓๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๐๑ นายสุพิช  สามารถ 

 ๓๐๒ นายสุภโชค  พนาลิกุล 

 ๓๐๓ นายสุภณ  สยามบุญนัญ 

 ๓๐๔ นายสุรพร  หมายเจริญ 

 ๓๐๕ นายสุรพล  ระลอก 

 ๓๐๖ นายสุรศักดิ์  วงศ์ตั้ง 

 ๓๐๗ นายสุรสิทธิ์  ขันติพันธุกุล 

 ๓๐๘ นายสุรสิทธิ์  วัฒนาอุดมชัย 

 ๓๐๙ นายสรุัช  สงคสุภา 

 ๓๑๐ นายสุริยา  เสนานุช 

 ๓๑๑ นายสุวัฒน์  เบ้าจังหาร 

 ๓๑๒ นายเสกสม  ลินดาพรประเสริฐ 

 ๓๑๓ ร้อยตรี เสถียร  สาระสิทธิ์ 

 ๓๑๔ นายหร่ออ๊บ  มุเส็มสะเดา 

 ๓๑๕ นายอดิเรก  ใหม่มงคล 

 ๓๑๖ ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์  วิโสรัมย์ 

 ๓๑๗ นายอนันต์  พรหมเพียรพงศ์ 

 ๓๑๘ นายอนันต์ศักดิ์  วุฒิสิงห์ชัย 

 ๓๑๙ นายอนุชา  ใจช่วงโชติ 

 ๓๒๐ ร้อยโท อนุชา  ตั้งพาณิชย์ 

 ๓๒๑ นายอนุวรรตน์  จันทรสุขเกษม 

 ๓๒๒ นายอนุสรณ์  มณีเลิศ 

 ๓๒๓ นายอนุสรณ์  แสงกล้า 

 ๓๒๔ นายอมร  ปรีดางกูร 

 ๓๒๕ นายอรรถพล  พันธุศาสตร์ 

 ๓๒๖ นายอรรถพล  อรรคบุตร 

 ๓๒๗ นายอลงกรณ์  วรรณค า 

 ๓๒๘ นายออมสิน  ค ามุก 

 ๓๒๙ นายอัฐพล  สว่างลาภวงศ์ 

 ๓๓๐ นายอับดุลการีม  ยีด า 

 ๓๓๑ นายอาคม  แย้มนวล 

 ๓๓๒ นายอาทิตย์  ยังคง 

 ๓๓๓ ว่าที่ร้อยเอก อานนท์  เชื้อเล็ก 

 ๓๓๔ นายอานนท์  พร้อมเพรียง 

 ๓๓๕ ว่าที่ร้อยตรี อานพ  ศรีบุญลือ 

 ๓๓๖ นายอิทธิพงษ์  ชื่นพิศาล 

 ๓๓๗ นายเอกชัย  แก้วรัตนะ 

 ๓๓๘ นายเอกชัย  สุนทร 

 ๓๓๙ นายเอกรัตน์  มิสา 

 ๓๔๐ นายโอฬาร  ธนสัญชัย 

 ๓๔๑ นางสาวกมลชญา  ประเสริฐสิน 

 ๓๔๒ นางขนิษฐา  ดิษฐบรรจง 

 ๓๔๓ นางสาวขวัญเรือน  ศรีจันทร์ 

 ๓๔๔ นางสาวจรรยา  ดิษฐ์ปรีชา 

 ๓๔๕ นางสาวจิราภรณ์  เบิกบานดี 

 ๓๔๖ นางจุฑามาศ  มีมาก 

 ๓๔๗ นางชลพรรษ  รักชาติ 

 ๓๔๘ นางฐิตากร  อารีรักษ์ 

 ๓๔๙ นางฐิติภรณ์  บุญรอด 

 ๓๕๐ นางณัฐฐ์ทิณี  ธิแปง 



 หน้า   ๓๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๕๑ นางสาวณัฐธยาน์  ตรีรัตนานุสรณ์ 

 ๓๕๒ นางณิชารีย์  เดชาปรัชญา 

 ๓๕๓ นางณิรดา  พรมสุวรรณ 

 ๓๕๔ นางสาวนงลักษณ์  เมืองนก 

 ๓๕๕ นางสาวนภาพร  ยันทะนา 

 ๓๕๖ นางสาวบุญเลื่อน  รัตนบ ารุง 

 ๓๕๗ นางสาวเบญจวรรณ  ฟักแก้ว 

 ๓๕๘ นางประทุม  ช่างสลัก 

 ๓๕๙ นางปัทมา  เพชรพรหม 

 ๓๖๐ นางปิณฑิรา  เก่งการพานิช 

 ๓๖๑ นางสาวเปี่ยมลาภ  อันทวาปี 

 ๓๖๒ นางสาวพรทิพย์  จ๋าพิมาย 

 ๓๖๓ นางพรพิงค์  จันตบุตร 

 ๓๖๔ นางสาวเพชรรัตน์  ภูมาศ 

 ๓๖๕ นางภัทรพร  กัปตัน 

 ๓๖๖ นางสาวภัทราภรณ์  แนวศิริ 

 ๓๖๗ นางสาวภูมารินทร์  คงเพียรธรรม 

 ๓๖๘ นางยุพิน  ภัทรกุลพงศ์ 

 ๓๖๙ นางยุพิน  รัตนมงคล 

 ๓๗๐ นางสาวรฌทร  สงวนพงศ์ 

 ๓๗๑ นางสาวรวีวรรณ  จึงมั่นคง 

 ๓๗๒ นางรัฐยา  อาจหาญ เผยพร 

 ๓๗๓ นางสาวรัตนาพร  เทวะสัตย์ 

 ๓๗๔ นางสาวราตรี  เรียบร้อย 

 ๓๗๕ นางสาวลักษณา  อภิรติปัญญา 

 ๓๗๖ นางล าใย  ชูมณี 

 ๓๗๗ นางสาววรรณี  วุฒิฤทธากุล 

 ๓๗๘ นางวิพร  แววศรีผ่อง 

 ๓๗๙ นางสาวศรอนงค์  สงสมพันธ์ 

 ๓๘๐ นางสาวศศิธร  ชูเกียรติ 

 ๓๘๑ นางสาวศิริกัลยา  กิจรักษา 

 ๓๘๒ นางศิริลักษม์  เหมาะพิชัย 

 ๓๘๓ นางศุภวรรณ  ปราบสงคราม 

 ๓๘๔ นางสกุณา  ชาติสุวรรณ 

 ๓๘๕ นางสมพร  สิมแสน 

 ๓๘๖ นางสาวสร้อยสุรีย์รัตน์  พลพรพิสิฐ 

 ๓๘๗ นางสาวสะอาด  นาถมทอง 

 ๓๘๘ นางสาวเพ็ญศรี  กลั่นบุศย์ 

 ๓๘๙ นางสาวสุกัญญา  กุลสุวรรณ์ 

 ๓๙๐ นางสุทิศา  คงเถลิงศิริวัฒนา 

 ๓๙๑ นางสุนีย์  อยู่สุข 

 ๓๙๒ นางสาวสุนีย์รัตน์  ภู่ข า 

 ๓๙๓ นางสุพัตรา  นิ่มกุล 

 ๓๙๔ นางสาวสุภาพ  กุลาวงศ์ 

 ๓๙๕ นางสุรีย์  มาปลูก 

 ๓๙๖ นางสาวสุรีย์รัตน์  วงศ์จันทร์ 

 ๓๙๗ นางสุวคนธ์  ทิพย์รักษา 

 ๓๙๘ นางอมรรัตน์  กรึงไกร 

 ๓๙๙ นางสาวอรุณรัตน์  พุ่มเจริญ 

 ๔๐๐ นางอรุณี  จุลเจริญ 

 ๔๐๑ นางสาวอัจฉรา  คงกลิ่นสุคนธ์ 

 ๔๐๒ นางอาภรณ์  จันทร์บุญรอด 



 หน้า   ๔๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

กรมการพัฒนาชุมชน 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายสุทธิพงษ ์ จุลเจริญ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นางปราณี  รัตนประยูร  ๒ นางวิไลวรรณ  ไกรโสดา 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายไกรวุฒิ  ช่วยสถิตย์ 

 ๒ นายจรินทร์  รอบการ 

 ๓ นายชัยโรจน์  ธนสันติ 

 ๔ นายชัยวัฒน์  แสงศรี 

 ๕ นายดิเรก  ธรรมฤทธิ์ 

 ๖ นายธนมาตร  รักรอด 

 ๗ นายประจักษ์  จอมทรักษ์ 

 ๘ นายประดิษฐ  หลวงจอก 

 ๙ นายประยุทธ  เจริญทรัพย์ 

 ๑๐ นายปราโมช  เจนธัญกรณ์ 

 ๑๑ นายปวัน  พรหมพิทักษ์ 

 ๑๒ นายพงศ์ศักดิ์  สอาดบุญเรือง 

 ๑๓ นายภูษิต  ลัทธิธนธรรม 

 ๑๔ นายวสันต์  ชิงชนะ 

 ๑๕ นายวัฒนา  เดียวสุรินทร์ 

 ๑๖ นายวิชาญ  เศรษฐพงศ์ 

 ๑๗ นายวิฑูรย์  นวลนุกูล 

 ๑๘ นายศรชัย  อินตะเทพ 

 ๑๙ นายศุภผล  กองแดง 

 ๒๐ นายสันติ  เที่ยงธรรม 

 ๒๑ นายสามารถ  โรจนวิเชียร 

 ๒๒ นายสุเทพ  สงวนคัมธรณ์ 

 ๒๓ นายสุริยะ  กิติบุญญา 

 ๒๔ นายสุวิน  พ่ึงเงิน 

 ๒๕ นางสาวชนมณัฐ  รอดบุญธรรม 

 ๒๖ นางชะตา  ธุลีจันทร์ 

 ๒๗ นางทรงลักษณ์  วรภัย 

 ๒๘ นางสาวนันทนา  หวังธงชัยเจริญ 

 ๒๙ นางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย 

 ๓๐ นางบุญทิวา  วรรณประเวศ 

 ๓๑ นางบุญยิ่ง  เทศน้อย 

 ๓๒ นางสาวปริศนา  โกลละสุต 

 ๓๓ นางพิศมัย  ชมเชย 

 ๓๔ นางวรรณา  ลิ่มพานิชย์ 

 ๓๕ นางสาวศศิธร  ปัญญาไว 

 ๓๖ นางสีชมภู  บุตรสินธุ์ 

 ๓๗ นางอัจฉรา  เคียงวิมลรัตน์ 

 ๓๘ นางอาภัสรา  ธงพิทักษ์ 



 หน้า   ๔๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกรองศักดิ์  โอยสวัสดิ์ 

 ๒ นายกัมปนาทจักรวาล  วิเวศ ศรีพุทธา 

 ๓ นายกิจจา  ทองแดง 

 ๔ นายกิติพล  เวชกุล 

 ๕ นายคนองเดช  สุขผล 

 ๖ นายคมกริช  ชินชนะ 

 ๗ นายคมสิทธิ์  สุริยวรรณ 

 ๘ นายจรัญ  อินทสระ 

 ๙ นายจรูญ  บุญฤทธิ์ 

 ๑๐ นายจักรพงษ์  เทียมเพ็ง 

 ๑๑ นายจ านงค์  พรหมเมศร์ 

 ๑๒ นายจ าเริญ  แหวนเพ็ชร 

 ๑๓ นายจิรศักดิ์  สีหามาตย์ 

 ๑๔ นายเจริญ  สีวาโย 

 ๑๕ นายชัยณรงค์  กาญจะนะกันโห 

 ๑๖ นายชัยยงค์  ผ่องใส 

 ๑๗ นายชัยรัตน์  สุวัตธิกะ 

 ๑๘ นายชัยวุฒิ  ครุฑมาศ 

 ๑๙ นายชาตรี  ธินนท์ 

 ๒๐ นายชาตรี  รอดเสวก 

 ๒๑ นายช านาญ  บุดาสา 

 ๒๒ นายชุติยันต์  วัจนะรัตน์ 

 ๒๓ นายชูศักดิ์  ยิ่งรุ่งโรจน์ 

 ๒๔ นายเชาว์  นวมทอง 

 ๒๕ นายด ารงค์  มากระจัน 

 ๒๖ นายเดโช  วันทนาพิทักษ์ 

 ๒๗ นายถวิล  ยี่สุ้นแสง 

 ๒๘ นายทรงพล  วิชัยขัทคะ 

 ๒๙ นายทวีศักดิ์  พลจันทร์ 

 ๓๐ นายทินกร  บุญเงิน 

 ๓๑ นายธนบูลย์  กาทอง 

 ๓๒ นายธนวัฒน์  ปิ่นแก้ว 

 ๓๓ นายธรรมกร  ลีลาวรกุล 

 ๓๔ นายธรรมนูญ  ไขว้พันธุ์ 

 ๓๕ นายธวัช  ใสสม 

 ๓๖ นายเธียรชัย  ลิ่มกุล 

 ๓๗ นายนพรัตน์  ธ ารงทรัพย์ 

 ๓๘ นายบรรเทา  ดวงนภา 

 ๓๙ นายบุญส่ง  สถาพรจิตรกุล 

 ๔๐ นายปฐมพงษ์  จันทร์สว่าง 

 ๔๑ นายประจักษ์จิตร  สายนะที 

 ๔๒ นายประทีป  ผลเกตุ 

 ๔๓ นายประมวล  วรานุศิษฏ์ 

 ๔๔ นายประเมิน  อุมา 

 ๔๕ นายประโมทย์  ด าจวนลม 

 ๔๖ นายประยุกต์  สุดธัญญรัตน์ 

 ๔๗ นายประสาท  ทัศคร 

 ๔๘ นายประสิทธิ์  สุวรรณประสม 



 หน้า   ๔๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๙ นายปัญญา  น่วมประวัติ 

 ๕๐ นายปาณิดล  ชุ่มสูงเนิน 

 ๕๑ นายพงษ์เทพ  รุ่งเรือง 

 ๕๒ นายพงษ์ศักดิ์  คณะมะ 

 ๕๓ นายพงษ์ศักดิ์  เหมะธุลิน 

 ๕๔ นายพนม  สิงห์สาย 

 ๕๕ นายพยงค์  พรหมจารย์ 

 ๕๖ นายพัลลภ  ตันจริยภรณ์ 

 ๕๗ นายพิเชษฐ  องค์ศิริวิทยา 

 ๕๘ นายพิศ  นันทพูนพิพัฒน์ 

 ๕๙ นายพิสดาร  ประดา 

 ๖๐ นายพีร  ฤทธิ์เดช 

 ๖๑ นายไพโรจน์  โสภาพร 

 ๖๒ นายไพศิษฏ์  อินทรโยธา 

 ๖๓ นายมนตรี  ฮมแสน 

 ๖๔ นายมรกต  วิเลิศปรีชาตระกูล 

 ๖๕ นายมังกร  ศรีษะโคตร 

 ๖๖ นายมานพ  ศรีอร่าม 

 ๖๗ นายยงยุทธ  พันตารักษ์ 

 ๖๘ นายวทัญญู  แสนใจวุฒิ 

 ๖๙ นายวรงค์  แสงเมือง 

 ๗๐ นายวรนัฐ  ติรประเสริฐสิน 

 ๗๑ นายวัชระ  ธรรมปัญญาสกุล 

 ๗๒ นายวิทยา  นุ่มนวลพิทักษ์ 

 ๗๓ นายวิริยะ  จินวงศ์ 

 ๗๔ นายวิศัลย์  อินทามระ 

 ๗๕ นายวีระชัย  ศรีรัตนพงษ์ 

 ๗๖ นายวีระชาติ  สมบูรณ์วิทย์ 

 ๗๗ นายศุภชัย  สุพรรณทอง 

 ๗๘ นายศุภโชค  สระทองข า 

 ๗๙ นายสงัด  พืชพันธุ์ 

 ๘๐ นายสมเกียรติ  กังธีระวัฒน์ 

 ๘๑ นายสมชาย  หริกุลสวัสดิ์ 

 ๘๒ นายสมนึก  มณีพินิจ 

 ๘๓ นายสมบูรณ์  หอมเอนก 

 ๘๔ นายสมปอง  อาจณรงค์ 

 ๘๕ นายสมพงศ์  ผลไพร 

 ๘๖ นายสมพร  พูลเพ่ิม 

 ๘๗ นายสมยศ  แน่นศรี 

 ๘๘ นายสมาน  พั่วโพธิ์ 

 ๘๙ นายสรรค์ทัศน์  ทองเอื้อ 

 ๙๐ นายสรสาสน์  สีเพ็ง 

 ๙๑ นายส าราญ  ชูสิงห์ 

 ๙๒ นายสิทธิรังสรรค์  จันทร์ศรี 

 ๙๓ นายสุเชาว์  วงศ์แสง 

 ๙๔ นายสุทธิรักษ์  หงสะมัต 

 ๙๕ นายสุบิน  ปาเวียง 

 ๙๖ นายสุภาพ  สุขแก้ว 

 ๙๗ นายสุรพล  แก้วอินธิ 

 ๙๘ นายสุรพล  ศรจิตต์ 



 หน้า   ๔๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๙๙ นายสุรพันธ์  สุริยพันตรี 

 ๑๐๐ นายสุรศักดิ์  อักษรกุล 

 ๑๐๑ นายสุรินทร์  ศกุนตนาฏ 

 ๑๐๒ นายสุวิทย์  จันทร์มีศรี 

 ๑๐๓ นายเสฏฐชัย  ยุทธเศรษฐสิริ 

 ๑๐๔ ร้อยโท เสนีย์  ทองมี 

 ๑๐๕ นายเสรี  จิตรเวช 

 ๑๐๖ นายหาญณรงค์  สงหนู 

 ๑๐๗ นายอดิศร  สุทธิเลิศ 

 ๑๐๘ นายอดิศักดิ์  วงษ์พานิช 

 ๑๐๙ นายอดุลย์  อินทรพาณิชย์ 

 ๑๑๐ นายอนันต์  แสงชาตรี 

 ๑๑๑ นายอร่ามศักดิ์  วิริยะศรีสุวัฒนา 

 ๑๑๒ นายอาทร  พิมชะนก 

 ๑๑๓ นายอ านวย  ศรีระแก้ว 

 ๑๑๔ นายอ าพล  เข็มแก้ว 

 ๑๑๕ นายอ าพล  ลมปลิว 

 ๑๑๖ นายอิรยศ  เอนก 

 ๑๑๗ นายอุทัย  สิงห์ทอง 

 ๑๑๘ นางกชพร  ปริปุณนัง 

 ๑๑๙ นางสาวกฤษณา  กันทะสา 

 ๑๒๐ นางกัญญา  จันทร์พิศาล 

 ๑๒๑ นางจริยา  นุชพงษ์ 

 ๑๒๒ นางจันทกานติ์  ทวีสุข 

 ๑๒๓ นางสาวจันทนี  ยุติบรรพ์ 

 ๑๒๔ นางจิตรา  เจษฎาจินต์ 

 ๑๒๕ นางจิรพรรณ  สุขชาญไชย 

 ๑๒๖ นางจิรภา  เชื้อดวงผุย 

 ๑๒๗ นางสาวจุฑาทิพย์  สมปราชญานันท์ 

 ๑๒๘ นางสาวฉัตรประอร  นิยม 

 ๑๒๙ นางชยาณี  มัจฉาเดช 

 ๑๓๐ นางชัชนีย์  จันเสงี่ยม 

 ๑๓๑ นางณัฏฐ์พัชญาณ์  มุสิกะปาน 

 ๑๓๒ นางสาวทับทิม  วัดสง่า 

 ๑๓๓ นางทัศนีย์  ชัยคุณแสง 

 ๑๓๔ นางนวลจันทร์  ศรีมงคล 

 ๑๓๕ นางนิภา  ตันสาโรจน์วนิช 

 ๑๓๖ นางสาวนิภา  ทองก้อน 

 ๑๓๗ นางนิศากร  สิงห์เสนา 

 ๑๓๘ นางบ าเพ็ญ  เมืองมูล 

 ๑๓๙ นางสาวเบญจมาศ  วงษ์สุวรรณ 

 ๑๔๐ นางประจวบ  แป้นพัฒน์ 

 ๑๔๑ นางปาริชาต  บุญญาวิวัฒน์ 

 ๑๔๒ นางพรเพ็ญ  ตะปะโจทย์ 

 ๑๔๓ นางสาวพัชรา  ด ารงค์พิวัฒน์ 

 ๑๔๔ นางพันทิพา  ทิพวรรณ 

 ๑๔๕ นางสาวพันสี  คุณธรรม 

 ๑๔๖ นางพิมพ์พร  นพวงศ์ 

 ๑๔๗ นางพีรดา  จริยะกุลญาดา 

 ๑๔๘ นางสาวมาลี  แก้วประสิทธิ์ 



 หน้า   ๔๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๔๙ นางยินดี  รักขะพันธ์ 

 ๑๕๐ นางยุพิน  เศรษฐศักดาศิริ 

 ๑๕๑ นางรักใจ  กาญจนะวีระ 

 ๑๕๒ นางรัชนี  โพธิสัตยา 

 ๑๕๓ นางลภารมย์  หนูสวัสดิ์ 

 ๑๕๔ นางสาววริศรา  โสภาค 

 ๑๕๕ นางสาววันทนี  เตชะคุณารักษ์ 

 ๑๕๖ นางวาสนา  ไขว้พันธุ์ 

 ๑๕๗ นางวินิจ  บัวเจริญ 

 ๑๕๘ นางสาวศริญญา  ใจเย็น 

 ๑๕๙ นางศลิษา  ม่วงใหม่ 

 ๑๖๐ นางศิริมา  วิชญธรกุล 

 ๑๖๑ นางศุภมาส  เหล็นเรือง 

 ๑๖๒ นางศุภลักษณ์  แก้วมณี 

 ๑๖๓ นางสงวน  มะเสนา 

 ๑๖๔ นางสโนไวท์  สุขทวีสถิตย์กุล 

 ๑๖๕ นางสาวลดาพร  ทองนิ่ม 

 ๑๖๖ นางสาวสุกานดา  แสงวงษ์ 

 ๑๖๗ นางสุจินดา  ผาจันทร์ 

 ๑๖๘ นางสาวอรวรรณ  แวดล้อม 

 ๑๖๙ นางอรุณรัตน์  ชิงชนะ 

 ๑๗๐ นางอ าไพ  บัวระดก 

 ๑๗๑ นางอุทัยวรรณ  มินสุวรรณ 

 ๑๗๒ นางสาวอุมาพร  กมลวาริน 

กรมทีด่ิน 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายนิสติ  จันทร์สมวงศ ์

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายวัชรินทร์  เจตนาวณิชย์  ๒ นายสุรพล  ศรีวิโรจน์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกฤษฏิพงศ์  อร่ามรุ่งทรัพย์ 

 ๒ นายกิตติพงศ์  ผลประยูร 

 ๓ นายเข็มชาติ  เพียรท า 

 ๔ นายชวลิต  อัศวะมหาศักดา 

 ๕ นายชัชวาล  สมจิตต์ 

 ๖ นายชัยยศ  เหลืองภัทรเชวง 

 ๗ นายชัยรัตน์  ภู่นพมาศ 

 ๘ นายชาลี  ชื่นอุไทย 

 ๙ นายเชาวลิต  สามห้วย 

 ๑๐ นายณัฐพล  ทิพยมนตรี 



 หน้า   ๔๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๑ นายดุสิต  บริสุทธิ์ศรี 

 ๑๒ นายถนอม  จันทรมณี 

 ๑๓ นายทศพร  มิตรนิโยดม 

 ๑๔ นายธีระ  แก้วไกรสร 

 ๑๕ นายบุญธรรม  หอไพบูลย์สกุล 

 ๑๖ นายบุญเพ่ิม  นาคด า 

 ๑๗ นายบุณยศักดิ์  ปงกาวงค์ 

 ๑๘ นายประจวบ  คงฤทธิ์ 

 ๑๙ นายประพล  ชมเงิน 

 ๒๐ นายประสาน  แสงมณีขจร 

 ๒๑ นายปิยะศักดิ์  สามัคคีวีระวัฒนะ 

 ๒๒ นายพิมล  พูลสง่า 

 ๒๓ นายพีรวัส  ตินตะชาติ 

 ๒๔ นายภูชิสส์  ปิดด า 

 ๒๕ นายมงคล  แตงเส็ง 

 ๒๖ นายรุ่งโรจน์  วรรณเวช 

 ๒๗ นายเรือง  จันพลา 

 ๒๘ นายเลิศชัย  สกลเสาวภาคย์ 

 ๒๙ นายวราพงษ์  เกียรตินิยมรุ่ง 

 ๓๐ นายวัชระ  บัวทอง 

 ๓๑ นายวาทิน  หล าสาคร 

 ๓๒ นายวิชัย  หนูเจริญ 

 ๓๓ นายสมเกียรติ  ถนอมกิตติ 

 ๓๔ นายสมศักดิ์  มีหกวงศ์ 

 ๓๕ นายสิทธิพล  อะหมะ 

 ๓๖ นายสุนทร  ชาญณรงค์ 

 ๓๗ นายสุนทร  วัฒนา 

 ๓๘ นายสุพัฒน์  ปักษาจันทร์ 

 ๓๙ นายสุรชัย  บุณยฤทธิชัยกิจ 

 ๔๐ นายสุรวิทย์  นวลแก้ว 

 ๔๑ นายสุวิชัย  สินบังเกิด 

 ๔๒ นายอนันต์  ขันธโภคา 

 ๔๓ นายอนุวรรตน์  โหมดพริ้ง 

 ๔๔ นายอภิวิชญ์  ปิ่นโต 

 ๔๕ นายอมรศักดิ์  นัยวิจารณ์ 

 ๔๖ นายอ านวย  พิณสุวรรณ 

 ๔๗ นายอ านาจ  แจ่มแจ้ง 

 ๔๘ นายเอกสิทธิ์  ชนะสิทธิ์ 

 ๔๙ นางกรรณิกา  คงตะแบก 

 ๕๐ นางพนิตาวดี  ปราชญ์นคร 

 ๕๑ นางสาวยาจิตต์  สีมาพลกุล 

 ๕๒ นางสาวลินดาวรรณ  ธรรมาวุฒิชัย 

 ๕๓ นางสมบัติ  จันทรลาวัณย์ 

 ๕๔ นางสาวสุธีร์  ญาณชโลทร 

 ๕๕ นางสุพินดา  นาคบัว 

 ๕๖ นางสาวสุภาวณี  ชูโชติ 

 ๕๗ นางสาวหทัยรัตน์  ชื่นจิตร์ 



 หน้า   ๔๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายการิน  จิณณฉัตร 

 ๒ นายคมสัน  อภิพันธุ์ 

 ๓ นายจ ารูญ  ชูเกียรติ 

 ๔ นายเจนกิจ  เชฎฐวาณิชย์ 

 ๕ นายเจนวิทย์  ทองเงิน 

 ๖ นายเจษฎา  บุญญานุสนธิ์ 

 ๗ นายฉลอง  เผือกแสงทิพย์ 

 ๘ นายฉัตรชัย  ไซร้สุวรรณ 

 ๙ นายชโณทัย  เผือกศรี 

 ๑๐ นายชัชชัย  วัฒนศิริ 

 ๑๑ นายชัชวาลย์  สุดลาภา 

 ๑๒ นายชัยวัฒน์  ตุนทกิจ 

 ๑๓ นายชัยศรี  ศุภกีรติโรจน์ 

 ๑๔ นายชาญ  พลอยประเสริฐ 

 ๑๕ นายฒุณฑสิริ  เตชะบุญมาส 

 ๑๖ นายณัฎฐ์ฑิพัฒณ์  กุลเพิ่มทวีรัชต์ 

 ๑๗ นายถนอม  ปิ่นพิลา 

 ๑๘ นายธงชัย  ศิริโสภาพงษ์ 

 ๑๙ นายธนกร  ภู่พันธ์กุล 

 ๒๐ นายธีรเดช  ฉันทะ 

 ๒๑ นายธีรพล  ไชยวงศ์ 

 ๒๒ นายธีรพันธ์  เลื่องสุนทร 

 ๒๓ นายนพดล  นิกรแสน 

 ๒๔ ว่าที่ร้อยตรี นิธิโชติ  สกุลภุชพงษ์ 

 ๒๕ นายนิพนธ์  วรกรรณ 

 ๒๖ นายนิพล  จาบทอง 

 ๒๗ นายนิรุจ  ยังเจริญ 

 ๒๘ นายนิสิต  หมันเตะ 

 ๒๙ นายบดินทร์  วงศ์จันทร์พงษ์ 

 ๓๐ นายบันดาล  สถิรชวาล 

 ๓๑ นายบุญนาก  ถิระสวัสดี 

 ๓๒ นายบุญยิ่ง  ใจหนึ่ง 

 ๓๓ นายบุญส่ง  สายสร้อย 

 ๓๔ นายปฏิมา  มุสิกพันธ์ 

 ๓๕ นายประจักษ์  พรหมฉิม 

 ๓๖ ว่าที่ร้อยตรี ประภาส  รักษ์ศรีทอง 

 ๓๗ นายประภาส  อินทรถาวร 

 ๓๘ นายประสงค์  เธียรวุฒิกานต์ 

 ๓๙ นายประสิทธิ์  เรียงทองหลาง 

 ๔๐ นายประเสริฐ  ทองเฝือ 

 ๔๑ นายปราโมทย์  สนบ้านเกาะ 

 ๔๒ นายปัญญา  นเปล่งฉวี 

 ๔๓ นายปิยพงศ์  ชูวงศ์ 

 ๔๔ นายพงษ์ภาณุ  พิมลภัทรกุล 

 ๔๕ นายพิชิต  สังข์ดี 

 ๔๖ นายพุทธิรัตถ์  แสงวันลอย 

 ๔๗ นายไพโรจน์  เจิ้นสว่าง 

 ๔๘ นายภีระเดช  แก้วน้อย 



 หน้า   ๔๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๙ นายภูษิต  ณ มหาไชย 

 ๕๐ นายมงคล  ส าราญภูมิ 

 ๕๑ นายมานิต  สุทธิกาปลูก 

 ๕๒ นายยุทธนา  ไพฑูรย์ 

 ๕๓ นายยุระวัฒน์  กาญจนนินทร์ 

 ๕๔ นายเรืองวิทย์  เทือใหม่ 

 ๕๕ นายโรม  อิ่มสุนทร 

 ๕๖ นายเลอศักดิ์  ศิรินิสาทสกุล 

 ๕๗ นายวรพันธุ์  จตุพรพิทักษ์ชาติ 

 ๕๘ นายวรวุฒิ  หลายพูนสวัสดิ์ 

 ๕๙ นายวสันต์  สุภาภา 

 ๖๐ นายวัชระ  มาลัยมาตร 

 ๖๑ นายวัฒนา  จรูญธรรมพินิจ 

 ๖๒ นายวิกรม์  ศรีวิฑูรย์ 

 ๖๓ นายวิชญเสกสันติ์  สมศักดิ์ 

 ๖๔ นายวิเชียร  โกวิทพงศ์ขจร 

 ๖๕ นายวิบูลย์สวัสดิ์  จันทรากุล 

 ๖๖ ว่าที่ร้อยตรี วิรวุฒิ  อ่อนแก้ว 

 ๖๗ นายวิระ  พุทธกูล 

 ๖๘ นายวิรัตน์  สุวรรณแก้ว 

 ๖๙ นายวิสิทธิ์  โชคชัย 

 ๗๐ นายวุฒิพงษ์  ธรรมราชรักษ์ 

 ๗๑ นายศักดิ์เกษม  วงศ์ซื่อสัตย์ 

 ๗๒ นายศิริชัย  ทวีชนม์ 

 ๗๓ นายศุภกร  ฉัตรบวรยศธร 

 ๗๔ นายเศรษฐพร  เอกพจน์ 

 ๗๕ นายสมคิด  น้ าใจเฉย 

 ๗๖ นายสมใจ  วงศ์พุฒ 

 ๗๗ นายสมชาย  ประกอบชาติ 

 ๗๘ นายสมชาย  ยิ้มประเสริฐ 

 ๗๙ นายสมชาย  สุขเกื้อ 

 ๘๐ นายสมดาว  โลหกิจ 

 ๘๑ นายสมบูรณ์  สินสกลวัฒน์ 

 ๘๒ นายสมพงษ์  นาคอินทร์ 

 ๘๓ นายสมพงษ์  นิตย์โชติ 

 ๘๔ นายสมพงษ์  อรุณรัตน์ 

 ๘๕ นายสมมานน  สินธุระเวชญ์ 

 ๘๖ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์  สันประเสริฐ 

 ๘๗ นายสรวุฒิ  ทัพภวิมล 

 ๘๘ นายสัญชัย  โชคสิริวรรณ 

 ๘๙ นายส าเริง  ม่วงสังข์ 

 ๙๐ นายสุคนธ์  หนูภักดี 

 ๙๑ นายสุชัย  อุ่ยเจริญ 

 ๙๒ นายสุชาติ  โภชนกิจ 

 ๙๓ นายสุทธิพงษ์  อินทจักร์ 

 ๙๔ นายสุรพร  โกรธา 

 ๙๕ นายสุรพล  คุณอุดม 

 ๙๖ นายเสรี  สายพงษ์พรรณ 

 ๙๗ นายแสวงศักดิ์  ซาเซียง 

 ๙๘ นายโสภณ  อัครเอกฒาลิน 



 หน้า   ๔๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๙๙ นายอนันตร  ชัยสุนทร 

 ๑๐๐ นายอนุชา  สอพิมาย 

 ๑๐๑ นายอภิเษก  อินทรโชติ 

 ๑๐๒ นายอมรพันธุ์  สุนทรวิภาต 

 ๑๐๓ นายอัครเดช  อารีมานะสกุล 

 ๑๐๔ นายอาคม  นิลเพชร์พลอย 

 ๑๐๕ นายอุทิศ  ชูประดิษฐ์ 

 ๑๐๖ นายเอกชัย  เลิศวิบูลย์ลักษณ์ 

 ๑๐๗ นางกันตินันท์  ราโชมาศ 

 ๑๐๘ นางกาญจนา  นันทพงษ์ 

 ๑๐๙ นางกานดา  สายสุนทร 

 ๑๑๐ นางเขมณัฏฐ์  ลิลา 

 ๑๑๑ นางสาวจารุนันท์  ยงภูมิพุทธา 

 ๑๑๒ นางจินตนา  ถาวรฉันท์ 

 ๑๑๓ นางจินตนา  นิรุกติศาสตร์ 

 ๑๑๔ นางสาวจุราพร  สมเสียง 

 ๑๑๕ นางฉัตราพร  พึ่งบุญ ณ อยุธยา 

 ๑๑๖ นางดลพร  กัลยาณมณีกร 

 ๑๑๗ นางดวงพร  วิมลแก้ว 

 ๑๑๘ นางดารินทร์  รุณสุข 

 ๑๑๙ นางตวงรัตน์  จันทรประดิษฐ์ 

 ๑๒๐ นางเตือนจิตต์  วงษ์ศิลป์ 

 ๑๒๑ นางทวีพร  ไทยวงษ์ 

 ๑๒๒ นางสาวทิพเกษร  บริหาร 

 ๑๒๓ นางเทียนทอง  อัศวะมหาศักดา 

 ๑๒๔ นางนวพร  โอสถาพันธุ์ 

 ๑๒๕ นางนาฏยา  กนกเวชยันต์ 

 ๑๒๖ นางสาวนิตยา  ถึงสุข 

 ๑๒๗ นางนิลวรรณ  บุณยภาธิน 

 ๑๒๘ นางเบญจภัทร  นิยมดี 

 ๑๒๙ นางปราณี  นาคีนพคุณ 

 ๑๓๐ นางปราณี  บุญโพธิ์ทอง 

 ๑๓๑ นางพรอ าไพ  งามสง่า 

 ๑๓๒ นางพัชรินทร์  สุจริต 

 ๑๓๓ นางพิพาภรณ์  รวิพลศาตนันท์ 

 ๑๓๔ นางพิมลวรรณ  ใจกว้าง 

 ๑๓๕ นางสาวรัตนา  ด่านดี 

 ๑๓๖ นางรัตนา  พึงไชย 

 ๑๓๗ นางวาสนา  จันทร์ทุ่ง 

 ๑๓๘ นางศตพร  ธนกรภักดี 

 ๑๓๙ นางสาวศิริรัตน์  ทรัพย์ไพบูลย์ 

 ๑๔๐ นางศุปกิจ  สกลเสาวภาคย์ 

 ๑๔๑ นางสาวสมลักษณ์  เตียพิริยะกิจ 

 ๑๔๒ นางสมหมาย  บุญธรรมธนะรุ่ง 

 ๑๔๓ นางสาวสิริพร  จันทร์วันเพ็ญ 

 ๑๔๔ นางสุนีย์  ข าคม 

 ๑๔๕ นางอนุช  กาญจนาลัย 

 ๑๔๖ นางอภิวรรณ  สวัสดี 

 ๑๔๗ นางสาวอรพันธ์  ประเสริฐศักดิ์ 

 ๑๔๘ นางสาวอัจฉรา  สันติปรีชาจิตต์ 

 ๑๔๙ นางสาวอุดมพันธุ์  จันทนะ 



 หน้า   ๔๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

กรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายชยพล  ธิตศิักดิ ์

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกฤชเพชร  เพชระบูรณิน 

 ๒ นายฉัตรณรงค์  ศิริพร ณ ราชสีมา 

 ๓ นายชาญชัย  อตมศิริกุล 

 ๔ นายชุมพล  พิชญชัย 

 ๕ นายเชษฐา  โมสิกรัตน์ 

 ๖ นายณรงค์  อินโส 

 ๗ นายณัชนนท์  สนประเสริฐ 

 ๘ นายเดชา  พลกล้า 

 ๙ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล  โทธรรม 

 ๑๐ นายทแกล้ว  นุศรีวอ 

 ๑๑ นายธีรศักดิ์  ทรัพย์ศิริ 

 ๑๒ นายเธียรชัย  ชูกิตติวิบูลย์ 

 ๑๓ นายประมวล  ลาภจิตต์ 

 ๑๔ นายพรเชษฐ์  แสงทอง 

 ๑๕ นายพิทยา  กุดหอม 

 ๑๖ นายพีระพล  ยังขาว 

 ๑๗ นายไพฑูรย์  นาคแท้ 

 ๑๘ นายมาหะมะพีสกรี  วาแม 

 ๑๙ นายสมบัติ  ไตรศักดิ์ 

 ๒๐ นายสันต์  สร้อยแสง 

 ๒๑ นายสุเทพ  รื่นถวิล 

 ๒๒ นายหรรณพ  พุกจันทร์ 

 ๒๓ นายอุดม  เพชรคุต 

 ๒๔ นางสาวชัชดาพร  บุญพีระณัช 

 ๒๕ นางสาวชาลินี  รุ่งเร่ 

 ๒๖ นางรติฬส  พ่วงพร้อม 

 ๒๗ นางสาววัจนา  วัจนคุปต์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกร  มหาวงค์นันท์ 

 ๒ นายกลวัชร  ทรัพย์ส่งสุข 

 ๓ นายกาส  เส็นโต๊ะเย็บ 

 ๔ นายกิตติกรณ์  เทพอยู่อ านวย 

 ๕ นายคูณ  ควรกระโทก 

 ๖ นายจามร  เหล่าเมือง 

 ๗ นายจ านง  สวัสดิ์วงศ์ 

 ๘ นายจุมพฏ  วรรณฉัตรสิริ 

 ๙ นายเฉลิมพล  มิ่งเมือง 

 ๑๐ นายชยุต  วงศ์วณิช 

 ๑๑ นายชัยธวัช  ศิวบวร 

 ๑๒ นายชาคร  ณ ล าปาง 



 หน้า   ๕๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๓ นายชาสันต์  คงเรือง 

 ๑๔ นายเชาวลิต  นิฒรรัตน์ 

 ๑๕ พันจ่าเอก ฐิตนันท์  อุดมสุข 

 ๑๖ ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงค์  ฐิตวิกรานต์ 

 ๑๗ นายณัฐวรรธน์  พรรังสรรค์ 

 ๑๘ นายณัฐวัฒน์  เกตุจันทร์ 

 ๑๙ ร้อยต ารวจเอก ตนุพล  พันธ์สวัสดิ์ 

 ๒๐ นายเถลิงศักดิ์  ภูวญาณพงศ์ 

 ๒๑ นายทรงศักดิ์  ฉลาดพงศ์พันธ์ 

 ๒๒ นายธนทร  ศรีนาค 

 ๒๓ นายธีรยุทธ์  จันทร์ดิษฐวงษ์ 

 ๒๔ นายธีระชาติ  ไทรทอง 

 ๒๕ นายธีระภัทร์  ผิวสวัสธ์ 

 ๒๖ นายนิติวัทธน์  นิธินันท์ธาร 

 ๒๗ นายบุญยิ่ง  คุ้มสุพรรณ 

 ๒๘ นายประทีป  บริบูรณ์รัตน์ 

 ๒๙ นายประพันธ์  ขันธ์พระแสง 

 ๓๐ นายประพันธ์  สนิทมัจโร 

 ๓๑ นายประสิทธิ์  ไชยเวช 

 ๓๒ นายปรีเวช  กัวหา 

 ๓๓ นายพงษ์ศักดิ์  ธีระกิตติวัฒนา 

 ๓๔ นายพชร  ศศิชาชยามร 

 ๓๕ นายเพ่ิมวิทยา  กันทะทรง 

 ๓๖ นายไพรินทร์  ลิ่มเจริญ 

 ๓๗ นายไพศาล  ขุนศรี 

 ๓๘ นายภราดล  รุ่งโรจน์ธีระ 

 ๓๙ นายวิชาญ  แท่นหิน 

 ๔๐ นายวิเชียร  บุตรศรี 

 ๔๑ นายวิทยา  จันทน์เสนะ 

 ๔๒ นายวิรัช  เพ็ญจันทร์ 

 ๔๓ นายศิริศักดิ์  สกุลโสรัจจะ 

 ๔๔ นายศิวกร  บัวป้อง 

 ๔๕ นายศุภชัย  แสนยุติธรรม 

 ๔๖ นายสมชาย  เภาจี๋ 

 ๔๗ นายสมชาย  ลีหล้าน้อย 

 ๔๘ นายสมพงษ์  เข็มเหล็ก 

 ๔๙ นายสหรัฐ  วงศ์สกุลวิวัฒน์ 

 ๕๐ นายสญัญ์ธวัชช์  ริ้วเหลือง 

 ๕๑ นายสัญญา  นามี 

 ๕๒ นายสายัน  กิจมะโน 

 ๕๓ นายสิทธิพล  เสงี่ยม 

 ๕๔ นายสุวัฒน์  มุสิกพงศ์ 

 ๕๕ นายอดิศักดิ์  ไพบูลย์ศิริ 

 ๕๖ นายอนุรักษ์  บุญยิ่ง 

 ๕๗ นายอภิชัย  อร่ามศรี 

 ๕๘ นายอภิวัฒน์  เลาหวัฒน์ 

 ๕๙ นายอารุณ  ปินตา 

 ๖๐ นายอ านาจ  ผลมาตย์ 

 ๖๑ นายอุดมพร  กาญจน์ 

 ๖๒ นายอุดมศักดิ์  ขาวหนูนา 



 หน้า   ๕๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๓ นายอุทัย  กันทะวงศ์ 

 ๖๔ นายเอกภพ  จันทร์เพ็ญ 

 ๖๕ นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุนทรเกตุ 

 ๖๖ นางสาวณฐธนา  คงรัตนชาติ 

 ๖๗ นางสาวณัฐริภัสร์  สุรเชษฐคมสัน 

 ๖๘ นางนันทรัตน์  ธัญญพืช 

 ๖๙ นางเนาวรัตน์  เอกภาพันธ์ 

 ๗๐ นางปนัดดา  ภู่เจริญศิลป์ 

 ๗๑ นางปิยารัตน์  นิจถาวร 

 ๗๒ นางสาวพรสวรรค์  ภิรมย์วงศ์ 

 ๗๓ นางสาวรัตนา  เพ็ชรไชย 

 ๗๔ นางสาววรางคนา  ศิลปกิจ 

 ๗๕ นางสาวศิริวรรณ  จุลวนิชรัตนา 

 ๗๖ นางศิริอร  นันตติกูล 

 ๗๗ นางส าเรียง  ศิริพร ณ ราชสีมา 

 ๗๘ นางสาวสุนารี  บุญชุบ 

 ๗๙ นางอมรทิพย์  ภาคสุชน 

 ๘๐ นางสาวอิศราภรณ์  สุจาโน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายมณฑล  สุดประเสรฐิ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายชัยยา  เจิมจุติธรรม 

 ๒ นายทวีเกียรติ  ศรีสกุลเมฆี 

 ๓ นายวีรวุฒิ  ประวัติ 

 ๔ นายเสถียร  เจริญเหรียญ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกัฬชัย  เทพวรชัย 

 ๒ นายกุมพล  พฤฒิพฤกษ์ 

 ๓ นายเกียรติศักดิ์  อมรประเสริฐสุข 

 ๔ นายเฉลิมพล  ต.สุวรรณ 

 ๕ นายณรงค์  น้ าผึ้ง 

 ๖ นายไตรรัตน์  พูลสวัสดิ์ 

 ๗ นายถกนธ์  ข่ายสุวรรณ 

 ๘ นายทวี  ไข่แก้ว 

 ๙ นายทวี  หอมหวล 

 ๑๐ นายทัน  สร้อยศักดิ์ 

 ๑๑ นายธนนท์  สิริเสาวภาคย์กุล 

 ๑๒ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์  ครุธดิลกานันท์ 

 ๑๓ นายธีรพร  พลวัน 

 ๑๔ นายนิพนธ์  เนยเมืองปัก 

 ๑๕ นายประคอง  ชูนวล 

 ๑๖ นายผดุงเดช  ลือปิยะพาณิชย์ 



 หน้า   ๕๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๗ นายพงษ์นรา  เย็นยิ่ง 

 ๑๘ นายพรรณรบ  เตชะมงคลาภิวัฒน์ 

 ๑๙ นายพิศฐ์ศักดิ์  รัตนวรรณี 

 ๒๐ นายภพ  ภูสมปอง 

 ๒๑ นายมานะ  วัฒนากร 

 ๒๒ นายมีโชค  นัฏสถาพร 

 ๒๓ นายวิชัย  กิตติพิชัย 

 ๒๔ นายวิชัย  เพ็ญดี 

 ๒๕ นายวิบูลย์  ลีพัฒนากิจ 

 ๒๖ นายวิษณุ  อยู่ดี 

 ๒๗ นายศักดิ์สิทธิ์  ศิริรัตตัญญู 

 ๒๘ นายสถิตย์  อินทามระ 

 ๒๙ นายสมเกียรติ  วิริยะกุลนันท์ 

 ๓๐ นายสมเกียรติ  สิริพิทักษ์เดช 

 ๓๑ นายสมพงษ์  ผลพัฒนกุล 

 ๓๒ นายสมพร  กาญจน์นิรันดร์ 

 ๓๓ นายสราวุธ  วงศ์วิวัฒนา 

 ๓๔ นายสักรินทร์  อินทรสถิตย์ 

 ๓๕ นายสัจจา  พุกสุขสกุล 

 ๓๖ นายสุเมธ  มีนาภา 

 ๓๗ นายเสกสม  ชูรังสฤษฎ์ิ 

 ๓๘ นายอดิเรก  วัฒนาอุดมชัย 

 ๓๙ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์  น้อยสุวรรณ 

 ๔๐ นายอธิราช  กนกเวชยันต์ 

 ๔๑ นายอนวัช  บูรพาชน 

 ๔๒ นายอภิรักษ์  ค าโมง 

 ๔๓ นายอารัต  เมืองจร 

 ๔๔ นายอิทธิพงศ์  ตันมณี 

 ๔๕ นางสาวจริยาพร  จิตต์ใจมั่น 

 ๔๖ นางสาวบุหงา  โพธิ์พัฒนชัย 

 ๔๗ นางพิมพ์ใจ  บุญชูกุศล 

 ๔๘ นางสาวศศิธร  รุณดี 

 ๔๙ นางสาวโสมวิภา  โยธะพันธุ์ 

 ๕๐ นางสาวอัญชลี  ตันวานิช 

 ๕๑ นางเอื้อมพร  วงศ์สวัสดิ์กุล 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกนก  สุจริตสัญชัย 

 ๒ นายกรกฎ  วงษ์สุวรรณ 

 ๓ นายกวี  พาเหมาะ 

 ๔ นายกิติพงษ์  ที่ปรึกษา 

 ๕ นายเกษม  โคเลิศ 

 ๖ นายเกื้อกูล  สถาพรวจนา 

 ๗ นายคมกฤษ  ศิริยุทธแสนยากร 

 ๘ นายจาตุรนต์  โรจน์หิรัญ 

 ๙ นายจารุโรจน์  ภู่ประเสริฐ 

 ๑๐ นายจิรพงษ์  วรัมพร 

 ๑๑ นายณรงค์  ทาอุปรงค์ 

 ๑๒ นายณรงค์เดช  ฉิมเล็ก 



 หน้า   ๕๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๓ นายณัฐนาท  สุวรรณ 

 ๑๔ นายทรงวุฒิ  ไชยรินทร์ 

 ๑๕ นายทวนทอง  ศิริมงคลวิชย์ 

 ๑๖ นายธรรมนูญ  นันทสมบูรณ์ 

 ๑๗ นายธรรมโรจน์  ทรงวิทย์ 

 ๑๘ นายธวัชชัย  สุภาผล 

 ๑๙ นายธีรพงศ์  ไชยราช 

 ๒๐ นายนพรัตน์  มะโน 

 ๒๑ นายนรินทร์  กวางทอง 

 ๒๒ นายนิเวศน์  ล้ าเลิศลักษณชัย 

 ๒๓ นายบัณฑิต  โพธิดก 

 ๒๔ นายปรพล  เจริญพงษ์ 

 ๒๕ นายประทีป  ประคองวงศ์ 

 ๒๖ นายประสิทธิ์  ศรีภิรมย์ 

 ๒๗ นายประเสริฐ  สระบัว 

 ๒๘ นายประหยัด  ตะคอนรัมย์ 

 ๒๙ นายปรีดี  สถิตย์ชัยวัฒนา 

 ๓๐ นายพรชัย  สังข์ศรี 

 ๓๑ นายพรเทพ  ศรีวรานันท์ 

 ๓๒ นายพสธร  ดั่งหั่งซิ้น 

 ๓๓ นายพิษณ ุ มูลกะรัตน์ 

 ๓๔ นายพีรพล  จันทพรรณ 

 ๓๕ นายมาโนช  ขาวข า 

 ๓๖ นายไมตรี  สรรพสิน 

 ๓๗ นายวัยวุฒิ  ศรีรัตน์ 

 ๓๘ นายว่าศักดิ์  เจิมจิระ 

 ๓๙ นายวิทยา  วงศ์เมือง 

 ๔๐ นายวินัย  ภูมิพิทักษ์กุล 

 ๔๑ นายวิรัช  ตั้งมั่นคงวรกูล 

 ๔๒ นายวีรพัฒน์  บุณฑริก 

 ๔๓ นายวีระชัย  แก้วหาวงศ์ 

 ๔๔ นายศิรวัชร  อ่อนเหลา 

 ๔๕ นายสงบ  วงคส์วรรค์ 

 ๔๖ นายสมชาย  จรูญวิรุฬห์ 

 ๔๗ นายสมโชค  เล่งวงศ์ 

 ๔๘ นายสมมิตร์  สมบูรณ์ 

 ๔๙ นายสาโรช  เอกสกุลวงศ์ 

 ๕๐ นายสุทัศน์  ถิตะพาณิชย์ 

 ๕๑ นายสุนทร  น้ าเพชร 

 ๕๒ นายสุมล  เกียงแก้ว 

 ๕๓ นายสุวรรณ  เจริญพร 

 ๕๔ นายสุวิทย์  เถื่อนน้อย 

 ๕๕ นายสุวิทย์  พลเสน 

 ๕๖ นายอนันต์  ประเสริฐผล 

 ๕๗ นายอนุชา  เจริญพันธ์ 

 ๕๘ นายอนุชิต  มากนวล 

 ๕๙ นายอภิชาติ  ดุละลัมพะ 

 ๖๐ นายอรัญ  กิติเรืองแสง 

 ๖๑ นายอานนท์  ทองสว่าง 

 ๖๒ นายเอกอดุลย์  ป้อมเสมา 



 หน้า   ๕๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
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 ๖๓ นางกิ่งกาญจน์  จันทร์ข า 

 ๖๔ นางขนิษฐา  ส่งสกุลชัย 

 ๖๕ นางสาวขวัญศิริ  วรรณชนะ 

 ๖๖ นางจินตนา  อุดมพลานุรักษ์ 

 ๖๗ นางสาวธิดารัตน์  พินิจถิรวงศ์ 

 ๖๘ นางสาวนิรชา  บัณฑิตย์ชาติ 

 ๖๙ นางบุญจิรา  เจริญศักดิ์ 

 ๗๐ นางสาวบุษนี  แพร่วิศวกิจ 

 ๗๑ นางเปรมจิต  สงวนแก้ว 

 ๗๒ นางสาวพรรณทิพย์  เปี่ยมพุทธากุล 

 ๗๓ นางภัททิรา  สุริวรรณ 

 ๗๔ นางภาวดี  ภูมรินทร์ 

 ๗๕ นางมาลีทิพย์  โซ๊ะซู 

 ๗๖ นางสาววันดี  โกมลกนก 

 ๗๗ นางสาววาริน  สุขเสมอ 

 ๗๘ นางสาวสถาพร  ลิ่มพันธ์ 

 ๗๙ นางสริวิไล  ปุณณโอภาส 

 ๘๐ นางสาวสิริกุล  เลี้ยงอนันต์ 

 ๘๑ นางสุนีรัตน์  วิริยะยนตรศิลป์ 

 ๘๒ นางสาวสุภรณ์  เวชกรณ์ 

 ๘๓ นางสาวสุภัทรา  ชัยเทวารัณย์ 

 ๘๔ นางสาวสุมาลี  บุบผาอินทร์ 

 ๘๕ นางสาวอรอาภา  โล่ห์วีระ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกฤษณ  สุนทรกิจพาณิชย์ 

 ๒ นายกฤษณวรุณ  ไชยนิจ 

 ๓ นายไกรศักดิ์  วรทัต 

 ๔ นายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล 

 ๕ นายชัยชนะ  ผลาพงศ์ 

 ๖ นายทวนทอง  เปียจ าปา 

 ๗ นายทวีศักดิ์  พันธ์วิเศษศักดิ์ 

 ๘ นายทองใบ  เพ็งธรรม 

 ๙ นายธวัชชัย  ค าเพ็ง 

 ๑๐ นายธีรวิทย์  ทองนอก 

 ๑๑ นายปรีชา  สุขรอด 

 ๑๒ นายพงศธร  ถาวรวงศ์ 

 ๑๓ นายพชร  แก้วกาหลง 

 ๑๔ นายยินชัย  อานันทนสกุล 

 ๑๕ ว่าที่ร้อยตรี วัฒนชัย  ละอองศิริวงค์ 

 ๑๖ นายวิชิน  หมื่นศรีจูม 

 ๑๗ นายวิรัตน์  มณีพฤกษ์ 

 ๑๘ นายวิโรจน์  เสนาธิบดี 

 ๑๙ นายศรัณย์  สุขเกษม 

 ๒๐ นายสงวน  แสงชาติ 

 ๒๑ นายสมชาย  ชิดเชื้อ 

 ๒๒ นายสมวาส  เครือระยา 
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 ๒๓ นายสมหมาย  กอดแก้ว 

 ๒๔ นายสันธนะ  บัวชาติ 

 ๒๕ นายสุทร  บุญสิริชูโต 

 ๒๖ นายสุเทพ  พงษ์ใหม่ 

 ๒๗ นายสุธน  ซื่อประเสริฐ 

 ๒๘ นายสุธรรม  เพ็ชรเกตุ 

 ๒๙ นายสุรชัย  บุษราคัม 

 ๓๐ นายโสพล  เส้งเสน 

 ๓๑ นายอธิปไตย  โยธามาตย์ 

 ๓๒ นายอนุ  กิจบัญชา 

 ๓๓ นายอภิชัจ  ฉายงาม 

 ๓๔ นายอาบีดิน  เจ๊ะมุ 

 ๓๕ นางกัลยา  บุญญามณี 

 ๓๖ นางกัสมาพร  บัวภิบาล 

 ๓๗ นางสาวชฎารัตน์  กุศล 

 ๓๘ นางทิฆัมพร  ตันวัฒนะ 

 ๓๙ นางนงนุช  พรชัยไชยวัฒน์ 

 ๔๐ นางนงลักษณ์  ปัญญุเบกษา 

 ๔๑ นางนฤมล  วรกมล 

 ๔๒ นางสาวนิภาพร  กฤษณะเศรณี 

 ๔๓ นางพจวรรณ  คูณทวีลาภผล 

 ๔๔ นางพรพรรณ  ค าเพ็ง 

 ๔๕ นางพรพิรุณ  เปลี่ยนเดชา 

 ๔๖ นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข 

 ๔๗ นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ 

 ๔๘ นางมณฑยา  สุขพงศ์ 

 ๔๙ นางมรกฎ  บัวแตง 

 ๕๐ นางระพีพรรณ  พรหมอาจ 

 ๕๑ นางสาวรัตนา  บัวเพชร 

 ๕๒ นางรุ่ง  วิศิษฐารักษ์ 

 ๕๓ นางวรรณพร  มุมกระโทก 

 ๕๔ นางวศินี  พิเดช 

 ๕๕ นางวัฒนา  ชูวิทย์สกุลเลิศ 

 ๕๖ นางวิภาภรณ์  สุขเพสน์ 

 ๕๗ นางสาววีรวรรณ  เตียวสกุล 

 ๕๘ นางสาวศิริกัลยา  โพธิ์จันทร์ 

 ๕๙ นางสาวสมจิตร์  หวังทรัพย์ทวี 

 ๖๐ นางสมพงษ์  ตุ้นทัพไทย 

 ๖๑ นางสายชล  สิงห์สุวรรณ 

 ๖๒ นางสิรีนาถ  เกิดเหมาะ 

 ๖๓ นางสุชารี  บุญศักดิ์ 

 ๖๔ นางสุปรีดา  สิงห์เรือง 

 ๖๕ นางสุพรพิศ  แดนพันธ์ 

 ๖๖ นางสุวรรณี  ศรีวุฒินพกุล 

 ๖๗ นางไสว  คงดี 

 ๖๘ นางสาวอนงค์  ลิ้มสกุล 

 ๖๙ นางอรสา  แก้วสารถี 

 ๗๐ นางอรัญญา  เชื้อทอง 

 ๗๑ นางอารีย์  ตรีรัตนเวช 
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ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ ว่าที่ร้อยตรี กมล  เสถียรดี 

 ๒ นายกรรณาพงศ์  ถุนาพรรณ์ 

 ๓ นายกองธรรม  นวเลิศเมธี 

 ๔ นายการุณย์  อินแสง 

 ๕ นายกิตติพงษ์  ชูประสิทธิ์ 

 ๖ นายกิตติวุฒิ  วงษ์แปลง 

 ๗ นายกิตติศักดิ์  บุญเปีย 

 ๘ นายเกษมพงษ์  กัลปภิญโญกุล 

 ๙ นายโกวิท  สุทธิพงษ์วิจิตร 

 ๑๐ นายโกสิทธิ์  บุญส่ง 

 ๑๑ ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย  ทันธิมา 

 ๑๒ นายคณิต  คงเปีย 

 ๑๓ นายคม  แสงบ ารุง 

 ๑๔ นายค าฟอง  บุญโสภา 

 ๑๕ นายจรัสพงศ์  ค าดอกรับ 

 ๑๖ นายจรุงศักดิ์  เรืองแก้ว 

 ๑๗ นายจอม  หงษ์เวียงจันทร์ 

 ๑๘ นายจารึก  วงศ์วานิช 

 ๑๙ นายจ าลักษ์  กันเพ็ชร์ 

 ๒๐ นายจิรวัฒน์  จันทวิสูตร์ 

 ๒๑ นายจิรวัฒน์  วัฒนาอุดม 

 ๒๒ นายจิรศักดิ์  จิตสม 

 ๒๓ นายจีรวัฒน์  พราหมณี 

 ๒๔ นายเจริญ  กวยรักษา 

 ๒๕ นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ 

 ๒๖ นายฉัตรนุชัย  สมบัติศรี 

 ๒๗ พันจ่าเอก ชนินทร์  ราชมณี 

 ๒๘ นายชัชวาล  ชาญวิรัตน์ 

 ๒๙ นายชัยชนะ  มีศิริ 

 ๓๐ นายชัยเดช  ฝายนันชัย 

 ๓๑ นายชัยพฤกษ์  ฉายพุทธ 

 ๓๒ นายชัยพัฒน์  ไชยสวัสดิ์ 

 ๓๓ นายชาตรี  สุขารมย์ 

 ๓๔ นายช านาญ  ศรีพารา 

 ๓๕ นายชิงชัย  บุญประคอง 

 ๓๖ นายชีพ  กิจพิทักษ์ 

 ๓๗ นายชูชาติ  ธรรมโชติ 

 ๓๘ นายเชาวลิต  เกิดกลาง 

 ๓๙ นายเชียน  กับกระโทก 

 ๔๐ นายโชคชัย  ศรีหิรัญรัตน์ 

 ๔๑ นายไชยวัฒ  มีคุณ 

 ๔๒ นายญาณวุฒิ  เพทายพนากิจ 

 ๔๓ นายณรงค์  ผิวอ่อน 

 ๔๔ นายณรงค์  รามณรงค์ 

 ๔๕ นายณัฐกิตติ์  หนูรอด 

 ๔๖ นายไตรมิตร  นคราวนากุล 

 ๔๗ นายถวิล  สร่ายหอม 

 ๔๘ นายถาวร  กันยาพรกุล 



 หน้า   ๕๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๙ นายทวี  เสริมภักดีกุล 

 ๕๐ นายทองใบ  ปัดท า 

 ๕๑ นายทักสินย์  ชุ่มน้อย 

 ๕๒ นายเทียนชัย  วงศ์ษา 

 ๕๓ นายธงชัย  ชัยศิริกุล 

 ๕๔ นายธนรัฐ  มหาศาล 

 ๕๕ นายธนรัตน์  จรัสศรี 

 ๕๖ นายธนวรรธน์  ยิ่งเฮง 

 ๕๗ นายธนวัฒน์  ปฐมสีมากุล 

 ๕๘ นายธรรมชาติ  อมฤกษ์ 

 ๕๙ นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๐ นายธีรเดช  ศรีเจริญ 

 ๖๑ นายธีรยุทธ  ส าราญทรัพย์ 

 ๖๒ นายธีระชัย  แสนภูวา 

 ๖๓ นายธีระวัฒน์  สงวนพงษ์ 

 ๖๔ นายนนทชัย  เวยสาร 

 ๖๕ นายนพกร  หวังพราย 

 ๖๖ นายนพดล  รัฐศุภางค์ 

 ๖๗ นายนพพร  พนานุสรณ์ 

 ๖๘ นายนรศักดิ์  สุขสมบูรณ์ 

 ๖๙ นายนรินทร์  แช่มช้อย 

 ๗๐ นายนฤวุฒิ  นิรุตติพงศ์ 

 ๗๑ นายนันทชัย  ธีรชิตกุล 

 ๗๒ นายนิตย์  แดงขวัญทอง 

 ๗๓ นายนิทัศน์  ต้นจันทร์ 

 ๗๔ นายนิธิพัฒน์  ศรีมรกต 

 ๗๕ นายนิมณ  ทองนอก 

 ๗๖ นายนิวัฒน์  สุขศิริ 

 ๗๗ นายบรเมศร์  ธีระค าศรี 

 ๗๘ นายบุญชัย  ทิพยางกูร 

 ๗๙ นายปกป้อง  เฮ้าประมงค์ 

 ๘๐ นายปณวัฒน์  มณีแสง 

 ๘๑ นายประกิจ  ตันเดี่ยว 

 ๘๒ นายประจบ  บุญแสง 

 ๘๓ นายประจวบ  บุตรศาสตร์ 

 ๘๔ นายประจวบ  มณีโชติ 

 ๘๕ นายประชา  ไพประพันธ์ 

 ๘๖ นายประพันธ์  ภูมิวารินทร์ 

 ๘๗ นายประภาส  คล้ายมุข 

 ๘๘ นายประภาส  สกุลดี 

 ๘๙ นายประสาตร์  เสาไธสง 

 ๙๐ นายปราโมทย์  ศรีวิสุทธิ์ 

 ๙๑ นายปรีชา  พรมทา 

 ๙๒ นายปิติภณ  โพธิ์ใต้ 

 ๙๓ นายพงษ์ศักดิ์  เจียรพันธุ์ 

 ๙๔ นายพนม  วิไลรัตน์ 

 ๙๕ นายพนมเทียน  เส้งวั่น 

 ๙๖ นายพลกฤต  โกฏิกุล 

 ๙๗ นายพิเชษฐ์  คงช่วย 

 ๙๘ นายพิเชษฐ์  จันทร์ส่ง 



 หน้า   ๕๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๙๙ นายพิมล  พงษ์เผ่า 

 ๑๐๐ ว่าที่ร้อยตรี พิศณุ  วงษ์ศิลา 

 ๑๐๑ นายพีระพงษ์  พงษ์ประดิษฐ์ 

 ๑๐๒ นายเพ่ิม  เพ็ชรพรหม 

 ๑๐๓ นายไพรัตน์  เวชชะ 

 ๑๐๔ นายไพศาล  เกื้อกาญจน์ 

 ๑๐๕ นายไพสิน  นกศิริ 

 ๑๐๖ ว่าที่ร้อยตรี ภัสพล  เหง้าโคกงาม 

 ๑๐๗ นายภาณุเดช  เจริญพันธุวงศ์ 

 ๑๐๘ นายภานุ  อ่ าใหญ่ 

 ๑๐๙ นายมนต์ตรี  ธนะคุณ 

 ๑๑๐ นายมนัส  บังศรี 

 ๑๑๑ นายมนู  สินจังหรีด 

 ๑๑๒ ว่าที่ร้อยเอก มโนทย์  ชูพรหม 

 ๑๑๓ นายมาชัย  ไพศาลธนสมบัติ 

 ๑๑๔ นายมานัส  มาศิริ 

 ๑๑๕ นายมานิช  ถาอ้าย 

 ๑๑๖ นายยงยุทธ  ช่วยวงศ์ 

 ๑๑๗ นายรัชกฤช  ชาญหิรัญกุล 

 ๑๑๘ นายราชัน  โภคสวัสดิ์ 

 ๑๑๙ นายเรียบ  สวัสดิผล 

 ๑๒๐ นายวนาชาติ  วงศ์พุทธา 

 ๑๒๑ นายวรงค์  คลังเงิน 

 ๑๒๒ นายวรรณกร  กุลเจริญ 

 ๑๒๓ นายวสันต์  กล่อมสุนทร 

 ๑๒๔ นายวัฒนะ  สะดวก 

 ๑๒๕ นายวันชัย  อังกูรเกียรติ 

 ๑๒๖ นายวัลลภ  ช่วยบ ารุง 

 ๑๒๗ นายวิชัย  พรมเกตุ 

 ๑๒๘ นายวิชาญ  จองรัตนวนิช 

 ๑๒๙ นายวิชาญ  ไทยแท้ 

 ๑๓๐ นายวิเชียร  ทองเอียด 

 ๑๓๑ นายวิเชียร  แสนวัง 

 ๑๓๒ นายวิญญ์  สิทธิเชนทร์ 

 ๑๓๓ นายวิญญู  สิงหเสม 

 ๑๓๔ นายวินัย  มาตรโคกสูง 

 ๑๓๕ นายวินัย  รุมฉิมพลี 

 ๑๓๖ นายวินัย  สุริยปราการ 

 ๑๓๗ นายวินุลาศ  เจริญชัย 

 ๑๓๘ นายวิโรจน์  สุรสาคร 

 ๑๓๙ นายวิสุทธิ์  ประกอบความดี 

 ๑๔๐ นายวิสุทธิ์  เสนาภักดิ์ 

 ๑๔๑ นายวิสูตร  บรรเจิดกิจ 

 ๑๔๒ นายวุฒิเกียรติ  มงคลพรรุจี 

 ๑๔๓ นายศรีทอง  สรรพโชติ 

 ๑๔๔ นายศศิน  พัฒนภิรมย์ 

 ๑๔๕ นายศักดิ์ชัย  เผือกศิริพิบูลย์ 

 ๑๔๖ นายศิริพันธ์  ศรีกงพลี 

 ๑๔๗ นายศุภกฤต  บุญพิพัฒมงคล 

 ๑๔๘ นายศุภชัย  วงศ์ล าดวน 



 หน้า   ๕๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๔๙ นายเศรษฐ์  ยงพะวิสัย 

 ๑๕๐ นายสถิตย์  ทรายทอง 

 ๑๕๑ นายสถิตย์  ศรีสงคราม 

 ๑๕๒ นายสถิตย์  เฮียงราช 

 ๑๕๓ นายสนธยา  ทองดี 

 ๑๕๔ นายสนธยา  บุญประดิษฐ 

 ๑๕๕ นายสมเกียรติ  รัตนบุรี 

 ๑๕๖ นายสมชาติ  วัฒนากล้า 

 ๑๕๗ นายสมชาย  รุ่งเรือง 

 ๑๕๘ นายสมชาย  เหล่าพิทักษ์วรกุล 

 ๑๕๙ นายสมเชษฐ์  ชูสง 

 ๑๖๐ นายสมภูมิ  ทูลภิรมย์ 

 ๑๖๑ นายสมโภชน์  วิทยาขาว 

 ๑๖๒ นายสมยศ  พงศ์ธีรการ 

 ๑๖๓ นายสมศักดิ์  บ ารุงผล 

 ๑๖๔ นายสมหมาย  ลูกอินทร์ 

 ๑๖๕ นายสรณะ  เทพเนาว์ 

 ๑๖๖ นายสราวุฒิ  กุลแดง 

 ๑๖๗ นายสราวุธ  ทองปัน 

 ๑๖๘ นายสฤษดิ์  โพวันดี 

 ๑๖๙ นายสันติ  การภักดี 

 ๑๗๐ นายสันติธร  ยิ้มละมัย 

 ๑๗๑ นายสาธิต  ปลิวสูงเนิน 

 ๑๗๒ นายสานิตย์  หาญรบ 

 ๑๗๓ นายสาโรจน์  สุขสุเมฆ 

 ๑๗๔ นายสิญจ์  ฉัตรศรีทองกุล 

 ๑๗๕ นายสิทธิ์  สุระโคตร 

 ๑๗๖ นายสิทธิชัย  สมศิลา 

 ๑๗๗ นายสิทธิพงศ์  วงศ์นุกูล 

 ๑๗๘ นายสิราวิชญ์  ส านักสกุล 

 ๑๗๙ นายสิโรตม์  สุทธิพัฒนางกูร 

 ๑๘๐ นายสุกฤต  สายจันทคาม 

 ๑๘๑ นายสุจินต์  หล้าค า 

 ๑๘๒ นายสุชาติ  สุขดี 

 ๑๘๓ นายสุชาติ  แสงตะวัน 

 ๑๘๔ นายสุเทพ  มลสวัสดิ์ 

 ๑๘๕ นายสุธีระ  ทองโบราณ 

 ๑๘๖ นายสุนทร  กุฎีพันธ์ 

 ๑๘๗ นายสุรเกียรติ  ฐิตะฐาน 

 ๑๘๘ นายสุรชาติ  ค้ าชู 

 ๑๘๙ นายสุวัฒน์  อ่อนส้มกิจ 

 ๑๙๐ นายสุวิทย์  เหมทานนท์ 

 ๑๙๑ นายสูงชัย  ขวัญเจริญทรัพย์ 

 ๑๙๒ นายเสริม  โชติวรรณ 

 ๑๙๓ นายโสรัตน์  นิสัยตรง 

 ๑๙๔ นายองอาจ  นันทกิจ 

 ๑๙๕ นายอดุลย์  ภู่ภัทรางค์ 

 ๑๙๖ นายอนันชัย  อนุจันทร์ 

 ๑๙๗ นายอนันต์  พิมพะสาลี 

 ๑๙๘ นายอนุชิต  สังฆสุวรรณ 



 หน้า   ๖๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๙๙ ว่าที่ร้อยตรี อนุวัฒน์  ฉินสูงเนิน 

 ๒๐๐ นายอภิชาติ  ทรายแก้ว 

 ๒๐๑ นายอภิลักษณ์  สลักค า 

 ๒๐๒ นายอภิสิทธิ์  วรรณตุง 

 ๒๐๓ นายอรรณพ  คณานุรักษ์ 

 ๒๐๔ นายอัครพนธ์  เกตุสังข์พันธ์ 

 ๒๐๕ นายอัมพล  ทองพุ 

 ๒๐๖ นายอาคม  สมบูรณ์วงศ์ 

 ๒๐๗ นายอาคม  สุวรรณโน 

 ๒๐๘ นายอานนท์  แข็งแรง 

 ๒๐๙ นายอ านาจ  ช่วงฉ่ า 

 ๒๑๐ นายอิชณน์กร  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๑๑ นายอิสระ  ละอองสกุล 

 ๒๑๒ นายเอนก  ชาญเชี่ยว 

 ๒๑๓ นายไอศูรย์  ดีรัตน์ 

 ๒๑๔ นางสาวกนกวรรณ  นิลจาด 

 ๒๑๕ นางกนกอร  ไชยมูล 

 ๒๑๖ นางกรรณิกา  ศรีเรือง 

 ๒๑๗ นางกรวรรณ  ถมฉิมพลี 

 ๒๑๘ นางกรัณฑรัตน์  ค ามาบุตร 

 ๒๑๙ นางกรุณา  ทองแกมนาก 

 ๒๒๐ นางกัญญา  ศรีสุข 

 ๒๒๑ นางกัญญารัตน์  ทิพแสง 

 ๒๒๒ นางกันตินันท์  วงษ์เชษฐ 

 ๒๒๓ นางสาวกาญจนา  กาญจนธวัช 

 ๒๒๔ นางกาญจนา  พลสงฆ์ 

 ๒๒๕ นางกุลณัฐฐา  มุตะโสภา 

 ๒๒๖ นางกุสุมา  ดอกไม้ 

 ๒๒๗ นางเกศรินทร์  ศรีเมือง 

 ๒๒๘ นางเกศินี  ศรีวรรณา 

 ๒๒๙ นางเกษมสันต์  โมฬา 

 ๒๓๐ นางเกิดศิริ  ทองนวล 

 ๒๓๑ นางคัทรียา  มีฤกษ์สม 

 ๒๓๒ นางสาวคัธลิยา  รุ่งพนารัตน์ 

 ๒๓๓ นางจงจิตร  พรหมสุวรรณ 

 ๒๓๔ นางสาวจตุพร  เถาว์หิรัญ 

 ๒๓๕ นางจรัลรัตน์  ใจขาน 

 ๒๓๖ นางจรัสรวี  อินทวงศ์ 

 ๒๓๗ นางสาวจรัสศรี  ทันรังกา 

 ๒๓๘ นางจันทร์ฉาย  ดวงใจ 

 ๒๓๙ นางจันทรัช  สุวรรณประเสริฐ 

 ๒๔๐ นางจาริณี  รัชมาศ 

 ๒๔๑ นางจารุณี  ศาลาจันทร์ 

 ๒๔๒ นางสาวจิดาภา  รังษีสุทธิพร 

 ๒๔๓ นางจิตรลดา  เตโพธิ์ 

 ๒๔๔ นางจิตโศภิน  เคนจันทึก 

 ๒๔๕ นางสาวจินตนา  บุญญะปาตัง 

 ๒๔๖ นางจิรพัฒน์  เธียรพานิช 

 ๒๔๗ นางจิระวรรณ  บุญปลอด 

 ๒๔๘ นางสาวจิรา  รัตนวิเชียร 



 หน้า   ๖๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๔๙ นางจิราภรณ์  สุขแก่น 

 ๒๕๐ นางจีรภา  ประดา 

 ๒๕๑ นางสาวจุฑาภรณ์  ศรีชัชวาล 

 ๒๕๒ นางจุฑารัตน์  จิตมนัส 

 ๒๕๓ นางจุฑารัตน์  หอมหวล 

 ๒๕๔ นางโฉมยงค์  มิมาชา 

 ๒๕๕ นางชนากานต์  แสนสุข 

 ๒๕๖ นางชไมพร  ช้างเพรียวงาม 

 ๒๕๗ นางชไมพร  เรืองจ าเนียร 

 ๒๕๘ นางชลธิชา  ธรรมนิทา 

 ๒๕๙ นางชลัยรัตน์  สองสี 

 ๒๖๐ นางชินันพร  เกิดพิทักษ์ 

 ๒๖๑ นางสาวชุติพร  เสชัง 

 ๒๖๒ นางเชาวนา  อมรส่งเจริญ 

 ๒๖๓ นางสาวโชติกา  ด่านนอก 

 ๒๖๔ นางญาณี  ปิยะมงคล 

 ๒๖๕ นางฐิติพร  สิทธิโชคธรรม 

 ๒๖๖ นางสาวณัฐชยา  ช่างแกะ 

 ๒๖๗ นางณิชชา  คงรัตน์ 

 ๒๖๘ นางสาวณิชนันทน์  ฤทธิคง 

 ๒๖๙ นางสาวดรุณี  สุวรรณประทีป 

 ๒๗๐ นางสาวดวงใจ  ระถะยาน 

 ๒๗๑ นางดาราวรรณ  พันธ์ศรี 

 ๒๗๒ นางเดือนนภา  เหง้าโคกงาม 

 ๒๗๓ นางเตือนใจ  ปลอดโคกสูง 

 ๒๗๔ นางถาวร  เทียนไพบูลย์ศิริ 

 ๒๗๕ นางทมาภรณ์  ชัยชนะ 

 ๒๗๖ นางทองใบ  พานิชพัฒน์ 

 ๒๗๗ นางทองใบ  วัชระวรากรณ์ 

 ๒๗๘ นางทองสุก  เลิกนอก 

 ๒๗๙ นางทิชานนท์  คนรู้ 

 ๒๘๐ นางธนาวดี  สังข์แก้ว 

 ๒๘๑ นางธภัสธร  มิ่งไชย 

 ๒๘๒ นางธัณณิชา  ปุยฝ้าย 

 ๒๘๓ นางนงนุช  ผลวงษ์ 

 ๒๘๔ นางนงนุช  รักษา 

 ๒๘๕ นางนงเยาว์  คงศาลา 

 ๒๘๖ นางสาวนงเยาว์  เส้งสุ้น 

 ๒๘๗ นางสาวนพภาพร  วัฒนสิงห์ 

 ๒๘๘ ว่าที่ร้อยตรีหญิง นพวรรณ์  ไชยชนะ 

 ๒๘๙ นางสาวนฤมล  บุญแสวง 

 ๒๙๐ นางนวรัตน์  วัฒนพานิช 

 ๒๙๑ นางนัฏศิมา  หนูเทพ 

 ๒๙๒ นางสาวนันทากร  คัมภีร์พงศ์ 

 ๒๙๓ นางนันทิยา  ปั้นทอง 

 ๒๙๔ นางสาวนัยนา  อภิชาติพันธุ์ 

 ๒๙๕ นางนิพาพันธ์  ดีโว 

 ๒๙๖ นางนิรมล  ศิริหล้า 

 ๒๙๗ นางบังอร  สีดารอด 

 ๒๙๘ นางบุญเชิญ  ศรีอินทร์ 



 หน้า   ๖๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๙๙ นางสาวบุญเพิ่ม  สอนภักดี 

 ๓๐๐ นางบุรานันท์  โรมรัน 

 ๓๐๑ นางบุษกร  พัดบุบผา 

 ๓๐๒ นางปนัดดา  พิริยชนานันท์ 

 ๓๐๓ นางประพันธ์  บุพศิริ 

 ๓๐๔ นางประไพ  บุญอนันต์ 

 ๓๐๕ นางปรัชญ์ณรัตน์  พงษ์สนิท 

 ๓๐๖ นางปราณี  ทิพย์สุวรรณกุล 

 ๓๐๗ นางปริญดา  เชาว์อรัญ 

 ๓๐๘ นางปารณีย์  ปานแก้ว 

 ๓๐๙ นางสาวปาริชาติ  วงศ์สง่า 

 ๓๑๐ นางสาวปิยาณี  จินาผล 

 ๓๑๑ นางเปมิกา  แสงเขียว 

 ๓๑๒ นางผจงจิตร  ชีวพัฒนพิบูลย์ 

 ๓๑๓ นางผ่องศรี  ค าปัญญา 

 ๓๑๔ นางพณีวรรณ  ค าทอง 

 ๓๑๕ นางสาวพนิดา  ดอกแขมกลาง 

 ๓๑๖ นางพยุงศรี  ใจใหญ่ 

 ๓๑๗ นางพรกมล  พานิชกรณ์ 

 ๓๑๘ นางพรทิพย์  คารมรื่น 

 ๓๑๙ นางสาวพรพนธ์  แพทย์เพียร 

 ๓๒๐ นางพรพรรณ  วิทยเจียกขจร 

 ๓๒๑ นางพรเพ็ญ  กลิ่นก าธรกุล 

 ๓๒๒ นางสาวพรรณพิลาศ  สมศรี 

 ๓๒๓ นางสาวพรรณี  ลิ้มเจริญ 

 ๓๒๔ นางสาวพรรวินท์  สาแดง 

 ๓๒๕ นางพฤษภา  ปุยานุสรณ์ 

 ๓๒๖ นางพัชรพรรณ  จันทร์สุข 

 ๓๒๗ นางพัชรี  แดนไธสง 

 ๓๒๘ นางพัชรี  มีศิริ 

 ๓๒๙ นางพัณณ์พัศญา  ศรีเมือง 

 ๓๓๐ นางพาณี  ยอดรัตน์ 

 ๓๓๑ นางพิกุล  พรมเกตุ 

 ๓๓๒ นางพิมพ์ประไพ  ศักดิ์ธนา 

 ๓๓๓ นางเพชรรัตน์  เลิศรัตน์ 

 ๓๓๔ นางสาวเพ็ญศรี  จินดาศักดิ์ 

 ๓๓๕ นางเพ็ญศรี  พวกไธสง 

 ๓๓๖ นางเพ็ญศรี  พิเดช 

 ๓๓๗ นางเพลินพิศ  สุนทรพุทธศาสน์ 

 ๓๓๘ นางไพริน  พุฒตาล 

 ๓๓๙ นางภรณ์นภัส  ตั้งพิทยาเวทย์ 

 ๓๔๐ นางภรภัทร  ชาญหิรัญกุล 

 ๓๔๑ นางภาพิมน  จันทร์โสด 

 ๓๔๒ นางภิญญาพัชญ์  ยุทธเศรษฐสิริ 

 ๓๔๓ นางมยุรี  ประสิทธินาวา 

 ๓๔๔ นางมะลิ  วัฒนาอุดมชัย 

 ๓๔๕ นางมุกดา  เลขะวิพัฒน์ 

 ๓๔๖ นางมุกดา  ศิริวาท 

 ๓๔๗ นางยุพิน  เพ็ชรัตน์ 

 ๓๔๘ นางเยาวเรศ  บุญถม 



 หน้า   ๖๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๔๙ นางรจนา  เมธวัน 

 ๓๕๐ นางสาวรัชตา  จินตชาติ 

 ๓๕๑ นางรัชนี  อมรินทร์ 

 ๓๕๒ นางรัญญาภรณ์  ส่งสุข 

 ๓๕๓ นางสาวรัตติกรณ์  วงศ์เมือง 

 ๓๕๔ นางรัตนา  แสงเศวต 

 ๓๕๕ นางสาวรัตนาภรณ์  เข็มกลัด 

 ๓๕๖ นางรัศมี  เสนาะเสียง 

 ๓๕๗ นางราณี  โทพล 

 ๓๕๘ นางราตรี  เจริญพืช 

 ๓๕๙ นางราตรี  ภูมิแสน 

 ๓๖๐ นางรุจิรา  จันทราภานุกร 

 ๓๖๑ นางสาวเรณู  คงขาว 

 ๓๖๒ นางเรือนแก้ว  เพ็งพุ่ม 

 ๓๖๓ นางละออ  วงศ์ประพฤติดี 

 ๓๖๔ นางละอองดาว  จิตร์มาต 

 ๓๖๕ นางลัดดา  ไหวดี 

 ๓๖๖ นางลัดดาวรรณ  ชัยทองดี 

 ๓๖๗ นางล ายวง  เกตุดี 

 ๓๖๘ นางวนิดา  นิรมาณการย์ 

 ๓๖๙ นางวนิดา  หวังอุดมชัย 

 ๓๗๐ นางสาววรญา  วิไลรัตน์ 

 ๓๗๑ นางวรรณดี  เล็กเซ้ง 

 ๓๗๒ นางสาววรรณี  พิชญ์พนัส 

 ๓๗๓ นางวรวีร์  สุดชาติ 

 ๓๗๔ นางวรัญญา  วิศรุตเวศม์ 

 ๓๗๕ นางวราภรณ์  ภูผาสุข 

 ๓๗๖ นางวันทนีย์  โชติญาวรกุล 

 ๓๗๗ นางวันเพ็ญ  แม่นธนู 

 ๓๗๘ นางวิจิตรา  พาณิชย์กุล 

 ๓๗๙ นางสาววิรวี  ขาวไชยมหา 

 ๓๘๐ นางวิรากานต์  ไพรแสน 

 ๓๘๑ นางสาววิลัดดา  ชัยเดช 

 ๓๘๒ นางวิลัดดา  วงศ์ประดับแพร 

 ๓๘๓ นางวิลาวัลย์  ดุริยะประพันธ์ 

 ๓๘๔ นางวิไลลักษณ์  โทพล 

 ๓๘๕ นางวิไลวรรณ  นวลเลิศ 

 ๓๘๖ นางวีรพร  เชื้ออ่ า 

 ๓๘๗ นางแววดาว  พานดวงแก้ว 

 ๓๘๘ นางศรัญญา  รูปสูง 

 ๓๘๙ นางศรีทอง  ชัยชนะ 

 ๓๙๐ นางสาวศรีสุนา  ตันเจริญ 

 ๓๙๑ นางสาวศศิธร  ธรรมถาวร 

 ๓๙๒ นางศันสนีย์  อินทรบริสุทธิ์ 

 ๓๙๓ นางสาวศิริพร  เมืองพรหม 

 ๓๙๔ นางศิริวรรณ  ผอนวล 

 ๓๙๕ นางศุภาภรณ์  ค าแน่น 

 ๓๙๖ นางศุลีพร  บุญกัณฑ์ 

 ๓๙๗ นางศุลีพร  แสนทวีสุข 

 ๓๙๘ นางโศรดา  ไชยปัดชา 



 หน้า   ๖๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๙๙ นางสงวน  ทองจ าปา 

 ๔๐๐ นางสงวนทิพย์  เจิมปลั่ง 

 ๔๐๑ นางสมคิด  ชูเชิด 

 ๔๐๒ นางสมจิต  วาสนา 

 ๔๐๓ นางสมปอง  มาตย์แท่น 

 ๔๐๔ นางสมพร  สุวรรณ 

 ๔๐๕ นางสมสวย  พรมหนู 

 ๔๐๖ นางสมัย  พรมโสภา 

 ๔๐๗ นางสว่างจิตร  วิเศษ 

 ๔๐๘ นางสอิ้ง  สวามีชัย 

 ๔๐๙ นางส าราญ  จิตต์ชนะ 

 ๔๑๐ นางส าอาง  โม้ลา 

 ๔๑๑ นางสาวสิภาลักษณ์  สถิตย์ภาคีกุล 

 ๔๑๒ นางสุกัญญา  จันทร์สิงห์ 

 ๔๑๓ นางสาวสุกัญญา  รับพร 

 ๔๑๔ นางสาวสุกัญญา  สุขการณ์ 

 ๔๑๕ นางสุขจิตต์  อินทรักษา 

 ๔๑๖ นางสุคนธ์  สุพรรณพงศ์ 

 ๔๑๗ นางสุณี  ศรีโกศล 

 ๔๑๘ นางสุดา  ไทยเกิด 

 ๔๑๙ นางสุดาทิพย์  เถาว์ทิพย์ 

 ๔๒๐ นางสุธัญญา  สิทธิกูลเกียรต ิ

 ๔๒๑ นางสาวสุนันท์  พุทธภูมิ 

 ๔๒๒ นางสาวสุพิชฌาย์  วงศ์ถีระพงษ์ 

 ๔๒๓ นางสุภชา  ปุญญะสิทธิ์ 

 ๔๒๔ นางสุภลักษณ์  ดียิ่ง 

 ๔๒๕ นางสุภัทรา  อักกะมานัง 

 ๔๒๖ นางสุภาณี  ยังสังข์ 

 ๔๒๗ นางสุภาพ  จันทร์ค าจร 

 ๔๒๘ นางสุภารัตน์  เจียมศักดานุวัฒน์ 

 ๔๒๙ นางสุภาวดี  บุญสกุล 

 ๔๓๐ นางสุมา  ชื่นใจ 

 ๔๓๑ นางสุมามาลย์  เจริญวงศ์ 

 ๔๓๒ นางสุระภา  ไกรเพชร 

 ๔๓๓ นางสุรีย์  พูลสวัสดิ์ 

 ๔๓๔ นางสุรีวรรณ  การค้า 

 ๔๓๕ นางสุเรียน  รัตนวรรณี 

 ๔๓๖ นางสุวดี  ไตรรงค์ 

 ๔๓๗ นางสาวสุวิมล  มายุพัน 

 ๔๓๘ นางสาวเสริมศรี  พรหมมินทร์ 

 ๔๓๙ นางสาวเสาวณีย์  พรรณาภพ 

 ๔๔๐ นางสาวเสาวลักษณ์  พิศนุย 

 ๔๔๑ นางแสงจันทร์  พุทธมนต์สิงห์ 

 ๔๔๒ นางสาวโสภา  ทวีพันธ์ 

 ๔๔๓ นางโสภาวรรณ  จันทร์ฉาย 

 ๔๔๔ นางอดิศร  ฉินสูงเนิน 

 ๔๔๕ นางอนันตพร  ทองพิทักษ์ 

 ๔๔๖ นางอนิสา  พรศิวกุลวงศ์ 

 ๔๔๗ นางอภิญญา  ทองสั้น 

 ๔๔๘ นางอรเนตร  ไชยช่วย 



 หน้า   ๖๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๔๙ นางอรัญญา  รุ่งเรือง 

 ๔๕๐ นางสาวอ้อวดี  สุนทรวิภาต 

 ๔๕๑ นางอังคณา  ภูมิพายัพ 

 ๔๕๒ นางอัจฉรา  ดวงแสง 

 ๔๕๓ นางอัจฉรา  บัณฑิตยานุรักษ์ 

 ๔๕๔ นางอัญชลี  สุดสงวน 

 ๔๕๕ นางอารมณ์  จันทร์ลาม 

 ๔๕๖ นางอาริศรา  เมฆไชยภักดิ์ 

 ๔๕๗ นางอารี  ราชสาร 

 ๔๕๘ นางสาวอารีย์  ไกรทอง 

 ๔๕๙ นางอารีรัตน์  ไตรทาน 

 ๔๖๐ นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล 

 ๔๖๑ นางสาวอ าพร  ด่านคงรักษ์ 

 ๔๖๒ นางสาวอินทิรา  เจียระสุพัฒน์ 

 ๔๖๓ นางอุดม  พยุงวงษ์ 

 ๔๖๔ นางอุดมลักษณ์  ดาราพิสุทธิ์ 

 ๔๖๕ นางอุทัย  ไข่มุกข์ 

 ๔๖๖ นางอุทัยวรรณ  ทองสุข 

 ๔๖๗ นางอุบล  สมท่า 

 ๔๖๘ นางอุษณี  สุนทรภักดี 

 ๔๖๙ นางสาวอุษณี  อออุ่นดี 

 ๔๗๐ นางสาวอุษา  สมคิด 

 ๔๗๑ นางอุษา  สระสมศรี 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกมล  ชัยกันทะ 

 ๒ นายกมลนัทธ์  เจนวาณิชยานนท์ 

 ๓ นายกรวุฒิ  บรรยงวรพินิจ 

 ๔ นายกริชชัย  ศิลปรายะ 

 ๕ นายกริชต์จอมพล  ภูจอมจิตฆ์ 

 ๖ นายกฤตภาส  อัครเศรษฐานนท์ 

 ๗ นายกฤตย์  ไชยวงศ์ 

 ๘ นายกฤษฎา  ชื่นอิ่ม 

 ๙ นายกฤษณะ  ไกยสิทธิ์ 

 ๑๐ นายกฤษดา  สมานหมู่ 

 ๑๑ นายกลยุทธ  กุยุค า 

 ๑๒ นายกัมพล  กลิ่นเก้างิ้ว 

 ๑๓ นายกาญจน์บดี  สุขศรีเบญจพล 

 ๑๔ นายก าธร  ไตรบุญ 

 ๑๕ นายกิจชัย  กุลสัมฤทธิ์ 

 ๑๖ นายกิจพิพัฒน์  ขุ่มด้วง 

 ๑๗ นายกิตติ์ธเนศ  ล้ าเลิศอภิกิตติ์ 

 ๑๘ นายกิตติพงษ์  ภูวิจารย์ 

 ๑๙ นายกิตติภูมิ  นามวงค์ 

 ๒๐ นายกิตติศักดิ์  ศิริเลิศ 

 ๒๑ นายกิติชัย  เกตุวงษา 

 ๒๒ นายกิติเมศวร์  รุ่งธนิเกียรติ 



 หน้า   ๖๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๓ นายกู้เกียรติ  นิ่มเนียม 

 ๒๔ นายกูเซ็ง  ยาวอหะซัน 

 ๒๕ นายเกรียงไกร  วุฒิมานพ 

 ๒๖ นายเกรียงศักดิ์  วงศ์สุกรรม 

 ๒๗ นายเกษม  พงษ์เสน่ห์ 

 ๒๘ นายเกษม  สุขใจ 

 ๒๙ นายเกษม  หมัดคง 

 ๓๐ นายเกียรติคุณ  จันแก่น 

 ๓๑ นายเกียรติชัย  ลออวรากุล 

 ๓๒ นายเกื้อกูล  กุลชุมภู 

 ๓๓ นายโกมุท  ทีฆธนานนท์ 

 ๓๔ นายคงเดช  หรบรรณ์ 

 ๓๕ นายคมณ์  แคนสุข 

 ๓๖ นายคีรีศักดิ์  ร่างเล็ก 

 ๓๗ นายจตุพล  ศรีบัวอ่อน 

 ๓๘ นายจรัญ  เจดีย์รัตน์ 

 ๓๙ นายจรินทร์  สมศรี 

 ๔๐ นายจรินทร์  อิ้วสวัสดิ์ 

 ๔๑ นายจรูญ  เชาวนรังค์ 

 ๔๒ นายจรูญ  โชติประดับ 

 ๔๓ นายจรูญ  ทิมกลับ 

 ๔๔ นายจะกิต  นวลจันทร์ 

 ๔๕ นายจ ารูญ  สายโท 

 ๔๖ นายจติิวัฒนา  ศรีคราม 

 ๔๗ นายเจตนิพิฐ  หล้าประเสริฐ 

 ๔๘ นายเจษฎา  ชังอิน 

 ๔๙ นายเฉลิม  ประสาททอง 

 ๕๐ นายเฉลิมพร  ปิยณรงค์โรจน์ 

 ๕๑ นายชนัฐ  เทศนศิลป์ 

 ๕๒ นายชรินทร์  ไชยะ 

 ๕๓ นายชวน  ฉิมกล่อม 

 ๕๔ นายชวน  บริรักษ์ 

 ๕๕ นายชวิน  พงษ์มา 

 ๕๖ นายชัชวาล  เล็กธ ารง 

 ๕๗ นายชัยมงคล  ไชยรบ 

 ๕๘ นายชัยยศ  ชูชื่น 

 ๕๙ นายชัยยศ  นันทะมีชัย 

 ๖๐ นายชัยยา  ศรีด้วง 

 ๖๑ นายชัยฤทธิ์  จิตสงค์ 

 ๖๒ นายชัยวิรัตน์  ศุภผล 

 ๖๓ นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา 

 ๖๔ นายชาญ  พวงเพ็ชร์ 

 ๖๕ นายชาติ  เงินจังหรีด 

 ๖๖ นายช านาญวิทย์  ศรีสุพล 

 ๖๗ นายชิษณุพงศ์  สุวรรณ 

 ๖๘ นายชูชาติ  สิทธิสาร 

 ๖๙ นายชูศิลป์  ดอนเตาเหล็ก 

 ๗๐ นายเชาวน์ฤทธิ์  ศรีสวัสดิ์ 

 ๗๑ นายเชาวลิต  สาตร์นอก 

 ๗๒ นายเชิด  อินวาทย์ 



 หน้า   ๖๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๗๓ ว่าที่ร้อยต ารวจตรี เชิดชัย  คงวัฒนกุล 

 ๗๔ นายเชิดชัย  คีรีวัชรินทร์ 

 ๗๕ นายโชคดี  อิ้ววังโส 

 ๗๖ นายไชยศักดิ์  จ าลองศุภลักษณ์ 

 ๗๗ นายณรงค์  จุมพล 

 ๗๘ นายณรงค์  นิคมรัตน์ 

 ๗๙ นายณรงค์  รัฐภูมิภักดิ์ 

 ๘๐ นายณรงค์ชัย  วิโรจน์ชีวัน 

 ๘๑ นายณรงค์ศักดิ์  พันชะโก 

 ๘๒ นายณัฏฐ์  ช่างปณีตัง 

 ๘๓ นายณัฐกฤษฏ์  ภูฆัง 

 ๘๔ นายณัฐภูมิ  นนทสิริกุล 

 ๘๕ นายณัฐวุฒิ  พุฒิพงศ์กวิน 

 ๘๖ นายณฐัศักดิ์  จันทโรจวงศ์ 

 ๘๗ นายดนัย  วัฒนปาณี 

 ๘๘ นายดาวเรือง  หากันได้ 

 ๘๙ นายด ารง  สัมฤทธิ์ 

 ๙๐ นายด ารงค์  ทองศรี 

 ๙๑ นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์ 

 ๙๒ นายดิษพล  บุตรดีวงศ์ 

 ๙๓ ว่าที่ร้อยตรี ดุสิต  แสนใจวุฒิ 

 ๙๔ นายเดช  ตะพานบุญ 

 ๙๕ นายต่อพงษ์  ทับทิมโต 

 ๙๖ นายถนอม  ชูสวัสดิ์ 

 ๙๗ นายถาวรณ์  วังส าเภา 

 ๙๘ นายทนงค์  เขียวแก้ว 

 ๙๙ นายทนงศักดิ์  ทวีทอง 

 ๑๐๐ นายทรงเกียรติ  เชาวน์โอภาส 

 ๑๐๑ นายทรงเกียรติ  ลิ้มอรุณรักษ์ 

 ๑๐๒ นายทรงศักดิ์  มิทราวงศ์ 

 ๑๐๓ นายทรงศักดิ์  ศรีสว่างวงค์ 

 ๑๐๔ นายทวีชัย  หาโกสีย์ 

 ๑๐๕ นายทวีป  ทองเทศ 

 ๑๐๖ พันจ่าอากาศเอก ทวีผล  ธรรมานุวงศ์ 

 ๑๐๗ นายทวีสิทธิ์  ฉิ่งแก้ว 

 ๑๐๘ นายทศพล  วงศ์อาษา 

 ๑๐๙ นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์ 

 ๑๑๐ นายธงชัย  ปัญญาทิพย์ 

 ๑๑๑ นายธงชัย  วิชัยดิษฐ 

 ๑๑๒ นายธนศักดิ์  ภูธา 

 ๑๑๓ นายธนศักดิ์  อนันต์เรือง 

 ๑๑๔ นายธนาพร  ศิริมั่น 

 ๑๑๕ นายธนาวุฒิ  ทิมสุวรรณ 

 ๑๑๖ นายธวัช  เทพยุหะ 

 ๑๑๗ นายธวัชชัย  กรรณิการ์ 

 ๑๑๘ นายธวัชชัย  วงศ์อุตส่าห์ 

 ๑๑๙ นายธานินทร์  คงนวล 

 ๑๒๐ นายธิติ  ฤทธิ์นาคา 

 ๑๒๑ นายธีรพัฒน์  ง๊ะสมัน 

 ๑๒๒ ว่าที่ร้อยตรี ธีรยุทธ  ธีระโสพิศ 



 หน้า   ๖๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๒๓ นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม 

 ๑๒๔ นายธีรศักดิ์  จตุพงษ์ 

 ๑๒๕ นายธีรสุทธิ์  ธีร์วัฒนานนท์ 

 ๑๒๖ นายธีระชัย  หงษ์ทอง 

 ๑๒๗ นายธีระพันธ์  หันทยุง 

 ๑๒๘ นายธีระรัตน์  วงษ์จักร 

 ๑๒๙ นายนที  ศรีแย้ม 

 ๑๓๐ นายนพพร  ทองอ่อน 

 ๑๓๑ นายนรสิงห์  อรุณบรรเจิดกุล 

 ๑๓๒ นายนริศ  เจดีย์รัตน์ 

 ๑๓๓ นายนเรต  ศรีเมือง 

 ๑๓๔ นายนัธทวัฒน์  โพธิ์เขียว 

 ๑๓๕ นายนันทวัฒน์  แหวนเพ็ชร 

 ๑๓๖ นายนิคม  แก้วม่วง 

 ๑๓๗ นายนิติศักดิ์  สมอารยพงศ์ 

 ๑๓๘ นายนิพนธ์  ชุมพร 

 ๑๓๙ นายนิพัฒน์  พรเรืองวงศ์ 

 ๑๔๐ นายนิรันดร์  ด่านไพบูลย์ 

 ๑๔๑ นายนุวัฒน์  อุทารสวัสดิ์ 

 ๑๔๒ นายบวร  ชูไกรลาศ 

 ๑๔๓ นายบาฮารี  มะดาอู 

 ๑๔๔ นายบุญเทียน  จันสุข 

 ๑๔๕ นายบุญธรรม  เทพพิชัย 

 ๑๔๖ นายบุญยัง  ทองสุทธิ์ 

 ๑๔๗ นายบุญยัง  พงษ์เรื่อง 

 ๑๔๘ นายบุญเรือง  แสนโคตร 

 ๑๔๙ นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ 

 ๑๕๐ นายปกฤษณ์  ค าเหลือง 

 ๑๕๑ นายปติ  แสนทวีสุข 

 ๑๕๒ นายประกอบ  นิละปะกะ 

 ๑๕๓ นายประจบ  พุทธ์เจริญ 

 ๑๕๔ นายประจวบ  ชูจิตร 

 ๑๕๕ นายประจักร์  สินเมือง 

 ๑๕๖ นายประชารัตน์  โนนทนวงษ์ 

 ๑๕๗ นายประดิษฐ์  ประสิทธิศิลป์ชัย 

 ๑๕๘ นายประเด็จ  แสนเมืองแก้ว 

 ๑๕๙ นายประทีป  พยัพเดช 

 ๑๖๐ นายประมูล  อุ่นเรือน 

 ๑๖๑ นายประวิศ  คงมี 

 ๑๖๒ นายประสงค์  เรือนสอน 

 ๑๖๓ นายประเสริฐ  สุขคะโต 

 ๑๖๔ นายประเสริฐ  สุภัครพงษ์กุล 

 ๑๖๕ นายประเสริฐศักดิ์  สมจิตต์ 

 ๑๖๖ เรือตรี ปราโมทย์  ทับทิม 

 ๑๖๗ นายปรีชา  ชูสกุล 

 ๑๖๘ นายปรีชา  แดงแสงทอง 

 ๑๖๙ นายปัญญา  ปานแก้ว 

 ๑๗๐ นายผจญ  ฐิตะรังษี 

 ๑๗๑ นายพงษ์พิมล  ค าลอย 

 ๑๗๒ นายพงษ์ศักดิ์  กวีนันทชัย 



 หน้า   ๖๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๗๓ นายพจน์  แก้วสวรรค์ 

 ๑๗๔ นายพชรพงศ์  วงศ์ค ามา 

 ๑๗๕ นายพนมไพร  ค าขจร 

 ๑๗๖ นายพนมไพร  ปารมี 

 ๑๗๗ นายพรชัย  บัวเรือง 

 ๑๗๘ นายพรเทพ  กฤษมานิต 

 ๑๗๙ นายพรเทพ  ทรัพย์อัมพร 

 ๑๘๐ นายพัฒนา  ราชกรม 

 ๑๘๑ นายพัสกร  พอใจ 

 ๑๘๒ นายพิชิฏฏ์  ชิดไพฑูรย์ 

 ๑๘๓ นายพิชิต  จรูญกิจพิศาล 

 ๑๘๔ นายพินิจ  จริตรัมย์ 

 ๑๘๕ ว่าที่พันตรี พิศาล  วรจักร์ 

 ๑๘๖ นายพิษณุ  เจริญเนตรกุล 

 ๑๘๗ นายพิสิษฐ์  ค าเพราะ 

 ๑๘๘ นายพูลศักดิ์  พงษ์พิพัฒน์วัฒนา 

 ๑๘๙ นายไพฑูรย์  ขันแก้ว 

 ๑๙๐ นายไพทูรย์  เหลืองอิงคะสุต 

 ๑๙๑ นายไพโรจน์  รังสินธุ์ 

 ๑๙๒ นายไพโรจน์  สุคนธสาคร 

 ๑๙๓ นายไพศาล  สีนาคล้วน 

 ๑๙๔ นายภัควัฒน์  พลายละหาร 

 ๑๙๕ นายภิรมย์  ทองคุ้ม 

 ๑๙๖ นายภูธร  ฉวีวงค์ 

 ๑๙๗ นายภูมิศร์  จีนาวงศ์ 

 ๑๙๘ นายภูวนารถ  สุภาพเพชร 

 ๑๙๙ นายมนต์ชัย  บุตรมะรัถยา 

 ๒๐๐ นายมนต์ชัย  พรหมดี 

 ๒๐๑ นายมนตรี  หมวกไสว 

 ๒๐๒ นายมานพ  เกิดแดง 

 ๒๐๓ นายมานพ  ช่องตะคุ 

 ๒๐๔ นายมานพ  มีชูจิตร์ 

 ๒๐๕ นายมานพ  สารสุข 

 ๒๐๖ นายมานพ  หนูสอน 

 ๒๐๗ นายมานิตย์  พรามชูบัว 

 ๒๐๘ นายมาโนช  ชูจาด 

 ๒๐๙ นายมาโนช  ไวว่อง 

 ๒๑๐ ว่าที่ร้อยตรี เมธาศิน  สมอุ่มจารย์ 

 ๒๑๑ นายยงยุทธ  ชัยทอง 

 ๒๑๒ นายย่ิงศักดิ์  จันทนเสถียร 

 ๒๑๓ นายยุทธชัย  เพชรรักษ์ 

 ๒๑๔ นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ 

 ๒๑๕ นายเยี่ยม  วรอินทร์ 

 ๒๑๖ นายโยธิน  เดือนจ ารูญ 

 ๒๑๗ นายรณยุทธ  หอมหวล 

 ๒๑๘ นายรักษ์สิทธิ์  เจริญหิรัญ 

 ๒๑๙ นายรักสันติ์  ยางธิสาร 

 ๒๒๐ นายรังษี  หลิมก าเหนิด 

 ๒๒๑ นายรังสรรค์  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 

 ๒๒๒ นายรัชตะวงศ์  คนมั่น 



 หน้า   ๗๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๒๓ นายรามิล  พัฒนมงคลเชฐ 

 ๒๒๔ นายราวี  โม้ลา 

 ๒๒๕ ว่าที่ร้อยตรี รุ่ง  เมฆสุทัศน์ 

 ๒๒๖ นายรุ่งโรจน์  พิศาลรัตนคุณ 

 ๒๒๗ นายรุ่งสวัสดิ์  มณีวงษ์ 

 ๒๒๘ นายเรืองระวี  จันทนาม 

 ๒๒๙ นายเรืองศักดิ์  เสนาะเสียง 

 ๒๓๐ นายล าดวน  บุญมา 

 ๒๓๑ นายล าภึง  ภุมรา 

 ๒๓๒ นายวรวิทย์  บุรณศิริ 

 ๒๓๓ นายวสวัตติ์  เอี่ยมทอง 

 ๒๓๔ นายวสันต์  จุลเจือ 

 ๒๓๕ นายวัชรวิชย์  สุขวัฒนาภิรมย์ 

 ๒๓๖ นายวัฒนา  เตชะโกมล 

 ๒๓๗ นายวัฒนา  บุญชัด 

 ๒๓๘ นายวันชัย  จงสุทธานามณี 

 ๒๓๙ นายวันชัย  สุมโนจิตราภรณ์ 

 ๒๔๐ นายวัลลภ  วรรณสิทธิพันธุ์ 

 ๒๔๑ นายวิชญ์ธวัช  อัจฉริยฉัตรา 

 ๒๔๒ นายวิชัย  ทัดเทียม 

 ๒๔๓ นายวิชัย  พรกระแส 

 ๒๔๔ นายวิชิต  ทองปาน 

 ๒๔๕ นายวิชิต  ลือพืช 

 ๒๔๖ นายวิชิต  ศรีโลห้อ 

 ๒๔๗ นายวิเชียร  จันทร์ศิริ 

 ๒๔๘ นายวิเชียร  เจริญสันต์ 

 ๒๔๙ นายวิเชียร  นุ้ยเย็น 

 ๒๕๐ ว่าที่ร้อยเอก วิทยา  เครือทอง 

 ๒๕๑ นายวิทยา  ผุดผ่อง 

 ๒๕๒ นายวิทยา  ภูโยสาร 

 ๒๕๓ นายวินัย  ไชยลาภ 

 ๒๕๔ เรือโท วิรัตน์  โอฐน้อย 

 ๒๕๕ นายวิรัติ  นาคนชม 

 ๒๕๖ นายวิโรจน์  นิไทรโยค 

 ๒๕๗ นายวิษณุ  วิทยวราวัฒน์ 

 ๒๕๘ นายวีรพงษ์  พงษ์บุญ 

 ๒๕๙ นายวีระ  เพชรเรืองแสงชัย 

 ๒๖๐ นายวีระชาติ  สานุสันต์ 

 ๒๖๑ นายวีระพงษ์  มาสินธุ์ 

 ๒๖๒ นายวุฒิชัย  บ ารุงรัตน์ 

 ๒๖๓ นายวุฒิชัย  วงค์ปัญโญ 

 ๒๖๔ นายเวนิต  วัฒนธ ารงค์ 

 ๒๖๕ นายศตพงษ์  สุนทรารักษ์ 

 ๒๖๖ นายศรชัย  เข้มแข็ง 

 ๒๖๗ นายศรีศักดิ์  สังข์เฉย 

 ๒๖๘ นายศิริชัย  นัครา 

 ๒๖๙ นายศิริยศ  เหลี่ยมสิงขร 

 ๒๗๐ นายศึก  ลูกอินทร์ 

 ๒๗๑ ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย  ทานะขันธ์ 

 ๒๗๒ นายศุภชัย  ศรีงาม 



 หน้า   ๗๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๗๓ นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม 

 ๒๗๔ นายสงกรานต์  สายรัตน์ 

 ๒๗๕ นายสง่า  ทองนพคุณ 

 ๒๗๖ ว่าที่พันตรี สถาพร  แจ้งจ ารัส 

 ๒๗๗ จ่าเอก สนิท  ศรีอุ่นศรี 

 ๒๗๘ นายสมเกียรติ  ศิริตัน 

 ๒๗๙ พันจ่าเอก สมชัย  ศิริสมบัติ 

 ๒๘๐ นายสมชัย  อ านวยประเสริฐ 

 ๒๘๑ นายสมชาติ  ประสมเพ็ชร์ 

 ๒๘๒ นายสมชาย  เจนวณิชย์วิบูลย์ 

 ๒๘๓ นายสมชาย  ม่วงไทย 

 ๒๘๔ นายสมชาย  สีวะรมย์ 

 ๒๘๕ นายสมชาย  เอี่ยมเอิบ 

 ๒๘๖ นายสมไช  เสียงใหญ่ 

 ๒๘๗ นายสมนึก  เกียรติการัณย์ 

 ๒๘๘ นายสมบัติ  บินตะคุ 

 ๒๘๙ นายสมบูรณ์  สุธีระกูล 

 ๒๙๐ นายสมพงษ์  ภิรมย์ชม 

 ๒๙๑ นายสมพร  เตชะอุ๊ด 

 ๒๙๒ นายสมพร  เล็กอุทัยพานิช 

 ๒๙๓ นายสมภพ  สังข์สุวรรณ 

 ๒๙๔ นายสมยศ  โชคสถาพร 

 ๒๙๕ นายสมยศ  นามพุทธา 

 ๒๙๖ นายสมยศ  แย้มนิยม 

 ๒๙๗ นายสมยศ  สารแขวีระกุล 

 ๒๙๘ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์  จันลาภ 

 ๒๙๙ นายสมศักดิ์  ปรางค์วิเศษ 

 ๓๐๐ นายสมศักดิ์  วิไลแก้ว 

 ๓๐๑ นายสมศักดิ์  อุ่นบุญเรือง 

 ๓๐๒ นายสมอง  กันเทพา 

 ๓๐๓ นายสมัย  วงศ์ษาพาน 

 ๓๐๔ นายสมาน  รังกลาง 

 ๓๐๕ นายสมิต  เสริมนิภารัตน์ 

 ๓๐๖ นายสวัสดิ์  เจียมใจ 

 ๓๐๗ นายสว่าง  ดีมา 

 ๓๐๘ นายสังเวียน  สายใหม 

 ๓๐๙ นายสัญจิต  พวงนาค 

 ๓๑๐ นายสันติ  ขามวิเศษ 

 ๓๑๑ นายสันติภาพ  เรืองริวงศ์ 

 ๓๑๒ นายสันตีรณะ  นามวงษา 

 ๓๑๓ นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ 

 ๓๑๔ พันจ่าเอก สาคร  สิทธิศักดิ์ 

 ๓๑๕ นายสาธิต  ปัดถาเดช 

 ๓๑๖ นายสาธิต  อ่อนน้อม 

 ๓๑๗ นายสายยันต์  ภิรมย์กิจ 

 ๓๑๘ นายสาโรจน์  ไชยมาตร 

 ๓๑๙ นายส าเนียง  สิมมาวัน 

 ๓๒๐ นายส าเริง  จันชุม 

 ๓๒๑ นายสิทธิชัย  เพียรสุขเวช 

 ๓๒๒ นายสินศักดิ์ชัยเดช  บรรยงค์ 



 หน้า   ๗๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๒๓ นายสุกิจ  กันติเกตุ 

 ๓๒๔ นายสุจริต  บูรณ์โภคา 

 ๓๒๕ นายสุชาติ  บูรณ์เจริญ 

 ๓๒๖ นายสุทธิศักดิ์  เจริญเรืองทรัพย ์

 ๓๒๗ นายสุทัศน์  ยอดรัก 

 ๓๒๘ นายสุธา  ประภาพิมล 

 ๓๒๙ นายสุธีร์  สุขฟอง 

 ๓๓๐ นายสุนทร  เพ็ชรคง 

 ๓๓๑ นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ 

 ๓๓๒ นายสุพจน์  กองแก้ว 

 ๓๓๓ นายสุพจน์  อินทร์แสง 

 ๓๓๔ นายสุภาพ  สุพศินญ์ 

 ๓๓๕ นายสุรชัย  ไตรรงค์ 

 ๓๓๖ ว่าที่ร้อยตรี สุรชัย  ปานเทศ 

 ๓๓๗ นายสุรพงษ์  ด้วงทอง 

 ๓๓๘ นายสุรพงษ์  ทิชาชาติ 

 ๓๓๙ นายสุรพงษ์  วงศ์สุทธาวาส 

 ๓๔๐ นายสุรพล  เจริญภูมิ 

 ๓๔๑ นายสุรพล  แทนเต 

 ๓๔๒ นายสุรพล  พันธุ์ทอง 

 ๓๔๓ นายสุรภีร์  ค่ายหนองสวง 

 ๓๔๔ นายสุรศักดิ์  ภาคเจริญ 

 ๓๔๕ สิบเอก สุระศักดิ์  คราวจันทึก 

 ๓๔๖ นายสุรินทร์  ค าสิน 

 ๓๔๗ นายสุรินทร์  จันทบูรณ์ 

 ๓๔๘ นายสุวรรณ์  โมรา 

 ๓๔๙ นายสุวัฒน์  บุญเรือง 

 ๓๕๐ นายสุวิชชา  เพ็งไพบูลย์ 

 ๓๕๑ นายสุวิชา  ดิเรกโภค 

 ๓๕๒ นายสุวิชา  สุภามา 

 ๓๕๓ นายสุวิทย์  แสงสีจันทร์ 

 ๓๕๔ นายเสงี่ยม  ไกรทอง 

 ๓๕๕ นายเสน่ห์  สุวรรณโชติ 

 ๓๕๖ สิบต ารวจโท เสน่ห์  อินการทุม 

 ๓๕๗ นายเสริมชัย  ลี้เขียววงศ์ 

 ๓๕๘ นายเสรี  แก้วเขียวงาม 

 ๓๕๙ นายเสวียน  สุวรรณภักดี 

 ๓๖๐ นายแสวง  ส าราญดี 

 ๓๖๑ นายโสภณ  ทรงรูป 

 ๓๖๒ นายโสภณ  หาญอยู่คุ้ม 

 ๓๖๓ นายไสว  ตราศรี 

 ๓๖๔ นายไสว  โพธิ์วิเชียร 

 ๓๖๕ ว่าที่ร้อยโท หาญณรงค์  เกิดคล้าย 

 ๓๖๖ นายอดิศักดิ์  ทองจันทร์แก้ว 

 ๓๖๗ นายอดิศักดิ์  รุ่งโรจน์ 

 ๓๖๘ นายอดุลย์  เครือยศ 

 ๓๖๙ นายอธิคม  ธรรมประกอบ 

 ๓๗๐ นายอธิพัชญ์  พันธ์จินาธนกุล 

 ๓๗๑ นายอนันต์  ถ้ าทอง 

 ๓๗๒ นายอนันต์  ทองอุ่น 



 หน้า   ๗๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๗๓ นายอนุกุล  จันทรจิต 

 ๓๗๔ นายอนุพล  มาตย์นอก 

 ๓๗๕ นายอนุวัตร  ทองค า 

 ๓๗๖ นายอนุสิฏฐ์  กิจวิสาละ 

 ๓๗๗ นายอภิชัย  เอี่ยมส าลี 

 ๓๗๘ นายอภิชาติ  ชาญธีระวัฒนา 

 ๓๗๙ นายอภิชาติ  วิศิษฐารักษ์ 

 ๓๘๐ นายอภิรักษ์  นาคฤทธิ์ 

 ๓๘๑ นายอภิรักษ์  วระกุล 

 ๓๘๒ นายอมร  กีรติสุนทร 

 ๓๘๓ นายอรุณ  คุ้มหุ่น 

 ๓๘๔ นายอัครเดช  เคหาไสย 

 ๓๘๕ นายอัครเดช  ทองใจสด 

 ๓๘๖ นายอัครเดช  วันไชยธนวงศ์ 

 ๓๘๗ นายอัครพงศ์  ภูติยา 

 ๓๘๘ นายอังสอหรี  และสุม 

 ๓๘๙ นายอาคม  มณีอินทร์ 

 ๓๙๐ นายอาคม  อุดชาชน 

 ๓๙๑ นายอาทิตย์  นามบุตร 

 ๓๙๒ ว่าที่ร้อยตรี อานนท์  กระบอกโท 

 ๓๙๓ นายอานนท์  สงวนวงษ์ 

 ๓๙๔ นายอาราม  สุวรรณชัยรบ 

 ๓๙๕ นายอ านาจ  บัวหลวง 

 ๓๙๖ นายอ านาจ  หาญสงคราม 

 ๓๙๗ นายอิทธิชัย  ชูเรณู 

 ๓๙๘ นายอินทร์ศร  พรหมมินทร์ 

 ๓๙๙ นายอินศร  อุ่นใจ 

 ๔๐๐ นายอุดม  นาคบุตร 

 ๔๐๑ นายเอกชัย  ตองอบ 

 ๔๐๒ นายเอกพร  ทองส่งโสม 

 ๔๐๓ นางกนกนันท์  รัศมีแพทย์ 

 ๔๐๔ นางสาวกนกวรรณ  ไข่แก้ว 

 ๔๐๕ นางกนกวรรณ  ภาณุทัต 

 ๔๐๖ นางสาวกมลเนตร  ค าไสย์ 

 ๔๐๗ นางกรวิกา  อินทศร 

 ๔๐๘ นางกรองแก้ว  ศิรินคร 

 ๔๐๙ นางกฤษณพร  โลหะวิจารณ์ 

 ๔๑๐ นางสาวกัญจนฉัตร  กันจินะ 

 ๔๑๑ นางกัญจนา  จันทะไพร 

 ๔๑๒ นางกัญจนา  ศิริพฤกษ์ 

 ๔๑๓ นางกัญญา  สายน้อย 

 ๔๑๔ นางกัญญาพัชร  คงคาสุริฉาย 

 ๔๑๕ นางกัญศรี  มณีรอด 

 ๔๑๖ นางสาวกันทิมา  จันทร์สิทธิ์ 

 ๔๑๗ นางสาวกัลยา  พินเศษ 

 ๔๑๘ นางสาวกาญจนา  กฐินใหม่ 

 ๔๑๙ นางกาญจนา  เพียงกระโทก 

 ๔๒๐ นางสาวกาญจนา  เอี่ยมโพธิ์ทอง 

 ๔๒๑ นางกาญจนาวดี  สุวรรณพนัง 

 ๔๒๒ นางกิ่งกาญจน์  ตรีเมฆ 



 หน้า   ๗๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๒๓ นางกิ่งกาญจน์  อังกสิทธิ์ 

 ๔๒๔ นางกิ่งแก้ว  ใหม่สุวรรณ 

 ๔๒๕ นางกิตติรัตน์  สุวรรณรัตน์ 

 ๔๒๖ นางกิติชา  ธานีเนียม 

 ๔๒๗ นางกิติยา  หวังสุข 

 ๔๒๘ นางกุลรัศมิ์  แพบัว 

 ๔๒๙ นางกุหลาบ  บุญบุรี 

 ๔๓๐ นางเกตุมณี  แซงบุญเรือง 

 ๔๓๑ นางเกศกนก  อินแปง 

 ๔๓๒ นางสาวเกศสุดา  ธรรมส าโรง 

 ๔๓๓ นางเกศสุดา  เลือดกระโทก 

 ๔๓๔ นางเกษมณี  ขัติยะ 

 ๔๓๕ นางสาวเกษราภรณ์  วงค์ก่อ 

 ๔๓๖ นางเกื้อกูล  พิธีรัตนานนท์ 

 ๔๓๗ นางขนิษฐา  โพธิสินธุ์ 

 ๔๓๘ นางคณิตา  ราษฎร์นุ้ย 

 ๔๓๙ นางสาวคนึงนิจ  เส้งวั่น 

 ๔๔๐ นางคมเนตร  เรืองวิริยะชัย 

 ๔๔๑ นางจงกล  สังข์ทอง 

 ๔๔๒ นางจตุพร  แก้วเนิน 

 ๔๔๓ นางจตุพร  ใจตุ้ย 

 ๔๔๔ นางจรรยา  ชูเกษ 

 ๔๔๕ นางจรรยา  ปากหวาน 

 ๔๔๖ นางจรรยาพันธุ์  สุขรังสิเสรี 

 ๔๔๗ นางสาวจริยา  เจริญยศ 

 ๔๔๘ นางสาวจริยา  รวยสวัสดิ์ 

 ๔๔๙ นางจวบจิตร  รุ่งโรจน์ 

 ๔๕๐ นางจันท์ทกานต์  เจริญผล 

 ๔๕๑ นางจันทร์เพ็ญ  เจนกิจณรงค์ 

 ๔๕๒ นางจันทรา  สืบอ่ า 

 ๔๕๓ นางจารีย์  ขุนช านาญ 

 ๔๕๔ นางจารึก  ช่วยสังข์ 

 ๔๕๕ นางจ าเนียร  สุกาญจนะ 

 ๔๕๖ นางจ ารัส  นวลมา 

 ๔๕๗ นางจิตตานาถ  ปลอดสกุล 

 ๔๕๘ นางจินดา  จันทวิสูตร์ 

 ๔๕๙ นางจินดา  ถนอมรอด 

 ๔๖๐ นางจินตนา  ทุ่งเก้า 

 ๔๖๑ นางจินตนา  ผายพิมาย 

 ๔๖๒ นางสาวจิรประภา  โพจะโป๊ะ 

 ๔๖๓ นางจิราธร  มูลเสนา 

 ๔๖๔ นางสาวจิราภรณ์  บุญณรงค์ 

 ๔๖๕ นางจีรวัฒน์  อาจจินดา 

 ๔๖๖ นางจุรีรักษ์  รัตนพร 

 ๔๖๗ นางจุไรรัตน์  ปรากฎมาก 

 ๔๖๘ นางจุไรรัตน์  รัฐภูมิภักดิ์ 

 ๔๖๙ นางสาวจุไรรัตน์  ศรีเอี่ยมสะอาด 

 ๔๗๐ นางจุลจิรา  ชดพรมราช 

 ๔๗๑ นางจุลจิฬา  กลิ่นสุมาลย์ 

 ๔๗๒ นางจุฬาภรณ์  จันทนา 



 หน้า   ๗๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๗๓ นางเจนจิรา  ศรีนา 

 ๔๗๔ นางเจียมใจ  ธรรมพิชัย 

 ๔๗๕ นางฉลอง  สิงหะ 

 ๔๗๖ นางฉัตรนัฌฌา  พิทักษ์วงศ์ 

 ๔๗๗ นางชณิดา  โคลงชัย 

 ๔๗๘ นางชนาธินาถ  ชีโพธิ์ 

 ๔๗๙ นางชบา  มหาโชติ 

 ๔๘๐ นางชลิตา  นามสมบูรณ์ 

 ๔๘๑ นางชวนพิศ  เตโชนุภาพ 

 ๔๘๒ นางช่อเอื้อง  ฤกษ์รุจิพิมล 

 ๔๘๓ นางชัญญา  ค าสาลีรักษ์ 

 ๔๘๔ นางสาวชุตินันท์  โภคาวัฒนานุรักษ์ 

 ๔๘๕ นางสาวชุติมา  ทองศักดิ์ 

 ๔๘๖ นางซัลวานา  ราชมุกดา 

 ๔๘๗ นางญาณิศา  วิลาวรรณ์ 

 ๔๘๘ นางญาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๔๘๙ นางฐิตารีย์  ปัจจุสานนท์ 

 ๔๙๐ นางฐิติยา  จันทร์ชัยภูมิ 

 ๔๙๑ นางฐิติรัตน์  เอื้อสกุลมงคล 

 ๔๙๒ นางณภัค  ถิรญาธรณ์ 

 ๔๙๓ นางณภัค  ปิยภัทร์กิติ 

 ๔๙๔ นางสาวณภัทร  วิทยาทันต์ 

 ๔๙๕ นางณัฏฐนิช  อันปัญญา 

 ๔๙๖ นางสาวณัฏฐิกา  จ าปาแก้ว 

 ๔๙๗ นางณัฐกานต์  นฤมล 

 ๔๙๘ นางณัฐชยา  ทองอนันต์ 

 ๔๙๙ นางสาวณัฐฐิรา  บุญฒิไพโรจน์ 

 ๕๐๐ นางณัฐติกานต์  จันทร์หวร 

 ๕๐๑ นางณัฐธยาน์  รังกลาง 

 ๕๐๒ นางณัฐพร  บุณยะวัน 

 ๕๐๓ นางณิชชยา  ศรีหะรัญ 

 ๕๐๔ นางณิชากานต์  เอี่ยมต่อม 

 ๕๐๕ นางสาวณิชารีย์  นาวาแก้ว 

 ๕๐๖ นางณีรรัตน์  จันทร์เจริญ 

 ๕๐๗ นางดนยา  เจะอารง 

 ๕๐๘ นางดวงจันทร์  เถาวัลย์ 

 ๕๐๙ นางดวงจันทร์  ทองกระสัน 

 ๕๑๐ นางสาวดวงเดือน  ชาวรัตนพันธุ์ 

 ๕๑๑ นางดารา  นาเมืองรักษ์ 

 ๕๑๒ นางดารุณี  เดชยศดี 

 ๕๑๓ นางดุษฎี  ปิดตะคุ 

 ๕๑๔ นางตรึงใจ  สีหะมงคล 

 ๕๑๕ นางตฤณกร  พวงวรินทร์ 

 ๕๑๖ นางทวาย  อินต๊ะนันต์ 

 ๕๑๗ นางทศพรรณ  จันทา 

 ๕๑๘ นางทองสุข  ชูเชิด 

 ๕๑๙ นางทับทิม  อินทร์ปัญญา 

 ๕๒๐ นางทัศนี  พนมสารนรินทร์ 

 ๕๒๑ นางทัศนีย์  ชูเฉลิม 

 ๕๒๒ นางทัศนีย์  ธานีรัตน์ 



 หน้า   ๗๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕๒๓ นางทิพรวี  รัตนรังสรรค์ 

 ๕๒๔ นางทิวา  นันท์ตา 

 ๕๒๕ นางทิวาพร  มิทราวงศ์ 

 ๕๒๖ นางเทวา  ตั้งวานิชกพงษ์ 

 ๕๒๗ นางเทียมใจ  ศุภมาตร 

 ๕๒๘ นางธนัชพร  โอวรารินท์ 

 ๕๒๙ นางธนานันต์  ทิพย์ทอง 

 ๕๓๐ นางธนิดา  ต้นทอง 

 ๕๓๑ นางธนิดา  มณทิพย์ 

 ๕๓๒ นางสาวธรรณกมล  แก้วบ่อ 

 ๕๓๓ นางธัชชาภรณ์  คินดอนทราย 

 ๕๓๔ นางธัญภัส  ก าเหนิดแจ้ง 

 ๕๓๕ นางธัญมัย  ปรัชญาวุฒิรัตน์ 

 ๕๓๖ นางธัญรัค  สินทวี 

 ๕๓๗ นางธัญลักษณ์  เกวขุนทด 

 ๕๓๘ นางธัญวรัตม์  โคตรบรม 

 ๕๓๙ นางธันวา  เกียรติการัณย์ 

 ๕๔๐ นางสาวธิดา  ไกรนรา 

 ๕๔๑ นางธิดา  คีรีนารถ 

 ๕๔๒ นางนงคราญ  สุคนธสาคร 

 ๕๔๓ นางนงลักษณ์  ช้างสาร 

 ๕๔๔ นางนนทิยา  แย้มยงวรยุทธ 

 ๕๔๕ นางนภัสสร  อุทัยรัตน์ 

 ๕๔๖ นางนภาพร  พฤกษ์พิพัฒน์เมธ 

 ๕๔๗ นางสาวนภาพร  วรรณทอง 

 ๕๔๘ นางนภาพร  ศรีมรกต 

 ๕๔๙ นางสาวนริชยา  โกษาแสง 

 ๕๕๐ นางนริศรา  นามพุทธา 

 ๕๕๑ นางสาวนฤภร  ปัญญาศรีเลิศ 

 ๕๕๒ นางนฤมล  แป้นกลัด 

 ๕๕๓ นางสาวนวลจันทร์  เสมาขันธ์ 

 ๕๕๔ นางนวลละออง  จิรานันท์สิริ 

 ๕๕๕ นางสาวนันท์นภัส  รักษาอ านาจ 

 ๕๕๖ นางนันท์นภัส  วชิราภากร 

 ๕๕๗ นางนัยนา  อังคุตรานนท์ 

 ๕๕๘ นางนารี  จูงจิตรด ารงค์ 

 ๕๕๙ นางสาวน้ าทิพย์  สิงห์ตาก้อง 

 ๕๖๐ นางนิกร  ประวันตา 

 ๕๖๑ นางนิตยา  ทองนุ่น 

 ๕๖๒ นางนิตยา  ธุระกิจ 

 ๕๖๓ นางนิตยา  ศรีเมือง 

 ๕๖๔ นางนิภา  ดอกพิกุล 

 ๕๖๕ นางนิภา  พรหมเทศ 

 ๕๖๖ นางนิภาพร  จิตรสุวรรณ 

 ๕๖๗ นางสาวนิ่มนวล  ศรีลุนช่าง 

 ๕๖๘ นางนิฤมน  งามจตุรวรรณ 

 ๕๖๙ นางนิลุบล  ภูมิพัชรไชวงศ์ 

 ๕๗๐ นางนิศราวดี  อรุณพันธ์ 

 ๕๗๑ นางสาวนุชธิดา  เทพลิขิตกุล 

 ๕๗๒ นางนุญาติ  ศรีด้วง 



 หน้า   ๗๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕๗๓ นางสาวนุสรณ์จิต  ธรรมศิริ 

 ๕๗๔ นางนุสรา  ยันตรโกวิท 

 ๕๗๕ นางเนตรนภา  นิชานนท์ 

 ๕๗๖ นางเนติกานต์  สุวรรณเพ็ชร 

 ๕๗๗ นางเนาวรัชต์  แก่นทน 

 ๕๗๘ นางเนาวรัตน์  วิชาหาร 

 ๕๗๙ นางเนื่องนิตย์  พาลี 

 ๕๘๐ นางสาวบงกช  ศักดิ์ศรี 

 ๕๘๑ นางบรรจง  หงษ์ฤทัย 

 ๕๘๒ นางบังอร  บุญทิพย์ 

 ๕๘๓ นางบังอร  บุตรมะรัถยา 

 ๕๘๔ นางสาวบังอร  พรหมมินทร์ 

 ๕๘๕ นางบังอร  ไม้ส้มซ่า 

 ๕๘๖ นางบังอร  อาจวิชัย 

 ๕๘๗ นางบุญญา  กลิ่นจันทร์ 

 ๕๘๘ นางบุญธรรม  รุ่งเรือง 

 ๕๘๙ นางบุญศิริ  ภูชาบุตร 

 ๕๙๐ นางบุญสิตา  ขันธะวินะหุ 

 ๕๙๑ นางบุณยานุช  นุชสาย 

 ๕๙๒ นางบุรีรัตน์  ชวนงูเหลือม 

 ๕๙๓ นางสาวบุศราคัม  พุ่มจันทร์ 

 ๕๙๔ นางบุษบัน  ทั่วจบ 

 ๕๙๕ นางบุษบา  สหกิจวัฒนา 

 ๕๙๖ นางบุษรากร  ทิมะวงศ์ 

 ๕๙๗ นางบุษวรรณ  เชื้อชะเอม 

 ๕๙๘ นางเบญจนุช  รัตนมณี 

 ๕๙๙ นางเบญจพร  ตาทอง 

 ๖๐๐ นางเบ็ญจมาศ  พยัคฆ์เกษม 

 ๖๐๑ นางเบ็ญจวรรณ  กางกรณ์ 

 ๖๐๒ นางเบ็ญจา  ธนประสิทธิ์พัฒนา 

 ๖๐๓ นางเบญญาภา  มณีโชติ 

 ๖๐๔ นางปกิตตา  จันทร์เทพ 

 ๖๐๕ นางปทิตตา  ไมรินทร์ 

 ๖๐๖ นางประดับ  แสงค าไพ 

 ๖๐๗ นางประถม  ปราเวช 

 ๖๐๘ นางประทุมทิพย์  ไพเราะ 

 ๖๐๙ นางประนอม  หันทยุง 

 ๖๑๐ นางประไพ  ค ากายปรง 

 ๖๑๑ นางประไพ  พลศร 

 ๖๑๒ นางประไพศรี  บัวจะโป๊ะ 

 ๖๑๓ นางประไพศรี  เศิกศิริ 

 ๖๑๔ นางประสิทธิ์  ศรีสาพันธ์ 

 ๖๑๕ นางปรางค์ทอง  หงษ์ทอง 

 ๖๑๖ นางสาวปราณปวีณ์  คุ้มบ้าน 

 ๖๑๗ นางปรียา  โกละกะ 

 ๖๑๘ นางสาวปัญจภัทร  หวัดสูงเนิน 

 ๖๑๙ นางปานจิต  แสนจันทร์ 

 ๖๒๐ นางปานดวงใจ  เนาวพันธุ์กุล 

 ๖๒๑ นางปานทิพย์  โจมฤทธิ์ 

 ๖๒๒ นางปาริชาติ  พลศิริ 



 หน้า   ๗๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๒๓ นางสาวปาริมา  พันธิตรา 

 ๖๒๔ นางปารีณา  ศิริพูล 

 ๖๒๕ นางปิ่นแก้ว  พลบูรณ์ศรี 

 ๖๒๖ นางสาวปิยดา  ธนะนิมิตร 

 ๖๒๗ นางปุญชรัศมิ์  สุพิพัฒนโมลี 

 ๖๒๘ นางปุญชรัสมิ์  ตันติศิรินทร์ 

 ๖๒๙ นางปุณณภา  เจนธนยุทธ์ 

 ๖๓๐ นางปุณยนุช  แสนสิงห์ 

 ๖๓๑ นางปุณยวีร์  มุมไธสง 

 ๖๓๒ นางปุณยาพร  แสนศรีจันทร์ 

 ๖๓๓ นางสาวผกามาศ  เทียนงาม 

 ๖๓๔ นางสาวผุสดี  โพธิ์หลวง 

 ๖๓๕ นางพจนี  เอี่ยมใส 

 ๖๓๖ นางพนิดา  ยอดราช 

 ๖๓๗ นางพรทิพภา  แก่นเรือง 

 ๖๓๘ นางพรทิพย์  พันธุ์เจริญ 

 ๖๓๙ นางพรทิพย์  วิชญากร 

 ๖๔๐ นางพรทิพย์  เหล่าทองมีสกุล 

 ๖๔๑ นางพรนิภา  ฉะกระโทก 

 ๖๔๒ นางพรเพ็ญ  สมบัติมาก 

 ๖๔๓ นางสาวพรรณงาม  โควานนท์ 

 ๖๔๔ นางพรรณทิพย์  คณะเทศ 

 ๖๔๕ นางพรรณมาส  พรมพิลา 

 ๖๔๖ นางสาวพรรณวิไล  งานดี 

 ๖๔๗ นางพรรณี  พาชื่น 

 ๖๔๘ นางพรรณี  สุ่มมาตย์ 

 ๖๔๙ นางพรสิทธิ์  ลาภบุญเรือง 

 ๖๕๐ นางพวงทิพย์  ธรรมกิจจา 

 ๖๕๑ นางพวงทิพย์  หมวดเมือง 

 ๖๕๒ นางพสธร  จิรโสภณ 

 ๖๕๓ นางพัชนียา  ยุระตา 

 ๖๕๔ นางพัชราภรณ์  พันธุโพธิ์ 

 ๖๕๕ นางพัชรี  เจริญศรีสุวัฒน์ 

 ๖๕๖ นางพัชรี  น้อยธิ 

 ๖๕๗ นางพัฒนา  สงวนเจียม 

 ๖๕๘ นางพัทธานันท์  ยังตรง 

 ๖๕๙ นางสาวพาขวัญ  เมืองสาคร 

 ๖๖๐ นางพาณิภัค  ไพศาลธนสมบัติ 

 ๖๖๑ นางพาณี  ยุติวงษ์ 

 ๖๖๒ นางพิกุล  เตชะสี 

 ๖๖๓ นางสาวพิทยภรณ์  หิรัญพันธุ์ 

 ๖๖๔ นางพิมพ์ชญา  พูลศิริอุดมฤกษ์ 

 ๖๖๕ นางพิมลรัตน์  จันดารักษ์ 

 ๖๖๖ นางพิรม  พูลสวัสดิ์ 

 ๖๖๗ นางพิรมย์  ภักดีแก้ว 

 ๖๖๘ นางพิศมัย  หงษ์ทอง 

 ๖๖๙ นางพีชาวิกา  เพชรเรืองแสงชัย 

 ๖๗๐ นางพุทธิพร  พลอยผักแว่น 

 ๖๗๑ นางเพชรดา  ปฤกษากร 

 ๖๗๒ นางสาวเพชรดา  เวชศรี 



 หน้า   ๗๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๗๓ นางเพ็ญศรี  บุญเดช 

 ๖๗๔ นางเพ็ญศรี  รัตตนิทัศน์ 

 ๖๗๕ นางสาวเพียงใจ  ออมสิน 

 ๖๗๖ นางเพียงพิศ  ทานนท์ 

 ๖๗๗ นางสาวแพรมณี  ทองเสน 

 ๖๗๘ นางไพลิน  จารี 

 ๖๗๙ นางภคมน  กัมพูธนี 

 ๖๘๐ นางภัททิรา  ช ากรม 

 ๖๘๑ นางภัทรนรินทร์  แก้วบุดดา 

 ๖๘๒ นางภัทรวดี  เข้มแข็ง 

 ๖๘๓ นางภัลลฎา  อุทัยรัตน์ 

 ๖๘๔ นางภาวิตา  พรมสีดา 

 ๖๘๕ นางภาวินีย์  เดชครุธ 

 ๖๘๖ นางสาวมณฑา  บุญวิสุทธานนท์ 

 ๖๘๗ นางมณีรัตน์  พ่วงบุญมาก 

 ๖๘๘ นางสาวมนัสวรรณ  สุดดี 

 ๖๘๙ นางสาวมนิษ  วงศ์แสงทอง 

 ๖๙๐ นางมยุรี  ใบบัว 

 ๖๙๑ นางมะลิวรรณ  ทองค า 

 ๖๙๒ นางสาวมะลิวัลย์  ธรรมราช 

 ๖๙๓ นางยุบล  ธงวิชัย 

 ๖๙๔ นางยุพา  เลิศวิริยะพงศ์ 

 ๖๙๕ นางยุพากร  ศรีโลห้อ 

 ๖๙๖ นางยุภาวรรณ์  ปริตวา 

 ๖๙๗ นางยุวดี  ราชชาลี 

 ๖๙๘ นางสาวรชตต์ธณพร  เอกภัทร์ชัยวงษ์ 

 ๖๙๙ นางสาวรสพร  ทองธรรมจินดา 

 ๗๐๐ นางสาวรสริน  กิจพร้อมผล 

 ๗๐๑ นางรองรัตน์  วรสาร 

 ๗๐๒ นางสาวระวีวรรณ  สุขอุดม 

 ๗๐๓ นางระวีวรรณ  หล่อพันธ์ 

 ๗๐๔ นางรังสิมา  จันทะโชติ 

 ๗๐๕ นางรัชฎาภรณ์  ชื่นชม 

 ๗๐๖ นางรัชนี  บุญศรีสุวรรณ 

 ๗๐๗ นางรัชนี  พันออด 

 ๗๐๘ นางรัตติยา  ณ หนองคาย 

 ๗๐๙ นางรัตนาพร  สร้อยเสนา 

 ๗๑๐ นางสาวรัตนาภรณ์  ระวังพาล 

 ๗๑๑ นางราตรี  พิชัยพงค์ 

 ๗๑๒ นางร าไพพรรณ  เวียงสมุทร 

 ๗๑๓ นางร าไพร  ทิพยชยางกุล 

 ๗๑๔ นางรุ่งจิตร  อรรถสาร 

 ๗๑๕ นางรุ่งทิวา  ธราวรรณ 

 ๗๑๖ นางรุ่งเรือง  ไชยสุริยานุฑิต 

 ๗๑๗ นางรุจาภา  พระแท่น 

 ๗๑๘ นางเรณู  ธรรมสถิร 

 ๗๑๙ นางเรณู  เวบสูงเนิน 

 ๗๒๐ นางลดาวัลย์  จันทร์น้ าคบ 

 ๗๒๑ นางละออง  โตทอง 

 ๗๒๒ นางละเอียด  คงกุ่ง 



 หน้า   ๘๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๗๒๓ นางลักขณา  บุตรพรม 

 ๗๒๔ นางลักขณา  ฦาชา 

 ๗๒๕ นางสาวลักขณา  ศรีรักษา 

 ๗๒๖ นางลักษมี  ชุมภูธร 

 ๗๒๗ นางสาวลัดดาวัลย์  มหาโชต ิ

 ๗๒๘ นางล าไพ  โพธิจักร 

 ๗๒๙ นางสาววจิราภรณ์  สังข์แก้ว 

 ๗๓๐ นางวชิรญาณันท์  พงศ์สมัคร 

 ๗๓๑ นางวดี  แคนสุข 

 ๗๓๒ นางวรดา  ลาภจิตร 

 ๗๓๓ นางวรพรรณ  ธุลีจันทร์ 

 ๗๓๔ นางสาววรรณดี  น้ าฟ้า 

 ๗๓๕ นางวรรณทิพย์  บุณกานนท์ 

 ๗๓๖ นางวรรณพร  พุทธ์เจริญ 

 ๗๓๗ นางวรรณภา  ร.ฤทธิ์บุญ 

 ๗๓๘ นางวรรณวิไล  เอี่ยมอนันต์ 

 ๗๓๙ นางสาววรรณศรี  ปัญญาประชุม 

 ๗๔๐ นางวรรณา  โพธิ์เถื่อน 

 ๗๔๑ นางวราภรณ์  ประจญศึก 

 ๗๔๒ นางวราศิน  ดาศรี 

 ๗๔๓ นางวรินทร  ตั้งตระกูล 

 ๗๔๔ นางวรินทร  พรมขันธ์ 

 ๗๔๕ นางวลัยจิตร์  เดชค าภู 

 ๗๔๖ นางวัชราภรณ์  ทาค า 

 ๗๔๗ นางวัชรี  ขันเชื้อ 

 ๗๔๘ นางวัชรี  ค าเดช 

 ๗๔๙ นางวัชรี  อ่ าปลอด 

 ๗๕๐ นางวัฒจรี  ตันติวิวัฒน์ 

 ๗๕๑ นางวัฒนระเบียบ  ชัยพฤกษทล 

 ๗๕๒ นางวันทนีย์  กันสิงห์ 

 ๗๕๓ นางวัลลดา  ตินอาสา 

 ๗๕๔ นางวารินทร์  พุกกะวรรณะ 

 ๗๕๕ นางวาริสรา  โชคภูเขียว 

 ๗๕๖ นางวารุณี  อภิชาตบรรลือ 

 ๗๕๗ นางวาสนา  ผาสุก 

 ๗๕๘ นางวาสนา  ศรีวิลัย 

 ๗๕๙ นางวาสนา  สุขสวัสดิ์ 

 ๗๖๐ นางสาววิจิตรา  ญาณพิทักษ์ 

 ๗๖๑ นางวิภา  จันทร์ทอง 

 ๗๖๒ นางวิภา  จ าปาค า 

 ๗๖๓ นางวิภาจรี  วงศ์นุกูล 

 ๗๖๔ นางวิภาดา  จารุพนานนท์ 

 ๗๖๕ นางวิภาพร  อุปนิสากร 

 ๗๖๖ นางวิภาวดี  ธะประวัต ิ

 ๗๖๗ นางวิภาวี  ไชยศรีจันทร์ 

 ๗๖๘ นางสาววิมลศรี  สกุลณมรรคา 

 ๗๖๙ นางสาววิลาวัณย์  บุตรพรม 

 ๗๗๐ นางวิลาวัณย์  ศิริพันธ์โนน 

 ๗๗๑ นางสาววิไลลักษณ์  แก้วสด 

 ๗๗๒ นางวิไลลักษณ์  พูนประสิทธิ์ 



 หน้า   ๘๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๗๗๓ นางวิไลวรรณ  ทรงกลด 

 ๗๗๔ นางวิไลวรรณ  พบูประภาพ 

 ๗๗๕ นางวิสา  จรัลชวนะเพท 

 ๗๗๖ นางวีรวรรณ  อุบลสิงห์ 

 ๗๗๗ นางสาวแวตีเยาะ  แวยูโซะ 

 ๗๗๘ นางแววดาว  อนันต์เรือง 

 ๗๗๙ นางสาวศรัญยา  ผลมะเฟือง 

 ๗๘๐ นางศรินทร์ธร  วรชิณ 

 ๗๘๑ นางศรีกมล  ดอกเข็มกลาง 

 ๗๘๒ นางศรีสกุล  หลวงภักดี 

 ๗๘๓ นางศศิกาญจน์  โพธิ์ลังกา 

 ๗๘๔ นางสาวศศิธร  อภินันทโน 

 ๗๘๕ นางสาวศศิพิมล  ธนกิตต์ธัญนพ 

 ๗๘๖ นางศิริ  ไชยอ่อนแก้ว 

 ๗๘๗ นางสาวศิริกุล  ทัพซ้าย 

 ๗๘๘ นางศิริประภา  ษรจันทร์ศรี 

 ๗๘๙ นางสาวศิริพร  ภูสีเงิน 

 ๗๙๐ นางศิริพร  วังริยา 

 ๗๙๑ นางศิริพร  สิงห์ไกรหาญ 

 ๗๙๒ นางศิริมล  สงวนดี 

 ๗๙๓ นางศิริลักษณ์  สารสุข 

 ๗๙๔ นางศิริลักษณ์  สุขสิน 

 ๗๙๕ นางศิริวนิดา  สุริยะไกรพล 

 ๗๙๖ นางศิลา  สงอาจินต์ 

 ๗๙๗ นางศุภมร  ชมภูมิ่ง 

 ๗๙๘ นางศุภางค์  ศรีไพล 

 ๗๙๙ นางสมคิด  ทองเถาว์ 

 ๘๐๐ นางสมจิต  พงษ์มา 

 ๘๐๑ นางสาวสมใจ  กรึกโคกสูง 

 ๘๐๒ นางสมพิศ  เพชรเอียด 

 ๘๐๓ นางสาวสมรักษ์  กิ่งรุ้งเพชร์ 

 ๘๐๔ นางสาวสมรักษ์  สิริสุทธิ์ 

 ๘๐๕ นางสมฤดี  สุปิยพันธุ์ 

 ๘๐๖ นางสมศรี  วิไลรัตน์ 

 ๘๐๗ นางสมหมาย  นิยมประภาสกุล 

 ๘๐๘ นางสมหวัง  จันทร์สุวรรณ 

 ๘๐๙ นางสมาภรณ์  ชินสีดา 

 ๘๑๐ นางสรัญญา  เรียบร้อย 

 ๘๑๑ นางสลิษา  เอี้ยงแสนเมือง 

 ๘๑๒ นางสศิชา  ลื่นโพธิ์กลาง 

 ๘๑๓ นางสาวส่องศรี  สุขสร้อย 

 ๘๑๔ นางสังวาลย์  ทิณนะรัตน์ 

 ๘๑๕ นางสาวสาธนี  ภูสนาม 

 ๘๑๖ นางสินีนาฏ  มะลิลา 

 ๘๑๗ นางสาวสิรินพพา  คนมั่น 

 ๘๑๘ นางสิรินันทน์  มณีราชกิจ 

 ๘๑๙ นางสีไพร  โกธรรม 

 ๘๒๐ นางสุกัญญา  แจ้งหมื่นไวย์ 

 ๘๒๑ นางสาวสุกัญญา  ทรัพย์ประเสริฐ 

 ๘๒๒ นางสาวสุกัญญา  สุวรรณระ 



 หน้า   ๘๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๘๒๓ นางสาวสุกี  ศรีสุเทพ 

 ๘๒๔ นางสาวสุคนธ์ทิพย์  คนอยู่ 

 ๘๒๕ นางสาวสุจิตรา  ค าเนตร 

 ๘๒๖ นางสาวสุชาดา  กล้ารบ 

 ๘๒๗ นางสาวสุชาดา  หงษ์จร 

 ๘๒๘ นางสุชารัตน์  ขู่วิชัย 

 ๘๒๙ นางสุดคนึง  จันทรัตน์ 

 ๘๓๐ นางสุดสวาส  โสพิลา 

 ๘๓๑ นางสุดาพร  สายธนู 

 ๘๓๒ นางสาวสุดินา  แก้วดี 

 ๘๓๓ นางสุธิดา  ยิ่งเจริญพาสุข 

 ๘๓๔ นางสุนทรี  ธ ารงโสตถิสกุล 

 ๘๓๕ นางสุนันทา  ธรรมโชติ 

 ๘๓๖ นางสุนิจ  โรจนธรรมณี 

 ๘๓๗ นางสุนิสา  ใจใหญ่ 

 ๘๓๘ นางสุนิสา  ร่มรื่น 

 ๘๓๙ นางสุนีย์พร  ตาลาคุณ 

 ๘๔๐ นางสุปราณี  ทองโบราณ 

 ๘๔๑ นางสุปรีดาภรณ์  ศุภนิตินันทน์ 

 ๘๔๒ นางสุพรรณี  เกิดสมมาศ 

 ๘๔๓ นางสุพรรณี  มุทิตา 

 ๘๔๔ นางสาวสุพรรณี  สินค้ า 

 ๘๔๕ นางสุพัตรา  เกลื่อนเพชร 

 ๘๔๖ นางสาวสุพัตรา  แจ่มใส 

 ๘๔๗ นางสุพัตรา  ตาลดี 

 ๘๔๘ นางสุพิชญา  เขียวเงี้ยว 

 ๘๔๙ นางสุภาภรณ์  มาอุ้ย 

 ๘๕๐ นางสาวสุภาวดี  เจียกุลธร 

 ๘๕๑ นางสุภาวดี  อ่วมคง 

 ๘๕๒ นางสุภิดา  ชื่นชมศาสตร์ 

 ๘๕๓ นางสาวสุมณฑา  ยมแก้ว 

 ๘๕๔ นางสาวสุมา  สามเพชรเจริญ 

 ๘๕๕ นางสุมาลี  ค าดีบุญ 

 ๘๕๖ นางสุมาลี  ลุนอุดม 

 ๘๕๗ นางสาวสุรีย์  ป้องกัน 

 ๘๕๘ นางสาวสุรีรัตน์  ธรรมโชติ 

 ๘๕๙ นางสุไลนีย์  เบญอาเหม็ด 

 ๘๖๐ นางสุวภา  จินดารัตน์ 

 ๘๖๑ นางสุวรรณา  สังข์สุข 

 ๘๖๒ นางสาวสุวรรณี  ศิริพิทักษ์ชัย 

 ๘๖๓ นางสุวรรณี  หอมทรัพย์ 

 ๘๖๔ นางสาวสุวัจนา  ศรีวิเนตร 

 ๘๖๕ นางสาวสุวารี  บัวงาม 

 ๘๖๖ นางสาวสุวารี  สุวรรณบุตร 

 ๘๖๗ นางเสาวณี  ขุนทองจันทร์ 

 ๘๖๘ นางเสาวภา  กิจวาส 

 ๘๖๙ นางเสาวภา  พรหมทา 

 ๘๗๐ นางแสงจันทร์  ฝ่ายสิงห์ 

 ๘๗๑ นางสาวแสงมณี  มีน้อย 

 ๘๗๒ นางแสงรุ้ง  กาญจนะ 



 หน้า   ๘๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๘๗๓ นางโสภา  ปราบปรี 

 ๘๗๔ นางโสภา  สุภาเนติรัตน์ 

 ๘๗๕ นางหทัยรัตน์  พงษ์พานิช 

 ๘๗๖ นางสาวหนูจร  มะลิมาตย์ 

 ๘๗๗ นางหนูเตียง  มาเพชร 

 ๘๗๘ นางหัตถยา  เพชรย้อย 

 ๘๗๙ นางสาวอชัถยา  อรุณรัตน์ 

 ๘๘๐ นางอนุรักษ์  บุตรสาร 

 ๘๘๑ นางอพชนี  เย็นสวัสดิ์ 

 ๘๘๒ นางอภิญญา  ชุมเพชร 

 ๘๘๓ นางสาวอภิญญา  ด าดี 

 ๘๘๔ นางอภิรดี  กลกิจ 

 ๘๘๕ นางสาวอภิรดี  หนองสิมมา 

 ๘๘๖ นางอมรรัตน์  ชัยขรรค์เมือง 

 ๘๘๗ นางอรชร  โคตรพันธ์ 

 ๘๘๘ นางอรชร  วรรณสอน 

 ๘๘๙ นางอรนุช  แสงชยาภา 

 ๘๙๐ นางอรพิน  จิระพันธุ์วาณิช 

 ๘๙๑ นางอรพิน  เจริญสุข 

 ๘๙๒ นางอรพิน  พัวเพ่ิมพูลศิริ 

 ๘๙๓ นางอรสา  สุริยมงคล 

 ๘๙๔ นางอรัญญา  พิสุทธากุล 

 ๘๙๕ นางอรุณรัตน์  เนื่องไชยยศ 

 ๘๙๖ นางอรุณศรี  ประยูรพันธ์ 

 ๘๙๗ นางอรุณี  ทองปัน 

 ๘๙๘ นางอรุณี  ทองเลิศ 

 ๘๙๙ นางอ่อนศรี  ไชยขันธ์ 

 ๙๐๐ นางอังคะณา  มาตมูล 

 ๙๐๑ นางอัจจณา  เงาะหวาน 

 ๙๐๒ นางอัญธิรา  แนบเกษร 

 ๙๐๓ นางสาวอัปสร  ตะโคตร 

 ๙๐๔ นางอัมพร  ติโนชัง 

 ๙๐๕ นางอัมราวัลย์  แพงมา 

 ๙๐๖ นางอาพร  พรหมสุทธิ์ 

 ๙๐๗ นางอาภรณ์  บุญภูมิ 

 ๙๐๘ นางอารีลักษณ์  วันดี 

 ๙๐๙ นางอ านวย  เหมไพศาลพิพัฒน์ 

 ๙๑๐ นางอ าพร  สะดวก 

 ๙๑๑ นางอ าไพ  จันทร์เงิน 

 ๙๑๒ นางอิศราพร  อินทะกนก 

 ๙๑๓ นางสาวอิษยา  สาธรสันติกุล 

 ๙๑๔ นางอุดมลักษณ์  อุ่นอารมย์ 

 ๙๑๕ นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ์ 

 ๙๑๖ นางอุษณิษา  ภาคยานุวัติ 

 ๙๑๗ นางเอมฤดี  ทองพันชั่ง 

 ๙๑๘ นางเอมอร  ไม้งาม 

 



