เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ํ า กว า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้ ง สิ้ น ๗๗๑,๗๓๐ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นางสาวกานดา ทวีสาร
นางสาวเกษสุวรรณ สีหาบุตร
นางสาวขวัญนรี กระจางพล
นางสาวจิติมา พรกุลรัตน
นางจิรภิญญา ชลวิสุทธิ์
นางสาวณุวีพร ขําดี
นางนภาลัย ศิลปมี

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นางสาวฤดี สมบูรณพรอม
นางสาววัลลภา สินสําอางค
นางสาวสุริวรรณ เหลาซื่อ
นางสาวสุรีญา ศรียางนอก
นางสาวแสงดาว ราชยา
นางสาวอาภรณ มีศิลป

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

กองทัพบก
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
นายกอบศักดิ์ โถพวงทอง
๑๗
นายกิจรัตน จุดประสงค
๑๘
นายเจษฎา ขําบาง
๑๙
นายเฉลิม เภสัชชา
๒๐
นายชัยยงค มาตรปญญา
๒๑
นายชัยวัฒน ธัมมวราภรณ
๒๒
นายฐิติกร วิลามาศ
๒๓
นายฐิติพงศ จารัตน
๒๔
นายณรงค จาดพิมาย
๒๕
นายณรงคกรณ บุญเกิด
๒๖
นายณรงคฤทธิ์ สันเทพ
๒๗
นายธงชัย บุญชัยโย
๒๘
นายธงชัย สรอยระยา
๒๙
นายธนะพล เกิดทรัพย
๓๐
นายธนัทพัชร นุชสุข
๓๑
นายธรรมนูญ เสมสุวรรณหงษ
๓๒

๙๔ ราย)
นายธรรมสาร ละมายวิเศษ
นายนิยม นามจะโปะ
นายพงษพันธุ ตรีสัตย
นายพัฒนะ ทรงจอหอ
นายภูวนัย รัตนสูงเนิน
นายมานูญ พวงจันทรขาว
นายลภณ จงประสิทธิ์
นายวัฒนา ศรีสวัสดิ์
นายวันชัย ชูศรี
นายวัสสพันธ ภูวเดชนวัตศิริ
นายวิทวัส ศรีวัฒนยา
นายวีระวัฒน วิเลสูตร
นายวีรุฑ เพชรคีรี
นายวุฒิชัย ทองสุข
นายศรีพรม พือขุนทด
นายศักดิ์ชัย แกวประหลาด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

นายศักดิ์ระพี ถาวร
นายสงคราม เดชบุญ
นายสมพร เหลืองชางทอง
นายสุรชัย ขันแกว
นายสุฤทธิ์ หาญละคร
นายสุวัฒน เผือดโพธิ์
นายอนันต มุทาวัน
นายอนุวัฒน พูนกระโทก
นายอัครเดช กุลกระจาง
นายอิสระ รัตนวงษ
นางกัญญา มีพรหม
นางจิตรภากร คองก่ํา
นางจิราพร เดือนตะคุ
นางจีรวรรณ ออนเกลี้ยง
นางจุฬาลักษณสินี เสมียนชัย
นางชุติกาญจน วรรณุรักษ
นางณัฏฐวรรณ ทัศนวงควรา
นางณัทญา สุวรรณมณี
นางนฤมล กิจการ
นางปานวาด ชัยนิล
นางภวิษยพร คลายเผาพงษ
นางมาเรียม ทรายวิเชียร
นางยุพิน ทาปุย
นางรพี ศิริสมบัติ
นางวรมน ปติโสภณ
นางวรัญญา สุพรรณเนียม

