
 หนา   ๑  
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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ประจําป  ๒๕๖๔ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครือ่งราชอิสรยิาภรณอันมเีกียรตยิศย่ิงมงกุฎไทย  รวมทั้งส้ิน  ๑๕,๒๔๒  ราย  ประกอบดวยชั้นสายสะพาย   

จํานวน  ๑๔,๗๐๗  ราย  และชั้นต่ํากวาสายสะพายสําหรับบุคคลบางประเภท  จํานวน  ๕๓๕  ราย   

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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รายนามผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนทีเ่ชิดชูยิ่งชางเผือก 

และเครือ่งราชอสิรยิาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

ประจําป  ๒๕๖๔ 

รัฐมนตร ี

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ  ๒ นายอิทธิพล  คุณปล้ืม 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายพิพัฒน  รัชกิจประการ 

 ๒ นายสุชาติ  ชมกล่ิน 

 ๓ นายสุพัฒนพงษ  พันธมีเชาว 

 ๔ นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล 

 ๒ นางกนกวรรณ  วิลาวัลย 

 ๓ นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ 

อดีตรัฐมนตร ี

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางนฤมล  ภิญโญสินวฒัน

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  รอยเอก ธรรมนัส  พรหมเผา 

ขาราชการการเมือง 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นายเอกบุญ  วงศสวัสดิก์ุล 
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ตรติาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกฤชนนท  อัยยปญญา 

 ๒ นายดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุงเรือง 

 ๓ นายธนวัชร  นิติกาญจนา 

 ๔ นายวิเชียร  จงชูวณิชย 

 ๕ นายสุกรี  มะเตะ 

 ๖ นางจุรีพร  สินธุไพร 

 ๗ นางสาวฐิติมา  เฮงเจริญ 

จัตุรถาภรณชางเผือก 

 ๑ นายจารุเดช  บุญญสิทธิ์ 

 ๒ หมอมหลวงสุนทรชัย  ชยางกูร 

 ๓ นางสาวธนพร  ศรีวิราช 

 ๔ นางสาวพรรณประภา  ยงคตระกูล 

อดีตขาราชการการเมือง 

ตรติาภรณชางเผือก 

๑  นายเจตน  โศภิษฐพงศธร 

ตรติาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเจริญ  แซเต็ง  ๒ นายองอาจ  ปญญาชาติรักษ 

คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร 

ทวีติยาภรณชางเผือก 

 ๑ นายเขตรัฐ  เหลาธรรมทัศน 

 ๒ นายจักรพันธ  พรนิมิตร 

 ๓ นายชัยชนะ  เดชเดโช 

 ๔ นายณัฏฐชนน  ศรีกอเกื้อ 

 ๕ นายดล  เหตระกูล 

 ๖ นายทวิรัฐ  รัตนเศรษฐ 

 ๗ นายบุญสิงห  วรินทรรักษ 

 ๘ นายพิษณุ  พลธ ี

 ๙ นายภานุ  ศรีบุศยกาญจน 

 ๑๐ นายภาสกร  เงินเจริญกุล 

 ๑๑ นายมณฑล  โพธิ์คาย 

 ๑๒ นายวรศิษฎ  เลียงประสิทธิ์ 

 ๑๓ นายวันชัย  ปริญญาศิริ 

 ๑๔ นายสฤษฏพงษ  เกี่ยวของ 

 ๑๕ นายสันติ  กีระนันทน 

 ๑๖ นายสัมพันธ  มะยูโซะ 
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 ๑๗ นายสาธิต  อุยตระกูล 

 ๑๘ นายสุภดิช  อากาศฤกษ 

 ๑๙ นายอภิชา  เลิศพชรกมล 

 ๒๐ นายอัครเดช  วงษพิทักษโรจน 

 ๒๑ นายอาสพลธ  สรรณไตรภพ 

 ๒๒ นายอิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ 

 ๒๓ นางสาวกานตกนิษฐ  แหวสันตติ 

 ๒๔ นางสาวกุลวลี  นพอมรบดี 

 ๒๕ นางสาวพัชรินทร  ซําศิริพงษ 

 ๒๖ นางพิชชารัตน  เลาหพงศชนะ 

 ๒๗ นางสาวพิมพรพี  พันธุวิชาติกุล 

 ๒๘ นางสาวไพลิน  เทียนสุวรรณ 

 ๒๙ นางสาวภริม  พูลเจริญ 

 ๓๐ นางสาวสุณัฐชา  โลสถาพรพิพิธ 

กรรมการผูชวยรฐัมนตร ี

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายชื่นชอบ  คงอุดม 

 ๒ นายดิสทัต  คําประกอบ 

 ๓ นายรณภพ  ปทมะดิษ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นายประสาน  หวังรตันปราณี 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 

๑  นายเหรียญชัย  ลิขิตพฤกษ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายชาญกฤช  เดชวิทักษ 

 ๒ นายนเรศ  ธํารงคทิพยคุณ 

 ๓ นายเนวินธุ  ชอชัยทิพฐ 

 ๔ นายสรสินธุ  ไตรจักรภพ 

 ๕ นายอภิวัฒน  ขันทอง 

ขาราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นางสาวปญุชดิา  โกมลศภุกิจ 
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายวัฒนา  สิทธิวัง 

 ๒ นายสุรเชษฐ  ประวีณวงศวุฒิ 

 ๓ นางสาววรรณวรี  ตะลอมสิน 

สมาชิกวุฒิสภา 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นายวิชัย  ทติตภักด ี

ประธานคณะกรรมาธกิารสามัญประจําสภาผูแทนราษฎร 

ทวีติยาภรณชางเผือก 

 ๑ นายมนูญ  สิวาภิรมยรัตน 

 ๒ นายสุชาติ  อุสาหะ 

 ๓ นายสุเทพ  อูอน 

 ๔ นายอัครวัฒน  อัศวเหม 

ขาราชการรัฐสภาฝายการเมอืงประจําวฒุิสภา 

จัตุรถาภรณชางเผือก 

๑  นายเฉลิมศกัดิ ์ วณิชขจร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายนําพล  เงินนําโชค 

 ๒ นายเมธี  ยะรังษี 

 ๓ นางสาวศรีสอางค  ปงปยะกุล 

อดีตขาราชการรฐัสภาฝายการเมือง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายจิรวัฒน  เวียงดาน  ๒ นางสาวศรีจันทร  ศรีจรูญ 

ขาราชการรัฐสภาฝายการเมอืงประจําสภาผูแทนราษฎร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางสาวณิยารินทร  ธนะบุณยชัยนนท  ๒ นางสาวศิริภา  อินทวิเชียร 
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ที่ปรึกษา  ผูชาํนาญการ  นกัวิชาการ  และเลขานกุาร 

ประจําคณะกรรมาธกิารสามัญประจําสภาผูแทนราษฎร 

ทวีติยาภรณชางเผือก 

 ๑ นายชํานาญพัฒน  หาญแกว  ๒ นายสมมาต  ขุนเศษฐ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเจริญ  รุจิราโสภณ  ๒ นายฉันทสิทธิ์  จําเนียร 

ตรติาภรณชางเผือก 

๑  นางสาววาสนา  ปรดีีจิตร 

ตรติาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายพรศักดิ์  พิทักษพูลสิน 

 ๒ นายมานพ  อาดัม 

 ๓ นายลพชัย  ธาราทิศ 

 ๔ นายวีรพล  ย้ิมสินสมบูรณ 

 ๕ นายเสนห  จารุวราภิรมย 

 ๖ วาที่รอยตรี อติโรจ  บุญใย 

 ๗ นางวรรณวิมล  ศิริประวัติกุล 

 ๘ นางสาวสุภาภรณ  เกียรติสิน 

จัตุรถาภรณชางเผือก 

 ๑ นายขัตติยา  ไชยเอีย 

 ๒ นายณัฐกฤตย  ณ ชุมพร 

 ๓ นายณัฐพล  เจริญวงค 

 ๔ รอยตํารวจโท ธนิตศักดิ์  สุริยประพัฒน 

 ๕ นายธีระวุฒิ  สัมมาทรัพย 

 ๖ นายบุญทอง  ปญญาสวางจิตร 

 ๗ นายสงกรานต  สิงหอําพล 

 ๘ นายเสนอ  อัศวมันตา 

 ๙ นางณัฐชยา  คุปตะพันธ 

 ๑๐ นางสาวธัญพิชชา  ตรีวิชาพรรณ 

 ๑๑ นางพรหมพนิช  บุญรอด 

 ๑๒ นางสาววารีรัตน  ตั้งธนกูล 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกิตติภณ  สิริพลากรกิจ 

 ๒ นายศิลาโรจน  อมรอรรถวิทย 

 ๓ นางสาวณฐมน  ชื่นดวง 

 ๔ นางสาวภิญญลักษณ  กีรติพัฒนนันท  

 ๕ นางสุภาวดี  งามสมัย 



 หนา   ๗  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายกร  ศิรินาม 

 ๒ นายกฤช  สิทธิสวัสดิกุล 

 ๓ นายคณพัฒน  ตรีประพันธกิจ 

 ๔ นายชาลา  อนุสุริยา 

 ๕ นายชิษณุพงศ  ธนกิจบวรพันธุ 

 ๖ นายฐานวัฒน  วิบูลยธนสาร 

 ๗ นายณัฐพงษ  อังคสกุลเกียรติ 

 ๘ นายเถกิง  สมทรัพย 

 ๙ นายเทพภวัน  เทียนเจริญ 

 ๑๐ นายบรพัินธุ  วรรณขจรกิจ 

 ๑๑ นายประทาน  มงคลชัยชวาล 

 ๑๒ นายภณวัชรนันท  ไกรมาตย 

 ๑๓ นายภาคิน  เจริญนนทสิทธิ์ 

 ๑๔ นายมงคล  เสมอภาพ 

 ๑๕ นายวรฐ  สุนทรนนท 

 ๑๖ นายสราวุธ  โออนันต 

 ๑๗ นายสุเมท  คงเท่ียง 

 ๑๘ นายเสฏฐนันท  อังกูรภาสวิชญ 

 ๑๙ นายแสงชัย  อัฑฒปภาวิน 

 ๒๐ นายอทิทักษ  ฐานะรัตน 

 ๒๑ นายอาจอง  บิณศิรวานิช 

 ๒๒ นางสาวปริมกนกพัช  วงศทวีรัตน 

 ๒๓ นางสาวปานบุลินณ  ทิพนาค 

 ๒๔ นางพอฤทัย  ชินวัตร 

 ๒๕ นางสาวพัชรี  หงษาวงค 

 ๒๖ นางสาวภรภัทร  สุขวัฒนาพร 

 ๒๗ นางสาวภริษา  ฉายาวสันต 

 ๒๘ นางวรลักษณ  ศรีสอาด 

 ๒๙ นางสาวสุพัตรา  มงคลชัยชวาล 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกรพจน  ศุภรานนท 

 ๒ นายกรวิชญ  สวาทยานนท 

 ๓ นายกริช  สุธีรชัย 

 ๔ นายกรีรวิชญ  ภาคจิตร 

 ๕ นายกฤต  ธนบุณยวัฒน 

 ๖ นายกฤษฎา  มหาดํารงคกุล 

 ๗ นายกฤษณุ  แกวสุวรรณ 

 ๘ นายกันตณธีร  เนติโรจนชัยชาญ 

 ๙ นายกิติชัย  ไชยเดช 

 ๑๐ นายกิติชัย  วงษเจริญสิน 

 ๑๑ นายกิติศักดิ์  อินชูกูล 

 ๑๒ นายเกรียงไกร  เทพรังษีถาวร 

 ๑๓ นายเกียรติคุณ  โปณสุวรรณ 

 ๑๔ นายเกียรติภูมิ  มวงงาม 

 ๑๕ นายเคท  ครั้งพิบูลย 

 ๑๖ นายเคารพ  การสมเจตน 
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 ๑๗ นายจักรภพ  ลุพรหมมา 

 ๑๘ นายจิรวัฒน  ศรีสุขพงษศักดิ์ 

 ๑๙ นายจิรเวศว  กฤษณะเศรณี 

 ๒๐ นายจิราทิพย  ไชยุพันธ 

 ๒๑ นายเฉลิมกิตต  กวินทวรวัฒน 

 ๒๒ นายเฉลิมพล  มาลาคํา 

 ๒๓ นายชนิตร  ชาญชัยณรงค 

 ๒๔ นายชยุต  นิธิโชติการ 

 ๒๕ นายชลิต  ดีประเสริฐ 

 ๒๖ นายชัยนัท  สุขไชยะ 

 ๒๗ นายชัยยะวัฒน  พึงจิตติสานติ์ 

 ๒๘ นายชัยรัฐปฐม  อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา 

 ๒๙ นายชาญกิจ  ไตรรัตนานนท 

 ๓๐ นายชาติชัย  โรจนรุงรังสี 

 ๓๑ นายชาลี  ชินรุจน 

 ๓๒ นายชินกฤต  พงศชัยสิริกุล 

 ๓๓ นายชินวัฒน  สกุลตั้งไพศาล 

 ๓๔ นายโชคชัย  สงสม 

 ๓๕ นายโชติธัช  เจริญชัยพงศ 

 ๓๖ นายญาณกร  โทประยูร 

 ๓๗ นายญาณกิตติ์  ดําทองสุก 

 ๓๘ นายฐาคณิษฐ  พรทองประเสริฐ 

 ๓๙ นายฐานทัพ  สินธุเมธากุล 

 ๔๐ นายณฐกร  สุวรรณธาดา 

 ๔๑ นายณพลเดช  มณีลังกา 

 ๔๒ นายณรงค  เด็นลีเมาะ 

 ๔๓ นายณวรรษ  แตงตั้ง 

 ๔๔ นายณัฐพศุตม  ภัทธิราสินสิริ 

 ๔๕ นายณัฐวัฒน  เมธาสถิตยสุข 

 ๔๖ นายดนุพล  ตั้งแตง 

 ๔๗ นายดิเรก  โรวาส 

 ๔๘ นายดุษฎี  จันทรสคราญ 

 ๔๙ นายถกล  ธนเลิศลาภ 

 ๕๐ นายทศพร  นพวิชัย 

 ๕๑ นายทิวา  ล้ีจากภัย 

 ๕๒ นายธงชัย  กฤตยามงคลชัย 

 ๕๓ จาสิบเอก ธงชาติ  ศรีจันทรโฉม 

 ๕๔ นายธณัชญพงศ  วงศมุลาลี 

 ๕๕ นายธนเทพ  วงษพิทักษโรจน 

 ๕๖ นายธนนนท  ตุลาวสันต 

 ๕๗ นายธนพล  คงเจ้ียง 

 ๕๘ นายธนวัฒน  สุวรรณโคตร 

 ๕๙ นายธนะโรจน  อัครกิจชัยนนท 

 ๖๐ ดาบตํารวจ ธนาธร  รมสุข 

 ๖๑ นายธนิต  คิวพัฒนกิจ 

 ๖๒ นายธนินทรัฐ  ภูมิธนเกียรติ 

 ๖๓ นายธนู  ครุฑมุสิก 

 ๖๔ นายธเนศ  อรุณวณิชยพร 

 ๖๕ นายธราเทพ  มานะกุล 

 ๖๖ นายธวัชชัย  งามเจริญพุทธศรี 
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 ๖๗ นายธีระพจน  ผดุงธรรม 

 ๖๘ นายนนทชัย  ตรงโยธิน 

 ๖๙ นายนนทวัฒน  แตรัตนชัย 

 ๗๐ นายนพดล  รัตนแสงหิรัญ 

 ๗๑ นายนิติ  ขุนทรมาลี 

 ๗๒ นายนิติพัฒน  ถิรธนกุล 

 ๗๓ นายบดินทร  บัวหลวงงาม 

 ๗๔ นายบพิธ  ธุระชน 

 ๗๕ นายบุญณรงค  รักษาวงษ 

 ๗๖ นายบุญสุข  สุริยนนทรินท 

 ๗๗ นายบูรฮันธ  สะเมาะ 

 ๗๘ นายปภพ  ดานชัยวิโรจน 

 ๗๙ นายปภพพล  เติมธีรกิจ 

 ๘๐ นายปรมินทร  มีสมานยนต 

 ๘๑ นายประจักษ  กิตติรัตนวิวัฒน 

 ๘๒ นายประชา  ยอดวานิช 

 ๘๓ นายประทีป  ลํ่ารุงเรือง 

 ๘๔ นายประเทือง  เจริญรัมย 

 ๘๕ นายประเวทย  ตันติสัจจธรรม 

 ๘๖ นายประสพโชค  ธรรมรักษา 

 ๘๗ นายประสพโชค  บุญมี 

 ๘๘ นายปวิตร  จงนภาศิริกูร 

 ๘๙ นายปวิธ  สาเมาะ 

 ๙๐ นายปญญา  จินตนาการ 

 ๙๑ นายปาณัสม  โพธิ์หวัง 

 ๙๒ นายพงษสรณัฐ  ทองลี 

 ๙๓ นายพชรกร  อรรณนพพร 

 ๙๔ นายพลังวัชร  เอกสินทรัพย 

 ๙๕ นายพลัฎฐ  นิติสถาพรพงศ 

 ๙๖ นายพันธสร  กฤษฎาธิวุฒิ 

 ๙๗ นายพินิจ  คงเลิศ 

 ๙๘ นายพิรุณ  ไพรีพายฤทธิ์ 

 ๙๙ นายพิศฐศักดิ์  เครือไชย 

 ๑๐๐ นายพิศูจน  รัตนวงศ 

 ๑๐๑ นายพิสิษฎ  พิพัฒนวิไลกุล 

 ๑๐๒ นายพุฒิธร  อภิสฤษฎ์ิ 

 ๑๐๓ นายภคพล  โลหะเศรษฐ 

 ๑๐๔ นายภณภวัต  ศรีบุศยกาญจน 

 ๑๐๕ นายภัทรพล  จิรปญจวัฒน 

 ๑๐๖ นายภาณุวัชร  จารุกฤษฎ์ิ 

 ๑๐๗ นายภิญโญ  กิจเลิศไพโรจน 

 ๑๐๘ นายภูมิใจ  ศุภสวัสดิ์ 

 ๑๐๙ นายภูมิใจ  แสงประทุม 

 ๑๑๐ นายภูมิพัฒน  สุขศรีเมือง 

 ๑๑๑ นายภูวกฤษ  รุงทิวากรกิจ 

 ๑๑๒ นายมนตรี  สันติไชยกุล 

 ๑๑๓ นายมนัส  ผดุงกิจ 

 ๑๑๔ นายมูฮัมหมัด  นอรแมน กานตี้ 

 ๑๑๕ นายยอดพล  อัครพันธุ 

 ๑๑๖ นายย่ิงยศ  ผลสวาง 
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 ๑๑๗ นายยุทธนา  เกียรติดําเนินงาม 

 ๑๑๘ สิบตํารวจเอก รชานนท  ออนอาย 

 ๑๑๙ นายรัฐพงษ  วัฒนาพร 

 ๑๒๐ นายราเชน  นาคพงศ 

 ๑๒๑ นายราม  คุรุวาณิชย 

 ๑๒๒ นายเลิศพร  อุดมพงษ 

 ๑๒๓ นายวชิรศักดิ์  ศรีศักดิ์สกุลชัย 

 ๑๒๔ นายวนิชย  ปกษกิ่งเมือง 

 ๑๒๕ นายวรพงศ  ผูกภู 

 ๑๒๖ นายวรายุทธ  บุญชัย 

 ๑๒๗ นายวรุตม  เวฬุวรรณ 

 ๑๒๘ นายวศิน  ขาวสอาด 

 ๑๒๙ นายวสันต  เทพนคร 

 ๑๓๐ นายวสุรัตน  รัตนวิจิตร 

 ๑๓๑ นายวัทธิกร  พลยานันท 

 ๑๓๒ นายวาทิต  หมัดสะและ 

 ๑๓๓ นายวิเชษฐ  กล่ินดี 

 ๑๓๔ นายวิฑูรย  วันวัชรพงษ 

 ๑๓๕ นายวิทยา  คูวิวัฒนธนานนท 

 ๑๓๖ วาที่รอยตํารวจโท วินทนิธิ   

  หาญญสุวรรณนที 

 ๑๓๗ นายวิพุธ  ศรีวะอุไร 

 ๑๓๘ นายวิวัฒน  กรมดิษฐ 

 ๑๓๙ นายวิวัฒน  เจริญพาณิชยศิริ 

 ๑๔๐ นายวิศิษฎ  เตชาวัฒนากูล 

 ๑๔๑ นายวีระวัฒน  ภูพงษ 

 ๑๔๒ นายวุฒิชัย  บัวหอม 

 ๑๔๓ นายศักดิ์ณรงค  ศิริพร ณ ราชสีมา 

 ๑๔๔ นายศิรวิชช  คงเพชร 

 ๑๔๕ นายศิริพงษ  ประสิทธิ์ศักดิ์ 

 ๑๔๖ นายศิวกร  ทองหุล 

 ๑๔๗ นายศุกล  กุลสิงห 

 ๑๔๘ นายศุภเจตน  ตระการศิริวานิช 

 ๑๔๙ นายศุภร  ไพรสานฑกุล 

 ๑๕๐ นายเศรษฐกาล  เศรษฐภากรณ 

 ๑๕๑ นายเศรษฐพล  เล่ียวไพโรจน 

 ๑๕๒ นายสฐิพัจ  สายวิวัฒน 

 ๑๕๓ นายสถาพร  ออนสง 

 ๑๕๔ นายสมชาย  จิตรามาศ 

 ๑๕๕ นายสมชาย  เชื้อจอหอ 

 ๑๕๖ นายสมชาย  พันธศรี 

 ๑๕๗ นายสมบูรณ  นําทิพยจันทาเจริญ 

 ๑๕๘ นายสมหวัง  บุญสมบัติ 

 ๑๕๙ นายสมัย  โกกเจริญพงศ 

 ๑๖๐ นายสรวิศ  เจนชัยจิตรวนิช 

 ๑๖๑ นายสรายุทธ  พูนพานิช 

 ๑๖๒ นายสัณหณัฐ  สิวาภิรมยรัตน 

 ๑๖๓ นายสันตภพ  พรวัฒนะกิจ 

 ๑๖๔ นายสากล  จูศิริวงค 

 ๑๖๕ นายสิทธิพร  จึงรุงฤทธิ์ 
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 ๑๖๖ นายสิริวัฒน  ลาภผาติกุล 

 ๑๖๗ นายสืบไทย  พุมโพธิงาม 

 ๑๖๘ นายสุชาติ  เจียรานุสสติ 

 ๑๖๙ นายสุชิน  รัตนศิริวิไล 

 ๑๗๐ นายสุนทรชัย  พรเจริญ 

 ๑๗๑ นายสุพจน  ธาตุทอง 

 ๑๗๒ นายสุภาพ  นามโสม 

 ๑๗๓ นายสุเมธ  ตั้งประเสริฐ 

 ๑๗๔ นายสุเมธ  บุญบรรดารสุข 

 ๑๗๕ นายสุรวัช  อัครวรมาศ 

 ๑๗๖ นายสุรศักดิ์  พงษสมบัติ 

 ๑๗๗ นายสุรศักดิ์  ศิริบุญ 

 ๑๗๘ นายสุรศักดิ์  อุดมศิลป 

 ๑๗๙ นายสุวรรณ  บัวโรย 

 ๑๘๐ นายเสริมศักดิ์  วงศชัย 

 ๑๘๑ นายหนูคาย  ชมภูหลง 

 ๑๘๒ นายองอาจ  สุขเอมโอษฐ 

 ๑๘๓ นายอดิศร  เชิดชัย 

 ๑๘๔ นายอดิศร  อนันอนุสิทธิ์ 

 ๑๘๕ นายอติชาต  ตรีโภคา 

 ๑๘๖ นายอติรุจฒ  โอฬารสกุลวงศ 

 ๑๘๗ นายอติวุฒิ  หิรัญเรืองโชค 

 ๑๘๘ นายอนัส  นาคเสวี 

 ๑๘๙ นายอนุชา  บุญยวรรธนะ 

 ๑๙๐ นายอนุสิษฐ  บุญทศ 

 ๑๙๑ นายอเนชา  ปฏิบัติสรกิจ 

 ๑๙๒ นายอภิจิต  เจริญเวชชการ 

 ๑๙๓ นายอภิชัย  รอดรัศมี 

 ๑๙๔ นายอภิรักษ  หอมละออ 

 ๑๙๕ นายอมร  ทรัพยทวีกุล 

 ๑๙๖ นายอมรเทพ  โรจนลภัสปรีดา 

 ๑๙๗ นายอรรถพล  เสือคํารณ 

 ๑๙๘ นายอักษราพงศ  สารสุข 

 ๑๙๙ นายอัครนันท  อริยศรีพงษ 

 ๒๐๐ นายอัครินทร  ตั้งทวีสิทธิ์ 

 ๒๐๑ นายอัฏฐพร  ดํารงกุล 

 ๒๐๒ นายอัฑฒพงศ  บุญบรรเจิดศรี 

 ๒๐๓ นายอินทร  อุมา 

 ๒๐๔ นายอินทัช  คิวพัฒนกิจ 

 ๒๐๕ นายอิสรา  สุจารี 

 ๒๐๖ นายเอกชัย  มากอน 

 ๒๐๗ นางสาวกนิฐนันท  อินทนนท 

 ๒๐๘ นางสาวกมลวรรณ  แจงอรุณ 

 ๒๐๙ นางสาวกฤตติกา  เศวตอมรกุล 

 ๒๑๐ นางสาวกัญญปภา  พิริยะสกุลบัณฑิต 

 ๒๑๑ นางสาวกัญวิชชา  กุลอัครารษิกา 

 ๒๑๒ นางกัลยกร  นุมฤทธิ์ 

 ๒๑๓ นางสาวกาญจนาพร  เหลืองขจรวิทย 

 ๒๑๔ นางสาวกุสุมามาลย  ปจฉิมสวัสดิ์ 

 ๒๑๕ นางสาวเกณิกา  ตาปสนันทน 
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 ๒๑๖ นางสาวเกตุวดี  แกวนิล 

 ๒๑๗ นางสาวเกษศิณี  หนูนิล 

 ๒๑๘ นางขนิษฐา  นิภาเกษม 

 ๒๑๙ นางคชาภรณ  รุงหิรัญรักษ 

 ๒๒๐ นางสาวจณัญญา  สัมพันธรัตน 

 ๒๒๑ นางสาวจินณตวรรณ  ไตรสรณกุล 

 ๒๒๒ นางสาวจินตนา  มหาไม 

 ๒๒๓ นางสาวจุฑามาส  จิตรชุม 

 ๒๒๔ นางสาวเจณิสตา  เตชะโสภณมณี 

 ๒๒๕ นางสาวชญาภรณ  ไขแข 

 ๒๒๖ นางสาวชนกพร  สิงหสุข 

 ๒๒๗ นางสาวชนากานต  ทองประพาฬ 

 ๒๒๘ นางสาวชมภูนุช  พิรัญเจริญ 

 ๒๒๙ นางสาวชลธิชา  ชินะศิริกุล 

 ๒๓๐ วาที่รอยตํารวจโทหญิง ชุตินันท   

  ปราณีราษฎร 

 ๒๓๑ นางสาวชุติมา  กุมาร 

 ๒๓๒ นางสาวชุติมา  คชพันธ 

 ๒๓๓ นางสาวญาดามณี  มีผล 

 ๒๓๔ นางสาวฐานิตรดา  กระจกทอง 

 ๒๓๕ นางฐิตารีย  เวสารัชตระกูล 

 ๒๓๖ นางณัชชารีย  นิธิพัฒนพงศ 

 ๒๓๗ นางดรุณวรรณ  ชาญพิพัฒนชัย 

 ๒๓๘ นางสาวดวงสมร  ตะลอมสิน 

 ๒๓๙ นางสาวตติญา  วงษพิทักษโรจน 

 ๒๔๐ นางสาวทิพยปญญา  ทิพยจันทรา 

 ๒๔๑ นางสาวทิพวัลย  ศักดิ์รามินทร 

 ๒๔๒ นางสาวทิพาพัฒน  เพ็งนรพัฒน 

 ๒๔๓ นางสาวธนวรรณ  จงจิระ 

 ๒๔๔ นางสาวธัญญรัตน  ดาวอูด 

 ๒๔๕ นางสาวธัญภรพนัส  ดิษยพสุอนุชิต 

 ๒๔๖ นางสาวธัญมน  เจริญรุงศิริ 

 ๒๔๗ นางสาวนพรัตน  กิ่งเกษม 

 ๒๔๘ นางนพรัตน  สุขชัย 

 ๒๔๙ นางสาวนรฤณ  พลวิเชท 

 ๒๕๐ นางสาวนริศรา  ตะละภัฏ 

 ๒๕๑ นางสาวนฤมล  อุดมไพชยนต 

 ๒๕๒ นางสาวนวพร  ภาเกียรติสกุล 

 ๒๕๓ นางสาวนวพรรณ  ตาคีย 

 ๒๕๔ นางสาวนวลกนก  วองชิงชัย 

 ๒๕๕ นางนัสวิภา  เจริญฐิติวงศ 

 ๒๕๖ นางสาวนิภาพร  ตระหงาน 

 ๒๕๗ นางสาวเนตรนภา  ปรีชาชนะชัย 

 ๒๕๘ นางสาวบุญญานาถ  นาถวงษ 

 ๒๕๙ นางสาวบุศรินทร  แกวประดิษฐ 

 ๒๖๐ นางสาวบุษบา  เสนีย 

 ๒๖๑ วาท่ีรอยตํารวจตรีหญิง เบญจวรรณ   

  อุสาหะ 

 ๒๖๒ นางสาวปนัสยา  พรหมผดุงชีพ 

 ๒๖๓ นางประเสริฐศรี  ฮอแสงชัย 

 ๒๖๔ นางสาวปวีณา  จริยฐิติพงศ 

 ๒๖๕ นางสาวปารมี  เรี่ยวแรง 



 หนา   ๑๓  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๖๖ นางสาวปยะธิดา  เวชสวัสดิ์ 

 ๒๖๗ นางสาวปุณณรีย  ปยาศิษฏสกุล 

 ๒๖๘ นางสาวปูชิตา  กาญจนไกพัล 

 ๒๖๙ นางสาวพนัชธร  เทพาคํา 

 ๒๗๐ นางสาวพรทิพย  เกียรติกองชูชัย 

 ๒๗๑ นางพิมพชนก  สุขนุกูล 

 ๒๗๒ นางสาวพิมพศา  วรรณะเอี่ยมพิกุล 

 ๒๗๓ นางพุทธจิต  เงินหมื่น 

 ๒๗๔ นางสาวเพ็ญพิสุทธ  จินตโสภณ 

 ๒๗๕ นางสาวภคอร  พลพรกลาง 

 ๒๗๖ นางสาวภรทิชา  ไมเจริญ 

 ๒๗๗ นางสาวภัทรณรินทร  กิตติโชคไชยศิริ 

 ๒๗๘ นางสาวภาริณี  สาราคํา 

 ๒๗๙ นางสาวภิญญาพัชญ  บรรณารักษหิรัญ 

 ๒๘๐ นางภูวณีย  ทับมะลิผล 

 ๒๘๑ นางสาวภูษณิศา  พรนาภัสสกุล 

 ๒๘๒ นางสาวมัณฑนา  ภิรมยเณร 

 ๒๘๓ นางสาวมุทิตา  สุขศรีเมือง 

 ๒๘๔ นางสาวยศพร  สุวรรณวิเชียร 

 ๒๘๕ นางสาวใยธนา  ทิมสุวรรณ 

 ๒๘๖ นางสาวรวิภา  กิตติธเนศวร 

 ๒๘๗ นางสาวรัชตวรรณ  วงษประยูร 

 ๒๘๘ นางสาวรัญดา  พลเย่ียม 

 ๒๘๙ นางรัสรินทร  โควสุวัฒนชัย 

 ๒๙๐ นางสาวริญญา  โพธิ์ทองมา 

 ๒๙๑ นางสาวริญญารัตน  วุฒิวิริยะไชย 

 ๒๙๒ นางสาววณฑยา  ศักดิ์สมบูรณ 

 ๒๙๓ นางสาววรวลัญช  วงศทวีรัตน 

 ๒๙๔ นางวรัณกร  กัววงศ 

 ๒๙๕ นางสาววัชรี  วรรณศรี 

 ๒๙๖ นางวาสนา  ทิพยสุวรรณ 

 ๒๙๗ นางสาววิชชุดา  ทองยอย 

 ๒๙๘ นางสาววรีาชินันท  ภูภักดีพันธ 

 ๒๙๙ นางสาวศรสวรรค  วรินทรรักษ 

 ๓๐๐ นางสาวศศิประภา  ศรีทองสุข 

 ๓๐๑ นางสาวศิริพร  คงแปน 

 ๓๐๒ นางศุภลักษณ  เหลืองทองนารา 

 ๓๐๓ นางสาวสาวรีย  ถาวรสวัสดิ์ 

 ๓๐๔ นางสาวสุกัญญา  ชวยรอด 

 ๓๐๕ นางสาวสุคนธปยา  อัศวมงคลเลิศ 

 ๓๐๖ นางสาวสุจิตรา  แกวเงิน 

 ๓๐๗ นางสาวสุจิตรา  อุสมาน 

 ๓๐๘ นางสาวสุชาวดี  พิทักษพรพัลลภ 

 ๓๐๙ นางสาวสุภาพร  โภครักษ 

 ๓๑๐ นางสุภาพร  สืบวงษ 

 ๓๑๑ นางสาวสุภิญญา  จันทรสุรินทร 

 ๓๑๒ นางสาวสุรนีย  ไชยกุล 

 ๓๑๓ นางสาวสุวพีร  สําราญ 

 ๓๑๔ นางสาวสุวัฒนา  มูลสาร 

 ๓๑๕ นางสาวหนึ่งสตรี  ตุยไชย 



 หนา   ๑๔  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑๖ นางสาวอณัญญา  อินพุม 

 ๓๑๗ นางสาวอนุษฐา  เชาววิศิษฐ 

 ๓๑๘ นางสาวอภิญบุญ  บุญศล 

 ๓๑๙ นางสาวอภิสรา  ทับสุวรรณ 

 ๓๒๐ นางสาวอมรรัตน  แสนสามารถ 

 ๓๒๑ นางสาวอรญา  พนะการ 

 ๓๒๒ นางสาวอลิษา  สวางศรี 

 ๓๒๓ นางสาวอัญชลีพร  รักษาสัตย 

 ๓๒๔ นางสาวอัญชุลีกร  ไชยกุล 

ที่ปรึกษา  ผูชาํนาญการ  นกัวิชาการ  และเลขานกุาร 

ประจําคณะกรรมาธกิารสามัญประจําวุฒิสภา 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 

๑  นายสุระ  เกนทะนะศิล 

ตรติาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเฉลิม  หาญพาณิชย 

 ๒ นายพีระชัย  จรรยาพรวัฒน 

 ๓ นายอัครเดช  สุพรรณฝาย 

จัตุรถาภรณชางเผือก 

๑  นายรุงโรจน  สีเหลืองสวสัดิ ์

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกนกกฤษณ  รักษาพราหมณ 

 ๒ นายไชยยุทธ  สุโชดายน 

 ๓ นายสยามสิน  วลิตวรางคกูร 

 ๔ นางอาทิชา  นราวรวัชร 

เบญจมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายกิตติพงษ  จิรัฐิติเจริญ 

 ๒ นายชัยมงคล  สุคนธมัต 

 ๓ นายประวิทย  จุลวัฒนพงษ 

 ๔ นายวรรณชัย  สุรอมรรัตน 

 ๕ นายสมพร  สืบถวิลกุล 

 ๖ นายสฤษฎเกียรติ  แจมสมบูรณ 

 ๗ นางเทวี  กลีสัน 

 ๘ นางศิริรัตน  ตันปชาติ 

 ๙ นางสาวสุชาดา  เชื้อโพลง 

 ๑๐ นางสุภาภรณ  จุลนิพิฐวงษ 



 หนา   ๑๕  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกฤติพันธ  ศิริกัณฑ 

 ๒ นายกฤษณ  พรพิไลลักษณ 

 ๓ นายกอพงศักดิ์  ตันติศิริรักษ 

 ๔ นายกังวาล  กุศลธรรมรัตน 

 ๕ นายเกรียงไกร  ลํ้าเลิศปญญา 

 ๖ นายจักรสิทธิ์  แกววิไล 

 ๗ นายจาฤก  กัลยจาฤก 

 ๘ นายจิรวัฒน  จูเจริญ 

 ๙ นายเฉลิมกิตต  กวินทวรวัฒน 

 ๑๐ นายชาญวิทย  รุงณรงครักษ 

 ๑๑ นายชาลี  เจริญสุข 

 ๑๒ นายชุมพร  เพชรชุมชน 

 ๑๓ นายไชยกร  เกียรติอาภาเดช 

 ๑๔ นายไชยรัตน  อุดมกิจปญญา 

 ๑๕ นายฐปนพ  เกิดสวางเนตร 

 ๑๖ นายณัฐภัทร  เงาวิศิษฎกุล 

 ๑๗ นายณัฐวุฒิ  ตรีทอง 

 ๑๘ นายธนัท  การพานิช 

 ๑๙ นายธีรชัย  จําเดิมวุฒิวัฒน 

 ๒๐ นายนันทพัทธ  อิทธิวรธัญญ 

 ๒๑ นายประมาณ  ณ พัทลุง 

 ๒๒ นายปริญ  มานะอาภรณ 

 ๒๓ นายปาลิต  วรพงศพิบูลย 

 ๒๔ รอยตํารวจโท ปน  มหถาวร 

 ๒๕ นายพงศกร  ใจภักดี 

 ๒๖ นายพาณุวัฒน  เงินพจน 

 ๒๗ นายพิชญพงศ  ปนปฐมรัฐ 

 ๒๘ นายพิพัทธ  ชนะสงคราม 

 ๒๙ นายภูภุช  กนิษฐชาต 

 ๓๐ นายวัฒกร  ชาติวิวัฒนพรชัย 

 ๓๑ นายวุฒิพงศ  ทวีแสง 

 ๓๒ นายเศรณี  พงษพันธุ 

 ๓๓ นายสหยศ  จิรเดชสกุลวงศ 

 ๓๔ นายสุพัฒน  สุวรรณการ 

 ๓๕ นายสุภาพ  วสุธาสวัสดิ์ 

 ๓๖ นายอุชุเกติ์  เตชฤทธิทักษ 

 ๓๗ นายเอกอมร  เศรษฐี 

 ๓๘ นางสาวโชติรส  ปรมีศณาภรณ 

 ๓๙ นางสาวธวัลรัตน  วินิตวัฒนคุณ 

 ๔๐ นางธีรีสา  มัทวพันธุ 

 ๔๑ นางสาวนันทพร  วิยาภรณ 

 ๔๒ นางสาวนิตยา  กาบจันทร 

 ๔๓ รอยตํารวจโทหญิง บุญญาภาณ์ิ   

  เบญจรงคกุล 

 ๔๔ นางสาวบุษยรัตน  กาญจนดิษฐ 

 ๔๕ นางสาวปณกร  แกวภักดี 



 หนา   ๑๖  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๖ นางสาวมนัญชยา  ใจงาม 

 ๔๗ นางวิมลรัตน  สัจยากร 

 ๔๘ นางสาวศุภาพิชญ  ศิริพร ณ ราชสีมา 

 ๔๙ นางสาวสุกานดา  ศรีประทุม 

 ๕๐ นางสาวสุภาพิชญ  ไชยดิษฐ 

 ๕๑ นางสาวสุวีรา  เติมรุงเรืองเลิศ 

ผูดํารงตําแหนงและผูปฏิบตังิานในองคกรอิสระตามกฎหมาย 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นายอนชุา  จันทรสุริยา 

ทวีติยาภรณชางเผือก 

 ๑ นายธัชสกล  พรหมจมาศ  ๒ นายอดิเทพ  ศรีรัตนไพฑูรย 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 

๑  นายวิชัย  ศริิประเสริฐโชค 

ตรติาภรณชางเผือก 

 ๑ นายสมบัติ  ธรธรรม 

 ๒ นายโสภณ  เจริญ 

 ๓ นายอธิโชค  วินทกร 

 ๔ นางสาวนฐินันต  ศรีลาศักดิ์ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายธเนศพล  พูถาวรวงศ 

 ๒ นายเผด็จ  หงษฟา 

 ๓ นายวิษณุ  ตัณฑวิรุฬห 

 ๔ นายสุรเชษฐ  บุษบกแกว 

 ๕ นายสุริยา  ดารากร ณ อยุธยา 

 ๖ นายเสฏฐพงศ  รักษพล 

 ๗ นางกรวรรณ  วังสถาพร 

 ๘ นางสาวณภัทร  โพธิ์ทอง 

 ๙ นางอรนุช  ราชประดิษฐ 

สํานักนายกรัฐมนตร ี

สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตร ี

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ พลเอก ชัยวัฒน  โฆสิตาภา  ๒ นางรุงรัตนา  บุญ-หลง 



 หนา   ๑๗  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นายธรีวธุ  กล่ันเล้ียง 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายชัยวัฒน  ภัทรกานต 

 ๒ นายธนา  อมรภัทรกุล 

 ๓ นายประพนธ  วงศศรีวัฒนกุล 

 ๔ นายพิชัย  ชัยสัมฤทธิ์โชค 

 ๕ นายวรรธนพงศ  คําดี 

 ๖ นายสันติ  เสือทอง 

 ๗ นางชอทิพย  โหระกุล 

 ๘ นางสาวพิมพนารา  บัวเกิด 

 ๙ นางสาวยุพาภรณ  บุญรอด 

 ๑๐ นางสุรียพร  รามสมภพ 

 ๑๑ นางสาวเสาวลักษณ  สินธสุคนธ 

กรมประชาสัมพันธ 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  พลโท สรรเสรญิ  แกวกาํเนดิ 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางพิชญา  เมืองเนาว 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกุมพล  ชวนชม 

 ๒ นายเกรียงศักดิ์  ถวายชัย 

 ๓ นายชัยยันต  แยมศรี 

 ๔ นายธานินทร  ทองขโชค 

 ๕ นายบํารุง  เนียมนาค 

 ๖ นายประเสริฐ  อินทา 

 ๗ นายพันธยุทธ  จิตสงค 

 ๘ นายวิเชียร  เหลาเขตกิจ 

 ๙ นายวิรพ  จันทฤทธิ์ 

 ๑๐ นายวิศิษฎ  ภูทัตโต 

 ๑๑ นายวีรยุทธ  รวดเร็ว 

 ๑๒ นายศรีเมือง  จันตะศรี 

 ๑๓ นายศักดิ์ศิริ  นิธิโชติไชยรัช 

 ๑๔ นายศุภพงษ  เชาวนแลน 



 หนา   ๑๘  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕ นายสมบัติ  ชัยรัตน 

 ๑๖ นายสัญญลักษณ  เจริญเปยม 

 ๑๗ นายสัญญา  ภักดิ์โพธิ์ 

 ๑๘ นายสัญญา  ลักษณะ 

 ๑๙ นายสัมพันธ  ชางทอง 

 ๒๐ นายสุทัศน  บุตรสุวรรณ 

 ๒๑ นายสุพิชัย  หลาสกุล 

 ๒๒ นายสุภาพ  พวงสมบัติ 

 ๒๓ นายอนุ  ทองดี 

 ๒๔ นางสาวกาญจนา  ไชยสถิตวานิช 

 ๒๕ นางไคริกา  ศิรประภาเดโช 

 ๒๖ นางจิดาภา  แกนนาคํา 

 ๒๗ นางสาวจิรดา  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๘ นางจิรา  วงศสวัสดิ์ 

 ๒๙ นางสาวชนกพร  โพธิสาร 

 ๓๐ นางสาวชลรส  บัญชาชาญชัย 

 ๓๑ นางณิชารี  ภควัตชัย 

 ๓๒ นางทัดทรวง  บุญธรรม 

 ๓๓ นางบุญรัตน  กองทอง 

 ๓๔ นางพัชรี  เรือนอินทร 

 ๓๕ นางสาวพิมพพรรณ  เงินสวาง 

 ๓๖ นางสาวพิมพศิภัทดิ์  บัณฑิโต 

 ๓๗ นางพิมพา  เชิงสมอ 

 ๓๘ นางสาวมัณฑนา  อาษากิจ 

 ๓๙ นางรติพร  บุญคง 

 ๔๐ นางราตร ี จักรแกว 

 ๔๑ นางวีรวรรณ  ดัดเพ็ชร 

 ๔๒ นางวีระนุช  สาริกบุตร 

 ๔๓ นางศรีอุไร  นุกูลกิจบํารุง 

 ๔๔ นางสาวสมธิดา  จะเกรง 

 ๔๕ นางสาวสุทธิมา  สัญวงษ 

 ๔๖ นางสาวสุภาพร  ครุสารพิศิฐ 

 ๔๗ นางไอศยา  สินบุษกร 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายสุวิทย  วิจิตรโสภา  ๒ นางสาวทรงศิริ  จุมพล 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นางสาวจรัสศร ี ผดุงผล 

 



 หนา   ๑๙  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายตรี  อัญชลีสังกาศ 

 ๒ นายอิทธิพงศ  งามแดน 

 ๓ นางกมลณัฐ  มีมาก 

 ๔ นางณัฐยา  อัชฌากรลักษณ 

 ๕ นางสาวพัชนี  เลิศดิษยวรรณ 

 ๖ นางสาวพูลสุข  งามระเบียบ 

 ๗ นางสาววนา  สังขทอง 

 ๘ นางสาวสุภาวดี  ภูพันนา 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายภูมินทร  ปล่ังสมบตั ิ

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายชเนศ  ไชยานุกูล 

 ๒ นายพงศศิริ  ศรีมิ่งขวัญชัย 

 ๓ นายวิเชียร  คําชุม 

 ๔ นางนิสา  ทอเเสงทอง 

 ๕ นางสาวภิวงทอง  สุวรรณรัตน 

 ๖ นางสาววรรณี  ตั้งอารมณมั่น 

 ๗ นางสาวสมคิด  อินชื่นใจ 

 ๘ นางสาวอลิสา  มาฬมงคล 

สํานักขาวกรองแหงชาต ิ

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเกรียงไกร  วีระวุฒิ 

 ๒ นายธีระพงค  อินทนาม 

 ๓ นายพีรพันธุ  อาภาศิลป 

 ๔ นายมาโนช  นุชนารถ 

 ๕ นายรัชภูมิ  เวียงสิมา 

 ๖ นายอุดม  แสนเสน 

 ๗ นางจิราพร  พบหิรัญ 

 ๘ นางปยะธิดา  วรพล 

 ๙ นางสาวผกาพรรณ  ชินเทศ 

 ๑๐ นางพัชรินทร  ศรีแสงแกว 

 ๑๑ นางอังสุมาล  อักษรวงศ 

 



 หนา   ๒๐  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

สํานักงบประมาณ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายบุญชู  ประสพกิจถาวร  ๒ นางสาวมลฤดี  อภิชนาพงศ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายคงศักดิ์  บูรณะกุล 

 ๒ นายจรัญ  การุณยวัฒน 

 ๓ นายฉัตรบูล  ตันเรือง 

 ๔ นายรณฤทธิ์  ศรีอาจ 

 ๕ วาที่รอยตรี วิชิต  ขวัญมี 

 ๖ นายสมชาย  เสรีพันธพานิช 

 ๗ นางกนกกร  เจริญพงศ 

 ๘ นางกัทลี  โพธิบัณฑิต 

 ๙ นางสาวเกศแกว  วิจารณกรณ 

 ๑๐ นางสาวจินตนา  กังสพฤฒิกุล 

 ๑๑ นางสาวชฎาพร  นัยชิต 

 ๑๒ นางสาวทองดี  อัครมหาเอก 

 ๑๓ นางธนพร  งามเสาวรส 

 ๑๔ นางสาวนฤมล  บุญไทย 

 ๑๕ นางพรทิพย  ผองศรี 

 ๑๖ นางพิศวง  ชีระธรรม 

 ๑๗ นางเพียงพินิจ  สุขแยมศรี 

 ๑๘ นางเพียงพิศ  จันโททัย 

 ๑๙ นางสาวระวีวรรณ  จุมพล 

 ๒๐ นางสาวรัชนิภา  สายอุบล 

 ๒๑ นางลักขณา  สทานไตรภพ 

 ๒๒ นางสาววัชราภรณ  หาสะศรี 

 ๒๓ นางสาววัณรี  รุงอุราภรณ 

 ๒๔ นางวันทนา  อาชีววิทย 

 ๒๕ นางวัลลภา  เชาวลิต 

 ๒๖ นางศรีลักษณ  จิระวรสุข 

 ๒๗ นางสาวศรีสมพร  วีรทัตประภา 

 ๒๘ นางศิริรัตน  วรสงาศิลป 

 ๒๙ นางสมปอง  สุดถนอม 

 ๓๐ นางสมสอาง  คงศรีเจริญ 

 ๓๑ นางสาวสันทนีย  จันทนขาว 

 ๓๒ นางสาวสุชาดา  กาญจนนิมมาน 

 ๓๓ นางสาวหฤทัย  รอดบุญพา 

 ๓๔ นางอภิญญา  กะสีวัฒน 

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายเทอดไท  ศรีอุประ  ๒ นายสิทธินันท  มานิตกุล 



 หนา   ๒๑  
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ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายปญจะ  เกษเเกว 

 ๒ นายสุจินต  ตระการรัตนสันติ 

 ๓ นางสาวลือจิต  ถิ่นพังงา 

 ๔ นางสาวอัญชลี  ดวงแกว 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายถนัดกิจ  นิวาทวงษ 

 ๒ นายอรรถสิทธิ์  กันมล 

 ๓ นางสาวนิภาพรรณ  แสงอินทร 

 ๔ นางสาวปราณี  ติรสมบูรณสิริ 

 ๕ นางสมาพร  นิลประพันธ 

 ๖ นางสุริศา  ไขวพันธุ 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายกติิพงษ  มหารตันวงศ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายชาญชัย  ศรีหาวงษ 

 ๒ นายปภัสสร  สาตรวาหา 

 ๓ นายพลังจิต  โกศัลวัฒน 

 ๔ นางกมลระตี  มหารัตนวงศ 

 ๕ นางสาวจิตติมา  เถี่ยนมิตรภาพ 

 ๖ นางจิราลักษณ  ชื่นศิริ 

 ๗ นางสาวณัฐจริยา  แสงสวาง 

 ๘ นางทัศนีย  วังสวาง 

 ๙ นางสาวนิดา  รุงศิริเสถียร 

 ๑๐ นางสาวนิรมล  ปล่ังพงษพันธ 

 ๑๑ นางนิสากร  วรจันทร 

 ๑๒ นางปจิตา  ดิศกุล ณ อยุธยา 

 ๑๓ นางวลัยลักษณ  วาณิชยเจริญ 

 ๑๔ นางสาวสมสมร  ตอประเสริฐ 

 ๑๕ นางสาวสิริมา  รัตตนุสสรณ 

 ๑๖ นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ 

 ๑๗ นางอนุกูล  เสริมศรี 

 ๑๘ นางสาวอัจฉรา  ระจิตร 

 ๑๙ นางสาวอุทุมพร  เล่ืองลือเจริญกิจ 

 



 หนา   ๒๒  
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายวิชติร  แสงทองลวน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางเกษสินี  กิ่งศักดิ์ 

 ๒ นางสาวจิตตา  กิตติเสถียรนนท 

 ๓ นางนันทชญาน  จิรากร 

 ๔ นางวิบูลยลักษม  มีชัย 

 ๕ นางศิริพร  พงษเปรม 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายวรชาติ  ชูชม  ๒ นางจินจณา  โอสถธนากร 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายทวี  วีระพงษชัย 

 ๒ นายธันว  ตังสุรัตน 

 ๓ นายอรรจนสิทธิ  สรอยทอง 

 ๔ นายอิสระ  อมรกิจบํารุง 

 ๕ นางดลพร  อัชววรกุล 

 ๖ นางสาวสายพิน  ศรีสุข 

 ๗ นางสายสุดา  จริยวัฒนศิริกุล 

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายเจนศักดิ์  ลิมปติ  ๒ นายเทิดพงศ  ไทยอุดม 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายทวีป  เกิดทอง  ๒ นางทยิดา  สิริธีรธํารง ฟน ก็อรสตันเยอ 

กองอํานวยการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ วาที่พันตรี สิงหาสน  ไพฑูรย 

 ๒ นางพรรณี  กัณฑวงศ 

 ๓ นางวนิดา  นาคพาณิชย 



 หนา   ๒๓  
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สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นางสาวจินางคกูร  โรจนนันต 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายอาจินต  ฉัตรแกว  ๒ นางสาวสุนทราลักษณ  เพ็ชรกูล 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  ระบิลวงศ 

 ๒ จาสิบเอก จิรวัฒน  กุศลสราง 

 ๓ นายนิติ  ชางภิญโญ 

 ๔ นายบุญชัย  ฉัตรประเทืองกุล 

 ๕ นายไพศาล  จตุรพิธพร 

 ๖ นางสาวชมชื่น  จันทรสมบูรณ 

 ๗ นางสาวณัฐสุดา  เพชรหนุน 

 ๘ นางสาวปยฉัตร  สอนคม 

 ๙ นางสาวพุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย 

 ๑๐ นางมณฑาทิพย  จันทรพุม วิทยารัฐ 

 ๑๑ นางรุงนภา  เพ็ชรพรหมศร 

 ๑๒ นางวรินภรณ  นรเดชานนท 

 ๑๓ นางสาวสุจารี  ผุดผาด 

 ๑๔ นางสาวโสภา  จํานงครัศมี 

 ๑๕ นางอัจฉรา  สันธนาภรณ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิแหงชาต ิ

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นายศิรชิัย  เรืองฤทธิ ์

กระทรวงกลาโหม 

สํานักงานรัฐมนตร ี

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นาวาอากาศเอก อเนกพล  มงคลเดช 

 



 หนา   ๒๔  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ พลเอก เกียรติศักดิ์  ลิลิตธรรม 

 ๒ พลเอก ณภัทร  สุขจิตต 

 ๓ พลเอก ศยาม  จันทรวิโรจน 

 ๔ พลเอก สุภมนัส  ภารพบ 

 ๕ พลเอก อนุชิต  อินทรทัต 

 ๖ พลโท สมชาย  ชัยวณิชยา 

 ๗ พลเรือโท พฤหัส  จันทรกุล 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ พลเอก นพพร  มากเมือง 

 ๒ พลเอก สุรเดช  จารุจินดา 

 ๓ พลเอก อดิศักดิ์  สนสรอย 

 ๔ พลอากาศเอก สุรศักดิ์  อินทรจํานงค 

 ๕ พลโท กิติ  ปทมานนท 

 ๖ พลโท คเชนทร  นําศิริกุล 

 ๗ พลโท จตุพร  ไชยศรี 

 ๘ พลโท จุลสีห  บูรณะสัมฤทธิ์ 

 ๙ พลโท เจษฎา  เปรมนิรันดร 

 ๑๐ พลโท ฐิติพล  ไวยพจน 

 ๑๑ พลโท ณพล  จีนวรรณ 

 ๑๒ พลอากาศโท ภูริทัต  จันทรแกว 

 ๑๓ พลตรี เจษฎาภรณ  เขมนงาน 

 ๑๔ พลตรี ชัยยุทธ  บุญมีพรพิทักษ 

 ๑๕ พลตรี ณัฐวุฒิ  คลายโอภาส 

 ๑๖ พลตรี ธนพล  เปอรุณ 

 ๑๗ พลตรี เอกกมล  สินหนัง 

 ๑๘ พลตรีหญิง อุบลศรี  ภมรสูต 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ พลเอก ชัยวัฒน  บุญธรรมเจริญ 

 ๒ พลเอก ปฏิกรณ  เอี่ยมละออ 

 ๓ พลโท เดชชาติ  คชอัมพล 

 ๔ พลโท วัชรพงศ  สายทิพยวดี 

 ๕ พลโท อํานาจ  นาคศรี 

 ๖ พลตรี กวิสรชัย  เหรียญเจริญ 

 ๗ พลตรี กิติเมศวร  ธนาวิบูลไชยภัทร 

 ๘ พลตรี เกียรติศักดิ์  ประโยชนมี 

 ๙ พลตรี ญาณะโชติ  ผลฉาย 

 ๑๐ พลตรี ปนิวัธน  ทรัพยรุงเรือง 

 ๑๑ พลตรี ปรวัชร  ไพรสุวรรณ 

 ๑๒ พลตรี พีรพงศ  โพธิ์เหมือน 

 ๑๓ พลตรี ภควัต  วงศจําปา 

 ๑๔ พลตรี ยศพันธ  แจงยอดสุข 

 ๑๕ พลตรี วรกฤต  ตัณฑเลขา 

 ๑๖ พลตรี วัชระ  วงศขาหลวง 



 หนา   ๒๕  
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 ๑๗ พลตรี วันชัย  เกตุวิทยา 

 ๑๘ พลตรี สุระ  สายอุบล 

 ๑๙ พลตรี อภินันท  จันดอนไผ 

 ๒๐ พลตรี อรรณพ  ธัชยะพงษ 

 ๒๑ พลเรือตรี สุวัจ  ดอนสกุล 

 ๒๒ พลอากาศตรี ทวิช  ธุรกิตตวัณณการ 

 ๒๓ พลอากาศตรี ธวัชชัย  รักประยูร 

 ๒๔ พลตรีหญิง พรรณประภา  เกษมคุณ 

 ๒๕ พลตรีหญิง ศศิวงศ  วงศวัฒนะ 

 ๒๖ พลตรีหญิง อิษฎา  ศิริมนตรี 

 ๒๗ พลเรือตรีหญิง เบญจพร  ปฐมานนท 

 ๒๘ พลเรือตรีหญิง วิชชุตา  งามอุโฆษ 

 ๒๙ พลเรือตรีหญิง ศิริพร  เผือกพิพัฒน 

 ๓๐ พลอากาศตรีหญิง ดรุณี  ถริปภัสสโร 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ พลตรี โฆษิต  เทียมเพ็ชร 

 ๒ พลตรี ทวี  สุดจิตร 

 ๓ พลตรี นรภัทร  วิจิตรานุช 

 ๔ พลตรี สนั่น  แยมพราหม 

 ๕ พลอากาศตรี วิรัตน  ชาญชัยพิชิต 

 ๖ พันเอก ทิฆัมพร  เพชรสุวรรณ 

 ๗ พันเอก ธาตุมงคล  ณ นคร 

 ๘ พันเอก นภาพล  หลักทรัพย 

 ๙ พันเอก นันทบูล  อินทุภูติ 

 ๑๐ พันเอก ประจักรา  วิไลเนตร 

 ๑๑ นาวาเอก ไชยพร  เฉลิมพันธ 

 ๑๒ พลตรีหญิง นิศารัตน  รุงสิตา 

 ๑๓ พลอากาศตรีหญิง ดวงสมร  บูรณพิมพ 

 ๑๔ พลอากาศตรีหญิง พรกวี  ตลอดสุข 

 ๑๕ พันเอกหญิง กัลยกร  นาควิจิตร 

 ๑๖ พันเอกหญิง นันทิดา  อุนจันทร 

 ๑๗ พันเอกหญิง เพชรลดา  หักกะยานนท 

 ๑๘ พันเอกหญิง วัชราภรณ  พิมพา 

 ๑๙ พันเอกหญิง วันดี  โตสุวรรณ 

 ๒๐ พันเอกหญิง สุทธิดา  ศิริสุวรรณ 

 ๒๑ พันเอกหญิง อภิญญา   

  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 

 ๒๒ นาวาอากาศเอกหญิง ชุติมา  ภาเจริญ 

 ๒๓ นาวาอากาศเอกหญิง ทิพปภัษ  สุนทรมณี 

 ๒๔ นาวาอากาศเอกหญิง อนุตตรา   

  วรวรรณปรีชา 

กองบญัชาการกองทัพไทย 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ พลเอก ภัทรวรรธ  คงพันธุ  ๒ พลโท ปวีณ  สิกขะมณฑล 



 หนา   ๒๖  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ พลโท คัมภีร  พงษวิชัย 

 ๒ พลโท ณรงครัชช  โตสิงหตระกูล 

 ๓ พลโท ณัฐวุฒิ  สบายรูป 

 ๔ พลโท เบญจพล  รังษีภาณุรัตน 

 ๕ พลโท ไพศาล  งามวงษวาน 

 ๖ พลโท อนุชา  ยันตรปกรณ 

 ๗ พลโท อภิศักดิ์  สมบัติเจริญนนท 

 ๘ พลเรือโท สุรพงศ  เจริญวัฒนสุข 

 ๙ พลเรือตรีหญิง วรนารถ  พงศพิพัฒน 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ พลตรี กลยุทธ  ไกรฤกษ 

 ๒ พลตรี กังวาน  สุจินต 

 ๓ พลตรี ชนุตม  ศิริธรรม 

 ๔ พลตรี เชษฐา  นามราช 

 ๕ พลตรี ณัฐพล  แสงจันทร 

 ๖ พลตรี ธีระพร  คําขจร 

 ๗ พลตรี นฤชาติ  บุญเกื้อหนุน 

 ๘ พลตรี บุญสง  มหาวิเศษศิลป 

 ๙ พลตรี ประมวล  มธุรส 

 ๑๐ พลตรี ปรีดา  ชื่นรุงโรจน 

 ๑๑ พลตรี ปยวัชร  จารุพันธ 

 ๑๒ พลตรี พันธุพังงา  เล่ือนแกว 

 ๑๓ พลตรี พิเชษฐ  เอกอนันตกุล 

 ๑๔ พลตรี พิสิษฐ  ลิขิตสุภิณ 

 ๑๕ พลตรี พีรพัฒน  จันทรงาม 

 ๑๖ พลตรี ยุทธชัย  จันทรวิภาค 

 ๑๗ พลตรี รังพิรัชต  แยมเกษร 

 ๑๘ พลตรี วิชัย  เสริมบุญสุข 

 ๑๙ พลตรี วิสุทธิ์  บุญสุริยกานต 

 ๒๐ พลตรี ศราวุธ  จันทรพุม 

 ๒๑ พลตรี ศุภกฤษฎ์ิ  กฤษณีไพบูลย 

 ๒๒ พลตรี สรวัฒน  ปทมาคม 

 ๒๓ พลตรี สัมพันธ  รงศจําเริญ 

 ๒๔ พลตรี สุรศักดิ์  เทอดเกียรติกุล 

 ๒๕ พลตรี อรรคเดช  ประทีปอุษานนท 

 ๒๖ พลตรี อาณัติ  ปนรัตนานนท 

 ๒๗ พลตรี เอกศิษฐ  ใจตรงฉัตรพงศ 

 ๒๘ พลเรือตรี นิสิต  ทองใบใหญ 

 ๒๙ พลเรือตรี อดิศักดิ์  แจงเล็ก 

 ๓๐ พลตรีหญิง จารุพรรณ  รัตนกําพล 

 ๓๑ พลตรีหญิง ปาริชาติ  คุมชนะ 

 ๓๒ พลตรีหญิง วิลาสินี  ลีลาพฤทธิ์ 

 ๓๓ พลตรีหญิง สุจิตรา  วัฒนนาวิน 

 ๓๔ พลตรีหญิง เอื้อมภรณ  รุจิวิพัฒน 

 ๓๕ พลเรือตรีหญิง จิตศิริ  สุขโกมล 



 หนา   ๒๗  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ พลตรี วิฑูรย  รวยสวัสดิ์ 

 ๒ พันเอก คทาวุธ  ขจรกิตติยุทธ 

 ๓ พันเอก โฆษิต  มารอด 

 ๔ พันเอก ชินณพงศ  จุลาณุกะ 

 ๕ พันเอก เทอดศักดิ์  ใจอารีย 

 ๖ พันเอก พงศธร  ปรีดิพันธุ 

 ๗ พันเอก พิสิษฐ  ผิวเกล้ียง 

 ๘ พันเอก มนตชัย  ประมวลธน 

 ๙ พันเอก เมธี  ไตลังคะ 

 ๑๐ พันเอก วริทธิ์  เสือยาง 

 ๑๑ พันเอก วุทธิศักดิ์  เพียรพยุห 

 ๑๒ พันเอก สกรรจ  อุนสุข 

 ๑๓ พันเอก อารม  สมรรคะบุตร 

 ๑๔ พันเอก เอกภพ  ภาณุมาศตระกูล 

 ๑๕ พันเอก เอื้อชาติ  หนุนภักดี 

 ๑๖ นาวาเอก จักรพงษ  อภิมหาธรรม 

 ๑๗ นาวาอากาศเอก อติรวิชช  ไพจิตร 

 ๑๘ พลตรีหญิง จารุวรรณ  ปทอง 

 ๑๙ พันเอกหญิง กิติพร  เดชประดิยุทธ 

 ๒๐ พันเอกหญิง จริยา  วิชัยกุล 

 ๒๑ พันเอกหญิง นราวดี  เกิดจงรักษ 

 ๒๒ พันเอกหญิง พรรนิภา  พิบูลทิพย 

 ๒๓ พันเอกหญิง พัตรา  พงษพานิช 

 ๒๔ พันเอกหญิง วรพรรณ  คะรุรัมย 

 ๒๕ พันเอกหญิง ศจีมาศ  พรหมเวช 

 ๒๖ พันเอกหญิง ศศิธร  ทันศรี 

 ๒๗ พันเอกหญิง ศศิธร  วัทโล 

 ๒๘ พันเอกหญิง สุภาพร  ปาละวัธนะกุล 

 ๒๙ พันเอกหญิง สุมารี  กรรณเจียก 

 ๓๐ พันเอกหญิง อรวี  เสือไพฑูรย 

 ๓๑ นาวาเอกหญิง กมลวรรณ  ชีวจําเริญ 

 ๓๒ นาวาเอกหญิง เรืองอุไร  รักษหิรัญ 

 ๓๓ นาวาเอกหญิง วิชุดา  เจริญเกียรติ 

 ๓๔ นาวาอากาศเอกหญิง วาทินี  สวัสดิ์ชุมพล 

กองทัพบก 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  พลเอก ธัญญพรหม  อศัวจินดา 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ พลเอก นิมิตร  สะโมทาน 

 ๒ พลโท จิรเดช  กมลเพ็ชร 

 ๓ พลโท ธิติชัย  ปรีชา 

 ๔ พลโท พิเศษ  ศิริเกษม 



 หนา   ๒๘  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕ พลโท ยุทธชัย  เทียรทอง 

 ๖ พลโท รังสี  กิติญาณทรัพย 

 ๗ พลโท วสันต  ทัพวงศ 

 ๘ พลโท ศักดิ์สิทธิ์  เชื้อสมบูรณ 

 ๙ พลโท สุรศักดิ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา 

 ๑๐ พลโท อภิเชษฐ  ซื่อสัตย 

 ๑๑ พลโท อุกฤษฏ  บุญตานนท 

 ๑๒ พลตรี คเชนทร  ปนสุวรรณ 

 ๑๓ พลตรี ชัชพีรวิทย  เรนวาลี 

 ๑๔ พลตรี พงศอานันท  รมยะนันทน 

 ๑๕ พลตรี สัจจา  สุขสุเมฆ 

 ๑๖ พลตรี สุรยุทธ  พุกจินดา 

 ๑๗ พลตรี อรรถพร  อินทรทัต 

 ๑๘ พลตรีหญิง วรัญญา  มณีรินทร 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ พลโท ธีระพร  คําขจร 

 ๒ พลโท ปวริศ  เปรมชื่น 

 ๓ พลโท วินัย  เจริญศิลป 

 ๔ พลตรี กมล  กฤษวงศ 

 ๕ พลตรี กฤษดา  จินดาลัทธ 

 ๖ พลตรี กอบกิจ  ชูประสิทธิ์ 

 ๗ พลตรี เกรียงไกร  ปราสาฑสุวรรณ 

 ๘ พลตรี เกรียงชัย  อนันตศานต 

 ๙ พลตรี คณธัช  ชนะกาญจน 

 ๑๐ พลตรี คณิต  บุณโยปษฎัมภ 

 ๑๑ พลตรี โฆสิต  ชินวลัญช 

 ๑๒ พลตรี จํารัส  สังขะวร 

 ๑๓ พลตรี จิรัฎฐ  สุตาสุข 

 ๑๔ พลตรี ชัชพล  ศุภมานพ 

 ๑๕ พลตรี ชัยธัช  รัตนกําพล 

 ๑๖ พลตรี ชัยพฤกษ  กองสมบัติ 

 ๑๗ พลตรี ชัยวัฒน  สานอย 

 ๑๘ พลตรี ชาครีย  ภัทรพงศกุล 

 ๑๙ พลตรี ชาญชัย  วิชิตสรไกร 

 ๒๐ พลตรี ชายมาศ  แกวไทรหงวน 

 ๒๑ พลตรี ฐกร  เนียมรินทร 

 ๒๒ พลตรี ณรงคศักดิ์  เสาธง 

 ๒๓ พลตรี โดมหทัย  ปนทองพันธุ 

 ๒๔ พลตรี ทัพ  อุทิตสาร 

 ๒๕ พลตรี เทอดศักดิ์  งามสนอง 

 ๒๖ พลตรี ธวัชชัย  ศิริปรุ 

 ๒๗ พลตรี นนทวัฒน  คําภานุช 

 ๒๘ พลตรี นพดล  รอดกลาง 

 ๒๙ พลตรี นรินทร  ชุมกมล 

 ๓๐ พลตรี นิโรธ  ฉายากุล 

 ๓๑ พลตรี นุกูล  โลหประเสริฐ 

 ๓๒ พลตรี ประสิษฐิพงศ  มูลดี 

 ๓๓ พลตรี ปริทัศน  ตรีกาลนนท 

 ๓๔ พลตรี พุฒิพัชร  รุงเรือง 



 หนา   ๒๙  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕ พลตรี ภัทราวุธ  สุทธิรัตน 

 ๓๖ พลตรี รชต  วงษอารีย 

 ๓๗ พลตรี รณวุธ  เรืองสวัสดิ์ 

 ๓๘ พลตรี เรืองศักดิ์  อรรคทิมากูล 

 ๓๙ พลตรี วสันต  พ่ึงสําเภา 

 ๔๐ พลตรี วิกร  เลิศวัชรา 

 ๔๑ พลตรี วิเชียร  ไทยประยูร 

 ๔๒ พลตรี วิบูลย  วิชระพล 

 ๔๓ พลตรี วิริยะ  จงออน 

 ๔๔ พลตรี วีรวัฒน  วิวัฒนวานิช 

 ๔๕ พลตรี วีระพงษ  พันธจักร 

 ๔๖ พลตรี ศุภฤกษ  สถาพรผล 

 ๔๗ พลตรี สมเดช  โยธา 

 ๔๘ พลตรี สรรเสริญ  คลายแกว 

 ๔๙ พลตรี สังคม  ทําจะดี 

 ๕๐ พลตรี สิทธา  สาริบุตรานนท 

 ๕๑ พลตรี สุกิจ  ทั่งทอง 

 ๕๒ พลตรี สุชาต  จันทรวงศ 

 ๕๓ พลตรี สุมนชัย  สานุสันต 

 ๕๔ พลตรี สุรพล  แสงผองใส 

 ๕๕ พลตรี สุวรรณ  เชิดฉาย 

 ๕๖ พลตรี สุวัฒน  สมบูรณทรัพย 

 ๕๗ พลตรี สุเอซ  อมาตยกุล 

 ๕๘ พลตรี เสนห  บํารุงกิจ 

 ๕๙ พลตรี แสงศักดิ์  ละมั่งทอง 

 ๖๐ พลตรี องอาจ  พิมพทนต 

 ๖๑ พลตรี อดิเทพ  มโนการ 

 ๖๒ พลตรี อดุลย  ชมเย็น 

 ๖๓ พลตรี อรรถพล  สอยเหลือง 

 ๖๔ พลตรี อานุภาพ  ศิริมณฑล 

 ๖๕ พลตรีหญิง เนตรน้ําทิพย  บุนนาค 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ พลตรี คมกฤช  รัตนฉายา 

 ๒ พลตรี คฤหัสบดี  ปตตพงศ 

 ๓ พลตรี ชาญณรงค  บุญสอน 

 ๔ พลตรี พิทักษ  จันทรเขียว 

 ๕ พลตรี วิทยพล  มักการุณ 

 ๖ พลตรี สมศักดิ์  แจมพันธุ 

 ๗ พลตรี สัณธวัฒน  วงศวัฒนะ 

 ๘ พลตรี สุระ  สินโสภา 

 ๙ พลตรี อนิรุจน  ปุกหุต 

 ๑๐ พันเอก กมลชนก  ฉิมชั้น 

 ๑๑ พันเอก กฤศณัฏฐ  จันทร 

 ๑๒ พันเอก กฤษฎา  ธรรมนารถ 

 ๑๓ พันเอก กิตติณัฏฐ  ภิรมยรักษ 

 ๑๔ พันเอก เกรียงศักดิ์  ปอมสูง 

 ๑๕ พันเอก เกษม  ตราชู 

 ๑๖ พันเอก คธาพงษ  รมยานนท 



 หนา   ๓๐  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗ พันเอก คํานุ  ภูครองทุง 

 ๑๘ พันเอก จิรวุฒิ  ตันชัชวาล 

 ๑๙ พันเอก จิระยุส  จันทนอาภรณ 

 ๒๐ พันเอก ชนก  ขาวรัตน 

 ๒๑ พันเอก ชลฤทธิ์  สาตราวุธ 

 ๒๒ พันเอก ชัยณรงค  เชียงทอง 

 ๒๓ พันเอก ชัยเดช  ทองประดิษฐ 

 ๒๔ พันเอก ชาคริต  คิดประเสริฐ 

 ๒๕ พันเอก ณัฐพงศ  จินดาเวช 

 ๒๖ พันเอก ธีรนันท  นันทขวาง 

 ๒๗ พันเอก นพรัตน  แสงหนุม 

 ๒๘ พันเอก นฤเมศ  ออนมิ่ง 

 ๒๙ พันเอก นิพนธ  ฤทธาพรม 

 ๓๐ พันเอก นิรันดรชัย  ทิพยกาญจนกุล 

 ๓๑ พันเอก บงกช  ศรีสังข 

 ๓๒ พันเอก บวรวิช  รุงสมัย 

 ๓๓ พันเอก บํารุง  วิชาธร 

 ๓๔ พันเอก ปรเมศวร  เครือเพ็ชร 

 ๓๕ พันเอก ปราโมทย  จันทมิฬ 

 ๓๖ พันเอก ปญญสวัฒกก  มาลารัตน 

 ๓๗ พันเอก พีระพันธุ  อภิวโรดมภ 

 ๓๘ พันเอก ไพบูลย  พุมพิเชฏฐ 

 ๓๙ พันเอก มฑิรุทธ  มุงถิ่น 

 ๔๐ พันเอก มานะ  ปริญญาศิริ 

 ๔๑ พันเอก ยุทธศักดิ์  รักเสรีพิทักษ 

 ๔๒ พันเอก รณชัย  ชาติดํารงค 

 ๔๓ พันเอก ระลึก  พันธลิมา 

 ๔๔ พันเอก รุงเรือง  สังขสุข 

 ๔๕ พันเอก วณัฐ  ลักษณสิริ 

 ๔๖ พันเอก วาธิน  เปริญกุล 

 ๔๗ พันเอก วีรพล  รักเขตการณ 

 ๔๘ พันเอก วีรภัทร  โทจําปา 

 ๔๙ พันเอก วีระพล  เมืองอ่ํา 

 ๕๐ พันเอก ศักดิ์ศิริ  เกาะสูงเนิน 

 ๕๑ พันเอก เศรษฐศักดิ์  ดีสุข 

 ๕๒ พันเอก สมหวัง  โตรักษา 

 ๕๓ พันเอก สุธี  รัตนาธรรมวัฒน 

 ๕๔ พันเอก สุเมศ  พูลมี 

 ๕๕ พันเอก สุรศักดิ์  คําปวทา 

 ๕๖ พันเอก สุริยะ  กํามณี 

 ๕๗ พันเอก เสฏฐวุฒิ  จันทนะ 

 ๕๘ พันเอก อกนิษฐ  แยมเกตุ 

 ๕๙ พันเอก อภิจุลย  ธะนะชัย 

 ๖๐ พันเอก อภินันท  แจมแจง 

 ๖๑ พันเอก อานนท  ปติเสรี 

 ๖๒ พันเอก อารักษ  โชติเฉลิมศักดิ์ 

 ๖๓ พันเอก อํานาจ  แกวหมื่นไวย 

 ๖๔ พันเอกหญิง กรองทอง  ขีดขิน 

 ๖๕ พันเอกหญิง เกณิกา  เขียวประทีป 

 ๖๖ พันเอกหญิง ณฐภัทร  ระหวางสุข 
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 ๖๗ พันเอกหญิง ณิรนุช  เนตรพุกกณะ 

 ๖๘ พันเอกหญิง ทิพยวรรณ  ชื่นจิตร 

 ๖๙ พันเอกหญิง ธนัฏฐภรณ  บุญสุขจิตเสรี 

 ๗๐ พันเอกหญิง ธัญภัค  กลัมพสุต 

 ๗๑ พันเอกหญิง ธารทิพย  ขันติรัตน 

 ๗๒ พันเอกหญิง ธิดาสิริ  นันทาภิวัธน 

 ๗๓ พันเอกหญิง นุชลินท  ตรีสรณาคม 

 ๗๔ พันเอกหญิง ปาจรีย  ชุนงาม 

 ๗๕ พันเอกหญิง ปยฉัตร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา 

 ๗๖ พันเอกหญิง รภัสกุล  รอดทิพย 

 ๗๗ พันเอกหญิง รุงนภา  หิรัญกิจ 

 ๗๘ พันเอกหญิง ศุภพา  อินทสังข 

 ๗๙ พันเอกหญิง สาลินี  พัศดุ 

 ๘๐ พันเอกหญิง สิรีรัตน  รวมทอง 

 ๘๑ พันเอกหญิง สุกัญญา  ชางแกว 

 ๘๒ พันเอกหญิง สุพัฒนา  เล้ียงนาค 

 ๘๓ พันเอกหญิง อาทิชา  วงศสุวรรณ 

กองทัพเรือ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ พลเรือโท กองเกียรติ  สัจวุฒิ 

 ๒ พลเรือโท กิตติคุณ  นาคสุก 

 ๓ พลเรือโท คํารณ  พิสณฑยุทธการ 

 ๔ พลเรือโท จักรกฤช  มะลิขาว 

 ๕ พลเรือโท ชาญชัยยศ  อัฑฒสุวีร 

 ๖ พลเรือโท ธีระพล  พ่ึงพัฒน 

 ๗ พลเรือโท นพรัตน  เลิศลํ้า 

 ๘ พลเรือโท พินิจ  ชื่นรุง 

 ๙ พลเรือโท พีระ  อดุลยาศักดิ์ 

 ๑๐ พลเรือโท ภิญโญ  โตเล้ียง 

 ๑๑ พลเรือโท มนตรี  จึงมั่นคง 

 ๑๒ พลเรือโท มนตรี  รอดวิเศษ 

 ๑๓ พลเรือโท ระพีพงษ  โสวรรณ 

 ๑๔ พลเรือโท วรพล  ทองปรีชา 

 ๑๕ พลเรือโท วันชัย  แหวนทอง 

 ๑๖ พลเรือโท วิธนรัชต  คชเสนี 

 ๑๗ พลเรือโท สุรนันท   แสงรัตนกูล 

 ๑๘ พลเรือโท อํานวย  ทองรอด 

 ๑๙ พลเรือโท อุดม   ประตาทะยัง 

 ๒๐ พลเรือตรี วิศณุ  สรางวงศใหม 

 ๒๑ พลเรือตรี สมพงษ  บุญดวยลาน 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ พลเรือตรี กรวิทย  ฉายะรถี 

 ๒ พลเรือตรี คมพันธ  อุปลานนท 

 ๓ พลเรือตรี คมสัน  วสุวานิช 

 ๔ พลเรือตรี จาริก  พัวพานิช 
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 ๕ พลเรือตรี เจน  จําปาทอง 

 ๖ พลเรือตรี ชวเลิศ  เลขะวัฒนะ 

 ๗ พลเรือตรี ชัยฤทธิ์  เกิดผล 

 ๘ พลเรือตรี ชัยวัฒน  คุมทิม 

 ๙ พลเรือตรี ณัฐชัย  วรรณบูรณ 

 ๑๐ พลเรือตรี เดือน  พรอมมณี 

 ๑๑ พลเรือตรี ทรงศักดิ์  จุมปามัญ 

 ๑๒ พลเรือตรี ธนากร  แจงจิตร 

 ๑๓ พลเรือตรี ธราพล  นนทวาทิต 

 ๑๔ พลเรือตรี ธาดาวุธ  ทัดพิทักษกุล 

 ๑๕ พลเรือตรี ธานินทร  ทิพยโส 

 ๑๖ พลเรือตรี ธิติ  นาวานุเคราะห 

 ๑๗ พลเรือตรี นพดล  ฐิตวัฒนะสกุล 

 ๑๘ พลเรือตรี นิธิ  พงศอนันต 

 ๑๙ พลเรือตรี บัญชา  พันธุโภคา 

 ๒๐ พลเรือตรี บํารุง  นนทะราช 

 ๒๑ พลเรือตรี ปฐมพจน  แกนจันทร 

 ๒๒ พลเรือตรี ประสงค  สังขทอง 

 ๒๓ พลเรือตรี ปรารถนา  ทองศิริ 

 ๒๔ พลเรือตรี ปริญญา  มีลักษณะ 

 ๒๕ พลเรือตรี เผดิมชัย  สุคนธมัต 

 ๒๖ พลเรือตรี พงษศักดิ์  สมบุญ 

 ๒๗ พลเรือตรี พงษสันต  สมัยคมสัน 

 ๒๘ พลเรือตรี พัลลภ  เขมนงาน 

 ๒๙ พลเรือตรี ไพฑูรย  เพ็ญตาย 

 ๓๐ พลเรือตรี ภุชงค  ประดิษฐธีระ 

 ๓๑ พลเรือตรี มนตรี  สิขเรศ 

 ๓๒ พลเรือตรี วชิรพร  วงศนครสวาง 

 ๓๓ พลเรือตรี วรพงษ  ทองเรือง 

 ๓๔ พลเรือตรี วรพาท  รัชตะสังข 

 ๓๕ พลเรือตรี วัชรวีร  พรสินยศภักดิ์ 

 ๓๖ พลเรือตรี วิฉณุ  ถูปาอาง 

 ๓๗ พลเรือตรี วีรุดม  มวงจีน 

 ๓๘ พลเรือตรี ศราวุธ  กิ่งมณี 

 ๓๙ พลเรือตรี สนิท  โมธินา 

 ๔๐ พลเรือตรี สมชาย  จันทโรธร 

 ๔๑ พลเรือตรี สมรภูมิ  จันโท 

 ๔๒ พลเรือตรี สรายุทธิ์  ทับเทศ 

 ๔๓ พลเรือตรี สราวุฒิ  ใจชื้น 

 ๔๔ พลเรือตรี สุจริต  คลองอักขระ 

 ๔๕ พลเรือตรี สุชาติ  เปรมประเสริฐ 

 ๔๖ พลเรือตรี สุทธิชาติ  ธนูสิงห 

 ๔๗ พลเรือตรี สุทธิศักดิ์  บุตรนาค 

 ๔๘ พลเรือตรี สุรชัย  เจริญรบ 

 ๔๙ พลเรือตรี สุรยุทธ  นิเวศทองฤกษ 

 ๕๐ พลเรือตรี สุรศักดิ์  ประทานวรปญญา 

 ๕๑ พลเรือตรี สุระศักดิ์  สิงขรวัฒน 

 ๕๒ พลเรือตรี เสนอ  เงินสลุง 

 ๕๓ พลเรือตรี อภัย  นพวงศ ณ อยุธยา 

 ๕๔ พลเรือตรี อภิธร  กาญจนกําธร 
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 ๕๕ พลเรือตรี อภิรมย  เงินบํารุง 

 ๕๖ พลเรือตรี อภิรักษ  กล่ินหมน 

 ๕๗ พลเรือตรี อาภา  ชพานนท 

 ๕๘ พลเรือตรี อุดมศักดิ์  ผาสุข 

 ๕๙ พลเรือตรีหญิง วรารัตน  สิงหขวา 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นาวาเอก กองเกียรติ  ลึกนุช 

 ๒ นาวาเอก เกียรติกูล  ไชยสังวล 

 ๓ นาวาเอก โกศล  หาญกลา 

 ๔ นาวาเอก เฉลิมพล  นิยมรัฐ 

 ๕ นาวาเอก ชัยยุทธ  คลังเงิน 

 ๖ นาวาเอก ชูเกียรติ  เทพาลัย 

 ๗ นาวาเอก ฐิติ  ชาวสวนกลวย 

 ๘ นาวาเอก ธิติกร  แดงรักสกุล 

 ๙ นาวาเอก บุญสืบ  จันทรวงษ 

 ๑๐ นาวาเอก ประจวบ  มะลิทอง 

 ๑๑ นาวาเอก ประทีป  อนุมณี 

 ๑๒ นาวาเอก พันธุนาถ  นาคบุปผา 

 ๑๓ นาวาเอก พิเชษฐ  เตียงเกตุ 

 ๑๔ นาวาเอก พิศิษฐ  ทองทา 

 ๑๕ นาวาเอก มนูญ  ขลุกเอียด 

 ๑๖ นาวาเอก วชิรวิชญ  ขาวคม 

 ๑๗ นาวาเอก วชิรวิทย  นรออน 

 ๑๘ นาวาเอก วิชญา  ฤทธิเดช 

 ๑๙ นาวาเอก วิทยา  จงกาวหนา 

 ๒๐ นาวาเอก วีระชัย  หลีคา 

 ๒๑ นาวาเอก สมควร  ศรีวิเชียร 

 ๒๒ นาวาเอก สมหมาย  ศรีทอง 

 ๒๓ นาวาเอก สยาม  ลายสาร 

 ๒๔ นาวาเอก สรรเสริญ  สาโดด 

 ๒๕ นาวาเอก สุทธิศักดิ์  ชวยเมืองปกษ 

 ๒๖ นาวาเอกหญิง กันทรากร  สัจวุฒิ 

 ๒๗ นาวาเอกหญิง ลลิดา  สวัสดิชัย 

 ๒๘ นาวาเอกหญิง ศรัญญา  นพคุณ 

 ๒๙ นาวาเอกหญิง ศศิมา  ศังขจันทรานนท 

 ๓๐ นาวาเอกหญิง สมถวิล  นาคะเสถียร 

 ๓๑ นาวาเอกหญิง สุธิญา  จันทรเจาฉาย 

กองทัพอากาศ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ พลอากาศโท วิศรุต  สุวรรณเนตร  ๒ พลอากาศโท อติชาติ  ศิลานันท 
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ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ พลอากาศตรี ณรงคศักดิ์  พิชิตชโลธร 

 ๒ พลอากาศตรี ดนัย  สินธุชัย 

 ๓ พลอากาศตรี ทองเติม  ชื่นแสงเนตร 

 ๔ พลอากาศตรี ธีรวุฒ  สารพัฒน 

 ๕ พลอากาศตรี พิทูร  เจริญย่ิง 

 ๖ พลอากาศตรี พิษณุ  แกวเอี่ยม 

 ๗ พลอากาศตรี ไพฑูรย  ไลเลิศ 

 ๘ พลอากาศตรี ไพรวัลย  พัชรธรรม 

 ๙ พลอากาศตรี วรวุฒิ  ดวงเกตุ 

 ๑๐ พลอากาศตรี ศรสิต  กีรติพล 

 ๑๑ พลอากาศตรี เศกสรรค  สวนสีดา 

 ๑๒ พลอากาศตรี สมพร  รมพยอม 

 ๑๓ พลอากาศตรี เสกสรร  คันธา 

 ๑๔ พลอากาศตรี โอภาส  ใจเที่ยง 

 ๑๕ พลอากาศตรีหญิง นิวัตวาร  พัฒนชนะ 

 ๑๖ พลอากาศตรีหญิง รัจนา  เครือแกว 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ พลอากาศตรี พันธุธัช  มูลพินิจรพี 

 ๒ พลอากาศตรีหญิง รัตนาภรณ  การะเกตุ 

 ๓ นาวาอากาศเอก กําพจน   

  ชวนมิตร พงศพันธ 

 ๔ นาวาอากาศเอก ชุตม  วัดมณี 

 ๕ นาวาอากาศเอก ไชยานนท  สุขประเสริฐ 

 ๖ นาวาอากาศเอก เดชพนต  โลหะนะ 

 ๗ นาวาอากาศเอก นภัสดล  บวรพัฒนคุณ 

 ๘ นาวาอากาศเอก ประเสริฐวิษณุ  มหาขันธ 

 ๙ นาวาอากาศเอก ปนนเรศ  เนื่องภิรมย 

 ๑๐ นาวาอากาศเอก พงศสฤก  โพธิ์ประยูร 

 ๑๑ นาวาอากาศเอก พิระจิต  สมทอง 

 ๑๒ นาวาอากาศเอก พูนศักดิ์  ปยะรัตน 

 ๑๓ นาวาอากาศเอก ภูมิชัย  เหมหงษา 

 ๑๔ นาวาอากาศเอก ยรรยงค  เนตรอัมพร 

 ๑๕ นาวาอากาศเอก วิชู  ตั้งสุขนิรันดร 

 ๑๖ นาวาอากาศเอก อนิรุทธ  รัฐพร 

 ๑๗ นาวาอากาศเอกหญิง กาญจนา   

  เนียมหอม 

 ๑๘ นาวาอากาศเอกหญิง วิภาดา  คูณขุนทด 

 ๑๙ นาวาอากาศเอกหญิง สดับพร   

  นิ่มนวลงาม 

 ๒๐ นาวาอากาศเอกหญิง อรณา  มโนมัยอุดม 

 



 หนา   ๓๕  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

กระทรวงการคลัง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นางสาวชุณหจิต  สังขใหม  ๒ นางสาววิไล  ตันตินันทธนา 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายวิทยา  เตชะมหานนท 

 ๒ นางสาวเฉลิมรัตน  อิ่มนุกูลกิจ 

 ๓ นางตรัยลดา  ดรงคมาศ 

 ๔ นางสาวนงนุช  นุตรัตน 

 ๕ นางบุษกร  เณรสูงเนิน 

กรมธนารักษ 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นายยุทธนา  หยิมการณุ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายณรงคศักดิ์  มะลิบัวดอกแกว 

 ๒ นายพูลศักดิ์  ขํามะโน 

 ๓ วาที่รอยตรี วาสิทธิ์  นนทสิน 

 ๔ นายสมเกียรติ  บุญทัน 

 ๕ นายสมพร  เฟองกฤษฎา 

 ๖ นายสุรทิน  กรีดํารงศักดิ์ 

 ๗ นางสาวกัญญา  ไชยพิมูล 

 ๘ นางเขมฤดี  จันทรคง 

 ๙ นางสาวจันทรสม  เปนตาธรรม 

 ๑๐ นางสาวจารุวรรณ  สิริสวางเมฆ 

 ๑๑ นางจําป  บุญสง 

 ๑๒ นางสาวทองจันทร  มหายศ 

 ๑๓ นางทิพาพรรณ  อิ่มสุน 

 ๑๔ นางสาวบุบผา  ศรีอรุณเรืองแสง 

 ๑๕ นางประพิมภรณ  ตันเจริญ 

 ๑๖ นางสาวพัณพิณกัญจน  ศกุนตะมาลิก 

 ๑๗ นางสาวพิชามญชุ  บุญเกตุ 

 ๑๘ นางไพบูลย  พจนรุงวกุล 

 ๑๙ นางศานิตย  โอฬารานนท 

 ๒๐ นางอรทัย  จงเจริญ 

 



 หนา   ๓๖  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

กรมบญัชีกลาง 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นายเกียรติณรงค  วงศนอย 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายเจษฎา  โพธิจินดา 

 ๒ วาที่รอยตรี สุรเชษฐ  ติระคมน 

 ๓ นางจินตนา  รักสุจริตวงศ 

 ๔ นางภัทรพร  วรทรัพย 

 ๕ นางมัลลิกา  อัพภาสกิจ 

 ๖ นางสาววาสนา  สมมุติ 

 ๗ นางศศกร  ลออศรีสกุลไชย 

 ๘ นางสาวสุดทาย  ชัยจันทึก 

 ๙ นางสุภมาส  ประภัสชัย 

 ๑๐ นางสุภาวดี  สิทธิมาลัยรัตน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายณัฏฐพล  อารีประเสริฐสุข 

 ๒ นายธีระศักดิ์  อินตะรัตน 

 ๓ นายพงศธร  ณ นคร 

 ๔ นายวรรณชัย  อติพลสกุล 

 ๕ นายสมบัติ  สาสีเสาร 

 ๖ นายสมพล  ลิมปมาลัยพร 

 ๗ นายสุรชัย  ไหมบัวเขียว 

 ๘ นางกฤติยา  นวลจันทร 

 ๙ นางเกษร  กันทริกา 

 ๑๐ นางแกวใจ  คดีธรรม 

 ๑๑ นางจันทนา  ประสานศิลป 

 ๑๒ นางจิรารัตน  บุญอภัย 

 ๑๓ นางฉวีวรรณ  ทองกร 

 ๑๔ นางสาวณัฐยา  ทรงทิมไทย 

 ๑๕ นางสาวนงนุช  กิติรัตน 

 ๑๖ นางสาวนงนุษ  มหาวงค 

 ๑๗ นางสาวนภาวรรณ  ศานติ์สุทธิกุล 

 ๑๘ นางนรินทร  จารุรัชต 

 ๑๙ นางนิภาพร  ทองหลอ 

 ๒๐ นางสาวปทิตตา  เลาหพิบูลรัตนา 

 ๒๑ นางปยา  เสือคาบแกว 

 ๒๒ นางสาวพนิดา  พิทยาธรเทพ 

 ๒๓ นางมนัสนันท  ผาลีเสม 

 ๒๔ นางสาวยุบล  ปกปอง 

 ๒๕ นางยุภารัตน  เนื่องจํานงค 

 ๒๖ นางรัตนาภรณ  อัศวนุภาพ 

 ๒๗ นางรุงลาวัณย  ชวนเกิดลาภ 

 ๒๘ นางสาวละอองดาว  อนุรัตน 



 หนา   ๓๗  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙ นางวัลลีย  ปานดํา 

 ๓๐ นางศศิมา  ราชานนท 

 ๓๑ นางสาวสายฝน  โชชัย 

 ๓๒ นางสาวสุจิตรา  วงศอินอยู 

 ๓๓ นางสาวสุธีรา  กิจนาบูรณ 

 ๓๔ นางสาวสุนีย  หวันเดาะเลาะ 

 ๓๕ นางอโนชา  สุวรรณภาพ 

 ๓๖ นางสาวอรพิน  ขัดผาบ 

 ๓๗ นางสาวอัญชลี  พ่ึงพูลผล 

 ๓๘ นางสาวอุไรวรรณ  รุกขวัฒนกุล 

กรมศุลกากร 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นายชูชัย  อดุมโภชน 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกิตติ  สุทธิสัมพันธ 

 ๒ นายพงศเทพ  บัวทรัพย 

 ๓ นายวรพัฒน  เชาววิศิษฐ 

 ๔ นายวัลลภ  วุฒาพาณิชย 

 ๕ นายสมบัติ  พัฒนมาศ 

 ๖ นางภวรัญชน  ตันมีศิลป 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกรณชัย  ปญญาวัฒนพงศ 

 ๒ นายกฤดิพรรธน  สิงหอุบลปติกุล 

 ๓ นายกิติภูมิ  คีรีวรรณ 

 ๔ นายชวลิต  จิระชนากุล 

 ๕ นายชุมพล  อรุณเดชาวัฒน 

 ๖ นายเชาวน  ตะกรุดเงิน 

 ๗ นายณัฐวุฒิ  สระฏัน 

 ๘ นายเดชา  วิชัยดิษฐ 

 ๙ นายเติมวงษ  จันทรชุม 

 ๑๐ นายไตรทิพย  เหล็นเรื่อง 

 ๑๑ นายธีรวัฒน  สหุนาฬุ 

 ๑๒ นายนิวัฒน  สุขศรี 

 ๑๓ นายบัณฑิต  ตะเอกา 

 ๑๔ นายประชา  ศรีบุญสง 

 ๑๕ นายผาสุข  เชยชม 

 ๑๖ นายภิรมย  กาญจนพงศ 

 ๑๗ นายเมธินท  อวมแกว 

 ๑๘ นายรัฐพล  มาศพงศ 

 ๑๙ นายวิรัชซ  จิระเมธากุล 

 ๒๐ นายวิศิษฐ  เปยมใจ 

 ๒๑ นายวิษณุ  วงศเสาวรภย 

 ๒๒ นายวิสูตร  อิ่มแกว 



 หนา   ๓๘  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓ นายวีระศักดิ์  ลอยสายออ 

 ๒๔ นายวุฒิพงศ  ทาวฬา 

 ๒๕ นายศิริพงษ  ศุภโกเศรษฐ 

 ๒๖ นายศิริศักดิ์  ตั้งสุภากิจ 

 ๒๗ นายสถาพร  เจริญกุล 

 ๒๘ นายสมชาย  อัศวตรีรัตนกุล 

 ๒๙ นายสมบัติ  ฆอนทอง 

 ๓๐ นายสาโรจน  ลุผลแท 

 ๓๑ นายสุพัฒนพงศ  แซล้ิม 

 ๓๒ นายสุรพล  สุกปล่ัง 

 ๓๓ นายอนันต  วิวัฒนวนาวงศ 

 ๓๔ นายอภิชาติ  ใจงาม 

 ๓๕ นางกนกวรรณ  สุขศิริ 

 ๓๖ นางสาวกัญญณัฐ  พิพัฒนกิจไพศาล 

 ๓๗ นางจารุวรรณ  เหมยากร 

 ๓๘ นางชนัยพร  พูนนอย 

 ๓๙ นางสาวชุติมา  ปรีชญางกูร 

 ๔๐ นางสาวนุสรา  ยุทธเกษมสันต 

 ๔๑ นางสาวปทมาภรณ  แจมผล 

 ๔๒ นางสาวพรพรรณ  กิจพาณิชย 

 ๔๓ นางพัชรา  แสงอรุณ 

 ๔๔ นางพัฒนนรี  สุรัชวรางกรณ 

 ๔๕ นางสาวพิไลรัตน  ชาลีชาติ 

 ๔๖ นางสาวภาวรรณ  ภาวิจิตร 

 ๔๗ นางมัสรา  ชัยบัณฑิตย 

 ๔๘ นางลักษมี  เติมติกุล 

 ๔๙ นางสาววรรณชุลี  เอื้อกุศลสมบูรณ 

 ๕๐ รอยตํารวจตรีหญิง วรรณา  พิสิฐศุภมิตร 

 ๕๑ นางสาววราภรณ  เฉลิมลอย 

 ๕๒ นางสาววาสนา  สิทธิยานันท 

 ๕๓ นางศิริพร  ทวีคูณ 

 ๕๔ นางสาวสุนีย  ศรีไพศาลเจริญ 

 ๕๕ นางสาวสุพัตรา  สิงประกรไทย 

 ๕๖ นางสุรางค  พวงวิภาต 

 ๕๗ นางสาวอัญชลี  กมลวัทนกุล 

 ๕๘ นางอัมพิกา  จันทรผอง 

กรมสรรพสามติ 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นายลวรณ  แสงสนิท 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายเกรียงไกร  พัฒนาภรณ 

 ๒ นายประพันธ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

 ๓ นางสาวสุมาลี  ศิริอารยา 



 หนา   ๓๙  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกฤติเดช  จิตรโอฬาร 

 ๒ นายกวีศักดิ์  คูณค้ํา 

 ๓ นายจตุพร  คฤหบดี 

 ๔ นายชัยนาท  ฉ่ําทรัพย 

 ๕ นายฐากร  เกิดอินทร 

 ๖ นายณรงค  จิตตโสภณ 

 ๗ นายณรงค  ศิริบํารุงวงศ 

 ๘ นายดํารงศักดิ์  วันแอเลาะ 

 ๙ นายดุลยพล  จูฑะพล 

 ๑๐ นายไตรรัตน  ดีประเสริฐ 

 ๑๑ นายธนะศิลป  แจมเจริญทรัพย 

 ๑๒ นายนพดล  ศิริวัฒนากร 

 ๑๓ นายนิคม  เหล็กศิริ 

 ๑๔ นายนิติพัฒน  ทรงเนติเชาวลิต 

 ๑๕ นายนุกูล  โพธิ์เพชร 

 ๑๖ นายประเทือง  เบ็ญพาด 

 ๑๗ นายประพฤษ  ชมภู 

 ๑๘ นายพิน  แสงจันทร 

 ๑๙ นายเพชร  จันธิมา 

 ๒๐ นายวันชัย  สมัครการ 

 ๒๑ นายวัลลภ  อุทุมพันธ 

 ๒๒ นายวีระ  บุญชวย 

 ๒๓ นายวีระคม  ฐาปนสมบูรณ 

 ๒๔ นายวีระชัย  วงศนันทนานนท 

 ๒๕ นายสมนึก  พิงคะสัน 

 ๒๖ นายสมบัติ  เกริกชัยวัน 

 ๒๗ นายสันติ  ชื่นชม 

 ๒๘ นายสามารถ  พิมพหนู 

 ๒๙ นายสิทธิชัย  เพาะปลูก 

 ๓๐ นายสุดใจ  พรมพล 

 ๓๑ นายสุรชาติ  เพียรการคา 

 ๓๒ นายอนุพงศ  นาคชวย 

 ๓๓ นายเอกรินทร  ประไพกรเกียรติ 

 ๓๔ นายเอกสิทธิ์  เพ็ชรสันทัด 

 ๓๕ นางกนกภรณ  อินไชย 

 ๓๖ นางกรรณิกา  ลิลิตธรรม 

 ๓๗ นางขณิฏฐา  หมื่นจําเริญ 

 ๓๘ นางสาวครองจิต  เขียวเจริญ 

 ๓๙ นางสาวจันทนสุดา  วงษมาลัย 

 ๔๐ นางจุไรรัตน  เคนหาญ 

 ๔๑ นางสาวธนวรรณ  ผดุงเดช 

 ๔๒ นางนฤมล  ฐาปนสมบูรณ 

 ๔๓ นางสาวบังอร  แสงสวาง 

 ๔๔ นางสาวประภาพริษฐ  ช่ําชอง 

 ๔๕ นางพิกุล  ถิ่นธารา 

 ๔๖ นางแพรวพรรณ  จันทรประทักษ 

 ๔๗ นางรัฐนันท  เมธาทัศนชวลิต 

 ๔๘ นางสาวรุงรัศมี  ปานปญญาเลิศ 



 หนา   ๔๐  
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 ๔๙ นางละออง  แสงเนตร 

 ๕๐ นางวรรณศิริ  ชวงไชยยะ 

 ๕๑ นางวรรณา  พรมพล 

 ๕๒ นางวิไลลักษ  เตือนใจตน 

 ๕๓ นางสาวศรีวราภร  ศิริรุงเรืองอมร 

 ๕๔ นางสาวสมพร  ทาทิพย 

 ๕๕ นางสุดา  เนียรมงคล 

 ๕๖ นางสุภา  เอี่ยมโอภาส 

 ๕๗ นางสาวสุวิมล  ทองเสนอ 

 ๕๘ นางสาวอัญชสา  เล็กสรรเสริญ 

กรมสรรพากร 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกําพล  วิทยาอนุมาส 

 ๒ นายภาณุวัฒน  เหลืองวิไล 

 ๓ นายเรืองศักดิ์  พิธานพร 

 ๔ นางสาววีณา  ล่ิมสวัสดิ์ 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นางนุชร ี ปรัชญกุล 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษดา  เหลืองอรามกุล 

 ๒ นายกันตินัณท  นพบาล 

 ๓ นายกิตติ  จันทรเมือง 

 ๔ นายคงศักดิ์  ทิพยรัตน 

 ๕ นายจักรินทร  รักขาว 

 ๖ นายจีระยุทธ  เหลมประวัติ 

 ๗ นายเฉลิมพงศ  สิทธิชัย 

 ๘ นายชากร  พิทยะเวสดสุนทร 

 ๙ นายชาตรี  อินทรวิเศษ 

 ๑๐ นายโชติวุฒิ  ไชยเกษมสันต 

 ๑๑ นายณัฐพล  กิตตินราภรณ 

 ๑๒ นายทรงวุฒิ  ตั้งทวี 

 ๑๓ นายนิคม  ขุนจําเริญ 

 ๑๔ นายนิยม  จันทรนวล 

 ๑๕ นายบรรณวัฒน  เต็มศักดิ์กุลธร 

 ๑๖ นายประจักษ  บอเกิด 

 ๑๗ นายพรชัย  บุญเจริญ 

 ๑๘ นายพิธิวัตต  กุศลนุกร 

 ๑๙ นายพิษณุ  วิไลพิศ 

 ๒๐ นายพิสุทธิศักดิ์  พรายอินทร 

 ๒๑ นายไพฑูรย  ผิวผอง 

 ๒๒ นายมงคล  คัมภิรานนท 

 ๒๓ นายยงยุทธ  ตุมทาไม 

 ๒๔ นายยรรยง  ทิพยมนตรี 
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 ๒๕ นายรัศมี  มะระโชติสกุล 

 ๒๖ นายเรวัต  คงรื่น 

 ๒๗ นายศุภชัย  บํารุงศรี 

 ๒๘ นายสมตระกูล  ภูสนาม 

 ๒๙ นายสมพงษ  นิรัติศัยสกุล 

 ๓๐ นายสมพร  นิลโสม 

 ๓๑ นายสมภพ  หิรัณจารุกร 

 ๓๒ นายสุภรณ  วรรณประทีป 

 ๓๓ นายสุภาพ  คิดคา 

 ๓๔ นายเสถียร  สรรพสมบัติ 

 ๓๕ นายอภิเทพ  พรสุรัตน 

 ๓๖ นายอรรถวุฒิ  เหลาดิ้ม 

 ๓๗ นายอํานวย  กุลทิพย 

 ๓๘ นางกชรัตน  นิลภมร 

 ๓๙ นางสาวกรกมล  วงษเสริมศรี 

 ๔๐ นางสาวกรรณิกา  สุดกังวล 

 ๔๑ นางกัลยา  ไชยมงคล 

 ๔๒ นางสาวกัลยา  มาลีหวล 

 ๔๓ นางกาญจนา  โคเลิศ 

 ๔๔ นางสาวกานดา  กองพิทักษ 

 ๔๕ นางสาวกิ่งแกว  ศรีขจร 

 ๔๖ นางสาวกิติมา  ภาตะนันท 

 ๔๗ นางสาวกุลยา  เกตุสิงหสรอย 

 ๔๘ นางสาวเกื้อกูล  รัตนกูล 

 ๔๙ นางสาวแกวตา  กระสานติ์กุล 

 ๕๐ นางขวัญวิมล  เดชกุล 

 ๕๑ นางจรรยา  เตียวิรัตน 

 ๕๒ นางสาวจรรยา  มีนะพันธ 

 ๕๓ นางสาวจริยา  ยศเมฆ 

 ๕๔ นางสาวจันทรา  สาครรัตนวงศ 

 ๕๕ นางสาวจันทรา  เหลืองธาดา 

 ๕๖ นางจารี  ธรรมนพรัตน 

 ๕๗ นางสาวจินดา  นิรชรกุล 

 ๕๘ นางจินดามณี  วัฒนวาทิตกุล 

 ๕๙ นางสาวจินตนา  ภูฆัง 

 ๖๐ นางสาวจินตนา  วิญญา 

 ๖๑ นางสาวจิรารัตน  ชิตมณี 

 ๖๒ นางจุฑามาศ  สลับเชื้อ 

 ๖๓ นางจุรีรัตน  สัจจาพันธ 

 ๖๔ นางใจแกว  เหลือลํ้า 

 ๖๕ นางฉัตรสุดา  ถนอมจันทร 

 ๖๖ นางสาวฉันทนา  สวรรควานิช 

 ๖๗ นางสาวฉันทนา  สังขเสน 

 ๖๘ นางชดชอย  เดชประภาพร 

 ๖๙ นางสาวชลธิดา  ณ สงขลา 

 ๗๐ นางชลิดา  คํามณี 

 ๗๑ นางสาวชอทิพย  โคตโน 

 ๗๒ นางชูจิตต  เทพสุยะ 

 ๗๓ นางสาวณัชชา  เกียรติไทยพิพัฒน 

 ๗๔ นางณัฏฐณิชชา  กิตติรัชชวริญ 
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 ๗๕ นางณัฐกานต  ปาณชู 

 ๗๖ นางสาวตรีนุช  บุญโพธิ์แกว 

 ๗๗ นางทิชากร  สุวรรณพรหมา 

 ๗๘ นางสาวเทียมจันทร  เขมนิพิฐพนธ 

 ๗๙ นางธิดารัตน  เทพพานิช 

 ๘๐ นางธิดารัตน  แสงดวงดี 

 ๘๑ นางสาวธีราภรณ  วิวัฒนรัชกุล 

 ๘๒ นางนงคเนตร  รุจิราพงศ 

 ๘๓ นางสาวนงนุช  ชมบุญ 

 ๘๔ นางนงนุช  วงศวิชิต 

 ๘๕ นางสาวนภา  ธีระวิภาค 

 ๘๖ นางสาวนภา  นิตินักปราชญ 

 ๘๗ นางนภา  ประเสริฐสุด 

 ๘๘ นางสาวนริศา  ขุนดํา 

 ๘๙ นางนวลนอย  แสงสวาง 

 ๙๐ นางสาวนิตยา  ภูสุกรีกุล 

 ๙๑ นางสาวนิตยา  สุนทรจิตตเจริญ 

 ๙๒ นางสาวนุศรา  กล่ินกระจาย 

 ๙๓ นางเนาวรัตน  ชวงแกว 

 ๙๔ นางสาวบวรรัตน  สําราญรมย 

 ๙๕ นางบุญเรือน  เพ่ิมพูนทรัพยทวี 

 ๙๖ นางสาวบุบผา  จิตรมิตร 

 ๙๗ นางสาวบุปผา  โตดี 

 ๙๘ นางเบญจลักษณ  ผาสุขมูล 

 ๙๙ นางสาวประมวญ  แกวชูศรี 

 ๑๐๐ นางสาวปรารถนา  ณ พัทลุง 

 ๑๐๑ นางปาณวดี  รอดสมบูรณ 

 ๑๐๒ นางสาวปยพรรณ  พสุวิทยกุล 

 ๑๐๓ นางสาวปยวรรณ  พิมเสนศรี 

 ๑๐๔ นางสาวเปรมจิตต  ตันอยูโชค 

 ๑๐๕ นางพนิดา  สุขโยธิน 

 ๑๐๖ นางสาวพรทิพย  ไมหอม 

 ๑๐๗ นางพัชรา  เพ็ชรกุล 

 ๑๐๘ นางพิมพปวีณ  ศรีสุขวสุ 

 ๑๐๙ นางพิมพภินันท  ศรีสงคราม 

 ๑๑๐ นางสาวพิสมัย  ธัญญะวานิช 

 ๑๑๑ นางพีรญา  วงษสุวรรณคูหา 

 ๑๑๒ นางพีรภาว  คงรื่น 

 ๑๑๓ นางสาวเพชรรัตน  ศุภนิมิตรกุลกิจ 

 ๑๑๔ นางสาวเพียงรวี  ณ เชียงใหม 

 ๑๑๕ นางภควดี  แดงนุย 

 ๑๑๖ นางภัคภร  ศรีทัย 

 ๑๑๗ นางภัทรทิรา  ครองธรรมศิริ 

 ๑๑๘ นางสาวภาณิสรา  เฮงภูเจริญ 

 ๑๑๙ นางสาวมณฑิชา  จิตวิเศษ 

 ๑๒๐ นางสาวมะลิวัลย  ใจงาม 

 ๑๒๑ นางมาลินี  อินทรวงศ 

 ๑๒๒ นางมาลี  กาญจนากร 

 ๑๒๓ นางเมธวดี  ไชยบุรี 

 ๑๒๔ นางเยาวดี  สังขทอง 

 ๑๒๕ นางสาวรัตติกาล  สัณฐิติวิฑูร 

 ๑๒๖ นางราตรี  สองคําชุม 
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 ๑๒๗ นางรําพึง  ประทวน 

 ๑๒๘ นางสาวรุงอรุณ  เพ็ชรคุม 

 ๑๒๙ นางสาวลักขณา  ตอพล 

 ๑๓๐ นางสาวลักขณา  สุวรรณสายะ 

 ๑๓๑ นางลักคณา  เทพโพธิ์พันธ 

 ๑๓๒ นางสาวลักษมณ  พุมเงิน 

 ๑๓๓ นางลัดดาวัลย  วณิชชานัย 

 ๑๓๔ นางสาวลําเพา  เขียวนวล 

 ๑๓๕ นางสาววงศทิพา  ตรัยศิริกมล 

 ๑๓๖ นางสาววนิดา  ปรีชาชีววัฒน 

 ๑๓๗ นางสาววรรณวณี  เลียวล้ิม 

 ๑๓๘ นางสาววรรณา  ทองสกุล 

 ๑๓๙ นางสาววราพร  เลิศชูมงคล 

 ๑๔๐ นางสาววราพร  เศรษฐธนารักษ 

 ๑๔๑ นางวราภรณ  เหลืองวันทา 

 ๑๔๒ นางวัชรี  ศัลยกะลิน 

 ๑๔๓ นางวาสนา  วิลัยรัตน 

 ๑๔๔ นางสาววาสนา  อวมส้ัน 

 ๑๔๕ นางวิมลรัตน  จิตรพันธ 

 ๑๔๖ นางสาววิรนันท  กอสนาน 

 ๑๔๗ นางสาวศรินทิพย  แปนสุวรรณ 

 ๑๔๘ นางศากุล  เรืองเดช 

 ๑๔๙ นางศิริเพ็ญ  เตียวตระกูล 

 ๑๕๐ นางศุภลักษณ  กาญจนบัตร 

 ๑๕๑ นางสมลักษณ  ยวงสะอาด 

 ๑๕๒ นางสาวสมศรี  นิลพัธน 

 ๑๕๓ นางสาวสลินลา  พาลีบัตร 

 ๑๕๔ นางสายลม  บุญสุจริตทรัพย 

 ๑๕๕ นางสุกัญญา  ศรปญญา 

 ๑๕๖ นางสาวสุคนธิยา  เขี้ยวแกว 

 ๑๕๗ นางสุจินดา  จันทนา 

 ๑๕๘ นางสาวสุธาสินี  ทิพานันท 

 ๑๕๙ นางสุนันทนา  สุวรรณวิไล 

 ๑๖๐ นางสาวสุนันทา  ตั้งสถิตย 

 ๑๖๑ นางสุนีย  หอละเอียด 

 ๑๖๒ นางสุพัตรา  คําลือไชย 

 ๑๖๓ นางสาวสุรีกาญจน  พันธเมธากุล 

 ๑๖๔ นางสาวสุวรรณา  โปริสวาณิชย 

 ๑๖๕ นางสาวสุวิมล  บุญเลิศพรพิสุทธิ์ 

 ๑๖๖ นางสาวสุวิมล  เอียดทอง 

 ๑๖๗ นางสาวเสริมศรี  กฤษณพิพัฒน 

 ๑๖๘ นางสาวเสาวภา  เพ่ิมศิริ 

 ๑๖๙ นางสาวโสภาเพ็ญ  มั่งชม 

 ๑๗๐ นางสาวอนุตร  หาญชูวงศ 

 ๑๗๑ นางอมร  บุญชม 

 ๑๗๒ นางสาวอมรรัตน  รัตนะมณี 

 ๑๗๓ นางอรวรรณ  แทนนพรัตน 

 ๑๗๔ นางอรอนงค  อนุตตลาภา 

 ๑๗๕ นางสาวอรุณี  ดวงคําสวัสดิ์ 

 ๑๗๖ นางอังคณา  เจริญศักดิ์ 
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 ๑๗๗ นางอัจฉรา  จตุรนตรัศมี 

 ๑๗๘ นางสาวอัญชลี  เอื้อสลุง 

 ๑๗๙ นางอารยา  ศุภผล 

 ๑๘๐ นางอารีย  ชยาธารรักษ 

 ๑๘๑ นางอุดมลักษณ  อุดมคําใบ 

 ๑๘๒ นางอุบล  คุณหอม 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นางสาวปยวรรณ  ลามกิจจา 

 ๒ นางสาววรชยา  ลัทธยาพร 

 ๓ นางสาวสุธาวรรณ  ศักดิ์โกศล 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นางสาวภัทราวรรณ  ชวนสนิท 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นายธรีัชย  อัตนวานิช 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายธีรลักษ  แสงสนิท 

 ๒ นายเอกราช  เขื่อนขันธสถิตย 

 ๓ นางสุณี  เอกสมทราเมษฐ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายครรชิต  พะลัง 

 ๒ นายนครินทร  พรอมพัฒน 

 ๓ นายอัคนิทัต  บุญโญ 

 ๔ นางสาวเบญจมาศ  เรืองอํานาจ 

 ๕ นางสุเนตรา  เล็กอุทัย 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายวุฒิพงศ  จิตตั้งสกุล 

 ๒ นายสุรศักดิ์  พิชิตผจงกิจ 

 ๓ นายอรรถพล  อรรถวรเดช 

 ๔ นางสาววราทิพย  อากาหย่ี 
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ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายปรนาคินทร  กตัญุตานนท 

 ๒ นายพงศนคร  โภชนากรณ 

 ๓ นายสุภชัย  ภูริเกษม 

 ๔ นางสาวศากุน  ลัมพสาระ 

กระทรวงการตางประเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายเชิดชู  รักตะบุตร 

 ๒ นายธงชัย  ชาสวัสดิ์ 

 ๓ นายศรัณย  เจริญสุวรรณ 

 ๔ นายเสข  วรรณเมธี 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกิตติศักดิ์  หลอปฏิมากร 

 ๒ นายจุลวัจน  นรินทรางกูร ณ อยุธยา 

 ๓ นายชูเกียรติ  ประเสริฐสุข 

 ๔ นายทรงชัย  ชัยปฏิยุทธ 

 ๕ นายธวัช  สุมิตรเหมาะ 

 ๖ นายบัญชา  ยืนยงจงเจริญ 

 ๗ นายเบญจมินทร  สุกาญจนัจที 

 ๘ นายประสม  แฟงทอง 

 ๙ นายพีรวัฒน  เพ็ญศิริ 

 ๑๐ นายภูบดี  ลออเงิน 

 ๑๑ นางวรพรรณี  ดํารงมณี 

 ๑๒ นางวิภาวรรณ  เบนนิแมน 

 ๑๓ นางสาววีรกา  มุทิตาภรณ 

 ๑๔ นางสาวสมใจ  ตะเภาพงษ 

 ๑๕ นางสาวสุรีย  วาสนาเสถียร 

กรมการกงสุล 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นายดนยวศิว  พูลสวัสดิ ์

กรมความรวมมือระหวางประเทศ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางชรินทรทิพย  ยศธแสนย 

 ๒ นางประไพพิศ  ตั้งดําเนินสวัสดิ์ 

 ๓ นางสาวพิณ  ศรีดุรงคธรรม 

 ๔ นางอรุณี  ไฮมม 
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กรมพิธกีารทตู 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นายณัฐพงศ  ลัทธพิพัฒน 

กรมยุโรป 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นางสาวสมฤด ี พูพรอเนก 

กรมองคการระหวางประเทศ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นายพืชภพ  มงคลนาวนิ 

กรมอเมริกาและแปซิฟกใต 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางสาวกุนทินี  อักษรวงศ  ๒ นางปยะพิณ  นิยมฤกษ 

กรมอาเซียน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นายพลพงศ  วงัแพน 

กรมเอเชียใต  ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นางสาวจิรัสยา  พีรานนท 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นายสุทัศน  คงแยม 



 หนา   ๔๗  
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ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายชนมบันลือ  วรรธนพันธุ 

 ๒ นายณรงค  สังขประสิทธิ์ 

 ๓ นายเทวัญ  ถนอมพันธ 

 ๔ นายธนิต  จิตละมัย 

 ๕ นายไพบูลย  กุลแพง 

 ๖ นายมหิทธร  โคกเกษม 

 ๗ นายรัชต  สําราญชลารักษ 

 ๘ นายวีระ  ธูปทอง 

 ๙ นายศักดิ์ชัย  เสนาพรหม 

 ๑๐ นายสทิศ  สิทธิมณีวรรณ 

 ๑๑ นายสมชาย  เสมมณี 

 ๑๒ นายสุชาติ  ชายมัน 

 ๑๓ นายสุรพล  มิ่งชัย 

 ๑๔ นายอลงกรณ  ไตรคุมดัน 

 ๑๕ นางกัญญชลา  สุขิตรกูล 

 ๑๖ นางพรรณพิมล  ฉายาจิตชยวัศ 

 ๑๗ นางสาววิภารัตน  ธาราธีรภาพ 

 ๑๘ นางสาวสุดารัตน  อนันทเสก 

กรมพลศึกษา 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นายพัฒพงศ  พงษสกุล 

กรมการทองเที่ยว 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายอดุม  มตัสยะวนิชกลู 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายสิโรตม  มียศ  ๒ นางสาวอุบลวรรณ  สุจริตกุล 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาต ิ

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายชลชาติ  พุมมาก 

 ๒ นายฤทธิพงฎ  ระฤกชาติ 

 ๓ นายศักดิ์  อินพิรุด 

 ๔ นางสาวฉวีวรรณ  สีสม 

 ๕ นางยุราวดี  เนื่องโนราช 

 ๖ นางลีนา  ทองมาก 

 ๗ นางวนิดา  โนรา 

 ๘ นางวัชรินทร  ระฤกชาติ 

 ๙ นางสดสี  สุทธิศักดิ์ 

 ๑๐ นางสาวสมพร  จุลมาศ 



 หนา   ๔๘  
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นางสาวชวนชม  จันทะวงษ  ๒ นางเทพวัลย  ภรณวลัย 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นางสิรินุช  อนัตรเสน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางอัญชรินทร  กล่ินศิริ 

 ๒ นายณัฐวุฒิ  สินธาราศิริกุลชัย 

 ๓ นายเริงศักดิ์  ศรีสุวรรณ 

 ๔ นายวโรตนม  หนูดาษ 

 ๕ นายสนองวิชญ  ภูวันทมาตย 

 ๖ นายสมชาย  ออนบาง 

 ๗ นายสุภวัฒน  หนูพริก 

 ๘ นางสาวกานตสินี  กนะกาศัย 

 ๙ นางสาวณิชาภัทร  วิบูลยพานิช 

 ๑๐ นางนัฏญา  จิตรเกาะ 

 ๑๑ นางนิภา  คงเพชร 

 ๑๒ นางสาวปรานิดา  คาสม 

 ๑๓ นางปลันธนา  วสุรัตน 

 ๑๔ นางพสธร  กุลดาววงศ 

 ๑๕ นางสาวพัทธิอร  กาฬสุวรรณ 

 ๑๖ นางสาวพิมพธิดา  แสงจันทร 

 ๑๗ นางพิศสุดา  คงทอง 

 ๑๘ นางมณี  สารผล 

 ๑๙ นางสาวมะลิวัน  สิทธิโยธี 

 ๒๐ นางเยาวภา  พรรณโนภาศ 

 ๒๑ นางรัตนมณี  ฮวดเส็ง 

 ๒๒ นางสาวเรืองลักษณ  ทิพยทอง 

 ๒๓ นางลักษณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๒๔ นางสาววรรณา  อรัญกุล 

 ๒๕ นางสาววัชรี  ศิริ 

 ๒๖ นางสาววีรวรินทร  ธีระกมลกานต 

 ๒๗ นางสาววีรินท  นิตยสุวรรณ 

 ๒๘ นางสกาวเดือน  แกวมีแสง 

 ๒๙ นางสมพิศ  หลวงแจม 

 ๓๐ นางสุปราณี  สมนา 

 ๓๑ นางสุพัตรา  ไพฑูรย 

 ๓๒ นางสุภานัน  เทียนทอง 

 ๓๓ นางสุรัญญา  จิตตวงค 

 ๓๔ นางสาวสุรียพร  พวงจันทร 

 ๓๕ นางอรธชิา  วิเศษโกสิน 

 ๓๖ นางสาวอัจฉรา  สุใจ 

 ๓๗ นางเอื้องดอย  กีรติบริบูรณ 
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กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายธงชัย  มูลพันธ 

 ๒ นายศุภชัย  ปทุมชาติ 

 ๓ นางสาวกัญตภัค  สังขพิทักษ 

 ๔ นางณิชาพัชฌ  เพ็ชรพันธุ 

 ๕ นางสาวนวลทิพย  อาคมพัฒน 

 ๖ นางประทีป  เรียนกระษิล 

 ๗ นางสาวประไพ  คามวุฒิ 

 ๘ นางเรวดี  ตันเสถียร 

 ๙ นางอวยพร  โรจนนิติพันธุ 

กรมกิจการผูสูงอายุ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางวรรณภา  บุบผะศิริ 

 ๒ นางสาวสุชาดา  ทรรพนันทน 

 ๓ นางสาวอภิรชญา  ชัยติกุล 

 ๔ นางสาวอาภา  รัตนพิทักษ 

กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครัว 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางสาวกรรณนิกา  เจริญลักษณ 

 ๒ นางสาวกุรุพิน  สิงหนอย 

 ๓ นางกุสุมา  พนอนุอุดมสุข 

 ๔ นางสาวลลิดา  แกวสุวรรณ 

 ๕ นางสาวสิริวรรณ  เย็นตั้ง 

 ๖ นางออยทิพย  โตะหมัดและ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายโชคชัย  วิเชียรชัยยะ  ๒ นางสาวซาราห  บินเยาะ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกนก  คุมประวัติ 

 ๒ นายกระสินธุ  เจริญกุล 

 ๓ นายศุรศักดิ์  คันธพรสิริ 

 ๔ นายอุเทน  ชนะกุล 

 ๕ นางจินดา  นาคา 

 ๖ นางนิภารัตน  ประพฤติ 
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 ๗ นางเบ็ญชรี  อุชชิน 

 ๘ นางปรานอม  ประดิษฐกําจรชัย 

 ๙ นางสาวพเยีย  ศรีแสงทอง 

 ๑๐ นางระเมียรมาลย  เรืองโรจนฤทธิ์ 

 ๑๑ นางสาวสมพรทิพย  สุขวโรดม 

 ๑๒ นางอรนุช  เลิศไกร 

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางฐณิฏฐา  จันทนฤกษ 

 ๒ นางสาวพรพรรณ  คําเพ่ิมพูล 

 ๓ นางสาวพิมพรภัช  ทิพยชวานนท 

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม 

สํานักงานรัฐมนตร ี

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นางศรินยา  สาขากร 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา  วิทยาศาสตร  วจัิยและนวตักรรม 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางสาวกัลยา  จีนเหลียง 

 ๒ นางจินตนา  บุญเสนอ 

 ๓ นางสาวปยาณี  วิริยานนท 

กรมวิทยาศาสตรบริการ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายชนินทร  เลิศคณาวนิชกุล 

 ๒ นายเทพวิทูรย  ทองศรี 

 ๓ นายนภดล  แกวบรรพต 

 ๔ นายวันชัย  ชินชูศักดิ์ 

 ๕ นางสาวจิรสา  กรงกรด 

 ๖ นางจิราภรณ  บุราคร 

 ๗ นางนฤมล  พูลผลอํานวย 

 ๘ นางสาวปทมา  นพรัตน 

 ๙ นางพัชรินทร  หัตถมาตร 

 ๑๐ นางเพ็ญพิชชา  เข็มเงิน 

 ๑๑ นางภัทรภร  ธนะภาวริศ 

 ๑๒ นางสาวภูวดี  ตูจินดา 
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 ๑๓ นางสาวโศรดา  ขุนโหร 

 ๑๔ นางสาวสุภัตรา  เจริญเกษมวิทย 

 ๑๕ นางอัญญาดา  ตั้งดวงดี 

 ๑๖ นางอาภาพร  สินธุสาร 

 ๑๗ นางอารีรัตน  โพธิ์สุวรรณ 

สํานักงานการวิจัยแหงชาต ิ

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายธีรวัฒน  บุญสม 

 ๒ นายสมปรารถนา  สุขทวี 

 ๓ นายเอนก  บํารุงกิจ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายอัทธ  เสมาพงศ 

 ๒ นางสาวกลอยใจ  สําเร็จวาณิชย 

 ๓ นางสาววราภรณ  สุชัยชิต 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นายพิสิฏฐ  สุนทราภัย 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายรุจจพัน  เกตุกลํ่า  ๒ นางดารุณี  พีขุนทด 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายสมศักดิ์  คุปตนิรัตศัยกุล 

 ๒ นายกอบบุญ  หลอทองคํา 

 ๓ นายเกรียงไกร  เจริญธนาวัฒน 

 ๔ นายจินตกร  คูวัฒนสุชาติ 

 ๕ นายชุษณา  สวนกระตาย 

 ๖ นายเดวิด  บรรเจิดพงศชัย 

 ๗ นายธีรพงศ  เสนจันทรฒิไชย 

 ๘ นายประกิตติ์สิน  สีหนนทน 

 ๙ นายรุงโรจน  ธนาวงษนุเวช 

 ๑๐ นายวุฒิชัย  พาราสุข 

 ๑๑ นายศักดา  ธนิตกุล 

 ๑๒ นายศุภกรณ  ดิษฐพันธุ 
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 ๑๓ นายอุรา  ปานเจริญ 

 ๑๔ นางจงจิตร  อังคทะวานิช 

 ๑๕ นางบุรณี  กาญจนถวัลย 

 ๑๖ นางมรกต  เปยมใจ 

 ๑๗ นางวสี  ตุลวรรธนะ 

 ๑๘ นางสงศรี  กุลปรีชา 

 ๑๙ นางสุพิชชา  จันทรโยธา 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายธนาภัทร  ปาลกะ 

 ๒ นายธรรมรัตน  อารีย 

 ๓ นายธัญวัฒน  โพธิศิริ 

 ๔ นายธีรศักดิ์  ฤกษสมบูรณ 

 ๕ นายบุญชัย  เตชะอํานาจ 

 ๖ นายประสิทธิ์  ภวสันต 

 ๗ นายเผด็จ  ธรรมรักษ 

 ๘ นายไพโรจน  สิงหถนัดกิจ 

 ๙ นายสุเนตร  ชุตินธรานนท 

 ๑๐ นางเกวลี  ฉัตรดรงค 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายจักรพันธ  สุทธิรัตน 

 ๒ นายนพดล  พิฬารัตน 

 ๓ นายปรีชา  ภูวไพรศิริศาล 

 ๔ หมอมหลวงปยลดา  ทวีปรังษีพร 

 ๕ นางสมฤทัย  วัชราวิวัฒน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ หมอมหลวงกรเกียรติ์  สนิทวงศ 

 ๒ นายกอบชัย  ภัทรกุลวณิชย 

 ๓ นายจีรัสย  สุจริตกุล 

 ๔ นายชัชพงศ  ตั้งมณี 

 ๕ นายตอศักดิ์  สีลานันท 

 ๖ นายนพนันท  วรรณเทพสกุล 

 ๗ พันตํารวจโท นิพนธ  เขมะเพชร 

 ๘ นายนิยม  ธํารงคอนันตสกุล 

 ๙ นายบุญโชติ  เผาสวัสดิ์ยรรยง 

 ๑๐ นายประเดิมชัย  คงคํา 

 ๑๑ นายประเวศ  เสรีเชษฐพงษ 

 ๑๒ นายปยะวัฒน  โกมลมิศร 

 ๑๓ นายพิชญ  ศุภผล 

 ๑๔ นายมานพ  วงศสายสุวรรณ 

 ๑๕ นายวรพันธุ  ณ สงขลา 

 ๑๖ นายวันเฉลิม  โปรา 

 ๑๗ นายวันชัย  ตรียะประเสริฐ 

 ๑๘ นายวิทยา  วัณณสุโภประสิทธิ์ 



 หนา   ๕๓  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙ นายวิมุต  วานิชเจริญธรรม 