 หน้า   ๘๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

กระทรวงยุติธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายวสันต์  สิงคเสลิต  ๒ นายวัลลภ  นาคบัว 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ พันต ารวจเอก ทรงศักดิ์  รักศักดิ์สกุล 

 ๒ นายนิมิต  ทัพวนานต์ 

 ๓ นายประสาร  มหาลี้ตระกูล 

 ๔ นายพยนต์  สินธุนาวา 

 ๕ นายเพ่ิมพูน  พ่ึงประสิทธิ์ 

 ๖ นางสาวรวิวรรณ์  ศรีวนาภิรมย์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายพิเศษ  สอาดเย็น 

 ๒ นางสาวฉวีวรรณ  แสนทวี 

 ๓ นางสาวรวิวรรณ  จตุรพิธพร 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกิจธวัช  ตั้งบุญธินา 

 ๒ นายพิเชียรพัฒน  อินทรพานิช 

 ๓ นายส ารวม  บุญเสริม 

 ๔ นางสาวกาญจนามาส  ช านาญกิจ 

 ๕ นางสาวดวงดาว  เกียรติพิศาลสกุล 

 ๖ นางบุญยิ่ง  ศรีตัณฑ์ 

 ๗ นางสาวพัชรศรี  ศรีเมือง 

 ๘ นางสาวยุพาภรณ์  ศิริกิจพาณิชย์กูล 

 ๙ นางอรเกษมศิลป์  จิรวัสวงศ์ 

กรมคมุประพฤต ิ

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายวติถวัลย์  สุนทรขจติ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นางสาวพวงแก้ว  เชื้อเชย  ๒ นางสาวอังคณา  บุญสิทธิ์ 



 หน้า   ๘๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายคงศักดิ์  ปานสอาด 

 ๒ นายคนอง  รอดทอง 

 ๓ นายจิตติสานติ์  วุฒิเวชช์ 

 ๔ นายชัยวัฒน์  ร่างเล็ก 

 ๕ นายเทพพรหม  อ่อนสีบุตร 

 ๖ นายนพดล  นมรักษ์ 

 ๗ นายบัญญัติ  วงค์สว่าง 

 ๘ นายไพบูลย์  สุนทรประเสริฐ 

 ๙ นายไพรัช  ปฐมวงศ์ไพรัช 

 ๑๐ นายไพโรจน์  พุทธิวิศิษฏ์ 

 ๑๑ นายมานิตย์  แก้วโสพรม 

 ๑๒ นายยุทธพงษ์  หิรัญมาพร 

 ๑๓ นายวราวุธ  คันธาเวช 

 ๑๔ นายเศวตนันท์  สุขพันธ์ 

 ๑๕ นายสายยนต์  ปัญญาทา 

 ๑๖ นายอภิฑูรย์  ภู่เพชร 

 ๑๗ นางจินดา  วัฒนวิกย์กรรม์ 

 ๑๘ นางจิราวรรณ  ไชยวุฒิ 

 ๑๙ นางณัฏฐกานต์  เหมัษฐิติ 

 ๒๐ นางธารินี  แสงสว่าง 

 ๒๑ นางนริศา  ปานสอาด 

 ๒๒ นางพรประภา  แกล้วกล้า 

 ๒๓ นางมณีรัตน์  บุญฤทธิ์ 

 ๒๔ นางเยาวดี  พันธ์หินกอง 

 ๒๕ นางระพีพร  หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล 

 ๒๖ นางวราภรณ์  เปล่งแสง 

 ๒๗ นางวันทนา  คันธาเวช 

 ๒๘ นางสุดฤดี  ศรีอรุณ 

 ๒๙ นางสุรีย์  ภู่เพชร 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายจักราวุธ  ศิริฟองนุกูล 

 ๒ นายชิด  ปาค ามา 

 ๓ นายด าริ  ทองยม 

 ๔ นายถาวร  กูลศิริ 

 ๕ นายธงชัย  ไชยเดช 

 ๖ นายธีรพัทธ์  รอดความทุกข์ 

 ๗ นายนนทจิตร  เนตรพุกกณะ 

 ๘ นายนพดล  ศรีทาเกิด 

 ๙ นายนพพร  บ่ายแสง 

 ๑๐ นายบัญชา  หนูประดิษฐ์ 

 ๑๑ นายบุญเลิศ  คงหอม 

 ๑๒ นายประทักษ์  ประทุมทิพย์ 

 ๑๓ นายปรัชญา  ชัยวรานุรักษ์ 

 ๑๔ นายพิพัฒน์  ว่องธีรกิจโกศล 

 ๑๕ นายยงยุทธ  ธรรมนิตยางกูร 

 ๑๖ นายยุทธพร  คุณารักษ์ 



 หน้า   ๘๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๗ นายร่มพงษ์  ผลวัฒนะ 

 ๑๘ ว่าที่ร้อยโท วิสุทธิ์  บุญส่ง 

 ๑๙ นายศักย์  ดิษฐาน 

 ๒๐ พันเอก ศุภณัฏฐ์  หนูรุ่ง 

 ๒๑ นายสมศักดิ์  กิจนาคะเกศ 

 ๒๒ นายสัณฐาน  รัตนะ 

 ๒๓ ว่าที่ร้อยโท สิทธิ์ธนัตถ์  สิทธิบัวศรี 

 ๒๔ นายสุทิน  ไชยวัฒน์ 

 ๒๕ นายอภัย  เอียดบัว 

 ๒๖ นางกัญญารัตน์  บุญส่ง 

 ๒๗ นางสาวคริษฐ์ฐา  เมืองสมบูรณ์ 

 ๒๘ นางชนกพรรณ  จินดามัง 

 ๒๙ นางดวงจันทร์  ทองขาว 

 ๓๐ นางสาวดุษสิยา  วงศ์วาสนา 

 ๓๑ นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ 

 ๓๒ นางนงเยาว์  เขียวสอาด 

 ๓๓ นางสาวนงเยาว์  มูลเครือค า 

 ๓๔ นางสาวนิตยา  คงสุวรรณ 

 ๓๕ นางประไพพร  เมธาภรณ์พงศ์ 

 ๓๖ นางพาณี  วลัยใจ 

 ๓๗ นางรัชนี  กันทะสี 

 ๓๘ นางสาวลดาวัลย์  โรจนพานิช 

 ๓๙ นางวรัญญา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 

 ๔๐ นางวิลาสินี  เบ้าหล่อเพชร 

 ๔๑ นางศิริพร  ผาสุขดี 

 ๔๒ นางสาวศิริพร  สงวนเกียรติ 

 ๔๓ นางสิญา  ทองดี 

 ๔๔ นางสุจิตรา  รัตนเสวี 

 ๔๕ นางอัญชลี  พงษ์พิทักษ์ 

 ๔๖ นางอ าไพ  ชนะชัย 

กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายเรอืงศกัดิ ์ สวุารี 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายสมชาย  คมกริส 

 ๒ นางสาวจิฬาภรณ์  ตามชู กฤษณสุวรรณ 

 ๓ นางสุจิตรา  แก้วไกร 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ พันต ารวจโท ธัญญะ  ระย้า 

 ๒ นายวรากร  โสมนะพันธุ์ 

 ๓ นางสาวเปรมยุดา  ตันติกนกพร 



 หน้า   ๘๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

กรมบงัคับคด ี

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นางสาวรัตนาวดี  สมบูรณ์  ๒ นางศศิวิมล  ธนศานติ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายชนินทร์  สุตีกษณะ 

 ๒ นายธรรมวิทย์  นวชัยนันทน์ 

 ๓ นายนภดล  สีตะปะดล 

 ๔ นายเสกสรร  สุขแสง 

 ๕ นางทัศนีย์  เปาอินทร์ 

 ๖ นางสาวปนัดดา  สินธุวิสุทธ์ 

 ๗ นางสาวพิชญา  เทิดขวัญชัย 

 ๘ นางเพ็ญรวี  มาแสง 

 ๙ นางภาวดี  ศิริเมธารักษ์ 

 ๑๐ นางวิไล  เพ็ชรประดับฟ้า 

 ๑๑ นางสาวสายรุ้ง  มารมย์ 

 ๑๒ นางสุกัญญา  บุษยนาวิน 

 ๑๓ นางอรัญญา  ทองน้ าตะโก 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายครรชิต  ทิพผล 

 ๒ นายเฉลิมชัย  บัวจันอัด 

 ๓ นายชัยวิทย์  อรรถานนท์ 

 ๔ นายชิตชัย  สุทธิภูล 

 ๕ นายทรงศิลป์  ภิรมย์กุล 

 ๖ นายพลัฐ  หิรัญสิริสมบัติ 

 ๗ นายไพบูลย์  ดิสสงค์ 

 ๘ นายไพบูลย์  เมฆมานะ 

 ๙ นายศรัณย์  ปัญญาดิลก 

 ๑๐ นายศักดิ์ชาย  รวยดี 

 ๑๑ นายสาธิต  ศุภเมธี 

 ๑๒ นายสุทธิชัย  คล้อสวัสดิ์ 

 ๑๓ นายสุวิพัฒน์  พูลทองค า 

 ๑๔ นายอนุชิต  เสียงใหญ่ 

 ๑๕ นางจิตรา  พรมจาด 

 ๑๖ นางสาวจุฑาทิพย์  ศังขะธร 

 ๑๗ นางชนิดา  เพชรโปรี 

 ๑๘ นางสาวนภสร  สุ่มทอง 

 ๑๙ นางสาวนภัสวรรณ  สันติสุข 

 ๒๐ นางสาวนิรมล  สุขวิไล 

 ๒๑ นางสาวพาทิศ  ประสิทธิแสง 

 ๒๒ นางภัทรภร  เวชรังษี 

 ๒๓ นางสาวรัชนี  บุญเรือง 

 ๒๔ นางสาวรัชนีกร  พงศ์เมธินทร์ 

 ๒๕ นางสาววิณินทร  สุจิรัตนวิมล 

 ๒๖ นางสาวศุภมาส  อยู่วัฒนา 



 หน้า   ๘๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายภูมิ์พงษ์  ขุนฉนมฉ่ า 

 ๒ นายศักดิ์ชัย  ค้ าชู 

 ๓ นายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์ 

 ๔ นายแสงประทีป  โกมลบุตร 

 ๕ นายอภิชาต  จารุศิริ 

 ๖ นางกิ่งกาญจน์  บุญประสิทธิ์ 

 ๗ นางสาวเกษมา  นิมะพันธ์ 

 ๘ นางสาวศิริประกาย  วรปรีชา 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายเจริญ  นันทะระ 

 ๒ นายปัญญา  จันทร์ละออ 

 ๓ นายรัตนะ  วรบัณฑิต 

 ๔ นางสาวกนกวรรณ  ตั้งจิตบ ารุง 

 ๕ นางณัฐภัสสร  สุนทรฐณะวัฒน์ 

 ๖ นางสาวดวงพร  อุกฤษณ์ 

 ๗ นางนลินนาถ  ไกรนรา 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายชวาล  กาบค า 

 ๒ นายชัยวัชร์  มุณีแนม 

 ๓ นายนภสินธุ์  นาชัยพลอย 

 ๔ นายประพาส  จ าเขียน 

 ๕ นายพงษ์พนา  ทองมี 

 ๖ นายฤทธา  สังขศิลา 

 ๗ นางกัญญา  วรรณศรี 

 ๘ นางสาวกัญญาภัทร  สุทธิบูรณ์ 

 ๙ นางจินนารี  ธนพรภิบาลชน 

 ๑๐ นางฉวีวรรณ  เที่ยงธรรม 

 ๑๑ นางฉอ้อน  สวยรูป 

 ๑๒ นางนลินี  ผลพานิช 

 ๑๓ นางสาววณี  กอสุวรรณศิริ 

 ๑๔ นางสาววัชริน  แม่นย า 

 ๑๕ นางสาวสุทิศา  ศาสตร์เณร 

 ๑๖ นางสาวสุมาลี  ญาณภาพ 

กรมราชทัณฑ์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกฤช  กระแสร์ทิพย์ 

 ๒ นายกิตติพัฒน์  เดชะพหุล 

 ๓ นายณรงค์ศักดิ์  สมพัศ 

 ๔ นายธวัชชัย  ชัยวัฒน์ 

 ๕ พันต ารวจโท ประวุธ  วงศ์สีนิล 

 ๖ นายพิรุณ  หน่อแก้ว 



 หน้า   ๘๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๗ นายภักดี  ตั้งธรรม 

 ๘ นายวิชัย  โชติปฏิเวชกุล 

 ๙ นายวุฒิชัย  เจนวิริยะกุล 

 ๑๐ นางชฎาพร  รักษาทรัพย์ 

 ๑๑ นางฑิฆัมพร  วิเชียรเชื้อ 

 ๑๒ นางทิวาภา  รักสัตย์ 

 ๑๓ นางบุษบา  ศักรางกูร 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกรรพฤกษ์  ไม้เรียง 

 ๒ นายกรีฑา  แก้วเทศ 

 ๓ นายเกษม  ธุวพาณิชยานันท์ 

 ๔ นายคมกริช  วงษาซ้าย 

 ๕ นายชาญ  วชิรเดช 

 ๖ นายณรงค์  จุ้ยเส่ย 

 ๗ นายดุสิต  จันทร์สถิตย์ 

 ๘ นายเดชา  แจ่มจันทร์ 

 ๙ นายทนงศักดิ์  เกษตรธรรม 

 ๑๐ นายธีระ  รักษาประเสริฐกุล 

 ๑๑ นายนัสที  ทองปลาด 

 ๑๒ นายบ ารุง  จันทร์บ้านคลอง 

 ๑๓ นายบุญโชติ  เดชสม 

 ๑๔ นายเผด็จ  หริ่งรอด 

 ๑๕ นายพชรวิเชียร  สมจิตร 

 ๑๖ นายมงคล  ณ นคร 

 ๑๗ นายมนตรี  บุญนาค 

 ๑๘ นายวัชรวิทย์  วชิรเลอพันธุ์ 

 ๑๙ นายวิเชียร  ทองพุ่ม 

 ๒๐ นายวีรชัย  เพชรรัตน์ 

 ๒๑ นายวีระกิตติ์  หาญปริพรรณ์ 

 ๒๒ นายสมเกียรติ  มณีรัตน์ 

 ๒๓ นายสมคิด  ค ามั่ง 

 ๒๔ นายสมบุญ  มาศประมุท 

 ๒๕ นายสมบูรณ์  ศิลา 

 ๒๖ นายสมภพ  รุจจนเวท 

 ๒๗ นายสมภพ  สังคุตแก้ว 

 ๒๘ นายสมมาตย์  สุราช 

 ๒๙ นายสมศักดิ์  เกียรติดานุสรณ์ 

 ๓๐ นายสาธิต  เอกวุฒิพล 

 ๓๑ นายสุทธิศักดิ์  ร่าหมาน 

 ๓๒ นายสุรศักดิ์  เผื่อนค า 

 ๓๓ นางกฤษณา  มหิทธิบุรินทร์ 

 ๓๔ นางกุสุมาลย์  นาคพรหม 

 ๓๕ นางจุไร  ทัสสะ 

 ๓๖ นางนิภา  งามไตรไร 

 ๓๗ นางนุชนาถ  ศรีเผด็จ 

 ๓๘ นางพัชราภรณ์  ศโรภาส 



 หน้า   ๙๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๙ นางละออง  อยู่ยั่งยืน 

 ๔๐ นางสาววันเพ็ญ  ว่องไวกิตติสิน 

 ๔๑ นางสาวโศรยา  ฤทธิอร่าม 

 ๔๒ นางเสาวคนธ์  เจษฎารักษ์ 

 ๔๓ นางอาจารี  ศรีสุนาครัว 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกรพิชญาสุทธิ์  พันธุ์ชโย 

 ๒ นายกฤษฎา  เดชนะ 

 ๓ นายกาจก้อง  รัตนะ 

 ๔ นายเกษมศาสต์  บุญญจินดา นิลวงศ์ 

 ๕ นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์ 

 ๖ นายจรูญ  เหง่าลา 

 ๗ นายชัชว์  พุฒพิมพ์ 

 ๘ นายชัยบุญ  ชัยสิริเจริญพันธ์ 

 ๙ นายชูชาติ  จีนจ าปา 

 ๑๐ นายณรงค์  อุรุวรรณ์ 

 ๑๑ นายณัฏฐ์พัฒน์  สิเนหสาร 

 ๑๒ นายด ารงค์  บัวฤทธิ์ 

 ๑๓ นายทนงศักดิ์  บุญแก้วล้อม 

 ๑๔ นายทัตเทพ  ชุมนุมมณี 

 ๑๕ นายเทวพงศ์พันธ์  เมืองยม 

 ๑๖ นายเทอดศักดิ์  อังพัฒนพงษ์ 

 ๑๗ นายธนวัฒน์  สัมพันธ์กุลภัค 

 ๑๘ นายธรณ์ธันย์  บัวกิ่ง 

 ๑๙ นายธวัช  ตันยุวรรธนะ 

 ๒๐ นายธาตรี  สุนพงศรี 

 ๒๑ นายนเรศ  แก้วเฉย 

 ๒๒ นายนฤพนธ์  แก้วเทศ 

 ๒๓ นายนิพันธ์  จ าเนียรพันธุ์ 

 ๒๔ นายบุญมี  วิบูลย์จักร์ 

 ๒๕ นายประชา  นาคอาทิตย์ 

 ๒๖ นายปราโมทย์  ใจเย็น 

 ๒๗ นายปรีชา  ลาภมา 

 ๒๘ นายพรชัย  ไวทยะวิจิตร 

 ๒๙ นายพฤกษ์  เบ็ญจวรรณ์ 

 ๓๐ นายพลกฤต  จิตรบ ารุง 

 ๓๑ นายเพ่ิมพล  เธียรดุสิต 

 ๓๒ นายไพฑูรย์  มงคลหัตถี 

 ๓๓ นายไพฑูรย์  ม่วงไหมทอง 

 ๓๔ นายไพรัตน์  ขมินทกูล 

 ๓๕ นายภักดี  แก้วเนียม 

 ๓๖ นายภัทรพงศ์  หมวกสกุล 

 ๓๗ นายมนู  ท้วมทอง 

 ๓๘ นายมานพ  ชมชื่น 

 ๓๙ นายยุทธนา  นาคเรืองศรี 

 ๔๐ นายรุ่งโรจน์  โพธิ์ทอง 

 ๔๑ เรือโท วสันต์  ค านวล 

 ๔๒ นายวันชัย  สุวรรณภูมิ 



 หน้า   ๙๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๓ นายวิมล  มิตรปล้อง 

 ๔๔ นายวิโรจน์  โต๊ะเจริญ 

 ๔๕ นายวีระ  ทวีชนม์ 

 ๔๖ นายสนทยา  พูนขวัญ 

 ๔๗ นายสมคิด  ปริมิตร 

 ๔๘ นายสมใจ  สุขแสงชู 

 ๔๙ นายสมบูรณ์  พุทธชาติ 

 ๕๐ นายสมพงศ์  สนิทมัจโร 

 ๕๑ นายสมยศ  โยธินกิจโกศล 

 ๕๒ นายสมศักดิ์  เขียวอ่อน 

 ๕๓ นายส าเริง  สวัสดี 

 ๕๔ นายสุชาติ  ศิลปชัย 

 ๕๕ นายสุนทร  เดชรักษา 

 ๕๖ นายเสนาะ  หาวัตร 

 ๕๗ นายโสมย์ไชย  สุคนธ์ประดิษฐ์ 

 ๕๘ นายอุทัย  ทัพอาสา 

 ๕๙ นายเอนก  ทองลอย 

 ๖๐ นางกนิษฐ์เพ็ญ  รัตนพิพิท 

 ๖๑ นางกัญจน์รัชต์  แก้วจันทร์ 

 ๖๒ นางสาวจุฑารัตน์  จินตกานนท์ 

 ๖๓ นางณิชกมล  ไตรรัตนคุ้ม 

 ๖๔ นางสาวบุญเอิบ  เขม้นงาน 

 ๖๕ นางประภาพรรณ  ขจรวัฒนากุล 

 ๖๖ นางสาวปรีย์ธิดา  สมจิตร 

 ๖๗ นางสาวพรทิพย์  รัตนชัยฤทธิ์ 

 ๖๘ นางสาวพรพิมล  ทองจันทร์ 

 ๖๙ นางสาวมาดี  สุภาพผล 

 ๗๐ นางวัฒนาพร  คงเลิศมงคล 

 ๗๑ นางวิชชุดา  คงพร้อมสุข 

 ๗๒ นางสาววิรงรอง  อุปลพันธ์ 

 ๗๓ นางสาวสมสกุล  แอลเฟรด 

 ๗๔ นางสุดารัตน์  ภู่พันธ์ 

 ๗๕ นางสุนันทา  คงพากเพียร 

 ๗๖ นางสุวิมล  ไกรสูงเนิน 

 ๗๗ นางอัจนา  ทุยทรัพย์ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ พันต ารวจโท กรวัชร์  ปานประภากร  ๒ พันต ารวจโท วิชัย  สุวรรณประเสริฐ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ พันต ารวจตรี จตุพล  บงกชมาศ 

 ๒ พันต ารวจโท เชน  กาญจนาปัจจ์ 

 ๓ พันต ารวจตรี ณฐพล  ดิษยธรรม 

 ๔ นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ 



 หน้า   ๙๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕ นายนพดล  รัตนเสถียร 

 ๖ พันต ารวจโท บรรณฑูรย์  ฉิมกรา 

 ๗ พันต ารวจโท ปกรณ์  สุชีวกุล 

 ๘ พันต ารวจโท พันเลิศ  ตั้งศรีไพโรจน์ 

 ๙ นายพิพัฒน์  เพ็ญภาค 

 ๑๐ พันต ารวจตรี ยุทธนา  แพรด า 

 ๑๑ พันต ารวจโท วิชิต  อุปะละ 

 ๑๒ ร้อยต ารวจเอก วิษณุ  ฉิมตระกูล 

 ๑๓ พันต ารวจโท สุภัทธ์  ธรรมธนารักษ์ 

 ๑๔ พันต ารวจโท อมร  หงษ์ศรีทอง 

 ๑๕ พันต ารวจเอก อัครพล  บุณโยปัษฎัมภ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกฤต  ธรรมศิริ 

 ๒ พันต ารวจโท กฤตธัช  อ่วมสน 

 ๓ พันต ารวจตรี กล้าหาญ  คล่องพยาบาล 

 ๔ พันโท กิตติ  ภักดีรักษ์พงศ์ 

 ๕ พันต ารวจโท กิตติศักดิ์  ดีอินทร์ 

 ๖ นายโกศล  ศรีวรกุล 

 ๗ พันต ารวจโท คมวิชช์  พัฒนรัฐ 

 ๘ พันตรี จรัล  แสงหิรัญ 

 ๙ พันต ารวจโท จักรกฤษณ์  วิเศษเขตการณ์ 

 ๑๐ พันต ารวจโท เฉลิมชนม์  อุณหเสรี 

 ๑๑ พันต ารวจโท ชลภัทร  ปานสกุณ 

 ๑๒ เรืออากาศเอก ชัยธัช  มารังค์ 

 ๑๓ พันต ารวจโท ชาญชัย  ลิขิตคันทะสร 

 ๑๔ พันต ารวจโท ธนวัฒน์  วงศ์อนันต์ชัย 

 ๑๕ นายธนันท์พงศ์  ปิยะวรรณะกูล 

 ๑๖ พันต ารวจโท ธเนตร์  นพคุณ 

 ๑๗ พันต ารวจตรี ธวัชชัย  ประดาอินทร์ 

 ๑๘ พันต ารวจโท ธวัชชัย  ศรีวรกุล 

 ๑๙ นายธานินทร์  เปรมปรีดิ์ 

 ๒๐ นายนทีธร  มีชัย 

 ๒๑ พันต ารวจโท ปภินวิช  อรสว่าง 

 ๒๒ นายประมุข  วิจารณ์ปรีชา 

 ๒๓ พันต ารวจโท ปรีชา  หนูประสิทธิ์ 

 ๒๔ นายปิยะศิริ  วัฒนวรางกูร 

 ๒๕ พันต ารวจโท พัฒนะ  ศุกรสุต 

 ๒๖ นายพิเชฏฐ์  ทองศรีนุ่น 

 ๒๗ นายภราดร  บุญวานิช 

 ๒๘ นายภาสกร  เจนประวิทย์ 

 ๒๙ พันต ารวจโท ภีคเดช  จุลพล 

 ๓๐ นายมนูญพันธ์  รัตนเจริญ 

 ๓๑ นายมเหสักข์  พันธ์สง่า 

 ๓๒ นายรองฤทธิ์  พุกกะเวส 

 ๓๓ พันต ารวจตรี วรณัน  ศรีล้ า 

 ๓๔ นายวัลลภ  ศิริเลิศตระกูล 

 ๓๕ พันต ารวจโท วีรวัชร์  เดชบุญภา 

 ๓๖ พันต ารวจโท ศันสนะ  แก้วทับทิม 



 หน้า   ๙๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๗ พันต ารวจโท ศุภชัย  ไชยศิริ 

 ๓๘ นายสถิตย์  ลีเขาสูง 

 ๓๙ พันต ารวจโท สนธยา  รัตนธารส 

 ๔๐ นายสมนึก  เทิดกวินกุล 

 ๔๑ พันต ารวจโท สมพร  ชื่นโกมล 

 ๔๒ นายสมพร  ทิพยโสตนัยนา 

 ๔๓ พันต ารวจโท สะอาด  สุนทร 

 ๔๔ พันต ารวจโท สุทธิศักดิ์  จิตพิมลมาศ 

 ๔๕ ร้อยต ารวจเอก สุรวุฒิ  รังไสย์ 

 ๔๖ พันต ารวจโท เสกสรร  ศรีตุลาการ 

 ๔๗ พันต ารวจโท เสฏฐ์สถิตย์  สุวรรณกูด 

 ๔๘ นายเสรี  สรรพคุณ 

 ๔๙ พันต ารวจโท อภิชาติ  รัตนางกูร 

 ๕๐ พันต ารวจโท อานนท์  อุนทริจันทร์ 

 ๕๑ นางสาวจุไรพร  ปิยะพันธุ์ 

 ๕๒ นางญาชินี  เอี่ยมหุ่น 

 ๕๓ นางสาวพนิดา  พงษ์พิทักษ์ 

 ๕๔ นางสาวพรดา  กีรติสุนทร 

 ๕๕ นางพวงทอง  ปาลวัฒน์วิไชย 

 ๕๖ พันต ารวจโทหญิง ภัสสร  อิศรเมธางกูร 

 ๕๗ นางเมธินี  รัตรสาร 

 ๕๘ นางสาววรรณา  เอื้อศิริพันธ์ 

 ๕๙ นางวีนัส  แทนทรัพย์ 

 ๖๐ นางสาวสุนันทา  หงษ์ประภัศร์ 

 ๖๑ นางสุวิมล  สายสุวรรณ 

 ๖๒ นางแสงรวี  ชั้นประเสริฐ 

 ๖๓ นางสาวอ าภา  ธนรักศักดิ์ 

ส านักงานกิจการยตุิธรรม 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายชาตร ี จันทร์เพ็ญ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายสายชล  ยังรอด  ๒ นางอุษา  จั่นพลอย บุญเปี่ยม 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายไชยสุวัฒน์  ถุงเงิน  ๒ นางขัตติยา  รัตนดิลก 

สถาบนันติิวิทยาศาสตร์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  พันต ารวจโท สมชาย  อมรสุนทรสิริ 



 หน้า   ๙๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายวรวีร์  ไวยวุฒิ 

 ๒ นายสิทธิ  สุธีวงศ์ 

 ๓ พันต ารวจโทหญิง อัมพิกา  ลีลาพจนาพร 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายนิยม  เติมศรีสุข 

 ๒ นายวิชัย  ไชยมงคล 

 ๓ นายวีรวัฒน์  เต็งอ านวย 

 ๔ ว่าที่ร้อยตรี วุฒิพงษ์  เหล่าจุมพล 

 ๕ นายศิรินทร์ยา  สิทธิชัย 

 ๖ พันต ารวจตรี สุริยา  สิงหกมล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายถาวร  เนียมน า 

 ๒ นายธนากร  คัยนันท์ 

 ๓ นายพงษ์ธร  พัฒนภักดี 

 ๔ นายพัฒนพันธุ์  สุขยิ่ง 

 ๕ นายพีระ  กาญจนพงศ์ 

 ๖ พันต ารวจโท ไพศิษฎ์  สังคหะพงศ์ 

 ๗ นายมานะ  ศิริพิทยาวัฒน์ 

 ๘ นายเรืองยศ  รัตนอุรดินทร์ 

 ๙ นายศิริสุข  ยืนหาญ 

 ๑๐ นายสงวนศักดิ์  ศรีวัฒนพงศ์ 

 ๑๑ นายสันติชัย  ดนหรอหมาน 

 ๑๒ นายส ารวย  วรเตชะคงคา 

 ๑๓ ว่าที่ร้อยตรี สุคิด  ลั่นซ้าย 

 ๑๔ นายสุนทร  ชื่นศิริ 

 ๑๕ นางสาวกัญญนันทน์  คงภัสนิธิโรจน์ 

 ๑๖ นางสาวจันทร์เพ็ญ  จิตร์วิวัฒน์ 

 ๑๗ นางจีระพรรณ  กาญจนประดิษฐ์ 

 ๑๘ นางสาวนันทพร  พงศ์อิศวรานันท์ 

 ๑๙ นางปรียภรณ์  สีหะกุลัง 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกิตติ  อัครามีน 

 ๒ นายไกรเลิศ  ดาวเรือง 

 ๓ นายชัชวาล  บุญเก็บทอง 

 ๔ นายโชติพันธ์  จุลเพชร 

 ๕ นายณรงค์  วรหาญ 

 ๖ นายบัญชา  โทสมัย 

 ๗ นายประสาร  หยงสตาร์ 

 ๘ นายพงศธร  ธรรมชาติ 



 หน้า   ๙๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๙ นายไพศาล  กันทะเตียน 

 ๑๐ นายภิญโญ  โฆสิต 

 ๑๑ นายมนตรี  ศรีสมัย 

 ๑๒ นายมานิต  โกเมศ 

 ๑๓ นายยุคนธ์  พงษ์ไพโรจน์ 

 ๑๔ นายวรเชษฐ์  สัจจาลักษณ์ 

 ๑๕ นายวัฒนา  เกิดผล 

 ๑๖ นายวาทิน  ด ารงเลาหพันธ์ 

 ๑๗ นายสมชาย  ปุงคานนท์ 

 ๑๘ นายสมบัติ  ปุณณโอภาส 

 ๑๙ นายสุทธิมา  เกิดศุข 

 ๒๐ นายสุวิทย์  ธฤตกูร 

 ๒๑ นายอภิกิต  ฉ.โรจน์ประเสริฐ 

 ๒๒ ว่าที่ร้อยตรี อากาศ  ปานแย้ม 

 ๒๓ นายอ านาจ  เหล่ากอที 

 ๒๔ นายอุดมชัย  โลหณุต 

 ๒๕ นางสาวจันทรา  สุยสุวรรณ 

 ๒๖ นางประทุม  ตันสกุล 

 ๒๗ นางปะภาสี  คัยนันท์ 

 ๒๘ นางสาวพรทิพย์  แจ่มพงษ์ 

 ๒๙ นางมยุรฉัตร  พันธุศาสตร์ 

 ๓๐ นางเมทินี  พัฒนภักดี 

 ๓๑ นางศิรินันท์  วรวรรณ ณ อยุธยา 

 ๓๒ นางสมพิศ  แสงบุญเกิด 

 ๓๓ นางสาวสุพจนี  ชุติด ารง 

 ๓๔ นางอัญชลี  อินอ่ า 

 ๓๕ นางสาวอารีภักดิ์  เงินบ ารุง 

กระทรวงแรงงาน 
ส านักงานรัฐมนตร ี

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นายศักดนิาถ  สนธิศกัดิโ์ยธิน 

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายวิชัย  คงรัตนชาติ 

 ๒ นายวิวัฒน์  จิระพันธุ์วานิช 

 ๓ นายสมบูรณ์  ตรัยศิลานันท์ 

 ๔ นายสมศักดิ์  อภิวันทนกุล 

 ๕ นายสุทธิ  สุโกศล 

 ๖ นายสุรเดช  วลีอิทธิกุล 

 ๗ นายสุวรรณ์  ดวงตา 

 ๘ นางเธียรรัตน์  นะวะมะวัฒน์ 

 ๙ พันต ารวจตรีหญิง รมยง  สุรกิจบรรหาร 

 ๑๐ นางอัจฉรา  แก้วก าชัยเจริญ 



 หน้า   ๙๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกฤตพัฒน์  ครุฑกุล 

 ๒ นายกิจจา  ศรีเจริญ 

 ๓ ร้อยเอก กิจสมพงษ์  กล้าหาญ 

 ๔ นายกิตติพงษ์  เหล่านิพนธ์ 

 ๕ นายกิติศักดิ์  ศิริมังคละ 

 ๖ นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล 

 ๗ นายคเณศ  พรตระกูลพิพัฒน์ 

 ๘ นายนิยม  สองแก้ว 

 ๙ นายบุญเรือง  เข็มทอง 

 ๑๐ นายประพนธ์  ศิลปรัศมี 

 ๑๑ นายไพโรจน์  โชติกเสถียร 

 ๑๒ นายภาณุวัฒน์  เพ็งแป้น 

 ๑๓ นายภูมา  ธรรมกุล 

 ๑๔ นายภูสิต  ตราชูวณิช 

 ๑๕ นายมนูญ  สุขศรีจันทร์ 

 ๑๖ นายวิชาญ  ม่วงใหม่ 

 ๑๗ นายวิชิตร  สุวรรณมาก 

 ๑๘ นายวิฑูร  สุขะวัธนกุล 

 ๑๙ นายสมชาย  เอื้อจารุพร 

 ๒๐ นายสมภพ  ปราบณรงค์ 

 ๒๑ นายสุชาติ  วิชชาวุธ 

 ๒๒ นายสุรนารถ  จิตต์เอื้อเฟ้ือ 

 ๒๓ นายสุรพล  พลอยสุข 

 ๒๔ นายอาภร  อมตเวทย์ 

 ๒๕ นางสาวกรจิรัฏฐ์  พงจันทร์ศธร 

 ๒๖ นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล 

 ๒๗ นางกาญจนา  วงศ์สุวรรณ์ 

 ๒๘ นางสาวกานต์กมล  ชุมภูทอง 

 ๒๙ นางขนิษฐา  สมานพันธ์ 

 ๓๐ นางประไพพรรณ  ลุ่มจันทร์ 

 ๓๑ นางพัฒนา  พันธุฟัก 

 ๓๒ นางสาวภัทรพร  สมันตรัฐ 

 ๓๓ นางมยุรี  อินทรชาธร 

 ๓๔ นางมาลัยอร  หิรัณยรัชต์ 

 ๓๕ นางยุวรี  สัตยพานิช 

 ๓๖ นางราศี  เบญจาทิกุล 

 ๓๗ นางสาวเลอลักษณ์  สุทธิสาโกมล 

 ๓๘ นางวิไลวรรณ  โกยแก้วพริ้ง 

 ๓๙ นางอมรกิต  แสงเมล์ 

 ๔๐ นางสาวอรวรรณ  ผลิตาพร 

 ๔๑ นางสาวอัญณิการ์  นิศาภากร 

 ๔๒ นางสาวอ าพันธุ์  ธุววิทย์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเฉลิมพล  เนียมสกุล 

 ๒ นายบุญลอย  เขียดนิล 

 ๓ นาวาตรี วิทวัส  กู้ประเสริฐ 

 ๔ นายวินัย  มะยมทอง 



 หน้า   ๙๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕ นายสมาสภ์  ปัทมะสุคนธ์ 

 ๖ นายสะนิ  เหมหีม 

 ๗ นายอ านาจ  เชิงไว 

 ๘ นางสาวกมลวรรณ  อิ่มสุวรรณ 

 ๙ นางสาวกาญจนกัญจ์  มงคลสีมานนท์ 

 ๑๐ นางสาวแก้วใจ  สัจจะเวทะ 

 ๑๑ นางสาวขจีพรรณ  เทพเกาะ 

 ๑๒ นางจารุณี  เขมะรังษี 

 ๑๓ นางชลอศรี  บุญแก้วสุข 

 ๑๔ นางสาวชุลีรัตน์  ทองทิพย์ 

 ๑๕ นางต้องใจ  สุทัศน์ ณ อยุธยา 

 ๑๖ นางสาวธีรานาฏ  ปิยวินท์ 

 ๑๗ นางสาวนมิตา  วายนต์ 

 ๑๘ นางสาวปราณี  ชลารักษ์ 

 ๑๙ นางสาวปาริชาติ  สวนใจ 

 ๒๐ นางสาวยุพิน  มูลจันทะ 

 ๒๑ นางสาวรัชนี  ศรีชนะชัยโชค 

 ๒๒ นางสาวรัตนา  ทองกลับ 

 ๒๓ นางลัพธวรรณ  วอลช์ 

 ๒๔ นางวรรณกานต์  ขาวลาภ 

 ๒๕ นางวิมุตติยา  อาวุธเทวินทร์ 

 ๒๖ นางสาววิไลวรรณ  เทียงดาห์ 

 ๒๗ นางศิริลักษณ์  ฉกะนันท์ 

 ๒๘ นางศุภลักษณ์  ศรุติรัตน์วรกุล 

 ๒๙ นางสมพิศ  จันทร์เฉลิม 

 ๓๐ นางสาวสุกัญญา  ถมยา 

 ๓๑ นางสุกัญญา  ไพศาลธรรม 

 ๓๒ นางสาวสุกัญญา  องค์วิเศษไพบูลย์ 

 ๓๓ นางสุจินดา  บุญแอ 

 ๓๔ นางสุวรา  พงศ์ปัญญาเนตร 

 ๓๕ นางอมรวรรณ  ช่วงเพ็ชจินดา 

 ๓๖ นางอรวรรณ  หินตะ 

 ๓๗ นางสาวอัจฉรา  งามสมจิตร 

 ๓๘ นางสาวอารีย์  การธิโร 

 ๓๙ นางสาวอิสรี  วีรกุลพิพัฒน์ 

กรมการจดัหางาน 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล  ๒ นางเพชรรัตน์  สินอวย 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายขัตติยะ  แพนเดช 

 ๒ ว่าที่ร้อยตรี ชัชขจร  เรียบร้อย 

 ๓ นายชูชีพ  ถวิลวิทยานนท์ 

 ๔ นายเชิดศักดิ์  วิสุทธิกุล 



 หน้า   ๙๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕ นายไชยปราการ  พ่ึงไท 

 ๖ นายเทพบัญชา  เกตุวิเศษกูล 

 ๗ นายธนกร  นราวุฒิพันธ์ 

 ๘ นายนพดล  พลอยอยู่ดี 

 ๙ นายพิทูร  ด าสาคร 

 ๑๐ นายไพบูรณ์  วังสนตระกูล 

 ๑๑ นายไพรัชต์  ศิริพันธุ์ 

 ๑๒ นายมงคล  สงคราม 

 ๑๓ นายวิสูตร  จ้อนเมือง 

 ๑๔ นายสมชาย  มรกตศรีวรรณ 

 ๑๕ นายสันติ  นันตสุวรรณ 

 ๑๖ นายอนันต์   กลั่นขยัน 

 ๑๗ นายอรเทพ  อินทรสกุล 

 ๑๘ นางกนกวรี  วงศาโรจน์ 

 ๑๙ นางสาวกาญจนา  หันชัยศรี 

 ๒๐ นางชโลบล  ขจรผดุงกิตติ 

 ๒๑ นางนภสร  ทุ่งสุกใส 

 ๒๒ นางเบ็ญจมาศ  ธรรมภักดี 

 ๒๓ นางเพ็ญจันทร์  บุญฮก 

 ๒๔ นางสาวมยุรี   เมฆกิตติกุล 

 ๒๕ นางเยาวภา  พิบูลย์ผล 

 ๒๖ นางสาวรัมภา  คูหเจริญ 

 ๒๗ นางวิชชุลดา  เจนเกียรติฟู 

 ๒๘ นางสาวสุกัญญา  ภู่พัฒนากุล 

 ๒๙ นางหงส์ทอง  ชิตพันธ์ 

 ๓๐ นางอธิษฐาน  พันธุฟัก 

 ๓๑ นางสาวอัญชนา  หิรัญพฤกษ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายชวภณ  ศตนันท์นารา 

 ๒ นายณัฐพงศ์  ศรีพูนสุข 

 ๓ นายเที่ยง  ดอกกระโทก 

 ๔ นายธนภูมิ  ชัยฤกษ์ 

 ๕ นายนิพนธ์  ดาวัลย์ 

 ๖ นายพิเชษฐ์  ทองพันธ์ 

 ๗ นายภัทรวุธ  เภอแสละ 

 ๘ นายยุทธนา  บัวจุน 

 ๙ นายวสันต์  ปาลาศ 

 ๑๐ นายวิชิต  อินทรเจริญ 

 ๑๑ นายวินัย  ทองอุบล 

 ๑๒ นายสมชาย  นาคพงษ์ 

 ๑๓ นายสบิหมื่นชัย  โพธิสินธุ์ 

 ๑๔ ว่าที่ร้อยโท อนุเทพ  ศรีดาวเรือง 

 ๑๕ นายอารักษ์  ส่องแสง 

 ๑๖ นายโอวาท  ทองบ่อมะกรูด 

 ๑๗ นางสาวกตพร  สองเมืองสุข 

 ๑๘ นางจงกล  สุวรรณานนท์ 

 ๑๙ นางชวนชม  บัวอนนท์ 

 ๒๐ นางฐิติมา  นราพงศ์ 



 หน้า   ๙๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๑ นางสาวบุณยวีร์  ไขว้พันธุ์ 

 ๒๒ นางเมทิกา  สัตตานุสรณ์ 

 ๒๓ นางวีรยา  รัตนนิตย์ 

 ๒๔ นางสาวสุภิญญา  แก่นจ้าย 

 ๒๕ นางสาวสุวกุล  ไตรรัตน์ผลาดล 

 ๒๖ นางอนุวรรณ  แสงประเสริฐ 

 ๒๗ นางสาวอรุณ  แก้ววิทย์ 

 ๒๘ นางอัธยา  อ่ าหนองโพ 

กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายธวัช  เบญจาทกิุล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกิตติภพ  แสงฤทธิ์ 

 ๒ นายเฉลิมพงษ์  บุญรอด 

 ๓ นายชัย  มีเดชา 

 ๔ นายชาคริตย์  เดชา 

 ๕ นายประเสริฐ  สงวนเดือน 

 ๖ นายวสันต์ชาย  เคหะวันยะ 

 ๗ นายวิรัช  คันศร 

 ๘ นายสง่า  วงศ์ษาพาน 

 ๙ นางสาวจิราภรณ์  ปุญญฤทธิ์ 

 ๑๐ นางวราวรรณ  ภาปราชญ์ 

 ๑๑ นางสมพร  ศรีธูป 

 ๑๒ นางอารี  เตชะวันโต 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายไกรสิทธิ์  ศรีส าราญ 

 ๒ นายคฑาฉัตร  จันทร์แสง 

 ๓ นายจ าเนียร  ขาวจันทร์ 

 ๔ นายเชาวฤทธิ์  รัตนรังษี 

 ๕ นายประสงค์  นาแพร่ 

 ๖ นายปรีชา  แก้วเกื้อ 

 ๗ นายมงคล  ลีลาธนากร 

 ๘ นายมานิตย์  มงคลชื่น 

 ๙ นายสมชาติ  สุภารี 

 ๑๐ ว่าที่ร้อยเอก สมศักดิ์  เนียมสุวรรณ 

 ๑๑ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์  พรหมด า 

 ๑๒ นายสมศักดิ์  สุขวัฑฒโก 

 ๑๓ นายสรรชัย  ชอบพิมาย 

 ๑๔ นายสุชาติ  เงินสุข 

 ๑๕ นายสุเมธ  โศจิพลกุล 

 ๑๖ นายอนุกูล  น าหน้าวงษ์สุข 

 ๑๗ นางสาวกุลวดี  ยาดี 

 ๑๘ นางจิรวรรณ  สุตสุนทร 



 หน้า   ๑๐๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๙ นางดรุณี  นิธิทวีกุล 

 ๒๐ นางทิพาพรรณ  ไทยมี 

 ๒๑ นางทิวาพร  กาญจนะกิติกุล 

 ๒๒ นางธัญมน  ชุตาภรณ์ 

 ๒๓ นางพลาพร  รัตนปริคณน์ 

 ๒๔ นางสาวรุจน์จิณี  สุภวิรีย์ 

 ๒๕ นางสาววรรณี  โกมลกวิน 

 ๒๖ นางวิจิตรา  บูรณะวานิช 

 ๒๗ นางสาวสมลักษณ์  สุวรรณพรหมา 

 ๒๘ นางอรทัย  สังข์ทอง 

 ๒๙ นางสาวอาภากร  ว่องเขตกร 

 ๓๐ นางเอื้อมพร  โศจิพลกุล 

กรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายอภิญญา  สุจรติตานนัท์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายจรัญชัย  ก่อศรีพิทักษ์กุล 

 ๒ นายเฉลิมพล  กู้เกียรติ 

 ๓ นายดุสิต  สระแก้ว 

 ๔ นายนรินทร์  บุญพร้อม 

 ๕ นายประภาส  ศิลปรัศมี 

 ๖ นายพงศ์เทพ  เพชรโสม 

 ๗ นายมโนชญ์  แสงแก้ว 

 ๘ นายวรรณรัตน์  ศรีสุขใส 

 ๙ นายวันพบ  สารบรรณ 

 ๑๐ นายวิวัฒน์  ตังหงส์ 

 ๑๑ นายวิสุทธิ์  คงสุจริต 

 ๑๒ นายเวียง  สุวรรณะ 

 ๑๓ นายศักดิ์ศิลป์  ตุลาธร 

 ๑๔ นายศุภชัย  ตรีศักดิ์ชาติ 

 ๑๕ นายสมพงษ์  คล้อยแคล้ว 

 ๑๖ นายสมพจน์  กวางแก้ว 

 ๑๗ นายสมภพ  มาลีแก้ว 

 ๑๘ นายสว่าง  วีรกิจบริการ 

 ๑๙ นายสิทธินิจ  บุณยะส่ง 

 ๒๐ นายโสภาคย์  สัมนานนท์ 

 ๒๑ นายอนันต์  บวรเนาวรักษ์ 

 ๒๒ นายอนุชา  จันทรเกษร 

 ๒๓ นายอ านวย  มากทรัพย์ 

 ๒๔ นางเกิดศิริ  เศวตมาลานนท์ 

 ๒๕ นางจิระภา  ดวงดี 

 ๒๖ นางจิราพันธ์  จิโรภาส 

 ๒๗ นางเจริญพิศ  เอกอุรุ 

 ๒๘ นางสาวนงนุช  จิตรปฏิมา 



 หน้า   ๑๐๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๙ นางนพรัตน์  นิพัทธ์ธีรนันท์ 

 ๓๐ นางสาวนวลศรี  อ่ าพันธุ์ 

 ๓๑ นางนุชนาถ  ปัญโญวัฒน์ 

 ๓๒ นางสาวเบญจมาศ  จัตตานนท์ 

 ๓๓ นางสาวปรียานันท์  ลิขิตศานต์ 

 ๓๔ นางสาวรัดเกล้า  เชาวลิต 

 ๓๕ นางโสภา  เกียรตินิรชา 

 ๓๖ นางอ าไพ  อิ่มสงวนชัย 

 ๓๗ นางอุดมลักษณ์  สอนสารี 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกันตพิชญ์  ประดับการ 

 ๒ นายเกริกไกร  นาสมยนต์ 

 ๓ นายเกษมสันต์  เครือเจริญ 

 ๔ นายครรชิต  มโนวรางกูร 

 ๕ ร้อยเอก จรัญ  คุณยศยิ่ง 

 ๖ นายจเร  พูลช่วย 

 ๗ นายชัยวัธน์  ศรมณี 

 ๘ นายชื่น  โต๊ะทรัพย์ 

 ๙ นายธนพงศ์  อรชร 

 ๑๐ นายธานินทร์  พุ่มอรุณ 

 ๑๑ นายธานี  พาเขียว 

 ๑๒ นายธานี  ศิริล้น 

 ๑๓ นายนิสัย  สุขระ 

 ๑๔ นายประสพชัย  สินธุเสน 

 ๑๕ นายพัฒนชาต  ชุมทอง 

 ๑๖ ว่าที่พันตรี ยุทธการ  โกษากุล 

 ๑๗ นายวิชญมิตร  โรจนดิษฐ์ 

 ๑๘ นายสมใจ  อภิรมณ์ 

 ๑๙ พันจ่าอากาศเอก สมหวัง  หมอยาดี 

 ๒๐ นายสุรสิงห์  จุนณศักดิ์ศรี 

 ๒๑ นายสุระ  ว่องไพบูลย์ 

 ๒๒ นายอัครินทร์  ธารีฉัตรไพศาล 

 ๒๓ นายอุดม  หฤษฎ์วงศ์ 

 ๒๔ นางกรรณารัตน์  อรรจน์สาธิต 

 ๒๕ นางสาวกรวรรณ  จงสถาพรพันธ์ 

 ๒๖ นางสาวกาญจนา  พูลแก้ว 

 ๒๗ นางสาวกุนณัทฐา  ศรีม่วง 

 ๒๘ นางชนิตา  ศรีวงศ์ 

 ๒๙ นางทัดดาว  วงษ์ทัต 

 ๓๐ นางสาวนงลักษณ์  วาทหงษ์ 

 ๓๑ นางนนทลี  วงษ์เคี่ยม 

 ๓๒ นางนิตยา  โพธิ์สุข 

 ๓๓ นางพิชญา  บรรจงอักษร 

 ๓๔ นางเพชรรัตน์  โสตถิโภคา 

 ๓๕ นางสาวภัทราวรรณ  กลับกลายดี 

 ๓๖ นางมุกจรินทร์  สุทธิจินดาวงศ์ 

 ๓๗ นางระพีพรรณ  รัตนบริหาร 

 ๓๘ นางวัชรี  มากหวาน 



 หน้า   ๑๐๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๙ นางวันเพ็ญ  วิถีเทพ 

 ๔๐ นางสาวศิริลักษณ์  ตั้งวรปัญญากุล 

 ๔๑ นางสาวสายทิพย์  แสงไฟ 

 ๔๒ นางสาวสุกัลยา  แก้วสม 

 ๔๓ นางสาวสุนัน  เพชรชู 

 ๔๔ นางสาวสุนิสา  ผิวนวล 

 ๔๕ นางสาวสุภาพร  โพธิ์มัจฉา 

 ๔๖ นางสาวสุวดี  ทวีสุข 

 ๔๗ นางสาวอ าไพ  ศรีเริงหล้า 

ส านักงานประกันสังคม 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน 

 ๒ นางสาวดวงพร  พรพิทักษ์พันธุ์ 

 ๓ นางพรพรรณ  ศุภนคร 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกิตติ  ตันฑอดิสัย 

 ๒ นายนันทชัย  ปัญญาสุรฤทธิ์ 

 ๓ นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์ 

 ๔ นายพรเทพ  ศิริไพบูลย์ 

 ๕ นายมนตรี  กรรทมาศ 

 ๖ นายมนัส  ทานะมัย 

 ๗ นายศิลา  แก้วตะพันธ์ 

 ๘ นายสมเกียรติ  สิริชูทรัพย์ 

 ๙ นายสรวิศ  ยังน้อย 

 ๑๐ นางกรรณิการ์  พฤกษชาติ 

 ๑๑ นางสาวเกตุธริน  ไชยศรี 

 ๑๒ นางจิตรา  ธโนดม 

 ๑๓ นางสาวจิราพร  ศิริมุจลินท์ 

 ๑๔ นางสาวจุฑามาศ  เตพิมลรัตน์ 

 ๑๕ นางเซี่ยมกี่  นิลทองค า 

 ๑๖ นางสาวดวงกมล  แก้ววิชิต 

 ๑๗ นางสาวทัศนีย์  สิทธิวงศ์ 

 ๑๘ นางสาวธนพร  ชัยเวช 

 ๑๙ นางสาวนงนุช  มงคลสวัสดิ์ 

 ๒๐ นางสาวนันทินี  ทรัพย์ศิริ 

 ๒๑ นางนาฏน้อย  เอิบสุขสิริ 

 ๒๒ นางนิยดา  เสนีย์มโนมัย 

 ๒๓ นางนิยาดา  ทองเลิศ 

 ๒๔ นางบุปผา  พันธุ์เพ็ง 

 ๒๕ นางสาวบุปผา  เรืองสุด 

 ๒๖ นางสาวบุษกร  วงศ์สุวรรณ 

 ๒๗ นางสาวเปรมฤดี  จวบสมัย 

 ๒๘ นางพิศมัย  นิธิไพบูลย์ 

 ๒๙ นางเพียงพิศ  วิภานันท์ 

 ๓๐ นางสาวไพลิน  จินดามณีพร 



 หน้า   ๑๐๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๑ นางภัทรินทร์  พัฒนจักร 

 ๓๒ นางรัตนา  ศาตรเพ็ชร 

 ๓๓ นางสาวเรวดี  ซีฮาน 

 ๓๔ นางสาวลัดดา  แซ่ลี้ 

 ๓๕ นางสาววลัย  ดวงจันสุทธิ 

 ๓๖ นางวินนา  อาจพลไทย 

 ๓๗ นางสาวศรีสอางค์  แสงสุวรรณ 

 ๓๘ นางศิรินันท์  รัตนากร 

 ๓๙ นางสาวศิริพิศ  เชื้อหาญ 

 ๔๐ นางสุชาดา  ชี้เจริญ 

 ๔๑ นางสาวสุมณฑา  ไพรสุวรรณา 

 ๔๒ นางสุมาลี  ค าประยูร 

 ๔๓ นางสาวสุวิมล  สุริยะเจริญ 

 ๔๔ นางอารมย์  พรหมสามพราน 

 ๔๕ นางอ าพัน  สีหไตร 

 ๔๖ นางสาวอุษา  ธีระวิทยเลิศ 

 ๔๗ นางอุสนีย์  ศิลปศร 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายขวัญชัย  นารถบุญ 

 ๒ นายไชยฤทธิ์  พลละเอียด 

 ๓ นายธีระเดช  ฉัตรกุล ณ อยุธยา 

 ๔ นายน้อย  นราเลิศ 

 ๕ นายประธาน  ถาวร 

 ๖ นายพินิจ  ผุดไซตู 

 ๗ นายพูนทรัพย์  ศรีไพบูลย์ 

 ๘ นายพูนศักดิ์  ประมงค์ 

 ๙ นายรังษี  มีเดช 

 ๑๐ นายเรวัต  พิพัฒวงศ์เจริญ 

 ๑๑ นายสมศักดิ์  คณาประเสริฐกุล 

 ๑๒ นายสาทิตย์  สาลีผล 

 ๑๓ เรือเอก สาโรจน์  คมคาย 

 ๑๔ นายสุขสันต์  เจริญทวีโชค 

 ๑๕ นายสุรสิทธิ์  ศรีแก้ว 

 ๑๖ นางกันยรัตน์  จันกลิ่น 

 ๑๗ นางกิตติพร  มะนอ 

 ๑๘ นางสาวเกวลี  เลขาภิสิทธิ์ 

 ๑๙ นางสาวจงกล  เหมือนโพธิ์ 

 ๒๐ นางจินดา  พิชญ์ชานน 

 ๒๑ นางจุไรรัตน์  ณ ระนอง 

 ๒๒ นางณัฐชนน  ชัยถาวรพงศ์ 

 ๒๓ นางสาวธนานุช  ศรีอรุณ 

 ๒๔ นางสาวนฤมล  เชื้อบัณฑิต 

 ๒๕ นางนฤมล  ศิริพงษ์ 

 ๒๖ นางนารี  โกเจริญ 

 ๒๗ นางสาวปาริฉัตร  จันทร์อ าไพ 

 ๒๘ นางพจนารถ  สุทธิพร 

 ๒๙ นางสาวพรพิไล  มะลอย 

 ๓๐ นางสาวพรรณิกา  เหลืองสุรีย์ 



 หน้า   ๑๐๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๑ นางสาวพรรณี  บุณยเกียรติ 

 ๓๒ นางพรสวรรค์  แสนใจยา 

 ๓๓ นางมลิวัลย์  ทรัพย์ศุภวัฒน์ 

 ๓๔ นางมารศรี  ใจรังษี 

 ๓๕ นางสาวมาลากาลัญ  ห่อประทุม 

 ๓๖ นางสาวรังสิมา  ปรีชาชาติ 

 ๓๗ นางสาวรัชนี  วงศ์ภูมิชัย 

 ๓๘ นางรัศมี  สุจโต 

 ๓๙ นางสาวรุ่งนภา  ทองเมือง 

 ๔๐ นางสาวลักษมี  สารจินดาพงศ์ 

 ๔๑ นางสาววัฒนา  เกิดเพ็ชร์ 

 ๔๒ นางวันทนา  ณัฐพูลวัฒน์ 

 ๔๓ นางวิไล  เลิศปีติโกวิท 

 ๔๔ เรืออากาศเอกหญิง ศุภพร  อยู่วัฒนา 

 ๔๕ นางสาวสมใจ  โชคอ านวย 

 ๔๖ นางสาวสิริเพ็ญ  เทพพิทักษ์ 

 ๔๗ นางสาวสุจิตรา  สงวนพงษ์ 

 ๔๘ นางสาวสุจิตรา  สุขวรรธก 

 ๔๙ นางสาวสุจินต์  เย็นจิตต์รัตนวลี 

 ๕๐ นางสาวสุชาดา  เจตนาวณิชย์ 

 ๕๑ นางสาวสุภัจณา  รักเขียว 

 ๕๒ นางสุมิตรา  เกตุฉาย 

 ๕๓ นางอดาพร  สมพงษ์ 

 ๕๔ นางสาวอรุณลักษณ์  ดิษบรรจง 

 ๕๕ นางอรุณี  ศรีประจันทร์ 

 ๕๖ นางอัจฉรา  บัวทอง 

 ๕๗ นางอัจฉราพร  พูลสมบัติภิญโญ 

 ๕๘ นางสาวอารยา  เรืองสวัสดิ์ 

กระทรวงวฒันธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกฤษฎา  คงคะจันทร์ 

 ๒ นายขจร  มุกมีค่า 

 ๓ นายธนิตศักดิ์  อุ่นตา 

 ๔ นายบพิตร  วิทยาวิโรจน์ 

 ๕ นายประยูร  หนูสุก 

 ๖ นายประสพ  เรียงเงิน 

 ๗ นายสมเกียรติ  พันธรรม 

 ๘ นายสามารถ  เที่ยงพูนวงศ์ 

 ๙ นายเสรี  คงรัตน์ 

 ๑๐ นายอมร  กิตติกวางทอง 

 ๑๑ นางสาวดารุณี  ธรรมโพธิ์ดล 

 ๑๒ นางสาวทัศชล  เทพก าปนาท 

 ๑๓ นางประนอม  คลังทอง 

 ๑๔ นางศศิฑอณร์  สุวรรณมณี 

 ๑๕ นางสาวศุภร  รัตนพงศ์ 

 ๑๖ นางอุทัย  พัฒนพิชัย 

 ๑๗ นางอุษณีย์  ธุวโชติ 



 หน้า   ๑๐๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  บุญประสิทธิ์ 

 ๒ นายชูชาติ  ราชจันทร์ 

 ๓ นายทวีศักดิ์  เจือจารย์ 

 ๔ นายธธงชัย  สารอักษร 

 ๕ นายบรรทูล  อิ่มสุขศรี 

 ๖ นายบัญญัติ  แสวงดี 

 ๗ นายประดิษฐ์  โปซิว 

 ๘ ว่าที่พันตรี ประภาส  สะท้านอิทธิฤทธิ์ 

 ๙ นายประสิทธิ์  พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ 

 ๑๐ นายประหยัด  ถิลา 

 ๑๑ นายพิสันต์  จันทร์ศิลป์ 

 ๑๒ นายสมนึก  ปาปะเค 

 ๑๓ นางเกษร  ก าเหนิดเพ็ชร 

 ๑๔ นางจันทนา  สิทธิพันธ์ 

 ๑๕ นางจิตรา  สิทธนานุวัฒน์ 

 ๑๖ นางจุรีพร  ขันตี 

 ๑๗ นางสาวฐิต์ณัฐ  สมบัติศิริ 

 ๑๘ นางนภสร  โศรกศรี 

 ๑๙ นางปภัสสร  ตรีศิลา 

 ๒๐ นางสาวปรารถนา  มงคลธวัช 

 ๒๑ นางสาวพัชนี  สภา 

 ๒๒ นางสาวเพชรรัตน์  สายทอง 

 ๒๓ นางยุถิกา  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๒๔ นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร 

 ๒๕ นางเยาวภา  โตสงวน 

 ๒๖ นางรุจิกาญน์  ทันใจ 

 ๒๗ นางลัดดา  หงสุรพันธุ์ 

 ๒๘ นางวรรณวิภา  จาปะสุข 

 ๒๙ นางสาววาสนา  ไชยพรรณา 

 ๓๐ นางศศิเพ็ญ  ละม้ายพันธุ์ 

 ๓๑ นางสาวศิริพรรณ  ทองเจิม 

 ๓๒ นางสมศรี  รักนุ้ย 

 ๓๓ นางสาลินี  ชุ่มวรรณ์ 

 ๓๔ นางสุชาดา  ทุ่งหว้า 

 ๓๕ นางอรอนงค์  ไกยูรวงศ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายโกมาต  แป้นเกิด 

 ๒ นายขัตติยา  ชัยมณี 

 ๓ นายค าพล  พิมเสน 

 ๔ นายจารุภัทร์  ธีฆัมพร 

 ๕ นายไชยนันท์  แสงทอง 

 ๖ นายณพงศ์  ใบหมาดปันจอ 

 ๗ นายธนู  ประชุมรักษ์ 

 ๘ นายธเนศ  วีระสัย 

 ๙ นายธีฑัต  พิมพา 

 ๑๐ นายนพดล  กตญาณยุทธ์ 



 หน้า   ๑๐๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๑ นายบุญนอง  ชายแก้ว 

 ๑๒ นายพัฐศิษฏ์  ธนชวาลย์ 

 ๑๓ นายยุทธนา  บุศเนตร 

 ๑๔ นายวรวุฒิ  ด่านสมพงศ์ 

 ๑๕ นายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์ 

 ๑๖ นายเสน่ห์  สายเย็นใจ 

 ๑๗ นายไสว  ไชยเมือง 

 ๑๘ นายอนุชิต  ชนะวัฒน์ปัญญา 

 ๑๙ นางกมนรัตน์  สิมมาค า 

 ๒๐ นางกรรณิกา  เอี้ยวสกุลรัตน์ 

 ๒๑ นางกฤษณา  แผ่แสงจันทร์ 

 ๒๒ นางสาวขนิษฐา  โชติกวณิชย์ 

 ๒๓ นางสาวขวัญใจ  ฮกเจริญ 

 ๒๔ นางจริญญา  จักรกาย 

 ๒๕ นางจันทร์ฉาย  ส าราญเนตร 

 ๒๖ นางจ าเป็น  เรืองหิรัญ 

 ๒๗ นางชุลีภรณ์  สารากิจ 

 ๒๘ นางโชติกา  อัครกิจโสภากุล 

 ๒๙ นางสาวณัณธิญาจ์  มังคละคีรี 

 ๓๐ นางดรุณี  สุภักดี 

 ๓๑ นางทิพย์ทิวา  นพรัตน์ 

 ๓๒ นางทิพยสุดา  เตตานัง 

 ๓๓ นางธนวรรณ  มัธยมนันทน์ 

 ๓๔ นางนริศรา  วงศ์วิลัย 

 ๓๕ นางสาวนิติยา  เสงี่ยมจิตร์ 

 ๓๖ นางสาวนิษฐกานต์  คุณวัชระกิจ 

 ๓๗ นางเนตรนภา  กุลัตถ์นาม 

 ๓๘ นางสาวบรรจง  จงสมชัย 

 ๓๙ นางสาวบังอร  มงคล 

 ๔๐ นางสาวพชรพรรณ  ชุ่มเปี่ยม 

 ๔๑ นางสาวภัคพิศุทธิ์  คลังกูล 

 ๔๒ นางรวงทอง  พลธิราช 

 ๔๓ นางลัษมา  ธารีเกษ 

 ๔๔ นางสาวลิปิการ์  ก าลังชัย 

 ๔๕ นางสาววันทนีย์  มงคลทรัพย์กุล 

 ๔๖ นางวิไล  พรหมณี 

 ๔๗ นางศิรดา  มะลาสาย 

 ๔๘ นางศิรัชญา  ครุฑอรัญ 

 ๔๙ นางสาวศิริวรรณ  สุดสอาด 

 ๕๐ นางศุภาวี  บ ารุงศักดิ์ 

 ๕๑ นางสมพร  รอดไม้ 

 ๕๒ นางสมมารถ  ค าถนอม 

 ๕๓ นางสายสวาท  โสขวัญฟ้า 

 ๕๔ นางสาวสุดารัตน์  พงศ์อัมพรไกวัล 

 ๕๕ นางสาวสุธิดา  พัฒราช 

 ๕๖ นางสุภัทร  กิจเวช 

 ๕๗ นางสาวสุริยา  สุระเสียง 

 ๕๘ นางสุวิมล  เกตุศรีบุรินท์ 

 ๕๙ นางอริยา  วงษ์ทองดี 

 ๖๐ นางอังคณา  ศรีสมุทร 

 ๖๑ นางสาวอัญชลี  เพ็ชรสว่าง 



 หน้า   ๑๐๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

กรมการศาสนา 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายกติติพันธ์  พานสวุรรณ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายพูลศักดิ์  สุขทรัพย์ทวีผล 

 ๒ นายส ารวย  นักการเรียน 

 ๓ นางศรีนวล  ลัภกิตโร 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นางสาวฐิติมา  สุภภัค  ๒ นางสุรีย์  เกาศล 

กรมศิลปากร 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายชวลิต  สุนทรานนท์  ๒ นายอนันต์  ชูโชติ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายจารึก  วิไลแก้ว  ๒ นายสุพจน์  พรหมมาโนช 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายชัยนันท์  บุษยรัตน์ 

 ๒ นายตระกูล  หาญทองกูล 

 ๓ นายธีระ  แก้วประจันทร์ 

 ๔ นายพนมบุตร  จันทรโชติ 

 ๕ นายมณเฑียร  ชูเสือหึง 

 ๖ นายลสิต  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๗ นายสุรัตน์  เอี่ยมสอาด 

 ๘ นายอรุณศักดิ์  กิ่งมณี 

 ๙ นายเอนก  อาจมังกร 

 ๑๐ นางสาวกนกอร  ศักดาเดช 

 ๑๑ นางสาวชนินทร์วดี  ชมภูทิพย์ 

 ๑๒ นางสาวดวงกมล  ยุทธเสรี 

 ๑๓ นางสาวนันทกา  พลชัย 

 ๑๔ นางสาวพัชรินทร์  ศุขประมูล 

 ๑๕ นางสาวภัคพดี  อยู่คงดี 

 ๑๖ นางวิจิตร์  ไชยวิชิต 

 ๑๗ นางสาวอนงค์  หนูแป้น 

 ๑๘ นางสาวอรสรา  สายบัว 

 ๑๙ นางสาวอัจฉรา  แข็งสาริกิจ 

 ๒๐ นางสาวเอมอร  เชาวน์สวน 



 หน้า   ๑๐๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายไกรสิน  อุ่นใจจินต์ 

 ๒ นายคมสันฐ  หัวเมืองลาด 

 ๓ นายเจษฎา  ชีวะวิชวาลกุล 

 ๔ นายทศพร  ศรีสมาน 

 ๕ นายธนากร  ก าทรัพย์ 

 ๖ ร้อยเอก บุณยฤทธิ์  ฉายสุวรรณ 

 ๗ นายฤทธิเดช  ทองจันทร์ 

 ๘ นายวสุ  โปษยะนันทน์ 

 ๙ นายสถาพร  เที่ยงธรรม 

 ๑๐ นายสุรัฐกิจ  พีรพงศ์ศิลป 

 ๑๑ นางสาวกรพินธุ์  ทวีตา 

 ๑๒ นางกันยา  แต้เจริญวิริยะกุล 

 ๑๓ นางขนิษฐา  ธารีเธียร 

 ๑๔ นางจารุวรรณ  ประถมปัทมะ 

 ๑๕ นางจุฑาทิพย์  อังศุสิงห์ 

 ๑๖ นางชุติมา  จันทร์เทศ 

 ๑๗ นางณิชชา  จริยเศรษฐการ 

 ๑๘ นางดาวรัตน์  ชูทรัพย์ 

 ๑๙ นางสาวเด่นดาว  ศิลปานนท์ 

 ๒๐ นางทัศนีย์  เทพไชย 

 ๒๑ นางนงคราญ  สุขสม 

 ๒๒ นางสาวนิตยา  กนกมงคล 

 ๒๓ นางนิษา  ถนอมรูป 

 ๒๔ นางบุศยารัตน์  คู่เทียม 

 ๒๕ นางพรทิพย์  โพธิ์ทอง 

 ๒๖ นางมนต์จันทร์  วงศ์จตุรภัทร 

 ๒๗ นางรักชนก  โคจรานนท์ 

 ๒๘ นางสาววรรณพินี  สุขสม 

 ๒๙ นางวลัยพร  กระทุ่มเขต 

 ๓๐ นางสาววัชราวดี  วิเชียรศรี 

 ๓๑ นางวิไลลักษณ์  เกียรติธีรรัตน์ 

 ๓๒ นางศาริสา  จินดาวงษ์ 

 ๓๓ นางศิริพันธ์  ตาบเพ็ชร์ 

 ๓๔ นางเสริมกิจ  ชัยมงคล 

 ๓๕ นางสาวเสาวลักษณ์  กีชานนท์ 

 ๓๖ นางสาวอรพินธุ์  การุณจิตต์ 

 ๓๗ นางสาวอรวรรณ  ทรัพย์พลอย 

 ๓๘ นางสาวอิสรีย์  ธีรเดช 

กรมส่งเสริมวฒันธรรม 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางพิมพ์รวี  วฒันวรางกูร 



 หน้า   ๑๐๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายชัยพล  สุขเอี่ยม 

 ๒ นางดาวลดา  พันธ์วร 

 ๓ นางสาววราพรรณ  ชัยชนะศิริ 

 ๔ นางสาวอัจฉราพร  พงษ์ฉวี 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายสาโรจน์  เล้าเจริญสมบัติ 

 ๒ นายอิสระ  ริ้วตระกูลไพบูลย์ 

 ๓ นางกฤษณา  พันธุ์มวานิช 

 ๔ นางสาวชริดา  สังข์ทอง 

 ๕ นางสาวปนัดดา  ปาจรีย์ 

 ๖ นางภาณี  เกษมสันต์ 

 ๗ นางมงคลทิพย์  รุ่งงามฤกษ์ 

 ๘ นางศณีญา  กุหลาบศรี 

 ๙ นางอนงค์นาฏ  สินอุดม 

ส านักงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นางสาวสมลกัษณ์  คล่องแคลว่ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายบุญเลิศ  ค าดี  ๒ นางสาวสุวิมล  วิมลกาญจนา 

สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายสมชาย  ฟ้อนร าด ี

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นางจินตนา  สายทองค า  ๒ นางวาสนา  บุญญาพิทักษ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายจุลชาติ  อรัณยะนาค 

 ๒ นายฐิระพล  น้อยนิตย์ 

 ๓ ว่าที่ร้อยตรี ธวัช  เติมญวน 

 ๔ นายธีรภัทร์  ทองนิ่ม 



 หน้า   ๑๑๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕ นายโพธิพันธ์  พานิช 

 ๖ นายวรกฤติ  เพ็งสุข 

 ๗ นายวรา  ชัยนิตย์ 

 ๘ นายวัชรินทร์  อ่าวสินธุ์ศิริ 

 ๙ นายสมภพ  เขียวมณี 

 ๑๐ นายสมภพ  เพ็ญจันทร์ 

 ๑๑ นายสมศักดิ์  พนเสาวภาคย์ 

 ๑๒ นายสหวัฒน์  ปลื้มปรีชา 

 ๑๓ นายสุรินทร์  วิไลน าโชคชัย 

 ๑๔ นายอิทธิพัทธ์  ขรึมสันเทียะ 

 ๑๕ นางทัศนีย์  ศิวบวรวัฒนา 

 ๑๖ นางสาวพรทิพย์  วงศ์ไพบูลย์ 

 ๑๗ นางวรินทร์พร  ทับเกตุ 

 ๑๘ นางสมบูรณ์  พนเสาวภาคย์ 

 ๑๙ นางสาวสุมาลี  พรหมชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานรัฐมนตร ี

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางวันเพ็ญ  บุรีสงูเนนิ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นางสาวศริิรตัน ์ ทวิะศริิ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายประเสริฐ  บุญเรือง 

 ๒ นายพิธาน  พ้ืนทอง 

 ๓ นายพีระ  รัตนวิจิตร 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายชล า  อรรถธรรม 

 ๒ นายชอุ่ม  กรไกร 

 ๓ นายชาญ  ตันติธรรมถาวร 

 ๔ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ  วงษ์จินดา 

 ๕ นายธีรพงษ์  สารแสน 

 ๖ นายนิสิต  ชายภักตร์ 

 ๗ นายประหยัด  อนุศิลป์ 

 ๘ นายพงษ์พิศาล  ชินส าราญ 



 หน้า   ๑๑๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๙ นายพีรศักดิ์  รัตนะ 

 ๑๐ นายวราวุธ  พยัคฆพงษ์ 

 ๑๑ นายวรินทร์  วิรุณพันธ์ 

 ๑๒ นายวีระ  แข็งกสิการ 

 ๑๓ นายวีระกุล  อรัณยะนาค 

 ๑๔ นายศัจธร  วัฒนะมงคล 

 ๑๕ นายสันติ  แสงระวี 

 ๑๖ นายสุทิน  แก้วพนา 

 ๑๗ นายสุธี  วรประดิษฐ 

 ๑๘ นายอัมพร  พินะสา 

 ๑๙ นางกรรณิการ์  ปานนุช 

 ๒๐ นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล 

 ๒๑ นางสาวดุริยา  อมตวิวัฒน์ 

 ๒๒ นางสาวนพกนก  บุรุษนันทน์ 

 ๒๓ นางนิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์ 

 ๒๔ นางสาวเพลินพิศ  กอบตระกูล 

 ๒๕ นางรักขณา  ตัณฑวุฑโฒ 

 ๒๖ นางสาววาสนา  โกสีย์วัฒนา 

 ๒๗ นางวิไลวรรณ  ดาราพงศ์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกิตติ์ธเนศ  พันธ์ภานุฉัตร์ 

 ๒ นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช 

 ๓ นายเกื้อกูล  ดีประสงค์ 

 ๔ นายจักรกริช  บุญเดช 

 ๕ นายจิราวุฒิ  เปล่งศรีรัตน์ 

 ๖ นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา 

 ๗ นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ 

 ๘ นายชาญชัย  รสจันทร์ 

 ๙ นายชุมพล  ศรีสังข์ 

 ๑๐ นายโชติพิพัฒน์  จุลมณีรุ่งเรือง 

 ๑๑ นายณัฐพงษ์  นวลมาก 

 ๑๒ นายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม 

 ๑๓ นายธนกร  เกื้อกูล 

 ๑๔ นายธนู  ขวัญเดช 

 ๑๕ นายธฤติ  ประสานสอน 

 ๑๖ นายธานินทร์  ชลจิตต์ 

 ๑๗ นายนรา  เหล่าวิชยา 

 ๑๘ นายนรินทร์  ปาระมี 

 ๑๙ นายบรรพ์  ใสแจ่ม 

 ๒๐ นายบุญทรง  จิโนเป็ง 

 ๒๑ นายบุญเทียม  อังสวัสดิ์ 

 ๒๒ นายบุญส่ง  ทองเชื่อม 

 ๒๓ นายประยูร  หรั่งทรัพย์ 

 ๒๔ นายประสิทธิ์  เขียวศรี 

 ๒๕ นายปราโมทย์  ด้วงอิ่ม 

 ๒๖ นายปริญญา  ธรเสนา 

 ๒๗ นายพงษ์ศักดิ์  บุญเป็ง 

 ๒๘ นายพัฒนา  ชมเชย 



 หน้า   ๑๑๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๙ นายพานิช  ศรีงาม 

 ๓๐ นายภิญโญ  จันทรวงศ์ 

 ๓๑ นายภูวนาท  มูลเขียน 

 ๓๒ นายไมยมิตร  ป้องวิชัย 

 ๓๓ นายวรัท  พฤกษาทวีกุล 

 ๓๔ นายวสันต์  รัชชวงษ์ 

 ๓๕ นายวิเชียร  โชติช่วง 

 ๓๖ นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา 

 ๓๗ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร  ปัญญชุณห์ 

 ๓๘ นายวีระ  ทวีสุข 

 ๓๙ นายศรีชัย  พรประชาธรรม 

 ๔๐ นายศักดา  แสงทอง 

 ๔๑ นายศักดิ์นิพน  สว่างวงศ์ 

 ๔๒ นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน 

 ๔๓ นายสงวนศักดิ์  เศรษฐีธัญญาหาร 

 ๔๔ นายสมเกียรติ  ค าทะเนตร 

 ๔๕ นายสมเกียรติ  แถวไธสง 

 ๔๖ นายสมเชาว์  กาญจนจรัส 

 ๔๗ นายสมทบ  กรดเต็ม 

 ๔๘ นายสมมาตร  คงเรือง 

 ๔๙ นายสมรักษ์  ถวาย 

 ๕๐ นายสุดใจ  มอญรัต 

 ๕๑ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร 

 ๕๒ นายเสถียร  รุกขพันธ์ 

 ๕๓ นายเสถียร  แสนอุบล 

 ๕๔ นายอนุชา  พงษ์เกษม 

 ๕๕ นายอารักษ์  พัฒนถาวร 

 ๕๖ นายอาส  พ้นเหตุ 

 ๕๗ นายโอฬาร  เก่งรักษ์สัตว์ 

 ๕๘ นางขนิษฐา  ห้านิรัติศัย 

 ๕๙ นางจุรีรัตน์  โพธิ์วิจิตร 

 ๖๐ นางณัฐกฤตา  พึ่งสุข 

 ๖๑ นางสาวดารัตน์  กาญจนาภา 

 ๖๒ นางสาวทรงศรี  วิระรังษิยากรณ์ 

 ๖๓ นางสาวทัศนีย์  พิศาลรัตนคุณ 

 ๖๔ นางทัศนีย์  ไวปัญญา 

 ๖๕ นางธัชชนก  พละศักดิ์ 

 ๖๖ นางสาวบุศลิน  ช่างสลัก 

 ๖๗ นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์ 

 ๖๘ นางปราณี  ศิวารมณ์ 

 ๖๙ นางสาวผุสดี  เขตสมุทร 

 ๗๐ นางพรทิพย์พา  คาวีวงศ์ 

 ๗๑ นางพิชญา  นัยนิตย์ 

 ๗๒ นางสาวรัติพร  ภาธรธุวานนท์ 

 ๗๓ นางรุ่งทิวา  ศรีวรขาน 

 ๗๔ นางวัชรี  เกิดพิพัฒน์ 

 ๗๕ นางวิจิตราวลิน  พรปัญญาภัทร 

 ๗๖ นางสาวสุธิกานต์  แย้มนิล 

 ๗๗ นางสาวโสมอุษา  เลี้ยงถนอม 

 ๗๘ นางอรณิช  วรรณนุช 



 หน้า   ๑๑๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกริช  นุ่มวัด 

 ๒ นายกริช  มากกุญชร 

 ๓ นายกฤษณะ  เลิศวิชานนท์ 

 ๔ นายกันตธี  เนื่องศรี 

 ๕ นายกิตติภัทท์  ไกรเพชร 

 ๖ นายกิติศักดิ์  ชัยสิทธิ์วาทิน 

 ๗ นายเกรียงไกร  ศิลารังษี 

 ๘ นายเกรียงศักดิ์  นวลสุทธิ์ 

 ๙ นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์ 

 ๑๐ นายโกวิท  สละชั่ว 

 ๑๑ นายไกรสิทธิ์  เลิศไกร 

 ๑๒ นายจรินทร์  สุรเสรีวงษ์ 

 ๑๓ นายจรูญศักดิ์  พุดน้อย 

 ๑๔ นายจ านงค์  กล่อมแก้ว 

 ๑๕ นายเจน  แผลงเดชา 

 ๑๖ ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์  พรหนองแสน 

 ๑๗ นายเฉลิมชัย  วาสะสิริ 

 ๑๘ นายชนะ  เปรมปรี 

 ๑๙ นายชวรงค์  วงค์ศรีทา 

 ๒๐ นายชัยณรงค์  แสงค า 

 ๒๑ นายชัยณรงค์  อินสาลี 

 ๒๒ นายชัยพัฒน์  พันธุ์วัฒนสกุล 

 ๒๓ นายชัยยุทธ  เพ็ชรวงษ์ 

 ๒๔ นายชาญ  พวงรัตน์ 

 ๒๕ นายชาญวุฒิ  วงศ์เพ็ง 

 ๒๖ นายชาตรี  ปุระมงคล 

 ๒๗ นายชาติชาย  วงศ์กิตตะ 

 ๒๘ นายชุมศักดิ์  ชุมนุม 

 ๒๙ นายชูชาติ  จันคลัง 

 ๓๐ นายชูสิน  วรเดช 

 ๓๑ นายเชาว์  จันทนา 

 ๓๒ นายณรงค์  ยะพลหา 

 ๓๓ นายณัทชัย  ใจเย็น 

 ๓๔ นายดนย์  ศรีวิชัย 

 ๓๕ นายดาลัน  นุงอาหลี 

 ๓๖ นายเดช  ศิรินาม 

 ๓๗ นายถาวร  พลีดี 

 ๓๘ ว่าที่เรือตรี ทรงยศ  พรานเนื้อ 

 ๓๙ นายทรัพย์  นาทองหล่อ 

 ๔๐ นายทวีศักดิ์  อ าลา 

 ๔๑ นายทวีสิทธิ์  ใจห้าว 

 ๔๒ นายทองพูล  จันทบูรณ์ 

 ๔๓ ว่าที่ร้อยเอก ทินกร  ศรีนาง 

 ๔๔ นายธงชัย  พาอ่อนตา 

 ๔๕ นายธนพัชร์  ขุนเทพ 

 ๔๖ นายธนพัฒน์  โคสะสุ 

 ๔๗ นายธนรัช  พรหมเลข 

 ๔๘ นายธนะชัย  อุปริรัตน์ 



 หน้า   ๑๑๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๙ นายธนากร  ดอนเหนือ 

 ๕๐ นายธนาวัฒน์  ค าราช 

 ๕๑ นายธนู  อักษร 

 ๕๒ นายธวัช  บุญชุ่ม 

 ๕๓ นายธวัชชัย  ชูหน้า 

 ๕๔ นายธัณญ์สุธี  ภัคธารีรัตน์ 

 ๕๕ นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว 

 ๕๖ นายธีรยล  แสงอ านาจเจริญ 

 ๕๗ นายธีระศักดิ์  นิราราช 

 ๕๘ นายนักรบ  หอมไกรลาศ 

 ๕๙ ว่าที่ร้อยตรี นันต์ชัย  แก้วสุวรรณ์ 

 ๖๐ นายนันทภพ  เคหา 

 ๖๑ นายนิคม  ภูมิภาค 

 ๖๒ นายนิรันดร  สุขปรีดี 

 ๖๓ นายนิวรณ์  แสงวิสุทธิ์ 

 ๖๔ นายนุสร  จ าปาวัลย์ 

 ๖๕ นายบัลลังก์  โรหิตเสถียร 

 ๖๖ นายบุญเลิศ  เสียงสุขสันติ 

 ๖๗ นายบุญสนอง  พลมาตย์ 

 ๖๘ นายบุรโชติ  วรผล 

 ๖๙ นายบูรชัย  ศิริมหาสาคร 

 ๗๐ นายปรเมศวร์  ศิริรัตน์ 

 ๗๑ นายประมวล  เศรษฐี 

 ๗๒ นายประโยชน์  มณีรัตน์ 

 ๗๓ นายประสพ  กันจู 

 ๗๔ นายประสิทธิ์  สาตรา 

 ๗๕ ว่าที่พันตรี ประหยัด  แก่นชา 

 ๗๖ นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์ 

 ๗๗ นายปรีชา  ชื่นชนกพิบูล 

 ๗๘ นายปัญญา  ศรีส าราญ 

 ๗๙ นายพงษ์เทพ  วัฒนาวณิชย์วุฒิ 

 ๘๐ นายพงษ์ศักดิ์  มงคลพิทักษ์กุล 

 ๘๑ นายพนัส  ทองภูเบศร์ 

 ๘๒ นายพนิต  ใหม่ประสิทธิกุล 

 ๘๓ นายพรศักดิ์  จินา 

 ๘๔ พันจ่าเอก พัฒน์  ผดุงญาติ 

 ๘๕ นายพันเทพ  สุวรรณขันธ์ 

 ๘๖ นายพิเชฐ  โพธิ์ภักดี 

 ๘๗ ว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์  พระรัตภูมี 

 ๘๘ นายไพฑูรย์  บัวสนิท 

 ๘๙ นายภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ 

 ๙๐ นายภานุศร  สิทธิชัย 

 ๙๑ นายมงคล  พลายชมพูนุท 

 ๙๒ นายมงคล  สายสูง 

 ๙๓ นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์ 

 ๙๔ นายมณเฑียร  โสภณ 

 ๙๕ นายมนูญ  บุญชูวงศ์ 

 ๙๖ นายมานะ  จันทิมาพร 

 ๙๗ นายยศพล  เวณุโกเศศ 

 ๙๘ นายยุทธนา  ทองภา 



 หน้า   ๑๑๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๙๙ นายโยธี  ป้อพันธุ์ดุง 

 ๑๐๐ นายรณชัย  ทัดช่อม่วง 

 ๑๐๑ นายรังสรรค์  อินทพันธ์ 

 ๑๐๒ นายรัชพร  วรรณค า 

 ๑๐๓ นายรัฐพงศ์  หาปู่ทน 

 ๑๐๔ นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์ 

 ๑๐๕ นายรัฐศาสตร์  กองสินแก้ว 

 ๑๐๖ นายราเชนทร์  บูรณศาสตร์ 

 ๑๐๗ นายเรวัฒน์  เพ็ชรสงฆ์ 

 ๑๐๘ นายลือชัย  ชูนาคา 

 ๑๐๙ นายวชิรพันธ์  นาคก้อน 

 ๑๑๐ นายวัฒนชัย  จันทร์วีนุกูล 

 ๑๑๑ นายวัฒนาพงศ์  สาระทันธนสุเมธ 

 ๑๑๒ นายวัลลภ  ไม้จ าปา 

 ๑๑๓ นายวาทิต  มีสนุ่น 

 ๑๑๔ นายวิจักษณ์  เผือกพ่วง 

 ๑๑๕ นายวิชัย  ผกผ่า 

 ๑๑๖ นายวิทูร  ทวีปรีดา 

 ๑๑๗ นายวินัย  ตะปะสา 

 ๑๑๘ นายวิภูธนินท์  ผุยพรหม 

 ๑๑๙ นายวิรัช  ลิ้มเจริญสุข 

 ๑๒๐ นายวีนัสส์  ถายาธัชนันท์ 

 ๑๒๑ นายวีระวัฒน์  โพธิ์ทอง 

 ๑๒๒ นายวุฒิพล  ทับธานี 

 ๑๒๓ นายศิริเกษ  หมายสุข 

 ๑๒๔ นายศิริเศรษฐ  ศรีกอก 

 ๑๒๕ นายศุภมิตร  ธัมมิกะกุล 

 ๑๒๖ นายศุภมิตร  ศิรกัณฑะมากุล 

 ๑๒๗ นายเศรษฐา  เสนะวงศ์ 

 ๑๒๘ นายสมเจตน์  เชาวน์ดี 

 ๑๒๙ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย  งามสุขสวัสดิ์ 

 ๑๓๐ นายสมชาย  ดอนสมพงษ์ 

 ๑๓๑ นายสมเดช  ดอกดวง 

 ๑๓๒ สิบเอก สมทรง  งามวงษ์ 

 ๑๓๓ นายสมพงษ์  กิตติศาสตรา 

 ๑๓๔ นายสมภูมิ  ธรรมายอดดี 

 ๑๓๕ นายสมรส  มั่นยืน 

 ๑๓๖ นายสมศักดิ์  ตั้งกลชาญ 

 ๑๓๗ นายสมสันต์  ลือก าลัง 

 ๑๓๘ นายสมัย  แสงใส 

 ๑๓๙ นายสมาน  แก้วค าไสย์ 

 ๑๔๐ นายสมาน  บุตศรี 

 ๑๔๑ นายสราวุธ  กองสุทธิ์ใจ 

 ๑๔๒ นายสังวาลย์  ศรีโคตร 

 ๑๔๓ นายสันติภัทร  โคจีกุล 

 ๑๔๔ นายสัมฤทธิ์  ไวเปีย 

 ๑๔๕ นายสิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ 

 ๑๔๖ นายสุชาติ  หนูพรหม 

 ๑๔๗ นายสุเชษฐ์  ประชากุล 

 ๑๔๘ นายสุทธิไชย  เฉิดโฉม 



 หน้า   ๑๑๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๔๙ นายสุทัศน์  แก้วพูล 

 ๑๕๐ นายสุพิชญ์  ลาลุน 

 ๑๕๑ นายสุรพงษ์  สาคเรศภักดีรักษ์ 

 ๑๕๒ นายสุรพล  วงศ์หวัน 

 ๑๕๓ ว่าที่ร้อยโท สุรสิทธิ์  กองเมืองปัก 

 ๑๕๔ นายสุรัต  วิภักดิ์ 

 ๑๕๕ นายสุวัฒน์ชัย  แสนราช 

 ๑๕๖ นายสุวิทย์  ศรีฉาย 

 ๑๕๗ นายเสน่ห์  บุญศรี 

 ๑๕๘ นายเสริมศิษฐ์  พิมพันธ์ดี 

 ๑๕๙ นายเสรี  ตุ้มอ่อน 

 ๑๖๐ นายเสรี  ปรีดาศักดิ์ 

 ๑๖๑ นายโสธร  บุญเลิศ 

 ๑๖๒ นายองอาจ  ศรีปะโค 

 ๑๖๓ นายอดิศักดิ์  ตรองจิตต์ 

 ๑๖๔ นายอดิศักดิ์  มนตรี 

 ๑๖๕ นายอดุล  เทพกอม 

 ๑๖๖ นายอนุทิน  ค าคม 

 ๑๖๗ นายอะเดช  มุทะจันทร์ 

 ๑๖๘ นายอารักษ์  อินทร์พยุง 

 ๑๖๙ นายอ านาจ  สายฉลาด 

 ๑๗๐ นายอุดมศักดิ์  เพชรผา 

 ๑๗๑ นายอุดร  สิทธิพาที 

 ๑๗๒ นายโอภาส  ต้นทอง 

 ๑๗๓ นางกนกพร  ด้วงค าภา 

 ๑๗๔ นางกนิษฐา  เติมธนะศักดิ์ 

 ๑๗๕ นางกรรัตน์  โชคประเสริฐ 

 ๑๗๖ นางกรศิริ  กรองสุดยอด 

 ๑๗๗ นางสาวกฤตยา  หน่องพงษ์ 

 ๑๗๘ นางกัญจณ์สุรีย์  วงษ์วรรณ 

 ๑๗๙ นางสาวกัญชพร  ศรีเมือง 

 ๑๘๐ นางกาญจนา  สุขประเสริฐ 

 ๑๘๑ นางกิ่งดาว  กาทุ่ง 

 ๑๘๒ นางสาวกิรณา  โนนสินชัย 

 ๑๘๓ นางเกษร  ธานีรัตน์ 

 ๑๘๔ นางขนิษฐา  มะลิสุวรรณ 

 ๑๘๕ นางคนึงนิจ  เกตุแก้ว 

 ๑๘๖ นางคมข า  ทองสุข 

 ๑๘๗ นางสาวคัทยวรรณ  ภูพวก 

 ๑๘๘ นางจามีกร  นิภากุล 

 ๑๘๙ นางสาวจิราพร  นาคพีระยุทธ 

 ๑๙๐ นางสาวจิราภรณ์  ไทยกิ่ง 

 ๑๙๑ นางจีรนันท์  เพ่งพินิจ 

 ๑๙๒ นางสาวจุฬาลักษณ์  ศาสตร์สาระ 

 ๑๙๓ นางฉวีวรรณ  พุ่มคง 

 ๑๙๔ นางชวาลา  หลบหลีกพาล 

 ๑๙๕ นางชุติมณฑน์  เรืองกาญจนสุรีย์ 

 ๑๙๖ นางฐิติมา  เร่งประเสริฐ 

 ๑๙๗ นางสาวฐิติยา  ฉิมบรรเทิง 

 ๑๙๘ นางณัฎธยาวดี  พงศ์สวัสดิ์ 



 หน้า   ๑๑๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๙๙ นางณัฐธยาน์  รัตนินปฐมภัค 

 ๒๐๐ นางสาวดรุณี  เวียงชัย 

 ๒๐๑ นางดวงจันทร์  บุญตานนท์ 

 ๒๐๒ นางสาวดวงเพชร์  นาคเกษม 

 ๒๐๓ นางตติยา  ใจบุญ 

 ๒๐๔ นางทวีวรรณ  แน่วแน่ 

 ๒๐๕ นางทิพพาศรี  อินทะกูล 

 ๒๐๖ นางสาวทิพวรรณ  เตียงธวัช 

 ๒๐๗ นางทิพวรรณ  เถาว์โท 

 ๒๐๘ นางทิพวัลย์  วงษ์สมบูรณ์ 

 ๒๐๙ นางธนภร  เศรษฐี 

 ๒๑๐ นางธิดา  มิ่งขวัญ 

 ๒๑๑ นางสาวธีติมา  ถาวรรัตน์ 

 ๒๑๒ นางนงลักษณ์  ชัยชูมินทร์ 

 ๒๑๓ นางนงลักษณ์  ยุทธสุทธิพงศ์ 

 ๒๑๔ นางนงลักษณ์  เศรษฐพูธ์ 

 ๒๑๕ นางนภา  จิโรภาส 

 ๒๑๖ นางนฤมล  สุวรรณเนตร 

 ๒๑๗ นางสาวนวรัตน์  ลาภยิ่ง 

 ๒๑๘ นางนวลักษณ์  หมื่นพันธ์ 

 ๒๑๙ นางสาวนันทนีย์  แจ่มฟ้า 

 ๒๒๐ นางนารีวรรณ  จันทบาล 

 ๒๒๑ นางสาวนิติยา  หลานไทย 

 ๒๒๒ นางสาวนิภา  แสงพันธุ์ 

 ๒๒๓ นางสาวนุจรีย์  บูรณากาญจน์ 

 ๒๒๔ นางเนตรนภิส  พัฒนาไพบูลย์กุล 

 ๒๒๕ นางบุญรวม  ศรีสร้อย 

 ๒๒๖ นางบุษบา  ณะแก้ว 

 ๒๒๗ นางสาวปทุมพร  อยู่คง 

 ๒๒๘ นางประไพ  ใจก้าวหน้า 

 ๒๒๙ นางสาวประไพพร  อุทธิยา 

 ๒๓๐ นางประไพวัลย์  พิริยชูสิทธิ์ 

 ๒๓๑ นางสาวประภาศรี  ท้วมจู 

 ๒๓๒ นางปรานี  คู่มณี 

 ๒๓๓ นางปรานีย์  คุณธรรมดี 

 ๒๓๔ นางปรีญา  อ่อนสูง 

 ๒๓๕ นางปัญญา  รักการงาน 

 ๒๓๖ นางปัทมา  โกมารทัต 

 ๒๓๗ นางสาวปาริชาติ  เย็นใจ 

 ๒๓๘ นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม 

 ๒๓๙ นางปิยรัตน์  อาชญาเสน 

 ๒๔๐ นางปิยศิริ  วรธนาวงศ์ 

 ๒๔๑ นางปิยาภรณ์  จันทร์โอภาส 

 ๒๔๒ นางผกาวัลย์  เอี่ยมภูมิ 

 ๒๔๓ นางสาวผณินทร์  แซ่อึ้ง 

 ๒๔๔ นางผ่องศรี  รัตนงาม 

 ๒๔๕ นางพชรภัทร  สรรพสาร 

 ๒๔๖ นางพยอม  ใจสะอาด 

 ๒๔๗ นางพรทิพา  ยุวบูรณ์ 

 ๒๔๘ นางพรนภา  เหลี่ยมวานิช 



 หน้า   ๑๑๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๔๙ นางพรปวีณ์  คงนันทิพัฒน์ 

 ๒๕๐ นางพรพรรณ  มนตรีพิศุทธิ์ 

 ๒๕๑ นางสาวพรพัฒน์  นิรัตน์ตระกูล 

 ๒๕๒ นางพรพิมล  สาระรักษ์ 

 ๒๕๓ นางสาวพัชรนันท์  เกียรติบัณฑิต 

 ๒๕๔ นางสาวพัชรา  สุวรรณลาภ 

 ๒๕๕ นางพัชราลัย  พงษ์เผือก 

 ๒๕๖ นางพัชรี  เที่ยงธรรม 

 ๒๕๗ นางสาวพัชลี  เชาว์พลกรัง 

 ๒๕๘ นางสาวพัศวีร์  วิชาวุฒิพงษ์ 

 ๒๕๙ นางสาวพิมฉัตร์  ฤกษ์รัตน์ระพี 

 ๒๖๐ นางสาวพิยะดา  ม่วงอิ่ม 

 ๒๖๑ นางสาวเพ็ญนภา  เรืองเดช 

 ๒๖๒ นางเพียงจันทร์  ทองปาน 

 ๒๖๓ นางไพจิตรา  นาคแย้ม 

 ๒๖๔ นางไพรวัลย์  ขาวหมื่นไว 

 ๒๖๕ นางไพรินทร์  วงศ์จิรปภัทร 

 ๒๖๖ นางสาวภรภัทร  จันทสะโร 

 ๒๖๗ นางภัทรวิภา  จันทบูรณ์ 

 ๒๖๘ นางภิญญดา  รัตนพนังสกุล 

 ๒๖๙ นางสาวมลฑณา  โซวเกียรติรุ่ง 

 ๒๗๐ นางมาเรียม  ยะสะแต 

 ๒๗๑ นางมาลี  พิณสาย 

 ๒๗๒ นางสาวเมชวิน  พุ่มมาลี 

 ๒๗๓ นางยุพิน  บัวคอม 

 ๒๗๔ นางสาวยุวดี  ก๋งเกิด 

 ๒๗๕ นางสาวรวิพร  ยันตพร 

 ๒๗๖ นางรัชนี  พูลช่วย 

 ๒๗๗ นางสาวรัตติกร  ผรณสุวรรณ 

 ๒๗๘ นางรัตติยา  ธานี 

 ๒๗๙ นางรัตนา  ทูลกลาง 

 ๒๘๐ นางรัตนา  เนตรทัศน์ 

 ๒๘๑ นางสาวรุ้งทิพย์  เมืองโคตร 

 ๒๘๒ นางรุ่งนภา  เพชรรักษ์ 

 ๒๘๓ นางสาวรุ่งอรุณ  โอมาศ 

 ๒๘๔ นางสาวเรณู  ลีสุวรรณ์ 

 ๒๘๕ นางฤทัย  ขันธศักดิ์ 

 ๒๘๖ นางวนิดา  ศิลปกิจโกศล 

 ๒๘๗ นางสาววรรณพร  ปัทมานนท์ 

 ๒๘๘ นางสาววราภรณ์  สุวรรณศิริ 

 ๒๘๙ นางสาววราลักษณ์  ดุรงค์กาญจน์ 

 ๒๙๐ นางสาววรีพรรณ  วัชรางค์กุล 

 ๒๙๑ นางวาสนา  ภาคการ 

 ๒๙๒ นางวิชิตา  สมบูรณ์ 

 ๒๙๓ นางวิเชียร  สังขนุกิจ 

 ๒๙๔ นางวิลาวัณย์  แก้วพิลึก 

 ๒๙๕ นางวิไลพร  ประกอบสุข 

 ๒๙๖ นางสาววิไลลักษณ์  ผดุงกิตติมาลย์ 

 ๒๙๗ นางวีรดา  ชุลีกราน 

 ๒๙๘ นางศิริพร  สิทธิประการ 



 หน้า   ๑๑๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๙๙ นางศิริลักษณ์  ห้องทองค า 

 ๓๐๐ นางโศภิษฐ์  อินทรักษา 

 ๓๐๑ นางสาวสมจิตร  ธรรมวิชัย 

 ๓๐๒ นางสมพร  แสงรุ่งเรือง 

 ๓๐๓ นางสร้อยทิพย์  อุจวาที 

 ๓๐๔ นางสาวสหนันท์  ศรีแสง 

 ๓๐๕ นางสัจจา  ฝ่ายค าตา 

 ๓๐๖ นางสายพิณ  เชื้อน้อย 

 ๓๐๗ นางสิญจนา  ไหมอ่อน 

 ๓๐๘ นางสิริศจี  จินดามัย 

 ๓๐๙ นางสิริสมศรี  มีอยู่ 

 ๓๑๐ นางสาวสุกัญญา  ชิณศรี 

 ๓๑๑ นางสาวสุดา  จุลเสวก 

 ๓๑๒ นางสาวสุดาพร  สิทธิเวคิน 

 ๓๑๓ นางสุนันทา  การะเวก 

 ๓๑๔ นางสุนันทา  แซมเพชร 

 ๓๑๕ นางสุนันทินี  อ่อนแพง 

 ๓๑๖ นางสุนารี  ฟักศรี 

 ๓๑๗ นางสาวสุปราณี  ค ายวง 

 ๓๑๘ นางสุปราณี  นฤนาทนโรดม 

 ๓๑๙ นางสุภัทรา  ทูลฉลอง 

 ๓๒๐ นางสาวสุภัทรา  ลภะวงศ์ 

 ๓๒๑ นางสุรีย์ภรณ์  หน่อค า 

 ๓๒๒ นางสุรีรัตน์  เสถียรภักดิ์ 

 ๓๒๓ นางสาวสุวรรณ  จุลมั่ง 

 ๓๒๔ นางเสาวลักษณ์  ทองย้อย 

 ๓๒๕ นางแสงจันทร์  เขจรศาสตร์ 

 ๓๒๖ นางโสภา  ทองเมือง 

 ๓๒๗ นางหัสยา  พันหนูเทียน 

 ๓๒๘ นางอธิชา  รจนะ 

 ๓๒๙ นางอภิญญา  ซอหะซัน 

 ๓๓๐ นางอมรรัตน์  กองสุทธิ์ใจ 

 ๓๓๑ นางสาวอรทัย  ทองฤกษ์ฤทธิ์ 

 ๓๓๒ นางอรทัย  เหลือช่าง 

 ๓๓๓ นางสาวอรนุชา  กิจนิตย์ชีว์ 

 ๓๓๔ นางอรวรรณ  กัลปดี 

 ๓๓๕ นางอรวรรณ  วงษ์ประคอง 

 ๓๓๖ นางอรอนงค์  ขวาป้องใต้ 

 ๓๓๗ นางอังศนา  สุทธิฤทธิ์ 

 ๓๓๘ นางสาวอัจฉรา  รัตนบุญสิน 

 ๓๓๙ นางอัญชนา  อินทุรัตน์ 

 ๓๔๐ นางอัญชลี  คงเปีย 

 ๓๔๑ นางอัญชลี  วันทอง 

 ๓๔๒ นางอัญสุชา  พงศ์พัฒนพาณิชย ์

 ๓๔๓ นางอัมพร  ณุวงศ์ศรี 

 ๓๔๔ นางอัมพันธ์  สุขสมบูรณ์ 

 ๓๔๕ นางอารีลักษณ์  พงษ์โสภา 

 ๓๔๖ นางสาวอ าไพ  รุ่งวิจารณ์ 

 ๓๔๗ นางอิงอร  อินทรัตน์ 

 ๓๔๘ นางสาวอุบล  พุ่มบ้านเซ่า 



 หน้า   ๑๒๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายสมศกัดิ ์ ดลประสิทธิ ์

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกวิน  เสือสกุล 

 ๒ นายส าเนา  เนื้อทอง 

 ๓ นางเรืองรัตน์  วงศ์ปราโมทย์ 

 ๔ นางศิริพร  ศริพันธุ์ 

 ๕ นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายคมกฤช  จันทร์ขจร 

 ๒ นายสวัสดิ์  ภู่ทอง 

 ๓ นางกมลทิพย์  เมฆพุก 

 ๔ นางสาวพัชราภรณ์  ศรีคล้าย 

 ๕ นางพิจารณา  ศิริชานนท์ 

 ๖ นางรัชนี  พึ่งพาณิชย์กุล 

 ๗ นางรุจิรา  สุนทรีรัตน์ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายกวินทร์เกียรติ  นนธพ์ละ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายดุสิต  จันทร์ศรี 

 ๒ นายเดชา  พูลวงศ์ 

 ๓ นายต่อศักดิ์  บุญเสือ 

 ๔ นายถนอม  สหะวรกุลศักดิ์ 

 ๕ นายทวีพล  จูฑะพล 

 ๖ นายนิกูล  ประทีปพิชัย 

 ๗ นายนิพนธ์  ก้องเวหา 

 ๘ นายบรรจง  มูลตรีแก้ว 

 ๙ นายบุญเลิศ  พ่วงเพ็ชร 

 ๑๐ นายประสงค์  โสมรัตนานนท์ 

 ๑๑ นายมานัส  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล 

 ๑๒ นายรชานนท์  โสภณฤทธิเดช 

 ๑๓ นายลี้วัชร์  ตาวงค์ 

 ๑๔ นายวัชรินทร์  สอนพูด 



 หน้า   ๑๒๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๕ นายวินัย  จงใจมั่น 

 ๑๖ นายศักดาเดช  ทาซ้าย 

 ๑๗ นายสมโภชน์  หลักฐาน 

 ๑๘ นายสมยศ  ศรีประสม 

 ๑๙ นายสุทธิพงษ์  ธรรมสอน 

 ๒๐ นายสุรสิทธิ์  สิทธิอมร 

 ๒๑ นายอดิศักดิ์  มุ่งชู 

 ๒๒ นายอ านาจ  วิชยานุวัติ 

 ๒๓ นายอ านาจ  สุนทรธรรม 

 ๒๔ นางกนกวรรณ  บุญปลูก 

 ๒๕ นางจินตนา  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล 

 ๒๖ นางจุฑามาศ  สุขเกษม 

 ๒๗ นางสาวดนตรี  บุญลี 

 ๒๘ นางดุจดาว  โตบางป่า 

 ๒๙ นางนงนุช  วิชาจารย์ 

 ๓๐ นางนิตยา  ไพรสันต์ 

 ๓๑ นางเพ็ญศรี  คะมานิคม 

 ๓๒ นางเพ็ญศิริ  คีมทอง 

 ๓๓ นางสาวมยุรี  สารีบุตร 

 ๓๔ นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ 

 ๓๕ นางรัตนา  ซุกซอน 

 ๓๖ นางราตรี  พันธุมจินดา 

 ๓๗ นางวิลัยภรณ์  ซื่อสัตย์ 

 ๓๘ นางศิรนันท์  บ ารุงกุล 

 ๓๙ นางสาวสมบัติ  ผดุงชาติ 

 ๔๐ นางสุกัญญา  งามบรรจง 

 ๔๑ นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่ 

 ๔๒ นางสุนันทา  ไชยศิริ 

 ๔๓ นางสุนิดา  เดชะทัตตานนท์ 

 ๔๔ นางสุภาณี  บ ารุงเวช 

 ๔๕ นางสุมาลี  ศรีสม 

 ๔๖ นางอัษฎา  จรัญชล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกนที  บุญมากาศ 

 ๒ นายกมล  สุมาลา 

 ๓ นายกฤตติยะ  อุทุมภา 

 ๔ นายกฤศภณ  หล้าวงศา 

 ๕ นายกิตติ  สุทธิจิตไพศาล 

 ๖ นายกิตติศักดิ์  ฉายรัตน์ 

 ๗ นายกิตติศักดิ์  ชาญอักษร 

 ๘ นายกิตติศักดิ์  เรือนจันทร์ 

 ๙ นายเกรียงศักดิ์  คงไทย 

 ๑๐ นายเกษม  เขียวสอาด 

 ๑๑ นายเกษมสันต์  มีจันทร์ 

 ๑๒ นายโกเมน  อรัญเวศ 

 ๑๓ นายโกวิท  ภูโอบ 

 ๑๔ นายคมกฤษณ์  บุญเจริญ 

 ๑๕ นายคมสรณ์  นิธิปรีชา 

 ๑๖ นายค าลพ  ศิริมากร 



 หน้า   ๑๒๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๗ นายจเร  จันทร์วัฒนเดชากุล 

 ๑๘ นายจักรกฤษณ์  ฤทธิรณ 

 ๑๙ นายจ านงค์  จันแปงเงิน 

 ๒๐ นายจ ารัส  บุญเชื่อง 

 ๒๑ นายจ าลอง  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๒ นายจิณณภัทร  พิบูลวิทิตธ ารง 

 ๒๓ นายเจม  เม่นวังแดง 

 ๒๔ นายเฉลิมชัย  วัดเข้าหลาม 

 ๒๕ นายเฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ 

 ๒๖ นายชัยชาญ  ศรีสังข์ 

 ๒๗ ว่าที่ร้อยตรี ชัยเดช  บุญรักษา 

 ๒๘ นายชาตรี  นิลวัชราภรณ์ 

 ๒๙ นายชาติชาย  ระวังภัย 

 ๓๐ นายชุมพล  สนิทวงค์ 

 ๓๑ นายชูชาติ  นามกรณ์ 

 ๓๒ นายชูพงษ์  ก าลังงาม 

 ๓๓ นายโชคชัย  ฟักโต 

 ๓๔ นายณรงค์  วิริยะกิจ 

 ๓๕ นายณรินทร์  ช านาญดู 

 ๓๖ นายณัฏฐ์กฤศ  วงษ์พิทักษ์ 

 ๓๗ นายด ารงศักดิ์  มั่นคง 

 ๓๘ นายด าหริ  งิมสันเทียะ 

 ๓๙ นายถนอมจิต  อินทอง 

 ๔๐ นายถาวร  เกษณา 

 ๔๑ นายถาวร  คูณิรัตน์ 

 ๔๒ ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นามศรี 

 ๔๓ นายทีปชัย  วงษ์วรศรีโรจน์ 

 ๔๔ นายเทพรังสรรค์  จันทรังษี 

 ๔๕ นายธง  ต่อยอด 

 ๔๖ นายธนัท  ไชยทิพย์ 

 ๔๗ นายธวัช  โลกา 

 ๔๘ นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี 

 ๔๙ นายธัญวิทย์  กล่ าพลบ 

 ๕๐ นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์ 

 ๕๑ นายธีระยุทธ  เสนาทับ 

 ๕๒ นายนคร  มากมีทรัพย์ 

 ๕๓ นายนพดล  เด่นดวง 

 ๕๔ นายนพพร  มากคงแก้ว 

 ๕๕ นายนพรัตน์  รุ่งโรจน์ 

 ๕๖ นายนพอนนต์  สินหิรัญวรางค์ 

 ๕๗ นายนิคม  พรหมอนันต์ 

 ๕๘ นายนิมิตร  ด้วงยศ 

 ๕๙ นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์ 

 ๖๐ นายนุศิษย์  พรชีวโชติ 

 ๖๑ นายบัญชร  จันทร์ดา 

 ๖๒ นายบัญชา  จันทร์รักษา 

 ๖๓ นายบ ารุง  กรุตเพชร 

 ๖๔ นายบุญเกิด  ทองสุข 

 ๖๕ นายบุญทวี  วิทยาคุณ 

 ๖๖ นายบุญธรรม  วงศ์ชรินรัตน์ 



 หน้า   ๑๒๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๗ นายบุญเพ่ิม  จอมใจหาญ 

 ๖๘ นายบุญเลิศ  ค่อนสอาด 

 ๖๙ นายใบบุญ  บุญทน 

 ๗๐ นายปฐมเกียรติ  ไชยค า 

 ๗๑ นายประกาศ  เพียสามารถ 

 ๗๒ นายประจวบ  ลังกาวงศ์ 

 ๗๓ นายประจักษ์  ชูศรี 

 ๗๔ ว่าที่ร้อยตรี ประชา  พรชัยกุล 

 ๗๕ นายประดิษฐ  นวลแก้ว 

 ๗๖ นายประดิษฐ  เม้าค า 

 ๗๗ นายประมวล  พลอยกมลชุณห์ 

 ๗๘ นายประยูร  เขียวอินทร์ 

 ๗๙ นายประยูร  สุธาบูรณ์ 

 ๘๐ นายประวิช  ยะรินทร์ 

 ๘๑ นายประสงค์  สุภา 

 ๘๒ นายประสิทธิ์  นาคสิงห์ 

 ๘๓ นายประสิทธิ์  สุขชีพ 

 ๘๔ ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ  รุจิรา 

 ๘๕ นายประหยัด  วังวร 

 ๘๖ นายปราโมทย์  ภูมิพันธ์ 

 ๘๗ นายปราโมทย์  ส่งสิงห์ 

 ๘๘ นายปราโมทย์  แหวนเงิน 

 ๘๙ นายปริญญา  พุ่มไหม 

 ๙๐ นายปรีชา  จ่าสิงห์ 

 ๙๑ นายปรีชา  ทุติยาภรณ์ 

 ๙๒ นายปรีชา  ย้อยศิริ 

 ๙๓ นายปัญญา  นิใจ 

 ๙๔ นายปัญญาพิพัฒษ์  บ ารุง 

 ๙๕ นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ 

 ๙๖ นายพจนา  สุจริตวิบูลย์ 

 ๙๗ นายพนม  เข็มเงิน 

 ๙๘ นายพนม  จันทร์ดิษฐ 

 ๙๙ นายพรศักดิ์  ค้าขาย 

 ๑๐๐ นายพิชัย  ชุบสุวรรณ 

 ๑๐๑ นายพิพัฒน์  พรมโพธิ์ 

 ๑๐๒ นายพิริยะ  เอกปิยะกุล 

 ๑๐๓ นายพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ 

 ๑๐๔ นายพุทธพงศ์  เลขะวิพัฒน์ 

 ๑๐๕ นายพูนสวัสดิ์  จันทราวุฒิ 

 ๑๐๖ นายไพฑูรย์  ชินวงศ์ 

 ๑๐๗ นายไพฑูรย์  เฮงเจริญ 

 ๑๐๘ นายไพบูลย์  จันทรักษา 

 ๑๐๙ นายไพโรจน์  ยอดสะเทิ้น 

 ๑๑๐ นายภักดี  เหมทานนท์ 

 ๑๑๑ นายภูมิพันธ์  จันทร์เพ็ญ 

 ๑๑๒ นายภูริต  คันธชุมภู 

 ๑๑๓ นายมนตรี  จรียานุวัฒน์ 

 ๑๑๔ นายมนตรี  เจียรมาศ 

 ๑๑๕ นายมนตรี  พรผล 

 ๑๑๖ นายมานพ  ษมาวิมล 



 หน้า   ๑๒๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๑๗ นายมานัส  นพคุณ 

 ๑๑๘ นายมานิต  เขียวศรี 

 ๑๑๙ นายมานิตย์  นาคเมือง 

 ๑๒๐ นายมารุต  อุปนิสากร 

 ๑๒๑ นายยรรยง  แก่นสาร 

 ๑๒๒ นายยินดี  วรรณมณี 

 ๑๒๓ นายยุทธศาสตร์  กงเพชร 

 ๑๒๔ นายรตนภูมิ  โนสุ 

 ๑๒๕ นายรักไทย  ธนวุฒิกุล 

 ๑๒๖ นายรัตนชัย  ศรีโกมล 

 ๑๒๗ นายรุ่ง  อุดมศิริ 

 ๑๒๘ นายเรืองยศ  แวดล้อม 

 ๑๒๙ นายฤทธี  ตรีแสน 

 ๑๓๐ นายล าเพย  เย็นมนัส 

 ๑๓๑ นายเล็ก  ขมิ้นเขียว 

 ๑๓๒ นายวรพงษ์  หาญเขตต์ 

 ๑๓๓ นายวรพจน์  สิงหราช 

 ๑๓๔ นายวรรณชัย  เหล่าทรัพย์ 

 ๑๓๕ นายวสันต์  ภูเกิดพิมพ์ 

 ๑๓๖ นายวัฒนา  ถนอมศักดิ์ 

 ๑๓๗ นายวัลลพ  สงวนนาม 

 ๑๓๘ นายวิชัย  แสงศรี 

 ๑๓๙ นายวิทยา  ประวะโข 

 ๑๔๐ นายวิทยา  สืบแล 

 ๑๔๑ นายวิทยา  อรุณแสงฉาน 

 ๑๔๒ นายวิรัตน์  จันทร์งาม 

 ๑๔๓ นายวิษณุ  ทรัพย์สมบัติ 

 ๑๔๔ นายวิษณุ  ผสมทรัพย์ 

 ๑๔๕ นายวิสิษฐ์  เกลี้ยงสง 

 ๑๔๖ นายวีระชน  นนทะเสน 

 ๑๔๗ นายวุฒิชัย  สุริยะสุนทร 

 ๑๔๘ นายวุฒิศักดิ์  เหล็กค า 

 ๑๔๙ นายศฏคุณการญ์  จรัสภัสสรสกุล 

 ๑๕๐ นายศรัณย์  บัวทองเรือง 

 ๑๕๑ นายศรัทธา  ห้องทอง 

 ๑๕๒ นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง 

 ๑๕๓ นายศักรินทร์  สายัณห์ 

 ๑๕๔ นายศิริพงศ์  พงษ์ดี 

 ๑๕๕ นายศุภกฤต  ดิษฐสุวรรณ 

 ๑๕๖ นายศุภชัย  เวชกุล 

 ๑๕๗ นายศุภโชค  แซ่ตั๋น 

 ๑๕๘ นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ 

 ๑๕๙ นายสง่า  มีอินถา 

 ๑๖๐ นายสนอง  ก้อนสมบัติ 

 ๑๖๑ นายสนอง  ศรีเกตุ 

 ๑๖๒ นายสนิท  จินดาวงศ์ 

 ๑๖๓ นายสนิท  แย้มเกษร 

 ๑๖๔ ว่าที่พันตรี สมเกียรติ  โสตศิริ 

 ๑๖๕ นายสมเกียรติ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๑๖๖ นายสมควร  โมทะจิตร 



 หน้า   ๑๒๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๖๗ นายสมเจตน์  สัจจเขต 

 ๑๖๘ นายสมใจ  วิเศษทักษิณ 

 ๑๖๙ นายสมชัย  อ่อนแก้ว 

 ๑๗๐ นายสมชาย  ครึกครื้น 

 ๑๗๑ นายสมชาย  พันธ์ควณิชย์ 

 ๑๗๒ นายสมชาย  มณีรัตน์ 

 ๑๗๓ นายสมบัติ  รักงาม 

 ๑๗๔ นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว 

 ๑๗๕ นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล 

 ๑๗๖ นายสมพงษ์  พวงค า 

 ๑๗๗ นายสมศักดิ์  ทองปาน 

 ๑๗๘ นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์ 

 ๑๗๙ นายสรวิทย์  นามวงษ์ 

 ๑๘๐ นายสหชัย  สาสวน 

 ๑๘๑ นายสัญชัย  ขวัญมา 

 ๑๘๒ นายสันติ  มุกดาสนิท 

 ๑๘๓ นายสันติพงศ์  โนนจันทร์ 

 ๑๘๔ นายสาธิต  มากมี 

 ๑๘๕ นายสามารถ  พงษ์สมบูรณ์ 

 ๑๘๖ นายส ารวจ  ถนอมศักดิ์ 

 ๑๘๗ นายสิทธิพร  นันตาวงค์ 

 ๑๘๘ นายสุจินต์  สว่างศรี 

 ๑๘๙ นายสุชาติ  กลัดสุข 

 ๑๙๐ นายสุทัศน์  วาลุกา 

 ๑๙๑ นายสุนันต์  ธีระบัญชร 

 ๑๙๒ นายสุพจน์  ปัญจพงษ์ 

 ๑๙๓ นายสุรชาติ  ทอนศรี 

 ๑๙๔ นายสุรทิน  ทิพย์อักษร 

 ๑๙๕ นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร 

 ๑๙๖ นายสุรศักดิ์  เอนกแสน 

 ๑๙๗ นายสุริชัย  ศิริบูรณ์ 

 ๑๙๘ นายสุรินทร์  ศิริวิชัย 

 ๑๙๙ นายสุวรรณ  เทียบสี 

 ๒๐๐ นายเสกสรร  กาวินชัย 

 ๒๐๑ นายเสรี  พรหมฤทธิ์ 

 ๒๐๒ นายแสน  แหวนวงศ์ 

 ๒๐๓ นายหงษ์ดี  ศรีเสน 

 ๒๐๔ นายองอาจ  จูมสีมา 

 ๒๐๕ นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี 

 ๒๐๖ นายอดุลย์  กองทอง 

 ๒๐๗ นายอดุลย์  อ่อนนวล 

 ๒๐๘ นายอนันต์  นามทองต้น 

 ๒๐๙ นายอนันต์  มีชัย 

 ๒๑๐ นายอภัย  สบายใจ 

 ๒๑๑ นายอภิวัฒน์  แสนคุ้ม 

 ๒๑๒ นายอัมพร  อิสสรารักษ์ 

 ๒๑๓ นายอาคม  สมพามา 

 ๒๑๔ นายอารินทร  โพธิ์สวรรค์ 

 ๒๑๕ นายอ านวย  อภิชาติตรากูล 

 ๒๑๖ นายอุดม  กลับขันธ์ 



 หน้า   ๑๒๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๑๗ นายอุดม  ด าริห์ 

 ๒๑๘ นายอุดม  โพธิน าแสง 

 ๒๑๙ นายอุทัย  ขัติวงษ์ 

 ๒๒๐ นายเอกชัยณัฐ  เมธีธัญญรัตน์ 

 ๒๒๑ นายเอกวุฒิ  ไกรมาก 

 ๒๒๒ นายเอศรา  แสนกันค า 

 ๒๒๓ นางสาวกนกพร  สุขสาย 

 ๒๒๔ นางสาวกฤษณา  วรรณทิพย์ 

 ๒๒๕ นางกัญญา  สมบูรณ์ 

 ๒๒๖ นางกัลยา  แตงข า 

 ๒๒๗ นางกาญจนา  ศรีพระนาม 

 ๒๒๘ นางกานต์ธีรา  ทาศิลา 

 ๒๒๙ นางกิ่งกาญจน์  กันนาง 

 ๒๓๐ นางขนิษยา  ภูขาว 

 ๒๓๑ นางงามพิศ  ลวากร 

 ๒๓๒ นางจริยา  ซึ้งสุนทร 

 ๒๓๓ นางจารุณี  สุทธิสวรรค์ 

 ๒๓๔ นางจารุภา  สังขารมย์ 

 ๒๓๕ นางจารุวัลฐ์  สุทธิสานนท์ 

 ๒๓๖ นางจิรนันท์  โพธิ์ศรี 

 ๒๓๗ นางจิระภา  สินธุประสิทธิ์ 

 ๒๓๘ นางสาวจิราพร  เอี่ยมระหงษ์ 

 ๒๓๙ นางจิรายุ  ลิ่วศิริวงษ์เจริญ 

 ๒๔๐ นางสาวจุฑามาศ  ชีวิตโสภณ 

 ๒๔๑ นางจุฑามาศ  รอดภัย 

 ๒๔๒ นางฉลาด  ทองทิพย์ 

 ๒๔๓ นางฉันทนา  พลพวก 

 ๒๔๔ นางชุติพร  ไชยเชาวน์โรจน์ 

 ๒๔๕ นางชุติมา  อัมพุนันทน์ 

 ๒๔๖ นางชูกิจ  แก้วเหล็ก 

 ๒๔๗ นางโชสิตา  เกตุเพ็ง 

 ๒๔๘ นางณฐนันท์  หล่อสมฤดี 

 ๒๔๙ นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์ 

 ๒๕๐ นางสาวดวงกมล  ศรีงาม 

 ๒๕๑ นางเตือนใจ  แสงไกร 

 ๒๕๒ นางถนอมทรัพย์  นูนน้อย 

 ๒๕๓ นางถนอมวรรณ  ธาราพรหม 

 ๒๕๔ นางทรงนาถ  จันทร์กลับ 

 ๒๕๕ นางทองเพียร  พลนาค 

 ๒๕๖ นางทัศนาพร  นันทวงศ์ 

 ๒๕๗ นางทัศนีย์  ไชยเจริญ 

 ๒๕๘ นางทิพวรรณ  เสนจันทร์ฒิชัย 

 ๒๕๙ นางธรรมพร  แข็งกสิการ 

 ๒๖๐ นางนงคราญ  ตันธนกุล 

 ๒๖๑ นางนงลักษณ์  แสงเดือน 

 ๒๖๒ นางสาวนวลวรรณ  ทรัพย์ศิริ 

 ๒๖๓ นางนันทนา  บุญคุ้มครอง 

 ๒๖๔ นางนิรมล  ตู้จินดา 

 ๒๖๕ นางบุษบา  ฤทธิสาร 

 ๒๖๖ นางเบญจพร  สิงห์โตทอง 



 หน้า   ๑๒๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๖๗ นางปฐมพร  ล่องเซ่ง 

 ๒๖๘ นางปณัฏฐา  ศรเดช 

 ๒๖๙ นางประจักษ์  ภูมินา 

 ๒๗๐ นางสาวประทีป  ใจมงคล 

 ๒๗๑ นางประไพ  ขว้างไชย 

 ๒๗๒ นางประไพ  อ่อนสลุง 

 ๒๗๓ นางประยอม  บุญศักดิ์ 

 ๒๗๔ นางปราณี  หนูขาว 

 ๒๗๕ นางปัณณาสา  ผลพฤกษา 

 ๒๗๖ นางพรทิพย์  ไพฑูรย์ 

 ๒๗๗ นางพรทิวา  พละเอ็น 

 ๒๗๘ นางสาวพรพรรณ  อินทรประเสริฐ 

 ๒๗๙ นางพรพิมล  บุญโคตร 

 ๒๘๐ นางพรสวรรค์  วงศ์บุตรดี 

 ๒๘๑ นางพัชรา  วงศ์ค าตัน 

 ๒๘๒ นางพัฒนา  เกตุกาญจโน 

 ๒๘๓ นางพันธ์ทิวา  จางคพิเชียร 

 ๒๘๔ นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์ 

 ๒๘๕ นางภัทรพร  ฉายรัตน์ 

 ๒๘๖ นางภัสราวรรณ  ธนัตทัพพ์มงคล 

 ๒๘๗ นางมณี  มั่งคั่ง 

 ๒๘๘ นางสาวมะลิ  คงสกุล 

 ๒๘๙ นางมาลี  แก้วละเอียด 

 ๒๙๐ นางสาวยิ้มแย้ม  เดชทองทิพย์ 

 ๒๙๑ นางเยาวลักษณ์  วิเชียรรัตน์ 

 ๒๙๒ นางรสรินทร์  ดาแก้ว 

 ๒๙๓ นางสาวรัชนีกร  พันธ์พัฒนกุล 

 ๒๙๔ นางรัชวงค์  เสมากูล 

 ๒๙๕ นางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ์ 

 ๒๙๖ นางรุจีวรรณ  อาจกมล 

 ๒๙๗ นางสาวเรวดี  ด่านกิตติไกรลาศ 

 ๒๙๘ นางสาวฤทัยทรัพย์  ดอกค า 

 ๒๙๙ นางลัดดา  จันทร์ศรี 

 ๓๐๐ นางลัดดา  สุขศรี 

 ๓๐๑ นางสาวลิลิน  ทรงผาสุก 

 ๓๐๒ นางสาววงเดือน  คลื่นแก้ว 

 ๓๐๓ นางวรรณดี  นาคสุขปาน 

 ๓๐๔ นางวรรณี  พุ่มสุวรรณ 

 ๓๐๕ นางวรรณี  เสือสิงห์ 

 ๓๐๖ นางวรรษิดา  พิทักษ์พิเศษ 

 ๓๐๗ นางวรอนงค์  ยังเจริญ 

 ๓๐๘ นางวลี  จักร์ค าปัน 

 ๓๐๙ นางวัลภา  กิตติทนนท์ชัย 

 ๓๑๐ นางสาววาสนา  สาเลิศ 

 ๓๑๑ นางวิเชียร  สลับศรี 

 ๓๑๒ นางศรินทิพย์  งามนิล 

 ๓๑๓ นางศรีประไพ  พรหมณี 

 ๓๑๔ นางศิริลักษณ์  เส็งมี 

 ๓๑๕ นางสาวสมจิตร  ทิพรส 

 ๓๑๖ นางสมจิตร  วิเศษสุนทร 



 หน้า   ๑๒๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๑๗ นางสาวสมศรี  ศักดิ์รุ่งพงศากุล 

 ๓๑๘ นางสาวสอิ้ง  ผกาแก้ว 

 ๓๑๙ นางสาวสายพิน  แก้วงามประเสริฐ 

 ๓๒๐ นางสายสมร  เพชรอยู่ 

 ๓๒๑ นางสายสมร  ศักดิ์ค าดวง 

 ๓๒๒ นางส าราญ  ทองค า 

 ๓๒๓ นางสาวส าอางค์  สุดสอาด 

 ๓๒๔ นางสุดใจ  รุ่งเรือง 

 ๓๒๕ นางสุดา  สุขอ่ า 

 ๓๒๖ นางสาวสุดาวัลย์  ทองเถื่อน 

 ๓๒๗ นางสุนิษา  รสฉ่ า 

 ๓๒๘ นางสุพร  ลัทธิจิตต์ 

 ๓๒๙ นางสุพรรณี  เผื่อนผาด 

 ๓๓๐ นางสาวสุพิทยา  เตมียกะลิน 

 ๓๓๑ นางสุภาพร  เกิดพุ่ม 

 ๓๓๒ นางสุมิตรา  ชุนรัมย์ 

 ๓๓๓ นางสุลีกาญ  ธิแจ้ 

 ๓๓๔ นางสุวารี  พงศ์ธีระวรรณ 

 ๓๓๕ นางอภิชา  ถีระพันธ์ 

 ๓๓๖ นางสาวอรชร  อินทกุล 

 ๓๓๗ นางอรพินท์  มุจลินทร์ 

 ๓๓๘ นางอรวรรณ  เรืองหิรัญ 

 ๓๓๙ นางอรุณรุ่ง  พงษ์ศรี 

 ๓๔๐ นางอรุณี  ถมยางกูร 

 ๓๔๑ นางสาวอาพร  มะสุทธิ 

 ๓๔๒ นางอุทัยวรรณ  แกมค า 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกนก  จ าปามูล 

 ๒ นายกมล  ดาระสุวรรณ์ 

 ๓ นายกฤษดา  แสนยะ 

 ๔ นายกษิดิศ  ช่วงไธสง 

 ๕ นายก่อกิต  ค าผัด 

 ๖ นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ 

 ๗ นายกัมพล  แสงพงษ์พิทยา 

 ๘ นายกานต์  นักล า 

 ๙ นายกิตติพงศ์  โด่งพิมาย 

 ๑๐ นายกีรติ  จันทรมณี 

 ๑๑ นายเกรียงศักดิ์  ปาพรม 

 ๑๒ นายเกรียงศักดิ์  สังข์ชัย 

 ๑๓ นายเกษม  จันสามารถ 

 ๑๔ นายเกิดมี  สอนเมือง 

 ๑๕ นายโกวิท  หมื่นทา 

 ๑๖ นายโกศล  สินธุบุญ 

 ๑๗ นายขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์ 

 ๑๘ นายคณิน  อุดมความสุข 

 ๑๙ นายคณิศร  มาตย์ผล 

 ๒๐ นายคนึง  บุตรคง 



 หน้า   ๑๒๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๑ นายครรชิต  เผื่อนด้วง 

 ๒๒ นายคราวุธ  หงษ์วิเศษ 

 ๒๓ นายค าปุ่น  บุญเชิญ 

 ๒๔ นายค ารณ  ดินแดง 

 ๒๕ นายจตุรงค์  สุขแก้ว 

 ๒๖ นายจรรยา  ส่งศรีจันทร์ 

 ๒๗ นายจรัญ  แจ้งมณี 

 ๒๘ นายจรัญ  น้อยพรหม 

 ๒๙ นายจรัส  ไชยวารี 

 ๓๐ นายจักรพงษ์  ศุขวิทย์ 

 ๓๑ นายจ านงค์  สุดาเดช 

 ๓๒ นายจ าเนียร  โลหะเวช 

 ๓๓ นายจ ารัส  สอนกล้า 

 ๓๔ นายจินดา  แสงขาว 

 ๓๕ นายจิรเมธ  จันทบูรณ์ 

 ๓๖ นายจิรัฏฐ์  พิพัฒน์ภัทรกุล 

 ๓๗ นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง 

 ๓๘ นายจีรมิตร  แสงเดือน 

 ๓๙ นายจุมพล  ทองใหม่ 

 ๔๐ นายเจริญ  คุณยศยิ่ง 

 ๔๑ นายเจริญ  ชูภักดี 

 ๔๒ นายเจริญ  ราชโสภา 

 ๔๓ นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช 

 ๔๔ นายฉัตรพงศ์  อินทฤทธิ์ 

 ๔๕ นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา 

 ๔๖ นายชนินทร์  เชาวรักษ์ 

 ๔๗ นายชลิต  ระหว่างบ้าน 

 ๔๘ นายชวน  แก้วกัณหา 

 ๔๙ นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน 

 ๕๐ นายชัชวาลย์  ไชยบุญญานุภาพ 

 ๕๑ นายชัยทัศน์  จ้องสกุลวงษ์ 

 ๕๒ นายชัยพร  พัฒนจักร 

 ๕๓ จ่าสิบเอก ชัยยงค์  จันทร์โสดา 

 ๕๔ นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ 

 ๕๕ นายชาญศักดิ์  ลาหาญ 

 ๕๖ นายชาติชาย  สมศักดิ์ 

 ๕๗ นายช านาญ  แสงจันทร์ 

 ๕๘ นายชิตเมธา  ทาสมบูรณ์ 

 ๕๙ นายชุมพล  พ่อลิละ 

 ๖๐ นายชูศักดิ์  ชูช่วย 

 ๖๑ นายเชษฐ์  เทียมวิไล 

 ๖๒ นายณรงค์ศักดิ์  เหมือนชาติ 

 ๖๓ นายณัฐนนท์  วิทยาประโคน 

 ๖๔ นายณัฐวุฒิ  นกนวล 

 ๖๕ นายณิรุจฒ์  สนั่นเมือง 

 ๖๖ นายด าเนิน  เพียรค้า 

 ๖๗ พันจ่าเอก แดงรัตน์ชัย  คงสม 

 ๖๘ นายเต็ม  เสืออ่วม 

 ๖๙ นายไตรรัตน์  โคสะสุ 

 ๗๐ นายถวัลย์ชัย  สวนมณฑา 



 หน้า   ๑๓๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๗๑ นายถวิล  ดาแก้ว 

 ๗๒ นายทนงค์  บุญช่วย 

 ๗๓ นายทวี  ทะนอก 

 ๗๔ ว่าที่ร้อยโท ทวีป  วงศ์ชาลีกุล 

 ๗๕ นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร 

 ๗๖ นายทวีศักดิ์  เดชสองชั้น 

 ๗๗ นายทศพล  ศีรษะภูมิ 

 ๗๘ นายทองพูน  วิวาสุขุ 

 ๗๙ นายทินกร  กล่ าทอง 

 ๘๐ นายทิวากร  หนองภักดี 

 ๘๑ นายเทอดชาติ  ชัยพงษ์ 

 ๘๒ นายไทยภูษา  สุวรรณพันธ์ 

 ๘๓ นายธงไชย  บุญเรือง 

 ๘๔ นายธนกร  ฟักทอง 

 ๘๕ นายธนชน  มุทาพร 

 ๘๖ นายธนภัทร  น้อยมาลา 

 ๘๗ นายธนัญชัย  สายสุด 

 ๘๘ นายธนัทชัย  ไชยปัญหา 

 ๘๙ นายธรรมรงค์  เทพไพฑูรย์ 

 ๙๐ นายธรรมรงศักดิ์  อินกัน 

 ๙๑ นายธวัชชัย  อินทวัฒน์วงษา 

 ๙๒ นายธัชกร  สุริยวงศ์ 

 ๙๓ นายธานินทร์  ศิริก าเนิด 

 ๙๔ นายธ ารง  สุภาการ 

 ๙๕ นายธ ารงค์  หน่อเรือง 

 ๙๖ นายธีร์  ภวังคนันท์ 

 ๙๗ ว่าที่ร้อยโท ธีรพล  จิณแพทย์ 

 ๙๘ นายธีระ  ประทุมชาติ 

 ๙๙ นายธีระชัย  นนพิภักดิ์ 

 ๑๐๐ นายธีระพร  ทองเกิด 

 ๑๐๑ นายธีระพร  ภาคมฤกษ์ 

 ๑๐๒ นายธีระศักดิ์  หล่อขุนไกร 

 ๑๐๓ นายเธียนไท  ค าล้าน 

 ๑๐๔ นายนพดล  ธุลีจันทร์ 

 ๑๐๕ นายนพดล  ศิริโชติ 

 ๑๐๖ นายนรินทร์โชติ  บุณยนันท์สิริ 

 ๑๐๗ นายนริศ  ทวีสุข 

 ๑๐๘ นายนฤภพ  ขันทับไทย 

 ๑๐๙ นายนะรงษ์  ชาวเพ็ชร 

 ๑๑๐ นายนัฏพงศ์  แก่นบุญ 

 ๑๑๑ นายนัธวุฒิ  อ่อนแพง 

 ๑๑๒ นายน าพล  รมพิพัฒน์ 

 ๑๑๓ นายนิคม  ผัดแสน 

 ๑๑๔ นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์ 

 ๑๑๕ นายนิธิศ  ภู่ชัย 

 ๑๑๖ นายนิยม  ไผ่โสภา 

 ๑๑๗ นายนิลชัย  ดาดี 

 ๑๑๘ นายนิวัฒน์  แก้วเพชร 

 ๑๑๙ นายบรรเจิด  สายกระซิบ 

 ๑๒๐ นายบรรเทิง  โนนเปือย 



 หน้า   ๑๓๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๒๑ นายบรรยงค์  นีขุนทด 

 ๑๒๒ นายบวร  เทศารินทร์ 

 ๑๒๓ นายบัญญัติ  กมุทชาติ 

 ๑๒๔ นายบัญหาญ  เดชเฟื่อง 

 ๑๒๕ นายบุญช่วย  รอดเนียม 

 ๑๒๖ นายบุญทวน  บัวจันทร์ 

 ๑๒๗ นายบุญรัฐ  หลักแหลม 

 ๑๒๘ นายบุญลือ  เทียนศิริ 

 ๑๒๙ นายบูรพา  พรหมสิงห์ 

 ๑๓๐ นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ 

 ๑๓๑ นายประจักษ์  ศรสาลี 

 ๑๓๒ นายประดิษฐ์  ค ามี 

 ๑๓๓ นายประเดิม  วรรณทอง 

 ๑๓๔ นายประทีป  ทองด้วง 

 ๑๓๕ นายประทีป  วงศ์สว่างศิริ 

 ๑๓๖ นายประธาน  ทวีผล 

 ๑๓๗ นายประพัทธ์  รัตนอรุณ 

 ๑๓๘ นายประโมทย์  เยี่ยมสวัสดิ์ 

 ๑๓๙ นายประยุทธ์  โขขัด 

 ๑๔๐ นายประวัติ  ลิมป์พัชราภรณ์ 

 ๑๔๑ นายประวิทย์  จันทา 

 ๑๔๒ นายประสพสุข  จันเต็ม 

 ๑๔๓ นายประสาน  สุค าภา 

 ๑๔๔ นายประสิทธิ์  กะตะศิลา 

 ๑๔๕ นายประสิทธิ์  ค ากิ่ง 

 ๑๔๖ นายประสิทธิ์  ชาญศิริ 

 ๑๔๗ นายประหยัด  บุญพอ 

 ๑๔๘ นายปราโมทย์  แสนกล้า 

 ๑๔๙ นายปรีชา  จิรพัทธ์พงศกร 

 ๑๕๐ นายปรีชา  นาคศิริ 

 ๑๕๑ นายปรีชา  มากมณี 

 ๑๕๒ นายปรีชา  หีบแก้ว 

 ๑๕๓ นายปารณทัตต์  แสนวิเศษ 

 ๑๕๔ นายเปรม  ค าวัฒนา 

 ๑๕๕ นายพงษ์ศักดิ์  เสคุคุมพัตถ์ 

 ๑๕๖ นายพจน์  กาญจนกัณโห 

 ๑๕๗ นายพนม  บุญใส 

 ๑๕๘ นายพนัส  บุญวัฒนสุนทร 

 ๑๕๙ นายพยอม  วงษ์พูล 

 ๑๖๐ นายพรชัย  ครองยุติ 

 ๑๖๑ นายพรชัย  โพคันโย 

 ๑๖๒ นายพรชัย  มีทอง 

 ๑๖๓ นายพรศักดิ์  สุนทรพิธ 

 ๑๖๔ นายพรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย 

 ๑๖๕ นายพลชัย  ชุมปัญญา 

 ๑๖๖ นายพลชัย  โสภากันต์ 

 ๑๖๗ นายพลวัฒน์  บุญช่วย 

 ๑๖๘ นายพัฒน์  มาสุข 

 ๑๖๙ นายพันศักดิ์  ศรีทอง 

 ๑๗๐ นายพิชัย  บุษรารัตน์ 



 หน้า   ๑๓๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๗๑ นายพิเชฎษ์  จับจิตต์ 

 ๑๗๒ นายพิเชฐร์  วันทอง 

 ๑๗๓ นายพิเชษฐ์  นนท์พละ 

 ๑๗๔ ว่าที่ร้อยตรี พินิจ  สังสัพพันธ์ 

 ๑๗๕ นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น 

 ๑๗๖ นายพิพัฒน์  เพ็ชรพรหมศร 

 ๑๗๗ นายพิมพ์สิริ  สหเกียรติ 

 ๑๗๘ นายพิศาล  ฉันท์ทอง 

 ๑๗๙ นายพิสุทธิ์  แสนเมือง 

 ๑๘๐ นายพีรพงศ์  ประดับ 

 ๑๘๑ ว่าที่ร้อยโท พีระพันธ์  มะรัตน์ 

 ๑๘๒ นายเพ็ชรสมร  อุทุมทอง 

 ๑๘๓ นายไพฑูรย์  คงเทียน 

 ๑๘๔ นายไพฑูรย์  ตระการไทย 

 ๑๘๕ นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์ 

 ๑๘๖ นายไพบูลย์  ศรีสุธรรม 

 ๑๘๗ นายไพบูลย์  อินทร์งาม 

 ๑๘๘ นายไพรวัลย์  จันทะนะ 

 ๑๘๙ นายไพรัช  นวลข า 

 ๑๙๐ นายไพโรจน์  คันธิก 

 ๑๙๑ นายไพโรจน์  ชนะภัย 

 ๑๙๒ นายไพโรจน์  สมจิตร์ 

 ๑๙๓ นายไพล๊อต  บุศราค า 

 ๑๙๔ นายไพศาล  ปันแดน 

 ๑๙๕ นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ 

 ๑๙๖ นายภัทธศาสน์  มาสกุล 

 ๑๙๗ นายภานุวัฒน์  สิ้นกั้ง 

 ๑๙๘ นายภิญโญ  จินตนปัญญา 

 ๑๙๙ นายภิญโญ  บุญมา 

 ๒๐๐ นายภูเบศ  พลชัย 

 ๒๐๑ นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่ 

 ๒๐๒ นายภูวนาถ  คงประพันธ์ 

 ๒๐๓ นายมงคล  กิตติรัตนวศิน 

 ๒๐๔ นายมงคล  นกชัยภูมิ 

 ๒๐๕ นายมงคลชัย  รัตนอ่อน 

 ๒๐๖ นายมณูญ  เพชรมีแก้ว 

 ๒๐๗ นายมนตรี  ช่วยพยุง 

 ๒๐๘ นายมนตรี  ประไวย์ 

 ๒๐๙ นายมนัส  เจียมภูเขียว 

 ๒๑๐ นายมโน  ชุนดี 

 ๒๑๑ นายมานิต  ปานสุข 

 ๒๑๒ นายมีศิลป์  ศิษยศาสตร์ 

 ๒๑๓ นายยงยุทธ  พรหมแก้ว 

 ๒๑๔ นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล 

 ๒๑๕ นายรณกฤต  ยอดศิริ 

 ๒๑๖ นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ 

 ๒๑๗ นายรอง  ปัญสังกา 

 ๒๑๘ นายระดับ  ตาเต 

 ๒๑๙ นายรังสรรย์  ไพฑูรย์ 

 ๒๒๐ นายรังสฤษดิ์  บุตรลักษ์ 



 หน้า   ๑๓๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๒๑ นายรัชพล  มณีบุตร 

 ๒๒๒ นายรัชวุฒิ  มั่นคงโชคดี 

 ๒๒๓ นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ 

 ๒๒๔ นายราชันย์  ธีรธรณ์ศรีกุล 

 ๒๒๕ นายรุ่งธรรม  บุญสุระ 

 ๒๒๖ นายลักษณ์  ทิศสุขใส 

 ๒๒๗ นายลิขิต  ฐานมั่น 

 ๒๒๘ นายลิขิต  สุเมธานุสรณ์ 

 ๒๒๙ นายเล็ก  เกียรติขจรเดช 

 ๒๓๐ นายเล็ง  พยุงแสนกุล 

 ๒๓๑ นายวงศกรกุญช์  มากทรัพย์ 

 ๒๓๒ นายวรรณสิทธิ์  ค าเพราะ 

 ๒๓๓ นายวรวิทย์  โสภาพันธ์ 

 ๒๓๔ นายวสันต์  สัตยคุณ 

 ๒๓๕ นายวันชัย  วงศ์ศิลป์ 

 ๒๓๖ นายวิชัย  ปานอุทัย 

 ๒๓๗ นายวิชัย  วงศ์สุวรรณ 

 ๒๓๘ นายวิชา  จุลทรักษ์ 

 ๒๓๙ นายวิฑูรย์  บุญสิน 

 ๒๔๐ นายวิทยาเกียรติ  เงินดี 

 ๒๔๑ นายวิทวัส  พัดไธสง 

 ๒๔๒ นายวินัย  สินธุไชย 

 ๒๔๓ นายวิรัตน์  ไกรแก้ว 

 ๒๔๔ นายวิรัส  ภูบุญศรี 

 ๒๔๕ นายวิวัฒน์ไชย  ศรีวิพัฒน์ 

 ๒๔๖ นายวิสิทธิ์  ใจเถิง 

 ๒๔๗ นายวิสิษฐ์  เจริญวัฒนวิญญู 

 ๒๔๘ นายวิสุทธิ์  ชูมัง 

 ๒๔๙ นายวิสูตร  เจริญวงษ์ 

 ๒๕๐ นายวิสูตร  ป้อมโพธิ์ 

 ๒๕๑ นายวีรยุทธ  ชานัย 

 ๒๕๒ นายวีระ  โกวิทางกูร 

 ๒๕๓ นายวีระ  ยาคง 

 ๒๕๔ นายวีระกิจ  เม่งอ าพัน 

 ๒๕๕ นายวีระชัย  อินทคชสาร 

 ๒๕๖ นายวีระพงษ์  ใจเอื้อ 

 ๒๕๗ นายวีรัชภัทร์  หิรัญวีรานันท์ 

 ๒๕๘ นายวุฒิพงศ์  เรืองวงษ์ 

 ๒๕๙ นายศรศิลป์  ค าลือไชย 

 ๒๖๐ นายศรายุทธ  พาณิชพงศกร 

 ๒๖๑ นายศักดา  จันทร์ฝอย 

 ๒๖๒ นายศักดา  จ าปาหอม 

 ๒๖๓ นายศักดา  ชัยภัย 

 ๒๖๔ นายศักดา  เรืองเดช 

 ๒๖๕ นายศักดิ์ชัย  วายุวัฒนศิริ 

 ๒๖๖ นายศักดิ์ณรงค์  ธีระธรรมาภรณ์ 

 ๒๖๗ นายศังกร  รักชูชื่น 

 ๒๖๘ นายศุภกิจ  สานุสัตย์ 

 ๒๖๙ นายศุภเกียรติ  หมื่นวงศ์ 

 ๒๗๐ นายศุภลักษณ์  แพทย์รักษา 



 หน้า   ๑๓๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๗๑ นายศุภสิน  ภูศรีโสม 

 ๒๗๒ นายสงบ  อัชชะสวัสดิ์ 

 ๒๗๓ นายสง่า  จันทร์วิเศษ 

 ๒๗๔ นายสนอง  สินโพธิ์ 

 ๒๗๕ นายสนอง  สุดสะอาด 

 ๒๗๖ นายสมเกียรติ  ชิดไธสง 

 ๒๗๗ นายสมเกียรติ  ชูบัว 

 ๒๗๘ นายสมจิตร  บรรจง 

 ๒๗๙ นายสมชัย  การมาโส 

 ๒๘๐ นายสมชาย  โกฏวิเชียร 

 ๒๘๑ นายสมชาย  ทิมะณี 

 ๒๘๒ นายสมชาย  พฤษสุภี 

 ๒๘๓ นายสมชาย  ภัทรวิวัฒนพงศ์ 

 ๒๘๔ นายสมชาย  เมธาวีกุลชัย 

 ๒๘๕ นายสมชาย  รองเหลือ 

 ๒๘๖ นายสมชาย  สุขดิษฐ์ 

 ๒๘๗ นายสมเดช  ฤทธิ์คง 

 ๒๘๘ นายสมทบ  ถีระพันธ์ 

 ๒๘๙ นายสมทรง  เผื่อนงูเหลือม 

 ๒๙๐ นายสมนาม  ณ เชียงใหม่ 

 ๒๙๑ นายสมนึก  จันทร์แดง 

 ๒๙๒ นายสมนึก  ตันชัย 

 ๒๙๓ นายสมนึก  ทองค า 

 ๒๙๔ นายสมนึก  แพทย์พิทักษ ์

 ๒๙๕ นายสมนึก  วินุวงษ์ศรี 

 ๒๙๖ นายสมนึก  อ่อนคง 

 ๒๙๗ นายสมบูรณ์  ธรรมลังกา 

 ๒๙๘ นายสมบูรณ์  ศรีวิชาสร้อย 

 ๒๙๙ นายสมปอง  ห่วงจริง 

 ๓๐๐ นายสมพงศ์  พรมจันทร์ 

 ๓๐๑ นายสมพงศ์  วัชรกาฬ 

 ๓๐๒ นายสมพงษ์  บุหงาเกษมสุข 

 ๓๐๓ นายสมพงษ์  สุวรรณชาตรี 

 ๓๐๔ นายสมพร  สุขอร่าม 

 ๓๐๕ นายสมพิศ  กาติ๊บ 

 ๓๐๖ นายสมภพ  ทองคงหาญ 

 ๓๐๗ นายสมมาตร  ค าเพิ่มพูล 

 ๓๐๘ นายสมศักดิ์  คชฤทธิ์ 

 ๓๐๙ นายสมศักดิ์  ทองเนียม 

 ๓๑๐ นายสมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์ 

 ๓๑๑ นายสมศักดิ์  ประสาร 

 ๓๑๒ นายสมศักดิ์  สุขสมัย 

 ๓๑๓ นายสมศักย์  แย้มนุ่น 

 ๓๑๔ นายสมสขุ  เพชรกาญจน์ 

 ๓๑๕ นายสมัคร  ยศกระโทก 

 ๓๑๖ นายสมาน  เผือกอ่อน 

 ๓๑๗ นายสยาม  สุริยจันทร์ 

 ๓๑๘ นายสฤษดิ์  ทองบ่อ 

 ๓๑๙ นายสหลาภ  มิ่งไชย 

 ๓๒๐ นายสังคม  จันทร์วิเศษ 



 หน้า   ๑๓๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๒๑ นายสังวร  คงภักดี 

 ๓๒๒ นายสัญญา  โสภา 

 ๓๒๓ ว่าที่พันตรี สาธิต  อธิวาส 

 ๓๒๔ นายสานิตย์  พิมพ์วงศ์ 

 ๓๒๕ นายสายัณห์  ไกรนรา 

 ๓๒๖ นายส าราญ  แพร่หลาย 

 ๓๒๗ นายส าเริง  บุญโต 

 ๓๒๘ นายสิทธิศักดิ์  จันทร์ศรี 

 ๓๒๙ นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์ 

 ๓๓๐ นายสุชน  วิเชียรสรรค์ 

 ๓๓๑ นายสุชาติ  เอกปัชชา 

 ๓๓๒ นายสุชิต  ชมภูวงศ์ 

 ๓๓๓ นายสุดใจ  สุปัญบุตร 

 ๓๓๔ นายสุทธิ  สายสนุีย์ 

 ๓๓๕ นายสุเทพ  ทับบ ารุง 

 ๓๓๖ นายสุเทพ  บุญวัฒน์ 

 ๓๓๗ นายสุเทพ  เปียกบุตร 

 ๓๓๘ นายสุเทพ  มะลิวัลย์ 

 ๓๓๙ นายสุนทรัสส์  เพชรรักษ์ค าด้วง 

 ๓๔๐ นายสุนาจ  แก้วสุข 

 ๓๔๑ นายสุพจน์  แกล้วกล้า 

 ๓๔๒ นายสุพรรณ  หารธุจิต 

 ๓๔๓ นายสุพล  จันต๊ะคาด 

 ๓๔๔ นายสุพิศ  เกตุมณี 

 ๓๔๕ นายสุภาพ  วงษามาตย์ 

 ๓๔๖ นายสุมนต์  มอนไข่ 

 ๓๔๗ นายสุเมธ  ปานะถึก 

 ๓๔๘ นายสุรชาติ  เครือศรี 

 ๓๔๙ นายสุรเชาว์  เรืองวัฒกี 

 ๓๕๐ นายสุรพงษ์  อบทอง 

 ๓๕๑ นายสุรวิทย์  เจียมจิตร 

 ๓๕๒ นายสุรศักดิ์  ดิษฐสุวรรณ 

 ๓๕๓ ว่าที่ร้อยเอก สุรศักดิ์  นันทเดช 

 ๓๕๔ นายสุรศักดิ์  เมตตาวิมล 

 ๓๕๕ นายสุรศักดิ์  วาดเขียน 

 ๓๕๖ นายสุรสีห์  สัจจาพันธุ์ 

 ๓๕๗ นายสุรินทร์  บัวคลี่ 

 ๓๕๘ นายสุรินทร์  สว่างอารมณ์ 

 ๓๕๙ นายสุริยันต์  สายเมือง 

 ๓๖๐ นายสุรีย์  อมาตยพงศ์ 

 ๓๖๑ นายสุวัฒน์  สายยืด 

 ๓๖๒ นายสุวิทย์  มุกดาภิรมย์ 

 ๓๖๓ นายสุเวช  เณรเกิด 

 ๓๖๔ นายเสถียร  เหล่าประเสริฐ 

 ๓๖๕ นายเสนอ  ทองจีน 

 ๓๖๖ นายเสนอ  เวียงบาล 

 ๓๖๗ นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี 

 ๓๖๘ นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์ธนกุล 

 ๓๖๙ นายโสภณ  กมล 

 ๓๗๐ นายหงษ์ทอง  ประนัดศรี 



 หน้า   ๑๓๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๗๑ นายอดุลย์เดช  ฐานะ 