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวรานิษฐ จันทรา
นางวิภาพร สิทธิวิบูลย
นางสุพัตรา ชนูดหอม
นางสุวรรณา ธรรมพิทักษ
นางเหรียญทอง เชื้อรามัญ
นางอรดี บุตรมาตย
นางอัจฉรา นันโท
นางอาริสรา พรหมดนตรี
นางสาวคริษฐภัสร ตะเพียนทอง
นางสาวฐิตาภรณ นุชนอย
นางสาวดาริณี มุกดอกไม
นางสาวดุษฎี เจียกงูเหลือม
นางสาวธนวรรณ ดีที่สุด
นางสาวธัญญพร สุขอมรศักดิ์
นางสาวนริศรา ไทยเจริญ
นางสาวนาตยา บัวโฮม
นางสาวบุญญา สันตานะ
นางสาวประวิตรา สุขเกษม
นางสาวพรชนิตว ศรีเพ็ชร
นางสาวพรทิพย มิคาทนานนท
นางสาวพรพิมล ดาโฉม
นางสาวพรรณวิไล บุญสง
นางสาวพรรษา แกนสิงห
นางสาวพฤตยา เขียนปญญา
นางสาวมาลากานต บางนนท
นางสาวยศสุภรณ รมพุฒตาล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙

นางสาววรรณา พวงบุบผา
นางสาววาสนา ฉิมชาง
นางสาวสายน้ําผึ้ง ดียิ่ง
นางสาวสาวิตรี คุมกัน
นางสาวสุวรรณา สําเรือง

๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

นางสาวเสาวนีย ฟองเขียว
นางสาวออยขวัญ จันทรฉาย
นางสาวอัจราภรณ ทองขาว
นางสาวอาณดา คลายสีแกว
นางสาวอุษณีย ดีสุขมณี

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายกรวิชญ พันธุวิภาค
๒๐
นายกฤตภัค มีทิพย
๒๑
นายกฤตภาส สังวาลวงษ
๒๒
นายกฤติยา บุญเงิน
๒๓
นายกฤษดา ธรรมโสโรจน
๒๔
นายกฤษดา บุญอํารุง
๒๕
นายกฤษติณ ตันตยานนท
๒๖
นายกษมา จางนะ
๒๗
นายกองเพชร ภูโคกต่ํา
๒๘
นายกัมปนาท ยอดทอง
๒๙
นายกําพลศักดิ์ กําเนิดบุญ
๓๐
นายกิตติ ทันจันทร
๓๑
นายกิตติพงษ สุขสระศรี
๓๒
นายกิตติพร พรมแกว
๓๓
นายกิตติพร รักษากิจ
๓๔
นายกิตติพล กมลเวชวณิชกุล
๓๕
นายกิตติศักดิ์ เกิดแยม
๓๖
นายกิติศักดิ์ ตาดปราณี
๓๗
นายเกษม สารทรัพย
๓๘

๔๙๗ ราย)
นายเกียรติยศ อําพร
นายเกียรติศักดิ์ โตงยงค
นายเกื้อกูล แกวเกิด
นายแกวมณี นอรสาร
นายโกวิสันต คงสอน
นายไกรสรณ หวังรวมกลาง
นายขจรเกียรติ มลพิชัย
นายขวัญชัย คนกระโทก
นายคณาวุฒิ ชุมจิตร
นายคมสัน ไชยศรีสวัสดิ์
นายคมสันต พูลอุดม
นายจตุรงค แสงจันทร
นายจักรพงษ บุญใบ
นายจักรพันธ จันจาด
นายจักรพันธ เสือเริก
นายจักราวุธ แสงจันทร
นายจิรเดช เฮงประดิษฐ
นายจิรพนธ สายหยุด
นายจิรวัฒน ปตะรังษี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

นายจีรเดช ภาคีเกตุ
นายเจตนา เครือโสม
นายฉัตรชัย หิรัญรัตน
นายชนมเฉลิม จงกระโทก
นายชนาวุธ ปนนะ
นายชนินทร งามสีไสย
นายชลอ คําโตะ
นายชาญชัย ฉายละออ
นายชาญณรงค กองศักดิ์
นายชาญณรงค สิงหสถิตย
นายชาตรี ปยะพันธุ
นายชินวัตร ไทยเกษม
นายชุมศักดิ์ บัวไผ
นายโชคกานตยุตม บุญกุลวิทยภาภร
นายฐณภัทร เพ็ชรนิล
นายฐัญวัฒน อรุณโณ
นายณฐคุณ เปรุนาวิน
นายณัฏฐพล สุขกอน
นายณัฐพงศ จินดา
นายณัฐพงศ ชมนาวัง
นายณัฐพงษ พวงกุหลาบ
นายณัฐพล บารมี
นายณัฐพล ฤกษกํายี
นายณัฐพล วงคพันธเสือ
นายณัฐพล เสือซอนพง
นายณัฐภาส ดีแปน