 ๒๐ นายสกุลธรรม  เสนาะพิมพ 

 ๒๑ นายสมบัติ  ตรีประเสริฐสุข 

 ๒๒ นายสมพงษ  พุทธิวิสุทธิศักดิ์ 

 ๒๓ นายสุขเจริญ  ตั้งวงษไชย 

 ๒๔ นายสุรชัย  สมบัติบริบูรณ 

 ๒๕ นายอภิชัย  อังสพัทธ 

 ๒๖ นายอภิชาติ  อิ่มย้ิม 

 ๒๗ นายอรรถกร  ปาละสุวรรณ 

 ๒๘ นางกรรณาภรณ  สุริยผล 

 ๒๙ นางจินดารัตน  เบอรพันธุ 

 ๓๐ นางสาวชนิดา  พลานุเวช 

 ๓๑ นางสาวชมนาด  ศีติสาร 

 ๓๒ รอยตํารวจเอกหญิง ฐณัฎฐา  กิตติโสภี 

 ๓๓ นางสาวดารินทร  ประดิษฐทัศนีย 

 ๓๔ นางทรายแกว  ทิพากร 

 ๓๕ นางสาวทับทิม  อางแกว 

 ๓๖ นางนพรัตน  ณ สงขลา 

 ๓๗ นางสาวนริสา  ฟูตระกูล 

 ๓๘ นางปราณีต  เพ็ญศรี 

 ๓๙ นางสาวปาหนัน  เริงสําราญ 

 ๔๐ นางสาวเปยมปติ  ชางสาร 

 ๔๑ นางโปรดปราน  บุณยพุกกณะ 

 ๔๒ นางสาวพัฒทรา  ธีรพิบูลยเดช 

 ๔๓ เรืออากาศโทหญิง ภัสราภา  โตวิวัฒน 

 ๔๔ รอยตํารวจโทหญิง ภูรี  อนันตโชติ 

 ๔๕ รอยเอกหญิง รังสิมา  สกุลณะมรรคา 

 ๔๖ นางรัตยา  ลือชาพุฒิพร 

 ๔๗ นางสาววนิดา  นพพรพันธุ 

 ๔๘ นางสาววรรณา  ศรีวิริยานุภาพ 

 ๔๙ นางสาววรวรรณ  พันธุมนาวิน 

 ๕๐ นางสาววิภาดา  เพ็ชรรักษ 

 ๕๑ นางสาววิมลรัตน  งามอรามวรางกูร 

 ๕๒ นางสาววิไล  อัศวเดชศักดิ์ 

 ๕๓ นางสาวศจี  เพียรสกุล 

 ๕๔ นางศยามณ  ศรีสุวัฒนาสกุล 

 ๕๕ นางสาวศรันญา  มณีโรจน 

 ๕๖ นางสาวศิริวิมล  ศรีสวัสดิ์ 

 ๕๗ นางสาวิตรี  เจริญพงศ 

 ๕๘ นางสาวสิริพรรณ  พัฒนาฤดี 

 ๕๙ เรืออากาศเอกหญิง สุกัญญา  ชัยกิตติศิลป 

 ๖๐ นางสุญาณี  พงษธนานิกร 

 ๖๑ นางสุมาลี  สุขดานนท 

 ๖๒ นางสาวองคอร  ธนานาถ 

 ๖๓ นางสาวอรนุชา  อัฏฏะวัชระ 

 ๖๔ นางสาวอรุณศิริ  ชิตางกูร 

 ๖๕ นางสาวอุตรา  จามีกร 

 



 หนา   ๕๔  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายชัยภูมิ  บัญชาศักดิ์ 

 ๒ นายดอกรัก  มารอด 

 ๓ นางสาวรังสินี  โสธรวิทย 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นางเมตตา  เจริญพานิช 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกิจโชติ  นันทนสิริวิกรม 

 ๒ นายจงรัก  วัชรินทรรัตน 

 ๓ นายจักรพันธ  อรามพงษพันธ 

 ๔ นายชลอ  จารุสุทธิรักษ 

 ๕ นายชัชวาล  จันทราสุริยารัตน 

 ๖ นายชัยณรงค  รัตนกรีฑากุล 

 ๗ นายชัยยากร  จันทรสุวรรณ 

 ๘ นายธํารงค  พุทธาพิทักษผล 

 ๙ นายนิรันดร  ทัพไชย 

 ๑๐ นายรณฤทธิ์  ฤทธิรณ 

 ๑๑ นายเลอพงศ  จารุพันธ 

 ๑๒ นายวชิระ  จงบุรี 

 ๑๓ นายวิชัย  ศิวะโกศิษฐ 

 ๑๔ นายวิศณุ  บุญญาวิวัฒน 

 ๑๕ นายศิริโรจน  ศิริสุขประเสริฐ 

 ๑๖ นายศิวลักษณ  ปฐวีรัตน 

 ๑๗ นายสมชัย  พรบันลือลาภ 

 ๑๘ นายสุชาติ  เหลืองประเสริฐ 

 ๑๙ นายสุทธิพันธุ  แกวสมพงษ 

 ๒๐ นายโสภณ  อุไรชื่น 

 ๒๑ นายอนุสิษฐ  ธนะพิมพเมธา 

 ๒๒ นายอภิชาต  แจงบํารุง 

 ๒๓ นายอุนกัง  แซล้ิม 

 ๒๔ นายเอกไท  วิโรจนสกุลชัย 

 ๒๕ นางสาวกรกฎา  นักคิ้ม 

 ๒๖ นางสาวกรรณิการ  ดวงมาลย 

 ๒๗ นางเครือวัลย  จตุพรพูนทรัพย 

 ๒๘ นางจินตนา  กาญจนวิสุทธิ์ 

 ๒๙ นางจินตนา  สและนอย 

 ๓๐ นางสาวชูศรี  บัณฑิตวิไล 

 ๓๑ นางดวงฤดี  ฉายสุวรรณ 

 ๓๒ นางสาวนงนุช  ปรมาคม 

 ๓๓ นางสาวนัทธมน  คูณเเสง 

 ๓๔ นางสาวบุญออม  โฉมที 



 หนา   ๕๕  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕ นางสาวประพิณวดี  ศิริศุภลักษณ 

 ๓๖ นางปทมา  ระตะนะอาพร 

 ๓๗ นางสาวพรศิริ  มวงสมัย 

 ๓๘ นางพันธจิตต  สีเหนี่ยง 

 ๓๙ นางสาวพิมพา  หอมนิรันดร 

 ๔๐ นางสาวมนตทิพย  ช่ําชอง 

 ๔๑ นางยุวเรศ  เรืองพานิช 

 ๔๒ นางรัชนี  ฮงประยูร 

 ๔๓ นางสาวรัติยา  พงศพิสุทธา 

 ๔๔ นางราตรี  เรืองไทย 

 ๔๕ นางวรรณดี  สุทธินรากร 

 ๔๖ นางสาววราภรณ  อวมอาม 

 ๔๗ นางสาววัชรี  รัตนสกุลทอง 

 ๔๘ นางวันวิสา  สุดประเสริฐ 

 ๔๙ นางสุกัญญา  มณีเจริญ 

 ๕๐ นางสุรางค  เห็นสวาง 

 ๕๑ นางสาวสุวิชา  เกษมสุวรรณ 

 ๕๒ นางสาวเสาวนุช  ถาวรพฤกษ 

 ๕๓ นางสาวโสวัตรี  ณ ถลาง 

 ๕๔ นางอรุณี  ปญญสวัสดิ์สุทธิ์ 

 ๕๕ นางอัจฉรา  นิยมาภา 

 ๕๖ นางสาวอําพร  เสนห 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายฉัตรเลิศ  พงษไชยกุล  ๒ นางสาวสุวิมล  ทวีชัยศุภพงษ 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายพลพันธ  บญุมาก 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเกียรติฟา  ตั้งใจจิต 

 ๒ นายไชยพัศร  ธํารงยศวิทยากุล 

 ๓ นายทวี  สระน้ําคํา 

 ๔ นายธชา  รุญเจริญ 

 ๕ นายธีรชัย  เนตรถนอมศักดิ์ 

 ๖ นายนพดล  ตั้งสกุล 

 ๗ นายปณิธาน  พีรพัฒนา 

 ๘ นายปญญาพล  หอระตะ 

 ๙ นายพีระพล  สุขอวน 

 ๑๐ นายพูนศักดิ์  ภิเศก 

 ๑๑ นายศรีประจักร  ครองสุข 

 ๑๒ นายสมเกียรติ  เหลืองไพรินทร 

 ๑๓ นายสุภัสร  สุบงกช 

 ๑๔ นายสุรพล  ซื่อตรง 



 หนา   ๕๖  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕ นายสุรศักดิ์  ศิริพรอดุลศิลป 

 ๑๖ นายสุรสิทธิ์  อวนพรมมา 

 ๑๗ นายสุวิทย  อุปสัย 

 ๑๘ นายอานุภาพ  มีสมบูรณ 

 ๑๙ นางสาวกชกร  ดิเรกศิลป 

 ๒๐ นางจริยา  อําคา เวลบาท 

 ๒๑ นางสาวชลิดา  ธนัฐธีรกุล 

 ๒๒ นางดรุณี  โชติษฐยางกูร 

 ๒๓ นางสาวทิพาพร  กาญจนราช 

 ๒๔ นางสาวธันยดา  พรรณเชษฐ 

 ๒๕ นางสาวปวีณา  พงษดนตร ี

 ๒๖ นางสาวปาริฉัตร  ประจะเนย 

 ๒๗ นางสาวปยะวรรณ  ศรีสุรักษ 

 ๒๘ นางสาวมนสิชา  เพชรานนท 

 ๒๙ นางสาวมาลินี  เวชวิทยวรากุล 

 ๓๐ นางสาวรักนอย  อัครรุงเรืองกุล 

 ๓๑ นางลัดดา  ตันวาณิชกุล 

 ๓๒ นางวนัสนันท  แปนนางรอง 

 ๓๓ นางสิรภัทร  เชี่ยวชาญวัฒนา 

 ๓๔ นางสุธาสินี  ทัพพสารพงศ 

 ๓๕ นางสาวสุรัตน  เจียรณมงคล 

 ๓๖ นางโสรัจสิริ  เจริญสุดใจ 

 ๓๗ นางสาวอโนมา  รัตนะเจริญธรรม 

 ๓๘ นางอภิวันท  มนิมนากร 

 ๓๙ นางอรทัย  เพียยุระ 

 ๔๐ นางอารีวรรณ  เชี่ยวชาญวัฒนา 

 ๔๑ นางสาวอุไรวรรณ  ชัชวาลย 

 ๔๒ นางสาวเอื้อมเดือน  ประวาฬ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นางสายพิณ  พงษธา 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกวีศักดิ์  จิตตวัฒนรัตน 

 ๒ นายสุทธิชัย  กฤษณะประกรกิจ 

 ๓ นางสิริพร  ฉัตรทิพากร 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกัญญชล  วัฒนากูล 

 ๒ นายเกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย 

 ๓ นายจิรกฤตธ  ลีลารุงระยับ 

 ๔ นายฉัตรโชติ  ทิตาราม 

 ๕ นายชรินทร  เตชะพันธุ 

 ๖ วาที่รอยตรี ชลัช  คงกะทรัพย 



 หนา   ๕๗  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗ นายชัยณรงค  โตจรัส 

 ๘ นายชาญชัย  แสงชโยสวัสดิ์ 

 ๙ นายชาญณรงค  ศรีสุวรรณ 

 ๑๐ นายชาติชาย  โขนงนุช 

 ๑๑ นายไชยวัฒน  ไชยสุต 

 ๑๒ นายณวิทย  อองแสวงชัย 

 ๑๓ นายณัฐกร  สุคันธมาลา 

 ๑๔ นายเดชา  ทําดี 

 ๑๕ นายเดน  อินทํา 

 ๑๖ นายถาวร  ออนประไพ 

 ๑๗ นายธงชัย  ยุคันตพรพงษ 

 ๑๘ นายพิสิษฐ  ล้ิมตระกูล 

 ๑๙ นายยศธนา  คุณาทร 

 ๒๐ นายรักษ  ตนานุวัฒน 

 ๒๑ นายรัฐสิทธิ์  สุขะหุต 

 ๒๒ นายวสันต  ปญญาแกว 

 ๒๓ นายวสุ  ปฐมอารีย 

 ๒๔ นายวิทยา  สุริยาสถาพร 

 ๒๕ นายวีระศักดิ์  รุงเรืองวงศ 

 ๒๖ นายศุภณ  ศรีพลากิจ 

 ๒๗ นายสงวนศักดิ์  สินเจิมศิริ 

 ๒๘ นายสุรินทร  จิรนิรามัย 

 ๒๙ นายอรรถวิทย  พิสิฐอนุสรณ 

 ๓๐ นายอุดม  ฉิมภักดี 

 ๓๑ นางสาวกญจนา  บุตรจันทร 

 ๓๒ นางกนกพร  แสนเพชร 

 ๓๓ นางสาวกรรณิการ  รุงโรจนวัฒนศิริ 

 ๓๔ นางกานดา  หวังชัย 

 ๓๕ นางสาวเกศรินทร  พิมรักษา 

 ๓๖ นางจนัญญา  ปญญามี ทิพยพยอม 

 ๓๗ นางจินตนา  อินตาคํา 

 ๓๘ นางชฎารัตน  อัมพะเศวต 

 ๓๙ นางฐิติณัฏฐ  อัคคะเดชอนันต 

 ๔๐ นางดวงมณี  วองรัตนะไพศาล 

 ๔๑ นางเทพินทร  พัชรานุรักษ 

 ๔๒ นางสาวนรัชพร  ศศิวงศากุล 

 ๔๓ นางสาวนุชนิภา  นันทะวงศ 

 ๔๔ นางสาวประกาย  สมพาน 

 ๔๕ นางสาวประไพ  เดชคํารณ 

 ๔๖ นางปรานอม  ตันสุขานันท 

 ๔๗ นางสาวปทมา  กาคํา 

 ๔๘ นางสาวพนารัตน  ขอดแกว 

 ๔๙ นางสาวพรศิลป  คุณศิลป 

 ๕๐ นางพิมพาภรณ  กล่ันกล่ิน 

 ๕๑ นางภัทรินี  ไตรสถิตย 

 ๕๒ นางมรกต  เก็บเจริญ 

 ๕๓ นางย่ิงมณี  ตระกูลพัว 

 ๕๔ นางสาวรุงฉัตร  ชมภูอินไหว 

 ๕๕ นางรุงนภา  จุฑาวิจิตรธรรม 

 ๕๖ นางสาวลําปาง  แสนจันทร 

 ๕๗ นางวรางคณา  เมฆรา 

 ๕๘ นางสาววิทธนี  ณ เชียงใหม 



 หนา   ๕๘  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๙ นางสาววิลาสินี  โอภาสถิรกุล 

 ๖๐ นางศิริรัตน  จันทจารุณี 

 ๖๑ นางสาวสมใจ  ศิระกมล 

 ๖๒ นางสาวสมพร  จันทระ 

 ๖๓ นางสาวสิรินดา  อังศุชวาล 

 ๖๔ นางสาวสิริวดี  ชมเดช 

 ๖๕ นางสุดรัก  พิละกันทา 

 ๖๖ นางสุภาพร  ชินชัย 

 ๖๗ นางหทัย  สงศรีเกตุ 

 ๖๘ นางสาวอนัญญา  ไชยวุฒิ 

 ๖๙ นางสาวอังสนา  อัครพิศาล 

 ๗๐ นางอัญชลี  วรรณสาร 

 ๗๑ นางสาวอินทิรา  เนขุนทด 

 ๗๒ นางอุบล  บัวชุม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นายชัยยุทธ  ชนิณะราศรี 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายวันจักรี  เลนวารี 

 ๒ นายวิศนุรักษ  เวชสถล 

 ๓ นายวุฒิพงศ  เมืองนอย 

 ๔ นายสนติพีร  เอมมณี 

 ๕ นางปานจันทร  ศรีจรูญ 

 ๖ นางสาวทรงศิลป  พจนชนะชัย 

 ๗ นางสิริพร  โรจนนันต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นายสุรพล  ราษฎรนุย 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายปติ  สุคนธสุขกุล 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกิตติ  เกื้อสกุล 

 ๒ นายกิตติภูมิ  รอดสิน 

 ๓ นายชัยณรงค  ศรีกุลวงศ 

 ๔ นายอนันต  สืบสําราญ 



 หนา   ๕๙  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕ นายอนิราช  มิ่งขวัญ 

 ๖ นายอํานวย  สกุลสุกใส 

 ๗ นายโอภาส  ศิริครรชิตถาวร 

 ๘ นางสาวกฤดาภัทร  สีหารี 

 ๙ นางกัลยกร  ไพบูลย 

 ๑๐ นางนวลพรรณ  ลอวสัน 

 ๑๑ นางบุษยาณี  เกตุมณี 

 ๑๒ นางสาวเบญจพร  ล้ิมธรรมาภรณ 

 ๑๓ นางสาวพิศมัย  รักจรรยา 

 ๑๔ นางสาวมนฤดี  ผองอักษร 

 ๑๕ นางศจีมาจ  ณ วิเชียร 

 ๑๖ นางสุรัตนา  สังขหนุน 

 ๑๗ นางอุไร  อภิชาตบรรลือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ เรืออากาศเอก กนตธร  ชํานิประศาสน 

 ๒ นายไชยวัฒน  รักสกุลพิวัฒน 

 ๓ นายบุญชัย  วิจิตรเสถียร 

 ๔ นายรังสรรค  วงศสรรค 

 ๕ นายสิทธิชัย  แสงอาทิตย 

 ๖ นายอนันต  ทองระอา 

 ๗ นางเนตรนภิส  ตันเต็มทรัพย 

 ๘ นางหนูเดือน  เมืองแสน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นายสุรศักดิ ์ บูรณตรีเวทย 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายรธุิร  พนมยงค 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายศุภวัจน  รุงสุริยะวิบูลย  ๒ นายอาชนัน  เกาะไพบูลย 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายชาญณรงค  อัศวเทศานุภาพ 

 ๒ นายธนิท  เรืองรุงชัยกุล 

 ๓ วาที่รอยตรี นพพร  ลีปรีชานนท 

 ๔ นายนเรศ  ลิมสัมพันธเจริญ 



 หนา   ๖๐  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕ นายพรชัย  ยอดวิศิษฎศักดิ์ 

 ๖ นายพิสุทธิ์  กุลธนวิทย 

 ๗ นายวราฤทธิ์  พานิชกิจโกศลกุล 

 ๘ นายวิชัย  ลีละวงคเทวัญ 

 ๙ นายศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 

 ๑๐ นายสุภกร  บุญยืน 

 ๑๑ นายอภิวัฒน  มุตตามระ 

 ๑๒ นายอภิศักดิ์  ภูพิพัฒน 

 ๑๓ นายโอภาส  ไตรตานนท 

 ๑๔ นายโอภาส  ศรัทธาพุทธ 

 ๑๕ นางสาวกมลทิพย  แจมกระจาง 

 ๑๖ นางสาวกิริยา  กุลกลการ 

 ๑๗ นางขนิษฐา  กองทิพย จารุพินทุโสภณ 

 ๑๘ หมอมหลวงคํายวง  วราสิทธิชัย 

 ๑๙ นางสาวธีรกุล  อาภรณสุวรรณ 

 ๒๐ นางสาวเบญญา  เชิดหิรัญกร 

 ๒๑ นางสาวพรพิมล  อังคเศกวินัย 

 ๒๒ นางเพ็ญศรี  วัจฉละญาณ 

 ๒๓ นางมาตาลักษณ  เสรเมธากุล 

 ๒๔ นางสาวมาลี  สันติคุณากรณ 

 ๒๕ นางสาวรังสิมันต  สุนทรไชยา 

 ๒๖ นางลักษณา  เหลาเกียรติ 

 ๒๗ นางวรรณี  เตโชโยธิน 

 ๒๘ นางสาวสมหญิง  พัฒนธีรพงศ 

 ๒๙ นางสุธาสินี  ปยพสุนทรา 

 ๓๐ นางสุภาพร  วรรณศิริ 

 ๓๑ นางสุมาลี  คอนโด 

 ๓๒ นางโสภาพรรณ  เอกรัตนวงศ 

 ๓๓ นางสาวอัญญานีท  ปุษบงกต 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายคณินทร  ธีรภาพโอฬาร 

 ๒ นายทวีชัย  สําราญวานิช 

 ๓ นายนิรันดร  วิทิตอนันต 

 ๔ นายอภิสิทธิ์  ภคพงศพันธุ 

 ๕ นางสาวปรียารัตน  นาคสุวรรณ 

 ๖ นางสาวปยฉัตร  วัฒนชัย 

 ๗ นางเพ็ญนภา  กุลนภาดล 

 ๘ นางสมถวิล  จริตควร 

 ๙ นางสาวสรอยพัทธา  สรอยสุวรรณ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นายชาลี  ทองเรือง 



 หนา   ๖๑  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นางฐิตริัตน  เชี่ยวสุวรรณ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายธวัชชัย  อัครวิพุธ 

 ๒ นายอนันตนิตย  วิสุทธิพันธ 

 ๓ นายอาทิ  เครือวิทย 

 ๔ นางจิตตลัดดา  ศักดาภิพาณิชย 

 ๕ นางวัชรี  อัตถทิพพหลคุณ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายสุธี  ยกสาน 

 ๒ นางปยาภรณ  อภิสารธนรักษ 

 ๓ นางไพรัลยา  นาควัชระ 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นายวรุตม  โลหสิริวฒัน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกวีวรรณ  ล้ิมประยูร 

 ๒ นายเกรียงศักดิ์  ลิมปกิตติกุล 

 ๓ นายเกษม  กุลประดิษฐ 

 ๔ นายขวัญเมือง  แกวดําเกิง 

 ๕ นายครรชิต  จุดประสงค 

 ๖ นายจักรกฤษณ  ศุทธากรณ 

 ๗ นายจิรวัฒน  อุตตมะกุล 

 ๘ นายชูวงศ  เอื้อสุขอารี 

 ๙ นายเดชา  วิไลรัตน 

 ๑๐ นายถาวร  กมุทศรี 

 ๑๑ นายธนายุส  ธนธิติ 

 ๑๒ นายธวัช  เจตนสวางศรี 

 ๑๓ นายธิติ  สวางศิลป 

 ๑๔ นายธีรเดช  ฉายอรุณ 

 ๑๕ หมอมหลวงธีรธวัช  ศรีธวัช 

 ๑๖ นายธีระ  กลลดาเรืองไกร 

 ๑๗ นายธีระ  ฤชุตระกูล 

 ๑๘ นายนรินทร  ณัฐวุฒิ 

 ๑๙ นายนิวัฒน  พันธไพศาล 

 ๒๐ นายประเสริฐไชย  สุขสอาด 



 หนา   ๖๒  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑ นาวาโท ภากร  จันทนมัฎฐะ 

 ๒๒ นายภาวิน  เกษกุล 

 ๒๓ นายมงคล  เลาหเพ็ญแสง 

 ๒๔ นายวรการ  จิรานันตรัตน 

 ๒๕ นายวิทูร  ชินสวางวัฒนกุล 

 ๒๖ นายวิศิษฎ  วามวาณิชย 

 ๒๗ นายศรัณย  นันทอารี 

 ๒๘ นายศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ 

 ๒๙ นายสมชัย  ล้ิมศรีจําเริญ 

 ๓๐ นายสรชัย  ศรีสุมะ 

 ๓๑ นายสุเทพ  วาณิชยกุล 

 ๓๒ รอยเอก เอกภพ  สิระชัยนันท 

 ๓๓ นายเอกราช  เกตวัลห 

 ๓๔ นางกนิษฐา  จํารูญสวัสดิ์ 

 ๓๕ นางสาวกราบแกว  โสภาราษฎร 

 ๓๖ นางสาวกาญจนา  ตั้งชลทิพย 

 ๓๗ นางสาวขวัญใจ  อํานาจสัตยซื่อ 

 ๓๘ นางสาวจงกลวรรณ  มุสิกทอง 

 ๓๙ นางจารุกูล  ตรีไตรลักษณะ 

 ๔๐ นางจิรารัตน  วงศคงคาเทพ 

 ๔๑ นางสาวชญานิษฐ  มนูญผล 

 ๔๒ นางฐิติวรรณ  บูรณะวิเชษฐกุล 

 ๔๓ นางสาวณัฏฐินี  พันธวิศวาส 

 ๔๔ นางดลินา  ตันหยง 

 ๔๕ นางทัศนีย  ศิลาวรรณ 

 ๔๖ นางธันวดี  สุเนตนันท 

 ๔๗ นางสาวธารีรัตน  กะลัมพะเหติ 

 ๔๘ นางนพพร  วองศิริมาศ 

 ๔๙ นางสาวนฤมล  เอมะรัตต 

 ๕๐ นางสาวนันทน  สุนทรพงศ 

 ๕๑ นางสาวนิภา  โรจนรุงวศินกุล 

 ๕๒ นางบัวหลวง  สําแดงฤทธิ์ 

 ๕๓ นางเบญจมาศ  อภิพันธุ 

 ๕๔ รอยเอกหญิง ปาริชาติ  เพ่ิมพิกุล 

 ๕๕ นางพรทิพย  มาลาธรรม 

 ๕๖ นางพรรัตน  สินชัยพานิช 

 ๕๗ นางสาวพัชราพร  เกิดมงคล 

 ๕๘ นางพิมพสุรางค  เตชะบุญเสริมศักดิ์ 

 ๕๙ นางเพียงจันทร  สนธยานนท 

 ๖๐ นางสาวรสริน  รัตนเลขา 

 ๖๑ นางสาวรัตนา  ลาวัง 

 ๖๒ นางเรวดี  จงสุวัฒน 

 ๖๓ นางวันทนา  มณีศรีวงศกูล 

 ๖๔ นางวันทนีย  เกรียงสินยศ 

 ๖๕ นางวัลภา  อานันทศุภกุล 

 ๖๖ นางวัลยลดา  ฉันทเรืองวณิชย 

 ๖๗ นางสาววัลยา  ธรรมพนิชวัฒน 

 ๖๘ นางสาววารุณี  เงินงามเลิศ 

 ๖๙ นางสาววิราพรรณ  วิโรจนรัตน 

 ๗๐ นางวีรยา  จึงสมเจตไพศาล 



 หนา   ๖๓  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๑ นางศรีสุดา  นภาพงษจันทรา 

 ๗๒ นางสาวศิริพร  ศรีพลากิจ 

 ๗๓ นางสาวสมบัติ  สิงหาแกว 

 ๗๔ นางสาวสรัญญา  อุปรักขิตานนท 

 ๗๕ นางสาวสุชาดา  ทวีสิทธิ์ 

 ๗๖ นางสาวสุดสงวน  งามสุริยโรจน 

 ๗๗ นางสุดารัตน  ปโยพีระพงศ 

 ๗๘ นางสุธีรา  จักรกุล เหลืองสุขเจริญ 

 ๗๙ นางสาวสุปรีดา  มั่นคง 

 ๘๐ นางสาวสุพาณี  ชวยประสาทวัฒนา 

 ๘๑ นางสาวสุภาณี  พุทธเดชาคุม 

 ๘๒ นางสุภาวดี  เกียรติเสวี 

 ๘๓ นางสาวสุวรรณ  ชุณหเรืองเดช 

 ๘๔ นางสุวลีย  วรคุณพิเศษ 

 ๘๕ นางสุวิมล  ตางวิวัฒน 

 ๘๖ นางสาวอนัญญา  พรหมสุทธิ 

 ๘๗ นางสาวอภิญญา  สิริไพบูลยกิจ 

 ๘๘ นางอรพรรณ  โตสิงห 

 ๘๙ นางอรวรรณ  พงศรวีวรรณ 

 ๙๐ นางสาวอรวรรณ  พิชิตไชยพิทักษ 

 ๙๑ นางสาวอรุณรักษ  คูเปอร มีใย 

 ๙๒ นางอังกูรา  สุโภคเวช 

 ๙๓ นางสาวอัจฉริยา  พวงแกว 

 ๙๔ นางสาวอัมรินทร  ทักขิญเสถียร 

 ๙๕ นางอุทัยทิพย  เจ่ียวิวรรธนกุล 

 ๙๖ นางสาวอุไร  ไชยศรี 

 ๙๗ นางสาวเอมพร  รตินธร 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  พลตรีหญิง แสงแข  ชํานาญวนกิจ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นายพูลพงษ  บุญพราหมณ 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นางเสาวลักษณ  รัตนวชิช 



 หนา   ๖๔  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายสาธิต  ทิมวัฒนบรรเทิง 

 ๒ นางสาววรพรรณ  สิทธิถาวร 

 ๓ นางสาวอัจฉริยา  รังษิรุจิ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายผจงศักดิ์  หมวดสง 

 ๒ นายสนธยา  สีละมาด 

 ๓ นางรุงตะวัน  สุภาพผล 

 ๔ นางอุทัยวรรณ  ปนประชาสรร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายธนะเศรษฐ  งาวหิรัญพัฒน 

 ๒ นายพงษศลิป  อรุณรัตน 

 ๓ นางสาวรัศมี  ชูทรงเดช 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายจักรพันธ  วิลาสินีกุล 

 ๒ นายธงชัย  เตโชวิศาล 

 ๓ นายปราโมทย  คูวิจิตรจารุ 

 ๔ นายสืบพงศ  เผาไทย 

 ๕ นางกรธนา  กองสุข 

 ๖ นางสาวกษมา  ศิริสมบูรณ 

 ๗ นางจิราภา  ล้ิมบุพศิริพร 

 ๘ นางสาวนวลลักษณ  วัสสันตชาติ 

 ๙ นางบุษบา  บัวสมบูรณ 

 ๑๐ นางสาวบูลยจีรา  ชิรเวทย 

 ๑๑ นางสาวปรีชญา  มหัทธนทวี 

 ๑๒ นางศันสนีย  สิทธิศักดิ์ 

 ๑๓ นางสายสุดา  เตียเจริญ 

 ๑๔ นางสุภาพ  กลอมจิตต 

 ๑๕ นางสาวอภิรดี  เกษมศุข 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางจันทรแรม  เรือนแปน 

 ๒ นางสาวณัฐดา  ศรีมุข 

 ๓ นางประทินพร  แรมวัลย 

 ๔ นางสาวพรยุพรรณ  พรสุขสวัสดิ์ 

 ๕ นางรัตนา  วงศรัศมีเดือน 

 ๖ นางสาววนิดา  อัญชลีวิทยกุล 



 หนา   ๖๕  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเฉลิมเกียรติ  สงคราม 

 ๒ นายนิเลาะ  แวอุเซ็ง 

 ๓ นายบัญชา  สํารวจเบญจกุล 

 ๔ นายพายัพ  มาศนิยม 

 ๕ นายศราชัย  กองศิริวงศ 

 ๖ นายศิวศักดิ์  จุทอง 

 ๗ นายเศวต  ไชยมงคล 

 ๘ นายสวัสดี  ยอดขยัน 

 ๙ นายสุรพงษ  วงศวัชรานนท 

 ๑๐ นายสุวิทย  สุวรรณโณ 

 ๑๑ นายอภิเดช  เลนุกูล 

 ๑๒ นายอัครวิทย  กาญจนโอภาษ 

 ๑๓ นายอารียุทธ  สมาแอ 

 ๑๔ นางสาวกรรณิการ  สหกะโร 

 ๑๕ นางสาวขวัญฤดี  คลายแกว 

 ๑๖ นางสาวเข็มทอง  สินวงศสุวัฒน 

 ๑๗ นางจิราพร  จันจุฬา 

 ๑๘ นางชดาภัษท  สุดศิริ 

 ๑๙ นางสาวปยวรรณ  เชียงไกรเวช 

 ๒๐ นางพวงทิพย  แกวทับทิม 

 ๒๑ นางสาวมลิวัลย  ออฟูวงศ 

 ๒๒ นางสาวฤทัยชนนี  สิทธิชัย 

 ๒๓ นางสาววราพร  เลาหพฤฒิสาร 

 ๒๔ นางสาววัชนิดา  ชินผา 

 ๒๕ นางวันธณี  วิรุฬหพานิช 

 ๒๖ นางสาววิภา  แซเซี้ย 

 ๒๗ นางสาววิราภรณ  อัจฉริยะเสถียร 

 ๒๘ นางศศิกานต  กาละ 

 ๒๙ นางสาวศิริมา  ปุรินทราภิบาล 

 ๓๐ นางสุทธิจิตต  เชิงทอง 

 ๓๑ นางสุนิสา  ศิริพงศวุฒิกร 

 ๓๒ นางสุพัชรินทร  พิวัฒน 

 ๓๓ นางสาวสุวรรณา  จิตภักดีบดินทร 

 ๓๔ นางเสาวคนธ  วัฒนจันทร 

 ๓๕ นางโสเพ็ญ  ชูนวล 

 ๓๖ นางอัจฉรีย  อินทุโสมา 

 ๓๗ นางอุราพร  วงศวัชรานนท 

 ๓๘ นางเอมอร  เจียรมาศ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายอภินนัท  ธนชยานนท 



 หนา   ๖๖  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายถาวร  เบญจนราสุทธิ์  ๒ นางอัมพวัน  จุลเสรีวงศ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายคมสัน  มาลีสี 

 ๒ นายคํารณวิทย  ทิพยมณี 

 ๓ นายชณทัต  บุญรัตนกิตติภูมิ 

 ๔ นายธีรวัฒน  เทพมณี 

 ๕ นายบุณยชนะ  ภูระหงษ 

 ๖ นายภัคพงศ  ปวงสุข 

 ๗ นายภัทธาวุธ  มนตวิเศษ 

 ๘ นายมณฑล  แกนมณี 

 ๙ นายยุทธนา  คิดใจเดียว 

 ๑๐ นายศักดิ์ชัย  ทิพยจักษุรัตน 

 ๑๑ นายสมศักดิ์  คูหาสวรรคเวช 

 ๑๒ นายสุชัชวีร  สุวรรณสวัสดิ์ 

 ๑๓ นายสุรินทร  คําฝอย 

 ๑๔ นายอนุรักษ  โพธิ์เอี่ยม 

 ๑๕ นายโอชกร  ภาคสุวรรณ 

 ๑๖ นางสาวกนกรัตน  ศรีกิจเกษมวัฒน 

 ๑๗ นางกัญจนา  แซเตียว 

 ๑๘ นางคมแข  พิลาสมบัติ 

 ๑๙ นางสาวนิดา  ลาภศรีสวัสดิ์ 

 ๒๐ นางสาวเบญจมาศ  กุฏอินทร 

 ๒๑ นางสาวปุณณมา  ศิริพันธโนน 

 ๒๒ นางสาวพัชนี  เจริญย่ิง 

 ๒๓ นางพิมพเพ็ญ  พรเฉลิมพงศ 

 ๒๔ นางสรัญญา  พันธุพฤกษ 

 ๒๕ นางสุพัตรา  โพธิ์เอี่ยม 

 ๒๖ นางอุสารัตน  ถาวรชัยสิทธิ์ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายไสว  พูลเกษ 

 ๒ นางปภาวี  สุขมณี 

 ๓ นางวราพร  พูลเกษ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ วาที่รอยเอก ชาญวิทย  หาญรินทร 

 ๒ นางสาวสมสมร  เรืองวรบูรณ 

 ๓ นางสาวอุทัยวรรณ  สุกิมานิล 



 หนา   ๖๗  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นางสาวรสสุคนธ  แสงมณี 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษกร  ไชยยาว 

 ๒ นายเจษฎา  แกวฉาย 

 ๓ นายเจะเหลาะ  แขกพงศ 

 ๔ นายบรรจบ  ขาวอําไพ 

 ๕ นายบัญชา  รัตนีทู 

 ๖ นายปรีชา  สะแลแม 

 ๗ นายยากรียา  สามะ 

 ๘ นายสุรเสน  ศรีริกานนท 

 ๙ นายสุรินทร  พรหมชัย 

 ๑๐ นางซูใบดะห  หะยีมะ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายจิรวัฒน  พิระสันต  ๒ นายวิทยา  จันทรศิลา 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางจารุภา  วโิยชน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายพันธุชนะ  สงวนเสริมศรี 

 ๒ นายไพศาล  มุณีสวาง 

 ๓ นายมาโนชญ  สิริพิทักษเดช 

 ๔ นายสมพร  เรืองสินชัยวานิช 

 ๕ นางสาวกาญจนา  อูสุวรรณทิม 

 ๖ นางจิระประภา  ศรีปตตา 

 ๗ นางสาวดวงกมล  ขันธเลิศ 

 ๘ นางสาวพรทิพย  นอยเขมา 

 ๙ นางสาวพิชญานนท  กรึมสูงเนิน 

 ๑๐ นางสาวพีรยา  ภูอภิชาติดํารง 

 ๑๑ นางวรินทร  บุญย่ิง 

 ๑๒ นางสาววิชญานัน  รัตนวิบูลยสม 

 ๑๓ นางสุภาณี  เส็งศรี 

 ๑๔ นางสาวอนามัย  นาอุดม 

 ๑๕ นางสาวอัญชลี  ศิษยนเรนทร 

 ๑๖ นางอิชยา  เย่ียมวัฒนา 



 หนา   ๖๘  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางศิรธิร  ศิรอิมรพรรณ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายประเสริฐ  เรือนนะการ 

 ๒ นายชํานาญ  มีนิยม 

 ๓ นายธีรยุทธ  ชาติชนะยืนยง 

 ๔ นางฉวีวรรณ  อรรคะเศรษฐัง 

 ๕ นางสาวนริสา  วงศพนารักษ 

 ๖ นางเบญจวรรณ  ศรีสุธรรม 

 ๗ นางสาวพัตชบูล  กิ่งพุม 

 ๘ นางศุภลักษณ  นิลทะราช 

 ๙ นางอภิญญา  วงศพิริยโยธา 

 ๑๐ นางอรนุช  วราอัศวปติ ศรีสะอาด 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นางอรุณี  คงดี อัลเดรด 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายขยัน  สุวรรณ 

 ๒ วาที่รอยตรี จงกล  พรมยะ 

 ๓ นายอภินันท  สุวรรณรักษ 

 ๔ นางทิพสุคนธ  พิมพพิมล 

 ๕ นางธีรนุช  เจริญกิจ 

 ๖ นางสาวรมยชลีรดา  ดานวันดี 

 ๗ นางสาวแสงทอง  พงษเจริญกิต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นางสาววราภรณ  จุลปานนท  ๒ นางสาวสุมาลี  วงษวิฑิต 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นายธรรมศักดิ์  ยีมิน 



 หนา   ๖๙  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายจักรพันธุ  ชาญชัยศิลป 

 ๒ นายดําเกิง  นุชเจริญ 

 ๓ นายธรรมภิสิทธิ์  เต็มสังข 

 ๔ นายประภาส  พาวินันท 

 ๕ นายพิศิษฐ  หิรัญกิจ 

 ๖ นายไม  สงวนสกุล 

 ๗ นายวรานนท  คงสง 

 ๘ พันตํารวจโท ศิริพงษ  เศาภายน 

 ๙ นายสมศักดิ์  เกตุเเกนจันทร 

 ๑๐ นายสาธิต  ดีมี 

 ๑๑ นางสาวกนกวรรณ  ฐิตินิรันดร 

 ๑๒ นางสาวดวงเดือน  จันทรเจริญ 

 ๑๓ นางสาวเบญจา  ชุตินทราศรี 

 ๑๔ นางสาวประทุม  ผลสะอาด 

 ๑๕ นางพรนัชชา  พุทธหุน 

 ๑๖ นางพิชยาณัฏฐ  เเกวยองผาง 

 ๑๗ นางสรณธวรรณรัฐ  เต็มสังข 

 ๑๘ นางสายวรุณ  สุนทโรทก 

 ๑๙ นางสุวิมล  ศุขเกษม 

 ๒๐ นางอังคณา  เกตุสุวรรณ 

 ๒๑ นางอัญชไม  สุขี 

 ๒๒ นางสาวอาริยา  เกรียงอุดมกุล 

 ๒๓ นางอาริสา  สํารอง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายณรงค  ทีปประชัย 

 ๒ นายสังวรณ  งัดกระโทก 

 ๓ นางสาวกุลชลี  จงเจริญ 

 ๔ นางสาวคนึงนิจ  สนามชวด 

 ๕ นางสาวจินดารัตน  นิธิเมธีโรจน 

 ๖ นางสาวทัศนีย  วิญญา 

 ๗ นางนงลักณ  รุงวิทยาธร 

 ๘ นางสาวนงลักษณ  คงคาดิษฐ 

 ๙ นางนฤนาถ  เต็มเปยม 

 ๑๐ นางสาวนลินี  ณ นคร 

 ๑๑ นางสาวพิชพันธุ  สาริยันต 

 ๑๒ นางสาวมนวิภา  วงรุจิระ 

 ๑๓ นางสาวรัตนา  ยังศิริ 

 ๑๔ นางลดาวัลย  ทิพยเสนา 

 ๑๕ นางวราภรณ  ดํารงรัตน 

 ๑๖ นางสาววรินทรรักษ  ศุภวิบูลย 

 ๑๗ นางสาวสุณี  เขงเงิน 

 ๑๘ นางสุภาภรณ  ศรีดี 



 หนา   ๗๐  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙ นางสุรีย  เข็มทอง 

 ๒๐ นางอภิญญา  สนกนก 

 ๒๑ นางอรพินท  ติรศิริกุล 

 ๒๒ นางสาวอรสา  อดิเรกผลิน 

 ๒๓ นางอัจฉราวรรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๒๔ นางอินทิรา  นาคนัตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายทวนทอง  จุฑาเกต ุ

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นายอนนัต  ไชยกุลวัฒนา 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเฉลียว  บุญมั่น 

 ๒ นายอําไพศักดิ์  ทีบุญมา 

 ๓ นายอินทร  ศาลางาม 

 ๔ นางเกษร  จรัญพรหมสิริ 

 ๕ นางสาวจุฑามาส  จิตตเจริญ 

 ๖ นางสาวธนาทิพย  แหลมคม 

 ๗ นางปาริชาติ  พุมขจร 

 ๘ นางสาวมะลิวรรณ  อมตธงไชย 

 ๙ นางยุวดี  ชูประภาวรรณ 

 ๑๐ นางลัพธวรรณ  วงศบุญ 

 ๑๑ นางวาริณี  พละสาร 

 ๑๒ นางวิชชุดา  มงคล 

 ๑๓ นางสาววิภาดา  เดชะปญญา 

 ๑๔ นางสาวศิรดาภักดิ์  พิทักษา 

 ๑๕ นางอรัญญา  พิมพมงคล 

สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวัน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกอสุชน  ศาตะโยธิน 

 ๒ นายชัชวาล  พรพัฒนกุล 

 ๓ นายสกล  อุดมศิริ 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายผลิน  ภูจรูญ  ๒ นางสาวมณีวรรณ  ฉัตรอุทัย 



 หนา   ๗๑  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นางจิรประภา  อัครบวร  ๒ นางสาวดุจเดือน  พันธุมนาวิน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ พันตํารวจเอก ประพนธ  สหพัฒนา 

 ๒ นายมนตรี  เกิดมีมูล 

 ๓ นางณัฐฐา  วินิจนัยภาค 

 ๔ นางสาวพลอย  สืบวิเศษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายรังรอง  งามศิริ 

 ๒ นายอัครวิทย  โพชะเรือง 

 ๓ นางพจนีย  สุขชาวนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายวชิระ  สิงหคง  ๒ นางเพชรา  บุดสีทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นางสาวจุไรรตัน  ทองคาํชื่นววิฒัน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเกียรติพงษ  ยอดเย่ียมแกร 

 ๒ นางสาวกิดานันท  ชํานาญเวช 

 ๓ นางสาวจิรวรรณ  ปล่ังพงษพันธ 

 ๔ นางสาวพรทิพย  ไกรถาวร 

 ๕ นางสาวมณฑารัตน  ชูพินิจ 

 ๖ นางวิลาวัณย  จารุอริยานนท 

 ๗ นางสันทนา  วิจิตรเนาวรัตน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายจํารัส  กล่ินหนู 

 ๒ นายเฉลิมชัย  คําแสน 

 ๓ นายพัฒนพงษ  วีรยุทธกําจร 

 ๔ นายไพโรจน  ดวงนคร 



 หนา   ๗๒  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕ นายวัฒนา  ยืนยง 

 ๖ นายศรชัย  มุงไธสง 

 ๗ นายสุรินทร  ทองคํา 

 ๘ นางชูศรี  สุวรรณ 

 ๙ นางวาสนา  แกวโพธิ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายชวิศ  จิตรวิจารณ 

 ๒ นายธรรมกิตติ์  ธรรมโม 

 ๓ นายรุทธ  ประวัง 

 ๔ นางดารารัตน  ไชยาโส 

 ๕ นางปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต 

 ๖ นางสาวพวงพยอม  ชิดทอง 

 ๗ นางพิชญสินี  ชมภูคํา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางชมนาด  มั่นสัมฤทธิ์ 

 ๒ นางเพชรรัตน  บริสุทธิ์ 

 ๓ นางสาวรัชดาภรณ  อมรชีวิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายจิรายุ  พลับสวาท 

 ๒ นายดิเรก  สุขสุนัย 

 ๓ นายวิโรจน  เรือนแปน 

 ๔ นางสาวปนัดดา  ย้ิมสกุล 

 ๕ นางประภาพิทย  อินทรชัย 

 ๖ นางสาวพรศิริ  กองนวล 

 ๗ นางภัทรา  สุขะสุคนธ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายพัชรศักดิ์  อาลัย 

 ๒ นายศิริชัย  โสภา 

 ๓ นายสิทธิชัย  โรจนรุงศศิธร 

 ๔ นางจันทนา  วัฒนกาญจนะ 

 ๕ นางสาวจิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย 

 ๖ นางเยาวภา  บัวเวช 



 หนา   ๗๓  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกิติพงษ  ลือนาม 

 ๒ นายณัฐกิตติ์  อินทรสวรรค 

 ๓ นายทวี  วัชระเกียรติศักดิ์ 

 ๔ นายธนวัฒน  ธิติธนานันท 

 ๕ นายนฤเบศ  ลาภย่ิงยศ 

 ๖ นายพัฒนพงษ  จํารัสประเสริฐ 

 ๗ นายรัฐกรณ  คิดการ 

 ๘ นายสกุล  วงษกาฬสินธุ 

 ๙ นายอดิศร  เนาวนนท 

 ๑๐ นางนันทกา  ปรีดาศักดิ์ 

 ๑๑ นางลักขณา  สกุลลิขเรศสีมา 

 ๑๒ นางวาระดี  ชาญวิรัตน 

 ๑๓ นางสรรฤดี  ดีปู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายชัยภรณ  แกวออน 

 ๒ นางทัศนีย  พาเจริญ 

 ๓ นางสาวปานจิต  มุสิก 

 ๔ นางพัชธรกรณ  เอื้อจิตรเมศ 

 ๕ นางสาวสุนีติ์  ภูจิรฐาพันธุ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายสาธร  ทรัพยรวงทอง 

 ๒ นางพรรณี  เหมะสถล 

 ๓ นางสาลินี  อินทพิบูลย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ พันจาอากาศเอก กฤษดา  ผองพิทยา 

 ๒ นายกัมพล  เชื้อแถว 

 ๓ วาที่รอยตรี นุกูล  แกวเนียม 

 ๔ นายพงศรัศมิ์  เฟองฟู 

 ๕ นายพิษณุ  บางเขียว 

 ๖ นายวิเชียร  อินทรสมพันธ 



 หนา   ๗๔  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗ นางมณีนาถ  แกวเนียม 

 ๘ นางสาวรัศมี  ตันเจริญ 

 ๙ นางวรรณรา  ชื่นวัฒนา 

 ๑๐ นางศศิ  สุวรรณวาล 

 ๑๑ นางสุพรรณี  จองวิวัฒสกุล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายวีระ  เนตราทิพย 

 ๒ นายสุนันท  เสนารัตน 

 ๓ นายอัครพนท  เนื้อไมหอม 

 ๔ นางกิ่งแกว  ปะติตังโข 

 ๕ นางปยาภรณ  ศิริภานุมาศ 

 ๖ นางสาวศิราณี  จุโฑปะมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายประกาศิต  โสไกร 

 ๒ นางเพชรา  ศรีคําภา 

 ๓ นางภัทราวลี  กระแสร 

 ๔ นางสาวภาวินีย  มีผดุง 

 ๕ นางสาวอรุณรุง  ปภาพสิษฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายนิป  เอมรัฐ 

 ๒ นายอดิศร  ภูสาระ 

 ๓ นางกรองทิพย  เนียมถนอม 

 ๔ นางสาวจันทรเพ็ญ  คลายมุข 

 ๕ นางสาวพรสวรรค  คลายกัน 

 ๖ นางสาวเพลินตา  โมสกุล 

 ๗ นางวิณัฏฐา  แสงสุข 

 ๘ นางวิภาวี  ฝายเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายนอย  คันชั่งทอง 

 ๒ นายสนิท  ปนสกุล 

 ๓ นางสาวธันวดี  ศรีธาวิรัตน 

 ๔ นางบุษยมาศ  แสงเงิน 



 หนา   ๗๕  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕ นางปาริชาติ  อินทรพุก 

 ๖ นางพัชรินทรา  ชัยสมตระกูล 

 ๗ นางสาวสุขสมาน  สังโยคะ 

 ๘ นางอุไรวรรณ  รักผกาวงศ 

 ๙ นางเอมอร  กมลวรเดช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายวิเชียร  เข็มเงิน 

 ๒ นางสาวกมลทิพย  พลบุตร 

 ๓ นางจันทรวดี  ไทรทอง 

 ๔ นางพรทิพย  บัวสาม 

 ๕ นางสริตา  บัวเขียว 

 ๖ นางโสภาพร  กลํ่าสกุล 

 ๗ นางสาวอัญชนา  พานิช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายปญญา  เทียนนาวา 

 ๒ นายวัฒนา  มหาราช 

 ๓ นางใกลรุง  เกตะวันดี 

 ๔ นางสมใจ  กงเติม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางสาวชญานิศ  ลือวานิช 

 ๒ นางทิพาภรณ  พรภิรมย 

 ๓ นางเอมอร  นาคหลง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเชษฐา  จักรไชย 

 ๒ นายไพศาล  เอกะกุล 

 ๓ นายยงยุทธ  สุยอย 

 ๔ นายจําเนียร  พลหาญ 

 ๕ นายวิจิตร  เชาววันกลาง 

 ๖ นายวิชัย  ใจสบาย 

 ๗ นายสมพร  ชุบสุวรรณ 

 ๘ นายอนุวัต  ชัยเกียรติธรรม 

 ๙ นางเนตรชนก  จันทรสวาง 



 หนา   ๗๖  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายนัทที  ขจรกิตติยา 

 ๒ นายอับดุลนาเซร  ฮายีสาเมาะ 

 ๓ นางจรุณี  เกาเอี้ยน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางกัญภร  เอี่ยมพญา  ๒ นางวันทนีย  บางเสน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางสาวอรสา  ออนถาวร  ๒ นางอัจฉรา  บุญโรจน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายจตุพร  จันทรมา 

 ๒ นายจตุรภัทร  วงศสิริสถาพร 

 ๓ นายปริเยศ  สิทธิสรวง 

 ๔ นายสมศักดิ์  ศรีสวการย 

 ๕ นายอภิรักษ  ชัยเสนา 

 ๖ นางสาวตองตา  จรูญศรีวัฒนา 

 ๗ นางสาวนิตยา  เตวา 

 ๘ นางสาวศิริกร  อิ่นคํา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายศักดิ์ชาย  พวงจันทร 

 ๒ นายสุรจิตร  พระเมือง 

 ๓ นายสุรศักดิ์  ตานอย 

 ๔ นางผการัตน  พินิจวัฒน 

 ๕ นางสาวพรสวรรค  ศิริกัญจนาภรณ 

 



 หนา   ๗๗  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชปูถมัภ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายวิวัฒน  คลังวิจิตร 

 ๒ นายสุพจน  ทรายเเกว 

 ๓ นางสาวฐิติพร  พิชญกุล 

 ๔ นางนฤมล  ธนานันต 

 ๕ นางสาวมนัญญา  คําวชิระพิทักษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นายอดุมพันธุ  พิชญประเสริฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเกษม  บุตรดี 

 ๒ นายจรูญ  ขาวสีจาน 

 ๓ นายชาคริต  ชาญชิตปรีชา 

 ๔ นายไชยา  ภาวะบุตร 

 ๕ นายธวัชชัย  ไพใหล 

 ๖ นายสมบัติ  บุญกอง 

 ๗ นายสราวุฒิ  บุญเกิดรัมย 

 ๘ นางกาญจนา  จันทะดวง 

 ๙ นางสาวกาญจนา  วงษสวัสดิ์ 

 ๑๐ นางเกษร  ขาวสีจาน 

 ๑๑ นางสาวทิศากร  ศิริพันธุเมือง 

 ๑๒ นางนันทิยา  ผิวงาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายสมศักดิ์  แกวพลอย 

 ๒ นายอดุลย  หวังจิ 

 ๓ นางทัศนา  ศิริโชติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายโกมล  ไพศาล 

 ๒ นายนิพนธ  ศศิธรเสาวภา 

 ๓ นายบัณฑิต  ผังนิรันดร 

 ๔ นายวีระ  โชติธรรมาภรณ 



 หนา   ๗๘  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕ นายสมเดช  รุงศรีสวัสดิ์ 

 ๖ นายสุรสิทธิ์  วิทยารัฐ 

 ๗ นางสาวกัลยณัฏฐ  กุหลาบเพ็ชรทอง 

 ๘ นางจันทนา  กาญจนกมล 

 ๙ นางสาววนิดา  สุวรรณนิพนธ 

 ๑๐ นางสาวสุวรีย  ยอดฉิม 

 ๑๑ นางสาวอมรา  อิทธิพงษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายศักดา  ศิริพันธุ 

 ๒ วาที่รอยตรี สิริสวัสช  ทองกานเหลือง 

 ๓ นางอุบลรัตน  ศิริพันธุ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายนิติพัฒน  พัฒนฉัตรชัย  ๒ นายวสันตชัย  กากแกว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายธนวัฒน  จารุภัทรศิริพงษ 

 ๒ วาที่รอยตรี ปญญา  คามีศักดิ์ 

 ๓ นายสมคิด  ดวงจักร 

 ๔ นางชุติรัตน  เจริญสุข 

 ๕ นางณฐพรภัทร  อินทรศิริพงษ 

 ๖ นางสาวธาราพร  ไชยศรี 

 ๗ นางสาวรักตวรรณ  ศิริถาพร 

 ๘ นางสาวลําใย  มีเสนห 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกริช  สมกันธา 

 ๒ นายเขมณัฐ  ภูกองไชย 

 ๓ นายชาติชาย  มวงปฐม 

 ๔ นายโชคชัย  เดชรอด 

 ๕ นายทรงกฎ  อุตรา 

 ๖ นายนวภัทร  นวกะคาม 

 ๗ นายศิริ  ดวงพร 

 ๘ นายสังคม  ศุภรัตนกุล 



 หนา   ๗๙  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙ นายสุทธิพงศ  เปรื่องคา 

 ๑๐ นายสุวิทย  นามมหาจักร 

 ๑๑ นางสาวจุฬามาศ  จันทรศรีสุคต 

 ๑๒ นางพัฒนาภรณ  ชัยประเสริฐ 

 ๑๓ นางสาวยุพาลัย  ทองธิราช 

 ๑๔ นางวิลาวัณย  ฉิมมะลี 

 ๑๕ นางอัจฉรา  จินวงษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายธนัตถา  กรพิทักษ  ๒ นางสาวพิมผกา  ธรรมสิทธิ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธาน ี

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายประกิต  สมัครคา 

 ๒ นายเผาไทย  วงศเหลา 

 ๓ นางประนอม  คําผา 

 ๔ นางวยุภา  สุขอูด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายพรสวัสดิ์  ผดุง 

 ๒ นายจิตรกร  ผดุง 

 ๓ นายประวัติ  เลิศจันทรางกูร 

 ๔ นายปราโมทย  อนันตวราพงษ 

 ๕ นายภูริวัตร  คัมภีรภาพพัฒน 

 ๖ นายมนตรี  ทวาโรจน 

 ๗ นายวิเชียร  หทัยรัตนศิริ 

 ๘ นายสวัสดิ์  ศรีเมืองธน 

 ๙ นายสวาง  ฉันทวิทย 

 ๑๐ นายองอาจ  โอโลม 

 ๑๑ นางกรกมล  ศรีเดือนดาว 

 ๑๒ นางสาวกัลยา  วรรณโภคา 

 ๑๓ นางกาญจนา  ชินสําราญ 

 ๑๔ นางจุฬาลักษณ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

 ๑๕ นางณัฐธญาณ  ศรีสุวอ 

 ๑๖ นางนรีรัตน  สรอยศรี 

 ๑๗ นางสาวบุญญาภา  แจงสี 

 ๑๘ นางสาวรุงทิวา  เสารสิงห 

 ๑๙ นางรุจิภาส  โพธิ์ทองแสงอรุณ 

 ๒๐ นางวินิทร  สอนพรินทร 

 ๒๑ นางอาภัสรา  แสงนาค 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายสูศึก  ศิลปจารุ 

 ๒ นายคมกฤช  กิตติพร 

 ๓ นายฉัตรชาย  ศุภจารีรักษ 

 ๔ นายเฉลย  คงปรีพันธุ 

 ๕ นายชาติชาย  ไชยชวย 

 ๖ นายวิทวัส  สิทธิกูล 

 ๗ นายศรีศักดิ์  เย็นมะโนช 

 ๘ นายศักดา  กล่ินสุคนธ 

 ๙ นายสมชาย  พุยศิริ 

 ๑๐ นายสุรินทร  สุทธิประภา 

 ๑๑ นางคมเดือน  โพธิสุวรรณ 

 ๑๒ นางสาวชงโค  แซตั้ง 

 ๑๓ นางผานิตย  ถิรพลงาม 

 ๑๔ นางสาวพรจิต  พีระพัฒนกุล 

 ๑๕ นางสาวพรสิณี  ดาราพงษ 

 ๑๖ นางสาววรรณา  อาจณรงค 

 ๑๗ นางวรัญญา  โนนมวง 

 ๑๘ นางสาวสายใจ  จริยาเอกภาส 

 ๑๙ นางสุปราณี  เลาหกิติกูล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายไชยยันต  ไชยยะ 

 ๒ นายบุญเรือง  สมประจบ 

 ๓ นายพุทธพล  ทองอินทรดํา 

 ๔ นายวชิระ  แสงรัศมี 

 ๕ นายศิริชัย  ตอสกุล 

 ๖ นายศิวกร  อางทอง 

 ๗ นายศุภวิทย  ลวณะสกล 

 ๘ นายสุจินต  เพ่ิมพูล 

 ๙ วาที่รอยตรี สุทธิพร  บุญสง 

 ๑๐ นายสุวัตร  ปทมวรคุณ 

 ๑๑ นายอรุณ  ศรีจันทร 

 ๑๒ นางสาวกฤติยา  รางสม 

 ๑๓ นางจันทรเพ็ญ  ชัยมงคล 

 ๑๔ นางสาวจารุวรรณ  สุริยวรรณ 

 ๑๕ นางสาวใจภักดิ์  บุรพเจตนา 

 ๑๖ นางสาวดารณี  พิมพชางทอง 

 ๑๗ นางสาวนวรัตน  นิลดับแกว 

 ๑๘ นางพนิดา  ตันสิน 

 ๑๙ นางวัฒนา  พันธลําเจียก 

 ๒๐ นางสาววารุณี  อริยวิริยะนันท 

 ๒๑ นางสิริลักษณ  หาญวัฒนานุกุล 

 ๒๒ นางสุกาญจน  รัตนเลิศนุสรณ 
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 ๒๓ นางสาวสุขเนตร  บุญนวม 

 ๒๔ นางอภิญญา  พุกสุขสกุล 

 ๒๕ นางอัญชลี  ตั้งจิตนบ 

 ๒๖ นางสาวอัญชลี  สวาสดิ์ธรรม 

 ๒๗ นางสาวอาภัสรา  กวีวังโส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกิจจา  ลักษณอํานวยพร 

 ๒ นายพิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ 

 ๓ นายภาคิณ  อังศุณิศ 

 ๔ นายวัลลภ  ภูผา 

 ๕ นางสาวจงดี  แมนเหมือน 

 ๖ นางสาวทรงสิริ  วิชิรานนท 

 ๗ นางทัศนีย  โพธิสรณ 

 ๘ นางนงลักษณ  ทองนาค 

 ๙ นางนพมณี  ฤทธิกุลสิทธิชัย 

 ๑๐ นางสาวพรประภา  แสงสินเจริญชัย 

 ๑๑ นางสาวเพชราภรณ  เพ็ชรแกว 

 ๑๒ นางภัทราวรรณ  แกวผดุง 

 ๑๓ นางลักขณา  จาตกานนท 

 ๑๔ นางวรรณภา  หวังนิพพานโต 

 ๑๕ นางศศพร  มุงวิชา 

 ๑๖ นางสมสมร  พรพรรณพิพัฒน 

 ๑๗ นางสิริรัตน  วงษสําราญ 

 ๑๘ นางสุกัญญา  พิสิฐอมรชัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายพิพิษณ  สิทธิศักดิ์ 

 ๒ นายสมพร  สุขะ 

 ๓ นายสาโรจน  ดํารงศีล 

 ๔ นางสาวตรึงตา  แหลมสมุทร 

 ๕ นางนภาพร  นาคทิม 

 ๖ นางนิลุบล  ขอรวมเดช 

 ๗ นางพรทิพย  บุญทรง 

 ๘ นางสาวพัศนีย  นันตา 

 ๙ นางวรรณรี  ปานศิริ 

 ๑๐ นางสาวสุภาภร  ภิญโญฉัตรจินดา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายจรูญ  สินทวีวรกุล 

 ๒ วาที่รอยตรี ดิเรก  มณีวรรณ 

 ๓ นายถาวร  ฝนชมภู 

 ๔ นายนเรศ  อินตะวงค 
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 ๕ นายวัชรินทร  สิทธิเจริญ 

 ๖ นายวีระพรรณ  จันทรเหลือง 

 ๗ นายสมศักดิ์  วรรณชัย 

 ๘ นายสิทธากร  พลาอาด 

 ๙ นางกรรณิการ  ฤทธิ์ขุน 

 ๑๐ นางสาวกัญฐณา  ดิษฐแกว 

 ๑๑ นางเฉลิมศรี  สันติธรางกูร 

 ๑๒ นางณิฐิมา  เฉลิมแสน 

 ๑๓ นางสาวเพ็ญศรี  จุลกาญจน 

 ๑๔ นางสาวมาลา  เทพมณี 

 ๑๕ นางสาวมาลี  ตั้งระเบียบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายจรัญ  ไชยศร 

 ๒ นายจํารูญ  สมบูรณ 

 ๓ นายถนัด  รัตนานุพงศ 

 ๔ นายธรรมศักดิ์  พุทธกาล 

 ๕ นายสุรสิทธิ์  ระวังวงศ 

 ๖ นางทิพาวรรณ  ทองเจือ 

 ๗ นางนงเยาว  อินทสโร 

 ๘ นางพัชราภรณ  วาณิชยปกรณ 

 ๙ นางสาวศิริวัลย  พฤฒิวิลัย 

 ๑๐ นางสุชาดา  ศรีเชื้อ 

 ๑๑ นางสุภามาส  อินทฤทธิ์ 

 ๑๒ นางอุษา  ศรีเจริญ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ วาที่รอยตรี เชน  รอดศิริ 

 ๒ นายณรงคชัย  วิวัฒนาชาง 

 ๓ นายดนุพล  คําปญญา 

 ๔ นายประมุข  อุณหเลขกะ 

 ๕ นายพัฒนพงศ  วรรณวิไล 

 ๖ นายศักดา  กาศพรอม 

 ๗ นายสุวัชร  ภัทรกุลพงษ 

 ๘ นางชลลดา  ทวีคูณ 

 ๙ นางพรพิมล  พฤกษประมูล 

 ๑๐ นางรัตนา  ปติฤทธิ ์

 ๑๑ นางราตรี  เอี่ยมประดิษฐ 

 ๑๒ นางสมใจ  บุญสรรค 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายประเสริฐ  เผ่ือนหมื่นไวย 

 ๒ นายพันธพงศ  อภิชาตกุล 

 ๓ นายมนูญ  เทพกิจอารีกุล 

 ๔ นายมานิตย  จรูญธรรม 

 ๕ นายสําเนาว  เสาวกูล 

 ๖ นายสี  แสงอินทร 

 ๗ นายสุชาติ  วรรณขาว 

 ๘ นางกฤติมา  เสาวกูล 

 ๙ นางจรูญรัตน  รัตนากร 

 ๑๐ นางพวงผกา  วรรธนะปกรณ 

 ๑๑ นางสาวศิริลักษณ  จันทรสวาง 

 ๑๒ นางสมใจ  บุญหมื่นไวย 

 ๑๓ นางสมศรี  ผลประพฤติ 

 ๑๔ นางอภิญญา  คิดการ 

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาต ิ

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นายรวิน  ระววิงศ 

สถาบนัวิทยาลัยชมุชน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายสุชิน  นาคเงิน  ๒ นางสาวจันทรลดา  ย้ิมรุงเรือง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นายคมสัน  จํารญูพงษ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายชาตรี  บุญนาค 

 ๒ พันจาเอก ประเสริฐ  มาลัย 

 ๓ นายสุชาติ  เจริญศรี 

 ๔ นางสาวนฤมล  สงวนวงศ 
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ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นายวสันต  พรหมศริิรตัน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายชลธิศักดิ์  ชาวปากน้ํา 

 ๒ นายทรงวุฒิ  เดชวิชิตชัย 

 ๓ นายนิทัศน  ปญโญ 

 ๔ นายศักดิ์ชาย  เพ็งอารีย 

 ๕ นายสมิท  ธรรมเชื้อ 

 ๖ นายอานนท  นนทรีย 

 ๗ นายอุดมเกียรติ  เกิดสม 

 ๘ นางสาวกนกรัตน  พงษธัญญะวิริยา 

 ๙ นางสาวกัณฐชา  วิญูวิริยวงศ 

 ๑๐ นางจันทิรา  โยธิการ 

 ๑๑ นางสาวชูศรี  พูลศิริ 

 ๑๒ นางสาวปทุมพร  กรสุทธิโสภณ 

 ๑๓ นางสาวปรียนาฏ  เทียบรัตน 

 ๑๔ นางพิสมัย  นามแดง 

 ๑๕ นางภัทรภร  บุญอาบ 

 ๑๖ นางสาวรัตนา  เสาวนียากร 

 ๑๗ นางวลีพร  นนทิการ 

 ๑๘ นางสาวศรีประไพ  พูลทรัพย 

 ๑๙ นางสาวศิริวรรณ  เครือเล็ก 

 ๒๐ นางสาวเสาวนิต  ทับทิมจรูญ 

กรมการขาว 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายขจร  โนวัฒน 

 ๒ นายคารมย  ขุนหลา 

 ๓ นายจามีกร  ศรีสุมล 

 ๔ นายเชิงชาย  โตสุวรรณ 

 ๕ นายไชยรัตน  เพ็ชรชลานุวัฒน 

 ๖ นายธนนพพล  สถิตยสุวรรณ 

 ๗ นายพนม  แผลงฤทธิ์ 

 ๘ นายไพรัตน  รูปคม 

 ๙ นายวาณิชย  คะสีทอง 

 ๑๐ นายวิฑูรย  ไทยถาวร 

 ๑๑ นายสํารวย  เฉลยบุญ 

 ๑๒ นายสําเร็จ  สุนทรา 

 ๑๓ นายอรชุณร  สารพินิจ 

 ๑๔ นายโอภาส  วรวาท 

 ๑๕ นายโอภาส  สารสิทธิ์ 

 ๑๖ นางสาวผุสดี  บุญชัย 

 ๑๗ นางสาวเมตตา  คชสําโรง 

 ๑๘ นางสาวรสคนธ  แกวสะอาด 

 ๑๙ นางสาวรัตนชนก  จันทรขาว 

 ๒๐ นางสาวสุภาพร  จันทรบัวทอง 
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กรมชลประทาน 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายไชยงค  จงอาสาชาติ  ๒ นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นายชีวนิ  อินทรานุกูล 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกฤชชัย  โชติมูล 

 ๒ นายกฤษณะ  มงคลหัตถี 

 ๓ นายกัมปนาท  ขวัญศิริกุล 

 ๔ นายการุณ  หาดสมบัติ 

 ๕ นายกิตติ์ชญชาต  เสมคํา 

 ๖ นายคํารณ  เตียตระกูล 

 ๗ นายจรัล  ลอมอิ่ม 

 ๘ นายจรูญ  เอื้ออารียวงศ 

 ๙ นายจํานงค  ธรรมสอน 

 ๑๐ นายจิตะพล  รอดพลอย 

 ๑๑ นายจิรศักดิ์  มงคลสวัสดิ์ 

 ๑๒ นายเจษฎา  โทศิริกุล 

 ๑๓ นายชนะ  เดชฐิติ 

 ๑๔ นายชยุต  ธรรมนิตยกุล 

 ๑๕ นายชลเทพ  ทาตรี 

 ๑๖ นายชานนท  เสือพิทักษ 

 ๑๗ นายชํานาญ  ชูเที่ยง 

 ๑๘ นายชุมพาสน  ชุมอุระ 

 ๑๙ นายชุมลาภ  เตชะเสน 

 ๒๐ นายฐนันดร  สุทธิพิศาล 

 ๒๑ นายณัฐพล  วุฒิจันทร 

 ๒๒ นายณัฐวุฒิ  สรอยประเสริฐ 

 ๒๓ นายทรงพล  สวยสม 

 ๒๔ นายทัตเทพ  เยาวพัฒน 

 ๒๕ นายทินกร  รัตนพัวพันธ 

 ๒๖ นายธนพล  สงวนตระกูล 

 ๒๗ นายธนากร  ตันติกุล 

 ๒๘ นายธนิต  จาภา 

 ๒๙ นายธรรมนูญ  อินทรนุช 

 ๓๐ นายธวัชชัย  บรรเทา 

 ๓๑ นายนพดล  ปยะธรรมธาดา 

 ๓๒ นายนิวัฒน  โชติชื่น 

 ๓๓ นายนิวัตนธนา  เพ็ชรสุขุม 

 ๓๔ นายบุญลือ  แตงสุวรรณ 

 ๓๕ นายบุรีรัตน  วงศบุรี 

 ๓๖ นายประจักษ  อั้นจุกฉุน 



 หนา   ๘๖  
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 ๓๗ นายประพจน  กระโจมแกว 

 ๓๘ นายประเมษ  ชูสิน 

 ๓๙ นายประสาร  สิงหเทพ 

 ๔๐ นายปรัชญา  ปกษี 

 ๔๑ นายปยภัทร  สายเมฆ 

 ๔๒ นายพงศกรณ  กําแหง 

 ๔๓ นายพงศฤทธิ์  ชื่นอารมณ 

 ๔๔ นายพันธุเทพ  โกมารกุล ณ นคร 

 ๔๕ นายพิณญาณ  หลาวทอง 

 ๔๖ นายมงคล  ทองจะโปะ 

 ๔๗ นายมาโนช  ตุมทอง 

 ๔๘ วาที่รอยตรี ยุทธนา  จันทโรภาส 

 ๔๙ นายรติ  กฤษณกรรณ 

 ๕๐ นายรุทร  อินนุพัฒน 

 ๕๑ นายเริงชัย  รักอยู 

 ๕๒ นายวรวุฒิ  เนียมนอย 

 ๕๓ นายวศิน  ลีลาชินาเวศ 

 ๕๔ นายวัชราคม  พรสรณคมน 

 ๕๕ นายวิกรม  เปรมะสุต 

 ๕๖ นายวิเชียร  เหลืองออน 

 ๕๗ นายศราวุฒิ  ไวทยะวิญู 

 ๕๘ นายศราวุธ  โลหะโชติ 

 ๕๙ นายศิริพงศ  แดงสวัสดิ์ 

 ๖๐ นายศุภกิจ  วงศแกว 

 ๖๑ นายเศกสรรค  ชูทับทิม 

 ๖๒ นายเศกสิทธิ์  โพธิ์ชัย 

 ๖๓ นายเศรษฐพงศ  ภิงคารวัฒน 

 ๖๔ นายสงกรานต  ชลอศรีทอง 

 ๖๕ นายสมคิด  สะเภาคํา 

 ๖๖ นายสมคิด  หลาสกุล 

 ๖๗ นายสมบัติ  สาลีพัฒนา 

 ๖๘ จาเอก สมบุญ  ศรีเมือง 

 ๖๙ นายสมศักดิ์  ทาบโลกา 

 ๗๐ นายสมศักดิ์  ธิมา 

 ๗๑ นายสมศักดิ์  อุดมศิลป 

 ๗๒ นายสยาม  อิ่มเจริญ 

 ๗๓ นายสวัสดิ์  นาคสุทธิ์ 

 ๗๔ นายสัณฐิต  พีรานนท 

 ๗๕ นายสิทธิชัย  ดาราศร 

 ๗๖ นายสิทธิชัย  มานะเจริญสุข 

 ๗๗ นายสิริพล  รักษนาเวศ 

 ๗๘ นายสุชาติ  อินทรปรุง 

 ๗๙ นายสุภฤกษ  เหรียญบุบผา 

 ๘๐ นายสุรชัย  นํานาผล 

 ๘๑ นายสุรินทร  ทรัพยสกุล 

 ๘๒ นายสุวรรณ  กอเจริญรัตน 

 ๘๓ นายเสกโสม  เสริมศรี 

 ๘๔ นายเสริมศักดิ์  มินพิมาย 

 ๘๕ นายโสภัญญ  ศรีสวางวรกุล 

 ๘๖ นายอภิชาติ  เมฆอัคฆกรณ 
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 ๘๗ นายอัฏฐวิชย  นาควัชระ 

 ๘๘ นายอาทร  สุทธิกาญจน 

 ๘๙ นายอานนท  ย้ิมแกว 

 ๙๐ วาที่รอยตรี อํานวย  ชีวะพฤกษ 

 ๙๑ นายอํานาจ  ชูวงษ 

 ๙๒ นายอุทัยวุฒิ  ชํานาญแกว 

 ๙๓ นางสาวกนกพร  บูชาบุญ 

 ๙๔ นางกรองจิตต  เปล่ียนสมัย 

 ๙๕ นางจันทรฉาย  ดอกเต็งกลาง 

 ๙๖ นางจันทรา  งาเนียม 

 ๙๗ นางจันทิมา  ชูนุช 

 ๙๘ นางสาวจุฑาภรณ  จุลละนันทน 

 ๙๙ นางสาวเจียมจิตร  ขวัญแกว 

 ๑๐๐ นางสาวชญานันท  วีระชิงไชย 

 ๑๐๑ นางฐิตาภา  ทุมวงษา 

 ๑๐๒ นางดรรชณี  เฉยเพ็ชร 

 ๑๐๓ นางนภกร  หอมเกษร 

 ๑๐๔ นางนวพร  ครามอวม 

 ๑๐๕ นางบังอร  จันทรโณทัย 

 ๑๐๖ นางบุศรินทร  โตโพธิ์ไทย 

 ๑๐๗ นางสาวผจงจิตต  ศรีสุข 

 ๑๐๘ นางภนิดารัสมิ์  เกษสุขสมวงษ 

 ๑๐๙ นางสาวลัดดา  วรการพินิจ 

 ๑๑๐ นางสาววรรณี  กิจไพบูลยพันธ 

 ๑๑๑ นางสาวศรีสุกัลยา  ปาโล 

 ๑๑๒ นางสาวศุภรดา  หาญวิทยสกุล 

 ๑๑๓ นางสาวสกุนตลา  สุขพานิช 

 ๑๑๔ นางสมศรี  ธรรมอาชีพ 

 ๑๑๕ นางสะอาด  เที่ยงทัศน 

 ๑๑๖ นางสายใจ  คลายขยาย 

 ๑๑๗ นางสาวสุชาดา  จิตตอารียเทพ 

 ๑๑๘ นางสุปรานี  ภาวะโสภณ 

 ๑๑๙ นางสาวสุภาพร  คุมดวง 

 ๑๒๐ นางอนงค  ทรงจิตต 

 ๑๒๑ นางสาวอรุณี  ศรีติมงคล 

 ๑๒๒ นางสาวอัจฉรา  ชุมวงศ 

 ๑๒๓ นางสาวอัมภรณ  เจริญพงษสกุล 

 ๑๒๔ นางอาทิตยา  ศรีทองแท 

 ๑๒๕ นางอุไรวรรณ  ขักขะโร 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางกฤติยา  นาคบรรพ 

 ๒ นางสาวจรัสศรี  แกวเกาะสะบา 

 ๓ นางชนนิกานต  พันธจักร 

 ๔ นางสาวฐิตินันท  เหมือนพะวงศ 

 ๕ นางปราณี  เย็นบํารุง 

 ๖ นางปนแกว  เผือกมณี 

 ๗ นางสมสมร  รอดกุล 

 ๘ นางสาวเอื้ออารีย  จิตตตรง 
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กรมประมง 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายนฤพล  สุขุมาสวิน 

 ๒ นายบุญสง  ศรีเจริญธรรม 

 ๓ นายประพันธ  ลีปายะคุณ 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นายคมน  ศิลปาจารย 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกมลพันธ  อวัยวานนท 

 ๒ นายกอบศักดิ์  เกตุเหมือน 

 ๓ นายกําธน  สุอรุณ 

 ๔ นายณัฐพงค  วรรณพัฒน 

 ๕ นายทัศพล  กระจางดารา 

 ๖ นายธีรพงศ  ไกรนรา 

 ๗ เรือโท นพดล  จันทรมณี 

 ๘ นายนรินทร  มีวงศ 

 ๙ นายนิพนธ  อุปการัตน 

 ๑๐ นายบุญหลาย  กุลนารัตน 

 ๑๑ นายประดิษฐ  เพ็ชรจรูญ 

 ๑๒ นายประดิษฐ  ศรีภัทรประสิทธิ์ 

 ๑๓ นายประวิทย  ขําราย 

 ๑๔ นายประสิทธิ์  คงพรปรารถนา 

 ๑๕ นายไภทูล  ผิวขาว 

 ๑๖ วาที่รอยตรี สมนึก  คงทรัตน 

 ๑๗ นายสมบุญ  ธัญญาผล 

 ๑๘ นายสมพงศ  ทองใส 

 ๑๙ นายสุชาติ  พิลาเดช 

 ๒๐ นายสุทัศน  เผือกจีน 

 ๒๑ นายสุนิติ  จิรวงศสวัสดิ์ 

 ๒๒ นายสุพรม  พวงอินทร 

 ๒๓ นายสุพัตร  ศรีพัฒน 

 ๒๔ นายอรรถพล  โลกิตสถาพร 

 ๒๕ นายอาคม  ชุมธิ 

 ๒๖ นายอํานวย  คงพรหม 

 ๒๗ นางสาวจินตนา  ดํารงไตรภพ 

 ๒๘ นางสาวจินตนา  โตธนะโภคา 

 ๒๙ นางฉวีวรรณ  สุขมงคลรัตน 

 ๓๐ นางฐิติพร  หลาวประเสริฐ 

 ๓๑ นางสาวมณฑิรา  ถาวรยุติการต 

 ๓๒ นางสาวมนทกานติ  ทามติ้น 

 ๓๓ นางยูอี้  เกตเพชร 

 ๓๔ นางสาวรัตนาวลี  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๕ นางสาวสัมพันธ  ปานจรัตน 

 ๓๖ นางสุจิตรา  วรรณพัฒน 

 ๓๗ นางสุภานอย  ทรัพยสินเสริม 



 หนา   ๘๙  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

กรมปศุสัตว 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายนัทธเวโรจน  บูชาพัฒน 

 ๒ นายบรรจง  จงรักษวัฒนา 

 ๓ นายพงศพัฒน  ขัตพันธุ 

 ๔ นายไพโรจน  ธํารงโอภาส 

 ๕ นายเศรษฐเกียรติ  กระจางวงษ 

 ๖ นายอนุชา  ศานติวิจัย 

 ๗ นายเอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ 

 ๘ นางศรีสมัย  โชติวนิช 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายจตุรงค  จริยะนรวิชช 

 ๒ นายจรูญโรจน  จันทรศิริ 

 ๓ นายประสิทธิ์  ชัยทวีทรัพย 

 ๔ นายปรีชา  บัวทองจันทร 

 ๕ นายสมเกียรติ  เพชรวาณิชกุล 

 ๖ นายสุฤทธิ์  ชัชวาลกิจ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกฤติพิพัฒน  รัตนนาวินกุล 

 ๒ นายไกรแกว  คําดี 

 ๓ นายจักรภพ  จันทรสะอาด 

 ๔ นายฉัตรชนก  เจริญเชื้อ 

 ๕ นายเชิงชาญ  พ่ึงเจียม 

 ๖ นายไชยวัฒน  ภิญโญเทพประทาน 

 ๗ นายณธกร  ทองจีน 

 ๘ นายดนัย  คําขวัญ 

 ๙ นายทวีศิลป  จีนดวง 

 ๑๐ นายธีระ  จันทรแกว 

 ๑๑ นายนรภัทร  ออนคลาย 

 ๑๒ นายบุญจันทร  ทูลมณี 

 ๑๓ นายบุญรอด  พัฒนไพศาล 

 ๑๔ นายบุญฤทธิ์  ทองสม 

 ๑๕ นายบุญศักดิ์  เกลียวกมลทัต 

 ๑๖ นายประกิจ  ศรีใสย 

 ๑๗ นายพรชัย  บุญรุง 

 ๑๘ นายพิชัย  วัฒนาวานิชกูล 

 ๑๙ นายพิพรรธพงศ  พูดเพราะ 

 ๒๐ นายไพบูลย  ศรีสิทธิยานนท 

 ๒๑ นายภิเษก  โรจนวิภาต 

 ๒๒ นายมนัส  เทพรักษ 

 ๒๓ นายย่ิงสัญ  สุระเสียง 

 ๒๔ นายรติศักดิ์  แซฉั่ว 

 ๒๕ นายรมพฤกษ  อุดล 

 ๒๖ นายวรพงษ  ศรีวิไลฤทธิ์ 
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 ๒๗ นายวสันต  ตรีโรจนถาวร 

 ๒๘ นายวินัย  จะแรบรัมย 

 ๒๙ นายวีรพงษ  ธนพงศธรรม 

 ๓๐ นายวีระสันติ  ประทุมพล 

 ๓๑ นายสมชาย  สังกะเพศ 

 ๓๒ นายสมพร  โชคเจริญ 

 ๓๓ นายสหวัชร  อึ้งวนิชบรรณ 

 ๓๔ นายสามารถ  ออนสองชั้น 

 ๓๕ นายสาโรจน  จิตตกาญจน 

 ๓๖ นายสุกฤติวามเลศ  ไชยรัตน 

 ๓๗ นายสุชาติ  มูลสวัสดิ์ 

 ๓๘ นายสุริพล  มาบุญชวย 

 ๓๙ นายสุริยะ  กาวงษกลาง 

 ๔๐ นายแสงชัย  ธิติชาญกมล 

 ๔๑ นายอนันต  ทาวเพชร 

 ๔๒ นายอนุรักษ  ถาบุตร 

 ๔๓ นายอภิชัย  โพธิ์เจริญ 

 ๔๔ นายอรุณ  จันทรกระจาง 

 ๔๕ นายโอภาส  วงศนิติพัฒน 

 ๔๖ นางนราพร  เกิดวัดเกาะ 

 ๔๗ นางนิตยา  เมตตา 

 ๔๘ นางเพชรรัตน  เปยมสุขศานต 

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายประสพ  พรหมมา  ๒ นางสาวเสาวนีย  แกวสุข 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายถาวร  มีชัย  ๒ นายศรจิตร  ศรีณรงค 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายชาญ  คําใส 

 ๒ นายธนากร  นาเชียงใต 

 ๓ นายนครินทร  ชมภู 

 ๔ นายบุญชวย  ชวยระดม 

 ๕ นายบุญสง  ชื่นตา 

 ๖ นายประสิทธิ์  สงนุย 

 ๗ นายพันมหา  ทองบอ 

 ๘ นายอัธยะ  พินจงสกุลดิษฐ 

 ๙ นางกรียาภรณ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

 ๑๐ นางแฉลม  พริ้มจรัส 
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 ๑๑ นางสาวนงนภัส  ประสิทธิ์วัฒนชัย 

 ๑๒ นางนงนุช  ศรีพุม 

 ๑๓ นางนิสา  มีแสง 

 ๑๔ นางสาววันเพ็ญ  วิริยะกิจนทีกุล 

 ๑๕ นางสําราญ  แสนศิลา 

 ๑๖ นางสุรีรัตน  อุดมบุณยลักษณ 

 ๑๗ นางสาวหทัยรัตน  พิชัยณรงค 

กรมวิชาการเกษตร 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางสาวอรสา  จุลสุคนธ 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายนิสิต  ศิวกุล  ๒ นางสุภัทรา  เลิศวัฒนาเกียรติ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษณ  ลินวัฒนา 

 ๒ นายกองกษิต  สุวรรณวิหค 

 ๓ นายกิตติภพ  วายุภาพ 

 ๔ นายเกรียงไกร  สุภโตษะ 

 ๕ นายไกรสิงห  ชูดี 

 ๖ นายตราครุฑ  ศิลาสุวรรณ 

 ๗ นายปรัชญา  หลาบรรเทา 

 ๘ นายปราสาททอง  พรหมเกิด 

 ๙ นายสมยศ  ชูกําเนิด 

 ๑๐ นายสุชาติ  คําออน 

 ๑๑ นายอํานาจ  จันทรกล่ิน 

 ๑๒ นางกัญญาภรณ  พิพิธแสงจันทร 

 ๑๓ นางจิราพรรณ  ทองหยอด 

 ๑๔ นางสาวจิราภา  เมืองคลาย 

 ๑๕ นางสาวฉันทนา  คงนคร 

 ๑๖ นางสาวดวงเดือน  ศรีโพทา 

 ๑๗ นางสาวธิดากุญ  แสนอุดม 

 ๑๘ นางสาวบุษราคัม  อุดมศักดิ์ 

 ๑๙ นางเบ็ญจวรรณ  จํารูญพงษ 

 ๒๐ นางสาวเบ็ญจวรรณ  โพธิ์สุข 

 ๒๑ นางปยรัตน  ธรรมกิจวัฒน 

 ๒๒ นางสาวพชรเกศ  จิรสุรัศมิ์ 

 ๒๓ นางพรศุลี  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๒๔ นางเพ็ญจันทร  สุทธานุกูล 

 ๒๕ นางเพ็ญทิพา  ศิริวัฒน 

 ๒๖ นางมารกาเร็ต  เดอลาครูชหรืออยูวัฒนา 

 ๒๗ นางลาภิสรา  วงศแกว 

 ๒๘ นางวรัญญา  มาลี 
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 ๒๙ นางวันทนา  เลิศศิริวรกุล 

 ๓๐ นางศรีเวียง  มีพริ้ง 

 ๓๑ นางสาวศิริพร  วรกุลดํารงชัย 

 ๓๒ นางสนิทพิมพ  สิมมาทัน 

 ๓๓ นางสุรีย  ทองแกว 

 ๓๔ นางอัญชลี  หงสะมัต 

กรมสงเสริมการเกษตร 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายชาลี  สิตบุศย 

 ๒ นายไพฑูรย  รื่นสุข 

 ๓ นายมนตรี  เชื้อใจ 

 ๔ นางกุลฤดี  พัฒนะอิ่ม 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษฎา  ฉิมอินทร 

 ๒ นายกําจร  อยูเจริญกิจ 

 ๓ นายกิตติพงษ  งามจริง 

 ๔ นายกิตติศักดิ์  วิมลสุข 

 ๕ นายโกมุท  ใจเย็น 

 ๖ นายขจรศักดิ์ชนัน  จิตภิลัย 

 ๗ นายคํานึง  สุขแกว 

 ๘ นายคําปลิว  จันทรประทักษ 

 ๙ นายคําภีร  เชิมชัยภูมิ 

 ๑๐ นายคํารณ  คํามีมูล 

 ๑๑ นายจรัญ  จุลพันธ 

 ๑๒ นายจรูญ  ภักดีโชติ 

 ๑๓ นายจําเดิม  ทองคํา 

 ๑๔ นายจิตกรวัฒน  สาแกว 

 ๑๕ นายเจริญ  พัดบัว 

 ๑๖ นายชยุต  เลียนกาญจนากร 

 ๑๗ นายชยุทกฤดิ  นนทแกว 

 ๑๘ นายชัด  ขําเอี่ยม 

 ๑๙ นายชัยชิด  สรอยจิตต 

 ๒๐ นายชัยเดช  วงศประสาร 

 ๒๑ นายชัยพร  นุภักดิ์ 

 ๒๒ วาที่รอยตรี ชัยศรี  ไชยมณี 

 ๒๓ นายชาญศักดิ์  ขจรบุญ 

 ๒๔ นายชาติชาย  ศรีษะนอก 

 ๒๕ นายชํานาญ  นุนดํา 

 ๒๖ นายฌัญชานนท  เมืองมา 

 ๒๗ นายณรงค  ไชยลาภ 

 ๒๘ นายณรงค  สําแดงเดช 

 ๒๙ นายถนัด  เกิดงาม 

 ๓๐ นายถาวร  แกวขาว 

 ๓๑ นายถาวร  ศรีประจันทร 

 ๓๒ นายถิรพุทธิ์  คานทอง 
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 ๓๓ นายทวีศักดิ์  โสรเนตร 

 ๓๔ นายทัศนะ  คูณค้ํา 

 ๓๕ นายธงชัย  มากสกุล 

 ๓๖ นายธงฤทธิ์  จําศักดิ์ 

 ๓๗ นายธนโชติ  หอมแยม 

 ๓๘ นายธนุต  ดีอินทร 

 ๓๙ นายธวัชชัย  สมตุย 

 ๔๐ นายธานินทร  ชัชวัชวิมล 

 ๔๑ นายธีรพัชร  คุมกลํ่า 

 ๔๒ นายธีระพงศ  ฤทธิโชติ 

 ๔๓ นายธีระศักดิ์  เนียมสุวรรณ 

 ๔๔ นายนพดล  ผุดผอง 

 ๔๕ นายนภดล  วิทยาภรณ 

 ๔๖ นายนฤภพ  เข็มเงิน 

 ๔๗ นายนันทวัฒน  เกตุรักษ 

 ๔๘ นายนําชัย  พนชั่ว 

 ๔๙ นายนิทัศน  สุขเกษม 

 ๕๐ นายนิพนธ  แรมวิโรจน 

 ๕๑ นายนิรันดร  ปานเมือง 

 ๕๒ นายเนตร  นักบุญ 

 ๕๓ นายบรรเทิง  เกิดศรี 

 ๕๔ นายบุญประสงค  เบญจผลาพันธ 

 ๕๕ นายบุญยืน  ดําสุทธิ์ 

 ๕๖ นายบุญลือ  คงสูงเนิน 

 ๕๗ นายบุญเลิศ  รอดเจริญ 

 ๕๘ นายปกรณ  สงทอง 

 ๕๙ นายประจบ  เขียดหนู 

 ๖๐ นายประจัญ  ขันพิมล 

 ๖๑ นายประทีป  อยูสุข 

 ๖๒ นายประเมิน  พุทธมาตย 

 ๖๓ นายประวีณ  เขียวขํา 

 ๖๔ นายประสาร  จํานงคนารถ 

 ๖๕ นายประเสริฐ  เพ็ชรศิริ 

 ๖๖ นายปรารภ  คันธวัน 

 ๖๗ นายปรีชา  บํารุงศร ี

 ๖๘ นายปรีชา  สายแสง 

 ๖๙ นายปารเมศ  ทองปรีชา 

 ๗๐ นายพงษศักดิ์  ชินคีรี 

 ๗๑ นายพงษศักดิ์  เริ่มสูงเนิน 

 ๗๒ นายพงษศักดิ์  ลาภา 

 ๗๓ นายพัฒนศักดิ์  พวงสมบัติ 

 ๗๔ นายพิสิษฐ  ยังใหผล 

 ๗๕ นายโพยม  ศรวิชัย 

 ๗๖ นายไพบูลย  ทองปอง 

 ๗๗ นายไพโรจน  จินากุล 

 ๗๘ นายภฤศ  พรแสงพิรุณ 

 ๗๙ นายมานพ  ภูนิคม 

 ๘๐ นายมานะ  กุญชรินทร 

 ๘๑ นายมาโนช  เทียนขาว 

 ๘๒ นายระนอง  เหมทานนท 
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 ๘๓ นายรินท  ศรีพุฒ 

 ๘๔ นายเรืองชัย  มงคลดี 

 ๘๕ นายเรืองพจน  ธารานาถ 

 ๘๖ นายวรกร  เปรื่องคา 

 ๘๗ นายวรชิต  สังขวงษ 

 ๘๘ นายวัฒนศักดิ์  โพธิ์บาย 

 ๘๙ นายวันชัย  กลอมเกล้ียง 

 ๙๐ นายวิจารย  บุษรานนท 

 ๙๑ นายวิจิตร  สิงหกาล 

 ๙๒ นายวิชัย  โคตรโมลี 

 ๙๓ นายวิฑูร  พรหมเพชร 

 ๙๔ นายวินัย  ขยันย่ิง 

 ๙๕ นายวินัย  ชนะภัย 

 ๙๖ นายวินัย  ลักษณะวิลาศ 

 ๙๗ นายวิโรจน  วัฒนวิเชียร 

 ๙๘ นายวิลาศ  จันทศรี 

 ๙๙ นายวีรศักดิ์  บุญเชิญ 

 ๑๐๐ นายวีระ  บัวจันทร 

 ๑๐๑ นายวีระ  สังขทอง 

 ๑๐๒ วาที่รอยตรี วุฒศิษฐ  วงษเนตร 

 ๑๐๓ นายเวียน  ธรรมสอน 

 ๑๐๔ นายศักดิเดชน  แกววิเศษ 

 ๑๐๕ นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีวิชัย 

 ๑๐๖ นายศิริชัย  บารมี 

 ๑๐๗ นายสถาพร  คําวงศปน 

 ๑๐๘ นายสนอง  ศรีประสาร 

 ๑๐๙ นายสมคิด  เฉลิมเกียรติ 

 ๑๑๐ นายสมจิตร  สอนภักดี 

 ๑๑๑ นายสมชาย  ใจปน 

 ๑๑๒ นายสมชาย  เล็งสุวรรณ 

 ๑๑๓ นายสมทรง  บัวงาม 

 ๑๑๔ นายสมบูรณ  บูรณะภักดี 

 ๑๑๕ นายสมปอง  จันทรกุบ 

 ๑๑๖ นายสมศักดิ์  ดอนสิงห 

 ๑๑๗ นายสมศักดิ์  พันธตน 

 ๑๑๘ นายสมศิลป  ลาวพันธ 

 ๑๑๙ นายสมหมาย  ทัศนกิจ 

 ๑๒๐ นายสวัสดิ์  เกื้อสุข 

 ๑๒๑ นายสาธิต  เข็มกําเนิด 

 ๑๒๒ นายสามารถ  ทวีชีพ 

 ๑๒๓ นายสามารถ  พฤกษอุดม 

 ๑๒๔ นายสําลี  พลขันธ 

 ๑๒๕ นายสุชาติ  วงศเณร 

 ๑๒๖ นายสุชาติ  ออนดํา 

 ๑๒๗ นายสุเมศร  แกนจันทร 

 ๑๒๘ นายสุรพล  พูนะกูล 

 ๑๒๙ นายสุรสีห  เรือนทอง 

 ๑๓๐ นายสุรัส  พิลาฤทธิ์ 

 ๑๓๑ นายสุริยา  แกวหยอง 

 ๑๓๒ นายสุวิทย  บุตรชัย 
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 ๑๓๓ นายเสนห  ทองเกล้ียง 

 ๑๓๔ นายอดิศักดิ์  กองหนูเพ็ชร 

 ๑๓๕ นายอนันต  ภูยาธร 

 ๑๓๖ นายอรุณ  เหมือนตา 

 ๑๓๗ นายเอกชัย  สิทธิโชค 

 ๑๓๘ นายเอกพล  กํามา 

 ๑๓๙ นางกฤษณา  คําหวาน 

 ๑๔๐ นางสาวกัญญาภัทร  พันธุภักดี 

 ๑๔๑ นางกัญญาศิริ  นาคสําฤทธิ์ 

 ๑๔๒ นางสาวกัญณฐา  อภินนทธนา 

 ๑๔๓ นางกัลยา  ชาติดี 

 ๑๔๔ นางสาวคมคาย  ผูแส 

 ๑๔๕ นางจันจิรา  สายรอด 

 ๑๔๖ นางจันทกานต  ปราสัยงาม 

 ๑๔๗ นางสาวจันทราพร  ประธาน 

 ๑๔๘ นางแจมจันทร  ลามชาง 

 ๑๔๙ นางใจทิพย  ดานปรีดานันท 

 ๑๕๐ นางฉวีวรรณ  เที่ยงคํา 

 ๑๕๑ นางสาวชิชานา  จันทรปา 

 ๑๕๒ นางณฐวรรณ  บัวแกว 

 ๑๕๓ นางดวงเดือน  ประสาร 

 ๑๕๔ นางทวีวรรณ  ชํานาญอาสา 

 ๑๕๕ นางทวีวรรณ  สุขสมบูรณ 

 ๑๕๖ นางทองใบ  อินวิเชียร 

 ๑๕๗ นางทอนจันทร  วงศพรหม 

 ๑๕๘ นางธมลทัศน  ทัพพระจันทร 

 ๑๕๙ นางเบญจวรรณ  สิทธิตุน 

 ๑๖๐ นางประทุม  สีนากสุก 

 ๑๖๑ นางประทุม  เสนกุล 

 ๑๖๒ นางประเทือง  สุขปน 

 ๑๖๓ นางประหยัด  แกวเอก 

 ๑๖๔ นางปทมา  นามวงษ 

 ๑๖๕ นางพรชนก  ปนรัศมี 

 ๑๖๖ นางพรรณวดี  วิทักษบุตร 

 ๑๖๗ นางพะเยาว  ปทมามาลย 

 ๑๖๘ นางพัชรมณฑ  ศิริเลิศวิมล 

 ๑๖๙ นางพัชรินทร  ประทุมพล 

 ๑๗๐ นางพิชยารัชต  ดิฐภักดีคุณานนท 

 ๑๗๑ นางเพ็ญพิศ  พลทรัพยศิริ 

 ๑๗๒ นางสาวมาลี  ธรรมคําภีร 

 ๑๗๓ นางมาลี  บุญจันทร 

 ๑๗๔ นางยุรี  ศศิรัตน 

 ๑๗๕ นางละมอม  สุนทรชัย 

 ๑๗๖ นางลัดดาวัลย  วัฒโน 

 ๑๗๗ นางลําเยาว  วงศสุขสิน 

 ๑๗๘ นางวชิรา  ไฝเจริญมงคล 

 ๑๗๙ นางสาววลัยพร  ชนกกําชัย 

 ๑๘๐ นางวันเพ็ญ  กลับกลาย 

 ๑๘๑ นางสาววิภาดา  สุภานันท 

 ๑๘๒ นางวิไล  ทองนพ 
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 ๑๘๓ นางศศิญา  เพชรกําเนิด 

 ๑๘๔ นางสมคิด  นุมปราณี 

 ๑๘๕ นางสมพิส  ทองดีนอก 

 ๑๘๖ นางสมมาส  วงษจันทรา 

 ๑๘๗ นางสาวสิริวรรณ  สุวรรณ 

 ๑๘๘ นางสุทธิพร  พรมวิชัย 

 ๑๘๙ นางสาวแสนพลอย  พรมหนองแสน 

 ๑๙๐ นางอมรรัตน  สวางลาภ 

 ๑๙๑ นางอารีย  จักรมานนท 

กรมสงเสริมสหกรณ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกนก  บุญชื่น 

 ๒ นายกรวุฒิ  จิรพงศ 

 ๓ นายจํารัสพงค  สุภาเส 

 ๔ นายเจษฎา  จันทโชติ 

 ๕ นายเฉลิม  นวมนิ่ม 

 ๖ นายชัชวาล  บุญญานุวัตร 

 ๗ นายชํานาญ  อยูโต 

 ๘ นายณัฐพล  แปนนอก 

 ๙ นายธนะวิทย  ชูทอง 

 ๑๐ นายธัชพงศ  บัวนุช 

 ๑๑ นายนพดล  จัตุรัส 

 ๑๒ นายนิรันดร  ออนนุม 

 ๑๓ นายนิรันต  ศรีวิไล 

 ๑๔ นายบรรเจิด  ทองใบ 

 ๑๕ นายประมาณ  พ่ึงอวยผล 

 ๑๖ นายประยูร  กังวล 

 ๑๗ นายประยูร  พะมะ 

 ๑๘ นายปรีชา  ลาภารัตน 

 ๑๙ นายพงษธร  สองสี 

 ๒๐ นายพิชัย  ปานแกว 

 ๒๑ นายพิษณุ  พินรอด 

 ๒๒ นายมานะ  สุบรรณ 

 ๒๓ นายมาลุต  ริตจันทร 

 ๒๔ นายยุทธนา  แกวนอย 

 ๒๕ นายรุงโรจน  สรวุฒิพิบูลย 

 ๒๖ นายเรืองศักดิ์  กงลอม 

 ๒๗ นายวงศชัย  ไชยโย 

 ๒๘ นายวิชัย  คงคานอย 

 ๒๙ นายวิเชียร  ชาญสตบุตร 

 ๓๐ นายศรีอุทัย  กลับกลาง 

 ๓๑ นายศุภธีร  อยูวัฒนา 

 ๓๒ นายสมเกียรติ  สวนบุญ 

 ๓๓ นายสมศักดิ์  ปานดอนไพร 

 ๓๔ นายสาธิต  ปานขํา 

 ๓๕ นายสามารถ  นอยบุญญะ 

 ๓๖ นายสายันต  สนใจ 



 หนา   ๙๗  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗ นายสุภาพ  เกิดบุญ 

 ๓๘ นายโสภณ  ศรีโยธิน 

 ๓๙ นายอภิชัย  โพธิ์บัณฑิตย 

 ๔๐ นายอภิเศรษฐ  บูรณชนะ 

 ๔๑ นายอรุณ  ขอคํา 

 ๔๒ นางกัญญา  กีรติพงษ 

 ๔๓ นางกาญจนา  วิจารณรงค 

 ๔๔ นางสาวเกตุนภัส  พจนรุงโรจน 

 ๔๕ นางเกศสิริ  พูลชวย 

 ๔๖ นางครสวรรค  โภคา 

 ๔๗ นางชมนาถ  บุญคมรัตน 

 ๔๘ นางฐานิดา  ชมภูศรี 

 ๔๙ นางณัฏยา  ศรีชัย 

 ๕๐ นางดวงธิดา  เสงี่ยมจิตร 

 ๕๑ นางสาวทรายทอง  ประดับศรี 

 ๕๒ นางทิพวรรณ  เลิศหิรัณย 

 ๕๓ นางนงลักษณ  อยูบุญ 

 ๕๔ นางสาวประโลมใจ  เนียมแกลว 

 ๕๕ นางพรทิพย  พรกุลวัฒน 

 ๕๖ นางพรสวรรค  เริงมิตร 

 ๕๗ นางพัชรีพร  สุวรรณหิตาทร 

 ๕๘ นางยุพดี  สารทอง 

 ๕๙ นางรุงนภา  สุวรรณสุข 

 ๖๐ นางวนิดา  อามาตยทัศน 

 ๖๑ นางสาววาสนา  เนียมสูงเนิน 

 ๖๒ นางวิไลลักษณ  ศรีถนอมวงศ 

 ๖๓ นางสมศรี  คนมั่น 

 ๖๔ นางสราญทิพย  บุณณะ 

 ๖๕ นางสุชาดา  เคนพิทักษ 

 ๖๖ นางสาวสุนี  ศรีสมนึก 

 ๖๗ นางสุพร  วัติรางกูล 

 ๖๘ นางสาวโสภิดา  ศรัทธารัตน 

 ๖๙ นางอภันตรี  เดชศิริ 

 ๗๐ นางสาวอังคณา  เพียรพัฒน 

 ๗๑ นางสาวอัญชนา  แกวชื่น 

 ๗๒ นางสาวอุบลวรรณ  พัฒนลาภ 

กรมหมอนไหม 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายณรงค  แกวสาหลง 

 ๒ นายประหยัด  ทีฆาวงค 

 ๓ นายสมบัติ  กองภา 

สํานักงานการปฏิรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นายวิณะโรจน  ทรัพยสงสุข 



 หนา   ๙๘  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกฤตวิทย  พิมพทองงาม 

 ๒ นายเกรียงศักดิ์  ประกอบศรี 

 ๓ นายเกียรติยศ  ทรงสงา 

 ๔ นายชัชวาลย  ทรัพยแกวยอด 

 ๕ นายทัชชกร  ทองจุน 

 ๖ นายประเสริฐ  กาญจนเกียรติกุล 

 ๗ นายปรีชา  ล้ิมถวิล 

 ๘ นายพนมไพร  ดีใหม 

 ๙ นายไพรัตน  โลหณุต 

 ๑๐ วาที่รอยตรี สมเจตน  ศรีชัยวาลย 

 ๑๑ นายอนุสรณ  พงศปล้ืมปติชัย 

 ๑๒ นางสาวพัฒนนรี  อรามเรือง 

 ๑๓ นางสุภา  อินทปชฌาย 

 ๑๔ นางสุภาวดี  ระโยธี 

 ๑๕ นางสาวอุษานันท  คลายชัง 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นายสุทธิพงศ  รอตโกมิล 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ เรือโท มนัส  ลาภผล 

 ๒ นางสาวปราณี  วิเศษ 

 ๓ นางสาวรวินันท  ฉ่ําเฉลิม 

 ๔ นางศศิวิมล  ทับแยม 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นางพรพรรณ  เหน็สวาง 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเกษม  ชาติทอง 

 ๒ นายชัฐพล  สายะพันธ 

 ๓ นายชัยภัทร  รัชคุปต 

 ๔ นายศรีไพร  บุญยะเดช 

 ๕ นายสมพงศ  พฤกษสกุลวงศ 

 ๖ นายสันติ  วิสุทธิสรรพ 



 หนา   ๙๙  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗ นายเอกราช  ตรีลพ 

 ๘ นางสาวกาญจนา  ขวัญเมือง 

 ๙ นางสาวตาป  วัชรางกูร 

 ๑๐ นางประเทือง  วาจรัต 

 ๑๑ นางสาวเพ็ญศรี  สาวัตถี 

 ๑๒ นางสุจารีย  พิชา 

 ๑๓ นางอังคณา  พุทธศรี 

 ๑๔ นางสาวอุษา  โทณผลิน 

กระทรวงคมนาคม 

สํานักงานรัฐมนตร ี

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นางสาวอนุรักษ  ศรีสุระ 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายจุฬา  สุขมานพ 

 ๒ นายปริญญา  แสงสุวรรณ 

 ๓ นายพิศักดิ์  จิตวิริยะวศิน 

 ๔ นายอานนท  เหลืองบริบูรณ 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายธงชัย  พงษวิชัย 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายธนิต  วงศปยนันทกุล 

 ๒ นางสาวขนิษฐา  พัวพันธพงษ 

 ๓ นางดวงใจ  อนุสรณชัย 

 ๔ นางสาวดารุนี  จันทรผอง 

 ๕ นางรสสุคนธ  พิศาลศิลปสกุล 

กรมเจาทา 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายพิชัย  แสงไฟ  ๒ นาวาตรี สมนึก  สุขวณิช 

 



 หนา   ๑๐๐  
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ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายโชคชัย  บัณฑิตศิละศักดิ์ 

 ๒ นายฐากูร  สิทธิบุศย 

 ๓ นายดนัย  คํานึงเนตร 

 ๔ นายธนาธิป  จันทรภักดี 

 ๕ นายธวัชชัย  สมนอย 

 ๖ นายบัณฑิต  ธีระกุล 

 ๗ นายพิทักษ  วัฒนพงศพิศาล 

 ๘ เรือเอก ภัทรชัย  ไทยสยาม 

 ๙ นายภูเมศ  สุขมวง 

 ๑๐ นาวาโท รัชตะ  ผกาฟุง 

 ๑๑ นายสุรชัย  บุรพานนทชัย 

 ๑๒ นายอภิสิทธิ์  คําภิโร 

กรมการขนสงทางบก 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายธานี  สืบฤกษ  ๒ นายยงยุทธ  นาคแดง 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายจรูญ  จงไกรจักร 

 ๒ นายจักรกฤช  ตั้งใจตรง 

 ๓ นายชเยศ  ทรัพยเทมา 

 ๔ นายชาตรี  โรจรัตน 

 ๕ นายไตรสิทธิ์  ธันยาพรสมบัติ 

 ๖ นายทรงธรรม  เท่ียงตรง 

 ๗ นายประวิทย  กิจประยูร 

 ๘ นายปยะ  เข็มกําเนิด 

 ๙ นายพงศธร  จันทราธิบดี 

 ๑๐ นายยุทธศักดิ์  ประเสริฐ 

 ๑๑ นายสาธิต  ใชสถิตย 

 ๑๒ นายเสนห  บัวงาม 

 ๑๓ นางกนกเนตร  เนตรนอย 

 ๑๔ นางจินตนา  สูตรมงคล 

 ๑๕ นางสาวฐิฏิมา  นิวาศะบุตร 

 ๑๖ นางณฐากูร  นาเจริญ 

 ๑๗ นางธัญลักษณ  ศรีมะคะ 

 ๑๘ วาที่รอยตรีหญิง นวลพร  ไชยเดชกําจร 

 ๑๙ นางสาวเพลินพิศ  แซเตีย 

 ๒๐ นางสาวยมนา  นาคเสนา 

 ๒๑ นางล้ินจ่ี  พรสวัสดิ์ 

 ๒๒ นางสาววราภรณ  กุลภัทรวัฒนา 

 ๒๓ นางสาวสมคิด  แจมจันทร 

 ๒๔ นางสุณี  เหลืองศิริวัฒนา 

 ๒๕ นางสุวรรณา  สมทรัพย 

 ๒๖ นางสาวอมรรัตน  โพธิ์พันธุ 



 หนา   ๑๐๑  
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กรมทาอากาศยาน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายถาวร  แสงอําไพ 

 ๒ นายประสิทธิ์  กิตติเกียรติกําจร 

 ๓ นายวีระวัฒน  ทะคง 

 ๔ นายอภิสิทธิ์  อุบลโกมุท 

 ๕ นางดวงกมล  เหลานุญชัย 

 ๖ นางสาวปารย  นารายณประสิทธิ ์

 ๗ นางสาวรวีวรรณ  บุรารักษ 

 ๘ นางวรรณา  ไกรกมล 

กรมทางหลวง 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายโกสินทร  เจติยานนท 

 ๒ นายคงฤทธิ์  ปญญาแกว 

 ๓ นายชัยธวัช  พรหมวิชัย 

 ๔ นายสุระพล  มณีวงศ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษณ  หยํ่าวิไล 

 ๒ นายจักรกฤษณ  บุญเรืองศรี 

 ๓ นายจักรภพ  วัชรมณเฑียร 

 ๔ นายจิรัสย  ยังพระเดช 

 ๕ นายจุฑา  สุนิตยสกุล 

 ๖ นายชวดล  โฉมสวย 

 ๗ นายชัยศิริ  ผูกใจเพ่ือน 

 ๘ นายชาติพงษ  รตโนภาส 

 ๙ จาเอก ชูพันธ  นิยมตรุษ 

 ๑๐ นายทรงยศินทร  ชนปทาธิป 

 ๑๑ นายทวีศักดิ์  รุจิจรรยาวัฒน 

 ๑๒ นายธนศักดิ์  วงศธนากิจเจริญ 

 ๑๓ นายธัญญะ  แสงวันลอย 

 ๑๔ นายธันวิน  สวัสดิศานต 

 ๑๕ นายนที  ขวัญแพ 

 ๑๖ นายบัณฑิต  รักษาดี 

 ๑๗ นายบุญฤทธิ์  ศรีวะรมย 

 ๑๘ นายประสพชัย  ปรางคทอง 

 ๑๙ นายปยะ  ชูตินันท 

 ๒๐ นายพงศกร  จุลละโพธิ 

 ๒๑ นายพรชัย  อดุลยธรรม 

 ๒๒ นายไพจิตร  โพธิ์จันทร 

 ๒๓ นายมงคล  ทวีชัยทศพล 

 ๒๔ นายมนตรี  ธรรมวัฒน 

 ๒๕ นายเรืองฤทธิ์  ทิพยวังเมฆ 

 ๒๖ นายวรศักดิ์  วงษรอด 

 ๒๗ วาที่รอยตรี วรินทร  ฟุงเฟอง 

 ๒๘ นายวัชชระ  กันนะ 



 หนา   ๑๐๒  
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 ๒๙ นายวิชัยรัฐ  แกวโชติ 

 ๓๐ นายวิเชียร  เกล้ียงแกว 

 ๓๑ นายวินัย  บุญรัตน 

 ๓๒ นายวีรภัทร  หุนสนอง 

 ๓๓ นายศิริชัย  อรุณเชื้อวิจิตร 

 ๓๔ นายศุภชัย  มหากิจ 

 ๓๕ นายสกล  กาญจนากร 

 ๓๖ นายสนิท  ทองมา 

 ๓๗ นายสมเดช  โสภณดิเรกรัตน 

 ๓๘ นายสมบูรณ  ชารี 

 ๓๙ นายสมหวัง  โลหณุต 

 ๔๐ นายสมัคร  เลือดวงหัด 

 ๔๑ นายสุมิตร  อนุนิวัฒน 

 ๔๒ นายสุรชิต  บุญทน 

 ๔๓ นายสุวิพุธ  ตันตะโยธิน 

 ๔๔ นายอํานวยพร  ศรีอิสรานุสรณ 

 ๔๕ นางกิตปวีณ  เกิดขวัญ 

 ๔๖ นางสาวเขมรัศมิ์  ธีระโกมลศิลป 

 ๔๗ นางจีราพิชญ  ทับทิมแท 

 ๔๘ นางสาวชญาดา  จิรพัฒนพงศ 

 ๔๙ นางชญานนันท  แกนจันทรธนกุล 

 ๕๐ นางสาวดวงสุดา  ภูหองไสย 

 ๕๑ นางสาวดุษณีย  นิราศภัย 

 ๕๒ นางทิพยวรรณ  วงษบัณฑิตย 

 ๕๓ นางธนันยภัทร  นิธิอารยภาคย 

 ๕๔ นางเนาวลักษณ  เงินสุข 

 ๕๕ นางปยะฉัตร  ชัยสินทรากุล 

 ๕๖ นางสาวผกาทิพย  สังขวิชัย 

 ๕๗ นางสาวพรทิพย  ปจฉิมเวส 

 ๕๘ นางสาวพรทิพย  สุภาผล 

 ๕๙ นางสาวรัตนา  ปุริสาร 

 ๖๐ นางสาวลภัสณกุลกานต  กริสนะดุลย 

 ๖๑ นางสาวละอองดาว  วัฒนดิลก 

 ๖๒ นางวรนันท  กลัดภู 

 ๖๓ นางสาวศุภร  ดําริเอนก 

 ๖๔ นางสาวสุดา  รุจิพลพัฒน 

 ๖๕ นางสาวสุวลี  เจริญศักดิ์วิริยะ 

 ๖๖ นางอาทนีย  ทองสถิตย 

กรมทางหลวงชนบท 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นายโกสินท  พิทยะเวสดสุนทร 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายชัชวาล  ฤกษอราม 

 ๒ นายผดุงศักดิ์  สรุจิกําจรวัฒนะ 

 ๓ นายวทัญู  ฐิตานุวงศ 



 หนา   ๑๐๓  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นายธนะชัย  หลออภิบาลกุล 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกองพิภพ  อารยรังศรี 

 ๒ นายจีระพงษ  ปณฑะบุตร 

 ๓ นายเจษฎา  วินสน 

 ๔ นายประดิษฐ  พฤฒิพรรลาย 

 ๕ นายยงยุทธ  เพ็งเมือง 

 ๖ นายลัทธวุฒิ  สุขจุล 

 ๗ นายวิทย  วรวงค 

 ๘ นายเสมา  เบาพูนทอง 

 ๙ นายอภิรัญ  สุวรรณคง 

 ๑๐ นางดารณี  แจมพุดทรา 

 ๑๑ นางเบญจวรรณ  ปญญาวัฒชิโล 

 ๑๒ นางสาววิมล  ตั้งธนศฤงคาร 

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายจิรโรจน  ศุกลรัตน  ๒ นางสาวพิณญาดา  เอี่ยมเหม 

กรมการขนสงทางราง 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นางสาวกองกนก  เมนะรุจิ 

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

สํานักงานรัฐมนตร ี

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นางเจตสุภา  บญุบรรดาล 

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกิตติ  ศรีบุญญากร 

 ๒ นางสาวชิดใจ  ปราเหนือ 

 ๓ นางสาวน้ําฝน  นพคุณ 



 หนา   ๑๐๔  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

กรมอตุุนิยมวิทยา 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกมล  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๒ นายเทวินทร  โจมทา 

 ๓ นายประสาน  สังวาลเดช 

 ๔ นายวัฒนา  กันบัว 

 ๕ นายสมภพ  วงศวิไล 

 ๖ นายสมภพ  วิสุทธิศิริ 

 ๗ นายอมร  แกวมรกต 

 ๘ นางเพ็ญศิริ  ตรีสัตย 

สํานักงานสถิตแิหงชาต ิ

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นางกอตเียาะ  ซีเดะ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายจักรพงษ  คําพันธ 

 ๒ นายไชยวัฒน  นระแสน 

 ๓ นายนพดล  เปาอยูสุข 

 ๔ นายมณเฑียร  เหลืองเดชานุรักษ 

 ๕ นายสุรชัย  นิลแสง 

 ๖ นางกาญจนา  ภูมาลี 

 ๗ นางสาวขจิตรัตน  ปรีชาไพศาลจิต 

 ๘ นางสาวณัฏฐนันท  วิสุชาติพงศ 

 ๙ นางสาวทิพยรัตน  ตันสิริวัณณะ 

 ๑๐ นางธีราพร  วิจิตปญญา 

 ๑๑ นางสาวนพรัตน  วิรัช 

 ๑๒ นางนลินี  ทองสวาง 

 ๑๓ นางสาวปาริชาต  นันทวิสูตร 

 ๑๔ นางภัทรวดี  สิงคเสลิต 

 ๑๕ นางเมตตา  อนุศาสนกุล 

 ๑๖ นางยุพิน  ธรรมศิริ 

 ๑๗ นางแสงอรุณ  บุญศรี 

 ๑๘ นางสาวอุบล  หนูเจริญ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สํานักงานรัฐมนตร ี

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นางนิศากร  งิว้วิจิตร 

 



 หนา   ๑๐๕  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ  ๒ นายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายปนสักก  สุรัสวดี 

 ๒ นายพรศักดิ์  ภูอิ่ม 

 ๓ นายอิสระ  พรหมเดชบุญ 

 ๔ นางอรนุช  หลอเพ็ญศรี 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายณรงค  บวงรักษ 

 ๒ นายบัญญัติ  ฉายอรุณ 

 ๓ นายบุญเกิด  รองแกว 

 ๔ นายพีรวัส  เมฆิน 

 ๕ นายพีระ  ชวยบํารุง 

 ๖ นายวัฒนพงษ  สุกใส 

 ๗ นายอิสระ  ศิริไสยาสน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกานตพันธุ  พิศาลสุขสกุล 

 ๒ นายเกรียงศักดิ์  มากมี 

 ๓ นายจรงค  มะสัน 

 ๔ นายเดชา  เชื้อบุญยืน 

 ๕ นายทศวารณ  วิทยาคม 

 ๖ นายธราเทพ  กุลพานิช 

 ๗ วาที่พันตรี นรินทร  ปนสกุล 

 ๘ นายนเรศ  ชมบุญ 

 ๙ นายประดิษฐ  สีใส 

 ๑๐ นายประสงค  แกวบุญปน 

 ๑๑ นายปรีชา  โตมี 

 ๑๒ นายเผด็จ  ลายทอง 

 ๑๓ นายมโนธรรม  ชาญกลา 

 ๑๔ นายมานพ  ญาณพิสิฐกุล 

 ๑๕ นายวสันต  จารุศังข 

 ๑๖ นายวีระ  ขุนไชยรักษ 

 ๑๗ นายศักดิ์ดา  ศิริกุลพิทักษ 

 ๑๘ นายศิริพงษ  พูนวศิน 

 ๑๙ นายสมชาย  โพธิ์ตระกูล 

 ๒๐ นายสมบูรณ  ธีรบัณฑิตกุล 

 ๒๑ นายสมศักดิ์  พลายมาต 

 ๒๒ นายสิทธิชัย  บรรพต 

 ๒๓ นายสุจิโรจน  เองฉวน 

 ๒๔ นายสุระโชติ  ทองบู 



 หนา   ๑๐๖  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕ นายเสกสรร  สุประดิษฐอาภรณ 

 ๒๖ นายองอาจ  คณุตมวงศ 

 ๒๗ นายอภิชัย  ฤทธิกรรณ 

 ๒๘ นายอุดม  จันทรสุข 

 ๒๙ นางเกตมณี  มิตตัสสา 

 ๓๐ นางคนึงนิจ  ศรีสมัย 

 ๓๑ นางจุรีรัตน  สุขเกษม 

 ๓๒ นางบงกช  ใจดี 

 ๓๓ นางสาวบัวลี  หลักทอง 

 ๓๔ นางเบญจวรรณ  ศิริรัตน 

 ๓๕ นางปาลิตา  เลิศวงหัตถ 

 ๓๖ นางพัชระวดี  สมทา 

 ๓๗ นางสาววิภา  ล่ิมคําสุข 

 ๓๘ นางสาวศาณี  ทิพยทะเบียนการ 

 ๓๙ นางสิริลักข  จันทรเต็มดวง 

 ๔๐ นางอโณทัย  ธีรสิงห 

 ๔๑ นางอารีย  แกวเขียว 

กรมควบคุมมลพิษ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางกรสิริ  กันทะวัง 

 ๒ นางกิ่งกาญจน  อมราภิบาล 

 ๓ นางสาวชมพูนุท  โลหิตานนท 

 ๔ นางสาวผานิต  รัตสุข 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายไพทูล  แพนชัยภูมิ 

 ๒ นายภุชงค  สฤษฎีชัยกุล 

 ๓ นายมเหสักข  หิรัญตระการ 

 ๔ นายสมานใจ  มั่นศิลป 

 ๕ นางปฏิมา  มั่นศิลป 

กรมทรัพยากรธรณี 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายทินกร  ทาทอง 

 ๒ นายนรรัตน  บุญกันภัย 

 ๓ นางสาวกฤตยา  ปทมาลัย 

 ๔ นางสาวพิกุลทอง  ประเสริฐศักดิ์ 

 ๕ นางสุรีย  ธีระรังสิกุล 

 ๖ นางสาวเสาวลักษณ  ศรีดาแกว 

 



 หนา   ๑๐๗  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

กรมทรัพยากรน้าํ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายนิรุติ  คูณผล  ๒ นายสมฤทธิ์  วิไลพรรัตนา 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายชนะ  เรืองวุฒิปญญา 

 ๒ นายธงชัย  ล้ิมสงวน 

 ๓ นายธวัช  รัตนกิจ 

 ๔ นายย่ี  ลาภสาร 

 ๕ นายสาธิต  ภิรมยไชย 

 ๖ นายโสภณ  สัสดีอําไพ 

 ๗ นางจันทรเพ็ญ  จรัสดํารงนิตย 

 ๘ นางสาวณัฐกาญจน  แซตั้ง 

 ๙ นางสาวนภาวัลย  ฉัตรนรเศรษฐ 

 ๑๐ นางเพ็ญสินี  จรัญสุวรรณ 

 ๑๑ นางสาวรัชชนันท  วรรโณภาศ 

 ๑๒ นางวาสนา  รอยอําแพง 

 ๑๓ นางสุธีราพร  นิมิตกุลไพบูลย 

กรมทรัพยากรน้าํบาดาล 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายพยุงศักดิ์  สุริยะประภาฬ 

 ๒ นายฤทธิไกร  ภวภูตานนท  

  ณ มหาสารคาม 

 ๓ นายสิทธิศักดิ์  มั่นอยู 

 ๔ นายสุรินทร  วรกิจธํารง 

 ๕ นางสาววรีวสยา  สินธุเดชะ 

กรมปาไม 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายจงรัก  ทรงรัตนพันธุ 

 ๒ นายจิระศักดิ์  ชูความดี 

 ๓ นายชูเกียรติ  พงศศิริวรรณ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายจรัส  ชวยนะ 

 ๒ นายจิรพงษ  เอกวานิช 

 ๓ นายจุติเทพ  โพธิปกษ 

 ๔ นายชัยวัฒน  พุมพวง 

 ๕ นายชาตรี  รักษาแผน 

 ๖ นายฐิติพงศ  ศาสตรแกว 



 หนา   ๑๐๘  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗ นายณพพลวรรฒ  โสมณวัตร 

 ๘ นายทรงศักดิ์  กิตติธากรณ 

 ๙ นายธีรศักดิ์  คําทวี 

 ๑๐ นายนริศ  อาจธัญกรณ 

 ๑๑ นายประพันธ  ธนะกิจรุงเรือง 

 ๑๒ นายประเสริฐ  มวงอยู 

 ๑๓ นายปริญญา  วรรณศุภ 

 ๑๔ นายพงษศักดิ์  เที่ยงธรรม 

 ๑๕ นายพัฒนะ  ศิริมัย 

 ๑๖ นายไพบูลย  คุณพิโน 

 ๑๗ นายมนตรี  นุชอนงค 

 ๑๘ นายวิระชัย  แบขุนทด 

 ๑๙ นายวิษณุ  ดํารงสัจจศิริ 

 ๒๐ นายสุทธิศักดิ์  กอนแกว 

 ๒๑ นายสุรชาติ  ปุณณวานิชศิริ 

 ๒๒ นายเสนห  นวลสี 

 ๒๓ นายองครักษ  ฤทธิรุฒม 

 ๒๔ นายอนุพงษ  เจียมจํารัสศิลป 

 ๒๕ นายอรรณพ  ชัยพรธนรัตน 

 ๒๖ นางกฤษณา  จตุรสุขสกุล 

 ๒๗ นางชอทิพย  อานันทรัตนกุล 

 ๒๘ นางสาววิภาพร  คันธรส 

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางสาวนงลักษณ  ขิรณะ 

 ๒ นางสาวรุจยา  บุณยทุมานนท 

 ๓ นางสาววรรณา  เลาวกุล 

 ๔ นางสาวสุปราณี  บุญเรืองรุงธนา 

กรมอุทยานแหงชาต ิ สัตวปา  และพันธุพืช 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายไกวัล  ไทยปาล  ๒ นางกรภัทร  ดํารงคไทย 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกมล  จิตศักดิ์ 

 ๒ นายกฤษฎา  แกวบุตร 

 ๓ นายกฤษฎา  เล็กมณี 

 ๔ นายกฤษฎา  สาครวงศ 

 ๕ นายเกรียงศักดิ์  จตุรสุขสกุล 

 ๖ นายจรัล  สิทธิ 

 ๗ นายณรงค  คงเอียด 

 ๘ นายณรงคฤทธิ์  ศุขปราการ 

 ๙ นายณัฐพงศ  แกวเขื่อนขันธ 

 ๑๐ นายดํารง  มูลสาร 



 หนา   ๑๐๙  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑ นายดําริ  จิตตใจฉ่ํา 

 ๑๒ นายถิรเดช  ปาละสุวรรณ 

 ๑๓ นายทศพร  รักจันทร 

 ๑๔ นายธนวัฒน  ทองตัน 

 ๑๕ นายธีรพล  ปทมนิรันดรกุล 

 ๑๖ นายธีระชัย  จันทรเสนา 

 ๑๗ นายนพชนม  ทับทิม 

 ๑๘ นายนิพนธ  เกษตรานันท 

 ๑๙ นายนุกูลกิจ  วิชกูล 

 ๒๐ นายบรรพต  มาลีหวล 

 ๒๑ นายประยุทธ  ภคเมฆานนท 

 ๒๒ นายปรีชา  มณีรักษ 

 ๒๓ นายปญญา  ถนอมทรัพย 

 ๒๔ นายปญญา  เนื่องจากจอย 

 ๒๕ นายปยชาติ  ไตรสารศรี 

 ๒๖ นายพงศธร  บรรณโศภิษฐ 

 ๒๗ นายพรเทพ  เจริญสืบสกุล 

 ๒๘ นายพัทยา  เท็กกิ้ม 

 ๒๙ นายพิเชษฐ  สุขสบาย 

 ๓๐ นายไพบูลย  เพชรแกว 

 ๓๑ นายมนตสันต  เขมาปทุมศักดิ์ 

 ๓๒ นายมนูศักดิ์  เย็นฉ่ํา 

 ๓๓ นายยุทธพล  สวัสดี 

 ๓๔ นายโยธิน  จันทวี 

 ๓๕ นายลวน  ทัศนโกวิท 

 ๓๖ นายวิทูร  เดชประมวลพล 

 ๓๗ นายวิโรจน  โรจนจินดา 

 ๓๘ นายวิสูตร  ศรีสงวน 

 ๓๙ นายสมเกียรติ  ยอดมาลี 

 ๔๐ นายสมเกียรติ  หลวงบํารุง 

 ๔๑ นายสมใจ  ธาระพุฒ 

 ๔๒ นายสมชาย  สกุลวรรณรักษ 

 ๔๓ นายสมศักดิ์  สันติสุรัตน 

 ๔๔ นายสวาง  สีตะวัน 

 ๔๕ นายสัมฤทธิ์  ตูลเพ็ง 

 ๔๖ นายสาธิต  มณฑาทิพย 

 ๔๗ นายสามารถ  มุนินทรนพมาศ 

 ๔๘ นายสุธีรพันธ  สวัสดิ์กุลดิลก 

 ๔๙ นายสุนทร  โตะดํา 

 ๕๐ นายอํานาจ  สุสุทธิ 

 ๕๑ นายอุเซ็ง  มะสะนิง 

 ๕๒ วาที่รอยโท อุทัย  ชาญสุข 

 ๕๓ นางกิตติมา  ดวงแค 

 ๕๔ นางใกลรุง  พูลผล 

 ๕๕ นางคณิสรา  เชฐบัณฑิตย 

 ๕๖ นางสาวจันทนาภรณ  อําพลจันทน 

 ๕๗ นางปราณี  คงพิทักษ 

 ๕๘ นางสาวปราณี  ลีละวัฒนากูล 

 ๕๙ นางสาวหทัยรัตน  นุกูล 

 ๖๐ นางอภินันท  ขอพร 

 ๖๑ นางอรพิณ  ตั้งเสริมวงศ 

 ๖๒ นางอัจฉรา  หลิมวานิช 



 หนา   ๑๑๐  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางศิริกุล  นิวัฒนวาสน 

 ๒ นางสาวสุกัญญา  วิศาล 

 ๓ นางเสาวภา  หิญชีระนันทน 

 ๔ นางสาวอรประพิมพ  จันทรนวล 

 ๕ นางอัศนี  กุลประดิษฐ 

กระทรวงพลังงาน 

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางสาวพัชรีพร  หาญสกุล 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเกรียงไกร  บัวมี 

 ๒ นายณัฐกิตติ์  รัฐศิลปโภคิน 

 ๓ นายถาวร  บุญศรี 

 ๔ นายนรินทร  สุวรรณโณ 

 ๕ นายไพรัช  เพชรลํ้า 

 ๖ นายวรชาติ  พวงเงิน 

 ๗ นายวิชาญกรณ  ประภาวิทย 

 ๘ นายสุรกฤษฎ์ิ  วงศวราภัทร 

 ๙ นายอรุณ  อินทสะระ 

 ๑๐ นางสาวจารุวรรณ  ปรีชาเดช 

 ๑๑ นางประภาเพ็ญ  ศุภราช 

 ๑๒ นางสาวพัฒนนรี  กมลสุรเชษฐ 

 ๑๓ นางศศิธร  สรณถาวรกุล 

 ๑๔ นางเสาวนีย  ศักดิ์สมกุลอุทัย 

 ๑๕ นางสาวอิสรีย  เลาหโชติโรจน 

กรมเชือ้เพลิงธรรมชาต ิ

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางวรรณฑกา  ธิติภาทร  ๒ นางอรอนงค  นันทเอกพงศ 