 ๓๗๒ นายอดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก 

 ๓๗๓ นายอนันต์  พันนึก 

 ๓๗๔ นายอนุกูล  ทองนุ้ย 

 ๓๗๕ นายอนุกูล  ศรีสมบัติ 

 ๓๗๖ นายอนุชา  เงินแพทย์ 

 ๓๗๗ นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์ 

 ๓๗๘ นายอนุรัฐ  ทิมวัฒน์ 

 ๓๗๙ นายอนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ 

 ๓๘๐ นายอนุสรณ์  วรรณาวงศ์ 

 ๓๘๑ นายอภิชัย  ท ามาน 

 ๓๘๒ นายอภิชาติ  ประทุมนันท์ 

 ๓๘๓ นายอภินันท์  สวาสดิ์พงษ์ 

 ๓๘๔ นายอภิรัตน์  พรหมรักษา 

 ๓๘๕ นายอมรโชคศิริ  อมตะสายแก้ว 

 ๓๘๖ นายอรุณ  ชุมทอง 

 ๓๘๗ นายอรุณ  พรหมจรรย์ 

 ๓๘๘ นายอวยชัย  ศรีตระกูล 

 ๓๘๙ นายอัมพล  หันทยุง 

 ๓๙๐ นายอาคม  มากมีทรัพย์ 

 ๓๙๑ นายอาทิตย์  อุทธตรี 

 ๓๙๒ นายอารมณ์  เบสูงเนิน 

 ๓๙๓ นายอารยันต์  แสงนิกุล 

 ๓๙๔ นายอ านาจ  นุ่มแสง 

 ๓๙๕ นายอินสอน  อินตาวงษ์ 

 ๓๙๖ นายอุดม  จันทร์โสดา 

 ๓๙๗ นายอุทัย  ปลีกล่ า 

 ๓๙๘ นายเอกพล  มั่นอยู่ 

 ๓๙๙ นายเอกวัสส์  อุษณีษ์พันธุ์ 

 ๔๐๐ นายเอนก  ยังให้ผล 

 ๔๐๑ นางกชกร  สุ่มมาตย์ 

 ๔๐๒ นางกชมล  วิชัยดิษฐ 

 ๔๐๓ นางกนกพรรณ  บุญธรรม 

 ๔๐๔ นางกนกภรณ์  ยมะคุปต์ 

 ๔๐๕ นางกนกรัตน์  คงไทย 

 ๔๐๖ นางกนกรัตน์  บุญผ่องศรี 

 ๔๐๗ นางกมลทิพย์  ประชานันท์ 

 ๔๐๘ นางกมลภา  วงศ์เหลือง 

 ๔๐๙ นางสาวกมลมาลย์  ไชยสุทธินันท์ 

 ๔๑๐ นางกมลลักษณ์  หน่อเมือง 

 ๔๑๑ นางสาวกมลวรรณ  พลอยมี 

 ๔๑๒ นางกรแก้ว  ถนอมกลาง 

 ๔๑๓ นางสาวกรรณิกา  กาไหล่ทอง 

 ๔๑๔ นางกรรณิการ์  นันติ 

 ๔๑๕ นางกฤตยา  ส าราญทรัพย์ 

 ๔๑๖ นางสาวกฤษณา  เกิดบุญส่ง 

 ๔๑๗ นางกฤษณา  ชั้นแก้ว 

 ๔๑๘ นางสาวกฤษณา  ถนัดเอื้อ 

 ๔๑๙ นางกฤษณา  พิณรัตน์ 

 ๔๒๐ นางกษมา  ป้องกัน 



 หน้า   ๑๓๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๒๑ นางกอบขวัญ  แดงบ ารุง 

 ๔๒๒ นางกัญญา  ศิริวิโรจน์ 

 ๔๒๓ นางสาวกัญณภิษฐ์  ทองเนื้อห้า 

 ๔๒๔ นางกันยา  อักษรทอง 

 ๔๒๕ นางสาวกัลยวัญญ์  ศรีภูมินทร์ 

 ๔๒๖ นางกัลยาณี  รณภูมิ 

 ๔๒๗ นางกัลยารัตน์  ภูงามทอง 

 ๔๒๘ นางกาญจน์นาริน  ธนธรรมพานนท์ 

 ๔๒๙ นางกาญจนา  ขจรฤทธิ์เดช 

 ๔๓๐ นางกาญจนา  โพธิข า 

 ๔๓๑ นางสาวกาญจนาภรณ์  มุขดารา 

 ๔๓๒ นางสาวกิ่งกาญจน์  ยศปัญญา 

 ๔๓๓ นางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ 

 ๔๓๔ นางสาวกิตติมา  บุญวรรณโณ 

 ๔๓๕ นางกิตติยา  ชิดเชื้อ 

 ๔๓๖ นางกิตยาภรณ์  ทินปราณี 

 ๔๓๗ นางเกศินี  วิทยารัฐ 

 ๔๓๘ นางสาวเกษร  อุบล 

 ๔๓๙ นางแก้วตา  ประภาส 

 ๔๔๐ นางแก้วตา  ยั่งยืน 

 ๔๔๑ นางขนิษฐา  ใจเพียร 

 ๔๔๒ นางขนิษฐา  ภูชมศรี 

 ๔๔๓ นางสาวขวัญใจ  พิมพ์บัว 

 ๔๔๔ นางสาวขวัญชีวา  วรรณพินทุ 

 ๔๔๕ นางคนิตฐา  ค าแก้ว 

 ๔๔๖ นางเครือรัตน์  ฤทธิเดช 

 ๔๔๗ นางสาวจงกล  เดชปั้น 

 ๔๔๘ นางจรรยาวัณณ์  มานาดี 

 ๔๔๙ นางจรัสพร  ฉัตรทอง 

 ๔๕๐ นางสาวจริน  โพลงเงิน 

 ๔๕๑ นางจันทนา  อินท า 

 ๔๕๒ นางสาวจันทร์แรม  พรมทา 

 ๔๕๓ นางจารุ  ฐิติสุริยารักษ์ 

 ๔๕๔ นางสาวจารุณี  บุรุษชาต 

 ๔๕๕ นางสาวจ าลอง  พินเมือง 

 ๔๕๖ นางสาวจ าลอง  สัมมาตรี 

 ๔๕๗ นางจิญภัทธ  โอทาน 

 ๔๕๘ นางจิตตินันท์  ถาวรพานิช 

 ๔๕๙ นางจิตรา  ทรัพย์โฉม 

 ๔๖๐ นางจิตรารัตน์  มากมูลผล 

 ๔๖๑ นางสาวจิตใส  เกตุแก้ว 

 ๔๖๒ นางสาวจินตนา  พิพัฒนเดช 

 ๔๖๓ นางสาวจิรพรรณ์  ไกรสรศิวเวท 

 ๔๖๔ นางจิรัฐยา  ไชยสาร 

 ๔๖๕ นางจีรวรรณ  ราชพิลา 

 ๔๖๖ นางจุเรียม  ลัคนาศิโรรัตน์ 

 ๔๖๗ นางสาวจุไร  บุญเกลี้ยง 

 ๔๖๘ นางจุไรรัตน์  เอิบกมล 

 ๔๖๙ นางฉวีวรรณ  พลธรรม 

 ๔๗๐ นางฉัตรวรีย์  จันทร์สุขปลั่ง 



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

 

 

 ๔๗๑ นางฉันทนา  ศรีศิลป์ 

 ๔๗๒ นางสาวเฉลิมรัตน์  สันธนะวิทย์ 

 ๔๗๓ นางสาวเฉลียว  บุญขลิบ 

 ๔๗๔ นางชฎาธาร  ศรีพัฒน์ 

 ๔๗๕ นางสาวชฎาวัลย์  ชุมวรฐายี 

 ๔๗๖ นางชนกชนม์  มั่งล าพูน 

 ๔๗๗ นางชนาฎ์นันช์  ศักดิ์สุนทร 

 ๔๗๘ นางชมกฎ  อินทัศน์ 

 ๔๗๙ นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ 

 ๔๘๐ นางชมมงคล  จวงจ่าย 

 ๔๘๑ นางสาวชมัยพร  แก้วสุทธิ 

 ๔๘๒ นางชไมพร  ใบเรือง 

 ๔๘๓ นางชลธิชา  พงศ์ศรี 

 ๔๘๔ นางชโลทร  กองพันธ์ 

 ๔๘๕ นางสาวชวิศาณัฏฐ์  รัตนคเชนทร์ 

 ๔๘๖ นางช่อผกา  บุญแนบ 

 ๔๘๗ นางชะเรียม  ชัยทอง 

 ๔๘๘ นางชุติมา  มีพฤกษ์ 

 ๔๘๙ นางชุติมา  มีพัฒนะ 

 ๔๙๐ นางชูใจ  บุญสุยา 

 ๔๙๑ นางฐานิตา  เปรมปรีดา 

 ๔๙๒ นางสาวฐิดาภรณ์  เพ็งหนู 

 ๔๙๓ นางฐิตินันท์  แท่นวิทยานนท์ 

 ๔๙๔ นางฐิตินันท์  สุวรรณ์หงษ์ 

 ๔๙๕ นางสาวฐิติพร  ภู่มณี 

 ๔๙๖ นางณปภัช  พลชัย 

 ๔๙๗ นางสาวณัฐชยา  โชติสวัสดิ์ 

 ๔๙๘ นางสาวณัฐภัสสร  โชติสุต 

 ๔๙๙ นางณัฐศุกาญจน์  วัตถุ 

 ๕๐๐ นางสาวณัฐิยา  เจตนาวิไลย 

 ๕๐๑ นางณัทนิษฐ์  ไชยค า 

 ๕๐๒ นางดลใจ  แสงบุญ 

 ๕๐๓ นางดวงกมล  บุญรักษา 

 ๕๐๔ นางดวงดาว  ศุขโภคา 

 ๕๐๕ นางดวงเด่น  พันจ าปา 

 ๕๐๖ นางดารณี  ค าภาพันธ์ 

 ๕๐๗ นางสาวดารินทร์  พลวารินทร์ 

 ๕๐๘ นางดาวนภา  น่วมเจริญ 

 ๕๐๙ นางตวงรักษ์  รับพร 

 ๕๑๐ นางเตือนใจ  สุขสมศักดิ์ 

 ๕๑๑ นางสาวถนอมศรี  อัมพร 

 ๕๑๒ นางทองเลียน  แฉขุนทด 

 ๕๑๓ นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ 

 ๕๑๔ นางสาวทิชา  แสงเล็ก 

 ๕๑๕ นางสาวทิวาพร  อาษาบาล 

 ๕๑๖ นางทิวาภรณ์  ทองจันทร์ 

 ๕๑๗ นางสาวเทพี  กับปุละวัน 

 ๕๑๘ นางสาวธัชกร  อาจนนท์ลา 

 ๕๑๙ นางธัญชนก  ก้อนเงิน 

 ๕๒๐ นางธัญมัย  แฉล้มเขตต์ 



 หน้า   ๑๓๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕๒๑ นางสาวธัญลักษณ์  ระดมสุข 

 ๕๒๒ นางสาวธันวา  มากเหลือ 

 ๕๒๓ นางธิดาวรรณ  นาคเสน 

 ๕๒๔ นางนงเยาว์  บุญจันทร์ 

 ๕๒๕ นางนงเยาว์  เลิงนิสสัย 

 ๕๒๖ นางสาวนงลักษณ์  กองอังกาบ 

 ๕๒๗ นางสาวนงลักษณ์  นุชอุดม 

 ๕๒๘ นางสาวนพวรรณ  ง่วนยอง 

 ๕๒๙ นางนพวรรณ  แสงจันทร์ 

 ๕๓๐ นางนพวรรณ  อารยกูล 

 ๕๓๑ นางนภา  พานน้อย 

 ๕๓๒ นางสาวนภากูล  ธาตุ 

 ๕๓๓ นางนฤมล  สาหล้า 

 ๕๓๔ นางสาวนองศิริ  โชติรัตน์ 

 ๕๓๕ นางนัฐพร  วิเวกชาติ 

 ๕๓๖ นางนันทกานต์  จันทร์หอม 

 ๕๓๗ นางนันท์ชนก  จิตมะกล่ า 

 ๕๓๘ นางนันท์ธิยา  จรูญจิตรวีร์ 

 ๕๓๙ นางนันทนา  เสนลิ้น 

 ๕๔๐ นางนันทยา  พรหมกูล 

 ๕๔๑ นางนันทวันท์  จันทร์สอน 

 ๕๔๒ นางนันทา  แววสง่า 

 ๕๔๓ นางนันทิดา  รักษ์นุ้ย 

 ๕๔๔ นางนารินทร์พร  บุญลาภ 

 ๕๔๕ นางสาวนิจสุดา  อภินันทาภรณ ์

 ๕๔๖ นางนิตทรา  ศรีพรหม 

 ๕๔๗ นางนิตยวรรณ  เอนกแสน 

 ๕๔๘ นางนิตยา  ทองเนียม 

 ๕๔๙ นางนิทรา  อุ่นทรัพย์ 

 ๕๕๐ นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์ 

 ๕๕๑ นางนิรมล  แสงจันทสิทธิ์ 

 ๕๕๒ นางสาวนิลจิราวัลย์  ยอดอานนท์ 

 ๕๕๓ นางสาวนิศากร  ยมหา 

 ๕๕๔ นางสาวนิษากร  ใจแสน 

 ๕๕๕ นางนิสา  บรรจงการ 

 ๕๕๖ นางนีรนุช  ชามน้อย 

 ๕๕๗ นางนุชจรินทร์  ทองเหลือ 

 ๕๕๘ นางนุศรา  ชะปูแสน 

 ๕๕๙ นางสาวเนาวรัตน์  นาคพงษ์ 

 ๕๖๐ นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์ 

 ๕๖๑ นางสาวบังอร  กมลวัฒนา 

 ๕๖๒ นางบังอร  เพชรทอง 

 ๕๖๓ นางบังอร  เลิศบ ารุงชัย 

 ๕๖๔ นางบัวแก้ว  ศรีภูธร 

 ๕๖๕ นางบุญเกิด  สิงหพานิช 

 ๕๖๖ นางสาวบุญตา  ทองแท่ง 

 ๕๖๗ นางบุญเพ็ญ  บ่อหนา 

 ๕๖๘ นางบุญศรี  กุลด ารงวิวัฒน์ 

 ๕๖๙ นางบุญสม  สุวรรณปัญญา 

 ๕๗๐ นางบุญโฮม  ชูสกุล 



 หน้า   ๑๔๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕๗๑ นางบุญโฮม  โนนทนวงษ์ 

 ๕๗๒ นางบุษกร  ห้าสกุล 

 ๕๗๓ นางบุษบา  ช่วยแสง 

 ๕๗๔ นางสาวบุษบา  นาอุดม 

 ๕๗๕ นางบุษบา  พรหมพันธุ์ 

 ๕๗๖ นางบุษบา  พิมศร 

 ๕๗๗ นางเบญจมาศ  เฉลิมศรี 

 ๕๗๘ นางเบญจมาศ  เอกสุภาพันธุ์ 

 ๕๗๙ นางสาวเบ็ญจมาศ  ตุ้ยเต็มวงศ์ 

 ๕๘๐ นางเบ็ญจวรรณ  สีแสง 

 ๕๘๑ นางปณิชา  นัยเพียร 

 ๕๘๒ นางปทุมรัตน์  พัชรสุข 

 ๕๘๓ นางประชุมพร  ไศลแก้ว 

 ๕๘๔ นางประทีป  ชูแก้ว 

 ๕๘๕ นางประทีป  สังข์แก้ว 

 ๕๘๖ นางประนอม  พรมมารักษ์ 

 ๕๘๗ นางสาวประพิมภา  ปลายนา 

 ๕๘๘ นางสาวประไพวรรณ  ธีระพงษ์วัฒนา 

 ๕๘๙ นางสาวประภา  ก าเหนิดเพชร 

 ๕๙๐ นางสาวประภาพรรณ  จันโอทาน 

 ๕๙๑ นางประยงค์  สายะสมิต 

 ๕๙๒ นางสาวประยูร  เรืองศรี 

 ๕๙๓ นางประเสริฐ  สิงห์เวียง 

 ๕๙๔ นางปราณิศา  กลิ่นประสม 

 ๕๙๕ นางสาวปราณี  วสุเทพ 

 ๕๙๖ นางปรานี  เหล่าจ าปา 

 ๕๙๗ นางปรียาภรณ์  บัวคลี่ 

 ๕๙๘ นางปัทมา  สิมพลา 

 ๕๙๙ นางปานทอง  ยั่งยืน 

 ๖๐๐ นางปาริชาต  อิ่มดวง 

 ๖๐๑ นางปาลิดา  โคตรสมบัติ 

 ๖๐๒ นางปิยมาส  พรหมโชติ 

 ๖๐๓ นางสาวปิยะกุล  อรรถวุฒิกุล 

 ๖๐๔ นางสาวปุณยาพร  ผิวข า 

 ๖๐๕ นางปุณิกา  เรืองวงษ์ 

 ๖๐๖ นางเปรมจิตต์  วงศ์วัชรานนท์ 

 ๖๐๗ นางผกามาศ  พรหมวิชิตกุล 

 ๖๐๘ นางสาวผณิวัลลิ์  รักทอง 

 ๖๐๙ นางผ่องศรี  พรรณราย 

 ๖๑๐ นางผาณิต  ทวีศักดิ์ 

 ๖๑๑ นางพชรพร  ธรรมพชร 

 ๖๑๒ นางพชรภรณ์  เอกสินธุ์ 

 ๖๑๓ นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ 

 ๖๑๔ นางพนัชกร  ปีติตระกูล 

 ๖๑๕ นางพรทิพย์  สามารถ 

 ๖๑๖ นางพรทิพย์  สินธนันชัย 

 ๖๑๗ นางพรพรรณ  โชติพฤกษวัน 

 ๖๑๘ นางพรพิมล  ท้าวด่อน 

 ๖๑๙ นางสาวพรเพ็ญ  ทองสิมา 

 ๖๒๐ นางพรรณทิพย์  กะวัง 



 หน้า   ๑๔๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๒๑ นางสาวพรรณี  คุณากรบดินทร์ 

 ๖๒๒ นางสาวพรรณี  จิตพงศ์ 

 ๖๒๓ นางพรรณี  พงศ์ยี่ล่า 

 ๖๒๔ นางพสชนันท์  เพียงพรวรรณ 

 ๖๒๕ นางพะเยาว์  เอี่ยมสะอาด 

 ๖๒๖ นางสาวพัชรี  คล้ าจิต 

 ๖๒๗ นางพัชรียา  ปรีดางกูร 

 ๖๒๘ นางสาวพัฒนา  อภิรัชตานนท์ 

 ๖๒๙ นางพัณณี  คงสะวะคุณ 

 ๖๓๐ นางพัทธนันท์  ตันติสิทธิพร 

 ๖๓๑ นางพกิุล  ธงไชย 

 ๖๓๒ นางพิมพ์ใจ  กองช่าง 

 ๖๓๓ นางพิมพ์ลภัส  มงคลภคบัณฑิต 

 ๖๓๔ นางพิมลพรรณ  ใจค า 

 ๖๓๕ นางพิไล  เกตุธิโภค 

 ๖๓๖ นางสาวพิศดา  ค าศิริ 

 ๖๓๗ นางพิศมัย  พาณิชย์กุลโรจ 

 ๖๓๘ นางพิสมัย  ค าสาริรักษ์ 

 ๖๓๙ นางสาวพูนศิริ  วิทามงคล 

 ๖๔๐ นางพูลศรี  หุ่นประเสริฐ 

 ๖๔๑ นางเพชรา  จ าเนียรกุล 

 ๖๔๒ นางเพชรา  พรหมขันธ์ 

 ๖๔๓ นางเพ็ญนภา  แก้วเขียว 

 ๖๔๔ นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง 

 ๖๔๕ นางสาวเพ็ญภา  เกตุจิ๋ว 

 ๖๔๖ นางเพ็ญวดี  ค้าสุวรรณ 

 ๖๔๗ นางสาวเพ็ญศรี  พรหมเทศ 

 ๖๔๘ นางเพ็ญศรี  วิลาวรรณ 

 ๖๔๙ นางเพียงจิต  ศรีสุก 

 ๖๕๐ นางสาวเพียรทอง  ไชยวงศ์ค า 

 ๖๕๑ นางเพียรเพ็ญ  ภู่อิสริยะกุล 

 ๖๕๒ นางฟ้าหยาด  พรหมกาล 

 ๖๕๓ นางสาวเฟื่องฟ้า  แตงโสภา 

 ๖๕๔ นางภคมน  เอื้อมเก็บ 

 ๖๕๕ นางภัญพัชญ์  จะวะนะ 

 ๖๕๖ นางภัสพร  จันทร์ผง 

 ๖๕๗ นางภัสรา  ฐานวิเศษ 

 ๖๕๘ นางสาวภัสลภา  ท าเนาว์ 

 ๖๕๙ นางภัสสรีวัลย์  ทะคง 

 ๖๖๐ นางภานิชา  อินทร์ช้าง 

 ๖๖๑ นางภานุรังษี  ทาประเสริฐ 

 ๖๖๒ นางภาวนา  นันทศรี 

 ๖๖๓ นางภาวรีย์  วงศ์วราภัทร์ 

 ๖๖๔ นางภาวิณี  เพชรสุวรรณ 

 ๖๖๕ นางภาวิณี  วงษ์รักสันติ 

 ๖๖๖ นางภาวิณี  แสนทวีสุข 

 ๖๖๗ นางมณลักษณ์  ภักดีชน 

 ๖๖๘ นางสาวมณีรัตน์  บุญเต็ม 

 ๖๖๙ นางมนฐิตา  ทรัพย์มนตรี 

 ๖๗๐ นางมนัส  แสงขัน 



 หน้า   ๑๔๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๗๑ นางสาวมนิดา  อดิศัยสกุล 

 ๖๗๒ นางมยุรี  ปลั่งกลาง 

 ๖๗๓ นางมลฑา  สมบุญพูลพิพัฒน์ 

 ๖๗๔ นางมลฤดี  เมฆประเสริฐสุข 

 ๖๗๕ นางสาวมะลิ  ลือตระกูลประวัติ 

 ๖๗๖ นางมัทนา  มรรคผล 

 ๖๗๗ นางมาตา  แก้วเซ่ง 

 ๖๗๘ นางมานพ  มณีโชติ 

 ๖๗๙ นางมานิดา  บุตรโท 

 ๖๘๐ นางมาลัย  ทัพหมี 

 ๖๘๑ นางมาลัย  ไทยด ารงค์ 

 ๖๘๒ นางมาลี  บุญเทพ 

 ๖๘๓ นางไมตรี  ส าราญรื่น 

 ๖๘๔ นางสาวยุพยงค์  เกตุแก้ว 

 ๖๘๕ นางยุพาพร  ชุมแสง 

 ๖๘๖ นางสาวยุพาภรณ์  สังข์ด้วง 

 ๖๘๗ นางยุภาภรณ์  พึ่งเจียม 

 ๖๘๘ นางสาวยุวดี  วิวัฒนปฐพี 

 ๖๘๙ นางเยาวภา  สิงหเสม 

 ๖๙๐ นางสาวเยาวลักษณ์  แซ่ตัง 

 ๖๙๑ นางรจนา  เจริญสุข 

 ๖๙๒ นางสาวรมิดา  ชาญประโคน 

 ๖๙๓ นางสาวระเบียบ  กิติมากุลนรเดช 

 ๖๙๔ นางระพีพร  ถิ่นปรุ 

 ๖๙๕ นางระยอง  บุญยวง 

 ๖๙๖ นางรัชฎาภรณ์  กฤติยาโชติปกรณ์ 

 ๖๙๗ นางรัชดาภรณ์  สูงสุด 

 ๖๙๘ นางรัชนก  แสงข า 

 ๖๙๙ นางรัชนี  มณีรัตนโชติ 

 ๗๐๐ นางรัชนี  โสดถานา 

 ๗๐๑ นางรัชนีภรณ์  ธนะไชย 

 ๗๐๒ นางรัตนวิภา  ธรรมโชติ 

 ๗๐๓ นางสาวรัตนา  แสงบัวเผื่อน 

 ๗๐๔ นางสาวรัตนา  อยู่สวัสดิ์ 

 ๗๐๕ นางรัตนาภรณ์  สามารถ 

 ๗๐๖ นางราตรี  ฉันทพจน์ 

 ๗๐๗ นางสาวราตรี  เทพษร 

 ๗๐๘ นางสาวรุ่งทิพย์  พรหมศิริ 

 ๗๐๙ นางรุ่งทิพย์  สายมา 

 ๗๑๐ นางรุ่งรัศมี  ปลั่งกลาง 

 ๗๑๑ นางสาวรุ่งฤดี  ทรัพย์นิธิ 

 ๗๑๒ นางรุจิเรข  พุ่มวันเพ็ญ 

 ๗๑๓ นางเรณู  วัดโต 

 ๗๑๔ นางสาวเรณู  อินแก้ว 

 ๗๑๕ นางลดาวัลย์  กอบฝั้น 

 ๗๑๖ นางสาวลออ  วิลัย 

 ๗๑๗ นางสาวละมัย  แป้นจุลสี 

 ๗๑๘ นางสาวละออ  วันจิ๋ว 

 ๗๑๙ นางลัดดา  อิ่มใจ 

 ๗๒๐ นางล าพึง  ศรีมีชัย 



 หน้า   ๑๔๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๗๒๑ นางล าพูน  ประริเตสังข์ 

 ๗๒๒ นางล ายอง  เพ่ิมพูล 

 ๗๒๓ นางวงค์เดือน  ชูมนต์ 

 ๗๒๔ นางวชิราวรรณ  มั่งสมบูรณ์ 

 ๗๒๕ นางสาววณีรัตน์  แย้มพราม 

 ๗๒๖ นางวนิดา  จันทรมณี 

 ๗๒๗ นางวรรณภา  ภู่ดัด 

 ๗๒๘ นางวรรณภา  ร าพาย 

 ๗๒๙ นางวรรณวิภา  สุนันธรรม 

 ๗๓๐ นางวรรณวิไล  ขุมดินพิทักษ์ 

 ๗๓๑ นางวรรณา  ช่องดารากุล 

 ๗๓๒ นางสาววรรณา  นาเจริญ 

 ๗๓๓ นางวราพร  แสงแป้น 

 ๗๓๔ นางวราภรณ์  คงเทศ 

 ๗๓๕ นางวราภรณ์  ชาเรืองเดช 

 ๗๓๖ นางวราภรณ์  ศรีภานุมาต 

 ๗๓๗ นางวราภา  สามาอาพัฒน์ 

 ๗๓๘ นางวราลักษณ์  อุดมทรัพย์ 

 ๗๓๙ นางวรีวรรณ  สิงห์ทอง 

 ๗๔๐ นางสาววัชนันท์  เดชอ าพร 

 ๗๔๑ นางวัชรีย์  ล าจวน 

 ๗๔๒ นางวัฒนา  จิตธงไชย 

 ๗๔๓ นางสาววันทนา  จันทมณี 

 ๗๔๔ นางวันเพ็ญ  พูลสวัสดิ์ 

 ๗๔๕ นางวันเพ็ญ  รักเสนาะ 

 ๗๔๖ นางสาววันเพ็ญ  สิงห์แก้ว 

 ๗๔๗ นางวัลภา  เขียวชอุ่ม 

 ๗๔๘ นางวัลลภา  นัคราเรือง 

 ๗๔๙ นางสาววัลลา  เรือนไชยวงศ์ 

 ๗๕๐ นางวารี  เชื้ออาษา 

 ๗๕๑ นางวารุณี  พ่านปาน 

 ๗๕๒ นางวาสนา  ขลิกโท 

 ๗๕๓ นางวาสนา  พิพัฒน์ผดุงสิน 

 ๗๕๔ นางวาสนา  อินทรสูตร 

 ๗๕๕ นางสาววิจินต์  ตั้งวงศ์ถาวรกิจ 

 ๗๕๖ นางสาววิภา  ลีลัครานนท์ 

 ๗๕๗ นางวิภา  สังขฤทธิ์ 

 ๗๕๘ นางสาววิภาพร  ยงเพชร 

 ๗๕๙ นางวิลาวัลย์  ทองแย้ม 

 ๗๖๐ นางวิไล  โตสมบุญ 

 ๗๖๑ นางวิไลวรรณ  โง่นแน่น 

 ๗๖๒ นางวิไลวรรณ  ยันตรัตน์ 

 ๗๖๓ นางวิไลวรรณ  สองเมืองแก่น 

 ๗๖๔ นางวิไลวรรณ  เอี่ยมอนุพงษ์ 

 ๗๖๕ นางวีรวรรณ  ลัทธิกุล 

 ๗๖๖ นางวีระยา  ศิริรัชฎานันท์ 

 ๗๖๗ นางสาวแววตา  วงศ์พิพัฒน์ชัย 

 ๗๖๘ นางศรัญญา  นาคยศ 

 ๗๖๙ นางศรัณยา  รุ่งเรืองศุภรัตน์ 

 ๗๗๐ นางสาวศรีบังอร  พัวพงษ์ไพโรจน์ 



 หน้า   ๑๔๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๗๗๑ นางศรีประภา  ระดมยศ 

 ๗๗๒ นางศรีวรรณ  มหาเทพ 

 ๗๗๓ นางศศิญา  ศรีธนบุตร 

 ๗๗๔ นางสาวศิริพร  ทิมวัฒน์ 

 ๗๗๕ นางสาวศิริพร  สุวรรณวงศ์ 

 ๗๗๖ นางสาวศิริวรรณ  สุขศรี 

 ๗๗๗ นางสาวศิริวรรณ  แสงจันทร์ 

 ๗๗๘ นางศุภร  ไชยขันธ์ 

 ๗๗๙ นางศุภวรรณ  สุขอร่าม 

 ๗๘๐ นางษิตาวริน  ทรัพย์วราภรณ์ 

 ๗๘๑ นางสาวสงกรานต์  ปทุมาสูตร 

 ๗๘๒ นางสถิตย์  กลุ่มเหรียญทอง 

 ๗๘๓ นางสมจิต  มุ่งกลาง 

 ๗๘๔ นางสาวสมจิตร  ตั้งเพียร 

 ๗๘๕ นางสมใจ  มิ่งไชย 

 ๗๘๖ นางสมถวิล  พรหมบุตร 

 ๗๘๗ นางสมถวิล  รัตโนภาส 

 ๗๘๘ นางสมทรง  กิจจาชาญชัยกุล 

 ๗๘๙ นางสมบัติ  แก้วมะ 

 ๗๙๐ นางสาวสมปอง  สักการะ 

 ๗๙๑ นางสมพร  เมืองแป้น 

 ๗๙๒ นางสมพร  ล าเจียก 

 ๗๙๓ นางสมพร  สถิตโกศล 

 ๗๙๔ นางสมพร  หงษ์ทอง 

 ๗๙๕ นางสมร  ศิลาคม 

 ๗๙๖ นางสมรี  เกิดกล่ า 

 ๗๙๗ นางสมฤดี  คะโยธา 

 ๗๙๘ นางสมฤดี  วัลมาลี 

 ๗๙๙ นางสมลักษณ์  ชูเชื้อ 

 ๘๐๐ นางสาวสมศรี  รักษ์สิริวิวัฒน์ 

 ๘๐๑ นางสมหมาย  นันทราช 

 ๘๐๒ นางสาวสมหวัง  จิตรหาญ 

 ๘๐๓ นางสาวสมิตานันธ์  เมฆมณี 

 ๘๐๔ นางสรัญญา  บุดดา 

 ๘๐๕ นางสรัญญา  เรือนค า 

 ๘๐๖ นางสราญจิต  สรรพาวุธ 

 ๘๐๗ นางสวิตตา  มุ่งธนวรกุล 

 ๘๐๘ นางสาวสอางค์  จงสวัสดิ์พัฒนา 

 ๘๐๙ นางสังเวียน  อินทรประสงค์ 

 ๘๑๐ นางสาคร  คล้ายแท้ 

 ๘๑๑ นางสาทิพย์  จริตรัมย์ 

 ๘๑๒ นางสายพิณ  ประดุจพงษ์เพชร 

 ๘๑๓ นางสาวสายพิน  กรรณสูต 

 ๘๑๔ นางสายสุดา  ใจกล้า 

 ๘๑๕ นางสาวสายสุนีย์  พลขันธ์ 

 ๘๑๖ นางสาวิตรี  พันธ์พานิช 

 ๘๑๗ นางส าลี  วรรณวัฒนา 

 ๘๑๘ นางสาวสิตามน  ไชยวัฒน์ 

 ๘๑๙ นางสินุช  ประสงค์สุข 

 ๘๒๐ นางสิรวลีย์  วิเศษกุลพรหม 



 หน้า   ๑๔๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๘๒๑ นางสิรวีร์  โสตถิสถาวร 

 ๘๒๒ นางสาวสิริอร  โรจน์โสทร 

 ๘๒๓ นางสุกัญญา  เตี้ยนวล 

 ๘๒๔ นางสาวสุกัญญา  ว่องปรัชญา 

 ๘๒๕ นางสุกัญญา  สุทธิอาจ 

 ๘๒๖ นางสุกันยา  บ ารุงหนูไหม 

 ๘๒๗ นางสาวสุขสันต์  ไชยนิล 

 ๘๒๘ นางสุขสันติ์  ชื่นธีรพงศ์ 

 ๘๒๙ นางสุคนธ์  ติ้งค า 

 ๘๓๐ นางสุชาดา  วิเชียรศรี 

 ๘๓๑ นางสาวสุญาดา  วีระพงษ์ 

 ๘๓๒ นางสาวสุดสงวน  บุญขจร 

 ๘๓๓ นางสุดาพร  หงษ์นคร 

 ๘๓๔ นางสุดาวรรณ์  ผลามิตร 

 ๘๓๕ นางสาวสุธัญญา  วาดเขียน 

 ๘๓๖ นางสาวสุธัมมา  เพ็ชรเจริญ 

 ๘๓๗ นางสุนทรา  เชยกลิ่นเทศ 

 ๘๓๘ นางสุนทรี  ทัดช่อม่วง 

 ๘๓๙ นางสุนทรี  สายสุทธิ 

 ๘๔๐ นางสุนทรีย์  ทองอินทร์ 

 ๘๔๑ นางสุนันท์  ประสพผล 

 ๘๔๒ นางสุนันท์  อยู่พงษ์พิทักษ์ 

 ๘๔๓ นางสุนันทา  วิชัยขัทคะ 

 ๘๔๔ นางสุปรานี  จันทราช 

 ๘๔๕ นางสุพร  สามัตถิยะ 

 ๘๔๖ นางสุพรทิพย์  ชิตรัฐถา 

 ๘๔๗ นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร 

 ๘๔๘ นางสุพิชญา  ฤทธิ์รักษา 

 ๘๔๙ นางสุพิน  บุญรอง 

 ๘๕๐ นางสุไพรินทร์  นันทะลัย 

 ๘๕๑ นางสุภลักษณ์  วรรณนุช 

 ๘๕๒ นางสาวสุภัสสรา  สนธิ์เจริญ 

 ๘๕๓ นางสุภากร  จันทร์ศิริ 

 ๘๕๔ นางสาวสุภาณี  สันทารุนัย 

 ๘๕๕ นางสุภาพ  อ ามุกคะ 

 ๘๕๖ นางสุภาพร  ดาราจิตร 

 ๘๕๗ นางสาวสุภาพร  พงษ์เมธา 

 ๘๕๘ นางสาวสุภาพร  วงษ์เหรียญทอง 

 ๘๕๙ นางสุภาภรณ์  ภูดินทราย 

 ๘๖๐ นางสุภารีย์  โพนเงิน 

 ๘๖๑ นางสุภาวดี  วิริยะพันธ์ 

 ๘๖๒ นางสุมาลี  ลิ่มเจียสหพงษ์ 

 ๘๖๓ นางสุรเพ็ญ  ณ สงขลา 

 ๘๖๔ นางสุรภี  พรหมดี 

 ๘๖๕ นางสุรัญจิต  วรรณนวล 

 ๘๖๖ นางสาวสุรางค์  ธิตินิลนิธิ 

 ๘๖๗ นางสาวสุรินทร์  นาคดี 

 ๘๖๘ นางสุรีพร  โพธิ์งาม 

 ๘๖๙ นางสุรีย์  อ้วนวิจิตร 

 ๘๗๐ นางสุวรรณี  ศิริวัฒน์ 



 หน้า   ๑๔๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๘๗๑ นางสุวารี  เคียงประพันธ์ 

 ๘๗๒ นางสุวิชา  ทรงประโคน 

 ๘๗๓ นางสุหัส  ช านิกุล 

 ๘๗๔ นางสุอารีย์  ชื่นเจริญ 

 ๘๗๕ นางเสาวณีย์  ศรีสุด 

 ๘๗๖ นางเสาวนี  ละอองเอี่ยม 

 ๘๗๗ นางแสงหล้า  ปัญญาแก้ว 

 ๘๗๘ นางสาวอนงค์  ผดุงชีวิต 

 ๘๗๙ นางอนงค์  พูลสง่า 

 ๘๘๐ นางอนงค์รัตน์  พงศ์พินทุกาญจน์ 

 ๘๘๑ นางอภิญญา  กลางประพันธ์ 

 ๘๘๒ นางสาวอภิณญาณ  บุญอุไร 

 ๘๘๓ นางอมรรัตน์  มีขวัญรัก 

 ๘๘๔ นางอรทัย  จินดาประสาน 

 ๘๘๕ นางอรนุช  มั่งมีสุขศิริ 

 ๘๘๖ นางอรพิณ  กองค าบุตร 

 ๘๘๗ นางสาวอรสา  สมัครสมาน 

 ๘๘๘ นางอรัญญา  วงศ์ดาว 

 ๘๘๙ นางอรางค์ลักษณ์  มณีศิริ 

 ๘๙๐ นางอรุณศรี  ศิลาพันธ์ 

 ๘๙๑ นางอรุณี  กลับดี 

 ๘๙๒ นางอรุณี  จิรมหาศาล 

 ๘๙๓ นางสาวอรุณี  จึงสวัสดิ์ 

 ๘๙๔ นางอรุณีพัชร์  เมืองศรี 

 ๘๙๕ นางสาวอวยพร  รอดมาก 

 ๘๙๖ นางอ้อยทิพย์  ทองดี 

 ๘๙๗ นางอังคณา  จาดด า 

 ๘๙๘ นางอังคณา  สุขเสวี 

 ๘๙๙ นางสาวอัจฉรา  ชุมวรฐายี 

 ๙๐๐ นางอัจฉรา  ลิมปะพันธุ์ 

 ๙๐๑ นางอัจฉรา  วิมลเกียรติ 

 ๙๐๒ นางอัจฉราภรณ์  ตั้งอุทัยสุข 

 ๙๐๓ นางอัญชลี  ไก่งาม 

 ๙๐๔ นางอัญชลี  นากแก้ว 

 ๙๐๕ นางอัญชลี  อิสสรารักษ์ 

 ๙๐๖ นางสาวอัญชัญ  โฆสิตมาน 

 ๙๐๗ นางอัมพร  สาระพันธ์ 

 ๙๐๘ นางอาจรีย์  ถนอมด ารงศักดิ์ 

 ๙๐๙ นางอานงค์  ปินตา 

 ๙๑๐ นางอาภรณ์  จันทร์สว่าง 

 ๙๑๑ นางอาภรณ์  บุญมาก 

 ๙๑๒ นางอาภรณ์  หัสดิสาร 

 ๙๑๓ นางสาวอารมณ์  สุทธิอาจ 

 ๙๑๔ นางสาวอารมย์  สุดมี 

 ๙๑๕ นางอารีย์  นิลเอก 

 ๙๑๖ นางอารีรัตน์  หาพันนา 

 ๙๑๗ นางสาวอ านวย  แน่นอุดร 

 ๙๑๘ นางอ าพร  สาสัตย์ 

 ๙๑๙ นางสาวอ าไพ  บุญสูง 

 ๙๒๐ นางอิชยา  สิงห์ค า 
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 ๙๒๑ นางสาวอุมา  ศรีชัย 

 ๙๒๒ นางอุไรวรรณ  สิทธิฤทธิ์ 

 ๙๒๓ นางสาวอุษณีย์  ปากพลีนอก 

 ๙๒๔ นางเอมอร  รัตนเพ็ญ 

 ๙๒๕ นางสาวเอื้ออารี  เศวตพุกกะ 

 ๙๒๖ นางไอซา  แก้วประภา 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายเกษม  สุวรรณจักร์ 

 ๒ นายจักระพนธ์  ทวงศ์เฉลียว 

 ๓ นายเจริญ  สิงห์ลอ 

 ๔ นายเฉลิมศักดิ์  มีไพบูลย์สกุล 

 ๕ นายณรงค์  แผ้วพลสง 

 ๖ นายธวัชชัย  อุ่ยพานิช 

 ๗ นายนภนต์  เกื้อน้อย 

 ๘ นายบัญญัติ  สมสุพรรณ 

 ๙ นายบุญรักษ์  ยอดเพชร 

 ๑๐ นายประทีป  ระงับทุกข์ 

 ๑๑ นายพรชัย  วัฒนครไพบูลย์ 

 ๑๒ นายพัชรพล  พานประทีป 

 ๑๓ นายพิษณุ  คมข า 

 ๑๔ นายไพโรจน์  พอใจ 

 ๑๕ นายยงยุทธ  พรมบุตร 

 ๑๖ นายวุฒิพงษ์  อินทิแสง 

 ๑๗ นายสมชาย  แก้วจันทร์ฉาย 

 ๑๘ นายสมชาย  แคฝอย 

 ๑๙ นายสมศักดิ์  เพ็ชรปานกัน 

 ๒๐ นายอภิชาต  ณ พิกุล 

 ๒๑ นายอุทัย  สุมามาลย์ 

 ๒๒ นางชูศรี  มังกะระ 

 ๒๓ นางเบญจมาศ  ดีเจริญ 

 ๒๔ นางปัทมา  วีระวานิช 

 ๒๕ นางผ่องพรรณ  จรัสจินดารัตน์ 

 ๒๖ นางสุดใจ  เกตุเดชา 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ ว่าที่ร้อยตรี กิตติ  บรรณโศภิษฐ์ 

 ๒ นายขนบ  เพชรซ้อน 

 ๓ นายจินศิริ  พุ่มศิริ 

 ๔ นายชัยมงคล  เสนาสุ 

 ๕ นายไตรภพ  เทียบพิมพ์ 

 ๖ นายบรรเจิด  เปาจีน 

 ๗ นายบุญธรรม  เกี้ยวฝั้น 

 ๘ นายปรีชา  เวชศาสตร์ 

 ๙ นายพงศ์เทพ  พลแสง 

 ๑๐ นายพรณรงค์  วรศิลป์ 
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 ๑๑ นายพันศักดิ์  จิตรสุวรรณ 

 ๑๒ นายพิเชฏฐ์  หลั่งทรัพย์ 

 ๑๓ นายพีระพล  พูลทวี 

 ๑๔ นายไพบูลย์  วงศ์ยิ้มย่อง 

 ๑๕ นายภานุรุจ  กลิ่นโพธิ์ 

 ๑๖ นายวัลลภ  มากมี 

 ๑๗ ว่าที่พันตรี วานิช  สมชาติ 

 ๑๘ นายวิชัย  กงพลนันท์ 

 ๑๙ นายวิชาญ  โชติกลาง 

 ๒๐ นายวีระชัย  ไตรศักดิ์ 

 ๒๑ นายวีระพจน์  สิทธิพงศ์ 

 ๒๒ นายศักดิ์  ศศิกุลกมล 

 ๒๓ นายสงวน  ศรีราม 

 ๒๔ นายสมนึก  ด านุ้ย 

 ๒๕ นายสมบุญ  กาละพงศ์ 

 ๒๖ นายสมประสงค์  สิงห์สุวรรณ 

 ๒๗ นายสมพงค์  จตุทอง 

 ๒๘ นายสมยศ  สีตลวรางค์ 

 ๒๙ พันจ่าเอก สันติ  เลิศไกร 

 ๓๐ นายสาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว 

 ๓๑ นายสาวิทย์  ญาณภิรัต 

 ๓๒ นายส าเร็จ  วงศ์ศักดา 

 ๓๓ นายสุชาติ  สิมมี 

 ๓๔ นายสุรพงษ์  พงษ์ศรี 

 ๓๕ นายเสถียร  โพธิรัตน์ 

 ๓๖ นายอดิศักดิ์  เจริญพงษ์ 

 ๓๗ นายอนุชิต  สร้างสกุล 

 ๓๘ นายอภิชาติ  เนินพรหม 

 ๓๙ นายอ านาจ  ทองแสน 

 ๔๐ นายโอภาส  วงษ์เกษมศิริ 

 ๔๑ นางคนึงลักขณ์  แสงประเสริฐ 

 ๔๒ นางสาวจิตต์ใส  แก้วบุญเรือง 

 ๔๓ นางเจิดฤดี  ชินเวโรจน์ 

 ๔๔ นางสาวชมพูนุช  บัวบังศร 

 ๔๕ นางเพทาย  ซื่อสัจจพงษ์ 

 ๔๖ นางสาวรุจิรา  แกล้วทะนงค์ 

 ๔๗ นางสาววิลาวัณย์  เลิศวีระวัฒน์ 

 ๔๘ นางสินีนาฎ  พลแสง 

 ๔๙ นางสุธาทิพย์  เมฆพัฒน์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายคมกริช  แสงสุรินทร์ 

 ๒ นายจักรภพ  เนวะมาตย์ 

 ๓ นายจิรวัฒน์  ชินศรี 

 ๔ นายชลอ  พลนิล 

 ๕ นายชาตรี  ฝึกดอนวัง 

 ๖ นายชูชาติ  พรามจร 

 ๗ ว่าที่เรือตรี ชูชีพ  อรุณเหลือง 

 ๘ นายณรงค์  ชมภูนุช 



 หน้า   ๑๔๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
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 ๙ นายดุสิต  สะดวก 

 ๑๐ นายทองพูน  เบ็ญเจิด 

 ๑๑ นายทองอาบ  บุญอาจ 

 ๑๒ นายเทพรักษ  เพ็งคุ้ม 

 ๑๓ นายธวัชไชย  ลิ้มสุวรรณ 

 ๑๔ นายธัชชัย  อมรปิติโชติ 

 ๑๕ นายนพดล  ชูสิทธิ์ 

 ๑๖ ว่าที่ร้อยโท นิคม  เหลี่ยมจุ้ย 

 ๑๗ นายนิติ  นาชิต 

 ๑๘ นายนิยม  แสงวงศ์ 

 ๑๙ นายบันฑิต  ทองค า 

 ๒๐ นายประทีป  ฟองเพชร 

 ๒๑ นายปราโมทย์  จามรเนียม 

 ๒๒ นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ 

 ๒๓ นายปิติกร  ข าอ่อน 

 ๒๔ ว่าที่ร้อยเอก พลวิรัฐ  รัชอนันท์พงษ์ 

 ๒๕ นายภูเชศ  มณีรัตน์ 

 ๒๖ นายระเบียบ  เที่ยงธรรม 

 ๒๗ นายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ 

 ๒๘ นายวิทวัต  ปัญจมะวัต 

 ๒๙ นายวีรยุทธ์  คเชนทร 

 ๓๐ นายศิวกรณ์  เอ่งฉ้วน 

 ๓๑ นายสง่า  แต่เชื้อสาย 

 ๓๒ นายสถาพร  โพธิ์หวี 

 ๓๓ นายสมชาย  แช่มชื่น 

 ๓๔ นายสมนึก  มังกะระ 

 ๓๕ นายสมนึก  วันละ 

 ๓๖ จ่าสิบเอก สมพร  ชูทอง 

 ๓๗ เรืออากาศโท สมพร  ปานด า 

 ๓๘ นายสมพร  อ่อนเกตุพล 

 ๓๙ นายสมภพ  จงจิตต์โพธา 

 ๔๐ นายสมศักดิ์  แก้วพันธ์ 

 ๔๑ นายสาคร  ศิริวัฒนาโรจน์ 

 ๔๒ นายสิทธิพงศ์  นกแอนหมาน 

 ๔๓ นายสุคนธ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

 ๔๔ นายสุชาติ  ชาติวรรณ 

 ๔๕ นายสุชิน  ชินสีห์ 

 ๔๖ นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ 

 ๔๗ นายสุเทพ  นุชิต 

 ๔๘ นายสุเทพ  ศรีศักดิ์วรชัย 

 ๔๙ นายสุเทพ  อริยพฤกษ์ 

 ๕๐ นายสุพจน์  อินทร์สุข 

 ๕๑ นายสุรเดช  สมศรีโย 

 ๕๒ นายสุรพล  โชติธรรมโม 

 ๕๓ นายสุรพล  นามเสนา 

 ๕๔ นายสุรศักดิ์  ราษี 

 ๕๕ นายสุวัฒน์ชัย  ศรีสุพัฒนะกุล 

 ๕๖ นายแสวง  ทาวดี 

 ๕๗ นายอธิปไตย  โพแตง 

 ๕๘ นายอนุศิษฐ์  คณะธรรม 



 หน้า   ๑๕๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
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 ๕๙ นายอรรถพล  สังขวาสี 

 ๖๐ นายอรัญ  สิงห์ค า 

 ๖๑ นายอริยะ  สุวรรณปากแพรก 

 ๖๒ นายอาณัติชัย  จันทิวาสน์ 

 ๖๓ นายอิสมัน  อิสสะมะแอ 

 ๖๔ นางสาวกุลรพี  ศิวาพรรักษ์ 

 ๖๕ นางฉวีวรรณ  จันทรชิต 

 ๖๖ นางณัฏฐี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๗ นางณัฐนันท์  ชุมแก้ว 

 ๖๘ นางณัติฐา  เพ็ชรแก้ว 

 ๖๙ นางสาวนงลักษณ์  ภัศระ 

 ๗๐ นางเบญจวรรณ  บุ้งทอง 

 ๗๑ นางปริศนา  อัครพงษ์สวัสดิ์ 

 ๗๒ นางปิยวรรณ  ปิตยานนท์ 

 ๗๓ นางผกากรอง  ใจเอื้อ 

 ๗๔ นางสาวพูลสุข  ธัชโอภาส 

 ๗๕ นางมีนา  ชะเอมเทศ 

 ๗๖ นางรจนา  จันทรากุล 

 ๗๗ นางวรรณนภา  ไกวัลอาภรณ์ 

 ๗๘ นางวิจิตรา  แตงทอง 

 ๗๙ นางศศิวิมล  ศุกลรัตน์ 

 ๘๐ นางสาวศิริวรรณ  มรรคผล 

 ๘๑ นางสาวสมฤทัย  ทรงสิทธิโชค 

 ๘๒ นางสายชล  เชตมี 

 ๘๓ นางสุนันทา  พลโภชน์ 

 ๘๔ นางสุพร  ไชยยศ 

 ๘๕ นางเสน่จิต  กิตตินานนท์ 

 ๘๖ นางสาวอนัญญา  เรืองเพ็ง 

 ๘๗ นางสาวอมรรัตน์  กรีธาธร 

กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานรัฐมนตร ี

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นางนวรัตน์  มาลนิีรตัน์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายกิตติ  กรรภิรมย์ 

 ๒ นายกิติศักดิ์  ด่านวิบูลย์ 

 ๓ นายเกียรติศักดิ์  ราชบริรักษ์ 

 ๔ นายทวีศิลป์  วิษณุโยธิน 

 ๕ นายธงชัย  กีรติหัตถยากร 

 ๖ นายบุญชัย  ธีระกาญจน์ 



 หน้า   ๑๕๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๗ นายปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์ 

 ๘ นายพงศ์เกษม  ไข่มุกด์ 

 ๙ นายภาณุมาศ  ญาณเวทย์สกุล 

 ๑๐ นายยอร์น  จิระนคร 

 ๑๑ นายวสันต์  ศรีสุรินทร์ 

 ๑๒ นายวิทยา  นันทิยกุล 

 ๑๓ นายสมควร  หาญพัฒนชัยกูร 

 ๑๔ นายสมชาย  ไวกิตติพงษ์ 

 ๑๕ นายสวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์ 

 ๑๖ นายสุเทพ  เพชรมาก 

 ๑๗ นายสุธิต  คุณประดิษฐ์ 

 ๑๘ นายสุนทร  ชินประสาทศักดิ์ 

 ๑๙ นายสุระ  วิเศษศักดิ์ 

 ๒๐ นายอภิชาติ  รอดสม 

 ๒๑ นางกรรณิการ์  นิวัตยะกุล 

 ๒๒ นางกุลฤดี  วงศ์เบญจรัตน์ 

 ๒๓ นางสาววิพรรณ  สังคหะพงศ์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกฤษฎา  รัตตานุกูล 

 ๒ นายกสิวัฒน์  ศรีประดิษฐ์ 

 ๓ นายกอบชัย  อึงพิทักษ์พันธุ์ 

 ๔ นายก่อพงษ์  ทศพรพงศ์ 

 ๕ นายกังวาล  วงศ์รัศมีเดือน 

 ๖ นายกัมปนาท  โกวิทางกูร 

 ๗ นายกัมปนาท  จันทนะ 

 ๘ นายกิจชัย  ภัทรกุลพงษ์ 

 ๙ นายกิตติ  รัตนสมบัติ 

 ๑๐ นายกิตติ  โล่สุวรรณรักษ์ 

 ๑๑ นายกิตติชัย  แก้วดี 

 ๑๒ นายกิตติชัย  อุรุวรรณกุล 

 ๑๓ นายกิตติโชติ  ตั้งกิตติถาวร 

 ๑๔ นายกิตตินาถ  ติยะพิบูลย์ไชยา 

 ๑๕ นายกิตติพงศ์  อุบลสะอาด 

 ๑๖ นายกิตติศักดิ์  ศาตร์ศรี 

 ๑๗ นายกิติภูมิ  จุฑาสมิต 

 ๑๘ นายกิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ 

 ๑๙ นายกู้ศักดิ์  กู้เกียรติกูล 

 ๒๐ นายเกรียง  เจียรพีรพงศ์ 

 ๒๑ นายเกรียงไกร  ไกยวรรณ์ 

 ๒๒ นายเกรียงศักดิ์  ครุธกูล 

 ๒๓ นายเกรียงศักดิ์  ค าอิ่ม 

 ๒๔ นายเกรียงศักดิ์  ทองชัยประสิทธิ์ 

 ๒๕ นายเกรียงศักดิ์  ธนอัศวนนท์ 

 ๒๖ นายเกรียงศักดิ์  พิมพ์ดา 

 ๒๗ นายเกรียงศักดิ์  เอกพงษ์ 

 ๒๘ นายเกษม  ชูติระกะ 

 ๒๙ นายเกษม  ภัทรฤทธิกุล 

 ๓๐ นายโกเมนทร์  ทิวทอง 
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 ๓๑ นายโกษา  สุดหอม 

 ๓๒ นายไกรฤกษ์  ไตรรัตนาภา 

 ๓๓ นายขจร  สุนทราภิวัฒน์ 

 ๓๔ นายครรชิต  เจิมจิตรผ่อง 

 ๓๕ นายคะนอง  ถนอมสัตย์ 

 ๓๖ นายค านวน  พันธุ์ศรี 

 ๓๗ นายจเด็ด  ดียิ่ง 

 ๓๘ นายจรัญ  จันทมัตตุการ 

 ๓๙ นายจรัญ  บุญฤทธิการ 

 ๔๐ นายจรัส  สิงห์แก้ว 

 ๔๑ นายจรัสกิจ  จันทร์ผ่อง 

 ๔๒ นายจอมเทพ  หวังสันติตระกูล 

 ๔๓ นายจักรพบ  ป้อมนภา 

 ๔๔ นายจักรพันธุ์  กฤตมโนรถ 

 ๔๕ นายจักราวุธ  จุฑาสงฆ์ 

 ๔๖ นายจ ารัส  นิมิตรพรชัย 

 ๔๗ นายจิตตพล  เหมวุฒิพันธ์ 

 ๔๘ นายจิตตรัตน์  เตชวุฒิพร 

 ๔๙ นายจิรพงศ์  อุทัยศิลป์ 

 ๕๐ นายจิรพจน์  วงศ์สัจจาธิติ 

 ๕๑ นายจิรโรจน์  ธีระเดชธนะพงศ์ 

 ๕๒ นายจิรวัฒน์  มูลศาสตร์ 

 ๕๓ นายจิระ  วิภาสวงศ์ 

 ๕๔ นายจิระชัย  วัยวราวุธ 

 ๕๕ นายจิระพันธ์  สุขขี 

 ๕๖ นายจิราวุธ  พันธชาติ 

 ๕๗ นายจีรศักดิ์  ทิพย์สุนทรชัย 

 ๕๘ นายจุฑามณี  ยิ่งเจริญภักดี 

 ๕๙ นายจุลพงศ์  จันทร์ต๊ะ 

 ๖๐ นายเจริญ  ใจวงค์ 

 ๖๑ นายเจริญ  นภาพงศ์สุริยา 

 ๖๒ นายเจษฎา  จิตตภิรมย์ 

 ๖๓ นายเจษฐา  พัชรเวทิน 

 ๖๔ นายเจ๊ะอิดเร๊ะ  ดือเระ 

 ๖๕ นายฉัตรชัย  ขติฌานัง 

 ๖๖ นายฉัตรชัย  คูณรังษีสมบูรณ์ 

 ๖๗ นายฉัตรชัย  บุญเฉิด 

 ๖๘ นายฉัตรชัย  ประทุมทิพย์ 

 ๖๙ นายเฉลิมชัย  คุณชมภู 

 ๗๐ นายเฉลิมพงษ์  สุคนธผล 

 ๗๑ นายเฉิดพันธุ์  ภัทรพงศ์สินธุ์ 

 ๗๒ นายชนัตถ์  คุณชยางกูร 

 ๗๓ นายชนากร  ศีรษะภูมิ 

 ๗๔ นายชนินทร์  จารุวัฒนมงคล 

 ๗๕ นายชรินทร์  หวังโรจนรัตน์ 

 ๗๖ นายชลวิทย์  หลาวทอง 

 ๗๗ นายชวลิต  สังข์ประสิทธิ์ 

 ๗๘ นายชัช  จันทร์งาม 

 ๗๙ นายชัชพงษ์  กุลกฤษฎา 

 ๘๐ นายชัชวาลย์  ฤทธิ์ฐิติ 
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 ๘๑ นายชัยนันต์  เถียรสุทธิกุล 

 ๘๒ นายชัยพร  สุชาติสุนทร 

 ๘๓ นายชัยรัตน์  จงควินิต 

 ๘๔ นายชัยรัตน์  เต็งไตรรัตน์ 

 ๘๕ นายชัยรัตน์  ล าโป 

 ๘๖ นายชัยวัฒน์  พัฒนาพิศาลศักดิ์ 

 ๘๗ นายชาญ  เชิดชูเหล่า 

 ๘๘ นายชาญชัย  ประมวลเจริญกิจ 

 ๘๙ นายชาญชัย  พจมานวิพุธ 

 ๙๐ นายชาญวิทย์  ศุภประสิทธิ์ 

 ๙๑ นายชาติชัย  มหาเจริญสิริ 

 ๙๒ นายชาติชาย  อาจองค์ 

 ๙๓ นายชาลี  สโมสร 

 ๙๔ นายช านาญ  สมรมิตร 

 ๙๕ นายช านาญ  หล่อเมืองทอง 

 ๙๖ นายชุมนุม  วิทยานันท์ 

 ๙๗ นายชุมพจน์  วรธรากุล 

 ๙๘ นายชุมพล  เดชะอ าไพ 

 ๙๙ นายชูเกียรติ  วงศ์นิจศีล 

 ๑๐๐ นายชูชัย  เต็มธนะกิจไพศาล 

 ๑๐๑ นายชูชาติ  คูศิริรัตน์ 

 ๑๐๒ นายชูพงศ์  อิสระณรงค์พันธ์ 

 ๑๐๓ นายชูศักดิ์  วรงค์ชยกุล 

 ๑๐๔ นายชูสิน  สีลพัทธ์กุล 

 ๑๐๕ นายเชิดชาติ  วิทูราภรณ์ 

 ๑๐๖ นายโชคชัย  มานะดี 

 ๑๐๗ นายโชคชัย  มานะธุระ 

 ๑๐๘ นายโชคชัย  ลีโทชวลิต 

 ๑๐๙ นายไชยเวช  ธนไพศาล 

 ๑๑๐ นายไชยาวุฒิ  สิทธินันท์ 

 ๑๑๑ นายญาณินทร์  อุทโยภาศ 

 ๑๑๒ นายฑิฆัมพร  จ่างจิต 

 ๑๑๓ นายณรงค์  ถวิลวิสาร 

 ๑๑๔ นายณรงค์  ประกายรุ้งทอง 

 ๑๑๕ นายณรงค์  สายวงศ์ 

 ๑๑๖ นายณรงค์ชัย  พกุลพงศา 

 ๑๑๗ นายณรงค์ชัย  วงศ์เลิศประยูร 

 ๑๑๘ นายณรงค์เดช  พิพัฒน์ธนวงศ์ 

 ๑๑๙ นายณรงค์พงศ์  โล้วพฤกมณี 

 ๑๒๐ นายณรงค์ศักดิ์  บ ารุงถิ่น 

 ๑๒๑ นายณรงค์ศักดิ์  เอกวัฒนกุล 

 ๑๒๒ นายณัฎฐพล  เผด็จสุวันนุกูล 

 ๑๒๓ นายณัฐ  รัตนโกสัย 

 ๑๒๔ นายณัฐ  หาวารี 

 ๑๒๕ นายณัฐพล  สว่างสุนทรเวศย์ 

 ๑๒๖ นายดนวัต  ชุณหวาณิชย์ 

 ๑๒๗ นายด ารงเกียรติ  เกรียงพิชิตชัย 

 ๑๒๘ นายด ารงเกียรติ  ตั้งเจริญ 

 ๑๒๙ นายดิเรก  ภาคกุล 

 ๑๓๐ นายดิเรก  เอกบวรวงศ์ 



 หน้า   ๑๕๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๓๑ นายดือรามัน  บินสะมะแอ 

 ๑๓๒ นายเดชา  แซ่หลี 

 ๑๓๓ นายเดชา  ธรรมธาดาวิวัฒน์ 

 ๑๓๔ นายเดชาศักดิ์  สุขนวล 

 ๑๓๕ นายตะวัน  พลสระคู 

 ๑๓๖ นายไตรเทพ  เชี่ยวชาญวิทย์ 

 ๑๓๗ นายถนอม  จิวสืบพงษ์ 

 ๑๓๘ นายทนง  วีระแสงพงษ์ 

 ๑๓๙ นายทรงกลด  นพเก้าน าโชคชัย 

 ๑๔๐ นายทรงเกียรติ  เล็กตระกูล 

 ๑๔๑ นายทรงพล  แสงงาม 

 ๑๔๒ นายทรงศักดิ์  ห้าวหาญ 

 ๑๔๓ นายทวี  ธนุภาพรังสรรค์ 

 ๑๔๔ นายทวีรัชต์  ศรีกุลวงศ์ 

 ๑๔๕ นายทวีศักดิ์  คณุตม์วงศ์ 

 ๑๔๖ นายทวีศิลป์  ไชยบุตร 

 ๑๔๗ นายทศเทพ  บุญทอง 

 ๑๔๘ นายทศนาถ  อ าพนนวรัตน์ 

 ๑๔๙ นายทศพร  ศิริโสภิตกุล 

 ๑๕๐ นายทศพร  อุทธิเสน 

 ๑๕๑ นายทองพูน  แตงตาด 

 ๑๕๒ นายทัปปณ  สัมปทณรักษ์ 

 ๑๕๓ นายทิชาพงศ์  หาญสุรภานนท์ 

 ๑๕๔ นายเทอดทูล  นิ่มพงษ์ศักดิ์ 

 ๑๕๕ นายเทียนชัย  รัศมีมาสเมือง 

 ๑๕๖ นายธงชัย  ภูวคีรีวิวัฒน์ 

 ๑๕๗ นายธงชัย  มีลือการ 

 ๑๕๘ นายธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ ์

 ๑๕๙ นายธงชัย  วัลลภวรกิจ 

 ๑๖๐ นายธนกร  ศรัณยภิญโญ 

 ๑๖๑ นายธนชัย  พนาพุฒิ 

 ๑๖๒ นายธนบูลย์  วงศ์สิริฉัตร 

 ๑๖๓ นายธนวรรธน์  มงคลแสงสุรีย์ 

 ๑๖๔ นายธนศักดิ์  จันทร์สนิทศรี 

 ๑๖๕ นายธนากร  จิรชวาลา 

 ๑๖๖ นายธนากร  วัตราเศรษฐ์ 

 ๑๖๗ นายธเนศ  ปิ่นทอง 

 ๑๖๘ นายธรรมนูญ  วิสิฐธนวรรธ 

 ๑๖๙ นายธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ 

 ๑๗๐ นายธวัช  คงคาลัย 

 ๑๗๑ นายธวัชชัย  ใจค าวัง 

 ๑๗๒ นายธวัชชัย  มากมน 

 ๑๗๓ นายธารา  รัตนอ านวยศิริ 

 ๑๗๔ นายธิติ  แสวงธรรม 

 ๑๗๕ นายธีรชัย  ประติพัทธิ์พงษ์ 

 ๑๗๖ นายธีรพงศ์  ตุนาค 

 ๑๗๗ นายธีรพล  ชลเดช 

 ๑๗๘ นายธีรพล  สุขมาก 

 ๑๗๙ นายธีรวัฒน์  เชิงสะอาด 

 ๑๘๐ นายธีรวัฒน์  รักจิตร 
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เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๘๑ นายธีรวัฒน์  วงค์ตัน 

 ๑๘๒ นายธีรศักดิ์  เดชธราดล 

 ๑๘๓ นายธีระ  ศิริบุรานนท์ 

 ๑๘๔ นายธีระพงษ์  แก้วภมร 

 ๑๘๕ นายเธียรชัย  กิจสนาโยธิน 

 ๑๘๖ นายนครินทร์  ฉินตระกูลประดับ 

 ๑๘๗ นายนพฎล  สุทธิพงษ์ 

 ๑๘๘ นายนพดล  ตั้งนพวรรณ์ 

 ๑๘๙ นายนพดล  วณิชชากร 

 ๑๙๐ นายนพดล  ศิริทิพย์ 

 ๑๙๑ นายนริศ  เพชรบ่อใหญ่ 

 ๑๙๒ นายนาวิน  การะยะ 

 ๑๙๓ นายนิพนธ์  ปันทะรส 

 ๑๙๔ นายนิพล  วิวัฒน์สมวงศ์ 

 ๑๙๕ นายนิมิตร  เตชะวัชรีกุล 

 ๑๙๖ นายนิมิตร  อินปั๋นแก้ว 

 ๑๙๗ นายนิยมศักดิ์  ตันติบูล 

 ๑๙๘ นายนิสิต  ศรีสมบูรณ์ 

 ๑๙๙ นายนุกูล  อาจคงหาญ 

 ๒๐๐ นายบรรจบ  อุบลแสน 

 ๒๐๑ นายบรรเจิด  เดชาศิลปชัยกุล 

 ๒๐๒ นายบรรเจิด  สุขพิพัฒปานนท์ 

 ๒๐๓ นายบรรพต  พินิจจันทร์ 

 ๒๐๔ นายบรรยง  เหล่าเจริญสุข 

 ๒๐๕ นายบริรักษ์  เจริญศิลป์ 

 ๒๐๖ นายบริรักษ์  ลัภนะกุล 

 ๒๐๗ นายบัญชา  ผลานุวงษ์ 

 ๒๐๘ นายบัญชา  สุขอนันต์ชัย 

 ๒๐๙ นายบัน  ยีรัมย์ 

 ๒๑๐ นายบุญชัย  ตระกูลขจรศักดิ์ 

 ๒๑๑ นายบุญมี  โพธิ์สนาม 

 ๒๑๒ นายบุญเลิศ  ศรีไพโรจน์กุล 

 ๒๑๓ นายบุญเลิศ  สีห์รา 

 ๒๑๔ นายปกรณ์  จารักษ์ 

 ๒๑๕ นายปกรณ์  วิทยประภารัตน์ 

 ๒๑๖ นายปฏิการ  ดิสนีเวทย์ 

 ๒๑๗ นายปฐม  วงษ์อุบล 

 ๒๑๘ นายประดิษฐ์  ไชยบุตร 

 ๒๑๙ นายประทีป  ศิริสาลิโภชน์ 

 ๒๒๐ นายประทีป  โอประเสริฐสวัสดิ์ 

 ๒๒๑ นายประธาน  เลิศมีมงคลชัย 

 ๒๒๒ นายประนาท  เชี่ยววานิช 

 ๒๒๓ นายประพนธ์  เครือเจริญ 

 ๒๒๔ นายประพันธ์  จันทนะโพธิ 

 ๒๒๕ นายประพันธ์  ภูมิรัตนรักษ์ 

 ๒๒๖ นายประพันธ์  สุนทรปกาสิต 

 ๒๒๗ นายประพุทธ  ลีลาพฤทธิ์ 

 ๒๒๘ นายประภัสสร  โกษาคาร 

 ๒๒๙ นายประภาส  หมีทอง 

 ๒๓๐ นายประมินทร์  อนุกูลประเสริฐ 



 หน้า   ๑๕๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๓๑ นายประยุทธ  หมื่นหน้า 

 ๒๓๒ นายประยูร  โกวิทย์ 

 ๒๓๓ นายประวิตร  ศรีบุญรัตน์ 

 ๒๓๔ นายประวิทย์  เสรีขจรจารุ 

 ๒๓๕ นายประวีณ  ตัณฑประภา 

 ๒๓๖ นายประสบสุข  พุฒาพิทักษ์ 

 ๒๓๗ นายประสาท  ลิ่มดุลย์ 

 ๒๓๘ นายประสิทธิ์  แซ่ห่อ 

 ๒๓๙ นายประสิทธิ์ชัย  มั่งจิตร 

 ๒๔๐ นายประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ 

 ๒๔๑ นายประเสริฐ  เจียประเสริฐ 

 ๒๔๒ นายประเสริฐ  ดิษฐ์สมบูรณ์ 

 ๒๔๓ นายประเสริฐ  ตั้งจิตธรรม 

 ๒๔๔ นายประเสริฐ  ว่องชูวงศ์ 

 ๒๔๕ นายปราโมทย์  อัมพรสิทธิกูล 

 ๒๔๖ นายปริญญา  นากปุณบุตร 

 ๒๔๗ นายปริญญา  สันติชาติงาม 

 ๒๔๘ นายปัญญา  มานุจ า 

 ๒๔๙ นายปัญญา  วัฒนรังสรรค์ 

 ๒๕๐ นายปิติ  ทั้งไพศาล 

 ๒๕๑ นายปิยะ  มงคลวงศ์โรจน์ 

 ๒๕๒ นายปิยะ  ศิริลักษณ์ 

 ๒๕๓ นายผดุง  ลิ่มเฮง 

 ๒๕๔ นายผดุงสิทธิ์  ละมัยเกศ 

 ๒๕๕ นายผดุชชัย  เคียนทอง 

 ๒๕๖ นายพงปพันธ์  นามวิชัยศิริกุล 

 ๒๕๗ นายพงศกร  อมรชัยชาญ 

 ๒๕๘ นายพงศ์เทพ  วงศ์วัชรไพบูลย์ 

 ๒๕๙ นายพงศ์ปณต  คงชาตรี 

 ๒๖๐ นายพงษ์เธียร  พันธ์พิพัฒไพบูลย์ 

 ๒๖๑ นายพงษ์นรินทร์  ชาติรังสรรค์ 

 ๒๖๒ นายพงษ์พจน์  ธีรานันตชัย 

 ๒๖๓ นายพงษ์วิทย์  วัชรกิตติ 

 ๒๖๔ นายพนัส  วงษ์เกลียวเรียน 

 ๒๖๕ นายพนา  พงศ์ช านะภัย 

 ๒๖๖ นายพรชัย  จันทร์งาม 

 ๒๖๗ นายพรชัย  เตชะคุณากร 

 ๒๖๘ นายพรชัย  พงศ์ประภากร 

 ๒๖๙ นายพรณรงค์  รุ่งทอง 

 ๒๗๐ นายพรณรงค์  ศรีม่วง 

 ๒๗๑ นายพรประสิทธิ  จันทระ 

 ๒๗๒ นายพรเพชร  นันทวุฒิพันธุ์ 

 ๒๗๓ ร้อยเอก พัชรพล  พงษ์ภักดี 

 ๒๗๔ นายพัฒน์  วรรณปิยะรัตน์ 

 ๒๗๕ นายพัฒนา  ตันสกุล 

 ๒๗๖ นายพัฒนา  เบ้าสาทร 

 ๒๗๗ นายพัลลภ  พงษ์สุทธิรักษ์ 

 ๒๗๘ นายพัลลภ  ลิ่วน าวงศ์ลาภ 

 ๒๗๙ นายพิชัย  ชาติกิจอนันต์ 

 ๒๘๐ นายพิชาญ  เมฆรัตนวรกุล 



 หน้า   ๑๕๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๘๑ นายพิชิต  เผื่อนงูเหลือม 

 ๒๘๒ นายพิเชษฐ  พัวพันกิจเจริญ 

 ๒๘๓ นายพิทักษ์  ศาสตรสิงห์ 

 ๒๘๔ นายพินิศจัย  นาคพันธุ์ 

 ๒๘๕ นายพิพัฒน์  คงทรัพย์ 

 ๒๘๖ นายพิพัฒน์  วัชระพงศ์ไพบูลย์ 

 ๒๘๗ นายพิภพ  สิริเพาประดิษฐ์ 

 ๒๘๘ นายพิศิษฐ์  สมผดุง 

 ๒๘๙ นายพิษณุ  บริบาลบรรพตเขตต์ 

 ๒๙๐ นายพิสฤษฏ์  พิทักษ์ 

 ๒๙๑ นายพิสิฐ  พรหมค า 

 ๒๙๒ นายพิสิฐ  ยงยุทธ์ 

 ๒๙๓ นายพิสิฐ  อินทรวงษ์โชติ 

 ๒๙๔ นายพูนชัย  อติยศพงศ์ 

 ๒๙๕ นายเพชรฤกษ์  แทนสวัสดิ์ 

 ๒๙๖ นายเพ่ิมเกียรติ  ตั้งเจริญศิลป์ 

 ๒๙๗ นายเพ่ิมบุญ  จิรยศบุญยศักดิ์ 

 ๒๙๘ นายไพฑูรย์  ใบประเสริฐ 

 ๒๙๙ นายไพรัช  ช่างประหยัด 

 ๓๐๐ นายไพโรจน์  บุญลักษณ์ศิริ 

 ๓๐๑ นายไพโรจน์  พัวพันธุ์ 

 ๓๐๒ นายไพโรจน์  รัตนะเจริญธรรม 

 ๓๐๓ นายไพวิทย์  ศรีพัฒน์พิริยกุล 

 ๓๐๔ นายไพศาล  จันทร์หนองสรวง 

 ๓๐๕ นายไพศาล  ธัญญาวินิชกุล 

 ๓๐๖ นายภราดร  มงคลจาตุรงค์ 

 ๓๐๗ นายภักดี  สืบนุการณ์ 

 ๓๐๘ นายภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ 

 ๓๐๙ นายภาสกร  บัวขาว 

 ๓๑๐ นายภิญโญ  เจียรนัยกุลวานิช 

 ๓๑๑ นายภิรักษ์  รุ่งพัฒนาชัยกุล 

 ๓๑๒ นายภูริปกรณ์  ภักดีรัตน์ 

 ๓๑๓ ร้อยเอก ภูรีวรรธน์  โชคเกิด 

 ๓๑๔ นายมงคล  เกียรติกวินพงศ์ 

 ๓๑๕ นายมณเฑียร  เพ็งสมบัติ 

 ๓๑๖ นายมติ  ดุรงค์ฤทธิ์ชัย 

 ๓๑๗ นายมนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์ 

 ๓๑๘ นายมนตรี  ภูริปัญญวานิช 

 ๓๑๙ นายมนตรี  เวียงเพิ่ม 

 ๓๒๐ นายมนะชัย  อิงสุรารักษ์ 

 ๓๒๑ นายมนัส  วงศ์ทะเนตร 

 ๓๒๒ นายมนู  ชัยวงศ์โรจน์ 

 ๓๒๓ นายมนู  ศุกลสกุล 

 ๓๒๔ นายมาโนช  อู่วุฒิพงษ์ 

 ๓๒๕ นายมิตร  รุ่งเรืองวานิช 

 ๓๒๖ นายมุนี  เหมือนชาติ 

 ๓๒๗ นายเมธี  มวลไธสง 

 ๓๒๘ นายยุทธศักดิ์  โอสถธนากร 

 ๓๒๙ นายโยธิน  จินดาหลวง 

 ๓๓๐ นายรเมศ  ว่องวิไลรัตน์ 



 หน้า   ๑๕๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๓๑ นายรักษ์  รักษ์ตระกูล 

 ๓๓๒ นายรักษ์พงศ์  เวียงเจริญ 

 ๓๓๓ นายราเชนทร์  พิเชฐพันธุ์ 

 ๓๓๔ นายราเชษฎ  เชิงพนม 

 ๓๓๕ นายราเมศร์  อ าไพพิศ 

 ๓๓๖ ร้อยต ารวจเอก รุ่งเรือง  กิจผาติ 

 ๓๓๗ นายรุซตา  สาและ 

 ๓๓๘ นายฤทธิ์ทา  เลิศคุณลักษณ์ 

 ๓๓๙ นายละเอียด  นาคใหม่ 

 ๓๔๐ นายเล็ก  สุพันธุชัยกุล 

 ๓๔๑ นายเลิศชัย  จิตต์เสรี 

 ๓๔๒ นายวชิร  รุจิโมระ 

 ๓๔๓ นายวชิระ  บถพิบูลย์ 

 ๓๔๔ นายวรงค์  รุ่งเรือง 

 ๓๔๕ นายวรชัย  อาชวานันทกุล 

 ๓๔๖ นายวรรณกร  เล่าสุอังกูร 

 ๓๔๗ นายวรวิทย์  เจริญพร 

 ๓๔๘ นายวรวิทย์  ตันติวัฒนทรัพย์ 

 ๓๔๙ นายวรวิทย์  ตันติศิริวัฒน์ 

 ๓๕๐ นายวรวุฒิ  โฆวัชรกุล 

 ๓๕๑ นายวรา  เศลวัตนะกุล 

 ๓๕๒ นายวราวุธ  ชื่นตา 

 ๓๕๓ นายวรินทร์เทพ  เชื้อส าราญ 

 ๓๕๔ นายวศิน  โพธิพฤกษ์ 

 ๓๕๕ นายวสันต์  สายเสวีกุล 

 ๓๕๖ นายวัชรพงศ์  มีพรสวรรค์ 

 ๓๕๗ นายวัชรพงษ์  ชอบสุข 

 ๓๕๘ นายวัชรพล  ภูนวล 

 ๓๕๙ นายวัชรพันธ์  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๖๐ นายวัชระ  จันทร์เจริญกิจ 

 ๓๖๑ นายวัชระ  ไชยแก้ว 

 ๓๖๒ นายวัชระ  รักวาทิน 

 ๓๖๓ นายวัฒนา  พารีศรี 

 ๓๖๔ นายวัฒนา  อารีย์ 

 ๓๖๕ นายวันชัย  ขจรวัฒนากุล 

 ๓๖๖ นายวันชัย  พินิชกชกร 

 ๓๖๗ นายวันชัย  เหล่าเสถียรกิจ 

 ๓๖๘ นายวัลลภ  อดุลย์เกษม 

 ๓๖๙ นายวาทิน  สนธิไชย 

 ๓๗๐ นายวิชญ์  สิริโรจน์พร 

 ๓๗๑ นายวิชัย  แท่นธรรมโรจน์ 

 ๓๗๒ นายวิชัย  ธนาโสภณ 

 ๓๗๓ นายวิชัย  ผลิตนนท์เกียรติ 

 ๓๗๔ นายวิชัย  วนรัตน์วิจิตร 

 ๓๗๕ นายวิชัย  อัศวภาคย์ 

 ๓๗๖ นายวิชาญ  โชคเรืองสกุล 

 ๓๗๗ นายวิชาญยุทธ  ช่างประดับ 

 ๓๗๘ นายวิชิน  โชติปฏิเวชกุล 

 ๓๗๙ นายวิเชียร  ตันสุวรรณนนท์ 

 ๓๘๐ นายวิเชียร  รุ่งธิติธรรม 



 หน้า   ๑๕๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๘๑ นายวิเชียร  สมิทธิเวศม์ 

 ๓๘๒ นายวิฑูรย์  ไหลรุ่งเรือง 

 ๓๘๓ นายวิทยา  โปธาสินธุ์ 

 ๓๘๔ นายวิทิต  สฤษฎีชัยกุล 

 ๓๘๕ นายวินัย  อึงพินิจพงศ์ 

 ๓๘๖ นายวินิตย์  อัศวกิตติพร 

 ๓๘๗ นายวิบูลย์ศักดิ์  วุฒิธนโชติ 

 ๓๘๘ นายวิรัช  กลิ่นบัวแย้ม 

 ๓๘๙ นายวิรัช  ศิริกุลเสถียร 

 ๓๙๐ นายวิริยะ  เอี๊ยวประเสริฐ 

 ๓๙๑ นายวิโรจน์  กอบางยาง 

 ๓๙๒ นายวิโรจน์  คงสุวรรณ 

 ๓๙๓ นายวิโรจน์  รัตนอมรสกุล 

 ๓๙๔ นายวิโรจน์  วงษ์สุริยะเดช 

 ๓๙๕ นายวิโรจน์  วิโรจนวัธน์ 

 ๓๙๖ นายวิฤทธิ์  ตันติไชยากุล 

 ๓๙๗ นายวิวัฒน์  ธาราสมบัติ 

 ๓๙๘ นายวิวัฒน์  ประวัติเมือง 

 ๓๙๙ นายวิศณุ  วิทยาบ ารุง 

 ๔๐๐ นายวิเศษ  สิรินทรโสภณ 

 ๔๐๑ นายวิษณุกร  อ่อนประสงค์ 

 ๔๐๒ นายวิสิทธิ์  เสถียรวันทนีย์ 

 ๔๐๓ นายวีรศักดิ์  ครองลาภเจริญ 

 ๔๐๔ นายวีรศักดิ์  พงศ์พีรวิชญ์ 

 ๔๐๕ นายวีระ  สุเจตน์จิตต์ 

 ๔๐๖ นายวีระเดช  เฉลิมพลประภา 

 ๔๐๗ นายวีระยุทธ  ตรีรัตน์พันธุ์ 

 ๔๐๘ นายวีระศักดิ์  ศรีชวนชื่นสกุล 

 ๔๐๙ นายวีระศักดิ์  หล่อทองค า 

 ๔๑๐ นายวีระศักดิ์  อนุตรอังกูร 

 ๔๑๑ นายวุฑฒา  สว่างสุภากุล 

 ๔๑๒ นายวุฒิชัย  อมรติยางกูร 

 ๔๑๓ นายวุฒินันท์  พันธะเสน 

 ๔๑๔ พันตรี ศตวรรษ  สินประสิทธิ์กุล 

 ๔๑๕ นายศราวิน  สาครินทร์ 

 ๔๑๖ นายศราวุธ  ธนเสรี 

 ๔๑๗ นายศรีพัฒน์  พัฒโนภาษ 

 ๔๑๘ นายศรีวิทย์  นราธรสวัสดิกุล 

 ๔๑๙ นายศรีศักดิ์  ตั้งจิตธรรม 

 ๔๒๐ นายศักดิ์ชัย  ตั้งจิตวิทยา 

 ๔๒๑ นายศักดิ์วุฒิ  รัตตานุกูล 

 ๔๒๒ นายศิรยุสม์  วรามิตร 

 ๔๒๓ นายศิริพจน์  ศรีบัณฑิตกุล 

 ๔๒๔ นายศิริวัฒน์  ไชยเอีย 

 ๔๒๕ นายศุภกิจ  เอียตระกูลไพบูลย์ 

 ๔๒๖ นายศุภชัย  บุญอ าพันธ์ 

 ๔๒๗ นายศุภชัย  ศุภพฤกษ์สกุล 

 ๔๒๘ นายเศวต  ศรีศิริ 

 ๔๒๙ นายสกล  ด่านภักดี 

 ๔๓๐ นายสงกรานต์  จันทร์มุณี 



 หน้า   ๑๖๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๓๑ นายสงกรานต์  ไหมชุม 

 ๔๓๒ นายสงวนศักดิ์  วิเศษศุกล 

 ๔๓๓ นายสถาพร  สินเจริญกิจ 

 ๔๓๔ นายสมเกียรติ  ฉันทวรางค์ 

 ๔๓๕ นายสมเกียรติ  สอดโคกสูง 

 ๔๓๖ นายสมคิด  วงศ์ศิริอ านวย 

 ๔๓๗ นายสมคิด  วิระเทพสุภรณ์ 

 ๔๓๘ นายสมจิตต์  ชี้เจริญ 

 ๔๓๙ นายสมเจตน์  ชัยเจริญ 

 ๔๔๐ นายสมเจตน์  ฟุ้งพงษ์ 

 ๔๔๑ นายสมชัย  ตั้งบ าเพ็ญสุนทร 

 ๔๔๒ นายสมชัย  อัศวสุดสาคร 

 ๔๔๓ นายสมชาย  แก้วเขียว 

 ๔๔๔ นายสมชาย  เจนลาภวัฒนกุล 

 ๔๔๕ นายสมชาย  เชื้อนานนท์ 

 ๔๔๖ นายสมชาย  พรหมจักร 

 ๔๔๗ นายสมชาย  ลาภเจริญ 

 ๔๔๘ นายสมชาย  สัตยฐิติกุล 

 ๔๔๙ นายสมชาย  สุทธิพงศ์เกียรติ 

 ๔๕๐ นายสมชาย  เหลืองจารุ 

 ๔๕๑ นายสมชาย  เอกปรัชญากุล 

 ๔๕๒ นายสมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา 

 ๔๕๓ นายสมนึก  หลิมศิโรรัตน์ 

 ๔๕๔ นายสมบัติ  ผดุงวิทย์วัฒนา 

 ๔๕๕ นายสมบัติ  ภูนวกุล 

 ๔๕๖ นายสมบัติ  ศักดิ์สง่าวงษ์ 

 ๔๕๗ นายสมบูรณ์  โหตระวารีกาญจน 

 ๔๕๘ นายสมพงค์  ค าสาร 

 ๔๕๙ นายสมพงษ์  ภาสอาจ 

 ๔๖๐ นายสมพงษ์  หาญณรงค์ชัย 

 ๔๖๑ นายสมภพ  สารวนางกูร 

 ๔๖๒ นายสมยศ  กรินทราทันต์ 

 ๔๖๓ นายสมยศ  จงสุตกวีวงศ์ 

 ๔๖๔ นายสมรัฐ  ศรีตระกูล 

 ๔๖๕ นายสมศักดิ์  เชาว์ศิริกุล 

 ๔๖๖ นายสมศักดิ์  ปริชาตินนท์ 

 ๔๖๗ นายสมศักดิ์  สุทธิพงศ์เกียรติ์ 

 ๔๖๘ นายสมศักดิ์  โอภาสตระกูล 

 ๔๖๙ นายสมาน  ฟอนฟัก 

 ๔๗๐ นายสมานมิตร  อัฐนาค 

 ๔๗๑ นายสมิต  ศมพันธุ์พงศ์ 

 ๔๗๒ นายสรรเสริญ  จารุโรจน์สกุลชัย 

 ๔๗๓ นายสรรัตน์  เลอมานุวรรัตน์ 

 ๔๗๔ นายสรลักษณ์  มิ่งไทยสงค์ 

 ๔๗๕ นายสราวุธ  แสงทอง 

 ๔๗๖ นายสวรรค์  กาญจนะ 

 ๔๗๗ นายสวรรค์  ขวัญใจพานิช 

 ๔๗๘ นายสหรัชต์  ชาติพรหม 

 ๔๗๙ นายสัญชัย  พิพิธพร 

 ๔๘๐ นายสันติ  ศรีนิล 



 หน้า   ๑๖๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๘๑ นายสันติ  สุขหวาน 

 ๔๘๒ นายสันทิต  บุณยะส่ง 

 ๔๘๓ นายสัมพันธ์  ก๋องเงิน 

 ๔๘๔ นายสัมพันธ์  วณิชวรนันท์ 

 ๔๘๕ นายสัมฤทธิ์  ธรรมฤทธิ์ 

 ๔๘๖ นายสาธิต  พจน์จลองศิลป์ 

 ๔๘๗ นายสานิต  แซ่ลิ้ม 

 ๔๘๘ นายสายัณห์  เรืองกิตติกุล 

 ๔๘๙ นายส าราญ  วิมุตติโกศล 

 ๔๙๐ นายสทิธิกร  สองค าชุม 

 ๔๙๑ นายสินชัย  แว่นไวศาสตร์ 

 ๔๙๒ นายสืบพงศ์  ลีนาราช 

 ๔๙๓ นายสุกิจ  ทิพทิพากร 

 ๔๙๔ นายสุกิจ  มหัธนันท์ 

 ๔๙๕ นายสุขสรรค์  มโนชัย 

 ๔๙๖ นายสุชัย  อนันตวณิชกิจ 

 ๔๙๗ นายสุชาติ  เจนเกรียงไกร 

 ๔๙๘ นายสุชาติ  ตันตินิรามัย 

 ๔๙๙ นายสุชาติ  ภิญโญชีพ 

 ๕๐๐ นายสุชาติ  เริงกมล 

 ๕๐๑ นายสุชิน  คันศร 

 ๕๐๒ นายสุดชาย  อมรกิจบ ารุง 

 ๕๐๓ นายสุทธิพงษ์  ปิ่นแก้ว 

 ๕๐๔ นายสุทนต์  ทั่งศิริ 

 ๕๐๕ นายสุทัศน์  ไชยยศ 

 ๕๐๖ นายสุที  วงค์ละคร 

 ๕๐๗ นายสุเทพ  จันทรเมธีกุล 

 ๕๐๘ นายสุเทพ  ลิ้มสุขนิรันดร์ 

 ๕๐๙ นายสุธน  ชินวุฒิ 

 ๕๑๐ นายสุธน  ยุวศิรินันท์ 

 ๕๑๑ นายสุธน  อิ่มประสิทธิชัย 

 ๕๑๒ นายสุนทร  ไกรสุวรรณ 

 ๕๑๓ นายสุนทร  โรจน์สุริยาวงศ์ 

 ๕๑๔ นายสุนทร  อินทพิบูลย์ 

 ๕๑๕ นายสุพจน์  ภูเก้าล้วน 

 ๕๑๖ นายสุพร  กุละพัฒน์ 

 ๕๑๗ นายสุพล  เจริญวิกกัย 

 ๕๑๘ นายสุพัชร์ศักย์  พันธุ์ศิลา 

 ๕๑๙ นายสุพัฒน์พงศ์  สิงห์ยะบุศย์ 

 ๕๒๐ นายสุเพลง  พาทพุทธิพงศ์ 

 ๕๒๑ นายสุภาพ  ส าราญวงษ์ 

 ๕๒๒ นายสุมิตร  ธรรมาภิมุข 

 ๕๒๓ นายสุเมธ  ฉายศิริกุล 

 ๕๒๔ นายสุเมธ  เลิศคชาธาร 

 ๕๒๕ นายสุรกิจ  ยศพล 

 ๕๒๖ นายสุรชัย  เจียมกูล 

 ๕๒๗ นายสุรชัย  โชคครรชิตไชย 

 ๕๒๘ นายสุรชัย  ตั้งติรวัฒน์ 

 ๕๒๙ นายสุรชัย  ปิยวรวงศ์ 

 ๕๓๐ นายสุรชาย  เล้าพรพิชยานุวัฒน์ 



 หน้า   ๑๖๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕๓๑ นายสุรเชาวน์  ต่างวิวัฒน์ 

 ๕๓๒ นายสุรเดช  มงคลปทุมรัตน์ 

 ๕๓๓ นายสุรเดช  หวังตระกูลชัย 

 ๕๓๔ นายสุรทิน  มาลีหวล 

 ๕๓๕ นายสุรพงศ์  ออประยูร 

 ๕๓๖ นายสุรพงษ์  นเรนทร์พิทักษ์ 

 ๕๓๗ นายสุรพงษ์  ผดุงเวียง 

 ๕๓๘ นายสุรพล  ศิริธวัช 

 ๕๓๙ นายสุรพัฒน์  สกุลไทย 

 ๕๔๐ นายสุรศักดิ์  เกษมศิริ 

 ๕๔๑ นายสุรสิทธิ์  จิตรพิทักษ์เลิศ 

 ๕๔๒ นายสุวัฒน์  คูสกุล 

 ๕๔๓ นายสุวัฒน์  นันทนาวัฒน์ 

 ๕๔๔ นายสุวิชา  กิตติมงคลมา 

 ๕๔๕ นายสุวิชา  ศฤงคารพูนเพ่ิม 

 ๕๔๖ นายสุวิทย์  คงชูช่วย 

 ๕๔๗ นายเสรี  นพรัตน์ 

 ๕๔๘ นายเสรี  วุฒินันท์ชัย 

 ๕๔๙ นายเสรีย์  อื่นสุวรรณ 

 ๕๕๐ นายแสงชัย  ธีรปกรณ์ 

 ๕๕๑ นายแสงชัย  พงศ์พิชญ์พิทักษ์ 

 ๕๕๒ นายโสภณ  โฆษิตวานิชย์ 

 ๕๕๓ นายโสภณ  นิลก าแหง 

 ๕๕๔ นายโสภณ  มุธุสิทธิ 

 ๕๕๕ นายหมัด  หีมเหม 

 ๕๕๖ นายองอาจ  จันทร์จรัสสิน 

 ๕๕๗ นายองอาจ  ดีศิริ 

 ๕๕๘ นายอดิเรก  ตรียสรศัย 

 ๕๕๙ นายอดุลย์  โบจรัส 

 ๕๖๐ นายอดุลย์  ราชณุวงษ์ 

 ๕๖๑ นายอธิคม  บัวเลิศ 

 ๕๖๒ นายอนวัชช์  รักษ์วรรณวงศ์ 

 ๕๖๓ นายอนันต์  กนกศิลป์ 

 ๕๖๔ นายอนิรุทธ์  สุภวัตรจริยากุล 

 ๕๖๕ นายอนุ  ทองแดง 

 ๕๖๖ นายอนุกูล  ไทยถานันดร์ 

 ๕๖๗ นายอนุกูล  เอกกุล 

 ๕๖๘ นายอนุพงษ์  สุธรรมนิรันด์ 

 ๕๖๙ นายอนุโรจน์  เล็กเจริญสุข 

 ๕๗๐ นายอนุสรณ์  เย็นยุวดี 

 ๕๗๑ นายอภิชัย  ทิมเรืองเวช 

 ๕๗๒ นายอภิชัย  ลิมานนท์ 

 ๕๗๓ นายอภิชัย  วัฒนปรีชานนท์ 

 ๕๗๔ นายอภิชาต  วชิระปราการพงษ์ 

 ๕๗๕ นายอภิชาต  วิสิทธิ์วงษ์ 

 ๕๗๖ นายอภิชาติ  รุ่งเมฆารัตน์ 

 ๕๗๗ นายอภินันท์  เจ๊ะอาบู 

 ๕๗๘ นายอภิรักษ์  ชัยวิรัตนะ 

 ๕๗๙ นายอภิรักษ์  พิศุทธ์อาภรณ์ 

 ๕๘๐ นายอภิรัต  กตัญญุตานนท์ 



 หน้า   ๑๖๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕๘๑ นายอภิสิทธิ์  ธ ารงวรางกูร 

 ๕๘๒ นายอรรถกร  ปวรางกูร 

 ๕๘๓ นายอรรถพล  บัวเอี่ยม 

 ๕๘๔ นายอรุณ  ชัยวัฒโนดม 

 ๕๘๕ นายอรุณ  สัตยาพิศาล 

 ๕๘๖ นายอหมัดมูซูลัม  เปาะจิ 

 ๕๘๗ นายอาคม  อารยาวิชานนท์ 

 ๕๘๘ นายอาทร  วรุณบรรจง 

 ๕๘๙ นายอายุส  ภมะราภา 

 ๕๙๐ นายอารีย์  เจษฎาญานเมธา 

 ๕๙๑ นายอ านวย  พฤกษ์ภาคภูมิ 

 ๕๙๒ นายอ านวย  แสงฉายศิริศักดิ์ 

 ๕๙๓ นายอ าพร  เอี่ยมศรี 

 ๕๙๔ นายอิชย์อธิป  บุญศักดิ์เลิศ 

 ๕๙๕ นายอิทธิพล  จรัสโอฬาร 

 ๕๙๖ นายอุดม  โบจรัส 

 ๕๙๗ นายอุดม  วงศ์วัฒนฤกษ์ 

 ๕๙๘ นายอุดมเกียรติ  พูลสวัสดิ์ 

 ๕๙๙ นายอุทัย  เพ็งธรรม 

 ๖๐๐ นายเอกชัย  มุกดาพิทักษ์ 

 ๖๐๑ นายเอกภพ  อุทัยแสง 

 ๖๐๒ นายเอนก  ชัยธรรม 

 ๖๐๓ นางสาวกนกพร  ทองเลื่อน 

 ๖๐๔ นางกนกวรรณ  จันทร์เจริญกิจ 

 ๖๐๕ นางสาวกรองทอง  กสิกิจ 

 ๖๐๖ นางสาวกัตติกา  หาลือ 

 ๖๐๗ นางกัลยาณี  อาสนศักดิ์ 

 ๖๐๘ นางสาวกาญจนา  ปรีดิศรีพิพัฒน์ 

 ๖๐๙ นางกาญจนา  ศรีพัด 

 ๖๑๐ นางกิตติกัญญา  อินทรก าแหง 

 ๖๑๑ นางกุสุมา  อนุตระกูลชัย 

 ๖๑๒ นางเกษมพร  ไชยเอีย 

 ๖๑๓ นางขวัญหทัย  รัตนาเอนกชัย 

 ๖๑๔ นางคมดาว  บุญชิต 

 ๖๑๕ นางจงดี  สุพันธุชัยกุล 

 ๖๑๖ นางจรรยา  ชัยศิริรัตน์ 

 ๖๑๗ นางจรรยาภรณ์  รัตนโกศล 

 ๖๑๘ นางจริยา  ตั้งรักษาสัตย์ 

 ๖๑๙ นางจรีภรณ์  วิชยศาสตร์ 

 ๖๒๐ นางจันทร์จิรา  ก๋งอุบล 

 ๖๒๑ นางจันทรา  งานวิวัฒน์ถาวร 

 ๖๒๒ นางสาวจ าเนียน  แจ้งประดิษฐ์ 

 ๖๒๓ นางจิตติมา  อินทพิบูลย์ 

 ๖๒๔ นางจิตรา  วิทยานุกูล 

 ๖๒๕ นางสาวจินตนา  ชูเกียรติศิริ 

 ๖๒๖ นางสาวจิรพรรณ์  โง้วเชียง 

 ๖๒๗ นางจิรวรรณ  อารยะพงษ์ 

 ๖๒๘ นางจิราพร  พลายโถ 

 ๖๒๙ นางจีรวรรณ  วรรณโร 

 ๖๓๐ นางสาวจุฑารัตน์  นันตะสุข 



 หน้า   ๑๖๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๓๑ นางจุไรรัตน์  ฤทัยวัฒน์ 

 ๖๓๒ นางสาวเจษฎา  โทนุสิน 

 ๖๓๓ นางสาวชฎาภรณ์  จิรรัตนโสภา 

 ๖๓๔ นางชนิดา  สยุมภูรุจินันท์ 

 ๖๓๕ นางโชติกา  มาลาศรี 

 ๖๓๖ นางดรุณี  งามภูพันธ์ 

 ๖๓๗ นางสาวดลกร  พูลสวัสดิ์ 

 ๖๓๘ นางดวงกมล  เจริญเกษมวิทย์ 

 ๖๓๙ นางดวงพร  เกื้อกูลเกียรติ 

 ๖๔๐ นางสาวดวงพร  อัศวราชันย์ 

 ๖๔๑ นางสาวดารณี  ปิตานุพงศ์ 

 ๖๔๒ นางดารารัตน์  รัตนรักษ์ 

 ๖๔๓ นางสาวดาราวรรณ  สิรินพคุณ 

 ๖๔๔ นางดาวเรือง  มงคลศิริ 

 ๖๔๕ นางดุจดาว  วิรบุญชัย 

 ๖๔๖ นางทัศนีย์  ม่วงศิริ 

 ๖๔๗ นางทัศพร  ตั้งกิจโชติ 

 ๖๔๘ นางทิพย์รัตน์  ต้นสกุลประเสริฐ 

 ๖๔๙ นางทิวาวรรณ  ปิยกุลมาลา 

 ๖๕๐ นางธนพร  มุทาพร 

 ๖๕๑ นางธารินี  ศรีพัฒน์พิริยกุล 

 ๖๕๒ นางธิดารัตน์  อริยานุชิตกุล 

 ๖๕๓ นางธีรดา  สุธีรวุฒิ 

 ๖๕๔ นางนงเยาว์  พิทักษ์กิจรณกร 

 ๖๕๕ นางนชพร  อิทธิวิศวกุล 

 ๖๕๖ นางสาวนพมาศ  ธนะไชย 

 ๖๕๗ นางสาวนภาพร  โชติช่วงนิรันดร์ 

 ๖๕๘ นางนวรัตน์  จันทร์ตระกูล 

 ๖๕๙ นางนันทิยา  รัมณีย์รัตนากุล 

 ๖๖๐ นางสาวนิตยา  ภูวนานนท์ 

 ๖๖๑ นางนิตยา  วิษณุโยธิน 

 ๖๖๒ นางนิรมล  สกุลพาณิชย์ 

 ๖๖๓ นางนุชรินทร์  อักษรดี 

 ๖๖๔ นางเนาวรัตน์  ลีโทชวลิต 

 ๖๖๕ นางสาวโนรีด้า  แวยูโซ๊ะ 

 ๖๖๖ นางบรรจง  ครอบบัวบาน 

 ๖๖๗ นางสาวบังอรรัตน์  เธียรญาณี 

 ๖๖๘ นางสาวบานเย็น  ศิริสกุลเวโรจน์ 

 ๖๖๙ นางสาวบุญเพ็ญ  จงเสรีจิตต์ 

 ๖๗๐ นางบุษบา  ไทยถานันดร์ 

 ๖๗๑ นางบุษยา  สุจิตรานุช 

 ๖๗๒ นางเบ็ญจวรรณ  อัศวกิตติพร 

 ๖๗๓ นางสาวประชุมพร  คงฤทธิ์ 

 ๖๗๔ นางประพิศ  เทพอารักษ์กุล 

 ๖๗๕ นางประภาศรี  วลัญช์เสถียร 

 ๖๗๖ นางปรีดาวดี  กิตติรัต 

 ๖๗๗ นางปรียานุช  อันอดิเรกกุล 

 ๖๗๘ นางปัทมา  ตติยานุพันธ์วงศ์ 

 ๖๗๙ นางปานจิต  วรรณภิระ 

 ๖๘๐ นางปานทิพย์  เจียรวัฒนกนก 



 หน้า   ๑๖๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๘๑ นางปาริชาติ  กิจพ่อค้า 

 ๖๘๒ นางสาวปิยนุช  เสมอวงษ์ 

 ๖๘๓ นางปิยะดารา  คงพิบูลย์กิจ 

 ๖๘๔ นางปูรณินทุ์  ศิริอนันต์ 

 ๖๘๕ นางสาวผการัตน์  แสงกล้า 

 ๖๘๖ นางผาณิต  มณีนิล 

 ๖๘๗ นางพจมาลย์  เฉลิมพลประภา 

 ๖๘๘ นางพรพิมล  ผลพิบูลย์ลาภ 

 ๖๘๙ นางพรภินันท์  ศิววัฒนโรจน์ 

 ๖๙๐ นางสาวพรรณทิพย์  มูลศาสตรสาทร 

 ๖๙๑ นางพรวิไล  อักษร 

 ๖๙๒ นางพรสวรรค์  เจียประเสริฐ 

 ๖๙๓ นางพรสวรรค์  อัตวินิจตระการ 

 ๖๙๔ นางพรสุดา  กฤติกาเมษ 

 ๖๙๕ นางพวงทิพย์  กิติศักดิ์ไชยกุล 

 ๖๙๖ นางพัชรา  ชาติอุดมพันธ์ 

 ๖๙๗ นางสาวพัชสรัญ  เขียวบริบูรณ์ 

 ๖๙๘ นางสาวพัฐชญาณ์  สินิทธิ์ชวรากุล 

 ๖๙๙ นางพัฒนา  แก้วประสิทธิ์ 

 ๗๐๐ นางสาวพันธุ์ทิพย์  วิจักษณ์จินดา 

 ๗๐๑ นางพิมพ์เพชร  สุขุมาลไพบูลย์ 

 ๗๐๒ นางพิมลจันทร์  สัตยาวุฒิพงศ์ 

 ๗๐๓ นางพึงเนตร  สฤษดิ์นิรันดร์ 

 ๗๐๔ ร้อยเอกหญิง เพ็ญชลี  หมื่นพล 

 ๗๐๕ นางสาวเพ็ญพรรณ  บุญประสาทสุข 

 ๗๐๖ นางสาวเพ็ญรัตน์  ค าทิพย์ 

 ๗๐๗ นางเพ็ญศรี  มโนวชิรสรรค์ 

 ๗๐๘ นางเพียงใจ  ลวกุล 

 ๗๐๙ นางสาวภคินี  ภัทรกุล 

 ๗๑๐ นางสาวภัคศรัณยธร  ธนนันท์นภัส 

 ๗๑๑ นางสาวภัททิรา  ทางรัตนสุวรรณ 

 ๗๑๒ นางภัทรา  นวลค า 

 ๗๑๓ นางภัทราวดี  ปักธงไชย 

 ๗๑๔ นางสาวภัสสร  สื่อยรรยงศิริ 

 ๗๑๕ นางภาวนา  ตันติไชยากุล 

 ๗๑๖ นางภาวิณี  เอี่ยมจันทน์ 

 ๗๑๗ นางสาวมนัญญา  วรรณไพสิฐกุล 

 ๗๑๘ นางมยุรี  ธนะทิพานนท์ 

 ๗๑๙ นางมยุเรศ  เกษตรสินสมบัติ 

 ๗๒๐ นางมัณฑนา  ฉวรรณกุล 

 ๗๒๑ นางสาวมาลี  วันทนาศิริ 

 ๗๒๒ นางมาลี  สิริสุนทรานนท์ 

 ๗๒๓ นางสาวยุพา  วิภาสวัชรโยธิน 

 ๗๒๔ นางยุวดี  บูรณวานิชกร 

 ๗๒๕ นางเย็นจิต  คุรุภากรณ์ 

 ๗๒๖ นางสาวเยาวลักษณ์  จริยพงศ์ไพบูลย์ 

 ๗๒๗ นางรพินท์  อบสุวรรณ 

 ๗๒๘ นางระพีพร  อารีย์ 

 ๗๒๙ นางสาวรัชฎาพร  รุญเจริญ 

 ๗๓๐ นางรัชดา  ขวัญใจพานิช 



 หน้า   ๑๖๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๗๓๑ นางรัชนีกร  ลัทธิธนธรรม 

 ๗๓๒ นางรัตนา  ยอดอานนท์ 

 ๗๓๓ นางรุ่งทิพย์  ชอบเพ่ือน 

 ๗๓๔ นางรุ้งนภา  ตันจินดาประทีป 

 ๗๓๕ นางสาวรุ่งฤดี  ตั้งวงศ์ไชย 

 ๗๓๖ นางรุจิรัตน์  ปุณยลิขิต 

 ๗๓๗ นางรุจิรา  ภารพบ 

 ๗๓๘ นางเรืองศรี  ชัยวิรัตนะ 

 ๗๓๙ นางลดาวรรณ  หาญไพโรจน์ 

 ๗๔๐ นางลลิดา  และตี 

 ๗๔๑ นางลักขณา  สุวรรณฤกษ์ 

 ๗๔๒ นางสาวลักษมี  ฮะอุรา 

 ๗๔๓ นางลาวัลย์  ปัจจักขภัติ 

 ๗๔๔ นางลินจง  พันธ์ชนะ 

 ๗๔๕ นางเลอลักษณ์  จงควินิต 

 ๗๔๖ นางสาววรมน  เจียมศรีพงษ์ 

 ๗๔๗ นางวรรณศรี  แก้วปินตา 

 ๗๔๘ นางวรรณา  อาจองค์ 

 ๗๔๙ นางวรางคณา  เศรษฐ์ชัยยันต์ 

 ๗๕๐ นางสาววราภรณ์  โสฬสพรหม 

 ๗๕๑ นางสาววัชชิรา  ดวงแก้ว 

 ๗๕๒ นางสาววัฒนาวรรณ  เอื้อพิทักษ์สกุล 

 ๗๕๓ นางสาววันทนา  ไทรงาม 

 ๗๕๔ นางสาววัลย์ลดา  ปริสุทธิกุล 

 ๗๕๕ นางวัลลียา  เมฆะสุวรรณดิษฐ์ 

 ๗๕๖ นางวารุณี  มณีรัตน์ 

 ๗๕๗ นางวารุณีย์  อภิวงศ์สุวรรณ 

 ๗๕๘ นางวาสนา  วินัยพานิช 

 ๗๕๙ นางวาสนา  ศรีบุรี 

 ๗๖๐ นางวิชชุดา  ดอนสกุล 

 ๗๖๑ นางสาววิชชุดา  เนตตกุล 

 ๗๖๒ นางสาววิทิตา  จินตนาวัน 

 ๗๖๓ นางสาววิภา  อุทยานินทร์ 

 ๗๖๔ นางสาววิภาวดี  ณ พัทลุง 

 ๗๖๕ นางวิภาวี  ศิริเดช 

 ๗๖๖ นางวิมล  มณีอินทร์ 

 ๗๖๗ นางวิลาวัลย์  อึงพินิจพงศ์ 

 ๗๖๘ นางวีณา  ไชยยศ 

 ๗๖๙ นางสาวศรัณยา  สุคันธไชยวงศ์ 

 ๗๗๐ นางสาวศรีสมัย  เชื้อชาติ 

 ๗๗๑ นางสาวศศิธร  พินิจผล 

 ๗๗๒ นางสาวศิริพร  ปิ่นเจริญ 

 ๗๗๓ นางศิริพร  พูลศิริ 

 ๗๗๔ นางศิริพันธ์  บุญโต 

 ๗๗๕ นางศิริรัตน์  เตโชเรืองวิวัฒน์ 

 ๗๗๖ นางศิริรุ่ง  เดชาศิลปชัยกุล 

 ๗๗๗ นางสาวศีระษา  แซ่เนี้ยว 

 ๗๗๘ นางศุภฉัตร  สกุลงาม 

 ๗๗๙ นางศุภมาส  ลิ่วศิริรัตน์ 

 ๗๘๐ นางสาวศุภร  เจียรพีรพงศ์ 



 หน้า   ๑๖๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๗๘๑ นางสถาพร  หินเงิน 

 ๗๘๒ นางสาวสมบัติ  ชุติมานุกูล 

 ๗๘๓ นางสมพร  ยวนพันธ์ 

 ๗๘๔ นางสาวสมพร  หวังเรืองสถิตย์ 

 ๗๘๕ นางสมพิศ  จ าปาเงิน 

 ๗๘๖ นางสมรักษ์  วงศ์สังข์ 

 ๗๘๗ นางสมศรี  คชเวช 

 ๗๘๘ นางสาวสรวีย์  เตชะเทียมจันทร์ 

 ๗๘๙ นางสรัญญา  ส่งคุณธรรม 

 ๗๙๐ นางสาวสราพร  มัทยาท 

 ๗๙๑ นางสาวิตรี  ไกรขจรกิตติ 

 ๗๙๒ นางสิริมา  ทิพย์รัตน์ 

 ๗๙๓ นางสาวสุกัญญา  ภัยหลีกลี้ 

 ๗๙๔ นางสุกัญญา  วุฒิเดชก าจร 

 ๗๙๕ นางสาวสุกัลยา  นิมิตสุรชาติ 

 ๗๙๖ นางสุขจิตตรา  วนาภิรักษ์ 

 ๗๙๗ นางสาวสุชาดา  ชีวะพฤกษ์ 

 ๗๙๘ นางสุนทราภรณ์  ฐิตสมานนท์ 

 ๗๙๙ นางสาวสุนทรี  มูลรินต๊ะ 

 ๘๐๐ นางสาวสุนีย์  ตั้งสินมั่นคง 

 ๘๐๑ นางสุภางค์  สินธัญญาธรรม 

 ๘๐๒ นางสุภาพร  ภู่พิทยา 

 ๘๐๓ นางสุภาภรณ์  ภมรสูตร 

 ๘๐๔ นางสุภารัชต์  กาญจนะวณิชย์ 

 ๘๐๕ นางสุภิยา  โออุไร 

 ๘๐๖ นางสุมาลี  วนาทรัพย์ด ารง 

 ๘๐๗ นางสุมาลี  วรรณปิยะรัตน์ 

 ๘๐๘ นางสาวสุมิตรา  ตระการศิลป์ 

 ๘๐๙ นางสุรัสวดี  ศุภธราธาร 

 ๘๑๐ นางสุรีรัตน์  ตั้งสง่าศักดิ์ศรี 

 ๘๑๑ นางสุรีรัตน์  เทียนศิริวงศากุล 

 ๘๑๒ นางสาวสุวรรณ  ด่านวรพงศ์ 

 ๘๑๓ นางสุวรรณา  ต่อมยิ้ม 

 ๘๑๔ นางสุวรรณา  ตีระวณิชย์ 

 ๘๑๕ นางสาวสุวิมล  อังคเศกวินัย 

 ๘๑๖ นางสุอร  ชัยนันท์สมิตย์ 

 ๘๑๗ นางโสภา  พิชัยณรงค์ 

 ๘๑๘ นางสาวหทัยรัตน์  อัจจิมานนท์ 

 ๘๑๙ นางอนงค์  เบญจฆรณี 

 ๘๒๐ นางสาวอภิญญา  ลักษณ์รุจิ 

 ๘๒๑ นางอมรา  ดือเระ 

 ๘๒๒ นางอรพรรณ  อื่นสุวรรณ 

 ๘๒๓ นางอรวรรณ  ไชยมหาพฤกษ์ 

 ๘๒๔ นางสาวอรอนงค์  ตั้งตรงจิตต์ 

 ๘๒๕ นางสาวอรอนงค์  พูลสวัสดิ์ 

 ๘๒๖ นางสาวอรอนงค์  สถาพรธีระ 

 ๘๒๗ นางอรุณี  ภักดีบุตร 

 ๘๒๘ นางสาวอังคณา  นรเศรษฐ์ธาดา 

 ๘๒๙ นางอังคณา  ศรีนามวงศ์ 

 ๘๓๐ นางอังคณา  อุปพงษ์ 



 หน้า   ๑๖๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๘๓๑ นางอัจฉรา  จันทรานิมิตร 

 ๘๓๒ นางอัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล 

 ๘๓๓ นางอัจฉรา  มิตรปราสาท 

 ๘๓๔ นางสาวอัจฉรา  รอดเกิด 

 ๘๓๕ นางอัจฉรี  อินทรกุล 

 ๘๓๖ นางอัญชลี  วิสิทธิ์วงษ์ 

 ๘๓๗ นางอัมพร  สูงสว่าง 

 ๘๓๘ นางอัมพวัน  ศรีครุฑรานันท์ 

 ๘๓๙ นางอาภรณ์  อุบลสะอาด 

 ๘๔๐ นางอารีย์  ดวงดี 

 ๘๔๑ นางสาวอุดมลักษณ์  เจนพาณิชย์ 

 ๘๔๒ นางอุดมลักษณ์  มณีวงศ์ 

 ๘๔๓ นางสาวอุษา  ศิริบุญฤทธิ์ 

 ๘๔๔ นางสาวเอื้อมพา  กาญจนรังสิชัย 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกมล  กัญญาประสิทธิ์ 

 ๒ นายกมล  เศรษฐ์ชัยยันต์ 

 ๓ นายกรกฤช  ลิ้มสมมุติ 

 ๔ นายกฤษฎา  ศิริชัยสิทธิ์ 

 ๕ นายกฤษณ์  สกุลแพทย์ 

 ๖ นายกฤษดา  รอดประเสริฐ 

 ๗ นายกิจจา  เจียรวัฒนกนก 

 ๘ นายกิตติศักดิ์  อักษรวงศ์ 

 ๙ นายเกรียงศักดิ์  หาญสิทธิพร 

 ๑๐ นายไกรสุข  เพชระบูรณิน 

 ๑๑ นายขวัญชัย  สุระเสียง 

 ๑๒ นายขวัญประชา  เชียงไชยสกุลไทย 

 ๑๓ นายจักรภพ  ธนาธนัยภัทร 

 ๑๔ นายจักราวุธ  เผือกคง 

 ๑๕ นายจารุวัฒน์  บุษราคัมรุหะ 

 ๑๖ นายจุมพล  เตชะภาส 

 ๑๗ นายจุลเจตน์  เจตเจริญอารยะ 

 ๑๘ นายจุลพงศ์  อจลพงศ์ 

 ๑๙ นายเจษฎา  พวงสายใจ 

 ๒๐ นายฉัตรชัย  ซื่อศิริสวัสดิ์ 

 ๒๑ นายชรินทร์  ดีปินตา 

 ๒๒ นายชัยพร  แจ่มรัตน์ 

 ๒๓ นายชัยวัฒน์  สิงห์หิรัญนุสรณ์ 

 ๒๔ นายชินกฤช  นพรุจชโนดม 

 ๒๕ นายเชิดชาย  ชยวัฑโฒ 

 ๒๖ นายณรงค์  ธาดาเดช 

 ๒๗ นายณรงค์ศักดิ์  วัชโรทน 

 ๒๘ นายณัฏฐ์ธารณ์  เชิดพงษ์ฐกิตติ์ 

 ๒๙ นายณัฐพล  อารยวุฒิกุล 

 ๓๐ นายดนัย  กาญจนนิตย์ 

 ๓๑ นายดนัย  สังข์ทรัพย์ 

 ๓๒ นายดิเรก  วงศ์ทอง 

 ๓๓ นายดิเรก  สุดแดน 

 ๓๔ นายดุสิต  ข าชัยภูมิ 



 หน้า   ๑๖๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๕ นายดุสิต  วินัยชาติศักดิ์ 

 ๓๖ นายเดชวิทย์  วรสายัณห์ 

 ๓๗ นายเด่น  ปัญญานันท์ 

 ๓๘ นายเตือน  สายบัวทอง 

 ๓๙ นายทนุชาติ  จักษุพา 

 ๔๐ นายทรงยศ  ชญานินปรเมศ 

 ๔๑ นายทวีชัย  วิษณุโยธิน 

 ๔๒ นายทอง  พันทอง 

 ๔๓ นายทัศนัย  ประยูรหงษ์ 

 ๔๔ นายท านบ  ตัณนิติศุภวงษ์ 

 ๔๕ นายเทอดทูน  ว่องไว 

 ๔๖ นายธงภักดิ์  มีเพียร 

 ๔๗ นายธนนิตย์  สังคมก าแหง 

 ๔๘ นายธนสิทธิ์  ไพรพงษ์ 

 ๔๙ นายธนากรณ์  อนันตะเศรษฐกูล 

 ๕๐ นายธรรมชน  ฉายบุญชยภัทร 

 ๕๑ นายธวัชชัย  ฉันทวุฒินันท์ 

 ๕๒ นายธัชชัย  ใจคง 

 ๕๓ นายธีรพันธ์  ปิยะธีรกุล 

 ๕๔ นายธีรศักดิ์  อุดมศรี 

 ๕๕ นายธีระศักดิ์  วิริยานนท์ 

 ๕๖ นายนพดล  แข็งแรง 

 ๕๗ นายนพดล  อัจฉริยวรพงศ์ 

 ๕๘ นายนพรัตน์  วัชรขจรกุล 

 ๕๙ นายนรุตม์  นิวัฒนกาญจนา 

 ๖๐ นายนเรศ  แตงใหญ่ 

 ๖๑ นายนิคม  วีระนรพานิช 

 ๖๒ นายนิติโชติ  นิลก าแหง 

 ๖๓ นายนิพนธ์  ชัยศรีสุขอ าพร 

 ๖๔ นายนิพัทธ์  ชัยประเสริฐสุด 

 ๖๕ นายนิวัติ  เพียรไทย 

 ๖๖ พันเอก บรรจง  สืบสังข์ 

 ๖๗ นายบรรเจิด  นนทสูติ 

 ๖๘ นายบัณฑิต  เธียรวรรณ 

 ๖๙ นายบัลลังก์  ปรึกษาดี 

 ๗๐ นายบุญรัก  ธ ารงลักษณ์กุล 

 ๗๑ นายบุญรักษ์  พ่ึงเจษฎา 

 ๗๒ นายบุญเลิศ  พิมศักดิ์ 

 ๗๓ นายบุญโฮม  แก้วชนะ 

 ๗๔ นายปกรณ์  นาระคล 

 ๗๕ นายปฐม  นวลค า 

 ๗๖ นายปพน  ดีไชยเศรษฐ 

 ๗๗ นายปรเมษฐ์  จินา 

 ๗๘ นายประการณ์  องอาจบุญ 

 ๗๙ นายประกิต  คล้ายสุบรรณ 

 ๘๐ นายประทีป  ตลับทอง 

 ๘๑ นายประภัสร์  อัศยเผ่า 

 ๘๒ นายประภาส  ผูกดวง 

 ๘๓ นายประวิทย์  อินทรสุขุม 

 ๘๔ นายประวีร์  ค าศรีสุข 



 หน้า   ๑๗๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๘๕ นายประเสริฐ  ชัยวิรัตนะ 

 ๘๖ นายประเสริฐ  เสถียรกิจการชัย 

 ๘๗ นายปรัชญา  สิตะโปสะ 

 ๘๘ นายปริญญา  ดวงศรี 

 ๘๙ นายปรีดา  วรหาร 

 ๙๐ นายปรีดาศักดิ์  หนูแก้ว 

 ๙๑ นายปองพล  วรปาณิ 

 ๙๒ นายปัญญา  สนั่นพานิชกุล 

 ๙๓ นายปิยวิทย์  เนกขพัฒน์ 

 ๙๔ นายปิยะเดช  วลีพิทักษ์เดช 

 ๙๕ นายเผ่าพงศ์  สุนทร 

 ๙๖ นายพงษ์เฉลย  พลอยวิเลิศ 

 ๙๗ นายพนม  ปทุมสูติ 

 ๙๘ นายพยุงศักดิ์  ศักดาภิพาณิชย์ 

 ๙๙ นายพรชัย  งามจรรยาภรณ์ 

 ๑๐๐ นายพรชัย  วัฒนรังสรรค์ 

 ๑๐๑ นายพรพจน์  ศรีอุทัยศิริวงศ์ 

 ๑๐๒ นายพรพล  เหล่าวิทวัส 

 ๑๐๓ นายพัชระ  บรรจงละเอียด 

 ๑๐๔ นายพันธุ์เชษฐ์  บุญช่วย 

 ๑๐๕ นายพัลลภ  ยอดศิรจินดา 

 ๑๐๖ นายพาวุฒิ  เมฆวิชัย 

 ๑๐๗ นายพิธา  พรหมลิขิตชัย 

 ๑๐๘ นายเพียรชัย  เธียรโชติ 

 ๑๐๙ นายไพบูลย์  เซี่ยงฉิน 

 ๑๑๐ นายไพวัลย์  สิงห์ชา 

 ๑๑๑ นายไพศาล  ชอบประดิถ 

 ๑๑๒ นายภัทรพงษ์  พีรวงศ์ 

 ๑๑๓ นายภัทราวุธ  โชคประกอบกิจ 

 ๑๑๔ นายภุมรินทร์  แซ่ลิ่ม 

 ๑๑๕ นายภูวดล  กิตติวัฒนาสาร 

 ๑๑๖ นายภูษิต  ทรัพย์สมพล 

 ๑๑๗ นายมณเฑียร  คณาสวัสดิ์ 

 ๑๑๘ นายมนูญ  เลียวนรเศรษฐ 

 ๑๑๙ นายมานพ  ฉลาดธัญญกิจ 

 ๑๒๐ นายมานิตย์  บ ารุงยา 

 ๑๒๑ นายมาโนชญ์  บูรณโชคไพศาล 

 ๑๒๒ นายมาหะมะ  เมาะมูลา 

 ๑๒๓ นายยรรยง  เสถียรภาพงษ์ 

 ๑๒๔ นายยุทธนา  ตรงดี 

 ๑๒๕ นายยุทธนา  พินิจกิจ 

 ๑๒๖ นายยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง 

 ๑๒๗ นายราวิน  โซนี่ 

 ๑๒๘ นายเริงสิทธิ์  นามวิชัยศิริกุล 

 ๑๒๙ นายเล็ก  น้าประเสริฐ 

 ๑๓๐ นายวรพจน์  เจียมอมรรัตน์ 

 ๑๓๑ นายวรพล  บูรณโชคไพศาล 

 ๑๓๒ นายวรรณ  สิงห์ค า 

 ๑๓๓ นายวรวุฒิ  เจียรจรูญวงศ์ 

 ๑๓๔ นายวรวุฒิ  ชุมวรฐายี 



 หน้า   ๑๗๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๓๕ นายวสันต์  ประสิทธิ์วิไล 

 ๑๓๖ นายวัชรพงษ์  หอมวุฒิวงศ์ 

 ๑๓๗ นายวัชระ  ตั้งศรีสกุล 

 ๑๓๘ นายวัชรินทร์  จันทร์เสม 

 ๑๓๙ นายวัชรินทร์  เทียนศิริวงศากุล 

 ๑๔๐ นายวิชช  ธรรมปัญญา 

 ๑๔๑ นายวิเชียร  ฉกาจนโรดม 

 ๑๔๒ นายวิทยา  บุญเลิศเกิดไกร 

 ๑๔๓ นายวิทยา  พลสีลา 

 ๑๔๔ นายวินัย  ปะสิ่งชอบ 

 ๑๔๕ นายวิบูลย์  เตชะโกศล 

 ๑๔๖ นายวิภูรัฐ  ปุสสนาคะวาทิน 

 ๑๔๗ นายวิระ  ตติยานุพันธ์วงศ์ 

 ๑๔๘ นายวิวัฒน์  ภานุวัฒนวงศ์ 

 ๑๔๙ นายวีระ  อิสระธานันท์ 

 ๑๕๐ นายเวทิส  ประทุมศรี 

 ๑๕๑ นายศราวุธ  เรืองสนาม 

 ๑๕๒ นายศักดา  อัลภาชน์ 

 ๑๕๓ นายศักดิ์ชัย  ทอนมาตย์ 

 ๑๕๔ พันเอก ศิวพล  บุญรินทร์ 

 ๑๕๕ นายศิวะพร  จึงพิชาญวณิชย์ 

 ๑๕๖ นายศุภกร  สุขสมัย 

 ๑๕๗ นายศุภชัย  เอี่ยมกุลวรพงษ์ 

 ๑๕๘ นายศุภมิตร  ปาณธูป 

 ๑๕๙ นายศุภรัฐ  พูนกล้า 

 ๑๖๐ นายศุภเลิศ  เนตรสุวรรณ 

 ๑๖๑ นายส่งศักดิ์  วรรณกูล 

 ๑๖๒ นายสมชัย  โชคพัฒนาพงศ์ 

 ๑๖๓ นายสมชาย  จิตร์ไทย 

 ๑๖๔ นายสมชาย  อภินทนาพงศ์ 

 ๑๖๕ นายสมบัติ  บุญขวาง 

 ๑๖๖ นายสมพงศ์  ศรีประทีปบัณฑิต 

 ๑๖๗ นายสมฤทธิ์  จิโรจน์วณิชชากร 

 ๑๖๘ นายสมาน  พรวิเศษศิริกุล 

 ๑๖๙ นายสัญญา  อุ่นสุข 

 ๑๗๐ นายสันติ  ลาภเบญจกุล 

 ๑๗๑ นายสัมฤทธิ์  ตันติวัฒนากุล 

 ๑๗๒ นายสาธิต  บัวคล้าย 

 ๑๗๓ นายสาธิต  ปทุมมัง 

 ๑๗๔ นายสามารถ  ถิระศักดิ์ 

 ๑๗๕ นายสายชล  ช าปฏิ 

 ๑๗๖ นายส าเนียง  แสงสว่าง 

 ๑๗๗ นายส าราญ  ปิตากุลดิลก 

 ๑๗๘ นายสินชัย  ตันติรัตนานนท์ 

 ๑๗๙ นายสินชัย  รองเดช 

 ๑๘๐ นายสุชาติ  เอื้อพันธุ์พงศ์ 

 ๑๘๑ นายสุเทพ  บุญสูตร 

 ๑๘๒ นายสุนทร  เหรียญภูมิการกิจ 

 ๑๘๓ นายสุผล  ตติยนันทพร 

 ๑๘๔ นายสุพงศ์  จงสกุล 



 หน้า   ๑๗๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๘๕ นายสุพจน์  จิระราชวโร 

 ๑๘๖ นายสุพจน์  พวงล าใย 

 ๑๘๗ นายสุพจน์  แพรนิมิตร 

 ๑๘๘ นายสุพร  กาวิน า 

 ๑๘๙ นายสุพัฒน์  ติยสถาพร 

 ๑๙๐ นายสุรชัย  จิตต์ด ารงค์ 

 ๑๙๑ นายสุรพันธ์  ปรปักษ์เป็นจุณ 

 ๑๙๒ นายสุรศักดิ์  ชัยชนะ 

 ๑๙๓ นายสุริยัน  ธิติวิเชียรเลิศ 

 ๑๙๔ นายสุริยันต์  ปัญหาราช 

 ๑๙๕ นายสุวัฒน์  ธนกรนุวัฒน์ 

 ๑๙๖ นายสุวัฒน์  บ ารุงศรี 

 ๑๙๗ นายเสรี  เจตสุคนธร 

 ๑๙๘ นายแสงสูรย์  ไผ่ประเสริฐ 

 ๑๙๙ นายหทัย  พันธ์พงษ์วงศ์ 

 ๒๐๐ นายหรินทร์  คล้ายพ่ึง 

 ๒๐๑ นายอดิสรณ์  วรรธนะศักดิ์ 

 ๒๐๒ นายอดุลย์  บ ารุง 

 ๒๐๓ นายอดุลย์  วรรณชาติ 

 ๒๐๔ นายอนันต์  พันธ์งอก 

 ๒๐๕ นายอนันต์  วัชราจิตติธรรม 

 ๒๐๖ นายอนุชา  วรหาญ 

 ๒๐๗ นายอนุพงศ์  ค ามา 

 ๒๐๘ นายอนุวัชช์  จันทร์ทิพย์ 

 ๒๐๙ นายอนุวัตร  พงษ์คุณากร 

 ๒๑๐ นายอภิชัย  วรภัทรชัย 

 ๒๑๑ นายอมฤต  สุวัฒนศิลป์ 

 ๒๑๒ นายอาเนช  โออิน 

 ๒๑๓ นายอาริยะ  บุญเกตุ 

 ๒๑๔ นายอิ๊ดยังวัน  ยงย่วน 

 ๒๑๕ นายอินทร์  จันแดง 

 ๒๑๖ นายอิศรา  นานาวิชิต 

 ๒๑๗ นายอิศวร  ดวงจินดา 

 ๒๑๘ นายอิสเรศ  จันทร์ตระกูล 

 ๒๑๙ นายเอกชัย  ค าลือ 

 ๒๒๐ นางกนกรส  โค้วจิริยะพันธุ์ 

 ๒๒๑ นางกนกวรรณ  มิ่งขวัญ 

 ๒๒๒ นางสาวกนกวรรณ  โศจิศิริกุล 

 ๒๒๓ นางกนกวรรณ  สิทธิวิรัชธรรม 

 ๒๒๔ นางสาวกมลรัตน์  วัชราภรณ์ 

 ๒๒๕ นางกมลา  วัฒนายิ่งเจริญชัย 

 ๒๒๖ นางกรแก้ว  ทัพมาลัย 

 ๒๒๗ นางกรรณิกา  ฉ่ าพึ่ง 

 ๒๒๘ นางสาวกรองทิพย์  เสกธีระ 

 ๒๒๙ นางกรัณฑชา  สุธาวา 

 ๒๓๐ นางสาวกฤตยา  แดงสุวรรณ 

 ๒๓๑ นางกฤษดา  แสวงดี 

 ๒๓๒ นางกันติมาภรณ์  วิวัฒน์ตระกูล 

 ๒๓๓ นางกันยปริญญ์  ภูมิจิตร 

 ๒๓๔ นางกัลยา  มณีโชติ 



 หน้า   ๑๗๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๓๕ นางกาญจนา  นาพูลผล 

 ๒๓๖ นางกานดา  ยุบล 

 ๒๓๗ นางกุนตี  โตโพธิ์ไทย 

 ๒๓๘ นางกุลดา  พฤติวรรธน์ 

 ๒๓๙ นางแก่นจันทน์  เนือยทอง 

 ๒๔๐ นางขนิษฐา  อรัญดร 

 ๒๔๑ นางสาวคชาภรณ์  นิ่มเดช 

 ๒๔๒ นางสาวเครือพันธุ์  บุกบุญ 

 ๒๔๓ นางแคทรียา  เทนสิทธิ์ 

 ๒๔๔ นางจรินทร์  ขะชาตย์ 

 ๒๔๕ นางจันจิรา  ลีลาไพบูลย์ 

 ๒๔๖ นางจันทนา  ศิริโยธิพันธุ์ 

 ๒๔๗ นางจันทร์สิริ  ลายประเสริฐ 

 ๒๔๘ นางจารินี  คูณทวีพันธุ์ 

 ๒๔๙ นางจารุกรณ์  วิศาลสวัสดิ์ 

 ๒๕๐ นางจารุพรรณ  ตันอารีย์ 

 ๒๕๑ นางสาวจารุวรรณ  สินจินา 

 ๒๕๒ นางจ ารัส  ประสิว 

 ๒๕๓ นางสาวจินตาหรา  มังคะละ 

 ๒๕๔ นางสาวจิรฐา  บุตรแก้ว 

 ๒๕๕ นางสาวจิรนุช  ธรรมค าภีร์ 

 ๒๕๖ นางจีระนาถ  ศรีวรมาศ 

 ๒๕๗ นางจุฑามาศ  เวชพานิช 

 ๒๕๘ นางสาวจุฑามาศ  สมชาติ 

 ๒๕๙ นางจุฑามาศ  สุจิพงศ์ 

 ๒๖๐ นางสาวจุฑารัตน์  ป้อมสถิตย์ 

 ๒๖๑ นางสาวเจตนา  เจริญราษฎร์ 

 ๒๖๒ นางสาวเจิมจันทร์  เดชปั้น 

 ๒๖๓ นางสาวใจทิพย์  เชื่อมไธสง 

 ๒๖๔ นางฉวีวรรณ  ชมภูเขา 

 ๒๖๕ นางชฎาภรณ์  ชื่นตา 

 ๒๖๖ นางสาวชลกานต์  ประทักษิธร 

 ๒๖๗ นางสาวชลธิศ  นาคา 

 ๒๖๘ นางช่อทิพ  เรืองพีระกุล 

 ๒๖๙ นางสาวช่อทิพย์  วัฒนสุทธิพงศ์ 

 ๒๗๐ นางสาวชินตา  พู่พิทยาสถาพร 

 ๒๗๑ นางชินานาฏ  พวงสายใจ 

 ๒๗๒ นางไซหนับ  ปะลาวัน 

 ๒๗๓ นางสาวฐิรภัทร  จิตต์โสภักตร์ 

 ๒๗๔ นางณภัคคนันท์  ยุวดี 

 ๒๗๕ นางณัฐอร  พลสวัสดิ์ 

 ๒๗๖ นางสาวดวงกมล  นุตราวงศ์ 

 ๒๗๗ นางสาวดารณี  คัมภีระ 

 ๒๗๘ นางดารินทร์  อโรร่า 

 ๒๗๙ นางเดือนฉาย  โพธิ์งาม 

 ๒๘๐ นางตรูตา  มีธรรม 

 ๒๘๑ นางถนอม  ภิบาลศักดิ์ 

 ๒๘๒ นางสาวทักษิณา  จิตเรืองไพโรจน์ 

 ๒๘๓ นางสาวทัศนีย์  สอนแจ่ม 

 ๒๘๔ นางสาวทิพวรรณ  ไชยประการ 



 หน้า   ๑๗๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๘๕ นางธนวัน  รัตนภานพ 

 ๒๘๖ นางสาวธิดารัตน์  อัคราช 

 ๒๘๗ นางธีรพร  สถิรอังกูร 

 ๒๘๘ นางเธียรรัตน์  มาลยาภรณ์ 

 ๒๘๙ นางนพพร  ธนามี 

 ๒๙๐ นางสาวนภัทร  เขียวอ่อน 

 ๒๙๑ นางสาวนฤมล  ลิ้มประเสริฐ 

 ๒๙๒ นางสาวนลวันท์  เชื้อเมืองพาน 

 ๒๙๓ นางสาวนวลพรรณ  แทนม้วน 

 ๒๙๔ นางนัฏฐา  ติลกการย์ 

 ๒๙๕ นางสาวนัยนา  มหาโพธิ์ 

 ๒๙๖ นางสาวนาตยา  พิทักษ์จินดา 

 ๒๙๗ นางนาตยา  มิลส์ 

 ๒๙๘ นางสาวน้ าทิพย์  อินทับ 

 ๒๙๙ นางสาวนิตยา  ธีระวัฒนสุข 

 ๓๐๐ นางนิธิกุล  เต็มเอี่ยม 

 ๓๐๑ นางนิพารีด๊ะห์  หริรัตนกุล 

 ๓๐๒ นางนิรมล  ลีลาอดิศร 

 ๓๐๓ นางนุชนาถ  พบประเสริฐ 

 ๓๐๔ นางสาวบุญศรี  ปิยะตระกูลรัตน์ 

 ๓๐๕ นางสาวบุบผา  นพวรรณ 

 ๓๐๖ นางบุปผา  เจริญสิน 

 ๓๐๗ นางบุษกร  รักสวย 

 ๓๐๘ นางสาวบุษรา  เทพาวัฒนาสุข 

 ๓๐๙ นางเบญจมาศ  ดวงค าน้อย 

 ๓๑๐ นางประชุมพร  กวีกรณ์ 

 ๓๑๑ นางสาวประพรศรี  นรินทร์รักษ์ 

 ๓๑๒ นางประภา  วัฒนชีพ 

 ๓๑๓ นางประภาพร  จอมเทพมาลา 

 ๓๑๔ นางประภาพรรณ  สิทธิเวช 

 ๓๑๕ นางปรารถนา  ฮู้ผลเอิบ 

 ๓๑๖ นางสาวปัทมพันธ์  อนันตาพงศ์ 

 ๓๑๗ นางปัทมา  ผ่องสมบูรณ์ 

 ๓๑๘ นางปาริชาติ  จันทร์ผ่อง 

 ๓๑๙ นางปาริชาติ  ประจ าบุญ 

 ๓๒๐ นางปิยดา  จรรยาเลิศอดุลย์ 

 ๓๒๑ นางสาวปิยนุช  ประทีปทัศน์ 

 ๓๒๒ นางสาวปิยวรรณ  คงตั้งจิตต์ 

 ๓๒๓ นางปิยะอร  รุ่งธนเกียรติ 

 ๓๒๔ นางสาวเปรมฤดี  อริยานนท์ 

 ๓๒๕ นางพรนภัส  ประเสริฐไทยเจริญ 

 ๓๒๖ นางพรพิมล  ภูวธนานนท์ 

 ๓๒๗ นางพรเพ็ญ  ประธานวัฒนา 

 ๓๒๘ นางสาวพรรณทิพย์  ตันติวงษ์ 

 ๓๒๙ นางพรรณพิศ  วิทยถาวรวงศ์ 

 ๓๓๐ นางพรศิลป์  บุณยะภักดิ์ 

 ๓๓๑ นางสาวพรสวรรค์  พรกาญจนวงศ์ 

 ๓๓๒ นางพัชรนภา  จงอัจฉริยกุล 

 ๓๓๓ นางพัชรา  เรืองวงศ์โรจน์ 

 ๓๓๔ นางสาวพัชราภรณ์  วิริยเวชกุล 



 หน้า   ๑๗๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๓๕ นางสาวพัณน์ญรัศ  พันธุ์เขียน 

 ๓๓๖ นางสาวพินทุสร  เหมพิสุทธิ์ 

 ๓๓๗ นางพิศมัย  สาระเสน 

 ๓๓๘ นางสาวเพ็ญทิพย์  ศุภโชคชัยวัฒนา 

 ๓๓๙ นางเพ็ญนภา  เตชาเสถียร 

 ๓๔๐ นางสาวไพรจิตร  ชัยจ ารูญพันธุ์ 

 ๓๔๑ นางภัสรา  มะลิทอง 

 ๓๔๒ นางภารณี  วสุเสถียร 

 ๓๔๓ นางสาวภารดา  ทองทิพย์ 

 ๓๔๔ นางภารวี  แก้วพันนา 

 ๓๔๕ นางสาวภาวินี  วงศ์ประสิทธิ์ 

 ๓๔๖ นางมณฑกานติ์  สีหะวงษ์ 

 ๓๔๗ นางมนิธี  ต่อเศวตพงศ์ 

 ๓๔๘ นางมรกต  มั่งวิทิตกุล 

 ๓๔๙ นางมะลิวัลย์  มากมน 

 ๓๕๐ นางสาวมัณทนา  จิระกังวาน 

 ๓๕๑ นางมารศรี  ก้วนหิ้น 

 ๓๕๒ นางมาลี  โชคเกิด 

 ๓๕๓ นางสาวมาลีวัลย์  ศรีวิลัย 

 ๓๕๔ นางยุจินดา  เล็กตระกูล 

 ๓๕๕ นางยุพเยาว์  วิศพรรณ์ 

 ๓๕๖ นางสาวยุพิน  ตันวิสุทธิ์ 

 ๓๕๗ นางรตินันทน์  เตชะสืบ 

 ๓๕๘ นางระพีพรรณ  ไชยมุติ 

 ๓๕๙ นางสาวรัชฎา  สหะวรกุลศักดิ์ 

 ๓๖๐ นางรัชนี  จิตสันติวรรักษ์ 

 ๓๖๑ นางสาวรัชนีกร  หนูวรรณะ 

 ๓๖๒ นางรัชวรรณ  สุขเสถียร 

 ๓๖๓ นางรัตนา  กาสุริย์ 

 ๓๖๔ นางรัตนาวดี  จูละยานนท์ 

 ๓๖๕ นางรัศมี  ตั้งศิริ 

 ๓๖๖ นางรุ้งตะวัน  หุตามัย 

 ๓๖๗ นางรุ่งทิพย์  มั่นคง 

 ๓๖๘ นางรุ่งนภา  ทรัพย์สุพรรณ 

 ๓๖๙ นางสาวเรวดี  สมทรัพย์ 

 ๓๗๐ นางฤดีมน  สกุลคู 

 ๓๗๑ นางฤดีวรรณ  วงศ์เจริญ 

 ๓๗๒ นางละอองทิพย์  มหาศักดิ์ศิริ 

 ๓๗๓ นางสาวลักขณา  กิตติวโรดม 

 ๓๗๔ นางลาวันย์  ทิสะเส 

 ๓๗๕ นางวนิดา  บัวแย้ม 

 ๓๗๖ นางสาววรนาฏ  รัตนากร 

 ๓๗๗ นางสาววรวรรณ  งามรุ่งนิรันดร์ 

 ๓๗๘ นางวรัทยา  ราชบัญดิษฐ์ 

 ๓๗๙ นางวังจันทร์  กิตติภาดากุล 

 ๓๘๐ นางสาววัชรินทร์  ชัยมานะการ 

 ๓๘๑ นางสาววัชรินทร์  ยิ่งสิทธิ์สิริ 

 ๓๘๒ นางสาววัฒนาพร  วรศิลป์ 

 ๓๘๓ นางวันทนา  พืชไพจิตร 

 ๓๘๔ นางสาววันทนีย์  อิสระไพจิตร์ 



 หน้า   ๑๗๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๘๕ นางวันวิสาข์  กาญจนาภรณ์ 

 ๓๘๖ นางสาววารี  สุดกรยุทธ์ 

 ๓๘๗ นางสาววาสนา  นกเอี้ยงทอง 

 ๓๘๘ นางสาววาสนา  หงษ์กัน 

 ๓๘๙ นางสาววินิดา  ศรีกุศลานุกูล 

 ๓๙๐ นางสาววิริยา  พัฒนพูนสิน 

 ๓๙๑ นางวิลาวัณย์  ทิพย์มนตรี 

 ๓๙๒ นาวาอากาศตรีหญิง วีรยา  สุรารักษ์ 

 ๓๙๓ นางศรัญญา  พันธุ์ทอง 

 ๓๙๔ นางศรีเกษ  ธัญญาวินิชกุล 

 ๓๙๕ นางศศิธร  บุญมี 

 ๓๙๖ นางศิรินาถ  เทียนทอง 

 ๓๙๗ นางสาวศิรินิภา  อินทรพาณิชย์ 

 ๓๙๘ นางศิริพร  ศรีบัวทอง 

 ๓๙๙ นางสาวศิริมา  ธีระศักดิ์ 

 ๔๐๐ นางศิริมา  ลีละวงศ์ 

 ๔๐๑ นางศิริรัตน์  รัศมีโสรัจ 

 ๔๐๒ นางศิริลักษณ์  พนมเชิง 

 ๔๐๓ นางสาวศิริลักษณ์  มณีประเสริฐ 

 ๔๐๔ นางสาวศิริวรรณ  จิตต์ไชยวัฒน์ 

 ๔๐๕ นางศิริวรรณ  เรืองสวัสดิ์ 

 ๔๐๖ นางศิวาภรณ์  เงินราง 

 ๔๐๗ นางสาวศุภมาศ  อุ่นสากล 

 ๔๐๘ นางศุภมาส  พันธ์เชย 

 ๔๐๙ นางสาวสกุลรัตน์  ศรีโรจน์ 

 ๔๑๐ นางสาวสมจิตต์  ศิริวนารังสรรค์ 

 ๔๑๑ นางสมพร  เจษฎาญานเมธา 

 ๔๑๒ นางสมพิศ  ปัญญาชนวัฒน์ 

 ๔๑๓ นางสาวสมร  บุญเกษม 

 ๔๑๔ นางสวาท  รามทิพย์ 

 ๔๑๕ นางสาธิตา  เรืองสิริภคกุล 

 ๔๑๖ นางสายใจ  นกหนู 

 ๔๑๗ นางสายสมร  สบู่แก้ว 

 ๔๑๘ นางสายสุนีย์  นาคะวัจนะ 

 ๔๑๙ นางสาวสิจา  ลีลาทนาพร 

 ๔๒๐ นางสินีลักษณ์  จิรสัตย์สุนทร 

 ๔๒๑ นางสิรภัทร  พงศ์ปิยะไพบูลย์ 

 ๔๒๒ นางสิริประภา  พจนะแก้ว 

 ๔๒๓ นางสาวสุกัลยา  คงสวัสดิ์ 

 ๔๒๔ นางสุจิตา  กุลถวายพร 

 ๔๒๕ นางสุดา  ทองผดุงโรจน์ 

 ๔๒๖ นางสุทธาทิพย์  หวังสีศิริเพชร 

 ๔๒๗ นางสาวสุธีรัตน์  ศรีศุภลักษณ ์

 ๔๒๘ นางสุนทรี  ลิ้มสวรรค์ 

 ๔๒๙ นางสุนันท์  ศรีวิรัตน์ 

 ๔๓๐ นางสาวสุนันทา  จินดารัตน์ 

 ๔๓๑ นางสาวสุนีย์  ใบชา 

 ๔๓๒ นางสาวสุนีย์  พลภาณุมาศ 

 ๔๓๓ นางสาวสุนีย์  ม้ามานะศิริ 

 ๔๓๔ นางสาวสุพรรณี  เลาวหุตานนท์ 



 หน้า   ๑๗๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๓๕ นางสาวสุภร  ตันตินิรามัย 

 ๔๓๖ นางสุภาวดี  ทองเสน 

 ๔๓๗ นางสาวสุภาวดี  นวลอ่อน 

 ๔๓๘ นางสาวสุมาลี  จักรไพศาล 

 ๔๓๙ นางสาวสุมาลี  ลิรัฐพงศ์ 

 ๔๔๐ นางสุมิตรา  สุทธิไสย 

 ๔๔๑ นางสุรางค์  จารุปรัชญ์ 

 ๔๔๒ นางสุริยาพร  ตั้งศรีสกุล 

 ๔๔๓ นางสุรีย์พร  ชิงนวรรณ์ 

 ๔๔๔ นางสุรีย์ภรณ์  เลิศวัชรสกุล 

 ๔๔๕ นางสาวสุวรรณา  หล่อโลหการ 

 ๔๔๖ นางสุวรรณี  พฤกษ์งามพันธ์ 

 ๔๔๗ นางสาวสุวลัย  จันทร์ภิวัฒน์ 

 ๔๔๘ นางสาวสุวีณา  ศิริฤกษ์อุดมพร 

 ๔๔๙ นางเสมอใจ  เห็นประเสริฐแท้ 

 ๔๕๐ นางเสริมศรี  ปฐมพาณิชรัตน์ 

 ๔๕๑ นางเสาวณีย์  เปลี่ยนพานิช 

 ๔๕๒ นางเสาวรัตน์  เดชชัยวัฒนา 

 ๔๕๓ นางอนงค์  ภูมชาติ 

 ๔๕๔ นางสาวอมรรัตน์  ปานะโปย 

 ๔๕๕ นางอมรรัตน์  พีระพล 

 ๔๕๖ นางอรณัส  ยวงทอง 

 ๔๕๗ นางอรพินทร์  ปราโมทย์ 

 ๔๕๘ นางอรมน  บ ารุงเชาว์เกษม 

 ๔๕๙ นางสาวอรวรรณ  อุตราวิสิทธิกุล 

 ๔๖๐ นางสาวอรอนงค์  หงษ์ชุมแพ 

 ๔๖๑ นางสาวอังษณา  ยศปัญญา 

 ๔๖๒ นางสาวอัจฉรา  ละอองนวลพานิช 

 ๔๖๓ นางอัชฌา  เอี่ยมอธิคม 

 ๔๖๔ นางอัญชลี  วงค์ใน 

 ๔๖๕ นางอัญชลี  หน่อแก้ว 

 ๔๖๖ นางสาวอัญมณี  ศิลป์ประสิทธิ์ 

 ๔๖๗ นางอัปสร  จรูญศักดิ์ชัย 

 ๔๖๘ นางอัมพร  ค าหล้า 

 ๔๖๙ นางอัมพร  เดชพิทักษ์ 

 ๔๗๐ นางสาวอัมพร  ระดมสุทธิศาล 

 ๔๗๑ นางอัมพร  วารินทร์ 

 ๔๗๒ นางอัมรา  ธ ารงทรัพย์ 

 ๔๗๓ นางอารีย์  บูรพเกียรติ 

 ๔๗๔ นางสาวอารีย์  อ่องสว่าง 

 ๔๗๕ นางอ ามา  ปัทมสัตยาสนธิ 

 ๔๗๖ นางอุดมลักษณ์  เวชชพิทักษ์ 

 ๔๗๗ นางสาวอุบล  ชุณหชาติ 

 ๔๗๘ นางอุไร  บัวทอง 

 ๔๗๙ นางสาวอุไรพร  พงศ์พัฒนาวุฒิ 

 ๔๘๐ นางสาวอุไรวรรณ  จ านรรจ์สิริ 

 ๔๘๑ นางสาวอุไรวรรณ  ตันฑอาริยะ 

 ๔๘๒ นางสาวอุสาห์  เพ็งภารา 

 ๔๘๓ นางเอกสุรีย์  วงศ์ชัยภูมิ 

 ๔๘๔ นางสาวเอื้อมพร  กาญจนรังสิชัย 



 หน้า   ๑๗๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกนก  ธราธารกุลวัฒนา 

 ๒ นายกมล  แซ่ปึง 

 ๓ นายกมล  ตงศิริ 

 ๔ นายกรัณย์  พรหมมี 

 ๕ นายกรินทร์  ภักดี 

 ๖ นายกรีฑา  ต่อสุวรรณ 

 ๗ นายกฤช  โชติการณ์ 

 ๘ นายกฤช  หาญชาญชัยกุล 

 ๙ นายกฤษฎา  ศิริภูมิ 

 ๑๐ นายกฤษฎา  สระใจ 

 ๑๑ นายกฤษฎา  สาเขตร์ 

 ๑๒ นายกฤษฎี  ชายสวัสดิ์ 

 ๑๓ นายกฤษณะ  แก้วมูล 

 ๑๔ นายกฤษณะ  ดาโรจน์ 

 ๑๕ นายกฤษดา  วุธยากร 

 ๑๖ นายกวี  ชิ้นจอหอ 

 ๑๗ นายกวี  นพวิง 

 ๑๘ นายก้องลือไกร  แข็งแอ 

 ๑๙ นายกอบชัย  จิรชาญชัย 

 ๒๐ นายก่อศักดิ์  จันทรวิจิตร 

 ๒๑ นายกัมพล  วิบูลย์ศักดิ์สกุล 

 ๒๒ นายกัลย์  ลิมกุล 

 ๒๓ นายกานต์  กาญจนพิชญ์ 

 ๒๔ นายก าธร  ตันฑ์ศรีสุโรจน์ 

 ๒๕ นายก าธร  พินิจ 

 ๒๖ นายก าพล  จิตซื่อ 

 ๒๗ นายกิตติ  บุญรัตนเนตร 

 ๒๘ นายกิตติ  พวงกนก 

 ๒๙ นายกิตติ  วงศ์ปทุมทิพย์ 

 ๓๐ นายกิตติ  อิ่มใจ 

 ๓๑ นายกิตติคุณ  บัวบาน 

 ๓๒ นายกิตติชัย  เมียงอารมณ์ 

 ๓๓ นายกิตติเชษฐ์  สุขเกษม 

 ๓๔ นายกิตติพร  ตรีรัตนพงษ์ 

 ๓๕ นายกิตติวัฒน์  สกุลวัฒนานนท์ 

 ๓๖ นายกิตติศักดิ์  เขียวเกษม 

 ๓๗ นายกิตติศักดิ์  ประคองสิน 

 ๓๘ นายกิติพงษ์  ทองเหลือ 

 ๓๙ นายกิติพัฒน์  ลาชโรจน์ 

 ๔๐ นายกิติศักดิ์  เมืองหนู 

 ๔๑ นายเกริก  สุวรรณกาฬ 

 ๔๒ นายเกริกภัทร  ลิมปพยอม 

 ๔๓ นายเกรียงไกร  ประเสริฐ 

 ๔๔ นายเกรียงศักดิ์  กันต์พิทยา 

 ๔๕ นายเกรียงศักดิ์  สาลีผล 

 ๔๖ นายเกษม  เที่ยงรอด 

 ๔๗ นายเกษม  ศิริมา 

 ๔๘ นายเกษมสันต์  ชูคง 



 หน้า   ๑๗๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๙ นายเกษมสันต์  วนวนากร 

 ๕๐ นายเกษมสุข  กันชัยภูมิ 

 ๕๑ นายเกียรติชัย  สุภามณี 

 ๕๒ นายโกมล  ภู่ถาวรทรัพย์ 

 ๕๓ นายโกศล  แต้มเติม 

 ๕๔ นายไกรวุฒิ  แก้วชาลุน 

 ๕๕ นายไกรวุฒิ  สุขสนิท 

 ๕๖ นายไกรสร  โตทับเที่ยง 

 ๕๗ นายไกรสีห์  วีระรักษ์เดชา 

 ๕๘ นายขรรค์ชัย  ยามี 

 ๕๙ นายขันชัย  ขันทะชา 

 ๖๐ นายขาล  สอนฤทธิ์ 

 ๖๑ นายคติชาติ  สวัสดิรักษ์ 

 ๖๒ นายคมกริช  ฤทธิ์บุรี 

 ๖๓ นายคมพจน์  จิระจรัส 

 ๖๔ นายคมศักดิ์  ฉั่วรัตนกุล 

 ๖๕ นายคมสัน  ทองไกร 

 ๖๖ นายคมสันต์  ตรีรัตนกุลวงศ์ 

 ๖๗ นายคมสันต์  เลิศคูพินิจ 

 ๖๘ นายครวญ  เกษศิลป์ 

 ๖๙ นายความสุข  เรืองวัฒนะโชติ 

 ๗๐ นายคะนอง  ห้าวหาญ 

 ๗๑ นายคัมภีร์  ตันภูมิประเทศ 

 ๗๒ นายค าณบ  มากจุ้ย 

 ๗๓ นายค ารณ  มุทะสิน 

 ๗๔ นายค ารณ  สมยา 

 ๗๕ นายค ารณ  อุบลกาญจน์ 

 ๗๖ นายจงจิต  ปินศิริ 

 ๗๗ นายจงพร  อายุบวร 

 ๗๘ นายจรัญ  จันทร์ดี 

 ๗๙ นายจรัล  ปันกองงาม 

 ๘๐ นายจรุงวิทย์  ปลื้มเปรมจิตร 

 ๘๑ นายจรูญ  ดวงพร 

 ๘๒ นายจรูญ  สุรารักษ์ 

 ๘๓ นายจอนสัน  พิมพิสาร 

 ๘๔ นายจักรกฤช  สุวรรณเทพ 

 ๘๕ นายจักรพงศ์  คงศรีเจริญ 

 ๘๖ นายจักรพงษ์  ลีลาพร 

 ๘๗ นายจักรพงษ์  เฮงตระกูลเวนิช 

 ๘๘ นายจักรี  เกียรติศรีธนกร 

 ๘๙ นายจักรี  สาริกานนท์ 

 ๙๐ นายจาตุรงค์  เทพาหุดี 

 ๙๑ นายจ านง  ศรีทรัพย์ 

 ๙๒ นายจ านันต์  ผิวละออง 

 ๙๓ พันเอก จ านาน  นิลพงษ์ 

 ๙๔ นายจ าเนียร  ก้อนด้วง 

 ๙๕ นายจ าเนียร  วงษ์ศรีแก้ว 

 ๙๖ นายจ าเริญ  ลีลามโนธรรม 

 ๙๗ นายจ าลอง  แก้วพิทยานนท์ 

 ๙๘ นายจิตติกร  ผลแก้ว 



 หน้า   ๑๘๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๙๙ นายจิรชัย  นิ่มไชยนันท์ 

