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

 

 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผอืก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติยศยิง่มงกุฎไทย   
ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

 
 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   

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

และชั้นต่ ากว่าสายสะพายส าหรับบุคคลบางประเภท  จ านวน  ๑,๒๒๖  ราย  ดังรายนามท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



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

 

 

รายนามผูไ้ด้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นทีเ่ชิดชูยิ่งช้างเผือก 
และเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อันมีเกียรตยิศยิ่งมงกุฎไทย 

ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

รัฐมนตร ี

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายวราวธุ  ศิลปอาชา 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ  ๒ นายอิทธิพล  คุณปลื้ม 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ  ๒ นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า 

 ๒ นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล 

 ๓ นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์ 

 ๔ นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์ 

อดีตรัฐมนตรี 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ 

 ๒ นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

 ๓ นายอุตตม  สาวนายน 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  ๒ นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล 

 ๒ นายศิริ  จิระพงษ์พันธ์ 

 ๓ นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย

 ๑ นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร 

 ๒ นายลักษณ์  วจนานวัช 

 ๓ นายวิวัฒน์  ศัลยก าธร 

ข้าราชการการเมือง 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายพลพีร์  สวุรรณฉวี

ทวีติยาภรณช์้างเผือก 

 ๑ นายธนสาร  ธรรมสอน  ๒ นายธเนศพล  ธนบุณยวัฒน์ 

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 

 ๑ นายเรวัตร์  อินทพงษ์ 

 ๒ นายสิรภพ  ดวงสอดศรี 

 ๓ พันต ารวจโท อนุรักษ์  จิรจิตร 

ตรติาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายพิพัฒน์ชัย  ภัครัชตานนท ์

ตรติาภรณ์มงกุฎไทย

 ๑ นายไกรเสริม  โตทับเที่ยง 

 ๒ นายเขมพล  อุ้ยตยะกุล 

 ๓ นายตติรัฐ  รัตนเศรษฐ 

 ๔ นายทรงศักดิ์  ส่งเสริมอุดมชัย 

 ๕ ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต  จิตรอารีย์รัตน์ 

 ๖ นายธวัช  สุทธวงค์ 

 ๗ นายพิพัฒน์  ธรรมสิทธิ์ 

 ๘ นายภูผา  ลิกค์ 

 ๙ นายวราวิช  ก าภู ณ อยุธยา 

 ๑๐ นายวิชัย  ด่านรุ่งโรจน์ 

 ๑๑ นายวิรัช  พิมพะนิตย์ 

 ๑๒ นายสมเกียรติ  ตันติลกตระกูล 

 ๑๓ นายสุชาติ  ไตรแสงรุจิระ 

 ๑๔ นายอนุรุทธิ์  นาคาศัย 

 ๑๕ นายเอกสิทธิ์  คุณานันทกุล 

 ๑๖ นางสาวณัฐธ์ภัสส์  ยงใจยุทธ 

 ๑๗ นางสาวไตรศุลี  ไตรสรณกุล 

 ๑๘ นางสาวทัศน์ลักษณ์  ปัตตพงษ์ภัช 

 ๑๙ นางวันเพ็ญ  เศรษฐรักษา 

 ๒๐ นางสุขสมรวย  วันทนียกุล 



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

 

 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

 ๑ นายจักรวี  วิสุทธิผล 

 ๒ นายจ าลอง  ภูนวนทา 

 ๓ นายณัฐกานต์  ไชยรบ 

 ๔ นายธนันท์วัฒน์  สภานุรัตน์ 

 ๕ นายนริสสร  แสงแก้ว 

 ๖ จ่าสิบเอก พัฒณปกรณ์  ดอนตุ้มไพร 

 ๗ นายภาณุวัฒน์  พันธุ์วิชาติกุล 

 ๘ นางสาวนพวรรณ  หัวใจมั่น 

 ๙ นางสาวผกามาศ  เจริญพันธ์ 

อดีตข้าราชการการเมือง 

ทวีติยาภรณช์้างเผือก

 ๑ นายธนกร  วังบุญคงชนะ 

 ๒ นายธีระ  วงษ์เจริญ 

 ๓ นายนพปฎล  สุนทรนนท์ 

 ๔ นาวาตรี วรวิทย์  เตชะสุภากูร 

ตรติาภรณ์ช้างเผือก

 ๑ นายจักษ์  พันธ์ชูเพชร 

 ๒ นายเฉลิมศักดิ์  จันทโร 

 ๓ นายฐาณุพงศ์  จันวิวัธน์เวช 

 ๔ นายณัฏฐชัย  ศรีรุ่งสุขพินิจ 

 ๕ นายสุพัฒน์  เอี้ยวฉาย 

 ๖ นายอานุภาพ  จามิกรณ์ 

 ๗ หม่อมหลวงปริยดา  ดิศกุล 

ตรติาภรณ์มงกุฎไทย

 ๑ นายพลัฎฐ์  ศิริกุลพิสุทธิ์ 

 ๒ นายวิษณุ  วงศ์สินศิริกุล 

 ๓ นายอภิชัย  สมบูรณ์ปกรณ์ 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายฤทธิเดช  เหมาะประสิทธิ์

ข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นายศักดิ์ชัย  บญุมา 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นายเกรียงยศ  สดุลาภา 

ตรติาภรณ์ช้างเผือก

 ๑ นายสาโรจน์  สามารถ  ๒ นายอรรถเศรษฐ์  เพชรมีศรี 

ตรติาภรณ์มงกุฎไทย 

๑  นางสาวอรพินทร ์ เพชรทัต 

อดีตสมาชิกสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ พลโท ชัยยุทธ  พร้อมสุข 

 ๒ พลต ารวจโท ชาญเทพ  เสสะเวช 

 ๓ นายชูศักดิ์  ลิ่มสกุล 

 ๔ นายทวีศักดิ์  สูทกวาทิน 

 ๕ นายนิเวศน์  นันทจิต 

 ๖ นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ 

 ๗ นางสุรางคณา  วายุภาพ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายฉัตรชัย  ปิยะสมบัติกุล 

 ๒ นายแถมสิน  รัตนพันธุ์ 

 ๓ นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ 

 ๔ นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ 

 ๕ นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ พันต ารวจโท พงษ์ชัย  วราชิต 

 ๒ นายพจน์  อร่ามวัฒนานนท์ 

 ๓ นายศรีศักดิ์  ว่องส่งสาร 

 ๔ นายสุพันธุ์  มงคลสุธี 

 ๕ นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ 

 ๖ นางสาวจินตนันท์  ชญาต์ร ศุภมิตร 

 ๗ คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี 

 ๘ นางเสาวณี  สุวรรณชีพ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นายปรีด ี ดาวฉาย 



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

 

 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  ฝ้ายสีงาม 

 ๒ นายเกษม  ศุภรานนท์ 

 ๓ นายโกวิทย์  พวงงาม 

 ๔ นายขจิตร  ชัยนิคม 

 ๕ นายคมเดช  ไชยศิวามงคล 

 ๖ นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 

 ๗ นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ 

 ๘ นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ 

 ๙ นายชาดา  ไทยเศรษฐ์ 

 ๑๐ นายเชิดพงศ์  ราชป้องขันธ์ 

 ๑๑ นายไชยวัฒนา  ติณรัตน์ 

 ๑๒ นายด ารงค์  พิเดช 

 ๑๓ นายตี๋ใหญ่  พูนศรีธนากูล 

 ๑๔ นายธารา  ปิตุเตชะ 

 ๑๕ นายนิกร  จ านง 

 ๑๖ นายนิยม  ช่างพินิจ 

 ๑๗ นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ 

 ๑๘ นายประมวล  พงศ์ถาวราเดช 

 ๑๙ นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน 

 ๒๐ นายภราดร  ปริศนานันทกุล 

 ๒๑ นายยรรยงก์  ถนอมพิชัยธ ารง 

 ๒๒ นายวิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ 

 ๒๓ พลต ารวจโท วิศณุ  ม่วงแพรสี 

 ๒๔ นายวิสิทธิ์  พิทยาภรณ์ 

 ๒๕ นายวีระพล  จิตสัมฤทธิ์ 

 ๒๖ นายศุภชัย  ใจสมุทร 

 ๒๗ นายสมบูรณ์  ซารัมย์ 

 ๒๘ นายสมศักดิ์  คุณเงิน 

 ๒๙ นายสรวุฒิ  เนื่องจ านงค์ 

 ๓๐ นายสาคร  เกี่ยวข้อง 

 ๓๑ นายสุทนิ  คลังแสง 

 ๓๒ นายอนันต์  ศรีพันธุ์ 

 ๓๓ นายอัศวิน  วิภูศิริ 

 ๓๔ นายเอกธนัช  อินทร์รอด 

 ๓๕ นางนันทนา  สงฆ์ประชา 

 ๓๖ นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล 

 ๓๗ นางสาวละออง  ติยะไพรัช 

 ๓๘ นางลินดา  เชิดชัย 

 ๓๙ นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี 

 ๔๐ นางสิรินทร  รามสูต 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายโกศล  ปัทมะ 

 ๒ นายจรัสฤทธิ์  จันทรสุรินทร์ 

 ๓ นายจักรกฤษณ์  ทองศรี 

 ๔ นายจักรพรรดิ  ไชยสาส์น 



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

 

 

 ๕ นายจักรัตน์  พั้วช่วย 

 ๖ นายจิรวัฒน์  ศิริพานิชย์ 

 ๗ นายชัชวาลล์  คงอุดม 

 ๘ นายไตรรงค์  ติธรรม 

 ๙ นายธีระ  ไตรสรณกุล 

 ๑๐ นายนพดล  มาตรศรี 

 ๑๑ นายนิยม  วิวรรธนดิฐกุล 

 ๑๒ นายนิยม  เวชกามา 

 ๑๓ นายนิรมิต  สุจารี 

 ๑๔ นายบุญแก้ว  สมวงศ์ 

 ๑๕ นายบุญฐิณ  ประทุมลี 

 ๑๖ นายประทวน  สุทธิอ านวยเดช 

 ๑๗ นายประสิทธิ์  วุฒินันชัย 

 ๑๘ นายปริญญา  ฤกษ์หร่าย 

 ๑๙ นายพรชัย  ตระกูลวรานนท์ 

 ๒๐ นายไพบูลย์  นิติตะวัน 

 ๒๑ นายมณเฑียร  สงฆ์ประชา 

 ๒๒ นายมานะศักดิ์  จันทร์ประสงค์ 

 ๒๓ นายรังสรรค์  วันไชยธนวงศ์ 

 ๒๔ นายรังสิกร  ทิมาตฤกะ 

 ๒๕ นายวัชรพล  โตมรศักดิ์ 

 ๒๖ นายวัชระ  ยาวอหะซัน 

 ๒๗ นายวัชรา  ณ วังขนาย 

 ๒๘ นายวิสิษฐ์  เตชะธีราวัฒน์ 

 ๒๙ นายวีระวัฒน์  โอสถานุเคราะห์ 

 ๓๐ นายศรัณย์วุฒิ  ศรัณย์เกตุ 

 ๓๑ พันเอก เศรษฐพงค์  มะลิสุวรรณ 

 ๓๒ นายสนอง  เทพอักษรณรงค์ 

 ๓๓ นายสมคิด  เชื้อคง 

 ๓๔ นายสราวุธ  อ่อนละมัย 

 ๓๕ พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ 

 ๓๖ นายสุรชาติ  ชาญประดิษฐ์ 

 ๓๗ พลต ารวจตรี สุรินทร์  ปาลาเร่ 

 ๓๘ นายองอาจ  วงษ์ประยูร 

 ๓๙ นายอัฏฐพล  โพธิพิพิธ 

 ๔๐ นายอ านาจ  วิลาวัลย์ 

 ๔๑ นางสาวธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์ 

 ๔๒ นางผ่องศรี  แซ่จึง 

 ๔๓ นางสาวพรพิมล  ธรรมสาร 

 ๔๔ นางพรเพ็ญ  บุญศิริวัฒนกุล 

 ๔๕ นางพรรณสิริ  กุลนาถศิริ 

 ๔๖ นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช 

 ๔๗ นางอนุรักษ์  บุญศล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกรวีร์  ปริศนานันทกุล 

 ๒ นายกูเฮง  ยาวอหะซัน 

 ๓ นายเกียรติ  เหลืองขจรวิทย์ 

 ๔ นายคุณากร  ปรีชาชนะชัย 



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

 

 

 ๕ นายฉลอง  เทอดวีระพงศ์ 

 ๖ นายโชติวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ 

 ๗ นายณัฐพงษ์  สุปริยศิลป์ 

 ๘ พลตรี ทรงกลด  ทิพย์รัตน์ 

 ๙ นายทายาท  เกียรติชูศักดิ์ 

 ๑๐ นายธนัสถ์  ทวีเกื้อกูลกิจ 

 ๑๑ นายธรรมวิชญ์  โพธิพิพิธ 

 ๑๒ นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ 

 ๑๓ นายนพพล  เหลืองทองนารา 

 ๑๔ นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ 

 ๑๕ นายประสิทธิ์  มะหะหมัด 

 ๑๖ นายปิยวัฒน  พันธ์สายเชื้อ 

 ๑๗ นายไผ่  ลิกค์ 

 ๑๘ นายพนิต  วิกิตเศรษฐ์ 

 ๑๙ นายพลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ 

 ๒๐ นายพัฒนา  สัพโส 

 ๒๑ นายมนตรี  ตั้งเจริญถาวร 

 ๒๒ นายมารุต  มัสยวาณิช 

 ๒๓ นายรณเทพ  อนุวัฒน์ 

 ๒๔ นายรังสรรค์  มณีรัตน์ 

 ๒๕ นายรัฐกิตติ์  ผาลีพัฒน์ 

 ๒๖ นายรุ่งโรจน์  ทองศรี 

 ๒๗ นายวัน  อยู่บ ารุง 

 ๒๘ นายวันชัย  เจริญนนทสิทธิ์ 

 ๒๙ นายศรีเรศ  โกฎิค าลือ 

 ๓๐ นายศิรสิทธิ์  เลิศด้วยลาภ 

 ๓๑ นายสงคราม  กิจเลิศไพโรจน์ 

 ๓๒ นายสมมุติ  เบ็ญจลักษณ์ 

 ๓๓ นายสรชัด  สุจิตต์ 

 ๓๔ พันโท สินธพ  แก้วพิจิตร 

 ๓๕ นายสุชาติ  ชมกลิ่น 

 ๓๖ นายสุชาติ  ภิญโญ 

 ๓๗ นายสุรสิทธิ์  วงศ์วิทยานันท์ 

 ๓๘ นายเสมอกัน  เที่ยงธรรม 

 ๓๙ นายอนุมัติ  ซูสารอ 

 ๔๐ นายอนุรักษ์  ตั้งปณิธานนท์ 

 ๔๑ นายอภิชัย  เตชะอุบล 

 ๔๒ นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร 

 ๔๓ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม 

 ๔๔ นายโอชิษฐ์  เกียรติก้องชูชัย 

 ๔๕ นางสาวทัศนีย์  บูรณุปกรณ์ 

 ๔๖ นางเทียบจุฑา  ขาวข า 

 ๔๗ นางสาวแนน  บุณย์ธิดา สมชัย 

 ๔๘ นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา 

 ๔๙ นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา 

 ๕๐ นางมนพร  เจริญศรี 

 ๕๑ นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 

 ๕๒ นางสาวศิลัมพา  เลิศนุวัฒน์ 

 ๕๓ นางสมหญิง  บัวบุตร 

 ๕๔ นางสาวอนุสรี  ทับสุวรรณ 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ 

 ๒ นายค าพอง  เทพาค า 

 ๓ นายดะนัย  มะหิพันธ์ 

 ๔ นายธนกร  ไชยกุล 

 ๕ นายนัทธี  ถิ่นสาคู 

 ๖ นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ 

 ๗ นายส าลี  รักสุทธี 

 ๘ นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ 

 ๙ นายสุพล  จุลใส 

 ๑๐ นายสุรวาท  ทองบุ 

 ๑๑ นายอภิชาติ  ศิริสุนทร 

 ๑๒ นายอารี  ไกรนรา 

ทวีติยาภรณช์้างเผือก

 ๑ นายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์ 

 ๒ นายปรีดา  บุญเพลิง 

 ๓ นายพยม  พรหมเพชร 

 ๔ นายรงค์  บุญสวยขวัญ 

 ๕ นายเอกภพ  เพียรพิเศษ 

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 

 ๑ นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ 

 ๒ นายกฤติเดช  สันติวชิระกุล 

 ๓ นายกฤษฎา  ตันเทอดทิตย์ 

 ๔ นายกฤษณ์  แก้วอยู่ 

 ๕ นายกษิดิ์เดช  ชุติมันต์ 

 ๖ นายกิตติชัย  เรืองสวัสดิ์ 

 ๗ นายเกษมสันต์  มีทิพย์ 

 ๘ นายขวัญเลิศ  พานิชมาท 

 ๙ นายเขตรัฐ  เหล่าธรรมทัศน์ 

 ๑๐ นายคฑาเทพ  เตชะเดชเรืองกุล 

 ๑๑ นายคารม  พลพรกลาง 

 ๑๒ นายจรัส  คุ้มไข่น้ า 

 ๑๓ ร้อยเอก จองชัย  วงศ์ทรายทอง 

 ๑๔ นายจักรพล  ตั้งสุทธิธรรม 

 ๑๕ นายจักรพันธ์  พรนิมิตร 

 ๑๖ นายจารึก  ศรีอ่อน 

 ๑๗ นายจิรทัศ  ไกรเดชา 

 ๑๘ นายจิรพงษ์  ทรงวัชราภรณ์ 

 ๑๙ นายจิรวัฒน์  อรัณยกานนท์ 

 ๒๐ นายจิรัฏฐ์  ทองสุวรรณ์ 

 ๒๑ นายจีรเดช  ศรีวิราช 

 ๒๒ นายจุลพันธ์  โนนศรีชัย 

 ๒๓ นายเจเศรษฐ์  ไทยเศรษฐ์ 

 ๒๔ พันต ารวจตรี ชวลิต  เลาหอุดมพันธ์ 



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

 

 

 ๒๕ นายชัยชนะ  เดชเดโช 

 ๒๖ นายชัยยันต์  ผลสุวรรณ์ 

 ๒๗ นายชัยวัฒน์  เป้าเปี่ยมทรัพย์ 

 ๒๘ นายชาญวิทย์  วิภูศิริ 

 ๒๙ นายชูศักดิ์  คีรีมาศทอง 

 ๓๐ นายเชิงชาย  ชาลีรินทร์ 

 ๓๑ นายโชติพิพัฒน์  เตชะโสภณมณี 

 ๓๒ พันต ารวจโท ฐนภัทร  กิตติวงศา 

 ๓๓ นายฐาปกรณ์  กุลเจริญ 

 ๓๔ นายฐิตินันท์  แสงนาค 

 ๓๕ นายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ 

 ๓๖ นายณัฏฐพล  จรัสรพีพงษ์ 

 ๓๗ นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ 

 ๓๘ นายณัฐพล  สืบศักดิ์วงศ์ 

 ๓๙ นายณัฐวุฒิ  กองจันทร์ดี 

 ๔๐ นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม 

 ๔๑ นายดล  เหตระกูล 

 ๔๒ นายเดชอิศม์  ขาวทอง 

 ๔๓ นายไตรเทพ  งามกมล 

 ๔๔ นายทวิรัฐ  รัตนเศรษฐ 

 ๔๕ นายทวีศักดิ์  ทักษิณ 

 ๔๖ นายทศพร  ทองศิริ 

 ๔๗ นายทองแดง  เบ็ญจะปัก 

 ๔๘ นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร 

 ๔๙ นายธนยศ  ทิมสุวรรณ 

 ๕๐ นายธนะสิทธิ์  โควสุรัตน์ 

 ๕๑ นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์ 

 ๕๒ นายนพ  ชีวานันท์ 

 ๕๓ นายนพดล  แก้วสุพัฒน์ 

 ๕๔ นายนิคม  บุญวิเศษ 

 ๕๕ นายบุญสิงห์  วรินทร์รักษ์ 

 ๕๖ นายปฐมพงศ์  สูญจันทร์ 

 ๕๗ นายประภูศักดิ์  จินตะเวช 

 ๕๘ นายปริญญา  ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ 

 ๕๙ นายพงศ์กวิน  จึงรุ่งเรืองกิจ 

 ๖๐ นายพรชัย  อ านวยทรัพย์ 

 ๖๑ นายพรชัย  อินทร์สุข 

 ๖๒ นายพรเทพ  วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ 

 ๖๓ นายพาณุวัฒณ์  สะสมทรัพย์ 

 ๖๔ นายพิจารณ์  เชาวพัฒนวงศ์ 

 ๖๕ นายพิบูลย์  รัชกิจประการ 

 ๖๖ นายพิษณุ  พลธี 

 ๖๗ นายพีรเดช  ค าสมุทร 

 ๖๘ นายเพชร  เอกก าลังกุล 

 ๖๙ นายเพชรภูมิ  อาภรณ์รัตน์ 

 ๗๐ นายเพชรวรรต  วัฒนพงศศิริกุล 

 ๗๑ นายภณณัฏฐ์  ศรีอินทร์สุทธิ์ 

 ๗๒ นายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข 

 ๗๓ นายภาควัต  ศรีสุรพล 

 ๗๔ นายภานุ  ศรีบุศยกาญจน์ 



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

 

 

 ๗๕ นายภาสกร  เงินเจริญกุล 

 ๗๖ นายภูดิท  อินสุวรรณ์ 

 ๗๗ นายภูมิศิษฏ์  คงมี 

 ๗๘ นายมณฑล  โพธิ์คาย 

 ๗๙ นายมนูญ  สิวาภิรมย์รัตน์ 

 ๘๐ นายมานพ  คีรีภูวดล 

 ๘๑ นายมานพ  ศรีผึ้ง 

 ๘๒ นายมานัส  อ่อนอ้าย 

 ๘๓ นายยงยุทธ  สุวรรณบุตร 

 ๘๔ นายยศวัฒน์  มาไพศาลสิน 

 ๘๕ นายระวี  มาศฉมาดล 

 ๘๖ นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล 

 ๘๗ นายวรภพ  วิริยะโรจน์ 

 ๘๘ นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์ 

 ๘๙ นายวัฒนา  ช่างเหลา 

 ๙๐ นายวันชัย  ปริญญาศิริ 

 ๙๑ นายวันนิวัติ  สมบูรณ์ 

 ๙๒ นายวาโย  อัศวรุ่งเรือง 

 ๙๓ นายวินท์  สุธีรชัย 

 ๙๔ นายวิรัตน์  วรศสิริน 

 ๙๕ นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร 

 ๙๖ นายวิวรรธน์  นิลวัชรมณี 

 ๙๗ นายวุฒินันท์  บุญชู 

 ๙๘ นายศรัณย์  ทิมสุวรรณ 

 ๙๙ นายศักดินัย  นุ่มหนู 

 ๑๐๐ นายศาสตรา  ศรีปาน 

 ๑๐๑ นายศิริพงษ์  รัสมี 

 ๑๐๒ นายศุภชัย  นพข า 

 ๑๐๓ นายสมเกียรติ  ไชยวิสุทธิกุล 

 ๑๐๔ นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์ 

 ๑๐๕ นายสมเกียรติ  วอนเพียร 

 ๑๐๖ นายสมชาติ  ประดิษฐพร 

 ๑๐๗ นายสมชาย  ฝั่งชลจิตร 

 ๑๐๘ นายสมบัติ  อ านาคะ 

 ๑๐๙ นายสมพงษ์  โสภณ 

 ๑๑๐ นายสมัคร  ป้องวงษ์ 

 ๑๑๑ นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ 

 ๑๑๒ นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง 

 ๑๑๓ นายสฤษดิ์  บุตรเนียร 

 ๑๑๔ นายสวาป  เผ่าประทาน 

 ๑๑๕ นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์ 

 ๑๑๖ นายสัญญา  นิลสุพรรณ 

 ๑๑๗ นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง 

 ๑๑๘ นายสันติ  กีระนันทน์ 

 ๑๑๙ นายสัมพันธ์  มะยูโซ๊ะ 

 ๑๒๐ นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์ 

 ๑๒๑ นายสาธิต  อุ๋ยตระกูล 

 ๑๒๒ นายสายัณห์  ยุติธรรม 

 ๑๒๓ นายสิงหภณ  ดีนาง 

 ๑๒๔ นายสิระ  เจนจาคะ 



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

 

 

 ๑๒๕ นายสุทา  ประทีป ณ ถลาง 

 ๑๒๖ นายสุภดิช  อากาศฤกษ์ 

 ๑๒๗ นายสุรชาติ  ศรีบุศกร 

 ๑๒๘ นายสุรทิน  พิจารณ์ 

 ๑๒๙ นายสุรศักดิ์  ชิงนวรรณ์ 

 ๑๓๐ นายองค์การ  ชัยบุตร 

 ๑๓๑ นายอดิพงษ์  ฐิติพิทยา 

 ๑๓๒ นายอนาวิล  รัตนสถาพร 

 ๑๓๓ นายอนุชา  น้อยวงศ์ 

 ๑๓๔ นายอภิชา  เลิศพชรกมล 

 ๑๓๕ ร้อยต ารวจเอก อรุณ  สวัสดี 

 ๑๓๖ นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 

 ๑๓๗ นายอับดุลบาซิม  อาบู 

 ๑๓๘ นายอับดุลอายี  สาแม็ง 

 ๑๓๙ นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ 

 ๑๔๐ นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ 

 ๑๔๑ นายอ าไพ  กองมณี 

 ๑๔๒ นายอิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ 

 ๑๔๓ นายเอกการ  ซื่อทรงธรรม 

 ๑๔๔ นายเอกชัย  ทรงอ านาจเจริญ 

 ๑๔๕ นางกรณิศ  งามสุคนธ์รัตนา 

 ๑๔๖ นางสาวกวินนาถ  ตาคีย์ 

 ๑๔๗ นางสาวกานต์กนิษฐ์  แห้วสันตติ 

 ๑๔๘ นางสาวกิตติ์ธัญญา  วาจาดี 

 ๑๔๙ นางสาวกุลวลี  นพอมรบด ี

 ๑๕๐ นางสาวจอมขวัญ  กลับบ้านเกาะ 

 ๑๕๑ นางสาวจิราพร  สินธุไพร 

 ๑๕๒ นางสาวจุฑาฑัตต  เหล่าธรรมทัศน์ 

 ๑๕๓ นางจุฑาพัตธน์  เมนะสวัสดิ์ 

 ๑๕๔ นางเจริญ  เรี่ยวแรง 

 ๑๕๕ นางสาวชนก  จันทาทอง 

 ๑๕๖ นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน 

 ๑๕๗ นางสาวฐิติภัสร์  โชติเดชาชัยนันต์ 

 ๑๕๘ นางสาวณธีภัสร์  กุลเศรษฐสิทธิ์ 

 ๑๕๙ นางสาวธณิกานต์  พรพงษาโรจน์ 

 ๑๖๐ นางสาวธนภร  โสมทองแดง 

 ๑๖๑ นางสาวนภาพร  เพ็ชร์จินดา 

 ๑๖๒ นางสาวเบญจา  แสงจันทร์ 

 ๑๖๓ นางสาวปิยะรัฐชย์  ติยะไพรัช 

 ๑๖๔ นางสาวพัชรินทร์  ซ าศิริพงษ์ 

 ๑๖๕ นางพิชชารัตน์  เลาหพงศ์ชนะ 

 ๑๖๖ นางสาวพิมพ์พร  พรพฤฒิพันธุ์ 

 ๑๖๗ นางสาวพิมพ์รพี  พันธุ์วิชาติกุล 

 ๑๖๘ นางสาวเพชรชมพู  กิจบูรณะ 

 ๑๖๙ นางสาวไพลิน  เทียนสุวรรณ 

 ๑๗๐ นางสาวภริม  พูลเจริญ 

 ๑๗๑ นางสาวภาดาท์  วรกานนท์ 

 ๑๗๒ นางมารศรี  ขจรเรืองโรจน์ 

 ๑๗๓ นางสาววชิราภรณ์  กาญจนะ 

 ๑๗๔ นางสาววทันยา  วงษ์โอภาสี 



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

 

 

 ๑๗๕ นางสาววรรณวิภา  ไม้สน 

 ๑๗๖ นางสาวศรีนวล  บุญลือ 

 ๑๗๗ นางสาวสกุณา  สาระนันท์ 

 ๑๗๘ นางสาวสรัสนันท์  อรรณนพพร 

 ๑๗๙ นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ 

 ๑๘๐ นางสาวสุทธวรรณ  สุบรรณ ณ อยุธยา 

 ๑๘๑ นางสุภาภรณ์  คงวุฒิปัญญา 

 ๑๘๒ นางอาภรณ์  สาราค า 

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายกรงุศรีวไิล  สุทนิเผอืก 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นายช านาญ  จนัทร์เรือง 

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 

 ๑ นายไกลก้อง  ไวทยาการ 

 ๒ นายเจนวิทย์  ไกรสินธุ์ 

 ๓ นายนิรามาน  สุไลมาน 

 ๔ นางสาวกุลธิดา  รุ่งเรืองเกียรติ 

 ๕ นางสาวจารุวรรณ  ศรัณย์เกตุ 

 ๖ นางสาวเยาวลักษณ์  วงษ์ประภารัตน์ 

สมาชิกวุฒิสภา 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ พลเอก กนิษฐ์  ชาญปรีชญา 

 ๒ นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ 

 ๓ นายค านูณ  สิทธิสมาน 

 ๔ พลต ารวจโท จิตติ  รอดบางยาง 

 ๕ นายจิรชัย  มูลทองโร่ย 

 ๖ นายเฉลิมชัย  เฟื่องคอน 

 ๗ นายชาญวิทย์  ผลชีวิน 

 ๘ ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์  จ าปาเทศ 

 ๙ นายณรงค์  อ่อนสอาด 

 ๑๐ พลต ารวจโท ตรีทศ  รณฤทธิวิชัย 

 ๑๑ นายทวีวงษ์  จุลกมนตรี 

 ๑๒ นายบรรชา  พงศ์อายุกูล 

 ๑๓ พลเอก บุญธรรม  โอริส 

 ๑๔ นายปัญญา  งานเลิศ 

 ๑๕ นายพลเดช  ปิ่นประทีป 

 ๑๖ พลต ารวจโท พิสัณห์  จุลดิลก 



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

 

 

 ๑๗ นายมณเฑียร  บุญตัน 

 ๑๘ พลเอก วินัย  สร้างสุขดี 

 ๑๙ นายศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร 

 ๒๐ พลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร 

 ๒๑ นายสม  จาตุศรีพิทักษ์ 

 ๒๒ พลต ารวจโท สมหมาย  กองวิสัยสุข 

 ๒๓ นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์ 

 ๒๔ พลอากาศเอก สุจินต์  แช่มช้อย 

 ๒๕ นายสุรชัย  ดนัยตั้งตระกูล 

 ๒๖ นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ 

 ๒๗ นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ 

 ๒๘ นางจินตนา  ชัยยวรรณาการ 

 ๒๙ นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ 

 ๒ นายชลิต  แก้วจินดา 

 ๓ นายถนัด  มานะพันธุ์นิยม 

 ๔ นายธานี  อ่อนละเอียด 

 ๕ นายบุญส่ง  ไข่เกษ 

 ๖ นายประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ 

 ๗ พลต ารวจตรี ปรัชญ์ชัย  ใจชาญสุขกิจ 

 ๘ นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ 

 ๙ นายพิทักษ์  ไชยเจริญ 

 ๑๐ พลอากาศเอก มนัส  รูปขจร 

 ๑๑ นายวันชัย  สอนศิริ 

 ๑๒ นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ 

 ๑๓ นายวีระศักดิ์  ภูครองหิน 

 ๑๔ นายสุชัย  บุตรสาระ 

 ๑๕ นายสรุสิทธิ์  ตรีทอง 

 ๑๖ นายเสรี  สุวรรณภานนท์ 

 ๑๗ นายอมร  นิลเปรม 

 ๑๘ พลตรี โอสถ  ภาวิไล 

 ๑๙ นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน 

 ๒ นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ 

 ๓ นายประมนต์  สุธีวงศ์ 

 ๔ นายยุทธนา  ทัพเจริญ 

 ๕ นายสมเดช  นิลพันธุ์ 

 ๖ นายอนุมัติ  อาหมัด 

 ๗ นายอนุศักดิ์  คงมาลัย 

 ๘ นายอับดุลฮาลิม  มินซาร์ 

 ๙ นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์ 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเจน  น าชัยศิริ 

 ๒ นายเฉลา  พวงมาลัย 

 ๓ นายทรงเดช  เสมอค า 

 ๔ นายนิอาแซ  ซีอุเซ็ง 

 ๕ นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล 

 ๖ นายออน  กาจกระโทก 

 ๗ นายอุปกิต  ปาจรียางกูร 

 ๘ นางทัศนา  ยุวานนท์ 

 ๙ นางประภาศรี  สุฉันทบุตร 

 ๑๐ นางสาวภัทรา  วรามิตร 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 

๑  พันต ารวจเอก ยุทธกร  วงเวียน 

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 

 ๑ นายกษิดิศ  อาชวคุณ 

 ๒ นายก าพล  เลิศเกียรติด ารงค์ 

 ๓ นายกูรดิสถ์  จันทร์ศรีชวาลา 

 ๔ นายเกียว  แก้วสุทอ 

 ๕ นายจัตุรงค์  เสริมสุข 

 ๖ นายเฉลียว  เกาะแก้ว 

 ๗ นายซากีย์  พิทักษ์คุมพล 

 ๘ นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล 

 ๙ นายธานี  สุโชดายน 

 ๑๐ นายนิพนธ์  นาคสมภพ 

 ๑๑ นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ 

 ๑๒ นายบุญมี  สุระโคตร 

 ๑๓ นายประดิษฐ์  เหลืองอร่าม 

 ๑๔ นายประมาณ  สว่างญาติ 

 ๑๕ ร้อยเอก ประยุทธ  เสาวคนธ์ 

 ๑๖ นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา 

 ๑๗ นายไพโรจน์  พ่วงทอง 

 ๑๘ ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี 

 ๑๙ นายวิรัตน์  เกสสมบูรณ์ 

 ๒๐ นายวิวรรธน์  แสงสุริยะฉัตร 

 ๒๑ นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล 

 ๒๒ หม่อมหลวงสกุล  มาลากุล 

 ๒๓ นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์ 

 ๒๔ นายสัญชัย  จุลมนต์ 

 ๒๕ นายสาธิต  เหล่าสุวรรณ 

 ๒๖ นายส าราญ  ครรชิต 

 ๒๗ นายสุวรรณ  เลิศปัญญาโรจน์ 

 ๒๘ นายอุดม  วรัญญูรัฐ 

 ๒๙ นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา 

 ๓๐ นางจิรดา  สงฆ์ประชา 



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

 

 

 ๓๑ นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์ 

 ๓๒ นางเบญจรัตน์  จริยธาราสิทธิ์ 

 ๓๓ นางประยูร  เหล่าสายเชื้อ 

 ๓๔ นางสาวปิยฉัฏฐ์  วันเฉลิม 

 ๓๕ นางสาววิไลลักษณ์  อรินทมะพงษ์ 

 ๓๖ นางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา 

 ๓๗ นางสุนี  จึงวิโรจน์ 

ประธานคณะกรรมาธกิารสามัญประจ าสภาผูแ้ทนราษฎร 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายซูการ์โน  มะทา 

 ๒ นายบุญลือ  ประเสริฐโสภา 

 ๓ นายปกรณ์  มุ่งเจริญพร 

 ๔ นายศราวุธ  เพชรพนมพร 

 ๕ นายสมศักดิ์  พันธ์เกษม 

 ๖ นายอันวาร์  สาและ 

 ๗ นางสาวกัลยา  รุ่งวิจิตรชัย 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายนิพัทธ์  ศิริธร 

 ๒ นายมานะ  โลหะวณิชย์ 

 ๓ นายวรสิทธิ์  กัลป์ตินันท์ 

 ๔ นายวุฒิพงษ์  นามบุตร 

 ๕ นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกิตติกร  โล่ห์สุนทร  ๒ นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์ 

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 

 ๑ นายปดิพัทธ์  สันติภาดา 

 ๒ นายสุชาติ  อุสาหะ 

 ๓ นายสุเทพ  อู่อ้น 

 ๔ นายอัครวัฒน์  อัศวเหม 

 ๕ นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล 

อดีตข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมือง

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 

 ๑ นายสายสิทธิ์  เจตสิกทัต  ๒ นางภัทธมน  เพ็งส้ม 



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

 

 

ตรติาภรณ์มงกุฎไทย 

 ๑ นายธนพัต  ปิติวราธนกุล 

 ๒ นายสมเกียรติ  รอดเจริญ 

 ๓ นางพจนา  กิจกาญจน์ 

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมอืงสภาผู้แทนราษฎร 

ตรติาภรณ์มงกุฎไทย 

 ๑ นายโชคเสมอ  ค ามุงคุณ  ๒ นายรัชกฤต  รัชตะด ารงกิจ 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นางสาวธนารีย์  พิชญ์เมธาชัย 

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมอืงวฒุิสภา 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นางสาวณัชฐานนัท์  รปูขจร 

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 

๑  นายศิรสั  ตามสกุล 

ตรติาภรณ์มงกุฎไทย 

๑  นางบุญพา  ลิมปะพันธุ ์

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายพิชัย  หงษ์สวุรรณ 

ที่ปรึกษา  ผู้ช านาญการ  นกัวิชาการ 

และเลขานกุารประจ าคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาผู้แทนราษฎร 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายทวีกิจ  จตุรเจริญคุณ 

 ๒ นางสาวกณวรรน์  เลาชัยวิวรรธน์ 

 ๓ นางสาวทิวาลักษณ์  ผลหาญ 

 ๔ นางสาวอรุณี  กาสยานนท์ 

 ๕ นางอัญชลี  ชวนิชย์ 



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

 

 

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 

 ๑ นายชิงชัย  ก่อประภากิจ 

 ๒ นายธวัชชัย  ทองสิมา 

 ๓ นายธัชชญาณ์ณัช  เจียรธนัทกานนท์ 

 ๔ นายสราวุธ  เทพานนท์ 

 ๕ นายสันติภาพ  เชื้อบุญมี 

 ๖ นางพัชนี  ผ่องจิตร 

ตรติาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายณัฐพงศ์  พันธเกียรติไพศาล 

 ๒ นายประจักษ์  ก้องกีรติ 

 ๓ นายพรชัย  ด้วงเงิน 

 ๔ นายวิชัย  มงคลชัยชวาล 

 ๕ นายสมเกียรติ  เฮงวัชรไพบูลย์ 

 ๖ นายสมภพ  ศักดิ์พันธ์พนม 

 ๗ นายเอกกฤษ  อุณหกานต์ 

 ๘ นางสาวบ าเพ็ญ  ไมตรีโสภณ 

 ๙ นางสาวปิยวรรณ  ศิริเดชขจร 

 ๑๐ ร้อยโทหญิง สุณิสา  ทิวากรด ารง 

 ๑๑ นางสาวอรุณี  ปริศนานันทกุล 

ตรติาภรณ์มงกุฎไทย 

 ๑ ว่าที่ร้อยเอก กษิดิ์เดช  ศรีสนิทวงศ์ 

 ๒ นายชัยยศ  วรรตนิกุล 

 ๓ นายณรงค์  รุ่งธนวงศ์ 

 ๔ นายบ าเพ็ญ  รอดรัศมี 

 ๕ นายรชตะ  ด่านกุล 

 ๖ นายวีระ  ศิริรัตน์ตระกูล 

 ๗ นายสมชาย  ภิญโญ 

 ๘ นายสุพรรณ  อัครพันธุ์ 

 ๙ นางสาวฐิติชญา  วีระชาลี 

 ๑๐ นางสาวเพ็ญศรี  พัทธ์วิวัฒนศิริ 

 ๑๑ นางสมศรี  แซ่แต้ 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายจ าลอง  ช่วยรอด 

 ๒ นายธกฤษณ์  จรัสธนกิจ 

 ๓ นายพงษ์เกียรติ  ลีลายุทธการ 

 ๔ นายยศวัจน์  นิติวัจนานนท์ 

 ๕ นายสมศักดิ์  วงศ์วิเศษสุข 

 ๖ นายสุรศักดิ์  มุกประดับ 

 ๗ นายอภิสิทธิ์  อินทสิทธิ์ 

 ๘ นางสาวจันทร์เพ็ญ  ใจกล้า 

 ๙ นางเพชรา  ศิริตระกูลชัย 

 ๑๐ นางมาลี  ทิตตภักดี 



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

 

 

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

 ๑ นายเกรียงไกร  นาควะรี 

 ๒ นายจักร  จามิกรณ์ 

 ๓ นายฉัตรณรงค์ชัย  ศิริกุล 

 ๔ นายบุรินทร์  สุขพิศาล 

 ๕ นายพลภวัฒน์  ช านาญวาด 

 ๖ นายพีรกันต์  แก้ววงศ์วัฒนา 

 ๗ นายพีรัช  เลิศกิจรุ่งเรือง 

 ๘ นายไพรัช  เชาว์ดี 

 ๙ นายไพรัตน์  หงส์ศุภางค์พันธ์ 

 ๑๐ นายภาณุพงศ์  ศิริกุล 

 ๑๑ นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม 

 ๑๒ นายวรพล  ทังสมบัติ 

 ๑๓ นายวุฒิรักษ์  เดชะพงษ์พันธุ์ 

 ๑๔ นายสมพงศ์  คูทรัพย์ทวี 

 ๑๕ นายสุนทร  องสุพันธ์กุล 

 ๑๖ นายสุวิทย์  เลิศธนากุลวัฒน์ 

 ๑๗ นางบุญสิตา  ศุภรัตน์วนิชย์ 

 ๑๘ ดาบต ารวจหญิง วรพรรณ  เครือหงษ์ 

 ๑๙ นางสาววรีรัตน์  ศรีสถิตย์วัฒนา 

 ๒๐ นางเสาวลักษณ์  กิตติประภัสร์ 

 ๒๑ นางอารีรัตน์  เลาหพล 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายกรณ์พงศ์  วังทองสุขสิริ 

 ๒ นายกิตติ  ประทีปนาฏศิริ 

 ๓ นายไกรรพ  เหลืองอุทัย 

 ๔ นายคงกริษ  เล็กศรีนาค 

 ๕ นายจ านงค์  ไชยมงคล 

 ๖ นายเจริญพงษ์  ศรประสิทธิ์ 

 ๗ นายเฉลิมชัย  เขียวประดิษฐ์ 

 ๘ นายชัยณรงค์  ผลสว่าง 

 ๙ นายชัยภัฏ  จันทร์วิไล 

 ๑๐ นายญาณธน  สันติธนธาดา 

 ๑๑ นายฐิติวัชร์  ดีประเสริฐวงศ์ 

 ๑๒ พันจ่าเอก ณฐกร  แก้วดี 

 ๑๓ นายณรงค์  หงษ์บิน 

 ๑๔ นายทรงพล  ผัดวงศ์ 

 ๑๕ นายธนเดช  เศวต์คชสาร 

 ๑๖ นายธนู  อินทรธนู 

 ๑๗ นายนิรันดร์  วณิชวรพงศ์ 

 ๑๘ นายบดินทร์  วัชโรบล 

 ๑๙ นายบุญมา  อิ่มวิเศษ 

 ๒๐ นายประจักษ์  กาญจนพิมลกุล 

 ๒๑ นายประภาส  ยงคะวิสัย 

 ๒๒ นายพงศ์พัฒน์  จิตตานุรักษ์ 



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

 

 

 ๒๓ นายพรรษศรณ์  สาครเสถียร 

 ๒๔ นายพลกฤต  เนาว์ประโคน 

 ๒๕ นายมีโชค  ศรีรักษ์ 

 ๒๖ นายเมธากรณ์  จรัสอาชา 

 ๒๗ นายยุทธนา  เลี่ยวสมบูรณ์ 

 ๒๘ นายรัฐไกร  เอกเพชร 

 ๒๙ นายเริงชัย  สุวรรณ์ 

 ๓๐ นายเลิศศักดิ์  เลิศอริยานันท์ 

 ๓๑ นายวัลลภ  รุจิรากร 

 ๓๒ นายวิเศษ  แสงกาญจนวนิช 

 ๓๓ นายวีรอ  นิยิ 

 ๓๔ นายศรัณย์  ลิมป์หิรัญรักษ์ 

 ๓๕ นายสธน  เหล่ารุ่งโรจน์ 

 ๓๖ นายสรพันธ์  คุณากรวงศ์ 

 ๓๗ นายสุธี  พงษ์เพียรชอบ 

 ๓๘ นายอรัญ  พันธุมจินดา 

 ๓๙ นายอัษฎาวัชญ์  ลิ้มสมบัติอนันต์ 

 ๔๐ นายอานุภาพ  จิรัฐติกาล 

 ๔๑ นางสาวกรนันท์  สุคนธ์ฤทธิกร 

 ๔๒ นางสาวชญาภา  สินธุไพร 

 ๔๓ นางณริยา  บุญเสรฐ 

 ๔๔ นางสาวทิฐิพันธ์  เพ็ชรตระกูล 

 ๔๕ นางสาวนิภาพรรณ  ตุลาบดี 

 ๔๖ นางสาวปองทิพย์  ฤทธิ์อิ่ม 

 ๔๗ นางสาวพิมพิดา  วิวรรธนดิฐกุล 

 ๔๘ นางสาวริกาณ์  ปุญทริกา 

 ๔๙ นางสาววรสุดา  สุขารมณ์ 

 ๕๐ นางศิริรัตน์  จารุวัสตร์ 

 ๕๑ นางสิริลดา  สายเพชร 

 ๕๒ นางสาวสุดคนึง  มลิทอง 

 ๕๓ นางอนงค์นุช  พุกกะณะวนิชย์ 

 ๕๔ นางสาวอรัญญา  สกุลโกศล 

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 

 ๑ นายกมล  คติก าจร 

 ๒ นายกรวีร์  สาราค า 

 ๓ นายกรัณย์  สุทธารมณ์ 

 ๔ นายกฤดิ์ทรัพย์  พิมพาธนภัทร 

 ๕ นายกฤษฎา  ปานบ ารุง 

 ๖ นายกฤษฎา  เอกก าลังกุล 

 ๗ ว่าที่ร้อยตรี กฤษดา  กฤตเมธานนท์ 

 ๘ นายกฤษรชฏะชญตว์  กฤตพิพัฒนโภคิน 

 ๙ นายกวิน  ปุญโญกุล 

 ๑๐ นายกวินวุฒิ  เล็กศรีสกุล 

 ๑๑ นายกษิดิศ  เหล่าบุญมี 

 ๑๒ นายกันต์  เย็นสบาย 

 ๑๓ นายกันตพงศ์  ธนโชติวรพงศ์ 

 ๑๔ นายกันตพร  หาญพาณิชย์ 

 ๑๕ นายกันตพัฒน์  กิติพงษ์สิริภัค 

 ๑๖ นายกานต์ติสรณ์  โกมลไพศาล 



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

 

 

 ๑๗ นายก าโชค  อารีรักษ์ 

 ๑๘ นายกิตติ  แก้วประการ 

 ๑๙ นายกิตตินันท์  พจน์ประสาท 

 ๒๐ ร้อยต ารวจตรี กิตติภณ  ประเสริฐโสภา 

 ๒๑ นายกิตติวัฒน์  พงศ์ปฏิมาพรรณ 

 ๒๒ นายกิตติวัฒน์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

 ๒๓ นายกิติศักดิ์  จ าปาทิพย์พงศ์ 

 ๒๔ นายเกรียงไกร  ช่วยด ารงสกุล 

 ๒๕ นายเกษม  ปิ่นทอง 

 ๒๖ นายเกียรติภูมิ  ธราพรสกุลวงศ์ 

 ๒๗ นายไกรฤกษ์  คชชะ 

 ๒๘ นายขจรศักดิ์  ประดิษฐาน 

 ๒๙ นายเขมธนวัฒน์  ชูชาติวงศ์สกุล 

 ๓๐ นายเขมภพ  คชเสนี 

 ๓๑ นายคงกฤช  รามศักดิ์ 

 ๓๒ นายคอลดูน  ปาลาเร่ 

 ๓๓ นายค ารณ  ยิ่งเจนจบ 

 ๓๔ ร้อยต ารวจเอก จอมเดช  ตรีเมฆ 

 ๓๕ นายจักรกฤช  วัชระศักดิ์ศิลป์ 

 ๓๖ นายจักรพันธ์  รัตนอาภรณ์ 

 ๓๗ นายจักรวาล  อุ่นสินมั่น 

 ๓๘ นายจาตุรนต์  นกขมิ้น 

 ๓๙ นายจารุวัตร  เศรษฐ์ธนานุรักษ์ 

 ๔๐ นายจิตรเทพ  เนื่องจ านงค์ 

 ๔๑ นายจิตรภณ  ทิพย์โภคาสกุล 

 ๔๒ นายจิรศักดิ์  นาตะธนภัทร 

 ๔๓ นายจิระนันท์  วงค์จันทร์ 

 ๔๔ นายจุมพล  สมทรัพย์ 

 ๔๕ นายเจริญชัย  มงคลเจริญโชติ 

 ๔๖ นายเจษฎา  วิริยะสุนทรพันธ์ 

 ๔๗ นายใจพิชญ์  สุขุมาลจันทร์ 

 ๔๘ นายฉัตรชัย  ลี้วรพันธ์ชัย 

 ๔๙ นายฉัตรบูรพา  อรุณพัฒน์เมธี 

 ๕๐ นายชนะ  แอกทอง 

 ๕๑ นายชโยดม  สระภูริพงศ์ 

 ๕๒ นายชลกฤต  สาตราคม 

 ๕๓ นายชลธิต  อินแก้ว 

 ๕๔ นายชัชวาลย์  สหัสสพาศน์ 

 ๕๕ นายชัยทัต  แซ่ตั้ง 

 ๕๖ นายชัยยศ  จิรบวรกุล 

 ๕๗ นายชาตรี  ทิพยเจือจุน 

 ๕๘ นายชาติชาย  แกด า 

 ๕๙ นายชิตสกนธ์  รังษีเสริมสุข 

 ๖๐ นายชินโชติ  นพอมรบดี 

 ๖๑ นายชิษณุชา  นวลปาน 

 ๖๒ นายชิษณุพงศ์  ปานอ าพันธ์ 

 ๖๓ นายชูพงศ์  โชคศิริ 

 ๖๔ นายไชยพงศ์  อัครกิตติ์จินดา 

 ๖๕ นายณธัช  อัศดามงคล 

 ๖๖ นายณพัทธ์  นรังศิยา 



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

 

 

 ๖๗ นายณัฏฐชัย  ณครแก้ว 

 ๖๘ นายณัฐชา  ลิขิตกิจวรกุล 

 ๖๙ นายณัฐพล  อานนท์ 

 ๗๐ นายณัฐวัฒน์  พอใช้ได้ 

 ๗๑ นายณัฐวุฒิ  ภามี 

 ๗๒ นายเดชนัฐวิทย์  เตริยาภิรมย์ 

 ๗๓ นายตรีรัตน์  ศิริจันทโรภาส 

 ๗๔ นายติน  บุนตระกูล 

 ๗๕ นายไตรฤกษ์  มือสันทัด 

 ๗๖ นายถิรวัฒน์  เจริญสุข 

 ๗๗ นายทนายเสือธนพล  สุขปาน 

 ๗๘ นายทรงสมัย  ศรีโสภา 

 ๗๙ นายทรรศชล  ทรัพย์สุนทรกุล 

 ๘๐ นายทวีชัย  บูรพาพร 

 ๘๑ นายทวีศักดิ์  ปิ 

 ๘๒ นายทองพันชั่ง  ชัยนิคม 

 ๘๓ นายทิพย์ธนวัฒน์  พงษ์วัฒนา 

 ๘๔ นายเทพฤทธิ์  สีน้ าเงิน 

 ๘๕ นายแทนรัฐ  คุณเงิน 

 ๘๖ นายธกร  เลาหพงศ์ชนะ 

 ๘๗ นายธนกร  เหลืองขจรวิทย์ 

 ๘๘ นายธนบดี  มณีสว่างวงศ์ 

 ๘๙ นายธนพล  โตโพธิ์ไทย 

 ๙๐ นายธนพล  บุญมาลี 

 ๙๑ นายธนพล  พันธ์ศรี 

 ๙๒ นายธนพันธ์  วงศ์ชินศรี 

 ๙๓ นายธนัท  ประทุมแก้ว 

 ๙๔ นายธนัท  รัตนสุภาพรศักดิ์ 

 ๙๕ นายธนาวุฒิ  ไตรโสภณ 

 ๙๖ นายธรรม์ธีร์  สุกโชติรัตน์ 

 ๙๗ นายธรรมรัตน์  แสงจันทร์ 

 ๙๘ นายธวัชชัย  กอเซ็มมูซอ 

 ๙๙ นายธวัชชัย  กุลาตี 

 ๑๐๐ นายธวัชชัย  ดนตรี 

 ๑๐๑ นายธาดา  โอฬาริก 

 ๑๐๒ นายธิวัชร์  ด าแก้ว 

 ๑๐๓ นายธีรชัย  จุติมงคลกุล 

 ๑๐๔ นายธีรวัฒน์  กตัญญูกุล 

 ๑๐๕ นายธีระชาติ  ก่อตระกูล 

 ๑๐๖ นายเธียรสิน  อัครณีวงศ์ 

 ๑๐๗ นายนคร  ฉิมสกุล 

 ๑๐๘ ดาบต ารวจ นพดล  เทียบค า 

 ๑๐๙ นายนรากร  ดวงสุภา 

 ๑๑๐ นายนราวุธ  สมวงษ์ 

 ๑๑๑ นายนัฐพล  สิริพลโพธิ 

 ๑๑๒ นายนิธิ  ละเอียดดี 

 ๑๑๓ นายนิธิทนันท์  ก้าวศรีสุริยะธาดา 

 ๑๑๔ นายนิธิวัชร์  อิทธิวัฒนพงศ์ 

 ๑๑๕ นายนิพล  พิชัยนาวี 

 ๑๑๖ นายนิพัทธ์พนธ์  สุวรรณชนะ 



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

 

 

 ๑๑๗ นายนิสิต  ไขแสง 

 ๑๑๘ นายนิสิต  สิทธิอาษา 

 ๑๑๙ นายบวรเดช  หล้าแหล่ง 

 ๑๒๐ นายบัณฑิต  พร้อมสิ้น 

 ๑๒๑ นายบัลลังก์  อุสาหะ 

 ๑๒๒ นายบุญชนะ  เจริญผล 

 ๑๒๓ นายบุญเชิด  นิมมิต 

 ๑๒๔ นายปกรณ์  ลี้สกุล 

 ๑๒๕ นายปฐมพล  สาวทรัพย์ 

 ๑๒๖ นายปรมัตถ์  ชุติมันต์ 

 ๑๒๗ นายประกรณ์เกียรติ  ญาณหาร 

 ๑๒๘ นายประจักษ์  นาคประเสริฐ 

 ๑๒๙ นายประยุทธ  ศุภวราพงษ์ 

 ๑๓๐ นายประวิทย์  พวงสมบัติ 

 ๑๓๑ นายประเสริฐ  ชินศรี 

 ๑๓๒ นายประเสริฐ  แสงสุข 

 ๑๓๓ นายปริญ  พูลเจริญ 

 ๑๓๔ นายปริญญา  สนิทชน 

 ๑๓๕ นายปรีชา  วัชระนัย 

 ๑๓๖ นายปรีดี  ศรีเจริญ 

 ๑๓๗ นายปวิน  แพทยานนท์ 

 ๑๓๘ นายปิยะภณ  สุวรรณสม 

 ๑๓๙ นายพงศ์พันธ์  ยอดเมืองเจริญ 

 ๑๔๐ นายพงษ์ศักดิ์  สุภานันท์ 

 ๑๔๑ นายพจนารถ  อุทปา 

 ๑๔๒ นายพชร  อุบลรัตน์ 

 ๑๔๓ นายพรเทพ  สุขชื่น 

 ๑๔๔ นายพรภวิษย์  ศุภวรางกูร 

 ๑๔๕ นายพรรณธนู  วรรณกางซ้าย 

 ๑๔๖ นายพริษฐ์  จิตตโรภาส 

 ๑๔๗ นายพฤทธ์สรรค์  สุทธิไชยเมธี 

 ๑๔๘ นายพลกร  ศรีสังข์ 

 ๑๔๙ นายพลภัทร  นิยมานนท์ 

 ๑๕๐ นายพลวัต  อ่อนพุทธา 

 ๑๕๑ นายพศทัศน์  บาร์โธลดี สิริชุติยานุภาพ 

 ๑๕๒ นายพิชิต  ตั้งสุข 

 ๑๕๓ นายพิชิตชัย  รัชตามพร 

 ๑๕๔ นายพิทยา  โชติบรรยง 

 ๑๕๕ นายพิทักษ์  เตปันวงศ์ 

 ๑๕๖ นายพิสิษฐ์  พิทยฐากุลเจริญ 

 ๑๕๗ นายพีรพล  จินดาศิริโรจน์ 

 ๑๕๘ นายพีระชาติ  โพธิ์ทอง 

 ๑๕๙ นายพีระวัฒน์  ศรีพิทักษ์ 

 ๑๖๐ นายพุฒิพงศ์  พจน์จ าเนียร 

 ๑๖๑ นายไพฑูรย์  นงค์นวล 

 ๑๖๒ นายไพบูลย์  บุตรเลียบ 

 ๑๖๓ นายไพรัตน์  เอื้อชูยศ 

 ๑๖๔ นายไพโรจน์  เพชรตีบ 

 ๑๖๕ นายไพศาล  ยศธรกีรติ 

 ๑๖๖ นายภพพล  สาระผล 



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

 

 

 ๑๖๗ นายภัคธร  สิวาภิรมย์รัตน์ 

 ๑๖๘ นายภัทร  ภมรมนตรี 

 ๑๖๙ นายภัทรพงศ์  ศุภรานนท์ 

 ๑๗๐ นายภาคภูมิ  วิทยานนท์ 

 ๑๗๑ นายภานุวัฒน์  เรี่ยวแรง 

 ๑๗๒ นายภูธดล  สุขถาวร 

 ๑๗๓ นายภูมิวรินทร์  ชุณหะวงษ์วริศ 

 ๑๗๔ นายเภา  บุญเยี่ยม 

 ๑๗๕ นายมนต์ชัย  ศิริพัฒนนันท์ 

 ๑๗๖ นายมนตรี  บุญจรัส 

 ๑๗๗ นายมะเสาวดี  ไสสากา 

 ๑๗๘ นายมูฮัมหมัดรุสดี  เชคฮารูณ 

 ๑๗๙ นายมูฮ าหมัดกัฟดาฟี  มะทา 

 ๑๘๐ นายเมฆินทร์  เอี่ยมสอาด 

 ๑๘๑ นายเมธากุล  สุวรรณบุตร 

 ๑๘๒ นายเมธี  สุกุลธนาศร 

 ๑๘๓ นายไม้จริง  แพร่พันธุ์ 

 ๑๘๔ นายยศ  ธนารักษ์โชค 

 ๑๘๕ นายยศพนธ์  อ่อนตา 

 ๑๘๖ นายยอดยิ่ง  ชุมแสง ณ อยุธยา 

 ๑๘๗ นายยุติธรรม  นพคุณ 

 ๑๘๘ นายยุทธการ  รุ่งเจริญชัยวัฒน์ 

 ๑๘๙ นายยุทธศาสตร์  ฤทธิ์ลอย 

 ๑๙๐ นายรณพงศ์  ตั้งชัยตระกูล 

 ๑๙๑ นายรดิศ  เหล่าบุญมี 

 ๑๙๒ นายรัชกร  หาญสวัสดิ์ 

 ๑๙๓ นายรัชธนเดช  สรวยจิรวัฒน์ 

 ๑๙๔ นายรัชสกล  ซิงซอน 

 ๑๙๕ นายรัตนมงคล  เลิศทวีวิทย์ 

 ๑๙๖ นายรุ่งโรจน์  ตั้งมั่น 

 ๑๙๗ นายรุ่งโรจน์  สิทธิสวัสดิกุล 

 ๑๙๘ นายโรจนินทร์  ศิรรัฐเมธากรณ์ 

 ๑๙๙ นายเลิศบุตร  บูรณะคุณาภรณ์ 

 ๒๐๐ นายวงศกร  ลิ่มตระกูล 

 ๒๐๑ นายวชากร  ธนาโชควณิชกุล 

 ๒๐๒ นายวรกฤต  ศิรธนิตรา 

 ๒๐๓ นายวรทัศน์  อินไข่ 

 ๒๐๔ นายวรพงษ์  อติการบดี 

 ๒๐๕ นายวรพนธ์  จันทรธีระยานนท์ 

 ๒๐๖ นายวรรณ์มงคล  ศิลาประเสริฐ 

 ๒๐๗ นายวรรธนพล  ปฐมวัฒนานุรักษ์ 

 ๒๐๘ นายวรรษวร  สว่างรักษ์ 

 ๒๐๙ นายวรวิทย์  นิติบริรักษ์ 

 ๒๑๐ นายวรวุฒิ  เพ็งสุข 

 ๒๑๑ นายวราทิต  ไชยนันทน์ 

 ๒๑๒ นายวริศ  เสนาพิทักษ์ 

 ๒๑๓ นายวศิน  สิริเกียรติกุล 

 ๒๑๔ นายวสันต์  ศรีจันทร์ 

 ๒๑๕ นายวัชชีระ  ขนานแข็ง 

 ๒๑๖ นายวัชรพงษ์  รัตนปิลัมธน์ 



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

 

 

 ๒๑๗ นายวัชระพล  ขาวข า 

 ๒๑๘ นายวันจักร  น้อยจันทร์ 

 ๒๑๙ นายวันรัฐ  สิทธิโอภาสนันท์ 

 ๒๒๐ นายวิกรม  เตชะธีราวัฒน์ 

 ๒๒๑ นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา 

 ๒๒๒ นายวิชเญศ  โฮ 

 ๒๒๓ นายวิชิต  สุรพนานนท์ชัย 

 ๒๒๔ นายวิชิต  หอมเนียม 

 ๒๒๕ นายวิทยา  จักรเพ็ชร 

 ๒๒๖ นายวิทยา  ติรณะประกิจ 

 ๒๒๗ นายวิทวัส  ดุลพินิจพัฒนา 

 ๒๒๘ นายวิบูลย์  สุตันติวรคุณ 

 ๒๒๙ นายวิภพ  วิริยะโรจน์ 

 ๒๓๐ นายวิภาค  ศรีจันทร์ 

 ๒๓๑ จ่าอากาศตรี วิริยะ  วรรณทอง 

 ๒๓๒ นายวีรชัย  กู้ประเสริฐ 

 ๒๓๓ นายวีระชัย  เตชะโสภณมณี 

 ๒๓๔ นายวีระชัย  เอี่ยมฤทธิไกร 

 ๒๓๕ นายวีระยุทธ  กาญจน์ชูฉัตร 

 ๒๓๖ นายวีรินท์  ลีลาเลอเกียรติ 

 ๒๓๗ นายวุฒิ  จารุวัชรวรรณ 

 ๒๓๘ นายศยุน  ชัยปัญญา 

 ๒๓๙ นายศรัณย์  รัตนจรัสกุล 

 ๒๔๐ นายศรีวิชัย  ภูสีเขียว 

 ๒๔๑ นายศรีสง่า  หนองกุ่ม 

 ๒๔๒ นายศรุติพงศ์  ตรงสุจริตสิน 

 ๒๔๓ นายศศวัชร์  คมนียวนิช 

 ๒๔๔ นายศศิพงษ์  ประมวล 

 ๒๔๕ นายศักดา  วรกุลชัย 

 ๒๔๖ นายศักดิ์ดา  ปรารมภ์ 

 ๒๔๗ นายศานิต  ขันใจ 

 ๒๔๘ นายศิริชัย  วิชชุวัชรากร 

 ๒๔๙ นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร 

 ๒๕๐ นายศิลปวิชญ์  น้อยสมมิตร 

 ๒๕๑ นายศิวรุตม์  น้อยจินดา 

 ๒๕๒ นายศิษ  พฤกษะวัน 

 ๒๕๓ นายศุภกร  จงนภาศิริกูร 

 ๒๕๔ นายศุภกร  พจมานศิริกุล 

 ๒๕๕ นายศุภณัฐค์  น้อยโสภณ 

 ๒๕๖ นายศุภฤกษ์  ศูรางกูร 

 ๒๕๗ นายศุภเสฏฐ์  คณากูล 

 ๒๕๘ นายศุรุท  เกษมณีภูรเดช 

 ๒๕๙ นายเศรษฐโชค  วรรณประเวศ 

 ๒๖๐ นายษรกฤต  ผลลูกอินทร์ 

 ๒๖๑ นายสกล  เหนียนเฉลย 

 ๒๖๒ นายสถาพร  คงศิริไพศาล 

 ๒๖๓ นายสนธยา  หลาวหล้าง 

 ๒๖๔ นายสนธิวุฒิ  ปทุมวิทย์ 

 ๒๖๕ นายสนั่น  พรหมสุข 

 ๒๖๖ นายสมชัย  ทีรฆาภิบาล 



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

 

 

 ๒๖๗ นายสมชาย  อัศวินเรืองชัย 

 ๒๖๘ นายสมนึก  จารุรัชต์ 

 ๒๖๙ นายสมพงษ์  เมธาสถิตย์สุข 

 ๒๗๐ นายสมพร  แก้วรัศมีโชติ 

 ๒๗๑ นายสมศักดิ์  เมดาน 

 ๒๗๒ นายสยามรัศมิ์  สินภัทรบดี 

 ๒๗๓ นายสหทัศน์  สถาพรวรศักดิ์ 

 ๒๗๔ นายสหัสชัย  อนันตเมฆ 

 ๒๗๕ นายสังวาลย์  นินทร 

 ๒๗๖ นายสามารถ  ราชจ านงค์ 

 ๒๗๗ นายสิทธา  สุวิรัชวิทยกิจ 

 ๒๗๘ นายสิทธิชัย  หอมศิริวรรณ 

 ๒๗๙ นายสิทธิพงศ์  วงศ์เลิศศักดิ์ 

 ๒๘๐ นายสิริพงศ์  ธิติธนพงศ์ 

 ๒๘๑ นายสุธน  จิตร์มั่น 

 ๒๘๒ นายสุธรรม  พรสันเทียะ 

 ๒๘๓ นายสุธี  อนันต์สุขสมศรี 

 ๒๘๔ นายสุธีร์  สวัสดี 

 ๒๘๕ นายสุนันท์  บริเพ็ง 

 ๒๘๖ นายสุบิน  อรุณมาศ 

 ๒๘๗ นายสุเมธ  จิราวัฒนานนท์ 

 ๒๘๘ นายสุรเชษฐ์  ลักษมีพงศ์ 

 ๒๘๙ นายสุรวุต  อิทธิโรจนกุล 

 ๒๙๐ นายสุรศักดิ์  ทวีศิลป์ 

 ๒๙๑ นายสุรศักดิ์  เลิศรุจิกุล 

 ๒๙๒ นายสุลัยมาน  มะหะแซ 

 ๒๙๓ นายสุวรรณ  น้ าใจดี 

 ๒๙๔ นายเสกสรร  วิวัฒน์สกุลรัตน์ 

 ๒๙๕ นายหมวดโท สันติ  ระฆังทอง 

 ๒๙๖ นายอดุลย์  แสงจันทร์ 

 ๒๙๗ นายอนันต์  ครองศิลป์ 

 ๒๙๘ นายอภิชิต  สังขวรรณ 

 ๒๙๙ นายอภิยุทธ  ณ กาฬสินธุ์ 

 ๓๐๐ นายอภิวัฒน์  กองมณี 

 ๓๐๑ นายอภิวัฒน์  ก าบัง 

 ๓๐๒ นายอรรถพล  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 

 ๓๐๓ นายอรรถวิท  รักจ ารูญ 

 ๓๐๔ นายอวยชัย  วะทา 

 ๓๐๕ นายอัคร  ทองใจสด 

 ๓๐๖ ว่าที่ร้อยตรี อัครธีร์  ธารีฉัตรไพศาล 

 ๓๐๗ นายอัครพัชร์  กีรติเลิศพุฒิกร 

 ๓๐๘ นายอัฏษกร  โพธิครูประเสริฐ 

 ๓๐๙ นายอาชวิทธิ์  เจิงกลิ่นจันทน์ 

 ๓๑๐ นายอาณัติ  วัชรางกุร ณ เชียงใหม่ 

 ๓๑๑ นายอาทิตย์  ชุณหชัชราชัย 

 ๓๑๒ นายอานนท์ณัฏฐ์  เครือไชย 

 ๓๑๓ นายอานันนนท์  ปิติเศรษฐพันธุ์ 

 ๓๑๔ นายอาลี  ระหะหมัดประเสริฐ 

 ๓๑๕ นายอ านาจ  หาญประสิทธิ์ค า 

 ๓๑๖ นายอิสระพงศ์  แสงเกื้อหนุน 



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

 

 

 ๓๑๗ นายอุดมการณ์  วรกิจ 

 ๓๑๘ นายอุดมศักดิ์  อภิชาติธนพัฒน์ 

 ๓๑๙ นายอุดร  โพธิ์พ่วง 

 ๓๒๐ นายเอกฉัตร  ลีลาปัญญาเลิศ 

 ๓๒๑ นายเอกพันธุ์  ปิณฑวณิช 

 ๓๒๒ นายเอกรัฐ  สมันตรัฐ 

 ๓๒๓ นายเอกลักษณ์  กันซัน 

 ๓๒๔ นายเอกสิทธิ์  วงศ์เทพวาณิชย์ 

 ๓๒๕ นางสาวกกกรณ์  ตระการสืบกุล 

 ๓๒๖ นางสาวกชวรรณ  เฉิดรัศมี 

 ๓๒๗ นางสาวกมลพัฒน์  ปุงบางกะดี่ 

 ๓๒๘ นางกรรณิการ์  เหลืองวิจิตร 

 ๓๒๙ นางกฤษณา  ประกอบการดี 

 ๓๓๐ นางสาวกัณฐมณี  จรัลรัตน์ 

 ๓๓๑ นางกาญจนา  สุขีโมกข์ 

 ๓๓๒ นางสาวกุลธิดา  เหมาเพชร 

 ๓๓๓ นางสาวกุสุมา  เดชคุ้ม 

 ๓๓๔ นางสาวคีตนาฏ  วรรณบวร 

 ๓๓๕ นางสาวจริยา  พิชัยรัตน์ 

 ๓๓๖ นางจลาจันทร์  เปาอินทร์ 

 ๓๓๗ นางจารุณี  ถนอมนวล 

 ๓๓๘ นางจิตนภา  สมพงษ์ 

 ๓๓๙ นางจุรีภรณ์  เมฆินไกรลาศ 

 ๓๔๐ นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญศรี 

 ๓๔๑ นางสาวเจตต์ชัญญา  บุญเฉลียว 

 ๓๔๒ นางสาวเจนจิรา  ปรีดาภรณ์ 

 ๓๔๓ นางชญาธนิษฐ์  เตชะธีราวัฒน์ 

 ๓๔๔ นางสาวชนนิกานต์  กุลกลม 

 ๓๔๕ นางสาวชนัญชิดา  คันธารส 

 ๓๔๖ นางชรินรัตน์  จิราวัฒนานนท์ 

 ๓๔๗ นางสาวชลิตา  ข าหาญ 

 ๓๔๘ นางสาวชัญญรัตน์  บ่อค า 

 ๓๔๙ นางสาวชัญทร  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 

 ๓๕๐ นางสาวณภัทร  ประเสริฐสุวรรณ 

 ๓๕๑ นางสาวณรุศรินทร์  เลิศการค้าสุข 

 ๓๕๒ นางสาวณัชชา  แสงเรืองกิจ 

 ๓๕๓ นางสาวณัฐกานต์  สงวนชาติศรไกร 

 ๓๕๔ นางสาวณัฐอาภา  โทเมือง 

 ๓๕๕ นางสาวณิชกมล  บัวงาม 

 ๓๕๖ นางสาวณิชกานต์  ซ าศิริพงษ์ 

 ๓๕๗ นางสาวณิชกานต์  เนตรวงศ์ 

 ๓๕๘ นางสาวณิชชา  บุญลือ 

 ๓๕๙ นางดุษฎา  นันตา 

 ๓๖๐ นางสาวตรีชฎา  ศรีธาดา 

 ๓๖๑ นางสาวถนอมขวัญ  อยู่สุข 

 ๓๖๒ นางสาวทองเพียร  แสนสร้อย 

 ๓๖๓ นางทัสวรรณ์  กฤษณวงษ์หงษ์ 

 ๓๖๔ นางสาวทิตย์ธิดา  ธรรมพัชรนันท์ 

 ๓๖๕ นางทิพย์วรรณ  ซ าซูดิน 

 ๓๖๖ นางสาวทิพย์สุดา  กิจจาพิพัฒน์ 



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

 

 

 ๓๖๗ นางสาวธมินทรา  เบญจาทิกุล 

 ๓๖๘ นางสาวธวัลยา  ทิมสุวรรณ 

 ๓๖๙ นางสาวธัญชนก  ปู่หลังกล่ า 

 ๓๗๐ นางสาวธิดารัตน์  มั่นสินธร 

 ๓๗๑ นางสาวธิดารัตน์  ยิ่งเจริญ 

 ๓๗๒ นางสาวธิยา  ทิมสุวรรณ 

 ๓๗๓ นางธิวัลรัตน์  อังกินันทน์ 

 ๓๗๔ นางสาวนงลักษณ์  พยุงวงษ์ 

 ๓๗๕ นางนภา  จามิกรณ์ 

 ๓๗๖ นางสาวนรภัทรกร  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 

 ๓๗๗ นางสาวนฤนันมนต์  ห่วงทรัพย์ 

 ๓๗๘ นางสาวนวลักษณ์  ตันธนาภินันท์ 

 ๓๗๙ นางสาวนันทิชา  จินดาวนิช 

 ๓๘๐ นางสาวนาฎอนงค์  นามบุดดี 

 ๓๘๑ นางสาวนิศามาศ  เลาหรัตนาหิรัญ 

 ๓๘๒ นางสาวนุชจพร  ภาคจรุง 

 ๓๘๓ นางบุณยานุช  กิตติประภัสร์ 

 ๓๘๔ นางสาวปณัชช์ฐิตา  บูรณกิจ 

 ๓๘๕ นางสาวปนัดดา  ดารดาษ 

 ๓๘๖ นางสาวประภัสสร  สายเพ็ชร 

 ๓๘๗ นางสาวประภาพร  ทองปากน้ า 

 ๓๘๘ นางสาวปรัชญาวรรณ  ไชยสืบ 

 ๓๘๙ นางสาวปราชญ์วลี  อิทธิสวัสดิ์ 

 ๓๙๐ นางสาวปวิตรา  จิตตกิจ 

 ๓๙๑ นางสาวปวิศรัฐฐ์  ติยะไพรัช 

 ๓๙๒ นางสาวปวีณนุช  พันธุมาศ 

 ๓๙๓ นางสาวปิยะวรรณ  จระกา 

 ๓๙๔ นางสาวพงศ์สุดา  กาศยปนันท์ 

 ๓๙๕ นางพรรณทิพา  ศรีรุ่งสุขจินดา 

 ๓๙๖ นางสาวพรรณรส  หลาบมาลา 

 ๓๙๗ นางสาวพลอยนภัส  โจววณิชย์ 

 ๓๙๘ นางสาวพสธร  อรัญญพงษ์ไพศาล 

 ๓๙๙ นางพัชรินทร์  สาสิม 

 ๔๐๐ นางสาวพัทยา  พลอยไพลิน 

 ๔๐๑ นางสาวพิชญา  อาภรณ์รัตน์ 

 ๔๐๒ นางสาวพิมพ์ชญา  วุฒิฉัตร์ธนนท์ 

 ๔๐๓ นางพิมพ์อนงค์  สินภัทรบดี 

 ๔๐๔ นางสาวพิราภรณ์  บุญเรือง 

 ๔๐๕ นางสาวพิไลลักษณ์  ท าสวน 

 ๔๐๖ นางสาวพีร์ปภาอร  เสถียรไทย 

 ๔๐๗ นางสาวพีรภาว์  เทียมไพศาล 

 ๔๐๘ นางสาวเพ็ญจันทร์  ธนบุณยวัฒน์ 

 ๔๐๙ นางสาวภคมน  หนุนอนันต์ 

 ๔๑๐ นางสาวภริณ  ธนบุญญากิตติ์ 

 ๔๑๑ นางสาวภัทร์ฐิตา  ทุมเกิด 

 ๔๑๒ นางสาวภัทรานันท์  ทองประพาฬ 

 ๔๑๓ นางสาวภัทราภรณ์  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา 

 ๔๑๔ นางภาณี  นิ่มเฉลิม 

 ๔๑๕ นางสาวมณีวรรณ  เกตุบุญลือ 

 ๔๑๖ นางมนทยา  มาลัยศรี 



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

 

 

 ๔๑๗ นางมยุรา  ชุมภูนท์ 

 ๔๑๘ นางสาวมลวิภา  เตชาวัฒนากูล 

 ๔๑๙ นางสาวมัณธนา  จันทร์คล้อย 

 ๔๒๐ นางสาวมัลลิกา  แสนภักดี 

 ๔๒๑ นางสาวยศพร  นาคสุข 

 ๔๒๒ นางสาวยุพาพักตร์  วัชราภัย 

 ๔๒๓ นางรจนา  เพ่ิมพูล 

 ๔๒๔ นางสาวรภากุล  โรจนเกตุสกุล 

 ๔๒๕ นางสาวรวมพร  เฟื่องฟูลอย 

 ๔๒๖ นางสาวรอมือละห์  แซเยะ 

 ๔๒๗ นางสาวรัตติกา  กัลป์ตินันท์ 

 ๔๒๘ นางรัตนากร  นุชตะยะ 

 ๔๒๙ นางสาวรินทิรา  วัฒนวงษ์ภิญโญ 

 ๔๓๐ นางสาวลัดดาวัลย์  ชูขันธ์ 

 ๔๓๑ นางสาววงศ์อะเคื้อ  บุญศล 

 ๔๓๒ นางวนิดา  ฉัตรตระกูลพงษ์ 

 ๔๓๓ นางวรลักษณ์  ศรีสอาด 

 ๔๓๔ นางสาววรัญญภรณ์  บุญศิริค าชัย 

 ๔๓๕ นางสาววราภรณ์  บุญศล 

 ๔๓๖ นางสาววัชราวลี  แก้วเนียม 

 ๔๓๗ นางสาววัลย์ลดา  ไชยเดช 

 ๔๓๘ นางวาทินี  ใจสม 

 ๔๓๙ นางสาววาสุชา  จตุรพรชาติชาย 

 ๔๔๐ นางสาววิจิตรา  แซ่คู 

 ๔๔๑ นางสาววินิตา  จามิกรณ์ 

 ๔๔๒ นางสาววิภาวรรณ  ยาหิรัญ 

 ๔๔๓ นางวุณิษา  โพธิจินดา 

 ๔๔๔ นางสาวศยา  ยอดดนตรี 

 ๔๔๕ นางสาวศรัญญา  โต๋วสัจจา 

 ๔๔๖ นางสาวศรีโสภา  โกฎค าลือ 

 ๔๔๗ นางสาวศิริญญา  ดุสิตนานนท์ 

 ๔๔๘ นางสาวศิริลักษณ์  ปลอดเปลี่ยว 

 ๔๔๙ นางสาวสราริน  จงสงวน 

 ๔๕๐ นางสาวสริยา  อัศวเลิศพานิช 

 ๔๕๑ นางสวรรยา  กายราช 

 ๔๕๒ นางสาวสัตบุษย์  บุญเรือง 

 ๔๕๓ นางสาวสิริณรสา  อัครชิรเศรษฐ์ 

 ๔๕๔ นางสิรินพร  ก้อนทอง 

 ๔๕๕ นางสุกัญญา  ข านอง 

 ๔๕๖ นางสาวสุกัญญา  รอดกระโทก 

 ๔๕๗ นางสาวสุชญา  จรัสพิทยากุล 

 ๔๕๘ นางสาวสุชาดา  ไชยศรี 

 ๔๕๙ นางสาวสุชาดา  แทนทรัพย์ 

 ๔๖๐ นางสาวสุชาดา  เวสารัชตระกูล 

 ๔๖๑ นางสุดนภา  เจริญเวชชการ 

 ๔๖๒ นางสาวสุดารัตน์  เกษรา 

 ๔๖๓ นางสาวสุนันทา  มงคลชัยชวาล 

 ๔๖๔ นางสาวสุมณฑา  สุภาวิลม 

 ๔๖๕ นางสาวสุรีนา  มะทา 

 ๔๖๖ นางสาวสุรีวัลย์  พุ่มแตงอ่อน 



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

 

 