กรมธุรกิจพลังงาน 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายถวัลย  ธนกิจเจรญิพัฒน 



 หนา   ๑๑๑  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายปรีชา  วิจิตร 

 ๒ นายอภิชาต  ปานเผาะ 

 ๓ นางกฤติมา  ชูแสงเลิศวิจิตร 

 ๔ นางสาวกาญจนี  กุลวาไชย 

 ๕ นางสาวเสาวคนธ  เลาวะยานนท 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายนพดล  เจียมตน 

 ๒ นายพฤฒพงศ  สาระเกษตริน 

 ๓ นายวัชรินทร  บุญฤทธิ์ 

 ๔ นายสมชัย  สิทธิบดีกุล 

 ๕ นายสมชาติ  ตั้งลิขสิทธิ์ 

 ๖ นางขวัญเรือน  นิลจันทร 

 ๗ นางพรสม  โรจนประดิษฐ 

 ๘ นางสุกัญญา  เบญจมงคล 

 ๙ นางสาวอภิรดี  ธรรมมโนมัย 

กระทรวงพาณิชย 

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายรัชวิชญ  ปยะปราโมทย 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายจิระศักดิ์  แมนเหมือน 

 ๒ นายนคร  บุตรดีวงศ 

 ๓ นายนิรันดร  อินตาวงศ 

 ๔ นายบรมัตถพงษ  พลเย่ียม 

 ๕ นายบุญชวย  เสถียรธีราภาพ 

 ๖ นายประดม  ทองแดง 

 ๗ นายพงษศักดิ์  วรวงศ 

 ๘ นายพิทักษ  มิ่งสุข 

 ๙ นายวรานนท  ทมิฬศักดิ์ 

 ๑๐ นายวีระพงศ  สืบคา 

 ๑๑ นายสรรเสริญ  คําจันทรแกว 

 ๑๒ นายสาธิต  กลอมสวัสดิ์ 

 ๑๓ นางกนกรัตน  ยุกติรัตน 

 ๑๔ นางสาวกษมา  สุทธวิชัย 



 หนา   ๑๑๒  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕ นางเกศินี  พวงประดิษฐ 

 ๑๖ นางขนิษฐา  มุณีแนม 

 ๑๗ นางสาวจริยา  กิจจาพานิชย 

 ๑๘ นางสาวจิราภรณ  ศิริประเสริฐ 

 ๑๙ นางธัญสร  สวัสดี 

 ๒๐ นางสาวนพมาส  วรญาณศรี 

 ๒๑ นางนัยนภัส  สังขนุกิจ 

 ๒๒ นางพิสมนต  มงคลเทพ 

 ๒๓ นางสาวยุวดี  ทองเฝอ 

 ๒๔ นางสาวรัตนา  มนัสเสถียรพงศ 

 ๒๕ นางศุภมิตร  เต็งเผ 

 ๒๖ นางสาวสุวีรยา  ปนปาน 

 ๒๗ นางอารีย  เหลืองหิรัญ 

กรมการคาตางประเทศ 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นางสาวสุขใจ  เตชศุภบญุ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเอกรินทร  อินกองงาม 

 ๒ นางกาญจนา  คําตาย 

 ๓ นางเกล็ดแกว  แตงมณี 

 ๔ นางสาวจารุมน  วนิชสุวรรณ 

 ๕ นางชุมศรี  เย็นทรวง 

 ๖ นางฐาปานีย  พวงคํา 

 ๗ นางสาวปวีณา  ยะวงศา 

 ๘ นางสาวรัตนา  ฉันทนาภิธาน 

 ๙ นางสาวสมศรี  อุศรัตนิวาส 

 ๑๐ นางอาภรณ  เกษภิญโญ 

กรมการคาภายใน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกรนิจ  โนนจุย 

 ๒ นายปราโมทย  มณฑามณี 

 ๓ นายสมชาย  รัตนสุภา 

 ๔ นายสราวุธ  ขมินธกูล 

 ๕ นางจินตนา  เพ็งใย 

 ๖ นางบุญศรี  รวดเร็ว 

 ๗ นางมณัฐษสลิล  ประเสริฐสุด 

 ๘ นางระพีพรรณ  พรหมเรขา 

 ๙ นางอัมพร  เรืองดิษฐ 

 



 หนา   ๑๑๓  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายสุรินทร  สุนทรสนาน 

 ๒ นางสาวจิตติมา  นาคมโน 

 ๓ นางสาวสุชยา  พฤกษบํารุง 

กรมทรัพยสินทางปญญา 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ พันจาโท จํารัส  ยิบพิกุล 

 ๒ นางโชติมา  สนแปน 

 ๓ นางประภาภรณ  คัมภิรานนท 

 ๔ นางพรรัตน  แตภักดี 

 ๕ นางสาวอุมากรณ  อาภรณพัฒนพงศ 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายพูนพงษ  นัยนาภากรณ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายธานี  โอฬารรัตนมณี 

 ๒ นายประพจน  คณาวิทยา 

 ๓ หมอมหลวงภูทอง  ทองใหญ 

 ๔ นายสันติ  แปนอ่ํา 

 ๕ นางสาวกุลกริยา  เปล่ียนสกุลวงศ 

 ๖ นางจินตนา  สังเกตุ 

 ๗ นางสาวจุฑามณี  ยอดแสง 

 ๘ นางสาวประนอม  โอวาททัศนีย 

 ๙ นางสาวรจนา  โจไพศาล 

 ๑๐ นางสาวอิสริยาศิริ  พยัตติกุล 

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นายสมเด็จ  สุสมบูรณ 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายวิทยากร  มณีเนตร 



 หนา   ๑๑๔  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นางชฎา  บุญจร 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายจิรวุฒิ  สุวรรณอาจ 

 ๒ นางณรัชธา  พิสิษฐเกษม 

 ๓ นางสาวพัดชา  วุฒิพันธุ 

 ๔ นางสาวย่ิวฟา  จินตจําเริญสุข 

 ๕ นางศรัณยา  ส่ีพร 

สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นายไพศาล  มะระพฤกษวรรณ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายประพันธ  ทีคลัง  ๒ นางสาวจินดา  พิทยาโรจนกุล 

กระทรวงมหาดไทย 

สํานักงานรัฐมนตร ี

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นางสาวปาณิสรา  กาญจนะจิตรา 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายไกรศร  วิศิษฎวงศ 

 ๒ นายจําเริญ  ทิพญพงศธาดา 

 ๓ นายชยาวุธ  จันทร 

 ๔ นายแมนรัตน  รัตนสุคนธ 

 ๕ นายสนิท  ขาวสอาด 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกรกต  ธํารงวงศสวัสดิ์ 

 ๒ นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล 

 ๓ นายจรูญศักดิ์  สิงหเดช 

 ๔ นายจารึก  เหลาประเสริฐ 



 หนา   ๑๑๕  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕ นายชลธี  ยังตรง 

 ๖ นายชาธิป  รุจนเสรี 

 ๗ นายโชตินรินทร  เกิดสม 

 ๘ นายธนิศร  วงศปยะสถิตย 

 ๙ นายธนูสินธ  ไชยสิริ 

 ๑๐ นายธวัชชัย  ศรีทอง 

 ๑๑ นายธีรพัฒน  คัชมาตย 

 ๑๒ นายนิพันธ  บุญหลวง 

 ๑๓ นายประกอบ  วงศมณีรุง 

 ๑๔ นายประเวศ  ไทยประยูร 

 ๑๕ นายปราโมทย  ธัญญพืช 

 ๑๖ นายปริญญา  โพธิสัตย 

 ๑๗ นายผล  ดําธรรม 

 ๑๘ รอยตรี พงศธร  ศิริสาคร 

 ๑๙ นายพรพจน  บัณฑิตยานุรักษ 

 ๒๐ นายพรหมพิริยะ  กิจนุสนธิ์ 

 ๒๑ นายพิจิตร  บุญทัน 

 ๒๒ นายพิเชษฐ  ปาณะพงศ 

 ๒๓ นายพิภัช  ประจันเขตต 

 ๒๔ นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย 

 ๒๕ นายไพบูลย  ณะบุตรจอม 

 ๒๖ นายไพโรจน  จริตงาม 

 ๒๗ นายภาสกร  บุญญลักษม 

 ๒๘ นายภิรมย  นิลทยา 

 ๒๙ นายภูสิต  สมจิตต 

 ๓๐ นายเมธา  รุงฤทัยวัฒน 

 ๓๑ นายรณรงค  นครจินดา 

 ๓๒ นายวงศกร  นุนชูคันธ 

 ๓๓ นายวรทัศน  ธุลีจันทร 

 ๓๔ นายวรยุทธ  เนาวรัตน 

 ๓๕ นายวรานนท  ย้ิมมงคล 

 ๓๖ นายวัฒนา  พุฒิชาติ 

 ๓๗ นายวันชัย  จันทรพร 

 ๓๘ วาที่รอยตรี วิกรม  จากที่ 

 ๓๙ นายวิบูรณ  แววบัณฑิต 

 ๔๐ นายวิรุจ  วิชัยบุญ 

 ๔๑ นายวิวัฒน  มหาผลศิริกุล 

 ๔๒ นายวิสาห  พูลศิริรัตน 

 ๔๓ นายวีระชัย  นาคมาศ 

 ๔๔ นายเวียงชัย  แกวพินิจ 

 ๔๕ นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา 

 ๔๖ นายสมชัย  กิจเจริญรุงโรจน 

 ๔๗ นายสมพร  ปจฉิมเพ็ชร 

 ๔๘ นายสมเพชร  สรอยสระคู 

 ๔๙ นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย 

 ๕๐ นายสมหวัง  พวงบางโพ 

 ๕๑ นายสันติ  เหลาบุญเสงี่ยม 

 ๕๒ นายสําเริง  ไชยเสน 

 ๕๓ นายสิธิชัย  จินดาหลวง 

 ๕๔ นายสุชน  ภัยธิราช 



 หนา   ๑๑๖  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๕ นายสุชาติ  ทีคะสุข 

 ๕๖ นายอดิเทพ  กมลเวชช 

 ๕๗ นายอภินันท  เผือกผอง 

 ๕๘ นายอลงกรณ  แอคะรัจน 

 ๕๙ นางจุรีรัตน  เทพอาสน 

 ๖๐ นางพาตีเมาะ  สะดียามู 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายจรัญศักดิ์  ดวงศรี 

 ๒ นายชํานาญ  ชื่นตา 

 ๓ นายชุติเดช  มีจันทร 

 ๔ นายวิบูลย  จุติคีรีสวรรค 

 ๕ วาที่รอยตรี วีรยุทธ  นิรมานวิธุโรจน 

 ๖ นางสาวธัญรัศม  ไตรพันธรัชตะ 

 ๗ นางบุษราคัม  หวังศิริจิตร 

 ๘ นางสาวเบญจวรรณ  มีเผือก 

 ๙ นางปนัดดา  เพ็งแปน 

 ๑๐ นางสาวภัทรกันยา  ชูวงศ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษฎา  ทองจิบ 

 ๒ นายเกนุชา  บุญเกิด 

 ๓ วาที่รอยตรี เกริก  กมลานนท 

 ๔ นายจิรวัตร  มณีโชติ 

 ๕ นายชัยพล  ภูตองลม 

 ๖ นายณัฐพล  พะโยม 

 ๗ นายดํารงคศักดิ์  ยอดทองดี 

 ๘ นายดุสดี  ทังสุภูติ 

 ๙ นายถนอมรัตน  กรดงาม 

 ๑๐ นายธงชัย  นุชนา 

 ๑๑ นายธงชัย  ปนเกษ 

 ๑๒ นายธนะสิทธิ์  ศรีคําภา 

 ๑๓ นายธัชชัย  ศุกระกาญจน 

 ๑๔ นายธารณ  ธรรมิกนนท 

 ๑๕ นายธีรยุทธิ์  ลาชโรจน 

 ๑๖ นายธีระ  กรีโรจนีย 

 ๑๗ นายนฤพนธ  ภาโนชิต 

 ๑๘ นายนิพนธ  นิยม 

 ๑๙ นายบุญชวย  ผานอน 

 ๒๐ วาท่ีรอยตรี ประจวบ  แกวไกร 

 ๒๑ นายประจักษ  แรพรม 

 ๒๒ นายประยูร  ศิริวรรณ 

 ๒๓ วาท่ีรอยตรี พงศธร  รัตนประพันธ 

 ๒๔ นายพันศักดิ์  แสงไกร 

 ๒๕ นายพิชัยยา  ตุระซอง 

 ๒๖ นายพิพัฒน  สิงคะกุล 

 ๒๗ นายภัทรพล  ลักษณาวิบูลยกุล 

 ๒๘ นายภานุวัฒน  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๙ นายภูษิต  นอยโสภากุล 

 ๓๐ นายยงยุทธ  ชื้นประเสริฐ 

 ๓๑ นายรณกฤต  อุดมสุขโกศล 

 ๓๒ นายรังสรรค  เรืองสวัสดิ์ 
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 ๓๓ นายวรรธนเศรษฐ  เดชพิชัย 

 ๓๔ นายวิรุจเทพ  รัฐการวงศ 

 ๓๕ นายวีระ  แสงจันทร 

 ๓๖ นายวีระชัย  ประเสริฐโส 

 ๓๗ นายศุภชัย  ศรีมีชัย 

 ๓๘ นายสกุลเพชร  พิกุลประเสริฐ 

 ๓๙ นายสนั่น  ณ นุวงษ 

 ๔๐ นายสมเกียรติ  พงศเปนสุข 

 ๔๑ นายสมเกียรติ  สุขแสงเปลง 

 ๔๒ นายสมพงษ  คงสวัสดิ์ 

 ๔๓ นายสมาวิษฎ  สุพรรณไพ 

 ๔๔ รอยตรี สรมงคล  มงคละสิริ 

 ๔๕ นายสิริบูรณ  ชูตระกูร 

 ๔๖ วาที่พันตรี อําพล  รักมิตรอานนท 

 ๔๗ นางขนิษฐาข  อมรทิพยวงศ 

 ๔๘ นางสาวจิรวดี  บรรพบุตร 

 ๔๙ นางสาวชลธิชา  เกตตะพันธุ 

 ๕๐ นางชลัยรัตน  ทรัพยประชา 

 ๕๑ นางณัฏฐวรัตถ  จิณรัฐ 

 ๕๒ นางดลฤดี  โฆษิตพันธวงศ 

 ๕๓ นางสาวทัศนีย  บายคลอย 

 ๕๔ นางธัญลักษณ  เจริญพร 

 ๕๕ นางนงลักษณ  กองชาง 

 ๕๖ นางสาวนวรัตน  เหล่ียมไทย 

 ๕๗ นางสาวประภารัตน  นาคผจญ 

 ๕๘ นางพนิดา  บุญญรัตนสิริ 

 ๕๙ นางพรพิมล  ชิตเจริญ 

 ๖๐ นางสาวพิกุล  กตกุลธร 

 ๖๑ นางพิมทิพย  ชุมจิตต 

 ๖๒ นางมนัสนันท  สุขเรือง 

 ๖๓ นางสาวมยุรีย  อาจปาสา 

 ๖๔ นางรัตนาภรณ  จีนทา 

 ๖๕ นางลดาวัลย  โภคานิตย 

 ๖๖ นางสาวลาภบุญ  รัตนโชติพานิช 

 ๖๗ นางสาววรรณา  อรุณอาศิรกุล 

 ๖๘ นางวัฒนา  ผะอบทิพย 

 ๖๙ นางวิไลวรรณ  บุดาสา 

 ๗๐ นางสาวศิริวัฒน  โตวิจารณ 

 ๗๑ นางสมจิตต  จันทรแกว 

 ๗๒ นางสยุมพร  กุลสุ 

 ๗๓ นางสิริลักษณ  อุนศรี 

 ๗๔ นางโสภา  ทับทวี 

 ๗๕ นางอภิรดา  ชนะบวรบุตร 

 ๗๖ นางอมรรัตน  นามวงศ 

 ๗๗ นางสาวอัจฉรา  นาคชุม 

 ๗๘ นางสาวอัญชัน  ศิลารักษ 

 ๗๙ นางเอมอร  อุนคํา 
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กรมการปกครอง 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายไชยชนะ  สุทธิวรชัย  ๒ นายพลรัช  รองเล่ือน 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายอรรถพันธุ  สงวนเสริมศรี  ๒ นายโอฬาร  บิลสัน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกมลชนก  กาญจนากาศ 

 ๒ นายกฤชทิพ  ชะนิดไทย 

 ๓ นายกฤษฎ์ิ  โสมปดทุม 

 ๔ นายกลาณรงค  พงศสิทธิคุณ 

 ๕ นายกันตภณ  สุขสงค 

 ๖ นายกันวลินทร  เมืองแกว 

 ๗ นายกานต  กาญจนวงศสกุล 

 ๘ นายการุญ  ไชยแขวง 

 ๙ นายกิตติไกร  ฝปากเพราะ 

 ๑๐ นายกิตติพงษ  กิติคุณ 

 ๑๑ นายกิตติพงษ  รองเดช 

 ๑๒ นายกิตวิชัย  ไชยพรศิริ 

 ๑๓ นายเกรียงไกร  ปญญาพงศธร 

 ๑๔ นายเกรียงไกร  เวชอนุรักษ 

 ๑๕ นายเกรียงศักดิ์  มิตรประกอบโชค 

 ๑๖ นายเกียรติศักดิ์  มูลไธสง 

 ๑๗ นายเกียรติศักดิ์  หอมเย็นใจ 

 ๑๘ นายโกเมณ  ชาลี 

 ๑๙ นายโกศล  ธรรมวิเศษ 

 ๒๐ นายขจิตเวช  แกวนอย 

 ๒๑ นายขวัฒน  ฉมังลาภ 

 ๒๒ นายเขม  คงสินชัย 

 ๒๓ นายคเณศ  คํานนท 

 ๒๔ นายคเณศวร  เกษอินทร 

 ๒๕ นายจรัญ  ยะมอนแกว 

 ๒๖ นายจักรพงษ  พันธุโชติ 

 ๒๗ นายจักรพรรณ  สุวรรณภักดี 

 ๒๘ นายจําลอง  แกวแดง 

 ๒๙ นายจิรวัฒน  กฤษสินชัย 

 ๓๐ นายจีรศักดิ์  แสงหอย 

 ๓๑ นายจีระศักดิ์  เครืออน 

 ๓๒ นายเจริญฤทธิ์  จันทรทิมา 

 ๓๓ นายเจะสะมะแอ  มะยายอ 

 ๓๔ นายเฉลิมกิตต  กฤตยาวิเศษศักดิ์ 

 ๓๕ นายเฉลิมชัย  ขวัญเมือง 

 ๓๖ นายเฉลิมชัย  สระบัว 
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 ๓๗ นายชนาวุธ  คุณวุฒิ 

 ๓๘ นายชยพล  อินทรสุภา 

 ๓๙ นายชยุตม  ชูดวง 

 ๔๐ นายชวิศ  ปองขันธ 

 ๔๑ นายชัชชัย  สารคํา 

 ๔๒ นายชัชวาลย  ทองชน 

 ๔๓ นายชัยพล  โรจนวิสิฐ 

 ๔๔ นายชัยวัฒน  พงษบุญ 

 ๔๕ นายชัยวัฒน  เหล็กจันอัด 

 ๔๖ จาสิบเอก ชัยวัฒน  เอี่ยมละออ 

 ๔๗ นายชัยวุฒิ  บุตรศรี 

 ๔๘ นายชัยวุฒิ  มีปราชญสม 

 ๔๙ นายชาคริต  ชุมจันทร 

 ๕๐ นายชาญชัย  วัฒนะรัตน 

 ๕๑ นายชาติชาย  ขําชื่น 

 ๕๒ นายชาลี  รัตนถาวร 

 ๕๓ นายชิน  ศิริวรรณดี 

 ๕๔ นายชินกร  แกนคง 

 ๕๕ นายชินนาอาชว  รสิอัครศักดิ์ 

 ๕๖ นายชินวัต  ทองปรีชา 

 ๕๗ นายชูชาติ  คํามา 

 ๕๘ นายชูชาติ  พิพัฒนศรัทธา 

 ๕๙ นายชูชีพ  บํารุง 

 ๖๐ นายเชาวทวีพัฒน  ดนัยนันท 

 ๖๑ นายเชิดพงษ  ใจตรง 

 ๖๒ นายญาณวุฒิ  สุดพิมศรี 

 ๖๓ จาสิบตรี ฐิติวัชร  บุญกิจ 

 ๖๔ วาที่รอยตรี ณฐพล  นพณัฐธนากุล 

 ๖๕ นายณฐพลธร  ภูชางทอง 

 ๖๖ นายณรงค  ซาวคําเขตต 

 ๖๗ เรืออากาศโท ณรงคเดช  แกวอุย 

 ๖๘ นายณรงชนนฐ  ดีปู 

 ๖๙ นายณัฎฐกร  บุญโรภาคย 

 ๗๐ นายณัฏฐกร  ศิริผองแผว 

 ๗๑ นายณัฐพศุตม  โชติจิรศิริกุล 

 ๗๒ นายเดชมนตรี  ผิวเหลือง 

 ๗๓ นายตระกูล  หนูนิล 

 ๗๔ นายตวงอัฐ  บุตรวิชา 

 ๗๕ นายตอศักดิ์  สกุณวัฒน 

 ๗๖ นายเตชิต  ทรงบุญศาสตร 

 ๗๗ นายถาวร  บุญศรี 

 ๗๘ นายทรงวิทย  ไกรนรา 

 ๗๙ นายทวิช  พิมพะ 

 ๘๐ นายทวี  ชิณรงค 

 ๘๑ นายทวีศักดิ์  พุมมรดก 

 ๘๒ นายทวีศิลป  เสนามา 

 ๘๓ นายเทิดพันธ  ครอบทอง 

 ๘๔ นายเที่ยง  จันทรทอง 

 ๘๕ นายธงชัย  ขิมมากทอง 

 ๘๖ นายธงชัย  บุตรวงษ 
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 ๘๗ นายธนณัฏฐ  นวไพบูลย 

 ๘๘ นายธนภณ  สุทธิพงษวิจิตร 

 ๘๙ นายธนากร  ชูจิตต 

 ๙๐ นายธนารัฐ  สายเทพ 

 ๙๑ นายธรรมธรรศ  ทองสําโรง 

 ๙๒ นายธรรมรัฏฐ  งามแสง 

 ๙๓ พันจาเอก ธวัช  ชวยเกตุ 

 ๙๔ นายธวัช  พรมโสภา 

 ๙๕ นายธวัตร  นาคประเสริฐ 

 ๙๖ นายธีรพงศ  ศรีจันทร 

 ๙๗ นายธีรเมธ  เทพวิชัยศิลปกุล 

 ๙๘ วาที่รอยตรี ธีระพล  โชคนําชัย 

 ๙๙ นายนที  พรมภักดี 

 ๑๐๐ นายนพดล  จีนลิบ 

 ๑๐๑ นายนพพร  เรืองสวาง 

 ๑๐๒ นายนภเดช  เกลียวศิริกุล 

 ๑๐๓ นายนเรศวรฤทธิ์  อุบลศรี 

 ๑๐๔ นายนวพล  นวกุลพันธ 

 ๑๐๕ นายนิกร  ทองจิตร 

 ๑๐๖ นายนิกร  ยะกะจาย 

 ๑๐๗ นายนิคม  บุญยะวงศ 

 ๑๐๘ นายนิติปกรณ  แสงสุวรรณ 

 ๑๐๙ นายนิติพัฒน  ขอดทอง 

 ๑๑๐ พันจาเอก นิพนธ  จันทรชู 

 ๑๑๑ จาเอก นิพัฒน  เปรมพล 

 ๑๑๒ นายนิยม  ครองยุทธ 

 ๑๑๓ นายนูรดี  อับดุลราฮิม 

 ๑๑๔ นายบดินทร  เทียมภักดี 

 ๑๑๕ วาท่ีรอยตรี บัญหาร  บุญมี 

 ๑๑๖ นายบัณฑูร  ประดิษฐสุวรรณ 

 ๑๑๗ วาที่รอยโท บํารุง  คําไว 

 ๑๑๘ นายประกอบ  ยอดยา 

 ๑๑๙ นายประเชิญ  สมองดี 

 ๑๒๐ พันจาอากาศเอก ประดับ  พิมพเสน 

 ๑๒๑ นายประพิศ  ญาณปญญา 

 ๑๒๒ นายประภาส  กาเมืองลือ 

 ๑๒๓ นายประภาส  ขุนพิทักษ 

 ๑๒๔ นายประภาส  หมีดเส็น 

 ๑๒๕ นายประเวช  แสนทวีสุข 

 ๑๒๖ นายประสาน  ทองสุขมาก 

 ๑๒๗ นายประเสริฐ  ศรีสูงเนิน 

 ๑๒๘ นายปรัชญา  เสริฐลือชา 

 ๑๒๙ นายปรัตถกร  บุสาวรรณกร 

 ๑๓๐ นายปรัตรวีร  วิจบ 

 ๑๓๑ นายปราโมช  นิติธรรมโชติ 

 ๑๓๒ นายปรีชา  มณีสรอย 

 ๑๓๓ นายปรีดา  อุนอุดม 

 ๑๓๔ นายปวิช  รัตวาลย 

 ๑๓๕ นายปญญา  ใจแปง 

 ๑๓๖ นายปญญาภรณ  วัฒนปราโมทย 
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 ๑๓๗ นายปตานนท  ปญญา 

 ๑๓๘ นายปยะชาย  ศรีบุรินทร 

 ๑๓๙ นายพงศพัศ  บัวเพชร 

 ๑๔๐ นายพงศศักดิ์  กีรติกรพิสุทธิ์ 

 ๑๔๑ จาเอก พงษศักดิ์  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๔๒ นายพงษศิลป  ผาลา 

 ๑๔๓ นายพชร  ศรีมหาเอก 

 ๑๔๔ นายพนมพร  ตุยกาศ 

 ๑๔๕ นายพรเทพ  เพชรนอย 

 ๑๔๖ นายพรพนม  จันทรเทพ 

 ๑๔๗ นายพรรธวัสคุ  นิลพัฒน 

 ๑๔๘ นายพรรษพงศ  วัชรสุนทร 

 ๑๔๙ นายพลพัฒน  สุนทรส 

 ๑๕๐ นายพศิณ  ศรีธร 

 ๑๕๑ นายพัชรพล  มั่นปาน 

 ๑๕๒ นายพินิจ  เรืองยังมี 

 ๑๕๓ นายพิรุณโรจน  นาคดนตรี 

 ๑๕๔ นายพิศาล  เคากลา 

 ๑๕๕ นายพิศิษฐ  ฤทธิพิชัยสงคราม 

 ๑๕๖ นายพีรพัฒน  เงินเจริญ 

 ๑๕๗ นายพีระ  พิมพประสาร 

 ๑๕๘ นายพีระศักดิ์  ธีรบดี 

 ๑๕๙ นายพีระศักดิ์  สนั่นเครื่อง 

 ๑๖๐ นายพุทธพงษ  สุริยะสิงห 

 ๑๖๑ นายพูลศักดิ์  โสภณปทุมรักษ 

 ๑๖๒ นายไพโรจน  ศรีละมุล 

 ๑๖๓ นายไพศาล  ชอผกา 

 ๑๖๔ นายภัควัต  ขันธหิรัญ 

 ๑๖๕ นายภัทรนันท  บุญมานัด 

 ๑๖๖ นายภัทรพล  ผัดดวงธรรม 

 ๑๖๗ นายภาคภูมิ  ภูมี 

 ๑๖๘ นายภาณุเดช  ล้ิมอารีย 

 ๑๖๙ นายภาณุวัฒน  เวชสารศรี 

 ๑๗๐ นายภูมินทชัย  วังศรีวรมัน 

 ๑๗๑ นายมงคล  ภักดีสุวรรณ 

 ๑๗๒ นายมะสักรี  ขาลี 

 ๑๗๓ นายมานิต  บริพันธ 

 ๑๗๔ นายมาหะมะยากี  หะยีมะ 

 ๑๗๕ นายมีชัย  จันทรกระจาง 

 ๑๗๖ นายยุทธนา  นิลกิจ 

 ๑๗๗ นายยุทธนา  แรกขึ้น 

 ๑๗๘ นายยุทธพงศ  ไชยศร 

 ๑๗๙ นายรณกร  เผาวิจารณ 

 ๑๘๐ นายรณรุทธิ์  ครองยุทธ 

 ๑๘๑ นายรองรัตน  จงอุตสาห 

 ๑๘๒ นายรังสรรค  วัฒนพานิช 

 ๑๘๓ นายรุง  สังวร ิ

 ๑๘๔ นายรุสดี  ปูรียา 

 ๑๘๕ นายเรืองเดช  สรอยคํา 

 ๑๘๖ นายเลอชาย  สยังกูล 



 หนา   ๑๒๒  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๗ นายเลอยศ  พุทธชิโนรสสกุล 

 ๑๘๘ นายวรจักร  สถาพรภิญโญ 

 ๑๘๙ พันจาเอก วรวิช  หมูสูงเนิน 

 ๑๙๐ นายวรวิทย  ยอแสง 

 ๑๙๑ นายวรุตม  วิศิษฏศิลป 

 ๑๙๒ นายวสุรุจ  สามารถ 

 ๑๙๓ นายวัชรินทร  รื่นถวิล 

 ๑๙๔ นายวันชัย  เกตุแกว 

 ๑๙๕ นายวันชัย  ตามเพ่ิม 

 ๑๙๖ นายวันชัย  พรกระแส 

 ๑๙๗ นายวัลลภ  คีรีแลง 

 ๑๙๘ นายวิจารณ  จุนทวิจิตร 

 ๑๙๙ นายวิชัย  ปทมวิภาค 

 ๒๐๐ นายวิชาญ  นอยโต 

 ๒๐๑ นายวิทยา  รัตนมณี 

 ๒๐๒ นายวิทยา  สันติกุล 

 ๒๐๓ นายวิระชัย  ชุมแกว 

 ๒๐๔ นายวิรัตน  เจริญจิตร 

 ๒๐๕ นายวิรัตน  ดอนนอก 

 ๒๐๖ นายวิรุต  ตรียวง 

 ๒๐๗ พันจาอากาศเอก วิโรจน  สนธิกรณ 

 ๒๐๘ นายวิศาล  กองโชค 

 ๒๐๙ นายวิศิษฏ  ภูสุวรรณ 

 ๒๑๐ นายวิสูติ  ซื่อพัฒนะ 

 ๒๑๑ นายวีรยุทธ  ขนุนนิล 

 ๒๑๒ นายวีรศักดิ์  บัวศรี 

 ๒๑๓ นายวีระพรรณ  สุขะวัลลิ 

 ๒๑๔ นายวีระวัฒน  วัฒนวงศพฤกษ 

 ๒๑๕ นายวุฒิชัย  ยามโคกสูง 

 ๒๑๖ นายศรณ  รักรงค 

 ๒๑๗ วาที่รอยตรี ศราวุธ  กรจิระเจริญ 

 ๒๑๘ นายศักดา  สีแดง 

 ๒๑๙ นายศักดิ์ดา  ตนคชสาร 

 ๒๒๐ นายศิวัชฐ  ระวังกุล 

 ๒๒๑ นายศุภลักษณ  ปรีติเขมรัตน 

 ๒๒๒ นายเศรษฐา  เณรสุวรรณ 

 ๒๒๓ นายสงวนพงศ  พินสุวรรณ 

 ๒๒๔ นายสถาพร  สุขโข 

 ๒๒๕ นายสมเกียรติ  ชื่นอยู 

 ๒๒๖ นายสมเกียรติ  อาจสังข 

 ๒๒๗ นายสมควร  ใจซื่อ 

 ๒๒๘ นายสมควร  ปลองออน 

 ๒๒๙ จาเอก สมควร  สิงหคํา 

 ๒๓๐ นายสมคิด  พงศสมานวรกุล 

 ๒๓๑ นายสมเจตน  พิมพานนท 

 ๒๓๒ นายสมใจ  พุทธเสนา 

 ๒๓๓ นายสมชาย  วุฒิชัยกุล 

 ๒๓๔ นายสมนึก  ธูปหอม 

 ๒๓๕ นายสมบูรณ  แผนสมบูรณ 

 ๒๓๖ นายสมปอง  เท่ียงมนต 



 หนา   ๑๒๓  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๗ นายสมพงค  ชมชัย 

 ๒๓๘ พันจาอากาศโท สมพงศ  หมั่นสาน 

 ๒๓๙ นายสมพงษ  ทองหนูนุย 

 ๒๔๐ นายสมภพ  มุกดาสนิท 

 ๒๔๑ วาที่รอยตรี สมโภชน  สุดคลาย 

 ๒๔๒ นายสมยศ  เกษสุวรรณ 

 ๒๔๓ นายสมศักดิ์  แยมพันธุนุย 

 ๒๔๔ นายสมศักดิ์  เองฉวน 

 ๒๔๕ นายสมารท  สาพาที 

 ๒๔๖ นายสฤษดิ์  รัตนวงษ 

 ๒๔๗ นายสันติ  บุญรอด 

 ๒๔๘ นายสันทัศน  รันดาเว 

 ๒๔๙ นายสานิตย  ศรีทวี 

 ๒๕๐ นายสํานวน  ทองศรี 

 ๒๕๑ นายสิทธิพันธ  บุตรศรี 

 ๒๕๒ นายสินธร  ดาวกระจาย 

 ๒๕๓ นายสิรศักดิ์  ทัศยาพันธุ 

 ๒๕๔ นายสุขสันต  ณ อุบล 

 ๒๕๕ วาที่รอยตรี สุขุม  ดลโสภณ 

 ๒๕๖ นายสุจิโรจน  คงเมือง 

 ๒๕๗ นายสุชาติ  ดือเระ 

 ๒๕๘ นายสุเชาว  ทูโมสิก 

 ๒๕๙ นายสุโชติ  กาญจนกุล 

 ๒๖๐ นายสุทิน  งามเลิศ 

 ๒๖๑ นายสุทิน  ประเสริฐศักดิ์ 

 ๒๖๒ นายสุนทร  จอมเมือง 

 ๒๖๓ นายสุนทร  โภคา 

 ๒๖๔ นายสุพจน  อุดมจริยคุณ 

 ๒๖๕ นายสุพัฒน  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๖๖ นายสุภโชค  ศิลปคุณ 

 ๒๖๗ นายสุรชัย  โคตรบุตรดี 

 ๒๖๘ จาเอก สุรเชษฐ  แกวคํา 

 ๒๖๙ นายสุรัตน  ลายจันทร 

 ๒๗๐ นายสุเรน  ละใบกาเด็น 

 ๒๗๑ จาเอก สุวัฒน  สัญวงษ 

 ๒๗๒ นายสุวิทยชาติ  นวมเพ็ชร 

 ๒๗๓ พันจาเอก สุวิน  หองแซง 

 ๒๗๔ นายสุโสฬส  พ่ึงบุญ 

 ๒๗๕ นายเสกสรร  กล่ินพูน 

 ๒๗๖ นายเสกสรร  สวัสดิ์ศรี 

 ๒๗๗ นายเสกสรรค  จูมพลหลา 

 ๒๗๘ นายโสภณ  สุวรรณโพธิ์ศรี 

 ๒๗๙ นายไสว  เจริญศรี 

 ๒๘๐ นายหฤษฎ  มาหะมะ 

 ๒๘๑ นายอดิศร  วิทูรศิลป 

 ๒๘๒ วาที่รอยตรี อดิศักดิ์  ดวงจินดา 

 ๒๘๓ นายอดิศักดิ์  ปญญา 

 ๒๘๔ นายอดุลย  ถาวรกุล 

 ๒๘๕ นายอธิพงศ  พงษสุวรรณ 

 ๒๘๖ นายอนันต  ศิริวงศกุล 



 หนา   ๑๒๔  
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 ๒๘๗ นายอนุชา  เรืองอมรวิวัฒน 

 ๒๘๘ นายอนุชิต  เภกะสุต 

 ๒๘๙ นายอภัย  วุฒิโสภากร 

 ๒๙๐ วาที่รอยตรี อภิชัย  ศรีเมือง 

 ๒๙๑ นายอภิชาต  อารียพัฒนไพบูลย 

 ๒๙๒ วาที่พันตรี อภิญญา  ศักดินันท 

 ๒๙๓ นายอภินันต  สุวรรณโค 

 ๒๙๔ นายอภินันท  หมวดแกว 

 ๒๙๕ นายอภิวัชร  มีทุม 

 ๒๙๖ นายอมร  ชุมชวย 

 ๒๙๗ นายอราม  ญาณแกว 

 ๒๙๘ นายอรุณ  เมฆฉาย 

 ๒๙๙ นายอัครพล  สุทธิรักษ จิตตสุภาพ 

 ๓๐๐ นายอาคม  บุญญโส 

 ๓๐๑ นายอาทิตย  วงมุสิก 

 ๓๐๒ นายอารุช  เอมโอฐ 

 ๓๐๓ นายอุดม  อยูอินไกร 

 ๓๐๔ นายอุดมศักดิ์  นวลศิริ 

 ๓๐๕ วาที่รอยโท อุทิศ  คงรอด 

 ๓๐๖ นายเอกณัฎฐ  สังขพันธ 

 ๓๐๗ วาที่รอยตรี เอกวัฒนา  คงคานอย 

 ๓๐๘ นายเอกสิทธิ์  สองเมือง 

 ๓๐๙ นายเอกโอสถ  รักเอียด 

 ๓๑๐ นายเอนก  วิทยาพิรุณทอง 

 ๓๑๑ นายเอราวัณ  รัตนเดชอุดม 

 ๓๑๒ นางกชนัฑ  พัฒนะวิชัย 

 ๓๑๓ นางกาญจนา  จรูญสอน 

 ๓๑๔ นางสาวจิรัฎฐ  เปยศิริ 

 ๓๑๕ นางใจทิพย  ภาษีผล 

 ๓๑๖ นางฉวีวรรณ  เตชะบุญญะ 

 ๓๑๗ นางสาวฐิติรัตน  แกวขาว 

 ๓๑๘ นางธันยชนิตว  โอสถิตยพร 

 ๓๑๙ นางนฤมล  แตสกุล 

 ๓๒๐ นางนุชนาฏ  ยอดมณี 

 ๓๒๑ นางปณิดา  พันธุโชติ 

 ๓๒๒ นางสาวปญชิกา  โตแกว 

 ๓๒๓ นางพรรณิภา  อะทะยศ 

 ๓๒๔ นางสาวพรรณี  เพชรบุร ี

 ๓๒๕ นางภัสรดา  ทิพยรัศมีวงศ 

 ๓๒๖ นางสาวภิรมย  กอนแพง 

 ๓๒๗ นางสาวมณฑา  ดวงคะชาติ 

 ๓๒๘ นางสาวมณี  เมืองกระจาง 

 ๓๒๙ นางยุพาภรณ  แกวจิตคงทอง 

 ๓๓๐ นางรัตยา  สระทอง 

 ๓๓๑ นางสาววนิดา  ฤทธิ์ถาพรม 

 ๓๓๒ นางสาววันเพ็ญ  หาญเสมอ 

 ๓๓๓ นางสาววารุณี  ล้ิมตระกูล 

 ๓๓๔ นางวิชชุฎา  เข็มเพชร 

 ๓๓๕ นางสาววิไล  พูนชัย 

 ๓๓๖ นางสาววไิลลักษณ  เรืองผล 



 หนา   ๑๒๕  
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 ๓๓๗ นางสาวสะอาด  พิมพสมบูรณ 

 ๓๓๘ รอยตํารวจตรีหญิง สายสุนี  ยมานันท 

 ๓๓๙ นางสาวสุกัญญา  แตงเจริญ 

 ๓๔๐ นางสุวรรณา  วรรณศรี 

 ๓๔๑ นางสาวอรวรรณ  มีใหม 

 ๓๔๒ รอยตํารวจเอกหญิง อรุณี  อินทรมณี 

 ๓๔๓ นางสาวออยใจ  คําบุญเรือง 

 ๓๔๔ นางอารี  บุญรักษา 

 ๓๔๕ นางสาวอําพร  บุญไสย 

 ๓๔๖ นางอําภรณ  วังสุภา 

 ๓๔๗ นางอุไรพร  วงศปราชญ 

กรมการพัฒนาชุมชน 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางสาวศศิธร  อินทกุล 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกมล  คงสัตย 

 ๒ นายกมล  เสวกวิหารี 

 ๓ นายกฤช  จันทราศรี 

 ๔ นายกฤษฎากรณ  กระเสาร 

 ๕ นายเกียรติปราโมทย  ฉายศรี 

 ๖ นายโกเมท  เดชกวินเลิศ 

 ๗ นายขวัญ  พฤกษติกุล 

 ๘ นายคเชนทรชัย  แพงจันทร 

 ๙ นายคําพอง  วรรณวัติ 

 ๑๐ นายจรูญ  อินทนาศักดิ์ 

 ๑๑ นายจักรพันธ  ตระการศาสตร 

 ๑๒ นายจารึก  ตันเจริญ 

 ๑๓ นายเจนตวิทย  นาคแท 

 ๑๔ นายเฉลิมเกียรติ  แผนกิจเจริญ 

 ๑๕ นายชลอ  พงษชุบ 

 ๑๖ นายชวนากร  เอี่ยมสอาด 

 ๑๗ นายชัชชัย  กลีบมะลิ 

 ๑๘ นายชัยณรงค  รักษารัตน 

 ๑๙ นายชํานาญ  สมบูรณ 

 ๒๐ นายชุมพล  ย่ิงลํ้า 

 ๒๑ นายเชิด  จินะเปงกาศ 

 ๒๒ นายไชยรัตน  กล่ันสกุล 

 ๒๓ นายณรงค  รณเกษตร 

 ๒๔ นายโดมทอง  ดิเรกศิลป 

 ๒๕ นายเถลิงศก  คงมั่น 

 ๒๖ นายทองใจ  ปุยไธสง 

 ๒๗ นายเทพ  วงศสุภา 

 ๒๘ นายธนชัย  ชูแนม 
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 ๒๙ นายนนทวัฒน  โพธิ์ขาว 

 ๓๐ นายนิคม  เหลาสมบัติ 

 ๓๑ นายบรรพจน  จันทรงาม 

 ๓๒ นายบันเทิง  ขวัญเมือง 

 ๓๓ นายประกอบ  ธีวีระพันธ 

 ๓๔ นายประจัญ  จันทรเนตร 

 ๓๕ นายประไพ  สุขอนันต 

 ๓๖ นายประสพชัย  วิจารณรงค 

 ๓๗ นายปรีชา  ชวยมี 

 ๓๘ นายปล้ืม  นับถือบุญ 

 ๓๙ นายปอง  ชนะดวงใจ 

 ๔๐ นายผดุงศักย  ขุนเจริญ 

 ๔๑ นายพิชัย  มณีลาภ 

 ๔๒ นายพิเชฏฐ  อาจสามารถ 

 ๔๓ นายไพโรจน  ประดิษฐวงศวาน 

 ๔๔ นายไพศาล  กอนทอง 

 ๔๕ นายภาณุวัฒน  ภูฆัง 

 ๔๖ นายมณฑล  วงศเทศ 

 ๔๗ นายมนูญ  เชื้ออินตะ 

 ๔๘ นายวรเชฏฐ  หนอคํา 

 ๔๙ นายวรรณรัชต  จําปามูล 

 ๕๐ นายวรรณะ  สมชัย 

 ๕๑ นายวิจิตร  รมมณี 

 ๕๒ นายวิทยา  ชุมภูคํา 

 ๕๓ นายวิลาศ  บุญโต 

 ๕๔ นายวีรกานต  บุญตัน 

 ๕๕ นายศุภกร  เทศนา 

 ๕๖ นายสมคิด  คําเสียง 

 ๕๗ นายสมนึก  บุญย่ี 

 ๕๘ นายสยัมภู  แพงจันทร 

 ๕๙ นายสริห  หอมหวล 

 ๖๐ นายสวงเดช  ธรรมชัย 

 ๖๑ นายสําเร็จ  คําโหลน 

 ๖๒ นายสิทธิชัย  พรทิพยพิทักษ 

 ๖๓ นายสุชาติ  ภัคพาณิชย 

 ๖๔ นายสุทธิพร  สมแกว 

 ๖๕ นายสุนันชัย  ฤทธิ์มนตรี 

 ๖๖ นายสุพัฒน  ทองสุทธิ 

 ๖๗ นายสุรชัย  แดนพิบูลย 

 ๖๘ นายสุรเชษฐ  ชิตรัตน 

 ๖๙ นายสุรพล  ทาวพรหม 

 ๗๐ นายสุระชาติ  พรหมดิเรก 

 ๗๑ นายสุริยา  บุญเรืองยศศิริ 

 ๗๒ นายสุวัฒน  มีอุปการ 

 ๗๓ นายสุสังข  ชุมมะโน 

 ๗๔ นายเสวก  ทองเกิด 

 ๗๕ นายอดุลย  ดีออม 

 ๗๖ นายอนุชา  ภัทรมงคลเขตต 

 ๗๗ นายอนุสรณ  แกวชมภู 

 ๗๘ นายอภิชาติ  จิตรพาณิชย 



 หนา   ๑๒๗  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๙ นายอภิพล  พิทักษพล 

 ๘๐ นายอรุณ  สารบัญ 

 ๘๑ นายอํานวย  ย่ังยืน 

 ๘๒ นางกนกรัชต  วงษกาฬสินธุ 

 ๘๓ นางสาวกนกวรรณ  สัมมาขันธ 

 ๘๔ นางสาวกรภัครณัชส  ชมภูทอง 

 ๘๕ นางกัญญา  ประเสริฐวิบูลย 

 ๘๖ นางสาวการีมะห  บากา 

 ๘๗ นางสาวกุลวดี  รุงธนรักษ 

 ๘๘ นางสาวขันทอง  อินทรหา 

 ๘๙ นางจําเรียง  มณีพินิจ 

 ๙๐ นางณัชพัชรพร  ศิริโท 

 ๙๑ นางสาวณัฐชยา  ศรีดํา 

 ๙๒ นางณิชาภัทร  พงษเจริญ 

 ๙๓ นางทองคํา  เพ็ชรปานกัน 

 ๙๔ นางทัศณีย  ตันจริยภรณ 

 ๙๕ นางสาวทิพพรรณ  ไชยูปถัมภ 

 ๙๖ นางธนหทัย  ชัยศึก 

 ๙๗ นางธัญชนก  หมั่นหมาย 

 ๙๘ นางสาวธาริณี  ศรีจ๋ิว 

 ๙๙ นางนงลักษณ  รักราวี 

 ๑๐๐ นางสาวนฤมล  กฤติวาณิชย 

 ๑๐๑ นางสาวนันทนภัส  สุวรรณา 

 ๑๐๒ นางบัณฑิตา  หมื่นพรม 

 ๑๐๓ นางบุณยวีร  ทองสิงห 

 ๑๐๔ นางสาวบุศราวรรณ  เรืองชอ 

 ๑๐๕ นางสาวประดับ  ชูดํา 

 ๑๐๖ นางประทีป  ตัณฑะตะนัย 

 ๑๐๗ นางปราณี  ออนมณี 

 ๑๐๘ นางปริศนา  สายนะที 

 ๑๐๙ นางพจนารถ  เหลาที 

 ๑๑๐ นางสาวพนิดา  เลาะนะ 

 ๑๑๑ นางพรทิพย  ไชยวัฒน 

 ๑๑๒ นางสาวภคพร  ของหลิม 

 ๑๑๓ นางสาวมนทิรา  เข็มทอง 

 ๑๑๔ นางสาวมาลิณีย  แขโส 

 ๑๑๕ นางมุกดา  หลิมนุกูล 

 ๑๑๖ นางยุพา  กล่ินหอม 

 ๑๑๗ นางรุงนภา  จรันรัก 

 ๑๑๘ นางวงษเดือน  กิจปล้ืม 

 ๑๑๙ นางสาววรินทร  ปพนธนัตถ 

 ๑๒๐ นางสาววัฒนา  มหาแกว 

 ๑๒๑ นางวาริการ  พงษวิเชียรโรจน 

 ๑๒๒ นางสาววารี  ทับทองหลาง 

 ๑๒๓ นางสาววิลาวัลย  คาระวะ 

 ๑๒๔ นางศศิธร  ฤทธิพร 

 ๑๒๕ นางสายฝน  ธนประภากุล 

 ๑๒๖ นางสาวสุชลี  วาทะสัตย 

 ๑๒๗ นางสาวสุนีย  มาหะ 

 ๑๒๘ นางสุรพี  โพธิ์ศรี 



 หนา   ๑๒๘  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๙ นางสุรียพร  รุงเรือง 

 ๑๓๐ นางสาวเสาวณีย  เกียรติศิริถาวร 

 ๑๓๑ นางแสงตะวัน  แกวอําไพ 

 ๑๓๒ นางสาวโสภิต  ภูริสวัสดิ์ 

 ๑๓๓ นางอนงค  โพธิ์เพชร 

 ๑๓๔ นางอรพิน  เสถียรยานนท 

 ๑๓๕ นางสาวอรวรรณ  ศรีเกตุ 

 ๑๓๖ นางอํานวยนาถ  เอียดสกุล 

 ๑๓๗ นางสาวอิ่มใจ  คชพันธ 

 ๑๓๘ นางอุดมรัตน  อมรเทพ 

 ๑๓๙ นางอุมาพร  ตรีณาวงษ 

กรมท่ีดิน 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายณรงค  สืบตระกูล  ๒ นายเปล่ียน  แกวฤทธิ์ 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นางธนทร  มั่นประเสรฐิ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกรีฑา  คชโกษัย 

 ๒ วาที่รอยตรี กําธร  บํารุงศิลป 

 ๓ นายกิตติ  นุชเจริญ 

 ๔ นายเกียรติคุณ  พรหมเพชร 

 ๕ นายขวัญชัย  อรัญเวช 

 ๖ นายครรชิต  ดุลยาภรณ 

 ๗ นายจักรกฤษณ  ถาวรวิสิตย 

 ๘ นายจักรพันธ  จันทรภูมิ 

 ๙ นายเฉลิมศักดิ์  ดวงจันทร 

 ๑๐ จาสิบตรี ชัยวัฒน  แกวจํารัส 

 ๑๑ นายชาตรี  บุญราศรี 

 ๑๒ นายชํานาญ  ชัชวาลกําธร 

 ๑๓ นายณัฐพัชร  กลํ่าทอง 

 ๑๔ นายตรีวิทย  นันทนพงศ 

 ๑๕ นายทอง  ตาสี 

 ๑๖ นายทินกร  บุญอยู 

 ๑๗ นายธงชัย  ออนนิวัฒนานนท 

 ๑๘ นายธีรพล  ณ นาน 

 ๑๙ นายธีระพงษ  ไลพูนทรัพย 

 ๒๐ นายนกุล  สมบูรณภัทรกิจ 

 ๒๑ นายนิพัธ  นิเต็ม 

 ๒๒ นายบวรวิทย  เจริญสิน 

 ๒๓ นายประพาส  แผวจะโปะ 

 ๒๔ นายประภัสร  รื่นภาคเพ็ชร 



 หนา   ๑๒๙  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕ นายประยุตร  วสุธาสวัสดิ์ 

 ๒๖ นายประเสริฐ  มีเหลือ 

 ๒๗ นายปราโมทย  แสงนพรัตน 

 ๒๘ นายปติพัฒน  สุธีรัตนวัฒนา 

 ๒๙ นายพรชัย  ตั้งบูรณะกูล 

 ๓๐ นายพรเทพ  สวัสดิสรรพ 

 ๓๑ นายพัฒนา  พัฒนวัชรกุล 

 ๓๒ นายพิเชษฐ  สายชู 

 ๓๓ นายไพรัตน  สุวรรณะ 

 ๓๔ นายไพโรจน  ธารามาศ 

 ๓๕ นายยงยุทธ  สายงาม 

 ๓๖ นายรุงรัตน  มานะรุงเรือง 

 ๓๗ นายวัชระ  ขําพรหมราช 

 ๓๘ นายวัชระ  คงสนอง 

 ๓๙ นายวิฑูรย  หงศพันธกุล 

 ๔๐ นายวิสูตร  สารสุวรรณ 

 ๔๑ นายวุฒิชัย  คงทิพย 

 ๔๒ นายวุฒิชัย  หวานดี 

 ๔๓ นายศรายุธ  สงวนศักดิ์ 

 ๔๔ นายสมใจ  เหมากระโทก 

 ๔๕ นายสมนึก  เมืองพระฝาง 

 ๔๖ นายสมบัติ  อารียโชคชัย 

 ๔๗ นายสมพงษ  รัตนฤทธิ์ 

 ๔๘ นายสมโภช  พ่ึงบุญ 

 ๔๙ นายสมศักดิ์  จินดามณี 

 ๕๐ นายสักกพงศ  พิชญชานน 

 ๕๑ นายสิทธิโชค  ศรีมีชัย 

 ๕๒ นายสุจินต  โงวสกุล 

 ๕๓ นายสุรงณ  ปนกิจดี 

 ๕๔ นายสุรชัย  รัชตประทาน 

 ๕๕ นายสุรพันธ  อรัญเวช 

 ๕๖ นายสุริยะ  โพธิ์ทองศรีสิทธิ์ 

 ๕๗ นายสุวรรณ  ย้ิมสมบุญ 

 ๕๘ นายอติชาติ  พิเชียรโสภณ 

 ๕๙ นายอนวัช  จันทรประสิทธิ์ 

 ๖๐ นายอนุพล  คมคาย 

 ๖๑ นายอภิชาติ  เตชเพ็ญพันธ 

 ๖๒ นายอมร  เอกอาภาภัณฑ 

 ๖๓ นายอรุณพันธ  สวัสดิ์แกว 

 ๖๔ นายอิทธิพล  กาฬออนศรี 

 ๖๕ วาที่รอยตรี อุทัน  ใบยา 

 ๖๖ นางสาวกษมา  อินโอภาษ 

 ๖๗ นางกัญญวณิช  ดํารงทวีศักดิ์ 

 ๖๘ นางสาวขนิษฐา  ขุนทรง 

 ๖๙ นางสาวจิราวัฒน  ฮั่นเจริญ 

 ๗๐ นางธิดากัลย  เลขะคุณ 

 ๗๑ นางสาวนริสรา  มาลัยพงษ 

 ๗๒ นางนุกานตชนก  ชูประดิษฐ 

 ๗๓ นางบุษบา  โพธิ์ทองศรีสิทธิ์ 

 ๗๔ นางเบ็ญจา  จันทรพราหมณ 



 หนา   ๑๓๐  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๕ นางปรียา  มณีวรรณ 

 ๗๖ นางสาวผองพรรณ  นาเอก 

 ๗๗ นางผองศรี  เจียมสุขุม 

 ๗๘ นางสาวพรทิพย  จุลมูล 

 ๗๙ นางพรนภา  สุขะหุต 

 ๘๐ นางพรพิมล  ธรรมมารมย 

 ๘๑ นางสาวพาลินี  เอี่ยมสุภา 

 ๘๒ นางสาวรัชนี  ดวงฉิม 

 ๘๓ นางวราภรณ  แกวแฝก 

 ๘๔ นางวลัยลักษณ  พรเลิศลักษณ 

 ๘๕ นางสาววาสนา  ชูชวย 

 ๘๖ นางสาววิไลพร  หงษหิรัญกุล 

 ๘๗ นางศิริรัตน  อุชาดี 

 ๘๘ นางสาวสายพิณ  บุญรอด 

 ๘๙ นางสุจิตร  สุขสวาง 

 ๙๐ นางสุภาวดี  ทักษิณสัมพันธ 

 ๙๑ นางสาวโสภา  เพียรพิชยพงศ 

 ๙๒ นางอารีย  คงอินทร 

 ๙๓ นางสาวเอื้อง  ราชบุตร 

กรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายชัยณรงค  วาสนะสมสิทธิ์  ๒ นางศุภราพร  จักรมานนท 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายปรีชา  ดวงบุญมา 

 ๒ นายศิระ  ศิริสูงเนิน 

 ๓ นางกุลธารินท  โรจนสุรสีห 

 ๔ นางสาวทิฆัมพร  จารุภูมิ 

 ๕ นางศิรินันท  มณีโชติ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษกร  นิธิเรวดีพร 

 ๒ นายกฤษฏ์ิ  พูนเกษม 

 ๓ นายกฤษณ  แกวทองหลาง 

 ๔ นายกิตติพนธ  วุฒิวงศ 

 ๕ นายเกรียงไกร  จิตธรรม 

 ๖ นายคงศักดิ์  คงปาน 

 ๗ นายคม  ศรีเพ็ชร 

 ๘ นายคํารณ  อิ่มเนย 

 ๙ นายจตุรงค  สุขพัฒน 

 ๑๐ นายจรัสพันธ  อรุณคง 

 ๑๑ นายเฉลียว  หวังค้ํากลาง 

 ๑๒ นายชัยพงษ  อนุวัฒน 



 หนา   ๑๓๑  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓ นายชํานาญ  แตงจุด 

 ๑๔ นายเดชา  เรืองออน 

 ๑๕ นายธนา  นวลปลอด 

 ๑๖ นายธีรชัย  อังรัตสกุล 

 ๑๗ นายนพดล  คํานึงเนตร 

 ๑๘ นายนิรุทธ  สาธุวงษ 

 ๑๙ นายบุญประสงศ  นวลสายย 

 ๒๐ นายปภินวิช  ละอองแกว 

 ๒๑ นายปรีชา  ดิษฐเจริญ 

 ๒๒ นายปยวัฒน  ปยวงษไพศาล 

 ๒๓ นายปยะมิตร  ไขวพันธุ 

 ๒๔ นายพงศธสิษฐ  ปจนันท 

 ๒๕ นายพล  เชื้อทหาร 

 ๒๖ นายพีระพงศ  หมื่นผอง 

 ๒๗ นายยศกร  สุขสอาด 

 ๒๘ นายยุทธ  พันธสีดา 

 ๒๙ นายเรืองฤทธิ์  ผลดี 

 ๓๐ นายวสันต  ไชยทวีวงศ 

 ๓๑ นายวัฒนา  สาคร 

 ๓๒ นายวิจารณ  เหลาธรรมย่ิงยง 

 ๓๓ นายวิทยา  ประภัสสร 

 ๓๔ นายวิรพัฒน  ออนสุระทุม 

 ๓๕ นายวีรวัฒน  ศิริกุลพิพัฒน 

 ๓๖ นายวีระ  อํานวยพร 

 ๓๗ นายวีระพล  เทพากรณ 

 ๓๘ รอยตํารวจตรี สัณฐิติ  ธรรมใจ 

 ๓๙ นายโสภณ  เจริญพร 

 ๔๐ นายอัธยา  นวลอุทัย 

 ๔๑ นางสาวชาครียา  เศรษฐเสรี 

 ๔๒ นางสาวนงเยาว  เทพศิริ 

 ๔๓ นางนุชนาถ  ประสพทรัพย 

 ๔๔ นางบังอร  ยอดสะเท้ิน 

 ๔๕ นางมาละนี  จินดารัตน 

 ๔๖ นางรัตนา  ศิริพานิช 

 ๔๗ นางสาวลัดดา  นอยคําสิน 

 ๔๘ นางสาววิไลรัตน  เคหะเสถียร 

 ๔๙ นางศุภรัสมิ์  ใจบางยาง 

 ๕๐ นางสาวสุกัญญา  ตนทุน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายคธาทิพย  เอี่ยมกมลา 

 ๒ นายดนัย  สุนันทารอด 

 ๓ นายสินิทธิ์  บุญสิทธิ์ 

 ๔ นายสุวพงษ  ภูนาคพันธุ 

 ๕ นายอนวัช  สุวรรณเดช 

 



 หนา   ๑๓๒  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายชาญวิชญ  สิริสุนทรานนท  ๒ นายวิฑูรย  รัตนไพศาลวงค 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเกิดศักดิ์  ยะโสธร 

 ๒ นายโกมล  จํานงคผล 

 ๓ นายชัยวัฒน  ปลายเนิน 

 ๔ นายชิดชัย  อังคะไวมงคล 

 ๕ นายโชติชวง  ศรีหิรัญรัตน 

 ๖ นายดุษฎี  เจริญลาภ 

 ๗ นายธนโชติ  เกษตรสิงห 

 ๘ นายประสิทธิ์  ผิวแดง 

 ๙ นายพรยศ  เทียนทอง 

 ๑๐ นายพลพัฒน  ธีรานุตร 

 ๑๑ นายพิสิษฐ  ชิณะวิพัฒน 

 ๑๒ นายมณีโชติ  บํารุงผล 

 ๑๓ นายมาหามะ  สุยี 

 ๑๔ นายรังสรรค  ปานบุญ 

 ๑๕ นายวิจิตร  งามชื่น 

 ๑๖ นายศราวุธ  โลหิตหาญ 

 ๑๗ นายศุภกิจ  ศิริโชคธนทรัพย 

 ๑๘ นายสมพงษ  ตีระวัฒนานนท 

 ๑๙ นายสมมาด  จิตระจินดา 

 ๒๐ นายสมยศ  สุนทรีวงศ 

 ๒๑ นายสมศักดิ์  วิริยะธนาวุฒิวงษ 

 ๒๒ นายสหรัฐ  พิมพศักดิ์ 

 ๒๓ นายสุริยา  น้ําเงิน 

 ๒๔ นายสุวิชัย  จงหวัง 

 ๒๕ นายอนันต  สิริพฤกษา 

 ๒๖ นายอนุ  จ่ึงสกุล 

 ๒๗ นายอิทธิ  เทพมังกร 

 ๒๘ นายอิทธิพงศ  สิงหนาท 

 ๒๙ นางสาวจินตนา  โชติกประคัลภ 

 ๓๐ นางฉันทนา  สมประสงค 

 ๓๑ นางชนิตตา  แสงพลบ 

 ๓๒ นางสาวดารณี  คงกล่ิน 

 ๓๓ นางนันทนา  จําจด 

 ๓๔ นางบงกช  สุวรรณเดช 

 ๓๕ นางมณีกานต  ชุมคง 

 ๓๖ นางมณีวรรณ  ชนะไพ 

 ๓๗ นางสาวเยาวมาลย  พิณสุวรรณ 

 ๓๘ นางลักขณา  ขาวขํา 

 ๓๙ นางวลัยรัตน  อินตะแปง 

 ๔๐ นางสุภาวรัตน  ฟูฟุง 

 ๔๑ นางสาวสุรีย  ประเสริฐสุด 

 ๔๒ นางอรวรรณ  พวงมาลัยทอง 
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  ชูชาติพงษ 

 ๒ นายไกรสิน  ศิลปาจารย 

 ๓ นายขจร  ศรีชวโนทัย 

 ๔ นายคนองพล  เพ็ชรรื่น 

 ๕ นายจักรไตร  สันตินันตรักษ 

 ๖ นายจิรยุทธ  อินทวารี 

 ๗ นายธวัชชัย  เล้ียงประเสริฐ 

 ๘ นายนาวีกร  บุญตาระวะ 

 ๙ นายนิคม  สุระเกตุ 

 ๑๐ นายพีรพงศ  ศิริวัฒน 

 ๑๑ นายไพรัตน  นอยหมอ 

 ๑๒ นายมนัสพงศ  พรพมพิสิฐพงศ 

 ๑๓ นายเรืองศักดิ์  วรหาญ 

 ๑๔ นายศิริชัย  ศิริไปล 

 ๑๕ นางฐิตินันท  เจริญอาจ 

 ๑๖ นางนภัสชนน  นิธิวรรณกุล 

 ๑๗ นางสาวสุณี  มังคลารัตนศรี 

 ๑๘ นางสุภมาส  ศรมณี 

 ๑๙ นางสาวสุรีนาฎ  ชุมแวงวาป 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายกัมปนาท  บุตรโต 

 ๒ นายกิตติ  เรืองเริงกุลฤทธิ์ 

 ๓ นายจตุวัฒน  ตุยเต็มวงศ 

 ๔ นายธณาวุธ  กอนใจจิตร 

 ๕ วาที่รอยเอก พงเจตน  พรกุณา 

 ๖ นายภูวิศ  วรรณพฤกษ 

 ๗ นายวรวุฒิ  จิโน 

 ๘ วาที่รอยเอก วัทธิกร  ทรงยศวัฒนา 

 ๙ นายวิรัตน  ตันติปาลกุล 

 ๑๐ นายวิสุทธิ  สินเพ็ง 

 ๑๑ นายสัจจพร  จันทรศรีนวล 

 ๑๒ นายสัมฤทธิ์  ภูพุฒ 

 ๑๓ นางสาวกาญจนา  เตลียะโชติ 

 ๑๔ นางคลองพร  สุภาไชยกิจ 

 ๑๕ นางสาวจิดาภา  มีสมเดช 

 ๑๖ นางธนภรณ  วังษา 

 ๑๗ นางสาวธมนวรรณ  ประเสริฐผล 

 ๑๘ นางเปรมจิต  นาคบานกวย 

 ๑๙ นางสาวเรวีญา  ขจิตเนติธรรม 

 



 หนา   ๑๓๔  
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ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกมลพงษ  ทองดีนอก 

 ๒ นายกฤตภาส  วิรัตนกุล 

 ๓ นายกลัปพัฒน  โกวรรณ 

 ๔ นายกาญจนบดี  ทองไทย 

 ๕ นายกําแพง  ไชยมาตย 

 ๖ นายกิตติ  กลอมเกล้ียง 

 ๗ นายกิตติ  รัษฎาวงศ 

 ๘ นายกิตติ  สังขสิริ 

 ๙ นายกิตติพงศ  เกื้อเสง 

 ๑๐ นายกิตติพงศ  ภูวิจารย 

 ๑๑ นายกิติกร  บุญเสริม 

 ๑๒ นายกูเกียรติ  เลขาตระกูล 

 ๑๓ นายเกรียงไกร  ใยบํารุง 

 ๑๔ วาที่รอยตรี เกรียงศักดิ์  ชูกล่ิน 

 ๑๕ นายเกษม  วรสิทธิชัย 

 ๑๖ นายโกศล  อินดี 

 ๑๗ นายโกสินทร  โกมลไสย 

 ๑๘ นายคมสรร  รสดี 

 ๑๙ นายคะนอง  จันทรา 

 ๒๐ นายโฆษิตย  สวางไธสง 

 ๒๑ นายจรัญ  สรางอําไพ 

 ๒๒ นายจรัส  หาคํา 

 ๒๓ นายเจนเชิง  สารจิต 

 ๒๔ นายเจนวิทย  ปะเมโท 

 ๒๕ นายฉัตรชัย  ชนะพาล 

 ๒๖ นายเฉลิมชัย  พิศพงษ 

 ๒๗ นายเฉลียว  ทองใบ 

 ๒๘ นายชยธร  มณีอนันตสุข 

 ๒๙ นายชัยรัตน  ยศบรรเทิง 

 ๓๐ นายชัยวัฒก  ดวงสอดศรี 

 ๓๑ นายชัยศิลป  บุตตะคาม 

 ๓๒ นายชาคริต  สุรณัฐกุล 

 ๓๓ นายชาญชัย  ศุภเสถียร 

 ๓๔ นายชิด  ไพเราะ 

 ๓๕ นายชุมพล  สุทธิจักร 

 ๓๖ นายเชษฐพงศ  สุขปาน 

 ๓๗ นายเชาว  ชั่งกริส 

 ๓๘ นายเชิดชาย  ราชกรม 

 ๓๙ นายเชิดศักดิ์  ดวงสิริโสภณ 

 ๔๐ นายไชยยศ  กัณหกุล 

 ๔๑ นายณรงค  สุขถนอม 

 ๔๒ นายณัฏฐวณิชย  ศรีจํานอง 

 ๔๓ นายณัฐกิตต  เฉลิมศรี 

 ๔๔ นายณัฐพีพัฒน  บรรจงปร ุ

 ๔๕ นายดํารงค  เหมือนประสาท 

 ๔๖ วาที่รอยตรี ดุสิต  นิลผาย 

 ๔๗ นายดุสิต  เอกอินทร 

 ๔๘ นายถนอมชัย  ลักษโณสุรางค 
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 ๔๙ นายถาวร  เชี่ยวชาญ 

 ๕๐ นายทนุพงศ  ศรีแสนยงค 

 ๕๑ นายทรงศักดิ์  กะตารัตน 

 ๕๒ นายทิวัตถ  ศรีดํารงค 

 ๕๓ นายเทคนิค  ศรีเสมอ 

 ๕๔ นายเทพนคร  นามวงษ 

 ๕๕ นายไทยเจริญ  รัตนะ 

 ๕๖ นายธงชัย  เหมเกียรติกุล 

 ๕๗ นายธนกฤต  พรพิมลวงศา 

 ๕๘ วาที่รอยเอก ธนนท  บุญทวีวรเดช 

 ๕๙ นายธนปกรณ  วิไลพันธ 

 ๖๐ นายธนวิกร  สวางศรี 

 ๖๑ นายธีรศักดิ์  สงเดช 

 ๖๒ นายนพดล  ศรีวัฒนานุศาสตร 

 ๖๓ นายนพวัชญ  โพธิ์งาม 

 ๖๔ นายนัครินทร  ขาวผอง 

 ๖๕ นายนิติศักดิ์  จินาพันธ 

 ๖๖ นายนิพนธ  รัตนนิลอมร 

 ๖๗ นายนิรัตน  จันทรเท่ียง 

 ๖๘ นายนิรันดร  ทองคุปต 

 ๖๙ นายนิวัตน  สุจิตตารมย 

 ๗๐ นายนูญ  สายออง 

 ๗๑ นายบุญทรง  วงศเขื่อนแกว 

 ๗๒ นายบุญธรรม  โบราณมูล 

 ๗๓ นายบุญสรวง  พุฒิพัฒนพาณิชย 

 ๗๔ วาที่รอยตรี บุรินทร  อินทรเสนีย 

 ๗๕ นายประครอง  เปล่ียนเอก 

 ๗๖ นายประจวบ  ดีมุข 

 ๗๗ นายประนต  มะอาจเลิศ 

 ๗๘ นายประนอม  รักประทุม 

 ๗๙ นายประมวล  ปานทอง 

 ๘๐ นายประยูร  บุญสิทธิ์ 

 ๘๑ นายประโยน  วิไลลักษณ 

 ๘๒ นายประสิทธิ์  มินขุนทด 

 ๘๓ นายประสิทธิ์  สมศักดิ์ 

 ๘๔ นายประเสริฐ  พิมลสกุล 

 ๘๕ นายปรัชญา  นวลเปยน 

 ๘๖ นายปรีชา  แกววิเชียร 

 ๘๗ นายปอเรียน  ชํานาญจันทร 

 ๘๘ นายปญญา  ชางหลอม 

 ๘๙ นายพงคทิพย  มะโนเรศ 

 ๙๐ นายพงศธร  เหมะจันทร 

 ๙๑ นายพชรพงศ  วงศคํามา 

 ๙๒ นายพบเอก  พุมเจริญ 

 ๙๓ นายพัฒนชัย  ธรรมสวยดี 

 ๙๔ นายพัฒนา  ยอดสะอึ 

 ๙๕ นายพัฒนา  ฤทธิณรงค 

 ๙๖ นายพิชัย  ถาวร 

 ๙๗ นายพิชัย  ประยูรชวย 

 ๙๘ นายพิชัย  รามศิริ 
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 ๙๙ นายพิชิต  เนาวพันธุกุล 

 ๑๐๐ นายพิพัฒน  คงสัตย 

 ๑๐๑ นายพิสิทธิ์  สุพรรณศร ี

 ๑๐๒ นายพิสิษฐ  คําเพราะ 

 ๑๐๓ นายพีรพัฒน  พยัคฆพันธ 

 ๑๐๔ นายพุฒิเมธ  พวงจันทึก 

 ๑๐๕ นายไพฑูรย  จันทรกระจาง 

 ๑๐๖ นายไพโรจน  สวามีชัย 

 ๑๐๗ นายไพศาล  ลาภจรัสแสงโรจน 

 ๑๐๘ นายภูริวัฒน  ทองยศ 

 ๑๐๙ นายมนัส  สุวรรณรินทร 

 ๑๑๐ นายมนูญ  ทับศรีแกว 

 ๑๑๑ นายมัทวะ  ฉัตรทอง 

 ๑๑๒ นายมานะ  เจริญเปล่ียน 

 ๑๑๓ นายมานิต  ธรรมสัตย 

 ๑๑๔ นายยุทธศักดิ์  ไชยสีหา 

 ๑๑๕ นายราชันย  บุญชอบ 

 ๑๑๖ นายราเชน  พันทรกิจ 

 ๑๑๗ นายรุงโรจน  สุนทร 

 ๑๑๘ นายฤทธิ์ธี  พออามาตย 

 ๑๑๙ นายวรกฤช  นิ่งนอย 

 ๑๒๐ นายวรวุฒิ  ไกรเพชร 

 ๑๒๑ นายวิชาญ  เงางาม 

 ๑๒๒ นายวิทยา  เดชศรี 

 ๑๒๓ นายวิทูรย  เจียนพันธ 

 ๑๒๔ นายวิรัตน  สมจิตร 

 ๑๒๕ นายวิสุทธิ์  ปงสมบูรณสุข 

 ๑๒๖ นายวุฒิพงศ  ชูเสือหึง 

 ๑๒๗ นายวุฒิพงษ  สายเชื้อ 

 ๑๒๘ นายศรายุทธ  ศรีไพล 

 ๑๒๙ นายศิวาวุธ  สระแกว 

 ๑๓๐ นายศุภชัย  ดํารงคุณาวุฒิ 

 ๑๓๑ นายศุภชัย  ศรีโพธิ์วัง 

 ๑๓๒ นายสงัด  เสือกระจาง 

 ๑๓๓ นายสณรรธชพงศ  ฤทธิ์น้ํา 

 ๑๓๔ วาที่พันตรี สถาพร  แจงจํารัส 

 ๑๓๕ นายสถิต  ดวงแกว 

 ๑๓๖ นายสนใจ  พละศักดิ์ 

 ๑๓๗ พันจาเอก สมชาย  กล่ินแจม 

 ๑๓๘ นายสมชาย  บุญจันทร 

 ๑๓๙ นายสมชาย  ฤทธิ์เสือ 

 ๑๔๐ นายสมชาย  ลาภประโยชน 

 ๑๔๑ นายสมนึก  นอยวรรณะ 

 ๑๔๒ นายสมปอง  วงศคูณ 

 ๑๔๓ นายสมยศ  ระยาอินทร 

 ๑๔๔ นายสมศักดิ์  นาแรมงาม 

 ๑๔๕ นายสมศักดิ์  เรืองจรัส 

 ๑๔๖ นายสมหมาย  เชื่อมใจ 

 ๑๔๗ นายสวาท  ดวงคํา 

 ๑๔๘ วาที่รอยตรี สามารถ  ศรีจันทรงาม 
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 ๑๔๙ นายสายทอง  เขียวขํา 

 ๑๕๐ นายสํานวน  ทองหลอ 

 ๑๕๑ นายสําเนา  แสงแกว 

 ๑๕๒ นายสิทธิชัย  ฆารไสว 

 ๑๕๓ นายสิริชัย  มะเวชะ 

 ๑๕๔ นายสืบศักดิ์  ใบแยม 

 ๑๕๕ นายสุกรรณ  คําภู 

 ๑๕๖ นายสุคน  ระเบียบโอษฐ 

 ๑๕๗ นายสุทธิ  มีขันหมาก 

 ๑๕๘ นายสุทธิวัชร  ทับเจริญ 

 ๑๕๙ นายสุเทพ  กันสิงห 

 ๑๖๐ นายสุเทพ  จันทรประภา 

 ๑๖๑ นายสุธี  ชูเกษ 

 ๑๖๒ นายสุภาพ  คําวาง 

 ๑๖๓ นายสุภิภักดิ์  รวมวงศ 

 ๑๖๔ นายสุมน  จอสูงเนิน 

 ๑๖๕ นายสุรจริต  กาลธิยานันท 

 ๑๖๖ นายสุรพล  บัวแกว 

 ๑๖๗ นายสุรแสง  ธารเจริญ 

 ๑๖๘ นายสุรินทร  ปญญาจันทร 

 ๑๖๙ นายสุวัฒน  ปรีชาวงศ 

 ๑๗๐ นายสุเวทย  ตอโชติ 

 ๑๗๑ นายอดินันต  บัณฑิตา 

 ๑๗๒ นายอดิศักดิ์  รัตนวัน 

 ๑๗๓ นายอดุลย  บุญประคอง 

 ๑๗๔ สิบเอก อนันต  เชื้อทอง 

 ๑๗๕ นายอนันต  ธรรมทอง 

 ๑๗๖ นายอนันต  เวียงลอ 

 ๑๗๗ นายอนุชา  ใจบุญ 

 ๑๗๘ นายอมร  ทองมูล 

 ๑๗๙ นายอัครพล  บริกุล 

 ๑๘๐ นายอับดุลการี  สาเมาะ 

 ๑๘๑ นายอาจสุระ  พจนปริญญา 

 ๑๘๒ นายอาทิตย  ชลพันธุ 

 ๑๘๓ นายอํานวย  สุวรรณพัฒน 

 ๑๘๔ นายอํานาจ  โพธิ์ศรี 

 ๑๘๕ นายเอ็นดู  สุวรรณโชติ 

 ๑๘๖ นายเอี่ยมสกุล  หมุนลี 

 ๑๘๗ นางกนกภรณ  รัตนย่ิง 

 ๑๘๘ นางกนิษภาดา  แสงนารี 

 ๑๘๙ นางกมลฉัตร  ถาวรบุญ 

 ๑๙๐ นางกรรณิกา  อัครปทุม 

 ๑๙๑ นางกรรณิการ  ทองสุวรรณ 

 ๑๙๒ นางสาวกรรณิการ  โพธิ์ทอง 

 ๑๙๓ นางกรรณิการ  อยูเชื้อ 

 ๑๙๔ นางสาวกฤติกา  ทองพันธ 

 ๑๙๕ นางกัญญาภัค  เสตพันธ 

 ๑๙๖ นางกันตวณิษฐ  ชนะไพริน 

 ๑๙๗ นางกาญจนา  ชูสวัสดิ์ 

 ๑๙๘ นางสาวกาญจนา  โสมณวัฒน 



 หนา   ๑๓๘  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๙ นางกาบจันทร  วงศพุทธคํา 

 ๒๐๐ นางกุหลาบ  วรพล 

 ๒๐๑ นางเกดแกว  บุทธิจักร 

 ๒๐๒ นางเกลาฟา  ทองสนธิ 

 ๒๐๓ นางเกษร  ทนงาน 

 ๒๐๔ นางคมคาย  ภิญโญ 

 ๒๐๕ นางสาวเครือวัลย  สงเล็ก 

 ๒๐๖ นางจรัญญา  กลวยพันธิ์งาม 

 ๒๐๗ นางจรัญญา  อริยะเดช 

 ๒๐๘ นางสาวจริญญา  แกวแสง 

 ๒๐๙ นางจริยา  พงษพันธุนา 

 ๒๑๐ นางสาวจันทรจิรา  เพ็ชรทองชวย 

 ๒๑๑ นางสาวจารุชา  ฤทธิ์ธนกุล 

 ๒๑๒ นางจารุวรรณ  เครือทอง 

 ๒๑๓ นางสาวจารุวรรณ  แทรกสุข 

 ๒๑๔ นางจําเนียร  ฉัตรรัตนวารี 

 ๒๑๕ นางจิดาภา  ประชาชนะชัย 

 ๒๑๖ นางจิตรนันท  ขวัญกลาง 

 ๒๑๗ นางสาวจินตนา  ทาพิมาย 

 ๒๑๘ นางสาวจิระณัฏฐ  ศรีสุวรรณ 

 ๒๑๙ นางจิระภา  เจริญนนท 

 ๒๒๐ นางสาวจิรัชญา  ขวัญพุฒ 

 ๒๒๑ นางจิราพร  แกวแดง 

 ๒๒๒ นางจิราวรรณ  ศิริสมบัติ 

 ๒๒๓ นางจีรพันธ  โมสิกะ 

 ๒๒๔ นางจุฑาพร  ปานมณี 

 ๒๒๕ นางจุนิตา  รัตนประทีป 

 ๒๒๖ นางเจนจิรา  แกวคําแสน 

 ๒๒๗ นางสาวฉลองขวัญ  รักรณรงค 

 ๒๒๘ นางชญาณนันท  รักษา 

 ๒๒๙ นางชญาภา  บาลไธสง 

 ๒๓๐ นางสาวชมภู  รักษคิด 

 ๒๓๑ นางชลธารา  ถานิสโร 

 ๒๓๒ นางชวัลณัฏฐ  ขําดํา 

 ๒๓๓ นางชื่นกมล  เลิศไกร 

 ๒๓๔ นางชุติพร  สุระกําแหง 

 ๒๓๕ นางชุลีภรณ  นิลสุวรรณ 

 ๒๓๖ นางเชาวริน  เศรษฐมาตย 

 ๒๓๗ นางโชติมา  ฉัตรอุทัย 

 ๒๓๘ นางไซยหนาบ  อาแว 

 ๒๓๙ นางฐิติรัตน  เอื้อสกุลมงคล 

 ๒๔๐ นางณภัสสร  ชูคล่ี 

 ๒๔๑ นางณัชชา  รักนุม 

 ๒๔๒ นางณัฏฐิยา  วังเพ็ชร 

 ๒๔๓ นางดวงจันทร  ยอดสะอึ 

 ๒๔๔ นางดารารัตน  ทาววงษา 

 ๒๔๕ นางตรีทิพยนิภา  รัตนอนุชาติกมล 

 ๒๔๖ นางเตือนใจ  ครองญาติ 

 ๒๔๗ นางทรงกลด  ธรรมเศก 

 ๒๔๘ นางสาวทับทิม  ทองพิมพ 
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 ๒๔๙ นางสาวทัศณี  นุชนวลรัตน 

 ๒๕๐ นางทัศนีย  อินจีน 

 ๒๕๑ นางทิพยสุวรรณ  โกศัลวิตร 

 ๒๕๒ นางทิพวรรณ  ย้ิมพงษ 

 ๒๕๓ นางทิวาพรรณ  สหอารักขา 

 ๒๕๔ นางสาวเทวิรัตน  ย่ังยืน 

 ๒๕๕ นางสาวธนพร  โชติชุม 

 ๒๕๖ นางธนพรพรหมชนก  พรโสภิณ 

 ๒๕๗ นางธนวรรณ  อารียพงศ 

 ๒๕๘ สิบเอกหญิง ธัญรดา  ดวงปราง 

 ๒๕๙ นางธาอร  มณีสุรัตน 

 ๒๖๐ นางธีรดา  สืบวงษชัย 

 ๒๖๑ นางนงครัตน  หนูแกว 

 ๒๖๒ นางนภสร  เกษมธรรมแสวง 

 ๒๖๓ นางสาวนภัสวรรณ  ชาดา 

 ๒๖๔ นางนวลอนงค  เอี่ยมออน 

 ๒๖๕ นางนอยนภา  สุจริต 

 ๒๖๖ นางนันทธนาภา  เวชเดช 

 ๒๖๗ นางสาวนันทนภัส  แซหาน 

 ๒๖๘ นางนันทนภัส  ทวีโชควรพัฒน 

 ๒๖๙ นางสาวนันธกาญต  แสงศรี 

 ๒๗๐ นางสาวนิชาภา  พราวศรี 

 ๒๗๑ นางนิตยา  วรวงษ 

 ๒๗๒ นางนิยา  อินนุพัฒน 

 ๒๗๓ นางนิรานี  ตราศรี 

 ๒๗๔ นางนุชนารถ  รัตนดร 

 ๒๗๕ นางสาวบุญตา  ย้ิมนอย 

 ๒๗๖ นางบุษบา  แกวตา 

 ๒๗๗ นางสาวเบญจวรรณ  พัวเจริญเกียรติ์ 

 ๒๗๘ นางประคอง  บุรมยชัย 

 ๒๗๙ นางประไพพรรณ  เกษรทิพย 

 ๒๘๐ นางสาวประภา  จงรักษ 

 ๒๘๑ นางสาวประภากร  นนทจันทร 

 ๒๘๒ นางปรารภ  กุลนอก 

 ๒๘๓ นางปาณิสรา  กรํากระโทก 

 ๒๘๔ นางปาลิดา  กุลภัทรเมธา 

 ๒๘๕ นางปยะพร  มาเพา 

 ๒๘๖ นางปยะพันธ  พิชญประเสริฐ 

 ๒๘๗ นางปยะภรณ  ดวงตุด 

 ๒๘๘ นางเปรมกมล  นาควิโรจน 

 ๒๘๙ นางผองศรี  เกียรติภักดี 

 ๒๙๐ นางพจมาน  ชูสง 

 ๒๙๑ นางพณิฏฏา  พวงชมพูพิศาล 

 ๒๙๒ นางพนิดา  อินทจันทร 

 ๒๙๓ นางพเยาว  เจริญสันต 

 ๒๙๔ นางพรทิพย  ดาราช 

 ๒๙๕ นางสาวพรทิพย  ภูศรีประสาท 

 ๒๙๖ นางพรทิพย  ศักดิ์ฤชารัตน 

 ๒๙๗ นางพรทิพย  สวัสดิ์พิพัฒน 

 ๒๙๘ นางพรพรรณ  ชวยสระนอย 
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 ๒๙๙ นางสาวพรพิศ  เทพปญญา 

 ๓๐๐ นางพรรณี  เจาสกุล 

 ๓๐๑ นางพรรษมน  ธรรมรักขิต 

 ๓๐๒ นางพลับพลึง  โพธิกุล 

 ๓๐๓ นางพวงเพชร  ภาสุรวณิช 

 ๓๐๔ นางพวงเพ็ญ  แพนอย 

 ๓๐๕ นางพวงลักษ  เผาตะใจ 

 ๓๐๖ นางสาวพัชนี  ขรรควิไลกุล 

 ๓๐๗ นางพัชรี  ดีมา 

 ๓๐๘ นางพัฒนากรณ  ชิณหงส 

 ๓๐๙ นางพันทิพย  ภูติยา 

 ๓๑๐ นางสาวพิมพพิชชา  ดําโข 

 ๓๑๑ นางสาวพิศมัย  รัตนสิงห 

 ๓๑๒ นางพูนสุข  ศรีไชย 

 ๓๑๓ นางเพ็ญแข  แสงงาม 

 ๓๑๔ นางเพ็ญนี  สุทธิพงษวิจิตร 

 ๓๑๕ นางเพ็ญไพสิฐ  ธนกฤตยภัทร 

 ๓๑๖ นางเพ็ญภา  ศรีเงินดี 

 ๓๑๗ นางเพ็ญวไล  โภคาพานิชย 

 ๓๑๘ นางเพ็ญศรี  โฉมยงค 

 ๓๑๙ นางเพ็ญศรี  ชุมรุม 

 ๓๒๐ นางสาวเพ็ญศิริ  จิตมนัส 

 ๓๒๑ นางสาวเพลินพิศ  รุจิราวรรณ 

 ๓๒๒ นางโพยมรัตน  หาญศักดิ์วิธีกุล 

 ๓๒๓ นางไพเราะ  กาญจนสิงห 

 ๓๒๔ นางสาวภรพิศ  มธุรส 

 ๓๒๕ นางภัทรานิษฐ  สุนทรกูล 

 ๓๒๖ นางภาริณี  ผองแผว 

 ๓๒๗ นางภาวนา  ไสยสมบัติ 

 ๓๒๘ นางสาวภูษณิศา  แสงกลา 

 ๓๒๙ นางมยุรี  ฟกฟูม 

 ๓๓๐ นางยุภา  พลเย่ียม 

 ๓๓๑ นางยุวดี  หวังสุข 

 ๓๓๒ นางรัชนี  เคล่ือนคลอย 

 ๓๓๓ นางรัตนาภรณ  ปะหุสี 

 ๓๓๔ นางรัศมี  กันยานุช 

 ๓๓๕ นางราตรี  ฉวีวงค 

 ๓๓๖ นางรําพึง  มโนพัฒนกร 

 ๓๓๗ นางลัคนา  ปรางจันทร 

 ๓๓๘ นางลัลนทริมาล  วงศบุรี 

 ๓๓๙ นางสาววนิดา  ย่ังยืน 

 ๓๔๐ นางสาววรญา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

 ๓๔๑ นางสาววรรณนิตา  พงษพันธุ 

 ๓๔๒ นางวรัญญา  มีรอด 

 ๓๔๓ นางวรางคณา  กัณหา 

 ๓๔๔ นางวัชรินทร  ขาวเจริญ 

 ๓๔๕ นางวัชรินทร  คําวงศ 

 ๓๔๖ นางวาสนา  จางโพธิ ์

 ๓๔๗ นางวาสนา  พลแสน 

 ๓๔๘ นางวาสนาเขต  พิทักษจิตร 
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 ๓๔๙ นางสาววิชชุตา  ดาคํา 

 ๓๕๐ นางวินา  พิกุลผล 

 ๓๕๑ นางวิบูลรัตน  บุษราคัม 

 ๓๕๒ นางสาววิมลทิพย  ศรไชย 

 ๓๕๓ นางสาววิยะดา  บุญกลา 

 ๓๕๔ นางวิลาวรรณ  พรมดี 

 ๓๕๕ นางสาววิไลวรรณ  ทองมูล 

 ๓๕๖ นางสาววิศัลยศยา  พาพรหม 

 ๓๕๗ นางศณิชา  จันทรลาภ 

 ๓๕๘ นางศรินภัสร  เพ็งมีศรี 

 ๓๕๙ นางศรีประเสริฐ  ละมั่งทอง 

 ๓๖๐ นางศรีสุดา  สมจิตต 

 ๓๖๑ นางศศิธร  เขื่อนแกว 

 ๓๖๒ นางศศิรินทร  ธารพระจันทร 

 ๓๖๓ นางศิริจันทร  ภูกงลี 

 ๓๖๔ นางศิริพร  แกวเพ็ง 

 ๓๖๕ วาที่รอยตรีหญิง ศิริเพ็ญ  ประเดิมดี 

 ๓๖๖ นางศิริมาศ  ไชยนุวงศ 

 ๓๖๗ นางสาวศิริรัตน  ชูชีพ 

 ๓๖๘ นางศิริรัตน  สุวรรณระ 

 ๓๖๙ นางศุภกาญจน  กล่ินวรากร 

 ๓๗๐ นางศุภนิจ  ศรีพระราม 

 ๓๗๑ นางศุภรัตน  ทรายทอง 

 ๓๗๒ นางสาวสกาวรัตน  คํายอด 

 ๓๗๓ นางสงวน  เกตุปรางค 

 ๓๗๔ นางสมพร  สังขสุวรรณ 

 ๓๗๕ นางสมพิศ  สังขสุวรรณ 

 ๓๗๖ นางสรัญญา  นาคาเริงฤทธิ์ 

 ๓๗๗ นางสายใจ  แกวออน 

 ๓๗๘ นางสาลินี  มังคลาด 

 ๓๗๙ นางสาลินี  และสุม 

 ๓๘๐ นางสาวสุวรรณี  รักษเกล้ียง 

 ๓๘๑ นางสาวสิทธิวรรณ  บุญยะมาลิก 

 ๓๘๒ นางสิริมณฑน  กัลยาณรักษ 

 ๓๘๓ นางสิริสมบูรณ  อูเงิน 

 ๓๘๔ นางสาวสุกฤตา  คามะปะใน 

 ๓๘๕ นางสาวสุกัญญา  สวางรัตน 

 ๓๘๖ นางสุจิตรา  เฉลิมศรี 

 ๓๘๗ นางสุจิตรา  พงษวัน 

 ๓๘๘ นางสาวสุจิรา  ทรรพคช 

 ๓๘๙ นางสุดวนิดา  เหลือบุญชู 

 ๓๙๐ นางสุดารัตน  นนทคลัง 

 ๓๙๑ นางสาวสุดารัตน  วงศยศ 

 ๓๙๒ นางสุนันทา  แกนสาร 

 ๓๙๓ นางสุนี  เกิดมงคล 

 ๓๙๔ นางสุนีย  กุลเทียมสิน 

 ๓๙๕ นางสุพรรณ  มีบัวทอง 

 ๓๙๖ นางสุพัตรา  มาแจม 

 ๓๙๗ นางสุพัตรา  สุวรรณโณ 

 ๓๙๘ นางสุภลักษณ  ตั้งกลชาญ 
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 ๓๙๙ นางสุมาลี  คุณสารวนิช 

 ๔๐๐ นางสุมาลี  แสงสุทธิลักษณ 

 ๔๐๑ นางสุมิตรา  ภูผาลา 

 ๔๐๒ นางสุรางครัตน  เพชรชวย 

 ๔๐๓ นางสุรียพร  วงศกระพันธุ 

 ๔๐๔ นางสุรียรัตน  กองมณี 

 ๔๐๕ นางสุวรรณา  เจริญวรรณ 

 ๔๐๖ นางสุวรรณา  เนื่องกระโทก 

 ๔๐๗ นางสุวิชชา  ตรีนาจ 

 ๔๐๘ นางเสาวลักษณ  กมลศิลป 

 ๔๐๙ นางแสงดาว  นอยวรรณะ 

 ๔๑๐ นางแสงเดือน  เฉลิมจาน 

 ๔๑๑ นางแสงเดือน  ชัยยะ 

 ๔๑๒ นางโสภาวรรณ  สงเดช 

 ๔๑๓ นางโสภิดา  ภูเลิศตระกูล 

 ๔๑๔ นางไหมละโฉม  หละสัน 

 ๔๑๕ นางอนงครักษ  คัมภิรานนท 

 ๔๑๖ นางอภิสรา  นนตะบุตร 

 ๔๑๗ นางอมรรัตน  รักบัว 

 ๔๑๘ นางอรณัน  เผ่ือนพ่ึง 

 ๔๑๙ นางอรทัย  วรรณประเสริฐ 

 ๔๒๐ นางอรนุช  เพียรศรีวัชรา 

 ๔๒๑ นางอรพินท  นุเรศรัมย 

 ๔๒๒ นางสาวอรสา  ประทุมถิ่น 

 ๔๒๓ นางอรุณรัตน  รอดสม 

 ๔๒๔ นางอรุณี  กันชัย 

 ๔๒๕ นางอังคณา  ขจร 

 ๔๒๖ นางอังคณา  พงษศิลา 

 ๔๒๗ นางสาวอัญชลี  หนูรักษ 

 ๔๒๘ นางอัญชิษฐา  บุญสนอง 

 ๔๒๙ นางอัญญารัตน  ชวดนุช 

 ๔๓๐ นางอัมพร  แสะเมาะ 

 ๔๓๑ นางอัมพร  เอียดวงศ 

 ๔๓๒ นางอาภารัตน  บริกุล 

 ๔๓๓ นางอารมณ  นกนอย 

 ๔๓๔ นางสาวอารมย  พูลภักดี 

 ๔๓๕ นางอุมาพร  โรจนาพงษ 

 ๔๓๖ นางอุไรวรรณ  อนุรักษ 

 ๔๓๗ นางอุสาห  วิเชียรราชัย 

 ๔๓๘ นางฮารียะ  บิลกาญจน 

กระทรวงยุติธรรม 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางจิรภา  สินธุนาวา 

 



 หนา   ๑๔๓  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ พันตํารวจโท วัชรัศมิ์  เฉลิมสุขสันต 

 ๒ นายอภิรัชศักดิ์  รัชนีวงศ 

 ๓ นางสาววิลาวัณย  ย่ีทอง 

กรมคมุประพฤต ิ

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ วาที่รอยตรี จํานงค  แกวมาดีงาม 

 ๒ นายชัยศิษฏ  วังแวว 

 ๓ นายประหยัด  ไมแพ 

 ๔ วาที่รอยตรี พิเชษฐ  แกวจินดา 

 ๕ นายวงศวัฒน  ปญญาวุฒิวงษ 

 ๖ นายวีรพันธ  พวงเพชร 

 ๗ นายสุทัศน  วิเชยละ 

 ๘ นายอุทัย  ทะริยะ 

 ๙ นางสาวกานตสินี  สุขสม 

 ๑๐ นางสาวงามจิตร  สิงหะศิวะ 

 ๑๑ นางสาวจันทกร  ดําเนินผล 

 ๑๒ นางจําเรียง  สวัสดิวัฒน ณ อยุธยา 

 ๑๓ นางจิรพร  เพ่ิมพูล 

 ๑๔ นางสาวจุรี  ภิรมยสังข 

 ๑๕ นางสาวชนิศา  คัณฑเขตต 

 ๑๖ นางชลาลัย  ฤทธิรัตน 

 ๑๗ นางนงนุช  กมุศัสตรา 

 ๑๘ นางพวงชมพู  เปรมประเสริฐ 

 ๑๙ นางสาวภาวนา  ธนคุณารักษ 

 ๒๐ นางวิพรรัตน  รัตนะ 

 ๒๑ นางศิริพร  รัตนโกสม 

 ๒๒ นางสุชาดา  แกวมาดีงาม 

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นายธรียุทธ  แกวสิงห 

กรมบงัคับคด ี

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายเกดิโชค  เกษมวงศจิตร 

 



 หนา   ๑๔๔  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเชษฐชฎิล  กาญจนอุดมการ 

 ๒ นายดนัย  นิลพัฒน 

 ๓ นายสัมพันธ  ศรีลัด 

 ๔ นายสําเนา  สุวรรณสัมพันธ 

 ๕ นายสําราญ  สกุลดี 

 ๖ นายอินผล  อะทะยศ 

 ๗ นายอุทาน  จิตจํานงค 

 ๘ นางดารารัตน  โรจนบัวทอง 

 ๙ นางนรมน  ศศะนาวิน 

 ๑๐ นางบุษกร  อักษรพาลี 

 ๑๑ นางพัชราวรรณ  เพ็ชรกูล 

 ๑๒ นางวาสนา  ปกกาโร 

 ๑๓ นางสาวสุภาพ  ระหงษ 

 ๑๔ นางอรุณวรรณ  สุขฤกษ 

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายบุญเลิศ  แกวจันทร 

 ๒ พันตํารวจโท วรรณพงษ  คชรักษ 

 ๓ นางปรีดา  วิสาโรจน 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นายคมกฤช  ศริิตระกูล 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายชัยนรินท  จันทรเอี่ยม 

 ๒ นายธนาวุฒิ  โพธิ์แกว 

 ๓ นายเรวัตร  บุญเรือง 

 ๔ นางกรกนก  อุทธโยธา 

 ๕ นางสาวจิตติมา  กระสานติ์กุล 

 ๖ นางเพชรรัตน  กาบคํา 

 ๗ นางสาวรวี  คูหามุข 

 ๘ นางสุรัสวดี  เกษรจันทร 

กรมราชทัณฑ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ พันตํารวจโท ชินโชติ  พุฒิวรรธธาดา 

 ๒ นายนักรบ  นาคพรหม 

 ๓ นางสาวสุทัสสา  สุขสวาง 



 หนา   ๑๔๕  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกฤตภพ  จันทรภูโดม 

 ๒ นายกฤษณะ  ทิพยจันทร 

 ๓ นายกิตติพงศ  สาหราย 

 ๔ นายขวัญไชย  สันติภราภพ 

 ๕ นายจรูญ  นาคแกว 

 ๖ นายจักร  ล่ิมบุตร 

 ๗ นายจิรวุฒิ  ปุญญาสวัสดิ์ 

 ๘ นายฉลาด  ออนหัวโทน 

 ๙ นายเฉลา  สรอยทอง 

 ๑๐ นายเฉลิมพล  จิระเดชประไพ 

 ๑๑ นายชํานาญ  เล็กสกุล 

 ๑๒ นายฐิติพันธุ  มนูจันทรัถ 

 ๑๓ นายณรงค  หนูคง 

 ๑๔ นายดิเรก  สุขเกษม 

 ๑๕ นายเดนพงศ  กล่ินเจริญ 

 ๑๖ นายถวิล  โคตรสมบัติ 

 ๑๗ นายทวี  ฤทธิเสน 

 ๑๘ นายนนทรัตน  หอมศรีประเสริฐ 

 ๑๙ นายบัณฑิตย  เชื้อมวง 

 ๒๐ นายบุญญรักษ  บุญญาธิการ 

 ๒๑ นายบุญมี  กอนทอง 

 ๒๒ นายประเทือง  ดวงชู 

 ๒๓ นายประมวล  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๔ นายประสาท  พรมยอง 

 ๒๕ นายปุณณรัตน  อภิรัตนพันธุ 

 ๒๖ นายพัศพงศ  ใจคลองแคลว 

 ๒๗ นายพิทักษ  หนูนอย 

 ๒๘ นายพีรศักดิ์  วงศธนเวทย 

 ๒๙ นายไพรจิตร  ไขววงศ 

 ๓๐ นายไพสันต  ขุยรานหญา 

 ๓๑ นายมงคล  จันทะจร 

 ๓๒ นายมานุช  สรอยเพ็ชร 

 ๓๓ นายมิตรารุณห  พรหมอินทร 

 ๓๔ นายรื่นเริง  นุนสง 

 ๓๕ นายเริงศักดิ์  เกตุจันทึก 

 ๓๖ นายเลิศชาย  ชูรัตน 

 ๓๗ นายวิชาญ  ศรีวิเศษ 

 ๓๘ นายวิเชาว  สมัครธรรม 

 ๓๙ นายวิรัตน  แดงเถิน 

 ๔๐ นายวิษณุ  ถามา 

 ๔๑ นายศร  ธิติธรรมพฤกษ 

 ๔๒ นายศักดา  ทาทองดี 

 ๔๓ นายศุภโชค  ควรฦาชัย 

 ๔๔ นายสนธยา  สิงหรา ณ อยุธยา 

 ๔๕ นายสมรัตน  เข็มศิริ 

 ๔๖ นายสมศักดิ์  บุญญาธนานุรัตน 

 ๔๗ นายสิทธิวิชญ  รัตนาชัยศิริ 

 ๔๘ นายสุทัศน  จันทรอารักษ 



 หนา   ๑๔๖  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙ นายสุบรรณ  พุทธศรี 

 ๕๐ นายสุพจน  สวนอินทร 

 ๕๑ นายสุพรศักดิ์  แสนมั่น 

 ๕๒ นายสุรเศรษฐ  รุงอินทร 

 ๕๓ นายอติชาติ  สุขเกษม 

 ๕๔ นายอนุสรณ  มณีแดง 

 ๕๕ นายอภินันท  ศรียอดแกว 

 ๕๖ นายอัสนีย  สังขเนตร 

 ๕๗ นายอาคม  ภูศรี 

 ๕๘ นายอานนท  เนียมเงิน 

 ๕๙ นายอํานวย  เปรมกิจพรพัฒนา 

 ๖๐ นายเอกรินทร  วรรณเวศ 

 ๖๑ นางสาวกมลทิพย  อนขวัญเมือง 

 ๖๒ นางกรรณิการ  ชอินทรวงศ 

 ๖๓ นางสาวจําปา  ไขแสง 

 ๖๔ นางจุไร  ยอดระบํา 

 ๖๕ นางสาวฑิพารัตน  โชติพิทยานนท 

 ๖๖ นางสาวณิชาพร  ดวงใจ 

 ๖๗ นางปนมณี  พฤกษมหาชัยกุล 

 ๖๘ นางพรเอื้อง  ตรีทอง 

 ๖๙ นางรัศมี  สุวรรณหงษ 

 ๗๐ นางวรนุช  ผองนพคุณ 

 ๗๑ นางสาววลัยลักษณ  ชุมชื่น 

 ๗๒ นางสาววิพรพัตร  คายบุญศรี 

 ๗๓ นางสาวสถิภรณ  คําพานิช 

 ๗๔ นางสุกฤตา  เพชรหนองชุม 

 ๗๕ นางสาวสุธัญญา  ผูพัฒน 

 ๗๖ นางโสภิต  โหมดมวง 

 ๗๗ นางอัมพร  นิยมตรง 

 ๗๘ นางอําพรรณ  รอดกระจับ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ พันตํารวจโท พเยาว  ทองเสน 

 ๒ พันตํารวจโท สมบูรณ  สาระสิทธิ์ 

 ๓ พันตํารวจโท อนุรักษ  โรจนนิรันดรกิจ 

 ๔ พันตํารวจโทหญิง พรทิพย  ล.วีระพรรค 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายนิคม  สุวรรณรุงเรือง  ๒ พันตํารวจตรี สุทศธวรรศ  อารียรัตนะนคร 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายชาติชาย  โทสินธิติ 

 ๒ นายทวีวัฒน  สุรสิทธิ์ 

 ๓ นายธงชัย  สมบัติจิราภรณ 

 ๔ พันโท ธีรวัฒน  คงมนต 



 หนา   ๑๔๗  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕ พันตํารวจโท นิพนธ  เศรษฐรัศมี 

 ๖ พันตํารวจโท นิรุติ  พัฒนรัฐ 

 ๗ รอยตํารวจเอก ปยะ  รักสกุล 

 ๘ นายพฤตินัย  พราวพันธุ 

 ๙ พันตํารวจโท ภพกานต  อปานนท 

 ๑๐ พันตํารวจโท สุกิจ  จอยสําเภา 

 ๑๑ นายสุรพล  บมไล 

 ๑๒ นายสุรัชต  มหัทธนทวี 

 ๑๓ พันตํารวจตรี อนุชา  รัศมี 

 ๑๔ นางกวิสรา  เฉลียวศิลป 

 ๑๕ นางกองเพชร  กุลสุจริต 

 ๑๖ นางณัฏฐนีย  ฤทธิรงค 

 ๑๗ นางสาวนภัสนันท  วัฒนธัชพงศ 

 ๑๘ พันตรีหญิง ปทมาวดี  สาราณียวงษ 

 ๑๙ พันตํารวจตรีหญิง พรรณทิพย  เต็มเจริญ 

 ๒๐ นางสาววัชรา  ไชยสาร 

 ๒๑ พันตํารวจโทหญิง เสาวลักษณ  โยเหลา 

 ๒๒ นางอุมาพร  แพรประเสริฐ 

สํานักงานกิจการยุติธรรม 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางสาวสุพรรณี  ประเสริฐทองกร 

สถาบนันติิวิทยาศาสตร 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายศราวุฒิ  สุจริตธรรม 

 ๒ นายสุรณรงค  ศรีสุวรรณ 

 ๓ รอยตํารวจเอกหญิง รัชดาภรณ  มรมวง 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  หมอมหลวงพรวิศิษฎ  วรวรรณ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายคณิศร  ภาพีรนนท 

 ๒ นายฉัตรชัย  สิงหโต 

 ๓ นายชนินทร  อินทรสุคนธ 

 ๔ นายทิพเมษฐ  สังขวรรณะ 

 ๕ นายธันวา  ผุดผอง 

 ๖ นายบัณฑิต  ลีลาพตะ 

 ๗ นายปฤณ  เมฆานันท 

 ๘ นายรัฐการ  ศรีศกุน 



 หนา   ๑๔๘  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙ นายวิเชียร  เกตุนวม 

 ๑๐ นายวุฒิพงษ  พาณิชยสวย 

 ๑๑ นายศราวุธ  สิงหโนนตาด 

 ๑๒ นายสราวุธ  ภักดี 

 ๑๓ นายสําเริง  ภูมิโคกรักษ 

 ๑๔ นายสิทธิเดช  ชูทอง 

 ๑๕ นางจิตติมา  บุญเก็บทอง 

 ๑๖ นางจินตนา  ผลโภค 

 ๑๗ นางชุติมา  ภูเจริญ 

 ๑๘ นางสาวนวลศรี  ประทุมรัตน 

 ๑๙ นางสาวพรทิพย  สืบเสนาะ 

 ๒๐ นางมณีรัตน  ธีระชาติแพทย 

 ๒๑ นางวรรณภา  แกวอยู 

 ๒๒ นางวารี  เพียรทรัพย 

 ๒๓ นางวิมนา  เวทีกูล 

 ๒๔ นางศศิธร  สุทธิชาติ 

 ๒๕ นางสาวศิริพร  ไชยสูรยกานต 

 ๒๖ นางสาวสิริพรรณ  โพธิ์ทอง 

 ๒๗ นางสุมาลี  ศรีปานเงิน 

 ๒๘ นางอรนุช  สังขวรรณะ 

กระทรวงแรงงาน 

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายประทีป  ทรงลํายอง 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายขจร  วงศสวย 

 ๒ นายนพดล  จงสมชัย 

 ๓ นายปญญา  ฤกษใหญ 

 ๔ นายมนตชัย  เดชพล 

 ๕ นายสุชัย  ชาญวิกยการ 

 ๖ พันจาเอก ไพฑูรย  นวมสวัสดิ์ 

 ๗ นายสิทธิศักดิ์  ธารนัย 

 ๘ นายอภิศักดิ์  แกวสูงเนิน 

 ๙ นางสาวจันดารา  ปญญานุวัฒน 

 ๑๐ นางณัฐกฤตา  ดาหาร 

 ๑๑ นางดุษณี  อัตนโถ 

 ๑๒ นางสาวมาลี  ขวัญเจริญ 

 ๑๓ นางรตี  วัลลิสุต 

 ๑๔ นางรษิกา  ชาญณรงค 

 ๑๕ นางลัดดา  อุปสินธุ 

 ๑๖ นางสมหมาย  เทียมกัน 

 ๑๗ นางสาวโสพิศ  หมัดปองตัว 

 ๑๘ นางสาวหทัยชนก  พูลศิริ 



 หนา   ๑๔๙  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

กรมการจัดหางาน 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายปรีชา  อินทรชาธร  ๒ นายสุธรรม  บัวแกว 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายณัฐวุฒิ  ภัทรประยูร 

 ๒ นายนพดล  ชาญชัยภูวดล 

 ๓ นายประจวบ  ทองอยู 

 ๔ นายประภาส  พรหมคําบุตร 

 ๕ นายปญญา  ขาวเขียว 

 ๖ นายฤชุชัย  โปธา 

 ๗ นายวันชัย  สาครมณีรัตน 

 ๘ นายสมบัติ  โพธิวัฒน 

 ๙ นายสมมาตร  อนันตธราทรัพย 

 ๑๐ พันจาอากาศเอก สุพจน  สมพงษ 

 ๑๑ นายเอกลักษณ  อุนภักดิ์ 

 ๑๒ นางสาวจรัสศรี  อิฏฐกุล 

 ๑๓ นางณคประภา  บํารุงสุข 

 ๑๔ นางณัชชารีย  ศิรกิตติวรพงษ 

 ๑๕ นางณัฐวราพร  ศิริการ 

 ๑๖ นางตรีนุช  เกยุรินทร 

 ๑๗ นางสาวนพพรรัตน  จรจรัญ 

 ๑๘ นางเบญจวรรณ  ฝอยทอง 

 ๑๙ นางสาวพรรณี  แสงมณี 

 ๒๐ นางสาวเพ็ญวดี  รัตตกูล 

 ๒๑ นางภัทรานิษฐ  ศรีทับทิม 

 ๒๒ นางวรรณิภา  จันโททัย 

 ๒๓ นางสาวสุจิตรา  ขจรกิดาการ 

 ๒๔ นางสุวรรณา  เอี่ยมสอาด 

 ๒๕ นางอัจฉรา  เราจุติธรรม 

 ๒๖ นางอาภัสรา  ชุมทอง 

 ๒๗ นางสาวอุดม  อวมละออ 

 ๒๘ นางอุทัยวรรณ  โกตระกูล 

 ๒๙ นางสาวอุบล  ชวยพัฒน 

กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายเดชา  พฤกษพัฒนรกัษ 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นายสุทธิพงษ  โกศลวิริยะกิจ 



 หนา   ๑๕๐  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเจษฎา  จันทรอุไร 

 ๒ นายชัยชนะ  เดชแพ 

 ๓ นายวาริน  สองเมือง 

 ๔ นายวิรัตน  แยมโชติ 

 ๕ นายศักดิ์ศรี  เสงเตง 

 ๖ นายสุรเชษฐ  ทองส้ัน 

 ๗ นายสุรัตน  ปาละนันทน 

 ๘ นายอิทธิพล  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๙ นายอุทิพย  อินทรเพชร 

 ๑๐ นางกิติมา  ศิริประธาน 

 ๑๑ นางจันทิรา  สุนทรสุวรรณ 

 ๑๒ นางจิรนันท  ย่ิงลํ้า 

 ๑๓ นางณฐมน  ปทมะสุคนธ 

 ๑๔ นางสาวนภาเพ็ญ  ศรีศักดิ์ 

 ๑๕ นางนฤมล  พนาสนธิ์ 

 ๑๖ นางสาวบันฑิตา  คลายเจริญ 

 ๑๗ นางพรศิวลักษณ  ผิวสอาด 

 ๑๘ นางสาวพัชราภรณ  ยศปญญา 

 ๑๙ นางสาวศิริธร  เลาหะวิไลย 

 ๒๐ นางศิริลักษณ  ฮั้วรุงเรือง 

 ๒๑ นางสาวสุมาลี  สุวรรณเกต 

กรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ วาที่รอยตรี กิตติวัฒน  ย้ิมยอง 

 ๒ นายควง  ใสแจม 

 ๓ นายจะวัน  สุนันทกิ่งเพชร 

 ๔ เรือเอก จักรทิพย  กลํ่าเสือ 

 ๕ นายฉลาดวิทย  ประเทืองมาศ 

 ๖ นายชัยวัฒน  อางคาสัย 

 ๗ นายชํานาญ  จุลสุวรรณ 

 ๘ นายเชาวฤทธิ์  บุญญานุกูลกิจ 

 ๙ นายณรงคฤทธิ์  วรรณโส 

 ๑๐ นายธรรมศาสตร  ใจแกว 

 ๑๑ นายธุวานนท  ดวงจักร 

 ๑๒ นายเนฑิษฐ  ประเสริฐวงษ 

 ๑๓ นายประสิทธิ์  ปาตังคะโร 

 ๑๔ นายไพโรจน  ราชสุข 

 ๑๕ นายมนตรี  มณีรัตน 

 ๑๖ นายวิโรจน  จันทรสุนทรภาส 

 ๑๗ นายวีระกิตต  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๘ นายสมควร  สกุลเทวัญพิทักษ 

 ๑๙ นายสมภพ  คงรอด 

 ๒๐ นายสุกิจ  ครุฑคง 

 ๒๑ นายสุพัฒน  กองเงิน 

 ๒๒ นายสุรศักดิ์  บรรลือศักดิ์ 



 หนา   ๑๕๑  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓ นายสุวรรณ  สวัสดิ์มูล 

 ๒๔ นายอภิชัย  หาญสุริย 

 ๒๕ นายอรรถกร  นวลกระจาง 

 ๒๖ นายอาทร  นุนสังข 

 ๒๗ นางขนิษฐา  มัจฉากลํ่า 

 ๒๘ นางสาวจุฑามาศ  มาฤาษี 

 ๒๙ นางสาวฐิติญา  อินทรปญญา 

 ๓๐ นางถนอมจิต  แกวเกื้อ 

 ๓๑ นางสาวถนอมสิน  อินทสาร 

 ๓๒ นางสาวนลินาสน  เจตนานนท 

 ๓๓ นางน้ําทิพย  อภิชัย 

 ๓๔ นางนิลวรรณ  ระพิพงษ 

 ๓๕ นางปภาพร  นิลพัฒน 

 ๓๖ นางสาวพงศจันทร  ลีลาวัฒนศักดิ์ 

 ๓๗ นางสาวพรประไพ  อัศวเหม 

 ๓๘ นางสาวพิมล  ทวิพฤกษสิริกุล 

 ๓๙ นางมาลี  นคราวัฒน 

 ๔๐ นางสาวเยาวลักษณ  ฉันทอมรเลิศกุล 

 ๔๑ นางรัชนี  เวชสิทธิ์ 

 ๔๒ นางวษมล  มณีสุต 

 ๔๓ นางวาสนา  ฤทธาภัย 

 ๔๔ นางสุจิตรา  ยาแสง 

 ๔๕ นางสุนีย  ย้ิมยอง 

 ๔๖ นางสาวสุภาวดี  สองเมืองสุข 

 ๔๗ เรืออากาศเอกหญิง สุริยศรี  วงษสกุล 

 ๔๘ นางอมรรัตน  เหมือนชาติ 

สํานักงานประกันสังคม 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางสาวภคมน  ศิลานุภาพ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเมธา  พันธพีระพิชย 

 ๒ นายวรวัจน  มนตรีรังสรรค 

 ๓ นายสมหมาย  หิรัญสมบูรณ 

 ๔ นายสราวุธ  สุขสวรรค 

 ๕ นายสุภชัย  ศรีมาลา 

 ๖ นางกิตติมา  วิญูวิจิตร 

 ๗ นางขนิษฐา  ศรีบัวชุม 

 ๘ นางจารุณี  นครศรี 

 ๙ นางจินตนา  พัฒนเรืองเดช 

 ๑๐ นางชวนพิศ  วิระวงษนุสร 

 ๑๑ นางสาวดวงใจ  เธียนชัยวัฒนา 

 ๑๒ นางทิพยสุดา  บาลี 

 ๑๓ นางนงคลักษณ  กอวรกุล 

 ๑๔ นางบุญพา  ไชยวงศา 



 หนา   ๑๕๒  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕ นางเบญจวรรณ  รัตนภาค 

 ๑๖ นางเบญจวรรณ  แสงแผว 

 ๑๗ นางพิชญาภรณ  กุลเศรษฐ 

 ๑๘ นางเพลินจิต  ชรารินทร 

 ๑๙ นางรัชนี  ภูพรอมพันธุ 

 ๒๐ นางศิรัณ  ธีรทัศนธํารงค 

 ๒๑ นางสุกัญญา  จับบาง 

 ๒๒ นางสุชชนา  พวงกล่ิน 

 ๒๓ นางสาวสุพัตรา  โรจนมังคลาภรณ 

 ๒๔ นางสุภา  พลเดช 

กระทรวงวัฒนธรรม 

สํานักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายโกวิท  ผกามาศ 

 ๒ นายสตวัน  ฮมซาย 

 ๓ นายอนันต  นาวิไล 

 ๔ นางขนิษฐา  คําจันทรแกว 

 ๕ นางพรพิมล  คงตระกูล 

 ๖ นางพวงคํา  ทองทั่ว 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นางเลขา  สุวรรณชาตรี  ๒ นางสุวิภา  ปุณณะเวส 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเจริญ  มโนรัตน 

 ๒ นายญาณทัธ  สิริวัฒน 

 ๓ นายราเมศ  ล่ิมสกุล 

 ๔ นายวินัย  วรวัตร 

 ๕ นายสมยศ  งามชมภู 

 ๖ นายเอกรินทร  ชูวิชัย 

 ๗ สิบเอกหญิง กรวรรณ  สุมมาตย 

 ๘ นางกฤษณา  สิทธิราช 

 ๙ นางกาญจนา  ไพรวัลย 

 ๑๐ นางฐิติญา  จ่ันเอี่ยม 

 ๑๑ นางณาตยา  ประชุมวงษ 

 ๑๒ นางสาวนวลวรรณ  ดาระสวัสดิ์ 

 ๑๓ นางบุญชู  สาดี 

 ๑๔ นางประสพสุข  กันภัย 

 ๑๕ นางปทมา  รุจีวงศ 

 ๑๖ นางพรพนา  จงเกษกรณ 

 ๑๗ นางสาวพรพรรณ  กล่ินเกษร 

 ๑๘ นางพวงผกา  เชาวนไวย 

 ๑๙ นางพวงผกา  วิมลภักตร 

 ๒๐ นางภัทรภร  ชัยวัฒนกุล 



 หนา   ๑๕๓  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑ นางสาวรัตนา  ตองใจ 

 ๒๒ นางสาววนิดา  คงปลอง 

 ๒๓ นางวัชรี  ธนบูลยพิพัฒน 

 ๒๔ นางวันทนีย  มีแสง 

 ๒๕ นางวาสนา  ภาคสินธุ 

 ๒๖ นางแสงเพชร  ลําไธสง 

 ๒๗ นางสาวอาซีซะ  สะมะแอ 

 ๒๘ นางสาวอุรุษยา  อินทรสุขศรี 

 ๒๙ นางอุไร  ขวัญเจริญศรี 

 ๓๐ นางเอมอร  แดงโสภณ 

กรมการศาสนา 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายวิเชียร  อนันตศิริรัตน  ๒ นางสาววิภากมล  สายอุบล 

กรมศิลปากร 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นางสาวพิมพพรรณ  ไพบูลยหวงัเจรญิ 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นางสาวศกุลรตัน  ธาราศักดิ ์

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเสนห  มหาผล 

 ๒ นางสาวนันทพร  บรรลือสินธุ 

 ๓ นางบุญตา  เขียนทองกุล 

 ๔ นางพูนทิพย  สรอยสุวรรณ 

 ๕ นางสุภาณี  สุขอาบใจ 

กรมสงเสริมวฒันธรรม 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายบันเทิง  เพียรคา 

 ๒ นางสาวบุญทอม  นึกธรรม 

 ๓ นางมลฤดี  ฟุงมงคลเสถียร 

 ๔ นางสาวเมธาวินทร  แสงมาลา 

 ๕ นางวิภา  ปานประชา 

 



 หนา   ๑๕๔  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายนภพงศ  กูแร 

 ๒ นายสมเกียรติ  ภูมิภักดิ์ 

 ๓ นายสัจจะ  ภูแพงสุทธิ์ 

 ๔ นางนฤมล  ขันสัมฤทธิ์ 

 ๕ นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ 

 ๖ นางเปรมใจ  เพ็งสุข 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายชาตรี  มวงสวาง 

 ๒ นายประวิต  เอราวรรณ 

 ๓ นายปรีดี  ภูสีน้ํา 

 ๔ นายพิเชษฐ  เจยทองศรี 

 ๕ นายไพศาล  วุทฒิลานนท 

 ๖ นายรมย  พะโยม 

 ๗ นายสุรินทร  แกวมณี 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายธวัชชัย  ใจชาญสุขกิจ 

 ๒ นายเธียร  เธียรถาวร 

 ๓ นายนิรัช  สามัคคี 

 ๔ นายปณณพงศ  ทาวอาจ 

 ๕ นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล 

 ๖ นายพิทยา  เพชรรักษ 

 ๗ นายศราวุธ  อรรถานุรักษ 

 ๘ นายศุภกร  ศรีศักดา 

 ๙ นายสมยศ  เพ่ิมพงศาเจริญ 

 ๑๐ นางพนอ  ธรรมเนียมอินทร 

 ๑๑ นางวัชรกาญจน  คงพูล 

 ๑๒ นางวัลลีย  ศรีรัตน 

 ๑๓ นางสาวสุกัลยา  อนุชิตไพลิน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกฤต  สุวรรณพรหม 

 ๒ นายกฤษดา  วิวัฒนานนท 

 ๓ นายกษิพัฒ  ภูลังกา 

 ๔ นายกิตติพงษ  เปยมปฏิภาณ 

 ๕ นายกุศลศักดิ์  ณ รุณ 

 ๖ นายเกียรติกอง  สุขเกษม 



 หนา   ๑๕๕  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗ นายขจร  ราชูโส 

 ๘ นายขีปนาวุธ  สีเขียว 

 ๙ นายคําออน  คณะพัฒน 

 ๑๐ นายจรูญ  แสงสาคร 

 ๑๑ นายจําเริญ  มูลฟอง 

 ๑๒ วาที่รอยตรี จิรชัย  บูรณะฤทธิ์ทวี 

 ๑๓ นายเจริญ  ธรรมบัณฑิต 

 ๑๔ นายเจริญ  สุวรรณวงศ 

 ๑๕ นายเจริญศักดิ์  ดีแสน 

 ๑๖ นายฉัตรชัย  โชคกลาง 

 ๑๗ นายเฉลิมชัย  พันทวีศักดิ์ 

 ๑๘ นายชนะศักดิ์  ทันธิมา 

 ๑๙ นายชัชวาล  วิภวชาติ 

 ๒๐ นายชัยพร  บุญปญญา 

 ๒๑ นายชัยศิริ  จิรอันตอนวัช 

 ๒๒ นายชาญ  คําปอง 

 ๒๓ นายชาญชัย  โพนกองเส็ง 

 ๒๔ นายชาติชาย  เทพรักษ 

 ๒๕ วาที่รอยโท ชํานาญ  เรียนเลิศอนันต 

 ๒๖ นายชูชีพ  เปลงอารมณ 

 ๒๗ นายโชคชัย  ดลเสมอ 

 ๒๘ นายโชคดี  ศรัทธากาล 

 ๒๙ สิบโท ไชยยันต  เกิดเหมาะ 

 ๓๐ นายณรงค  พันหนูเทียน 

 ๓๑ นายณรงค  เรือนติ๊บ 

 ๓๒ นายณรงคศักดิ์  บุณยมาลิก 

 ๓๓ นายดนลาเตะ  อิแอ 

 ๓๔ นายดํารงศักดิ์  บุญลา 

 ๓๕ นายเดนศักดิ์  พันธศรี 

 ๓๖ นายตะวันฉาย  เรืองศรี 

 ๓๗ นายทรงเดช  สันติศิริ 

 ๓๘ นายทรงศักดิ์  โตะทอง 

 ๓๙ นายทวีศักดิ์  แยมพราย 

 ๔๐ นายทศพร  ภักดีศุภผล 

 ๔๑ นายทองสา  ปริธรรมมา 

 ๔๒ นายธัชชเวชช  จําปาเทศ 

 ๔๓ นายธัญ  สายสุจริต 

 ๔๔ นายธีรพล  จันทรบรรจง 

 ๔๕ นายนคร  ชัยชนะ 

 ๔๖ นายนภดล  พุฒสกุล 

 ๔๗ นายนภมณฑล  สิบหมื่นเปยม 

 ๔๘ นายนรมิตร  โฉมอุดม 

 ๔๙ นายนฤดล  คุณยศย่ิง 

 ๕๐ นายนันท  สังขชุม 

 ๕๑ นายนิพนธ  เดชกําแหง 

 ๕๒ นายนิวาส  หลาเต็น 

 ๕๓ นายนุกูล  สุวรรณศิลป 

 ๕๔ นายบรรจบ  ธรรมสมบูรณ 

 ๕๕ นายบรรลือศักดิ์  สิตตานนท 

 ๕๖ นายเบญจพล  พาลี 
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 ๕๗ นายประชาลักษณ  ศรีคุณาภรณ 

 ๕๘ นายประเด็จ  แปลงกันทา 

 ๕๙ นายประภาส  ชมภูมี 

 ๖๐ นายประมวล  ไชยศรี 

 ๖๑ นายประเมิน  ปรีชพันธ 

 ๖๒ นายประยงค  สัพทเสวี 

 ๖๓ นายประยุทธ  หลักคํา 

 ๖๔ นายประยูร  ดังกอง 

 ๖๕ นายปราโมทย  กลีบทอง 

 ๖๖ นายปราโมทย  หมูพยัคฆ 

 ๖๗ นายปรีดา  พรหมดี 

 ๖๘ นายปญญา  บูรณะนันทสิริ 

 ๖๙ นายปญญา  ศาสตรา 

 ๗๐ นายปุณณรัตน  ศรีทาพุฒ 

 ๗๑ นายพงษวริษฐ  ญาณเศรษฐพัฒน 

 ๗๒ นายพรชัย  จันทะคุณ 

 ๗๓ นายพัฒนา  ปูวัง 

 ๗๔ นายพิเชฐ  นุชสวัสดิ์ 

 ๗๕ นายพิเชษฐ  พรมเมือง 

 ๗๖ นายพิรุณ  หิรัญพันธ 

 ๗๗ นายพีระ  สุนทรรัตน 

 ๗๘ นายไพฑูรย  งอสอน 

 ๗๙ นายไพฑูรย  ศรีเพ็ชร 

 ๘๐ นายไพรัช  หัตถิยา 

 ๘๑ นายภวัต  รัตนบุญยกร 

 ๘๒ นายภาคย  กล่ันบุศย 

 ๘๓ นายภานุวัฒน  หลาปาวงศ 

 ๘๔ นายมนัส  นะโม 

 ๘๕ นายมาโนช  ชลารักษ 

 ๘๖ นายมาโนชฐ  ลาภจิตร 

 ๘๗ นายมูลรียา  หะยีนุ 

 ๘๘ นายรัตนชัย  อนเจริญ 

 ๘๙ วาที่รอยตรี วชิระ  ปรีชาจารย 

 ๙๐ นายวรภูมิ  บุญประเสริฐ 

 ๙๑ นายวรวุฒิ  โคตรพันธ 

 ๙๒ นายวรวุฒิ  จริยภัครติกร 

 ๙๓ นายวรวุฒิ  หุนมาตรา 

 ๙๔ นายวันชัย  นอยสุข 

 ๙๕ นายวาทิน  งามปลอด 

 ๙๖ นายวิทยาศิลป  สะอา 

 ๙๗ นายวินัย  ยงเขตรการณ 

 ๙๘ นายวิรัตน  สุขออน 

 ๙๙ นายวิศิษฐ  เจียรณัย 

 ๑๐๐ นายวีระชัย  เทียมทินกฤต 

 ๑๐๑ นายวีระพงษ  นนทะคุณ 

 ๑๐๒ นายวีระพันธ  สุขพานิช 

 ๑๐๓ นายศราวุธ  ไชยชโย 

 ๑๐๔ นายศิริชัย  โชติกมงคล 

 ๑๐๕ นายสนิท  ตั้นซาย 

 ๑๐๖ นายสมเกียรติ  เหลามา 
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 ๑๐๗ นายสมใจ  วิชัยยา 

 ๑๐๘ นายสมชาย  เขียวสอาด 

 ๑๐๙ นายสมชาย  จันทรอยู 

 ๑๑๐ นายสมโชค  ใหมชุม 

 ๑๑๑ นายสมเดช  มนตรีพงษ 

 ๑๑๒ นายสมพงษ  รอดวินิจ 

 ๑๑๓ นายสมพร  แปไธสง 

 ๑๑๔ นายสมภพ  อุณหชาติ 

 ๑๑๕ นายสมภาส  จันทรอุดม 

 ๑๑๖ นายสมโภชน  ศรีชะนา 

 ๑๑๗ นายสมยศ  ประลอบพันธุ 

 ๑๑๘ นายสมศักดิ์  ธิตาเมือง 

 ๑๑๙ นายสมศักดิ์  ไปรเวทย 

 ๑๒๐ นายสันติ  ตวนชะเอม 

 ๑๒๑ นายสันติ  บินอับดุรมาน 

 ๑๒๒ นายสุข  คงเกิด 

 ๑๒๓ นายสุคนธ  ทองศรี 

 ๑๒๔ นายสุชาติ  ปจฉิมเพ็ชร 

 ๑๒๕ นายสุชีพ  สุนทรศร 

 ๑๒๖ นายสุทัศน  กันทะมา 

 ๑๒๗ นายสุธี  เสรีพงษ 

 ๑๒๘ นายสุพัฒน  สุวรรณสิงห 

 ๑๒๙ นายสุเมธ  มีเกียรติ 

 ๑๓๐ นายสุรศักดิ์  อนันต 

 ๑๓๑ นายสุรสิทธิ์  สุดสาย 

 ๑๓๒ นายสุรินทร  นํานาผล 

 ๑๓๓ นายสุรินทร  หวางจิตร 

 ๑๓๔ นายเสนอ  เจ็กภู 

 ๑๓๕ นายเสรี  ศรีนวล 

 ๑๓๖ นายโสภณ  พรหมเจริญ 

 ๑๓๗ นายหาญชัย  นันทะลัย 

 ๑๓๘ นายอดิศักดิ์  คําภีระ 

 ๑๓๙ นายอดิศักดิ์  ชูวาธิวัฒน 

 ๑๔๐ นายอดิสอน  ขุยคํา 

 ๑๔๑ นายอนันต  ตันไล 

 ๑๔๒ นายอรรณพ  ผิวคํา 

 ๑๔๓ นายอรัญ  คงนวลใย 

 ๑๔๔ นายอาคม  ศาณศิลปน 

 ๑๔๕ นายอาคม  สุชาติพงษ 

 ๑๔๖ นายอามีน  กะดะแซ 

 ๑๔๗ นายอิสมาแอ  มาดเดน 

 ๑๔๘ นายอุกฤษฎ  รินทรามี 

 ๑๔๙ นายอุทัย  กมลศิลป 

 ๑๕๐ นายเอนก  กัลยนี 

 ๑๕๑ นายโอฬาร  โสมคํา 

 ๑๕๒ นางกนกรัตน  ทังสมบัติ 

 ๑๕๓ นางกรรณิการ  รอบคอบ 

 ๑๕๔ นางสาวกรวรรณ  ศรีศิลา 

 ๑๕๕ นางกฤษณา  ธนอารักษ 

 ๑๕๖ นางกฤษณา  ปญญาเจริญธรรม 
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 ๑๕๗ นางกษมา  แสนออน 