 ๑๐๐ นายจิรยุทธ์  คงนุ่น 

 ๑๐๑ นายจิรวัฒน์  เชี่ยวชาญ 

 ๑๐๒ นายจิรวัฒน์  บุญรักษ์ 

 ๑๐๓ นายจิรวัฒน์  รากวงค์ 

 ๑๐๔ พันโท จิรวิทย์  ขาวเมืองน้อย 

 ๑๐๕ นายจิรศักดิ์  อนุกุลอนันต์ชัย 

 ๑๐๖ นายจิระ  พัฒนพงษ์ศักดิ์ 

 ๑๐๗ นายจีระวัฒน์  บุตรโคตร 

 ๑๐๘ นายจุลพันธ์  สุวรรณ 

 ๑๐๙ นายเจตศักดิ์  วัชรประภาพงศ์ 

 ๑๑๐ นายเจริญ  เจริญลักษณ์ 

 ๑๑๑ นายเจริญ  ทิพยโสตถิ 

 ๑๑๒ นายเจริญ  สิทธิโรจน์ 

 ๑๑๓ นายเจริญ  สินธุวงษ์ 

 ๑๑๔ นายเจริญชัย  เปรมจันทร์วงษ์ 

 ๑๑๕ นายเจริญฤทธิ์  จันทร์คฤหาสน์ 

 ๑๑๖ นายเจษฎพันธุ์  สุวันทโรจน์ 

 ๑๑๗ นายเจิมวิทย์  พิรัตน์ 

 ๑๑๘ นายฉลอง  นาคเสน 

 ๑๑๙ นายฉลองชัย  สกลวสันต์ 

 ๑๒๐ นายฉัตรชัย  พิริยประกอบ 

 ๑๒๑ นายฉัตรชัย  มาแก้ว 

 ๑๒๒ นายฉัตรชัย  ลิ้มมณี 

 ๑๒๓ นายฉัตรชัยกานท์  สุขนรินทร์ 

 ๑๒๔ นายเฉลิม  กล่อมเกลี้ยง 

 ๑๒๕ นายเฉลิม  ใจอุ่น 

 ๑๒๖ นายเฉลิม  สอดศรี 

 ๑๒๗ นายเฉลิมชัย  ดีสระวินิจ 

 ๑๒๘ ร้อยเอก เฉลิมชัย  ไพรคณะรัตน์ 

 ๑๒๙ นายเฉลิมพล  วรรณประไพ 

 ๑๓๐ นายเฉลิมพล  วัฒนไกร 

 ๑๓๑ นายเฉลิมศักดิ์  จินดาด ารงเวช 

 ๑๓๒ นายเฉลียว  สัตตมัย 

 ๑๓๓ นายชนบท  บัวหลวง 

 ๑๓๔ นายชมพู  ศรีประทักษ์ 

 ๑๓๕ นายชลิต  เกตุแสง 

 ๑๓๖ นายชลิต  ไทยอุทิศ 

 ๑๓๗ นายชวน  โทอิ้ง 

 ๑๓๘ นายชวน  มุณีแนม 

 ๑๓๙ นายชวน  สองแก้ว 

 ๑๔๐ นายชวพล  อิทธิพานิชพงศ์ 

 ๑๔๑ นายชวลิต  สาทช้าง 

 ๑๔๒ นายชวาล  ตัญญบุตร 

 ๑๔๓ นายชัชชัย  เทพจินดา 

 ๑๔๔ นายชัชชัย  นวลละออง 

 ๑๔๕ นายชัชวาลย์  ประภาสัย 

 ๑๔๖ นายชยัเจริญ  ช่วยช่วง 

 ๑๔๗ นายชัยเจริญ  อ านวยพาณิชย์ 

 ๑๔๘ นายชัยชนะ  วีระสุชาติ 



 หน้า   ๑๘๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๔๙ นายชัยณรงค์  สุวรรณกูฏ 

 ๑๕๐ นายชัยณรงค์  อริยานุชิตกุล 

 ๑๕๑ นายชัยย์นัน  พัฒนไพจิตร 

 ๑๕๒ นายชัยยะ  เอี่ยมอารีรัตน์ 

 ๑๕๓ นายชัยยุทธ  เจติยานุวัตร 

 ๑๕๔ นายชัยรัช  ตั้งสงวนนุช 

 ๑๕๕ นายชัยรัตน์  ทับทอง 

 ๑๕๖ นายชัยฤกษ์  จุฑากิตติ 

 ๑๕๗ นายชัยวัฒน์  คงตระกูลพิทักษ์ 

 ๑๕๘ นายชัยวิเชียร  กิจพ่อค้า 

 ๑๕๙ นายชัยวุฒิ  จันดีกระยอม 

 ๑๖๐ นายชัยวุฒิ  วันควร 

 ๑๖๑ นายชัยศักดิ์  แซ่ว่อง 

 ๑๖๒ นายชัยสิทธิ์  วรรณโพธิ์กลาง 

 ๑๖๓ นายชาญ  จิตรปรีดา 

 ๑๖๔ นายชาญชัย  ชัยสว่าง 

 ๑๖๕ นายชาญชัย  ลิ้มธงเจริญ 

 ๑๖๖ นายชาญเลขา  กุลละวณิชย์ 

 ๑๖๗ นายชาญวิชญ์  โพธิสุวรรณ 

 ๑๖๘ นายชาญวิทย์  กรนานันท์ 

 ๑๖๙ นายชาญวิทย์  วัฒนพันธุ์ 

 ๑๗๐ นายชาญศักดิ์  ครองสิงห์ 

 ๑๗๑ นายชาณุวัต  อาจแก้ว 

 ๑๗๒ นายชาตรี  เจริญชัยวัฒนา 

 ๑๗๓ นายชาตรี  เบ็ญจจินดา 

 ๑๗๔ นายชาตรี  ป้อมเปิ้น 

 ๑๗๕ นายชาติชาย  กิติยานันท์ 

 ๑๗๖ นายชาติชาย  สมวานิช 

 ๑๗๗ นายชาติชาย  สามัคคีนิชย์ 

 ๑๗๘ นายชาติธนา  ปัตตาลาโพธิ์ 

 ๑๗๙ นายชาลี  เอี่ยมมา 

 ๑๘๐ นายช านาญ  จ ารองเพ็ง 

 ๑๘๑ นายช านาญ  ช าปฏิ 

 ๑๘๒ นายช านาญ  มีมูล 

 ๑๘๓ นายชิด  บุญมาก 

 ๑๘๔ นายชินวัฒน์  ศรีใส 

 ๑๘๕ นายชุมพร  ลัภกิตโร 

 ๑๘๖ นายชุมพล  กาไวย์ 

 ๑๘๗ นายชุมพล  สุทธิ 

 ๑๘๘ นายชูชาติ  ขันตยาภรณ์ 

 ๑๘๙ นายชูชีพ  ปัญญานะ 

 ๑๙๐ นายชูชีพ  สืบทรัพย์ 

 ๑๙๑ นายชูเดช  ตีรวัฒนประภา 

 ๑๙๒ นายชูวิทย์  ธานี 

 ๑๙๓ นายเชวง  บุศรากุล 

 ๑๙๔ นายเชาว์  ทองมา 

 ๑๙๕ นายเชาว์  สุทธหลวง 

 ๑๙๖ นายเชาวลิต  คุ้มจุ้ย 

 ๑๙๗ นายเชิด  ทองสุข 

 ๑๙๘ นายโชคชัย  วงศ์บุบผา 



 หน้า   ๑๘๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๙๙ นายโชคชัย  สินพูนภักดิ์ 

 ๒๐๐ นายโชคทวี  วังคะฮาต 

 ๒๐๑ นายไชยยนต์  วงศ์ใหญ่ 

 ๒๐๒ นายไชยยา  จักรสิงห์โต 

 ๒๐๓ นายไชยรัตน์  ตั้งศรีสกุล 

 ๒๐๔ นายไชยรัตน์  เอกอุ่น 

 ๒๐๕ นายไชยวัฒน์  ภูติยานันต์ 

 ๒๐๖ นายไชยา  อุปัติศฤงค์ 

 ๒๐๗ นายซ าซูดิน  ดายะ 

 ๒๐๘ นายฐวิช  แสงแก้ว 

 ๒๐๙ นายฐากร  นาคแก้ว 

 ๒๑๐ นายฐิติวัชร์  วารีรัตน์ภากร 

 ๒๑๑ นายฐิติวัฒน์  เพ็งชัย 

 ๒๑๒ นายฑศฐภรณ์  ดิษฐพานิช 

 ๒๑๓ นายณรงค์  คันธกุลดุษฎี 

 ๒๑๔ นายณรงค์  ปัญญาศรีเลิศ 

 ๒๑๕ นายณรงค์  ปุริสพันธ์ 

 ๒๑๖ นายณรงค์  แผลงศร 

 ๒๑๗ นายณรงค์  ไมตรีจิตร์ 

 ๒๑๘ นายณรงค์  ลือชา 

 ๒๑๙ นายณรงค์  เลิศเพียรธรรม 

 ๒๒๐ นายณรงค์  เห็นประเสริฐแท้ 

 ๒๒๑ นายณรงค์เดช  สมควร 

 ๒๒๒ นายณรงค์ฤทธิ์  คงสมาน 

 ๒๒๓ นายณรงค์ฤทธิ์  อินทมูล 

 ๒๒๔ นายณรงชัย  ผิวค าศรีบุญเรือง 

 ๒๒๕ นายณัฎฐ์คเณศ  คงคาเพชร 

 ๒๒๖ นายณัฏฐ์  น้อมพรรโณภาส 

 ๒๒๗ นายณัฏฐ์  ศรีวชิรวัฒน์ 

 ๒๒๘ นายณัฐชัย  สนธิเณร 

 ๒๒๙ นายณัฐพงศ์  สี่พร 

 ๒๓๐ นายณัฐพล  วรรณาวาทย์ 

 ๒๓๑ นายณัฐวัฒน์  ฤกษ์ชัยศรี 

 ๒๓๒ นายณัฐวัตร  จันทร์เจริญกิจ 

 ๒๓๓ นายณัฐวุฒิ  จันทร์สว่าง 

 ๒๓๔ นายณัฐวุฒิ  อุตนาม 

 ๒๓๕ นายณัษฐ์พงษ์  พัฒนพงศ์ 

 ๒๓๖ นายณิปไทย  ศีลาเจริญ 

 ๒๓๗ นายณุชิน  สุขเกษ 

 ๒๓๘ ว่าที่ร้อยตรี ดนัย  พิทักษ์อรรณพ 

 ๒๓๙ นายดนัย  สุวรรณา 

 ๒๔๐ นายดนุยศ  ศรีศัมภุวงศ์ 

 ๒๔๑ นายดรุณ  บุญหนา 

 ๒๔๒ นายดวงพล  ศรีมณี 

 ๒๔๓ นายด ารงค์ธรรม  โอฬาระชิน 

 ๒๔๔ นายด ารัส  ลิ่มทองนพคุณ 

 ๒๔๕ นายด าริ  เศรษฐจินดา 

 ๒๔๖ นายดิเรก  ดีศิริ 

 ๒๔๗ นายดิลก  นูมหันต์ 

 ๒๔๘ นายดุสิทธิ์  ศรีรัตนสมบูรณ์ 



 หน้า   ๑๘๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๔๙ นายเดช  เหมือนพรรณราย 

 ๒๕๐ นายเดชา  เลิศวิลัย 

 ๒๕๑ นายเดชา  เศรษฐจิรวิโรจน์ 

 ๒๕๒ นายตวงสิทธิ์  จันทวี 

 ๒๕๓ นายต่วนยะโกะ  เด่นอุดม 

 ๒๕๔ นายต่อพงษ์  วัตนสมบัติ 

 ๒๕๕ นายตุ๊หิน  ไตรทิพย์ 

 ๒๕๖ นายเติมศักดิ์  ณ พัทลุง 

 ๒๕๗ นายไตรรัตน์  ขุนหลัด 

 ๒๕๘ นายถาวร  ภูติวัฒนชัย 

 ๒๕๙ นายถิรวัฒน์  พิมลไพศาล 

 ๒๖๐ นายเถวียน  ปาปะขี 

 ๒๖๑ นายทนงศักดิ์  หน่อตุ่น 

 ๒๖๒ นายทรงเกียรติ  บุญถึง 

 ๒๖๓ นายทรงพล  พงค์พัฒนโชติ 

 ๒๖๔ นายทรงยศ  สรรพมงคล 

 ๒๖๕ นายทรงวิทย์  ศรีค า 

 ๒๖๖ นายทรงศักดิ์  ค านุ่น 

 ๒๖๗ นายทวิช  เพ็งสลุด 

 ๒๖๘ นายทวี  จันทามงคล 

 ๒๖๙ นายทวีชัย  จ ารัสธนสาร 

 ๒๗๐ นายทวีป  ทองเนื้อแปด 

 ๒๗๑ นายทวีป  สมัครการไถ 

 ๒๗๒ นายทวีศักดิ์  เทียมตระกูล 

 ๒๗๓ นายทวีศักดิ์  รักแต่งาน 

 ๒๗๔ นายทวีศักดิ์  สายุทธ์ 

 ๒๗๕ นายทศพงศ์  บุญพุฒ 

 ๒๗๖ นายทองดี  นาควิจิตร 

 ๒๗๗ นายทองศักดิ์  ชายกวด 

 ๒๗๘ นายเทพศักดิ์  อังคณาวิศัลย์ 

 ๒๗๙ นายเทอดเกียรติ  พรหมสอน 

 ๒๘๐ นายเทอดศักดิ์  แพทย์ประสิทธิ์ 

 ๒๘๑ นายธงชัย  กูลวิริยะ 

 ๒๘๒ นายธงชัย  เขมรัตน์ตระกูล 

 ๒๘๓ นายธงชัย  สุมิตสวรรค์ 

 ๒๘๔ นายธนกร  ธนกรชวฤทธิ์ 

 ๒๘๕ นายธนกร  ปิยะวรรณรัตน์ 

 ๒๘๖ นายธนกร  สอวิเศษ 

 ๒๘๗ นายธนณัท  สุเมธเชิงปรัชญา 

 ๒๘๘ นายธนบดี  เพียงปราชญ์ 

 ๒๘๙ นายธนวัฒน์  รุ่งศิริวัฒนกิจ 

 ๒๙๐ นายธนศักดิ์  พัทมุข 

 ๒๙๑ นายธนศักดิ์  รักนิ่ม 

 ๒๙๒ นายธนะชัย  ธัญญกุลสัจจา 

 ๒๙๓ นายธนะเชฏฐ  กังสภัทรกุล 

 ๒๙๔ นายธนะรัตน์  ศรีเมฆารัตน์ 

 ๒๙๕ นายธนะวัฒน์  วงศ์ผัน 

 ๒๙๖ นายธนัตกรณ์  ผุดผาด 

 ๒๙๗ นายธนากร  โล้เจริญรัตน์ 

 ๒๙๘ นายธนาคม  มหาชัยพงศ์กุล 



 หน้า   ๑๘๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๙๙ นายธนายุทธ  ศรไชย 

 ๓๐๐ นายธนาวุฒิ  พรมดี 

 ๓๐๑ นายธนิต  แก้วด้วง 

 ๓๐๒ นายธนิต  ศรีศักดา 

 ๓๐๓ นายธนิน  ฐิติพรรณกุล 

 ๓๐๔ นายธเนศ  มูสิกธรรม 

 ๓๐๕ นายธรณี  กายี 

 ๓๐๖ นายธรรมรงค์  เกรียงไกรศักดา 

 ๓๐๗ นายธรรมรัตน์  เพชรี 

 ๓๐๘ นายธรรมรัตน์  รัตนนาวินกุล 

 ๓๐๙ นายธรรมวิทย์  เกื้อกูลเกียรติ 

 ๓๑๐ นายธรรมศักดิ์  สิงห์สถิตย์สุข 

 ๓๑๑ นายธรรมสถิตย์  พิบูลย์ 

 ๓๑๒ นายธราพงษ์  กัปโก 

 ๓๑๓ นายธวัช  จงนิมิตรสถาพร 

 ๓๑๔ นายธวัช  ธรรมบวร 

 ๓๑๕ นายธวัช  สุขสถิตย์ 

 ๓๑๖ นายธวัชชัย  ทองประเสริฐ 

 ๓๑๗ นายธวัชชัย  ปานทอง 

 ๓๑๘ นายธวัชชัย  พิริยะธรรมวงศ์ 

 ๓๑๙ นายธวัชชัย  วิสุทธิมรรค 

 ๓๒๐ นายธะเนตร  เอื้อเฟื้อพันธุ์ 

 ๓๒๑ นายธัชชัย  บ ารุงสงฆ์ 

 ๓๒๒ นายธัชนนท์  ค าใสย์ 

 ๓๒๓ นายธันวา  พิทักษ์สุธีพงศ์ 

 ๓๒๔ นายธาดา  ทัศนกุล 

 ๓๒๕ นายธาดา  วรรธนปิยกุล 

 ๓๒๖ นายธาตรี  วงศ์ทรัพย์สกุล 

 ๓๒๗ นายธานินทร์  สุขเสงี่ยม 

 ๓๒๘ นายธานี  จรูญธรรม 

 ๓๒๙ นายธานี  โชติกคาม 

 ๓๓๐ นายธานี  นามม่วง 

 ๓๓๑ นายธารวิทย์  สุขเจริญ 

 ๓๓๒ นายธารินทร์  พุทธชู 

 ๓๓๓ นายธ ารงค์ศักดิ์  คงมั่น 

 ๓๓๔ นายธีรพงศ์  เมฆสงค์ 

 ๓๓๕ นายธีรพงษ์  สุคนธ์ 

 ๓๓๖ นายธีรพล  เมืองไพศาล 

 ๓๓๗ นายธีรยุทธ์  คงทองสังข์ 

 ๓๓๘ นายธีรยุทธ  นัมคณิสรณ์ 

 ๓๓๙ นายธีรวัฒน์  บุดดาวงศ์ 

 ๓๔๐ นายธีรวิทย์  บ ารุงศรี 

 ๓๔๑ นายธีรศักดิ์  กสิณสันต์ 

 ๓๔๒ นายธีรศักดิ์  แย้มศรี 

 ๓๔๓ นายธีรศักดิ์  เรืองวิทยาวงศ์ 

 ๓๔๔ นายธีรศักดิ์  เลื่องฤทธิวุฒิ 

 ๓๔๕ นายธีระชัย  ทรงเกียรติกวิน 

 ๓๔๖ นายธีระพงษ์  เจียระกิจ 

 ๓๔๗ นายธีระพันธ์  ทวีธรรมสถิตย์ 

 ๓๔๘ นายธีระวัฒน์  ค าโฉม 



 หน้า   ๑๘๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๔๙ นายธีระศักดิ์  วงศ์ใหญ่ 

 ๓๕๐ นายธีระศักดิ์  สระแก้ว 

 ๓๕๑ นายธีรากร  วงศ์วิเศษ 

 ๓๕๒ นายนครินทร์  ปกป้อง 

 ๓๕๓ นายนที  พงษ์เผือก 

 ๓๕๔ นายนธร  ขจรไพร 

 ๓๕๕ นายนพดล  ขยันการนาวี 

 ๓๕๖ นายนพดล  เลี้ยงพรหม 

 ๓๕๗ นายนพดล  สหสุนทรวุฒิ 

 ๓๕๘ นายนพดล  สันติสถาพร 

 ๓๕๙ นายนพพร  อินมณี 

 ๓๖๐ นายนพรัตน์  ตั้งหลักมั่นคง 

 ๓๖๑ นายนพรัตน์  ไทยแท้ 

 ๓๖๒ นายนพสิทธิ์  โชติสถิตย์โภคิน 

 ๓๖๓ นายนรเทพ  อัศวพัชระ 

 ๓๖๔ นายนราพงศ์  ธีรอัครวิภาส 

 ๓๖๕ นายนฤทธิ์  มณีทอง 

 ๓๖๖ นายนฤพงศ์  ภักดี 

 ๓๖๗ นายนฤพนธ์  อึ้งอุปละชัย 

 ๓๖๘ นายน้อม  ปิจมิตร 

 ๓๖๙ นายนัฐพงษ์  สมศักดิ์ 

 ๓๗๐ นายนัฐวุฒิ  ไผ่ผาด 

 ๓๗๑ นายนาวิน  เผือกสูงเนิน 

 ๓๗๒ นายนิคม  เจริญดี 

 ๓๗๓ นายนิคม  มะลิทอง 

 ๓๗๔ นายนิคม  สุกใส 

 ๓๗๕ นายนิชิต  เสนไสย 

 ๓๗๖ นายนิเดช  กฤตสิน 

 ๓๗๗ นายนิติ  เหตานุรักษ์ 

 ๓๗๘ นายนินนาท  พิทักษ์ 

 ๓๗๙ นายนิพนธ์  จันดารักษ์ 

 ๓๘๐ นายนิพนธ์  ดอกจันทน์ 

 ๓๘๑ นายนิพนธ์  ปิ่นธิดา 

 ๓๘๒ นายนิพนธ์  ภริงคาร 

 ๓๘๓ นายนิพัทธ์  สมศิริ 

 ๓๘๔ นายนิมิตร  จรัสสุริยสกุล 

 ๓๘๕ นายนิยม  ศิรบรรจงกราน 

 ๓๘๖ นายนิยม  ศิริ 

 ๓๘๗ นายนิรันดร์  สุขประเสริฐ 

 ๓๘๘ นายนิวัฒน์  ดีหลาย 

 ๓๘๙ นายนิวัน  นิโซะ 

 ๓๙๐ นายนิเวศน์  อังสุมาลี 

 ๓๙๑ นายนิสิต  จงศุภวิศาลกิจ 

 ๓๙๒ นายนิอายุบ  นิเงาะ 

 ๓๙๓ นายนุกูล  กองทรัพย์ 

 ๓๙๔ นายนุชชา  เจริญโห้ 

 ๓๙๕ นายเนตร  พงษ์ตุ้ย 

 ๓๙๖ นายแนวหน้า  อัครปฐมกุล 

 ๓๙๗ ว่าที่ร้อยตรี บงการ  ชัยชาญ 

 ๓๙๘ นายบรรจง  เปรื่องประสพ 



 หน้า   ๑๘๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๙๙ นายบรรจบ  แสนสุข 

 ๔๐๐ นายบรรเจิด  อินทร์คง 

 ๔๐๑ นายบรรเทา  พิชัยราช 

 ๔๐๒ นายบรรเลง  ปัญจบุรี 

 ๔๐๓ นายบวร  เกียรติมงคล 

 ๔๐๔ นายบวรชัย  พัฒนา 

 ๔๐๕ นายบัญญัติ  พลสวัสดิ์ 

 ๔๐๖ นายบัณฑิต  ธนบุญสมบัติ 

 ๔๐๗ นายบัณฑิต  สร้อยค า 

 ๔๐๘ นายบัณฑูร  ลวรัตนากร 

 ๔๐๙ นายบันลือ  ช่อดอก 

 ๔๑๐ นายบ ารุง  วงษ์นิ่ม 

 ๔๑๑ นายบุญกว้าง  ประดับค า 

 ๔๑๒ นายบุญเกียรติ  วัฒนเรืองรอง 

 ๔๑๓ นายบุญช่วย  เทพยศ 

 ๔๑๔ นายบุญชัย  วัฒนะโภคา 

 ๔๑๕ นายบุญชู  คงเรือง 

 ๔๑๖ นายบุญเชิด  เพ็ชรมาก 

 ๔๑๗ นายบุญโชค  ชมเชย 

 ๔๑๘ นายบุญถม  ปาปะแพ 

 ๔๑๙ นายบุญเทิน  จันทมาตย์ 

 ๔๒๐ นายบุญธรรม  เมฆรา 

 ๔๒๑ นายบุญมี  แก้วจันทร์ 

 ๔๒๒ นายบุญเยื้อน  สุวรรณไตรย์ 

 ๔๒๓ นายบุญรักษ์  วิริยโชค 

 ๔๒๔ นายบุญโรจน์  หอมพูลทรัพย์ 

 ๔๒๕ นายบุญลือ  นวลจันทร์ 

 ๔๒๖ นายบุญเลิศ  โพธิ์ชัย 

 ๔๒๗ นายบุญเลิศ  มิตรเมือง 

 ๔๒๘ นายบุญเลิศ  เลิศศุภกุล 

 ๔๒๙ นายบุญส่ง  แก้วจรัส 

 ๔๓๐ นายบุญส่ง  สุวรรณโชติ 

 ๔๓๑ นายบุญสงค์  ลี้สุรพลานนท์ 

 ๔๓๒ นายบุญโฮม  ผิวฝ้าย 

 ๔๓๓ นายบุรี  ทิพนัส 

 ๔๓๔ นายบูรภพ  จันทร์ใบ 

 ๔๓๕ นายปกรณ์  ตุงคะเสรีรักษ์ 

 ๔๓๖ นายปกรณ์  ลิมปนวัสส ์

 ๔๓๗ นายปกาญจน์  กาญจนะ 

 ๔๓๘ นายปกาสิทธิ์  อนะหันลิไพบูลย์ 

 ๔๓๙ นายปฏิวัติ  วงศ์งาม 

 ๔๔๐ นายปฐม  พาณิชย์ปฐม 

 ๔๔๑ นายปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง 

 ๔๔๒ นายประกอบ  เจียนมะเริง 

 ๔๔๓ นายประกอบ  ปรีพูล 

 ๔๔๔ นายประกัน  สุขวงษ์ 

 ๔๔๕ นายประกันพงษ์  จันทรวิทูร 

 ๔๔๖ นายประกาศิต  อนุสนธิ 

 ๔๔๗ นายประกิจ  ทรัพย์เกษมสุข 

 ๔๔๘ นายประกิจ  วงค์ประเสริฐ 



 หน้า   ๑๘๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๔๙ นายประกิจ  สาระเทพ 

 ๔๕๐ นายประกิต  ชัยกิจอุราใจ 

 ๔๕๑ นายประกิตต์  สดศรีสุวรรณ์ 

 ๔๕๒ นายประจวบ  จ าลองเพ็ง 

 ๔๕๓ นายประจวบ  มีแลบ 

 ๔๕๔ นายประจักษ์  สุชาติสุนทร 

 ๔๕๕ นายประจินต์  เหล่าเที่ยง 

 ๔๕๖ นายประดิษฐ์  กวินปณิธาน 

 ๔๕๗ นายประดิษฐ์  ไชยสังข์ 

 ๔๕๘ นายประดิษฐ์  แท่นธรรมโรจน์ 

 ๔๕๙ นายประดิษฐ์  เพชรจตุรภัทร 

 ๔๖๐ นายประดิษฐ์  สาลียงพวย 

 ๔๖๑ นายประทีป  ดวงงาม 

 ๔๖๒ นายประนอม  ปัททุม 

 ๔๖๓ นายประพนธ์  พันธุ์ประเสริฐ 

 ๔๖๔ นายประพฤทธิ์  ธนกิจจารุ 

 ๔๖๕ นายประพล  เองชวน 

 ๔๖๖ นายประพันธ์  กาญจนดุษฎี 

 ๔๖๗ นายประพันธ์ศักดิ์  เสือนาราง 

 ๔๖๘ นายประมวล  โฆษิตชัยมงคล 

 ๔๖๙ นายประมวล  ไชยโวหาร 

 ๔๗๐ นายประมวล  ญาติดอน 

 ๔๗๑ นายประมวล  สุตะพันธ์ 

 ๔๗๒ นายประยูร  ค าจา 

 ๔๗๓ นายประยูร  แดงสกล 

 ๔๗๔ นายประยูร  โพธิวัฒน์ 

 ๔๗๕ นายประวัติ  แปลงมาลย์ 

 ๔๗๖ นายประวัติ  ศรีสุวรรณ์ 

 ๔๗๗ นายประวิทย์  วรรณโร 

 ๔๗๘ นายประวิทย์  สายคุณากร 

 ๔๗๙ นายประวุฒิ  ละครราช 

 ๔๘๐ นายประเวศ  ตรงฤทธิชัยการ 

 ๔๘๑ นายประสงค์  บุญมานะ 

 ๔๘๒ นายประสงค์  รัศมียูงทอง 

 ๔๘๓ นายประสพโชค  สุวรรณปราโมทย ์

 ๔๘๔ นายประสาร  ครคง 

 ๔๘๕ นายประสิทธิ์  จอมกระโทก 

 ๔๘๖ นายประสิทธิ์  ทองล้น 

 ๔๘๗ นายประสิทธิ์  ปิ่นทองพัน 

 ๔๘๘ นายประสิทธิ์  มีแก้ว 

 ๔๘๙ นายประสิทธิ์  แวจูนา 

 ๔๙๐ นายประสิทธิ์  สิ้นภัย 

 ๔๙๑ นายประเสริฐ  กิตติประภัสร์ 

 ๔๙๒ นายประเสริฐ  เก็มประโคน 

 ๔๙๓ นายประเสริฐ  ฉัตรวิชชานนท์ 

 ๔๙๔ นายประเสริฐ  บือสาแม 

 ๔๙๕ นายประเสริฐ  ยิ่งสุข 

 ๔๙๖ นายประเสริฐ  ฤทธิศรธนู 

 ๔๙๗ นายประเสริฐ  สาวีรัมย์ 

 ๔๙๘ นายประเสริฐ  อาจหาญ 



 หน้า   ๑๘๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๙๙ นายประเสริฐ  อินอ้าย 

 ๕๐๐ นายประหยัด  นงประโคน 

 ๕๐๑ นายประหยัด  รูปคม 

 ๕๐๒ นายปรัชญ์  ขวัญค า 

 ๕๐๓ นายปราโมทย์  มาตย์สุริย์ 

 ๕๐๔ นายปราโมทย์  ศรีส าอางค์ 

 ๕๐๕ นายปราโมทย์  อาภรณ์ทิพย์ 

 ๕๐๖ นายปรีชา  ชุมดี 

 ๕๐๗ นายปรีชา  ปิยะพันธ์ 

 ๕๐๘ นายปรีชา  พัสนาพิณ 

 ๕๐๙ นายปรีชา  พึ่งเจริญ 

 ๕๑๐ นายปรีชา  รัตนพรสมปอง 

 ๕๑๑ นายปรีชา  ฤทธิ์ทอง 

 ๕๑๒ นายปรีชา  อุยสอาด 

 ๕๑๓ นายปรีดา  ประทุมมา 

 ๕๑๔ นายปัญญา  งามไตรไร 

 ๕๑๕ นายปัญญา  อุ่ยประเสริฐ 

 ๕๑๖ นายปิยบุตร  เถาว์ทิพย์ 

 ๕๑๗ นายปิยพล  อุเซ็งแม 

 ๕๑๘ นายปิยพันธ์  รุธิรโก 

 ๕๑๙ นายปิยรัตน์  กาญจนะ 

 ๕๒๐ นายปิยวัฒน์  อังควะนิช 

 ๕๒๑ นายปิยศักดิ์  จินดารัตน์ 

 ๕๒๒ นายปิยะ  ลินลาวรรณ 

 ๕๒๓ นายปิยะพงษ์  ชินค าอัครพัฒน์ 

 ๕๒๔ นายปิยะพงษ์  มากนวล 

 ๕๒๕ นายปิยะวัฒน์  ศิลปรัศมี 

 ๕๒๖ นายผจญ  ใจกล้า 

 ๕๒๗ นายผดุงเกียรติ  อุทกเสนีย์ 

 ๕๒๘ นายผาลี  พรมโคตร 

 ๕๒๙ นายพงค์กิจ  ศิริยงค์ 

 ๕๓๐ นายพงศ์  ชววัฒนาพงศ์ 

 ๕๓๑ นายพงศกร  สักกามาตย์ 

 ๕๓๒ นายพงศ์กฤช  เนียมหุ่น 

 ๕๓๓ นายพงศ์ณพัช  นันท์วัฒนะโชติ 

 ๕๓๔ นายพงศธร  พอกเพิ่มดี 

 ๕๓๕ นายพงศธร  พัฒนไทยานนท์ 

 ๕๓๖ นายพงศธร  สร้อยคีรี 

 ๕๓๗ นายพงศ์พิสิฐ  นานานุกูล 

 ๕๓๘ นายพงษ์กฤษฎ์  เทียนครบ 

 ๕๓๙ นายพงษ์ชัย  แซ่เฮ้ง 

 ๕๔๐ นายพงษ์นเรศ  โพธิโยธิน 

 ๕๔๑ นายพงษ์พนัธ์  พรทิพย์ 

 ๕๔๒ นายพงษ์พิพัฒน์  ชุ่มสีดา 

 ๕๔๓ นายพงษ์ศักดิ์  จันทร์งาม 

 ๕๔๔ นายพงษ์ศักดิ์  บุญไมตรีสัมพันธ์ 

 ๕๔๕ นายพงษ์ศักดิ์  โสภณ 

 ๕๔๖ นายพนมไพร  ศรียากูล 

 ๕๔๗ นายพยุง  ศิวเมธีกุล 

 ๕๔๘ นายพรชัย  ชอบทางศิลป์ 



 หน้า   ๑๘๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕๔๙ นายพรชัย  ทองบ่อ 

 ๕๕๐ นายพรพิบูลย์  โควาวิสารัช 

 ๕๕๑ นายพรรณกิจ  วนแสงสกุล 

 ๕๕๒ นายพรศักดิ์  ถิรธนบูรณ์ 

 ๕๕๓ นายพรสิทธิ์  ทวยนันท์ 

 ๕๕๔ นายพสิษฐ์  แป้นเหมือน 

 ๕๕๕ นายพัฒนพงศ์  เส็งพานิช 

 ๕๕๖ นายพัฒนะ  วิชกูล 

 ๕๕๗ นายพันธ์ศักดิ์  วงศ์ค าแก้ว 

 ๕๕๘ นายพิชัย  ชีวะสุทโธ 

 ๕๕๙ นายพิชัย  ศิริเวชฎารักษ์ 

 ๕๖๐ นายพิชิต  บุตรสิงห์ 

 ๕๖๑ นายพิชิต  รัตนวงศ์ 

 ๕๖๒ นายพิเชษฐ์  บุญเซียม 

 ๕๖๓ นายพิเชษฐ์  มาศวิเชียร 

 ๕๖๔ นายพิทยาคม  สอิ้งทอง 

 ๕๖๕ นายพิทักษ์  ไชยกูล 

 ๕๖๖ นายพิทักษ์  วรรณลาวัณย์ 

 ๕๖๗ นายพินิจ  เจริญเผ่า 

 ๕๖๘ นายพินิจ  ธราภูมิพิพัฒน์ 

 ๕๖๙ นายพินิจ  แสนงาม 

 ๕๗๐ นายพินิจสินธุ์  เพชรมณี 

 ๕๗๑ นายพิบูลย์ชัย  อินทนะ 

 ๕๗๒ นายพิพัฒน์  สุพรรณจิตวนา 

 ๕๗๓ นายพิริยะ  เมืองมูลชัย 

 ๕๗๔ นายพิสิฎฐ์  ชัยประเสริฐสุด 

 ๕๗๕ นายพิสุทธิ์  คงข า 

 ๕๗๖ นายพิสุทธิ์  ภู่พวง 

 ๕๗๗ นายพิสุทธิ์  ศรีอินทร์จันทร์ 

 ๕๗๘ นายพีรพงศ์  ทองอันตัง 

 ๕๗๙ นายพีรพงษ์  จันทร์พุ่ม 

 ๕๘๐ นายพีระ  เจริญสุข 

 ๕๘๑ นายพีระพล  เดชบุญ 

 ๕๘๒ นายพุฒินันต์  นามดี 

 ๕๘๓ นายพุฒิพงศ์  ภู่ทอง 

 ๕๘๔ นายพุฒิพัฒน์  ชวรัฐเลิศสกุล 

 ๕๘๕ นายพุทธา  สมัดไชย 

 ๕๘๖ นายพุทธิพร  พานิช 

 ๕๘๗ นายพูลธวรรธน์  ภัทรธ ารงกุล 

 ๕๘๘ นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์ 

 ๕๘๙ นายพูลสวัสดิ์  วงศ์วิชิต 

 ๕๙๐ นายเพชรทวี  นวลมณี 

 ๕๙๑ นายเพ็ญภาส  เพชรภาน 

 ๕๙๒ นายเพทาย  พัฒนไทยานนท์ 

 ๕๙๓ นายไพจิตร์  แซ่โง้ย 

 ๕๙๔ นายไพฑูรย์  แก้วภมร 

 ๕๙๕ นายไพฑูรย์  บับภาสังข์ 

 ๕๙๖ นายไพฑูรย์  มั่นคง 

 ๕๙๗ นายไพฑูรย์  อุ่นบ้าน 

 ๕๙๘ นายไพฑูรย์  อุไรชื่น 



 หน้า   ๑๙๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕๙๙ นายไพบูลย์  เพ็ญสุวรรณ 

 ๖๐๐ นายไพบูลย์  รุ่งแสงตะวันฉาย 

 ๖๐๑ นายไพบูลย์  วรรณศิริ 

 ๖๐๒ นายไพรัช  วงศ์จุมปู 

 ๖๐๓ นายไพรัตน์  ประทุมทอง 

 ๖๐๔ นายไพรัตน์  หริณวรรณ 

 ๖๐๕ นายไพโรจน์  ค าหาญ 

 ๖๐๖ นายไพโรจน์  โพธิ์สุวรรณ 

 ๖๐๗ นายไพโรจน์  เสาะแสวง 

 ๖๐๘ นายไพศาล  ด าข า 

 ๖๐๙ นายไพศาล  ประธานพิพัฒน์ 

 ๖๑๐ นายไพศาล  วิไลจิตเลิศ 

 ๖๑๑ นายไพศาล  สุยะสา 

 ๖๑๒ นายภควัต  จุลทอง 

 ๖๑๓ นายภมร  ดรุณ 

 ๖๑๔ นายภัทรวรรธน์  ค าดี 

 ๖๑๕ นายภาคภูมิ  พจนารถ 

 ๖๑๖ นายภาคภูมิ  ภูมิจิตร 

 ๖๑๗ นายภาคย์  โพคะรัตน์ศิริ 

 ๖๑๘ นายภาณุ  ศรีวรรัตน์ 

 ๖๑๙ นายภาณุโชติ  ทองยัง 

 ๖๒๐ นายภาณุพล  ระจินดา 

 ๖๒๑ นายภาณุศักดิ์  อินทสะโร 

 ๖๒๒ นายภานุพันธ์  เพิ่มศิริวาณิชย์ 

 ๖๒๓ นายภาษิต  พิศาลสุทธิกุล 

 ๖๒๔ นายภาษิต  ศิลประเสริฐ 

 ๖๒๕ นายภุชงค์  ไชยชิน 

 ๖๒๖ นายภูวดล  พลพวก 

 ๖๒๗ นายภูวนาถ  ภัทราภินันท์ 

 ๖๒๘ นายภูวนาท  มนตรีสา 

 ๖๒๙ นายมงคล  เกตุพันธ์ 

 ๖๓๐ นายมงคล  ลือชูวงศ์ 

 ๖๓๑ นายมงคล  ลือสกลกิจ 

 ๖๓๒ นายมณเฑียร  สัตนันท์ 

 ๖๓๓ นายมนต์ชัย  แก้วลาย 

 ๖๓๔ นายมนต์ชัย  เย็นสุข 

 ๖๓๕ นายมนต์ชัย  อโณวรรณพันธ์ 

 ๖๓๖ นายมนตรี  คลังสิน 

 ๖๓๗ นายมนตรี  ภู่เกตุ 

 ๖๓๘ นายมนตรี  วิลาชัย 

 ๖๓๙ นายมนูญ  ชัวนินี 

 ๖๔๐ นายมนูญ  พูลทรัพย์ 

 ๖๔๑ นายมนูญ  ศูนย์สิทธิ์ 

 ๖๔๒ นายมหิธร  ทองเสี่ยน 

 ๖๔๓ นายมะณู  บุญศรีมณีชัย 

 ๖๔๔ นายมะยากี  กาเจ 

 ๖๔๕ นายมะยุรี  เจะโซะ 

 ๖๔๖ นายมัธยม  สุพัฒน์ 

 ๖๔๗ นายมานพ  วงศ์คช 

 ๖๔๘ นายมานพ  วัฒนพันธุ์ 



 หน้า   ๑๙๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๔๙ นายมานพ  ศรีสกุล 

 ๖๕๐ นายมานพ  สายไฮค า 

 ๖๕๑ นายมานะ  เปาทุย 

 ๖๕๒ นายมานะ  วสุนาถ 

 ๖๕๓ นายมานิตย์  ไชยพะยวน 

 ๖๕๔ นายมานิตย์  ทวีหันต์ 

 ๖๕๕ นายมานิตย์  ลอมศรีสกุล 

 ๖๕๖ นายมาโนช  ดีพิจารย์ 

 ๖๕๗ นายมาโนช  สุคนพาทิพย์ 

 ๖๕๘ นายมิตร  บุญชุม 

 ๖๕๙ นายเมธา  การกสิขวิธี 

 ๖๖๐ นายเมธา  ดิเรกโภค 

 ๖๖๑ นายเมธา  หมานพัฒน์ 

 ๖๖๒ นายโมทน์  ฝอยทอง 

 ๖๖๓ นายยงยุทธ  ยิ้มกระโทก 

 ๖๖๔ นายยงยุทธ  ยุทธยง 

 ๖๖๕ นายยงยุทธ  ส่องรอบ 

 ๖๖๖ นายยรรยง  นาคมา 

 ๖๖๗ นายยอดชัย  จารุเวศ 

 ๖๖๘ นายยุทธชัย  จันทภา 

 ๖๖๙ นายยุทธชัย  พิพัฒน์จริยา 

 ๖๗๐ นายยุทธนา  ค านิล 

 ๖๗๑ นายยุทธนา  รามดิษฐ์ 

 ๖๗๒ นายยุทธนา  สุริยะ 

 ๖๗๓ นายยุทธพล  ภูเลื่อน 

 ๖๗๔ นายรณภพ  เกตุทอง 

 ๖๗๕ นายรณรงค์  ศรีพล 

 ๖๗๖ นายรวีชาติ  วณิชยานันต์ 

 ๖๗๗ นายระติ  ชูรักษ์ 

 ๖๗๘ นายระวี  แววศรี 

 ๖๗๙ นายรังสรรค์  วงษ์บุญหนัก 

 ๖๘๐ นายรังสรรค์  สุบงกฎ 

 ๖๘๑ นายรัชพล  เดชเสงี่ยมศักดิ์ 

 ๖๘๒ นายรัฐธีร์  หนองหารพิทักษ์ 

 ๖๘๓ นายรัตนพล  ล้อประเสริฐกุล 

 ๖๘๔ นายรันดร  ยุมังกูร 

 ๖๘๕ นายรัศมี  ตรีแสน 

 ๖๘๖ นายรัศมี  บุญปลูก 

 ๖๘๗ นายรัศมี  สมรรถชัย 

 ๖๘๘ นายราชัน  อรุณแสง 

 ๖๘๙ นายราชัย  ราชมุกดา 

 ๖๙๐ นายราม  กิจจารักษ์ 

 ๖๙๑ นายรุ่ง  มาสิก 

 ๖๙๒ นายรุ่งเรือง  เด่นดวงใจ 

 ๖๙๓ นายรุ่งเรือง  ปัณณราช 

 ๖๙๔ นายรุ่งเรือง  รัศมีทอง 

 ๖๙๕ นายรุ่งเรือง  เศรษฐบดี 

 ๖๙๖ นายรุ่งโรจน์  เทือใหม่ 

 ๖๙๗ นายเรวัต  ไชยเพชร 

 ๖๙๘ นายเริงฤทธิ์  รัมพณีนิล 



 หน้า   ๑๙๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๙๙ นายเรืองศักดิ์  ศรีสุภา 

 ๗๐๐ นายโรจนศักดิ์  ทองค าเจริญ 

 ๗๐๑ นายโรม  ชนะเดช 

 ๗๐๒ นายละออ  มะลิสิน 

 ๗๐๓ นายลักษณะเลิศ  วรรณภาสนี 

 ๗๐๔ นายล าครอง  ดวนใหญ่ 

 ๗๐๕ นายล าพูน  เสนาวัง 

 ๗๐๖ นายลิขิต  รังพงษ์ 

 ๗๐๗ นายลุกมาน  เร็งมา 

 ๗๐๘ นายเลอศักดิ์  ประจวบอารีย์ 

 ๗๐๙ นายเลอศักดิ์  วัฒยากร 

 ๗๑๐ นายเลิศรัตน์  เอกสถาพรสกุล 

 ๗๑๑ นายวงศ์วิทย์  อัครวโรทัย 

 ๗๑๒ นายวงศ์สิทธิ์  ริมงาม 

 ๗๑๓ นายวงษ์เสน่ห์  เครื่องฉาย 

 ๗๑๔ นายวงสินธุ์  ศักดิ์เกิด 

 ๗๑๕ นายวชิระ  เนียมหุ่น 

 ๗๑๖ นายวรเชษฐ์  เวชมงคลกร 

 ๗๑๗ นายวรพงษ์  สุจริตพงษ์พันธ์ 

 ๗๑๘ นายวรพงษ์  แสงไชยสุวรรณ 

 ๗๑๙ นายวรพนธ์  หอมกรุ่น 

 ๗๒๐ นายวรรณะ  เมืองนิเวศน์ 

 ๗๒๑ นายวรรณะ  วีระผาสุก 

 ๗๒๒ นายวรวรรธ  อุดมสิริคุณ 

 ๗๒๓ นายวรวิทย์  โชติวรางกูล 

 ๗๒๔ นายวรศักดิ์  พุฒิวณิชย์ 

 ๗๒๕ นายวรัตนถ์  แก้วบุญชู 

 ๗๒๖ นายวรัท  อดุลด ารงศักดิ์ 

 ๗๒๗ นายวราวุธ  กิตติวัฒนากูล 

 ๗๒๘ นายวราวุธ  ธีรลีกุล 

 ๗๒๙ นายวรุตม์  อ๊อดทรัพย์ 

 ๗๓๐ นายวฤธ  นิลพานิช 

 ๗๓๑ นายวสันต์  กริ่มวิรัตน์กุล 

 ๗๓๒ นายวสันต์  สายทอง 

 ๗๓๓ นายวสุ  เตชะไพฑูรย์ 

 ๗๓๔ นายวัชชิระ  เดือนฉาย 

 ๗๓๕ นายวัชร  สุฐิติวนิช 

 ๗๓๖ นายวัชรชัย  ทิวากรกฎ 

 ๗๓๗ นายวัชรพงษ์  ค าหล้า 

 ๗๓๘ นายวัชรพล  ในอรุณ 

 ๗๓๙ นายวัชระ  บุรพลกุล 

 ๗๔๐ นายวัชรากร  อิ่มเอิบ 

 ๗๔๑ นายวัชรินทร์  เวชวิริยกุล 

 ๗๔๒ นายวัฒน์ชัย  จรูญวรรธนะ 

 ๗๔๓ นายวัฒนชัย  กุลวิวัฒน์ 

 ๗๔๔ นายวัฒนะ  ศรีวัฒนา 

 ๗๔๕ นายวัฒนา  คงนาวัง 

 ๗๔๖ นายวัฒนา  ทองปัสโณว์ 

 ๗๔๗ นายวัธพล  ใจดี 

 ๗๔๘ นายวันชัย  กิตติโชติวัฒน์ 



 หน้า   ๑๙๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
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 ๗๔๙ นายวันชัย  แข็งการเขตร 

 ๗๕๐ นายวันชัย  เตชะนิเวศน์ 

 ๗๕๑ นายวันชัย  ทิมชม 

 ๗๕๒ นายวันชัย  พลเวียง 

 ๗๕๓ นายวัยวรรธน์  บุณยมานพ 

 ๗๕๔ นายวัลลภ  พรเรืองวงศ์ 

 ๗๕๕ นายวาณิชย์  พงษ์ประดิษฐ์ 

 ๗๕๖ นายวานิช  สายยืน 

 ๗๕๗ นายวิกรม  สุธีเวสารัช 

 ๗๕๘ นายวิกรานต์  งอธิราช 

 ๗๕๙ นายวิจัย  เสนะสุทธิพันธุ์ 

 ๗๖๐ นายวิชญ์  แจ่มกระจ่าง 

 ๗๖๑ นายวิชัย  กุลศรีวนรัตน์ 

 ๗๖๒ นายวิชัย  โกสลาทิพย์ 

 ๗๖๓ นายวิชัย  ชูจิต 

 ๗๖๔ นายวิชัย  รัตนกรีฑากุล 

 ๗๖๕ นายวิชัย  ศรีผา 

 ๗๖๖ นายวิชัย  สุวรรณเทวะคุปต์ 

 ๗๖๗ นายวิชา  อภิสกุลโรจน์ 

 ๗๖๘ นายวิชาญ  ไชยแขวง 

 ๗๖๙ นายวิชาญ  แป้นทอง 

 ๗๗๐ นายวิเชียร  เทียนจารุวัฒนา 

 ๗๗๑ นายวิเชียร  มีบุญล้ า 

 ๗๗๒ นายวิเชียร  โยธาใหญ่ 

 ๗๗๓ นายวิเชียร  ระดมสุทธิศาล 

 ๗๗๔ นายวิเชียรชัย  ผดุงเกียรติวงษ์ 

 ๗๗๕ นายวิฑูรย์  กมลเดชเดชา 

 ๗๗๖ นายวิทยา  เงาตะคุ 

 ๗๗๗ นายวิทยา  หอมฉุน 

 ๗๗๘ นายวิทวัส  อาลัยลักษ์ 

 ๗๗๙ นายวิทูรย์  อยู่ยงวัฒนา 

 ๗๘๐ นายวิทูลย์  สุธรรมมา 

 ๗๘๑ นายวินัย  แก้วพรหม 

 ๗๘๒ นายวินัย  มหมนต์เจริญ 

 ๗๘๓ นายวินัย  มีต้องปัน 

 ๗๘๔ นายวินัย  วาหลวง 

 ๗๘๕ นายวิบูลย์  องค์วรรณดี 

 ๗๘๖ นายวิบูลย์  อยู่ยงวัฒนา 

 ๗๘๗ นายวิพัฒน์  อุดมพงศ์ลักขณา 

 ๗๘๘ นายวิมล  ใจช่วง 

 ๗๘๙ นายวิรัช  พวงภู่ 

 ๗๙๐ นายวิรัช  มั่นในบุญธรรม 

 ๗๙๑ นายวิรัตน์  จ าปาวัน 

 ๗๙๒ นายวิริยะ  จ านรรจ์สิริ 

 ๗๙๓ นายวิริยะ  เทียนรุ่งโรจน์ 

 ๗๙๔ นายวิริยะ  สงเกื้อ 

 ๗๙๕ นายวิรุฬ  หน่อแก้ว 

 ๗๙๖ นายวิโรจน์  เซมรัมย์ 

 ๗๙๗ นายวิโรจน์  ธนสารไพบูลย์ 

 ๗๙๘ นายวิโรจน์  พิริยะธรรมวงศ์ 



 หน้า   ๑๙๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
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 ๗๙๙ นายวิโรจน์  โยมเมือง 

 ๘๐๐ นายวิโรจน์  วรรณภิระ 

 ๘๐๑ นายวิลาศ  นรินทร์ 

 ๘๐๒ นายวิวัฒน์  ฉัตรวงศ์วาน 

 ๘๐๓ นายวิวัฒน์  มณีเรืองแสง 

 ๘๐๔ นายวิวัฒน์  ลีวิริยะพันธุ์ 

 ๘๐๕ นายวิวัฒน์  วิวัฒน์คุณูปการ 

 ๘๐๖ นายวิศรุต  อิงคณิสร 

 ๘๐๗ นายวิศิษฏ์  ใจมั่น 

 ๘๐๘ นายวิศิษฐ์  สนปี 

 ๘๐๙ นายวิเศษ  โพธิ์สว่าง 

 ๘๑๐ นายวิสิฐศักดิ์  พิริยานนท์ 

 ๘๑๑ นายวิสิทธิ์  ปิ่นประชานันท์ 

 ๘๑๒ นายวิสุทธิ์  บุศย์ประจง 

 ๘๑๓ นายวิสุทธิ์  รักษากุล 

 ๘๑๔ นายวีรชัย  เตชะเสนา 

 ๘๑๕ นายวีรพงษ์  ภูมิประพัทธ์ 

 ๘๑๖ นายวีรยุทธ  โฆษิตสกุลชัย 

 ๘๑๗ นายวีรศักดิ์  จักรสาร 

 ๘๑๘ นายวีระ  ดีมั่น 

 ๘๑๙ นายวีระพงศ์  จินะดิษฐ 

 ๘๒๐ นายวีระวุฒิ  มิ่งขวัญ 

 ๘๒๑ นายวีระศักดิ์  เจียมอนุกูลกิจ 

 ๘๒๒ นายวีระศักดิ์  ใจยอด 

 ๘๒๓ นายวีระศักดิ์  รัตนชัยฤทธิ์ 

 ๘๒๔ นายวีระศักดิ์  เหล่าตระกูล 

 ๘๒๕ นายวุฒิกร  พัฒนโสภณ 

 ๘๒๖ นายวุฒิชัย  ดิลกธราดล 

 ๘๒๗ นายวุฒิชัย  บุญมา 

 ๘๒๘ นายวุฒิชัย  วรรณภิญโญชีพ 

 ๘๒๙ นายวุฒิชัย  สิทธิโชค 

 ๘๓๐ นายวุฒิพงษ์  สินทรัพย์ 

 ๘๓๑ นายวุฒิภาพ  วรชัยเศรษฐ์ 

 ๘๓๒ นายแวอารีเฟ็น  และมะลี 

 ๘๓๓ นายศตพงษ์  พิสุทธิ์ธนกาญจน์ 

 ๘๓๔ นายศมภู  นรานันทน์ 

 ๘๓๕ นายศรัณย์ชล  ปาริฉัตรจิรภาส 

 ๘๓๖ นายศรีพรหม  กาสกูล 

 ๘๓๗ นายศรุตยา  สุทธิรักษ์ 

 ๘๓๘ นายศักดา  ลิ้มเทียมรัตน์ 

 ๘๓๙ นายศักดา  ศิริเวชธ ารง 

 ๘๔๐ นายศักดิ์ดา  ธานินทร์ 

 ๘๔๑ นายศักดิ์สิน  กุลบุตรดี 

 ๘๔๒ นายศักดิ์อนันต์  รัตนสาครชัย 

 ๘๔๓ นายศันญคุปต์  บุญเพิ่ม 

 ๘๔๔ นายศิริ  เลิศไกร 

 ๘๔๕ นายศิริชัย  ตันตระกูลเจริญ 

 ๘๔๖ นายศิริชัย  นาคพนม 

 ๘๔๗ พันเอก ศิริชัย  อัษฎมงคล 

 ๘๔๘ นายศิริพงศ์  ศรุตินันท์ 
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 ๘๔๙ นายศิริวัฒน์  ธัญสิริพงศ์ 

 ๘๕๐ นายศิริศักดิ์  บุญไชยแสน 

 ๘๕๑ นายศิริสมบุญ  ตอวิวัฒน์ 

 ๘๕๒ นายศิวเทพ  วรรณทอง 

 ๘๕๓ นายศิวาเมษฐ์  แข่งเพ็ญแข 

 ๘๕๔ นายศุภกร  สุขประสิทธิ์ 

 ๘๕๕ นายศุภกิจ  มะธิโตปะน า 

 ๘๕๖ นายศุภชัย  จารุพานิช 

 ๘๕๗ นายศุภชัย  บุณยมณี 

 ๘๕๘ นายศุภชาติ  เขมวุฒิพงษ์ 

 ๘๕๙ นายศุภพงศ์  เกษตรสุนทร 

 ๘๖๐ นายศุภฤทธิ์  เฮงคราวิทย์ 

 ๘๖๑ นายศุภศิลป์  จ าปานาค 

 ๘๖๒ นายเศกสรรค์  ชวนะดีเลิศ 

 ๘๖๓ นายเศกสันต์  ชานมณีรัตน์ 

 ๘๖๔ นายสกล  คลังพลอย 

 ๘๖๕ นายสงกรานต์  เตชะกุลวิโรจน์ 

 ๘๖๖ นายสงัด  เชื้อลิ้นฟ้า 

 ๘๖๗ นายสง่า  เพียรภายลุน 

 ๘๖๘ นายสง่า  สงครามภักดี 

 ๘๖๙ นายสง่า  อยู่คง 

 ๘๗๐ นายสถาพร  มณี 

 ๘๗๑ นายสถิตย์  วรรณขาม 

 ๘๗๒ นายสนงาน  ใจยาเก๋ 

 ๘๗๓ นายสนธยา  ปัญญาประชุม 

 ๘๗๔ นายสนธยา  พลโคตร 

 ๘๗๕ นายสนอง  เพชรคง 

 ๘๗๖ นายสนอง  อรุณศรี 

 ๘๗๗ นายสนั่น  ชื่นตา 

 ๘๗๘ นายสมเกียรติ  กาญจนสินิทธ์ 

 ๘๗๙ นายสมเกียรติ  ขันติประเสริฐ 

 ๘๘๐ นายสมเกียรติ  จริยเมธางกูร 

 ๘๘๑ นายสมเกียรติ  ทองเล็ก 

 ๘๘๒ นายสมเกียรติ  นิลสนธิ 

 ๘๘๓ นายสมเกียรติ  ศรีทอง 

 ๘๘๔ นายสมเกียรติ  ศักดิ์นิมิตวงศ์ 

 ๘๘๕ นายสมเกียรติ  สนั่นเกียรติเจริญ 

 ๘๘๖ นายสมควร  แบ่งกุศลจิต 

 ๘๘๗ นายสมคิด  เจริญพันธ์ 

 ๘๘๘ นายสมคิด  ธงสุวรรณ 

 ๘๘๙ นายสมคิด  ยืนประโคน 

 ๘๙๐ นายสมคิด  เลิศสินอุดม 

 ๘๙๑ นายสมคิด  สิทธิโคตร 

 ๘๙๒ นายสมคิด  อิ่มปัญญา 

 ๘๙๓ นายสมจริง  ภัทโรวาสน์ 

 ๘๙๔ นายสมจินต์  มากพา 

 ๘๙๕ นายสมเจตน์  สถิตสมิทธ์ 

 ๘๙๖ นายสมใจ  ผ่านภูวงษ์ 

 ๘๙๗ นายสมใจ  หนูฤทธิ์ 

 ๘๙๘ นายสมชัย  ภูมิชัย 



 หน้า   ๑๙๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๘๙๙ นายสมชัย  ยิ้มศิริ 

 ๙๐๐ นายสมชัย  อิสรพัฒนสกุล 

 ๙๐๑ นายสมชาย  จงชาณสิทโธ 

 ๙๐๒ นายสมชาย  ชาลี 

 ๙๐๓ นายสมชาย  ประสิทธิ์วรนันท์ 

 ๙๐๔ นายสมชาย  มณีโชติ 

 ๙๐๕ นายสมชาย  วงศ์ขันตี 

 ๙๐๖ นายสมชาย  สว่างวงษ์ 

 ๙๐๗ นายสมชาย  แสนลัง 

 ๙๐๘ นายสมชาย  หงส์พรรคมนุญ 

 ๙๐๙ นายสมชาย  หนุ่มขุนทด 

 ๙๑๐ นายสมโชค  พูลสุข 

 ๙๑๑ นายสมดี  โคตตาแสง 

 ๙๑๒ นายสมเดช  สายสุด 

 ๙๑๓ นายสมทบ  เลิศการณ์ 

 ๙๑๔ นายสมนึก  เกษโกวิท 

 ๙๑๕ นายสมนึก  ชีวาเกียรติยิ่งยง 

 ๙๑๖ นายสมนึก  รักมโนธรรม 

 ๙๑๗ นายสมบัติ  ไตรทิพย์ 

 ๙๑๘ นายสมบัติ  มูลศรี 

 ๙๑๙ นายสมบูรณ์  จันทร์สว่าง 

 ๙๒๐ นายสมบูรณ์  ด าข า 

 ๙๒๑ นายสมบูรณ์  เพชรมณี 

 ๙๒๒ นายสมบูรณ์  สารกุล 

 ๙๒๓ นายสมพงศ์  ทองใส 

 ๙๒๔ นายสมพงษ์  ภูผิวฟ้า 

 ๙๒๕ นายสมพงษ์  วันหนุน 

 ๙๒๖ นายสมพงษ์  แสนประสิทธิ์ 

 ๙๒๗ นายสมพร  เนติรัฐกร 

 ๙๒๘ นายสมพร  ประเสริฐศิลป์ 

 ๙๒๙ นายสมพร  โมครัตน์ 

 ๙๓๐ นายสมพร  ศรีโปฎก 

 ๙๓๑ นายสมพร  สหจารุพัฒน์ 

 ๙๓๒ นายสมพล  จิตติเรืองเกียรติ 

 ๙๓๓ นายสมพล  ศิริรัตนพฤกษ์ 

 ๙๓๔ นายสมภพ  แสงจันทร์ 

 ๙๓๕ นายสมโภชน์  กังวานธีรวัฒน์ 

 ๙๓๖ นายสมยศ  หิริโอ 

 ๙๓๗ นายสมวงศ์  ประพันธ์วงศ์ 

 ๙๓๘ นายสมศักดิ์  กีรติหัตถยากร 

 ๙๓๙ นายสมศักดิ์  เจตนาเจริญชัย 

 ๙๔๐ นายสมศักดิ์  ชูสกุล 

 ๙๔๑ นายสมศักดิ์  นิลพงศ์ 

 ๙๔๒ นายสมศักดิ์  มาลีแก้ว 

 ๙๔๓ นายสมศักดิ์  รุจิชานันทกุล 

 ๙๔๔ นายสมศักดิ์  เลาหภิชาติชัย 

 ๙๔๕ นายสมศักดิ์  หอมชื่น 

 ๙๔๖ นายสมสุข  สัมพันธ์ประทีป 

 ๙๔๗ นายสมหวัง  อิฐรัตน์ 

 ๙๔๘ นายสมาน  ทันต์เจริญกิจ 



 หน้า   ๑๙๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๙๔๙ นายสมาน  วังฉาย 

 ๙๕๐ นายสมิทธิ์  สร้อยมาดี 

 ๙๕๑ นายสยาม  ประสานพิมพ์ 

 ๙๕๒ นายสยุมพร  พรหมจารีต 

 ๙๕๓ นายสรภัญ  ส่งเสริมพงษ์ 

 ๙๕๔ นายสรรเพชร  เลิศตระกูล 

 ๙๕๕ นายสรรเสริญ  นามพรหม 

 ๙๕๖ นายสรวิชญ์  เชิญผึ้ง 

 ๙๕๗ นายสรายุทธ  กว้านเจริญ 

 ๙๕๘ นายสราวุฒิ  ด้นประดิษฐ์ 

 ๙๕๙ นายสราวุธ  โรจน์วชิรนนท์ 

 ๙๖๐ นายสวัสดิ์  บุตรช่วย 

 ๙๖๑ นายสวัสดิ์  มาลา 

 ๙๖๒ นายสวัสดิ์  โล่วรพงศ์ 

 ๙๖๓ นายสว่าง  กิตติศักดิ์ก าจร 

 ๙๖๔ นายสหธรรม  สมินทรปัญญา 

 ๙๖๕ นายสองบุญ  พูลประสาท 

 ๙๖๖ นายสะไกร  กั้นกางกูล 

 ๙๖๗ นายสะไกร  แก้วโสม 

 ๙๖๘ นายสะแลแม  อาแวนิ 

 ๙๖๙ นายสังกาศ  สุวรรณวิไล 

 ๙๗๐ นายสังวรณ์  ศรีวิชัย 

 ๙๗๑ นายสังวรณ์  เสนวรค าศรี 

 ๙๗๒ นายสังวาลย์  บุญโต 

 ๙๗๓ นายสัจจะ  ตติยานุพันธ์วงศ์ 

 ๙๗๔ นายสัจจา  เทอดไพรสันต์ 

 ๙๗๕ นายสัญชัย  นาคะพันธุ์ 

 ๙๗๖ นายสัญชัย  ใบไพศาล 

 ๙๗๗ นายสัญชาติ  พลมีศักดิ์ 

 ๙๗๘ นายสัญญา  รักษารัตน์ 

 ๙๗๙ นายสันติ  ไตรพร 

 ๙๘๐ นายสันติ  เบ็ญอาบัส 

 ๙๘๑ นายสันติ  พุฒิพิริยะ 

 ๙๘๒ นายสันติ  โพธิ์ทอง 

 ๙๘๓ นายสันติ  มุ่งสันติ 

 ๙๘๔ นายสันติ  สัมฤทธิ์มโนพร 

 ๙๘๕ นายสันติ  เหล่านิพนธ์ 

 ๙๘๖ นายสันติสุข  ไชยมงคล 

 ๙๘๗ นายสันทิพัฒน์  ลิ่มวัฒนายิ่งยง 

 ๙๘๘ นายสัมพันธ์  กลิ่นนาค 

 ๙๘๙ นายสัมพันธ์  บัณฑิตเสน 

 ๙๙๐ นายสัมพันธ์  ปานน้อย 

 ๙๙๑ นายสัมพันธ์  อภัยราช 

 ๙๙๒ นายสาธิต  ก้านทอง 

 ๙๙๓ นายสาธิต  กิมศิริ 

 ๙๙๔ นายสาธิต  ขนันไทย 

 ๙๙๕ นายสาธิน  ศรีนวล 

 ๙๙๖ นายสานิตย์  เหง้าพรหมมินทร์ 

 ๙๙๗ นายสามารถ  คงแก้ว 

 ๙๙๘ นายสามารถ  บุญโยประการ 



 หน้า   ๑๙๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๙๙๙ ว่าที่ร้อยเอก สายชล  สู่สุข 

 ๑๐๐๐ นายสาโรจน์  โพธิ์เชิด 

 ๑๐๐๑ นายสาโรจน์  ลิมปิภูษณะ 

 ๑๐๐๒ นายสาโรจน์  วงศ์ไกรเวท 

 ๑๐๐๓ นายสาโรช  ไตรบุญ 

 ๑๐๐๔ นายสาโรช  สมชอบ 

 ๑๐๐๕ นายส ารวม  จ าปาขันธ์ 

 ๑๐๐๖ นายส ารอง  ดื่มโชค 

 ๑๐๐๗ นายส าราญ  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๐๐๘ นายส าเริง  แพงหลวง 

 ๑๐๐๙ นายสิทธิ  ฟักทองอยู่ 

 ๑๐๑๐ นายสิทธิชัย  กิ่งแก้วเจริญชัย 

 ๑๐๑๑ นายสิทธิชัย  ตันติภาสวศิน 

 ๑๐๑๒ นายสิทธิชัย  ยอดสุวรรณ 

 ๑๐๑๓ นายสิทธิพร  ศศิวรรณพงศ์ 

 ๑๐๑๔ นายสิทธิมาศ  วงศ์สุรเกียรติ 

 ๑๐๑๕ นายสิริ  สิริจงวัฒนา 

 ๑๐๑๖ นายสิริพงษ์  วัฒนศรีทานัง 

 ๑๐๑๗ นายสืบศักดิ์  เจริญเกษมวิทย์ 

 ๑๐๑๘ นายสุกิจ  บรรจงกิจ 

 ๑๐๑๙ นายสุกิจ  พรหมรับ 

 ๑๐๒๐ นายสุกิจ  ภู่รัก 

 ๑๐๒๑ นายสุจริต  สิงห์โต 

 ๑๐๒๒ นายสุจินต์  คงทวี 

 ๑๐๒๓ นายสุชาติ  กิจสินธพชัย 

 ๑๐๒๔ นายสุชาติ  สายกลางดี 

 ๑๐๒๕ นายสุชิน  เชี่ยวชาญวัฒนา 

 ๑๐๒๖ นายสุดใจ  หลวงภักดี 

 ๑๐๒๗ นายสุทธิชัย  เชื้อสุวรรณ 

 ๑๐๒๘ นายสุทธิดล  ทาแดง 

 ๑๐๒๙ นายสุทัน  ทาวงศ์มา 

 ๑๐๓๐ นายสุทัศน์  ดวงตะวงษ์ 

 ๑๐๓๑ นายสุเทพ  ตาพรหม 

 ๑๐๓๒ นายสุเทพ  ทีปสว่าง 

 ๑๐๓๓ นายสุเทพ  ธนชาติบรรจง 

 ๑๐๓๔ นายสุเทพ  นาคนาม 

 ๑๐๓๕ นายสุเทพ  ภคเมธาวี 

 ๑๐๓๖ นายสุเทพ  ภูติประวรรณ 

 ๑๐๓๗ นายสุเทพ  รักเมือง 

 ๑๐๓๘ นายสุเทพ  ศรีสุนะ 

 ๑๐๓๙ นายสุเทียน  แก้วมะค า 

 ๑๐๔๐ นายสุธรรม  บ ารุงภักดิ์ 

 ๑๐๔๑ นายสุธารินทร์  อาจิณกิจ 

 ๑๐๔๒ นายสุธี  สุดดี 

 ๑๐๔๓ นายสุนทร  ธีรพัฒนพงศ์ 

 ๑๐๔๔ นายสุนทร  อภิวงศ์สุวรรณ 

 ๑๐๔๕ นายสุนัน  ดังก้อง 

 ๑๐๔๖ นายสุพจน์  กังใจ 

 ๑๐๔๗ นายสุพจน์  กิตติกรวรกุล 

 ๑๐๔๘ นายสุพจน์  แก้วจรัสฉายแสง 



 หน้า   ๑๙๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๐๔๙ นายสุพจน์  ชนะสิทธิ์ 

 ๑๐๕๐ นายสุพรรณ  ตุรงคติณชาติ 

 ๑๐๕๑ นายสุพล  ชุมพาที 

 ๑๐๕๒ นายสุพัฒน์  สมจิตรสกุล 

 ๑๐๕๓ นายสพัุฒน์  สาเพ่ิมทรัพย์ 

 ๑๐๕๔ นายสุพัตร  บุรณะเวช 

 ๑๐๕๕ ว่าที่ร้อยตรี สุพันธ์  ร้อยนาค 

 ๑๐๕๖ นายสุภชัย  พงศ์วิไลรัตน์ 

 ๑๐๕๗ นายสุภโชค  เวชภัณฑ์เภสัช 

 ๑๐๕๘ นายสุภาพ  พิมพ์เวิน 

 ๑๐๕๙ นายสุภาพ  วงศ์พัฒนวุฒิ 

 ๑๐๖๐ นายสุมน  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ 

 ๑๐๖๑ นายสุมลรัตน์  ขนอม 

 ๑๐๖๒ นายสุเมธ  เถาหมอ 

 ๑๐๖๓ นายสุเมธ  นิยกิจ 

 ๑๐๖๔ นายสุเมธ  มั่นมี 

 ๑๐๖๕ นายสุ่ยถิน  แซ่ตัน 

 ๑๐๖๖ นายสุรกิจ  กิจสมานมิตร 

 ๑๐๖๗ นายสุรกิจ  วาหะ 

 ๑๐๖๘ นายสุรจิตร  คูสกุล 

 ๑๐๖๙ นายสุรจิตร  หน่อค า 

 ๑๐๗๐ นายสุรชัย  แก้วหิรัญ 

 ๑๐๗๑ นายสุรชัย  ศิริพรอดุลศิลป์ 

 ๑๐๗๒ นายสุรชัย  อภินวถาวรกุล 

 ๑๐๗๓ นายสุรไชย  เตียวอนันต์ 

 ๑๐๗๔ นายสุรพงษ์  แสงฉายา 

 ๑๐๗๕ นายสุรพล  วนาภรณ์ 

 ๑๐๗๖ นายสุรพล  เอียตระกูลไพบูลย์ 

 ๑๐๗๗ นายสุรพันธ์  ศรีสง่า 

 ๑๐๗๘ นายสุรวิชญ์  ศรีภักดี 

 ๑๐๗๙ นายสุรวุฒิ  เจริญขจรชัย 

 ๑๐๘๐ นายสุรศักดิ์  ขยันการ 

 ๑๐๘๑ นายสุรศักดิ์  ติลการยทรัพย์ 

 ๑๐๘๒ นายสุรศักดิ์  น าชัยทศพล 

 ๑๐๘๓ นายสุรศักดิ์  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๐๘๔ นายสุรศักดิ์  เหมาะทอง 

 ๑๐๘๕ นายสุรศักดิ์  เหลืองศิริธัญญะ 

 ๑๐๘๖ นายสุรสิทธิ์  เทียมทิพย์ 

 ๑๐๘๗ นายสุรสิทธิ์  ปานมณี 

 ๑๐๘๘ นายสุรสิทธิ์  ศรีวิรัตน์ 

 ๑๐๘๙ นายสุระ  เอติญัติ 

 ๑๐๙๐ นายสุรัตน์  บุญยืน 

 ๑๐๙๑ นายสุรัตน์  ส่งวิรุฬห์ 

 ๑๐๙๒ นายสุรัตน์  อยู่ยอด 

 ๑๐๙๓ นายสุริยา  ค้าสบาย 

 ๑๐๙๔ นายสุริยา  รักเจริญ 

 ๑๐๙๕ นายสุเลง  เหล่ามโนธรรม 

 ๑๐๙๖ นายสุวรรณ  เพ็ชรรุ่ง 

 ๑๐๙๗ นายสุวรรณะ  บัวทอง 

 ๑๐๙๘ นายสุวัฒณ์  กิตติบวรกุล 



 หน้า   ๒๐๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๐๙๙ นายสุวัฒน์  ปริสุทธิวุฒิพร 

 ๑๑๐๐ นายสุวิช  เศรษฐโศภณ 

 ๑๑๐๑ นายสุวิทย์  จิตภักดีบดินทร์ 

 ๑๑๐๒ นายสุวิทย์  พิชยาพันธ์ 

 ๑๑๐๓ นายสุวิทย์  เอกอภิชน 

 ๑๑๐๔ นายเสกสรร  สุวรรณแพง 

 ๑๑๐๕ นายเสกสรรค์  แซ่แต้ 

 ๑๑๐๖ นายเสกสรรค์  สองจันทร์ 

 ๑๑๐๗ นายเสถียร  สายชล 

 ๑๑๐๘ นายเสถียร  สิทธิเวช 

 ๑๑๐๙ นายเสน่ห์  เกิดนาค 

 ๑๑๑๐ นายเสน่ห์  จันทร์เงิน 

 ๑๑๑๑ นายเสริม  บัวทอง 

 ๑๑๑๒ นายเสริมศักดิ์  นาคเงิน 

 ๑๑๑๓ นายเสรี  พงศ์นฤเดช 

 ๑๑๑๔ นายเสรี  มอญขันธ์ 

 ๑๑๑๕ นายเสวก  เกิดลาภ 

 ๑๑๑๖ นายแสวง  พิมพ์สมแดง 

 ๑๑๑๗ นายโสภณ  วัณไวทยจิตร 

 ๑๑๑๘ นายโสภณา  ตู้บุญมา 

 ๑๑๑๙ นายหทัย  ศุกระมงคล 

 ๑๑๒๐ นายหนึ่ง  แท่นมณี 

 ๑๑๒๑ นายหาญชัย  พินัยกุล 

 ๑๑๒๒ นายหิน  สิทธิกัน 

 ๑๑๒๓ นายเหรี่ยน  เขียนโพธิ์ 

 ๑๑๒๔ นายฬุจิศักดิ์  วรเดชวิทยา 

 ๑๑๒๕ นายองอาจ  เอี่ยมส าอางค์ 

 ๑๑๒๖ นายอดิศร  สมเจริญสิน 

 ๑๑๒๗ นายอดิศักดิ์  พรภคกุล 

 ๑๑๒๘ นายอดุลย์  มูซอ 

 ๑๑๒๙ นายอดุลย์  รัตโส 

 ๑๑๓๐ นายอดุลย์  ศรีนันทะ 

 ๑๑๓๑ นายอตินาท  ศรีรัตน์ 

 ๑๑๓๒ นายอธิวัฒน์  ธัญพรจิรวัชร์ 

 ๑๑๓๓ นายอธิวัฒน์  วงศ์ตันติเจริญ 

 ๑๑๓๔ นายอนัน  โกนสันเทียะ 

 ๑๑๓๕ นายอนันต์  ประเสริฐทรัพย์ 

 ๑๑๓๖ นายอนันต์  มาลัยรุ่งสกุล 

 ๑๑๓๗ นายอนันต์  ลู่เกียง 

 ๑๑๓๘ นายอนันต์  หล่อทองค า 

 ๑๑๓๙ นายอนิรุธ  บ ารุงศรี 

 ๑๑๔๐ นายอนุชา  เสรีจิตติมา 

 ๑๑๔๑ นายอนุชา  แสนไฝ 

 ๑๑๔๒ นายอนุชิต  กุลวงษ์ 

 ๑๑๔๓ นายอนุเทพ  วิเชียรโชติ 

 ๑๑๔๔ นายอนุเทพ  วิไลลักษณ์ 

 ๑๑๔๕ นายอนุพงศ์  ชาวคอนไชย 

 ๑๑๔๖ นายอนุพจน์  สมภพสกุล 

 ๑๑๔๗ พันจ่าอากาศเอก อนุรักษ์  ไชยสิงห์ 

 ๑๑๔๘ นายอนุรักษ์  อังษานาม 



 หน้า   ๒๐๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๑๔๙ นายอนุโรจน์  ศุภการก าจร 

 ๑๑๕๐ นายอนุศักดิ์  เจริญเมือง 

 ๑๑๕๑ นายอนุสรณ์  สวัสดี 

 ๑๑๕๒ นายอภิชัย  นพคุณวิจัย 

 ๑๑๕๓ นายอภิชาติ  มุขประดับ 

 ๑๑๕๔ นายอภิชาติ  ลักษณะ 

 ๑๑๕๕ นายอภิชาติ  อัครวิพุธ 

 ๑๑๕๖ นายอภินันท์  หอยแก้ว 

 ๑๑๕๗ นายอภิศักดิ์  อินท์บุตร 

 ๑๑๕๘ นายอภิสิทธิ์  ทองสุก 

 ๑๑๕๙ นายอภิสิทธิ์  ปัทมารัตน์ 

 ๑๑๖๐ นายอภิสิทธิ์  สุขทรัพย์ 

 ๑๑๖๑ นายอมร  จันทร์ด า 

 ๑๑๖๒ นายอมรวัฒน์  นวลหวาน 

 ๑๑๖๓ นายอรรจน์กร  สมเกียรติกุล 

 ๑๑๖๔ นายอรรถพล  ภูอาษา 

 ๑๑๖๕ นายอรรถพล  รัตนสุภา 

 ๑๑๖๖ นายอรรถวุฒิ  ชารีผล 

 ๑๑๖๗ นายอรัญ  รอกา 

 ๑๑๖๘ นายอรุณ  แสงแก้ว 

 ๑๑๖๙ นายอศลย์  พืชฟู 

 ๑๑๗๐ นายอักษร  สันติไชยกุล 

 ๑๑๗๑ นายอัครเดช  บุญเย็น 

 ๑๑๗๒ นายอัครเดช  ภักดีรักษ์ 

 ๑๑๗๓ นายอัครพงศ์  จุธากรณ์ 

 ๑๑๗๔ นายอัชฌาวัฒน์  สมบัติ 

 ๑๑๗๕ นายอับดุลการิม  ยูโซะ 

 ๑๑๗๖ นายอับดุลรอซะ  วงศ์นรานนท์ 

 ๑๑๗๗ นายอัมพร  ศิริโสภณ 

 ๑๑๗๘ นายอาคม  มีประเสริฐ 

 ๑๑๗๙ นายอาคม  มีเมล์ 

 ๑๑๘๐ นายอาแซ  กาเซ็ง 

 ๑๑๘๑ นายอาทิตย์  สุทธิสาร 

 ๑๑๘๒ นายอานนท์  แก้วบ ารุง 

 ๑๑๘๓ นายอานันต์  ศิริ 

 ๑๑๘๔ นายอามัดกามิล  อูซิน 

 ๑๑๘๕ นายอายุ  คาเรง 

 ๑๑๘๖ นายอารมณ์  ร่มเย็น 

 ๑๑๘๗ นายอารักษ์  แก่นเพิ่ม 

 ๑๑๘๘ นายอารักษ์  ผดุงวิทยากร 

 ๑๑๘๙ นายอาวุธ  แก้วภมร 

 ๑๑๙๐ นายอาวุธ  โพธิ์แก้ว 

 ๑๑๙๑ นายอ านวย  ห้วยลึก 

 ๑๑๙๒ นายอ านวยพล  กฤดาญชลี 

 ๑๑๙๓ นายอ านาจ  เทพรักษ ์

 ๑๑๙๔ นายอ านาจ  น้ ามลิวรรณ 

 ๑๑๙๕ นายอ านาจ  บุญเกิด 

 ๑๑๙๖ นายอ านาจ  บุญเครือชู 

 ๑๑๙๗ นายอ านาจ  มีสัทธรรม 

 ๑๑๙๘ นายอ านาจ  รักษ์งาน 



 หน้า   ๒๐๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๑๙๙ นายอ านาจ  สุขรื่น 

 ๑๒๐๐ นายอ าพล  อัครปทุมวงศ์ 

 ๑๒๐๑ นายอ าไพ  บุญสาร 

 ๑๒๐๒ นายอิทธาวุธ  งามพสุธาดล 

 ๑๒๐๓ นายอิทธิพล  เธียรถาวร 

 ๑๒๐๔ นายอินชัย  อุ่นหน้อย 

 ๑๒๐๕ นายอิสระ  ยาวะโนภาส 

 ๑๒๐๖ นายอิสระ  เอกสินชล 

 ๑๒๐๗ นายอุกฤษฎ์  จิระปิติ 

 ๑๒๐๘ นายอุดม  ข ามี 

 ๑๒๐๙ นายอุดม  บ ารุงรักษ์ 

 ๑๒๑๐ นายอุดม  ใส้เพี้ย 

 ๑๒๑๑ นายอุดมศักดิ์  ส่งเสริม 

 ๑๒๑๒ นายอุทัย  น้อยพรหม 

 ๑๒๑๓ นายอุทัย  นิปัจการสุนทร 

 ๑๒๑๔ นายอุทัย  ปรมานุศิษฎ์ 

 ๑๒๑๕ นายอุทัย  เพ็ชรนอก 

 ๑๒๑๖ นายอุทัย  เลียงหิรัญถาวร 

 ๑๒๑๗ นายอุเทน  จันบุตรดี 

 ๑๒๑๘ นายอุเทน  ชัยวงศ์ 

 ๑๒๑๙ นายอุบล  รัตนพันธ์ 

 ๑๒๒๐ นายอุปพัทธ์  จันทพิมพะ 

 ๑๒๒๑ นายเอก  สมสมาน 

 ๑๒๒๒ นายเอกคณิต  ประวัติวงศ์ 

 ๑๒๒๓ นายเอกชัย  สร้อยสังวาลย์ 

 ๑๒๒๔ นายเอกโชติ  พีรธรรมานนท์ 

 ๑๒๒๕ นายเอกภพ  สะเดา 

 ๑๒๒๖ นายเอกวิทย์  เอี่ยมทองอินทร์ 

 ๑๒๒๗ นายเอกวุฒิ  แตงดารา 

 ๑๒๒๘ นายเอนก  มุ่งอ้อมกลาง 

 ๑๒๒๙ นายฮาฮามัด  อาลี 

 ๑๒๓๐ นางกชกร  แถวสุวรรณ 

 ๑๒๓๑ นางสาวกชพร  อินทวงศ์ 

 ๑๒๓๒ นางกชพรรณ  กาฬพันลึก 

 ๑๒๓๓ นางสาวกณิกนันต์  บุญเพิ่ม 

 ๑๒๓๔ นางสาวกนกกาญจน์  เอี่ยมส าอางค์ 

 ๑๒๓๕ นางสาวกนกนาท  พันธุ์เจริญ 

 ๑๒๓๖ นางกนกพร  ชนะค้า 

 ๑๒๓๗ นางสาวกนกพร  ธเนศธาดา 

 ๑๒๓๘ นางกนกพร  โพธิ์หอม 

 ๑๒๓๙ นางสาวกนกพร  สุขอนันต์ 

 ๑๒๔๐ นางกนกพร  สุทธิรักษ์ 

 ๑๒๔๑ นางกนกพร  โหรสกุล 

 ๑๒๔๒ นางกนกพร  อิ่มพิทักษ์ 

 ๑๒๔๓ นางกนกพรรณ  ศิลาวานิชยกุล 

 ๑๒๔๔ นางกนกวรรณ  ทรงผาสุข 

 ๑๒๔๕ นางสาวกนกวลี  ทรัพย์สุพรรณ 

 ๑๒๔๖ นางกนิษฐา  ขวัญช่วย 

 ๑๒๔๗ นางสาวกนิษฐา  บุญธรรมเจริญ 

 ๑๒๔๘ นางกมลกาญจน์  หวังธรรมมั่ง 



 หน้า   ๒๐๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๒๔๙ นางกมลพร  วงศ์วิวัฒน์ 

 ๑๒๕๐ นางกมลรัตน์  ลิมป์ปัทมปาณี 

 ๑๒๕๑ นางสาวกมลวรรณ  สนามทอง 

 ๑๒๕๒ นางกมลาภรณ์  อินทรสวัสดิ์ 

 ๑๒๕๓ นางสาวกรกนก  นนทพันธ์ 

 ๑๒๕๔ นางกรจะณา  สัตยชิติ 

 ๑๒๕๕ นางสาวกรรณิกา  ตั้งวานิชกพงษ์ 

 ๑๒๕๖ นางสาวกรรณิกา  สตารัตน์ 

 ๑๒๕๗ นางกรรณิการ์  โค้วฮุด 

 ๑๒๕๘ นางกรรณิการ์  รังคเสนี 

 ๑๒๕๙ นางสาวกรรณิการ์  อุดรพิมพ์ 

 ๑๒๖๐ นางสาวกรุณรัตน์  วายโสกา 

 ๑๒๖๑ นางกฤชสร  ถิรตันติกุล 

 ๑๒๖๒ นางกฤษฎากมล  ชื่นอิ่ม 

 ๑๒๖๓ นางกฤษฎาพร  แช่มช้อย 

 ๑๒๖๔ นางสาวกฤษณา  เกษเจริญคุณ 

 ๑๒๖๕ นางกฤษณา  นาสูงชน 

 ๑๒๖๖ นางกฤษณา  มีช านาญ 

 ๑๒๖๗ นางกฤษดาภรณ์  กุศล 

 ๑๒๖๘ นางกษมา  สุขสวคนธ์ 

 ๑๒๖๙ นางสาวกษมา  สุนทรสุริยวงศ์ 

 ๑๒๗๐ นางสาวกสลี  ศรีอนันต์ 

 ๑๒๗๑ นางกองมณี  สุรวงษ์สิน 

 ๑๒๗๒ นางกอบกุล  ม่วงสนิท 

 ๑๒๗๓ นางสาวกอบกุล  สุคนธวารินทร์ 

 ๑๒๗๔ นางกอบกุล  อัมพวา 

 ๑๒๗๕ นางกอบพร  แทนม้วน 

 ๑๒๗๖ นางกัญญ์วรา  อุปนิสากร 

 ๑๒๗๗ นางสาวกัญญา  กิตติสัตยกุล 

 ๑๒๗๘ นางกัญญา  บรรจงแจ่ม 

 ๑๒๗๙ นางสาวกัญญา  สุขะนันท์ 

 ๑๒๘๐ นางกัญญาลักษณ์  ณ รังษ ี

 ๑๒๘๑ นางสาวกัณหา  โภคสมบัติ 

 ๑๒๘๒ นางกันตพร  มาลัยหอม 

 ๑๒๘๓ นางสาวกันตินันท์  มหาสุวีระชัย 

 ๑๒๘๔ นางกันทิมา  เกียรติโอภาส 

 ๑๒๘๕ นางกันยาพร  ไชยศักดิ์ 

 ๑๒๘๖ นางสาวกันยารัตน์  เกรียงยงค์ 

 ๑๒๘๗ นางสาวกันยารัตน์  ศักดิ์ชลพันธ์ 

 ๑๒๘๘ นางกัลยรัตน์  สังข์มรรทร 

 ๑๒๘๙ นางกัลยา  ถาวรวงศ์ 

 ๑๒๙๐ นางกัลยา  สุขสถิตย์ 

 ๑๒๙๑ นางกัลยา  อัคคะ 

 ๑๒๙๒ นางกัลยาณี  กังสนารักษ์ 

 ๑๒๙๓ นางกัลยาณี  น้อมพรรโณภาส 

 ๑๒๙๔ นางกัลยารัตน์  จตุพรเจริญชัย 

 ๑๒๙๕ นางกาญจนา  แก้วชัย 

 ๑๒๙๖ นางกาญจนา  คิดศรี 

 ๑๒๙๗ นางกาญจนา  ฉายคุณรัฐ 

 ๑๒๙๘ นางกาญจนา  เทียรเดช 



 หน้า   ๒๐๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๒๙๙ นางกาญจนา  นวลชื่น 

 ๑๓๐๐ นางกาญจนา  เนตรสุข 

 ๑๓๐๑ นางกาญจนา  พงศ์จรรยากุล 

 ๑๓๐๒ นางกาญจนา  โพธิวิหค 

 ๑๓๐๓ นางกาญจนา  รามสูต 

 ๑๓๐๔ นางกาญจนา  สรรพคุณ 

 ๑๓๐๕ นางสาวกาญจนา  อินนาจักร์ 

 ๑๓๐๖ นางกาญจนา  โอวัฒนากิจ 

 ๑๓๐๗ นางกานต์สุดา  อินทจักร์ 

 ๑๓๐๘ นางการเกต  รังรองธานินทร์ 

 ๑๓๐๙ นางสาวการะเกด  แตะกระโทก 

 ๑๓๑๐ นางการัณย์มาศ  ทวีเจริญสิน 

 ๑๓๑๑ นางสาวกิ่งกาญจน์  คงสาคร 

 ๑๓๑๒ นางสาวกิ่งกาญจน์  ใจซื่อกุล 

 ๑๓๑๓ นางกิ่งกาญจน์  เชียงกา 

 ๑๓๑๔ นางกิ่งกาญจน์  ทรัพย์เย็น 

 ๑๓๑๕ นางกิ่งเกศ  อักษรวงศ์ 

 ๑๓๑๖ นางกิตติมา  แสนลาวัณย์ 

 ๑๓๑๗ นางกิตติยา  ปิติวรยุทธ 

 ๑๓๑๘ นางสาวกิตติยา  ศรีสุภร 

 ๑๓๑๙ นางสาวกิติมา  คลี่บ ารุง 

 ๑๓๒๐ นางสาวกิติมา  ลิ้มประเสริฐ 

 ๑๓๒๑ นางกิรณา  นองมณี 

 ๑๓๒๒ นางสาวกิรตา  คงเมือง 

 ๑๓๒๓ นางกุลธิดา  สวัสดี 

 ๑๓๒๔ นางกุลนันท์  พงษ์สวัสดิ์ 

 ๑๓๒๕ นางกุลยา  เดชพงษ์ 

 ๑๓๒๖ นางกุลรัตน์  ไชยพรม 

 ๑๓๒๗ นางสาวกุลรัตน์  บริรักษ์วาณิชย์ 

 ๑๓๒๘ นางกุลวดี  เชี่ยววานิช 

 ๑๓๒๙ นางกุสุมา  พรหมวิศาสตร์ 

 ๑๓๓๐ นางสาวกุสุมา  สามารถ 

 ๑๓๓๑ นางกุสุมา  สุวรรณโมรา 

 ๑๓๓๒ นางกุหลาบ  ไกรเทพ 

 ๑๓๓๓ นางเกวลิน  ชื่นเจริญสุข 

 ๑๓๓๔ นางเกศแก้ว  ช่วยการ 

 ๑๓๓๕ นางเกศทิพย์  บัวแก้ว 

 ๑๓๓๖ นางเกศยา  ทรัพย์สมพล 

 ๑๓๓๗ นางเกศราภรณ์  พลสีลา 

 ๑๓๓๘ นางเกศศิริ  พานิชชอบ 

 ๑๓๓๙ นางสาวเกศินี  แซ่เฮ้ง 

 ๑๓๔๐ นางสาวเกษมธิดา  หะซะนี 

 ๑๓๔๑ นางเกษร  พงษ์ไสว 

 ๑๓๔๒ นางสาวเกษร  วงศ์วัฒนากิจ 

 ๑๓๔๓ นางเกษร  วรรณมหินทร์ 

 ๑๓๔๔ นางเกษราภรณ์  สุขทรัพย์ศรี 

 ๑๓๔๕ นางเกษิณี  นิติธรรมาศ 

 ๑๓๔๖ นางเกียรติขจร  ประติพัทธิ์พงษ์ 

 ๑๓๔๗ นางเกื้อกูล  มะเขือเทศ 

 ๑๓๔๘ นางโกสุม  บ ารุงพันธุ์ 



 หน้า   ๒๐๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๓๔๙ นางสาวใกล้รุ่ง  เกตุพิจิตร 

 ๑๓๕๐ นางสาวขนิษฐา  ดาโรจน์ 

 ๑๓๕๑ นางขนิษฐา  พันธุ์สุวรรณ 

 ๑๓๕๒ นางสาวขนิษฐา  ยอมเต็ม 

 ๑๓๕๓ นางขนิษฐา  หลักปัญญา 

 ๑๓๕๔ นางสาวขนิษฐา  อุปการ 

 ๑๓๕๕ นางสาวขวัญจิต  เชิงชวโน 

 ๑๓๕๖ นางขวัญจิต  สุทธิกุล 

 ๑๓๕๗ นางขวัญจิตร  ชมภูวิเศษ 

 ๑๓๕๘ นางขวัญใจ  เกษร 

 ๑๓๕๙ นางขวัญเดือน  วุฒิไทย 

 ๑๓๖๐ นางขันทอง  มางจันดีอุดม 

 ๑๓๖๑ นางเขมจิรัฐ  บุญชื่นชม 

 ๑๓๖๒ นางสาวเขมจิรา  เพียรชอบ 

 ๑๓๖๓ นางสาวไข่มุกข์  โกสินทรจิตต์ 

 ๑๓๖๔ นางคมข า  เยี่ยมสวัสดิ์ 

 ๑๓๖๕ นางสาวคมสันต์  จริยะนรวิชช์ 

 ๑๓๖๖ นางคันธารัตน์  สุนทรประทุม 

 ๑๓๖๗ นางสาวเครือเพ็ชร์  กระจ่างแจ้ง 

 ๑๓๖๘ นางเครือวัลย์  ปัญญาโกษา 

 ๑๓๖๙ นางแคทรียา  รัตนเทวะเนตร 

 ๑๓๗๐ นางสาวจงกลณี  จันทรศิริ 

 ๑๓๗๑ นางจตุพร  สลักค า 

 ๑๓๗๒ นางจรรยา  กาวีเมือง 

 ๑๓๗๓ นางจรรยา  แซ่เจน 

 ๑๓๗๔ นางสาวจรรยา  ดวงแก้ว 

 ๑๓๗๕ นางจรรยา  ทับทิมประดิษฐ์ 

 ๑๓๗๖ นางจรรยา  บุญเฉลย 

 ๑๓๗๗ นางสาวจรรยา  มิตรเกื้อกูล 

 ๑๓๗๘ นางจรวยพร  ฉิมฉวี 

 ๑๓๗๙ นางจรัญญาณี  ภูวสันติ 

 ๑๓๘๐ นางสาวจรัสพร  ตันติไชยากุล 

 ๑๓๘๑ นางสาวจรัสศรี  ไกรนที 

 ๑๓๘๒ นางสาวจรัสศรี  มัทวานนท์ 

 ๑๓๘๓ นางสาวจริญญา  แสงจันทร์ 

 ๑๓๘๔ นางจริยา  นราธิปภัทร 

 ๑๓๘๕ นางสาวจริยา  พันธุ์วิทยากูล 

 ๑๓๘๖ นางจริยา  ละมัยเกศ 

 ๑๓๘๗ นางสาวจริยา  โล่ห์สวัสดิ์กุล 

 ๑๓๘๘ นางสาวจริยา  หัตถมาศ 

 ๑๓๘๙ นางจรีภรณ์  อิ้ววังโส 

 ๑๓๙๐ นางสาวจรุงกลิ่น  จันทร์ค า 

 ๑๓๙๑ นางจรูญรัตน์  บุญโพธิ์ 

 ๑๓๙๒ นางสาวจรูญลักษณ์  โรจน์ประทักษ์ 

 ๑๓๙๓ นางจอมขวัญ  ลีรักษาเกียรติ 

 ๑๓๙๔ นางจันทณา  วังคะออม 

 ๑๓๙๕ นางจันทนา  ค านาค 

 ๑๓๙๖ นางจันทนา  มณีวงศ์ 

 ๑๓๙๗ นางจันทนา  ลี้สวัสดิ์ 

 ๑๓๙๘ นางจันทนา  แสงเพชร 



 หน้า   ๒๐๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๓๙๙ นางสาวจันทนา  อินทร์ชุม 

 ๑๔๐๐ นางจันทร์ฉาย  ทองเพ็ญ 

 ๑๔๐๑ นางจันทร์แดง  เฉิดจินดา 

 ๑๔๐๒ นางจันทร์ทิพย์  วราหไพฑูรย์ 

 ๑๔๐๓ นางจันทร์ทิพย์  อินทวงศ์ 

 ๑๔๐๔ นางจันทร์ประภา  นางาม 

 ๑๔๐๕ นางสาวจันทร์เพ็ญ  เยาวเรศ 

 ๑๔๐๖ นางจันทร์หอม  บุญญเมธานันท์ 

 ๑๔๐๗ นางสาวจันทรา  มณีโชติ 

 ๑๔๐๘ นางจันทราภรณ์  สร้อยประเสริฐ 

 ๑๔๐๙ นางจันทิพา  เทพขจร 

 ๑๔๑๐ นางจันทิรา  แก้วสัมฤทธิ์ 

 ๑๔๑๑ นางสาวจันทิรา  พิกุลผล 

 ๑๔๑๒ นางจันธณา  สงนุ้ย 

 ๑๔๑๓ นางจามจุรี  สมบัติวงษ์ 

 ๑๔๑๔ นางจามรี  ไตรจันทร์ 

 ๑๔๑๕ นางจามรี  รัตนอุดม 

 ๑๔๑๖ นางจารุณี  ก าลังเก่ง 

 ๑๔๑๗ นางจารุณี  จันทร์เพชร 

 ๑๔๑๘ นางจารุภา  คงรส 

 ๑๔๑๙ นางจารุภา  จ านงศักดิ์ 

 ๑๔๒๐ นางจารุรัตน์  พัฒน์ทอง 

 ๑๔๒๑ นางจารุวรรณ  บัวบึง 

 ๑๔๒๒ นางจารุวรรณ  วิชัยดิษฐ์ 

 ๑๔๒๓ นางสาวจารุวี  กาญจนคีรีธ ารง 

 ๑๔๒๔ นางจ าดี  ศิริสมันวงศ์ 

 ๑๔๒๕ นางจ าเนียน  ทรวงโพธิ์ 

 ๑๔๒๖ นางจิดาภา  ธีระนันทกุล 

 ๑๔๒๗ นางจิดาภา  สุทธิพงศ์ 

 ๑๔๒๘ นางจิตพร  จันทยา 

 ๑๔๒๙ นางสาวจิตรวรรณ  ไชยเดช 

 ๑๔๓๐ นางจิตรา  ภูเก้าล้วน 

 ๑๔๓๑ นางจิตราวรรณ  พ่ึงพานิช 

 ๑๔๓๒ นางจิตสวรรค์  ศรีสังข์ 

 ๑๔๓๓ นางสาวจิตอาภา  โตสวัสดิ์ 

 ๑๔๓๔ นางสาวจิติรักษ์  วิเศษศิลปานนท์ 

 ๑๔๓๕ นางสาวจินฏาภัสร์  รัตนวดี 

 ๑๔๓๖ นางจินดา  คูณสมบัติ 

 ๑๔๓๗ นางจินดา  พรหมทา 

 ๑๔๓๘ นางจินต์จุฑา  รอดพาล 

 ๑๔๓๙ นางจินตนา  กุณฑีทอง 

 ๑๔๔๐ นางจินตนา  เกษเมือง 

 ๑๔๔๑ นางจินตนา  ค าภักดี 

 ๑๔๔๒ นางจินตนา  จันทร์ดี 

 ๑๔๔๓ นางสาวจินตนา  ชินาภาษ 

 ๑๔๔๔ นางสาวจินตนา  ตั้งสิชฌนกุล 

 ๑๔๔๕ นางจินตนา  ปาลิวนิช 

 ๑๔๔๖ นางจินตนา  พูลสุขเสริม 

 ๑๔๔๗ นางจินตนา  มหายศ 

 ๑๔๔๘ นางจินตนา  ฤทธิ์มาก 



 หน้า   ๒๐๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๔๔๙ นางสาวจินตนา  ลิ่มระนางกูร 

 ๑๔๕๐ นางจินตนา  สุนทรวิวัฒน์ 

 ๑๔๕๑ นางสาวจิรณัฏ  พวงแก้ว 

 ๑๔๕๒ นางจิรนาถ  บวรธรรมรัตน์ 

 ๑๔๕๓ นางจิรประภา  ศิริสูงเนิน 

 ๑๔๕๔ นางจิรพรรณ  จันทวงค์ 

 ๑๔๕๕ นางจิรภัทร  สิทธิสันต์ 

 ๑๔๕๖ นางจิรวรรณ  ชูทิพย์ 

 ๑๔๕๗ นางจิรวรรณ  โปรดบ ารุง 

 ๑๔๕๘ นางจิรวรรณ  พัฒนพานิช 

 ๑๔๕๙ นางจิรา  เดโช 

 ๑๔๖๐ นางจิราพร  รักษายศ 

 ๑๔๖๑ นางจิราภรณ์  ฉลานุวัฒน์ 

 ๑๔๖๒ นางสาวจิราภรณ์  ภู่สมบูรณ์ 

 ๑๔๖๓ นางจิราภรณ์  สุวรรณชาติ 

 ๑๔๖๔ นางจิรารัตน์  วงศ์วิลาวัณย์ 

 ๑๔๖๕ นางสาวจิราวรรณ  รุ่งเรืองวารินทร์ 

 ๑๔๖๖ นางจิริสุดา  ธานีรัตน์ 

 ๑๔๖๗ นางจีรพร  จักษุจินดา 

 ๑๔๖๘ นางสาวจีรพร  สุวัตถิกุล 

 ๑๔๖๙ นางจุฑามาศ  ตรีรัตน์พันธุ์ 

 ๑๔๗๐ นางจุฑามาศ  วิลาศรี 

 ๑๔๗๑ นางสาวจุฑามาศ  สินประจักษ์ผล 

 ๑๔๗๒ นางสาวจุฑามาศ  อนุวงศ์เจริญ 

 ๑๔๗๓ นางสาวจุฑามาส  มาฆะลักษณ์ 

 ๑๔๗๔ นางจุฑารัตน์  มากคงแก้ว 

 ๑๔๗๕ นางสาวจุฑารัตน์  รัศมีเหลืองอ่อน 

 ๑๔๗๖ นางจุรี  กสิณฤกษ์ 

 ๑๔๗๗ นางสาวจุรีย์พร  จันทร์ขาว 

 ๑๔๗๘ นางจุรีรัตน์  กสิผล 

 ๑๔๗๙ นางจุรีรัตน์  ฐิตวังโส 

 ๑๔๘๐ นางจุรีรัตน์  ทะนงศักดิ์สกุล 

 ๑๔๘๑ นางจุไร  ถนนทิพย์ 

 ๑๔๘๒ นางสาวจุไร  ประธาน 

 ๑๔๘๓ นางจุไรรัตน์  สงพะโยม 

 ๑๔๘๔ นางสาวจุฬาภรณ์  เพชรเรือง 

 ๑๔๘๕ นางสาวจุฬารัตน์  ทัฬหรักษ์ 

 ๑๔๘๖ นางจุฬีวรรณ  ยิ่งก าแหง 

 ๑๔๘๗ นางสาวเจติยา  สุรารักษ์ 

 ๑๔๘๘ นางเจนจิรา  เจ๊ะสมอเจ๊ะ 

 ๑๔๘๙ นางเจริญพิศ  ปรียาศักดิ์สกุล 

 ๑๔๙๐ นางเจริญศรี  ชินวรากร 

 ๑๔๙๑ นางเจ๊ะปาตีหม๊ะ  บินอิบรอเฮง 

 ๑๔๙๒ นางเจียมจิต  บาระมี 

 ๑๔๙๓ นางสาวเจียมใจ  สามัคคีธรรม 

 ๑๔๙๔ นางใจรัก  กาญจนะ 

 ๑๔๙๕ นางฉฏาธร  ปรานมนตรี 

 ๑๔๙๖ นางฉลอม  ลี้จินดา 

 ๑๔๙๗ นางฉวี  สิทธิวางค์กูล 

 ๑๔๙๘ นางฉวีวรรณ  จันณรงค์ 



 หน้า   ๒๐๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๔๙๙ นางฉวีวรรณ  ชาญกล้า 

 ๑๕๐๐ นางสาวฉวีวรรณ  ดียิ่ง 

 ๑๕๐๑ นางฉวีวรรณ  ทวะบุรี 

 ๑๕๐๒ นางสาวฉวีวรรณ  พันธุ์มณี 

 ๑๕๐๓ นางฉวีวรรณ  สุวรรณไตร 

 ๑๕๐๔ นางฉัตรพร  หัตถกรรม 

 ๑๕๐๕ นางสาวฉัตรวลัย  ใจอารีย์ 

 ๑๕๐๖ นางฉัตรศิริ  พิสิษฐ์กุล 

 ๑๕๐๗ นางฉัตรานาถ  เฟรย์ 

 ๑๕๐๘ นางฉันทนา  บุญชู 

 ๑๕๐๙ นางฉันทนา  ปล้องเจริญ 

 ๑๕๑๐ นางเฉลิมลักขณ์  วิจิตรานนท์ 

 ๑๕๑๑ นางเฉลิมศรี  ศรีชาเยศ 

 ๑๕๑๒ นางโฉมยง  เหลาโชติ 

 ๑๕๑๓ นางชญาณ์ ชูช่วย  เพชรน้อย 

 ๑๕๑๔ นางสาวชญานิศ  ศรีรักษา 

 ๑๕๑๕ นางชดาภร  ศิริคุณ 

 ๑๕๑๖ นางชนัญญา  ชงัดเวช 

 ๑๕๑๗ นางชนิดา  พื้นผา 

 ๑๕๑๘ นางชนินันท์  พุ่มสถิตย์ 

 ๑๕๑๙ นางชนิษฐ์นาฎ  จุรีมาศ 

 ๑๕๒๐ นางสาวชมพูนุช  เนตรหาญ 

 ๑๕๒๑ นางชมพูนุช  แสงพานิชย์ 

 ๑๕๒๒ นางชไมพร  ทิมเรืองเวช 

 ๑๕๒๓ นางสาวชไมพร  ธนะกุลมาส 

 ๑๕๒๔ นางชไมพร  ผ่องแผ้ว 

 ๑๕๒๕ นางชลจันทน์  นาคงาม 

 ๑๕๒๖ นางสาวชลธิชา  อารมย์เสรี 

 ๑๕๒๗ นางชลธี  เฮงเจริญ 

 ๑๕๒๘ นางชลนรรจ์  แสนชั่ง 

 ๑๕๒๙ นางสาวชลนิสา  รุ่งเรือง 

 ๑๕๓๐ นางชลพินทุ์  เชิดผล 

 ๑๕๓๑ นางชลลดา  สุขรัตน์ 

 ๑๕๓๒ นางชลากต  เดชอาคม 

 ๑๕๓๓ นางสาวชลาลัย  เขียวสุวรรณ 

 ๑๕๓๔ นางชลิดา  ตาค าปัญญา 

 ๑๕๓๕ นางชวนชม  เทพสุคนธ์ 

 ๑๕๓๖ นางชวนพิศ  แสวงรุจิธรรม 

 ๑๕๓๗ นางช้องมาศ  จักรวิเชียร 

 ๑๕๓๘ นางช่อทิพย์  นาสวาสดิ์ 

 ๑๕๓๙ นางสาวชะบา  มั่นคง 

 ๑๕๔๐ นางชะบา  อินทรแก้วศรี 

 ๑๕๔๑ นางชัชญาภา  บุญโยประการ 

 ๑๕๔๒ นางสาวชัชนันท์  ดียิ่ง 

 ๑๕๔๓ นางชัชภรณ์  เฮ้งศิริ 

 ๑๕๔๔ นางชาญทอง  วันทอง 

 ๑๕๔๕ นางสาวชิดชม  ชินนะ 

 ๑๕๔๖ นางชิสาพัชร์  วงษ์จินดา 

 ๑๕๔๗ นางชีวานันท์  บุญอยู่ 

 ๑๕๔๘ นางชื่นจิตต์  จินดารัตน์ 



 หน้า   ๒๐๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๕๔๙ นางชุติภา  ภิบาลศิลป์ 

 ๑๕๕๐ นางชุติมา  คงจันทร์ 

 ๑๕๕๑ นางสาวชุติมา  ศรีทอง 

 ๑๕๕๒ นางชุลีพร  นนทสูติ 

 ๑๕๕๓ นางชูใจ  กุมาร 

 ๑๕๕๔ นางสาวชูศรี  ติ้วสกุล 

 ๑๕๕๕ นางสาวชูศรี  รัดแก้ว 

 ๑๕๕๖ นางสาวโชติมา  โชติปราโมทย์ 

 ๑๕๕๗ นางซอลีฮะล์  ระยะไมตรี 

 ๑๕๕๘ นางซารีตา  นิเงาะ 

 ๑๕๕๙ นางสาวญาณิน  สายโกสุม 

 ๑๕๖๐ นางสาวญาณี  ใจแก้ว 

 ๑๕๖๑ นางฐานัดดา  ศิริพร 

 ๑๕๖๒ นางสาวฐาปนีย์  การิกาญจน์ 

 ๑๕๖๓ นางสาวฐิติพร  วิทูรเวท 

 ๑๕๖๔ นางฐิติพรรณ  ดวงอุปะ 

 ๑๕๖๕ นางฐิติมา  บุญชื่น 

 ๑๕๖๖ นางฐิติรัตน์  เย็นสุข 

 ๑๕๖๗ นางสาวฐิรพร  อัศววิศรุต 

 ๑๕๖๘ นางฑิฆัมพร  ชาวขมิ้น 

 ๑๕๖๙ นางณปภัช  นฤคนธ์ 

 ๑๕๗๐ นางณฤดี  ทิพย์สุทธิ์ 

 ๑๕๗๑ นางณัฎฐ์ฎาพร  ศรีประดิษฐ์ 

 ๑๕๗๒ นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์  เอนกวิทย์ 

 ๑๕๗๓ นางณัฏฐิกา  ศศิมณฑล 

 ๑๕๗๔ นางณัฐกมล  สีกา 

 ๑๕๗๕ นางณัฐกฤตา  ผลอ้อ 

 ๑๕๗๖ นางณัฐกานต์  ชัยแก้ว 

 ๑๕๗๗ นางสาวณัฐกานต์  ตาบุตรวงศ์ 

 ๑๕๗๘ นางสาวณัฐกานต์  นามแก้ว 

 ๑๕๗๙ นางณัฐชยา  ครองยุทธ 

 ๑๕๘๐ นางณัฐดา  วิเศษสรรค์ 

 ๑๕๘๑ นางณัฐนันท์  อุสายพันธ์ 

 ๑๕๘๒ นางณัฐวีณ์  รักษ์แพทย์ 

 ๑๕๘๓ นางณัฐสุดา  รอดฉ้ง 

 ๑๕๘๔ นางณัฐหทัย  ตรีธนูชัย 

 ๑๕๘๕ นางณาตยา  ขนุนทอง 

 ๑๕๘๖ นางณิชมน  รัตนคช 

 ๑๕๘๗ นางณิชรัตน์  นาควิเชียร 

 ๑๕๘๘ นางณิชากร  เพ่ิมพรสกุล 

 ๑๕๘๙ นางดนัยสร  รัตนวรรณ 

 ๑๕๙๐ นางดรุณี  คงแป้น 

 ๑๕๙๑ นางดรุณี  ไชยวงค์ 

 ๑๕๙๒ นางดลฤดี  เกตุเอี่ยม 

 ๑๕๙๓ นางสาวดลฤดี  ชุมภูรัตน์ 

 ๑๕๙๔ นางดวงกมล  จันทร์ฤกษ์ 

 ๑๕๙๕ นางดวงกมล  ประดิษฐ์ด้วง 

 ๑๕๙๖ นางดวงใจ  วรรณชัย 

 ๑๕๙๗ นางดวงดาว  ปิงสุแสน 

 ๑๕๙๘ นางดวงเดือน  เฆ้พวง 



 หน้า   ๒๑๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๕๙๙ นางสาวดวงเดือน  วีระฤทธิพันธ์ 

 ๑๖๐๐ นางดวงเดือน  ศรีมาดี 

 ๑๖๐๑ นางสาวดวงตา  นิ่มศรีทอง 

 ๑๖๐๒ นางดวงนภา  คูอาริยะกุล 

 ๑๖๐๓ นางดวงพร  คงเปี่ยม 

 ๑๖๐๔ นางสาวดวงพร  อุ่นอนันต์ 

 ๑๖๐๕ นางสาวดวงรัตน์  ชลศฤงคาร 

 ๑๖๐๖ นางดวงรัตน์  ปีประทุม 

 ๑๖๐๗ นางสาวดวงฤทัย  จิตประวัติ 

 ๑๖๐๘ นางดวงฤทัย  สุขวงศ์ 

 ๑๖๐๙ นางดวงสุดา  เกลี้ยงช่วย 

 ๑๖๑๐ นางสาวดวงสุดา  ดาวเศรษฐ์ 

 ๑๖๑๑ นางดวงหทัย  พงษ์พนัศ 

 ๑๖๑๒ นางสาวดอกเอื้อง  แสนสีระ 

 ๑๖๑๓ นางสาวดารณี  ดุลยาภรณ์ 

 ๑๖๑๔ นางดารณี  ลือปิยะพาณิชย์ 

 ๑๖๑๕ นางดารา  เรือนเป็ง 

 ๑๖๑๖ นางดาราทิพย์  พรัดภู่ 

 ๑๖๑๗ นางดารานี  โชติเจริญไพศาล 

 ๑๖๑๘ นางสาวดารารัตน์  ด ารงกุลชาติ 

 ๑๖๑๙ นางดารารัตน์  โห้วงศ์ 

 ๑๖๒๐ นางดุจฤดี  เลิศเพียรธรรม 

 ๑๖๒๑ นางดุษฎี  ทองศิริ 

 ๑๖๒๒ นางดุษฎี  พงษ์พิทักษ์ 

 ๑๖๒๓ นางเดือนงาม  ภักดี 

 ๑๖๒๔ นางเดือนเพ็ญ  เคี่ยนบุ้น 

 ๑๖๒๕ นางเดือนเพ็ญ  ศิลปอนันต์ 

 ๑๖๒๖ นางเดือนรุ่ง  อุ่นใจดี 

 ๑๖๒๗ นางต้องจิต  ศรีอมรวัฒน์ 

 ๑๖๒๘ นางเตือนใจ  แซ่โอ๊ว 

 ๑๖๒๙ นางเตือนใจ  อินทรสมใจ 

 ๑๖๓๐ นางถนอม  คงนาลึก 

 ๑๖๓๑ นางถนอม  วัฒนานิยม 

 ๑๖๓๒ นางสาวถนอมนวล  สายเชื้อ 

 ๑๖๓๓ นางถนิตชม  เกาะเรียนไชย 

 ๑๖๓๔ นางสาวถวิล  ซ าคง 

 ๑๖๓๕ นางทรงศิริ  ติยวัฒนาโรจน์ 

 ๑๖๓๖ นางสาวทรรศตวรรณ  เดชมาลา 

 ๑๖๓๗ นางสาวทรรศน์พร  ไหมสมบุญ 

 ๑๖๓๘ นางสาวทรรศนีย์  นาคราช 

 ๑๖๓๙ นางทรรษพร  คลังทับ 

 ๑๖๔๐ นางทฤษฎี  อุบลเลิศ 

 ๑๖๔๑ นางสาวทวิปภา  เจริญสุข 

 ๑๖๔๒ นางทวีพร  เพชรซัด 

 ๑๖๔๓ นางทองทรัพย์  ดวงภมร 

 ๑๖๔๔ นางทองเปลว  ชมจันทร์ 

 ๑๖๔๕ นางทองพิณ  สุวรรณชื่น 

 ๑๖๔๖ นางสาวทองสุข  โพนเงิน 

 ๑๖๔๗ นางทองสุข  สุภาราญ 

 ๑๖๔๘ นางสาวทัชวรรณ  ผาสุข 



 หน้า   ๒๑๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๖๔๙ นางทัตมณี  กมลานนท์ 

 ๑๖๕๐ นางสาวทัศนภรณ์  วิชิต 

 ๑๖๕๑ นางทัศนา  นิลพัฒน์ 

 ๑๖๕๒ นางทัศนีย์  จังกาจิตต์ 

 ๑๖๕๓ นางทัศนีย์  จินตกานนท์ 

 ๑๖๕๔ นางทัศนีย์  ทินราช 

 ๑๖๕๕ นางสาวทัศนีย์  ธรรมเริง 

 ๑๖๕๖ นางทัศนีย์  ธีระกุล 

 ๑๖๕๗ นางทัศนีย์  บุญวานิตย์ 

 ๑๖๕๘ นางสาวทัศนีย์  พันปี 

 ๑๖๕๙ นางทัศนีย์  ศิลป์ไพบูลย์พานิช 

 ๑๖๖๐ นางทัศนีย์  แสงอ านาจเจริญ 

 ๑๖๖๑ นางทัศมนภรณ์  วรวิทย์ 

 ๑๖๖๒ นางทาริกา  พาเจริญ 

 ๑๖๖๓ นางทิฐสรินทร์  มานะกิจ 

 ๑๖๖๔ นางทินารัตน์  วงศ์น้ าค า 

 ๑๖๖๕ นางทิพพาภร  พรมพิทักษ์ 

 ๑๖๖๖ นางทิพพาวดี  สืบนุการณ์ 

 ๑๖๖๗ นางทิพย์วัลย์  อุ่นนันกาศ 

 ๑๖๖๘ นางทิพย์สุคนธ์  อารยวงศ์ 

 ๑๖๖๙ นางสาวทิพวรรณ  วงษ์ใจ 

 ๑๖๗๐ นางสาวทิพวัน  ไชยะเดชะ 

 ๑๖๗๑ นางทิพวัลย์  บุญญะศานต์ 

 ๑๖๗๒ นางทิพวัลย์  ศรีพิพัฒนกุล 

 ๑๖๗๓ นางทิพา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๑๖๗๔ นางสาวทิวาวรรณ  สายสุด 

 ๑๖๗๕ นางสาวเทพทวย  มูลวงษ์ 

 ๑๖๗๖ นางเทียนณิตา  สันชุมภู 

 ๑๖๗๗ นางสาวเทียมใจ  ตั้งเจริญไพศาล 

 ๑๖๗๘ นางธนพร  หอมสุวรรณ์ 

 ๑๖๗๙ นางสาวธนพรพรรณ์  เจริญศรี 

 ๑๖๘๐ นางสาวธนภร  ดีหลาย 

 ๑๖๘๑ นางสาวธนภรณ์  เลิศสุโภชวณิชย์ 

 ๑๖๘๒ นางธนสรณ์  ศรีใช้ประวัติ 

 ๑๖๘๓ นางธนัญญา  ศุภเมธี 

 ๑๖๘๔ นางธนันณัฏฐ์  มณีศิลป์ 

 ๑๖๘๕ นางธนาพูน  ผลไพบูลย์ 

 ๑๖๘๖ นางธนิกา  บุรพกรณ์ 

 ๑๖๘๗ นางธนินี  ทวีวิกยการ 

 ๑๖๘๘ นางสาวธมนวรรณ  เต็มศิริพันธุ์ 

 ๑๖๘๙ นางธริญญา  เพชรฤทธิ์ 

 ๑๖๙๐ นางธัญชนก  เสาวรัจ 

 ๑๖๙๑ นางธัญญพัทธ์  สุนทรานุรักษ์ 

 ๑๖๙๒ นางธัญญรัตน์  หล่อเรืองศิลป์ 

 ๑๖๙๓ นางธัญญา  จีระสมบูรณ์ยิ่ง 

 ๑๖๙๔ นางสาวธัญญา  พฤกษยาชีวะ 

 ๑๖๙๕ นางธัญนันท์  ศรีชนะ 

 ๑๖๙๖ นางสาวธัญลักษณ์  ฐาปนพงษ์ไพบูลย ์

 ๑๖๙๗ นางธัญลักษณ์  วชิราศรีศิริกุล 

 ๑๖๙๘ นางธันวดี  มะโนธรรม 



 หน้า   ๒๑๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๖๙๙ นางธิดา  ธ ารงวงศ์สวัสดิ์ 

 ๑๗๐๐ นางธิตาพร  แก้วเพ็ง 

 ๑๗๐๑ นางธิติภัทร  คูหา 

 ๑๗๐๒ นางธิติมา  ไชยกูล 

 ๑๗๐๓ นางธินีนารถ  ศรีสุริยชัย 

 ๑๗๐๔ นางนงคราญ  คชรักษา 

 ๑๗๐๕ นางนงนภัส  เพชรกูล 

 ๑๗๐๖ นางนงนุช  จตุราบัณฑิต 

 ๑๗๐๗ นางนงนุช  พงษ์เจริญ 

 ๑๗๐๘ นางนงนุช  พิเคราะห์งาน 

 ๑๗๐๙ นางนงนุช  อินเจือจันทร์ 

 ๑๗๑๐ นางสาวนงลักษณ์  บุญเยีย 

 ๑๗๑๑ นางนงลักษณ์  เภทพ่อค้า 

 ๑๗๑๒ นางนงลักษณ์  ลีลาสุธานนท์ 

 ๑๗๑๓ นางสาวนงลักษณ์  เล่งน้อย 

 ๑๗๑๔ นางนงลักษณ์  สว่างเจริญ 

 ๑๗๑๕ นางสาวนพพร  อารีย์วัฒนานนท์ 

 ๑๗๑๖ นางนพมาศ  สุทธิวิรัช 

 ๑๗๑๗ นางสาวนพมาศ  แสงวัฒนรัตน์ 

 ๑๗๑๘ นางนพรัตน์  ตรงศูนย์ 

 ๑๗๑๙ นางนพรัตน์  อ่อนแก้ว 

 ๑๗๒๐ นางสาวนพวรรณ  พงศ์โสภา 

 ๑๗๒๑ นางสาวนพวรรณ  ศิริเขตต์ 

 ๑๗๒๒ นางนภคกร  พูลประสาท 

 ๑๗๒๓ นางนภวรรณ  เจียรพีรพงศ์ 

 ๑๗๒๔ นางนภสร  พันธุ์มณี 

 ๑๗๒๕ นางนภสวรรณ  กลิ่นเก้างิ้ว 

 ๑๗๒๖ นางสาวนภัสวรรณ์  ภูริพันธุ์ภิญโญ 

 ๑๗๒๗ นางนภา  พวงรอด 

 ๑๗๒๘ นางนภา  สุวรรณนพรัตน์ 

 ๑๗๒๙ นางนภางค์ดาว  มาด้วง 

 ๑๗๓๐ นางสาวนภาพร  กอบกิจวัฒนา 

 ๑๗๓๑ นางนภาพร  โดมทอง 

 ๑๗๓๒ นางนภาภรณ์  พรหมจันทร์ 

 ๑๗๓๓ นางนรารักษ์  ดิษฐวิเศษ 

 ๑๗๓๔ นางนริศรา  วิมลอักษร 

 ๑๗๓๕ นางนฤชล  กิตติเพ็ญกุล 

 ๑๗๓๖ นางสาวนฤมล  กมลสวัสดิ์ 

 ๑๗๓๗ นางนฤมล  ขันตีกุล 

 ๑๗๓๘ นางสาวนฤมล  ปั้นลี้ 

 ๑๗๓๙ นางนฤมล  ปาเฉย 

 ๑๗๔๐ นางนลินี  ยมศรีเคน 

 ๑๗๔๑ นางสาวนลินี  สิริโภชนพาณิช 

 ๑๗๔๒ ร้อยต ารวจเอกหญิง นวรัตน์   

  ธรรมรัตน์โศภณ 

 ๑๗๔๓ นางนวลจันทร์  ขันธุแสง 

 ๑๗๔๔ นางสาวนวลจันทร์  เวชสุวรรณมณี 

 ๑๗๔๕ นางนวลจันทร์  ศรีศักดา 

 ๑๗๔๖ นางนวลนิตย์  บุตรดีสุวรรณ 

 ๑๗๔๗ นางนวลปรางค์  จ าปาศรี 



 หน้า   ๒๑๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๗๔๘ นางสาวนวลภรณ์  เฉยรอด 

 ๑๗๔๙ นางนวลสวาท  นภาสกุลคู 

 ๑๗๕๐ นางนวลอนงค์  ลือก าลัง 

 ๑๗๕๑ นางนวลอนงค์  วิปุละ 

 ๑๗๕๒ นางน้อมจิต  จันทร์น้อย 

 ๑๗๕๓ นางนัทธมนวรรณ  ยิ่งเจริญสุข 

 ๑๗๕๔ นางนัทธี  นวกิจรังสรรค์ 

 ๑๗๕๕ นางนันทกร  บุญปาน 

 ๑๗๕๖ นางสาวนันทกา  เทพาอมรเดช 

 ๑๗๕๗ นางนันทนา  ประสิทธิ์ 

 ๑๗๕๘ นางสาวนันทพร  อ่อนชัย 

 ๑๗๕๙ นางนันท์มนัส  บุญโล่ง 

 ๑๗๖๐ นางนันทยา  ประคองสาย 

 ๑๗๖๑ นางนันทวัน  จิตต์แย้ม 

 ๑๗๖๒ นางนันทวัน  ศรีพิพัฒนกุล 

 ๑๗๖๓ นางนันทวัน  สืบสายเผ่าพันธุ์ 

 ๑๗๖๔ นางนันทิยา  ภูมิแสน 

 ๑๗๖๕ นางนันทิยา  สหสุนทรวุฒิ 

 ๑๗๖๖ นางนันทิยา  สุวรรณรัตน์ 

 ๑๗๖๗ นางสาวนัยน์ปพร  อักษรเผือก 

 ๑๗๖๘ นางนาคี  สอนโพธิ์ 

 ๑๗๖๙ นางนาฏนภา  ดวงไพชุม 

 ๑๗๗๐ นางสาวนาฏยา  เอื้องไพโรจน์ 

 ๑๗๗๑ นางสาวนาตญา  มีสุข 

 ๑๗๗๒ นางสาวนาตยา  พละพลีวัลย์ 

 ๑๗๗๓ นางสาวนาตยา  เสถียรพานิช 

 ๑๗๗๔ นางนาถฤดี  สุลีสถิร 

 ๑๗๗๕ นางนารถฤดี  มาพิทักษ์ 

 ๑๗๗๖ นางสาวนาริณี  อนุตรโสตถิ 

 ๑๗๗๗ นางสาวนารี  แซ่อึ้ง 

 ๑๗๗๘ นางนารี  บริรักษ์ธนกุล 

 ๑๗๗๙ นางนารี  เอี่ยมศิริกิจ 

 ๑๗๘๐ นางนารีรัตน์  ยะนันโต 

 ๑๗๘๑ นางนิคม  ฤทธิวงค์ 

 ๑๗๘๒ นางนิจวรรณ  อ้วนโนราษฎร์ 

 ๑๗๘๓ นางสาวนิชดา  กาญจนถวัลย์ 

 ๑๗๘๔ นางนิตยศักดิ์  เทศศรีเมือง 

 ๑๗๘๕ นางนิตยา  กรายทอง 

 ๑๗๘๖ นางสาวนิตยา  โชตินอก 

 ๑๗๘๗ นางนิตยา  บุญสนอง 

 ๑๗๘๘ นางสาวนิตยา  อิทธิสุริยะกุล 

 ๑๗๘๙ นางนิตยาภรณ์  จันทร์นคร 

 ๑๗๙๐ นางนิภา  ใจสมคม 

 ๑๗๙๑ นางนิภา  ทองประทีป 

 ๑๗๙๒ นางนิภาพร  เชลงวิทย์ 

 ๑๗๙๓ นางนิภาพร  พากเพียร 

 ๑๗๙๔ นางสาวนิภาพร  อรุณวรากรณ์ 

 ๑๗๙๕ นางนิภาพร  อุปปินใจ 

 ๑๗๙๖ นางนิภาภรณ์  ภาคพรหม 

 ๑๗๙๗ นางนิรภรณ์  หลวงฟอง 



 หน้า   ๒๑๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๗๙๘ นางสาวนิลวรรณ  ธารจักร์ 

 ๑๗๙๙ นางนิลวรรณ  เปรื่องประสพ 

 ๑๘๐๐ นางนิลุบล  ธรรมเขตต์ 

 ๑๘๐๑ นางนิศราวรรณ  รักโคตร 

 ๑๘๐๒ นางสาวนิศากร  บุญอาจ 

 ๑๘๐๓ นางนิศากร  ปากเมย 

 ๑๘๐๔ นางนิศากร  พรพิทักษ์ด ารง 

 ๑๘๐๕ นางนิศาชล  ศรีหริ่ง 

 ๑๘๐๖ นางสาวนิสา  สิทธิโชคคณานนท์ 

 ๑๘๐๗ นางสาวนิสาลักษณ์  ศิริมงคลกิจ 

 ๑๘๐๘ นางสาวนุชนาฎ  ตัสโต 

 ๑๘๐๙ นางนุชนาฎ  ลี้ตระกูล 

 ๑๘๑๐ นางนุชนาถ  คะหาวงษ์ 

 ๑๘๑๑ นางนุชนาถ  ช านิเชิงค้า 

 ๑๘๑๒ นางนุชนารถ  เปล่งศรีงาม 

 ๑๘๑๓ นางนุชรี  จันทร์เอี่ยม 

 ๑๘๑๔ นางสาวนุชลดา  โรจนประภาพรรณ 

 ๑๘๑๕ นางนุภาพ  แจ้งประจักษ์ 

 ๑๘๑๖ นางสาวเนตรนภิส  ขจรศรี 

 ๑๘๑๗ นางเนาวนิตย์  พลพินิจ 

 ๑๘๑๘ นางเนาวรัตน์  ศรีทองวัฒนา 

 ๑๘๑๙ นางสาวเนาวรัตน์  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๘๒๐ นางบงกช  เกียรติศิริโรจน์ 

 ๑๘๒๑ นางบริสุทธิ์  วิรัชศิลป์ 

 ๑๘๒๒ นางสาวบวรวรรณ  นาคล าภา 

 ๑๘๒๓ นางบังอร  บุญศรีจันทร์ 

 ๑๘๒๔ นางบังอร  ผงผ่าน 

 ๑๘๒๕ นางบังอร  ศรีสงคราม 

 ๑๘๒๖ นางบังอร  อยู่นาน 

 ๑๘๒๗ นางสาวบุญเฉลิม  ศรีขาว 

 ๑๘๒๘ นางบุญญา  สุนันทชัยกุล 

 ๑๘๒๙ นางบุญทิพย์  ทองเพชร 

 ๑๘๓๐ นางบุญน้อม  ไกรยา 

 ๑๘๓๑ นางสาวบุญน า  กลิ่นนิรันดร์ 

 ๑๘๓๒ นางบุญพริ้ง  จรรยพรพงศ์ 

 ๑๘๓๓ นางบุญมี  หัตตะโสภา 

 ๑๘๓๔ นางสาวบุญยรัตน์  ศรีอาวัชนาการ 

 ๑๘๓๕ นางบุญเยี่ยม  สุทธิพงศ์เกียรติ 

 ๑๘๓๖ นางบุญศรี  พันธ์พิริยะ 

 ๑๘๓๗ นางบุณยาพร  พันธิตพงษ์ 

 ๑๘๓๘ นางบุปผชาติ  พวงจันทร์ 

 ๑๘๓๙ นางสาวบุศณี  มุจรินทร์ 

 ๑๘๔๐ นางบุศย์รินทร์  สิทธิภาจิรสกุล 

 ๑๘๔๑ นางบุศรินทร์  เขียนแม้น 

 ๑๘๔๒ นางบุษกร  บุญด าเนิน 

 ๑๘๔๓ นางสาวบุษกร  ปัญญาวรกุล 

 ๑๘๔๔ นางบุษกร  พุ่มภักดี 

 ๑๘๔๕ นางสาวบุษบา  จิรกิตตยากร 

 ๑๘๔๖ นางบุษบา  พริบไหว 

 ๑๘๔๗ นางบุษบา  ภู่วัฒนา 



 หน้า   ๒๑๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๘๔๘ นางบุษบา  วงค์พิมล 

 ๑๘๔๙ นางบุษยมาส  ข าพรมราช 

 ๑๘๕๐ นางบุษยา  จันทรสุกรี 

 ๑๘๕๑ นางสาวบุหลัน  เปลี่ยนไธสง 

 ๑๘๕๒ นางเบญจพร  อินทกรอุดม 

 ๑๘๕๓ นางเบญจพรรณ  สมภักดี 

 ๑๘๕๔ นางสาวเบญจมาศ  หวาจ้อย 

 ๑๘๕๕ นางสาวเบญจมาส  สือพัฒธิมา 

 ๑๘๕๖ นางสาวเบญจรัตน์  พ่อชมภู 

 ๑๘๕๗ นางเบญจวรรณ  กอบกู้วิทยา 

 ๑๘๕๘ นางเบญจวรรณ  นครพัฒน์ 

 ๑๘๕๙ นางเบญจวรรณ  ปิ่นศรศักดิ์ 

 ๑๘๖๐ นางสาวปณิตา  แซ่เจีย 

 ๑๘๖๑ นางสาวปนัดดา  ตรีสุวรรณ 

 ๑๘๖๒ นางปนัดดา  มณีทิพย์ 

 ๑๘๖๓ นางสาวปนิตา  ธีรสฤษกุล 

 ๑๘๖๔ นางประกาย  สุทธธง 

 ๑๘๖๕ นางสาวประกายดาว  จิตต์ประเสริฐ 

 ๑๘๖๖ นางสาวประจวบ  วงศ์มณีโรจน์ 

 ๑๘๖๗ นางประณีตศิลป์  เชาวน์ลักษณ์สกุล 

 ๑๘๖๘ นางประทุมพร  ณ วรรณมา 

 ๑๘๖๙ นางประนอม  ฤดี 

 ๑๘๗๐ นางประพิม  เขมะประสิทธิ์ 

 ๑๘๗๑ นางประเพ็ญศรี  เนตรไลย์ 

 ๑๘๗๒ นางสาวประไพ  ตันประเสริฐ 

 ๑๘๗๓ นางประไพ  บรรณทอง 

 ๑๘๗๔ นางประไพ  ศรีแก้ว 

 ๑๘๗๕ นางประไพพิศ  วิสิษฐยุทธศาสตร์ 

 ๑๘๗๖ นางสาวประภัสสร  คณะรัฐ 

 ๑๘๗๗ นางประภัสสร  เจริญนาม 

 ๑๘๗๘ นางประภัสสร  นาวเหนียว 

 ๑๘๗๙ นางประภัสสร  บุญอยู่ 

 ๑๘๘๐ นางประภา  แก้วพวง 

 ๑๘๘๑ นางประภา  ช่วยเกิด 

 ๑๘๘๒ นางประภา  นัครา 

 ๑๘๘๓ นางประภา  ราชา 

 ๑๘๘๔ นางประภารัตน์  สามลเกียรติ 

 ๑๘๘๕ นางประภาวดี  นุชนนทรี 

 ๑๘๘๖ นางประยงค์ศรี  ค าประพันธ์ 

 ๑๘๘๗ นางปราณี  เกษรสันติ์ 

 ๑๘๘๘ นางปราณี  งามชื่น 

 ๑๘๘๙ นางปราณี  ฉายศิริ 

 ๑๘๙๐ นางปราณี  เชิงเทิน 

 ๑๘๙๑ นางปราณี  บุญเกิด 

 ๑๘๙๒ นางสาวปราณี  พระโรจน์ 

 ๑๘๙๓ นางสาวปราณี  ลักขณาภิชนชัช 

 ๑๘๙๔ นางปราณี  ลัคนาจันทโชติ 

 ๑๘๙๕ นางปราณี  สืบสาย 

 ๑๘๙๖ นางปราณี  สุขรวย 

 ๑๘๙๗ นางปราณีต  ลาภหลาย 



 หน้า   ๒๑๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๘๙๘ นางปรานอม  เรืองโชติเสถียร 

 ๑๘๙๙ นางปรารถนา  ลีนะศิริมากุล 

 ๑๙๐๐ นางปรารถนา  วัชรานุรักษ์ 

 ๑๙๐๑ นางปริญดา  เรืองวัฒนะโชติ 

 ๑๙๐๒ นางปรีดา  พัฒนกุล 

 ๑๙๐๓ นางปรีดา  สาราลักษณ์ 

 ๑๙๐๔ นางปรีนันท์  อภัยสวัสดิ์ 

 ๑๙๐๕ นางสาวปรียดา  แจ้งประดิษฐ์ 

 ๑๙๐๖ นางปรียา  ภาชนะพรรณ 

 ๑๙๐๗ นางปรียานุช  เชิดชูเหล่า 

 ๑๙๐๘ นางสาวปฤษณา  เปล่งอารมณ์ 

 ๑๙๐๙ นางสาวปวีณา  วิจักษณ์ประเสริฐ 

 ๑๙๑๐ นางปัชชุดา  สุดแสง 

 ๑๙๑๑ นางสาวปัญจพร  หริ่งรอด 

 ๑๙๑๒ นางปัญจรัตน์  พจนพิมล 

 ๑๙๑๓ นางปัญจะ  อินทรทัศน์ 

 ๑๙๑๔ นางสาวปัญญดา  ทิพยะวัฒน์ 

 ๑๙๑๕ นางปัณณภัส  รักสกุลนิตย์ 

 ๑๙๑๖ นางสาวปัทมา  ตัณฑวิวัฒน์ 

 ๑๙๑๗ นางปัทมา  ทองใบ 

 ๑๙๑๘ นางปัทมา  บุญถนอม 

 ๑๙๑๙ นางสาวปัทมา  โมลี 

 ๑๙๒๐ นางปัทมา  รติปาณ 

 ๑๙๒๑ นางปัทมา  วงศ์นคร 

 ๑๙๒๒ นางปัทมา  หะมะ 

 ๑๙๒๓ นางปาจรีย์  อารีย์รบ 

 ๑๙๒๔ นางปานทิพย์  พงษ์พัฒนะ 

 ๑๙๒๕ นางปาริชาต  คเชนทร์ชาติ 

 ๑๙๒๖ นางสาวปาริชาติ  ติระวัฒน์ 

 ๑๙๒๗ นางสาวปาริชาติ  นิยมทอง 

 ๑๙๒๘ นางสาวปิญากรณ์  ค าผอง 

 ๑๙๒๙ นางสาวปิติภัสสร์  หย่ าวิไล 

 ๑๙๓๐ นางปิยดา  พลหนองหลวง 

 ๑๙๓๑ นางสาวปิยธิดา  พูนพัฒนปรีชา 

 ๑๙๓๒ นางปิยนันท์  อภิวันทนกุล 

 ๑๙๓๓ นางปิยนาถ  แก้วบัวพันธ์ 

 ๑๙๓๔ นางปิยนาถ  แก้วมาก 

 ๑๙๓๕ นางปิยนาถ  บุณฑริก 

 ๑๙๓๖ นางปิยพร  ผดุงวงศ์ 

 ๑๙๓๗ นางปิยฤดี  ฉายแสงมงคล 

 ๑๙๓๘ นางสาวปิยวะดี  ลีฬหะบ ารุง 

 ๑๙๓๙ นางสาวปิยะชนก  แก้วเพ็ง 

 ๑๙๔๐ นางปิยะนุช  อัศวตรีรัตนกุล 

 ๑๙๔๑ นางสาวปิยะวดี  สร้อยทอง 

 ๑๙๔๒ นางสาวปิยะวรรณ  กุวลัยรัตน์ 

 ๑๙๔๓ นางสาวปิยะวรรณ  เชี่ยวธนะกุล 

 ๑๙๔๔ นางปียาณี  จิตเจนสุวรรณ 

 ๑๙๔๕ นางสาวปุณยนุช  สนามทอง 

 ๑๙๔๖ นางสาวเปมิกา  คชายุทธเดช 

 ๑๙๔๗ นางเปล่งฉวี  สกนธรัตน์ 



 หน้า   ๒๑๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๙๔๘ นางผกากรอง  พันธุ์ไพโรจน์ 

 ๑๙๔๙ นางสาวผกาพร  ชมภูใบ 

 ๑๙๕๐ นางสาวผกามาศ  เพชรพงศ์ 

 ๑๙๕๑ นางผ่องปิ่น  มณฑารักษ์ 

 ๑๙๕๒ นางสาวผ่องพรรณ  ถนอมศรีมงคล 

 ๑๙๕๓ นางผ่องพรรณ  บุญป้อง 

 ๑๙๕๔ นางผ่องศรี  หนูทวน 

 ๑๙๕๕ นางผ่องศรี  อุทธวัง 

 ๑๙๕๖ นางผาณิต  สุขจิตต์ 

 ๑๙๕๗ นางสาวผานิตา  พงษ์เศวต 

 ๑๙๕๘ นางผาสุข  สุวรรณจิตต์ 

 ๑๙๕๙ นางผาสุข  อาวรณ์ 

 ๑๙๖๐ นางสาวเผอิญ  ณ พัทลุง 

 ๑๙๖๑ นางสาวฝนแก้ว  เบ็ญจมาศ 

 ๑๙๖๒ นางสาวพงศ์ลดา  รักษาขันธ์ 

 ๑๙๖๓ นางสาวพจนา  รุ่งรัตน์ 

 ๑๙๖๔ นางสาวพจนีย์  บ ารุงชีพ 

 ๑๙๖๕ นางพชรพร  ครองยุทธ 

 ๑๙๖๖ นางสาวพนมพร  ศิลาพันธ์ 

 ๑๙๖๗ นางสาวพนิดา  กาวิน า 

 ๑๙๖๘ นางพนิดา  ฉันทชัยวัฒน์ 

 ๑๙๖๙ นางพยอม  มณีพฤกษ์ 

 ๑๙๗๐ นางสาวพยอม  วอนเพียร 

 ๑๙๗๑ นางพยอม  อุดมค า 

 ๑๙๗๒ นางสาวพยุง  ศรีล้วน 

 ๑๙๗๓ นางพเยาว์  ประจันนวล 

 ๑๙๗๔ นางพรจิต  พร้อมเพราะ 

 ๑๙๗๕ นางสาวพรจิตร  ถนอมกิตติ 

 ๑๙๗๖ นางสาวพรชนิดา  แก้วเปี้ย 

 ๑๙๗๗ นางพรทิพย์  ขุนวิเศษ 

 ๑๙๗๘ นางพรทิพย์  คนึงบุตร 

 ๑๙๗๙ นางพรทิพย์  ทาหว่างกัน 

 ๑๙๘๐ นางสาวพรทิพย์  เนินริมหนอง 

 ๑๙๘๑ นางพรทิพย์  บุญกันทะ 

 ๑๙๘๒ นางสาวพรทิพย์  มงคลสวัสดิ์ 

 ๑๙๘๓ นางพรทิพย์  รักณรงค์ 

 ๑๙๘๔ นางพรทิพย์  แสงสง่า 

 ๑๙๘๕ นางสาวพรทิพา  ศุภราศรี 

 ๑๙๘๖ นางพรธิดา  ชื่นบาน 

 ๑๙๘๗ นางพรธิภา  ทองสุก 

 ๑๙๘๘ นางพรปณิธาน  สมเจริญวัฒนา 

 ๑๙๘๙ นางพรปวีณ์  ธนเศรษฐ์ชูชื่น 

 ๑๙๙๐ นางสาวพรพรรณ  คล้ายสุบรรณ 

 ๑๙๙๑ นางสาวพรพรรณ  นิลประสาท 

 ๑๙๙๒ นางพรพิชญ์  พรหมพันธ์ใจ 

 ๑๙๙๓ นางสาวพรพิมล  รัตนสุวรรณ์ 

 ๑๙๙๔ นางสาวพรพิศ  ตรีบุพชาติสกุล 

 ๑๙๙๕ นางพรเพ็ญ  ประชาภิญโญ 

 ๑๙๙๖ นางสาวพรเพ็ญ  เรืองสุขอุดม 

 ๑๙๙๗ นางพรรณทิพย์  ไพบูลย์ 



 หน้า   ๒๑๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๙๙๘ นางสาวพรรณราย  ศรีสุวรรณ 

 ๑๙๙๙ นางพรรณี  เจนวิถีสุข 

 ๒๐๐๐ นางพรรณี  มงคลศิริ 

 ๒๐๐๑ นางพรรณี  มีหนัก 

 ๒๐๐๒ นางพรรณี  วัฒนอุไร 

 ๒๐๐๓ นางพรรณี  สุรินทชัย 

 ๒๐๐๔ นางพรรณี  แสงอินทร์ 

 ๒๐๐๕ นางสาวพรรัตน์  โชคบันดาลสกุล 

 ๒๐๐๖ นางพรศรี  สิงคะปะ 

 ๒๐๐๗ นางพรศิลป์  อุปนันท์ 

 ๒๐๐๘ นางสาวพรสวรรค์  สมเชื้อ 

 ๒๐๐๙ นางพรสุข  โอสถาพงษ์กาญจน์ 

 ๒๐๑๐ นางพรหทัย  บุญมีเย็น 

 ๒๐๑๑ นางสาวพรหมพร  สินพรหม 

 ๒๐๑๒ นางสาวพรหมศิริ  อ าไพ 

 ๒๐๑๓ นางสาวพลอยรุ้ง  โกมลเวชกุล 

 ๒๐๑๔ นางพวงผกา  สุริวรรณ 

 ๒๐๑๕ นางพวงพันธ์  วุฒิยาสกุล 

 ๒๐๑๖ นางสาวพวงเพชร  ทองเปิ่ง 

 ๒๐๑๗ นางพวงเพชร  ปราบพล 

 ๒๐๑๘ นางพวงเพ็ญ  ศรีเมือง 

 ๒๐๑๙ นางสาวพวงรัตน์  ยมนา 

 ๒๐๒๐ นางสาวพะเยาว์  ด่านปรีดา 

 ๒๐๒๑ นางพัชรา  ถาวระ 

 ๒๐๒๒ นางพัชรา  บ ารุงสงฆ์ 

 ๒๐๒๓ นางสาวพัชรา  เสถียรพักตร์ 

 ๒๐๒๔ นางสาวพัชราวดี  ศรีดาพันธ์ 

 ๒๐๒๕ นางพัชรินทร์  เดชธราดล 

 ๒๐๒๖ นางสาวพัชรินทร์  ภูมชาติ 

 ๒๐๒๗ นางพัชรินทร์  มณี 

 ๒๐๒๘ นางพัชรินทร์  วีระรักษ์เดชา 

 ๒๐๒๙ นางสาวพัชรินทร์  ศิริรักษ์ 

 ๒๐๓๐ นางสาวพัชรี  กิตติธาร 

 ๒๐๓๑ นางพัชรี  ค าธิตา 

 ๒๐๓๒ นางสาวพัชรี  เงินตรา 

 ๒๐๓๓ นางสาวพัชรี  ด ารงสุนทรชัย 

 ๒๐๓๔ นางสาวพัชรี  ปันค า 

 ๒๐๓๕ นางพัชรี  มะรุมดี 

 ๒๐๓๖ นางสาวพัชรี  มาบุญญานนท์ 

 ๒๐๓๗ นางพัชรี  ฤทธิสุนทร 

 ๒๐๓๘ นางพัชรี  ศรานุรักษ์ 

 ๒๐๓๙ นางพัชรีกร  อักษรถึง 

 ๒๐๔๐ นางพัชรีย์  ยิ้มขาวผ่อง 

 ๒๐๔๑ นางพัฒนาพร  กล่อมสุนทร 

 ๒๐๔๒ นางพัฒนี  แก้วนาวี 

 ๒๐๔๓ นางพัทชรี  ฉลาดคิด 

 ๒๐๔๔ นางพัทธนันท์  พูลละเอียด 

 ๒๐๔๕ นางพันธ์ฉวี  สุขบัติ 

 ๒๐๔๖ นางสาวพันธ์ทอง  ค าบุศย์ 

 ๒๐๔๗ นางพัลยุภา  ภาวงศ์ 



 หน้า   ๒๑๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๐๔๘ นางพัลลภา  รัตนเพียร 

 ๒๐๔๙ นางพาศนา  บุณยะมาน 

 ๒๐๕๐ นางพิกุล  แซ่ปัง 

 ๒๐๕๑ นางพิกุล  มุกดาประเสริฐ 

 ๒๐๕๒ นางพิชญา  สุวรรณชาติ 

 ๒๐๕๓ นางพิณวดี  พานทอง 

 ๒๐๕๔ นางพิทยา  ภาโสม 

 ๒๐๕๕ นางพิทยา  สิริรัตนไพฑูรย์ 

 ๒๐๕๖ นางสาวพินโญ  หงษ์ยิ้ม 

 ๒๐๕๗ นางสาวพิมฉวี  จันทร์เพ็ญ 

 ๒๐๕๘ นางพิมพ์  อินลอย 

 ๒๐๕๙ นางสาวพิมพกานต์  บุญทัน 

 ๒๐๖๐ นางพิมพกานต์  พรหมทา 

 ๒๐๖๑ นางพิมพ์ใจ  เหลืองอ่อน 

 ๒๐๖๒ นางพิมพ์ฉวี  เกตุปลั่ง 

 ๒๐๖๓ นางสาวพิมพ์พงศ์  ว่องตระกูล 

 ๒๐๖๔ นางพิมพรรณ  สมบัติเจริญไทย 

 ๒๐๖๕ นางพิมพ์ลออ  ช่วยประดิษฐ์ 

 ๒๐๖๖ นางพิมพ์วรา  อัครเธียรสิน 

 ๒๐๖๗ นางสาวพิมล  เกิดมงคล 

 ๒๐๖๘ นางพิมลพร  คุปติพงศ์กุล 

 ๒๐๖๙ นางพิมลรัตน์  ชื่นบาน 

 ๒๐๗๐ นางพิรญาณ์  ปาสุวรรณ 

 ๒๐๗๑ นางสาวพิศมัย  จ้ายหนองบัว 

 ๒๐๗๒ นางพิศมัย  เมธีกุล 

 ๒๐๗๓ นางพิศวง  สว่างวัฒนา 

 ๒๐๗๔ นางสาวพิสมัย  ฉายแสง 

 ๒๐๗๕ นางสาวพิสมัย  ภิรมย์ไกรภักดิ์ 

 ๒๐๗๖ นางสาวพิสมัย  ศิริรักษ์ 

 ๒๐๗๗ นางพีรดาพัฒน์  พงษ์ศิริ 

 ๒๐๗๘ นางพีรนุช  เจียมกูล 

 ๒๐๗๙ นางพีระนันท์  แก้วสุกใส 

 ๒๐๘๐ นางสาวพูลทรัพย์  วัชระคุปต์ 

 ๒๐๘๑ นางเพชรฎา  ห้วยเรไร แอชตัน 

 ๒๐๘๒ นางเพชรดา  พัฒนทอง 

 ๒๐๘๓ นางสาวเพชรดี  โอฬารริกสุภัค 

 ๒๐๘๔ นางสาวเพ็ชรน้อย  ศรีผุดผ่อง 

 ๒๐๘๕ นางเพชรรัตน์  กิจสนาโยธิน 

 ๒๐๘๖ นางเพ็ชรรัตน์  ใจเมือง 

 ๒๐๘๗ นางเพ็ชรัตน์  ตั้งตระกูลพงศ์ 

 ๒๐๘๘ นางเพชรา  ค าแย้ม 

 ๒๐๘๙ นางเพ็ญใจ  สุขเจริญ 

 ๒๐๙๐ นางเพ็ญนภา  ประวัติวงศ์ 

 ๒๐๙๑ นางสาวเพ็ญประกาย  สร้อยค า 

 ๒๐๙๒ นางสาวเพ็ญวดี  สกลกิติวัฒน์ 

 ๒๐๙๓ นางเพ็ญศรี  ข าฤทธิ์ 

 ๒๐๙๔ นางเพ็ญศรี  แคนยุกต์ 

 ๒๐๙๕ นางเพ็ญศรี  ตรามีคุณ 

 ๒๐๙๖ นางสาวเพ็ญศรี  สิริวรารมย์ 

 ๒๐๙๗ นางเพ็ญศรี  หว่านล้อม 



 หน้า   ๒๒๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๐๙๘ นางเพ็ญศิริ  อัตถาวงศ์ 

 ๒๐๙๙ นางเพ็ญสกุล  ปิ่นสุวรรณ 

 ๒๑๐๐ นางสาวเพทัย  เกียรติชูสกุล 

 ๒๑๐๑ นางสาวเพริศพจี  โพธินิมิตร์ 

 ๒๑๐๒ นางเพลินจิตร  แซกวานิช 

 ๒๑๐๓ นางเพลินจิตร  ธาราเสาวรภย์ 

 ๒๑๐๔ นางเพียงเพ็ญ  สร้อยสุวรรณ 

 ๒๑๐๕ นางสาวเพียงเพ็ญ  สุขุตมตันติ 

 ๒๑๐๖ นางสาวแพร  จิตตินันทน์ 

 ๒๑๐๗ นางไพจิตร  จรเกตุ 

 ๒๑๐๘ นางสาวไพทิพย์  เหลืองเรืองรอง 

 ๒๑๐๙ นางไพรวัลย์  พรมที 

 ๒๑๑๐ นางไพลิน  โกเฮง 

 ๒๑๑๑ นางภคมน  เก็งธรรม 

 ๒๑๑๒ นางภรกัญ  วงษ์สาคร 

 ๒๑๑๓ นางภัทรภร  ติยสถาพร 

 ๒๑๑๔ นางภัทรา  ชุนพงษ์ทอง 

 ๒๑๑๕ นางภัทรา  ฤชุวรารักษ์ 

 ๒๑๑๖ นางสาวภัทราพร  คล่องแคล่ว 

 ๒๑๑๗ นางภัทราภรณ์  วิชัยดิษฐ 

 ๒๑๑๘ นางสาวภัทรี  ปิ่นแก้ว 

 ๒๑๑๙ นางภัสรี  อิทธิอภิรักษ์ 

 ๒๑๒๐ นางสาวภารดี  เจิมพิพัฒน์ 

 ๒๑๒๑ นางสาวภาสินี  คงเพ็ชร์ 

 ๒๑๒๒ นางสาวภิญญดา  แก้วปลั่ง 

 ๒๑๒๓ นางสาวภิรมย์ธีรา  โคตรจักร 

 ๒๑๒๔ นางสาวมณฑรัตน์  ด ารงสกุล 

 ๒๑๒๕ นางมณฑา  ภู่ห้อย 

 ๒๑๒๖ นางมณฑาทิพย์  รุ่งศิลป์ 

 ๒๑๒๗ นางสาวมณฑิกา  แก้วทองค า 

 ๒๑๒๘ นางมณี  ธาดาบดินทร์ 

 ๒๑๒๙ นางมณี  นันทรัตน์กุล 

 ๒๑๓๐ นางมณี  ผลภาษี 

 ๒๑๓๑ นางมณีรัตน์  อนันต์ธนวณิช 

 ๒๑๓๒ นางมณีวรรณ  ตั้งขจรศักดิ์ 

 ๒๑๓๓ นางมธุวดี  อิงศิโรรัตน์ 

 ๒๑๓๔ นางมนณัฐ  บุญมาก 

 ๒๑๓๕ นางมนนัทธ  ธาราเวชรักษ์ 

 ๒๑๓๖ นางสาวมนพัทธ์  สิริพัชรมณฑ์ 

 ๒๑๓๗ นางมนัญญา  คงทวี 

 ๒๑๓๘ นางมนัสนันท์  นิตย์เกษม 

 ๒๑๓๙ นางมนัสศรี  ไพบูลย์ศิริ 

 ๒๑๔๐ นางมยุรี  จันทร์โท 

 ๒๑๔๑ นางมยุรี  ลาภบุญผล 

 ๒๑๔๒ นางมยุรี  วรคนอง 

 ๒๑๔๓ นางสาวมยุรี  สร้อยศรีสวัสดิ์ 

 ๒๑๔๔ นางมยุรี  แสงอุทัยวณิชกุล 

 ๒๑๔๕ นางมยุรี  เหมือนเดช 

 ๒๑๔๖ นางมยุรี  เหล็กค า 

 ๒๑๔๗ นางมยุรี  เอี่ยมเจริญ 



 หน้า   ๒๒๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๑๔๘ นางมรกต  ภัทรพงศ์สินธุ์ 

 ๒๑๔๙ นางมลฤดี  สัตยาพร 

 ๒๑๕๐ นางสาวมลิวัลย์  จิระวิโรจน์ 

 ๒๑๕๑ นางมะลิ  จันทร์ยาง 

 ๒๑๕๒ นางมะลิ  โพธิ์บาย 

 ๒๑๕๓ นางสาวมะลิพร  ร่มเกตุ 

 ๒๑๕๔ นางมะลิวรรณ  พรเงิน 

 ๒๑๕๕ นางมัณฑนา  นิลสนธิ 

 ๒๑๕๖ นางสาวมัทนา  สมบัติวัฒนาเวศ 

 ๒๑๕๗ นางสาวมันทนา  สุวรรณมาโจ 

 ๒๑๕๘ นางมัลลิกา  ช่วยคูณ 

 ๒๑๕๙ นางสาวมัลลิกา  ลุนจักร์ 

 ๒๑๖๐ นางมาฆะ  กิตติธรกุล 

 ๒๑๖๑ นางมานิตา  แวดีซา 

 ๒๑๖๒ นางสาวมานิสา  เจริญทอง 

 ๒๑๖๓ นางมาเยือน  สุขสุวรรณ 

 ๒๑๖๔ นางสาวมารดี  ศิริพัฒน์ 

 ๒๑๖๕ นางสาวมารยาท  ทองอินทราช 

 ๒๑๖๖ นางมารศรี  ปิ่นสุวรรณ์ 

 ๒๑๖๗ นางมาริสา  ผลไพร 

 ๒๑๖๘ นางมารียา  ปัตยะบุตร 

 ๒๑๖๙ นางสาวมาเรียม  เจตนจันทร์ 

 ๒๑๗๐ นางมาลัย  พัฒนา 

 ๒๑๗๑ นางสาวมาลี  แข็งขัน 

 ๒๑๗๒ นางสาวมาลี  เตชพรรุ่ง 

 ๒๑๗๓ นางมาลี  วัฒนวิกย์กรรม์ 

 ๒๑๗๔ นางมาลีรัตน์  อ่ าทอง 

 ๒๑๗๕ นางมิ่งขวัญ  เพชรชนะ 

 ๒๑๗๖ นางมุกดา  ชาเทพ 

 ๒๑๗๗ นางสาวมุกดา  แซ่เตีย 

 ๒๑๗๘ นางมุทิตา  ชมภูศรี 

 ๒๑๗๙ นางเมธาวินี  ขุมทอง 

 ๒๑๘๐ นางสาวยลจิต  บุตรเวทย์ 

 ๒๑๘๑ นางยุพดี  จินดาพงษ์ 

 ๒๑๘๒ นางสาวยุพยงค์  เตชัย 

 ๒๑๘๓ นางยุพเรศ  ไฝ่ทอง 

 ๒๑๘๔ นางยุพา  สุทธิมนัส 

 ๒๑๘๕ นางสาวยุพา  อินถาบุตร 

 ๒๑๘๖ นางสาวยุพาพรรณ  จารัตน์ 

 ๒๑๘๗ นางยุพารัตน์  จุลรัตน์ 

 ๒๑๘๘ นางยุพิน  กอศรี 

 ๒๑๘๙ นางสาวยุพิน  งามดี 

 ๒๑๙๐ นางยุพิน  ตันอนุชิตติกุล 

 ๒๑๙๑ นางสาวยุพิน  น าปูนศักดิ์ 

 ๒๑๙๒ นางยุพิน  บุญปถัมภ์ 

 ๒๑๙๓ นางยุพิน  ฟอนฟัก 

 ๒๑๙๔ นางสาวยุพิน  ห้วยโรงใต้ 

 ๒๑๙๕ นางยุภาพร  หอมจันทร์ 

 ๒๑๙๖ นางยุวดี  ลีฬหาวงศ์ 

 ๒๑๙๗ นางยุวเรศ  เสนาธรรม 



 หน้า   ๒๒๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๑๙๘ นางยูไฮดา  นิแฮ 