 ๔๖๗ นางสุวพณิชย์  แสดงสกุลสุนทร 

 ๔๖๘ นางสาวหนึ่งฤทัย  เสือทับ 

 ๔๖๙ นางสาวอธิฏฐาน  จันทร์สว่าง 

 ๔๗๐ นางสาวอนุสรา  มู่ฮัมหมัด 

 ๔๗๑ นางสาวอภิญญา  กลิ่นประทุม 

 ๔๗๒ นางสาวอมาวรินทร์  อินทรีย์สุข 

 ๔๗๓ นางอรทัย  ลับไพรี 

 ๔๗๔ นางอรวรรยา  หุ่นทอง 

 ๔๗๕ นางสาวอรอุมา  เต็มรัตน์ 

 ๔๗๖ นางสาวอัจฉรา  สาตร์นอก 

 ๔๗๗ นางสาวอาทิตยา  พงษ์สมบัติ 

 ๔๗๘ นางสาวอารยา  ใจลึก 

 ๔๗๙ นางอารี  มุทุกันต์ 

 ๔๘๐ นางสาวอุบลกาญจน์  อมรสิน 

 ๔๘๑ นางอุษา  สมบูรณ์ 

 ๔๘๒ นางสาวไอรฎา  แสงค า 

ที่ปรึกษา  ผู้ช านาญการ  นกัวิชาการ   

และเลขานกุารประจ าคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวฒุิสภา 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายสัญญา  จันทรัตน ์

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 

 ๑ นายเกียรติพงษ์  รัชตเกรียงไกร 

 ๒ นายจิระเดช  ธาราศักดิ์ 

 ๓ เรือเอก ชิดชนกสิทธิ์  วัฒนศิริธร 

 ๔ นาวาอากาศตรี ประจักษ์  สัจจโสภณ 

 ๕ นายวิชัย  ปิยวรรณวงศ์ 

 ๖ นายสุรชัย  ปิตุเตชะ 

 ๗ นายสุรชาติ  หนุนภักดี 

 ๘ นายอภิชาติ  สุดแสวง 

 ๙ นายเอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์ 

 ๑๐ นางจิราภรณ์  เล้าเจริญ 

 ๑๑ นางจุฑาพร  เริงรณอาษา 

ตรติาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายกวิน  ทรัพย์สุนทร 

 ๒ นายฆนัท  ครุธกูล 

 ๓ นายนิติธร  ธนธัญญา 

 ๔ นายศุกรีย์  สิทธิวนิช 

 ๕ นายสมบัติ  อนันตรัมพร 

 ๖ นางชนิดา  จิตตรุทธะ 

 ๗ นางณัฐณภรณ์  เอกนราจินดาวัฒน์ 

 ๘ นางสาวทัศนีย์  ชาตกิตติคุณวงศ์ 



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

 

 

ตรติาภรณ์มงกุฎไทย 

 ๑ นายชัยณรงค์  ณ ล าพูน 

 ๒ นายชัยวัฒน์  หงส์ศุภางค์พันธุ์ 

 ๓ นายประสาน  ตันประเสริฐ 

 ๔ นายพฤทธิยา  รุมาคม 

 ๕ นายรังสรรค์  กียปัจจ์ 

 ๖ นายศิโรตม์  ดวงรัตน์ 

 ๗ นายอุลิศ  สุจิระสกุล 

 ๘ นายเอกรินทร์  ต่วนศิริ 

 ๙ นางถวิลวดี  บุรีกุล 

 ๑๐ นางสุมาลี  บุณฑริก 

 ๑๑ นางสุรัตน์  ศิริจันทร์สว่าง 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายเดชบุญ  มาประเสริฐ 

 ๒ นายปริญญา  เทศบรรทัด 

 ๓ นายสมชาย  สาโรวาท 

 ๔ นายสมสุข  ศรีสถิตย์วัฒนา 

 ๕ นายสมหมาย  เอี่ยมสอาด 

 ๖ นายสราวุธ  มีคุณสมบัติ 

 ๗ นายสุรพล  เกษาใส 

 ๘ นายอาธิศักดิ์  กังสวร 

 ๙ นางตัสนีม  เจ๊ะตู 

 ๑๐ นางสาวอวัสดา  ปกมนตรี 

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

 ๑ นายคณิพงษ์  แขวัฒนะ 

 ๒ นายชาตรี  ฤทธิ์ทอง 

 ๓ นายนคร  น. กุลศรีรัตน์ 

 ๔ นายปริญญา  พัฒนภักดี 

 ๕ นายพิริยะ  โตสกุลวงศ์ 

 ๖ นายรณรงค์  สีมารัตนกุล 

 ๗ นายรณฤทธิ์  มงคลรัตน์ 

 ๘ นายรักษา  พุทธรักษา 

 ๙ นายวรชาติ  เพชรนันทวงศ์ 

 ๑๐ นายวีระชัย  ศรีขจร 

 ๑๑ นายสนิทพันธ์  ศรีไชยรัตน์ 

 ๑๒ นายสิรการ  ทิตตภักดี 

 ๑๓ นายสุชาติ  ทิพย์พิมล 

 ๑๔ นางเกศี  จันทราประภาวัฒน์ 

 ๑๕ นางแก้วเก้า  เผอิญโชค 

 ๑๖ นางธิติมา  หล่อพิพัฒน์ 

 ๑๗ นางสาวนุชนภา  วงษ์เจริญสิน 

 ๑๘ นางปราณี  สุทธศรี 

 ๑๙ นางสาวราตรี  ศรีสถิตย์วัฒนา 

 ๒๐ นางสาวลักษณีรายา  คณานุรักษ์ 



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

 

 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายกฤษฎา  ให้วัฒนานุกูล 

 ๒ นายครรชิตพล  ยศพรไพบูลย์ 

 ๓ นายจรัสหล้า  ภูมิวัฒน์ 

 ๔ นายชวาล  เหมมณฑารพ 

 ๕ นายชาติชาย  เทพแปง 

 ๖ นายณรงฤทธิ์  ทิพย์อาสน์ 

 ๗ นายณัฐพล  เดชวิทักษ์ 

 ๘ นายทวิชา  หวังโภคา 

 ๙ นายเทียนเทพ  เมฆพรรณโอภาส 

 ๑๐ นายธนกฤต  แก้วเจริญโรจน์ 

 ๑๑ นายธิติวัฒน์  เงินน าโชคธนรัตน์ 

 ๑๒ นายนพพล  ชูกลิ่น 

 ๑๓ นายนรากร  เบ็ญจศิริวรรณ 

 ๑๔ นายนิติ  ถาวรวณิชย์ 

 ๑๕ นายปรเมษฐ์  แดนดงยิ่ง 

 ๑๖ นายพิษณุ  ลีละถาวรปัญญา 

 ๑๗ นายพีรพล  เกษกัลยารัตน์ 

 ๑๘ นายมูฮ ามัดปาเรซ  โลหะสัณห์ 

 ๑๙ นายเมธา  เลิศปรีชาภักดี 

 ๒๐ นายยุทธ  ลิมป์ศิระ 

 ๒๑ นายวสันต์  อิทธิโรจนกุล 

 ๒๒ นายวิชิต  จิรัฐิติเจริญ 

 ๒๓ นายวีระพล  คงมั่น 

 ๒๔ นายศิวาวิทย์  ส าเร็จผล 

 ๒๕ นายสมพงษ์  พัดปุย 

 ๒๖ นายสัมฤทธิ์  สิริอร่ามสกุล 

 ๒๗ ร้อยตรี สิทธิกร  จิตปรีดากร 

 ๒๘ นายสิโรตม์  รัตนามหัทธนะ 

 ๒๙ นายสุรพันธ์  ธีรสัจจานันท์ 

 ๓๐ นายอมรเทพ  จิรัฐิติเจริญ 

 ๓๑ นายอินธนันต์  เหล็กนวลชูสิน 

 ๓๒ นายเอกพิทยา  เอี่ยมคงเอก 

 ๓๓ นางสาวจิรทีปต์  ทองสุข 

 ๓๔ นางสาวณัฐวรรณ  สาสิงห์ 

 ๓๕ นางนฤมล  ล้อมทอง 

 ๓๖ นางพรนภา  เหลืองวัฒนากิจ 

 ๓๗ นางสาวพรอนันต์  แป้นนาบอน 

 ๓๘ นางเยาวนุช  เดชวิทักษ์ 

 ๓๙ ร้อยโทหญิง  วาสนา  นาคปน 

 ๔๐ นางสาววิภาดา  เลิศสุวรรณกุล 

 ๔๑ นางสาวศิริพร  ไชยสุต 

 ๔๒ นางสาวโศภิษฐา  กลิ่นจันทร์ 

 ๔๓ นางสาวสกุณี  หาญรุจิระกุล 

 ๔๔ นางสาวสิรินทร์  อัครพันธุ์ 

 ๔๕ นางสาวอัจฉราพรรณ  ฉัตรกุล ณ อยุธยา 

 



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

 

 

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 

 ๑ นายกลิน  พิพัฒน์อนันต์กุล 

 ๒ นายกวินวัชร์  เกษมโรจนสถิตย์ 

 ๓ นายกษิดิ์เดช  ทักษเศรณี 

 ๔ นายการุณย์  มณีโชติ 

 ๕ นายกิตติ  ศรีสวัสดิ์พงษ์ 

 ๖ ร้อยตรี กิตติพิชญ์  อุดชาชน 

 ๗ นายกิตติมศักดิ์  อู่ทรัพย์ 

 ๘ นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

 ๙ นายโกศล  วงศ์สุวรรณ์ 

 ๑๐ นายคุปโกเมน  วิริยาภิรมย์ 

 ๑๑ นายจตุพร  เพียรสุภาพ 

 ๑๒ นายจิณณะ  จินตวาณิชกร 

 ๑๓ นายเฉลิมพร  ติโลกะวิชัย 

 ๑๔ นายเฉลิมศักดิ์  ศิริกุล 

 ๑๕ นายชลัทภณ  บุนนาค 

 ๑๖ นายชวการ  ลิมป์ศิระ 

 ๑๗ นายชัยยุทธ  อัศนียวงศ์ 

 ๑๘ นายชาญณรงค์  ศุภเวชกรกิจ 

 ๑๙ นายชาตรี  ตั้งเธียรกุล 

 ๒๐ นายไชยวัฒน์  สุโชดายน 

 ๒๑ นายณัฐชัย  ประดิษฐ์วงศ์กูล 

 ๒๒ นายณัฐธี  ประพฤติธรรม 

 ๒๓ นายดนัย  หวังบุญชัย 

 ๒๔ นายดุลยทัศน์  พืชมงคล 

 ๒๕ นายตรง  ศรีวรเวทย์ 

 ๒๖ นายทรงวุฒิ  ทวีแสง 

 ๒๗ นายทศพร  ศรีเอี่ยม 

 ๒๘ นายธนกร  ทองเจริญ 

 ๒๙ นายธนชัย  ศิริกัณฑ์ 

 ๓๐ นายธนพร  ศรียากูล 

 ๓๑ นายธนานนท์  บัวทอง 

 ๓๒ ว่าที่ร้อยตรี ธเนศ  โสรัตน์ 

 ๓๓ นายธรรม์  บูรพวัฒน์ 

 ๓๔ นายธรรมนูญ  ตุ้มสุด 

 ๓๕ นายธีรวัฒน์  อ่ าเงิน 

 ๓๖ นายธีระวัชร  เวชพัฒน์พงษ์ 

 ๓๗ นายนครินทร์  ปิ่นปฐมรัฐ 

 ๓๘ นายนพดล  สุวรรณเตมีย์ 

 ๓๙ นายนพพร  บุญรงค์ 

 ๔๐ นายนฤดล  เปี่ยมพงศ์สุข 

 ๔๑ นายนวพล  สุริเย 

 ๔๒ นายนิยม  เจริญสุขโสภณ 

 ๔๓ นายบัณรส  บัวคลี่ 

 ๔๔ นายเบญจพล  นาคประเสริฐ 

 ๔๕ นายปกรณ์เกียรติ  วาณิชวัฒนากุล 

 ๔๖ นายปฐม  อินทโรดม 

 ๔๗ นายปฐมพงศ์  กรเกษม 

 ๔๘ นายปรเมศวร์  อินทร์พิทักษ์ 



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

 

 

 ๔๙ นายประกิต  จันทร์สมวงศ์ 

 ๕๐ นายประจักร์  บุญกาพิมพ์ 

 ๕๑ หม่อมหลวงประสพชัย  สายสนั่น 

 ๕๒ นายประเสริฐ  หวังรัตนปราณี 

 ๕๓ นายปรีชญ  ตันติคมน์ 

 ๕๔ นายปรีชา  พันธุ์ติเวช 

 ๕๕ ร้อยต ารวจโท ปวรุตม์  เส้งสุย 

 ๕๖ นายเป็นไท  วิมุกตายน 

 ๕๗ นายพงศ์ปกรณ์  แจ่มไพบูลย์ 

 ๕๘ นายพรรษพล  อนุกูลวัฒนา 

 ๕๙ นายพรอินทร์  แม้นมาลัย 

 ๖๐ นายพล  วีระไวทยะ 

 ๖๑ นายพัชร  ชิดชู 

 ๖๒ นายพิรชัย  เบญจรงคกุล 

 ๖๓ นายพิริยะ  คล้ายสังข์ 

 ๖๔ นายพิสิฏฐ์  ช่างผาสุข 

 ๖๕ นายพิสุทธิ์  เดชะไกศยะ 

 ๖๖ นายพีรวัจน์  สดใส 

 ๖๗ นายโพธิรัตน  รัตนพันธ์ 

 ๖๘ นายไพศาล  เกริกพิพัฒน์ 

 ๖๙ นายไพศาล  ไตรรัตน์โกศล 

 ๗๐ นายภวัต  ตั้งตรงจิตร 

 ๗๑ นายภัทรพงษ์  ปานปิ่นทอง 

 ๗๒ นายมงคล  กิตติภูมิวงศ์ 

 ๗๓ นายมนตรี  ทรงประไพ 

 ๗๔ นายมนตรี  มหาพฤกษ์พงศ์ 

 ๗๕ นายมานิต  จงจิตต์เวชกุล 

 ๗๖ นายเมธี  เลิศปรีชาภักดี 

 ๗๗ นายยุทธพงค์  ทิพย์วงศ์ 

 ๗๘ นายรวิวัฒน์  พนาสันติภาพ 

 ๗๙ นายรัชพล  สุวรรณโชติ 

 ๘๐ นายรุจิภาส  กาฬสุวรรณ 

 ๘๑ จ่าสิบเอก เริงชัย  วรรณวงษ์ 

 ๘๒ นายวรวุฒิ  กุลแก้ว 

 ๘๓ นายวริศ  สินธพเรืองชัย 

 ๘๔ นายวสันต์  ศรีสอาด 

 ๘๕ ดาบต ารวจ วันชนะ  ทับทิมจีน 

 ๘๖ นายวันชัย  ฮุ้นสกุล 

 ๘๗ นายวิจิตร  เกิดน้อย 

 ๘๘ นายวิชิต  สุรดินทร์กูร 

 ๘๙ นายวิรัตน์กุมาร  ปานเดย์ 

 ๙๐ นายวุฒิไกร  โหวดมงคล 

 ๙๑ นายศักดิ์สิน  โรจน์สราญรมย์ 

 ๙๒ นายศิริพัฒน์  บุญมี 

 ๙๓ นายศุภโชค  ศรีสุขจร 

 ๙๔ นายสมเกียรติ  กิตติธรสมบัติ 

 ๙๕ นายสมชัย  ศรีสุนาครัว 

 ๙๖ นายสมชาย  ด ารงสุนทรชัย 

 ๙๗ นายสมพงษ์  จารุวิจิตรรัตนา 

 ๙๘ นายสมศักดิ์  เจริญพูล 



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

 

 

 ๙๙ นายสรัล  มารู 

 ๑๐๐ นายสัญชัย  จงวิศาล 

 ๑๐๑ นายสัญชัย  โลจนะรุ่งสิริ 

 ๑๐๒ นายสันติ  ศรีนุ่ม 

 ๑๐๓ นายสาโรจน์  ซึ้งไพศาลกุล 

 ๑๐๔ นายสาโรจน์  ทฤฆชนม์ 

 ๑๐๕ นายสุกฤษฎิ์  แพรกรีฑาเวศน์ 

 ๑๐๖ นายสุกฤษฎิ์ชัย  ธีระเริงฤทธิ์ 

 ๑๐๗ นายสุจิตร  ชูตระกูล 

 ๑๐๘ นายสุภาพ  ผลเกลี้ยง 

 ๑๐๙ นายสุรชนน  รักสนิท 

 ๑๑๐ นายสุรเชษฐ  สีเหนี่ยง 

 ๑๑๑ นายสุรวัช  อริยฐากูร 

 ๑๑๒ นายสุรวิชช์  วีรวรรณ 

 ๑๑๓ นายสุริยันต์  โคจรโรจน์ 

 ๑๑๔ นายสุวรรณ  กนกไพบูลย์ 

 ๑๑๕ นายโสภิต  ภาโนมัย 

 ๑๑๖ นายอดิศักดิ์  ธงกระโทก 

 ๑๑๗ นายอภิพัฒน์  เลิศฤทธิ์ศิริกุล 

 ๑๑๘ นายอมรณัฐ  สุธรรมชัย 

 ๑๑๙ นายอรรฆชัย  ตระการศาสตร์ 

 ๑๒๐ นายอัครนันท์  ตรีวัฒนาวงศ์ 

 ๑๒๑ นายอาสา  วัฒนญานกุล 

 ๑๒๒ นายอินทัช  ยุวชิต 

 ๑๒๓ นายอุดร  ออลสัน 

 ๑๒๔ นายอุทัย  ตวงทอง 

 ๑๒๕ นายเอกกมล  แพทยานันท์ 

 ๑๒๖ นายเอกลักษณ์  สุวรรณการ 

 ๑๒๗ สิบต ารวจโทหญิง กรศศิร์  บัวแย้ม 

 ๑๒๘ นางกฤษฎาภรณ์  รุจิธ ารงกุล 

 ๑๒๙ นางสาวกอบกุล  ภูมิวัตอุดมพงษ์ 

 ๑๓๐ นางสาวกัญญาณัฐ  ภิญโญ 

 ๑๓๑ นางสาวกิติมา  แถลงกิจ 

 ๑๓๒ นางเกศินี  ไกรครุฑรี 

 ๑๓๓ นางสาวจารุกร  แม้นจริง 

 ๑๓๔ นางสาวจิตติภาส์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 

 ๑๓๕ นางสาวจุฑามาศ  ศรีสถิตย์วัฒนา 

 ๑๓๖ นางสาวชญาน์นันท์  ติยะตระการชัย 

 ๑๓๗ นางสาวชฎาพร  บูรณสมภพ 

 ๑๓๘ นางสาวชนิดา  รุ่งณรงค์รักษ์ 

 ๑๓๙ นางสาวชวันลักษณ์  สุวรรณรัศมี 

 ๑๔๐ นางสาวชัญญากานต์  คุ้มดี 

 ๑๔๑ นางสาวชุติภา  บุญสุขจิตเสรี 

 ๑๔๒ นางสาวฐิติมา  ถิรกิจพงศ์ 

 ๑๔๓ ร้อยต ารวจโทหญิง ณทชา  เย็นทรวง 

 ๑๔๔ นางณัฏฐภัค  อติเชษฐ์ธนิศ 

 ๑๔๕ นางสาวณัฐชา  วรรณีเวชศิลป์ 

 ๑๔๖ นางสาวณัฐรส  ตั้งประสิทธิ์ 

 ๑๔๗ นางณัติกาญจน์  สูติพันธ์วิหาร 

 ๑๔๘ นางเตือนใจ  เจริญปรุ 



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

 

 

 ๑๔๙ นางสาวทิพภานิดา  ปาลกะวงศ์ 

 ๑๕๐ นางสาวนงลักษณ์  ยอดมงคล 

 ๑๕๑ นางสาวนพร  ประวีณเมธ 

 ๑๕๒ นางสาวนริศรา  แก้วระยะ 

 ๑๕๓ นางสาวนวลหง  อภิธนาคุณ 

 ๑๕๔ นางสาวนันท์นลิน  ไพบูลย์ปรีดี 

 ๑๕๕ นางนันทนา  ชวศิริกุลฑล 

 ๑๕๖ นางสาวนันสินี  ศรีวังพล 

 ๑๕๗ นางสาวเนตินันทน์  ศาสนนันทน์ 

 ๑๕๘ นางปฏิมา  ตันติคมน์ 

 ๑๕๙ นางสาวปรางทิพย์  ยุวานนท์ 

 ๑๖๐ นางสาวปรียาภรณ์  ดวงพิกุล 

 ๑๖๑ นางสาวปวรนันท์  ธัมมัญญุตานันท์ 

 ๑๖๒ นางสาวปาลาวดี  เนื่องจ านงค์ 

 ๑๖๓ นางปิยพรรณ  หันนาคินทร์ 

 ๑๖๔ นางสาวปิยพัชร์  ภูศิริ 

 ๑๖๕ นางพรพนิต  ศรีนพรัตน์วัฒนา 

 ๑๖๖ นางสาวพอจิต  วรรณวัต 

 ๑๖๗ นางสาวพัชนีย์  ศรีสถิตย์วัฒนา 

 ๑๖๘ นางสาวพิมพ์อร  อัศวทวีโชคชัย 

 ๑๖๙ นางเพชรธิดา  จงกลรัตนาภรณ ์

 ๑๗๐ นางสาวเพินพัตรา  ชูเวชะ 

 ๑๗๑ นางสาวแพรวพรรณ  ศิริสุข 

 ๑๗๒ นางสาวภัทรกร  วัชรกฤษฎ์ 

 ๑๗๓ นางสาวภัทรศยา  สื่อสุนทรานนท์ 

 ๑๗๔ นางสาวมณีรัตน์  ศิริโชติ 

 ๑๗๕ นางสาวมนนิรา  ด่านวิวัฒน์ 

 ๑๗๖ นางมนิศรา  เจนวิทยาพันธ์ 

 ๑๗๗ นางยฤล  ควันธรรม 

 ๑๗๘ ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตนาภรณ์  วาสนา 

 ๑๗๙ นางสาววราพร  องคะลอย 

 ๑๘๐ นางสาววาสนา  หอมหวน 

 ๑๘๑ นางสาวศรีสุนันท์  เตชฤทธิพิทักษ์ 

 ๑๘๒ นางสาวศิรประภา  จันทร 

 ๑๘๓ นางสาวศิริ  รุ่งภัทรเศวต 

 ๑๘๔ นางสาวศุภวรรณ  ถนอมเกียรติภูมิ 

 ๑๘๕ นางสาวสมาพร  น้อมเศียร 

 ๑๘๖ นางสาวสาธิตา  ธูปทอง 

 ๑๘๗ นางสาวสิริกร  วัชรกฤษฎ์ 

 ๑๘๘ นางสาวสิริพร  สงบธรรม 

 ๑๘๙ นางสุจิตรา  จงสวัสดิ์ 

 ๑๙๐ นางสาวสุนารี  ก่อศิลป์ 

 ๑๙๑ นางสาวสุพัตรา  ศิริมณีวัชร 

 ๑๙๒ นางสาวโสภาพร  ร่มพูลทอง 

 ๑๙๓ นางสาวหฤทัย  ปัญจขันธ์ 

 ๑๙๔ นางสาวใหม่  ติโลกะวิชัย 

 ๑๙๕ นางสาวอนินทิตา  โปษะกฤษณะ 

 ๑๙๖ นางอมลวรรณ  อบสิน 

 ๑๙๗ นางสาวอัครภิทย์ตา  มีชัยวงค์ 

 ๑๙๘ นางสาวอังคนางค์  อุ่นละม้าย 



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

 

 

ผู้ด ารงต าแหน่งและผูป้ฏิบตังิานในองค์กรตามรฐัธรรมนญู 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายวีระยุทธ  ปั้นน่วม 

 ๒ นายสมณ์  พรหมรส 

 ๓ นายอิทธิพร  บุญประคอง 

 ๔ นางสาวจินดา  มหัทธนวัฒน์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายประจักษ์  บุญยัง  ๒ นางยุพิน  ชลานนท์นิวัฒน์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ 

 ๒ นางฉัตรสุดา  จันทร์ดียิ่ง 

 ๓ นางประกายรัตน์  ต้นธีรวงศ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นางสาวอารีวรรณ  จตุทอง 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายชัยสิทธิ ์ สมบตัิทว ี

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 

 ๑ นายคณิศร  นุชนาฏ 

 ๒ นายเนติพงษ์  วิจิตรเวชการ 

 ๓ นายพลสิทธิ์  จิระสันติมโน 

ตรติาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายเกียรติรัชต์  สินสมบูรณ์ 

 ๒ นายทสรณ์  กสิณธร 

 ๓ นายธนพล  ปัญญาสาร 

 ๔ นายศุภชัย  ชาญณรงค์ 

 ๕ นางสาวยรดา  รุ่งเรืองผดุง 

 ๖ นางสาวอลิศรา  พรหมโชติชัย 

ตรติาภรณ์มงกุฎไทย 

 ๑ นายกิตติ์  ชลวร 

 ๒ นายนราธิป  ภาสศุภร 

 ๓ นายบูรณ์หัส  ปานรัตน์ 

 ๔ นายปรีชา  เอื้ออนันตธนกุล 



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

 

 

 ๕ นายรัตน์ชัยนันท์  สุวรรณเนตร 

 ๖ นายสุเทพ  วิไลเลิศ 

 ๗ นายอนุสนธิ์  สกุลเมือง 

 ๘ นายอิทธิวัตร  พานทอง 

 ๙ นางธีราลักษณ์  รมยานนท์ 

 ๑๐ นางสาวบุญธิดา  เพ่ิมธรรมสิน 

 ๑๑ นางสาววันวิสาข์  สารทูลสิงห์ 

ส านักนายกรัฐมนตร ี
ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายจิตติ  สุวรรณิก 

 ๒ นายสุรศักดิ์  เรียงเครือ 

 ๓ นางพัชราภรณ์  อินทรียงค์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกรีฑา  สพโชค 

 ๒ ว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ  วุฑฒิรักษ์ 

 ๓ นายธสรณ์อัฑฒ์  ธนิทธิพันธ์ 

 ๔ พันต ารวจโท เธียรรัตน์  วิเชียรสรรค์ 

 ๕ นายนริสชัย  ป้อมเสือ 

 ๖ นายสมเกียรติ  ธงศรี 

 ๗ นายสมพาศ  นิลพันธ์ 

 ๘ นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์ 

 ๙ นางสุมิตรา  อติศัพท์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายเจริญ  ซื้อตระกูล 

 ๒ นายณรงค์  เชื้อบุญช่วย 

 ๓ นายดนัย  มู่สา 

 ๔ นายพีระ  ทองโพธิ์ 

 ๕ นายยงยุทธ  สุทธิชื่น 

 ๖ นายวิฑูร  เอี่ยมโอภาส 

 ๗ นายวิริยะ  รามสมภพ 

 ๘ นางสาวปภัสมน  อัมราลิขิต 

 ๙ นางเพลินพิศ  โพธิสัตย์ 

 ๑๐ นางสุจิตร  โชติพณิช 

 ๑๑ นางสาวอรนุช  ศรีนนท์ 

 ๑๒ นางสาวอารียา  ไกรทอง 

 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายทัศพันธ์  พงษ์เภตรา 

 ๒ นายนพพร  บุญแก้ว 

 ๓ นายเมธี  เผื่อนทอง 

 ๔ นายยศวัฒน์  พัฒนธีระนันท์ 

 ๕ นายวิบูลย์  โค้วตระกูล 

 ๖ นายวิสุทธิ์  ฉัตรานุฉัตร 

 ๗ นายอิทธิพล  ช่างกลึงดี 

 ๘ นางกมลมณี  บุณยเกียรติ 

 ๙ นางกฤตยา  จันทรเกษ 

 ๑๐ นางกอบเพชร  หาญพัฒนพานิชย์ 

 ๑๑ นางสาวชนิดา  จันทรนคร 

 ๑๒ นางชื่นชีวัน  ลิมป์ธีระกุล 

 ๑๓ นางนลินี  มหาขันธ์ 

 ๑๔ นางสาวปณิศา  เหลืองวรเมท 

 ๑๕ นางปองสุข  วีระอาชากุล 

 ๑๖ นางภัคพิชา  จันทรศิริ 

 ๑๗ นางสาวภัทราวรรณ  ดีวงษ์ 

 ๑๘ นางมาลินี  ภาวิไล 

 ๑๙ นางวนิดา  ทิพย์โอสถ 

 ๒๐ นางสาววรพรรณ  เลิศไกร 

 ๒๑ นางศิริพรรณ  งามเหมาะ 

 ๒๒ นางอารียรัศมิ์  ทีฆะพันธุ์ 

กรมประชาสัมพันธ ์

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางทศันีย์  ผลชานิโก 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกิตติศักดิ์  หาญกล้า 

 ๒ นายคเชนทร์  กรรณิกา 

 ๓ นายชูชาติ  เทศสีแดง 

 ๔ นายดุสิต  สิงห์คีรี 

 ๕ นายทองทศ  มหามนตรี 

 ๖ นายสัมพันธ์  มูซอดี 

 ๗ นายเสมอ  นิ่มเงิน 

 ๘ นางจรรยา  อัมหิรัญ 

 ๙ นางจริยา  ประสพทรัพย์ 

 ๑๐ นางวันเพ็ญ  อัพตัน 

 ๑๑ นางสุกัญญา  นาคสุข 

 ๑๒ นางสุดฤทัย  เลิศเกษม 

 ๑๓ นางสาวอรัญญา  เกตุแก้ว 

 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายค ายืน  วงศ์ชาลี 

 ๒ นายชัยณรงค์  กาพย์เกิด 

 ๓ นายณรงค์  ชื่นนิรันดร์ 

 ๔ นายณรงค์  หลักก าจร 

 ๕ นายดนัย  บาเหมสะอิ 

 ๖ นายถิรไชย  แจ้งไพร 

 ๗ นายธีรพงศ์  เพชรรัตน์ 

 ๘ นายพรพิทักษ์  แม้นศิริ 

 ๙ นายฤทธิเดช  โคตรสาร 

 ๑๐ นายวิรัช  โต๊ะถม 

 ๑๑ นายวีระพงษ์  ไวทยวงศ์สกุล 

 ๑๒ นายสุเทพ  ทวะลี 

 ๑๓ นายสุริน  รักษาแก้ว 

 ๑๔ นายสุวิทย์  สงคราม 

 ๑๕ นายแสงทอง  อนันตภักดิ์ 

 ๑๖ นายอนุสรณ์  ปานะศุทธะ 

 ๑๗ นายอภิชาญ  ปานปรีชา 

 ๑๘ นายอาทร  จันทร์พิลา 

 ๑๙ นายเอกชัย  บูรณกิจ 

 ๒๐ นายเอนก  แนมทอง 

 ๒๑ นางสาวจันทนา  อ้นค า 

 ๒๒ นางสาวจันทร์สวย  บุญน ามา 

 ๒๓ นางสาวจิรารัตน์  สุนทรอาคเนย์ 

 ๒๔ นางสาวจุฑามณี  ศรีเจริญวนะกิจ 

 ๒๕ นางสาวเจริญศรี  หงษ์ประสงค์ 

 ๒๖ นางสาวชนิสา  ชมศิลป์ 

 ๒๗ นางธัญญรัตน์  โรจนหัสดิน 

 ๒๘ นางสาวธัญพร  น้อยเสงี่ยม 

 ๒๙ นางนันทิชา  วีระวานิช 

 ๓๐ นางนิตยา  หิรัญประดิษฐ์ 

 ๓๑ นางนิติยาภรณ์  หิรัญนิรมล 

 ๓๒ นางบุษยา  ใจเปี่ยม 

 ๓๓ นางบุษรา  สุขวิบูลย์ 

 ๓๔ นางสาวประกายวรรณ  อัศวสกุล 

 ๓๕ นางปรีห์กมล  ถนอมศักดิ์ชัย 

 ๓๖ นางสาวพรรณี  สัสดีแพง 

 ๓๗ นางพรอัปสร  นิลจินดา 

 ๓๘ นางสาวภัทรา  ล าเจียก 

 ๓๙ นางมยุรี  สงวนนาม 

 ๔๐ นางมุจรินทร์  ทองนวล 

 ๔๑ นางระพีพร  มีสอาด 

 ๔๒ นางสาวรัตนา  มีมานะตระกูลชัย 

 ๔๓ นางเรือนเพ็ชร  แหลมทองมงคล 

 ๔๔ นางวรรรี  วงศ์รักไทย 

 ๔๕ นางสาววาสนา  ไข่แก้ว 

 ๔๖ นางสาววิภาดา  รัตนโรจนา 

 ๔๗ นางสาวศศิวิมล  พงษ์ปรีชา 

 ๔๘ นางสรวงสุดา  คงพล 



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

 

 

 ๔๙ นางสวามินี  อิสระทะ 

 ๕๐ นางสุกานดา  โตษะสุข 

 ๕๑ นางสาวสุภา  เลียวกายะสุวรรณ 

 ๕๒ นางสาวอรุณี  กาญจนสาลักษณ์ 

 ๕๓ นางอัตถจินดา  อินทรทัต 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ พลต ารวจตรี ประสิทธิ์  เฉลิมวุฒิศักดิ์  ๒ นายพิฆเนศ  ต๊ะปวง 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นายดนัย  หงสรุพันธ ์

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นายอุฬาร  จิว๋เจรญิ 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นางนันทวรรณ  ชื่นศริิ 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางวิสุน ี บนุนาค 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นางชนิดา  เกษมศุข 

 ๒ นางสาวดวงสุดา  ศรียงค์ 

 ๓ นางสาวนัทรียา  ทวีวงศ์ 

 ๔ นางสาวนิภาพร  ประเสริฐศรี 

 ๕ นางสาวบรียวรรณ์  สารกิจปรีชา 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายชิโนรส  ใยฤทธิ์ 

 ๒ ว่าที่ร้อยตรี นิจศาล  จันภูตระกูล 

 ๓ นางสาวเกวลี  ทศนักข์ 

 ๔ นางสาวขวัญรัก  สุขสมหทัย 



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

 

 

 ๕ นางสาวจินตนา  จ้อยจุมพจน์ 

 ๖ นางเบญจภา  ศรีสุรัตน์ 

 ๗ นางเปรมจิตต์  สว่างเมฆ 

 ๘ นางสาวภคนันท์  ศิลาอาสน์ 

 ๙ นางสาวมาลินี  แซ่เอา 

 ๑๐ นางรัตนา  สามารถ 

 ๑๑ นางลลิตา  เพ็ชร์ทองค า 

 ๑๒ นางลักษณา  แป้นเพชร 

 ๑๓ นางสาวอัจฉรา  พรหมกระแสร์ 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายปัญญาพล  ศรีแสงแก้ว 

 ๒ นางสาวกรุณา  จุฑานนท์ 

 ๓ นางวรรณวิมล  สินุธก 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายนรุตม์  ธัญวงษ์ 

 ๒ นายประวิทย์  อมรฤทธิ์ 

 ๓ นายสถาพร  ทรงพร 

 ๔ นายสมโภช  ประเสริฐดี 

 ๕ นางประไพ  ด าสะกุล 

 ๖ นางสาวฝนทิพย์  วรัญญูรัตนะ 

 ๗ นางเพ็ชรา  ธรรมเสริมสุข 

 ๘ นางสาวสาวิตรี  ช านาญกิจ 

 ๙ นางอุดมพร  เอกเอี่ยม 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายชัยเปลว  พงษ์อารี 

 ๒ นายชัยพร  พงษ์จินดากร 

 ๓ นายธวัชชัย  จันทร์ไพศาลสิน 

 ๔ นายพงศ์เทพ  พ่วงเสมา 

 ๕ นายวิเชียร  กรอุไรวัฒนา 

 ๖ นางกรรณิกา  งามท้วม 

 ๗ นางสาวกฤษณา  นิลศรี 

 ๘ นางสาวกัญชลี  จ านงค์วงศ์ 

 ๙ นางดารารัตน์  อินทโสภา 

 ๑๐ นางนันทิรัตน์  แก้วภราดัย 

 ๑๑ นางสาวนิตยา  อภิชัยกิจด ารง 

 ๑๒ นางสาวปริยนงคราญ  จงธรรมคุณ 

 ๑๓ นางสาวพิมพ์นภัส  ทับเชียงทอง 

 ๑๔ นางสาววรรณา  ศรีนนท์ 

 ๑๕ นางสาวสุภาพร  กิตติเดโช 

 ๑๖ นางสาวสุภาวดี  เลิศสถิตย์ 



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

 

 

ส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายชูเกียรติ  มาลินีรัตน์ 

 ๒ นายธนากร  บัวรัษฏ์ 

 ๓ นายธวัชชัย  ฤทธากรณ์ 

 ๔ นายวีระพันธ์  อภัยรัตน์ 

 ๕ นายศรายุธ  ทองกูล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายเกียรติศักดิ์  วรจิตรานนท์ 

 ๒ นายชัยรัตน์  ผะอบเหล็ก 

 ๓ นายชาติชาย  จามพัฒน์ 

 ๔ นายชูเกียรติ  แสงมณี 

 ๕ นายฐนัตถ์  สุวรรณานนท์ 

 ๖ นายทศนารถ  นุตาคม 

 ๗ นายน าพร  บุญปราบ 

 ๘ นายปิยะ  คงข า 

 ๙ นายพงษ์ศักดิ์  นวลละม้าย 

 ๑๐ นายพฤหัส  ไวยสศรี 

 ๑๑ นายเพ่ิมศักดิ์  รุจาคม 

 ๑๒ นายรุ่งศักดิ์  ปิยะรัตน์ 

 ๑๓ นายฤทธี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๔ นายศักดา  วังซ้าย 

 ๑๕ นายศิริพงศ์  เม่งอ าพัน 

 ๑๖ นายเศรษฐภักด์  ภู่พันธ์ศรี 

 ๑๗ นายสาโรจย์  ธรรมรักษ์ 

 ๑๘ นายอนุกูล  เจิมมงคล 

 ๑๙ นายออมสิน  สิงหกลางพล 

 ๒๐ นายอิทธิ  กวีพรสกุล 

 ๒๑ นางบุญเอื้อม  พานิชกุล 

 ๒๒ นางสาวเบญจมาศ  ทองศิริ 

 ๒๓ นางปัทมาวดี  พิชชาโชติ 

 ๒๔ นางอังคณีย์  พิศาลสินธุ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษฎา  อักษรวงศ์ 

 ๒ นายกิตติ  ตันติรังสี 

 ๓ นายจรัญ  กล่ าเลิศ 

 ๔ นายชัยธร  สุวรรณอ าภา 

 ๕ นายชัยเลิศ  ดวงแข 

 ๖ นายฐนัต  พูนสวัสดิ์ 

 ๗ นายเดชา  พลแสน 

 ๘ นายธนันท์ชัย  พยัคฆ์เกษม 

 ๙ นายธรรมรัตน์  รัตนมณี 

 ๑๐ นายธรรมศักดิ์  สกุลดี 



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

 

 

 ๑๑ นายธัยศัน  แตงเล็ก 

 ๑๒ นายธิปรัฐเจตน์  บุบผาค า 

 ๑๓ นายนเรศ  ทิพยศรี 

 ๑๔ นายบัณฑิต  แสงชมภู 

 ๑๕ นายบุณยฤทธิ์  สราภิรมย์ 

 ๑๖ นายประดิษฐ์  แสงแก้ว 

 ๑๗ นายประเวศ  ประภาศิริ 

 ๑๘ นายพิพัฒน์  เวียงศรี 

 ๑๙ นายพุ่งพงษ์  สุวรรณเลิศ 

 ๒๐ นายมนต์ชัย  ธาราโพธิ์ 

 ๒๑ นายมานะ  เมปริญญา 

 ๒๒ นายยงสุข  กันตะโอภาส 

 ๒๓ นายรักชัย  วรสัตยาภรณ์ 

 ๒๔ นายรังสิต  ทองประค า 

 ๒๕ นายเรืองวิทย์  มิตรภานนท์ 

 ๒๖ นายวัธนชัย  ทองประเสริฐ 

 ๒๗ นายวีรศักดิ์  ทิพย์มณเฑียร 

 ๒๘ นายศังกร  สมานพันธ์ 

 ๒๙ นายสาโรจน์  รามรินทร์ 

 ๓๐ นายเสนอ  สดถาวร 

 ๓๑ นายไสว  โชคเจริญเลิศ 

 ๓๒ นายอนันต์  ตระกูลอุดมสุข 

 ๓๓ นายอ านาจ  นันทวิชิต 

 ๓๔ นายอ านาจ  ผ่องฉวี 

 ๓๕ นายอุทัย  กู้เกียรติกาญจน์ 

 ๓๖ นางกนกพร  เย็นบุตร 

 ๓๗ นางสาวชลดา  โชติสุวรรณ 

 ๓๘ นางดวงกมล  ยิ้มละมัย 

 ๓๙ นางสาวศรีพันธุ์  โกมารกุล ณ นคร 

 ๔๐ นางสาวสถาพร  บุญประเสริฐ 

 ๔๑ นางสาวสุรีย์พร  อินทุเศรษฐ 

 ๔๒ นางสาวอนงค์ศรี  ประภากมล 

 ๔๓ นางอัจฉรา  ทองกูล 

ส านักงบประมาณ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายเดชาภิวฒัน์  ณ สงขลา 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกรณินทร์  กาญจโนมัย 

 ๒ นายเฉลิมพล  เพ็ญสูตร 

 ๓ นายทวีศักดิ์  ชพานนท์ 

 ๔ นายภาณุ  จันทร์เจียวใช้ 

 ๕ หม่อมราชวงศ์รณจักร์  จักรพันธุ์ 

 ๖ นายสมชัย  รอดเรือง 



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

 

 

 ๗ นายสุพัฒน์  นาครัตน์ 

 ๘ นายสุรยุทธ  ศรีประเสริฐ 

 ๙ นายอนันต์  แก้วก าเนิด 

 ๑๐ นางสาวชวนชม  กิจพันธ์ 

 ๑๑ นางพิมพร  โอวาสิทธิ์ 

 ๑๒ นางเยาวลักษณ์  จ าปีรัตน์ 

 ๑๓ นางวิยดา  โชติรัตนะศิริ 

 ๑๔ นางสาวศิลักษณ์  ปั้นน่วม 

 ๑๕ นางอลิสา  ปิ่นประเสริฐ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายเจษฎา  บรรเลงจิต 

 ๒ นายชัยณรงค์  คงนาม 

 ๓ นายชุมพล  เด็จดวง 

 ๔ นายชูเกียรติ  ช่วงชัยขัชวาล 

 ๕ นายธีรเดช  ถิรพร 

 ๖ นายพยุงศักดิ์  ครเจริญ 

 ๗ นายยุทธนา  สาโยชนกร 

 ๘ นายสมมิตร  โตรักตระกูล 

 ๙ นายสารสิน  ศิริถาพร 

 ๑๐ นายสาลี ่ สุขเกิด 

 ๑๑ นายอนันต์  ปานคล้าย 

 ๑๒ นายเอกสิทธิ์  ยุทธชัยวรกุล 

 ๑๓ นางครองทรัพย์  จิรชัยศรี 

 ๑๔ นางนาฏยา  สังข์วรรณะ 

 ๑๕ นางสาวนิรมล  พานิชพงษ์พันธุ์ 

 ๑๖ นางพรทิพย์  สูตะบุตร 

 ๑๗ นางเพชรัตน์  เสรีพันธ์พานิช 

 ๑๘ นางภิรญา  ภัทรปรีดา 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษฎา  เคลือบมณี 

 ๒ ว่าที่ร้อยตรี กิติศักดิ์  ปั้นประดิษฐ์ 

 ๓ นายชัชร์พงษ์  นคราวัฒน์ 

 ๔ นายณัฐธัญ  วงศ์ภาวิทย์ 

 ๕ นายทรงศิลป์  ผิวอ่อน 

 ๖ นายน้อง  เจริญนาค 

 ๗ นายนิรันดร  จอมทอง 

 ๘ นายพนม  แฝงฤทธิ์ 

 ๙ นายพร้อมพงศ์  พฤกธารา 

 ๑๐ นายพลากร  ม่วงพันธ์ 

 ๑๑ นายมนตรี  เจริญฉัตรชัย 

 ๑๒ นายมหิทธิ  จันทรฉายะ 

 ๑๓ นายรัฐวัฒ  ตุ้มสุทธิ 

 ๑๔ นายวราวุธ  กุลสิงห์ 

 ๑๕ นายวิศนุเวศ  เศวตนันทน์ 

 ๑๖ นายวีรศักดิ์  นิจสุนกิจ 



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

 

 

 ๑๗ จ่าสิบเอก ศุภณัฐ  เนื่องมัจฉา 

 ๑๘ นายส่งเสริม  รุ่งรักสกุล 

 ๑๙ นายอดิศร  กิจขยัน 

 ๒๐ นายอภิชาติ  รัตนราศรี 

 ๒๑ นายอินทรายุธ  จันทร์อินทร์ 

 ๒๒ นางกนกนุช  ด้วงแดง 

 ๒๓ นางกนกพรรณ  อ่อนนุช 

 ๒๔ นางสาวจิตรการ  หล่อสุวรรณรัตน์ 

 ๒๕ นางสาวชลลดา  แจงทนงค์ 

 ๒๖ นางสาวชุติมา  ศิริธีราเจษฏ์ 

 ๒๗ นางสาวณัฐฐวรรณ  อินทรทิตย ์

 ๒๘ นางณิชาภัทร  จิ๋วกร่าง 

 ๒๙ นางสาวทัดระวี  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๓๐ นางธัญภา  เปมานุลักษ์ 

 ๓๑ นางนภาพร  บุญสร้าง 

 ๓๒ นางนิยะดา  อภิชาติกาญจนากุล 

 ๓๓ นางสาวประนิอร  เตียวตรานนท์ 

 ๓๔ นางสาวประภัสสร  นาคสุข 

 ๓๕ นางปวิตรา  ธรรมศิริ 

 ๓๖ นางสาวเปรมใจ  ชูปรีชา 

 ๓๗ นางพลินี  เตชะมวลไววิทย์ 

 ๓๘ นางสาวพัชราภรณ์  สิทธิพงษ์ 

 ๓๙ นางพันพร  โตวิริยะเวช 

 ๔๐ นางสาวเพ็ญแข  จันทร์สว่าง 

 ๔๑ นางสาวมัทนา  เจริญศรี 

 ๔๒ นางมัลลิกา  ภูษาทอง 

 ๔๓ นางมัลลิกา  สมสกุล 

 ๔๔ นางเมลดา  พูลเกษมกุล 

 ๔๕ นางรัชนี  เจริญนาค 

 ๔๖ นางสาวรัชนีพร  ชัยพิพัฒน์ 

 ๔๗ นางสาวรุ่งทิพย์  ลิมปาภินันท์ 

 ๔๘ นางสาวลดาวรรณ  ภาสุรกุล 

 ๔๙ นางลัดดา  จันทร์เอียด 

 ๕๐ นางสาววนิดา  ดิษริยะกุล 

 ๕๑ นางวรรณี  จิตสมานกุล 

 ๕๒ นางสาววฤณ  ปิมปาสาร 

 ๕๓ นางสาววันทนีย์  ทรัพย์เสนาะ 

 ๕๔ นางสาวศรินทิพย์  ธนวิจิตรพันธ์ 

 ๕๕ นางศรีพา  ปานกุล 

 ๕๖ นางศศิธร  พุกกะเวส 

 ๕๗ นางศันสนีย์  ปริภัณฑ์ยุคนธร 

 ๕๘ นางศุภสิริ  เสนาฤทธิ์ 

 ๕๙ นางสาวสรรศิริ  บ ารุงชีพ 

 ๖๐ นางสาวสายใจ  สิทธิสา 

 ๖๑ นางสุดา  จิตตะรัตน์ 

 ๖๒ นางอมรรัตน์  ภูมิวสนะ 

 ๖๓ นางสาวอรรจนา  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 

 ๖๔ นางอรุณศรี  สุขสถาพร 

 



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

 

 

ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ พลเอก วัลลภ  รักเสนาะ 
 ๒ นายสมเกียรติ  ศรีประเสริฐ 

 ๓ พลเอก สมศักดิ์  รุ่งสิตา 

มหาวชิรมงกุฎ 
 ๑ นายสิงคิ์  วิเศษพจนกิจ  ๒ นางสาวชลิดา  โชไชย 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 
 ๑ นายเกษม  ทวีปัญญสกุล 
 ๒ นายฉัตรชัย  บางชวด 
 ๓ นายนิพจน์  อัษญคุณ 

 ๔ นายรัชกรณ์  นภาพรพิพัฒน์ 
 ๕ นายสรพงค์  ศรียานงค์ 
 ๖ นางศิริวรรณ  สุคนธมาน 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 
 ๑ นายธงชัย  ไหลประสิทธิ์พร 
 ๒ นายธีรภัทร  จุนทการ 
 ๓ นายภพหล้า  ปิยะปานันท์ 

 ๔ นายวรณัฐ  คงเมือง 
 ๕ นางสาวกันยารัตน์  อังคณาวิศัลย์ 
 ๖ นางชวนี  แตงเกษม 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายเชวง  ไทยยิ่ง 
 ๒ นายปกรณ์  นิลประพันธ์ 

 ๓ นางสาวณัฐภัทร  ถวัลยโพธิ 

มหาวชิรมงกุฎ 
 ๑ นางณัฐนันทน์  อัศวเลิศศักดิ์  ๒ นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 
 ๑ นายกิตติศักดิ์  จุลส ารวล 
 ๒ นายสุชัย  งามจิตต์เอื้อ 
 ๓ นางสาวธ ารงลักษณ์  ลาพินี 

 ๔ นางสาวนุชนาถ  เกษมพิบูลย์ไชย 
 ๕ นางสาวอัญชลิตา  กองอรรถ 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายจิตรพรต  พัฒนสิน 

 ๒ นายชนิสร์  คล้ายสังข์ 

 ๓ นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร 

 ๔ นายวิชิต  จรัสสุขสวัสดิ์ 

 ๕ นางสาวจีรภัทร์  การประเสริฐกิจ 

 ๖ นางชื่นสุมน  นิวาทวงษ์ 

 ๗ นางนนทพร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๘ นางสาวนริศรา  แดงไผ่ 

 ๙ นางสาวรัชนี  สังข์ทองงาม 

 ๑๐ นางสาววิลลี่  อมราภรณ์ 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  หม่อมหลวงพัชรภากร  เทวกุล 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์ 

 ๒ นายพิรุฬ  เพียรล้ าเลิศ 

 ๓ นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต์ 

 ๔ นางสาวชมนาด  ศรีสวาสดิ์ 

 ๕ นางชุติมา  หาญเผชิญ 

 ๖ นางสาวพัชรา  เพ็ชรทวี 

 ๗ นางศรีสมร  กสิศิลป์ 

 ๘ นางสุทธิลักษณ์  เอื้อจิตถาวร 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายพรชัย  เมธาภรณ์พงศ์ 

 ๒ นายสุรพงษ์  มาลี 

 ๓ นายสุวัฒน์  เอื้อเฟื้อ 

 ๔ นางสาวกมลลักษณ์  อ้นอารี 

 ๕ นางสาวกษิรัตน์  สุรวิชัย 

 ๖ นางสาวก าไล  อ่างแก้ว 

 ๗ นางนิพัทธา  บรรจงลิขิตสาร 

 ๘ นางพรรัตน์  โลหะขจรพันธ์ 

 ๙ นางสาวลักขณา  สิวะอมรรัตน์ 

 ๑๐ นางสาววราภรณ์  ตั้งตระกูล 

 ๑๑ นางสาววัชราพร  รัตนยานนท์ 

 ๑๒ นางสุกัญญา  ธนะเสวี 

 ๑๓ นางสาวอลินี  ธนะวัฒน์สัจจะเสรี 

 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายชนินทร์  แก้วก าเนิด 

 ๒ นายชินพันธุ์  ฤกษ์จ านง 

 ๓ นายพิทยาธร  จิตรประทักษ์ 

 ๔ นายวิทัศน์  โรจนวรฤทธิ์ 

 ๕ นายศาณิฏ  ปณิธานธรรม 

 ๖ นายศิริศักดิ์  สุขชื่น 

 ๗ นายสมนึก  ลุประสงค์จิตร์ 

 ๘ นายสมวงศ  พันธุ์วิเชียร 

 ๙ นายอริยะ  สกุลแก้ว 

 ๑๐ นางกมลวรรณ  สัตยายุทย์ 

 ๑๑ นางสาวแก้วตา  ศรีสังข์ 

 ๑๒ นางสาวจันทนา  สิทธิวรนันท์ 

 ๑๓ นางสาวจ าเรียง  วิทยารัก 

 ๑๔ นางสาวดุษฎี  ราชเมืองฝาง 

 ๑๕ นางสาวธัญญารัตน์  พฤนท์พิตรทาน 

 ๑๖ นางสาวนันทวัน  สังข์ทอง 

 ๑๗ นางสาวปรียานุช  เรืองแจ่ม 

 ๑๘ นางสาวพรพิศ  สมวงษ์ 

 ๑๙ นางสาวมยุรา  เกษแก้ว 

 ๒๐ นางสาวรจเรข  อรัญวัฒน์ 

 ๒๑ นางสาววรางค์รัตน์  โชติรัตน์ 

 ๒๒ นางสาววลัยลักษณ์  เศขรฤทธิ์ 

 ๒๓ นางวัชราภรณ์  เจียรวาปี 

 ๒๔ นางสาวสุมิตรา  พันธุ์บพิธ 

 ๒๕ นางอุบล  ชุมวิสูตร 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายนครเขตต์  สุทธปรีดา  ๒ นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายณรงค์  บุญโญ 

 ๒ นางนันทนา  ธรรมสโรช 

 ๓ นางศิริพร  วัยวัฒนะ 

 ๔ นางสาวสุนทรี  สุภาสงวน 

 ๕ นางสาวสุรุ่งลักษณ์  เมฆะอ านวยชัย 

 ๖ นางอารีย์พันธ์  เจริญสุข 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายธนศักดิ์  มังกโรทัย 

 ๒ นางกัลยาณ์  ภูวนันท์ 

 ๓ นางสาวนภนง  ขวัญยืน 

 ๔ นางสาวบุษยา  เจริญผล 



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

 

 

 ๕ นางพรทิพย์  แก้วมูลค า 

 ๖ นางสาวมัตติกา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

 ๗ นางเยาวลักษณ์  ตั้งบุญญะศิริ 

 ๘ นางวิภาดา  ตริตระการ 

 ๙ นางสาววิริยา  เนตรน้อย 

 ๑๐ นางศิริเนตร  กล้าหาญ 

 ๑๑ นางสาวอรพิน  ทรงประสิทธิ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายจิรวัฒน์  ระโหฐาน 

 ๒ นายณัฏฐา  พาชัยยุทธ 

 ๓ นายวัชรชัย  วิสุทธิสมาจาร 

 ๔ นายวัชรพงษ์  จาวรุ่งวณิชสกุล 

 ๕ นายสมใจ  สังข์แสตมป์ 

 ๖ นายสุเพียร  เจียรวาปี 

 ๗ นางขนิษฐา  งามวงศ์สถิต 

 ๘ นางสาวณฐิณี  สงกุมาร 

 ๙ นางสาวดารณี  เกิดประดิษฐ์ 

 ๑๐ นางสาวนิชา  สาทรกิจ 

 ๑๑ นางสาวมนวดี  จันทิมา 

 ๑๒ นางสาวศิวาพร  นวลตา 

 ๑๓ นางสาวอโนมา  จัตตารีส์ 

 ๑๔ นางสาวอุษา  ปัญญาวดี 

ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นางสาวดวงใจ  อศัวจนิตจิตร์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายนฤตม์  เทอดสถีรศักดิ์  ๒ นายเศกสรรค์  เรืองโวหาร 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายขวัญชัย  วรกัลยากุล 

 ๒ นายชนินทร์  ขาวจันทร์ 

 ๓ นายชาตรี  ลิ้มผ่องใส 

 ๔ นายวีระ  พันธุ์พิศุทธิ์ชัย 

 ๕ นางสาวกาญจนา  นพพันธ์ 

 ๖ นางสาวจิตรา  เจริญสัมฤทธิ์ 

 ๗ นางสาวชลีพร  เฮงตระกูล 

 ๘ นางสาวซ่อนกลิ่น  พลอยมี 

 ๙ นางสาวบังอร  ฐิตะไพศาลผล 

 ๑๐ นางสาวบุษราคัม  ศรีรัตนา 



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

 

 

 ๑๑ นางสาวพรรณี  เช็งสุทธา 

 ๑๒ นางสาวอรสา  ไพบูลย์ 

 ๑๓ นางอัจฉรา  สุนทรครุธ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ ว่าที่ร้อยตรี จรัส  เวชพิทักษ์ 

 ๒ นายนฤชา  ฤชุพันธุ์ 

 ๓ นายพลกฤษณ์  ทวีสุนทร 

 ๔ นายพัลลภ  บุญศิริ 

 ๕ นายภาคภูมิ  บูรณบุณย์ 

 ๖ นายวรกาญจน์  โกศลพิศิษฐ์กุล 

 ๗ นายวิรัตน์  ธัชศฤงคารสกุล 

 ๘ นายสุทธิเกตติ์  ทัดพิทักษ์กุล 

 ๙ นายอภิพงษ์  คุณากรบดินทร์ 

 ๑๐ นางสาวกนกพร  โชติปาล 

 ๑๑ นางสาวฐนิตา  ศิริทรัพย์ 

 ๑๒ นางสาวทยาภรณ์  ศรีสังข์ 

 ๑๓ นางสาวมาลัย  พงศ์ถาวรภิญโญ 

 ๑๔ นางสาวรัชนี  วัฒนวิศิษฏพร 

 ๑๕ นางสาวรัตนวิมล  นารี ศุกรีเขตร 

 ๑๖ นางสาวเรไร  รักศิลปกิจ 

 ๑๗ นางวราภรณ์  สรสิริ 

 ๑๘ นางสาวศิริรัตน์  หวังสถิตย์วงษ์ 

 ๑๙ นางสาวศุธาศินี  สมิตร 

 ๒๐ นางอมรา  จริตพจน์ 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิ

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายประดับ  กลัดเข็มเพชร  ๒ นายสมเกียรติ  ประจ าวงษ์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายส าเริง  แสงภู่วงค ์

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายคณพศ  วรรณดี 

 ๒ นายทศพล  วงศ์วาร 

 ๓ นายธวัชชัย  ใบเจริญ 

 ๔ นายบุญสม  ชลพิทักษ์วงศ์ 

 ๕ นายปรีชา  สุขกล่ า 

 ๖ ว่าที่ร้อยตรี สมชัย  แตงไทย 

 ๗ นายสราวุธ  ชีวะประเสริฐ 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายจรัล  เทพอวยพร 

 ๒ นายธีรคมน์  อริยสุนทร 

 ๓ นายไพฑูรย์  เก่งการช่าง 

 ๔ นายไวฑิต  โอชวิช 

 ๕ นายศิริวัฒนา  ตอวิวัฒน์ 

 ๖ นายสมเกียรติ  อภิพัฒนวิศว์ 

 ๗ นายสมหมาย  ช้างพันธุ์ 

 ๘ นายสุชาติ  แสงทองสวัสดิ์ 

 ๙ นายโสภณ  ข าเกิด 

 ๑๐ นายอุทัย  เตียนพลกรัง 

 ๑๑ นางสาวฉวี  วงศประสิทธิพร 

 ๑๒ นางสาวนันทยา  กัญวิมล 

 ๑๓ นางสาวนิโลบล  อรัณยภาค 

 ๑๔ นางพัชรวีร์  สุวรรณิก 

 ๑๕ นางสาวเพชรี  เจริญชัยชนะ 

 ๑๖ นางสาวยุคล  นุมาศ 

 ๑๗ นางสาวยุพเยาว์  จันทร์เทศ 

 ๑๘ นางวิมลภัทร  บ าบัดสรรพโรค ค ากันยา 

กองอ านวยการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายก่อเกียรติ  สุวรรณโชติ 

 ๒ ร้อยโท ชุมพล  กฤษณสุวรรณ 

 ๓ พันเอกหญิง ณัชชามน  สูยานนท์ 

 ๔ นางนิรัชรา  เบญจนิรัติศัย 

 ๕ นางศรีวัลลภา  อนันทวรรณ 

 ๖ นางสาวอรวรรณ  ญาณวิภา 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายพัชรวัฒน์  สืบสายอ่อน 

 ๒ นายสุธีร์  ตั้งสถิตย์ 

 ๓ นางปิยะรัตน์  แดงดีเลิศ 

 ๔ นางสาวสายพิณ  อรุณประภากุล 

 ๕ นางสาวอุษา  บานเย็น 

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏริูปประเทศ  ยุทธศาสตรช์าติ   

และการสรา้งความสามัคคีปรองดอง 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายสุวิทย ์ อมรนพรัตนกุล 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายศุภฤกษ์  ภู่พงศ์ศักดิ์ 

 ๒ นางพุทธิมา  ตระการวนิช 

 ๓ นางสาวรานี  อิฐรัตน์ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต ิ

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นางชตุนิาฏ  วงศ์สุบรรณ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายดนุชา  พิชยนันท์ 

 ๒ นายวิชญายุทธ  บุญชิต 

 ๓ นายวิโรจน์  นรารักษ์ 

 ๔ นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง 

 ๕ นางธิดา  พัทธธรรม 

 ๖ นางนภัสชล  ทองสมจิตร 

 ๗ นางพัชรินทร์  ศรีนพนิคม 

 ๘ นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายมนตรี  ดีมานพ 

 ๒ นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ 

 ๓ นายสมหมาย  ภักดีชาติ 

 ๔ นายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ 

 ๕ นายโสภณ  แท่งเพ็ชร์ 

 ๖ นายเอนก  มีมงคล 

 ๗ นางชุลีพร  บุณยมาลิก 

 ๘ นางสาวนุชจรี  วงษ์สันต์ 

 ๙ นางสาวมารยาท  สมุทรสาคร 

 ๑๐ นางสาววรวรรณ  พลิคามิน 

 ๑๑ นางสาวศศิธร  พลัตถเดช 

 ๑๒ นางสาวสุนิสา  บุณโยภาส 

 ๑๓ นางสาวเสาวนีย์  เจตินัย 

 ๑๔ นางอรุณี  จันทร์แจ่มศรี 

 ๑๕ นางอัจฉรา  พลายยงค์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายก่อเกียรติ  สมประสงค์ 

 ๒ ว่าที่ร้อยตรี จิรภัทร  โชติพิมาย 

 ๓ นายฐิติพงษ์  นิยมเสน 

 ๔ นายดารากร  เจียมวิจักษณ์ 

 ๕ นายเติมทรัพย์  เตละกุล 

 ๖ นายบุญชุบ  ส่งตระกูลศักดิ์ 



 หน้า   ๕๔ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๗ นายพงศ์กูร  วิรัตนานันท์ 

 ๘ นายพิตรพิบูล  ศรีประเสริฐภาพ 

 ๙ นายวิชญ์พิพล  ติวะตันสกุล 

 ๑๐ นายสุรพล  ศรีเฮือง 

 ๑๑ นายสุรรัฐ  เนียมกลาง 

 ๑๒ นายเสมา  คล้ายสุวรรณ 

 ๑๓ นายอธิพงศ์  หิรัญเรืองโชค 

 ๑๔ นายอนันต์  จรุงวิทยานนท์ 

 ๑๕ นายอภิชัย  ธรรมเสริมสุข 

 ๑๖ นางสาวกานดา  ชูเชิด 

 ๑๗ นางจันทร์ทิพย์  ปาละนันทน์ 

 ๑๘ นางสาวจิตรลดา  พิศาลสุพงศ์ 

 ๑๙ นางสาวจินนา  ตันศราวิพุธ 

 ๒๐ นางสาวดวงกมล  วิมลกิจ 

 ๒๑ นางนวลจันทร์  ภาคอัต 

 ๒๒ นางสาวนิตยา  อารีบุญชู 

 ๒๓ นางสาวนิภา  กิตติเรืองชาญ 

 ๒๔ นางสาวเบญจมาศ  จันทร์เอี่ยม 

 ๒๕ นางสาวปิยะนิตย์  โอนพรัตน์วิบูล 

 ๒๖ นางพรเพ็ญ  อุรุวงศ์ 

 ๒๗ นางพรรณทิพา  รัตนะ 

 ๒๘ นางภาวิณา  อัศวมณีกุล 

 ๒๙ นางสาวมนต์ทิพย์  สัมพันธวงศ์ 

 ๓๐ นางสาวรัชนี  แซ่ลิ้ม 

 ๓๑ นางสาววรรณภา  คล้ายสวน 

 ๓๒ นางวิภาวดี  ชวนบุญ 

 ๓๓ นางสาววิมลมาส  ประยงค์ทรัพย์ 

 ๓๔ นางสาววีณา  เตชะพนาดร 

 ๓๕ นางวีนัส  นาคสุวรรณ 

 ๓๖ นางสาวศรี  ศรีงาม 

 ๓๗ นางศิวลี  ทิ้วสังวาลย์ 

 ๓๘ นางสาวสุภาวดี  สิงห์รุ่งสกุล 

 ๓๙ นางสาวสุวรรณี  ไทยเจริญสุข 

 ๔๐ นางอัญชลี  จรัสสัมฤทธิ์ 

กระทรวงกลาโหม 
ส านักงานรัฐมนตร ี

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ พลเอก นิรันดร  สมุทรสาคร 

 ๒ พลเอก สิงหศักดิ์  อุทัยมงคล 

 ๓ พลเอก ปริญญา  ขุนนาศรี 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ พันเอก ชัยรัตน์  ถืออยู่ 

 ๒ พันเอก ณัฐวุฒิ  ศรีนารัตน์ 

 ๓ พันเอก ทศพล  ชัยสิทธิ์ 

 ๔ พันเอก พงศ์วิชญ์  คงทน 



 หน้า   ๕๕ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕ พันเอก ศิริพงษ์  นิลจันทร์ 

 ๖ พันเอก สงกราณต์  พรหมสิทธิ์ 

 ๗ พันเอก เสกสรรค์  เผ่าพันธุ์พิพัฒน์ 

 ๘ พันเอก อาดุลย์  กระเสาร์ 

 ๙ นาวาอากาศเอก ปัญญา  ไทยภักดี 

 ๑๐ นาวาอากาศเอก สุรพล  นะวะมวัฒน์ 

 ๑๑ นาวาเอกหญิง กัญญาอร  ตังเชย 

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ พลเอก กฤษฏิวุฒิ  อัตรผดุง 

 ๒ พลเอก กาจน์พิจักษณ์  กาญจนทัพพะ 

 ๓ พลเอก ก าชัย  ก าบังตน 

 ๔ พลเอก กิตติพล  วัฒนะวรนันทน์ 

 ๕ พลเอก กู้เกียรติ  ศรีนาคา 

 ๖ พลเอก จิระพันธ์  มาลีแก้ว 

 ๗ พลเอก เฉลิม  คูหาวิชานันท์ 

 ๘ พลเอก ชัยพฤกษ์  พูนสวัสดิ์ 

 ๙ พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ 

 ๑๐ พลเอก ทวี  พฤกษาไพรบูลย์ 

 ๑๑ พลเอก ทศพร  หอมเจริญ 

 ๑๒ พลเอก นภนต์  สร้างสมวงษ์ 

 ๑๓ พลเอก นเรศน์  มีลาภ 

 ๑๔ พลเอก นเรศรักษ์  ฐิตะฐาน 

 ๑๕ พลเอก นาวิน  สุมะโน 

 ๑๖ พลเอก เนรมิตร  มณีนุตร์ 

 ๑๗ พลเอก ประเสริฐ  ยังประภากร 

 ๑๘ พลเอก ปิยะ  ครุธเวโช 

 ๑๙ พลเอก พฤษภะ  สุวรรณทัต 

 ๒๐ พลเอก พินิจ  ฉัตรเสถียรพงศ์ 

 ๒๑ พลเอก ภาณุพล  บรรณกิจโศภน 

 ๒๒ พลเอก ภูมิพิพัฒน์  ฉวีพัฒน์ 

 ๒๓ พลเอก รักศักดิ์  โรจน์พิมพ์พันธุ์ 

 ๒๔ พลเอก วิชัย  แชจอหอ 

 ๒๕ พลเอก วุฒิสถิต  พ่วงเงิน 

 ๒๖ พลเอก ศักดินันท์  อารยะกุล 

 ๒๗ พลเอก ศิริพงษ์  วงศ์ขันตี 

 ๒๘ พลเอก สมนึก  เอนกวัฒน์ 

 ๒๙ พลเอก สวัสดิ์  ทัศนา 

 ๓๐ พลเอก สัมพันธ์  ธัญญพืช 

 ๓๑ พลเอก สุทธิศักดิ์  สลักค า 

 ๓๒ พลเอก สุทัศน์  จารุมณี 

 ๓๓ พลเอก สุรศักย์  วัยคุณา 

 ๓๔ พลเอก สุวัจน์  แย้มสงค์ 

 ๓๕ พลเอก สุวิชา  แก้วรุ่งเรือง 

 ๓๖ พลเอก อภิชาติ  อุ่นอ่อน 

 ๓๗ พลเอก อรรคเดช  ครุธเวโช 

 ๓๘ พลเอก อาณัติ  เกิดด้วยบุญ 



 หน้า   ๕๖ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๙ พลเอก อ านาจ  สมประสงค์ 

 ๔๐ พลเรือเอก จุมพล  ลุมพิกานนท์ 

 ๔๑ พลเรือเอก ปรีชาญ  จามเจริญ 

 ๔๒ พลเรือเอก พิเชฐ  ตานะเศรษฐ 

 ๔๓ พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย 

 ๔๔ พลเรือเอก สมภพ  สุวิทยาลังการ 

 ๔๕ พลอากาศเอก ชิดพล  เกษมคุณ 

 ๔๖ พลอากาศเอก ปรเมศร์  เกษโกวิท 

 ๔๗ พลอากาศเอก ประทีป  คูณขุนทด 

 ๔๘ พลอากาศเอก สุรศักดิ์  ทุ่งทอง 

 ๔๙ พลโท หม่อมหลวงสุปรีดี  ประวิตร 

 ๕๐ พลโท อดิเรก  วงษ์บัณฑิต 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ พลเอก กฤษณะ  บวรรัตนารักษ์ 

 ๒ พลเอก กิตติทัศน์  เปี่ยมสุวรรณ์ 

 ๓ พลเอก เกริกเกียรติ  กิตติขจร 

 ๔ พลเอก เกรียงศักดิ์  แย้มศิริ 

 ๕ พลเอก เกษมสุข  ตาค า 

 ๖ พลเอก ชมพล  อามระดิษ 

 ๗ พลเอก ชาญณรงค์  นาคสวัสดิ์ 

 ๘ พลเอก ชูเดช  จันทนวงษ์ 

 ๙ พลเอก เชิดชัย  อังศุสิงห์ 

 ๑๐ พลเอก โชคดี  เกตสัมพันธ์ 

 ๑๑ พลเอก ไชยชาญ  ศรีวิเชียร 

 ๑๒ พลเอก ฐิชาวิชญ์  ภมรพล 

 ๑๓ พลเอก ณตฐพล  บุญงาม 

 ๑๔ พลเอก ทรงพล  พุ่มวิจิตร 

 ๑๕ พลเอก ธนิส  พิพิธวณิชการ 

 ๑๖ พลเอก ธรณิศวร์  โรจนสุวรรณ 

 ๑๗ พลเอก นรเศรษฐ  ขรรทมาศ 

 ๑๘ พลเอก บัณฑิต  สุวัฑฒน 

 ๑๙ พลเอก ประดิษฐ์  โพธิ์ศรี 

 ๒๐ พลเอก ปรีชา  สายเพ็ชร 

 ๒๑ พลเอก ปัญจะ  ธรรมศรี 

 ๒๒ พลเอก พัฒนา  คุ้มเปลี่ยน 

 ๒๓ พลเอก ภพอนันฒ์  เหลืองภานุวัฒน์ 

 ๒๔ พลเอก มโน  นุชเกษม 

 ๒๕ พลเอก มานะ  นามพันธุ์ 

 ๒๖ พลเอก เมธี  พยอมหอม 

 ๒๗ พลเอก ยุทธ  พรหมพงษ์ 

 ๒๘ พลเอก ฤทธี  อินทราวุธ 

 ๒๙ พลเอก วสันต์  รัญเสวะ 

 ๓๐ พลเอก วัชระ  นิตยสุทธิ์ 

 ๓๑ พลเอก ศิรศักดิ์  ยุทธประเวศน์ 

 ๓๒ พลเอก สมควร  ทองนาค 

 ๓๓ พลเอก สัญญา  จันทร์สงวน 

 ๓๔ พลเอก สัณณชัย  ทองขวัญ 

 ๓๕ พลเอก สาทิต  มุขเงิน 

 ๓๖ พลเอก อภิชาติ  วิไลเนตร 



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

 

 

 ๓๗ พลเรือเอก นิพร  สุขเกษตร 

 ๓๘ พลเรือเอก พิสิษฐ์  ทองดีเลิศ 

 ๓๙ พลอากาศเอก พรต  ลีรพันธุ์ 

 ๔๐ พลอากาศเอก สุรวิทย์  ศศิขัณฑ์ 

 ๔๑ พลโท กรีฑา  ม่วงทอง 

 ๔๒ พลโท กฤษณ์  ลัยวิรัตน์ 

 ๔๓ พลโท กิตติศักดิ์  บุญสุข 

 ๔๔ พลโท กิติ  นิมิหุต 

 ๔๕ พลโท ไกรเทพ  อนุศักดิ์ 

 ๔๖ พลโท คงชีพ  ตันตระวาณิชย์ 

 ๔๗ พลโท คมสัน  บูรณสงคราม 

 ๔๘ พลโท ค ารณ  ชาติเสวียง 

 ๔๙ พลโท จักรพงษ์  นวลชื่น 

 ๕๐ พลโท จิรภัทร  เกิดโภคา 

 ๕๑ พลโท จิรวิทย์  เดชจรัสศรี 

 ๕๒ พลโท จีรวัฒน์  รอดทอง 

 ๕๓ พลโท ชยางกูร  ธีรจันทรางกูร 

 ๕๔ พลโท ชัยยศ  ลิลิตวงษ์ 

 ๕๕ พลโท ชัยวิน  ผูกพันธุ์ 

 ๕๖ พลโท ชาติชาย  มาเมือง 

 ๕๗ พลโท ช านัญพจน์  พูลเกษ 

 ๕๘ พลโท ชุมพล  แก้วล้วน 

 ๕๙ พลโท เชาวน์บูลย์  คงพูลศิลป์ 

 ๖๐ พลโท ต่างแดน  พิศาลพงศ์ 

 ๖๑ พลโท เถกิงศักดิ์  เครือหงส์ 

 ๖๒ พลโท ทิฆัมพร  ชุลีลัง 

 ๖๓ พลโท ธนกร  บุปผาพันธุ์ 

 ๖๔ พลโท ธีระยุทธ  ศรีฟ้า 

 ๖๕ พลโท นพพงศ์  ไพนุพงศ์ 

 ๖๖ พลโท นันทวัฒน์  ศรีสุพพัตพงษ์ 

 ๖๗ พลโท นุชิต  ศรีบุญส่ง 

 ๖๘ พลโท ปฏิพล  สมรรคจันทร์ 

 ๖๙ พลโท ประจักษ์  ยิ้มภักดี 

 ๗๐ พลโท ประสิทธิ์  มหากิจ 

 ๗๑ พลโท ปราโมทย์  สินสมบูรณ์ 

 ๗๒ พลโท ปริญญา  ฉายดิลก 

 ๗๓ พลโท พิสิทธิ์  สิงหราไชย 

 ๗๔ พลโท พิสิษฐ  ธีระเดชะชาติ 

 ๗๕ พลโท เพิ่มศักดิ์  รอบจังหวัด 

 ๗๖ พลโท ไพบูลย์  วรวรรณปรีชา 

 ๗๗ พลโท ภราดร  จินดาลัทธ 

 ๗๘ พลโท มานะ  เกิดโถ 

 ๗๙ พลโท ยศ  ชุมสาย ณ อยุธยา 

 ๘๐ พลโท ยุทธนินทร์  บุนนาค 

 ๘๑ พลโท รภิต  ประทุมชัย 

 ๘๒ พลโท ร่มเกล้า  ปั้นดี 

 ๘๓ พลโท รักเกียรติ  พันธุ์ชาติ 

 ๘๔ พลโท รักษ์พล  จันทร์เหลือง 

 ๘๕ พลโท รังสรรค์  มณีโชติ 

 ๘๖ พลโท วชิรทิตย์  ยี่สาคร 



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

 

 

 ๘๗ พลโท วรวิช  มลาสานต์ 

 ๘๘ พลโท วัลลภ  เอี่ยมสมบุญ 

 ๘๙ พลโท วิสุทธิ์  เดชสกุล 

 ๙๐ พลโท วีรชน  สุคนธปฏิภาค 

 ๙๑ พลโท สกุล  องคะศิลป์ 

 ๙๒ พลโท สนิธชนก  สังขจันทร์ 

 ๙๓ พลโท สมคิด  ทับทิม 

 ๙๔ พลโท สมชาติ  ศิลป์เจริญ 

 ๙๕ พลโท สรศิริ  ปริญญานันท์ 

 ๙๖ พลโท สราวุธ  รัชตะนาวิน 

 ๙๗ พลโท สัมพันธ์  เงาศรี 

 ๙๘ พลโท สาธิต  สิงห์สมบุญ 

 ๙๙ พลโท สิทธิกร  จุลเสน 

 ๑๐๐ พลโท สิทธิชัย  เกียรติไพบูลย์ 

 ๑๐๑ พลโท สุชาติ  วงษ์มาก 

 ๑๐๒ พลโท สุทธิพงษ์  จันทรัตน์ 

 ๑๐๓ พลโท สุรชาติ  จิตต์แจ้ง 

 ๑๐๔ พลโท สุรพล  เจียรณัย 

 ๑๐๕ พลโท สุรศักดิ์  พุทธานุภาพ 

 ๑๐๖ พลโท สุรศักดิ์  ภู่กลั่น 

 ๑๐๗ พลโท สุริยา  เปี่ยมศิริ 

 ๑๐๘ พลโท สุวิทย์  จิรชนานนท์ 

 ๑๐๙ พลโท หม่อมราชวงศ์วโรรส  บริพัตร 

 ๑๑๐ พลโท อดินันท์  ไชยฤกษ์ 

 ๑๑๑ พลโท อนิรุจน์  มัสโอดี 

 ๑๑๒ พลโท อรรถพงศ์  ศิริวรรณ 

 ๑๑๓ พลโท อัคคเดช  สุวรรณภูมิ 

 ๑๑๔ พลโท เอกชัย  หาญพูนวิทยา 

 ๑๑๕ พลเรือโท มนัสวี  บูรณพงศ์ 

 ๑๑๖ พลเรือโท ยุทธชัย  ลีลาสวัสดิ์ 

 ๑๑๗ พลอากาศโท กิตติทัศน์  ภาเจริญ 

 ๑๑๘ พลอากาศโท จรินทร์  ศิริสวัสดิ์ 

 ๑๑๙ พลอากาศโท ศุภวุฒ  เรืองรอด 

 ๑๒๐ พลตรี จักรกฤษณ์  ตั้งจิตตาภรณ์ 

 ๑๒๑ พลตรี ชัยวิทย์  ชยาภินันท์ 

 ๑๒๒ พลตรี พิเชษฐ  คงศรี 

 ๑๒๓ พลตรีหญิง เพชราภรณ์  หิรัญบูรณะ 

 ๑๒๔ พลตรีหญิง สุวาณี  ศรีวิไลทนต์ 

 ๑๒๕ พลอากาศตรีหญิง รจเรขา  เบญจกุล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ พลเอก กฤษณ์โยธิน  ศศิพัฒนวงษ์ 

 ๒ พลเอก คมศักดิ์  สาตรพันธุ์ 

 ๓ พลเอก จิตรพล  กัณฐวิจิตร 

 ๔ พลเอก ฉลองธวัฒน์พล  ติยะโคตร 

 ๕ พลเอก ธวัชชัย  พัดทอง 

 ๖ พลเอก ธานินทร์  ทุนทุสวัสดิ์ 

 ๗ พลเอก ธีรวุธ  สันทัดรบ 

 ๘ พลเอก บุญชู  กลิ่นสาคร 



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

 

 