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณัฐวัตร จูสิน
นายณัฐวุฒิ วงศไกษร
นายดวงโชติ ทองกลาง
นายเดชพนต ไทยวงศา
นายตรัยรัตน ชื่นจิตร
นายตรีชัย พานิชกุล
นายไตรวิทย อรามสมบัติ
นายทนงศักดิ์ ประยูรพิทักษ
นายทรงยศ ศรีมวง
นายทรงวิทย ดีแปน
นายทวีชัย บุญเฉื่อย
นายทวีรักษ ทัพพรม
นายทศพร เทิมกระโทก
นายทัศนัย รูปขจร
นายทินกร โทดวง
นายเทอดเกียรติ ดีทะเล
นายโทชัย พานิชกุล
นายธงชัย พึ่งภพ
นายธนเดช อังกระโทก
นายธนทัศน คนองชัยยศ
นายธนพัต อินทรนอก
นายธนวัฒน วันจันทร
นายธนวัฒน สมานมิตร
นายธนันท สาหรายทอง
นายธนากร คุดเวียง
นายธนากร โสไกร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

นายธนาภัทร เถาเอี่ยม
นายธนายุทธ กองเนียม
นายธเนศ นาชัยลาน
นายธวัช ไชยราชา
นายธวัชชัย โรจนวิศิษฎกุล
นายธาดา สุพรมอินทร
นายธิติพล กาญจนดิลก
นายธีรพงษ หาญกมลศิริ
นายธีรพล บรรเลง
นายธีรยุทธ ปนแกว
นายธีระยุทธ เปยวัน
นายธีระศักดิ์ เพลินสุข
นายนพรัตน สุทธิแสน
นายนราทร คุณุรัตน
นายนริศร ชัยมงคล
นายนเรศ ประภา
นายนฤพนธ งามสีไสย
นายนัฐพงศ ชาติมนตรี
นายนัฐพล พานพ
นายนิติชัย เพียศักดิ์
นายนิรุตติ ยอดสิน
นายนิสิต แตงนําศิริ
นายบัญชา ศรีประยูร
นายบุญจันทร ไมทะ
นายบุญเชิด บุญเพ็ญ
นายปฎิวัติ จูมคอม

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายปฏิภาณ ญาณเนตร
นายปฐมพงษ ศรีชุม
นายปฐวี สัมมาตรี
นายประพันธ นอยวงษ
นายปริญญา สุนา
นายปรีชา ดอกดาวเรือง
นายปรีชาพล รักษาสุวรรณ
นายปญญา โสภณ
นายปณณวัต สรงสุคนธ
นายปยเทพ บุตรตะวงษ
นายปุญณัฐวัชร นอยประเสริฐ
นายพงศปรัชญา โคตสิงห
นายพงษชิต ชาญชมภู
นายพงษเทพ รัตนวิสัย
นายพงษนรินทร สายสิญจน
นายพงษพันธุ สุรินทร
นายพนากร สําเภาทอง
นายพรเทพ นิสสัยบุญ
นายพิทักษ แกวพะเนา
นายพิทักษพงศ ทับชา
นายพิบูลย ขําจันทร
นายพิพัฒน เรี่ยวแรง
นายพิษณุ กรรณิการ
นายพิษณุ พลายดี
นายพีระพันธ ฟองคํา
นายเพชรภูธร ใจทิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