 ๒๑๙๙ นางสาวเยาวดี  มณีทรัพย์ 

 ๒๒๐๐ นางเยาวพา  จันทรบุตร 

 ๒๒๐๑ นางเยาวภา  จันทร์เหมือน 

 ๒๒๐๒ นางสาวเยาวรักษ์  จูตระกูล 

 ๒๒๐๓ นางเยาวรัตน์  ปัญญาพืช 

 ๒๒๐๔ นางเยาวราภรณ์  ยืนยงค์ 

 ๒๒๐๕ นางสาวเยาวเรศ  กิตติธเนศวร 

 ๒๒๐๖ นางสาวเยาวเรศ  เอื้ออารีเลิศ 

 ๒๒๐๗ นางเยาวลักษณ์  ทองอ่อน 

 ๒๒๐๘ นางเยาวลักษณ์  พงษ์นุ่มกุล 

 ๒๒๐๙ นางเยาวลักษณ์  เมณฑกานุวงษ์ 

 ๒๒๑๐ นางเยาวลักษณ์  หอมวิเศษวงศา 

 ๒๒๑๑ นางเยาวลักษณ์  อุณหสุทธิยานนท์ 

 ๒๒๑๒ นางสาวรจนา  จักรเมธากุล 

 ๒๒๑๓ นางรจนี  ฮอพานิชวัฒน์ 

 ๒๒๑๔ นางรติวัน  พิสัยพันธ์ 

 ๒๒๑๕ นางสาวรพิพรรณ  กลัดเนียม 

 ๒๒๑๖ นางสาวรพิพรรณ  กาญจนะ 

 ๒๒๑๗ นางร่มฉัตร  คุณรักษ์ 

 ๒๒๑๘ นางสาวรมณี  พูลเกิด 

 ๒๒๑๙ นางร่มแพร  ศิริโสภณ 

 ๒๒๒๐ นางรวงทอง  ภาคยัง 

 ๒๒๒๑ นางสาวรศนา  ศาสน์พิสุทธิกุล 

 ๒๒๒๒ นางรสริน  วรรณจีรวิไล 

 ๒๒๒๓ นางรสลิน  สมสมัย 

 ๒๒๒๔ นางรสวันต์  วศินสังวร 

 ๒๒๒๕ นางรสสุคนธ์  ศุภวโรดม 

 ๒๒๒๖ นางสาวรอซ๊ะ  โอะหวัง 

 ๒๒๒๗ นางสาวระเบียบ  ค าเขียน 

 ๒๒๒๘ นางระเบียบ  วงศ์วิวัฒน์ธนะ 

 ๒๒๒๙ นางระพีพร  เกิดวิชัย 

 ๒๒๓๐ นางสาวระพีพรรณ  กิวัฒนา 

 ๒๒๓๑ นางระยอง  สุทธิ 

 ๒๒๓๒ นางสาวรักชนก  เจนวิริยะกุล 

 ๒๒๓๓ นางรัชฎาพร  ประสงค์ 

 ๒๒๓๔ นางรัชนี  จันทะมล 

 ๒๒๓๕ นางรัชนี  ตาเดอิน 

 ๒๒๓๖ นางรัชนี  บ ารุงสุนทร 

 ๒๒๓๗ นางรัชนี  มุณีแก้ว 

 ๒๒๓๘ นางสาวรัชนี  เมืองพูล 

 ๒๒๓๙ นางรัชนีกร  พรหมเมศร์ 

 ๒๒๔๐ นางสาวรัชนีพร  พันแสง 

 ๒๒๔๑ นางสาวรัชนีวรรณ  มูลศาสตร์ 

 ๒๒๔๒ นางรัชนีวัลย์  รักเกียรติเผ่า 

 ๒๒๔๓ นางสาวรัฎฐากร  แสงเทียนทอง 

 ๒๒๔๔ นางรัดดา  โสจะยะพันธุ์ 

 ๒๒๔๕ นางรัตน์ติยา  สันติสถาพร 

 ๒๒๔๖ นางรัตน์สินี  จิรธนา 

 ๒๒๔๗ นางรัตนา  จันทร 



 หน้า   ๒๒๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๒๔๘ นางสาวรัตนา  ไชยฟองศรี 

 ๒๒๔๙ นางรัตนา  ตรีสาร 

 ๒๒๕๐ นางสาวรัตนา  ทรัพย์ประเสริฐ 

 ๒๒๕๑ นางรัตนา  เนินลพ 

 ๒๒๕๒ นางสาวรัตนา  ปทุมบาล 

 ๒๒๕๓ นางสาวรัตนา  หุ่นภู่ 

 ๒๒๕๔ นางรัตนาภรณ์  ปาลีนิเวศ 

 ๒๒๕๕ นางรัตนาภรณ์  ยนต์ตระกูล 

 ๒๒๕๖ นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริจันทร์ 

 ๒๒๕๗ นางรัตนาวลี  พิบูลนิยม 

 ๒๒๕๘ นางรัศมี  ชาติด ารงค์ 

 ๒๒๕๙ นางสาวราตรี  แฉล้มภักดิ์ 

 ๒๒๖๐ นางสาวราตรี  ทองค า 

 ๒๒๖๑ นางราตรี  นิลสัมฤทธิ์ 

 ๒๒๖๒ นางราตรี  วจีสัจจะ 

 ๒๒๖๓ นางราตรี  หาทรัพย์ 

 ๒๒๖๔ นางรานี  หงษ์สถิตย์ 

 ๒๒๖๕ นางสาวราศรี  คันธีสาร 

 ๒๒๖๖ นางร าพึง  นุ่มสารพัดนึก 

 ๒๒๖๗ นางสาวรินนิภา  สวนสุข 

 ๒๒๖๘ นางรื่นฤดี  เรณูหอม 

 ๒๒๖๙ นางสาวรุ่งทิพย์  บุญล่ าสัน 

 ๒๒๗๐ นางสาวรุ่งทิวา  หมอกมาเมิน 

 ๒๒๗๑ นางสาวรุ่งนภา  ดาบพลอ่อน 

 ๒๒๗๒ นางรุ่งนภา  มาลารัตน์ 

 ๒๒๗๓ นางสาวรุ่งพร  ภู่สุวรรณ์ 

 ๒๒๗๔ นางสาวรุ้งเพชร  แสงจันทร์ 

 ๒๒๗๕ นางรุ้งรังษี  วงศ์อนันต์ 

 ๒๒๗๖ นางสาวรุ่งลัดดา  ทับทิมทอง 

 ๒๒๗๗ นางรุ่งอรุณ  ไพรัชเวชภัณฑ์ 

 ๒๒๗๘ นางรุ่งอรุณ  เหลืองพิพัฒน์ 

 ๒๒๗๙ นางรุจิรา  เข็มเพ็ชร 

 ๒๒๘๐ นางสาวรุจิรา  หวังมั่น 

 ๒๒๘๑ นางรุจิราลักขณ์  พรหมเมือง 

 ๒๒๘๒ นางรุจี  จ าปาดวง 

 ๒๒๘๓ นางสาวรุจีพร  เพ็ญศรี 

 ๒๒๘๔ นางเรณู  เดชมา 

 ๒๒๘๕ นางสาวเรวดี  ภู่พัฒนะกูล 

 ๒๒๘๖ นางเรืองศิริ  ไกรคง 

 ๒๒๘๗ นางสาวเรืองศิริ  วงศาระ 

 ๒๒๘๘ นางเรือนทอง  ใหม่อารินทร์ 

 ๒๒๘๙ นางฤดี  แก้วค าไสย์ 

 ๒๒๙๐ นางลดา  พรหมพิทักษ์ 

 ๒๒๙๑ นางสาวลดารัตน์  วณิชยานันต์ 

 ๒๒๙๒ นางสาวลดาวัลย์  ชัยสุขสันต์ 

 ๒๒๙๓ นางลดาวัลย์  ทวดอาจ 

 ๒๒๙๔ นางลดาวัลย์  พิเศษ 

 ๒๒๙๕ นางลดาวัลย์  สุวรรณ์ 

 ๒๒๙๖ นางละมัย  สิทธิโรจน์ 

 ๒๒๙๗ นางละมิตร์  ปึกขาว 



 หน้า   ๒๒๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๒๙๘ นางละมุล  คงเพชร 

 ๒๒๙๙ นางละออ  วิรัตน์ชยางกูร 

 ๒๓๐๐ นางละอองนวล  อิสระธานันท์ 

 ๒๓๐๑ นางสาวละเอียด  ทองใบ 

 ๒๓๐๒ นางลักขณา  ผิวเหลือง 

 ๒๓๐๓ นางสาวลักขณา  วงศ์ศิริ 

 ๒๓๐๔ นางสาวลักขณา  อุ้ยจิรากุล 

 ๒๓๐๕ นางลักษณา  ว่องประทานพร 

 ๒๓๐๖ นางสาวลักษมี  ออสวัสดิ์ 

 ๒๓๐๗ นางลัคณา  สฤษดิ์ไพศาล 

 ๒๓๐๘ นางลัคนา  นาอุดม 

 ๒๓๐๙ นางสาวลัดดา  จามพัฒน์ 

 ๒๓๑๐ นางลัดดา  เจียนพันธ์ 

 ๒๓๑๑ นางลัดดา  บุบผาวาสน์ 

 ๒๓๑๒ นางสาวลัดดา  พงษ์เผือก 

 ๒๓๑๓ นางสาวลัดดา  ภัทราพรนันท์ 

 ๒๓๑๔ นางลัดดา  ลาภศิริอนันต์กุล 

 ๒๓๑๕ นางลัดดา  อัตโสภณ 

 ๒๓๑๖ นางลัดดา  อุปพงษ์ 

 ๒๓๑๗ นางสาวลัดดาวัลย์  ปลอดฤทธิ์ 

 ๒๓๑๘ นางลาวัณย์  โชติพันธุ์ 

 ๒๓๑๙ นางสาวลาวัณย์  เพชรค า 

 ๒๓๒๐ นางล าดวน  ผลดี 

 ๒๓๒๑ นางล าดวน  ศรีขาว 

 ๒๓๒๒ นางล าพูน  อิงคภากร 

 ๒๓๒๓ นางล ายอง  บัวทิพย์ 

 ๒๓๒๔ นางล าใย  บุตรศรี 

 ๒๓๒๕ นางล าใย  เวชทรัพย์ 

 ๒๓๒๖ นางสาวเลิศพร  เรืองสุขอุดม 

 ๒๓๒๗ นางวชิรญา  ศรีอาริยภักดี 

 ๒๓๒๘ นางวชิรา  เจริญสุทธิกุล 

 ๒๓๒๙ นางวณิชยา  วันไชยธนวงศ์ 

 ๒๓๓๐ นางสาววนิดา  เคนทองดี 

 ๒๓๓๑ นางวนิดา  ไวกิตติพงษ์ 

 ๒๓๓๒ นางวนิดา  สมบัติศรี 

 ๒๓๓๓ นางวนิดา  แสนพุก 

 ๒๓๓๔ นางสาววรกมล  บุราณสาร 

 ๒๓๓๕ นางวรกัญญา  กรินทราทันต์ 

 ๒๓๓๖ นางวรญา  สุวรรณโน 

 ๒๓๓๗ นางสาววรนัดดา  ศรีสุพรรณ 

 ๒๓๓๘ นางสาววรนาฏ  จันทร์ขจร 

 ๒๓๓๙ นางวรพรรณ  ถมยา 

 ๒๓๔๐ นางวรรณ์จนา  ปิ่นเฉลียว 

 ๒๓๔๑ นางสาววรรณดี  ศุภวงศานนท์ 

 ๒๓๔๒ นางสาววรรณทนี  เพชรทอง 

 ๒๓๔๓ นางสาววรรณนภา  ด่านธนวานิช 

 ๒๓๔๔ นางวรรณนิภา  สิทธิราช 

 ๒๓๔๕ นางวรรณพร  เอกะกุล 

 ๒๓๔๖ นางวรรณภรณ์  นิลพานิช 

 ๒๓๔๗ นางสาววรรณระวี  อัคนิจ 



 หน้า   ๒๒๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๓๔๘ นางวรรณวิมล  กิตติดิลกกุล 

 ๒๓๔๙ นางวรรณสตรี  รัตนลัมภ์ 

 ๒๓๕๐ นางวรรณา  แก้วศรีสังข์ 

 ๒๓๕๑ นางสาววรรณา  จิระนภากุล 

 ๒๓๕๒ นางวรรณา  สาริยาชีวะ 

 ๒๓๕๓ นางวรรณา  เหมือนกู้ 

 ๒๓๕๔ นางวรรณี  พู่เจริญ 

 ๒๓๕๕ นางวรรณี  มานะกิจศิริสุทธิ 

 ๒๓๕๖ นางสาววรรณี  อุ่ยสกุล 

 ๒๓๕๗ นางวรลักษณ์  ฆ้องวงษ์ 

 ๒๓๕๘ นางวรลักษณ์  สรุจิก าจรวัฒนะ 

 ๒๓๕๙ นางสาววรวรรณ  คุโณทัย 

 ๒๓๖๐ นางวรากร  ประดับกูล 

 ๒๓๖๑ นางวรางค์ฉัตร  อารายะตระกูลลิขิต 

 ๒๓๖๒ นางวรางคณา  ธุวะค า 

 ๒๓๖๓ นางสาววรางคณา  อินทโลหิต 

 ๒๓๖๔ นางสาววราภร  คุปติศาสตร์ 

 ๒๓๖๕ นางวราภรณ์  จีนเจนกิจ 

 ๒๓๖๖ นางวราภรณ์  วรรณโท 

 ๒๓๖๗ นางวราภรณ์  ศรีนครา 

 ๒๓๖๘ นางวราภรณ์  สุวรรณกูฏ 

 ๒๓๖๙ นางวราลักษณ์  รามดิษฐ์ 

 ๒๓๗๐ นางสาววรุณณี  แซ่ตัง 

 ๒๓๗๑ นางสาววรุณี  วงศ์นาถ 

 ๒๓๗๒ นางวลัยพร  ภูวัฒนวิโรจน์ 

 ๒๓๗๓ นางวลีทิพย์  สุดแสวง 

 ๒๓๗๔ นางวลีย์  ไกรพจน์ 

 ๒๓๗๕ นางสาววลีรัตน์  ไกรโกศล 

 ๒๓๗๖ นางวไลพร  ปักเคระกา 

 ๒๓๗๗ นางสาววไลพร  โรจน์สง่า 

 ๒๓๗๘ นางวไลภรณ์  เจนถาวร 

 ๒๓๗๙ นางวสนันทน์  แสนใจงามวรภัทร์ 

 ๒๓๘๐ นางวัชราพันธ์  หิรัญ 

 ๒๓๘๑ นางวัชราภรณ์  ชัชวรัตน์ 

 ๒๓๘๒ นางวัชรินทร์  ไชยถา 

 ๒๓๘๓ นางวัชรี  แก้วสา 

 ๒๓๘๔ นางวัชรี  มงคลพร 

 ๒๓๘๕ นางสาววัชรี  เอี่ยมอิ่มส าราญ 

 ๒๓๘๖ นางวัฒนา  เภทพ่อค้า 

 ๒๓๘๗ นางวัฒนา  วิสิทธิโชค 

 ๒๓๘๘ นางวัฒนาภรณ์  กระจ่างจิตร์ 

 ๒๓๘๙ นางวันดี  แจ้งยอดสุข 

 ๒๓๙๐ นางวันดี  แย้มสังข์ 

 ๒๓๙๑ ร้อยต ารวจโทหญิง วันดี  วิสุทธิ์สิริ 

 ๒๓๙๒ นางสาววันทกานต์  วงศ์วิกรม 

 ๒๓๙๓ นางสาววันทนา  คุมพสาโน 

 ๒๓๙๔ นางวันทนา  จารุปราโมทย์ 

 ๒๓๙๕ นางวันทนี  ชัยเกียรติยศ 

 ๒๓๙๖ นางสาววันทิพย์  อุทยางกูร 

 ๒๓๙๗ นางวันนูริมะห์  ดิษฐาภินันท์ 



 หน้า   ๒๒๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๓๙๘ นางสาววันเพ็ญ  ช้างเชื้อ 

 ๒๓๙๙ นางวันเพ็ญ  นาคา 

 ๒๔๐๐ นางวันเพ็ญ  บินตะคุ 

 ๒๔๐๑ นางวันเพ็ญ  วรามิตร 

 ๒๔๐๒ นางสาววันเพ็ญ  เส้นศูนย์ 

 ๒๔๐๓ นางสาววันเพ็ญ  เสียงลือชา 

 ๒๔๐๔ นางสาววัลภา  จิรเสงี่ยมกุล 

 ๒๔๐๕ นางวัลภา  จีนลอย 

 ๒๔๐๖ นางวัลลิกา  แก้วสุริยา 

 ๒๔๐๗ นางวัสนา  ศรีวิชัย 

 ๒๔๐๘ นางสาววารีรัตน์  แสนเสนาะ 

 ๒๔๐๙ นางสาววารุณี  เสี่ยงบุญ 

 ๒๔๑๐ นางวารุณีย์  มีแสง 

 ๒๔๑๑ นางวาสนา  งามการ 

 ๒๔๑๒ นางวาสนา  ฉายศรี 

 ๒๔๑๓ นางวาสนา  ทองประเสริฐ 

 ๒๔๑๔ นางวาสนา  น้อยสะอาด 

 ๒๔๑๕ นางวาสนา  พันธุ์สุข 

 ๒๔๑๖ นางวาสนา  ยูโซะ 

 ๒๔๑๗ นางวาสนา  สายเสมา 

 ๒๔๑๘ นางสาววาสนา  อุปสาร 

 ๒๔๑๙ นางวาสนา  เอี่ยมจ ารัส 

 ๒๔๒๐ นางวิจิตรา  แพงขะ 

 ๒๔๒๑ นางวิภัสรา  นานาศรีรัตน์ 

 ๒๔๒๒ นางวิภัสรา  บรรลือ 

 ๒๔๒๓ นางวิภา  ค าแหงพล 

 ๒๔๒๔ นางสาววิภา  อาจสารี 

 ๒๔๒๕ นางวิภาดา  ช้างแก้ว 

 ๒๔๒๖ นางสาววิภาดา  ศุภสุวรรณกุล 

 ๒๔๒๗ นางสาววิภาดา  สุดาวรรณศักดิ์ 

 ๒๔๒๘ นางวิภาพร  จักษุพา 

 ๒๔๒๙ นางวิภาพร  เลาวกุล 

 ๒๔๓๐ นางวิภาพร  เสตะจันทน์ 

 ๒๔๓๑ นางวิภาพร  อิทธิกุล 

 ๒๔๓๒ นางวิภารัตน์  วรหาร 

 ๒๔๓๓ นางวิมล  กัลย์ธนสรณ์ 

 ๒๔๓๔ นางวิมล  ปาณะวงษ์ 

 ๒๔๓๕ นางวิมล  เลาหภิชาติชัย 

 ๒๔๓๖ นางวิมล  แสงอุทัย 

 ๒๔๓๗ นางสาววิมลศรี  ตะโฉ 

 ๒๔๓๘ นางวิยดา  ล้อมทอง 

 ๒๔๓๙ นางวิยะดา  คงเพชร 

 ๒๔๔๐ นางสาววิรัตติยา  ป้อมสุวรรณ 

 ๒๔๔๑ นางสาววิลาวรรณ  จันจร 

 ๒๔๔๒ นางวิลาวรรณ  อัศวสุดสาคร 

 ๒๔๔๓ นางสาววิลาวัณย์  พงศาปาน 

 ๒๔๔๔ นางสาววิลาวัล  ผลพลอย 

 ๒๔๔๕ นางสาววิลาวัลย์  เหลืองช่อสิริ 

 ๒๔๔๖ นางสาววิลาวัลย์  อัธยาจิรกูล 

 ๒๔๔๗ นางวิลาวัลย์  เอี่ยมสอาด 



 หน้า   ๒๒๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๔๔๘ นางวิลาสินี  เกตุพันธุ์ 

 ๒๔๔๙ นางสาววิลาสินี  ศรีเดช 

 ๒๔๕๐ นางวิไลรัตน์  โรจนสกุล 

 ๒๔๕๑ นางวิไลลักษณ์  โกมลจันทร์ 

 ๒๔๕๒ นางสาววิไลลักษณ์  จ่าพันธ์นา 

 ๒๔๕๓ นางวิไลลักษณ์  ทิวากรกฎ 

 ๒๔๕๔ นางวิไลลักษณ์  เลิศเมธากุล 

 ๒๔๕๕ นางวิไลลักษณ์  วัฒนวิเชียร 

 ๒๔๕๖ นางวิไลวรรณ  ทุมวงษ์ 

 ๒๔๕๗ นางวิไลวรรณ  เนาวเศรษฐ์ 

 ๒๔๕๘ นางสาววิไลวรรณ  ประโยชน์ 

 ๒๔๕๙ นางวิไลวรรณ  สโมสร 

 ๒๔๖๐ นางวิไลวรรณ  สาครินทร์ 

 ๒๔๖๑ นางวิไลวรรณ  แสงธรรม 

 ๒๔๖๒ นางสาววิศรณีย์  เสภู่ 

 ๒๔๖๓ นางวีรวรรณ  ยศสิทธางกูร 

 ๒๔๖๔ นางวีรวรรณ  รุจิจนากุล 

 ๒๔๖๕ นางวีรวรรณ  เสถียรกาล 

 ๒๔๖๖ นางวุฒิพร  พรหมราษฎร์ 

 ๒๔๖๗ นางแววดาว  บัวประเสริฐยิ่ง 

 ๒๔๖๘ นางศกลรัตน์  บุญยอด 

 ๒๔๖๙ นางศจี  พานวัน 

 ๒๔๗๐ นางศณิษา  ตันประเสริฐ 

 ๒๔๗๑ นางศนิพร  พรมพิทักษ์ 

 ๒๔๗๒ นางศรัจจันทร์  อุดมแก้วกาญจน์ 

 ๒๔๗๓ นางศรัญญา  จิรธนานันท์ 

 ๒๔๗๔ นางสาวศราวัณ  พอกเพิ่มดี 

 ๒๔๗๕ นางสาวศรินทร  เชื้อช่าง 

 ๒๔๗๖ นางสาวศรินทิพย์  ปิติวัฒน์สกุล 

 ๒๔๗๗ นางสาวศริษา  ร่มไทรทอง 

 ๒๔๗๘ นางศรีกัลยา  คณานุรักษ์ 

 ๒๔๗๙ นางศรีจิตต์  ประสิทธิเมตต์ 

 ๒๔๘๐ นางศรีทุม  ค าดา 

 ๒๔๘๑ นางศรีธณา  ศรีทา 

 ๒๔๘๒ นางศรีนวล  เคลือบพ่วง 

 ๒๔๘๓ นางสาวศรีประกาณฑ์  สุภเทพ 

 ๒๔๘๔ นางสาวศรีพริ้ง  วาสินสันติ 

 ๒๔๘๕ นางศรีไพร  นาสัน 

 ๒๔๘๖ นางสาวศรีรัตน์  มากมาย 

 ๒๔๘๗ นางศรีวรรณ  เรืองวัฒนา 

 ๒๔๘๘ นางศรีวรรณ  สังวราภรณ์ 

 ๒๔๘๙ นางสาวศรีวรรณา  มานะทิวสน 

 ๒๔๙๐ นางศรีสมร  การ่อน 

 ๒๔๙๑ นางศรีสังวาลย์  เนตรอนงค์ 

 ๒๔๙๒ นางศรีสุดา  ปลั่งกลาง 

 ๒๔๙๓ นางศรีสุดา  วัชรอาภาไพบูลย์ 

 ๒๔๙๔ นางศรีสุดา  ศิลาโชติ 

 ๒๔๙๕ นางศรีสุพรรณ  นันทไพบูลย์ 

 ๒๔๙๖ นางสาวศรีสุพรรณ  วรรณเสริฐ 

 ๒๔๙๗ นางสาวศรีสุรางค์  ดวงประเสริฐ 



 หน้า   ๒๒๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๔๙๘ นางสาวศรีสุรีย์  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 

 ๒๔๙๙ นางศรุตา  สมตน 

 ๒๕๐๐ นางสาวศศิกร  นาคมณี 

 ๒๕๐๑ นางศศิขัณฑ์  คชศิลา 

 ๒๕๐๒ นางศศิธร  คงสกุล 

 ๒๕๐๓ นางศศิธร  ช่างสุวรรณ์ 

 ๒๕๐๔ นางสาวศศิธร  ช านาญผล 

 ๒๕๐๕ นางศศิธร  เบร็ทท์เนอร์ 

 ๒๕๐๖ นางสาวศศิธร  ศรีประดิษฐ 

 ๒๕๐๗ นางศศิธร  ศรีภูษณาพรรณ 

 ๒๕๐๘ นางสาวศศิธร  เหลือแย้ม 

 ๒๕๐๙ นางศศิพญงก์  ชินบุตร 

 ๒๕๑๐ นางศศิพร  โลจายะ 

 ๒๕๑๑ นางศศิภ์กาญจน์  ทองประเสริฐ 

 ๒๕๑๒ นางศศิมา  บุญเลิศ 

 ๒๕๑๓ นางสาวศศิวิมล  ชุตินันทกุล 

 ๒๕๑๔ นางศันสนีย์  ภัทรศรีวงษ์ชัย 

 ๒๕๑๕ นางศิรดา  ภูริวัฒนพงศ์ 

 ๒๕๑๖ นางศิริณา  ศรัทธาพิสิฐ 

 ๒๕๑๗ นางศิรินทร์  กรุงศรีเมือง 

 ๒๕๑๘ นางศิรินทร์  ยางทอง 

 ๒๕๑๙ นางศิรินทิพย์  ทองย้อย 

 ๒๕๒๐ นางศิริพร  จันทรนิมิ 

 ๒๕๒๑ นางสาวศิริพร  เจริญพงศ์นรา 

 ๒๕๒๒ นางศิริพร  เจริญพร 

 ๒๕๒๓ ร้อยต ารวจโทหญิง ศิริพร   

  เนตรพุกกณะ 

 ๒๕๒๔ นางศิริพร  ปาละวงศ์ 

 ๒๕๒๕ นางศิริพร  พุ่มมาก 

 ๒๕๒๖ นางศิริพร  ฤทธิสร 

 ๒๕๒๗ นางศิริพรรณ  กลีบจันทร์ 

 ๒๕๒๘ นางศิริรัตน์  ภู่ตันติกุล 

 ๒๕๒๙ นางศิริลักษณ์  โกวิทยานนท์ 

 ๒๕๓๐ นางศิริลักษณ์  พลละเอียด 

 ๒๕๓๑ นางศิริลักษณ์  วรรณละเอียด 

 ๒๕๓๒ นางศิริวรรณ  โกมลกวิน 

 ๒๕๓๓ นางศิริวรรณ  โชคชัยสิริ 

 ๒๕๓๔ นางศิริวรรณ  ดิเรกโภค 

 ๒๕๓๕ นางศิริวรรณ  เที่ยงธรรม 

 ๒๕๓๖ นางสาวศิริวรรณ  ธนไพศาล 

 ๒๕๓๗ นางศิริวรรณ  พรมรุกขชาติ 

 ๒๕๓๘ นางศิริวรรณ  รักษาใจ 

 ๒๕๓๙ นางศิริวัลย์  ศรีประทีปบัณฑิต 

 ๒๕๔๐ นางศิริสุดา  อัญญะโพธิ์ 

 ๒๕๔๑ นางศุภกร  ศิริบุรี 

 ๒๕๔๒ นางศุภจรีย์  เมืองสุริยา 

 ๒๕๔๓ นางสาวศุภดี  หยูด้วง 

 ๒๕๔๔ นางสาวศุภพิชญ์  ญาณโสภณ 

 ๒๕๔๕ นางศุภมิตร  ปรีติเขมรัตน์ 

 ๒๕๔๖ นางศุภร  ถิ่นแก้ว 



 หน้า   ๒๒๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๕๔๗ นางสาวศุภลักษณ์  ค าทอง 

 ๒๕๔๘ นางศุภลักษณ์  มิ่งไทยสงค์ 

 ๒๕๔๙ นางสาวศุภลักษณ์  ละอองเพชร 

 ๒๕๕๐ นางศุภลักษณ์  อิ่นแก้ว 

 ๒๕๕๑ นางสาวศุภวัลย์  รักมาก 

 ๒๕๕๒ นางสาวสกาวเดือน  น าแสงกุล 

 ๒๕๕๓ นางสกาวรัตน์  โรจนวานิช 

 ๒๕๕๔ นางสกุลรัตน์  ประเสริฐผล 

 ๒๕๕๕ นางสาวสถาพร  ชูประสูติ 

 ๒๕๕๖ นางสาวสนทนา  มีสกุลถาวร 

 ๒๕๕๗ นางสนทรา  ปิ่นอนุสรณ์ 

 ๒๕๕๘ นางสนาน  นามสง่า 

 ๒๕๕๙ นางสมจิต  ยาใจ 

 ๒๕๖๐ นางสมจิตต์  จันทร์กูล 

 ๒๕๖๑ นางสาวสมจิตต์  วงศ์สุวรรณสิริ 

 ๒๕๖๒ นางสมจิตต์  วิเศษ 

 ๒๕๖๓ นางสมจิตร  เกิดทรัพย์ 

 ๒๕๖๔ นางสมจิตร  ทองสุขดี 

 ๒๕๖๕ นางสาวสมจิตร  ศรีเจริญวนะกิจ 

 ๒๕๖๖ นางสมใจ  อ่อนละเอียด 

 ๒๕๖๗ นางสาวสมใจ  อุดมพงศ์ลักขณา 

 ๒๕๖๘ นางสมถวิล  ค ามาบุตร 

 ๒๕๖๙ นางสมทรง  ไชยสุวรรณ์ 

 ๒๕๗๐ นางสาวสมทรง  พุ่มประเสริฐ 

 ๒๕๗๑ นางสมนึก  ใจอารีย์ 

 ๒๕๗๒ นางสาวสมบัติ  อึ้งเจริญทรัพย์ 

 ๒๕๗๓ นางสาวสมบูรณ์  ตันบรรจง 

 ๒๕๗๔ นางสมบูรณ์  อินสุพรรณ์ 

 ๒๕๗๕ นางสาวสมปอง  ทองศรี 

 ๒๕๗๖ นางสมพร  กิจสุวรรณรัตน์ 

 ๒๕๗๗ นางสมพร  นพคุณ 

 ๒๕๗๘ นางสมพร  บรรลุพันธุนาถ 

 ๒๕๗๙ นางสาวสมพร  มีทองแสน 

 ๒๕๘๐ นางสมพร  รอดจินดา 

 ๒๕๘๑ นางสมพร  สุรวัฒนกุล 

 ๒๕๘๒ นางสมพิศ  ศรีตันตนานนท์ 

 ๒๕๘๓ นางสมพิศ  สรเศรษฐวาณิช 

 ๒๕๘๔ นางสมรัก  ภูติยานันต์ 

 ๒๕๘๕ นางสาวสมรัก  โล่ห์วนิชชัย 

 ๒๕๘๖ นางสมลักษณ์  ตรีกาลนนท์ 

 ๒๕๘๗ นางส้มลิ้ม  เฟื่องมงคลวิทยา 

 ๒๕๘๘ นางสมศรี  จันทร์เทวี 

 ๒๕๘๙ นางสาวสมศรี  ฉันทสุวรรณกุล 

 ๒๕๙๐ นางสมศรี  ศิธราชู 

 ๒๕๙๑ นางสมสมัย  เวชสุทธานนท์ 

 ๒๕๙๒ นางสาวสมสวย  กาญจนสุวรรณ 

 ๒๕๙๓ นางสาวสมหมาย  โพคณารักษ์ 

 ๒๕๙๔ นางสาวสมอุษา  ศักดิ์หริรักษ์ 

 ๒๕๙๕ นางสรพรรณ  ณ นคร 

 ๒๕๙๖ นางสร้อยสน  ธาราสมบัติ 



 หน้า   ๒๓๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๕๙๗ นางสราวัลภ์  วรธรากุล 

 ๒๕๙๘ นางสลิลดา  มั่นคง 

 ๒๕๙๙ นางสาวสอลีห๊ะ  เล๊าะมะ 

 ๒๖๐๐ นางสัมพันธ์  สวนส าเนียง 

 ๒๖๐๑ นางสาคร  ใจพยอม 

 ๒๖๐๒ นางสาคร  ศิริกุล 

 ๒๖๐๓ นางสาวสาธิมน  ศิริสมบูรณ์เวช 

 ๒๖๐๔ นางสายทิพย์  ไชยรา 

 ๒๖๐๕ นางสาวสายพิณ  ศิลางาม 

 ๒๖๐๖ นางสาวสายพิน  สายศิริ 

 ๒๖๐๗ นางสาวสายพิมพ์  คงคุ้ม 

 ๒๖๐๘ นางสาวสายรุ้ง  นุสราพันธ์ 

 ๒๖๐๙ นางสายสม  รุจิพรรณ 

 ๒๖๑๐ นางสายสวาท  เด่นดวงใจ 

 ๒๖๑๑ นางสายสัมพันธ์  ชะอุ่ม 

 ๒๖๑๒ นางสาวสายสุรี  เสรีวัฒนา 

 ๒๖๑๓ นางสายัณ  อยู่สงค์ 

 ๒๖๑๔ นางสาวสาริณี  พันธ์สวัสดิ์ 

 ๒๖๑๕ นางสาวิกา  ศรีมงคล 

 ๒๖๑๖ นางสาวิตรี  วิษณุโยธิน 

 ๒๖๑๗ นางสาวิตรี  สุวณิชชากุล 

 ๒๖๑๘ นางสาวิตรี  เสนามนตรี 

 ๒๖๑๙ นางสาหร่าย  ศรีนวล 

 ๒๖๒๐ นางส ารวม  บูรณปรีชายุทธ 

 ๒๖๒๑ นางส ารวย  นาดี 

 ๒๖๒๒ นางส ารอง  พิทักษ์พล 

 ๒๖๒๓ นางส าราญ  แพงน้อย 

 ๒๖๒๔ นางสินีนาฏ  สุขอุบล 

 ๒๖๒๕ นางสินีนาถ  สุริยกาญจน์ 

 ๒๖๒๖ นางสาวสิริญญา  งามกาละ 

 ๒๖๒๗ นางสาวสิรินทร  วิบูลชัย 

 ๒๖๒๘ นางสิรินาถ  จงรักษ์ 

 ๒๖๒๙ นางสาวสิรินาถ  มีเจริญ 

 ๒๖๓๐ นางสิรินารถ  สกุลมา 

 ๒๖๓๑ นางสาวสิริพร  วงษ์ศรีทอง 

 ๒๖๓๒ นางสิริพรรณ  โชติกมาศ 

 ๒๖๓๓ นางสิริพรรณ  ธีระกาญจน์ 

 ๒๖๓๔ นางสิริมา  วิไลลักษณ์ 

 ๒๖๓๕ นางสาวสิริมา  แสงสุวรรณ 

 ๒๖๓๖ นางสาวสิริรัตน์  เกตุเสม 

 ๒๖๓๗ นางสิริรัตน์  เจริญสวรรค์ 

 ๒๖๓๘ นางสาวสิริรัตน์  มิตรเจริญถาวร 

 ๒๖๓๙ นางสิริรัตน์  ลิมกุล 

 ๒๖๔๐ นางสิริรัตน์  วีระเศรษฐกุล 

 ๒๖๔๑ นางสาวสิรีธร  นิมิตวิไล 

 ๒๖๔๒ นางสุกฤษฎ์ิตาภัค  ชอบงาม 

 ๒๖๔๓ นางสุกัญญา  ทองชัยประสิทธิ์ 

 ๒๖๔๔ นางสุกัญญา  น าชัยทศพล 

 ๒๖๔๕ นางสุกัญญา  สัตถาผล 

 ๒๖๔๖ นางสุกัญญา  สาระถี 



 หน้า   ๒๓๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๖๔๗ นางสาวสุกัญญา  หังสพฤกษ์ 

 ๒๖๔๘ นางสุกัลยา  ธนกิจจารุ 

 ๒๖๔๙ นางสุกานดา  สุจิตรธรรมคุณ 

 ๒๖๕๐ นางสุขสม  เอื้ออริยกุล 

 ๒๖๕๑ นางสุขะจิต  สุขพันธุ์ 

 ๒๖๕๒ นางสุคนธ์ทิพย์  ศรีจันทร์ 

 ๒๖๕๓ นางสุจิตรา  ก่อกิจไพศาล 

 ๒๖๕๔ นางสาวสุจิตรา  นิลเลิศ 

 ๒๖๕๕ นางสุจิตรา  ปาณธูป 

 ๒๖๕๖ นางสาวสุจิตรา  อินทุดม 

 ๒๖๕๗ นางสาวสุจิตรา  อุยถาวรยิ่ง 

 ๒๖๕๘ นางสุจินดา  เพชรมั่ง 

 ๒๖๕๙ นางสุจินดา  เรืองจันทร์ 

 ๒๖๖๐ นางสาวสุจินดา  ฤกษ์วลีกุล 

 ๒๖๖๑ นางสุจินดา  สร้อยเพชรเกษม 

 ๒๖๖๒ นางสุชาดา  คล้ายอุดม 

 ๒๖๖๓ นางสุชาดา  เจริญชีวะกุล 

 ๒๖๖๔ นางสุชาดา  ฑีฆายุพันธุ์ 

 ๒๖๖๕ นางสาวสุชาดา  อโณทยานนท์ 

 ๒๖๖๖ นางสาวสุชาตา  วิภวกานต์ 

 ๒๖๖๗ นางสุณี  กิติศรีวรพันธ์ 

 ๒๖๖๘ นางสาวสุดใจ  ฉัตรโชคไพศาล 

 ๒๖๖๙ นางสาวสุดใจ  ตั้งประดิษฐ์ 

 ๒๖๗๐ นางสาวสุดใจ  ศรีสงค์ 

 ๒๖๗๑ นางสาวสุดา  วิไลเลิศ 

 ๒๖๗๒ นางสุดา  แสงแก้ว 

 ๒๖๗๓ นางสุดาจันทร์  วัชรกิตติ 

 ๒๖๗๔ นางสุดาชาติ  บุญวิชัย 

 ๒๖๗๕ นางสุดานี  บูรณเบญจเสถียร 

 ๒๖๗๖ นางสุดารัตน์  แก้วกาญจนารัตน์ 

 ๒๖๗๗ นางสาวสุดารัตน์  นเรนทร์พิทักษ์ 

 ๒๖๗๘ นางสุดารัตน์  วรรณสาร 

 ๒๖๗๙ นางสาวสุดารัตน์  สิริประภาพล 

 ๒๖๘๐ นางสุดาวดี  แก้วพิบูลย์ 

 ๒๖๘๑ นางสาวสุดาวดี  เอนก 

 ๒๖๘๒ นางสุดี  จารุพันธ์ 

 ๒๖๘๓ นางสาวสุติภรณ์  ณะช้อย 

 ๒๖๘๔ นางสุทธิดา  ผกากรอง 

 ๒๖๘๕ นางสาวสุทธินันท์  น้ าเพชร 

 ๒๖๘๖ นางสุทธิมา  หุ่นดี 

 ๒๖๘๗ นางสุทธิรัตน์  บานชื่น 

 ๒๖๘๘ นางสุทิยา  รักษ์นุ้ย 

 ๒๖๘๙ นางสาวสุทิวา  สุริยนต์ 

 ๒๖๙๐ นางสาวสุธรรมา  ตังควิเวชกุล 

 ๒๖๙๑ นางสุธา  วงศ์ภู่ดี 

 ๒๖๙๒ นางสุธาดา  ลาสอน 

 ๒๖๙๓ นางสาวสุธาทิพย์  อนันต์ 

 ๒๖๙๔ นางสุธาวัลย์  สัญจรดี 

 ๒๖๙๕ นางสุธิดา  รั้วมั่น 

 ๒๖๙๖ นางสาวสุธีพร  แสงรัตน์ 



 หน้า   ๒๓๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๖๙๗ นางสุธีรา  กังวานใจ 

 ๒๖๙๘ นางสาวสุธีรา  สร้อยสังวรณ์ 

 ๒๖๙๙ นางสุธีรา  เสนาสังข์ 

 ๒๗๐๐ นางสุนทราภรณ์  ชัยพรมมา 

 ๒๗๐๑ นางสุนทรี  เพ่ิมพูลสวัสดิ์ 

 ๒๗๐๒ นางสุนทรี  หาญเสมอ 

 ๒๗๐๓ นางสาวสุนทรีย์  ไกรวีระเดชาชัย 

 ๒๗๐๔ นางสุนทรียา  การดี 

 ๒๗๐๕ นางสุนันท์  วงษ์อยู่น้อย 

 ๒๗๐๖ นางสาวสุนันท์  สิงห์ทอง 

 ๒๗๐๗ นางสาวสุนันท์  แสงรังสี 

 ๒๗๐๘ นางสุนันทา  กาญจนพงศ์ 

 ๒๗๐๙ นางสุนันทา  แจ่มจ ารัส 

 ๒๗๑๐ นางสุนันทา  ชนะวรรณ์ 

 ๒๗๑๑ นางสุนันทา  ชัยงาม 

 ๒๗๑๒ นางสาวสุนันทา  ไชยาฟอง 

 ๒๗๑๓ นางสุนันทา  นันทน์มาโนชญ์ 

 ๒๗๑๔ นางสาวสุนันทา  เส็งมังสา 

 ๒๗๑๕ นางสุนิดา  แสงย้อย 

 ๒๗๑๖ นางสุนิตรา  ผดุง 

 ๒๗๑๗ นางสุนิศา  บุตรขุนทอง 

 ๒๗๑๘ นางสุนิสา  ภาณุประยูร 

 ๒๗๑๙ นางสุนิสา  มีแลบ 

 ๒๗๒๐ นางสุนิสา  สงจวง 

 ๒๗๒๑ นางสุนีย์  เนตรภิญโญ 

 ๒๗๒๒ นางสุนีย์  พงษ์โสภา 

 ๒๗๒๓ นางสุนีย์พร  รัตนอ าภา 

 ๒๗๒๔ นางสุนียา  ฤทธานนท์ 

 ๒๗๒๕ นางสุเนตรา  สุภาแสน 

 ๒๗๒๖ นางสุปราณี  ยะวิญชาญ 

 ๒๗๒๗ นางสาวสุปราณี  ยูโซ๊ะ 

 ๒๗๒๘ นางสุปราณี  สูงแข็ง 

 ๒๗๒๙ นางสุปรานี  ศรีพลาวงษ์ 

 ๒๗๓๐ นางสุปรีดา  ภิบาล 

 ๒๗๓๑ นางสุปรียา  เครือสาร 

 ๒๗๓๒ นางสาวสุปิน  สาระพันธ์ 

 ๒๗๓๓ นางสาวสุพจมาลย์  กิจฉวี 

 ๒๗๓๔ นางสุพรรณ  วงค์ตัน 

 ๒๗๓๕ นางสุพรรณ  สว่างแสง 

 ๒๗๓๖ นางสาวสุพรรณวดี  ภิญโญ 

 ๒๗๓๗ นางสุพรรณี  บุษมาโร 

 ๒๗๓๘ นางสุพรรณี  พัสดร 

 ๒๗๓๙ นางสาวสุพรรณี  ภิรมย์ไกรภักดิ์ 

 ๒๗๔๐ นางสุพรรณี  สินธ์ศิริมานะ 

 ๒๗๔๑ นางสุพรรณีย์  ค าจันทร์ 

 ๒๗๔๒ นางสุพราวดี  นนท์วรรณวงศ์ 

 ๒๗๔๓ นางสุพัตรา  คงจริง 

 ๒๗๔๔ นางสุพัตรา  ฉาไธสง 

 ๒๗๔๕ นางสุพัตรา  ตันไพบูลย์ 

 ๒๗๔๖ นางสาวสุพัตรา  ธรรมธิษฐาน 



 หน้า   ๒๓๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๗๔๗ นางสุพัตรา  เมฆพิรุณ 

 ๒๗๔๘ นางสาวสุพัตรา  สมจิตต์ 

 ๒๗๔๙ นางสุพัตรา  อยู่สุข 

 ๒๗๕๐ นางสาวสุพินดา  สาทรกิจ 

 ๒๗๕๑ นางสาวสุพินดา  สุทธานุรักษ์ 

 ๒๗๕๒ นางสุพิพัฒน์  พระยาลอ 

 ๒๗๕๓ นางสุเพ็ญ  พ่วงพงษ์ 

 ๒๗๕๔ นางสุเพียร  โภคทิพย์ 

 ๒๗๕๕ นางสุภลักษณ์  นันทวาสน์ 

 ๒๗๕๖ นางสุภวาร  มนิมนากร 

 ๒๗๕๗ นางสาวสุภัทรา  สามัง 

 ๒๗๕๘ นางสาวสุภา  หมดทุกข์ 

 ๒๗๕๙ นางสาวสุภางค์  จริภักดิ์ 

 ๒๗๖๐ นางสุภาณี  กิตติสารพงษ์ 

 ๒๗๖๑ นางสุภาณี  ส าราญกิจด ารงค์ 

 ๒๗๖๒ นางสาวสุภาตา  ทองสดายุ 

 ๒๗๖๓ นางสุภาพ  มากสุวรรณ์ 

 ๒๗๖๔ นางสุภาพร  แก้วใส 

 ๒๗๖๕ นางสุภาพร  ไชยะค า 

 ๒๗๖๖ นางสาวสุภาพร  รัตนธรรม 

 ๒๗๖๗ นางสาวสุภาพร  ศรีจักรวาลวงษ์ 

 ๒๗๖๘ นางสุภาพร  สุโพธิ์ 

 ๒๗๖๙ นางสุภาพร  หริ่มแก้ว 

 ๒๗๗๐ นางสุภาพร  อิ่มเจริญ 

 ๒๗๗๑ นางสาวสุภาพรรณ  จันสด 

 ๒๗๗๒ นางสุภาพรรณ  บุญสืบชาติ 

 ๒๗๗๓ นางสุภาพรรณ  ลวนานนท์ 

 ๒๗๗๔ นางสุภาภรณ์  เจริญปรุ 

 ๒๗๗๕ นางสุภารัตน์  ถิ่นหัวเตย 

 ๒๗๗๖ นางสุภารัตน์  ส าอางค์ศรี 

 ๒๗๗๗ นางสาวสุภาวดี  สมทรัพย์ 

 ๒๗๗๘ นางสาวสุภาวดี  หารวาระ 

 ๒๗๗๙ นางสุภาวรรณ  ชูแก้ว 

 ๒๗๘๐ นางสุภิดา  สุวรรณพันธ์ 

 ๒๗๘๑ นางสุมณฑา  กบิลพัตร 

 ๒๗๘๒ นางสุมนรัตน์  นีรพัฒนกุล 

 ๒๗๘๓ นางสุมา  เหมทัต 

 ๒๗๘๔ นางสุมาลินี  อ้นเกษม 

 ๒๗๘๕ นางสุมาลี  จรุงจิตตานุสนธิ์ 

 ๒๗๘๖ นางสุมาลี  ธรรมะ 

 ๒๗๘๗ นางสุมาลี  บุญญรัตน์ 

 ๒๗๘๘ นางสุมาลี  สุขใย 

 ๒๗๘๙ นางสุมาลี  หงษาวงศ์ 

 ๒๗๙๐ นางสุมาลี  อินตา 

 ๒๗๙๑ นางสาวสุมิตรา  จันทร์แยง 

 ๒๗๙๒ นางสาวสุมิตรา  ถานะสม 

 ๒๗๙๓ นางสุรพล  เตชะกฤตธีรธ ารง 

 ๒๗๙๔ นางสุรภีย์  อี๊ธงชัย 

 ๒๗๙๕ นางสาวสุรัถวดี  พกมณี 

 ๒๗๙๖ นางสาวสุรัสวดี  ไมตรีกุล 



 หน้า   ๒๓๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๗๙๗ นางสาวสุริยา  ซัง 

 ๒๗๙๘ นางสุริยา  หัวใจแก้ว 

 ๒๗๙๙ นางสุรีภรณ์  สีสิงห์ 

 ๒๘๐๐ นางสุรีย์  ลีลาธรรม 

 ๒๘๐๑ นางสุรีย์  ศรีบุรี 

 ๒๘๐๒ นางสุรีรัตน์  เก่งนาวา 

 ๒๘๐๓ นางสุรีรัตน์  ตุลยวณิชย์ 

 ๒๘๐๔ นางสาวสุรีรัตน์  ธาราศักดิ์ 

 ๒๘๐๕ นางสาวสุรีรัตน์  รัตนส าเนียง 

 ๒๘๐๖ นางสุรีรัตน์  อ๋องสกุล 

 ๒๘๐๗ นางสุวดี  ทองเพชร 

 ๒๘๐๘ นางสาวสุวดี  แสงข า 

 ๒๘๐๙ นางสุวรรณ  โคตรชุม 

 ๒๘๑๐ นางสุวรรณา  เจริญสวรรค์ 

 ๒๘๑๑ นางสาวสุวรรณา  แซ่อือ 

 ๒๘๑๒ นางสาวสุวรรณา  ธาดาพิพัฒน์ 

 ๒๘๑๓ นางสุวรรณา  สมถวิล 

 ๒๘๑๔ นางสุวรรณี  ชัยขวัญ 

 ๒๘๑๕ นางสุวรรณี  เต็งรัง 

 ๒๘๑๖ นางสุวรรณี  นาคพันธุ์ 

 ๒๘๑๗ นางสาวสุวรรณี  สิริเศรษฐภักดี 

 ๒๘๑๘ นางสุวรรณี  แสนสุข 

 ๒๘๑๙ นางสุวรีย์  เศรษฐวัฒน์บ ารุง 

 ๒๘๒๐ นางสุวะรา  ลิมป์สดใส 

 ๒๘๒๑ นางสาวสุวิมล  โพคะรัตน์ศิริ 

 ๒๘๒๒ นางสุห้วง  พันธ์ถาวรวงศ์ 

 ๒๘๒๓ นางเสริมทรง  จันทร์เพ็ญ 

 ๒๘๒๔ นางสาวเสริมสุข  คุณารัตน์ 

 ๒๘๒๕ นางเสาวคนธ์  บุญชัยแสน 

 ๒๘๒๖ นางสาวเสาวคนธ์  อัศวศรีสุวรรณ 

 ๒๘๒๗ นางเสาวนีย์  ดีวะลา 

 ๒๘๒๘ นางเสาวภา  เทพเสาร์ 

 ๒๘๒๙ นางเสาวรส  จันทมาศ 

 ๒๘๓๐ นางสาวเสาวลักษณ์  กองนิล 

 ๒๘๓๑ นางสาวเสาวลักษณ์  ร าเพยพล 

 ๒๘๓๒ นางสาวเสาวลักษณ์  เอี่ยมละออ 

 ๒๘๓๓ นางแสงจันทร์  วรรณศรี 

 ๒๘๓๔ นางสาวแสงเดือน  เทพรักษ์ 

 ๒๘๓๕ นางแสงเดือน  หลายวัฒนไพศาล 

 ๒๘๓๖ นางโสน  เรืองมั่นคง 

 ๒๘๓๗ นางโสภา  บ ารุงสุข 

 ๒๘๓๘ นางสาวโสภา  วังบุญคง 

 ๒๘๓๙ นางโสภิต  อุบล 

 ๒๘๔๐ นางสาวโสภี  ลักษโนวาท 

 ๒๘๔๑ นางสาวไสว  โกเฮง 

 ๒๘๔๒ นางสาวหทัยทิพย์  โชติรัตน์ 

 ๒๘๔๓ นางสาวหทัยนุช  ภู่เพ็ง 

 ๒๘๔๔ นางสาวหทัยรัตน์  สุนทรสุข 

 ๒๘๔๕ นางสาวหรรษา  สวยพริ้ง 

 ๒๘๔๖ นางสาวหฤทัย  คุโณทัย 



 หน้า   ๒๓๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๘๔๗ นางสาวหวานเพ็ญ  สาลี 

 ๒๘๔๘ นางสาวเหม่ยเสียน  พงศ์วิไลรัตน์ 

 ๒๘๔๙ นางแหน่งน้อย  สุขจันทร์ 

 ๒๘๕๐ นางอโณทัย  วีระพงษ์สุชาติ 

 ๒๘๕๑ นางสาวอโณทัย  อินทร์บัว 

 ๒๘๕๒ นางอธิชา  รุ่งศิริโรจน์ 

 ๒๘๕๓ นางอนงค์  ไทยเทศ 

 ๒๘๕๔ นางสาวอนงค์นาฎ  บุญรัตน์ 

 ๒๘๕๕ นางอนงค์เนตร  อิทธิปรัชญาบุญ 

 ๒๘๕๖ นางอนงรัตน์  เตียวิไล 

 ๒๘๕๗ นางอนัญญา  ไทยสูง 

 ๒๘๕๘ นางอนิลธิตา  พรมณี 

 ๒๘๕๙ นางอภัย  ศิริชัยสุทธิกร 

 ๒๘๖๐ นางสาวอภิญญา  เพ็ชรศรี 

 ๒๘๖๑ นางสาวอภิญญา  ฟักทองอยู่ 

 ๒๘๖๒ นางสาวอภิญญา  วงศ์เดช 

 ๒๘๖๓ นางอภิญญา  วิจิตรเศรษฐกุล 

 ๒๘๖๔ นางอภิญญารัตน์  แสวงเจริญ 

 ๒๘๖๕ นางสาวอมร  ทองรักษ์ 

 ๒๘๖๖ นางอมรรัตน์  จันทร์สุข 

 ๒๘๖๗ นางสาวอมรรัตน์  ตันติทิพย์พงศ์ 

 ๒๘๖๘ นางสาวอมรรัตน์  บุญศิริ 

 ๒๘๖๙ นางอมรรัตน์  ลิ่มเฮง 

 ๒๘๗๐ นางสาวอมรรัตน์  วิริยะประสพโชค 

 ๒๘๗๑ นางอมาวสี  กมลสุขยืนยง 

 ๒๘๗๒ นางสาวอมิตตา  จันทร์ชอุ่ม 

 ๒๘๗๓ นางอรชร  คนชุม 

 ๒๘๗๔ นางอรชร  ปอแก้ว 

 ๒๘๗๕ นางอรณต  วัฒนะ 

 ๒๘๗๖ นางอรทัย  เขินกลาง 

 ๒๘๗๗ นางอรทัย  ตันตยานนท์ 

 ๒๘๗๘ นางสาวอรทัย  ทองรื่น 

 ๒๘๗๙ นางอรทัย  พัฒนมงคล 

 ๒๘๘๐ นางสาวอรทัย  ศิลป์ประกอบ 

 ๒๘๘๑ นางอรทัย  อินทร์แก้ว 

 ๒๘๘๒ นางอรนงค์  สีหนาท 

 ๒๘๘๓ นางอรนุช  นรารักษ์ 

 ๒๘๘๔ นางอรพิน  เทอดอุดมธรรม 

 ๒๘๘๕ นางอรพิน  ภัทรกรสกุล 

 ๒๘๘๖ นางสาวอรพินท์  รัตโนภาส 

 ๒๘๘๗ นางอรพินธ์  บุญชะม้อย 

 ๒๘๘๘ นางอรวดี  วงษ์โสพนากุล 

 ๒๘๘๙ นางอรวรรณ  คณานุกูล 

 ๒๘๙๐ นางอรวรรณ  จิรชาญชัย 

 ๒๘๙๑ นางอรวรรณ  นิลศรี 

 ๒๘๙๒ นางสาวอรวรรณ  วัชชวัลคุ 

 ๒๘๙๓ นางสาวอรวรรณ  สุวรรณสิงห์ 

 ๒๘๙๔ นางอรสา  กะเหว่านาค 

 ๒๘๙๕ นางอรอนงค์  กลางนภา 

 ๒๘๙๖ นางอรอนงค์  เลื่องอรุณ 



 หน้า   ๒๓๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๘๙๗ นางอรอนงค์  วัฒนากูล 

 ๒๘๙๘ นางอรอนงค์  เหล่าตระกูล 

 ๒๘๙๙ นางอรอุมา  มะกรูดทอง 

 ๒๙๐๐ นางสาวอรัญญา  จูงใจจารุมาศ 

 ๒๙๐๑ นางอรัญญา  เชี่ยวรอบ 

 ๒๙๐๒ นางอรัญญา  สายพันธ์ 

 ๒๙๐๓ นางอริศรา  สามทอง 

 ๒๙๐๔ นางอรุณ  ดวงประสพสุข 

 ๒๙๐๕ นางสาวอรุณรัตน์  สุวรรณรัตน์ 

 ๒๙๐๖ นางสาวอรุณวรรณ  เชิดเกียรติเจริญ 

 ๒๙๐๗ นางสาวอรุณศรี  ทิพย์สมบัติ 

 ๒๙๐๘ นางสาวอรุณศรี  บุญมาศิริ 

 ๒๙๐๙ นางอรุณี  เกี้ยวฝั้น 

 ๒๙๑๐ นางอรุณี  นาประดิษฐ์ 

 ๒๙๑๑ นางสาวอลิษา  สุพรรณ 

 ๒๙๑๒ นางอวาทิพย์  แว 

 ๒๙๑๓ นางอ่อนน้อม  ธูปะวิโรจน์ 

 ๒๙๑๔ นางอ้อมใจ  สิทธิจ าลอง 

 ๒๙๑๕ นางสาวอังคณา  ขันทะ 

 ๒๙๑๖ นางสาวอังคณา  จรรยากุลวงศ์ 

 ๒๙๑๗ นางอังคณีย์  เลาหอารีดิลก 

 ๒๙๑๘ นางสาวอังคนา  กองแก้ว 

 ๒๙๑๙ นางอังสนา  ฉัตรรัตนแสง 

 ๒๙๒๐ นางอังสนา  มานิตพิศาลกุล 

 ๒๙๒๑ นางอังสนา  สุวรรณรัตน์ 

 ๒๙๒๒ นางสาวอัจฉรา  จิตรเพียรค้า 

 ๒๙๒๓ นางสาวอัจฉรา  ชัยสันติตระกูล 

 ๒๙๒๔ นางสาวอัจฉรา  ชูก าลัง 

 ๒๙๒๕ พันตรีหญิง อัจฉรา  ท้าวลา 

 ๒๙๒๖ นางสาวอัจฉรา  พวงสมบัติ 

 ๒๙๒๗ นางสาวอัจฉรา  พวงสายใจ 

 ๒๙๒๘ นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์ศิลป์ 

 ๒๙๒๙ นางสาวอัจฉรา  โรจน์ชาญชัยกุล 

 ๒๙๓๐ นางอัจฉรา  เอกธีรมงคล 

 ๒๙๓๑ นางสาวอัจฉราภรณ์  พรหมขุนทอง 

 ๒๙๓๒ นางอัจฉริยา  กาญจนสินิทธ์ 

 ๒๙๓๓ นางอัจฉริยา  สถิโรภาส 

 ๒๙๓๔ นางอัจฉรี  สารพัฒน์ 

 ๒๙๓๕ นางอัชรา  ยายอ 

 ๒๙๓๖ นางอัญชณา  แจ่มแสงทอง 

 ๒๙๓๗ นางสาวอัญชนา  ตันติวงศ์ 

 ๒๙๓๘ นางสาวอัญชลี  แก้วหมุด 

 ๒๙๓๙ นางสาวอัญชลี  คติอนุรักษ์ 

 ๒๙๔๐ นางอัญชลี  ครองบุญ 

 ๒๙๔๑ นางสาวอัญชลี  จันทร์สว่างภูวนะ 

 ๒๙๔๒ นางอัญชลี  ชคัตตรัย 

 ๒๙๔๓ นางอัญชลี  ปรีชาฤทธิรงค์ 

 ๒๙๔๔ นางสาวอัญชลี  ยู 

 ๒๙๔๕ นางอัญชลี  รีชัยพิชิตกุล 

 ๒๙๔๖ นางอัญชลี  เรืองเมือง 



 หน้า   ๒๓๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๙๔๗ นางสาวอัญชลี  ลัดดากลม 

 ๒๙๔๘ นางอัญชลี  ศศิวรรณพงศ์ 

 ๒๙๔๙ นางสาวอัญชลี  สูตรมงคล 

 ๒๙๕๐ นางอัญชลีพร  วุฒิเป๊ก 

 ๒๙๕๑ นางอัญชุลี  พิมพ์ประสานต์ 

 ๒๙๕๒ นางอัญชุลี  ศรีวัฒนพงศ์ 

 ๒๙๕๓ นางอัปษรศรี  ธนไพศาล 

 ๒๙๕๔ นางอัปสร  บุญยัง 

 ๒๙๕๕ นางอัปสร  สารสุวรรณ 

 ๒๙๕๖ นางอัมพร  ค้าไม้ 

 ๒๙๕๗ นางอัมพร  พรพงษ์สุริยา 

 ๒๙๕๘ นางสาวอัมพา  สุขสถาวรพันธุ์ 

 ๒๙๕๙ นางอัมพิกา  ขุนค้า 

 ๒๙๖๐ นางอัมราภัสร์  อรรถชัยวัจน์ 

 ๒๙๖๑ นางอัศนีย์  เตโชวิทวัสกุล 

 ๒๙๖๒ นางอัสนี  นาคาวงค์ 

 ๒๙๖๓ นางสาวอาจารี  ศิริ 

 ๒๙๖๔ นางอาจารีย์  สรเสริมสมบัติ 

 ๒๙๖๕ นางอาภรณ์  คงช่วย 

 ๒๙๖๖ นางสาวอาภรณ์  ถนัดค้า 

 ๒๙๖๗ นางอาภรณ์  ทองทิพย์ 

 ๒๙๖๘ นางอาภรณ์  วงษ์ภาษ 

 ๒๙๖๙ นางอาภา  รักษาพล 

 ๒๙๗๐ นางอาภาพรรณี  เขมวุฒิพงษ์ 

 ๒๙๗๑ นางอาภิสรา  วงศ์สละ 

 ๒๙๗๒ นางอารม  ธรรมกวินวงศ์ 

 ๒๙๗๓ นางอารยา  วรรณโพธิ์กลาง 

 ๒๙๗๔ นางอารี  ศุขแจ้ง 

 ๒๙๗๕ นางสาวอารีญา  ด่านผาทอง 

 ๒๙๗๖ นางอารีย์  เกิดสุข 

 ๒๙๗๗ นางอารีย์  แก้วมะค า 

 ๒๙๗๘ นางอารีย์  จันทรวิจิตร 

 ๒๙๗๙ นางอารีย์  เชื้อเดช 

 ๒๙๘๐ นางสาวอารีย์  เพ็ญสุวรรณ 

 ๒๙๘๑ นางอารีย์  ภูมิประเสริฐโชค 

 ๒๙๘๒ นางอารีย์  สังข์น้อย 

 ๒๙๘๓ นางอารีรัตน์  ศิริวัจนพร 

 ๒๙๘๔ นางอารีวรรณ์  พันธุ์ไพศาล 

 ๒๙๘๕ นางอารุณี  คชายั่งยืน 

 ๒๙๘๖ นางสาวอารุณี  นาคขุนทด 

 ๒๙๘๗ นางสาวอาลี  แซ่เจียว 

 ๒๙๘๘ นางอ านวย  วิวัฒนิวงศ์ 

 ๒๙๘๙ นางอ าพร  ไชยวงศ์ 

 ๒๙๙๐ นางสาวอ าพันธ์  สินนารายณ์ 

 ๒๙๙๑ นางอ าพันธุ์  พรมีศรี 

 ๒๙๙๒ นางอ าไพ  ไชยอามิตร 

 ๒๙๙๓ นางอ าไพ  ตันสกุล 

 ๒๙๙๔ นางสาวอ าภัย  อินดี 

 ๒๙๙๕ นางอิงอร  อนันตรังสี 

 ๒๙๙๖ นางอินทริยา  อินทพันธุ์ 



 หน้า   ๒๓๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๙๙๗ นางสาวอินทิรา  เจนสระคู 

 ๒๙๙๘ นางสาวอินทิรา  อมรวงศ์ 

 ๒๙๙๙ นางสาวอิ่มเอิบ  สุทธิวรรณ 

 ๓๐๐๐ นางสาวอุณาโลม  สุริยะฉันทนานนท์ 

 ๓๐๐๑ นางสาวอุดมพร  นันทฤทธิ์ 

 ๓๐๐๒ นางอุดมลักษณ์  รังสิยาภรณ์รัตน์ 

 ๓๐๐๓ นางสาวอุดมศรี  วงศ์บุญยกุล 

 ๓๐๐๔ นางสาวอุตส่าห์  สายศร 

 ๓๐๐๕ นางสาวอุทัยวรรณ  โยคนิตย์ 

 ๓๐๐๖ นางอุทุมพร  ทันตานนท์ 

 ๓๐๐๗ นางสาวอุทุมพร  มาลัยทอง 

 ๓๐๐๘ นางสาวอุทุมพร  วิเศษสิทธิ์ 

 ๓๐๐๙ นางอุ่นตา  ข้อเพชร 

 ๓๐๑๐ นางอุ่นเรือน  เจริญสวัสดิ์ 

 ๓๐๑๑ นางสาวอุบล  ทองช่วย 

 ๓๐๑๒ นางอุบล  สิงห์แก้ว 

 ๓๐๑๓ นางอุบลรัตน์  โดยพิลา 

 ๓๐๑๔ นางอุบลศรี  หาญเจริญกิจ 

 ๓๐๑๕ นางอุมาพร  รุ่งรัศมีทวีมานะ 

 ๓๐๑๖ นางสาวอุรชา  อ าไพพิศ 

 ๓๐๑๗ นางอุไร  พงษ์นิกร 

 ๓๐๑๘ เรืออากาศเอกหญิง อุไรรักษ์   

  เลี้ยววัฒนาสกุล 

 ๓๐๑๙ นางอุไรรัตน์  วุ้นประเสริฐ 

 ๓๐๒๐ นางสาวอุไรวรรณ  ไชยอุปละ 

 ๓๐๒๑ นางสาวอุไรวรรณ  ตระการกิจวิชิต 

 ๓๐๒๒ นางอุไรวรรณ  พวงสายใจ 

 ๓๐๒๓ นางสาวอุศิรา  กลัดจ านงค์ 

 ๓๐๒๔ นางอุษณีย์  สุขนิตย์ 

 ๓๐๒๕ นางอุษา  เบ็ญจลักษณ์ 

 ๓๐๒๖ นางอุษา  สุกรี 

 ๓๐๒๗ นางสาวอุสา  โทจ าปา 

 ๓๐๒๘ นางเอกรัฐ  เสรีรัตน์ 

 ๓๐๒๙ นางเอ็มไพร  บุญรินทร์ 

 ๓๐๓๐ นางเอมอร  เกตุศรี 

 ๓๐๓๑ นางเอมอร  เทียมสุวรรณเลิศ 

 ๓๐๓๒ นางเอมอร  บุตรแสงดี 

 ๓๐๓๓ นางเอมอร  ยอดรักษ์ 

 ๓๐๓๔ นางเอมอร  สุทธิสา 

 ๓๐๓๕ นางเอมอร  แสนดี 

 ๓๐๓๖ นางสาวโอปอล์  เสณีตันติกุล 

 ๓๐๓๗ นางฮามีเนาะ  สุดวิไล 

กรมการแพทย์ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายโกวิท  คัมภีรภาพ 

 ๒ นายภูพิงค์  เอกะวิภาต 

 ๓ นายวิทยา  ยินดีเดช 

 ๔ นายสมจิต  ศรีอุดมขจร 



 หน้า   ๒๓๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕ นายสมบูรณ์  ทรัพย์วงศ์เจริญ 

 ๖ นายสรศักดิ์  โล่ห์จินดารัตน์ 

 ๗ นายอดุลย์  บัณฑุกุล 

 ๘ นางวนิดา  ลิ้มพงศานุรักษ์ 

 ๙ นางสุนทรี  รัตนชูเอก 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกฤษฎา  ถมยาบัตร 

 ๒ นายกฤษณพงศ์  มโนธรรม 

 ๓ นายเฉลิมไทย  เอกศิลป์ 

 ๔ นายเฉลียว  พูลศิริปัญญา 

 ๕ นายชัยวุฒิ  ยศถาสุโรดม 

 ๖ นายณรงค์  อภิกุลวณิช 

 ๗ นายทัศนพงศ์  ไพรินทร์ 

 ๘ เรือเอก ธนรัตน์  ชุนงาม 

 ๙ นายธวัชชัย  กิระวิทยา 

 ๑๐ นายธิติ  อึ้งอารี 

 ๑๑ นายบุญจง  แซ่จึง 

 ๑๒ นายบุญส่ง  วนิชเวชารุ่งเรือง 

 ๑๓ นายพงศธร  ศุภอรรถกร 

 ๑๔ นายพรเอก  อภิพันธุ์ 

 ๑๕ นายพิชิต  นริพทะพันธุ์ 

 ๑๖ นายพินิจ  ศรีสุวรรณภรณ์ 

 ๑๗ นายพีระพัฒน์  มกรพงศ์ 

 ๑๘ นายมานัส  โพธาภรณ์ 

 ๑๙ นายล่ าซ า  ลักขณาภิชนชัช 

 ๒๐ นายวรพงษ์  ส าราญทิวาวัลย์ 

 ๒๑ พันต ารวจตรี วิชาญ  กาญจนถวัลย ์

 ๒๒ นายวิรัช  ทุ่งวชิรกุล 

 ๒๓ นายวิรัตน์  เตชะอาภรณ์กุล 

 ๒๔ นายสธน  บุญลิขิต 

 ๒๕ นายสมบัติ  ศรีสุวรรณภรณ์ 

 ๒๖ นายสมบูรณ์  ทศบวร 

 ๒๗ นายสมพงษ์  ตันจริยภรณ์ 

 ๒๘ นายสมภพ  แสงกิตติไพบูลย์ 

 ๒๙ นายสรายุทธ์  บุญชัยพานิชวัฒนา 

 ๓๐ นายสุพจน์  ตันติสุวณิชย์กุล 

 ๓๑ นายอดิศัย  ภัตตาตั้ง 

 ๓๒ นายอัครวุฒิ  วิริยเวชกุล 

 ๓๓ นายอุดม  ภู่วโรดม 

 ๓๔ นายเอนก  กนกศิลป์ 

 ๓๕ นางจริยาพร  ทองภักดี 

 ๓๖ นางจิดาภา  ธรรมศิริ 

 ๓๗ นางชนิดา  ธรรมสุนทร 

 ๓๘ นางชุติวรรณ  วิวัฒนาสิทธิพงศ์ 

 ๓๙ นางทวีพร  กาญจนากาศ 

 ๔๐ นางธนาภา  แสงอังคนาวิน 

 ๔๑ นางสาวนันทพร  ใจยงค์ 

 ๔๒ นางน้ าทิพย์  หมั่นพลศรี 
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 ๔๓ นางปฐมพร  ศิรประภาศิริ 

 ๔๔ นางประภาศรี  เอี่ยมทอง 

 ๔๕ นางพนิดา  ศรีสันต์ 

 ๔๖ นางสาวพรพิมล  มาศสกุลพรรณ 

 ๔๗ นางไพรัตน์  แสงดิษฐ 

 ๔๘ นางวายุพา  วงศ์วิกรม 

 ๔๙ นางสาวศุลีพร  แสงกระจ่าง 

 ๕๐ นางสมฤทัย  ช่วงโชติ 

 ๕๑ นางสาวสมลักษณ์  กาญจนาพงศ์กุล 

 ๕๒ นางสายจินต์  อิสีประดิฐ 

 ๕๓ นางสาวสุณิสา  สินธุวงศ์ 

 ๕๔ นางสาวสุภาวดี  เจียรกุล 

 ๕๕ นางสาวเสริมศิริ  สุภากรณ์ 

 ๕๖ นางสาวเสาวนินทร์  อินทรภักดี 

 ๕๗ นางสาวอมรรัตน์  วิจิตรลีลา 

 ๕๘ นางอรุณรัตน์  เตชาทวีวรรณ 

 ๕๙ นางสาวอรุณี  จงธนากร 

 ๖๐ นางอัจฉริยา  ทองสิน 

 ๖๑ นางอัญชลีรัตน์  เลิศสถิตย์ 

 ๖๒ นางอุมาภรณ์  พงษ์พันธุ์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกุลพัฒน์  วีรสาร 

 ๒ นายเกรียงไกร  นามไธสง 

 ๓ นายขรรค์ชัย  มลังไพศรพณ์ 

 ๔ นายชุมพล  ชมะโชติ 

 ๕ นายธนินทร์  เวชชาภินันท์ 

 ๖ นายธรรมรัฐ  ฉันทแดนสุวรรณ 

 ๗ นายธีรชัย  ยงชัยตระกูล 

 ๘ นายธีรเดช  ศรีกิจวิไลกุล 

 ๙ นายธีระพล  สมหมายไชยา 

 ๑๐ นายประจักษ์  จริยพงศ์ไพบูลย์ 

 ๑๑ นายปราโมทย์  ปรปักษ์ขาม 

 ๑๒ นายปิยะ  เกียรติเสวี 

 ๑๓ นายพิจัย  ชุณหเสวี 

 ๑๔ นายพิชิต  ควรรักษ์เจริญ 

 ๑๕ นายไพโรจน์  ยิ่งวัฒนเดช 

 ๑๖ นายไพโรจน์  หัสชู 

 ๑๗ นายมนต์ชัย  ศิริบ ารุงวงศ์ 

 ๑๘ นายเมธี  วงศ์ศิริสุวรรณ 

 ๑๙ นายเมธี  วงศ์เสนา 

 ๒๐ นายรัฐด ารง  ธรรมโชติ 

 ๒๑ นายวสันต์  ประเสริฐสม 

 ๒๒ นายวิเชียร  ลิ้มเจริญสุข 

 ๒๓ นายวิพัฒน์  เจริญศิริวัฒน์ 

 ๒๔ นายวิรัตน์  คงเจริญสมบัติ 

 ๒๕ นายวุฒิพงษ์  ฐิรโฆไท 

 ๒๖ นายศักรินทร์  วงศ์เลิศศิริ 

 ๒๗ นายสกานต์  บุนนาค 

 ๒๘ นายสมบัติ  คุณากรสวัสดิ์ 
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 ๒๙ นายสยาม  ศิรินธรปัญญา 

 ๓๐ นายสืบสาย  คงแสงดาว 

 ๓๑ นายสูงชัย  อังธารารักษ์ 

 ๓๒ นายเสริมพงศ์  ศิริกุล 

 ๓๓ นายอาคม  ชัยวีระวัฒนะ 

 ๓๔ นายเอกภพ  หมื่นนุช 

 ๓๕ นางกรุณา  ทวีสุขเสถียร 

 ๓๖ นางกฤติยา  บุตรทองค าวงษ์ 

 ๓๗ นางสาวกัลยา  ปัญจพรผล 

 ๓๘ นางสาวกาลนิการ์  แปงจิตร์ 

 ๓๙ นางดวงดาว  ทัศณรงค์ 

 ๔๐ นางสาวนงวิภา  พุฒิภาษ 

 ๔๑ นางสาวนวภรณ์  วิมลสาระวงศ์ 

 ๔๒ นางนิตยา  ภาพสมุทร 

 ๔๓ นางเนาวรัตน์  สาทลาลัย 

 ๔๔ นางบังอร  บุญรักษาสัตย์ 

 ๔๕ นางบุษกร  โลหารชุน 

 ๔๖ นางปฐมาภรณ์  สุรวงษ์สิน 

 ๔๗ นางปริญดา  พีรธรรมานนท์ 

 ๔๘ นางปัญญฉัตร  ซอสุขไพบูลย์ 

 ๔๙ นางพรวลี  ปรปักษ์ขาม 

 ๕๐ นางสาวพิชญา  ตู้จินดา 

 ๕๑ เรืออากาศเอกหญิง พิมพร  ชีพทินกรถาวร 

 ๕๒ นางสาวเพชรรัตน์  ดุสิตานนท์ 

 ๕๓ นางสาวภรา  อุรุโสภณ 

 ๕๔ นางภัทรินทร์  ชมภูค า 

 ๕๕ นางสาวภูมิใจ  อ่างแก้ว 

 ๕๖ นางเมตตา  ถาดทอง 

 ๕๗ นางลมโชย  วศินะเมฆินทร์ 

 ๕๘ นางละมัยพร  โลหิตโยธิน 

 ๕๙ นางสาวเลขา  ดีรูป 

 ๖๐ นางสาววรางคณา  รัตนปราการ 

 ๖๑ นางศรีปัญญา  วัชนาค 

 ๖๒ นางสาวศิรินดา  แจ่มจรรยา 

 ๖๓ นางสิริรัตน์  เล่าสุอังกูร 

 ๖๔ นางสุภาพร  ศรีธวัชพงศ์ 

 ๖๕ นางสุรีรัตน์  แสงสุดา 

 ๖๖ นางสุรีรัตน์  อนันต์โรจน์วงศ์ 

 ๖๗ นางสาวเสาวลักษณ์  นาคแก้ว 

 ๖๘ นางอารยา  บุญยะลีพรรณ 

 ๖๙ นางอารีย์  ประสิทธิพยงค์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกฤดา  ณ สงขลา 

 ๒ นายกิตติ  ชื่นยง 

 ๓ นายกิตติวัฒน์  มะโนจันทร์ 

 ๔ นายคเณศร์  ธนก าธร 

 ๕ นายคมเดช  ลาภสุริยกุล 

 ๖ ร้อยเอก จตุพร  งามจิตติอ าไพ 
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 ๗ นายจรินทร์  อัศวหาญฤทธิ์ 

 ๘ นายเจษฎา  มณีชวขจร 

 ๙ นายเฉลิมพล  อัศวธีรางกูร 

 ๑๐ นายเฉลิมรัฐ  บัญชรเทวกุล 

 ๑๑ นายชัยยุทธ  กุลตังวัฒนา 

 ๑๒ นายชาญชัย  ธงพานิช 

 ๑๓ นายไชยยงค์  อรุณสุริยศักดิ์ 

 ๑๔ นายดลสุข  พงษ์นิกร 

 ๑๕ นายทวีเกียรติ  ดุจหนึ่งคุณากร 

 ๑๖ จ่าเอก ธนศักดิ์  โปตระนันท์ 

 ๑๗ นายธนูรัตน์  พุทธชาติ 

 ๑๘ นายธเนศ  ไทยด ารงค์ 

 ๑๙ นายนรฤทธิ์  ล้วนจ าเริญ 

 ๒๐ นายนฤพัชร  สวนประเสริฐ 

 ๒๑ นายนิพนธ์  ประดิษฐผล 

 ๒๒ นายประชา  สืบพงษ์ศิริ 

 ๒๓ นายประวิทย์  เจตนชัย 

 ๒๔ นายประวิทย์  ตันติวัฒนาศิริกุล 

 ๒๕ นายประสาน  รังสิเวโรจน์ 

 ๒๖ นายประสูตร  ถาวรชัยสิทธิ์ 

 ๒๗ นายประเสริฐ  จิระโณทัย 

 ๒๘ นายประเสริฐ  หลิ่วผลวณิชย์ 

 ๒๙ นายปริย  วิมลวัตรเวที 

 ๓๐ นายปริวัตร  เพ็งแก้ว 

 ๓๑ นายปิยชาติ  สุทธินาค 

 ๓๒ นายพรภวิษญ์  ศรีภิรมย์ 

 ๓๓ นายพิเชฐ  จันทร์เจนจบ 

 ๓๔ นายไพโรจน์  เครือกาญจนา 

 ๓๕ นายภัทรวินฑ์  อัตตะสาระ 

 ๓๖ นายภูวศิษฐ์  วรารัฐเรืองวุฒิ 

 ๓๗ นายมงคล  ทองแผ่ 

 ๓๘ นายรุ่งโรจน์  แซ่เอง 

 ๓๙ นายวรพิทักษ์  ไทยสิทธิ 

 ๔๐ นายวรศักดิ์  ขวัญเจริญทรัพย์ 

 ๔๑ นายวินัย  ศรีสะอาด 

 ๔๒ นายวิรัช  เคหสุขเจริญ 

 ๔๓ นายวิวัฒน์  โกมลสุรเดช 

 ๔๔ นายวีรพล  นาคะไพบูลย์ 

 ๔๕ นายวีรวัต  อุครานันท์ 

 ๔๖ นายศักดิ์ชัย  จิตภักดี 

 ๔๗ นายเศกสรร  จิตวิเศษ 

 ๔๘ นายสกุล  เล็กศรีสกุล 

 ๔๙ นายสมเกียรติ  พุ่มไพศาลชัย 

 ๕๐ นายสมชาย  เจตสุรกานต์ 

 ๕๑ นายสมชาย  ตั้งคุรุสรณ์ 

 ๕๒ นายสมชาย  ศิริเจริญไทย 

 ๕๓ นายสมพัน  กลั่นดีมา 

 ๕๔ นายสมศักดิ์  เขื่อนชนะ 

 ๕๕ นายสมศักดิ์  วงศานราธิบ 

 ๕๖ นายสมศักดิ์  ศรีพนารัตนกุล 
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 ๕๗ นายสมสิทธิ์  ชุณหรัศมิ์ 

 ๕๘ นายสรชัย  เทพธรณินทรา 

 ๕๙ นายสันติ  โลกเจริญลาภ 

 ๖๐ นายสิภวิช  ภัคศุภารัชต์ 

 ๖๑ นายสิริพงศ์  สิริกุลพิบูลย์ 

 ๖๒ นายสุชน  พูลทอง 

 ๖๓ นายสุนทร  ถาวรวันชัย 

 ๖๔ นายสุเพ็ชร  ทุ้ยแป 

 ๖๕ นายสุรพงษ์  ธนวงศ์วิบูลย์ 

 ๖๖ นายสุวรรณ  ชัยสัมฤทธิ์ผล 

 ๖๗ นายสุวิช  รัตนศิรินทรวุธ 

 ๖๘ นายองอาจ  วิจินธนสาร 

 ๖๙ นายอดิษฐ์  โชติพานิช 

 ๗๐ นายอนันต์  อนันทนันดร 

 ๗๑ นายอนุพงษ์  ไชยมูล 

 ๗๒ นายอภิชัย  สิรกุลจิรา 

 ๗๓ นายอภิชาติ  มูลฟอง 

 ๗๔ นายอภิสิทธิ์  วัตตะยัง 

 ๗๕ นางกชชุกร  หว่างนุ่ม 

 ๗๖ นางกณภัทร  พร้อมมงคล 

 ๗๗ นางสาวกรรณิการ์  เลาหวิจิตร 

 ๗๘ นางกรองทอง  ภู่วโรดม 

 ๗๙ นางกฤติยา  สุพจีประเสริฐ 

 ๘๐ นางกฤษณา  ดิสนีเวทย์ 

 ๘๑ นางสาวกัญญารัตน์  ข าสกุล 

 ๘๒ นางสาวกัลยารัตน์  สาริกานนท์ 

 ๘๓ นางสาวกานดา  ตุลาธร 

 ๘๔ นางกานดา  เลาหศิลป์สมจิตร์ 

 ๘๕ นางกิตติมา  เทพแจ่มใจ 

 ๘๖ นางกิตติยาพร  วิวัชรโกเศศ 

 ๘๗ นางกิตติวรรณ  สุเมธกุล 

 ๘๘ นางไกรรวี  ประภากร 

 ๘๙ นางสาวขวัญชนก  เตจ๊ะฟอง 

 ๙๐ นางสาวจรัญญา  งามข า 

 ๙๑ นางจันทร์ทิพย์  จุนทการ 

 ๙๒ นางสาวจิตติมา  ไม้เจริญ 

 ๙๓ นางจิตราพร  ธนบดี 

 ๙๔ นางสาวจินตนา  ตรีเงิน 

 ๙๕ นางสาวจิราภรณ์  เชี่ยววิทย์ 

 ๙๖ นางสาวจุไรรัตน์  นันทเสนา 

 ๙๗ นางจุไรอร  อุณหสูต 

 ๙๘ นางจุฬาลักษณ์  สอนดิษฐ์ 

 ๙๙ นางสาวเจริญศรี  อาทิตยสร 

 ๑๐๐ เรืออากาศโทหญิง ฉวีวรรณ   

  วชิรมงคลพงษ์ 

 ๑๐๑ นางชนิกา  บุญญารักษ์ 

 ๑๐๒ นางชรินทร  โกศัลวัฒน์ 

 ๑๐๓ นางสาวชลศณีย์  คล้ายทอง 

 ๑๐๔ นางชิดชนนี  โกศลพัฒนดุรงค์ 

 ๑๐๕ นางชินมนัส  เลขวัต 



 หน้า   ๒๔๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๐๖ นางชุลีรัตน์  สาระรัตน์ 

 ๑๐๗ นางสาวฐิตินันท์  อนุสรณ์วงศ์ชัย 

 ๑๐๘ นางสาวณัชชา  มิลินทานุช 

 ๑๐๙ นางณัฐชา  ศรีสุนทร 

 ๑๑๐ นางสาวณัฐธภา  เดชเกษม 

 ๑๑๑ นางสาวดวงใจ  ตันติยาภรณ์ 

 ๑๑๒ นางดวงดาว  พลอยประดิษฐ์ 

 ๑๑๓ นางดวงดาว  ไวยปราชญ์ 

 ๑๑๔ นางดุษฎี  ใหญ่เรืองศรี 

 ๑๑๕ นางทองขาว  สามคุ้มพิมพ์ 

 ๑๑๖ นางทับทิม  ทองวิจิตร 

 ๑๑๗ นางสาวทัศลาภา  แดงสุวรรณ 

 ๑๑๘ นางทิวา  รัชทินพันธ์ 

 ๑๑๙ นางธญรช  ทิพยวงษ์ 

 ๑๒๐ นางสาวธนัชญา  รัตนารมย์ 

 ๑๒๑ นางสาวธราทิพย์  นาราวงศ์ 

 ๑๒๒ นางธัญพิมล  เกณสาคู 

 ๑๒๓ นางธีราพร  หลาบเลิศบุญ 

 ๑๒๔ นางนงค์ลักษณ์  คะรุอ าโพธิ์ 

 ๑๒๕ นางนภาภรณ์  อุดมผล 

 ๑๒๖ นางนฤมล  ศรีอินทร์งาม 

 ๑๒๗ นางสาวนฤมล  อังอนันท์ 

 ๑๒๘ นางสาวนวลพรรณ  เอี่ยมตระกูล 

 ๑๒๙ นางนันทนา  ชปิลเลส 

 ๑๓๐ นางนันทา  ชัยพิชิตพันธ์ 

 ๑๓๑ นางสาวนัสชาภัฒน์  อมริตชาติ 

 ๑๓๒ นางนาฏยพร  จรัญเรืองธีรกุล 

 ๑๓๓ นางน้ าฝน  ขัดจวง 

 ๑๓๔ นางนิตยาภรณ์  ขนสุวรรณ 

 ๑๓๕ นางสาวนิธิมา  ศรีเกตุ 

 ๑๓๖ นางนิยม  ประสงค์สัมฤทธิ์ 

 ๑๓๗ นางสาวนิสา  พฤกษะริตานนท์ 

 ๑๓๘ นางนิอร  โชติธนประสิทธิ์ 

 ๑๓๙ นางสาวนุชระพี  สุทธิกุล 

 ๑๔๐ นางเนาวรัตน์  ชาประสิทธิ์ 

 ๑๔๑ นางสาวบุญชื่น  อิ่มมาก 

 ๑๔๒ นางสาวบุญหนัก  ศรีเกษม 

 ๑๔๓ นางบุบผา  บุญญามณี 

 ๑๔๔ นางสาวบุปผาชาติ  ขุนอินทร์ 

 ๑๔๕ นางเบญจพร  สุธรรมชัย 

 ๑๔๖ นางสาวประพิณ  เปี่ยมพริ้ง 

 ๑๔๗ นางประไพ  ชุณหคล้าย 

 ๑๔๘ นางสาวประภัสสร  ฉันทศรัทธาการ 

 ๑๔๙ นางสาวปรารถนา  ไชยฤกษ์ 

 ๑๕๐ นางปิยะพร  นิยากร 

 ๑๕๑ นางเปรมฤดี  ทิพย์ชิต 

 ๑๕๒ นางสาวผ่องพรรณ  อินเล็ก 

 ๑๕๓ นางพรจันทร์  สัยละมัย 

 ๑๕๔ นางพรทิวา  เฉลิมวิภาส 

 ๑๕๕ นางสาวพรนภา  เอี่ยมลออ 



 หน้า   ๒๔๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๕๖ นางพรพรรณ  ชคัถธาดา 

 ๑๕๗ นางพรรณารี  รุจิกัณหะ 

 ๑๕๘ นางพรรนอ  กลิ่นกุหลาบ 

 ๑๕๙ นางพรศรี  บุญสายบัว 

 ๑๖๐ นางสาวพักต์เพ็ญ  สิริคุตต์ 

 ๑๖๑ นางพัชรี  เจริญพร 

 ๑๖๒ นางพัชรี  ยิ้มแย้ม 

 ๑๖๓ นางพัชรี  รัตนแสง 

 ๑๖๔ นางสาวพิมพ์จันท  ปิ่นสุนทร 

 ๑๖๕ นางพิมพ์วีรา  ชูทวด 

 ๑๖๖ นางสาวพิมวดี  ตรีโรจน์พร 

 ๑๖๗ นางเพ็ญแข  เจรีรัตน์ 

 ๑๖๘ นางสาวเพ็ญศรี  อุ่นสวัสดิพงษ์ 

 ๑๖๙ นางสาวภาวินี  อินทกรณ์ 

 ๑๗๐ นางมะณี  หวังวิญญูวิรัช 

 ๑๗๑ นางยุพิณ  ค ากรุ 

 ๑๗๒ นางสาวเยาวเรศว์  นาคะโยธินสกุล 

 ๑๗๓ นางรติกร  เมธาวีกุล 

 ๑๗๔ นางรวีวรรณ  เพียรวิทยาพันธุ์ 

 ๑๗๕ นางระเบียบ  โตแก้ว 

 ๑๗๖ นางสาวรังสิยา  ไผ่เจริญ 

 ๑๗๗ นางสาวรัชดาวรรณ  ฉันทสุเมธี 

 ๑๗๘ นางสาวรัชนีบูลย์  เงินวิลัย 

 ๑๗๙ นางรัตนา  จันทร์แจ่ม 

 ๑๘๐ นางสาวรุ่งทิวา  อัศวินานนท์ 

 ๑๘๑ นางสาวลัดดา  ยุทธนาถจินดา 

 ๑๘๒ นางสาวลาวัณย์  แจ่มประเสริฐ 

 ๑๘๓ นางลาวัลย์  รักษนาเวศ 

 ๑๘๔ นางวรรณภา  พฤกษะวัน 

 ๑๘๕ นางสาววรรณภา  โอฐยิ้มพราย 

 ๑๘๖ นางวรรณี  จิระภัทรศิลป 

 ๑๘๗ นางสาววรางคณา  พิชัยวงศ์ 

 ๑๘๘ นางสาววริญญา  อรรถยุกติ 

 ๑๘๙ นางวัชรี  นรากุลรัศมี 

 ๑๙๐ นางสาววันดี  ไตรภพสกุล 

 ๑๙๑ นางวารุณี  พรรณพานิช วานเดอพิทท์ 

 ๑๙๒ นางวาศินี  อ่อนท้วม 

 ๑๙๓ นางสาววิพร  เกตุบ ารุงพร 

 ๑๙๔ นางวิมล  ลักขณาภิชนชัช 

 ๑๙๕ นางวิมลรัตน์  อ าพัน 

 ๑๙๖ นางสาววิรงรอง  ไตรสุวรรณ 

 ๑๙๗ นางวิไล  วงศ์สินคงมั่น 

 ๑๙๘ นางวีณา  พร้อมประเสริฐ 

 ๑๙๙ นางวีรนันท์  วิชาไทย 

 ๒๐๐ นางศรีรัตน์  บวรโกศล 

 ๒๐๑ นางศรีสุดา  พีรวณิชกุล 

 ๒๐๒ นางศศิวิมล  โฆษชุณหนันท์ 

 ๒๐๓ นางศิริพร  พันธุ์นานุกูล 

 ๒๐๔ นางสาวศิริรัตน์  อุฬารตินนท์ 

 ๒๐๕ นางสาวศิริลักษณ์  ถาวรวัฒนะ 



 หน้า   ๒๔๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๐๖ นางศุภกาญจน์  ตัณฑนันทน์ 

 ๒๐๗ นางสาวศุภทิพย์  ตู้จินดา 

 ๒๐๘ นางศุภมาส  พุทธพิทักษ์ 

 ๒๐๙ นางสาวศุภลักษณ์  อัจฉรารุจิ 

 ๒๑๐ นางสาวสมจิตร  ดวงแข 

 ๒๑๑ นางสาวสมจิตร  บุญเกิด 

 ๒๑๒ นางสาวสมใจ  ฉันทวรลักษณ์ 

 ๒๑๓ นางสมพร  สุวรรณมาโจ 

 ๒๑๔ นางสาวสมรรัตน์  จ าปาเทศ 

 ๒๑๕ นางสมสกุล  ศิริไชย 

 ๒๑๖ นางสายสมร  บริสุทธิ์ 

 ๒๑๗ นางสาลี่  ผ่องสว่าง 

 ๒๑๘ นางสาวสิริมา  เอื้อศรีธนากร 

 ๒๑๙ นางสุกัญญา  กาญจนบัตร 

 ๒๒๐ นางสุกัญญา  สบายสุข 

 ๒๒๑ นางสาวสุขใจ  ศรีเพียรเอม 

 ๒๒๒ นางสุจินดา  สถิตย์ถวิลวงค์ 

 ๒๒๓ นางสุชีรา  ปุยนุเคราะห์ 

 ๒๒๔ นางสาวสุณี  ล้ าเลิศเดชา 

 ๒๒๕ นางสุนทรี  รอดปรีชา 

 ๒๒๖ นางสาวสุนันท์  สนนิ่ม 

 ๒๒๗ นางสุนีย์  ศรีสว่าง 

 ๒๒๘ นางสุพรรณี  จิตต์สุคนธ์ 

 ๒๒๙ นางสุมนา  พนาโรจน์วงศ์ 

 ๒๓๐ นางสาวสุมล  เติมเศรษฐเจริญ 

 ๒๓๑ นางสุมาลี  โชติยะ 

 ๒๓๒ นางสุรัฐญา  ศิริอาชากุล 

 ๒๓๓ นางสุรางค์  ตันติวิญญูพงศ์ 

 ๒๓๔ นางสุรีย์พร  กุมภคาม 

 ๒๓๕ นางสุวรรณา  วิภาคสงเคราะห์ 

 ๒๓๖ นางสาวสุวลี  ถาวรรุ่งโรจน์ 

 ๒๓๗ นางสุวิชชา  ริ้วเหลือง 

 ๒๓๘ นางสุวิภาพรรณ  วรวัฒนะกุล 

 ๒๓๙ นางสุวิมล  ศรีวิโรจน์ 

 ๒๔๐ นางเสริมทรัพย์  วรรธกะวิกรานต์ 

 ๒๔๑ นางสาวเสาวลักษณ์  ตันติเจริญสิน 

 ๒๔๒ นางเสาวลักษณ์  วงศ์กาฬสินธุ์ 

 ๒๔๓ นางโสภิดา  ดาวสดใส 

 ๒๔๔ นางสาวหทัยรัตน์  โชคชัยธนากุล 

 ๒๔๕ นางอรชุดา  บูรณปรีชา 

 ๒๔๖ นางสาวอรทัย  ภาณุโสภณ 

 ๒๔๗ นางสาวอรพรรณ  พุ่มไพศาลชัย 

 ๒๔๘ นางสาวอรสา  ไพรรุณ 

 ๒๔๙ นางสาวอรสา  อัครวัชรางกูร 

 ๒๕๐ นางอรุณี  ไทยะกุล 

 ๒๕๑ นางสาวอลิศรา  อนันนับ 

 ๒๕๒ นางสาวอลิสา  ช่วงอรุณ 

 ๒๕๓ นางอังกาบ  มณีธวัช 

 ๒๕๔ นางสาวอังสนา  นิมมลรัตน์ 

 ๒๕๕ นางอัจฉรา  สัตยวิวัฒน์ 



 หน้า   ๒๔๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๕๖ นางอัญเชิญ  ชัยล้อรัตน์ 

 ๒๕๗ นางอัมพร  ฮั่นตระกูล 

 ๒๕๘ นางอารีรัตน์  วรพิมล 

 ๒๕๙ นางอ าไพ  พิมพ์ไกร 

 ๒๖๐ นางสาวอินท์สุดา  แก้วกาญจน์ 

 ๒๖๑ นางสาวอุทัย  พึงใจ 

 ๒๖๒ นางสาวอุมา  วันดี 

 ๒๖๓ นางสาวอุมาวดี  นวลแสง 

 ๒๖๔ เรืออากาศเอกหญิง อุไรวรรณ  นิธากรณ์ 

 ๒๖๕ นางเอื้องดอย  ตันฑพงศ์ 

กรมควบคุมโรค 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายกฤษฎา  มโหทาน 

 ๒ นางศรีประพา  เนตรนิยม 

 ๓ นางสาวสุพัตรา  ศรีวณิชชากร 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกฤษฎา  หาญบรรเจิด 

 ๒ นายขจรศักดิ์  แก้วจรัส 

 ๓ นายดนัย  เจียรกูล 

 ๔ นายทวีทรัพย์  ศิรประภาศิริ 

 ๕ นายทวีฤทธิ์  สิทธิเวคิน 

 ๖ นายปรีชา  เปรมปรี 

 ๗ นายวิศิษฎ์  ประสิทธิศิริกุล 

 ๘ นายวีรวัฒน์  มโนสุทธิ 

 ๙ นายศรายุธ  อุตตมางคพงศ์ 

 ๑๐ นายสมาน  ฟูตระกูล 

 ๑๑ นายสุเมธ  องค์วรรณดี 

 ๑๒ นายอภิชาต  วชิรพันธ์ 

 ๑๓ นายอรรถพล  ชีพสัตยากร 

 ๑๔ นางจุรีพร  คงประเสริฐ 

 ๑๕ เรืออากาศเอกหญิง บุษบัน  เชื้ออินทร์ 

 ๑๖ นางปรุงจิต  หมายดี 

 ๑๗ นางผลิน  กมลวัทน์ 

 ๑๘ นางสาววรรณา  หาญเชาว์วรกุล 

 ๑๙ นางวราลักษณ์  ตังคณะกุล 

 ๒๐ นางสาวศิริลักษณ์  ไทยเจริญ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายโกเมศ  อุนรัตน์ 

 ๒ นายเดชา  บัวเทศ 

 ๓ นายทัตเทพ  บุณอ านวยสุข 

 ๔ นายนิคม  กสิวิทย์อ านวย 

 ๕ นายพรศักดิ์  อยู่เจริญ 

 ๖ นายพราน  ไพรสุวรรณ์ 



 หน้า   ๒๔๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๗ นายไพโรจน์  พรหมพันใจ 

 ๘ นายยุทธพงษ์  เกียรติยุทธชาติ 

 ๙ นายวิชาญ  ปาวัน 

 ๑๐ นายวิรัช  ประวันเตา 

 ๑๑ นายวิศัลย์  มูลศาสตร์ 

 ๑๒ นายอริย์ธัช  เอี่ยมอุดมสุข 

 ๑๓ นางจารุวันต์  สุขมี 

 ๑๔ นางสาวจุรีย์  อุสาหะ 

 ๑๕ นางสาวฉันทนา  เจนศุภเสรี 

 ๑๖ นางชื่นพันธ์  วิริยะวิภาต 

 ๑๗ นางฐิติพร  วงศ์ศิริอ านวย 

 ๑๘ นางธนพรรณ  ฟองศิริ 

 ๑๙ นางธัญลักษณ์  เอกอุ่น 

 ๒๐ นางนงนุช  ตันติธรรม 

 ๒๑ นางสาวบงกช  เชี่ยวชาญยนต์ 

 ๒๒ นางเบญจมาภรณ์  ภิญโญพรพาณิชย์ 

 ๒๓ นางสาวปฐมา  สุทธา 

 ๒๔ นางสาวปริยานุช  อติบูรณกุล 

 ๒๕ นางสาวพรทิพย์  ใจเพชร 

 ๒๖ นางรวิสรา  จิรโรจน์วัฒน 

 ๒๗ นางละเอียด  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๒๘ นางสาววรยา  เหลืองอ่อน 

 ๒๙ นางสาววรรณภา  สุวรรณเกิด 

 ๓๐ นางสุกัญญา  เพ็ชรสันทัด 

 ๓๑ นางสาวสุชัญญา  มานิตย์ศิริกุล 

 ๓๒ นางสุภาพร  พุทธรัตน์ 

 ๓๓ นางสาวเสาวพักตร์  ฮิ้นจ้อย 

 ๓๔ นางสาวโสภาพรรณ  จิรนิรัติศัย 

 ๓๕ นางอนงค์ศิลป์  ด่านไพบูลย์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  เพาะโภชน์ 

 ๒ นายเกียรติชัย  สารเศวต 

 ๓ นายจักรรัฐ  พิทยาวงศ์อานนท์ 

 ๔ นายชยนันท์  สิทธิบุศย์ 

 ๕ นายชรินทร์  ห่วงมิตร 

 ๖ ร้อยเอก ชูเกียรติ  ขวัญขจรเกียรติ 

 ๗ นายธีระ  เบญจมโยธิน 

 ๘ นายบุญเชิด  กลัดพ่วง 

 ๙ นายบุญเสริม  อ่วมอ่อง 

 ๑๐ นายพงศ์ธร  ชาติพิทักษ์ 

 ๑๑ จ่าสิบเอก พูนศักดิ์  ศรีประพัฒน์ 

 ๑๒ นายภูโมกข์  อัมพวา 

 ๑๓ นายมานิต  คงแป้น 

 ๑๔ นายยุทธศักดิ์  พีรกุล 

 ๑๕ นายโรม  บัวทอง 

 ๑๖ นายวันชัย  สีหะวงษ์ 

 ๑๗ นายสมศักดิ์  นาคกลิ่นกูล 

 ๑๘ นายสมสิทธิ์  ศรีสันติสุข 



 หน้า   ๒๔๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๙ นายส าราญ  สิริภคมงคล 

 ๒๐ นายสิทธิพร  นามมา 

 ๒๑ นายสุขสันต์  จิตติมณี 

 ๒๒ นายสุรพล  เกาะเรียนอุดม 

 ๒๓ นายอดุลย์ศักดิ์  วิจิตร 

 ๒๔ นายอภิรัตน์  โสก าปัง 

 ๒๕ นางสาวกนกกุล  อายุเจริญ 

 ๒๖ นางกนกพร  พินิจลึก 

 ๒๗ นางกนกพร  เมืองชนะ 

 ๒๘ นางสาวกมลพร  ศิริเดชะกุล 

 ๒๙ นางกรุณา  ลิ้มเจริญ 

 ๓๐ นางสาวกังสดาล  สุวรรณรงค์ 

 ๓๑ นางกัญญารัตน์  จารุดิลกกุล 

 ๓๒ นางกัลยาณี  จันธิมา 

 ๓๓ นางกิตติมา  สวัสดี 

 ๓๔ นางเกศรา  แสนศิริทวีสุข 

 ๓๕ นางสาวเกษร  แถวโนนงิ้ว 

 ๓๖ นางเกษรา  ญาณเวทย์สกุล 

 ๓๗ นางสาวจิตติมา  พานิชกิจ 

 ๓๘ นางจิราภา  ดวงวงษ์ 

 ๓๙ นางสาวจุฑาทิพย์  ชมภูนุช 

 ๔๐ นางจุไรวรรณ  ศิริรัตน์ 

 ๔๑ นางสาวฉายา  อินทรักษ์ 

 ๔๒ นางณวรัฎ  อติรัตนา 

 ๔๓ นางสาวณิชาภา  ตรีชัยศรี 

 ๔๔ นางสาวดารินทร์  อารีย์โชคชัย 

 ๔๕ นางถวิล  หนูวงศ์ 

 ๔๖ นางสาวทองกร  ยัณรังษี 

 ๔๗ นางนภัทร  วัชราภรณ์ 

 ๔๘ นางสาวนลินี  ศรีพวง 

 ๔๙ นางนวพรรณ  สันตยากร 

 ๕๐ นางนิ่มนวล  ปุณยหทัยพงศ์ 

 ๕๑ นางนิ่มอนงค์  ไทยเจริญ 

 ๕๒ นางนุชนารถ  แก้วด าเกิง 

 ๕๓ นางบุษบา  ตันติศักดิ์ 

 ๕๔ นางเบญจมาศ  อุนรัตน์ 

 ๕๕ นางสาวปทุมมาลย์  ศิลาพร 

 ๕๖ นางประทีป  ปั้นทอง 

 ๕๗ นางประภัสสร  สุวรรณบงกช 

 ๕๘ นางสาวปริญดา  ทุนค า 

 ๕๙ นางปิ่นนภ  นรเศรษฐพันธุ์ 

 ๖๐ นางสาวพรสุรางค์  ราชภักดี 

 ๖๑ นางพวงแก้ว  นิรมานสกุล 

 ๖๒ นางพัชรภรณ์  ภวภูตานนท์ 

 ๖๓ นางพิชญ์สินี  พุ่มเหรียญ 

 ๖๔ นางสาวพิมพ์ภา  เตชะกมลสุข 

 ๖๕ นางพุทธิพร  ลิมปนดุษฎี 

 ๖๖ นางเพ็ญพิมพ์  ขันทอง 

 ๖๗ นางเพ็ญรุ่ง  ฉัตรไชยรัชต์ 

 ๖๘ นางสาวแพรพรรณ  ภูริบัญชา 



 หน้า   ๒๕๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๙ นางภัคนี  สิริปูชกะ 

 ๗๐ นางสาวมนัสนันท์  ศิริสกุลเวโรจน์ 

 ๗๑ นางสาวรพีพรรณ  เดชพิชัย 

 ๗๒ นางสาวรัชฎาพร  รัตนอุดม 

 ๗๓ นางรัชนีกร  ค าหล้า 

 ๗๔ นางรัตนา  ธีระวัฒน์ 

 ๗๕ นางราตรี  ทิตตเมธา 

 ๗๖ นางรุจิรา  ตระกูลพัว 

 ๗๗ นางฤทัยวรรณ์  บุญเป็นเดช 

 ๗๘ นางลดาวัลย์  สวนงาม 

 ๗๙ นางลักษณา  หลายทวีวัฒน์ 

 ๘๐ นางวราภรณ์  เทียนทอง 

 ๘๑ นางวาสนา  ยกสกูล 

 ๘๒ นางวิภา  เอื้อสมานจิต 

 ๘๓ นางสาววิไล  วิชากร 

 ๘๔ นางศรินทร  สนธิศิริกฤตย์ 

 ๘๕ นางศรีเพ็ญ  สวัสดิมงคล 

 ๘๖ นางสาวศศินัดดา  สุวรรณโณ 

 ๘๗ นางศิมาลักษณ์  ดิถีสวัสดิ์เวทย์ 

 ๘๘ นางสาวศิริวรรณ  ชุมนุม 

 ๘๙ นางสาวศิริวลัยย์  มณีศรีเดช 

 ๙๐ นางศิลธรรม  เสริมฤทธิรงค์ 

 ๙๑ นางศุภญดา  แสงสมเรือง 

 ๙๒ นางศุภรัตน์  บุญนาค 

 ๙๓ นางสาวเศรณีย์  จุฬาเสรีกุล 

 ๙๔ นางสมถวิล  อัมพรอารีกุล 

 ๙๕ นางสาวสมปอง  โรจน์รุ่งศศิธร 

 ๙๖ นางสายรุ้ง  จันทรปราสาท 

 ๙๗ นางสุชญา  สีหะวงษ์ 

 ๙๘ นางสุชาดา  เกิดมงคลการ 

 ๙๙ นางสุธีรา  พูลถิน 

 ๑๐๐ นางสุพัตรา  สิมมาทัน 

 ๑๐๑ นางสุพินดา  ตีระรัตน์ 

 ๑๐๒ นางสุภาพร  ทุยบึงฉิม 

 ๑๐๓ นางสาวสุมนี  วัชรสินธุ์ 

 ๑๐๔ นางสาวสุรีรัตน์  กุมารี 

 ๑๐๕ นางสาวเสาวลักษณ์  เห็มวัง 

 ๑๐๖ นางแสงโฉม  ศิริพานิช 

 ๑๐๗ นางสาวอภิษฎา  รัศมี 

 ๑๐๘ นางสาวอมรรัตน์  ชุตินันทกุล 

 ๑๐๙ นางอรนาถ  วัฒนวงษ์ 

 ๑๑๐ นางอรวรรณ  บ ารุง 

 ๑๑๑ นางอรอนงค์  เอี่ยมข า 

 ๑๑๒ นางอัมพาพรรณ  นวาวัตน์ 

 ๑๑๓ นางอารมณ์  ดิษฐขัมภะ 

 ๑๑๔ นางอุษา  โตจันทร์ 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นายขวัญชัย  วิศิษฐานนท์ 



 หน้า   ๒๕๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเทวัญ  ธานีรัตน์ 

 ๒ นายนันทศักดิ์  โชติชนะเดชาวงศ์ 

 ๓ นายเบ็ญจรงค์  จ าปานาค 

 ๔ นายวรพจน์  ภู่จินดา 

 ๕ นายวัฒนะ  พันธุ์ม่วง 

 ๖ นายวิกิต  ประกายหาญ 

 ๗ นายเสน่ห์  พานิชย์ 

 ๘ นางกันทิมา  สิทธิธัญกิจ 

 ๙ นางสาวปราณี  ลิมป์วรวรรณ 

 ๑๐ นางสาวรัชนี  จันทร์เกษ 

 ๑๑ นางศรีจรรยา  โชตึก 

 ๑๒ นางสีไพร  พลอยทรัพย์ 

 ๑๓ นางอัจฉรา  เชียงทอง 

 ๑๔ นางอิศยาภรณ์  ใจดี 

กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นางเดือนถนอม  พรหมขัตแิก้ว 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร์  รัตนเดชานาคินทร์ 

 ๒ นายสังคม  วิทยนันทน์ 

 ๓ นายสุธน  วงษ์ชีรี 

 ๔ นางกนกพร  อธิสุข 

 ๕ นางวิชชุดา  จริยะพันธุ์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ 

 ๒ นายวิชัย  ปราสาททอง 

 ๓ นายศิริ  ศรีมโนรถ 

 ๔ นายอภิวัฏ  ธวัชสิน 

 ๕ นายอรัญ  ทนันขัติ 

 ๖ นางกุลธิดา  ศิริวัฒน์ 

 ๗ นางสาวเกษร  บุญยรักษ์โยธิน 

 ๘ นางสาวจินดา  ทองเรือง 

 ๙ นางจินตนา  ว่องวิไลรัตน์ 

 ๑๐ นางสาวดวงเพ็ญ  ปัทมดิลก 

 ๑๑ นางสาวไตรพร  วัฒนนาถ 

 ๑๒ นางนวลจันทร์  วิจักษณ์จินดา 

 ๑๓ นางสาวนันทวรรณ  เมฆา 

 ๑๔ นางนิภาภรณ์  ลักษณ์สมยา 

 ๑๕ นางบุญญาติ  เจริญสวรรค์ 

 ๑๖ นางเบญจวรรณ  เพชรสุขศิริ 



 หน้า   ๒๕๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๗ นางสาวประไพ  วงศ์สินคงมั่น 

 ๑๘ นางสาวมาลินี  จิตตกานต์พิชย์ 

 ๑๙ นางเลขา  ปราสาททอง 

 ๒๐ นางศิริวรรณ  ชัยสมบูรณ์พันธ์ 

 ๒๑ นางสุดธิดา  หมีทอง 

 ๒๒ นางสาวสุภาณี  ดวงธีรปรีชา 

 ๒๓ นางสุภาพร  ภูมิอมร 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายจิตติ  จันทร์แสง 

 ๒ นายชัยพัฒน์  ธิตะจารี 

 ๓ นายปนิสภ์  วณิชชานนท์ 

 ๔ นายวรศักดิ์  อินทร์ชัย 

 ๕ นายวัฒนพงศ์  วุทธา 

 ๖ นายสันตกิจ  นิลอุดมศักดิ์ 

 ๗ นายสาโรช  ปริยะวาที 

 ๘ นายสรุัคเมธ  มหาศิริมงคล 

 ๙ นายอาชวินทร์  โรจนวิวัฒน์ 

 ๑๐ นายอุดมศักดิ์  สุดมาตร 

 ๑๑ นางกุลสุรีย์  ฉายเพิ่มศักดิ์ 

 ๑๒ นางสาวขวัญยืน  ศรีเปารยะ 

 ๑๓ นางขวัญฤดี  ลิ้มทองเจริญ 

 ๑๔ นางสาวจรรยา  มีศรี 

 ๑๕ นางสาวจิราภรณ์  เพชรรักษ์ 

 ๑๖ นางณปภา  สิริศุภกฤตกุล 

 ๑๗ นางสาวนงคราญ  เรืองประพันธ์ 

 ๑๘ นางสาวประภาพรรณ  พรหมหิรัญกุล 

 ๑๙ นางปราณี  นาคประสิทธิ์ 

 ๒๐ นางปาริฉัตร  ลักขณา 

 ๒๑ นางสาวปิยะดา  หวังรุ่งทรัพย์ 

 ๒๒ นางสาวเมทินี  หลิมศิริวงษ์ 

 ๒๓ นางลัดดา  แก้วกล้าปัญญาเจริญ 

 ๒๔ นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง 

 ๒๕ นางสาววรารัตน์  แสงสุวรรณ 

 ๒๖ นางสาววันทนา  ปวีณกิตติพร 

 ๒๗ นางวิริยามาตย์  เจริญคุณธรรม 

 ๒๘ นางศรัณยพร  กิจไชยา 

 ๒๙ นางศุภวรรณ  เกตุอินทร์ 

 ๓๐ นางสิริพรรณ  แสงอรุณ 

 ๓๑ นางสาวสีตไพสิฐ  เอกะจัมปกะ 

 ๓๒ นางสุกัญญา  ก าแพงแก้ว 

 ๓๓ นางสุดใจ  นันตารัตน์ 

 ๓๔ นางสุดชฎา  ศรประสิทธิ์ 

 ๓๕ นางสาวสุธาทิพย์  วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ 

 ๓๖ นางสาวสุพิชฌาย์  เติมเสรีกุล 

 ๓๗ นางสุมาลี  ชะนะมา 

 ๓๘ นางสุวรรณา  เธียรอังกูร 

 ๓๙ นางสาวสุวรรณี  ธีรภาพธรรมกุล 

 ๔๐ นางอนงค์  สิงกาวงไซย์ 



 หน้า   ๒๕๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๑ นางสาวอภิรดี  เฉยรอด 

 ๔๒ นางสาวอมรรัตน์  ทัศนกิจ 

 ๔๓ นางสาวอรทัย  สุพรรณ 

 ๔๔ นางอุมา  บริบูรณ์ 

 ๔๕ นางอุรุญากร  จันทร์แสง 

กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางพอชม  ฉวีวฒัน์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายชาติชาย  สุวรรณนิตย์ 

 ๒ นายนัตถะวุฒิ  ภิรมย์ไทย 

 ๓ นายอาคม  ประดิษฐสุวรรณ 

 ๔ นางลัดดา  ปิยเศรษฐ์ 

 ๕ นางสุชัญญา  อุไรสินธว ์

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายจรัส  รัชกุล 

 ๒ นายชาตรี  พินใย 

 ๓ นายถาวร  ขาวแสง 

 ๔ นายนิรันดร์  คชรัตน์ 

 ๕ นายยุทธพงษ์  ขวัญชื้น 

 ๖ นายวัฒนา  โพธา 

 ๗ นายสมชาย  อินทร์เนียม 

 ๘ นายสมนึก  ธรรมรัตนะศิริ 

 ๙ นายสมศักดิ์  อัครนวเสรี 

 ๑๐ นายสราวุธ  งามผ่องใส 

 ๑๑ นายสาโรจน์  ยอดประดิษฐ์ 

 ๑๒ นายสุนทร  สีทองแก้ว 

 ๑๓ นางจันฑนา  จินดาถาวรกิจ 

 ๑๔ นางจันทร์ทิพย์  พงษ์สนาม 

 ๑๕ นางสาวจารุวัลย์  สมานอารีย์ 

 ๑๖ นางสาวทิวาพร  กลมกล่อม 

 ๑๗ นางนลินา  ตันตินิรามัย 

 ๑๘ นางประจบ  สุโพธิ์ 

 ๑๙ นางพรพิศ  กาลนาน 

 ๒๐ นางมณฑา  กิตติวราวุฒิ 

 ๒๑ นางสาวมะลิ  ไพฑูรย์เนรมิต 

 ๒๒ นางสาวยุวลักษณ์  ขันอาสา 

 ๒๓ นางวิรุณศิริ  อารยวงศ์ 

 ๒๔ นางศุภัคชญา  ภวังคะรัต 

 ๒๕ นางสาวสุธาทิพย์  จันทรักษ์ 

 ๒๖ นางสาวสุวภรณ์  แนวจ าปา 

 ๒๗ นางเสาวภา  จงกิตติพงศ์ 



 หน้า   ๒๕๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

กรมสุขภาพจิต 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายดุสิต  ลิขนะพิชิตกุล 

 ๒ นาวาอากาศตรี บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ 

 ๓ นายปริทรรศ  ศิลปกิจ 

 ๔ นายหวาน  ศรีเรือนทอง 

 ๕ นางสาวเบญจพร  ปัญญายง 

 ๖ นางพันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายสันติชัย  ฉ่ าจิตรชื่น 

 ๒ นางกรองจิตต์  วงศ์สุวรรณ 

 ๓ นางกิตติวรรณ  เทียมแก้ว 

 ๔ นางนพวรรณ  ศรีวงค์พานิช 

 ๕ นางสาวปัทมา  ศิริเวช 

 ๖ นางภัตติมา  บุรพลกุล 

 ๗ นางสาวรัชนี  ฉลองเกื้อกูล 

 ๘ นางสาววิไล  เสรีสิทธิพิทักษ์ 

 ๙ นางสาวสมพร  อินทร์แก้ว 

 ๑๐ นางสุวรรณี  เรืองเดช 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายบุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธิ์ 

 ๒ นายปรีชา  งามส าโรง 

 ๓ นายพิเศษ  เมธาภัทร 

 ๔ นายมงคล  ศิริเทพทวี 

 ๕ นายวิญญู  ชะนะกุล 

 ๖ นายสมชาย  ตันศิริสิทธิกุล 

 ๗ นางกาญจนา  คูณรังษีสมบูรณ์ 

 ๘ นางกิติมา  ลี้สุรพลานนท์ 

 ๙ นางชลทิพย์  กรัยวิเชียร 

 ๑๐ นางดวงกมล  ตั้งวิริยะไพบูลย์ 

 ๑๑ นางสาวดุษฎี  จึงศิรกุลวิทย์ 

 ๑๒ นางเดือนฉาย  แสงรัตนายนต์ 

 ๑๓ นางสาวทัดกมล  พรหมมา 

 ๑๔ นางสาวบุญศิริ  จันศิริมงคล 

 ๑๕ นางสาวประหยัด  ประภาพรหม 

 ๑๖ นางสาวปาฏิโมกข์  พรหมช่วย 

 ๑๗ เรือโทหญิง เปรมวดี  เด่นศิริอักษร 

 ๑๘ นางผุสดี  เลขะกุล 

 ๑๙ นางมธุรดา  สุวรรณโพธิ์ 

 ๒๐ นางสาวสมศรี  กิตติพงศ์พิศาล 

 ๒๑ นางสุจิมนต์  พรหมประดิษฐ์ 

 ๒๒ นางเสาวลักษณ์  สุวรรณไมตรี 

 ๒๓ นางอัญชลี  ศิริเทพทวี 



 หน้า   ๒๕๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกิตต์กวี  โพธิ์โน 

 ๒ นายคมสันต์  ชิดเชื้อ 

 ๓ นายณัฐกร  จ าปาทอง 

 ๔ นายทวีศักดิ์  สิริรัตน์เรขา 

 ๕ นายธิติพันธ์  ธานีรัตน์ 

 ๖ นายนิตย์  ทองเพชรศรี 

 ๗ นายบุญลือ  เพ็ชรรักษ์ 

 ๘ นายวันเฉลิม  จาติเสถียร 

 ๙ นายวีระ  ดุลย์ชูประภา 

 ๑๐ นายศรุตพันธุ์  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา 

 ๑๑ นายอัครเดช  กลิ่นพิบูลย์ 

 ๑๒ นางสาวกาญจนา  หัตถสิน 

 ๑๓ นางเกตุสุดา  ชินวัตร 

 ๑๔ นางเกศยุพี  วัฒนะธนากร 

 ๑๕ นางสาวจอมสุรางค์  โพธิสัตย์ 

 ๑๖ นางสาวจิตรพรรณ  โพธิ์ไพโรจน์ 

 ๑๗ นางสาวชุตินันท์  ศรีสมุดไทย 

 ๑๘ นางสาวโชษิตา  ภาวสุทธิไพศิฐ 

 ๑๙ นางณฐิณี  พลถาวร 

 ๒๐ นางเดือนเพ็ญ  ชาญณรงค์ 

 ๒๑ นางสาวถนอมรัตน์  หุตะจูฑะ 

 ๒๒ นางสาวทัศนีย์  กุลจนะพงศ์พันธ์ 

 ๒๓ นางเทพนิมิตร์  สนุกพันธ์ 

 ๒๔ นางธิดา  จุลินทร 

 ๒๕ นางสาวนงลักษณ์  พงศ์ทวีบุญ 

 ๒๖ นางสาวนฤมล  ปรองชู 

 ๒๗ นางนารีรัตน์  รุจิรพิพัฒน์ 

 ๒๘ นางบุญน า  เล้าโสภาภิรมย์ 

 ๒๙ นางบุญพา  ณ นคร 

 ๓๐ นางสาวเบ็ญจมาส  พฤกษ์กานนท์ 

 ๓๑ นางสาวปรารถนา  มั่งมูล 

 ๓๒ นางปรียนันท์  สละสวัสดิ์ 

 ๓๓ นางพจสินี  จันทรัตน์ 

 ๓๔ นางพรทิพย์  ธรรมวงค์ 

 ๓๕ นางสาวพรทิพย์  ธีรรัตน์ไชยเลิศ 

 ๓๖ นางพันธ์ทิพย์  โกศัลวัฒน์ 

 ๓๗ นางเพชรี  คันธสายบัว 

 ๓๘ นางไพรัตน์  ชมภูบุตร 

 ๓๙ นางภรภัทร  สิมะวงศ์ 

 ๔๐ นางสาวภาวินี  ธนบดีธรรมจารี 

 ๔๑ นางสาวมันฑนา  กิตติพีรชล 

 ๔๒ นางสาวรมณา  ณิชรัตน์ 

 ๔๓ นางสาวรัชวัลย์  บุญโฉม 

 ๔๔ นางรินสุข  องอาจสกุลมั่น 

 ๔๕ นางเรวดี  สิริพลังคานนท์ 

 ๔๖ นางวรรณวิไล  ภู่ตระกูล 

 ๔๗ นางวรรณี  ศิรินทรางกูร 

 ๔๘ นางวรรธยา  พัวพันธ์ 



 หน้า   ๒๕๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๙ นางวรวรรณ  จุฑา 

 ๕๐ นางสาววริพัสย์  ลิมปนาภา 

 ๕๑ นางวิภาวี  จันทมัตตุการ 

 ๕๒ นางสาวศศกร  วิชัย 

 ๕๓ นางศิริพร  พรสัมฤทธิ์ 

 ๕๔ นางสาวศิริลักษณ์  แก้วเกียรติพงษ์ 

 ๕๕ นางสาวศิริลักษณ์  สว่างวงศ์สิน 

 ๕๖ นางศุกภนิตย์  พลไพรินทร์ 

 ๕๗ นางศุภรพรรณ  ศรีหิรัญรัศมี 

 ๕๘ นางสนธยา  ไทยเกิด 

 ๕๙ นางสาวสาธกา  ธาตรีนรานนท์ 

 ๖๐ นางส าอางค์  พันธุ์ประทุม 

 ๖๑ นางสิร์ปพัศ  ถนิมพาสน์ 

 ๖๒ นางสาวสิริกุล  จุลคีรี 

 ๖๓ นางสาวสุจิตรา  สุขเกษม 

 ๖๔ นางสุพาณี  ตันตะโนกิจ 

 ๖๕ นางสุภาวดี  ชุ่มจิตต์ 

 ๖๖ นางสุมิตรา  ศรสุวรรณ 

 ๖๗ นางสาวสุรีย์  บุญเฉย 

 ๖๘ นางโสภา  มุสิโก 

 ๖๙ นางสาวหทัยชนนี  บุญเจริญ 

 ๗๐ นางหทัยรัฐณ์  วารินทร์ 

 ๗๑ นางอรวรรณ  สุวรรณะบุณย์ 

 ๗๒ นางอรุณี  โสตถิวนิชย์วงศ์ 

 ๗๓ นางสาวอลิสา  อุดมวีรเกษม 

 ๗๔ นางอัญชลี  วิจิตรปัญญา 

 ๗๕ นางอัมพร  สีลากุล 

 ๗๖ นางอารีย์  ชูศักดิ์ 

 ๗๗ นางอ าไพ  มหากาญจนกุล 

 ๗๘ นางสาวอุลิศ  สมบัติแก้ว 

กรมอนามัย 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายชัยพร  พรหมสิงห์  ๒ นางพรรณพิมล  วิปุลากร 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกิตติพงศ์  แซ่เจ็ง 

 ๒ นายประวิทย์  ชัยกองเกียรติ 

 ๓ นายสมพงษ์  ชัยโอภานนท์ 

 ๔ นายสุรัตน์  สิรินนทกานต์ 

 ๕ นายอรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ 

 ๖ นางต าแหน่ง  สินสวาท 

 ๗ นางพิมลพรรณ  ต่างวิวัฒน์ 

 ๘ นางสุณี  วงศ์คงคาเทพ 

 ๙ นางอัมพร  เบญจพลพิทักษ์ 



 หน้า   ๒๕๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกิตติ  ลาภสมบัติศิริ 

 ๒ นายเกษม  เวชสุทธานนท์ 

 ๓ นายชัยวงศ์  ชวนะรักษ์ 

 ๔ นายชัยวัฒน์  อภิวันทนา 

 ๕ นายชาตรี  เมธาธราธิป 

 ๖ นายด ารง  ธ ารงเลาหะพันธุ์ 

 ๗ นายธนชีพ  พีระธรณิศร์ 

 ๘ นายบุญฤทธิ์  สุขรัตน์ 

 ๙ นายพนิต  โล่เสถียรกิจ 

 ๑๐ นายพนิตเทพ  ทัพพะรังสี 

 ๑๑ นายยงยส  หัถพรสวรรค์ 

 ๑๒ นายสมศักดิ์  ศิริวนารังสรรค์ 

 ๑๓ นายสราวุฒิ  บุญสุข 

 ๑๔ นายสืบพงษ์  ไชยพรรค 

 ๑๕ นายอุดม  อัศวุตมางกุร 

 ๑๖ นางกมลรัตน์  เกตุบรรลุ 

 ๑๗ นางสาวกันทิมา  เหมพรหมราช 

 ๑๘ นางสาวกานดาวสี  มาลีวงษ ์

 ๑๙ นางจินตนา  พัฒนพงศ์ธร 

 ๒๐ นางสาวโชติรส  พันธ์พงษ์ 

 ๒๑ นางทรงสมร  พิเชียรโสภณ 

 ๒๒ นางทัศนีย์  รอดชมภู 

 ๒๓ นางนงนุช  ภัทรอนันตนพ 

 ๒๔ นางสาวพวงเพ็ญ  ชั้นประเสริฐ 

 ๒๕ นางสาวเพ็ญแข  ลาภยิ่ง 

 ๒๖ นางมณฑา  ไชยะวัฒน 

 ๒๗ นางสาวละออ  จันสุตะ 

 ๒๘ นางสาวลินดา  สิริภูบาล 

 ๒๙ นางวรรณดี  จันทรศิริ 

 ๓๐ นางสาววรลักษณ์  คงหนู 

 ๓๑ นางสาววรลักษณ์  คีรินทร์นนท์ 

 ๓๒ นางสาววรางคนา  เวชวิธี 

 ๓๓ นางสาววีณา  มงคลพร 

 ๓๔ นางศรินนา  แสงอรุณ 

 ๓๕ นางศรีวิภา  เลี้ยงพันธุ์สกุล 

 ๓๖ นางสาวศิรดา  เล็กอุทัย 

 ๓๗ นางสาวสายพิณ  โชติวิเชียร 

 ๓๘ นางสาวสิริวรรณ  จันทนจุลกะ 

 ๓๙ นางสุชาดา  สารบุญ 

 ๔๐ นางสาวสุรัตน์  มงคลชัยอรัญญา 

 ๔๑ นางสุวรรณ  แช่มชูกลิ่น 

 ๔๒ นางสาวไสววรรณ  ไผ่ประเสริฐ 

 ๔๓ นางอมราภรณ์  สุพรรณวิวัฒน์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเจริญ  หาญปัญจกิจ  ๒ นายฉัตร์ภัทร์  คงปั้น 



 หนา้   ๒๕๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓ นายชยัเลิศ  กิ่งแก้วเจริญชัย 

 ๔ พันจ่าอากาศเอก ชาญศักดิ์  เทพมาลี 

 ๕ นายธวัชชัย  บุญเกิด 

 ๖ นายประวิช  ชวชลาศัย 

 ๗ นายพีระยุทธ  สานุกูล 

 ๘ นายมานะ  หะสาเมาะ 

 ๙ นายแมนสรวง  วงศ์อภัย 

 ๑๐ นายวินัย  ตันติธนพร 

 ๑๑ นายวีรพล  กิตติพิบูลย์ 

 ๑๒ นายสมเกียรติ  อรุณภาคมงคล 

 ๑๓ นายสมชาย  แช่มชูกลิ่น 

 ๑๔ นายสุชาติ  สุขเจริญ 

 ๑๕ นายสุธน  เพ็งคุ้ม 

 ๑๖ นายสุวิทย์  ไพรัชวรรณ 

 ๑๗ นายอรรถสิทธิ์  แดงมณี 

 ๑๘ นางกรกมล  นิยมศิลป์ 

 ๑๙ นางสาวกิ่งพิกุล  ช านาญคง 

 ๒๐ นางสาวเกษร  พานิชย์ 

 ๒๑ นางสาวจริยา  อินทรรัศมี 

 ๒๒ นางสาวจารุณี  จตุรพรเพ่ิม 

 ๒๓ นางสาวจิราพร  ขีดดี 

 ๒๔ นางสาวชัชฎาภรณ์  จิตตา 

 ๒๕ นางฐิฎา  ไกรวัฒนพงศ์ 

 ๒๖ นางณัชชา  หิริโอตัปปะ 

 ๒๗ นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล 

 ๒๘ นางสาวดรรชนี  มหาชานิกะ 

 ๒๙ นางสาวทิพา  ไกรลาศ 

 ๓๐ นางนนทินี  ตั้งเจริญดี 

 ๓๑ นางนนธนวนัณท์  สุนทรา 

 ๓๒ นางสาวนพเก้า  พรหมมี 

 ๓๓ นางสาวนพวรรณ  โพชนุกูล 

 ๓๔ นางนัดดา  วิรัติสกุล 

 ๓๕ นางนิภัทรา  วโนทยาโรจน์ 

 ๓๖ นางแน่งน้อย  ธูปแช่ม 

 ๓๗ นางบุญชอบ  เกษโกวิท 

 ๓๘ นางปนัดดา  จั่นผ่อง 

 ๓๙ นางประกายดาว  พรหมประพัฒน์ 

 ๔๐ นางประทุม  ยนต์เจริญล้ า 

 ๔๑ นางประภาภรณ์  จังพานิช 

 ๔๒ นางปรียานุช  บูรณะภักดี 

 ๔๓ นางสาวปิยะวรรณ  กลิ่นสุคนธ์ 

 ๔๔ นางพงศ์สุรางค์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 

 ๔๕ นางสาวพรณิชา  ชุณหคันธรส 

 ๔๖ นางสาวพรรณนิภา  เลาหเพ็ญแสง 

 ๔๗ นางสาวพิชญภัสสร์  ไหลรุ่งเรืองสกุล 

 ๔๘ นางสาวพิมพ์ภวดี  ศรีจันทร์ 

 ๔๙ นางพิมพรรณ  จันทร์แก้ว 

 ๕๐ นางสาวเพชรา  ชวนะพันธุ์ 

 ๕๑ นางภัทรภร  เอี่ยมอุตมะ 

 ๕๒ นางมยุรี  ไกรศรินท์ 



 หนา้   ๒๕๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕๓ นางมลุลี  แสนใจ 

 ๕๔ นางยุพา  ชัยเพ็ชร 

 ๕๕ นางสาวยุพิน  โจ้แปง 

 ๕๖ นางสาวรดีพร  สุขอรุณ 

 ๕๗ นางวรรณภา  กางกั้น 

 ๕๘ นางวิมล  โรมา 

 ๕๙ นางวิยดา  บุญเลื่อง 

 ๖๐ นางสาววิไลลักษณ์  ศรีสุระ 

 ๖๑ นางศรีสุดา  สว่างสาลี 

 ๖๒ นางศศิธร  บัณฑิตมหากุล 

 ๖๓ นางศศิวันต์  ศุภนิเวศพ์ 

 ๖๔ นางสิริพินท์  ศิริโสภาพงษ์ 

 ๖๕ นางสิริร าไพ  ภูธรใจ 

 ๖๖ นางสุธิดา  อุทะพันธุ์ 

 ๖๗ นางสาวสุภาว์  อาวสกุลสุทธิ 

 ๖๘ นางอโนชา  วิปุลากร 

 ๖๙ นางอรุณี  ธนะรุ่ง 

 ๗๐ นางอัญชลินทร์  ปานศิริ 

 ๗๑ นางสาวอ าพร  บุศรังษี 

 ๗๒ นางอุมาพร  นิ่มตระกูล 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายพูลลาภ  ฉันทวิจิตรวงศ์  ๒ นายสุรโชค  ต่างวิวัฒน์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายธเนศ  สุวรรณเกษาวงษ์ 

 ๒ นายเลิศชาย  เลิศวุฒิ 

 ๓ นายวชิระ  อ าพนธ์ 

 ๔ นายวันชัย  ศรีทองค า 

 ๕ นายวิษณุ  เชื้อพันธุ์ 

 ๖ นายวีระชัย  นลวชัย 

 ๗ นางกรภัทร  ตรีสารศรี 

 ๘ นางธารกมล  จันทร์ประภาพ 

 ๙ นางนฤภา  วงศ์ปิยะรัตนกุล 

 ๑๐ นางนุชนาฏ  กิติวรนนท์ 

 ๑๑ นางวิมล  สุวรรณเกษาวงษ์ 

 ๑๒ นางสาวสุภัทรา  บุญเสริม 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายชาติชาย  ตั้งทรงสุวรรณ์ 

 ๒ นายนคร  ตั้งวันเจริญชัย 

 ๓ นายมรกต  จรูญวรรธนะ 

 ๔ นายวชิรวิทย์  เจียมพิริยะ 

 ๕ นายวิบูลย์  เวชชัยชีวะ 

 ๖ นายสมบัติ  หิรัญศุภโชติ 



 หน้า   ๒๖๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๗ นายสุชาติ  จองประเสริฐ 

 ๘ นายสุนทร  พุทธศรีจารุ 

 ๙ นางขนิษฐา  ตันติศิรินทร์ 

 ๑๐ นางสาวจิตรา  เอื้อจิตรบ ารุง 

 ๑๑ นางจุติมา  ลิขิตรัตนพร 

 ๑๒ นางสาวฉันทนา  วิบูลรุ่งเรือง 

 ๑๓ นางสาวณธิป  วิมุตติโกศล 

 ๑๔ นางสาวนฤมล  ฉัตรสง่า 

 ๑๕ นางสาวบงกชเกษ  อินทชัย 

 ๑๖ นางผุสดี  เวชชพิพัฒน์ 

 ๑๗ นางพรพรรณ  รัตนะพิสิฐ 

 ๑๘ นางพิมลวรรณ  ทันตวิวัฒนานนท์ 

 ๑๙ นางสาวเพลิน  จ าแนกพล 

 ๒๐ นางสาวภัทราภรณ์  วัฒนโพธิธร 

 ๒๑ นางสาวรัชตา  พงศ์รุจิกร 

 ๒๒ นางสาววรสุดา  ยูงทอง 

 ๒๓ นางวารีรัตน์  เลิศนที 

 ๒๔ นางศรีสุดา  ฉ่ าทรัพย์ 

 ๒๕ นางสาวสายหยุด  ประเสริฐวิทย์ 

 ๒๖ นางสินีนาฏ  โรจนประดิษฐ 

 ๒๗ นางสุนันทา  พันธุ์วรรณ์ 

 ๒๘ นางสุภาวดี  ธีระวัฒน์สกุล 

 ๒๙ นางสุภาศิริ  ศรีชาติ 

 ๓๐ นางสาวสุมิตรา  หาญพาสุพงศ์ 

 ๓๑ นางสาวอรสุรางค์  ธีระวัฒน์ 

 ๓๒ นางอัจจิมา  สถาพรเจริญยิ่ง 

 ๓๓ นางสาวอัญชลี  จิตรักนที 

 ๓๔ นางอัมพร  พุฒิอังกุล 

 ๓๕ นางอารทรา  ปัญญาปฏิภาณ 

 ๓๖ นางอุรธิดา  ทองธรรมชาติ 

สถาบนัพระบรมราชชนก 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายสมชาย  ธรรมสารโสภณ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกิตติพร  เนาว์สุวรรณ 

 ๒ นายจักรกฤษณ์  ลูกอินทร์ 

 ๓ นายชัยวัฒน์  พันธ์รัศมี 

 ๔ นายชาลี  ศิริพิทักษ์ชัย 

 ๕ นายด ารงค์ศักดิ์  สอนแจ้ง 

 ๖ นายถนอมศักดิ์  บุญสู่ 

 ๗ นายประเสริฐ  อัตโตหิ 

 ๘ นายปิ่นนเรศ  กาศอุดม 

 ๙ นายไพบูลย์  ชาวสวนศรีเจริญ 

 ๑๐ นายไพสิฐ  จิรรัตนโสภา 



 หน้า   ๒๖๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๑ นายวชิระบูลย์  อินสว่าง 

 ๑๒ นายวรเดช  ช้างแก้ว 

 ๑๓ นายวัชรินทร์  โกมลมาลัย 

 ๑๔ นายวีระชาติ  ยุทธชาวิทย์ 

 ๑๕ นายวุฒิพงษ์  ไตรพิพัฒน์ 

 ๑๖ นายสมศักดิ์  มงคลธนวัฒน์ 

 ๑๗ นายสอาด  มุ่งสิน 

 ๑๘ นายสุทัศน์  เหมทานนท์ 

 ๑๙ นายสุนทร  ปราบเขต 

 ๒๐ นายสุรพล  เมฆวณิชย์ 

 ๒๑ นายอภิชาติ  อัจฉริยศักดิ์ชัย 

 ๒๒ นายอานุภาพ  แสนใจ 

 ๒๓ นางกนกพร  เทียนค าศรี 

 ๒๔ นางกมลรัตน์  เทอร์เนอร์ 

 ๒๕ นางกิตติกาญจน์  ปานแดง 

 ๒๖ นางกิรณา  แต้อารักษ์ 

 ๒๗ นางกุลธิดา  กุลประฑีปัญญา 

 ๒๘ นางขวัญตา  บุญวาศ 

 ๒๙ นางจงกลณี  ตุ้ยเจริญ 

 ๓๐ นางจรรยา  แก้วใจบุญ 

 ๓๑ นางจารีลักษณ์  หินซุย 

 ๓๒ นางสาวจารุณี  ขาวแจ้ง 

 ๓๓ นางจ ารัส  สาระขวัญ 

 ๓๔ นางสาวจิดาภา  จิตตะสุสุทโธ 

 ๓๕ นางจิตตวีร์  เกียรติสุวรรณ 

 ๓๖ นางจิตรลดา  ศรีสารคาม 

 ๓๗ นางจิตฤดี  รอดการทุกข์ 

 ๓๘ นางจินตนา  เซ่งสิ้ม 

 ๓๙ นางสาวจินตนา  ไพบูลย์ธนานนท์ 

 ๔๐ นางจินตนา  สลับแสง 

 ๔๑ นางสาวจิระพรรณ  สุปัญญา 

 ๔๒ นางจีราภรณ์  ชื่นฉ่ า 

 ๔๓ นางจุรีรัตน์  กิจสมพร 

 ๔๔ นางจุรีรัตน์  โตบุญพา 

 ๔๕ นางจุไรรัตน์  วัชรอาสน์ 

 ๔๖ นางเจียมจิต  โสภณสุขสถิตย์ 

 ๔๗ นางชลลดา  ติยะวิสุทธิ์ศรี 

 ๔๘ นางชัชรีย์  บ ารุงศรี 

 ๔๙ นางชิตสุภางค์  ทิพย์เที่ยงแท้ 

 ๕๐ นางชุติมา  มาลัย 

 ๕๑ นางชุติมา  รักษ์บางแหลม 

 ๕๒ นางฐิติมา  เดียววัฒนวิวัฒน์ 

 ๕๓ นางฐิติรัตน์  พันธุ์เขียน 

 ๕๔ นางสาวณฐพร  ค าศิริรักษ์ 

 ๕๕ นางณัฏฐินีภรณ์  จันทรโณทัย 

 ๕๖ นางสาวดวงใจ  เปลี่ยนบ ารุง 

 ๕๗ นางสาวดวงพร  หุ่นตระกูล 

 ๕๘ นางดาราพร  รักหน้าที่ 

 ๕๙ นางสาวดาริณี  สมศรี 

 ๖๐ นางทักษิกา  ชัชวรัตน์ 



 หน้า   ๒๖๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๑ นางทัศนันท์  ทุมมานนท์ 

 ๖๒ นางทัศนีย์  เกริกกุลธร 

 ๖๓ นางทิพย์สุคนธ์  กิจรุ่งโรจน์ 

 ๖๔ นางทิพวรรณ  ตั้งวงศ์กิจ 

 ๖๕ นางธณัชช์นรี  สโรบล 

 ๖๖ นางธมลวรรณ  แก้วกระจก 

 ๖๗ นางธรณิศ  สายวัฒน์ 

 ๖๘ นางธัญพร  ชื่นกลิ่น 

 ๖๙ นางนิชดา  สารถวัลย์แพศย์ 

 ๗๐ นางสาวนิรัชรา  ด่านสวัสดิ์ 

 ๗๑ นางสาวนุศรา  วิจิตรแก้ว 

 ๗๒ นางนุสรา  นามเดช 

 ๗๓ นางบุญร่วม  แก้วบุญเรือง 

 ๗๔ นางสาวบุบผา  ด ารงกิตติกุล 

 ๗๕ นางบุษยา  สังขชาติ 

 ๗๖ นางเบญจพร  เสาวภา 

 ๗๗ นางเบญจวรรณ  ถนอมชยธวัช 

 ๗๘ นางปฐมามาศ  โชติบัณ 

 ๗๙ นางสาวประกริต  รัชวัตร์ 

 ๘๐ นางประไพ  กิตติบุญถวัลย์ 

 ๘๑ นางประไพจิตร  โสมภีร์ 

 ๘๒ นางประไพพิศ  สิงหเสม 

 ๘๓ นางประภาพร  ภาภิรมย์ 

 ๘๔ นางสาวปราณี  แสดคง 

 ๘๕ นางสาวปริทรรศน์  วันจันทร์ 

 ๘๖ นางปรียาวรรณ  วิบูลย์วงศ์ 

 ๘๗ นางสาวปัทมา  ผ่องศิริ 

 ๘๘ นางปานทิพย์  ปูรณานนท์ 

 ๘๙ นางปาริฉัตร  อุทัยพันธ์ 

 ๙๐ นางเปรมฤดี  ด ารักษ์ 

 ๙๑ นางพนมพร  กีรติตานนท์ 

 ๙๒ นางพเยาว์  พงษ์ศักดิ์ชาติ 

 ๙๓ นางสาวพร  บุญมี 

 ๙๔ นางสาวพรรณี  ฉุ้นประดับ 

 ๙๕ นางสาวพรรณี  ไพศาลทักษิน 

 ๙๖ นางพัชรินทร์  บางท่าไม้ 

 ๙๗ นางพัฒนา  นาคทอง 

 ๙๘ นางสาวพินทอง  ปินใจ 

 ๙๙ นางสาวพินรัชต์  งานไว 

 ๑๐๐ นางพิมพวรรณ  เรืองพุทธ 

 ๑๐๑ นางสาวพีระนันทิ์  จีระยิ่งมงคล 

 ๑๐๒ นางสาวเพชรมณี  วิริยะสืบพงศ์ 

 ๑๐๓ นางเพชรา  ทองเผ้า 

 ๑๐๔ นางเพ็ญจมาศ  ค าธนะ 

 ๑๐๕ นางสาวแพรวระพี  เรืองเดช 

 ๑๐๖ นางสาวมัณฑนา  เหมชะญาติ 

 ๑๐๗ นางยลฤดี  ตัณฑสิทธิ์ 

 ๑๐๘ นางยุพิน  ทรัพย์แก้ว 

 ๑๐๙ นางเยาวดี  สุวรรณนาคะ 

 ๑๑๐ นางรจนารถ  ชูใจ 



 หน้า   ๒๖๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๑๑ นางรพีพรรณ  วิบูลย์วัฒนกิจ 

 ๑๑๒ นางราตรี  อร่ามศิลป์ 

 ๑๑๓ นางรุ่งนภา  จันทรา 

 ๑๑๔ นางรุ่งเพ็ชร  บุญทศ 

 ๑๑๕ นางสาวรุ้งรังษี  วิบูลชัย 

 ๑๑๖ นางรุจิรา  เจียมอมรรัตน์ 

 ๑๑๗ นางรุจี  จารุภาชน์ 

 ๑๑๘ นางฤทัยรัตน์  ชิดมงคล 

 ๑๑๙ นางสาวลลิตา  เดชาวุธ 

 ๑๒๐ นางสาววรรณภา  ประทุมโทน 

 ๑๒๑ นางวรรณา  ธนานุภาพไพศาล 

 ๑๒๒ นางวราภรณ์  ศิวด ารงพงศ์ 

 ๑๒๓ นางสาววราภา  จันทร์โชติ 

 ๑๒๔ นางวลีรัตน์  แตรตุลาการ 

 ๑๒๕ นางวัชรี  อมรโรจน์วรวุฒิ 

 ๑๒๖ นางสาววัชรีพร  อ่อนสด 

 ๑๒๗ นางสาววารุณี  เกตุอินทร์ 

 ๑๒๘ นางสาววาสนา  มั่งคั่ง 

 ๑๒๙ นางสาววิภาพร  ปิตินพคุณ 

 ๑๓๐ นางวิมล  อ่อนเส็ง 

 ๑๓๑ นางวิรดา  อรรถเมธากุล 

 ๑๓๒ นางวิระกาญจน์  สุเมธานุรักขกูล 

 ๑๓๓ นางสาววิลาวัณย์  ธนวรรณ 

 ๑๓๔ นางสาววิไล  ทองทวี 

 ๑๓๕ นางศรีวรรณ  เอมราช 

 ๑๓๖ นางศรีสุดา  เอกลัคนารัตน์ 

 ๑๓๗ นางศรีสุนทรา  เจิมวรพิพัฒน์ 

 ๑๓๘ นางศรีอุบล  อินทร์แป้น 

 ๑๓๙ นางศศิธร  ชิดนายี 

 ๑๔๐ นางศิริพร  โอภาสวัตชัย 

 ๑๔๑ นางสาวศุกร์ใจ  เจริญสุข 

 ๑๔๒ นางศุภรา  หิมานันโต 

 ๑๔๓ นางสาวศุลีพร  เพชรเรียง 

 ๑๔๔ นางสาวสกุนตลา  แซ่เตียว 

 ๑๔๕ นางสาวสายฝน  สฤษดิกุล 

 ๑๔๖ นางสายฝน  อ าพันกาญจน์ 

 ๑๔๗ นางสายพิณ  เกตุแก้ว 

 ๑๔๘ นางส าลี  สาลีกุล 

 ๑๔๙ นางสุจิมา  ติลการยทรัพย์ 

 ๑๕๐ นางสุชาดา  อินทรก าแหง ณ ราชสีมา 

 ๑๕๑ นางสาวสุนทรี  รักความสุข 

 ๑๕๒ นางสุปราณี  ฉายวิจิตร 

 ๑๕๓ นางสาวสุพิตรา  เศลวัตนะกุล 

 ๑๕๔ นางสุมาลี  ราชนิยม 

 ๑๕๕ นางสุมาลี  สุวรรณภักดี 

 ๑๕๖ นางสุวิมล  มณีโชติ 

 ๑๕๗ นางเสมอจันทร์  ธีระวัฒน์สกุล 

 ๑๕๘ นางแสงโฉม  ถนอมสิงห์ 

 ๑๕๙ นางโสภา  ลี้ศิริวัฒนกุล 

 ๑๖๐ นางโสภิต  สุวรรณเวลา 

 ๑๖๑ นางหทัยรัตน์  บรรณากิจ 

 ๑๖๒ นางหทัยรัตน์  บุษยพรรณพงศ์ 



 หน้า   ๒๖๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๖๓ นางอติญาณ์  ศรเกษตริน 

 ๑๖๔ นางสาวอติพร  ทองหล่อ 

 ๑๖๕ นางสาวอโนชา  ศิลาลัย 

 ๑๖๖ นางอภิญญา  ธรรมแสง 

 ๑๖๗ นางอภิญญา  ยุทธชาวิทย์ 

 ๑๖๘ นางอรชร  อินทองปาน 

 ๑๖๙ นางสาวอรพิน  สว่างวัฒนเศรษฐ์ 

 ๑๗๐ นางอรวรรณ  จิตตวานิช 

 ๑๗๑ นางอรัญญา  บุญธรรม 

 ๑๗๒ นางสาวอริสา  จิตต์วิบูลย์ 

 ๑๗๓ นางอรุณี  ทอมป์สัน 

 ๑๗๔ นางอรุณี  ยันตรปกรณ์ 

 ๑๗๕ นางอัจฉรา  ชนะบุญ 

 ๑๗๖ นางสาวอัมพร  เที่ยงตรงดี 

 ๑๗๗ นางสาวอาภรณ์  ภู่พัทธยากร 

 ๑๗๘ นางอายุพร  กัยวิกัยโกศล 

 ๑๗๙ นางอารยา  จิรมนัสวงศ์ 

 ๑๘๐ นางสาวอารีย์  กุลจู 

 ๑๘๑ นางอารีย์  นรภูมิพิภัชน์ 

 ๑๘๒ นางอุทัยวรรณ  ตรีนุชกร 

 ๑๘๓ นางสาวอุทุมพร  ดุลยเกษม 

 ๑๘๔ นางอุษณีย์  วรรณาลัย 

 ๑๘๕ นางเอื้อจิต  สุขพูล 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
ส านักงานรัฐมนตร ี

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นายติณห์  เจรญิใจ 

ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์ 

 ๒ นายณัฐพล  ณัฏฐสมบูรณ์ 

 ๓ นายพสุ  โลหารชุน 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายจุลพงษ์  ทวีศรี 

 ๒ นายเดชา  จาตุธนานันท์ 

 ๓ นายพรเทพ  การศัพท์ 

 ๔ นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี 

 ๕ นายสุระ  เพชรพิรุณ 

 ๖ นางเบญจมาพร  เอกฉัตร์ 

 ๗ นางวรวรรณ  ชิตอรุณ 

 ๘ นางอนงค์  ไพจิตรประภาภรณ์ 



 หน้า   ๒๖๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกิตติศักดิ์  ตันตินรเศรษฐ์ 

 ๒ นายจารึก  ธรรมสุนทร 

 ๓ นายจิรวัธน์  อารีย์ 

 ๔ นายชัยทัต  สมิตินนท์ 

 ๕ นายธนบูรณ์  เซ่งง่าย 

 ๖ นายธีรเดช  วิทิตธรรมคุณ 

 ๗ นายธีระ  แก้วพิมล 

 ๘ นายนิรันดร์  ยิ่งมหิศรานนท์ 

 ๙ นายบรรจง  สุกรีฑา 

 ๑๐ นายบุญสิทธิ์  เรืองผล 

 ๑๑ นายประกอบ  คงเขียว 

 ๑๒ นายประจวบ  ธิมา 

 ๑๓ นายประดิษฐ  แจ่มจันทรา 

 ๑๔ นายประเสริฐ  โฆษิตพิรุณ 

 ๑๕ นายประเสริฐ  สีน้ าเพชร 

 ๑๖ นายพิทักษ์  บุญคงแก้ว 

 ๑๗ นายพุทธิกรณ์  วิชัยดิษฐ 

 ๑๘ นายภูปาณัสม์  ผดุงอรรถ 

 ๑๙ นายมานพ  พรมรุกขชาติ 

 ๒๐ นายรังสรร  บุญสะอาด 

 ๒๑ นายวรกร  บ ารุงชีพโชต 

 ๒๒ นายวรรณเวทย์  ศิวารัตน์ 

 ๒๓ นายวสันต์  นิสัยมั่น 

 ๒๔ นายวัชรินทร์  ไชยานุพงศ์ 

 ๒๕ นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์สุนีย์ 

 ๒๖ นายสกล  กาญจนรังษี 

 ๒๗ นายสมเกียรติ  ราชคมน์ 

 ๒๘ นายสมคิด  ตัณฑศรีสุข 

 ๒๙ นายสมชาย  เถื่อนสุวรรณ์ 

 ๓๐ นายสมพล  โนดไธสง 

 ๓๑ นายสหวัฒน์  โสภา 

 ๓๒ นายส าเริง  สวัสดีนฤนาท 

 ๓๓ นายสิทธา  ปัพพานนท์ 

 ๓๔ นายสุภชัย  ไวยาวัจมัย 

 ๓๕ นายอนุสร  ภู่พงศ์สกุล 

 ๓๖ นายอานันท์  ฟักสังข์ 

 ๓๗ นายอ านวย  สุวรรณรักษ์ 

 ๓๘ นายอุดม  สอนจิตต์ 

 ๓๙ นางกฤษนันท์  ทะวิชัย 

 ๔๐ นางสาวกาญจนา  ทัพป้อม 

 ๔๑ นางจันทนา  ไวยาวัจมัย 

 ๔๒ นางสาวฉันทนา  อัศวรัตน์ 

 ๔๓ นางสาวณิรดา  วิสุทธิชาติธาดา 

 ๔๔ นางดวงธิดา  จันทร์พุ่ม 

 ๔๕ นางทัศนีย์  ภักดีประพันธ์ 

 ๔๖ นางสาวนิลเนตร  โลหะพจน์พิลาศ 

 ๔๗ นางพงษ์ศิริ  วรรณศรี 

 ๔๘ นางพรทิพา  อัครสุต 



 หน้า   ๒๖๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๙ นางพัชรี  ใบยา 

 ๕๐ นางพาขวัญ  กาจหาญ 

 ๕๑ นางไพรินทร์  กันทะวงษ์ 

 ๕๒ นางสาวมาลี  ทองเกลี้ยง 

 ๕๓ นางลักษมี  รุจิระมานนท์ 

 ๕๔ นางลินจง  พูลบูลย์ 

 ๕๕ นางวัฒนพรรณ  ชัยสิทธิ์ 

 ๕๖ นางสาวศรชนก  ทองมั่นคง 

 ๕๗ นางศิริพรรณ  อันชื่น 

 ๕๘ นางสาวสมใจ  มีสมบูรณ์ 

 ๕๙ นางสายชล  การีพจน์ 

 ๖๐ นางอทิตา  กลิ่นสุวรรณ 

 ๖๑ นางอัมพรรณ์  ธีรภาพธรรมกุล 

 ๖๒ นางอิฐสราชัย  ล าพา 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายคณิต  กายสอน 