 ๙ พลเอก ประชาพัฒน์  วัจนะรัตน์ 

 ๑๐ พลเอก วรภพ  ถาวรแก้ว 

 ๑๑ พลเอก สุทิน  รัตนจิตร์ 

 ๑๒ พลเรือเอก เผ่าเทพ  ประสานพานิช 

 ๑๓ พลอากาศเอก วระพล  ใคร่ครวญ 

 ๑๔ พลโท กานต์  กลัมพสุต 

 ๑๕ พลโท เกรียงศักดิ์  ปิวาวัฒนพานิช 

 ๑๖ พลโท ชนินทร  โพธิวัฒนางค์กูร 

 ๑๗ พลโท ณรงค์ศักดิ์  เติมลาภ 

 ๑๘ พลโท ณัฏฐพล  จันทร์สอกลิ่น 

 ๑๙ พลโท เดชา  บุณยรักษ์ 

 ๒๐ พลโท เดชา  พลสุวรรณ 

 ๒๑ พลโท ธนภัทร  ณิยกูล 

 ๒๒ พลโท ธนภูมิ  ดวงแก้ว 

 ๒๓ พลโท ธนัช  บุญอารักษ์ 

 ๒๔ พลโท นพดล  หมีทอง 

 ๒๕ พลโท ปรัชญา  เฉลิมวัฒน์ 

 ๒๖ พลโท พุฒิประสิทธิ์  จิระมะกร 

 ๒๗ พลโท ระพีพัชร  จ ารัส 

 ๒๘ พลโท วีระวุฒิ  ผันนภานุกุล 

 ๒๙ พลโท สรชัช  กลั่นการดี 

 ๓๐ พลโท สิระวิตร์  นาคทอง 

 ๓๑ พลโท สุเชษฐ์  ตันยะเวช 

 ๓๒ พลโท สุพมิตร  ตรีธารทิพย์วิกุล 

 ๓๓ พลโท สุรพงศ์  เปรมบัญญัติ 

 ๓๔ พลโท อรุณ  อิ่มสมบัติ 

 ๓๕ พลเรือโท ชัยโรจน์  เพ็ชร์รัตน์ 

 ๓๖ พลเรือโท ไตรวิชญ์  ภู่เจริญ 

 ๓๗ พลอากาศโท นิพัทธ  เล็กขาว 

 ๓๘ พลอากาศโท ปิยะพันธ์  ขันถม 

 ๓๙ พลอากาศโท วิรัตน์  ยืนยง 

 ๔๐ พลอากาศโท สมยศ  จันทะวงษ์ 

 ๔๑ พลอากาศโท สาธิต  น้ าฟ้า 

 ๔๒ พลตรี กฤษฎา  ชโลปถัมภ์ 

 ๔๓ พลตรี กฤษฎา  รัตแพทย์ 

 ๔๔ พลตรี กฤษฏ์  พรมเฮียง 

 ๔๕ พลตรี กฤษณ์  กิจวิวัฒนกุล 

 ๔๖ พลตรี กัมปนาท  บัวชุม 

 ๔๗ พลตรี กิจก้อง  กิตติขจร 

 ๔๘ พลตรี กิตติธัช  จงสมนึก 

 ๔๙ พลตรี กิตติพงษ์  ธีรรัตนพันธุ์ 

 ๕๐ พลตรี เกษม  จั่นเรือง 

 ๕๑ พลตรี โกศล  ชูใจ 

 ๕๒ พลตรี เขมชาติ  ปัตตะนุ 

 ๕๓ พลตรี คมกฤช  วัฒกร 

 ๕๔ พลตรี คมสัน  ศรียานนท์ 

 ๕๕ พลตรี จุฬา  เจริญวัฒนากุล 

 ๕๖ พลตรี ฉัตรไชย  ประจุศิลป 

 ๕๗ พลตรี เฉลิมพล  สานุสันต์ 

 ๕๘ พลตรี ชลศักดิ์  เจียสกุล 



 หน้า   ๖๐ (เล่มที่  ๑) 
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 ๕๙ พลตรี ชัยพงษ์  พลวิเศษ 

 ๖๐ พลตรี ชัยพันธ์  นิลวิเศษ 

 ๖๑ พลตรี ชัยวิทย์  พิมพ์ทอง 

 ๖๒ พลตรี ช านาญ  สุวะนาม 

 ๖๓ พลตรี ชุมพร  อินทร์ทองน้อย 

 ๖๔ พลตรี ชูเลิศ  จิระรัตนเมธากร 

 ๖๕ พลตรี ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล 

 ๖๖ พลตรี ฐิตวัชร์  เสถียรทิพย์ 

 ๖๗ พลตรี เดชนิธิศ  เหลืองงามข า 

 ๖๘ พลตรี ตฤณ  โชติกะคาม 

 ๖๙ พลตรี ทนง  บัวชุม 

 ๗๐ พลตรี ทินกร  รังสิวัฒน์ 

 ๗๑ พลตรี ทิวา  สุทธิกุลสมบัติ 

 ๗๒ พลตรี ธนาพร  สุธรรมพันธุ์ 

 ๗๓ พลตรี ธาดา  กะราลัย 

 ๗๔ พลตรี เธียรพงศ์  เมืองพรหม 

 ๗๕ พลตรี นพดล  ชั้นประดับ 

 ๗๖ พลตรี นรเศรษฐ์  พงษ์เจริญ 

 ๗๗ พลตรี นันทวี  ณ สงขลา 

 ๗๘ พลตรี นาวิน  วัฒนมงคล 

 ๗๙ พลตรี นิเวศน์  บุญกันทะ 

 ๘๐ พลตรี บรรพต  เกิดผลเสริฐ 

 ๘๑ พลตรี ประเชิญ  ไชยกิจ 

 ๘๒ พลตรี ประทีป  โกนสันเทียะ 

 ๘๓ พลตรี ประพล  บุญมากุล 

 ๘๔ พลตรี ประสิทธิ์  สุขวงศ์ 

 ๘๕ พลตรี ปัญชลิทธิ์  ปิยมาตย์ 

 ๘๖ พลตรี ปัญญา  บัติดอน 

 ๘๗ พลตรี พจน์  เอมพันธุ์ 

 ๘๘ พลตรี พรจรงค์  มานุ่ม 

 ๘๙ พลตรี พรพจน์  เมธาวุฒินันท์ 

 ๙๐ พลตรี พัชร์ชศักดิ์  ปฏิรูปานนท์ 

 ๙๑ พลตรี พันธ์เทพ  พิริยะโยธิน 

 ๙๒ พลตรี พันธุ์ไชย  อินทุลักษณ์ 

 ๙๓ พลตรี พีรพงศ์  ศรีพันธุ์วงศ์ 

 ๙๔ พลตรี เพชรัตน์  ลิ้มประเสริฐ 

 ๙๕ พลตรี ภัทรพล  ภัทรพัลลภ 

 ๙๖ พลตรี ภาณุวัฒน์  อ่อนนุช 

 ๙๗ พลตรี มนศักดิ์  สุวงศ์สินธุ์ 

 ๙๘ พลตรี รังสรรค์  ตันติเวชกุล 

 ๙๙ พลตรี รัฐวิชญ์  วุฒิภัทรพิบูลย์ 

 ๑๐๐ พลตรี เริงฤทธิ์  บัญญัติ 

 ๑๐๑ พลตรี เลิศฤทธิ์  จินดาพงษ์ 

 ๑๐๒ พลตรี วรชัย  อินทะกนก 

 ๑๐๓ พลตรี วรพันธ์  พระวิสัตย์ 

 ๑๐๔ พลตรี วรวุฒิ  ทองศรีงาม 

 ๑๐๕ พลตรี วัฒนายุทธ  สรรพานิช 

 ๑๐๖ พลตรี วิชเลิศ  เรืองตระกูล 

 ๑๐๗ พลตรี วีระชาติ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

 ๑๐๘ พลตรี ศรัณย์  เพชรานนท์ 
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 ๑๐๙ พลตรี ศิพันท์  ภาณววัฒน์ 

 ๑๑๐ พลตรี สรรเพชญ  พิเนตรบูรณะ 

 ๑๑๑ พลตรี สามชัย  ทองธรรมชาติ 

 ๑๑๒ พลตรี สิทธิเจตน์  วงษ์ไหลทอง 

 ๑๑๓ พลตรี สิทธิพันธ์  แก้วมะเริง 

 ๑๑๔ พลตรี สืบวงศ์  คุ้มพงษ์ 

 ๑๑๕ พลตรี สุชาติ  เตรียมชุมพร 

 ๑๑๖ พลตรี สุเมธ  เจียมศรีมงคล 

 ๑๑๗ พลตรี เสรี  สุคณธมาลัย 

 ๑๑๘ พลตรี หาญณรงค์  จันใด 

 ๑๑๙ พลตรี อนุรักษ์  ข้าวทิพย์ 

 ๑๒๐ พลตรี อภิชาติ  ไชยะดา 

 ๑๒๑ พลตรี อมรเดช  พิชิตรณภูมิ 

 ๑๒๒ พลตรี อัครภณ  ทองสุทธิ์ 

 ๑๒๓ พลตรี อัฐพงศ์  พิชญาภรณ์ 

 ๑๒๔ พลตรี เอกราช  อมรวัลย์ 

 ๑๒๕ พลตรี เอี่ยม  น้ าจันทร์ 

 ๑๒๖ พลตรี โอภาส  สมจิตต์ 

 ๑๒๗ พลเรือตรี กิตติพงษ์  แดงมาศ 

 ๑๒๘ พลเรือตรี คมสัน  เปรมกมล 

 ๑๒๙ พลเรือตรี มนฉาน  บุญญภัทโร 

 ๑๓๐ พลเรือตรี มานพ  เกตุประจักษ์ 

 ๑๓๑ พลเรือตรี ฤมล  ฤทธิ์ค ารพ 

 ๑๓๒ พลอากาศตรี ก าพร  พิพัฒน์ 

 ๑๓๓ พลอากาศตรี กิตติ  วัฒนวรางกูร 

 ๑๓๔ พลอากาศตรี จ านง  สุจริต 

 ๑๓๕ พลอากาศตรี ฉัตรชัย  สุมามาลย์ 

 ๑๓๖ พลอากาศตรี ไตรโรจน์  วิโรจน์ไตรรัตน์ 

 ๑๓๗ พลอากาศตรี ทิพชัย  ทิพยุทธ์ 

 ๑๓๘ พลอากาศตรี ธณวัฒน์  ทองขาว 

 ๑๓๙ พลอากาศตรี ธนิต  สามิตสมบัติ 

 ๑๔๐ พลอากาศตรี ธวัชชัย  สงวนเรือง 

 ๑๔๑ พลอากาศตรี ธัชชัย  ค าเพ่ิมพูล 

 ๑๔๒ พลอากาศตรี ธานินทร์  เหลี่ยมข า 

 ๑๔๓ พลอากาศตรี ธีรธัช  เกิดร่วม 

 ๑๔๔ พลอากาศตรี บรรเจิด  บัวสมบูรณ์ 

 ๑๔๕ พลอากาศตรี พรพิบูล  สุวรรณ 

 ๑๔๖ พลอากาศตรี พิทักษ์  วีระวัฒกานนท์ 

 ๑๔๗ พลอากาศตรี วรยศ  นาคะนคร 

 ๑๔๘ พลอากาศตรี สกล  ทองใบใหญ่ 

 ๑๔๙ พลอากาศตรี ส าราญ  ชมโท 

 ๑๕๐ พลอากาศตรี สุกษม  สุขเกษม 

 ๑๕๑ พลอากาศตรี อิศรา  บุญแสง 

 ๑๕๒ พลตรีหญิง นันทิพา  พรรัตนพันธุ์ 

 ๑๕๓ พลตรีหญิง ปาณิศา  สารฤทธิ์ 

 ๑๕๔ พลตรีหญิง พรกมล  พิพิธกุล 

 ๑๕๕ พลตรีหญิง ภัทราภร  เกษมศุข 

 ๑๕๖ พลตรีหญิง อภัสนี  บุญญาวรกุล 

 ๑๕๗ พลตรีหญิง อรัณยานี  วงษ์สุวรรณ 

 ๑๕๘ พลเรือตรีหญิง นวลปรางค์   

  อนุศิริรัตนากรณ์ 

 ๑๕๙ พลเรือตรีหญิง ปริยดานุ์  พรหมดิเรก 
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 ๑๖๐ พลเรือตรีหญิง ปิยนาฏ  จินตณวิชญ์ 

 ๑๖๑ พลเรือตรีหญิง พรพิมล  ภูมิโสภณ 

 ๑๖๒ พลเรือตรีหญิง วัฒนา  จิตร์ระเบียบ 

 ๑๖๓ พลอากาศตรีหญิง ณภาภัช  เงินทิพย์ 

 ๑๖๔ พลอากาศตรีหญิง ภัทรา  อนุรักษ์ 

 ๑๖๕ พลอากาศตรีหญิง วารุณี  มงคลฤดี 

 ๑๖๖ พลอากาศตรีหญิง วิรงรอง  มานิตยกุล 

 ๑๖๗ พลอากาศตรีหญิง สุมนา  จุลโมกข์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ พลอากาศเอก เชี่ยวชาญ  รุดดิษฐ์ 

 ๒ พลโท กิตติยุทธ  กิตติยุทธโยธิน 

 ๓ พลโท ชวาลา  บุญวานิตย์ 

 ๔ พลโท นพพร  โควหกุล 

 ๕ พลโท นิทัศน์  ศิลา 

 ๖ พลโท วิชญะ  วานิชย์ 

 ๗ พลอากาศโท ปกิต  ช านาญค้า 

 ๘ พลอากาศโท วีระ  อดิเรก 

 ๙ พลตรี กฤษติจักร  ชะนะเกตุ 

 ๑๐ พลตรี กิตตินันท์  ขวัญคง 

 ๑๑ พลตรี เกียรติสกุล  จันทนา 

 ๑๒ พลตรี เขตต์  พงษ์ผล 

 ๑๓ พลตรี คเชนทร์  อาจคุ้มวงษ์ 

 ๑๔ พลตรี คณธัช  ทองวิชิต 

 ๑๕ พลตรี คม  วิริยเวชกุล 

 ๑๖ พลตรี คมิก  ไม่เศร้า 

 ๑๗ พลตรี โฆษนันทน์  สุทัศน์ ณ อยุธยา 

 ๑๘ พลตรี จารึก  ยวงสุวรรณ 

 ๑๙ พลตรี จิรศักดิ์  ไกรทุกข์ร้าง 

 ๒๐ พลตรี เจตน์ยุทธ์  ประกายแก้ว 

 ๒๑ พลตรี เจนวิทย์  เด็ดแก้ว 

 ๒๒ พลตรี ชวลิต  ชาตะสิงห 

 ๒๓ พลตรี ชวาล  ผ่องใส 

 ๒๔ พลตรี ชาญณรงค์  รัตนาจารย์ 

 ๒๕ พลตรี เชษฐา  รักเรือง 

 ๒๖ พลตรี ณรัฐ  โพธิแพทย์ 

 ๒๗ พลตรี ณัฏฐพงศ์  คุปตะวาทิน 

 ๒๘ พลตรี เทวัญ  ตันกุล 

 ๒๙ พลตรี ธนกรณ์  จุลเจือ 

 ๓๐ พลตรี ธนชัย  วิชัยธนพัฒน์ 

 ๓๑ พลตรี นพดล  เกิดแสงศรี 

 ๓๒ พลตรี นิมิตต์  สุวรรณรัฐ 

 ๓๓ พลตรี ปรมินทร์  ทวีสุข 

 ๓๔ พลตรี ประจวบ  จันต๊ะมี 

 ๓๕ พลตรี พงศ์คณิศร์  ธรรมะสกุล 

 ๓๖ พลตรี พนม  ฉายาวัฒน์ 

 ๓๗ พลตรี พรมงคล  พ่ึงเสมา 

 ๓๘ พลตรี พลกฤต  สุขมาก 

 ๓๙ พลตรี พลศักดิ์  ศรีเพ็ญ 

 ๔๐ พลตรี พักรบ  คัฒทะจันทร์ 
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 ๔๑ พลตรี พิชิต  มีคุณสุต 

 ๔๒ พลตรี ภัทร์นรินท์  วิจิตรพฤกษ์ 

 ๔๓ พลตรี ภูวดล  ศรีพูล 

 ๔๔ พลตรี มาโนช  อ้นจันทร์ 

 ๔๕ พลตรี มารวย  ส่งทานินทร์ 

 ๔๖ พลตรี รณวีร์  หิรัญสิ 

 ๔๗ พลตรี รุ่งอรุณ  ซุ่นทรัพย์ 

 ๔๘ พลตรี วัฒนันทน์  สายประเสริฐ 

 ๔๙ พลตรี วิริทธิ์พล  พานนิล 

 ๕๐ พลตรี วีระพล  ระงับภัย 

 ๕๑ พลตรี วีระยุทธ  งามอุโฆษ 

 ๕๒ พลตรี เวชยันต์  ชูดวง 

 ๕๓ พลตรี ศักดิ์วุฒิ  วงศ์วานิช 

 ๕๔ พลตรี ศิวเรศ  ศรีจันทร์วงศ์ 

 ๕๕ พลตรี สถาพร  ธรรมวิจารณ์ 

 ๕๖ พลตรี สมเกียรติ  มาลากรณ์ 

 ๕๗ พลตรี สมชาย  กุลภควา 

 ๕๘ พลตรี สมภพ  สีตะมัย 

 ๕๙ พลตรี สราวุธ  บุณโยปัษฎัมภ์ 

 ๖๐ พลตรี สามารถ  โพธิสระ 

 ๖๑ พลตรี สุจิตต์  ดอกจันทร์ 

 ๖๒ พลตรี หม่อมหลวงประวีร์  จักรพันธุ์ 

 ๖๓ พลตรี อธิสิทธิ์  ไชยนุวัติ 

 ๖๔ พลตรี อ านาจ  ศรีเพ็ง 

 ๖๕ พลตรี อินสอน  เมืองมูล 

 ๖๖ พลตรี อุทิศ  กิจวิชา 

 ๖๗ พลเรือตรี บุญศิลป์  กุลศิริพฤกษ์ 

 ๖๘ พลอากาศตรี จัตตุรงค์  พงษ์เพ็ชร 

 ๖๙ พลอากาศตรี ยุทธนา  สุรเชษฐพงษ์ 

 ๗๐ พลอากาศตรี อยุธ  ศาลิคุปต 

 ๗๑ พันเอก กฤษฎา  เทอดพงษ์ 

 ๗๒ พันเอก กวีพจน์  โพธิ์วิเชียร 

 ๗๓ พันเอก กสานติ์  สีตลารมย์ 

 ๗๔ พันเอก กานต์  ทองอารีย์ 

 ๗๕ พันเอก กิตติ  คงมั่น 

 ๗๖ พันเอก กิตติ  รัตนดิษฐ์ 

 ๗๗ พันเอก เกษมสันต์  ใจภักดี 

 ๗๘ พันเอก ขวัญชัย  มีสะอาด 

 ๗๙ พันเอก จีรเดช  อุดมสินค้า 

 ๘๐ พันเอก จุมพฎ  งามยี่สุ่น 

 ๘๑ พันเอก เจริญ  ศรชัย 

 ๘๒ พันเอก ฉัตรชัย  วรรณทิพย์ 

 ๘๓ พันเอก ชนกศ์  จรจ ารัส 

 ๘๔ พันเอก ชลเทพ  เกิดสมบุญ 

 ๘๕ พันเอก ชลวิทย์  เจริญวิศาล 

 ๘๖ พันเอก ชัชวาลย์  ชมแก้ว 

 ๘๗ พันเอก ชัยณรงค์  ผดุงชีวิต 

 ๘๘ พันเอก ชัยวัฒน์  สว่างศรี 

 ๘๙ พันเอก ชาญศิลป์  เทพพิทักษ ์

 ๙๐ พันเอก ชินะเดช  เผือกผ่อง 
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 ๙๑ พันเอก แชน  สุขอนนท์ 

 ๙๒ พันเอก ฐิติรัตน์  สุวัณณะศรี 

 ๙๓ พันเอก ณรงค์รัชช์  ภาคย์พิมล 

 ๙๔ พันเอก ณัฎฐ์พัชร์  นภนาคจันทร์ 

 ๙๕ พันเอก ธนวัฒน์  รอดเชื้อ 

 ๙๖ พันเอก ธนาเดช  วงศ์ข้าหลวง 

 ๙๗ พันเอก ธีระพงษ์  สังโกมล 

 ๙๘ พันเอก นฤดม  สุริยกมล 

 ๙๙ พันเอก นิวัตินคร  มัคเจริญ 

 ๑๐๐ พันเอก บัลลังก์  วัชระคุปต์ 

 ๑๐๑ พันเอก บุญนาถ  วงษ์วิริยะ 

 ๑๐๒ พันเอก ปฐมฤกษ์  ไพบูลย์ 

 ๑๐๓ พันเอก ปณิธาน  กาญจนวิโรจน์ 

 ๑๐๔ พันเอก ปพน  ไชยเศรษฐ 

 ๑๐๕ พันเอก ปิยวัส  อ้นรัตน์ 

 ๑๐๖ พันเอก พงศ์ธร  พันลึกเดช 

 ๑๐๗ พันเอก พรชัย  งามสดใส 

 ๑๐๘ พันเอก พลทัต  หงสะเดช 

 ๑๐๙ พันเอก พัฒน์พงษ์  โพธิ์เพ่ิม 

 ๑๑๐ พันเอก พิสิษฐ์  นพเมือง 

 ๑๑๑ พันเอก เพชรเอก  อินทรทัต 

 ๑๑๒ พันเอก ไพศาล  ป่าแดง 

 ๑๑๓ พันเอก มงกุฎ  บุญญานุรักษ์ 

 ๑๑๔ พันเอก มโนรถ  สุทธิส าแดง 

 ๑๑๕ พันเอก ยงยุทธ  ธีระกุล 

 ๑๑๖ พันเอก ยุทธนา  วงศ์เมฆ 

 ๑๑๗ พันเอก โยธิน  พิมพการ 

 ๑๑๘ พันเอก รัชชาพงษ์  ระงับภัย 

 ๑๑๙ พันเอก ราชันย์  สุนทรเมือง 

 ๑๒๐ พันเอก แรงภูมิ  เหมะทัพพะ 

 ๑๒๑ พันเอก วรพล  ขันติยะชัย 

 ๑๒๒ พันเอก วรวุฒิ  กระเทศ 

 ๑๒๓ พันเอก วิกรม  ฐานะจาโร 

 ๑๒๔ พันเอก วิภาส  วิเชียรสินธุ์ 

 ๑๒๕ พันเอก วุฒิไกร  พิบ ารุง 

 ๑๒๖ พันเอก ศราวุธ  บรรเริงศรี 

 ๑๒๗ พันเอก ศักดาอธิฏฐ์  ธีรสีหไตร 

 ๑๒๘ พันเอก ศิรนันท์  ศุขเนตร 

 ๑๒๙ พันเอก ศุภโชค  สมรรคเสวี 

 ๑๓๐ พันเอก สกลพัฒน์  มัธยมจันทร์ 

 ๑๓๑ พันเอก สถาพร  กระแสร์แสน 

 ๑๓๒ พันเอก สนธิญา  คัมภีร์พันธุ์ 

 ๑๓๓ พันเอก สมชาย  อุ่มอ้น 

 ๑๓๔ พันเอก สมโชค  ไกรศิริ 

 ๑๓๕ พันเอก สมบัติ  ผ่องศรี 

 ๑๓๖ พันเอก สมมาตร  วัชรสุนทรกิจ 

 ๑๓๗ พันเอก สรรเพชร  คงพูลศิลป์ 

 ๑๓๘ พันเอก สาธิต  แก่นสิงห์ 

 ๑๓๙ พันเอก สิงหเจนพัฒน์  หาญสีหะคชา 

 ๑๔๐ พันเอก สิทธิพร  บัตรเจริญ 
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 ๑๔๑ พันเอก สุกิจ  สุเมธาศร 

 ๑๔๒ พันเอก สุรณพงษ์  สุขะตุงคะ 

 ๑๔๓ พันเอก สุรสิทธิ์  โมฆรัตน์ 

 ๑๔๔ พันเอก สุวเทพ  ศิริสรณ์ 

 ๑๔๕ พันเอก สุวรรณชัย  ชะเอม 

 ๑๔๖ พันเอก อดิศักดิ์  ม่วงศรีงาม 

 ๑๔๗ พันเอก อนุสรณ์  ลายเมฆ 

 ๑๔๘ พันเอก อนุสรณ์  สังขวาสี 

 ๑๔๙ พันเอก อภิชัย  ขอขจายเกียรติ 

 ๑๕๐ พันเอก อภิชาต  วงศ์วัฒนา 

 ๑๕๑ พันเอก เอกรัตน์  ข าภักตร์ 

 ๑๕๒ นาวาเอก ธนิตพงศ์  สิริเศวตศักดิ์ 

 ๑๕๓ นาวาเอก พัชรพล  พุกกะรัตน์ 

 ๑๕๔ นาวาเอก ภานุมาส  มณีสาคร 

 ๑๕๕ นาวาเอก ภินันต์  ดาวกระจาย 

 ๑๕๖ นาวาเอก สิทธิศักดิ์  สุพรรณพงศ์ 

 ๑๕๗ นาวาเอก สุชา  บุนนาค 

 ๑๕๘ นาวาเอก อนุจิต  สุริยกุล ณ อยุธยา 

 ๑๕๙ นาวาเอก อัครเดช  จุณศิริ 

 ๑๖๐ นาวาอากาศเอก กิติศักดิ์  จุฑารัตน์ 

 ๑๖๑ นาวาอากาศเอก คมสัน  อ่อนละออ 

 ๑๖๒ นาวาอากาศเอก จิรชัย  ผุดผ่อง 

 ๑๖๓ นาวาอากาศเอก เชษฐกุล  คงพูลศิลป์ 

 ๑๖๔ นาวาอากาศเอก ดนุภพ  รัตนพานิช 

 ๑๖๕ นาวาอากาศเอก ทศพร  เสถียรวารี 

 ๑๖๖ นาวาอากาศเอก ธยา  ไชยสระแก้ว 

 ๑๖๗ นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์  แสนโกเมฆ 

 ๑๖๘ นาวาอากาศเอก ปรัชญา  สาริกา 

 ๑๖๙ นาวาอากาศเอก ปวีณ  โรจนพานิช 

 ๑๗๐ นาวาอากาศเอก พันธ์ประพงศ์  คงรอด 

 ๑๗๑ นาวาอากาศเอก รุ่งธรรม  บัวแตง 

 ๑๗๒ นาวาอากาศเอก วรมิตร  วาสนะโชติ 

 ๑๗๓ นาวาอากาศเอก ศุภพิชญ์  งามนิล 

 ๑๗๔ นาวาอากาศเอก อนุชิต  นาคประดิษฐ์ 

 ๑๗๕ พลตรีหญิง สุนันทา  ศิริรณรงค์ 

 ๑๗๖ พลตรีหญิง อรัญญา  รื่นนาม 

 ๑๗๗ พลเรือตรีหญิง กนกนันท์  เวโรจน์ฤดี 

 ๑๗๘ พลอากาศตรีหญิง ภัสสรา  บุญสุภา 

 ๑๗๙ พันเอกหญิง กมลาพร  พรหมพฤกษ์ 

 ๑๘๐ พันเอกหญิง ขนบศรี  เกษร 

 ๑๘๑ พันเอกหญิง จงลักษณ์  ไทรเมือง 

 ๑๘๒ พันเอกหญิง จุลลดา  จุลานนท์ 

 ๑๘๓ พันเอกหญิง ฉันทนา  กรสมิต 

 ๑๘๔ พันเอกหญิง ชนกพร  บุญทริกศิริ 

 ๑๘๕ พันเอกหญิง ชลธิชา  ธัญพิสิฐ 

 ๑๘๖ พันเอกหญิง ฐิติมา  จันทานนท์ 

 ๑๘๗ พันเอกหญิง ดวงยิหวา  วงศ์ไทย 

 ๑๘๘ พันเอกหญิง นพรัตน์  กาญจนวิสุทธิเดช 

 ๑๘๙ พันเอกหญิง นันทกา  ธรณีนิติญาณ 

 ๑๙๐ พันเอกหญิง เบญจมาศ  นันทา 
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 ๑๙๑ พันเอกหญิง เมธินี  ร าไพกุล 

 ๑๙๒ พันเอกหญิง ยศวีร์  ศรีสุรธนวงศ์ 

 ๑๙๓ พันเอกหญิง รจนา  นะล าเลียง 

 ๑๙๔ พันเอกหญิง รัชนี  เล็กนิมิตร 

 ๑๙๕ พันเอกหญิง ลออทิพย์  ชโลปถัมภ์ 

 ๑๙๖ พันเอกหญิง วรรณวิมล  แทนข า 

 ๑๙๗ พันเอกหญิง วัชราวรรณ  วีระรัตนกุล 

 ๑๙๘ พันเอกหญิง วัชรี  ทรัพย์ข า 

 ๑๙๙ พันเอกหญิง วัชรี  ลิขิตพฤกษ์ไพศาล 

 ๒๐๐ พันเอกหญิง วาสนา  ลบเมฆ 

 ๒๐๑ พันเอกหญิง วิวรรณ  วรวิศิษฏ์ธ ารง 

 ๒๐๒ พันเอกหญิง สุธาภรณ์  จันทร์เที่ยง 

 ๒๐๓ พันเอกหญิง สุนิสา  บรรเริงศรี 

 ๒๐๔ พันเอกหญิง สุภาภรณ์  ราชะพริ้ง 

 ๒๐๕ พันเอกหญิง หทัยรัตน์  ถาวรวงษ์ 

 ๒๐๖ พันเอกหญิง อภิณห์พร  อัครเจริญเมธาวี 

 ๒๐๗ พันเอกหญิง อมราพร  สุวรรณศรี 

 ๒๐๘ พันเอกหญิง อรทิพ  วรพิสิษฐ์ 

 ๒๐๙ พันเอกหญิง อรวรรณ  เอมะสุวรรณ 

 ๒๑๐ พันเอกหญิง อัญญาอร  ไวยโภคี 

 ๒๑๑ นาวาเอกหญิง จันทร  เทพสิทธา 

 ๒๑๒ นาวาเอกหญิง ปิยะบุบผา   

  อินทร์ประสิทธิ์ 

 ๒๑๓ นาวาเอกหญิง วีณา  หวังไมตรี 

 ๒๑๔ นาวาเอกหญิง สุชีลา  ชาติสุวรรณ์ 

 ๒๑๕ นาวาเอกหญิง อุมาพร  ครุสารพิศิฐ 

 ๒๑๖ นาวาอากาศเอกหญิง ฉัฐสินี  คูณขุนทด 

 ๒๑๗ นาวาอากาศเอกหญิง เต็มดวง  ลาภเจริญ 

 ๒๑๘ นาวาอากาศเอกหญิง พรพรรณ   

  ประเคนรี 

 ๒๑๙ นาวาอากาศเอกหญิง วิไลลักษณ์   

  มีเมศกุล 

 ๒๒๐ นาวาอากาศเอกหญิง สวณี  ชุนหจินดา 

 ๒๒๑ นาวาอากาศเอกหญิง อ าไพวรรณ   

  การโชค 

 ๒๒๒ นาวาอากาศเอกหญิง อุษาวดี   

  สมรรคจันทร์ 

 ๒๒๓ นาวาอากาศเอกหญิง อุสดี   

  คุ้นประเสริฐ 

กองบญัชาการกองทัพไทย 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ พลเอก กฤศมน  นาคสุวรรณ์ 

 ๒ พลเอก กฤษฎ์ิ  ยิ้มสู้ 

 ๓ พลเอก ค ารณ  เครือวิชฌยาจารย์ 

 ๔ พลเอก จุมพล  เฉลยถ้อย 

 ๕ พลเอก เจิดวุธ  คราประยูร 

 ๖ พลเอก ชนินทร์  โตเลี้ยง 
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 ๗ พลเอก ชลิต  ชุณหรัชพันธุ์ 

 ๘ พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด 

 ๙ พลเอก ชัยพฤกษ์  อัยยะภาคย์ 

 ๑๐ พลเอก ชิติสรรค์  สุขเกษตร 

 ๑๑ พลเอก ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ 

 ๑๒ พลเอก ดุษฎี  อินทรพล 

 ๑๓ พลเอก ธนเกียรติ  ชอบชื่นชม 

 ๑๔ พลเอก ธนรัชฏ์  หิรัญบูรณะ 

 ๑๕ พลเอก ธิวา  เพ็ญเขตกรณ์ 

 ๑๖ พลเอก ธีร์ธวัช  พลสวัสดิ์ 

 ๑๗ พลเอก นครา  สุขประเสริฐ 

 ๑๘ พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล 

 ๑๙ พลเอก ประสพชัย  กงบุราณ 

 ๒๐ พลเอก ปริพัฒน์  ผลาสินธุ์ 

 ๒๑ พลเอก ปรีชา  เทียมฉัตร์ 

 ๒๒ พลเอก พิจิตร  แก้วลี 

 ๒๓ พลเอก ภาณุศิลป์  กลั่นเสนาะ 

 ๒๔ พลเอก ยอดพล  เบี้ยวไข่มุข 

 ๒๕ พลเอก ยุทธนาสินธุ์  ศรีนุรัตน์เดชา 

 ๒๖ พลเอก วัฒนชัย  คุ้มครอง 

 ๒๗ พลเอก วิศิษฐ์  วิศิษฏ์โยธิน 

 ๒๘ พลเอก วีรชัย  อินทุโศภน 

 ๒๙ พลเอก ศักดา  แสงสนิท 

 ๓๐ พลเอก สถาพร  พันธ์กล้า 

 ๓๑ พลเอก สรโกเศศ  เปี่ยมญาติ 

 ๓๒ พลเอก สุทัศน์  จิตต์โสภา 

 ๓๓ พลเอก สุพจน์  ธ ามรงค์รัตน์ 

 ๓๔ พลเอก สุรสิทธิ์  ถนัดทาง 

 ๓๕ พลเอก ไสยสิทธิ์  บุณยรัตพันธุ์ 

 ๓๖ พลเอก อนุศักดิ์  เผ่านาค 

 ๓๗ พลเอก อัศฎางค์  สัจจปาละ 

 ๓๘ พลเรือเอก พัชระ  พุ่มพิเชฏฐ์ 

 ๓๙ พลเรือเอก สายันต์  ประสงค์ส าเร็จ 

 ๔๐ พลอากาศเอก ฉัตรชัย  บุญญานุรักษ์ 

 ๔๑ พลอากาศเอก ชวรัตน์  มารุ่งเรือง 

 ๔๒ พลอากาศเอก ณัฐพงษ์  วิริยะคุปต์ 

 ๔๓ พลอากาศเอก วันชัย  นุชเกษม 

 ๔๔ พลอากาศเอก สุทธิพงษ์  อินทรียงค์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ พลเอก กสิณกฤษฎ์ิ  พงษ์เขียว 

 ๒ พลเอก ก่อเกียรติ  พิทักษ์วงศ์ 

 ๓ พลเอก จาตุรนต์  จารุเสน 

 ๔ พลเอก จีรยุทธ  ทุนเจริญ 

 ๕ พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖ พลเอก ชัชชัย  ภัทรนาวิก 

 ๗ พลเอก ชูชาติ  บัวขาว 

 ๘ พลเอก เชิดชัย  สุคนธสิงห์ 

 ๙ พลเอก ณัฏฐ์  เทียนทองดี 

 ๑๐ พลเอก ณัฏฐพัชร  สกุลรังสฤษฏ์ 



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

 

 

 ๑๑ พลเอก ด ารง  ตัณฑะผลิน 

 ๑๒ พลเอก เทวัญ  สมบุญโต 

 ๑๓ พลเอก ธงชัย  สาระสุข 

 ๑๔ พลเอก ธรรมนูญ  เชี่ยวการปราบ 

 ๑๕ พลเอก ธราธร  ใจดี 

 ๑๖ พลเอก นพดล  สุขทับศรี 

 ๑๗ พลเอก นพพร  สุทเธนทร์ 

 ๑๘ พลเอก นภดล  ขันตยาภรณ์ 

 ๑๙ พลเอก ประจักษ์  บุญจิตต์พิมล 

 ๒๐ พลเอก ผดุงศักดิ์  รุจิยาปนนท์ 

 ๒๑ พลเอก พิเชฏฐ์  แย้มแก้ว 

 ๒๒ พลเอก พีรพงษ์  เมืองบุญชู 

 ๒๓ พลเอก ไพโรจน์  สรรพกิจ 

 ๒๔ พลเอก เภา  โพธิ์เงิน 

 ๒๕ พลเอก วรพล  เยี่ยมแสงทอง 

 ๒๖ พลเอก วรยุทธ  ด้วงกลัด 

 ๒๗ พลเอก วัชริศพล  มนต์มณีรัตน์ 

 ๒๘ พลเอก วันชัย  ชัยประภา 

 ๒๙ พลเอก วัลลภ  แดงใหญ่ 

 ๓๐ พลเอก วิทยา  ขันธอุบล 

 ๓๑ พลเอก ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี 

 ๓๒ พลเอก ศุภกร  อุดชุมพิสัยปภา 

 ๓๓ พลเอก สนธิ  นวกุล 

 ๓๔ พลเอก สุชาติ  ทับทิมแดง 

 ๓๕ พลเอก สุพจน์  มาลานิยม 

 ๓๖ พลเอก เอกพงศ์  วงศ์พรหมเมฆ 

 ๓๗ พลเอก โอภาส  อุตตรนคร 

 ๓๘ พลเรือเอก จีระ  เขียนวิจิตร 

 ๓๙ พลเรือเอก เจริญพล  คุ้มราษี 

 ๔๐ พลเรือเอก ดิเรกลาภ  ดวงอุไร 

 ๔๑ พลอากาศเอก เฉลิมชัย  ศรีสายหยุด 

 ๔๒ พลอากาศเอก ไพศาล  น้ าทับทิม 

 ๔๓ พลอากาศเอก รัฐเดช  จุลวุฒิ 

 ๔๔ พลอากาศเอก เลอพงษ์  ธนกิจเจริญพัฒน์ 

 ๔๕ พลโท กฤติกร  รัสมิภูตานนท์ 

 ๔๖ พลโท กฤษณ์  บัณฑิต 

 ๔๗ พลโท กิตติ  เกตุศรี 

 ๔๘ พลโท กิตตินิพัทธ์  เสือวรโชติ 

 ๔๙ พลโท กิตติพงศ์  กาญจนาคม 

 ๕๐ พลโท กิตติพงศ์  วงศ์ข้าหลวง 

 ๕๑ พลโท ขจรฤทธิ์  นิลก าแหง 

 ๕๒ พลโท ชนะ  ลิมิตเลาหพันธุ์ 

 ๕๓ พลโท เชย์ฐิไชย  วงษ์ถนอม 

 ๕๔ พลโท ณรงค์ฤทธิ์  หอมอ่อน 

 ๕๕ พลโท ณัฏฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์ 

 ๕๖ พลโท ณัฐพัชร์  หลักทรัพย์ 

 ๕๗ พลโท ดนัย  เถาว์หิรัญ 

 ๕๘ พลโท ด ารง  สุ่มสังข์ 

 ๕๙ พลโท ทนงศักดิ์  รองทิม 

 ๖๐ พลโท ทัตเทพ  รอดจิตต์ 



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

 

 

 ๖๑ พลโท ท านุ  โพธิ์งาม 

 ๖๒ พลโท ธนภัทร  พละพล 

 ๖๓ พลโท ธนวัฒน์  วุฑฒิชาติ 

 ๖๔ พลโท ธวัชชัย  ชวนสมบูรณ์ 

 ๖๕ พลโท ธิติชัย  เทียนทอง 

 ๖๖ พลโท ธีระ  ญาณวโร 

 ๖๗ พลโท นพดล  เถื่อนศิริ 

 ๖๘ พลโท นพดล  มังคละทน 

 ๖๙ พลโท พาสิษฐ์  ไชยนุรักษ์ 

 ๗๐ พลโท พิศนุ  พงษ์ศรานันท์ 

 ๗๑ พลโท พิสัณห์  ปฐมเอม 

 ๗๒ พลโท ไพโรจน์  วิไลลักษณ์ 

 ๗๓ พลโท มนต์  ทวีวรรณบูลย์ 

 ๗๔ พลโท เลอชัย  เฉลยปราชญ์ 

 ๗๕ พลโท วรพจน์  เร้าเสถียร 

 ๗๖ พลโท วัฒนะ  พลจันทร์ 

 ๗๗ พลโท วิชัย  ชูเชิด 

 ๗๘ พลโท วิชา  ไผ่เกาะ 

 ๗๙ พลโท วิทย์  เจริญศิริ 

 ๘๐ พลโท วิบูลจิตร  สว่างอารมณ์ 

 ๘๑ พลโท วิวัฒน์ไชย  ศรีมานพ 

 ๘๒ พลโท ศักดา  ดีเดชา 

 ๘๓ พลโท ศิรัส  แก้วสนธิ 

 ๘๔ พลโท สงคราม  ขุมทอง 

 ๘๕ พลโท สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ 

 ๘๖ พลโท ส าราญ  ไชยริปู 

 ๘๗ พลโท สุชาติ  สุทธิพล 

 ๘๘ พลโท สุทน  เหมือนพิทักษ์ 

 ๘๙ พลโท สุภรัตน์  เงินบ ารุง 

 ๙๐ พลโท สุเมธ  นิลมัย 

 ๙๑ พลโท เสรี  เทพพิทักษ์ 

 ๙๒ พลโท โสรัจ  ร่วมพุ่ม 

 ๙๓ พลโท หัสฎี  วงศ์อิศเรศ 

 ๙๔ พลโท อภิชาต  ชามาตย์ 

 ๙๕ พลโท อภิรมย์  จินตเกษกรรม 

 ๙๖ พลเรือโท ก่อเกียรติ  ปั้นดี 

 ๙๗ พลเรือโท ไกรศรี  เกษร 

 ๙๘ พลเรือโท นิกิตติ์  ฑีร์ฆะยศ 

 ๙๙ พลเรือโท ยงยุทธ  สุวรรณปรีดี 

 ๑๐๐ พลอากาศโท จักรินทร์  ขจรบุญ 

 ๑๐๑ พลอากาศโท ณัฏฐนันท์  ธนัญชัย 

 ๑๐๒ พลอากาศโท นพรัตน์  จรรยาสวัสดิ์ 

 ๑๐๓ พลอากาศโท ปราการ  ฉัตรชัยการ 

 ๑๐๔ พลอากาศโท ปัญญา  ยอดจิ๋ว 

 ๑๐๕ พลอากาศโท รัชชาพงษ์  สมนาม 

 ๑๐๖ พลอากาศโท วัฒนชัย  เจริญรัตน์ 

 ๑๐๗ พลอากาศโท สมชาย  สังขมณี 

 ๑๐๘ พลอากาศโท สายศักดิ์  ครรภาฉาย 

 ๑๐๙ พลอากาศโท สุวรรณ  ข าทอง 

 ๑๑๐ พลตรี ณัฐพล  สมประสงค์ 

 ๑๑๑ พลอากาศตรี ธราธร  รัตนเนนย์ 

 ๑๑๒ พลเรือตรีหญิง ปิยนารถ  แก้วเจริญ 



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

 

 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ พลเอก กรีพล  อุทิตสาร 

 ๒ พลเอก จิรายุ  สุตะพาหะ 

 ๓ พลเอก ชาญพงษ์  ทองสุกแก้ว 

 ๔ พลเอก ทวีศักดิ์  บุญรักชาติ 

 ๕ พลเอก ปรีชา  บุญทับ 

 ๖ พลเอก ผดุงเกียรติ  โปร่งจิตต์ 

 ๗ พลเอก ไพฑูรย์  เจริญสุข 

 ๘ พลเอก ศุภณัฐ  แก้วหิรัฐ 

 ๙ พลเอก สมชาย  ครรภาฉาย 

 ๑๐ พลเอก อภิวัฒน์  ทองอยู่ 

 ๑๑ พลอากาศเอก มงคล  พันธุ์เพ็ง 

 ๑๒ พลโท กฤช  ปี่ทอง 

 ๑๓ พลโท เกรียงศักดิ์  ศากยะวงศ์ 

 ๑๔ พลโท คมกฤช  พลพิลา 

 ๑๕ พลโท ชนะ  บุญปราศภัย 

 ๑๖ พลโท ณพล  นิ่มนวล 

 ๑๗ พลโท ไตรเทพ  ศรีพันธุ์วงศ์ 

 ๑๘ พลโท เทอดศักดิ์  ตรีรัตนกูล 

 ๑๙ พลโท นที  วงศ์อิศเรศ 

 ๒๐ พลโท นันทภพ  วรมิศร์ 

 ๒๑ พลโท บรรเจิด  รามโกมุท 

 ๒๒ พลโท พนม  ใจทหาร 

 ๒๓ พลโท พรประสิทธิ์  กล่ าสมบัติ 

 ๒๔ พลโท พิศุทธิ์  เกียรติสุวรรณ 

 ๒๕ พลโท พีรวัฒน์  ชุณหะนันทน์ 

 ๒๖ พลโท มนัส  แถบทอง 

 ๒๗ พลโท เลียบ  จันทร์สุขโข 

 ๒๘ พลโท วีรชัย  ทวานนท์ 

 ๒๙ พลโท ศรัณยพงศ์  พราหมณ์เสน่ห์ 

 ๓๐ พลโท สมพล  ฤกษ์ดี 

 ๓๑ พลโท สัณห์เพชร  สายสรรพมงคล 

 ๓๒ พลโท สามทัพ  สัณหจันทร์ 

 ๓๓ พลโท สุชาติ  แดงประไพ 

 ๓๔ พลโท สุพจน์  เพชรรุ่ง 

 ๓๕ พลโท สุรคล  ท้วมเสม 

 ๓๖ พลโท สุระพล  อยู่ดี 

 ๓๗ พลโท อภิสิทธิ์  นุชบุษบา 

 ๓๘ พลเรือโท ศุภเศรษฐ์  ศิริสังข์ไชย 

 ๓๙ พลอากาศโท โกเมท  ตรีนก 

 ๔๐ พลอากาศโท ทศวรรณ  รัตนแก้วกาญจน์ 

 ๔๑ พลอากาศโท สิทธิพิชัย  บุนนาค 

 ๔๒ พลอากาศโท สุมน  หุ่นโพธิ์ 

 ๔๓ พลอากาศโท อ านวย  สมวงศ์ 

 ๔๔ พลตรี กนกพงษ์  จันทร์นวล 

 ๔๕ พลตรี กนิษฐ  ชมะนันทน์ 

 ๔๖ พลตรี กฤดา  เต๋วิยะ 

 ๔๗ พลตรี กฤษฎา  วราทร 

 ๔๘ พลตรี กฤษฏิ์ชัย  จ านงค์เนียร 



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

 

 

 ๔๙ พลตรี กฤษณ์  จันทรนิยม 

 ๕๐ พลตรี ก าธร  อ่ าสุข 

 ๕๑ พลตรี กิตติ  คงสมบัติ 

 ๕๒ พลตรี กิติชาติ  นิลข า 

 ๕๓ พลตรี กุลธวัช  ไว้ใจ 

 ๕๔ พลตรี จักษ์ชัย  ประยูรโภคราช 

 ๕๕ พลตรี จัตุรงค์  ภูมิยุทธิ์ 

 ๕๖ พลตรี เจนสิทธิ์  คนศิลป์ 

 ๕๗ พลตรี เฉลิมชัย  สุขขี 

 ๕๘ พลตรี ชนวุฒิ  อิทธิวัฒนะ 

 ๕๙ พลตรี ชวนากร  ผดุงกิจ 

 ๖๐ พลตรี ชัชวาลย์  พยุงวงศ์ 

 ๖๑ พลตรี ชัยพล  นิยะสม 

 ๖๒ พลตรี ชัยวัฒน์  พูลธนสิทธิ์ 

 ๖๓ พลตรี ชัยสิทธิ์  ปรียานุภาพ 

 ๖๔ พลตรี ชาคร  บุญภักดี 

 ๖๕ พลตรี ชาติชาย  อินทรวิชัย 

 ๖๖ พลตรี ช านาญ  ช้างสาต 

 ๖๗ พลตรี ชิดชนก  นุชฉายา 

 ๖๘ พลตรี ชีวธันย์  ปิยะศาสตร์ธนา 

 ๖๙ พลตรี ชุมโชค  พลสมัคร 

 ๗๐ พลตรี โชคชัย  พลสมัคร 

 ๗๑ พลตรี ไชยยาวุฒิ  เจริญพานิชย์ 

 ๗๒ พลตรี ฌอน  เบอรพันธุ์ 

 ๗๓ พลตรี ฐปนรรฆ์  พลเมืองดี 

 ๗๔ พลตรี ณกานต์  กลัดสวัสดิ์ 

 ๗๕ พลตรี ณัฐพงษ์  มงคลนัฎ 

 ๗๖ พลตรี ณุสรณ์  พิชัยรณรงค์สงคราม 

 ๗๗ พลตรี ดนัย  บุญตัน 

 ๗๘ พลตรี ด ารงค์  คงเดช 

 ๗๙ พลตรี โดมศักดิ์  ค าใสแสง 

 ๘๐ พลตรี ไตรพล  ปานสีทอง 

 ๘๑ พลตรี ถาวร  ไทยแขก 

 ๘๒ พลตรี ทนงศักดิ์  ตันนารัตน์ 

 ๘๓ พลตรี ทรงคุน  พัทศุระพงษ์ 

 ๘๔ พลตรี เทพชาตรี  ฝั่งสระ 

 ๘๕ พลตรี เทิดทัศน์  บุตรเมฆ 

 ๘๖ พลตรี ธนภัทร  ภูยานนท์ 

 ๘๗ พลตรี ธนินทร์  พู่ทองค า 

 ๘๘ พลตรี ธวัชชัย  คามจินดา 

 ๘๙ พลตรี ธวัชชัย  ดะนุดิษฐ์ 

 ๙๐ พลตรี ธารสิทธิ์  พิทักษ์สรยุทธ 

 ๙๑ พลตรี ธาวิน  อัครเมธายุทธ 

 ๙๒ พลตรี ธีรพงศ์  ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 

 ๙๓ พลตรี ธีระยุทธ  จินหิรัญ 

 ๙๔ พลตรี นนธวัฒน์  ภักดิพงศ์พิชญะ 

 ๙๕ พลตรี นพดล  ปิ่นทอง 

 ๙๖ พลตรี นราวิชญ์  ปรมาธิกุล 

 ๙๗ พลตรี นรินทร์  มีสมบูรณ์ 

 ๙๘ พลตรี นรินทร์  สมุทรประภูติ 
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 ๙๙ พลตรี นันทพล  เชื้อหน่าย 

 ๑๐๐ พลตรี น าพล  คงพันธ์ 

 ๑๐๑ พลตรี น าศักดิ์  สาระสุข 

 ๑๐๒ พลตรี นิพนธ์  พินสุวรรณ์ 

 ๑๐๓ พลตรี ปฐมทรรศ  ปทุมทอง 

 ๑๐๔ พลตรี ประกาศิต  เทศวิศาล 

 ๑๐๕ พลตรี ประดิยุทธ  กลิ่นศรีสุข 

 ๑๐๖ พลตรี ประวัติ  พุกจีน 

 ๑๐๗ พลตรี ประวิทย์  เบื้องกลาง 

 ๑๐๘ พลตรี ประวิทย์  เอี่ยมสังข์ 

 ๑๐๙ พลตรี ประสิทธิ์  หมอทรัพย์ 

 ๑๑๐ พลตรี ปราโมทย์  ปราบวิลัย 

 ๑๑๑ พลตรี ปราโมทย์  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๑๒ พลตรี ปรีชา  สาลีผล 

 ๑๑๓ พลตรี พงศกร  เพ็ญตระกูล 

 ๑๑๔ พลตรี พงศ์เทพ  แก้วไชโย 

 ๑๑๕ พลตรี พงศ์พิพัฒน์  ชมะนันทน์ 

 ๑๑๖ พลตรี พรพิศ  รัตนานนท์ 

 ๑๑๗ พลตรี พีระศักดิ์  อุ่นอก 

 ๑๑๘ พลตรี ภนธร  จันทรังษี 

 ๑๑๙ พลตรี ภาณุพงศ์  สุวัณณุสส์ 

 ๑๒๐ พลตรี ภิญโญ  คัมภีร์พันธุ์ 

 ๑๒๑ พลตรี มนตรี  ถาดพลกรัง 

 ๑๒๒ พลตรี ยุทธศักดิ์  บุตรพันธ์ 

 ๑๒๓ พลตรี ยุทธศักดิ์  วาสนจิตต์ 

 ๑๒๔ พลตรี ราเมศร์  สันติบุตร 

 ๑๒๕ พลตรี วิชญกูน  คงพูลศิลป์ 

 ๑๒๖ พลตรี วิเชียร  ศรีเดิมมา 

 ๑๒๗ พลตรี วิโรจน์  เกิดแสง 

 ๑๒๘ พลตรี วุฒิชัย  โพธิ์วิสันต์ 

 ๑๒๙ พลตรี ศิริพงษ์  พุ่มพวง 

 ๑๓๐ พลตรี ศุภธัช  นรินทรภักดี 

 ๑๓๑ พลตรี สนธิเดช  มุขศรี 

 ๑๓๒ พลตรี สมชัย  มาลินันท์ 

 ๑๓๓ พลตรี สมพงษ์  เภาพูล 

 ๑๓๔ พลตรี สมยศ  ฉันทวรลักษณ์ 

 ๑๓๕ พลตรี สมาน  ไตรสุธา 

 ๑๓๖ พลตรี ส าราญ  ยิ้มขาวผ่อง 

 ๑๓๗ พลตรี สิทธา  มหาสันทนะ 

 ๑๓๘ พลตรี สิทธิชัย  มากกุญชร 

 ๑๓๙ พลตรี สุชาติ  ผดุงกิจ 

 ๑๔๐ พลตรี สุชาติ  เว่บ้านแพ้ว 

 ๑๔๑ พลตรี สุนิมิตร  รัตนานนท์ 

 ๑๔๒ พลตรี สุรศักดิ์  พุทธสุวรรณ 

 ๑๔๓ พลตรี สุรสีห์  ดรุณสาสน์ 

 ๑๔๔ พลตรี สุวัฒนา  เย็นใจ 

 ๑๔๕ พลตรี โสภณ  ศิริงาม 

 ๑๔๖ พลตรี โสรัจ  พันธ์ไชยศรี 

 ๑๔๗ พลตรี หิรัญ  ศรีสุก 

 ๑๔๘ พลตรี อชิรวิชญ์  ศรีไพบูลย์ 
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 ๑๔๙ พลตรี อดุลย์  ยิ่งเจริญ 

 ๑๕๐ พลตรี อนุพนธ์  ฟูเฟื่อง 

 ๑๕๑ พลตรี อนุสรรค์  คุ้มอักษร 

 ๑๕๒ พลตรี อภิชาต  เชียงอารีย์ 

 ๑๕๓ พลตรี อรรถนพ  ลาภชุ่มศรี 

 ๑๕๔ พลตรี อ านวย  สาตร์เพ็ชร 

 ๑๕๕ พลตรี อ านาจ  เลิศหิรัณย์ 

 ๑๕๖ พลเรือตรี ขวัญชัย  อินกว่าง 

 ๑๕๗ พลเรือตรี คมน์  วชิรกานต์ 

 ๑๕๘ พลเรือตรี ณัฐพงศ์  เกตุสมบูรณ์ 

 ๑๕๙ พลเรือตรี พิสิฐ  อินทร์จันทร์ 

 ๑๖๐ พลเรือตรี ไพโรจน์  เฟ่ืองจันทร์ 

 ๑๖๑ พลเรือตรี วิจิตร  ตันประภา 

 ๑๖๒ พลเรือตรี สุชาติ  นาคมอญ 

 ๑๖๓ พลเรือตรี สุเทพ  ปุจฉาการ 

 ๑๖๔ พลเรือตรี อุปถัมภ์  สมุทรานนท์ 

 ๑๖๕ พลอากาศตรี คติพันธุ์  บุญยะโพธิ์ 

 ๑๖๖ พลอากาศตรี ชนินทร  เฉลิมทรัพย์ 

 ๑๖๗ พลอากาศตรี ธนกร  ทรรศนนท์ 

 ๑๖๘ พลอากาศตรี ธีระพล  กรีพานิช 

 ๑๖๙ พลอากาศตรี ปริญญา  จันทริก 

 ๑๗๐ พลอากาศตรี ไพฑูรย์  ประเทืองมาน 

 ๑๗๑ พลอากาศตรี ภูมิใจ  เลขสุนทรากร 

 ๑๗๒ พลอากาศตรี รณชัย  เชี่ยวชาญ 

 ๑๗๓ พลอากาศตรี รักชาติ  พันธุ์ชาติ 

 ๑๗๔ พลอากาศตรี วรกฤต  มุขศรี 

 ๑๗๕ พลอากาศตรี สมัญญา  วิยะกัน 

 ๑๗๖ พลอากาศตรี อนุกูล  อัครธรรม 

 ๑๗๗ พลตรีหญิง จิตปอง  เจียนสูงเนิน 

 ๑๗๘ พลตรีหญิง ชณัฐดา  พรหมดิเรก 

 ๑๗๙ พลตรีหญิง นันท์มนัส  ธ ามรงค์รัตน์ 

 ๑๘๐ พลตรีหญิง ผจงคนธ์  ฤทธิศิลป์ 

 ๑๘๑ พลตรีหญิง พันธ์ทิพย์  คติภักดีธรรม 

 ๑๘๒ พลตรีหญิง รัชนีพร  ผดุงผล 

 ๑๘๓ พลตรีหญิง วารุณี  งามสงวน 

 ๑๘๔ พลตรีหญิง อัจฉรา  สุนทรนันท 

 ๑๘๕ พลเรือตรีหญิง ดลฤทัย  บ ารุงตระกูล 

 ๑๘๖ พลเรือตรีหญิง นงเยาว์  ศริสนธิ 

 ๑๘๗ พลเรือตรีหญิง เรณู  จิรสัทธรรม 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ พลตรี จตุรพร  สุนทรนนท์ 

 ๒ พลตรี จรัญ  ดุษฎี 

 ๓ พลตรี จักรกริช  จันทร์แจ้ง 

 ๔ พลตรี ชาติชาย  ชัยเกษม 

 ๕ พลตรี เชาวลิตร  สังฆฤทธิ์ 

 ๖ พลตรี ณรงค์ฤทธิ์  สุบิน 

 ๗ พลตรี ณัชวัสส์  เพ็งไพบูลย์ 

 ๘ พลตรี เดชไชย  บุญโสม 
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 ๙ พลตรี ทนงค์  ลีฬหากาญจน์ 

 ๑๐ พลตรี ธิติพันธ์  พุทธบูชา 

 ๑๑ พลตรี ธิบดี  อัมพุนันทน์ 

 ๑๒ พลตรี ปธาน  ทองขุนนา 

 ๑๓ พลตรี พิศักดิ์  สังโขบล 

 ๑๔ พลตรี ภัทธเดช  อาขวานนท์ 

 ๑๕ พลตรี วิษณุ  ชะบาทอง 

 ๑๖ พลตรี สมพร  เล็กพงษ์ 

 ๑๗ พลตรี สุชิน  เรืองสุวรรณ 

 ๑๘ พลตรี อัฐวุฒิ  อย่างสวย 

 ๑๙ พลตรี อิทธิเดช  กาญจนกันทร์ 

 ๒๐ พลเรือตรี คมสัน  รัตนะ 

 ๒๑ พลเรือตรี จตุพล  โฉมทองดี 

 ๒๒ พลอากาศตรี พัฒนชัย  จิตรธร 

 ๒๓ พลอากาศตรี สมพงษ์  บรรเลงสวรรค์ 

 ๒๔ พลตรีหญิง พูนพัฒนา  วงศ์ประจิตร 

 ๒๕ พันเอก กนกศิริ  มีด าเนิน 

 ๒๖ พันเอก กฤษฎา  บุญวัฒน์ 

 ๒๗ พันเอก กลยุทธ  แสงบัวแก้ว 

 ๒๘ พันเอก ก่อพงศ์  ทรงศิลป์ 

 ๒๙ พันเอก กิตติ  ตาดเงิน 

 ๓๐ พันเอก กิตติศักดิ์  สังฆ์สกุล 

 ๓๑ พันเอก กิติเดช  ศรฤทธิ์ชิงชัย 

 ๓๒ พันเอก กิรชิต  คุณาวงศ์ 

 ๓๓ พันเอก เกรียงศักดิ์  ประสาสน์ศักดิ์ 

 ๓๔ พันเอก เกียรติศักดิ์  ร่วมทอง 

 ๓๕ พันเอก ขจรศักดิ์  พูลโพธิ์ทอง 

 ๓๖ พันเอก คมศักดิ์  เจียมวัฒนาเลิศ 

 ๓๗ พันเอก ครองพล  โลหะชาละ 

 ๓๘ พันเอก จักรพงษ์  จันทร์เพ็งเพ็ญ 

 ๓๙ พันเอก จาตุรนต์  แสงศร 

 ๔๐ พันเอก จิรานุวัฒน์  ศักดิ์เสือ 

 ๔๑ พันเอก จุมภฏ  นุรักษ์เขต 

 ๔๒ พันเอก เจษฎา  ศรีหมอก 

 ๔๓ พันเอก ฉัตรชัย  ดวงรัตน์ 

 ๔๔ พันเอก เฉลิมชัย  รื่นภิรมย์ 

 ๔๕ พันเอก ชญา  ปรีชาชาติ 

 ๔๖ พันเอก ชนนกัญจน์  อินทร์จันทร์ 

 ๔๗ พันเอก ชยพณัฐ  วิริรัตน์ 

 ๔๘ พันเอก ชวลิต  ประดิษฐ์นวกุล 

 ๔๙ พันเอก ชัชชาญ  กอบกุลธนชัย 

 ๕๐ พันเอก ชัพวิชญ์  ปิ่นทอง 

 ๕๑ พันเอก ชัยพร  เดชเจริญ 

 ๕๒ พันเอก ชัยยศ  ศุภมิตรกฤษณา 

 ๕๓ พันเอก ชัยวัฒน์  ชาแก้ว 

 ๕๔ พันเอก ชาคริต  ปรุงสุวรรณ์ 

 ๕๕ พันเอก ชุติเดช  ทองพูล 

 ๕๖ พันเอก ชูศักดิ์  ธีรากิจ 

 ๕๗ พันเอก เชาวลิต  พบจันอัด 

 ๕๘ พันเอก โชคศักดิ์  อัยสานนท์ 

 ๕๙ พันเอก ไชยมงคล  ประโลมรัมย์ 

 ๖๐ พันเอก ไชยวัฒน์  โสดา 
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 ๖๑ พันเอก ไชยา  ศรีนวล 

 ๖๒ พันเอก ณรงค์ชัย  ไชยชนะ 

 ๖๓ พันเอก ณัฐกฤต  สันป่าแก้ว 

 ๖๔ พันเอก ณัฐเดช  จันทรางศุ 

 ๖๕ พันเอก ณัฐพงศ์  พรหมศร 

 ๖๖ พันเอก ณัฐพงษ์  นัยชิต 

 ๖๗ พันเอก ณัฐวุฒิ  ดวงจรัส 

 ๖๘ พันเอก ณุติชาต  รัตนกาฬ 

 ๖๙ พันเอก ด ารงค์  จันทร์กาบ 

 ๗๐ พันเอก เดชชัย  กวีสิทธิสารคุณ 

 ๗๑ พันเอก เตรียมพล  บุณยมาลิก 

 ๗๒ พันเอก ถิระ  เหราบัตย์ 

 ๗๓ พันเอก ทรงธรรม  จันทร์เหยี่ยว 

 ๗๔ พันเอก ทวีศักดิ์  บุญรักษา 

 ๗๕ พันเอก ทักษิณ  สิริสิงห 

 ๗๖ พันเอก ธนพัฒน์  สุคนธรัตน์ 

 ๗๗ พันเอก ธนากร  อินอ่อน 

 ๗๘ พันเอก ธวัช  ธัญญชาติกุล 

 ๗๙ พันเอก ธวัชชัย  ขจรกลิ่น 

 ๘๐ พันเอก ธวัชชัย  แม้นชล 

 ๘๑ พันเอก ธิติวัฒน์  วาศกุลพิสิทธิ์ 

 ๘๒ พันเอก ธีรเดช  กลัมพสุต 

 ๘๓ พันเอก ธีรนันทน์  คัยนันทน์ 

 ๘๔ พันเอก ธีรพงศ์  ปัณณเรืองพงศ์ 

 ๘๕ พันเอก ธีรพันธุ์  ไตรพิพัฒน์ 

 ๘๖ พันเอก นพเดช  แป้นศรี 

 ๘๗ พันเอก นัชชวรรธน์  ธนภูริพรรธน์ 

 ๘๘ พันเอก นาวิน  ฟุ้งลัดดา 

 ๘๙ พันเอก นิรุจ  ดวงปัญญา 

 ๙๐ พันเอก บงการ  กาญจน์มาลัย 

 ๙๑ พันเอก บดีศร  จิตต์บุญเหลือ 

 ๙๒ พันเอก บรรพต  สังข์มาลา 

 ๙๓ พันเอก บรรลุ  เอี่ยมศรี 

 ๙๔ พันเอก บัญชา  หะรินเดช 

 ๙๕ พันเอก บัณฑูร  บ าเรอราช 

 ๙๖ พันเอก บุรี  บุญวรรณ 

 ๙๗ พันเอก ปณต  เขตต์สันเทียะ 

 ๙๘ พันเอก ประเทือง  ปิยกะโพธิ์ 

 ๙๙ พันเอก ปริญ  ร่มสายหยุด 

 ๑๐๐ พันเอก ปวัน  บุญบันดาล 

 ๑๐๑ พันเอก ปิยะ  ศรีพลอย 

 ๑๐๒ พันเอก พงศธร  บุญฟู 

 ๑๐๓ พันเอก พงษ์ภัทร  ทรงสุนทร 

 ๑๐๔ พันเอก พงษ์สันต์  แก้วประกิจ 

 ๑๐๕ พันเอก พรชัย  พวงล าเจียก 

 ๑๐๖ พันเอก พฤกกษ์  เอกพันธ์ 

 ๑๐๗ พันเอก พสิษฐ์  พัดเจริญ 

 ๑๐๘ พันเอก พัสพ์  วงษ์รวินันท์ 

 ๑๐๙ พันเอก พิชญ์  จินดาวงศ์ 

 ๑๑๐ พันเอก พีระพงษ์  จันทวโร 

 ๑๑๑ พันเอก เพชรพนม  โพธิ์ชัย 

 ๑๑๒ พันเอก ภคเดชน์  มหัจฉริยวงศ์ 



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

 

 

 ๑๑๓ พันเอก ภคพล  แก้วศรีงาม 

 ๑๑๔ พันเอก ภักดี  แสงประเสริฐ 

 ๑๑๕ พันเอก ภาคภูมิ  ดอกไม้ 

 ๑๑๖ พันเอก ภูมิ  กัลยาณมิตร 

 ๑๑๗ พันเอก ภูมิ  โพพี 

 ๑๑๘ พันเอก ภูวดล  อุดมศิลป์ 

 ๑๑๙ พันเอก มนต์รัตน์  รัตนวานิช 

 ๑๒๐ พันเอก มนตรา  นครเขตต์ 

 ๑๒๑ พันเอก มารุต  เปล่งข า 

 ๑๒๒ พันเอก ยรรยงค์  อิ่มสุวรรณ 

 ๑๒๓ พันเอก ยุทธกร  สุภาสูรย์ 

 ๑๒๔ พันเอก ยุทธศักดิ์  พรหมทา 

 ๑๒๕ พันเอก รณกร  แพทย์ประสิทธิ์ 

 ๑๒๖ พันเอก รณกร  สายสิญจน์ 

 ๑๒๗ พันเอก รพีพัฒน์  สุทธิวงศ์ 

 ๑๒๘ พันเอก รวินทร์  เจริญชัย 

 ๑๒๙ พันเอก รวิศ  รัชตะวรรณ 

 ๑๓๐ พันเอก ระวี  โรจนวงศ์ 

 ๑๓๑ พันเอก รัชกฤต  ทองสิมา 

 ๑๓๒ พันเอก รัฐธนนท์  มหาอริยทิพย์ 

 ๑๓๓ พันเอก เลิศชาย  สกุลสัตตบุษย์ 

 ๑๓๔ พันเอก วรดร  วรกิตติเดชากร 

 ๑๓๕ พันเอก วราวุธ  สีดาพาลี 

 ๑๓๖ พันเอก วสุ  ทิมสุวรรณเรส 

 ๑๓๗ พันเอก วัชรชัย  บรรจงปรุ 

 ๑๓๘ พันเอก วัชรพงษ์  จันทร์หอม 

 ๑๓๙ พันเอก วัชรพล  พรหมเสนา 

 ๑๔๐ พันเอก วันฉัตร  แสงสว่าง 

 ๑๔๑ พันเอก วิญญ์  วิจิตรวาทการ 

 ๑๔๒ พันเอก วิสิทฐ์  วงษ์จันทร์ 

 ๑๔๓ พันเอก วีระศักดิ์  ท่างาม 

 ๑๔๔ พันเอก วุฒิศักดิ์  วิริยราชวัลลภ 

 ๑๔๕ พันเอก ศรัณธ์ชัย  ทิพย์ปัญญา 

 ๑๔๖ พันเอก ศรัณย์วิชญ์   

  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๑๔๗ พันเอก ศราวรรธน์  รุมรัตนะ 

 ๑๔๘ พันเอก ศรีสินทร์  วรรณบุตร 

 ๑๔๙ พันเอก ศวยส  เหรียญมณี 

 ๑๕๐ พันเอก ศักดาวุฒิ  กุมารสิงห์ 

 ๑๕๑ พันเอก ศักดิ์ชาย  บุญสอน 

 ๑๕๒ พันเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชื้ออาษา 

 ๑๕๓ พันเอก ศักดิ์สิทธิ์  เสาวคนธ์ 

 ๑๕๔ พันเอก ศิวดล  นนท์ชัยวัฒน์ 

 ๑๕๕ พันเอก ศุภชัย  เทพสงวน 

 ๑๕๖ พันเอก สมเจตน์  บุญเลี้ยง 

 ๑๕๗ พันเอก สมเจษฎ์  สุนทรธรรม 

 ๑๕๘ พันเอก สมบัติ  จิระสินวิมล 

 ๑๕๙ พันเอก สมบัติ  ธัญญะวัน 

 ๑๖๐ พันเอก สมบัติ  น้ าดอกไม้ 

 ๑๖๑ พันเอก สมรรถปกรณ์  อินทรขาว 

 ๑๖๒ พันเอก สมัชชา  เพชรจันทร 

 ๑๖๓ พันเอก สรัณไชย  ผลากุล 



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

 

 

 ๑๖๔ พันเอก สราวุธ  ทองสิมา 

 ๑๖๕ พันเอก สโรช  พารอด 

 ๑๖๖ พันเอก สังคม  เปี่ยมวิริยวงศ์ 

 ๑๖๗ พันเอก สิทธิชัย  จันทรโชติ 

 ๑๖๘ พันเอก สิทธิชัย  เสาวคนธ์ 

 ๑๖๙ พันเอก สิริพงศ์  พชรกนกกุล 

 ๑๗๐ พันเอก สืบสกุล  ส ารองกิจ 

 ๑๗๑ พันเอก สุกริช  ลาภเกรียงไกร 

 ๑๗๒ พันเอก สุทัศน์  มานะกิจ 

 ๑๗๓ พันเอก สุเทพ  เขียวภักดี 

 ๑๗๔ พันเอก สุธี  ยรรยงเวโรจน์ 

 ๑๗๕ พันเอก สุพจน์  มิตรโพธิ์ทอง 

 ๑๗๖ พันเอก สุพจน์  สุวรรณศรี 

 ๑๗๗ พันเอก สุรพร  คงพันธุ์ 

 ๑๗๘ พันเอก สุรยา  แม้นเหมือน 

 ๑๗๙ พันเอก สุรศักดิ์  ใจอู่ 

 ๑๘๐ พันเอก โสภณ  ศรีมงคล 

 ๑๘๑ พันเอก โสฬส  นิ่มเจริญ 

 ๑๘๒ พันเอก หฤษฎ์  จันสน 

 ๑๘๓ พันเอก หาญศึก  จันทรเนตร 

 ๑๘๔ พันเอก อดิศร  จรัส 

 ๑๘๕ พันเอก อนุพงศ์  โปร่งจิตต์ 

 ๑๘๖ พันเอก อภิชาต  จูภาวัง 

 ๑๘๗ พันเอก อภิชาติ  เจริญเกตุ 

 ๑๘๘ พันเอก อภิชาติ  ชูเกียรติตกุล 

 ๑๘๙ พันเอก อภิวิศน์  สุธรรมวรโรจน์ 

 ๑๙๐ พันเอก อภิสิทธิ์  วงศ์บัวแก้ว 

 ๑๙๑ พันเอก อมรินทร์  เทศนธรรม 

 ๑๙๒ พันเอก อัครพล  นุ่มนาม 

 ๑๙๓ พันเอก อาร์ม  ชงัดเวช 

 ๑๙๔ พันเอก อารมณ์  รอดรุ่งเรือง 

 ๑๙๕ พันเอก อ านวย  สินสมบัติ 

 ๑๙๖ พันเอก อิงคยุทธ  โสภัณณา 

 ๑๙๗ พันเอก อุดม  งามศักดิ์กุล 

 ๑๙๘ พันเอก เอกราช  อินทรักษ์ 

 ๑๙๙ พันเอก เอกศักดิ์  ริมธีระกุล 

 ๒๐๐ พันเอก เอกสุวัชร์  ค าภานนท์ 

 ๒๐๑ พันเอก เอื้อมเกียรติ  เจริญสม 

 ๒๐๒ นาวาเอก ชานนท์  พรหมโคตร 

 ๒๐๓ นาวาเอก ไชยา  ออกแดง 

 ๒๐๔ นาวาเอก น าโชค  จันทร์แก้ว 

 ๒๐๕ นาวาเอก เบ็ญจคัพภ์  เวศม์วิบูลย์ 

 ๒๐๖ นาวาเอก ภูวดล  วรสินธุ์ 

 ๒๐๗ นาวาเอก เศรษฐวิทย์  ธนพรจตุรภัทร 

 ๒๐๘ นาวาเอก สกาย  เภกะนันทน์ 

 ๒๐๙ นาวาเอก สมัย  โพนเมืองหล้า 

 ๒๑๐ นาวาเอก สุรสันต์  คงสิริ 

 ๒๑๑ นาวาเอก สุรสิทธิ์  แสนคราม 

 ๒๑๒ นาวาเอก อานุภาพ  พรหมเรนทร์ 

 ๒๑๓ นาวาอากาศเอก กรเอก  ศรีสมบุญ 



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

 

 

 ๒๑๔ นาวาอากาศเอก ก าพล  ลิปิกรณ์ 

 ๒๑๕ นาวาอากาศเอก จีโรจน์  นาคจีน 

 ๒๑๖ นาวาอากาศเอก เจน  คล้ายสังข์ 

 ๒๑๗ นาวาอากาศเอก ชิติวัฒน์  บุญโสภา 

 ๒๑๘ นาวาอากาศเอก ณัฐพัชร์   

  เรืองมณีญาต์ 

 ๒๑๙ นาวาอากาศเอก ตระวัน  คงอุไร 

 ๒๒๐ นาวาอากาศเอก ธีระพงษ์  ยี่สุ่น 

 ๒๒๑ นาวาอากาศเอก ปัญญา  ศรีสิงห์ 

 ๒๒๒ นาวาอากาศเอก พงศ์วุฒิ  เอี่ยมละออ 

 ๒๒๓ นาวาอากาศเอก ยุทธศาสตร์   

  ธรรมเดชศักดิ์ 

 ๒๒๔ นาวาอากาศเอก วรวิทย์  พระเนตร 

 ๒๒๕ นาวาอากาศเอก วรวิทย์  ไวยเนตร 

 ๒๒๖ นาวาอากาศเอก วีระชัย  สาตจีนพงษ์ 

 ๒๒๗ นาวาอากาศเอก สรกฤช  สุ่มมาตย์ 

 ๒๒๘ นาวาอากาศเอก สัมฤทธิ์  กิตติบดีสกุล 

 ๒๒๙ นาวาอากาศเอก สาดิศย์  พริ้งประยูร 

 ๒๓๐ นาวาอากาศเอก สิทธิศักดิ์  จันทรโชติ 

 ๒๓๑ นาวาอากาศเอก สิริวัฒน์   

  ภัทรากาญจน์ 

 ๒๓๒ นาวาอากาศเอก สุชาติ  อังศุโชติ 

 ๒๓๓ นาวาอากาศเอก อากาศ  ปิ่นสุวรรณ์ 

 ๒๓๔ นาวาอากาศเอก อาทิตย์   

  เจนจบสกลกิจ 

 ๒๓๕ พลตรีหญิง จารุณี  ชนะสงคราม 

 ๒๓๖ พลตรีหญิง รุ่งอรุณ  ฉายฝาก 

 ๒๓๗ พลอากาศตรีหญิง ดรุณี   

  ประสานพรรณ์ 

 ๒๓๘ พันเอกหญิง กฤตยา  วัฒนาภิรมย ์

 ๒๓๙ พันเอกหญิง กาญจนา  อ าภา 

 ๒๔๐ พันเอกหญิง กุลธิดา  สาคร 

 ๒๔๑ พันเอกหญิง ฉันทนา  พรหมประยูร 

 ๒๔๒ พันเอกหญิง ชลิกา  ชื่นอุไทย 

 ๒๔๓ พันเอกหญิง นริศา  ธีรนิติ 

 ๒๔๔ พันเอกหญิง นันทวัน  วุฒิค าประพันธ์ 

 ๒๔๕ พันเอกหญิง นิลุบล  จรัณยานนท์ 

 ๒๔๖ พันเอกหญิง ปรีห์กมล  จรรยาสวัสดิ์ 

 ๒๔๗ พันเอกหญิง พรทิพย์  คล้ายคลึง 

 ๒๔๘ พันเอกหญิง ยิ่งลักษณ์  รักเรียน 

 ๒๔๙ พันเอกหญิง ยุภิรดี  ฉินนะโสต 

 ๒๕๐ พันเอกหญิง รัชฎาพร  เล็กมณี 

 ๒๕๑ พันเอกหญิง รัตนาวดี  ธะประวัติ 

 ๒๕๒ พันเอกหญิง รุ่งนภา  กีรกะจินดา 

 ๒๕๓ พันเอกหญิง ลาวัณย์  จุลพัลลภ 

 ๒๕๔ พันเอกหญิง วราภรณ์  สมศิริ 

 ๒๕๕ พันเอกหญิง ศันสนีย์  พหุลรัต 

 ๒๕๖ พันเอกหญิง สาลินี  มณีรัตน์ 

 ๒๕๗ พันเอกหญิง สุกัญญา  ขาวทอง 

 ๒๕๘ พันเอกหญิง สุปัญญา  สถิติรัต 



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

 

 

 ๒๕๙ พันเอกหญิง โสภิตา  รณฤทธิวิชัย 

 ๒๖๐ พันเอกหญิง หิรัญญา  ธีวีระปัญญา 

 ๒๖๑ พันเอกหญิง อัจริย์กุล  อ าไพ 

 ๒๖๒ พันเอกหญิง อัญชลี  วิโรจน์เฉลิม 

 ๒๖๓ พันเอกหญิง อารยา  จุลานนท์ 

 ๒๖๔ นาวาเอกหญิง จินตนา  ทรัพย์หิรัญ 

 ๒๖๕ นาวาเอกหญิง ชญาณ์นันท์  เพิ่มทรัพย์ 

 ๒๖๖ นาวาเอกหญิง ชนินทร์พร   

  แห่วตระกูลปัญญา 

 ๒๖๗ นาวาเอกหญิง ปานดวงใจ  อุนสุวรรณ 

 ๒๖๘ นาวาเอกหญิง ปิยะฉัตร  ไชยนต์ 

 ๒๖๙ นาวาเอกหญิง ผาณิช  บ่วงราชบพิตร 

 ๒๗๐ นาวาเอกหญิง พรทิพย์  ปัญญาประทีป 

 ๒๗๑ นาวาเอกหญิง ศุลีพร  ค าเครื่อง 

 ๒๗๒ นาวาเอกหญิง สุดสวาท   

  หัสดินทร ณ อยุธยา 

 ๒๗๓ นาวาเอกหญิง เสาวลักษณ์  ทองทับ 

 ๒๗๔ นาวาอากาศเอกหญิง กาญจนา  บุญทับ 

 ๒๗๕ นาวาอากาศเอกหญิง จันทร์ฉาย   

  จันทร์แทน 

 ๒๗๖ นาวาอากาศเอกหญิง จุฑามาศ   

  เสือน้อย 

 ๒๗๗ นาวาอากาศเอกหญิง ณัทภร   

  ไวทยานุวัตติ 

 ๒๗๘ นาวาอากาศเอกหญิง นฤมล   

  อินทุโศภน 

 ๒๗๙ นาวาอากาศเอกหญิง ปนัดดา  เกิดผล 

 ๒๘๐ นาวาอากาศเอกหญิง พัชรี   

  พิพิธสุขสันต์ 

 ๒๘๑ นาวาอากาศเอกหญิง ยุพลักษณ์  มีมณี 

 ๒๘๒ นาวาอากาศเอกหญิง เรวดี   

  รวงผึ้งหลวง 

 ๒๘๓ นาวาอากาศเอกหญิง สายบัว   

  ชิตทะวงศ์ 

 ๒๘๔ นาวาอากาศเอกหญิง สุทธาวัณย์   

  โกมลทัต 

กองทัพบก 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ พลเอก เกรียงไกร  ไกรลาศ 

 ๒ พลเอก โกญจนาท  ศุกระเศรณี 

 ๓ พลเอก จักรชัย  โมกขะสมิต 

 ๔ พลเอก ชนาธิป  บุนนาค 

 ๕ พลเอก ชาติชาย  ขันสุวรรณ 

 ๖ พลเอก ณฐพนธ์  ศรีสวัสดิ์ 

 ๗ พลเอก ณัฏฐิพงษ์  เผือกสกนธ์ 

 ๘ พลเอก ต่อศักดิ์  สุมะโน 

 ๙ พลเอก ธีระชัย  เกตุตรีกรณ์ 

 ๑๐ พลเอก นฤดล  ประภาวัต 



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

 