นายไพบูลย กลัดพันธุ
นายภวิษยพร มงคลทรัพย
นายภานุมาส คําบาง
นายภาวัต นารถสมบูรณ
นายภูชิต ดิษฐาน
นายภูมิ เผือกยิ้ม
นายภูริทัต ฤทธิเดช
นายภูวนารถ สาสูงเนิน
นายมนตชัย สังขแกว
นายมนตรี เทพสวงค
นายมานพ เจตนา
นายมีชัย อบกลาง
นายยศภฤต มาศิริ
นายยุทธนา สึมกําปง
นายยุทธพงษ รอดจอหอ
นายยุทธพงษ อนุชน
นายรวีวัฒน สีใส
นายรักษพงษ ธรรมภารา
นายรัฐพล พันธุสวัสดิ์
นายรัตติพงษ ชมมร
นายราเชนทร กระจางโพธิ์
นายเรืองรัฐ ชางเผือก
นายลัทธพล พรอมเลิศ
นายวงศธร สิทธินาม
นายวรจักษ คาบแกว
นายวรชาติ จันทรบุญเจือ

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวรวิชญ ภูวิเศษ
นายวรวิทย สื่อหงวน
นายวราทร ดากรูส
นายวรายุ พูลเพิ่ม
นายวรายุทธ พิษณุ
นายวัชระ ศุภกรรม
นายวันเฉลิม การเกง
นายวันชัย วิญตาล
นายวิชา เพียรรักวิชา
นายวิเชียร สุมประดิฐ
นายวิฑูรย ยานู
นายวิทยา ถิ่นสุข
นายวิทยา ลามงิ้ว
นายวิรัช โพธิออน
นายวิรัตน ดวงวรรณะ
นายวิษณุ สงวนศิลป
นายวีรเดช อาจหงิม
นายวีรพงศ ดวงดาว
นายวีรพล เงินทิพย
นายวีรวุทธ บุญประเสริฐ
นายวีระพงษ ผินสูงเนิน
นายวุฒธิชัย ญวนมี
นายวุฒิชัย ภิกุลรัตน
นายวุฒิชัย ฤทธิ์นอก
นายไวธิเทพ โพธิ
นายศรทอง กองแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐

นายศรัญู ชูอารมณ
นายศรายุทธ นุนไฝ
นายศราวุธ เขียวรี
นายศราวุธ บุญทะจิตร
นายศราวุธ มาตยวิเศษ
นายศุภชัย บอเงิน
นายศุภฤกษ ยืนยง
นายศุภสวัสดิ์ ปนระโรจน
นายสมเกียรติ ดวงนิราส
นายสมคิด ลักษณะพล
นายสมโชค กลอมเกลี้ยง
นายสมบูรณ จรูญพรสมบัติ
นายสมปอง พรมมารักษ
นายสมพงษ ระหาญนอก
นายสมภพ บัวผันสระนอย
นายสมศักดิ์ ศรีนาคา
นายสมหมาย ดางกําลัง
นายสมาน กลาดี
นายสมานชัย เขื่อนคํา
นายสัญทราย สอดศรี
นายสันติ แสงจันทร
นายสันติชัย สอนภู
นายสันติภาพ เกิดนอย
นายสาธิต สารสุวรรณ
นายสามารถ แมนขุนทด
นายสิทธิ จันทรครุฑ

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสิทธิชัย บุตรสะสม
นายสิทธิพร ปราณี
นายสุกานต จันทรประสิทธิ์
นายสุขเกษม ชนะภาต
นายสุชล จันทเขต
นายสุชาติ ทรัพยพาลี
นายสุทธิพงษ คํากอน
นายสุทธิพงษ ประสพเนตร
นายสุทธิศักดิ์ มาตะ
นายสุพจน กระดาษ
นายสุพัฒน ขาวสามรวง
นายสุมงคล ลาออน
นายสุเมธ ทองแสง
นายสุรชัย คดีพิศาล
นายสุรพงษ จงหอกลาง
นายสุรพงษ ปลอดฤทธิ์
นายสุรศักดิ์ ตันตี
นายสุรศักดิ์ สมรส
นายสุรศักดิ์ เหล็กเพชร
นายสุรสิทธ เนียมถนอม
นายสุระชัย ปลั่งกลาง
นายสุรัติ อรรคพันธ
นายสุริยา ราชโพธิ์ศรี
นายสุวรรณ ยาตะคุ
นายสุวิทย จันทรกระโทก
นายเสกสรร สิงหป