 ๑๕๘ นางกัญญพิชญา  โพธิตา 

 ๑๕๙ นางสาวกัลยา  ทารักษ 

 ๑๖๐ นางกัลยาลักษณ  อยูบาง 

 ๑๖๑ นางกาญจนา  บัววัฒน 

 ๑๖๒ นางกานดา  โสนนอย 

 ๑๖๓ นางกานดา  อินทสมบัติ 

 ๑๖๔ นางกุลธิดา  ซวนล่ิม 

 ๑๖๕ นางเกศทิพย  ศุภวานิช 

 ๑๖๖ นางโกศล  หลักเมือง 

 ๑๖๗ นางสาวโกสุม  สุขะเกศ 

 ๑๖๘ นางสาวขวัญจิตต  ศรีจันทนากุล 

 ๑๖๙ นางสาวขวัญใจ  บุญญาภิบาล 

 ๑๗๐ นางขวัญใจ  บุณยะบูรณ 

 ๑๗๑ นางไขมุก  เดชาวาสนฐนนท 

 ๑๗๒ นางคณิต  ศรีบุญเอียด 

 ๑๗๓ นางจงจิต  สุธาอรรถ 

 ๑๗๔ นางจรรยา  ปานมวง 

 ๑๗๕ นางสาวจรวย  หนูแดง 

 ๑๗๖ นางสาวจํานรรจา  ขอบชิต 

 ๑๗๗ นางจินดา  สุวรรณชัญ 

 ๑๗๘ นางจุฑารัตน  มานะชนม 

 ๑๗๙ นางจุรารัตน  เพ็ชรจันทึก 

 ๑๘๐ นางสาวเจริญวรรณ  หนูนาค 

 ๑๘๑ นางสาวชนาทิพย  รักสกุล 

 ๑๘๒ นางชนานารถ  นาคพวง 

 ๑๘๓ นางชนิญา  โพธิ์สุข 

 ๑๘๔ นางชยาภรณ  อรุณรัตน 

 ๑๘๕ นางชุติมา  อินสุวรรณ 

 ๑๘๖ นางชูตระกูล  สวางวงศ 

 ๑๘๗ นางญาณิศา  สุขอุดม 

 ๑๘๘ นางฐิติภา  สังขเภา 

 ๑๘๙ นางณัฐญา  คําสิงห 

 ๑๙๐ นางณัฐนันท  เอี่ยมจินดา 

 ๑๙๑ นางณันศภรณ  นิลอรุณ 

 ๑๙๒ นางณิชาภา  อัตระวินทธัญญา 

 ๑๙๓ นางดรุณี  ปองเปยม 

 ๑๙๔ นางดวงขวัญ  สุพรรณชนะบุรี 

 ๑๙๕ นางดารณี  คณาเขวา 

 ๑๙๖ นางดาริณี  นันทาวรนุช 

 ๑๙๗ นางทับทิม  ปานคะเชนทร 

 ๑๙๘ นางทิพาภร  คาทันเจริญ 

 ๑๙๙ นางเทียมหทัย  คล่ืนสุวรรณ 

 ๒๐๐ นางสาวธนารัตน  พรหมสุวรรณ 

 ๒๐๑ นางนงนารถ  ขันธะประโยชน 

 ๒๐๒ นางนงนุช  ถาวรวงศ 

 ๒๐๓ นางนงลักษณ  คิดควร 

 ๒๐๔ นางนงลักษณ  ภิญโญ 

 ๒๐๕ นางนพวรรณ  ดนตรี 

 ๒๐๖ นางนวเนตร  ยอดอุดม 
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 ๒๐๗ นางนวลฉวี  ภูดิน 

 ๒๐๘ นางสาวนันทิพัฒน  บุญทวี 

 ๒๐๙ นางนาถหทัย  สิงหเลิศ 

 ๒๑๐ นางสาวนิภา  แยมวจี 

 ๒๑๑ นางสาวนิสากร  เกษอารี 

 ๒๑๒ นางนุชรัตน  ประสิทธิศิลปชัย 

 ๒๑๓ นางเนตรชนก  ธรรมกุล 

 ๒๑๔ นางบุญมา  มวงศรี 

 ๒๑๕ นางเบ็ญจมาศ  สระทองหยอม 

 ๒๑๖ นางประกาย  ศรีคํา 

 ๒๑๗ นางประไพ  ชางสลัก 

 ๒๑๘ นางสาวประภาภรณ  ธิติมาพงศ 

 ๒๑๙ นางสาวปรัชญวรรณ  วนานันท 

 ๒๒๐ นางปราณี  ปยะทัศนศร ี

 ๒๒๑ นางปราณี  พิเศษธนศักดิ์ 

 ๒๒๒ นางสาวปรียา  วรรณฤทธิ์ 

 ๒๒๓ นางปรีระดา  ปริปุรณะ 

 ๒๒๔ นางปวีณพร  บุญเทียน 

 ๒๒๕ นางปทมาพร  ใบสุขันธ 

 ๒๒๖ นางปยะมาศ  ปนทนา 

 ๒๒๗ นางปุญญพัชชาณัฎฐ  ใจสถาน 

 ๒๒๘ นางปุณยาวีย  งอยปดพันธ 

 ๒๒๙ นางพยอม  ทองคํา 

 ๒๓๐ นางพรทิพย  ศิริแตง 

 ๒๓๑ นางพรทิพย  สันทัด 

 ๒๓๒ นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล 

 ๒๓๓ นางพรรณี  ใหมประสิทธิกุล 

 ๒๓๔ นางสาวพวงสุวรรณ  พันธุมะมวง 

 ๒๓๕ นางสาวพัฒนสรณ  แยกผิวผอง 

 ๒๓๖ นางพิชญสินี  ปาพรหม 

 ๒๓๗ นางสาวพิมพดาว  ศุภผล 

 ๒๓๘ นางพิมพถวิล  พงศจันทรเสถียร 

 ๒๓๙ นางพิมพวรัชญ  เมืองนิล 

 ๒๔๐ นางพูนสุข  ศรีวิชา 

 ๒๔๑ นางสาวภวังรัตน  สราญรมย 

 ๒๔๒ นางภัคภัทร  แกวมีศรี 

 ๒๔๓ นางภาวิณี  ศรีดาคํา 

 ๒๔๔ นางภูณิชาภัค  มนัสธนกิจ 

 ๒๔๕ นางมณฑา  อยูหลํา 

 ๒๔๖ นางมณฑาทิพย  เสยยงคะ 

 ๒๔๗ นางสาวมนตสุดา  เกรียงไกร 

 ๒๔๘ นางเมตตยา  ประภัสรางกูร 

 ๒๔๙ นางยุพา  ออนรักษ 

 ๒๕๐ นางยุวนิตย  ประสงคสุข 

 ๒๕๑ นางเยาวรักษ  บุญจันทร 

 ๒๕๒ นางเยาวเรศ  ทีปรักษพันธ 

 ๒๕๓ นางสาวรพีพรรณ  ลิมปติ 

 ๒๕๔ นางสาวรสรินทร  ดุษดินทร 

 ๒๕๕ นางสาวระภีพรรณ  รอยพิลา 

 ๒๕๖ นางรัตนติญาณ  เพงพินิจ 
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 ๒๕๗ นางสาวรัตนาภรณ  วงศาโรจน 

 ๒๕๘ นางรัติกาล  ทําอิ่นแกว 

 ๒๕๙ นางรุงทิพย  ทาวดี 

 ๒๖๐ นางละมัย  สันพะเยาว 

 ๒๖๑ นางสาวละมุญ  จินกระวี 

 ๒๖๒ นางลัคณา  นิลกลํ่า 

 ๒๖๓ นางลัดดาวัลย  โตโหมด 

 ๒๖๔ นางสาวเลขา  ลิมจิตติ 

 ๒๖๕ นางวนิดา  เชียงกูล 

 ๒๖๖ นางสาววรณัฏ  ชัยวัฒนา 

 ๒๖๗ นางสาววราพร  เจริญประเสริฐ 

 ๒๖๘ นางสาววราภรณ  ชูเทพ 

 ๒๖๙ นางสาววราภรณ  เรงทอง 

 ๒๗๐ นางสาววริศรา  คํานึงธรรม 

 ๒๗๑ นางวัชรีกร  ชาญสูงเนิน 

 ๒๗๒ นางวัชรีภรณ  โกสินเจริญชัย 

 ๒๗๓ นางสาววาสนา  แจงเสนาะ 

 ๒๗๔ นางสาววาสนา  เสร็จกิจ 

 ๒๗๕ นางสาววิมลรัตน  ภูริคุปต 

 ๒๗๖ นางวิษา  ชัยกิจกรณ 

 ๒๗๗ นางเวทิการ  เหลืองเจริญรัศมี 

 ๒๗๘ นางศรีอัมพร  วัชรกุลเศรษฐ 

 ๒๗๙ นางสาวศิริมา  ไทรแกว 

 ๒๘๐ นางศุภกานต  คุมสุวรรณ 

 ๒๘๑ นางสมพิศ  ตลับนาค 

 ๒๘๒ นางสาวสมพิศ  พลับพิบูลย 

 ๒๘๓ นางสาวสมศรี  ตันบี้ 

 ๒๘๔ นางสรอยทอง  บุตตะ 

 ๒๘๕ นางสาวสวยบะ  ยงมะเกะ 

 ๒๘๖ นางสายใจ  จิรชีพพัฒนา 

 ๒๘๗ นางสายชล  จันทรา 

 ๒๘๘ นางสิริกาญจน  จันทรวงค 

 ๒๘๙ นางสิรี  ศรีพุฒตาล 

 ๒๙๐ นางสุกฤตา  จันทรวิมล 

 ๒๙๑ นางสาวสุกัญญา  แสงสุข 

 ๒๙๒ นางสุณี  มณีวรรณ 

 ๒๙๓ นางสาวสุดาวดี  ดีอินทร 

 ๒๙๔ นางสุทธิพร  สังขทอง 

 ๒๙๕ นางสุทธิรักษ  พุมไสว 

 ๒๙๖ นางสุนันทา  ประเสริฐศรี 

 ๒๙๗ นางสุพรรณภา  ศักดิ์ทอง 

 ๒๙๘ นางสุพิณ  เปยมชาโต 

 ๒๙๙ นางสาวสุภัคกล  ชินวงค 

 ๓๐๐ นางสุภาณี  กิมกัว 

 ๓๐๑ นางสุภานี  อัครบวร 

 ๓๐๒ นางสุภาภรณ  ยุคณธร 

 ๓๐๓ นางสุมิตรา  ทองแสง 

 ๓๐๔ นางสุริญญาลักษณ  สุทธิหิรัญรักษ 

 ๓๐๕ นางสุรีย  มีลักษณะ 

 ๓๐๖ นางสุรีรัตน  ขันธสนธิ์ 
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 ๓๐๗ นางสุรีรัตน  ดีย่ิง 

 ๓๐๘ นางสุรีวัลย  ล้ิมพิพัฒนกุล 

 ๓๐๙ นางเสนอ  นุนโฉม 

 ๓๑๐ นางโสภาวรรณ  อัมพันศิริรัตน 

 ๓๑๑ นางโสภิต  วนิชยถนอม 

 ๓๑๒ นางอนุรัตน  สงขํา 

 ๓๑๓ นางอมรรัตน  ศรีจันทรา 

 ๓๑๔ นางสาวอรนีรา  ปุมแพง 

 ๓๑๕ นางสาวอรนุช  กาญจนภูมิ 

 ๓๑๖ นางสาวอรวดี  ธานี 

 ๓๑๗ นางสาวอรวรีย  ฟองจันทร 

 ๓๑๘ นางอรสา  โพธิ์ทอง 

 ๓๑๙ นางอรอนงค  หนองคาย 

 ๓๒๐ นางอังคณา  นุมวัด 

 ๓๒๑ นางอัชญา  แจมถาวร 

 ๓๒๒ นางอัชราวดี  ภูมิรัตน 

 ๓๒๓ นางอัมพร  ฟาสาร 

 ๓๒๔ นางอัษฎาภรณ  ปญุเบกษา 

 ๓๒๕ นางสาวอําภรณ  ชางเกวียน 

 ๓๒๖ นางอินทิรา  สงวนวงษ 

 ๓๒๗ นางอุบลรัตน  ชุณหพันธ 

 ๓๒๘ นางอุไรพร  ศรีมานพ 

 ๓๒๙ นางอุไรวรรณ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายสมพงษ  ผุยสาธรรม 

 ๒ นางสาวจิรศรี  อนวัชกุล 

 ๓ นางโชติกา  วรรณบุรี 

 ๔ นางอําภา  พรหมวาทย 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกนก  กองคูณ 

 ๒ นายกนก  นวลจันทร 

 ๓ นายกนก  อยูสิงห 

 ๔ นายกมล  เถียรวิชิต 

 ๕ นายกมล  ประทีปธีรานันต 

 ๖ นายกมล  พุมรินทร 

 ๗ นายกมล  มนตรีวิวัฒน 

 ๘ นายกมล  วงศสุทธิ์ 

 ๙ นายกมล  ศรีมาตร 

 ๑๐ นายกมล  ศิริสลุง 

 ๑๑ วาที่รอยตรี กมล  สาดศรี 

 ๑๒ นายกมล  สุรินธรรม 
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 ๑๓ นายกมล  สุวรรณเอกฉัตร 

 ๑๔ นายกมลเทพ  ลําเหลือ 

 ๑๕ นายกมลศักย  รัศมีพงศ 

 ๑๖ นายกร  กองสุข 

 ๑๗ นายกรกฏ  ไชยเจริญ 

 ๑๘ นายกรกฤช  ชื่นธีรพงศ 

 ๑๙ นายกรณ  ภัทรเมธาภักดี 

 ๒๐ นายกระจาง  หอมขาว 

 ๒๑ นายกระแส  สุขพูล 

 ๒๒ นายกระแสร  อิ่มใจ 

 ๒๓ นายกริช  สุรัสโม 

 ๒๔ นายกริชชาติ  วารสิทธิ์ 

 ๒๕ นายกรีฑา  เครือหงส 

 ๒๖ นายกรีฑา  ลักษณะวิลาศ 

 ๒๗ นายกรีฑา  อนุรักษ 

 ๒๘ นายกรุณา  เกี้ยวสูงเนิน 

 ๒๙ นายกฤชติเดช  ไชยแกว 

 ๓๐ นายกฤดิพงค  บุญรงค 

 ๓๑ นายกฤตธัช  ศรีเมือง 

 ๓๒ นายกฤตพล  ยอดนาม 

 ๓๓ นายกฤติเดช  บุญศรัทธา 

 ๓๔ นายกฤติเดช  สกุลวองไว 

 ๓๕ นายกฤติพงษ  ทองฉาย 

 ๓๖ นายกฤษ  บุญเพ็ง 

 ๓๗ นายกฤษ  ละมูลมอญ 

 ๓๘ นายกฤษฎา  คําอาจ 

 ๓๙ นายกฤษฎา  แดงมา 

 ๔๐ นายกฤษฎา  รักษเพชร 

 ๔๑ นายกฤษฎา  สาวก 

 ๔๒ นายกฤษฎา  สุขสวัสดิ์ 

 ๔๓ นายกฤษฎาพัฒน  เชนรัมย 

 ๔๔ นายกฤษฎาพันธ  พงษบริบูรณ 

 ๔๕ นายกฤษฎี  บุญศรี 

 ๔๖ นายกฤษณะ  นิคมประศาสน 

 ๔๗ นายกฤษณะ  ผัดกระโทก 

 ๔๘ นายกฤษณะ  พลายละหาร 

 ๔๙ นายกฤษณะ  วุนออน 

 ๕๐ นายกฤษณา  เผด็จสุริยา 

 ๕๑ นายกฤษดา  ปรีชาหาญ 

 ๕๒ นายกฤษดา  ปยะพันธ 

 ๕๓ นายกฤษดา  โพธิ์สิงห 

 ๕๔ นายกฤษดา  โรจนภาพงศ 

 ๕๕ นายกฤษปกรณ  สาคร 

 ๕๖ นายกลาศักดิ์  จิตตสงวน 

 ๕๗ นายกลาหาญ  ยางขามปอม 

 ๕๘ นายกวิภัฏ  วงศจันทร 

 ๕๙ นายกวีพนธ  ศรีเมือง 

 ๖๐ จาสิบเอก กวีศักดิ์  ชางทอง 

 ๖๑ นายกษม  บุญบรรจง 

 ๖๒ นายกสิณศิษฏ  เงินนา 
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 ๖๓ นายกองมา  บุญชาญ 

 ๖๔ นายกองสิน  คําบุญ 

 ๖๕ นายกองเหรียญ  แสนชาง 

 ๖๖ นายกอศักดิ์  สืบเชื้อ 

 ๖๗ นายกังวาล  นาคศรีสังข 

 ๖๘ นายกัณฑเอนก  ทวีโคตร 

 ๖๙ นายกันณพงศ  ตรีบุตร 

 ๗๐ นายกันตภณ  เบญจานุกรม 

 ๗๑ นายกันตินันท  อางเต็มศักดิ์ 

 ๗๒ นายกันภัย  พืชมงคล 

 ๗๓ นายกันยา  รุผักชี 

 ๗๔ นายกันหา  สังขสัมฤทธิ์ 

 ๗๕ นายกัมพล  โยกาศ 

 ๗๖ นายกัมพล  หิรัญวงศ 

 ๗๗ นายกาจณณัท  กิ่งเกษบุญเย่ียม 

 ๗๘ นายกาญจนบัณฑิต  โชติขันธ 

 ๗๙ นายกานตพงสศ  บุญสมาติ 

 ๘๐ จาสิบตรี กายสิทธิ์  ศุภเดชวิวัฒน 

 ๘๑ นายกําจร  อุทัยวจนพันธ 

 ๘๒ นายกําจัด  เกตุนิ่ม 

 ๘๓ นายกําจัด  จังเมง 

 ๘๔ นายกําจัด  สุวรรณปาล 

 ๘๕ นายกําจาย  เครื่องสาย 

 ๘๖ นายกําธร  คําเทียนทอง 

 ๘๗ นายกําพล  กระมล 

 ๘๘ นายกําพล  นิลรัตน 

 ๘๙ นายกําพล  แสนบุญเรือง 

 ๙๐ นายกําพล  อุปชฌาย 

 ๙๑ นายกิจกิจพัฒน  พันธแจม 

 ๙๒ นายกิจผจญ  แมตเมือง 

 ๙๓ นายกิฏฏิลาภ  มีลาภ 

 ๙๔ นายกิตตประพัฒน  พิรุณห 

 ๙๕ นายกิตติ  กรยืนยง 

 ๙๖ นายกิตติ  คุมชาติ 

 ๙๗ นายกิตติ  พรมดี 

 ๙๘ นายกิตติ  เส็งจีน 

 ๙๙ นายกิตติ  เสริมเกียรติวัฒน 

 ๑๐๐ นายกิตติชัย  เมืองมา 

 ๑๐๑ นายกิตติชัย  วงษปาน 

 ๑๐๒ นายกิตติชัย  ศรีประเสริฐ 

 ๑๐๓ นายกิตตินันท  แกวพันยู 

 ๑๐๔ นายกิตติพงศ  ดํารงขาวโต 

 ๑๐๕ นายกิตติพงศ  ทองสีดา 

 ๑๐๖ นายกิตติพงศ  ราชสิกข 

 ๑๐๗ นายกิตติพงศ  ศรัทธาวาณิชย 

 ๑๐๘ นายกิตติพงษ  การเกษ 

 ๑๐๙ นายกิตติพงษ  เขื่อนแกว 

 ๑๑๐ นายกิตติพงษ  จุโลทก 

 ๑๑๑ นายกิตติพงษ  พอชมภู 

 ๑๑๒ นายกิตติพงษ  เมืองยศ 
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 ๑๑๓ นายกิตติพล  หวยทราย 

 ๑๑๔ นายกิตติพัทธ  รัตนาฆพิมพ 

 ๑๑๕ นายกิตติพันธ  กุนทอง 

 ๑๑๖ นายกิตติพันธ  อนันตกูลจิรโชติ 

 ๑๑๗ นายกิตติภณ  กรพรม 

 ๑๑๘ นายกิตติภพ  เตชะรัง 

 ๑๑๙ นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล 

 ๑๒๐ นายกิตติ์ภูมิ  คงศรี 

 ๑๒๑ นายกิตติเมศร  ทองแจน 

 ๑๒๒ นายกิตติศักดิ์  วิทยเดช 

 ๑๒๓ นายกิตติศักดิ์  ศรีพยอม 

 ๑๒๔ นายกิตติศักดิ์  ศิวินา 

 ๑๒๕ นายกิตติศักดิ์  สายกระสุน 

 ๑๒๖ นายกิตติศักดิ์  เสนามนตรี 

 ๑๒๗ นายกิตติศักดิ์  หนูดวง 

 ๑๒๘ นายกิติพงศ  ศิริคํากร 

 ๑๒๙ นายกิติศักดิ์  แกวอินทร 

 ๑๓๐ นายกิติสุข  โตประโคน 

 ๑๓๑ นายกีรติ  ฟองทอง 

 ๑๓๒ นายกุลธวัช  จันทรประทักษ 

 ๑๓๓ นายกุลศักดิ์  นนตานอก 

 ๑๓๔ นายกุศล  เทพศิริ 

 ๑๓๕ นายกุศล  ผาใหญ 

 ๑๓๖ นายกุศล  ย่ิงยง 

 ๑๓๗ นายเกชา  เหลืองสุดใจชื้น 

 ๑๓๘ นายเกรียงกมล  สมแสง 

 ๑๓๙ นายเกรียงไกร  กันสุทธิ 

 ๑๔๐ นายเกรียงไกร  ชนากลาง 

 ๑๔๑ นายเกรียงไกร  เตาคํา 

 ๑๔๒ นายเกรียงไกร  เล่ือนสกุล 

 ๑๔๓ นายเกรียงศักดิ์  แกวหอม 

 ๑๔๔ นายเกรียงศักดิ์  ดีประเสริฐ 

 ๑๔๕ นายเกรียงศักดิ์  ทันใจ 

 ๑๔๖ นายเกรียงศักดิ์  ทัศณีวรรณ 

 ๑๔๗ นายเกรียงศักดิ์  ภุมรินทร 

 ๑๔๘ นายเกรียงศักดิ์  รุงโรจน 

 ๑๔๙ นายเกรียงศักดิ์  วรรณพันธ 

 ๑๕๐ นายเกรียงศักดิ์  อริยะศิริวงศ 

 ๑๕๑ นายเกษม  เกตุดี 

 ๑๕๒ นายเกษม  ชื่นเทศ 

 ๑๕๓ นายเกษม  ไชยรัตน 

 ๑๕๔ นายเกษม  ไชยวรรณ 

 ๑๕๕ นายเกษม  ดวงนาค 

 ๑๕๖ นายเกษม  ทองปญจา 

 ๑๕๗ นายเกษม  ประสงคทรัพย 

 ๑๕๘ นายเกษม  ปาประโคน 

 ๑๕๙ นายเกษม  พูลสงค 

 ๑๖๐ นายเกษม  ลุมรอย 

 ๑๖๑ นายเกษม  ศรีวิชัย 

 ๑๖๒ นายเกษม  สมภักดี 



 หนา   ๑๖๕  
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 ๑๖๓ นายเกษม  สุขเกต 

 ๑๖๔ นายเกษม  หงสโอภาส 

 ๑๖๕ นายเกษม  อุนใจ 

 ๑๖๖ นายเกษา  โคตรชมภู 

 ๑๖๗ นายเกิดศักดิ์  หวงไธสงค 

 ๑๖๘ นายเกียรติกอง  บุญยารุณ 

 ๑๖๙ นายเกียรติณรงค  คําโสภา 

 ๑๗๐ นายเกียรตินัย  เหลาแกว 

 ๑๗๑ วาที่รอยตรี เกียรติยศ  บัวหอม 

 ๑๗๒ นายเกียรติวรรธน  ปองปาน 

 ๑๗๓ นายเกียรติศักดิ์  จันแจ 

 ๑๗๔ นายเกียรติศักดิ์  ทัศคร 

 ๑๗๕ นายเกียรติศักดิ์  ไพรศรีจันทร 

 ๑๗๖ นายเกียรติศักดิ์  วงคกุลพิลาศ 

 ๑๗๗ นายเกียรติศักดิ์  ศรีคําบล 

 ๑๗๘ นายเกียรติศักดิ์  สาทสิ 

 ๑๗๙ นายเกียรติศักดิ์  อดทน 

 ๑๘๐ นายเกื้อ  ไกรดี 

 ๑๘๑ นายเกื้อ  ไชยชน 

 ๑๘๒ นายโกมล  กองไชย 

 ๑๘๓ นายโกมล  วิเชียร 

 ๑๘๔ นายโกมาศ  โปณะทอง 

 ๑๘๕ นายโกมาส  รสเกิด 

 ๑๘๖ นายโกมุท  รุยออน 

 ๑๘๗ นายโกเมศ  โฉมศิริ 

 ๑๘๘ นายโกเมศ  มหาสุวรรณ 

 ๑๘๙ นายโกเมศ  หอยมุกซ 

 ๑๙๐ นายโกวิท  กรีทวี 

 ๑๙๑ นายโกวิทย  ทองอยู 

 ๑๙๒ นายโกวิทย  นิเทศธัญกิจ 

 ๑๙๓ นายโกวิทย  ล้ินฤาษี 

 ๑๙๔ นายโกวิทย  อุดมรัตน 

 ๑๙๕ นายโกศล  พงษพานิช 

 ๑๙๖ นายโกศล  ละมาย 

 ๑๙๗ นายโกศล  สําแดง 

 ๑๙๘ วาที่รอยตรี โกศล  สุวรรณมณี 

 ๑๙๙ นายโกศล  ใสขาว 

 ๒๐๐ นายโกศล  อยูหลาย 

 ๒๐๑ นายโกสิน  กันหา 

 ๒๐๒ นายโกสินทร  ศรีพรหม 

 ๒๐๓ นายไกรจักร  ศรีศักดิ์นอก 

 ๒๐๔ นายไกรทิพย  นนทรุงเรือง 

 ๒๐๕ นายไกรพจน  บุญประเสริฐ 

 ๒๐๖ วาที่รอยตรี ไกรมาตร  พันธอุดม 

 ๒๐๗ นายไกรฤกษ  กิ่งแกว 

 ๒๐๘ นายไกรศร  นามมะกุนา 

 ๒๐๙ นายไกรสร  มาสู 

 ๒๑๐ นายขจร  แกวตา 

 ๒๑๑ นายขจร  ไตทัน 

 ๒๑๒ นายขจรศักดิ์  ควรคิด 
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 ๒๑๓ นายขวัญ  พันธจันทร 

 ๒๑๔ นายขวัญชัย  เจริญกัลป 

 ๒๑๕ นายขวัญชัย  บัวงาม 

 ๒๑๖ นายขวัญเมือง  สังขประเสริฐ 

 ๒๑๗ นายขวัญเมือง  โอชารส 

 ๒๑๘ นายขวัญศักดิ์  ชํานาญเวทย 

 ๒๑๙ นายขันติเจริญ  งามขํา 

 ๒๒๐ นายขุนทอง  ละบุญเรือง 

 ๒๒๑ นายขุนวัง  ณุวงศศรี 

 ๒๒๒ นายเข็มทอง  คําภูแสน 

 ๒๒๓ นายเขมอัตต  ทองเพชร 

 ๒๒๔ นายเขื่อนวัฒน  เขื่อนศิริ 

 ๒๒๕ นายคงกฤช  เพ็งพิมพ 

 ๒๒๖ นายคงเดช  สมดี 

 ๒๒๗ นายคงฤทธิ์  ไชยแสนทาว 

 ๒๒๘ นายคงศักดิ์  เข็มปญญา 

 ๒๒๙ นายคงศักดิ์  รินทา 

 ๒๓๐ นายคงสิทธิ์  อินตะนัย 

 ๒๓๑ นายคณิต  จิตเจริญทวีโชค 

 ๒๓๒ นายคณิต  ชูลาภ 

 ๒๓๓ นายคณิต  ยลวงค 

 ๒๓๔ นายคณิต  โอทอง 

 ๒๓๕ นายคณุตม  บุเงิน 

 ๒๓๖ นายคนอง  ไทยประสงค 

 ๒๓๗ นายคนอง  วงศขันแกว 

 ๒๓๘ นายคนิจ  เรืองฉาย 

 ๒๓๙ นายคนิท  แจมเที่ยงตรง 

 ๒๔๐ นายคนิม  เบญมาตย 

 ๒๔๑ นายคนึง  สังขขาว 

 ๒๔๒ นายคมกฤช  เทพสุวรรณ 

 ๒๔๓ นายคมกฤษ  เปรมกิจพรพัฒนา 

 ๒๔๔ นายคมเดช  ภิรมยวัฒนา 

 ๒๔๕ นายคมสัน  คุมทรัพย 

 ๒๔๖ นายคมสัน  เชิดสูงเนิน 

 ๒๔๗ นายคมสัน  แทงทองคํา 

 ๒๔๘ นายคมสัน  อุยสกุล 

 ๒๔๙ นายคมสันต  กานจักร 

 ๒๕๐ นายครรชิต  เปล่ียนไธสง 

 ๒๕๑ นายครองรัฐ  ชมบุญ 

 ๒๕๒ นายคะนอง  ควรตะขบ 

 ๒๕๓ นายคะนอง  ประโยชน 

 ๒๕๔ นายคะนอง  พรหมสุวรรณ 

 ๒๕๕ นายคะนึง  แกวอัมพร 

 ๒๕๖ นายคัมภีร  สุดแท 

 ๒๕๗ นายคําดี  ทองเลิศ 

 ๒๕๘ นายคํานวณ  ทองมาก 

 ๒๕๙ นายคํานวณ  มิตรกระจาง 

 ๒๖๐ นายคํานึง  เชื้อสกุล 

 ๒๖๑ นายคํานึง  ศรีสุวรรณ 

 ๒๖๒ นายคําเบ็ง  รถสีดา 
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 ๒๖๓ นายคําผล  ถึงแสง 

 ๒๖๔ นายคําผัน  หินวิเศษ 

 ๒๖๕ นายคําพอง  อุดมโภชน 

 ๒๖๖ นายคําเพชร  ชัยพิเดช 

 ๒๖๗ นายคํามี  คําวัน 

 ๒๖๘ นายคํายนต  มานะกิจ 

 ๒๖๙ นายคํารณ  เกตุแกว 

 ๒๗๐ นายคํารณ  ชวงชุณหสอง 

 ๒๗๑ นายคํารณ  พรหมภัทร 

 ๒๗๒ นายคําลือ  บินศรี 

 ๒๗๓ นายคําสี  ลืนภูเขียว 

 ๒๗๔ นายคีรี  สูตรสุข 

 ๒๗๕ นายคุณาพิชศน  แซมสีมวง 

 ๒๗๖ วาที่รอยตรี คุณาวุฒิ  เดชเสถียร 

 ๒๗๗ นายเคลือบ  เผือกจีน 

 ๒๗๘ นายจงกล  โนพันธุ 

 ๒๗๙ นายจงกล  เสนา 

 ๒๘๐ นายจงจัด  จันทบ 

 ๒๘๑ นายจงรัก  เกตแค 

 ๒๘๒ นายจงรัก  จันทวงศ 

 ๒๘๓ นายจงรักษ  นนทะมาตย 

 ๒๘๔ นายจตุพงศ  ธรรมเดโช 

 ๒๘๕ นายจตุพล  ศรีสุขใส 

 ๒๘๖ นายจตุภูมิ  ประพัตร 

 ๒๘๗ นายจตุรงค  ชุมพลกุล 

 ๒๘๘ นายจตุรงค  สิทธิบุญมา 

 ๒๘๙ นายจตุรงค  อินทรรุง 

 ๒๙๐ นายจตุรนต  ศิริสุทธิรัตน 

 ๒๙๑ นายจร  ประสงคสุข 

 ๒๙๒ นายจรณธพงศ  วุฒิพงศวรากร 

 ๒๙๓ นายจรวย  พิมาน 

 ๒๙๔ นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง 

 ๒๙๕ นายจรัญ  วิเชียรสาร 

 ๒๙๖ นายจรัส  แกวหนองแสง 

 ๒๙๗ นายจรัส  ไชยา 

 ๒๙๘ นายจรัส  ลําทา 

 ๒๙๙ นายจรัสพรรษ  สมานพันธ 

 ๓๐๐ นายจรินทร  เปนพนัสสัก 

 ๓๐๑ นายจรุง  วารี 

 ๓๐๒ นายจรูญ  กําจัดภัย 

 ๓๐๓ นายจรูญ  เขตบรรพต 

 ๓๐๔ นายจรูญ  ชมจอหอ 

 ๓๐๕ นายจรูญ  ทับชุม 

 ๓๐๖ นายจรูญ  พันนุรัตน 

 ๓๐๗ นายจรูญ  พาเกานอย 

 ๓๐๘ นายจรูญ  พิมพทอง 

 ๓๐๙ นายจรูญ  เมืองเสน 

 ๓๑๐ นายจรูญ  ยศธสาร 

 ๓๑๑ นายจรูญ  ศรีใหม 

 ๓๑๒ นายจรูญ  สืบพงษ 
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 ๓๑๓ นายจรูญ  สุทธาพิทักษสกุล 

 ๓๑๔ นายจรูญ  แสนวิจิตร 

 ๓๑๕ นายจรูญ  เหลาวทัญู 

 ๓๑๖ นายจรูญศักดิ์  ธรรมศรี 

 ๓๑๗ นายจรูญศักดิ์  เอกเพชร 

 ๓๑๘ นายจเร  ขัติวงษ 

 ๓๑๙ นายจเร  เตหาน 

 ๓๒๐ นายจเร  บัวหลวง 

 ๓๒๑ นายจเร  บุรี 

 ๓๒๒ นายจเร  หิรัญสถิตย 

 ๓๒๓ นายจอมเดช  บุญพอ 

 ๓๒๔ นายจักกริช  รูปะวิเชตร 

 ๓๒๕ นายจักรกฤษณ  วิฆเนศรังสรรค 

 ๓๒๖ นายจักรคม  วงษคลัง 

 ๓๒๗ นายจักรคํา  หวันแดง 

 ๓๒๘ นายจักรพงษ  กัลณา 

 ๓๒๙ นายจักรพงษ  ทองเพ็ชร 

 ๓๓๐ นายจักรพันธ  เทพคุณ 

 ๓๓๑ นายจักรภพ  กระจางกุล 

 ๓๓๒ นายจักราวุท  ไผทวรรณกุล 

 ๓๓๓ นายจักรินทร  ไชยวิเศษ 

 ๓๓๔ นายจักรี  มลสิน 

 ๓๓๕ นายจันดา  ฤทธิธรรม 

 ๓๓๖ นายจาตุรนต  ปะกินําหัง 

 ๓๓๗ นายจารึก  ขึ้นทันตา 

 ๓๓๘ นายจารึก  งามฉลวย 

 ๓๓๙ นายจํานง  คําดวง 

 ๓๔๐ นายจํานง  ดีนันท 

 ๓๔๑ นายจํานง  สุนทรเต็ม 

 ๓๔๒ นายจํานง  อุประโจง 

 ๓๔๓ นายจํานงค  บุญมาก 

 ๓๔๔ นายจํานงค  มิ่งเจริญ 

 ๓๔๕ นายจํานงค  เมฆพุฒ 

 ๓๔๖ นายจํานงค  ศรสูงเนิน 

 ๓๔๗ นายจํานงค  สมควร 

 ๓๔๘ นายจํานงค  สินอยู 

 ๓๔๙ นายจํานงค  แสนทวีสุข 

 ๓๕๐ นายจํานันท  กาบูลย 

 ๓๕๑ นายจําเนียร  จํารัสกลาง 

 ๓๕๒ นายจําเนียร  แจมอําพร 

 ๓๕๓ นายจําเนียร  ดิษสระ 

 ๓๕๔ นายจําเนียร  บัวแยม 

 ๓๕๕ นายจําเนียร  พรหมแกว 

 ๓๕๖ นายจําเนียร  โพสาวัง 

 ๓๕๗ นายจําเนียร  สุจริต 

 ๓๕๘ นายจําเนียร  สุรินวงศ 

 ๓๕๙ นายจําเนียร  แสงผะกาย 

 ๓๖๐ นายจําเนียร  หงษวิเศษ 

 ๓๖๑ นายจํารัส  กิติศรี 

 ๓๖๒ นายจํารัส  ธงทอง 
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 ๓๖๓ นายจํารัส  บัวเกตุ 

 ๓๖๔ นายจํารัส  ปตตานัง 

 ๓๖๕ นายจํารัส  เผาพิศุทธิ์ 

 ๓๖๖ นายจํารัส  มณีวรรณ 

 ๓๖๗ นายจํารัส  มูลรัตน 

 ๓๖๘ นายจํารัส  รัตนทองคง 

 ๓๖๙ นายจํารัส  โสภา 

 ๓๗๐ นายจํารัส  อุสา 

 ๓๗๑ นายจํารูญศักดิ์  ศรีสวาง 

 ๓๗๒ นายจําเริญ  พรชัย 

 ๓๗๓ นายจําเริญ  อินทรเอี่ยม 

 ๓๗๔ นายจําลอง  กัตติยบุตร 

 ๓๗๕ นายจําลอง  คงสุข 

 ๓๗๖ นายจําลอง  จันทรรุงเรือง 

 ๓๗๗ นายจําลอง  ซองผม 

 ๓๗๘ นายจําลอง  นอยวานิช 

 ๓๗๙ นายจําลอง  ประวีณไว 

 ๓๘๐ นายจําลอง  มากประมูล 

 ๓๘๑ นายจําลอง  ไวยขุนทด 

 ๓๘๒ นายจําลอง  อําพันธ 

 ๓๘๓ นายจิตการ  หนูจันทร 

 ๓๘๔ นายจิตติพงษ  อุทาทิพย 

 ๓๘๕ นายจิตร  เกล้ียงสง 

 ๓๘๖ นายจิติศักดิ์  อิ่มเจริญ 

 ๓๘๗ นายจินดา  กงบุราณ 

 ๓๘๘ นายจินดา  สะมะโน 

 ๓๘๙ นายจินดา  สายคํา 

 ๓๙๐ นายจิรเดช  หาธะนี 

 ๓๙๑ นายจิรพงศ  กําเนิดแกว 

 ๓๙๒ นายจิรพัส  ทองสีทอง 

 ๓๙๓ นายจิรโรจน  รอยดาพันธุ 

 ๓๙๔ นายจิรวัฒน  เทศแกว 

 ๓๙๕ นายจิรศักดิ์  สุจิรานุธรรม 

 ๓๙๖ นายจิรสันต  บัวสาย 

 ๓๙๗ นายจิระ  ชูกะสิ 

 ๓๙๘ นายจิระชัย  ทีคํา 

 ๓๙๙ นายจิระวัฒน  เพลียนอก 

 ๔๐๐ นายจิระวัต  เอี่ยมสําอางค 

 ๔๐๑ นายจิระศักดิ์  คํามูล 

 ๔๐๒ นายจิระศักดิ์  ชัยชนะทรัพย 

 ๔๐๓ นายจิระศักดิ์  สงวนชีพ 

 ๔๐๔ นายจิรัฏฐ  อาจมุณี 

 ๔๐๕ นายจิรายุ  สีมาพานิช 

 ๔๐๖ นายจิราวุธ  ปชชาเขียว 

 ๔๐๗ นายจีรชัย  วังคะฮาต 

 ๔๐๘ นายจีรศักดิ์  จะยันรัมย 

 ๔๐๙ นายจีระ  เฉลิมสถาน 

 ๔๑๐ นายจุน  บัติปน 

 ๔๑๑ นายจุมพล  จอมหงษ 

 ๔๑๒ นายจุมพล  สรรพอุดม 
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 ๔๑๓ นายจุลภาสน  พุทธชาติ 

 ๔๑๔ นายเจด็จ  เฮาหนู 

 ๔๑๕ นายเจดีย  เดชพันธ 

 ๔๑๖ นายเจตย  สะสะรมย 

 ๔๑๗ นายเจตนา  เจียรบุตร 

 ๔๑๘ นายเจตนา  แพงขะ 

 ๔๑๙ นายเจน  ดีสีใส 

 ๔๒๐ นายเจน  พรมสอาด 

 ๔๒๑ นายเจนพจน  ฟูปล้ืม 

 ๔๒๒ นายเจนวิทย  เลิศหิรัญปริยกร 

 ๔๒๓ นายเจริญ  แกวเรือง 

 ๔๒๔ นายเจริญ  ขวัญลอย 

 ๔๒๕ นายเจริญ  ควรหา 

 ๔๒๖ นายเจริญ  ทองศิริ 

 ๔๒๗ นายเจริญ  นะนุน 

 ๔๒๘ นายเจริญ  บุญชะนะ 

 ๔๒๙ นายเจริญ  พรมมี 

 ๔๓๐ นายเจริญ  มะมา 

 ๔๓๑ นายเจริญ  ย่ีสิบแสน 

 ๔๓๒ นายเจริญ  วงศสมศักดิ์ 

 ๔๓๓ นายเจริญ  วรนาถนฤมล 

 ๔๓๔ นายเจริญ  วีทัศไนย 

 ๔๓๕ นายเจริญ  ศิริพงศ 

 ๔๓๖ นายเจริญ  อินทรโชติ 

 ๔๓๗ นายเจริญ  อุทานันท 

 ๔๓๘ นายเจริญชัย  จงนุเคราะห 

 ๔๓๙ นายเจริญชัย  สิงหแป 

 ๔๔๐ นายเจริญศักดิ์  ทะนุก 

 ๔๔๑ นายเจริญศักดิ์  บุญดี 

 ๔๔๒ นายเจษฎา  ชิ้นหนึ่ง 

 ๔๔๓ นายเจษฎา  ตาลเพชร 

 ๔๔๔ นายเจษฎา  ธัญหมอ 

 ๔๔๕ นายเจษฎา  เมฆะสุวรรณโรจน 

 ๔๔๖ นายเจษฎา  สุขนิคม 

 ๔๔๗ นายเจษฎา  เสาทอง 

 ๔๔๘ นายเจษฎา  อิ่มสุข 

 ๔๔๙ นายเจษฏา  เจนวิทยาสากล 

 ๔๕๐ นายเจะอุสมาน  เจะตาเห 

 ๔๕๑ นายแจม  ไพรดีพะเนาว 

 ๔๕๒ วาที่รอยตรี โจทย  แดงจันทร 

 ๔๕๓ นายฉลวย  สียา 

 ๔๕๔ นายฉลอง  กันธะวงศ 

 ๔๕๕ นายฉลอง  เกาสังข 

 ๔๕๖ นายฉลอง  จันทรลอย 

 ๔๕๗ นายฉลอง  เดินรีบรัมย 

 ๔๕๘ นายฉลอง  เติมทอง 

 ๔๕๙ นายฉลอง  นนทวงศ 

 ๔๖๐ นายฉลอง  พลากุล 

 ๔๖๑ นายฉลอง  ศาสนาอภิชาติ 

 ๔๖๒ นายฉลองชัย  อรรถานิทธิ์ 
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 ๔๖๓ นายฉลองศักดิ์  จัตุรัสพันธ 

 ๔๖๔ นายฉลองศักดิ์  บุรีวงศ 

 ๔๖๕ นายฉลอม  แผลงเดช 

 ๔๖๖ นายฉลอม  ลอดทอน 

 ๔๖๗ นายฉลาด  สมพงษ 

 ๔๖๘ นายฉัตย  มีอนันต 

 ๔๖๙ นายฉัตรชนก  มุนติเก 

 ๔๗๐ นายฉัตรชัย  กุลชูศักดิ์ 

 ๔๗๑ นายฉัตรชัย  เกษมสิน 

 ๔๗๒ นายฉัตรชัย  ตั้งศรีทอง 

 ๔๗๓ นายฉัตรนพดล  คงยืน 

 ๔๗๔ นายฉัตรนิพัฒน  เผือกประคอง 

 ๔๗๕ นายฉัตรปกรณ  ประชาธรรมากุล 

 ๔๗๖ นายฉัตรพล  นันทะเสน 

 ๔๗๗ นายฉัตรพิรุณ  คุณประทุม 

 ๔๗๘ นายฉัตรมงคล  พูลศรี 

 ๔๗๙ นายฉันทิชย  ศรีทอง 

 ๔๘๐ นายฉายศิริ  ทองอม 

 ๔๘๑ นายฉุชวิทยา  หนูฤทธิ์ 

 ๔๘๒ นายเฉลย  เทพเรียน 

 ๔๘๓ นายเฉลา  สุขมหา 

 ๔๘๔ นายเฉลิม  กันธะวงศ 

 ๔๘๕ นายเฉลิม  คงแสนคํา 

 ๔๘๖ นายเฉลิม  ชัยมงคล 

 ๔๘๗ นายเฉลิม  ปลองมาก 

 ๔๘๘ นายเฉลิม  ปอมบุญมี 

 ๔๘๙ นายเฉลิม  พลายสาร 

 ๔๙๐ นายเฉลิม  มุงปนกลาง 

 ๔๙๑ นายเฉลิม  สุขนันท 

 ๔๙๒ นายเฉลิม  สุระพินิจ 

 ๔๙๓ นายเฉลิม  ฮวบสวรรค 

 ๔๙๔ นายเฉลิมเกียรติ  เฉลยญาณ 

 ๔๙๕ นายเฉลิมเกียรติ  แยมพราย 

 ๔๙๖ นายเฉลิมเกียรติ  วงษหาบุศย 

 ๔๙๗ วาที่รอยตรี เฉลิมชัย  จันทรนิมะ 

 ๔๙๘ นายเฉลิมชัย  ตรีสุคนธ 

 ๔๙๙ นายเฉลิมชัย  ธนูวงศ 

 ๕๐๐ นายเฉลิมชัย  พรหมณะ 

 ๕๐๑ นายเฉลิมชัย  ออเสถียร 

 ๕๐๒ นายเฉลิมชาติ  ชละธาร 

 ๕๐๓ นายเฉลิมไชย  จําปาศรี 

 ๕๐๔ นายเฉลิมพล  ติดพรม 

 ๕๐๕ นายเฉลิมพล  ตุมะแกว 

 ๕๐๖ นายเฉลิมพล  บรรเทา 

 ๕๐๗ นายเฉลิมพล  ปยจันทร 

 ๕๐๘ นายเฉลิมพล  สังฆะวรรณา 

 ๕๐๙ นายเฉลิมศักดิ์  ทองสืบแสง 

 ๕๑๐ นายเฉลิมศักดิ์  มุสิเกษม 

 ๕๑๑ นายเฉลียว  เงินดี 

 ๕๑๒ นายเฉลียว  แดนไธสง 
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 ๕๑๓ นายเฉลียว  ไตรพิพัฒน 

 ๕๑๔ นายเฉลียว  เถื่อนเภา 

 ๕๑๕ นายเฉลียว  ปนวิเศษ 

 ๕๑๖ นายเฉลียว  วงษเคลือบ 

 ๕๑๗ นายเฉลียว  ศุภษร 

 ๕๑๘ นายชญาณนนท  สุทธิวรรณจําปา 

 ๕๑๙ นายชณัลฐ  บุญเลิศ 

 ๕๒๐ นายชติ  บัณฑรวรรณ 

 ๕๒๑ นายชนนันท  ขันธทอง 

 ๕๒๒ นายชนะ  คุมครอง 

 ๕๒๓ นายชนะ  โนนทนวงษ 

 ๕๒๔ นายชนะ  แสงวิภาสนภาพร 

 ๕๒๕ นายชนะ  อปราชิตา 

 ๕๒๖ นายชนะพันธุ  อันดี 

 ๕๒๗ นายชนัฐพงศ  ชื่อสัตย 

 ๕๒๘ นายชนาธิป  สําเริง 

 ๕๒๙ นายชนิด  ปาปะโลม 

 ๕๓๐ นายชยพล  นักระนาด 

 ๕๓๑ นายชยานนท  มูลพิมพ 

 ๕๓๒ นายชยาพล  นนทศิริ 

 ๕๓๓ นายชรินทร  สมภิพงษ 

 ๕๓๔ นายชรินทร  หาสุข 

 ๕๓๕ นายชลวิทย  การีวัฒน 

 ๕๓๖ นายชลอ  เขียวฉลัว 

 ๕๓๗ นายชลอ  คชาประดิษฐ 

 ๕๓๘ นายชลอ  โฉมศรี 

 ๕๓๙ นายชลอ  ศรีสุวรรณ 

 ๕๔๐ นายชลอ  สืบศักดิ์ 

 ๕๔๑ นายชลัท  ทิพยลมัย 

 ๕๔๒ นายชลิต  รัตนแสง 

 ๕๔๓ นายชลิต  วิพัทนะพร 

 ๕๔๔ นายชวน  โพธิ์ออง 

 ๕๔๕ นายชวนะ  คํากลา 

 ๕๔๖ นายชวลิต  เกษแกว 

 ๕๔๗ นายชวลิต  แจมจันทร 

 ๕๔๘ นายชวลิต  เลิศเกียรติวงศ 

 ๕๔๙ วาที่รอยโท ชวลิต  วิชาดี 

 ๕๕๐ นายชวัช  ศรีบานเย็น 

 ๕๕๑ นายชวา  ปองขวาเลา 

 ๕๕๒ นายชวา  หมื่นมี 

 ๕๕๓ นายชวิศ  กัลยาแกว 

 ๕๕๔ นายชวิศ  จิตดี 

 ๕๕๕ นายชอบ  เจียรัมย 

 ๕๕๖ นายชอบ  ธาระมนต 

 ๕๕๗ นายชอบ  ผจญกลา 

 ๕๕๘ นายชะเวง  ตั้งไล 

 ๕๕๙ นายชัชกรณ  บุญเชิด 

 ๕๖๐ นายชัชพงษ  ลีลาสุธานนท 

 ๕๖๑ นายชัชวาล  ตุนาค 

 ๕๖๒ นายชัชวาล  เบญจมานุกูล 
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 ๕๖๓ นายชัชวาล  เปล่ียนขํา 

 ๕๖๔ นายชัชวาลย  กานพรมมา 

 ๕๖๕ นายชัชวาลย  เพ็ชรแบน 

 ๕๖๖ นายชัชวาลย  หอมวิเศษ 

 ๕๖๗ นายชัชวิชญ  แสงเขียว 

 ๕๖๘ นายชัชวินทร  สิงหสูถ้ํา 

 ๕๖๙ นายชัญโญ  ใครบุตร 

 ๕๗๐ นายชัย  ขุนณรงค 

 ๕๗๑ นายชัยชนะ  ทองเปยม 

 ๕๗๒ นายชัยชาญ  ปญญาพวก 

 ๕๗๓ นายชัยชาญ  พงษพัฒน 

 ๕๗๔ นายชัยณรง  โสภณ 

 ๕๗๕ นายชัยณรงค  โคตะนนท 

 ๕๗๖ นายชัยณรงค  ยงย่ิงเชาว 

 ๕๗๗ นายชัยณรงค  หิรัญเรือง 

 ๕๗๘ นายชัยดํารงค  เอกสุภาพันธุ 

 ๕๗๙ นายชัยเดช  เดชนาเกร็ด 

 ๕๘๐ นายชัยเทพ  สังโสมา 

 ๕๘๑ นายชัยธวัช  มีจ่ันเพ็ชร 

 ๕๘๒ นายชัยนัตร  ไชยสาร 

 ๕๘๓ นายชัยนันท  ย่ิงอํานวยรัตน 

 ๕๘๔ นายชัยนาท  พรมมาลุน 

 ๕๘๕ นายชัยปภัสร  ชะเอมทอง 

 ๕๘๖ นายชัยประสิทธิ  อินทรักษ 

 ๕๘๗ นายชัยพร  เดชมาลา 

 ๕๘๘ นายชัยพร  นิธิวิทยา 

 ๕๘๙ นายชัยพร  พงศศรีโรจน 

 ๕๙๐ นายชัยพร  แสงมณีเดช 

 ๕๙๑ นายชัยพันธ  ศรีนันตา 

 ๕๙๒ นายชัยพิสิฎฐ  กริสสมัย 

 ๕๙๓ นายชัยภูมิ  ยศรุงเรือง 

 ๕๙๔ นายชัยยงค  ธุรารัตน 

 ๕๙๕ นายชัยยศ  พรหมมาศ 

 ๕๙๖ นายชัยยุทธ  เคยชัยภูมิ 

 ๕๙๗ นายชัยรัก  จันทนุช 

 ๕๙๘ นายชัยรัชต  ไมตรีจิตร 

 ๕๙๙ นายชัยรัตน  แกวเมฆ 

 ๖๐๐ นายชัยรัตน  รุงแกว 

 ๖๐๑ นายชัยรัตน  หลายวัชระกุล 

 ๖๐๒ นายชัยรัตน  อิ่นคํา 

 ๖๐๓ นายชัยโรจน  เทศพิทักษ 

 ๖๐๔ นายชัยโรจน  พันธุยางนอย 

 ๖๐๕ นายชัยโรจน  หนูขาว 

 ๖๐๖ นายชัยวรรณ  เนาวแกว 

 ๖๐๗ นายชัยวัฒน  โคกกระชาย 

 ๖๐๘ นายชัยวัฒน  ใจภักดี 

 ๖๐๙ นายชัยวัฒน  ดวงตา 

 ๖๑๐ นายชัยวัฒน  ดิษฐกระจัน 

 ๖๑๑ นายชัยวัฒน  ทองเฟอง 

 ๖๑๒ นายชัยวัฒน  ฤทธิ์อินทร 
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 ๖๑๓ นายชัยวัตร  แกวคําหา 

 ๖๑๔ นายชัยวัตร  เลิศนา 

 ๖๑๕ นายชัยวุฒิ  กองอน 

 ๖๑๖ วาที่พันตรี ชัยศรี  พลเทพ 

 ๖๑๗ นายชัยสิทธิ์  ชิดชอบ 

 ๖๑๘ นายชาคริต  คํานวนสินธุ 

 ๖๑๙ นายชาคริต  โพธิปน 

 ๖๒๐ นายชาง  ศรีไชย 

 ๖๒๑ นายชาชีวัฒน  พรหมลิ 

 ๖๒๒ นายชาญ  กองนาค 

 ๖๒๓ นายชาญ  เพ็งภักดี 

 ๖๒๔ นายชาญกิจ  ผูกพานิช 

 ๖๒๕ นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์ 

 ๖๒๖ นายชาญชัย  ดาบสมุทร 

 ๖๒๗ นายชาญชัย  ยืนยง 

 ๖๒๘ นายชาญชัย  โรจนะ 

 ๖๒๙ นายชาญชัย  วิเศษกุลพรหม 

 ๖๓๐ นายชาญชัย  สมหมาย 

 ๖๓๑ นายชาญชัย  สิงหสุวรรณ 

 ๖๓๒ นายชาญชัย  สุมมาตย 

 ๖๓๓ นายชาญชัย  เสียงกลอม 

 ๖๓๔ นายชาญชัย  อินแผลง 

 ๖๓๕ นายชาญณรงค  ไชยทอง 

 ๖๓๖ นายชาญณรงค  สิงหทอง 

 ๖๓๗ นายชาญณรงค  หาญกิจ 

 ๖๓๘ นายชาญยุทธ  นาเจริญ 

 ๖๓๙ นายชาญวิทย  พรหมมวง 

 ๖๔๐ นายชาญวิทย  พิมพิรัตน 

 ๖๔๑ นายชาญศักดิ์  จําปาทอง 

 ๖๔๒ นายชาญสินธุ  กิจแสงทอง 

 ๖๔๓ นายชาตรี  ดวงแจมใส 

 ๖๔๔ นายชาตรี  ตรีภาค 

 ๖๔๕ นายชาตรี  ประดุจชนม 

 ๖๔๖ นายชาตรี  ปาลพันธุ 

 ๖๔๗ นายชาตรี  โพธิกุล 

 ๖๔๘ นายชาตรี  ไพรินทร 

 ๖๔๙ นายชาตรี  ระติเดช 

 ๖๕๐ นายชาตรี  รัตนพิพิธชัย 

 ๖๕๑ นายชาตรี  อาภารัตน 

 ๖๕๒ นายชาติ  เทพแกว 

 ๖๕๓ นายชาติชาย  จรบุรี 

 ๖๕๔ นายชาติชาย  ทองเล่ียมนาค 

 ๖๕๕ นายชาติชาย  พานิชชอบ 

 ๖๕๖ นายชาติชาย  ยศหนัก 

 ๖๕๗ นายชาติชาย  สิทธิธรรม 

 ๖๕๘ นายชานันท  มณเฑียร 

 ๖๕๙ นายชาลี  กงแกว 

 ๖๖๐ นายชาลี  ชาบุญเรือง 

 ๖๖๑ นายชาลี  สุขสบาย 

 ๖๖๒ นายชํานาญ  จันทวงษ 
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 ๖๖๓ นายชํานาญ  ใจเพียร 

 ๖๖๔ นายชํานาญ  ทวมพงษ 

 ๖๖๕ นายชํานาญ  บุญวงศ 

 ๖๖๖ นายชํานาญ  รามแกว 

 ๖๖๗ นายชํานาญ  เลิศวิชัย 

 ๖๖๘ นายชํานาญ  ศรีงาม 

 ๖๖๙ นายชํานาญ  สกุลณี 

 ๖๗๐ นายชํานาญ  สมวงษ 

 ๖๗๑ นายชํานาญ  แสนจุม 

 ๖๗๒ นายชํานาญ  แสนเจก 

 ๖๗๓ นายชิงชัย  ทิพยมณฑา 

 ๖๗๔ นายชิต  คําชั่ง 

 ๖๗๕ นายชินวงศ  พงษนุมกูล 

 ๖๗๖ นายชีพ  แกวสุกใส 

 ๖๗๗ นายช่ืน  กาฬกาญจน 

 ๖๗๘ นายชุติพงศ  สุกปาน 

 ๖๗๙ นายชุติพนธ  ชุมสนิท 

 ๖๘๐ นายชุมพร  ไชยงาม 

 ๖๘๑ นายชุมพร  รังรงทอง 

 ๖๘๒ นายชุมพร  สวยสด 

 ๖๘๓ นายชุมพร  หงษแกว 

 ๖๘๔ นายชุมพล  แกวยอด 

 ๖๘๕ นายชุมพล  คําวงศ 

 ๖๘๖ นายชุมพล  จงรัตนกลาง 

 ๖๘๗ นายชุมพล  ทองคํา 

 ๖๘๘ นายชุมพล  ผองขํา 

 ๖๘๙ นายชุมพล  ศรีวิชาสรอย 

 ๖๙๐ นายชุมพล  เหรียญราชา 

 ๖๙๑ นายชุมพล  เอี่ยมสะอาด 

 ๖๙๒ นายชุมพล  โอภาโส 

 ๖๙๓ นายชูเกียรติ  งามถิ่น 

 ๖๙๔ นายชูชัย  ประดับสุข 

 ๖๙๕ นายชูชัย  โพธิ์ชวย 

 ๖๙๖ นายชูชาติ  คงมีชนม 

 ๖๙๗ นายชูชาติ  ใจแกว 

 ๖๙๘ นายชูชาติ  ชาวคําเขตต 

 ๖๙๙ นายชูชาติ  เนื่องพระแกว 

 ๗๐๐ นายชูชาติ  รักวงศ 

 ๗๐๑ นายชูชาติ  รักอู 

 ๗๐๒ นายชูชาติ  หารัญดา 

 ๗๐๓ นายชูชาติ  อุตอิ่นแกว 

 ๗๐๔ นายชูชีพ  จ่ันเพชร 

 ๗๐๕ นายชูชีพ  ฉายอรุณ 

 ๗๐๖ นายชูเดช  แกวดวง 

 ๗๐๗ นายชูพงศ  บรรทะโก 

 ๗๐๘ นายชูรัฐ  ระหวางบาน 

 ๗๐๙ นายชูศักดิ์  แกวนุน 

 ๗๑๐ นายชูศักดิ์  เชิดชู 

 ๗๑๑ นายชูศักดิ์  ฐานิวัฒนานนท 

 ๗๑๒ นายชูศักดิ์  ธารทะเลทอง 
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 ๗๑๓ นายชูศักดิ์  พุทธศรี 

 ๗๑๔ นายชูศักดิ์  แสนอินทร 

 ๗๑๕ นายเชน  คนตรง 

 ๗๑๖ นายเชษฐ  สําลีพันธ 

 ๗๑๗ นายเชษฐา  ปาละกูล 

 ๗๑๘ นายเชาว  ผาเปา 

 ๗๑๙ นายเชาวน  มาเนียม 

 ๗๒๐ นายเชาวลิต  คงคาดิษฐ 

 ๗๒๑ นายเชาวลิต  นิลจันทร 

 ๗๒๒ นายเชิญสิน  ไชยเพชร 

 ๗๒๓ นายเชิด  บุบผามาลา 

 ๗๒๔ นายเชิด  หึกขุนทด 

 ๗๒๕ นายเชี่ยวชาญ  พิกุล 

 ๗๒๖ นายโชค  หมั่นเขตรกิจ 

 ๗๒๗ นายโชคชัย  ศิริศักดิ์ภิญโญ 

 ๗๒๘ นายโชคชัย  สุขพงษ 

 ๗๒๙ นายโชคดี  กลับสวัสดิ์ 

 ๗๓๐ นายโชคดี  วิหคเหิร 

 ๗๓๑ วาที่รอยตรี โชติ  ขันหลวง 

 ๗๓๒ นายโชติ  เปยมงาม 

 ๗๓๓ นายไชยนคร  ขุมคํา 

 ๗๓๔ นายไชยยงค  บัวศรีคํา 

 ๗๓๕ นายไชยเรศ  บัวใหญรักษา 

 ๗๓๖ นายไชยโรจน  ยอดสิงห 

 ๗๓๗ นายไชยโรจน  ศรีวิเชียร 

 ๗๓๘ นายไชยวัตร  คงประภัสสร 

 ๗๓๙ นายไชยสิทธิ์  ไพบูลย 

 ๗๔๐ นายไชยะ  สําอางเนตร 

 ๗๔๑ นายไชยา  กัญญาพันธุ 

 ๗๔๒ นายไชยา  บุญเรือง 

 ๗๔๓ นายญวง  ตูจันโต 

 ๗๔๔ นายญาณพนธ  เต็มสังข 

 ๗๔๕ นายญาณภัทร  นามแดง 

 ๗๔๖ นายญาณวิทย  เกียรติสูงเนิน 

 ๗๔๗ นายญาต  ชัยมี 

 ๗๔๘ นายฐโชตณัฏฐ  ขวัญเมือง 

 ๗๔๙ นายฐปนัท  แกวเกษศรี 

 ๗๕๐ นายฐาณกร  กิ่งจันทราสิน 

 ๗๕๑ นายฐาปนพงศ  ริมหนองอาง 

 ๗๕๒ นายฐาปนา  อิ่มเขียว 

 ๗๕๓ นายฐิติพงษ  ละครรํา 

 ๗๕๔ นายฐิติพร  สุทธิจินดาวงศ 

 ๗๕๕ นายเฐนก  เปงขวัญ 

 ๗๕๖ นายเฑียร  ธีรศิรปญญา 

 ๗๕๗ นายเฑียรไชย  คําหาญพล 

 ๗๕๘ นายณฐวรรษ  ยอดแกว 

 ๗๕๙ นายณฐวัฒน  ศรีวัฒนพงศ 

 ๗๖๐ นายณธวรรธน  เสาหิน 

 ๗๖๑ นายณปภัช  โลหจินดา 

 ๗๖๒ นายณรงค  กอนทอง 
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 ๗๖๓ นายณรงค  กิ่งไทร 

 ๗๖๔ นายณรงค  คงสมปราชญ 

 ๗๖๕ นายณรงค  คูรพิพัฒน 

 ๗๖๖ นายณรงค  จําปา 

 ๗๖๗ นายณรงค  ชุณหะนันทน 

 ๗๖๘ นายณรงค  ดํารงคฤทธิ์ 

 ๗๖๙ นายณรงค  โตระพิมาย 

 ๗๗๐ นายณรงค  ถนัดคา 

 ๗๗๑ นายณรงค  ทีอุทิศ 

 ๗๗๒ นายณรงค  เทียนพิทักษ 

 ๗๗๓ นายณรงค  ไทยทวี 

 ๗๗๔ นายณรงค  นรากร 

 ๗๗๕ นายณรงค  บัวบาน 

 ๗๗๖ นายณรงค  เปนะนาม 

 ๗๗๗ นายณรงค  พรหมทอง 

 ๗๗๘ นายณรงค  พันธสวัสดิ์ 

 ๗๗๙ นายณรงค  โพธิ์ประดิษฐ 

 ๗๘๐ นายณรงค  ภาคภูมิ 

 ๗๘๑ นายณรงค  รัตนมาลา 

 ๗๘๒ นายณรงค  ศรีสุระ 

 ๗๘๓ นายณรงค  สุขบรรจง 

 ๗๘๔ นายณรงค  อินทรจันทร 

 ๗๘๕ นายณรงคชัย  จินาวงค 

 ๗๘๖ นายณรงคชัย  ศรีศศลักษณ 

 ๗๘๗ นายณรงคเดช  ระถะการ 

 ๗๘๘ นายณรงคฤทธิ์  ดอนศรี 

 ๗๘๙ นายณรงคฤทธิ์  เดนดวงใจ 

 ๗๙๐ นายณรงคฤทธิ์  ธุระพันธ 

 ๗๙๑ นายณรงคฤทธิ์  ปลากัดทอง 

 ๗๙๒ นายณรงคฤทธิ์  สมศรีดา 

 ๗๙๓ นายณรงคศักดิ์  จํารูญหิน 

 ๗๙๔ นายณรงคศักดิ์  ติตะปญ 

 ๗๙๕ นายณรงคศักดิ์  ศรีวะรมย 

 ๗๙๖ นายณรงคศักดิ์  หงษคํา 

 ๗๙๗ นายณรงคศักดิ์  อบหอม 

 ๗๙๘ นายณัฏฐพัชร  ศรีสังข 

 ๗๙๙ นายณัฏณรงค  พิริยการ 

 ๘๐๐ นายณัฐ  มุงมี 

 ๘๐๑ นายณัฐ  ลายทองสุก 

 ๘๐๒ นายณัฐกร  เชื้ออินทร 

 ๘๐๓ นายณัฐกิตติ์  บัณฑิตยวีรกุล 

 ๘๐๔ นายณัฐฐฐิฐกาญจน  มวงกล้ิง 

 ๘๐๕ นายณัฐธัญพงศ  เทียนธีรปญญา 

 ๘๐๖ นายณัฐบัตร  กองกิตตไพศาล 

 ๘๐๗ นายณัฐพงศ  กอสาลี 

 ๘๐๘ นายณัฐพล  ย้ิมประเสริฐ 

 ๘๐๙ นายณัฐวัฒน  สมโภชนพงศ 

 ๘๑๐ นายณัฐวัตร  รัตกี 

 ๘๑๑ นายณัฐวุฒิ  เกื้อกอยอด 

 ๘๑๒ นายณัฐวุฒิ  ทีรวม 
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 ๘๑๓ นายณัฐสิทธิ์  ชํานาญพันธ 

 ๘๑๔ นายณัฐาศักดิ์  พสิษฐศักดา 

 ๘๑๕ นายณัทพงศ  ฤทธิ์บํารุง 

 ๘๑๖ นายณุภาพล  ตรีธนะ 

 ๘๑๗ นายดนัย  มนเพียรจันทร 

 ๘๑๘ นายดนัย  เสงสีแดง 

 ๘๑๙ นายดนุพล  หอศิลาชัย 

 ๘๒๐ นายดวงคํา  คําจันทร 

 ๘๒๑ นายดาวยศ  พลสงคราม 

 ๘๒๒ นายดําเกิง  เงินพลับพลา 

 ๘๒๓ นายดําเนิน  ชาลีเครือ 

 ๘๒๔ นายดําเนิน  ทองดี 

 ๘๒๕ นายดํารง  คงรอด 

 ๘๒๖ นายดํารง  สิทธิบุญมา 

 ๘๒๗ นายดํารงค  จีนขจร 

 ๘๒๘ นายดํารงค  ชะนะเพีย 

 ๘๒๙ นายดํารงค  วงศใหญ 

 ๘๓๐ นายดํารงพล  ศรีพลนอก 

 ๘๓๑ นายดํารงศักดิ์  ชื่นจิตร 

 ๘๓๒ นายดํารงสิทธิ์  เบาศิลป 

 ๘๓๓ นายดําริ  จันทรวิภาค 

 ๘๓๔ นายดําริห  อํานวยสวัสดิ์ 

 ๘๓๕ นายดิเรก  ครึ่งมี 

 ๘๓๖ นายดิเรก  แจงจิตร 

 ๘๓๗ นายดิเรก  ตายเมือง 

 ๘๓๘ นายดิเรก  บําเพ็ญ 

 ๘๓๙ นายดิเรก  โพธิ์สวาง 

 ๘๔๐ นายดิเรก  สุขตระกูล 

 ๘๔๑ นายดีเดน  ชัยชนะ 

 ๘๔๒ นายดุสิต  จันทรประสิทธิ์ 

 ๘๔๓ นายดุสิต  ไชยเจตน 

 ๘๔๔ นายดุสิต  เหมือนบุดดี 

 ๘๔๕ นายดุสิต  อารยกูล 

 ๘๔๖ นายเดชธนา  ประสิทธิผล 

 ๘๔๗ นายเดชนธรรมกร  สุธาพงศอมร 

 ๘๔๘ นายเดชบดี  เสารรังษี 

 ๘๔๙ นายเดชวิทย  หลาปาวงศ 

 ๘๕๐ นายเดชะ  ธีระตระกูล 

 ๘๕๑ นายเดชะ  ฤทธิ์วิเศษ 

 ๘๕๒ นายเดชา  แกวเชื่อม 

 ๘๕๓ นายเดชา  คุณวุฒิ 

 ๘๕๔ นายเดชา  นคะจัด 

 ๘๕๕ นายเดชา  บุญชู 

 ๘๕๖ นายเดชา  พันธนู 

 ๘๕๗ นายเดชา  รวมใหม 

 ๘๕๘ นายเดือน  คําสีสังข 

 ๘๕๙ นายเดือน  ทองกุล 

 ๘๖๐ นายแดง  ทองเรือง 

 ๘๖๑ นายโดม  แผนสมบูรณ 

 ๘๖๒ นายตระกูล  บัวเปามา 
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 ๘๖๓ นายตรีชนนท  แสนอุบล 

 ๘๖๔ นายตรีวุฒิ  เขื่อนคํา 

 ๘๖๕ นายตองออน  ปดถาวโร 

 ๘๖๖ นายติระ  ไกรเทพ 

 ๘๖๗ นายติรัตน  อินหาดกรวด 

 ๘๖๘ นายเตชทัต  แกวทิตย 

 ๘๖๙ นายเตชินท  เจนพานิช 

 ๘๗๐ นายเต็มเดช  ตอโชติ 

 ๘๗๑ นายเติม  คําภักดี 

 ๘๗๒ นายไตรภพ  สุวรรณัง 

 ๘๗๓ นายไตรรงค  วัตถุสิน 

 ๘๗๔ นายถนอม  นันภิวงค 

 ๘๗๕ นายถนอม  บัวแกว 

 ๘๗๖ นายถนอม  ปงใจ 

 ๘๗๗ นายถนอม  วรรณพงศเจริญ 

 ๘๗๘ นายถนอม  สุขคํา 

 ๘๗๙ นายถนอมจิตร  บัวมี 

 ๘๘๐ นายถนัด  จําปาทอง 

 ๘๘๑ นายถนัด  ณ วังอาง 

 ๘๘๒ นายถนัด  ธเรศพฤฒิกิจ 

 ๘๘๓ นายถนัด  แสนกลา 

 ๘๘๔ นายถนัดกิจ  บรรพตสุวรรณ 

 ๘๘๕ นายถนัดชัย  สุรภักดิ์ 

 ๘๘๖ นายถนัดพร  ฝุนเงิน 

 ๘๘๗ นายถนัดวิทย  ทองคํา 

 ๘๘๘ นายถวัลย  น้ําจันทร 

 ๘๘๙ นายถวัลย  สุนทรา 

 ๘๙๐ นายถวัลย  แสงสวาง 

 ๘๙๑ นายถวาย  เจริญกรศรี 

 ๘๙๒ นายถวิล  จันลาวงศ 

 ๘๙๓ นายถวิล  เจดียถา 

 ๘๙๔ นายถวิล  แซฮ่ํา 

 ๘๙๕ นายถวิล  แดงสุกสี 

 ๘๙๖ นายถวิล  เติมรัมย 

 ๘๙๗ นายถวิล  นครจันทร 

 ๘๙๘ นายถวิล  พนมเขต 

 ๘๙๙ นายถวิล  พ่ึงสุข 

 ๙๐๐ นายถวิล  ศรีใจงาม 

 ๙๐๑ นายถวิล  สมชื่น 

 ๙๐๒ นายถวิล  สระทองตัน 

 ๙๐๓ นายถวิล  สุวรรณ 

 ๙๐๔ นายถอ  เหลาทอง 

 ๙๐๕ นายถัน  ทองดี 

 ๙๐๖ นายถาวร  กรงไกร 

 ๙๐๗ นายถาวร  ขวัญสกุล 

 ๙๐๘ พันจาอากาศเอก ถาวร  คําจุมพล 

 ๙๐๙ นายถาวร  ชนะพล 

 ๙๑๐ นายถาวร  ทวีลาภ 

 ๙๑๑ นายถาวร  บรรจงรัตน 

 ๙๑๒ นายถาวร  ปรากฎวงษ 
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 ๙๑๓ นายถาวร  พูลศรี 

 ๙๑๔ นายถาวร  ศรีแกว 

 ๙๑๕ นายถาวร  แสงเพชร 

 ๙๑๖ นายถิ่นไทย  จันทร 

 ๙๑๗ นายเถกิงศักดิ์  จอกถม 

 ๙๑๘ นายทนง  แซมเพชร 

 ๙๑๙ นายทนง  พงศสมัย 

 ๙๒๐ นายทนงค  เสนตา 

 ๙๒๑ นายทนงศักดิ์  มณีเวียง 

 ๙๒๒ วาที่รอยตรี ทรงเกียรติ  พืชมงคล 

 ๙๒๓ นายทรงจิต  สมุทรเขต 

 ๙๒๔ นายทรงชัย  ดาสา 

 ๙๒๕ นายทรงชัย  นครจันทร 

 ๙๒๖ นายทรงชัย  วินิจสกุลไทย 

 ๙๒๗ นายทรงเดช  สิงหภูกัน 

 ๙๒๘ นายทรงพจน  แสงสุบิน 

 ๙๒๙ นายทรงพล  ฐานวิสัย 

 ๙๓๐ นายทรงพล  โพธิ์ขาว 

 ๙๓๑ นายทรงพล  เหลืองสีนาค 

 ๙๓๒ นายทรงยศ  พงศหิรัญกมล 

 ๙๓๓ นายทรงยศ  หลาสุข 

 ๙๓๔ นายทรงฤทธิ์  วรรณรักษ 

 ๙๓๕ นายทรงวิทย  อาจหาญ 

 ๙๓๖ นายทรงวุฒิ  ขวาไทย 

 ๙๓๗ นายทรงวุฒิ  ดวงแกว 

 ๙๓๘ นายทรงวุฒิ  โตโสภณ 

 ๙๓๙ นายทรงวุฒิ  เทพรักษา 

 ๙๔๐ นายทรงศิลป  กะการดี 

 ๙๔๑ นายทรัพย  ดวงชอุม 

 ๙๔๒ นายทรัพย  วรรณอําไพ 

 ๙๔๓ นายทวี  กันทะ 

 ๙๔๔ นายทวี  กุลแกว 

 ๙๔๕ นายทวี  แกนดํา 

 ๙๔๖ นายทวี  โนนทิง 

 ๙๔๗ นายทวี  บุญมี 

 ๙๔๘ นายทวี  บุไธสง 

 ๙๔๙ นายทวี  ผองแผว 

 ๙๕๐ นายทวี  ศรีธรรมบุตร 

 ๙๕๑ นายทวี  ศรีนวล 

 ๙๕๒ นายทวี  แสงหงส 

 ๙๕๓ นายทวีคูณ  จวงการ 

 ๙๕๔ นายทวีชัย  คําแพง 

 ๙๕๕ นายทวีชัย  ปยะสุข 

 ๙๕๖ นายทวีทรัพย  จันทรมณี 

 ๙๕๗ นายทวีป  ธรรมานุวัติ 

 ๙๕๘ นายทวีวิทย  ยังทินนัง 

 ๙๕๙ นายทวีศักดิ์  สายมิตร 

 ๙๖๐ นายทวีศักดิ์  ฉัตรเกตุ 

 ๙๖๑ นายทวีศักดิ์  บุญสรอย 

 ๙๖๒ นายทวีศักดิ์  พวงเงิน 
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 ๙๖๓ นายทวีศักดิ์  ภิญโญทรัพย 

 ๙๖๔ นายทวีศักดิ์  มาลา 

 ๙๖๕ นายทวีศักดิ์  วีระประสิทธิ์ 

 ๙๖๖ นายทวีศักดิ์  สนสี 

 ๙๖๗ นายทวีศักดิ์  สายคง 

 ๙๖๘ นายทวีศิลป  กลาณรงค 

 ๙๖๙ นายทวีศิลป  ชูเรือง 

 ๙๗๐ นายทวีศิลป  นาถาบํารุง 

 ๙๗๑ นายทวีสิทธิ์  โลไธสง 

 ๙๗๒ นายทศพร  พงคสุวรรณ 

 ๙๗๓ นายทศพร  เมฆอากาศ 

 ๙๗๔ นายทอง  เต็มหลวง 

 ๙๗๕ นายทองคํา  รณเรืองฤทธิ์ 

 ๙๗๖ นายทองคํา  ศรีปญญา 

 ๙๗๗ นายทองคํา  สําราญจิตร 

 ๙๗๘ นายทองแดง  ศรีคําแหง 

 ๙๗๙ นายทองนาค  มณีจักร 

 ๙๘๐ นายทองบาง  แถนสีแสง 

 ๙๘๑ นายทองใบ  แกวโพธิ์ 

 ๙๘๒ นายทองใบ  สุกมาก 

 ๙๘๓ นายทองใบ  อินตะนัย 

 ๙๘๔ นายทองปก  คลังกลาง 

 ๙๘๕ นายทองเปล่ียน  ตามา 

 ๙๘๖ นายทองพูน  ใจประเสริฐ 

 ๙๘๗ นายทองพูน  หมื่นจง 

 ๙๘๘ นายทองพูล  ไตรยวงค 

 ๙๘๙ นายทองมวน  ไชยศรี 

 ๙๙๐ นายทองมาก  พลแกว 

 ๙๙๑ นายทองยอม  สาครสูงเนิน 

 ๙๙๒ นายทองเย็น  สุทธะมา 

 ๙๙๓ นายทองรักษ  พรหมทา 

 ๙๙๔ นายทองสวง  แสวงสาย 

 ๙๙๕ นายทองสุก  ปุราทะกา 

 ๙๙๖ นายทองสุข  ชัยอาวุธ 

 ๙๙๗ นายทองสุข  ชาภักดี 

 ๙๙๘ นายทองสุริยะ  อุทัยนิตย 

 ๙๙๙ นายทองเสาร  แกวหลวง 

 ๑๐๐๐ นายทองหลอ  คลายแท 

 ๑๐๐๑ นายทองหลอ  สิงหคง 

 ๑๐๐๒ นายทองอาน  จาทอง 

 ๑๐๐๓ นายทองอาน  บุญพรม 

 ๑๐๐๔ นายทองอินทร  สีหะวงค 

 ๑๐๐๕ นายทองอุน  ผดุงลอม 

 ๑๐๐๖ นายทองฮะ  พรภูมินทร 

 ๑๐๐๗ นายทอม  ศรีทิพยศักดิ์ 

 ๑๐๐๘ นายทอม  อักขระ 

 ๑๐๐๙ นายทะนง  พุทธจํา 

 ๑๐๑๐ นายทักษิณ  แผวพลสง 

 ๑๐๑๑ นายทักษิณ  สิทธิศักดิ์ 

 ๑๐๑๒ นายทันใจ  ชูทรงเดช 
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 ๑๐๑๓ นายทันใจ  สายแวว 

 ๑๐๑๔ นายทัศนะ  วิเศษ 

 ๑๐๑๕ นายทัศนัย  ใจแนน 

 ๑๐๑๖ นายทัศนัย  ศรีสุธรรมศักดิ์ 

 ๑๐๑๗ นายทัศพงษ  จันทรสด 

 ๑๐๑๘ นายทัศพงษ  พรหมทา 

 ๑๐๑๙ นายทํานอง  ดวงแกว 

 ๑๐๒๐ นายทินกร  กระบิล 

 ๑๐๒๑ นายทินกร  จันทรโคตร 

 ๑๐๒๒ นายทินกร  ศรีลาศักดิ์ 

 ๑๐๒๓ นายทินกร  อินทะนาม 

 ๑๐๒๔ นายทิวา  พุทธรักษา 

 ๑๐๒๕ นายเทพ  ไทยธานี 

 ๑๐๒๖ นายเทพเฐียร  ผลธุระ 

 ๑๐๒๗ นายเทพไท  ศรคํารณ 

 ๑๐๒๘ นายเทพนิมิต  พรรณาทรัพย 

 ๑๐๒๙ นายเทพพิทักษ  ดํารงธรรม 

 ๑๐๓๐ นายเทพพิทักษ  สมใจ 

 ๑๐๓๑ นายเทพมนูญ  แกลวกสิกรรม 

 ๑๐๓๒ วาที่พันตรี เทพรังสรรค  ศรีนัครินทร 

 ๑๐๓๓ นายเทพวรินทร  เขื่อนปญญา 

 ๑๐๓๔ นายเทพวิรุฬห  บุญมี 

 ๑๐๓๕ นายเทพินทร  ทองศรี 

 ๑๐๓๖ นายเทวัญ  มินทอง 

 ๑๐๓๗ นายเทวินท  กองเสนาะ 

 ๑๐๓๘ นายเทวินทร  ปลายขอก 

 ๑๐๓๙ นายเทอดเกียรติ  มาประเทียบ 

 ๑๐๔๐ นายเทอดพงษ  มีชาง 

 ๑๐๔๑ นายเทอดศักดิ์  ชื่นสมบัติ 

 ๑๐๔๒ นายเทอดศักดิ์  พันธุสวัสดิ์ 

 ๑๐๔๓ นายเทอดศักดิ์  หอมบานเย็น 

 ๑๐๔๔ นายเทิม  มิตรจิต 

 ๑๐๔๕ นายเทียน  กลํ่าบุตร 

 ๑๐๔๖ นายเทียน  ปล้ืมกมล 

 ๑๐๔๗ นายเทียนชัย  ย้ิมสมบูรณ 

 ๑๐๔๘ นายเทียนชัย  ลาสอน 

 ๑๐๔๙ นายธงฉัตร  จิตทนง 

 ๑๐๕๐ วาที่รอยตรี ธงชัย  กอนสันทัด 

 ๑๐๕๑ นายธงชัย  กัลยา 

 ๑๐๕๒ นายธงชัย  งามย่ิงยศ 

 ๑๐๕๓ นายธงชัย  ตันเจริญ 

 ๑๐๕๔ นายธงชัย  ตันไชยยะ 

 ๑๐๕๕ นายธงชัย  ทองนอย 

 ๑๐๕๖ นายธงชัย  ทัดทาน 

 ๑๐๕๗ นายธงชัย  ธนศิริรักษ 

 ๑๐๕๘ นายธงชัย  นําแสงจรรยาสุข 

 ๑๐๕๙ นายธงชัย  นิลสุวรรณ 

 ๑๐๖๐ นายธงชัย  บุตรกาล 

 ๑๐๖๑ นายธงชัย  ประมวล 

 ๑๐๖๒ นายธงชัย  ปดตาละเพ 
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 ๑๐๖๓ นายธงชัย  ภูชมศรี 

 ๑๐๖๔ นายธงชัย  ภูสอดสี 

 ๑๐๖๕ นายธงชัย  รักพวก 

 ๑๐๖๖ นายธงชัย  วนิชรัตน 

 ๑๐๖๗ นายธงชัย  สุขสม 

 ๑๐๖๘ นายธงชัย  หิมทอง 

 ๑๐๖๙ นายธงชาติ  ปองกันประเสริฐ 

 ๑๐๗๐ นายธนกฤต  กีรติเกริกไกร 

 ๑๐๗๑ นายธนกฤต  แฉงละมัย 

 ๑๐๗๒ นายธนกฤต  เต็งสุวรรณ 

 ๑๐๗๓ นายธนกฤต  อาทิตยโจ 

 ๑๐๗๔ นายธนกฤต  อารีเจริญ 

 ๑๐๗๕ นายธนกฤษ  คงเหล็กดี 

 ๑๐๗๖ นายธนง  ไหวดี 

 ๑๐๗๗ นายธนชัย  รัตนมาลา 

 ๑๐๗๘ นายธนเดช  นามบาน 

 ๑๐๗๙ นายธนพงค  ลอยลม 

 ๑๐๘๐ นายธนพงษ  รัตนหิรัญ 

 ๑๐๘๑ นายธนพัฒน  ชัยลัทธกุล 

 ๑๐๘๒ นายธนภณ  ธนะสีรังกูร 

 ๑๐๘๓ นายธนวัฒน  ภิรมยไกรภักดิ์ 

 ๑๐๘๔ นายธนวัฒน  สารสุวรรณ 

 ๑๐๘๕ วาที่รอยตรี ธนศักดิ์  เปาริก 

 ๑๐๘๖ นายธนะวันธิ์  แพทยชีพ 

 ๑๐๘๗ นายธนา  นวมนวล 

 ๑๐๘๘ นายธนา  สะลิวรรณ 

 ๑๐๘๙ นายธนากร  ฉันทปราโมทย 

 ๑๐๙๐ นายธนาดุลย  รถเพ็ชร 

 ๑๐๙๑ นายธนาดุลย  แสนทวีสุข 

 ๑๐๙๒ นายธนาภณ  กลยนีย 

 ๑๐๙๓ นายธนาภพ  โคตรสมบัติ 

 ๑๐๙๔ นายธนารัฐ  ชื่นวัฒนา 

 ๑๐๙๕ นายธนาวุฒิ  แกวนอย 

 ๑๐๙๖ นายธนาวุฒิ  รักษหนู 

 ๑๐๙๗ นายธนาวุฒิ  สองแสง 

 ๑๐๙๘ นายธนิต  ประสมเชื้อ 

 ๑๐๙๙ นายธนิต  ศรีประเสริฐ 

 ๑๑๐๐ นายธนินทร  นันทขวาง 

 ๑๑๐๑ นายธนู  จําปานิล 

 ๑๑๐๒ นายธนู  เจริญรัตน 

 ๑๑๐๓ นายธนู  แดงวิเศษ 

 ๑๑๐๔ นายธนู  นวลเปา 

 ๑๑๐๕ นายธนู  น้ํานุช 

 ๑๑๐๖ นายธนู  วองไวตระกูล 

 ๑๑๐๗ นายธนูศิลป  บัวบุญ 

 ๑๑๐๘ นายธเนศ  ปานอุทัย 

 ๑๑๐๙ นายธเนศ  พุทธา 

 ๑๑๑๐ นายธเนศร  กล่ินมิ่ง 

 ๑๑๑๑ นายธรรมนงค  ดิ้นทอง 

 ๑๑๑๒ นายธรรมนูญ  บํารุงธรรม 
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 ๑๑๑๓ นายธรรมยุต  แสนใจ 

 ๑๑๑๔ นายธรรมรงค  เสนจันทร 

 ๑๑๑๕ นายธรรมรถ  ภิรมยาภรณ 

 ๑๑๑๖ นายธรรมราช  วงศผะดาย 

 ๑๑๑๗ นายธรรมศักดิ์  อาภากุลอนุ 

 ๑๑๑๘ นายธรากร  สงฤทธิ์ 

 ๑๑๑๙ นายธราดล  แสงหงส 

 ๑๑๒๐ นายธวัช  เต็งสุวรรณ 

 ๑๑๒๑ นายธวัช  แพงไธสง 

 ๑๑๒๒ นายธวัช  โพธิ์แกว 

 ๑๑๒๓ นายธวัช  มูลเมือง 

 ๑๑๒๔ นายธวัช  โยธาวงษ 

 ๑๑๒๕ นายธวัช  ศรีรักษา 

 ๑๑๒๖ นายธวัช  สุภา 

 ๑๑๒๗ นายธวัชชัย  กองศรี 

 ๑๑๒๘ นายธวัชชัย  กันทาเดช 

 ๑๑๒๙ นายธวัชชัย  กิรัมย 

 ๑๑๓๐ นายธวัชชัย  จึงประวัติ 

 ๑๑๓๑ นายธวัชชัย  ชัยปญญา 

 ๑๑๓๒ นายธวัชชัย  ไชยศิลา 

 ๑๑๓๓ นายธวัชชัย  ติระพัฒน 

 ๑๑๓๔ นายธวัชชัย  ทัพเงิน 

 ๑๑๓๕ นายธวัชชัย  เทศขํา 

 ๑๑๓๖ นายธวัชชัย  นามดี 

 ๑๑๓๗ นายธวัชชัย  เผาสามมุข 

 ๑๑๓๘ นายธวัชชัย  โพธิ์หลํา 

 ๑๑๓๙ นายธวัชชัย  ศกุนะสิงห 

 ๑๑๔๐ นายธวัชชัย  ศรีสําราญ 

 ๑๑๔๑ นายธวัชชัย  สิงหจันทร 

 ๑๑๔๒ นายธวัชชัย  สุโกมลนันท 

 ๑๑๔๓ นายธวัฒน  เพียงตา 

 ๑๑๔๔ นายธวัท  ธรรมสิทธิ์ 

 ๑๑๔๕ นายธัชชนันท  จันทโกศล 

 ๑๑๔๖ นายธัชพล  ใจศิริ 

 ๑๑๔๗ นายธัชพล  ออนสุวรรณ 

 ๑๑๔๘ นายธัตถพล  คชสาร 

 ๑๑๔๙ นายธันวา  อวมมณี 

 ๑๑๕๐ นายธาตรี  อินยะฤทธิ์ 

 ๑๑๕๑ นายธานินทร  นางาม 

 ๑๑๕๒ นายธานินทร  ปริญโญกุล 

 ๑๑๕๓ นายธานี  ไชยรักษ 

 ๑๑๕๔ นายธารา  นวมศิริ 

 ๑๑๕๕ นายธํารง  ไชยทุงฉิน 

 ๑๑๕๖ นายธํารง  ทองขุนดํา 

 ๑๑๕๗ นายธํารงศักดิ์  เชื้อเจริญ 

 ๑๑๕๘ นายธิติวัฒน  รัตนธรรมเจริญ 

 ๑๑๕๙ นายธิรัตน  เหลือผล 

 ๑๑๖๐ นายธิราช  เทพบุญศรี 

 ๑๑๖๑ นายธีรชัย  พลายรักษา 

 ๑๑๖๒ นายธีรชัย  แสวงชัย 
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 ๑๑๖๓ นายธีรโชติ  เจริญย่ิง 

 ๑๑๖๔ นายธีรเดช  จอมชิตกลํ่า 

 ๑๑๖๕ นายธีรเดช  บุญเนตร 

 ๑๑๖๖ นายธีรเดช  ภูกองชัย 

 ๑๑๖๗ นายธีรนนท  หนูเขียว 

 ๑๑๖๘ นายธีรพงษ  เพชรสัมฤทธิ์ 

 ๑๑๖๙ นายธีรพัฒน  ดีเทอดเกียรติ 

 ๑๑๗๐ นายธีรพัฒน  ภาษี 

 ๑๑๗๑ นายธีรภัทร  บุญญาธนเตโชดม 

 ๑๑๗๒ นายธีรภัทร  พัฒนยัง 

 ๑๑๗๓ นายธีรภัทร  เอกดํารงกิจ 

 ๑๑๗๔ นายธีรยุทธ  ล้ิมรัตนปญญา 

 ๑๑๗๕ นายธีรยุทธ  กิ่งแกว 

 ๑๑๗๖ นายธีรยุทธ  อุทธา 

 ๑๑๗๗ นายธีรวัฒน  คําศรี 

 ๑๑๗๘ นายธีรวัฒน  ซาซุมวงษหิรัญ 

 ๑๑๗๙ นายธีรวัฒน  พราโต 

 ๑๑๘๐ นายธีรวุฒิ  วงศมณี 

 ๑๑๘๑ นายธีรวุฒิ  เอื้อสุวรรณ 

 ๑๑๘๒ นายธีรวุธ  จิระโภคิน 

 ๑๑๘๓ นายธีรศักดิ์  เพ็งสกุล 

 ๑๑๘๔ นายธีรศักดิ์  มุสิกวัน 

 ๑๑๘๕ นายธีรศักดิ์  ศรีวัฒนกุลวงศ 

 ๑๑๘๖ นายธีรศักดิ์  สระวารี 

 ๑๑๘๗ นายธีรสิทธิ์  คุปกุลกานท 

 ๑๑๘๘ นายธีระ  เกรียงไกรเพ็ชร 

 ๑๑๘๙ นายธีระ  ธนกรกุลชัย 

 ๑๑๙๐ นายธีระ  หมวดจันทร 

 ๑๑๙๑ นายธีระกูล  สําแดงเดช 

 ๑๑๙๒ นายธีระชัย  คําสุมาลี 

 ๑๑๙๓ นายธีระชัย  ไตรเสนีย 

 ๑๑๙๔ นายธีระชัย  ประพันธพจน 

 ๑๑๙๕ นายธีระพงศ  บุษบงก 

 ๑๑๙๖ นายธีระพงษ  โชติจําลอง 

 ๑๑๙๗ นายธีระพงษ  บุญเทียม 

 ๑๑๙๘ นายธีระพงษ  ลาภบุญเรือง 

 ๑๑๙๙ นายธีระพล  จันทวงษ 

 ๑๒๐๐ จาสิบเอก ธีระพล  พ่ึงโคกสูง 

 ๑๒๐๑ นายธีระวัฒน  ทองใส 

 ๑๒๐๒ นายธีระวัฒน  วรรณนุช 

 ๑๒๐๓ นายธีระวัฒน  ศิริบัติ 

 ๑๒๐๔ นายธีระวัธน  สิงหบุตร 

 ๑๒๐๕ นายธีระวุฒิ  มีประดิษฐ 

 ๑๒๐๖ นายธีระศักดิ์  ชอนบุตร 

 ๑๒๐๗ นายธีราพัฒน  สังขพันธ 

 ๑๒๐๘ นายนคร  ผองขํา 

 ๑๒๐๙ นายนคร  สิทธิธรรม 

 ๑๒๑๐ นายนครินทร  จันละคล 

 ๑๒๑๑ นายนที  พุมไสว 

 ๑๒๑๒ นายนพดล  ทัศนภักดิ์ 
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 ๑๒๑๓ นายนพดล  บุญถนอม 

 ๑๒๑๔ นายนพดล  พิมพิไสย 

 ๑๒๑๕ นายนพดล  มาซานนท 

 ๑๒๑๖ วาที่รอยตรี นพดล  รักษแกว 

 ๑๒๑๗ นายนพดล  อารมณสุขโข 

 ๑๒๑๘ นายนพปฎล  เพชรขวัญ 

 ๑๒๑๙ นายนพพงศ  คงประจักร 

 ๑๒๒๐ นายนพมงคล  พันธทอง 

 ๑๒๒๑ นายนพรัตน  จ่ันเพ็ชร 

 ๑๒๒๒ นายนพรัตน  ทองแสง 

 ๑๒๒๓ นายนพรัตน  สรางนานอก 

 ๑๒๒๔ นายนพรัตน  สายลุน 

 ๑๒๒๕ นายนพรุจ  เขียวสอาด 

 ๑๒๒๖ นายนพวงศ  จิตตอารีย 

 ๑๒๒๗ นายนพวงศ  อินทรกอง 

 ๑๒๒๘ นายนพสิทธิ์  ฉายไชยพันธ 

 ๑๒๒๙ นายนรคิด  อาทิเวช 

 ๑๒๓๐ นายนรเชฐ  เบาทอง 

 ๑๒๓๑ นายนรภัทร  จรเอกา 

 ๑๒๓๒ นายนรศักดิ์  สีลา 

 ๑๒๓๓ นายนรา  สุขวิสิฎฐ 

 ๑๒๓๔ นายนรากรณ  กสิรักษ 

 ๑๒๓๕ นายนรากรณ  ปวิสาร 

 ๑๒๓๖ นายนรินทร  ชูโตศรี 

 ๑๒๓๗ นายนรินทร  เชาวประสิทธิ์ 

 ๑๒๓๘ นายนรินทร  นครวงษ 

 ๑๒๓๙ นายนรินทร  นิติธรรม 

 ๑๒๔๐ นายนรินทร  บัวลอย 

 ๑๒๔๑ นายนรินทร  ลีกระโทก 

 ๑๒๔๒ นายนริศ  เชื้ออ่ํา 

 ๑๒๔๓ นายนริศน  อนวัชชสุข 

 ๑๒๔๔ วาที่รอยตรี นริศย  กิจเพ่ิมพูล 

 ๑๒๔๕ นายนริสร  ยืนยง 

 ๑๒๔๖ นายนเรศ  ขํามั่น 

 ๑๒๔๗ นายนเรศ  จงอารี 

 ๑๒๔๘ นายนเรศ  เภารอด 

 ๑๒๔๙ นายนเรศ  มโนวชิรสรรค 

 ๑๒๕๐ นายนเรศ  ศรีประเสริฐ 

 ๑๒๕๑ นายนเรศ  ศรีมวง 

 ๑๒๕๒ นายนเรศร  สังฆะพิลา 

 ๑๒๕๓ นายนโรดม  ฟาสวาง 

 ๑๒๕๔ นายนฤเบศร  กาญจนาภา 

 ๑๒๕๕ นายนัฐณรงค  ฐิติวรรธนะ 

 ๑๒๕๖ นายนัฐพงศ  เถาะสูงเนิน 

 ๑๒๕๗ นายนัฐพงษ  โพนพันธ 

 ๑๒๕๘ นายนัฐพล  เพ็งเมือง 

 ๑๒๕๙ นายนันทพล  ฟูสีกุล 

 ๑๒๖๐ นายนันทวัฒน  ชัยวิชิต 

 ๑๒๖๑ นายนาวา  กุตัน 

 ๑๒๖๒ นายนาวา  ทองดี 



 หนา   ๑๘๗  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๖๓ นายนิกร  ดวงนุม 

 ๑๒๖๔ นายนิกร  ภูมิเขตร 

 ๑๒๖๕ นายนิกร  องคะลอย 

 ๑๒๖๖ นายนิคม  กิจเฉลา 

 ๑๒๖๗ นายนิคม  จําปานิล 

 ๑๒๖๘ นายนิคม  จินาวงศ 

 ๑๒๖๙ นายนิคม  ชูศรี 

 ๑๒๗๐ นายนิคม  นามบุญเรือง 

 ๑๒๗๑ นายนิคม  ปาดอน 

 ๑๒๗๒ นายนิคม  พงษศิริ 

 ๑๒๗๓ นายนิคม  พลทิพย 

 ๑๒๗๔ นายนิคม  พุทธทัน 

 ๑๒๗๕ นายนิคม  ฟองจันทร 

 ๑๒๗๖ นายนิคม  มั่นถึง 

 ๑๒๗๗ นายนิคม  ศรีนวล 

 ๑๒๗๘ นายนิคม  ศรีเหลา 

 ๑๒๗๙ นายนิคม  เสงี่ยมสุข 

 ๑๒๘๐ นายนิคม  เหลืองทองคํา 

 ๑๒๘๑ นายนิคมศักดิ์  กุมภิโร 

 ๑๒๘๒ นายนิจกานต  แตงเหมาะ 

 ๑๒๘๓ นายนิจชัย  บุญแจง 

 ๑๒๘๔ นายนิติ  คาขาย 

 ๑๒๘๕ นายนิติพงษ  หงอกชัย 

 ๑๒๘๖ นายนิทัศน  เชียงทอง 

 ๑๒๘๗ นายนิทัศน  หรรษา 

 ๑๒๘๘ นายนิเทศก  แสงศรีเรือง 

 ๑๒๘๙ นายนิธินันท  ธนัทภพวรานนท 

 ๑๒๙๐ นายนิธิวิชย  ภูรินินนาท 

 ๑๒๙๑ จาสิบเอก นินนาท  ชํานาญยา 

 ๑๒๙๒ นายนิพนธ  ขาวเอี่ยม 

 ๑๒๙๓ นายนิพนธ  ชัยชนะ 

 ๑๒๙๔ นายนิพนธ  พุมชะเอม 

 ๑๒๙๕ นายนิพนธ  รัตนวงษวิมล 

 ๑๒๙๖ นายนิพนธ  โรจนภานุรัตน 

 ๑๒๙๗ นายนิพนธ  ศรีลาศักดิ์ 

 ๑๒๙๘ นายนิพนธ  สุดตา 

 ๑๒๙๙ นายนิพนธ  แสงเนตร 

 ๑๓๐๐ นายนิพนธ  แสนนางชน 

 ๑๓๐๑ นายนิพนธ  เอี่ยมชื่น 

 ๑๓๐๒ นายนิพร  เห็นประเสริฐ 

 ๑๓๐๓ นายนิพล  คําเสน 

 ๑๓๐๔ นายนิพล  พ้ืนผา 

 ๑๓๐๕ นายนิพล  มังกร 

 ๑๓๐๖ นายนิพัทธิ์  ออนมี 

 ๑๓๐๗ นายนิพันธุ  วรรณเวช 

 ๑๓๐๘ นายนิภางคพล  สุปยพันธุ 

 ๑๓๐๙ นายนิมิตร  ชัยมาดสิริกุล 

 ๑๓๑๐ นายนิมิตร  โลหะเวช 

 ๑๓๑๑ นายนิมิตร  วิชิต 

 ๑๓๑๒ นายนิยม  เกตุวงค 
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 ๑๓๑๓ นายนิยม  ไกรสนาม 

 ๑๓๑๔ นายนิยม  คลังแสง 

 ๑๓๑๕ นายนิยม  ดงงาม 

 ๑๓๑๖ นายนิยม  บุญแจง 

 ๑๓๑๗ นายนิยม  สายแสง 

 ๑๓๑๘ นายนิยม  เอียดศรีไชย 

 ๑๓๑๙ นายนิรภัย  ศรแกว 

 ๑๓๒๐ นายนิรัตน  ทะมีพันธ 

 ๑๓๒๑ วาที่รอยโท นิรันดร  คํามาสาร 

 ๑๓๒๒ นายนิรันดร  ยอดคํา 

 ๑๓๒๓ นายนิรันดร  ยานิพันธ 

 ๑๓๒๔ นายนิรันดร  ชนะบุญ 

 ๑๓๒๕ นายนิรันต  จันทรา 

 ๑๓๒๖ นายนิรันต  ทองสรวง 

 ๑๓๒๗ นายนิโรจน  กุลศิริ 

 ๑๓๒๘ นายนิวัฒน  เตชะพันธุ 

 ๑๓๒๙ นายนิวัฒน  พัฒนไพบูลย 

 ๑๓๓๐ นายนิวัฒน  ศรีหาบุญทัน 

 ๑๓๓๑ นายนิวัฒน  สินทรัพย 

 ๑๓๓๒ นายนิวัตร  นวลสนอง 

 ๑๓๓๓ นายนิวัติ  เพียรพนัสสัก 

 ๑๓๓๔ นายนิเวศ  กุลจันทร 

 ๑๓๓๕ นายนิเวศน  เนินทอง 

 ๑๓๓๖ นายนิเวศน  อินทรวิมาน 

 ๑๓๓๗ นายนุชา  อินทรสูต 

 ๑๓๓๘ นายนุสนธิ์  สวนใต 

 ๑๓๓๙ นายเนตร  เตโช 

 ๑๓๔๐ นายเนรัญชา  วงษเขียว 

 ๑๓๔๑ นายเนาวรัตน  จาดฤทธิ์ 

 ๑๓๔๒ นายบงกช  พรหมมี 

 ๑๓๔๓ นายบงการ  สมสุวรรณ 

 ๑๓๔๔ นายบดินทร  แกวโนนตุน 

 ๑๓๔๕ นายบดินทร  ไชยพยัญ 

 ๑๓๔๖ นายบดินทร  บุญลือ 

 ๑๓๔๗ นายบท  เมืองนก 

 ๑๓๔๘ นายบพิตร  คํามูล 

 ๑๓๔๙ นายบรม  บํารุงสวัสดิ์ 

 ๑๓๕๐ นายบรรจง  จันทระ 

 ๑๓๕๑ นายบรรจง  ดวงสุวรรณ 

 ๑๓๕๒ นายบรรจง  ทับทิมไสย 

 ๑๓๕๓ นายบรรจง  นวลแยม 

 ๑๓๕๔ นายบรรจง  บรมทองชุม 

 ๑๓๕๕ นายบรรจง  ปามุทา 

 ๑๓๕๖ นายบรรจง  ปนวิหค 

 ๑๓๕๗ นายบรรจง  เปดทอง 

 ๑๓๕๘ นายบรรจง  โผภูเขียว 

 ๑๓๕๙ นายบรรจง  โลกมิตร 

 ๑๓๖๐ นายบรรจง  สลีวงศ 

 ๑๓๖๑ นายบรรจง  สิทธิยศ 

 ๑๓๖๒ นายบรรจง  สุวรรณมณี 
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 ๑๓๖๓ นายบรรจง  อาจนนลา 

 ๑๓๖๔ นายบรรจงรักษ  เสาวรักษ 

 ๑๓๖๕ นายบรรจบ  ปากาศ 

 ๑๓๖๖ นายบรรจบ  ภูเหล็ก 

 ๑๓๖๗ นายบรรจบ  มาตรวิจิตร 

 ๑๓๖๘ นายบรรจบ  ระบือสันเทียะ 

 ๑๓๖๙ นายบรรจบ  เรียมริมมะดัน 

 ๑๓๗๐ นายบรรเจิด  กล่ินจันทร 

 ๑๓๗๑ นายบรรเจิด  วิมลสุจริต 

 ๑๓๗๒ นายบรรชา  บุญคง 

 ๑๓๗๓ นายบรรดาล  เขียวทะวงค 

 ๑๓๗๔ นายบรรเทิง  กล่ินเจริญ 

 ๑๓๗๕ นายบรรเทิง  คําทอง 

 ๑๓๗๖ นายบรรเทิง  ทานะขันธ 

 ๑๓๗๗ นายบรรเทิง  นันตรี 

 ๑๓๗๘ นายบรรธร  ดิษบรรจง 

 ๑๓๗๙ นายบรรพต  วรรณศิริ 

 ๑๓๘๐ นายบรรพต  วาทโยธา 

 ๑๓๘๑ นายบรรพต  ศรีชัย 

 ๑๓๘๒ นายบรรยง  ณ ธรรม 

 ๑๓๘๓ นายบรรยงค  พาพิมพ 

 ๑๓๘๔ นายบรรลือ  พุฒกลาง 

 ๑๓๘๕ นายบรรลือ  มิระสิงห 

 ๑๓๘๖ นายบรรลือศักดิ์  สมานมาก 

 ๑๓๘๗ นายบรรลุ  ทองใจ 

 ๑๓๘๘ นายบรรหาญ  บุญจันทร 

 ๑๓๘๙ นายบรรหาร  ศรีดาธรรม 

 ๑๓๙๐ นายบวร  ทองยัง 

 ๑๓๙๑ นายบวร  แสนหวา 

 ๑๓๙๒ นายบัญชา  กลอมทอง 

 ๑๓๙๓ นายบัญชา  ชินบุตร 

 ๑๓๙๔ นายบัญชา  ติละกูล 

 ๑๓๙๕ นายบัญชา  ประเสริฐสุข 

 ๑๓๙๖ นายบัญชา  พรหมขํา 

 ๑๓๙๗ นายบัญชา  พาหะนิชย 

 ๑๓๙๘ นายบัญชา  พูนพนัง 

 ๑๓๙๙ นายบัญชา  สุทธศรี 

 ๑๔๐๐ นายบัญชา  หาวหาญ 

 ๑๔๐๑ นายบัญญัติ  กุญชร 

 ๑๔๐๒ นายบัญญัติ  ขอสุข 

 ๑๔๐๓ นายบัญญัติ  ทับทัน 

 ๑๔๐๔ นายบัญญัติ  เผ่ือนสีเมือง 

 ๑๔๐๕ นายบัญญัติ  เพ็ญจันทร 

 ๑๔๐๖ นายบัญญัติ  รักศิลป 

 ๑๔๐๗ วาที่รอยตรี บัญญัติ  สมชอบ 

 ๑๔๐๘ นายบัณฑิต  แกวคํา 

 ๑๔๐๙ นายบัณฑิต  พลวิบูลย 

 ๑๔๑๐ นายบัณฑิต  รักชื่อ 

 ๑๔๑๑ นายบัณฑิต  วิเทห 

 ๑๔๑๒ นายบัณฑิต  สาและ 



 หนา   ๑๙๐  
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 ๑๔๑๓ นายบัณฑิตย  ลิมปนชัยพรกุล 

 ๑๔๑๔ นายบัณฑิตย  หินกอง 

 ๑๔๑๕ นายบัณฑูร  พลเสน 

 ๑๔๑๖ นายบันดิษฐ  อะตะราใจ 

 ๑๔๑๗ นายบันเทิง  พลทองสถิตย 

 ๑๔๑๘ นายบัวทอง  ผลามิโช 

 ๑๔๑๙ นายบัวรุง  วิโนทพรรษ 

 ๑๔๒๐ นายบัวเรียน  แพไธสงค 

 ๑๔๒๑ นายบําเพ็ญ  สระแกว 

 ๑๔๒๒ นายบํารุง  ขายคํา 

 ๑๔๒๓ นายบํารุง  ชูประเสริฐ 

 ๑๔๒๔ นายบํารุง  ไทยประยูร 

 ๑๔๒๕ นายบํารุง  แผนสมบูรณ 

 ๑๔๒๖ นายบํารุง  พรหมคุณ 

 ๑๔๒๗ นายบํารุง  สุขประเสริฐ 

 ๑๔๒๘ นายบิน  ศรีบุรินทร 

 ๑๔๒๙ นายบุญเกิด  เหลามี 

 ๑๔๓๐ นายบุญขาน  โทขันธ 

 ๑๔๓๑ นายบุญค้ํา  ศรีแกว 

 ๑๔๓๒ นายบุญคุม  มิ่งขวัญ 

 ๑๔๓๓ นายบุญจักรวาล  รอดบําเรอ 

 ๑๔๓๔ นายบุญจันทร  ยัพราษฎร 

 ๑๔๓๕ นายบุญจันทร  สุวรรณแสน 

 ๑๔๓๖ นายบุญจิตร  เพชรสังข 

 ๑๔๓๗ นายบุญชม  ภูหัวไร 

 ๑๔๓๘ นายบุญชวย  คําปวทา 

 ๑๔๓๙ นายบุญชวย  พุมจิตร 

 ๑๔๔๐ นายบุญชวย  เสลาลักษณ 

 ๑๔๔๑ นายบุญชวย  หนอแกว 

 ๑๔๔๒ นายบุญชวย  อุดชา 

 ๑๔๔๓ นายบุญชอบ  โตคํา 

 ๑๔๔๔ นายบุญชัย  เกรียงบูรณนันท 

 ๑๔๔๕ นายบุญชัย  อังสวัสดิ์ 

 ๑๔๔๖ นายบุญชิต  งามสงา 

 ๑๔๔๗ นายบุญชู  คํารักษ 

 ๑๔๔๘ นายบุญชู  นมเนย 

 ๑๔๔๙ นายบุญชู  นิ่มวิศิษย 

 ๑๔๕๐ นายบุญชู  สีหะวงศ 

 ๑๔๕๑ นายบุญเชิด  คันธหัตถี 

 ๑๔๕๒ นายบุญเชิด  ชอออน 

 ๑๔๕๓ นายบุญเชิด  พัฒนตรีคุปต 

 ๑๔๕๔ นายบุญแชม  ดูปอง 

 ๑๔๕๕ นายบุญโชค  สุดคิด 

 ๑๔๕๖ นายบุญญา  คามเกตุ 

 ๑๔๕๗ นายบุญแตง  ใจจันทร 

 ๑๔๕๘ นายบุญถิ่น  แกวเซง 

 ๑๔๕๙ นายบุญถิ่น  ลํ่าสัน 

 ๑๔๖๐ นายบุญถิ่น  อินทราย 

 ๑๔๖๑ นายบุญทรง  สัปปุริสสกุล 

 ๑๔๖๒ นายบุญทวี  อนันทวรรณ 
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 ๑๔๖๓ นายบุญทัด  วงคจําปา 

 ๑๔๖๔ นายบุญเทียม  เพ็ชรสูงเนิน 

 ๑๔๖๕ นายบุญเทียร  เทพบุตรดี 

 ๑๔๖๖ นายบุญธรรม  จันทะรังศรี 

 ๑๔๖๗ นายบุญธรรม  เทียมจันทร 

 ๑๔๖๘ นายบุญธรรม  สิทธิพา 

 ๑๔๖๙ นายบุญธรรม  สียางนอก 

 ๑๔๗๐ นายบุญธรรม  ออนจันทร 

 ๑๔๗๑ นายบุญนาค  ทวีไพศาล 

 ๑๔๗๒ นายบุญนํา  เกตุแกว 

 ๑๔๗๓ นายบุญนํา  บัวทิม 

 ๑๔๗๔ นายบุญประเสริฐ  ไชยศิริ 

 ๑๔๗๕ นายบุญพสิษฐ  ดวงเอก 

 ๑๔๗๖ นายบุญเพ็ง  แปงการิยา 

 ๑๔๗๗ นายบุญเพ่ิม  นามภูมี 

 ๑๔๗๘ นายบุญมา  ภูเงิน 

 ๑๔๗๙ นายบุญมา  เรือนอินทร 

 ๑๔๘๐ นายบุญมี  เกตุคํา 

 ๑๔๘๑ นายบุญมี  เดิมกะยอม 

 ๑๔๘๒ นายบุญมี  ทาดีสม 

 ๑๔๘๓ นายบุญมี  พาแกว 

 ๑๔๘๔ นายบุญมี  พาพิมพ 

 ๑๔๘๕ นายบุญมี  สาธร 

 ๑๔๘๖ นายบุญมี  สิงหกา 

 ๑๔๘๗ นายบุญมี  อัญโย 

 ๑๔๘๘ นายบุญย่ิง  เชื้อนิล 

 ๑๔๘๙ นายบุญยืน  ทรงเจริญ 

 ๑๔๙๐ นายบุญรวม  สังขนอย 

 ๑๔๙๑ นายบุญรวม  คิดการ 

 ๑๔๙๒ นายบุญรวม  ประทุมทอง 

 ๑๔๙๓ นายบุญรอด  พลเสน 

 ๑๔๙๔ นายบุญรอด  พานารถ 

 ๑๔๙๕ นายบุญรอด  สาดแฟง 

 ๑๔๙๖ นายบุญรักษ  รมทอง 

 ๑๔๙๗ นายบุญรัตน  หงษทอง 

 ๑๔๙๘ นายบุญราช  จันทรคติ 

 ๑๔๙๙ นายบุญเรือง  เขื่อนตีนกง 

 ๑๕๐๐ นายบุญเรือง  จันธิบูลย 

 ๑๕๐๑ นายบุญเรือง  สาทะรัมย 

 ๑๕๐๒ นายบุญฤทธิ์  เกียรติมงคล 

 ๑๕๐๓ นายบุญฤทธิ์  ไชยบุตร 

 ๑๕๐๔ นายบุญฤทธิ์  ผกากรอง 

 ๑๕๐๕ นายบุญฤทธิ์  รุงเรือง 

 ๑๕๐๖ นายบุญฤทธิ์  เสนาพันธ 

 ๑๕๐๗ นายบุญลอง  คนรู 

 ๑๕๐๘ นายบุญลอย  เพียรมาก 

 ๑๕๐๙ นายบุญลือ  สุทธิศักดิ์ 

 ๑๕๑๐ นายบุญลือ  เอี่ยมแสง 

 ๑๕๑๑ นายบุญเลิง  ตุไตลา 

 ๑๕๑๒ นายบุญเล้ิง  กองจิว 



 หนา   ๑๙๒  
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 ๑๕๑๓ นายบุญเลิศ  กลํ่าเหวา 

 ๑๕๑๔ นายบุญเลิศ  แกวคํา 

 ๑๕๑๕ วาที่รอยโท บุญเลิศ  เขียนวงศ 

 ๑๕๑๖ นายบุญเลิศ  เติมแกว 

 ๑๕๑๗ นายบุญเลิศ  โตสมบุญ 

 ๑๕๑๘ นายบุญเลิศ  ธานีรัตน 

 ๑๕๑๙ นายบุญเลิศ  ปองแกวนอย 

 ๑๕๒๐ นายบุญเลิศ  มากเมือง 

 ๑๕๒๑ นายบุญเลิศ  มีสมพร 

 ๑๕๒๒ นายบุญเลิศ  วีระพรกานต 

 ๑๕๒๓ นายบุญเล้ียง  ศรีกงพาน 

 ๑๕๒๔ นายบุญเล่ียม  เริ่มศิลป 

 ๑๕๒๕ วาที่รอยตรี บุญเลียว  หินศรีสุวรรณ 

 ๑๕๒๖ นายบุญวิก  สาธรรม 

 ๑๕๒๗ นายบุญศรี  แสงศรี 

 ๑๕๒๘ นายบุญศรี  แสนคํา 

 ๑๕๒๙ นายบุญศักดิ์  พัฒราช 

 ๑๕๓๐ นายบุญศักดิ์  ไมตรีจิตร 

 ๑๕๓๑ นายบุญสง  นาละออง 

 ๑๕๓๒ นายบุญสง  ชุมสีดา 

 ๑๕๓๓ นายบุญสง  ศรีสายัณห 

 ๑๕๓๔ นายบุญสง  แสงเทพ 

 ๑๕๓๕ นายบุญสง  หอมกระชาย 

 ๑๕๓๖ นายบุญสง  เอียดสุย 

 ๑๕๓๗ นายบุญสงค  อรรคฮาตสี 

 ๑๕๓๘ นายบุญสนอง  แกวประเทศ 

 ๑๕๓๙ นายบุญสม  จิตรพีระ 

 ๑๕๔๐ นายบุญสม  ทองงาม 

 ๑๕๔๑ นายบุญสมชัย  ฟองนวล 

 ๑๕๔๒ นายบุญสวน  คําดี 

 ๑๕๔๓ สิบโท บุญสวัสดิ์  วงศดีเลิศกุล 

 ๑๕๔๔ นายบุญสี  ราชบุรี 

 ๑๕๔๕ นายบุญสืบ  คงแสง 

 ๑๕๔๖ นายบุญสืบ  โทนหงสา 

 ๑๕๔๗ นายบุญสูง  บุษบา 

 ๑๕๔๘ นายบุญเสริฐ  ตัณฑวณิช 

 ๑๕๔๙ นายบุญเสริม  รักพรา 

 ๑๕๕๐ นายบุญหมั่น  คาทอง 

 ๑๕๕๑ นายบุญเหล็ง  เจริญลอย 

 ๑๕๕๒ นายบุญเหลือ  ทาไธสง 

 ๑๕๕๓ นายบุญเหลือ  สิงหธีร 

 ๑๕๕๔ นายบุญเอื้อ  นาคใหม 

 ๑๕๕๕ นายบุณณะ  ถนนทิพย 

 ๑๕๕๖ นายบุตรสี  หมื่นสุข 

 ๑๕๕๗ นายบุรินทร  ดําสนิท 

 ๑๕๕๘ นายบุรุษ  นอยศรี 

 ๑๕๕๙ นายบุศรินทร  หอมกล่ินยา 

 ๑๕๖๐ นายเบญจะ  บรรจงอักษร 

 ๑๕๖๑ นายปกาศิต  ปล่ังกลาง 

 ๑๕๖๒ นายปฏิคม  สมทิพย 
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 ๑๕๖๓ นายปฏิญญา  จันทรชิตต 

 ๑๕๖๔ นายปฏิญญา  ไตรพรหม 

 ๑๕๖๕ นายปฏิญาณ  ฮวดวงษา 

 ๑๕๖๖ นายปฏิพัทธ  ทองเทียนวิเศษ 

 ๑๕๖๗ นายปฐมพงศ  ฐาศิริทรัพย 

 ๑๕๖๘ นายปณต  จตุพศ 

 ๑๕๖๙ นายประกอบ  กงทอง 

 ๑๕๗๐ นายประกอบ  กุฎโพธิ์ 

 ๑๕๗๑ นายประกอบ  ใจสุข 

 ๑๕๗๒ นายประกอบ  ชินานุปกรณ 

 ๑๕๗๓ นายประกอบ  บุญรอด 

 ๑๕๗๔ นายประกอบ  ประจงแตง 

 ๑๕๗๕ นายประกอบ  พุมพฤกษ 

 ๑๕๗๖ นายประกอบ  พุมโพธิ์งาม 

 ๑๕๗๗ นายประกอบ  หาญณรงค 

 ๑๕๗๘ นายประกอบกิตติ์  ปสสวาท 

 ๑๕๗๙ นายประการ  รังสิกุล 

 ๑๕๘๐ นายประกาศ  ปารีพันธ 

 ๑๕๘๑ นายประกาศ  ลุนาบุตร 

 ๑๕๘๒ นายประกาศิต  คําสุข 

 ๑๕๘๓ นายประกาศิต  พิศวงปราการ 

 ๑๕๘๔ นายประกิจ  แจมถนอม 

 ๑๕๘๕ นายประกิต  บางทราย 

 ๑๕๘๖ นายประคอง  พุกสุข 

 ๑๕๘๗ นายประคองเกียรติ  บุบผาพรหมราช 

 ๑๕๘๘ นายประจงศักดิ์  สถิตยนอย 

 ๑๕๘๙ นายประจญ  พันธเนียม 

 ๑๕๙๐ นายประจวบ  ขาวศรี 

 ๑๕๙๑ นายประจวบ  จันทร 

 ๑๕๙๒ นายประจวบ  เจริญภัทราวุฒิ 

 ๑๕๙๓ นายประจวบ  พิมละมาศ 

 ๑๕๙๔ นายประจวบ  เพ็งพัน 

 ๑๕๙๕ นายประจวบ  เล่ือนสูงเนิน 

 ๑๕๙๖ นายประจวบ  วรรณวินิจ 

 ๑๕๙๗ นายประจวบ  หนูเล่ียง 

 ๑๕๙๘ นายประจวบ  โอนนอก 

 ๑๕๙๙ นายประจักร  เย็นชื่น 

 ๑๖๐๐ นายประจักษ  บัวผัน 

 ๑๖๐๑ นายประจักษ  โพพิจิตร 

 ๑๖๐๒ นายประจักษ  สีหราช 

 ๑๖๐๓ นายประจัญ  คําภีระแปง 

 ๑๖๐๔ นายประจิต  ทัพธานี 

 ๑๖๐๕ นายประเจียด  กิตตินนทิกร 

 ๑๖๐๖ นายประชง  วัฒนชัย 

 ๑๖๐๗ นายประชัน  กุญชร 

 ๑๖๐๘ นายประชัน  ไชยวงษ 

 ๑๖๐๙ นายประชา  โชติรัตน 

 ๑๖๑๐ นายประชา  ซึ้งศิริทรัพย 

 ๑๖๑๑ นายประชา  ทองคําขาว 

 ๑๖๑๒ นายประชา  ธานีรัตน 
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 ๑๖๑๓ นายประชา  มณีเล็ก 

 ๑๖๑๔ นายประชา  วุฒิวัฒนานุกูล 

 ๑๖๑๕ นายประชา  สิตะรุโณ 

 ๑๖๑๖ นายประชากร  เขื่อนปญญา 

 ๑๖๑๗ นายประชาน  แสนสุข 

 ๑๖๑๘ นายประชารัฐ  วงศขํา 

 ๑๖๑๙ นายประชุม  เจริญมาก 

 ๑๖๒๐ นายประชุม  ธูปทอง 

 ๑๖๒๑ นายประชุม  บัวมาศ 

 ๑๖๒๒ นายประชุม  ปนสกุล 

 ๑๖๒๓ นายประชุม  เอี่ยมสุขประเสริฐ 

 ๑๖๒๔ นายประดับ  กุมาลา 

 ๑๖๒๕ นายประดิษฐ  คนสูงดี 

 ๑๖๒๖ นายประดิษฐ  จันนา 

 ๑๖๒๗ นายประดิษฐ  เจริญธรรม 

 ๑๖๒๘ นายประดิษฐ  ชวงเปย 

 ๑๖๒๙ นายประดิษฐ  เชียงอาภัย 

 ๑๖๓๐ นายประดิษฐ  ดอนสมจิตร 

 ๑๖๓๑ นายประดิษฐ  แดงหนองแปน 

 ๑๖๓๒ นายประดิษฐ  ถาวรย่ิง 

 ๑๖๓๓ นายประดิษฐ  นันทสมบูรณ 

 ๑๖๓๔ นายประดิษฐ  ผาธรรม 

 ๑๖๓๕ นายประดิษฐ  พิชนาหะรี 

 ๑๖๓๖ นายประดิษฐ  มีกล่ินหอม 

 ๑๖๓๗ นายประดิษฐ  ยอมครบุรี 

 ๑๖๓๘ นายประดิษฐ  วิลาวัลย 

 ๑๖๓๙ นายประดิษฐ  สีสุกใส 

 ๑๖๔๐ นายประดิษฐ  สุดานิช 

 ๑๖๔๑ นายประดิษฐ  การไร 

 ๑๖๔๒ นายประดิษฐชัย  มั่นคง 

 ๑๖๔๓ นายประเดิม  มุมทอง 

 ๑๖๔๔ นายประถม  เชื้อหมอ 

 ๑๖๔๕ นายประถม  บุญวงศ 

 ๑๖๔๖ นายประทวน  ชุมสิงห 

 ๑๖๔๗ นายประทวน  นกยูงแดง 

 ๑๖๔๘ นายประทิน  จ๋ิวหย่ี 

 ๑๖๔๙ นายประทิน  เชื้ออินทร 

 ๑๖๕๐ นายประทิน  ไชโสดา 

 ๑๖๕๑ นายประทิน  รักษาคง 

 ๑๖๕๒ นายประทีป  ขุมทอง 

 ๑๖๕๓ นายประทีป  จําปาศรี 

 ๑๖๕๔ นายประทีป  แจงในเมือง 

 ๑๖๕๕ นายประทีป  ไชยชนะ 

 ๑๖๕๖ นายประทีป  โตมะนิตย 

 ๑๖๕๗ นายประทีป  ทองงาม 

 ๑๖๕๘ นายประทีป  นกออก 

 ๑๖๕๙ นายประทีป  ปรีชา 

 ๑๖๖๐ นายประทีป  ปอมสาหราย 

 ๑๖๖๑ นายประทีป  พัวพันธุ 

 ๑๖๖๒ นายประทีป  เพ็งแจม 
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 ๑๖๖๓ นายประทีป  เพ็งศรี 

 ๑๖๖๔ นายประทีป  มากมูล 

 ๑๖๖๕ นายประทีป  เมืองงาม 

 ๑๖๖๖ นายประทีป  ระวังสุข 

 ๑๖๖๗ นายประทีป  รัตนญาติ 

 ๑๖๖๘ นายประทีป  สงกลา 

 ๑๖๖๙ นายประทีป  หวานชิต 

 ๑๖๗๐ นายประทีป  เอี่ยมสําอางค 

 ๑๖๗๑ นายประทุม  เกตุกิตติกุล 

 ๑๖๗๒ นายประทุม  ชนะสงคราม 

 ๑๖๗๓ นายประเทือง  ชมชื่น 

 ๑๖๗๔ นายประเทือง  นุนสง 

 ๑๖๗๕ นายประเทือง  พลเสนา 

 ๑๖๗๖ นายประเทือง  เรืองขันธ 

 ๑๖๗๗ นายประธาน  ยะเปยง 

 ๑๖๗๘ นายประนต  ปญญาสาย 

 ๑๖๗๙ นายประนมเนตร  มุลฑา 

 ๑๖๘๐ นายประนอม  สุขสกุล 

 ๑๖๘๑ นายประพนธ  รวมสกุล 

 ๑๖๘๒ นายประพนธ  หลีสิน 

 ๑๖๘๓ นายประพล  ดิเรกโภค 

 ๑๖๘๔ นายประพันธ  งานดี 

 ๑๖๘๕ นายประพันธ  จิโนดวง 

 ๑๖๘๖ นายประพันธ  จิรจรัสตระกูล 

 ๑๖๘๗ นายประพันธ  ชื่นชาติ 

 ๑๖๘๘ นายประพันธ  ทนันชัย 

 ๑๖๘๙ นายประพันธ  ทํามา 

 ๑๖๙๐ นายประพันธ  มีทอง 

 ๑๖๙๑ นายประพันธ  ยอดวงษ 

 ๑๖๙๒ นายประพันธ  ยังชวย 

 ๑๖๙๓ นายประพันธ  สมบูรณ 

 ๑๖๙๔ นายประพันธ  เสาะสุวรรณ 

 ๑๖๙๕ นายประพาส  ไชยรักษา 

 ๑๖๙๖ นายประพาส  นิ่มดํา 

 ๑๖๙๗ นายประพาส  เล็กโลง 

 ๑๖๙๘ นายประพาส  วงศศรีใส 

 ๑๖๙๙ นายประพิศ  คงกุลทอง 

 ๑๗๐๐ นายประไพ  กอกหวาน 

 ๑๗๐๑ นายประไพ  โคตรชุม 

 ๑๗๐๒ นายประภัสสร  สายกระสุน 

 ๑๗๐๓ นายประภาศ  พลูหนัง 

 ๑๗๐๔ นายประภาศ  อุปากุล 

 ๑๗๐๕ นายประภาษ  รันศรี 

 ๑๗๐๖ นายประภาส  ขุนจันทร 

 ๑๗๐๗ นายประภาส  จันทโคตร 

 ๑๗๐๘ นายประภาส  จันทรเอิบ 

 ๑๗๐๙ นายประภาส  พรหมแกว 

 ๑๗๑๐ นายประภาส  มากมีทรัพย 

 ๑๗๑๑ นายประภาส  ยอดนุย 

 ๑๗๑๒ นายประภาส  โรมินทร 
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 ๑๗๑๓ นายประภาส  ศรีสุพล 