 

 ๑๑ พลเอก ประวิตร  ฉายะบุตร 

 ๑๒ พลเอก พัฒนา  มาตร์มงคล 

 ๑๓ พลเอก พิษณุ  บุญรักษา 

 ๑๔ พลเอก รัตนชัย  สุวรรณเทศ 

 ๑๕ พลเอก วรวิทย์  วรรธนะศักดิ์ 

 ๑๖ พลเอก วราห์  บุญญะสิทธิ์ 

 ๑๗ พลเอก วิจักขฐ์  สิริบรรสพ 

 ๑๘ พลเอก ศักดา  เปรุนาวิน 

 ๑๙ พลเอก สมพงษ์  ไทรงาม 

 ๒๐ พลเอก สสิน  ทองภักดี 

 ๒๑ พลเอก สายัณห์  สวัสดิ์ศรี 

 ๒๒ พลเอก สาโรช  เขียวขจี 

 ๒๓ พลเอก สิงห์ทอง  หมีทอง 

 ๒๔ พลเอก สิทธิพล  ชินส าราญ 

 ๒๕ พลเอก สุชาติ  ผ่องพุฒิ 

 ๒๖ พลเอก สุรเดช  เฟื่องเจริญ 

 ๒๗ พลเอก เสมอภาค  สง่าเมือง 

 ๒๘ พลเอก อภินันท์  ค าเพราะ 

 ๒๙ พลเอก อาวุธ  เอมวงศ์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ พลเอก กนก  ภู่ม่วง 

 ๒ พลเอก กฤต  ผิวเงิน 

 ๓ พลเอก กิตติเชษฐ์  ศรดิษฐพันธ์ 

 ๔ พลเอก เกื้อกูล  อินนาจักร์ 

 ๕ พลเอก คุณวุฒิ  หมอแก้ว 

 ๖ พลเอก จตุพร  กลัมพสุต 

 ๗ พลเอก ชรินทร์  จ้อยสองสี 

 ๘ พลเอก ชวลิต  พงษ์พิทักษ์ 

 ๙ พลเอก ชัชวาลย์  เกิดสมบูรณ์ 

 ๑๐ พลเอก ชัยณรงค์  แกล้วกล้า 

 ๑๑ พลเอก ชินวัฒน์  แม้นเดช 

 ๑๒ พลเอก ณรงค์  สบายพร 

 ๑๓ พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ 

 ๑๔ พลเอก ณัฏฐ์สิทธิ์  ละแมนชัย 

 ๑๕ พลเอก ณัฐพล  นาคพาณิชย์ 

 ๑๖ พลเอก ด าริห์  สุขพันธุ์ 

 ๑๗ พลเอก เถลิงศักดิ์  พูลสุวรรณ 

 ๑๘ พลเอก ทรงพล  รัตนโกเศรษฐ 

 ๑๙ พลเอก ธนเดช  เหลืองทองค า 

 ๒๐ พลเอก ธนา  จารุวัต 

 ๒๑ พลเอก ธเนศ  กาลพฤกษ์ 

 ๒๒ พลเอก ธรากร  ธรรมวินทร 

 ๒๓ พลเอก ธวัชชัย  มาชมสมบูรณ์ 

 ๒๔ พลเอก ธีรวัฒน์  บุณยะวัฒน์ 

 ๒๕ พลเอก นพพร  ดุลยา 

 ๒๖ พลเอก นิวัติ  พงศ์สิทธิศักดิ์ 

 ๒๗ พลเอก เบ็ญจพล  ยุกตะทัต 

 ๒๘ พลเอก ประสิทธิชัย  ชินวงศ์ 



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

 

 

 ๒๙ พลเอก พิศิษฐ์  เกษบุรมย์ 

 ๓๐ พลเอก พีระ  ฉิมปรี 

 ๓๑ พลเอก รังสรรค์  ฤทธิ์ประเสริฐ 

 ๓๒ พลเอก รุจน์  อ่อนน้อมพันธุ์ 

 ๓๓ พลเอก วัชระ  สัตยวงศ์ทิพย์ 

 ๓๔ พลเอก วิโรจน์  ศิลาอาศน์ 

 ๓๕ พลเอก วิสุทธิ์  ศรีจันทราพันธุ์ 

 ๓๖ พลเอก วุฒิไกร  คล้ายวงษ์ 

 ๓๗ พลเอก ศรีศักดิ์  พูนประสิทธิ์ 

 ๓๘ พลเอก ศักดา  ศิริรัตน์ 

 ๓๙ พลเอก สนธยา  ศรีเจริญ 

 ๔๐ พลเอก สมพงษ์  แจ้งจ ารัส 

 ๔๑ พลเอก สมพล  ปานกุล 

 ๔๒ พลเอก สมโภชน์  วังแก้ว 

 ๔๓ พลเอก สมศักดิ์  สมรักษ์ 

 ๔๔ พลเอก สรชัช  วรปัญญา 

 ๔๕ พลเอก สรรชัย  อจลานนท์ 

 ๔๖ พลเอก สันติ  กิจมหานนท์ 

 ๔๗ พลเอก สุนัย  ประภูชะเนย์ 

 ๔๘ พลเอก สุรใจ  จิตต์แจ้ง 

 ๔๙ พลเอก สุรชัย  สินไชย 

 ๕๐ พลเอก สุรพจน์  พงษ์ประสิทธิ์ 

 ๕๑ พลเอก สุรินทร์  แพโต 

 ๕๒ พลเอก สุริศร์  สุขชุ่ม 

 ๕๓ พลเอก โสภณ  สงวนวงษ์ 

 ๕๔ พลเอก อนุรักษ์  แสงฤทธิ์ 

 ๕๕ พลเอก อรรถพร  เป้าประจักษ์ 

 ๕๖ พลโท กฤษณ์ดนัย  อิทธิมณฑล 

 ๕๗ พลโท กันตภณ  อัครานุรักษ์ 

 ๕๘ พลโท การุณ  โพธิ์วิเชียร 

 ๕๙ พลโท กิตติชัย  วงศ์หาญ 

 ๖๐ พลโท กิตติธัช  บุพศิริ 

 ๖๑ พลโท กิตติพันธ์  ชูพิพัฒน์ 

 ๖๒ พลโท กิตติศักดิ์  แม้นเหมือน 

 ๖๓ พลโท กิติพล  ประเสริฐสุข 

 ๖๔ พลโท กิติศักดิ์  บัวสถิตย์ 

 ๖๕ พลโท กิติศักดิ์  มาระเนตร์ 

 ๖๖ พลโท กุศล  ฤทธิ์เรืองเดช 

 ๖๗ พลโท คธายุทธ์  เสาวคนธ์ 

 ๖๘ พลโท จะนะ  ปรีชา 

 ๖๙ พลโท จักราวุธ  สินพูลผล 

 ๗๐ พลโท ฉมาวิทย์  สาตรรอด 

 ๗๑ พลโท ฉลองชัย  ชัยยะค า 

 ๗๒ พลโท ฉลองรัฐ  แต่งตั้ง 

 ๗๓ พลโท ชนาวุธ  บุตรกินรี 

 ๗๔ พลโท ชัชวาลย์  วรรณสุทธิ์ 

 ๗๕ พลโท ชัยมนตรี  โพธิ์ทอง 

 ๗๖ พลโท ชัยยุทธ  หมื่นสายญาติ 

 ๗๗ พลโท ชัยวัฒน์  แสงทอง 

 ๗๘ พลโท ชาญชัย  ติกขะปัญโญ 



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

 

 

 ๗๙ พลโท ชาญชัย  นพวงศ์ 

 ๘๐ พลโท เชาวน์โรจน์  สอโส 

 ๘๑ พลโท ฐิติเดช  พงษ์สุวรรณ 

 ๘๒ พลโท ณรงค์  พฤกษารุ่งเรือง 

 ๘๓ พลโท ณรงค์ศักดิ์  อัมรานนท์ 

 ๘๔ พลโท ณรัช  สิงห์ปภาภร 

 ๘๕ พลโท ณัฐวัฒน์  อัคนิบุตร 

 ๘๖ พลโท ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์ 

 ๘๗ พลโท ด ารงพล  เชิดสงวน 

 ๘๘ พลโท ไตรรงค์  ทองเนื้อสุก 

 ๘๙ พลโท ทรงยศ  อินทรเนตร 

 ๙๐ พลโท ทรงวุฒิ  จิตตานนท์ 

 ๙๑ พลโท ทวีศักดิ์  วินิจสร 

 ๙๒ พลโท ทศพร  รื่นเริงใจ 

 ๙๓ พลโท ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ 

 ๙๔ พลโท ธนะศักดิ์  ชื่นอิ่ม 

 ๙๕ พลโท ธนิสร  วงษ์กล้าหาญ 

 ๙๖ พลโท ธเนศ  วงศ์ชะอุ่ม 

 ๙๗ พลโท ธรรมนูญ  วิถี 

 ๙๘ พลโท ธานี  ฉุยฉาย 

 ๙๙ พลโท ธารา  พูนประชา 

 ๑๐๐ พลโท ธีระพล  มณีแสง 

 ๑๐๑ พลโท เธียรศักดิ์  รื่นเริง 

 ๑๐๒ พลโท นภดล  ศรีตระกูล 

 ๑๐๓ พลโท นาคินทร์  รัตนพันธุ์ 

 ๑๐๔ พลโท บรรพต  พูลเพียร 

 ๑๐๕ พลโท บัญชา  ดุริยพันธ์ 

 ๑๐๖ พลโท บัญชา  รักชื่อ 

 ๑๐๗ พลโท ประจัญ  ค าแดง 

 ๑๐๘ พลโท ปราการ  ปทะวานิช 

 ๑๐๙ พลโท ปริญญา  สุจริตตานันท์ 

 ๑๑๐ พลโท ปริยารณ  มัชฌิมวงศ์ 

 ๑๑๑ พลโท ปัญญา  ตุรงค์เรือง 

 ๑๑๒ พลโท ปิยวัฒน์  นาควานิช 

 ๑๑๓ พลโท ผดุง  ยิ่งไพบูลย์สุข 

 ๑๑๔ พลโท พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์ 

 ๑๑๕ พลโท พร  ภิเศก 

 ๑๑๖ พลโท พรชัย  ขาวสบาย 

 ๑๑๗ พลโท พรเทพ  วัชรวิสุทธิ์ 

 ๑๑๘ พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๑๙ พลโท พัลลภ  เฟื่องฟู 

 ๑๒๐ พลโท พิชัย  เข็มทอง 

 ๑๒๑ พลโท พิบูลย์  มณีโชติ 

 ๑๒๒ พลโท พิรัติ  บรรจงเขียน 

 ๑๒๓ พลโท พิริยธรณ์  ภัทรชาติโยธิน 

 ๑๒๔ พลโท พิศาล  นาคผจญ 

 ๑๒๕ พลโท พีรพงศ์  ไวกาสี 

 ๑๒๖ พลโท พีระพล  ปกป้อง 

 ๑๒๗ พลโท พูนศักดิ์  คัมภีร์พันธุ์ 

 ๑๒๘ พลโท ไพ  น้ าเจริญ 



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

 

 

 ๑๒๙ พลโท ภาณุวัฒน์  เหนียวแน่น 

 ๑๓๐ พลโท ภูมิพัฒน์  จันทร์สว่าง 

 ๑๓๑ พลโท มงคล  รอดสวาสดิ์ 

 ๑๓๒ พลโท มณฑล  ปราการสมุทร 

 ๑๓๓ พลโท มนตรี  ช้างพลายแก้ว 

 ๑๓๔ พลโท ยงยุทธ  สอนไม้ 

 ๑๓๕ พลโท ยุทธนา  ปานมุข 

 ๑๓๖ พลโท เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์ 

 ๑๓๗ พลโท เลอเกียรติ  สุนทรเกส 

 ๑๓๘ พลโท วรเกียรติ  รัตนานนท์ 

 ๑๓๙ พลโท วรพล  วิศรุตพิชญ์ 

 ๑๔๐ พลโท วรรนพ  นาคประสิทธิ์ 

 ๑๔๑ พลโท วัจน์พัฒน์  เฟื่องฟู 

 ๑๔๒ พลโท วัชระ  พิทยานรเศรษฐ 

 ๑๔๓ พลโท วันชาติ  ผลไพบูลย์ 

 ๑๔๔ พลโท วัลลภ  ฐิติกุล 

 ๑๔๕ พลโท วิชัย  ทัศนมณเฑียร 

 ๑๔๖ พลโท วิชาญ  สุขสง 

 ๑๔๗ พลโท วิฑูรย์  ศิริปักมานนท์ 

 ๑๔๘ พลโท วิทยา  วรรคาวิสันต์ 

 ๑๔๙ พลโท วิทยา  อรุณเมธี 

 ๑๕๐ พลโท วินัฐ  อินทรสุวรรณ 

 ๑๕๑ พลโท วิรัชช์  กมลศิลป์ 

 ๑๕๒ พลโท วิโรจน์  วิจิตรโท 

 ๑๕๓ พลโท วีระ  บรรทม 

 ๑๕๔ พลโท ศรชัย  กาญจนสูตร 

 ๑๕๕ พลโท ศักดา  วรรณโภคา 

 ๑๕๖ พลโท ศิริเดช  ศิลปสุขุม 

 ๑๕๗ พลโท สมควร  วงษ์เวียงจันทร์ 

 ๑๕๘ พลโท สมชาติ  แน่นอุดร 

 ๑๕๙ พลโท สมบูรณ์  ดีรอด 

 ๑๖๐ พลโท สมศักดิ์  สรไชยเมธา 

 ๑๖๑ พลโท สรกฤต  ศรีนาค 

 ๑๖๒ พลโท สวัสดิ์  ชนะจิตราสกุล 

 ๑๖๓ พลโท สันต์ชัย  เกิดสวัสดิ์ 

 ๑๖๔ พลโท สันติพงศ์  ธรรมปิยะ 

 ๑๖๕ พลโท สาธิต  ศรีสุวรรณ 

 ๑๖๖ พลโท สามารถ  ฟักนุ่ม 

 ๑๖๗ พลโท สายัณห์  เมืองศรี 

 ๑๖๘ พลโท สิริพจน์  ร าไพกุล 

 ๑๖๙ พลโท สีหเดช  ดีสนธิโชติ 

 ๑๗๐ พลโท สุขุม  สุขศรี 

 ๑๗๑ พลโท สุทัศน์  วาณิชเสนี 

 ๑๗๒ พลโท สุเทพ  นพวิง 

 ๑๗๓ พลโท สุพจน์  บูรณจารี 

 ๑๗๔ พลโท สุพเดช  อุทา 

 ๑๗๕ พลโท สุภโชค  ธวัชพีระชัย 

 ๑๗๖ พลโท สุรพล  ตาปนานนท์ 

 ๑๗๗ พลโท สุรศักดิ์  แพน้อย 

 ๑๗๘ พลโท สุรสีห์  ครุธเวโช 



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

 

 

 ๑๗๙ พลโท สุรัต  แสงสว่างด ารง 

 ๑๘๐ พลโท สุวิทย์  มหาศักดิ์สุนทร 

 ๑๘๑ พลโท หาญณรงค์  รักษ์ศรีทอง 

 ๑๘๒ พลโท องอาจ  คุลี 

 ๑๘๓ พลโท อชิร์ฉัตร  โรจนะภิรมย์ 

 ๑๘๔ พลโท อดิศักดิ์  บัวพรหมมาตร์ 

 ๑๘๕ พลโท อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์ 

 ๑๘๖ พลโท อภิชาติ  สุขแจ่ม 

 ๑๘๗ พลโท อยุทธ์  ศรีวิเศษ 

 ๑๘๘ พลโท อรรถ  สิงหัษฐิต 

 ๑๘๙ พลโท อัชฌา  คงสมบูรณ์ 

 ๑๙๐ พลโท อุดมศักดิ์  บัวพรหมมาตร์ 

 ๑๙๑ พลโท อุทัย  ศรีชลาลักษณ์ 

 ๑๙๒ พลตรี ปิยพล  ผลาสินธุ์ 

 ๑๙๓ พลตรี เสริมบัติ  ร่มเย็น 

 ๑๙๔ พลตรีหญิง ยุวดี  พนาเวศร์ 

 ๑๙๕ พลตรีหญิง อรภา  อินทรสูต 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ พลเอก ชูชาติ  สุกใส 

 ๒ พลเอก ณัฐชนก  ศิริทีปตานนท์ 

 ๓ พลเอก เดชอุดม  นิชรัตน์ 

 ๔ พลเอก ธานินทร์  สนิทชน 

 ๕ พลเอก ธีระพงษ์  เย็นอุทก 

 ๖ พลเอก นภนนท์  แก้วก าพล 

 ๗ พลเอก พงศ์พันธ์  ตรีวิมล 

 ๘ พลเอก พันธุ์พิศิษฐ์  ทรรพวสุ 

 ๙ พลเอก วรชัย  คุณกมุท 

 ๑๐ พลเอก วิจารณ์  จดแตง 

 ๑๑ พลเอก วีรยุทธ  อินทร์วร 

 ๑๒ พลเอก ศักดา  เนียมค า 

 ๑๓ พลเอก สมชาย  เพ็งกรูด 

 ๑๔ พลเอก อดิศรย์  โครพ 

 ๑๕ พลโท กฤตวริษฐ์  คชวารี 

 ๑๖ พลโท กฤษณะ  วโรภาษ 

 ๑๗ พลโท กุลชาต  ดิศกุล 

 ๑๘ พลโท ไกรเวทย์  พูลอ าไภย์ 

 ๑๙ พลโท คเชนทร์เทพ  อาจิตปุญโญ 

 ๒๐ พลโท จิรฐิต  ธีรกุล 

 ๒๑ พลโท จุมพล  จุมพลภักดี 

 ๒๒ พลโท เจริญชัย  หินเธาว์ 

 ๒๓ พลโท เฉลิมเกียรติ  พิมพ์ทนต์ 

 ๒๔ พลโท ชลิต  พวงมาลีประดับ 

 ๒๕ พลโท ชวเมธ  จุ้ยเจริญ 

 ๒๖ พลโท ชัยณรงค์  กิจรุ่งโรจน์เจริญ 

 ๒๗ พลโท ชัยเดช  สุรวดี 

 ๒๘ พลโท ชัยรัตน์  จ่างแก้ว 

 ๒๙ พลโท ชัยวัฒน์  พรมทอง 

 ๓๐ พลโท ชาญชัย  เอมอ่อน 



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

 

 

 ๓๑ พลโท ชาตรี  กิตติขจร 

 ๓๒ พลโท ชูเกียรติ  ช่วยเพชร 

 ๓๓ พลโท ชูพงษ์  พรหมรุ่งเรือง 

 ๓๔ พลโท ฐิติ  ติตถะสิริ 

 ๓๕ พลโท ทวี  เกิดสมบูรณ์ 

 ๓๖ พลโท เทอดศักดิ์  ด าข า 

 ๓๗ พลโท ธนา  สุรารักษ์ 

 ๓๘ พลโท ธวัช  ศรีสว่าง 

 ๓๙ พลโท ธัญญา  เกียรติสาร 

 ๔๐ พลโท ธัฐธร  ศรศาสตร์ปรีชา 

 ๔๑ พลโท บุญรอด  ศรีสมบัติ 

 ๔๒ พลโท ประสาร  รวยดี 

 ๔๓ พลโท ปราโมทย์  ว่านเครือ 

 ๔๔ พลโท ปัณณทัต  กาญจนะวสิต 

 ๔๕ พลโท พินิจ  แจ้งแสงทอง 

 ๔๖ พลโท พูลศักดิ์  สมบูรณ์ 

 ๔๗ พลโท ภูวดล  พลนาค 

 ๔๘ พลโท มโนช  จันทร์คีรี 

 ๔๙ พลโท มหัทธนา  กมลศิลป์ 

 ๕๐ พลโท ยุทธนา  เอี่ยมวิจิตร์ 

 ๕๑ พลโท รังสรรค์  ยิ้มสู ้

 ๕๒ พลโท วรพจน์  ธนะธนิต 

 ๕๓ พลโท วสันต์  สวนแก้ว 

 ๕๔ พลโท วัชรปาณี  มณีวรรณ 

 ๕๕ พลโท วัลลภ  ประดับศิลป์ 

 ๕๖ พลโท วาสิฏฐ์  มณีโชติ 

 ๕๗ พลโท วิชิต  วงค์สังข์ 

 ๕๘ พลโท วิรัตน์  แป้นพงษ์ 

 ๕๙ พลโท วีรากร  ประกอบ 

 ๖๐ พลโท วุฒิไกร  คล้ายทอง 

 ๖๑ พลโท วุฒิชัย  นาควานิช 

 ๖๒ พลโท ศตวรรษ  รามดิษฐ์ 

 ๖๓ พลโท ศุภวัฒณ์  ธีรเนตร 

 ๖๔ พลโท เศรษฐพล  เกตุเต็ม 

 ๖๕ พลโท สกล  โชติปัทมนนท์ 

 ๖๖ พลโท สันทัด  เมืองค า 

 ๖๗ พลโท สายัน  ทัศศรี 

 ๖๘ พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน 

 ๖๙ พลโท สุขพัฒน์สณฑ์  สุขสร้อย 

 ๗๐ พลโท สุรเดช  ประเคนรี 

 ๗๑ พลโท สุรินทร์  นิลเหลือง 

 ๗๒ พลโท อรรถพร  ทองธิราช 

 ๗๓ พลโท อัครเดช  บุญเทียม 

 ๗๔ พลโท เอกพันธ์  สุวรรณวิจิตร 

 ๗๕ พลตรี กมล  เมฆสีประหลาด 

 ๗๖ พลตรี กฤษฎากรณ์  กรณ์ศิลป 

 ๗๗ พลตรี กฤษณ์  จาดสุวรรณ 

 ๗๘ พลตรี กฤษณ์  สุนทรธรรม 

 ๗๙ พลตรี กฤษณะ  วัชรเทศ 

 ๘๐ พลตรี กฤษดา  พงษ์สามารถ 



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

 

 

 ๘๑ พลตรี กสิณ  จ้อยประดิษฐ์ 

 ๘๒ พลตรี กันตพจน์  เศรษฐารัศมี 

 ๘๓ พลตรี กาจบดินทร์  ยิ่งดอน 

 ๘๔ พลตรี ก าชัย  วงศ์ศรี 

 ๘๕ พลตรี ก าธร  บุญทอง 

 ๘๖ พลตรี กิตติเชษฐ์  สิงห์สวัสดิ์ 

 ๘๗ พลตรี กิตติพงษ์  แจ่มสุวรรณ 

 ๘๘ พลตรี กิตติ์พิพัฒน์  บุณยฤทธิ์ 

 ๘๙ พลตรี กิตติภพ  กัณฑศิลป์ 

 ๙๐ พลตรี กิตติศักดิ์  บุญพระธรรมชัย 

 ๙๑ พลตรี กุศล  อุปลานนท์ 

 ๙๒ พลตรี เกรียงไกร  แข็งแรง 

 ๙๓ พลตรี เกรียงไกร  ศรีรักษ์ 

 ๙๔ พลตรี เกรียงไกร  อิทธิเดชารณ 

 ๙๕ พลตรี เกรียงชัย  ประสงค์สุกาญจน์ 

 ๙๖ พลตรี เกรียงชัย  สุวรรณทัต 

 ๙๗ พลตรี เกษม  ทองสิงห์ 

 ๙๘ พลตรี เกษม  ภิญโญชนม์ 

 ๙๙ พลตรี เกษม  วังสุนทร 

 ๑๐๐ พลตรี เกษมศิริ  มีความดี 

 ๑๐๑ พลตรี เกษียร  นพรัตน์ 

 ๑๐๒ พลตรี เกียรติศักดิ์  วิเวก 

 ๑๐๓ พลตรี ไกรภพ  ไชยพันธุ์ 

 ๑๐๔ พลตรี คงเอก  ขยันกิจ 

 ๑๐๕ พลตรี คณเดช  พงศบางโพธิ์ 

 ๑๐๖ พลตรี คณธัช  มากท้วม 

 ๑๐๗ พลตรี คณพล  บ ารุงเมือง 

 ๑๐๘ พลตรี คณาพร  มีสุวรรณ 

 ๑๐๙ พลตรี จรัส  ปัญญาดี 

 ๑๑๐ พลตรี จักรกฤษณ์  วิริยะบูรณ์ 

 ๑๑๑ พลตรี จักรพันธ์  ธัญญสิริ 

 ๑๑๒ พลตรี จาตุรงค์  เชื้อค าฟู 

 ๑๑๓ พลตรี จิรวัฒน์  ทองเสนา 

 ๑๑๔ พลตรี จิรวัฒน์  พันธ์สวัสดิ์ 

 ๑๑๕ พลตรี จิรศักดิ์  เอี่ยมสมบุญ 

 ๑๑๖ พลตรี จิราวัฒน์  จุฬากุล 

 ๑๑๗ พลตรี จิโรจ  แสนทิตย์ 

 ๑๑๘ พลตรี จีรนันท์  กัณฑวงศ์ 

 ๑๑๙ พลตรี จีระพันธ์  ครุฑธาลัย 

 ๑๒๐ พลตรี จีรัชญ์  บุญชญา 

 ๑๒๑ พลตรี จุลเจน  สืบนุสนธิ์ 

 ๑๒๒ พลตรี เจนยุทธ  ศิริปุณย์ 

 ๑๒๓ พลตรี ฉัตรมงคล  เกิดปั้น 

 ๑๒๔ พลตรี เฉลิมพงษ์  พันธุระ 

 ๑๒๕ พลตรี เฉลิมพล  จินารัตน์ 

 ๑๒๖ พลตรี ชนินทร์  โพธิ์พูนศักดิ์ 

 ๑๒๗ พลตรี ชยภัทร  สันธนากร 

 ๑๒๘ พลตรี ชลธิศ  เลาหะคามิน 

 ๑๒๙ พลตรี ชวการ  คมคาย 

 ๑๓๐ พลตรี ชอบ  รุ่งศรีทอง 



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

 

 

 ๑๓๑ พลตรี ชัชภณ  สว่างโชติ 

 ๑๓๒ พลตรี ชัยธัช  สุวรรณกาญจน์ 

 ๑๓๓ พลตรี ชัยพฤกษ์  ด้วงประพัฒน์ 

 ๑๓๔ พลตรี ชัยยา  จุ้ยเจริญ 

 ๑๓๕ พลตรี ชัยวัฒน์  แจ้งประจักษ์ 

 ๑๓๖ พลตรี ชัยสิทธิ์  ปั้นรัตน์ 

 ๑๓๗ พลตรี ชาครินทร์  ณ บางช้าง 

 ๑๓๘ พลตรี ชาญณรงค์  ยี่โต๊ะ 

 ๑๓๙ พลตรี ชาญวิทย์  ปิ่นมณี 

 ๑๔๐ พลตรี ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน 

 ๑๔๑ พลตรี ชาญวิทย์  อรรถธีระพงษ์ 

 ๑๔๒ พลตรี ชาตรี  มณีพงษ์ 

 ๑๔๓ พลตรี ชาตรี  สุวรรณภูมิ 

 ๑๔๔ พลตรี ชานนท์  ใช้สง่า 

 ๑๔๕ พลตรี ชินโชติ  บุญยไพศาลเจริญ 

 ๑๔๖ พลตรี ชินทัศ  หมวกละมัย 

 ๑๔๗ พลตรี ชูชาติ  ค านุช 

 ๑๔๘ พลตรี เชษฐา  ตรงดี 

 ๑๔๙ พลตรี ฐิติวัฒน์  ศรีสังข์บุญ 

 ๑๕๐ พลตรี ฐิติศักดิ์  สมทัศน์ 

 ๑๕๑ พลตรี ณรงค์กร  บัวเงิน 

 ๑๕๒ พลตรี ณรงค์ฤทธ์  หงสะพัก 

 ๑๕๓ พลตรี ณรงค์ฤทธิ์  วิจิตร 

 ๑๕๔ พลตรี ณัฏฐ์สิทธิ์  แสงบัวแก้ว 

 ๑๕๕ พลตรี ณัฐดนัย  บุญถาวร 

 ๑๕๖ พลตรี ณัฐพงษ์  เพราแก้ว 

 ๑๕๗ พลตรี ณัฐวุฒิ  ภาสุวณิชยพงศ์ 

 ๑๕๘ พลตรี ดนัย  จันทนะเวส 

 ๑๕๙ พลตรี ดนัยวัฒนา  รุ่งอุทัย 

 ๑๖๐ พลตรี ดาบศักดิ์  กองสมุทร 

 ๑๖๑ พลตรี ดิเรก  ดีประเสริฐ 

 ๑๖๒ พลตรี ดิเรก  บงการ 

 ๑๖๓ พลตรี ดุษิต  ปุระเสาร์ 

 ๑๖๔ พลตรี เดชาธร  สุขแสง 

 ๑๖๕ พลตรี ไตรจักร์  นาคะไพบูลย์ 

 ๑๖๖ พลตรี ไตรรัตน์  ไชยนุรักษ์ 

 ๑๖๗ พลตรี ถนัดพล  โกศัยเสวี 

 ๑๖๘ พลตรี ทนงศักดิ์  กิตติศัพท์ 

 ๑๖๙ พลตรี ทรงชัย  คงประชา 

 ๑๗๐ พลตรี ทรงพล  สุมนาวดี 

 ๑๗๑ พลตรี ทรงวิทย์  หนุนภักดี 

 ๑๗๒ พลตรี ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ 

 ๑๗๓ พลตรี ทักษิณ  เจียมทอง 

 ๑๗๔ พลตรี ทัศน์เชษฐ์  วรรณสวัสดิ์ 

 ๑๗๕ พลตรี ทัศไนย  ประทุมทอง 

 ๑๗๖ พลตรี ทัศอรัญ  กฤษณานนท์ 

 ๑๗๗ พลตรี เทวมิตร  พลภักดี 

 ๑๗๘ พลตรี เทอดชัย  นิยม 

 ๑๗๙ พลตรี ธนวัฒน์  จันทร์ดี 

 ๑๘๐ พลตรี ธนศักดิ์  มิตรภานนท์ 



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

 

 

 ๑๘๑ พลตรี ธนสิน  สุขโข 

 ๑๘๒ พลตรี ธนาธิป  สว่างแสง 

 ๑๘๓ พลตรี ธไนนิธย์  โชตนภูติ 

 ๑๘๔ พลตรี ธัญญะ  โรจน์พานิช 

 ๑๘๕ พลตรี ธาดา  ธันยปาลิต 

 ๑๘๖ พลตรี ธานี  วาศภูติ 

 ๑๘๗ พลตรี ธิติพล  สารลักษณ์ 

 ๑๘๘ พลตรี ธิติพันธ์  ฐานะจาโร 

 ๑๘๙ พลตรี ธิรา  แดหวา 

 ๑๙๐ พลตรี ธีรพล  วงษ์ไทย 

 ๑๙๑ พลตรี ธีรวิทย์  เจริญศิลป์ 

 ๑๙๒ พลตรี ธีระรัตน์  นาคนนท์ 

 ๑๙๓ พลตรี นพดล  ดลประสิทธิ์ 

 ๑๙๔ พลตรี นพดล  พรหมแพทย์ 

 ๑๙๕ พลตรี นพดล  ศรีจันทร์สุข 

 ๑๙๖ พลตรี นพนันต์  ชั้นประดับ 

 ๑๙๗ พลตรี นภดล  จันทร์จารุ 

 ๑๙๘ พลตรี นรินทร์  เกษธนัง 

 ๑๙๙ พลตรี นรินทร์  วัฒนลักขี 

 ๒๐๐ พลตรี นเรศ  หมวกเหล็ก 

 ๒๐๑ พลตรี นิติวัฒน์  พงษ์ศรี 

 ๒๐๒ พลตรี นิธิศ  เปลี่ยนปาน 

 ๒๐๓ พลตรี นิพนธ์  บรรพตเสต 

 ๒๐๔ พลตรี นิรันดร  ศรีคชา 

 ๒๐๕ พลตรี นิวัติ  พิมพ์สอ 

 ๒๐๖ พลตรี นิเวศน์  ฉายากุล 

 ๒๐๗ พลตรี บรรจง  ไชยลังกา 

 ๒๐๘ พลตรี บรรณวัฒน์  พรหมจรรย์ 

 ๒๐๙ พลตรี บรรดิษฐ์  อินทสังข์ 

 ๒๑๐ พลตรี บัญชา  อาจค าพันธุ์ 

 ๒๑๑ พลตรี บัณฑิต  แสงอ่อน 

 ๒๑๒ พลตรี บารมี  แหวนเพ็ชร 

 ๒๑๓ พลตรี บ ารุง  สายทอง 

 ๒๑๔ พลตรี บุญชัย  สกุลประเสริฐ 

 ๒๑๕ พลตรี บุญดล  สิทธิเกษร 

 ๒๑๖ พลตรี บุญประสิทธิ์  มีสอาด 

 ๒๑๗ พลตรี บุญยืน  อินกว่าง 

 ๒๑๘ พลตรี บูระพา  ต๊ะวิชัย 

 ๒๑๙ พลตรี ปรเมศวร์  กันมินทร์ 

 ๒๒๐ พลตรี ประกาศิต  อรดี 

 ๒๒๑ พลตรี ประจักษ์ศิลป์  มหาเดชน์ 

 ๒๒๒ พลตรี ประชุม  พันธ์โสตถี 

 ๒๒๓ พลตรี ประดิษฐ์  หอมสุวรรณ 

 ๒๒๔ พลตรี ประทีป  บุญทิพย์จ าปา 

 ๒๒๕ พลตรี ประธาน  นิลพัฒน์ 

 ๒๒๖ พลตรี ประมวล  จันทร์ศรี 

 ๒๒๗ พลตรี ประโมชย์  นกหุ่น 

 ๒๒๘ พลตรี ประวิทย์  เสียงสอาด 

 ๒๒๙ พลตรี ประสิทธิ์  ทิศาวงศ์ 

 ๒๓๐ พลตรี ประเสริฐ  ขวัญชัย 



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

 

 

 ๒๓๑ พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ 

 ๒๓๒ พลตรี ปราโมทย์  อิ่มวัฒนา 

 ๒๓๓ พลตรี ปริญญา  ปัญญาจันทร์ 

 ๒๓๔ พลตรี ปรีชา  จึงมั่นคง 

 ๒๓๕ พลตรี ปรีชา  เบ็ญจขันธ์ 

 ๒๓๖ พลตรี ปัญญา  กาญจนวณิชย์ 

 ๒๓๗ พลตรี ปิยพงษ์  วงศ์จันทร์ 

 ๒๓๘ พลตรี ปิยพันธุ์  ชีรานนท์ 

 ๒๓๙ พลตรี พงษ์พันธุ์  โพธิ์พงษ์ 

 ๒๔๐ พลตรี พณิชย์  ศิริพละ 

 ๒๔๑ พลตรี พรชัย  อินทนู 

 ๒๔๒ พลตรี พฤทธิ์พันธุ์  พันธุโพ 

 ๒๔๓ พลตรี พลพิพัฒน์  อินทสุวรรณ 

 ๒๔๔ พลตรี พสิษฐ์  ภูวัตณัฐสิทธิ์ 

 ๒๔๕ พลตรี พัฒนพงศ์  ยี่สารพัฒน์ 

 ๒๔๖ พลตรี พัฒนพงษ์  สุภาพค า 

 ๒๔๗ พลตรี พัลลภ  รัตนอุดม 

 ๒๔๘ พลตรี พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์ 

 ๒๔๙ พลตรี พิทักษ์  ประยูรพันธ์ 

 ๒๕๐ พลตรี พิทักษ์ชัย  ธนพรานสิงห์ 

 ๒๕๑ พลตรี พีระศักดิ์  จันทร์เด่นแสง 

 ๒๕๒ พลตรี พูลลาภ  ยะตินันท์ 

 ๒๕๓ พลตรี เพชรงค์  สิทธิด่าง 

 ๒๕๔ พลตรี ไพฑูรย์  เปี่ยมจิตต์ 

 ๒๕๕ พลตรี ไพบูลย์  คุ้มกลิ่นวงษ์ 

 ๒๕๖ พลตรี ไพรุจน์  ค าชุม 

 ๒๕๗ พลตรี ไพศาล  หน่ายมี 

 ๒๕๘ พลตรี เฟ่ืองวิทย์  เลาหสุรโยธิน 

 ๒๕๙ พลตรี ภคพงศ์  พรายจันทร์ 

 ๒๖๐ พลตรี ภักดี  ศรีชุมพล 

 ๒๖๑ พลตรี ภัคถพณ  ป้อมบุบผา 

 ๒๖๒ พลตรี ภัทราวุฒิ  ชุณหะวัณ 

 ๒๖๓ พลตรี ภาสกร  ทวีตา 

 ๒๖๔ พลตรี ภูมิชาย  นิลก าแหง 

 ๒๖๕ พลตรี ภูรีสีห์  เกตุอินทร์ 

 ๒๖๖ พลตรี ภูวนารถ  ชมพูบุตร 

 ๒๖๗ พลตรี มงคล  รัตนจันทร์ 

 ๒๖๘ พลตรี มณฑล  บุญไทย 

 ๒๖๙ พลตรี มนตรี  ชัยโปธา 

 ๒๗๐ พลตรี มนัส  จันดี 

 ๒๗๑ พลตรี มหศักดิ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

 ๒๗๒ พลตรี มานพ  แฝดกลาง 

 ๒๗๓ พลตรี มานะพล  เล็กสกุล 

 ๒๗๔ พลตรี มานัสชัย  ศรีประจันทร์ 

 ๒๗๕ พลตรี มาโนชญ์  รัตนเลขา 

 ๒๗๖ พลตรี แมนศักดิ์  บุญโพธิ์แก้ว 

 ๒๗๗ พลตรี ยศ  บุณยประคอง 

 ๒๗๘ พลตรี ยศวริศ  ศิริบาล 

 ๒๗๙ พลตรี ยุทธพล  เทภาสิต 

 ๒๘๐ พลตรี ยุทธพิชัย  กวยะปาณิก 



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

 

 

 ๒๘๑ พลตรี ระเมียร  สร้อยจิตร 

 ๒๘๒ พลตรี รัชพล  สุทนต์ 

 ๒๘๓ พลตรี ราชันย์  ประจันตะเสน 

 ๒๘๔ พลตรี ราชิต  อรุณรังษี 

 ๒๘๕ พลตรี รุ่งโรจน์  ถุงเป้า 

 ๒๘๖ พลตรี เรขา  ดีใหญ่ 

 ๒๘๗ พลตรี เรวัต  ถนอมศักดิ์ 

 ๒๘๘ พลตรี โรม  ศิริวรรณ 

 ๒๘๙ พลตรี วรพงศ์  มาลี 

 ๒๙๐ พลตรี วรพล  วรพันธ์ 

 ๒๙๑ พลตรี วรยศ  เทพดารักษ์ 

 ๒๙๒ พลตรี วรวุฒิ  วุฒิศิริ 

 ๒๙๓ พลตรี วรวุฒิ  สมิติษเฐียร 

 ๒๙๔ พลตรี วัชชรินทร์  สุวรรณรินทร์ 

 ๒๙๕ พลตรี วัชรินทร์  มุทะสินธุ์ 

 ๒๙๖ พลตรี วาทิกษ์  พิมพ์วงศ ์

 ๒๙๗ พลตรี วิชญะยุตม์  ทองแดง 

 ๒๙๘ พลตรี วิชัย  ธารีฉัตร 

 ๒๙๙ พลตรี วิชาติ  เอี่ยมไพจิตร์ 

 ๓๐๐ พลตรี วิเชษฐ์  รัตนจรัสโรจน์ 

 ๓๐๑ พลตรี วิเชียร  แข็งขัน 

 ๓๐๒ พลตรี วิญญู  หัสดิน 

 ๓๐๓ พลตรี วิทยา  ชัยสมพร 

 ๓๐๔ พลตรี วินิจ  พัศดุ 

 ๓๐๕ พลตรี วิพุธ  แสงเงินอ่อน 

 ๓๐๖ พลตรี วิภูษณะ  คล้ายมณี 

 ๓๐๗ พลตรี วิมล  ค าอิ่ม 

 ๓๐๘ พลตรี วิรัฏฐ์  วงษ์จันทร์ 

 ๓๐๙ พลตรี วิรัตน์  นาคจู 

 ๓๑๐ พลตรี วิษณุ  อากาศวิภาต 

 ๓๑๑ พลตรี วิสันติ  สระศรีดา 

 ๓๑๒ พลตรี วิสัย  อินทรมณี 

 ๓๑๓ พลตรี วีรวัฒน  ทองมั่นคง 

 ๓๑๔ พลตรี วีรศักดิ์  พูลเกต ุ

 ๓๑๕ พลตรี วีรสิทธิ  จันทร์ดา 

 ๓๑๖ พลตรี วีระกาญจน์  โล่ห์สถาพรพิพิธ 

 ๓๑๗ พลตรี วุฒิชัย  เจริญรื่น 

 ๓๑๘ พลตรี ศราวุธ  วังธะพันธ์ 

 ๓๑๙ พลตรี ศักดิ์ชัย  ธนศรีสุนีย์ 

 ๓๒๐ พลตรี ศิรศักดิ์  อริยานนท์ 

 ๓๒๑ พลตรี ศิรินทร์  ทวิชศรี 

 ๓๒๒ พลตรี ศุภชัย  ศรีหอม 

 ๓๒๓ พลตรี ศุภชัย  ศุภเมธี 

 ๓๒๔ พลตรี ศุภณัฎฐ์  พ่ึงพาพัฒน์ 

 ๓๒๕ พลตรี ศุรพงษ์  ช านิยันต์ 

 ๓๒๖ พลตรี เศรษฐสิทธิ์  ภูชิตสายมงคล 

 ๓๒๗ พลตรี สงคราม  ดอนนางพา 

 ๓๒๘ พลตรี สดับพงษ์  จันทุรัตน์ 

 ๓๒๙ พลตรี สมชาติ  เปรมจิตต์ 

 ๓๓๐ พลตรี สมชาย  ทาวงศ์มา 



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

 

 

 ๓๓๑ พลตรี สมดุลย์  เอี่ยมเอก 

 ๓๓๒ พลตรี สมบุญ  เกตุอินทร์ 

 ๓๓๓ พลตรี สมศักด์  จุมพรม 

 ๓๓๔ พลตรี สมศักดิ์  เครือเช้า 

 ๓๓๕ พลตรี สมศักดิ์  ยนจอหอ 

 ๓๓๖ พลตรี สมศักดิ์  เอี่ยมอร่าม 

 ๓๓๗ พลตรี สรชัช  สุทธิสนธิ์ 

 ๓๓๘ พลตรี สรวุฒิ  ไชยบุตร 

 ๓๓๙ พลตรี สราวุธ  เมืองแมะ 

 ๓๔๐ พลตรี สัชฌาการ  คุณยศยิ่ง 

 ๓๔๑ พลตรี สัมพันธ์  พิชยทายา 

 ๓๔๒ พลตรี ส าราญ  เจริญวงค์เพ็ชร์ 

 ๓๔๓ พลตรี สิรรุจน์  สกุลณะมรรคา 

 ๓๔๔ พลตรี สุขสรรค์  หนองบัวล่าง 

 ๓๔๕ พลตรี สุจิน  ห้วยเรไร 

 ๓๔๖ พลตรี สุจินต์  สวัสดี 

 ๓๔๗ พลตรี สุดยอด  พรมแก้ว 

 ๓๔๘ พลตรี สุทธิพงษ์  พรหมสวัสดิ์ 

 ๓๔๙ พลตรี สุธี  กอรี 

 ๓๕๐ พลตรี สุธี  สีหะวัฒนกุล 

 ๓๕๑ พลตรี สุพจน์  สุขุมะ 

 ๓๕๒ พลตรี สุพล  จันทร์ผ่อง 

 ๓๕๓ พลตรี สุพัษชัย  เมฆะสุวรรณดิษฐ์ 

 ๓๕๔ พลตรี สุรชิน  กาญจนจิตติ 

 ๓๕๕ พลตรี สุรพงษ์  ดอกไม้ 

 ๓๕๖ พลตรี สุรพงษ์  อยู่พร้อม 

 ๓๕๗ พลตรี สุรพล  เอี้ยวสุวรรณ 

 ๓๕๘ พลตรี สุรวุฒิ  ชุติวิทย์ 

 ๓๕๙ พลตรี สุรศักดิ์  ถนัดศีลธรรม 

 ๓๖๐ พลตรี สุรศักดิ์  พงศ์ปลื้มปิติชัย 

 ๓๖๑ พลตรี สุริยะ  เอี่ยมสุโร 

 ๓๖๒ พลตรี สุริยาสิทธิ์  ภวังคนันท์ 

 ๓๖๓ พลตรี สุวัฒน์  ธรรมกิจ 

 ๓๖๔ พลตรี สุวิทย์  เกตุศรี 

 ๓๖๕ พลตรี สุวิทย ์ วังยาว 

 ๓๖๖ พลตรี เสด็จ  บัณฑิต 

 ๓๖๗ พลตรี อดิศักดิ์  ประชากิตติกุล 

 ๓๖๘ พลตรี อดุลย์  อินทรไข่ 

 ๓๖๙ พลตรี อธิก  แสงอาสภวิริยะ 

 ๓๗๐ พลตรี อนันต์  วัฒนธรรม 

 ๓๗๑ พลตรี อนันต์กฤตย์  ดวงอัมพร 

 ๓๗๒ พลตรี อนุชา  ชุ่มค า 

 ๓๗๓ พลตรี อนุชา  สังฆสุวรรณ 

 ๓๗๔ พลตรี อนุชิต  ธนะอุดม 

 ๓๗๕ พลตรี อนุสรณ์  นุตสถิตย์ 

 ๓๗๖ พลตรี อภัย  อรัญทิมา 

 ๓๗๗ พลตรี อภิเกียรติ  ชวนกระโทก 

 ๓๗๘ พลตรี อภิชัย  บุญช่วยเหลือ 

 ๓๗๙ พลตรี อภิชาติ  กฤตยพงษ์ 

 ๓๘๐ พลตรี อภิชาติ  ปัตตะนุ 



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

 

 

 ๓๘๑ พลตรี อภิชาติ  อาจสันเที๊ยะ 

 ๓๘๒ พลตรี อรชัย  บุญสุขจิตเสรี 

 ๓๘๓ พลตรี อรรถ  สันตะวา 

 ๓๘๔ พลตรี อลงกรณ์  เจริญพันธ์ 

 ๓๘๕ พลตรี อัฏฐพล  ลัดใหม่กุลวัฒน์ 

 ๓๘๖ พลตรี อัศวิน  บุญธรรมเจริญ 

 ๓๘๗ พลตรี อาคม  กองล าเจียก 

 ๓๘๘ พลตรี อาคม  พงศ์พรหม 

 ๓๘๙ พลตรี อาทิตย์  ศรีหริ่ง 

 ๓๙๐ พลตรี อาปฤทธิ์  ปรัชญนันทน์ 

 ๓๙๑ พลตรี อารมย์  ขุนภาษี 

 ๓๙๒ พลตรี อ านาจ  พุกศรีสุข 

 ๓๙๓ พลตรี อ านาจ  ศรีมาก 

 ๓๙๔ พลตรี อิธคม  วงศ์กล่อม 

 ๓๙๕ พลตรี อุกฤษฎ์  นุตค าแหง 

 ๓๙๖ พลตรี อุดม  โกษากุล 

 ๓๙๗ พลตรี เอกกุล  วรรณดิษฐ์ 

 ๓๙๘ พลตรี เอกธนัช  เสนาะวิริยะวงศา 

 ๓๙๙ พลตรี เอกธนา  เสนานนท์ 

 ๔๐๐ พลตรี เอกรัตน์  ช้างแก้ว 

 ๔๐๑ พลตรี เอกลักษณ์  นภาสวัสดิ์ 

 ๔๐๒ พลตรี เอนก  กล่อมจิตร 

 ๔๐๓ พลตรี โอฬาร  หาญสุรภานนท์ 

 ๔๐๔ พลตรีหญิง กนกพร  เข็มเพ็ชร 

 ๔๐๕ พลตรีหญิง จริยาณาฏ  เกวี 

 ๔๐๖ พลตรีหญิง จันทร์พิมพ์  สิชฌนุกฤษฏ์ 

 ๔๐๗ พลตรีหญิง ดวงพร  พรสุขสว่าง 

 ๔๐๘ พลตรีหญิง รัตน์ใจ  ยืนยาว 

 ๔๐๙ พลตรีหญิง สุนทรี  ไตรภูมิ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ พลโท ณรงค์  กลั่นวารี 

 ๒ พลโท ธัญญาเทพ  บรรพบุรุษภักดี 

 ๓ พลโท รณกร  ปานกุล 

 ๔ พลโท สัญชัย  รุ่งศรีทอง 

 ๕ พลตรี กฤษณพร  กูลประสูตร์ 

 ๖ พลตรี กัณฑ์ชัย  ประจวบอารีย์ 

 ๗ พลตรี เกรียงศักดิ์  นันทโพธิ์เดช 

 ๘ พลตรี เกียรติศักดิ์  นิพนธ์ไชย 

 ๙ พลตรี จิตติวัศร์  ศรสุวรรณ์ 

 ๑๐ พลตรี จิรเดช  เหมะธุลิน 

 ๑๑ พลตรี จิรัฏฐ์  จ าเดิม 

 ๑๒ พลตรี จุมพล  สุดสวาสดิ์ 

 ๑๓ พลตรี เฉลิมชนม์  ดวงกลาง 

 ๑๔ พลตรี ชยาทิต  ทองสว่าง 

 ๑๕ พลตรี ชลภูมิ  แสงเดือน 

 ๑๖ พลตรี ชัชชัย  เต็มยอด 

 ๑๗ พลตรี ชาติชาย  น้าวแสง 

 ๑๘ พลตรี ชูชีพ  ปทุมานนท์ 



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

 

 

 ๑๙ พลตรี ชูศักดิ์  สงวนบุญญพงษ์ 

 ๒๐ พลตรี เชิงชาย  กระตุฤกษ์ 

 ๒๑ พลตรี ฐกัด  หลอดศิริ 

 ๒๒ พลตรี ณรงค์ศักดิ์  ปานพิมพ์ 

 ๒๓ พลตรี ณัฐกฤษฏ์  บุญมาก 

 ๒๔ พลตรี ณัฐวุฒิ  นาคะนคร 

 ๒๕ พลตรี ดนู  กฤตลักษณ์ 

 ๒๖ พลตรี ดิฐพงษ์  เจริญวงศ์ 

 ๒๗ พลตรี ดุสิต  จันทยานนท์ 

 ๒๘ พลตรี เถกิงเดช  สัมมาทัต 

 ๒๙ พลตรี ทรงธรรม  สิทธิพงษ์ 

 ๓๐ พลตรี ทรงพล  สาดเสาเงิน 

 ๓๑ พลตรี ทวี  ชาลีวรรณ 

 ๓๒ พลตรี ทวีพูล  ริมสาคร 

 ๓๓ พลตรี ธราพงษ์  มะละค า 

 ๓๔ พลตรี ธวัชชัย  แจ้งประจักษ ์

 ๓๕ พลตรี ธวัชชัย  ตั้งพิทักษ์กุล 

 ๓๖ พลตรี ธัญญากรณ์  เตียตระกูล 

 ๓๗ พลตรี ธิติวัฒน์  โพธิ์นฤมิตปรีชา 

 ๓๘ พลตรี ธีรฉัตร  ศิลารัตน์ 

 ๓๙ พลตรี นพดล  จิเจริญ 

 ๔๐ พลตรี นพดล  นาคีรักษ์ 

 ๔๑ พลตรี นภดล  แก้วก าเนิด 

 ๔๒ พลตรี นิธิ  จึงเจริญ 

 ๔๓ พลตรี นิรัตติศัย  จุลภาค 

 ๔๔ พลตรี บุญชัย  เกษตรตระการ 

 ๔๕ พลตรี ประจินต์  ฉวีศักดิ์ 

 ๔๖ พลตรี ประวิทย์  กิตติสุบรรณ 

 ๔๗ พลตรี ประเวศ  บาลทิพย์ 

 ๔๘ พลตรี ปราโมทย์  นาคจันทึก 

 ๔๙ พลตรี ปริญญา  วีระเดชชูชีพ 

 ๕๐ พลตรี ปิยพงศ์  กลิ่นพันธุ์ 

 ๕๑ พลตรี พงศ์สรรค์  สุขมาก 

 ๕๒ พลตรี พงษ์ศักดิ์  มาอินทร์ 

 ๕๓ พลตรี พงษ์ศักดิ์  เอี่ยมพญา 

 ๕๔ พลตรี พนา  แคล้วปลอดทุกข์ 

 ๕๕ พลตรี พิชิต  วันทา 

 ๕๖ พลตรี ไพฑูรย์  ทองเสนา 

 ๕๗ พลตรี ไพรวัลย์  จุ้ยเจริญ 

 ๕๘ พลตรี ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ 

 ๕๙ พลตรี ภาณุพงษ์  พุทธาศรี 

 ๖๐ พลตรี ภูวนัย  ไตรภูวนาท 

 ๖๑ พลตรี มนูณ  ศรีสมบัติ 

 ๖๒ พลตรี มานพ  น่วมบัว 

 ๖๓ พลตรี มานพ  สัมมาขันธ์ 

 ๖๔ พลตรี ยุทธพร  สุบรรณภาส 

 ๖๕ พลตรี ยุทธศาสตร์  อาจสามารถศิริ 

 ๖๖ พลตรี โยธิน  ชินวลัญช์ 

 ๖๗ พลตรี วรเชษฐ์  ชวนะนรเศรษฐ์ 

 ๖๘ พลตรี วรยุทธ  แก้ววิบูลย์พันธุ์ 
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 ๖๙ พลตรี วรวุฒิ  แสงทอง 

 ๗๐ พลตรี วรสิน  เกตานนท์ 

 ๗๑ พลตรี วรุตม์  นนทวงษ์ 

 ๗๒ พลตรี วัฒนา  ฉัตรรัตนแสง 

 ๗๓ พลตรี วัลภเทพ  ทิพยกะลิน 

 ๗๔ พลตรี วิชัย  มารศรี 

 ๗๕ พลตรี วิเชียร  ผ่องจันทึก 

 ๗๖ พลตรี วิทยา  พรจรรยา 

 ๗๗ พลตรี วิริยะ  ศรีบัวชุม 

 ๗๘ พลตรี วิโรจน์  หนูสอน 

 ๗๙ พลตรี วิสิทธิ์  เดชสกุล 

 ๘๐ พลตรี วีระพงษ์  สรวงศิริธนกุล 

 ๘๑ พลตรี เวิน  จ าปาสา 

 ๘๒ พลตรี ศราวุธ  มาศิริ 

 ๘๓ พลตรี ศักดา  คล้ ามีศรี 

 ๘๔ พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค 

 ๘๕ พลตรี ศุภกร  ชัยแก้วมณี 

 ๘๖ พลตรี ศุภการ  บุบพันธ์ 

 ๘๗ พลตรี ศุภพงศ์  ทัตตานนท์ 

 ๘๘ พลตรี สมกันฑ์  สุวรรณวงศ์ 

 ๘๙ พลตรี สมเกียรติ  รัตนเจริญพรชัย 

 ๙๐ พลตรี สมบัติ  จินดาศรี 

 ๙๑ พลตรี สมประสงค์  ศศิธร 

 ๙๒ พลตรี สมพจน์  สังข์ดา 

 ๙๓ พลตรี สวราชย์  แสงผล 

 ๙๔ พลตรี สัจจนาท  ถปะติวงศ์ 

 ๙๕ พลตรี สามารถ  จินตสมิทธิ์ 

 ๙๖ พลตรี สายัณห์  อ าพันกาญจน์ 

 ๙๗ พลตรี สาละวิน  อุทรักษ์ 

 ๙๘ พลตรี สิริศักดิ์  ตุ้มทอง 

 ๙๙ พลตรี สืบสกุล  บัวระวงศ์ 

 ๑๐๐ พลตรี สุทิน  เบ็ญจวิไลกุล 

 ๑๐๑ พลตรี สุปัญญา  วิไลรัตน์ 

 ๑๐๒ พลตรี สุพจน์  วงษ์กระสันต์ 

 ๑๐๓ พลตรี สุพิชัย  เจริญวารีกุล 

 ๑๐๔ พลตรี สุรพงษ์  ปาละวัธนะกุล 

 ๑๐๕ พลตรี อดุล  บุญธรรมเจริญ 

 ๑๐๖ พลตรี อนุชา  วงศ์ศรีใส 

 ๑๐๗ พลตรี อนุตร  รัตนศึกษา 

 ๑๐๘ พลตรี อนุสรณ์  สิงห์โต 

 ๑๐๙ พลตรี อร่าม  เพชรพูลมา 

 ๑๑๐ พลตรี อัครพล  พงษ์สวัสดิ์ 

 ๑๑๑ พลตรี อิทธิพล  สุวรรณรัฐ 

 ๑๑๒ พลตรี อิศเรศ  พุ่มมาก 

 ๑๑๓ พลตรี อุชุกร  ทรงวรัชญ์ 

 ๑๑๔ พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ 

 ๑๑๕ พลตรี เอกภาพ  สุหร่าย 

 ๑๑๖ พันเอก กรพล  วนากมล 

 ๑๑๗ พันเอก กรีฑา  ขวัญด า 

 ๑๑๘ พันเอก กรีฑา  ศรีลัด 
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 ๑๑๙ พันเอก กฤติ  พันธะสา 

 ๑๒๐ พันเอก กฤษฎา  ภักดีอุทธรณ์ 

 ๑๒๑ พันเอก กฤษฏา  สีวะรา 

 ๑๒๒ พันเอก กฤษณ์  ไชยพร 

 ๑๒๓ พันเอก กฤษณภาค  สมใจเพ็ง 

 ๑๒๔ พันเอก กฤษณะ  จันปุ่ม 

 ๑๒๕ พันเอก กฤษณะ  บุญน้อม 

 ๑๒๖ พันเอก กฤษณะ  ภู่ทอง 

 ๑๒๗ พันเอก กษิดิส  ก้อนทรัพย์ 

 ๑๒๘ พันเอก ก้องภพ  กฤษฎิอนันภัท 

 ๑๒๙ พันเอก กัณห์  สถิตยุทธการ 

 ๑๓๐ พันเอก กานต์ธิพงษ์  พลตื้อธนะกูล 

 ๑๓๑ พันเอก กานต์นาท  นิกรยานนท์ 

 ๑๓๒ พันเอก กิดากร  จันทรา 

 ๑๓๓ พันเอก กิตติ  ด้วงแจ่ม 

 ๑๓๔ พันเอก กิตติ  ภาคมณี 

 ๑๓๕ พันเอก กิตติ  สมสนั่น 

 ๑๓๖ พันเอก กิตติ  อิ่มศิริ 

 ๑๓๗ พันเอก กิตติชัย  พฤกษ์พิพัฒน์เมธ 

 ๑๓๘ พันเอก กิตติเชษฐ์  มโหธร 

 ๑๓๙ พันเอก กิตติบดี  อินทสุรัช 

 ๑๔๐ พันเอก กิตติพงศ์  ชื่นใจชน 

 ๑๔๑ พันเอก กิตติพงษ์  พุทธิมณี 

 ๑๔๒ พันเอก กิตติวัฒน์  แจ่มจิรารักษ์ 

 ๑๔๓ พันเอก กิตติศักดิ์  ดวงกลาง 

 ๑๔๔ พันเอก กิตติศักดิ์  ร่อนแก้ว 

 ๑๔๕ พันเอก กิติศักดิ์  ถาวร 

 ๑๔๖ พันเอก กุลชาติ  เที่ยงแก้ว 

 ๑๔๗ พันเอก กุลดนัย  สุพิมพ์ 

 ๑๔๘ พันเอก กุศล  เทพมงคล 

 ๑๔๙ พันเอก เกรียงไกร  นิตยสุทธิ 

 ๑๕๐ พันเอก เกรียงศักดิ์  ภัทรพงศ์สินธุ์ 

 ๑๕๑ พันเอก เกษม  ปิ่นแก้ว 

 ๑๕๒ พันเอก เกษม  ส่งสุข 

 ๑๕๓ พันเอก เกียรติชัย  โอภาโส 

 ๑๕๔ พันเอก ขจรศักดิ์  ไทยประยูร 

 ๑๕๕ พันเอก เขมพัฑฒ์  รถทอง 

 ๑๕๖ พันเอก คณิศร  เถระพัฒน์ 

 ๑๕๗ พันเอก คณิศร  อาสมะ 

 ๑๕๘ พันเอก ครรชิต  ปิยะเวชวิรัตน์ 

 ๑๕๙ พันเอก ค ารณ  แย้มประเสริฐ 

 ๑๖๐ พันเอก ค าศักดิ์  นิภานันท์ 

 ๑๖๑ พันเอก โฆสิตพงษ์  นิลเอก 

 ๑๖๒ พันเอก จรัญรัตน์  พงษ์สุวรรณ 

 ๑๖๓ พันเอก จรัสพงศ์  เกษมมงคล 

 ๑๖๔ พันเอก จักรพงศ์  จันทน์สุทธิประภา 

 ๑๖๕ พันเอก จักรพันธ์  ขันมั่น 

 ๑๖๖ พันเอก จักราวุธ  อยู่นาน 

 ๑๖๗ พันเอก จารุวัฒน์  วิภัทรเมธีกุล 

 ๑๖๘ พันเอก จิตนาถ  ปุณโณทก 
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 ๑๖๙ พันเอก จินดา  ชาญใบพัด 

 ๑๗๐ พันเอก จิรวัฒน์  นาคะรัตน์ 

 ๑๗๑ พันเอก จิรศักดิ์  คงทน 

 ๑๗๒ พันเอก จิรศักดิ์  พรรังสฤษฏ์ 

 ๑๗๓ พันเอก จิระ  เหล่าจิรอังกูร 

 ๑๗๔ พันเอก จิระเทพ  วงศาโรจน์ 

 ๑๗๕ พันเอก จิระโรจน์  กองวารี 

 ๑๗๖ พันเอก จิระศักดิ์  ข าประถม 

 ๑๗๗ พันเอก จิรันตน์กฤษณ์  เหลืองจินดา 

 ๑๗๘ พันเอก จุฑา  รังสิยานนท์ 

 ๑๗๙ พันเอก จุลภพ  ศรีวลัย 

 ๑๘๐ พันเอก เจนณรงค์  ข าฉา 

 ๑๘๑ พันเอก เจริญ  โรงสะอาด 

 ๑๘๒ พันเอก เจษฎา  เงินกอบทอง 

 ๑๘๓ พันเอก ฉกาจ  ขันตี 

 ๑๘๔ พันเอก ฉลวย  อ่อนค า 

 ๑๘๕ พันเอก ฉลองชัย  ยาวะโนภาส 

 ๑๘๖ พันเอก ฉัตรชัย  กัณหะกาญจนะ 

 ๑๘๗ พันเอก ฉัตรชัย  เมืองศรีนุ่น 

 ๑๘๘ พันเอก เฉลิม  เนียมช่วย 

 ๑๘๙ พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ 

 ๑๙๐ พันเอก เฉลิมชัย  ชอบธรรม 

 ๑๙๑ พันเอก เฉลิมพงศ์  อุประกูล 

 ๑๙๒ พันเอก เฉลิมพล  ข าคง 

 ๑๙๓ พันเอก เฉลิมพล  สุขศรี 

 ๑๙๔ พันเอก ชนมากรณ์  ภิบาลชนม์ 

 ๑๙๕ พันเอก ชนิทร  พุฒมี 

 ๑๙๖ พันเอก ชนินทร์  สิงหนาทนิติรักษ์ 

 ๑๙๗ พันเอก ชยพน  ศิริ 

 ๑๙๘ พันเอก ชยพัทธ์  อนุชน 

 ๑๙๙ พันเอก ชลัช  แจ่มใส 

 ๒๐๐ พันเอก ชลิต  บรรจงปรุ 

 ๒๐๑ พันเอก ชวรัชต์  ทรงสุนทร 

 ๒๐๒ พันเอก ชัยพร  อวยพร 

 ๒๐๓ พันเอก ชัยพิพัฒน์  รันสูงเนิน 

 ๒๐๔ พันเอก ชัยภัฏ  ถมังรักษ์สัตว์ 

 ๒๐๕ พันเอก ชัยยันต์  สิรสุนทร 

 ๒๐๖ พันเอก ชาตรี  แสงทองศรีกมล 

 ๒๐๗ พันเอก ชายแดน  กฤษณสุวรรณ 

 ๒๐๘ พันเอก ชาลี  ไกรอาบ 

 ๒๐๙ พันเอก ชาลี  ตรองพาณิชย์ 

 ๒๑๐ พันเอก ช านิ  รักษายศ 

 ๒๑๑ พันเอก ชิตพงศ์  ขวัญประชา 

 ๒๑๒ พันเอก ชิตพล  กึนสี 

 ๒๑๓ พันเอก ชิษณุพงศ์  รอดศิริ 

 ๒๑๔ พันเอก ชุมพล  พิมพาภรณ์ 

 ๒๑๕ พันเอก ชูชาติ  พลบุรี 

 ๒๑๖ พันเอก ชูชาติ  อุปสาร 

 ๒๑๗ พันเอก ชูรัตน์  จิพยัคฆ์ 

 ๒๑๘ พันเอก เชอดเกียรติ  ช.สรพงษ์ 



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

 

 

 ๒๑๙ พันเอก โชติ  ยิกุสังข์ 

 ๒๒๐ พันเอก ไชยา  กลิ่นพยอม 

 ๒๒๑ พันเอก ฐากร  ชาวไร่เงิน 

 ๒๒๒ พันเอก ฐากฤช  สระคูพันธ์ 

 ๒๒๓ พันเอก ฐาวิรัตน์  ยังน้อย 

 ๒๒๔ พันเอก ฐิต์รัชช์  สมบัติศิริ 

 ๒๒๕ พันเอก ณพล  วงศ์วัฒนะ 

 ๒๒๖ พันเอก ณภัทร  สุมาทัย 

 ๒๒๗ พันเอก ณรงค์  สุวรรณอ าไพ 

 ๒๒๘ พันเอก ณรงค์  แสงจันทร์ 

 ๒๒๙ พันเอก ณรงค์ชัย  ศรีอัศวอมร 

 ๒๓๐ พันเอก ณรงค์ฤทธิ์  คัมภีระ 

 ๒๓๑ พันเอก ณัฎฐ์  ศรีอินทร์ 

 ๒๓๒ พันเอก ณัฏฐพล  ดิษยบุตร 

 ๒๓๓ พันเอก ณัฐ  รัตนบุญกร 

 ๒๓๔ พันเอก ณัฐนนท์  ภุคุกะ 

 ๒๓๕ พันเอก ณัฐพงศ์  พยัคฆศิริ 

 ๒๓๖ พันเอก ณัฐพงศ์  วานิกร 

 ๒๓๗ พันเอก ณัฐพร  ขวัญแย้ม 

 ๒๓๘ พันเอก ณัฐพล  มั่นนาค 

 ๒๓๙ พันเอก ณัฐวัฒน์  จันทร์เจริญ 

 ๒๔๐ พันเอก ดนุพล  คงเจริญ 

 ๒๔๑ พันเอก ด ารง  วรรณสิงห์ 

 ๒๔๒ พันเอก ด ารง  สุทธิชาญบัญชา 

 ๒๔๓ พันเอก ดิษฐรัตน์  อมรวิทวัส 

 ๒๔๔ พันเอก ดุสิต  สถาวร 

 ๒๔๕ พันเอก เดชาวัต  ประเคนรี 

 ๒๔๖ พันเอก เดชาวุธ  ฟุ้งลัดดา 

 ๒๔๗ พันเอก เด่นพิภพ  ศาตะโยธิน 

 ๒๔๘ พันเอก ตรีบดินท์  จิตรีศรีอร่าม 

 ๒๔๙ พันเอก ไตรเทพ  เรืองสอน 

 ๒๕๐ พันเอก ถวิล  กลั่นค า 

 ๒๕๑ พันเอก ถาวร  ร่วมสุข 

 ๒๕๒ พันเอก ทนงศักดิ์  แก้วละเอียด 

 ๒๕๓ พันเอก ทนงศักดิ์  มหาวงศ์ 

 ๒๕๔ พันเอก ทรงศักดิ์  นิ่มนวล 

 ๒๕๕ พันเอก ทฤษฎี  คงชนะ 

 ๒๕๖ พันเอก ทวนชัย  นัดนะรา 

 ๒๕๗ พันเอก ทวนทอง  ทองสุภา 

 ๒๕๘ พันเอก ทวี  ทรงพัฒนาศิลป์ 

 ๒๕๙ พันเอก ทวีศักดิ์  มณีวงศ์ 

 ๒๖๐ พันเอก ทะเบียน  เมืองพระฝาง 

 ๒๖๑ พันเอก ทัดเทพ  บุญน่วม 

 ๒๖๒ พันเอก ทัศน์พล  สุพีสุนทร 

 ๒๖๓ พันเอก ทินกร  ช่างสลัก 

 ๒๖๔ พันเอก ทิพชาติ  บุณยรัตพันธุ์ 

 ๒๖๕ พันเอก ทิม  เรือนโต 

 ๒๖๖ พันเอก ธนพล  ภักดีภูมิ 

 ๒๖๗ พันเอก ธนพล  สุขมาก 

 ๒๖๘ พันเอก ธนภัทร  ตาปสนันทน์ 



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

 

 

 ๒๖๙ พันเอก ธนวัชระ  วิเศษศรี 

 ๒๗๐ พันเอก ธนเสฏฐ์  ใจอารีย์ 

 ๒๗๑ พันเอก ธนัช  ฉิมพาลี 

 ๒๗๒ พันเอก ธนาวัฒน์  แสงสุวรรณ 

 ๒๗๓ พันเอก ธเนตร  จุลโนนยาง 

 ๒๗๔ พันเอก ธราดล  พูลสาทรกูล 

 ๒๗๕ พันเอก ธวัช  ชาลีรัตน์ 

 ๒๗๖ พันเอก ธวัชชัย  พุทธโคตร 

 ๒๗๗ พันเอก ธัชพล  เปี่ยมวุฒิ 

 ๒๗๘ พันเอก ธัญพิสิษฐ์  โพธิ์นอก 

 ๒๗๙ พันเอก ธาดาพงษ์  บุญสัตย์ 

 ๒๘๐ พันเอก ธาตรี  ภาตะนันท์ 

 ๒๘๑ พันเอก ธารา  เจนตลอด 

 ๒๘๒ พันเอก ธารา  ปัญญาจันทร์ 

 ๒๘๓ พันเอก ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม 

 ๒๘๔ พันเอก ธีรพล  ศรีเกษม 

 ๒๘๕ พันเอก ธีรวัฒน์  ปิ่นแก้ว 

 ๒๘๖ พันเอก ธีระ  ผดุงสุนทร 

 ๒๘๗ พันเอก ธีระชัย  สังโกมล 

 ๒๘๘ พันเอก ธีระวุฒิ  อุทธิยา 

 ๒๘๙ พันเอก เธียรทรรศน์  ศุภประเสริฐ 

 ๒๙๐ พันเอก นครินทร์  วิฑิตอมรเวท 

 ๒๙๑ พันเอก นพดล  ชื่นศิริเกษม 

 ๒๙๒ พันเอก นพดล  ธนบดินทร์ 

 ๒๙๓ พันเอก นพดล  ยงพาณิชย์ 

 ๒๙๔ พันเอก นพปฎล  กุลจรรยาวิวัฒน์ 

 ๒๙๕ พันเอก นพปฎล   

  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๒๙๖ พันเอก นพสิทธิ์  คงชินศาสตร์ธิติ 

 ๒๙๗ พันเอก นภสินธุ์  อุบล 

 ๒๙๘ พันเอก นรณัฏฐ์  สุวรรณรงค์ 

 ๒๙๙ พันเอก นรธิป  โพยนอก 

 ๓๐๐ พันเอก นริศ  รุจานันท์ 

 ๓๐๑ พันเอก นเรศ  แพแจ่ม 

 ๓๐๒ พันเอก นฤดล  ท้าวฤทธิ์ 

 ๓๐๓ พันเอก นฤทธิ์  ถาวรวงษ์ 

 ๓๐๔ พันเอก นฤนาท  นิยมไทย 

 ๓๐๕ พันเอก นักรบ  วรวาส 

 ๓๐๖ พันเอก นักรบ  เหมือนแก้ว 

 ๓๐๗ พันเอก นันทโชติ  ภู่วัฒนา 

 ๓๐๘ พันเอก นันทยศ  บูชา 

 ๓๐๙ พันเอก นันทวัจน์  สมเจษ 

 ๓๑๐ พันเอก นันทวัฒน์  ทัศนงาม 

 ๓๑๑ พันเอก นาวี  รักในศิล 

 ๓๑๒ พันเอก นิติ  ติณสูลานนท์ 

 ๓๑๓ พันเอก นิติปกรณ์  คชมหิทธิ์ 

 ๓๑๔ พันเอก นิพัฒน์  เล็กฉลาด 

 ๓๑๕ พันเอก นิวัฒน์  บุญธูป 

 ๓๑๖ พันเอก นุกูล  ตรีเจริญ 

 ๓๑๗ พันเอก บพิธ  ไทยสมัคร 



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

 

 

 ๓๑๘ พันเอก บรมวิช  หิรัณยัษฐิติ 

 ๓๑๙ พันเอก บรรจบ  ฟูวงค์สิทธิ์ 

 ๓๒๐ พันเอก บรรเจิด  สนามทอง 

 ๓๒๑ พันเอก บรรยง  ทองน่วม 

 ๓๒๒ พันเอก บัญชา  เปียจ าปา 

 ๓๒๓ พันเอก บัณฑิต  บัวบุตร 

 ๓๒๔ พันเอก บัณฑิต  รัตนมาลี 

 ๓๒๕ พันเอก บุญญฤทธิ์  เกษตรเวทิน 

 ๓๒๖ พันเอก บุญญฤทธิ์  เลิศวัฒนเรืองชัย 

 ๓๒๗ พันเอก บุญเลิศ  แจ่มใส 

 ๓๒๘ พันเอก บุญสิน  พาดกลาง 

 ๓๒๙ พันเอก ปกรณ์  จันทรโชตะ 

 ๓๓๐ พันเอก ปกรณ์  ธรรมโชติ 

 ๓๓๑ พันเอก ปฐวี  ศรีสุข 

 ๓๓๒ พันเอก ปทสิน  แผ้วสมบุญ 

 ๓๓๓ พันเอก ปรมาธร  บุนนาค 

 ๓๓๔ พันเอก ปรเมศ  อุมรินทร์ 

 ๓๓๕ พันเอก ประกาศ  เพยาว์น้อย 

 ๓๓๖ พันเอก ประคอง  ปิ่นพาน 

 ๓๓๗ พันเอก ประเทือง  แก้วทุย 

 ๓๓๘ พันเอก ประเทือง  เพชรขว้าง 

 ๓๓๙ พันเอก ประพนธ์  กิติญาณทรัพย์ 

 ๓๔๐ พันเอก ประพร  หิริโอตัปปะ 

 ๓๔๑ พันเอก ประพัฒน์  พบสุวรรณ 

 ๓๔๒ พันเอก ประภาส  แก้วศรีงาม 

 ๓๔๓ พันเอก ประยุกต์  อุ่นอบ 

 ๓๔๔ พันเอก ประยุทธ  ผดุงพจน์ 

 ๓๔๕ พันเอก ประวัติ  สหกิจ 

 ๓๔๖ พันเอก ประวีร์  ชิณวงศ์พรหม 

 ๓๔๗ พันเอก ประสาน  แสงศิริรักษ์ 

 ๓๔๘ พันเอก ประสิทธิ์  ไพบูลย์ 

 ๓๔๙ พันเอก ประเสริฐ  กิตติรัต 

 ๓๕๐ พันเอก ประเสริฐ  หมวดเชียงคะ 

 ๓๕๑ พันเอก ปราสัย  ภู่ตระกูล 

 ๓๕๒ พันเอก ปริชญ์  สุคันธศรี 

 ๓๕๓ พันเอก ปริทัศน์  บุนนาค 

 ๓๕๔ พันเอก ปฤทธิ์  เกตุทองค า 

 ๓๕๕ พันเอก ปวีณ  เส็งใย 

 ๓๕๖ พันเอก ปิยวัฒน์  สุประการ 

 ๓๕๗ พันเอก ปิยะชาติ  ธูปทอง 

 ๓๕๘ พันเอก ปิยะทัต  บุบผาอินทร์ 

 ๓๕๙ พันเอก ปุญกิตติ์  วิวัฒน์อนันต์ 

 ๓๖๐ พันเอก ปุณณพงษ์  ชุวัสวัตพัทธ์ 

 ๓๖๑ พันเอก พงศ์ชาติ  กัมพลานุวงศ์ 

 ๓๖๒ พันเอก พงษ์สวัสดิ์  ภาชนะทิพย์ 

 ๓๖๓ พันเอก พจน์พงษ์  เนตรเจริญ 

 ๓๖๔ พันเอก พนมวัน  บุญทวี 

 ๓๖๕ พันเอก พนาเวศ  จันทรังษี 

 ๓๖๖ พันเอก พรชัย  นพรัตน์ 

 ๓๖๗ พันเอก พรชัย  มาหลิน 



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

 

 

 ๓๖๘ พันเอก พรชัย  เศรษฐบุตร 

 ๓๖๙ พันเอก พฤฒนันท์  หริ่มเจริญ 

 ๓๗๐ พันเอก พฤฒิพงศ์  ศรีปฏิยุทธ์วงศ์ 

 ๓๗๑ พันเอก พฤทธิ์  จันทราสา 

 ๓๗๒ พันเอก พลวุฒ  ล าเจียก 

 ๓๗๓ พันเอก พศิณ  อิ่มรส 

 ๓๗๔ พันเอก พศิน  ทองเต็ม 

 ๓๗๕ พันเอก พศิน  แสงค า 

 ๓๗๖ พันเอก พัฒนชัย  จินตกานนท์ 

 ๓๗๗ พันเอก พัฒนพงศ์  มูลศาสตร์ 

 ๓๗๘ พันเอก พิชัย  เขื่อนแก้ว 

 ๓๗๙ พันเอก พิชิต  โชติแก้ว 

 ๓๘๐ พันเอก พิศิษฐ  ปัญญานะ 

 ๓๘๑ พันเอก พิสิฐ  ปั้นทอง 

 ๓๘๒ พันเอก พีรฉัตร  พานทอง 

 ๓๘๓ พันเอก พีระพงศ์  ไชยศรี 

 ๓๘๔ พันเอก เพชรนรินทร์  โชติพินิจ 

 ๓๘๕ พันเอก เพ็ญ  ค าแผง 

 ๓๘๖ พันเอก เพิ่มศักดิ์  สุเมฆศรี 

 ๓๘๗ พันเอก ไพฑูรย์  บูรณศักดิ์ 

 ๓๘๘ พันเอก ไพรัช  แก้วศรี 

 ๓๘๙ พันเอก ไพศาล  หนูสังข์ 

 ๓๙๐ พันเอก ภพนิพิฐ  จิตรตาราน 

 ๓๙๑ พันเอก ภัชรพล  ศิริรักษ์ 

 ๓๙๒ พันเอก ภาณุ  ป้านทอง 

 ๓๙๓ พันเอก ภาสกร  สนิท 

 ๓๙๔ พันเอก ภูมเดชา  พ่วงเจริญ 

 ๓๙๕ พันเอก ภูวนาถ  จรูญชาติ 

 ๓๙๖ พันเอก ภูษิต  เฟื่องฟู 

 ๓๙๗ พันเอก มงคล  บุตรดาวงษ์ 

 ๓๙๘ พันเอก มงคล  ปาค ามา 

 ๓๙๙ พันเอก มงคล  วิจิตรนิเทศ 

 ๔๐๐ พันเอก มนตรี  สุพิเพชร 

 ๔๐๑ พันเอก มนต์อมร  ยะคะเสม 

 ๔๐๒ พันเอก มนัส  ธนวานนท์ 

 ๔๐๓ พันเอก มนัส  โหย่งไทย 

 ๔๐๔ พันเอก มนิต  ศิริรัตนากูล 

 ๔๐๕ พันเอก มนูญ  พรไชยะสิทธิ์ 

 ๔๐๖ พันเอก มรกต  เถาสุวรรณ 

 ๔๐๗ พันเอก มหินท์  ตุงคะเศรณี 

 ๔๐๘ พันเอก มานพ  ไขขุนทด 

 ๔๐๙ พันเอก เมธา  เที่ยงค า 

 ๔๑๐ พันเอก เมธี  พร้อมเพรียงชัย 

 ๔๑๑ พันเอก ยงยุทธ  หาญสมศรี 

 ๔๑๒ พันเอก ยงยุทธ  เหล่าเขตร์การ 

 ๔๑๓ พันเอก ยรรยง  แสงฮาด 

 ๔๑๔ พันเอก ยลเทพ  ธีระชัยชยุติ 

 ๔๑๕ พันเอก ยอดธง  ส าราญ 

 ๔๑๖ พันเอก ยิ่งยศ  วิรุฬห์จรรยา 

 ๔๑๗ พันเอก ยุทธนา  มีทิพย์ 



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

 