 ๒ นายชวลิต  ชัยนิวัฒนา 

 ๓ นายชัชพล  อินทโฉม 

 ๔ นายชัยกมล  พรหมทอง 

 ๕ นายชัยยง  โกศลวิทยานันต์ 

 ๖ นายชาญชัย  อนุสรณ์ 

 ๗ นายเชวงศักดิ์  ค าตา 

 ๘ นายด ารง  โอกาศ 

 ๙ นายธงชัย  เมืองสนธิ์ 

 ๑๐ นายธรรมนูญ  เกตุแก้ว 

 ๑๑ นายธวัชชัย  เกียงเอีย 

 ๑๒ นายนพดล  ชีวะอิสระกุล 

 ๑๓ นายนฤบดินทร์  วุฒิวรรณ 

 ๑๔ นายบุญอุ้ม  วงศ์บุตร 

 ๑๕ นายปรีชา  ยงศิลป์วิริยะกุล 

 ๑๖ นายพัตทอง  กิตติวัฒน์ 

 ๑๗ นายไพชยนต์  เจริญไชยศรี 

 ๑๘ นายภักดี  ปานหงษ์ 

 ๑๙ นายภัคพล  รุ่งเรือง 

 ๒๐ นายภัทราวุธ  มุณีรัตน์ 

 ๒๑ นายภาณุ  เนียมสุวรรณ 

 ๒๒ นายวชิระ  ไม้แพ 

 ๒๓ นายวรพงษ์  ฉินโชคสกุลชัย 

 ๒๔ นายวรวิทย์  จันทวรรณโณ 

 ๒๕ นายวศิน  ศุภพิสุทธิ์ 

 ๒๖ นายวันชัย  เกาะสูงเนิน 

 ๒๗ นายเศรษฐรัชต์  เลือดสกุล 

 ๒๘ นายสมบัติ  สุวรรณมณี 

 ๒๙ นายสมบูรณ์  สุนทรศาสตร์ 

 ๓๐ นายสัมพันธ์  โฆษิตพล 

 ๓๑ นายสุรพล  มณีวรรณ 

 ๓๒ นายอรรถสิทธิ์  บุศย์น้ าเพชร 

 ๓๓ นายอรรถสิทธิ์  อึ้งเหมอนันต์ 

 ๓๔ นายอุทัย  สอนเทศ 



 หน้า   ๒๖๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๕ นางคนึงนิจ  ทยายุทธ 

 ๓๖ นางจันทร์จิรา  บางเสน 

 ๓๗ นางณัฐนภา  ถาวร 

 ๓๘ นางดารุณีย์  ภู่พงศ์สกุล 

 ๓๙ นางรวีวรรณ  อุตรนคร 

 ๔๐ นางสาวรัชฎา  เมธาวีกุลชัย 

 ๔๑ นางรินทร์รัตน์ดา  ซึ้งสัมปทาน 

 ๔๒ นางลมัย  ทองเรือง 

 ๔๓ นางสาวสิริน์ชนา  วิวัฒน์ศิริพงศ์ 

 ๔๔ นางสาวสุนีย์  โสภณ 

 ๔๕ นางสุรัสวดี  สว่างแจ้ง 

 ๔๖ นางโสภิตสุดา  เพชรชื่น 

 ๔๗ นางสาวอารยา  ไสลเพชร 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายประกอบ  วิวิธจินดา  ๒ นายมงคล  พฤกษ์วัฒนา 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกรณ์ภัฐวีญ์  ม่วงน้อย 

 ๒ นายกัมปนาท  รุ่งเรืองชัยศรี 

 ๓ นายเดชา  พิมพิสุทธิ์ 

 ๔ นายทาวัน  ทวีถาวรสวัสดิ์ 

 ๕ นายศุภกิจ  บุญศิริ 

 ๖ นายศุภชัย  โปฎก 

 ๗ นายสันติ  สิทธิเลิศพิศาล 

 ๘ นายสุนทร  แก้วสว่าง 

 ๙ นางจริยา  มิตรอุปถัมภ์ 

 ๑๐ นางจินดา  เตชะศรินทร์ 

 ๑๑ นางสาวศิรกาญจน์  ศรีเลขา 

 ๑๒ นางสุชาดา  ดิษยวรรธนะ 

 ๑๓ นางสาวอิสราภรณ์  วิจิตรจรรยากุล 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายจีระวัช  อุทัยจันทร์ 

 ๒ นายชรินทร์  รูปเทวินทร์ 

 ๓ นายชุมพร  ลุศนันทน์ 

 ๔ นายชูสง่า  วัชรสินธุ์ 

 ๕ นายณรงค์  บัวบาน 

 ๖ นายธนะกูล  แสงสว่าง 

 ๗ นายธ ารงศักดิ์  บุญญานิตย์ 

 ๘ นายนราธิป  เลาหตีรานนท์ 

 ๙ นายนฤนาท  เสมมีสุข 

 ๑๐ นายนิพนธ์  บุญเพ็ง 



 หน้า   ๒๖๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๑ นายปณตสรรค์  สูจยานนท์ 

 ๑๒ นายประกิจ  อนุสรหิรัญการ 

 ๑๓ นายประสาท  รักพาณิชสิริ 

 ๑๔ นายพรยศ  กลั่นกรอง 

 ๑๕ นายพิชิต  พงษ์พานิชนุกูล 

 ๑๖ นายภัทรพล  ลิ้มภักดี 

 ๑๗ นายรินทวัฒน์  สมบัติศิริ 

 ๑๘ นายวีรพงษ์  เอี่ยมเจริญชัย 

 ๑๙ นายสมพงษ์  เอกเอื้อมณี 

 ๒๐ นายสัพพัญญู  อนุพันธ์ 

 ๒๑ นางจุฬารัตน์  มณีเสถียรรัตนา 

 ๒๒ นางสาวนงคราญ  สุจริตกิตติกุล 

 ๒๓ นางนพลักษณ์  ศุภธนสินเขษม 

 ๒๔ นางนิชาภา  แจ้งไพร 

 ๒๕ นางนุชนาด  จันทร 

 ๒๖ นางนุชนาถ  สุพรรณศรี 

 ๒๗ นางบุญเกิด  ศิริปิ่น 

 ๒๘ นางประไพรัตน์  ลาวัณย์วัฒนกุล 

 ๒๙ นางพัชรากร  ลาภเจริญกิจ 

 ๓๐ นางสาวฟองนวล  ใจพิแสง 

 ๓๑ นางสาวรัตนา  รักษ์ตระกูล 

 ๓๒ นางวาสนา  เล็กสมบูรณ์ 

 ๓๓ นางสมใจ  ศิริพรอมาตย์ 

 ๓๔ นางอัญชลี  ยิ่งทวีสิทธิกุล 

 ๓๕ นางอัญชลีพร  เธียรพิรากุล 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายจารุพันธุ์  จารโยภาส 

 ๒ นายเจตนิพิฐ  รอดภัย 

 ๓ นายใบน้อย  สุวรรณชาตรี 

 ๔ นายภาสกร  ชัยรัตน์ 

 ๕ นายรุ่งโรจน์  อิฐรัตน์ 

 ๖ นายวัชรุน  จุ้ยจ าลอง 

 ๗ นายวาที  พีระวรานุพงศ์ 

 ๘ นายวิจักขณ์  รัตนสุวรรณ 

 ๙ นายวุฒิชัย  ประชาพร 

 ๑๐ นายสุรพล  ปลื้มใจ 

 ๑๑ นางดวงกมล  สุริยฉัตร 

 ๑๒ นางสาวนิรามัย  ศิริศรีสุดากุล 

 ๑๓ นางวันเพ็ญ  รัตนกังวาล 

 ๑๔ นางสุชาดา  โพธิ์เจริญ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายโดม  ถนอมบูรณ์ 

 ๒ นายประสาทสุข  นิยมราษฎร์ 

 ๓ ว่าที่ร้อยตรี พงษ์ศักดิ์  เรืองศรีใส 

 ๔ นายวรวิทย์  จิรัฐิติเจริญ 



 หน้า   ๒๖๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕ นายวสิษฐ์  วีระวุฒิ 

 ๖ นายศุภกร  เสนาสิงห์ 

 ๗ นายสมชัย  เผ่าผา 

 ๘ นายสุชาติ  ธรรมปาโล 

 ๙ นางสาวกาญจนา  เผดิมผล 

 ๑๐ นางเกษราภรณ์  โกวิทลวากุล 

 ๑๑ นางเฉลา  ศรีเพ็ชร์ 

 ๑๒ นางสาวชลาริน  นิลพิฤกษ์ 

 ๑๓ นางสาวณัฏฐิญา  เนตยสุภา 

 ๑๔ นางสาวดาวนภา  วรนิธิโสภณ 

 ๑๕ นางสาวนฤมล  ศิริทรงธรรม 

 ๑๖ นางสาวนิจรินทร์  โอภาสเสถียร 

 ๑๗ นางสาวพรรณรัตน์  ศรประชุม 

 ๑๘ นางสาวพัชรี  ศุภศันสนีย์ 

 ๑๙ นางพิมพิชญา  การบรรจง 

 ๒๐ นางรุ่งอรุณ  เปี่ยมปัจจัย 

 ๒๑ นางวาสนา  โกมุทานนท์ 

 ๒๒ นางสาวศราวณีย์  ศรีเนาวรัตน์ 

 ๒๓ นางสุวรรณา  วัฒนรัตน์ 

 ๒๔ นางสาวหนึ่งหทัย  ธรรมพิทักษ์ 

 ๒๕ นางอรพิน  อุดมธนะธีระ 

 ๒๖ นางสาวอริยาพร  อ านรรฆสรเดช 

 ๒๗ นางสาวอัญชลีย์พร  เขียวเกษม 

กรมอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร่ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายจารุกิตติ์  เกษแก้ว 

 ๒ นายไพรัตน์  เตชะวิวัฒนาการ 

 ๓ นายวิษณุ  ทับเที่ยง 

 ๔ นางชยมัย  ชาลี 

 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายชะนู  อมรโชติ 

 ๒ นายชัยวิทย์  อุณหศิริกุล 

 ๓ นายดุสิต  จันทรกานต์ 

 ๔ นายไพรัตน์  เจริญกิจ 

 ๕ นายมานุส  มณีนุษย์ 

 ๖ นายวี  จารุรักษา 

 ๗ นายอดิทัต  วะสีนนท์ 

 ๘ นายอนุ  กัลลประวิทย์ 

 ๙ นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์เณร 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายชาคริต  สุขเจริญ  ๒ นายเชาวลิตร์  ทองประดับ 



 หน้า   ๒๗๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓ นายตรีทิพย์  ศุภสุนทรกุล 

 ๔ นายทองสิน  ภูริรักษ์พิติกร 

 ๕ นายนคร  ศรีมงคล 

 ๖ นายภิญโญ  ทองภิญโญชัย 

 ๗ นายยุทธศิลป์  รักญาติ 

 ๘ นายศิริพงษ์  พรพิพัฒน์ 

 ๙ นายสัจจา  สาราณิยกิจ 

 ๑๐ นายสาธิต  เทอดเกียรติกุล 

 ๑๑ นายส าราญ  พนาลี 

 ๑๒ นางนุจรี  ธีรดิลก 

 ๑๓ นางอ าไพ  ทองภิญโญชัย 

 ๑๔ นางอุบล  ฤทธิ์เพชร 

ส านักงานคณะกรรมการออ้ยและน้ าตาลทราย 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกิติกร  สุขสม 

 ๒ นายประสิทธิ์  วงษาเทียม 

 ๓ นายวิฤทธิ์  วิเศษสินธุ์ 

 ๔ นายเอกภัทร  วังสุวรรณ 

 ๕ นางสุภาณี  สุริยจันทราทอง 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายรณยุทธ์  สัตยานิคม 

 ๒ นายวิรัตน์  ชัยฉกรรจ์ 

 ๓ นายสามารถ  น้อยวัน 

 ๔ นางสาวดวงใจ  ขุนฉนมฉ่ า 

 ๕ นางวรรณนภา  ตุรงค์สมบูรณ์ 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายวนัชัย  พนมชัย 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายไชยวัฒน์  ตั้งเกริกโอฬาร 

 ๒ นายทนงศักดิ์  สิงห์โต 

 ๓ นายวีระกิตติ์  รันทกิจธนวัชร์ 

 ๔ นายเอกนิติ  รมยานนท์ 

 ๕ นางกมลวรรณ  ฉ่ าเลิศวัฒน์ 

 ๖ นางธิติมา  หุ่นสุวรรณ 

 ๗ นางนฤมล  วาณิชย์เจริญ 

 ๘ นางสาวรัชฎาธร  กังวาลไกล 

 ๙ นางศิริเพ็ญ  กุศลานนท์ 



 หน้า   ๒๗๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเกษม  ชลันธร 

 ๒ นายธนะ  อัลภาชน์ 

 ๓ นายธันวา  บ าเพ็ญทาน 

 ๔ นายนนทิชัย  ลิขิตาภรณ์ 

 ๕ นายนพดล  จรรยาอดิศัย 

 ๖ นายนพดล  หอมสุวรรณ 

 ๗ นายนรุณ  สุขสมาน 

 ๘ นายพันธ์พงษ์  ตั้งวศินธรรม 

 ๙ นายวีระวัฒน์  ศรีสม 

 ๑๐ นายวีระศักดิ์  เพ้งหล้ง 

 ๑๑ นายสถาพร  รุ่งรัตนาอุบล 

 ๑๒ นายสุชาติ  ไกรศรีบวร 

 ๑๓ นายสุรจิตร  วันแพ 

 ๑๔ นางสาวกนกวรรณ  พรหมณเรศ 

 ๑๕ นางสาวจันทนี  อัครเมฆินทร์ 

 ๑๖ นางนาตยา  สีทับทิม 

 ๑๗ นางสาวพีระยา  อ่ าสอาด 

 ๑๘ นางเยาวพา  บุญญนันท์ 

 ๑๙ นางรจนา  มาดหมาย 

 ๒๐ นางสาวศรีเพ็ญ  นราศรีสกุล 

 ๒๑ นางสาวศศิวิมล  มีจรูญสม 

 ๒๒ นางสาวศิวพร  ดิลกโกมล 

 ๒๓ นางสมพร  โรจน์ด ารงการ 

 ๒๔ นางสาวสิริลักษณ์  ชูโชติ 

 ๒๕ นางสุธาวดี  เตชะจันตะ 

 ๒๖ นางสาวอาภัสสร  สุกใส 

ส านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายทองชัย  ชวลิตพิเชฐ 

 ๒ นายปรีดา  อัตวินิจตระการ 

 ๓ นายอิทธิชัย  ยศศรี 

 ๔ นางสาวพะเยาว์  ค ามุข 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกฤศ  จันทร์สุวรรณ 

 ๒ นายธีรทัศน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๓ นางดวงดาว  ขาวเจริญ 

 ๔ นางธนพรรณ  ไวทยะเสวี 

 ๕ นางสาวปรารถนา  บุญญฤทธิ์ 

 ๖ นางเพ็ญวิภา  ไตรศิริพานิช 

 ๗ นางสาวสมจิตต์  เอี่ยมวรชัย 



 หน้า   ๒๗๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายดุสิต  อนันตรักษ์ 

 ๒ นางสาวจริยา  เด่นดวง 

 ๓ นางนิอร  สุขุม 

 ๔ นางสาวสุนิสา  ตามไท 

ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง  ทบวง 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย 

 ๒ นายณรงค์  ทรงอารมณ์ 

 ๓ นายสิปป์บวร  แก้วงาม 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ 

 ๒ นายจ าเริญ  ศรีค ามูล 

 ๓ นายชัยมงคล  ศรีทองแดง 

 ๔ นายณรงศักดิ์  อ้อทอง 

 ๕ นายเดชา  ก่อเกิด 

 ๖ นายธงชัย  พลพวก 

 ๗ นายบุญเชิด  กิตติธรางกูร 

 ๘ นายประดับ  โพธิกาญจนวัตร 

 ๙ พันต ารวจโท พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์ 

 ๑๐ นายเพทาย  สดทรงศิลป์ 

 ๑๑ นายศุภเดช  การถัก 

 ๑๒ นายสมเกียรติ  เกิดอินทร์ 

 ๑๓ นายส าราญ  รัตนพันธ์ 

 ๑๔ นายสิทธา  มูลหงษ์ 

 ๑๕ นายสุริยันต์  สาระบุตร 

 ๑๖ นายอัครชัย  ได้ผลธัญญา 

 ๑๗ นางกัญฐณา  หินเมืองเก่า 

 ๑๘ นางวชิรา  น่วมเจริญ 

 ๑๙ นางศิริพร  เรืองวงษ์ 

 ๒๐ นางสาวอังศุมาลิน  จุฑาจินดาเขต 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเกษม  สุดดี 

 ๒ นายณฐกร  จิรภัคพงค์ 

 ๓ นายณัฏฐ์ปวัฒน์  ลือยศ 

 ๔ นายทรงพุฒิ  ชรินทร์ 

 ๕ นายธีรพงษ์  อินทร์พันธุ์ 

 ๖ นายนิติศาสตร์  จันทร์เดช 

 ๗ นายบุญสืบ  ศรีใส 

 ๘ นายพิศาฬเมธ  แช่มโสภา 



 หน้า   ๒๗๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๙ นายวาทิน  กรดเต็ม 

 ๑๐ นายวิญญา  ปลัดขวา 

 ๑๑ นายวินัย  ปุณยรัชตปรีดา 

 ๑๒ นายสมพงษ์  หมวดไธสง 

 ๑๓ นายสมสุพงศ์  ข าตรี 

 ๑๔ นายสันติ  ดินม่วง 

 ๑๕ นายสาโรจน์  กาลศิริศิลป์ 

 ๑๖ นายสทุธิชัย  อิงคยะกุล 

 ๑๗ นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา 

 ๑๘ นายสุพจน์  คงทอง 

 ๑๙ นายเสถียร  เหล่าคนค้า 

 ๒๐ นางกณิกนันต์  ล้อสีทอง 

 ๒๑ นางสาวเกษสุดา  ต.เจริญ 

 ๒๒ นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง 

 ๒๓ นางสาวนิลุบล  รังษีธรรมานุกูล 

 ๒๔ นางสาวพัชรา  สุคันธี 

 ๒๕ นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย 

 ๒๖ นางวรรณี  นวลแก้ว 

 ๒๗ นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์ 

 ๒๘ นางสุเนตรา  เอี่ยมวรกุล 

 ๒๙ นางสุภาพร  ชลวิถี 

 ๓๐ นางสาวสุวรรณี  แก้วมณี 

 ๓๑ นางสาวอนันยา  เจียมศรีพงษ์ 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายลลิต  ถนอมสิงห ์

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นางสาววัชรี  วัฒนไกร  ๒ นางสาวอุศนีย์  ธูปทอง 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายสมศักดิ์  เพิ่มเกษร 

 ๒ นายสุวิทย์  ดุลยะนันท์ 

 ๓ นายหทัย  วสุนันต์ 

 ๔ นางกมลินี  สุขศรีวงศ์ 

 ๕ นางสาวถกลวรรณ  ไกรสรกุล 

 ๖ นางพิชญดา  หัศภาค 

 ๗ นางศศิพร  ปาณิกบุตร 

 ๘ นางศิริลักษณ์  ทัสนารมย์ 

 ๙ นางสุพร  ตรีนรินทร์ 



 หน้า   ๒๗๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายภัททะพงศ์  เทียนศรี 

 ๒ นายวิกรม  คัยนันทน์ 

 ๓ นายศุภรัชต์  อินทราวุธ 

 ๔ นางประพิณ  แก้วทอง 

ส านักงานราชบัณฑติยสภา 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางดวงตา  ตันโช 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นางแสงจนัทร ์ แสนสุภา 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นางสาวบญุธรรม  กรานทอง 

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ พลต ารวจเอก ชัยวัฒน์  เกตุวรชัย 

 ๒ พลต ารวจเอก ณัฐธร  เพราะสุนทร 

 ๓ พลต ารวจเอก ดุสิต  สังขะเมฆะ 

 ๔ พลต ารวจเอก เดชา  บุตรน้ าเพชร 

 ๕ พลต ารวจเอก ต่อศักดิ์  สอาดพรรค 

 ๖ พลต ารวจเอก ธนิตศักดิ์  ธีระสวัสดิ์ 

 ๗ พลต ารวจเอก ธเนตร์  พิณเมืองงาม 

 ๘ พลต ารวจเอก นเรศ  นันทโชติ 

 ๙ พลต ารวจเอก พรหมธร  ภาคอัต 

 ๑๐ พลต ารวจเอก มนู  เมฆหมอก 

 ๑๑ พลต ารวจเอก รุ่งฤทธิ์  ซุ่นทรัพย์ 

 ๑๒ พลต ารวจเอก วิทยา  ประยงค์พันธุ์ 

 ๑๓ พลต ารวจเอก วีรพงษ์  ชื่นภักดี 

 ๑๔ พลต ารวจเอก ศตวรรษ  หิรัญบูรณะ 

 ๑๕ พลต ารวจเอก ศักดา  ชื่นภักดี 

 ๑๖ พลต ารวจเอก ศักดา  เตชะเกรียงไกร 

 ๑๗ พลต ารวจเอก สุชาติ  ธีระสวัสดิ์ 

 ๑๘ พลต ารวจเอก สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข 

 ๑๙ พลต ารวจโท ชวลิต  แสวงพืชน์ 

 ๒๐ พลต ารวจโท พูลทรัพย์  ประเสริฐศักดิ์ 

 ๒๑ พลต ารวจโท วิรุฬ  เอี่ยมไพจิตร์ 

 ๒๒ พลต ารวจโท วิสนุ  ปราสาททองโอสถ 

 ๒๓ พลต ารวจโท อดิศร์  งามจิตสุขศรี 

 ๒๔ พลต ารวจโท อิทธิพล  พิริยภิญโญ 



 หน้า   ๒๗๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ พลต ารวจเอก สุรชัย  ควรเดชะคุปต์ 

 ๒ พลต ารวจโท กรเอก  เพชรไชยเวส 

 ๓ พลต ารวจโท กฤษณะ  ทรัพย์เดช 

 ๔ พลต ารวจโท กฤษณะ  ศิริปิยะวัฒน์ 

 ๕ พลต ารวจโท กิตติ์รัฐ  พันธุ์เพ็ชร์ 

 ๖ พลต ารวจโท เกียรติพงศ์  ขาวส าอางค์ 

 ๗ พลต ารวจโท คัชชา  ธาตุศาสตร์ 

 ๘ พลต ารวจโท จารึก  ลิ้มสุวรรณ 

 ๙ พลต ารวจโท จิตรจรูญ  ศรีวนิชย์ 

 ๑๐ พลต ารวจโท จิรวัฒน์  ทิพยจันทร์ 

 ๑๑ พลต ารวจโท เจริญวิทย์  ศรีวนิชย์ 

 ๑๒ พลต ารวจโท ฉลอง  ภาคย์ภิญโญ 

 ๑๓ พลต ารวจโท ชนินทร์  ชะโยชัยชนะ 

 ๑๔ พลต ารวจโท ชนินทร์  สุดโนรีกูล 

 ๑๕ พลต ารวจโท ชยพล  ฉัตรชัยเดช 

 ๑๖ พลต ารวจโท ชอบ  คิสาลัง 

 ๑๗ พลต ารวจโท ชัยพร  พานิชอัตรา 

 ๑๘ พลต ารวจโท ชาญ  วิมลศรี 

 ๑๙ พลต ารวจโท ชูรัตน์  ปานเหง้า 

 ๒๐ พลต ารวจโท เชษฐา  โกมลวรรธนะ 

 ๒๑ พลต ารวจโท โชติ  ชัยชมภู 

 ๒๒ พลต ารวจโท ธนังค์  บุรานนท์ 

 ๒๓ พลต ารวจโท ธนา  ชูวงศ์ 

 ๒๔ พลต ารวจโท ธเนษฐ  สุนทรสุข 

 ๒๕ พลต ารวจโท ธวัชชัย  เมฆประเสริฐสุข 

 ๒๖ พลต ารวจโท นพศักดิ์  ภูวัฒนเศรษฐ 

 ๒๗ พลต ารวจโท นิทัศน์  ลิ้มศิริพันธ์ 

 ๒๘ พลต ารวจโท นิรันดร  เหลื่อมศรี 

 ๒๙ พลต ารวจโท บุญจันทร์  นวลสาย 

 ๓๐ พลต ารวจโท ประจวบ  วงศ์สุข 

 ๓๑ พลต ารวจโท ประหยัชว์  บุญศรี 

 ๓๒ พลต ารวจโท พงษ์พันธุ์  วรรณภักตร์ 

 ๓๓ พลต ารวจโท พงษ์วุฒิ  พงษ์ศรี 

 ๓๔ พลต ารวจโท พลศักดิ์  บรรจงศิริ 

 ๓๕ พลต ารวจโท พัฒนวุธ  อังคะนาวิน 

 ๓๖ พลต ารวจโท ภวัต  พรหมมะกฤต 

 ๓๗ พลต ารวจโท ภัคพงศ์  พงษ์เภตรา 

 ๓๘ พลต ารวจโท มนตรี  ยิ้มแย้ม 

 ๓๙ พลต ารวจโท มนตรี  สัมบุณณานนท์ 

 ๔๐ พลต ารวจโท รณกร  ศุภสมุทร 

 ๔๑ พลต ารวจโท รณศิลป์  ภู่สาระ 

 ๔๒ พลต ารวจโท วิชิต  ปักษา 

 ๔๓ พลต ารวจโท วิสาร์ท  สมปราชญ์ 

 ๔๔ พลต ารวจโท ศรกฤษณ์  แก้วผลึก 

 ๔๕ พลต ารวจโท สมเกียรติ  แสงสินศร 

 ๔๖ พลต ารวจโท สมชาย  นิตยบวรกุล 

 ๔๗ พลต ารวจโท สมชาย  พัชรอินโต 

 ๔๘ พลต ารวจโท สมพงษ์  ชิงดวง 



 หน้า   ๒๗๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๙ พลต ารวจโท สมสง่า  ชรินทร์ 

 ๕๐ พลต ารวจโท สมิทธิ  มุกดาสนิท 

 ๕๑ พลต ารวจโท สราวุฒิ  การพานิช 

 ๕๒ พลต ารวจโท สุกิจ  สมณะ 

 ๕๓ พลต ารวจโท สุทิน  ทรัพย์พ่วง 

 ๕๔ พลต ารวจโท สุธีร์  เนรกัณฐี 

 ๕๕ พลต ารวจโท สุพัฒน์  เชยชิด 

 ๕๖ พลต ารวจโท เสถียร  คูวิบูลย์ศิลป์ 

 ๕๗ พลต ารวจโท อนุศักดิ์  โกมลศาสตร์ 

 ๕๘ พลต ารวจโท อภิชาติ  ศิริสิทธิ์ 

 ๕๙ พลต ารวจโท อภิชิต  เทียนเพิ่มพูล 

 ๖๐ พลต ารวจโท อภิรัต  นิยมการ 

 ๖๑ พลต ารวจโท อ าพล  บัวรับพร 

 ๖๒ พลต ารวจตรี กฤษฎา  สุรเชษฐพงษ์ 

 ๖๓ พลต ารวจตรี กิติศักดิ์  ดุรงควิบูลย์ 

 ๖๔ พลต ารวจตรี จรัล  จิตเจือจุน 

 ๖๕ พลต ารวจตรี จ านงค์  รัตนกุล 

 ๖๖ พลต ารวจตรี ชนะชัย  ลิ้มประเสริฐ 

 ๖๗ พลต ารวจตรี ชัยณรงค์  เจริญไชยเนาว์ 

 ๖๘ พลต ารวจตรี ชัยวัฒน์  ฉันทวรลักษณ์ 

 ๖๙ พลต ารวจตรี ชาติชาย  เอี่ยมแสง 

 ๗๐ พลต ารวจตรี โชคชัย  เหลืองอ่อน 

 ๗๑ พลต ารวจตรี ฐิติพงศ์  อาทิตยานนท์ 

 ๗๒ พลต ารวจตรี ด ารัส  วิริยะกุล 

 ๗๓ พลต ารวจตรี ดุษฎี  ชูสังกิจ 

 ๗๔ พลต ารวจตรี ทรงเกียรติ  วาทะกุล 

 ๗๕ พลต ารวจตรี ธนา  ธุระเจน 

 ๗๖ พลต ารวจตรี ธนาศักดิ์  ฤทธิเดชไพบูลย์ 

 ๗๗ พลต ารวจตรี นพปฎล  อินทอง 

 ๗๘ พลต ารวจตรี นรวัฒน์  เจริญรัชต์ภาคย์ 

 ๗๙ พลต ารวจตรี นันทเดช  ย้อยนวล 

 ๘๐ พลต ารวจตรี นัยวัฒน์  ผะเดิมชิต 

 ๘๑ พลต ารวจตรี ปิยะ  ต๊ะวิชัย 

 ๘๒ พลต ารวจตรี ปิยะพันธ์  ปิงเมือง 

 ๘๓ พลต ารวจตรี พรชัย  เจริญวงศ์ 

 ๘๔ พลต ารวจตรี พรชัย  สุธีรคุณ 

 ๘๕ พลต ารวจตรี พีระพงศ์  วงษ์สมาน 

 ๘๖ พลต ารวจตรี โพธ  สวยสุวรรณ 

 ๘๗ พลต ารวจตรี ภาคภูมิภิภัทฒ์  สัจจพันธุ์ 

 ๘๘ พลต ารวจตรี ภาณุ  บุรณศิริ 

 ๘๙ พลต ารวจตรี มโนช  ตันตระเธียร 

 ๙๐ พลต ารวจตรี ยงเกียรติ  มนปราณีต 

 ๙๑ พลต ารวจตรี วรัตม์ชัย  ศรีรัตนวุฑฒิ 

 ๙๒ พลต ารวจตรี สมพงษ์  เตชะสมบูรณ์ 

 ๙๓ พลต ารวจตรี สมัคร  เสียงเลิศ 

 ๙๔ พลต ารวจตรี สันติ์  สุขวัจน์ 

 ๙๕ พลต ารวจตรี สุนทร  เฉลิมเกียรติ 

 ๙๖ พลต ารวจตรี สุภธัช  ค าดี 

 ๙๗ พลต ารวจตรี เสริมคิด  สิทธิชัยกานต์ 

 ๙๘ พลต ารวจตรี อนิกธัญญ์  ชยสุทธา 



 หน้า   ๒๗๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๙๙ พลต ารวจตรี อภิชาติ  เพชรประสิทธิ์ 

 ๑๐๐ พลต ารวจตรี อ านวย  พวกสนิท 

 ๑๐๑ พลต ารวจตรี เอกภพ  ประสิทธิ์วัฒนชัย 

 ๑๐๒ พลต ารวจโทหญิง ขนิษฐา  เที่ยงทัศน์ 

 ๑๐๓ พลต ารวจโทหญิง ณัฏฐรี  เจริญสม 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ พลต ารวจโท กรไชย  คล้ายคลึง 

 ๒ พลต ารวจโท ธีระพล  ทิพย์เจริญ 

 ๓ พลต ารวจโท ภาณุรัตน์  หลักบุญ 

 ๔ พลต ารวจโท สมบัติ  มิลินทจินดา 

 ๕ พลต ารวจโท โสภณรัชต์  สิงหจารุ 

 ๖ พลต ารวจตรี กมล  สุทธิแพทย์ 

 ๗ พลต ารวจตรี กรณ์ณพัชญ์  กิตติพิบูลย์ 

 ๘ พลต ารวจตรี กฤตธาพล  ยี่สาคร 

 ๙ พลต ารวจตรี กฤษฎา  กาญจนอลงกรณ์ 

 ๑๐ พลต ารวจตรี กฤษณ์  วาฤทธิ์ 

 ๑๑ พลต ารวจตรี กฤษศักดิ์  สงมูลนาค 

 ๑๒ พลต ารวจตรี กษณะ  แจ่มสว่าง 

 ๑๓ พลต ารวจตรี ก่อเกียรติ  วงศ์สุเมธ 

 ๑๔ พลต ารวจตรี กัมปนาท  โสภโณดร 

 ๑๕ พลต ารวจตรี กานตพงศ์  ชัยรุ่งเรือง 

 ๑๖ พลต ารวจตรี ก าพล  กุศลสถาพร 

 ๑๗ พลต ารวจตรี กิตติ  สะเภาทอง 

 ๑๘ พลต ารวจตรี กิตติ์ธนทัต  เลอวงศ์รัตน์ 

 ๑๙ พลต ารวจตรี กิตติพันธุ์  จุนทการ 

 ๒๐ พลต ารวจตรี กิติพัฒน์  สุขา 

 ๒๑ พลต ารวจตรี เกรียงเดช  จันทรวงศ์ 

 ๒๒ พลต ารวจตรี เกษม  รัตนสุมาวงศ์ 

 ๒๓ พลต ารวจตรี ขวัญดี  ฉิมพลี 

 ๒๔ พลต ารวจตรี คมกฤษ  ไวสืบข่าว 

 ๒๕ พลต ารวจตรี คมศักดิ์  สุมังเกษตร 

 ๒๖ พลต ารวจตรี คมสัน  สุขมาก 

 ๒๗ พลต ารวจตรี ค ารณ  บุญเลิศ 

 ๒๘ พลต ารวจตรี จักรทิพย์  ศตพิมลศักดิ์ 

 ๒๙ พลต ารวจตรี จักรพร  แท่นทอง 

 ๓๐ พลต ารวจตรี จิระวัฒน์  พยุงธรรม 

 ๓๑ พลต ารวจตรี ฉลอง  สุขจันทร์ 

 ๓๒ พลต ารวจตรี ฉัตรพัฒน์  จารุเรืองพงศ์ 

 ๓๓ พลต ารวจตรี เฉลิมพล  จินตรัตน์ 

 ๓๔ พลต ารวจตรี ชนวีร์  ชมาฤกษ์ 

 ๓๕ พลต ารวจตรี ช่วงศักดา  บุรณศิริ 

 ๓๖ พลต ารวจตรี ชัช  สุกแก้วณรงค์ 

 ๓๗ พลต ารวจตรี ชัยต์พจน  สูวรรณรักษ์ 

 ๓๘ พลต ารวจตรี ชัยน์วัฒน์  อรัญวัฒน์ 

 ๓๙ พลต ารวจตรี ชัยยุทธ  เจียรศิริกุล 

 ๔๐ พลต ารวจตรี ชาตรี  ปรีชากุล 

 ๔๑ พลต ารวจตรี ชาติชาย  พรหมพันธ์ใจ 

 ๔๒ พลต ารวจตรี ช านาญ  ช านาญเวช 



 หน้า   ๒๗๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๓ พลต ารวจตรี ชิดชนก  พรหมสวัสดิ์ 

 ๔๔ พลต ารวจตรี ชุมพร  กาญจนรัตน์ 

 ๔๕ พลต ารวจตรี ชูเกียรติ  วงศ์สิทธิการ 

 ๔๖ พลต ารวจตรี ชูฉัตร  ธารีฉัตร 

 ๔๗ พลต ารวจตรี ชูชาติ  โชคสถาพร 

 ๔๘ พลต ารวจตรี ชูชาติ  น้อยคนดี 

 ๔๙ พลต ารวจตรี เชาวรัช  สมแก้ว 

 ๕๐ พลต ารวจตรี โชติ  ชิดไชย 

 ๕๑ พลต ารวจตรี ญาณพงศ์  โสมาภา 

 ๕๒ พลต ารวจตรี ฎิษพจน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๕๓ พลต ารวจตรี ฐากูร  เนตรพุกกณะ 

 ๕๔ พลต ารวจตรี ณพวัฒน์  อารยางกูร 

 ๕๕ พลต ารวจตรี ณรงค์  ทรัพย์เย็น 

 ๕๖ พลต ารวจตรี ณรงค์รัตน์  พิชัยณรงค์ 

 ๕๗ พลต ารวจตรี ณัฐ  สิงห์อุดม 

 ๕๘ พลต ารวจตรี ณัฐพงษ์  สัตยานุรักษ์ 

 ๕๙ พลต ารวจตรี ณัฐพล  ศุกระศร 

 ๖๐ พลต ารวจตรี ณัฐวร  ถาวรฉันท์ 

 ๖๑ พลต ารวจตรี ณัฐวัฒน์  การดี 

 ๖๒ พลต ารวจตรี ดามพันธ์  นิลายน 

 ๖๓ พลต ารวจตรี ดิเรก  จิตอร่าม 

 ๖๔ พลต ารวจตรี ดิเรก  ปลั่งดี 

 ๖๕ พลต ารวจตรี ดุสิต  สมศักดิ์ 

 ๖๖ พลต ารวจตรี ถวาย  บูรณรักษ์ 

 ๖๗ พลต ารวจตรี ถาวร  แสงฤทธิ์ 

 ๖๘ พลต ารวจตรี ทวีพร  มั่นชวนนท์ 

 ๖๙ พลต ารวจตรี ทวีโรจน์  ศิริสวัสดิบุตร 

 ๗๐ พลต ารวจตรี ทวีศักดิ์  สุขเกษม 

 ๗๑ พลต ารวจตรี ทศพร  บรรจงเขียน 

 ๗๒ พลต ารวจตรี ทองสุข  จรัลพงศ์ 

 ๗๓ พลต ารวจตรี ทินณะรัตน์  เพ็ชรพันธ์ศรี 

 ๗๔ พลต ารวจตรี ทิวธวัช  นครศรี 

 ๗๕ พลต ารวจตรี ธงชัย  เสรีวัฒนา 

 ๗๖ พลต ารวจตรี ธนชาต  บุญโพธิ์ 

 ๗๗ พลต ารวจตรี ธนชาติ  รอดคลองตัน 

 ๗๘ พลต ารวจตรี ธนธัช  น้อยนาค 

 ๗๙ พลต ารวจตรี ธนพล  ศรีโสภา 

 ๘๐ พลต ารวจตรี ธนสาร  สุริวงศ์ 

 ๘๑ พลต ารวจตรี ธนะรัชต์  ชุ่มสวัสดิ์ 

 ๘๒ พลต ารวจตรี ธนิต  จิรนันท์ธวัช 

 ๘๓ พลต ารวจตรี ธเนศ  เทพสุด 

 ๘๔ พลต ารวจตรี ธรัฐชา  ถมปัทม์ 

 ๘๕ พลต ารวจตรี ธเรศ  แก้วละเอียด 

 ๘๖ พลต ารวจตรี ธวัชชัย  นาคฤทธิ์ 

 ๘๗ พลต ารวจตรี ธวัชชัย  มวญนรา 

 ๘๘ พลต ารวจตรี ธานี  เกษจุโลม 

 ๘๙ พลต ารวจตรี ธีรพล  อินทรลิบ 

 ๙๐ พลต ารวจตรี ธีรศักดิ์  สุริวงศ์ 

 ๙๑ พลต ารวจตรี ธีระพงษ์  วงษ์รัฐพิทักษ์ 

 ๙๒ พลต ารวจตรี นพพร  ศุภพัฒน์ 



 หน้า   ๒๗๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๙๓ พลต ารวจตรี นพพล  ชาติวงศ์ 

 ๙๔ พลต ารวจตรี นราเดช  กลมทุกสิ่ง 

 ๙๕ พลต ารวจตรี นรินทร์  บูสะมัญ 

 ๙๖ พลต ารวจตรี นฤชิต  เนียวกุล 

 ๙๗ พลต ารวจตรี นันทวิทย์  เทียมบุญธง 

 ๙๘ พลต ารวจตรี นิตินันท์  เพชรบรม 

 ๙๙ พลต ารวจตรี นิตินัย  หลังยาหน่าย 

 ๑๐๐ พลต ารวจตรี นิธิ  บัณฑุวงศ์ 

 ๑๐๑ พลต ารวจตรี นุกูล  ไกรทอง 

 ๑๐๒ พลต ารวจตรี เนติพงศ์  ธาตุท าเล 

 ๑๐๓ พลต ารวจตรี บรรลือศักดิ์  ขลิบเงิน 

 ๑๐๔ พลต ารวจตรี บัณฑิต  ทิศาภาค 

 ๑๐๕ พลต ารวจตรี บุญญฤทธิ์  รอดมา 

 ๑๐๖ พลต ารวจตรี บุญญสิทธิ์  ว่องไว 

 ๑๐๗ พลต ารวจตรี บุญเลิศ  ว่องวัจนะ 

 ๑๐๘ พลต ารวจตรี เบญจรงค์  รัตนบัวพา 

 ๑๐๙ พลต ารวจตรี ปภัชเดช  เกตุพันธ์ 

 ๑๑๐ พลต ารวจตรี ประการ  ประจง 

 ๑๑๑ พลต ารวจตรี ประเสริฐ  เงินยวง 

 ๑๑๒ พลต ารวจตรี ประเสริฐ  พัฒนาดี 

 ๑๑๓ พลต ารวจตรี ประเสริฐ   

  ศิริพรรณาภิรัตน์ 

 ๑๑๔ พลต ารวจตรี ปรัชญา  ประสานสุข 

 ๑๑๕ พลต ารวจตรี ปวริศ  บุญสุทธิ 

 ๑๑๖ พลต ารวจตรี ปัญญา  ปิ่นสุข 

 ๑๑๗ พลต ารวจตรี ปิยะวัฒน์  เฉลิมศรี 

 ๑๑๘ พลต ารวจตรี พงศ์ศักดิ์  ลิ้มเฉลิมฉัตร 

 ๑๑๙ พลต ารวจตรี พงษ์สยาม  มีขันทอง 

 ๑๒๐ พลต ารวจตรี พจน์  ตันนิรันดร 

 ๑๒๑ พลต ารวจตรี พนัญชัย  ชื่นใจธรรม 

 ๑๒๒ พลต ารวจตรี พรหมณัฏฐเขต   

  ฮามค าไพ 

 ๑๒๓ พลต ารวจตรี พฤทธิพงษ์  ประยูรศิริ 

 ๑๒๔ พลต ารวจตรี พัฒนา  กิจไกรลาศ 

 ๑๒๕ พลต ารวจตรี พัฒนา  เพศยนาวิน 

 ๑๒๖ พลต ารวจตรี พิเชษฐ  จีระนันตสิน 

 ๑๒๗ พลต ารวจตรี พิทักษ์  ท้วมเกร็ด 

 ๑๒๘ พลต ารวจตรี พิทักษ์  อุทัยธรรม 

 ๑๒๙ พลต ารวจตรี พิมล  บ ารุง 

 ๑๓๐ พลต ารวจตรี พิษณุ  ฟูปลื้ม 

 ๑๓๑ พลต ารวจตรี พิษณุ  อุณหเสรี 

 ๑๓๒ พลต ารวจตรี พิสิษฐ์  ทรัพย์สิน 

 ๑๓๓ พลต ารวจตรี พีรยุทธ  การะเจดีย์ 

 ๑๓๔ พลต ารวจตรี พีรวัส  บุญลอย 

 ๑๓๕ พลต ารวจตรี พีรวัส  อินทร์กง 

 ๑๓๖ พลต ารวจตรี พุฒิพงศ์  มุสิกูล 

 ๑๓๗ พลต ารวจตรี ไพฑูรย์  มณีอินทร์ 

 ๑๓๘ พลต ารวจตรี ไพบูลย์  เจียมอนุกูลกิจ 

 ๑๓๙ พลต ารวจตรี ไพโรจน์  ทานธรรม 

 ๑๔๐ พลต ารวจตรี ไพโรจน์  มังคลา 



 หน้า   ๒๘๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๔๑ พลต ารวจตรี ไพศาล  ลือสมบูรณ์ 

 ๑๔๒ พลต ารวจตรี ภมร  รัตนสมัย 

 ๑๔๓ พลต ารวจตรี ภัสรวินทร์   

  พงค์ภิภัทราภาคิน 

 ๑๔๔ พลต ารวจตรี ภาณุมาศ  บุญญลักษม์ 

 ๑๔๕ พลต ารวจตรี ภาณุวิชญ์  ทองยิ้ม 

 ๑๔๖ พลต ารวจตรี ภาสกร  สถิตยุทธการ 

 ๑๔๗ พลต ารวจตรี ภิญโญ  หวลกสินธุ์ 

 ๑๔๘ พลต ารวจตรี ภีมเสน  ขจรประศาสน์ 

 ๑๔๙ พลต ารวจตรี ภูบาล  ทับจันทร์ 

 ๑๕๐ พลต ารวจตรี มงคล  วรุณโณ 

 ๑๕๑ พลต ารวจตรี มนต์ชัย  เรืองจรัส 

 ๑๕๒ พลต ารวจตรี มนตรี  จรัลพงศ์ 

 ๑๕๓ พลต ารวจตรี มนตรี  ชุติพงษ์วิเวท 

 ๑๕๔ พลต ารวจตรี มนตรี  สีทอง 

 ๑๕๕ พลต ารวจตรี มานะ  อินพิทักษ์ 

 ๑๕๖ พลต ารวจตรี มานัด  ศรีวงษา 

 ๑๕๗ พลต ารวจตรี มานูญ  เชวงเกียรติ 

 ๑๕๘ พลต ารวจตรี มาโนช  สุภาพพูล 

 ๑๕๙ พลต ารวจตรี มาโนช  อนันต์ฤทธิ์กุล 

 ๑๖๐ พลต ารวจตรี ไมตรี  ฉิมเฉิด 

 ๑๖๑ พลต ารวจตรี ยรรยง  เวชโอสถ 

 ๑๖๒ พลต ารวจตรี ยสวินท์  หรรษมนตร์ 

 ๑๖๓ พลต ารวจตรี ยุทธชัย  พัวประเสริฐ 

 ๑๖๔ พลต ารวจตรี ยุทธพล  แก้วเจริญ 

 ๑๖๕ พลต ารวจตรี ระพีพงษ์  สุขไพบูลย์ 

 ๑๖๖ พลต ารวจตรี รุ่งศักดิ์  สิริขจร 

 ๑๖๗ พลต ารวจตรี รุ่งสุริยา  เผือกประพันธ์ 

 ๑๖๘ พลต ารวจตรี วรณัฏฐ์  ผันผ่อน 

 ๑๖๙ พลต ารวจตรี วรพงษ์  ทองไพบูลย์ 

 ๑๗๐ พลต ารวจตรี วรวัฒน์   

  วัฒน์นครบัญชา 

 ๑๗๑ พลต ารวจตรี วรวัฒน์  อมรวิวัฒน์ 

 ๑๗๒ พลต ารวจตรี วรเศรษฐ  วิทยกุล 

 ๑๗๓ พลต ารวจตรี วรายุทธ  สุขวัฒน์ 

 ๑๗๔ พลต ารวจตรี วราวุธ  สกลธนารักษ์ 

 ๑๗๕ พลต ารวจตรี วสันต์  บุญเจริญ 

 ๑๗๖ พลต ารวจตรี วัชระ  ทิพย์มงคล 

 ๑๗๗ พลต ารวจตรี วัชรินทร์  บุญคง 

 ๑๗๘ พลต ารวจตรี วัชรินทร์  พิภพมงคล 

 ๑๗๙ พลต ารวจตรี วัฒนา  ยี่จีน 

 ๑๘๐ พลต ารวจตรี วัฒนา  วงศ์จันทร์ 

 ๑๘๑ พลต ารวจตรี วันไชย  เอกพรพิชญ์ 

 ๑๘๒ พลต ารวจตรี วัลลพ  จ านงค์อาษา 

 ๑๘๓ พลต ารวจตรี วิชัย  เตียะเพชร 

 ๑๘๔ พลต ารวจตรี วิฑูรย์  สุระพันธ์ 

 ๑๘๕ พลต ารวจตรี วินัย  อ่อนสุวรรณากุล 

 ๑๘๖ พลต ารวจตรี วิบูลย์  กิตติแสงสุวรรณ 

 ๑๘๗ พลต ารวจตรี วิบูลย์  วงศ์ก้อม 

 ๑๘๘ พลต ารวจตรี วิวัฒน์  ชัยสังฆะ 



 หน้า   ๒๘๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๘๙ พลต ารวจตรี วิวัฒน์  สีลาเขตต์ 

 ๑๙๐ พลต ารวจตรี วิศาล  พันธุ์มณี 

 ๑๙๑ พลต ารวจตรี วิสูตร  นาคจู 

 ๑๙๒ พลต ารวจตรี วีรพล  เจริญศิริ 

 ๑๙๓ พลต ารวจตรี วีรพัฒน์  ศิวะแพทย์ 

 ๑๙๔ พลต ารวจตรี วีระ  จิรวีระ 

 ๑๙๕ พลต ารวจตรี วุฒิพงษ์  นาวิน 

 ๑๙๖ พลต ารวจตรี ศักดิ์ชัย  ลิ้มเจริญ 

 ๑๙๗ พลต ารวจตรี ศักดิ์ชัย  อายุโย 

 ๑๙๘ พลต ารวจตรี ศักย์ศิรา  เผือกอ่ า 

 ๑๙๙ พลต ารวจตรี ศิลปคมณ์  เอี่ยมวงศ์ 

 ๒๐๐ พลต ารวจตรี ศุภโยชก์  ธารีไทย 

 ๒๐๑ พลต ารวจตรี ศุภวัฒน์  ทับเคลียว 

 ๒๐๒ พลต ารวจตรี สงวน  โรงสะอาด 

 ๒๐๓ พลต ารวจตรี สมเกียรติ  ฤทธิ์เลื่อน 

 ๒๐๔ พลต ารวจตรี สมเกียรติ  วรรณสิริวิไล 

 ๒๐๕ พลต ารวจตรี สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล 

 ๒๐๖ พลต ารวจตรี สมคิด  ประสพทรัพย์ 

 ๒๐๗ พลต ารวจตรี สมชัย  อินตาพวง 

 ๒๐๘ พลต ารวจตรี สมชาย  พ่ึงแย้ม 

 ๒๐๙ พลต ารวจตรี สมชาย  รักเสนาะ 

 ๒๑๐ พลต ารวจตรี สมนึก  น้อยคง 

 ๒๑๑ พลต ารวจตรี สมบัติ  ชูชัยยะ 

 ๒๑๒ พลต ารวจตรี สมประสงค์  พิมพิลา 

 ๒๑๓ พลต ารวจตรี สมประสงค์  เย็นท้วม 

 ๒๑๔ พลต ารวจตรี สมปอง  สุขเอี่ยม 

 ๒๑๕ พลต ารวจตรี สมพจน์  ขอมปรางค์ 

 ๒๑๖ พลต ารวจตรี สรพล  สรสกุลชัย 

 ๒๑๗ พลต ารวจตรี สรายุทธ  สงวนโภคัย 

 ๒๑๘ พลต ารวจตรี สหภูมิ  สง่าเมือง 

 ๒๑๙ พลต ารวจตรี สังวาลย์  ฤกษ์ศรีลักษณ์ 

 ๒๒๐ พลต ารวจตรี สัณห์  โพธิ์รักษา 

 ๒๒๑ พลต ารวจตรี สัมฤทธิ์  ตงเต๊า 

 ๒๒๒ พลต ารวจตรี สามารถ  ศรีสิริวิบูลย์ชัย 

 ๒๒๓ พลต ารวจตรี สายเพชร  ศรีสังข์ 

 ๒๒๔ พลต ารวจตรี สิทธิชัย  โล่กันภัย 

 ๒๒๕ พลต ารวจตรี สุกฤษฎ์ิ  บุญทรง 

 ๒๒๖ พลต ารวจตรี สุจินต์  นิจพานิชย์ 

 ๒๒๗ พลต ารวจตรี สุดพิเศษ  เอกศิริ 

 ๒๒๘ พลต ารวจตรี สุเทพ  ฐาปนวรกุล 

 ๒๒๙ พลต ารวจตรี สุเทพ  พัชรตระกูล 

 ๒๓๐ พลต ารวจตรี สุนทร  ขวัญเพ็ชร 

 ๒๓๑ พลต ารวจตรี สุนทร  โตรอด 

 ๒๓๒ พลต ารวจตรี สุนทร  พิศปั้น 

 ๒๓๓ พลต ารวจตรี สุพล  จงพาณิชย์กุลธร 

 ๒๓๔ พลต ารวจตรี สุพล  ภู่พูลทรัพย์ 

 ๒๓๕ พลต ารวจตรี สุภัทร  ม่วงสมัย 

 ๒๓๖ พลต ารวจตรี สุรจิต  ชิงนวรรณ์ 

 ๒๓๗ พลต ารวจตรี สุรชัย  เจ็ดพ่ีน้องร่วมใจ 

 ๒๓๘ พลต ารวจตรี สุรชาติ  จึงด ารงกิจ 



 หน้า   ๒๘๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๓๙ พลต ารวจตรี สุรชาติ  มณีจักร 

 ๒๔๐ พลต ารวจตรี สุรพงษ์  ถนอมจิตร 

 ๒๔๑ พลต ารวจตรี สุรพล  เปรมบุตร 

 ๒๔๒ พลต ารวจตรี สุรศักดิ์  นาถวิล 

 ๒๔๓ พลต ารวจตรี สุรศักดิ์  สุขแสวง 

 ๒๔๔ พลต ารวจตรี สุรินทร์  ทับพันบุบผา 

 ๒๔๕ พลต ารวจตรี สุริยศักดิ์  อัตวรอนันต์ 

 ๒๔๖ พลต ารวจตรี สุวิทย์  ชาวศรีทอง 

 ๒๔๗ พลต ารวจตรี สุศักดิ์  ปรักกมะกุล 

 ๒๔๘ พลต ารวจตรี เสนิต  ส าราญส ารวจกิจ 

 ๒๔๙ พลต ารวจตรี หัสชัย  เรืองมาลัย 

 ๒๕๐ พลต ารวจตรี อดิฐษร  ศิริชัย 

 ๒๕๑ พลต ารวจตรี อนันต์  สุวรรณเทวะคุปต์ 

 ๒๕๒ พลต ารวจตรี อนุชา  อ่วมเจริญ 

 ๒๕๓ พลต ารวจตรี อนุพันธ์  จันทร์พฤกษ์ 

 ๒๕๔ พลต ารวจตรี อนุภาพ  ศรีนวล 

 ๒๕๕ พลต ารวจตรี อนุสรณ์  กัณวเศรษฐ 

 ๒๕๖ พลต ารวจตรี อภิชาติ  บุญศรีโรจน์ 

 ๒๕๗ พลต ารวจตรี อภิศักดิ์  เดชะค าภู 

 ๒๕๘ พลต ารวจตรี อรรถภณ  วิลาวรรณ 

 ๒๕๙ พลต ารวจตรี อัครชัย  ยลโสภณ 

 ๒๖๐ พลต ารวจตรี อัคราเดช  พิมลศรี 

 ๒๖๑ พลต ารวจตรี อังกูร  คล้ายคลึง 

 ๒๖๒ พลต ารวจตรี อาคม  จันทนลาช 

 ๒๖๓ พลต ารวจตรี อาคม  ไตรพยัคฆ์ 

 ๒๖๔ พลต ารวจตรี อาคม  สายสมัย 

 ๒๖๕ พลต ารวจตรี อาชยน  ไกรทอง 

 ๒๖๖ พลต ารวจตรี อาทิชา  เปาอินทร์ 

 ๒๖๗ พลต ารวจตรี อ านาจ  อินทรประสาท 

 ๒๖๘ พลต ารวจตรี อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ 

 ๒๖๙ พลต ารวจตรี อุดร  ยอมเจริญ 

 ๒๗๐ พลต ารวจตรี เอกชัย  บุญวิสุทธิ์ 

 ๒๗๑ พลต ารวจตรี เอกรักษ์  ลิ้มสังกาศ 

 ๒๗๒ พลต ารวจตรีหญิง เกษศิณี  ไทพิชิต 

 ๒๗๓ พลต ารวจตรีหญิง ฉันทิชา   

  กนิษฐานนท์ 

 ๒๗๔ พลต ารวจตรีหญิง ชุติมา  ดีวิไลพันธุ์ 

 ๒๗๕ พลต ารวจตรีหญิง ธนินทร  สมนึก 

 ๒๗๖ พลต ารวจตรีหญิง นงเยาว์   

  สมพิทยานุรักษ์ 

 ๒๗๗ พลต ารวจตรีหญิง นันทนา  ทองระอา 

 ๒๗๘ พลต ารวจตรีหญิง นิรมล  แก้วผลึก 

 ๒๗๙ พลต ารวจตรีหญิง นิรมล  ปัณฑวนันท์ 

 ๒๘๐ พลต ารวจตรีหญิง พัชรา  สินลอยมา 

 ๒๘๑ พลต ารวจตรีหญิง พัฒน์นรี   

  ศรีรัตนวุฑฒิ 

 ๒๘๒ พลต ารวจตรีหญิง พันวดี   

  รัตนสุมาวงศ์ 

 ๒๘๓ พลต ารวจตรีหญิง พิมพรรณ  ทรัพย์ข า 

 ๒๘๔ พลต ารวจตรีหญิง รัชนี  จั่นวงศ์แก้ว 



 หน้า   ๒๘๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๘๕ พลต ารวจตรีหญิง วนิดา   

  หาญบุญเศรษฐ 

 ๒๘๖ พลต ารวจตรีหญิง วัลลภา  ศิริรักษ์ 

 ๒๘๗ พลต ารวจตรีหญิง วิไลลักษณ์   

  เตชะสุวรรณา 

 ๒๘๘ พลต ารวจตรีหญิง ศิริวรรณ  สุริยะฉาย 

 ๒๘๙ พลต ารวจตรีหญิง สมศรี  วุฒิเจริญกิจ 

 ๒๙๐ พลต ารวจตรีหญิง สุกัญญา  พีระตานนท ์

 ๒๙๑ พลต ารวจตรีหญิง สุนันท์   

  เบญจเจริญวงศ์ 

 ๒๙๒ พลต ารวจตรีหญิง อรวรรณ  ปานแก้ว 

 ๒๙๓ พลต ารวจตรีหญิง อรวรรณ  หว้ามุกข์ 

 ๒๙๔ พลต ารวจตรีหญิง อัจฉรมนต์   

  บูรณสมภพ 

 ๒๙๕ พลต ารวจตรีหญิง อาภาพรรณ   

  ชลศึกษ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ พลต ารวจตรี จิระศักดิ์  มีสัทธรรม 

 ๒ พลต ารวจตรี ชยุต  มารยาทตร์ 

 ๓ พลต ารวจตรี ชาคริต  สวัสดี 

 ๔ พลต ารวจตรี ชาญชัย  พงษ์พิชิตกุล 

 ๕ พลต ารวจตรี ชุมพล  พุ่มพวง 

 ๖ พลต ารวจตรี โชคชัย  งามวงศ์ 

 ๗ พลต ารวจตรี ฐายุฏฐ์  จันทร์ถาวร 

 ๘ พลต ารวจตรี ณฐพล  สามเสน 

 ๙ พลต ารวจตรี ณพล  บุญประสิทธิ์ 

 ๑๐ พลต ารวจตรี ณัฐศักดิ์  เชาวนาศัย 

 ๑๑ พลต ารวจตรี ดิเรก  ธนานนท์นิวาส 

 ๑๒ พลต ารวจตรี เดชา  กัลยาวุฒิพงศ์ 

 ๑๓ พลต ารวจตรี ไตรรงค์  ผิวพรรณ 

 ๑๔ พลต ารวจตรี ทนงค์  ทองประดับเพชร 

 ๑๕ พลต ารวจตรี เทียนชัย  คามะปะโส 

 ๑๖ พลต ารวจตรี ธนิต  ไทยวัชรามาศ 

 ๑๗ พลต ารวจตรี ธรรมศักดิ์  ปิ่นทอง 

 ๑๘ พลต ารวจตรี นพดล  กรึงไกร 

 ๑๙ พลต ารวจตรี นราเดช  ทิพย์รักษ์ 

 ๒๐ พลต ารวจตรี นิธิธร  จินตกานนท์ 

 ๒๑ พลต ารวจตรี นิพนธ์  พานิชเจริญ 

 ๒๒ พลต ารวจตรี นิมิตร  แสงอรุณ 

 ๒๓ พลต ารวจตรี ปนิธาน  สันติเพ็ชร์ 

 ๒๔ พลต ารวจตรี ปราศรัย  จิตตสนธิ 

 ๒๕ พลต ารวจตรี ปรีชา  บุญถึก 

 ๒๖ พลต ารวจตรี ปรีดา  สถาวร 

 ๒๗ พลต ารวจตรี ปิติ  นิธินนทเศรษฐ์ 

 ๒๘ พลต ารวจตรี ปิยะวัฒน์  บุญยืนอนนต์ 

 ๒๙ พลต ารวจตรี พงศ์อานันต์  คล้ายคลึง 

 ๓๐ พลต ารวจตรี พรชัย  ขจรกลิ่น 

 ๓๑ พลต ารวจตรี พลัฏฐ์  วิเศษสิงห์ 

 ๓๒ พลต ารวจตรี พันธนะ  นุชนารถ 



 หน้า   ๒๘๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๓ พลต ารวจตรี พันธุ์เทพ  ถึงทรัพย์ 

 ๓๔ พลต ารวจตรี ไพบูลย์  น้อยหุ่น 

 ๓๕ พลต ารวจตรี ไพโรจน์  กุจิรพันธ์ 

 ๓๖ พลต ารวจตรี ไพโรจน์  สุขรวยธนโชติ 

 ๓๗ พลต ารวจตรี ไพศาล  วงศ์วัชรมงคล 

 ๓๘ พลต ารวจตรี ภาณุพงศ์  ชอบเพ่ือน 

 ๓๙ พลต ารวจตรี ภาณุวัฒน์  ร่วมรักษ์ 

 ๔๐ พลต ารวจตรี มณฑล  บัวจีบ 

 ๔๑ พลต ารวจตรี มานัส  ศรประพันธ์ 

 ๔๒ พลต ารวจตรี รณกร  ฤทธิรงค์ 

 ๔๓ พลต ารวจตรี รณชัย  จินดามุข 

 ๔๔ พลต ารวจตรี ระวีพรรษ  อมรมุนีพงศ์ 

 ๔๕ พลต ารวจตรี รุ่งโรจน์  ฐากูรปุณยสิริ 

 ๔๖ พลต ารวจตรี ลาภ  ศรีส าอางค์ 

 ๔๗ พลต ารวจตรี วรณัน  สุขเจริญ 

 ๔๘ พลต ารวจตรี วรวุฒิ  ชัยยศบูรณะ 

 ๔๙ พลต ารวจตรี วินัย  ทับทอง 

 ๕๐ พลต ารวจตรี วินัย  นุชชา 

 ๕๑ พลต ารวจตรี วิมล  พิทักษ์บูรพา 

 ๕๒ พลต ารวจตรี วิโรจน์  ลาภไพบูลย์พงศ์ 

 ๕๓ พลต ารวจตรี วีรชน  บุญทวี 

 ๕๔ พลต ารวจตรี วีระวิทย์  วัจนะพุกกะ 

 ๕๕ พลต ารวจตรี ศตพร  ทับชู 

 ๕๖ พลต ารวจตรี ศักดิ์รพี  เพรียวพานิช 

 ๕๗ พลต ารวจตรี ศักดิ์สิทธิ์  นราพิสุทธิ์ 

 ๕๘ พลต ารวจตรี ศิร์ธัชเขต  ครูวัฒนเศรษฐ์ 

 ๕๙ พลต ารวจตรี สมเกียรติ  วัฒนพันธุ์ 

 ๖๐ พลต ารวจตรี สมนึก  มิควาฬ 

 ๖๑ พลต ารวจตรี สมพร  สัจพจน์ 

 ๖๒ พลต ารวจตรี สมภพ  เองสมบุญ 

 ๖๓ พลต ารวจตรี สยาม  บุญสม 

 ๖๔ พลต ารวจตรี สันติ  ชัยนิรามัย 

 ๖๕ พลต ารวจตรี สันติ  เหล่าประทาย 

 ๖๖ พลต ารวจตรี ส าราญ  นวลมา 

 ๖๗ พลต ารวจตรี ส าเริง  สวนทอง 

 ๖๘ พลต ารวจตรี สุกิจ  โตตาบ 

 ๖๙ พลต ารวจตรี สุชาติ  โสรัจจ์ 

 ๗๐ พลต ารวจตรี สุรชัย  สังขพัฒน์ 

 ๗๑ พลต ารวจตรี สุวัฒน์  แสงนุ่ม 

 ๗๒ พลต ารวจตรี โสภณ  เพียรร่มทองไทย 

 ๗๓ พลต ารวจตรี อดิศักดิ์  คุณพันธ์ 

 ๗๔ พลต ารวจตรี อมรศักดิ์  เกษมก์สิริ 

 ๗๕ พลต ารวจตรี อรรคพงศ์  พิมลศิริ 

 ๗๖ พลต ารวจตรี อาชาน  จันทร์ศิริ 

 ๗๗ พลต ารวจตรี อาญา  สิงห์ไกร 

 ๗๘ พลต ารวจตรี อานนท์  นามประเสริฐ 

 ๗๙ พลต ารวจตรี อิทธิพร  โพธิ์ทอง 

 ๘๐ พลต ารวจตรี อิทธิพล  นาคค า 

 ๘๑ พลต ารวจตรี อุทัย  กวินเดชาธร 

 ๘๒ พันต ารวจเอก กมลเดช  อนุกูล 



 หน้า   ๒๘๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๘๓ พันต ารวจเอก กัญชล  อินทราราม 

 ๘๔ พันต ารวจเอก กันตพิชญ์   

  กฤตวงศ์วิมาน 

 ๘๕ พันต ารวจเอก กัลป์  ทังสุพานิช 

 ๘๖ พันต ารวจเอก กาจภณ  ชนะสิทธิ์ 

 ๘๗ พันต ารวจเอก กานต์  ธรรมเกษม 

 ๘๘ พันต ารวจเอก การุณย์  บัวเผื่อน 

 ๘๙ พันต ารวจเอก กิตติ  กล่ าสุ่ม 

 ๙๐ พันต ารวจเอก กิตติ  สกุณี 

 ๙๑ พันต ารวจเอก กิตติ  สุขสมภักดิ์ 

 ๙๒ พันต ารวจเอก เกติ์ฉกาจ  นิลประดับ 

 ๙๓ พันต ารวจเอก เกรียงไกร  บุญซ้อน 

 ๙๔ พันต ารวจเอก เกรียงไกร  วุฒิพานิช 

 ๙๕ พันต ารวจเอก เกษมสันติ   

  อยู่สุขสมบูรณ์ 

 ๙๖ พันต ารวจเอก ไกรวิน  วัฒนสิน 

 ๙๗ พันต ารวจเอก ไกรสมุทร  ทาโบราณ 

 ๙๘ พันต ารวจเอก เขมรินทร์  หัสศิริ 

 ๙๙ พันต ารวจเอก จรัญ  เทศลงทอง 

 ๑๐๐ พันต ารวจเอก จรัสพัฒน์  สุตยสรณาคม 

 ๑๐๑ พันต ารวจเอก จรูญ  นวมทอง 

 ๑๐๒ พันต ารวจเอก จรูญ  ไพลด า 

 ๑๐๓ พันต ารวจเอก จักรกฤษ   

  เครือสุนทรวานิช 

 ๑๐๔ พันต ารวจเอก จักรภพ  สุคนธราช 

 ๑๐๕ พันต ารวจเอก จักษ์  เพ็งสาธร 

 ๑๐๖ พันต ารวจเอก จารุต  ศรุตยาพร 

 ๑๐๗ พันต ารวจเอก จ าลอง  งามเนตร 

 ๑๐๘ พันต ารวจเอก จิตติพนธ์  ผลพฤกษา 

 ๑๐๙ พันต ารวจเอก จิรชาติ  เจริญศรี 

 ๑๑๐ พันต ารวจเอก จีราวัฒน์  คงกระพันธ์ 

 ๑๑๑ พันต ารวจเอก เจนเชิง  ประทุมสุวรรณ 

 ๑๑๒ พันต ารวจเอก เจนณรงค์  สมเสถียร 

 ๑๑๓ พันต ารวจเอก เจษฎา  วังศเมธีกูร 

 ๑๑๔ พันต ารวจเอก เจษฎา  หุ่นเฮง 

 ๑๑๕ พันต ารวจเอก ฉัตรชัย  ศักดาวิศิษฏ์ 

 ๑๑๖ พันต ารวจเอก เฉลิมเกียรติ์   

  อมรากระสินธุ์ 

 ๑๑๗ พันต ารวจเอก ชมชวิณ  ปุระธนานนท์ 

 ๑๑๘ พันต ารวจเอก ชริธ  อาจอาสา 

 ๑๑๙ พันต ารวจเอก ชวลิต  สุขสุวรรณ์ 

 ๑๒๐ พันต ารวจเอก ชัชชัย  วงค์สุนะ 

 ๑๒๑ พันต ารวจเอก ชัชปัณฑกาณฑ์   

  คล้ายคลึง 

 ๑๒๒ พันต ารวจเอก ชัชพิสิฐ  นคราวงศ์ 

 ๑๒๓ พันต ารวจเอก ชัชวาล  ปี่ทอง 

 ๑๒๔ พันต ารวจเอก ชัชวาลย์  แก้วจันดี 

 ๑๒๕ พันต ารวจเอก ชัยเกียรติ  วิริยสถิตย์กุล 

 ๑๒๖ พันต ารวจเอก ชัยชัช  แจ่มจันทร์ 

 ๑๒๗ พันต ารวจเอก ชัยณรงค์  สมเพราะ 



 หน้า   ๒๘๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๒๘ พันต ารวจเอก ชัยรพ  จุณณวัตต์ 

 ๑๒๙ พันต ารวจเอก ชัยวัฒน์  หัดกล้า 

 ๑๓๐ พันต ารวจเอก ชาญวิทย์  กนกนาก 

 ๑๓๑ พันต ารวจเอก ชุมพล  ชาญชนะโยธิน 

 ๑๓๒ พันต ารวจเอก ชูสวัสดิ์  จันทร์โรจนกิจ 

 ๑๓๓ พันต ารวจเอก เชาวลิต  เลี้ยงสุพงศ์ 

 ๑๓๔ พันต ารวจเอก เชาว์ศิริ  บุญศิริโยธิน 

 ๑๓๕ พันต ารวจเอก เชาวศิลป์  บุญประดิษฐ์ 

 ๑๓๖ พันต ารวจเอก เชิดศักดิ์  อภินันทนีสถิต 

 ๑๓๗ พันต ารวจเอก โชคชัย  นนท์ปฏิมากุล 

 ๑๓๘ พันต ารวจเอก ไชยา  สงวนจีน 

 ๑๓๙ พันต ารวจเอก ฐเดช  กล่อมเกลี้ยง 

 ๑๔๐ พันต ารวจเอก ฐากูร  นิ่มสมบุญ 

 ๑๔๑ พันต ารวจเอก ฐิตวัฒน์  สุริยฉาย 

 ๑๔๒ พันต ารวจเอก ฐิติณัฏฐ์  สิทธิชัย 

 ๑๔๓ พันต ารวจเอก ณพพ์กฤษณ์   

  นิติพัฒน์ธนา 

 ๑๔๔ พันต ารวจเอก ณพล  กลัดเข็มเพชร 

 ๑๔๕ พันต ารวจเอก ณรงค์  ธนานันทกุล 

 ๑๔๖ พันต ารวจเอก ณรงค์เดชศ์  ศักดิ์สมบูรณ์ 

 ๑๔๗ พันต ารวจเอก ณรงค์ฤทธิ์  ด่านสุวรรณ์ 

 ๑๔๘ พันต ารวจเอก ณรงค์ศักดิ์  ทิพย์โยธา 

 ๑๔๙ พันต ารวจเอก ณรงค์ศักดิ์  พรหมทา 

 ๑๕๐ พันต ารวจเอก ณัชชัชพงศ์   

  ศศลักษณานนท์ 

 ๑๕๑ พันต ารวจเอก ณัฏฐชัย  บุญทวี 

 ๑๕๒ พันต ารวจเอก ณัฏฐภาคิน   

  ขวัญชัยพฤกษ์ 

 ๑๕๓ พันต ารวจเอก ณัฐกร  ประภายนต์ 

 ๑๕๔ พันต ารวจเอก ณัฐเดช  พงศ์วรินทร์ 

 ๑๕๕ พันต ารวจเอก ณัฐนนท์  ประชุม 

 ๑๕๖ พันต ารวจเอก ณัฐพงษ์  พูลน้อย 

 ๑๕๗ พันต ารวจเอก ณัฐพล  สุวชาติ 

 ๑๕๘ พันต ารวจเอก ณัฐวุฒิ  ภาคภูมิ 

 ๑๕๙ พันต ารวจเอก ดนุกฤต  กลัมพากร 

 ๑๖๐ พันต ารวจเอก ดเรศ  กัลยา 

 ๑๖๑ พันต ารวจเอก ด ารงศักดิ์   

  ทองงามตระกูล 

 ๑๖๒ พันต ารวจเอก ดุลเดชา   

  อาชวะสมิตระกูล 

 ๑๖๓ พันต ารวจเอก ดุสิต  จุลเสน 

 ๑๖๔ พันต ารวจเอก เดช  กันค า 

 ๑๖๕ พันต ารวจเอก เดโช  ภูศรี 

 ๑๖๖ พันต ารวจเอก เด่นพงษ์  วรรณพงษ์ 

 ๑๖๗ พันต ารวจเอก ถาวร  ดุลยวิทย์ 

 ๑๖๘ พันต ารวจเอก ทัศนัยย์  พรั่งพิบูลย์ 

 ๑๖๙ พันต ารวจเอก ทินกร  รังมาตย์ 

 ๑๗๐ พันต ารวจเอก ทิวลิป  เครือมา 

 ๑๗๑ พันต ารวจเอก เทิดพงษ์  ลิมปิทีป 

 ๑๗๒ พันต ารวจเอก ธนดล  แก้วอุบล 



 หน้า   ๒๘๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๗๓ พันต ารวจเอก ธนเดช  ศรีเรไร 

 ๑๗๔ พันต ารวจเอก ธนพล  โอบอ้อม 

 ๑๗๕ พันต ารวจเอก ธนวัตร  วัฒนกุล 

 ๑๗๖ พันต ารวจเอก ธเนส  ชาวนาทุ่ง 

 ๑๗๗ พันต ารวจเอก ธรรมนูญ  เชาวะวนิชย์ 

 ๑๗๘ พันต ารวจเอก ธรรมนูญ  ประยืนยง 

 ๑๗๙ พันต ารวจเอก ธรรมนูญ  มั่นคง 

 ๑๘๐ พันต ารวจเอก ธวัช  ปิ่นประยงค์ 

 ๑๘๑ พันต ารวจเอก ธวัช  วงศ์สง่า 

 ๑๘๒ พันต ารวจเอก ธวัชชัย  ดุกสุขแก้ว 

 ๑๘๓ พันต ารวจเอก ธวัชชัย  พงษ์วิวัฒนชัย 

 ๑๘๔ พันต ารวจเอก ธวัชศักดิ์  โปตระนันทน์ 

 ๑๘๕ พันต ารวจเอก ธวัฒชัย  เกิดโภคทรัพย ์

 ๑๘๖ พันต ารวจเอก ธัมมศักดิ์  ปิยะ 

 ๑๘๗ พันต ารวจเอก ธีรศักดิ์  ไชยโยธา 

 ๑๘๘ พันต ารวจเอก นครินทร์  สุคนธวิท 

 ๑๘๙ พันต ารวจเอก นนท์วินิจ  เจริญนวชัย 

 ๑๙๐ พันต ารวจเอก นพดล  นิลมานนท์ 

 ๑๙๑ พันต ารวจเอก นพรุจ  ศักดิ์ศิริ 

 ๑๙๒ พันต ารวจเอก นพศิลป์  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๙๓ พันต ารวจเอก นภันต์วุฒิ  เลี่ยมสงวน 

 ๑๙๔ พันต ารวจเอก นรเศรษฐ์  สุวรรณนิกขะ 

 ๑๙๕ พันต ารวจเอก นฤนาท  พุทไธสง 

 ๑๙๖ พันต ารวจเอก นวพล  กันคล้อย 

 ๑๙๗ พันต ารวจเอก นันทวุฒิ  สุวรรณละออง 

 ๑๙๘ พันต ารวจเอก นันพิเดช  ศรีเขียวรัตน์ 

 ๑๙๙ พันต ารวจเอก นาวิน  เส็งสมวงศ์ 

 ๒๐๐ พันต ารวจเอก น าเกียรติ  ธีระโรจนพงษ์ 

 ๒๐๑ พันต ารวจเอก นิตินัย  ไชยพิเดช 

 ๒๐๒ พันต ารวจเอก นิติพัฒน์  กิตติรักษกุล 

 ๒๐๓ พันต ารวจเอก นิติพันธุ์  โรหิโตปการ 

 ๒๐๔ พันต ารวจเอก นิธิศ  ปิติธีรโชติ 

 ๒๐๕ พันต ารวจเอก นิพนธ์  รัตนศิริแสงโชติ 

 ๒๐๖ พันต ารวจเอก นิพล  บุญเกิด 

 ๒๐๗ พันต ารวจเอก นิพล  เหมสลาหมาด 

 ๒๐๘ พันต ารวจเอก นิรันดร  ศิริสังข์ไชย 

 ๒๐๙ พันต ารวจเอก นิเวศน์  อาภาวศิน 

 ๒๑๐ พันต ารวจเอก นีรนาท  ฉินประสิทธิชัย 

 ๒๑๑ พันต ารวจเอก บรรจง  วิสาสะ 

 ๒๑๒ พันต ารวจเอก บรรพต  มุ่งขอบกลาง 

 ๒๑๓ พันต ารวจเอก บริสุทธิ์  นุศรีวอ 

 ๒๑๔ พันต ารวจเอก บัญชร  มาลีศรี 

 ๒๑๕ พันต ารวจเอก บัญญัติ  เพียรสวัสดิ์ 

 ๒๑๖ พันต ารวจเอก บัณฑิต  อินทุฤทธิ์ 

 ๒๑๗ พันต ารวจเอก บุญลือ  กงแจ 

 ๒๑๘ พันต ารวจเอก บุณยวัต  เกิดกล่ า 

 ๒๑๙ พันต ารวจเอก ปกปภพ  บดีพิทักษ์ 

 ๒๒๐ พันต ารวจเอก ประกาศ  พงษ์พานิช 

 ๒๒๑ พันต ารวจเอก ประดิษฐ   

  ปรีดีพร้อมพันธุ์ 



 หน้า   ๒๘๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๒๒ พันต ารวจเอก ประเวทย์  ต้นสมบูรณ์ 

 ๒๒๓ พันต ารวจเอก ประสงค์  เรืองเดช 

 ๒๒๔ พันต ารวจเอก ประสิทธิ์ศักดิ์  ศรีสุข 

 ๒๒๕ พันต ารวจเอก ปราโมทย์  งามประดิษฐ์ 

 ๒๒๖ พันต ารวจเอก ปราโมทย์  อ่อนปาน 

 ๒๒๗ พันต ารวจเอก ปรีชญาวุฒิ   

  อุดมพิสุทธิคุณ 

 ๒๒๘ พันต ารวจเอก ปรีชา  แดงศิริรัตน์ 

 ๒๒๙ พันต ารวจเอก ปิติ  นฤขัตรพิชัย 

 ๒๓๐ พันต ารวจเอก ปิยะพันธ์  ภัทรพงศ์สินธุ์ 

 ๒๓๑ พันต ารวจเอก ผล  ปวนเปี้ย 

 ๒๓๒ พันต ารวจเอก พงพิพัฒน์  ศิริพรวิวัฒน์ 

 ๒๓๓ พันต ารวจเอก พงศกร  เศรษฐวชิรา 

 ๒๓๔ พันต ารวจเอก พงศ์พล  พงษ์พิลา 

 ๒๓๕ พันต ารวจเอก พงศ์พันธ์  วงษ์มณีเทศ 

 ๒๓๖ พันต ารวจเอก พงษา  สังข์มุรินทร์ 

 ๒๓๗ พันต ารวจเอก พรชัย  งามทิพย์วัฒนา 

 ๒๓๘ พันต ารวจเอก พรชัย  นลวชัย 

 ๒๓๙ พันต ารวจเอก พรเทพ  ลีลาสงวน 

 ๒๔๐ พันต ารวจเอก พรพิทักษ์  รู้ยืนยง 

 ๒๔๑ พันต ารวจเอก พลฑิต  ไชยรส 

 ๒๔๒ พันต ารวจเอก พศวีร์  เรืองภู่ 

 ๒๔๓ พันต ารวจเอก พัฒน์ปกรณ์   

  ชั้นประเสริฐ 

 ๒๔๔ พันต ารวจเอก พันชัย  ชมภูจันทร์ 

 ๒๔๕ พันต ารวจเอก พัลลภ  แอร่มหล้า 

 ๒๔๖ พันต ารวจเอก พิทักษ์  นาสมวาส 

 ๒๔๗ พันต ารวจเอก พิพัฒน์  ชุ่มมณีกูล 

 ๒๔๘ พันต ารวจเอก พิศาล  เอิบอาบ 

 ๒๔๙ พันต ารวจเอก พิษณุ  วัตถุ 

 ๒๕๐ พันต ารวจเอก ไพฑูรย์  กุลัตถ์นาม 

 ๒๕๑ พันต ารวจเอก ไพโรจน์  คุ้มภัย 

 ๒๕๒ พันต ารวจเอก ไพโรจน์  ไทยพุทรา 

 ๒๕๓ พันต ารวจเอก ภัคพงศ์  สายอุบล 

 ๒๕๔ พันต ารวจเอก ภาณุเดช ณ พัทลุง 

 ๒๕๕ พันต ารวจเอก ภาณุเดช  สุขวงศ์ 

 ๒๕๖ พันต ารวจเอก ภิรมย์  สวนทอง 

 ๒๕๗ พันต ารวจเอก ภีมเดช  สาระกูล 

 ๒๕๘ พันต ารวจเอก ภูดิท  พานิชประเสริฐ 

 ๒๕๙ พันต ารวจเอก มงคล  เกตุพันธ์ 

 ๒๖๐ พันต ารวจเอก มนต์ชัย  ศรีประเสริฐ 

 ๒๖๑ พันต ารวจเอก มนตรี  ด้วงปรึกษา 

 ๒๖๒ พันต ารวจเอก มนตรี  แป้นเจริญ 

 ๒๖๓ พันต ารวจเอก มานพ  น่วมลิวงศ์ 

 ๒๖๔ พันต ารวจเอก มานพ  สุคนธ์ธนพัฒน์ 

 ๒๖๕ พันต ารวจเอก มานะ  กลีบสัตบุศย์ 

 ๒๖๖ พันต ารวจเอก มานะ  ปุยะกุล 

 ๒๖๗ พันต ารวจเอก มาโนชญ์  จิตรภักดี 

 ๒๖๘ พันต ารวจเอก มารุต  เรืองจินตนา 

 ๒๖๙ พันต ารวจเอก เมธี  ปิ่นปัก 



 หน้า   ๒๘๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๗๐ พันต ารวจเอก เมธี  รักพันธุ์ 

 ๒๗๑ พันต ารวจเอก ยืนยง  เจียงวิริชัยกูร 

 ๒๗๒ พันต ารวจเอก ยุทธนา  แก่นจันทร์ 

 ๒๗๓ พันต ารวจเอก ยุทธพงษ์  ทองนุ้ย 

 ๒๗๔ พันต ารวจเอก รุทธพล  เนาวรัตน์ 

 ๒๗๕ พันต ารวจเอก เรวัต  โฉมยงค์ 

 ๒๗๖ พันต ารวจเอก วงศ์วริศ  สีค า 

 ๒๗๗ พันต ารวจเอก วรชาติ  โมฬีฤกษ์ภูมิ 

 ๒๗๘ พันต ารวจเอก วรพัฒน์  บุญมา 

 ๒๗๙ พันต ารวจเอก วรยศ  มุธุวรรณ 

 ๒๘๐ พันต ารวจเอก วรา  เวชชาภินันท์ 

 ๒๘๑ พันต ารวจเอก วราพงษ์  ประเศรษโฐ 

 ๒๘๒ พันต ารวจเอก วริศร์สิริภ์  ลีละสิริ 

 ๒๘๓ พันต ารวจเอก วสันต์  เตชะอัครเกษม 

 ๒๘๔ พันต ารวจเอก วสันต์  อาษารอด 

 ๒๘๕ พันต ารวจเอก วสุพล  บาลี 

 ๒๘๖ พันต ารวจเอก วัตร์ธนา  มีข า 

 ๒๘๗ พันต ารวจเอก วันชัย  ธารณธรรม 

 ๒๘๘ พันต ารวจเอก วันชัย  รณชาติชัย 

 ๒๘๙ พันต ารวจเอก วารินทร์  ทองตรา 

 ๒๙๐ พันต ารวจเอก วิชชาธร  วรรณทวี 

 ๒๙๑ พันต ารวจเอก วิชอบ  เกิดเกลี้ยง 

 ๒๙๒ พันต ารวจเอก วิเชียร  ยันตรัตน์ 

 ๒๙๓ พันต ารวจเอก วิญญู  อ านวยสมบัติ 

 ๒๙๔ พันต ารวจเอก วิทัศน์  บริรักษ์ 

 ๒๙๕ พันต ารวจเอก วินัย  บ ารุงกิจ 

 ๒๙๖ พันต ารวจเอก วินัย  วงษ์บุบผา 

 ๒๙๗ พันต ารวจเอก วิรัช  ปังฉิม 

 ๒๙๘ พันต ารวจเอก วิรัตน์  ควรชม 

 ๒๙๙ พันต ารวจเอก วิรุตติ์  เย็นสวัสดิ์ 

 ๓๐๐ พันต ารวจเอก วิรุฬห์  ศุภสิงห์ศิริปรีชา 

 ๓๐๑ พันต ารวจเอก วิศิษฐ  ช านาญไพร 

 ๓๐๒ พันต ารวจเอก วิศิษฐ  ลัทธิวงศกร 

 ๓๐๓ พันต ารวจเอก วิสิทธิ์  ศิริสหวัฒน์ 

 ๓๐๔ พันต ารวจเอก วีร์  จิระรัตนวรรณ 

 ๓๐๕ พันต ารวจเอก วีรวัฒน์  จันทรวิจิตร 

 ๓๐๖ พันต ารวจเอก วีรวิชญ์  บัวประเสริฐยิ่ง 

 ๓๐๗ พันต ารวจเอก วีรสันธ์  สมใจ 

 ๓๐๘ พันต ารวจเอก วีระ  วิจิตรหงษ์ 

 ๓๐๙ พันต ารวจเอก วีระพงษ์  พงษ์พุ่ม 

 ๓๑๐ พันต ารวจเอก วีระพล  มั่นเมือง 

 ๓๑๑ พันต ารวจเอก วีระวุธ  ชัยชนะมงคล 

 ๓๑๒ พันต ารวจเอก วีระศิษฐ์  ลิ้มสมบูรณ์ 

 ๓๑๓ พันต ารวจเอก เวทวิชญ์  เนียมอินทร์ 

 ๓๑๔ พันต ารวจเอก แวสาแม  สาและ 

 ๓๑๕ พันต ารวจเอก ศักดา  สังขนิตย์ 

 ๓๑๖ พันต ารวจเอก ศักดิ์ชาย  สาดมะเริง 

 ๓๑๗ พันต ารวจเอก ศักดิ์ดา  เหมือนโพธิ์ 

 ๓๑๘ พันต ารวจเอก ศักดิ์สิทธิ์  วิเชียรสรรค์ 

 ๓๑๙ พันต ารวจเอก ศิริกุล  บุญอิ้ง 
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 ๓๒๐ พันต ารวจเอก ศิลา  กาญจน์รักษ์ 

 ๓๒๑ พันต ารวจเอก ศุภณัฎฐ์  เจริญเรืองสกุล 

 ๓๒๒ พันต ารวจเอก ศุภฤกษ์  พัฒนปรีชากุล 

 ๓๒๓ พันต ารวจเอก เศรษฐศักดิ์  ยิ้มเจริญ 

 ๓๒๔ พันต ารวจเอก สถาพร  โพธิ์ศรี 

 ๓๒๕ พันต ารวจเอก สมเกียรติ  เฉลิมเกียรติ 

 ๓๒๖ พันต ารวจเอก สมควร  พึ่งทรัพย์ 

 ๓๒๗ พันต ารวจเอก สมคะเน  โพธิ์ศรี 

 ๓๒๘ พันต ารวจเอก สมจิตร  เหล่ามงคลนิมิต 

 ๓๒๙ พันต ารวจเอก สมชาติ  เป้าพานิชย์ 

 ๓๓๐ พันต ารวจเอก สมชาย  เกิดช้าง 

 ๓๓๑ พันต ารวจเอก สมชาย   

  ศรีสุวรรณาภรณ์ 

 ๓๓๒ พันต ารวจเอก สมพร  กฤษณพิพัฒน์ 

 ๓๓๓ พันต ารวจเอก สมพล  อิสสระเสรี 

 ๓๓๔ พันต ารวจเอก สมภพ  คูหาวิชานันท์ 

 ๓๓๕ พันต ารวจเอก สมศักดิ์   

  ตระการไพโรจน์ 

 ๓๓๖ พันต ารวจเอก สมิต  เชิงสะอาด 

 ๓๓๗ พันต ารวจเอก สรรธาน  อินทรจักร์ 

 ๓๓๘ พันต ารวจเอก สรรเพ็ชญ์  บุณยวณิชย์ 

 ๓๓๙ พันต ารวจเอก สรเสริญ  ใช้สถิตย์ 

 ๓๔๐ พันต ารวจเอก สราวุธ  จินดาค า 

 ๓๔๑ พันต ารวจเอก สหัสสชัย  โลจายะ 

 ๓๔๒ พันต ารวจเอก สะท้านฟ้า  วามะสิงห์ 

 ๓๔๓ พันต ารวจเอก สันทัด  วินสน 

 ๓๔๔ พันต ารวจเอก สันทัศน์  เชื้อพุฒตาล 

 ๓๔๕ พันต ารวจเอก สัมฤทธิ์  เกตุแย้ม 

 ๓๔๖ พันต ารวจเอก สัมฤทธิ์  เอมกมล 

 ๓๔๗ พันต ารวจเอก สาธิต  พลพินิจ 

 ๓๔๘ พันต ารวจเอก สามารถ  แก้วเนตร 

 ๓๔๙ พันต ารวจเอก สารนัย  คงเมือง 

 ๓๕๐ พันต ารวจเอก สาโรช  ขวัญบุญจันทร์ 

 ๓๕๑ พันต ารวจเอก ส าเริง  งามรัตน์ 

 ๓๕๒ พันต ารวจเอก สิงหนาท  สีกาแก้ว 

 ๓๕๓ พันต ารวจเอก สิทธิชัย  ลีลาสวัสดิ์ 

 ๓๕๔ พันต ารวจเอก สิทธิพันธ์  พุฒทอง 

 ๓๕๕ พันต ารวจเอก สิทธิภาพ  ใบประเสริฐ 

 ๓๕๖ พันต ารวจเอก สิทธิภูมิ   

  เธียนชัยวัฒนา 

 ๓๕๗ พันต ารวจเอก สิริชัย  สิต ทรัพย์ประเสริฐ 

 ๓๕๘ พันต ารวจเอก สีห์ศักดิ์  สร้อยศรี 

 ๓๕๙ พันต ารวจเอก สุจริต  ปาณเล็ก 

 ๓๖๐ พันต ารวจเอก สุชาติ  คล้ายจันทร์พงษ์ 

 ๓๖๑ พันต ารวจเอก สุทธิพงศ์  แจ้งอริยวงศ์ 

 ๓๖๒ พันต ารวจเอก สุทธิพงศ์  เป๊กทอง 

 ๓๖๓ พันต ารวจเอก สุเทพ  ภูยานนท์ 

 ๓๖๔ พันต ารวจเอก สุนทร  คงกล่ า 

 ๓๖๕ พันต ารวจเอก สุพิไชย  ลิ่มศิวะวงศ์ 

 ๓๖๖ พันต ารวจเอก สุเมธ  เมฆขจร 
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 ๓๖๗ พันต ารวจเอก สุรพณ  มงคลยุทธ 

 ๓๖๘ พันต ารวจเอก สุรพล  มุ่งมา 

 ๓๖๙ พันต ารวจเอก สุรภัค  รอดโพธิ์ทอง 

 ๓๗๐ พันต ารวจเอก สุรศักดิ์  เลาหพิบูลย์กุล 

 ๓๗๑ พันต ารวจเอก สุระพันธุ์  ไทยประเสริฐ 

 ๓๗๒ พันต ารวจเอก สุริยา  ปัญญามัง 

 ๓๗๓ พันต ารวจเอก สุริยา  รัตนกาญจนพันธ์ 

 ๓๗๔ พันต ารวจเอก สุวัฒน์  สุขศรี 

 ๓๗๕ พันต ารวจเอก สุวิช  เย็นสุจิตร 

 ๓๗๖ พันต ารวจเอก เสริมพันธุ์  ศิริคง 

 ๓๗๗ พันต ารวจเอก แสวง  เที่ยงใจ 

 ๓๗๘ พันต ารวจเอก โสภณ  สารพัฒน์ 

 ๓๗๙ พันต ารวจเอก โสรัตน์  กลับวิลา 

 ๓๘๐ พันต ารวจเอก หม่อมหลวงสันธิกร   

  วรวรรณ 

 ๓๘๑ พันต ารวจเอก หัสพงศ์   

  เติมศิริตังคโณบล 

 ๓๘๒ พันต ารวจเอก อดิศ  เจริญสวัสดิ์ 

 ๓๘๓ พันต ารวจเอก อนันต์  นานาสมบัติ 

 ๓๘๔ พันต ารวจเอก อนุชา  กิติวิภาต 

 ๓๘๕ พันต ารวจเอก อนุชา  จารุนัฎ 

 ๓๘๖ พันต ารวจเอก อนุชา  สุทธยดิลก 

 ๓๘๗ พันต ารวจเอก อนุรักษ์  ชาติสุวรรณ 

 ๓๘๘ พันต ารวจเอก อนุรุธ  อิ่มอาบ 

 ๓๘๙ พันต ารวจเอก อภิชาติ  วรรณภักดิ์ 

 ๓๙๐ พันต ารวจเอก อภิรักษ์  เวชกาญจนา 

 ๓๙๑ พันต ารวจเอก อมร  ศรีทุนะโยธิน 

 ๓๙๒ พันต ารวจเอก อรรณพ  รัตนอุบล 

 ๓๙๓ พันต ารวจเอก อรรถสิทธิ์  กิจจาหาญ 

 ๓๙๔ พันต ารวจเอก อรินทร  เดชาธรอมร 

 ๓๙๕ พันต ารวจเอก อรุณ  กุลสิรวิชย์ 

 ๓๙๖ พันต ารวจเอก อรุษ  แสงจันทร์ 

 ๓๙๗ พันต ารวจเอก ออมสิน  ตรารุ่งเรือง 

 ๓๙๘ พันต ารวจเอก อัครพล  สว่างวงศ์ 

 ๓๙๙ พันต ารวจเอก อัครินทร์  สุขเกษม 

 ๔๐๐ พันต ารวจเอก อัทธชนม์  ช่วงงาม 

 ๔๐๑ พันต ารวจเอก อัมพล  วงศ์ใหญ่ 

 ๔๐๒ พันต ารวจเอก อัศวยุทธ  นุชพุ่ม 

 ๔๐๓ พันต ารวจเอก อาคม  เสือกลั่น 

 ๔๐๔ พันต ารวจเอก อานุภาพ  เกื้อหนุน 

 ๔๐๕ พันต ารวจเอก อ านาจ  ดี 

 ๔๐๖ พันต ารวจเอก อ านาจ  เดชบุณเหลือง 

 ๔๐๗ พันต ารวจเอก อ านาจ  อุตรมาตย์ 

 ๔๐๘ พันต ารวจเอก อิทธิพัทธ์  อยู่สวัสดิโชติ 

 ๔๐๙ พันต ารวจเอก เอกกฤต  วิริยะภาพ 

 ๔๑๐ พันต ารวจเอก เอกราช  ลิ้มสังกาศ 

 ๔๑๑ พันต ารวจเอก เอนก  ศรีค าอ้าย 

 ๔๑๒ พันต ารวจเอก โอภาส  คงเมือง 

 ๔๑๓ พันต ารวจเอก โอภาส  ทั่งทอง 

 ๔๑๔ พลต ารวจตรีหญิง กรทอง  การพานิช 
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 ๔๑๕ พลต ารวจตรีหญิง จ าปาวดี  คลังวิจิตร 

 ๔๑๖ พลต ารวจตรีหญิง ชุติมา  ชัยมุสิก 

 ๔๑๗ พลต ารวจตรีหญิง ปิยมน  สุนทราภา 

 ๔๑๘ พลต ารวจตรีหญิง วนิดา  ด่านเจษฎา 

 ๔๑๙ พลต ารวจตรีหญิง ศิริมา  วงค์สุวรรณ 

 ๔๒๐ พลต ารวจตรีหญิง สุรัมภา  รอดมณี 

 ๔๒๑ พลต ารวจตรีหญิง อัญชลี  คล้ายคลึง 

 ๔๒๒ พันต ารวจเอกหญิง กัลยาณี   

  พฤกษารุ่งเรือง 

 ๔๒๓ พันต ารวจเอกหญิง กาญจนา  แดงมาดี 

 ๔๒๔ พันต ารวจเอกหญิง กานต์ชนก   

  บุญศิวนนท์ 

 ๔๒๕ พันต ารวจเอกหญิง กานต์พิชชา   

  สุทธิสัตยารักษ ์

 ๔๒๖ พันต ารวจเอกหญิง กิดานันท์  คมข า 

 ๔๒๗ พันต ารวจเอกหญิง คนึงนิจ  สิงห์ไกร 

 ๔๒๘ พันต ารวจเอกหญิง ชฎาวีณ์   

  สุวรรณรัตน์ 

 ๔๒๙ พันต ารวจเอกหญิง ชัญญา  ภมรศิริ 

 ๔๓๐ พันต ารวจเอกหญิง ณัฏฐนันท์   

  อินทรัตน์ชัยกิจ 

 ๔๓๑ พันต ารวจเอกหญิง ดารารัตน์  ผลยงค์ 

 ๔๓๒ พันต ารวจเอกหญิง ทิวา  เพชรขัน 

 ๔๓๓ พันต ารวจเอกหญิง นภกุล  อัมพวะมัต 

 ๔๓๔ พันต ารวจเอกหญิง นัทธมน  แสนยินดี 

 ๔๓๕ พันต ารวจเอกหญิง นารถรพี   

  อินทรสุวรรณ 

 ๔๓๖ พันต ารวจเอกหญิง นิตยา  แช่มช้อย 

 ๔๓๗ พันต ารวจเอกหญิง บุญเรียบ  อุชุภาพ 

 ๔๓๘ พันต ารวจเอกหญิง บุญเอื้อ  พิมลศิริ 

 ๔๓๙ พันต ารวจเอกหญิง พงษ์จิตรา   

  ธีระพงษ์พันธุ์ 

 ๔๔๐ พันต ารวจเอกหญิง เพชราภรณ์   

  มงพลเมือง 

 ๔๔๑ พันต ารวจเอกหญิง เพ็ญศรี   

  มหาเวชาศิริ 

 ๔๔๒ พันต ารวจเอกหญิง มันทนา  มาศศรี 

 ๔๔๓ พันต ารวจเอกหญิง ยิ่งลักษณ์  วุฒิกุล 

 ๔๔๔ พันต ารวจเอกหญิง รัชนี  คงเจริญ 

 ๔๔๕ พันต ารวจเอกหญิง รัตติกร  ศรีทอง 

 ๔๔๖ พันต ารวจเอกหญิง ราตรี  มหรรฆวุธ 

 ๔๔๗ พันต ารวจเอกหญิง ลักขณา   

  แพทยานันท์ 

 ๔๔๘ พันต ารวจเอกหญิง ลักขณา  ศักดิแพทย์ 

 ๔๔๙ พันต ารวจเอกหญิง วิชญ์ชยากร   

  ณิชาบวร 

 ๔๕๐ พันต ารวจเอกหญิง ศรีสกุล  เจริญศรี 

 ๔๕๑ พันต ารวจเอกหญิง ศิริมา  เขมะเพชร 

 ๔๕๒ พันต ารวจเอกหญิง ศิริรัตน์  เนื่องศรี 

 ๔๕๓ พันต ารวจเอกหญิง สมพร  พูลเกษม 



 หน้า   ๒๙๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๕๔ พันต ารวจเอกหญิง สมรรัตน์   

  นิรันดรเกียรติ 

 ๔๕๕ พันต ารวจเอกหญิง สุทิศา  วุฒิธรวิทิต 

 ๔๕๖ พันต ารวจเอกหญิง สุมาลี  ยุทธนาพล 

 ๔๕๗ พันต ารวจเอกหญงิ อมรเทวี  เพิ่มพิทยา 

 ๔๕๘ พันต ารวจเอกหญิง อัญชลิณีย์   

  ปรวาณีย ์

 ๔๕๙ พันต ารวจเอกหญิง อุบลรัตน์  ค าคม 

 ๔๖๐ พันต ารวจเอกหญิง อุษา  รัตนภาสุร 

ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางสาวปราณี  เกา้เอี้ยน 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายเทพสุ  บวรโชติดารา 

 ๒ พันต ารวจโท ธีรพงษ์  ดุลยวิจารณ์ 

 ๓ นายนพดล  อุเทน 

 ๔ ร้อยต ารวจเอก ไพรัตน์  เทศพานิช 

 ๕ นายวิทยา  นีติธรรม 

 ๖ นายสนธยา  เหลืองเจริญลาภ 

 ๗ นายสรรเพชญ  แสงเนตรสว่าง 

 ๘ นางชลธิชา  ดาวเรือง 

 ๙ นางนวลจันทร์  โพธิ์ช่วย 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกมลสิษฐ์  วงศ์บุตรน้อย 

 ๒ พันต ารวจโท บรรจง  ใหญ่ยงค์ 

 ๓ นายพีรธร  วิมลโลหการ 

 ๔ นายสุวิจักขณ์  ธรรมชัยพจน์ 

 ๕ นางวิภารัตน์  ธรรมสโรช 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ พันโท กรทิพย์  ดาโรจน์  ๒ พันต ารวจโท วันนพ  สมจินตนากุล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ พันต ารวจเอก กษิดิศ  เพิ่มพูนวิวัฒน์  ๒ นายเกรียงไกร  สืบสัมพันธ์ 



 หน้า   ๒๙๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓ นายพุฒิพงษ์  เลิศสถิตย์ 

 ๔ นายภูมิวิศาล  เกษมศุข 

 ๕ นายอรรถพร  จรจ ารัส 

 ๖ นางฉวีวรรณ  นิลวงศ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ พันต ารวจโท งามพล  บุญลิ่มเต็ง 

 ๒ พันต ารวจโท ทนง  เพิ่มพูล 

 ๓ นายทองสุข  ณ พล 

 ๔ นายธนวัฒน์  สนิทศักดิ์ดี 

 ๕ นายสัญชาติ  อุปนันชัย 

 ๖ นางกรชนก  บุญทอง 

 ๗ นางสาวชิยา  ศิริรักษ์ 

 ๘ นางสาวอนงนาต  ชีวานันทกุล 

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่  ๒ พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายนันทพงศ์  สุวรรณรัตน์  ๒ นายอารี  ดิเรกกิจ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายชนธัญ  แสงพุ่ม 

 ๒ นายนะรี  คงบันนึก 

 ๓ นายวิระฉัตร  คังคะมณี 

 ๔ ว่าที่ร้อยเอก สมศักดิ์  ไชยมณี 

 ๕ นายสิทธิศักดิ์  โต๊ะกู 

 ๖ นางสาวจิรัชยา  เบ็ญหีม 

 ๗ นางสุภา  จันทร์พิศาล 

กรุงเทพมหานคร 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายพิชญา  นาควัชระ 

 ๒ นายวันชัย  ถนอมศักดิ์ 

 ๓ นายสิทธิเดช  นิลเจริญ 

 ๔ นางศิลปสวย  ระวีแสงสูรย์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายไกรฤกษ์  สินธวานุรักษ์  ๒ นายขจิต  ชัชวานิชย์ 



 หน้า   ๒๙๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓ นายจิรวัฒน์  แพงมา 

 ๔ นายเฉลิมพล  โชตินุชิต 

 ๕ นายชัยยศ  เด่นอริยะกูล 

 ๖ นายชาลี  วชิรศรีสุนทรา 

 ๗ นายซีรอซันคาร  ปาทาน 

 ๘ นายธวัชชัย  อรรถนิตย์ 

 ๙ นายบรรจง  เหลืองรัตนมาศ 

 ๑๐ นายประวิทย์  สัมพันธ์สันติกูล 

 ๑๑ นายภัทรุตม์  ทรรทรานนท์ 

 ๑๒ นายยลชัย  จงจิระศิริ 

 ๑๓ นายรักษา  สุทิน 

 ๑๔ นายสมชาย  จึงมีโชค 

 ๑๕ นายสมพงษ์  เวียงแก้ว 

 ๑๖ นายสมภาคย์  สุขอนันต์ 

 ๑๗ นายสุกิจ  ศรีทิพยวรรณ 

 ๑๘ นายสุขสันต์  กิตติศุภกร 

 ๑๙ นายสุนทร  สุนทรชาติ 

 ๒๐ นางสาวกาญจนา  สมวงศ์ 

 ๒๑ นางสาวชุติมา  โพธิ์แก้ว 

 ๒๒ นางสาวฐานิตา  แพร่วานิชย์ 

 ๒๓ นางสาวดวงพร  ศิริเทพมนตรี 

 ๒๔ นางทัศนีย์  พลอยบุษย์ 

 ๒๕ นางปราณี  สุคันธเสวี 

 ๒๖ นางสาวปัญญภัสสร์  นพพันธ์ 

 ๒๗ นางป่านฤดี  มโนมัยพิบูลย์ 

 ๒๘ นางเพ็ญจันทร์  เจียมกรกต 

 ๒๙ นางรพีพรรณ  อเนกวรพงศ์ 

 ๓๐ นางลักษณา  โรจน์ธ ารงค์ 

 ๓๑ นางวิภารัตน์  ไชยานุกิจ 

 ๓๒ นางสาวสวลี  แสงเขียว 

 ๓๓ นางสายพิณ  กิจจา 

 ๓๔ เรืออากาศเอกหญิง สิริสรรพางค์   

  ยอดอาวุธ 

 ๓๕ นางสุทธิมล  เกษสมบูรณ์ 

 ๓๖ นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง 

 ๓๗ นางเสาวภาคย์  กระจ่างยุทธ 

 ๓๘ นางสาวหนึ่งนุช  พิมพาภรณ์ 

 ๓๙ นางสาวอารีย์  วงศ์นพรัตน์เลิศ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายก าพล  รัชวรพงศ์ 

 ๒ นายเกรียงไกร  จงเจริญ 

 ๓ นายเกรียงไกร  ตั้งจิตรมณีศักดา 

 ๔ นายขจร  อินทรบุหรั่น 

 ๕ นายโฆษิต  อักษรชาติ 

 ๖ นายจิรศักดิ์  เพ็งกุล 

 ๗ นายชัยพร  สุวิชชากุล 

 ๘ นายชัยวรัตน์  เกษสุขสมวงษ์ 

 ๙ นายชาตรี  วัฒนเขจร 

 ๑๐ นายชาติชาย  วงษ์อารี 



 หน้า   ๒๙๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๑ นายณรงค์  เรืองศรี 

 ๑๒ นายณัฏฐ์  ศรีสุคนธนันท์ 

 ๑๓ นายณัฏฐวิทย์  นันบุญตา 

 ๑๔ นายณัฐพงศ์  ดิษยบุตร 

 ๑๕ นายไตรภพ  ขันตยาภรณ์ 

 ๑๖ นายธนกร  ไชยศรี 

 ๑๗ นายธนิต  กิตติพัธโนทัย 

 ๑๘ นายธนูชัย  หุ่นนิวัฒน์ 

 ๑๙ นายธรรมรัตน์  มุกมีค่า 

 ๒๐ นายธีรวีร์  วีรวรรณ 

 ๒๑ นายบรรลือ  สุกใส 

 ๒๒ นายประชา  พัฒนรัฐ 

 ๒๓ นายประยูร  ครองยศ 

 ๒๔ นายประเสริฐ  ฉวีอินทร์ 

 ๒๕ นายปรีชา  ใจงาม 

 ๒๖ นายพงศธร  ศิริธรรม 

 ๒๗ นายพลเฉลิม  ศรมณี 

 ๒๘ นายพานุรักษ์  กลั่นนุรักษ์ 

 ๒๙ นายพินิต  เลิศอุดมธนา 

 ๓๐ นายพีระพงศ์  ศิริเกษม 

 ๓๑ นายเพชรพงษ์  ก าจรกิจการ 

 ๓๒ นายไพโรจน์  จันทรอด 

 ๓๓ นายยุทธนา  ป่าไม้ 

 ๓๔ นายวงวัฒน์  ลิ่วลักษณ์ 

 ๓๕ นายวิทยา  เกียรติถกล 

 ๓๖ นายวุฒิชัย  บุญสิทธิ์ 

 ๓๗ นายศรชัย  โตวานิชกุล 

 ๓๘ นายศุภกฤต  บุญขันธ์ 

 ๓๙ นายศุภรัช  สุวัฒนพิมพ์ 

 ๔๐ พันต ารวจโท สมเกียรติ  นนทแก้ว 

 ๔๑ นายสมชาย  เดชากรณ์ 

 ๔๒ นายสมชีพ  ไชยเขตต์ 

 ๔๓ นายสมบูรณ์  หอมนาน 

 ๔๔ นายสมศักดิ์  มีอุดมศักดิ์ 

 ๔๕ นายสมาน  ชันตะ 

 ๔๖ นายสินธุ์ชัย  บุญปักษ์ 

 ๔๗ นายสุชัย  สกุลรุ่งเรืองชัย 

 ๔๘ นายสุชีพ  อารีประชาภิรมย์ 

 ๔๙ นายสุทัศน์  ภัทรวรธรรม 

 ๕๐ นายสุทัศน์  รุจิณรงค์ 

 ๕๑ นายสุธน  สุวรรณภานนท์ 

 ๕๒ นายสุรจักร  เหล่าสุวรรณ 

 ๕๓ นายสุราษฎร์  เจริญชัยสกุล 

 ๕๔ นายอมฤต  สุวรรณทิพย์ 

 ๕๕ นายอริยะ  เมฆะกูล 

 ๕๖ นางกนกรัตน์  พันธ์นรา 

 ๕๗ พันโทหญิง กมลพรรณ์  ชีวพันธ์ศรี 

 ๕๘ นางสาวกรุณา  ธูปเทียนหอม 

 ๕๙ นางสาวกาญจนา  ฉาบสุวรรณ์ 

 ๖๐ นางกีรตยา  งามเลิศ 



 หน้า   ๒๙๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๑ นางสาวกุลจิรา  สาสุขวัฒน์ 

 ๖๒ นางขจีรัตน์  เจนาคม 

 ๖๓ นางชมจิตร  พงษ์เสมา 

 ๖๔ นางชวพร  ลีลาเวทพงษ์ 

 ๖๕ นางชุลีพร  วงษ์พิพัฒน์ 

 ๖๖ นางฐิรดา  ทองใบ 

 ๖๗ นางดวงพร  ปิณจีเสคิกุล 

 ๖๘ นางตวงพร  ทรัพย์สาคร 

 ๖๙ นางสาวทวิพร  หอสุวรรณศักดิ์ 

 ๗๐ นางสาวนงลักษณ์  แต้มสุวรรณ 

 ๗๑ นางนวพร  กลิ่นบัวแก้ว 

 ๗๒ นางนันทวัน  ฉัตรสกุลเพ็ญ 

 ๗๓ นางสาวน้ าค้าง  ระวิงทอง 

 ๗๔ นางเบญจมาศ  วงษ์ระวีวัฒน์ 

 ๗๕ นางเบ็ญจวรรณ  สิชฌนาสัย 

 ๗๖ นางสาวปิยธิดา  สมุทระประภูต 

 ๗๗ นางสาวปิยมน  เครือหงส์ 

 ๗๘ นางพวงผกา  แสงเงิน 

 ๗๙ นางสาวพัธนี  โอเจริญ 

 ๘๐ นางสาวภัคภร  สงวนศักดิ์ 

 ๘๑ นางมาลี  ภิรมย์จิตต์ 

 ๘๒ นางยุพดี  ฟู่สกุล 

 ๘๓ นางรุ่งกานดา  พงศ์ธรกุลพานิช 

 ๘๔ นางรุศนา  ทหราวานิช 

 ๘๕ นางเลิศลักษณ์  ลีลาเรืองแสง 

 ๘๖ นางสาววรรณดี  สนชัย 

 ๘๗ นางวลีรัตน์  ชุมภูปัน 

 ๘๘ นางวันพร  ศรีเลิศ 

 ๘๙ นางวัลยา  วัฒนรัตน์ 

 ๙๐ นางวารี  เรืองเศรษฐกิจ 

 ๙๑ นางวาสนา  ศิลป์เบ็ญจพร 

 ๙๒ นางศรีนวล  สุคนธชาติ 

 ๙๓ นางศิริพร  ปิยะนาวิน 

 ๙๔ นางสมรรัตน์  อรรถนิตย์ 

 ๙๕ นางสิริทัย  จารุพูนผล 

 ๙๖ นางสิรินาถ  เวทยะเวทิน 

 ๙๗ นางสาวสุชาดา  พิบูลศิริ 

 ๙๘ นางสาวสุธี  สฤษฎ์ิศิริ 

 ๙๙ นางสุรีย์  วาดเขียน 

 ๑๐๐ นางสุลาลีวัลย์  โตลานุวัตร 

 ๑๐๑ นางสาวอภัชฌา  พึ่งจิตต์ประไพ 

 ๑๐๒ นางสาวอมรรัตน์  ตรีทิพย์รัตน์ 

 ๑๐๓ นางอลิศรา  ทัตตากร 

 ๑๐๔ นางสาวอัจฉรา  จองสิทธิมหากุล 

 ๑๐๕ นางสาวอารีรัตน์  ชัยเรืองยศ 

 ๑๐๖ นางสาวอ าไพ  สินสถาพรพงศ์ 

 ๑๐๗ นางสาวอ าภา  นรนาถตระกูล 

 ๑๐๘ นางสาวอุไร  อร่ามวงศ์ตระกูล 

 



 หน้า   ๒๙๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกมล  ทิพยโสตถิ 

 ๒ นายกมลรัชฎ์  จงธนากร 

 ๓ นายกฤษดา  เพ็ชร์สีสัง 

 ๔ นายกษิเดช  สอนพิทักษ์ 

 ๕ นายกษิระ  ศรีเจริญ 

 ๖ นายกานต์  ตันติเสวี 

 ๗ นายกิตติกานต์  จอมดวง จารุวรพลกุล 

 ๘ นายกิตติกูร  วิเศษสุมน 

 ๙ นายเกียรติศักดิ์  รื่นจิตต์ 

 ๑๐ นายโกมินทร์  ชินบุตร 

 ๑๑ นายโกศล  สุนทรพฤกษ์ 

 ๑๒ นายไกรสมุทร  หอมเชย 

 ๑๓ นายขวัญชัย  ฮึงรักษา 

 ๑๔ นายขวัญเมือง  บุญประสงค์ 

 ๑๕ นายโฆสิต  ธรรมโฆสิต 

 ๑๖ จ่าเอก จรัญ  เล็กสราวุธ 

 ๑๗ นายจิรพล  สุโภคเวช 

 ๑๘ นายจิระเดช  กรุณกฤตกุล 

 ๑๙ ว่าที่ร้อยตรี จีรวุฒิ  โรยสุวรรณ 

 ๒๐ นายเจน  วราหะ 

 ๒๑ นายเจษฎา  จันทรประภา 

 ๒๒ นายชนะพนธิ์  ศรีรัตนพัฒน์ 

 ๒๓ นายชยุต  ค าดา 

 ๒๔ นายชโลธาร  มากบาง 

 ๒๕ นายชัชชญา  ข าจันทร์ 

 ๒๖ นายชัยชนะ  ตันติกุล 

 ๒๗ นายชัยชวัชร์  เกตุธิติวิรัชต์ 

 ๒๘ นายชัยเชษฐ์  ภารดีวิสุทธิ์ 

 ๒๙ นายชัยพร  วิศิษฎ์พงศ์อารีย์ 

 ๓๐ นายชาคริต  ตังคุปานันท์ 

 ๓๑ นายชาตรี  เหล่าสมาธิกุล 

 ๓๒ นายชาติชาย  กุละน าพล 

 ๓๓ นายชูชาติ  พุ่มน้อย 

 ๓๔ นายชูชาติ  สุวรรณนที 

 ๓๕ นายณรงค์  ตาปสนันทน์ 

 ๓๖ นายณัฐธวัช  สุภจินต์ 

 ๓๗ นายณัฐพงษ์  มีโภคกิจ 

 ๓๘ นายณัฐสันต์  จันทเตมีย์ 

 ๓๙ นายณันทพงศ์  สินมา 

 ๔๐ นายดลจิตร์  เสรีรักษ์ 

 ๔๑ นายดิชา  คงศรี 

 ๔๒ ว่าที่ร้อยตรี เดชาธร  แสงอ านาจ 

 ๔๓ นายไตรปทีป  ก.จันทราภานนท์ 

 ๔๔ นายถิ่น  หงษ์ทอง 

 ๔๕ นายทรงพล  ช่วยเกตุ 

 ๔๖ นายทรงศร  กัลยา ณ สุนทร 

 ๔๗ นายทศพล  สุภารี 

 ๔๘ นายเทเวศร์  อุตวิชัย 



 หน้า   ๒๙๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๙ นายไทภัทร  ธนสมบัติกุล 

 ๕๐ นายไทวุฒิ  ขันแก้ว 

 ๕๑ นายธนะสิทธิ์  เมธพันธ์เมือง 

 ๕๒ นายธนัฐจ์กร  ภิรัฐพงศ์ธนากร 

 ๕๓ นายธนากร  สงวนสัตย์ 

 ๕๔ นายธนาชิต  ชูติกาญจน์ 

 ๕๕ นายธนิต  ตันบัวคลี่ 

 ๕๖ นายธวัชชัย  นภาศักดิ์ศรี 

 ๕๗ นายธานินทร์  เนียมหอม 

 ๕๘ นายธิติ  ทรงเจริญกิจ 

 ๕๙ นายธีรโชติ  ค าวิเศษณ์ 

 ๖๐ นายธีรยุทธ  ภูมิภักดิ์ 

 ๖๑ นายธีรวัจน์  ห้วยหงษ์ทอง 

 ๖๒ นายธีระเดช  เดชบุญ 

 ๖๓ นายธีระพัฏ  จิตต์พูลกุศล 

 ๖๔ นายเธียรชัย  วงศ์สวัสดิ์ 

 ๖๕ นายนพ  ชูสอน 

 ๖๖ นายนพดล  ฉายปัญญา 

 ๖๗ ว่าที่ร้อยตรี นพดล  รัตนโชติ 

 ๖๘ นายนพดล  วรวิชา 

 ๖๙ นายนรินทร์  ตันถาวร 

 ๗๐ นายนันทพงศ์  แก้วศรี 

 ๗๑ นายนิวัฒน์  ดวงจิโน 

 ๗๒ นายบพิธ  รัตนบุรี 

 ๗๓ นายบรรเจิด  แหลมศรี 

 ๗๔ นายบวรสิน  นิยมตรง 

 ๗๕ นายบุญชัย  ผณินทรารักษ์ 

 ๗๖ นายบุญยอด  ปึงเจริญ 

 ๗๗ นายบุญลือ  โตนดงาม 

 ๗๘ นายปกครอง  พลเมือง 

 ๗๙ นายประกิต  หวังวัฒนไพศาล 

 ๘๐ นายประจิม  เปี่ยมเต็ม 

 ๘๑ นายประพาส  เหลืองศิรินภา 

 ๘๒ นายประภัสสร  กุหลาบ 

 ๘๓ นายประสพสุข  พิมพโกวิท 

 ๘๔ นายประสิทธิ์  อินทโฉม 

 ๘๕ นายปราโมทย์  แซ่ตั้ง 

 ๘๖ นายปรีชา  โชติกะพุกกะณะ 

 ๘๗ นายปรีดา  เปล่งฉวี 

 ๘๘ นายปวุติ  บุณยาภรณ์ 

 ๘๙ นายปัญญา  สวัสดิ์เสรี 

 ๙๐ นายปัญญา  อรรถานิธี 

 ๙๑ นายปิยะ  พูดคล่อง 

 ๙๒ นายพงค์ศักดิ์  พูลยรัตน์ 

 ๙๓ นายพงศ์พร  เทสสิริ 

 ๙๔ ร้อยต ารวจเอก พนม  อ่ านิ่ม 

 ๙๕ นายพรเทพ  แซ่เฮ้ง 

 ๙๖ นายพรนิวัฒน์  แป้นเพชร 

 ๙๗ นายพรเลิศ  เพ็ญพาส 

 ๙๘ นายพลกุล  อัญชลีกรณีย์ 



 หน้า   ๓๐๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๙๙ นายพันธ์ศักดิ์  เจริญสุข 

 ๑๐๐ นายพัลลภ  ไพฑูรย์บัวทอง 

 ๑๐๑ นายพินิจ  ค่ายสงคราม 

 ๑๐๒ นายพินิต  อารยะศิลปธร 

 ๑๐๓ นายไพรัตน์  เกษตรสินธุ์ 

 ๑๐๔ นายไพศาล  เหมวัฒนานันท์ 

 ๑๐๕ นายภควัฒน์  ภัทรวาณิชย์ 

 ๑๐๖ นายมนตรี  สิริไพบูลย์กิจ 

 ๑๐๗ นายมนูศักดิ์  บินยะฟัล 

 ๑๐๘ นายมานะ  วิมุตติไชย 

 ๑๐๙ นายมานะชัย  กฤตอ าไพ 

 ๑๑๐ นายยรรยง  สุขเกษม 

 ๑๑๑ นายยอดขวัญ  จุณณะปิยะ 

 ๑๑๒ นายยินยล  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 

 ๑๑๓ นายยุทธนา  คู่บุญธรรม 

 ๑๑๔ พันจ่าอากาศโท ยุทธพล  กล้าสงคราม 

 ๑๑๕ นายโยธิน  อยู่นุช 

 ๑๑๖ นายเรืองเดช  พงษ์จันทรโอ 

 ๑๑๗ ว่าที่ร้อยตรี ฤทธิพันธ์  นันทศุภกร 

 ๑๑๘ นายวรพจน์  นิ่มสุวรรณ 

 ๑๑๙ นายวรวัฒน์  หินซุย 

 ๑๒๐ นายวรเศรษฐ์  วิศาลศักดิ์ 

 ๑๒๑ นายวัชรอ าพล  อ าพลจันทน์ 

 ๑๒๒ นายวัลลภ  เกียรติวรศรีกุล 

 ๑๒๓ นายวิฑูรย์  อภิสิทธิ์ภูวกุล 

 ๑๒๔ นายวินัย  นิ่มอนงค์ 

 ๑๒๕ ว่าที่ร้อยตรี วิรัช  ตันชนะประดิษฐ์ 

 ๑๒๖ นายวิรัตน์  มนัสสนิทวงศ์ 

 ๑๒๗ นายวิศาล  กองเงิน 

 ๑๒๘ นายวีรภัทร์  พันธุ์หาญ 

 ๑๒๙ นายวีรยุทธิ์  สมิทธิผล 

 ๑๓๐ นายวุฒิ  เฮงวัฒนะ 

 ๑๓๑ นายวุฒิชัย  เชื้อมั่นคง 

 ๑๓๒ นายวุฒิพงษ์  มนัส 

 ๑๓๓ นายวุฒิภัทร  ค าประกอบ 

 ๑๓๔ นายไวทยา  นวเศรษฐกุล 

 ๑๓๕ นายศรัณย์  วรรณจ ารัส 

 ๑๓๖ นายศิริพงษ์  เกษมสุวรรณ 

 ๑๓๗ นายศิริพงษ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

 ๑๓๘ นายศิวนาถ  อัศวจินดา 

 ๑๓๙ นายศิวะ  ไม้สนธิ์ 

 ๑๔๐ นายสงวน  โล่ห์จินดารัตน์ 

 ๑๔๑ นายสมเกียรติ  อุดมไพบูลย์สุข 

 ๑๔๒ นายสมชาย  ตรีทิพย์สถิตย์ 

 ๑๔๓ นายสมชาย  ลีลารัตน์ 

 ๑๔๔ นายสมบัติ  กนกทิพย์วรรณ 

 ๑๔๕ นายสมบัติ  วรสินวัฒนา 

 ๑๔๖ นายสมศักดิ์  เพ็ญโชติรส 

 ๑๔๗ นายสันทัต  ชาญธวัชชัย 

 ๑๔๘ นายสัมฤทธิ์  สุมาลี 



 หน้า   ๓๐๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๔๙ นายสิงห์  ลิ้มพิรัตน์ 

 ๑๕๐ นายสุชัย  อมรดารารัตน์ 

 ๑๕๑ นายสุดใจ  ยี่สุ่นแสง 

 ๑๕๒ นายสุธน  เอกเสถียร 

 ๑๕๓ นายสุธี  อรรถกุลเรขา 

 ๑๕๔ นายสุนิติ  บุณยมหาศาล 

 ๑๕๕ นายสุพจน์  กุหลาบเหลือง 

 ๑๕๖ นายสุพรพล  หนูครองสิน 

 ๑๕๗ นายสุเมธ  อมรศรีวรากุล 

 ๑๕๘ นายสุรชัย  ภูพิพัฒน์ผล 

 ๑๕๙ นายสุรเชษฐ์  ศรีสุชาติ 

 ๑๖๐ นายสุรเดช  อ านวยสาร 

 ๑๖๑ นายสุรพงษ์  พรรณภัทราพงษ์ 

 ๑๖๒ นายสุรศักดิ์  วงศ์พุฒ 

 ๑๖๓ นายสุรัช  ติระกุล 

 ๑๖๔ นายสุรินทร์  นัมคณิสรณ์ 

 ๑๖๕ นายสุริยชัย  รวิวรรณ 

 ๑๖๖ นายสุวิทย์  จันทร์บูรณ์ 

 ๑๖๗ นายเสรีภาพ  สมทรัพย์ 

 ๑๖๘ นายแสนยากร  อุ่นมีศรี 

 ๑๖๙ นายโสภันฑ์  วงศ์ดวงค าพู 

 ๑๗๐ นายไสว  ผลยา 

 ๑๗๑ นายอดิศร  วิตตางกูร 

 ๑๗๒ นายอดุล  เทียนทรัพย์ 

 ๑๗๓ นายอนันต์  กายพรรณ 

 ๑๗๔ นายอนุชิต  พิพิธกุล 

 ๑๗๕ นายอนุภาพ  วาทีทอง 

 ๑๗๖ นายอนุสรณ์  พุ่มพวง 

 ๑๗๗ พันต ารวจโท อภิฉัตร  วิเลิศปรีชาตระกูล 

 ๑๗๘ นายอาฤทธิ์  ศรีทอง 

 ๑๗๙ นายอิสระ  นามถกล 

 ๑๘๐ นายอุกฤษฎ์  กลิ่นสุคนธ์ 

 ๑๘๑ นายอุกฤษฎ์  อุเทนสุต 

 ๑๘๒ นายอุทัย  เจริญจิตรวัฒนา 

 ๑๘๓ นายเอกชัย  ผดุงภักดีวงศ์ 

 ๑๘๔ นางกนกพรรณ  ธีระค าศรี 

 ๑๘๕ นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมลิ้ม 

 ๑๘๖ นางกรรณิกา  เจียมจิรอนันต์ 

 ๑๘๗ นางสาวกรรณิกา  วรรณารักษ์ 

 ๑๘๘ นางกรรณิการ์  บูรณวนิช 

 ๑๘๙ นางสาวกรสุภา  นิตย์วิมล 

 ๑๙๐ นางกฤตติกา  วิรชา 

 ๑๙๑ นางสาวกฤษณา  บางแจ้ง 

 ๑๙๒ นางสาวกัลยา  ลิขิตสารวิทย์ 

 ๑๙๓ นางกาญจนา  เฉลิมพงษ์ 

 ๑๙๔ นางสาวกาญจนา  ชุติชูเดช 

 ๑๙๕ นางกิจภรณ์  โฆธิพันธุ์ 

 ๑๙๖ นางสาวกุณทลี  ตันติวุฒิสมบัติ 

 ๑๙๗ นางกุลธิดา  พงษ์สนิท 

 ๑๙๘ นางเกษณี  ตระการศิโรรัตน์ 



 หน้า   ๓๐๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๙๙ นางสาวขนิษฐา  กัวศรีนนท์ 

 ๒๐๐ นางสาวขนิษฐา  ภานุโศภิษฐ์ 

 ๒๐๑ นางสาวขวัญใจ  ถิ่นมีผล 

 ๒๐๒ นางสาวคณิศา  รองศรีแย้ม 

 ๒๐๓ นางคัชรินทร์  เจียมศรีพงษ์ 

 ๒๐๔ นางเครือวัลย์  จ้อยศรีเกตุ 

 ๒๐๕ นางสาวจงกลกรณ์  ผจงวิริยาทร 

 ๒๐๖ นางสาวจันทร์ฑิตา  เนตรจันทร์เรือง 

 ๒๐๗ นางสาวจารีวัลย์  เทียนจีน 

 ๒๐๘ นางสาวจิตติมา  บุญปักษ์ 

 ๒๐๙ นางจิรภา  กล้วยไม้ ณ อยุธยา 

 ๒๑๐ นางจิราพร  ปทุมเทวาภิบาล 

 ๒๑๑ นางฉวีวรรณ  อุนพงศ์ถาวร 

 ๒๑๒ นางชญาน์นันท์  โพธิ์หิรัญ 

 ๒๑๓ นางชดาวรรณ  ป่าไม้ 

 ๒๑๔ นางสาวชนินาฏ  คณานุรักษ์ 

 ๒๑๕ นางสาวชมกร  ฉิมะสังคนันท์ 

 ๒๑๖ นางสาวชลินรัตน์  แสงสายัณห์ 

 ๒๑๗ นางชวัณรัตน์  เจียมอุดมสิน 

 ๒๑๘ นางชวิรดา  พิกุลแย้ม 

 ๒๑๙ นางช่อทิพย์  สิทธิพูล 

 ๒๒๐ นางสาวชัญชนา  บุญญไกร 

 ๒๒๑ นางชูขวัญ  นิลศิริ 

 ๒๒๒ นางเชาวนี  เพชระบูรณิน 

 ๒๒๓ นางสาวโชติกา  ศุภศรี 

 ๒๒๔ นางฐิติมา  สุริยาพันธ์ 

 ๒๒๕ นางฑิวาวรรณ  สุวานิโช 

 ๒๒๖ นางสาวณัฏฐพิชญ์  ระเห็จหาญ 

 ๒๒๗ นางสาวณัฐชานันท์  โชติเสถียรธรรม 

 ๒๒๘ นางสาวณัฐนรี  โชควิริยากร 

 ๒๒๙ นางดรุณี  กิจประยูร 

 ๒๓๐ นางดรุณี  โลหิตศิริ 

 ๒๓๑ นางดาราวรรณ  ศรีกาญจนา 

 ๒๓๒ นางทวีพร  โชตินุชิต 

 ๒๓๓ นางทิพวรรณ์  เจนประวิทย์ 

 ๒๓๔ นางสาวทิพวรรณ  อัศวเมฆิน 

 ๒๓๕ นางเทียมจันทร์  วรสง่าศิลป์ 

 ๒๓๖ นางสาวธนพร  แดงจิ๋ว 

 ๒๓๗ นางสาวธนาวดี  จิตติมงคล 

 ๒๓๘ นางสาวธันย์จิรา  โรจพิพิศน์ 

 ๒๓๙ นางสาวธันยนันท์  นพคุณประเสริฐ 

 ๒๔๐ นางสาวธิดา  อัคคะการวงศ์ 

 ๒๔๑ นางสาวนงค์เยาว์  แก้วนันทวัฒน์ 

 ๒๔๒ นางนพวรรณ  ภัทรวงศา 

 ๒๔๓ นางสาวนภัสธมน  ไวกิฬา 

 ๒๔๔ นางสาวนภา  ชมไพบูลย์ 

 ๒๔๕ นางสาวนภาพร  กู้เกียรตินันท์ 

 ๒๔๖ นางสาวนวภรณ์  พรอนันต์รัตน์ 

 ๒๔๗ นางสาวนวลเพ็ญ  กันภัย 

 ๒๔๘ นางสาวนันทา  ตุลข า 



 หน้า   ๓๐๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๔๙ นางสาวนารีรัตน์  เอกปัญญากุล 

 ๒๕๐ นางสาวน้ าค้าง  สาคร 

 ๒๕๑ นางสาวน้ าฝน  อยู่ด ี

 ๒๕๒ นางสาวน้ าเพ็ชร์  ชาญภิญโญ 

 ๒๕๓ นางสาวนิภา  นิลพัฒน์ 

 ๒๕๔ นางสาวนิภาพร  ภารัตนวงศ์ 

 ๒๕๕ นางบงกช  หมีน้ าเงิน 

 ๒๕๖ นางสาวบุษราคัม  ศรีจันทร์ 

 ๒๕๗ นางเบญญา  อินทรวงศ์โชติ 

 ๒๕๘ นางสาวปนัสยา  ชะเอม 

 ๒๕๙ นางสาวปัญชพัฒน์  หลักดี 

 ๒๖๐ นางสาวปัณณ์ฐนิต  ปรางค์ชัยกุล 

 ๒๖๑ นางปาจรีย์  สุจริตพงศ์ 

 ๒๖๒ นางสาวปานสิริ  เสาวดี 

 ๒๖๓ นางสาวปาริชาต  คัจฉวารี 

 ๒๖๔ นางสาวปิยธิดา  นิยม 

 ๒๖๕ นางปิยะธิดา  อุทโยภาศ 

 ๒๖๖ นางเปรมวดี  แก้วศรี 

 ๒๖๗ นางสาวผาสุข  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ 

 ๒๖๘ นางสาวผุสดี  พรหมายน 

 ๒๖๙ นางสาวพรณิชา  ชาตะพันธุ์ 

 ๒๗๐ นางสาวพรทิพย์  พรชีวทิพย์ 

 ๒๗๑ นางพรทิพย์  มาศรีนวล 

 ๒๗๒ นางพรนภา  ปรัชญาอาภรณ์ 

 ๒๗๓ นางสาวพรนภา  เมธาวีวงศ์ 

 ๒๗๔ นางสาวพรเพ็ญ  จ ารูญรัตน์ 

 ๒๗๕ นางพวงเพ็ญ  ชื่นค้า 

 ๒๗๖ นางสาวพักตร์พิมล  เนียวกุล 

 ๒๗๗ นางพัชดา  ปัญจนาพงศ์ชัย 

 ๒๗๘ นางสาวพัชราภรณ์  กระบวนรัตน์ 

 ๒๗๙ นางสาวพัชรี  เอี่ยมกมลา 

 ๒๘๐ นางสาวพันทิพา  สุขีกุล 

 ๒๘๑ นางพิชุตา  เพ็ชรชู 

 ๒๘๒ นางพิมพ์นิภา  ธนาสุริยฉัตร์ 

 ๒๘๓ นางพิมลนรี  สูตรสุวรรณ 

 ๒๘๔ นางสาวพุทธิพร  ชาญสุไชย 

 ๒๘๕ นางสาวเพ็ชรดา  เตรียมพาณิชย์กุล 

 ๒๘๖ นางเพลินตา  สิริมานุวัฒน์ 

 ๒๘๗ นางไพรพรรณ  ไชยสุวรรณ 

 ๒๘๘ นางภัคชลี  ทรงล ายอง 

 ๒๘๙ นางสาวภัทรพร  ริมชลา 

 ๒๙๐ นางสาวภาวนา  ใจเสงี่ยม 

 ๒๙๑ นางสาวภาสิณี  วงศ์ศรีรัตน์ 

 ๒๙๒ นางมณฑา  บัวเกิด 

 ๒๙๓ นางมนภรณ์  วิทยาวงศรุจิ 

 ๒๙๔ นางมาลินี  ใจค าวัง 

 ๒๙๕ นางสาวมาลินี  เธียรสุนทร 

 ๒๙๖ นางมาศวัลย์  ปิ่นสุวรรณ 

 ๒๙๗ นางสาวเมธาวี  อังคทะวานิช 

 ๒๙๘ นางเยาวะสกุล  ทองธัญวีรัตน์ 



 หน้า   ๓๐๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๙๙ นางรัญจวน  สุขกวี 

 ๓๐๐ นางสาวรัตนา  ยัติสาร 

 ๓๐๑ นางราตรี  เขาหนองบัว 

 ๓๐๒ นางสาวรุ้งทอง  กลึงกลมเกลียว 

 ๓๐๓ นางรุ่งนภา  มั่นใจอารย์ 

 ๓๐๔ นางสาวรุจิรา  อารินทร์ 

 ๓๐๕ นางเรณู  ซื่อสัตย์ 

 ๓๐๖ นางฤดีวรรณ  รัตนานุวัติ 

 ๓๐๗ นางละเอียด  วัฒนศรี 

 ๓๐๘ นางลัดดา  มานุพีรพันธ์ 

 ๓๐๙ นางสาวลัสกร  สงวนดีกุล 

 ๓๑๐ นางสาววรนุช  สวยค้าข้าว 

 ๓๑๑ นางวรนุช  สิงห์โต 

 ๓๑๒ นางสาววรรณพร  ศิลาขาว 

 ๓๑๓ นางสาววรรณา  ตั้งลัคนวณิชย์ 

 ๓๑๔ นางวรรณา  วรรณประเสริฐ 

 ๓๑๕ นางวราพร  ก.จันทราภานนท์ 

 ๓๑๖ นางวราภรณ์  เอื้ออารีย์ 

 ๓๑๗ นางสาววรุณลักษม์  พลหาญ 

 ๓๑๘ นางสาววันดี  ศิริพงศ์ติกานนท์ 

 ๓๑๙ นางวารณี  วงศ์ภัทรวรกุล 

 ๓๒๐ นางสาววิจิตรา  วัตตธรรม 

 ๓๒๑ นางวิชชุวรรณ  อ าไพรัตน์ 

 ๓๒๒ นางสาววิภา  ทองหง า 

 ๓๒๓ นางวีรนุศ  เสียงล้ าเลิศ 

 ๓๒๔ นางสาวศกุนิชญ์  แวอูมา 

 ๓๒๕ นางสาวศศิชา  ทับทิม 

 ๓๒๖ นางสาวศศิธร  เจริญสุข 

 ๓๒๗ นางศศิวรรณ์  ศรีธนาอุทัยกร 

 ๓๒๘ นางสาวศิรสุดา  โสมนัส 

 ๓๒๙ นางศิรินทรีย์  ครุฑสูตร 

 ๓๓๐ นางสาวศิริพร  รัตนคันทรง 

 ๓๓๑ นางสาวศิริพรรณ  ปิติมานะอารี 

 ๓๓๒ นางศิริวิภา  จันทร์บูรณ์ 

 ๓๓๓ นางศุภจิต  นาคะรัตน์ 

 ๓๓๔ นางสาวศุภร  คุ้มวงศ์ 

 ๓๓๕ นางสาวศุภาพร  ลือเสียงดัง 

 ๓๓๖ นางสาวโศรยา  วัธชนะ 

 ๓๓๗ นางสมจิตร  เอกอัจฉริยา 

 ๓๓๘ นางสาวสมพร  เสวีวัลลภ 

 ๓๓๙ นางสาวสร้อยสุดา  ดาวแจ้ง 

 ๓๔๐ นางสายใจ  ลิชนะเธียร 

 ๓๔๑ นางสาลิกา  อิฐกอ 

 ๓๔๒ นางสาวสุจิตรา  สมบัติ 

 ๓๔๓ นางสุชฎา  เอื้อชูจิตต์ 

 ๓๔๔ นางสาวสุดใจ  คงทน 

 ๓๔๕ นางสุดารัตน์  สุขประเสริฐ 

 ๓๔๖ นางสุธาทิพย์  สนเอี่ยม 

 ๓๔๗ นางสุธิศา  พรเพิ่มพูน 

 ๓๔๘ นางสาวสุนทรี  เสริญสุขสัมฤทธิ์ 



 หน้า   ๓๐๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๔๙ นางสาวสุนิสา  สัตยสุข 

 ๓๕๐ นางสาวสุนีย์  วงบุญ 

 ๓๕๑ นางสาวสุพรรณี  จิรจริยาเวช 

 ๓๕๒ นางสุภมาส  เลขาจารกุล 

 ๓๕๓ นางสุภาพร  ศรีศาสนวงศ์ 

 ๓๕๔ นางสาวสุภาภรณ์  ธีระจันทร์ 

 ๓๕๕ นางสุภาวดี  ขุนพรหม 

 ๓๕๖ นางสาวสุภาวดี  บุญแก้วล้อม 

 ๓๕๗ นางสาวสุภาวดี  อัศวศิริวิลาศ 

 ๓๕๘ นางสาวสุรางค์  มฤคพันธ์ 

 ๓๕๙ นางสุวรรณ  ศิริมุจลินท์ 

 ๓๖๐ นางสุวิภา  ปรัชญางค์ปรีชา 

 ๓๖๑ นางสาวเสาวลักษณ์  วยะนันทน์ 

 ๓๖๒ นางหัทยา  ธัญจรูญ 

 ๓๖๓ นางอณุสรา  ชื่นทรวง 

 ๓๖๔ นางสาวอติภา  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๖๕ นางสาวอธิศรี  วุฒิภาคภักดี 

 ๓๖๖ นางอนงค์ภัทร์  โคตรสมบัติ 

 ๓๖๗ นางสาวอนัญญา  เกียรติพงศ์พินิจ 

 ๓๖๘ นางสาวอพชา  ชัยมงคล 

 ๓๖๙ นางสาวอรพรรณ  ศรีเกตุ 

 ๓๗๐ นางอรเพ็ญ  เพชรรักษ์ 

 ๓๗๑ นางอรวรรณ  ศิริเจน 

 ๓๗๒ นางสาวอรัญญา  พรไชยะ 

 ๓๗๓ นางอลิสา  เงินเส็ง 

 ๓๗๔ นางอัจฉรา  อินทรวิเชียร 

 ๓๗๕ นางสาวอัญจนา  พุทธิปิลันธน์ 

 ๓๗๖ นางอัญชลี  มนต์สุวรรณ 

 ๓๗๗ นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล 

 ๓๗๘ นางสาวอาทิตยา  โชคกิจมนัสชัย 

 ๓๗๙ นางสาวอารียา  เพ็งประเสริฐ 

 ๓๘๐ นางสาวอ าภา  จากน่าน 

 ๓๘๑ นางสาวอุทัยวรรณ  คงรัตนวรรณ 

มหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายสุรวุฒิ  ลีฬหะกร 

 ๒ นางธนาทิพย์  ตันติวัตนะ 

 ๓ นางสาวรัชดาพร  อัจฉริยาเพ็ชร 

 ๔ นางศิริวรรณ  ตั้งจิตกมล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายจิระพงษ์  อังคะรา 

 ๒ นายบูรพา  กาญจนบัตร 

 ๓ นายพฤกษ์  ไชยกิจ 

 ๔ นายเมษัณฑ์  ปรมาธิกุล 

 ๕ นายศุภกานต์  เตชะพงศธร 

 ๖ นางสาวกันยรัตน์  กตัญญู 



 หน้า   ๓๐๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๗ เรือเอกหญิง ชาดากานต์  ผโลประการ 

 ๘ ร้อยเอกหญิง ปนัดดา  สุวรรณ 

 ๙ นางสาวพุทธิพร  จิระธนากร 

 ๑๐ นางสาวสว่างจิต  สุรอมรกูล 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายประยุทธ  ศิริวงษ์ 

 ๒ นายสาธิต  เที่ยงวิทยาพร 

 ๓ นางนิจวรรณ  เกิดเจริญ 

 ๔ นางสาวยุภาพร  อมรชัยเจริญสุข 

 ๕ นางวรางคณา  มั่นสกุล 

 ๖ นางวรุณา  กลกิจโกวินท์ 

 ๗ นางสาวสุภัทศรี  เศรษฐสินธุ์ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นายนธิิ  มหานนท ์

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นางพรพิศ  เพชรเจริญ  ๒ นางอรวรรณ  พันธุ์เปรื่อง 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายณัฏฐกฤษฎ์  วงศ์เจริญ 

 ๒ นายทนงศักดิ์  สุระค าแหง 

 ๓ นายนพรัตน์  ทวี 

 ๔ นายปกาสิต  จ าเรือง 

 ๕ นายประสิทธิผล  ยูวะเวส 

 ๖ นายมาณิช  อินทฉิม 

 ๗ นายศิโรจน์  แพทย์พันธุ์ 

 ๘ นายสาธิต  ประเสริฐศักดิ์ 

 ๙ นายอรุณ  ลายผ่องแผ้ว 

 ๑๐ ว่าที่ร้อยต ารวจตรี อาพัทธ์  สุขะนันท์ 

 ๑๑ นางฑิฆัมพร  กาญจโนภาศ 

 ๑๒ นางสาวตวงรัตน์  เลาหัตถพงษ์ภูริ 

 ๑๓ นางนงนุช  เศรษฐบุตร 

 ๑๔ นางสาวนิสา  เหลืองทองค า 

 ๑๕ นางบุณฑริกา  ชุณหะนันทน์ 

 ๑๖ นางพรรษมนต์  ไทยวัฒนานุกูล 

 ๑๗ นางมาลินี  คงรื่น 

 ๑๘ นางสาวรินรัตน์  นฤภัยพิทักษ์ 



 หน้า   ๓๐๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๙ นางสาวรุ่งนภา  ขันธิโชติ 

 ๒๐ นางศมนฤทัย  อักษรมัต 

 ๒๑ นางสาวศิรวศา  เทศถมทรัพย์ 

 ๒๒ นางสวีณา  พลพืชน์ 

 ๒๓ นางสุภาวดี  ขีดขิน 

 ๒๔ นางสาวโสมอุษา  บูรณะเหตุ 

 ๒๕ นางอัจฉรา  จูยืนยง 

 ๒๖ นางอารยะหญิง  จอมพลาพล 

 ๒๗ นางสาวอุษา  โฆษิตตระกูล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกิตติ์พงศ์  เฉลิมศรีสุข 

 ๒ นายกุลพล  วัชรกาฬ 

 ๓ นายเจษ  อนุกูลโภคารัตน์ 

 ๔ นายชูพงศ์  นิลสกุล 

 ๕ นายเชษฐา  ทองยิ่ง 

 ๖ นายฐากูร  จุลินทร 

 ๗ นายณรงค์  ศรีนาค 

 ๘ นายณัฐกิตติ์  ข าหิรัญ 

 ๙ นายณัฐพัฒน์  พัดทอง 

 ๑๐ นายธีรพจน์  สุคนธมาน 

 ๑๑ นายนาถะ  ดวงวิชัย 

 ๑๒ นายบ ารุง  พันธุ์อุบล 

 ๑๓ นายภาคภูมิ  มิ่งมิตร 

 ๑๔ นายวิทยา  จิตบุญ 

 ๑๕ นายศตพล  วรปัญญาตระกูล 

 ๑๖ นายศศพล  สายะเสวี 

 ๑๗ นายเศรษฐพงษ์  ศรีเลิศ 

 ๑๘ นายสวัสดิ์  มณีรัตน์ 

 ๑๙ นายสุขประกิจ  ซื่อสัตย์ไพบูลย์ 

 ๒๐ นายสุเทพ  เอี่ยมคง 

 ๒๑ นายองอาจ  ฤทธิพลเดช 

 ๒๒ สิบเอก อธิคมร์  ไกรชิต 

 ๒๓ นายเอรวัตร  อุ่นกงลาด 

 ๒๔ นางสาวกฤษณี  มาศรีจันทร์ 

 ๒๕ นางจงเดือน  สุทธิรัตน์ 

 ๒๖ นางสาวจรรยา  ค าพูน 

 ๒๗ นางสาวจันทิมา  ทองชาติ 

 ๒๘ นางสาวจิรกาญจน์  สงวนพวก 

 ๒๙ นางจิราภรณ์  มาลากาญจน์ 

 ๓๐ นางชิดสุภางค์  กิตยาธิคุณ 

 ๓๑ นางฐิติรัตน์  สมศิริวัฒนา 

 ๓๒ นางสาวณัฐทิพย์  กบิลคาม 

 ๓๓ นางสาวทัศนีย์  มูลสาร 

 ๓๔ นางสาวนงทิพา  ของสิริวัฒนกุล 

 ๓๕ นางสาวนิตยา  แก้วเปล่ง 

 ๓๖ นางสาวนิภา  กัวสกุล 

 ๓๗ นางสาวปรัชยาภรณ์  อมรเวช 

 ๓๘ นางสาวปรีญานุช  เสือนาค 



 หน้า   ๓๐๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๙ นางปิยะนาถ  รอดมุ้ย 

 ๔๐ นางสาวผ่องศรี  เอื้อบุญกนก 

 ๔๑ นางพรพิมล  โพธิ์ชัย 

 ๔๒ นางสาวพัชรี  สรวมประค า 

 ๔๓ นางฟ้าดาว  คงนคร 

 ๔๔ นางสาวภคมน  ทิพย์โกศัย 

 ๔๕ นางภัทริดา  สุคุณณี 

 ๔๖ นางภิรมย์  เจริญรุ่ง 

 ๔๗ นางสาวมันทนา  ศรีเพ็ญประภา 

 ๔๘ นางสาวรุ่งอรุณ  ยาทา 

 ๔๙ นางวัชรา  ฉิมคล้าย 

 ๕๐ นางวิลาสินี  สิทธิโสภณ 

 ๕๑ นางศิริพร  โหตรภวานนท์ 

 ๕๒ นางศุภรัตน์  สมรูป 

 ๕๓ นางสาวสตีจิตร  ไตรพิบูลย์สุข 

 ๕๔ นางสาวสโรชา  โพธิวัฒน์ 

 ๕๕ นางสาวสิตาวีร์  ธีรวิรุฬห์ 

 ๕๖ นางสินี  ส้มมี 

 ๕๗ นางสิวาพร  สุขเอียด 

 ๕๘ นางสาวสุนิดา  บุญญานนท์ 

 ๕๙ นางสาวสุพัตรา  พรหมศร 

 ๖๐ นางสาวสุภัตรา  วรวุฒิธีรกุล 

 ๖๑ นางสุภัทร  ค ามุงคุณ 

 ๖๒ นางสุมาลี  ทินกร ณ อยธุยา 

 ๖๓ นางหนึ่งฤทัย  ฉัตรโท 

 ๖๔ นางสาวอมตพร  แสงเดช 

 ๖๕ นางสาวอารีย์วรรณ  พูลทรัพย์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกิตติพศ  ก าเหนิดฤทธิ์ 

 ๒ นายเกียรติคุณ  กอณีนัย 

 ๓ นายคมกฤษ  สายตา 

 ๔ สิบเอก โชคชัย  สุฤทธิ์ 

 ๕ นายณรงค์ศักดิ์  เพชรเรืองสุด 

 ๖ นายณัฐวัชร์  มังคละคุปต์ 

 ๗ นายณัฐสิทธิ์  เวียงทอง 

 ๘ นายทิตวัจน์  ณรงค์แสง 

 ๙ นายธนูคม  บ ารุงผล 

 ๑๐ นายนพดล  นุ้ยจุ้ย 

 ๑๑ นายนิกร  เวทีกูล 

 ๑๒ นายพงศ์พันธุ์  จิตรานุกิจ 

 ๑๓ นายยอดชาย  วิถีพานิช 

 ๑๔ นายวิโรจน์  เพ็งสะและ 

 ๑๕ พันจ่าอากาศเอก ศักดิ์สิทธิ์  ภู่สิโรรังษี 

 ๑๖ นายสถิตย์  ส่งศรีบุญสิทธิ์ 

 ๑๗ นายสมพงษ์  รัตณะวรรณ 

 ๑๘ นายสมัชญ์  สมบัติพานิช 

 ๑๙ นายสมิทธิชัย  จันทร์เพ็ญ 

 ๒๐ นายสราวุธ  ช้างแก้ว 



 หน้า   ๓๐๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๑ นายสัณห์ชัย  สินธุวงษ์ 

 ๒๒ นายสุรสีห์  ลานนท์ 

 ๒๓ นายอภิชัย  น้อยอุ่นแสน 

 ๒๔ นายอาพล  นันทขว้าง 

 ๒๕ นางกชพร  นาคฤทธิ์ 

 ๒๖ นางสาวกิ่งกาญจน์  ภู่มาลี 

 ๒๗ นางสาวจินดาภรณ์  ร่ารื่น 

 ๒๘ นางสาวจิราพร  ภูส่งศรี 

 ๒๙ นางสาวจุฬีวรรณ  เติมผล 

 ๓๐ นางสาวชณิกามาศ  หงษ์ศรีสุวรรณ์ 

 ๓๑ นางสาวชลัยยกร  ศิวะเสน 

 ๓๒ นางสาวช่อผกา  กิจเจริญทรัพย์ 

 ๓๓ นางสาวชิดชนก  ภูรินันทน์ 

 ๓๔ นางสาวณัฏฐ์ทิตา  รัตนวีรเมธีกุล 

 ๓๕ นางณัฐนันท์  ก้องประวัติ 

 ๓๖ นางสาวณิชชา  บูรณสิงห์ 

 ๓๗ นางสาวนงค์เยาว์  ประพิณ 

 ๓๘ นางนภาภรณ์  แพทย์พันธุ์ 

 ๓๙ นางสาวนันทา  ขุนนารถ 

 ๔๐ นางสาวนารีลักษณ์  ศิริวรรณ 

 ๔๑ นางนิศากร  พุฒพิสุทธิ์ 

 ๔๒ นางสาวบุษราภรณ์  อัครนิธิยานนท์ 

 ๔๓ นางสาวปณิธี  จาตกานนท์ 

 ๔๔ นางสาวประไพพร  ส้มเกลี้ยง 

 ๔๕ นางสาวปรียานุช  คลอวุฒิวัฒน์ 

 ๔๖ นางสาวปรียาภรณ์  แก้วโยน 

 ๔๗ นางสาวปัณฑารีย์  ศิลป์สาย 

 ๔๘ นางปิยะดา  ศรียานนท์ 

 ๔๙ นางสาวพรรณทิภา  นิลโสภณ 

 ๕๐ นางสาวพิมพ์อาภา  พันธุลี 

 ๕๑ นางพิมมาดา  เพียรเวช 

 ๕๒ นางมนศิชา  สุคง 

 ๕๓ นางสาวมรกต  พราหมเภทย์ 

 ๕๔ นางรัชฎาภรณ์  อันสมศรี 

 ๕๕ นางสาวราณี  วรธงไชย 

 ๕๖ นางรุ่งรัตน์  ชูชื่อ 

 ๕๗ นางวรรณฤดี  วงศ์เจริญ 

 ๕๘ นางวรรณฤทัย  สงวนรักษ์ 

 ๕๙ นางสาววัชรี  ตรองจิตต์ 

 ๖๐ นางสาววารุณี  แก้วสอาด 

 ๖๑ นางสาววิภาวรรณ  นิลบรรจง 

 ๖๒ นางสาววิภาวี  เทพสุวรรณ 

 ๖๓ นางวิลาวรรณ  ชัยเชาวรินทร์ 

 ๖๔ นางสาวศุภยา  วรกรรณ 

 ๖๕ นางสาวสมหญิง  อรุณ 

 ๖๖ นางสมานจิตต์  ลุนทอ 

 ๖๗ นางสราพร  เจนนุวัตร 

 ๖๘ นางสาวสิริธร  ลิมปพยอม 

 ๖๙ นางสาวสุพัตรา  กบิลคาม 

 ๗๐ นางสาวสุภาพร  อาจเดช 



 หน้า   ๓๑๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๗๑ นางสุวิสา  อินทแพทย์ 

 ๗๒ นางอธินี  พงษ์สิน 

 ๗๓ นางสาวอมรรัตน์  เจือจาน 

 ๗๔ นางอรณิช  รุ่งธิปานนท์ 

 ๗๕ นางสาวอรวรรณ  สังขวารี 

ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายนัฑ  ผาสุข 

 ๒ นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล 

 ๓ นางละออ  ภูธรใจ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายคณวัฒน์  วงศ์แก้ว 

 ๒ นายพีระพจน์  รัตนมาลี 

 ๓ นายสุรัตน์  หวังต่อลาภ 

 ๔ ร้อยต ารวจเอกหญิง วิรัญญา  ประสพสุข 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกิตติ  เจริญยงค์ 