 ๑๗๑๔ นายประภาส  ศรีแสน 

 ๑๗๑๕ นายประภาส  เฮาตระกูล 

 ๑๗๑๖ นายประมล  โคตรทอง 

 ๑๗๑๗ นายประมวญ  นาควิมล 

 ๑๗๑๘ นายประมวล  ไชยแสงบุญ 

 ๑๗๑๙ นายประมวล  ผาสุข 

 ๑๗๒๐ นายประมวล  พินิจมนตรี 

 ๑๗๒๑ นายประมวล  อุนเรือน 

 ๑๗๒๒ นายประมาณ  ตวนสูงเนิน 

 ๑๗๒๓ นายประมาณ  โพธิ์จักร 

 ๑๗๒๔ นายประมูล  พรมกรรณ 

 ๑๗๒๕ นายประมูล  วิเวกวินย 

 ๑๗๒๖ นายประมูล  แสวงผล 

 ๑๗๒๗ นายประเมต  นันตาเครือ 

 ๑๗๒๘ นายประยงค  กรุพิมาย 

 ๑๗๒๙ นายประยงค  ไกรงาม 

 ๑๗๓๐ นายประยงค  รักษา 

 ๑๗๓๑ นายประยงค  วงษดี 

 ๑๗๓๒ นายประยงค  ศรีสันเทียะ 

 ๑๗๓๓ นายประยงค  อินทองแกว 

 ๑๗๓๔ นายประยุทธ  ลาภะสัมปน 

 ๑๗๓๕ นายประยุทธ  เจิมชัยภูมิ 

 ๑๗๓๖ นายประยุทธ  โฉมอัมฤทธิ์ 

 ๑๗๓๗ นายประยุทธ  เพ่ิมพูล 

 ๑๗๓๘ นายประยุทธ  ยืนยง 

 ๑๗๓๙ นายประยุทธ  สรอยสุวรรณ 

 ๑๗๔๐ นายประยูร  กิจสมุทร 

 ๑๗๔๑ นายประยูร  งอพา 

 ๑๗๔๒ นายประยูร  ไชยมี 

 ๑๗๔๓ นายประยูร  ดอกลําใย 

 ๑๗๔๔ นายประยูร  ตั้งจิต 

 ๑๗๔๕ นายประยูร  นามวงศ 

 ๑๗๔๖ นายประยูร  มังสังคํา 

 ๑๗๔๗ นายประยูร  มีชัย 

 ๑๗๔๘ นายประยูร  สุจริง 

 ๑๗๔๙ นายประยูร  อิ่มกระโทก 

 ๑๗๕๐ นายประโยชน  อรรถกิจเจริญ 

 ๑๗๕๑ นายประวรรณชัย  เต็งทอง 

 ๑๗๕๒ นายประวรรธน  โชติระวีวรฤทธิ์ 

 ๑๗๕๓ นายประวัติ  นวลสกุลนิภา 

 ๑๗๕๔ นายประวัติ  พรมมิราช 

 ๑๗๕๕ นายประวัติ  มูสิกะเจริญ 

 ๑๗๕๖ นายประวิง  ไกรนรา 

 ๑๗๕๗ นายประวิตร  จิตรโชติ 

 ๑๗๕๘ นายประวิทย  จันทรทอง 

 ๑๗๕๙ นายประวิทย  ดวงจันทร 

 ๑๗๖๐ นายประวิทย  ดวงจิตร 

 ๑๗๖๑ นายประวิทย  นอยบัวทอง 

 ๑๗๖๒ นายประวิทย  นิยมนา 
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 ๑๗๖๓ นายประวิทย  เพชรรักษ 

 ๑๗๖๔ นายประวิทย  ศรีวัชรพงศ 

 ๑๗๖๕ นายประวิทย  สุวรรณ 

 ๑๗๖๖ นายประวิทยกาสา  บุญจุฑาสิริกุล 

 ๑๗๖๗ นายประวี  งามมาก 

 ๑๗๖๘ นายประวุฒิ  ประภาสโนบล 

 ๑๗๖๙ นายประเวช  มุขขันธ 

 ๑๗๗๐ นายประเวช  สัตยากุล 

 ๑๗๗๑ นายประเวช  สุวรรณา 

 ๑๗๗๒ นายประเวทย  งามวิเศษ 

 ๑๗๗๓ นายประเวทย  ทองแบน 

 ๑๗๗๔ นายประเวศ  แจงประดิษฐ 

 ๑๗๗๕ นายประเวศ  ดีหลาย 

 ๑๗๗๖ นายประเวศ  นนทวงษ 

 ๑๗๗๗ นายประเวศ  ฤาชากุล 

 ๑๗๗๘ นายประเวศ  สานนท 

 ๑๗๗๙ นายประสงค  ชูใจ 

 ๑๗๘๐ นายประสงค  โชติชวง 

 ๑๗๘๑ นายประสงค  ซื้อประเสริฐ 

 ๑๗๘๒ นายประสงค  บาลลา 

 ๑๗๘๓ นายประสงค  บุญธรรม 

 ๑๗๘๔ นายประสงค  ปาสิงห 

 ๑๗๘๕ นายประสงค  ปุริโต 

 ๑๗๘๖ นายประสงค  พรมวิเศษ 

 ๑๗๘๗ นายประสงค  เฟองสํารวจ 

 ๑๗๘๘ นายประสงค  ภูมิพัทธ 

 ๑๗๘๙ นายประสงค  แยมศิริ 

 ๑๗๙๐ นายประสงค  วิเศษ 

 ๑๗๙๑ นายประสงค  สุบรรณพงษ 

 ๑๗๙๒ นายประสบ  ตรีทศ 

 ๑๗๙๓ นายประสบการณ  นาถ้ําพลอย 

 ๑๗๙๔ นายประสบสุข  ดีอินทร 

 ๑๗๙๕ นายประสพ  พรมดวง 

 ๑๗๙๖ นายประสพ  สลุงอยู 

 ๑๗๙๗ นายประสพ  สิงหสม 

 ๑๗๙๘ นายประสาตร  พันธุขนุน 

 ๑๗๙๙ นายประสาท  คลายกัน 

 ๑๘๐๐ นายประสาท  ญาณบุญ 

 ๑๘๐๑ นายประสาท  พิมพสุข 

 ๑๘๐๒ นายประสาท  สารทอง 

 ๑๘๐๓ นายประสาท  สิงเสวก 

 ๑๘๐๔ นายประสาท  เหมนแกว 

 ๑๘๐๕ นายประสาน  จันทรเผือก 

 ๑๘๐๖ นายประสาน  โชติมน 

 ๑๘๐๗ นายประสาน  มั่นฟก 

 ๑๘๐๘ นายประสาน  อรพิมพ 

 ๑๘๐๙ นายประสานมิตร  สุระพร 

 ๑๘๑๐ นายประสาร  ดีอุดม 

 ๑๘๑๑ นายประสาร  บุญเรืองรอด 

 ๑๘๑๒ นายประสาร  พรหมณา 
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 ๑๘๑๓ นายประสาร  เมืองเหลือ 

 ๑๘๑๔ นายประสิทธิ์  กอนทองคํา 

 ๑๘๑๕ วาที่รอยตรี ประสิทธิ์  คงธรรม 

 ๑๘๑๖ นายประสิทธิ์  จันทรแกว 

 ๑๘๑๗ นายประสิทธิ์  ไชยวงศ 

 ๑๘๑๘ นายประสิทธิ์  ไชยวงษ 

 ๑๘๑๙ นายประสิทธิ์  ตะคํา 

 ๑๘๒๐ นายประสิทธิ์  ตันมี 

 ๑๘๒๑ นายประสิทธิ์  เตชะ 

 ๑๘๒๒ นายประสิทธิ์  ธิขาว 

 ๑๘๒๓ นายประสิทธิ์  เนียมแกว 

 ๑๘๒๔ นายประสิทธิ์  บัวละคุณ 

 ๑๘๒๕ นายประสิทธิ์  บุญภา 

 ๑๘๒๖ นายประสิทธิ์  บุตรนุช 

 ๑๘๒๗ นายประสิทธิ์  ปานพรม 

 ๑๘๒๘ นายประสิทธิ์  พรมสร 

 ๑๘๒๙ นายประสิทธิ์  พรหมพิจารณ 

 ๑๘๓๐ นายประสิทธิ์  พิลาวุฒิ 

 ๑๘๓๑ นายประสิทธิ์  ภูสอง 

 ๑๘๓๒ นายประสิทธิ์  มากมูล 

 ๑๘๓๓ นายประสิทธิ์  ย่ิงสมัคร 

 ๑๘๓๔ นายประสิทธิ์  ลุนใต 

 ๑๘๓๕ นายประสิทธิ์  วะลัยศรี 

 ๑๘๓๖ นายประสิทธิ์  วัฒนโยธิน 

 ๑๘๓๗ นายประสิทธิ์  ศรีชัย 

 ๑๘๓๘ นายประสิทธิ์  ศิริตานนท 

 ๑๘๓๙ นายประสิทธิ์  สุขสันต 

 ๑๘๔๐ นายประสิทธิ์  แสงดาว 

 ๑๘๔๑ นายประสิทธิ์  อรุณศรีสุขสันต 

 ๑๘๔๒ นายประสิทธิ์  อวนเสง 

 ๑๘๔๓ นายประสิทธิ์  อินทฉิม 

 ๑๘๔๔ นายประสิทธิ์  อินวรรณา 

 ๑๘๔๕ นายประเสริฐ  กมลคุณากร 

 ๑๘๔๖ นายประเสริฐ  คงเรือง 

 ๑๘๔๗ นายประเสริฐ  ครองยุติ 

 ๑๘๔๘ นายประเสริฐ  จัตุพงศ 

 ๑๘๔๙ นายประเสริฐ  ชัยแยม 

 ๑๘๕๐ นายประเสริฐ  ชีใหม 

 ๑๘๕๑ นายประเสริฐ  เชื้อจ๋ิว 

 ๑๘๕๒ นายประเสริฐ  เชื้อโชติ 

 ๑๘๕๓ นายประเสริฐ  ตั้งวิบูลยกิจ 

 ๑๘๕๔ นายประเสริฐ  ทวีภูมิ 

 ๑๘๕๕ นายประเสริฐ  นอยโสภณ 

 ๑๘๕๖ นายประเสริฐ  นิลทับ 

 ๑๘๕๗ นายประเสริฐ  บุญเศษ 

 ๑๘๕๘ นายประเสริฐ  ประดิษฐ 

 ๑๘๕๙ นายประเสริฐ  ปตโชติชัย 

 ๑๘๖๐ นายประเสริฐ  พวงศรี 

 ๑๘๖๑ นายประเสริฐ  พ้ืนหัวสระ 

 ๑๘๖๒ นายประเสริฐ  โพธิ์ชัย 



 หนา   ๑๙๙  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๖๓ นายประเสริฐ  ภูถนนนอก 

 ๑๘๖๔ นายประเสริฐ  มะโนชัย 

 ๑๘๖๕ นายประเสริฐ  ใยเย่ือ 

 ๑๘๖๖ นายประเสริฐ  รอบคอบ 

 ๑๘๖๗ นายประเสริฐ  ราชพริ้ง 

 ๑๘๖๘ นายประเสริฐ  วิวาสุข 

 ๑๘๖๙ นายประเสริฐ  สระแกว 

 ๑๘๗๐ นายประเสริฐ  สุริยโต 

 ๑๘๗๑ นายประเสริฐ  หนูนุม 

 ๑๘๗๒ นายประเสริฐ  อุดมพร 

 ๑๘๗๓ นายประเสริฐชัย  ทรัพยประเสริฐ 

 ๑๘๗๔ นายประหยัด  ทองทา 

 ๑๘๗๕ นายประหยัด  ทองนอย 

 ๑๘๗๖ นายประหยัด  นวลสะอาด 

 ๑๘๗๗ นายประหยัด  บุญเรือง 

 ๑๘๗๘ นายประหยัด  พลานุพัฒน 

 ๑๘๗๙ นายประหยัด  มาตยวิเศษ 

 ๑๘๘๐ นายประหยัด  ราชโสม 

 ๑๘๘๑ นายประหยัด  วรพล 

 ๑๘๘๒ นายปรานีต  ชัยสุวรรณ 

 ๑๘๘๓ นายปราโมช  จุลเพชร 

 ๑๘๘๔ นายปราโมทย  คงเสน 

 ๑๘๘๕ นายปราโมทย  จงไกรจักร 

 ๑๘๘๖ นายปราโมทย  จินดางาม 

 ๑๘๘๗ นายปราโมทย  เจริญสลุง 

 ๑๘๘๘ นายปราโมทย  เชี่ยวชาญ 

 ๑๘๘๙ นายปราโมทย  นพวงศ 

 ๑๘๙๐ นายปราโมทย  เนื่องฤทธิ์ 

 ๑๘๙๑ นายปราโมทย  ประสานสุข 

 ๑๘๙๒ นายปราโมทย  ปูชนียพงศกร 

 ๑๘๙๓ นายปราโมทย  ผลพฤกษา 

 ๑๘๙๔ นายปราโมทย  พลราชม 

 ๑๘๙๕ นายปราโมทย  พิพัฒนวัฒนา 

 ๑๘๙๖ นายปราโมทย  มีทรัพย 

 ๑๘๙๗ นายปราโมทย  สุขจันทร 

 ๑๘๙๘ นายปราโมทย  สุวรรณเวก 

 ๑๘๙๙ นายปรารถนา  แมนเมือง 

 ๑๙๐๐ นายปรารพ  ประสงคทรัพย 

 ๑๙๐๑ นายปรารภ  หลงสมบุญ 

 ๑๙๐๒ นายปริญญา  ญาณวุฒิ 

 ๑๙๐๓ นายปริญญา  เดชทองคํา 

 ๑๙๐๔ นายปริญญา  ประจง 

 ๑๙๐๕ นายปริญญา  มงคลคูณ 

 ๑๙๐๖ นายปริญญา  วรรณกลาง 

 ๑๙๐๗ นายปริญญา  สาระคนธ 

 ๑๙๐๘ นายปริญญา  สุธรรม 

 ๑๙๐๙ นายปริทรรศน  กีรติมาก 

 ๑๙๑๐ นายปรีชา  กฐินหอม 

 ๑๙๑๑ นายปรีชา  กระจางโพธิ์ 

 ๑๙๑๒ นายปรีชา  กลอมสกุล 



 หนา   ๒๐๐  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๑๓ นายปรีชา  กาบทอง 

 ๑๙๑๔ นายปรีชา  เกงโทน 

 ๑๙๑๕ นายปรีชา  คงทอง 

 ๑๙๑๖ นายปรีชา  เจตินัย 

 ๑๙๑๗ นายปรีชา  ทองปาน 

 ๑๙๑๘ นายปรีชา  ทองอินทร 

 ๑๙๑๙ นายปรีชา  ทินโนรส 

 ๑๙๒๐ นายปรีชา  นอยพวง 

 ๑๙๒๑ นายปรีชา  นาคจํารูญ 

 ๑๙๒๒ นายปรีชา  นารีวิจิตร 

 ๑๙๒๓ นายปรีชา  บุญรอดอยู 

 ๑๙๒๔ นายปรีชา  ปญญาดี 

 ๑๙๒๕ นายปรีชา  ปานทองคํา 

 ๑๙๒๖ นายปรีชา  พลอยดํา 

 ๑๙๒๗ นายปรีชา  พันธสีดา 

 ๑๙๒๘ นายปรีชา  พันธุจําเริญ 

 ๑๙๒๙ นายปรีชา  พิมล 

 ๑๙๓๐ นายปรีชา  เพ็ชรฉกรรจ 

 ๑๙๓๑ นายปรีชา  เพียรกลาง 

 ๑๙๓๒ นายปรีชา  มีพงษ 

 ๑๙๓๓ นายปรีชา  ระวังจิตร 

 ๑๙๓๔ นายปรีชา  ศรีนวล 

 ๑๙๓๕ นายปรีชา  ศรีพูล 

 ๑๙๓๖ นายปรีชา  สวนคําศรี 

 ๑๙๓๗ นายปรีชา  สิงหอรุณ 

 ๑๙๓๘ นายปรีชา  สุทธกุล 

 ๑๙๓๙ นายปรีชา  สุทธิโฉม 

 ๑๙๔๐ นายปรีชา  แสงบรรจง 

 ๑๙๔๑ นายปรีชีพ  กล่ินหัวไผ 

 ๑๙๔๒ นายปรีดา  กําลังดี 

 ๑๙๔๓ นายปรีดา  แกวพรหมลัด 

 ๑๙๔๔ นายปรีดา  โชติธรรมวาทิน 

 ๑๙๔๕ นายปรีดา  ทูไพเราะ 

 ๑๙๔๖ นายปรีดา  ศรีวิเชียร 

 ๑๙๔๗ นายปจจัย  พลกลา 

 ๑๙๔๘ นายปญญวัฒน  ธรรมเจริญจินดา 

 ๑๙๔๙ นายปญญา  กาฬหวา 

 ๑๙๕๐ นายปญญา  เกี้ยวเกิด 

 ๑๙๕๑ นายปญญา  จันทรสม 

 ๑๙๕๒ นายปญญา  เจริญพจน 

 ๑๙๕๓ นายปญญา  ถานะลุน 

 ๑๙๕๔ นายปญญา  บัววัจนา 

 ๑๙๕๕ นายปญญา  รอดแพง 

 ๑๙๕๖ นายปญญา  รักสกุล 

 ๑๙๕๗ นายปญญา  ลาวัลย 

 ๑๙๕๘ นายปญญา  สุจริต 

 ๑๙๕๙ นายปญญารัฐฎน  จันทรกอง 

 ๑๙๖๐ นายปญญาฤทธิ์  โพธิราช 

 ๑๙๖๑ นายปญญาวิชญ  พัฒนาศูนย 

 ๑๙๖๒ นายปาธาน  อยูสวัสดิ์ 



 หนา   ๒๐๑  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๖๓ นายปาน  สุวรรณ 

 ๑๙๖๔ นายปติพงษ  วรรณร ี

 ๑๙๖๕ วาที่พันตรี ปยพงษ  บัวสาย 

 ๑๙๖๖ นายปยรัตน  มิ่งขวัญ 

 ๑๙๖๗ นายปยวัฒน  บุญบรรจง 

 ๑๙๖๘ นายปยวัตร  พุทธชาติ 

 ๑๙๖๙ นายปยะ  แกวหาญ 

 ๑๙๗๐ นายปยะ  นามนาวแสง 

 ๑๙๗๑ นายปยะ  ประกอบผล 

 ๑๙๗๒ นายปยะ  ศิลากุล 

 ๑๙๗๓ นายปยะชาติ  เศวตร 

 ๑๙๗๔ นายปยะมิตร  สุริยกานต 

 ๑๙๗๕ นายปยะวุฒิ  ดวงกมร 

 ๑๙๗๖ นายปยะศักสณ  ศิริทรัพย 

 ๑๙๗๗ นายปลัทธ  อุดมวงษ 

 ๑๙๗๘ นายปุณกาญจน  ภูเงิน 

 ๑๙๗๙ นายแปลก  เพ็งยอด 

 ๑๙๘๐ นายแปลง  กสิกรณ 

 ๑๙๘๑ นายผจญ  กุณา 

 ๑๙๘๒ นายผจญ  ขยันงาน 

 ๑๙๘๓ นายผจญ  ขันธะสุโข 

 ๑๙๘๔ นายผจญ  เสนเข็ม 

 ๑๙๘๕ นายผจญวุฒิ  อินโต 

 ๑๙๘๖ นายผดุง  เกิดศรีทอง 

 ๑๙๘๗ นายผดุง  บุณยศิวาพงษ 

 ๑๙๘๘ นายผดุง  ยาละ 

 ๑๙๘๙ นายผดุงศักดิ์  พอบุตรดี 

 ๑๙๙๐ นายผดุงศักดิ์  หงษทอง 

 ๑๙๙๑ นายผล  ยะนา 

 ๑๙๙๒ นายผาสุข  แสนรวยเงิน 

 ๑๙๙๓ นายเผดิม  รัตถา 

 ๑๙๙๔ นายเผา  วามะลุน 

 ๑๙๙๕ นายโผน  คําลอย 

 ๑๙๙๖ นายพงศกร  ภูชางทอง 

 ๑๙๙๗ นายพงศธร  ตอสกุล 

 ๑๙๙๘ นายพงศประพันธ  เตละกุล 

 ๑๙๙๙ นายพงศพันธ  ทองเจือ 

 ๒๐๐๐ นายพงศพันธุ  สุขพงษไทย 

 ๒๐๐๑ นายพงศศักดิ์  จันตะโมกข 

 ๒๐๐๒ นายพงศศักดิ์  ดิษฐสุวรรณ 

 ๒๐๐๓ นายพงศศักดิ์  ตามสัตย 

 ๒๐๐๔ นายพงศศักดิ์  ปญญานันท 

 ๒๐๐๕ นายพงศศิริ  จันทิวาสน 

 ๒๐๐๖ นายพงศศิลป  โสภิตะชา 

 ๒๐๐๗ นายพงศสันต  มูกขุนทด 

 ๒๐๐๘ นายพงศักดิ์  บุญสา 

 ๒๐๐๙ นายพงษชัย  ทองออน 

 ๒๐๑๐ นายพงษพันธ  วัฒนะ 

 ๒๐๑๑ วาที่พันตรี พงษเพชร  ปรีดิวิสุทธิ์ 

 ๒๐๑๒ นายพงษศักดิ์  กูลพิมาย 



 หนา   ๒๐๒  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๑๓ นายพงษศักดิ์  จันทพันธ 

 ๒๐๑๔ นายพงษศักดิ์  ชูเพชร 

 ๒๐๑๕ นายพงษศักดิ์  ธาดาสีห 

 ๒๐๑๖ นายพงษศักดิ์  ปรากฏชื่อ 

 ๒๐๑๗ นายพงษศักดิ์  ยาวไธสง 

 ๒๐๑๘ นายพงษศักดิ์  วงษแกว 

 ๒๐๑๙ นายพงษศักดิ์  อินทรามะ 

 ๒๐๒๐ นายพงษสิน  พลเรือง 

 ๒๐๒๑ นายพจนาถ  มากรักษ 

 ๒๐๒๒ นายพชร  สินพูล 

 ๒๐๒๓ นายพชรพงศ  มิตรยอดวงศ 

 ๒๐๒๔ นายพชรพล  ศรีณรงคฤทธิ์ 

 ๒๐๒๕ นายพนม  จันทองทิพย 

 ๒๐๒๖ นายพนม  เชื่อมชิต 

 ๒๐๒๗ นายพนมชัย  นันทะศรี 

 ๒๐๒๘ นายพนมเทพ  สังขะวรรณ 

 ๒๐๒๙ นายพนมพันธ  ไชยเพชร 

 ๒๐๓๐ นายพยงค  แกนสําราญ 

 ๒๐๓๑ นายพยนต  เงินเมือง 

 ๒๐๓๒ นายพยนต  สืบรอด 

 ๒๐๓๓ นายพยัคฆศักดิ์  ไชยศรีย 

 ๒๐๓๔ นายพยัต  ยืนย่ิง 

 ๒๐๓๕ นายพยัพ  อนันนิล 

 ๒๐๓๖ นายพยุง  นาคออน 

 ๒๐๓๗ นายพยุง  ศรันยูญาติวงศ 

 ๒๐๓๘ นายพยุง  สารทอง 

 ๒๐๓๙ นายพยูน  พูลเกตุ 

 ๒๐๔๐ นายพรชัย  แกวขอด 

 ๒๐๔๑ นายพรชัย  ขาขันมะลี 

 ๒๐๔๒ นายพรชัย  จันทรรงค 

 ๒๐๔๓ นายพรชัย  ดาบทอง 

 ๒๐๔๔ นายพรชัย  นามวิเศษ 

 ๒๐๔๕ นายพรชัย  โพเทพา 

 ๒๐๔๖ นายพรชัย  โพธิ์งาม 

 ๒๐๔๗ นายพรชัย  เลิศวรายุทธ 

 ๒๐๔๘ นายพรชัย  อํามุกคะ 

 ๒๐๔๙ นายพรต  สุภาพงษ 

 ๒๐๕๐ นายพรทิพย  เพชรเกื้อ 

 ๒๐๕๑ นายพรเทพ  กูกขุนทด 

 ๒๐๕๒ นายพรเทพ  ศรีภูธร 

 ๒๐๕๓ นายพรเทพ  ศุภราภรณ 

 ๒๐๕๔ นายพรภิรมย  สุทธิกานต 

 ๒๐๕๕ นายพรรษา  ฉัตรพุฒิชัย 

 ๒๐๕๖ นายพรรษา  บงเจริญ 

 ๒๐๕๗ นายพรเลิศ  ดํารง 

 ๒๐๕๘ นายพรเลิศ  เลามีชัยเจริญ 

 ๒๐๕๙ นายพรศักดิ์  จินดาพล 

 ๒๐๖๐ นายพรศักดิ์  ทานะขันธ 

 ๒๐๖๑ นายพรศักดิ์  ธนาวุฒิ 

 ๒๐๖๒ นายพรศักดิ์  อ่ําใหญ 



 หนา   ๒๐๓  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๖๓ นายพรสวัสดิ์  สุวรรณศรี 

 ๒๐๖๔ นายพรสวัสดิ์  เหรียญทอง 

 ๒๐๖๕ นายพรหมเมศว  ธรวิวัฒนโภคิน 

 ๒๐๖๖ นายพรหมลิขิต  เวชกามา 

 ๒๐๖๗ นายพรอม  นาสวาสดิ์ 

 ๒๐๖๘ นายพรอมพล  แดงประพันธ 

 ๒๐๖๙ นายพลชัย  คําแสนหมื่น 

 ๒๐๗๐ นายพลชัย  สุขคณา 

 ๒๐๗๑ นายพลเอก  สวางแจง 

 ๒๐๗๒ นายพลัฎฐ  สุดเสนห 

 ๒๐๗๓ นายพลัฏฐ  ธนพรรุงเพชร 

 ๒๐๗๔ นายพศวีร  เนียมสุข 

 ๒๐๗๕ นายพศิน  สงวนสุข 

 ๒๐๗๖ นายพสิษฐ  จรูญพงษ 

 ๒๐๗๗ นายพัชรพงศ  ทับเพชร 

 ๒๐๗๘ นายพัชรินทร  ดีสวัสดิ์ 

 ๒๐๗๙ นายพัชรินทร  ปญญาหาร 

 ๒๐๘๐ นายพัชรินทร  หยาดไธสง 

 ๒๐๘๑ นายพัฒนชัย  มูลมณี 

 ๒๐๘๒ นายพัฒนพงศ  พวงทอง 

 ๒๐๘๓ นายพัฒนพงษ  สายเพ็ชร 

 ๒๐๘๔ นายพัฒนวงษ  พุฒนอก 

 ๒๐๘๕ นายพัฒนสมวงศ  นิลพัทธ 

 ๒๐๘๖ นายพัฒนสิน  รัตนวรวงศ 

 ๒๐๘๗ นายพัฒนา  แกวดี 

 ๒๐๘๘ นายพัฒนา  โททัสสะ 

 ๒๐๘๙ นายพัฒนา  สงพราหมณ 

 ๒๐๙๐ นายพันธพัฒน  พรมสวัสดิ์ 

 ๒๐๙๑ นายพัสดี  พงศารุจิรัตน 

 ๒๐๙๒ นายพัสตรสัณห  ตันวัฒนะ 

 ๒๐๙๓ นายพัสพงศ  สิงหเจริญ 

 ๒๐๙๔ นายพานิชย  ศรีหาเสนา 

 ๒๐๙๕ นายพายัพ  ฟุงธีรกุล 

 ๒๐๙๖ นายพายุ  ภูคําวงษ 

 ๒๐๙๗ นายพิจิตร  บํารุงชาติ 

 ๒๐๙๘ นายพิชญกิตติ  จิรุตถวรธัญญ 

 ๒๐๙๙ นายพิชัย  ฟกเนียม 

 ๒๑๐๐ นายพิชัย  อิ่มดวง 

 ๒๑๐๑ นายพิชิต  โกพล 

 ๒๑๐๒ นายพิชิต  แฝงลาภ 

 ๒๑๐๓ นายพิชิต  พรหมนารท 

 ๒๑๐๔ นายพิชิต  เรียบรอย 

 ๒๑๐๕ นายพิชิต  อวมจันทร 

 ๒๑๐๖ นายพิเชฐ  โมรา 

 ๒๑๐๗ นายพิเชษฐ  ยานุวิริยะกุล 

 ๒๑๐๘ นายพิเชษฐ  สมฤทธิ์ 

 ๒๑๐๙ นายพิเชษฐ  เชาวลิต 

 ๒๑๑๐ นายพิเชษฐ  อวมบุตร 

 ๒๑๑๑ นายพิทยา  กอมาตร 

 ๒๑๑๒ นายพิทยา  เขตบุญไสย 



 หนา   ๒๐๔  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๑๓ นายพิทยา  จารุจินดา 

 ๒๑๑๔ นายพิทยา  ทองยอย 

 ๒๑๑๕ นายพิทยา  บางสุวรรณ 

 ๒๑๑๖ นายพิทักษ  ขวัญตา 

 ๒๑๑๗ นายพิทักษ  แจงประดิษฐ 

 ๒๑๑๘ นายพิทักษ  แดงสกุล 

 ๒๑๑๙ นายพิทักษ  ตาสาโรจน 

 ๒๑๒๐ นายพิทักษ  ตุกชูแสง 

 ๒๑๒๑ นายพิทักษ  ประสงคศิลป 

 ๒๑๒๒ นายพิทักษ  สุปงคลัด 

 ๒๑๒๓ นายพิทักษ  อําพินธุ 

 ๒๑๒๔ นายพิทูรย  ปญญาศรี 

 ๒๑๒๕ นายพินิจ  แกนจันทร 

 ๒๑๒๖ นายพินิจ  จันทรซาย 

 ๒๑๒๗ นายพินิจ  นิ่มปรางค 

 ๒๑๒๘ นายพินิจ  พวงทอง 

 ๒๑๒๙ นายพินิจ  สงเสริม 

 ๒๑๓๐ นายพินิต  แสงแกว 

 ๒๑๓๑ นายพิพัฒน  ขวัญมงคล 

 ๒๑๓๒ นายพิพัฒน  จันทรา 

 ๒๑๓๓ นายพิพัฒน  ทวีเงิน 

 ๒๑๓๔ นายพิพัฒน  ทองเผือก 

 ๒๑๓๕ นายพิพัฒน  บริบูรณ 

 ๒๑๓๖ นายพิพัฒน  พงศประยูร 

 ๒๑๓๗ วาที่รอยตรี พิพัฒน  เสนาธรรม 

 ๒๑๓๘ นายพิภพ  ไขแจง 

 ๒๑๓๙ นายพิภพ  เสวกวรรณ 

 ๒๑๔๐ นายพิมลศักดิ์  รัตนไพบูลย 

 ๒๑๔๑ นายพิรมย  บุญมา 

 ๒๑๔๒ นายพิรุณ  ภูเขียว 

 ๒๑๔๓ นายพิศณุ  ศรีพล 

 ๒๑๔๔ นายพิศาล  จันทป 

 ๒๑๔๕ นายพิศาล  ทรัพยปราชญ 

 ๒๑๔๖ นายพิศิษฐ  ชินชัยพงษ 

 ๒๑๔๗ นายพิศูจน  มีไปล 

 ๒๑๔๘ นายพิษณุ  ชายเกตุ 

 ๒๑๔๙ นายพิษณุ  ศิริรังษี 

 ๒๑๕๐ นายพิษณุ  สถิตเมธี 

 ๒๑๕๑ นายพิษณุ  เหลาหมั้น 

 ๒๑๕๒ นายพิสิฐ  วรศาสตร 

 ๒๑๕๓ นายพิสิทธิ์  จันทรเนตร 

 ๒๑๕๔ นายพิสิทธิ์  จิตตผูก 

 ๒๑๕๕ นายพิสิทธิ์  สุขสาลี 

 ๒๑๕๖ นายพิสิษฐ  คําบุรี 

 ๒๑๕๗ นายพิสูจน  วันละคํา 

 ๒๑๕๘ นายพีรชัย  กุลไชย 

 ๒๑๕๙ นายพีรพงษ  วงศชาร ี

 ๒๑๖๐ นายพีรวัฒน  วงษพรม 

 ๒๑๖๑ นายพีรวัตร  สีลินลี 

 ๒๑๖๒ นายพีรวิชญ  สิริปญญาแสง 



 หนา   ๒๐๕  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๖๓ นายพีรศุษม  ปตธวัชชัย 

 ๒๑๖๔ นายพีระพงศ  ปกเกษ 

 ๒๑๖๕ นายพีระพล  ชั่งใจ 

 ๒๑๖๖ นายพีระพล  ทองแท 

 ๒๑๖๗ นายพีระพล  ปฏิทัศน 

 ๒๑๖๘ นายพุฒิพงศ  แกวหวังสกูล 

 ๒๑๖๙ นายพุฒิพงศ  รัตนสงัดวงศ 

 ๒๑๗๐ นายพุฒิพงศ  แสงฤทธิ์ 

 ๒๑๗๑ นายพุทธชัย  ใจชื่น 

 ๒๑๗๒ นายพูนศักดิ์  นาคครื้น 

 ๒๑๗๓ นายพูนศักดิ์  อินหาดกรวด 

 ๒๑๗๔ นายพูลทรัพย  มานะดี 

 ๒๑๗๕ นายพูลศักดิ์  บรรเทา 

 ๒๑๗๖ นายพูลศักดิ์  เสนฤทธิ์ 

 ๒๑๗๗ นายพูลสวัสดิ์  ใจเต็ม 

 ๒๑๗๘ นายพูลสวัสดิ์  สุขเอม 

 ๒๑๗๙ นายเพชร  กลาหาญ 

 ๒๑๘๐ นายเพชร  แกวดวงดี 

 ๒๑๘๑ นายเพชร  บุญเลิศ 

 ๒๑๘๒ นายเพชร  อึงชื่น 

 ๒๑๘๓ นายเพ็ชรชาย  โชคประเสริฐ 

 ๒๑๘๔ นายเพทาย  บุญประคอง 

 ๒๑๘๕ นายเพลินศักดิ์  บุตดีวงศ 

 ๒๑๘๖ นายเพาซี  ขาลี 

 ๒๑๘๗ นายเพ่ิมศักดิ์  อุนไทยแท 

 ๒๑๘๘ นายเพียร  บุญเรือง 

 ๒๑๘๙ นายเพียรชัย  อุนศิริ 

 ๒๑๙๐ นายเพียรเลิศ  วิลามาศ 

 ๒๑๙๑ นายโพธิ์พัฒน  โพธิแสน 

 ๒๑๙๒ นายไพจิตร  พายุมั่ง 

 ๒๑๙๓ นายไพฑูรย  เกตุศรีแกว 

 ๒๑๙๔ นายไพฑูรย  ขันแกว 

 ๒๑๙๕ นายไพฑูรย  ครองยุทธ 

 ๒๑๙๖ นายไพฑูรย  ดีบานโสก 

 ๒๑๙๗ นายไพฑูรย  ทบลม 

 ๒๑๙๘ นายไพฑูรย  ทรัพยสมบัติ 

 ๒๑๙๙ นายไพฑูรย  เผือกพยงค 

 ๒๒๐๐ นายไพฑูรย  แผวไธสง 

 ๒๒๐๑ นายไพฑูรย  พัฒนจันทร 

 ๒๒๐๒ นายไพฑูรย  พ่ึงนอย 

 ๒๒๐๓ นายไพฑูรย  มัญชุวงศ 

 ๒๒๐๔ นายไพฑูรย  รอนยุทธ 

 ๒๒๐๕ นายไพฑูรย  ศรีบุรินทร 

 ๒๒๐๖ นายไพฑูรย  สุขสะเกษ 

 ๒๒๐๗ นายไพฑูรย  หาญมนตรี 

 ๒๒๐๘ นายไพทูล  รอดโฉม 

 ๒๒๐๙ นายไพบูลย  คนเสงี่ยม 

 ๒๒๑๐ นายไพบูลย  คุณชมภู 

 ๒๒๑๑ นายไพบูลย  ทองคํา 

 ๒๒๑๒ นายไพบูลย  พรรษา 



 หนา   ๒๐๖  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๑๓ นายไพบูลย  พลอยทิพย 

 ๒๒๑๔ นายไพบูลย  พันธหนองหวา 

 ๒๒๑๕ นายไพบูลย  ฟกขํา 

 ๒๒๑๖ นายไพบูลย  ระหา 

 ๒๒๑๗ นายไพบูลย  ล้ิมพัธยาเนตร 

 ๒๒๑๘ นายไพบูลย  อยูสุข 

 ๒๒๑๙ นายไพรบ  บุตรแสง 

 ๒๒๒๐ นายไพรัช  ไกรเกรียงศรี 

 ๒๒๒๑ นายไพรัช  แจงเจริญ 

 ๒๒๒๒ นายไพรัช  เดชะศิริ 

 ๒๒๒๓ นายไพรัช  โตบารมีกุล 

 ๒๒๒๔ นายไพรัช  ปนสอาด 

 ๒๒๒๕ นายไพรัช  พิณทอง 

 ๒๒๒๖ นายไพรัช  มณีโชติ 

 ๒๒๒๗ นายไพรัชช  ผูภักดี 

 ๒๒๒๘ นายไพรัชต  มาลา 

 ๒๒๒๙ นายไพรัตน  จันทรเสม 

 ๒๒๓๐ นายไพรัตน  พันธุรัตน 

 ๒๒๓๑ นายไพรัตน  เพียรสดับ 

 ๒๒๓๒ นายไพรัตน  ไพรวัน 

 ๒๒๓๓ นายไพรัตน  รัตนดิลกกุล 

 ๒๒๓๔ นายไพรี  มังษะชาติ 

 ๒๒๓๕ นายไพเราะ  ตางประเทศ 

 ๒๒๓๖ นายไพเราะ  พัตตาสิงห 

 ๒๒๓๗ นายไพโรจน  กระจางพันธ 

 ๒๒๓๘ นายไพโรจน  กล่ินหอม 

 ๒๒๓๙ นายไพโรจน  กิติศรีวรพันธุ 

 ๒๒๔๐ นายไพโรจน  เกิดวิชัย 

 ๒๒๔๑ นายไพโรจน  แกวกา 

 ๒๒๔๒ นายไพโรจน  จันทรขอนแกน 

 ๒๒๔๓ นายไพโรจน  ใจแกว 

 ๒๒๔๔ นายไพโรจน  ชอผกา 

 ๒๒๔๕ นายไพโรจน  ชาวเมืองโขง 

 ๒๒๔๖ นายไพโรจน  ทองศิริ 

 ๒๒๔๗ นายไพโรจน  นกศิริ 

 ๒๒๔๘ วาที่รอยตรี ไพโรจน  ปานอยู 

 ๒๒๔๙ นายไพโรจน  พรมสอน 

 ๒๒๕๐ นายไพโรจน  พูลแสง 

 ๒๒๕๑ นายไพโรจน  โพธิ์หวี 

 ๒๒๕๒ นายไพโรจน  ฟกคง 

 ๒๒๕๓ นายไพโรจน  วงศชาชม 

 ๒๒๕๔ นายไพโรจน  ศรแกว 

 ๒๒๕๕ นายไพโรจน  ศรีฐาน 

 ๒๒๕๖ นายไพโรจน  สุขธยารักษ 

 ๒๒๕๗ นายไพโรจน  อรุณเรือง 

 ๒๒๕๘ นายไพโรจน  อินทวัฒน 

 ๒๒๕๙ นายไพวรรณ  คําดี 

 ๒๒๖๐ นายไพศาล  เจริญราษฎร 

 ๒๒๖๑ นายไพศาล  ชูเชื้อ 

 ๒๒๖๒ นายไพศาล  ไชยราบ 



 หนา   ๒๐๗  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๖๓ นายไพศาล  วิวะโค 

 ๒๒๖๔ นายไพศาล  ไหวฉลาด 

 ๒๒๖๕ นายไพศาล  อารีย 

 ๒๒๖๖ นายไพสิต  เพ็ชศรี 

 ๒๒๖๗ นายไพสิทธิ์  ทรัพยมณี 

 ๒๒๖๘ นายไพแสง  ขาวสะอาด 

 ๒๒๖๙ นายภมร  วงศบุปผา 

 ๒๒๗๐ นายภมร  สีลารักษ 

 ๒๒๗๑ นายภราดร  เชียงสง 

 ๒๒๗๒ นายภราดร  บุญสง 

 ๒๒๗๓ นายภราดา  บัวรอด 

 ๒๒๗๔ นายภักดี  ขระสูงเนิน 

 ๒๒๗๕ นายภักดี  จันทรปติกุล 

 ๒๒๗๖ นายภัคพงศ  วรวงษ 

 ๒๒๗๗ นายภัญู  ภูริศรี 

 ๒๒๗๘ นายภัทรพล  พรกนกวรกมล 

 ๒๒๗๙ นายภัทรวรรธน  ธนาสันติดิสรณ 

 ๒๒๘๐ นายภัทรศักดิ์  ศรีชมษร 

 ๒๒๘๑ นายภากร  สีเขียว 

 ๒๒๘๒ นายภาคภูมิ  ศรีทอง 

 ๒๒๘๓ นายภาคิไนย  บํารุงเชื้อ 

 ๒๒๘๔ นายภาณพ  แจงพลอย 

 ๒๒๘๕ นายภาณุพงศ  ธนูสาร 

 ๒๒๘๖ นายภาณุวัชร  แกวพงษา 

 ๒๒๘๗ นายภาณุศักดิ์  พรหมแชม 

 ๒๒๘๘ นายภานุพงษ  ยอดปรีดา 

 ๒๒๘๙ นายภานุวัชร  แกวลําหัด 

 ๒๒๙๐ นายภานุวัฒน  สุขประเสริฐ 

 ๒๒๙๑ นายภิญู  ศิรชินภัทร 

 ๒๒๙๒ นายภิญโญ  เกียนแกลง 

 ๒๒๙๓ นายภิญโญ  แกงศิริ 

 ๒๒๙๔ นายภิญโญ  พุดจีน 

 ๒๒๙๕ นายภิญโญ  พูลเพ่ิม 

 ๒๒๙๖ นายภิญโญ  ยอดทอง 

 ๒๒๙๗ นายภิญโญ  ศรีทัพสกุลชาย 

 ๒๒๙๘ นายภิรมย  ขําดี 

 ๒๒๙๙ นายภิรมย  จีนธาดา 

 ๒๓๐๐ นายภิรมย  ล้ีกุล 

 ๒๓๐๑ นายภิรมย  วงษสมาจารย 

 ๒๓๐๒ นายภีมม  ยศเทียม 

 ๒๓๐๓ นายภูดิศ  พัดพิน 

 ๒๓๐๔ นายภูดิศ  พิเศษนิธิกุล 

 ๒๓๐๕ นายภูมิพงศ  สุรินราช 

 ๒๓๐๖ นายภูมิพัฒน  บุญคํามี 

 ๒๓๐๗ นายภูริวรรฒก  แยมสุคนธ 

 ๒๓๐๘ นายภูรี  สุวรรณรัตน 

 ๒๓๐๙ นายภูวดล  พลอยพันธ 

 ๒๓๑๐ นายภูวนาถ  จินดาศรี 

 ๒๓๑๑ นายภูวินทร  โพธิสาขา 

 ๒๓๑๒ นายภูษา  ชาติชนะ 



 หนา   ๒๐๘  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๑๓ นายภูษิต  คําแหง 

 ๒๓๑๔ นายภูษิต  โภคพลากรณ 

 ๒๓๑๕ นายภูหัสสฬาร  อินทรทอง 

 ๒๓๑๖ นายมงคล  กองตัน 

 ๒๓๑๗ นายมงคล  เครือทิวา 

 ๒๓๑๘ นายมงคล  จําศรี 

 ๒๓๑๙ นายมงคล  ชื่นชม 

 ๒๓๒๐ นายมงคล  ชูทิพย 

 ๒๓๒๑ นายมงคล  ทวมกลาง 

 ๒๓๒๒ นายมงคล  นอยอามาตย 

 ๒๓๒๓ นายมงคล  พรมปาน 

 ๒๓๒๔ นายมงคล  พรมรักษ 

 ๒๓๒๕ นายมงคล  เล็กกระจาง 

 ๒๓๒๖ นายมงคล  วองวิกยการ 

 ๒๓๒๗ นายมงคล  สาสีดา 

 ๒๓๒๘ นายมงคล  สิงหสินธุ 

 ๒๓๒๙ นายมงคล  สุวรรณกลอม 

 ๒๓๓๐ นายมงคล  สุวรรณโคตร 

 ๒๓๓๑ นายมงคล  อรุณแสงฉาน 

 ๒๓๓๒ นายมณฑล  พรอมสันเทียะ 

 ๒๓๓๓ นายมณฑล  พลายมี 

 ๒๓๓๔ นายมณเฑียร  บรรลังสี 

 ๒๓๓๕ นายมณี  หลวงทิพยรินทร 

 ๒๓๓๖ นายมติคม  เทียบโพธิ์ 

 ๒๓๓๗ นายมนตตรี  หนูขจร 

 ๒๓๓๘ นายมนตรี  แกววิจิตร 

 ๒๓๓๙ นายมนตรี  เชษฐา 

 ๒๓๔๐ นายมนตรี  เดวิเลาะ 

 ๒๓๔๑ นายมนตรี  เตชะตามี 

 ๒๓๔๒ นายมนตรี  ทองขอน 

 ๒๓๔๓ นายมนตรี  บุญดี 

 ๒๓๔๔ นายมนตรี  แผวฉ่ํา 

 ๒๓๔๕ นายมนตรี  พิมแพง 

 ๒๓๔๖ นายมนตรี  ยกเชื้อ 

 ๒๓๔๗ นายมนตรี  อารีกิจ 

 ๒๓๔๘ นายมนตรี  อินทรพุก 

 ๒๓๔๙ นายมนพ  บุญทวิโรจน 

 ๒๓๕๐ นายมนพ  สภาพสวัสดิ์ 

 ๒๓๕๑ นายมนัส  แกวชนะ 

 ๒๓๕๒ นายมนัส  คงดี 

 ๒๓๕๓ นายมนัส  จ่ันสกุล 

 ๒๓๕๔ นายมนัส  ชาติประมง 

 ๒๓๕๕ นายมนัส  ทองอินทร 

 ๒๓๕๖ นายมนัส  นามตะคุ 

 ๒๓๕๗ นายมนัส  บุญนอม 

 ๒๓๕๘ นายมนัส  เปลงวิทยา 

 ๒๓๕๙ นายมนัส  มาซา 

 ๒๓๖๐ นายมนัส  วัฒนแยม 

 ๒๓๖๑ นายมนัส  ศิริแพทย 

 ๒๓๖๒ นายมนัส  สกุลสุทธิวัฒน 
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 ๒๓๖๓ นายมนัส  อัมไพพันธ 

 ๒๓๖๔ นายมนิตย  จันทรฝาก 

 ๒๓๖๕ นายมนู  เทพแกว 

 ๒๓๖๖ นายมนู  ปุยะติ 

 ๒๓๖๗ นายมนู  สุโธ 

 ๒๓๖๘ นายมนูญ  กาหา 

 ๒๓๖๙ นายมนูญ  จันทรสุข 

 ๒๓๗๐ นายมนูญ  ธรรมโกศล 

 ๒๓๗๑ นายมนูญ  นิมิตรเกาะ 

 ๒๓๗๒ นายมนูญ  พลบุญ 

 ๒๓๗๓ นายมนูญ  เสียมไหม 

 ๒๓๗๔ นายมโน  เขียนประสิทธิ์ 

 ๒๓๗๕ นายมลเทียน  หวังจิตต 

 ๒๓๗๖ นายมวลมิตร  เกชิต 

 ๒๓๗๗ นายมะ  ดาราแม 

 ๒๓๗๘ นายมะยะโกะ  เจะยะปาร 

 ๒๓๗๙ นายมั่ง  บัวคํา 

 ๒๓๘๐ นายมังกร  เทกระโทก 

 ๒๓๘๑ นายมาณพ  นวมดวง 

 ๒๓๘๒ นายมาณิฏ  ทองปอ 

 ๒๓๘๓ นายมานพ  กันโฑ 

 ๒๓๘๔ นายมานพ  กาฬภักดี 

 ๒๓๘๕ นายมานพ  คําชู 

 ๒๓๘๖ นายมานพ  ชางวงศ 

 ๒๓๘๗ นายมานพ  ไตรโยธี 

 ๒๓๘๘ นายมานพ  มานอย 

 ๒๓๘๙ นายมานะ  กองเสียงสังข 

 ๒๓๙๐ นายมานะ  กอสูงเนิน 

 ๒๓๙๑ นายมานะ  ใจบุญ 

 ๒๓๙๒ นายมานะ  ตั้งบุบผา 

 ๒๓๙๓ นายมานะ  โพธิ์เนียม 

 ๒๓๙๔ นายมานะ  ยากองโค 

 ๒๓๙๕ นายมานะ  อักษรณรงค 

 ๒๓๙๖ นายมานัส  จันทรศรี 

 ๒๓๙๗ นายมานิ  เจริญรื่น 

 ๒๓๙๘ นายมานิจ  นิจพรพงศ 

 ๒๓๙๙ นายมานิต  คลายสุวรรณ 

 ๒๔๐๐ นายมานิต  บุญพิทักษ 

 ๒๔๐๑ นายมานิตย  จันทรน้ําสระ 

 ๒๔๐๒ นายมานิตย  ชัยอินทร 

 ๒๔๐๓ นายมานิตย  บุตรพรม 

 ๒๔๐๔ นายมานิตย  พรหมทอง 

 ๒๔๐๕ นายมานิตย  พลหาราช 

 ๒๔๐๖ นายมานิตย  ภูคัสมาศ 

 ๒๔๐๗ นายมานิตย  เมธานุภาพ 

 ๒๔๐๘ นายมานิตย  เรืองนอย 

 ๒๔๐๙ นายมาโนช  เกิดเกล่ือน 

 ๒๔๑๐ นายมาโนช  ทัพวิโรจน 

 ๒๔๑๑ นายมาโนช  รวยลาภ 

 ๒๔๑๒ นายมาโนช  หวงศรี 
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 ๒๔๑๓ นายมาโนชญ  พรหมคํา 

 ๒๔๑๔ นายมาโนชญ  ศรีมุกข 

 ๒๔๑๕ นายมาโนชย  มีดี 

 ๒๔๑๖ นายมามัด  อับดุลวาริษ 

 ๒๔๑๗ นายมารุต  กุลโนนแดง 

 ๒๔๑๘ นายมีชัย  พ่ึงตัว 

 ๒๔๑๙ นายมีเดช  คุณอุตสาห 

 ๒๔๒๐ นายมีศักดิ์  ธนาคุณ 

 ๒๔๒๑ นายมุณีรัตน  เที่ยงแกว 

 ๒๔๒๒ นายมุทา  โกสุมภ 

 ๒๔๒๓ นายมูฮําหมาด  หลีเยาว 

 ๒๔๒๔ นายเมธชนัน  เสืออากาศ 

 ๒๔๒๕ นายเมธา  พวงเกษ 

 ๒๔๒๖ นายเมธาร  พุทธิศาวงศ 

 ๒๔๒๗ นายเมธารักษ  แสงศรี 

 ๒๔๒๘ นายเมธี  จุมพลศรี 

 ๒๔๒๙ นายเมธี  ชัยมาโย 

 ๒๔๓๐ นายเมษิต  กองเงิน 

 ๒๔๓๑ นายไมตรี  บุญทศ 

 ๒๔๓๒ นายไมตรี  วรรณทอง 

 ๒๔๓๓ นายไมตรี  สมจิตต 

 ๒๔๓๔ นายไมตรี  สอนอาจ 

 ๒๔๓๕ นายยงยศ  วงศแหล 

 ๒๔๓๖ นายยงยศ  สงวนหงษ 

 ๒๔๓๗ นายยงยุทธ  บดีรัฐ 

 ๒๔๓๘ นายยงยุทธ  มณีโชติ 

 ๒๔๓๙ นายยงยุทธ  วงคกุลพิลาศ 

 ๒๔๔๐ นายยงยุทธ  วงษจันทร 

 ๒๔๔๑ นายยงยุทธ  วิบูลยสิน 

 ๒๔๔๒ นายยงยุทธ  ศรีสุขใส 

 ๒๔๔๓ นายยงยุทธ  สิมสีพิมพ 

 ๒๔๔๔ นายยงยุทธิ์  แดงศักดิ์ 

 ๒๔๔๕ นายยงศักดิ์  ศฤงคารนนท 

 ๒๔๔๖ นายยรรยงค  เจริญศรี 

 ๒๔๔๗ นายยวญ  จันทบุรี 

 ๒๔๔๘ นายยวด  สุดเมง 

 ๒๔๔๙ นายยศรพี  เนตรดี 

 ๒๔๕๐ นายยศวัจน  โพธิถิระพงศ 

 ๒๔๕๑ นายยศศักดิ์  สุทธิดี 

 ๒๔๕๒ นายยอดชาย  จุฬารี 

 ๒๔๕๓ นายยอดย่ิง  มากแกว 

 ๒๔๕๔ นายยอดเย่ียม  สอนเฉลิม 

 ๒๔๕๕ นายยันต  มาเพชร 

 ๒๔๕๖ นายย่ิง  แกวมณี 

 ๒๔๕๗ นายย่ิงสัน  ทุมมาวัติ 

 ๒๔๕๘ นายยุซุบ  ไหมหมาด 

 ๒๔๕๙ นายยุทธการ  เทียนปน 

 ๒๔๖๐ นายยุทธการ  เสนากลาง 

 ๒๔๖๑ นายยุทธจักร  เขียวอาย 

 ๒๔๖๒ นายยุทธชัย  วงศบุญญานุวัฒน 
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 ๒๔๖๓ นายยุทธชัย  สุโกสิ 

 ๒๔๖๔ นายยุทธนา  จันโส 

 ๒๔๖๕ นายยุทธนา  เฉลียวชาติ 

 ๒๔๖๖ นายยุทธนา  สารีบุตร 

 ๒๔๖๗ นายยุทธพงษ  เขมะปญญา 

 ๒๔๖๘ นายยุทธพล  รักษาชนม 

 ๒๔๖๙ นายยุทธพล  เวฬุวนารักษ 

 ๒๔๗๐ นายยุทธศาสตร  เมืองโคตร 

 ๒๔๗๑ นายยุทธศิลป  ผาอํานาจ 

 ๒๔๗๒ นายยุทธศิลป  แยมเจริญ 

 ๒๔๗๓ นายยุทธศิลป  สุดหอม 

 ๒๔๗๔ นายยุธยา  เทอํารุง 

 ๒๔๗๕ นายโยทิน  สุดหอม 

 ๒๔๗๖ นายโยสิงห  สวัสดิ์รักษา 

 ๒๔๗๗ นายรณชัย  นิ่มกุล 

 ๒๔๗๘ นายรณชัย  สําเภานนท 

 ๒๔๗๙ นายรณชัย  สินธพ 

 ๒๔๘๐ นายรณชัย  แสนอุดม 

 ๒๔๘๑ นายรพินทร  พลโยธา 

 ๒๔๘๒ นายรวม  สีสม 

 ๒๔๘๓ นายรอง  มะเจ่ียว 

 ๒๔๘๔ นายรอด  อินเงิน 

 ๒๔๘๕ นายรอบ  สายกระสุน 

 ๒๔๘๖ นายระบอบ  พลมุข 

 ๒๔๘๗ นายระพี  แกวเนตร 

 ๒๔๘๘ นายระวี  เฉตาไพย 

 ๒๔๘๙ นายรักกิจ  ปนประเสริฐ 

 ๒๔๙๐ นายรักชาติ  พันธศรี 

 ๒๔๙๑ นายรักษ  เกิดเกตุ 

 ๒๔๙๒ นายรักษสันติ  มลิทอง 

 ๒๔๙๓ นายรังษี  ตั้งคณา 

 ๒๔๙๔ นายรังษี  ยงเพชร 

 ๒๔๙๕ นายรังษี  เวชกามา 

 ๒๔๙๖ นายรังสรรค  คุมตระกูล 

 ๒๔๙๗ นายรังสรรค  งูทิพย 

 ๒๔๙๘ นายรังสรรค  บุณยะวัน 

 ๒๔๙๙ นายรังสรรค  พูลแยม 

 ๒๕๐๐ นายรังสรรค  รัตนจันทร 

 ๒๕๐๑ นายรังสรรค  สิงหราช 

 ๒๕๐๒ นายรังสรรค  แสนบัณฑิต 

 ๒๕๐๓ นายรังสฤษฎ  มีหนองหวา 

 ๒๕๐๔ นายรังสฤษฎ  อวนวิจิตร 

 ๒๕๐๕ นายรังสฤษฏ  พิณนุราช 

 ๒๕๐๖ นายรังสิต  ศรีเมือง 

 ๒๕๐๗ นายรังสิทธิ์  จับใจนาย 

 ๒๕๐๘ นายรังสิทธิ์  วุฒิสุทธิ์ 

 ๒๕๐๙ นายรังสิโรจน  ปาลวัฒน 

 ๒๕๑๐ นายรัญชวภพ  ในเรือน 

 ๒๕๑๑ นายรัฐพล  ดูมณี 

 ๒๕๑๒ นายรัฐวัฒน  ปรียานนท 
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 ๒๕๑๓ นายรัตน  เกตุจันทร 

 ๒๕๑๔ นายรัตน  ฉิมเรือง 

 ๒๕๑๕ นายรัตน  มากเมือง 

 ๒๕๑๖ นายรัตนชัย  วิเศษ 

 ๒๕๑๗ นายรัตนมณี  รัตนปกรณ 

 ๒๕๑๘ นายรัตนสถิตย  สุหงษา 

 ๒๕๑๙ นายราชันย  ทิพเนตร 

 ๒๕๒๐ นายราชัย  รัตโน 

 ๒๕๒๑ นายราตรี  แออวม 

 ๒๕๒๒ นายราเมศ  นอยสุข 

 ๒๕๒๓ นายราเมศ  โภคสวัสดิ์ 

 ๒๕๒๔ นายรื่น  หมื่นโกตะ 

 ๒๕๒๕ นายรุงเรือง  ลํานวล 

 ๒๕๒๖ นายรุงโรจน  โกสยะมาศ 

 ๒๕๒๗ นายรุงโรจน  หอมชื่น 

 ๒๕๒๘ นายรุงศักดิ์  มิ่งคํา 

 ๒๕๒๙ นายรุงศักดิ์  สุภสิริ 

 ๒๕๓๐ นายรุจวิภู  จักรแกว 

 ๒๕๓๑ นายเรวัต  กิ่งแกว 

 ๒๕๓๒ นายเรวัต  มะสุวรรณ 

 ๒๕๓๓ นายเรวัตร  แมนผล 

 ๒๕๓๔ นายเรวัติ  ปานธรรม 

 ๒๕๓๕ นายเริงชัย  ทองทัพ 

 ๒๕๓๖ นายเริงศักดิ์  บุญเพ่ิม 

 ๒๕๓๗ นายเริ่ม  ใจเสมอ 

 ๒๕๓๘ นายเรื่อง  ศรีแกว 

 ๒๕๓๙ นายเรืองกิตถิ์  ทิศบดี 

 ๒๕๔๐ นายเรืองชัย  ชวยจันทร 

 ๒๕๔๑ นายเรืองชัย  สิงหหลา 

 ๒๕๔๒ นายเรืองเดช  สาระปารัง 

 ๒๕๔๓ นายเรืองยศ  พจนนุสนธิ์ 

 ๒๕๔๔ นายเรืองฤทธิ์  พันธวิไล 

 ๒๕๔๕ นายเรืองฤทธิ์  อรรคชาติ 

 ๒๕๔๖ นายเรืองวิทย  ปรากฎวงษ 

 ๒๕๔๗ นายเรืองเวช  ผาสุก 

 ๒๕๔๘ นายเรืองศักดิ์  ภูจีบ 

 ๒๕๔๙ นายโรจนชวิน  วีรภัทรชยังกูร 

 ๒๕๕๐ นายฤทธา  สืบภา 

 ๒๕๕๑ นายฤทธิรงค  นาถมทอง 

 ๒๕๕๒ นายลมัย  พวงเพ็ชร 

 ๒๕๕๓ นายละมร  สิงหชัยภูมิ 

 ๒๕๕๔ นายละออง  กลมแปน 

 ๒๕๕๕ นายละออง  สีนิล 

 ๒๕๕๖ นายละออง  เหนือเกาะหวาย 

 ๒๕๕๗ นายละเอียด  สุขดาษ 

 ๒๕๕๘ นายลักษไชย  มลอุน 

 ๒๕๕๙ นายลักษณ  บุญประเสริฐ 

 ๒๕๖๐ นายลําจวน  ขันทอง 

 ๒๕๖๑ นายลิขิต  วงษาเทพ 

 ๒๕๖๒ นายลิขิต  สุริโย 
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 ๒๕๖๓ นายลิน  อุสาหดี 

 ๒๕๖๔ นายลือชัย  เจริญผล 

 ๒๕๖๕ นายลือชัย  พิเลิศ 

 ๒๕๖๖ นายลือชัย  ศรีวิชา 

 ๒๕๖๗ นายเล็ก  ทาเพชร 

 ๒๕๖๘ นายเลห  ไทยเที่ยง 

 ๒๕๖๙ นายเลิศชาย  ขอจิตตเมตต 

 ๒๕๗๐ นายเลิศชาย  แปนโสม 

 ๒๕๗๑ นายเลิศวรรธน  จรรยทะสิงห 

 ๒๕๗๒ นายเลิศศิลป  รัตนมุสิก 

 ๒๕๗๓ นายเลียง  ผางพันธ 

 ๒๕๗๔ นายเลียงศักดิ์  เมี้ยนศิริ 

 ๒๕๗๕ นายเล่ือน  ใจแปง 

 ๒๕๗๖ นายแล  จันทโชติ 

 ๒๕๗๗ นายวงประสิทธิ์  สังสีมา 

 ๒๕๗๘ นายวงศกร  บุญคง 

 ๒๕๗๙ นายวงศวัฒน  ภูมิประโคน 

 ๒๕๘๐ นายวชิระ  สมจิตต 

 ๒๕๘๑ นายวทัญู  ปงอุทา 

 ๒๕๘๒ นายวทัญู  ภูชาดา 

 ๒๕๘๓ นายวรกฤต  วราธีรโชค 

 ๒๕๘๔ นายวรกาล  อามาตย 

 ๒๕๘๕ นายวรเชษฐ  ตีบไธสง 

 ๒๕๘๖ นายวรเนตร  เจริญโห 

 ๒๕๘๗ นายวรเนตร  สุระโคตร 

 ๒๕๘๘ นายวรพงศ  มีมาก 

 ๒๕๘๙ นายวรพงษ  สันติวงค 

 ๒๕๙๐ นายวรพันธ  กัญญเทพ 

 ๒๕๙๑ นายวรพันธ  แกวอุดม 

 ๒๕๙๒ นายวรพุฒ  จรัลชวนะเพท 

 ๒๕๙๓ นายวรรณกฤษ  ศรประสิทธิ์ 

 ๒๕๙๔ นายวรรณชัย  มาตยวิเศษ 

 ๒๕๙๕ นายวรรณรักษ  สุขศิริ 

 ๒๕๙๖ นายวรรณษา  ชิตรัตถา 

 ๒๕๙๗ นายวรรณะ  กุดเปลง 

 ๒๕๙๘ นายวรวิช  บุญประสิทธิ์ 

 ๒๕๙๙ นายวรวิทย  โคตรสมบัติ 

 ๒๖๐๐ นายวรวิทย  ทุมพัฒน 

 ๒๖๐๑ นายวรวิทย  หมาดท้ิง 

 ๒๖๐๒ นายวรศักดิ์  ภูเจริญ 

 ๒๖๐๓ นายวรศักดิ์  ฤทธากันต 

 ๒๖๐๔ นายวรศักดิ์  ลักขษร 

 ๒๖๐๕ นายวรัญู  เนียมชูชื่น 

 ๒๖๐๖ นายวรากร  รื่นกมล 

 ๒๖๐๗ นายวราเมธ  ชูสกุล 

 ๒๖๐๘ นายวริทธิ์นันท  คันธารราษฎร 

 ๒๖๐๙ นายวลี  มีภู 

 ๒๖๑๐ นายวศิน  ยอมกลาง 

 ๒๖๑๑ วาที่พันตรี วศิน  สอนโพธิ 

 ๒๖๑๒ นายวศินธัญญ  คลองแคลว 
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 ๒๖๑๓ นายวสัน  โฉมชัย 

 ๒๖๑๔ นายวสันต  คําเกล้ียง 

 ๒๖๑๕ นายวสันต  จําปาแดง 

 ๒๖๑๖ นายวสันต  ชางนาค 

 ๒๖๑๗ นายวสันต  ผาชลา 

 ๒๖๑๘ นายวสันต  ยอดย่ิง 

 ๒๖๑๙ นายวสุธา  ปวะบุตร 

 ๒๖๒๐ นายวัชรชัย  สวัสดิ์รัมย 

 ๒๖๒๑ นายวัชรพงษ  ญาณกาย 

 ๒๖๒๒ นายวัชรโรจน  ไชยพิเดช 

 ๒๖๒๓ นายวัชรลักษณ  ตากใบ 

 ๒๖๒๔ นายวัชระ  การสมพจน 

 ๒๖๒๕ นายวัชระ  เจริญภาพ 

 ๒๖๒๖ นายวัชระ  บุบผามาศ 

 ๒๖๒๗ นายวัชระ  วงศปราชญ 

 ๒๖๒๘ นายวัชรินทร  ประคองศรี 

 ๒๖๒๙ นายวัชรินทร  เพชรเมือง 

 ๒๖๓๐ นายวัชรินทร  มัสเจริญ 

 ๒๖๓๑ นายวัชรินทร  สอนสังข 

 ๒๖๓๒ นายวัชรี  สุนทรนนท 

 ๒๖๓๓ นายวัฒนชัย  นิรพาธ 

 ๒๖๓๔ นายวัฒนฐนันท  เจริญสุข 

 ๒๖๓๕ นายวัฒนะ  ทองสุ 

 ๒๖๓๖ นายวัฒนะ  โปรงนุช 

 ๒๖๓๗ นายวัฒนะ  เผือกเนียม 

 ๒๖๓๘ นายวัฒนา  ชวยแสง 

 ๒๖๓๙ นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ 

 ๒๖๔๐ นายวัฒนา  ดาราหมานเศษ 

 ๒๖๔๑ นายวัฒนา  ทองมี 

 ๒๖๔๒ นายวัฒนา  มีพรอม 

 ๒๖๔๓ นายวัฒนา  สมหวัง 

 ๒๖๔๔ นายวัฒนา  หามนตรี 

 ๒๖๔๕ นายวัฒนา  อาจกลา 

 ๒๖๔๖ นายวันคํา  บัวสาย 

 ๒๖๔๗ นายวันชัย  กรดแกว 

 ๒๖๔๘ นายวันชัย  กลาเอี่ยม 

 ๒๖๔๙ นายวันชัย  แกวมณี 

 ๒๖๕๐ นายวันชัย  แกวเสนา 

 ๒๖๕๑ นายวันชัย  งามสม 

 ๒๖๕๒ นายวันชัย  ใจดี 

 ๒๖๕๓ นายวันชัย  ทองเกิด 

 ๒๖๕๔ นายวันชัย  ทันสมัย 

 ๒๖๕๕ นายวันชัย  เที่ยงตรง 

 ๒๖๕๖ นายวันชัย  ธนังไพศาล 

 ๒๖๕๗ นายวันชัย  บุญทอง 

 ๒๖๕๘ นายวันชัย  บุญเสริม 

 ๒๖๕๙ นายวันชัย  ผลสมบูรณ 

 ๒๖๖๐ นายวันชัย  พงสุพันธ 

 ๒๖๖๑ นายวันชัย  พฤกษะวัน 

 ๒๖๖๒ นายวันชัย  รอดไพรี 
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 ๒๖๖๓ นายวันชัย  โรจนโยธินพิพัฒน 

 ๒๖๖๔ นายวันชัย  สกุลพอง 

 ๒๖๖๕ นายวันชัย  สุตรีศาสตร 

 ๒๖๖๖ นายวันชาติ  ขอพร 

 ๒๖๖๗ นายวันชาติ  สุทธิศักดิ์ 

 ๒๖๖๘ นายวันดี  บุตรศรี 

 ๒๖๖๙ นายวันเนาว  สอนจิตร 

 ๒๖๗๐ นายวัลลภ  ไชยไธสง 

 ๒๖๗๑ นายวัลลภ  เพ็งมวง 

 ๒๖๗๒ นายวัลลภ  วรนาม 

 ๒๖๗๓ นายวัลลภ  หมื่นฤทธิ์ 

 ๒๖๗๔ นายวาด  พายุพล 

 ๒๖๗๕ นายวาทิน  แกวไธสง 

 ๒๖๗๖ นายวานิช  การบรรจง 

 ๒๖๗๗ นายวานิช  จรรยา 

 ๒๖๗๘ นายวานิช  นนทคําจันทร 

 ๒๖๗๙ นายวานิช  บูรณเจริญ 

 ๒๖๘๐ นายวารี  สอนชา 

 ๒๖๘๑ นายวิกร  จันหอม 

 ๒๖๘๒ นายวิจักษณ  ทิพยอักษร 

 ๒๖๘๓ นายวิจารณ  สมจิตต 

 ๒๖๘๔ นายวิจารณ  อนุมณี 

 ๒๖๘๕ นายวิจิตร  คุณพูล 

 ๒๖๘๖ นายวิจิตร  ทวีนันท 

 ๒๖๘๗ นายวิจิตร  สรอยทองดี 

 ๒๖๘๘ นายวิจิตร  สุพรม 

 ๒๖๘๙ นายวิจิตร  แสงเปยม 

 ๒๖๙๐ นายวิจิตร  โฮกุล 

 ๒๖๙๑ นายวิชชา  เกียรติศิริ 

 ๒๖๙๒ นายวิชชา  เที่ยงจันทร 

 ๒๖๙๓ นายวิชชุกร  ดิเรกศิลป 

 ๒๖๙๔ นายวิชัช  ละเอียดออง 

 ๒๖๙๕ นายวิชัท  ขุนอินทร 

 ๒๖๙๖ นายวิชัย  กฤษกลาง 

 ๒๖๙๗ นายวิชัย  จิตรพิศาล 

 ๒๖๙๘ นายวิชัย  จุยนิ่ม 

 ๒๖๙๙ นายวิชัย  ชาญประโคน 

 ๒๗๐๐ วาที่รอยตรี วิชัย  เนตรมุข 

 ๒๗๐๑ นายวิชัย  บํารุงศรี 

 ๒๗๐๒ นายวิชัย  พรหมภักดี 

 ๒๗๐๓ นายวิชัย  พรหมรักษ 

 ๒๗๐๔ นายวิชัย  ไพยารมย 

 ๒๗๐๕ นายวิชัย  มาศศรี 

 ๒๗๐๖ นายวิชัย  ยอดปญญา 

 ๒๗๐๗ นายวิชัย  รัศมีดารา 

 ๒๗๐๘ นายวิชัย  วิสาระโภชน 

 ๒๗๐๙ นายวิชัย  ศรีจันทร 

 ๒๗๑๐ นายวิชัย  สนเอี่ยม 

 ๒๗๑๑ นายวิชัย  สารสุข 

 ๒๗๑๒ นายวิชัย  สุขขา 
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 ๒๗๑๓ นายวิชัย  แสนยศบุญเรือง 

 ๒๗๑๔ นายวิชัย  อยูปูน 

 ๒๗๑๕ นายวิชา  จิตชื่น 

 ๒๗๑๖ นายวิชาญ  การะเกตุ 

 ๒๗๑๗ นายวิชาญ  เก็บทรัพย 

 ๒๗๑๘ นายวิชาญ  ชนะบุตร 

 ๒๗๑๙ นายวิชาญ  ทองนุม 

 ๒๗๒๐ นายวิชาญ  ทาสะอาด 

 ๒๗๒๑ นายวิชาญ  นอยภารา 

 ๒๗๒๒ นายวิชาญ  นิยมกาล 

 ๒๗๒๓ นายวิชาญ  ผิวสําอาง 

 ๒๗๒๔ นายวิชาติ  ปาลีตา 

 ๒๗๒๕ นายวิชิต  ไชยสิริวนิช 

 ๒๗๒๖ นายวิชิต  เต็มนิล 

 ๒๗๒๗ นายวิชิต  เถรหมื่นไวย 

 ๒๗๒๘ นายวิชิต  ปานอยู 

 ๒๗๒๙ นายวิชิต  ศรีสมุทร 

 ๒๗๓๐ นายวิชิต  สิทธิแตสกุล 

 ๒๗๓๑ นายวิชิต  สีมะพริก 

 ๒๗๓๒ นายวิเชน  วองกิจ 

 ๒๗๓๓ นายวิเชษฐ  นวนแกว 

 ๒๗๓๔ นายวิเชียร  ไกรศรีวรรธนะ 

 ๒๗๓๕ นายวิเชียร  ขระณีย 

 ๒๗๓๖ นายวิเชียร  คงหาญ 

 ๒๗๓๗ นายวิเชียร  คเชนทรพรรค 

 ๒๗๓๘ นายวิเชียร  คําศรี 

 ๒๗๓๙ นายวิเชียร  ชาติผดุง 

 ๒๗๔๐ นายวิเชียร  ชุติมาสกุล 

 ๒๗๔๑ นายวิเชียร  ชูเกียรติ 

 ๒๗๔๒ นายวิเชียร  แดงสาย 

 ๒๗๔๓ นายวิเชียร  ติยานันท 

 ๒๗๔๔ นายวิเชียร  ทรงศรี 

 ๒๗๔๕ นายวิเชียร  นินเกษม 

 ๒๗๔๖ นายวิเชียร  นิยมวงษ 

 ๒๗๔๗ นายวิเชียร  บัวกลอย 

 ๒๗๔๘ นายวิเชียร  บัวศรีแกว 

 ๒๗๔๙ นายวิเชียร  บํารุงมา 

 ๒๗๕๐ นายวิเชียร  บุตรบุญชู 

 ๒๗๕๑ นายวิเชียร  ประกายสกุล 

 ๒๗๕๒ นายวิเชียร  ผลประเสริฐ 

 ๒๗๕๓ นายวิเชียร  ผุยมาตย 

 ๒๗๕๔ นายวิเชียร  พงษไพบูลย 

 ๒๗๕๕ นายวิเชียร  พลดี 

 ๒๗๕๖ นายวิเชียร  พลพวก 

 ๒๗๕๗ นายวิเชียร  พูลพงษ 

 ๒๗๕๘ นายวิเชียร  เพ็ชรไม 

 ๒๗๕๙ นายวิเชียร  โพธิ์สาชัย 

 ๒๗๖๐ นายวิเชียร  มาระวงค 

 ๒๗๖๑ นายวิเชียร  มุราชัย 

 ๒๗๖๒ นายวิเชียร  ล้ิมสมบูรณ 
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 ๒๗๖๓ นายวิเชียร  วณิชชาพัชร 

 ๒๗๖๔ นายวิเชียร  วัชรินทรรัตน 

 ๒๗๖๕ นายวิเชียร  เวลาดี 

 ๒๗๖๖ นายวิเชียร  ศรีพรมสุข 

 ๒๗๖๗ นายวิเชียร  ศิริคง 

 ๒๗๖๘ นายวิเชียร  สมบัติตรา 

 ๒๗๖๙ นายวิเชียร  สุวรรณศรี 

 ๒๗๗๐ นายวิเชียร  แสงภักดี 

 ๒๗๗๑ นายวิเชียร  หัตถา 

 ๒๗๗๒ นายวิเชียร  เหมลี 

 ๒๗๗๓ นายวิเชียร  เหลาเที่ยง 

 ๒๗๗๔ นายวิเชียร  อินทรศักดิ์ 

 ๒๗๗๕ นายวิญู  วิชาชัย 

 ๒๗๗๖ วาที่รอยตรี วิญู  สุธรรมฤทธิ์ 

 ๒๗๗๗ นายวิฑูณร  นัยยุติ 

 ๒๗๗๘ นายวิฑูรย  โคตรโยธา 

 ๒๗๗๙ นายวิฑูรย  บึงลี 

 ๒๗๘๐ นายวิฑูรย  พรมมิ 

 ๒๗๘๑ นายวิฑูรย  อบมา 

 ๒๗๘๒ นายวิทยา  ไชยถาวร 

 ๒๗๘๓ นายวิทยา  ญาติบํารุง 

 ๒๗๘๔ นายวิทยา  บุญดอนยาง 

 ๒๗๘๕ นายวิทยา  บุญศรีนุย 

 ๒๗๘๖ นายวิทยา  ประชากุล 

 ๒๗๘๗ นายวิทยา  พรมกลาง 

 ๒๗๘๘ นายวิทยา  เพงเล็งดี 

 ๒๗๘๙ นายวิทยา  มีสกุล 

 ๒๗๙๐ นายวิทยา  ศรีชมภู 

 ๒๗๙๑ นายวิทยา  สอนอาจ 

 ๒๗๙๒ นายวิทยา  สีหบุตร 

 ๒๗๙๓ นายวิทยา  สุดดี 

 ๒๗๙๔ นายวิทยา  สุภะเกษ 

 ๒๗๙๕ นายวิทยา  อินทโกษี 

 ๒๗๙๖ นายวิทวัส  นอยดา 

 ๒๗๙๗ นายวิทศักดิ์  ชัยสิทธิ์ 

 ๒๗๙๘ นายวิทูร  ยศกําธร 

 ๒๗๙๙ นายวิธวิทย  ทิพยนพคุณ 

 ๒๘๐๐ นายวิน  ประมุข 

 ๒๘๐๑ นายวินัย  กรานมูล 

 ๒๘๐๒ นายวินัย  กลขุนทด 

 ๒๘๐๓ นายวินัย  กันอวม 

 ๒๘๐๔ นายวินัย  กิ้มติ้น 

 ๒๘๐๕ นายวินัย  จันทรสวาง 

 ๒๘๐๖ นายวินัย  ฉลวยศรี 

 ๒๘๐๗ นายวินัย  ชายเพ็ชร 

 ๒๘๐๘ นายวินัย  ดอนโคตรจันทร 

 ๒๘๐๙ นายวินัย  ดาส่ัว 

 ๒๘๑๐ นายวินัย  บุญศรี 

 ๒๘๑๑ นายวินัย  พรรณรัตน 

 ๒๘๑๒ นายวินัย  พุมบุญทริก 
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 ๒๘๑๓ นายวินัย  รักพงษ 

 ๒๘๑๔ นายวินัย  รัตนมณี 

 ๒๘๑๕ นายวินัย  เรือนกอน 

 ๒๘๑๖ นายวินัย  วิริยะประทีป 

 ๒๘๑๗ นายวินัย  สอนกระโทก 

 ๒๘๑๘ นายวินัย  สุขพงษไทย 

 ๒๘๑๙ นายวินัย  หนูรัตน 

 ๒๘๒๐ นายวินัย  ออนสรอย 

 ๒๘๒๑ นายวินัย  อุทาน 

 ๒๘๒๒ นายวินิจ  ชานุชิต 

 ๒๘๒๓ นายวินิจ  ยศแกว 

 ๒๘๒๔ นายวิบูลย  คํามุข 

 ๒๘๒๕ นายวิบูลย  ชางอินทร 

 ๒๘๒๖ นายวิบูลย  เปรมผล 

 ๒๘๒๗ นายวิพากษ  ไชโย 

 ๒๘๒๘ นายวิมล  ดีประดิษฐ 

 ๒๘๒๙ นายวิมล  แปงติ๊บ 

 ๒๘๓๐ นายวิมล  ลําทุมลักษณ 

 ๒๘๓๑ นายวิมาลทอง  ยืนยง 

 ๒๘๓๒ นายวิระธรรม  มาตยภูธร 

 ๒๘๓๓ นายวิรักษ  ศรีตะแกะ 

 ๒๘๓๔ นายวิรัช  กล่ินพยอม 

 ๒๘๓๕ นายวิรัช  จันทรศักดิ์ 

 ๒๘๓๖ นายวิรัช  ฉันทิยานนท 

 ๒๘๓๗ นายวิรัช  ทองแกมแกว 

 ๒๘๓๘ นายวิรัช  พานซาย 

 ๒๘๓๙ นายวิรัช  มีเชาว 

 ๒๘๔๐ นายวิรัช  วิริยาภรณประภาส 

 ๒๘๔๑ นายวิรัช  สองสวาง 

 ๒๘๔๒ นายวิรัช  สุนันทวนิช 

 ๒๘๔๓ นายวิรัชร  ศรีโมรา 

 ๒๘๔๔ นายวิรัต  สอนทรัพย 

 ๒๘๔๕ นายวิรัตน  เกาะโพธิ์ 

 ๒๘๔๖ นายวิรัตน  เฉิดฉวีวรรณ 

 ๒๘๔๗ นายวิรัตน  พวงชอย 

 ๒๘๔๘ นายวิรัตน  พุทธทองศรี 

 ๒๘๔๙ นายวิรัตน  ยอดอวม 

 ๒๘๕๐ นายวิรัตน  รัตนพันธ 

 ๒๘๕๑ นายวิรัตน  รัตนะ 

 ๒๘๕๒ นายวิรัตน  สอนคําจันทร 

 ๒๘๕๓ นายวิรัตน  สุพล 

 ๒๘๕๔ นายวิรัตน  อรัญญิก 

 ๒๘๕๕ นายวิริยะ  นาชัยเวียง 

 ๒๘๕๖ นายวิโรจน  แกวสอน 

 ๒๘๕๗ นายวิโรจน  คูณดี 

 ๒๘๕๘ นายวิโรจน  ชูแกว 

 ๒๘๕๙ นายวิโรจน  เดชพละ 

 ๒๘๖๐ นายวิโรจน  ปลิกแสง 

 ๒๘๖๑ นายวิโรจน  พลขันธ 

 ๒๘๖๒ นายวิโรจน  มหาวรรณ 
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 ๒๘๖๓ นายวิโรจน  มังกร 

 ๒๘๖๔ นายวิโรจน  มาสังข 

 ๒๘๖๕ นายวิโรจน  รอดสงฆ 

 ๒๘๖๖ นายวิโรจน  รัตนชูศรี 

 ๒๘๖๗ นายวิโรจน  เรือนสวัสดิ์ 

 ๒๘๖๘ นายวิโรจน  วัฒนโสภา 

 ๒๘๖๙ นายวิโรจน  เวียงจันทร 

 ๒๘๗๐ นายวิโรจน  ศรีวิเศษ 

 ๒๘๗๑ นายวิโรจน  ศิริรัตน 

 ๒๘๗๒ นายวิโรจน  สวางบุญ 

 ๒๘๗๓ นายวิโรจน  สุขวงค 

 ๒๘๗๔ นายวิโรจน  แสงแกว 

 ๒๘๗๕ นายวิลาศ  โพธิชาเนตร 

 ๒๘๗๖ นายวิลาศ  สงให 

 ๒๘๗๗ นายวิลาศ  อินดี 

 ๒๘๗๘ นายวิลิศ  สกุลรัตน 

 ๒๘๗๙ นายวิไลศักดิ์  วรรณศรี 

 ๒๘๘๐ นายวิวรรธนชัย  พิลึก 

 ๒๘๘๑ นายวิวัฒน  ตนสกุลงาม 

 ๒๘๘๒ นายวิวัฒน  ทองภักดี 

 ๒๘๘๓ นายวิวัฒน  สุวรรณไตรย 

 ๒๘๘๔ นายวิวิศน  พรทิพยพานิช 

 ๒๘๘๕ นายวิศรุต  วินิจฉัยกุล 

 ๒๘๘๖ นายวิศัลย  สุทธิมาลา 

 ๒๘๘๗ นายวิศิษฎ  บุตรวิชา 

 ๒๘๘๘ นายวิศิษฐ  เสนธิริ 

 ๒๘๘๙ วาที่รอยตรี วิศิษฐ  พชรวโรทัย 

 ๒๘๙๐ วาที่รอยโท วิเศษ  แกวมีศรี 

 ๒๘๙๑ นายวิเศษ  พลอาจทัน 

 ๒๘๙๒ นายวิเศษ  สาลี 

 ๒๘๙๓ นายวิษณุ  คุรุธรรมานนท 

 ๒๘๙๔ นายวิษณุ  แสงรัศมี 

 ๒๘๙๕ นายวิษณุพร  เขียวลุน 

 ๒๘๙๖ นายวิษุวัต  ขอสวาง 

 ๒๘๙๗ นายวิสันต  ไชยพิมพ 

 ๒๘๙๘ นายวิสันต  ภูผา 

 ๒๘๙๙ นายวิสันต  อุนวงศ 

 ๒๙๐๐ นายวิสันติ์  ภิญโญ 

 ๒๙๐๑ นายวิสาร  บุญล่ี 

 ๒๙๐๒ นายวิสิทธิ์  คําพูล 

 ๒๙๐๓ นายวิสุทธิ์  คงกัลป 

 ๒๙๐๔ นายวิสุทธิ์  โตปติ 

 ๒๙๐๕ นายวิสุทธิ์  พลอยกลุม 

 ๒๙๐๖ วาที่รอยตรี วิสุทธิ์  พิสิษฐศักดิ์ 

 ๒๙๐๗ นายวิสุทธิ์  สุขรัตน 

 ๒๙๐๘ นายวิสูตร  ชลนิธี 

 ๒๙๐๙ นายวิสูตร  สุดมุข 

 ๒๙๑๐ นายวิหา  แจงสุข 

 ๒๙๑๑ นายวีรพงษ  คลายสอน 

 ๒๙๑๒ นายวีรพงษ  คุรุกิจกําจร 
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 ๒๙๑๓ นายวีรพงษ  บุญธรรม 

 ๒๙๑๔ นายวีรพจน  คํากุณา 

 ๒๙๑๕ นายวีรพล  มณีพงษ 

 ๒๙๑๖ นายวีรพันธ  หลังเศษ 

 ๒๙๑๗ นายวีรพันษ  พยาบาล 

 ๒๙๑๘ นายวีรภัทร  สงวนทรัพย 

 ๒๙๑๙ นายวีรยุทธ  ชางกลึง 

 ๒๙๒๐ นายวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ 

 ๒๙๒๑ นายวีรยุทธ  วันตะ 

 ๒๙๒๒ วาที่รอยตรี วีรวัฒน  หวางเพียร 

 ๒๙๒๓ นายวีรศักดิ์  เขตสมุทร 

 ๒๙๒๔ นายวีรศักดิ์  พวงสมบัติ 

 ๒๙๒๕ นายวีรศักดิ์  ศิริประทุม 

 ๒๙๒๖ นายวีระ  กองบุตร 

 ๒๙๒๗ นายวีระ  ขันธศรี 

 ๒๙๒๘ นายวีระ  ชอบนิทัศน 

 ๒๙๒๙ นายวีระ  ชาติชํานาญ 

 ๒๙๓๐ นายวีระ  ตาดทอง 

 ๒๙๓๑ นายวีระ  ถาวร 

 ๒๙๓๒ นายวีระ  ทองล่ิม 

 ๒๙๓๓ นายวีระ  ทับบุญ 

 ๒๙๓๔ นายวีระ  นิลวิเชียร 

 ๒๙๓๕ นายวีระ  พรมทองพันธ 

 ๒๙๓๖ นายวีระ  พลเศษ 

 ๒๙๓๗ นายวีระ  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๙๓๘ นายวีระ  เพ้ียนศรี 

 ๒๙๓๙ นายวีระ  ภีระเปง 

 ๒๙๔๐ นายวีระ  มาลี 

 ๒๙๔๑ นายวีระ  เรืองแสง 

 ๒๙๔๒ นายวีระ  ศิริรัตน 

 ๒๙๔๓ นายวีระ  สารมะโน 

 ๒๙๔๔ นายวีระ  สืบพงษ 

 ๒๙๔๕ นายวีระ  สุบัติคํา 

 ๒๙๔๖ นายวีระ  โอบออม 

 ๒๙๔๗ นายวีระกุล  สิทธิ 

 ๒๙๔๘ นายวีระชัย  จิตรโชติ 

 ๒๙๔๙ นายวีระชัย  แจงโม 

 ๒๙๕๐ นายวีระชัย  ไชยประคอง 

 ๒๙๕๑ นายวีระชัย  บุญกลาง 

 ๒๙๕๒ นายวีระชัย  พลโสภา 

 ๒๙๕๓ นายวีระชาติ  ดวงคํานอย 

 ๒๙๕๔ นายวีระเดช  เดชะคําภู 

 ๒๙๕๕ นายวีระเดช  รัตนธํารงค 

 ๒๙๕๖ นายวีระเทพ  จันทรสุวรรณ 

 ๒๙๕๗ นายวีระพงค  ประดิษฐ 

 ๒๙๕๘ นายวีระพงศ  วุฒิพงษ 

 ๒๙๕๙ นายวีระพงษ  ทรงประโคน 

 ๒๙๖๐ นายวีระพล  จันทบุตร 

 ๒๙๖๑ นายวีระพล  พรหมพล 

 ๒๙๖๒ นายวีระพัฒน  ศรีสุวรรณ 
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 ๒๙๖๓ นายวีระพันธ  ใจแปง 

 ๒๙๖๔ นายวีระพันธ  นาตรีชน 

 ๒๙๖๕ นายวีระพันธ  พ่ึงตาแสง 

 ๒๙๖๖ นายวีระยุธ  ชีวะเสรีชล 

 ๒๙๖๗ นายวีระวัช  ทองบู 

 ๒๙๖๘ นายวีระวัฒน  งอยผาลา 

 ๒๙๖๙ นายวีระวัฒน  ปญญาวชิรไพบูลย 

 ๒๙๗๐ นายวีระศักดิ์  ถาอินทร 

 ๒๙๗๑ นายวีระศักดิ์  ปาสลุง 

 ๒๙๗๒ นายวีระศักดิ์  ภูขันเงิน 

 ๒๙๗๓ นายวีระศักดิ์  วรรณโอภาส 

 ๒๙๗๔ นายวีระศักดิ์  สายสุวรรณ 

 ๒๙๗๕ นายวุฒนะ  ฉิมมาลา 

 ๒๙๗๖ นายวุฒิ  ดีใจงาม 

 ๒๙๗๗ นายวุฒิ  สอนคง 

 ๒๙๗๘ นายวุฒิชัย  คุมวงศ 

 ๒๙๗๙ นายวุฒิชัย  ผองใส 

 ๒๙๘๐ นายวุฒิชัย  มีพันธ 

 ๒๙๘๑ นายวุฒิชัย  วีระวัฒน 

 ๒๙๘๒ นายวุฒิชัย  หวังออมกลาง 

 ๒๙๘๓ นายวุฒิชัย  อินทโชติ 

 ๒๙๘๔ นายวุฒิเชษฐ  หมายชัย 

 ๒๙๘๕ นายวุฒินันท  กุลสุวรรณ 

 ๒๙๘๖ นายวุฒินันท  สิงหโพนทัน 

 ๒๙๘๗ นายวุฒิพงศ  วงศกวินวุฒิ 

 ๒๙๘๘ นายวุฒิพงษ  จันทรโพธิ์ 

 ๒๙๘๙ นายวุฒิพงษ  ถันทอง 

 ๒๙๙๐ นายวุฒิพงษ  พงศอุดม 

 ๒๙๙๑ วาที่รอยโท วุฒิพร  วิทยาพันธประชา 

 ๒๙๙๒ นายวุฒิภัทร  จูมโสดา 

 ๒๙๙๓ นายวุฒิศักดิ์  กําไรรวย 

 ๒๙๙๔ นายเวชกูล  เยาวรุตม 

 ๒๙๙๕ นายเวชสุวรรณ  วรเชษฐ 

 ๒๙๙๖ นายเวทิน  ไกรสูรย 

 ๒๙๙๗ นายเวียงชัย  สิริบริรักษ 

 ๒๙๙๘ นายไวกูณฐ  ตางประเทศ 

 ๒๙๙๙ นายไวพจน  จิตมณี 

 ๓๐๐๐ นายไวยากรณ  ยะนะโชติ 

 ๓๐๐๑ นายศตภิษัช  ไกรษี 

 ๓๐๐๒ นายศรชัย  ธาราเวชรักษ 

 ๓๐๐๓ นายศรเพ็ชร  วงศเพ็ง 

 ๓๐๐๔ นายศรศักดิ์  สีนา 

 ๓๐๐๕ นายศรัณย  ชูเวช 

 ๓๐๐๖ นายศรัณยู  กะโห 

 ๓๐๐๗ นายศรันย  วรรณรัตน 

 ๓๐๐๘ นายศรายุธ  จรรยาจารุวงศ 

 ๓๐๐๙ นายศราวุฒิ  สิทธิราช 

 ๓๐๑๐ นายศราวุธ  ดีชัย 

 ๓๐๑๑ นายศราวุธ  ภักดีโชติ 

 ๓๐๑๒ นายศรี  แสงศรีจันทร 
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 ๓๐๑๓ นายศรีทน  นนทะแสง 

 ๓๐๑๔ นายศรีเทพ  วาดโคกสูง 

 ๓๐๑๕ นายศรีเนียร  พันธุคําวัง 

 ๓๐๑๖ นายศรีพจน  เชียงวงค 

 ๓๐๑๗ นายศรีเมือง  อางลี 

 ๓๐๑๘ นายศรีรัก  มากภิรมย 

 ๓๐๑๙ นายศรีศักดิ์  ศูนยโศรก 

 ๓๐๒๐ นายศรีสุนทร  สงเสริม 

 ๓๐๒๑ นายศศิธร  สาลี 

 ๓๐๒๒ นายศักดา  มอญใต 

 ๓๐๒๓ นายศักดา  มุขขันธ 

 ๓๐๒๔ นายศักดา  วาสุกรี 

 ๓๐๒๕ นายศักดา  ศรีผาโคตร 

 ๓๐๒๖ นายศักดา  ศักดิ์ศรี 

 ๓๐๒๗ นายศักดา  สวัสดิ์สละ 

 ๓๐๒๘ นายศักดา  สินมา 

 ๓๐๒๙ นายศักดาวุฒิ  พิมพะปะตัง 

 ๓๐๓๐ นายศักดิ์  ไชยบาง 

 ๓๐๓๑ นายศักดิ์  โนศรี 

 ๓๐๓๒ นายศักดิ์ชัย  ชัยวิรัตน 

 ๓๐๓๓ นายศักดิ์ชัย  ช้ําเกตุ 

 ๓๐๓๔ นายศักดิ์ชัย  ทรงบัวผัน 

 ๓๐๓๕ นายศักดิ์ชัย  ทุงโพธิแดง 

 ๓๐๓๖ นายศักดิ์ชัย  พิมนิสัย 

 ๓๐๓๗ นายศักดิ์ชัย  ศรีบุญเรือง 

 ๓๐๓๘ นายศักดิ์ชัย  หัศภาดล 

 ๓๐๓๙ นายศักดิ์ชัย  อาแพงพันธ 

 ๓๐๔๐ นายศักดิ์ชาย  ตันเฉลิม 

 ๓๐๔๑ จาสิบโท ศักดิ์ดนัย  พฤกษเจริญ 

 ๓๐๔๒ นายศักดิ์นคร  สีหอแกว 

 ๓๐๔๓ นายศักดินันต  ทัพชา 

 ๓๐๔๔ นายศักดิ์ผจญ  เริงใจ 

 ๓๐๔๕ นายศักดิ์ศรี  ลอยบัณฑิตย 

 ๓๐๔๖ นายศักดิ์สถิตย  กมลบูรณ 

 ๓๐๔๗ นายศักดิ์สิทธิ์  ภูพลผัน 

 ๓๐๔๘ นายศักดิ์สิทธิ์  สาพิมพา 

 ๓๐๔๙ นายศักสินธ  ตันเกียรติพงัน 

 ๓๐๕๐ นายศัจกร  ไชยจําเริญ 

 ๓๐๕๑ นายศาล  เรืองฤทธิ์ 

 ๓๐๕๒ นายศาสตรา  วงศจุมปู 

 ๓๐๕๓ นายศิริชัย  หัศจรรย 

 ๓๐๕๔ นายศิรินทร  ธนบริบูรณพงศ 

 ๓๐๕๕ นายศิริพงศ  ทีฆะ 

 ๓๐๕๖ นายศิริพงศ  ยะยาเปา 

 ๓๐๕๗ นายศิริพงษ  ชมภูคํา 

 ๓๐๕๘ นายศิริพงษ  โนอินทร 

 ๓๐๕๙ นายศิริพงษ  ศรีโรจน 

 ๓๐๖๐ นายศิริวัฒน  ศิริวรรณ 

 ๓๐๖๑ นายศิริศักดิ์  คําดวง 

 ๓๐๖๒ นายศิริศักดิ์  โคตรแสวง 
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 ๓๐๖๓ นายศิริศักดิ์  เชยชัยภูมิ 

 ๓๐๖๔ นายศิริศักดิ์  วรวัฒนธรรม 

 ๓๐๖๕ นายศิริศักดิ์  หาดทวายกาญจน 

 ๓๐๖๖ นายศิลป  ประกิ่ง 

 ๓๐๖๗ นายศิลปวิทย  ธานีรัตน 

 ๓๐๖๘ นายศิลา  รินศิริ 

 ๓๐๖๙ นายศิวะ  ทาทราย 

 ๓๐๗๐ นายศิวะชัย  พรหมจันทร 

 ๓๐๗๑ นายศุกล  เทพหยด 

 ๓๐๗๒ นายศุภกฤต  ปยะสุข 

 ๓๐๗๓ นายศุภกาญจน  เลิศแลว 

 ๓๐๗๔ นายศุภกิจ  สิงหพงษ 

 ๓๐๗๕ นายศุภกิตติ์  จงจัดกลาง 

 ๓๐๗๖ นายศุภชัย  ขรรวาระนาท 

 ๓๐๗๗ นายศุภชัย  คงมนต 

 ๓๐๗๘ นายศุภชัย  ชนะดี 

 ๓๐๗๙ นายศุภชัย  ชาวนา 

 ๓๐๘๐ นายศุภชัย  ตั๋นจ๋ี 

 ๓๐๘๑ นายศุภชัย  เทพวิญญากิจ 

 ๓๐๘๒ นายศุภชัย  ปญญา 

 ๓๐๘๓ นายศุภชัย  สําเริง 

 ๓๐๘๔ นายศุภชัย  โสบุญ 

 ๓๐๘๕ นายศุภชาติ  เกษมจิต 

 ๓๐๘๖ นายศุภชาติ  ดีแกง 

 ๓๐๘๗ นายศุภดิษฐ  บุญเรือง 

 ๓๐๘๘ นายศุภนนท  พรหมบุตร 

 ๓๐๘๙ นายศุภลักษณ  พรรณโรจน 

 ๓๐๙๐ นายศุภวัช  จําฟู 

 ๓๐๙๑ นายศุภวัฒน  ดีสงคราม 

 ๓๐๙๒ นายศุภวัฒน  บํารุงสวัสดิ์ 

 ๓๐๙๓ นายเศรษฐวัชร  มัชปาโต 

 ๓๐๙๔ นายสกนธ  สระแกว 

 ๓๐๙๕ นายสกรินทร  สนธิวงศรัตน 

 ๓๐๙๖ นายสกล  โตสุวรรณ 

 ๓๐๙๗ นายสกล  มั่นสกุล 

 ๓๐๙๘ นายสกล  สุทธิจิระพันธ 

 ๓๐๙๙ นายสกลภัทร  เขียวฉ่ํา 

 ๓๑๐๐ นายสกุณา  ศรีสุข 

 ๓๑๐๑ นายสกุล  เสนา 

 ๓๑๐๒ นายสกุลจักร  ภววิจารณ 

 ๓๑๐๓ วาที่รอยโท สกุลศักดิ์  กุลวงษ 

 ๓๑๐๔ นายสงกรานต  คงพริ้ว 

 ๓๑๐๕ นายสงกรานต  อือตระกูล 

 ๓๑๐๖ นายสงคราม  ยอดพงษา 

 ๓๑๐๗ นายสงคราม  รัตนวรรณี 

 ๓๑๐๘ นายสงวน  ทาวนอย 

 ๓๑๐๙ วาที่พันตรี สงวน  นนทธีระโชติ 

 ๓๑๑๐ นายสงวน  มูลนิธิธรรม 

 ๓๑๑๑ นายสงวน  ศาลางาม 

 ๓๑๑๒ นายสงวน  หีบแกว 
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 ๓๑๑๓ นายสงวนศักดิ์  บุบผาชื่น 

 ๓๑๑๔ นายสงวนศักดิ์  ราชแผว 

 ๓๑๑๕ นายสงศักดิ์  เทพดวงแกว 

 ๓๑๑๖ นายสงเสริม  มีพรอม 

 ๓๑๑๗ นายสงัด  กอนสมบัติ 

 ๓๑๑๘ นายสงัด  ดุษฎีวิทิต 

 ๓๑๑๙ นายสงัด  พ่ึงประสิทธิ์ 

 ๓๑๒๐ นายสงัด  ไลกระโทก 

 ๓๑๒๑ นายสงัด  ออมสิน 

 ๓๑๒๒ นายสงา  ขาวมะลิ 

 ๓๑๒๓ นายสงา  บุญสุข 

 ๓๑๒๔ นายสงา  ผุดผา 

 ๓๑๒๕ นายสงา  พิรามวิทวัส 

 ๓๑๒๖ นายสงา  พูลพรหม 

 ๓๑๒๗ นายสงา  โพธิ์กลีบ 

 ๓๑๒๘ นายสงา  มีเทพ 

 ๓๑๒๙ นายสดใส  ภูเนตร 

 ๓๑๓๐ นายสถาพร  เจกะพงษ 

 ๓๑๓๑ นายสถาพร  ชูศรีทอง 

 ๓๑๓๒ นายสถาพร  เพ็ญสุริยะ 

 ๓๑๓๓ นายสถิต  อุดเมืองเพีย 

 ๓๑๓๔ นายสถิตย  จันทรนอย 

 ๓๑๓๕ นายสถิตย  จุลเถียร 

 ๓๑๓๖ นายสถิตย  ดีสีใส 

 ๓๑๓๗ นายสถิตย  บรรลือหาญ 

 ๓๑๓๘ นายสถิตย  ปนวงศ 

 ๓๑๓๙ นายสถิตย  ปติรัตน 

 ๓๑๔๐ นายสถิตย  รอบจังหวัด 

 ๓๑๔๑ นายสถิตย  รัตนบุรี 

 ๓๑๔๒ นายสถิตย  วันเท่ียง 

 ๓๑๔๓ นายสถิตย  สมมิตร 

 ๓๑๔๔ นายสธร  พรมชู 

 ๓๑๔๕ นายสนธยา  ชลชลา 

 ๓๑๔๖ นายสนธยา  พันชะโก 

 ๓๑๔๗ นายสนธยา  เพ็งนิล 

 ๓๑๔๘ นายสนธิ  วิริยะกุล 

 ๓๑๔๙ นายสนม  มาระวัง 

 ๓๑๕๐ นายสนอง  คําคม 

 ๓๑๕๑ นายสนอง  ชาวกะมุด 

 ๓๑๕๒ นายสนอง  เปรมสมบัติ 

 ๓๑๕๓ นายสนอง  สดไสย 

 ๓๑๕๔ นายสนอง  สังขสุวรรณ 

 ๓๑๕๕ นายสนั่น  ไชยบุตร 

 ๓๑๕๖ นายสนั่น  เทิ้มแพงพันธุ 

 ๓๑๕๗ นายสนั่น  นพตลุง 

 ๓๑๕๘ นายสนั่น  บุญเรือง 

 ๓๑๕๙ นายสนั่น  แพงสาย 

 ๓๑๖๐ นายสนั่น  ยุรมาส 

 ๓๑๖๑ นายสนั่น  เล็กผลา 

 ๓๑๖๒ นายสนั่น  โสพันธ 
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 ๓๑๖๓ นายสนั่น  หันทยุง 

 ๓๑๖๔ นายสนิท  กลาหาญ 

 ๓๑๖๕ นายสนิท  คําสิน 

 ๓๑๖๖ นายสนิท  ดวงชู 

 ๓๑๖๗ นายสนิท  พลคอ 

 ๓๑๖๘ นายสนิท  รังมาตย 

 ๓๑๖๙ นายสนิท  สายปนตา 

 ๓๑๗๐ นายสนิท  สิทธิเสรีสุวรรณ 

 ๓๑๗๑ นายสภูษณพงศ  เครื่องกลาง 

 ๓๑๗๒ นายสม  คงกระพันธ 

 ๓๑๗๓ นายสมกิจ  บุญผอง 

 ๓๑๗๔ นายสมกิจ  อาแว 

 ๓๑๗๕ นายสมเกตุ  ศรีพลัง 

 ๓๑๗๖ นายสมเกียรติ  กันไชยา 

 ๓๑๗๗ นายสมเกียรติ  จันทรดอนแดง 

 ๓๑๗๘ นายสมเกียรติ  บูรภักดิ์ 

 ๓๑๗๙ นายสมเกียรติ  ปงจันตา 

 ๓๑๘๐ นายสมเกียรติ  พุทธสอน 

 ๓๑๘๑ นายสมเกียรติ  ยาโพนทัน 

 ๓๑๘๒ นายสมเกียรติ  รัตนบุษยาพร 

 ๓๑๘๓ นายสมเกียรติ  รูธรรม 

 ๓๑๘๔ นายสมเกียรติ  วงคสวัสดิ์ 

 ๓๑๘๕ นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์ 

 ๓๑๘๖ นายสมเกียรติ  หลาจันทึก 

 ๓๑๘๗ นายสมเกียรติ  อิฐงาม 

 ๓๑๘๘ นายสมเกียรติ  อิฐรัตน 

 ๓๑๘๙ นายสมเกียรติ  อินทรณรงค 

 ๓๑๙๐ นายสมควร  จันทพิมพ 

 ๓๑๙๑ นายสมควร  จันทรเพ็ชร 

 ๓๑๙๒ นายสมควร  จันทรวงษ 

 ๓๑๙๓ นายสมควร  ดิษฐสุวรรณ 

 ๓๑๙๔ นายสมควร  นาควิสุทธิ์ 

 ๓๑๙๕ นายสมควร  ระยับศรี 

 ๓๑๙๖ นายสมควร  ศรีชมภู 

 ๓๑๙๗ นายสมควร  ศรีภักดี 

 ๓๑๙๘ นายสมควร  สุสุข 

 ๓๑๙๙ นายสมคิด  กลับดี 

 ๓๒๐๐ นายสมคิด  คํามาสาร 

 ๓๒๐๑ นายสมคิด  ดอนมอญ 

 ๓๒๐๒ นายสมคิด  พรหมฉิม 

 ๓๒๐๓ นายสมคิด  พินิจ 

 ๓๒๐๔ นายสมคิด  โพธิ์จุมพล 

 ๓๒๐๕ นายสมคิด  มะลิซอน 

 ๓๒๐๖ นายสมคิด  มีทรัพยทอง 

 ๓๒๐๗ นายสมคิด  โมราราย 

 ๓๒๐๘ นายสมคิด  รัตนเพ็ญ 

 ๓๒๐๙ นายสมคิด  วังทะพันธ 

 ๓๒๑๐ นายสมคิด  สมพงษ 

 ๓๒๑๑ นายสมคิด  สุขคํา 

 ๓๒๑๒ นายสมจันทร  พรบุญ 
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 ๓๒๑๓ นายสมจิต  การเพียร 

 ๓๒๑๔ นายสมจิต  ชวยบุญ 

 ๓๒๑๕ นายสมจิต  บุญชุม 

 ๓๒๑๖ นายสมจิต  มีลุน 

 ๓๒๑๗ นายสมจิต  ราชิวงค 

 ๓๒๑๘ นายสมจิต  เรียบรอย 

 ๓๒๑๙ นายสมจิต  หาญรบ 

 ๓๒๒๐ นายสมจิต  หาทอง 

 ๓๒๒๑ นายสมจิตร  มูลพรอม 

 ๓๒๒๒ นายสมจิตร  ใจมณี 

 ๓๒๒๓ นายสมจิตร  ไตรธรรม 

 ๓๒๒๔ นายสมจิตร  บุญกลาง 

 ๓๒๒๕ นายสมจิตร  แสนคํา 

 ๓๒๒๖ นายสมเจต  พูลมา 

 ๓๒๒๗ นายสมเจตน  พงษวิสุวรรณ 

 ๓๒๒๘ นายสมเจตน  สาลีติด 

 ๓๒๒๙ นายสมใจ  ภูศรีนวล 

 ๓๒๓๐ นายสมชวน  รายระยับ 

 ๓๒๓๑ นายสมชัย  กองอินทร 

 ๓๒๓๒ นายสมชัย  กาญจนีย 

 ๓๒๓๓ นายสมชัย  เกษละคร 

 ๓๒๓๔ นายสมชัย  ขจรเจริญกุล 

 ๓๒๓๕ นายสมชัย  งามสาย 

 ๓๒๓๖ นายสมชัย  จินดาอินทร 

 ๓๒๓๗ นายสมชัย  ชวยทอง 

 ๓๒๓๘ นายสมชัย  ชวลิตธาดา 

 ๓๒๓๙ นายสมชัย  ทองปลิว 

 ๓๒๔๐ นายสมชัย  นามสวาง 

 ๓๒๔๑ นายสมชัย  ประจง 

 ๓๒๔๒ นายสมชัย  ประจักษสูตร 

 ๓๒๔๓ นายสมชัย  เพ็ชรรักษ 

 ๓๒๔๔ นายสมชัย  ศรีวงศ 

 ๓๒๔๕ นายสมชัย  เสร็จกิจ 

 ๓๒๔๖ นายสมชาติ  จูจันทร 

 ๓๒๔๗ นายสมชาติ  ทองแปน 

 ๓๒๔๘ นายสมชาติ  สุขใส 

 ๓๒๔๙ นายสมชาย  เกิดเสวียด 

 ๓๒๕๐ นายสมชาย  คําตุย 

 ๓๒๕๑ นายสมชาย  จันทรตะคุ 

 ๓๒๕๒ นายสมชาย  จันทรมณี 

 ๓๒๕๓ นายสมชาย  จันใหญ 

 ๓๒๕๔ นายสมชาย  จิตใหญ 

 ๓๒๕๕ นายสมชาย  ชวยชูหนู 

 ๓๒๕๖ นายสมชาย  เชิดโฉม 

 ๓๒๕๗ นายสมชาย  ไชยเขียว 

 ๓๒๕๘ นายสมชาย  ทวีทรัพย 

 ๓๒๕๙ นายสมชาย  ทับไกร 

 ๓๒๖๐ นายสมชาย  ทับทวี 

 ๓๒๖๑ นายสมชาย  ไทยประสงค 

 ๓๒๖๒ นายสมชาย  ธูปเงิน 
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 ๓๒๖๓ นายสมชาย  นุเวศวงษกมล 

 ๓๒๖๔ นายสมชาย  บริบูรณบันเทิง 

 ๓๒๖๕ นายสมชาย  บุญชอบ 

 ๓๒๖๖ นายสมชาย  ปนทอง 

 ๓๒๖๗ นายสมชาย  พงษภมร 

 ๓๒๖๘ นายสมชาย  พ่ึงอิ่ม 

 ๓๒๖๙ นายสมชาย  พุทธโกสัย 

 ๓๒๗๐ นายสมชาย  โพธิ์แกว 

 ๓๒๗๑ นายสมชาย  ไพรวัลย 

 ๓๒๗๒ นายสมชาย  มียินดี 

 ๓๒๗๓ นายสมชาย  ยอดเพชร 

 ๓๒๗๔ นายสมชาย  รวมชาติสกุล 

 ๓๒๗๕ นายสมชาย  รัตนอาร ี

 ๓๒๗๖ นายสมชาย  ลอมวงศ 

 ๓๒๗๗ นายสมชาย  เลาหประเสริฐ 

 ๓๒๗๘ นายสมชาย  วีระวรรณ 

 ๓๒๗๙ นายสมชาย  ศรีสรวล 

 ๓๒๘๐ นายสมชาย  สัพโส 

 ๓๒๘๑ นายสมชาย  สารเถื่อนแกว 

 ๓๒๘๒ นายสมชาย  สิงหทอง 

 ๓๒๘๓ นายสมชาย  สุดเลิศ 

 ๓๒๘๔ นายสมชาย  สุเรรัมย 

 ๓๒๘๕ นายสมชาย  หอมหวล 

 ๓๒๘๖ นายสมชาย  อังกุละศรี 

 ๓๒๘๗ นายสมโชค  ยินดีสุข 

 ๓๒๘๘ นายสมไชย  สถิตไชยนนท 

 ๓๒๘๙ นายสมดี  ปองศรี 

 ๓๒๙๐ นายสมดี  พละสาร 

 ๓๒๙๑ นายสมดุลย  ดีรัมย 

 ๓๒๙๒ นายสมเด็จ  อิธิตา 

 ๓๒๙๓ นายสมเดช  ดีทรัพย 

 ๓๒๙๔ นายสมเดช  บุญพรมมา 

 ๓๒๙๕ นายสมเดช  เพงผล 

 ๓๒๙๖ นายสมเดช  มุสิกชาติ 

 ๓๒๙๗ นายสมเดช  วุฒิไตรรัตน 

 ๓๒๙๘ นายสมเดช  สุภาคีรีวัลย 

 ๓๒๙๙ นายสมเดช  อินทนิล 

 ๓๓๐๐ นายสมทรง  จิตติละอองวงศ 

 ๓๓๐๑ นายสมทรง  นิสสัยดี 

 ๓๓๐๒ นายสมทรง  ปจจวงษ 

 ๓๓๐๓ นายสมทรง  ฝงชลจิตร 

 ๓๓๐๔ นายสมนาถ  นาคเกี้ยว 

 ๓๓๐๕ จาสิบเอก สมนึก  กลาหาญ 

 ๓๓๐๖ นายสมนึก  คฤคราช 

 ๓๓๐๗ นายสมนึก  คําแกว 

 ๓๓๐๘ นายสมนึก  จันทรพุฒ 

 ๓๓๐๙ นายสมนึก  ชมภูพ้ืน 

 ๓๓๑๐ นายสมนึก  ทศพร 

 ๓๓๑๑ นายสมนึก  บุญทั่ง 

 ๓๓๑๒ นายสมนึก  ผิวผอง 
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 ๓๓๑๓ นายสมนึก  พันธุวงศ 

 ๓๓๑๔ นายสมนึก  ยอดขํา 

 ๓๓๑๕ นายสมนึก  ริยะกาศ 

 ๓๓๑๖ นายสมนึก  วายโสกา 

 ๓๓๑๗ นายสมนึก  ศรีไพฑูรย 

 ๓๓๑๘ นายสมนึก  สกุลเพ็ชร 

 ๓๓๑๙ นายสมนึก  อนเพ็ชร 

 ๓๓๒๐ นายสมนึก  ออนจีระ 

 ๓๓๒๑ นายสมนึก  อ่ําพันธ 

 ๓๓๒๒ นายสมนึก  อุดมทรัพย 

 ๓๓๒๓ นายสมนึก  เอี่ยมใส 

 ๓๓๒๔ นายสมเนตร  กาญจนศุภางค 

 ๓๓๒๕ นายสมบัติ  กาบแกว 

 ๓๓๒๖ นายสมบัติ  แกนแกว 

 ๓๓๒๗ นายสมบัติ  จงวรรธนะศิลป 

 ๓๓๒๘ นายสมบัติ  จักรสมศักดิ์ 

 ๓๓๒๙ นายสมบัติ  จันทรมีชัย 

 ๓๓๓๐ นายสมบัติ  ชอบธรรม 

 ๓๓๓๑ นายสมบัติ  บุตรภักดี 

 ๓๓๓๒ นายสมบัติ  พุฒทอง 

 ๓๓๓๓ นายสมบัติ  พูลกสิ 

 ๓๓๓๔ นายสมบัติ  เพ็ชรรอด 

 ๓๓๓๕ นายสมบัติ  รัตนคร 

 ๓๓๓๖ นายสมบัติ  โลหทอง 

 ๓๓๓๗ นายสมบัติ  สะเกศ 

 ๓๓๓๘ นายสมบัติ  สุขสบาย 

 ๓๓๓๙ นายสมบัติ  เสริมศิลป 

 ๓๓๔๐ นายสมบัติ  หลีเจริญ 

 ๓๓๔๑ นายสมบิลธนศักดิ์  ธนบริสุทธิ์ 

 ๓๓๔๒ นายสมบุญ  พลอยนิล 

 ๓๓๔๓ นายสมบูรณ  กลีบโกมุท 

 ๓๓๔๔ นายสมบูรณ  เกียรติบัณฑิต 

 ๓๓๔๕ นายสมบูรณ  ขุนไพชิต 

 ๓๓๔๖ นายสมบูรณ  จบมะรุม 

 ๓๓๔๗ นายสมบูรณ  จันทรละมอม 

 ๓๓๔๘ นายสมบูรณ  เจริญทรัพย 

 ๓๓๔๙ นายสมบูรณ  เติมแกว 

 ๓๓๕๐ นายสมบูรณ  โตะบุรินทร 

 ๓๓๕๑ จาสิบเอก สมบูรณ  ถนอมพลกรัง 

 ๓๓๕๒ นายสมบูรณ  ทองมณี 

 ๓๓๕๓ นายสมบูรณ  บัวจํารัส 

 ๓๓๕๔ นายสมบูรณ  ฟองนวล 

 ๓๓๕๕ นายสมบูรณ  มีโพธิ์ 

 ๓๓๕๖ นายสมบูรณ  ย่ิงบุญ 

 ๓๓๕๗ นายสมบูรณ  เศษจันทร 

 ๓๓๕๘ นายสมบูรณ  เสาวคนธ 

 ๓๓๕๙ นายสมบูรณ  อุตรา 

 ๓๓๖๐ นายสมบูรย  มังสา 

 ๓๓๖๑ วาที่รอยตรี สมประสงค  วงษอุบล 

 ๓๓๖๒ นายสมปราชญ  เหล็กกลา 
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 ๓๓๖๓ นายสมปอง  เกษประสิทธิ์ 

 ๓๓๖๔ นายสมปอง  ขาวสมบูรณ 

 ๓๓๖๕ นายสมปอง  คําสงค 

 ๓๓๖๖ นายสมปอง  พิริยนนทกุล 

 ๓๓๖๗ นายสมปอง  โพธิบัณฑิต 

 ๓๓๖๘ นายสมปอง  ระจิตร 

 ๓๓๖๙ นายสมปอง  ศรีทอง 

 ๓๓๗๐ นายสมปอง  อนุศิริ 

 ๓๓๗๑ นายสมเปล่ียน  ชัยดี 

 ๓๓๗๒ นายสมพงค  จินา 

 ๓๓๗๓ นายสมพงค  เพ็งดี 

 ๓๓๗๔ นายสมพงศ  นารีบุตร 

 ๓๓๗๕ นายสมพงศ  บุญชรัตน 

 ๓๓๗๖ นายสมพงษ  เจือกโวน 

 ๓๓๗๗ นายสมพงษ  แจมแสง 

 ๓๓๗๘ นายสมพงษ  ดอนสถิตย 

 ๓๓๗๙ นายสมพงษ  ตรีกมล 

 ๓๓๘๐ นายสมพงษ  ตั้งประยูรเลิศ 

 ๓๓๘๑ นายสมพงษ  ทองมา 

 ๓๓๘๒ นายสมพงษ  ทับทิมหิน 

 ๓๓๘๓ นายสมพงษ  นรพงษ 

 ๓๓๘๔ นายสมพงษ  เนียมถนอม 

 ๓๓๘๕ นายสมพงษ  ปรากฎกลา 

 ๓๓๘๖ นายสมพงษ  เปรี่ยมรัตนชัย 

 ๓๓๘๗ นายสมพงษ  พรมใจ 

 ๓๓๘๘ นายสมพงษ  รักษาศิลป 

 ๓๓๘๙ นายสมพงษ  วงศอาจ 

 ๓๓๙๐ นายสมพงษ  สุริยะ 

 ๓๓๙๑ นายสมพงษ  สูหญานาง 

 ๓๓๙๒ นายสมพงษ  โสภิณ 

 ๓๓๙๓ นายสมพงษ  โสวิชัย 

 ๓๓๙๔ นายสมพร  กาญจนพันธุ 

 ๓๓๙๕ นายสมพร  กุลทอง 

 ๓๓๙๖ นายสมพร  แกวเสถียร 

 ๓๓๙๗ นายสมพร  จันแทน 

 ๓๓๙๘ นายสมพร  จํานงค 

 ๓๓๙๙ นายสมพร  เจริญกุล 

 ๓๔๐๐ นายสมพร  แดงสวัสดิ์ 

 ๓๔๐๑ นายสมพร  ทองศรีจันทร 

 ๓๔๐๒ นายสมพร  ทีหอคํา 

 ๓๔๐๓ นายสมพร  นาคพิทักษ 

 ๓๔๐๔ นายสมพร  โปะเงิน 

 ๓๔๐๕ นายสมพร  แพรมวน 

 ๓๔๐๖ นายสมพร  มั่งมี 

 ๓๔๐๗ นายสมพร  วันศุกร 

 ๓๔๐๘ นายสมพร  ศรีวรรณ 

 ๓๔๐๙ นายสมพร  หมันสิงห 

 ๓๔๑๐ นายสมพร  หาญนอก 

 ๓๔๑๑ นายสมพร  อาษา 

 ๓๔๑๒ นายสมพล  จีระเจริญพงษ 
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 ๓๔๑๓ นายสมพล  ทองตัน 

 ๓๔๑๔ นายสมพล  เพ็งงาน 

 ๓๔๑๕ นายสมพล  วิ่งเร็ว 

 ๓๔๑๖ นายสมแพน  จําปาหวาย 

 ๓๔๑๗ นายสมโพช  พรหมพันธ 

 ๓๔๑๘ นายสมภาษ  จิตตารมย 

 ๓๔๑๙ วาที่พันตรี สมภูมิ  รวิวรรณ 

 ๓๔๒๐ นายสมภูมิ  สิงหโตหิน 

 ๓๔๒๑ นายสมโภชน  จันทรศิริ 

 ๓๔๒๒ นายสมโภชน  เพิงมาก 

 ๓๔๒๓ นายสมโภชน  อนันตโรจน 

 ๓๔๒๔ นายสมมาตร  เกาะน้ําใส 

 ๓๔๒๕ นายสมมาส  ใจซื่อดี 

 ๓๔๒๖ นายสมมิตร  มุงงาม 

 ๓๔๒๗ นายสมมิตร  รักเวช 

 ๓๔๒๘ นายสมยศ  กระจางแจง 

 ๓๔๒๙ นายสมยศ  กาญจนะ 

 ๓๔๓๐ นายสมยศ  ช่ืนอารมณ 

 ๓๔๓๑ นายสมยศ  ทองคงใหม 

 ๓๔๓๒ นายสมยศ  ทองเต็ม 

 ๓๔๓๓ นายสมยศ  ทาอามาตย 

 ๓๔๓๔ นายสมยศ  พรหมพล 

 ๓๔๓๕ นายสมยศ  ภูเทศ 

 ๓๔๓๖ นายสมยศ  เวชชิรารัตน 

 ๓๔๓๗ นายสมยศ  ศรีกงพาน 

 ๓๔๓๘ นายสมยศ  สังสอาด 

 ๓๔๓๙ นายสมยศ  สุขพัฒนธี 

 ๓๔๔๐ นายสมยศ  แสงอรุณ 

 ๓๔๔๑ นายสมยศ  เหมนวล 

 ๓๔๔๒ นายสมร  กําเนิด 

 ๓๔๔๓ นายสมร  นามคุณ 

 ๓๔๔๔ นายสมร  บุญมา 

 ๓๔๔๕ นายสมรัฐ  แยงจันทร 

 ๓๔๔๖ นายสมวา  เพียศักดิ์ 

 ๓๔๔๗ นายสมศรี  งามดี 

 ๓๔๔๘ นายสมศรี  จันทรออน 

 ๓๔๔๙ นายสมศรี  สิทธิชัย 

 ๓๔๕๐ นายสมศักดิ์  กระตายทอง 

 ๓๔๕๑ นายสมศักดิ์  การประกอบ 

 ๓๔๕๒ นายสมศักดิ์  กาวิตา 

 ๓๔๕๓ นายสมศักดิ์  กิจชนะไพบูลย 

 ๓๔๕๔ นายสมศักดิ์  เข็มประสิทธิ์ 

 ๓๔๕๕ นายสมศักดิ์  คงสมนวน 

 ๓๔๕๖ นายสมศักดิ์  งูนิ่ม 

 ๓๔๕๗ นายสมศักดิ์  จักสาร 

 ๓๔๕๘ นายสมศักดิ์  จันทรแดง 

 ๓๔๕๙ นายสมศักดิ์  จําปาโท 

 ๓๔๖๐ นายสมศักดิ์  จิตรเอื้อตระกูล 

 ๓๔๖๑ นายสมศักดิ์  เจริญคํา 

 ๓๔๖๒ นายสมศักดิ์  ใจประเสริฐ 
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 ๓๔๖๓ นายสมศักดิ์  ใจวงษ 

 ๓๔๖๔ นายสมศักดิ์  ฉันทานุรักษ 

 ๓๔๖๕ นายสมศักดิ์  เซ็นกลาง 

 ๓๔๖๖ นายสมศักดิ์  ฐาปนา 

 ๓๔๖๗ นายสมศักดิ์  ณ ถลาง 

 ๓๔๖๘ นายสมศักดิ์  ดวงกระโทก 

 ๓๔๖๙ นายสมศักดิ์  ดวงเจริญ 

 ๓๔๗๐ นายสมศักดิ์  ดีแปน 

 ๓๔๗๑ นายสมศักดิ์  แตงอวบ 

 ๓๔๗๒ นายสมศักดิ์  ถนอม 

 ๓๔๗๓ นายสมศักดิ์  ถาวรย่ิง 

 ๓๔๗๔ นายสมศักดิ์  ทองสมุทร 

 ๓๔๗๕ นายสมศักดิ์  นันทะเสนา 

 ๓๔๗๖ นายสมศักดิ์  นิวาสวัสดิ์ 

 ๓๔๗๗ นายสมศักดิ์  บุญขํา 

 ๓๔๗๘ นายสมศักดิ์  บุตรรัตนะ 

 ๓๔๗๙ นายสมศักดิ์  ปอมบุบผา 

 ๓๔๘๐ นายสมศักดิ์  ปาแดง 

 ๓๔๘๑ นายสมศักดิ์  พิมพา 

 ๓๔๘๒ นายสมศักดิ์  เพชรเจริญ 

 ๓๔๘๓ นายสมศักดิ์  เพลิงพิษ 

 ๓๔๘๔ นายสมศักดิ์  ภูมิกอง 

 ๓๔๘๕ นายสมศักดิ์  มุสิกวงศ 

 ๓๔๘๖ นายสมศักดิ์  ลอรักษา 

 ๓๔๘๗ นายสมศักดิ์  ลีแสน 

 ๓๔๘๘ นายสมศักดิ์  วรรณา 

 ๓๔๘๙ นายสมศักดิ์  เวชการ 

 ๓๔๙๐ นายสมศักดิ์  ศรีทะโน 

 ๓๔๙๑ นายสมศักดิ์  ศรีสุข 

 ๓๔๙๒ นายสมศักดิ์  ศักดาวิโรจน 

 ๓๔๙๓ นายสมศักดิ์  เศวตสุพร 

 ๓๔๙๔ นายสมศักดิ์  สิริคุณาลัย 

 ๓๔๙๕ นายสมศักดิ์  สุขนิยม 

 ๓๔๙๖ นายสมศักดิ์  สุจริตธรรม 

 ๓๔๙๗ นายสมศักดิ์  แสงนิล 

 ๓๔๙๘ นายสมศักดิ์  แสงศิริ 

 ๓๔๙๙ นายสมศักดิ์  โสรถาวร 

 ๓๕๐๐ นายสมศักดิ์  เอี่ยมดี 

 ๓๕๐๑ นายสมศาสตร  เรือนแกว 

 ๓๕๐๒ นายสมเศียร  ชางจวง 

 ๓๕๐๓ นายสมสมัย  ฤทธิ์มหา 

 ๓๕๐๔ นายสมหมาย  ทองแดงเจือ 

 ๓๕๐๕ นายสมหมาย  เทียนสมใจ 

 ๓๕๐๖ นายสมหมาย  บัวจูม 

 ๓๕๐๗ นายสมหมาย  บุญเย็น 

 ๓๕๐๘ นายสมหมาย  พรหมสังคหะ 

 ๓๕๐๙ นายสมหมาย  พุฒลา 

 ๓๕๑๐ นายสมหมาย  โพธิ์จักร 

 ๓๕๑๑ นายสมหมาย  ลีจอย 

 ๓๕๑๒ นายสมหมาย  สมมิตร 
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 ๓๕๑๓ นายสมหมาย  สะกิจ 

 ๓๕๑๔ นายสมหมาย  เอี่ยมองคต 

 ๓๕๑๕ นายสมหวัง  เขียวสวาท 

 ๓๕๑๖ นายสมหวัง  ชอนไชย 

 ๓๕๑๗ นายสมหวัง  พูนเพ่ิม 

 ๓๕๑๘ นายสมหวัง  มังธานี 

 ๓๕๑๙ นายสมอ  จารุทรัพยสดใส 

 ๓๕๒๐ นายสมัคร  สมอออน 

 ๓๕๒๑ นายสมัย  จันใต 

 ๓๕๒๒ นายสมัย  ใจภูมิ 

 ๓๕๒๓ นายสมัย  ไชยวิเศษ 

 ๓๕๒๔ นายสมัย  บุตรภักดิ์ 

 ๓๕๒๕ นายสมัย  บูชาอินทร 

 ๓๕๒๖ นายสมัย  อินอราม 

 ๓๕๒๗ นายสมัย  อิ่มอก 

 ๓๕๒๘ นายสมาน  จูแจม 

 ๓๕๒๙ นายสมาน  นัยรัมย 

 ๓๕๓๐ นายสมาน  โปธิปน 

 ๓๕๓๑ นายสมาน  มิ่งวิมาร 

 ๓๕๓๒ นายสมาน  ศรีสา 

 ๓๕๓๓ นายสมาน  สาครจิตร 

 ๓๕๓๔ นายสมาน  สีชมพู 

 ๓๕๓๕ นายสมาน  แสงวงศ 

 ๓๕๓๖ นายสมาน  หารเทศ 

 ๓๕๓๗ นายสมาน  เหมกุล 

 ๓๕๓๘ นายสมารท  แกวบัวดี 

 ๓๕๓๙ นายสยาม  พระสนชุม 

 ๓๕๔๐ นายสรชัย  บุญเพียร 

 ๓๕๔๑ นายสรณพัฒน  ปถมอําพนธ 

 ๓๕๔๒ นายสรปรัชญ  ไวกสิกรณ 

 ๓๕๔๓ นายสรยุทธ  วาระกูล 

 ๓๕๔๔ นายสรรเสริญ  ขวัญดี 

 ๓๕๔๕ นายสรรเสริญ  ศรีประภา 

 ๓๕๔๖ นายสรวิชญ  พันธสุโภ 

 ๓๕๔๗ นายสรศักดิ์  ไสยะหุต 

 ๓๕๔๘ นายสรัญ  ปนทุกาศ 

 ๓๕๔๙ นายสรายุทธ  โตนอก 

 ๓๕๕๐ นายสรายุทธ  เสลารักษ 

 ๓๕๕๑ นายสราวุธ  ใจย่ังยืน 

 ๓๕๕๒ นายสฤษดิ์  ใจหาญ 

 ๓๕๕๓ นายสฤษดิ์  ดาวแจง 

 ๓๕๕๔ นายสฤษดิ์  ประครองใจ 

 ๓๕๕๕ นายสฤษดิ์  วิเศษแกว 

 ๓๕๕๖ นายสลับ  ชมพลมา 

 ๓๕๕๗ นายสวน  ทิมจิตร 

 ๓๕๕๘ นายสวย  ชาดา 

 ๓๕๕๙ นายสวรรค  พุมมาลา 

 ๓๕๖๐ นายสวรรค  สถิรภัทรพร 

 ๓๕๖๑ นายสวอง  ชื่นชอบ 

 ๓๕๖๒ สิบโท สวัสดิ์  แกวชนะ 
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 ๓๕๖๓ นายสวัสดิ์  พรมโสภณ 