 

 ๔๑๘ พันเอก ยุทธพงศ์  คงนิล 

 ๔๑๙ พันเอก ยุทธศักดิ์  ปานแสงข า 

 ๔๒๐ พันเอก ยุวัต  ขันธปรีชา 

 ๔๒๑ พันเอก โยธิน  อัศวเมธ 

 ๔๒๒ พันเอก รชต  ล ากูล 

 ๔๒๓ พันเอก รณรงค์  โรจนเสน 

 ๔๒๔ พันเอก รังสรรค์  สุวรรณจักร์ 

 ๔๒๕ พันเอก รังสฤษดิ์  นาคเมือง 

 ๔๒๖ พันเอก รัชชพล  บุญวัฒนะกุล 

 ๔๒๗ พันเอก รัชพล  ประดับวงศ์ 

 ๔๒๘ พันเอก รุ่งโรจน์  จันทร์ประสิทธิ์ 

 ๔๒๙ พันเอก รุจโรจ  วัยวุฒิ 

 ๔๓๐ พันเอก รุศมนตรี  จิณเสน 

 ๔๓๑ พันเอก เรืองศักดิ์  แก่นก าจร 

 ๔๓๒ พันเอก โรมรัน  ชูก้าน 

 ๔๓๓ พันเอก ลิขิต  อุ่นประดิษฐ์ 

 ๔๓๔ พันเอก เลิศชาย  เจตะสานนท์ 

 ๔๓๕ พันเอก เลิศวรรธน์  คงกระพันธ์ 

 ๔๓๖ พันเอก วงศ์รัษฎ์  ศรีจันทร์ 

 ๔๓๗ พันเอก วชรนันท์  กองศรี 

 ๔๓๘ พันเอก วรชัย  ศรฤทธิ์ชิงชัย 

 ๔๓๙ พันเอก วรเดช  เดชรักษา 

 ๔๔๐ พันเอก วรเทพ  บุญญะ 

 ๔๔๑ พันเอก วรพรต  แก้ววิจิตร 

 ๔๔๒ พันเอก วรพล  สุรสังกาศ 

 ๔๔๓ พันเอก วรวีร์  จันทร์เรือง 

 ๔๔๔ พันเอก วรเวช  วนมงคล 

 ๔๔๕ พันเอก วราวุฒิ  มักการุณ 

 ๔๔๖ พันเอก วรินทร  ทานาค 

 ๔๔๗ พันเอก วัชรพงศ์  แก้วแจ้ง 

 ๔๔๘ พันเอก วัชรภัทร  นุชอ าพันธ์ 

 ๔๔๙ พันเอก วัชระ  แก้วดวงเทียน 

 ๔๕๐ พันเอก วันชัย  ด ารงศักดิ์ 

 ๔๕๑ พันเอก วันชัย  ประสานเสียง 

 ๔๕๒ พันเอก วิกรานต์  จันระมาด 

 ๔๕๓ พันเอก วิชัย  เงาะจันทรา 

 ๔๕๔ พันเอก วิเชียร  งามพัตร 

 ๔๕๕ พันเอก วิทยา  สุวรรณดี 

 ๔๕๖ พันเอก วิทยา  เสมาทอง 

 ๔๕๗ พันเอก วิทวัชร  วีระแกล้ว 

 ๔๕๘ พันเอก วิทวัส  โพธิสุข 

 ๔๕๙ พันเอก วิทัย  ลายถมยา 

 ๔๖๐ พันเอก วินชัย  จันทมาศ 

 ๔๖๑ พันเอก วินธัย  สุวารี 

 ๔๖๒ พันเอก วินัย  ล าโครัตน์ 

 ๔๖๓ พันเอก วิริยะ  เกิดสุข 

 ๔๖๔ พันเอก วิโรจน์  หนูลอย 

 ๔๖๕ พันเอก วิวัฒน์  หงส์บันดาลสุข 

 ๔๖๖ พันเอก วิเศษ  เจริญสุข 

 ๔๖๗ พันเอก วิเศษเวโรจน์  วิเศษศรี 



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

 

 

 ๔๖๘ พันเอก วิษณุ  ขวานเพชร 

 ๔๖๙ พันเอก วิสันต์  ทองอร่าม 

 ๔๗๐ พันเอก วิสูตร  เอี่ยมเรือง 

 ๔๗๑ พันเอก วีระพงษ์  ค าสิทธิ์ 

 ๔๗๒ พันเอก วีระพงษ์  ศรีรัตน์ 

 ๔๗๓ พันเอก วีระพจน์  สลักค า 

 ๔๗๔ พันเอก วีระยุทธ  รักศิลป์ 

 ๔๗๕ พันเอก วีระศักดิ์  ทองอร่าม 

 ๔๗๖ พันเอก วุฑฒิเวทย์  เฟืองทอง 

 ๔๗๗ พันเอก วุฒิชัย  คนึงกิจก้อง 

 ๔๗๘ พันเอก วุฒิพงษ์  ชั้นประดับ 

 ๔๗๙ พันเอก วุฒิพันธุ์  ทองเนียม 

 ๔๘๐ พันเอก วุฒิศักดิ์  กุลภักดี 

 ๔๘๑ พันเอก เวชยันต์  แว่นไธสงค์ 

 ๔๘๒ พันเอก ศรัณย์ภัทร  พลศรี 

 ๔๘๓ พันเอก ศรายุทธ  บุญจือ 

 ๔๘๔ พันเอก ศานติ  บุญญะฐี 

 ๔๘๕ พันเอก ศุภชัย  ปรีชามาตร์ 

 ๔๘๖ พันเอก ศุภฤกษ์  ผลฉาย 

 ๔๘๗ พันเอก สกนธ์  เพชรทอง 

 ๔๘๘ พันเอก สกลเวทย์  โพธิเจริญ 

 ๔๘๙ พันเอก สติ  ดีหลี 

 ๔๙๐ พันเอก สถาพร  มีศิริ 

 ๔๙๑ พันเอก สมคิด  บุญโชติ 

 ๔๙๒ พันเอก สมจริง  กอรี 

 ๔๙๓ พันเอก สมจิตร  ค าประพันธ์ 

 ๔๙๔ พันเอก สมเจตตะณ์  ภักดีบรรณดิษฐ์ 

 ๔๙๕ พันเอก สมใจ  คิดเกื้อการุญ 

 ๔๙๖ พันเอก สมชนก  ทันใจ 

 ๔๙๗ พันเอก สมชาย  กาญจนอุดมการ 

 ๔๙๘ พันเอก สมชาย  โกลาตี 

 ๔๙๙ พันเอก สมชาย  ดุรงค์เกื้อกูล 

 ๕๐๐ พันเอก สมชาย  โปณะทอง 

 ๕๐๑ พันเอก สมชาย  อ่อนส้มกิจ 

 ๕๐๒ พันเอก สมทรง  ทับทิมทองค า 

 ๕๐๓ พันเอก สมบัติ  ชมภูมิ่ง 

 ๕๐๔ พันเอก สมบัติ  บุญกอแก้ว 

 ๕๐๕ พันเอก สมบัติ  สืบท้วม 

 ๕๐๖ พันเอก สมพร  ด่อนสิงหะ 

 ๕๐๗ พันเอก สมพล  ปะละไทย 

 ๕๐๘ พันเอก สมพล  หล าริ้ว 

 ๕๐๙ พันเอก สมศักดิ์  เตชะสืบ 

 ๕๑๐ พันเอก สมศักดิ์  เตียสุวรรณ์ 

 ๕๑๑ พันเอก สมศักดิ์  นุตพันธุ์ 

 ๕๑๒ พันเอก สมศักดิ์  รักงาม 

 ๕๑๓ พันเอก สมศักดิ์  รักษาแสง 

 ๕๑๔ พันเอก สมศักดิ์  แสวงศักดิ์ 

 ๕๑๕ พันเอก สมสกุล  วิจิตรภาพ 

 ๕๑๖ พันเอก สมหมาย  บุษบา 

 ๕๑๗ พันเอก สมินท์  บุญลิขิต 



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

 

 

 ๕๑๘ พันเอก สยามรัฐ  รุ่งสังข์ 

 ๕๑๙ พันเอก สรรค์พร  พงศบุตร 

 ๕๒๐ พันเอก สรวิศ  ปานเจริญ 

 ๕๒๑ พันเอก สรวุฒิ  สาลี 

 ๕๒๒ พันเอก สรายุทธ  เทพแจ่มใจ 

 ๕๒๓ พันเอก สราวุฒิ  จันทรวัฒน์ 

 ๕๒๔ พันเอก สราวุธ  ไชยสิทธิ์ 

 ๕๒๕ พันเอก สราวุธ  ประเสริฐชีวะ 

 ๕๒๖ พันเอก สัจจา  รักติประกร 

 ๕๒๗ พันเอก สัญญลักขณ์  ทั่งศิริ 

 ๕๒๘ พันเอก สัญญา  ยอดพรมทอง 

 ๕๒๙ พันเอก สัตยา  จิวจินดา 

 ๕๓๐ พันเอก สันติ  สุขป้อม 

 ๕๓๑ พันเอก สันทัด  จันทน์มาลา 

 ๕๓๒ พันเอก สาธิต  เกิดโภค 

 ๕๓๓ พันเอก สาธิต  แตงมีแสง 

 ๕๓๔ พันเอก สาธิต  อุ่นกาย 

 ๕๓๕ พันเอก สามารถ  คงสาย 

 ๕๓๖ พันเอก สามารถ  มโนรถมงคล 

 ๕๓๗ พันเอก สิทธิชัย  คัตตะพันธ์ 

 ๕๓๘ พันเอก สิรภพ  ศุภวานิช 

 ๕๓๙ พันเอก สิรภพฏ์  ค าบุญรัตน์ 

 ๕๔๐ พันเอก สิริชัย  สบายจิต 

 ๕๔๑ พันเอก สิริพล  ชินบุตร 

 ๕๔๒ พันเอก สีหนาท  เศวตเศรนี 

 ๕๔๓ พันเอก สุขไชย  สาทถาพร 

 ๕๔๔ พันเอก สุชญาณ  ศรีตระกูล 

 ๕๔๕ พันเอก สุดเขตต์  ชื่นภิรมย์ 

 ๕๔๖ พันเอก สุตศรัณย์  ล าเจียก 

 ๕๔๗ พันเอก สุทัศน์  เอี่ยมอารมณ์ 

 ๕๔๘ พันเอก สุธา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ 

 ๕๔๙ พันเอก สุธี  พานิชกุล 

 ๕๕๐ พันเอก สุธีร์  ด้วงตุ่น 

 ๕๕๑ พันเอก สุพัฒน์  สัมมา 

 ๕๕๒ พันเอก สุภกิจ  รู้หลัก 

 ๕๕๓ พันเอก สุภร  สัมมา 

 ๕๕๔ พันเอก สุภัทร์  ภูถี่ถ้วน 

 ๕๕๕ พันเอก สุยุทธ์  วัฒนลิขิต 

 ๕๕๖ พันเอก สุรจิตร  สุขีเมฆ 

 ๕๕๗ พันเอก สุรชัย  รัศมีจิวานนท์ 

 ๕๕๘ พันเอก สุรเทพ  หนูแก้ว 

 ๕๕๙ พันเอก สุรนาท  สบายรูป 

 ๕๖๐ พันเอก สุรพงษ์  เกตุพันธุ์ 

 ๕๖๑ พันเอก สุรพงษ์  ยอดอินทร์ 

 ๕๖๒ พันเอก สุรพัฒน์  เพชรฉาย 

 ๕๖๓ พันเอก สุรพัฒน์  เวศกาวี 

 ๕๖๔ พันเอก สุรยุทธ  รัตนจารุ 

 ๕๖๕ พันเอก สุรวิชญ์  แดงจันทร์ 

 ๕๖๖ พันเอก สุรศักดิ์  ชื่นสุวรรณ 

 ๕๖๗ พันเอก สุรศักดิ์  มรกตจินดา 



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

 

 

 ๕๖๘ พันเอก สุรัฐ  สิริโกสินทร์ 

 ๕๖๙ พันเอก สุรินทร์  ปรียานุภาพ 

 ๕๗๐ พันเอก สุวัฒน์  ยศประกอบ 

 ๕๗๑ พันเอก สุวัตร์  โตเสวก 

 ๕๗๒ พันเอก เสกสรร  คูห์สุวรรณ 

 ๕๗๓ พันเอก เสกสรรค์  ก้อนแก้ว 

 ๕๗๔ พันเอก เสกสรรค์  เสืออิ่ม 

 ๕๗๕ พันเอก เสฏฐนันท์  แสงรัตนทองค า 

 ๕๗๖ พันเอก เสถียร  ศิริเพชร 

 ๕๗๗ พันเอก เสนาะ  สภาพไทย 

 ๕๗๘ พันเอก เสนีย์  ศรีหิรัญ 

 ๕๗๙ พันเอก เสมา  มังมติ 

 ๕๘๐ พันเอก เสรี  ตรีครุธพันธุ์ 

 ๕๘๑ พันเอก โสภณ  นันทสุวรรณ 

 ๕๘๒ พันเอก โสภาค  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๕๘๓ พันเอก อโณทัย  ชัยมงคล 

 ๕๘๔ พันเอก อโณทัย  สุขแสงพนมรุ้ง 

 ๕๘๕ พันเอก อดิชศร  แย้มวงศ์ 

 ๕๘๖ พันเอก อดุลย์  จันทร์มา 

 ๕๘๗ พันเอก อดุลย์  แนบสนิท 

 ๕๘๘ พันเอก อธิคม  ซื่อสัตย์ 

 ๕๘๙ พันเอก อนันต์  ชูยิ่งสกุลทิพย์ 

 ๕๙๐ พันเอก อนันต์  ปัจวิทย์ 

 ๕๙๑ พันเอก อนุชา  นพจ ารูญศรี 

 ๕๙๒ พันเอก อนุพงศ์  มีสง่า 

 ๕๙๓ พันเอก อนุรัฐ  ตันติจารุกร 

 ๕๙๔ พันเอก อนุวัตร  เหลืองวิลัย 

 ๕๙๕ พันเอก อนุสรณ์  โออุไร 

 ๕๙๖ พันเอก อเนก  สุขสยามธนเดช 

 ๕๙๗ พันเอก อภิชัย  ทองธรรมชาติ 

 ๕๙๘ พันเอก อภิชาติ  มีธัญญากร 

 ๕๙๙ พันเอก อภินันท์  พฤทธิพงศ์พันธุ์ 

 ๖๐๐ พันเอก อภิศักดิ์  เสมจร 

 ๖๐๑ พันเอก อมฤต  บุญสุยา 

 ๖๐๒ พันเอก อรรถวุฒิ  มิ่งมิตร 

 ๖๐๓ พันเอก อรุณ  ประทุม 

 ๖๐๔ พันเอก อัครฉันท์  วงศ์หาริมาตย์ 

 ๖๐๕ พันเอก อัครเดช  นิลรอด 

 ๖๐๖ พันเอก อัมรินทร์  ทรงผาสุข 

 ๖๐๗ พันเอก อาร์ชวัส  ไตรเดช 

 ๖๐๘ พันเอก อาวุธ  พุทธอ านวย 

 ๖๐๙ พันเอก อ านาจ  จังพานิช 

 ๖๑๐ พันเอก อิทธิเดช  อร่ามโสภา 

 ๖๑๑ พันเอก อินทรา  กานุวงษ์ 

 ๖๑๒ พันเอก อินทรีย์  กาญจนกูล 

 ๖๑๓ พันเอก อิศรา  ด ารงค์ศักดิ์ 

 ๖๑๔ พันเอก อิสระ  สุขประเสริฐ 

 ๖๑๕ พันเอก อุปถัมภ์  ศุภสินธุ์ 

 ๖๑๖ พันเอก เอกชัย  หิรัญธาดา 

 ๖๑๗ พันเอก เอกสิทธิ์  บุญญารักษ์ 



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

 

 

 ๖๑๘ พันเอก เอนกวิช  เต็มบุญเกียรต ิ

 ๖๑๙ พลตรีหญิง ขวัญใจ  ธนกิจจารุ 

 ๖๒๐ พลตรีหญิง จันทราภา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๒๑ พลตรีหญิง ชมนาด  เทียมพิภพ 

 ๖๒๒ พลตรีหญิง สุนิสา  วรรณชาติ 

 ๖๒๓ พลตรีหญิง อังคณา  สุเมธสิทธิกุล 

 ๖๒๔ พลตรีหญิง อัจฉรา  อุไรเลิศ 

 ๖๒๕ พันเอกหญิง กฤษณา  บุญชม 

 ๖๒๖ พันเอกหญิง กอบกาญจน์  อ่อนนุช 

 ๖๒๗ พันเอกหญิง กังสดาล  แก้วภักดี 

 ๖๒๘ พันเอกหญิง จอมขวัญ  แสงบัวแก้ว 

 ๖๒๙ พันเอกหญิง ดวงพร  พูลสุขสมบัติ 

 ๖๓๐ พันเอกหญิง ดาวใจ  เจิมเจิดพล 

 ๖๓๑ พันเอกหญิง ต้องใจ  ชาญชยศึก 

 ๖๓๒ พันเอกหญิง ทิพย์รัตน์  เอี่ยมละออ 

 ๖๓๓ พันเอกหญิง ธนาพร  บางท่าไม้ 

 ๖๓๔ พันเอกหญิง นพมาศสิริ  วงศ์บา 

 ๖๓๕ พันเอกหญิง นภา  บุตรกินรี 

 ๖๓๖ พันเอกหญิง นรีรัตน์  ศรีเลณวัติ 

 ๖๓๗ พันเอกหญิง นิตยรัตน์  อินทรสูต 

 ๖๓๘ พันเอกหญิง นิภาพรรณ  ธรรมเดชศักดิ์ 

 ๖๓๙ พันเอกหญิง นิรมล  เจียรณัย 

 ๖๔๐ พันเอกหญิง นุศรา  ทองพูนศักดิ์ 

 ๖๔๑ พันเอกหญิง บุษบง  หนูหล้า 

 ๖๔๒ พันเอกหญิง ปทิตตา  เนาวสัยศรี 

 ๖๔๓ พันเอกหญิง ปานจิต  ธรรมศรี 

 ๖๔๔ พันเอกหญิง เปรมวิภา  ทองช านิ 

 ๖๔๕ พันเอกหญิง พันพิชา  ศิลาลาย 

 ๖๔๖ พันเอกหญิง พิมพ์ใจ  เอี่ยมภิญโญ 

 ๖๔๗ พันเอกหญิง พิมลพรรณ  อุโฆษกิจ 

 ๖๔๘ พันเอกหญิง รัตตินันท์  นาครัตนพาณิชย ์

 ๖๔๙ พันเอกหญิง ลักษม์บูล  เผ่าบุญเสริม 

 ๖๕๐ พันเอกหญิง วรรณิกา  เรืองโภคา 

 ๖๕๑ พันเอกหญิง ศศพินธุ์  วัชรธรรม 

 ๖๕๒ พันเอกหญิง ศิริวรรณ  มั่นศุข 

 ๖๕๓ พันเอกหญิง สมพร  ฉัตรกุล ณ อยุธยา 

 ๖๕๔ พันเอกหญิง สราญจิตร์  สมบูรณ์ยิ่ง 

 ๖๕๕ พันเอกหญิง สว่างจิตต์  กาญจนะโกมล 

 ๖๕๖ พันเอกหญิง สิริสมบูรณ์  ไพรสันต์ 

 ๖๕๗ พันเอกหญิง สุมาลี  บุญช่วย 

 ๖๕๘ พันเอกหญิง สุมีณา  ทิวะพันธุ์ 

 ๖๕๙ พันเอกหญิง อภิรดี  พ่วงเงิน 

 ๖๖๐ พันเอกหญิง อรวสี  จตุทอง 

 ๖๖๑ พันเอกหญิง อรอนงค์  พุกกะคุปต์ 

 ๖๖๒ พันเอกหญิง อาภัสรา  สารลักษณ ์

 



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

 

 

กองทัพเรือ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ พลเรือเอก เจริญศักดิ์  มารัตนะ 

 ๒ พลเรือเอก ช่อฉัตร  กระเทศ 

 ๓ พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน 

 ๔ พลเรือเอก ไตรสิทธิ์  พันธุ์สิทธิ์ 

 ๕ พลเรือเอก ทิวา  ดาราเมือง 

 ๖ พลเรือเอก ธานินทร์  ลิขิตวงศ์ 

 ๗ พลเรือเอก ธานี  ผุดผาด 

 ๘ พลเรือเอก นพดล  สุภากร 

 ๙ พลเรือเอก นฤดม  แป้นเจริญ 

 ๑๐ พลเรือเอก นวพล  ด ารงพงศ์ 

 ๑๑ พลเรือเอก ปกรณ์  วานิช 

 ๑๒ พลเรือเอก ปิติ  วัลยะเพ็ชร์ 

 ๑๓ พลเรือเอก พรชัย  ปิ่นทอง 

 ๑๔ พลเรือเอก พัลลภ  ทองระอา 

 ๑๕ พลเรือเอก พูลศักดิ์  อุบลเทพชัย 

 ๑๖ พลเรือเอก ภฏั  เพียรเกาะ 

 ๑๗ พลเรือเอก ภาณุ  บุณยะวิโรจ 

 ๑๘ พลเรือเอก มิ่ง  อิ่มวิทยา 

 ๑๙ พลเรือเอก รังสฤษดิ์  สัตยานุกูล 

 ๒๐ พลเรือเอก รัตนะ  วงษาโรจน์ 

 ๒๑ พลเรือเอก รัษฎางค์  ธีรเนตร 

 ๒๒ พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ 

 ๒๓ พลเรือเอก วรรณพล  กล่อมแก้ว 

 ๒๔ พลเรือเอก วสันต์  บุญเนือง 

 ๒๕ พลเรือเอก วิโรจน์  ธันวรักษ์กิจ 

 ๒๖ พลเรือเอก สมชาย  ณ บางช้าง 

 ๒๗ พลเรือเอก สมหมาย  วงษ์จันทร์ 

 ๒๘ พลเรือเอก สุกิตติ  เสงี่ยมพงษ์ 

 ๒๙ พลเรือเอก สุรพล  คุปตะพันธ์ 

 ๓๐ พลเรือเอก สุรศักดิ์  เมธยาภา 

 ๓๑ พลเรือเอก โสภณ  วัฒนมงคล 

 ๓๒ พลเรือเอก อรัญ  น าผล 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ พลเรือเอก กฤษฎาภรณ์  พันธุมโพธิ 

 ๒ พลเรือเอก กล้าหาญ  เพ็ชรมีศรี 

 ๓ พลเรือเอก กาญจน์  ดีอุบล 

 ๔ พลเรือเอก ก าจาย  ปองเงิน 

 ๕ พลเรือเอก กิตติโศภณ  โตสมบัติ 

 ๖ พลเรือเอก เกรียงไกร  อนันตศานต์ 

 ๗ พลเรือเอก โฆสิต  เจียมศุภกิตต์ 

 ๘ พลเรือเอก จงกล  มีสวัสดิ์ 

 ๙ พลเรือเอก จักรกฤษณ์  เสขะนันทน์ 

 ๑๐ พลเรือเอก ชาลี  มนต์ไตรเวศย์ 

 ๑๑ พลเรือเอก ชุมศักดิ์  นาควิจิตร 

 ๑๒ พลเรือเอก บวร  มัทวานุกูล 



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

 

 

 ๑๓ พลเรือเอก บัณฑิตย์  จันทโรจวงศ์ 

 ๑๔ พลเรือเอก พงศกร  กุวานนท์ 

 ๑๕ พลเรือเอก มนต์ธรรม์  วังแก้ว 

 ๑๖ พลเรือเอก วศินสรรพ์  จันทวรินทร์ 

 ๑๗ พลเรือเอก วินัย  วิรัชกุล 

 ๑๘ พลเรือเอก วินัย  มณีพฤกษ์ 

 ๑๙ พลเรือเอก ศังกร  พงษ์ศิริ 

 ๒๐ พลเรือเอก สมนึก  เปรมปราโมทย์ 

 ๒๑ พลเรือเอก สิทธิพร  มาศเกษม 

 ๒๒ พลเรือเอก สุชา  เคี่ยมทองค า 

 ๒๓ พลเรือเอก เสรีภาพ  สุขเจริญ 

 ๒๔ พลเรือเอก โสภณ  จงเรืองศรี 

 ๒๕ พลเรือโท กฤชพล  เรียงเล็กจ านงค์ 

 ๒๖ พลเรือโท กฤษดา  ประพฤติธรรม 

 ๒๗ พลเรือโท กิตติพงศ์  รุมาคม 

 ๒๘ พลเรือโท โกวิท  อินทร์พรหม 

 ๒๙ พลเรือโท เคารพ  แหลมคม 

 ๓๐ พลเรือโท ชนินทร์  ผดุงเกียรติ 

 ๓๑ พลเรือโท ชัชวาลย์  มีสวัสดิ์ 

 ๓๒ พลเรือโท ชาติชาย  ยุวรัตน์ 

 ๓๓ พลเรือโท ชาลี  สว่างใจ 

 ๓๔ พลเรือโท ชาลี  ส่องสว่างธรรม 

 ๓๕ พลเรือโท ชุตินธร  ทัตตานนท์ 

 ๓๖ พลเรือโท ชูศักดิ์  ชูไพฑูรย์ 

 ๓๗ พลเรือโท เชษฐา  ใจเปี่ยม 

 ๓๘ พลเรือโท เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ 

 ๓๙ พลเรือโท ไชยนันท์  นันทวิทย์ 

 ๔๐ พลเรือโท ไชยวุฒิ  นาวิกาญจนะ 

 ๔๑ พลเรือโท เดชดล  ภู่สาระ 

 ๔๒ พลเรือโท ตุลา  เกตุษเฐียร 

 ๔๓ พลเรือโท ทรงวุฒิ  บุญอินทร์ 

 ๔๔ พลเรือโท ธนพล  วิชัยลักขณา 

 ๔๕ พลเรือโท ธีรกุล  กาญจนะ 

 ๔๖ พลเรือโท ธีรวัฒน์  ศรีชลา 

 ๔๗ พลเรือโท นพดล  ปัญญาโฉม 

 ๔๘ พลเรือโท นภดล  ส าราญ 

 ๔๙ พลเรือโท บรรจบ  โพธิ์แดง 

 ๕๐ พลเรือโท บรรพต  เนตรกระจ่าง 

 ๕๑ พลเรือโท บ ารุงรัก  สรัคคานนท์ 

 ๕๒ พลเรือโท บุญเรือง  หอมขจร 

 ๕๓ พลเรือโท ปนต  สุขนิจรัญ 

 ๕๔ พลเรือโท ประชาชาติ  ศิริสวัสดิ์ 

 ๕๕ พลเรือโท พงศชาญ  เพ็ชรเทศ 

 ๕๖ พลเรือโท พงษ์ศักดิ์  จุลกาญจน์ 

 ๕๗ พลเรือโท พรชัย  แย้มกลิ่น 

 ๕๘ พลเรือโท พิสัย  สุขวัน 

 ๕๙ พลเรือโท ไพชยนต์  จักรกลม 

 ๖๐ พลเรือโท ภราดร  พวงแก้ว 

 ๖๑ พลเรือโท ภุชงค์  บุญคณาสันต์ 

 ๖๒ พลเรือโท มาศพันธุ์  ถาวรามร 



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

 

 

 ๖๓ พลเรือโท ยงยุทธ  พร้อมพรหมราช 

 ๖๔ พลเรือโท รณภพ  กาญจนพันธุ์ 

 ๖๕ พลเรือโท รณรงค์  สิทธินันทน์ 

 ๖๖ พลเรือโท ลือชัย  ศรีเอี่ยมกูล 

 ๖๗ พลเรือโท วรงกรณ์  โอสถานนท์ 

 ๖๘ พลเรือโท วรานนท์  สิทธิพิทักษ์ 

 ๖๙ พลเรือโท วราห์  แทนข า 

 ๗๐ พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา 

 ๗๑ พลเรือโท วิศาล  ปัณฑวังกูร 

 ๗๒ พลเรือโท วุฒิชัย  สายเสถียร 

 ๗๓ พลเรือโท วุฒิพรรษ  ภูมิสวัสดิ์ 

 ๗๔ พลเรือโท ศิริชัย  เนยทอง 

 ๗๕ พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด 

 ๗๖ พลเรือโท สมัย  ใจอินทร์ 

 ๗๗ พลเรือโท ส าเริง  จันทร์โส 

 ๗๘ พลเรือโท สิทธิพงษ์  เกื้อหนุน 

 ๗๙ พลเรือโท สุชาติ  บุญญะสัญ 

 ๘๐ พลเรือโท สุทธิไชย  รังสิโรดม์โกมล 

 ๘๑ พลเรือโท สุทธินันท์  สมานรักษ์ 

 ๘๒ พลเรือโท สุพจน์  ภู่ระหงษ์ 

 ๘๓ พลเรือโท สุพจน์  สายวงศ์ปัญญา 

 ๘๔ พลเรือโท สุรภักดิ์  ธาราจันทร์ 

 ๘๕ พลเรือโท อณุวัฒ  สัมภวะผล 

 ๘๖ พลเรือโท อนุชาติ  อินทรเสน 

 ๘๗ พลเรือโท อนุพงศ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๘๘ พลเรือโท อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย ์

 ๘๙ พลเรือโท อภิชาติ  ปัญญากิตติวัฒน์ 

 ๙๐ พลเรือโท อรรถพร  บรมสุข 

 ๙๑ พลเรือโท อาคม  แตงอ่อน 

 ๙๒ พลเรือโท เอกราช  พรหมลัมภัก 

 ๙๓ พลเรือโท โอภาส  บูรณสัมฤทธิ 

 ๙๔ พลเรือตรี คงคา  เทพกุญชร 

 ๙๕ พลเรือตรี ประพาฬพงศ์  โภชนสมบูรณ์ 

 ๙๖ พลเรือตรี วสันต์  สุภาสงวน 

 ๙๗ พลเรือตรี อาภากร  บุญยิ่ง 

 ๙๘ พลเรือตรีหญิง อรมณี  บุนนาค 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ พลเรือโท กิติพงษ์  เรืองเดช 

 ๒ พลเรือโท ชฎิล  นิสสัยพันธุ์ 

 ๓ พลเรือโท เถลิงศักดิ์  ศิริสวัสดิ์ 

 ๔ พลเรือโท ธวัชชัย  สิงห์สาย 

 ๕ พลเรือโท ธานี  แก้วเก้า 

 ๖ พลเรือโท นาคินทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๗ พลเรือโท มงคล  ประยูรศุข 

 ๘ พลเรือโท วรวัฒน์  สุขชัย 

 ๙ พลเรือโท สมชาติ  สะตะ 

 ๑๐ พลเรือโท อภินันท์  เพ็งศรีทอง 

 ๑๑ พลเรือโท เอนก  อันสุขสันต์ 

 ๑๒ พลเรือตรี กตัญญู  ศรีตังนันท์ 



 หน้า   ๑๐๙ (เล่มที่  ๑) 
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 ๑๓ พลเรือตรี กฤษฎา  รัตนสุภา 

 ๑๔ พลเรือตรี กฤษณ์  พิมมานนท์ 

 ๑๕ พลเรือตรี กฤษณ์  ศรีสัมฤทธิ์ 

 ๑๖ พลเรือตรี กฤษณะ  กุณฑียะ 

 ๑๗ พลเรือตรี กวี  องคะศิลป์ 

 ๑๘ พลเรือตรี กษิฑิต  ไกรสมสุข 

 ๑๙ พลเรือตรี กษิดิศ  อินทรวิรัตน์ 

 ๒๐ พลเรือตรี ก าจร  เจริญเกียรติ 

 ๒๑ พลเรือตรี กิตติ  ยศไกร 

 ๒๒ พลเรือตรี กิตติศักดิ์  บุณย์เพ่ิม 

 ๒๓ พลเรือตรี เกริกไชย  วจนาภรณ์ 

 ๒๔ พลเรือตรี เกริกพันธ์  พันธุ์สัมฤทธิ์ 

 ๒๕ พลเรือตรี เกรียง  ชุณหชาติ 

 ๒๖ พลเรือตรี เกรียงไกร  ศุภมานพ 

 ๒๗ พลเรือตรี เกรียงศักดิ์  วงษ์สินธุวิเศษ 

 ๒๘ พลเรือตรี เกษม  หวลบุตตา 

 ๒๙ พลเรือตรี เกิดศักดิ์  วีระโยธิน 

 ๓๐ พลเรือตรี เกียรติศักดิ์  จีนอ่ า 

 ๓๑ พลเรือตรี โกเมศ  สะอาดเอี่ยม 

 ๓๒ พลเรือตรี เขตรภพ  นพจินดา 

 ๓๓ พลเรือตรี คณาชาติ  พลายเพ็ชร์ 

 ๓๔ พลเรือตรี คมสัน  กลิ่นสุคนธ์ 

 ๓๕ พลเรือตรี จตุพร  ศุขเฉลิม 

 ๓๖ พลเรือตรี จรัญวีร์  ญาดี 

 ๓๗ พลเรือตรี จรัสเกียรติ  ไชยพันธุ์ 

 ๓๘ พลเรือตรี จิรพล  ว่องวิทย์ 

 ๓๙ พลเรือตรี จิรศักดิ์  ชูสกุลชาติ 

 ๔๐ พลเรือตรี จิรศักดิ์  พู่อนันต์ 

 ๔๑ พลเรือตรี จิรัฏฐ์  พุ่มสถิตย์กุล 

 ๔๒ พลเรือตรี จีราวัฒน์  ธีรนัฐพงศ์ 

 ๔๓ พลเรือตรี จุมพล  ศิริรัตน์ 

 ๔๔ พลเรือตรี เจตนา  กนิษฐานนท์ 

 ๔๕ พลเรือตรี ชยุต  นาเวศภูติกร 

 ๔๖ พลเรือตรี ชลธร  สุวรรณกิตติ 

 ๔๗ พลเรือตรี ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ 

 ๔๘ พลเรือตรี ชวาล  เวียงวิเศษ 

 ๔๙ พลเรือตรี ชวิน  เวียงวิเศษ 

 ๕๐ พลเรือตรี ชัยณรงค์  บุณยรัตกลิน 

 ๕๑ พลเรือตรี ชัยยุทธ  ยกเลื่อน 

 ๕๒ พลเรือตรี ชาติชาย  ทองสะอาด 

 ๕๓ พลเรือตรี เชาวลิต  จาดฤทธิ์ 

 ๕๔ พลเรือตรี เชาวลิต  วุฒิวิมล 

 ๕๕ พลเรือตรี ฐิระไชย  แก้วปาน 

 ๕๖ พลเรือตรี ณพ  พรรณเชษฐ์ 

 ๕๗ พลเรือตรี ณรงค์วิทย์  ชลายนนาวิน 

 ๕๘ พลเรือตรี ณรงค์ศักดิ์  วงศ์มณีโรจน์ 

 ๕๙ พลเรือตรี ณัฎฐพล  เดี่ยววานิช 

 ๖๐ พลเรือตรี ณัฐพล  ศรีสมบูรณ์ 

 ๖๑ พลเรือตรี ดนัย  สุวรรณหงษ์ 

 ๖๒ พลเรือตรี ดิศร  ศักดิ์สมบูรณ์ 



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

 

 

 ๖๓ พลเรือตรี ดุลยพัฒน์  ลอยรัตน์ 

 ๖๔ พลเรือตรี ไตรรัตน์  รัชไชยบุญ 

 ๖๕ พลเรือตรี ทวี  ทองประยูร 

 ๖๖ พลเรือตรี ทศพล  ผลดี 

 ๖๗ พลเรือตรี เทวินทร์  ศิลปชัย 

 ๖๘ พลเรือตรี ธนนสักก์  เลขนาวินวิทย ์

 ๖๙ พลเรือตรี ธนวัฒน์  เหลืองทองค า 

 ๗๐ พลเรือตรี ธวัชชัย  ม่วงค า 

 ๗๑ พลเรือตรี ธัชพงศ์  บุษบง 

 ๗๒ พลเรือตรี ธ ารง  เทียมเมฆ 

 ๗๓ พลเรือตรี ธีค์ชรัช  ศรีสวัสดิ์ 

 ๗๔ พลเรือตรี ธีรยุทธ  ดาวมุกดา 

 ๗๕ พลเรือตรี ธีระยุทธ  นอบน้อม 

 ๗๖ พลเรือตรี นเรศ  วงศ์ตระกูล 

 ๗๗ พลเรือตรี บัญชา  ดาวสุข 

 ๗๘ พลเรือตรี บัญชา  บัวรอด 

 ๗๙ พลเรือตรี บัณฑิต  สุนทรธนวัจน์ 

 ๘๐ พลเรือตรี ปกครอง  มนธาตุผลิน 

 ๘๑ พลเรือตรี ปพน  หาญไพบูลย์ 

 ๘๒ พลเรือตรี ประกอบ  สุขสมัย 

 ๘๓ พลเรือตรี ประชา  สว่างแจ้ง 

 ๘๔ พลเรือตรี ประภาสวุฒิ  อินทรพรหม 

 ๘๕ พลเรือตรี ประมุข  อินทรประเสริฐ 

 ๘๖ พลเรือตรี ประวิณ  จิตตินันทน์ 

 ๘๗ พลเรือตรี ประวุฒิ  รอดมณี 

 ๘๘ พลเรือตรี ประสาทพร  สาทรสวัสดิ์ 

 ๘๙ พลเรือตรี ปรัชญา  กัญวิมล 

 ๙๐ พลเรือตรี ปราโมทย์  เสริมสัย 

 ๙๑ พลเรือตรี ปริญญาธรรม  พูลพิทักษ์ 

 ๙๒ พลเรือตรี ปรีดิวัฒน์  ดิลกนรนารถ 

 ๙๓ พลเรือตรี ปัญญา  บวรสิทธิรัตน์ 

 ๙๔ พลเรือตรี ปารเมศ  ปริวรรตภาษา 

 ๙๕ พลเรือตรี พาสุกรี  วิลัยรักษ์ 

 ๙๖ พลเรือตรี พิจิตต  ศรีรุ่งเรือง 

 ๙๗ พลเรือตรี พิชัย  ล้อชูสกุล 

 ๙๘ พลเรือตรี พิชิต  วาดวารี 

 ๙๙ พลเรือตรี พิเศษ  ขันแข็ง 

 ๑๐๐ พลเรือตรี พิสิฐ  ฤกษ์งาม 

 ๑๐๑ พลเรือตรี พิสิษฐ์  บรมสุข 

 ๑๐๒ พลเรือตรี ไพรัช  เทียนศิริฤกษ์ 

 ๑๐๓ พลเรือตรี ไพศาล  มีศรี 

 ๑๐๔ พลเรือตรี ไพศาล  เฮงจิตตระกูล 

 ๑๐๕ พลเรือตรี ไพศาล  ชะโนภาษ 

 ๑๐๖ พลเรือตรี ภูมิพันธุ์  นิลก าแหง 

 ๑๐๗ พลเรือตรี มนต์เดช  พัวไพบูลย์ 

 ๑๐๘ พลเรือตรี มนัส  พ่ึงบ้านเกาะ 

 ๑๐๙ พลเรือตรี มานพ  สุรรัตน์ 

 ๑๑๐ พลเรือตรี มานิต  โกสีย์ 

 ๑๑๑ พลเรือตรี ยรรยงค์  ปิ่นวิถี 

 ๑๑๒ พลเรือตรี โยธิน  อินเทพ 



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

 

 

 ๑๑๓ พลเรือตรี รัชฐ์ชัย  จันทร์ส่งเสริม 

 ๑๑๔ พลเรือตรี เลอศักดิ์  คชนันทน์ 

 ๑๑๕ พลเรือตรี เลิศศักดิ์  พันธุ์พยัคฆ์ 

 ๑๑๖ พลเรือตรี วรภพ  สภานนท์ 

 ๑๑๗ พลเรือตรี วรวุธ  พฤกษารุ่งเรือง 

 ๑๑๘ พลเรือตรี วราณัติ  วรรธนผล 

 ๑๑๙ พลเรือตรี วโรดม  สุวารี 

 ๑๒๐ พลเรือตรี วสันต์  สาทรกิจ 

 ๑๒๑ พลเรือตรี วสันต์  หรั่งรวมมิตร์ 

 ๑๒๒ พลเรือตรี วัชรพงษ์  ศศิธร 

 ๑๒๓ พลเรือตรี วัชระ  พัฒนรัฐ 

 ๑๒๔ พลเรือตรี วันชัย  จุลมนต์ 

 ๑๒๕ พลเรือตรี วันชัย  ทรงเมตตา 

 ๑๒๖ พลเรือตรี วาสเทพ  แพทยานนท์ 

 ๑๒๗ พลเรือตรี วิจิตร  พันธุรังษี 

 ๑๒๘ พลเรือตรี วิทยา  สิริบุญโรจน์ 

 ๑๒๙ พลเรือตรี วิทยา  จันทรคติ 

 ๑๓๐ พลเรือตรี วินัย  สุขต่าย 

 ๑๓๑ พลเรือตรี วิรัช  วังแก้วหิรัญ 

 ๑๓๒ พลเรือตรี วิโรจน์  นิลพงษ์ 

 ๑๓๓ พลเรือตรี วิวัฒน์  ทองอัมพร 

 ๑๓๔ พลเรือตรี วิสาร  บุญภิรมย์ 

 ๑๓๕ พลเรือตรี วีรยุทธ  ตุลวรรธนะ 

 ๑๓๖ พลเรือตรี วีระชาติ  ชั้นประเสริฐ 

 ๑๓๗ พลเรือตรี วีระยุทธ  กรรณสูตร 

 ๑๓๘ พลเรือตรี วุฒิศาสตร์  ชวนะ 

 ๑๓๙ พลเรือตรี ศักดิ์สรร  ตาดทอง 

 ๑๔๐ พลเรือตรี ศิริชัย  กาญจนบดี 

 ๑๔๑ พลเรือตรี ศุภชัย  ธนสารสาคร 

 ๑๔๒ พลเรือตรี ศุภพัฒพงษ์  สุนสะธรรม 

 ๑๔๓ พลเรือตรี สกล  สิริปทุมรัตน์ 

 ๑๔๔ พลเรือตรี สนทยา  แสงบางมุด 

 ๑๔๕ พลเรือตรี สมเจตน์  คงรอด 

 ๑๔๖ พลเรือตรี สมบัติ  นาราวิโรจน์ 

 ๑๔๗ พลเรือตรี สมประสงค์  วิศลดิลกพันธ์ 

 ๑๔๘ พลเรือตรี สมพงษ์  ศรอากาศ 

 ๑๔๙ พลเรือตรี สมหมาย  สุกกอ 

 ๑๕๐ พลเรือตรี สมัคร  ปุระโน 

 ๑๕๑ พลเรือตรี สรไกร  สิริกรรณะ 

 ๑๕๒ พลเรือตรี สันติ  บุญนุช 

 ๑๕๓ พลเรือตรี สาคร  ปั่นเมืองปัก 

 ๑๕๔ พลเรือตรี สาธิต  นาคสังข์ 

 ๑๕๕ พลเรือตรี สายัณห์  ไอยรารัตน์ 

 ๑๕๖ พลเรือตรี สิทธิชัย  ต่างใจ 

 ๑๕๗ พลเรือตรี สุขสวัสดิ์  สบายใจ 

 ๑๕๘ พลเรือตรี สุชาติ  ธรรมพิทักษ์เวช 

 ๑๕๙ พลเรือตรี สุทธิชาติ  เข็มอนุสุข 

 ๑๖๐ พลเรือตรี สุทธิพงษ์  อนันตชัย 

 ๑๖๑ พลเรือตรี สุทัศน์  อิ่มอุไร 

 ๑๖๒ พลเรือตรี สุทิน  หลายเจริญ 



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

 

 

 ๑๖๓ พลเรือตรี สุเทพ  ลิมปนันท์วดี 

 ๑๖๔ พลเรือตรี สุนทร  ค าคล้าย 

 ๑๖๕ พลเรือตรี สุภชิต  นาวีสุรพล 

 ๑๖๖ พลเรือตรี สุมิตร  แดงดีเลิศ 

 ๑๖๗ พลเรือตรี สุรเนตร  ไทยานนท์ 

 ๑๖๘ พลเรือตรี สุรพงษ์  พรหมแพทย์ 

 ๑๖๙ พลเรือตรี สุรพันธ์  ตันติเวชกุล 

 ๑๗๐ พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช 

 ๑๗๑ พลเรือตรี สุรัชฎ์  ศิริวรรณนาวี 

 ๑๗๒ พลเรือตรี สุวิน  แจ้งยอดสุข 

 ๑๗๓ พลเรือตรี โสภณ  เตี้ยมฉายพันธ์ 

 ๑๗๔ พลเรือตรี โสภณ  รัชตาภิรักษ์ 

 ๑๗๕ พลเรือตรี อดิเรก  พัฒนมงคล 

 ๑๗๖ พลเรือตรี อนุพงษ์  ทะประสพ 

 ๑๗๗ พลเรือตรี อภชิัย  สมพลกรัง 

 ๑๗๘ พลเรือตรี อภิสิทธิ์  สุนทรเรขา 

 ๑๗๙ พลเรือตรี อรรถพล  เพชรฉาย 

 ๑๘๐ พลเรือตรี อวิหิงส์  จันทสิงห์ 

 ๑๘๑ พลเรือตรี อัตตะวีร์  ทักษรานุพงศ์ 

 ๑๘๒ พลเรือตรี อาทร  ชะระภิญโญ 

 ๑๘๓ พลเรือตรี อาภากร  อยู่คงแก้ว 

 ๑๘๔ พลเรือตรี อุชลิต  นิงสานนท์ 

 ๑๘๕ พลเรือตรี อุทัย  โสฬศ 

 ๑๘๖ พลเรือตรี อุทัย  ชีวะสุทธิ 

 ๑๘๗ พลเรือตรี เอกชัย  อมาตยกุล 

 ๑๘๘ พลเรือตรี เอกธนา  รัตนสุวรรณ 

 ๑๘๙ พลเรือตรี เอกสิทธิ์  ถมยานาค 

 ๑๙๐ พลเรือตรี เอกสิทธิ์  รอดอยู่ 

 ๑๙๑ พลเรือตรี เอกอรรถ  ศิลปาจารย์ 

 ๑๙๒ พลเรือตรีหญิง กนกพรรณ  รัตนกรี 

 ๑๙๓ พลเรือตรีหญิง กัลยา  เอี่ยมเล็ก 

 ๑๙๔ พลเรือตรีหญิง กาญจนา  ทรงวรวิทย์ 

 ๑๙๕ พลเรือตรีหญิง จิราภา  จ้อยจ ารูญ 

 ๑๙๖ พลเรือตรีหญิง ดารัตน์  พุ่มคชา 

 ๑๙๗ พลเรือตรีหญิง พรรณราย  เชื้อพิบูลย์ 

 ๑๙๘ พลเรือตรีหญิง พัชรา  วัดอักษร 

 ๑๙๙ พลเรือตรีหญิง พิณทิพย์  พันธ์มีเกียรติ 

 ๒๐๐ พลเรือตรีหญิง รัชนี  ค าคล้าย 

 ๒๐๑ พลเรือตรีหญิง ศิริกัญญา  พุ่มเสนาะ 

 ๒๐๒ พลเรือตรีหญิง สุพรรณพิมพ์  ศรีสุวรรณ 

 ๒๐๓ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา  แสงโชติ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ พลเรือตรี จรูญ  คล่องยุทธ์ 

 ๒ พลเรือตรี ไชยา  ภาตะนันท์ 

 ๓ พลเรือตรี ณรงค์  จงรักภูบาล 

 ๔ พลเรือตรี พันธุ์ธัช  สุภาชัย 

 ๕ นาวาเอก กมลศิษฐ์  สมาชิกชูพงศ์ 

 ๖ นาวาเอก กริช  ขันธอุบล 



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

 

 

 ๗ นาวาเอก กรินชัย  ทองดีแท้ 

 ๘ นาวาเอก กฤดา  กุสุมา ณ อยุธยา 

 ๙ นาวาเอก กฤดากร  หอมสุวรรณ 

 ๑๐ นาวาเอก กฤตเมธ  ไกรลักษณ์ 

 ๑๑ นาวาเอก กฤติวุฒิ  ข าน้อย 

 ๑๒ นาวาเอก กฤษฎางค์  สุทัศน์ ณ อยุธยา 

 ๑๓ นาวาเอก กฤษณ์  เคลือบมาศ 

 ๑๔ นาวาเอก กฤษดา  จิระไตรพร 

 ๑๕ นาวาเอก กลิน  ยังรอต 

 ๑๖ นาวาเอก ก้องเกียรติ  ทองอร่าม 

 ๑๗ นาวาเอก กัมปนาท  สิงห์อุดม 

 ๑๘ นาวาเอก ก าพล  ศรีโพธิ์ทอง 

 ๑๙ นาวาเอก กิตติ  ยินดี 

 ๒๐ นาวาเอก กิตติพงศ์  ทิพย์เสถียร 

 ๒๑ นาวาเอก กุมุทพันธ์  แสงเฟื่อง 

 ๒๒ นาวาเอก กุลกวี  เจริญยืนยาว 

 ๒๓ นาวาเอก เกรียงศักดิ์  จงหมาย 

 ๒๔ นาวาเอก เกียรติก้อง  ปานทอง 

 ๒๕ นาวาเอก เกียรติยุทธ  เทียนสุวรรณ 

 ๒๖ นาวาเอก คงศักย์  นนท์ลือชา 

 ๒๗ นาวาเอก คนัช  ธีระปัญญาชัย 

 ๒๘ นาวาเอก ครรชิต  เชื้อวงษ์ 

 ๒๙ นาวาเอก จรงศักดิ์  แย้มบาน 

 ๓๐ นาวาเอก จักรกฤษณ์  สัมภวะผล 

 ๓๑ นาวาเอก จักรพงศ์  คล้ายคลึง 

 ๓๒ นาวาเอก จัตุรงค์  ดีพ่ึงตน 

 ๓๓ นาวาเอก จาตุรงค์  มีจิตร 

 ๓๔ นาวาเอก จิโรจน์  สุขอร่าม 

 ๓๕ นาวาเอก จุมพจน์  เสนาะพิณ 

 ๓๖ นาวาเอก จุมพล  นาคบัว 

 ๓๗ นาวาเอก จุมพล  ศิริวุฒิ 

 ๓๘ นาวาเอก เจตน์  อนันตศิริรัตน์ 

 ๓๙ นาวาเอก เจษฎา  กาศเจริญ 

 ๔๐ นาวาเอก ฉัตรชัย  ศุกระศร 

 ๔๑ นาวาเอก ฉัตรเพชร  กาเมือง 

 ๔๒ นาวาเอก เฉลย  เกษมคุณารักษ์ 

 ๔๓ นาวาเอก เฉลิมพล  โกมลฤทธิ์ 

 ๔๔ นาวาเอก ชเนศร์  สิงหชาญ 

 ๔๕ นาวาเอก ชยากร  พันธ์หล้า 

 ๔๖ นาวาเอก ชรัมม์ภากร  พรหมภากร 

 ๔๗ นาวาเอก ชลภู  ชูศรี 

 ๔๘ นาวาเอก ชลิต  บัวทอง 

 ๔๙ นาวาเอก ชวัลวิทย์  ผ่องใส 

 ๕๐ นาวาเอก ชัชวาลย์  โตรุ่ง 

 ๕๑ นาวาเอก ชัย  เกตุวัฒนกิจ 

 ๕๒ นาวาเอก ชัยยงค์  ขุนทา 

 ๕๓ นาวาเอก ชัยวัฒน์  ม่วงนวล 

 ๕๔ นาวาเอก ชาคริต  มานะจิตต์ 

 ๕๕ นาวาเอก ชาญชล  เจริญรัตน์ 

 ๕๖ นาวาเอก ชาตรี  ตรงสวัสดิ์ 



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

 

 

 ๕๗ นาวาเอก ชาติชัย  ปัณฑรนนทกะ 

 ๕๘ นาวาเอก ชุมพล  ล้อมสมบูรณ์ 

 ๕๙ นาวาเอก โชคชัย  เรืองแจ่ม 

 ๖๐ นาวาเอก โชติรัตน์  อุตมเพทาย 

 ๖๑ นาวาเอก ณฐพัฒน์  ซื่อมงคล 

 ๖๒ นาวาเอก ณรงค์  นิลน้ าเพชร 

 ๖๓ นาวาเอก ณัฐเกียรติ์  มนขุนทด 

 ๖๔ นาวาเอก ณัฐพงศ์  ปานโสภณ 

 ๖๕ นาวาเอก ณัฐพงษ์  พงษ์จั่นเผือก 

 ๖๖ นาวาเอก ณัฐพล  พรหมขุนทอง 

 ๖๗ นาวาเอก ดรณ์  ทิพนันท์ 

 ๖๘ นาวาเอก ดุสิต  จันทร์ราช 

 ๖๙ นาวาเอก ดุสิต  ปิ่นแก้ว 

 ๗๐ นาวาเอก เด็ดเดี่ยว  ทรงวรวิทย์ 

 ๗๑ นาวาเอก ถุงเงิน  จงรักชอบ 

 ๗๒ นาวาเอก ทรงชัย  จิตหวัง 

 ๗๓ นาวาเอก ทรงฤทธิ์  โพธิ์จินดา 

 ๗๔ นาวาเอก ทรงศักดิ์  ศุภพันธุ์มณี 

 ๗๕ นาวาเอก ทวี  วงศ์วาน 

 ๗๖ นาวาเอก ทศพงค์  เขาสูง 

 ๗๗ นาวาเอก ทัศนะ  กระพี้แดง 

 ๗๘ นาวาเอก ทิฆัมพร  สมนึก 

 ๗๙ นาวาเอก เทพฤทธิ์  ลาภเหลือ 

 ๘๐ นาวาเอก เทพฤทธิ์  กลั่นกล้า 

 ๘๑ นาวาเอก เทวัญ  สุขเกษม 

 ๘๒ นาวาเอก เทอดเกียรติ  จิตต์แก้ว 

 ๘๓ นาวาเอก ธงชัย  ปัญจะ 

 ๘๔ นาวาเอก ธงชัย  ถามะพันธ์ 

 ๘๕ นาวาเอก ธนกร  นาจารย์ 

 ๘๖ นาวาเอก ธนพล  พิทยภัทร 

 ๘๗ นาวาเอก ธนฤกษ์  วรชาตินักรบ 

 ๘๘ นาวาเอก ธนันดร  ตรีรัตนคุณ 

 ๘๙ นาวาเอก ธนาธิป  แข็งเขตการณ์ 

 ๙๐ นาวาเอก ธเนตร  อนามธวัช 

 ๙๑ นาวาเอก ธเนศ  ธีรชัยธัญญศักดิ์ 

 ๙๒ นาวาเอก ธเนศ  โสภณดิลก 

 ๙๓ นาวาเอก ธรรมนูญ  หงษ์กิจ 

 ๙๔ นาวาเอก ธวัช  เจริญสุขสวัสดิ์ 

 ๙๕ นาวาเอก ธวัชชัย  สอนซี 

 ๙๖ นาวาเอก ธานินทร์  จันทร์วิรัช 

 ๙๗ นาวาเอก ธีรเกียรติ  ทองอร่าม 

 ๙๘ นาวาเอก ธีระวัตร  ศูรศรีพันธเพียร 

 ๙๙ นาวาเอก นพดล  บงกชกาญจน์ 

 ๑๐๐ นาวาเอก นพดล  บุญเจริญ 

 ๑๐๑ นาวาเอก นพดล  สมชื่อ 

 ๑๐๒ นาวาเอก นพดล  เหตระกูล 

 ๑๐๓ นาวาเอก นพพล  นากสวาท 

 ๑๐๔ นาวาเอก นรเชษฐ์  ใยระย้า 

 ๑๐๕ นาวาเอก นรวิชญ์  ริยะกุล 

 ๑๐๖ นาวาเอก นรินทร์  ขาวเจริญ 



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

 

 

 ๑๐๗ นาวาเอก นฤทธิ์  สินธวรัตน์ 

 ๑๐๘ นาวาเอก นันทวุฒิ  น้อยมี 

 ๑๐๙ นาวาเอก นิธิ  วิทยารัฐ 

 ๑๑๐ นาวาเอก นิพนธ์  มูลสิน 

 ๑๑๑ นาวาเอก นิพนธ์  พลอยประไพ 

 ๑๑๒ นาวาเอก นิพัฒน์  เทวาอารักษ์ 

 ๑๑๓ นาวาเอก นิพัธน์  สุดใจ 

 ๑๑๔ นาวาเอก นิยม  พ่ึงโต 

 ๑๑๕ นาวาเอก นิรัตน์  ทากุดเรือ 

 ๑๑๖ นาวาเอก นิวัฒน์  สารศิลป์ 

 ๑๑๗ นาวาเอก นิสิต  ร่วมพุ่ม 

 ๑๑๘ นาวาเอก บงการ  อาจวารินทร์ 

 ๑๑๙ นาวาเอก บรมรัตน์  ศุภนาม 

 ๑๒๐ นาวาเอก บรรพต  นิธิณัฐอาภาศิริ 

 ๑๒๑ นาวาเอก บวร  พรมแก้วงาม 

 ๑๒๒ นาวาเอก บารมี  คัมภิรานนท์ 

 ๑๒๓ นาวาเอก บารมี  มั่นสัมฤทธิ์ 

 ๑๒๔ นาวาเอก บุญรักษ์  โพธิ์แก้ว 

 ๑๒๕ นาวาเอก บุญรัตน์  กิตติโชติพาณิชย์ 

 ๑๒๖ นาวาเอก เบญจมาพร  วงศ์นครสว่าง 

 ๑๒๗ นาวาเอก ปฏิญญา  นิลศิลา 

 ๑๒๘ นาวาเอก ปณิธาน  สิทธิโยธาคาร 

 ๑๒๙ นาวาเอก ปณิธิ  ทองเจือ 

 ๑๓๐ นาวาเอก ประจักษ์  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๓๑ นาวาเอก ประพันธ์  ศรีสุวิภา 

 ๑๓๒ นาวาเอก ประภาส  สุดขาว 

 ๑๓๓ นาวาเอก ประสาน  ประสงค์ส าเร็จ 

 ๑๓๔ นาวาเอก ประสิทธิ์  ตันเจริญ 

 ๑๓๕ นาวาเอก ปรัชญา  เลาะหนับ 

 ๑๓๖ นาวาเอก ปริญญา  เจริญยิ่ง 

 ๑๓๗ นาวาเอก ปัญจพัฒน์  ไพรวัลย์ 

 ๑๓๘ นาวาเอก ปารัช  รัตนไชยพันธ์ 

 ๑๓๙ นาวาเอก ปิยะ  ปฐมบูรณ์ 

 ๑๔๐ นาวาเอก ปิยะศักดิ์  นิลนิมิตร 

 ๑๔๑ นาวาเอก พงศ์จักร์  อุไรมาลย์ 

 ๑๔๒ นาวาเอก พงษ์มิตร  ณรงค์กูล 

 ๑๔๓ นาวาเอก พงษ์ศักดิ์  เลาหบุตร 

 ๑๔๔ นาวาเอก พชร  คุณงาม 

 ๑๔๕ นาวาเอก พรศักดิ์  ผลเจริญสมบูรณ์ 

 ๑๔๖ นาวาเอก พรสุเทพ  ศรีปานแก้ว 

 ๑๔๗ นาวาเอก พัฒนพงษ์  นุชนารถ 

 ๑๔๘ นาวาเอก พันณรงค์  ยุทธวงศ์ 

 ๑๔๙ นาวาเอก พัลลภ  จันทร์ตรี 

 ๑๕๐ นาวาเอก พัลลภ  สุภากรณ์ 

 ๑๕๑ นาวาเอก พิชิต  บรรจงกิจ 

 ๑๕๒ นาวาเอก พิเชษฐ  ธีระเดชะชาติ 

 ๑๕๓ นาวาเอก พิเชษฐ์  พิมพ์ถนอม 

 ๑๕๔ นาวาเอก พิทักษ์  เทพทา 

 ๑๕๕ นาวาเอก พิสิฐ  รังษีภาณุรัตน์ 

 ๑๕๖ นาวาเอก พิสิษฐ์  จตุรัสกรพัฒน์ 



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

 

 

 ๑๕๗ นาวาเอก พุทธิพร  สวาทสุต 

 ๑๕๘ นาวาเอก พูนศักดิ์  บัวแก้ว 

 ๑๕๙ นาวาเอก พูลลาภ  ทัตตะทองค า 

 ๑๖๐ นาวาเอก เพ่ิมเกียรติ  พิบูลย์พล 

 ๑๖๑ นาวาเอก ไพฑูรย์  เส็งเจริญ 

 ๑๖๒ นาวาเอก ไพรัตน์  อ้นเล่ห์ 

 ๑๖๓ นาวาเอก ไพโรจน์  จิรพรไพศาล 

 ๑๖๔ นาวาเอก ไพศาล  วงค์เมฆ 

 ๑๖๕ นาวาเอก ภาณุพันธุ์  ทรัพย์ประเสริฐ 

 ๑๖๖ นาวาเอก ภาสกร  สุวรรณพันธ์ 

 ๑๖๗ นาวาเอก ภิสักก์  ก้อนเมฆ 

 ๑๖๘ นาวาเอก มนตรี  จุฬารมย์ 

 ๑๖๙ นาวาเอก มนตรี  โสภา 

 ๑๗๐ นาวาเอก มนัส  เจือจันทร์ 

 ๑๗๑ นาวาเอก มนูญ  ราชวัฒน์ 

 ๑๗๒ นาวาเอก มรุเดช  บุญนิตย์ 

 ๑๗๓ นาวาเอก มานพ  กล้าหาญ 

 ๑๗๔ นาวาเอก มานิตย์  รัตนะมงคลกุล 

 ๑๗๕ นาวาเอก มีชัย  สราญจิตร์ 

 ๑๗๖ นาวาเอก เมธีชัย  แก้วนิล 

 ๑๗๗ นาวาเอก แมน  สะระนะ 

 ๑๗๘ นาวาเอก ยศพงศ์  เดชะคุปต์ 

 ๑๗๙ นาวาเอก ยุทธนา  อักษรศรี 

 ๑๘๐ นาวาเอก ยุทธนา  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๘๑ นาวาเอก ยุทธศาสตร์  ตรีโอษฐ์ 

 ๑๘๒ นาวาเอก รพีพงศ์  มณีพรรณ 

 ๑๘๓ นาวาเอก รวมพล  อินทร์ชุม 

 ๑๘๔ นาวาเอก ระวิ  พงษ์สุวรรณ 

 ๑๘๕ นาวาเอก รักศักดิ์  ศักดิกร 

 ๑๘๖ นาวาเอก รัชดา  ซึ้งถาวร 

 ๑๘๗ นาวาเอก รัชภูมิ  อินม่วง 

 ๑๘๘ นาวาเอก รัชยศ  รัชตรุ่งโรจน์กุล 

 ๑๘๙ นาวาเอก รัฐชัย  ศรียากูล 

 ๑๙๐ นาวาเอก รัฐพล  ลุนพล 

 ๑๙๑ นาวาเอก รัฐศักดิ์  รักชื่น 

 ๑๙๒ นาวาเอก รุ่งพันธุ์  นาวีสุรพล 

 ๑๙๓ นาวาเอก เริงชัย  ประเสริฐจุติมณี 

 ๑๙๔ นาวาเอก ฤชา  อินทรโท่โล่ 

 ๑๙๕ นาวาเอก วชิร  สีตะจันทร์ 

 ๑๙๖ นาวาเอก วรชาติ  มนตรี 

 ๑๙๗ นาวาเอก วรท  ภูมิภัทรภากร 

 ๑๙๘ นาวาเอก วรพล  จันทมาศ 

 ๑๙๙ นาวาเอก วรัญ  เกษร 

 ๒๐๐ นาวาเอก วรานนท์  พึ่งวิชา 

 ๒๐๑ นาวาเอก วริษ  วังเย็น 

 ๒๐๒ นาวาเอก วศิน  สระศรีดา 

 ๒๐๓ นาวาเอก วสันต์  ไตรจิต 

 ๒๐๔ นาวาเอก วัชระ  เอี่ยมสุโร 

 ๒๐๕ นาวาเอก วาทิต  จันทร 

 ๒๐๖ นาวาเอก วิชชา  วงษ์เสือ 



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

 

 

 ๒๐๗ นาวาเอก วิชชา  พรหมคีรี 

 ๒๐๘ นาวาเอก วิชชุ  บ ารุง 

 ๒๐๙ นาวาเอก วิชาญ  วันทนียกุล 

 ๒๑๐ นาวาเอก วิเชียร  ฤทธิ์วิรุฬห์ 

 ๒๑๑ นาวาเอก วิทวัส  ศุภกาญจน์ 

 ๒๑๒ นาวาเอก วิรัตน์  ก้อนทอง 

 ๒๑๓ นาวาเอก วิวัฒน์  ขวัญสูงเนิน 

 ๒๑๔ นาวาเอก วิสิทธิ์  เดชพิริยะภัทร 

 ๒๑๕ นาวาเอก วีรวิทย์  ศรีอินทรสุทธิ์ 

 ๒๑๖ นาวาเอก วีรศักดิ์  เอ็มพงษ์ 

 ๒๑๗ นาวาเอก วุฒิไกร  ปั้นดี 

 ๒๑๘ นาวาเอก วุฒิไกร  หุ่นดี 

 ๒๑๙ นาวาเอก วุฒินันท์  พยัคฆสังข์ 

 ๒๒๐ นาวาเอก วุฒิพงค์  อุปนาศักดิ์ 

 ๒๒๑ นาวาเอก ศรยุทธ  พุ่มสุวรรณ์ 

 ๒๒๒ นาวาเอก ศรัณย์  วีราสา 

 ๒๒๓ นาวาเอก ศักดิ์ชัย  อนันตชัย 

 ๒๒๔ นาวาเอก ศักดิ์สมุทร  พรหมบุตร 

 ๒๒๕ นาวาเอก ศัลย์  แสวงพานิช 

 ๒๒๖ นาวาเอก ศิรัส  ลิ้มเจริญ 

 ๒๒๗ นาวาเอก ศิริพงศ์  ภมรบุตร 

 ๒๒๘ นาวาเอก ศิริพงษ์  วายโสกา 

 ๒๒๙ นาวาเอก ศิลป์สมุจจ์  ปัญจะ 

 ๒๓๐ นาวาเอก ศิวะคเณศ  สว่างนาวิน 

 ๒๓๑ นาวาเอก ศุภชัย  จันทร์นาค 

 ๒๓๒ นาวาเอก ศุภสิทธิ์  บูรณะโอสถ 

 ๒๓๓ นาวาเอก สงวนศักดิ์  บรรจง 

 ๒๓๔ นาวาเอก สณชัยษ์  สุขคง 

 ๒๓๕ นาวาเอก สถาพร  ไล้สุวรรณ 

 ๒๓๖ นาวาเอก สถาพร  วาจรัตน์ 

 ๒๓๗ นาวาเอก สถาพร  สร้อยสอาด 

 ๒๓๘ นาวาเอก สมชาติ  กันคล้อย 

 ๒๓๙ นาวาเอก สมชาย  สีส าลี 

 ๒๔๐ นาวาเอก สมนึก  แก้วมะเริง 

 ๒๔๑ นาวาเอก สมนึก  อ่ าเอี่ยม 

 ๒๔๒ นาวาเอก สมบัติ  แย้มดอนไพร 

 ๒๔๓ นาวาเอก สมภูมิ  ประยูรอนุเทพ 

 ๒๔๔ นาวาเอก สมโภชน์  ทอดสนิท 

 ๒๔๕ นาวาเอก สมมารถ  กูบกระบี่ 

 ๒๔๖ นาวาเอก สมมาศ  พลายแก้ว 

 ๒๔๗ นาวาเอก สมริทธ์  งามสวย 

 ๒๔๘ นาวาเอก สมศักดิ์  พลับทอง 

 ๒๔๙ นาวาเอก สมหวัง  วงศ์อุดม 

 ๒๕๐ นาวาเอก สรรเสริญ  จั่นเรือง 

 ๒๕๑ นาวาเอก สรวุท  ชวนะ 

 ๒๕๒ นาวาเอก สรายุธ  สุขรมย์ 

 ๒๕๓ นาวาเอก สวัสดิ์  ไกรคุ้ม 

 ๒๕๔ นาวาเอก สหรัฐ  หวังเจริญ 

 ๒๕๕ นาวาเอก สันติ  ภานุศุภวิมล 

 ๒๕๖ นาวาเอก สันติ  มนต์วิเศษ 



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

 

 

 ๒๕๗ นาวาเอก สันติ  ลยางกูร 

 ๒๕๘ นาวาเอก สันติชัย  วงษ์สุวรรณ 

 ๒๕๙ นาวาเอก สัมพันธ์  แพงวิเศษ 

 ๒๖๐ นาวาเอก สามารถ  โปษะกฤษณะ 

 ๒๖๑ นาวาเอก สายชล  เล็กเจริญ 

 ๒๖๒ นาวาเอก สิทธา  ถนัดค้า 

 ๒๖๓ นาวาเอก สิริลักษณ์  ค าภู 

 ๒๖๔ นาวาเอก สุชาต  นุชนารถ 

 ๒๖๕ นาวาเอก สุชาติ  อุดมนาค 

 ๒๖๖ นาวาเอก สุชาติ  จารุอารยนันท์ 

 ๒๖๗ นาวาเอก สุเชษฐ  ตรรกธาดา 

 ๒๖๘ นาวาเอก สุนทร  ปิ่นปราณี 

 ๒๖๙ นาวาเอก สุบิน  บรรยง 

 ๒๗๐ นาวาเอก สุพจน์  พุทธพงษ์ 

 ๒๗๑ นาวาเอก สุพจน์  สารภาพ 

 ๒๗๒ นาวาเอก สุมิตร  โพธิสาร 

 ๒๗๓ นาวาเอก สุมิตร  สิทธิ 

 ๒๗๔ นาวาเอก สุรณรงค์  วิเศษโภคา 

 ๒๗๕ นาวาเอก สุรนิตย์  ถาวรพานิช 

 ๒๗๖ นาวาเอก สุรพล  ตันติวีระวงศ์ 

 ๒๗๗ นาวาเอก สุรศักดิ์  เฉิดผาด 

 ๒๗๘ นาวาเอก สุรศักดิ์  สุวรรณเกษา 

 ๒๗๙ นาวาเอก สุริยะ  ภิญโญ 

 ๒๘๐ นาวาเอก สุวัฒน์  สุวัฒนะ 

 ๒๘๑ นาวาเอก สุวิทย์  จันทร์เพ็ญศรี 

 ๒๘๒ นาวาเอก เสนีย์  พวงทวีสุข 

 ๒๘๓ นาวาเอก เสริม  บุญค า 

 ๒๘๔ นาวาเอก หัสกร  หาญสมบูรณ์ 

 ๒๘๕ นาวาเอก เหรียญชัย  พ่วงเชย 

 ๒๘๖ นาวาเอก อดิเรก  ฟุ้งลัดดา 

 ๒๘๗ นาวาเอก อดิเรก  มหันตะกาศรี 

 ๒๘๘ นาวาเอก อนนท์  เขตขันท์ 

 ๒๘๙ นาวาเอก อนันต์  สงวนสมบัติ 

 ๒๙๐ นาวาเอก อนันท์  สุราวรรณ์ 

 ๒๙๑ นาวาเอก อนุชิต  พีระธ ารงค์กุล 

 ๒๙๒ นาวาเอก อนุรักษ์  พรหมงาม 

 ๒๙๓ นาวาเอก อนุรัตน์  ศิริวงศ์ 

 ๒๙๔ นาวาเอก อนุวัตร  เข็มราช 

 ๒๙๕ นาวาเอก อภิชาต  วงศ์จิตตระการ 

 ๒๙๖ นาวาเอก อภิชาติ  โชไชย 

 ๒๙๗ นาวาเอก อภิชาติ  ทรัพย์ประเสริฐ 

 ๒๙๘ นาวาเอก อภิชาติ  โภคะสุวรรณ 

 ๒๙๙ นาวาเอก อภิวัชร์  แสงทวีป 

 ๓๐๐ นาวาเอก อมรเทพ  บุญยงค์ 

 ๓๐๑ นาวาเอก อรรณพ  แจ่มศรีใส 

 ๓๐๒ นาวาเอก อริยะ  เชิงทอง 

 ๓๐๓ นาวาเอก อโศก  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๐๔ นาวาเอก อาคม  สงเคราะห์พานิช 

 ๓๐๕ นาวาเอก อาดุลย์  คลุกกระโทก 

 ๓๐๖ นาวาเอก อานนท์  พงษ์ทองเจริญ 



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

 

 

 ๓๐๗ นาวาเอก อาภรณ์  ปิ่นรอด 

 ๓๐๘ นาวาเอก อารัญ  เจียมอยู่ 

 ๓๐๙ นาวาเอก อ านรรฆ  ภมรพล 

 ๓๑๐ นาวาเอก อิทธิพล  เพ็ชรราม 

 ๓๑๑ นาวาเอก อุรุรักษ์  ทองเย็น 

 ๓๑๒ นาวาเอก เอกชัย  สุขวรรณโณ 

 ๓๑๓ นาวาเอก เอกสิทธิ์  วุฒิเผ่า 

 ๓๑๔ นาวาเอก เอตม์  ยุวนางกูร 

 ๓๑๕ พลเรือตรีหญิง ศรีศุภรณ์  รุธิรวัฒน์ 

 ๓๑๖ นาวาเอกหญิง กมเลศ  อิ่มโอชา 

 ๓๑๗ นาวาเอกหญิง กิ่งแก้ว  แก้วกรรณ์ 

 ๓๑๘ นาวาเอกหญิง จริยา  สันตติอนันต์ 

 ๓๑๙ นาวาเอกหญิง จันทราภรณ์  เคียมเส็ง 

 ๓๒๐ นาวาเอกหญิง จิรพรรณ  ตันติมงคลสุข 

 ๓๒๑ นาวาเอกหญิง จิราภรณ์  ปานจันทร์ 

 ๓๒๒ นาวาเอกหญิง จีระวัฒน์  กฤษณพันธ์ 

 ๓๒๓ นาวาเอกหญิง ชัญญ์ญาณ์   

  วีระพงษ์สุชาติ 

 ๓๒๔ นาวาเอกหญิง ณหทัย  จันทรสาขา 

 ๓๒๕ นาวาเอกหญิง เต็มสิริ  หิญชีระนันทน์ 

 ๓๒๖ นาวาเอกหญิง นฤมล  แหยมไทย 

 ๓๒๗ นาวาเอกหญิง นาฏสินี  รัตนสิทธิ์ 

 ๓๒๘ นาวาเอกหญิง ประดับพร  ปัทมานุช 

 ๓๒๙ นาวาเอกหญิง ผุสดี  หิรัญอัศว์ 

 ๓๓๐ นาวาเอกหญิง พจนา  พัฒนมาศ 

 ๓๓๑ นาวาเอกหญิง พริ้มเพรา   

  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๓๓๒ นาวาเอกหญิง พิมพ์สิริ  ชมะนันทน์ 

 ๓๓๓ นาวาเอกหญิง รสริน  เอี่ยมโอภาส 

 ๓๓๔ นาวาเอกหญิง รัตนา  แสนอารี 

 ๓๓๕ นาวาเอกหญิง วราภรณ์  รัตสิรยากร 

 ๓๓๖ นาวาเอกหญิง ศสิณี  จารุจินดา 

 ๓๓๗ นาวาเอกหญิง ศุลีพร  ร าไพกุล 

 ๓๓๘ นาวาเอกหญิง สายสมร  เจริญงามพิศ 

 ๓๓๙ นาวาเอกหญิง สุจิตรา  บุณยโกมล 

 ๓๔๐ นาวาเอกหญิง สุณิสา  วัลยะเพ็ชร์ 

 ๓๔๑ นาวาเอกหญิง สุพัฒนา  ฉายะจินดา 

 ๓๔๒ นาวาเอกหญิง สุภัทรา  ธีรพงษ์พิศุทธ์ 

 ๓๔๓ นาวาเอกหญิง สุรีย์วรรณ  วรรณพินิจ 

 ๓๔๔ นาวาเอกหญิง อสมา  เอี่ยมสอาด 

 ๓๔๕ นาวาเอกหญิง อาลีนา  นันทวิทย์ 

 ๓๔๖ นาวาเอกหญิง อุปถัมภ์  จุโฬทก 

กองทัพอากาศ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ พลอากาศเอก ไกรพล  ยั่งยืน 

 ๒ พลอากาศเอก ชลิต  รัมมะวาส 

 ๓ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน 

 ๔ พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์  พลิกานนท์ 



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

 

 

 ๕ พลอากาศเอก ชูชัย  ดุลยโกเมศ 

 ๖ พลอากาศเอก ฌเณศ  ชลิตภิรัติ 

 ๗ พลอากาศเอก ดล  บัณฑุวงศ์ 

 ๘ พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์  จันทนาคม 

 ๙ พลอากาศเอก ธีรวุฒิ  บุญเลิศ 

 ๑๐ พลอากาศเอก พงศธร  ไชยเสน 

 ๑๑ พลอากาศเอก ภานุพงศ์  เสยยงคะ 

 ๑๒ พลอากาศเอก มกราชัย  บูชาชาติ 

 ๑๓ พลอากาศเอก ยรรยง  คันธสร 

 ๑๔ พลอากาศเอก วงศกร  เปาโรหิตย์ 

 ๑๕ พลอากาศเอก วิเชียร  ธรรมาธร 

 ๑๖ พลอากาศเอก ศักดิ์พินิต  พร้อมเทพ 

 ๑๗ พลอากาศเอก สมศักดิ์  หาญวงษ์ 

 ๑๘ พลอากาศเอก สราวุธ  กลิ่นพันธุ์ 

 ๑๙ พลอากาศเอก สิทธิพร  เกสจินดา 

 ๒๐ พลอากาศเอก สุรพันธ์  สุวรรณทัต 

 ๒๑ พลอากาศเอก อ าพล  อิ่มบัว 

 ๒๒ พลอากาศโท โสภณ  น้อยเพิ่ม 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ พลอากาศเอก กีรติ  วรทรัชต์ 

 ๒ พลอากาศเอก คุณทร  มณีเขียว 

 ๓ พลอากาศเอก จิระศักดิ์  เรืองจวง 

 ๔ พลอากาศเอก จิโรจ  บ ารุงลาภ 

 ๕ พลอากาศเอก เฉลิมวงษ์  กีรานนท์ 

 ๖ พลอากาศเอก ชวาลา  ราชวงศ์ 

 ๗ พลอากาศเอก ชัยยะ  อุปริรัตน์ 

 ๘ พลอากาศเอก ชาญยุทธ  ศิริธรรมกุล 

 ๙ พลอากาศเอก ไชยศ  เทียนค าศรี 

 ๑๐ พลอากาศเอก ถาวร  ศิริสัมพันธ์ 

 ๑๑ พลอากาศเอก ธรินทร์  ปุณศรี 

 ๑๒ พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ 

 ๑๓ พลอากาศเอก นราธิป  ค าระกาย 

 ๑๔ พลอากาศเอก นฤพล  จักรกลม 

 ๑๕ พลอากาศเอก ประสงค์  ดวงเดือน 

 ๑๖ พลอากาศเอก พงษ์ศักดิ์  เกื้ออรุณ 

 ๑๗ พลอากาศเอก ภูมิพิชญ์ชากรณ์   

  จรรยาวิจักษณ์ 

 ๑๘ พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ 

 ๑๙ พลอากาศเอก วีรพงษ์  นิลจินดา 

 ๒๐ พลอากาศเอก ศิริพล  ศิริทรัพย์ 

 ๒๑ พลอากาศเอก สรกฤต  มังสิงห์ 

 ๒๒ พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์  วัฒนวรางกูร 

 ๒๓ พลอากาศเอก สิทธิชัย  แก้วบัวดี 

 ๒๔ พลอากาศเอก สุจินดา  สุมามาลย์ 

 ๒๕ พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์  ต่ายทอง 

 ๒๖ พลอากาศเอก สุรชัย  อ านวยสิน 

 ๒๗ พลอากาศเอก สุรพล  เถาปฐม 

 ๒๘ พลอากาศเอก สุรพล  พุทธมนต์ 

 ๒๙ พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล 



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

 

 