 ๒ นายชัยวุฒิ  พุฒพิสุทธิ์ 

 ๓ นายชาติชาย  เนื่องนิยม 

 ๔ นายดิเรก  จันทร์อินทร์ 

 ๕ นายทศพร  แย้มวงษ์ 

 ๖ นายวรรณยุทร  ไวยวุฒิ 

 ๗ นายวันนพ  ศรีประภาภรณ์ 

 ๘ นายสมใบ  มูลจันที 

 ๙ นายสันติชัย  พัฒนชาติ 

 ๑๐ นายอภิชาติ  อ่อนสร้อย 

 ๑๑ นางสาวแก้วเกศร์  ถาวรพันธ์ 

 ๑๒ นางสาวจินดา  กองแก้ว 

 ๑๓ นางสาวชัญญา  ชินชัยชนะ 

 ๑๔ นางนพเก้า  สุขะนันท์ 

 ๑๕ นางนวนันทน์  เนติธนากูล 

 ๑๖ นางสาวนิภาวรรณ  ศิริบ ารุงสุข 

 ๑๗ นางสาวนุตยา  ลิขิตหัตถศิลป 

 ๑๘ นางสาวบงกช  วงษ์ไทย 

 ๑๙ นางปัณณิตา  สท้านไตรภพ 

 ๒๐ นางรักชนก  เกสรทอง 

 ๒๑ นางสาววาสนา  ยังสุข 

 ๒๒ นางสาวสุพัตรา  วรรณศิริกุล 

 ๒๓ นางสุวรรณี  หุตายน 

 ๒๔ นางอนงค์  โต๊ะประดับ 

 ๒๕ นางอัญธิกา  รุ่งเรือง 



 หน้า   ๓๑๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเจษฎา  ช านาญป่า 

 ๒ นายชูชาติ  หอมจันทึก 

 ๓ นายณัฏฐกิตติ์  ปัทมะ 

 ๔ นายต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง 

 ๕ นายบรรหาร  ก าลา 

 ๖ นายบุญสงค์  ทองอินทร์ 

 ๗ นายรุ่งธรรม  เปรมมางกูร 

 ๘ นายวุฒิชัย  วงศ์เมธีสุเมธ 

 ๙ นายสาธิต  วงศ์อนันต์นนท์ 

 ๑๐ นายโสภณ  ชาตบุษย์จารุ 

 ๑๑ นายอรัญ  มีแก้ว 

 ๑๒ นายอัมฤทธิ์  เกตุแก้ว 

 ๑๓ นายอุสาห์  ชูสินธ์ 

 ๑๔ นายเอกชัย  บุดสีนนท์ 

 ๑๕ นางสาวเกตุแก้ว  ชูสังข์ 

 ๑๖ นางชรัญญา  ประสิทธินาวา 

 ๑๗ นางสาวนภพร  ชวรงคกร 

 ๑๘ นางนิโรบล  มูลจันที 

 ๑๙ นางพิมพาวรรณ  อูนากูล 

 ๒๐ นางยุวดี  รูปขจร 

 ๒๑ นางสาวยุวนิตย์  ไมเด็น 

 ๒๒ นางสาวลัดดาวัลย์  สมบูรณ์กิจชัย 

 ๒๓ นางวนิษา  สวมประค า 

 ๒๔ นางวัลลภา  อินตาพวง 

 ๒๕ นางสาวศิริพร  พุฒซ้อน 

 ๒๖ นางสาวศิริพร  สมบัติศิริ 

 ๒๗ นางศุภลักษณ์  แป้นพัฒน์ 

 ๒๘ นางสาวสุภาวดี  มงคลธรรมกุล 

 ๒๙ นางสาวสุวพร  นิลทัพ 

 ๓๐ นางสุวรรณภา  ก าลา 

 ๓๑ นางสาวอรญา  อิศรพันธุ์ 

ส านักงานอัยการสูงสุด 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายกฤษฎา  ดิษบรรจง 

 ๒ นายกฤษณะ  สุขสงวน 

 ๓ นายกฤษดา  โรจนสุวรรณ 

 ๔ นายกิจจา  ปราณีนุช 

 ๕ นายเกียรติ  จึงตระกูล 

 ๖ นายเกียรติศักดิ์  ไตรแสงรุจิระ 

 ๗ นายคมกฤช  สุวัตถี 

 ๘ นายค าผอง  นภาภาค 

 ๙ นายจรัสพงศ์  ขจัดสารพัดภัย 

 ๑๐ นายจักรวาล  แสงแข 

 ๑๑ นายจ ารณศิลป์  วงศ์อินทร์ 

 ๑๒ นายเจษฎา  พูนสุขโข 



 หน้า   ๓๑๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๓ นายเจษฎินทร์  สมจิตร์ 

 ๑๔ นายเฉลิมเกียรติ  ไชยวรรณ 

 ๑๕ นายชนภัทร  วินยวัฒน์ 

 ๑๖ นายชนะ  บุษบงค์ 

 ๑๗ นายชวนนท์  อิสสระวิทย์ 

 ๑๘ นายชัยวัฒน์  สุวรรณยอด 

 ๑๙ นายชาญ  เกียรติ์ศักดาวงศ์ 

 ๒๐ ว่าที่ร้อยตรี ชาญณรงค์  เนื้อนุ่ม 

 ๒๑ นายชิงชัย  โชติแสง 

 ๒๒ นายชุมพล  ทองเพ็ง 

 ๒๓ นายฐนัตเดช  ค้ าชู 

 ๒๔ นายณรงค์  กู้เกียรตินันท์ 

 ๒๕ นายณรงค์  ศรีระสันต์ 

 ๒๖ นายณัฏฐ์ศาสน์  สิทธิชัย 

 ๒๗ นายตุลธีร์  อุไรรัตน์ 

 ๒๘ นายเถลิงศักดิ์  แสบงบาล 

 ๒๙ นายทยทัตต์  แสงอารยะกุล 

 ๓๐ นายทวีทรัพย์  เขียวรัตน์ 

 ๓๑ นาวาโท ทศพร  สายพันธ์ 

 ๓๒ นายทินพันธุ์  พรหมเกื้อ ณ พัทลุง 

 ๓๓ นายธนัท  อุไรฤกษ์กุล 

 ๓๔ นาวาเอก ธนา  จินตณวิชญ์ 

 ๓๕ นายธนิศร์  กฤษณะบ ารุง 

 ๓๖ นายธวัชชัย  คงคาสวรรค์ 

 ๓๗ นายธวัชชัย  หัตถะปนิตร์ 

 ๓๘ นายธานินทร์  ยะคะเสม 

 ๓๙ นายธีรพงษ์  ลิมปนันท์ 

 ๔๐ นายธีระชัย  ไพรัชวรรณ 

 ๔๑ นายธีระวิทย์  รัตนโบรานันท์ 

 ๔๒ นายธีระวุฒิ  เกตุพันธุ์ 

 ๔๓ นายเธียรไท  วานิชชยุตพงศ์ 

 ๔๔ นายนพรัตน์  ก าจัดภัย 

 ๔๕ นายนพอนันต์  อิทธิวัฒน์ปิติ 

 ๔๖ นายนรชัย  วรนุช 

 ๔๗ นายนรินทร์  ทองธิว 

 ๔๘ นายนรินทร์  นันทิพานิชย์ 

 ๔๙ นายนริศ  ช านาญชานันท์ 

 ๕๐ นายนิธิรุจน์  พุทธิจิระพัชร์ 

 ๕๑ นายนิพนธ์  ทิพยไกรศร 

 ๕๒ นายนิพล  ดวงขวัญ 

 ๕๓ นายนิรันด์  ยั่งยืน 

 ๕๔ นายนิเวศน์  รุ่งสาคร 

 ๕๕ นายเนธิภัททิก์  เสฏฐิตานันท์ 

 ๕๖ นายบรรเจิด  รัตนมโนธรรม 

 ๕๗ นายบัญชาญ  โกศลเวช 

 ๕๘ นายบุญเลิศ  ฮายุกต์ 

 ๕๙ นายประธาน  จุฬาโรจน์มนตรี 

 ๖๐ นายประภาส  สุทธิธารณ์นฤภัย 

 ๖๑ ว่าที่ร้อยโท ประเวช  รุ่งเจริญทอง 

 ๖๒ นายประเวศ  ศิริศักดิ์วัฒนา 



 หน้า   ๓๑๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๓ นายประสิทธิ  พรหมณะ 

 ๖๔ นายปราโมช  โศภิษฐนภา 

 ๖๕ นายปัญญา  กี่สุขพันธ์ 

 ๖๖ นายปัญญา  บูรพา 

 ๖๗ นายปัญญา  พูญทัศน์ 

 ๖๘ นายพงศ์สันต์  ลิมปิยะกุล 

 ๖๙ นายพงษ์เทพ  แซ่ลิ้ว 

 ๗๐ นายพัฒน์  นทกุล 

 ๗๑ นายพิเชษฐ์  เชาว์กิจค้า 

 ๗๒ นายพิสิทธิ์พล  ภูมิศิริสวัสดิ์ 

 ๗๓ นายไพฑูรย์  ภู่กาญจนพร้อย 

 ๗๔ นายไพบูลย์  อาชวานันทกุล 

 ๗๕ นายไพโรจน์  พนังนิตินันท์ 

 ๗๖ นายมหิธร  สุรักขกะ 

 ๗๗ นายมานพ  สุวรรณเวก 

 ๗๘ นายมานะ  งามวัชรสกุล 

 ๗๙ นายมานะ  จั่นแย้ม 

 ๘๐ ร้อยต ารวจเอก มาโนช  เพ็งเพชร 

 ๘๑ นายมาร์วิน  แย้มเกตุ 

 ๘๒ นายมีชัย  เกิดวิบูลย์เวช 

 ๘๓ นายยงยุทธ  สงเคราะห์ธรรม 

 ๘๔ นายยรรยง  เดชภิรัตนมงคล 

 ๘๕ นายยุทธพงษ์  เพชรวิเศษ 

 ๘๖ นายรมย์ศักย์  ธรรมชัยเดชา 

 ๘๗ นายรักษพงษ์  วงษ์ห้าวศึก 

 ๘๘ นายรัชดา  จุฬารี 

 ๘๙ นายเริงชัย  วีระพงศ์ 

 ๙๐ นายเลิศพงศ์  กลัดอ่ า 

 ๙๑ นายวรวุฒิ  วัฒนอุตถานนท์ 

 ๙๒ นายวัชชิระ  พรหมเทศ 

 ๙๓ นายวันชัย  หิตะวัฒนกุล 

 ๙๔ นายวัลลภ  พลัดเมือง 

 ๙๕ นายวาทิต  สุวรรณยิ่ง 

 ๙๖ นายวิกรม  บุรินทรรัตน์ 

 ๙๗ นายวิชัย  นาคหรั่ง 

 ๙๘ นายวิชาญ  ฤทธิกุลสิทธิชัย 

 ๙๙ ร้อยเอก วิทย์  ชะนะภัย 

 ๑๐๐ นายวินัย  ทิพย์สุวรรณ 

 ๑๐๑ นายวิโรจน์  ศรีดุษฎี 

 ๑๐๒ นายวิศิษฎ์  ฉัตรกริช 

 ๑๐๓ นายวีรพล  โมระกรานต์ 

 ๑๐๔ นายวีระศักดิ์  วิไลสรการ 

 ๑๐๕ นายวีระศักดิ์  สัตยธีรานนท์ 

 ๑๐๖ นายวุฒิชัย  เศาจกุล 

 ๑๐๗ นายเวก  อ้นรัตน์ 

 ๑๐๘ นายไวยกาญจน์  จามิกรณ์ 

 ๑๐๙ นายศราวุธ  เสียงแจ้ว 

 ๑๑๐ นายศรีปาล  ศรีเปารยะ 

 ๑๑๑ นายเศรษฐพงษ์  ควัฒน์กุล 

 ๑๑๒ นายสกุลยุช  หอพิบูลสุข 



 หน้า   ๓๑๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๑๓ นายสนธยา  เครือเวทย์ 

 ๑๑๔ นายสมเกียรติ  นกหมุด 

 ๑๑๕ นายสมเกียรติ  อนุตราภิบาล 

 ๑๑๖ นายสมชัย  บัวคีรี 

 ๑๑๗ นายสมชาติ  กมลเทพไพฑูรย์ 

 ๑๑๘ นายสมชาย  แก้วสิงห์ 

 ๑๑๙ นายสมชาย  บุญเพ่ิม 

 ๑๒๐ นายสมชาย  ศักดิ์สุนทร 

 ๑๒๑ นายสมพงษ์  ขจรชัยกุล 

 ๑๒๒ นายสมพงษ์  อุดมวัฒนานันท์ 

 ๑๒๓ นายสมพร  อัศวแก้วมงคล 

 ๑๒๔ นายสมมาตร  ภู่ทรัพย์มี 

 ๑๒๕ นายสมยศ  เสรีอภินันท์ 

 ๑๒๖ นายสมศักดิ์  ทองพนัง 

 ๑๒๗ นายสมหมาย  ล าดับวงศ์ 

 ๑๒๘ นายสรกฤช  งามวงษ์วาน 

 ๑๒๙ นายสัญชัย  กรุงกาญจนา 

 ๑๓๐ นายสันติ  พงษ์โต 

 ๑๓๑ นายสายัน  จันทะรัง 

 ๑๓๒ นายสุขุม  หิรัญวงษ์ 

 ๑๓๓ นายสุชาติ  ก่อพานิชกุล 

 ๑๓๔ นายสุทัศน์  วัฒนกูล 

 ๑๓๕ นายสุธา  เกียรติขจรฤทธิ์ 

 ๑๓๖ นายสุนทร  ธรรมเสมอ 

 ๑๓๗ นายสุริยน  ประภาสะวัต 

 ๑๓๘ นายสุริยะ  ถมยา 

 ๑๓๙ นายสุริยา  สิทธิกรณ์ 

 ๑๔๐ นายสุวรรชัย  สิริจรรยาพงศ์ 

 ๑๔๑ นายสุวีระ  ลูกรักษ์ 

 ๑๔๒ นายอดิศักดิ์  สุทธิโยธิน 

 ๑๔๓ นายอนุกูล  สวนสุข 

 ๑๔๔ นายอนุชิต  เจริญวงศ์ 

 ๑๔๕ นายอนุสรณ์  ปิตกาญจนกุล 

 ๑๔๖ นายอภิชนษ์  รากบัว 

 ๑๔๗ ร้อยต ารวจเอก อภิวัฒน์  ค าโมง 

 ๑๔๘ ว่าที่ร้อยตรี อมร  โฉมงาม 

 ๑๔๙ นายอ านาจ  อารีจิตร 

 ๑๕๐ นายอิศเรศ  ทิพย์ชูวงศ์ 

 ๑๕๑ นายอุกฤษ  จันทรวิสุทธิ์ 

 ๑๕๒ นายอุดม  ชินวงศ์ 

 ๑๕๓ นายอุดมเกียรติ์  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๕๔ นายโอภาส  บุญช่วย 

 ๑๕๕ นางกนกพร  สั้นศรี 

 ๑๕๖ นางสาวกัลยา  แก้วอ้น 

 ๑๕๗ นางสาวจันทนี  พงศ์สุภาพชน 

 ๑๕๘ นางสาวจิตรสุดา  นวรัตน์ 

 ๑๕๙ นางสาวจีรวรรณ  นิลอุบล 

 ๑๖๐ นางจุไรรัตน์  สายเจริญ 

 ๑๖๑ นางสาวชนกพร  จังฮ้อ 

 ๑๖๒ นางชวนชม  อิสสระวิทย์ 



 หน้า   ๓๑๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๖๓ นางสาวณัฐธิดา  เฉลยฤกษ์ 

 ๑๖๔ นางดวงเดือน  มั่นธรรม 

 ๑๖๕ นางเด่นเดือน  กลั่นสอน 

 ๑๖๖ นางทัศนาภรณ์  ภู่กาญจนพร้อย 

 ๑๖๗ นางทิพาพร  ชูทอง 

 ๑๖๘ นางธันยพร  เพชรสังข์ 

 ๑๖๙ นางสาวนวรัตน์  เสนะวัต 

 ๑๗๐ นางสาวนันทวรรณ  ธนาวณิช 

 ๑๗๑ นางนาตยา  แน่นหนา 

 ๑๗๒ นางปิยธิดา  เจิมหรรษา 

 ๑๗๓ นางสาวพรพรรณ  ธัมมนันท์กุล 

 ๑๗๔ นางไพวรรณ  พงษธา 

 ๑๗๕ นางมาเรียม  พรรณพงาพันธุ์ 

 ๑๗๖ นางมินตรา  รัตนนาคินทร์ 

 ๑๗๗ นางสาวรัชณีวรรณ  เสวกพิบูลย์ 

 ๑๗๘ นางวรรณา  พานิชเจริญ 

 ๑๗๙ นางวันเพ็ญ  ยิ่งยงวัฒนากุล 

 ๑๘๐ นางวิชญา  หาญนัทธี 

 ๑๘๑ นางวีณา  อินทับ 

 ๑๘๒ นางสาวแววตา  ธวัชไพบูลย์ 

 ๑๘๓ นางสาวปรางค์รัตน์  แขกเพ็ง 

 ๑๘๔ นางศิรินาถ  ฉัตรชุติมากร 

 ๑๘๕ นางสมพร  รวิวรรณพงษ์ 

 ๑๘๖ นางสิตางศุ์  ตั้งศิริ 

 ๑๘๗ นางอรทัย  หวังวิวัฒนา 

 ๑๘๘ นางอรประภา  สาครวาสี 

 ๑๘๙ นางอรวรรณ  ไทยวานิช 

 ๑๙๐ นางสาวอรุณวรรณ  แก้วจินดา 

 ๑๙๑ นางอารยา  ข าวัฒนพันธุ์ 

 ๑๙๒ นางสาวอุทัยวรรณ  แจ่มสุธี 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกฤตพล  เทียนสุวรรณ 

 ๒ นายกฤติ  พฤกษ์อัครกูล 

 ๓ นายกฤษณ์  ภู่ประดิยุทธกุล 

 ๔ นายกฤษณ์ชเทพ  ทองสิน 

 ๕ นายกิตติ  ทัพพันธ์ชัย 

 ๖ นายกิตติคุณ  จันทรสถาพร 

 ๗ นายเกรียงไกร  พรหมบุตร 

 ๘ นายเกรียงวิศ  รัตนกัลยา 

 ๙ นายเกรียงศักดิ์  รอดประชา 

 ๑๐ นายเกรียงศักดิ์  สินทวีเพิ่มพูน 

 ๑๑ นายเกียรติ  มุลาลินน์ 

 ๑๒ นายเกียรติศักดิ์  ศรีเจริญ 

 ๑๓ พันต ารวจตรี คมพสิษฐ์  เวียงอินทร์ 

 ๑๔ นายคมสัน  เพ็งบุญชู 

 ๑๕ นายคมสัน  เพชรฉวี 

 ๑๖ นายครรชิต  หุตะกมล 

 ๑๗ นายจักรกฤษณ์  ศรีเมฆ 

 ๑๘ นายจักรพงษ์  เธียรโชติ 



 หน้า   ๓๑๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๙ นายจันทคราม  เทียมทัน 

 ๒๐ นายจุมพล  สุโขยะชัย 

 ๒๑ นายจุลพงษ์  พวงสุวรรณ 

 ๒๒ นายเจริญ  ขาวสะอาด 

 ๒๓ นายเจริญ  จันทวิลาศ 

 ๒๔ นายเจษฎา  โชติวรานนท์ 

 ๒๕ นายเจษฎา  อินทุเศรษฐ 

 ๒๖ นายชลิต  บัวเกตุ 

 ๒๗ นายชัยพล  โพธิ์เรือง 

 ๒๘ นายชุติเดช  กอนวงษ์ 

 ๒๙ นายชุมพล  พุ่มชุมพล 

 ๓๐ นายเชาวฤทธิ์  จันทร์สนาม 

 ๓๑ เรือโท เชาวเลิศ  ประสพสันต์ 

 ๓๒ นายไชยยศ  สุขใส 

 ๓๓ นายไชยโย  น้อยนคร 

 ๓๔ นายไชยา  สังข์น้อย 

 ๓๕ นายฐานิตย์  มิล าเอียง 

 ๓๖ นายณพร  เกิดประดิษฐ์ 

 ๓๗ นาวาอากาศโท ณภัทรชนน์  ผลศรัทธา 

 ๓๘ นายณรงค์ชัย  สิทธารถ 

 ๓๙ นายณรงค์ชัย  อรุณแสงศิลป์ 

 ๔๐ นายณัชธพงศ์  โสภณธนารักษ์ 

 ๔๑ นายณัฐวุฒิ  ชยวัฑโฒ 

 ๔๒ นายณัฐวุฒิ  เนืองทอง 

 ๔๓ นายณุวัฒน์  หรรษคุณาฒัย 

 ๔๔ นายดุสิต  แช่มชื่น 

 ๔๕ นายเดช  คุ้มพันธ์ 

 ๔๖ นายเดชชัย  ผานะวงค์ 

 ๔๗ ว่าที่พันต ารวจตรี โดม  โลหะพจน์พิลาศ 

 ๔๘ นายตระการ  พันธุ์ขะวงศ์ 

 ๔๙ นายตฤณกร  ธนพงศ์อมร 

 ๕๐ นายตะวัน  วัฒนกูล 

 ๕๑ นายตะวัน  สุขยิรัญ 

 ๕๒ นายทรงชัย  อันนานนท์ 

 ๕๓ นายทรงวิทย์  อนันตธนวิทย์ 

 ๕๔ ร้อยต ารวจเอก ทองสุข  พิธรรม 

 ๕๕ นายทินกร  ว่องวชิราพาณิชย์ 

 ๕๖ นายที่รัก  เฉียบแหลม 

 ๕๗ นายทูนศักดิ์  ภิราญค า 

 ๕๘ นายธงชัย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๕๙ นายธนบัตร  สังวรณ์ 

 ๖๐ นายธนพล  ประเสริฐดี 

 ๖๑ นายธรรมนูญ  ศรีเอี่ยมตระกูล 

 ๖๒ นายธรรมภณ  จิรธรรมประดับ 

 ๖๓ นายธวัชชัย  จิตต์ขันติวงศ์ 

 ๖๔ นายธวัชชัย  เพ็งสมบัติ 

 ๖๕ นายธวัชชัย  รุ่งอรุณ 

 ๖๖ นายธานิต  วงศาโรจน์ 

 ๖๗ นายนธี  ชุ่มเกษร 

 ๖๘ นายนพ  กุญชร ณ อยุธยา 



 หน้า   ๓๑๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๙ นายนพดล  กิตติวชิระ 

 ๗๐ นายนพพล  กฤษณะเศรณี 

 ๗๑ นายนรเสฏฐ์  ประกอบไวทยกิจ 

 ๗๒ นายนารยะชน  พวงจันทร์หอม 

 ๗๓ นายน้ าแท้  มีบุญสล้าง 

 ๗๔ นายนิกร  หวังสุนทรชัย 

 ๗๕ นายนิทน  เกตุลุนสงค์ 

 ๗๖ นายนิธินันท์  สุขวงศ์ 

 ๗๗ พันต ารวจโท นิเวศ  เด่นนินนาท 

 ๗๘ นายเนติวิทย์  โง่นค า 

 ๗๙ นายบรรพต  ภาคยุทธ 

 ๘๐ นายบัญญัติ  เลิศมณีรัตน์ 

 ๘๑ นายบุญช่วย  บัวใหญ่ 

 ๘๒ นายบุญชัย  เอกศรายุธ 

 ๘๓ นายปกาศิต  เหลืองทอง 

 ๘๔ นายปรวิชย์  มะกรวัฒนะ 

 ๘๕ นายประจวบ  แย้มเพ็ง 

 ๘๖ นายประทีป  ทองพูนกิจ 

 ๘๗ นายประทีป  ศรีสิงห์ 

 ๘๘ นายประพันธ์  นิติโชติ 

 ๘๙ นายประยุทธ์  แก้วยอด 

 ๙๐ นายประสงค์  กิ่งพุทธพงษ์ 

 ๙๑ นายปรีชา  ปิ่นอ าพล 

 ๙๒ นายปรีดา  โมรินทร์ 

 ๙๓ ร้อยต ารวจเอก ปวริศร  เฉลิมแสน 

 ๙๔ นายปวโรจน์  พานิชปฐม 

 ๙๕ นายปัญญ  ไพศาลรภัทร 

 ๙๖ นาวาอากาศโท ปัญญา  นิลแจ้ง 

 ๙๗ นายปัญญา  พิชญ์เลิศชาญ 

 ๙๘ นายเผด็จ  ชุณหโอภาส 

 ๙๙ นายพงศ์ธวัช  เอื้องพิสุทธิ์ 

 ๑๐๐ นายพงศ์สิน  เกษรประทุม 

 ๑๐๑ นายพงษ์บัณฑิต  ส าเนียงเสนาะ 

 ๑๐๒ นายพรไพโรจน์  ตรีพงษ์พันธุ์ 

 ๑๐๓ นายพัฒน์พงค์  กิวสันเที๊ยะ 

 ๑๐๔ นายพัลลภ  ยิ้มฉลวย 

 ๑๐๕ นายพิชาญ  ลักขษร 

 ๑๐๖ นายพิทยา  วีระพงศ์ 

 ๑๐๗ นายพิทักษ์  ค าวชิรพิทักษ์ 

 ๑๐๘ นายพิศิษฏ์  มหารัศมี 

 ๑๐๙ นายพีระพงษ์  พานิชสุข 

 ๑๑๐ นายเพ่ิมศักดิ์  บ ารุง 

 ๑๑๑ พันต ารวจตรี ไพฑูรย์  สาเพิ่มทรัพย์ 

 ๑๑๒ นายไพรวัลย์  จันทรสิทธิผล 

 ๑๑๓ นายไพศาล  ไชยวงษ์ 

 ๑๑๔ นายภูมิชาย  ทานัธยพงศ์ 

 ๑๑๕ นายมนเฑียร  บุศย์ประจง 

 ๑๑๖ ว่าที่ร้อยตรี มนตรี  กลั่นสอน 

 ๑๑๗ นายมนต์ศักดิ์  ลาภย่ิง 

 ๑๑๘ นายมนูญ  สะมาลา 



 หน้า   ๓๑๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๑๙ นายมาตุภูมิ  ริยาพันธ์ 

 ๑๒๐ ว่าที่ร้อยตรี มิตร  มูลสวัสดิ์ 

 ๑๒๑ นายมีชัย  ปัฐพี 

 ๑๒๒ ร้อยต ารวจเอก ยุทธชาติ  จาตุรนต์ 

 ๑๒๓ นายรัชพล  คงศรียาตรา 

 ๑๒๔ นายรัตนชัย  อนุตรพงษ์สกุล 

 ๑๒๕ นายรัตนะ  เครือรัตน์ 

 ๑๒๖ นายรุ่งเรือง  เถื่อนโต 

 ๑๒๗ นายรุ่งวิทย์  ประนิธิ 

 ๑๒๘ นายวงศ์  วงศ์วิกรม 

 ๑๒๙ นายวรชัย  ไชยวงศ์ 

 ๑๓๐ นายวรเทพ  สกุลพิชัยรัตน์ 

 ๑๓๑ นายวรวิทย์  จันทร 

 ๑๓๒ นายวรากรณ์  รุ่งจิรารัตน์ 

 ๑๓๓ นายวราวุฒิกรณ์  ด้วงตุ่น 

 ๑๓๔ นายวันชัย  แก้วก าชัยเจริญ 

 ๑๓๕ นายวัลลภ  คณาวงษ์ 

 ๑๓๖ นายวาที  เพ็ชรวงษ์ 

 ๑๓๗ นายวารินทร์  เจริญสุข 

 ๑๓๘ นายวิจิตฐ์  บุญพรม 

 ๑๓๙ นายวิจิตร  รักราษฎร์ 

 ๑๔๐ นายวิจิตร  ศรีมะเรือง 

 ๑๔๑ นายวิเชียร  พัชรธรรมพันธุ์ 

 ๑๔๒ นายวิทวัส  เอี่ยมเจริญวิทย์ 

 ๑๔๓ นายวิทูร  สุรวัฒนานันท์ 

 ๑๔๔ นายวิรัตน์  ดิฐวงค์ 

 ๑๔๕ นายวิโรจน์  แสงศรี 

 ๑๔๖ นายวิวัฒน์  กิจจารึก 

 ๑๔๗ นายวีระชัย  มะลิวัลย์ 

 ๑๔๘ นายวีระพงษ์  โล่นวรัตน์ 

 ๑๔๙ นายวีระพงษ์  ศิริ 

 ๑๕๐ นายวีระศักดิ์  งามจตุรวรรณ 

 ๑๕๑ นายศรัณยพงษ์  รังสีบัวคลี่ 

 ๑๕๒ นายศักดา  คล้ายร่มไทร 

 ๑๕๓ นายศักดิพัฒน์  จริยเมธางกูร 

 ๑๕๔ นายศาโรจน์  มะลิเถา 

 ๑๕๕ นายศุภชัย  เศวตกิตติกุล 

 ๑๕๖ นายศุภากร  ชวมณีนันท์ 

 ๑๕๗ นายสกล  กมลรัตนกุล 

 ๑๕๘ นายสมเกียรติ  เพชรรุ่งรัศมี 

 ๑๕๙ นายสมควร  เรืองวุฒิ 

 ๑๖๐ ว่าที่ร้อยตรี สมคิด  ตุ้มวารี 

 ๑๖๑ นายสมชัย  บรรจง 

 ๑๖๒ นายสมชาย  เจียรสีด ารงค์กูล 

 ๑๖๓ นายสมพจน์  เหล่าเลิศฤทธิกุล 

 ๑๖๔ นายสมพิศ  ดาวเรือง 

 ๑๖๕ นายสมศักดิ์  ลีวงศ์เจริญ 

 ๑๖๖ นายสราวุธ  โฆษิตธนสาร 

 ๑๖๗ นายสฤษดิ์  มาตย์สุรีย์ 

 ๑๖๘ นายสอาด  สุขเสดาะ 



 หน้า   ๓๑๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๖๙ นายสันไชย  ฉายวิเชียร 

 ๑๗๐ นายสัมพันธ์  โภคบุตร 

 ๑๗๑ นายสาธร  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๗๒ นายสายัณห์  แสงทับทอง 

 ๑๗๓ เรือโท สายันต์  สุโขพืช 

 ๑๗๔ นายสารสิทธิ์  พวงไพบูลย์ 

 ๑๗๕ นายส าเนียง  เตียบฉายพันธุ์ 

 ๑๗๖ นายสิริพงษ์  ศรีวิศาล 

 ๑๗๗ นายสืบพงศ์  โอภาพงพันธ์ 

 ๑๗๘ นายสุกรี  เกษอมรวัฒนา 

 ๑๗๙ นายสุขสันต์  จันทรโรจน์ 

 ๑๘๐ นายสุดเขต  เพิ่มผล 

 ๑๘๑ นายสุทธิชัย  สุขวัฒน์นิจกูล 

 ๑๘๒ นายสุทธิสาร  ภัทรรังษี 

 ๑๘๓ นายสุเทพ  โชติช่วง 

 ๑๘๔ นายสุธรรม  ศรีพิทักษ์ 

 ๑๘๕ นายสุนทร  เกิดโภคา 

 ๑๘๖ นายสุพจน์  ประถมพันธ์ 

 ๑๘๗ นายสุพจน์  พรรณรังษี 

 ๑๘๘ นายสุภัทรชัย  เมียนเกิด 

 ๑๘๙ นายสุเมธ  ศิลปนะรุจิ 

 ๑๙๐ นายสุรชัย  รัตนวรรณี 

 ๑๙๑ นายสุรพงศ์  ทองพันธุ์ 

 ๑๙๒ พันต ารวจตรี สุรพงษ์  สายวงศ์ 

 ๑๙๓ นายสุรพล  ตวงหิรัญวิมล 

 ๑๙๔ นายสรุศักดิ์  งามขจรกุลกิจ 

 ๑๙๕ นายสุรศักดิ์  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๙๖ นายสุรศักดิ์  ศิริวัฒน์ 

 ๑๙๗ นายสุริยา  สุยะนา 

 ๑๙๘ นายสุวัฒน์  พรหมขุนทอง 

 ๑๙๙ นายสุเวช  จอมพงค์ 

 ๒๐๐ นายเสนอ  นัคราภิบาล 

 ๒๐๑ นายเสรี  เยาวะ 

 ๒๐๒ นายหิรัญ  สกุลแก้ว 

 ๒๐๓ นายอดุลยคุปต์  ทองจีน 

 ๒๐๔ นายอนิรุทธ์  แสงทับทิม 

 ๒๐๕ นายอนุชา  ช้างสาร 

 ๒๐๖ นายอรรถพันธ์  ตั้งมโนวุฒิกุล 

 ๒๐๗ นายอัคคพล  รักผกา 

 ๒๐๘ นายอานนท์  จิตตกูล 

 ๒๐๙ นายอานนท์  ปราการรัตน์ 

 ๒๑๐ นายอารยะ  กระโหมวงศ์ 

 ๒๑๑ นายเอกนรา  หลวงสนาม 

 ๒๑๒ นายโอภาส  สุทธิมโนรัตน์ 

 ๒๑๓ นางสาวกรภัทร  นิษฐาอัครากุล 

 ๒๑๔ นางสาวกรรณิกา  จงสมจิตร 

 ๒๑๕ นางกรวิพา  จันทโรทัย 

 ๒๑๖ นางสาวกฤตยานันทน์  คงเมือง 

 ๒๑๗ นางสาวกัญญาพัชร  เกียรติแสวงสิงห์ 

 ๒๑๘ นางกัลยกร  เทียนสวัสดิ์ 



 หน้า   ๓๒๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๑๙ นางจตุพร  อาจคงหาญ 

 ๒๒๐ นางจ าเนียร  คงถาวร 

 ๒๒๑ นางจิตรลดา  จูงวงศ์ 

 ๒๒๒ นางสาวเฉลิมขวัญ  ถิระวุฒิ 

 ๒๒๓ นางสาวช่อดารา  สีวะรา 

 ๒๒๔ นางชัญวัณณ์  สิงหนาท 

 ๒๒๕ นางสาวชุติมา  คงสกุล 

 ๒๒๖ นางฐาณภัค  สวงโท 

 ๒๒๗ นางสาวฐิติพร  กมลสุข 

 ๒๒๘ นางสาวฐิติรัตน์  ชลายน 

 ๒๒๙ นางณัฐธิดา  งามชื่น 

 ๒๓๐ นางณัฐวรรณ  กิจพันธ์ สุวรรณโยค 

 ๒๓๑ นางสาวดรุณี  แสงสง่าศรี 

 ๒๓๒ นางทักษพร  วิมลพันธุ์ 

 ๒๓๓ นางสาวธัญญลักษณ์  เกตุศร 

 ๒๓๔ นางนารีรัตน์  ไพศาลธนวัฒน์ 

 ๒๓๕ นางสาวนิตยา  เมืองมูล 

 ๒๓๖ นางสาวเบญจพัฒน์  เตชวีรพงศ์ 

 ๒๓๗ นางสาวปาริชาติ  เพชรวงค์ 

 ๒๓๘ นางปิยวรรณ  โหระกุล 

 ๒๓๙ นางสาวปิยะวรรณ  สรวยสุวรรณ 

 ๒๔๐ นางสาวเปรมกมล  ลอรัชวี 

 ๒๔๑ นางผุสดี  สุวรรณมงคล 

 ๒๔๒ นางพัชรางสุ์  ชัยวรมุขกุล 

 ๒๔๓ นางพูลสุข  สุริยะโชติ ธนามี 

 ๒๔๔ นางมรกต  สุขายะ พรไชยา 

 ๒๔๕ นางเมธาวี  จันทวิลาศ 

 ๒๔๖ นางสาวรัตนา  นรานันทน์ 

 ๒๔๗ นางรัตนาภรณ์  โพธิ์ทอง จันทร์อินทร์ 

 ๒๔๘ นางรุ่งทิพย์  ด ารงศักดิ์ศิริ 

 ๒๔๙ นางรุ่งนภา  งดงาม 

 ๒๕๐ นางสาววรรณทนีย์  สุดสัตย์ 

 ๒๕๑ นางวรรณี  ทิวาวรวงศ์ ภุชงค์โสภาพันธุ์ 

 ๒๕๒ นางวรากานต์  แก้วยอด 

 ๒๕๓ นางสาววังวนัช  ทิพวัน 

 ๒๕๔ นางวันเพ็ญ  ขุนทอง 

 ๒๕๕ นางสาวศิรินทร์  เผ่าประเสริฐ 

 ๒๕๖ นางสาวศิริรัตน์  เจริญสุทธิธรรม 

 ๒๕๗ นางศิริรัตน์  ลีวงศ์เจริญ 

 ๒๕๘ นางสาวสงวนศรี  ทองแก้ว 

 ๒๕๙ นางสาวสมสวาท  เทพน าโสมนัสส์ 

 ๒๖๐ นางสาวสลาวรรณ  ภูริสัตย์ 

 ๒๖๑ นางสันทนี  ดิษยบุตร 

 ๒๖๒ นางสาวสาวิตรี  สัมฤทธิ์สุขโชค 

 ๒๖๓ นางสินี  สังข์ขาว ภมรกูล 

 ๒๖๔ นางสาวสุธิดา  กะการดี 

 ๒๖๕ นางสาวสุภาพร  จุลดุลย ์

 ๒๖๖ นางสาวอนันท์นุช  บ ารุง 

 ๒๖๗ นางสาวอมรรัตน์  เชี่ยวนาวิน 

 ๒๖๘ นางสาวอรุณศรี  ภูวพานิช 



 หน้า   ๓๒๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๖๙ นางอัจจิมา  สุรสินธุ์ 

 ๒๗๐ นางสาวอัญชนา  ศรีเปารยะ 

 ๒๗๑ นางสาวอัธยา  พลกนิษฐ์ 

 ๒๗๒ นางสาวอาจารี  สุนทรพินิจกิจ 

 ๒๗๓ นางสาวอินธิรา  ตุ้ยค าภีร์ 

 ๒๗๔ นางสาวอุทัยวรรณ  ศุภธีรวงศ์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกนกศักดิ์  พ่วงลาภ 

 ๒ นายกรม  ศรีบาล 

 ๓ นายกฤตศิลป  ช่วยศรี 

 ๔ นายกฤษฎา  แสนสุข 

 ๕ นายกอบชัย  สุปรินายก 

 ๖ นายกันตภณ  วิจิตรก าเหนิดกุล 

 ๗ นายกาวิน  นาตัน 

 ๘ นายกิตติพงศ์  ชัยสถิตย์ 

 ๙ นายกิตติภาส  ไพบูลย์วรพิสิฐ 

 ๑๐ นายกิติพงษ์  มณีวงศ์ 

 ๑๑ นายกุลชาติ  โชติชูตระกูล 

 ๑๒ พันต ารวจเอก กู้เกียรติ  เจริญบุญ 

 ๑๓ นายเกรียงไกร  อิสระสร้างสรรค์ 

 ๑๔ นายเกียรติสุเมธ  จันทราวดี 

 ๑๕ นายแก่นกมล  บุณยพิพัฒน์ 

 ๑๖ นายโกวิท  จงจิต 

 ๑๗ นายขวัญไพร  จันทนา 

 ๑๘ นายเขมรัฐ  ชลธาร 

 ๑๙ นายคงศักดิ์  มาตังครัตน์ 

 ๒๐ นายคณากร  สันติพงศ์ 

 ๒๑ นายคมคะเน  หงส์ธนนันท์ 

 ๒๒ นายค าพัน  มูลสาร 

 ๒๓ นายจตุพร  จันทปลิน 

 ๒๔ นายจรูญพงษ์  อินทจาร 

 ๒๕ นายจักรกฤษณ์  ช้อนนาค 

 ๒๖ นายจิตติวัฒน์  คิดวันนา 

 ๒๗ นายเจษฎา  ยอดแสง 

 ๒๘ นายเจษฎา  รักวนิชย์ 

 ๒๙ นายฉัตรชัย  ตรีพิพัฒน์กุล 

 ๓๐ นายฉัทปณัย  รัตนพันธ์ 

 ๓๑ นายชญานนท์  พยาเวช 

 ๓๒ นายชนะชัย  ลิ้มโอภาส 

 ๓๓ นายชลเกียรติ  แก้วนวล 

 ๓๔ นายชลัฏ  มัณฑนาพงศ์ 

 ๓๕ นายชวลิต  ฮุยตระกูล 

 ๓๖ นายชัชชาย  บุญญาธิการ 

 ๓๗ นายชัชวาลย์  ศรีอนุชาต 

 ๓๘ นายชาญยุทธ  นครธรรม 

 ๓๙ นายชิตพล  สุวรรณภูมิ 

 ๔๐ นายชิติพัทธ์  คงมาก 

 ๔๑ นายชุมพร  เสรีนนท์ชัย 

 ๔๒ นายไชยโย  มะลิผล 



 หน้า   ๓๒๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๓ ว่าที่ร้อยตรี ฐิติวัฒน์  แขมค า 

 ๔๔ นายณฐกร  นวลทอง 

 ๔๕ นายณรงค์  ตันยาภิรมย์ 

 ๔๖ นายณรงค์ฤทธิ์  จิตรารัชต์ 

 ๔๗ นายณัฐนัย  สุขมี 

 ๔๘ นายณัฐพงษ์  วงษ์ศุทธิภากร 

 ๔๙ นายณัฐพล  ตั้งศรีไพโรจน์ 

 ๕๐ นายณัฐวัฒน์  จ าปาแขม 

 ๕๑ นายณัฐวุฒิ  คูหะสุวรรณ 

 ๕๒ นายณัฐวุฒิ  ทวีจรรยากุล 

 ๕๓ นายดุลย์ปรีดา  วงศ์ศรีอาจ 

 ๕๔ นายดุสิต  ทองเสนา 

 ๕๕ นายตะวัน  เพชรรัตน์ 

 ๕๖ นายไตรรัตน์  ศิริพันธุ์ 

 ๕๗ นายถาวร  โมครัตน์ 

 ๕๘ นายทรงศักดิ์  นาควิจิตร์ 

 ๕๙ นายทวี  คงแสงภักดิ์ 

 ๖๐ นายทวี  อยู่จันทร์ 

 ๖๑ นายทวีป  ช้างเขียว 

 ๖๒ นายทวีวงค์  ญาณกรวงค์ 

 ๖๓ นายทวีศักดิ์  งามดี 

 ๖๔ นายทวีศักดิ์  อึ้งประภากร 

 ๖๕ นายทวีสิทธิ์  ยอดอินทร์ 

 ๖๖ นายทศพร  ทิตภิญโญ 

 ๖๗ นายทิฆัมพร  นิวรณุสิต 

 ๖๘ พันต ารวจเอก เทพนฤทธิ์  พ่ีพิมาย 

 ๖๙ นายเทพประทาน  กิจวรรณ 

 ๗๐ นายเทียนชัย  นกอยู่ 

 ๗๑ นายธงไชย  ทะแพงพันธ์ 

 ๗๒ นายธนกฤต  วรธนัชชากุล 

 ๗๓ นายธนวุฒิ  ดั่งหั่งซิ้น 

 ๗๔ นายธนานนท์  รัตนาเดชาชัย 

 ๗๕ นายธนิต  อดิศักดิ์ไพศาล 

 ๗๖ นายธนิตศักดิ์  พิศาลกุลพัฒน์ 

 ๗๗ นายธเนศ  ทองไทย 

 ๗๘ นายธเนศวร  หนาแน่น 

 ๗๙ นายธร  ศรีกู่กาสิงห์ 

 ๘๐ นายธรรมรัตน์  ลิ่มกุลพงษ์ 

 ๘๑ นายธรรมศักดิ์  แสงจันทร์ 

 ๘๒ นายธรรมศาสตร์  ขันกิ่ง 

 ๘๓ นายธวัชชัย  ผ่องใส 

 ๘๔ นายธานินทร์  ประดิษฐ 

 ๘๕ นายธีรนันทน์  พานิชการ 

 ๘๖ นายธีรพล  แก้วไวยุทธ 

 ๘๗ นายธีรพัฒน์  ทะไกรราช 

 ๘๘ นายธีรพันธุ์  ชูด า 

 ๘๙ ว่าที่ร้อยตรี ธีรรักษ์  วนศิริกุล 

 ๙๐ นายธีรวิทย์  มณีอินทร์ 

 ๙๑ นายธีระพล  แจ่มกระจ่าง 

 ๙๒ ร้อยต ารวจเอก ธีระยุทธ  แรงเขตร์การ 



 หน้า   ๓๒๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๙๓ นายธีระวัชร  ไทยสังคม 

 ๙๔ นายนคร  เอี่ยมอาษา 

 ๙๕ นาวาอากาศตรี นครธรรม   

  คล่องเชิงสาร 

 ๙๖ พันตรี นพดล  ไตลังคะ 

 ๙๗ นายนพดล  พลกูล 

 ๙๘ นายนพดล  ศิริแก้ว 

 ๙๙ นายนพวรรธน์  จารุพูนผล 

 ๑๐๐ นายนรินทร์  เยี่ยมสมบัติ 

 ๑๐๑ นายนฤพล  บุญสิทธิ์ 

 ๑๐๒ นายนัน  สารคาม 

 ๑๐๓ นายนาวี  พุอ้อย 

 ๑๐๔ พันต ารวจโท นิกร  พลหนองหลวง 

 ๑๐๕ นายนิติคุปตก์  นพคุณ 

 ๑๐๖ นายนิมนรัตน์  จันทษี 

 ๑๐๗ นายนิรัญ  ข าสาย 

 ๑๐๘ นายนิรุต  พรหมอินทร์ 

 ๑๐๙ นายนิรุตต์  เจริญผล 

 ๑๑๐ นายนิรุส  พรหมเนรมิต 

 ๑๑๑ ร้อยต ารวจเอก นิสิต  วิพลชัย 

 ๑๑๒ นายบรรพต  อ่อนชมจันทร์ 

 ๑๑๓ นายบวรเกียรติ  ก้องเวหา 

 ๑๑๔ นายบัญชา  เพชรปรางค์ 

 ๑๑๕ ร้อยต ารวจเอก บัณฑิต  กระโทกนอก 

 ๑๑๖ นายบารเมษฐ์  จุลนิล 

 ๑๑๗ นายบุญฉลอง  มีการุณ 

 ๑๑๘ นายบุญญา  พุฒแก้ว 

 ๑๑๙ นายบุญธรรม  ชื่นชัน 

 ๑๒๐ นายบุญธรรม  สีแสง 

 ๑๒๑ นายปกรณ์  เทศท านุ 

 ๑๒๒ นายปฏิวัติ  ธนากรรัฐ 

 ๑๒๓ นายปณิธาน  จารุวิเศษศรี 

 ๑๒๔ นายปพน  ศรศิริ 

 ๑๒๕ นายประกาศิต  ภาภิรมย์ 

 ๑๒๖ นายประชา  หวานใจ 

 ๑๒๗ พันต ารวจโท ประภาส  จุลรัตน์ 

 ๑๒๘ นายประภาส  บุญเสรฐ 

 ๑๒๙ ร้อยต ารวจเอก ประมวล  ผลพฤกษา 

 ๑๓๐ นายประเมต  ปัญญาใส 

 ๑๓๑ นายประโลม  ทองเป้า 

 ๑๓๒ นายประสิทธิ์  ปัญญาชัยรักษา 

 ๑๓๓ นายประสิทธิ์ชัย  จันทร์หอม 

 ๑๓๔ นายประหยัด  จันทร์ด า 

 ๑๓๕ นายปราณพงษ์  ติลภัทร 

 ๑๓๖ นายปรานต์  รัตนเมกุล 

 ๑๓๗ นายปราโมทย์  กิ่งพุทธพงษ์ 

 ๑๓๘ นายปริวรรต  พุทธสุวรรณ 

 ๑๓๙ นายปิติพัฒน์  ฉัฐนันท์โกเศส 

 ๑๔๐ นายปิยสิษฐ์  อุ่นศิลป์ 

 ๑๔๑ นายปิยะ  พิมพ์ซา 



 หน้า   ๓๒๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๔๒ นายพงศ์ธร  คุณชะ 

 ๑๔๓ นายพงศธร  ภาคสุชน 

 ๑๔๔ นายพงศ์ศักดิ์  วงศ์สุวรรณ 

 ๑๔๕ นายพงศักดิ์  ภาคสัมพันธุ์ 

 ๑๔๖ นายพงษ์เทพ  ทิพย์จ านงค์ 

 ๑๔๗ นายพงษ์นรินทร์  นิลจันทร์ 

 ๑๔๘ ร้อยต ารวจเอก พงษ์พิพัฒน์  เขียวอุบล 

 ๑๔๙ นายพงษ์สุข  บัณฑิตสิทธิโชค 

 ๑๕๐ นายพรเทพ  สมวงค์ 

 ๑๕๑ นายพรพจน์  เทพทอง 

 ๑๕๒ นายพรรษา  เมฆสวรรค์ 

 ๑๕๓ นายพร้อมพล  เชาวลิต 

 ๑๕๔ นายพลเทพ  สุขโชติ 

 ๑๕๕ นายพศุตม์  แวววุฒินันท์ 

 ๑๕๖ พันต ารวจโท พิชิต  นนทสุวรรณ 

 ๑๕๗ นายพิทักษ์  แก้วรอด 

 ๑๕๘ นายพินิจ  นิติวิทยาเทพ 

 ๑๕๙ นายพิพัฒน์  อุบลแก้ว 

 ๑๖๐ นายพิศาล  ปัสนานนท์ 

 ๑๖๑ นายพีระพัฒน์  อิงพงษ์พันธ์ 

 ๑๖๒ นายพูนศิล  อินทะไชย 

 ๑๖๓ นายพูนสุข  อนุรัตน์ 

 ๑๖๔ นายเพ่ิมชาติ  ทองรุ่ง 

 ๑๖๕ นายเพ่ิมศักดิ์  กมลสุขสถิต 

 ๑๖๖ นายไพประสิทธิ์  โปเล็ม 

 ๑๖๗ นายไพรวัลย์  เพ็งพา 

 ๑๖๘ นายไพรัช  ตั้งศรีไพโรจน์ 

 ๑๖๙ นายไพโรจน์  คิดชอบ 

 ๑๗๐ นายภักดี  จรูญกาญจนกุล 

 ๑๗๑ นายภาณุ  ขวัญยืน 

 ๑๗๒ นายภาณุพันธ์  โอปอ เปรมมานะดี 

 ๑๗๓ นายภาสกร  หวานแก้ว 

 ๑๗๔ นายภิญโญ  อินทรภักดิ์ 

 ๑๗๕ นายภีศเดช  วรกุล 

 ๑๗๖ นายภูชิชย์  พวกแก้ว 

 ๑๗๗ นายมนต์ชัย  คงคล้าย 

 ๑๗๘ นายมนตรี  ยะรังษี 

 ๑๗๙ นายมนูญ  อัศวเรืองชัย 

 ๑๘๐ นายมหศักดิ์  ชัยโมห์ 

 ๑๘๑ นายมานพ  เสือเหลือง 

 ๑๘๒ นายมานะ  วงศ์จันทร์ 

 ๑๘๓ นายมานิตย์  นาคทั่ง 

 ๑๘๔ นายมาโนช  อินข าเครือ 

 ๑๘๕ ร้อยต ารวจเอก ยงยุทธ  ไชยชมภู 

 ๑๘๖ นายยงยุทธ  วิจิตรกุลสวัสดิ์ 

 ๑๘๗ นายยุทธชัย  นครขวาง 

 ๑๘๘ พันต ารวจโท โยธิน  ผูกเกษร 

 ๑๘๙ นายรณกฤต  เจริญศรี 

 ๑๙๐ นายรณรงค์  พิกุลทอง 

 ๑๙๑ นายรวีวัฒน์  ชวมณีนันท์ 



 หน้า   ๓๒๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๙๒ นายราชันย์  เติมผล 

 ๑๙๓ นายรุ่งโรจน์  แจ่มพิทยากรณ์ 

 ๑๙๔ นายรุ่งโรจน์  เที่ยงนิล 

 ๑๙๕ นาวาตรี เรืองศักดิ์  จิตตะนันทน์ 

 ๑๙๖ นายฦๅชา  วัฒนเนติกุล 

 ๑๙๗ นายวชิระ  หัสดีพงษ์ 

 ๑๙๘ นายวรพจน์  เฉียงตะวัน 

 ๑๙๙ นายวรวัตร  สีหะ 

 ๒๐๐ นายวรวิทย์  รัตนากร 

 ๒๐๑ นายวรา  สุขแสน 

 ๒๐๒ นายวัชราคม  โยธาทิพย์ 

 ๒๐๓ นายวัฒนพงศ์  วงศ์ใหญ่ 

 ๒๐๔ พันต ารวจตรี วัฒนา  บุญเหิน 

 ๒๐๕ นายวันชัย  จันทรสิทธิผล 

 ๒๐๖ นายวัลลพ  แสงทับทอง 

 ๒๐๗ นายวัลลภ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๐๘ นายวาทิต  เจริญสุข 

 ๒๐๙ นายวิกรม  โกมลตรี 

 ๒๑๐ นายวิจารณ์  แก้วจาระนัย 

 ๒๑๑ นายวิชัย  รอดภัย 

 ๒๑๒ นายวิชาญ  สวยสม 

 ๒๑๓ นายวิชิต  เอื้อกมลชาญ 

 ๒๑๔ นายวิเชษฐ์  ศรีวิเศษ 

 ๒๑๕ นายวิเชียร  คงคาหลวง 

 ๒๑๖ นายวินัย  คล้ายทอง 

 ๒๑๗ ว่าที่ร้อยตรี วิรัช  ภู่พัทธยากร 

 ๒๑๘ นายวิโรจน์  น้อยภาสน์ 

 ๒๑๙ นายวิศรุต  ราชรักษ์ 

 ๒๒๐ เรือตรี วีระ  โหระโช 

 ๒๒๑ เรือเอก วีระชาติ  ทุมนัส 

 ๒๒๒ นายวีระยุทธ  บุญมา 

 ๒๒๓ นายศราวุธ  พูลสุข 

 ๒๒๔ นายศราวุธ  สุขแก้ว 

 ๒๒๕ นายศรีวงษ์  หลักค า 

 ๒๒๖ นายศักดิ์ชัย  รังสิวรารักษ์ 

 ๒๒๗ นายศักดิ์ดา  รื่นรมย์ 

 ๒๒๘ ร้อยต ารวจเอก ศานิจ  บุญศิริ 

 ๒๒๙ นายศิกวัส  บรรลุศาสตร์ 

 ๒๓๐ นายศุภกิจ  กลั่นกล้า 

 ๒๓๑ นายศุภกิจ  อ่วมทับ 

 ๒๓๒ นายศุภชัย  เกียรติขจรฤทธิ์ 

 ๒๓๓ นายศุภชัย  คงประพันธ์ 

 ๒๓๔ นายศุภชัย  ดลพิทักษ์ 

 ๒๓๕ นายศุภวัฒน์  บุญนิมิตร 

 ๒๓๖ นายสมเกียรติ  เบ็ญจขันธ์ 

 ๒๓๗ นายสมเจตน์  สุขประเสริฐ 

 ๒๓๘ ร้อยต ารวจเอก สมชาติ  กฤตวัชราสน์ 

 ๒๓๙ นายสมชาย  พนมรักษ์ 

 ๒๔๐ นายสมโชค  ศรีคงแก้ว 

 ๒๔๑ พันต ารวจโท สมนึก  เขมทองค า 



 หน้า   ๓๒๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๔๒ ว่าที่ร้อยตรี สมสกุล  แสงไพศาล 

 ๒๔๓ นายสรรชัย  มุกดา 

 ๒๔๔ นายสราวุธ  กนกฉันท์ 

 ๒๔๕ นายสัญชัย  สถิตย์ชัยวัฒนา 

 ๒๔๖ นายสัญญา  พงศ์พานิช 

 ๒๔๗ พันต ารวจโท สัญญา  เย็นใส 

 ๒๔๘ นายสัญญา  สะอาด 

 ๒๔๙ นายสันติ  เกตุรัตน์ 

 ๒๕๐ นายสันติ  เยือพร้อมพงศ์ 

 ๒๕๑ นายสันติ  ศรอารา 

 ๒๕๒ นายส าราญ  ศรีโชติ 

 ๒๕๓ พันต ารวจโท สิงห์  ปานะชา 

 ๒๕๔ นายสิงหเดช  แสงครุฑ 

 ๒๕๕ นายสิรนันท์  ตันติเตมิท 

 ๒๕๖ นายสิริพงษ์  สิริเสรีภาพ 

 ๒๕๗ นายสุกฤช  สุมาลเรส 

 ๒๕๘ นายสุเจนทร์  สินไชย 

 ๒๕๙ นายสุชาติ  ธนนิเวศ 

 ๒๖๐ นายสุชาติ  วรรณเมืองเก่า 

 ๒๖๑ นายสุชาติ  สาหร่าย 

 ๒๖๒ นายสุทน  สุขเม่า 

 ๒๖๓ นายสุเทพ  เยี่ยมศิริ 

 ๒๖๔ นายสุนทร  ปราศจาก 

 ๒๖๕ นายสุพจน์  เชื้อประกอบกิจ 

 ๒๖๖ พันต ารวจตรี สุพจน์  บัวดี 

 ๒๖๗ นายสุภชัย  อยู่พะเนียด 

 ๒๖๘ นายสุรชัย  ทองสมอินทร์ 

 ๒๖๙ นายสุรเดช  จ านงค์หาญ 

 ๒๗๐ นายสุรพงษ์  จันทร์สูรย์ 

 ๒๗๑ นายสุรพงษ์  อินทสระ 

 ๒๗๒ นายสุรศักดิ์  กาฎีโรจน์ 

 ๒๗๓ นายสุระสิทธิ์  ใจกล้า 

 ๒๗๔ นายสุรินทร์  ปราบปราม 

 ๒๗๕ นายสุริยา  จิวสืบพงษ์ 

 ๒๗๖ นายสุวิชัย  แก้วชูทอง 

 ๒๗๗ นายสุวิท  ทองชุมนุม 

 ๒๗๘ นายเสมรชัย  บุญเลิศ 

 ๒๗๙ ร้อยต ารวจโท โสภณ  เกษมพิบูลย์ไชย 

 ๒๘๐ นายหิรัญ  ศรนุวัตร 

 ๒๘๑ นายอติชาต  หงษ์ทอง 

 ๒๘๒ นายอนันต์  เผือกพูลผล 

 ๒๘๓ นายอนุชา  หัวใจแก้ว 

 ๒๘๔ นายอนุสรณ์  พิชัยพลากร 

 ๒๘๕ นายอนุสิทฐ์  ชุมช่วย 

 ๒๘๖ นายอภิรักษ์  เตชะวงค์ 

 ๒๘๗ นายอภิรักษ์  ทิมวงศ์ 

 ๒๘๘ นายอภิรักษ์  ศรีคชา 

 ๒๘๙ นายอมร  จิรเกียรติโชดก 

 ๒๙๐ นายอมรพันธุ์  ก าพลวรรณ 

 ๒๙๑ นายอมรฤทธิ์  ผ่องศรีสุข 



 หน้า   ๓๒๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๙๒ นายอมเรศ  พรหมราช 

 ๒๙๓ นายอโยธัย  งดงาม 

 ๒๙๔ นายอลงกรณ์  นาคประเสริฐ 

 ๒๙๕ นายอัครพัฒน์  พิสิษฐ์สังฆการ 

 ๒๙๖ นายอัมพร  รัตนพันธ์ 

 ๒๙๗ นายอัศวดร  ปัจฉิม 

 ๒๙๘ นายอาณัติ  ศรีสุดดี 

 ๒๙๙ นายอิทธิโชติ  กุลรัตนโชติ 

 ๓๐๐ นายอิทธิพล  ขัตติยะ 

 ๓๐๑ นายอิทธิพัฒน์  เพชรกวินกุล 

 ๓๐๒ นายอุดมศักดิ์  ทองน่วม 

 ๓๐๓ นายเอกไกร  เกียรติชัยประสพ 

 ๓๐๔ นายเอกชัย  ศุภกิจบุญชู 

 ๓๐๕ นายเอกสิทธิ์  สุขการณ์ 

 ๓๐๖ นายไอศูรย์  ทองประดับ 

 ๓๐๗ นางสาวกรรณิการ์  แม้นเลขา 

 ๓๐๘ นางกาญจนา  โนนทนวงศ์ หงษ์ทอง 

 ๓๐๙ นางสาวกาญจนา  อุปะละ 

 ๓๑๐ นางสาวกานต์พิชชา  สูริประเสริฐ 

 ๓๑๑ นางกุลจีรัศมิ์  จันทร์สว่าง 

 ๓๑๒ นางแก้วใจ  แวววุฒินันท์ 

 ๓๑๓ นางสาวจินดา  สุระชาติ 

 ๓๑๔ นางจิรักษา  ทองมา 

 ๓๑๕ ร้อยต ารวจเอกหญิง ชญานิศ  ภาชีรัตน์ 

 ๓๑๖ นางสาวฐิตาภรณ์  สร้อยประเสริฐ 

 ๓๑๗ นางสาวฐิติกา  ลิมปวธัญญู 

 ๓๑๘ นางณฐนน  แก้วกระจ่าง 

 ๓๑๙ นางสาวณมณฑ์  กาญธีรานนท์ 

 ๓๒๐ นางณวภา  รุจิกัณหะ ลิ้มศิริลักษณ์ 

 ๓๒๑ นางสาวณัฐสินี  โตวิชา 

 ๓๒๒ นางสาวดวงเดือน  สุทธาชีพ 

 ๓๒๓ นางทิพรัตน์  เลิศศักดิ์เกษตร 

 ๓๒๔ นางธนนันท์  วรพงศธรณ์ 

 ๓๒๕ นางธีราพร  สุริสีหเสถียร 

 ๓๒๖ นางสาวเธียรพร  วงศ์ก าแหงหาญ 

 ๓๒๗ นางสาวนฤมล  ทองสมบูรณ์ 

 ๓๒๘ นางสาวนฤมล  นาวงษ์ 

 ๓๒๙ นางนวลฉวี  วัฒนวินิน 

 ๓๓๐ นางนัธพรรณ  หว่านพืช 

 ๓๓๑ นางสาวนาถสินี  ยุติธรรมด ารง 

 ๓๓๒ นางสาวนิจิตา  มุสิกะศิริ 

 ๓๓๓ นางสาวนิชาภา  ภูกานดาวงศ์ 

 ๓๓๔ นางสาวนิติกาญจน์  วงค์ครองศักดิ์ 

 ๓๓๕ นางนิติพร  โชติรังสรรค์ 

 ๓๓๖ นางสาวนิติยา  ธารานุกูล 

 ๓๓๗ นางสาวนิภา  น้อยมล 

 ๓๓๘ นางสาวนุสรี  ธีรวัชรพร 

 ๓๓๙ นางเนตรนภา  อ่อนแย้ม 

 ๓๔๐ นางสาวบงกช  ประทีปเสถียรกุล 

 ๓๔๑ นางสาวเบญจมาศ  กรีอินทร์ทอง 



 หน้า   ๓๒๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๔๒ นางปณิตา  ทรัพยวณิช 

 ๓๔๓ นางประกายรัตน์  ทองค าอ้น 

 ๓๔๔ นางสาวประมาขวัญ  ใช้เจริญพงศ์ 

 ๓๔๕ นางปราศัย  ศรีสุข 

 ๓๔๖ นางสาวปาริชาติ  วิเชียรบุตร 

 ๓๔๗ นางปิยะนันท์  บ ารุงรส ยะคะเสม 

 ๓๔๘ นางสาวปิยาภรณ์  พิสิฐพิทย์ 

 ๓๔๙ นางสาวผาติชนม์  สุวรรณมนตรี 

 ๓๕๐ นางพจนา  สะอาดเอี่ยม 

 ๓๕๑ นางสาวพชรพรรณ  สวัสดิ์มงคล 

 ๓๕๒ นางพเยาว์  ชูศรี 

 ๓๕๓ นางสาวพรทิพย์  บุตรภักดิ์ 

 ๓๕๔ นางพุธิตา  อิ่มส าราญ 

 ๓๕๕ นางสาวเพ็ญนิภา  คุ้มได้อยู่ 

 ๓๕๖ นางสาวภัควลัญศ์  บัณฑะกิจจ์ 

 ๓๕๗ นางสาวภัทรทิรา  ภูมิสุทธาผล 

 ๓๕๘ นางสาวภัทรสิริ  จุฑากรณ์ 

 ๓๕๙ นางภาณุมาศ  สุวรรณสุจริต 

 ๓๖๐ นางภิญญดา  เพชรทอง 

 ๓๖๑ นางสาวมณีวรรณ  ธรรมปรา 

 ๓๖๒ นางสาวมนต์พิศ  สาทรสัมฤทธิ์ผล 

 ๓๖๓ นางสาวมยุรี  ไวกิจอเนก 

 ๓๖๔ นางสาวมัลลิกา  มันตเสถียร 

 ๓๖๕ นางสาวมุ่งหมาย  ซื่อตรง 

 ๓๖๖ นางสาวยุพา  ศิริเลิศรุ่งเรือง 

 ๓๖๗ นางสาวยุภาวดี  สถิตย์กุลทอง 

 ๓๖๘ นางยุวดี  เยี่ยงยุกดิ์สากล 

 ๓๖๙ นางสาวยุวรินทร์  เศรษฐพงษ์ชัย 

 ๓๗๐ นางสาวรุจิรา  อภิรักษ์สกุล 

 ๓๗๑ นางสาววงจันทร์  เหลืองเพชราภรณ์ 

 ๓๗๒ นางสาววรพรรณ  สิทธิวิชาภิญโญ 

 ๓๗๓ นางสาววรรณภา  วรโรจน์พลาธิป 

 ๓๗๔ นางสาววรวรรณ  วงศ์ปัญญา 

 ๓๗๕ นางวลัยพร  ศรีประยูรสกุล 

 ๓๗๖ นางวลีย์พรรณ  ชูพร้อม 

 ๓๗๗ นางสาววัฒณีย์  จรูญพันธ์นิธิ 

 ๓๗๘ นางวัลยา  สุวรรณมัย 

 ๓๗๙ นางศนิ  อานันทสฤษฎ์ 

 ๓๘๐ นางศรัญญา  เอกศิริ 

 ๓๘๑ นางสาวศรีสมวงศ์  ธรรมศิริ 

 ๓๘๒ นางศศิธร  จิรัฐิติเจริญ 

 ๓๘๓ นางสาวศศินันท์  สันนิธิลาวัณย์ 

 ๓๘๔ นางสาวศันสนีย์  กฤษณธรณิศ 

 ๓๘๕ นางสาวศิรพร  เตชะอุดมเดช 

 ๓๘๖ นางศิริกาญจณ์  เกิดพยัคฆ์ 

 ๓๘๗ นางสาวศิรินทร  พัฒนาอิทธิกุล 

 ๓๘๘ นางศิริพร  สังวรณ์ 

 ๓๘๙ นางศุภราศี  นิยมวานิช 

 ๓๙๐ ร้อยตรีหญิง ศุภิสร  บุญเส็ง 

 ๓๙๑ นางสกุณา  พิทักษ์สิทธิ์ 



 หน้า   ๓๒๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๙๒ นางสมวาส  เตียบฉายพันธุ์ 

 ๓๙๓ ร้อยต ารวจเอกหญิง สวนิต  สตงคุณห์ 

 ๓๙๔ นางสายรุ้ง  วรรณแสงแก้ว 

 ๓๙๕ นางสาวสิริวรรณ  สุจริต 

 ๓๙๖ นางสุกัญญา  กฤตานุสรณ์ 

 ๓๙๗ นางสาวสุชาดา  ชลอุดมกุล 

 ๓๙๘ นางสาวสุชีลา  ศิริมงคลภาวงศ์ 

 ๓๙๙ นางสุณีพร  นามตะ 

 ๔๐๐ นางสุธีรา  จันทร์นวล 

 ๔๐๑ นางสาวสุนิสา  สถาพรเสริมสุข 

 ๔๐๒ นางสุปรีญา  นิชพันธ์ 

 ๔๐๓ นางสาวสุปรียา  ชุนสนิท 

 ๔๐๔ นางสุพร  สุขใจ 

 ๔๐๕ นางสุภาพร  หลิมศิริวงษ์ 

 ๔๐๖ นางสาวสุภาภรณ์  ไชยปุรณะ 

 ๔๐๗ นางสาวหทัยกาญจน์  พรหโมบล 

 ๔๐๘ นางอภิชยา  เตชะหงษา 

 ๔๐๙ นางอมรรัตน์  มิตรไพบูลย์ 

 ๔๑๐ นางอรทัย  ลิ้มธนาคม 

 ๔๑๑ นางสาวอรวรรณ  ประภานวรัตน์ 

 ๔๑๒ นางสาวอรัญญา  เตไชยกูล 

 ๔๑๓ นางอังคณา  จิตสว่างโศภิต 

 ๔๑๔ นางสาวอัญชลี  ศรีนนท์ 

 ๔๑๕ นางสาวอัญชลี  สร้อยธนศิริกุล 

 ๔๑๖ นางสาวอัญญาภิลักษณ์  รักขิตธรรม 

 ๔๑๗ นางอารยา  สอนใจ 

 ๔๑๘ นางสาวอุษณีย์  ไพรสนต์ 

 ๔๑๙ นางอุษณีย์  สิงห์ภูกัน 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกมล  เลี่ยนเครือ 

 ๒ นายกฤต  วรัตพงศ์ 

 ๓ นายกฤตกร  รุ่งพรทวีวัฒน์ 

 ๔ นายกษิดิ์เดช  เรืองสว่าง 

 ๕ พันต ารวจโท กันตพัฒน์  นาคเจริญ 

 ๖ นายกานต์นุวัตร  ผิวใส 

 ๗ นายกิตติชัย  จิวะอุดมทรัพย์ 

 ๘ นายกิตติพงค์  พิมพา 

 ๙ นายกิตติพงษ์  นิรุติธรรมธรา 

 ๑๐ นายกิตติศักดิ์  วงศ์สวัสดิ์ 

 ๑๑ นายกีรติ  แก่นแก้ว 

 ๑๒ นายเกรียงไกร  พัฒนสุขวสันต์ 

 ๑๓ นายเกรียงเดช  มาจ าเนียร 

 ๑๔ นายเกรียงศักดิ์  สิงห์ค า 

 ๑๕ นายเกรียงศักดิ์  อุรุพงศ์พิศาล 

 ๑๖ นายเกษมวุฒิ  แก้วทอง 

 ๑๗ นายเกียรติศักดิ์  จิตนิยม 

 ๑๘ นายโกศล  สุริยะวิภาดา 

 ๑๙ นายขวัญชัย  ขุนไชยรักษ์ 

 ๒๐ นายคถา  สถลสุต 



 หน้า   ๓๓๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๑ นายจตุรงค์  สกุลเอื้อ 

 ๒๒ นายจรินทร์  รังแก้ว 

 ๒๓ นายจรุงวิทย์  วิภาวิน 

 ๒๔ นายจักรพันธ์  จันทนานนท์ 

 ๒๕ นายจกัรพันธ์  เมฆศิขริน 

 ๒๖ นายจุฬาพงษ์  รัตนตรัยวงศ์ 

 ๒๗ นายเจษฎา  ธนาสิทธิ์พันธ์กุล 

 ๒๘ นายเจษฎางค์ภูมิ  พรหมโชติชัย 

 ๒๙ นายชนกพล  สกลผดุงเขตต์ 

 ๓๐ พันต ารวจโท ชยนันท์  มีอุดร 

 ๓๑ นายชวลิต  เอื้อราษฎร์ 

 ๓๒ นายชวินโรจน์  โชคทัศนพงษ์ 

 ๓๓ นายชัชวาล  วิริยะเขตต์ 

 ๓๔ นายชัยณรงค์  สุวรรณโน 

 ๓๕ นายชัยพจน์  บุบผาวัลย์ 

 ๓๖ นายชัยโรจน์  ศรีภักดี 

 ๓๗ นายชัยฤทธิ์  คงมา 

 ๓๘ พันต ารวจโท ชัยวัฒน์  เชื้อจันทึก 

 ๓๙ พันต ารวจโท ชัยวัฒน์  เวฬุวนารักษ์ 

 ๔๐ นายชาญชัย  ประทุมมณี 

 ๔๑ นายชาติทนงค์  กอเชื่อคุก 

 ๔๒ นายช านาญ  ตัณฑวชิระพันธ์ 

 ๔๓ นายชุมพล  บุญประเวศ 

 ๔๔ นายโชคชัย  โคจริก 

 ๔๕ นายโชคชัย  พงษ์ปธาร 

 ๔๖ ร้อยต ารวจเอก ฐาปวัฒน์  ชูทอง 

 ๔๗ นายณรงค์  นุ้ยฉิม 

 ๔๘ นายณรงค์  เวชสิทธิ์ 

 ๔๙ นายณรงค์ฤทธิ์  รอดแช่ม 

 ๕๐ นายณัฏฐ์พัชร์  เครือไชย 

 ๕๑ นายณัฐชะวิศ  ปานพรหมมินทร์ 

 ๕๒ นายณัฐพงศ์  บุญทองคง 

 ๕๓ นายณัฐภูมิ  แสงหิรัญ 

 ๕๔ นายณัฐวิชช์  เลาหกุล 

 ๕๕ นายณัฐวุฒิ  ธรรมราช 

 ๕๖ นายด าเนิน  บุญมาก 

 ๕๗ นายดิเรก  จันทร์ธิมา 

 ๕๘ พันต ารวจโท เดชาชัย  ณ ล าปาง 

 ๕๙ นายทรงเกียรติ  พรมณี 

 ๖๐ นายทรรศวรา  แก้วมณี 

 ๖๑ นายทวีชัย  สิริวัฒน์กุล 

 ๖๒ นายเทพประทานพร  ทองคลัง 

 ๖๓ นายเทพพงค์  ยงกุล 

 ๖๔ นายธนภัทร์  พัฒนเชียร 

 ๖๕ นายธนวิชญ์  วิมลพันธุ์ 

 ๖๖ นายธนสิทธิ์  สีดา 

 ๖๗ นายธนันชัย  สุรพัฒน์ 

 ๖๘ นายธนาศรี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๙ นายธรรมรงค์ชัย  วงษ์สวัสดิ์ 

 ๗๐ นายธรรมเรศวร์  ลิ่มกุลพงษ์ 



 หน้า   ๓๓๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๗๑ นายธรรมฤทธิ์  สีตะปะดล 

 ๗๒ นายธราธร  จิตมหาวงศ์ 

 ๗๓ นายธราสิทธิ์  วิชัยดิษฐ์ 

 ๗๔ นายธวัช  ศรีวิภาค 

 ๗๕ นายธวัชชัย  มาศทอง 

 ๗๖ นายธวัชชัย  ว่องพรรณงาม 

 ๗๗ นายธารา  เตชะสหะพัฒนา 

 ๗๘ นายธีรพจน์  รังสุวรรณ 

 ๗๙ นายธีระยุทธ์  รอดเจริญ 

 ๘๐ นายนนทวัฒน์  เกลี้ยงเกลา 

 ๘๑ นายนพงศ์  ประเสริฐชัย 

 ๘๒ นายนภสินธุ์  สังข์พุ่ม 

 ๘๓ นายนรพล  วิริยะโสฬส 

 ๘๔ นายนรา  เขมอุดลวิทย์ 

 ๘๕ นายนราธิป  ทองอยู่สุข 

 ๘๖ นายนฤชา  วชิระพงษ์ 

 ๘๗ ร้อยต ารวจเอก นฤชิต  จุสะปาโล 

 ๘๘ นายนาเคนทร์  ทองไพรวัลย์ 

 ๘๙ นายนิรุต  สมเขาใหญ่ 

 ๙๐ นายนิวัฒน์  เนตรวงค์ 

 ๙๑ นายเนตินันท์  ปล้องไหม 

 ๙๒ นายบดี  รุ่งศิริแสงรัตน์ 

 ๙๓ นายบวร  บุญลพ 

 ๙๔ นายบัณฑิต  กองทิพย์ 

 ๙๕ นายบุญช่วง  สุโพธิ์ 

 ๙๖ พันต ารวจโท บุณถิ่น  วันภักดี 

 ๙๗ นายปกรณ์  คุณสาระ 

 ๙๘ นายประทักษ์พงศ์  ลิ้มสกุล 

 ๙๙ นายประทีป  ศุภวิบูลย์ผล 

 ๑๐๐ นายประนันท์  หาญโสภาวรรณกุล 

 ๑๐๑ พันตรี ประพล  อยู่ปาน 

 ๑๐๒ นายประภัส  วงศ์ทิพากร 

 ๑๐๓ นายประภาส  ศรีละม้าย 

 ๑๐๔ นายประโมท  พุทธสุภะ 

 ๑๐๕ นายประยูร  เหง้าพรหมมินทร์ 

 ๑๐๖ นายประวัติ  นาคนิยม 

 ๑๐๗ นายประวิณ  กิติกรอรรถ 

 ๑๐๘ พันต ารวจโท ประสงค์  สุขเกษม 

 ๑๐๙ นาวาโท ประเสริฐชัย  ทัฬหิกรณ์ 

 ๑๑๐ นายประเสริฐศักดิ์  สว่างเนตร 

 ๑๑๑ นายปราโมทย์  รัตนประทีป 

 ๑๑๒ ว่าที่ร้อยตรี ปิยศิษฎ์  เจ้ยแก้ว 

 ๑๑๓ นายพงศา  เด็ดดวง 

 ๑๑๔ นายพงษ์พันธ์  ยอดจันทร์ 

 ๑๑๕ นายพนิต  เหล่าจรุงเภสัชกร 

 ๑๑๖ นายพรเทพ  พวงมาลัย 

 ๑๑๗ นายพรศักดิ์  ศรีไพศาลนนท์ 

 ๑๑๘ นายพลภัทร  สีแดง 

 ๑๑๙ นายพสุพงศ์  ศรภักดี 

 ๑๒๐ ร้อยต ารวจเอก พันธ์พิศ  สายโยธา 



 หน้า   ๓๓๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๒๑ นายพิชชา  คงทน 

 ๑๒๒ นายพิชิต  จันทรา 

 ๑๒๓ นายพิชิต  สิมะบวรสุทธิ์ 

 ๑๒๔ นายพิเชษฐ์  เนียมนัด 

 ๑๒๕ นายพิพัฒน์  ไวแสน 

 ๑๒๖ นายพีรภัทร  โสภณอัมพรศักดิ์ 

 ๑๒๗ นายพีรสัณฑ์  เอี่ยมทศ 

 ๑๒๘ นายพุฒิพงค์  หุ่นโตภาพ 

 ๑๒๙ นายไพโรจน์  แสงธรรม 

 ๑๓๐ นายภคิน  ไพศาลธีรเดช 

 ๑๓๑ นายภาณุมาศ  อจลบุญ 

 ๑๓๒ นายภานุพิศุทธ์  อัศวพรอาภาภัทร์ 

 ๑๓๓ นายภาสกร  หวัดแท่น 

 ๑๓๔ ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพัฒน์  ปิยณรงค์โรจน์ 

 ๑๓๕ นายภูมิพัฒน์  สุวรรณไตรรัตน์ 

 ๑๓๖ นายภูสิทธิ์  พิมจักร 

 ๑๓๗ พันต ารวจโท มนต์ชัย  โชคจินดาชัย 

 ๑๓๘ นายมนตรี  ปฏิปักษ์จ านน 

 ๑๓๙ นายมนตรี  อัครศรีประไพ 

 ๑๔๐ นายมนัสวี  เปาอินทร์ 

 ๑๔๑ นายมานิตย์  นิตยพฤทธิ์ 

 ๑๔๒ นายมาโนช  รัมมะสินธุ์ 

 ๑๔๓ พันต ารวจโท มาโนชญ์  จันทวงศ์ 

 ๑๔๔ นายมาร์ค  เจริญวงศ์ 

 ๑๔๕ นายยศสรัล  พัศระ 

 ๑๔๖ นายรังสิ  สิทธิสาร 

 ๑๔๗ ว่าที่เรือโท รุจน์  นะนุ่น 

 ๑๔๘ นายเล็ก  หอมลมัย 

 ๑๔๙ นายเลอศักดิ์  ดุกสุขแก้ว 

 ๑๕๐ นายวงสุริยา  บ่มเกลี้ยง 

 ๑๕๑ นายวรพนธ์  หิรัญรัตนา 

 ๑๕๒ นายวรภาส  ปิ่นแก้ว 

 ๑๕๓ นายวรวุฒิ  วุฒิภิรมย์ 

 ๑๕๔ นายวรสิทธิ์  วงษ์บุญ 

 ๑๕๕ ว่าที่ร้อยตรี วรา  จตุวัลย ์

 ๑๕๖ นายวันเฉลิม  เมตไตรพันธุ์ 

 ๑๕๗ นายวันชนะ  ปฐมศิริ 

 ๑๕๘ นายวันชัย  คนโทฉิมพลี 

 ๑๕๙ นายวิชญะ  พรมเกตุ 

 ๑๖๐ นายวิฑูรย์  เชื้ออ าไพ 

 ๑๖๑ นายวิทยา  นิลฑมร 

 ๑๖๒ นายวิรัตน์  วรรณวิสูตร 

 ๑๖๓ นายวิโรจน์  หล่าสกุล 

 ๑๖๔ นายวิศาล  ตั้งมั่นคงวรกูล 

 ๑๖๕ นายวิศาล  ศักรางกูร 

 ๑๖๖ นายวิเศษ  อ่อนตา 

 ๑๖๗ นายวีรชัย  ปิยะเขต 

 ๑๖๘ นายวีรภัทร  ทรัพย์มาดีกุล 

 ๑๖๙ นายวีระ  ช้างคล้าย 

 ๑๗๐ นายวีระ  พนมวัน 



 หน้า   ๓๓๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๗๑ นายวุฒิชัย  พุ่มสงวน 

 ๑๗๒ นายวุฒิชัย  วุฒิศาสตร์กุล 

 ๑๗๓ นายเวชพล  วงศ์พิพัฒโนภาส 

 ๑๗๔ พันต ารวจตรี ศักดิ์ชัย  มูลชอบ 

 ๑๗๕ นายศักดิ์สิทธิ์  สุทธศิริ 

 ๑๗๖ นายศิระ  บุญผกา 

 ๑๗๗ นายศิริชัย  ด่านพัฒนามงคล 

 ๑๗๘ นายศิโรตม์  พงศ์ศักดิ์ศรี 

 ๑๗๙ นายศุภกร  ศุกร์สังวาลย์ 

 ๑๘๐ นายศุภชัย  พวงเสรี 

 ๑๘๑ นายศุภโชค  เนตรนิยม 

 ๑๘๒ นายสถาพร  ทองคลิ้ง 

 ๑๘๓ นายสถาพร  เมฆาสวัสดิ์ 

 ๑๘๔ นายสถิรภาค  อ่อวิเชียร 

 ๑๘๕ นายสนั่น  สมสวย 

 ๑๘๖ นายสมจิตร  ศรีเจริญ 

 ๑๘๗ นายสมชาย  จันทรประเทือง 

 ๑๘๘ นายสมโชค  ศรีถาวร 

 ๑๘๙ นายสมนึก  ทอแสงทอง 

 ๑๙๐ นายสมบัติ  พิริยะประสาธน์ 

 ๑๙๑ นายสมพร  บุญโยม 

 ๑๙๒ ร้อยต ารวจเอก สมศักดิ์  นะธะศิริ 

 ๑๙๓ นายสมสินธ์  สุดสายธรรม 

 ๑๙๔ นายสว่าง  จันทะสาร 

 ๑๙๕ นายสัญญา  กิ่งรัตน์ 

 ๑๙๖ นายสัญเพ็ชญ์  โพธิ์หล้า 

 ๑๙๗ พันต ารวจตรี สันติ  มุริจันทร์ 

 ๑๙๘ นายส าเภา  ปรัชญาภรณ์ 

 ๑๙๙ พันต ารวจตรี ส าราญ  ปิยะวงค์ 

 ๒๐๐ นายสิทธิ์  กิ่งวิริยกุล 

 ๒๐๑ นายสิทธิภัตร์  พรพิจิตรทรัพย์ 

 ๒๐๒ นายสุกฤษ  เดชะทัตตานนท์ 

 ๒๐๓ นายสุขุม  สุรักษ์กิตติกุล 

 ๒๐๔ นายสุชาติ  สมบัติมาก 

 ๒๐๕ เรืออากาศเอก สุนทร  นวลย่อง 

 ๒๐๖ นายสุนทร  เสียงหวาน 

 ๒๐๗ นายสุนันท์  พรหมรักษา 

 ๒๐๘ นายสุประชา  ศุภรวงศ์ 

 ๒๐๙ นายสุปรีดา  ชื่นชม 

 ๒๑๐ นายสุพจน์  พุ่มวารี 

 ๒๑๑ นายสุภกิตต์  โสตถิทัต 

 ๒๑๒ พันต ารวจโท สุภาพ  บัวดี 

 ๒๑๓ นายสุเมธ  คูหเพ็ญแสง 

 ๒๑๔ นายสุรกานต์  ปราบณรงค์ 

 ๒๑๕ นายสุรพันธ์  ชอบแต่ง 

 ๒๑๖ นายสุรศักดิ์  บางสมบุญ 

 ๒๑๗ นายสุรศักดิ์  เพชรเครือ 

 ๒๑๘ พันต ารวจโท สุรสีห์  เทพอวยพร 

 ๒๑๙ นายสุริยา  ศรีอาวุธ 

 ๒๒๐ นายสุวัฒณา  แสงอุไร 



 หน้า   ๓๓๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๒๑ นายสวุิชา  ภู่เงิน 

 ๒๒๒ นายสุวิทย์  ชลกุลจนา 

 ๒๒๓ นายเสรี  สินหมัด 

 ๒๒๔ นายหัตถพงศ์  เทียมพันธ์พงศ์ 

 ๒๒๕ นายอดิศักดิ์  ราชทยานนท์ 

 ๒๒๖ นายอติคุณ  พ่วงพร้อม 

 ๒๒๗ นายอนนต์  แสงอารยะกุล 

 ๒๒๘ นายอนันต์  คลังเพชร 

 ๒๒๙ นายอนันต์  ทองแก้วเกิด 

 ๒๓๐ นายอนันต์ศักดิ์  อบแสงทอง 

 ๒๓๑ นายอนุชิต  คชมิตร 

 ๒๓๒ นายอนุรัญ  โมรารัตน์ 

 ๒๓๓ นายอภิชัย  ทองประสม 

 ๒๓๔ นายอภิรมย์  ทิมวงศ์ 

 ๒๓๕ นายอวยพร  สุวรรณสุนทร 

 ๒๓๖ นายอัครเดช  กัลปนาไพร 

 ๒๓๗ ร้อยต ารวจเอก อาคม  เจตะผลิน 

 ๒๓๘ นายอาคม  ทองศิริ 

 ๒๓๙ นายอาคม  ปานแจ่ม 

 ๒๔๐ นายอารยะ  ธีระภัทรานันท์ 

 ๒๔๑ นายอ านวย  พิเชษฐนาวิน 

 ๒๔๒ นายอิทธิชัย  มาตรา 

 ๒๔๓ นายอิทธิพล  ปุราสะเก 

 ๒๔๔ นายอิสม่าแอน  มัสการ 

 ๒๔๕ นายอิสระพันธ์  สมัครคดี 

 ๒๔๖ นายอุดมศักดิ์  ธีรภาพพงศ์ 

 ๒๔๗ นายอุทัย  แก้วสมนึกสกุล 

 ๒๔๘ นายเอกรินทร์  ชนะกุล 

 ๒๔๙ นายเอกลักษณ์  สิริวัฒนาวงศ์ 

 ๒๕๐ นายเอนก  ถนอมจิตร์ 

 ๒๕๑ นางสาวกชวรรณ  จันทร์เณร 

 ๒๕๒ นางสาวกฤติกา  กิติยานันท์ 

 ๒๕๓ นางสาวกาญจนา  ปัญจกิจไพบูลย์ 

 ๒๕๔ นางกิตติพร  สนิทมัจโร 

 ๒๕๕ นางสาวจงจิตต์  สุขภารังษี 

 ๒๕๖ นางสาวจารุณี  สิริพลังคานนท์ 

 ๒๕๗ นางสาวจารุรัตน์  ศิริวงศ์วิบูลย์ 

 ๒๕๘ นางสาวจิตตรี  ศรีรัตนไพฑูรย์ 

 ๒๕๙ ร้อยต ารวจโทหญิง จิตติมา   

  ก าธรวิวรรธน์ 

 ๒๖๐ นางสาวจิตรปรีดี  สกุลเสาวภาค 

 ๒๖๑ นางจิตราวัลย์  ปรัชญาภรณ์ 

 ๒๖๒ นางจินดา  เหรียญรุ่งโรจน์ 

 ๒๖๓ นางสาวจิรภัทร  ปานเกษม 

 ๒๖๔ นางสาวจิราพร  ทิโน 

 ๒๖๕ นางจีรพร  เก้านพรัตน์ 

 ๒๖๖ นางสาวจีรภา  อินถา 

 ๒๖๗ นางสาวฉวีวรรณ  เนตรสีทอง 

 ๒๖๘ นางสาวชนัญญา  กิจทวี 

 ๒๖๙ นางสาวชนิดา  ทนนกลิ่น 



 หน้า   ๓๓๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๗๐ นางสาวชลาลัย  สุขดี 

 ๒๗๑ นางชุติมา  ค านวน 

 ๒๗๒ นางสาวฐิติกาญจน์  เสมอเหมือน 

 ๒๗๓ นางสาวณัฐนพิน  ตั้งจิตต์พิมล 

 ๒๗๔ นางณัฐพินันท์  ตรงกึ่งตอน 

 ๒๗๕ นางสาวณัฐวิภา  บริสุทธิชัย 

 ๒๗๖ นางสาวดวงพร  เตชะก าธร 

 ๒๗๗ นางดารุณี  โคจริก 

 ๒๗๘ นางตะวัน  ตังคโนภาส 

 ๒๗๙ นางสาวทิพอุษา  อุทยานานนท์ 

 ๒๘๐ นางสาวนริศรา  กลิ่นผกา 

 ๒๘๑ นางสาวนริสา  ทองประไพ 

 ๒๘๒ นางสาวนฤมล  บวชชุม 

 ๒๘๓ นางนิภัตธรา  ตั้งศรีไพโรจน์ 

 ๒๘๔ นางสาวบรรจงจิต  ตระการสิงหนาท 

 ๒๘๕ นางสาวบุศรินทร์  ปานกลาง 

 ๒๘๖ นางสาวเบญจรัตน์  เนติโพธิ์ 

 ๒๘๗ นางสาวปณิดา  เกื้อกิจ 

 ๒๘๘ นางสาวปณิตา  เป้าอันพงษ์กูล 

 ๒๘๙ นางปัญจพร  บุญอากาศ 

 ๒๙๐ นางปาริชาติ  ลิ้มเจริญ 

 ๒๙๑ นางปิ่นแก้ว  โคตรยอด 

 ๒๙๒ นางสาวปิยนุช  บุญเรืองขาว 

 ๒๙๓ นางพธูทิพย์  อักขระ 

 ๒๙๔ นางสาวพรชนก  กาญจนรัตน์ 

 ๒๙๕ นางพรพรรณ  สุริยะวิภาดา 

 ๒๙๖ นางสาวพรรณพร  นาคเจริญ 

 ๒๙๗ นางสาวพรรณศรี  อิทธิโอภาสกุล 

 ๒๙๘ นางพิชญา  ตังกบดี 

 ๒๙๙ นางพิณทิพย์  ลีลาเกรียงศักดิ์ ศรีสนิท 

 ๓๐๐ นางสาวพิมลณัฏฐ์  มาศรีนวล 

 ๓๐๑ นางสาวพูลสุข  เพ็งสังข์ 

 ๓๐๒ นางสาวภัคพิชญ์ญา  สิรภพวงศ์สกุล 

 ๓๐๓ นางภัชลี  พิมพัฒน์ 

 ๓๐๔ นางสาวภัทรภรณ์  จีรเธียรนาถ 

 ๓๐๕ นางสาวภัทรสุดา  บุญกิตติเจริญ 

 ๓๐๖ นางสาวภัทราภรณ์  พรมนุชาธิป 

 ๓๐๗ นางมยุรา  วิมลโลหการ 

 ๓๐๘ นางสาวรพีพรรณ  ชัยวิเศษศักดิ์ 

 ๓๐๙ นางสาวรัชนีกร  โชคสวัสดิ์ 

 ๓๑๐ นางสาวรัชนีกร  สายสมร 

 ๓๑๑ นางรัตรดา  คะสุวรรณ 

 ๓๑๒ นางรินฤทัย  ชัชวาลวงศ์ พนมวัน 

 ๓๑๓ นางรุ่งรวี  โหล่วประดิษฐ์ 

 ๓๑๔ นางสาวลักขณา  มักการุณ 

 ๓๑๕ นางสาวลักขณา  เมฆทอง 

 ๓๑๖ นางสาววรญาณี  วุฒิธรเนติรักษ์ 

 ๓๑๗ นางสาววรณัน  ศุกระพรรณา 

 ๓๑๘ นางวรรณา  วิพลชัย 

 ๓๑๙ นางวรรณา  ศุภศักดิ์โชติวิช 



 หน้า   ๓๓๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๒๐ นางวรินทรา  หล่าสกุล 

 ๓๒๑ ร้อยเอกหญิง วฤษณี  มรรยาวุฒิ 

 ๓๒๒ นางสาววัฒนี  ระดับปัญญาวุฒิ 

 ๓๒๓ นางสาววัลลภา  แก้วพนาสิริ 

 ๓๒๔ นางสาววิภาพร  ปุญญะประสิทธิ์ 

 ๓๒๕ นางศรวณีย์  ศรีบุญ 

 ๓๒๖ นางสาวศรุดา  เข็มเจริญ 

 ๓๒๗ นางสาวศศิกานต์  บางสมบุญ 

 ๓๒๘ นางสาวศศิพร  สิงโตมาศ 

 ๓๒๙ นางสาวศุภกาญจน์  ตันตราภรณ์ 

 ๓๓๐ นางสาวสมรัตน์  สุขคะ 

 ๓๓๑ นางสาวสายสุนีย์  กุลธนพานิช 

 ๓๓๒ นางสาวสิรินาท  บางสมบุญ 

 ๓๓๓ นางสาวสิริลักษณ์  คล้ายสังข์ 

 ๓๓๔ นางสุจิตร  ไวยกิจ 

 ๓๓๕ นางสาวสุทิศา  ศุขโชติ 

 ๓๓๖ นางสาวสุนันท์  ทวีการไถ 

 ๓๓๗ นางสาวสุพรรณา  ลิ้มถาวรวงศ์ 

 ๓๓๘ นางสุภาพร  เขียวต่าย 

 ๓๓๙ นางสาวสุภาภรณ์  ภูมิประเสริฐโชค 

 ๓๔๐ นางสาวอภิรดี  ตะเคียนนุช 

 ๓๔๑ พันต ารวจตรีหญิง อรชุน   

  กนกทิพย์พรชัย 

 ๓๔๒ นางสาวอรทัย  ลีนะเปสนันท์ 

 ๓๔๓ นางสาวอรวรรณ  ศรีกัลยานุกูล 

 ๓๔๔ นางสาวอรอุษา  สงจันทร์ 

 ๓๔๕ นางสาวอรุณพัฒน์  ภักดีวงศ์ 

 ๓๔๖ นางอรุณี  ชุติวงศ์ 

 ๓๔๗ นางสาวอัจฉรา  ศรีฉ่ า 

 ๓๔๘ นางสาวอัมพิกา  มานะพงศ์ 

 ๓๔๙ นางสาวอุทัยวรรณ  สถานานนท์ 

 ๓๕๐ นางอุมาพร  วังค าแหง 

 ๓๕๑ นางสาวอุมาพร  ศิริพงศ์ 

 ๓๕๒ นางสาวอุรสา  เดียวอิศเรศ 

 ๓๕๓ นางสาวอุรสา  รัตนสมบัติ 

 ๓๕๔ นางสาวอุษณีษ์  ศรีไพบูลย์ 

ส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดิน 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายชัยวัฒน์  อนันตศานต์ 

 ๒ นายฐิติกร  พุทธมิลินประทีป 

 ๓ นายธนพล  โกมารกุล ณ นคร 

 ๔ นายธีระศักดิ์  วิริยะกมลพันธ์ 

 ๕ นายปรีชา  อิ่มสุวรรณ 

 ๖ นายพรชัย  จ ารูญพานิชย์กุล 

 ๗ นายวินัย  กลับประสิทธิ์ 

 ๘ นายสนิท  ชาวไทย 

 ๙ นายสมพล  สมเกียรติกุล 

 ๑๐ นายสุรพงศ์  ศิรินทราเวช 



 หน้า   ๓๓๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๑ นายเสริมพันธ์  นิลละออง 

 ๑๒ นายอดิศร  พัววรานุเคราะห์ 

 ๑๓ นางเกล็ดนที  มโนสันติ์ 

 ๑๔ นางสาวชัชพร  พินทุวัฒนะ 

 ๑๕ นางสาวถนอม  สุรวงศ์ตระกูล 

 ๑๖ นางทัศศิณา  ประไพพันธ์ 

 ๑๗ นางธันยรัตน์  โชควิริยากร 

 ๑๘ นางสาวปัทมาวรรณ  สุคันธเสวี 

 ๑๙ นางพจนีย์  มโนด ารงธรรม 

 ๒๐ นางสาวพศุตม์ณิชา  จ าปาเทศ 

 ๒๑ นางสาวศิวพร  รอดเปีย 

 ๒๒ นางสุพร  กลัดแพ 

 ๒๓ นางสาวอัจฉรา  แก้วรัตนปัทมา 

 ๒๔ นางสาวอัญชลี  เจริญทรัพย์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกนก  นมะหุต 

 ๒ นายกฤษฎา  สวนสมภาค 

 ๓ นายก้องเกียรติ  แก่นทิพย์ 

 ๔ นายคณพศ  หงสาวรางกูร 

 ๕ นายชูเกียรติ  ดินประภา 

 ๖ นายเชี่ยวชาญ  แพงขวา 

 ๗ นายดุสิต  ศิริสวัสดิ์ 

 ๘ นายเทอดพงษ์  พงษ์ศักดิ์ศรี 

 ๙ นายนเรฐ  จิตรชื่น 

 ๑๐ นายนิรันดร์  ลักขณาวรรณพร 

 ๑๑ นายบรรพต  มณีโชติ 

 ๑๒ นายบุญแท้  วงศ์กรนาวิน 

 ๑๓ นายประพนธ์  รักษ์เกลี้ยง 

 ๑๔ นายพิทยา  แก้วกียูร 

 ๑๕ นายพิมลศักดิ์  หมายดี 

 ๑๖ นายไพศาล  เรืองวิวัฒนโรจน์ 

 ๑๗ นายภูวดล  ภูบุญเติม 

 ๑๘ นายมนูญ  ดิสโร 

 ๑๙ นายมิตร  สุวรรณรัตน์ 

 ๒๐ นายวัฒนา  เฉลิมทิพย์ 

 ๒๑ นายวิชัย  แซ่หลี 

 ๒๒ นายวีระวัฒน์  ตันจินตนารัตน์ 

 ๒๓ นายวุฒิไกร  วงษ์กอบศิลป์ 

 ๒๔ นายศรีพงศ์  อุดมสินานนท์ 

 ๒๕ นายสมพร  ภูมี 

 ๒๖ นายสุกิจ  รัตนสิมานนท์ 

 ๒๗ นายสุทธิพงษ์  บุญนิธิ 

 ๒๘ นายเสรี  พวงมณี 

 ๒๙ นายแสวง  สิริเขมากร 

 ๓๐ นายอนิรุทธ์  สิงหศิริ 

 ๓๑ นายอรุณ  สังข์ทอง 

 ๓๒ นางสาวกัฑณา  ลิ่มชวลิต 

 ๓๓ นางสาวกัลปพฤกษ์  ทับสี 

 ๓๔ นางจารุณันท์  รชตเฉลิมโรจน์ 



 หน้า   ๓๓๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๕ นางจิตรา  เมฆาพงศ์พันธุ์ 

 ๓๖ นางจินตนา  หะรีเมา 

 ๓๗ นางสาวจิรารัตน์  ชาญยุทธ 

 ๓๘ นางสาวดารากร  ดวงฤทธิ์ 

 ๓๙ นางสาวตีรณัตน์  แซ่ตัน 

 ๔๐ นางสาวทัศนีย์  ศรีโสภา 

 ๔๑ นางนวจิตร  ประเสริฐโยธิน 

 ๔๒ นางนันทวัน  กิตติวัชราพงษ์ 

 ๔๓ นางสาวนันทวัน  จรรยาเสน 

 ๔๔ นางสาวบรรลูน  ศิริสิงห์สังชัย 

 ๔๕ นางปัณณพัฒน์  ณัฐพสิษฐ์ 

 ๔๖ นางพรทิพย์  ชุมวรฐายี 

 ๔๗ นางสาวพวงทิพย์  วัฒนรุ่งเรืองยศ 

 ๔๘ นางพชัรา  ลาภลือชัย 

 ๔๙ นางสาวพัชรี  ทองศรีพงษ์ 

 ๕๐ นางพิศมัย  วีระธรรมวิชญ์ 

 ๕๑ นางภัทรา  โชว์ศรี 

 ๕๒ นางสาวรัชนี  ชลนากิจกุล 

 ๕๓ นางเรณู  เงี้ยบงามศรี 

 ๕๔ นางสาวฤทัยชนก  สิทธิพันธ์ 

 ๕๕ นางสาววัฒนา  สาขากร 

 ๕๖ นางวารินทร์  ตุลาคุปต์ 

 ๕๗ นางสาววิภาศิริ  จันทนจุลกะ 

 ๕๘ นางสาวศรีไพร  ทองสินธุ์ 

 ๕๙ นางศรีสุดา  จันทพัฒน์ 

 ๖๐ นางสาวศิริธรณ์  เอกพันธ์ 

 ๖๑ นางศุภวรรณ  ชรินทร์ 

 ๖๒ นางสมบัติ  ไชยกุล 

 ๖๓ นางสาคร  ปกครอง 

 ๖๔ นางสาวสิริกาญจน์  การิกาญจน์ 

 ๖๕ นางสาวสุนีย์  ด่านชลวิจิตร 

 ๖๖ นางสาวสุพรรณี  อภิสิทธิ์สันติกุล 

 ๖๗ นางสุภมาศ  ศรีวิทิพย์ 

 ๖๘ นางสาวสุภัทรา  วงศ์สุวรรณกิต 

 ๖๙ นางอัญชรีย์  เทียมทินกฤต 

 ๗๐ นางสาวอาภรณ์  ข าแป้น 

 ๗๑ นางอุไร  สุติรัตนชัย 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายคมกริช  มณีวงศ์ 

 ๒ ว่าที่ร้อยตรี จุฑา  แก้วสีนวล 

 ๓ นายชวลิต  สุทธิญาณ 

 ๔ นายชูชาติ  วงษพันธ์ 

 ๕ นายณรงค์  ภาณุสุวัฒน์ 

 ๖ นายต้องจิตร  วงศ์ทองสงวน 

 ๗ นายทรงวิทย์  ศรีสุวัฒน์ 

 ๘ นายธวัชชัย  สุทธิจ านงค์ 

 ๙ นายนพวงศ์  สมจริง 

 ๑๐ นายนิพนธ์  ไกรประเวศ 



 หน้า   ๓๓๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๑ นายบรรจง  นิลสิทธิ์สถาพร 

 ๑๒ นายบุญทิน  อุดมบุตร 

 ๑๓ ว่าที่ร้อยเอก บุญมา  แก้วล้วน 

 ๑๔ นายบุญฤทธิ์  แผ้วสูงเนิน 

 ๑๕ นายประจวบ  นุเจิ้น 

 ๑๖ นายประวิทย์  ตันตราจินต์ 

 ๑๗ นายปริญญา  เพ็ญไพรัตน์กุล 

 ๑๘ นายพยุธ  นิรันรัตน์ 

 ๑๙ นายพิเชฐพงศ์  สว่างจันทร์ 

 ๒๐ นายพิรุณ  เฉลิมวัฒน์ 

 ๒๑ นายพิษณุวัชร์  วีระพงศ์เดช 

 ๒๒ นายภาณุวัฒน์  อ่อนวงษ์ 

 ๒๓ นายมณเฑียร  มณีเทศ 

 ๒๔ นายมานพ  บุญแก้ว 

 ๒๕ จ่าสิบเอก วราห์  จันทร์ทอง 

 ๒๖ นายวันชัย  บุญชู 

 ๒๗ นายวิชัย  เลาวะยานนท์ 

 ๒๘ นายวินัย  ประแจ 

 ๒๙ ว่าที่ร้อยโท วีรศักดิ์  หนวิชิต 

 ๓๐ นายวีระพงศ์  รอดรักขวัญ 

 ๓๑ นายศตบรรณ  พันธุวัน 

 ๓๒ นายสนั่น  คงแสง 

 ๓๓ นายสมศักดิ์  เอกปรีชากุล 

 ๓๔ นายสัญญา  โชติธนศักดิ์ 

 ๓๕ นายสายัณ  พันธุ์แพทย์ 

 ๓๖ นายสุขสันต์  พุ่มกุมาร 

 ๓๗ นายสุทธิ  สุนทรานุรักษ์ 

 ๓๘ นายสุรินทร์  แนมไสย 

 ๓๙ นายอมร  อินทวิเชียร 

 ๔๐ นายอลงกรณ์  กลิ่นหอม 

 ๔๑ นายอุทัย  รัตนวิเศษศรี 

 ๔๒ นางกชพร  เดชธนภัทร์กุล 

 ๔๓ นางสาวกนิฏฐา  ศิริวัฒนะตระกูล 

 ๔๔ นางกรรณาภรณ์  ด ารงค์กิจการ 

 ๔๕ นางกิจจา  อิศระภิญโญ 

 ๔๖ นางสาวกิดาการ  แสงวิทยานุกูล 

 ๔๗ นางสาวขนิษฐา  ทัศนาพิทักษ์ 

 ๔๘ นางจรรยา  เย้าดุสิต 

 ๔๙ นางสาวจริยาภรณ์  ตรัยพรจรัสศร 

 ๕๐ นางจิตติณา  ศิริวัชรกุล 

 ๕๑ นางสาวจิรพรรณ  รัตนะ 

 ๕๒ นางสาวจิรวรรณ  เกิดเรือง 

 ๕๓ นางสาวจุฑาทิพย์  สุปิติ 

 ๕๔ นางสาวจุฬารัตน์  รังสิรักษ์ 

 ๕๕ นางสาวฉลวยศรี  วิภูษาภรณ์ 

 ๕๖ นางสาวโชคนิธี  รอดอยู่สุข 

 ๕๗ นางสาวฐาปนีย์  ตั้งพัฒนาประดิษฐ์ 

 ๕๘ นางณิชกานต์  คุณอุดม 

 ๕๙ นางสาวถนอมใจ  ตีรวัฒนพงศ์ 

 ๖๐ นางสาวทัศนี  กลิ่นอังกาบ 



 หน้า   ๓๔๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๑ นางธนภร  จริยาปัญญาพร 

 ๖๒ นางนนทรัช  ทองสถิตย์ 

 ๖๓ นางสาวน้อมจิตร์  สังข์ด่านจาก 

 ๖๔ นางสาวนัดดา  เปลี่ยนศรี 

 ๖๕ นางสาวบุบผา  วิยะรัตน์ 

 ๖๖ นางเบญจพร  ยอดมงคล 

 ๖๗ นางปวันรัตน์  เวฬุวัสน์ 

 ๖๘ นางสาวปิยะวดี  โล่ห์วงศ์วัฒน 

 ๖๙ นางผกากรอง  เจริญนิตย์ 

 ๗๐ นางสาวพรกมล  พรหมเท้า 

 ๗๑ นางพรศิลป์  อนันตศานต์ 

 ๗๒ นางสาวพัชรา  พรหมบรรดาโชค 

 ๗๓ นางพิมพา  วภักดิ์เพชร 

 ๗๔ นางพิรัลชญา  ปุณญาอิสราภรณ์ 

 ๗๕ นางสาวพุทธชาด  ตันหยง 

 ๗๖ นางมณีรัตน์  ภาวศิลป์ 

 ๗๗ นางสาวมนัสนันท์  ปราบศากุน 

 ๗๘ นางสาวมะยุรีย์  จันทะมาตย์ 

 ๗๙ นางสาวมาลิกา  ปัญญา 

 ๘๐ นางเมธินี  ปาสิกเทพย์ 

 ๘๑ นางสาวรจนา  วุฒิวัย 

 ๘๒ นางรพิพรรณ  อ๊อตวงษ์ 

 ๘๓ นางรสสุคนธ์  เคนพะนาน 

 ๘๔ นางรัตติยา  บุญวัฒนานุสรณ์ 

 ๘๕ นางสาวลักขณา  กิตติอุดมเดช 

 ๘๖ นางลัลนันทน์  จินดามณี 

 ๘๗ นางวธูศิริ  วรสันต์ 

 ๘๘ นางสาววรรณทณา  โรจนะ 

 ๘๙ นางวรรณศรี  ฉิมพลีย์ 

 ๙๐ นางวรรณศรี  นมะหุต 

 ๙๑ นางสาววราภรณ์  จันทร์เลิศฤทธิ์ 

 ๙๒ นางสาววัฒนา  นรบุตร 

 ๙๓ นางสาววันเพ็ญ  เทศผล 

 ๙๔ นางสาววันวิสาข์  พวงมาลัย 

 ๙๕ นางสาววิมลวรรณ  ชื่นชม 

 ๙๖ นางสาววิไลวรรณ  พรหมอยู่ 

 ๙๗ นางสาววีรนุช  เขียวงามดี 

 ๙๘ นางศรีวรินทร์  สุรัติเมธาพันธุ์ 

 ๙๙ นางสาวศรีอ าพร  เสรีวัฒนา 

 ๑๐๐ นางสาวสมปอง  เรืองอ านาจ 

 ๑๐๑ นางสมพิศ  จันทรเมฆินทร์ 

 ๑๐๒ นางสรัญญา  พรศักดิ์กุล 

 ๑๐๓ นางสาวสายสมร  บุญแสง 

 ๑๐๔ นางสินีนาฏ  โกมารกุล ณ นคร 

 ๑๐๕ นางสาวสุเนตรนิษฐ์  สุนทโรทยาน 

 ๑๐๖ นางสาวสุภร  สุขะตุงคะ 

 ๑๐๗ นางสาวสุภาพ  ไชยเทพ 

 ๑๐๘ นางสุภาภรณ์  ดั่นคุ้ม 

 ๑๐๙ นางสุไลวรรณ์  เพียรเพิ่มภัทร 

 ๑๑๐ นางสาวสุวรรณ  กุลธนาภรณ์ 



 หน้า   ๓๔๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๑๑ นางสาวแสงทอง  ค าปันนา 

 ๑๑๒ นางอตินุช  เธียนชัยวัฒนา 

 ๑๑๓ นางสาวอัญชิสา  ร่มสายหยุด 

 ๑๑๔ นางอารีย์  เภรีก้องเกียรติ 

 ๑๑๕ นางสาวอารีย์  ฤทธิศร 

 ๑๑๖ นางอุบลวรรณ  รักษ์เกลี้ยง 

 ๑๑๗ นางอุบลศรี  กลิ่นหอม 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายกิตติ  ลิ้มพงษ์  ๒ นายธรรมนูญ  เรืองดิษฐ์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายชาตรี  ทองสาริ 

 ๒ นายธวัชชัย  ศิริสธนพันธ์ 

 ๓ นายนิวัติไชย  เกษมมงคล 

 ๔ นายบุญแสง  ชีระภากร 

 ๕ นายประจวบ  สวัสดิประสงค์ 

 ๖ นายพิเชฐ  พุ่มพันธ์ 

 ๗ นายพุทธา  ศรีค าภา 

 ๘ นายมนต์ชัย  วสุวัต 

 ๙ นายศาตปัญญ์  สีดานนท์ 

 ๑๐ นายสมบุญ  หาญเลิศฤทธิ์ 

 ๑๑ นายสมพล  กาญจนโสภณ 

 ๑๒ นายสุกิจ  บุญไชย 

 ๑๓ นายสุโข  อัศวสันติชัย 

 ๑๔ นายอุทิศ  บัวศรี 

 ๑๕ นางสาวชฎารัตน์  อนรรฆอร 

 ๑๖ นางสาวพัชรี  มีนสุข 

 ๑๗ นางสาวมาลัย  สุจิภิญโญ 

 ๑๘ นางรดา  สมบัติศิริ 

 ๑๙ นางสวรรยา  รัตนราช 

 ๒๐ นางแสงโสม  ปิ่นปัก 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกริชศักดิ์  ดิลกพรหิรัณย์ 

 ๒ นายจักรินทร์  ชุมจินดา 

 ๓ นายจ าเนียร  มูลสาร 

 ๔ นายชเนรินทร์  ดาทอง 

 ๕ นายณัฐวุฒ  ขมประเสริฐ 

 ๖ นายทนงศักดิ์  ม่วงมณี 

 ๗ นายธนกฤต  เลิศวิริยวรางกูร 

 ๘ นายนิติพันธุ์  ประจวบเหมาะ 

 ๙ นายนิติศักดิ์  วงษ์ศรี 

 ๑๐ นายประจักษ์  สุภาวรธรรม 



 หน้า   ๓๔๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๑ นายประทีป  คงสนิท 

 ๑๒ นายพงษ์ศักดิ์  โชติพงศ์ 

 ๑๓ นายพายัพ  คชพลายุกต์ 

 ๑๔ นายภิรมย์  สมร่าง 

 ๑๕ นายภูเทพ  ทวีโชติธนากุล 

 ๑๖ นายมงคล  มณีกิจ 

 ๑๗ นายมงคล  วุฒินิมิต 

 ๑๘ นายรุ่งนิรันดร์  สะพานทอง 

 ๑๙ นายวณิชย์  ศุภวณิชย์สกุล 

 ๒๐ นายวิโรจน์  ฆ้องวงศ์ 

 ๒๑ นายศรชัย  ชูวิเชียร 

 ๒๒ นายศรัทธา  กอบกุลบุญศิริ 

 ๒๓ นายสมยศ  กาสี 

 ๒๔ นายสุกฤษฎิ์  เทียงแก้ว 

 ๒๕ นายสุขสันต์  ประสาระเอ 

 ๒๖ นายสุทธิ  บุญมี 

 ๒๗ นายหิรัณย์เศรษฐ  เหยี่ยวประยูร 

 ๒๘ นายอนิวัต  โพธิ์ประเสริฐ 

 ๒๙ นางแก้วตา  ชัยมะโน 

 ๓๐ นางขวัญใจ  กลิ่นขจาย 

 ๓๑ นางจงกลณี  กมลวิเศษกุล 

 ๓๒ นางจุฑารัตน์  สุวารี 

 ๓๓ นางตรีนภา  คธาวุธ 

 ๓๔ นางสาวนภวรรณ  ชลพินทุ์วิสุทธิ์ 

 ๓๕ นางสาวประสพสุข  ทรงผาสุก 

 ๓๖ นางสาวพรพรรณ  ยุทธ์รัตนา 

 ๓๗ นางภสมณฑ์  กมลวานนท์ 

 ๓๘ นางสาวมิรินทร์รัช  ชิตถุง 

 ๓๙ นางสาวลลิตา  โภชนพันธ์ 

 ๔๐ นางสาววรรณา  ไขประภาย 

 ๔๑ นางวาธินี  สุริยวรรณ 

 ๔๒ นางสาววิศรา  รัตนสมัย 

 ๔๓ นางศิรินุช  ศิริสธนพันธ์ 

 ๔๔ นางสายทิพย์  แตงเอี่ยม 

 ๔๕ นางสาวสุชาวลี  คุ้มพงษ์พันธ์ 

 ๔๖ นางสาวสุนันทา  จ าปาเงิน 

 ๔๗ นางสาวเสริมศรี  บุญคง 

 ๔๘ นางอนงค์  เกตุตรีกร 

 ๔๙ นางสาวอัญชลี  ตีระกิตติธนา 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกันต์ดนัยวัชร์  โสมสง 

 ๒ นายกันตพัฒน์  ธนศิระเศรษฐ์ 

 ๓ นายกิตติศักดิ์  พิมสาร 

 ๔ นายกุล  ภาคเดียว 

 ๕ นายเกียรติศักดิ์  พุฒพันธุ์ 

 ๖ นายคมสันต์  จันทร์รอด 

 ๗ นายจักรกฤช  ตันเลิศ 

 ๘ นายจิรันธนิน  กีรติกิตติพัฒน์ 



 หน้า   ๓๔๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๙ นายฉัตรชัย  วีระเชวงกุล 

 ๑๐ นายไชยยันต์  ลิ้มกาญจนาพันธุ์ 

 ๑๑ นายเทวฤทธิ์  ผกาแก้ว 

 ๑๒ นายธนบูลย์  พร้อมสัมพันธ์ 

 ๑๓ นายธนะ  อาษาวุธ 

 ๑๔ นายธีรพงศ์  ยอดกุล 

 ๑๕ นายธีรัตน์  บางเพ็ชร 

 ๑๖ นายนพพร  ขุนทะ 

 ๑๗ นายนิรันดร  ศรีภักดี 

 ๑๘ นายเนติพล  ชุมยวง 

 ๑๙ นายบดินทร์  กรีธาธร 

 ๒๐ นายบัณฑิต  คณะสุวรรณ์ 

 ๒๑ นายประกอบ  มั่งคั่ง 

 ๒๒ นายปริญญา  วิกุลศิริรัตน์ 

 ๒๓ นายปรีชา  ยาศรี 

 ๒๔ นายเปรมจิต  แจ่มใสดี 

 ๒๕ นายพัฒนพงศ์  จันทร์เพ็ชรพูล 

 ๒๖ นายพิเชฐ  พิมพา 

 ๒๗ นายพิเชษฐ์  เงินสว่าง 

 ๒๘ นายพิทักษ์พงศ์  อุปฐาก 

 ๒๙ นายพิพัฒน์  พึ่งพาพงศ์ 

 ๓๐ นายพิศิษฐ์  พัฒนกิจจ ารูญ 

 ๓๑ นายมงคล  ศรีสว่าง 

 ๓๒ นายยุทธกร  ช่อไม้ทอง 

 ๓๓ นายยุทธพงศ์  ทรวงแสวง 

 ๓๔ นายราม  วสุธนภิญโญ 

 ๓๕ นายวราพงษ์  อินต๊ะโมงค์ 

 ๓๖ นายวิศิษย์  ตันอารีย์ 

 ๓๗ นายศรัณ  อภิสิทธิเวช 

 ๓๘ นายศราวุธ  เกลี้ยงเกลา 

 ๓๙ นายศักดิ์ชัย  จันทร์แสงวัฒนา 

 ๔๐ พันต ารวจโท ศิระปรุฬห์  ปวเรศจิรวงศ์ 

 ๔๑ นายสนธยา  ยาพิณ 

 ๔๒ นายสมชาย  ยิ้มแฉล้ม 

 ๔๓ นายสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์ 

 ๔๔ นายส านาน  มีศิริ 

 ๔๕ นายสุทธิ  กลีบสัตบุตร 

 ๔๖ นายสุพจน์  ศรีงามเมือง 

 ๔๗ นายสุวัฒน์  เสาวรัญ 

 ๔๘ นายเสกสรรณ์  สมมาตย์ 

 ๔๙ นายหิรัญ  ไชยกันยา 

 ๕๐ นายอดุลย์  วันดี 

 ๕๑ นายอนุชา  พึ่งบุญศรี 

 ๕๒ นายอนุสรณ์  พจมานวิมล 

 ๕๓ นายอภิชาติ  ปุณยธัญพงศ์ 

 ๕๔ นายอภินันท์  เรืองประเภท 

 ๕๕ นายอภินันท์  ศิวิโรจน์ 

 ๕๖ พลต ารวจตรี อรุณ  อมรวิริยะกุล 

 ๕๗ นายอัคร์วิชย์  สุวพานิช 

 ๕๘ นายอิศรพงษ์  อิศรพันธุ์ 



 หน้า   ๓๔๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
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 ๕๙ นายเอกอุดม  สูหา 

 ๖๐ นางสาวกชนนท์  สุขแก้ว 

 ๖๑ นางกัญณภัทร  ทาศิริ 

 ๖๒ นางสาวกาญจนา  ค าสุวรรณ 

 ๖๓ นางสาวกิ่งแก้ว  พลอาสา 

 ๖๔ นางจันทน์ทิพย์  อนุกูล 

 ๖๕ นางสาวจันทร์ตรี  กรผึ้ง 

 ๖๖ นางสาวจันทิรา  พัฒนากรสิตานนท์ 

 ๖๗ นางสาวจารุณี  ชูโชค 

 ๖๘ นางสาวจินตนา  จุ้ยสุขะ 

 ๖๙ นางสาวจิราพร  บุรินทรวานิช 

 ๗๐ นางสาวจุฑานันท์  เทศทวี 

 ๗๑ นางสาวจุฑารัตน์  เหลืองเพิ่มสกุล 

 ๗๒ นางชุมแสง  สาริมาน 

 ๗๓ นางฐิติพร  สุวรรณกลาง 

 ๗๔ นางฐิติวรดา  ประดิษฐเพชร 

 ๗๕ นางณพัชชนันท์  ทองสุข 

 ๗๖ นางณัฐธยาน์  พูลสวัสดิ์ 

 ๗๗ นางสาวดวงกมล  เจริญรุกข์ วงษ์สวัสดิ์ 

 ๗๘ นางดารณี  ธรเสนา 

 ๗๙ นางสาวธัญญาภรณ์  จันทร์สว่าง 

 ๘๐ นางสาวนภมณ  พรแก้ว 

 ๘๑ นางสาวนันท์นภัส  สืบสัมพันธ์ 

 ๘๒ นางสาวนิตยา  เจริญทรัพย์ 

 ๘๓ นางนิตรา  เพ่ิมทรัพย์ ลิ้มกาญจนาพันธุ์ 

 ๘๔ นางสาวนิรมล  เลิศวุฒิ 

 ๘๕ นางสาวนุชจรินทร์  อินประถม 

 ๘๖ นางสาวบุญเรือน  จิระธนวิทย ์

 ๘๗ นางสาวบุษกร  ชะนา 

 ๘๘ นางปวันรดา  บวรสาโชติ 

 ๘๙ นางสาวปัทมา  สุวรรณาภรณ์ 

 ๙๐ นางสาวปิยะฉัตร  พ่วงพงษ์ 

 ๙๑ นางสาวพรรณวิภา  พินธุประดิษฐกร 

 ๙๒ นางสาวพันธรัตน์  คุ้มแว่น 

 ๙๓ นางสาวพิศมัย  รักษาพล 

 ๙๔ นางสาวพูนศรี  พงศ์เพชรดิถ 

 ๙๕ นางสาวเพ็ญรัตน์  บัวเนี่ยว 

 ๙๖ นางภัทริยา  เมฆวณิชย์ 

 ๙๗ นางรัตน์ติยา  ตรีกิตติบุตร 

 ๙๘ นางสาวลัดดา  เดือนสว่าง 

 ๙๙ นางสาววันวรา  ศิลปวิลาวัณย์ 

 ๑๐๐ นางสาววิชญา  นพชินวงศ์ 

 ๑๐๑ นางสาวศศิชา  แตงตาด 

 ๑๐๒ นางสาวศุภพร  จันทวังโส 

 ๑๐๓ นางสาวศุภาลักษณ์  จิรักษา 

 ๑๐๔ นางสมคิด  เจริญสุข 

 ๑๐๕ นางสาวสุดใจ  ไข่เสน 

 ๑๐๖ นางสาวสุนิสา  แสงทอง 

 ๑๐๗ นางสุปรียา  บุญสนิท 

 ๑๐๘ นางเสาวนีย์  พรอุปถัมภ์ 



 หน้า   ๓๔๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๐๙ นางสาวเสาวนีย์  มัชฌิมวงศ์ 

 ๑๑๐ นางสาวอภิสร์ญา  พัดเกร็ด 

 ๑๑๑ นางสาวอรทัย  พิบูลอาลักษณ์ 

 ๑๑๒ นางสาวอ ามร  สภาพันธ์ 

 ๑๑๓ นางอุษา  จิตอารีย์ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายโสพล  จริงจิตร  ๒ นางภิรมย์  ศรีประเสริฐ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายบุญเกื้อ  สมนึก 

 ๒ นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์ 

 ๓ นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายคมสรรค์  เมธีกุล 

 ๒ นายชนินทร์  เกตุปราชญ์ 

 ๓ นายพราหมณ์  นิยะบุตร 

 ๔ นายภูวดล  วีรเวชพิสัย 

 ๕ นายวิจิตร  ริญญา 

 ๖ นางสาวเกศริน  เตียวสกุล 

 ๗ นางจันทกานติ์  จตุรพาณิชย์  

  กตุปราชญ์ 

 ๘ นางสาวชุลีพร  เดชข า 

 ๙ นางสาวณิรมณ  เชื้อไทย 

 ๑๐ นางนภัทร  รัชตะวรรณ 

 ๑๑ นางพรสุรีย์  พลสมบัติ 

 ๑๒ นางสาววัลลภา  ศารทประภา 

 ๑๓ นางหรรษา  บุญรัตน์ 

 ๑๔ นางสาวอนุทิน  จิตตะสิริ 

 ๑๕ นางสาวอังคณา  สังข์ทอง 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายนรอรรจน์  สุนทรพุกก์ 

 ๒ นายภาณุพันธ์  สมสกุล 

 ๓ นายภาณุวัฒน์  ทองสุข 

 ๔ นายวรพจน์  พวงสุวรรณ 

 ๕ นางสาวจิราภรณ์  ทองค าวัฒนะ 

 ๖ นางสาวนงเยาว์  อบสุวรรณ 

 ๗ นางสาวเบ็ญจวรรณ  อนุรักษ์รัชดา 

 ๘ นางสาวปียนุช  ฐิติพัฒนะ 



 หน้า   ๓๔๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายสิทธิพร  เศาภายน 

 ๒ นายสุทธิรักษ์  ทรงศิวิไล 

 ๓ นางพรทิภา  ไสวสุวรรณวงศ์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายบุญเสริม  นาคสาร  ๒ นายสมฤทธิ์  ไชยวงค์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายเฉลิมวุฒิ  รัตนารังสรรค์ 

 ๒ ว่าที่เรือตรี ดิเรก  สุขสว่าง 

 ๓ นายธนวินท์  ณ เชียงใหม่ 

 ๔ นายบท  นามบุตร 

 ๕ นายอดิเทพ  อุยยะพัฒน์ 

 ๖ นางพรพิมล  นิลทจันทร์ 

 ๗ นางสาวสาวิตรี  อมรตานนท์ 

 ๘ นางสาวสุวัชรี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายสมพงษ์  กลีบสวัสดิ์ 

 ๒ นางสาวณิชาภา  ภูมินายก 

 ๓ นางสาวธาริณี  มณีรอด 

 ๔ นางสาวปิยดา  บุญเรืองขาว 

 ๕ นางพรพิไล  เดี่ยววาณิชย์ 

 ๖ นางสาวร่มปรางค์  สวมประค า 

 ๗ นางสาววรรัตน์  ศรีสิยวรรณ 

 ๘ นางสาวสิริยา  หอมสุวรรณ 

 ๙ นางอัจฉราพร  นาคสาร 

ส านักงานศาลยุตธิรรม 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายกริชชัย  เชื้อชมภู 

 ๒ นายกฤตย  หงษ์สัมฤทธิ์ 

 ๓ นายกฤษฏิ์ภีมพศ  ตีระรัตน์ 

 ๔ นายกฤษณพล  ณ ถลาง 

 ๕ นายกฤษดา  ทุ่งโชคชัย 

 ๖ นายกฤษดา  ภูวรักษ์ 

 ๗ นายกลอน  รักษา 

 ๘ นายก าพล  รุ่งรัตน์ 

 ๙ นายกิตติ  บุญธรรม 

 ๑๐ นายกิตติกร  กิตติพานประยูร 



 หน้า   ๓๔๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๑ นายกิตติพงศ์  ทองปุย 

 ๑๒ นายกิตติพงษ์  กลิ่นขจร 

 ๑๓ นายกิตติพงษ์  ฐาปนพันธ์นิติกุล 

 ๑๔ นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร 

 ๑๕ นายกิตติศักดิ์  ธรรม์ญาณเนตร์ 

 ๑๖ นายกิตติศักดิ์  สนธิเณร 

 ๑๗ นายกีรติ  กีรติยุติ 

 ๑๘ นายเกริกเกียรติ  พุทธสถิตย์ 

 ๑๙ นายเกรียงไกร  จรรยามั่น 

 ๒๐ นายเกรียงไกร  ศรีสังข์ 

 ๒๑ นายเกรียงศักดิ์  ผ่องโสภณ 

 ๒๒ นายไกษร  ไชยวงษ์ 

 ๒๓ นายคเณศ  ล้วนประพันธ์ 

 ๒๔ นายคมวัชร  เอี้ยงอ่อง 

 ๒๕ นายคมสัณห์  รางชางกูร 

 ๒๖ นายคมสัน  ภูมิภัคเมธากุล 

 ๒๗ นายครรชิต  ปังคานนท์ 

 ๒๘ นายคันฉัตร  พลรัตน์ 

 ๒๙ นายเคารพ  คุณธรณ์ 

 ๓๐ นายจงจิต  เพชรจันทร์กัน 

 ๓๑ นายจรัล  เตชะวิจิตรา 

 ๓๒ นายจักรพงศ์  นรแมนสรวง 

 ๓๓ นายจักรพรรดิ์  ไชยพรรค 

 ๓๔ นายจักรวาล  ทนกล้า 

 ๓๕ นายจารุ  จริยาวุฒิกุล 

 ๓๖ นายจ านงค์  ไกลพาล 

 ๓๗ นายจิรภัทร  จันทรา 

 ๓๘ นายจิรวัฒน์  จันทร์แรม 

 ๓๙ นายจีระพงศ์  เกล็ดเครือมาศ 

 ๔๐ นายจีระวงศ์  เชาวน์วรนันท์ 

 ๔๑ นายจุมพล  เชาวลิต 

 ๔๒ นายจุมพล  รัตธนภาส 

 ๔๓ นายจุฬา  อินอิว 

 ๔๔ นายเจดีย์  เอี่ยมศรีปลั่ง 

 ๔๕ นายเจตน์  คุ้มคงอมร 

 ๔๖ นายเจตน์พัฒน์  วารีเจริญชัย 

 ๔๗ นายเจริญชัย  ตรีวัฒนาวงศ์ 

 ๔๘ นายเจริญชัย  อัศวพิริยอนันต์ 

 ๔๙ นายเฉลิมธันว์  สุขะปุณณพันธ์ 

 ๕๐ นายชกูล  โตอ่อน 

 ๕๑ นายชมเชษฐ์  จรัสกร 

 ๕๒ นายชยกมล  เกษมสันต์ ณ อยุธยา 

 ๕๓ นายชวพันธุ์  สิทธิวัจน์ 

 ๕๔ นายชัชวาลย์  กันฉาย 

 ๕๕ นายชัยชะรัตน์  ชูแก้ว 

 ๕๖ นายชัยพร  วัฒนสุทธิ 

 ๕๗ นายชัยรักษ์  จยาวรรณ 

 ๕๘ นายชัยรัตน์  จันทะอุ่มเหม้า 

 ๕๙ นายชัยรัตน์  ชีวะเศรษฐธรรม 

 ๖๐ นายชัยรัตน์  ชุมพล 



 หน้า   ๓๔๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๑ นายชัยรัตน์  ปิยะพลากร 

 ๖๒ นายชัยวัฒน์  เตชะภาสรนันทน์ 

 ๖๓ นายชัยศักดิ์  คงฤทธิ์ 

 ๖๔ นายชาญคณิต  ตันพิริยะกุล 

 ๖๕ นายชาญชัย  กุประดิษฐ์ 

 ๖๖ นายชาญชัย  สุนทรส 

 ๖๗ นายชาญพงศ์สัณห์  จันทร์ดอก 

 ๖๘ นายชาตรี  รักข์กฤตยา 

 ๖๙ นายชาติชาย  สุขไสย 

 ๗๐ นายช านาญ  สายสีทอง 

 ๗๑ นายชุมพล  ไชยชมภู 

 ๗๒ นายชูชัย  สุทธิสว่างวงศ์ 

 ๗๓ นายชูชาติ  เทพวีระ 

 ๗๔ นายชูวงศา  ประดับสุข 

 ๗๕ นายเชาวน์  ถวัลย์ธัญญา 

 ๗๖ นายไชยรัตน์  บุตรแพ 

 ๗๗ นายฐิตชัย  มุ่งสันติ 

 ๗๘ นายณเดชก์  พิทยานิยม 

 ๗๙ นายณภัทร  คุ้มตลอด 

 ๘๐ นายณรงค์  กอนดี 

 ๘๑ นายณรงค์  ซึงถาวร 

 ๘๒ นายณรงค์  พรหมอยู่ 

 ๘๓ นายณรงค์  สมานเดชา 

 ๘๔ นายณรงค์ทัต  แจ่มจรรยา 

 ๘๕ นายณัฐกิตติ์  มฤคินทร์ 

 ๘๖ นายณัฐนันท์  ดุจด าเกิง 

 ๘๗ นายณัฐปกรณ์  พิชญปัญญาธรรม 

 ๘๘ นายณัฐพงษ์  โต๊ะทอง 

 ๘๙ นายณัฐสันต์  บุญยัง 

 ๙๐ นายณัทกร  ธรรมาวุฒิกุล 

 ๙๑ นายดวงแก้ว  เทียนกระจ่าง 

 ๙๒ นายเด่นชัย  ศรีจุลฮาต 

 ๙๓ นายตระการ  สุรมณี 

 ๙๔ นายตรัสร์  บวรวัฒนานนท์ 

 ๙๕ นายไตรรัตน์  เกื้อสกุล 

 ๙๖ นายถาวร  เศษมะพล 

 ๙๗ นายถิรายุ  สุวรรณรัตน์ 

 ๙๘ นายทรงชัย  รัตนปริญญานนท์ 

 ๙๙ นายทรงพล  กาญจนสิน 

 ๑๐๐ นายทรงพล  อยู่ส าราญ 

 ๑๐๑ นายทรงฤทธิ์  พินิจการวัฒน์กุล 

 ๑๐๒ นายทรงฤทธิ์  โพธิ์ศรี 

 ๑๐๓ นายทวีเกียรติ  ดุริยะประพันธ์ 

 ๑๐๔ นายทวีศักดิ์  ไกรยา 

 ๑๐๕ นายทวีศักดิ์  ทัศนชัยสิทธิ์ 

 ๑๐๖ นายทวีศักดิ์  นคนันท์ 

 ๑๐๗ นายทศพรรณ  คงเพียรธรรม 

 ๑๐๘ นายทศพล  สุขใจ 

 ๑๐๙ นายทานนท์  สันติพิทักษ์ 

 ๑๑๐ นายทินกร  พูนเม็ง 



 หน้า   ๓๔๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๑๑ นายทิวากร  พนาวัลย์สมบัติ 

 ๑๑๒ นายเทพประสิทธิ์  ตุลากัน 

 ๑๑๓ นายเทพฤทธิ์  เอกสิริกุลวัฒน์ 

 ๑๑๔ นายเทอดชัย  ธนะพงศ์พร 

 ๑๑๕ นายเทิดทูล  ภาสะฐิติ 

 ๑๑๖ นายธนโชติ  แย้มยิ่งยง 

 ๑๑๗ นายธนทร  ผดุงธิติฐ์ 

 ๑๑๘ นายธนทัต  แท่งทอง 

 ๑๑๙ นายธนวิทย์  ข าศรี 

 ๑๒๐ นายธนศักดิ์  ใจหาญ 

 ๑๒๑ นายธนเสฏฐ์  ฤทธิธาดาชินพงศ์ 

 ๑๒๒ นายธเนศ  ชาลี 

 ๑๒๓ นายธเนศ  ตันวิรัช 

 ๑๒๔ นายธรรมปรมัตถ์  ภูสีน้อยปริตร 

 ๑๒๕ นายธวัชชัย  พานิชย์สกุลชัย 

 ๑๒๖ นายธวัชชัย  แสงอรุณ 

 ๑๒๗ นายธัญญวรรตร์  วงศ์รัตน์ 

 ๑๒๘ นายธิติพันธ์  ฉายบาง 

 ๑๒๙ นายธีรธร  จุฑาทิพย์ชาติกุล 

 ๑๓๐ นายธีรพงศ์  วงศ์สวัสดิ์ 

 ๑๓๑ นายธีร์รัฐ  บุนนาค 

 ๑๓๒ นายธีรวรรธน์  บั้งทอง 

 ๑๓๓ นายธีรวัฒน์  กล้าการรบ 

 ๑๓๔ นายธีรวิชช์  ควรเสรี 

 ๑๓๕ นายธีรศักดิ์  คงเทพ 

 ๑๓๖ นายธีระชัย  กระแสทรง 

 ๑๓๗ นายนคร  ธีรฉัตรวัฒน์ 

 ๑๓๘ นายนทดล  กิติกัมรา 

 ๑๓๙ นายนที  พิบูลย์วรกุล 

 ๑๔๐ นายนนท์  ทันตพงษ์ 

 ๑๔๑ นายนพรัตน์  บุญจร 

 ๑๔๒ นายนพรัตน์  รุพันธ์ 

 ๑๔๓ นายนรนาถ  เผื่อนโภคา 

 ๑๔๔ นายนรินทร์  เนื่องจ านงค์ 

 ๑๔๕ นายนัฐวุฒิ  มหาเจริญสิริ 

 ๑๔๖ นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์ 

 ๑๔๗ นายนิพันธ์  อักษรกาญจน์ 

 ๑๔๘ นายบรรเลง  แก่นยะกูล 

 ๑๔๙ นายบัณฑิต  ถึงลาภ 

 ๑๕๐ นายบัณฑิต  มุ่งปั่นกลาง 

 ๑๕๑ นายบัว  แก้วจิตร 

 ๑๕๒ นายบุญชัย  คงทรัพย์สินสิริ 

 ๑๕๓ นายบุญชัย  ภูรีเสถียร 

 ๑๕๔ นายบุญท า  รุ่งเรือง 

 ๑๕๕ นายบุญธรรม  วิเศษลา 

 ๑๕๖ นายบุญเลิศ  ศิลปกิจวงษ์กุล 

 ๑๕๗ นายปกครอง  เปรมดิษฐกุล 

 ๑๕๘ นายปกรณ์  ประเสริฐศักดิ์ 

 ๑๕๙ นายปฐม  สมบูรณ์ 

 ๑๖๐ นายปณัฐ  สมบูรณสิน 



 หน้า   ๓๕๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๖๑ นายปรเมศร  บัณฑราภิวัฒน์ 

 ๑๖๒ นายประทักษ์ชัย  ธนฉายสวัสดิ์ 

 ๑๖๓ นายประพันธ์  กลีบบัว 

 ๑๖๔ นายประพันธ์  กิ่งพุทธพงษ์ 

 ๑๖๕ นายประภาส  สุขศิริ 

 ๑๖๖ นายประยงค์  ศรีมันตะ 

 ๑๖๗ นายประยุทธ  ไชยพิณ 

 ๑๖๘ นายประสงค์  ชุ่มจิตร 

 ๑๖๙ นายประสิทธิ์  ขวัญแก้ว 

 ๑๗๐ นายประสิทธิ์  ดวงตะวงษ์ 

 ๑๗๑ นายประเสริฐ  เชิดทวีทรัพย์ 

 ๑๗๒ นายประเสริฐ  เผือดโพธิ์ 

 ๑๗๓ นายประเสริฐ  โหล่วประดิษฐ์ 

 ๑๗๔ นายปราโมทย์  ฉิมพินิจ 

 ๑๗๕ นายปราโมทย์  ศรีสุข 

 ๑๗๖ นายปริญญา  ปานเพชร 

 ๑๗๗ นายปริญญา  วิชาโคตร 

 ๑๗๘ นายปริญญา  สิตะโปสะ 

 ๑๗๙ นายปริวรรธน์  ธีรอัญชลียศ 

 ๑๘๐ นายปรีชา  ชูรังสฤษฎ์ิ 

 ๑๘๑ นายปรีชา  ปีติโกศล 

 ๑๘๒ นายปรีชา  พรหมเพชร 

 ๑๘๓ นายปรีชา  พวงสมบัติ 

 ๑๘๔ นายปรีชา  พันธไชย 

 ๑๘๕ นายปัญจพล  เสน่ห์สังคม 

 ๑๘๖ นายปิยพงศ์  คงวัฒนานนท์ 

 ๑๘๗ นายเผ่าพันธ์  ชอบน้ าตาล 

 ๑๘๘ นายพจวิน  สิทธิ์สงวน 

 ๑๘๙ นายพรชัย  หวังประเสริฐกุล 

 ๑๙๐ นายพรณรงค์  ศรีตระกูล 

 ๑๙๑ นายพรเทพ  ชาญกิจการยนต์ 

 ๑๙๒ นายพรเทพ  พิศาลเมธี 

 ๑๙๓ นายพรเทพ  รัศมี 

 ๑๙๔ นายพรพล  เลาวกุล 

 ๑๙๕ นายพลจักร์  คงน้อย 

 ๑๙๖ นายพลพัฒน์  ศรศักดา 

 ๑๙๗ นายพัฐวิศ  สังข์วงษา 

 ๑๙๘ นายพัฒนา  วงษ์เมตตา 

 ๑๙๙ นายพัลลอง  มั่นดี 

 ๒๐๐ นายพายัพ  สนองไทย 

 ๒๐๑ นายพิชิต  รงคพิชญ์ 

 ๒๐๒ นายพิเชฐ  ทองช่วย 

 ๒๐๓ นายพิทักฐ์  รัตนเดชากร 

 ๒๐๔ นายพิทักษ์  พันธุ์วัฒนะสิงห์ 

 ๒๐๕ นายพิพัฒน์  แก้วอ าไพ 

 ๒๐๖ นายพิพัฒน์  เจริญวัฒนา 

 ๒๐๗ นายพิมุข  เพชรชัด 

 ๒๐๘ นายพิสิทธิ์  ฉายะไพสิฐพร 

 ๒๐๙ นายพูนพล  ชมศร 

 ๒๑๐ นายเพชร  ทองเยิ้น 



 หน้า   ๓๕๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๑๑ นายโพธิ์โพยม  มนพลับ 

 ๒๑๒ นายไพฑูรย์  วรสถิตย์ 

 ๒๑๓ นายไพฑูรย์  อุ้ยมาก 

 ๒๑๔ นายไพบูลย์  จันทร์ประสิทธิ์ 

 ๒๑๕ นายไพบูลย์  นิลรัตนโกศล 

 ๒๑๖ นายไพบูลย์  ผดุงสงฆ์ 

 ๒๑๗ นายไพโรจน์  สังข์น้อย 

 ๒๑๘ นายไพโรจน์  อุชชิน 

 ๒๑๙ นายภัทรภณ  ขวัญเมือง 

 ๒๒๐ นายภาคภูมิ  ปิยะตระภูมิ 

 ๒๒๑ นายมนต์ชัย  สิรินิจศรีวงศ์ 

 ๒๒๒ นายมนัญชัย  วรรณิกเวช 

 ๒๒๓ นายมหาชัย  ศรีทองกลาง 

 ๒๒๔ นายมานพ  จรัสจรรยาวงศ์ 

 ๒๒๕ นายมานพ  เนตรภู่ 

 ๒๒๖ นายมานะ  ไชยันโต 

 ๒๒๗ นายมารุต  เป้าประยูร 

 ๒๒๘ นายมุนี  คล้ายสังข์ 

 ๒๒๙ นายเมธี  เลขานุกิจ 

 ๒๓๐ นายยอดชาย  ชอบทางศิลป์ 

 ๒๓๑ นายย่ิงยศ  ตันอรชร 

 ๒๓๒ นายยุทธศักดิ์  กรกิจโสภณ 

 ๒๓๓ นายรักกิจ  วิริยะประเสริฐ 

 ๒๓๔ นายรัฐวิชญ์  อริยพัชญ์พล 

 ๒๓๕ นายราชัญ  กวีกุล 

 ๒๓๖ นายรุ่งอรุณ  ชนะวีรวรรณ 

 ๒๓๗ นายเรวัติ  จุลชาตินันท์ 

 ๒๓๘ นายเริงชัย  ลิ้มภักดี 

 ๒๓๙ นายลือเดช  ทับทิมพรรณ์ 

 ๒๔๐ นายวชิรวิทย์  พันธุ์สวัสดิ์ 

 ๒๔๑ นายวรกฤต  วรรณรัตน์ 

 ๒๔๒ นายวรชัย  ธัญญรังสี 

 ๒๔๓ นายวรพจน์  เวียงจันทร์ 

 ๒๔๔ นายวรรณรัตน์  ชลวิชิต 

 ๒๔๕ นายวรวัฒน์  กุสลางกูรวัฒน์ 

 ๒๔๖ นายวรวิทย์  ทองมาลา 

 ๒๔๗ นายวรัญญู  แสงศิริ 

 ๒๔๘ นายวราวุธ  พลอยเจริญวงศ์ 

 ๒๔๙ นายวสันต์  ศรีอันประเสริฐ 

 ๒๕๐ นายวสันต์  เสี่ยงบุญ 

 ๒๕๑ นายวัชระ  สุวรรณลิขิต 

 ๒๕๒ นายวัชรินทร์  ภู่นริศ 

 ๒๕๓ นายวัชรินทร์  ฤชุโรจน์ 

 ๒๕๔ นายวัฒนพล  ไชยมณี 

 ๒๕๕ นายวัฒนศักดิ์  ผิวขาว 

 ๒๕๖ นายวัฒนา  อรรถารส 

 ๒๕๗ นายวันชัย  แก้วพรหม 

 ๒๕๘ นายวันชัย  รัตนสุรการย์ 

 ๒๕๙ นายวิชล  วิมุตติสุข 

 ๒๖๐ นายวิชัย  ลีลาสวัสดิ์ 



 หน้า   ๓๕๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๖๑ นายวิชา  ใจจันทร์เดือน 

 ๒๖๒ นายวิชาญ  ศรีสิงห์ 

 ๒๖๓ นายวิเชษฐ  อุ่นอ านวยสุข 

 ๒๖๔ นายวิญญู  พิชัย 

 ๒๖๕ นายวิฑูร  วิมลเศรษฐ 

 ๒๖๖ นายวิฑูรย์  ชุนชาติประเสริฐ 

 ๒๖๗ นายวิทยา  จันทร์ชื่น 

 ๒๖๘ นายวิทยา  วิมลสุรนาถ 

 ๒๖๙ นายวิพัศวัชร  พ่ึงชลารักษ์ 

 ๒๗๐ นายวิรัตน์  ช านาญการ 

 ๒๗๑ นายวิริยะ  ภูมิจ านงค์ 

 ๒๗๒ นายวิริยะ  วัชรนพวิภา 

 ๒๗๓ นายวิสุทธิ์  จินดาด ารงเวช 

 ๒๗๔ นายวิสูตร  มานะพิทักษ์ 

 ๒๗๕ นายวีระ  มหธรรม 

 ๒๗๖ นายวีระเวช  ลีฬหะบ ารุง 

 ๒๗๗ นายวีรัช  วรรธนะวงษา 

 ๒๗๘ นายวุฒิเกียรติ  กิติคุณไพโรจน์ 

 ๒๗๙ นายวุฒิพงษ์  แจ่มกระจาย 

 ๒๘๐ นายเวทย์  พัฒนชัยวงษ์คูณ 

 ๒๘๑ นายศรจิตร  สอนศรี 

 ๒๘๒ นายศรัณย์  ดุลยมาศ 

 ๒๘๓ นายศักดา  วัตตธรรม 

 ๒๘๔ นายศักดิ์เทวินทร์  โมราชาติ 

 ๒๘๕ นายศักดิ์สิทธิ์  สุขสาคร 

 ๒๘๖ นายศิรวรรธน์  คูตระกูล 

 ๒๘๗ นายศิระ  โกสิยารักษ์ 

 ๒๘๘ นายศิริชัย  สุวรรณแสน 

 ๒๘๙ นายศุภกร  สันฐาน 

 ๒๙๐ นายศุภชัย  เกียรติเฉลิมพร 

 ๒๙๑ นายสญชัย  กีรติกฤติยานนท์ 

 ๒๙๒ นายสถาบัน  บุญเติม 

 ๒๙๓ นายสถาพร  จันทร์ประเสริฐ 

 ๒๙๔ นายสนั่น  สร้อยผา 

 ๒๙๕ นายสมเกียรติ  ฑีฆาอุตมากร 

 ๒๙๖ นายสมเกียรติ  รัศมีภูผา 

 ๒๙๗ นายสมควร  รักพินิจ 

 ๒๙๘ นายสมคะเน  แสงสว่าง 

 ๒๙๙ นายสมคิด  ใจกระเสน 

 ๓๐๐ นายสมคิด  บุญวัฒน์ 

 ๓๐๑ นายสมชนก  ปิยะสุวรรณ์ 

 ๓๐๒ นายสมชัย  สงวนนภาพร 

 ๓๐๓ นายสมชาย  จันทร์นาค 

 ๓๐๔ นายสมชาย  จันทร์รองศรี 

 ๓๐๕ นายสมชาย  ฉลาดธัญญกิจ 

 ๓๐๖ นายสมชาย  ทองสีมัน 

 ๓๐๗ นายสมชาย  พฤกษ์ชัยกุล 

 ๓๐๘ นายสมชาย  อติกรจุฑาศิริ 

 ๓๐๙ นายสมโชค  มีมะแม 

 ๓๑๐ นายสมบัติ  บุญหิรัญ 



 หน้า   ๓๕๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๑๑ นายสมบัติ  พฤฒิพงศภัค 

 ๓๑๒ นายสมพงษ์  ศตภิษัช 

 ๓๑๓ นายสมพร  สมุทรคุณ 

 ๓๑๔ นายสมพล  โพธิ์กิ่ง 

 ๓๑๕ นายสมมาตร  ฑีฆาอุตมากร 

 ๓๑๖ นายสมยศ  กอไพศาล 

 ๓๑๗ นายสมศักดิ์  ฎาราณุท 

 ๓๑๘ นายสมศักดิ์  ทิมพิทักษ์ 

 ๓๑๙ นายสมศักดิ์  ศรีเทียมทอง 

 ๓๒๐ นายสมหวัง  กองใจ 

 ๓๒๑ นายสรพงษ์  ตรีธนะ 

 ๓๒๒ นายสรวิศ  ลิมปรังษี 

 ๓๒๓ นายสราวุธ  ยงใจยุทธ 

 ๓๒๔ นายสวัสดิ์  คงใหม่ 

 ๓๒๕ นายสหรัฐ  สิริวัฒน์ 

 ๓๒๖ นายสังสิทธิ์  นรินทรางกูร ณ อยุธยา 

 ๓๒๗ นายสัญชัย  ภักดีบุตร 

 ๓๒๘ นายสัญญา  จีระออน 

 ๓๒๙ นายสัณพัชญ  รัตนเมกุล 

 ๓๓๐ นายสันทัศน์  นิภาวงศ์ 

 ๓๓๑ นายสัมฤทธิ์  ทินบุตร 

 ๓๓๒ นายสาโรจน์  จิตต์ศิริ 

 ๓๓๓ นายสาโรจน์  เอี่ยมองค์ 

 ๓๓๔ นายสิงห์พิทักษ์  ละมูลมอญ 

 ๓๓๕ นายสินาท  มณีบางกา 

 ๓๓๖ นายสิรเชษฐ์  สิรเชษฐ์โกศล 

 ๓๓๗ นายสุกิจ  เกศณรายณ์ 

 ๓๓๘ นายสุกิจ  ศรีสุวรรณ 

 ๓๓๙ นายสุชาย  จอกแก้ว 

 ๓๔๐ นายสุทธิศักดิ์  สุขบุญพันธ์ 

 ๓๔๑ นายสุทัต  บินรามัน 

 ๓๔๒ นายสุเทพ  เขียวข า 

 ๓๔๓ นายสุธรรม  จุลิรัชนีกร 

 ๓๔๔ นายสุนทร  คงศรีชาย 

 ๓๔๕ นายสุนทร  ศันติวิชยะ 

 ๓๔๖ นายสุประวัติ  ฤทธิ์ชู 

 ๓๔๗ นายสุภชัย  ศิริบูรณ์ 

 ๓๔๘ นายสุภักดิ์  จันทร์พุ่ม 

 ๓๔๙ นายสุรเชษฐ์วริศ  มหัทธนะกุล 

 ๓๕๐ นายสุรพร  ชลสาคร 

 ๓๕๑ นายสุรพันธ์  เจริญกิตติ 

 ๓๕๒ นายสุรพันธ์  อรัญนารถ 

 ๓๕๓ นายสุรพันธุ์  บุญช่วย 

 ๓๕๔ นายสุรศักดิ์  วิศิษฎ์สมบัติ 

 ๓๕๕ นายสุรศักดิ์  โสมคล้าย 

 ๓๕๖ นายสุรสิทธิ์  อิงสถิตธนวันต์ 

 ๓๕๗ นายสุรัชฎ์  เตชัสวงศ์ 

 ๓๕๘ นายสุริยะ  รุ่งรัตนวณิชย์ 

 ๓๕๙ นายสุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง 

 ๓๖๐ นายสุวัจน์  สาสนพิจิตร์ 



 หน้า   ๓๕๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๖๑ นายสุวัชร  อุษณาวัฒน์ 

 ๓๖๒ นายสุวิชา  สุขเกษมหทัย 

 ๓๖๓ นายสุวิทย์  พิพัฒนชัยพงศ์ 

 ๓๖๔ นายสุวีร์  ตรียุทธนากุล 

 ๓๖๕ นายเสนีย์  ไชยวุฒิ 

 ๓๖๖ นายอดิศร  บุปผเวส 

 ๓๖๗ นายอธิคม  จ าปา 

 ๓๖๘ นายอนนท์  เศรษฐชวาลวงษ์ 

 ๓๖๙ นายอนันต์  บุญแย้ม 

 ๓๗๐ นายอนันต์  พร้อมพูล 

 ๓๗๑ นายอนันต์  ลิขิตธนสมบัติ 

 ๓๗๒ นายอนันท์  ธนาวัฒนากุล 

 ๓๗๓ นายอนุชา  ทองวงศ์สกุล 

 ๓๗๔ นายอนุสิทธิ์  ไตรรงค์ทอง 

 ๓๗๕ นายอภิชัย  ปานเนาว์ 

 ๓๗๖ นายอภิวัฒน์  เจริญไทย 

 ๓๗๗ นายอยุทธ์  จามิกรณ์ 

 ๓๗๘ นายอรรถกร  สมบัติชัย 

 ๓๗๙ นายอานนท์  วิบูลย์สวัสดิ์ 

 ๓๘๐ นายอิทธิพล  โสขุมา 

 ๓๘๑ นายอุดม  แสนบุญศิริ 

 ๓๘๒ นายเอนก  เวชศาสตร์ 

 ๓๘๓ นางกมลา  จิราพรปวีณ์ 

 ๓๘๔ นางกาญจนา  เสนะเกตุ 

 ๓๘๕ นางกานดา  ทองโสภิต 

 ๓๘๖ นางสาวขวัญยืน  ศรีพระราม 

 ๓๘๗ นางขวัญหล้า  เพชรทอง 

 ๓๘๘ นางจริยา  เฉลิมเผ่า 

 ๓๘๙ นางจรูญลัขณ์  อินทจาร รัตนราช 

 ๓๙๐ นางจิตรภาณี  นราวีรวุฒิ 

 ๓๙๑ นางสาวจินดาวรรณ  แสงกาญจนวนิช 

 ๓๙๒ นางสาวจิราพร  คกาทอง 

 ๓๙๓ นางจิราภรณ์  แสงจันทร์ 

 ๓๙๔ นางเจิดจันทร์  แก้วอ าไพ 

 ๓๙๕ นางฉันทนา  วาพันสุ 

 ๓๙๖ นางชลีรินย์  เภาพัฒนา อมรศักดิ์ 

 ๓๙๗ นางชิดชนก  วังศานุตร 

 ๓๙๘ นางชื่นอารี  ชุ่มจิตร 

 ๓๙๙ นางชุติมา  รางชางกูร 

 ๔๐๐ นางชุลีภรณ์  เฟื่องฟุ้ง ตรียุทธนากุล 

 ๔๐๑ นางณัชชา  พาณิชวราห์ 

 ๔๐๒ นางณัฐสิรี  นิตยะประภา 

 ๔๐๓ นางดวงใจ  สิงหนาท 

 ๔๐๔ นางดวงนภา  อุทัยพันธ์ เรือนแก้ว 

 ๔๐๕ นางดวงสมร  มนตรีกุล ณ อยุธยา 

 ๔๐๖ นางทรรศนีย์  ลีลาพร 

 ๔๐๗ นางธัญวรัตน์  วีรเดชก าแหง 

 ๔๐๘ นางธิดารัตน์  โยธาวงษ์ 

 ๔๐๙ นางธิดารัตน์  วัชโรทัย ธรรมวิชิต 

 ๔๑๐ นางธีราพจน์  ทองศรี 



 หน้า   ๓๕๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๑๑ นางนงนุช  ตะวันพิทักษ์ 

 ๔๑๒ นางนฤมล  พงษ์สุวรรณ 

 ๔๑๓ นางนิภา  ชัยเจริญ 

 ๔๑๔ นางนิรมล  อิ่มวิทยา 

 ๔๑๕ นางนุชนภางค์  ศิริอัสสกุล 

 ๔๑๖ นางนุชนาถ  ชาลีกุล  ทับน้อย 

 ๔๑๗ นางนุชนารถ  เกษตรสาระ 

 ๔๑๘ นางสาวนุชรัตน์  ประชาชนะชัย 

 ๔๑๙ นางสาวเนาวรัตน์  อัชฌายกชาติ 

 ๔๒๐ นางเนาวลัลน์ลลิต  เกษตรสุวรรณ 

 ๔๒๑ นางสาวบังเอิญ  เนียมศรี 

 ๔๒๒ นางสาวเบญจมาศ  กองทรัพย์ 

 ๔๒๓ นางสาวเบญญภัทร  ศิริบุญชู 

 ๔๒๔ นางสาวปณิธิ  อัครนิธิ 

 ๔๒๕ นางปภัสสร  ก าเนิดมณี 

 ๔๒๖ นางประไพ  เอื้อไพจิตร คงใหม่ 

 ๔๒๗ นางประวัณยา  บุนนาค 

 ๔๒๘ นางสาวปริญญา  แสงทอง 

 ๔๒๙ นางปรียนันท์  กุลเจริญ   

  เดชภิรัตนมงคล 

 ๔๓๐ นางปวีณา  แสงสว่าง 

 ๔๓๑ นางปัทมา  ทุมมา จรรยาพูน 

 ๔๓๒ นางสาวปาริฉัตร  ศิริมนตรี 

 ๔๓๓ นางสาวปาริชาติ  พันธุ์พานิช 

 ๔๓๔ นางปิ่นวลี  สุจริตกุล 

 ๔๓๕ นางสาวเปรมรัตน์  วิจารณาญาณ 

 ๔๓๖ นางเปี่ยมพร้อม  สุขภิมนตรี 

 ๔๓๗ นางพนิดา  งามอักษร 

 ๔๓๘ นางพนิดา  อรรคเศรษฐัง 

 ๔๓๙ นางพรชนก  ณ ถลาง 

 ๔๔๐ นางสาวพรทิพย์  สุทธิอรรถศิลป์ 

 ๔๔๑ นางสาวพรพิมล  โศจิรัตน์ 

 ๔๔๒ นางสาวพรรณิภา  วิชิตะกุล 

 ๔๔๓ นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์ 

 ๔๔๔ นางสาวพูลศรี  ประทุมมณี 

 ๔๔๕ นางสาวแพรวพรรณ  วรรณเลิศ 

 ๔๔๖ นางสาวภัคธัญสิณี  วิลาศภิรมย์ 

 ๔๔๗ นางสาวภัทธร  ธนภัทภูรินท์ 

 ๔๔๘ นางภัทรนันท์  พิชัย 

 ๔๔๙ นางภัทรพร  วงษ์เมตตา 

 ๔๕๐ นางภัทรา  พุทธสถิตย์ 

 ๔๕๑ นางสาวมยุรี  ชีพพานิชไพศาล 

 ๔๕๒ นางมาริสา  รัฐปัตย์ 

 ๔๕๓ นางมาลี  สิรินิจศรีวงศ์ 

 ๔๕๔ นางเมตตา  ท้าวสกุล 

 ๔๕๕ นางยุพาวรรณ  ภูริสินสิทธิ์ 

 ๔๕๖ นางสาวเยาวรัตน์  กุหลาบเพ็ชรทอง   

  เตมีศรีสุข 

 ๔๕๗ นางสาวรพีพร  วัฒนะชีวะกุล 

 ๔๕๘ นางสาวรวิภัทร  โชคเจริญเลิศ 
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 ๔๕๙ นางสาวรสวันต์  ใจพันธุมาศ 