 ๓๕๖๔ นายสวัสดิ์  พากเพียร 

 ๓๕๖๕ นายสวัสดิ์  เพชรบูรณ 

 ๓๕๖๖ นายสวัสดิ์  มาศขาว 

 ๓๕๖๗ นายสวัสดิ์  สุวรรณศรี 

 ๓๕๖๘ นายสวัสดิ์  อินทรศักดิ์ 

 ๓๕๖๙ นายสวาง  จองคํา 

 ๓๕๗๐ นายสวาง  มโนใจ 

 ๓๕๗๑ นายสวาง  แวนไธสง 

 ๓๕๗๒ นายสวาง  สิงหคเชนทร 

 ๓๕๗๓ นายสวาง  สุขมาก 

 ๓๕๗๔ นายสวาง  อินโองการ 

 ๓๕๗๕ นายสวาง  เอี่ยมรอด 

 ๓๕๗๖ นายสวาท  สรอยทอง 

 ๓๕๗๗ นายสวาสดิ์  แสนพันดร 

 ๓๕๗๘ นายสวิง  จูสิงห 

 ๓๕๗๙ นายสวินทร  ดอนมูล 

 ๓๕๘๐ นายสหชัย  ชัยศิริรัตนดํารง 

 ๓๕๘๑ นายสหชัย  แสงอินทร 

 ๓๕๘๒ นายสะอาด  แผนสุวรรณ 

 ๓๕๘๓ นายสะอาด  สามารถ 

 ๓๕๘๔ นายสะอาด  อุสมา 

 ๓๕๘๕ นายสังขทอง  ศรีชัยเชิด 

 ๓๕๘๖ นายสังคม  กลาหาญ 

 ๓๕๘๗ นายสังคม  บุญสิงห 

 ๓๕๘๘ นายสังคม  ปาสะกะ 

 ๓๕๘๙ นายสังคม  รัตนรองใต 

 ๓๕๙๐ นายสังคม  เลิศขามปอม 

 ๓๕๙๑ นายสังคม  วีระพันธ 

 ๓๕๙๒ นายสังวาลย  สระศรี 

 ๓๕๙๓ นายสังเวียน  แกวนพ 

 ๓๕๙๔ นายสังเวียน  ทองงาม 

 ๓๕๙๕ นายสังเวียน  สมทรัพย 

 ๓๕๙๖ นายสังเวียน  สูงโฮง 

 ๓๕๙๗ นายสัจจา  กอบัวแกว 

 ๓๕๙๘ นายสัญชัย  พวงมาลี 

 ๓๕๙๙ นายสัญญา  แชมชอย 

 ๓๖๐๐ นายสัญญา  นาเคณ 

 ๓๖๐๑ นายสัญญา  สาลีผลิน 

 ๓๖๐๒ นายสัญญา  สินทร 

 ๓๖๐๓ นายสัญญา  หาบุญพาท 

 ๓๖๐๔ นายสัณหบุญยงค  ยอดกุล 

 ๓๖๐๕ นายสัตถา  นรินทร 

 ๓๖๐๖ นายสันต  เดชสุภา 

 ๓๖๐๗ นายสันติ  คงวัฒนะ 

 ๓๖๐๘ นายสันติ  จารนัย 

 ๓๖๐๙ นายสันติ  ชื่นชม 

 ๓๖๑๐ นายสันติ  ทะเดช 

 ๓๖๑๑ นายสันติชัย  บัวทอง 

 ๓๖๑๒ นายสันติภพ  บุพศิริ 
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 ๓๖๑๓ นายสันติศักดิ์  ขวัญศักดิ์ 

 ๓๖๑๔ นายสันทัศน  จันทรจอม 

 ๓๖๑๕ นายสัมพันธ  จินดาเพชร 

 ๓๖๑๖ นายสัมพันธ  เถามานกูล 

 ๓๖๑๗ นายสัมพันธ  ทองจันทร 

 ๓๖๑๘ นายสัมพันธ  ทัศนาวิวัฒน 

 ๓๖๑๙ นายสัมพันธภพ  ศรีวิบูลย 

 ๓๖๒๐ นายสัมฤทธิ์  กลมกลาง 

 ๓๖๒๑ นายสัมฤทธิ์  กางเพ็ง 

 ๓๖๒๒ นายสัมฤทธิ์  โฆษร 

 ๓๖๒๓ นายสัมฤทธิ์  จีรจิตต 

 ๓๖๒๔ นายสัมฤทธิ์  เนตรประไพ 

 ๓๖๒๕ นายสัมฤทธิ์  พินิจชัย 

 ๓๖๒๖ นายสัมฤทธิ์  พ่ึงบุญ 

 ๓๖๒๗ นายสากล  ชาญณรงค 

 ๓๖๒๘ นายสาคร  เยาเฉื้อง 

 ๓๖๒๙ นายสาคร  วงศเพ่ิม 

 ๓๖๓๐ นายสาคร  วรางกูร 

 ๓๖๓๑ นายสาคร  สมหนุน 

 ๓๖๓๒ นายสาทิน  ไชยรา 

 ๓๖๓๓ นายสาธร  พรเพ็ง 

 ๓๖๓๔ นายสาธิต  เขียนสาร 

 ๓๖๓๕ นายสานิตย  เจนสัญญายุทธ 

 ๓๖๓๖ นายสานิตย  พุดทรัพย 

 ๓๖๓๗ นายสามารถ  ขอพ่ึงกลาง 

 ๓๖๓๘ นายสามารถ  คงสุข 

 ๓๖๓๙ นายสามารถ  ยุระชัย 

 ๓๖๔๐ นายสามารถ  รุงเรือง 

 ๓๖๔๑ นายสามารถ  แสงสนธิ์ 

 ๓๖๔๒ นายสามารถ  อัฒพุธ 

 ๓๖๔๓ นายสายชล  ทิพรังศรี 

 ๓๖๔๔ นายสายยนต  กุลทา 

 ๓๖๔๕ นายสายรุง  ปล่ังกลาง 

 ๓๖๔๖ นายสายัญห  ทวีวัน 

 ๓๖๔๗ นายสายัณห  คุขุนทด 

 ๓๖๔๘ นายสายัณห  จันทรเส็ง 

 ๓๖๔๙ นายสายัณห  พัฒนเอกวงศ 

 ๓๖๕๐ นายสายัณห  มีจันที 

 ๓๖๕๑ นายสายันต  ขันธนิยม 

 ๓๖๕๒ นายสายันต  บางปา 

 ๓๖๕๓ นายสายันต  บุญลี 

 ๓๖๕๔ นายสายันต  วิไลพัฒน 

 ๓๖๕๕ นายสายันห  วงษชัย 

 ๓๖๕๖ นายสารวิน  ควรหัตร 

 ๓๖๕๗ นายสารี  สายจีน 

 ๓๖๕๘ นายสาโรจน  อัมพรพงศ 

 ๓๖๕๙ วาที่รอยเอก สาโรช  ยกให 

 ๓๖๖๐ นายสาโรช  วิริยะเมธี 

 ๓๖๖๑ นายสาลัย  เทวบิน 

 ๓๖๖๒ นายสาลี  นาคสุข 
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 ๓๖๖๓ นายสาวิทย  บุญประเสริฐ 

 ๓๖๖๔ นายสําคัญ  วิชัยระหัด 

 ๓๖๖๕ นายสํานัก  อุกระโทก 

 ๓๖๖๖ นายสําเนา  หนูเทียน 

 ๓๖๖๗ นายสําเนียง  ทองลอย 

 ๓๖๖๘ นายสําเภา  สําเนากลาง 

 ๓๖๖๙ นายสําเภา  หาญบันจิตร 

 ๓๖๗๐ นายสํารวย  จุมพลนอย 

 ๓๖๗๑ นายสํารวย  ทิมาชัย 

 ๓๖๗๒ นายสํารอง  คํามี 

 ๓๖๗๓ นายสํารอง  ตึกตะคุ 

 ๓๖๗๔ นายสํารอง  ลักขษร 

 ๓๖๗๕ นายสําราญ  แกวเมธีกุล 

 ๓๖๗๖ นายสําราญ  จันตะ 

 ๓๖๗๗ นายสําราญ  ชักนํา 

 ๓๖๗๘ นายสําราญ  ทองทวี 

 ๓๖๗๙ นายสําราญ  แรทอง 

 ๓๖๘๐ นายสําราญ  ลักขษร 

 ๓๖๘๑ นายสําราญ  สัตบุตร 

 ๓๖๘๒ นายสําราญ  สุขาภิรมย 

 ๓๖๘๓ นายสําราญ  เสิศรัตนาวดี 

 ๓๖๘๔ นายสําราญ  โอตาคาร 

 ๓๖๘๕ นายสําเร็จ  บาลเพียร 

 ๓๖๘๖ นายสําเร็จ  รักษาเคน 

 ๓๖๘๗ นายสําเริง  แกวสมบัติ 

 ๓๖๘๘ นายสําเริง  ขวดแกว 

 ๓๖๘๙ นายสําเริง  ชวยเรือง 

 ๓๖๙๐ นายสําเริง  ชองงาม 

 ๓๖๙๑ นายสําเริง  ดอนปอม 

 ๓๖๙๒ นายสําเริง  เถื่อนใหญ 

 ๓๖๙๓ นายสําเริง  ทองมอญ 

 ๓๖๙๔ นายสําเริง  ทองศรี 

 ๓๖๙๕ นายสําเริง  นันตรี 

 ๓๖๙๖ นายสําเริง  รัตนเศียร 

 ๓๖๙๗ นายสําเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล 

 ๓๖๙๘ นายสําเริง  สมวงศ 

 ๓๖๙๙ นายสําเริง  สํานักนิตย 

 ๓๗๐๐ นายสําเริง  หมอนวัน 

 ๓๗๐๑ นายสําเริง  อนทอง 

 ๓๗๐๒ นายสําเรียง  เขาระกํา 

 ๓๗๐๓ นายสําฤทธิ์  ไหลครบุรี 

 ๓๗๐๔ นายสําลี  พรมสุ 

 ๓๗๐๕ นายสิงห  บุญธรรม 

 ๓๗๐๖ นายสิงหชัย  แพรเจริญ 

 ๓๗๐๗ นายสิงหทอง  มุณีแกว 

 ๓๗๐๘ นายสิทธิชัย  จินชัย 

 ๓๗๐๙ นายสิทธิชัย  บุญเกิ่ง 

 ๓๗๑๐ นายสิทธิชัย  พงษสิน 

 ๓๗๑๑ นายสิทธิชัย  มูลเขียน 

 ๓๗๑๒ นายสิทธิชัย  ลวกไธสง 
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 ๓๗๑๓ นายสิทธิชัย  เลนุกูล 

 ๓๗๑๔ นายสิทธิชัย  สมเดช 

 ๓๗๑๕ นายสิทธิชัย  สุวรรณรัตน 

 ๓๗๑๖ นายสิทธิชัย  อวมวงษ 

 ๓๗๑๗ นายสิทธิโชค  โรจนพิพัฒนพงศ 

 ๓๗๑๘ นายสิทธิโชติ  มีแสงแกว 

 ๓๗๑๙ นายสิทธิพงศ  พรหมรัตนพงศ 

 ๓๗๒๐ นายสิทธิพงษ  จันทรสวาง 

 ๓๗๒๑ นายสิทธิพร  ไกยเดช 

 ๓๗๒๒ นายสิทธิพร  บําเพ็ญเพียร 

 ๓๗๒๓ นายสิทธิพร  พัดกลม 

 ๓๗๒๔ นายสิทธิพร  สิงหชู 

 ๓๗๒๕ นายสิทธิพล  พรวนหาญ 

 ๓๗๒๖ นายสิทธิพล  พรหมมณี 

 ๓๗๒๗ นายสิทธิ์ภิพัฒน  ศุภพิชน 

 ๓๗๒๘ นายสิทธิราช  ชื่นชม 

 ๓๗๒๙ นายสิทธิศักดิ์  ไววิชา 

 ๓๗๓๐ นายสิทธิสมุทร  เพ็งชัย 

 ๓๗๓๑ นายสิน  เขตขยัน 

 ๓๗๓๒ นายสิน  พุมผะกา 

 ๓๗๓๓ นายสิน  มูลศรี 

 ๓๗๓๔ นายสินชัย  เจริญทรัพย 

 ๓๗๓๕ นายสินชัย  ไชยยา 

 ๓๗๓๖ นายสินชัย  สินทนชื่น 

 ๓๗๓๗ นายสินชัย  หงษทอง 

 ๓๗๓๘ นายสินสมุทร  สามารถ 

 ๓๗๓๙ นายสิปปภาส  ชุมมะโน 

 ๓๗๔๐ นายสิริเชษฐ  ตุมทอง 

 ๓๗๔๑ นายสิริพงศ  ปยวิบูลยกุล 

 ๓๗๔๒ นายสิริเวศน  เกตุทอง 

 ๓๗๔๓ นายสิโรฒม  บาลยอ 

 ๓๗๔๔ นายสีดา  บุตรนาแพง 

 ๓๗๔๕ นายสีนวน  ทองประมูล 

 ๓๗๔๖ นายสืบพงษ  นอยวัฒนกุล 

 ๓๗๔๗ จาสิบเอก สุกฤษฎ์ิ  มายุศิริ 

 ๓๗๔๘ นายสุกิจ  ฉิมพาลี 

 ๓๗๔๙ นายสุกิจ  เดชโภชน 

 ๓๗๕๐ นายสุกิจ  วันสุดล 

 ๓๗๕๑ นายสุกิจ  อุดมสิน 

 ๓๗๕๒ นายสุข  สรอยคํา 

 ๓๗๕๓ นายสุขเกษม  รัชนีกร 

 ๓๗๕๔ นายสุขชัย  สายทอง 

 ๓๗๕๕ นายสุขสวัสดิ์  ไพรสุวรรณ 

 ๓๗๕๖ นายสุขสันติ์  พรมภา 

 ๓๗๕๗ นายสุขุม  พรหมเสน 

 ๓๗๕๘ นายสุขุมวิชย  พุทธารัตน 

 ๓๗๕๙ นายสุคนธ  กองแกว 

 ๓๗๖๐ นายสุคนธ  งามสนอง 

 ๓๗๖๑ นายสุคนธ  แปนนอย 

 ๓๗๖๒ นายสุจริต  ทองสาม 
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 ๓๗๖๓ นายสุจิต  ลุนสําโรง 

 ๓๗๖๔ นายสุจิน  วัชรเวท 

 ๓๗๖๕ นายสุจินต  สุดคิด 

 ๓๗๖๖ นายสุเจณฑ  รัตนพันธ 

 ๓๗๖๗ นายสุเจน  ชาญธัญกรณ 

 ๓๗๖๘ นายสุเจษฐ  ทองสืบแสง 

 ๓๗๖๙ นายสุชาติ  กลมกลอม 

 ๓๗๗๐ นายสุชาติ  กะไชยวงษ 

 ๓๗๗๑ นายสุชาติ  กะรัตน 

 ๓๗๗๒ นายสุชาติ  กาญจนาประดิษฐ 

 ๓๗๗๓ นายสุชาติ  กิตติโกสินท 

 ๓๗๗๔ นายสุชาติ  คงเจริญ 

 ๓๗๗๕ นายสุชาติ  ตั้งปญญาวงศ 

 ๓๗๗๖ นายสุชาติ  เตี่ยวยอง 

 ๓๗๗๗ นายสุชาติ  ทองสมนึก 

 ๓๗๗๘ นายสุชาติ  บุญมา 

 ๓๗๗๙ นายสุชาติ  เบ็ญเจิด 

 ๓๗๘๐ นายสุชาติ  ประยูรธรรม 

 ๓๗๘๑ นายสุชาติ  พินิจกิจ 

 ๓๗๘๒ นายสุชาติ  โพธิ์พันธุ 

 ๓๗๘๓ นายสุชาติ  มีสมบัติ 

 ๓๗๘๔ นายสุชาติ  รมโพธิ์สระ 

 ๓๗๘๕ นายสุชาติ  วิกรานตนนท 

 ๓๗๘๖ นายสุชาติ  ศศิภัทรกุล 

 ๓๗๘๗ นายสุชาติ  สิงหสงา 

 ๓๗๘๘ นายสุชาติ  สุนทรประสิทธิ์ 

 ๓๗๘๙ นายสุชาติ  เสนีรัตน 

 ๓๗๙๐ นายสุชาติ  หาดขุนทด 

 ๓๗๙๑ นายสุชาติ  เอี่ยมสุภา 

 ๓๗๙๒ นายสุชาติ  เฮงสกุล 

 ๓๗๙๓ วาที่พันตรี สุชิน  ชาญสูงเนิน 

 ๓๗๙๔ นายสุชิน  ตันติอํานวย 

 ๓๗๙๕ นายสุชิน  ทดแทน 

 ๓๗๙๖ นายสุชิน  พุทธรักษา 

 ๓๗๙๗ นายสุชิน  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๗๙๘ นายสุชิระ  จัตุรงค 

 ๓๗๙๙ นายสุชีพ  ตรีประเคน 

 ๓๘๐๐ นายสุชีพ  บุญวงษ 

 ๓๘๐๑ นายสุเชษฐ  คุณนิธิกร 

 ๓๘๐๒ นายสุเชษฐ  มีรักษา 

 ๓๘๐๓ นายสุฑน  ดวงตานอย 

 ๓๘๐๔ นายสุดเขต  บํารุงแควน 

 ๓๘๐๕ นายสุดใจ  กลาหาญ 

 ๓๘๐๖ นายสุดใจ  จันทรพิพัฒน 

 ๓๘๐๗ นายสุดใจ  ธรรมยา 

 ๓๘๐๘ นายสุดใจ  ศรีบุตรตา 

 ๓๘๐๙ นายสุดใจ  ศิริสมบัติ 

 ๓๘๑๐ นายสุดสาคร  ศิริวารินทร 

 ๓๘๑๑ นายสุดิง  สาหลา 

 ๓๘๑๒ นายสุดินทร  ปแนบาโง 
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 ๓๘๑๓ นายสุติยะ  ชูหนู 

 ๓๘๑๔ นายสุทธิ  เชยลอมขํา 

 ๓๘๑๕ นายสุทธิ  อาดูร 

 ๓๘๑๖ นายสุทธิชัย  เข็มคง 

 ๓๘๑๗ นายสุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ 

 ๓๘๑๘ นายสุทธิชัย  ออนคง 

 ๓๘๑๙ นายสุทธิชัย  ลินดาวรรณ 

 ๓๘๒๐ นายสุทธิพงศ  บุญสงค 

 ๓๘๒๑ นายสุทธิพงษ  ใจตรง 

 ๓๘๒๒ นายสุทธิพงษ  ทองดี 

 ๓๘๒๓ นายสุทธิพงษ  ทะกอง 

 ๓๘๒๔ นายสุทธิพงษ  นาชัยสินธุ 

 ๓๘๒๕ นายสุทธิพงษ  เสริมทรัพย 

 ๓๘๒๖ นายสุทธิพล  ไตรรัตนสิงหกุล 

 ๓๘๒๗ นายสุทธิพันธ  ประวันนา 

 ๓๘๒๘ นายสุทธิภาพ  จันทรแดง 

 ๓๘๒๙ นายสุทธิโรจน  พวงจําปาพูนศิริ 

 ๓๘๓๐ นายสุทธิศักดิ์  จันทอก 

 ๓๘๓๑ นายสุทธิศักดิ์  มาตรา 

 ๓๘๓๒ นายสุทธี  อาการ 

 ๓๘๓๓ นายสุทน  เตมีศักดิ์ 

 ๓๘๓๔ นายสุทัด  พลเสน 

 ๓๘๓๕ นายสุทัศน  จันขุนทศ 

 ๓๘๓๖ นายสุทัศน  ตนทา 

 ๓๘๓๗ นายสุทัศน  ตุรงคเรือง 

 ๓๘๓๘ นายสุทัศน  บัวเย็น 

 ๓๘๓๙ นายสุทัศน  โพธิ์ศรีวังชัย 

 ๓๘๔๐ นายสุทัศน  มีปราชญสม 

 ๓๘๔๑ นายสุทัศน  สารพัฒน 

 ๓๘๔๒ นายสุทัศน  อนุพันธ 

 ๓๘๔๓ นายสุทัศน  อินยาศรี 

 ๓๘๔๔ นายสุทิตย  ขิมทอง 

 ๓๘๔๕ นายสุทิน  กองเงิน 

 ๓๘๔๖ นายสุทิน  พงษธนู 

 ๓๘๔๗ นายสุทิน  พรหมเพ็ชร 

 ๓๘๔๘ นายสุทิน  ลาภประเสริฐ 

 ๓๘๔๙ นายสุทิน  ลีเจยวะระ 

 ๓๘๕๐ นายสุเทน  ฐานะ 

 ๓๘๕๑ นายสุเทพ  กาวิละ 

 ๓๘๕๒ นายสุเทพ  เกิดสมนึก 

 ๓๘๕๓ นายสุเทพ  จอมคํา 

 ๓๘๕๔ นายสุเทพ  ชุมศรี 

 ๓๘๕๕ นายสุเทพ  ชุมแสง 

 ๓๘๕๖ นายสุเทพ  แดงชาติ 

 ๓๘๕๗ นายสุเทพ  ตั้นเอง 

 ๓๘๕๘ นายสุเทพ  ทวีเหลือ 

 ๓๘๕๙ วาที่รอยโท สุเทพ  ทองจํารูญ 

 ๓๘๖๐ นายสุเทพ  ทิมนาม 

 ๓๘๖๑ นายสุเทพ  เทพพูทอง 

 ๓๘๖๒ นายสุเทพ  ไทยประยูร 
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 ๓๘๖๓ นายสุเทพ  บุญชู 

 ๓๘๖๔ นายสุเทพ  บุญประสพ 

 ๓๘๖๕ นายสุเทพ  บุตรสําราญ 

 ๓๘๖๖ นายสุเทพ  ประพันธศรี 

 ๓๘๖๗ นายสุเทพ  ประเสริฐ 

 ๓๘๖๘ นายสุเทพ  ปาลสาร 

 ๓๘๖๙ นายสุเทพ  ผลสวาง 

 ๓๘๗๐ นายสุเทพ  ไผลอม 

 ๓๘๗๑ นายสุเทพ  พงคชาติ 

 ๓๘๗๒ นายสุเทพ  เพชรสุริยา 

 ๓๘๗๓ นายสุเทพ  รินไธสง 

 ๓๘๗๔ นายสุเทพ  ลอยแกว 

 ๓๘๗๕ นายสุเทพ  วังคีรี 

 ๓๘๗๖ นายสุเทพ  ศรีชูทอง 

 ๓๘๗๗ นายสุเทพ  สิงหสม 

 ๓๘๗๘ นายสุเทพ  ส่ือกลาง 

 ๓๘๗๙ นายสุเทพ  สุขชม 

 ๓๘๘๐ นายสุเทพ  อนันตภัทรากุล 

 ๓๘๘๑ นายสุธน  คงยศ 

 ๓๘๘๒ นายสุธน  เมฆนันทไพศิฐ 

 ๓๘๘๓ นายสุธร  สุพรมอินทร 

 ๓๘๘๔ นายสุธรรม  จําปาทอง 

 ๓๘๘๕ นายสุธรรม  บุญติด 

 ๓๘๘๖ นายสุธรรม  รัตนชัย 

 ๓๘๘๗ นายสุธรรม  สังขเรียง 

 ๓๘๘๘ นายสุธรรม  สุบรรณาจ 

 ๓๘๘๙ นายสุธานี  จันทรรัตนสิริ 

 ๓๘๙๐ นายสุธิพงษ  วองวรานนท 

 ๓๘๙๑ นายสุธี  จันทศร 

 ๓๘๙๒ นายสุธี  ชินชัย 

 ๓๘๙๓ นายสุธี  พรมาธิ 

 ๓๘๙๔ นายสุธี  พิทักษวงศ 

 ๓๘๙๕ นายสุธี  แสงปดสา 

 ๓๘๙๖ นายสุนทร  กูบขุนทด 

 ๓๘๙๗ นายสุนทร  คําเปง 

 ๓๘๙๘ นายสุนทร  จันทรโทน 

 ๓๘๙๙ นายสุนทร  เจริญสุข 

 ๓๙๐๐ นายสุนทร  ทองสมุทร 

 ๓๙๐๑ นายสุนทร  บุญลอม 

 ๓๙๐๒ นายสุนทร  ประเสริฐกุล 

 ๓๙๐๓ นายสุนทร  เพชรดี 

 ๓๙๐๔ นายสุนทร  ภูแพร 

 ๓๙๐๕ นายสุนทร  ยอดเมือง 

 ๓๙๐๖ นายสุนทร  รักเมือง 

 ๓๙๐๗ นายสุนทร  วังขุนพรหม 

 ๓๙๐๘ นายสุนทร  ศรีราคํา 

 ๓๙๐๙ นายสุนทร  ศรีวัฒนพงศ 

 ๓๙๑๐ นายสุนทร  สมศรี 

 ๓๙๑๑ นายสุนทร  สายสมบูรณ 

 ๓๙๑๒ นายสุนทร  สํากําปง 



 หนา   ๒๔๐  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๑๓ นายสุนทร  สุขรื่น 

 ๓๙๑๔ นายสุนทร  สุวัชรชัยติวงศ 

 ๓๙๑๕ นายสุนทร  อนันชัย 

 ๓๙๑๖ นายสุนทร  ออนวัง 

 ๓๙๑๗ นายสุนทร  อามาตย 

 ๓๙๑๘ นายสุนทรวัฒน  วิเศษ 

 ๓๙๑๙ นายสุนทรา  กุลาสา 

 ๓๙๒๐ นายสุนันท  กลางจันทา 

 ๓๙๒๑ นายสุนันท  วิจิตรเวชการ 

 ๓๙๒๒ นายสุนันท  วีระวัฒน 

 ๓๙๒๓ นายสุนันท  สงกรด 

 ๓๙๒๔ นายสุนันท  สุขตระกูล 

 ๓๙๒๕ นายสุนัย  ตรียุทธ 

 ๓๙๒๖ นายสุนัย  ทองนวล 

 ๓๙๒๗ นายสุนัย  บรรจงรอด 

 ๓๙๒๘ นายสุนึง  นกแกว 

 ๓๙๒๙ นายสุเนตร  พินิจลึก 

 ๓๙๓๐ นายสุบรรณ  พละพึง 

 ๓๙๓๑ นายสุบรรณ  กิ่งทวยหาญ 

 ๓๙๓๒ นายสุบรรณ  ธรรมกุล 

 ๓๙๓๓ นายสุบรรณ  วราชุน 

 ๓๙๓๔ นายสุบัน  ประทุมทอง 

 ๓๙๓๕ นายสุปน  ภูน้ําใส 

 ๓๙๓๖ นายสุพจน  กลาวาจา 

 ๓๙๓๗ นายสุพจน  ชุบขุนทด 

 ๓๙๓๘ นายสุพจน  นาคสุข 

 ๓๙๓๙ นายสุพจน  ประไพเพชร 

 ๓๙๔๐ นายสุพจน  พลหาญ 

 ๓๙๔๑ นายสุพจน  พละพร 

 ๓๙๔๒ นายสุพจน  มณีรัตนโชติ 

 ๓๙๔๓ นายสุพจน  มนปราณีต 

 ๓๙๔๔ นายสุพจน  รัตนบุรี 

 ๓๙๔๕ นายสุพจน  วงษเจริญ 

 ๓๙๔๖ นายสุพจน  วังบุญ 

 ๓๙๔๗ นายสุพจน  วาโย 

 ๓๙๔๘ นายสุพจน  ศรีธรรมมา 

 ๓๙๔๙ นายสุพจน  สันมณีวรรณ 

 ๓๙๕๐ นายสุพจน  สุขเกษม 

 ๓๙๕๑ นายสุพจน  สุดจิตต 

 ๓๙๕๒ นายสุพจน  สุวิวัฒนานันท 

 ๓๙๕๓ นายสุพจน  หลาธรรม 

 ๓๙๕๔ นายสุพจน  อิ่มแสงจันทร 

 ๓๙๕๕ นายสุพร  ศรสงวนสกุล 

 ๓๙๕๖ นายสุพรต  คันธสอน 

 ๓๙๕๗ นายสุพรรณ  พันธสุวรรณ 

 ๓๙๕๘ นายสุพล  ชัดเชื้อ 

 ๓๙๕๙ นายสุพล  เชื่อมพงษ 

 ๓๙๖๐ นายสุพล  โนนคําภา 

 ๓๙๖๑ นายสุพล  บทจร 

 ๓๙๖๒ นายสุพล  ภัทรวาทิน 
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 ๓๙๖๓ นายสุพล  วรรณจู 

 ๓๙๖๔ นายสุพล  ศิลาออน 

 ๓๙๖๕ นายสุพล  สีหา 

 ๓๙๖๖ นายสุพล  อิ่มสุวรรณ 

 ๓๙๖๗ นายสุพัฒ  แสงจันทร 

 ๓๙๖๘ นายสุพัฒน  ขวาลา 

 ๓๙๖๙ นายสุพัฒน  จิรัสคามิน 

 ๓๙๗๐ นายสุพัฒน  ณ พัทลุง 

 ๓๙๗๑ นายสุพัฒน  เดชนุน 

 ๓๙๗๒ นายสุพัฒน  ศรีศาสตร 

 ๓๙๗๓ นายสุพัฒน  ศรีสิทธิสกุล 

 ๓๙๗๔ นายสุพัฒน  หาวหาญ 

 ๓๙๗๕ นายสุพันธ  คงคาเนาวรัตน 

 ๓๙๗๖ นายสุพิช  แดงบุญเรือง 

 ๓๙๗๗ นายสุพิชญ  ประจญยุทธ 

 ๓๙๗๘ นายสุพิน  ที่ภักดี 

 ๓๙๗๙ นายสุพิศม  สมศรี 

 ๓๙๘๐ นายสุภชัย  อัศวอักษร 

 ๓๙๘๑ นายสุภสันต  ประสาระเอ 

 ๓๙๘๒ นายสุภัคกาญจน  ฤทธิ์ละคร 

 ๓๙๘๓ นายสุภาพ  ดวนเดิน 

 ๓๙๘๔ นายสุภาพ  พิมพแกว 

 ๓๙๘๕ นายสุภาพ  รวมธรรม 

 ๓๙๘๖ นายสุภาพ  ลุนบง 

 ๓๙๘๗ นายสุภาพ  วิเศษศรี 

 ๓๙๘๘ นายสุภาพ  สุขเสริม 

 ๓๙๘๙ นายสุมล  สุมังเกษตร 

 ๓๙๙๐ นายสุมะโน  จินาทิตย 

 ๓๙๙๑ นายสุมิตร  ทองแวน 

 ๓๙๙๒ นายสุมิตร  ประสานรัตน 

 ๓๙๙๓ นายสุมิตร  เรืองบุตร 

 ๓๙๙๔ นายสุเมธ  ทีจันทรมาตย 

 ๓๙๙๕ นายสุเมธ  บุญทิพยจําปา 

 ๓๙๙๖ นายสุเมธ  พรพานิช 

 ๓๙๙๗ นายสุเมธ  ลือสมุทร 

 ๓๙๙๘ นายสุเมธา  พรหมเครือ 

 ๓๙๙๙ นายสุรกิจ  เนาวพิริยวัฒน 

 ๔๐๐๐ นายสุรไกร  แสนโสม 

 ๔๐๐๑ นายสุรจิต  ศิริวัฒน 

 ๔๐๐๒ นายสุรจิตร  ขันธวิชัย 

 ๔๐๐๓ นายสุรชัย  กุลวงศ 

 ๔๐๐๔ นายสุรชัย  งามชื่น 

 ๔๐๐๕ นายสุรชัย  จันทาทับ 

 ๔๐๐๖ นายสุรชัย  จําปาฤทธิ์ 

 ๔๐๐๗ นายสุรชัย  ตื้อยศ 

 ๔๐๐๘ นายสุรชัย  ถาไชยลา 

 ๔๐๐๙ นายสุรชัย  ปนติ 

 ๔๐๑๐ นายสุรชัย  รุงเรือง 

 ๔๐๑๑ นายสุรชัย  ฤทธิ์รักษา 

 ๔๐๑๒ นายสุรชัย  สุทธิอาจ 
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 ๔๐๑๓ นายสุรชัย  แสนประสิทธิ์ 

 ๔๐๑๔ นายสุรชัย  เหมือนนิรุทธ 

 ๔๐๑๕ นายสุรชัย  อุตทคะวาป 

 ๔๐๑๖ นายสุรชาติ  พันธุชาติ 

 ๔๐๑๗ นายสุรชาติ  มานิตย 

 ๔๐๑๘ นายสุรชาติ  วงเวียน 

 ๔๐๑๙ นายสุรชาติ  แสนวิเศษ 

 ๔๐๒๐ นายสุรเชษฎ  คุมกลาง 

 ๔๐๒๑ นายสุรเชษฐ  เครือสุวรรณ 

 ๔๐๒๒ นายสุรเชษฐ  ปานแดง 

 ๔๐๒๓ นายสุรเชษฐ  พละเอ็น 

 ๔๐๒๔ นายสุรเชษฐ  ยงวณิชย 

 ๔๐๒๕ นายสุรเชษฐ  สัตยารมณ 

 ๔๐๒๖ นายสุรโชติ  ชั่งใจ 

 ๔๐๒๗ นายสุรดิษ  สุขอรุณยืนยง 

 ๔๐๒๘ วาที่พันตรี สุรเดช  รอดจินดา 

 ๔๐๒๙ นายสุรเดช  สมเกียรติกุล 

 ๔๐๓๐ นายสุรเดช  สุขสวาง 

 ๔๐๓๑ นายสุรปรีชา  บุญแสนยศ 

 ๔๐๓๒ นายสุรพงษ  กล่ินคง 

 ๔๐๓๓ นายสุรพงษ  แกวภักดี 

 ๔๐๓๔ นายสุรพงษ  โททอง 

 ๔๐๓๕ นายสุรพงษ  เพชรเครือ 

 ๔๐๓๖ นายสุรพงษ  หอมสุนทร 

 ๔๐๓๗ นายสุรพงษ  อินทจักร 

 ๔๐๓๘ นายสุรพล  โกมลมรรค 

 ๔๐๓๙ นายสุรพล  ชัยวงษ 

 ๔๐๔๐ นายสุรพล  แชมขุนทด 

 ๔๐๔๑ นายสุรพล  ทองมีคา 

 ๔๐๔๒ นายสุรพล  ทองออน 

 ๔๐๔๓ นายสุรพล  ทํานุพันธุ 

 ๔๐๔๔ นายสุรพล  ปล้ืมชิงชัย 

 ๔๐๔๕ นายสุรพล  ปะตินัง 

 ๔๐๔๖ นายสุรพล  พละศักดิ์ 

 ๔๐๔๗ นายสุรพล  พาลี 

 ๔๐๔๘ นายสุรพล  พุทธจันทร 

 ๔๐๔๙ นายสุรพล  ภูสิธานันท 

 ๔๐๕๐ นายสุรพล  มุสิกพันธ 

 ๔๐๕๑ นายสุรพล  รอดระหงษ 

 ๔๐๕๒ นายสุรพล  เวียงทอง 

 ๔๐๕๓ นายสุรพล  ศุกระศร 

 ๔๐๕๔ นายสุรพล  แสนลี 

 ๔๐๕๕ นายสุรพล  แสนสุภา 

 ๔๐๕๖ นายสุรพล  อินทรัตน 

 ๔๐๕๗ นายสุรพันธ  ชัยสิทธิ์ 

 ๔๐๕๘ นายสุรวิทย  ธาดา 

 ๔๐๕๙ นายสุรวิทย  วงศจันทร 

 ๔๐๖๐ นายสุรศักดิ์  กรไพร 

 ๔๐๖๑ นายสุรศักดิ์  คติพงศธาดา 

 ๔๐๖๒ นายสุรศักดิ์  จันทรภู 
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 ๔๐๖๓ นายสุรศักดิ์  จันพลา 

 ๔๐๖๔ นายสุรศักดิ์  มวงสวาง 

 ๔๐๖๕ นายสุรศักดิ์  ย่ีหลัก 

 ๔๐๖๖ นายสุรศักดิ์  ลักษณะจันทร 

 ๔๐๖๗ นายสุรศักดิ์  ศรีเมือง 

 ๔๐๖๘ นายสุรศักดิ์  สมศรี 

 ๔๐๖๙ นายสุรศักดิ์  อะทุมชาย 

 ๔๐๗๐ นายสุรศักดิ์  อักษรสาร 

 ๔๐๗๑ นายสุรศักดิ์  อินแถลง 

 ๔๐๗๒ นายสุรสิงห  แจมใส 

 ๔๐๗๓ นายสุรสิทธิ์  แจมเล็ก 

 ๔๐๗๔ นายสุรสิทธิ์  ภูลวรรณ 

 ๔๐๗๕ นายสุรสิทธิ์  มิทราวงศ 

 ๔๐๗๖ นายสุรสิทธิ์  สรรพการ 

 ๔๐๗๗ นายสุรสิทธิ์  แสงโทโพธิ์ 

 ๔๐๗๘ นายสุรสิทธิ์  แสนสุข 

 ๔๐๗๙ นายสุรสิทธิ์  หาระการณ 

 ๔๐๘๐ นายสุรสิทธิ์  อัศยาพร 

 ๔๐๘๑ นายสุรสีห  ผลจันทร 

 ๔๐๘๒ นายสุระ  ทวีผล 

 ๔๐๘๓ นายสุระ  สุวรรณธีระกิจ 

 ๔๐๘๔ นายสุระกัน  สิงหศรี 

 ๔๐๘๕ นายสุระพร  ชมกลาง 

 ๔๐๘๖ นายสุระพล  ชั่งดวงจิตร 

 ๔๐๘๗ นายสุระพล  พันธดี 

 ๔๐๘๘ นายสุระพล  เอี่ยมธนานุรักษ 

 ๔๐๘๙ นายสุระศักดิ์  ฉายขุนทด 

 ๔๐๙๐ นายสุรัช  พิมพาภรณ 

 ๔๐๙๑ นายสุรัช  วัฒนสงค 

 ๔๐๙๒ นายสุรัตน  โทนหงสา 

 ๔๐๙๓ นายสุรัตน  บุญหนุน 

 ๔๐๙๔ นายสุรัตน  บุตรดี 

 ๔๐๙๕ นายสุรัตน  ภารราช 

 ๔๐๙๖ นายสุรัตน  หาแกว 

 ๔๐๙๗ นายสุรัตนชัย  ดีแดง 

 ๔๐๙๘ นายสุริธรรม  แกนพรหม 

 ๔๐๙๙ นายสุรินทร  โตบารมีกุล 

 ๔๑๐๐ นายสุรินทร  เนียมแกว 

 ๔๑๐๑ นายสุรินทร  เนียมสุวรรณ 

 ๔๑๐๒ นายสุรินทร  พูลละเอียด 

 ๔๑๐๓ นายสุรินทร  ไพบูรณ 

 ๔๑๐๔ นายสุรินทร  แวนแกว 

 ๔๑๐๕ นายสุรินทร  สงแสง 

 ๔๑๐๖ นายสุรินทร  หลาบขาว 

 ๔๑๐๗ นายสุรินทร  อังกุรวิโรจน 

 ๔๑๐๘ นายสุริยน  แกวคะตา 

 ๔๑๐๙ นายสุริยน  ทะสุใจ 

 ๔๑๑๐ นายสุริยนต  วงษชู 

 ๔๑๑๑ นายสุริยศักดิ์  วรกาญจนานนท 

 ๔๑๑๒ นายสุริยะ  จับใจเหมาะ 
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 ๔๑๑๓ นายสุริยะ  มวงเพชร 

 ๔๑๑๔ นายสุริยะ  รูปหมอก 

 ๔๑๑๕ นายสุริยัน  พันธุมณี 

 ๔๑๑๖ นายสุริยัน  ยารวง 

 ๔๑๑๗ นายสุริยันต  กวานสุพรรณ 

 ๔๑๑๘ นายสุริยันต  กุลโพนเมือง 

 ๔๑๑๙ นายสุริยา  ชัยวงษทิตย 

 ๔๑๒๐ นายสุริยา  ชิณณะพงศ 

 ๔๑๒๑ นายสุริยา  พรรษา 

 ๔๑๒๒ นายสุริยา  พลหาญ 

 ๔๑๒๓ นายสุริยา  พวงมาลัย 

 ๔๑๒๔ นายสุริยา  มวงทา 

 ๔๑๒๕ นายสุริยา  มาณี 

 ๔๑๒๖ นายสุริยา  วงษมาก 

 ๔๑๒๗ นายสุริยา  สุภา 

 ๔๑๒๘ นายสุริยา  อินทรจันทร 

 ๔๑๒๙ นายสุริโย  โสมณวัฒน 

 ๔๑๓๐ นายสุรีย  บัวรัตน 

 ๔๑๓๑ นายสุฤทธิ์  โทมุลตรี 

 ๔๑๓๒ นายสุวพงศ  เรืองสิทธิชัย 

 ๔๑๓๓ นายสุวรรณ  ขวัญแกว 

 ๔๑๓๔ นายสุวรรณ  ขันคํา 

 ๔๑๓๕ นายสุวรรณ  เจ็กนอก 

 ๔๑๓๖ นายสุวรรณ  ทวีผล 

 ๔๑๓๗ นายสุวรรณ  บุญคง 

 ๔๑๓๘ นายสุวรรณ  บุตรวิเศษ 

 ๔๑๓๙ นายสุวรรณ  ภาษี 

 ๔๑๔๐ นายสุวรรณ  ยะรังวงษ 

 ๔๑๔๑ นายสุวรรณ  สายไทย 

 ๔๑๔๒ นายสุวรรณ  สุริยา 

 ๔๑๔๓ นายสุวรรณ  เสถียรสิริวิวัฒน 

 ๔๑๔๔ นายสุวรรณ  อุมาสะ 

 ๔๑๔๕ นายสุวัช  เอกาพันธุ 

 ๔๑๔๖ นายสุวัฒน  คงศรีศักดิ์ 

 ๔๑๔๗ นายสุวัฒน  ญาณะโค 

 ๔๑๔๘ นายสุวัฒน  ตรีหัตถ 

 ๔๑๔๙ นายสุวัฒน  ทองกอน 

 ๔๑๕๐ นายสุวัฒน  นิลวงษ 

 ๔๑๕๑ นายสุวัฒน  ศิริลักษณ 

 ๔๑๕๒ นายสุวัฒน  สุระอุดร 

 ๔๑๕๓ นายสุวัฒน  หวยกัญจน 

 ๔๑๕๔ นายสุวันชัย  ปานอุบล 

 ๔๑๕๕ นายสุวาวิโรจน  จันลา 

 ๔๑๕๖ นายสุวิจักขณ  มีย่ิง 

 ๔๑๕๗ นายสุวิช  คมพยัคฆ 

 ๔๑๕๘ นายสุวิชช  แกวโกมุท 

 ๔๑๕๙ นายสุวิทย  แกวเรือง 

 ๔๑๖๐ นายสุวิทย  ครึกกระโทก 

 ๔๑๖๑ นายสุวิทย  ชัยรัตน 

 ๔๑๖๒ นายสุวิทย  ธานี 
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 ๔๑๖๓ นายสุวิทย  นอยลา 

 ๔๑๖๔ นายสุวิทย  บุญรักษา 

 ๔๑๖๕ นายสุวิทย  พลยศ 

 ๔๑๖๖ นายสุวิทย  รอดคืน 

 ๔๑๖๗ นายสุวิทย  โรจนสุวรรณ 

 ๔๑๖๘ นายสุวิทย  วงษาไฮ 

 ๔๑๖๙ นายสุวิทย  สมทราย 

 ๔๑๗๐ นายสุวิทย  สมบัติ 

 ๔๑๗๑ นายสุวิทย  สุนทร 

 ๔๑๗๒ นายสุวิทย  หนูอุไร 

 ๔๑๗๓ นายสุวิทย  หีบแกว 

 ๔๑๗๔ นายสุวิน  สีดา 

 ๔๑๗๕ นายสุเวศย  บวรพาณิชย 

 ๔๑๗๖ นายเสกสรร  สุขเนาว 

 ๔๑๗๗ นายเสกสรร  แหละหมัน 

 ๔๑๗๘ นายเสกสรรค  อาจวิชัย 

 ๔๑๗๙ นายเสงี่ยม  ทองละมุล 

 ๔๑๘๐ นายเสงี่ยม  พัฒนชัยวงศ 

 ๔๑๘๑ นายเสงี่ยม  รอยแสนศึก 

 ๔๑๘๒ นายเสฎฐวุฒิ  ครูเกษตร 

 ๔๑๘๓ นายเสถียร  กายแกว 

 ๔๑๘๔ นายเสถียร  จิตภักดี 

 ๔๑๘๕ นายเสถียร  ชาลีเครือ 

 ๔๑๘๖ นายเสถียร  ตรีศรี 

 ๔๑๘๗ นายเสถียร  เตชสิทธิ์ตรัย 

 ๔๑๘๘ นายเสถียร  ถาวรสุข 

 ๔๑๘๙ นายเสถียร  ธะนันต 

 ๔๑๙๐ นายเสถียร  พันธงาม 

 ๔๑๙๑ นายเสถียร  มณีรัตน 

 ๔๑๙๒ นายเสถียร  สายลวดคํา 

 ๔๑๙๓ นายเสถียร  อาจโยธา 

 ๔๑๙๔ นายเสนก  เพ่ิมพูล 

 ๔๑๙๕ นายเสนห  คําสุทธิ 

 ๔๑๙๖ นายเสนห  จันทรประเทศ 

 ๔๑๙๗ นายเสนห  แตงทอง 

 ๔๑๙๘ นายเสนห  เทศนา 

 ๔๑๙๙ นายเสนห  ธีระกุล 

 ๔๒๐๐ นายเสนห  นิ่มเรือง 

 ๔๒๐๑ นายเสนห  บุญแสง 

 ๔๒๐๒ นายเสนห  รางมณี 

 ๔๒๐๓ นายเสนห  สนิท 

 ๔๒๐๔ นายเสนห  สุขนาคินทร 

 ๔๒๐๕ นายเสนห  แสนจันทร 

 ๔๒๐๖ นายเสนห  เหลาเสนา 

 ๔๒๐๗ นายเสนห  อัศวมงคล 

 ๔๒๐๘ นายเสนาะ  ตั้งทรัพย 

 ๔๒๐๙ นายเสนาะ  มีสวัสดิ์ 

 ๔๒๑๐ นายเสนาะ  ศรีพิเศษ 

 ๔๒๑๑ นายเสนาะ  หิรัญออน 

 ๔๒๑๒ นายเสนีย  คําหงษา 
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 ๔๒๑๓ นายเสนีย  บุญทวี 

 ๔๒๑๔ นายเสนีย  สมรูป 

 ๔๒๑๕ นายเสนีย  สําราญสุข 

 ๔๒๑๖ นายเสมอ  ชินรัตน 

 ๔๒๑๗ นายเสมอ  วงคพุฒ 

 ๔๒๑๘ นายเสริ่น  ปานแกว 

 ๔๒๑๙ นายเสริม  จันทรคํา 

 ๔๒๒๐ นายเสริมวิทย  ปรียวาณิชย 

 ๔๒๒๑ นายเสริมวิทย  สังวร 

 ๔๒๒๒ นายเสริมศักดิ์  หินสุภาพ 

 ๔๒๒๓ นายเสรี  เกียรติกองแกว 

 ๔๒๒๔ นายเสรี  จันทรเจือจุน 

 ๔๒๒๕ นายเสรี  เปรมปรีดิ์ 

 ๔๒๒๖ นายเสรี  โพธิ์ขุนทด 

 ๔๒๒๗ นายเสรี  ริยาพันธ 

 ๔๒๒๘ นายเสรี  ศรีสุขใส 

 ๔๒๒๙ นายเสรี  สิทธิอุปชา 

 ๔๒๓๐ นายเสรี  เสมพูล 

 ๔๒๓๑ นายเสรี  อินทรสังข 

 ๔๒๓๒ นายเสวก  บุญประสพ 

 ๔๒๓๓ นายเสวี  รักษศรี 

 ๔๒๓๔ นายเสวียน  ราชคํา 

 ๔๒๓๕ นายแสง  แกวฉวี 

 ๔๒๓๖ นายแสงชัย  อธิพัฒนพลากร 

 ๔๒๓๗ นายแสงรัตน  เจียระนัยศิลาวงษ 

 ๔๒๓๘ นายแสงสินธุ  สําเริง 

 ๔๒๓๙ นายแสน  สุขเนียม 

 ๔๒๔๐ นายแสนสุข  ชัยสวัสดิ์ 

 ๔๒๔๑ นายแสวง  ชาญเขวา 

 ๔๒๔๒ นายแสวง  ปญญาประทีป 

 ๔๒๔๓ นายแสวง  พิทักษเมธากุล 

 ๔๒๔๔ นายแสวง  ศรีทาพักตร 

 ๔๒๔๕ นายแสวง  ศรีพะเนิน 

 ๔๒๔๖ นายโสฐพล  บนภัทรวรรษ 

 ๔๒๔๗ นายโสพล  แกวเรือง 

 ๔๒๔๘ นายโสภณ  เจริญนาน 

 ๔๒๔๙ นายโสภณ  บัวผัน 

 ๔๒๕๐ นายโสภณ  บุรีแสง 

 ๔๒๕๑ นายโสภณ  ปานพรม 

 ๔๒๕๒ นายโสภณ  ภักดีบุรี 

 ๔๒๕๓ นายโสรัต  รุงโรจนกิจกุล 

 ๔๒๕๔ นายโสรีย  ยอดเพชร 

 ๔๒๕๕ นายโสฬส  บุญทศ 

 ๔๒๕๖ นายไสว  โคสนาม 

 ๔๒๕๗ นายไสว  ชานาม 

 ๔๒๕๘ นายไสว  ทวิลา 

 ๔๒๕๙ นายไสว  เท่ียงธรรม 

 ๔๒๖๐ นายไสว  บรรณาลัย 

 ๔๒๖๑ นายไสว  ผางสระนอย 

 ๔๒๖๒ นายไสว  มิ่งทรรศนีย 
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 ๔๒๖๓ นายไสว  สายยศ 

 ๔๒๖๔ นายไสว  สุนทร 

 ๔๒๖๕ นายไสว  หนูนคง 

 ๔๒๖๖ นายไสว  หมื่นเพชร 

 ๔๒๖๗ นายหนูไกร  อสุระพงศ 

 ๔๒๖๘ นายหยด  คณโฑทอง 

 ๔๒๖๙ นายหลา  พูลสุภาพ 

 ๔๒๗๐ นายหัน  พันชัย 

 ๔๒๗๑ นายหัสธรรม  จินดารัตน 

 ๔๒๗๒ นายหัสนัย  ธนโชคดี 

 ๔๒๗๓ นายหาญ  พิทักษสาลี 

 ๔๒๗๔ นายหาญยุทธ  สุรเดชาปญญากุล 

 ๔๒๗๕ นายเหมือน  รักสนาม 

 ๔๒๗๖ นายเหรียญชัย  พุธขุนทด 

 ๔๒๗๗ นายเหรียญชัย  มวงคลา 

 ๔๒๗๘ นายอดิเชษฐ  บรรดาตั้ง 

 ๔๒๗๙ นายอดิพันธ  อมาตยคง 

 ๔๒๘๐ นายอดิเรก  บุญคง 

 ๔๒๘๑ นายอดิศร  พิชญอัครกุล 

 ๔๒๘๒ นายอดิศักดิ์  แกวประเสริฐ 

 ๔๒๘๓ นายอดิศักดิ์  ขจิตร 

 ๔๒๘๔ นายอดิศักดิ์  เคลือขอน 

 ๔๒๘๕ นายอดิศักดิ์  บุตรแสนคม 

 ๔๒๘๖ นายอดิศักดิ์  ยืนยาว 

 ๔๒๘๗ นายอดิศักดิ์  รื่นรมย 

 ๔๒๘๘ นายอดิศักดิ์  สมบูรณกุล 

 ๔๒๘๙ นายอดิศักดิ์  หวัดแทน 

 ๔๒๙๐ นายอดิศักดิ์  อินทรชื่น 

 ๔๒๙๑ นายอดุลย  เงินศรี 

 ๔๒๙๒ นายอดุลย  ทองกลม 

 ๔๒๙๓ นายอดุลย  นันทบัญชา 

 ๔๒๙๔ นายอดุลย  นาเทพ 

 ๔๒๙๕ นายอดุลย  พรรคพวก 

 ๔๒๙๖ นายอดุลย  พลายจ่ัน 

 ๔๒๙๗ นายอดุลย  รื่นเริง 

 ๔๒๙๘ นายอดุลย  ศรีกระจิบ 

 ๔๒๙๙ นายอดุลย  ศรีทิพย 

 ๔๓๐๐ นายอดุลย  ศิริเวช 

 ๔๓๐๑ นายอดุลยรัตน  เกตุสระ 

 ๔๓๐๒ นายอดุลยศักดิ์  ติวทอง 

 ๔๓๐๓ นายอดุลรัตน  หงษชูตา 

 ๔๓๐๔ นายอดุลศักดิ์  ศรีปญญา 

 ๔๓๐๕ นายอติชาติ  ชินพัณณ 

 ๔๓๐๖ นายอธิวัฒน  กองเงิน 

 ๔๓๐๗ นายอธึก  ปองคํารด 

 ๔๓๐๘ นายอนนต  สุขจาง 

 ๔๓๐๙ นายอนนท  หันทยุง 

 ๔๓๑๐ นายอนัน  สมาธิ 

 ๔๓๑๑ นายอนันต  คชสาร 

 ๔๓๑๒ นายอนันต  ชูชื่น 
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 ๔๓๑๓ นายอนันต  นกแกว 

 ๔๓๑๔ นายอนันต  ปริปุรณะ 

 ๔๓๑๕ นายอนันต  ปานสังข 

 ๔๓๑๖ นายอนันต  ฟองเอม 

 ๔๓๑๗ นายอนันต  มณีรัตน 

 ๔๓๑๘ นายอนันต  รักษศรีทอง 

 ๔๓๑๙ นายอนันต  ศรีผดุง 

 ๔๓๒๐ นายอนันตชัย  เคนไชยวงศ 

 ๔๓๒๑ นายอนันตพงศ  ปนะเก 

 ๔๓๒๒ นายอนันตศักดิ์  ภูพลผัน 

 ๔๓๒๓ นายอนุกูล  ผดุงรส 

 ๔๓๒๔ นายอนุชา  กองเกิด 

 ๔๓๒๕ นายอนุชา  หลิมศิริวงษ 

 ๔๓๒๖ นายอนุชา  อนุสสรราชกิจ 

 ๔๓๒๗ นายอนุชิต  ทัศนสุวรรณ 

 ๔๓๒๘ นายอนุชิต  สายเสมา 

 ๔๓๒๙ นายอนุชิต  อินทรหอม 

 ๔๓๓๐ นายอนุตร  ขอสันติวิวัฒน 

 ๔๓๓๑ นายอนุรักษ  นิแซ 

 ๔๓๓๒ นายอนุรักษ  วงศชัยพาณิชย 

 ๔๓๓๓ นายอนุวรรธน  โพธิ์พุก 

 ๔๓๓๔ นายอนุวัฒน  รวมธรรม 

 ๔๓๓๕ นายอนุวัฒน  อินทะชัย 

 ๔๓๓๖ นายอนุวัตร  กมลเดช 

 ๔๓๓๗ นายอนุศิษฎ  นาคบุรี 

 ๔๓๓๘ นายอนุสรณ  จําเริญเจือ 

 ๔๓๓๙ วาที่รอยโท อนุสรณ  ถาวรสุวรรณ 

 ๔๓๔๐ นายอนุห  บุญคลอง 

 ๔๓๔๑ นายอภิชัย  ดาวดึงษ 

 ๔๓๔๒ นายอภิชัย  ศรีเพชร 

 ๔๓๔๓ นายอภิชาต  ภักดีสาร 

 ๔๓๔๔ นายอภิชาติ  แกวคํา 

 ๔๓๔๕ นายอภิชาติ  จันทนะชาติ 

 ๔๓๔๖ นายอภิชาติ  ชวงชิต 

 ๔๓๔๗ นายอภิชาติ  ชีวาจร 

 ๔๓๔๘ นายอภิชาติ  ทองแจม 

 ๔๓๔๙ นายอภิชาติ  นาเลาห 

 ๔๓๕๐ นายอภิชาติ  วงศคีรี 

 ๔๓๕๑ นายอภิชาติ  หมายชื่น 

 ๔๓๕๒ นายอภิเชษฐ  ผิวแดง 

 ๔๓๕๓ นายอภิเชษฐ  บุตรวร 

 ๔๓๕๔ นายอภินันท  ทองมนต 

 ๔๓๕๕ นายอภินันท  เลิศกรุณา 

 ๔๓๕๖ นายอภิมงคล  ลองศรี 

 ๔๓๕๗ นายอภิรักษ  ยันรัมย 

 ๔๓๕๘ นายอภิรักษ  อิ่มจิตอนุสรณ 

 ๔๓๕๙ นายอภิวัฒน  บุญเรือง 

 ๔๓๖๐ นายอภิสิทธิ์  กรีทรัพย 

 ๔๓๖๑ นายอภิสิทธิ์  อํานวย 

 ๔๓๖๒ นายอมร  ชวยจันทร 
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 ๔๓๖๓ นายอมร  ชูรัตน 

 ๔๓๖๔ นายอมร  บุญเจริญ 

 ๔๓๖๕ นายอมร  ศิริมังคโล 

 ๔๓๖๖ นายอมร  สดศรี 

 ๔๓๖๗ นายอมร  แสวงผล 

 ๔๓๖๘ นายอมร  ออนสี 

 ๔๓๖๙ นายอมรเทพ  เครืออนันต 

 ๔๓๗๐ นายอมฤทธิ์  อินทรประเสริฐ 

 ๔๓๗๑ นายอรรณนพ  มาลีแกว 

 ๔๓๗๒ นายอรรณพ  ติระวัฒน 

 ๔๓๗๓ นายอรรณพ  บัวพงษ 

 ๔๓๗๔ นายอรรณพ  พรหมเจริญ 

 ๔๓๗๕ นายอรรถพงศ  สุขสมนิตย 

 ๔๓๗๖ นายอรรถพล  สระสงคราม 

 ๔๓๗๗ วาที่รอยตรี อรรถสิทธิ์  เนตรทิพวัลย 

 ๔๓๗๘ นายอรัญ  ทํานากลา 

 ๔๓๗๙ นายอราม  รอบคอบ 

 ๔๓๘๐ นายอราม  ลอยคลัง 

 ๔๓๘๑ นายอรามแท  ทองวรรณชาติ 

 ๔๓๘๒ นายอรุณ  เขตการ 

 ๔๓๘๓ นายอรุณ  คานยู 

 ๔๓๘๔ นายอรุณ  ชูดํา 

 ๔๓๘๕ นายอรุณ  เนาวะเศษ 

 ๔๓๘๖ นายอรุณ  บัวสอน 

 ๔๓๘๗ นายอรุณ  บุญเจือ 

 ๔๓๘๘ นายอรุณ  บุญโต 

 ๔๓๘๙ นายอรุณ  พงศเพ็ชร 

 ๔๓๙๐ นายอรุณ  พรหมคุณ 

 ๔๓๙๑ นายอรุณ  พาชอบ 

 ๔๓๙๒ นายอรุณ  เมืองสง 

 ๔๓๙๓ นายอรุณ  รุงเรือง 

 ๔๓๙๔ นายอรุณ  สุขรุง 

 ๔๓๙๕ นายอรุณ  เสนาะคํา 

 ๔๓๙๖ นายอรุณ  เอี่ยมสะอาด 

 ๔๓๙๗ นายอรุณรัตน  ไลไธสง 

 ๔๓๙๘ นายอวยชัย  พิลึก 

 ๔๓๙๙ นายอวยชัย  เลิศยะโส 

 ๔๔๐๐ นายอวยพร  ศรีภา 

 ๔๔๐๑ นายอักษร  เทียนกัณฑเทศน 

 ๔๔๐๒ นายอัครเดช  หลาบนอก 

 ๔๔๐๓ นายอัครเดช  อักขราสา 

 ๔๔๐๔ นายอัครพงษ  ภูจริต 

 ๔๔๐๕ นายอัครพล  ศรีพารา 

 ๔๔๐๖ นายอัครวัฒน  รงคะสุทธิโรจน 

 ๔๔๐๗ นายอัครวิชช  มณีจันสุข 

 ๔๔๐๘ นายอังคาร  สมคะเณย 

 ๔๔๐๙ นายอัดนัน  อุสมา 

 ๔๔๑๐ นายอับดลกานี  อะหลี 

 ๔๔๑๑ นายอับดุลรอฟาร  ดาเล็ง 

 ๔๔๑๒ นายอับดุลฮาลี  แวดอเลาะ 
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 ๔๔๑๓ นายอัมพร  กิ่งไธสง 

 ๔๔๑๔ นายอัมรินทร  คลํ้าชื่น 

 ๔๔๑๕ นายอาคม  กุลสุรินทร 

 ๔๔๑๖ นายอาคม  จันทรนวล 

 ๔๔๑๗ นายอาคม  ตรงเท่ียง 

 ๔๔๑๘ นายอาคม  ทิพยวงษ 

 ๔๔๑๙ นายอาคม  ลียวัฒนานุพงศ 

 ๔๔๒๐ นายอาคม  เวียงดินดํา 

 ๔๔๒๑ นายอาซิส  มุมีน 

 ๔๔๒๒ นายอาทร  บุญคุมครอง 

 ๔๔๒๓ นายอาทร  อินตื้อ 

 ๔๔๒๔ นายอาทิตย  จิตตวีระ 

 ๔๔๒๕ นายอาทิตย  ทองรอบ 

 ๔๔๒๖ นายอาทิตย  ลุนสําโรง 

 ๔๔๒๗ นายอาทิตย  เอี่ยมศรี 

 ๔๔๒๘ นายอานนท  ถิ่นภูเขียว 

 ๔๔๒๙ นายอานนท  อินทรพาณิชย 

 ๔๔๓๐ นายอาบัส  สาเหล็ม 

 ๔๔๓๑ นายอาภากร  จันทรอยู 

 ๔๔๓๒ นายอายุ  คิดดี 

 ๔๔๓๓ นายอารมณ  นาคสุวรรณ 

 ๔๔๓๔ นายอารมณ  เหมะธุลิน 

 ๔๔๓๕ นายอารักษ  พิมพบุญมา 

 ๔๔๓๖ นายอารักษ  วิเศษสิงห 

 ๔๔๓๗ นายอารัญ  หนองหลวง 

 ๔๔๓๘ นายอารัญู  แกวอุดรศรี 

 ๔๔๓๙ นายอารีย  ฉิมพุฒ 

 ๔๔๔๐ นายอารีย  ลอยเมฆ 

 ๔๔๔๑ นายอาวุธ  เคนแสนโคตร 

 ๔๔๔๒ นายอาวุธ  วรรณชาลี 

 ๔๔๔๓ นายอาวุธ  วัฒนศิริ 

 ๔๔๔๔ นายอาวุธ  เอี่ยมจันทร 

 ๔๔๔๕ นายอํานวย  คงทอง 

 ๔๔๔๖ นายอํานวย  ชูปน 

 ๔๔๔๗ นายอํานวย  ดําประสงค 

 ๔๔๔๘ นายอํานวย  แดงโสภณ 

 ๔๔๔๙ นายอํานวย  พุทธมี 

 ๔๔๕๐ นายอํานวย  พูลศิลป 

 ๔๔๕๑ นายอํานวย  โพธาราม 

 ๔๔๕๒ นายอํานวย  วงศสิงห 

 ๔๔๕๓ นายอํานวย  ศรีสุนาครัว 

 ๔๔๕๔ นายอํานวย  ศิริแพทย 

 ๔๔๕๕ นายอํานวย  สนประเสริฐ 

 ๔๔๕๖ นายอํานวย  สังราชกิจ 

 ๔๔๕๗ นายอํานวย  สุวรรณโณ 

 ๔๔๕๘ นายอํานวย  แสวงดี 

 ๔๔๕๙ นายอํานวย  ออนสุด 

 ๔๔๖๐ นายอํานาจ  แกมนิล 

 ๔๔๖๑ นายอํานาจ  ปานนุช 

 ๔๔๖๒ นายอํานาจ  เพ็งศิริ 
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 ๔๔๖๓ นายอํานาจ  ไพรเขียว 

 ๔๔๖๔ นายอํานาจ  แมนพยัคฆ 

 ๔๔๖๕ นายอํานาจ  ราชวงษ 

 ๔๔๖๖ นายอํานาจ  ศิลสังวรณ 

 ๔๔๖๗ นายอํานาจ  สวางภพ 

 ๔๔๖๘ นายอํานาท  เหลือนอย 

 ๔๔๖๙ นายอําพร  นามไพ 

 ๔๔๗๐ นายอําพล  ผลประทีปสุริยา 

 ๔๔๗๑ นายอําไพศักดิ์  ปราบเสียง 

 ๔๔๗๒ นายอิทธิเชษฐ  โกเศศสุขชูโชค 

 ๔๔๗๓ นายอิทธิพงษ  สานุสุข 

 ๔๔๗๔ นายอิทธิพล  ปากเมือง 

 ๔๔๗๕ นายอิทธิพล  ลงคลัง 

 ๔๔๗๖ นายอิทธิพล  วังคําแหง 

 ๔๔๗๗ นายอิทธิพัทธิ์  อรรคสาร 

 ๔๔๗๘ นายอิ่นคํา  ใจกันทะ 

 ๔๔๗๙ นายอินทรถา  อุดมวัฒนกูล 

 ๔๔๘๐ นายอินทอน  กันไชยสัก 

 ๔๔๘๑ นายอินสม  คุณา 

 ๔๔๘๒ นายอินสอน  กันทะโล 

 ๔๔๘๓ นายอินสอน  กันนา 

 ๔๔๘๔ นายอินสอน  หนอเรือง 

 ๔๔๘๕ นายอิสรภาพ  ทองบอ 

 ๔๔๘๖ นายอิสระ  ไชยโคตร 

 ๔๔๘๗ นายอิสระ  ไชยปราบ 

 ๔๔๘๘ นายอุกฤษฎ  สิทธิฤทธิ์ 

 ๔๔๘๙ นายอุเซ็ง  หลงเดวา 

 ๔๔๙๐ นายอุดม  กัสมัง 

 ๔๔๙๑ นายอุดม  การชงัด 

 ๔๔๙๒ นายอุดม  ขุนขจี 

 ๔๔๙๓ นายอุดม  คงเขียว 

 ๔๔๙๔ นายอุดม  คงยะฤทธิ์ 

 ๔๔๙๕ นายอุดม  จงไกรจักร 

 ๔๔๙๖ นายอุดม  ใจดีเย็น 

 ๔๔๙๗ นายอุดม  ชูชาติ 

 ๔๔๙๘ นายอุดม  ชูออน 

 ๔๔๙๙ นายอุดม  ทองเจิม 

 ๔๕๐๐ นายอุดม  ธรรมมา 

 ๔๕๐๑ นายอุดม  บินรินทร 

 ๔๕๐๒ นายอุดม  พันธุทอง 

 ๔๕๐๓ นายอุดม  ภูเงิน 

 ๔๕๐๔ นายอุดม  รัตนสังข 

 ๔๕๐๕ นายอุดม  ล้ิมลมัย 

 ๔๕๐๖ สิบตรี อุดม  วรรณวิเศษ 

 ๔๕๐๗ นายอุดม  สมบูรณมาก 

 ๔๕๐๘ นายอุดม  สวยโสภา 

 ๔๕๐๙ นายอุดม  สังขคง 

 ๔๕๑๐ นายอุดม  สายโท 

 ๔๕๑๑ นายอุดม  สีจันเพรียว 

 ๔๕๑๒ นายอุดม  สุภารี 
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 ๔๕๑๓ นายอุดม  สุระกําแหง 

 ๔๕๑๔ นายอุดม  หงษอินทร 

 ๔๕๑๕ นายอุดม  อะตอ 

 ๔๕๑๖ นายอุดมเดช  หนูสวี 

 ๔๕๑๗ นายอุดมศักดิ์  เหลาพา 

 ๔๕๑๘ นายอุดร  จงกล 

 ๔๕๑๙ นายอุดร  จันทพรม 

 ๔๕๒๐ นายอุดร  แผพร 

 ๔๕๒๑ นายอุใด  ศรีทุมมา 

 ๔๕๒๒ นายอุต  เสนาะ 

 ๔๕๒๓ นายอุทร  ผลกอง 

 ๔๕๒๔ นายอุทร  อวมศิริ 

 ๔๕๒๕ นายอุทัย  กันธวัง 

 ๔๕๒๖ นายอุทัย  คําสุขสวัสดิ์ 

 ๔๕๒๗ นายอุทัย  จักขุจันทร 

 ๔๕๒๘ นายอุทัย  ไชยกลาง 

 ๔๕๒๙ นายอุทัย  บุญประสิทธิ์ 

 ๔๕๓๐ นายอุทัย  บุญพรอม 

 ๔๕๓๑ นายอุทัย  ปลอดภัย 

 ๔๕๓๒ นายอุทัย  พิมพจันทร 

 ๔๕๓๓ นายอุทัย  เพชรอยู 

 ๔๕๓๔ นายอุทัย  มะลิใจ 

 ๔๕๓๕ นายอุทัย  ยอดเย่ียม 

 ๔๕๓๖ นายอุทัย  รักวิจิตร 

 ๔๕๓๗ นายอุทัย  ไรขาม 

 ๔๕๓๘ นายอุทัย  วิริยะพันธ 

 ๔๕๓๙ นายอุทัย  ศรีขาวรส 

 ๔๕๔๐ นายอุทัย  สวัสดิ์พานิชย 

 ๔๕๔๑ นายอุทัย  สังขวงษ 

 ๔๕๔๒ นายอุทัย  สาคําสภีร 

 ๔๕๔๓ นายอุทัย  สุทธิพันธ 

 ๔๕๔๔ นายอุทัย  อินธิแสง 

 ๔๕๔๕ นายอุทิศ  โทแหลง 

 ๔๕๔๖ นายอุทิศ  นอยใย 

 ๔๕๔๗ นายอุทิศ  แสงผอง 

 ๔๕๔๘ นายอุเทน  เจริญพูล 

 ๔๕๔๙ นายอุบล  พัฒนาภรณ 

 ๔๕๕๐ นายอุบล  ล้ิมสุวรรณ 

 ๔๕๕๑ นายอุบลแดง  สิทธิวรเดช 

 ๔๕๕๒ นายอุภัย  ภาระเวช 

 ๔๕๕๓ นายอุไร  ศรีเจก 

 ๔๕๕๔ นายอุสมาน  เบ็นอับดุลเลาะห 

 ๔๕๕๕ นายอุสมาน  สมุทรสารัญ 

 ๔๕๕๖ นายเอก  กิ่งจันทร 

 ๔๕๕๗ นายเอกพงษ  ตรีเนตร 

 ๔๕๕๘ นายเอกราช  เกษศรี 

 ๔๕๕๙ นายเอกราช  ฉัตรใจคํา 

 ๔๕๖๐ นายเอกราช  ลือชา 

 ๔๕๖๑ นายเอกวัฒน  ลอสุนิรันดร 

 ๔๕๖๒ นายเอนก  กล่ินฟุง 
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 ๔๕๖๓ นายเอนก  ไกรกิจราษฎร 

 ๔๕๖๔ นายเอนก  ชมภูวงศ 

 ๔๕๖๕ นายเอนก  ผองแผว 

 ๔๕๖๖ นายเอนก  ยารังษี 

 ๔๕๖๗ นายเอนก  ฤทธิบุตร 

 ๔๕๖๘ นายเอื้อ  ทรวงโพธิ์ 

 ๔๕๖๙ นายโอภาส  จันปุม 

 ๔๕๗๐ นายโอภาส  พจนานุภาพ 

 ๔๕๗๑ นายโอภาส  พาพันธ 

 ๔๕๗๒ นายโอภาส  ศรีเกตุ 

 ๔๕๗๓ นายโอภาส  ศิลปเจริญ 

 ๔๕๗๔ นายโอภาส  อนุจร 

 ๔๕๗๕ นายโอภาส  อินตะแสน 

 ๔๕๗๖ นายโอภาส  อินโสม 

 ๔๕๗๗ นายโอวาท  ศรีจันทรเวียง 

 ๔๕๗๘ นางกนกทิพย  นาคประสบสุข 

 ๔๕๗๙ นางกนกพรรณ  ศิริเลิศ 

 ๔๕๘๐ นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ 

 ๔๕๘๑ นางกนกวรรณ  รอดคง 

 ๔๕๘๒ นางกนกวรรณ  หนูทับ 

 ๔๕๘๓ นางกนกวลี  กรเกศกมล 

 ๔๕๘๔ นางสาวกนิษฐา  ทองเลิศ 

 ๔๕๘๕ นางกนิษฐา  พุมไสว 

 ๔๕๘๖ นางกมลพรรณ  แขงขัน 

 ๔๕๘๗ นางกรณี  ตะอาจ 

 ๔๕๘๘ นางกรองทิพย  ทวีสุข 

 ๔๕๘๙ นางกริชศมน  รัตนโฆษา 

 ๔๕๙๐ นางกรุณา  ภูมะลิ 

 ๔๕๙๑ นางกฤษณา  กฤตาคม 

 ๔๕๙๒ นางกฤษณา  ผดุงชอบ 

 ๔๕๙๓ นางกฤษณา  เอกกะยอ 

 ๔๕๙๔ นางสาวกษิมา  คงตุก 

 ๔๕๙๕ นางกัญญา  สละชั่ว 

 ๔๕๙๖ นางกัญญา  แสงจันทร 

 ๔๕๙๗ นางสาวกัญยา  ไกรจะบก 

 ๔๕๙๘ นางกัณจะณา  พุมมาลา 

 ๔๕๙๙ นางสาวกัณทิมา  ทรงสกุล 

 ๔๖๐๐ นางกัณหา  แกวงาม 

 ๔๖๐๑ นางสาวกันยา  มาศภูมิ 

 ๔๖๐๒ นางกันยา  ราชชํารอง 

 ๔๖๐๓ นางกัลยา  คุมญาติ 

 ๔๖๐๔ นางสาวกัลยา  ตุลพิจิตร 

 ๔๖๐๕ นางกัลยา  เพลินบุญ 

 ๔๖๐๖ นางกัลยา  มาลัย 

 ๔๖๐๗ นางสาวกัลยา  อินทรีย 

 ๔๖๐๘ นางกัลยาณ  เนียรภาค 

 ๔๖๐๙ นางสาวกัลยาณี  นรสิงห 

 ๔๖๑๐ นางกัลยารัตน  ทองระยับ 

 ๔๖๑๑ นางกาญจนา  จันทรนาค 

 ๔๖๑๒ นางกาญจนา  ชนะชนม 
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 ๔๖๑๓ นางสาวกาญจนา  ปาลี 

 ๔๖๑๔ นางสาวกาญจนา  เปรมภิรักษา 

 ๔๖๑๕ นางกานดา  ชวงชัย 

 ๔๖๑๖ นางกานตกนิษฐ  หมื่นเดช 

 ๔๖๑๗ นางกิ่งแกว  เพ็ญสุริยะ 

 ๔๖๑๘ นางกิตติยา  ดอกคํา 

 ๔๖๑๙ นางกิริยา  พรหมสวัสดิ์ 

 ๔๖๒๐ นางกุณตญา  อนันตโชต 

 ๔๖๒๑ นางสาวกุลสมบัติ  หินซุย 

 ๔๖๒๒ นางกุสุมา  แกวไชยะ 

 ๔๖๒๓ นางเกนยา  ปนจันทร 

 ๔๖๒๔ นางเกศชาฎา  สุพรรณ 

 ๔๖๒๕ นางเกศมณี  แสงงาม 

 ๔๖๒๖ นางสาวแกวกาญจน  ตันหลา 

 ๔๖๒๗ นางโกศล  ยินดี 

 ๔๖๒๘ นางโกศล  อูเงิน 

 ๔๖๒๙ นางโกษีย  วงศสุธา 

 ๔๖๓๐ นางไกรวรรณ  จันทรย้ิม 

 ๔๖๓๑ นางสาวขนิษฐา  สุทธิปรีชา 

 ๔๖๓๒ นางขวัญจิตต  ภูมิวงศวิวัฒน 

 ๔๖๓๓ นางขวัญใจ  วายุวัฒนศิริ 

 ๔๖๓๔ นางขวัญเรือน  รุงตาล 

 ๔๖๓๕ นางสาวเขมณิช  เขมาเมทินี 

 ๔๖๓๖ นางคนึงนาถ  จันทวงษ 

 ๔๖๓๗ นางคมคาย  ขันธเกษ 

 ๔๖๓๘ นางคะนึง  รอบวงษ 

 ๔๖๓๙ นางเครือวัลย  ดิษพงษ 

 ๔๖๔๐ นางจงกลณี  จันธิมา 

 ๔๖๔๑ นางจงจิตนลิน  จิตตพิสุทธิ์ 

 ๔๖๔๒ นางจรรยา  กีรตินิตยา 

 ๔๖๔๓ นางสาวจรรยา  กุลสุทธิชัย 

 ๔๖๔๔ นางสาวจรรยา  ชัยบุญลือ 

 ๔๖๔๕ นางสาวจรรยา  รักประยูร 

 ๔๖๔๖ นางจรรยา  วงศทองดี 

 ๔๖๔๗ นางจรรยา  สิงหธวัช 

 ๔๖๔๘ นางสาวจรัสธรรม  เดชบุญ 

 ๔๖๔๙ นางจรัสพักตร  ชูพิพัฒน 

 ๔๖๕๐ นางจรัสศรี  ฮะฮวด 

 ๔๖๕๑ นางจรินทร  แกววิจิตร 

 ๔๖๕๒ นางจริยา  เคียรประเสริฐ 

 ๔๖๕๓ นางจริยา  ปารีพันธ 

 ๔๖๕๔ นางจรียพร  วงษกระสันต 

 ๔๖๕๕ นางจรูญ  ใจสุยะ 

 ๔๖๕๖ นางจรูญลักษณ  โกเศศสุขชูโชค 

 ๔๖๕๗ นางจันจิรา  อมรสถิตย 

 ๔๖๕๘ นางสาวจันจิรา  อุนไพร 

 ๔๖๕๙ นางจันทนา  โฉมศรี 

 ๔๖๖๐ นางสาวจันทนา  ทองมาก 

 ๔๖๖๑ นางจันทนา  ทองศรีงาม 

 ๔๖๖๒ นางจันทนา  รองาม 
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 ๔๖๖๓ นางสาวจันทนี  เก็จวลีวรรณ 

 ๔๖๖๔ นางจันทรฉาย  ไชยขันธ 

 ๔๖๖๕ นางจันทรแดง  ทับศูนย 

 ๔๖๖๖ นางจันทรตรี  ล้ิมสุขสันติ์ 

 ๔๖๖๗ นางสาวจันทรเพ็ญ  ศิริกาญจน 

 ๔๖๖๘ นางจันทรวัทน  พรมผอง 

 ๔๖๖๙ นางจันทรา  จันทพันแจง 

 ๔๖๗๐ นางสาวจันทรา  พรหมานนท 

 ๔๖๗๑ นางสาวจารุณี  สุระจินดา 

 ๔๖๗๒ นางจารุวรรณ  พรหมณา 

 ๔๖๗๓ นางจารุวรรณ  เพ็ญสุข 

 ๔๖๗๔ นางจารุวรรณ  รักษกําเนิด 

 ๔๖๗๕ นางจําเนียน  ดามัง 

 ๔๖๗๖ นางสาวจําเนียร  พรหมรัตนพงศ 

 ๔๖๗๗ นางจําเรียง  ทองสุข 

 ๔๖๗๘ นางจําเรียง  นิลพงษ 

 ๔๖๗๙ นางจําลองกุล  หนูพรหม 

 ๔๖๘๐ นางสาวจิดาภา  บุญสรางสม 

 ๔๖๘๑ นางจิตตานันทิ์  คุณชมภู 

 ๔๖๘๒ นางจิตตานันทิ์  ภูมิชัยธีรโชติ 

 ๔๖๘๓ นางจิตราภรณ  ขาวเฉาะ 

 ๔๖๘๔ นางจิติภัสร  อัครโรจนรวี 

 ๔๖๘๕ นางสาวจินดา  ถวิลหา 

 ๔๖๘๖ นางจินดา  นามโพธิ์ชัย 

 ๔๖๘๗ นางจินตนา  กฐินทอง 

 ๔๖๘๘ นางสาวจินตนา  เกงสาริกิจ 

 ๔๖๘๙ นางจินตนา  นักการรอง 

 ๔๖๙๐ นางจินตนา  ประสิทธิ์เวช 

 ๔๖๙๑ นางสาวจินตนา  เฮงจันทร 

 ๔๖๙๒ นางสาวจิรพรรณ  พ้ืนชมภู 

 ๔๖๙๓ นางจิรัตติกาล  สงศรี 

 ๔๖๙๔ นางจิราพร  เพ็ญรัศมี 

 ๔๖๙๕ นางสาวจิราพร  สุวรรณะ 

 ๔๖๙๖ นางสาวจิราภรณ  จันทรไพสิษฐ 

 ๔๖๙๗ นางจิราภรณ  จันทรสงค 

 ๔๖๙๘ นางสาวจิรารัตน  ปกษา 

 ๔๖๙๙ นางจิราวรรณ  ปรีชา 

 ๔๗๐๐ นางจิราวัตร  สุขเกษม 

 ๔๗๐๑ นางจีรฉัตร  ศิริ 

 ๔๗๐๒ นางจีรวรรณ  ทะสดวก 

 ๔๗๐๓ นางจีรัชญพัฒน  ใจเมือง 

 ๔๗๐๔ นางจุฑาทิพ  คาผล 

 ๔๗๐๕ นางสาวจุฑาธิณี  สิงหรัญ 

 ๔๗๐๖ นางสาวจุฑารัตน  วงคหนัก 

 ๔๗๐๗ นางจุฑารัตน  ศรีไสว 

 ๔๗๐๘ นางจุฑารัตน  แสงสวาง 

 ๔๗๐๙ นางจุติพร  ขวบสันเทียะ 

 ๔๗๑๐ นางจุรีรัตน  คีรีรัตน 

 ๔๗๑๑ นางสาวจุไรรัตน  ไชยหาญ 

 ๔๗๑๒ นางฉลวย  พรหมดวง 



 หนา   ๒๕๖  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๗๑๓ นางฉวี  จิตตสํารวย 

 ๔๗๑๔ นางฉวี  สุริโย 

 ๔๗๑๕ นางฉวีวรรณ  จุนโท 

 ๔๗๑๖ นางฉวีวรรณ  มวงปรางค 

 ๔๗๑๗ นางสาวฉัตรมณี  จันทวงษ 

 ๔๗๑๘ นางฉัตรวรุณ  ดวงจันทร 

 ๔๗๑๙ นางฉันทนา  โรจนบูรณาวงศ 

 ๔๗๒๐ นางสาวเฉิดฉัน  จันทรงาม 

 ๔๗๒๑ นางไฉไล  ศุภมาตร 

 ๔๗๒๒ นางชญานิศวร  ศุภเศรษฐสิริ 

 ๔๗๒๓ นางชญาภา  นาบัณฑิตย 

 ๔๗๒๔ นางชดาพร  ดัชนี 

 ๔๗๒๕ นางชนันทิพย  ทองสุกดี 

 ๔๗๒๖ นางชนาธิป  ภณิดาธเนศ 

 ๔๗๒๗ นางชนาลักษณ  โคงาม 

 ๔๗๒๘ นางชเนตตี  วัจนะรัตน 

 ๔๗๒๙ นางชบา  โรจนะเสน 

 ๔๗๓๐ นางชมาภรณ  ศรีสุข 

 ๔๗๓๑ นางสาวชยาน  โตวิเศษ 

 ๔๗๓๒ นางชรินทรรัตน  ชมกุล 

 ๔๗๓๓ นางชลฤดี  สวนนันท 

 ๔๗๓๔ นางชลันดา  โอภาสตระกูล 

 ๔๗๓๕ นางชวนพิศ  โพธิ์หมื่นทิพย 

 ๔๗๓๖ นางสาวชวาลา  จินดาผอง 

 ๔๗๓๗ นางชัชจิรา  พรมสอาด 

 ๔๗๓๘ นางชัชชัญญชิสา  ณัฐสุทธาธเนศ 

 ๔๗๓๙ นางชิดชนก  ไชยพงษ 

 ๔๗๔๐ นางชินลักษณ  พันธโภชน 

 ๔๗๔๑ นางชุติมา  พยุหกฤษ 

 ๔๗๔๒ นางชุลีกร  ทองดวง 

 ๔๗๔๓ นางชูใจ  กุญแจทอง 

 ๔๗๔๔ นางชูศรี  คํากัน 

 ๔๗๔๕ นางชูศรี  แนวสุข 

 ๔๗๔๖ นางสาวโชติกา  ศรีเริงหลา 

 ๔๗๔๗ นางฌัฏกาญ  เอื้อสุวรรณา 

 ๔๗๔๘ นางญาณิศา  ศิริวัฒนากุล 

 ๔๗๔๙ นางสาวญาณี  สืบสังข 

 ๔๗๕๐ นางฐณากัญ  หนูบรรจง 

 ๔๗๕๑ นางฐารินี  นวลแหยม 

 ๔๗๕๒ นางสาวฐิตพร  อุบลสิงห 

 ๔๗๕๓ นางฐิติธนา  อ่ําอิ่ม 

 ๔๗๕๔ นางฐิติพร  จันทรนวล 

 ๔๗๕๕ นางฐิติพร  เปกะมล 

 ๔๗๕๖ นางสาวฐิติพร  หงษโต 

 ๔๗๕๗ นางฐิติพันธ  สอนพูด 

 ๔๗๕๘ นางสาวฐิติมา  กล่ันบุศย 

 ๔๗๕๙ นางฐิติมา  แตงทอง 

 ๔๗๖๐ นางฐิติมา  นาครพัฒน 

 ๔๗๖๑ นางณกมล  รอดคืน 

 ๔๗๖๒ นางณชสร  นิลทวี 



 หนา   ๒๕๗  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๗๖๓ นางสาวณฐมน  ธนูศิลป 

 ๔๗๖๔ นางณที  สุขไชยะ 

 ๔๗๖๕ นางสาวณรงลักษณ  บาลมล 

 ๔๗๖๖ นางสาวณักษลภัส  เมฆะกุล 

 ๔๗๖๗ นางณัชภัษสรณ  สิริอัคคะโชติ 

 ๔๗๖๘ นางณัฏฐกันย  ใจกันทา 

 ๔๗๖๙ นางณัฏฐพัชร  กาญจนพิพิธ 

 ๔๗๗๐ นางณัฏฐาภรณ  อิษฎานนท 

 ๔๗๗๑ นางณัฐชนก  ศรีเสน 

 ๔๗๗๒ นางณัฐฎพัชร  ศรีวิไล 

 ๔๗๗๓ นางสาวณัฐธภา  ชูเย็น 

 ๔๗๗๔ นางสาวณัฐธัญ  แกวชื่น 

 ๔๗๗๕ นางณัฐพร  เฉลิมชาติ 

 ๔๗๗๖ นางณัฐพร  พรกุณา 

 ๔๗๗๗ นางณัฐรดี  โพธิ์ทิพย 

 ๔๗๗๘ นางณัฐหทัย  บุญสมหวัง 

 ๔๗๗๙ นางสาวณิชาภา  กรวิภาญาณิน 

 ๔๗๘๐ นางณิชาภา  เจริญรุงเรืองชัย 

 ๔๗๘๑ นางดรุณี  ถาวรนุกิจกุล 

 ๔๗๘๒ นางสาวดลภูมิญ  รังสีศิริดลธ 

 ๔๗๘๓ นางดวงกมล  คงเมือง 

 ๔๗๘๔ นางดวงเดือน  ปดสําราญ 

 ๔๗๘๕ นางดาวเรือง  คชพรม 

 ๔๗๘๖ นางสาวดาวัลย  ชูไสว 

 ๔๗๘๗ นางดุจดาว  กาญจนพันธุ 

 ๔๗๘๘ นางเดือนเพ็ญ  เจริญฤทธิ์ 

 ๔๗๘๙ นางตรีสุคนธ  จิตตสงวน 

 ๔๗๙๐ นางตานี  ถาเหงา 

 ๔๗๙๑ นางเต็มศิริ  พานทอง 

 ๔๗๙๒ นางเตือนใจ  ยลวิลาศ 

 ๔๗๙๓ นางเตือนใจ  สืบทิม 

 ๔๗๙๔ นางถนอมศรี  เกษโร 

 ๔๗๙๕ นางถวิล  เพชรสุวรรณ 

 ๔๗๙๖ นางถาวร  หนูสุข 

 ๔๗๙๗ นางทองปาน  สารวัน 

 ๔๗๙๘ นางสาวทัศนา  อัจฉราวรรณ 

 ๔๗๙๙ นางทัศนีย  อวรัญ 

 ๔๘๐๐ นางทิพพา  ศรีคัฒนพรหม 

 ๔๘๐๑ นางทิพยวรรณ  แพงบุปผา 

 ๔๘๐๒ นางทิมแกว  ธรรมรักษสกุล 

 ๔๘๐๓ นางสาวเทวีรัตน  ชอุมภักดิ์ 

 ๔๘๐๔ นางสาวไทรงาม  ประมวลศิลปชัย 

 ๔๘๐๕ นางธนชพร  ตั้งธรรมกุล 

 ๔๘๐๖ นางธนรรภรณ  อริยพฤกษ 

 ๔๘๐๗ นางธนวรรณ  มะโนรา 

 ๔๘๐๘ นางสาวธนศร  อุนยืนยง 

 ๔๘๐๙ นางธนาพันธุ  อัจฉริยนารี 

 ๔๘๑๐ นางธนาภรณ  รักษมณี 

 ๔๘๑๑ นางสาวธนิดา  พรหมชัย 

 ๔๘๑๒ นางธนี  ดวงดอกไม 



 หนา   ๒๕๘  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๘๑๓ นางสาวธัญญธร  อนุศิริกุล 

 ๔๘๑๔ นางธัญญาภรณ  นุชเฉย 

 ๔๘๑๕ นางสาวธัญญามาศ  กนกากร 

 ๔๘๑๖ นางธัญยธรณ  สุวรรณศิริรัฐ 

 ๔๘๑๗ นางธัญรดี  เบ็ญจวิไลกุล 

 ๔๘๑๘ นางสาวธันยนิษฐ  บุญพิทักษ 

 ๔๘๑๙ นางธิดา  พิศวง 

 ๔๘๒๐ นางธิติสุดา  จันทัน 

 ๔๘๒๑ นางนคร  ฉลาดแยม 

 ๔๘๒๒ นางนงคนาถ  ศรีทองกุล 

 ๔๘๒๓ นางนงคเยาว  พรมจรูญ 

 ๔๘๒๔ นางนงเยาว  ศักดาศักดิ์ 

 ๔๘๒๕ นางนงลักษณ  จรียานุวัฒน 

 ๔๘๒๖ นางสาวนงลักษณ  เทียนสวัสดิ์ 

 ๔๘๒๗ นางนงลักษณ  ไลทอง 

 ๔๘๒๘ นางนงลักษณ  วิไลวงศเสถียร 

 ๔๘๒๙ นางนพมาศ  เพราพันธ 

 ๔๘๓๐ นางสาวนภวรรณ  ศรีใส 

 ๔๘๓๑ นางนภัสวรรณ  เส่ียงเทียนชัย 

 ๔๘๓๒ นางนภาพร  วิริยะปานนท 

 ๔๘๓๓ นางนฤมล  ธรรมรัตน 

 ๔๘๓๔ นางนฤมล  ศรีสันต 

 ๔๘๓๕ นางนฤมล  สุขะทีปะ 

 ๔๘๓๖ นางนฤมล  แสนสุริยะเดชา 

 ๔๘๓๗ นางนฤวรรณ  ฉิมผ้ึงพะเนา 

 ๔๘๓๘ นางสาวนลินี  ทีหอคํา 

 ๔๘๓๙ นางนวพรรษ  สุขสละ 

 ๔๘๔๐ นางนวลจันทร  ปกปอง 

 ๔๘๔๑ นางนวลจันทร  พันธุไมสี 

 ๔๘๔๒ นางสาวนวลจันทร  พูลสวัสดิ์ 

 ๔๘๔๓ นางนวลตา  จาเพียราช 

 ๔๘๔๔ นางนวลนภา  สนใจการคา 

 ๔๘๔๕ นางนวลนอย  ปลาบูทอง 

 ๔๘๔๖ นางนวลลออ  รุงโรจนสาธรกิจ 

 ๔๘๔๗ นางสาวนัคสวรรย  ศรีจันทร 

 ๔๘๔๘ นางนัดดา  พิลาชัย 

 ๔๘๔๙ นางนัทธมน  เรือนแกว 

 ๔๘๕๐ นางนันทนา  หมื่นจิตร 

 ๔๘๕๑ นางสาวนันทวรรณ  ศศินิมิต 

 ๔๘๕๒ นางนัยเนตร  ศรีอุทัย 

 ๔๘๕๓ นางนัลภา  ผดุงกุล 

 ๔๘๕๔ นางสาวนาถอนงค  ออนจิตร 

 ๔๘๕๕ นางนิชนันท  หลุยใจบุญ 

 ๔๘๕๖ นางนิชาภา  พงศพิทยพัฒน 

 ๔๘๕๗ นางนิตยา  เผือดจันทึก 

 ๔๘๕๘ นางนิตยา  พิมพโคตร 

 ๔๘๕๙ นางนิตยา  ภิรมยกิจ 

 ๔๘๖๐ นางนิตยา  ฤทธิ์อินทร 

 ๔๘๖๑ นางสาวนิติพร  เนติ 

 ๔๘๖๒ นางนิภา  โตะถม 



 หนา   ๒๕๙  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๘๖๓ นางนิภา  ศรีสุวรรณวิเชียร 

 ๔๘๖๔ นางสาวนิภาพร  พจนา 

 ๔๘๖๕ นางสาวนิภาพร  รุงโรจนสาคร 

 ๔๘๖๖ นางนิภาภร  ชลการ 

 ๔๘๖๗ นางสาวนิรชา  ประทักษกุลสาร 

 ๔๘๖๘ นางนิรมล  บัวเนียม 

 ๔๘๖๙ นางนิลลาวัณย  เรืองรองสมบัติ 

 ๔๘๗๐ นางนิลวดี  กวีรัตนธํารง 

 ๔๘๗๑ นางนิศากร  อินผอง 

 ๔๘๗๒ นางนีรนาท  หวยทราย 

 ๔๘๗๓ นางนุชกานต  เทพชโลธร 

 ๔๘๗๔ นางนุชลี  คลายวันเพ็ญ 

 ๔๘๗๕ นางเนตรนภิส  เลิศเดชานนท 

 ๔๘๗๖ นางเนาวรัตน  จันทะรังศรี 

 ๔๘๗๗ นางสาวบงกช  พูลเกษม 

 ๔๘๗๘ นางบังอร  ทีฆกุล 

 ๔๘๗๙ นางบังอร  เทียนสุวรรณ 

 ๔๘๘๐ นางบังอร  พิมพพิทักษ 

 ๔๘๘๑ นางบังอร  ระยายอย 

 ๔๘๘๒ นางบังอร  เรือนรื่น 

 ๔๘๘๓ นางบัญชา  ศรีปญญาวุฒิ 

 ๔๘๘๔ นางบัวผัน  ปุยะติ 

 ๔๘๘๕ นางบุญทัน  วัฒนศักดิ์สุรกุล 

 ๔๘๘๖ นางบุญเปรียบ  สนั่นเมือง 

 ๔๘๘๗ นางบุญเพ็ง  แสนอุบล 

 ๔๘๘๘ นางบุญมี  จันทวีผล 

 ๔๘๘๙ นางสาวบุญยืน  วิฑูรยสฤษฎศิลป 

 ๔๘๙๐ นางสาวบุญรวม  วิชาชัย 

 ๔๘๙๑ นางบุญเริม่  สุพัฒฑา 

 ๔๘๙๒ นางบุญเรียม  แกวดี 

 ๔๘๙๓ นางบุญศรี  สัมพันธมิตร 

 ๔๘๙๔ นางบุปผา  จันทรศรีนวล 

 ๔๘๙๕ นางบุษบา  ธนาภรณ 

 ๔๘๙๖ นางบุษบา  วงศาโรจน 

 ๔๘๙๗ นางบุษยพรรณ  นาสิงคาร 

 ๔๘๙๘ นางบุษยา  ทองมี 

 ๔๘๙๙ นางเบญจณี  โลหะปณิธาน 

 ๔๙๐๐ นางเบญจมาศ  วรสีหะ 

 ๔๙๐๑ นางเบ็ญจา  พรหมณะ 

 ๔๙๐๒ นางปฐมาภรณ  พุฒพลายงาม 

 ๔๙๐๓ นางปณิชา  คําจันทราช 

 ๔๙๐๔ นางปณิตตรา  สายน้ํา 

 ๔๙๐๕ นางปทุมวรรณ  เนินทอง 

 ๔๙๐๖ นางปภาดา  เสนาะพิน 

 ๔๙๐๗ นางปภาวรินทร  วงศปยะหิรัญ 

 ๔๙๐๘ นางประกาย  กองทอง 

 ๔๙๐๙ นางประคอง  ฐิตะสุต 

 ๔๙๑๐ นางประคอง  รัศมีแกว 

 ๔๙๑๑ นางประณยา  บุญลือ 

 ๔๙๑๒ นางประทิน  ไชยวงค 



 หนา   ๒๖๐  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙๑๓ นางประนอม  คูณขุนทด 

 ๔๙๑๔ นางประนอม  สีหะวงษ 

 ๔๙๑๕ นางประไพ  ประทุมแกว 

 ๔๙๑๖ นางสาวประไพ  สงเสริมสกุล 

 ๔๙๑๗ นางสาวประไพ  โสแกว 

 ๔๙๑๘ นางประไพพรรณ  บุญคง 

 ๔๙๑๙ นางประภา  ธํารงพัฒนารักษ 

 ๔๙๒๐ นางประภาพร  กอกหวาน 

 ๔๙๒๑ นางประภาพร  เสนาะคํา 

 ๔๙๒๒ นางประวีนันท  ขามธาตุ 

 ๔๙๒๓ นางประสิทธิพร  เอี่ยมสะอาด 

 ๔๙๒๔ นางประหยัด  ศิริพรศรี 

 ๔๙๒๕ นางปราณี  กระทุมเขตต 

 ๔๙๒๖ นางปราณี  แกวแจม 

 ๔๙๒๗ นางปราณี  ตั้งศิริวัฒนกุล 

 ๔๙๒๘ นางปราณี  ตันตระกูล 

 ๔๙๒๙ นางปราณี  ปนบัว 

 ๔๙๓๐ นางปราณี  ลายเสือ 

 ๔๙๓๑ นางปราณี  อาษาสิงห 

 ๔๙๓๒ นางปรานอม  บํารุง 

 ๔๙๓๓ นางสาวปรานอม  เอี้ยงกุญชร 

 ๔๙๓๔ นางปรานี  สุขอุดม 

 ๔๙๓๕ นางปรานี  อัมระปาล 

 ๔๙๓๖ นางปริยากร  บุญจันทร 

 ๔๙๓๗ นางปรีดา  พวงกิ่ม 

 ๔๙๓๘ นางปวริศา  บุญรอด 

 ๔๙๓๙ นางปองรัตน  มณีสุขสิริ 

 ๔๙๔๐ นางปณชญา  ดอนปญญา 

 ๔๙๔๑ นางปณฑารีย  บุญแรง 

 ๔๙๔๒ นางสาวปทมา  เทียนเนียม 

 ๔๙๔๓ นางปทมา  รอดผล 

 ๔๙๔๔ นางสาวปาริชาติ  เภสัชชา 

 ๔๙๔๕ นางปยะฉัตร  วารีชล 

 ๔๙๔๖ นางสาวปยะรัตน  กอก็ศรี 

 ๔๙๔๗ นางสาวปยาภรณ  รัตนากรกุล 

 ๔๙๔๘ นางเปรมฤดี  เกลาพิมาย 

 ๔๙๔๙ นางสาวเปรมอนันต  เตาทอง 

 ๔๙๕๐ นางผกาภรณ  พลายสังข 

 ๔๙๕๑ นางผการัตน  ชัยฤทธิ์ 

 ๔๙๕๒ นางผองใส  ศรไชย 

 ๔๙๕๓ นางผาสุข  หิรัญโรจน 

 ๔๙๕๔ นางผุสดี  หวายนํา 

 ๔๙๕๕ นางพจนี  จันทรี 

 ๔๙๕๖ นางสาวพจนี  บริสุทธิ์ 

 ๔๙๕๗ นางพจนี  ศรียานนท 

 ๔๙๕๘ นางพนัชกร  แกววิมล 

 ๔๙๕๙ นางพนารัตน  กาฬษร 

 ๔๙๖๐ นางสาวพเยาว  ถึงสุข 

 ๔๙๖๑ นางสาวพรทิพย  เกิดสม 

 ๔๙๖๒ นางสาวพรทิพย  เตียวพานิชยกิจ 
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 ๔๙๖๓ นางพรทิพย  ทองอยู 

 ๔๙๖๔ นางพรทิพย  บัวขาว 

 ๔๙๖๕ นางพรทิพย  ภิญโญ 

 ๔๙๖๖ นางพรทิพย  สวางลาภ 

 ๔๙๖๗ นางสาวพรธิดา  บุญชู 

 ๔๙๖๘ นางพรนิดา  ทองชุม 

 ๔๙๖๙ นางพรปวีณ  แสนสุข 

 ๔๙๗๐ นางพรพิมล  สุขสมเสรี 

 ๔๙๗๑ นางพรเพ็ญ  กรีเงิน 

 ๔๙๗๒ นางพรเพ็ญ  รุงอําไพ 

 ๔๙๗๓ นางพรภินันท  เลาะหนับ 

 ๔๙๗๔ นางพรรณนิภา  ไพรัตน 

 ๔๙๗๕ นางพรรณี  สีมวง 

 ๔๙๗๖ นางพรสวรรค  ทองกลม 

 ๔๙๗๗ นางพรสวรรค  พงศอัมพรศรี 

 ๔๙๗๘ นางพรสวรรค  ศิริวัฒน 

 ๔๙๗๙ นางพรสวรรค  สุรพรสถิตกุล 

 ๔๙๘๐ นางพรหมภัสสร  พงษสิงห 

 ๔๙๘๑ นางพฤกษา  รื่นเริง 

 ๔๙๘๒ นางพวงพยอม  บุญตาแสง 

 ๔๙๘๓ นางพสุธร  หย่ังกระโทก 

 ๔๙๘๔ นางพัชนี  ทองแกว 

 ๔๙๘๕ นางพัชรนันท  ปานแดง 

 ๔๙๘๖ นางพัชรา  ทองบุญเรือง 

 ๔๙๘๗ นางพัชรา  สัยยะนิฐี 

 ๔๙๘๘ นางพัชราภรณ  สมานพงษ 

 ๔๙๘๙ นางสาวพัชรินทร  ชวยชู 

 ๔๙๙๐ นางสาวพัชรินทร  เนื่องอน 

 ๔๙๙๑ นางพัชรี  จิรจีรังชัย 

 ๔๙๙๒ นางพัชรี  บุตรน้ําเพ็ชร 

 ๔๙๙๓ นางพันธทิพย  จําปา 

 ๔๙๙๔ นางพันธนันท  เล็กมาก 

 ๔๙๙๕ นางพาณี  เกตุกูล 

 ๔๙๙๖ นางพิชญประไพ  ทิพากรเกียรติ 

 ๔๙๙๗ นางพิชญา  รักผล 

 ๔๙๙๘ นางพิญู  สุทธิพันธ 

 ๔๙๙๙ นางสาวพิทยา  คลายทอง 

 ๕๐๐๐ นางพิทยา  พุมอิ่ม 

 ๕๐๐๑ นางพิมผกา  แดงสุวรรณ 

 ๕๐๐๒ นางพิมพจันทร  พัชรดํารงกุล 

 ๕๐๐๓ นางสาวพิมพใจ  มุงปนกลาง 

 ๕๐๐๔ นางพิมพฉวี  จิตรบรรพต 

 ๕๐๐๕ นางพิมพวนา  พรหมสุวรรณ 

 ๕๐๐๖ นางพิมพา  นามวงศ 

 ๕๐๐๗ นางพิมาลา  คุมมาลัย 

 ๕๐๐๘ นางสาวพิรดา  เฉลิมศรีภิญโญรัช 

 ๕๐๐๙ นางพิไล  ภิบาลกุล 

 ๕๐๑๐ นางพิศมัย  จํานงพิศ 

 ๕๐๑๑ นางสาวพิศมัย  สมชาติ 

 ๕๐๑๒ นางพิศมัย  สอนลา 
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 ๕๐๑๓ นางพิศมัย  สีแตง 

 ๕๐๑๔ นางพิศมัย  สุขรักษา 

 ๕๐๑๕ นางสาวพิสมัย  นันทเสนา 

 ๕๐๑๖ นางพิสมัย  หลัดเกล้ียง 

 ๕๐๑๗ นางพุฒชาด  จันทรดํา 

 ๕๐๑๘ นางสาวพุทธรักษา  เรืองอาจ 

 ๕๐๑๙ นางสาวพุทธา  ศิริกิจวัฒนา 

 ๕๐๒๐ นางพูลมาศ  ทับเกร็ด 

 ๕๐๒๑ นางสาวเพ็ญแข  นาถโกษา 

 ๕๐๒๒ นางเพ็ญจันทร  เอี่ยวสานุรักษ 

 ๕๐๒๓ นางสาวเพ็ญรพี  กลับกูล 

 ๕๐๒๔ นางเพ็ญศรี  แกวสองศรี 

 ๕๐๒๕ นางสาวเพ็ญศรี  คําโปง 

 ๕๐๒๖ นางเพ็ญศรี  ธัญธเนส 

 ๕๐๒๗ นางเพ็ญศรี  ยาวระ 

 ๕๐๒๘ นางสาวเพ็ญศรี  สารีบุตร 

 ๕๐๒๙ นางเพลินตา  ตะเวทีกุล 

 ๕๐๓๐ นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 

 ๕๐๓๑ นางแพวิพา  ภูสงัด 

 ๕๐๓๒ นางไพจิตร  วรวาทเวทยมนต 

 ๕๐๓๓ นางสาวไพลิน  เกตุธิโภค 

 ๕๐๓๔ นางภัชรชาพร  อุนยวง 

 ๕๐๓๕ นางสาวภัทรนิษฐ  วงศบุญญฤทธิ์ 

 ๕๐๓๖ นางภัทรภร  ชัยรส 

 ๕๐๓๗ นางภัทรสิริย  ไชยธงยศ 

 ๕๐๓๘ นางภัทรา  ริมคีรี 

 ๕๐๓๙ นางภัทราวรรณ  ทิพยธนสาร 

 ๕๐๔๐ นางภัทริยาวรรณ  พันธุนอย 

 ๕๐๔๑ นางภัสนันท  ดุจดา 

 ๕๐๔๒ นางภัสสพสุ  คํามิตร 

 ๕๐๔๓ นางภาวิณี  คงนุรัตน 

 ๕๐๔๔ นางภิรมย  โมรา 

 ๕๐๔๕ นางมณฑา  ออนสระ 

 ๕๐๔๖ นางสาวมณภัสสรณ  เสถียรบุตร 

 ๕๐๔๗ นางมณีรัตน  ปรินายวนิชย 

 ๕๐๔๘ นางมนตสวรรค  มุกขมงคลคํา 

 ๕๐๔๙ นางมยุรี  โพธิแสน 

 ๕๐๕๐ นางมะลิวัลย  กอนทอง 

 ๕๐๕๑ นางมัชฌิมา  วงษาสาย 

 ๕๐๕๒ นางมัลลิกา  ชองสมบัติ 

 ๕๐๕๓ นางมัลลิกา  มีศิลป 

 ๕๐๕๔ นางมัลลิกา  หลงสมบุญ 

 ๕๐๕๕ นางมานิตย  แสนยะบุตร 

 ๕๐๕๖ นางสาวมาริหยาม  หมัดอะดัม 

 ๕๐๕๗ นางสาวมาลัย  เฉิดเจิม 

 ๕๐๕๘ นางมาลิษา  บรรณาภูมิ 

 ๕๐๕๙ นางมาลี  สุภิรัตน 

 ๕๐๖๐ นางมุกดาหาร  พจนารถบัณฑิตย 

 ๕๐๖๑ นางเมตตา  ย้ิมสมบูรณ 

 ๕๐๖๒ นางสาวยมลพร  หมื่นสาย 
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 ๕๐๖๓ นางยวนใจ  ชอบใจ 

 ๕๐๖๔ นางยาใจ  เดชขันธ 

 ๕๐๖๕ นางยุพฎี  กัตติกา 

 ๕๐๖๖ นางสาวยุพดี  นิธิสุภา 

 ๕๐๖๗ นางยุพดี  สัตยธีรานนท 

 ๕๐๖๘ นางสาวยุพยง  วุนวงษ 

 ๕๐๖๙ นางสาวยุพา  บุญอนันต 

 ๕๐๗๐ นางยุพา  ปาลพันธุ 

 ๕๐๗๑ นางยุพา  ลิมสกุล 

 ๕๐๗๒ นางยุพิน  นอบนอม 

 ๕๐๗๓ นางสาวยุภาพร  เจริญรูป 

 ๕๐๗๔ นางสาวเยาวณี  เสมา 

 ๕๐๗๕ นางเยาวดี  จุฑาพรรณาชาติ 

 ๕๐๗๖ นางเยาวมาศ  ดินลานสกูล 

 ๕๐๗๗ นางเยาวรัช  ปรีดาพันธุ 

 ๕๐๗๘ นางเยาวรัตน  ขาวทุง 

 ๕๐๗๙ นางสาวเยาวลักษณ  อิทธิวราภรณกุล 

 ๕๐๘๐ นางรมยรวินท  ตันติฤทธิพล 

 ๕๐๘๑ นางรสสุคนธ  ติณกุลกําจร 

 ๕๐๘๒ นางสาวรสสุธา  สุวรักษ 

 ๕๐๘๓ นางรอซีดะ  สาและ 

 ๕๐๘๔ นางระเบียบ  ฉลองกลาง 

 ๕๐๘๕ นางสาวระเบียบ  ชาญชาง 

 ๕๐๘๖ นางระเบียบ  หัสดีพงษ 

 ๕๐๘๗ นางสาวระพีพรรณ  คณาฤทธิ์ 

 ๕๐๘๘ นางระวิวรรณ  ล้ิมสุวรรณ 

 ๕๐๘๙ นางรัชนี  ชูกะสิ 

 ๕๐๙๐ นางรัชนี  เมตตา 

 ๕๐๙๑ นางรัชนีพร  บุญศักดิ์ 

 ๕๐๙๒ นางรัชนีย  ศรีผา 

 ๕๐๙๓ นางสาวรัชนีวรรณ  ชางวงศ 

 ๕๐๙๔ นางรัญชนรวี  ธรรมปรีชาถาวร 

 ๕๐๙๕ นางสาวรัดใจ  แปลงงาน 

 ๕๐๙๖ นางรัตณา  สุนันทวนิช 

 ๕๐๙๗ นางรัตธิยา  ฉิมพลี 

 ๕๐๙๘ นางรัตนภรณ  คนหาญ 

 ๕๐๙๙ นางรัตนา  คงคาเนาวรัตน 

 ๕๑๐๐ นางสาวรัตนา  เพชรศรีชวง 

 ๕๑๐๑ นางรัตนา  มณฑลเพชร 

 ๕๑๐๒ นางรัตนากุล  อมตวนิช 

 ๕๑๐๓ นางสาวรัตนาภรณ  อินทรจันทร 

 ๕๑๐๔ นางรัตนาวดี  ศิริแกว 

 ๕๑๐๕ นางรัศมี  อุกประโคน 

 ๕๑๐๖ นางราตรี  แจมใส 

 ๕๑๐๗ นางราตรี  โชคพานิชศิริ 

 ๕๑๐๘ นางราตรี  ผองแผว 

 ๕๑๐๙ นางรานี  เครือสมบัติ 

 ๕๑๑๐ นางสาวรุงทอง  ทัศนาลัย 

 ๕๑๑๑ นางรุงทิวา  แพโพธิ ์

 ๕๑๑๒ นางรุงนภา  บุญกลาง 
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 ๕๑๑๓ นางรุงนภา  รุงเรืองศิลป 

 ๕๑๑๔ นางรุงยินดี  สมบูรณ 

 ๕๑๑๕ นางรุงรัตน  กลวยดี 

 ๕๑๑๖ นางรุงฤดี  นิ่มนวล 

 ๕๑๑๗ นางสาวรุงฤดี  อินทสร 

 ๕๑๑๘ นางรุงอรุณ  ลีลาวรรณเขต 

 ๕๑๑๙ นางรุจิรัตน  ทองเหลือรัตกุล 

 ๕๑๒๐ นางรุจิรา  แจงแสงทอง 

 ๕๑๒๑ นางรุจิเรข  ศักดิ์ชัยนันท 

 ๕๑๒๒ นางเรณู  ประสงคกูล 

 ๕๑๒๓ นางเรวดี  บุตรเล็ก 

 ๕๑๒๔ นางฤดี  พูลเขียว 

 ๕๑๒๕ นางฤทัย  ชวยหนู 

 ๕๑๒๖ นางสาวลมัยพร  พรหมเมตจิต 

 ๕๑๒๗ นางลมัยพร  แหลงหลา 

 ๕๑๒๘ นางละมัย  แสงคงเรือง 

 ๕๑๒๙ นางละมุล  ตอพล 

 ๕๑๓๐ นางละออ  ผานอย 

 ๕๑๓๑ นางละออตา  พงษฤทัศน 

 ๕๑๓๒ นางละเอียด  ออนแพง 

 ๕๑๓๓ นางลักษณา  เทพเทียน 

 ๕๑๓๔ นางลักษณา  พรหมพล 

 ๕๑๓๕ นางลักษมี  ลุประสงค 

 ๕๑๓๖ นางลัดดา  ทาพริก 

 ๕๑๓๗ นางลัดดา  ผาพันธ 

 ๕๑๓๘ นางสาวลัดดา  อิ่มอกใจ 

 ๕๑๓๙ นางลัดดาวรรณ  จินดารัตน 

 ๕๑๔๐ นางลาภิศ  โคตรวันทา 

 ๕๑๔๑ นางลาวรรญ  ธนรุงเรืองเดช 

 ๕๑๔๒ นางลําธาร  ปาปะสา 

 ๕๑๔๓ นางสาวลําเพย  กล่ินไทย 

 ๕๑๔๔ นางลํายอง  จันทรสุข 

 ๕๑๔๕ นางลําใย  สนั่นรัมย 

 ๕๑๔๖ นางเลิศลักษณ  ขอจุลซวน 

 ๕๑๔๗ นางวทิชา  พรายประทีป 

 ๕๑๔๘ นางวนิดา  คตจําปา 

 ๕๑๔๙ นางวนิดา  วัชรกิจ 

 ๕๑๕๐ นางสาววนิดา  ไหมพรม 

 ๕๑๕๑ นางวนิดา  อักษรถึง 

 ๕๑๕๒ นางวรฉาย  ทองคํา 

 ๕๑๕๓ นางสาววรพัชร  เตี่ยวยอง 

 ๕๑๕๔ นางวรมาศ  ศรีประจันต 

 ๕๑๕๕ นางสาววรรณภา  ทองสีไพล 

 ๕๑๕๖ นางวรรณภา  ทิพโชติ 

 ๕๑๕๗ นางวรรณภา  บุตรวงศ 

 ๕๑๕๘ นางวรรณวิมล  กัลวิชา 

 ๕๑๕๙ นางวรรณา  กลับนวล 

 ๕๑๖๐ นางวรรณา  ทรัพยศรี 

 ๕๑๖๑ นางวรรณา  ธเรศพฤฒิกิจ 

 ๕๑๖๒ นางวรรณา  ภางาม 
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 ๕๑๖๓ นางวรรณา  มณีรัตน 

 ๕๑๖๔ นางวรรณา  อุยสกุล 

 ๕๑๖๕ นางวรรณี  ภิรมยคํา 

 ๕๑๖๖ นางวรลักษณ  วงษสาธุภาพ 

 ๕๑๖๗ นางวรานิษฐ  วัฒนศักดิ์ธนากูล 

 ๕๑๖๘ นางวราภรณ  กองทรัพย 

 ๕๑๖๙ นางวราภรณ  ยอนถวิล 

 ๕๑๗๐ นางวัชรา  แสงเจริญ 

 ๕๑๗๑ นางวันดี  จิตรแข็ง 

 ๕๑๗๒ นางวันดี  พวงมาลีประดับ 

 ๕๑๗๓ นางวันทนา  กาญจนพาที 

 ๕๑๗๔ นางสาววันทนา  เจริญรัตนตระกูล 

 ๕๑๗๕ นางวันทนา  ชูชวย 

 ๕๑๗๖ นางสาววันเพ็ญ  จิวัฒนาชวลิตกุล 

 ๕๑๗๗ นางสาววันเพ็ญ  ชลนําสุวรรณ 

 ๕๑๗๘ นางวันเพ็ญ  แซแต 

 ๕๑๗๙ นางวันเพ็ญ  ทัศนบรรลือ 

 ๕๑๘๐ นางวันเพ็ญ  โพธิ์เหลือง 

 ๕๑๘๑ นางวันเพ็ญ  ภูมิพาน 

 ๕๑๘๒ นางวันวิสาข  ไวทยรุงโรจน 

 ๕๑๘๓ นางวัลลภา  ทองนาค 

 ๕๑๘๔ นางวาริณี  ลิมสัมพันธเจริญ 

 ๕๑๘๕ นางสาววารุณี  งอยผาลา 

 ๕๑๘๖ นางวาสนา  พูลสวัสดิ์ 

 ๕๑๘๗ นางวาสินี  ขวัญฤทธิ์ 

 ๕๑๘๘ นางสาววิจิตร  มูลแวง 

 ๕๑๘๙ นางสาววิจิตรา  ฟงคง 

 ๕๑๙๐ นางสาววิชชุฏา  เลิศฤทธิ์ 

 ๕๑๙๑ นางวิชุดา  ตําหนง 

 ๕๑๙๒ นางวิภา  พุทธศรี 

 ๕๑๙๓ นางวิภา  เมฆมรกต 

 ๕๑๙๔ นางสาววิภา  อุทะพันธ 

 ๕๑๙๕ นางวิภาภรณ  ตาเดอิน 

 ๕๑๙๖ นางวิภาวี  ปยกิตติไพบูลย 

 ๕๑๙๗ นางวิมล  ปานะถึก 

 ๕๑๙๘ นางวิมลมาศ  สังสุณี 

 ๕๑๙๙ นางสาววิมลรัตน  สิริอาภรณ 

 ๕๒๐๐ นางวิมลสิริ  บุญมานะ 

 ๕๒๐๑ นางสาววิมาลา  ทองหนู 

 ๕๒๐๒ นางวิมาลา  รักพรม 

 ๕๒๐๓ นางวิระดา  นาสูงเนิน 

 ๕๒๐๔ นางสาววิรัตน  รัตนอารีกุล 

 ๕๒๐๕ นางวิลัยพรณ  เสรีวัฒน 

 ๕๒๐๖ นางสาววิลา  อานนท 

 ๕๒๐๗ นางวิลาวรรณ  เรืองหิรัณเตชะกูล 

 ๕๒๐๘ นางวิลาวัลย  พันธุวาณิช 

 ๕๒๐๙ นางวิลาสินี  ศรสิงหทอง 

 ๕๒๑๐ นางวิไลพักตร  วชิรอนันต 

 ๕๒๑๑ นางวิไลลักษณ  พูลมา 

 ๕๒๑๒ นางวิไลวรรณ  เทียบดอกไม 
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 ๕๒๑๓ นางวิไลวรรณ  มีแหยม 

 ๕๒๑๔ นางวิไลวัลย  ศิริวารินทร 

 ๕๒๑๕ นางวิสารัช  จลสัญจร 

 ๕๒๑๖ นางวีรยา  นนทธีระคุณา 

 ๕๒๑๗ นางวีริน  หอมหวล 

 ๕๒๑๘ นางศรัยฉัตร  ฉัตรปลันธนา 

 ๕๒๑๙ นางศรีทอง  วาจาดี 

 ๕๒๒๐ นางศรีภูมิ  เทียนแกว 

 ๕๒๒๑ นางศรีสําอางค  แฉงฉายา 

 ๕๒๒๒ นางสาวศรีสุนันท  ตายแสง 

 ๕๒๒๓ นางศวัลยรัตน  สุวรรณวิสุทธิ์ 

 ๕๒๒๔ นางศศิกานต  สงแสง 

 ๕๒๒๕ นางศศิธร  แพรเจริญ 

 ๕๒๒๖ นางศศิธิดา  เวชกูล 

 ๕๒๒๗ นางศศิพจมาน  ทิพโรจน 

 ๕๒๒๘ นางศันสนีย  พิมแพง 

 ๕๒๒๙ นางศันสนีย  สกุลวรกานต 

 ๕๒๓๐ นางศิปภา  ปุญชุพิศาล 

 ๕๒๓๑ นางศิรินพร  พรศรีสกุล 

 ๕๒๓๒ นางศิรินันท  ภุมมา 

 ๕๒๓๓ นางศิริพร  คุณวุฒิ 

 ๕๒๓๔ นางศิริพร  ดาระสุวรรณ 

 ๕๒๓๕ นางศิริพร  พาหุมันโต 

 ๕๒๓๖ นางศิริพรรณ  จันทรเส็ง 

 ๕๒๓๗ นางศิริมา  แสนอุลัย 

 ๕๒๓๘ นางศิริรัชญ  ธิตะ 

 ๕๒๓๙ นางศิริรัตน  แกวมวง 

 ๕๒๔๐ นางสาวศิริราวรรณ  นิลวรณ 

 ๕๒๔๑ นางศิริลักษณ  คมเฉียบ 

 ๕๒๔๒ นางศิริวรรณ  สมบูรณพันธ 

 ๕๒๔๓ นางศิริวรรณ  อาจศรี 

 ๕๒๔๔ นางศุภรัตน  เทพเล่ือน 

 ๕๒๔๕ นางศุภรินทร  พรมรินทร 

 ๕๒๔๖ นางศุภางค  เชาวทอง 

 ๕๒๔๗ นางศุภางค  พิมพชัย 

 ๕๒๔๘ นางสาวศุภาพร  ผิวงาม 

 ๕๒๔๙ นางสาวเศรษฐิยา  เปรื่องพิชญาธร 

 ๕๒๕๐ นางสกุลยา  ดวงชาทม 

 ๕๒๕๑ นางสคราญจิต  ศริญญามาศ 

 ๕๒๕๒ นางสดใส  นิยมจันทร 

 ๕๒๕๓ นางสาวสนธยา  ผลหมู 

 ๕๒๕๔ นางสมคิด  เมืองสอน 

 ๕๒๕๕ นางสาวสมจิต  นิลรัตน 

 ๕๒๕๖ นางสมจิต  มุงกลาง 

 ๕๒๕๗ นางสาวสมจิต  สุขสําราญ 

 ๕๒๕๘ นางสมเจียด  คงภักดี 

 ๕๒๕๙ นางสมใจ  สรอยสุวรรณ 

 ๕๒๖๐ นางสมถวิล  รัตนมาลัย 

 ๕๒๖๑ นางสมถวิล  อ่ําดอนกลอย 

 ๕๒๖๒ นางสมนึก  ทิพยประเสริฐ 
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 ๕๒๖๓ นางสมนึก  ศรีโสภณ 

 ๕๒๖๔ นางสมบูรณรัตน  สุวรรณราช 

 ๕๒๖๕ นางสาวสมปอง  ชวยพรม 

 ๕๒๖๖ นางสมพร  ตันเงิน 

 ๕๒๖๗ นางสาวสมพร  สามทองกลํ่า 

 ๕๒๖๘ นางสาวสมพิศ  โคพิชัย 

 ๕๒๖๙ นางสมพิศ  ลาสอน 

 ๕๒๗๐ นางสมพิศ  สุวรรณชัย 

 ๕๒๗๑ นางสาวสมพิส  สวัสดี 

 ๕๒๗๒ นางสมมาตร  มีแตม 

 ๕๒๗๓ นางสมร  เดชาฤทธิ์ 

 ๕๒๗๔ นางสมร  เผือกเดช 

 ๕๒๗๕ นางสมร  พิชัยยุทธ 

 ๕๒๗๖ นางสาวสมรักษ  กิจเดช 

 ๕๒๗๗ นางสมศรี  เกาพิมาย 

 ๕๒๗๘ นางสมศรี  พิชัยธรรม 

 ๕๒๗๙ นางสมหญิง  บุญลิขิต 

 ๕๒๘๐ นางสมหมาย  ชัยศัตรา 

 ๕๒๘๑ นางสมหมาย  เนียมฉาย 

 ๕๒๘๒ นางสมหวัน  มิตรตระกูล 

 ๕๒๘๓ นางสาวสรอยวสันต  ศรีคําแหง 

 ๕๒๘๔ นางสรัญญา  เถาวบุญ 

 ๕๒๘๕ นางสรินทรา  ประยงคเพชร 

 ๕๒๘๖ นางสวลี  ย้ิมสุข 

 ๕๒๘๗ นางสังวาลย  จันดาหอม 

 ๕๒๘๘ นางสัญญา  แกวพิทักษ 

 ๕๒๘๙ นางสายทอง  เจริญนาน 

 ๕๒๙๐ นางสายทิพย  วงศพนารัตน 

 ๕๒๙๑ นางสายบัว  ชัชวาลย 

 ๕๒๙๒ นางสายบัว  สอาดพรม 

 ๕๒๙๓ นางสายพิรุณ  อัฐนาค 

 ๕๒๙๔ นางสาวสายไพเพราะ  นาคดี 

 ๕๒๙๕ นางสายยนต  หาญวารี 

 ๕๒๙๖ นางสายย่ิน  วัฒนศฤงคาร 

 ๕๒๙๗ นางสายลม  จิตระดับ 

 ๕๒๙๘ นางสายสมร  เคหารมย 

 ๕๒๙๙ นางสายสุนีย  ควรมิตร 

 ๕๓๐๐ นางสายสุนีย  ชวพงศ 

 ๕๓๐๑ นางสารี่  คงออน 

 ๕๓๐๒ นางสาวสํารวย  พิมพมีลาย 

 ๕๓๐๓ นางสําราญ  พลยะเรศ 

 ๕๓๐๔ นางสําเริง  ยอดมิ่ง 

 ๕๓๐๕ นางสําลี  โททอง 

 ๕๓๐๖ นางสําอางค  ขวดแกว 

 ๕๓๐๗ นางสิภาพัฒน  ฐาศิริทรัพย 

 ๕๓๐๘ นางสิริ  เด็นเบ็น 

 ๕๓๐๙ นางสิริธิดา  ศรีโภคา 

 ๕๓๑๐ นางสิริปรียา  ชัยบุตร 

 ๕๓๑๑ นางสิริพร  ประสานสงฆ 

 ๕๓๑๒ นางสิริลักษณ  ชาวแหลง 
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 ๕๓๑๓ นางสิริลักษณ  สามารถ 

 ๕๓๑๔ นางสิริวรรณ  ชุนดี 

 ๕๓๑๕ นางสีนวล  ภักดีตุระ 

 ๕๓๑๖ นางสีวลี  พูนไชย 

 ๕๓๑๗ นางสุกัญญา  แกวมีคา 

 ๕๓๑๘ นางสุกัญญา  รัตนาภรณ 

 ๕๓๑๙ นางสุกัญญา  วงศวิชัย 

 ๕๓๒๐ นางสุคนธ  เนติวงษ 

 ๕๓๒๑ นางสุจิต  เชื้อจีน 

 ๕๓๒๒ นางสุจิตรา  พันธุ 

 ๕๓๒๓ นางสุจิตรา  มหาสวัสดิ์ 

 ๕๓๒๔ นางสุจิลา  เจริญขวัญ 

 ๕๓๒๕ นางสุชาฎา  ประพรหม 

 ๕๓๒๖ นางสุชาดา  บุญชิต 

 ๕๓๒๗ นางสุชาดา  พุทธนิมนต 

 ๕๓๒๘ นางสาวสุชาดา  สภาพงศ 

 ๕๓๒๙ นางสุชานรี  แสนทวีสุข 

 ๕๓๓๐ นางสาวสุฌานี  สวนสวรรค 

 ๕๓๓๑ นางสาวสุณิษา  พจนสมพงส 

 ๕๓๓๒ นางสุณี  พ่ึงแกว 

 ๕๓๓๓ นางสุดใจ  โมราราย 

 ๕๓๓๔ นางสุดใจ  สละตัน 

 ๕๓๓๕ นางสาวสุดสวาท  ยังแจม 

 ๕๓๓๖ นางสุดสวาสดิ์  ประไพเพชร 

 ๕๓๓๗ นางสุดา  ไทยรัศมี 

 ๕๓๓๘ นางสุดาพร  เจริญพร 

 ๕๓๓๙ นางสุดารัตน  กุลวรา 

 ๕๓๔๐ นางสาวสุดารัตน  ทับสาย 

 ๕๓๔๑ นางสุดาวรรณ  ไขแสง 

 ๕๓๔๒ นางสุดาวรรณ  ศรีสิงหพันธุ 

 ๕๓๔๓ นางสาวสุดาวัลย  โสตะจินดา 

 ๕๓๔๔ นางสุทธิลักษณ  ตรีเศียร 

 ๕๓๔๕ นางสาวสุธิดา  คชรัตน 

 ๕๓๔๖ นางสุนทร  มณีอินทร 

 ๕๓๔๗ นางสุนันท  ขลุยนาค 

 ๕๓๔๘ นางสุนันท  บุญศักดิ์ 

 ๕๓๔๙ นางสุนันทา  กลาแข็ง 

 ๕๓๕๐ นางสุนันทา  โกธา 

 ๕๓๕๑ นางสุนันทา  จูอาภรณ 

 ๕๓๕๒ นางสุนี  จันทนิมิ 

 ๕๓๕๓ นางสุนีย  แกวอุไร 

 ๕๓๕๔ นางสุนีย  ชัยวงษ 

 ๕๓๕๕ นางสาวสุนีย  ดวงทอง 

 ๕๓๕๖ นางสาวสุนีรัตน  เอี่ยมประไพ 

 ๕๓๕๗ นางสาวสุปราณี  แพรภิญโญ 

 ๕๓๕๘ นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์ 

 ๕๓๕๙ นางสาวสุปญจมาลย  พลับพลาทอง 

 ๕๓๖๐ นางสุพรรณี  มหาพรหม 

 ๕๓๖๑ นางสุพัชชา  ทิพยสุวรรณมาลา 

 ๕๓๖๒ นางสาวสุพัตรา  จินดาวงศ 
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 ๕๓๖๓ นางสุพัตรา  ล้ิมวัฒนชัย 

 ๕๓๖๔ นางสุพัตรา  สาระโภค 

 ๕๓๖๕ นางสุพัตรา  แสงทอง 

 ๕๓๖๖ นางสุภัทรา  ทวีสิทธิโชคชัย 

 ๕๓๖๗ นางสุภาพ  สุริยาอารักษ 

 ๕๓๖๘ นางสุภาพร  กรุณา 

 ๕๓๖๙ นางสุภาพร  จิตรเอื้อตระกูล 

 ๕๓๗๐ นางสุภาพร  เจริญศรี 

 ๕๓๗๑ นางสาวสุภาพร  สถิตยพงษ 

 ๕๓๗๒ นางสุภาภรณ  สมบัติ 

 ๕๓๗๓ นางสุภาวดี  จิรภาสพงศา 

 ๕๓๗๔ นางสุภาวดี  ทองทา 

 ๕๓๗๕ นางสุภาวดี  นาควิเชียร 

 ๕๓๗๖ นางสุภาส  จันทรบัว 

 ๕๓๗๗ นางสาวสุภิลักษณ  ฉัพพรรณรัตน 

 ๕๓๗๘ นางสาวสุภีร  เตชะเอนก 

 ๕๓๗๙ นางสาวสุมณฑา  สาธุกานนท 

 ๕๓๘๐ นางสุมัทนา  แกวจินดา 

 ๕๓๘๑ นางสาวสุมาลี  ภูริเอกสุวรรณ 

 ๕๓๘๒ นางสุรดา  อิ่มพงษ 

 ๕๓๘๓ นางสุรพา  ออนศรีแกว 

 ๕๓๘๔ นางสาวสุระพร  แกวลมัย 

 ๕๓๘๕ นางสุรัชนา  มีใย 

 ๕๓๘๖ นางสุรัชนี  เวียงนนท 

 ๕๓๘๗ นางสุรัตน  สุทธิชัชวาลย 

 ๕๓๘๘ นางสุรางค  เชื้อเจริญ 

 ๕๓๘๙ นางสุรินทร  พวงทอง 

 ๕๓๙๐ นางสุรีรัตน  จันทรลอย 

 ๕๓๙๑ นางสาวสุรีรัตน  สิทธิวงค 

 ๕๓๙๒ นางสุวรรณ  ทําคาม 

 ๕๓๙๓ นางสุวานี  อยูยอด 

 ๕๓๙๔ นางสุเอช  สัมโย 

 ๕๓๙๕ นางเสริมศรี  พลรงค 

 ๕๓๙๖ นางเสาวณี  ณัฎฐประเสริฐ 

 ๕๓๙๗ นางเสาวณี  พิทยานุรักษ 

 ๕๓๙๘ นางเสาวณี  เพชรกาฬ 

 ๕๓๙๙ นางเสาวภา  ศักดา 

 ๕๔๐๐ นางสาวเสาวรัก  อัมภา 

 ๕๔๐๑ นางเสาวลักษณ  เย่ียมสวัสดิ์ 

 ๕๔๐๒ นางแสงจันทร  กันยะมูล 

 ๕๔๐๓ นางสาวแสงตะวัน  ออนพุทธา 

 ๕๔๐๔ นางสาวแสงระวี  อุนเรือน 

 ๕๔๐๕ นางโสภี  สุขเจริญ 

 ๕๔๐๖ นางหงษสา  ดวงจันทรโชติ 

 ๕๔๐๗ นางหยกฟา  พัฒนเจริญ 

 ๕๔๐๘ นางสาวหัสทยา  แตบรรพกุล 

 ๕๔๐๙ นางสาวเหมวรรณ  เนียมนุย 

 ๕๔๑๐ นางเหรียญทอง  แกวนา 

 ๕๔๑๑ นางอนงค  เนตรทิพย 

 ๕๔๑๒ นางสาวอนงค  บุญเอี่ยม 
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 ๕๔๑๓ นางอนัญญา  ทาระธรรม 