 ๓๐ พลอากาศเอก หม่อมหลวงเทพสฤษดิ์   

  เทวกุล 

 ๓๑ พลอากาศเอก อภิรุม  จันทรกุล 

 ๓๒ พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ 

 ๓๓ พลอากาศโท กระมล  ทองประมูล 

 ๓๔ พลอากาศโท เกรียงไกร  โสธรชัย 

 ๓๕ พลอากาศโท ไกรสร  จันทร์เรือง 

 ๓๖ พลอากาศโท เขมทัต  จิระประภา 

 ๓๗ พลอากาศโท คงศักดิ์  จันทรโสภา 

 ๓๘ พลอากาศโท ชฤทธิพร  ค าหอม 

 ๓๙ พลอากาศโท ชากร  ตะวันแจ้ง 

 ๔๐ พลอากาศโท ชานนท์  มุ่งธัญญา 

 ๔๑ พลอากาศโท ด าเนิน  พุ่มเจริญ 

 ๔๒ พลอากาศโท ด ารงค์  ภาณุทัต 

 ๔๓ พลอากาศโท ต่อพล  ออเขาย้อย 

 ๔๔ พลอากาศโท ทวีศักดิ์  ขันติรัตน์ 

 ๔๕ พลอากาศโท ทองใบ  นิลจันทึก 

 ๔๖ พลอากาศโท ธนบดี  อุตะมะ 

 ๔๗ พลอากาศโท ธนศักดิ์  เมตะนันท์ 

 ๔๘ พลอากาศโท ธนิต  เทพรักษ์ 

 ๔๙ พลอากาศโท นพดล  บุญมั่น 

 ๕๐ พลอากาศโท น้อย  ภาคเพ่ิม 

 ๕๑ พลอากาศโท นัทธี  พงษ์แตง 

 ๕๒ พลอากาศโท นิรันดร  พิเดช 

 ๕๓ พลอากาศโท ประเสริฐ  ช่างประเสริฐ 

 ๕๔ พลอากาศโท ปราโมทย์  ศิริธรรมกุล 

 ๕๕ พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์  เสมาชัย 

 ๕๖ พลอากาศโท พัทธนันท์  นุชพงษ์ 

 ๕๗ พลอากาศโท พิชาญ  พิชัยณรงค์ 

 ๕๘ พลอากาศโท ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี 

 ๕๙ พลอากาศโท แมน  ศีตะจิตต์ 

 ๖๐ พลอากาศโท ยุทธชัย  วัชรสิงห์ 

 ๖๑ พลอากาศโท วสันต์  อยู่ประเสริฐ 

 ๖๒ พลอากาศโท วิฑูรย์  ตรีพรม 

 ๖๓ พลอากาศโท ศิริพงษ์  สุภาพร 

 ๖๔ พลอากาศโท สรายุทธ์  มหัตกีรติ 

 ๖๕ พลอากาศโท สุวัฒน์  ปลัดศรี 

 ๖๖ พลอากาศโท สุวัฒน์  สุวโรพร 

 ๖๗ พลอากาศโท อดินันท์  จารยะพันธุ์ 

 ๖๘ พลอากาศโท อนันต์  จันทร์ส่งเสริม 

 ๖๙ พลอากาศโท อนุชา  ผลโภค 

 ๗๐ พลอากาศโท อนุชิต  แก้วประสพ 

 ๗๑ พลอากาศโท อัครพล  กลิ่นอุบล 

 ๗๒ พลอากาศตรี นเรศว์  สังข์วรรณะ 

 ๗๓ พลอากาศตรี สุธีระ  เย็นทรวง 

 ๗๔ พลอากาศตรี อนุวัตร์  เล็กสวัสดิ์ 

 ๗๕ พลอากาศตรี อิทธพร  คณะเจริญ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ พลอากาศเอก ประสิทธิ์  ยิ้มเจริญ  ๒ พลอากาศเอก ศุภชัย  สายเงิน 



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

 

 

 ๓ พลอากาศโท กฤษดา  จันทร์อินทร์ 

 ๔ พลอากาศโท เกตุไผท  ศรีบุญญเกษ 

 ๕ พลอากาศโท เกรียงศักดิ์  ชาญตะปะ 

 ๖ พลอากาศโท ไกรสิงห์  แก่นการ 

 ๗ พลอากาศโท ชนะยุทธ  รัตนกาล 

 ๘ พลอากาศโท ชูชาติ  บุญจันทึก 

 ๙ พลอากาศโท เดชอุดม  คงศรี 

 ๑๐ พลอากาศโท ตรีพล  อ่องไพฑูรย์ 

 ๑๑ พลอากาศโท ธาดา  เคี่ยมทองค า 

 ๑๒ พลอากาศโท ประยูร  ธรรมาธิวัฒน์ 

 ๑๓ พลอากาศโท พงษ์สวัสดิ์  จันทสาร 

 ๑๔ พลอากาศโท พันธ์ภักดี  พัฒนกุล 

 ๑๕ พลอากาศโท พาห์รณ  สงวนโภคัย 

 ๑๖ พลอากาศโท มนูญ  รู้กิจนา 

 ๑๗ พลอากาศโท วันชัย  ศิริเสรีวรรณ 

 ๑๘ พลอากาศโท สมศักดิ์  บัวศรี 

 ๑๙ พลอากาศโท สรสัณฑ์  โลกุตรภูมิ 

 ๒๐ พลอากาศโท สฤษดิ์พร  สุนทรกิจ 

 ๒๑ พลอากาศโท สุรสีห์  สิมะเศรษฐ์ 

 ๒๒ พลอากาศโท อนุวัฒน์  เพ็ชรพงศ์ 

 ๒๓ พลอากาศโท อภิชาต  พลอยสังวาลย์ 

 ๒๔ พลอากาศโท อลงกรณ์  วัณณรถ 

 ๒๕ พลอากาศโท อัมรินทร์  ตรีเพ็ชร 

 ๒๖ พลอากาศตรี กมล  วัชรเสถียร 

 ๒๗ พลอากาศตรี กมลรัตน์  สัตตบุศย์ 

 ๒๘ พลอากาศตรี กรกฎ  ทิมไสว 

 ๒๙ พลอากาศตรี กฤษฎา  ทับเทศ 

 ๓๐ พลอากาศตรี กฤษฎา  สุพิชญ์ 

 ๓๑ พลอากาศตรี กฤษดา  เมืองนารถ 

 ๓๒ พลอากาศตรี กานต์ชนก  หันหาบุญ 

 ๓๓ พลอากาศตรี กิจสม  พันธุ์โกศล 

 ๓๔ พลอากาศตรี กีรติ  ปิงเมือง 

 ๓๕ พลอากาศตรี เกรียงไกร  เสมสวัสดิ์ 

 ๓๖ พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์  อนุโรจน์ 

 ๓๗ พลอากาศตรี เกษียร  เปาอินทร์ 

 ๓๘ พลอากาศตรี ไกรเลิศ  เธียรนุกุล 

 ๓๙ พลอากาศตรี ขวัญกล้า  นกเอี้ยงทอง 

 ๔๐ พลอากาศตรี ครรชิต  นิภารัตน์ 

 ๔๑ พลอากาศตรี ครรชิต  วานิชย์ 

 ๔๒ พลอากาศตรี คิดควร  สดับ 

 ๔๓ พลอากาศตรี จักรกริช  สีห์สุรไกร 

 ๔๔ พลอากาศตรี ฉัตรชัย  สุนทรธรรม 

 ๔๕ พลอากาศตรี ชนะวิชญ์  โหละสุต 

 ๔๖ พลอากาศตรี ชัยนาท  ผลกิจ 

 ๔๗ พลอากาศตรี ชาติชาย  รักษ์ธนกูล 

 ๔๘ พลอากาศตรี ชานนท์  ศรีสมบัติ 

 ๔๙ พลอากาศตรี ชาลี  วัฒนวรรณะ 

 ๕๐ พลอากาศตรี ชูพงศ์  อารีประชาภิรมย์ 

 ๕๑ พลอากาศตรี ฐานัตถ์  จันทร์อ าไพ 

 ๕๒ พลอากาศตรี ณรงค์  อินทชาติ 



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

 

 

 ๕๓ พลอากาศตรี ณรงค์เวตย์  เรืองจวง 

 ๕๔ พลอากาศตรี ณฤทธิ์  สุดใจธรรม 

 ๕๕ พลอากาศตรี ด ารงค์ศักดิ์  วังเภตรา 

 ๕๖ พลอากาศตรี ตากเพชร  พินพันธุ์ 

 ๕๗ พลอากาศตรี ทวีพงษ์  ปาจรีย ์

 ๕๘ พลอากาศตรี เทอดพงศ์  ชูชีพวัฒนา 

 ๕๙ พลอากาศตรี ธนเดช  เบ็ญจวรรณ 

 ๖๐ พลอากาศตรี ธนวิตต  สกุลแสงประภา 

 ๖๑ พลอากาศตรี ธรรมนาย  สุขแสง 

 ๖๒ พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ 

 ๖๓ พลอากาศตรี ธานี  สินธิพงศ์ 

 ๖๔ พลอากาศตรี นพพล  กลิ่นผกา 

 ๖๕ พลอากาศตรี นเรสร์  ใจมั่ง 

 ๖๖ พลอากาศตรี นิรุธ  พงษ์ปิยะจินดา 

 ๖๗ พลอากาศตรี บรรจบ  ตีระเตชา 

 ๖๘ พลอากาศตรี ประกรณ์พัธณ์  ปัญญวัฒนะ 

 ๖๙ พลอากาศตรี ประกาศิต  เจริญยิ่ง 

 ๗๐ พลอากาศตรี ประทีป  โลหิตศิริ 

 ๗๑ พลอากาศตรี ประโมทย์  ตั้งวงษ์เลิศ 

 ๗๒ พลอากาศตรี พงศ์สมิทธ์  สุขรวย 

 ๗๓ พลอากาศตรี พงศ์สันต์  ทองโต 

 ๗๔ พลอากาศตรี พงศสินธุ์  แก้วใหญ่ 

 ๗๕ พลอากาศตรี พงษ์อ านาจ  ผ่านภพ 

 ๗๖ พลอากาศตรี พันธุ์เดช  สิริไพรฤทธิ์ 

 ๗๗ พลอากาศตรี พันธุ์ศักดิ์  ปั้นจินดา 

 ๗๘ พลอากาศตรี พิเชษฐ  รอดจันทร์ 

 ๗๙ พลอากาศตรี พิบูลย์  วรวรรณปรีชา 

 ๘๐ พลอากาศตรี พิเศษศักดิ์  บุญรัตน์ 

 ๘๑ พลอากาศตรี เพชร  เกษตรสุวรรณ 

 ๘๒ พลอากาศตรี ไพฑูรย์  ม่วงมิ่งสุข 

 ๘๓ พลอากาศตรี ไพสิษฐ์  เชื้อเพ็ชร์ 

 ๘๔ พลอากาศตรี เฟื่องศักดิ์  เรืองกล 

 ๘๕ พลอากาศตรี ภาณุ  อดทน 

 ๘๖ พลอากาศตรี ภูวดล  สอนดวงใจ 

 ๘๗ พลอากาศตรี ภูวเดช  สว่างแสง 

 ๘๘ พลอากาศตรี มงคล  ตั้งสุณาวรรณ 

 ๘๙ พลอากาศตรี มนัท  ชวนะประยูร 

 ๙๐ พลอากาศตรี มนัส  จันทร์แดง 

 ๙๑ พลอากาศตรี มนัส  ฤทธิรงค์ 

 ๙๒ พลอากาศตรี มนูธรรม  เนาว์นาน 

 ๙๓ พลอากาศตรี มาโนช  สุตวัฒน์ 

 ๙๔ พลอากาศตรี รังสรรค์  ใจสุภาพ 

 ๙๕ พลอากาศตรี เรืองวิทย์  ศรีนวลนัด 

 ๙๖ พลอากาศตรี เลอสรวง  รอดเดช 

 ๙๗ พลอากาศตรี วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์ 

 ๙๘ พลอากาศตรี วรวิทย์  บุตรยี่ 

 ๙๙ พลอากาศตรี วัฒนา  อ้นอารี 

 ๑๐๐ พลอากาศตรี วันชัย  บุญภักดี 

 ๑๐๑ พลอากาศตรี วิเชียร  เรืองพระยา 

 ๑๐๒ พลอากาศตรี วิญญา  โพธิ์คานิช 



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

 

 

 ๑๐๓ พลอากาศตรี วิญญู  จันทรสุนทรกุล 

 ๑๐๔ พลอากาศตรี วิทยา  ถาน้อย 

 ๑๐๕ พลอากาศตรี วิธูร  ข าเจริญ 

 ๑๐๖ พลอากาศตรี วิรัตน์  ศิริวัฒน์ 

 ๑๐๗ พลอากาศตรี วีระพล  กิจจารักษ์ 

 ๑๐๘ พลอากาศตรี ไวพจน์  เกิงฝาก 

 ๑๐๙ พลอากาศตรี ศยาม  ผิวเหลือง 

 ๑๑๐ พลอากาศตรี ศรัณย์  สมคะเณ 

 ๑๑๑ พลอากาศตรี ศิริพงษ์  ศรีเกิน 

 ๑๑๒ พลอากาศตรี ศิวสิทธิ์  สว่างวงศ์ 

 ๑๑๓ พลอากาศตรี สถาพร  เกษมุติ 

 ๑๑๔ พลอากาศตรี สมควร  รักดี 

 ๑๑๕ พลอากาศตรี สมชาย  พงศ์พระธานี 

 ๑๑๖ พลอากาศตรี สมชาย  พุกไพจิตร์ 

 ๑๑๗ พลอากาศตรี สมพร  แต้พานิช 

 ๑๑๘ พลอากาศตรี สมยศ  จุลเสน 

 ๑๑๙ พลอากาศตรี สมสันต์  บุรีชัย 

 ๑๒๐ พลอากาศตรี สรกฤช  ศรีเกษม 

 ๑๒๑ พลอากาศตรี สรรพชัย  ศิลานิล 

 ๑๒๒ พลอากาศตรี สุชาติ  เทพรักษ์ 

 ๑๒๓ พลอากาศตรี สุพจน์  ชัยมงคล 

 ๑๒๔ พลอากาศตรี สุพจน์  เต่าทอง 

 ๑๒๕ พลอากาศตรี สุพิจจารณ์   

  ธรรมวาทะเสรี 

 ๑๒๖ พลอากาศตรี สุรกิจ  สมทวิวัฒนกุล 

 ๑๒๗ พลอากาศตรี สุรสิทธิ์  แก้วใจ 

 ๑๒๘ พลอากาศตรี สุระ  ไชโย 

 ๑๒๙ พลอากาศตรี สุวิทย์  กุลสวัสดิ์ 

 ๑๓๐ พลอากาศตรี เสน่ห์  บัวชื่น 

 ๑๓๑ พลอากาศตรี เสริมเกียรติ  ก้อนมณี 

 ๑๓๒ พลอากาศตรี หัตถยุทธ  ถาวรประเสริฐ 

 ๑๓๓ พลอากาศตรี อดิเรก  สุวคนธ ์

 ๑๓๔ พลอากาศตรี อดิศร  อุณหเลขกะ 

 ๑๓๕ พลอากาศตรี อธิพร  แสงสวัสดิ์ 

 ๑๓๖ พลอากาศตรี อภิชาต  แก้วประสพ 

 ๑๓๗ พลอากาศตรี อร่าม  สกุลแก้ว 

 ๑๓๘ พลอากาศตรี อัมพร  ทองถม 

 ๑๓๙ พลอากาศตรี อาณัติ  เดชพร 

 ๑๔๐ พลอากาศตรี อาทิตย์  อู่วิเชียร 

 ๑๔๑ พลอากาศตรี เอนก  นนทวงษ์ 

 ๑๔๒ พลอากาศตรีหญิง กรรณิกา   

  สุวรรณเกสร์ 

 ๑๔๓ พลอากาศตรีหญิง นิชชรา   

  สุบรรณ ณ อยุธยา 

 ๑๔๔ พลอากาศตรีหญิง ผกาภรณ์  ศิริมาศ 

 ๑๔๕ พลอากาศตรีหญิง พันธ์นิดา  ธูปะเตมีย์ 

 ๑๔๖ พลอากาศตรีหญิง เพชรชมพู  เล่ห์มงคล 

 ๑๔๗ พลอากาศตรีหญิง รัชฎา  รอดส าคัญ 

 ๑๔๘ พลอากาศตรีหญิง เรวดี  นาคพิพัฒน์ 

 ๑๔๙ พลอากาศตรีหญิง สุคนธ์ทิพย์   

  วัฒนามระ 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ พลอากาศโท กนิษฐ์  ชัยสาร 

 ๒ พลอากาศโท เฉลา  ทองแก้ว 

 ๓ พลอากาศโท นพพล  หาญกล้า 

 ๔ พลอากาศโท สุนทร  อินทสะอาด 

 ๕ พลอากาศโท สุพจน์  สุขส าราญ 

 ๖ พลอากาศตรี กฤษฎา  จุลเสวก 

 ๗ พลอากาศตรี จรุญ  โพธิ์บุญ 

 ๘ พลอากาศตรี จักรินทร์  จันทร์กลั่น 

 ๙ พลอากาศตรี จิตเกษม  ชัยพันธุ์ 

 ๑๐ พลอากาศตรี เจษฎา  ถาวรฉันท์ 

 ๑๑ พลอากาศตรี ฉัตรชัย  วิริยะภาพ 

 ๑๒ พลอากาศตรี ชัยณรงค์  พันธุ์เทศ 

 ๑๓ พลอากาศตรี ชัยวัฒน์  แนบเกษร 

 ๑๔ พลอากาศตรี ชาตรี  พรหมพันธกรณ์ 

 ๑๕ พลอากาศตรี ชิตชัย  ไกรคง 

 ๑๖ พลอากาศตรี ฐากูร  นาครทรรพ 

 ๑๗ พลอากาศตรี ฐากูร  สมัตถะ 

 ๑๘ พลอากาศตรี ณรงค์  เตมานิ 

 ๑๙ พลอากาศตรี ณรงค์  แย้มประยูร 

 ๒๐ พลอากาศตรี เดชชาติ  รุมรัตนะ 

 ๒๑ พลอากาศตรี ตระการ  ก้าวกสิกรรม 

 ๒๒ พลอากาศตรี ทศพร  เนตรหาญ 

 ๒๓ พลอากาศตรี ธงชัย  พิทักษ์ศิลป์ 

 ๒๔ พลอากาศตรี ธนณัฏฐ์  วรรณสุรีย์ 

 ๒๕ พลอากาศตรี ธนวัธน์  เกสรราช 

 ๒๖ พลอากาศตรี ธนิศร์  เจียตระกูล 

 ๒๗ พลอากาศตรี ธรรมรงค์เดช  เจริญสุข 

 ๒๘ พลอากาศตรี นคร  ข าชื่น 

 ๒๙ พลอากาศตรี นนทรี  อินทรสาลี 

 ๓๐ พลอากาศตรี นพดล  เพราเพริศภิรมย์ 

 ๓๑ พลอากาศตรี นพนันท์  เกิดศิริ 

 ๓๒ พลอากาศตรี บวรชัย  ประคองค า 

 ๓๓ พลอากาศตรี บุญช่วย  ค าวา 

 ๓๔ พลอากาศตรี ประคอง  จ าปากะนันท์ 

 ๓๕ พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์  สุทธิวัฒน์ธนากูล 

 ๓๖ พลอากาศตรี พัชรวัฒน์  ภัทรภูมิชัย 

 ๓๗ พลอากาศตรี พิชัย  สมพงษ์ 

 ๓๘ พลอากาศตรี พิษณุ  ปานวงษ์ 

 ๓๙ พลอากาศตรี พีนัส  ประดับมุข 

 ๔๐ พลอากาศตรี พีรยศ  การะเจดีย์ 

 ๔๑ พลอากาศตรี ไพโรจน์  เป้าประยูร 

 ๔๒ พลอากาศตรี ไพโรจน์  ศิริสนธิ 

 ๔๓ พลอากาศตรี มณฑล  ทับทิมทอง 

 ๔๔ พลอากาศตรี เมธพันธ์  จิรัฐนัญญากูล 

 ๔๕ พลอากาศตรี แมน  ปิยะอิศรากุล 

 ๔๖ พลอากาศตรี วรงค์  ลาภานันต์ 

 ๔๗ พลอากาศตรี วัลลภ  เทียนแก้ว 

 ๔๘ พลอากาศตรี วิทยา  เหลืองเดชานุรักษ์ 

 ๔๙ พลอากาศตรี วิษณุ  ภู่ทอง 

 ๕๐ พลอากาศตรี วิสุทธิ์  สมภักดี 



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

 

 

 ๕๑ พลอากาศตรี เวช  สุวรรณเวียง 

 ๕๒ พลอากาศตรี ศรีเวียง  งามศรี 

 ๕๓ พลอากาศตรี ศักดิ์ศิริ  เชื้อนาคะ 

 ๕๔ พลอากาศตรี ศุภโชติ  ชัยวงษ์ 

 ๕๕ พลอากาศตรี สมคิด  ระหงษ์ 

 ๕๖ พลอากาศตรี สมภพ  เปรมจิตต์ 

 ๕๗ พลอากาศตรี สหรัฐ  จ ารูญพงศ์ 

 ๕๘ พลอากาศตรี สิงหนาท  ครุฑกะ 

 ๕๙ พลอากาศตรี สิโรตม์  สังฆา 

 ๖๐ พลอากาศตรี สุนิจ  ใจหาญ 

 ๖๑ พลอากาศตรี สุพจน์  ธรรมวัฒนะ 

 ๖๒ พลอากาศตรี สุมิตร  บุญเพ่ิม 

 ๖๓ พลอากาศตรี สุรชาติ  จันทรเสนีย์ 

 ๖๔ พลอากาศตรี สุรัตน์ชัย  โทนทอง 

 ๖๕ พลอากาศตรี สุวิทย์  วัฒนฤกษ์ 

 ๖๖ พลอากาศตรี อนันตชัย  แก้วศรีงาม 

 ๖๗ พลอากาศตรี อภิกิตติ์  ศรีเสริมโภค 

 ๖๘ พลอากาศตรี อัมรินทร์  มหาผล 

 ๖๙ พลอากาศตรี อาคม  พวงประเสริฐ 

 ๗๐ พลอากาศตรี เอกศักดิ์  เทภาสิต 

 ๗๑ นาวาอากาศเอก กรพล  เดชเฟื่อง 

 ๗๒ นาวาอากาศเอก กฤตกร  ชลวิสุทธิ์ 

 ๗๓ นาวาอากาศเอก กฤษฎา  ศาสตรวาหา 

 ๗๔ นาวาอากาศเอก กฤษฎา  เสียงก้อง 

 ๗๕ นาวาอากาศเอก กฤษณ์  เถาถวิล 

 ๗๖ นาวาอากาศเอก กฤษณะ  คุณสนอง 

 ๗๗ นาวาอากาศเอก กฤษดา  ชาติกุล 

 ๗๘ นาวาอากาศเอก กาลิทัส  กมุทชาติ 

 ๗๙ นาวาอากาศเอก กิจจา  ประเสริฐผล 

 ๘๐ นาวาอากาศเอก กิจจา  โสมทิพย์ 

 ๘๑ นาวาอากาศเอก กิตติพงษ์  แก้วภา 

 ๘๒ นาวาอากาศเอก กิติรัช  ศรีสังข์ 

 ๘๓ นาวาอากาศเอก กุศล  ขันธ์สอาด 

 ๘๔ นาวาอากาศเอก เกรียงไกร  ศรีเสน 

 ๘๕ นาวาอากาศเอก โกวิทย์  ทิพาเสถียร 

 ๘๖ นาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ์  แก้วอ าไพ 

 ๘๗ นาวาอากาศเอก ขจรศักดิ์  พ่วงจินดา 

 ๘๘ นาวาอากาศเอก ขวัญชัย  วังอินทร์ 

 ๘๙ นาวาอากาศเอก ขวัญชาติ  ชวนสนิท 

 ๙๐ นาวาอากาศเอก คมกริช  นันทวิสุทธิ์ 

 ๙๑ นาวาอากาศเอก คัชโภชน์  จ่าปะคัง 

 ๙๒ นาวาอากาศเอก จงรักษ์  พรหมใจรักษ์ 

 ๙๓ นาวาอากาศเอก จตุพร  ธาราจันทร์ 

 ๙๔ นาวาอากาศเอก จรัสพงษ์  ถวายทรัพย์ 

 ๙๕ นาวาอากาศเอก จเร  แสงธาราทิพย์ 

 ๙๖ นาวาอากาศเอก จักร  สุวรรณทัต 

 ๙๗ นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย 

 ๙๘ นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  อจลพงศ์ 

 ๙๙ นาวาอากาศเอก จักรวัชร  จงสืบสุข 

 ๑๐๐ นาวาอากาศเอก จิรัฏฐ์  ทรัพย์สอน 

 ๑๐๑ นาวาอากาศเอก จุมพล  คล้อยภยันต์ 

 ๑๐๒ นาวาอากาศเอก ฉัตรชาย  ธานีรัตน์ 



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

 

 

 ๑๐๓ นาวาอากาศเอก ชเนนทร์  สุขวารี 

 ๑๐๔ นาวาอากาศเอก ชวลิต  ดังโกสินทร์ 

 ๑๐๕ นาวาอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ธรรมาธร 

 ๑๐๖ นาวาอากาศเอก ชัยยา  จันทร์ใส 

 ๑๐๗ นาวาอากาศเอก ชัยเลิศ  เสวกสุริยวงศ์ 

 ๑๐๘ นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน์  แจ่มดวง 

 ๑๐๙ นาวาอากาศเอก ชัยวัฒน์  สุขเกษม 

 ๑๑๐ นาวาอากาศเอก ชาติ  ดิถีเพ็ง 

 ๑๑๑ นาวาอากาศเอก ชาติชาย  คงเจริญสุข 

 ๑๑๒ นาวาอากาศเอก ชาตินนท์  สท้านไผท 

 ๑๑๓ นาวาอากาศเอก ชุมพล  พละเสน 

 ๑๑๔ นาวาอากาศเอก โชติพันธุ์  ยุวชิต 

 ๑๑๕ นาวาอากาศเอก ฐากูร  เกิดแก้ว 

 ๑๑๖ นาวาอากาศเอก ฐานันดร์  ทิพเวส 

 ๑๑๗ นาวาอากาศเอก ณพดล  ชาวไชย 

 ๑๑๘ นาวาอากาศเอก ณัฐพล  เกี่ยวพันธ์งาม 

 ๑๑๙ นาวาอากาศเอก ด ารงค์  เจริญทรัพย์ 

 ๑๒๐ นาวาอากาศเอก ดิษฐพล  ชูวงษ์ 

 ๑๒๑ นาวาอากาศเอก เดชา  วามะสิงห์ 

 ๑๒๒ นาวาอากาศเอก ถาวร  ส าอางค์ศรี 

 ๑๒๓ นาวาอากาศเอก ทวีวงศ์  หาญด ารงค์ 

 ๑๒๔ นาวาอากาศเอก ทวีศักดิ์  เผ่าวิจารณ์ 

 ๑๒๕ นาวาอากาศเอก ทศพล  อินเงินดี 

 ๑๒๖ นาวาอากาศเอก ทินกร  อินทร์ทอง 

 ๑๒๗ นาวาอากาศเอก ธนชัย   

  อากาศวรรธนะ 

 ๑๒๘ นาวาอากาศเอก ธนศักดิ์  บุญถนอม 

 ๑๒๙ นาวาอากาศเอก ธนเสฏฐ์   

  ธรรมอ านวยกิจ 

 ๑๓๐ นาวาอากาศเอก ธนัญชัย  พ่ึงทัศน์ 

 ๑๓๑ นาวาอากาศเอก ธนาสนธิ์  ธรรมกุล 

 ๑๓๒ นาวาอากาศเอก ธรรมนันทน์   

  ศาสนนันทน์ 

 ๑๓๓ นาวาอากาศเอก ธรากร  วงษ์เมฆ 

 ๑๓๔ นาวาอากาศเอก ธวัช  เรืองเพ็ชร์ 

 ๑๓๕ นาวาอากาศเอก ธวัชชัย  วิไลลักษณ์ 

 ๑๓๖ นาวาอากาศเอก ธานี  สวัสดี 

 ๑๓๗ นาวาอากาศเอก ธานี  สินธวาชีวะ 

 ๑๓๘ นาวาอากาศเอก ธ ารงค์ประวัติ   

  เชิดเกียรติกุล 

 ๑๓๙ นาวาอากาศเอก ธีรพล  สนแจ้ง 

 ๑๔๐ นาวาอากาศเอก ธีรวรรณ  วะน้ าค้าง 

 ๑๔๑ นาวาอากาศเอก ธีระ  เกาะประเสริฐ 

 ๑๔๒ นาวาอากาศเอก ธีระพนธ์  ไพรเจริญ 

 ๑๔๓ นาวาอากาศเอก นพดนัย  ชัยสมบูรณ์ 

 ๑๔๔ นาวาอากาศเอก นภ  ตู้จินดา 

 ๑๔๕ นาวาอากาศเอก นรินทร์  หงสกุล 

 ๑๔๖ นาวาอากาศเอก นาถวุฒิ  หยูทอง 

 ๑๔๗ นาวาอากาศเอก นิทัศน์  ยูประพัฒน์ 

 ๑๔๘ นาวาอากาศเอก นิโรจน์  จ าปาแดง 

 ๑๔๙ นาวาอากาศเอก นิวัติ  พูนสิน 

 ๑๕๐ นาวาอากาศเอก นีลโสภณ  ค าบุศย์ 



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

 

 

 ๑๕๑ นาวาอากาศเอก บุญเลิศ  เทียนทอง 

 ๑๕๒ นาวาอากาศเอก บุญเลิศ  อันดารา 

 ๑๕๓ นาวาอากาศเอก ปฏิพัทธ์   

  พวงพันธ์บุตร 

 ๑๕๔ นาวาอากาศเอก ประภาส  ศรีประเสริฐ 

 ๑๕๕ นาวาอากาศเอก ประภาส  สอนใจดี 

 ๑๕๖ นาวาอากาศเอก ประสงค์  จั่นวิลัย 

 ๑๕๗ นาวาอากาศเอก ประสพชัย  ณีวงษ์ 

 ๑๕๘ นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์   

  ด ารงค์ปรีชา 

 ๑๕๙ นาวาอากาศเอก ประเสริฐ  นากรักษา 

 ๑๖๐ นาวาอากาศเอก ปราโมทย์  วันวาน 

 ๑๖๑ นาวาอากาศเอก ปริพนธ์  สุขพิมาย 

 ๑๖๒ นาวาอากาศเอก ปรีชา  เฉลยภาพ 

 ๑๖๓ นาวาอากาศเอก ปรีชา  ภัทรศีลสุนทร 

 ๑๖๔ นาวาอากาศเอก ปรีชา  วรวัชรญาณ 

 ๑๖๕ นาวาอากาศเอก ปัญญา  อารีย์มิตร 

 ๑๖๖ นาวาอากาศเอก ปานพุทธ  ศรีฟ้า 

 ๑๖๗ นาวาอากาศเอก ปิยะศักดิ์  เสาร์แก้ว 

 ๑๖๘ นาวาอากาศเอก พนม  บุญถนอม 

 ๑๖๙ นาวาอากาศเอก พนากรรณ์   

  ชื่นใจธรรม 

 ๑๗๐ นาวาอากาศเอก พรชัย  สันติวรรักษ์ 

 ๑๗๑ นาวาอากาศเอก พรพัฒน์  โตกลม 

 ๑๗๒ นาวาอากาศเอก พรรษชัย  เจริญรัตน์ 

 ๑๗๓ นาวาอากาศเอก พรสิน  สารกุล 

 ๑๗๔ นาวาอากาศเอก พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ 

 ๑๗๕ นาวาอากาศเอก พลวัตร  อินทรวิเศษ 

 ๑๗๖ นาวาอากาศเอก พัฒนพงศ์   

  พัฒนะมงคล 

 ๑๗๗ นาวาอากาศเอก พันเทพ  เนียมพลอย 

 ๑๗๘ นาวาอากาศเอก พิชัย  โกทองเจริญ 

 ๑๗๙ นาวาอากาศเอก พิชิตไชย   

  สุรกิจพิพัฒน์ 

 ๑๘๐ นาวาอากาศเอก พิเชฐ  เกิดศิริ 

 ๑๘๑ นาวาอากาศเอก พิพัฒน์  เนตร์นาค 

 ๑๘๒ นาวาอากาศเอก พิเศษ  อรกูล 

 ๑๘๓ นาวาอากาศเอก พิษณุ  เอกระ 

 ๑๘๔ นาวาอากาศเอก พิสิษฐ์  ด่านอนุพันธ์ 

 ๑๘๕ นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์  พงษ์ธะนะ 

 ๑๘๖ นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์  พันตาวงษ์ 

 ๑๘๗ นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์  เหลืองตระกูล 

 ๑๘๘ นาวาอากาศเอก ไพบูลย์  สิทธิลภ 

 ๑๘๙ นาวาอากาศเอก ภคณัฐ  ศุขะพันธุ์ 

 ๑๙๐ นาวาอากาศเอก ภิญโญ  แจ่มมีชัย 

 ๑๙๑ นาวาอากาศเอก เมธินทร์  ทรงชัยกุล 

 ๑๙๒ นาวาอากาศเอก ยงยุทธ์  สุขสุนัย 

 ๑๙๓ นาวาอากาศเอก ยงยุทธ  สุทธา 

 ๑๙๔ นาวาอากาศเอก ยุทธศักดิ์  พูลสุวรรณ 

 ๑๙๕ นาวาอากาศเอก ระวิน  ถนอมสิงห์ 

 ๑๙๖ นาวาอากาศเอก รัฐ  วะนะศุข 

 ๑๙๗ นาวาอากาศเอก ราชันย์  บุญยะวัตร 



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

 

 

 ๑๙๘ นาวาอากาศเอก เรวัต  ทัตติยพงศ์ 

 ๑๙๙ นาวาอากาศเอก เรืองเดช  เพชรเลิศ 

 ๒๐๐ นาวาอากาศเอก วชิระ  เริงฤทธิ์ 

 ๒๐๑ นาวาอากาศเอก วชิระพล  เมืองน้อย 

 ๒๐๒ นาวาอากาศเอก วรชาติ  ทองศิริ 

 ๒๐๓ นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ 

 ๒๐๔ นาวาอากาศเอก วรพจน์  วรพิศาล 

 ๒๐๕ นาวาอากาศเอก วรวุฒิ  โตท่าโรง 

 ๒๐๖ นาวาอากาศเอก วสุ  มโนสิทธิศักดิ์ 

 ๒๐๗ นาวาอากาศเอก วัฒนา  อนุกูล 

 ๒๐๘ นาวาอากาศเอก วันชัย  พึ่งเจียม 

 ๒๐๙ นาวาอากาศเอก วันชัย  ร่มล าดวน 

 ๒๑๐ นาวาอากาศเอก วัลลภ  ประสงค์กิจ 

 ๒๑๑ นาวาอากาศเอก วิชัย  ดีชัย 

 ๒๑๒ นาวาอากาศเอก วิเชียร  วิเชียรธรรม 

 ๒๑๓ นาวาอากาศเอก วินิจ  จันทรมณี 

 ๒๑๔ นาวาอากาศเอก วิโรช  พยาน้อย 

 ๒๑๕ นาวาอากาศเอก วิษณุ  เนียมค า 

 ๒๑๖ นาวาอากาศเอก วิสูตร  อินทร์ข า 

 ๒๑๗ นาวาอากาศเอก วุฒิชัย  บุญอริยะ 

 ๒๑๘ นาวาอากาศเอก ศรัณยพงศ์   

  เดชกล้าหาญ 

 ๒๑๙ นาวาอากาศเอก ศักดิ์ชัย  ธุรีวรรณ 

 ๒๒๐ นาวาอากาศเอก ศักดิ์ดา  รัตนแสง 

 ๒๒๑ นาวาอากาศเอก ศุภกร  จิตตรีขันธ์ 

 ๒๒๒ นาวาอากาศเอก ศุภชัย  สินธวาลัย 

 ๒๒๓ นาวาอากาศเอก สมจิต  อุทุมพร 

 ๒๒๔ นาวาอากาศเอก สมใจ  ชัยวงษ์ 

 ๒๒๕ นาวาอากาศเอก สมชนก  หล าริ้ว 

 ๒๒๖ นาวาอากาศเอก สมชาย  แจ่มจันทร์ 

 ๒๒๗ นาวาอากาศเอก สมนึก  โพธิ์ศรี 

 ๒๒๘ นาวาอากาศเอก สมบูรณ์  มั่นคง 

 ๒๒๙ นาวาอากาศเอก สมภพ  ปีตะเสน 

 ๒๓๐ นาวาอากาศเอก สมหมาย  ลีลิตธรรม 

 ๒๓๑ นาวาอากาศเอก สยม  บุนนาค 

 ๒๓๒ นาวาอากาศเอก สรวิชญ์  สุรกุล 

 ๒๓๓ นาวาอากาศเอก สฤษฏ์  วุทธีรพล 

 ๒๓๔ นาวาอากาศเอก สหกรม  นาคประดิษฐ์ 

 ๒๓๕ นาวาอากาศเอก สักรินทร์  สาพิมาน 

 ๒๓๖ นาวาอากาศเอก สันติ  แก้วสนธิ 

 ๒๓๗ นาวาอากาศเอก สัลยุทธ์  สว่างวรรณ 

 ๒๓๘ นาวาอากาศเอก สาธิต  สอาดสุด 

 ๒๓๙ นาวาอากาศเอก ส าราญ  เกตุทอง 

 ๒๔๐ นาวาอากาศเอก สิทธิศักดิ์  สายเงิน 

 ๒๔๑ นาวาอากาศเอก สุชาติ  ผิวสอาด 

 ๒๔๒ นาวาอากาศเอก สุชาติ  อินทร์สมบูรณ์ 

 ๒๔๓ นาวาอากาศเอก สุทธิชาติ  จิตแกล้ว 

 ๒๔๔ นาวาอากาศเอก สุทธิพันธุ์  ทัศนียพันธุ์ 

 ๒๔๕ นาวาอากาศเอก สุธี  รักชาติ 

 ๒๔๖ นาวาอากาศเอก สุนทร  สุนทรภักดี 

 ๒๔๗ นาวาอากาศเอก สุพตน์  มิตรยอดวงศ์ 

 ๒๔๘ นาวาอากาศเอก สุเมธ  กูบกระบี่ 



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

 

 

 ๒๔๙ นาวาอากาศเอก สุรจิต  จิตตานุภาพ 

 ๒๕๐ นาวาอากาศเอก สุรชาติ  ภาณุวรรณ 

 ๒๕๑ นาวาอากาศเอก สุรทิน  ปักษาศร 

 ๒๕๒ นาวาอากาศเอก สุรฤทธิ์  กิจจาทร 

 ๒๕๓ นาวาอากาศเอก สุริยะพรรค์  วิณวัณฑ์ 

 ๒๕๔ นาวาอากาศเอก สุริยา  วาฤทธิ์ 

 ๒๕๕ นาวาอากาศเอก สุวรรณ  ภาคาหาญ 

 ๒๕๖ นาวาอากาศเอก สุวัจน์  กูลรัตน์กิติวงศ์ 

 ๒๕๗ นาวาอากาศเอก สุวิทย์  สีหินกอง 

 ๒๕๘ นาวาอากาศเอก เสกสัณน์  ไชยมาตย์ 

 ๒๕๙ นาวาอากาศเอก เสฏฐกร   

  ชาตวัฒนานนท์ 

 ๒๖๐ นาวาอากาศเอก เสวก  ภาคาหาญ 

 ๒๖๑ นาวาอากาศเอก โสรวาร  ป้อมสนาม 

 ๒๖๒ นาวาอากาศเอก อนันต์ชัย  ทองเจริญ 

 ๒๖๓ นาวาอากาศเอก อนุกูล  อ่อนจันทร์อม 

 ๒๖๔ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์  รมณารักษ์ 

 ๒๖๕ นาวาอากาศเอก อนุสรณ์  โพธิ์ทอง 

 ๒๖๖ นาวาอากาศเอก อภิชาต  บุญเพ็ชร์ 

 ๒๖๗ นาวาอากาศเอก อมฤต  กนกแก้ว 

 ๒๖๘ นาวาอากาศเอก อัครพล  ทองสุรเดช 

 ๒๖๙ นาวาอากาศเอก อังคาร  อินทรา 

 ๒๗๐ นาวาอากาศเอก อ าพัน  หน่องพงษ์ 

 ๒๗๑ นาวาอากาศเอก อิทธิกร  พงศ์อัจฉรีย์ 

 ๒๗๒ นาวาอากาศเอก เอกสมภพ   

  คุปตะวาณิช 

 ๒๗๓ นาวาอากาศเอกหญิง เกษรา   

  ช่างประเสริฐ 

 ๒๗๔ นาวาอากาศเอกหญิง แจ่มจิต   

  ถนอมพิชัย 

 ๒๗๕ นาวาอากาศเอกหญิง นวพร  วีรยางกูร 

 ๒๗๖ นาวาอากาศเอกหญิง เบญจมาศ   

  ปิยะอิศรากุล 

 ๒๗๗ นาวาอากาศเอกหญิง ปาริชาต  ปาโมกข์ 

 ๒๗๘ นาวาอากาศเอกหญิง พรทิพย์  พุ่มก าพล 

 ๒๗๙ นาวาอากาศเอกหญิง พิมพ์ชนก   

  จันทรสาขา 

 ๒๘๐ นาวาอากาศเอกหญิง ภัทราบูล   

  เชียงอารีย ์

 ๒๘๑ นาวาอากาศเอกหญิง ยุพิน  สดส่าน 

 ๒๘๒ นาวาอากาศเอกหญิง รัตนา  ทองเจริญ 

 ๒๘๓ นาวาอากาศเอกหญิง สิริภรณ์  ชูรส 

 ๒๘๔ นาวาอากาศเอกหญิง อิศรญา  สุขเจริญ 

กระทรวงการคลัง 
ส านักงานรัฐมนตร ี

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นายศักดา  ชนะภัย 



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

 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายจุมพล  ริมสาคร 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายจิระ  พันธ์คีรี 

 ๒ นายบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์ 

 ๓ นายพงษ์เทพ  ถิฐาพันธ์ 

 ๔ นายวิจักษณ์  อภิรักษ์นันท์ชัย 

 ๕ นายสันติ  อ่ าศรีเวียง 

 ๖ นางชลิดา  พันธ์กระวี 

 ๗ นางศิริวัลย์  แก้วมูลเนียม 

 ๘ นางอุษามาศ  ร่วมใจ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายเฉลิมศักดิ์  เลิศวงศ์เสถียร 

 ๒ นายนรินทร์  พงศ์ขจร 

 ๓ นายพนิต  ธีรภาพวงศ์ 

 ๔ นายไว  คงทวี 

 ๕ นายสิทธิรัตน์  ดรงคมาศ 

 ๖ นางนงนุช  คุณรัตนไตร 

 ๗ นางสาวพิมพ์เพ็ญ  ลัดพลี 

 ๘ นางรัชนี  ชุนเจริญ 

 ๙ นางสิรินท์รัฐ  มหาลี้ตระกูล 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายธาดา  ชพานนท์ 

 ๒ นายปราโมทย์  สุขใย 

 ๓ นายสมศักดิ์  ศิริเลิศพิทักษ์ 

 ๔ นางสาวอารีย์  วรรณาเจริญกุล 

กรมธนารักษ ์

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายธ ารงค์  ทองตัน 

 ๒ นายปั้น  เปล่งผิว 

 ๓ นายวิสาล  ทาจวง 

 ๔ นางสาวกาญจนา  ศรีธนางกูล 

 ๕ นางวาสนา  ผุดผ่อง 

 



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

 

 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายจงภัก  ใจดี 

 ๒ นายชัยวัฒน์  ศรีสมนึก 

 ๓ นายฐนัญพงษ์  สุขสมศักดิ์ 

 ๔ นายณัฐพล  พรหมอริยะสิทธิ์ 

 ๕ นายดนัย  วิจารณ์ 

 ๖ นายทวีชัย  ลิยี่เก 

 ๗ นายทิติพงษ์  ภู่เกษมวรางกูร 

 ๘ นายธีรธร  แช่มสนิท 

 ๙ นายนิพล  อนุราช 

 ๑๐ นายบุญเลิศ  วิริยาวุทธ 

 ๑๑ นายประมาณ  เปลี่ยนสมัย 

 ๑๒ นายพรชัย  ควรประเสริฐ 

 ๑๓ นายพรชัย  พงษ์ภู ่

 ๑๔ นายพลกฤต  เมณฑกานุวงษ์ 

 ๑๕ นายไพโรจน์  คุ้มทรง 

 ๑๖ นายมนัส  ใจสอาด 

 ๑๗ นายฤชา  วราทร 

 ๑๘ นายวชิระ  บัวมาศ 

 ๑๙ นายวิรัช  เกตุนวม 

 ๒๐ นายวีระ  เณรบ ารุง 

 ๒๑ นายศุภโชค  บัวทอง 

 ๒๒ นายสมมาตร  มณีหยัน 

 ๒๓ นายสาธิต  บุญแล 

 ๒๔ นายส าราญ  เมืองนิล 

 ๒๕ นายสุชาติ  ชัยจิตร์ 

 ๒๖ นายอรุณชัย  ภัทรานนท์ 

 ๒๗ นายอังกูร  บัวศรี 

 ๒๘ นางสาวขนิษฐา  สมหวัง 

 ๒๙ นางสาวชนิตา  เกตุอร่าม 

 ๓๐ นางสาวช่อทิพย์  เรืองเวทดี 

 ๓๑ นางสาวชุติมา  ศรีปราชญ์ 

 ๓๒ นางสาวนฤภร  มุขแจ้ง 

 ๓๓ นางบุษกร  ปราบณศักดิ์ 

 ๓๔ นางสาวเบญจรัตน์  รัชฎามาศ 

 ๓๕ นางเมทินี  แก้วมานพ 

 ๓๖ นางยุพิน  จงจัดกลาง 

 ๓๗ นางวรนุช  ภู่อิ่ม 

 ๓๘ นางวราภรณ์  เอื้ออาทร 

 ๓๙ นางวัชรีย์  รวีกานต์ 

 ๔๐ นางสาววิลาวัลย์  วีระกุล 

 ๔๑ นางวิไลรัตน์  อักษรพันธ์ 

 ๔๒ นางศุกร์ศิริ  บุญญเศรษฐ์ 

 ๔๓ นางสาวสมใจ  สาริกะพันธ์ 

 ๔๔ นางสาวสุกัญญา  ชูช่วย 

 ๔๕ นางสาวสุภัทรา  ส่องประทีป 

 ๔๖ นางอัญชลี  แก้วประดับ 

 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษดา  ระวีเผ่าพงษ์ 

 ๒ นายเกริกชัย  พรหมดวง 

 ๓ นายคณาวุฒิ  สิติธีรพันธุ์ 

 ๔ นายจริยะ  สัตยารักษ์ 

 ๕ นายชลทิตย์  ไชยจันทร์ 

 ๖ นายเชษฐา  กาญจนไพบูลย์ 

 ๗ นายเตชวิทย์  ทุ้ยแป 

 ๘ นายถกล  ย่องหิ้น 

 ๙ นายถาวร  บุญพุฒ 

 ๑๐ นายธนิต  กฤษณะ 

 ๑๑ นายธีรพงค์  สุขช่วย 

 ๑๒ นายนวพงษ์  ฟองสุวรรณ 

 ๑๓ นายนิพนธ์  เลิศล้ า 

 ๑๔ นายนิวัฒน์  นันทคีรี 

 ๑๕ นายบุญชอบ  วิเศษปรีชา 

 ๑๖ นายพิทักษ์  เหลือมพล 

 ๑๗ นายมนตรี  จันทร์เพ็ญ 

 ๑๘ นายมนตรี  บุญญาพงษ์พันธ์ 

 ๑๙ นายรังษี  นาหิรัญ 

 ๒๐ นายวิฑูร  โชติกุลพิศาล 

 ๒๑ นายศุภชัย  ตั้งวัฒนากร 

 ๒๒ นายสมจิตร์  ทองบริสุทธิ์ 

 ๒๓ นายสมชาย  จิรัตติกานนท์ 

 ๒๔ นายสามารถ  เมืองเงิน 

 ๒๕ นายสายัญ  โชติกรณ์ 

 ๒๖ นายส าเริง  งามวงศ์ 

 ๒๗ นายสุนทร  ค ายวง 

 ๒๘ นายสุรัตน์  นุ้ยป้อม 

 ๒๙ นายสุรัตน์  หอมทวี 

 ๓๐ นายสุวัฒน์  สุดจิตร์สมโภชน์ 

 ๓๑ นายไสว  สะอาด 

 ๓๒ นายอภิลาภ  เฮงประเสริฐ 

 ๓๓ นายอรรถพล  คนเพียร 

 ๓๔ นายอัฐวุฒิ  สพันธุพงษ์ 

 ๓๕ นายอาดุลย์  จูเมฆา 

 ๓๖ นายอุดร  สีลาพันธ์ 

 ๓๗ นางกนิษฐา  ทะมา 

 ๓๘ นางกิ่งแก้ว  พงษ์พาณิชย์ 

 ๓๙ นางสาวทรรศน์พรรณ  เจริญกิจ 

 ๔๐ นางธมลวรรณ  รัตติรุจิเศวต 

 ๔๑ นางสาวนรนุช  เดชพิชัย 

 ๔๒ นางเนาวรัตน์  บุญวรรณโณ 

 ๔๓ นางปรีดา  ทวีวงษ์ 

 ๔๔ นางปุญชรัสมิ์  สินศักดิ์ชัย 

 ๔๕ นางสาวพินสิริ  เพียรธันยการกุล 

 ๔๖ นางสาวพิมพ์สราญ  บ าเพ็ญวิบูลย์กิจ 

 ๔๗ นางสาวรุ่งรัตน์  คุ้มทรัพย์ 

 ๔๘ นางสาววิชาดา  จุ่นบุญ 



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

 

 

 ๔๙ นางวิสากร  สุขช่วย 

 ๕๐ นางสาวศุลีพร  เพิ่มพูล 

 ๕๑ นางสุนันทา  สกุลสันติ์ 

 ๕๒ นางสาวเสาวคนธ์  หนูทอง 

 ๕๓ นางสาวอรุณทิพย์  ช่อกระถิน 

 ๕๔ นางอารี  งามศิริอุดม 

 ๕๕ นางเอื้องทิพย์  จงพัฒนะสินสุข 

กรมบญัชีกลาง 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกิตติศักดิ์  เมธาทัศน์ชวลิต 

 ๒ นายชัชวัสส์  ณ สงขลา 

 ๓ นายพงศ์พิตร์  ฤทธิแสง 

 ๔ นายพรชัย  หาญยืนยงสกุล 

 ๕ นายภูมิศักดิ์  ทองใหม่ 

 ๖ นายสมเจตน์  มีแสงพราว 

 ๗ นายสมบูรณ์  สุจิตรานุช 

 ๘ นายสุธี  จึงมีผลบุญ 

 ๙ นายอนุชา  สุขสงวน 

 ๑๐ นางแก้วกาญจน์  วสุพรพงศ์ 

 ๑๑ นางธิดา  บุญรัตน์ 

 ๑๒ นางสาวนิภา  ล าเจียกเทศ 

 ๑๓ นางนิโลบล  แวววับศรี 

 ๑๔ นางสาววราภรณ์  ลิ้มทรัพย์ 

 ๑๕ นางวาสนา  บรรลุผล 

 ๑๖ นางสาววิริยา  พูนค า 

 ๑๗ นางสาววิลาวรรณ  พยาน้อย 

 ๑๘ นางศุภวรรณ  มาสาร 

 ๑๙ นางสัญญา  ไชยเชียงของ 

 ๒๐ นางสุรีพร  ศิริขันตยกุล 

 ๒๑ นางสาวสุรีย์  คุ้มทิม 

 ๒๒ นางสุวณี  สุขประวิทย์ 

 ๒๓ นางเสาวภา  ลิ่มศิลา 

 ๒๔ นางอรัญญา  ยั่งยืนพงษ์ 

 ๒๕ นางสาวอรุณ  สว่างสินอุดมชัย 

 ๒๖ นางอัญชลี  ศรีอ าไพ 

 ๒๗ นางอ าไพวรรณ  เปรมภิรักษ์ 

 ๒๘ นางอุไรวรรณ  บรรจุสุวรรณ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกุลเศขร์  ลิมปิยากร 

 ๒ นายยรรยง  ราชานนท์ 

 ๓ นายศักย์  ดาหาร 

 ๔ นายสมศักดิ์  ภู่สกุล 

 ๕ นางกันต์ชิตา  สังข์ศิริ 

 ๖ นางสาวกาญจนา  สกุลประเสริฐศรี 

 ๗ นางสาวเกศริน  ภัทรเปรมเจริญ 

 ๘ นางชญาดา  จิระรัตนกุล 



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

 

 

 ๙ นางชเนตตี  ฉุ้นประดับ 

 ๑๐ นางสาวณฐากัญ  กัจฉมาภรณ์ 

 ๑๑ นางสาวทิพวรรณ  มัดจุปะ 

 ๑๒ นางสาวทิวาพร  ผาสุข 

 ๑๓ นางสาวบุพผา  อินทรสูตร 

 ๑๔ นางปนัดดา  ทองศรี 

 ๑๕ นางสาวปานจิตต์  ตะเพียนทอง 

 ๑๖ นางพรทิพย์  บันไดเพชร 

 ๑๗ นางสาวพรวรรณ  จันทรสุข 

 ๑๘ นางพรอุมา  หมอยา 

 ๑๙ นางสาวพิลาส  หะยีสาแม็ง 

 ๒๐ นางพิศมัย  แก้วแจ่มใส 

 ๒๑ นางพิศมัย  บุญเทียม 

 ๒๒ นางเพ็ญลดา  สายสวัสดิ์ 

 ๒๓ นางมาเรียม  เรืองปราชญ์ 

 ๒๔ นางรวีวรรณ  เปรมปรี 

 ๒๕ นางสาวรัตนาวลี  โรจนารุณ 

 ๒๖ นางลัดดา  พุทธชาติ 

 ๒๗ นางลาวัลย์  พันธุ์นิล 

 ๒๘ นางวชิราพร  บุญคล่อง 

 ๒๙ นางวันเพ็ญ  อ าพาส 

 ๓๐ นางวิชิตา  เลิศพุทธิพงศ์พร 

 ๓๑ ร้อยต ารวจโทหญิง ศรัณย์กร  เลิศโอภาส 

 ๓๒ นางสมจิตร  พันธุ์กมลศิลป์ 

 ๓๓ นางสาวสุดจิตร  ลาภเลิศสุข 

 ๓๔ นางสุทธิณี  ส าราญจิตต์ 

 ๓๕ นางสุนี  จันทร์จรูญ 

 ๓๖ นางสาวสุปราณี  จงธรรมวัฒน์ 

 ๓๗ นางสุภาพร  เจียมเจือจันทร์ 

 ๓๘ นางอรพรรณ  นาคมหาชลาสินธุ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายจเรพงศ์  ทองชุม 

 ๒ นายนพวัชร์  อติวรรณาพัฒน์ 

 ๓ นายปรีชา  เจริญทรง 

 ๔ ว่าที่ร้อยเอก ปิยะเกียรติ  ลิ้มประยูรวงศ ์

 ๕ นายพิสัณห์  เนื่องจ านงค ์

 ๖ นายภุชงค์  เศรษฐยานนท์ 

 ๗ นายวรสิทธิ์  จาตุรัตน์ 

 ๘ นายสิทธิชัย  งามเกียรติขจร 

 ๙ นายสุคนธ์  วิจิตรกุลสวัสดิ์ 

 ๑๐ นายเสกสรร  พหลเวชช์ 

 ๑๑ นางกิตติมา  อังกินันทน์ 

 ๑๒ นางสาวเกษมนีย์  นาจาน 

 ๑๓ นางสาวขวัญกมล  คลิ้งคล้าย 

 ๑๔ นางสาวขวัญใจ  พรานุสร 

 ๑๕ นางสาวจารุพร  ตามกลาง 

 ๑๖ นางสาวจารุมาศ  สมบูรณ์ศิลป์ 

 ๑๗ นางสาวจินตนา  โตรื่น 

 ๑๘ นางสาวจิรพรรณ  ประภาทรง 



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

 

 

 ๑๙ นางฉัตรพร  เหล่าเขตการณ์ 

 ๒๐ นางสาวณิชากัญจน์  กัลยรัตน์ศิริ 

 ๒๑ นางสาวณิติญาภรณ์  อิ่มใจ 

 ๒๒ นางถิติกาญจนา  หงส์แก้ว 

 ๒๓ นางสาวทัศนีย์  ศิริบ าเพ็ญ 

 ๒๔ นางสาวเทพธิดา  มุ่งเกษม 

 ๒๕ นางสาวธัญจิรา  จิระเศรษฐกุล 

 ๒๖ นางสาวธันยพร  คงเพชร 

 ๒๗ นางสาวนพพร  อุณาภาค 

 ๒๘ นางสาวนวพร  จันทร์เพ็ญ 

 ๒๙ นางสาวบังอร  มุกดาอุดม 

 ๓๐ นางประทุม  อู่เจริญ 

 ๓๑ นางปรียาพร  พาสนาวุฒิพงศ์ 

 ๓๒ นางปลื้มจิต  สิงห์สุทธิจันทร์ 

 ๓๓ นางสาวพรรณี  ค าภีระ 

 ๓๔ นางภัทรวดี  การะกิจ 

 ๓๕ นางสาวภิรมย์  จันทร์วงษ์ 

 ๓๖ นางสาวมาริสา  สุทธิธน 

 ๓๗ นางรัสรินทร์  เลิศอริยบวรสุข 

 ๓๘ นางวรจิตร์  ปัญญาดี 

 ๓๙ นางสาววารี  แว่นแก้ว 

 ๔๐ นางสาวศรีพร  เกิดคง 

 ๔๑ นางสาวศิริกันยา  ศรศิลป์ 

 ๔๒ นางสาวศิริพร  เกินเกษม 

 ๔๓ นางสุชญา  การงาน 

 ๔๔ นางสุชิน  พัววิริยโสภณ 

 ๔๕ นางสาวสุณีย์  มงคลเลิศพาณิช 

 ๔๖ นางสาวสุดา  ดุลยประพันธ์ 

 ๔๗ นางสุธิษา  จารุเมธาวิทย์ 

 ๔๘ นางสุภาพ  อินทวงศ์ 

 ๔๙ นางสุภาภรณ์  จุลละสุภา 

 ๕๐ นางสาวสุภาภรณ์  โรจนรุ่งทวี 

 ๕๑ นางสาวสุรัสวดี  เตชะพันธุ์ 

 ๕๒ นางอนงค์น้อย  หนูเจริญ 

 ๕๓ นางอรวรรณ  อนันตพงษ์ 

กรมศุลกากร 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายกฤษฎา  จนีะวิจารณะ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกฤษฎา  ทองธรรมชาติ 

 ๒ นายชัยยุทธ  ค าคุณ 

 ๓ นายสรศักดิ์  มีนะโตรี 

 ๔ นายสาธิต  ภู่หอมเจริญ 



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

 

 

 ๕ นางกฤติกา  ปั้นประเสริฐ 

 ๖ นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์ 

 ๗ นางมนทิรา  เชิดชู 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายคณิท  อิศดุลย์ 

 ๒ นายจักกฤช  อุเทนสุต 

 ๓ นายด ารงค์  จันทร์สกุล 

 ๔ นายถวัลย์  รอดจิตต์ 

 ๕ นายธนภัทร  พงษ์อร่าม 

 ๖ นายธาดา  ชุมไชโย 

 ๗ นายนิติ  วิทยาเต็ม 

 ๘ นายนิมิตร  แสงอ าไพ 

 ๙ นายประโยชน์  พูนน้อย 

 ๑๐ นายพันธ์ทอง  ลอยกุลนันท์ 

 ๑๑ นายยุทธนา  พูลพิพัฒน์ 

 ๑๒ นายวัลลภ  ซุ่ยรักษา 

 ๑๓ นายศักดิพัฒน์  รุ่งเรือง 

 ๑๔ นายสุรเดช  ตรงศิริวิบูลย์ 

 ๑๕ นายอนันต์  สิทธิฤทธิ์ 

 ๑๖ นายออน  อุ่นทวีทรัพย์ 

 ๑๗ นายอุทัย  ดวงสูงเนิน 

 ๑๘ นายเอก  สาตรวาหา 

 ๑๙ นางสาวกนกพร  หาญบ ารุงธรรม 

 ๒๐ นางกัลยา  อริยฉัตรกุล 

 ๒๑ นางกาญจนา  สุวานิโช 

 ๒๒ นางสาวจินตนา  คงเมือง 

 ๒๓ นางพัชรี  สุจิตนภิศธรรม 

 ๒๔ นางสาวภาวนา  งามสุทธิ 

 ๒๕ นางสาวมณีรัตน์  ทรัพย์อนันต์ชัย 

 ๒๖ นางรัดใจ  ลีละวงศ์ 

 ๒๗ นางสาววรรณดี  เมาลานนท์ 

 ๒๘ นางสาวสรญา  ตั้งจิตวิริยานนท์ 

 ๒๙ นางสาวสุชญา  ชินวงศ์ 

 ๓๐ นางสุทัศนีย์  สุภาพันธ์ 

 ๓๑ นางหัทยา  ทิพยะวัฒน์ 

 ๓๒ นางสาวอารีย์  โกมลวิลาศ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายก าธร  เจริญสุข 

 ๒ นายไกรสีห์  ชลสินธุ์ 

 ๓ นายคณิต  มีปิด 

 ๔ นายชัชวาลย์  พิทักษ์จ านงค์ 

 ๕ นายชินวัฒน์  จันเกษม 

 ๖ นายเชาว์  เฉลิมเกียรติ 

 ๗ นายไชยทัต  นิวาศะบุตร 

 ๘ พันต ารวจเอก ณรัชต์พล  เลิศรัชตะปภัสร์ 



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

 

 

 ๙ นายธงชัย  มณีชาติ 

 ๑๐ นายธงชัย  สุมโนทยาน 

 ๑๑ นายธนะพงษ์พัฒน์  ธนะโสภณ 

 ๑๒ นายธนิต  วัฒน์ธนนันท์ 

 ๑๓ นายธวัช  เพ่งพินิจ 

 ๑๔ นายธิติวัจน์  ภัทรสิทธิ์เจริญ 

 ๑๕ นายนิโรจน์  โง้วเจริญสุข 

 ๑๖ นายบรรเจิด  ตันตะละ 

 ๑๗ นายบุญมี  บูรณะภักดี 

 ๑๘ นายปพลพรรฒ  พงศ์ศุภนิมิต 

 ๑๙ นายประจักษ์  จันทร์ทิม 

 ๒๐ นายประพันธ์  จันทร์ไทยศรี 

 ๒๑ นายประวัติ  ชื่นชวลิต 

 ๒๒ นายปิติณัช  ศรีธรา 

 ๒๓ นายผดุงศักดิ์  ศรีเมฆ 

 ๒๔ นายเผดิมเดช  มั่งคั่ง 

 ๒๕ นายพงศ์พชร  พันธุ์สุข 

 ๒๖ นายพงษ์เกียรติ  กุศลศิลป์วุฒิ 

 ๒๗ นายพงษ์ชัย  ศิลปอาชา 

 ๒๘ นายพงษ์ศักดิ์  ธนะวัฒนานนท์ 

 ๒๙ นายพรวิทย์  อุทัยรัฐนิธิกุล 

 ๓๐ นายพีรกานต์  บูรณากาญจน์ 

 ๓๑ นายภักดี  ดุลยพิจารณ์ 

 ๓๒ นายภาคภูมิ  เลิศวัฒนารักษ์ 

 ๓๓ นายมงคล  ศรีบ ารุง 

 ๓๔ นายยติวัตร  มนตริวัต 

 ๓๕ นายวิรัตน์  ลิ้มสุขศิริ 

 ๓๖ นายวิโรจน์  ใยบัวเทศ 

 ๓๗ นายวิศณุ  วัชราวนิช 

 ๓๘ นายวุฒิ  เร่งประดุงทอง 

 ๓๙ นายศศิน  ปงรังษี 

 ๔๐ นายศักดิ์ชัย  สักกะบูชา 

 ๔๑ นายศิวกฤษฏิ์  เจนวิพิชย์ 

 ๔๒ นายสถาพร  เนตรมุกดา 

 ๔๓ นายสมศักดิ์  พงศ์ละไม 

 ๔๔ นายสมศักดิ์  สุขสมโสตร์ 

 ๔๕ นายสุทธิศักดิ์  ศรีสมวงศ์ 

 ๔๖ นายสุนทร  โชคเป็นธรรม 

 ๔๗ นายสุรจักร  กางกรณ์ 

 ๔๘ นายสุรชาติ  อนุวงศ์วรเวทย์ 

 ๔๙ นายเสรี  โชคเชาว์วรรธน์ 

 ๕๐ นายอดิสรณ์  สิทธิชอบธรรม 

 ๕๑ นายอติสันติ์  ภูวพิพัฒนวงศ์ 

 ๕๒ นายอาทิตย์  วิสุทธิสมาจาร 

 ๕๓ นายอิศเรศ  รุ่งเรืองชนบท 

 ๕๔ นางสาวกุหลาบ  ไทยมานะ 

 ๕๕ นางสาวขจิตมาศ  พลวิชัย 

 ๕๖ นางสาวณฐินี  สุรกาญจน์กุล 

 ๕๗ นางนภา  เหล่าวีระกุล 

 ๕๘ นางสาวนิตยา  เที่ยงตรงภิญโญ 



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

 

 

 ๕๙ นางนิภาวรรณ  ใยบัวเทศ 

 ๖๐ นางสาวนุชนารถ  สินสุวรรณสาร 

 ๖๑ นางสาวบ่วงพรา  จองสารทิศ 

 ๖๒ นางสาวประภาพรรณ  ดวงชัย 

 ๖๓ นางสาวปรารถนา  สันติอนุชิต 

 ๖๔ นางสาวปิยฉัตร  กุลรักษา 

 ๖๕ นางปุณณภา  ตอสุวพรรณ 

 ๖๖ นางเปรมปรี  หลงปาน 

 ๖๗ นางพรเพ็ญ  เกียรติศรีชาติ 

 ๖๘ นางสาวพินิตา  ใจแก้ว 

 ๖๙ นางสาวไพริน  พวงภู่ 

 ๗๐ นางสาวภัทริยา  กุลชล 

 ๗๑ นางระพีพรรณ  ไทยจงรักษ์ 

 ๗๒ นางวัชราพร  เธียนชัยวัฒนา 

 ๗๓ นางสาววัชราภรณ์  ยังโยมร 

 ๗๔ นางวิไล  พันธ์ภูวภัทร 

 ๗๕ นางศุทธิกานต์  กริชไกรวรรณ 

 ๗๖ นางสรรค์ศุภา  คล้ายสุบรรณ 

 ๗๗ นางสันธนี  ไพรัตนากร 

 ๗๘ นางสาวส ารวย  นุ่มศรี 

 ๗๙ นางสาวสุกัญญา  เวทยนุกูล 

 ๘๐ นางสาวสุนทรียา  ทวิชาประสิทธิ์ 

 ๘๑ นางสาวสุภา  โชคสมศิลป 

 ๘๒ นางสุมาลี  ดลสุขวงศาวัฒน์ 

 ๘๓ นางสาวอัจฉรา  โพธิ์พันธุ์ 

 ๘๔ นางอาภาพรรณี  แสงมุกดา 

กรมสรรพสามติ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายณัฐกร  อุเทนสุต 

 ๒ นายประดิษฐ์  ชาญชลยุทธ 

 ๓ ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ  เสตถาภิรมย์ 

 ๔ นายปิยกร  อภิบาลศรี 

 ๕ นายพชร  อนันตศิลป์ 

 ๖ นายไพรัช  คุลิมา 

 ๗ นายมาโนช  พิทักษ์ 

 ๘ นายรัฐวุฒิ  มิตรประสาร 

 ๙ นายวรวรรธน์  ภิญโญ 

 ๑๐ นายวิวัฒน์  เขาสกุล 

 ๑๑ นายศุภนิตย์  เศวตวัฒนา 

 ๑๒ นายเสกสรรค์  ชัยสุทธิวงศ์ 

 ๑๓ นายอัครุตม์  สนธยานนท์ 

 ๑๔ นางสาวกิตติวรรณ  เทวัต 

 ๑๕ นางสาวจงกลนี  บัวทอง 

 ๑๖ นางจิติธาดา  ธนะโสภณ 

 ๑๗ นางชนานันต์  วันแอเลาะ 

 ๑๘ นางสาวชลธาร  วิศรุตวงศ์ 

 ๑๙ นางดรุณี  จารุภูมิ 

 ๒๐ นางสาวเนาวรัตน์  รัตนวัฒน์กุล 



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

 

 

 ๒๑ นางสาวปัทมา  ศรีสุข 

 ๒๒ นางสาววรางคณา  สิงหะไกรวรรณ 

 ๒๓ นางสาววันดี  โชคคีรี 

 ๒๔ นางวันเพ็ญ  อ าไพสัมพันธกุล 

 ๒๕ นางศศิโสภา  เกียรติวัฒน์ 

 ๒๖ นางสาวศิริเกศ  แพร่วานิชย์ 

 ๒๗ นางสาวศุภวรรณ  โอภาไพบูลย์ 

 ๒๘ นางสิริพร  ธนนันทนสกุล 

 ๒๙ นางสุชาดา  โชนะโต 

 ๓๐ นางสาวสุพัตรา  เพชรดี 

 ๓๑ นางสุรีย์  ศรีสุข 

 ๓๒ นางสุวรรณา  มีทอง 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกฤติพงษ์  เวชนุเคราะห์ 

 ๒ นายโกศล  ลั่นซ้าย 

 ๓ นายค านวณ  รอดข า 

 ๔ นายจิรวิวัฒน์  นิคม 

 ๕ นายชวการ  มาฆะวงศ์ 

 ๖ นายชัยรัตน์  แซ่ด่าน 

 ๗ นายธนาชัย  รอดศิริ 

 ๘ นายธิบดี  วัฒนกุล 

 ๙ นายบัญชร  ส่งสัมพันธ์ 

 ๑๐ นายประพันธ์  สุขเข 

 ๑๑ นายพานิช  หมู่ศิริ 

 ๑๒ นายเพ่ิมศักดิ์  กองเพิ่มพูล 

 ๑๓ ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ  ภูมิประเทศ 

 ๑๔ นายยุคล  ก าเหนิดแขก 

 ๑๕ นายละนอง  แก้วศรีช่วง 

 ๑๖ นายวศิน  สีตลารมณ์ 

 ๑๗ นายวิโรจน์  มหาผลศิริกุล 

 ๑๘ นายสุดใจ  คนทัตย์ 

 ๑๙ นายสุวันชัย  วีระวัฒนาเดช 

 ๒๐ นายอนิรุต  หนูหน่าย 

 ๒๑ นายอภิลักษณ์  สุขน้อย 

 ๒๒ นายอภิวัชร์  มีเสือ 

 ๒๓ นายอ าคา  ยอดโพธิ์ 

 ๒๔ นายอ านาจ  ผลผ่องใส 

 ๒๕ นายอ านาจ  อริยจินดา 

 ๒๖ นายเอกศักดิ์  เล็กมณี 

 ๒๗ นางกาญจนา  ตั้งวิจิตร 

 ๒๘ นางสาวจิราวรรณ  สอนจันทร์ 

 ๒๙ นางนวลอนงค์  คงด า 

 ๓๐ นางสาวนิตยา  โสรีกุล 

 ๓๑ นางสาวบุศรา  ทองโผ 

 ๓๒ นางพัชรี  เพ็ชรสันทัด 

 ๓๓ นางมนต์ศรัณย์  ผลเจิม 

 ๓๔ นางวิชชุมนตร์  ปิ่นทอง 



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

 

 

 ๓๕ นางวิยะดา  สมบูรณ์วิทย์ 

 ๓๖ นางวีร์ธารินทร์  สุนทรนนท์ 

 ๓๗ นางสาวสินี  แหนกลาง 

 ๓๘ นางสุพัชรา  บุญเกิดรัมย์ 

 ๓๙ นางสาวเสาวณีย์  มาลัยพงษ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษภาส  ศิริปิตุภูมิ 

 ๒ นายคุณัชญ์  ถิ่นถลาง 

 ๓ นายจรัสพงษ์  สมานบุตร 

 ๔ ว่าที่ร้อยตรี จักรี  สิรินุสรณ์ 

 ๕ นายชนะ  ณ ถลาง 

 ๖ เรือเอก ดุลพินิจ  ณ นครพนม 

 ๗ นายเดชา  บุญอินทร์ 

 ๘ นายบุญธรรม  เสาวดี 

 ๙ นายบุญลือ  นาควิจิตร 

 ๑๐ นายปรีดา  บุญภา 

 ๑๑ นายพงษ์สิทธิ์  สุโมตยกุล 

 ๑๒ นายพยุง  บุญสมสุวรรณ 

 ๑๓ นายพิพัฒน์  ค าพูน 

 ๑๔ นายพีระชัย  เวชชาภินันท์ 

 ๑๕ นายภาณุพงศ์  ศรีเกตุ 

 ๑๖ นายรวม  อนุเครือ 

 ๑๗ นายรังสรรค์  จินตศิริ 

 ๑๘ นายลือศักดิ์  อิ่มเกียรติ 

 ๑๙ นายวรพจน์  ด้วงพิบูลย์ 

 ๒๐ นายสมชาย  เปี่ยมสุข 

 ๒๑ นายสมชาย  ศรีประทุมรักษ์ 

 ๒๒ นายสมบัติ  กันพ้นภัย 

 ๒๓ นายสุทธิพงษ์  เอื้อศักดิ์สุภา 

 ๒๔ นายสุเมธ  ฤทธิ์เจริญ 

 ๒๕ นายสุวิชชา  ธนสีลังกูร 

 ๒๖ นายอนุวัฒน์  ลิ้มสกุล 

 ๒๗ นางกมลลักษณ์  วัฒนเจริญรัตน์ 

 ๒๘ นางสาวกัญระพีร์  ศรีติพันธ์ 

 ๒๙ นางขนิษฐา  จิรจินดา 

 ๓๐ นางถอฟ้า  ลิ่มประยูร 

 ๓๑ นางนงลักษณ์  สมัครการ 

 ๓๒ นางนิชานันท์  อัครนววิสิฐ 

 ๓๓ นางสาวปัญจนี  ทิพโกมุท 

 ๓๔ นางภาวนา  เกียรติชูศักดิ์ 

 ๓๕ นางมธุรส  พรหมนารถ 

 ๓๖ นางมาลัย  ด่านมงคลทิพย์ 

 ๓๗ นางสาวรัชฎา  วานิชกร 

 ๓๘ นางรัชตา  สุคนธนิตยกุล 

 ๓๙ นางสาวศิริเพ็ญ  ศิริสวัสดิ์ 

 ๔๐ นางสายสมร  ทองกองทุน 



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

 

 

 ๔๑ นางสาวสุขุมา  ศรีคราม 

 ๔๒ นางสุคนธ์  ชาญชลยุทธ 

 ๔๓ นางสุรัตน์วดี  นิลวณิชย์ 

 ๔๔ นางสาวสุรีพร  เอี่ยมจตุรภัทร 

 ๔๕ นางอรสา  ทองบุญรอด 

กรมสรรพากร 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายนิรันดร์  ประจวบเหมาะ 

 ๒ นายปิ่นสาย  สุรัสวดี 

 ๓ นายพล  ธีรคุปต์ 

 ๔ นายวิรัตน์  ปัญญาธีระ 

 ๕ นายสิทธิชัย  วัชรพินธุ์ 

 ๖ นายสุวัฒก์  ทังสุภูติ 

 ๗ นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ 

 ๘ นางสาวนงพงา  บุญเปี่ยม 

 ๙ นางนุจรีย์  เด่นอริยะกูล 

 ๑๐ นางสาวพัดชา  พงศ์กีรติยุต 

 ๑๑ นางสมหมาย  ศิริอุดมเศรษฐ 

 ๑๒ นางสาวสุขจิต  บุญร าลึกถนอม 

 ๑๓ นางอุไรวรรณ  อภัยพงษ์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกิตติโชติ  ตัณฑารักษ์ 

 ๒ นายเกรียงศักดิ์  ประสงค์สุกาญจน์ 

 ๓ นายจักรกฤษณ์  พันธุรักษ์ 

 ๔ นายชัชวาลย์  รูปสูง 

 ๕ นายธงชัย  ศรีสูงเนิน 

 ๖ นายธนวัฒน์  อุฬารกุล 

 ๗ นายธานี  สกลวิทยานนท์ 

 ๘ นายนพโรจน์  ศรีประเสริฐ 

 ๙ นายพงศ์เทพ  นฤภัย 

 ๑๐ นายพงษ์ศักดิ์  เมธาพิพัฒน์ 

 ๑๑ นายพิทยา  สุราวุธ 

 ๑๒ นายมงคล  ขนาดนิด 

 ๑๓ นายวินัย  ยนต์วิริยะ 

 ๑๔ นายศักดิ์ชาย  สินไชย 

 ๑๕ นายสมชาย  ชูเกตุ 

 ๑๖ นายสมบูรณ์  ประกอบการ 

 ๑๗ นายสมบูรณ์  สุริยะวงศ์กุล 

 ๑๘ นายสมศักดิ์  อนันทวัฒน์ 

 ๑๙ นายสิริชัย  เวคะทร 

 ๒๐ นายสุทธิชัย  ตันบุญยศิริเดช 

 ๒๑ นายสุเทพ  ชาญณรงค์ 

 ๒๒ นายสุรชัย  สุกปลั่ง 



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

 

 

 ๒๓ นายสุรชัย  สุรัติเมธาพันธุ์ 

 ๒๔ นายแสงสันต์  สุวัฒนภักดี 

 ๒๕ นายโสภณ  บ าเทิงเวชช์ 

 ๒๖ นายอัควิทย์  เจริญพานิช 

 ๒๗ นายอาทร  ศรีเชียงสา 

 ๒๘ นายอาทิตย์  ศรัทธาวรสิทธิ์ 

 ๒๙ นายอ านาจ  เรืองแสง 

 ๓๐ นายเอนก  ชคัตตรัยกุล 

 ๓๑ นางกษมา  ตันติวรวงศ์ 

 ๓๒ นางกิรณา  คุ้มแก้วพรหม 

 ๓๓ นางสาวขนิษฐา  สหเมธาพัฒน์ 

 ๓๔ นางสาวคนึงนิตย์  ไชยสมพงศ์พันธุ์ 

 ๓๕ นางสาวจิราภา  เอี้ยวสกุลรัตน์ 

 ๓๖ นางชนิศา  วัฒนกุล 

 ๓๗ นางสาวชลีวรรณ  กัจฉัปนันทน์ 

 ๓๘ นางสาวชัชชฎา  ประทุมทิพย์ 

 ๓๙ นางสาวฎาฎะณี  วุฒิภดาดร 

 ๔๐ นางดรุณี  ถาวร 

 ๔๑ นางนาฎสิริ  อิทธิพงษ์ 

 ๔๒ นางนาตญา  ณ  นคร 

 ๔๓ นางสาวปริชญา  สิทธิสาร 

 ๔๔ นางปัทมา  รัตนเมธานนท์ 

 ๔๕ นางสาวปารณีย์  บุญทรง 

 ๔๖ นางสาวพรศิริ  เหล่าพัชรกุล 

 ๔๗ นางเพ็ชรดา  นพวรรณ 

 ๔๘ นางสาวเพ็ญสุข  สังฆสุบรรณ์ 

 ๔๙ นางสาวภิญญู  ก าเนิดหล่ม 

 ๕๐ นางยุพา  พิณสุรงค์ 

 ๕๑ นางวันเพ็ญ  ไชยวรรณ์ 

 ๕๒ นางสาววิภาดา  ลับแสง 

 ๕๓ นางวิลาวรรณ  จิตรประทักษ์ 

 ๕๔ นางแววตา  สร้อยสุวรรณ 

 ๕๕ นางศรินทิพย์  รังษีวงศ์ 

 ๕๖ นางสาวศศกร  ปัทมวิภาต 

 ๕๗ นางศศิมา  บุณย์สวัสดิ์ 

 ๕๘ นางสาวศิริพร  เจนศิริสกุล 

 ๕๙ นางศุลีพร  รองเงิน 

 ๖๐ นางสมจิตร์  ฉันท์ทอง 

 ๖๑ นางสมพร  บุญมา 

 ๖๒ นางสาวสลักจิต  พงษ์ศิริจันทร์ 

 ๖๓ นางสาวสัจจาภรณ์  ขนิษฐบุตร 

 ๖๔ นางสาวสิมาลัย  สังข์นุช 

 ๖๕ นางสิริมา  สุดลาภา 

 ๖๖ นางสุดารัตน์  ชุมแสงศรี 

 ๖๗ ร้อยต ารวจตรีหญิง สุนันทา  ยอดระยับ 

 ๖๘ นางสาวสุปราณี  จันทรัตนวงศ์ 

 ๖๙ นางสุพัตรา  วัฒนศิริ 

 ๗๐ นางสุภาภรณ์  ช านาญช่าง 

 ๗๑ นางสาวสุภาวรรณ  สิทธิวรรณธนะ 

 ๗๒ นางสาวสุรีรัตน์  คนธ์รัตนะกุล 



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

 

 

 ๗๓ นางเสาวคนธ์  วัฒนะรัตน์ 

 ๗๔ นางหัสกาญจน์  ภิงคารวัฒน์ 

 ๗๕ นางสาวอภิญญา  จงวัฒนธรรม 

 ๗๖ นางสาวอาริษา  ใจผูกพันธ์ 

 ๗๗ นางอุบลรัตน์  วังสุวรรณ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกนก  ศิริวัฒนกุล 