 ๔๖๐ นางรัชนี  ฉัตรอุทัย 

 ๔๖๑ นางรัชนีกร  บุญพิทักษ์ 

 ๔๖๒ นางรัตนา  เกษอมรวัฒนา 

 ๔๖๓ นางสาวรุ่งระวี  โสขุมา 

 ๔๖๔ นางสาวลัดดา  เกียรติก้องขจร 

 ๔๖๕ นางสาวลัดดาวัลย์  กูลเกตุวงศ์ 

 ๔๖๖ นางวรานุช  ภูวรักษ์ 

 ๔๖๗ นางวราพร  รีพัฒนาวิจิตรกุล 

 ๔๖๘ นางวันเพ็ญ  กีรติกฤติยานนท์ 

 ๔๖๙ นางสาววาสนา  บุญทรงสันติกุล 

 ๔๗๐ นางสาววิดาภา  สุจรรยาทวี 

 ๔๗๑ นางวิภารัตน์  ปราบปราม สุขสุวรรณ์ 

 ๔๗๒ นางวิสารินี  เหมพิจิตร สนิทไชย 

 ๔๗๓ นางสาวศรินยา  เหลืองวรารัตน์ 

 ๔๗๔ นางสาวศรีวิมล  ถิระบัญชาศักดิ์ 

 ๔๗๕ นางสาวศศิธร  พงศ์พันธุ์ 

 ๔๗๖ นางสาวศิริพร  ปาริยะวุทธิ์ 

 ๔๗๗ นางสาวสมรศรี  ตีระวัฒนานนท์ 

 ๔๗๘ นางสาวสรัณยา  เปรื่องวงศ์ 

 ๔๗๙ นางสริวิมล  ก้องลัดดา 

 ๔๘๐ นางสิรวดี  สุขวัฒน์นิจกูล 

 ๔๘๑ นางสิรินทร  ไพราม ศุภสิทธิ์ 

 ๔๘๒ นางสิริรัชศ์  เมตตามิตรพงศ์ 

 ๔๘๓ นางสาวสิริร าไพ  พวงเสรี 

 ๔๘๔ นางสุกัญญา  เวียงอินทร์ 

 ๔๘๕ นางสาวสุชาดา  โมกขมรรคกุล 

 ๔๘๖ นางสุธาสินี  ก าเงิน 

 ๔๘๗ นางสุนทรี  วิไลสรการ 

 ๔๘๘ นางสุนี  บุญญะโสภัต 

 ๔๘๙ นางสุปราณี  พูลแสง ทิมพิทักษ์ 

 ๔๙๐ นางสุพัตรา  สืบสม อนันตพงศ์ 

 ๔๙๑ นางสุรัชดา  เตชะภาสรนันทน์ 

 ๔๙๒ นางสุรางค์  เจียรณ์มงคล ชนินทรลีลา 

 ๔๙๓ นางสาวสุรีย์  จงเสรีจิตต์ 

 ๔๙๔ นางสาวเสริมศรี  ผ่องศรี 

 ๔๙๕ นางสาวเสาวภาคย์  วงศ์ไวทยากูร 

 ๔๙๖ นางหฤทัย  มีอุดร 

 ๔๙๗ นางอนงค์รัตน์  คงลาภ 

 ๔๙๘ นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ 

 ๔๙๙ นางอมร  กีรติชัยวัตร 

 ๕๐๐ นางอรนิตย์  พฤกษฎาจันทร์ 

 ๕๐๑ นางอรอุษา  กฤษณะโลม จรัญรัตนศรี 

 ๕๐๒ นางสาวอัจฉรพรรณ  ภาศิริวงศ์ 

 ๕๐๓ นางอัจฉรา  จรรยามั่น 

 ๕๐๔ นางอัญชลี  อริยะนันทกะ 

 ๕๐๕ นางอารยา  สุทธิวานิช 

 ๕๐๖ นางสาวอ าพรรัตน์  พงษ์พรม 

 ๕๐๗ นางสาวอุษณี  กระแจะจวง 

 ๕๐๘ นางอุษา  จิวะชาติ 
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มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกมล  กอบกัยกิจ 

 ๒ นายกมล  สุปรียสุนทร 

 ๓ นายกรณ์  ปิ่นวิรุฬห์ 

 ๔ นายกฤษณ์  เจริญธุระกิจ 

 ๕ นายกฤษณ์นพพร  ศิริรักษ์ 

 ๖ นายกวี  เปรมรัตนชัย 

 ๗ นายกษิดิศ  สุพรรณเภสัช 

 ๘ นายกอบชัย  ชูโต 

 ๙ นายกิตติศักดิ์  แสงเภา 

 ๑๐ นายกิตติศักดิ์  อเนกธีรกุล 

 ๑๑ นายกิตติสัณห์  ภัทรากรทวีวงศ์ 

 ๑๒ นายกิติภูมิ  บุญมี 

 ๑๓ นายเกรียงศักดิ์  รอดพันธุ์ชู 

 ๑๔ นายเกื้อกูล  ธรรมเนียม 

 ๑๕ นายเกื้อกูล  หนูแก้ว 

 ๑๖ นายไกรวิช  จามรมาน 

 ๑๗ นายไกรสร  อ่อนค า 

 ๑๘ นายขจร  เลิศสกุลพาณิช 

 ๑๙ นายเขมจิตร  ภาคอัต 

 ๒๐ นายคนองเดช  สวัสดิ์วงศ์วิชา 

 ๒๑ นายคมกฤษณ์  ข าทัศน์ 

 ๒๒ นายจามร  โสมานันท์ 

 ๒๓ นายจิรพจน์  ไทยเล็ก 

 ๒๔ นายจิรศักดิ์  ศิริรักษ์ 

 ๒๕ นายจีรวุฒิ  มหาจินดามณีกุล 

 ๒๖ นายจุฑา  เที่ยงธรรม 

 ๒๗ นายจุลวัชร  พื้นผล 

 ๒๘ นายเจตสิริ  อังศุพาณิชย์ 

 ๒๙ นายฉัตรชัย  โชคธีรสวัสดิ์ 

 ๓๐ นายฉัตรชัย  เพ็ชรชนะ 

 ๓๑ นายเฉลิมชัย  หิรัญญะสิริ 

 ๓๒ นายเฉลิมเดช  เพิ่มความเจริญ 

 ๓๓ นายชกาจ  วรรณไพบูลย์ 

 ๓๔ นายชยภัทร  แสงระยับ 

 ๓๕ นายชยรัตน์  ศักดิ์โกศล 

 ๓๖ นายชยาธร  เฉียบแหลม 

 ๓๗ นายชวลิต  กิตตินันทะศิลป์ 

 ๓๘ นายชวลิต  คณานิตย์ 

 ๓๙ นายชะยิน  สุนทรสิงคาล 

 ๔๐ นายชัช  โชชัย 

 ๔๑ นายชัชวาลย์  วิบุลสันติ 

 ๔๒ นายชัยณรงค์  มงคลสวัสดิ์ 

 ๔๓ นายชัยยุทธ  เตชะกุลปราณี 

 ๔๔ นายชัยรัตน์  อร่ามทอง 

 ๔๕ นายชัยวัฒน์  ศิริวัฒนกุล 

 ๔๖ นายชัยสิทธิ์  เงินจันทร์ 

 ๔๗ นายชาญ  ปิณฑะสิริ 

 ๔๘ นายชาญชัย  ศิริพร 



 หน้า   ๓๕๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
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 ๔๙ นายชานนท์  ศรีสาตร์ 

 ๕๐ นายชิน  ทรงสมบัติชัย 

 ๕๑ นายชุติเดช  ศิริมงคล 

 ๕๒ นายชุตินธร  ห่อวโนทยาน 

 ๕๓ นายชุมพล  ชีวินไกรสร 

 ๕๔ นายเชิดพันธุ์  อุปนิสากร 

 ๕๕ นายไชยวุฒิ  หวังอาษา 

 ๕๖ นายฐปนรรฆณ์  พยุง 

 ๕๗ นายณภัทร  จริยาธรรมเจริญ 

 ๕๘ นายณรงค์  บุญมีเย็น 

 ๕๙ นายณรงค์ฤทธิ์  โหรสกุล 

 ๖๐ นายณรงค์ศักดิ์  จันทรสูตร 

 ๖๑ นายณัฏฐ์  เสถียร 

 ๖๒ นายณัฏฐ์พงษ์  สมศักดิ์ 

 ๖๓ นายณัฐกฤต  สุคนธ์ 

 ๖๔ นายณัฐวัฒน์  ใบบัว 

 ๖๕ นายณัฐวัฒน์  วงษ์อนันทกิต 

 ๖๖ นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง 

 ๖๗ นายณัฐสิทธิ์  ม่วงวิโรจน์ 

 ๖๘ นายณัษฐพงษ์  พรหมมินทร์ 

 ๖๙ นายดนัยภัทร์  ผลศรีนาค 

 ๗๐ นายด ารง  เรืองขจร 

 ๗๑ นายด ารงค์  บ ารุงศิลป์ 

 ๗๒ นายด ารงค์  ยาน้ าทอง 

 ๗๓ นายดิษพล  รัตนโสภณ 

 ๗๔ นายเด่น  จันทร 

 ๗๕ นายต่อพงษ์  พ่วงมหา 

 ๗๖ นายทยุฎ  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 

 ๗๗ นายทรงกลด  มั่นสิงห์ 

 ๗๘ นายทรงธน  ติระการ 

 ๗๙ นายทรงวิทย์  ทรงก าพล 

 ๘๐ นายทวีป  ฟักเทพ 

 ๘๑ นายทวีป  วัฒนะศรี 

 ๘๒ นายทวีศักดิ์  ชัยธันยาภัทร์ 

 ๘๓ นายทวีศักดิ์  ภักดีโต 

 ๘๔ นายทวีศักดิ์  ล้วนไพศาลนนท์ 

 ๘๕ นายทองพูน  ตันอมาตยรัตน์ 

 ๘๖ นายทัดชัย  บัวสอน 

 ๘๗ นายทาย  พันธุ์ธิติรักษ์ 

 ๘๘ นายเทพรักษ์  ช านาญกิจ 

 ๘๙ นายเทอดพงศ์  จามน้อยพรหม 

 ๙๐ นายเทอดศักดิ์  อินทรปรีชา 

 ๙๑ นายเทิดศักดิ์  บุณยไวโรจน์ 

 ๙๒ นายธงไชย  จิรเดชพิทักษ์ 

 ๙๓ นายธนชัย  ปัญจมณี 

 ๙๔ นายธนฤทธิ์  โทวรรธนะ 

 ๙๕ นายธนเศรษฐ์  รุจิรโชติบัณฑิต 

 ๙๖ นายธนัชพันธ์  วิสิทธวงศ์ 

 ๙๗ นายธเนตร  อินทปัตย์ 

 ๙๘ นายธเนศ  ไชยหมาน 



 หน้า   ๓๕๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๙๙ นายธรรมสรณ์  ปทุมมาศ 

 ๑๐๐ นายธวัช  ชุนเคลือบทอง 

 ๑๐๑ นายธวัช  สถิรเศรษฐ ์

 ๑๐๒ นายธานินทร์  อินทร์น้อย 

 ๑๐๓ นายธาริน  ปัญญาโพธิคุณ 

 ๑๐๔ นายธีรรัฐ  ไชยวุฒิ 

 ๑๐๕ นายธีระเดช  กิ่งแก้วจิรกุล 

 ๑๐๖ นายธีระพงค์  ทองมั่นคง 

 ๑๐๗ นายธีระพล  มิตรประยูร 

 ๑๐๘ นายธีระยุทธ  จินา 

 ๑๐๙ นายธีรารัตน์  สัมมา 

 ๑๑๐ นายนพกร  กล่ าทวี 

 ๑๑๑ นายนพดล  มณีนาค 

 ๑๑๒ นายนพรัตน์  สุวรรณกูล 

 ๑๑๓ นายนพรัตน์  อภิวิมลลักษณ์ 

 ๑๑๔ นายนพัตธร  ฤทธิกาญจน์ 

 ๑๑๕ นายนรากร  กันทะค า 

 ๑๑๖ นายนริศ  วงศ์ตระกูล 

 ๑๑๗ นายนวชาติ  ยมะสมิต 

 ๑๑๘ นายน าโชค  สุขสายชล 

 ๑๑๙ นายนิติพงศ์  ศักดิ์โชตินันท์ 

 ๑๒๐ นายนิพนธ์  เกิดปั้น 

 ๑๒๑ นายนิพนธ์  รัตนวาร 

 ๑๒๒ นายนิพนธ์  หน่อแก้ว 

 ๑๒๓ นายนิวัฒ  ทั่งทอง 

 ๑๒๔ นายนิวัฒน์  ปิ่นสุวรรณ 

 ๑๒๕ นายนิวัฒน์  สมพงษ์ 

 ๑๒๖ นายบรรจง  กล่ ากลาย 

 ๑๒๗ นายบรรดน  สมพาน 

 ๑๒๘ นายบัญชา  สุวรรณน้อย 

 ๑๒๙ นายบัณฑิต  ธรรมแสง 

 ๑๓๐ นายบุญจวน  พานิช 

 ๑๓๑ นายบุญทวี  เปรมปิยะกิจ 

 ๑๓๒ นายบุญรัตน์  จูอี้ 

 ๑๓๓ นายบุญลอง  นรจิตต์ 

 ๑๓๔ นายบุณยฤทธิ  อังศุกุลภัทร 

 ๑๓๕ นายเบญจพล  ใจเสงี่ยม 

 ๑๓๖ นายปฐม  บุญหนุน 

 ๑๓๗ นายปเนต  สุระประเสริฐ 

 ๑๓๘ นายประกอบ  ละการชั่ว 

 ๑๓๙ นายประจวบ  ลอบลัด 

 ๑๔๐ นายประชา  เฉลิมกิตติชัย 

 ๑๔๑ นายประชานาถ  ทาบรรหาร 

 ๑๔๒ นายประทวน  ปราบพาล 

 ๑๔๓ นายประนพวงศ์  พจนไชยสิทธิ์ 

 ๑๔๔ นายประภาส  บุญโยม 

 ๑๔๕ นายประยุทธ  แก้วภักดี 

 ๑๔๖ นายประยุทธ  ประชุมชน 

 ๑๔๗ นายประยุทธ  ศิริล้น 

 ๑๔๘ นายประยูร  กิ่งไทร 



 หน้า   ๓๖๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๔๙ นายประยูร  สีสด 

 ๑๕๐ นายประสงค์  ค้าทวี 

 ๑๕๑ นายประสาท  เสริมศรี 

 ๑๕๒ นายประสาน  มุสิกศิริ 

 ๑๕๓ นายประสิทธิ์  หลัดกอง 

 ๑๕๔ นายประเสริฐ  ช่อดอก 

 ๑๕๕ นายประเสริฐ  บิลมาศ 

 ๑๕๖ นายประเสริฐ  ปลั่งศรีนนท์ 

 ๑๕๗ นายประเสริฐ  ผดุงเกียรติวัฒนา 

 ๑๕๘ นายปรัชญา  ปานปั้น 

 ๑๕๙ นายปริญญา  ปิ่นเพชร 

 ๑๖๐ นายปริญญา  อุไรวิลาศ 

 ๑๖๑ นายปรินทร  อ่อนน้อม 

 ๑๖๒ นายปองศักดิ์  นันทเสน 

 ๑๖๓ นายป้อมเพชร  ไชยญาติ 

 ๑๖๔ นายปัญจ  กล้าแข็ง 

 ๑๖๕ นายปิยะพล  ส าเริง 

 ๑๖๖ นายปิยะวัฒน์  วัฒนแสงประเสริฐ 

 ๑๖๗ นายปิยะวุฒิ  เครือจันทร์ 

 ๑๖๘ นายปุณณพัฒน์  มหาลี้ตระกูล 

 ๑๖๙ นายผณุกร  วิสุทธิธรรม 

 ๑๗๐ นายผดุงศักดิ์  เทศดี 

 ๑๗๑ นายพรชัย  พรพศวัต 

 ๑๗๒ นายพรชัย  แสงชัยสุคนธ์กิจ 

 ๑๗๓ นายพรชัย  หวังรุ่งเจริญ 

 ๑๗๔ นายพรเทพ  สุทิน 

 ๑๗๕ นายพรศักดิ์  เชาวลิต 

 ๑๗๖ นายพลวัฒน์  อักษรสุวรรณ 

 ๑๗๗ นายพันธุ์ศักดิ์  วัฒนะพานิช 

 ๑๗๘ นายพิชัย  พงษ์พาณิชย์ 

 ๑๗๙ นายพิเชษฐ  โตประสิทธิ์ 

 ๑๘๐ นายพิฑัฒ  กองใจ 

 ๑๘๑ นายพิทักษ์  ท้วมใจดี 

 ๑๘๒ นายพิทักษ์  แสงสายัณห์ 

 ๑๘๓ นายพินิจ  บุญประเสริฐ 

 ๑๘๔ นายพินิต  สุขสุวรรณ 

 ๑๘๕ นายพิสิฐ  เลิศธรรมชัย 

 ๑๘๖ นายพิสิษฐ์  เจริญสุข 

 ๑๘๗ นายพีระ  พวงมาลา 

 ๑๘๘ นายพีระพงศ์  ศรีโชติ 

 ๑๘๙ นายเพ่ิมศักดิ์  สุริยวนากุล 

 ๑๙๐ นายไพฑูรย์  โชติชัยพงศ์ 

 ๑๙๑ นายไพฑูรย์  ตุกชูแสง 

 ๑๙๒ นายไพบูลย์  คงเขษม 

 ๑๙๓ นายไพบูลย์  จันทร์วรเชษฐ์ 

 ๑๙๔ นายไพบูลย์  อินทร์รักษา 

 ๑๙๕ นายไพโรจน์  ตู้ทอง 

 ๑๙๖ นายไพโรจน์  ธนกิจโกเศรษฐ์ 

 ๑๙๗ นายไพโรจน์  ไพมณี 

 ๑๙๘ นายไพศาล  ไพบูลย์วัฒนกิจ 



 หน้า   ๓๖๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๙๙ นายภพ  เอครพานิช 

 ๒๐๐ นายภักดี  ราชแป้น 

 ๒๐๑ นายภัค  นวลมีชื่อ 

 ๒๐๒ นายภัทรพล  เอกทันต์ 

 ๒๐๓ นายภาคภูมิ  ปัณฑรางกูร 

 ๒๐๔ นายภิญณชาตก์  คูหากาญจน์ 

 ๒๐๕ นายภูวไนย  พุฒแก้ว 

 ๒๐๖ นายภูสิต  กองทรัพย์เจริญ 

 ๒๐๗ นายมงคล  พิมพ์ทรัพย์ 

 ๒๐๘ นายมงคล  สงปรางค์ 

 ๒๐๙ นายมงคล  อิ่มเจริญ 

 ๒๑๐ นายมงโคตร  เมาลี 

 ๒๑๑ นายมณฑล  ชัยมงคล 

 ๒๑๒ นายมนต์ชัย  โพธิ์ทอง 

 ๒๑๓ นายมนตรี  กิติพงศ์ไพโรจน์ 

 ๒๑๔ นายมนตรี  นักเป่า 

 ๒๑๕ นายมนพ  ยิ่งยมสาร 

 ๒๑๖ นายมนัส  รัตนไตรศรี 

 ๒๑๗ นายมนู  มนูสุข 

 ๒๑๘ นายมนูญ  จันทร์แก้ว 

 ๒๑๙ นายมานะกิจ  ถาคุณ 

 ๒๒๐ นายเมฆินทร์  วงศ์พระลับ 

 ๒๒๑ นายเมธี  วรรณวีระ 

 ๒๒๒ นายย้วน  ขาวข า 

 ๒๒๓ นายยอดชาย  อภัยสันติพงษ์ 

 ๒๒๔ นายยุทธ  ศิริบุญรักษา 

 ๒๒๕ นายยุทธนา  คุ้มมี 

 ๒๒๖ นายยุทธนา  รังษีกาญจน์ส่อง 

 ๒๒๗ นายยุทธพงศ์  ภูรีเสถียร 

 ๒๒๘ นายยุทธเสน  ทองเสน 

 ๒๒๙ นายรณรงค์  ค าทอน 

 ๒๓๐ นายรติปกรณ์  จงอุตส่าห์ 

 ๒๓๑ นายรพี  แพ่งสภา 

 ๒๓๒ นายรพีพงศ์  ช่วยประทิว 

 ๒๓๓ นายระวิ  พวงกนก 

 ๒๓๔ นายรักเกียรติ  เจนสรรพกิจกุล 

 ๒๓๕ นายรังสรรค์  พิบูลย์กิจสกุล 

 ๒๓๖ นายรัตนโชติ  แสนภักดี 

 ๒๓๗ นายรัศม์  ไชยชิต 

 ๒๓๘ นายรุ่งโรจน์  ดีพร้อม 

 ๒๓๙ นายรุ่งโรจน์  สมบูรณ์สุข 

 ๒๔๐ นายรุ่งวิทย์  วิภาดาพรพงษ์ 

 ๒๔๑ นายเรวัต  เฉลียวศิลป์ 

 ๒๔๒ นายเรวันต์  แก่นภักดี 

 ๒๔๓ นายเรืองฤทธิ์  บัวลอย 

 ๒๔๔ นายฤกษ์ชัย  คทวณิชกุล 

 ๒๔๕ นายฤกษ์ชัย  เพชรมุนี 

 ๒๔๖ นายเลิศชาย  สุธรรมพร 

 ๒๔๗ นายเลิศดิลก  ยุติธรรม 

 ๒๔๘ นายเลื่องศักดิ์  คงเดช 



 หน้า   ๓๖๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๔๙ นายวงษ์ชัย  สมอินเอก 

 ๒๕๐ นายวชิระ  แก้วภักดี 

 ๒๕๑ นายวชิระ  โฆษิตวัฒนะกุล 

 ๒๕๒ นายวนนท์  บุญรักษ์ 

 ๒๕๓ นายวรชาติ  เกลี้ยงแก้ว 

 ๒๕๔ นายวรเมศฐ์  เกียรติฤทธินันท์ 

 ๒๕๕ นายวรวรรณ  อัครวิทย์ 

 ๒๕๖ นายวรวุฒิ  เลาลัคนา 

 ๒๕๗ นายวรา  ริ้วทอง 

 ๒๕๘ นายวสันต์  ขาวสง่า 

 ๒๕๙ นายวัชรพล  หมายสวัสดิ์ 

 ๒๖๐ นายวัชระ  จิรัฐิติเจริญ 

 ๒๖๑ นายวัชระ  ธีระเจตกูล 

 ๒๖๒ นายวัฒนา  ชินรัตน์ 

 ๒๖๓ นายวัฒนา  เทพวุฒิสถาพร 

 ๒๖๔ นายวัฒนา  ภูชงค์ 

 ๒๖๕ นายวันชัย  โสภาโชติ 

 ๒๖๖ นายวันเดิม  สู่ทรัพย์ 

 ๒๖๗ นายวัลลภ  แก้วลอยมา 

 ๒๖๘ นายวิจิตร  มุละดา 

 ๒๖๙ นายวิชา  เหล่าเทิดพงษ์ 

 ๒๗๐ นายวิชาญ  ช านาญกุล 

 ๒๗๑ นายวินัย  เลิศประเสริฐ 

 ๒๗๒ นายวินัย  ศักดาไกร 

 ๒๗๓ นายวินัย  หนูโท 

 ๒๗๔ นายวิภัตต์  รุจิปเวสน์ 

 ๒๗๕ นายวิรัตน์  เล้าประดิษฐ 

 ๒๗๖ นายวิริยะ  แดงบรรจง 

 ๒๗๗ นายวิโรจน์  เกียรติสินทรัพย์ 

 ๒๗๘ นายวิโรจน์  บัวมี 

 ๒๗๙ นายวิวัฒน์  เกิดมณี 

 ๒๘๐ นายวิวัฒน์  โกมลตรี 

 ๒๘๑ นายวิวัฒน์  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ 

 ๒๘๒ นายวิศรุต  สิทธิสุข 

 ๒๘๓ นายวิเศษ  วิเศษจุมพล 

 ๒๘๔ นายวิสุทธิ์  แก้วเขียว 

 ๒๘๕ นายวีรวัฒน์  เพ็ชรสม 

 ๒๘๖ นายวีระ  สากุล 

 ๒๘๗ นายวีระชัย  วณิชชากร 

 ๒๘๘ นายวีระเดช  สังข์เมือง 

 ๒๘๙ นายวีระพงษ์  เสวกวงศ์ 

 ๒๙๐ นายวุฒิพงศ์  วงษ์ศรีแก้ว 

 ๒๙๑ นายศจินทร์  อิงคภาคย์ 

 ๒๙๒ นายศรายุธ  การะเกตุ 

 ๒๙๓ นายศรีรัตน์  คงเพชร 

 ๒๙๔ นายศักดา  เรืองจันทร์ 

 ๒๙๕ นายศักดา  เวียงแก้ว 

 ๒๙๖ นายศักดิพัฒน์  โลหะขจรพันธ์ 

 ๒๙๗ นายศิริพันธุ์  ชมภูวัฒนา 

 ๒๙๘ นายศุกร์พิชัย  รัตนนันท์ 



 หน้า   ๓๖๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๙๙ นายศุภกิจ  แย้มประชา 

 ๓๐๐ นายศุภวัฒน์  คูพาณิชย์ 

 ๓๐๑ นายเศวต  อิทธิภูวดล 

 ๓๐๒ นายสกล  ออพิพัฒน์ 

 ๓๐๓ นายสงวนศักดิ์  กิมเอ็ง 

 ๓๐๔ นายสนธยา  จรเอียด 

 ๓๐๕ นายสนธิชัย  จันทร์พานิช 

 ๓๐๖ นายสมเกียรติ  ค าเนตร 

 ๓๐๗ นายสมเกียรติ  ศรศิลป์ 

 ๓๐๘ นายสมเกียรติ  เส็งประเสริฐ 

 ๓๐๙ นายสมควร  จารุธ ารง 

 ๓๑๐ นายสมจิตร  มากบัว 

 ๓๑๑ นายสมชัย  คชวรรณ์ 

 ๓๑๒ นายสมชัย  เสถียรกิจการชัย 

 ๓๑๓ นายสมชาย  ขานสระน้อย 

 ๓๑๔ นายสมเด็จ  จุลราช 

 ๓๑๕ นายสมเดช  เอี่ยมวิเชียรเจริญ 

 ๓๑๖ นายสมนึก  ปัททุม 

 ๓๑๗ นายสมนึก  สอทา 

 ๓๑๘ นายสมบูรณ์  กวีด ารงพัฒนา 

 ๓๑๙ นายสมบูรณ์  ดวงดารา 

 ๓๒๐ นายสมบูรณ์  ไวนฤนาท 

 ๓๒๑ นายสมพงษ์  จันทร์ประเสริฐ 

 ๓๒๒ นายสมพร  เกิดทรัพย์ 

 ๓๒๓ นายสมพร  ศรีกฤษณ์ 

 ๓๒๔ นายสมพล  อรุณรัตนมุขย์ 

 ๓๒๕ นายสมพิศ  เพ็งงาน 

 ๓๒๖ นายสมยศ  อรุณศรีโสภณ 

 ๓๒๗ นายสมศักดิ์  แก้วเจริญไพศาล 

 ๓๒๘ นายสมศักดิ์  พนมชัยชยวัฒน์ 

 ๓๒๙ นายสมศักดิ์  ศรียาภัย 

 ๓๓๐ นายสมหวัง  ธนถาวรลาภ 

 ๓๓๑ นายสยมพร  วงศ์พยัคฆ์ 

 ๓๓๒ นายสรพงค์  ไกรสุวรรณ์ 

 ๓๓๓ นายสรเพชญ  กฤติยาวงศ์ 

 ๓๓๔ นายสรายุทธ  วราโห 

 ๓๓๕ นายสรายุทธ  อุดมพร 

 ๓๓๖ นายสริโยธิน  พูนมั่น 

 ๓๓๗ นายสวัสดิ์  สมแก้ว 

 ๓๓๘ นายสหรัฐ  กิติ ศุภการ 

 ๓๓๙ นายสัณห์วิชญ์  โกสุม 

 ๓๔๐ นายสันติ  เกิดผล 

 ๓๔๑ นายสันติ  เจียรละมุน 

 ๓๔๒ นายสันติสุข  ทิพย์สุข 

 ๓๔๓ นายส าเร็จ  พงศ์วงประเสริฐ 

 ๓๔๔ นายส าเริง  เกษรศิริ 

 ๓๔๕ นายส าฤทธิ์  ราชสมณะ 

 ๓๔๖ นายสิทธิชัย  ไชยเจริญ 

 ๓๔๗ นายสิทธิเดช  สิงห์บุระอุดม 

 ๓๔๘ นายสินาด  ตะนังสูงเนิน 



 หน้า   ๓๖๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๔๙ นายสิริชัย  สุวรรณรัตน์ 

 ๓๕๐ นายสิริมงคล  กองธนสุวรรณ 

 ๓๕๑ นายสุชาติ  สุทธิปัญญา 

 ๓๕๒ นายสุดใจ  อ่อนคง 

 ๓๕๓ นายสุทธิพงษ์  โอวาสิทธิ์ 

 ๓๕๔ นายสุทธิศักดิ์  สิริเจริญสุข 

 ๓๕๕ นายสุเทพ  ค้าเจริญ 

 ๓๕๖ นายสุธี  สระบัว 

 ๓๕๗ นายสุนทร  จันทร์ฉิ้น 

 ๓๕๘ นายสุนาวิน  สุรียพรรณ 

 ๓๕๙ นายสุเนตร  สาทา 

 ๓๖๐ นายสุเนติ  คงเทพ 

 ๓๖๑ นายสุประดิษฐ์  จีนเสวก 

 ๓๖๒ นายสุพจน์  หนูเกลี้ยง 

 ๓๖๓ นายสุภ  อมรศักดิ์ 

 ๓๖๔ นายสุภชัย  เตชะหงษา 

 ๓๖๕ นายสุภาพ  เมฆะวนิชย์กุล 

 ๓๖๖ นายสุภาษิต  กาฬหว้า 

 ๓๖๗ นายสุรเกียรติ  กุลด ารงค์ 

 ๓๖๘ นายสุรชัย  มงคลสิทธิคุณ 

 ๓๖๙ นายสุรเดช  ยิ้มเกิด 

 ๓๗๐ นายสุรพล  เจริญผล 

 ๓๗๑ นายสุรภักดิ์  ไพศาลกิจ 

 ๓๗๒ นายสุรศักดิ์  สีตะวัน 

 ๓๗๓ นายสุระสิทธ์  พันธ์อุดม 

 ๓๗๔ นายสุวนัย  ตุลยภักดิ์ 

 ๓๗๕ นายสุวรรณ์  นามตะ 

 ๓๗๖ นายสุวัฒน์  รุ่งเมฆารัตน์ 

 ๓๗๗ นายสุวิทย์  เหล่าพัฒนา 

 ๓๗๘ นายเสกสรรค์  ศิลปวิสุทธิ์ 

 ๓๗๙ นายเสน  ปานเลิศ 

 ๓๘๐ นายเสริมพงศ์  ไชยปุรณะ 

 ๓๘๑ นายเสริมสิทธิ์  สิริเจริญสุข 

 ๓๘๒ นายเสรี  มักผล 

 ๓๘๓ นายเสวียง  แก้วทอง 

 ๓๘๔ นายโสต  สุตานันท์ 

 ๓๘๕ นายโสภณ  ทับแห 

 ๓๘๖ นายองอาจ  ชัยเพชรโยธิน 

 ๓๘๗ นายอดล  ไตรรงค์ทอง 

 ๓๘๘ นายอดิศร  ตรีเนตร 

 ๓๘๙ นายอดิศักดิ์  กิจสดใส 

 ๓๙๐ นายอดุลย์  คูนาเอก 

 ๓๙๑ นายอดุลย์ศักดิ์  โชติชูช่วง 

 ๓๙๒ นายอนันต์  เงินเลิศวัฒนะชัย 

 ๓๙๓ นายอนันต์  ปักษี 

 ๓๙๔ นายอนันต์  ยอดเพชร 

 ๓๙๕ นายอภัยรัตน์  ศรีราม 

 ๓๙๖ นายอภิชัย  วิเศษพานิชกิจ 

 ๓๙๗ นายอภิชาต  บัวเล็ก 

 ๓๙๘ นายอภิชาติ  คงชาตรี 



 หน้า   ๓๖๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๙๙ นายอภิชาติ  อังศุภศิริกุล 

 ๔๐๐ นายอมร  มนต์แก้วกาญจน์ 

 ๔๐๑ นายอมร  แสงไชย 

 ๔๐๒ นายอรรณพ  พรกมลทัต 

 ๔๐๓ นายอรรถชาต์  สินไชย 

 ๔๐๔ นายอรรถวิทย์  ยาวะประภาษ 

 ๔๐๕ นายอวิน  บุณยประสพ 

 ๔๐๖ นายอัครนันท์  จ านงประโคน 

 ๔๐๗ นายอัครพันธ์  สัปปพันธ์ 

 ๔๐๘ นายอัมพล  เหล่าสิงห์ 

 ๔๐๙ นายอัยยรัช  บุญส่งสุวรรณ์ 

 ๔๑๐ นายอัษฎาวุธ  สรหงษ์ 

 ๔๑๑ นายอาทิตย์  เกียรติศิริโรจน์ 

 ๔๑๒ นายอาทิตย์  สอนไทย 

 ๔๑๓ นายอาวุธ  อักษรพันธ์ 

 ๔๑๔ นายอ านาจ  นิยากร 

 ๔๑๕ นายอ านาจ  เพ็งมาก 

 ๔๑๖ นายอ าพล  บุญประภากร 

 ๔๑๗ นายอ าพล  สุธาพันธ์ 

 ๔๑๘ นายอุชาติ  เธียรพรานนท์ 

 ๔๑๙ นายอุดม  ปะญาติ 

 ๔๒๐ นายอุดม  มีแสง 

 ๔๒๑ นายเอกชัย  ฤทธิภักดี 

 ๔๒๒ นายเอกพงษ์  ตั้งวิชาชาญ 

 ๔๒๓ นายเอกพล  ชุติมาธิกุล 

 ๔๒๔ นายเอกราช  สมัครไทย 

 ๔๒๕ นายเอกรินทร์  รุ่งรัตน์ 

 ๔๒๖ นายเอกรินทร์  หนุนภักดี 

 ๔๒๗ นายโอภาส  คุรุปราการกิจ 

 ๔๒๘ นายฮาเบ๊ะ  ดามาอู 

 ๔๒๙ นางสาวกชมน  ทิพยรัตน์ 

 ๔๓๐ นางกนกพร  ศิลาภากุล 

 ๔๓๑ นางสาวกนกวรรณ  รามแก้ว 

 ๔๓๒ นางสาวกรฎี  นาคชาติ 

 ๔๓๓ นางกรองแก้ว  โมกขมรรคกุล 

 ๔๓๔ นางสาวกฤษณา  ชัยวิเศษ 

 ๔๓๕ นางสาวกษมา  ลอยเจิ่ง 

 ๔๓๖ นางสาวกัญญา  นะรา 

 ๔๓๗ นางสาวกัณณิกา  เรืองนิติวิทย์ 

 ๔๓๘ นางกัณหาเกสรี  รักขิตกูล 

 ๔๓๙ นางสาวกันยา  ติรเศรษฐเสมา 

 ๔๔๐ นางสาวกัลยา  วงษ์สวัสดิ์ 

 ๔๔๑ นางกาญจนา  บุญจันทร์ 

 ๔๔๒ นางกาญจนา  ผาณิตมาส 

 ๔๔๓ นางสาวกานต์พิชชา  บ ารุงศักดิ์สันติ 

 ๔๔๔ นางสาวแก้วตา  จิตตวิสุทธิกุล 

 ๔๔๕ นางแก้วตา  พันธ์อุไร 

 ๔๔๖ นางสาวโกมลลดา  ไกรสิงห์ 

 ๔๔๗ นางคัคนัมพร  พูลสวัสดิ์ 

 ๔๔๘ นางจงกล  พรหมานุกูล 



 หน้า   ๓๖๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๔๙ นางสาวจันทนา  วัชรเสถียร 

 ๔๕๐ นางจันทพร  นาคพันธุ์ ขมะวรรณ 

 ๔๕๑ นางสาวจันทมนญช์  เกียรติเสริมขจร 

 ๔๕๒ นางจันทร์กระพ้อ  ต่อสุวรรณ  

  สินธวถาวร 

 ๔๕๓ นางสาวจิตปฏิมา  เลิศอริยานันท์ 

 ๔๕๔ นางสาวจิตเมตต์  เพ็ญธิสาร 

 ๔๕๕ นางสาวจินดาพร  เมืองอ่ า 

 ๔๕๖ นางสาวจิราวรรณ  ไชยศิรินทร์ 

 ๔๕๗ นางสาวจิราวัลย์  คชฤทธิ์ 

 ๔๕๘ นางสาวจุฑาภรณ์  อาขารักษ์ 

 ๔๕๙ นางจุติพร  เบี้ยมุกดา 

 ๔๖๐ นางสาวจุรี  โอฬารพัฒนะชัย 

 ๔๖๑ นางสาวจุไรรัตน์  จริยธรรมานุกูล 

 ๔๖๒ นางจุฬชฎางค์  สวัสดิยากร  

  วิวัฒน์วานิช 

 ๔๖๓ นางฉัตรสุดา  พลพิภพ 

 ๔๖๔ นางสาวฉายลักษณ์  ผิรังคะเปาระ 

 ๔๖๕ นางสาวเฉลิมพร  ดีพันธุ์ 

 ๔๖๖ นางชนม์ทิตา  บัวทอง 

 ๔๖๗ นางชมภู่  ใจเงินสุทธิ์ มากมณี 

 ๔๖๘ นางชมภูนุช  สุจริตกุล เชาวลิต 

 ๔๖๙ นางช่อทิพย์  เครือเพ็ชร 

 ๔๗๐ นางสาวชุติมา  วณิชย์วรนันต์ 

 ๔๗๑ นางโชติพรรณ  โชติวงศ์สุโรจน์ 

 ๔๗๒ นางฎารณีย์  มาตย์ชาวนา 

 ๔๗๓ นางฐิดารัตน์  นรินทรางกูร ณ อยุธยา 

 ๔๗๔ นางสาวณัฏฐ์นิชา  สุวรรณพงษ์ 

 ๔๗๕ นางณัฐวดี  ตันอมาตยรัตน์ 

 ๔๗๖ นางสาวดนยา  ตังธนกานนท์ 

 ๔๗๗ นางดรุณี  ชัยศรีอริยกุล คงเขษม 

 ๔๗๘ นางดรุณี  สุรีฉัตรไชยยันต์ 

 ๔๗๙ นางดวงเดือน  หวังเจริญกุลชัย 

 ๔๘๐ นางสาวดวงพร  ต่อพงศกร 

 ๔๘๑ นางสาวดาวน้อย  รักนอบน้อม 

 ๔๘๒ นางสาวดุษดี  พิชยภิญโญ 

 ๔๘๓ นางตุลยา  พันธุ์ขะวงศ์  

  ด่านพัฒนามงคล 

 ๔๘๔ นางถนอมขวัญ  วัชรบุศราค า 

 ๔๘๕ นางสาวถิรพชร  อิ่มใจ 

 ๔๘๖ นางสาวทศพร  ลีพ่ึงธรรม 

 ๔๘๗ นางสาวทัศนีย์  จรรยาชูกุล 

 ๔๘๘ นางทิวา  ชีวินไกรสร 

 ๔๘๙ นางสาวทิวานันท์  วังศพ่าห์ 

 ๔๙๐ นางสาวธนวรรณ  เนียมกลาง 

 ๔๙๑ นางธนิดา  นิรันตรัตน์ 

 ๔๙๒ นางธารณา  นิธิธนาภัค 

 ๔๙๓ นางสาวนงนภา  กรธีระภัทร์ 

 ๔๙๔ นางนงนุช  เปรมปิยะกิจ 

 ๔๙๕ นางสาวนพรัตน์  กะลัมพะเหติ 



 หน้า   ๓๖๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๙๖ นางนฤมล  บัวสมบูรณ์ 

 ๔๙๗ นางสาวนฤมล  สัตยาประเสริฐ 

 ๔๙๘ นางนลินธร  ชาติศิริ ปัญญารัตน์ 

 ๔๙๙ นางสาวนัทธรี  จันทรประภา 

 ๕๐๐ นางนิธิวดี  โมกขมรรคกุล 

 ๕๐๑ นางสาวนิโลบล  หิรัญรัศ 

 ๕๐๒ นางนีรชา  ชูโต 

 ๕๐๓ นางสาวเนตรนารี  สิริยากรนุรักษ์ 

 ๕๐๔ นางเนตินาฎ  คงทอง ธรรม์ญาณเนตร์ 

 ๕๐๕ นางสาวเนติรัตน์  อรรถวุฒิศิลป์ 

 ๕๐๖ นางบุษบา  ธรรมบ ารุง 

 ๕๐๗ นางปฐมาภรณ์  คุ้มคงอมร 

 ๕๐๘ นางปนัดดา  เนาวรัตน์ 

 ๕๐๙ นางสาวปริศนา  สมศักดิ์โยธิน 

 ๕๑๐ นางปรีชญา  มหารัศมี 

 ๕๑๑ นางสาวปวีรยา  จินดาวสุ 

 ๕๑๒ นางปัทมาพร  นาคเรืองศรี 

 ๕๑๓ นางปิยพร  พรหมเทศน์ 

 ๕๑๔ นางปิยวรรณ  พรพศวัต 

 ๕๑๕ นางสาวผกากรอง  ศรีทองสุก 

 ๕๑๖ นางสาวผาณิต  เจียรพันธุ์ 

 ๕๑๗ นางพงารัตน์  มาประณีต 

 ๕๑๘ นางพรชญา  ภักดีโต 

 ๕๑๙ นางสาวพรทิพย์  มโนมัยวจี 

 ๕๒๐ นางพรพิมล  เรืองกิจ 

 ๕๒๑ นางสาวพวงชมพู  โชตินุชิต 

 ๕๒๒ นางพัชรา  ลิ้มอ าไพ 

 ๕๒๓ นางพัชรินทร์  โชติวรานนท์ 

 ๕๒๔ นางสาวพิชชาภา  สาครมณีรัตน์ 

 ๕๒๕ นางพิทยา  บรรจงประพันธ์ 

 ๕๒๖ นางพินสิริ  นามสีฐาน เพ็งงาน 

 ๕๒๗ นางสาวพินัดดา  รัฐปัตย์ 

 ๕๒๘ นางพิมพ์ชนา  รัฐศักดิ์นิชากุล 

 ๕๒๙ นางพิมพ์เพ็ญ  พัฒโน 

 ๕๓๐ นางเพ็ญจันทร์  แจ่มมาก 

 ๕๓๑ นางเพียงตา  บุญไพรัตน์สกุล 

 ๕๓๒ นางสาวภคภัค  วัณนาวิบูล 

 ๕๓๓ นางภวิกา  สิริเจริญสุข 

 ๕๓๔ นางสาวภัทรี  เพ็ชรทองช่วย 

 ๕๓๕ นางภาวินี  บุณยประสพ 

 ๕๓๖ นางมณฑาทิพย์  ตั้งวิชาชาญ 

 ๕๓๗ นางสาวมณี  สุขผล 

 ๕๓๘ นางมะลิวรรณ  วิภาดาพรพงษ์ 

 ๕๓๙ นางมาณพิกา  มุลพรม อาภาศิริผล 

 ๕๔๐ นางมาริษษา  ผดุงพจน์ 

 ๕๔๑ นางสาวเมลานี  โล่ห์พัฒนานนท์ 

 ๕๔๒ นางสาวยุวดี  ศรีสัตยาชน 

 ๕๔๓ นางรวีวรรณ  โกศลกาญจน์ 

 ๕๔๔ นางสาวรังสิมา  ลัธธนันท์ 

 ๕๔๕ นางรัชตยา  ใจหาญ 



 หน้า   ๓๖๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕๔๖ นางสาวรัชนี  วิเศษชาติ 

 ๕๔๗ นางสาวรัตนกุล  ธัญธนวิน 

 ๕๔๘ นางรัศมี  เนตรภู่ 

 ๕๔๙ นางราณี  เหล่าพัฒนา 

 ๕๕๐ นางสาวรุ่งทิพย์  เจริญพงศ์อนันต์ 

 ๕๕๑ นางสาวรุ่งทิพย์  สุประเสริฐ 

 ๕๕๒ นางสาวรุ่งทิพย์  อภิญญาปุญญเขต 

 ๕๕๓ นางสาวรุ่งนภา  ฉันทวัตวงศ์ 

 ๕๕๔ นางรุ้งสราญ  เทศสวัสดิ์ 

 ๕๕๕ นางสาวรุจิรา  กิติภัทรภูมิกุล 

 ๕๕๖ นางสาวรุจิวรรณ  ผลัญชัย 

 ๕๕๗ นางฤมล  ทาสวัสดิ์ 

 ๕๕๘ นางลลิตา  สวัสดิ์กิตติก าจร   

  คทวณิชกุล 

 ๕๕๙ นางล้อมเพชร  ไวทยานุวัตต ิ

 ๕๖๐ นางวงศ์ศิริ  เทียนฤทธิเดช 

 ๕๖๑ นางสาววชิราพรรณ  ณ กาฬสินธุ์ 

 ๕๖๒ นางสาววรรณรัตน์  เจษฎาจินต์ 

 ๕๖๓ นางวรวัลลภ์  จิรัฏฐิติกาล เพชรมุนี 

 ๕๖๔ นางสาววราภรณ์  คริศณุ 

 ๕๖๕ นางสาววราภรณ์  มณีชื่น 

 ๕๖๖ นางสาววรารัตน์  ปาณิกบุตร 

 ๕๖๗ นางสาววรินธร  ตันติศิริพันธุ์ 

 ๕๖๘ นางวรีพร  วัฒนชัยนันท์   

  โกไศยกานนท์ 

 ๕๖๙ นางวันทนา  ถวัลย์ลาภา 

 ๕๗๐ นางวันทนา  อินทปัตย์ 

 ๕๗๑ นางสาววันวิสาข์  สิรันทวิเนติ 

 ๕๗๒ นางวัลลิกา  เนติบันลือฤทธิ์ 

 ๕๗๓ นางวารุณี  ลีละวัฒนพันธ์ 

 ๕๗๔ นางสาววาสนา  การะเกด 

 ๕๗๕ นางวาสนา  พูลโภคา 

 ๕๗๖ นางวิภาวรรณ  กิตสัมบันท์ 

 ๕๗๗ นางวีณา  ชนลักษณ์ดาว 

 ๕๗๘ นางวีณา  ทองใส 

 ๕๗๙ นางวีนา  ชินตาปัญญากุล 

 ๕๘๐ นางศราพร  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 

 ๕๘๑ นางศศิรัศมิ์  ปราณีจิตต์ 

 ๕๘๒ นางศศิอนงค์  จงกลนี ปรางทอง 

 ๕๘๓ นางสาวศิญาภัสร์  พีรสิทธิ์สกุล 

 ๕๘๔ นางศิริ์กาญจน์  เที่ยงธรรม 

 ๕๘๕ นางศิริพร  พวงส าลี 

 ๕๘๖ นางศิริพร  โสรัจจ์ ละการชั่ว 

 ๕๘๗ นางสาวศิริเพ็ญ  ตั้งทวีสุโข 

 ๕๘๘ นางสาวศิริลักษณ์  อรุณประดิษฐ์กุล 

 ๕๘๙ นางสาวศุภมาศ  คุ้มศรีวงษ์ 

 ๕๙๐ นางสมปรารถนา  แสงสุริยะฉัตร 

 ๕๙๑ นางสรัญทร  งามวงษ์วาน 

 ๕๙๒ นางสวนีย์  มนุญพร 

 ๕๙๓ นางสาคร  สีหบัณฑ์ 



 หน้า   ๓๖๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕๙๔ นางสาวสายสนีย์  สายสุนทร 

 ๕๙๕ นางสิรินธร  สุจิมนัสกุล 

 ๕๙๖ นางสาวสิริลักษณ์  นาควิเชียร 

 ๕๙๗ นางสาวสุกัญญา  ตันวิเชียร 

 ๕๙๘ นางสาวสุกัญญา  เวศยาสิรินทร์ 

 ๕๙๙ นางสาวสุจินต์  เจนพาณิชพงศ์ 

 ๖๐๐ นางสุชา  ลัทธิวงศกร คงชาตรี 

 ๖๐๑ นางสุชาดา  เมธาบุตร อดุลย์ธีรกิจ 

 ๖๐๒ นางสุดเขต  ฤทธิมนตรี 

 ๖๐๓ นางสุธิดา  คูหะสุวรรณ 

 ๖๐๔ นางสาวสุธิรา  วิสารทพงศ์ 

 ๖๐๕ นางสาวสุนันทา  ธนสารสมบัติ 

 ๖๐๖ นางสาวสุนันทา  เธียรถาวร 

 ๖๐๗ นางสุพรรณิการ์  ไทยวัฒน์ กฤติยาวงศ์ 

 ๖๐๘ นางสาวสุพรรณี  ผิวนิล 

 ๖๐๙ นางสุภกา  ทั่งสุวรรณ 

 ๖๑๐ นางสาวสุภัทรา  กรอุไร 

 ๖๑๑ นางสาวสุรพี  ลาภธนาพงศ์ 

 ๖๑๒ นางสาวสุวัฒนา  จิตสมานกุล 

 ๖๑๓ นางสุวิพันธ์  สุระประเสริฐ 

 ๖๑๔ นางอรนุช  วิริยพันธ์ 

 ๖๑๕ นางอรสา  สมบัติชัย 

 ๖๑๖ นางสาวอรุณรัตน์  บัณฑิตเสาวภาคย์ 

 ๖๑๗ นางอรุณวดี  ไวกาสี 

 ๖๑๘ นางอรุณีย์  ปัทมามาลย์ 

 ๖๑๙ นางสาวอลิสา  แสงวิรุณ 

 ๖๒๐ นางออมฤดี  ชั้นไพบูลย์ 

 ๖๒๑ นางอัจฉรา  กอบกัยกิจ 

 ๖๒๒ นางสาวอัญชนา  คุ้มกัน 

 ๖๒๓ นางอัญญรัตน์  รัตกิจนากร 

 ๖๒๔ นางอัมพวัน  ตันยาภิรมย์ 

 ๖๒๕ นางอาภีพรรณ  เทพทอง 

 ๖๒๖ นางอารีวรรณ์  ไล้ทองค า 

 ๖๒๗ นางอ าไพ  อรัญนารถ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกรด  จันทร์ประเสริฐ 

 ๒ นายกฤษฎา  พณิชยกุล 

 ๓ นายกฤษณ  สุระกิจ 

 ๔ นายกฤษณา  บุญเทียม 

 ๕ นายกฤษดา  ศรีกัลยา 

 ๖ นายกสิชล  ว่องไวชล 

 ๗ นายกิตติ  ตรีขจรเกียรติ 

 ๘ นายกิตติพงศ์  อิทธิกุสุมาลย์ 

 ๙ นายกิติพงศ์  เกษสมบูรณ์ 

 ๑๐ นายกุณฑล  ศุขถุงทอง 

 ๑๑ นายเกริก  ตรีนุชกร 

 ๑๒ นายเกรียงไกร  วิกร 

 ๑๓ นายเกรียงศักดิ์  กัมทรทิพย์ 

 ๑๔ นายเกรียงศักดิ์  ปานศิลา 



 หน้า   ๓๗๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๕ นายเกียรติชัย  พิษณุวงษ์ 

 ๑๖ นายโกสินทร์  หล่อนกลาง 

 ๑๗ นายไกรพิชณ์  ปิยสิรานนท์ 

 ๑๘ นายไกรฤทธิ์  กอแสงเรือง 

 ๑๙ นายขจร  ยิ่งด านุ่น 

 ๒๐ นายขจร  วัฒนาธร 

 ๒๑ นายคงสิทธิ์  รักขิตกูล 

 ๒๒ นายคมศร  พรหมพิทยายุทธ 

 ๒๓ นายคมสัน  ทองชม 

 ๒๔ นายค าปุน  ภูธรศรี 

 ๒๕ นายจารุชัย  สุขพันธุ์ถาวร 

 ๒๖ นายจารุพจน์  ค าคล้าย 

 ๒๗ นายจ าลอง  แก้วนาง 

 ๒๘ นายจิรายุ  มกราพันธุ์ 

 ๒๙ นายจิโรจน์  กรีดกราย 

 ๓๐ นายจีรพงษ์  ตรงวานิชนาม 

 ๓๑ นายเจนรบ  นครสุต 

 ๓๒ นายเจริญวิชญ์  บุญนวล 

 ๓๓ นายชนานิติ  วุฒิชัย 

 ๓๔ นายชัชชัย  ทัดศรี 

 ๓๕ นายชัยชนะ  เลาหศิริปัญญา 

 ๓๖ นายชัยยุทธ์  ศุพุทธมงคล 

 ๓๗ นายชัยรัตน์  วงศ์วีรธร 

 ๓๘ นายชัยวัฒน์  เจริญรัตน์วุฒิกาล 

 ๓๙ นายชัยวัฒน์  ยัพวัฒนพันธ์ 

 ๔๐ นายชาตรี  สุชาชาติ 

 ๔๑ นายชิดพงศ์  ปั้นวิจิตร 

 ๔๒ นายชินวัฒน์  ศุภนิตย์ 

 ๔๓ นายชุมพล  ดาวแจ่ม 

 ๔๔ นายชูเกียรติ  เจียมสิริ 

 ๔๕ นายชูพล  ประทุมทาน 

 ๔๖ นายชูศักดิ์  ด้วงหอม 

 ๔๗ นายโชค  วิจิตรสาระวงศ์ 

 ๔๘ นายฑปกรณ์  สุววัชรานนท์ 

 ๔๙ นายณธษา  ฐิติธัญโชติ 

 ๕๐ นายณพดล  อินทวิสัย 

 ๕๑ นายณพล  มีนาภา 

 ๕๒ นายณรงค์  ทองอ าไพ 

 ๕๓ นายณรงค์  ทับทิมไสย์ 

 ๕๔ นายณวพร  รัตนวราหะ 

 ๕๕ นายณัฏฐ์พัฒธร  ยาวิเริง 

 ๕๖ นายณัฐกร  ยกชูธนชัย 

 ๕๗ นายณัฐจักรธร  มีมากบาง 

 ๕๘ นายณัฐเชษฐ์  บรรติวรทัย 

 ๕๙ นายณัฐพงศ์  สมประสงค์ 

 ๖๐ นายด ารงค์ศักดิ์  ใจฐิติวิทย์ 

 ๖๑ นายดุลประภัสสร์  มุลพรม 

 ๖๒ นายเดชวิบุล  พนาเศรษฐเนตร 

 ๖๓ นายเดชา  อุบลพงษ์ 

 ๖๔ นายตรัสภณ  ภัทรภรพงศ์ 



 หน้า   ๓๗๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๕ นายไตรสิทธิ์  วิสูตรธนาวิทย์ 

 ๖๖ นายถิระศักดิ์  พสวงศ์ 

 ๖๗ นายทรงเดช  บุญธรรม 

 ๖๘ นายทรงศักดิ์  สุยะลา 

 ๖๙ นายทวัตร์  ทัศนา 

 ๗๐ นายทวีป  เหมะรักษ์ 

 ๗๑ นายทวีสิทธิ์  ส ารวมจิตร์ 

 ๗๒ นายทศพร  สุนทรสีมะ 

 ๗๓ นายทองไฉน  โมทะจิตต์ 

 ๗๔ นายทัดเทพ  จุทอง 

 ๗๕ นายเทพธวัช  รุจิราภา 

 ๗๖ นายธนวัฒน์  ตันฉ้อง 

 ๗๗ นายธนะ  สุจริตกุล 

 ๗๘ นายธนะรัตน์  ศิริพัฒนโกศล 

 ๗๙ นายธนัช  กองทิพย์ 

 ๘๐ นายธนาทิพย์  ปิยะพงศ์พิสุทธิ์ 

 ๘๑ นายธนายุต  ศิวายพราหมณ์ 

 ๘๒ นายธนิต  บุญอนันต์ 

 ๘๓ นายธรรมนูญ  เชาว์พานนท์ 

 ๘๔ นายธรรมรัตน์  เทียนวรรณกิจ 

 ๘๕ นายธราดล  พินิจสัจจธรรม 

 ๘๖ นายธราพงษ์  ทวีนุช 

 ๘๗ นายธวัช  บัวพิทักษ์ 

 ๘๘ นายธวัฒชัย  พลายด้วง 

 ๘๙ นายธ ารงค์  พูดดี 

 ๙๐ นายธิปพงษ์  ภิญโญโสภณ 

 ๙๑ นายธีรพล  เครือเวทย์ 

 ๙๒ นายธีระเดช  ทวีวัฒน์ 

 ๙๓ นายธีระพล  เล็กกระจ่าง 

 ๙๔ นายนรเทพ  สอนเผือก 

 ๙๕ นายนรินทร์  นนท์ธีระสถาพร 

 ๙๖ นายนันทชัย  ผุดภักดี 

 ๙๗ นายนันทวัฒน์  ลิ้มธัญลักษณ์ 

 ๙๘ นายนิกร  จันทร์สุข 

 ๙๙ นายนิติธร  ภาระจ า 

 ๑๐๐ นายนิติพงษ์  ยงพาณิชย์ 

 ๑๐๑ นายนิพนธ์  คงเพชร 

 ๑๐๒ นายนิยม  นวลเจริญ 

 ๑๐๓ นายบรรเจิด  เกิดมี 

 ๑๐๔ นายบรรดาล  ดังขุนทด 

 ๑๐๕ นายบรรเทิง  แต้มแก้ว 

 ๑๐๖ นายเบญจพล  อัศวัฒน์วิไกร 

 ๑๐๗ นายประจวบ  ทองแสวง 

 ๑๐๘ นายประชา  ฉายแม้น 

 ๑๐๙ นายประธาน  ทัศนปริชญานนท์ 

 ๑๑๐ นายประภาส  สุวรรณจิตอารีย์ 

 ๑๑๑ นายประสิทธิ์  ดีกระโทก 

 ๑๑๒ นายประเสริฐ  ไพรโสภา 

 ๑๑๓ นายประหยัด  มีมงคล 

 ๑๑๔ นายปรานิต  รัญวาศรี 



 หน้า   ๓๗๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๑๕ นายปิติ  แย้มชื่น 

 ๑๑๖ นายเปรมศักย์  ศรีนวล 

 ๑๑๗ นายผาสุก  เจริญเกียรติ 

 ๑๑๘ นายพงศธร  ศรีสาคร 

 ๑๑๙ นายพงษ์ศักดิ์  ประสมทอง 

 ๑๒๐ นายพรชัย  ลิ้มมงคลสิริกูล 

 ๑๒๑ นายพรมมา  คณะพันธ์ 

 ๑๒๒ นายพฤฒิ  บริรักษ์วาณิชย์ 

 ๑๒๓ นายพฤทธิ์  สันวงค์ 

 ๑๒๔ นายพัชรพงศ์  สอนใจ 

 ๑๒๕ นายพัฒนพงษ์  นวลศรี 

 ๑๒๖ นายพัลลภ  เลิศชนะเรืองฤทธิ์ 

 ๑๒๗ นายพิชญ์พงศ์  จันทะศรี 

 ๑๒๘ นายพิชัย  ลิมป์วรพรรณ 

 ๑๒๙ นายพิเนศว์  อัสวัสเรืองกุล 

 ๑๓๐ นายพิพัฒน์  พรพิริยะกุลชัย 

 ๑๓๑ นายพีรรณ  พรวิเศษ 

 ๑๓๒ นายพีรวุฒิ  เอ่งฉ้วน 

 ๑๓๓ นายไพศาล  ลูกจันทร์ 

 ๑๓๔ นายภาคิณ  สิริวรรณปวร 

 ๑๓๕ นายภาณุรัตน์  พัฒนพัชร 

 ๑๓๖ นายภิญโญ  เจือจันทร์ 

 ๑๓๗ นายภูมิกิติ  พิมพ์พันธุ์ 

 ๑๓๘ นายภูริวิชญ์  ยาหิรัญ 

 ๑๓๙ นายภูษิต  คงเมือง 

 ๑๔๐ นายมงคล  ค าเวียง 

 ๑๔๑ นายมงคล  ฌายีเนตร 

 ๑๔๒ นายเมธา  จันทร์ชื่น 

 ๑๔๓ นายยศวริศ  ศรีไพบูลย์ 

 ๑๔๔ นายย่ิงยศ  สินะสนธิ 

 ๑๔๕ นายยุทธศักดิ์  ตั้งอิทธิพลากร 

 ๑๔๖ นายรชต  อ่องวิบูล 

 ๑๔๗ นายรภัสชล  ยุติวิชญ์ 

 ๑๔๘ นายระพินท์  สมทรง 

 ๑๔๙ นายรัฐพล  โลนา 

 ๑๕๐ นายรัตตัญญู  จิรทวีวงศ์ 

 ๑๕๑ นายราชันห์  สังเมฆ 

 ๑๕๒ นายรุ่งสง่า  นวลนุกุล 

 ๑๕๓ นายเรืองศักดิ์  ฮั่วจั่น 

 ๑๕๔ นายฤทธิรงค์  นวลศรี 

 ๑๕๕ นายล้อม  ตั้งวงค์ 

 ๑๕๖ นายลือชา  ยอดล้ า 

 ๑๕๗ นายเลอภพอักขรา  พรชัย 

 ๑๕๘ นายวงศนันท์  วิวัฒน์วานิช 

 ๑๕๙ นายวชิรา  วราวรวัฒน์ 

 ๑๖๐ นายวรดนัย  พันธุสังข์ 

 ๑๖๑ นายวรานนท์  วิเศษศิริ 

 ๑๖๒ นายวริทธิ์  จิตรเพียรค้า 

 ๑๖๓ นายวสันต์  เตรียมประกิจกุล 

 ๑๖๔ นายวัชระ  เนติวาณิชย์ 



 หน้า   ๓๗๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๖๕ นายวันชัย  นาสมจิตร 

 ๑๖๖ นายวันชัย  เพียรวิทยาพันธุ์ 

 ๑๖๗ นายวันรพ  ธรรมยศ 

 ๑๖๘ นายวิชาญ  เกตุบุญลือ 

 ๑๖๙ นายวิชาญ  คุ้มพงษ์ 

 ๑๗๐ นายวิเชียร  เกิดประเสริฐ 

 ๑๗๑ นายวิเชียร  พัฒนาไพศาล 

 ๑๗๒ นายวิญญา  พลศรี 

 ๑๗๓ นายวิฑูรย์  ไพบูลย์มหพงษ์ 

 ๑๗๔ นายวิทยา  เกื้อกูลธเนศ 

 ๑๗๕ นายวิมล  ถาวรขจรศิริ 

 ๑๗๖ นายวิรชาติ  สิทธิสาร 

 ๑๗๗ นายวิริยะ  บูชาเกียรติ 

 ๑๗๘ นายวิศณุกร  แทนรินทร์ 

 ๑๗๙ นายวิศรุต  สิริสิงห์ 

 ๑๘๐ นายวิษิฐร์  บัญชาพัฒนศักดา 

 ๑๘๑ นายวีรยุทธ  แสงดี 

 ๑๘๒ นายวีรวุฒิ  ไกยนารถ 

 ๑๘๓ นายวุฒิชัย  เอียดเหลือ 

 ๑๘๔ นายศรสิทธิ์  เหลืองคุณวัฒน์ 

 ๑๘๕ นายศิริชัย  พลการ 

 ๑๘๖ นายศิริชัย  วจีสัจจะ 

 ๑๘๗ นายศิริวัฒน์  นาคเจริญ 

 ๑๘๘ นายศุภกร  โกจารย์ศรี 

 ๑๘๙ นายศุภกร  อาภาธีรวัตร 

 ๑๙๐ นายศุภชัย  ฟูจิตร์ 

 ๑๙๑ นายศุภชัย  สิริอรุณรุ่งโรจน์ 

 ๑๙๒ นายศุภัคชัย  เอมอ่อน 

 ๑๙๓ นายสงกรานต์  เข็มศิริ 

 ๑๙๔ นายสถิตย์  พรรณกลิ่น 

 ๑๙๕ นายสมชัย  ธรรมบันดาลสุข 

 ๑๙๖ นายสมชาย  เณมานุรักษ์ 

 ๑๙๗ นายสมบัติ  เชาวนพูนผล 

 ๑๙๘ นายสมพงษ์  จิวะวิทูรกิจ 

 ๑๙๙ นายสมพร  อิสระพงศ์ไพศาล 

 ๒๐๐ นายสมภพ  พูลเพียร 

 ๒๐๑ นายสมิต  ยอดพรหม 

 ๒๐๒ นายสรณ์กมล  ตนอารีย์ 

 ๒๐๓ นายสรรชัย  รุ่งโรจน์ชนาทิพย์ 

 ๒๐๔ นายสรวิทย์  จันทโสภณพร 

 ๒๐๕ นายสรศักดิ์  ตรีเพ็ชร 

 ๒๐๖ นายสรายุทธ์  เตชะวุฒิพันธุ์ 

 ๒๐๗ นายสฤษดิ์  พิพัฒน์วิไลกุล 

 ๒๐๘ นายสัญญา  โยธา 

 ๒๐๙ นายสัญญา  ศรีภิญโญ 

 ๒๑๐ นายสันติ  สงห้อง 

 ๒๑๑ นายสามารถ  บุตรศรี 

 ๒๑๒ นายสิงธร  ไชยวุฒิ 

 ๒๑๓ นายสิงห์ฐาน  จันทรา 

 ๒๑๔ นายสิทธิรักษ์  ด้วงศรีทอง 



 หน้า   ๓๗๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๑๕ นายสืบสาย  บริรักษ์ 

 ๒๑๖ นายสุกิจ  นาคะ 

 ๒๑๗ นายสุจินต์  นกงาม 

 ๒๑๘ นายสุชาติ  วรสวัสดิ์ 

 ๒๑๙ นายสุทัศน์  สังข์ศรีทวงษ์ 

 ๒๒๐ นายสุเทพ  จันทร์เทศ 

 ๒๒๑ นายสุธรรม  เนาถาวร 

 ๒๒๒ นายสุเนตร  ชัชวาลวิรุฬห์ 

 ๒๒๓ นายสุประวัติ  สมดี 

 ๒๒๔ นายสุพัฒน์ชัย  เมตต์ปราณี 

 ๒๒๕ นายสุภรัตน์  ชูขวัญ 

 ๒๒๖ นายสุรเดช  ชมเกล็ดแก้ว 

 ๒๒๗ นายสุรพัศ  เพ็ชรคง 

 ๒๒๘ นายสุรวุฒิ  อนุกูลกิจ 

 ๒๒๙ นายสุริยัณห์  หงษ์วิไล 

 ๒๓๐ นายสุวรรณะ  จันภูถิ่น 

 ๒๓๑ นายเสกสันติ์  เทพหนู 

 ๒๓๒ นายเสถียร  รุ่งทองค ากุล 

 ๒๓๓ นายเสริมเผด็จ  กรลักษณ์ 

 ๒๓๔ นายอธิกา  อภิธนัง 

 ๒๓๕ นายอนันท์  เลิศฤทธิ์ 

 ๒๓๖ นายอนุรักษ์  หมั่นธรรม 

 ๒๓๗ นายอภิชาติ  ฉิมเรือง 

 ๒๓๘ นายอภิเชษฐ์  ศรีโยม 

 ๒๓๙ นายอภิสิทธิ์  วิระมิตรชัย 

 ๒๔๐ นายอรุณ  เหมทานนท์ 

 ๒๔๑ นายอัครพงศ์  ชิณประทีป 

 ๒๔๒ นายอัจฉ  ณ สุรินทร์ 

 ๒๔๓ นายอัศร์วิน  รุจ์จิราการร์ 

 ๒๔๔ นายอายุกร  บุญอากาศ 

 ๒๔๕ นายอารัญ  วาริชา 

 ๒๔๖ นายอารี  อารยวัฒนกุล 

 ๒๔๗ นายอ านาจ  สิงห์สม 

 ๒๔๘ นายอิศรา  อ่อนละออ 

 ๒๔๙ นายอุทัย  เพ็ญสุขสันต์ 

 ๒๕๐ นายอุทิศ  อุ่นท้าว 

 ๒๕๑ นายเอก  ข าอินทร์ 

 ๒๕๒ นายเอกชัย  นุชิต 

 ๒๕๓ นายเอกชาต  นรจีน 

 ๒๕๔ นายเอกลักษณ์  อาลักษณ์ธรรม 

 ๒๕๕ นายเอกวุฒิ  จรูญวิทยา 

 ๒๕๖ นายเอกสิทธิ์  จารุวัฒน์จีรังกร 

 ๒๕๗ นายเอนก  ศรีมุกข์ 

 ๒๕๘ นางสาวกมลรัตน์  สุวรรณหิตาธร 

 ๒๕๙ นางกองแก้ว  ว่องพิสุทธิพงศ์ 

 ๒๖๐ นางสาวกัญญาณัฐ  เภรีฤกษ์ 

 ๒๖๑ นางกาญจนา  งามญาติ เศวตนัย 

 ๒๖๒ นางกาญจนา  ยาจิตร์ 

 ๒๖๓ นางกุลภัสสรณ์  รัตอาภา 

 ๒๖๔ นางสาวเกสสุดา  มุสิกะปาน 



 หน้า   ๓๗๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๖๕ นางจรัสวรรณ  ใจฐิติวิทย์ 

 ๒๖๖ นางสาวจารุนันท์  อุยานันท์ 

 ๒๖๗ นางสาวจิตติมา  วัชรานุรักษ์ 

 ๒๖๘ นางสาวจิตรา  อินทรหนองไผ่ 

 ๒๖๙ นางสาวจิระวรรณ์  นาคเสน 

 ๒๗๐ นางจิราภรณ์  ชูขวัญ 

 ๒๗๑ นางจิราภา  เรืองนาม 

 ๒๗๒ นางสาวจุฑารัตน์  สันติเสวี 

 ๒๗๓ นางสาวจุฬาลักษณ์  ตันติกุลานันท์ 

 ๒๗๔ นางสาวฉัตรฤทัย  สัตยธรรม 

 ๒๗๕ นางชนัญชิตา  ณ ระนอง 

 ๒๗๖ นางสาวชรินพร  ศรีวิไล 

 ๒๗๗ นางชวนพิศ  เข็มบุบผา 

 ๒๗๘ นางสาวณัฐญาฎา  ขาวอุบล 

 ๒๗๙ นางสาวณัฐธยาน์  จรรยาชัยเลิศ 

 ๒๘๐ นางสาวณัฐพร  เดชาวุธ 

 ๒๘๑ นางณัทปภา  คุ้มพงษ์ 

 ๒๘๒ นางณิชพัณณ์  วีระจารุพันธ์ 

 ๒๘๓ นางสาวดวงดาว  พิกุลเงิน 

 ๒๘๔ นางสาวดิษฐการ  พงษ์เสนีย์ 

 ๒๘๕ นางสาวทรงพร  สัตยาอภิธาน 

 ๒๘๖ นางสาวธัชภรณ์  ชะอุ่ม 

 ๒๘๗ นางธัญญลักษณ์  เบ็ญจะมโน  

  เตชะวุฒิพันธุ์ 

 ๒๘๘ นางสาวธิดา  ฟูเฟ่ือง 

 ๒๘๙ นางธิดาพร  สุวรรณเกษาวงศ์ 

 ๒๙๐ นางสาวธิติพัทธ์  ศรีรัตน์ 

 ๒๙๑ นางสาวนงเยาว์  ภัทรชนม์ 

 ๒๙๒ นางสาวนภา  พัชรโกมล 

 ๒๙๓ นางนฤมล  รัตนไพศาล 

 ๒๙๔ นางสาวนฤมล  สุขสวัสดิ์ 

 ๒๙๕ นางนฤมล  เสาวพรรณ 

 ๒๙๖ นางสาวนวมลล์  ไวยาวัจมัย 

 ๒๙๗ นางนวลจันทร์  ภัทรวโรฬาร 

 ๒๙๘ นางนันท์นภัส  คงคาอุดม นุกูลกิจ 

 ๒๙๙ นางนิตยา  จินดาด ารงเวช 

 ๓๐๐ นางสาวประทิน  ไหลประเดิมพันธ์ 

 ๓๐๑ นางปราณีต  ขาวอ่อน 

 ๓๐๒ นางสาวปาริชาต  มั่นสกุล 

 ๓๐๓ นางสาวปิตาภรณ์  ศุขอารีย์ 

 ๓๐๔ นางสาวปิยะธิดา  อุปพงษ์ 

 ๓๐๕ นางผิวพรรณ  ลิ้มสินโสภณ 

 ๓๐๖ นางพรรณนภา  กาศโอสถ 

 ๓๐๗ นางพัชรา  ภูรีเสถียร 

 ๓๐๘ นางพัชรินทร์  ศรีแสนยง 

 ๓๐๙ นางเพชรา  ทองเยิ้น 

 ๓๑๐ นางสาวไพเนตร  ธนาบริบูรณ์ 

 ๓๑๑ นางไพรวัลย์  รัตนมา 

 ๓๑๒ นางภนิตา  เพ็ชรธรรมชาติ 

 ๓๑๓ นางสาวภรณี  รักชาติ จิตรวิบูลย์ 



 หน้า   ๓๗๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๑๔ นางสาวภลดา  อิศราภรณ์ 

 ๓๑๕ นางสาวภัทรวรรณ  ทรงก าพล 

 ๓๑๖ นางสาวภัสราพร  เจริญสวามิภักดิ์ 

 ๓๑๗ นางมณฑนา  วิจิตรทัศนา 

 ๓๑๘ นางมยุรี  จันทะศรี 

 ๓๑๙ นางสาวมัณฑนา  อิสสระโชติ 

 ๓๒๐ นางรฐา  เขียวโสภณ เมฆชมภู 

 ๓๒๑ นางระวีวรรณ  หงษ์ขจร โพธิ์ทอง 

 ๓๒๒ นางรัตนา  เหลืองคุณวัฒน์ 

 ๓๒๓ นางรัตนา  อนุกูลกิจ 

 ๓๒๔ นางรัตนาภรณ์  อุรพีพัฒนพงศ์ 

 ๓๒๕ นางรัสรินทร์  อริยพัชญ์พล 

 ๓๒๖ นางสาวรินดา  เพ่ิมทวีผล 

 ๓๒๗ นางสาวลดาวัลย์  อริยสิทธิ์ 

 ๓๒๘ นางสาวลักขณา  งานประเสริฐกิจ 

 ๓๒๙ นางสาวลักษณี  พงศ์สุภา 

 ๓๓๐ นางสาวลัดดาวรรณ  หลวงอาจ 

 ๓๓๑ นางสาวลัดดาวัลย์  จิตรตั้งตรง 

 ๓๓๒ นางวรนันยา  ใช้เทียมวงษ์ 

 ๓๓๓ นางวราทิพย์  จตุวรพัฒน์ 

 ๓๓๔ นางสาววาสนา  หนักเพ็ชร์ 

 ๓๓๕ นางเวนิสา  เจือจันทร์ 

 ๓๓๖ นางสาวศรัญวรรณ  โชตินิมิตรคุณ 

 ๓๓๗ นางศรีอรุณ  มีแสง 

 ๓๓๘ นางศศธร  เทพไตรรัตน์ 

 ๓๓๙ นางศัสยมน  ศิระวุฒิ ไทยมี 

 ๓๔๐ นางษมาภรณ์  ปัณฑรางกูร 

 ๓๔๑ นางสมควร  ดวงจง 

 ๓๔๒ นางสาวสมรักษ์  จ้อยอินทร์ 

 ๓๔๓ นางสาวสมาสใจ  สมาสเอียด 

 ๓๔๔ นางสาวสรณ์นันทน์  ดิชจันทรักษ์ 

 ๓๔๕ นางสรสิริ  จันทรา 

 ๓๔๖ นางสาวสลิลธร  ชมภูพันธ์ 

 ๓๔๗ นางสาวสินีนิตย์  วิพัฒนานันทกุล 

 ๓๔๘ นางสาวสิริภัทร  ผามะนาว 

 ๓๔๙ นางสุกัญญา  คล่องบัญชี 

 ๓๕๐ นางสุกุมล  รุ่งพรทวีวัฒน์ 

 ๓๕๑ นางสุชาดา  ยิ่งสกุล 

 ๓๕๒ นางสาวสุทัสสา  แก้วจรวย 

 ๓๕๓ นางสุธัญญา  คุ้มวงษ์ 

 ๓๕๔ นางสาวสุธาทิพ  ยุทธโยธิน 

 ๓๕๕ นางสุธิดา  เชื้อสุวรรณ 

 ๓๕๖ นางสาวสุนิธยา  แจ่มจันทร์ 

 ๓๕๗ นางสุปรียา  อภิวัฒนากร สุจริตกุล 

 ๓๕๘ นางสุพร  แลกันทะ 

 ๓๕๙ นางสาวสุพิชฌาย์  รีรักษ์ 

 ๓๖๐ นางสาวแสงอรุณ  สุขกรีด 

 ๓๖๑ นางสาวโสภิดา  ทับทอง 

 ๓๖๒ นางอชิรญา  พลภักดี 

 ๓๖๓ นางอนิสรา  จารุอรอุไร 



 หน้า   ๓๗๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๖๔ นางอรพันธุ์  เต็มตามกมล 

 ๓๖๕ นางอรพินท์  ไทยเจริญ 

 ๓๖๖ นางสาวอรรถนัดดา  สุนทรศารทูล 

 ๓๖๗ นางสาวอรวรรณ  วีระภาคย์การุณ 

 ๓๖๘ นางอระพิณ  นันทะเสนา 

 ๓๖๙ นางสาวอลิสา  ธีระนนท์ 

 ๓๗๐ นางสาวอังคณา  สินเกษม 

 ๓๗๑ นางสาวอังคณา  หรูวรนันท์ 

 ๓๗๒ นางอังคนา  ฉันทจิตต์ 

 ๓๗๓ นางอัฐมา  ยงพาณิชย์ 

 ๓๗๔ นางอัมรา  เริ่มภักดี โลนา 

 ๓๗๕ นางอาทิตยา  ภู่ระย้า 

 ๓๗๖ นางสาวอาภาธรี  อาสภวิริยะ 

 ๓๗๗ นางสาวอิศศรี  สุทธิบดี 

 ๓๗๘ นางสาวอุมาพร  ภัทรวุฒิพร 

 ๓๗๙ นางอุษา  บุญใหญ่ 

 ๓๘๐ นางเอมอร  แดงบรรจง 

 ๓๘๑ นางเอื้อมพร  สุขสวัสดิ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกนก  จุลมนต์ 

 ๒ นายกบิลพล  แตงผลดก 

 ๓ นายกมล  บัวแก้ว 

 ๔ นายกมล  ยืนยงวัฒนากูล 

 ๕ นายกมลสิทธิ์  รอดภาษา 

 ๖ นายกรกฎ  เพ็ชรมีศรี 

 ๗ นายกรรษทร  จิรกอบสกุล 

 ๘ นายกรัณย์  ภู่สุดแสวง 

 ๙ นายกฤติเดช  แสนประดิษฐ์ 

 ๑๐ นายกฤติธัส  พิสิษภาสกร 

 ๑๑ นายกฤติน  ศรีรัฐ 

 ๑๒ นายก้องภพ  รัตนสุต 

 ๑๓ นายก้องภพ  สถาวราวงศ์ 

 ๑๔ นายก่อโชค  บุตรชัยงาม 

 ๑๕ นายกัมปนาท  อาริยกุล 

 ๑๖ นายกิตติ  กิตติวรวัฒน์ 

 ๑๗ นายกิตติ  เนตรประเสริฐชัย 

 ๑๘ นายกิตติกร  รุจิรานุพงศ์ 

 ๑๙ นายกิตติพงศ์  ว่องเมทินี 

 ๒๐ นายกิตติภัฏ  โหรชัยยะ 

 ๒๑ นายกิตติศักดิ์  ดิษฐแก้ว 

 ๒๒ นายเกรียงไกร  นาคสิงห์ 

 ๒๓ นายเกรียงไกร  สาลิกา 

 ๒๔ นายเกรียงไกร  หวังสุจริตการ 

 ๒๕ นายโกเมน  อินทรก าแหง 

 ๒๖ นายโกวิทย์  ดวงพรม 

 ๒๗ นายโกวิทย์  ทุ่มโมง 

 ๒๘ นายโกศล  อัศวเดชานุกร 

 ๒๙ นายขจร  มั่งมี 

 ๓๐ นายขวัญชัย  บัวโทน 



 หน้า   ๓๗๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๑ นายขันติ  ชัยสุวรรณ 

 ๓๒ นายเขมชาติ  เทพไชย 

 ๓๓ นายคมศักดิ์  โตโภชนพันธุ์ 

 ๓๔ นายคมสันต์  ยวงเดชกล้า 

 ๓๕ นายค ากอง  ค าพันธ์ 

 ๓๖ นายจตุพล  แก้วรุ่งฟ้า 

 ๓๗ นายจตุพล  โลหะน าเจริญ 

 ๓๘ นายจตุรงค์  ศรีเมฆ 

 ๓๙ นายจรงณ์ชัย  ทองทวี 

 ๔๐ นายจรัญ  แก่นมาศ 

 ๔๑ นายจักร  ศรีปา 

 ๔๒ นายจักรินณ์  แสงยนต์ 

 ๔๓ นายจิตรภาณุ  คณิตวรรณ 

 ๔๔ นายจิรวัฒน์  เล่งน้อย 

 ๔๕ นายจีรวัต  สิทธิคงศักดิ์ 

 ๔๖ นายจีระศักดิ์  หมั่นจิต 

 ๔๗ นายจุฑา  จันทร์จารุวัฒน์ 

 ๔๘ นายเจนณรงค์  อุปเถย์ 

 ๔๙ นายเจนวิทย์  ดับโศรก 

 ๕๐ นายเจษฎา  ชุมเปีย 

 ๕๑ นายฉลอง  ธาระวัย 

 ๕๒ นายฉลองรัฐ  บุญเริ่ม 

 ๕๓ นายฉัตรชวงศ์  ศรีพวาทกุล 

 ๕๔ นายฉัตรชัย  ตังคณานุกูลชัย 

 ๕๕ นายฉันทพัฒน์  อุไรกุล 

 ๕๖ นายเฉลิมชัย  ก้องกังวาฬโชค 

 ๕๗ นายเฉลิมชัย  ควรหา 

 ๕๘ นายเฉลิมพล  นาคสุวรรณ 

 ๕๙ นายเฉลิมศักดิ์  ชโลธร 

 ๖๐ นายเฉลิมศักดิ์  สุริสีหเสถียร 

 ๖๑ นายชนันท์ชัย  ภัทรสกล 

 ๖๒ นายชนาธิป  ชินะนาวิน 

 ๖๓ นายชนุดม  ปิติฤกษ์ 

 ๖๔ นายชยทัศ  ชินสรนันท์ 

 ๖๕ นายชรินทร์  ก้าวลิ้ม 

 ๖๖ นายชรินทร์  มาตา 

 ๖๗ นายชวลิต  บุญฤทธิ์ 

 ๖๘ นายชัชวาล  สวัสดิสาระ 

 ๖๙ นายชัชเวช  สุกิจจวนิช 

 ๗๐ นายชัย  ลิ้มสุวัฒน์ 

 ๗๑ นายชัยชาญ  อยู่ชุ่ม 

 ๗๒ นายชัยรัตน์  วงศ์ศรีชัยโรจน์ 

 ๗๓ นายชัยวัฒน์  ทรงศิริศิลป์ 

 ๗๔ นายชัยวัฒน์  ธนวัฒนตระกูล 

 ๗๕ นายชัยวัฒน์  ศรีวิภาสถิตย์ 

 ๗๖ นายชาคริต  ศรีแก้วณวรรณ์ 

 ๗๗ นายชาญชัย  เหล่าอารยะ 

 ๗๘ นายชาญณรงค์  วงษ์ปรีชา 

 ๗๙ นายชาติธรรม  ประสงค์จรรยา 

 ๘๐ นายชินพันธุ์  สุวรรณเนตร 



 หน้า   ๓๗๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๘๑ นายชุมพล  จันทศร 

 ๘๒ นายชูเกียรติ  ภานุกรอุดม 

 ๘๓ นายชูเกียรติ  เหมือนชู 

 ๘๔ นายชูชัย  อุชชิน 

 ๘๕ นายเชาวนัฐ  บุญลาภ 

 ๘๖ นายเชิดชาย  บัวเพชร 

 ๘๗ นายไชยวัฒน์  สิริดลสุข 

 ๘๘ นายฐานุตร  เล็กสุภาพ 

 ๘๙ นายฐิติ  สุเสารัจ 

 ๙๐ นายณรงค์  ขันธ์ดวง 

 ๙๑ นายณรงค์  สีลาผอง 

 ๙๒ นายณรงค์ชัย  พาณิชสุสวัสดิ์ 

 ๙๓ นายณรงค์ศักดิ์  จักสี 

 ๙๔ นายณัชฐปกรณ์  เจริญรัตนวานนท์ 

 ๙๕ นายณัฏฐ์  สุวรรณศร 

 ๙๖ นายณัฏฐ์ธนกฤต  พงศ์สิริ 

 ๙๗ นายณัฏฐวุฒิ  ไชยะพันโท 

 ๙๘ นายณัฐพล  ตรีขจรเกียรติ 

 ๙๙ นายณัฐพล  เรืองนุ่ม 

 ๑๐๐ นายณัฐพล  อนุเมธางกูร 

 ๑๐๑ นายณัฐวัฒน์  ขันติธรางกูร 

 ๑๐๒ นายณัฐวัฒน์  เพ่ิงรัตน์ 

 ๑๐๓ นายณัฐวุฒิ  วิทยศักดิ์พันธ์ 

 ๑๐๔ นายณัฐอนันต์  สงพราหมณ์ 

 ๑๐๕ นายณัษฐพงศ์  อินทสาแล 

 ๑๐๖ นายดนุพร  คีรีกิจขจร 

 ๑๐๗ นายดารัชพงษ์  เขื่อนทอง 

 ๑๐๘ นายด ารง  โอวรากร 

 ๑๐๙ นายดิลก  พนอ าพน 

 ๑๑๐ นายเดชา  ฉิมวารี 

 ๑๑๑ นายเด่นพงศ์  ภิรมย์เณร 

 ๑๑๒ นายตรียศ  ศรีเอี่ยมสะอาด 

 ๑๑๓ นายต่อพงศ์  ตั้งสินมั่นคง 

 ๑๑๔ นายติมศักดิ์  บุญอากาศ 

 ๑๑๕ นายทรงพล  พันธุ์วิชาติกุล 

 ๑๑๖ นายทรงยศ  สิริเกียรติกุล 

 ๑๑๗ นายทรงฤทธิ์  หลานท้าว 

 ๑๑๘ นายทรงศักดิ์  สังเศษ 

 ๑๑๙ นายทวี  จ าปา 

 ๑๒๐ นายทวีวัฒน์  ภูมิกาศ 

 ๑๒๑ นายทวีวุฒิ  วิทยาขจรศาสตร์ 

 ๑๒๒ นายทวีศักดิ์  สุรนารถ 

 ๑๒๓ นายเทอดพงษ์  กาศเรือนแก้ว 

 ๑๒๔ นายเที่ยงธรรม  แก้วรักษ์ 

 ๑๒๕ นายธงชัย  สีหาเวช 

 ๑๒๖ นายธงไท  รัมมะศักดิ์ 

 ๑๒๗ นายธนณัฏฐ์  รอดภาษา 

 ๑๒๘ นายธนภัทร  ศรุตานนท์ 

 ๑๒๙ นายธนัสถ์  สุวัฒนมหาตม์ 

 ๑๓๐ นายธนา  พิทยะเวสด์สุนทร 



 หน้า   ๓๘๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๓๑ นายธนากร  ปลูกสวัสดิ์ 

 ๑๓๒ นายธนิทธิ์พล  ท่าพริก 

 ๑๓๓ นายธนู  พุ่มพวง 

 ๑๓๔ นายธเนศ  สุตพันธ์ 

 ๑๓๕ นายธรรมนิตย์  อุตะรา 

 ๑๓๖ นายธรรมนูญ  โพธิยาสานนท์ 

 ๑๓๗ นายธรรมรัต  สงวนพฤกษ์ 

 ๑๓๘ นายธวัช  โพธิ์เจริญ 

 ๑๓๙ นายธวัชชัย  ชูดวง 

 ๑๔๐ นายธวัชชัย  รัมณะกัจจะ 

 ๑๔๑ นายธัชวุทธิ์  พุทธิสมบัติ 

 ๑๔๒ นายธัญญู  ชูด า 

 ๑๔๓ นายธัญเดช  อิ่มวิทยา 

 ๑๔๔ นายธาดา  สุทธิวัฒนาการ 

 ๑๔๕ นายธิติพล  ศรีประทักษ์ 

 ๑๔๖ นายธีรวัฒน์  แก่นเมือง 

 ๑๔๗ นายธีระโชติ  ยอดไกรศรี 

 ๑๔๘ นายธีระยุทธ  ผาฮุย 

 ๑๔๙ นายธีระวัฒน์  มิ่งเชื้อ 

 ๑๕๐ นายนนทพัทธ์  อัศวก้องเกียรติ 

 ๑๕๑ นายนราพงษ์  จิรมณีงาม 

 ๑๕๒ นายนเรศน์  คูวิจิตรสุวรรณ 

 ๑๕๓ นายนัฐพงศ์  พิริยะสถิต 

 ๑๕๔ นายนันทศักดิ์  บัวงาม 

 ๑๕๕ นายนาวิน  มณีจันทร์ 

 ๑๕๖ นายนิชฌาน  หัสรังค์ 

 ๑๕๗ นายนิติรัฐ  นาสมใจ 

 ๑๕๘ นายนิธิรุจน์  มณีโรจน์ธาริน 

 ๑๕๙ นายนิรันดร์  เนติไชยพันธ์ 

 ๑๖๐ นายนิวัฒน์  โชติพงศ์สันติ์ 

 ๑๖๑ นายนุสิทธิ์  อนุสรณ์ 

 ๑๖๒ นายบดีศร  ทังปริยานนท์ 

 ๑๖๓ นายบัลลังก์  จิระบุญศรี 

 ๑๖๔ นายบุญ  ผิวบาง 

 ๑๖๕ นายบุญชนะ  พึ่งทอง 

 ๑๖๖ นายบุรพัฒน์  อรรถมานะ 

 ๑๖๗ นายเบญจพล  สาธิตสมิตพงษ์ 

 ๑๖๘ นายปกรณ์  ยิ่งวรการ 

 ๑๖๙ นายปฏิภาณ  กาพย์ไชย 

 ๑๗๐ นายประกอบ  รอดนวล 

 ๑๗๑ นายประชา  ลิ้มวงษ์ทอง 

 ๑๗๒ นายประดิษฐ์  พงษ์สุวรรณ์ 

 ๑๗๓ นายประมวล  ศิรา 

 ๑๗๔ นายประมุข  ทัศนปริชญานนท์ 

 ๑๗๕ นายปริญญา  จารวัฒน์ 

 ๑๗๖ นายปริยนันท์  แก้วเชิด 

 ๑๗๗ นายปรีชญา  โรจนนิมิต 

 ๑๗๘ นายปรีชา  อ่อนน้อม 

 ๑๗๙ นายปวเมษ  คล้ายสมบัติ 

 ๑๘๐ นายปวริศ  หวังพินิจกุล 



 หน้า   ๓๘๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๘๑ นายปัญจชัย  เพ็ญประชุม 

 ๑๘๒ นายปัญญา  วงค์ครุฑ 

 ๑๘๓ นายปัณณธร  ไหวพริบ 

 ๑๘๔ นายปาลทองแท่ง  ศรุจชานนท์ 

 ๑๘๕ นายปาลิต  สันทนาคณิต 

 ๑๘๖ นายปิติพัชญ์  สมจิตร 

 ๑๘๗ นายปิยะกุล  มีลุน 

 ๑๘๘ นายปิยะพงษ์  ทองดี 

 ๑๘๙ นายเปี่ยมศักดิ์  พัชรเมธา 

 ๑๙๐ นายพงศกร  ปฏิภาณอ าไพ 

 ๑๙๑ นายพงศ์พัฒน์  ตาชูชาติ 

 ๑๙๒ นายพงศ์ภัทร  อะสีติรัตน์ 

 ๑๙๓ นายพงษธร  เศรษฐถาวร 

 ๑๙๔ นายพงษ์สันต์  หินนาค 

 ๑๙๕ นายพรภัทร์  ตันติกุลานันท์ 

 ๑๙๖ นายพร้อมมิตร  โล่สิริลักษณ์ 

 ๑๙๗ นายพฤฒวรรธ  รินทร์ธราศรี 

 ๑๙๘ นายพฤฒิพงษ์  เลิศชัยมงคล 

 ๑๙๙ นายพลวิชญ์  ทับเที่ยง 

 ๒๐๐ นายพลาวัสถ์  เชื้อพานิช 

 ๒๐๑ นายพัชรพงศ์  โรจนะวุฒิ 

 ๒๐๒ นายพันธ์ศักดิ์  เภาทอง 

 ๒๐๓ นายพิชยุตม์  คูณทอง 

 ๒๐๔ นายพิเชฐ  ศรมยุรา 

 ๒๐๕ นายพิเชษฐ์  คงศิลา 

 ๒๐๖ นายพิเชษฐ  บั้งเงิน 

 ๒๐๗ นายพิทักษ์  ข าขนิษฐ 

 ๒๐๘ นายพิพัฒน์  กิจเสถียรพงษ์ 

 ๒๐๙ นายพีระพงษ์  เที่ยงตรง 

 ๒๑๐ นายพีระพัฒน์  มหาโพธิกุล 

 ๒๑๑ นายเพชรรัตน์  ทองรักษ์ 

 ๒๑๒ นายเพ่ิมพร  ด ารงเกียรติ 

 ๒๑๓ นายเพ่ิมศักดิ์  สาธิตภิญโญ 

 ๒๑๔ นายโพชฌงค์  พรหมขันธ์ 

 ๒๑๕ นายไพบูลย์  วิหกหงษ์ 

 ๒๑๖ นายไพโรจน์  แบนมาก 

 ๒๑๗ นายไพโรจน์  สุวรรณรัตน์ 

 ๒๑๘ นายไพศาล  มานะทวีวัฒน์ 

 ๒๑๙ นายภมร  อนันตชัย 

 ๒๒๐ นายภาคภูมิ  ตรีพานิชย์ 

 ๒๒๑ นายภาคภูมิ  สุสานนท์ 

 ๒๒๒ นายภาณุพันธ์  สุภัจจาภิชัย 

 ๒๒๓ นายภาณุรุจ  อุ่นทอง 

 ๒๒๔ นายภาสกร  กุลภู่พรทิพย์ 

 ๒๒๕ นายภูชิชย์  จิตรบุญ 

 ๒๒๖ นายภูวเดช  ภวังสวัสดิ์ 

 ๒๒๗ นายมนต์รัก  พันธพืช 

 ๒๒๘ นายมนุเชษฐ์  โรจนศิริบุตร 

 ๒๒๙ นายมานะ  ธรรมชุตินันท์ 

 ๒๓๐ นายมุขพล  ชูตระกูล 



 หน้า   ๓๘๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๓๑ นายยศ  ไผ่หยกงาม 

 ๒๓๒ นายยศสวิน  วนิชสุวรรณ 

 ๒๓๓ นายยุทธนา  แสนจันทร์ 

 ๒๓๔ นายยุทธศักดิ์  เชาวลิต 

 ๒๓๕ นายรวิศักดิ์  จันทรัตน์ 

 ๒๓๖ นายรัชพล  ค าเผ่า 

 ๒๓๗ นายรัฐวิชญ์  อนันตวิทยานนท์ 

 ๒๓๘ นายเรืองยศ  จันทรานภาภรณ์ 

 ๒๓๙ นายวงศพัทธ์  วัชนะจ านงค์ 

 ๒๔๐ นายวนวัชร์  นิติวัชรภานนทน์ 

 ๒๔๑ นายวรเกียรติ  นวลสุวรรณ 

 ๒๔๒ นายวรเทพ  เชื้อสุนทรโสภณ 

 ๒๔๓ นายวรพัทธ์  ปานแก้ว 

 ๒๔๔ นายวรวงศ์  อัจฉราวงศ์ชัย 

 ๒๔๕ นายวรวัชร  เอี่ยมสุทธิธรรม 

 ๒๔๖ นายวโรดม  ศิริมณีธรรม 

 ๒๔๗ นายวัชรพล  สุนทระศานติก 

 ๒๔๘ นายวันชัย  ชูทอง 

 ๒๔๙ นายวันชัย  วรนุชกุล 

 ๒๕๐ นายวาริช  เจียมใจ 

 ๒๕๑ นายวิชญ์วสิฐ  หัสดีพงษ์ 

 ๒๕๒ นายวิฑูรย์  จันทรสีมาวรรณ 

 ๒๕๓ นายวิทยา  จันทร์สุวรรณ 

 ๒๕๔ นายวินิจ  ประเทืองสถบดี 

 ๒๕๕ นายวิมลชัย  ส้มเขียวหวาน 

 ๒๕๖ นายวิริยะ  อรุณเพชรฤทัย 

 ๒๕๗ นายวิโรจน์  ศักดาไกร 

 ๒๕๘ นายวิศรุต  มาเจริญ 

 ๒๕๙ นายวิสุทธิ์  กิจสิงห์ 

 ๒๖๐ นายวิสุทธิ์  บุญโญภาส 

 ๒๖๑ นายวิสูตร  เจนสุทธิประเสริฐ 

 ๒๖๒ นายวีรภัทร์  พุ่มโรจน์ 

 ๒๖๓ นายวีรภัทร  ชัยรัตน์ 

 ๒๖๔ นายวีรศักดิ์  ธารณานิมิตร 

 ๒๖๕ นายวีระ  ตั้งเกษมภิญโญ 

 ๒๖๖ นายวีระพงษ์  กล่อมมิตร 

 ๒๖๗ นายวุฒิศักดิ์  จันทะแจ่ม 

 ๒๖๘ นายเวสารัช  ปราโมช ณ อยุธยา 

 ๒๖๙ นายศดิศ  ไชยโย 

 ๒๗๐ นายศรัณย์รัฐ  ศรัณยสุนทร 

 ๒๗๑ นายศักดิ์ชัย  ยอดศรี 

 ๒๗๒ นายศักดิ์ฤทธิ์  งามมิตรสมบูรณ์ 

 ๒๗๓ นายศิริวัตร์  เท่าบุรี 

 ๒๗๔ นายศุภชัย  ประไพนพ 

 ๒๗๕ นายศุภโชค  หมวดคง 

 ๒๗๖ นายศุภฤกษ์  ศุกรเสพย์ 

 ๒๗๗ นายศุภสินธุ์  ศิริลิมากุล 

 ๒๗๘ นายเศกสรรค์  กองหิน 

 ๒๗๙ นายเศรษฐา  ไกรนรา 

 ๒๘๐ นายสกล  ดาวกระจาย 



 หน้า   ๓๘๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๘๑ นายสง่า  วงศ์กาไสย 

 ๒๘๒ นายสมเกียรติ  เกียรติศักดาชัย 

 ๒๘๓ นายสมเกียรติ  แก้วมาลี 

 ๒๘๔ นายสมคะเน  ไตติลานนท์ 

 ๒๘๕ นายสมชัย  เมธากวินโสภณ 

 ๒๘๖ นายสมชาย  ฝั้นปันวงค์ 

 ๒๘๗ นายสมบัติ  วรานนท์วนิช 

 ๒๘๘ นายสมบัติ  สมจิต 

 ๒๘๙ นายสมบูรณ์  พฤฒิพงศภัค 

 ๒๙๐ นายสมบูรณ์  รัตนวงศ์พิบูลย์ 

 ๒๙๑ นายสมบูรณ์  สมปรารถนา 

 ๒๙๒ นายสมประสงค์  พัตจาลจุล 

 ๒๙๓ นายสมพงษ์  พุทธฤทธิ์ 

 ๒๙๔ นายสมฤกษ์  ส าลีอ่อน 

 ๒๙๕ นายสมศักดิ์  สุนทราภิรมย์ 

 ๒๙๖ นายสยาม  วุฒิสาร 

 ๒๙๗ นายสรร  แสงทับทอง 

 ๒๙๘ นายสรรเสริญ  อุชชิน 

 ๒๙๙ นายสราวุฒิ  บุญญกูล 

 ๓๐๐ นายสังกาส  เนาวรัตนพันธ์ หาธรรม 

 ๓๐๑ นายสัญญา  โสมจันทร์ 

 ๓๐๒ นายสัณห์พิชญ์  ลิขิตกายแก้ว 

 ๓๐๓ นายสากล  บุตรส าราญ 

 ๓๐๔ นายสาธิต  วคินเดชา 

 ๓๐๕ นายสามารถ  ชูมาก 

 ๓๐๖ นายสายัณห์  ลิมปกาญจน์เวช 

 ๓๐๗ นายสายัณห์  ศรีนวล 

 ๓๐๘ นายสิฏฐ์  ปินตา 

 ๓๐๙ นายสิทธิชัย  เสวีวัลลพ 

 ๓๑๐ นายสิทธิศักดิ์  หล๋อโตน 

 ๓๑๑ นายสิรภพ  วีระวานิช 

 ๓๑๒ นายสุเจตน์  สถาพรนานนท์ 

 ๓๑๓ นายสุชาติ  ตั้งอภิญญา 

 ๓๑๔ นายสุทธิณัฐ  ไชยเจริญ 

 ๓๑๕ นายสุทธิธรรม  รัตนแสนยานุภาพ 

 ๓๑๖ นายสุทัศน์  ภัทรวรกุลวงศ์ 

 ๓๑๗ นายสุธี  กิติทัศนาสรชัย 

 ๓๑๘ นายสุพจน์  คงธนโฆษิตกุล 

 ๓๑๙ นายสุพจน์  จันทร์กรูด 

 ๓๒๐ พันจ่าเอก สุพรรณ  ขวัญคุ้ม 

 ๓๒๑ นายสุพิศ  ชายเกตุ 

 ๓๒๒ นายสุภชัย  สุจริตวณิชพงศ์ 

 ๓๒๓ นายสุภิชัย  สิริชัยรังสรรค์ 

 ๓๒๔ นายสุมาศ  อุดมจินดาสวัสดิ์ 

 ๓๒๕ นายสุมิตร  โปตระนันทน์ 

 ๓๒๖ นายสุเมธ  นาควโรดม 

 ๓๒๗ นายสุรเกียรติ  อุทัยเชฏฐ์ 

 ๓๒๘ นายสุรเดช  บินรามัน 

 ๓๒๙ นายสุรศักดิ์  ชูผล 

 ๓๓๐ นายสุริน  ชูแก้ว 



 หน้า   ๓๘๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๓๑ นายสุริยา  ปานแป้น 

 ๓๓๒ นายสุวัฒน์  ปิ่นแก้ว 

 ๓๓๓ นายเสกสรร  วิทยารุ่งเรืองศรี 

 ๓๓๔ นายเสกสรร  อ าภาไพ 

 ๓๓๕ นายเส่ง  แก้วเหลา 

 ๓๓๖ นายเสนีย์  ประพันธ์วิทยา 

 ๓๓๗ นายเสริมศักดิ์  พรหมหาญ 

 ๓๓๘ นายเสรี  แก้วไทรเกิด 

 ๓๓๙ นายโสธร  เจริญพานิช 

 ๓๔๐ นายเหรียญทอง  เพ็งพา 

 ๓๔๑ นายองอาจ  เทียนหิรัญ 

 ๓๔๒ นายอติรุจ  ตันบุญเจริญ 

 ๓๔๓ นายอนิรุทธิ์  วรินทร์ 

 ๓๔๔ นายอนิวัตร  บัวบาล 

 ๓๔๕ นายอนุชาติ  ปิติภิญโญภาส 

 ๓๔๖ นายอภิชัย  จันทภาโส 

 ๓๔๗ นายอภิราม  จันทรจรัส 

 ๓๔๘ นายอภิเวทย์  อารยะญาณ 

 ๓๔๙ นายอรรณพ  รัตนสุภา 

 ๓๕๐ นายอรรณพ  ศักดิ์ศิริญดากุล 

 ๓๕๑ นายอรุณ  ดีวังพล 

 ๓๕๒ นายอัคคนันท์  วิไลรัตน์ 

 ๓๕๓ นายอัฐษฎา  วิลัยพิทย์ 

 ๓๕๔ นายอาคม  สิงหเดชา 

 ๓๕๕ นายอาทิตย์  กิจชระภูมิ 

 ๓๕๖ นายอ านวย  คณารักษ์ 

 ๓๕๗ นายอ านาจ  โชติพงศ์แสงศรีมา 

 ๓๕๘ นายอศิเรศ  ปราโมช ณ อยุธยา 

 ๓๕๙ นายอุกฤษฎ์  ศรีอ่ าดี 

 ๓๖๐ นายอุดมพร  วงศ์กา 

 ๓๖๑ นายอุทัย  ปล้องใหม่ 

 ๓๖๒ นายอุทัย  สุวรรณลี 

 ๓๖๓ นายอุเทน  บัวอ่อน 

 ๓๖๔ นายอุเทน  ยืนยัน 

 ๓๖๕ นายเอกดนัย  เตชะจงจินตนา 

 ๓๖๖ นายเอกลักษณ์  ลิ้มศิริลักษณ์ 

 ๓๖๗ นายโอภาศ  สื่อยรรยงศิริ 

 ๓๖๘ นายโอภาส  อุปรี 

 ๓๖๙ นางกมลวัน  จงสงวน จรรยาสัณห์ 

 ๓๗๐ นางสาวกรกช  กลึงพงษ์ 

 ๓๗๑ นางกรกช  วนิชสุวรรณ 

 ๓๗๒ นางสาวกรรณิกา  อัศวเมธา 

 ๓๗๓ นางสาวกฤษณา  จิตวิริยะยิ่งยง 

 ๓๗๔ นางสาวกฤษณา  วิทวัสกุลชัย 

 ๓๗๕ นางกองกนก  โกศัลลกูฏ สุขพันธุ์ถาวร 

 ๓๗๖ นางสาวกอบพร  พัฒนอมร 

 ๓๗๗ นางกัญญาณัฐ  บางพาน เด่นดี 

 ๓๗๘ นางสาวกันนิกา  อธิศิวกุล 

 ๓๗๙ นางกาญจนา  โคตรอาษา 

 ๓๘๐ นางกาญจนา  สุริยจันทร์ 



 หน้า   ๓๘๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๘๑ นางกิ่งดาว  ศักดิ์สิทธิศักดิ์ 

 ๓๘๒ นางกีรพัฒน์  พันธ์สถิตย์ สอนเผือก 

 ๓๘๓ นางสาวกุณปรีญา  โสดา 

 ๓๘๔ นางกุสุมา  ศิลปรัศมี 

 ๓๘๕ นางสาวเกล็ดดาว  สุจริตานุวัต 

 ๓๘๖ นางสาวเกศรินทร์  จันทรสิทธิผล 

 ๓๘๗ นางเกษรทิพย์  นิวาสวุฒิกิจ 

 ๓๘๘ นางสาวขนิษฐา  อวยพร 

 ๓๘๙ นางสาวขวัญแก้ว  บัวเผื่อน 

 ๓๙๐ นางสาวขวัญจิตต์  รุจีพิสิฐ 

 ๓๙๑ นางคิดงาม  คงตระกูล ลี 

 ๓๙๒ นางสาวคุลิกา  สังข์สุวรรณ 

 ๓๙๓ นางสาวจตุพร  โค้วคาศัย 

 ๓๙๔ นางจริยา  อุยสุย 

 ๓๙๕ นางจรุงจิต  โกสินตระกูลชัย 

 ๓๙๖ นางจันทร์จิรา  สอนสิทธิ์ 

 ๓๙๗ นางสาวจันทรภรณ์  ลบเมฆ 

 ๓๙๘ นางสาวจันทรลักษณ  โชติรัตนดิลก 

 ๓๙๙ นางสาวจารุณี  จีระออน 

 ๔๐๐ นางจารุภา  เพิ่มสมบัติ 

 ๔๐๑ นางสาวจารุวรรณ  ศิริรังษี 

 ๔๐๒ นางจิตรา  ทวีศรี 

 ๔๐๓ นางจิตรา  สกุลคล้อย 

 ๔๐๔ นางสาวจิตลดา  เพ็ญศิริวรทรัพย์ 

 ๔๐๕ นางสาวจิระวดี  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

 ๔๐๖ นางสาวจิราพร  ศิริพงษ์ 

 ๔๐๗ นางจิราพรรณ  โพธิ์ศรีดา 

 ๔๐๘ นางจีราวรรณ  พุทธวรคุณ หวัดแท่น 

 ๔๐๙ นางจุฑามาศ  รู้ธรรม 

 ๔๑๐ นางสาวจุฑาวรรณ  สุทธิรัตน์ 

 ๔๑๑ นางสาวจุฑาวิริณี  อาริยะวีรากูล 

 ๔๑๒ นางสาวจุรีพร  กงนอก 

 ๔๑๓ นางจุลธิดา  จงกลนี บุญโญภาส 

 ๔๑๔ นางเจตนาพร  นิลนนท์ 

 ๔๑๕ นางสาวเฉลิมขวัญ  เหรียญวิจิตร 

 ๔๑๖ นางสาวชญานิษฐ์  อภิชาตบุตร 

 ๔๑๗ นางสาวชนิดา  เลิศสิทธิกุล 

 ๔๑๘ นางสาวชมนภัส  สร้อยทองค า 

 ๔๑๙ นางสาวชมพูนุท  ประเสริฐศรี 

 ๔๒๐ นางสาวชยพร  กุลนิติ 

 ๔๒๑ นางสาวชรยา  จิตต์ธรรมวงศ์ 

 ๔๒๒ นางชลิตา  ศรีสง่า เพชรนิล 

 ๔๒๓ นางสาวชลีทร  รื่นทิม 

 ๔๒๔ นางสาวชาริณี  โค้วธนพานิช 

 ๔๒๕ นางสาวชาลินี  นวกุล 

 ๔๒๖ นางสาวชิตาพันธุ์  ปุรณะพรรค์ 

 ๔๒๗ นางสาวชิสา  เมธารัตนารักษ์ 

 ๔๒๘ นางสาวชุษะณา  สนธิเกษตริน 

 ๔๒๙ นางสาวญาณาภัค  มันตารัตน์ 

 ๔๓๐ นางสาวฐานิตา  วาดเขียน 



 หน้า   ๓๘๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๓๑ นางสาวฐิตินันท์  มงคลพิทักษ์สุข 

 ๔๓๒ นางสาวฐิติพร  ตังสุรัตน์ 

 ๔๓๓ นางสาวฐิติมา  เจริญศรีทอง 

 ๔๓๔ นางสาวณวิมล  สนใจ 

 ๔๓๕ นางสาวณัฎฐิณี  ตุวานนท์ เทียนหิรัญ 

 ๔๓๖ นางสาวณัฏฐ์  ฉัตรเล็ก 

 ๔๓๗ นางสาวณัฏฐพัชร์  คงทวีศักดิ์ 

 ๔๓๘ นางสาวณัฏฐ์สุมณ  ทิตาสิริจิรภาส 

 ๔๓๙ นางสาวณัฐกมน  ปัญญาดี 

 ๔๔๐ นางณัฐฉัตร  ปัญญ์เอกวงศ์ 

 ๔๔๑ นางสาวณัฐทญา  วิสัยจร 

 ๔๔๒ นางสาวณัฐนิกา  แจ่มจันทร์ 

 ๔๔๓ นางณัฐมน  กาญจนเลขา 

 ๔๔๔ นางณัฐมา  กองมะลิกันแก้ว 

 ๔๔๕ นางสาวณัฐยาภรณ์  เรืองพัฒนา 

 ๔๔๖ นางสาวณิศรา  ชุบขุนทด 

 ๔๔๗ นางสาวดวงรักษ์  ตรงเมธีรัตน์ 

 ๔๔๘ นางสาวตริตาเวสน์  โสธนะเสถียร 

 ๔๔๙ นางสาวตีรณันต์  ดุริยะสาย 

 ๔๕๐ นางเติมสิริ  ปัญญาวัฒนชัย เภาทอง 

 ๔๕๑ นางทวีโชค  คู่ทวีกุล นาควโรดม 

 ๔๕๒ นางทัศนีย์  กลิ่นเมือง 

 ๔๕๓ นางทัศนีย์  จันทร์งาม 

 ๔๕๔ นางสาวทัศลักษณ์  จันภูตระกูล 

 ๔๕๕ นางทิฆัมพร  อัครประเสริฐกุล 

 ๔๕๖ นางสาวทิพนที  ลิ้มธนากุล 

 ๔๕๗ นางสาวทิพภาพร  ภูมิโสม 

 ๔๕๘ นางสาวทิพย์วรรณ  ตั้งจิตพัฒนกุล 

 ๔๕๙ นางสาวทิพย์วรรณ  ประสิทธิ์ล้ าค า 

 ๔๖๐ นางทิพาพร  สายทองค า 

 ๔๖๑ นางธนนันท์  ทะสุใจ 

 ๔๖๒ นางสาวธนาพร  ร่มรื่น 

 ๔๖๓ นางธรณิศร  คชินทร์ กิตติวุฒิศักดิ์ 

 ๔๖๔ นางธราพร  จรัสจรรยาวงศ์ 

 ๔๖๕ นางสาวธัญญา  ปรมานุศิษฏ์ 

 ๔๖๖ นางสาวธัญญานุช  ตันติกุล 

 ๔๖๗ นางธัญรัศม์  สาธุภาค 

 ๔๖๘ นางธารีมาศ  สาระสมบัติ โล่สิริลักษณ ์

 ๔๖๙ นางนงนุช  ศิลปศาสตร์ 

 ๔๗๐ นางนงเยาว์  ร่มโพธิ์ทอง 

 ๔๗๑ นางนพวรรณ  ภู่พัทธยากร 

 ๔๗๒ นางสาวนภณัฐ  อุ่นสกุล 

 ๔๗๓ นางนภสสร  ชมศร 

 ๔๗๔ นางสาวนภัทร์พร  เจริญวัฒนา ทองใบ 

 ๔๗๕ นางสาวนภัสถา  ทัศนวัฒน์ 

 ๔๗๖ นางนภัสรัชญ์  จันทร์ประเสริฐ 

 ๔๗๗ นางนภาพร  ซิ่วสุวรรณ 

 ๔๗๘ นางสาวนภาพร  สันตสว่าง 

 ๔๗๙ นางนรินทร  มณีนิล 

 ๔๘๐ นางนฤภร  เฉลิมกลิ่น 



 หน้า   ๓๘๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๘๑ นางสาวนวพร  สาระคุณ 

 ๔๘๒ นางสาวนวรัตน์  อินทร์รุ่งเรือง 

 ๔๘๓ นางนัตฐิมา  ไชยรัตน์ 

 ๔๘๔ นางสาวนัทธมน  วงศ์ทรายทอง 

 ๔๘๕ นางนันท์นภัส  ฤทธิกุลสิทธิชัย 

 ๔๘๖ นางนันทวรรณ  โตมะโน 

 ๔๘๗ นางสาวนันทิภา  โห้ยุขัน 

 ๔๘๘ นางสาวนันธิดา  พลชุติพงศ์ 

 ๔๘๙ นางนาตยา  ทองสุก 

 ๔๙๐ นางสาวน้ าผึ้ง  แสนทวี 

 ๔๙๑ นางสาวนิชธิมา  ปะจันทบุตร 

 ๔๙๒ นางสาวนิชาภา  โรจนวราภรณ์ 

 ๔๙๓ นางสาวนิภาพัฒน์  วงศ์วัฒนะเดช 

 ๔๙๔ นางนุจริน  ใจกล้า 

 ๔๙๕ นางนุชนภา  โพธิเนตร 

 ๔๙๖ นางเนติมน  วุฒิสารสกุล 

 ๔๙๗ นางสาวโนติยา  ภัทรประสิทธิ์ 

 ๔๙๘ นางบัทมา  กันตสุข แสงอุไร 

 ๔๙๙ นางบุญณิศากร  จุนวีระนงค์ 

 ๕๐๐ นางสาวบุณยกาญจน์  อินทรบุตร 

 ๕๐๑ นางบุษบัน  ปราการพิลาศ 

 ๕๐๒ นางบุษรัชต์  แสงอากาศ 

 ๕๐๓ นางบุษรานี  หงษาค า สงวนพฤกษ์ 

 ๕๐๔ นางสาวบุษราภรณ์  ดอนชวนชม 

 ๕๐๕ นางสาวเบญจพร  รุ่งทรัพย์ไพบูลย์ 

 ๕๐๖ นางเบญจวรรณ  ผ่องศรีใส 

 ๕๐๗ นางสาวปกฉัตร  เผือกสุวรรณ 

 ๕๐๘ นางปฏิญาพร  ปลูกสวัสดิ์ 

 ๕๐๙ นางปณิดา  บุญกล่อม 

 ๕๑๐ นางปภาดา  หงษ์กาญจนพงษ์ 

 ๕๑๑ นางสาวประพิณ  ประดิษฐากร 

 ๕๑๒ นางสาวประภา  ตาอินทร์ 

 ๕๑๓ นางประภาวรรณ  ศรีอัมพรแสง 

 ๕๑๔ นางสาวประวีณณัฐ  มูลเมฆ 

 ๕๑๕ นางสาวปรางค์รัชต์  อุณหวัฒน์ 

 ๕๑๖ นางปราณี  รุ่งอภิญญา พรรคสุพรรณ 

 ๕๑๗ นางปราณี  สมวงค์ 

 ๕๑๘ นางสาวปรียานาถ  เผือกสุวรรณ 

 ๕๑๙ นางปรียาวรรณ  ฉัตรมานพ ข านิล 

 ๕๒๐ นางสาวปวิตรา  เจตน์สมบูรณ์ 

 ๕๒๑ นางสาวปวีณา  เทียมเทศ 

 ๕๒๒ นางสาวปวีณา  วิโรจน์ธนะชัย 

 ๕๒๓ นางสาวปัญจนา  ลายทอง 

 ๕๒๔ นางปาริชาติ  โพธิวังตระกูล 

 ๕๒๕ นางสาวปิยนุช  ศรุติพันธ์ 

 ๕๒๖ นางสาวปิยวรรณ  สุขทอง 

 ๕๒๗ นางปิยะลักษณ์  บุญญกูล สมดี 

 ๕๒๘ นางสาวเปรมฤดี  หาวัตร 

 ๕๒๙ นางสาวไปรยา  เจริญประกอบ 

 ๕๓๐ นางสาวผึ้งขวัญ  พึ่งพาญาติ 



 หน้า   ๓๘๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕๓๑ นางสาวพรชนัน  จิรังรัตน์ 

 ๕๓๒ นางพรทิพย์  สู่ทรัพย์ 

 ๕๓๓ นางพรพรรษา  ทองแก้ว 

 ๕๓๔ นางพรเพ็ญ  อินทร์ไทยวงศ์   

  วิริยะจิตต์ 

 ๕๓๕ นางสาวพรรณทิพย์  วัฒนกิจการ 

 ๕๓๖ นางสาวพรรณพร  โสรัตยาทร 

 ๕๓๗ นางสาวพรรณวดี  ม่วงสกุล 

 ๕๓๘ นางพรรณี  แก้วนันชัย 

 ๕๓๙ นางพรศรัณยา  สุทธิวิรัตน์กุล 

 ๕๔๐ นางพัชราภา  อินทรก าแหง 

 ๕๔๑ นางพาณิภัค  เขมนิจกุล 

 ๕๔๒ นางพิณเพ็ญ  ธีระวัฒน์ ทวีนุช 

 ๕๔๓ นางพิมพ์นภา  นัยโกวิท เลาหะพันธุ์ 

 ๕๔๔ นางพิมพันธ์  แดนราศรี 

 ๕๔๕ นางสาวพิมล  สวัสดิ์พิบูลย์ 

 ๕๔๖ นางสาวพิมสิริ  อึงขจรกุล 

 ๕๔๗ นางพีรพร  เรืองรองปัญญา เจนตลอด 

 ๕๔๘ นางเพชรินทร์ฉัตร  ศรีนวล 

 ๕๔๙ นางสาวเพ็ญประภา  ฤทธิปัญญาวงศ์ 

 ๕๕๐ นางสาวเพ็ญพรรณ  นิยมทอง 

 ๕๕๑ นางเพ็ญวิภา  ลอยกุลนันท์ 

 ๕๕๒ นางสาวเพ็ญศรี  โพธิ์ประสิทธิ์ 

 ๕๕๓ นางสาวเพียงฤทัย  พรรณศิริชัย 

 ๕๕๔ นางเฟ่ืองฟ้า  คงเกลี้ยง 

 ๕๕๕ นางภัชดาพร  บุญสนิท สุขนคร 

 ๕๕๖ นางภัทรัชต์  แจ้งศิริพันธ์ 

 ๕๕๗ นางสาวภัทรา  ภาคย์ประเสริฐ 

 ๕๕๘ นางภัสร์วรา  นาน่วม 

 ๕๕๙ นางภัสราภรณ์  ปัญญา 

 ๕๖๐ นางสาวภาธิณี  บูรณะกิจไพบูลย์ 

 ๕๖๑ นางภิญญา  ชุ่มจิตต์ 

 ๕๖๒ นางสาวภิรญา  น้อยหมอ 

 ๕๖๓ นางสาวมงคลทิพย์  อักษรนันทน์ 

 ๕๖๔ นางสาวมณฑนะ  แสงค าสุข 

 ๕๖๕ นางมณีรัตน์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 

 ๕๖๖ นางสาวมนัสนันท์  สุวรรณศรีนนท์ 

 ๕๖๗ นางมลฤดี  ภักดีคง 

 ๕๖๘ นางสาวมานิกา  สุริยมานพ 

 ๕๖๙ นางสาวมาเรียม  วันเดวา 

 ๕๗๐ นางสาวมาลัย  ธรรมโชตัง 

 ๕๗๑ นางสาวยุพาภรณ์  วงศ์วิกรานต์ 

 ๕๗๒ นางยุพิน  เพชรรัตน์ 

 ๕๗๓ นางรพีภรณ์  ทับหลักสินธุ์ 

 ๕๗๔ นางสาวรสิตา  บุญวิสูตร 

 ๕๗๕ นางรัชดาวรรณ  โกสวัสดิ์ 

 ๕๗๖ นางรัชนี  วังศิริไพศาล 

 ๕๗๗ นางสาวรัชนีย์  ภาระหอม 

 ๕๗๘ นางสาวรัตตัญญา  ไชยโคตร 

 ๕๗๙ นางสาวรัตนา  พ่ึงยล 



 หน้า   ๓๘๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕๘๐ นางราณี  โกษาคาร 

 ๕๘๑ นางสาวราตรี  ช่วยพนัง 

 ๕๘๒ นางสาวรุ่งรัศมิ์  ฤทธิเดช 

 ๕๘๓ นางเรไร  มีนวรานนท์ 

 ๕๘๔ นางสาวฤทัยทิพย์  สุนทรเอกจิต 

 ๕๘๕ นางสาวลลิดา  จุลฤกษ์ 

 ๕๘๖ นางสาวลลิดา  หล่อชลอกุล 

 ๕๘๗ นางลลิตา  อิศโรทัยกุล กลัดวัง 

 ๕๘๘ นางสาวลัดดาวัณย์  มธุรพจนากุล 

 ๕๘๙ นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วประเสริฐ 

 ๕๙๐ นางลาวัลย์  นาคดิลก 

 ๕๙๑ นางสาวลีลานุช  ภูชฎาภิรมย์ 

 ๕๙๒ นางสาววรรณพร  พละภิญโญ 

 ๕๙๓ นางวรรณเพ็ญ  ขาวจิตร 

 ๕๙๔ นางวรรณภา  วงศ์กระสันต์ 

 ๕๙๕ นางสาววรรณวิสาข์  ธนานันท์ 

 ๕๙๖ นางสาววรรณียา  อัตตาหกุล 

 ๕๙๗ นางวรัญรดา  นิพิฐธ ารง 

 ๕๙๘ นางสาววรัฏฐา  ตัณฑวิบูลย์วงศ์ 

 ๕๙๙ นางวรากร  กิจเจริญ ศรีประเสริฐ 

 ๖๐๐ นางวราภรณ์  คีรีวิเชียร 

 ๖๐๑ นางสาววราภรณ์  จานโอ 

 ๖๐๒ นางวราภรณ์  มั่นธัมมา 

 ๖๐๓ นางวราภรณ์  มากธนะรุ่ง ว่องเมทินี 

 ๖๐๔ นางสาววรีวรรณ์  ศิริคีรีมาศ 

 ๖๐๕ นางวฤตดา  เหมะรักษ์ 

 ๖๐๖ นางวัจณีย์  ภูริภัทรพันธุ์ 

 ๖๐๗ นางสาววัชรี  หาญโอฬารเลิศ 

 ๖๐๘ นางวัชรี  อ่าววิจิตรกุล 

 ๖๐๙ นางวัฒนพร  คชภูมิ 

 ๖๑๐ นางวันดี  อรุณเพชรฤทัย 

 ๖๑๑ นางวันทนีย์  จันทะวงศ์ 

 ๖๑๒ นางวาทินี  ศรีบัวรอด จีรวงศ์สุนทร 

 ๖๑๓ นางสาววิชาภรณ์  สกุณา 

 ๖๑๔ นางสาววิภวา  กิจด ารงวินิจกุล 

 ๖๑๕ นางสาววิภาพร  พารักษา 

 ๖๑๖ นางสาววิภาวรรณ  หลีศิริ 

 ๖๑๗ นางสาววิริยา  ไทยมงคล 

 ๖๑๘ นางสาววิรียาพร  งามนิล 

 ๖๑๙ นางวิไล  สารประดิษฐ์ 

 ๖๒๐ นางวิไลรัตน์  อิทธิชัยวัฒนา 

 ๖๒๑ นางวีรนุฏฐ์  จียะพันธ์ 

 ๖๒๒ นางสาวศรัณย์ศรี  สมบุญญฤทธิ 

 ๖๒๓ นางสาวศศิธร  ศรุติอังกูร 

 ๖๒๔ นางศศิปภัสร์  ศศิอริยธนภัทร 

 ๖๒๕ นางสาวศิรประภา  ตันติรัตนโอภาส 

 ๖๒๖ นางสาวศิรินทิพย์  ไทพาณิชย์ 

 ๖๒๗ นางศิรินทิพย์  อินผูก 

 ๖๒๘ นางศิริพร  เด่นเจริญ 

 ๖๒๙ นางสาวศิริพร  ลิ้มทองเจริญ 



 หน้า   ๓๙๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
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 ๖๓๐ นางศิริยา  มหาทรัพย์ไพบูลย์ 

 ๖๓๑ นางสาวศิริรัตน์  น้อมน าทรัพย์ 

 ๖๓๒ นางศิริวรรณ  เชียงทอง 

 ๖๓๓ นางสาวศุทธิ์สิริ  พยัคฆโส 

 ๖๓๔ นางสาวสมชนก  เกษมบุญชัย 

 ๖๓๕ นางสาวสมบูรณ์  จันทร์เรือง 

 ๖๓๖ นางสาวสมพร  ตันติวัฒนวรกุล 

 ๖๓๗ นางสาวสรชา  แสงวิรุณ 

 ๖๓๘ นางสรินทิพย  ทรงศิริศิลป์ 

 ๖๓๙ นางสาวสันธนา  เอื้ออารักษ์ 

 ๖๔๐ นางสาวสายใจ  เอื้ออรชรพงศ์ 

 ๖๔๑ นางสายฝน  แก้วขันตี 

 ๖๔๒ นางสาวสุนีย์  วีระเวชสุกิจ 

 ๖๔๓ นางสาวิตรี  ทองจันทร์ 

 ๖๔๔ นางสาวสาวิตรี  ศรีบุญเรือง 

 ๖๔๕ นางส าลี  ปฐมพรวิวัฒน์ 

 ๖๔๖ นางสาวสิริกร  โมไนยากูล 

 ๖๔๗ นางสาวสิริกุล  จงจิตเกษม 

 ๖๔๘ นางสิรินารถ  วัฒนเมธียานนท์ 

 ๖๔๙ นางสาวสิริพรรณ  กองแก้ว 

 ๖๕๐ นางสาวสุจิตรา  เอี่ยมเรือง 

 ๖๕๑ นางสาวสุดปรารถนา  นีละไพจิตร 

 ๖๕๒ นางสุดสงวน  ตียะไพบูลย์สิน   

  ตรีขจรเกียรติ 

 ๖๕๓ นางสาวสุดา  นิธิวงศ์ 

 ๖๕๔ นางสาวสุทจิ์ธิฎา  สุทธิพงศ์คณาสัย 

 ๖๕๕ นางสุทธาทิพย์  สุขชุม 

 ๖๕๖ นางสุทธี  กิติประวัติ 

 ๖๕๗ นางสุธาทิพย์  จุลมนต์ ทัศนชัยกุล 

 ๖๕๘ นางสาวสุธาทิพย์  วิวัฒนางกูร 

 ๖๕๙ นางสุธาบดี  สิงหเสนี สุวรรณจิตอารีย์ 

 ๖๖๐ นางสาวสุธินี  สมณะ 

 ๖๖๑ นางสาวสุนทรี  กลึงกระจ่าง 

 ๖๖๒ นางสาวสุนาฏ  หาญเพียรพงศ์ 

 ๖๖๓ นางสาวสุนิศา  ตันติพุทธ 

 ๖๖๔ นางสาวสุนิษา  บรรเทา 

 ๖๖๕ นางสุนีย์  กุลบุญเรืองรัตน์ 

 ๖๖๖ นางสาวสุพจี  รุ่งโรจน์ 

 ๖๖๗ นางสุพิชฌาย์  ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์ 

 ๖๖๘ นางสาวสุพิชาณัญ  นิติวิรพานนท์ 

 ๖๖๙ นางสุภรณ์  ช้อยหิรัญ 

 ๖๗๐ นางสาวสุภาวดี  ชุมพาลี 

 ๖๗๑ นางสาวสุภีนาฏ  ตั้งบริบูรณ์รัตน์ 

 ๖๗๒ นางสาวสุรภา  แจ้งแจ่มจิตต์ 

 ๖๗๓ นางสาวสุวณัญฐ์  ไม้สูงดี 

 ๖๗๔ นางสุวรรณา  ขาวหิรัญ 

 ๖๗๕ นางสาวสุวรรณี  ปาลบุตร 

 ๖๗๖ นางสาวสุวิมล  จงสงวน 

 ๖๗๗ นางสาวหทยา  กุลชัยรัตนา 

 ๖๗๘ นางหรรษา  เดชบุญ 
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 ๖๗๙ นางสาวหฤทัย  ประพุทธนิติสาร 

 ๖๘๐ นางอนัญญา  เสือเล็ก 

 ๖๘๑ นางอนุรัตน์  ระเจริญ 

 ๖๘๒ นางสาวอภิรดี  เปรมธรรมกร 

 ๖๘๓ นางสาวอภิศรา  ชัยรักษ์ 

 ๖๘๔ นางสาวอร  ชวลิตนิธิกุล 

 ๖๘๕ นางสาวอรณิชา  ลิ่มอุสันโน 

 ๖๘๖ นางสาวอรณี  ชาญศักดิ์วานิช 

 ๖๘๗ นางสาวอรนภา  เรืองกุล 

 ๖๘๘ นางอรนิตย์  บุณยรัตพันธุ์ มีไชยโย 

 ๖๘๙ นางสาวอลิสา  สุนทรพะลิน 

 ๖๙๐ นางสาวอักษราภัค  สารธรรม 

 ๖๙๑ นางอัญชลี  กิจธนไพบูลย์ ทัพทอง 

 ๖๙๒ นางอัญญวีณ์  ชีพอยู่ยืน 

 ๖๙๓ นางสาวอาภาพร  ประไพตระกูล 

 ๖๙๔ นางอาวีพรรณ  จารุจันทร จริงสิริ 

 ๖๙๕ นางสาวอ าพร  ลิมป์วิกรานต์ 

 ๖๙๖ นางอ าไพ  คลังกรณ์ 

 ๖๙๗ นางอ าภา  คงวล 

 ๖๙๘ นางสาวอิสริยา  ยงพาณิชย์ 

 ๖๙๙ นางอุดมลักษณ์  เพ็งรัตน์ 

 ๗๐๐ นางอุทัยวรรณ  ติปะวาโร 

 ๗๐๑ นางอุไรพร  แดงบรรจง 

 ๗๐๒ นางสาวเอมอร  ตั้งส าเริงวงศ์ 

ส านักงานศาลปกครอง 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายกมล  โสตถิโภคา 

 ๒ นายจิรยุทธ  ทรงนวล 

 ๓ นายฉัตรชัย  นิติภักดิ์ 

 ๔ นายฉัตรชัย  ศุภการ 

 ๕ นายชัชชัย  ยอดมาลัย 

 ๖ นายชัยนะ  อักษรพันธ์ 

 ๗ นายช านาญ  ปริบาล 

 ๘ นายเชี่ยวชาญ  สุขช่วย 

 ๙ นายตระหง่าน  เกียรติศิริโรจน์ 

 ๑๐ นายตรีทศ  นิโครธางกูร 

 ๑๑ นายทศพร  โต๊ะบุรินทร์ 

 ๑๒ นายนิทัศน์  จูยืนยง 

 ๑๓ นายประยูร  ปรีดา 

 ๑๔ นายประเวศ  รักษพล 

 ๑๕ นายพีระศักดิ์  นาดี 

 ๑๖ นายไพโรจน์  ทองปาน 

 ๑๗ นายมนูญ  พิบูลรัตนากุล 

 ๑๘ นายยงยุทธ  เชี่ยวชาญกิจ 

 ๑๙ นายยุทธนา  ศรีตระกูล 

 ๒๐ นายวิชชา  เหลือล้ า 

 ๒๑ นายวิโรจน์  ปรีชาพันธ์ 

 ๒๒ นายศรัณยู  โพธิรัชตางกูร 
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 ๒๓ นายศิวศักดิ์  สินอวย 

 ๒๔ นายสมชัย  จารุจินดา 

 ๒๕ นายสมสกุล  ณ บางช้าง 

 ๒๖ นายสุขสันต์  บุญจิต 

 ๒๗ นายสุทธิพงศ์  เชาวนาดิศัย 

 ๒๘ นายอติโชค  ผลดี 

 ๒๙ นางสาวธรรมรังสี  วรรณโก 

 ๓๐ นางนัทธมน  อิ่มสะอาด 

 ๓๑ นางสาวปทิชญา  วชิรเมธารัชต์ 

 ๓๒ นางสาวระริน  วรเศรษฐศักดิ์ 

 ๓๓ นางวาสนา  จันทราภรณ์ 

 ๓๔ นางสาววาสนา  มะลิทอง 

 ๓๕ นางสาวสิริพร  มณีภัณฑ์ 

 ๓๖ นางสาวอัญชิสา  อินทรสาลี 

 ๓๗ นางอัมพวัน  ยุวกาญจน์ 

 ๓๘ นางอุษณีย์  ลี้วิไลกุลรัตน์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายคม  บูรณวรศิลป์ 

 ๒ นายคมชลัฐ  สละอุไร 

 ๓ นายคะนึง  จันทร์สงเคราะห์ 

 ๔ นายจักรินทร์  นุชถนอม 

 ๕ นายจ านงค์  ถาวรวิสิทธิ์ 

 ๖ นายจิตติคุณ  แพงคุณ 

 ๗ นายจิรศักดิ์  สีใจเจริญ 

 ๘ นายจิรสวัสดิ์  สุรฤทธิ์ธ ารง 

 ๙ นายฉลองชัย  สถิตย์สัมพันธ์ 

 ๑๐ นายชุตาภรณ์  ทับเอม 

 ๑๑ นายเชวงศิลป์  สุวรรณจินดา 

 ๑๒ นายดนัย  ศรีโมรา 

 ๑๓ นายดิเรก  สุคนธสาคร 

 ๑๔ นายตนัย  ไชยราช 

 ๑๕ นายตรีภพ  กีรติตุลาการกุล 

 ๑๖ นายทศพล  ทองเทือก 

 ๑๗ นายธีระ  เดชข า 

 ๑๘ นายนพรัตน์  สร้อยแสวง 

 ๑๙ นายนอบ  มากบุญ 

 ๒๐ นายนิทัศน์  แช่มช้อย 

 ๒๑ นายบุญชู  จันทร์วงศ์ 

 ๒๒ นายประพัฒน์  ตันสุวรรณนนท์ 

 ๒๓ นายปรีชา  สันรัมย์ 

 ๒๔ นายพัฒนา  คูศรีพิทักษ์ 

 ๒๕ นายพีระพันธ์  วัฒนศิริ 

 ๒๖ นายยงยุทธ  อนุกูล 

 ๒๗ นายราชัย  อนุศาสน์อมรกุล 

 ๒๘ นายลิขิต  ศกุนะสิงห์ 

 ๒๙ นายวรชาติ  สวัสดิมงคล 

 ๓๐ นายวัชรพงษ์  เลิศวุฒิ 

 ๓๑ นายวัชระชัย  อารยรุ่งโรจน์ 

 ๓๒ นายวันชัย  กนกอังกูร 
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 ๓๓ นายวินัย  รุ่งรักสกุล 

 ๓๔ นายวิรัช  ร่วมพงษ์พัฒนะ 

 ๓๕ นายวิริยะ  ว่องวาณิช 

 ๓๖ นายวิโรจน์  ธิตา 

 ๓๗ นายศรัณย์  อินทรศักดิ์ 

 ๓๘ นายศิริ  มีแสงสกุล 

 ๓๙ ร้อยเอก สุขสันติ์  เข็มเพ็ชร 

 ๔๐ นายสุดประเสริฐ  บุญปาลิต 

 ๔๑ นายสุทธิวัฒน์  มาศพันธ์ 

 ๔๒ นายสุรเดช  สุขถาวร 

 ๔๓ นายสุรธีร์  ลิ้มทรัพย์ 

 ๔๔ นายสุรินทร์  ทองมา 

 ๔๕ นายเสริมพงษ์  รัตนะ 

 ๔๖ นายหัสฎี  ศรีวิเชียร 

 ๔๗ นายอนุวงศ์  ซาบุตร 

 ๔๘ นายอิทธิพล  ทัศนา 

 ๔๙ นายเอกณัฐ  จิณเสน 

 ๕๐ นางสาวกลิ่นแก้ว  นพวงศ์ ณ อยุธยา 

 ๕๑ นางกัญญา  กิติศรีวรพันธุ์ 

 ๕๒ นางสาวจรีรัตน์  นาคยา 

 ๕๓ นางสาวจิตติมา  ยอดพริ้ง 

 ๕๔ นางจิตผ่อง  อภัยสันติพงษ์ 

 ๕๕ นางชนานันท์  ศิริฟองนุกูล 

 ๕๖ นางชโนทัย  สุวรรณโชติ 

 ๕๗ นางสาวฐิติลักษณ์  เกรียงเกริกไกร 

 ๕๘ นางดอกแก้ว  กลางกัลยา 

 ๕๙ นางสาวบุบผา  อัครพิมาน 

 ๖๐ นางปิยรัตน์  ประโมจนีย์ 

 ๖๑ นางพิไลรัตน์  เทียนทัด 

 ๖๒ นางสาวรวิวรรณ  วรรณพานิชย์ 

 ๖๓ นางสาวสุดา  นิเวศน์สุขงาม 

 ๖๔ นางสาวสุภาพ  ชอบดอน 

 ๖๕ นางสุภาวดี  จันทร 

 ๖๖ นางสาวสุมณี  ชัยยะศิริสุวรรณ 

 ๖๗ นางสาวสุรางคณา  หิรัญวัฒนสิน 

 ๖๘ นางอังคณา  เสาธงทอง 

 ๖๙ นางอัจฉรา  นิยติวัฒน์ชาญชัย 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกฤษฎา  วณิชชานัย 

 ๒ นายไกรลาส  หนูดาษ 

 ๓ นายจตุพล  ศรีบุรมย์ 

 ๔ นายจิระเวศน์  จีนาพันธ์ 

 ๕ นายชนุดม  จรูญภาค 

 ๖ นายชายชาญ  ชูวงศ์ 

 ๗ นายตุลฉัตร  อุดารักษ์ 

 ๘ นายถาวร  ขาวสอาด 

 ๙ นายถาวร  เรือนเงิน 

 ๑๐ นายทรงพล  บุญมา 
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 ๑๑ นายเทอดพงศ์  คงจันทร์ 

 ๑๒ นายธนวิธ  โชติรัตน์ 

 ๑๓ นายบพิธ  สรสิทธิ์ 

 ๑๔ นายบัณฑิต  หวังวโรดม 

 ๑๕ นายประวิทย์  ตั้งคงนุช 

 ๑๖ นายปิยะศาสตร์  ไขว้พันธุ์ 

 ๑๗ นายพงศกร  เส็งประเสริฐ 

 ๑๘ นายมาโนช  นามเดช 

 ๑๙ นายรณกร  ปิยะชาติ 

 ๒๐ นายรัฐกรณ์  ทองงาม 

 ๒๑ นายวรสิทธิ์  ตั้งสถิตพร 

 ๒๒ นายวศิน  สาขากูล 

 ๒๓ นายวสรรค์  ทองโคกสี 

 ๒๔ นายวันชัย  ศรีทา 

 ๒๕ นายวิบูลย์  จ าปาเงิน 

 ๒๖ นายวิโรจน์  ศิริชัยเจริญ 

 ๒๗ นายสมชาย  สังฆเสริมสิริกุล 

 ๒๘ นายสมภพ  ศรีเพ็ญ 

 ๒๙ นายสยาม  วัฒนะมงคลรักษ์ 

 ๓๐ นายสัจจา  เขม้นงาน 

 ๓๑ นายสุนทร  วรรณโชติ 

 ๓๒ นายสุพรชัย  เนติแพทยกุล 

 ๓๓ นายอนุชา  วงษ์บัณฑิตย์ 

 ๓๔ นายอลงกรณ์  ชาวพรหม 

 ๓๕ นางกนกวรรณ  สุดานิช 

 ๓๖ นางสาวกิ่งกาญจน์  คุณสุทธิ์ 

 ๓๗ นางเกศรา  ศิริผลสมสุข 

 ๓๘ นางสาวขจิตสุข  วิศิษฎ์วุฒิพงศ์ 

 ๓๙ นางสาวจณัญญา  สุภานิช 

 ๔๐ นางจตุภรณ์  แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน 

 ๔๑ นางสาวฉัตรชนก  จินดาวงศ์ 

 ๔๒ นางสาวฐิติมา  ทองปัตย์ 

 ๔๓ นางนราวรรณ  วาลีย์ 

 ๔๔ นางสาวนิตยา  บุญมา 

 ๔๕ นางสาวบุญศรี  กุศเลิศจริยา 

 ๔๖ พันต ารวจโทหญิง บุษบา  มั่นจิตจันทรา 

 ๔๗ นางสาวปรานี  สุขศรี 

 ๔๘ นางปริยพิชญ์  สมิง 

 ๔๙ นางผจงจิตต์  วงศ์ธีรญาณเดช 

 ๕๐ นางพวงมณี  อังสถาพร 

 ๕๑ นางสาววนัสนันท์  กาญจนผลิน 

 ๕๒ นางสาววันดี  จิรจรัล 

 ๕๓ นางวัลลภัตม์  เศวตรุนทร์ 

 ๕๔ นางสาววิภัสรินทร์  ประพันธสิริ 

 ๕๕ นางสาววิภาวรรณ  วานิชชา 

 ๕๖ นางวีริยา  สุขมนัส 

 ๕๗ นางสมพร  ถาวรวิริยะนันท์ 

 ๕๘ นางสุดา  อร่ามทวีทอง 

 ๕๙ พันจ่าเอกหญิง สุภัสรา  มงคลชาติ 

 ๖๐ นางสาวเสาวณี  จิระประยุต 



 หน้า   ๓๙๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๑ นางสาวอรพิน  มุ่งหมายมิตร 

 ๖๒ นางสาวอัจจิมา  ถาวร 

 ๖๓ นางอิสรีย์  วิริยะเกียรติ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกัญชัช  ศศิธร 

 ๒ นายกันตพิชญ์  กอบเกียรติพัฒนา 

 ๓ ว่าที่ร้อยตรี จามร  ใจนา 

 ๔ นายเจตน์  สถาวรศีลพร 

 ๕ นายเจษฎา  เสริญสุขสัมฤทธิ์ 

 ๖ นายเชิดชัย  ธรรมสาร 

 ๗ นายทรงวุฒิ  จารขจรกุล 

 ๘ นายธนกร  ศฤงคาร 

 ๙ นายธนะ  ชามะรัตน์ 

 ๑๐ นายธีระวัช  ด าข า 

 ๑๑ นายนิติ  ชาญศรี 

 ๑๒ นายปพนพัชญ์  พงษ์หิรัญญาณิน 

 ๑๓ นายปริญญา  สวัสดิ์ดวง 

 ๑๔ นายปวิณ  ภุชงคกุล 

 ๑๕ นายภาสพงษ์  เรณุมาศ 

 ๑๖ จ่าเอก ภาสวัฒน์  แสนสุด 

 ๑๗ นายภิรมย์  หวังสันติตระกูล 

 ๑๘ นายมนตรี  วงศ์สว่างศิริ 

 ๑๙ นายยอดยิ่ง  เกตุใหญ่ 

 ๒๐ นายรัชพล  ค าแพง 

 ๒๑ นายรัตนเขต  เตชะตน 

 ๒๒ นายวิเชียร  พ่วงพูล 

 ๒๓ นายวิภูเมธ  ศรีปานเงิน 

 ๒๔ นายวิวรรธน์  เศวตอริยพงษ์ 

 ๒๕ นายวิสูตร  ใบตานี 

 ๒๖ นายสมภพ  ธาตรีนรานนท์ 

 ๒๗ นายสมลักษณ์  นันทโกวัฒน์ 

 ๒๘ นายสัญชัย  สังฆะมณี 

 ๒๙ นายสาทิตย์  วงศ์ชัย 

 ๓๐ นายสิวะพงศ์  ศรีจ านงค์ 

 ๓๑ นายสุชาติ  วงศ์สินนาค 

 ๓๒ นายสุรเชษฐ  มโนมัยกิจ 

 ๓๓ นายโสภณ  หลิ่มสาโรช 

 ๓๔ นายอนนต์  ทองสัมฤทธิ์ 

 ๓๕ นายอัชวรรณ  อุทัยรังษี 

 ๓๖ จ่าเอก เอี่ยม  ปานฉลอง 

 ๓๗ นางกาญจนา  อารีรอบ 

 ๓๘ นางสาวกิริณี  จาระนุ่น 

 ๓๙ นางสาวณัฐชญา  พลศักดิ์ 

 ๔๐ นางดวงฤดี  ดุลยพันธ์ 

 ๔๑ นางสาวตวงพร  เอ็งวงษ์ตระกูล 

 ๔๒ นางทิพาพันธุ์  รัตนพิทักษ์ 

 ๔๓ นางนนทพร  เรืองณรงค์ 

 ๔๔ นางนาตาชา  วศินดิลก ผลพฤกษ์ 



 หน้า   ๓๙๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๕ นางนาถอุมา  บรรจงมณี 

 ๔๖ นางสาวมุกดา  เอนกลาภากิจ 

 ๔๗ นางสาวระดาภัทร  จงธรรมคุณ 

 ๔๘ นางสาวลักขณา  ดวงตาทิพย์ 

 ๔๙ นางสาวลักขณา  ศรีผุดผ่อง 

 ๕๐ นางลักขณา  หลักเพชร 

 ๕๑ นางสาววรรณอนงค์  ไชยมาลา 

 ๕๒ นางสาววันเพ็ญ  แซ่เอีย 

 ๕๓ นางสาววิชุดา  สุวรรณประภา 

 ๕๔ นางสาววิลาวัณย์  ฆ้องส่งเสียง 

 ๕๕ นางสาวศิรินรัตน์  รัตนพันธ์ 

 ๕๖ นางสาวศิริลดา  ประสพทรัพย์ 

 ๕๗ นางสาวศิริวรรณ  เจษฎาฐิติกุล 

 ๕๘ นางสายพิณ  พุทธบุญ 

 ๕๙ นางสาวสุนันท์  ธรรมศรีรักษ์ 

 ๖๐ นางสาวสุภาวดี  ชัยโยธา 

 ๖๑ นางสาวสุริยาภรณ์  โพธิ์อิ่ม 

 ๖๒ นางสาวอโณทัย  ศรีสมัย 

 ๖๓ นางอรนุช  จึงจรัสทรัพย์ 

 ๖๔ นางสาวเอมอิสสรา  จันทร์เกษม 

ราชบัณฑิตและกรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ัง 

ส านักงานราชบัณฑติยสภา 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายครรชิต  มาลัยวงศ์ 

 ๒ นายชลิตภากร  วีรพลิน 

 ๓ นายภิญโญ  สุวรรณคีรี 

 ๔ นายวิชิตวงศ์  ณ ป้อมเพชร 

 ๕ นายวุฒิชัย  มูลศิลป์ 

 ๖ นายอดิศักดิ์  ทองบุญ 

 ๗ นางสาวนววรรณ  พันธุเมธา 

 ๘ นางสาวนิตยา  กาญจนะวรรณ 

 ๙ นางพรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ 

 ๑๐ นางสิวลี  ศิริไล 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นายไพโรจน ์ ทองค าสุก 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายสมยศ  เชื้อไทย 

 ๒ นายอนันต์  จันทรโอภากร 

 ๓ นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล 



 หน้า   ๓๙๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายเกริก  วณกิกุล 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายกรณรงค์  ฤทธิ์ฤๅชัย 

 ๒ พลต ารวจตรี เกริก  กัลยาณมิตร 

 ๓ นายเชิดศักดิ์  ชูศรี 

 ๔ นางสิริลักษณา  คอมันตร์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายณรงค์  จันทร์ประสิทธิ์ 

 ๒ พลต ารวจโท ทวีศักดิ์  ตู้จินดา 

 ๓ พลอากาศโท สังคม  ยุวนิมิ 

 ๔ นายสุวิทย์  เอี่ยมสอาด 

 ๕ พลต ารวจตรี อรรถกิจ  กรณ์ทอง 

 ๖ นายโอภาส  เพียรสถาพร 

 ๗ นางสาวจงกล  ทรัพย์สมบูรณ์ 

 ๘ นางสาวภาณี  เอี้ยวสกุล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายจติติชัย  แสงทอง 

 ๒ นายแสงชม  พจน์สมพงส์ 

 ๓ นายอัครินทร์  คุณกิตติ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ พันต ารวจเอก ณรงค์  ยิ้มเจริญ 

 ๒ นายวรัชย์  ชวพงศ์ 

 ๓ นายสาธิต  อนันตสมบูรณ์ 

 ๔ พันต ารวจเอก สุรวัฒน์  เหล็กกล้า 

 ๕ นางวรรณทวี  ศรีสุกใส 

กระทรวงการอุดมศึกษา  วทิยาศาสตร์  วิจัยและนวตักรรม 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายเชิดศักดิ์  ศุภโสภณ 

 ๒ นายดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ 

 ๓ นายไตรรัตน์  โภคพลากรณ์ 

 ๔ นายธวัชชัย  พินปรุ 

 ๕ พลต ารวจโท บุญเลิศ  ใจประดิษฐ 

 ๖ นายพงษ์อาจ  ตรีกิจวัฒนากุล 



 หน้า   ๓๙๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๗ นายวิจิตร  ณ ระนอง 

 ๘ นายวิชัย  ศรีค า 

 ๙ นายวิไลศักดิ์  กิ่งค า 

 ๑๐ นายวิสิฐ  จะวะสิต 

 ๑๑ พลต ารวจโท วุฒิ  วิทิตานนท์ 

 ๑๒ นายศิโรจน์  ผลพันธิน 

 ๑๓ นายสมพงศ์  วิทยศักดิ์พันธุ์ 

 ๑๔ นายสมพงษ์  ชาตะวิถี 

 ๑๕ นายสมโภชน์  นพคุณ 

 ๑๖ นายสมศักดิ์  เชาว์วิเศษฐ์เสรี 

 ๑๗ นายสมศักดิ์  สุโมตยกุล 

 ๑๘ นายส าราญ  ทองแพง 

 ๑๙ นายสุรชัย  ขวัญเมือง 

 ๒๐ นายสุวกิจ  ศรีปัดถา 

 ๒๑ นายอ านวย  ค าตื้อ 

 ๒๒ นายอิสระ  สุวรรณบล 

 ๒๓ นายอุทาร  พิชญาภรณ์ 

 ๒๔ นางพรรณขนิตตา  บุญครอง 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายเฉลิมศักดิ์  จันทรทิม 

 ๒ นายเดชา  กังสนันท์ 

 ๓ นายธเนศ  ศรีวิชัยล าพันธ์ 

 ๔ นายนิธิ  ประจงการ 

 ๕ นายนิพนธ์  ค าพา 

 ๖ นายประยุทธ  อัครเอกฒาลิน 

 ๗ นายมนูญ  ใยบัวเทศ 

 ๘ นายสมชาย  วงศ์เกษม 

 ๙ นายส าเริง  จักรใจ 

 ๑๐ นายสุชาติ  ราษฎร์ดุษดี 

 ๑๑ นายสุรพงษ์  สายโอภาศ 

 ๑๒ นายโสภณ  ทาชาด 

 ๑๓ นายอนันต์  สุไลมาน 

 ๑๔ นางภรณี  ลีนุตพงษ์ 

 ๑๕ นางสาวสายสมร  สร้อยอินต๊ะ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ 

 ๒ นายจงรัก  พลาศัย 

 ๓ นายณรงค์  โชควัฒนา 

 ๔ นายประสงค์  สุรียธนาภาส 

 ๕ นายปรีชา  อ่องอารี 

 ๖ นายภราเดช  พยัฆวิเชียร 

 ๗ นายมาโนชญ์  เนาวสินธ์ 

 ๘ นายวรพงษ์  วรรณศิริ 



 หน้า   ๓๙๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๙ นายสมพร  จองค า 

 ๑๐ นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์ 

 ๑๑ นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย์ 

 ๑๒ พลต ารวจตรี สันติ  ไทยเสถียร 

 ๑๓ นายสุเมธ  ตันธุวนิตย์ 

 ๑๔ นายสุราษฎร์  พรมจันทร์ 

 ๑๕ คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม 

 ๑๖ นางบุญสวาท  พฤกษิกานนท์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเจริญวิชญ์  สมพงษ์ธรรม 

 ๒ นายปัญญา  มหาชัย 

 ๓ นายปัญญา  วิจินธนสาร 

 ๔ นายพิสิฏฐ์  โคตรสุโพธิ์ 

 ๕ นายเยี่ยม  ถาวโรฤทธิ์ 

 ๖ นายวีรวัฒน์  กาญจนดุล 

 ๗ นายโศรตรีย์  จุฑานนท์ 

สถาบนัพระปกเกลา้ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายสุวิทย ์ ยอดมณ ี

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายโกศล  มีคุณ 

 ๒ นายเจษฎา  แสงสุพรรณ 

 ๓ นายอิสินธร  สอนไว 

 ๔ นางจินตนา  ยูนิพันธุ์ 

 ๕ นางทวีลาภ  จันทนะเสวี 

 ๖ นางสาวทัศนีย์  ดุสิตสุทธิรัตน์ 

 ๗ นางศิริพร  กิจเกื้อกูล 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายชวรัตน์  รุกขพันธ์  ๒ นางสาวนวลน้อย  อุณหโชค 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายธงชัย  ณ นคร 

 ๒ นายสุวิชัย  รักษ์รตนากร 

 ๓ นางสาวจิตเรขา  ช่างตีเหล็ก 



 หน้า   ๔๐๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

กระทรวงวฒันธรรม 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นางประกอบ  ลาภเกษร 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายจักรพรรดิ  วะทา 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นางประพนิ  อันวาเบค 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์  ๒ พันเอก นที  ศุกลรัตน์ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นางสาววิจิตร  ศรีสุพรรณ 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายสุธรรม  อยู่ในธรรม 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นายเลอสรร  ธนสุกาญจน์ 