 ๕๔๑๔ นางสาวอนันตยา  ผุดกระจาง 

 ๕๔๑๕ นางอนินทิตา  สวัสดิ์พงษ 

 ๕๔๑๖ นางอโนทัย  ทัณกาศ 

 ๕๔๑๗ นางสาวอภิญญา  สุรินราช 

 ๕๔๑๘ นางอภิรมย  เปนสุข 

 ๕๔๑๙ นางอภิษฐา  สวนเขม 

 ๕๔๒๐ นางอมร  วงศสุวรรณ 

 ๕๔๒๑ นางอมรพันธ  พุมภชาติ 

 ๕๔๒๒ นางอมรรัตน  โพธิตาปะนะ 

 ๕๔๒๓ นางสาวอมรา  จันทะไทย 

 ๕๔๒๔ นางอมรา  อนุวงค 

 ๕๔๒๕ นางสาวอมราพร  เชาวนาพันธุ 

 ๕๔๒๖ นางอรจิรา  พุมพฤกษ 

 ๕๔๒๗ นางอรชร  กันภูมิ 

 ๕๔๒๘ นางอรชร  ไกรราญ 

 ๕๔๒๙ นางอรทัย  กสิกิจ 

 ๕๔๓๐ นางอรทัย  เกิดแสง 

 ๕๔๓๑ นางสาวอรทัย  ทินวงศ 

 ๕๔๓๒ นางอรทัย  พยัคฆมะเริง 

 ๕๔๓๓ นางสาวอรทัย  อัชฌานุเคราะห 

 ๕๔๓๔ นางอรไท  มะลิแกว 

 ๕๔๓๕ นางอรพิณ  ประดับมุกข 

 ๕๔๓๖ นางอรรจมาภรณ  บุญพิพัฒน 

 ๕๔๓๗ นางอรรธนิศา  เกิดมีทรัพย 

 ๕๔๓๘ นางอรวรรณ  จันทะวงศ 

 ๕๔๓๙ นางอรวรรณ  โนนคํา 

 ๕๔๔๐ นางอรวรรณ  ริยาพันธ 

 ๕๔๔๑ นางสาวอรวรรณ  ล้ิมธงชัย 

 ๕๔๔๒ นางอรสา  ทรงศรี 

 ๕๔๔๓ นางสาวอรอนงค  ภูยาธร 

 ๕๔๔๔ นางอรัญญา  ณ กลาง 

 ๕๔๔๕ นางอรัญญา  ตั้งนภาดล 

 ๕๔๔๖ นางอรุณรัตน  เทียมไธสง 

 ๕๔๔๗ นางสาวอรุณศรี  เงินเสือ 

 ๕๔๔๘ นางอรุณี  กําลังแพทย 

 ๕๔๔๙ นางอรุณี  แกวรุงเรือง 

 ๕๔๕๐ นางอลิตา  ขจรกล่ิน 

 ๕๔๕๑ นางอังศนา  เพียรการ 

 ๕๔๕๒ นางอัจฉรพร  แกวมรกต 

 ๕๔๕๓ นางอัจฉรา  คหินทพงศ 

 ๕๔๕๔ นางอัญชลี  กีรติศานติ์ 

 ๕๔๕๕ นางอัญชลี  พลสิทธิ์ 

 ๕๔๕๖ นางอัญชลี  เมฆะสุวรรณโรจน 

 ๕๔๕๗ นางอัญชลี  ศรีพยัคฆ 

 ๕๔๕๘ นางอัญธิฌา  มีวรรณ 

 ๕๔๕๙ นางสาวอัญรินทร  ศิรอัญญาลักษณ 

 ๕๔๖๐ นางอัมพร  ศิริขวัญ 

 ๕๔๖๑ นางอัมพร  สมสุระ 

 ๕๔๖๒ นางสาวอัมพร  สอนบุญชู 
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 ๕๔๖๓ นางอัมพร  สังขพระกร 

 ๕๔๖๔ นางอัสนีย  อุปนิสากร 

 ๕๔๖๕ นางอาทร  ดานกระโทก 

 ๕๔๖๖ นางอาภรณ  บุญออน 

 ๕๔๖๗ นางอาภรณ  ไพบูลย 

 ๕๔๖๘ นางสาวอาภรณ  เมฆฉาย 

 ๕๔๖๙ นางสาวอารมณ  เผือกอ่ํา 

 ๕๔๗๐ นางอารมณ  รักไธสง 

 ๕๔๗๑ นางอารยา  รุจิเลิศ 

 ๕๔๗๒ นางสาวอารี  กังสานุกูล 

 ๕๔๗๓ นางอารี  ชนะสงคราม 

 ๕๔๗๔ นางอาวร  พราหมเภทย 

 ๕๔๗๕ นางอําพัย  อุดมพฤกษชาติ 

 ๕๔๗๖ นางอําไพ  จันทรสุวิมล 

 ๕๔๗๗ นางสาวอําไพ  แดนขุนทด 

 ๕๔๗๘ นางอําไพพรรณ  มอญรัต 

 ๕๔๗๙ นางอํามรา  แกวไกร 

 ๕๔๘๐ นางอินทวรรณ  บุดดาวงษ 

 ๕๔๘๑ นางอิสริยา  ปาระวาสะ 

 ๕๔๘๒ นางสาวอุดม  ประเสริฐ 

 ๕๔๘๓ นางอุดมพร  สิงหชัย 

 ๕๔๘๔ นางสาวอุทุมพร  สิงหพล 

 ๕๔๘๕ นางสาวอุบลพรรณ  บุญมาก 

 ๕๔๘๖ นางอุบลรัตน  สนิท 

 ๕๔๘๗ นางสาวอุมาพร  คงยาง 

 ๕๔๘๘ นางอุรารัตน  สิงหเดช 

 ๕๔๘๙ นางอุไร  คําแพง 

 ๕๔๙๐ นางอุไร  ยวงนาค 

 ๕๔๙๑ นางอุไรวรรณ  นิติวัฒนชัย 

 ๕๔๙๒ นางอุไรวรรณ  ภูชาดา 

 ๕๔๙๓ นางสาวอุไรวรรณ  วงษแหยม 

 ๕๔๙๔ นางอุไรวรรณ  อยูคง 

 ๕๔๙๕ นางอุษณิษา  ภาสกานนท 

 ๕๔๙๖ นางสาวอุษณีย  จําเมือง 

 ๕๔๙๗ นางอุษยาภรณ  สุทธิพันธุ 

 ๕๔๙๘ นางสาวอุษา  ใชเฮ็ง 

 ๕๔๙๙ นางเอี่ยมจิต  จันทร 

 ๕๕๐๐ นางสาวเอื้อจิต  หงวนเสงี่ยม 

 ๕๕๐๑ นางสาวเอื้อมเดือน  ใหญกลาง 

 ๕๕๐๒ นางสาวเอื้อมพร  สายเสมา 

 ๕๕๐๓ นางเอื้อมพร  อุดมโภคา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายชาติชาย  เกตุพรหม 
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ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นางสาวกานทิพย  ชาติวงศ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกฤชพนธ  ทามวง 

 ๒ นายกัมปนาท  บุญกัน 

 ๓ นายการุญ  พรหมประกอบ 

 ๔ วาที่รอยตรี กิติพงษ  บุตรบุราณ 

 ๕ นายกิมหงวน  อุทัย 

 ๖ นายขจรพงษ  เย่ียมสวัสดิ์ 

 ๗ วาที่รอยโท ขจรศักดิ์  ปนวิเศษ 

 ๘ นายครองศักดิ์  แยมประยูร 

 ๙ นายคัมภีร  สายะสนธิ 

 ๑๐ นายคําพันธ  ศรีเมือง 

 ๑๑ วาที่รอยตรี จรรยา  พาบุ 

 ๑๒ นายจรัล  ยุบรัมย 

 ๑๓ นายจรัส  เลหสิงห 

 ๑๔ นายจรัสพงษ  วรรณสอน 

 ๑๕ นายจรินทร  หลังสัน 

 ๑๖ นายจักรินทร  คงสิบ 

 ๑๗ นายจาตุรันต  วัฒนประทีป 

 ๑๘ นายจํานงค  พูลภักดี 

 ๑๙ นายจิระ  เฉลิมศักดิ์ 

 ๒๐ นายจีรพัฒน  เจ้ียมกล่ิน 

 ๒๑ นายจีระพงษ  แสงวณิช 

 ๒๒ นายเจนวิทย  ครองตน 

 ๒๓ นายเจนวิทย  บุญชวย 

 ๒๔ นายเจริญ  เชื้อเมืองพาน 

 ๒๕ นายเจริญ  ศิริวงศ 

 ๒๖ นายเจษฎา  ย้ิมพูลทรัพย 

 ๒๗ นายฉัตรทอง  ใสแสง 

 ๒๘ นายโฉม  บุญจันทร 

 ๒๙ นายชม  แกววงษจันทร 

 ๓๐ นายชวลิต  พ่ึงโภคา 

 ๓๑ นายชัยพร  รัตนแสง 

 ๓๒ นายชัยฤทธิ์  แสงสวาง 

 ๓๓ นายชาตรี  สุวรรณนที 

 ๓๔ นายชาติชาย  หุนตระกูล 

 ๓๕ วาที่รอยโท ชินภัทร  แกวโกมินทวงษ 

 ๓๖ นายชูเชิด  มัจฉาฉ่ํา 

 ๓๗ นายไชยสิทธิ์  กิจคา 

 ๓๘ นายไชยา  ประพันธศิริ 

 ๓๙ นายณรงค  ไทยทอง 

 ๔๐ นายณรงคชัย  เจริญรุจิทรัพย 

 ๔๑ นายณรงคชัย  สุขสวคนธ 

 ๔๒ นายณัชธร  ทองดอนเปรียง 

 ๔๓ นายณัฏฐพล  พูนประสิทธิ์ 

 ๔๔ นายณัฐวุฒิ  ไถเงิน 
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 ๔๕ นายดํารงคเดช  สุริยา 

 ๔๖ นายเดโชวัต  ทักคุม 

 ๔๗ นายไตรรงค  คลังบุญครอง 

 ๔๘ นายถาวรสิทธิ์  อินทะแสง 

 ๔๙ นายทรงพล  ถนอมวงษ 

 ๕๐ นายทองคํา  ตินะลา 

 ๕๑ นายเทพชัย  รมโพธิ์ 

 ๕๒ นายธวัชชัย  พันธนิกุล 

 ๕๓ นายธัช  แสงใส 

 ๕๔ นายธานินทร  สังขนอย 

 ๕๕ นายธิปดิ์  ภาสวาง 

 ๕๖ นายธีระ  นรสิงห 

 ๕๗ นายธีระสิทธิ์  แสงขํา 

 ๕๘ นายบพิตร  วงศเจริญ 

 ๕๙ นายบัณฑิต  สมจิตร 

 ๖๐ นายบํารุง  ทองรอด 

 ๖๑ นายบุญชวย  กั้วศรี 

 ๖๒ นายบุญปลูก  บุญอาจ 

 ๖๓ นายบุญลอ  ประสารศรี 

 ๖๔ นายบุญลือ  ทองเกตุแกว 

 ๖๕ นายปรเมษฐ  ศรีบูรณ 

 ๖๖ นายประกอบ  สุขเกิด 

 ๖๗ นายประจวบ  แกวเขียว 

 ๖๘ นายประจวบ  จันทรวงษ 

 ๖๙ นายประภากร  วัชราคม 

 ๗๐ นายประภาส  คงสบาย 

 ๗๑ นายประภาส  พวงชื่น 

 ๗๒ นายประมวล  วิลาจันทร 

 ๗๓ นายประยูร  ปองสีดา 

 ๗๔ นายประเวศ  วรางกูร 

 ๗๕ นายประสงค  ชูวิจิตร 

 ๗๖ นายประสงค  อยูทอง 

 ๗๗ นายประสาร  พันธลิมา 

 ๗๘ นายประเสริฐ  กําธรเจริญ 

 ๗๙ นายประเสริฐ  จันโททัย 

 ๘๐ นายปราโมทย  ขุนเพ็ง 

 ๘๑ นายปราโมทย  บุญเลิศลํ้า 

 ๘๒ นายปริวัฒน  ถานิสโร 

 ๘๓ นายปรีชา  การัก 

 ๘๔ นายปญญา  ซื่อสัตย 

 ๘๕ นายปญญา  พลเมืองดี 

 ๘๖ นายเปรม  เพ็งยอด 

 ๘๗ นายโปรงวิทย  ล้ิมตระกูล 

 ๘๘ นายพงศศธร  พิมพะนิตย 

 ๘๙ นายพงษศักดิพล  ทาแกว 

 ๙๐ นายพนม  เขียวนาคูปภา 

 ๙๑ นายพลฤทธิ์  จินดาหลวง 

 ๙๒ นายพศิน  รุงเจริญ 

 ๙๓ นายพัสกร  คําเพราะ 

 ๙๔ นายพิน  นิลบวร 

 ๙๕ นายพิศ  หมอยาดี 

 ๙๖ นายพิศิษฐ  พลแกว 
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 ๙๗ นายพิษณุ  รัตนเลิศลบ 

 ๙๘ นายพีลิน  สกุณา 

 ๙๙ นายพุทธ  ธรรมสุนา 

 ๑๐๐ นายพูนพงศ  สวาสดิพันธ 

 ๑๐๑ นายพูนศักดิ์  ทองอุน 

 ๑๐๒ นายเพ่ิมศักดิ์  บัวสอง 

 ๑๐๓ นายไพฑูรย  ตัณทานนท 

 ๑๐๔ นายไพฑูรย  ศรีโพนทัน 

 ๑๐๕ นายไพบูลย  เพ็ชรหงษ 

 ๑๐๖ นายไพโรจน  คงสุขเจริญ 

 ๑๐๗ นายไพศาล  บุญลับ 

 ๑๐๘ นายภัทร  พงศกิตติคุณ 

 ๑๐๙ นายภูวเดช  อินทรพรหม 

 ๑๑๐ นายภูวนาถ  ทองพันธ 

 ๑๑๑ นายมงคล  จึงมั่นคง 

 ๑๑๒ นายมงคล  เจตินัย 

 ๑๑๓ นายมนัส  ชูเวช 

 ๑๑๔ นายยรรยงค  ศัตรูคราม 

 ๑๑๕ นายยุทธนา  อัตนโถ 

 ๑๑๖ นายรวม  ชินานุปกรณ 

 ๑๑๗ นายรังสิต  วงษแกว 

 ๑๑๘ นายราตรีสวัสดิ์  ธนานันต 

 ๑๑๙ นายรุงโรจน  ไชยชาติ 

 ๑๒๐ นายเรวัช  ศรีแสงออน 

 ๑๒๑ นายเรืองแสง  หาสกุล 

 ๑๒๒ นายโรม  กิจจาวิเศษ 

 ๑๒๓ นายวรการ  ศรีไกรวัชร 

 ๑๒๔ นายวรพงษ  พุทธไพบูลย 

 ๑๒๕ นายวรยุทธ  ชีวรัตน 

 ๑๒๖ นายวรเวทย  บุญมา 

 ๑๒๗ นายวราวุฒิ  ไกยราช 

 ๑๒๘ นายวัฒนสัณห  วังสาร 

 ๑๒๙ นายวาทิช  ผานสําแดง 

 ๑๓๐ นายวิกรม  พงศจันทรเสถียร 

 ๑๓๑ นายวิชัย  หาญพลาชัย 

 ๑๓๒ นายวิชิต  วิเชียร 

 ๑๓๓ นายวิเชียร  ประเสริฐสกุล 

 ๑๓๔ นายวิทย  อนจร 

 ๑๓๕ นายวิทย  นาควิเชียร 

 ๑๓๖ นายวิทยา  กวนสกุล 

 ๑๓๗ นายวิทูร  กิจเครือ 

 ๑๓๘ นายวินิจฉัย  วัฒนกูล 

 ๑๓๙ นายวิม  กัลปนาท 

 ๑๔๐ นายวิรัตน  เศรษฐสถาพร 

 ๑๔๑ นายวิวรรธน  วิไลลักษณ 

 ๑๔๒ นายวีระ  ทองประสิทธิ์ 

 ๑๔๓ นายวีระพันธุ  สําเภานนท 

 ๑๔๔ นายศักดา  มยูขโชติ 

 ๑๔๕ นายศักดิ์ชาญ  สมสอางค 

 ๑๔๖ นายศักดิ์ดา  สิมเสมอ 



 หนา   ๒๗๕  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๗ นายศิริชัย  จําเนียรสวัสดิ์ 

 ๑๔๘ นายศิริพงษ  คุณากรพันธุ 

 ๑๔๙ นายศุภพิสิษฐ  ไกรศรวัชร 

 ๑๕๐ นายสกุลชัย  ลัพกิตโร 

 ๑๕๑ นายสกุลศักดิ์  มิตรวงศ 

 ๑๕๒ นายสงัด  ยศเฮือง 

 ๑๕๓ นายสถิต  สําราญสุข 

 ๑๕๔ นายสนธยา  จันทรสมบูรณ 

 ๑๕๕ วาที่รอยเอก สนั่น  แกวบุญเรือง 

 ๑๕๖ นายสมเกียรติ  ตองทรัพยอนันต 

 ๑๕๗ นายสมเจตน  พรหมบุญตา 

 ๑๕๘ นายสมชาย  จันทรอินทร 

 ๑๕๙ นายสมชาย  ทาตะเคียน 

 ๑๖๐ นายสมชาย  นวลใย 

 ๑๖๑ นายสมนึก  สุชาติพงษ 

 ๑๖๒ นายสมบัติ  ชิวหา 

 ๑๖๓ นายสมพงษ  แสนบุตร 

 ๑๖๔ นายสมยศ  ตรีเพ็ชร 

 ๑๖๕ นายสมรัก  ภาชีทรัพย 

 ๑๖๖ นายสมหมาย  พงศศิริพัฒน 

 ๑๖๗ นายสมหมาย  โพธิ์ออน 

 ๑๖๘ นายสมหมาย  สวางศรี 

 ๑๖๙ นายสรรเสริญ  ไหมทอง 

 ๑๗๐ นายสักรินทร  สันหมุด 

 ๑๗๑ นายสัญญา  โพธิ์วงษ 

 ๑๗๒ นายสันทัด  พงศพัชราพันธุ 

 ๑๗๓ นายสาคม  คันธโกวิท 

 ๑๗๔ นายสาธิต  สุทธธง 

 ๑๗๕ นายสําราญ  หงษกลาง 

 ๑๗๖ นายสําเริง  ชูสุข 

 ๑๗๗ นายสิระพงศ  ชูวงศเลิศ 

 ๑๗๘ วาที่รอยตรี สุขุม  กาญจนสุระกิจ 

 ๑๗๙ นายสุคนธ  แกวแท 

 ๑๘๐ นายสุคนธ  นาเมืองรักษ 

 ๑๘๑ นายสุชาติ  กล่ันทอง 

 ๑๘๒ นางสุณี  มณีวรรณ 

 ๑๘๓ นางสาวสุดาวดี  ดีอินทร 

 ๑๘๔ นางสุทธิรักษ  พุมไสว 

 ๑๘๕ นายสุธน  ราชเดิม 

 ๑๘๖ นายสุบิน  แพทยรัตน 

 ๑๘๗ นายสุรพงษ  เอิมอุทัย 

 ๑๘๘ นายสุรพล  วรินทรเวช 

 ๑๘๙ นายสุรศักดิ์  เทพทอง 

 ๑๙๐ นายสุรศักดิ์  ยะกัน 

 ๑๙๑ นายสุรําภะ  สุรําไพ 

 ๑๙๒ นายสุรินทร  คงยัง 

 ๑๙๓ นายสุรินทร  นวลรอด 

 ๑๙๔ นายสุริยนต  ฉิ่งแกว 

 ๑๙๕ นายสุริยะ  จิตรพิไลเลิศ 

 ๑๙๖ นายสุริยะ  ธนูศร 



 หนา   ๒๗๖  
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 ๑๙๗ นางสุรีย  มีลักษณะ 

 ๑๙๘ นางสุรีรัตน  ดีย่ิง 

 ๑๙๙ นายเสกสรร  ศรียศ 

 ๒๐๐ นายเสนห  ศรีวิลัย 

 ๒๐๑ นายเสริมศักดิ์  นิลวิลัย 

 ๒๐๒ นายอดุลย  พิมพทอง 

 ๒๐๓ นายอนันต  โดรณ 

 ๒๐๔ นายอนุชาติ  อินสด 

 ๒๐๕ นางอนุรัตน  สงขํา 

 ๒๐๖ นายอภิชาติ  พิกุลทอง 

 ๒๐๗ นายอํานวย  นวลจันทร 

 ๒๐๘ นายอํานาจ  ปานหิรัญ 

 ๒๐๙ นายอุดม  ประชานันท 

 ๒๑๐ นายอุดมภูเบศวร  สมบูรณเรศ 

 ๒๑๑ นายเอกชัย  แสงมณี 

 ๒๑๒ นางเกศินี  งามย่ิง 

 ๒๑๓ นางเขมิกาญ  เลาหพงษ 

 ๒๑๔ นางจิตรา  อนุกูลเรืองกิตติ์ 

 ๒๑๕ นางชมบุญ  ลาภอุปถัมภ 

 ๒๑๖ นางธนพร  บุญผองเสถียร 

 ๒๑๗ นางธีลาพร  คงฉิม 

 ๒๑๘ นางนพพร  สุรินทร 

 ๒๑๙ นางนัยรัตน  กลาวิเศษ 

 ๒๒๐ นางเนาวรัตน  รัตนพันธ 

 ๒๒๑ นางประไพพร  บุตรแกว 

 ๒๒๒ นางสาวปญฑารีย  สําราญศิลป 

 ๒๒๓ นางพชรมน  ศุภภภิรมย 

 ๒๒๔ นางพรทิพย  บัวจันทร 

 ๒๒๕ นางพรทิพย  เอกมหาราช 

 ๒๒๖ นางพรรณี  พุทธเจริญทอง 

 ๒๒๗ นางเพียงเพ็ญ  จายเจริญ 

 ๒๒๘ นางภิญญดา  อยูสําราญ 

 ๒๒๙ นางสาวมัลลิกา  โสภณลัคนา 

 ๒๓๐ นางมาลี  อุษณะอําไพพงษ 

 ๒๓๑ นางเมธิณี  บุญเอกบุศย 

 ๒๓๒ นางยินดี  สมาธิ 

 ๒๓๓ นางยุพา  พุกสวัสดิ์ 

 ๒๓๔ นางยุวนิตย  ศรศิลป 

 ๒๓๕ นางรชนีกร  มัคคสมัน 

 ๒๓๖ นางรุงนภา  จิตตประสงค 

 ๒๓๗ นางวรรณา  โกสิยาภรณ 

 ๒๓๘ นางสาววัลลภา  ฉายโอภาส 

 ๒๓๙ นางวัลลีย  อาศัย 

 ๒๔๐ นางสาววินฑฎา  วิเศษศิริกุล 

 ๒๔๑ นางสาววิภาดา  จําปา 

 ๒๔๒ นางวิไลรัตน  แสงวณิช 

 ๒๔๓ นางสาวศรีบังอร   

  นรินทรางกูร ณ อยุธยา 

 ๒๔๔ นางสาวศิริวรรณ  วงศวิลา 

 ๒๔๕ นางสมศิริ  แทนปน 
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 ๒๔๖ นางสาธิตา  ทันตเวช 

 ๒๔๗ นางสาวสุดคนึง  แกววี 

 ๒๔๘ นางสุภาณี  แสงอินทร 

 ๒๔๙ นางสุภาภรณ  บุปผาพรหม 

 ๒๕๐ นางสุรางค  อภิรมยวิไลชัย 

 ๒๕๑ นางสุวรรณา  พงษศรีศุภกร 

 ๒๕๒ นางอรัญญา  กิมภิระ 

 ๒๕๓ นางสาวอังคณา  อัตถาพร 

 ๒๕๔ นางอัจฉรา  สมะวรรธนะ 

 ๒๕๕ นางสาวอัจฉรา  อุดมเอกมงคล 

 ๒๕๖ นางสาวอาภัสรา  ย่ิงเจริญ 

 ๒๕๗ นางสาวอิสริยา  นอมนําทรัพย 

 ๒๕๘ นางอุบล  สารากิจ 

 ๒๕๙ นางเอี่ยมนภา  บุญจันทร 

กระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายประกอบ  ลือชาเกียรติศักดิ์ 

 ๒ นายปราโมทย  เสถียรรัตน 

 ๓ นายสมยศ  ศรีจารนัย 

 ๔ นายสุพรชัย  กาญจนวาสี 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายจรุง  บุญกาญจน 

 ๒ นายชวมัย  สืบนุการณ 

 ๓ นายโชคชัย  สาครพานิช 

 ๔ นายธนรักษ  ผลิพัฒน 

 ๕ นายธวัชชัย  เศรษฐศุภพนา 

 ๖ นายประสาน  ชัยวิรัตนะ 

 ๗ นายไพโรจน  สุรัตนวนิช 

 ๘ นายภูวเดช  สุระโคตร 

 ๙ นายวรเชษฐ  เตชะรัก 

 ๑๐ นายวินัย  บรรจงการ 

 ๑๑ นายสมบัติ  สธนเสาวภาคย 

 ๑๒ นายสมฤกษ  จึงสมาน 

 ๑๓ นายอุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล 

 ๑๔ นางรจนา  ขอนทอง 

 ๑๕ นางอรรัตน  จันทรเพ็ญ 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายคมสัน  ไชยวรรณ 

 ๒ นายชินวัฒน  ชมประเสริฐ 

 ๓ นายประทีป  บุญธรรม 

 ๔ นายประสิทธิ์  ทองสดายุ 
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 ๕ นายไพรัช  มโนสารโสภณ 

 ๖ นายวิทูรย  อนันกุล 

 ๗ นายสมยศ  พันธุวัฒนาชัย 

 ๘ นายอนันต  อัครสุวรรณกุล 

 ๙ นางสาวกิตติยา  เตชะไพโรจน 

 ๑๐ รอยตํารวจตรีหญิง กุสุมา  สุวรรณบูรณ 

 ๑๑ นางจริยา  ผดุงพัฒโนดม 

 ๑๒ นางจาริณี  สังขแกว 

 ๑๓ นางสาวธารทิพย  วิเศษธาร 

 ๑๔ นางสาวนงลักษณ  โควตระกูล 

 ๑๕ นางนายิกา  ใจดี 

 ๑๖ นางน้ําฝน  โพธิ์สุพรรณพงศ 

 ๑๗ นางสาวปญญา  เถื่อนดวง 

 ๑๘ นางวันดี  โกยกิจเจริญ 

 ๑๙ นางศรีเรือน  ดีพูน 

 ๒๐ นางศศิธร  ศรีแกว 

 ๒๑ นางศิริรัตน  นาครอด 

 ๒๒ นางสาวเสาวณีย  ยถาภูธานนท 

 ๒๓ นางสาวอารุณรัตศ  อรุณนุมาศ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกมล  ศรีลอม 

 ๒ นายกรกช  วิจิตรจรัสแสง 

 ๓ นายกรพัฒน  วรรณสกล 

 ๔ นายกฤตพงษ  โรจนวิภาต 

 ๕ นายกฤษฎา  ตัญตรัยรัตน 

 ๖ นายกฤษฏ  โพธิ์ศรี 

 ๗ นายกฤษณ  พุทธชนม 

 ๘ นายกฤษณะ  โมราสุข 

 ๙ นายกฤษดา  พรหมสุวรรณ 

 ๑๐ นายกอบลาภ  ธงทอง 

 ๑๑ นายกัณฐัศ  ศุภกาญจนกันติ 

 ๑๒ นายกันตนพ  ฐิติรุงเรือง 

 ๑๓ นายกัมพล  โกสินทรตระการ 

 ๑๔ นายกัมพล  เอี่ยมเกื้อกูล 

 ๑๕ นายการียา  อารีบุหงา 

 ๑๖ นายกิตณัฏฐกร  คําแกว 

 ๑๗ นายกิตติ  วงศไพรินทร 

 ๑๘ นายกิตติ  สุวรรณประทีป 

 ๑๙ นายกิตติชัย  ปกธงไชย 

 ๒๐ นายกิตติศักดิ์  เชื้อสกุลวนิช 

 ๒๑ นายกิตติศักดิ์  แสงคําสุข 

 ๒๒ นายกิตติสัณห  กาญจนวงศชัย 

 ๒๓ นายกิติพงศ  กล่ินแมน 

 ๒๔ นายกิติศักดิ์  เนนชู 

 ๒๕ นายเกง  สืบนุการณ 

 ๒๖ นายเกรียงไกร  โพธานันท 

 ๒๗ นายเกรียงไกร  แยมประเสริฐ 

 ๒๘ นายเกษตร  ปะทิ 
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 ๒๙ นายเกียรติคุณ  เกียรติอารยกุล 

 ๓๐ นายโกวิท  เกษรศรี 

 ๓๑ นายไกรลาศ  โกษาแสง 

 ๓๒ นายคณพณ  สุขวัชรกุล 

 ๓๓ นายคณิตย  วงษา 

 ๓๔ นายคเณศ  ทองศรีสุข 

 ๓๕ นายคมกริช  พิมพกัน 

 ๓๖ นายคมกริช  สิริภาคยโสภณ 

 ๓๗ นายคมกริช  แสงสุรินทร 

 ๓๘ นายครรชิต  เชี่ยวชาญ 

 ๓๙ นายครรชิต  แซลือ 

 ๔๐ นายครรชิต  สุวรรณาลัย 

 ๔๑ นายคําไฝ  พลสงคราม 

 ๔๒ นายคํารน  ศรีวงคษา 

 ๔๓ นายโฆษิต  อรามโสภา 

 ๔๔ นายจงกิจวัตร  จิววิจิตต 

 ๔๕ นายจรัล  รอดพิพัฒน 

 ๔๖ นายจรูญพงษ  ชูรัตน 

 ๔๗ นายจักราวุฒิ  วงษภักดี 

 ๔๘ นายจันทรโท  ศรีนา 

 ๔๙ นายจารึก  หนูชัย 

 ๕๐ นายจํานงค  ปานทิม 

 ๕๑ นายจําเนียร  มูลเทพ 

 ๕๒ นายจําเรียง  พันธแกว 

 ๕๓ นายจําลอง  กิตติวรเวช 

 ๕๔ นายจําลอง  แววกระโทก 

 ๕๕ นายจิตร  มั่งมี 

 ๕๖ นายจิรชาติ  เชื้อภักดี 

 ๕๗ นายจิรวัฒน  ตีระเดชะวาทย 

 ๕๘ นายจิรศักดิ์  จิรากูลสวัสดิ์ 

 ๕๙ นายจิระนันท  โคตรประดา 

 ๖๐ นายจิรายุ  เล็กพิทยา 

 ๖๑ นายจุฑาพจน  ภูมิทรัพย 

 ๖๒ นายจุลภัณฑ  เพ็ชรเกาะ 

 ๖๓ นายจุลานนท  พิมแพนไชย 

 ๖๔ นายเจษฎา  ตั้งกิจงามวงศ 

 ๖๕ นายฉลอง  มากกลาง 

 ๖๖ นายเฉลิมพล  กาละพงษ 

 ๖๗ นายชนินทร  พวงมาลัย 

 ๖๘ นายชวน  ชีพเจริญรัตน 

 ๖๙ นายชวนนท  อิ่มอาบ 

 ๗๐ นายชอน  บุญประเสริฐ 

 ๗๑ นายชัท  เมืองโคตร 

 ๗๒ นายชัยธัช  นามมา 

 ๗๓ นายชัยมงคล  คัมภิรานนท 

 ๗๔ นายชัยวัฒน  โพธิ์หอมศิริ 

 ๗๕ นายชาญชัย  มวงสัมฤทธิ์ 

 ๗๖ นายชาญยุทธ  คําวรรณ 

 ๗๗ นายชาญศักดิ์  จึงมั่นคง 

 ๗๘ นายชาตรี  นันทพานิช 
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 ๗๙ นายชาลี  ทองดอนเอ 

 ๘๐ นายชํานาญ  ชัยดา 

 ๘๑ นายชิษณุพงศ  ตั้งอดุลยรัตน 

 ๘๒ นายชุมพล  นาคออน 

 ๘๓ นายชุมพล  ศรีอุดม 

 ๘๔ นายชุวิทย  ชํานิงาน 

 ๘๕ นายชูชาติ  กล่ินสาคร 

 ๘๖ นายชูชาติ  คูธนะวนิชพงษ 

 ๘๗ นายชูชาติ  นิจวัฒนา 

 ๘๘ นายชูพงษ  คงเกษม 

 ๘๙ นายเชิดชาย  สุธรรมารักษ 

 ๙๐ นายเชี่ยวชัย  วงษา 

 ๙๑ นายไชยยันต  สุขบาล 

 ๙๒ นายไชยวัฒน  ไชยกิตติโสภณ 

 ๙๓ นายไชยา  พรหมเกษ 

 ๙๔ นายณรงค  จันทรแกว 

 ๙๕ นายณรงค  พวงดาว 

 ๙๖ นายณฤทธิ์  กันทวรรณ 

 ๙๗ นายณัฐดนัย  สดคมขํา 

 ๙๘ นายณัฐนนท  จองคํา 

 ๙๙ นายณัฐพงค  ลือฉาย 

 ๑๐๐ นายณัฐพล  เดชะปรากรม 

 ๑๐๑ นายณัฐวิทย  คหวัฒนธรางกูร 

 ๑๐๒ นายณัฐศิษฐ  พรหมเมือง 

 ๑๐๓ นายดุล  ถอยคํา 

 ๑๐๔ นายตรีศักดิ์  รีละออง 

 ๑๐๕ นายตรึงใจ  ศาลาโรจน 

 ๑๐๖ นายตฤณ  ชินพงศ 

 ๑๐๗ นายตอพันธุ  ศรีแกว 

 ๑๐๘ นายตอศักดิ์  ดีเสียง 

 ๑๐๙ นายตะวัน  ถึงแกว 

 ๑๑๐ นายถนอมศิลป  กานมะลิ 

 ๑๑๑ นายถนัด  ใบยา 

 ๑๑๒ นายถนัด  อาวารุลหัก 

 ๑๑๓ นายถวิล  สกุลวรรณวงศ 

 ๑๑๔ นายถาวร  วงษาธรรม 

 ๑๑๕ นายถาวร  สายสวรรค 

 ๑๑๖ นายเถลิงศักดิ์  พิริยะพงศ 

 ๑๑๗ นายทนง  คําศรี 

 ๑๑๘ นายทรงกรด  อุบลสถิตย 

 ๑๑๙ นายทรงวุฒิ  กระจางเยา 

 ๑๒๐ นายทรงวุฒิ  ประสพสุข 

 ๑๒๑ นายทรงศร  วงศพรหม 

 ๑๒๒ นายทรงศักดิ์  บัวเบิก 

 ๑๒๓ นายทรัสดี  กอนอาทร 

 ๑๒๔ นายทวี  แสงพิสิทธิ์ 

 ๑๒๕ นายทศพร  ยอดเมือง 

 ๑๒๖ นายทองดี  มุงดี 

 ๑๒๗ นายทองมวน  ปะทิเก 

 ๑๒๘ นายทัดพงศ  พรหมวิจิตร 
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 ๑๒๙ นายทินกร  ชื่นชม 

 ๑๓๐ นายเทอดศักดิ์  ภิริยะกากูล 

 ๑๓๑ นายเทิดศักดิ์  จารุจารีต 

 ๑๓๒ นายเทียนชัย  ตั้งสุจริตธรรม 

 ๑๓๓ นายธงชัย  วิเศษบุปผา 

 ๑๓๔ นายธนกร  สนั่นเอื้อ 

 ๑๓๕ นายธนพัฒน  พวงเพชร 

 ๑๓๖ นายธนวัฒน  สุวัฒนกุล 

 ๑๓๗ นายธนะศักดิ์  เชงสันติสุข 

 ๑๓๘ นายธนะสิทธิ์  กางกอน 

 ๑๓๙ นายธนันทชัย  กองแกว 

 ๑๔๐ นายธเนศ  ภัทรวรินกุล 

 ๑๔๑ นายธรรมนูญ  มีศรเอี่ยม 

 ๑๔๒ นายธรรมรงค  ทวีศรี 

 ๑๔๓ นายธวัช  จันแดง 

 ๑๔๔ นายธวัช  เจียมรัตนจรัส 

 ๑๔๕ นายธวัชชัย  คําแกว 

 ๑๔๖ นายธวัชชัย  นาคสนอง 

 ๑๔๗ นายธวัชชัย  ปนเครือ 

 ๑๔๘ นายธานินทร  โลเกศกระวี 

 ๑๔๙ นายธํารงศักดิ์  ธรรมเจริญ 

 ๑๕๐ นายธีร  อุดมพันท 

 ๑๕๑ นายธีรพงค  จันทรพร 

 ๑๕๒ นายธีรพงษ  งามสม 

 ๑๕๓ นายธีรพงษ  ตติยพรกุล 

 ๑๕๔ นายธีรพงษ  สินเจริญมณี 

 ๑๕๕ นายธีรยศ  ปุณโณทก 

 ๑๕๖ นายธีระพล  เหมะธุลินทร 

 ๑๕๗ นายนพ  พรตระกูลเสรี 

 ๑๕๘ นายนพชัย  ประสงคสุธน 

 ๑๕๙ นายนพพล  บัวสี 

 ๑๖๐ นายนพสิทธิ์  ขันตี 

 ๑๖๑ นายนรัตว  ประสพโชค 

 ๑๖๒ นายนรากรณ  นราธิกรณฤทธิ์ 

 ๑๖๓ นายนรุตมชัย  แกวสอน 

 ๑๖๔ นายนวพงษ  ชัชวาลพาณิชย 

 ๑๖๕ นายนิคม  สุนทร 

 ๑๖๖ นายนิพนธ  ภูตระกูล 

 ๑๖๗ นายนิพนธ  ศุภรัตนชาติพันธ 

 ๑๖๘ นายนิพันธ  ทองบอ 

 ๑๖๙ นายนิพิฐพล  ภัทรจินดา 

 ๑๗๐ นายนิมิตร  ไชยพันธนา 

 ๑๗๑ นายนิรันดร  วิเชียรทอง 

 ๑๗๒ นายนิวัฒน  เอี่ยวภักดีกุล 

 ๑๗๓ นายนิวัตน  ลวนเสง 

 ๑๗๔ นายโนรมาน  อัฮมัดมูซา 

 ๑๗๕ นายบัณฑิต  โฆสิตะมงคล 

 ๑๗๖ นายบํารุง  โกยทอง 

 ๑๗๗ นายบุญชวย  แทนไธสง 

 ๑๗๘ นายบุญชัย  กิ่งเพ็ชรรุงเรือง 



 หนา   ๒๘๒  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๙ นายบุญชัย  กิจวัฒนาชัย 

 ๑๘๐ นายบุญชัย  สุทธิมานะกิจ 

 ๑๘๑ นายบุญญลิป  คะหาวงษ 

 ๑๘๒ นายบุญธรรม  มิ่งแกว 

 ๑๘๓ นายบุญยืน  ทิศพรม 

 ๑๘๔ นายบุญเรือง  ยะเขียว 

 ๑๘๕ นายบุญเรือง  อินตาคํา 

 ๑๘๖ นายบุญเลิศ  ศรีรัตนพันธ 

 ๑๘๗ นายบุญสง  เขตตมาส 

 ๑๘๘ นายบุญสง  ลีชาคํา 

 ๑๘๙ นายบุรี  คําเพ็ญ 

 ๑๙๐ นายปกรณ  ศรีทองกูล 

 ๑๙๑ นายปกาสิต  คําจันทร 

 ๑๙๒ นายปฏิเวธ  พรหมราช 

 ๑๙๓ นายปณิธาน  ส่ือมโนธรรม 

 ๑๙๔ นายปภพ  วงศขันธ 

 ๑๙๕ นายประกอบ  วองไว 

 ๑๙๖ นายประกอบ  สุภาพรม 

 ๑๙๗ นายประการ  เขมแข็ง 

 ๑๙๘ นายประกิจ  เอกธีรมงคล 

 ๑๙๙ นายประจักษ  จันทะราช 

 ๒๐๐ นายประชา  ธนบัตรวิโรจน 

 ๒๐๑ นายประดิษฐ  เกิดสุข 

 ๒๐๒ นายประดิษฐ  เพ็ชรชาลี 

 ๒๐๓ พันจาโท ประดิษฐ  สารรัตน 

 ๒๐๔ นายประดิษฐ  สุขพัฒนศรีกุล 

 ๒๐๕ นายประนอม  ตุลยกุล 

 ๒๐๖ นายประพจน  ประภัสสรพงษ 

 ๒๐๗ นายประพจน  วงศลาม 

 ๒๐๘ นายประพันธ  ดวยกาแด 

 ๒๐๙ นายประพันธ  เดชะบุญ 

 ๒๑๐ นายประพันธ  ส่ือวิโรจนกุล 

 ๒๑๑ นายประภาส  จิบสมานบุญ 

 ๒๑๒ นายประภาส  ปาลี 

 ๒๑๓ นายประภาส  สงธนู 

 ๒๑๔ นายประมวล  กําแกว 

 ๒๑๕ นายประมวล  เหลาสมบัติทวี 

 ๒๑๖ นายประยูร  แกวคําแสน 

 ๒๑๗ นายประสิทธิ์  ชูชวย 

 ๒๑๘ นายประสิทธิ์  วงศสกุลเกียรติ 

 ๒๑๙ นายประเสริฐ  บินตะคุ 

 ๒๒๐ นายปราโมทย  ศรีแกว 

 ๒๒๑ นายปริญญา  อินถา 

 ๒๒๒ นายปรีชา  ทองมูล 

 ๒๒๓ นายปรีชา  ภิญโญพรพาณิชย 

 ๒๒๔ นายปญญา  งานจัตุรัส 

 ๒๒๕ นายปยะ  สาหราย 

 ๒๒๖ นายปุณยพล  แสงแกวสันติสุข 

 ๒๒๗ นายพงศกร  ศิริพูลศักดิ์ 

 ๒๒๘ นายพงศภพ  วิเศษสิงห 



 หนา   ๒๘๓  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๙ นายพงษศักดิ์  ราชโสภา 

 ๒๓๐ นายพชรวรรธน  คงสัมฤทธิ์ 

 ๒๓๑ นายพยงค  เมฆกระจาง 

 ๒๓๒ นายพรชัย  คูวิวัฒนชัย 

 ๒๓๓ นายพรเทพ  ทิพยสุทธิ์ 

 ๒๓๔ นายพรพัฒน  ภูนากลม 

 ๒๓๕ นายพรพิสุทธิ์  เดชแสง 

 ๒๓๖ นายพสิษฐ  เรียบรอยกมน 

 ๒๓๗ นายพหล  ศรีพล 

 ๒๓๘ นายพัทธพงศ  ตั้งสะสม 

 ๒๓๙ นายพิชัย  ปาพันธ 

 ๒๔๐ นายพิชัย  โรจนพิทยากร 

 ๒๔๑ นายพิชัย  สุขสบาย 

 ๒๔๒ นายพิเชฐ  อกนิษฐาภิชาติ 

 ๒๔๓ นายพิเชษฐ  ไตรติลานันท 

 ๒๔๔ นายพิเชษฐ  พืดขุนทด 

 ๒๔๕ นายพิทยา  ปยพัฒนากร 

 ๒๔๖ นายพิทักษ  ทองทวน 

 ๒๔๗ นายพิทักษ  ธีระพุทธรักษา 

 ๒๔๘ นายพิทักษพงษ  พรรณพราว 

 ๒๔๙ นายพินิจ  พูลชะโก 

 ๒๕๐ นายพิพัฒ  พรหมลิขิตชัย 

 ๒๕๑ นายพิพัฒน  โชติมารัตน 

 ๒๕๒ นายพิพัฒน  ทองนอย 

 ๒๕๓ นายพิริยพัทธ  พงศพัชราพันธุ 

 ๒๕๔ นายพิริยะ  บุษยพรรณพงศ 

 ๒๕๕ นายพิศาล  ชุมชื่น 

 ๒๕๖ นายพิศิษฐ  อารัมภพจน 

 ๒๕๗ นายพิษณุ  วณิชชานนท 

 ๒๕๘ นายพีรชา  คูเกษมกิจ 

 ๒๕๙ นายพีระพงษ  วิสูตรานุกูล 

 ๒๖๐ นายไพฑูรย  ออนเกตุ 

 ๒๖๑ นายไพบูลย  ตันคงจํารัสกุล 

 ๒๖๒ นายไพบูลย  บุญแสนแผน 

 ๒๖๓ นายไพบูลย  อาชีวะ 

 ๒๖๔ นายไพบูลยศักดิ์  ศิวาวุธ 

 ๒๖๕ นายไพรัช  ไลทอง 

 ๒๖๖ นายไพรัช  หาญวนานนท 

 ๒๖๗ นายไพโรจน  จึงอนุวัตร 

 ๒๖๘ นายไพโรจน  พบประเสริฐ 

 ๒๖๙ นายไพโรจน  สิริภาคยภิญโญ 

 ๒๗๐ นายไพศาล  อินทรผาย 

 ๒๗๑ นายภัคพล  ปฐมพิทักษนุกูล 

 ๒๗๒ นายภัทร  ศรีเพชรภูมิ 

 ๒๗๓ นายภัทราวุฒิ  ชินศักดิ์ชัย 

 ๒๗๔ นายภานุ  ใจกุล 

 ๒๗๕ นายภุชพงศ  สุพัฒนกุล 

 ๒๗๖ นายภูรณ  โตะประดู 

 ๒๗๗ นายภูริบันน  เกียรติวิวัฒนกูล 

 ๒๗๘ นายมงคล  เงินแจง 
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 ๒๗๙ นายมงคล  ธนะรุง 

 ๒๘๐ นายมธุรส  ศรีบุดดา 

 ๒๘๑ นายมนฑิต  พูลสงวน 

 ๒๘๒ นายมนตรี  ศิริเศรษฐ 

 ๒๘๓ นายมะยม  สุพรรณ 

 ๒๘๔ นายมานิตย  ชุมชูจันทร 

 ๒๘๕ นายมาริษฎา  พิทักษธรรม 

 ๒๘๖ นายมารุต  วัฒนวงศวิบูลย 

 ๒๘๗ นายมีน  เรือนคํา 

 ๒๘๘ นายเมธินทร  ขอบุญสงเสริม 

 ๒๘๙ นายยศสรัล  พิมพา 

 ๒๙๐ นายยาฮารี  ดือเระ 

 ๒๙๑ นายยุทธนา  จันวะโร 

 ๒๙๒ นายยุทธศาสตร  จันทรทิพย 

 ๒๙๓ นายโยธิน  ชาญณรงค 

 ๒๙๔ นายรวมพล  เหลาหวาน 

 ๒๙๕ นายรังสรรค  ศิริชัย 

 ๒๙๖ นายรัตน  มณีพิทักษสันติ 

 ๒๙๗ นายรุงวิทย  เหราบัตย 

 ๒๙๘ นายเรวัฒน  สุขหอม 

 ๒๙๙ นายลอยชาย  บุญปล้ืม 

 ๓๐๐ นายลัญจกร  โกศัย 

 ๓๐๑ นายวงศวุฒิ  รอดประเสริฐ 

 ๓๐๒ นายวนัส  อินปรา 

 ๓๐๓ นายวรงควุฒิ  ปนอนงค 

 ๓๐๔ นายวรชัย  ใจเย็น 

 ๓๐๕ นายวรเดช  พึงประเสริฐ 

 ๓๐๖ นายวรพจน  เหลืองจิรโณทัย 

 ๓๐๗ นายวรรธนัย  อัตถากร 

 ๓๐๘ นายวรวิทย  นุมดี 

 ๓๐๙ นายวรวิทย  วุฒา 

 ๓๑๐ นายวรัญู  จํานงประสาทพร 

 ๓๑๑ นายวรายุส  วรรณวิไล 

 ๓๑๒ นายวสันติ์  ยังสังข 

 ๓๑๓ นายวัชรชัย  กุลหินตั้ง 

 ๓๑๔ นายวัชรชัย  พิริยะศักดิ์จินดา 

 ๓๑๕ นายวัชระ  รุงสุข 

 ๓๑๖ นายวัฒนกุล  บุญเพ่ิม 

 ๓๑๗ นายวัฒนชัย  อึ้งเจริญวัฒนา 

 ๓๑๘ นายวัฒนศักดิ์  เพ็ชรเล็ก 

 ๓๑๙ นายวารสินทร  จันทรประกายสี 

 ๓๒๐ นายวารินทร  พฤกษิกานนท 

 ๓๒๑ นายวิกรม  ปรีชาปญญากุล 

 ๓๒๒ นายวิชัย  พิไลกุล 

 ๓๒๓ นายวิชาญ  คิดเห็น 

 ๓๒๔ นายวิชาญ  พูลเงิน 

 ๓๒๕ นายวิชิต  รุงพุทธิกุล 

 ๓๒๖ นายวิเชษฐ  พงศกิตติศักดิ์ 

 ๓๒๗ นายวิเชียร  วงศพนากร 

 ๓๒๘ นายวิฑูรย  ชัยธีราศักดิ์ 



 หนา   ๒๘๕  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๙ นายวิทย  มงคลวิสุทธิ์ 

 ๓๓๐ นายวิทยา  นุชนานนทเทพ 

 ๓๓๑ นายวิทยา  บุตรสาระ 

 ๓๓๒ นายวิทยา  สุริโย 

 ๓๓๓ นายวินัย  จันทรแสง 

 ๓๓๔ นายวินัย  โรจนสินวรางกูร 

 ๓๓๕ นายวิบูลย  ชัยศิริรัตน 

 ๓๓๖ นายวิรชัย  สนธิเมือง 

 ๓๓๗ นายวิรัช  บรรเจิดพงศชัย 

 ๓๓๘ นายวิรัตน  พุฒิพันธ 

 ๓๓๙ นายวิรินทร  วิทยพิบูลยรัตน 

 ๓๔๐ จาสิบเอก วิริยะภูมิ  จันทรสุภาเสน 

 ๓๔๑ นายวิโรจน  มุมานะจิตต 

 ๓๔๒ นายวิโรจน  วาณิชยเจริญพร 

 ๓๔๓ นายวิวรรธน  วิมาลัย 

 ๓๔๔ นายวิเวก  คําราพิช 

 ๓๔๕ นายวิศิษฏ  ใจวิสุทธิ์หรรษา 

 ๓๔๖ นายวิศิษฐ  โตศิริ 

 ๓๔๗ นายวิศิษฐ  ศิริปรีชากูล 

 ๓๔๘ นายวิสุทธิ์  รอดคํา 

 ๓๔๙ นายวิสูตร  เสนหา 

 ๓๕๐ นายวีรพล  ศรีนิล 

 ๓๕๑ นายวีระ  กิตติวิทยากุล 

 ๓๕๒ นายวีระ  ครุสันธิ์ 

 ๓๕๓ นายวีระ  สังขทอง 

 ๓๕๔ นายวีระ  สุดประเสริฐ 

 ๓๕๕ นายวีระชัย  ลนหลาม 

 ๓๕๖ นายวีระพล  รุงนิศากร 

 ๓๕๗ นายวีระวิชญ  เวชกิจ 

 ๓๕๘ นายวีระศักดิ์  อุดมเดชาเวทย 

 ๓๕๙ นายวุฒิชัย  ตั้งสิริสุธีกุล 

 ๓๖๐ นายวุฒิชัย  โอภาสจิรวิโรจน 

 ๓๖๑ นายวุฒิศักดิ์  เครือวรรณ 

 ๓๖๒ นายแวปา  วันฮุสเซนต 

 ๓๖๓ นายไวยวุฒิ  จันทรเพ็ญ 

 ๓๖๔ วาที่รอยตรี ศรายุธ  สิมะดํารง 

 ๓๖๕ นายศราวุธ  พิพัฒนนราพงศ 

 ๓๖๖ นายศักดิ์ชัย  วินิจสกุลไทย 

 ๓๖๗ นายศักดิ์สิทธิ์  มหารัตนวงศ 

 ๓๖๘ นายศิริชัย  สายออน 

 ๓๖๙ นายศิริวัฒน  จาระเวชสาร 

 ๓๗๐ นายศิลปชัย  รวยลาภ 

 ๓๗๑ นายเศกสรรค  ชัยสุขสันต 

 ๓๗๒ นายสงบ  ชื่นตา 

 ๓๗๓ นายสงวน  ดอนสินพูล 

 ๓๗๔ นายสญชัย  กาญจนบัตร 

 ๓๗๕ นายสถาพร  โมราราช 

 ๓๗๖ นายสถาพร  เหลืองอราม 

 ๓๗๗ นายสถิต  ชูไชยยัง 

 ๓๗๘ นายสถิต  พูลเพ่ิม 



 หนา   ๒๘๖  
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 ๓๗๙ นายสนอง  เปยงสวาท 

 ๓๘๐ นายสมเกียรติ  มณีผอง 

 ๓๘๑ นายสมชาติ  ยุวพรพาณิชย 

 ๓๘๒ นายสมชาติ  สุจริตรังษี 

 ๓๘๓ นายสมชาย  ชมภูคํา 

 ๓๘๔ นายสมชาย  ชินวานิชยเจริญ 

 ๓๘๕ นายสมชาย  ถิ่นวัฒนานุกูล 

 ๓๘๖ นายสมชาย  รําจวน 

 ๓๘๗ นายสมชาย  โลกคําลือ 

 ๓๘๘ นายสมชาย  วงษพิริยะไพฑูรย 

 ๓๘๙ นายสมนึก  วีระนรพานิช 

 ๓๙๐ นายสมนึก  ฮาเส็ม 

 ๓๙๑ นายสมบัติ  กาวิลเครือ 

 ๓๙๒ นายสมบัติ  ดุลยรัตน 

 ๓๙๓ นายสมบัติ  ทั่งทอง 

 ๓๙๔ นายสมบัติ  วัฒนะ 

 ๓๙๕ นายสมบัติ  เอกธรรมรักษ 

 ๓๙๖ วาที่รอยตรี สมบูรณ  สุภาอิน 

 ๓๙๗ นายสมพงศ  สราญกวิน 

 ๓๙๘ นายสมพงษ  วุฒิอดิเรก 

 ๓๙๙ นายสมพร  เจือจันทึก 

 ๔๐๐ นายสมพล  ทรงเส่ียงไชย 

 ๔๐๑ นายสมพล  เนียมหลาง 

 ๔๐๒ นายสมยศ  สุขประสิทธิ์ 

 ๔๐๓ นายสมยศ  แสงหิ่งหอย 

 ๔๐๔ นายสมยศ  เหลืองศรีสกุล 

 ๔๐๕ นายสมศักดิ์  โคตรชมภู 

 ๔๐๖ นายสมศักดิ์  จึงภัทรไพศาล 

 ๔๐๗ นายสมศักดิ์  ปยนันทจรัสศรี 

 ๔๐๘ นายสมหมาย  ปราณี 

 ๔๐๙ นายสมหมาย  มีอาษา 

 ๔๑๐ นายสมาน  พรรณรัตน 

 ๔๑๑ นายสยามราชย  ฟูเจริญกัลยา 

 ๔๑๒ นายสรัตนชัย  ย้ิมสุข 

 ๔๑๓ นายสราวุธ  สุพรรณพิทักษ 

 ๔๑๔ นายสฤษดิ์เดช  เจริญไชย 

 ๔๑๕ นายสวัสดิ์  ไชยุชิต 

 ๔๑๖ นายสังคม  ลําไธสง 

 ๔๑๗ นายสัญญา  กองสังข 

 ๔๑๘ นายสันติ  ประวิทยธนา 

 ๔๑๙ นายสันติภาพ  มีสวัสดิ์ 

 ๔๒๐ นายสัมภาษณ  ชาติอลงกรณ 

 ๔๒๑ นายสัมฤทธิ์  อุตรสัก 

 ๔๒๒ นายสายชล  รัชตธรรมากูล 

 ๔๒๓ นายสายัณห  เศียรอินทร 

 ๔๒๔ นายสายันต  จันทรดี 

 ๔๒๕ นายสําเนาว  ศรีงาม 

 ๔๒๖ นายสําเริง  ปานปน 

 ๔๒๗ นายสิทธิ์  ภคไพบูลย 

 ๔๒๘ นายสิทธิ  ประภาสวัสดิ์ 
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 ๔๒๙ นายสุกรี  พิมพเพียง 

 ๔๓๐ นายสุกรี  แมละมัย 

 ๔๓๑ นายสุกิจ  เตือนราษฎร 

 ๔๓๒ นายสุขประเสริฐ  ทับสี 

 ๔๓๓ นายสุขสันต  เตชาพิสุทธิ์ 

 ๔๓๔ นายสุชาติ  เลิศวิริยะสวัสดิ์ 

 ๔๓๕ นายสุทธิรักษ  บัวแกว 

 ๔๓๖ นายสุทร  ตันบี้ 

 ๔๓๗ นายสุทัศน  โทแหลง 

 ๔๓๘ นายสุเทพ  สินกิตติยานนท 

 ๔๓๙ นายสุธน  คุมเพชร 

 ๔๔๐ นายสุธิชาติ  มงคล 

 ๔๔๑ นายสุธี  เชิดชูตระกูลศักดิ์ 

 ๔๔๒ นายสุธี  ดําคง 

 ๔๔๓ นายสุนทร  ไทรชมภู 

 ๔๔๔ นายสุนิพล  โพธิ์งาม 

 ๔๔๕ นายสุบิน  กันนิ่ม 

 ๔๔๖ นายสุพจน  จิตสงวนสุข 

 ๔๔๗ นายสุพจน  จิรวิภาพันธุ 

 ๔๔๘ นายสุพจน  เตชเจริญศรี 

 ๔๔๙ นายสุพจน  บุญพร 

 ๔๕๐ นายสุพระลักษณ  รัศมีรัตน 

 ๔๕๑ นายสุพล  บงกชมาศ 

 ๔๕๒ นายสุพัฒน  กองศรีมา 

 ๔๕๓ นายสุภเรต  วงษพุฒ 

 ๔๕๔ นายสุเมธี  สาสีมา 

 ๔๕๕ นายสุรชัย  จิรประภากร 

 ๔๕๖ นายสุรชัย  อาชีวกุลมาศ 

 ๔๕๗ นายสุรเดชช  ชวะเดช 

 ๔๕๘ นายสุรวิชญ  วิลาสคัมภีร 

 ๔๕๙ นายสุรวุฒิ  บุญประกอบ 

 ๔๖๐ นายสุรศักดิ์  มีวันเนือง 

 ๔๖๑ นายสุรสิทธิ์  ฉัตรพัฒนศิริ 

 ๔๖๒ นายสุรสิทธิ์  พงษเลาหพันธุ 

 ๔๖๓ นายสุริยนต  หลาคํา 

 ๔๖๔ นายสุริยัน  เครือละมาย 

 ๔๖๕ นายสุริยันต  เศษศรี 

 ๔๖๖ นายสุวิชญ  จิตติ 

 ๔๖๗ นายสุวิทย  ลิมปปทมปาณี 

 ๔๖๘ นายสุวิทย  ศุภวิโรจนเลิศ 

 ๔๖๙ นายเสกสรรค  จวงจันทร 

 ๔๗๐ นายเสถียร  บัวเขียว 

 ๔๗๑ นายแสงมณี  มงคลชู 

 ๔๗๒ นายโสพล  ศิริเศรษฐ 

 ๔๗๓ นายโสภณ  มั่นถาวรวงศ 

 ๔๗๔ นายโสมนัส  โกยสวัสดิ์ 

 ๔๗๕ นายอดิศร  วิศาล 

 ๔๗๖ นายอดิศักดิ์  อากรสกุล 

 ๔๗๗ นายอดุลย  การงาน 

 ๔๗๘ นายอติเทพ  จินดา 
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 ๔๗๙ นายอนันต  พีระนันทรังษี 

 ๔๘๐ นายอนึ่ง  ทรัพยเอี่ยม 

 ๔๘๑ นายอนุชิต  ศิวาวุธ 

 ๔๘๒ นายอนุพันธ  หวลบุตตา 

 ๔๘๓ นายอภิชน  จีนเสวก 

 ๔๘๔ นายอภิชา  ภัทรเดชาวรชาติ 

 ๔๘๕ นายอภิเดช  พรหมคุม 

 ๔๘๖ นายอภิศักดิ์  บินอะฮมัด 

 ๔๘๗ นายอภิสรรค  บุญประดับ 

 ๔๘๘ นายอมรชัย  กริชนิกรกุล 

 ๔๘๙ นายอมรเทพ  บุตรกตัญู 

 ๔๙๐ นายอรรถสิทธิ์  แสงจันทร 

 ๔๙๑ นายอรัญ  รัตนพล 

 ๔๙๒ นายอลงกรณ  ชูวงษ 

 ๔๙๓ นายอัครวัฒน  เพียวพงภควัต 

 ๔๙๔ นายอัจฉริยะ  ประสงคสิน 

 ๔๙๕ นายอัฏฐวัฒน  เจริญรัตน 

 ๔๙๖ นายอัฐพงศ  นาคบุญนํา 

 ๔๙๗ นายอัฟฟาน  ภัทราภินันท 

 ๔๙๘ นายอาคม  ปญญาแกว 

 ๔๙๙ นายอาทร  กิตติกุลเมธี 

 ๕๐๐ นายอาบัสห  สามะ 

 ๕๐๑ นายอํานวยศิลป  ครุสันธิ์ 

 ๕๐๒ นายอําพล  แกวเกื้อ 

 ๕๐๓ นายอุดมศักดิ์  บุญสงทรัพย 

 ๕๐๔ นายอุทิศศักดิ์  กันธิยะ 

 ๕๐๕ นายอุรส  สิงหงาม 

 ๕๐๖ นายเอกธง  ล้ิมวีระประจักษ 

 ๕๐๗ นายเอกสิทธิ์  ศรีประสิทธิ์ 

 ๕๐๘ นายเอนก  จัดดี 

 ๕๐๙ นายโอภาส  ปทะวานิช 

 ๕๑๐ นางสาวกชกร  ตันอารีย 

 ๕๑๑ นางกชกร  สมมัง 

 ๕๑๒ นางกนกทอง  จาตุรงคโชค 

 ๕๑๓ นางกนกพร  ชํานาญเวช 

 ๕๑๔ นางสาวกนกพรรณ  ตัณฑะเตมีย 

 ๕๑๕ นางกนกรัตน  ขานโบ 

 ๕๑๖ นางกนกวรรณ  พ่ึงรัศมี 

 ๕๑๗ นางกนกศรี  สมินทรปญญา 

 ๕๑๘ นางกมนวรรณ  นิลเอก 

 ๕๑๙ นางกมลทิพย  ประสพสุข 

 ๕๒๐ นางกมลพร  เขมาธร 

 ๕๒๑ นางสาวกมลพรรณ  โลหกุล 

 ๕๒๒ นางกมลรัตน  จ่ันฤทธิ์ 

 ๕๒๓ นางกมลวรรณ  ชาติทองคํา 

 ๕๒๔ นางกมลวรรณ  สิริอารีย 

 ๕๒๕ นางสาวกรกฏ  เจริญสุข 

 ๕๒๖ นางสาวกรณิการ  อรามฤทัยเลิศ 

 ๕๒๗ นางสาวกรรณิกา  เตไชยา 

 ๕๒๘ นางกรรณิกา  สุมานนท 
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 ๕๒๙ นางสาวกรรณิกา  โหตกษาปนกุล 

 ๕๓๐ นางกรรณิการ  วามานนท 

 ๕๓๑ นางสาวกรรณิการ  อูสูงเนิน 

 ๕๓๒ นางสาวกรรวี  ฟูเต็มวงค 

 ๕๓๓ นางกรองทอง  เที่ยงเคน 

 ๕๓๔ นางสาวกฤติกาพร  ใยโนนตาด 

 ๕๓๕ นางสาวกฤษณา  เขียวรี 

 ๕๓๖ นางกฤษณา  พ่ึงแพง 

 ๕๓๗ นางกฤษณา  พุทธวงค 

 ๕๓๘ นางสาวกฤษณา  รอยศรี 

 ๕๓๙ นางกฤษณา  ศิริพานทอง 

 ๕๔๐ นางกฤษณา  เอี่ยมเปล่ียน 

 ๕๔๑ นางสาวกฤษณี  กมลมาตยากุล 

 ๕๔๒ นางสาวกอบกุล  พันธุรัตนอิสระ 

 ๕๔๓ นางกัญจนนรี  จิตตธนานันท 

 ๕๔๔ นางกัญญณัช  จันทรฌุมา 

 ๕๔๕ นางกัญญรัตน  ธาระพุฒ 

 ๕๔๖ นางกัญญา  เล่ียนเครือ 

 ๕๔๗ นางสาวกัญญา  ศรีประยูร 

 ๕๔๘ นางสาวกันยารัตน  รุงเรือง 

 ๕๔๙ นางกัลยา  ตั้งสิริวรกุล 

 ๕๕๐ นางกัลยา  สุขขี 

 ๕๕๑ นางสาวกาญจนา  แซเจว 

 ๕๕๒ นางกาญจนา  วงษขนิษฐ 

 ๕๕๓ นางกาญจนา  สถิรพงศกุล 

 ๕๕๔ นางกาญชฎา  มีสายมงคล 

 ๕๕๕ นางสาวกานดาภา  เมืองปง 

 ๕๕๖ นางกานตสินี  พงษภักดี 

 ๕๕๗ นางสาวกานติมา  สุขโฉม 

 ๕๕๘ นางสาวกําไร  ย้ิมยอง 

 ๕๕๙ นางกิ่งกาญจน  ฮะไล 

 ๕๖๐ นางกิ่งแกว  นวลจันทร 

 ๕๖๑ นางกิตติมา  เตชะวันสกุล 

 ๕๖๒ นางสาวกิตติวรรณ  จิตเต็มรัมย 

 ๕๖๓ นางกิรณา  ศิริเย่ียม 

 ๕๖๔ นางสาวกุลธิดา  พงศเดชอุดม 

 ๕๖๕ นางเกศินี  สิงหคํา 

 ๕๖๖ นางเกษร  ถนอมศรีมงคล 

 ๕๖๗ นางเกษร  พ่ัวเหล็ก 

 ๕๖๘ นางเกษร  สุขพันธ 

 ๕๖๙ นางเกษสุดาพร  แปนทอง 

 ๕๗๐ นางเกษา  นาสวน 

 ๕๗๑ นางเกื้อกูล  เพ็ชรสันทัด 

 ๕๗๒ นางขนิษฐา  จรัสวิศิษฎกุล 

 ๕๗๓ นางขนิษฐา  ชินบุตร 

 ๕๗๔ นางขนิษฐา  นามบุตร 

 ๕๗๕ นางขวัญจิตร  ศักดิ์ศรีวัฒนา 

 ๕๗๖ นางขวัญดาว  คําคง 

 ๕๗๗ นางขวัญพจน  สดใส 

 ๕๗๘ นางเขมิกา  ตรีนรินทร 
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 ๕๗๙ นางคณิศฉัตร  วุฒิศักดิ์สกุล 

 ๕๘๐ นางสาวคณิศร  เต็งรัง 

 ๕๘๑ นางสาวคัชรินทร  วงศพุฒิ 

 ๕๘๒ นางสาวคําเขย  แสงนวล 

 ๕๘๓ นางคิส  ชีวาไชยชวาล 

 ๕๘๔ นางงามพิศ  จันทรทิพย 

 ๕๘๕ นางจงกล  ธมิกานนท 

 ๕๘๖ นางสาวจงกล  ธัมปสาโท 

 ๕๘๗ นางจงจิตต  ชวนเสนีย 

 ๕๘๘ นางจงรัก  เขมแข็ง 

 ๕๘๙ นางจงรักษ  วุฒิ 

 ๕๙๐ นางจตุพร  สุมิตสวรรค 

 ๕๙๑ นางสาวจตุรพร  พัฒนยินดี 

 ๕๙๒ นางจรรยา  ชูจันทร 

 ๕๙๓ นางจรรยา  สุนทรปกาสิต 

 ๕๙๔ นางจรัญญา  มาลีหอม 

 ๕๙๕ นางจรัสแสง  นวานุช 

 ๕๙๖ นางสาวจริยา  บุญราศรี 

 ๕๙๗ นางสาวจรุงศรี  ประทุม 

 ๕๙๘ นางจันทนา  ศรีจารนัย 

 ๕๙๙ นางสาวจันทร  สังขสุวรรณ 

 ๖๐๐ นางจันทรจิราภรณ  ชาตรี 

 ๖๐๑ นางสาวจันทรชนก  กิตติจันทโรภาส 

 ๖๐๒ นางจันทรทิพย  จิตรวงค 

 ๖๐๓ นางสาวจันทรพร  กวินการ 

 ๖๐๔ นางสาวจันทรเพ็ญ  กิติโสภากุล 

 ๖๐๕ นางจันทรเพ็ญ  สุนทรปญญาวุธ 

 ๖๐๖ นางจันทรเพ็ญ  เอี่ยมจันทร 

 ๖๐๗ นางจันทรวรรณ  เหล็นเรือง 

 ๖๐๘ นางสาวจันทรัศม  ตั้งรวมทรัพย 

 ๖๐๙ นางจันทรา  พระสวาง 

 ๖๑๐ นางจันทรา  สุวรรณอยูศิริ 

 ๖๑๑ นางจันทรา  อรัญโชติ 

 ๖๑๒ นางจันทิมา  นิลจอย 

 ๖๑๓ นางสาวจันทิมา  เหล่ียมสุทธิพันธุ 

 ๖๑๔ นางจันทิรา  นุมดี 

 ๖๑๕ นางสาวจาริณี  ฐอสุวรรณ 

 ๖๑๖ นางจารึก  ธานีรัตน 

 ๖๑๗ นางสาวจารุณี  แซโงว 

 ๖๑๘ นางจารุณี  มณีรัตน 

 ๖๑๙ นางจารุนันท  เกียรติประภาพร 

 ๖๒๐ นางจารุวรรณ  จุลสัตย 

 ๖๒๑ นางสาวจารุวรรณ  ประสพอัครกิจ 

 ๖๒๒ นางจํารัส  รงศจําเริญ 

 ๖๒๓ นางสาวจําเรียง  จาบกัน 

 ๖๒๔ นางจําลอง  เมฆศรีสวรรค 

 ๖๒๕ นางจิตตสุภา  นามบุปผา 

 ๖๒๖ นางจิตติมา  ดานเสถียรสกุล 

 ๖๒๗ นางจิตติมา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๒๘ นางจิตรศุภอรณ  ดอนนาค 
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 ๖๒๙ นางจิตรา  จําละคร 

 ๖๓๐ นางจิตรา  บัวสุวรรณ 

 ๖๓๑ นางจิตรานนท  โกสียรัตนาภิบาล 

 ๖๓๒ นางจินดา  ดวงเจริญ 

 ๖๓๓ นางจินดาพร  ศิลาทอง 

 ๖๓๔ นางจินดาภรณ  นันทพจน 

 ๖๓๕ นางจินตนา  เรืองหิรัญ 

 ๖๓๖ นางจินตนา  วิชญเศรณี 

 ๖๓๗ นางสาวจินตนา  หาญวัฒนกุล 

 ๖๓๘ นางสาวจิรสุภา  อัศวภารุจ 

 ๖๓๙ นางสาวจิราพร  เกษศิลป 

 ๖๔๐ นางสาวจิราพร  ชีวาสุขถาวร 

 ๖๔๑ นางจิราพร  ทิศมุสิก 

 ๖๔๒ นางจิราพร  พงษดี 

 ๖๔๓ นางสาวจิราพรรณ  ศิลาออน 

 ๖๔๔ นางจิราภรณ  นิยมะจันทร 

 ๖๔๕ นางจิรารัตน  ทรัพยเกิด 

 ๖๔๖ นางจีรนันท  จะเกร็ง 

 ๖๔๗ นางสาวจุฑาทิพย  อุดมทรัพย 

 ๖๔๘ นางจุฑาภรณ  ทองญวน 

 ๖๔๙ นางสาวจุฑามาศ  เอี่ยมวุฒิวัฒนา 

 ๖๕๐ นางจุฑารัตน  บุตรดีขันธ 

 ๖๕๑ นางจุฑารัตน  สุพรรณจิตวนา 

 ๖๕๒ นางจุไรรัตน  สานนท 

 ๖๕๓ นางสาวเจริญรัตน  ประยงคมรกต 

 ๖๕๔ นางสาวเจริญศรี  พิทักษธรรม 

 ๖๕๕ นางเจริญสุข  คําหอมกุล 

 ๖๕๖ นางสาวแจม  กรกระโทก 

 ๖๕๗ นางสาวใจทิพย  สิงหคาร 

 ๖๕๘ นางฉลวย  หาลือ 

 ๖๕๙ นางฉวี  สัทธานนท 

 ๖๖๐ นางฉวี  สุขสุมิตร 

 ๖๖๑ นางชฎาพร  ฟองสุวรรณ 

 ๖๖๒ นางสาวชฎาพร  เยาวเจริญสุข 

 ๖๖๓ นางชฎาภรณ  เพ่ิมเพ็ชร 

 ๖๖๔ นางสาวชณาพรทิพย  รัตนวิชัย 

 ๖๖๕ นางชนกพร  อุตตะมะ 

 ๖๖๖ นางสาวชนัญญา  วิสุทธิศักดิ์ 

 ๖๖๗ นางชนิดา  ตี๋สงวน 

 ๖๖๘ นางชมัยพร  วรรณปกษ 

 ๖๖๙ นางชไมพร  สินธุอุทัย 

 ๖๗๐ นางชราพร  ภาคีรุณ 

 ๖๗๑ นางชลดา  ผิวผอง 

 ๖๗๒ นางสาวชลธิชา  เริ่มศิริประเสริฐ 

 ๖๗๓ นางชลฤดี  ศรประสิทธิ์ 

 ๖๗๔ นางชลิตดา  อุดมรักษาสกุล 

 ๖๗๕ นางสาวชวันรัตน  ศิริผลาธนาศิริ 

 ๖๗๖ นางสาวชอทิพย  เลียงขจรเกียรติ 

 ๖๗๗ นางชัชชลัยย  ธรสาธิตกุล 

 ๖๗๘ นางชัญญาภัค  คงทน 
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 ๖๗๙ นางสาวชําเรือง  อิงคะวะระ 

 ๖๘๐ นางชิดชม  สกุลไทย 

 ๖๘๑ นางสาวช่ืนนภา  สมศักดิ์ 

 ๖๘๒ นางสาวชุติพร  เกิดทิพย 

 ๖๘๓ นางสาวชุติมา  บุญขวาง 

 ๖๘๔ นางสาวชุติมา  เพ็ญพะยม 

 ๖๘๕ นางชุติมา  สนขาว 

 ๖๘๖ นางสาวชุลีพร  ชื่นตา 

 ๖๘๗ นางชูศรี  วัชระสุขโพธิ์ 

 ๖๘๘ นางชูศรี  สิงหบูรณ 

 ๖๘๙ นางสาวเชาวลี  ฐิตะโสภณ 

 ๖๙๐ นางญาณิศา  นาคถั่ว 

 ๖๙๑ นางญาติกา  ธีรเวช 

 ๖๙๒ นางสาวฐปณภร  เจริญวงศ 

 ๖๙๓ นางสาวฐาดินี  วงษไพศาล 

 ๖๙๔ นางสาวฐานิตา  นาคไพจิตร 

 ๖๙๕ นางฐาปนิต  อมรชินธนา 

 ๖๙๖ นางฐิติมญชุ  ปญญานะ 

 ๖๙๗ นางฐิติมา  วงศวิชิต 

 ๖๙๘ นางสาวฐิติมาน  แกวขาว 

 ๖๙๙ นางสาวณภัทร  สิทธิศักดิ์ 

 ๗๐๐ นางสาวณหทัย  จุลกะรัตน 

 ๗๐๑ นางสาวณัฏฐา  ชุมสุพรรณวาร ี

 ๗๐๒ นางสาวณัฐธยาน  พืชมงคล 

 ๗๐๓ นางณัฐนภัสสร  ธัญญาพงษ 

 ๗๐๔ นางณัฐรดา  อนุสินธ 

 ๗๐๕ นางณิชาพร  วงศธานี 

 ๗๐๖ นางณิชารีย  มีฤทธิ์ 

 ๗๐๗ นางสาวดรรชนี  สินธุวงศานนท 

 ๗๐๘ นางดรัลรัตน  สุขสําราญ 

 ๗๐๙ นางดรุณี  จับใจ 

 ๗๑๐ นางดรุณี  โพธิ์ศรี 

 ๗๑๑ นางดรุณี  มะโนขันธุ 

 ๗๑๒ นางดวงใจ  พงษจันทร 

 ๗๑๓ นางสาวดวงตา  ดุลบุตร 

 ๗๑๔ นางดวงพร  บุญเพ่ิม 

 ๗๑๕ นางดวงพร  ล้ีเกษร 

 ๗๑๖ นางดอกบัว  บุรัตน 

 ๗๑๗ นางดอนคํา  แกวบุญเสริฐ 

 ๗๑๘ นางสาวดะดาณี  เทาทอง 

 ๗๑๙ นางสาวดารณี  โตวรกุล 

 ๗๒๐ นางดารนี  ทองศรีสุข 

 ๗๒๑ นางสาวดารารัตน  บุญยรัตน 

 ๗๒๒ นางดาราวรรณ  ฤทธิ์มนตรี 

 ๗๒๓ นางสาวดาวเรือง  ขมเมืองปกษ 

 ๗๒๔ นางดุลยรัตน  โถวประเสริฐ 

 ๗๒๕ นางดุษฎี  ธรรมเจริญ 

 ๗๒๖ นางดุษฎี  อารยะวงศชัย 

 ๗๒๗ นางสาวดุสิดา  ตูประกาย 

 ๗๒๘ นางสาวถนอมศรี  แจงไพร 
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 ๗๒๙ นางถมญาณี  โชติการณ 

 ๗๓๐ นางถมยา  วงคบุญย่ิง 

 ๗๓๑ นางทวีพร  ย้ิมออน 

 ๗๓๒ นางทัณฑิมา  เตียววิริยะกุล 

 ๗๓๓ นางทัดเดือน  ภาวสุทธิไพศิฐ 

 ๗๓๔ นางทัศนีย  เชื่อมทอง 

 ๗๓๕ นางสาวทัศนีย  แดขุนทด 

 ๗๓๖ นางสาวทัศนีย  ถวี 

 ๗๓๗ นางทัศนีย  เธียรเล็ก 

 ๗๓๘ นางทัศนีย  วีระเสถียร 

 ๗๓๙ นางทัศรียา  เบญจพรกุลนิจ 

 ๗๔๐ นางทิชารัตน  ครันดอน 

 ๗๔๑ นางทิพวรรณ  พุทธิจักรรักษา 

 ๗๔๒ นางทิพวรรณ  โรจนศตพงค 

 ๗๔๓ นางสาวทิพวิไล  ชางสี 

 ๗๔๔ นางสาวทิพาพร  ยอดญาติไทย 

 ๗๔๕ นางทิวาพร  ศิลปเจริญ 

 ๗๔๖ นางทุเรียน  ไกรศรีวรรธนะ 

 ๗๔๗ นางเทียนจรัส  จันทรมะโน 

 ๗๔๘ นางสาวธนัญชนก  ฉ่ําเย็นอุรา 

 ๗๔๙ นางสาวธนานันต  อุณหนันทน 

 ๗๕๐ นางสาวธนิตา  บุณยพิพัฒน 

 ๗๕๑ นางธมลฐลัณชน  ฐานัชฌนฤภัทร 

 ๗๕๒ นางสาวธรรมชาติ  อินทรจันทร 

 ๗๕๓ นางธัชศรัณพร  พรหมเศรณี 

 ๗๕๔ นางธัญญรัตน  บวรลักษมี 

 ๗๕๕ นางสาวธัญมน  จิตนาธรรม 

 ๗๕๖ นางธัญยรัตน  จันทะคุณ 

 ๗๕๗ นางสาวธัญลักษณ  ขวัญสนิท 

 ๗๕๘ นางสาวธัญลักษณ  สถิรเสถียร 

 ๗๕๙ นางธัญลักษณ  องอาจอิทธิชัย 

 ๗๖๐ นางธัญวรัตน  เล้ียงชีพ 

 ๗๖๑ นางสาวธันยธรณ  เทียมเทาเกิด 

 ๗๖๒ นางสาวธิดา  พ่ึงทหาร 

 ๗๖๓ นางสาวธิดาพร  ยศวิมลวัฒน 

 ๗๖๔ นางสาวธิติมา  ศิริมาตยาพันธุ 

 ๗๖๕ นางธิวา  สมบัติยานุชิต 

 ๗๖๖ นางสาวธีรารัตน  สุวรรณาลัย 

 ๗๖๗ นางสาวนงคนุช  สุขยานุดิษฐ 

 ๗๖๘ นางนงคเยาว  คําโสภา 

 ๗๖๙ นางนงนุช  คํามณี 

 ๗๗๐ นางนงนุช  จันทรศรี 

 ๗๗๑ นางสาวนงนุช  วิทยโชคกิติคุณ 

 ๗๗๒ นางสาวนงเยาว  ดวงดี 

 ๗๗๓ นางสาวนงเยาว  ประภามณฑล 

 ๗๗๔ นางนงลักษณ  บุญชวย 

 ๗๗๕ นางนงลักษณ  ประเสริฐกุล 

 ๗๗๖ นางนงลักษณ  สุธรรมรักษ 

 ๗๗๗ นางนงลักษณ  อ่ําทอง 

 ๗๗๘ นางนพกมล  ประจงทัศน 
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 ๗๗๙ นางนพรัตน  เรืองศร ี

 ๗๘๐ นางสาวนภดล  คําเติม 

 ๗๘๑ นางนภัสสร  ขุนจิตรงาม 

 ๗๘๒ นางนภาวรรณ  วันฮุสเซนต 

 ๗๘๓ นางนรารัตน  จันทรศิริ 

 ๗๘๔ นางสาวนรินทร  อูทรัพย 

 ๗๘๕ นางนริศรา  พันธุศิลา 

 ๗๘๖ นางนริศา  จันทรทอง 

 ๗๘๗ นางสาวนฤมล  แกวกําชัยเจริญ 

 ๗๘๘ นางนฤมล  ขันเงิน 

 ๗๘๙ นางนฤมล  ธูปสมพงศ 

 ๗๙๐ นางนฤมล  วัลลภวรกิจ 

 ๗๙๑ นางนฤมล  ศรีสม 

 ๗๙๒ นางสาวนวพร  ตันศิริ 

 ๗๙๓ นางนวพร  พูลสุวรรณ 

 ๗๙๔ นางนวพร  วิสาลี 

 ๗๙๕ นางนวรัตน  พิสิษฐคุณานนท 

 ๗๙๖ นางสาวนวรัตน  วัฑฒนายน 

 ๗๙๗ นางสาวนวรัตน  ไวศยารัทธ 

 ๗๙๘ นางนวลจันทร  คูสุวรรณ 

 ๗๙๙ นางสาวนวลจิตร  สุชาตินิติกุล 

 ๘๐๐ นางนวลนอย  เพ็ชรบัว 

 ๘๐๑ นางนวลปรางค  บุลสุวรรณ 

 ๘๐๒ นางนวลรัตน  คงทรัพย 

 ๘๐๓ นางนวลอนงค  คําโสภา 

 ๘๐๔ นางสาวนัทธวิภา  สีตลพฤกษ 

 ๘๐๕ นางสาวนันทกา  เจียรกุล 

 ๘๐๖ นางนันทนา  พาฬอนุรักษ 

 ๘๐๗ นางนันทนา  ศรีคําแท 

 ๘๐๘ นางนันทวรรณ  บุญญานุพันธ 

 ๘๐๙ นางนันทิกานต  อุบล 

 ๘๑๐ นางนัยนา  กลาขยัน 

 ๘๑๑ นางนารีรตัน  พงษสิทธิถาวร 

 ๘๑๒ นางนิชัญญา  ศรีเนตร 

 ๘๑๓ นางนิตยา  กุลกุศล 

 ๘๑๔ นางสาวนิตยา  ดาววงศญาติ 

 ๘๑๕ นางนิตยา  ธีรวิโรจน 

 ๘๑๖ นางนิตยา  พันธงาม 

 ๘๑๗ นางนิตยา  ภาคมาลี 

 ๘๑๘ นางสาวนิตยา  ยวงเดชกลา 

 ๘๑๙ นางนิตยา  สนิทวงศ ณ อยุธยา 

 ๘๒๐ นางสาวนิธินาถ  เอื้อบัณฑิต 

 ๘๒๑ นางนิธิมา  โสดา 

 ๘๒๒ นางนิธิมาวดี  คําวงศ 

 ๘๒๓ นางนิพภา  สุขอยู 

 ๘๒๔ นางสาวนิภา  นกเอี้ยงทอง 

 ๘๒๕ นางสาวนิภารัตน  แซเซา 

 ๘๒๖ นางนิยดา  คําแนน 

 ๘๒๗ นางสาวนิยดา  ปณฑวนันท 

 ๘๒๘ นางนิรมล  พ่ึงธรรมเดช 
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 ๘๒๙ นางนิลุบล  ราชโสภา 

 ๘๓๐ นางสาวนิลุบล  แสนศิริวงศ 

 ๘๓๑ นางสาวนิสสา  อาชวชาลี 

 ๘๓๒ นางนิสายชล  ชูสมัย 

 ๘๓๓ นางนุชจรินทร  เลิศวิไลรัตนพงศ 

 ๘๓๔ นางสาวนุชจรี  ไสยสมบัติ 

 ๘๓๕ นางนุชดา  บุญซื่อ 

 ๘๓๖ นางนุชนาถ  สาครินทร 

 ๘๓๗ นางนุชนารถ  อุดมญาติ 

 ๘๓๘ นางสาวนุชเนตร  ชูโชติ 

 ๘๓๙ นางนุสรา  วิโรจนกูฏ 

 ๘๔๐ นางเนตรชนก  สันตรัตติ 

 ๘๔๑ นางสาวเนาวรัตน  คําทุมไสย 

 ๘๔๒ นางสาวบรรจง  คงเขียว 

 ๘๔๓ นางบรรทม  คงชื่น 

 ๘๔๔ นางบังอร  นัดนะรา 

 ๘๔๕ นางบังอร  สิมสีแกว 

 ๘๔๖ นางสาวบังอร  เหลาเสถียรกิจ 

 ๘๔๗ นางบัวงาม  กล่ินหอม 

 ๘๔๘ นางบัวบุญ  อุดมทรัพย 

 ๘๔๙ นางสาวบุญเตือน  มีสมพล 

 ๘๕๐ นางบุญนะ  รอดทิม 

 ๘๕๑ นางสาวบุญรื่น  ไชยชาญรมย 

 ๘๕๒ นางบุบผา  ไวยพัฒน 

 ๘๕๓ นางสาวบุปผา  ยศศักดิ์ศรี 

 ๘๕๔ นางบุศบา  ใจดี 

 ๘๕๕ นางบุศราภรณ  ลีวิริยะพันธุ 

 ๘๕๖ นางบุษบา  บุญกะนันท 

 ๘๕๗ นางบุษบา  ลาภมาก 

 ๘๕๘ นางบุษบา  อนุศักดิ์ 

 ๘๕๙ นางบุษยรัตน  วงศวิริยะเวช 

 ๘๖๐ นางบุษยา  สีนวล 

 ๘๖๑ นางบุษราภรณ  คันธกุลดุษฎี 

 ๘๖๒ นางสาวบุษราภรณ  จิตตรุงเรือง 

 ๘๖๓ นางสาวเบญจมาศ  เชื้อจันทึก 

 ๘๖๔ นางเบญจมาศ  พรนอย 

 ๘๖๕ นางสาวเบญจมาส  วงศมณีวรรณ 

 ๘๖๖ นางสาวเบญญา  ลวกไธสง 

 ๘๖๗ นางเบญญาภา  ปานเนียม 

 ๘๖๘ นางใบบัว  เศวตสุวรรณ 

 ๘๖๙ นางสาวปฏิพัทธ  งามสม 

 ๘๗๐ นางสาวปฐมา  วิเศษเขตรการณ 

 ๘๗๑ นางปทุมวรรณ  กรมทอง 

 ๘๗๒ นางปนัดดา  เขมรัตนตระกูล 

 ๘๗๓ นางสาวปนัดดา  วณิชชาพัชร 

 ๘๗๔ นางสาวปนัดดา  อินทรลาวัณย 

 ๘๗๕ นางปนุท  รุนศรี 

 ๘๗๖ นางสาวประกามาศ  โกฏิรักษ 

 ๘๗๗ นางสาวประกาย  สัญโญชนวิทย 

 ๘๗๘ นางประกายศรี  รุงพรชัย 
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 ๘๗๙ นางประคองลักษณ  จากลาง 

 ๘๘๐ นางสาวประชาบดี  มุยแดง 

 ๘๘๑ นางสาวประดับ  บุญเกษม 

 ๘๘๒ นางประทุม  สุภชัยพานิชพงศ 

 ๘๘๓ นางประทุมทิพย  ดอกแกว 

 ๘๘๔ นางประเทือง  ธราธรรุงเรือง 

 ๘๘๕ นางสาวประไพ  กรีรัตน 

 ๘๘๖ นางประภัสสร  ดวงสี 

 ๘๘๗ นางสาวประภากร  ธาราศักดิ์ 

 ๘๘๘ นางประภาพร  คําอุดม 

 ๘๘๙ นางประภาพร  ดวงสงค 

 ๘๙๐ นางสาวประภาพร  นิกรเพสย 

 ๘๙๑ นางประภาพร  บุญเพ่ิม 

 ๘๙๒ นางประภาภรณ  เพชรมาก 

 ๘๙๓ นางสาวประยงค  ทับทิม 

 ๘๙๔ นางประวีณา  ปรีดี 

 ๘๙๕ นางประสพพิมพ  พรหมสิน 

 ๘๙๖ นางสาวปรางทิพย  ตาเรือนสอน 

 ๘๙๗ นางปราณี  คุณอุดม 

 ๘๙๘ นางปราณี  งามประหยัด 

 ๘๙๙ นางปราณี  จันทรวงศกุล 

 ๙๐๐ นางปราณี  ดวงพรม 

 ๙๐๑ นางสาวปราณี  พวงดี 

 ๙๐๒ นางปราณี  มีหาญพงษ 

 ๙๐๓ นางสาวปราณี  โสพล 

 ๙๐๔ นางปราณีต  อนันต 

 ๙๐๕ นางสาวปรารถนา  เชื้อสําราญรัตน 

 ๙๐๖ นางปรีดา  ออนศรีทอง 

 ๙๐๗ นางสาวปรีดา  อุนเสียม 

 ๙๐๘ นางปรียา  ตันศิริ 

 ๙๐๙ นางปวีณริศา  สายประเสริฐ 

 ๙๑๐ นางปวีณา  ยะใหมวงศ 

 ๙๑๑ นางปณรสี  เรืองผดุง 

 ๙๑๒ นางปทมา  ถนอมสิทธิ์ 

 ๙๑๓ นางปาจรีย  ปญจะสุวรรณ 

 ๙๑๔ นางปารินันท  คงสมบูรณ 

 ๙๑๕ นางปณิดา  กาญจนนิยม 

 ๙๑๖ นางสาวปยฉัตร  บุญสนิท 

 ๙๑๗ นางปยะฉัตร  วรรณาสุนทรไชย 

 ๙๑๘ นางปยะนุช  มาลัย 

 ๙๑๙ นางปยะเนตร  ทาจวง 

 ๙๒๐ นางปยะรัตน  โกมลศาสตร 

 ๙๒๑ นางปยะลักษณ  ชิดใจ 

 ๙๒๒ นางเปรมจิต  เกตษา 

 ๙๒๓ นางสาวเปรมทิพย  ลิขิตพงศธร 

 ๙๒๔ นางสาวผกามาศ  นามประดิษฐกุล 

 ๙๒๕ นางผดาวดี  สาฆะ 

 ๙๒๖ นางผดาศิริ  ศรพรหมมาศ 

 ๙๒๗ นางผองพรรณ  พิงคะสัน 

 ๙๒๘ นางผองพักตร  ชูศรี 
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 ๙๒๙ นางผองศรี  รําจวน 

 ๙๓๐ นางสาวผองสาย  จูงใจไพศาล 

 ๙๓๑ นางผาณิต  กิตติศาสตรา 

 ๙๓๒ นางผาสุก  มั่นคง 

 ๙๓๓ นางสาวผาสุข  กัลยจารึก 

 ๙๓๔ นางผาสุข  สุตวัฒน 

 ๙๓๕ นางพงษสุดา  วงศระวีกุล 

 ๙๓๖ นางพจณีย  ไหลพนิชถาวร 

 ๙๓๗ นางพจนา  วงศสวางศิริ 

 ๙๓๘ นางพจีภัทร  อนุราชเสนา 

 ๙๓๙ นางพชรพร  สุวิชาเชิดชู 

 ๙๔๐ นางพชรวรรณ  คูสกุลรัตน 

 ๙๔๑ นางพนารัตน  ชุติมานุกูล 

 ๙๔๒ นางพนิดา  เขตอริยกุล 

 ๙๔๓ นางสาวพนิดา  นาคะเกศ 

 ๙๔๔ นางพนิดา  บุญมี 

 ๙๔๕ นางพยอม  เพชระบูรณิน 

 ๙๔๖ นางพยุงสุข  โปราณานนท 

 ๙๔๗ นางพรจิต  จันโทภาส 

 ๙๔๘ นางพรณรัตน  พงศสวัสดิ์ 

 ๙๔๙ นางพรทิพย  ตระกูลพันธ 

 ๙๕๐ นางสาวพรทิพย  เพชรมณี 

 ๙๕๑ นางพรทิพย  หอมเพชร 

 ๙๕๒ นางสาวพรทิพย  อนุตรพงศ 

 ๙๕๓ นางพรทิพย  อัคนิจ 

 ๙๕๔ นางพรทิวา  ทักษิณ 

 ๙๕๕ นางสาวพรนิภา  ศรีนาค 

 ๙๕๖ นางพรปนัดดา  ตะปานนท 

 ๙๕๗ นางสาวพรปวีณ  ชางเหล็ก 

 ๙๕๘ นางพรพรรณ  ชาติชนะ 

 ๙๕๙ นางพรพรรณ  อุนบาน 

 ๙๖๐ นางพรพิมล  คําเหลือง 

 ๙๖๑ นางสาวพรพิมล  แนนหนา 

 ๙๖๒ นางพรพิลัย  พีรัตน 

 ๙๖๓ นางสาวพรเพ็ญ  งดงาม 

 ๙๖๔ นางพรรณนิภา  ทางทอง 

 ๙๖๕ นางสาวพรรณี  ธนาพล 

 ๙๖๖ นางสาวพรรณี  มานิตย 

 ๙๖๗ นางพรรณี  วัตราเศรษฐ 

 ๙๖๘ นางสาวพรศิล  โกสินทรรักษา 

 ๙๖๙ นางพรสวรรค  ลอยไสว 

 ๙๗๐ นางพรสวรรค  ศรีคําไทย 

 ๙๗๑ นางสาวพรสุลี  อันลํ้าเลิศ 

 ๙๗๒ นางสาวพวงผะกา  ย้ิมวัน 

 ๙๗๓ นางสาวพวงเพชร  จันทรประไพ 

 ๙๗๔ นางสาวพวงเพชร  ศิริเลิศธนานนท 

 ๙๗๕ นางสาวพวงเพ็ชร  พฤกษไพศาล 

 ๙๗๖ นางพวงวัน  มิตรเชื้อชาติ 

 ๙๗๗ นางพักตรศิริ  เกื้อกูล 

 ๙๗๘ นางพัชฎาพร  เสาทอง 
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 ๙๗๙ นางสาวพัชนีวรรณ  อินตะ 

 ๙๘๐ นางสาวพัชรมนต  ดีมะการ 

 ๙๘๑ นางพัชรา  เล็กประเสริฐ 

 ๙๘๒ นางสาวพัชรา  วิชัยดิษฐ 

 ๙๘๓ นางพัชราภรณ  เย็นสําราญ 

 ๙๘๔ นางสาวพัชรินทร  วงศไชยา 

 ๙๘๕ นางพัชรินทร  สุเมธวทานิย 

 ๙๘๖ นางพัชรียภรณ  ปรีชาชน 

 ๙๘๗ นางสาวพัฒนี  ศีตะจิตต 

 ๙๘๘ นางพัตรพิมล  แกวดี 

 ๙๘๙ นางสาวพาณี  วิรัชชกุล 

 ๙๙๐ นางพาตีเมาะ  จะปะกิยา 

 ๙๙๑ นางพาฝน  ธรรมบวร 

 ๙๙๒ นางพิกุล  ชูเกียรติศิริ 

 ๙๙๓ นางพิกุลแกว  คํายอด 

 ๙๙๔ นางพิชชาพร  ผลเดช 

 ๙๙๕ นางพิญาภรณ  เข็มกลัด 

 ๙๙๖ นางพิณทิพย  จําปาพงษ 

 ๙๙๗ นางสาวพินธสา  เชี่ยววานิช 

 ๙๙๘ นางพิภัทรชิตา  ณ นคร 

 ๙๙๙ นางสาวพิมใจ  หอยบาง 

 ๑๐๐๐ นางพิมพฉวี  เตชะภัทร 

 ๑๐๐๑ นางพิมพชนก  ปานทอง 

 ๑๐๐๒ นางพิมพิลา  ประเสริฐผล 

 ๑๐๐๓ นางพิมลพรรณ  คุณสิทธิ์ 

 ๑๐๐๔ นางพิศมัย  ภูนาเมือง 

 ๑๐๐๕ นางสาวพิสมัย  ปุงไธสง 

 ๑๐๐๖ นางพิสมัย  ลุนพรหม 

 ๑๐๐๗ นางสาวพีรดา  อิงพงษพันธ 

 ๑๐๐๘ นางเพชรพราว  ลาภไพศาล 

 ๑๐๐๙ นางเพชรรัตน  กิตติวัฒนาสาร 

 ๑๐๑๐ นางสาวเพชรรัตน  ทรวงแกว 

 ๑๐๑๑ นางสาวเพชรา  กาลสกุล 

 ๑๐๑๒ นางเพ็ชรินทร  เขียวสิงห 

 ๑๐๑๓ นางเพ็ญแข  พิมลเศรษฐพันธ 

 ๑๐๑๔ นางเพ็ญจันทร  ชัยชมภู 

 ๑๐๑๕ นางเพ็ญณัฏฐา  ตาปราบ 

 ๑๐๑๖ นางสาวเพ็ญศรี  รักษวงค 

 ๑๐๑๗ นางเพ็ญศรี  วงษพุฒ 

 ๑๐๑๘ นาวาตรีหญิง เพลินพิศ  ประสพโชค 

 ๑๐๑๙ นางเพียงใจ  แกวกันเนตร 

 ๑๐๒๐ นางเพียงดาว  ศรีวชิรวัฒน 

 ๑๐๒๑ นางแพรว  วรกฤษเรืองกุล 

 ๑๐๒๒ นางไพรวัลย  เกลียวสีนาค 

 ๑๐๒๓ นางไพรัช  ทับสี 

 ๑๐๒๔ นางไพรัช  พิณพาทย 

 ๑๐๒๕ นางไพรัตน  จินดาจํานง 

 ๑๐๒๖ นางไพรัตน  มณีสะอาด 

 ๑๐๒๗ นางไพเราะ  แสงวิภาค 

 ๑๐๒๘ นางไพลิน  ตั้งศรีวงศ 
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 ๑๐๒๙ นางไพลิน  สีแสง 

 ๑๐๓๐ นางสาวภควดี  นนทพันธ 

 ๑๐๓๑ นางภรณี  นนทธนสิน 

 ๑๐๓๒ นางสาวภรณี  พรวัฒนา 

 ๑๐๓๓ นางภัณฑิรา  มงคลหงษ 

 ๑๐๓๔ นางภัทรภร  เอี่ยมสอาด 

 ๑๐๓๕ นางสาวภัทรวดี  บํารุงสวัสดิ์ 

 ๑๐๓๖ นางภัทรา  ผาแกว 

 ๑๐๓๗ นางภัทราพร  แกวประทุม 

 ๑๐๓๘ นางภัสรา  พลศรี 

 ๑๐๓๙ นางภาผอูน  โซนี่ 

 ๑๐๔๐ นางภิญญลักษณ  เรวัตพัฒนกิตติ์ 

 ๑๐๔๑ นางภิรดี  ปยะมาน 

 ๑๐๔๒ นางสาวมณฑา  ธรรมณี 

 ๑๐๔๓ นางมณฤดี  อัมระปาล 

 ๑๐๔๔ นางมณี  ณ บางชาง 

 ๑๐๔๕ นางสาวมณี  รุงรัชกานนท 

 ๑๐๔๖ นางมณี  เหลืองทรงชัย 

 ๑๐๔๗ นางสาวมณีรัตน  ทองดีพันธ 

 ๑๐๔๘ นางสาวมณีรัตน  มูลศรี 

 ๑๐๔๙ นางมนชยา  รักษาวงศ 

 ๑๐๕๐ นางมนัสวี  พันธวาศิษฏ 

 ๑๐๕๑ นางมยุรี  ประเสริฐกุล 

 ๑๐๕๒ นางมลวิภา  กาศสมบูรณ 

 ๑๐๕๓ นางมะลิวัลย  ยืนยงสุวรรณ 

 ๑๐๕๔ นางสาวมัณฑนา  เพชรคํา 

 ๑๐๕๕ นางสาวมัณฑนา  รุงสาย 

 ๑๐๕๖ นางสาวมัณฑนี  ฉายชูวงษ 

 ๑๐๕๗ นางมัทณา  พรหมพูล 

 ๑๐๕๘ นางมัธยัสถ  เหลาสุรสุนทร 

 ๑๐๕๙ นางสาวมัลลิกา  จันทะสาย 

 ๑๐๖๐ นางสาวมัลลิกา  สุพล 

 ๑๐๖๑ นางมุทิตา  ไพโรจนไชยกุล 

 ๑๐๖๒ นางเมธพิมุกต  ชมบุญ 

 ๑๐๖๓ นางยินดี  โพธิวร 

 ๑๐๖๔ นางยุคลฉัตร  หลําวรรณะ 

 ๑๐๖๕ นางยุพดี  ธัมมิกะกุล 

 ๑๐๖๖ นางยุพยงค  พุฒธรรม 

 ๑๐๖๗ นางยุพเรศ  แกวประเสริฐ 

 ๑๐๖๘ นางยุพวลัย  วัฒนพันธุ 

 ๑๐๖๙ นางยุพา  ชูเชิด 

 ๑๐๗๐ นางสาวยุพา  สุขงาม 

 ๑๐๗๑ นางยุพาวดี  ภูลวรรณ 

 ๑๐๗๒ นางสาวยุพิน  บุญนิธีวนิช 

 ๑๐๗๓ นางสาวยุพิน  หงษวะชิน 

 ๑๐๗๔ นางยุภา  คงกล่ินสุคนธ 

 ๑๐๗๕ นางยุภา  พรสันเทียะ 

 ๑๐๗๖ นางเยาวลักษณ  ไชยานนท 

 ๑๐๗๗ นางสาวรติกร  เผือกสูงเนิน 

 ๑๐๗๘ นางรตี  สิงหดวง 
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 ๑๐๗๙ นางสาวรวงทอง  ชาญชะโรจน 

 ๑๐๘๐ นางสาวรวงรัตน  สุหรรษา 

 ๑๐๘๑ นางรสริน  วงศพนากร 

 ๑๐๘๒ นางระนอง  เกตุดาว 

 ๑๐๘๓ นางระพีพร  สิทธานุกูล 

 ๑๐๘๔ นางระพีเพ็ญ  พัฒนาพลกรสกุล 

 ๑๐๘๕ นางระวิวรรณ  เตชทวีทรัพย 

 ๑๐๘๖ นางรักฝน  สวัสดิ์พาณิชย 

 ๑๐๘๗ นางรักรุง  ดานภักดี 

 ๑๐๘๘ นางสาวรัชดา  ดาราศรีศักดิ์ 

 ๑๐๘๙ นางรัชดา  สิงหสถิตยสุข 

 ๑๐๙๐ นางรัชนี  ปนสน 

 ๑๐๙๑ นางรัชนี  สุทธิธรรม 

 ๑๐๙๒ นางรัชนีกร  ถิรตันตยาภรณ 

 ๑๐๙๓ นางรัชนีย  วงคแสน 

 ๑๐๙๔ นางสาวรัดดาภรณ  บุญกิจ 

 ๑๐๙๕ นางรัตติกร  ถึงสุข 

 ๑๐๙๖ นางรัตนเกลา  สุมานิก 

 ๑๐๙๗ นางรัตนา  กรมาทิตยสุข 

 ๑๐๙๘ นางสาวรัตนา  ดานปรีดา 

 ๑๐๙๙ นางรัตนา  พรมอุทัย 

 ๑๑๐๐ นางสาวรัตนากร  อุตราวิสิทธิกุล 

 ๑๑๐๑ นางราตรี  ใจเย็น 

 ๑๑๐๒ นางสาวราตรี  โสณโชติ 

 ๑๑๐๓ นางราตรี  เหลาสิงห 

 ๑๑๐๔ นางรําเพย  วงคคําปวน 

 ๑๑๐๕ นางรุงทิพย  เจริญศรี 

 ๑๑๐๖ นางรุงทิพย  พงศกิจการเจริญ 

 ๑๑๐๗ นางสาวรุงรว ี นิพิฐวัธนะผล 

 ๑๑๐๘ นางรุงฤดี  โขมพัตร 

 ๑๑๐๙ นางรุจา  ปนนอย 

 ๑๑๑๐ นางรุจิรา  ประพันธสุข 

 ๑๑๑๑ นางสาวรุจิวรรณ  สอนสมภาร 

 ๑๑๑๒ นางเรวดี  ศรีหานู 

 ๑๑๑๓ นางโรสนาณีย  ซามะ 

 ๑๑๑๔ นางฤทัยทิพย  พรกระแส 

 ๑๑๑๕ นางลดารัตน  ล้ิมไพบูลย 

 ๑๑๑๖ นางลภิสรา  สวัสดิรักษ 

 ๑๑๑๗ นางสาวลลนา  ถาคําฟู 

 ๑๑๑๘ นางละมาย  ชุมพาที 

 ๑๑๑๙ นางสาวละออ  ดอกไมศรีจันทร 

 ๑๑๒๐ นางละออ  ประเทืองจิตร 

 ๑๑๒๑ นางละออง  สุวิทยาภรณ 

 ๑๑๒๒ นางลักขณา  ทองมี 

 ๑๑๒๓ นางสาวลัดดา  คํานา 

 ๑๑๒๔ นางลัดดา  ทองตัน 

 ๑๑๒๕ นางลานันท  ศรีโปฎก 

 ๑๑๒๖ นางลาวัณย  อมรรัตน 

 ๑๑๒๗ นางลินดา  บุญเรืองขาว 

 ๑๑๒๘ นางสาววงคเดือน  จันทรงาม 
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 ๑๑๒๙ นางสาววงเดือน  เสมเล็ก 

 ๑๑๓๐ นางวงษจันทร  ชัยชลทรัพย 

 ๑๑๓๑ นางสาววชิรา  อินทสิทธิ์ 

 ๑๑๓๒ นางสาววชิราภรณ  จําปศรี 

 ๑๑๓๓ นางวณิภา  ซึ้งศิริทรัพย 

 ๑๑๓๔ นางสาววนิดา  ยืนยง 

 ๑๑๓๕ นางวนิดา  ศรีศัมภุวงศ 

 ๑๑๓๖ นางสาววรนันทน  ชูจันทร 

 ๑๑๓๗ นางวรนุช  ทิพยถิระพงศ 

 ๑๑๓๘ นางสาววรพักตร  สวัสดิ์เทพ 

 ๑๑๓๙ นางสาววรรณทิพย  ตั้งสถิตพร 

 ๑๑๔๐ นางสาววรรณนา  ผานาค 

 ๑๑๔๑ นางสาววรรณพร  ประภาสัย 

 ๑๑๔๒ นางวรรณเพ็ญ  สระทองยอด 

 ๑๑๔๓ นางสาววรรณวรางค  รักซอน 

 ๑๑๔๔ นางวรรณา  ดําเนินสวัสดิ์ 

 ๑๑๔๕ นางวรรณา  สมบุศย 

 ๑๑๔๖ นางสาววรรณิภา  แซล้ิม 

 ๑๑๔๗ นางวรรณิภา  เหนียวแนน 

 ๑๑๔๘ นางวรรณี  ทาดี 

 ๑๑๔๙ นางวรรณี  ศิริศักดิ์ 

 ๑๑๕๐ นางสาววรรณี  สุขเพ็ญ 

 ๑๑๕๑ นางสาววรรัตน  อิ่มสงวน 

 ๑๑๕๒ นางสาววรลักษณ  อนันตกูล 

 ๑๑๕๓ นางวรวรรณ  อินทรพวง 

 ๑๑๕๔ นางวรวีร  คําแหง 

 ๑๑๕๕ นางวรัญญา  กุลประจวบ 

 ๑๑๕๖ นางสาววรัญภรณ  พุมคุม 

 ๑๑๕๗ นางสาววรางคณา  เทียมภักดี 

 ๑๑๕๘ นางวราพร  ย่ังยืนนาน 

 ๑๑๕๙ นางวราภรณ  บํารุง 

 ๑๑๖๐ นางวราภรณ  เหลาเจริญสุข 

 ๑๑๖๑ นางวราภรณ  ออนสุวรรณ 

 ๑๑๖๒ นางวรารัตน  ฟุงวัชรากร 

 ๑๑๖๓ นางวรินทรธร  รมไทร 

 ๑๑๖๔ นางสาววริศนันท  ล้ีศิริวัฒนกุล 

 ๑๑๖๕ นางสาววรีพร  รัตนอารีกุล 

 ๑๑๖๖ นางสาววสิยา  สัตถาวร 

 ๑๑๖๗ นางวัชธรี  ทองออน 

 ๑๑๖๘ นางวัชรา  ภูมิประหมัน 

 ๑๑๖๙ นางวัชราภรณ  ผิวเหลือง 

 ๑๑๗๐ นางสาววชัรินทร  บุญเฉื่อย 

 ๑๑๗๑ นางวัชรี  ตัณฑชน 

 ๑๑๗๒ นางวัฒนา  นําพล 

 ๑๑๗๓ นางวัฒนา  ภูมี 

 ๑๑๗๔ นางสาววันดี  เลาวิเศษพิพัฒนกุล 

 ๑๑๗๕ นางวันดี  สําราญราษฎร 

 ๑๑๗๖ นางวันทนา  สาลี 

 ๑๑๗๗ นางวันเพ็ญ  เรืองเกษม 

 ๑๑๗๘ นางวันวิสาข  พรอมเพรียง 
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 ๑๑๗๙ นางวัลคุวดี  โรจนาศรีรัตน 

 ๑๑๘๐ นางวัลภา  อมรวงศ 

 ๑๑๘๑ นางวัลลีย  บุญนิธิพันธุ 

 ๑๑๘๒ นางสาววาทินี  บุญญรัตน 

 ๑๑๘๓ นางวาริธร  บัววิรัตนเลิศ 

 ๑๑๘๔ นางวารุณี  ชลวิหารพันธ 

 ๑๑๘๕ นางวารุณี  ตันตระกูล 

 ๑๑๘๖ นางวารุณี  สิทธิสร 

 ๑๑๘๗ นางสาววาสนา  คําเซง 

 ๑๑๘๘ นางวาสนา  ฉายาวุฒิพงศ 

 ๑๑๘๙ นางวาสนา  พวงจําปา 

 ๑๑๙๐ นางสาววาสนา  สุขอยู 

 ๑๑๙๑ นางสาววิชชุนี  พิตรากูล 

 ๑๑๙๒ นางวิฑูร  เสนานคร 

 ๑๑๙๓ นางวิภา  แกวเคน 

 ๑๑๙๔ นางวิภา  เจริญสินรุงเรือง 

 ๑๑๙๕ นางวิภาพรรณ  คงชนะ 

 ๑๑๙๖ นางวิภารัตน  ทองธรรมชาติ 

 ๑๑๙๗ นางวิภารัตน  นุพันธ 

 ๑๑๙๘ นางวิภาวดี  รุงเรืองธนารักษ 

 ๑๑๙๙ นางสาววิภาวี  สัจจวาณิชย 

 ๑๒๐๐ นางวิมล  เสาะแสวง 

 ๑๒๐๑ นางวิมลพรรณ  คํานึง 

 ๑๒๐๒ นางสาววิมลรัตน  เชาวนประเทือง 

 ๑๒๐๓ นางวิราณี  นาคสุข 

 ๑๒๐๔ นางวิราภรณ  วราอัศวปติ 

 ๑๒๐๕ นางวิราวรรณ  ศรีงามวงศ 

 ๑๒๐๖ นางวิโรชา  เพียรเจริญ 

 ๑๒๐๗ นางวิลาวรรณ  สมตน 

 ๑๒๐๘ นางสาววิลาวัณย  กาไหลทอง 

 ๑๒๐๙ นางสาววิลาวัลย  หมอมูล 

 ๑๒๑๐ นางสาววิลาสินี  สัตยาทิตย 

 ๑๒๑๑ นางวิไล  สาตรจีนพงษ 

 ๑๒๑๒ นางวิไลพร  คลีกร 

 ๑๒๑๓ นางสาววิไลพร  สกุลพิพัฒนศิลป 

 ๑๒๑๔ นางสาววิไลภรณ  แสงวันทอง 

 ๑๒๑๕ นางสาววิศัลยา  ศิริทรัพยปรีดา 

 ๑๒๑๖ นางวีนัส  วัฒนธํารงค 

 ๑๒๑๗ นางวีนา  ขามชวง 

 ๑๒๑๘ นางวีรวรรณ  คําแหงพล 

 ๑๒๑๙ นางวีรวัลย  ตันจรินทร 

 ๑๒๒๐ นางเวณิกา  โนทา 

 ๑๒๒๑ นางแวนแกว  พรรณพานิช 

 ๑๒๒๒ นางศรัญญา  สุวรรณสิงห 

 ๑๒๒๓ นางสาวศรัญญา  อินตะเชื้อ 

 ๑๒๒๔ นางสาวศรัณยา  วงศไพบูลยวัฒน 

 ๑๒๒๕ นางศรัณลักษณ  มุนิจารวัฒนกุล 

 ๑๒๒๖ นางศรีทุน  ขาวแสง 

 ๑๒๒๗ นางศรีนวล  ศิริคะรินทร 

 ๑๒๒๘ นางศรีบุหงา  เพชรเกษม 
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 ๑๒๒๙ นางศรีไพร  วัฒนากลาง 

 ๑๒๓๐ นางศรีวัชรา  เต็มวงษ 

 ๑๒๓๑ นางสาวศรีวิลัย  มากเปยม 

 ๑๒๓๒ นางศรีสมาน  อินสุวรรณ 

 ๑๒๓๓ นางศรีสุดา  มาศิริ 

 ๑๒๓๔ นางสาวศศิธร  ชวยสถิตย 

 ๑๒๓๕ นางศศิธร  เปรอด 

 ๑๒๓๖ นางศศิธร  พูลมา 

 ๑๒๓๗ นางศศิธร  ภักดีโชติ 

 ๑๒๓๘ นางศศิธร  ราชวงษ 

 ๑๒๓๙ นางศิรประภา  แยมย่ิง 

 ๑๒๔๐ นางศิรประภา  ลิปตวัฒนกุล 

 ๑๒๔๑ นางสาวศิราณี  วงศเรืองศรี 

 ๑๒๔๒ นางศิริทิพย  สงวนวงศวาน 

 ๑๒๔๓ นางศิรินทรา  โคตะโน 

 ๑๒๔๔ นางศิรินุช  จันทวี 

 ๑๒๔๕ นางศิริปริญญา  พูนธนางกูร 

 ๑๒๔๖ นางสาวศิริพงษ  รีเจริญ 

 ๑๒๔๗ นางศิริพร  จิระพลังสันติ 

 ๑๒๔๘ นางศิริพร  เจริญพิบูลย 

 ๑๒๔๙ นางสาวศิริพร  ศรนารายณ 

 ๑๒๕๐ นางศิริพร  สมโภชน 

 ๑๒๕๑ นางศิริพร  สีสันต 

 ๑๒๕๒ นางศิริพรรณ  ศรเทพา 

 ๑๒๕๓ นางศิริรัตน  จารุรัชกุล 

 ๑๒๕๔ นางศิริลักษณ  นิยกิจ 

 ๑๒๕๕ นางสาวศิริลักษณ  ผองจิตสิริ 

 ๑๒๕๖ นางศิริวรรณ  เมืองประเสริฐ 

 ๑๒๕๗ นางศิริวรรณ  วิเศษแกว 

 ๑๒๕๘ นางสาวศิริวาส  จิววงษ 

 ๑๒๕๙ นางสาวศิริสุข  อุตมา 

 ๑๒๖๐ นางศิริโสภา  เหลืองไพบูลย 

 ๑๒๖๑ นางสาวศิวิไล  ปุริสังฆห 

 ๑๒๖๒ นางศุภภาพิมพ  ไตรอินทวัฒน 

 ๑๒๖๓ นางศุภร  เติมทรัพย 

 ๑๒๖๔ นางสาวศุภร  เธียรมนตรี 

 ๑๒๖๕ นางศุภลักษณ  ดํารงคเชื้อ 

 ๑๒๖๖ นางศุภางค  นงคนวล 

 ๑๒๖๗ นางศุภาพร  โพธิ์เอี้ยง 

 ๑๒๖๘ นางศุภาศิริ  การิกาญจน 

 ๑๒๖๙ นางสาวโศภิษฐ  สุวรรณเกษาวงษ 

 ๑๒๗๐ นางสาวสกล  หิรัญญาพรพงษ 

 ๑๒๗๑ นางสกาวเดือน  ขําเจริญ 

 ๑๒๗๒ นางสกุล  ทองเปลว 

 ๑๒๗๓ นางสปเนาะ  กะโด 

 ๑๒๗๔ นางสมควร  กิ่งกาน 

 ๑๒๗๕ นางสมควร  พิรุณทอง 

 ๑๒๗๖ นางสาวสมคิด  มะโนมั่น 

 ๑๒๗๗ นางสมจิตต  ศรีเจริญ 

 ๑๒๗๘ นางสาวสมจิตร  จําปาแดง 



 หนา   ๓๐๔  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๗๙ นางสาวสมใจ  ฉัตรไทย 

 ๑๒๘๐ นางสาวสมใจ  แซลอ 

 ๑๒๘๑ นางสาวสมใจ  นกดี 

 ๑๒๘๒ นางสาวสมใจ  ย่ิงทวีหยก 

 ๑๒๘๓ นางสาวสมทรง  เคาฝาย 

 ๑๒๘๔ นางสมทรง  ภักดีนารถ 

 ๑๒๘๕ นางสมนึก  โตมะสูงเนิน 

 ๑๒๘๖ นางสาวสมบุญ  ชัยมานะการ 

 ๑๒๘๗ นางสาวสมพร  พงษไทย 

 ๑๒๘๘ นางสมพิศ  จันทราเรืองฤทธิ์ 

 ๑๒๘๙ นางสมร  ปญญาสวัสดิ์ 

 ๑๒๙๐ นางสมร  อภิวาท 

 ๑๒๙๑ นางสมรัตน  ภาคีชีพ 

 ๑๒๙๒ นางสมฤดี  โกเจริญกิจ 

 ๑๒๙๓ นางสมฤดี  บุญเปง 

 ๑๒๙๔ นางสาวสมศรี  ซื่อตอวงศ 

 ๑๒๙๕ นางสมศรี  ปลิวมา 

 ๑๒๙๖ นางสมศรี  พิพัฒนจรัสสกุล 

 ๑๒๙๗ นางสาวสมศรี  รสสุคนธ 

 ๑๒๙๘ นางสมไสว  อินทะชุบ 

 ๑๒๙๙ นางสมหมาย  แกวมหา 

 ๑๓๐๐ นางสมหมาย  ลอศิริรัตน 

 ๑๓๐๑ นางสรัลรัตน  หลาคํามี 

 ๑๓๐๒ นางสรินนา  จันทโชติ 

 ๑๓๐๓ นางสาวสรียา  พรหมมีชัย 

 ๑๓๐๔ นางสลิล  เอียงเทศ 

 ๑๓๐๕ นางสาวสลิลทิพย  คุณาดิศร 

 ๑๓๐๖ นางสวาท  ดําสุวรรณ 

 ๑๓๐๗ นางสะคราญจิตร  คงพันธ 

 ๑๓๐๘ นางสาวสาคร  จรูญฉาย 

 ๑๓๐๙ นางสายจวน  แสงดาว 

 ๑๓๑๐ นางสายใจ  รัตนพันธ 

 ๑๓๑๑ นางสาวสายชล  ธัญธริษตรี 

 ๑๓๑๒ นางสาวสายชล  พฤกษขจร 

 ๑๓๑๓ นางสายสวาท  คนหาญ 

 ๑๓๑๔ นางสาลินี  ไวยนนท 

 ๑๓๑๕ นางสําลี  ดวงเกตุ 

 ๑๓๑๖ นางสิตานัน  จันทรโต 

 ๑๓๑๗ นางสาวสิริฉัตร  สมบูรณเอนก 

 ๑๓๑๘ นางสิริญญา  เกียรติกวินพงศ 

 ๑๓๑๙ นางสิริญา  ฉิมพาลี 

 ๑๓๒๐ นางสิริญาพร  วงษไสว 

 ๑๓๒๑ นางสิริพร  ตั้งศรีสกุล 

 ๑๓๒๒ นางสาวสิริพรรณ  จําปาเงิน 

 ๑๓๒๓ นางสิริรัตน  พวงศิริ 

 ๑๓๒๔ นางสิรลัิกษณ  เกิดลาภ 

 ๑๓๒๕ นางสาวสิริลักษณ  คุณกมลกาญจน 

 ๑๓๒๖ นางสาวสิริลักษณ  บุญประกอบ 

 ๑๓๒๗ นางสิรี  สมใจ 

 ๑๓๒๘ นางสีตีแอเสาะ  ยูโซะ 



 หนา   ๓๐๕  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๒๙ นางสีนวล  วงศพันธุ 

 ๑๓๓๐ นางสุกัญญา  เปยมพาน 

 ๑๓๓๑ นางสุกัญญา  สวัสดิ์พานิช 

 ๑๓๓๒ นางสุกีรติ  กปลกาญจน 

 ๑๓๓๓ นางสุขสวัสดิ์  ดุลยพัชร 

 ๑๓๓๔ นางสุขุมา  นิลรัตน 

 ๑๓๓๕ นางสาวสุขุมาล  ตอยแกว 

 ๑๓๓๖ นางสาวสุคนธา  ผาสุข 

 ๑๓๓๗ นางสุจรรยา  ทั่งทอง 

 ๑๓๓๘ นางสุจิณ  มาลาศรี 

 ๑๓๓๙ นางสาวสุจิตรา  ศรีสกุลเตียว 

 ๑๓๔๐ นางสุจิตรา  สังวรณ 

 ๑๓๔๑ นางสุจินดา  จิระวิโรจน 

 ๑๓๔๒ นางสุจินดา  ย่ิงรักศรีศักดิ์ 

 ๑๓๔๓ นางสุจิรา  รัตนพันธ 

 ๑๓๔๔ นางสาวสุชาฎา  วรินทรเวช 

 ๑๓๔๕ นางสาวสุชาดา  จาปะเกษตร 

 ๑๓๔๖ นางสุชาดา  ศรีธรรมรงค 

 ๑๓๔๗ นางสุณีรัตน  คัคนานตดิลก 

 ๑๓๔๘ นางสาวสุดใจ  แสงสุนทร 

 ๑๓๔๙ นางสาวสุดานันท  แสงกาศนีย 

 ๑๓๕๐ นางสุดารัตน  ดวงดี 

 ๑๓๕๑ นางสาวสุดารัตน  นาคบรรพต 

 ๑๓๕๒ นางสุทธภา  ไพนุจิตต 

 ๑๓๕๓ นางสาวสุทธินี  พันธวัฒนกนก 

 ๑๓๕๔ นางสุทธินี  เรืองสุพันธุ 

 ๑๓๕๕ นางสุทิน  โสรัตน 

 ๑๓๕๖ นางสุธาทิพย  จุลบุตร 

 ๑๓๕๗ นางสุธาศิณี  หะยีมะสาและ 

 ๑๓๕๘ นางสุธิดา  มั่งคั่ง 

 ๑๓๕๙ นางสุธิดา  รักมโนธรรม 

 ๑๓๖๐ นางสาวสุธิพร  พรหมอักษร 

 ๑๓๖๑ นางสุธิสา  อินทนุพัฒน 

 ๑๓๖๒ นางสาวสุนทรี  ลาภใหญ 

 ๑๓๖๓ นางสุนรี  ศรีผุดผอง 

 ๑๓๖๔ นางสุนันทา  สกุลยืนยง 

 ๑๓๖๕ นางสุนันทา  สุริยพันตรี 

 ๑๓๖๖ นางสุนันทา  อุตะมะ 

 ๑๓๖๗ นางสาวสุนารี  เนาวสุข 

 ๑๓๖๘ นางสาวสุนิธิ  เธียระวิบูลย 

 ๑๓๖๙ นางสุนิษฐา  สงวนเชื้อ 

 ๑๓๗๐ นางสุนี  ชวชลาศัย 

 ๑๓๗๑ นางสุนีย  ปาลวงษ 

 ๑๓๗๒ นางสาวสุนีรัตน  เฉลิมเมือง 

 ๑๓๗๓ นางสาวสุนีรัตน  ศรีสิทธุ 

 ๑๓๗๔ นางสุเนตร  วงศธนกิจ 

 ๑๓๗๕ นางสุพิชฌาย  ศรียากูล 

 ๑๓๗๖ นางสาวสุพิชญ  ฤทธิชาญชัย 

 ๑๓๗๗ นางสาวสุภณิดา  กวางสุขสถิตย 

 ๑๓๗๘ นางสุภัทรา  สิงหสุรศักดิ์ 
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 ๑๓๗๙ นางสุภาพ  ล้ิมเจริญ 

 ๑๓๘๐ นางสุภาพ  สิริบรรสพ 

 ๑๓๘๑ นางสาวสุภาพร  แซภู 

 ๑๓๘๒ นางสุภาพร  ปานิเสน 

 ๑๓๘๓ นางสาวสุภาพร  พิมพาภรณ 

 ๑๓๘๔ นางสาวสุภาพรรณ  ชุณหการกิจ 

 ๑๓๘๕ นางสุภาภรณ  พจนจิราภรณ 

 ๑๓๘๖ นางสุภาภรณ  เล้ียงอํานวย 

 ๑๓๘๗ นางสุภาภรณ  อุตมัง 

 ๑๓๘๘ นางสุภาวดี  ทองออน 

 ๑๓๘๙ นางสุภาวรรณ  ยะดอนใจ 

 ๑๓๙๐ นางสุมณฑา  สุผล 

 ๑๓๙๑ นางสาวสุมนา  ชูใจ 

 ๑๓๙๒ นางสุมลรัตน  พงษขวัญ 

 ๑๓๙๓ นางสุมาลี  กล่ินแมน 

 ๑๓๙๔ นางสุมาลี  จันทรสุขโข 

 ๑๓๙๕ นางสุมาลี  ทัศพินิจ 

 ๑๓๙๖ นางสุมาลี  นาถวงษ 

 ๑๓๙๗ นางสุมาลี  เรืองรักษ 

 ๑๓๙๘ นางสุมาลี  อังคณา 

 ๑๓๙๙ นางสุรจิตร  จันทรอุดม 

 ๑๔๐๐ นางสุรภา  ขุนทองแกว 

 ๑๔๐๑ นางสาวสุรวดี  วดีรัตน 

 ๑๔๐๒ นางสุรัชวดี  รักดวง 

 ๑๔๐๓ นางสุรางค  ซิ้มอิ่ม 

 ๑๔๐๔ นางสาวสุรีพร  ดวงสุวรรณ 

 ๑๔๐๕ นางสุรีรักษ  อจลพงศ 

 ๑๔๐๖ นางสุรีรัตน  พรวัฒนกุล 

 ๑๔๐๗ นางสุรีรัตน  มงคลปทุมรัตน 

 ๑๔๐๘ นางสาวสุวรรณ  ประสงคตันสกุล 

 ๑๔๐๙ นางสุวรรณา  จิตตสวาง 

 ๑๔๑๐ นางสุวรรณา  พาหุสัจจะลักษณ 

 ๑๔๑๑ นางสุวรรณี  จิตรเอื้อกุล 

 ๑๔๑๒ นางสุวิมล  ประไชโย 

 ๑๔๑๓ นางเสนาะ  ดวงรัตน 

 ๑๔๑๔ นางเสนีย  พระโพธิ์ 

 ๑๔๑๕ นางเสมอกาญจน  อันโนนจารย 

 ๑๔๑๖ นางเสมอจันทร  ปกปองมงคล 

 ๑๔๑๗ นางเสริมลักษณ  เลิศศุภกุล 

 ๑๔๑๘ นางเสริมศรี  ล่ิมสกุล 

 ๑๔๑๙ นางเสาวคนธ  ไตรพิพัฒน 

 ๑๔๒๐ นางเสาวภา  เริงสนาม 

 ๑๔๒๑ นางสาวเสาวลักษณ  แกวมณี 

 ๑๔๒๒ นางเสาวลักษณ  บุญรอด 

 ๑๔๒๓ นางเสาวลักษณ  พุฒแกว 

 ๑๔๒๔ นางเสาวลักษณ  สัจจา 

 ๑๔๒๕ นางแสงหลา  พิทาคํา 

 ๑๔๒๖ นางสาวแสงอาทิตย  วิชัยยา 

 ๑๔๒๗ นางโสภา  เวฬุตันติ 

 ๑๔๒๘ นางสาวโสภิต  จําปาศักดิ์ 
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 ๑๔๒๙ นางสาวโสภีภรณ  ลัภนลาภลอย 