 ๒ นายกมล  ค าตุ้ม 

 ๓ นายการันต์  วรเชฐวราวัตร์ 

 ๔ นายกิตติคุณ  เซ็นสาส์น 

 ๕ นายกิตติพล  สิงห์ทน 

 ๖ นายเกรียงศักดิ์  จุลานุพันธ์ 

 ๗ นายเกียรติศักดิ์  ว่องพานิช 

 ๘ นายขจร  ก่อเกียรติวนิช 

 ๙ นายคณภัทร  ธนนันทนสกุล 

 ๑๐ นายคมสัน  อวยพร 

 ๑๑ นายค านึงค์  สุขไชยะ 

 ๑๒ นายจักราวุธ  เพชร์แก้ว 

 ๑๓ นายจาตุรนต์  วัฒนะรัตน์ 

 ๑๔ นายจิตติศาสตร์  แสนแสง 

 ๑๕ นายจิระยุทธ  แย้มสกุล 

 ๑๖ นายฉัตรชัย  กุลส ุ

 ๑๗ นายฉัตรชัย  นาคศรีชุ่ม 

 ๑๘ นายชัชวาลย์  กมลรัตน์ 

 ๑๙ นายชัยรัตน์  โลหสมบูรณ์ 

 ๒๐ นายชาญ  อ่อนน้อม 

 ๒๑ นายชาณนรงค์  วัฒยากร 

 ๒๒ นายชาติชาย  เจริญศักดิ์ 

 ๒๓ นายชาติชาย  เชยสอาด 

 ๒๔ นายชินนิวัฒน์  มูลฐี 

 ๒๕ นายเชิดชาย  อยู่แพทย์ 

 ๒๖ นายณรงค์  แต้มแก้ว 

 ๒๗ นายณรงค์  อักษรนิตย์ 

 ๒๘ นายณัฐพล  สถิรเจริญกุล 

 ๒๙ นายณัฐวัฒน์  หงษ์กาญจนพงษ์ 

 ๓๐ นายดนันท์  เชาว์วิศิษฐ 

 ๓๑ นายดนัย  ไล้ทอง 

 ๓๒ นายไตร  รัตนเสถียร 

 ๓๓ นายทวิช  ศันสนะวาณี 

 ๓๔ นายทวีวัฒน์  กีรติวานิชย์ 

 ๓๕ นายทองดี  ส าราญทรัพย์สิน 

 ๓๖ นายทินน์  พรหมเอาะ 

 ๓๗ นายธงชัย  ยางงาม 

 ๓๘ นายธนบูรณ์  ใจตั้งมั่น 

 ๓๙ นายธนา  วาริยศ 

 ๔๐ นายธนาทร  ด ารงวารี 

 ๔๑ นายธเนศ  วรนุช 

 ๔๒ นายธีระเดช  บุญประภาศรี 



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

 

 

 ๔๓ นายนพคุณ  จ าเริญพานิช 

 ๔๔ นายนภาดล  พานประเสริฐ 

 ๔๕ นายนิพนธ์  ทองมีเพชร 

 ๔๖ นายนิมิตร  เปี่ยมลือ 

 ๔๗ นายนิรมิตร  รัตนอาภรณ์ 

 ๔๘ นายบรรหาร  ประยงค์ระวิกูล 

 ๔๙ นายบุญเที่ยง  มาตชัยเคน 

 ๕๐ นายบุญฤทธิ์  วงษ์ศิริ 

 ๕๑ นายบุญเลิศ  วงษ์ญาติ 

 ๕๒ นายบุญเลิศ  อดิศัยเผ่าพันธุ์ 

 ๕๓ นายบุรินทร์  ประภาพรสุข 

 ๕๔ นายปคุณ  ตันมณีวัฒนา 

 ๕๕ นายประยูร  เนียมขาว 

 ๕๖ นายประสิทธิ์  สมบัติพิบูลย์ 

 ๕๗ นายปัญญา  จันทร์โพธิ์ 

 ๕๘ นายพลวัต  บัวแก้ว 

 ๕๙ นายพลากร  เกื้อก่อบุญ 

 ๖๐ นายพสิษฐ์  พัชราธีรสิทธิ์ 

 ๖๑ นายพิชัย  อูสูงเนิน 

 ๖๒ นายพีรวัส  มิตราเวคิน 

 ๖๓ นายไพฑูรย์  วงษ์สงฆ์ 

 ๖๔ จ่าสิบเอก ไพรัตน์  ศรีศักดา 

 ๖๕ นายไพศาล  หิรัญวัฒน์วนิช 

 ๖๖ นายภยันต์  บรรเทาทุกข์ 

 ๖๗ นายมนตรี  ชลสาคร 

 ๖๘ นายมานพ  มณีจันทร์ 

 ๖๙ นายมานะ  มณีงาม 

 ๗๐ นายมานิตย์  พิริยะสุรวงศ์ 

 ๗๑ นายยุทธศักดิ์  นูมหันต์ 

 ๗๒ นายวรชาต  เรืองรุจิระ 

 ๗๓ นายวาสิฏฐ  อินทรีย์ 

 ๗๔ นายวิทยา  รัตนอาภรณ์ 

 ๗๕ นายวิทยา  สุวรรณวิไล 

 ๗๖ นายวิทูร  คุณชัยมัง 

 ๗๗ นายวิทูร  จริตงาม 

 ๗๘ นายวินิจ  วิเศษสุวรรณภูมิ 

 ๗๙ นายวีระ  ภักดีนฤพัทธ์ 

 ๘๐ นายศรีณรงค์  แกล้วทะนงค์ 

 ๘๑ นายศักดิ์ชัย  กีรติกรพิสุทธิ์ 

 ๘๒ นายศิวะ  ศิวะศาสนพงศ์ 

 ๘๓ นายศุภโชค  ยิ้มประเสริฐ 

 ๘๔ นายศุภรพิทย์  ปิ่นแก้ว 

 ๘๕ นายสถาพร  คงชุ่ม 

 ๘๖ นายสถิตพงษ์  จันทรพลพันธ์ 

 ๘๗ นายสมควร  ทองเกษร 

 ๘๘ นายสมควร  วงศ์สวัสดิ์ 

 ๘๙ นายสมคิด  อั้นเต้ง 

 ๙๐ นายสมจินต์  นิเทศพัตรพงศ์ 

 ๙๑ นายสมเจตน์  ด าศรี 

 ๙๒ นายสมชาย  ธนวรารักษ์ 



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

 

 

 ๙๓ นายสมชาย  วรพฤกษ์จารุ 

 ๙๔ นายสมภพ  บัวสกุล 

 ๙๕ นายสมศักดิ์  ทองค า 

 ๙๖ นายสรรภพ  เดชกุล 

 ๙๗ นายสัญญา  ตลึงจิตร 

 ๙๘ นายสาธิต  ลันสุชีพ 

 ๙๙ นายสิทธิพงศ์  อติวรมันต์ 

 ๑๐๐ นายสุขสันติ์  เหลืองวันทา 

 ๑๐๑ นายสุชัย  ซึมโรจน์ประเสริฐ 

 ๑๐๒ นายสุชิต  พุทธมอญ 

 ๑๐๓ นายสุพัฒน์  ศิริอักษรสาสน์ 

 ๑๐๔ นายสุภัศร์  ลาพินี 

 ๑๐๕ นายสุเมธ  สุนทรพรศิลป์ 

 ๑๐๖ นายสุรยุทธ  กอบกิจพานิชผล 

 ๑๐๗ นายสุรศักดิ์  อิทธิพรนุสนธิ์ 

 ๑๐๘ นายสุรัฐ  เกียรตินิรชา 

 ๑๐๙ จ่าสิบเอก อนนต์  วงศ์สกุลสุขดี 

 ๑๑๐ นายอนันต์  ปุเต๊ะ 

 ๑๑๑ นายอนุวัตร  แสนกล้า 

 ๑๑๒ นายอภิชาติ  ภูวารค า 

 ๑๑๓ นายอภินันทน์  เพ็ชร์ดวงจันทร์ 

 ๑๑๔ นายอรรถพล  ปัจจัย 

 ๑๑๕ นายอรรถพล  อมรมานัส 

 ๑๑๖ นายอวยพร  ฐิตวิริยะ 

 ๑๑๗ นายโอภาส  ฟองสมุทร 

 ๑๑๘ นางสาวกชนิภา  เฮงสุวรรณ 

 ๑๑๙ นางสาวกนกทอง  รั่วรู้ 

 ๑๒๐ นางสาวกนกพร  ฉันทศิริวรรณ 

 ๑๒๑ นางกรองแก้ว  หนองน้อย 

 ๑๒๒ นางสาวกลอยจิตต์  พงศ์ธนสาร 

 ๑๒๓ นางสาวกวินทิพย์  บุญสร้าง 

 ๑๒๔ นางกัญญา  สิริพรรุ่งโรจน์ 

 ๑๒๕ นางสาวกาญจนา  ธนิกกุล 

 ๑๒๖ นางสาวกาญจนาภา  อดุลยพิทยศักดิ์ 

 ๑๒๗ นางกิตติพร  เหล่าวิทวัส 

 ๑๒๘ นางสาวเกษกาญจน์  หิรัญอร 

 ๑๒๙ นางเกษร  ยอดทองเลิศ 

 ๑๓๐ นางขนิษฐา  ไพโรจน์พัฒนกุล 

 ๑๓๑ นางขนิษฐา  ศิวะพรชัย 

 ๑๓๒ นางสาวขวัญรัก  สุวรรณรัมภา 

 ๑๓๓ นางสาวงามจิตต์  โรจน์ศิริกุลกิตติ 

 ๑๓๔ นางสาวงามศิลป์  รองขุน 

 ๑๓๕ นางสาวจงใจ  ทุ่งหว้า 

 ๑๓๖ นางจริยา  เพชรกาฬ 

 ๑๓๗ นางสาวจวน  กิติศรีวรพันธุ์ 

 ๑๓๘ นางจันทร์เจริญ  เทพสุธา 

 ๑๓๙ นางจารึก  คงวัฒน์ 

 ๑๔๐ นางสาวจ ารัส  ช้อยจินดา 

 ๑๔๑ นางสาวจ าหลี  แซ่ล้อ 

 ๑๔๒ นางสาวจิตรา  ณีศะนันท์ 



 หน้า   ๑๔๗ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๔๓ นางสาวจิตรา  พงษ์พานิช 

 ๑๔๔ นางสาวจินดา  ปัญญาจิรานุวัฒน์ 

 ๑๔๕ นางจินตนา  ประสาทเวช 

 ๑๔๖ นางสาวจินตนา  สุรชีวพล 

 ๑๔๗ นางจิราพร  เรืองหน่าย 

 ๑๔๘ นางสาวจีระพร  ตริสัตยาธิษฐาน 

 ๑๔๙ นางสาวจุฑาภรณ์  ปันต๊ะถา 

 ๑๕๐ นางสาวจุฑามาศ  ดั่งหั่นซิ้น 

 ๑๕๑ นางจุรีย์รัตน์  จันทร์หอม 

 ๑๕๒ นางสาวจุฬาภรณ์  ค าสีลา 

 ๑๕๓ นางเจะนอฮาซีม๊ะ  มะกาเจ 

 ๑๕๔ นางสาวเจิดจรรย์  บุญเจริญ 

 ๑๕๕ นางเจียระพรรณ์  จิตธัญญา 

 ๑๕๖ นางชญษร  อรุณรุมแสง 

 ๑๕๗ นางสาวชนาพร  วงษ์พรหม 

 ๑๕๘ นางสาวชเนตรตรี  แก้วจรูญ 

 ๑๕๙ นางสาวชมนาด  แก้วนิมิตร 

 ๑๖๐ นางสาวชมลักษณ์  ไชยฮั่ง 

 ๑๖๑ นางชรินทร์ภัสร์  กลั่นวารินทร์ 

 ๑๖๒ นางสาวชีวรัตน์  พงษ์พุทธรักษ์ 

 ๑๖๓ นางสาวชุลีวรรณ  แสวงสุข 

 ๑๖๔ นางสาวซารีนา  เจ๊ะซู 

 ๑๖๕ นางฐณิชชา  อุไรรักษ์ 

 ๑๖๖ นางสาวฐิติวัลย์  คงพร้อม 

 ๑๖๗ นางสาวณงลักษณ์  แรกสูงเนิน 

 ๑๖๘ นางสาวณหทัย  ปัตทวีคงคา 

 ๑๖๙ นางสาวณัฏฐิรา  แท่นวิทยานนท์ 

 ๑๗๐ นางสาวณิชาภา  วงศ์กีรติกุล 

 ๑๗๑ นางณิติมา  หวันประวัติ 

 ๑๗๒ นางสาวดรุณี  จิระประพจน์ 

 ๑๗๓ นางดรุณี  มุ่งเจริญ 

 ๑๗๔ นางสาวดวงจันทร์  ปิยะตานนท์ 

 ๑๗๕ นางสาวดารณี  กฤษณจันทร์ 

 ๑๗๖ นางดารนี  พรรณสมัย 

 ๑๗๗ นางสาวด ารงศรี  ศรีส าราญรุ่งเรือง 

 ๑๗๘ นางสาวเดือนเพ็ญ  ถาวรเจริญทรัพย์ 

 ๑๗๙ นางถาวรีย์  เจริญตา 

 ๑๘๐ นางทรงสมร  นิ่มทองค า 

 ๑๘๑ นางทรรศนีย์วรรณ  วิชัยวัฒนา 

 ๑๘๒ นางสาวทวีวัฒนา  มณีโชติ 

 ๑๘๓ นางสาวทัศนีย์  สิงหนาท 

 ๑๘๔ นางทัศสุขนีย์  เต่ารั้ง 

 ๑๘๕ นางทิวารัตน์  เนียมขาว 

 ๑๘๖ นางเทวี  สิงห์พรมมา 

 ๑๘๗ นางธญาณ์  สุขพานิช 

 ๑๘๘ นางธมนพัชร์  ดั่นคุ้ม 

 ๑๘๙ นางสาวธรรมิตาว์  ฐานพูนทรัพย์ 

 ๑๙๐ นางธัชกร  ตั้งมั่น 

 ๑๙๑ นางสาวธัญชนก  แซกรัมย์ 

 ๑๙๒ นางธัญญา  ภู่สว่าง 



 หน้า   ๑๔๘ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๙๓ นางธัญญาภรณ์  ศรีสุข 

 ๑๙๔ นางธัญพร  ตันติยวรงค์ 

 ๑๙๕ นางธันยพร  บุญนันทน์ 

 ๑๙๖ นางสาวธาริณี  วงศ์แสงเทียน 

 ๑๙๗ นางนงลภัสส์  เฮงวัฒนะบริบูรณ์ 

 ๑๙๘ นางสาวนงลักขณา  ขวัญสุวรรณ 

 ๑๙๙ นางสาวนงลักษณ์  สมบูรณ์ด ารงกุล 

 ๒๐๐ นางสาวนพมล  พัวพงษ์ประพันธ์ 

 ๒๐๑ นางสาวนภัสวรรณ  จิตร์พรหม 

 ๒๐๒ นางสาวนฤมล  นุชนารถ 

 ๒๐๓ นางสาวนลพรรณ  ธงมรกต 

 ๒๐๔ นางนลิน  เผ่าเจริญ 

 ๒๐๕ นางสาวน้อมจิตร  เนื่องจ านงค์ 

 ๒๐๖ นางนันทพร  พงศ์พณิช 

 ๒๐๗ นางสาวนันทวัน  แสงวิวัฒน์เจริญ 

 ๒๐๘ นางนิจยา  โสธรธนโชติ 

 ๒๐๙ นางนิตยา  มูสิกะเจริญ 

 ๒๑๐ นางนิมมาวดี  จีนเวชศาสตร์ 

 ๒๑๑ นางนิยม  อุปถัมภ์ 

 ๒๑๒ นางสาวนิรมล  ถาวรสุภเจริญ 

 ๒๑๓ นางนุชนันท์  เกตุแก้ว 

 ๒๑๔ นางนุชรัตน์  ศิริทรัพยากร 

 ๒๑๕ นางเนื้อทิพย์  แก้วกรม 

 ๒๑๖ นางสาวบงกช  วงศ์บุญฟู 

 ๒๑๗ นางสาวบุษบา  ภักดีธรางกูร 

 ๒๑๘ นางสาวบุษมาลี  ยิ่งยง 

 ๒๑๙ นางสาวบุษยา  เอกอัจฉริยา 

 ๒๒๐ นางสาวประกายมาศ  บุญกัลยา 

 ๒๒๑ นางสาวประภัทรา  ถินประวัติ 

 ๒๒๒ นางสาวประมวลศรี  ลาลาภ 

 ๒๒๓ นางสาวปรางทิพย์  ศิริอมตวัฒน์ 

 ๒๒๔ นางปราณี  โกศลานันท์ 

 ๒๒๕ นางสาวปราณี  ขจรกาญจนรักษ์ 

 ๒๒๖ นางสาวปราณี  เยาวรัตน์ 

 ๒๒๗ นางสาวปรีดา  เข็มเพ็ชร 

 ๒๒๘ นางสาวปรียานุช  พรเจริญ 

 ๒๒๙ นางสาวปรุงจิตร  ฤกษ์บุญศรี 

 ๒๓๐ นางสาวปัทมา  ประกอบไวทยกิจ 

 ๒๓๑ นางสาวปัทมา  วงศ์วัชรัตน์ 

 ๒๓๒ นางสาวปัทมากร  โอสถ 

 ๒๓๓ นางสาวปาณิศา  กิตติสารพงษ์ 

 ๒๓๔ นางปุณณดา  แป้นนาบอน 

 ๒๓๕ นางสาวเปรมจิต  สุภิรัตน์ 

 ๒๓๖ นางเปรมวดี  อารีย์ 

 ๒๓๗ นางสาวผ่องผิว  จันทร์ตาฝั้น 

 ๒๓๘ นางผัลย์ศุกา  เหลียวตระกูล 

 ๒๓๙ นางสาวผุสดี  สุตะวิริยะวัฒน์ 

 ๒๔๐ นางพจนา  มหาขันตรี 

 ๒๔๑ นางพนม  ศรีคุณ 

 ๒๔๒ นางสาวพนัส  ภมรพล 



 หน้า   ๑๔๙ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๔๓ นางพนิตตา  วันสม 

 ๒๔๔ นางพยอม  ทัศนสัมฤทธิ์ 

 ๒๔๕ นางสาวพเยาว์  สุนทรภักดี 

 ๒๔๖ นางสาวพรทิพย์  เสนะโห 

 ๒๔๗ นางสาวพรทิพา  รุ่งโรจน์ชัยพร 

 ๒๔๘ นางสาวพรพิไล  วนิชปทุมรัตนา 

 ๒๔๙ นางสาวพรศิริ  ศิรินุพงศ์ 

 ๒๕๐ นางพวงเพ็ชร  ศรีธเนศชัย 

 ๒๕๑ นางพัชรา  วงศ์กรเชาวลิต 

 ๒๕๒ นางพัชรินทร์  รัตนผ่องใส 

 ๒๕๓ นางสาวพัทยา  ประเสริฐสุขสกุล 

 ๒๕๔ นางสาวพิชญ์จิรา  จาระจิตราศักดิ์ 

 ๒๕๕ นางสาวพูลศิริ  นาคสอิ้งศาสน์ 

 ๒๕๖ นางสาวเพชรรวย  เลียงจินดาถาวร 

 ๒๕๗ นางเพชรา  ไตรรัตน์ 

 ๒๕๘ นางเพ็ญ  จ่าทอง 

 ๒๕๙ นางเพ็ญพิมพ์  โมรานนท์ 

 ๒๖๐ นางไพจิตร  เวโรจน์ 

 ๒๖๑ นางสาวภรณี  สุขุมินท 

 ๒๖๒ นางภาวนา  สกุลคู 

 ๒๖๓ นางมณฑิยา  เลิศสหพันธ์ 

 ๒๖๔ นางสาวมณีรัตน์  ตันติชินานนท์ 

 ๒๖๕ นางมนทิรา  ชูไธสง 

 ๒๖๖ นางสาวมยุรี  ภัทรไพบูลย์ชัย 

 ๒๖๗ นางสาวมยุรี  สุรินทร์ 

 ๒๖๘ นางสาวมะลิวัลย์  ชูช่วย 

 ๒๖๙ นางสาวมาลี  องค์รัตนประทาน 

 ๒๗๐ นางเมตตา  ด าแสงสวัสดิ์ 

 ๒๗๑ นางสาวยาริกา  เรืองศิริ 

 ๒๗๒ นางสาวยินดี  คงเกลี้ยง 

 ๒๗๓ นางสาวยุพา  จันทร์กุศล 

 ๒๗๔ นางสาวยุพิน  อรรคทิมากูล 

 ๒๗๕ นางเยาวณิดา  หาญณรงค์ 

 ๒๗๖ นางเยาวรัตน์  ณ  พัทลุง 

 ๒๗๗ นางเยาวรัตน์  พวงศรี 

 ๒๗๘ นางรวงอรุณ  ศรีทนนท์ 

 ๒๗๙ นางระเบียบ  อุไรวงศ์ 

 ๒๘๐ นางสาวรัตติยา  อธิวาจา 

 ๒๘๑ นางรัตนา  ลิ่มกุลพงษ์ 

 ๒๘๒ นางรุ่งนภา  คงฐิติวุฒิ 

 ๒๘๓ นางสาวรุ่งเพ็ชร  แก้วกิติโรจน์ 

 ๒๘๔ นางสาวเรณู  ผลประเสริฐ 

 ๒๘๕ นางสาวลักขณา  บุญช่วย 

 ๒๘๖ นางสาวลัดดารัตน์  สูติวราพันธ์ 

 ๒๘๗ นางสาวลัดดาวัลย์  รักไทยแสนทวี 

 ๒๘๘ นางสาวลัดดาวัลย์  สุวรรณฉวี 

 ๒๘๙ นางวนิดา  อินทสุวรรณ์ 

 ๒๙๐ นางสาววรรณา  อุดมรัตนานนท์ 

 ๒๙๑ นางสาววรางคณา  ไชยรัตน์ 

 ๒๙๒ นางวราพร  ทรัพย์เกิด 

 ๒๙๓ นางวราภรณ์  ปัสสา 

 ๒๙๔ นางสาววราวรรณ  กิจวิชา 



 หน้า   ๑๕๐ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๙๕ นางวัชรพร  รัตนวารีกุล 

 ๒๙๖ นางวัชรา  ขวัญเมือง 

 ๒๙๗ นางวัชราภรณ์  ตรีมิ่งมิตร 

 ๒๙๘ นางวันเพ็ญ  มณีจันทร์ 

 ๒๙๙ นางวันเพ็ญ  ล าเจียกเทศ 

 ๓๐๐ นางวันสิริ  ฮี้เกษม 

 ๓๐๑ นางสาววารี  เชาวน์คุณากร 

 ๓๐๒ นางวารุณี  แก้วผดุงรัตน์ 

 ๓๐๓ นางวาสนา  วิธานกรกุล 

 ๓๐๔ นางสาววิภานิต  เปศรี สุวรรณพรหม 

 ๓๐๕ นางสาววิภาวี  ค ามา 

 ๓๐๖ นางสาววิภาสินี  เรืองเดช 

 ๓๐๗ นางสาววิไลภรณ์  ชัยศรีเจริญพงศ์ 

 ๓๐๘ นางวิไลลักษณ์  อมตเวทย์ 

 ๓๐๙ นางศรัลยา  เอี่ยมชนะ 

 ๓๑๐ นางสาวศศิธร  เจียรนัยธนะกิจ 

 ๓๑๑ นางสาวศศิธร  โชติพินทุ 

 ๓๑๒ นางสาวศศิธร  ตรีตราพันธ์ 

 ๓๑๓ นางสาวศศิธร  ศรีทรงผล 

 ๓๑๔ นางศิราณี  ลิมปอารยะกุล 

 ๓๑๕ นางสาวศิริรัตน์  นิธิภัทรารัตน์ 

 ๓๑๖ นางสาวศิริลักษณ์  ศรีฟ้า 

 ๓๑๗ นางสาวศิริวรรณ  พนาถิรกุล 

 ๓๑๘ นางสาวศิริวรรณ  ภิญโญภานุวัฒน์ 

 ๓๑๙ นางสาวศิริวรรณ  เลาหพิบูลรัตนา 

 ๓๒๐ นางสาวศุภดี  ถนอมศักดิ์กุล 

 ๓๒๑ นางสาวศุมณกาญจน์  ผันนภานุกุล 

 ๓๒๒ นางสาวสนธยา  สุวรรณมาก 

 ๓๒๓ นางสมจิตต์  สุขเจริญ 

 ๓๒๔ นางสาวสมจิตร  ดรุณศิริโยธิน 

 ๓๒๕ นางสาวสมฤทัย  มาลัยพงษ์ 

 ๓๒๖ นางสมลักษณ์  รังสรรค์ปัญญา 

 ๓๒๗ นางสาวสายฝน  แซมเพชร 

 ๓๒๘ นางสาวสายสมร  สาวิตรตระกูล 

 ๓๒๙ นางสารภี  เทพสุวรรณ 

 ๓๓๐ นางสินีนาถ  สุทธิศักดิ์โสภากุล 

 ๓๓๑ นางสิริพร  วงศ์สุริยา 

 ๓๓๒ นางสุกฤตา  กระต่ายจันทร์ 

 ๓๓๓ นางสาวสุกัญญา  เพชรสง 

 ๓๓๔ นางสาวสุกัญญา  วงศ์ปิยชน 

 ๓๓๕ นางสาวสุกาญดา  โกสีย์ไกรนิรมล 

 ๓๓๖ นางสาวสุขุมา  อักษรทอง 

 ๓๓๗ นางสาวสุจิรา  สรจิตต์ประเสริฐ 

 ๓๓๘ นางสาวสุชาดา  สังข์เจริญ 

 ๓๓๙ นางสาวสุดาพร  ประทีปดลปรีชา 

 ๓๔๐ นางสุนันทา  เมธาพิพัฒน์ 

 ๓๔๑ นางสาวสุนันทา  อภิสิทธิ์สันติกุล 

 ๓๔๒ นางสาวสุนีย์  สิริกาญจนากุล 

 ๓๔๓ นางสาวสุพัตรา  คล้ายทับทิม 

 ๓๔๔ นางสาวสุพัตรา  องค์จินดาวณิช 

 ๓๔๕ นางสาวสุภา  แก้วกลม 

 ๓๔๖ นางสาวสุภาณี  เดชทองจันทร์ 



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

 

 

 ๓๔๗ นางสุภาพร  พิชัยยา 

 ๓๔๘ นางสุภาภรณ์  จตุรลาวัลย์ 

 ๓๔๙ นางสุภาภรณ์  อุประชัย 

 ๓๕๐ นางสุภิดา  บรรเทาทุกข์ 

 ๓๕๑ นางสาวสุรียพรรณ  นามพิกุล 

 ๓๕๒ นางสาวสุวดี  จิตนราพงศ์ 

 ๓๕๓ นางสุวพร  จูงศิริวัฒน์ 

 ๓๕๔ นางสาวสุวภรณ์  อัศวอิ่มสุวรรณ์ 

 ๓๕๕ นางสาวสุวรรณี  สุนทรารัตน์พงษ์ 

 ๓๕๖ นางสาวสุวิมล  เจตสารัตน์ 

 ๓๕๗ นางสาวสุวิมล  ประมวลศักดิกุล 

 ๓๕๘ นางสาวเสาวคนธ์  มีแสง 

 ๓๕๙ นางสาวเสาวลักษณ์  เพ็ชรคล้าย 

 ๓๖๐ นางเสาวลักษณ์  สวัสดิ์บุรี 

 ๓๖๑ นางเสาวลักษม์  มนตรีนิยมกาล 

 ๓๖๒ นางแสงนภา  รักรุ่งเรือง 

 ๓๖๓ นางแสงเพ็ชร  เจริญพานิช 

 ๓๖๔ นางสาวโสภา  รุ่งสุริยะศิลป์ 

 ๓๖๕ นางสาวโสภิดา  กลายเพท 

 ๓๖๖ นางหยาดฝน  ศฤงคาร 

 ๓๖๗ นางหอมจันทร์  สุกปลั่ง 

 ๓๖๘ นางสาวอติยา  สถิตพงศ์ไพบูลย์ 

 ๓๖๙ นางอนุช  ภุมมะภูติ 

 ๓๗๐ นางสาวอภิรดี  บุญยัง 

 ๓๗๑ นางสาวอมรรัตน์  รุ่งเรือง 

 ๓๗๒ นางสาวอมรรัตน์  เหมะธุลินทร์ 

 ๓๗๓ นางสาวอรนัฏ  ยรรยงเมธ 

 ๓๗๔ นางสาวอรุณี  สุขวัฒนานนท์ 

 ๓๗๕ นางสาวอรุณีย์  วิศิษฎ์ชัยนนท์ 

 ๓๗๖ นางสาวอลิสา  จรัสโยธินนุวัฒน์ 

 ๓๗๗ นางออมจิต  พันธุรักษ์ 

 ๓๗๘ นางอัจฉรา  บรรจง 

 ๓๗๙ นางสาวอัจฉรา  ปาลวัฒน์ 

 ๓๘๐ นางอัจฉรา  สุทธิสุนทรินทร์ 

 ๓๘๑ นางอัจฉราภรณ์  ธนวรศาสตร์ 

 ๓๘๒ นางอัญชลีพร  ทองแย้ม 

 ๓๘๓ นางสาวอัมพร  บุญเวิน 

 ๓๘๔ นางสาวอัมพรพรรณ  หินสาสนกุล 

 ๓๘๕ นางสาวอาภรณ์  บวรเกรียงไกร 

 ๓๘๖ นางอาภรณ์  รองรัตน์ 

 ๓๘๗ นางอาภารัศมี  ทรัพย์ยิ่ง 

 ๓๘๘ นางอารยา  ไกรเสม 

 ๓๘๙ นางสาวอารยา  ธรรมโกสิทธิ์ 

 ๓๙๐ นางสาวอ าภา  วนเศรษฐ 

 ๓๙๑ นางอินทิรา  จริงจิตร 

 ๓๙๒ นางอิสริญาพร  วงศ์วัชรากรนิธิ 

 ๓๙๓ นางสาวอุทิศ  ศรีทอง 

 ๓๙๔ นางสาวอุษา  จูภัทรธนากุล 

 ๓๙๕ นางอุสุมา  จึงสว่าง 

 ๓๙๖ นางสาวเอิบลาภ  สายสวัสดิ์ 



 หน้า   ๑๕๒ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายประภาศ  คงเอียด 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายชาญวิทย ์ นาคบรุี 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายจีรวัฒน์  หงสกุล 

 ๒ นายพลจักร  นิ่มวัฒนา 

 ๓ นายพิทย  อุทัยสาง 

 ๔ นายสุธารักษ์  ธีร์จันทึก 

 ๕ นางภูริวรรณ  ทวีสิทธิ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายณัฐวุฒ  ไพศาลวัฒนา 

 ๒ นางสาวภัทรา  นิยะถิรกุล 

 ๓ นางสุกัญญา  ปาลิวนิช 

 ๔ นางสาวอุษณีย์  มหากิจศิริ 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายเอด  วิบลูย์เจริญ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายณรงค์  แก้วเศวตพันธุ์ 

 ๒ นางจินดารัตน์  วิริยะทวีกุล 

 ๓ นางแพตริเซีย  มงคลวนิช 

 ๔ นางสาวศิรสา  กันต์พิทยา 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายถาวร  เสรีประยูร 

 ๒ นางฉัตรมณี  สินสิริ 

 ๓ นางชนันภรณ์  พิศิษฐวานิช 

 ๔ นางสาวพรทิพย์  พันเลิศยอดยิ่ง 

 ๕ นางสาวยอดเยาวมาลย์  สุคนธพันธุ์ 

 ๖ นางสาววราภรณ์  ปัญญศิริ 

 ๗ นางสาวสิริภา  สัตยานนท์ 

 ๘ นางสาวอุปมา  ใจหงษ์ 



 หน้า   ๑๕๓ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 
 ๑ นายพลช  หุตะเจริญ  ๒ นางสาวจันทิรา  ตรงรัศมีทอง 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายฤทธิ์  ศยามานนท์ 
 ๒ นางสาวเกตสุดา  สุประดิษฐ์ 

 ๓ นางสาววิมล  ชาตะมีนา 
 ๔ นางศศิพันธุ์  พรรณรายน์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 
 ๑ นายกัมพล  ฉายสุวรรณ 
 ๒ นายกิตติพงศ์  อภิบาลศรี 
 ๓ นายชุมพล  สุวรรณกิจบริหาร 
 ๔ นายณัฏฐวุฒิ  ธรรมศิริ 
 ๕ ร้อยโท บรรพชัย  พุฑฒิบัณฑิต 
 ๖ นายพิสิทธิ์  พัวพันธ์ 
 ๗ นางเกตุวรี  เลี้ยงมั่น 

 ๘ นางสาวจิน  หิรัญลักขณา 
 ๙ นางสาวสภัทร์พร  ธรรมาภรณ์พิลาศ 
 ๑๐ นางสาวสุขุมาลย์  ลัดพลี 
 ๑๑ นางสุทธาสินี  อาภากร ณ อยุธยา 
 ๑๒ นางสาวสุปาณี  จันทรมาศ 
 ๑๓ นางสาวอมรรัตน์  จารุรัตน์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 
 ๑ นายนรพรรษ  เพ็ชรตระกูล 
 ๒ นายพหล  เก้าเอี้ยน 
 ๓ นางสาวกาญจนา  ตั้งปกรณ์ 
 ๔ นางเขมฤทัย  สุมาวงศ์ 
 ๕ นางสาวนลินทิพย์  วณิชศรี 
 ๖ นางนวพร  วิริยานุพงศ์ 

 ๗ นางสาวรานี  อภิญญาวัตร 
 ๘ นางวรรณา  แพรศรี 
 ๙ นางวิภารัตน์  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 
 ๑๐ นางสาวสรินนา  ธีรกุลพจนีย ์
 ๑๑ นางสุขมีนา  ภาสะวณิช 
 ๑๒ นางสาวเอม  เจริญทองตระกูล 

กระทรวงการต่างประเทศ 
ส านักงานรัฐมนตร ี

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 
 ๑ นางสาวประเพ็ญพิมพ์  ประจนปัจจนึก  ๒ นางอุรษา  มงคลนาวิน 



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

 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายชัยเลิศ  หลิมสมบูรณ์ 

 ๒ นายชุตินทร  คงศักดิ์ 

 ๓ นายณรงค์  ศศิธร 

 ๔ นายธานี  ทองภักดี 

 ๕ นายนพพร  อัจฉริยวนิช 

 ๖ นายพิริยะ  เข็มพล 

 ๗ นายพิษณุ  สุวรรณะชฎ 

 ๘ นายภาสกร  ศิริยะพันธุ์ 

 ๙ นายศุภร  พลมณี 

 ๑๐ เรืออากาศโท อรรถยุทธ์  ศรีสมุทร 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกัลยาณะ  วิภัติภูมิประเทศ 

 ๒ นายจักรกฤษณ์  ศรีวลี 

 ๓ นายชัยณรงค์  กีรติยุตวงศ์ 

 ๔ นายฐานิศร์  ณ สงขลา 

 ๕ นายดนัย  การพจน์ 

 ๖ นายดุสิต  เมนะพันธุ์ 

 ๗ นายธีรวัฒน์  ภูมิจิตร 

 ๘ นายนริศโรจน์  เฟ่ืองระบิล 

 ๙ นายประสิทธิพร  เวทย์ประสิทธิ์ 

 ๑๐ นายพรพงศ์  กนิษฐานนท์ 

 ๑๑ นายภควัต  ตันสกุล 

 ๑๒ นายวศิน  เรืองประทีปแสง 

 ๑๓ นายสุนทร  ชัยยินดีภูมิ 

 ๑๔ นายสุรศักดิ์  สุภารัตน์ 

 ๑๕ นายอรุณ  จิวาศักดิ์อภิมาศ 

 ๑๖ นางเกศณีย์  ผลานุวงษ์ 

 ๑๗ นางจุฬามณี  ชาติสุวรรณ 

 ๑๘ นางสาวพรพรรณ  บัวเกิด 

 ๑๙ นางสาวพรรณพิมล  สุวรรณพงศ์ 

 ๒๐ นางสาวเพ็ญประภา  วงษ์โกวิท 

 ๒๑ นางภัทราวรรณ  เวชชศาสตร์ 

 ๒๒ นางสาวภาสพร  สังฆสุบรรณ์ 

 ๒๓ นางสาวรมณี  คณานุรักษ์ 

 ๒๔ นางรัตติกุล  จันทร์สุริยา 

 ๒๕ นางลินนา  ตังธสิริ 

 ๒๖ นางศันสนีย  สหัสสะรังษี 

 ๒๗ นางอุรีรัชต์  เจริญโต 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกิตติศักดิ์  กล่อมจิตต์ 

 ๒ นายจักรกฤดิ  กระจายวงศ์ 

 ๓ นายจิตติพัฒน์  ทองประเสริฐ 

 ๔ นายชัยรัตน์  พรทิพย์วรเวทย์ 



 หน้า   ๑๕๕ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕ นายชัยรัตน์  ศิริวัฒน์ 

 ๖ นายเชษฐพันธ์  มากสัมพันธ์ 

 ๗ นายณัฐพล  ขันธหิรัญ 

 ๘ นายดนัย  เมนะโพธิ 

 ๙ นายดามพ์  บุญธรรม 

 ๑๐ นายธานี  แสงรัตน์ 

 ๑๑ นายนิพนธ์  เพ็ชรพรประภาส 

 ๑๒ นายพจน์  หาญพล 

 ๑๓ นายพรภพ  อ่วมพิทยา 

 ๑๔ นายพินเทพ  เทวกุล ณ อยุธยา 

 ๑๕ นายมังกร  ประทุมแก้ว 

 ๑๖ นายรุจ  ธรรมมงคล 

 ๑๗ นายวรวุฒิ  พงษ์ประภาพันธ์ 

 ๑๘ นายวราวุธ  ภู่อภิญญา 

 ๑๙ นายวัฒนะ  คุ้นวงศ์ 

 ๒๐ นายศรายุธ  กัลยาณมิตร 

 ๒๑ นายศศิวัฒน์  ว่องสินสวัสดิ์ 

 ๒๒ นายศักดิ์สีห์  พรหมโยธี 

 ๒๓ นายสรยุทธ  ชาสมบัติ 

 ๒๔ ร้อยโท สรวุฒิ  ปรีดีดิลก 

 ๒๕ นายสุวัฒน์  แก้วสุข 

 ๒๖ นายอภิรัตน์  สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 

 ๒๗ นายอรรณพ  บุราณเศรษฐ 

 ๒๘ นายอัคร์วุฒิ  จิตรปฏิมา 

 ๒๙ นายเอกพล  พูลพิพัฒน์ 

 ๓๐ นางกษมา  แฉ่ฉาย 

 ๓๑ นางสาวกานติมน  รักษาเกียรติ 

 ๓๒ นางครองขนิษฐ  รักษ์เจริญ 

 ๓๓ นางทิพย์วรรณ  ศุภมิตรกิจจา 

 ๓๔ นางสาวนิธิวดี  มานิตกุล 

 ๓๕ นางสาวเนตรชนก  เกษโรจน์ 

 ๓๖ นางสาวเนตรนภา  คงศรี 

 ๓๗ นางสาวบุศรา  กาญจนาลัย 

 ๓๘ นางสาวพรรณนภา  จันทรารมย์ 

 ๓๙ นางสาวพัชรี  พุ่มพชาติ 

 ๔๐ นางพันทิพา  เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต 

 ๔๑ นางสาวมรกต  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๒ นางมาฆวดี  สุมิตรเหมาะ 

 ๔๓ นางสาววันทนีย์  วิพุธวงศ์สกุล 

 ๔๔ นางศริกานต์  พลมณี 

 ๔๕ นางสาวศศิริทธิ์  ตันกุลรัตน์ 

 ๔๖ นางสาวอรชา  ธนากร 

 ๔๗ นางอรุณรุ่ง  โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส 

 ๔๘ นางสาวอาจารี  ศรีรัตนบัลล์ 

 ๔๙ นางเอกสิริ  ปิณฑะรุจิ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษณ์  ตันคณารัตน์ 

 ๒ นายไกร  มหาสันทนะ 

 ๓ นายฉัตรชัย  วิริยเวชกุล 

 ๔ เรือเอก ชัชวรรณ  สาครสินธุ์ 



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

 

 

 ๕ นายตุลย์  ไตรโสรัส 

 ๖ นายทวีเกียรติ  เจนประจักษ์ 

 ๗ นายธนพล  หวังอ้อมกลาง 

 ๘ นายธนวัต  ศิริกุล 

 ๙ นายธาตรี  เชาวชตา 

 ๑๐ นายธีรภัทร  มงคลนาวิน 

 ๑๑ นายนนทวัฒน์  จันทร์ตรี 

 ๑๒ นายนิธิรุจน์  โผนประเสริฐ 

 ๑๓ นายประทักษ์  สิกขะมณฑล 

 ๑๔ นายผ่านพบ  ปลั่งประยูร 

 ๑๕ ร้อยโท พรหเมศ  พหลพลพยุหเสนา 

 ๑๖ นายพิชิต  บุญสุด 

 ๑๗ นายพิษณุ  โสภณ 

 ๑๘ นายไพสิฐ  บุญปาลิต 

 ๑๙ นายฟาบีโอ  จินดา 

 ๒๐ นายมงคล  สินสมบูรณ์ 

 ๒๑ นายรังสรรค์  มณีโรจน์ 

 ๒๒ นายรุจ  โสรัตน์ 

 ๒๓ นายวิธาน  บุญภูพันธ์ตันติ 

 ๒๔ นายสธน  เกษมสันต์ ณ อยุธยา 

 ๒๕ นายสรจักร  บูรณะสัมฤทธิ 

 ๒๖ นายสุเมธ  จุลชาต 

 ๒๗ นายสุวพงศ์  ศิริสรณ์ 

 ๒๘ นายโสรัจ  สุขถาวร 

 ๒๙ นายอธิปัตย์  โรจนไพบูลย์ 

 ๓๐ นายอรรณพ  ศูนย์จันทร์ 

 ๓๑ นายอสิ  ม้ามณี 

 ๓๒ นางกนกวรรณ  เพ่งสุวรรณ 

 ๓๓ นางสาวกษมา  สืบวิเศษ 

 ๓๔ นางจิราพร  สุดานิช 

 ๓๕ นางสาวฉัตราภรณ์  พิรุณรัตน์ 

 ๓๖ นางชนิดา  กมลนาวิน 

 ๓๗ นางฐิติพร  จิระสวัสดิ์ 

 ๓๘ นางสาวนภัสพร  ภัทรีชวาล 

 ๓๙ นางสาวเบญจมาศ  ตันเวทยานนท์ 

 ๔๐ นางปรางทิพย์  กาญจนหัตถกิจ 

 ๔๑ นางสาวพรนิภา  บุญประเสริฐ 

 ๔๒ นางสาวพินทุ์สุดา  ชัยนาม 

 ๔๓ นางสาวมรกต  เจนมธุกร 

 ๔๔ นางสาวลดา  ภู่มาศ 

 ๔๕ นางสาววารุณี  ปั้นกระจ่าง 

 ๔๖ นางสาวสวียา  สันติพิทักษ์ 

 ๔๗ นางสุพร  เสนจันทร์ธิไชย 

 ๔๘ นางสาวสุภิตา  วิทยวัตรเจริญ 

 ๔๙ นางสาวสุรีย์  ไตรรัตนนุกูล 

 ๕๐ นางหัทยา  คูสกุล 

 ๕๑ นางสาวอภิรดี  อนุคระหานนท์ 

 ๕๒ นางอมรพรรณ  นิลวงษ์ 

 ๕๓ นางอัญญาพร  เลิศพงศาภรณ์ 

 ๕๔ นางสาวอุรวดี  ศรีภิรมย์ 

 



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

 

 

กรมการกงสุล 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายชาตร ี อรรจนานนัท์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นายณรงค์  บญุเสถียรวงศ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นายจาตุรนต ์ ไชยะค า 

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางสุพตัรา  ศรีไมตรีพิทกัษ์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายบรรจง  อมรชีวิน  ๒ นางสาวภัทรัตน์  หงษ์ทอง 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายวัฒนวิทย์  คชเสนี 

 ๒ นางประภัสสร  ธนูสิงห์ 

 ๓ นางศศิธร  ว่องวีรโชติกิจ 

 ๔ นางสาวสายัณห์  กองโกย 

กรมพิธกีารทตู 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายณัฐวัฒน์  กฤษณามระ  ๒ นายโวสิต  วรทรัพย์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นายอัฐกาญจน์  วงศ์ชนะมาศ 

 



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

 

 

กรมยุโรป 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายพงศ์ปราชญ์  มากแจ้ง 

 ๒ นายรัชฎา  จิวาลัย 

 ๓ นางศิริลักษณ์  นิยม 

กรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายเชิดชาย  ใช้ไววิทย์  ๒ นายปิยภักดิ์  ศรีเจริญ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายนิกรเดช  พลางกูร  ๒ นางสาวรุจิกร  แสงจันทร์ 

กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นางวิลาวรรณ  มงัคละธนะกุล 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายศิระ  สว่างศิลป์ 

 ๒ นางสาวชวนาถ  ทั่งสัมพันธ์ 

 ๓ นางสุพรรณวษา  โชติกญาณ ถัง 

กรมสารนิเทศ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายเชิดเกียรติ  อัตถากร  ๒ นางสาวบุษฎี  สันติพิทักษ์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นางรุยาภรณ์  สุคนธทรพัย ์

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายไพฑูรย์  มหาพัณณาภรณ์  ๒ นายมงคล  วิศิษฏ์สตัมภ์ 



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

 

 

กรมองค์การระหว่างประเทศ 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางกาญจนา  ภัทรโชค 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายรองวุฒิ  วีรบุตร 

 ๒ นายสุภาค  โปร่งธุระ 

 ๓ นางสาววนาลี  โล่ห์เพชร 

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต ้

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายไพศาล  หรูพาณิชย์กิจ  ๒ นายวิชชุ  เวชชาชีวะ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นายพีระวัฒน์  อัศวปรานี 

กรมอาเซียน 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายสุริยา  จินดาวงษ์  ๒ นางสาวอุศณา  พีรานนท์ 

กรมเอเชียตะวนัออก 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นายประพันธ์  ดิษยทตั 

กรมเอเชียใต้  ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายพุทธพร  อิ้วตกส้าน  ๒ นางสาวดาว  วิบูลย์พานิช 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นายณัฐภาณ ุ นพคุณ 



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

 

 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายทวีศักดิ์  วาณิชย์เจริญ  ๒ นายปัญญา  หาญล ายวง 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นางสาวดารณี  ลิขิตวรศักดิ์ 

 ๒ นางดุลยรัตน์  นิธิกฤตานุสรณ์ 

 ๓ นายสันติ  ป่าหวาย 

 ๔ นายอักษร  แสนใหม่ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกิจจา  ไวชมภู 

 ๒ นายขจรเกียรติ  แพงศรี 

 ๓ นางสาวจรรยารักษ์  สาธิตกิจ 

 ๔ นายจรูญ  แก้วมุกดากุล 

 ๕ นายจาตุรนต์  ภักดีวานิช 

 ๖ นายฑิฆัมพร  สุทธิอุดมรัตน์ 

 ๗ นางณัฏฐิรา  แพงคุณ 

 ๘ นายถาวร  วัฒนกุล 

 ๙ นายธนศร  ดอกเดื่อ 

 ๑๐ นางนาถนรี  ธนะปัญโญ 

 ๑๑ นางบงกชรัตน์  โมลี 

 ๑๒ นายบุญเชิด  ลีลาคุณากร 

 ๑๓ นางสาวปราณปริยา  พลเยี่ยม 

 ๑๔ นางปริษา  ปานพรหม 

 ๑๕ นายปะนะชัย  ค าสิงห์ 

 ๑๖ นายพงษ์อนันต์  จันทร์ไพร 

 ๑๗ นายพีรพงษ์  นุชรักษ์ 

 ๑๘ นายมงคล  วิมลรัตน์ 

 ๑๙ นางสาววิมล  ชอบสุข 

 ๒๐ นายวิรัติ  แข็งขัน 

 ๒๑ นายศานติ  อรรถวรรธน 

 ๒๒ นายศุภศักดิ์  ศรีหมาน 

 ๒๓ นายสรศาสตร์  ครองยุติ 

 ๒๔ นางสวินันท์  ทองนพคุณวสุดี 

 ๒๕ นายสันติ  นิลหมื่นไวย์ 

 ๒๖ นางสาวสุภาพร  โทนสุวรรณ 

 ๒๗ นายสุรสิทธิ์  สิงห์หลง 

 ๒๘ นายสุฤกษ์  ศิลปอนันต์ 

 ๒๙ นายเสริฐ  ไชยยานันตา 

 ๓๐ นางสาวแสงจันทร์  แก้วประทุมรัสมี 

 ๓๑ นางอัจรินทร์  เมืองจันทร์ 



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

 

 

กรมพลศึกษา 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายนวิัตน์  ลิ้มสขุนิรนัดร์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายพัชระ  ตั้งพานิช 

 ๒ นายวินิตย์  จันทร์มนตรี 

 ๓ นางอุทัยวรรณ  นพรัตน์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายไกรลาศ  ผ่องสว่าง 

 ๒ นางจารุนี  ฉัตรกิติพรชัย 

 ๓ นายทวีโชค  พงษ์ดี 

 ๔ นางสาวเนาวรัตน์  เหลืองรัตนเจริญ 

 ๕ นายยศพนธ์  สุกุมลนันทน์ 

 ๖ นางสาววนิดา  พันธ์สอาด 

 ๗ นายสุธน  วิชัยรัตน์ 

 ๘ นายสุพจน์  วงศ์พรหมท้าว 

 ๙ นายอมรทัตต์  อัคคะพู 

กรมการท่องเที่ยว 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายอนนัต์  วงศ์เบญจรตัน์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นางสาวพิตรจิรา  มณีเนตร 

 ๒ นางสาววันทนา  แจ้งประจักษ์ 

 ๓ นายอารัญ  บุญชัย 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นางสาวกอบกุล  ปิตรชาต 

 ๒ นางสาววรธีรา  สุวรรณศร 

 ๓ นายวีรพัฒน์  ชินพันธ์ 

 ๔ นางสาวศิริวรรณ  พรเลิศวิวัฒน์ 

 



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

 

 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายปริวัฒน์  วรรณกลาง  ๒ นายวิทเวช  วงศ์เพม 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นางกิ่งเพชร  เงินทอง 

 ๒ นายเกรียงไกร  รอดปัญญา 

 ๓ นางเกษร  อุทัยเวียนกุล 

 ๔ นายจตุรงค์  เหมรา 

 ๕ นางจินตนา  ติยะรังษีนุกูล 

 ๖ นายเจริญ  เครือทิวา 

 ๗ นางชบา  ขี่ทอง 

 ๘ นายชลัช  ภิรมย์ 

 ๙ นายชัชวาลย์  รัตนพร 

 ๑๐ นางชุติญา  จงมีเสร็จ 

 ๑๑ นายณัฐพัชร์  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๒ นางดารารัตน์  ธรรมานุชิต 

 ๑๓ นายถนอม  โพธิ์มี 

 ๑๔ พันจ่าอากาศเอก ทรัพย์  วิเศษรัมย์ 

 ๑๕ นายทวีสุข  โภคทรัพย์ 

 ๑๖ นางธีรนันท์  ชาตรูประชีวิน 

 ๑๗ นายธีระพล  พบลาภ 

 ๑๘ นางนงลักษณ์  สันติวณิชย์ 

 ๑๙ นางนพรัตน์  พบลาภ 

 ๒๐ นางนัยนา  บุพพวงษ์ 

 ๒๑ นางนิตยา  เลาหบรรจง 

 ๒๒ นายประยุทธ  เรืองเทพ 

 ๒๓ นายประสิทธิ์  จันธิดา 

 ๒๔ นายประเสริฐศักดิ์  บุญศิริโรจน์ 

 ๒๕ นายปัญญา  สมบัตินิมิตร 

 ๒๖ นายปิยศักดิ์  เทียนธวัช 

 ๒๗ นายพงศธร  เพ่ิมพานิช 

 ๒๘ นายพงษ์สันต์  ผดุงนาม 

 ๒๙ นางพเยาว์  เนตรประชา 

 ๓๐ นางพรทิพย ์ ฉายกี่ 

 ๓๑ สิบต ารวจโท พิชัย  ผิวคราม 

 ๓๒ นายพิเชษฐ  นนทรักส์ 

 ๓๓ นายพิทยา  บุญคงเสน 

 ๓๔ นางสาวเพ็ญศรี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๕ นางไพรมา  อ้วนไตร 

 ๓๖ นายยุทธนา  วงศ์วิรัต 

 ๓๗ นางรัตนาพร  กองพลพรหม 

 ๓๘ นางสาวร าไพ  ศูนย์จันทร์ 

 ๓๙ นางวรรณา  พิทักษ์ศานต์ 

 ๔๐ นายวัชชิรา  ศักดิ์สนิท 

 ๔๑ นายวัชรินทร์  ขี่ทอง 

 ๔๒ นายวัชรินทร์  เงินทอง 



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

 

 

 ๔๓ นายวันชัย  กองพลพรหม 

 ๔๔ นางวาสนา  เหล่าสูงเนิน 

 ๔๕ นายวิทยา  ปัทมะรางกูล 

 ๔๖ นายวีรศักดิ์  วิศาลาภรณ์ 

 ๔๗ นางศิริวรรณ  สุขดี 

 ๔๘ นายศุกล  อริยสัจสี่สกุล 

 ๔๙ นายศุภศิษฐ์  ชัยสาร 

 ๕๐ นายสมคิด  ศรีเมฆ 

 ๕๑ นายสมปอง  เกตุคง 

 ๕๒ นายสมาน  สาระกูล 

 ๕๓ นายสัญญา  จันทรอด 

 ๕๔ นายสันติ  สิทธิจันดา 

 ๕๕ นายสิงหา  นิสภา 

 ๕๖ นางเสาวภา  วนิชาชีวะ 

 ๕๗ นายหาญปกรณ์  หลอดเงิน 

 ๕๘ นายอนันต์  เมฆสวรรค์ 

 ๕๙ นายอาคม  บ ารุงโลก 

 ๖๐ นางสาวอุไรวรรณ  วรกุลรังสรรค์ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ส านักงานรัฐมนตร ี

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นางพรนิภา  มาสิลรีังส ี

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายจีระศักดิ์  ศรีพรหมมา 

 ๒ นายชูรินทร์  ขวัญทอง 

 ๓ นายธนสุนทร  สว่างสาลี 

 ๔ นายประสิทธิ์  มีช้าง 

 ๕ นายสถาพร  ค าแท่ง 

 ๖ นางชื่นจิตร  คุปต์กาญจนากุล 

 ๗ นางปันนัดดา  วงศ์ภูมิ 

 ๘ นางพรสม  เปาปราโมทย์ 

 ๙ นางพัชรี  อาระยะกุล 

 ๑๐ นางสาวรัชนี  ตรัยตรึงศ์โกศล 

 ๑๑ นางสาวอังคณา  ใจกิจสุวรรณ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกิตติ  อินทรกุล 

 ๒ นายณฐัพงษ์  พรชัย 

 ๓ นายทรงวิทย์  เชื่อมสกุล 

 ๔ นายธนชาด  ยอดสุวรรณ 



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

 

 

 ๕ นายธนู  ธิแก้ว 

 ๖ นายนิธิวัชร์  จันทร์สังข์ 

 ๗ นายบัณจบ  ปัทมินทร์ 

 ๘ นายปัญญา  กางกรณ์ 

 ๙ นายพิมาน  วงศ์อภัย 

 ๑๐ นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน์ 

 ๑๑ นายมะสะปีอิ้น  จรัลศาส์น 

 ๑๒ นายศุภชัย  ลิมจุฑามาศ 

 ๑๓ นายสุธี  ศรสวรรค์ 

 ๑๔ นายสุพล  บริสุทธิ์ 

 ๑๕ นายสุเมธ  ทรายแก้ว 

 ๑๖ นายอนันต์  ดนตรี 

 ๑๗ นายอนุกูล  ปีดแก้ว 

 ๑๘ นายอนุศาสน์  พลายวิเคราะห์ 

 ๑๙ นายอภิชาติ  วาที 

 ๒๐ นายอ าพร  ณ นิโรจน์ 

 ๒๑ นางสาวคอทรีหม๊ะ  หะยีอารุณ 

 ๒๒ นางจินตนา  จันทร์บ ารุง 

 ๒๓ นางจิราพร  เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ 

 ๒๔ นางแจ่มจันทร์  เกียรติกุล 

 ๒๕ นางดวงสุดา  เมืองวงษ์ 

 ๒๖ นางนงนุช  สุขา 

 ๒๗ นางสาวบงกช  สัจจานิตย์ 

 ๒๘ นางสาวบุษยา  ใจสว่าง 

 ๒๙ นางปัทมา  อินทร์ชู 

 ๓๐ นางพัทธ์วิรา  สุวรรณ 

 ๓๑ นางมาลี  พิพัฒนวรคุณ 

 ๓๒ นางรชธร  พูลสิทธิ์ 

 ๓๓ นางรุ่งทิวา  สุดแดน 

 ๓๔ นางสาวแรมรุ้ง  วรวัธ 

 ๓๕ นางวรรภา  ล าเจียกเทศ 

 ๓๖ นางสาววัลภา  แก้วสวี 

 ๓๗ นางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ 

 ๓๘ นางสิริวิมล  เหมะธุรินทร์ 

 ๓๙ นางสุชาดา  มีสงฆ์ 

 ๔๐ นางสุดา  สุหลง 

 ๔๑ นางโสภา  คงมา 

 ๔๒ นางอรุณี  เต็งสุวรรณ์ 

 ๔๓ นางอุบล  ทองสลับล้วน 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายแฉล้ม  ทองเกลา 

 ๒ นายทวีป  เจริญธรรม 

 ๓ นายธีรพนธ์  วงศ์สิทธิ์ 

 ๔ นายบรรณรัตน์  เก่งกสิกิจ 

 ๕ นายประทีป  มูลเภา 

 ๖ นายประนอม  อุทรักษ์ 



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

 

 

 ๗ นายไพฑูรย์  พัชรอาภา 

 ๘ นายมาโนชญ์  คงรัตนชาติ 

 ๙ นายวรพงษ์  บุญเคลือบ 

 ๑๐ นายวิศิษฐ์  ผลดก 

 ๑๑ นายวุฒิภากรณ์  จันทร์ทับ 

 ๑๒ นายไวย  โกมลตรี 

 ๑๓ นายศราวุธ  มูลโพธิ์ 

 ๑๔ นายศักดิ์ณรงค์  สมัครการ 

 ๑๕ นายสงวน  สุธรรม 

 ๑๖ นายสาคร  เสียงเพราะ 

 ๑๗ นายสุชาติ  แสงพรม 

 ๑๘ นายโอภาศ  ศรีฉันทะมิตร 

 ๑๙ นางกนกรัตน์  เกื้อกิจ 

 ๒๐ นางสาวกฤษฎี  ปิ่นนิล 

 ๒๑ นางกัญญารัตน์  จิรจินดา 

 ๒๒ นางจตุพร  โรจนพานิช 

 ๒๓ นางสาวจันทนา  พิริยะขจร 

 ๒๔ นางจันทร์จิรา  พัฒนศิริ 

 ๒๕ นางจิตติมา  กรีอารี 

 ๒๖ นางสาวจิราพร  ค าพุฒ 

 ๒๗ นางญาณิศา  ณ นคร 

 ๒๘ นางสาวณัฏฐ์ทิตา  พัชรกุลเขมศิริ 

 ๒๙ นางณัฐสุรีย์  อนุศาสนัน 

 ๓๐ นางสาวณิรดา  อ่อนน้อม 

 ๓๑ นางสาวดรุณี  มนัสวานิช 

 ๓๒ นางเตือนใจ  คงสมบัติ 

 ๓๓ นางสาวทัศนีย์  สุชีวกุล 

 ๓๔ นางสาวทิพวรรณ  ตันสุริยวงษ์ 

 ๓๕ นางสาวนภาพร  เมฆาผ่องอ าไพ 

 ๓๖ นางสาวนฤมล  พงษ์สุภาพ 

 ๓๗ นางบุญรดา  ทัพมงคล 

 ๓๘ นางสาวบุณยวีร์  สุมาดกมลพันธ์ 

 ๓๙ นางบุศรินทร์  เกิดมณี 

 ๔๐ นางปุณณิภัก  ชื่นสุวรรณ 

 ๔๑ นางสาวพรประภา  สินธุนาวา 

 ๔๒ นางภิญญา  จ ารูญศาสน์ 

 ๔๓ นางมนัสนันท์  ศุภพิทักษ์สกุล 

 ๔๔ นางรัชนี  วชิรภูชัย 

 ๔๕ นางวรรณภา  สุขคง 

 ๔๖ นางวรรทณา  นวลย่อง 

 ๔๗ นางสาววรางคณา  วงศ์มหาชัย 

 ๔๘ นางวันดี  ข าส าอางค์ 

 ๔๙ นางวาสนา  ทองจันทร์ 

 ๕๐ นางศรีสุดา  เถาเมืองใจ 

 ๕๑ นางศิรทิพย์  ภาศรีสมบัติ 

 ๕๒ นางสาวศิริ์ดาวัลย์  สรารัมย์ 

 ๕๓ นางศิรินทิพย์  สุขะตะวิจิตร 

 ๕๔ นางศิรินารถ  ศิริบรรจง 

 ๕๕ นางสมคิดย์  บัวลังกา 

 ๕๖ นางสาวสริญญา  อติแพทย์ 



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

 

 

 ๕๗ นางสาวสิทธิอาพร  เชยนาค 

 ๕๘ นางสาวสุชาดา  หมื่นกล้า 

 ๕๙ นางสุภัสสร  พรหมวงศนันท์ 

 ๖๐ นางสุภาพร  วุฒิศาสตร์ 

 ๖๑ นางสาวสุรีรัตน์  โลหะขจรพันธ์ 

 ๖๒ นางสาวเสาวนีย์  ทองธรรมชาติ 

 ๖๓ นางสาวแสงดาว  อารีย์ 

 ๖๔ นางสาวโสภา  สังข์วรรณะ 

 ๖๕ นางสาวอดา  ฉอสวัสดิ์ 

 ๖๖ นางอนงค์  เจริญวัย 

 ๖๗ นางอรนุช  ชัยชาญ 

 ๖๘ นางอรัญญา  สีหมอก 

 ๖๙ นางอัจฉรา  สมอุปฮาด 

 ๗๐ นางอาภาวดี  พรหมจอม 

 ๗๑ นางอุบลทิพย์  เพชรชู 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางสุภัชชา  สทุธิพล 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายประยุทธ  เต่าแก้ว 

 ๒ นายพงศ์เทพ  พนากุลวิจิตร 

 ๓ นางสาวจรัสพร  ชนะศุภบวร 

 ๔ นางสาวจริญญา  วันทาวงศ์ 

 ๕ นางชานัญชิดา  ทศบุศย์ 

 ๖ นางสาวชุติมา  สมประสงค์ 

 ๗ นางสาวชุลี  สงวนกิจ 

 ๘ นางดุสิตา  เชาวน์เลิศ 

 ๙ นางสาวทัศนา  สุดเดียวไกร 

 ๑๐ นางนันทา  ไวคกุล 

 ๑๑ นางสาวปราณีต  คงอิ่ม 

 ๑๒ นางพรทิพย์  ไพช านาญ 

 ๑๓ นางพิมพ์พรรณ  ไพบูลย์ 

 ๑๔ นางเพทาย  เมฆี 

 ๑๕ นางภัทราพร  เพี้ยนศรี 

 ๑๖ นางภาวินี  สุมลตรี 

 ๑๗ นางสาวสาลินี  วงศ์ทอง 

 ๑๘ นางสาวสิริมณี  ตุกเตียน 

 ๑๙ นางสาวอรนุชา  มงคลรัตนชาติ 

 ๒๐ นางสาวอรพินท์  ศักดิ์เอี่ยม 

 



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

 

 

กรมกิจการผู้สงูอาย ุ

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นางสาวศิริวรรณ  อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 

 ๒ นางสุจิตรา  พิทยานรเศรษฐ์ 

 ๓ นางอภิญญา  ชมภูมาศ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายพิษณุพงษ์  จิระโภคานนท์  ๒ นางศิริลักษณ์  มีมาก 

กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครัว 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นางสาวอุษณี  กังวารจติต ์

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นางสาวสนุีย์  ศรีสงา่ตระกูลเลิศ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายชาลี  สมมาตร 

 ๒ นายสมรวย  สุวรรณภักดีจิต 

 ๓ นางนุจรี  เต็มรุ่ง 

 ๔ นางเบญจมาศ  หะยาจันทา 

 ๕ นางสาวราภรณ์  พงศ์พนิตานนท์ 

 ๖ นางสาววิจิตา  รชตะนันทิกุล 

 ๗ นางสาวศิริพร  โรจนสุกาญจน 

 ๘ นางสาวสมร  ศรีศิริ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายสุทธ ิ จนัทรวงษ ์

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นายยงยุทธ  เพ้ียนศร ี

 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกันตพงศ์  รังษีสว่าง 

 ๒ นายเจริญ  อยู่คุ้มญาติ 

 ๓ นายฉัตรชัย  เฉลิมช่วง 

 ๔ นายชาญวิทย์  ไชยสิงห์ 

 ๕ นายไพศาล  ประโพธิเทศ 

 ๖ นายมนตรี  ศรีสมบัติ 

 ๗ นายสมาน  พลอยประดับ 

 ๘ นายอิทธิพัทธ์  โรจน์จตุรานนท์ 

 ๙ นางสาวกฤติมา  โรจนทัพพะ 

 ๑๐ นางสาวเครือพันธ์  ธนวนิชนาม 

 ๑๑ นางงามจิต  แต้สุวรรณ 

 ๑๒ นางชั้นทอง  มีโพธิ์ 

 ๑๓ นางสาวธิดาพร  เสาวนะ 

 ๑๔ นางปิยะนาถ  พูลพิพัฒน์ 

 ๑๕ นางพัชรี  จิตบุณยโชติ 

 ๑๖ นางรุ่งทอง  นิ่มประเสริฐ 

 ๑๗ นางละอองดาว  สีจันทร์แจ้ง 

 ๑๘ นางวิไลวรรณ  สุวรรณรักษา 

 ๑๙ นางศิริกร  ณ ระนอง 

 ๒๐ นางสาวสนธยา  บุณยภูษิต 

 ๒๑ หม่อมหลวงสิรีสมร  สุขสวัสดิ์ 

 ๒๒ นางอุมาภรณ์  ผ่องจิตต์ 

 ๒๓ นางสาวเอมอร  ตรีพิชพันธุ์ 

กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นางสาวอณริา  ธนินท ์

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นางสาวเกสรา  สัพพะเลข 

 ๒ นางจิตรา  เตมีศรีสุข 

 ๓ นางณฐอร  อินทร์ดีศรี 

 ๔ นางวัชราพร  ธวัชวะชุม 

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจยัและนวัตกรรม 
ส านักงานรัฐมนตร ี

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นางปรียาภรณ ์ พรประภา 



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

 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา  วิทยาศาสตร์  วจิัยและนวตักรรม 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายศุภชัย  ปทุมนากุล 

 ๒ นายสัมพันธ์  ฤทธิเดช 

 ๓ นางแน่งน้อย  เวทยพงษ์ 

 ๔ นางอรสา  ภาววิมล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายนิคม  ปัญญาทวีกิจไพศาล 

 ๒ นายบรรลือ  วิศิษฎอนุพงษ ์

 ๓ นายพาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์ 

 ๔ นายภาสกร  เหมกรณ์ 

 ๕ นายวันนี  นนท์ศิริ 

 ๖ นางสาวจันทนา  วงศ์เยาว์ฟ้า 

 ๗ นางนภาพร  อาร์มสตรอง 

 ๘ นางสาวนุชนภา  รื่นอบเชย 

 ๙ นางวนิดา  บุญนาคค้า 

 ๑๐ นางสาววราภรณ์  รุ่งตระการ 

 ๑๑ นางสาววัฒนาพร  สุขพรต 

 ๑๒ นางสาวสุณีย์  เลิศเพียรธรรม 

 ๑๓ นางสาวสุมัณฑนา  จันทโรจวงศ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์  อารุณี 

 ๒ นายวันชัย  สุวรรณหงษ์ 

 ๓ นายสุทน  เฉื่อยพุก 

 ๔ นางกันยา  พงศ์พิศาล 

 ๕ นางสาวจินดา  นริศรานุกูล 

 ๖ นางสาวจุฬารัตน์  สีห์รา 

 ๗ นางสาวฉัตต์ธิดา  บุญโต 

 ๘ นางนงนภัส  หมวดเดช 

 ๙ นางสาวพุทธชาด  วัฒนวิมลกร 

 ๑๐ นางสาวลักขณา  ดอกเขียว 

 ๑๑ นางวัฒนาโสภี  สุขสอาด 

 ๑๒ นางวิรัชนี  แข็งแรง 

 ๑๓ นางสาวศศิรัตน์  อินทร์สุวรรณ 

 ๑๔ นางสมสมร  วงศ์รจิต 

 ๑๕ นางอภิชยา  กิจเจา 

 ๑๖ นางอัมพร  โกศลตระกูล 

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นางสาวจันทร์เพ็ญ  เมฆาอภิรักษ์ 

 ๒ นางสาวลดา  พันธ์สุขุมธนา 

 ๓ นางอุมาพร  สุขม่วง 



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

 

 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นางเทพีวรรณ  จิตรวัชรโกมล 

 ๒ นางพจมาน  ท่าจีน 

 ๓ นางสาวรัตน์สุดา  ตันศรีสกุล 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกนิษฐ์  ตะปะสา 

 ๒ นายกรธรรม  สถิรกุล 

 ๓ นายเกรียงไกร  นาคะเกศ 

 ๔ นายบุญธรรม  ลิมป์ปิยพันธ์ 

 ๕ นายประวิทย์  จงนิมิตรสถาพร 

 ๖ นายภาณุพงศ์  หลาบขาว 

 ๗ นายสุรัตน์  เพชรเกษม 

 ๘ นางสาวกานดา  โกมลวัฒนชัย 

 ๙ นางกิตติพร  เหล่าแสงธรรม 

 ๑๐ นางสาวณตะวัน  ทิพย์วิเศษ 

 ๑๑ นางสาวนพมาศ  สะพู 

 ๑๒ นางวรรณี  อู่ไพบูรณ์ 

 ๑๓ นางสุพรรณี  เทพอรุณรัตน์ 

 ๑๔ นางอรสา  อ่อนจันทร์ 

 ๑๕ นางอังสนา  ฉั่วสุวรรณ์ 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายธีรวัชร  ภรสัมฤทธิ์ 

 ๒ นางนิตยา  พุทธโกษา 

 ๓ นางสาววิภารัตน์  ดีอ่อง 

 ๔ นางสาวอัณณ์ณิชา  โตกิจกล้าธวัฒน์ 

 ๕ นางสาวอุไร  เชื้อเย็น 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายดวงภัทร  เจริญทรัพย์ 

 ๒ นายสุทธิพงษ์  แตงสกุล 

 ๓ นางไขแสง  พุฒชูชื่น 

 ๔ นางสาวทิวา  เงาวิจิตร 

 ๕ นางสาวธรรมภรณ์  ประภาสะวัต 

 ๖ นางเพลินจิตต์  นกสกุล 

 ๗ นางเพียงจิตร  เกษวงศ์ 

 ๘ นางสาวรพีพรรณ  ช่วงสกุล 

 ๙ นางวนาลี  เลิศวงษ์ไพศาล 

 ๑๐ นางวนิดา  อามีน 

 ๑๑ นางสุภาพร  โชคเฉลิมวงศ์ 

 ๑๒ นางสาวสุรีย์รัตน์  คิ้วฮก 



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

 

 

 ๑๓ นางสาวเสาวนีย์  มุ่งสุจริตการ 

 ๑๔ นางอมรรัตน์  ดุษฎีพร 

 ๑๕ นางสาวอาภากร  ชัยสุริยา 

 ๑๖ นางอุรัจฉทา  ศศิปรียจันทร์ 

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายเพ่ิมสุข  สัจจาภิวัฒน์ 

 ๒ นางรัชดา  เหมปฐวี 

 ๓ นางวราภรณ์  วัชรสุรกุล 

 ๔ นางสุชิน  อุดมสมพร 

 ๕ นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นางเพ็ญนภา  กญัชนะ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายกฤษณะ  เนียมมณี 

 ๒ นายไชยันต์  ไชยพร 

 ๓ นายณรงค์ฤทธิ์  ธรรมบุตร 

 ๔ นายธวัชชัย  ตันฑุลานิ 

 ๕ นายธีรยุทธ  วิไลวัลย์ 

 ๖ นายนรินทร์  หิรัญสุทธิกุล 

 ๗ นายบุญไชย  สถิตมั่นในธรรม 

 ๘ นายพรชัย  สิทธิศรัณย์กุล 

 ๙ นายไพศาล  กิตติศุภกร 

 ๑๐ นายวันชัย  ดีเอกนามกูล 

 ๑๑ นายวาทิต  เบญจพลกุล 

 ๑๒ นายวิชัย  เบญจชลมาศ 

 ๑๓ นายสุรชาติ  บ ารุงสุข 

 ๑๔ นางนิจศรี  ชาญณรงค์ 

 ๑๕ นางสาวปาริชาต  สถาปิตานนท์ 

 ๑๖ นางวิพรรณ  ประจวบเหมาะ 

 ๑๗ นางศนันท์กรณ์  โสตถิพันธุ์ 

 ๑๘ นางศิริวรรณ  วนานุกูล 

 ๑๙ นางศุภศร  วนิชเวชารุ่งเรือง 

 ๒๐ นางสาวสุจินดา  มาลัยวิจิตรนนท์ 

 ๒๑ นางสุรางค์  นุชประยูร 

 ๒๒ นางอรทัย  ชวาลภาฤทธิ์ 

 ๒๓ นางสาวอรวรรณ  ชัยลภากุล 

 ๒๔ นางอัญชริดา  สวารชร 

 ๒๕ นางอารีรัตน์  สุพุทธิธาดา 



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

 

 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกระเษียร  ปัญญาค าเลิศ 

 ๒ นายกิตติพงษ์  ดนุไทย 

 ๓ นายกิตติศักดิ์  อัจฉริยะขจร 

 ๔ นายฉันชาย  สิทธิพันธุ์ 

 ๕ นายเฉลิมชนม์  สถิระพจน์ 

 ๖ นายเฉลิมพล  ลี้ไวโรจน์ 

 ๗ นายชนพ  ช่วงโชติ 

 ๘ นายชาญชัย  โห้สงวน 

 ๙ นาวาอากาศโท ชิษณุ  พันธุ์เจริญ 

 ๑๐ นายเดชา  ลลิตอนันต์พงศ์ 

 ๑๑ นายไตรรัตน์  จารุทัศน์ 

 ๑๒ นายทรงกลด  เอี่ยมจตุรภัทร 

 ๑๓ นายทรงพล  กาญจนชูชัย 

 ๑๔ นายทวนทัน  กิจไพศาลสกุล 

 ๑๕ นายทวีชัย  เตชะพงศ์วรชัย 

 ๑๖ นายทศพล  ปิ่นแก้ว 

 ๑๗ นายธงชัย  สุขเศวต 

 ๑๘ นายธีรยุส  วัฒนาศุภโชค 

 ๑๙ นายธีระ  วัชรปรีชานนท์ 

 ๒๐ นายนนท์  โรจน์วชิรนนท์ 

 ๒๑ นายบัญชา  พูลโภคา 

 ๒๒ นายบุญชัย  อุกฤษฏชน 

 ๒๓ นายประณัฐ  โพธิยะราช 

 ๒๔ นายประวิทย์  กิติด ารงสุข 

 ๒๕ นายปุญชวิษฐ์  จันทรานุวัฒน์ 

 ๒๖ นายพรเทพ  สมพรพิสุทธิ์ 

 ๒๗ นายพลกฤษณ์  แสงวณิช 

 ๒๘ นายพสุ  เดชะรินทร์ 

 ๒๙ นายพสุธา  ธัญญะกิจไพศาล 

 ๓๐ นายพิสิฐ  ตั้งกิจวานิชย์ 

 ๓๑ นายไพฑูรย์  ไกรพรศักดิ์ 

 ๓๒ นายไพศาล  เวชชพิพัฒน์ 

 ๓๓ นายมานิตย์  จุมปา 

 ๓๔ นายย่ิงยศ  อวิหิงสานนท์ 

 ๓๕ นายรัชทิน  จันทร์เจริญ 

 ๓๖ นายลัญฉกร  วุฒิสิทธิกุลกิจ 

 ๓๗ นายวรสัณฑ์  บูรณากาญจน์ 

 ๓๘ นายวิจิตร  บรรลุนารา 

 ๓๙ นายวิชัย  ทันตศุภารักษ์ 

 ๔๐ นายวิชาญ  ลิ่วกีรติยุตกุล 

 ๔๑ นายวิโรจน์  อรุณมานะกุล 

 ๔๒ นายวิวัฒน์  วัฒนาวุฒิ 

 ๔๓ นายวีรพันธุ์  โขวิฑูรกิจ 

 ๔๔ นายศราวุธ  ริมดุสิต 

 ๔๕ นายศักนัน  มะโนทัย 

 ๔๖ นายสถิตพงศ์  ธนวิริยะกุล 

 ๔๗ นายสมชาย  ธนวัฒนาเจริญ 

 ๔๘ นายสมศักดิ์  ภัคภิญโญ 

 ๔๙ นายสราวุธ  อนันตชาติ 

 ๕๐ นายสุดสรร  ศิริไวทยพงศ์ 



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

 

 

 ๕๑ นายสุทธิชัย  อัสสะบ ารุงรัตน์ 

 ๕๒ นายสุเทพ  กลชาญวิทย์ 

 ๕๓ นายสุธา  ขาวเธียร 

 ๕๔ นายสุวิทย์  บุณยะเวชชีวิน 

 ๕๕ นายอธิภู  นันทประเสริฐ 

 ๕๖ นายอนุเทพ  รังสีพิพัฒน์ 

 ๕๗ นายอลงกร  อมรศิลป์ 

 ๕๘ นายอารยะ  ศรีกัลยาณบุตร 

 ๕๙ นายเอก  ตั้งทรัพย์วัฒนา 

 ๖๐ นางสาวกัญญรัตน์  กรัยวิเชียร 

 ๖๑ นางกาญจนา  โชติเลอศักดิ์ 

 ๖๒ นางสาวเก็จวลี  พฤกษาทร 

 ๖๓ นางสาวขันทอง  สุนทราภา 

 ๖๔ นางสาวจันทร์เพ็ญ  จันทร์เจ้า 

 ๖๕ นางสาวจารุณี  หงส์จารุ 

 ๖๖ นางจิตรา  รู้กิจการพานิช 

 ๖๗ นางสาวจิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์ 

 ๖๘ นางสาวจินตนา  จิรถาวร 

 ๖๙ นางใจทิพย ์ ณ สงขลา 

 ๗๐ นางสาวดวงพร  วีระวัฒกานนท์ 

 ๗๑ นางสาวทวิตีย์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 

 ๗๒ นางสาวทิพวรรณ  ธราภิวัฒนานนท์ 

 ๗๓ นางสาวธาราทิพย์  สุวรรณศาสตร์ 

 ๗๔ นางนงนุช  เหมืองสิน 

 ๗๕ นางนาตยา  งามโรจนวณิชย์ 

 ๗๖ นางสาวประจิต  หาวัตร 

 ๗๗ นางสาวปิ่นรัชฎ์  กาญจนัษฐิติ 

 ๗๘ นางปิยะรัตน์  จันทร์ศิริพรชัย 

 ๗๙ นางพรกมล  ไตรวิทยางกูร 

 ๘๐ นางสาวพรรณชลัท  สุริโยธิน 

 ๘๑ นางสาวพรศิริ  หมื่นไชยศรี 

 ๘๒ นางพรอนงค์  บุษราตระกูล 

 ๘๓ นางสาวพรอนงค์  อร่ามวิทย์ 

 ๘๔ นางสาวมนาธิป  โอศิริ 

 ๘๕ นางสาวมะลิ  วิโรจน์แสงทอง 

 ๘๖ นางรัตนวรรณ  มกรพันธุ์ 

 ๘๗ นางรัตนา  จักกะพาก 

 ๘๘ นางรัตนา  รุจิรวนิช 

 ๘๙ นางสาวสันนิภา  สุรทัตต์ 

 ๙๐ นางสุชาดา  บวรกิติวงศ์ 

 ๙๑ นางสาวเหมือนเดือน  พิศาลพงศ์ 

 ๙๒ นางสาวอลิสา  วังใน 

 ๙๓ นางอัจฉรา  มหายศนันท์ 

 ๙๔ นางอัจฉราภรณ์  เปี่ยมสมบูรณ์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายจักรกริศน์  เนื่องจ านงค์ 

 ๒ นายจิตติน  แตงเที่ยง 

 ๓ นายเจตทะนง  แกล้วสงคราม 

 ๔ นายฉัตรชัย  วิริยะไกรกุล 



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

 

 