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒

นายโสภณ อุดมสรรพเจริญ
นายอดิศักดิ์ รื่นพล
นายอธิชนัน เกิดหมื่นไวย
นายอนันต ยะวงษ
นายอนันต สังฆราม
นายอนิรุธ สัพจะโปะ
นายอนุชิด สังขโกมล
นายอนุรวรรตน ศรีทองพิมพ
นายอนุรักษ แตงออน
นายอนุวัฒน ชุดกระโทก
นายอนุวัฒน นาควังไทร
นายอนุสรณ กลมเกลียว
นายอนุสรณ สาทเจริญ
นายอพิเชฐ รัตนรักษ
นายอภิชาต สุวรรณศรี
นายอภิวัฒน เข็มมณี
นายอภิวิชญ รุงเรือง
นายอมรชัย ผจวบบุญ
นายอรุณ พิศาลโกศล
นายอลงกรณ คันศร
นายอัครเดช เจริญสุข
นายอัฐวุฒิ อวนโพธิ์กลาง
นายอัมรินทร ลวนรอด
นายอาทิตย ทองวิลาศ
นายอาทิตย มากทวม
นายอาทิตย หงษสุวรรณ

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอาทิตย อมรักษ
นายอานนท ศรีสูงเนิน
นายอําพล ทุมนานอก
นายอําพล สุขประเสริฐศิลป
นายอิทธิฤทธิ์ เจริญอินทร
นายอิศรา พิจารณ
นายอิสมาอีล ตรีลาภี
นายอิสระพงษ พงสารี
นายอิสระพงษ อนชะนะ
นายอิสรา กินขุนทด
นายอุเทน แถกระโทก
นายเอกชัย บัวเพ็ญ
นายเอกชัย สวาท
นายเอกมน สดสระนอย
นางขนิษฐา เพ็งโสภา
นางคนึงนิจ แสงตะคลอ
นางคําพอง อาญาเมือง
นางจําเริญ เหมือนกูล
นางจุฬาลักษณ โพธิ์เขียว
นางเฉลิมขวัญ เบาทอง
นางญาณภัทร มาศิริ
นางณฐนนท ใจสะอาด
นางทองจันทร ประโกสันตัง
นางนิตยา อินทชัย
นางนิภาพร จันทรภู
นางปภาวรินทร บุญเลิศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔

นางประไพ ยิ้มถนอม
นางปุญญวี โพชฌงค
นางพิมพชนก นัดดาพรหม
นางพิมพวลัญช อุนสมบัติ
นางเพ็ญประภา ลีนาค
นางเพ็ญผกา เงินกอง
นางมนูญพันธ บุญประเสริฐ
นางมยุรี ราชสิงโห
นางยุพาพรรณ สวัสดิชัย
นางรัชดากรณ คงสมพงษ
นางรัญจวน สอนเถื่อน
นางฤทัยรัตน สุวรรณรัตน พุทโธ
นางละเมียด ไทยเกื้อ
นางวาทีทิพย สังขทอง
นางวารุณี เสมสุวรรณหงษ
นางวิจิตรา ทองตรี
นางวิชารัตช ปวงสุข
นางวิรัชรา กรุดไทย
นางวีรยา ออนศรี
นางศศิวิมล บุตรธรรม
นางศิริรักษ มีนิล
นางสมใจ น้ําจันทร
นางสายบัว เกษกุล
นางสุกัญญา อยูคง
นางสุจิตรา ศรีสุนทร
นางสุดาพร มูลสุข

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุทิศา พลายเพ็ชร
นางสุมนรัตน วงษศรีสุข
นางสุวรรณ โพธิจันทร
นางอนุษา แตงดี
นางอาภรณ เนตรพิน
นางอารทัย สวัสดี
นางสาวกนกวรรณ บุญลอม
นางสาวกมลนารีย นิธิลาภ
นางสาวกรรณาภรณ ทองเหลือง
นางสาวกรรณิกา นอยโจม
นางสาวกรรณิการ ภูดาย
นางสาวกษิรา พงถิ่นวัฒนา
นางสาวกัญญาภัค ยินดี
นางสาวกัญญาภัทร มีมูล
นางสาวกัลยชนก วงษสมิงธนสร
นางสาวกําไร คนหมั่น
นางสาวกุลชญา ตรีเดชี
นางสาวกุลธิดา คูณเศษ
นางสาวไกรวัลย พรมดวง
นางสาวขนิษฐา สนทอง
นางสาวขวัญประภา พลอยมุข
นางสาวจันทรจิรา จวงเงิน
นางสาวจารุวรรณ บุตรสุวรรณ
นางสาวจิตติมา สินทูล
นางสาวจิตราภรณ คําแสง
นางสาวจินตนา ศรีสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖

นางสาวจิราพร วงศภา
นางสาวจิราภรณ การสมบัติ
นางสาวจิราภรณ อินสาย
นางสาวจุฑามาศ วงษกัณหา
นางสาวจุรีรัตน ใหญสูงเนิน
นางสาวเจนจิรา ยี่สุนแกว
นางสาวชญาดา เปยมสะอาด
นางสาวชนกานต นิวิฐวรากุล
นางสาวชนาภา เกิดสมจิตต
นางสาวชนิตา น้ํามันจันทร
นางสาวชบาพร แพทยเกาะ
นางสาวชลทิตย ประจิตต
นางสาวชลธิชา ใบสกุล
นางสาวชัญญา พรอมจิตร
นางสาวณภัค พันธุเอก
นางสาวณักษลภัส นาพัว
นางสาวณัฐฎาภรณ เพชรสงคราม
นางสาวณัฐฐินันท จันทรมา
นางสาวณัฐธิดา หัตถะศิริ
นางสาวณิชากร หาญภักดีสกุล
นางสาวณิชาภรณ ฉิมเมือง
นางสาวณิชาภา มะติยาภักดิ์
นางสาวดวงเดือน มีทรัพย
นางสาวดารุณี วันพุดซา
นางสาวทิพยวรรณ มงกุฎ
นางสาวทิวาศรี นุชเกษม

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธัญญนรี คงสุวรรณ
นางสาวธัญญาภรณ ซิ้มเจริญ
นางสาวธิดารัตน ปกกาเวสา
นางสาวนัฐกานต ฤทธิ์เลิศ
นางสาวนัฐยา สุดจิตร
นางสาวนารีรัตน จุนสําอางค
นางสาวน้ําฝน ในอาจนรงค
นางสาวน้ําฝน พนงคเกิด
นางสาวนิตยา จํารัสรักษ
นางสาวนิตยา เทือกดอนหัน
นางสาวนิตยา เพ็ชรแสง
นางสาวบุญลาภ บุราณ
นางสาวเบญจมาศ ดีขามปอม
นางสาวปทุมพร พึ่งชัย
นางสาวปภัสรา คลายสอน
นางสาวประณิดา เจริญวัฒฒนา
นางสาวประทุม สมภักดี
นางสาวประไพพร หลวงพิทักษ
นางสาวปริฉัตร บุญฤทธิ์
นางสาวปริฉัตร สําราญ
นางสาวปรียานันท ไทยแท
นางสาวปวีณสมร เทพบาท
นางสาวปวีณา อินทรสุวรรณ
นางสาวปาริฉัตร วงศพิลา
นางสาวปนเพชร สวางประเสริฐ
นางสาวปยะธิดา กาพังเทียม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘

นางสาวปยะนุช ผองศรี
นางสาวพบพร ธรรมวัฒน
นางสาวพรทิพย จันทรเที่ยง
นางสาวพรทิพย ระงับทุกข
นางสาวพรพรรณ เกรียงไกร
นางสาวพรรณธิดา สุชัยชิต
นางสาวพรรณธิภา หมูมาก
นางสาวพรรณี เรืองอยู
นางสาวพัชรพร ชมภิรมย
นางสาวพัชรา วรรณศรี
นางสาวพัชราพรรณ ลาภูตะมะ
นางสาวพัชราภรณ อภัย
นางสาวพัชรี เปนใจชวย
นางสาวพัทราวดี พิมพวัน
นางสาวพิชญนันท จันทรเหลือง
นางสาวพิชญาภา ปองภาษิต
นางสาวพิณลดา รักสันติ
นางสาวพิมพจิตรา เหลาแตว
นางสาวพิมพา คืนคง
นางสาวพุธชาติ จันทรเมืองไทย
นางสาวภรภัทร เชิดชัยภูมิ
นางสาวภรัณญา คําภา
นางสาวภัทรชนก เรืองสุวรรณ
นางสาวมณีรัตน แกววิเศษ
นางสาวมานิตา อสิกัน
นางสาวมาริสา พิสัย