 ๑๔๓๐ นางสาวหทัยทิพย  พรหมสุวรรณ 

 ๑๔๓๑ นางสาวหทัยระวี  หาวหาญ 

 ๑๔๓๒ นางสาวหทัยรัตน  จิรนันทิพัทธิ 

 ๑๔๓๓ นางสาวหัสญา  ตันติพงศ 

 ๑๔๓๔ นางอนงค  สุขสุวานนท 

 ๑๔๓๕ นางสาวอนุสรณ  สนิทชน 

 ๑๔๓๖ นางอภิญญา  ณรงคกูล 

 ๑๔๓๗ นางอภิวัน  ชาวดง 

 ๑๔๓๘ นางอมตา  จันทรปาน 

 ๑๔๓๙ นางอมรรัตน  เทพากรณ 

 ๑๔๔๐ นางอมรรัตน  ล้ิมจิตสมบูรณ 

 ๑๔๔๑ นางอมรา  ชมแพ 

 ๑๔๔๒ นางอมรา  ลีแสน 

 ๑๔๔๓ นางอมราภรณ  พุทโธ 

 ๑๔๔๔ นางอมราภรณ  ลาภชูรัต 

 ๑๔๔๕ นางอมลปวีณกร  มหาวิเชียรบดี 

 ๑๔๔๖ นางสาวอมาวสี  ยะไวทย 

 ๑๔๔๗ นางอรชร  อัฐทวีลาภ 

 ๑๔๔๘ นางอรชา  วิใจเงิน 

 ๑๔๔๙ นางสาวอรทัย  คงพูนทรัพย 

 ๑๔๕๐ นางสาวอรทัย  ชาติโสม 

 ๑๔๕๑ นางอรทัย  พุทธมงคล มงโต 

 ๑๔๕๒ นางอรทัย  ยมภักดี 

 ๑๔๕๓ นางอรทัย  เส็งกิ่ง 

 ๑๔๕๔ นางอรนรินทร  ขจรวงศวัฒนา 

 ๑๔๕๕ นางอรนันท  สรสิทธิ์ 

 ๑๔๕๖ นางอรนุช  ดวงเบี้ย 

 ๑๔๕๗ นางอรปรียา  บุปผาวัลย 

 ๑๔๕๘ นางสาวอรพรรณ  สุดใจนาค 

 ๑๔๕๙ นางอรลักษณ  เกตุพันธ 

 ๑๔๖๐ นางอรวรรณ  จันทรมุณี 

 ๑๔๖๑ นางอรวรรณ  นิมิตรรวงศสกุล 

 ๑๔๖๒ นางอรวรรณ  บุญสิทธิ์ 

 ๑๔๖๓ นางอรวรรณ  แผงสุข 

 ๑๔๖๔ นางสาวอรวรรณ  โพธิ์เสนา 

 ๑๔๖๕ นางอรวรรณ  รวบรวม 

 ๑๔๖๖ นางอรวรรณ  สกุลวัฒนะ 

 ๑๔๖๗ นางอรวีร  พลอาจ 

 ๑๔๖๘ นางอรศศิร  กรอบทอง 

 ๑๔๖๙ นางอรสา  เข็มปญญา 

 ๑๔๗๐ นางอรอุมา  ประสงคสําเร็จ 

 ๑๔๗๑ นางอรอุมา  เสถียรภาพงษ 

 ๑๔๗๒ นางอรัญญา  จึงรักษพงษ 

 ๑๔๗๓ นางอรัญญา  ญาณสิทธิ 

 ๑๔๗๔ นางสาวอรัญญา  ทิพยรอด 

 ๑๔๗๕ นางอรุณรัตน  สูหนองบัว 

 ๑๔๗๖ นางอรุณศรี  ชัยทองสกุล 

 ๑๔๗๗ นางอรุณศรี  ศรีสมบูรณ 

 ๑๔๗๘ นางอรุณศรี  เอี่ยมทองอินทร 
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 ๑๔๗๙ นางสาวอรุณศิลป  เนินสถาน 

 ๑๔๘๐ นางอลิสรา  เตชะไพฑูรย 

 ๑๔๘๑ นางสาวออย  เกิดมงคล 

 ๑๔๘๒ นางสาวอังคณา  ธัญวัฒนสวัสดิ์ 

 ๑๔๘๓ นางสาวอังสนา  ชินประกายรัตน 

 ๑๔๘๔ นางสาวอัจจิมาวดี  พงศดารา 

 ๑๔๘๕ นางอัจฉรา  ถิ่นประชา 

 ๑๔๘๖ นางอัจฉรา  ประสพสิน 

 ๑๔๘๗ นางสาวอัจฉรา  รอยศรี 

 ๑๔๘๘ นางอัจฉรา  สุทธิพรมณีวัฒน 

 ๑๔๘๙ นางอัจฉราวรรณ  ทิพยรักษ 

 ๑๔๙๐ เรืออากาศตรีหญิง อัญชลี  ติยะวนิช 

 ๑๔๙๑ นางอัญชลี  นอยศิริ 

 ๑๔๙๒ นางสาวอัญชลี  บัวเงิน 

 ๑๔๙๓ นางอัญชลี  มาลาศรี 

 ๑๔๙๔ นางอัมพร  ระดมสุทธิศาล 

 ๑๔๙๕ นางสาวอัมพวัน  พุทธประเสริฐ 

 ๑๔๙๖ นางอัลจนา  ภูนอย 

 ๑๔๙๗ นางสาวอารยา  ลิมาภรณวณิชย 

 ๑๔๙๘ นางอารี  จาภา 

 ๑๔๙๙ นางสาวอารี  ฉัตรชัยรัตนเวช 

 ๑๕๐๐ นางอารีย  ชูแกว 

 ๑๕๐๑ นางอารีย  นุกูลกิจ 

 ๑๕๐๒ นางอารีย  ศรีรักษา 

 ๑๕๐๓ นางสาวอารีวรรณ  พันธหนู 

 ๑๕๐๔ นางอํานวยพร  เมธีรัตนาพิพัฒน 

 ๑๕๐๕ นางอํานวยพร  สุขพันธ 

 ๑๕๐๖ นางอําพร  มะลิวัลย 

 ๑๕๐๗ นางสาวอําพัน  จําเนียรกาล 

 ๑๕๐๘ นางอิงอร  โยธา 

 ๑๕๐๙ นางอิ่มบุญ  อุดมประมวล 

 ๑๕๑๐ นางอิศราภร  มิตรเมือง 

 ๑๕๑๑ นางอิสรีย  ตระกูลพานิชยกิจ 

 ๑๕๑๒ นางสาวอุจนีย  พรชัยสุขศิริ 

 ๑๕๑๓ นางสาวอุชุพร  คําวิเศษณ 

 ๑๕๑๔ นางสาวอุดม  พันธะสี 

 ๑๕๑๕ นางอุทัย  สินเพ็ง 

 ๑๕๑๖ นางอุทัยวรรณ  วิบูลกิจธนากร 

 ๑๕๑๗ นางสาวอุทุมพร  อภัยโส 

 ๑๕๑๘ นางอุบล  แจมนาม 

 ๑๕๑๙ นางอุบล  เชื้อนุน 

 ๑๕๒๐ นางสาวอุบลรัตน  วิสุทธินันท 

 ๑๕๒๑ นางอุมาภรณ  นาเซ 

 ๑๕๒๒ นางสาวอุมาภรณ  พิพิธวณิชการ 

 ๑๕๒๓ นางสาวอุไรรัชต  บุญแท 

 ๑๕๒๔ นางอุไรวรรณ  ทองคง 

 ๑๕๒๕ นางอุษณีย  ปอยสูงเนิน 

 ๑๕๒๖ นางสาวอุษา  ชวยชวง 

 ๑๕๒๗ นางสาวเอมิกาญ  ไชคินี 

 ๑๕๒๘ นางเอื้อง  แกววิไล 

 ๑๕๒๙ นางเอื้อมเดือน  แสงสวัสดิ์ 

 ๑๕๓๐ นางสาวแอนจิรา  ถานะวุฒิพงศ 
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กรมการแพทย 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายชูศักดิ์  เกษมศานติ์ 

 ๒ นายฐิติ  กวักเพฑูรย 

 ๓ นายไพศาล  รวมวิบูลยสุข 

 ๔ นายวีระศักดิ์  ศรินนภากร 

 ๕ นายสุทธิพงษ  ปงคานนท 

 ๖ นางสาวสมใจ  กาญจนาพงศกุล 

 ๗ นางอาภาศรี  ลุสวัสดิ์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายณัฐพงศ  วงศวิวัฒน 

 ๒ นายสาธิต  สันตดุสิต 

 ๓ นางสาวกรรณิกา  ชูเกียรติมั่น 

 ๔ นางเปยมลาภ  แสงสายัณห 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายดนัย  แกวกําเนิด 

 ๒ นางทรรศนันท  อวมประเสริฐ 

 ๓ นางสาวมิรา  โครานา 

 ๔ นางรัชนีวรรณ  คูตระกูล 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกิติพงษ  พนมยงค 

 ๒ นายกุลเสฏฐ  ศักดิ์พิชัยสกุล 

 ๓ นายเกรียงศักดิ์  อติพรวณิช 

 ๔ นายเจริญวัฒน  อุทัยจรัสรัศมี 

 ๕ นายเฉลิมชัย  สิรวัฒนากุล 

 ๖ นายชยรัชช  อุนเอกลาภ 

 ๗ นายดาเนียล  เบ็ญราฮีม 

 ๘ นายเทวินทร  โชติธนประสิทธิ์ 

 ๙ นายธเนศ  ชาญดวยกิจ 

 ๑๐ นายธวัชชัย  สุวรรณบรรณ 

 ๑๑ นายนิรัตน  สรรเพชร 

 ๑๒ นายพีรพัฒน  เกตุคางพลู 

 ๑๓ นายระวิศักดิ์  จันทรวาสน 

 ๑๔ นายวีระศักดิ์  ธรรมคุณานนท 

 ๑๕ นายศิริเดช  ผานจังหาร 

 ๑๖ นายสถิตย  นิรมิตรมหาปญญา 

 ๑๗ นายสนธกิติ์  ลีลหานนท 

 ๑๘ นายสมชาย  เชิดชูเกียรติสกุล 

 ๑๙ นายสมรัฐ  ตระกูลกาญจน 

 ๒๐ นายสัญชัย  โกศลกิติวงศ 

 ๒๑ นายสุธรรม  สุธีรภัทรานนท 

 ๒๒ นายสุรพันธ  พงศสุธนะ 
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 ๒๓ นางสาวกชพร  วิวัฒนถาวรวงศ 

 ๒๔ นางกมลวรรณ  แกวจินดา 

 ๒๕ นางกฤติกา  อิงคสุวรรณกุล 

 ๒๖ นางสาวกฤติยา  จิตราภัณฑ 

 ๒๗ นางสาวกฤษณา  ชีวะกุล 

 ๒๘ นางสาวกองกาญจน  พรสูงสง 

 ๒๙ นางกัณฑวรรณ  ชุมเชื้อ 

 ๓๐ นางสาวกัลยา  แกวธนะสิน 

 ๓๑ นางกาญจนา  รักษากุล 

 ๓๒ นางเกษชดา  ปญเศษ 

 ๓๓ นางขิ่ม  สกุลนุม 

 ๓๔ นางเขมจิต  มุกดาดี 

 ๓๕ นางสาวจงรักษ  มาลิเสน 

 ๓๖ นางจรวยพร  พัตรปาล 

 ๓๗ นางจรีรัตน  ศรีไพบูลย 

 ๓๘ นางจันทรเพ็ง  มูลศรี 

 ๓๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  นพพรพรหม 

 ๔๐ นางสาวจันทรเพ็ญ  รุจิราลัย 

 ๔๑ นางจันทรแรม  กิตติปญญางาม 

 ๔๒ นางจินตนา  ฉัตรกุลกวิน 

 ๔๓ นางจินตหลา  อรามพงษ 

 ๔๔ นางจิรันดา  ไกรฤทธิชัย 

 ๔๕ นางจุไรรัตน  ธรรมเพียร 

 ๔๖ นางจุฬารักษ  สิงหกลางพล 

 ๔๗ นางฉวีวรรณ  เจิมสม 

 ๔๘ นางเฉลิม  เติมทอง 

 ๔๙ นางชลกนก  นนทะสุต 

 ๕๐ นางสาวชลารัตน  สุบินยัง 

 ๕๑ นางสาวชลาริน  ล่ิมสกุล 

 ๕๒ นางสาวชวิพร  อยูคํา 

 ๕๓ นางญาณิศา  ศรศิลป 

 ๕๔ นางญาดา  จีนประชา 

 ๕๕ นางญานี  ตราบดี 

 ๕๖ นางณิภา  แสงกิตติไพบูลย 

 ๕๗ นางดลินพร  สนธิรักษ 

 ๕๘ นางสาวดารณี  ศรสุวรรณ 

 ๕๙ นางดารณี  สรรพวัฒน 

 ๖๐ นางสาวเดือนเพ็ญ  หอรัตนาเรือง 

 ๖๑ นางตรึงตา  ครูแกว 

 ๖๒ นางเตือนใจ  สินอําไพสิทธิ์ 

 ๖๓ นางทรงศิริ  นิลจุลกะ 

 ๖๔ นางสาวทัศนีย  ชลนากิจกุล 

 ๖๕ นางสาวธนุช  พุทธาวรางค 

 ๖๖ นางสาวธาราทิพย  ศุภชลาทิพย 

 ๖๗ นางสาวธารีพร  ตติยบุญสูง 

 ๖๘ นางสาวธิดา  แตงประกอบ 

 ๖๙ นางนงลักษณ  จิรประภาพงศ 

 ๗๐ นางสาวนภาภรณ  ชัยกิตติสุข 

 ๗๑ นางนภาภรณ  ศรีสิทธิพรหม 

 ๗๒ นางนรรจพร  ชางกลึงดี 

 ๗๓ นางนรลักษณ  เสนหา 

 ๗๔ นางนริศรา  แยมทรัพย 



 หนา   ๓๑๑  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๕ นางสาวนวรัตน  สุทธิพงศ 

 ๗๖ นางสาวนัทยา  วรวุทธินนท 

 ๗๗ นางนันทชพร  ออกสุข 

 ๗๘ นางสาวนันทพร  พิชะยะ 

 ๗๙ นางนันทยา  คณา 

 ๘๐ นางนันทา  นพคุณ 

 ๘๑ นางนันธณา  อินทรพรหม 

 ๘๒ นางนิชา  คําจันทรดี 

 ๘๓ นางนิตยรดี  วีระปรีชานนท 

 ๘๔ นางสาวนิตยา  ศรีสวนแตง 

 ๘๕ นางนิภาวัล  บุญทับถม 

 ๘๖ นางสาวนิรมล  พจนดวง 

 ๘๗ นางนิรมัย  มณีรัตน 

 ๘๘ นางสาวนิสาลักษณ  จันทรศรี 

 ๘๙ นางนุชนวรัตน  ศีลประเสริฐ 

 ๙๐ นางนุรินยา  แหละหมัด 

 ๙๑ นางสาวเนตรนภิส  จันทวัฒนะ 

 ๙๒ นางเนาวพักตร  ดวงอุปะ 

 ๙๓ นางสาวบุญชวย  พ่ึงจีน 

 ๙๔ นางสาวบุญเรือน  ชุมแจม 

 ๙๕ นางสาวเบ็ญจพร  ไพบูลยพลายอย 

 ๙๖ นางเบญจวรรณ  ละออ 

 ๙๗ นางเบญจวรรณ  สังขทอง 

 ๙๘ นางเบญญาภา  นนทมาลย 

 ๙๙ นางสาวประกายทิพย  ทองคุม 

 ๑๐๐ นางสาวประพิศ  พิจิตรวัยปรีชา 

 ๑๐๑ นางสาวประไพ  บุญยเจริญเลิศ 

 ๑๐๒ นางประไพศรี  ปญญาอิ่นแกว 

 ๑๐๓ นางสาวปราณี  ธนอัญญาพร 

 ๑๐๔ นางสาวปราณี  วตะกูลสิน 

 ๑๐๕ นางปริญดา  จันทรบรรเจิด 

 ๑๐๖ นางปวีนุช  จีนกูล 

 ๑๐๗ นางปานจิตต  พรหมโชติ 

 ๑๐๘ นางปารณีย  รัตนภาสุร 

 ๑๐๙ นางสาวปยธิดา  อยูสุข 

 ๑๑๐ นางปยวรรณ  ค้ําพันธุ 

 ๑๑๑ นางผกามาศ  มณีอินทร 

 ๑๑๒ นางผองศรี  ตังทัตสวัสดิ์ 

 ๑๑๓ นางพนิดา  โอภากวินกูล 

 ๑๑๔ นางพรทิพย  สิมะดํารง 

 ๑๑๕ นางสาวพรพนา  อินตะแกว 

 ๑๑๖ นางพรพรรณ  ชมะโชติ 

 ๑๑๗ นางสาวพรเพ็ญ  แจมกระจาย 

 ๑๑๘ นางพรรณมาศ  สันตดุสิต 

 ๑๑๙ นางพรรณราย  สุนทรจามร 

 ๑๒๐ นางสาวพรรณวดี  กัณฑธนกิจ 

 ๑๒๑ นางพอตา  กล่ินหอม 

 ๑๒๒ นางสาวพัชร  มธุรมน 

 ๑๒๓ นางพัชรพิมพ  มัศยาอานนท 

 ๑๒๔ นางสาวพิงครัตน  ชัยคําภา 
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 ๑๒๕ นางเพ็ญศรี  จักรมานนท 

 ๑๒๖ นางสาวเพ็ญศรี  ทรัพยสอน 

 ๑๒๗ นางเพนนี  ฉิมประภา 

 ๑๒๘ นางเพียงใจ  อดิศัยมนตรี 

 ๑๒๙ นางสาวไพรัช  ย้ิมเนียม 

 ๑๓๐ นางมนลดา  ลูควร 

 ๑๓๑ นางมาเรียม  นิ่มนวล 

 ๑๓๒ นางสาวมาลัย  สงฆประสิทธิ์ 

 ๑๓๓ นางมาลินี  กําใจบุญ 

 ๑๓๔ นางสาวมาลี  บุญลาภวงศสกุล 

 ๑๓๕ นางยุพิน  ศรีสิทธิเวช 

 ๑๓๖ นางระพีวรรณ  อรุณสุริยศักดิ์ 

 ๑๓๗ นางระวีวรรณ  พิสิฐพงศธร 

 ๑๓๘ นางระวีวรรณ  แยมผกา 

 ๑๓๙ นางรังสิยา  บัวสม 

 ๑๔๐ นางสาวรัชดาภา  สีดาดาษ 

 ๑๔๑ นางรัชนี  แมนโกศล 

 ๑๔๒ นางรัตนา  ดีปญญา 

 ๑๔๓ นางรัตนา  รมแสง 

 ๑๔๔ นางฤทัย  สุสัณฐิตพงษ 

 ๑๔๕ นางสาวละออ  อริยกุลนิมิต 

 ๑๔๖ นางสาวลัดดา  วุฒินิติกรกิจ 

 ๑๔๗ นางสาวลาวัลย  เกิดหิรัญ 

 ๑๔๘ นางลินดา  งามโสภณ 

 ๑๔๙ นางสาววรนุตร  อรุณรัตนโชติ 

 ๑๕๐ นางวราณี  ฉายศรีศิริ 

 ๑๕๑ นางสาววัชรี  มีศิลป 

 ๑๕๒ นางสาววันทนี  ทิพยถาวรนุกูล 

 ๑๕๓ นางวันเพ็ญ  ใจปทุม 

 ๑๕๔ นางวารุณี  ศักดิ์รัตนอนันต 

 ๑๕๕ นางสาววิธนี  เกตุพุก 

 ๑๕๖ นางวิริยภรณ  สิงหทองวรรณ 

 ๑๕๗ นางสาววิไลรัตน  ชัชชวลิตสกุล 

 ๑๕๘ นางวิศณี  พรหมพันธุ 

 ๑๕๙ นางศราวรรณ  บุญลิขิต 

 ๑๖๐ นางศิริฉัตร  รองศักดิ์ 

 ๑๖๑ นางสาวศิริพร  แสงสวาง 

 ๑๖๒ นางศิริลักษณ  อุบลเหนือ 

 ๑๖๓ นางสาวศิริวรรณ  วิเลิศ 

 ๑๖๔ นางสาวศิริวรรณ  แสงทองพิทักษ 

 ๑๖๕ นางศุภมาส  สุวรรณเมฆ 

 ๑๖๖ นางสาวศุภลักษณ  สังขมณี 

 ๑๖๗ นางศุลีพันธุ  โสลันดา 

 ๑๖๘ นางสมจิตต  สุขสง 

 ๑๖๙ นางสมใจ  ไกยเวช 

 ๑๗๐ นางสมบัติ  มากัน 

 ๑๗๑ นางสายชล  แสวงผล 

 ๑๗๒ นางสาวสายสมร  กลยณี 

 ๑๗๓ นางสาวสาลินี  ไทยธวัช 

 ๑๗๔ นางสาล่ี  แซเบ 
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 ๑๗๕ นางสําเนา  นิลบรรพ 

 ๑๗๖ นางสาวสุชานันท  ฮุนสกุล 

 ๑๗๗ นางสาวสุชีรา  อึ้งตระกูล 

 ๑๗๘ นางสุฑาวรรณ  ไชยมูล 

 ๑๗๙ นางสาวสุดา  เลาหสัฒนะ 

 ๑๘๐ นางสุดาสวรรค  ตรรกทวีผล 

 ๑๘๑ นางสาวสุทิพร  ไชยบุตร 

 ๑๘๒ นางสาวสุธีรา  อิทธิวิศวกุล 

 ๑๘๓ นางสาวสุพัฒศิริ  ทศพรพิทักษกุล 

 ๑๘๔ นางสุภัสรา  อยูสุข 

 ๑๘๕ นางสุภาภรณ  ตันติสุวณิชยกุล 

 ๑๘๖ นางสุภาริณีย  สายแสงทอง 

 ๑๘๗ นางสาวสุมาลี  จารุสุขถาวร 

 ๑๘๘ นางสุวารีวรรณ  จิระเสวกดิลก 

 ๑๘๙ นางเสาวณีย  ฤดี 

 ๑๙๐ นางอนันทิยา  พุมเพ็ชร 

 ๑๙๑ นางอมรพรรณ  วัลยานนท 

 ๑๙๒ นางสาวอมรรัตน  วงศประเสริฐ 

 ๑๙๓ นางอรชร  กันจีนะ 

 ๑๙๔ นางสาวอรัญญา  ไทยแท 

 ๑๙๕ นางอรัญญา  นอยสุข 

 ๑๙๖ นางอรุณวรรณ  ธนิตยธีรพันธ 

 ๑๙๗ นางอรุณี  วิบูลยนัฎ 

 ๑๙๘ นางอัญชลี  เจตวรานนท 

 ๑๙๙ นางอัมพร  ใจดวง 

 ๒๐๐ นางอาภร  คชนันทน 

 ๒๐๑ นางอาภา  ชูปรีชา 

 ๒๐๒ นางเอมอร  สุวิสุทธิเกษม 

กรมควบคุมโรค 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายโอภาส  การยกวินพงศ 

 ๒ นางสาวจุไร  วงศสวัสดิ์ 

 ๓ นางสาวเพชรวรรณ  พ่ึงรัศมี 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกิตติ์พงศ  สัญชาตวิรุฬห 

 ๒ นายจุมพล  ตันติวงษากิจ 

 ๓ นางสาวชีวนันท  เลิศพิริยสุวัฒน 

 ๔ นางปานทิพย  โชติเบญจมาภรณ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเกรียงกมล  เหมือนกรุด 

 ๒ นายคาวุฒิ  ฝาสันเทียะ 

 ๓ นายเฉวตสรร  นามวาท 

 ๔ นายชีวิน  สมสวาง 
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 ๕ นายธีระยศ  กอบอาษา 

 ๖ นายนิพัฒ  พูลสวัสดิ์ 

 ๗ นายนิยม  ไกรปุย 

 ๘ นายนิรุติ  นิรุติธรรมธรา 

 ๙ นายปฏิคม  วิวัฒนานนท 

 ๑๐ นายปณิธี  ธัมมวิจยะ 

 ๑๑ นายประจบ  ศรีวงษ 

 ๑๒ นายประยุทธ  สุดาทิพย 

 ๑๓ จาเอก รังสรรค  ถามูลแสน 

 ๑๔ นายศราวุธ  โภชนะสมบัติ 

 ๑๕ นายสําเริง  สาลีวัฒนพงศกุล 

 ๑๖ นายอภิญญา  นิรมิตสันติพงศ 

 ๑๗ นางกมลวรรณ  อิ่มดวง 

 ๑๘ นางกริ่งแกว  สอาดรัตน 

 ๑๙ นางเกษณี  ศรีรักษา 

 ๒๐ นางเครือทิพย  จันทรธานีวัฒน 

 ๒๑ นางชุติมา  พรหมศร 

 ๒๒ นางสาวณิชาภา  ยนจอหอ 

 ๒๓ นางดวงจันทร  จันทรเมือง 

 ๒๔ นางสาวธนาวดี  ตันติทวีวัฒน 

 ๒๕ นางสาวนพพร  ศรีผัด 

 ๒๖ นางนลินี  ชวยดํารงค 

 ๒๗ นางนันทนา  แตประเสริฐ 

 ๒๘ นางนิติรัตน  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๙ นางนิภาวรรณ  ธนาจันทาภรณ 

 ๓๐ นางประนอม  นพคุณ 

 ๓๑ นางเปรมปรีดิ์  ชวนะนรเศรษฐ 

 ๓๒ นางผกาวัลย  แดหวา 

 ๓๓ นางสาวพจนา  ธัญญกิตติกุล 

 ๓๔ นางเพ็ญศรี  ไผทรัตน 

 ๓๕ นางมณฑินี  วสันติอุปโภคากร 

 ๓๖ นางสาวเยาวเรศ  วิสูตรโยธิน 

 ๓๗ นางรัชนี  วัฒนเรืองรอง 

 ๓๘ นางสาวลัดดาวัลย  สุขุม 

 ๓๙ นางลานทิพย  เหราบัตย 

 ๔๐ นางสาววราภรณ  ไพสิฐศรีสวัสดิ์ 

 ๔๑ นางวลีรัตน  พูลผล 

 ๔๒ นางวันทนา  กลางบุรัมย 

 ๔๓ นางสาวศันสนีย  โรจนพนัส 

 ๔๔ นางสาวศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฏ 

 ๔๕ นางสาวสมคิด  ตั้งภูวศาสตร 

 ๔๖ นางสวรรยา  จันทูตานนท 

 ๔๗ นางสาวสุณีย  สกุลศรีประเสริฐ 

 ๔๘ นางสุนิสา  ศิริ 

 ๔๙ นางสุประวีณ  ปภาดากุล 

 ๕๐ นางสุภาวดี  พวงสมบัติ 

 ๕๑ นางสุมาลี  ยุทธวรวิทย 

 ๕๒ นางสาวแสงระวี  รัศมีแจม 

 ๕๓ นางอรัฐา  รังผ้ึง 

 ๕๔ นางอัจฉรา  จุลละพราหมณ 

 ๕๕ นางอารี  ชวยสงค 
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กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายสมศักดิ์  กรีชัย  ๒ นางสุวรรณา  นิ่มนวล 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางสิริภากร  แสงกิจพร 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายพรเทพ  จันทรคุณาภาส 

 ๒ นายสมศักดิ์  สุนทรพาณิชย 

 ๓ นายสุรศักดิ์  หมื่นพล 

 ๔ นางเกตุ  สินเทศ 

 ๕ นางสาวขันทอง  เพ็ชรนอก 

 ๖ นางสาวจําเรียง  ปุญญะประสิทธิ์ 

 ๗ นางสาวจิตผกา  สันทัดรบ 

 ๘ นางสาวปนัดดา  เทพอัคศร 

 ๙ นางปวีณา  เจริญสิทธิ์ 

 ๑๐ นางปานทิพย  ศิริโชติ 

 ๑๑ นางสาวพรทิพย  ลัภนะกุล 

 ๑๒ นางพิมอําไพ  คงแดง 

 ๑๓ นางศิริวรรณ  บุญชรัตน 

 ๑๔ นางสาวหรรษา  ทองคํา 

 ๑๕ นางอนงค  เพ็ญภู 

กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายสาธิต  นฤภัย 

 ๒ นางพนิตนาฏ  วิสุทธิธรรม 

 ๓ นางวิมลศรี  อุทัยพัฒนาชีพ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษฏ  อยูคง 

 ๒ นายประวิทย  เกตุทอง 

 ๓ นายพงศพันธุ  จิวสุวรรณ 

 ๔ นายพรเทพ  ลอมพรม 

 ๕ นายสุรกิต  ฉัตรเจริญพัฒน 

 ๖ นายอุทิศ  จิตเงิน 
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 ๗ นางจิณหนิภา  วรจิตรานนท 

 ๘ นางจีรวรรณ  หัสโรค 

 ๙ นางชัญญาภัค  บุณยรัตนิน 

 ๑๐ นางณัฎฐิรา  อรุณรัตนดิลก 

 ๑๑ นางดรุณี  วัชรธรรม 

 ๑๒ นางนัยนา  อภิวัฒนพร 

 ๑๓ นางนาตยา  เกรียงชัยพฤกษ 

 ๑๔ นางวรารัตน  กิจพจน 

 ๑๕ นางสุภาพร  วงษานุศิษย 

กรมสุขภาพจิต 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นายนพดล  วาณิชฤด ี

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกนิษฐพจน  เจริญภักดี 

 ๒ นายคมชาย  สุขย่ิง 

 ๓ วาที่รอยโท โฆษิต  กัลยา 

 ๔ นายจุมพล  ตัณฑโอภาส 

 ๕ นายณัฐวัฒน  งามสมุทร 

 ๖ นายประดิษฐ  ชัยชนะ 

 ๗ นายปริวัตร  ไชยนอย 

 ๘ นายศุภสิทธิ์  โพธิวัฒน 

 ๙ นายอัชฌา  หรายลอย 

 ๑๐ นางกนกกาญจน  วิโรจนอุไรเรือง 

 ๑๑ นางกรรณิการ  หนูสอน 

 ๑๒ นางกริณี  สังขประคอง 

 ๑๓ นางกังสดาล  จิรอุไรพงศ 

 ๑๔ นางกุศลิน  กัณหา 

 ๑๕ นางคนึงนิตย  วิชัยดิษฐ 

 ๑๖ นางจันทนา  เทศวัฒนา 

 ๑๗ นางสาวจันทรจิรา  ธวัชสุวรรณ 

 ๑๘ นางสาวจันทรชนก  โยธินชัชวาล 

 ๑๙ นางจันทรเพ็ญ  ธัชสินพงษ 

 ๒๐ นางจารุวรรณ  ประดา 

 ๒๑ นางจินตนา  ล้ีจงเพ่ิมพูน 

 ๒๒ นางสาวจุฑามาศ  วรรณศิลป 

 ๒๓ นางสาวเจริญพร  กิจชนะพานิชย 

 ๒๔ นางชมภูนุช  วีระวัธนชัย 

 ๒๕ นางชลิตสุดา  พรหมทวี 

 ๒๖ นางชาลิสา  ชาญสวัสดิ์ 

 ๒๗ นางสาวชิดชนก  โอภาสวัฒนา 

 ๒๘ นางชุติมา  ไกรอ่ํา 

 ๒๙ นางดวงจันทร  บัวคล่ี 

 ๓๐ นางดวงเดือน  นรสิงห 
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 ๓๑ นางนพรัตน  ไชยชํานิ 

 ๓๒ นางนภาพร  นวลสุทธิ์ 

 ๓๓ นางนฤมล  ทีปะปาล 

 ๓๔ นางสาวนวยนาฎ  สมเพชร 

 ๓๕ นางนิภา  ย้ิมเฟอง 

 ๓๖ นางนิรมัย  คุมรักษา 

 ๓๗ นางนิฤมล  เผือกคง 

 ๓๘ นางบรรเจิด  ทิพยนุรักษ 

 ๓๙ นางปพิชญา  แสงเอื้ออังกูร 

 ๔๐ นางสาวประไพ  ทยายุทธ 

 ๔๑ นางสาวปราณี  เชษขุนทด 

 ๔๒ นางปรีดา  เอกวานิช 

 ๔๓ นางสาวพรประไพ  แขกเตา 

 ๔๔ นางสาวพัชริน  คุณค้ําชู 

 ๔๕ นางพีรดา  เพ่ิมความสุข 

 ๔๖ นางสาวพึงพิศ  ศรีสืบ 

 ๔๗ นางเพ็ญศิริ  สุขอวน 

 ๔๘ นางเพลิน  เส่ียงโชคอยู 

 ๔๙ นางมณฑา  โชคชัยไพศาล 

 ๕๐ นางยุพิน  ตุมโหมด 

 ๕๑ นางรสสุคนธ  ชมชื่น 

 ๕๒ นางรักษิณา  กลับรินทร 

 ๕๓ นางรัตนติกาล  วาเพชร 

 ๕๔ นางสาวรัตนา  มโนศักดิ์เสรี 

 ๕๕ นางสาวรุงทิวา  เกิดแสง 

 ๕๖ นางรุจา  ราชพิบูลย 

 ๕๗ นางสาววงษเดือน  สายสุวรรณ 

 ๕๘ นางวยุณี  ชางมิ่ง 

 ๕๙ นางสาววรรณิศา  สุขเรือน 

 ๖๐ นางวันทนา  ทิพยมณเฑียร 

 ๖๑ นางวัลยา  ภิญญาคง 

 ๖๒ นางวิภา  สุวรรณรัตน 

 ๖๓ นางวิมลรัตน  วันเพ็ญ 

 ๖๔ นางวิรียอร  จูมพระบุตร 

 ๖๕ นางศรีวรรณ  สรชนานนท 

 ๖๖ นางศิริวรรณ  ฤกษธนะขจร 

 ๖๗ นางสาวศิโรรัตน  นาคทองแกว 

 ๖๘ นางศุภรัตน  เวชสุวรรณ 

 ๖๙ นางศุภรี  เสตกุล 

 ๗๐ นางสาริกา  แกวน้ํา 

 ๗๑ นางสาวสําราญ  บุญรักษา 

 ๗๒ นางสาวสําราญ  อยูหมื่นไวย 

 ๗๓ นางสิริพร  พุทธิพรโอภาส 

 ๗๔ นางสิวลี  เปาโรหิตย 

 ๗๕ นางสุจิรา  เนาวรัตน 

 ๗๖ นางสุดสาคร  จํามั่น 

 ๗๗ นางเสาวภา  ปานเพชร 

 ๗๘ นางสาวอมรรัตน  ศิริธนชัย 

 ๗๙ นางอรษา  ฉวาง 

 ๘๐ นางอารัญยา  รักษาสัตย 



 หนา   ๓๑๘  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

กรมอนามัย 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายบัญชา  คาของ 

 ๒ นายเอกชัย  เพียรศรีวัชรา 

 ๓ นางปยะดา  ประเสริฐสม 

 ๔ นางสาววรวรรณ  อัศวกุล 

 ๕ นางวิกุล  วิสาลเสสถ 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายสมชาย  ตูแกว 

 ๒ นางนภพรรณ  นันทพงษ 

 ๓ นางสุกานดา  พัดพาดี 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายธานินทร  ออนนุชมงคล 

 ๒ นายปกรณ  จิตรกฤษฎากุล 

 ๓ นายประโชติ  กราบกราน 

 ๔ นายพิเชษฐ  เทงประกิจ 

 ๕ นายพิพัฒน  ฟูศรีนวล 

 ๖ นายวรวิทย  ใจเมือง 

 ๗ นายวิภู  กฤษณุรักษ 

 ๘ นายสมพงษ  โมราฤทธิ์ 

 ๙ นายสมศักดิ์  ปนนาค 

 ๑๐ นายสมสุข  โสภาวนิตย 

 ๑๑ นายสิทธิ์ทัศน  ผาณิบุศย 

 ๑๒ นายสุรพันธ  แสงสวาง 

 ๑๓ นางกนกพร  นาคปาน 

 ๑๔ นางกรุณา  สุขแท 

 ๑๕ นางกุลพร  สุขุมาลตระกูล 

 ๑๖ นางจารินี  ยศปญญา 

 ๑๗ นางจิรพรรณ  พรหมลิขิตชัย 

 ๑๘ นางสาวจุฑารัตน  ปฏิเวทย 

 ๑๙ นางณีรนุช  อาภาจรัส 

 ๒๐ นางสาวดวงใจ  แซไหล 

 ๒๑ นางเตือนใจ  ชีวาเกียรติย่ิงยง 

 ๒๒ นางทรรศนีย  ธรรมาธนวัฒน 

 ๒๓ นางสาวนวพร  เตโช 

 ๒๔ นางสาวนันทจิต  บุญมงคล 

 ๒๕ นางนิภา  แยมพันธ 

 ๒๖ นางบุษบา  แพงบุปผา 

 ๒๗ นางบุษบา  อรรถาวีร 

 ๒๘ นางสาวเบ็ญจา  ยมสาร 

 ๒๙ นางปติมา  หิริสัจจะ 

 ๓๐ นางประไพ  เจริญผล 

 ๓๑ นางสาวปยะนุช  เอกกานตรง 

 ๓๒ นางผุสดี  จันทรบาง 



 หนา   ๓๑๙  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓ นางพรรณนภา  แมดสถาน 

 ๓๔ นางพรเลขา  บรรหารศุภวาท 

 ๓๕ นางสาวพรวิภา  ดาวดวง 

 ๓๖ นางสาวพัชรี  ยุติธรรม 

 ๓๗ นางพิกุล  ศรีบุตรดี 

 ๓๘ นางสาวพิชานัน  หนูวงษ 

 ๓๙ นางสาวพิมล  เมธนาวิน 

 ๔๐ นางสาวเพ็ญศรี  กองสัมฤทธิ์ 

 ๔๑ นางสาวภาวินี  โภคสินจํารูญ 

 ๔๒ นางมยุรี  บุญวรรณ 

 ๔๓ นางรุจิดา  ธีระรังสิกุล 

 ๔๔ นางเริงฤทัย  หลีเส็น 

 ๔๕ นางลักขณา  แยมพิวัน 

 ๔๖ นางวริษฐา  พุมทอง 

 ๔๗ นางวสุนธรี  เสรีสุชาติ 

 ๔๘ นางสาววิจิตรา  บุรี 

 ๔๙ นางวิมล  บานพวน 

 ๕๐ นางวิมลศิริ  วิเศษสมบัติ 

 ๕๑ นางวิไล  รัตนพงษ 

 ๕๒ นางศรีวรรณ  ทาวงศมา 

 ๕๓ นางสาวศศิพร  ตัชชนานุสรณ 

 ๕๔ นางศิริพรรณ  บุตรศรี 

 ๕๕ นางสมควร  ใจกระจาง 

 ๕๖ นางสายใจ  โฆษิตกุลพร 

 ๕๗ นางสุจิตรา  สีหะอําไพ 

 ๕๘ นางสุจิตรา  สุมนนอก 

 ๕๙ นางสาวสุเทียน  ตันตระวาณิชย 

 ๖๐ นางสาวสุพรรณี  สุคันวรานิล 

 ๖๑ นางสาวสุพัตรา  ธรรมวงษ 

 ๖๒ นางสาวเสาวคนธ  ภักดี 

 ๖๓ นางสาวอุทัยวรรณ  โคกตาทอง 

 ๖๔ นางสาวอุบล  จันทรเพชร 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายบุญทิพย  คงทอง 

 ๒ นายวราวุธ  เสริมสินสิริ 

 ๓ นายวัฒนศักดิ์  ศรรุง 

 ๔ นายวิษณุ  โรจนเรืองไร 

 ๕ นางสาวกรพินธุ  ณ ระนอง 

 ๖ นางสาวจารุณี  กฤษณพันธ 

 ๗ นางสาวจีรัง  ภมรสูต 

 ๘ นางนันทรัตน  สุขรอด 

 ๙ นางสาวนิภาพร  วงษธนสุภรณ 

 ๑๐ นางเนาวรัตน  แตงไทย 

 ๑๑ นางสาวพรทิพย  เจียมสุชน 

 ๑๒ นางระวีวรรณ  ผดุงนานนท 

 ๑๓ นางอรวรรณ  วงศสวาสดิ์ 

 ๑๔ นางสาวอรอนงค  ตัณฑวิวัฒน 

 ๑๕ นางอรัญญา  เทพพิทักษ 



 หนา   ๓๒๐  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

สถาบนัพระบรมราชชนก 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายทวี  เรืองโฉม 

 ๒ นายธานินทร  สุธีประเสริฐ 

 ๓ นายนิธิศ  ธานี 

 ๔ นายประดิษฐ  ชาลีเครือ 

 ๕ นายประทีป  หมีทอง 

 ๖ นายภคิน  ไชยชวย 

 ๗ นายยศพล  เหลืองโสมนภา 

 ๘ นายศักดิกร  สุวรรณเจริญ 

 ๙ นายสรายุทธ  นามเมือง 

 ๑๐ นางกรรณิกา  เรือนจันทร 

 ๑๑ นางกลีบแกว  จันทรหงษ 

 ๑๒ นางกัญญาวีณ  โมกขาว 

 ๑๓ นางกัลยา  ศรีมหันต 

 ๑๔ นางกาญจนา  เลิศถาวรธรรม 

 ๑๕ นางคณิสร  เจริญกิจ 

 ๑๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  นิลวัชรมณี 

 ๑๗ นางจิราพร  เปงราชรอง 

 ๑๘ นางสาวจิราพร  วรวงศ 

 ๑๙ นางสาวจิริยา  อินทนา 

 ๒๐ นางชูศรี  มโนการ 

 ๒๑ นางสาวณัฐพร  อุทัยธรรม 

 ๒๒ นางณิชา  แวนแควน 

 ๒๓ นางสาวดุจเดือน  เขียวเหลือง 

 ๒๔ นางนพมาส  เครือสุวรรณ 

 ๒๕ นางนิตยา  ชีพประสพ 

 ๒๖ นางสาวนิศากร  เยาวรัตน 

 ๒๗ นางสาวบัวบาน  ยะนา 

 ๒๘ นางเบญญาภา  กาลเขวา 

 ๒๙ นางปฐมพร  โพธิ์ถาวร 

 ๓๐ นางสาวประไพจิตร  ชุมแวงวาป 

 ๓๑ นางสาวปราชญาวตี  ยมานันตกุล 

 ๓๒ นางปาริชาติ  ตุลาพันธุ 

 ๓๓ นางปยรัตน  จิตรภักดี 

 ๓๔ นางสาวปยะนุช  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๓๕ นางพนิดา  พาลี 

 ๓๖ นางสาวพัฒนา  เศรษฐวัชราวนิช 

 ๓๗ นางพิริยากร  คลายเพ็ชร 

 ๓๘ นางสาวเพ็ญแข  ดิษฐบรรจง 

 ๓๙ นางเพ็ญจันทร  มณีโชติ 

 ๔๐ นางสาวเพ็ญนภา  พิสัยพันธุ 

 ๔๑ นางเพียงดาว  คํานึงสิทธิ 

 ๔๒ นางสาวมณี  ดีประสิทธิ์ 

 ๔๓ นางสาวมยุรี  ศรีอุดร 

 ๔๔ นางมัฏฐวรรณ  ล้ียุทธานนท 

 ๔๕ นางรัชชนก  กล่ินชาติ 

 ๔๖ นางรัชนี  ชุนเกาะ 



 หนา   ๓๒๑  
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 ๔๗ นางรําไพ  หมั่นสระเกษ 

 ๔๘ นางรุงอรุณ  กระมุทกาญจน 

 ๔๙ นางสาวลินดา  คลายปกษี 

 ๕๐ นางสาววรางคณา  บุตรศรี 

 ๕๑ นางสาววัจมัย  สุขวนวัฒน 

 ๕๒ นางสาววัชรี  อาภาธีรพงศ 

 ๕๓ นางสาววิจิตรา  ปญญาชัย 

 ๕๔ นางสาววิลาวัณย  กลาแรง 

 ๕๕ นางสาวศรีสกุล  เฉียบแหลม 

 ๕๖ นางศศิธร  คําพันธ 

 ๕๗ นางศิริรัตน  ศรีภัทรางกูร 

 ๕๘ นางศิริวรรณ  ใบตระกูล 

 ๕๙ นางศุภรัตน  แจมแจง 

 ๖๐ นางสาวสกาวเดือน  มงคลสุคนธรัก 

 ๖๑ นางสาวสมศรี  สัจจะสกุลรัตน 

 ๖๒ นางสมัยพร  อาขาล 

 ๖๓ นางสรวงทิพย  ภูกฤษณา 

 ๖๔ นางสาวสายสุนี  คุมครองญาติ 

 ๖๕ นางสาวสุดถนอม  ปตตาทะโน 

 ๖๖ นางสุดา  พงษสวาง 

 ๖๗ นางสาวสุทิศา  สงวนสัจ 

 ๖๘ นางสาวสุนทรีย  คําเพ็ง 

 ๖๙ นางสุนีย  โยคะกุล 

 ๗๐ นางสุปราณี  โฆวัชรกุล 

 ๗๑ นางสาวสุวิภา  นิตยางกูร 

 ๗๒ นางอรพินธุ  เพียรรุงเรือง 

 ๗๓ นางอรัญญา  อภัยโส 

 ๗๔ นางอังสินี  กันสุขเจริญ 

 ๗๕ นางอุบล  สุทธิเนียม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกิติพงษ  ชลิทธิกุล 

 ๒ นายคณบดี  สัมพัชนี 

 ๓ นายจรูญ  ซื่อสกุลไพศาล 

 ๔ นายณัฐ  อารีกุล 

 ๕ นายนภัทร  เตชะสิรภัทร 

 ๖ นายปยะ  ทวมเกร็ด 

 ๗ นายรวิศุทธ  กาญจนระพีพงษ 

 ๘ นายวิชญพรรณ  พลอยทับทิม 

 ๙ นายสนธยา  ฝดศิริ 

 ๑๐ นายสมควร  อรุณรังษี 

 ๑๑ นายสํารวย  เข็มทองหลาง 

 ๑๒ นายสุธีร  สิงหสกุลรัตน 

 ๑๓ นายสุพจน  พินิตกิตติสกุล 

 ๑๔ นายสุรศักดิ์  จันทรชุม 



 หนา   ๓๒๒  
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 ๑๕ นายอํานาจ  ศรีอินทรเกื้อ 

 ๑๖ นางสาวกิตติ์สิริ  แกวพิพัฒน 

 ๑๗ นางจันทนา  พัดไสว 

 ๑๘ นางสาวทัศนีย  สามิภักดิ์ 

 ๑๙ นางสาวภารดี  กระจางยุทธ 

 ๒๐ นางสาวกนกพร  จันโทสถ 

 ๒๑ นางสุจิตรา  เทวอักษร 

 ๒๒ นางสาวสุภัตรา  เปยมวัตถาภรณ 

 ๒๓ นางสาวสุรียรัตน  มีประเสริฐ 

 ๒๔ นางสาวอภิชญา  พุทธพงษ 

 ๒๕ นางสาวอัญชลี  พลคชา 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายณัฏฐพงษ  จุลาเกตุโพธิชัย 

 ๒ นายธงชัย  อุทัยจรัสรัศมี 

 ๓ นายธนศักดิ์  เรืองสุวรรณ 

 ๔ นายนเรศวร  ตรียงค 

 ๕ นายประสม  ดํารงพงษ 

 ๖ นายพฤกษ  ศิโรรัตนเศรษฐ 

 ๗ นายไพโรจน  จ๋ิวกราง 

 ๘ นายมานพ  แกวฉาย 

 ๙ นายสกลนคร  เพชรออน 

 ๑๐ นายเสนห  สาครนอย 

 ๑๑ นายเอกบุตร  อุตมพงศ 

 ๑๒ นางสาวกัญญณพัชร  อนันตพงษ 

 ๑๓ นางสาวจิตติมา  เลาหพจนารถ 

 ๑๔ นางสาวปยนันท  สงวนเผา 

 ๑๕ นางพรทิพย  บุญเปยม 

 ๑๖ นางสาวพรฤทัย  ทองมา 

 ๑๗ นางอรสา  ฉวีพัฒน 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกิตติศักดิ์  บุญทัศโร 

 ๒ นายชัยรัตน  แกวดวง 

 ๓ นายบัณฑิต  พงศไพสิทธิ์ 

 ๔ นางละเอียด  มธุรส 

 ๕ นายสันทิส  สอนมูลปน 

 ๖ นายสิทธิรงณ  เรงเงียบ 

 ๗ นายอภิชาติ  ศิลปรัศมี 

 ๘ นายอภินันท  เจริญสุข 

 ๙ นายอาทิตย  พัฒนพงศชัย 

 ๑๐ นางกานตสุภา  นพรัตน 

 ๑๑ นางจงกล  พูลดี 

 ๑๒ นางเดือนเพ็ญ  อาจยุทธิ์ 



 หนา   ๓๒๓  
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 ๑๓ นางสาวประเทือง  พฤกษาพิทักษกุล 

 ๑๔ นางสาวพรพิมล  ไพรัตน 

 ๑๕ นางพรสวรรค  หมายยอด 

 ๑๖ นางสาวเยาวนิจ  แซตั้ง 

 ๑๗ นางรุงทิวา  พงษวิจิตร 

 ๑๘ นางสาวสายสัมพันธุ  จิรวุฒิกุล 

 ๑๙ นางสาวสุธีรา  ตะริโย 

 ๒๐ นางสาวอุดมรัตน  วุฒิสาร 

กรมอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นายสกล  อนันตวณิชยชา 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายชาติศักดิ์  จันทรสุคนธ 

 ๒ นายสิทธิชัย  จุทอง 

 ๓ นางนพมาศ  สุวรรณะ 

 ๔ นางสาวพรชลันพักษ  เพ็ญคุณาพร 

 ๕ นางสาวพรทิพย  สุทธิภิรมยกุล 

 ๖ นางรัชฎา  รุจิพัฒนพงศ 

 ๗ นางสาวศุภวรรณ  นิอิสมัย 

 ๘ นางสลิลา  ยรรยงสวัสดิ์ 

สํานักงานคณะกรรมการออยและน้าํตาลทราย 

ประถมาภรณมงกฎุไทย 

 ๑ นายจิรวัฒน  เทอดพิทักษพงษ  ๒ นายศิวะ  โพธิตาปนะ 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางนงลักษณ  โรจนวีระ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายชัยวิชิต  ลิขิตาภรณ 

 ๒ นายทิวากรณ  จิตชนะวงศ 

 ๓ นายธนากร  วงศทองศรี 

 ๔ นายวัชรินทร  สาไชยยันต 

 ๕ นายสมชาย  สุขอัตตะ 

 ๖ นางกิตติยา  อัลภาชน 

 ๗ นางสาวบุษบา  แซล้ิม 

 ๘ นางสาวศิริวรรณ  ประสงคเวชศิริ 

 ๙ นางสาวศุลีพร  ศรีพัฒนะพิพัฒน 

 ๑๐ นางอุษา  ภูมงกุฎชัย 



 หนา   ๓๒๔  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางสาวนพมาศ  ชวยนกุูล 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเจษฎา  อุดมกิจมงคล 

 ๒ นายศุภชัย  วัฒนวิกยกรรม 

 ๓ นางศุภิดา  เสมมีสุข 

สวนราชการไมสังกัดสาํนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง  ทบวง 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายจีรวิชญ  นิยมธรรม 

 ๒ นายณัฐสิทธิ์  วงคตลาด 

 ๓ นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท 

 ๔ นายวิรอด  ไชยพรรณา 

 ๕ นายอินทพร  จ่ันเอี่ยม 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกิติศักดิ์  แกววิเชียร 

 ๒ นายธีรเดช  จันทรัตน 

 ๓ นายประยูร  จรเจริญ 

 ๔ นายประสงค  ทองประ 

 ๕ นายปราณสุวีร  อาวอรามรัศมิ์ 

 ๖ นายพิพัฒน  บุญคุมอยู 

 ๗ นายภาณุพงศ  คงเชื้อจีน 

 ๘ นายวิชัย  ทิพรักษ 

 ๙ นายวิโรจน  ไผยอย 

 ๑๐ นายวิวัฒน  วันกุมภา 

 ๑๑ นายวีระเกียรติ  สานุทัศน 

 ๑๒ นายสมบัติ  พิมพสอน 

 ๑๓ นายสมพร  จันอุด 

 ๑๔ นายสมศักดิ์  สะมะโน 

 ๑๕ นายสยามพัชร  ทิพสอน 

 ๑๖ นายสิทธิลักษณ  จิตอาคนารัตน 

 ๑๗ นางเกลียวพรรณ  ขําโนนงิ้ว 

 ๑๘ นางจรรยา  รัตนเลขา 

 ๑๙ นางณภัค  เทียนชัย 

 ๒๐ นางดาลัด  หิรัญไพบูลย 

 ๒๑ นางสาวนันทิรา  ขวัญเมือง 

 ๒๒ นางปยะกุล  บัวสวัสดิ์ 

 ๒๓ นางพิมพวรัชญ  รอดจิตต 

 ๒๔ นางรพีวรรณ  บํารุง 

 ๒๕ นางวารินทร  สิกขชาติ 



 หนา   ๓๒๕  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางสาวทิพยกมล  ศุภกุลฐิตาพัฒน 

 ๒ นายวัชระ  หัศภาค 

 ๓ นางศิริญญา  ดิษฐบรรจง 

สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ พลตํารวจเอก กิตติพงษ  เงามุข 

 ๒ พลตํารวจเอก จารุวัฒน  ไวศยะ 

 ๓ พลตํารวจเอก ดํารงศักดิ์  กิตติประภัสร 

 ๔ พลตํารวจเอก ปยะ  อุทาโย 

 ๕ พลตํารวจเอก เพ่ิมพูน  ชิดชอบ 

 ๖ พลตํารวจเอก สุรพล  อยูนุช 

 ๗ พลตํารวจโท ศรายุทธ  พูลธัญญะ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ พลตํารวจโท กมล  เหรียญราชา 

 ๒ พลตํารวจโท จิรพัฒน  ภูมิจิตร 

 ๓ พลตํารวจโท ดํารงค  เพ็ชรพงศ 

 ๔ พลตํารวจโท ธนายุตม  วุฒิจรัสธํารงค 

 ๕ พลตํารวจโท ธิติ  แสงสวาง 

 ๖ พลตํารวจโท ปฏิพัทธ  สุบรรณ ณ อยุธยา 

 ๗ พลตํารวจโท พรชัย  ขันตี 

 ๘ พลตํารวจโท วรวิทย  ปานปรุง 

 ๙ พลตํารวจโท วันชัย  สุวรรณศิริเขต 

 ๑๐ พลตํารวจโท สมชัย  ตรีมธุรกุล 

 ๑๑ พลตํารวจโท สมชาย  เกาสําราญ 

 ๑๒ พลตํารวจโท สุภากร  คําสิงหนอก 

 ๑๓ พลตํารวจโท สุรพงษ  ชัยจันทร 

 ๑๔ พลตํารวจโท อิทธิพล  อัจฉริยะประดิษฐ 

 ๑๕ พลตํารวจตรี ฐากูร  นัทธีศรี 

 ๑๖ พลตํารวจตรี พิสิฐ  ตันประเสริฐ 

 ๑๗ พลตํารวจตรี วีรพล  กุลบุตร 

 ๑๘ พลตํารวจตรี สรไกร  พูลเพ่ิม 

 ๑๙ พลตํารวจตรี อิทธิพล  อิทธิสารรณชัย 

 ๒๐ พลตํารวจตรีหญิง ขวัญตา  เจษฎานนท 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ พลตํารวจโท ณัฐแกว  เมตตามิตรพงศ 

 ๒ พลตํารวจโท สุจินต  มีกะจิตต 

 ๓ พลตํารวจโท สุรเชษฐ  หักพาล 

 ๔ พลตํารวจโท สุรัตน  อรุณฤกษถวิล 



 หนา   ๓๒๖  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕ พลตํารวจตรี กําธร  จันที 

 ๖ พลตํารวจตรี กิตติศักดิ์  จํารัสประเสริฐ 

 ๗ พลตํารวจตรี กุลพงศ  บูรณปทมะ 

 ๘ พลตํารวจตรี เกียรติพงษ  นาลา 

 ๙ พลตํารวจตรี ชยานนท  มีสติ 

 ๑๐ พลตํารวจตรี ชรินทร  โกพัฒนตา 

 ๑๑ พลตํารวจตรี ชัชวาลย  พิสุทธิวงส 

 ๑๒ พลตํารวจตรี ชัยพงษ  ทรงพลนภจร 

 ๑๓ พลตํารวจตรี ชัยวัฒน  นิตยวิมล 

 ๑๔ พลตํารวจตรี ชินวิช  วิชัยธนพัฒน 

 ๑๕ พลตํารวจตรี ชูศักดิ์  พนัสอัมพร 

 ๑๖ พลตํารวจตรี ไชยา  สุนทรกิจ 

 ๑๗ พลตํารวจตรี ณพัฒนศักย  ธรรมรักษ 

 ๑๘ พลตํารวจตรี ตรีวิทย  ศรีประภา 

 ๑๙ พลตํารวจตรี ทวีรัชต  ศรีธวัชพงศ 

 ๒๐ พลตํารวจตรี ธรรมจักร  คงมงคล 

 ๒๑ พลตํารวจตรี ธีทัต  อิ่มทั่ว 

 ๒๒ พลตํารวจตรี นฤชา  สุวรรณลาภา 

 ๒๓ พลตํารวจตรี นิคม  เอี่ยมสําอางค 

 ๒๔ พลตํารวจตรี ปกรณ  มณีปกรณ 

 ๒๕ พลตํารวจตรี พงศพิชญ  วงศสวัสดิ์ 

 ๒๖ พลตํารวจตรี พงษพิษณุ  ภักดีณรงค 

 ๒๗ พลตํารวจตรี พิชญวุฒิ  สงวนสมบัติศิริ 

 ๒๘ พลตํารวจตรี พูนศักดิ์  ประเสริฐเมธ 

 ๒๙ พลตํารวจตรี ภวัต  ประทีปวิศรุต 

 ๓๐ พลตํารวจตรี ภูริวัจน  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๑ พลตํารวจตรี มงคล  สัมภวะผล 

 ๓๒ พลตํารวจตรี มาโนช  มีสกุลคุณ 

 ๓๓ พลตํารวจตรี ยศภณ  จรรยาสถิต 

 ๓๔ พลตํารวจตรี รังสิต  โลไทยสงค 

 ๓๕ พลตํารวจตรี รุงเกียรติ  สนแจง 

 ๓๖ พลตํารวจตรี วรวัฒน  มะลิ 

 ๓๗ พลตํารวจตรี วันชัย  อยูแสง 

 ๓๘ พลตํารวจตรี วิฑูรย  กองสุดใจ 

 ๓๙ พลตํารวจตรี วิบูลย  กิตติอัมพานนท 

 ๔๐ พลตํารวจตรี วิวัฒน  คําชํานาญ 

 ๔๑ พลตํารวจตรี วีรพล  สวัสดี 

 ๔๒ พลตํารวจตรี ศรัญู  ชํานาญราช 

 ๔๓ พลตํารวจตรี สมเดช  ฐิตวัฒนะสกุล 

 ๔๔ พลตํารวจตรี สมศักดิ์  คงไพบูลย 

 ๔๕ พลตํารวจตรี สามารถ  มวงศิริ 

 ๔๖ พลตํารวจตรี สิทธิ์พันธ  พวงพิกุล 

 ๔๗ พลตํารวจตรี สุภธีร  บุญครอง 

 ๔๘ พลตํารวจตรี สุเมฆ  บวรเศวตฉัตร 

 ๔๙ พลตํารวจตรี สุเมธ  ปุณสีห 

 ๕๐ พลตํารวจตรี สุวัฒน  แกวดวงโต 

 ๕๑ พลตํารวจตรี อนุชา  จารยะพันธุ 

 ๕๒ พลตํารวจตรี อนุสรณ  รัตนพาณิชยกิจ 

 ๕๓ พลตํารวจตรี อรรถวิทย  สายสืบ 

 ๕๔ พลตํารวจตรี อรรถวุฒิ  ออนทรัพย 



 หนา   ๓๒๗  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๕ พลตํารวจตรี อารยะพันธุ  พุกบัวขาว 

 ๕๖ พลตํารวจตรี อารักษ  ออนแยม 

 ๕๗ พลตํารวจตรี อุกฤษฏ  ศรีเสือขาม 

 ๕๘ พลตํารวจตรีหญิง ชุลีรัตน  สงคศิริ 

 ๕๙ พลตํารวจตรีหญิง รพีพรรณ  โชคสมบัติชัย 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ พลตํารวจตรี บดินทร  เจริญวงษ 

 ๒ พลตํารวจตรี บุญสง  นามกรณ 

 ๓ พลตํารวจตรี สาธิต  กอนแกว 

 ๔ พลตํารวจตรี สุทธิพงษ  เพชรรักษ 

 ๕ พลตํารวจตรี สุวัฒน  อินทสิทธิ์ 

 ๖ พลตํารวจตรี อํานวย  มณีรัตน 

 ๗ พันตํารวจเอก กนก  เอี่ยมสะอาด 

 ๘ พันตํารวจเอก กิตติ  ชีวะอิสระกุล 

 ๙ พันตํารวจเอก จรัส  ธรรมธนารักษ 

 ๑๐ พันตํารวจเอก จุมพล  เครือจันทร 

 ๑๑ พันตํารวจเอก เชิดศักดิ์  เฉลียวศิลป 

 ๑๒ พันตํารวจเอก ณรงค  เอี่ยมสม 

 ๑๓ พันตํารวจเอก แดน  สุวรรณะรุจิ 

 ๑๔ พันตํารวจเอก ทศรัสมิ์  ภูมิประเสริฐโชค 

 ๑๕ พันตํารวจเอก ธวัชชัย  ชุมดี 

 ๑๖ พันตํารวจเอก บพิตร  พูพิพิธ 

 ๑๗ พันตํารวจเอก เผด็จ  โชคเรืองสกุล 

 ๑๘ พันตํารวจเอก ภัทรภวัต  สุขแสง 

 ๑๙ พันตํารวจเอก วิเชียร  ออนฉ่ํา 

 ๒๐ พันตํารวจเอก ศิระ  ยินเจริญ 

 ๒๑ พันตํารวจเอก ศุภกฤต  พุมกําพล 

 ๒๒ พันตํารวจเอก ศุภชัย  อรามศักดิ์ 

 ๒๓ พันตํารวจเอก ศุภรัตน  จรัญวาศน 

 ๒๔ พันตํารวจเอก สมหมาย  จันทรนวล 

 ๒๕ พันตํารวจเอก สหพัฒน  หอมจันทร 

 ๒๖ พันตํารวจเอก สุขสันต  กอแพรพงศ 

 ๒๗ พันตํารวจเอก ไสว  ครุธผาสุข 

 ๒๘ พันตํารวจเอกหญิง กานดามณี  พานแสง 

 ๒๙ พันตํารวจเอกหญิง เกศนี   

  ปญญาวงศสถาพร 

 ๓๐ พันตํารวจเอกหญิง ไฉไล  เท่ียงกมล 

 ๓๑ พันตํารวจเอกหญิง ทิพยฆัมพร  เกษโกมล 

 ๓๒ พันตํารวจเอกหญิง ธนพร  วุฒิกรวิภาค 

 ๓๓ พันตํารวจเอกหญิง นภวรรณ  พลพินิจ 

 ๓๔ พันตํารวจเอกหญิง ปราณี  เสนีย 

 ๓๕ พันตํารวจเอกหญิง พรทิพย  วงคผดุง 

 ๓๖ พันตํารวจเอกหญิง รวิวรรณ   

  เจียมอนุกูลกิจ 

 ๓๗ พันตํารวจเอกหญิง สายวริน   

  ลาภไพบูลยพงศ 

 ๓๘ พันตํารวจเอกหญิง สุนันท  แขนสูงเนิน 

 ๓๙ พันตํารวจเอกหญิง อมรรัตน  ธนชัยวิวัฒน 

 ๔๐ พันตํารวจเอกหญิง อาภรณ  ลิมะวิรัชพงษ 

 ๔๑ พันตํารวจเอกหญิง อารญา  โถวรุงเรือง 



 หนา   ๓๒๘  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

สํานักงานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางกรกมล  ดิษยธรรม 

 ๒ นายศิวัช  ชาวบางงาม 

 ๓ นางสาวสุปราณี  สถิตชัยเจริญ 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ พันจาอากาศเอก ไชยพัฒน  วังศิลาบัตร  ๒ นายเอกชัย  เกษมสุขธวัช 

กรุงเทพมหานคร 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางสาววนดิา  เจียงไพศาลกุล 

ประถมาภรณชางเผือก 

๑  นางสาวสุนียรัตน  เตชาภิวัฒนพันธุ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายคนิษฐ  มีรักษ 

 ๒ นางพัชรา  ธนธีพงษ 

 ๓ นายมานัด  จันทรผล 

 ๔ นางสวภักร  วานิชกูล 

 ๕ นายอาคม  ภูขาว 

 ๖ นายกรณิศ  บัวจันทร 

 ๗ นายเกรียง  ลินิฐฎา 

 ๘ นายเกรียงไกร  ภมรพล 

 ๙ นายไกรสรณ  ทิพยจันทร 

 ๑๐ นายโครงการ  เจียมจีรกุล 

 ๑๑ นายจรัญ  คุมพรอม 

 ๑๒ นายจรัญยุกต  เขียวสด 

 ๑๓ นายชลวิทย  เชื้อหอม 

 ๑๔ นายชลอ  ภูมิวณิชกิจ 

 ๑๕ นายชวลิต  จันทรอยู 

 ๑๖ นายชัยพร  ทองทรัพย 

 ๑๗ นายชาตรี  ศรีสุข 

 ๑๘ นายชิโนภาค  กลีบบัว 

 ๑๙ นายชุมพล  ตันหลงขจร 

 ๒๐ นายชู  หอเกียรติ 

 ๒๑ นายชูชาติ  โพธิ์นิ่มแดง 

 ๒๒ วาที่รอยตรี ชูพล  โทนมณี 



 หนา   ๓๒๙  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓ นายณภาคย  บุญเงิน 

 ๒๔ นายณัฏฐปพน  โพธิ์ประสิทธิ์ 

 ๒๕ นายเดนดวง  ไทยวัฒนา 

 ๒๖ พันจาตรี ถาวร  คชเสนีย 

 ๒๗ นายทวีสิน  เทพมณี 

 ๒๘ วาที่รอยตรี ทัศนัย  ตรีประเสริฐ 

 ๒๙ นายทิวา  มั่งนอย 

 ๓๐ นายธนะ  สันติสวัสดิ์ 

 ๓๑ นายธนัญชัย  มณีธรรม 

 ๓๒ นายธนันทชัย  เมฆประเสริฐวนิช 

 ๓๓ นายธนาเดช  จันทรแกว 

 ๓๔ นายธานินทร  กลลดาเรืองไกร 

 ๓๕ นายธีรยุทธ  อุดมพิพัฒน 

 ๓๖ นายธีระพร  ทองสาด 

 ๓๗ นายนพดล  ฤทธิโสม 

 ๓๘ นายนภดล  จารุวัฒนสกุล 

 ๓๙ นายนเรศ  เดชผดุง 

 ๔๐ นายบัญชา  สืบกระพัน 

 ๔๑ นายบุญสง  แกวอินทร 

 ๔๒ นายประเชิญ  รวมกระโทก 

 ๔๓ นายประเสริฐ  อิ่มใจ 

 ๔๔ นายปรีชา  ตอสุวรรณ 

 ๔๕ นายปรีชา  รอดมณี 

 ๔๖ นายปารุส  อรหัตมานัส 

 ๔๗ นายปยะพงษ  ภิรมยไชย 

 ๔๘ นายพยชน  หาญผดุงกิจ 

 ๔๙ นายพิชญลักษณ  สวยรูป 

 ๕๐ นายพิชัย  รัตนบริหาร 

 ๕๑ นายพินิจ  ขาวสําอางค 

 ๕๒ พันจาเอก พินิจ  งามขํา 

 ๕๓ นายพิบูลย  อิ่มทรัพย 

 ๕๔ นายพิสิฐ  ศรีโสภา 

 ๕๕ นายพิสิษฐ  ดิษฐบรรจง 

 ๕๖ นายไพฑูรย  มีวีระสม 

 ๕๗ นายไพบูลย  กลอมบรรจง 

 ๕๘ นายไพโรตน  สิทธินันทน 

 ๕๙ นายภูวนาถ  นนทรีย 

 ๖๐ นายมงคล  อัศวธีรากุล 

 ๖๑ นายมนูญ  หทัยเศรษฐ 

 ๖๒ นายยงทวี  โพธิษา 

 ๖๓ นายยารีน  เทพรินทร 

 ๖๔ รอยตํารวจเอก ยุทธ  ญาโณทัย 

 ๖๕ นายระวัง  ล้ีวิชัย 

 ๖๖ นายรัชพล  งามอักษร 

 ๖๗ นายวรวรรษ  นิลประพันธ 

 ๖๘ นายวศิน  ศรีนวกุล 

 ๖๙ นายวัตรฤทธิ์  ทองธัญวีรัตน 

 ๗๐ วาที่รอยตรี วิเชียร  อินทจันทร 

 ๗๑ นายวิฑูรย  แสงรัตนายนต 

 ๗๒ นายวินัย  จอยศรีเกตุ 



 หนา   ๓๓๐  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๓ นายวินัย  จันทรลอย 

 ๗๔ นายวินัย  แสงแกว 

 ๗๕ นายวีระชัย  ศักดาจิวะเจริญ 

 ๗๖ นายศักดา  นิติพัฒนะศักดิ์ 

 ๗๗ นายศักดิ์ชัย  ธาราธาร 

 ๗๘ นายศักดิ์ดา  ลาวัง 

 ๗๙ นายศิรพงศ  จะรา 

 ๘๐ นายสบโชค  ณ ศรีโต 

 ๘๑ นายสมเจตน  สมบูรณศิลป 

 ๘๒ นายสมชาย  ชุมเมืองเย็น 

 ๘๓ นายสมพงษ  วิเชียรรัตน 

 ๘๔ นายสมพร  มีหาดทราย 

 ๘๕ นายสมมาตร  ภัทรปรีชาการ 

 ๘๖ นายสมศักดิ์  ตันตินิพันธุกุล 

 ๘๗ นายสมศักดิ์  บุญคุม 

 ๘๘ นายสมหวัง  เลิศไกร 

 ๘๙ นายสรวุฒิ  ลันสุชีพ 

 ๙๐ นายสัญชัย  เอนกนันท 

 ๙๑ นายสัญญลักษณ  กองกิจการ 

 ๙๒ นายสันติ  กานจันทร 

 ๙๓ นายสาโรช  จันทรประเสริฐ 

 ๙๔ นายส่ีชัย  เกศวหงส 

 ๙๕ นายสุขุม  อังอนันท 

 ๙๖ นายสุชาติ  รักซื่อ 

 ๙๗ สิบเอก สุชาติ  หลาวเหล่ียมทอง 

 ๙๘ วาที่รอยตรี สุทัศน  กาเซ็ม 

 ๙๙ นายสุภชัย  วรรณษา 

 ๑๐๐ นายโสภณ  สุดเอียด 

 ๑๐๑ นายไสว  จุฬา 

 ๑๐๒ นายอภิชาต  แสนมาโนช 

 ๑๐๓ นายอภินันท  สาลีคงประยูร 

 ๑๐๔ นายอภิศักดิ์  ภูริวัฒน 

 ๑๐๕ นายอภิศักดิ์  อักษรณรงค 

 ๑๐๖ นายอรรถกรรณ  สืบเชื้อ 

 ๑๐๗ นายอรรถพล  เกิดอรุณสุขศรี 

 ๑๐๘ นายอรุณ  บริสุทธิ์ 

 ๑๐๙ นายอุกฤษฏ  องตระกูล 

 ๑๑๐ นายอุดร  ศรีวิเชียร 

 ๑๑๑ นางกมลเนตร  จันทรพัฒนกุล 

 ๑๑๒ นางสาวกมลวรรณ  ปญญาวาทีนันท 

 ๑๑๓ นางกรกนก  วรปฏิสัมภิทา 

 ๑๑๔ นางสาวกรกมล  ฮองกุล 

 ๑๑๕ นางกรพัชรา  มณีเนตร 

 ๑๑๖ นางสาวกาญจนา  ภูมิพัฒนผล 

 ๑๑๗ นางกาญจนา  อนุตริยะ 

 ๑๑๘ นางกิ่งกาญจน  ประกาศวุฒิสาร 

 ๑๑๙ นางกุลฤดี  ขุนบุญจันทร 

 ๑๒๐ นางสาวเกศรา  สุขทรัพยสิน 

 ๑๒๑ นางสาวเกษสุณีย  ดวงนาค 

 ๑๒๒ นางขวัญยืน  แปลงแดง 



 หนา   ๓๓๑  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๓ นางสาวเงาเดือน  หนูนอย 

 ๑๒๔ นางจงจิตร  รัตนศุภสิน 

 ๑๒๕ นางจรรยา  วาทีทอง 

 ๑๒๖ นางสาวจรัสศรี  รัตตะมาน 

 ๑๒๗ นางจันตรี  จือเหลียง 

 ๑๒๘ นางจันทนา  ริรัตนพงษ 

 ๑๒๙ นางสาวจันทรา  โสมรังสรรค 

 ๑๓๐ นางจินตนา  แสงประเสริฐ 

 ๑๓๑ นางสาวจิราภรณ  จอยเจริญ 

 ๑๓๒ นางสาวจิราภรณ  แพรตวน 

 ๑๓๓ นางสาวจุฑาทิพ  วงษสุวรรณ 

 ๑๓๔ นางจุฑาภัค  มีฉลาด 

 ๑๓๕ นางจุรีรัตน  ชุมอิ่ม 

 ๑๓๖ นางเจริญรัตน  กรณีย 

 ๑๓๗ นางเจียมจิตร  ศรีฟา 

 ๑๓๘ นางสาวฉัฐนันท  พุมเรือง 

 ๑๓๙ นางสาวฉัตรละออ  ออนละมูล 

 ๑๔๐ นางฉันทนา  จันทรชิดฟา 

 ๑๔๑ นางชณัญ  ธราวรรัฐ 

 ๑๔๒ นางชนิดา  แกววิจิตร 

 ๑๔๓ นางชนิตา  ผองโสภา 

 ๑๔๔ นางสาวชนิสรา  บุญประกอบ 

 ๑๔๕ นางชลธร  ดวงสวัสดิ์ 

 ๑๔๖ นางสาวชัชสรัญ  นิยมจันทร 

 ๑๔๗ นางชัญญา  อินทาภรณ 

 ๑๔๘ นางชายาทิต  แสงประเสริฐ 

 ๑๔๙ นางสาวชุณหพิมาน  เกิดนาค 

 ๑๕๐ นางสาวชุติกาญจน  ยัคลา 

 ๑๕๑ นางชุติมา  นพเกา 

 ๑๕๒ นางสาวญาดา  นัยนภาเลิศ 

 ๑๕๓ นางสาวฐาริธกา  จันทวรรณ 

 ๑๕๔ นางฐิติพันธ  สันตยานนท 

 ๑๕๕ นางสาวฐิติมา  ยงพาณิชย 

 ๑๕๖ นางณัชชา  ประภายนต 

 ๑๕๗ นางสาวณัชชา  สกุลการะเวก 

 ๑๕๘ นางณัฏฐา  พงศประยูร 

 ๑๕๙ นางณัฏฐินี  จันทรกอน 

 ๑๖๐ นางดวงจิต  พีระพลชัยกุล 

 ๑๖๑ นางสาวดวงใจ  ศรีทองแท 

 ๑๖๒ นางดวงฤทัย  จันเขียว 

 ๑๖๓ นางดวงสมร  พรหมผุย 

 ๑๖๔ นางสาวดารณี  สืบจากดี 

 ๑๖๕ นางดารณี  อําพันขาว 

 ๑๖๖ นางสาวดาราพร  อยูคงธนโรจน 

 ๑๖๗ นางสาวเต็มเดือน  กอนในเมือง 

 ๑๖๘ นางสาวเต็มศิริ  เนตรทัศน 

 ๑๖๙ นางสาวทรรศนีย  พันธประคุณ 

 ๑๗๐ นางสาวทองจันทร  บุตรจันทร 

 ๑๗๑ นางธราพร  อํานวยสาร 

 ๑๗๒ นางสาวธัญนันท  ภาคยรัชพงศ 



 หนา   ๓๓๒  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๓ นางสาวธัญสินี  ไกรทอง 

 ๑๗๔ นางธิดารัตน  พุมอินทร 

 ๑๗๕ นางธีรวรรณ  บุญรอด 

 ๑๗๖ นางธีระพร  พูลสุขโข 

 ๑๗๗ นางนงคนุช  มงคลวีราพันธ 

 ๑๗๘ นางสาวนพวรรณ  ญาณะนันท 

 ๑๗๙ นางนภาพร  หอมขจร 

 ๑๘๐ นางนฤมล  ออนสัมพันธ 

 ๑๘๑ นางนวลจันทร  วงศเบี้ยสัจจ 

 ๑๘๒ นางสาวนัฐจิราพร  แดงเอียด 

 ๑๘๓ นางสาวนาฏนอย  วอนยอดพันธุ 

 ๑๘๔ นางสาวน้ําคาง  วองเกษฎา 

 ๑๘๕ นางนิตยา  แพรหลวง 

 ๑๘๖ นางนิตยา  มีหาดทราย 

 ๑๘๗ นางนิตยา  ศักดิ์สุภา 

 ๑๘๘ นางสาวนิธิกานต  นํารักขิต 

 ๑๘๙ นางนิภารัตน  ยังพระเดช 

 ๑๙๐ นางนิรพันธ  กิติสุภรณพันธ 

 ๑๙๑ นางนิรัตน  สุวรรณรัตน 

 ๑๙๒ นางสาวนุชจนา  ทิพยเกตุ 

 ๑๙๓ นางนุชนาถ  ฉัตรแสงอุทัย 

 ๑๙๔ นางสาวนุชรี  รุงวิทยาธร 

 ๑๙๕ นางสาวบรรจง  นิธิปรีชานนท 

 ๑๙๖ นางบุญยงค  ประกอบผล 

 ๑๙๗ นางบุญเรือน  แยมเงิน 

 ๑๙๘ นางบุปผาชาติ  ศรีพิบูลย 

 ๑๙๙ เรืออากาศเอกหญิง บุษบา  จิรัปปภา 

 ๒๐๐ นางเบญจวรรณ  ธรรมเตชะพันธ 

 ๒๐๑ นางเบญจวรรณ  วัฒนศิรางค 

 ๒๐๒ นางเบ็ญจวรรณ  ชาญปรีชา 

 ๒๐๓ นางปทุม  ฉลาดกิจศิริกุล 

 ๒๐๔ นางประพิณพร  ทวมเจริญ 

 ๒๐๕ นางสาวประพิตรา  อริยประยูร 

 ๒๐๖ นางประภัสสร  จันทุรส 

 ๒๐๗ นางสาวปราณี  ตั้งตามนิมิต 

 ๒๐๘ นางปราณี  เรียนถาวร 

 ๒๐๙ นางสาวปริญาภรณ  พุมเจริญ 

 ๒๑๐ นางปริศศิตา  เพ็ญพาส 

 ๒๑๑ นางปรีดาวรรณ  อินทวิมลศรี 

 ๒๑๒ นาวาอากาศตรีหญิง ปอฤทัย  บุรพรัตน 

 ๒๑๓ นางปญวรรณ  สมบูรณย่ิง 

 ๒๑๔ นางปทมา  ภูมิพัฒนผล 

 ๒๑๕ นางสาวปาริชาต  เปล่ียนเปรม 

 ๒๑๖ นางปยวรรณ  เพ็ญเพียร 

 ๒๑๗ นางเปรมใจ  พฤกษวานิช 

 ๒๑๘ นางผกาวรรณ  นันทวิชิต 

 ๒๑๙ นางพรทิพย  สุนทรนันท 

 ๒๒๐ นางสาวพรภัสส  แดงบรรยง 

 ๒๒๑ นางสาวพรรณราย  จริงจิตร 

 ๒๒๒ นางพรรณี  ชัยโพธิ์ศรี 



 หนา   ๓๓๓  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๓ นางสาวพวงเพชร  ฝากาทอง 

 ๒๒๔ นางสาวพัชนี  เบ็ญจสุพัฒนนันท 

 ๒๒๕ นางสาวพัชรี  อมรสิน 

 ๒๒๖ นางสาวพัสมณฑ  รามสูต 

 ๒๒๗ นางพิไลศรี  สัมพันธสันติกูล 

 ๒๒๘ นางสาวพูนศรี  ใจภักดี 

 ๒๒๙ นางเพ็ญนรินทร  สาตรจําเริญ 

 ๒๓๐ นางเพ็ญภา  ชมเดช 

 ๒๓๑ นางเพลินจันทร  ตนโพธิ์ศรี 

 ๒๓๒ นางเพียงจิตร  ดีสุวรรณ 

 ๒๓๓ นางเพียงตา  ทรัพยโมกข 

 ๒๓๔ นางภัททนัยน  ขวัญอยู 

 ๒๓๕ นางภัทรมน  ทวีธรรมเจริญ 

 ๒๓๖ นางภัสรา  นทีทอง 

 ๒๓๗ นางสาวมณี  ภานุวัฒนสุข 

 ๒๓๘ นางมณีวรรณ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๓๙ นางมนัสนันท  เบ็ญจศิริวรรณ 

 ๒๔๐ นางมนัสนันท  เสาเงิน 

 ๒๔๑ นางมัณฑนา  รัตนานนท 

 ๒๔๒ นางสาวเมธยา  วงศสันติวนิช 

 ๒๔๓ นางยุบล  บุณยประเสริฐ 

 ๒๔๔ นางยุพดี  เชาวณาพรรณ 

 ๒๔๕ นางสาวเยาวภา  แสงศิริ 

 ๒๔๖ นางสาวเยาวลักษณ  ปนแกว 

 ๒๔๗ นางรมไทร  กิตติกรวณิชย 

 ๒๔๘ นางรวีวรรณ  ไสยสุวรรณ 

 ๒๔๙ นางสาวระยา  เพ็ญฟุง 

 ๒๕๐ นางสาวรัชนี  ประภาสพงศ 

 ๒๕๑ นางสาวรัชนีมญช  สุวรรณกาญจน 

 ๒๕๒ นางรัตนา  กฤษณเกรียงไกร 

 ๒๕๓ นางสาวรัตนา  มนตประจักษ 

 ๒๕๔ นางราตรี  ธนสมบัติกุล 

 ๒๕๕ นางสาวริญญาภัสร  ปยะปฐมพัฒน 

 ๒๕๖ นางรุงรัตน  สนธิขันธ 

 ๒๕๗ นางฤดี  ทุติยาสานติ์ 

 ๒๕๘ นางละมุล  ชอบธรรมสกุล 

 ๒๕๙ นางละไม  อัศวเลิศศักดิ์ 

 ๒๖๐ นางลําดวน  อินทุสร 

 ๒๖๑ นางลินดา  โวหารดี 

 ๒๖๒ นางสาววชิรา  สรอยนาค 

 ๒๖๓ นางวรนุช  นุมนอย 

 ๒๖๔ นางวรรณกร  สําลีทอง 

 ๒๖๕ นางวรรณา  ลาเลิศ 

 ๒๖๖ นางวรรวดี  พลอินทร 

 ๒๖๗ นางวราภรณ  สุขสอาด 

 ๒๖๘ นางวลัยรัตน  งามธุระ 

 ๒๖๙ นางสาววัชราภรณ  ตันติวงศวิโรจน 

 ๒๗๐ นางวันดี  สุขสําเร็จ 

 ๒๗๑ นางวันเพ็ญ  จงพิพัฒนชัย 

 ๒๗๒ นางสาววารี  จิริยะกูลชัย 



 หนา   ๓๓๔  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗๓ นางวาสนา  เจียนสุวรรณ 

 ๒๗๔ นางวาสนา  บูรณกิตติโสภณ 

 ๒๗๕ นางวิลาวัณย  เย่ียมยืนยง 

 ๒๗๖ นางสาววิไล  เจียรบรรพต 

 ๒๗๗ นางวิไล  สุระเรืองชัย 

 ๒๗๘ นางวิไลพร  มหัทธนาภิวัฒน 

 ๒๗๙ นางสาววิไลลักษณ  คัมภิรานนท 

 ๒๘๐ นางวิไลวรรณ  อธิมติชัยกุล 

 ๒๘๑ นางแวววดี  ไรสูงเนิน 

 ๒๘๒ นางสาวศรัณยา  แสงมณี 

 ๒๘๓ นางศรันยา  สถิรเจริญกุล 

 ๒๘๔ นางศรีสุดา  แจมศรีจันทร 

 ๒๘๕ นางศศรัช  บวรนันทเดช 

 ๒๘๖ นางศศิกร  ยาทิพยสกุล 

 ๒๘๗ นางสาวศศิวรรณ  วงศสิริประเสริฐ 

 ๒๘๘ นางศันสนีย  รัศมี 

 ๒๘๙ นางศิระภัสสร  พินทุนันท 

 ๒๙๐ นางสาวศิริกุล  อารยะพงศไชย 

 ๒๙๑ นางศิริพร  นพกาศ 

 ๒๙๒ นางศิริรัตน  ยุชยะทัต 

 ๒๙๓ นางสาวศิริลักษณ  ลีระศิริ 

 ๒๙๔ นางสาวศุขพัฒฌณี  แจมดวง 

 ๒๙๕ นางสาวศุภลักษณ  โลชัยยะกูล 

 ๒๙๖ นางสาวศุภวรรณ  รูปงาม 

 ๒๙๗ นางสาวโศภิดา  ตัณฑลีลา 

 ๒๙๘ นางสกุลตรา  สุขวารี 

 ๒๙๙ นางสมจิตร  พยอมยงค 

 ๓๐๐ นางสาวสมพร  ชูสิน 

 ๓๐๑ นางสาวสมรัตน  วัชรมงคลชัย 

 ๓๐๒ นางสาวสมศรี  เจริญพิชิตนันท 

 ๓๐๓ นางสาวสมศรี  เรวดีเรขา 

 ๓๐๔ นางสยุมพร  พงษพิศิษฎกุล 

 ๓๐๕ นางสาวสริณญา  นิลศรี 

 ๓๐๖ นางสาวสวัล  เชื้อพรหม 

 ๓๐๗ นางสายฝน  ภูพิทยา 

 ๓๐๘ นางสายฝน  เลิศวาสนา 

 ๓๐๙ นางสายฝน  สิทธิวิจารณกิจ 

 ๓๑๐ นางสายสมร  สอนเคลือ 

 ๓๑๑ นางสาวสายสุดา  เปรมชัยสถาพร 

 ๓๑๒ นางสาล่ี  ตัณโสภาลักษณ 

 ๓๑๓ นางสําเนียง  วสันตชื่น 

 ๓๑๔ นางสิริพร  โพธิสุภณ 

 ๓๑๕ นางสิริเพ็ญ  อองเพ็ชรงาม 

 ๓๑๖ นางสาวสิริวัฒน  บุนนาค 

 ๓๑๗ นางสาวสุกัญญา  นอยเกษม 

 ๓๑๘ นางสุกัญญา  เลาหรัตนาหิรัญ 

 ๓๑๙ นางสุกันยา  ประกอบผล 

 ๓๒๐ นางสาวสุกาญจน  ชัยณรงค 

 ๓๒๑ นางสาวสุขวิชญาณ  นสมทรง 

 ๓๒๒ นางสาวสุขุมาภรณ  สุขเกา 



 หนา   ๓๓๕  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๓ นางสุขุมาล  เนียมประดิษฐ 

 ๓๒๔ นางสุคนธ  พฤทธิประเสริฐ 

 ๓๒๕ นางสุจิตรา  แจมกระจาย 

 ๓๒๖ นางสุจิตรา  สุขุมานันท 

 ๓๒๗ นางสุชญา  แจมสิน 

 ๓๒๘ นางสาวสุชิรา  ศิลานนท 

 ๓๒๙ นางสุดา  ปญญาพรวิทยา 

 ๓๓๐ นางสาวสุทัสตนา  หงษษา 

 ๓๓๑ นางสุธามาศ  โพธิ์จันทร 

 ๓๓๒ นางสุนันท  จันทรเพ็ญ 

 ๓๓๓ นางสุพจนีย  บรรณราช 

 ๓๓๔ นางสุภาพร  หอมดี 

 ๓๓๕ นางสาวสุวดี  ผองใส 

 ๓๓๖ นางสาวสุวดี  ไพอนนท 

 ๓๓๗ นางเสนาะ  บวรวิจิตรกุล 

 ๓๓๘ นางเสริมนอย  ทองบานบอ 

 ๓๓๙ นางเสาวคนธ  ภัทระศิขริน 

 ๓๔๐ นางเสาวลักษณ  บุญณรงค 

 ๓๔๑ นางสาวเสาวลักษณ  แพบุญประเสริฐ 

 ๓๔๒ นางเสาวลักษณ  วัดสิงห 

 ๓๔๓ นางแสงเพ็ญ  วิวัฒนพนชาติ 

 ๓๔๔ นางสาวหทัยพัชร  ชินวงศอมร 

 ๓๔๕ นางอติพร  นิลขํา 

 ๓๔๖ นางสาวอมรรัตน  หนูนอย 

 ๓๔๗ นางอรกัญญา  บุณยมหาศาล 

 ๓๔๘ นางอรทัย  ธิมาสาตร 

 ๓๔๙ นางอรนุช  วุฒิกรคณารักษ 

 ๓๕๐ นางสาวอรไพลิน  นาคสวัสดิ์ 

 ๓๕๑ นางสาวอรวรรณ  คะประสบ 

 ๓๕๒ นางอรวรรณ  มุสิกมาศ 

 ๓๕๓ นางสาวอรวรรณ  ศรีสกุลชัย 

 ๓๕๔ นางสาวอรอนงค  นอยเสวก 

 ๓๕๕ นางอริญญดา  นุชสาย 

 ๓๕๖ นางสาวอรุณรัตน  แสงธรรมกุล 

 ๓๕๗ นางอัจฉรา  เลิศตุรงคชัย 

 ๓๕๘ นางสาวอัจฉรา  สุวรรณโณ 

 ๓๕๙ นางอัจฉริยา  เจริญเกียรติ 

 ๓๖๐ นางอัจฉรีย  บุญสถิตย 

 ๓๖๑ นางสาวอัญชนา  บุญสุยา 

 ๓๖๒ นางสาวอัญชลี  พรประสาทผล 

 ๓๖๓ นางสาวอาทิชา  พินิตภูวดล 

 ๓๖๔ นางสาวอารยา  รุงเรืองรัตน 

 ๓๖๕ นางสาวอําพาพร  รุงโรจนสาคร 

 ๓๖๖ นางอุบล  กาญจนพนัง 

 ๓๖๗ นางอุษณีย  อินทรพักตร 

 ๓๖๘ นางสาวอุสา  สังขสอาด 

 ๓๖๙ นางสาวเอมอร  สิริพร 

 ๓๗๐ นางเอื้อกมล  รักษศรีทอง 

 ๓๗๑ นางเอื้อจิตต  เปล่ียนขํา 

 ๓๗๒ นางสาวเอื้อน  เทพสวัสดิ์ 



 หนา   ๓๓๖  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายทวีวงศ  ตันตราชีวธร  ๒ นายพงษศักดิ์  นอยพยัคฆ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายยุทธพงศ  วงษมหิศร  ๒ นางบุญทิวา  สูวิทย 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นายคุณวุฒ ิ ตันตระกูล 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ วาที่เรือตรี ยุทธนา  สําเภาเงิน 

 ๒ นางสาวศุภพรรัตน  สุขพุม 

 ๓ นางสุพรรณี  ชีวะไทย 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายจักรพันธ  จันทรเจริญ 

 ๒ นายสุชาติ  โรจนทองคํา 

 ๓ นางจารุวรรณ  สุขุมาลพงษ 

 ๔ นางวัชราภรณ  รัตนโกเศศ จันทรเจริญ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกรกต  คงทอง 

 ๒ นายกิตติ  เสรีประยูร 

 ๓ นายกูเกียรติ  นวะมะวัฒน 

 ๔ นายเกียรติศักดิ์  ภะมะรินทร 

 ๕ นายเฉลิมชัย  เบญจกาญจน 

 ๖ นายชูเกียรติ  รักบําเหน็จ 

 ๗ นายโชคสุข  กรกิตติชัย 

 ๘ นายไชยยศ  สันตสังวร 

 ๙ นายธีรวัฒน  เอื้อพอพล 

 ๑๐ นายปริพันธ  โตอดิเทพย 

 ๑๑ นายพงษพันธุ  จุลอดุง 

 ๑๒ นายพิษณุ  จารียพันธ 

 ๑๓ นายภูมิพิชญ  ยาสิทธิ์ 

 ๑๔ นายภูมิศักดิ์  จันทรออน 



 หนา   ๓๓๗  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕ นายหรินทร  สูตะบุตร 

 ๑๖ นายอโณทัย  รอดมุย 

 ๑๗ นายอติวิชญ  แสงสุวรรณ 

 ๑๘ นายอภิรักษ  บัวทอง 

 ๑๙ นายอานันท  เกียรติสารพิภพ 

 ๒๐ นายอําพล  ไทรสังขเฉลาพร 

 ๒๑ นางสาวกชกร  จันทรเพ็ญ 

 ๒๒ นางสาวใกลรุง  เมืองนก 

 ๒๓ นางจินตนา  เอี่ยมคง 

 ๒๔ นางสาวชนาภัทร  ชางทอง 

 ๒๕ วาที่รอยตรีหญิง ชลธิชา  ราศรี 

 ๒๖ นางสาวฐิตาภรณ  ไชยชมภู 

 ๒๗ นางณัฏฐสุมน  สมสมาน 

 ๒๘ นางสาวณาตยา  มาอินทร 

 ๒๙ นางสาวทศพาณี  ทศิธร 

 ๓๐ นางนทิยา  แกวประทุม 

 ๓๑ นางสาวน้ําทิพย  อนันตทรัพย 

 ๓๒ นางสาวนิศารัตน  จันทรเอียด 

 ๓๓ นางสาวนีรนันท  สังขโต 

 ๓๔ นางสาวปทิตตา  ธีรนนท 

 ๓๕ นางปทมา  บุณฑริกบุตร 

 ๓๖ นางสาวปยรัตน  เต็มญารศิลป 

 ๓๗ นางสาวปลันธนา  ทองสัมฤทธิ์ 

 ๓๘ นางสาวพรพิมล  เปาคําศรี 

 ๓๙ นางสาวพรพิมล  หาญเศรษฐานนท 

 ๔๐ นางภัชราภร  บุญรักษ 

 ๔๑ นางสาวภัทรพร  สุนทรวสุ 

 ๔๒ นางมณฑา  แกวทอง 

 ๔๓ นางสาวรัชนี  เอี่ยมประภาส 

 ๔๔ นางสาวลัดดาวัลย  วัฒนเสถียร 

 ๔๕ นางวนิดา  อินทรอํานวย 

 ๔๖ นางสาววรรณวนัช  สวางแจง 

 ๔๗ นางสาววลัยพร  ภารา 

 ๔๘ นางวัชรี  อยูจรรยา 

 ๔๙ นางสาววิภารัตน  ถมยา 

 ๕๐ นางสาวศรีสิณี  พัฒนมาศ 

 ๕๑ นางสาวศิรสา  ชลายนานนท 

 ๕๒ นางสาวศิริพร  กรอบทอง 

 ๕๓ นางสาวสายพินธุ  จาตุรภัทร 

 ๕๔ นางสาวสุธาทิพย  ไทยเกิด 

 ๕๕ นางสุมาลี  ขําหิรัญ 

 ๕๖ นางสาวอารียา  พรหมแสง 

สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ 



 หนา   ๓๓๘  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายทวีศักดิ์  นอยภาษี 

 ๒ นายธัชชัย  แกววารี 

 ๓ นางทุติยาพร  ทวนทอง 

 ๔ นางธัญญา  ศรีสุพรรณ 

 ๕ นางสาวนิสาพร  วิบูลยจันทร 

 ๖ นางผุสดี  ดวงบุบผา 

 ๗ นางสาวศศิพรรณ  พวงพันธ 

 ๘ นางสาวสรญา  โสภาเจริญวงศ 

สํานักงานอัยการสูงสุด 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายกฤษฎา  กสานติกุล 

 ๒ นายกิตติพงศ  ตีรณัตถพงศ 

 ๓ นายไกรสร  เล้ียงสมบูรณ 

 ๔ นายจรินทร  ตันชัชวาล 

 ๕ นายจอมพงษ  ภูพัฒนากุล 

 ๖ นายจิระเดช  ทัพพจิรเดช 

 ๗ พันตํารวจโท ชน  อินพิทักษ 

 ๘ นายชํานาญ  ศรีแฉลม 

 ๙ นายชูเกียรติ  กลมเกลา 

 ๑๐ นายญาณเดช  ผาสุกจิตธรรม 

 ๑๑ นายฐนวรรษ  นิติธรรมวิศรุต 

 ๑๒ รอยตํารวจเอก ณรงค  อัศววัฒฑกี 

 ๑๓ วาที่พันตํารวจตร ีณรงคฤทธิ์  เสมอเหมือน 

 ๑๔ นายดํารงค  สอนพันละ 

 ๑๕ นายดุสิต  กฤษณังกูร 

 ๑๖ นายดุสิต  เพ่ิมเจริญ 

 ๑๗ นายเดชชัย  จันทรชุม 

 ๑๘ นายตอศักดิ์  บูรณะเรืองโรจน 

 ๑๙ นายทนง  ตะภา 

 ๒๐ นายทรงกลด  วารายานนท 

 ๒๑ นายธีระพงศ  ศานติมารค 

 ๒๒ นายนราธิป  ธารากรสันติ 

 ๒๓ นายนรินทร  รัตนพันธุ 

 ๒๔ นายนิรันดร  นันตาลิต 

 ๒๕ นายบัณฑิต  สิรยานนท 

 ๒๖ นายบุญโชค  คงสถาพรชัย 

 ๒๗ นายปโยธร  ปงใจ 

 ๒๘ นายประกิต  กิตอํานวยพงษ 

 ๒๙ นายประพาส  หนูเจริญ 

 ๓๐ นายประเวส  สิงหภูกัน 

 ๓๑ นายประเสริฐ  จรัญรัตนศรี 

 ๓๒ นายประเสริฐ  เอมรื่น 

 ๓๓ นายปรัชญา  ทัพทอง 

 ๓๔ นายปรีชากูล  คูณทรัพย 

 ๓๕ นายปญญา  สอนวิสัย 

 ๓๖ นายปญณวัจณ  วสุพลเศรษฐ 



 หนา   ๓๓๙  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗ นายพงศพฤกษ  ภูพฤกษา 

 ๓๘ นายพงศศิษฎ  สังคหะพงศ 

 ๓๙ นายพนมทวน  พงษพันธ 

 ๔๐ นายพรชัย  กําริสุ 

 ๔๑ นายพลทัต  สุราฤทธิ์ 

 ๔๒ เรือโท พลัฏฐ  ทัพพพัฒนะ 

 ๔๓ รอยตํารวจเอก พิพัฒน  พหุลรัตนพิทักษ 

 ๔๔ รอยตํารวจเอก พิริยะ  ณ บางชาง 

 ๔๕ นายพิสิฐพงศ  ชัยยะ 

 ๔๖ นายเพ่ิมศักดิ์  อัชฌาเจริญสถิต 

 ๔๗ นายไพฑูรย  ปนะถา 

 ๔๘ นายภาณุ  เวียงสงค 

 ๔๙ นายมนตรี  นามขาน 

 ๕๐ วาที่รอยตรี มานพ  วรรัตนพิศุทธิ์ 

 ๕๑ นายยศวัจน  ผาติธีรวิทย 

 ๕๒ นายรชต  พนมวัน 

 ๕๓ นายรังสฤษฏ  จารุจิตร 

 ๕๔ นายรัฐกฤษ  พูนชัย 

 ๕๕ นายรัฐกานต  สุขสวาง 

 ๕๖ นายเรวัตร  สุขศิริ 

 ๕๗ นายฤทธิชัย  แสงสร 

 ๕๘ นายวิเชียร  ชูสุวรรณ 

 ๕๙ นายวิพุธ  บุญประสาท 

 ๖๐ พันตํารวจตรี วิสุทธพน  ฤทธิ์เนติธรรม 

 ๖๑ นายวีระศักดิ์  มณีเนตร 

 ๖๒ นายศานติ  วจะรักษเลิศ 

 ๖๓ เรืออากาศโท สงวน  สวัสดิ์วงค 

 ๖๔ นายสถาพร  ฉายสูงเนิน 

 ๖๕ นายสมชาย  ธรรมสุวินัย 

 ๖๖ นายสมพงษ  ตั้งศิริ 

 ๖๗ นายสมภพ  ทิมฤกษ 

 ๖๘ นายสมศักดิ์  ศิริชัยสุทธิกร 

 ๖๙ นายสรรเสริญ  ไชยบาง 

 ๗๐ นายสราวุธ  ปตุเตชะ 

 ๗๑ นายสามารถ  เพ็ชรเกล้ียง 

 ๗๒ นายสุทธิ  สุขย่ิง 

 ๗๓ นายสุเทพ  กัณหอุไร 

 ๗๔ นายสุพจน  สุขวิบูลย 

 ๗๕ นายสุรศักดิ์  บุดดา 

 ๗๖ นายสุวิทย  เทพรินทร 

 ๗๗ นายอธิวัฒน  ชิดอรุณธนวัฒน 

 ๗๘ นายอนันต  ทองแตง 

 ๗๙ นายอนุชาติ  สุรสินธุ 

 ๘๐ นายอภิชาต  ถาใจ 

 ๘๑ นายอภินันท  เอกอนุพนธ 

 ๘๒ วาที่รอยตรี อภิสัคค  พรหมสวาสดิ์ 

 ๘๓ นายอาคม  นวพิพัฒน 

 ๘๔ นายอารมณ  ประเสริฐศิลป 

 ๘๕ นายอํานวย  ยกสมบัติ 

 ๘๖ นายอํานาจ  เนตยสุภา 

 ๘๗ รอยตํารวจเอก อิทธิศักดิ์  วชิระพิภัทรกุล 

 ๘๘ นางเกษณี  อมราภรณ ฤชุโรจน 



 หนา   ๓๔๐  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๙ นางสาวจิรวรรณ  จันทรสวาง 

 ๙๐ นางสาวทองมาก  ใจแสน 

 ๙๑ นางสาวทิพรดา  ยืนนาน 

 ๙๒ นางสาวนฤมล  วิเชียรแสน 

 ๙๓ นางนิรมล  ธํารงราชนิติ 

 ๙๔ นางไพพิศ  จันทรสอน 

 ๙๕ นางสาวรสริน  หงษวิบูลผล 

 ๙๖ นางสาวเรณู  อาจรยวัตรกุล 

 ๙๗ นางสาววรรษา  มาชรงค 

 ๙๘ นางวิภารัตน  กิจพิทักษ 

 ๙๙ นางศุภรัตน  สุวรรณยอด 

 ๑๐๐ นางสาวสิริณัฏฐ  พุฒิวัฒนสถาพร 

 ๑๐๑ นางอรเรณู  ปตุเตชะ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกรอังกูร  ทองนอก 

 ๒ นายรัชตเทพ  ดีประหลาด 

 ๓ นายสมบัติ  ฤทธิเดช 

 ๔ นายโอฬาร  วิเศษนคร 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายนนทวัฒน  เกล้ียงเกลา 

 ๒ นายปกรณ  ธรรมโรจน 

 ๓ นายภูริธิษฐ  เจริญทรัพย 

 ๔ นายวิพล  กิติทัศนาสรชัย 

 ๕ นายวีระชัย  ตั้งติยะพันธ 

 ๖ นายเสมา  ชมชื่นธรรม 

 ๗ นายองอาจ  เธียรโชติ 

 ๘ นางสาวมาลีรัฐ  เจียมจิตตธรรม 

 ๙ นางสุจิตร  ไวยกิจ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายกอบศักดิ์  ทุนคํา จงยศย่ิง 

 ๒ นายเกษมสันต  ครอบแกว 

 ๓ นายจักรกฤษณ  เรืองเพชร 

 ๔ นายไชยรัตน  ปาวะกะนันท 

 ๕ นายณภัทร  บุณยประสาท 

 ๖ นายธีรพัฒน  ภูพลับ 

 ๗ นายบัญชา  ชุมมุง 

 ๘ วาท่ีรอยตรี ปริญญา  ฐานะทานตไท 

 ๙ นายพงศพิพัฒน  เกิดเทพ 

 ๑๐ นายเพ่ิมเกียรติ  บํารุง 

 ๑๑ นายยุทธศักดิ์  สัมปะชาโน 

 ๑๒ นายเลอศักดิ์  จันธิมา 

 ๑๓ นายวีระชาติ  ศรีบุญมา 

 ๑๔ นายสุธานี  ศรีพิทักษ 



 หนา   ๓๔๑  
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 ๑๕ นายหมวดตรี จิระศักดิ์  พินิจเบญจพล 

 ๑๖ นายอภิศักดิ์  สิทธิโชคอรุณ 

 ๑๗ นายอมฤต  วะสมบัติ 

 ๑๘ นางเกษร  นอยดวง 

 ๑๙ นางสาวคุนันกาญจน  วงษสุพิทักษ 

 ๒๐ นางจําเนียร  พิรอดรัตน 

 ๒๑ นางชื่นจิต  วงษธนาธิป 

 ๒๒ นางสาวถนอม  ภาคหาญ 

 ๒๓ นางสาวทิพวรรณ  กาญจนปราณี 

 ๒๔ นางสาวนงลักษณ  ศรีเมฆ 

 ๒๕ นางสาวนงลักษณ  สิทธิวงศ 

 ๒๖ นางปรัสนาภัทร  คงพลัง 

 ๒๗ นางสาวพนิดา  ศิริธร 

 ๒๘ นางพูลทรัพย  คชวงษ 

 ๒๙ นางยุพา  เปยมกระดาษ 

 ๓๐ นางเยาวลักษณ  หะรินสวัสดิ์ 

 ๓๑ สิบตํารวจโทหญิง ลักขณา  พันธมณี 

 ๓๒ นางสาวล้ินจ่ี  อินทวงศ 

 ๓๓ นางวรินทธร  ฐิตินันทจิรกร 

 ๓๔ นางสาววันศิริ  ปยธรรมวงศ 

 ๓๕ นางวิไลวรรณ  คําแกว 

 ๓๖ นางสาวอโนชา  สวาสดิ์รัตน 

 ๓๗ นางสาวอาภา  เท่ียงธรรม 

 ๓๘ นางสาวอุบลรักษ  ศิริกุล 

สํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายพิเชษฐ  ตระกูลกาญจน 

 ๒ นางสาวปนทนา  สวนประเสริฐ 

 ๓ นางสาวศศิวรรณ  ทรงบัณฑิตย 

 ๔ นางสาวสายทอง  ชางสลัก 

 ๕ นางสุชาดา  เภาศรี 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นางกุลิสราพ  บุญทับ  ๒ นางวิภัสรา  ผลลาภทวี 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายจักรกริช  พลดาหาญ 

 ๒ พันจาอากาศเอก จีระศักดิ์  ไชยมูล 

 ๓ นายชาญเดช  วีระกุล 

 ๔ นายธีรยุทธ  วัฒนะธรรมศิริ 

 ๕ นายบุญฤทธิ์  เชษฐบุรี 

 ๖ นายประทีป  เอี่ยมพันธุ 

 ๗ นายพงษศักดิ์  สุระประสิทธิ์ 

 ๘ นายภัทรวิทย  อบสุวรรณ 
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 ๙ นายภาษิต  อิสระ 

 ๑๐ นายไมตรี  สมณะ 

 ๑๑ นายวีระ  ชัยวีระวัฒนะ 

 ๑๒ นายสมชาย  พิทยวรเจริญ 

 ๑๓ นายสัณหวิชญ  ผลิผล 

 ๑๔ นายสิทธิชัย  เหลืองออน 

 ๑๕ นายสุริยา  ธนัตวรานุกูล 

 ๑๖ นางไขษร  ย่ิงอมรพงศ 

 ๑๗ นางจิตรอนงค  สมจริง 

 ๑๘ นางเจนสิรินทร  คงปาน 

 ๑๙ นางสาวฉันทิชา  สุวรรณเวช 

 ๒๐ นางชนิสา  อัปมาทะ 

 ๒๑ นางสาวชมศรัณย  ไตรรัตนอัญชลี 

 ๒๒ นางชอทิพย  หิรัญนุเคราะห 

 ๒๓ นางชุติมา  สิริจันทพันธุ 

 ๒๔ นางดวงกมล  ดุลยฤทธิ์ 

 ๒๕ นางสาวดารารัตน  วัฒนกุลชัย 

 ๒๖ นางดุษฎี  จันทราช 

 ๒๗ นางสาวธนิดา  พุทธรังษี 

 ๒๘ นางนันทพร  คงกิจภากรณ 

 ๒๙ นางสาวนันทิดา  บัวแยม 

 ๓๐ นางนุจิรา  คําชื่น 

 ๓๑ นางเนาวรัตน  ภูมี 

 ๓๒ นางสาวบุญญรักษ  นวมจิตต 

 ๓๓ นางประชุมพร  บุตรไชย 

 ๓๔ นางปราณี  คีรีรัตน 

 ๓๕ นางปาริชาติ  ผิวผอง 

 ๓๖ นางพรทิพย  จันทรชุม 

 ๓๗ นางสาวพรเพ็ญ  อิ่มประไพ 

 ๓๘ นางสาวพรรณกนก  ศรีสมศักดิ์ 

 ๓๙ นางสาวพิมพา  สุวัฒนะพันธ 

 ๔๐ นางพุทธวรรณ  วงศวรรณา 

 ๔๑ นางภาวิณี  บัวทองจันทร 

 ๔๒ นางมาลัย  ตั้งฐานะสกุล 

 ๔๓ นางรัตนา  ฮามะ 

 ๔๔ นางสาววิรัญญา  ทองเขียว 

 ๔๕ นางสารภี  ผลสง 

 ๔๖ นางสาวสิรภัทร  โปทาดี 

 ๔๗ นางสาวสุนิตา  เจริญศิลป 

 ๔๘ นางเสาวณี  พงษศักดิ์ศรี 

 ๔๙ นางสาวอรทัย  ภิญโญ 

 ๕๐ นางสาวอัญชลี  โชติคุณ 

 ๕๑ นางอารี  เจือจันทร 

 ๕๒ นางเอื้อมนภา  กูบกระบี่ 

สํานักงานผูตรวจการแผนดนิ 

ประถมาภรณมงกฎุไทย 

๑  นายกมลธรรม  วาสบญุมา 
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สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นางสาวสุรณี  ผลทว ี

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นายวรวิทย  สุขบุญ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ พันตํารวจตรี ชัชนพ  ผดุงกาญจน 

 ๒ นายณภัทร  เตโช 

 ๓ นายณัฐวุฒิ  ทรงประดิษฐ 

 ๔ นายทวีป  แดงวิสุทธิ์ 

 ๕ นายประวิตร  บุตรศรี 

 ๖ นายพงษสุรีย  คารวานนท 

 ๗ นางสาวภูริสุดา  นิลวรรณ 

 ๘ นายมงคล  ศิริจันทรรัตนา 

 ๙ นางสาวมยุเรศ  เศวตมาลย 

 ๑๐ นางวริดา  ตันบุญเอก 

 ๑๑ นายวิฑูรย  วรโชติพงศพันธ 

 ๑๒ นายวิวัฒน  เจริญฉ่ํา 

 ๑๓ นายศุภชัย  ไชยหงษ 

 ๑๔ นายสาโรจน  พึงรําพรรณ 

 ๑๕ นายสุชาติ  กรวยกิตานนท 

 ๑๖ นายสุทธินันท  สาริมาน 

 ๑๗ นายสุรพงษ  อินทรถาวร 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ วาที่รอยตรี คทาวุธ  คลังนุช 

 ๒ นางนอยนภา  จําคํา 

 ๓ นางสาวพรทิพย  ชูศรี 

 ๔ นางยุพิน  ฉินนะโสต 

 ๕ นายวรัญ  มณีศรี 

 ๖ นางสาวสมศรี  เปยมจิตรเมตตา 

 ๗ นายสุรศักดิ์  โยธา 

 ๘ นายฬฑากร  เวียนติง 

 



 หนา   ๓๔๔  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายจรรยา  แผนสมบูรณ 

 ๒ นายนฤนาท  คุมไพบูลย 

 ๓ นายลือศักดิ์  ปรัชญาธนกุล 

 ๔ นายศรุติพงศ  จิราดิษพงศ 

 ๕ นางสาวจิราพร  อาจเจริญ 

 ๖ นางสาวอัตถิยา  เดวีเลาะ 

สํานักงานศาลรฐัธรรมนูญ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นางศรัณยา  วีระกรพานิช  ๒ นางสาวศิวาภรณ  เฉลิมวงศ 

สํานักงานศาลยุตธิรรม 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายกฤษฎาพัฒน  ศิรจตุพัฒน 

 ๒ นายกุฎาคาร  คําจันทรลา 

 ๓ นายเกรียงไกร  วัชรพันธุ 

 ๔ นายคณธัช  รัตติกาลชลากร 

 ๕ นายคทาวุธ  ตั้งมานะกิจ 

 ๖ นายจงมาด  อักษรเสนาะ 

 ๗ นายจตุรงค  บุรมัธนานนท 

 ๘ นายฉัตรชัย  รุจิตานนท 

 ๙ นายฉันชาย  โรจนสโรช 

 ๑๐ นายชนะกิจ  ศิริสาธิตกิจ 

 ๑๑ นายชยันต  เต็มเปยม 

 ๑๒ นายชลอ  ยศสมบัติ 

 ๑๓ นายชัชวาลย  ไชยนาแพง 

 ๑๔ นายชัยรัตน  สิทธิวิรัชธรรม 

 ๑๕ นายชูตระกูล  ศรีศักดา 

 ๑๖ นายโชคชัย  รัตกิจนากร 

 ๑๗ นายณัฏฐะวุฒิ  ภัทราคม 

 ๑๘ นายตรัณ  ขมะวรรณ 

 ๑๙ นายเตชัช  ฉินังกูร 

 ๒๐ นายถานันทร  จันทรธาดารัตน 

 ๒๑ นายธนากร  ปุสยะไพบูลย 

 ๒๒ นายธรรมศาสตร  ระดมกิจ 

 ๒๓ นายธวัช  พงศสุธางค 

 ๒๔ นายธวัชชัย  สุนทรีเกษม 

 ๒๕ นายธีรพล  พรแกว 

 ๒๖ นายธีรวัฒน  ปราบไกรสีห 

 ๒๗ นายธีระศาสตร  มงคลภัทรสุข 

 ๒๘ นายนคร  มิ่งมงคล 



 หนา   ๓๔๕  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙ นายนพดล  ไกษร 

 ๓๐ นายนรวัฒน  สวยงาม 

 ๓๑ นายนรา  เมธาธราธิป 

 ๓๒ นายนราธิป  แจมโภคา 

 ๓๓ นายนรินทร  ทองชัย 

 ๓๔ นายนริศ  มีสมบูรณ 

 ๓๕ นายนฤพาน  สุรําไพ 

 ๓๖ นายนิติธร  วงศยืน 

 ๓๗ นายนีติพัทธ  สมศรี 

 ๓๘ นายบุญธรรม  ตุกชูแสง 

 ๓๙ นายบุญยืน  สุภาคํา 

 ๔๐ นายประดินท  อําพรสุต 

 ๔๑ นายประทีป  ทับอัตตานนท 

 ๔๒ นายประวีณ  จันทรบูรณ 

 ๔๓ นายประสงค  บุญวิจิตร 

 ๔๔ นายประหยัด  แดงบรรจง 

 ๔๕ นายปญญา  มั่นคง 

 ๔๖ นายพงศธร  นิ่มมานพ 

 ๔๗ นายพรเทพ  โรจนวิภาต 

 ๔๘ นายพลวัฒน  อมราสิงห 

 ๔๙ นายพิชยนต  นิพาสพงษ 

 ๕๐ นายพิชิต  ล้ิมวานิชย 

 ๕๑ นายพิทยา  เพ็ญประชุม 

 ๕๒ นายพิษณุ  ทิพยรอด 

 ๕๓ นายพิสิฐ  ธรรมกุล 

 ๕๔ นายภาณุ  อุทโยภาศ 

 ๕๕ นายภาสวร  ตรงจิตซื่อสกุล 

 ๕๖ นายภิญโญ  โมกขมรรคกุล 

 ๕๗ นายภิทเวทย  ดลอารมย 

 ๕๘ นายมณเฑียร  ตีรอรุณศิริ 

 ๕๙ นายมนตรี  รัตนทวีโสภณ 

 ๖๐ นายมาศกร  สุหราย 

 ๖๑ นายยงทวี  กะวิกุล 

 ๖๒ นายยศวัฒน  กะระโสภณ 

 ๖๓ นายรณชัย  ชูสุวรรณประทีป 

 ๖๔ นายรุงโรจน  ไวปญญา 

 ๖๕ นายเรืองสิทธิ์  อนุชิตวงศ 

 ๖๖ นายวรุณ  ชํานาญศรีเพ็ชร 

 ๖๗ นายวัชระ  เอี่ยมอธิคม 

 ๖๘ นายวัฒนา  เอี่ยมอธิคม 

 ๖๙ นายวิฑูรย  ตรีสุนทรรัตน 

 ๗๐ นายวิทยา  ทาระ 

 ๗๑ นายวิทยา  วีรชัยพงษ 

 ๗๒ นายวิทวัส  ทีปประพันธณี 

 ๗๓ นายวินัย  พวงดอกไม 

 ๗๔ นายวิเนตร  มาดี 

 ๗๕ นายวิศุทธิ์เกียรติ  จาดภักดี 

 ๗๖ นายวิสิษฐ  พุมกําพล 

 ๗๗ นายวีระ  พรหมอยู 

 ๗๘ นายวีระพงษ  ทองออน 



 หนา   ๓๔๖  
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 ๗๙ นายวีระพงษ  ไพศาลธนวัฒน 

 ๘๐ นายศักดา  ไพรสันต 

 ๘๑ นายศุภโชค  กอเกื้อ 

 ๘๒ นายสมพร  ฮี้เกษม 

 ๘๓ นายสมโภช  อองจันทร 

 ๘๔ นายสมาน  ศิริเจริญสุข 

 ๘๕ นายสรรเสริญ  มังกรแกว 

 ๘๖ นายสําเริง  สินธูระหัฐ 

 ๘๗ นายสิทธิพร  ธีระโกศล 

 ๘๘ นายสุจิต  ปญญาพฤกษ 

 ๘๙ นายสุจินต  หลีสกุล 

 ๙๐ นายสุชาติ  พันชี 

 ๙๑ นายสุทรรศน  นอยแกว 

 ๙๒ นายสุเทพ  ภักดิกมล 

 ๙๓ นายสุพัฒน  หนอแหวน 

 ๙๔ นายสุรัฐพล  ฤทธิ์รักษา 

 ๙๕ นายสุวัจน  ฉนานุกูล 

 ๙๖ นายสุวัฒชัย  สิงหคํา 

 ๙๗ นายสุวิทย  พีรแสงทอง 

 ๙๘ นายองอาจ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

 ๙๙ นายอนันต  คงชื่น 

 ๑๐๐ นายอนันต  ปทมาคม 

 ๑๐๑ นายอนิรุจ  ใจเท่ียง 

 ๑๐๒ นายอนุพงษ  โพรงประภา 

 ๑๐๓ นายอนุรักษ  เปลวเฟอง 

 ๑๐๔ นายอนุวัฒน  พนาโยธากุล 

 ๑๐๕ นายอภิชาติ  ไตรทิพยานนท 

 ๑๐๖ นายอภิสิทธิ์  ศิลาวิลาศภักดี 

 ๑๐๗ นายอรรคเดช  ชัยจันทร 

 ๑๐๘ นายอานันท  หมาดเทง 

 ๑๐๙ นายอํานาจ  เพียรไทย 

 ๑๑๐ นายอําพล  ใจแผว 

 ๑๑๑ นายอิศเรศร  ปรางทอง 

 ๑๑๒ นายเอกพงษ  ชอนสวัสดิ์ 

 ๑๑๓ นางแกวนอย  อนุชิตวงศ 

 ๑๑๔ นางคันธฉาย  ลิบนอย 

 ๑๑๕ นางชมพูนุท  สาตรวาหา 

 ๑๑๖ นางสาวดวงพร  ภูเกิด 

 ๑๑๗ นางธนพรรณ  พุมกําพล 

 ๑๑๘ นางสาวนภาวรรณ  ขุนอักษร 

 ๑๑๙ นางสาวนฤมล  ศิริวาณิชย 

 ๑๒๐ นางสาวนิรมล  แกวเกิด 

 ๑๒๑ นางบุศรา  เกิดวิชัย พฤกษมาศ 

 ๑๒๒ นางสาวปทิตตา  สิริภาพโสภณ 

 ๑๒๓ นางสาวพัชรี  ปรีชะนิด 

 ๑๒๔ นางเพ็ญศรี  สุริยะโชติ 

 ๑๒๕ นางสาวภารดี  เพ็ญเจริญ 

 ๑๒๖ นางสาวภูษิตา  หลาหลี 

 ๑๒๗ นางมาลี  ศิรามาศ 

 ๑๒๘ นางราณี  สุวรรณบุบผา 



 หนา   ๓๔๗  
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 ๑๒๙ นางรุงทิพย  ไชยนาแพง 

 ๑๓๐ นางวจิราพร  วัตตธรรม 

 ๑๓๑ นางวนิตดา  พิชิตมงคล ทองชวย 

 ๑๓๒ นางวรัญชธิตา  สิรเชษฐโกศล 

 ๑๓๓ นางสาววาสินี  พรรคทองสุข 

 ๑๓๔ นางวิไล  อรุณเรืองศิริเลิศ 

 ๑๓๕ นางสาวศิริมา  ชุมพาลี 

 ๑๓๖ นางสาวศิริรัตน  สีนวล 

 ๑๓๗ นางสาวศิริรัตน  สุขภูติ 

 ๑๓๘ นางสาวสายธาร  พานแกว 

 ๑๓๙ นางสุชีพร  บุญทวีโชค 

 ๑๔๐ นางสาวสุภาพร  เนตรเขียน 

 ๑๔๑ นางสาวเสมอแข  เสนเนียม 

 ๑๔๒ นางอารีย  กิติสุธาธรรม 

 ๑๔๓ นางอารีย  โรจนวัฒนบูลย 

 ๑๔๔ นางสาวอารีรัตน  กิตติวินิชนันท 

 ๑๔๕ นางอุไรวรรณ  ประชุมจิตร ไชยพรรค 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกอเดช  เส็มหลอ 

 ๒ นายชาญณรงค  ชื่นฤทัย 

 ๓ นายทวี  บุญย่ิง 

 ๔ นายสมนึก  ยอดกัลยารัตน 

 ๕ นางสาวฉวีวรรณ  จันทรธาดา 

 ๖ นางชลลดา  กิจสนาโยธิน 

 ๗ นางปรานอม  ไชยจูกุล 

 ๘ นางสาวมาดี  ธรรมสัจจกูล 

 ๙ นางวรรณา  ซื่อตอตระกูล 

 ๑๐ นางศิรินา  กล่ินขจร 

 ๑๑ นางอลิสา  กรพันธุ 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายภชฤทธิ์  นิลสนิท  ๒ นายฮัมซาห  ฮามิ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายจรัล  ขัตตเนตร 

 ๒ นายบรรพต  กระแสเสน 

 ๓ นายพูนศักดิ์  นามเพ็ง 

 ๔ นายรัชชสิทธิ์  ธนิตกุล 

 ๕ นายวิทยา  วีระประดิษฐ 

 ๖ นายอนุเทพ  อินทรชิต 

 ๗ นางกนกรัตน  พุทธรักษา 

 ๘ นางสาวกฤษณา  ขําอินทร 

 ๙ นางกัญญณัช  บุญแสง 

 ๑๐ นางกัญญาภัทร  วรามิตร 
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 ๑๑ นางกัลตนา  รัตนสุวรรณ 

 ๑๒ นางสาวกัลยา  พลายงาม 

 ๑๓ นางสาวกิตติมา  สามารถ 

 ๑๔ นางสาวคนธวัลย  สุเมธประดิษฐ 

 ๑๕ นางจรัญญา  จันตะเภา 

 ๑๖ นางสาวจรีวรรณ  พูลพนัง 

 ๑๗ นางจันทรเพ็ญ  ทองโสภา 

 ๑๘ นางจันทิมา  รุงศิลา 

 ๑๙ นางจํารัส  สินสวัสดิ์ 

 ๒๐ นางชนากานต  นุชโอภาส 

 ๒๑ นางสาวชนาธิป  คุมพวก 

 ๒๒ นางไซนา  เหมมัน 

 ๒๓ นางสาวณัฐสุดา  อุนบริบูรณ 

 ๒๔ นางดวงสมร  เวชกิจ 

 ๒๕ นางนลินธีรา  ชูหิรัญชโยนนท 

 ๒๖ นางสาวปราณี  งามวงศลํ้าเลิศ 

 ๒๗ นางปราเนียม  เกตุสัญชัย 

 ๒๘ นางสาวปรีดา  ศรีสังข 

 ๒๙ นางพรทิพย  วัชรชัยโสภณสิริ 

 ๓๐ นางพรนภา  ดําพละวัน 

 ๓๑ นางพัชรินทร  นิธิพิเชฐ 

 ๓๒ นางสาวพิศสมัย  จิรวัฒน 

 ๓๓ นางพึงพิศ  พูลธรัตน 

 ๓๔ นางเพ็ญใจ  กรุณามงคล 

 ๓๕ นางสาวภัทรจิต  แสนพล 

 ๓๖ นางภาคินี  อิ่มคุม 

 ๓๗ นางมธุสร  วิจักษณบดี 

 ๓๘ นางมะลิวัลย  เลกะกุล 

 ๓๙ นางไมตรี  จรูญสิริเศรษฐ 

 ๔๐ นางสาวยสุชมา  สุขคุม 

 ๔๑ นางสาวไยญนา  สุทธิ 

 ๔๒ นางรภัสสรณ  สนธิศรี 

 ๔๓ นางสาวรําไพ  นครพรัด 

 ๔๔ นางลินดา  ทรงบัณฑิตย 

 ๔๕ นางวนิดา  ตันวัฒนธนากุล 

 ๔๖ นางสาววรษา  ยองประยูร 

 ๔๗ นางวัฒนานันท  ธรรมบุตร 

 ๔๘ นางวันเพ็ญ  การะเกตุ 

 ๔๙ นางสาววันเพ็ญ  ศรีคต 

 ๕๐ นางวาสนา  ชัยรูป 

 ๕๑ นางวิชนี  ปอพิมาย 

 ๕๒ นางสาววิไลวรรณ  สรอยทองคํา 

 ๕๓ นางศจีวลัย  เลิศลิขิตวรกุล 

 ๕๔ นางศรีประไพ  ทุมมา 

 ๕๕ นางศศิประภา  กล่ินอยู 

 ๕๖ นางศิวาพร  นาคปฐม 

 ๕๗ นางสมใจ  ธรรมสุนทร 

 ๕๘ นางสมสมัย  ฐานธรรม 

 ๕๙ นางสมอักษร  วิไลทรัพย 

 ๖๐ นางสาวสิริกัญญา  เหลางาม 
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 ๖๑ นางสุนทรีย  นพกวด 

 ๖๒ นางสุพิชญาภัค  สิทธิเยนทร 

 ๖๓ นางสุภาวดี  เทพลักษณ 

 ๖๔ นางสุรารักษ  กิจสโชค 

 ๖๕ นางสาวสุวพร  ภูเขมา 

 ๖๖ นางเสาวภาพร  มัชฌิม 

 ๖๗ นางเสาวลักษณ  โพธิ์กิ่ง 

 ๖๘ นางอรสา  เลิศลักษณพันธุ 

สํานักงานศาลปกครอง 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายเกรียงไกร  แกวกาญจน 

 ๒ นายวิรัช  วงษทวีพิทักษ 

 ๓ นายสุวิช  จารุการ 

 ๔ นายอาณัติ  สุขประทิว 

 ๕ นางสาวธันยนันท  เจียมรัตนสกุล 

 ๖ นางสาวเนาวรัตน  พัฒนไพรสณฑ 

 ๗ นางสาวบุญทิวา  สิริธรังศรี 

 ๘ นางสาวปราณี  สุขศรี 

 ๙ นางสาวศรีไพร  รุงสวาง 

 ๑๐ นางอภิญญา  นิติอาภรณ 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายธนะชัย  คําผา 

 ๒ วาที่รอยตรี ปรปรก  ศิริถาวร 

 ๓ นายมานะ  ออนทวม 

 ๔ นายสนธยา  พงษสุริยะวรรณ 

 ๕ นายอนันต  คงเครือพันธุ 

 ๖ นางทัศนีย  วรพงศพินิจ 

 ๗ นางสาวลาวัณย  ธนาพงษธรรม 

 ๘ นางสาวศศิธร  แสงงาม 

 ๙ นางสาวศุภดา  วงศชูสุข 

 ๑๐ นางสุมาลี  โกมลสุขสิริ 

 ๑๑ นางสาวสุวรรณี  โพธิ์ชนะพันธุ 

 ๑๒ นางสาวอดุลยา  บุณยานุเคราะห 

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายสมหมาย  บญุเกล้ียง 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

๑  นายวริัตน  เศาธยะนันท 

ราชบัณฑิตและกรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงต้ัง 
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

๑  นางทศินา  แขมมณี 



 หนา   ๓๕๐  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายประสงค  วินัยแพทย  ๒ นายวรรณชัย  บุญบํารุง 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายชัยยศ  สินธุประสิทธิ์  ๒ นายประสิทธิ์  ลีระพันธ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ พันตํารวจโท ประทีป  ชลสุข  ๒ พลตรี ปรีชา  ปกินนกะ 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายไพโรจน  ดวงวิเศษ  ๒ นาวาอากาศเอกหญิง สุชาดา  มิญฌา แสงเกร็ด 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ พลตํารวจตรี วิชัย  เทิดสุธาธรรม  ๒ นายอัครเดช  ไชยเพ่ิม 

กระทรวงการอุดมศึกษา  วทิยาศาสตร  วิจัยและนวตักรรม 

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายขจร  จิตสุขุมมงคล 

 ๒ นายจรัล  เล็งวิทยา 

 ๓ นายชนรรค  พุทธมิลินประทีป 

 ๔ นายธงชัย  รักปทุม 

 ๕ นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล 

 ๖ นายบุญรักษา  สุนทรธรรม 

 ๗ นายประสาท  สืบคา 

 ๘ นายประสิทธิ์  สุวรรณรักษ 

 ๙ นายรัตนะ  บัวสนธ 

 ๑๐ นายวิชัย  แขงขัน 

 ๑๑ นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน 

 ๑๒ นายวินัย  วิทยานุกูล 

 ๑๓ นายวีระศักดิ์  อุดมกิจเดชา 

 ๑๔ นายสิทธิศักดิ์  ยนตตระกูล 

 ๑๕ นายอุดม  ทุมโฆสิต 

 ๑๖ นางเกษราวัลณ  นิลวรางกูร 

 ๑๗ นางชวนี  ทองโรจน 

 ๑๘ นางมัลลวีร  อดุลวัฒนศิริ 



 หนา   ๓๕๑  
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กมุภาพันธ   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายบุญเพ็ง  ธานี 

 ๒ นายพิชัย  ขําเพชร 

 ๓ นายอุดม  บัวศรี 

 ๔ นางวิภาจรีย  พุทธมิลินประทีป 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายประพจน  อัศววิรุฬหการ 

 ๒ นายพันธศักดิ์  ศิริรัชตพงษ 

 ๓ นายเอกศักดิ์  คงตระกูล 

 ๔ นางสาวเศาวนิต  เศาณานนท 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายพันธศักดิ์  พลสารัมย  ๒ นายพิชัย  พรหมผุย 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

ประถมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายทินกร  ตุงคโสภา 

 ๒ นายวิชิต  กุลสินนิธิพงศ 

 ๓ วาที่รอยตรี ศักดา  ไกรลาสบวร 

 ๔ นายสิทธิศักดิ์  ไมสนธิ์ 

 ๕ นายสุธา  วิจักขณสุรการย 

 ๖ นายสุวิทย  อินทุรัตน 

 ๗ นางสาวสุชฎา  จันทรวงศ 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ

มหาปรมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายธานีรัตน  ศิริปะชะนะ 

 ๒ พลโท ภัทรไพบูลย  สังขสุวรรณ 

 ๓ พลโท สมชาย  วิรุฬหผล 

ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ พลตรี ชัยณรงค  เชิดชู 

 ๒ นายสัมฤทธิ์  ยศสมศักดิ์ 

 ๓ นางสุนทรี  ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายเสมอใจ  ศขุสุเมฆ 
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