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมุกดา ธรรมโคตร
นางสาวยุพิณ พวงชาติ
นางสาวเย็นจิตร แกวถนัด
นางสาวรติพร อินทรกําแหง
นางสาวระเบียบ เวหาด
นางสาวระพีพรรณ ออมสิน
นางสาวรัตนา สุขรื่น
นางสาวรุงราตรี แกวเกตุ
นางสาวฤดีวรรณ ปะริวันตา
นางสาวฤทัยรัตน เพิ่มฤทธิ์
นางสาวลัดดา กอมขุนทด
นางสาววรภิญญา แยมศรี
นางสาววรรณฑนีย ผลทอง
นางสาววรรณพร โชติโคกสูง
นางสาววรรณภา หนูน้ํา
นางสาววรรณิษา นอยพุม
นางสาววรรัตน จินดา
นางสาววรวลัญช พันธยิ่งยก
นางสาววาสนา ธาระรมย
นางสาววิภารัตน ศรีสุข
นางสาววิไลลักษณ เอี่ยมสะอาด
นางสาววิศัลยา เทพชู
นางสาววีรยา ชีวะพานิชย
นางสาวศมิษฐา ผาเจริญ
นางสาวศศิธร เขียวทอง
นางสาวศิรประภา คัมภีรสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖

นางสาวศิรภัสสร อนันทสุข
นางสาวศิริณี ใจเบิกบาน
นางสาวศิรินาถ ชาตรี
นางสาวศิริอร เมืองภักดี
นางสาวศุจีภรณ แกวกิริยา
นางสาวศุภักษร จันลี
นางสาวศุภากร กองสูงเนิน
นางสาวสกุลรัตน พิมพทอง
นางสาวสมฤทัย ชาตะสิงห
นางสาวสมิตานัน ครุฑจันทร
นางสาวสรญา ชางฟอก
นางสาวสายฝน อยูฉิม
นางสาวสาริศา อื้อฮก
นางสาวสาวิณี มีแสง
นางสาวสิริพร ไพรวัลย
นางสาวสิริวิมล ปนชาง
นางสาวสุกาญดา จําปาเทศ
นางสาวสุกานดา เกตุอุดม
นางสาวสุชาดา ครุฑสุวรรณ
นางสาวสุชีรา ประสานวงศ
นางสาวสุดารัตน ชํานิหัส
นางสาวสุธาสินี ลําใย

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒
๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุนารี สุภาพ
นางสาวสุพัตรา เทพนม
นางสาวสุภาพันธ วิงประวัติ
นางสาวสุภิญญา จินดา
นางสาวสุฤดี พงษเจริญ
นางสาวสุวรรณา เจิมศรี
นางสาวเสาวคนธ ไลเลิศ
นางสาวเสาวลักษณ ประสงค
นางสาวเสาวลักษณ สุขเกษม
นางสาวอนัญญา สิงหคุม
นางสาวอนันฐิตา ปกกาเวสา
นางสาวอภิสรฐา สลับลึก
นางสาวอมารัตน ประจิตต
นางสาวอรณัส จั่นเพชร
นางสาวอรุณโรจน ผดุงกิจ
นางสาวอลิสา อุดมสิทธิพัฒนา
นางสาวออมทิพย แยมสะอาด
นางสาวอุมาพร ปานสุวรรณ
นางสาวอุษา คําเจริญ
นางสาวอุษา บัวบก
นางสาวโอรสา เทนสิทธิ์

กองทัพเรือ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๑ นายคมเดช สถิรอําพน
๒ นางสาวฉฎาธร เสียงเย็น