 ๕ นายชูเกียรติ  พนัสพรประสิทธิ์ 

 ๖ นายเชาวน์ดิศ  อัศวกุล 

 ๗ นายณุวีร์  ประภัสระกูล 

 ๘ นายถาวร  อานุภาพไตรรงค์ 

 ๙ นายธวัชชัย  เตชัสอนันต์ 

 ๑๐ นายธิติ  บวรรัตนารักษ์ 

 ๑๑ นายนกุล  คูหะโรจนานนท์ 

 ๑๒ นายบุญชัย  เลิศนุวัฒน์ 

 ๑๓ นายบุนยรัชต์  กิติยานันท์ 

 ๑๔ นายปฏิภาณ  ปัญญาพลกุล 

 ๑๕ นายประพันธ์  คูชลธารา 

 ๑๖ นายพนิต  ภู่จินดา 

 ๑๗ นายพรชัย  โรจน์สิทธิศักดิ์ 

 ๑๘ นายมนตรี  ชูวงษ์ 

 ๑๙ นายรุ่งศักดิ์  ศิวานุวัฒน์ 

 ๒๐ นายฤทธิรงค์  จิวากานนท์ 

 ๒๑ นายวิฑูรย์  โล่ห์สุนทร 

 ๒๒ นายวิโรจน์  ศรีอุฬารพงศ์ 

 ๒๓ นายสมเกียรติ  ตั้งจิตสิตเจริญ 

 ๒๔ นายสมบูรณ์  คีลาวัฒน์ 

 ๒๕ นายเสริชย์  โชติพานิช 

 ๒๖ นายอังคีร์  ศรีภคากร 

 ๒๗ นายอาทิพันธุ์  พิมพ์ขาวข า 

 ๒๘ นางสาวกัญญา  ศุภปีติพร 

 ๒๙ นางสาวแก้วค า  ไกรสรพงษ์ 

 ๓๐ นางสาวจุลนี  เทียนไทย 

 ๓๑ นางชื่นจิต  ประกิตชัยวัฒนา 

 ๓๒ นางสาวณัฏฐา  ทองจุล 

 ๓๓ นางสาวณัฐพร  พานโพธิ์ทอง 

 ๓๔ นางสาวดวงหทัย  เพ็ญตระกูล 

 ๓๕ นางเดือนเต็ม  กฤษดาธานนท์ 

 ๓๖ นางสาวพรเพ็ญ  วีระวัฒกานนท์ 

 ๓๗ นางสาวพรรณทิพา  ศักดิ์ทอง 

 ๓๘ นางสาวภฑิตา  ภูริเดช 

 ๓๙ นางสาวมนธิรา  ราโท 

 ๔๐ นางสาวรัชลิดา  ลิปิกรณ์ 

 ๔๑ นางสาววรางคณา  วารีสน้อยเจริญ 

 ๔๒ นางวิบูลย์ลักษณ์  พึ่งรัศมี 

 ๔๓ นางสฤณี  กลันทกานนท์  ทองทรง 

 ๔๔ ร้อยต ารวจเอกหญิง สุชาดา  สุขหร่อง 

 ๔๕ นางสาวอรนาฎ  มาตังคสมบัติ 

 ๔๖ นางอาภาณี  เหลืองนฤมิตชัย 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 
 ๑ นายจาตุรนต์  ตันติวัตนะ 
 ๒ นายจริพงศ์  กสิวิทย์อ านวย 
 ๓ นายเจิดกุล  โสภาวนิตย์ 
 ๔ นายชิดพงศ์  ประดิษฐสุวรรณ 

 ๕ นายฐานิสร์  ด ารงวัฒนโภคิน 
 ๖ นายประเสริฐ  อัครประถมพงศ์ 
 ๗ นายพงชัย  หาญยุทธนากร 
 ๘ นายพงษ์  ทรงพงษ์ 
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 ๙ นายพันธวัศ  สัมพันธ์พานิช 
 ๑๐ นายพินิจ  ภู่สุนทรธรรม 
 ๑๑ นายรัฐ  พิชญางกูร 
 ๑๒ นายรัฐชาติ  มงคลนาวิน 
 ๑๓ นายวรินทร  ชวศิริ 
 ๑๔ นายศารทูล  สันติวาสะ 
 ๑๕ นายศุภมิตร  ปิติพัฒน์ 
 ๑๖ นายสหดล  ปุญญถาวร 
 ๑๗ นายโสตถิพงศ์  พิชัยสวัสดิ์ 
 ๑๘ นายอาทิตย์  ทองทักษ์ 
 ๑๙ นางสาวกนกทิพย์  ภักดีบ ารุง 
 ๒๐ นางสาวกนิษฐา  ภัทรกุล 
 ๒๑ นางสาวจันทรา  ทองค าเภา 
 ๒๒ นางชญาพิมพ์  อุสาโห 
 ๒๓ นางชลาธิป  ชาญชัยฤกษ์ 
 ๒๔ นางสาวดลฤดี  ใต้เวชศาสตร์ 
 ๒๕ นางสาวธัญลักษณ์  วิจิตรสาระวงศ์ 
 ๒๖ นางสาวนววรรณ  วุฒฑะกุล 

 ๒๗ นางนัยนันทน์  อริยกานนท์ 
 ๒๘ นางประภาภรณ์  อัครจินดานนท์ 
 ๒๙ นางพงษ์ลดา  ธรรมพิทักษ์กุล 
 ๓๐ นางพิมพ์พนา  ปีตธวัชชัย 
 ๓๑ นางสาวพิรงรอง  รามสูต 
 ๓๒ นางสาวเฟื่องฟ้า  อุ่นอบ 
 ๓๓ นางสาวภัทรสินี  ภัทรโกศล 
 ๓๔ นางภาวิณี  ธีรคุปต์ 
 ๓๕ นางลาวัลย์  ตู้จินดา 
 ๓๖ นางสาววัลภา  เอื้องไมตรีภิรมย์ 
 ๓๗ นางวิลาวัณย์  พวงศรีเจริญ 
 ๓๘ นางวิศัลย์ศยา  รุดดิษฐ์ 
 ๓๙ นางสาวศลิษา  ภมรสถิต 
 ๔๐ นางสาวศศี  พงศ์สรายุทธ 
 ๔๑ นางสุรีรัตน์  เดี่ยววาณิชย์ 
 ๔๒ นางหัทยา  จงประสิทธิ์กุล 
 ๔๓ นางสาวอรัญญา  ตุ้ยคัมภีร์ 
 ๔๔ นางสาวอารีย์วรรณ  อ่วมตานี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายก้องกิติ  พูสวัสดิ์ 
 ๒ นายธีรภาพ  เจริญวิริยะภาพ 
 ๓ นายสถาพร  จิตตปาลพงศ์ 

 ๔ นางเฉลียว  ศาลากิจ 
 ๕ นางสุภา  หารหนองบัว 

มหาวชิรมงกุฎ 
 ๑ นายกฤษณะ  ไวยมัย 
 ๒ นายฉัตรดนัย  จิระเดชะ 

 ๓ นายชัยวัฒน์  บ ารุงจิตต์ 
 ๔ นายเชษฐพงษ์  เมฆสัมพันธ์ 



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

 

 

 ๕ นายณรงค์  วีระไวทยะ 

 ๖ นายดีบุญ  เมธากุลชาติ 

 ๗ นายทรงกลด  จารุสมบัติ 

 ๘ นายธงชัย  สุวรรณสิชณน์ 

 ๙ นายธงไชย  โรหิตะดิษฐ  ศรีนพคุณ 

 ๑๐ นายธนรัตน์  แต้วัฒนา 

 ๑๑ นายธีระ  รักความสุข 

 ๑๒ นายธีระพล  ศิรินฤมิตร 

 ๑๓ นายนิรัตน์  กองรัตนานันท์ 

 ๑๔ นายเนรมิตร  สุขมณี 

 ๑๕ นายบดินทร์  รัศมีเทศ 

 ๑๖ นายปรณัฐ  วิสุวรรณ 

 ๑๗ นายประกอบ  สุรวัฒนาวรรณ 

 ๑๘ นายประดนเดช  นีละคุปต์ 

 ๑๙ นายประเสริฐ  ฉัตรวชิระวงษ์ 

 ๒๐ นายผึ่งผาย  พรรณวดี 

 ๒๑ นายพงศ์ศักดิ์  ชลธนสวัสดิ์ 

 ๒๒ นายพนัส  ธรรมกีรติวงศ์ 

 ๒๓ นายพันธุ์ปิติ  เปี่ยมสง่า 

 ๒๔ นายมงคล  รักษาพัชรวงศ์ 

 ๒๕ นายวัลลภ  รัฐฉัตรานนท์ 

 ๒๖ นายวินัย  พุทธกูล 

 ๒๗ นายวิรัตน์  วาณิชย์ศรีรัตนา 

 ๒๘ นายวุฒินันท์  คงทัด 

 ๒๙ นายวุฒิพงศ์  อารีกุล 

 ๓๐ นายศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร 

 ๓๑ นายสันติ  ชินานุวัติวงศ์ 

 ๓๒ นายอนุวัตร  แจ้งชัด 

 ๓๓ นางกมลวรรณ  แจ้งชัด 

 ๓๔ นางสาวจงรักษ์  แก้วประสิทธิ์ 

 ๓๕ นางสาวจันทนา  จันทราพรชัย 

 ๓๖ นางจารุมาศ  เมฆสัมพันธ์ 

 ๓๗ นางสาวจุฑารัตน์  ศราวณะวงศ์ 

 ๓๘ นางชไมพร  เอกทัศนาวรรณ 

 ๓๙ นางชัชรี  แก้วสุรลิขิต 

 ๔๐ นางทิพยพร  ตรีพุทธรัตน์ 

 ๔๑ นางธนิษฐา  ทรรพนันทน์ 

 ๔๒ นางนวลวรรณ  ฟ้ารุ่งสาง 

 ๔๓ นางประไพพิศ  ลลิตาภรณ์ 

 ๔๔ นางสาวปริศนา  สุวรรณาภรณ์ 

 ๔๕ นางพรทิพภา  เล็กเจริญสุข 

 ๔๖ นางวรางค์รัตน์  จันทสาโร 

 ๔๗ นางวราภรณ์  พาราสุข 

 ๔๘ นางสาววาณี  ชนเห็นชอบ 

 ๔๙ นางวีระศรี  เมฆตรง 

 ๕๐ นางศศิวิมล  มีอ าพล 

 ๕๑ นางสาวสกาวรัตน์  จงพัฒนากร 

 ๕๒ นางสาวสร้อยสุดา  ณ ระนอง 

 ๕๓ นางสาวสุภาวดี  พุ่มพวง 

 ๕๔ นางสุวรรณา  ประณีตวตกุล 



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

 

 

 ๕๕ นางสาวอภิญญา  ดวงจันทร์ 

 ๕๖ นางอมรรัตน์  ศาสตรวาหา 

 ๕๗ นางสาวอรพินท์  เจียรถาวร 

 ๕๘ นางสาวอรรัตน์  มงคลพร 

 ๕๙ นางสาวอลิศรา  มีนะกนิษฐ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายเกียรติทวี  ชูวงศ์โกมล 

 ๒ นายจตุพร  รัตนศรีสมพร 

 ๓ นายชานนท์  จันทรา 

 ๔ นายเชาว์  อินทร์ประสิทธิ์ 

 ๕ นายณัฐสิทธิ์  ตันสกุล 

 ๖ นายนิกร  ทองทิพย์ 

 ๗ นายประภาส  ช่างเหล็ก 

 ๘ นายปิยะ  โชติกไกร 

 ๙ นายพงศ์ศักดิ์  หนูพันธ์ 

 ๑๐ นายพิพัฒน์  อรุณวิภาส 

 ๑๑ นายภัทรกิตติ์  เนตินิยม 

 ๑๒ นายภาณุวัฒน์  สรรพกุล 

 ๑๓ นายวันชัย  ยอดสุดใจ 

 ๑๔ นายวินัย  พูลศรี 

 ๑๕ นายวิโรจน์  ทองสุพรรณ 

 ๑๖ นายเวชพงศ์  ชุติชูเดช 

 ๑๗ นายสัญญา  สิริวิทยาปกรณ์ 

 ๑๘ นายสันติ  ศรีสวนแตง 

 ๑๙ นายสิริพล  อนันตวรสกุล 

 ๒๐ นายสุรชัย  ลิปิวัฒนาการ 

 ๒๑ นายสุรศักดิ์  เชียงกา 

 ๒๒ นายสุริยะ  สะวานนท์ 

 ๒๓ นายอานนท์  รุ่งสว่าง 

 ๒๔ นายอุกฤษฏ์  มนูจันทรัถ 

 ๒๕ นายเอกสิทธิ์  โฆสิตสกุลชัย 

 ๒๖ นางกนกพร  นุ่มทอง 

 ๒๗ นางชไมภัค  เตชัสอนันต์ 

 ๒๘ นางสาวชลิดา  เล็กสมบูรณ์ 

 ๒๙ นางสาวทิพย์รัตน์  เลาหวิเชียร 

 ๓๐ นางสาวธนวรรณ  พาณิชพัฒน์ 

 ๓๑ นางนภวรรณ  ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว 

 ๓๒ นางสาวน้ าฝน  ล าดับวงศ์ 

 ๓๓ นางปรารถนา  ปรารถนาดี 

 ๓๔ นางปารียา  อุดมกุศลศรี 

 ๓๕ นางสาวภัทรา  เพ่งธรรมกีรติ 

 ๓๖ นางสาวมยุรี  ถนอมสุข 

 ๓๗ นางสาวรัตติกรณ์  จงวิศาล 

 ๓๘ นางรุ่งรัตน์  ภิสัชเพ็ญ 

 ๓๙ นางสาววราภรณ์  บุญทรัพย์ทิพย์ 

 ๔๐ นางวัชรี  วีรคเชนทร์ 

 ๔๑ นางศรีจิตรา  เจริญลาภนพรัตน์ 

 ๔๒ นางสุนทรี  ขุนทอง 

 ๔๓ นางสุรีรัตน์  ผลศิลป์ 

 ๔๔ นางเสาวลักษณ์  กู้เจริญประสิทธิ์ 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายฉัตรชัย  จรูญพงศ์ 

 ๒ นายณัฏฐ  พิชกรรม 

 ๓ นายนิติ  ชูเชิด 

 ๔ นายพงษ์เทพ  วิไลพันธ์ 

 ๕ นายสรศักดิ์  มงคลสมบูรณ์ 

 ๖ นายสราวุธ  สังข์แก้ว 

 ๗ นายอดิศร  ยะวงศา 

 ๘ นายอภิชาติ  ใจอารีย์ 

 ๙ นางธัญญารัตน์  จิญกาญจน์ 

 ๑๐ นางสาวนภาศรี  ทิมแย้ม 

 ๑๑ นางนันทนา  สีสุข 

 ๑๒ นางเนรมิตร  จันทร์เจียวใช้ 

 ๑๓ นางสาวพรธิภา  องค์คุณารักษ์ 

 ๑๔ นางสาวพัชรียา  บุญกอแก้ว 

 ๑๕ นางสาวพันธ์ทิพย์  จงโกรย 

 ๑๖ นางสาวมธุรส  กิตติพงศ์พิศาล 

 ๑๗ นางสาวลลิตา  นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต 

 ๑๘ นางวรรณวิไล  อินทนู 

 ๑๙ นางวรรณี  จิรภาคย์กุล 

 ๒๐ นางสาววัชราภรณ์  อาจหาญ 

 ๒๑ นางสาวสุธีลักษณ์  ไกรสุวรรณ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายพจน์ชวิทย์  อภินิเวศ 

 ๒ นายสมเดช  กนกเมธากุล 

 ๓ นายสุพรรณ  ฟู่เจริญ 

 ๔ นางสาวแจ่มใส  เพียรทอง 

 ๕ นางนิตยา  ฉมาดล 

 ๖ นางผิวพรรณ  มาลีวงษ์ 

 ๗ นางสาวยุพา  หาญบุญทรง 

 ๘ นางวิจิตรา  ทัศนียกุล 

 ๙ นางศุภลักษณ์  ศรีจารนัย 

 ๑๐ นางสุชีลา  เตชะวงค์เสถียร 

 ๑๑ นางสาวสุวดี  โฆษิตบวรชัย 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกฤตพล  สมมาตย์ 

 ๒ นายกิตติศักดิ์  สวรรยาวิสุทธิ์ 

 ๓ นายคมกริช  พิมพ์ภักดี 

 ๔ นายชูชาติ  กมลเลิศ 

 ๕ นายณรงค์  เอื้อวิชญาแพทย์ 

 ๖ นายณัฐเศรษฐ  มนิมนากร 



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

 

 

 ๗ นายถาวร  มิ่งสกุล 

 ๘ นายทวีศักดิ์  จรรยาเจริญ 

 ๙ นายเทวราช  หล้าหา 

 ๑๐ นายธนากร  วงศ์วัฒนาเสถียร 

 ๑๑ นายธเนศ  พงศ์จรรยากุล 

 ๑๒ นายนริศร  นางาม 

 ๑๓ นายบัณฑิตย์  เต็งเจริญกุล 

 ๑๔ นายปรีณัน  จิตะสมบัติ 

 ๑๕ นายพรเทพ  ถนนแก้ว 

 ๑๖ นายเพชรากร  หาญพานิชย์ 

 ๑๗ นายมงคล  ต๊ะอุ่น 

 ๑๘ นายมนต์ชัย  ดวงจินดา 

 ๑๙ นายรวี  หาญเผชิญ 

 ๒๐ นายวิระสิทธิ์  อิ่มถวิล 

 ๒๑ นายวิรัช  เรืองศรีตระกูล 

 ๒๒ นายวิโรจน์  ทวีปวรเดช 

 ๒๓ นายศาสตรา  วงศ์ธนวสุ 

 ๒๔ นายสมจิตร  อาจอินทร์ 

 ๒๕ นายสมชาย  ปิ่นละออ 

 ๒๖ นายสมบูรณ์  แสงมณีเดช 

 ๒๗ นายสุจินต์  บุรีรัตน์ 

 ๒๘ นายสุพล  ลิมวัฒนานนท์ 

 ๒๙ นายสุพัชญ์  สีนะวัฒน์ 

 ๓๐ นายสุรชัย  แซ่จึง 

 ๓๑ นายอนุสรณ์  ชินสุวรรณ 

 ๓๒ นายอลงกลด  แทนออมทอง 

 ๓๓ นางสาวกนกวรรณ  จารุก าจร 

 ๓๔ นางสาวกาญจนา  เศรษฐนันท์ 

 ๓๕ นางจินตนาภรณ์  วัฒนธร 

 ๓๖ นางจิราวรรณ  แท่นวัฒนกุล 

 ๓๗ นางจุฬาภรณ์  ลิมวัฒนานนท์ 

 ๓๘ นางชลิดา  อภินิเวศ 

 ๓๙ นางนฤมล  เจริญศิริพรกุล 

 ๔๐ นางนวรัตน์  วราอัศวปติ เจริญ 

 ๔๑ นางสาวนาถธิดา  วีระปรียากูร 

 ๔๒ นางเนสินี  ไชยเอีย 

 ๔๓ นางสาวพนารัตน์  รัตนสุวรรณ 

 ๔๔ นางสาวพรรณี  บัญชรหัตถกิจ 

 ๔๕ นางสาวเพียงตา  สาตรักษ์ 

 ๔๖ นางสาวฟ้าน่าน  สุขสวัสดิ์ 

 ๔๗ นางยุพาพร  ปรีชากุล 

 ๔๘ นางวงศา  เล้าหศิริวงศ์ 

 ๔๙ นางสาววราภรณ์  ภูตะลุน 

 ๕๐ นางวิภา  รีชัยพิชิตกุล 

 ๕๑ นางสาวศจี  สัตยุตม์ 

 ๕๒ นางสาวศิริลักษณ์  อนันต์ณัฐศิริ 

 ๕๓ นางสมปอง  คล้ายหนองสรวง 

 ๕๔ นางสาวสมพร  รุ่งเรืองกลกิจ 

 ๕๕ นางสุพินดา  คูณมี 

 ๕๖ นางสุภาวดี  ดาวดี 



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

 

 

 ๕๗ นางสาวแสงโสม  ประจะเนย์ 

 ๕๘ นางสาวอรวรรณ  บุราณรักษ์ 

 ๕๙ นางอลิศรา  เรืองแสง 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 
 ๑ นายกิตติกร  นาคประสิทธิ์ 
 ๒ นายเฉลิมชัย  พาวัฒนา 
 ๓ นายทวีโชค  วิษณุโยธิน 
 ๔ นายธนเศรษฐ์  เสนาวงศ์ 
 ๕ นายธวัช  ช่างผัส 
 ๖ นายประพันธ์ศักดิ์  ฉวีราช 
 ๗ นายพนกฤษณ  คลังบุญครอง 
 ๘ นายพิเชษฐ  เชี่ยวธนะกุล 
 ๙ นายไพรัตน์  ศรแผลง 
 ๑๐ นายย่ิงสวัสดิ์  ไชยะกุล 
 ๑๑ นายวัฒนา  พัฒนากูล 
 ๑๒ นายวิจารณ์  สดศิริ 
 ๑๓ นายศีขรินทร์  สุขโต 
 ๑๔ นายศุภชัย  ติยวรนันท์ 
 ๑๕ นายสรรเพชญ  อังกิติตระกูล 
 ๑๖ นายสิทธิพงษ์  อ านวยพานิชย์ 
 ๑๗ นายเสกสิทธิ์  สังคีรี 
 ๑๘ นายโสภณ  บุญลือ 
 ๑๙ นางสาวกฤตพา  แสนชัยธร 
 ๒๐ นางงามนิจ  อาจอินทร์ 

 ๒๑ นางสาวจีรนุช  เสงี่ยมศักดิ์ 
 ๒๒ นางจุรีรัตน์  ดาดวง 
 ๒๓ นางดุษฎี  อายุวัฒน์ 
 ๒๔ นางสาวธิดารัตน์  บุญมาศ 
 ๒๕ นางนิษณา  นามวาท 
 ๒๖ นางผกาวดี  แก้วกันเนตร 
 ๒๗ นางพรรณี  ปึงสุวรรณ 
 ๒๘ นางสาวพวงรัตน์  ภักดีโชติ 
 ๒๙ นางสาววรานุช  ปิติพัฒน์ 
 ๓๐ นางวัณทนา  ศิริธราธิวัตร 
 ๓๑ นางวารุณี  หวัง 
 ๓๒ นางสาววิภาวี  หีบแก้ว 
 ๓๓ นางศิริพร  ปรุงวิทยา 
 ๓๔ นางสุกัลยา  อมตฉายา 
 ๓๕ นางสุวรรณี  วิษณุโยธิน 
 ๓๖ นางสาวเสาวนิต  ทองพิมพ์ 
 ๓๗ นางสาวอรรจนี  มหรรฆานุเคราะห์ 
 ๓๘ นางสาวอรอุมา  อังวราวงศ์ 
 ๓๙ นางอัญชุลี  ฉวีราช 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 
 ๑ ว่าที่ร้อยตรี กอปร  ศรีนาวิน 
 ๒ นายเจษฎา  จิวากานนท์ 

 ๓ นายช านาญ  บุญญาพุทธิพงศ์ 
 ๔ นายณัฐพงษ์  อารีมิตร 



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

 

 

 ๕ นายทรงยศ  วีระทวีมาศ 

 ๖ นายธวัช  รัตนมนตรี 

 ๗ นายธีรศักดิ์  สมดี 

 ๘ นายบัณฑิต  ภิบาลจอมมี 

 ๙ นายบุญยิ่ง  เจริญ 

 ๑๐ นายประภทัร  วิเศษมงคลชัย 

 ๑๑ นายปรีดา  อารยาวิชานนท์ 

 ๑๒ นายสมโภชน์  สุดาจันทร์ 

 ๑๓ นายอาทิตย์  เนรมิตตกพงศ์ 

 ๑๔ นางสาวแก้วกาญจน์  เสือรัมย์ 

 ๑๕ นางจริยา  หาญวจนวงศ์ 

 ๑๖ นางจารุวรรณ  ค าผา 

 ๑๗ นางชุลีมาศ  บุญโทย อิวาย 

 ๑๘ นางสาวดาราพร  แซ่ลี้ 

 ๑๙ นางสาวธิดาเดียว  มยุรีสวรรค์ 

 ๒๐ นางสาวบุญสม  หาทวายการ 

 ๒๑ นางปิยธิดา  ดูหิรัญญรัตน์ 

 ๒๒ นางพรพิมล  เจียระนัยปรีเปรม 

 ๒๓ นางสาวพูลสุข  ศิริพูล 

 ๒๔ นางสาวรัตนา  ค าวิลัยศักดิ์ 

 ๒๕ นางรัตนา  วิเชียรศิริ 

 ๒๖ นางราณี  ซิงห์ 

 ๒๗ นางวรินทร  พุทธรักษ์ 

 ๒๘ นางวิชุดา  เสถียรนาม 

 ๒๙ นางวิไลลักษณ์  ศิริพรอดุลศิลป์ 

 ๓๐ นางสาวศรัญญา  พรมโคตร์ 

 ๓๑ นางสิริขจร  ตังควัฒนา 

 ๓๒ นางสาวสิริรัตน์  ตรีพุทธรัตน์ 

 ๓๓ นางสาวอาภรณ์  คริษฐากุล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายกอบวุฒิ  รุจิจนากุล 

 ๒ นายคม  สุคนธสรรพ์ 

 ๓ นายชัยวัฒน์  โตอนันต์ 

 ๔ นายชายชาญ  โพธิรัตน์ 

 ๕ นายณรงค์  มณีทอน 

 ๖ นายทินกร  วงศ์ปการันย์ 

 ๗ นายธีระวัฒน์  โชติกเสถียร 

 ๘ นายนพพร  สิทธิสมบัติ 

 ๙ นายพงศ์เทพ  วิวรรธนะเดช 

 ๑๐ นายพงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล 

 ๑๑ นายสัญชัย  จตุรสิทธา 

 ๑๒ นายอรรถชัย  จินตะเวช 

 ๑๓ นายอะนัฆ  เอี่ยมอรุณ 

 ๑๔ นางกาบแก้ว  สุคนธสรรพ์ 

 ๑๕ นางสาวสุสัณหา  ยิ้มแย้ม 



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

 

 

มหาวชิรมงกุฎ 
 ๑ นายกิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม 
 ๒ นายเกศ  ชวนะลิขิกร 
 ๓ นายขจรศักดิ์  โสภาจารีย์ 
 ๔ นายจรูญ  จักร์มุณี 
 ๕ นายชวนันท์  ชาญศิลป์ 
 ๖ นายชัชชัย  ตะยาภิวัฒนา 
 ๗ นายณัฐพงศ์  โฆษชุณหนันท์ 
 ๘ นายณัฐพงษ์  อัครผล 
 ๙ นายธรณินทร์  ไชยเรืองศรี 
 ๑๐ นายธีรภัทร  วรรณฤมล 
 ๑๑ นายธีรวรรณ  บุญญวรรณ 
 ๑๒ นายนิวิท  เจริญใจ 
 ๑๓ นายพิศิษฐ์  สิงห์ใจ 
 ๑๔ นายพิษณุ  วงศ์พรชัย 
 ๑๕ นายภูริวัฒน์  ลี้สวัสดิ์ 
 ๑๖ นายวันชัย  เลิศวัฒนวิลาศ 
 ๑๗ นายวิรัตน์  นิวัฒนนันท์ 
 ๑๘ นายศุภนิมิต  ทีมชุณหเถียร 
 ๑๙ นายสมเดช  ศรีชัยรัตนกูล 
 ๒๐ นายสุพล  อนันตา 
 ๒๑ นายสุรวุฒน์  พงษ์ศิริเวทย์ 
 ๒๒ นายเอกรัฐ  บุญเชียง 
 ๒๓ นางกนกพร  นิวัฒนนันท์ 
 ๒๔ นางเกียรติสุดา  ศรีสุข 
 ๒๕ นางสาวจงกลณี  เศรษฐกร 
 ๒๖ นางจามะรี  เชียงทอง 

 ๒๗ นางสาวจิราวรรณ  ฉายสุวรรณ 
 ๒๘ นางณหทัย  วงศ์ปการันย์ 
 ๒๙ นางณัฐา  โพธาภรณ์ 
 ๓๐ นางธัญลักษณ์  ศรีบุญเรือง 
 ๓๑ นางสาวนันทนา  กสิตานนท์ 
 ๓๒ นางสาวนิตยา  เจรียงประเสริฐ 
 ๓๓ นางบุษบัน  ศิริธัญญาลักษณ์ 
 ๓๔ นางสาวผ่องศรี  ทิพวังโกศล 
 ๓๕ นางสาวพัชรา  ตันติประภา 
 ๓๖ นางพัฒนา  เจียรวิริยะพันธ์ 
 ๓๗ นางพิมพ์ลักษณ์  เจริญขวัญ 
 ๓๘ นางสาวเพ็ญประภา  ศิวิโรจน์ 
 ๓๙ นางสาวรัชนีกร  ทองสุขดี 
 ๔๐ นางสาวรัตนา  บรรเจิดพงศ์ชัย 
 ๔๑ นางสาวลักขณา  ไทยเครือ 
 ๔๒ นางสาววรลัญจก์  บุณยสุรัตน์ 
 ๔๓ นางศิริวรรณ  องค์ไชย 
 ๔๔ นางศิริวิภา  ปิยะมงคล 
 ๔๕ นางสายนที  ปรารถนาผล 
 ๔๖ นางสาวสิริกาญจน์  ลิมปกาญจน์ 
 ๔๗ นางสุชญา  ศิลป์วิไลรัตน์ 
 ๔๘ นางสาวสุพัตรา  ศิริโชติยะกุล 
 ๔๙ นางโสระยา  ร่วมรังษี 
 ๕๐ นางสาวอรพิณ  สันติธีรากุล 
 ๕๑ นางอุษณีย์  ค าประกอบ 



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

 

 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายชัยโรจน์  รัตนกวิน 

 ๒ นายตรัสพงศ์  ไทยอุปถัมภ ์

 ๓ นายธานัท  วรุณกูล 

 ๔ นายไพรัช  จรูญพัฒนพงศ์ 

 ๕ นายวิชัย  ฉัตรทินวัฒน์ 

 ๖ นายศิวะ  อัจฉริยวิริยะ 

 ๗ นายสมเจริญ  แซ่เต็ง 

 ๘ นายสาคร  พรประเสริฐ 

 ๙ นายเสริมศักดิ์  เอื้อตรงจิตต์ 

 ๑๐ นายอาทิตย์  พวงมะลิ 

 ๑๑ นางเกวลิน  คุณาศักดากุล 

 ๑๒ นางคนธาภรณ์  เมียร์แมน 

 ๑๓ นางสาวตันหยง  พิพานเมฆาภรณ์ 

 ๑๔ นางนฤมล  กิมภากรณ์ 

 ๑๕ นางนิรมล  อุตมอ่าง 

 ๑๖ นางสาวบุษยามาส  ชีวสกุลยง 

 ๑๗ นางปิยะลักษณ์  พุทธวงศ์ 

 ๑๘ นางพัชรี  วรกิจพูนผล 

 ๑๙ นางเฟ่ืองลดา  ทองประเสริฐ 

 ๒๐ นางสาวรมณีย์  ชัยวาฤทธิ์ 

 ๒๑ นางรัชดา  เครสซี่ 

 ๒๒ นางสาวสมจิตร  อยู่เป็นสุข 

 ๒๓ นางสาวสั่งสม  ประภายสาธก 

 ๒๔ นางสาวสุรีย์  เลขวรรณวิจิตร 

 ๒๕ นางอนุตรา  ฆังตระกูล 

 ๒๖ นางสาวอัมรินทร์  บุญตัน 

 ๒๗ นางอัศวิณีย์  หวานจริง 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกอบเกียรติ  แสงนิล 

 ๒ นายจารึก  หาญประเสริฐพงษ์ 

 ๓ นายฉลอง  ชีวเกรียงไกร 

 ๔ นายชัยเลิศ  พงษ์นริศร 

 ๕ นายชิตชล  ผลารักษ์ 

 ๖ นายต่อพงษ์  บุญมาประเสริฐ 

 ๗ นายธนะพงษ์  ธนะศักดิ์ศิริ 

 ๘ นายธนินนิตย์  ลีรพันธ์ 

 ๙ นายธราดล  โกมลมิศร์ 

 ๑๐ นายธันยวัฒน์  รัตนสัค 

 ๑๑ นายบุญเยี่ยม  ค าสอน 

 ๑๒ นายประสิทธิ์  วงศ์ตรีรัตนชัย 

 ๑๓ นายปรุตม์  บุญศรีตัน 

 ๑๔ นายภูสิต  กาญจนะวสิต 

 ๑๕ นายมาณพ  มานะแซม 

 ๑๖ นายวนรักษ์  วัชระศักดิ์ศิลป์ 

 ๑๗ นายวิโรจน์  อินทนนท์ 

 ๑๘ นายศิริพงค์  เชี่ยวชาญธนกิจ 



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

 

 

 ๑๙ นายสมบูรณ์  นุชประยูร 

 ๒๐ นายสมรรถชัย  จ านงค์กิจ 

 ๒๑ นายสุคนธ์  ประสิทธิ์วัฒนเสรี 

 ๒๒ นายสุทัศน์  ขันเลข 

 ๒๓ นายสุรเชษฐ์  ครัดทัพ 

 ๒๔ นายสุระรอง  ชินวงศ์ 

 ๒๕ นายสุรินทร์  นิลส าราญจิต 

 ๒๖ นายอภิวัฒน์  ธีรวุฒิกุลรักษ์ 

 ๒๗ นายอริยพงษ์  วงษ์นพวิชญ์ 

 ๒๘ นางกุศล  ทองงาม 

 ๒๙ นางจันทนา  จารุไพบูลย์ 

 ๓๐ นางสาวฉลาด  แสงอาทิตย์ 

 ๓๑ นางสาวเตือนใจ  ใจชื้น 

 ๓๒ นางสาวทรงพรรณ  สุขารมย์ 

 ๓๓ นางทัดจันทร์  ครองบารมี 

 ๓๔ นางสาวนราพร  พุทธวงค์ 

 ๓๕ นางนริสา  ศรีบัณฑิตมงคล 

 ๓๖ นางนันทพร  แสนศิริพันธ์ 

 ๓๗ นางนันทริยา  สาเอี่ยม 

 ๓๘ นางนันทิการ์  สันสุวรรณ 

 ๓๙ นางนิตยา  เพชรสุข 

 ๔๐ นางสาวนิภาพรรณ  ลี้ตระกูล 

 ๔๑ นางเบญจางค์  ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง 

 ๔๒ นางปาจรีย์  สุทัศน์ ณ อยุธยา 

 ๔๓ นางปิยะดา  บุญทรง 

 ๔๔ นางปิยะนารถ  จาติเกตุ 

 ๔๕ นางสาวปิยะวรรณ  ปิยะวราภรณ์ 

 ๔๖ นางสาวผกาพันธุ์  วุฒิลักษณ์ 

 ๔๗ นางสาวพรศิริ  ใจสม 

 ๔๘ นางสาวพอใจ  สรฤทธิ์ชัยยันต์ 

 ๔๙ นางสาวพิศมร  ยอดจิ๋ว 

 ๕๐ นางสาวพีรยา  พงศ์สังกาจ 

 ๕๑ นางมนต์จันทร์  วิชาจารย์ 

 ๕๒ นางยุวดี  ทับสุวรรณ์ 

 ๕๓ นางสาวฤตินันท์  สมุทร์ทัย 

 ๕๔ นางสาวลักษมี  ศศิฉาย 

 ๕๕ นางวนิดา  ธีรวัตรวาทิน 

 ๕๖ นางวรรณลัคน์  ศรีวรรณตัน 

 ๕๗ นางวราพร  สุขิตาวุธ 

 ๕๘ นางสาววิไลลักษณ์  สาหร่ายทอง 

 ๕๙ นางวีณัน  บัณฑิตย์ 

 ๖๐ นางวีณา  พิมสาร 

 ๖๑ นางแววดาว  ทวีชัย 

 ๖๒ นางสาวศรีสุลักษณ์  ธีรานุพัฒนา 

 ๖๓ นางศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล 

 ๖๔ นางศศิมา  ค าราพิช 

 ๖๕ นางสาวศิริพร  พงษ์ระวีวงศา 

 ๖๖ นางศิริรัตน์  ปานอุทัย 

 ๖๗ นางสมพิศ  การด าริห์ 

 ๖๘ นางสุดใจ  สันธทรัพย์ 



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

 

 

 ๖๙ นางสุพรรณี  เตรียมวิศิษฏ ์

 ๗๐ นางสุพัตรา  กิ่งเนตร 

 ๗๑ นางสุพันธนิดา  เชาว์วิศิษฐ์เสรี 

 ๗๒ นางสาวสุมตี  สุนทรพันธ์ 

 ๗๓ นางสุวิชา  แก้วศิริ 

 ๗๔ นางสุวิมล  ศุภวงศ์วรรธนะ 

 ๗๕ นางหทัยกาญจน์  เชาวนพูนผล 

 ๗๖ นางสาวหทัยวรรณ  ไชยะกุล 

 ๗๗ นางองุ่นทิพย์  ศรีสุวรรณ 

 ๗๘ นางสาวอรวรรณ  ฉัตรสีรุ้ง 

 ๗๙ นางสาวอัจฉรา  สุคนธสรรพ์ 

 ๘๐ นางสาวอัญชลี  ทรายค า 

 ๘๑ นางอัลภา  เมืองศรี 

 ๘๒ นางอารีย์  อัจฉริยวิริยะ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายเกษม  อัศวตรีรัตนกุล  ๒ นายเอกวิทย์  แก้วประดิษฐ์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นายณฐพงศ์  จติรนิรตัน์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายสมเกียรติ  ปรัชญาวรากร 

 ๒ นายอนวัช  สังข์เพ็ชร 

 ๓ นายอาษา  ประทีปเสน 

 ๔ นางสร้อยดาว  วินิจนันทรัตน์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายวุฒิพงษ์  ค าวิลัยศักดิ์ 

 ๒ นายสุทัศน์  ทิพย์ปรักมาศ 

 ๓ นางสาวผ่องเพ็ญ  จิตอารีย์รัตน์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเฉลิมชัย  วงษ์อารี 

 ๒ นายมงคล  กงศ์หิรัญ 

 ๓ นายสุรศิษฐ์  โรจนนันต์ 

 ๔ นายเสกสรรค์  แย้มพินิจ 

 ๕ นางสาวจิรวรรณ  เตียรถ์สุวรรณ 

 ๖ นางสาวทรงศิลป์  พจน์ชนะชัย 

 ๗ นางสาวอภิรดี  อุทัยรัตนกิจ 



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

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายจรัมพร  หรรษมนตร์ 

 ๒ นายชิษณุทัศน์  บันลือโชคชัย 

 ๓ นายชีวลัค  พงษ์บูรณกิจ 

 ๔ นายเชาวลิต  ถาวรสิน 

 ๕ นายไชยันต์  สุวรรณชีวะศิริ 

 ๖ นายณชล  ไชยรัตนะ 

 ๗ นายธีรพล  เดโชเกียรติถวัลย์ 

 ๘ นายพานิช  วุฒิพฤกษ์ 

 ๙ นายวิทยา  วิภาวิวัฒน์ 

 ๑๐ นายวิโรจน์  เตชะวิญญูธรรม 

 ๑๑ นายศุภชัย  ตระกูลทรัพย์ทวี 

 ๑๒ นายสถาพร  ชาตาคม 

 ๑๓ นายสมโภชน์  น้อยจินดา 

 ๑๔ นายสิทธิโชค  สุนทรโอภาส 

 ๑๕ นายสินชัย  ชินวรรัตน์ 

 ๑๖ นายสุเทพ  บุตรดี 

 ๑๗ นายสุพรชัย  อุทัยนฤมล 

 ๑๘ นายอนุชา  หิรัญวัฒน์ 

 ๑๙ นายอรรถกร  เก่งพล 

 ๒๐ นางชวนีย์  พงศาพิชณ์ 

 ๒๑ นางสาวนพวรรณ  ชนัญพานิช 

 ๒๒ นางสาวมาลี  ซิ้มศรีสกุล 

 ๒๓ นางสาวรัตนา  อัตภูมิสุวรรณ์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายโกวิทย์  ปิยะมังคลา 

 ๒ นายนิพนธ์  พิสุทธิ์ไพศาล 

 ๓ นายนิสัย  เฟ่ืองเวโรจน์สกุล 

 ๔ นายสมพร  สิริส าราญนุกุล 

 ๕ นายอนุรักษ์  ปีติรักษ์สกุล 

 ๖ นางสาวประไพ  จันทราสกุล 

 ๗ นางสาวปิยะธิดา  ช้างพึ่ง 

 ๘ นางอุบลรัตน์  หวังรักษ์ดีสกุล 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายบัลลังก์  เนียมมณี 

 ๒ นายปกขวัญ  หุตางกูร 

 ๓ นายพัลลภ  พิริยะสุรวงศ์ 

 ๔ นายมาโนช  สรรพกิจทิพากร 

 ๕ นายสิทธิพร  เกิดส าอางค์ 

 ๖ นายสุรวัฒน์  เสรีวัฒนา 

 ๗ นางสาวกมลทิพย์  มั่นภักดี 

 ๘ นางสาวบุปผา  เสโตบล 



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

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายกิติพัฒน์  นนทปัทมะดุลย์ 

 ๒ นายจรัญ  มะลูลีม 

 ๓ นายพรชัย  ชุนหจินดา 

 ๔ นายวัชระ  งามจิตรเจริญ 

 ๕ นายสมชาติ  ฉันทศิริวรรณ 

 ๖ นายสุเมธ  ศิริคุณโชติ 

 ๗ นายอุดม  รัฐอมฤต 

 ๘ นางอัมพร  ธ ารงลักษณ์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกมล  บุษบา 

 ๒ นายชาวสวน  กาญจโนมัย 

 ๓ นายด ารงค์  อดุลยฤทธิกุล 

 ๔ นายธัญพิสิษฐ์  พวงจิก 

 ๕ นายประสิทธิ์  ปิวาวัฒนพานิช 

 ๖ นายผดุงศักดิ์  รัตนเดโช 

 ๗ นายพงศ์ชนัน  เหลืองไพบูลย์ 

 ๘ นายพิภพ  อุดร 

 ๙ นายโพชฌงค์  หร่องบุตรศรี 

 ๑๐ นายรัฐกร  วิไลชนม์ 

 ๑๑ นายไวพจน์  จันทร์วิเมลือง 

 ๑๒ นายศศิชัย  กังสดาลอ าไพ 

 ๑๓ นายสัญญา  มิตรเอม 

 ๑๔ นายสัญญาณ  เนียมปุก 

 ๑๕ นายสาธก  ไชยกุลชื่นสกุล 

 ๑๖ นายสุกฤษ  ตันตราวงศ์ 

 ๑๗ นายอนุชา  อภิสารธนรักษ์ 

 ๑๘ นายอาณัติ  ลีมัคเดช 

 ๑๙ นายเอกจิตต์  จึงเจริญ 

 ๒๐ นางสาวดุษฎี  สกลยา 

 ๒๑ นางทัศนีย์  เมธาพิสิฐ 

 ๒๒ นางสาวทิพวรรณ  หรรษคุณาชัย 

 ๒๓ นางสาวนิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา 

 ๒๔ นางพรทิพย์  สัมปัตตะวนิช 

 ๒๕ นางสาวพรศิริ  สิงหปรีชา 

 ๒๖ นางสาวเยาวดี  เต็มธนาภัทร์ 

 ๒๗ นางสาวเยาวพา  จิระเกียรติกุล 

 ๒๘ นางวริษา  โอสถานนท์ 

 ๒๙ นางวิภา  ตังคนานนท์ 

 ๓๐ นางวีรยา  ฉิมอ้อย 

 ๓๑ นางศิริเพ็ญ  ต่ออุดม 

 ๓๒ นางสาวศิริวรรณ  สืบนุการณ์ 

 ๓๓ นางอรพัช  บวรรักษา 

 ๓๔ นางอัจฉรา  ตั้งสถาพรพงษ์ 



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

 

 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกิตติ  ประเสริฐสุข 

 ๒ นายเจริญไชย  เจียมจรรยา 

 ๓ นายไชยณรงค์  จักรธรานนท์ 

 ๔ นายดนุพันธ์  วิสุวรรณ 

 ๕ นายธีร  เจียศิริพงษ์กุล 

 ๖ นายธีระชัย  ธนานันต์ 

 ๗ นายนภดล  อุชายภิชาติ 

 ๘ นายปกป้อง  ศรีสนิท 

 ๙ นายพิพัฒน์  สมภาร 

 ๑๐ เรืออากาศเอก วรรษา  เปาอินทร์ 

 ๑๑ นายศากุน  บุญอิต 

 ๑๒ นายสมชาย  สุภัทรกุล 

 ๑๓ ร้อยเอก สุรจิต  อาวสกุลสุทธิ 

 ๑๔ นายอรัมษ์  เจษฎาญานเมธา 

 ๑๕ นางสาวนภาพร  ยังวิเศษ 

 ๑๖ นางสาวนันทวัน  ชูอารยะประทีป 

 ๑๗ นางบุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์ 

 ๑๘ นางสาวพรพรหม  ย่อยสูงเนิน 

 ๑๙ นางมัญชิมา  มะกรวัฒนะ 

 ๒๐ นางศรีเมือง  พลังฤทธิ์ 

 ๒๑ นางศิริเพ็ญ  เปสี 

 ๒๒ นางศุกระวรรณ  อินทรขาว 

 ๒๓ นางเสมอจิตร  หอมรสสุคนธ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายไพรัช  อุศุภรัตน์ 

 ๒ นายหาญพล  พ่ึงรัศมี 

 ๓ นายอภิชาต  สถิตนิรามัย 

 ๔ นางฐิติมนรัตน์  ดวงจันทร์ดา 

 ๕ นางสาวลินดา  จุฬาโรจน์มนตรี 

 ๖ นางสาวศริยา  ประจักษ์ธรรม 

 ๗ นางสุนิสา  สมิทธากร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายวีรพงศ์  วุฒิพันธุ์ชัย 

 ๒ นางสาวจินตนา  วัชรสินธุ์ 

 ๓ นางสุบัณฑิต  นิ่มรัตน์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายณกร  อินทร์พยุง 

 ๒ นางสาวจันทร์ฑา  นาควชิรตระกูล 

 ๓ นางนันทพร  ภัทรพุทธ 

 ๔ นางสาวศิริวรรณ  แสงอินทร์ 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นางสาวชมพูนุช  ปัญญไพโรจน์ 

 ๒ นางสาวปวีณา  มีประดิษฐ์ 

 ๓ นางสาวภรภัทร  เฮงอุดมทรัพย์ 

 ๔ นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีสุริยเวศน์ 

 ๕ นางสาวอภิรดี  ปิลันธนภาคย์ 

 ๖ นางอุษาวดี  ตันติวรานุรักษ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายกฤตย์วิกรม  ดุรงค์พิศิษฏ์กุล 

 ๒ นายชนันท์  อังศุธนสมบัติ 

 ๓ เรืออากาศโท ชัยรัตน์  ฉายากุล 

 ๔ นายชัยวัฒน์  ทีฆเสนีย์ 

 ๕ นายพรชัย  โอเจริญรัตน์ 

 ๖ นายพันธุ์เทพ  อังชัยสุขศิริ 

 ๗ นายวรพงษ์  มนัสเกียรติ 

 ๘ นายวิชัย  เอกพลากร 

 ๙ นายสุรเดช  หงส์อิง 

 ๑๐ นาวาเอก อนันต์  โฆษิตเศรษฐ 

 ๑๑ นางสาวกุลกัญญา  โชคไพบูลย์กิจ 

 ๑๒ นางสาวจงกลณี  วัฒนาเพิ่มพูล 

 ๑๓ นางธนวรรณ  กุมมาลือ 

 ๑๔ นางสาวมณี  รัตนไชยานนท์ 

 ๑๕ นางลีณา  สุนทรสุข 

 ๑๖ นางวราภรณ์  จรรยาประเสริฐ 

 ๑๗ นางสาวศรีวิชา  ครุฑสูตร 

 ๑๘ นางสาวศุขธิดา  อุบล 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกรกฎ  ศิริมัย 

 ๒ นายกัมปนาท  ภักดีกุล 

 ๓ นายกิตติพงศ์  มณีโชติสุวรรณ 

 ๔ นายกีรติ  เจริญชลวานิช 

 ๕ นายเกรียงศักดิ์  วารีแสงทิพย์ 

 ๖ นายจตุพร  โชติกวณิชย์ 

 ๗ นายจรินทร์  เทพทัย 

 ๘ นายจิรันดร  ยูวะนิยม 

 ๙ เรือโท จุมพล  วิลาศรัศมี 

 ๑๐ นายแจ่มศักดิ์  ไชยคุนา 

 ๑๑ นายฉัตรชัย  เนตพิศาลวนิช 

 ๑๒ นายชลิต  โกมลมิศร์ 

 ๑๓ นายชาติชาย  กฤตนัย 

 ๑๔ นายเชิดชัย  นพมณีจ ารัสเลิศ 

 ๑๕ นายณัฐเชษฐ์  เปล่งวิทยา 

 ๑๖ นายดิฐกานต์  บริบูรณ์หิรัญสาร 



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

 

 

 ๑๗ นาวาตรี ธรรมนูญ  สุรชาติก าธรกุล 

 ๑๘ นายนพพร  โหวธีระกุล 

 ๑๙ นายบรรยง  ภักดีกิจเจริญ 

 ๒๐ นายประจักษ์  ศรีรพีพัฒน์ 

 ๒๑ นายปารยะ  อาศนะเสน 

 ๒๒ นายพรพรหม  เมืองแมน 

 ๒๓ นายพัชรพล  อุดมเกียรติ 

 ๒๔ นายพัญญู  พันธ์บูรณะ 

 ๒๕ นายพีรพงศ์  อินทศร 

 ๒๖ นายรณชัย  วิริยะทวีกุล 

 ๒๗ นายรวิศ  เรืองตระกูล 

 ๒๘ นายวินัย  รัตนสุวรรณ 

 ๒๙ นายวิปร  วิประกษิต 

 ๓๐ นายวีระชัย  สิริพันธ์วราภรณ์ 

 ๓๑ นายศราวุฒิ  จิตรภักดี 

 ๓๒ นายศิริไชย  หงษ์สงวนศรี 

 ๓๓ นายศุภชัย  ไพบูลย ์

 ๓๔ นายสมชาย  ลีลากุศลวงศ์ 

 ๓๕ นายสมชาย  อุรพีพล 

 ๓๖ นายสมภพ  ประธานธุรารักษ์ 

 ๓๗ นายสิทธิพร  ศรีนวลนัด 

 ๓๘ นายสุธรรม  นันทมงคลชัย 

 ๓๙ นายอดิศักดิ์  วงศ์ขจรศิลป์ 

 ๔๐ นายอดิศักดิ์  สังข์เพ็ชร 

 ๔๑ นายอภิชาติ  อัศวมงคลกุล 

 ๔๒ เรือเอก อรรถพงศ์  วงศ์วิวัฒน์ 

 ๔๓ นายอัมพัน  เฉลิมโชคเจริญกิจ 

 ๔๔ นายอารีศักดิ์  โชติวิจิตร 

 ๔๕ นางจิตติมา  มโนมัย บาร์ทเล็ทท์ 

 ๔๖ นางดวงพรรณ  ศฤงคารินทร์ 

 ๔๗ นางสาวดวงรัตน์  อินทร 

 ๔๘ นางสาวทัศนี  ประสบกิตติคุณ 

 ๔๙ นางสาวธัญญธร  อินศร 

 ๕๐ นางสาวนลินี  จงวิริยะพันธุ์ 

 ๕๑ นางสาวนิตา  วิวัฒนทีปะ 

 ๕๒ นางสาวปรียชาต์  ปาจารย์ 

 ๕๓ นางพรรณเพ็ญ  วิริยเวชกุล 

 ๕๔ นางสาวพิมล  วงศ์ศิริเดช 

 ๕๕ นางเพ็ญพรรณ  วัฒนไกร 

 ๕๖ นางสาวมานี  รักษาเกียรติศักดิ์ 

 ๕๗ เรืออากาศโทหญิง รณิษฐา  รัตนะรัต 

 ๕๘ นางสาวละอองศรี  อัชชนียะสกุล 

 ๕๙ นางวราภรณ์  อัครปทุมวงศ์ 

 ๖๐ นางวลัยลักษณ์  ชัยสูตร 

 ๖๑ นางสมพร  เหลี่ยมมงคลกุล 

 ๖๒ นางสาวสรา  อาภรณ์ 

 ๖๓ นางสายฝน  ชวาลไพบูลย์ 

 ๖๔ นางสาวสุจิตรา  ทองประดิษฐ์โชติ 

 ๖๕ นางสุพานี  ธนาคุณ 

 ๖๖ นางสุรินธร  กลัมพากร 



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

 

 

 ๖๗ นางสาวสุรีย์  สมประดีกุล 

 ๖๘ นางสุวลักษณ์  สาธุมนัสพันธุ์ 

 ๖๙ นางอรทัย  พิบูลโภคานันท์ 

 ๗๐ เรือโทหญิง อรวรรณ  แก้วบุญชู 

 ๗๑ นางสาวอัญชลี  ชูโรจน์ 

 ๗๒ นางอาภัทรสา  เล็กสกุล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายชาญวิทย์  ตรีพุทธรัตน์ 

 ๒ นายณรงค์  นิทัศน์พัฒนา 

 ๓ นายตวงสิทธิ์  วัฒกนารา 

 ๔ นายธีรพงษ์  กระแจะจันทร์ 

 ๕ นายบวรฤทธิ์  จักรไพวงศ์ 

 ๖ นายประพฤติ  เกิดสืบ 

 ๗ นายปราโมทย์  ตระกูลเพียรกิจ 

 ๘ นายภัทรชัย  กีรติสิน 

 ๙ นายมานพ  พิทักษ์ภากร 

 ๑๐ นายยงยุทธ  ศิริวัฒนอักษร 

 ๑๑ นายวัฒนา  วีรชาติยานุกูล 

 ๑๒ นายสมศักดิ์  จิตร์มงคลสุข 

 ๑๓ นายสมศักดิ์  ไมตรีรัตนะกุล 

 ๑๔ นายสิทธิ์  สาธรสุเมธี 

 ๑๕ นางกนกพรรณ  วงศ์ประเสริฐ 

 ๑๖ นางกรรณิกา  ฉัตรยิ่งมงคล 

 ๑๗ นางสาวกัลยา  ศุพุทธมงคล 

 ๑๘ นางกาญจนา  ตั้งนรารัชชกิจ 

 ๑๙ นางกุลนุช  ชาญชัยรุจิรา 

 ๒๐ นางกุลภา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๑ นางเกศรินทร์  อุทริยะประสิทธิ์ 

 ๒๒ นางสาวเจริญศรี  ธนบุญสมบัติ 

 ๒๓ นางชนิกา  ศรีธรา 

 ๒๔ นางชนิษฎา  วงษ์ประภารัตน์ 

 ๒๕ นางณสุดา  ด่านชัยวิจิตร 

 ๒๖ นางณิชา  ปิยสุนทราวงษ์ 

 ๒๗ นางธิติดา  ชัยศุภมงคลลาภ 

 ๒๘ นางสาวนนทลี  เผ่าสวัสดิ์ 

 ๒๙ นางนวลจันทร์  จุฑาภักดีกุล 

 ๓๐ นางนัยนา  อรุณพฤกษากุล 

 ๓๑ นางนิตยา  โรจนนิรันดร์กิจ 

 ๓๒ นางสาวนิตยา  สินสุกใส 

 ๓๓ นางนิศา  เมืองแมน 

 ๓๔ นางสาวปรางทิพย์  ฉายพุทธ 

 ๓๕ นางสาวปัญญรัตน์  ลาภวงศ์วัฒนา 

 ๓๖ นางสาวปาหนัน  พิชยภิญโญ 

 ๓๗ นางพนัสยา  เธียรธาดากุล 

 ๓๘ นางพรเพ็ญ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๙ นางพูนพิลาส  หงษ์มณี 

 ๔๐ นางสาวมณีรัตน์  ธีระวิวัฒน์ 

 ๔๑ นางรุ่งทิพย์  สร้อยอัมพรกุล 

 ๔๒ นางสาวสมลักษณ์  วนะวนานต์ 



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

 

 

 ๔๓ นางสมลักษณ์  อสุวพงษ์พัฒนา 

 ๔๔ นางสุคนธา  คงศีล 

 ๔๕ นางสาวสุนีย์  แซ่ตั้ง 

 ๔๖ นางสุพร  ดนัยดุษฎีกุล 

 ๔๗ นางสุภาณี  รัศมีมาสเมือง 

 ๔๘ หม่อมหลวงเสาวรส  สวัสดิวัฒน์ 

 ๔๙ นางสาวแสงทอง  ธีระทองค า 

 ๕๐ นางอุษาวดี  อัศดรวิเศษ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายชุมพล  ว่องวานิช 

 ๒ นายณัฐวุฒิ  เสริมสาธนสวัสดิ์ 

 ๓ นายดร  วัฒนกุลพานิชย์ 

 ๔ นายตรงธรรม  ทองดี 

 ๕ นายธงชัย  นนทดิษฐ 

 ๖ นายนิวัต  อุณฑพันธุ์ 

 ๗ นายปรัญญา  สากิยลักษณ์ 

 ๘ นายปรีชา  มนทกานติกุล 

 ๙ นายพรพจน์  เฟื่องธารทิพย์ 

 ๑๐ นายพิจักษณ์  หิญชีระนันทน์ 

 ๑๑ นายพิชัย  ลีระศิริ 

 ๑๒ นายรัชภาคย์  จิตต์อารี 

 ๑๓ นายเรวัต  พันธุ์วิเชียร 

 ๑๔ นายลือพล  ปุณณกันต์ 

 ๑๕ นายวรมินทร์  เหรียญสุวรรณ 

 ๑๖ ร้อยเอก วรสรวง  ทองสุข 

 ๑๗ นายสถาพร  ภาสุรเลิศสกุล 

 ๑๘ นายสมชัย  นภาพงษ์จันทรา 

 ๑๙ นายสมชาย  เชื้อวัชรินทร์ 

 ๒๐ นายสุจินดา  ธนะภูมิ 

 ๒๑ นายอาศิส  อุนนะนันทน์ 

 ๒๒ นางสาวกนกขวัญ  เผ่าทิพย์จันทร์ 

 ๒๓ นางกันยรักษ์  เงยเจริญ 

 ๒๔ นางกัลยา  เตชะวณิชย ์

 ๒๕ นางสาวกิ่งแก้ว  เสรีกุล 

 ๒๖ นางสาวเกิดศิริ  ธรรมน าสุข 

 ๒๗ นางสาวจิตติมา  เจียรพินิจนันท์ 

 ๒๘ นางชุติมา  เพชรกระจ่าง 

 ๒๙ นางสาวดวงตะวัน  ธรรมาณิชานนท์ 

 ๓๐ นางสาวนงนุช  เพ็ชรร่วง 

 ๓๑ นางนฤมล  ทวีเศรษฐ์ 

 ๓๒ นางนันทิยา  วัฒายุ 

 ๓๓ นางสาวนิภา  วัธนเวคิน 

 ๓๔ นางสาวบุญจิรา  อนุกูล 

 ๓๕ นางสาวบุษฎี  ประทุมวินิจ 

 ๓๖ นางสาวปรีดาพร  คูสุวรรณ 

 ๓๗ นางสาวพรทิพย์  เตชะนิเวศน์ 

 ๓๘ นางพัชรวิมล  คุปตนิรัติศัยกุล 

 ๓๙ นางพัชรา  ศักดิ์พันธ์พนม 

 ๔๐ นางพูลสุข  เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ 



 หน้า   ๑๙๓ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๑ นางสาวเพชรเอง  สุรนัคครินทร์ 

 ๔๒ นางสาวภัสรา  หากุหลาบ 

 ๔๓ นางมนทรัตม์  ถาวรเจริญทรัพย์ 

 ๔๔ นางมาลิกา  ชุรินทรพรรณ 

 ๔๕ นางมาลี  อุปนิสากร 

 ๔๖ นางสาวยุพา  จิ๋วพัฒนกุล 

 ๔๗ นางยุวดี  พงษ์สาระนันทกุล 

 ๔๘ นางเยาวลักษณ์  เงินวิวัฒน์กุล 

 ๔๙ นางสาวรพีพรรณ์  วัจฉลพงษ์ 

 ๕๐ นางสาวรสพร  อินทรน้อย 

 ๕๑ นางวันดี  โตสุขศรี 

 ๕๒ นางวิยะดา  ทัศนสุวรรณ 

 ๕๓ นางสาวเวณิกา  เบ็ญจพงษ์ 

 ๕๔ นางสาวสมฤดี  ฉัตรสิริเจริญกุล 

 ๕๕ นางสาวสุกัญญา  พงษ์สุภาพ 

 ๕๖ นางสุชิรา  ชัยวิบูลย์ธรรม 

 ๕๗ นางสาวสุรางค์  ศิโรโรตม์สกุล 

 ๕๘ นางสาวสุรีย์มาศ  บัวเทศ 

 ๕๙ นางสาวสุวนิตย์  ธีระศักดิ์วิชยา 

 ๖๐ นางสาวสุวรรณี  ชั้นประเสริฐโยธิน 

 ๖๑ นางสาวอภิรมย์  เหล่าเจริญเกียรติ 

 ๖๒ นางอมรรัตน์  เดชเจริญ 

 ๖๓ นางอรัชลีฬห์  ทวีวงศ์สุนทร 

 ๖๔ นางสาวอรุณี  ธิติธัญญานนท์ 

 ๖๕ นางสาวอังสนา  บุญธรรม 

 ๖๖ นางสาวอาภาวรรณ  หนูคง 

 ๖๗ นางอุษณีษ์  พิชกรรม 

มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายวรวิทย์  มีมาก 

 ๒ นางสาวโกสุม  จันทร์ศิริ 

 ๓ นางสาวสาลี่  สุภาภรณ์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายชาญณรงค์  เกษมกิจวัฒนา 

 ๒ นายปรินทร์  ชัยวิสุทธางกูร 

 ๓ นายองอาจ  นัยพัฒน์ 

 ๔ นางสาวกัญญดา  อนุวงศ์ 

 ๕ นางสาวฉัตรศรี  เดชะปัญญา 

 ๖ นางนันทนา  อรุณฤกษ์ 

 ๗ นางสาวพัชรี  ศรีสังข์ 

 ๘ นางสาวลัดดาวัลย์  ผิวทองงาม 

 ๙ นางวัชรีวรรณ  ทองสะอาด 

 ๑๐ นางสาวสิริภา  ช้างศิริกุลชัย 

 ๑๑ นางสุวรรรณา  วรรัตน์ 



 หน้า   ๑๙๔ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายนภสินธุ์  แผลงศร 

 ๒ นายนิยม  ละออปักษิณ 

 ๓ นายไพศาล  นาผล 

 ๔ นายวัลลภ  วีระรังสรรค์ 

 ๕ นางนิรดา  ธเนศวร 

 ๖ นางสาวนิลวรรณ  ชุ่มฤทธิ์ 

 ๗ นางสาวสมลักษณ์  จึงสมาน 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกิติ  ยิ่งยงใจสุข 

 ๒ นายชลวิทย์  เจียรจิตต์ 

 ๓ นายชัยโรจน์  สายพันธุ์ 

 ๔ นายชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล 

 ๕ นายดวงเด่น  บุญปก 

 ๖ นายธีรยุทธ  ลิ่วพรเจริญวงศ์ 

 ๗ นายพิบูลย์  กาญจนพิบูลย์ 

 ๘ นายสุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา 

 ๙ นายโอฬาร  พรหมาลิขิต 

 ๑๐ นางสาวบานชื่น  เบญจสุวรรณเทพ 

 ๑๑ นางบุษบา  ปันยารชุน 

 ๑๒ นางสาวพัชรี  เจริญศรี 

 ๑๓ นางรักษ์วรรณ  พูนค า 

 ๑๔ นางวรรณดล  เชื้อมงคล 

 ๑๕ นางวรานุช  แขมมณี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายศักดิ์ชัย  สายสิงห์  ๒ นางบุษบา  กนกศิลปธรรม 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายฉัตชัย  ฉิ่นไพศาล 

 ๒ นายถาวร  โกอุดมวิทย์ 

 ๓ นายธวัชชัย  แพชมัด 

 ๔ นายพรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์ 

 ๕ นายพัดยศ  พุทธเจริญ 

 ๖ นายสนทยา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 

 ๗ นายสมลักษณ์  คงเมือง 

 ๘ นายสุธี  คุณาวิชยานนท์ 

 ๙ นายสุพรชัย  มั่งมีสิทธิ์ 

 ๑๐ นายเอกชาติ  จันอุไรรัตน์ 

 ๑๑ นางกนกพร  สว่างแจ้ง 

 ๑๒ นางกฤษณา  หงษ์อุเทน 



 หน้า   ๑๙๕ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๓ นางชุติมา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 

 ๑๔ นางสาวนุศรา  ปิยะพลรุ่งโรจน์ 

 ๑๕ นางสาวปราณีต  โอปณะโสภิต 

 ๑๖ นางมยุวา  ยงทรัพย์อนันต์ 

 ๑๗ นางมัลลิกา  ปัญญาคะโป 

 ๑๘ นางสาวอวยพร  อภิรักษ์อร่ามวง 

 ๑๙ นางสาวอัปสร  กิจเจริญค้า 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายทินกร  กาษรสุวรรณ 

 ๒ นายธีรศักดิ์  โรจนราธา 

 ๓ นายปานใจ  ธารทัศนวงศ์ 

 ๔ นางสาวกรกช  อัตตวิริยะนุภาพ 

 ๕ นางสาวบุญศรี  จงเสรีจิตต์ 

 ๖ นางปนัดดา  พัฒนวศิน 

 ๗ นางพันธุดา  พุฒิไพโรจน์ 

 ๘ นางสุชาดา  พิริยะประสาธน์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายชาตรี  ประกิตนนทการ 

 ๒ ว่าที่ร้อยตรี ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช 

 ๓ นายธีรวัฒน์  งามเชื้อชิต 

 ๔ นายบัณฑิต  ภูริชิติพร 

 ๕ นายรัฐไท  พรเจริญ 

 ๖ นายสาโรช  พูลเทพ 

 ๗ นายอติวรรธน์  วิรุฬห์เพชร 

 ๘ นายอิศเรศ  พิพัฒน์มงคลพร 

 ๙ นางโชคพิศิษฐ์  เทพสิทธา 

 ๑๐ นางสาวโชติมา  จตุรวงค์ 

 ๑๑ นางนัทธีรา  สรรมณี 

 ๑๒ นางสาวพัชรินทร์  ทรงสุโรจน์ 

 ๑๓ นางภาวนา  ใจประสาท 

 ๑๔ นางสาวรัชฎา  บุญเต็ม 

 ๑๕ นางสาวสุพักตรา  สุทธสุภา 

 ๑๖ นางสาวอุบล  เทศทอง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายชวลิต  สวัสดิ์ผล 

 ๒ นางสาวจงลักษณ์  ช่างปลื้ม 

 ๓ นางเนื้ออ่อน  ขรัวทองเขียว 

 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นางสาวกนกวรรณ  คนซื่อ 

 ๒ นางขวัญฟ้า  รังสิยานนท์ 

 ๓ นางฐานะวัฒนา  สุขวงศ์ 

 ๔ นางสาวนิศานาถ  มั่งศิริ 

 ๕ นางสาวพรรณี  สวนเพลง 

 ๖ นางอนัญญา  โปราณานนท์ 

 ๗ นางอรุณี  โคตรสมบัติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายสุทธวัฒน์  เบญจกุล 

 ๒ นางดวงพร  คันธโชติ 

 ๓ นางสาวรวี  เถียรไพศาล 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายคณิตพงษ์  ปราบพาล 

 ๒ นายนิกร  ศิริวงศ์ไพศาล 

 ๓ นายบุญเลิศ  กู้เกียรติตระกูล 

 ๔ นายปิ่น  จันจุฬา 

 ๕ นายวิรัช  เกียรติศรีสกุล 

 ๖ นายสงวน  ลือเกียรติบัณฑิต 

 ๗ นายอดิศร  วังศิริไพศาล 

 ๘ นายอาซีซัน  แกสมาน 

 ๙ นางจารุรินทร์  ปิตานุพงศ์ 

 ๑๐ นางจุรีรัตน์  บัวแก้ว 

 ๑๑ นางสาวทิพวรรณ  เลียบสื่อตระกูล 

 ๑๒ นางธัญภา  พลานุกูลวงศ์ 

 ๑๓ นางสาวเบญจมาศ  จันทร์ฉวี 

 ๑๔ นางสาวประภาพร  บุญมี 

 ๑๕ นางสาวศศิธร  พุมดวง 

 ๑๖ นางสาวสุภาพร  สุวิวัฒน์ 

 ๑๗ นางสาวสุภิญญา  ติ๋วตระกูล 

 ๑๘ นางสาวอัจฉรา  เพ็งหนู 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายเถวียน  วิทยา 

 ๒ นายทวีศักดิ์  เรืองพีระกุล 

 ๓ นายพงศธร  อมรพิทักษ์สุข 

 ๔ นายพฤทธิกร  สมิตไมตรี 

 ๕ นายวรัญญู  ศรีเดช 

 ๖ นางจุฑาทิพย์  สมิตไมตรี 



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

 

 

 ๗ นางสาวชโณทัย  เฮงตระกูล 

 ๘ นางณัฐพร  ยูรวงศ์ 

 ๙ นางปาริชาติ  วิสุทธิสมาจาร 

 ๑๐ นางสาวสมพร  ตั๊นสกุล 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายค านวล  ค ามณ ี

 ๒ นายธีรชิต  โชติสัมพันธ์เจริญ 

 ๓ นายนฤบดี  ผดุงสมบัติ 

 ๔ นายพงศ์ศักดิ์  ด่านเดชา 

 ๕ นายมานะ  รักษ์วงศ์ 

 ๖ นายรังสรรค์  ภูรยานนทชัย 

 ๗ นายวิกลม  ธีรภาพขจรเดช 

 ๘ นายอุดม  ทองอุดมพร 

 ๙ นายเอกรินทร์  สังข์ทอง 

 ๑๐ นางกรัณฑ์รัตน์  สุนทรพันธ์ 

 ๑๑ นางกาญจนลักขณ์  เพชรชนะ 

 ๑๒ นางสาวกาญจน์สุนภัส  บาลทิพย์ 

 ๑๓ นางไข่มุก  อุทยาวลี 

 ๑๔ นางสาวจตุรพร  แสงกูล 

 ๑๕ นางชุติพร  จิโรจน์กุล 

 ๑๖ นางสาวทิพรัตน์  หงภัทรคีรี 

 ๑๗ นางสาวนทีกานต์  สุเมธสิทธิกุล 

 ๑๘ นางนันทิยา  จันทร์ประทีป 

 ๑๙ นางปิยะรัตน์  บุญแสวง 

 ๒๐ นางยุพา  วัฒนกาญจนา 

 ๒๑ นางระพีพร  เรืองช่วย 

 ๒๒ นางวรางคณา  กีรติชนานนท์ 

 ๒๓ นางสาววราภรณ์  คงสุวรรณ 

 ๒๔ นางสาวศรัณยู  สงเคราะห์ 

 ๒๕ นางสาวสุกัญญา  เถรว่อง 

 ๒๖ นางสุกัญญา  เธียรวิวัฒน์ 

 ๒๗ นางสุชาดา  ทิพย์มนตรี 

 ๒๘ นางสุภาภรณ์  ดิสนีเวทย์ 

 ๒๙ นางเสาวลักษณ์  รุ่งตะวันเรืองศรี 

 ๓๐ นางสาวอภิรดี  แซ่ลิ่ม 

 ๓๑ นางอรทิพย์  เพ็ชรอุไร 

 ๓๒ นางสาวอริยา  คูหา 

 ๓๓ นางอัญญ์ณิชตา  รุ่งวิชานิวัฒน์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายวรากร  เกษมสุวรรณ์ 

 ๒ นายวันชัย  ริ้วรุจา 

 ๓ นางวัชรี  สวามิวัศดุ์ 



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

 

 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายจันทร์บูรณ์  สถิตวิริยวงศ์ 

 ๒ นายชนินทร์  ทิพโยภาส 

 ๓ นายชนินทร์  บุญลักษณานุสรณ์ 

 ๔ นายชินรักษ์  เธียรพงษ์ 

 ๕ นายโชติพัชร์  ภรณวลัย 

 ๖ นายเติมพงษ์  เพ็ชรกูล 

 ๗ นายทรงชัย  วีระทวีมาศ 

 ๘ นายธีรวัฒน์  ประกอบผล 

 ๙ นายนพพร  โชติกก าธร 

 ๑๐ นายประสิทธิ์  สุไลมาน 

 ๑๑ นายปิติเขต  สู้รักษา 

 ๑๒ นายพีระวุฒิ  สุวรรณจันทร์ 

 ๑๓ นายวรพจน์  กรีสุระเดช 

 ๑๔ นายวิจิตร  กิณเรศ 

 ๑๕ นายวิรัช  กระแสร์ฉัตร์ 

 ๑๖ ร้อยเอก วีระเชษฐ์  ขันเงิน 

 ๑๗ นายศุทธา  ศรีเผด็จ 

 ๑๘ นายสมชาย  หวังวิบูลย์กิจ 

 ๑๙ นายสมพล  ด ารงเสถียร 

 ๒๐ นายสมศักดิ์  วรมงคลชัย 

 ๒๑ นายสักรียา  ชิตวงศ์ 

 ๒๒ นายสุรพงษ์  สมสุข 

 ๒๓ นายสุรศักดิ์  กังขาว 

 ๒๔ นายอรรถพร  ฤทธิเกิด 

 ๒๕ นายอรรถสิทธิ์  หล่าสกุล 

 ๒๖ นายอริยะ  กิตติเจริญวิวัฒน์ 

 ๒๗ นายอานันทวัฒน์  คุณากร 

 ๒๘ นายอาริต  ธรรมโน 

 ๒๙ นางกันจณา  ด าโสภี 

 ๓๐ นางสาวจริยา  วงศ์เตชธรรม 

 ๓๑ นางดวงใจ  โอชัยกุล 

 ๓๒ นางน้ าอ้อย  สายหู 

 ๓๓ นางสาวปรียาภา  จิตต์บุญ 

 ๓๔ นางวรวรรณ  โรจนไพบูลย์ 

 ๓๕ นางสาววิภา  แสงพิสิทธิ์ 

 ๓๖ นางสาวสุรีย์  นานาสมบัติ 

 ๓๗ นางอารี  ฤทธิบูรณ์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายคุ้มพงศ์  หนูบรรจง 

 ๒ นายชูชาติ  ปิณฑวิรุจน์ 

 ๓ นายพรหมมาศ  คูหากาญจน์ 

 ๔ นายสกนธ์  คล่องบุญจิต 

 ๕ นายสนธิสุข  ธีระชัยชยุติ 

 ๖ นายอาจินต์  น่วมส าราญ 

 ๗ นางจีรสุดา  โกษียาภรณ์ 

 ๘ นางจุฑารัตน์  ปรัชญาวรากร 



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

 

 

 ๙ นางสาวดวงกมล  ณ ระนอง 

 ๑๐ นางสาวปิ่นมณี  ขวัญเมือง 

 ๑๑ นางพรพรรณ  ชินณพงษ์ 

 ๑๒ นางสาวพรพิมล  ฉายรัศมี 

 ๑๓ นางสาวอุมา  สีบุญเรือง 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายพันธมิตร  จันทร์นุช 

 ๒ นายสุรศักดิ์  เนียมเจริญ 

 ๓ นางสาวพิมพ์ลออ  กรพิพัฒน์ 

 ๔ นางพิสมัย  ชัยรัตน์อุทัย 

 ๕ นางยุพร  พืชกมุทร 

 ๖ นางร่วมจิตร  นกเขา 

 ๗ นางสาวอุไร  ประจักษ์ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายสุพิชญ์พงศ ์ ภหูวล 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายชัยยนต์  เพาพาน 

 ๒ นายสุพรรณ  สุดสนธิ์ 

 ๓ นายสุรินทร์  พงษ์สกุล 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นางสาวนภาทิพย์  ตั้งตรจีักร 

มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นายพิษิฏฐ์  สรุวัลลภ 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายจ านงค์  จุลเอียด 

 ๒ นายทวี  บุญภิรมย์ 

 ๓ นายธีระ  เทพพรหม 

 ๔ นายสุพัฒน์  ศรีสวัสดิ์ 

 ๕ นางสาวนิภารัตน์  จันทร์แสงรัตน์ 

 ๖ นางเพ็ญประภา  เบญจวรรณ 

 ๗ นางมนทนา  รุจิระศักดิ์ 

 ๘ นางวิภา  วังศิริกุล 

 ๙ นางสุนีย์  วัฑฒนายน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายธีรพร  กงบังเกิด 

 ๒ นายเนติ  วระนุช 

 ๓ นายพันธ์ณรงค์  จันทร์แสงศรี 

 ๔ นายมนสิช  สิทธิสมบูรณ์ 

 ๕ นายวัฒนา  พัดเกตุ 

 ๖ นายศักดิ์ชัย  วิทยาอารีย์กุล 

 ๗ นายสมชาย  กฤตพลวิวัฒน์ 

 ๘ นายเสมอ  ถาน้อย 

 ๙ นายเสวียน  เปรมประสิทธิ์ 

 ๑๐ นางกมลวรรณ  โรจน์สุนทรกิตติ 

 ๑๑ นางสาวกรกนก  อิงคนินันท์ 

 ๑๒ นางสาวจิราภรณ์  สอดจิตร์ 

 ๑๓ นางพรรณนิกา  ฤตวิรุฬห์ 

 ๑๔ นางพัชรินทร์  สิรสุนทร 

 ๑๕ นางวาณีรัตน์  กาฬสีห์ 

 ๑๖ นางศิริพรรณ  สารินทร์ 

 ๑๗ นางสาวสุภาพร  คงศิริรัตน์ 

 ๑๘ นางอัญชลี  วงศ์วัฒนา 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายธีระชัย  บงการณ์ 

 ๒ นายพีระพล  วอง 

 ๓ นายมนุพัศ  โลหิตนาวี 

 ๔ นายศิริเกษม  ศิริลักษณ์ 

 ๕ นายสุทัศน์  เยี่ยมวัฒนา 

 ๖ นายอภิชัย  ฤตวิรุฬห์ 

 ๗ นางสาวกุลยา  กนกจารุวิจิตร 

 ๘ นางสาวจิรประภา  มากลิ่น 

 ๙ นางดวงพร  เปรมจิต 

 ๑๐ นางสาวบุญญรัตน์  โชคบันดาลชัย 

 ๑๑ นางสาวปริญญา  มาสวัสดิ์ 

 ๑๒ นางสาวปิยะนันท์  เจริญสวรรค์ 



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

 

 

 ๑๓ นางลลิตกร  พรหมมา 

 ๑๔ นางสาววรี  ติยะบุญชัย 

 ๑๕ นางสาวสมร  หิรัญประดิษฐกุล 

 ๑๖ นางสาวสุวรรณี  อุทัยแสงสุข 

 ๑๗ นางสาวอัญชลี  ศรีจ าเริญ 

 ๑๘ นางสาวอุดมพร  แพ่งนคร 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายจรัณธร  บุญญานุภาพ 

 ๒ นายทวีศักดิ์  ศิริพรไพบูลย์ 

 ๓ นายธีรพล  ทิพย์พยอม 

 ๔ นายสุชาติ  แย้มเม่น 

 ๕ นายอนุพันธ์  กงบังเกิด 

 ๖ นางกณิตา  ธนเจริญชณภาส 

 ๗ นางกมลทิพย์  กมลวรเดช 

 ๘ นางสาวกรองกาญจน์  ชูทิพย์ 

 ๙ นางกิตติมา  ชาญวิชัย 

 ๑๐ นางจิรนันท์  วีรกุล 

 ๑๑ นางสาวชื่นจิตร  กองแก้ว 

 ๑๒ นางสาวชุลีกร  ด่านยุทธศิลป์ 

 ๑๓ นางดลฤดี  สงวนเสริมศรี 

 ๑๔ นางนงนุช  พัดชุมพร 

 ๑๕ นางสาวนันทีทิพ  ลิ้มเพียรชอบ 

 ๑๖ นางเพชรรัตน์  เม่นค า 

 ๑๗ นางรัชนี  มุขแจ้ง 

 ๑๘ นางสาวรุ่งอรุณ  เกรียงไกร 

 ๑๙ นางสาวรุจิพัชญ์  ทวีชัยกิติพงษ์ 

 ๒๐ นางวัลลภัช  สุขสวัสดิ์ 

 ๒๑ นางสาวสิริรัตน์  แสนยงค์ 

 ๒๒ นางสาวสุทธิรัตน์  สิทธิศักดิ์ 

 ๒๓ นางสาวสุภาพร  ดอกไม้ทอง 

 ๒๔ นางสาวอัญชลีย์  แก้วเจริญ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายศุภชัย  สิงห์ยะบุศย์ 

 ๒ นางธูปทอง  กว้างสวาสดิ์ 

 ๓ นางสาวนภาภรณ์  พลนิกรกิจ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายทรงศักดิ์  จ าปาวะดี 

 ๒ นายประยุกต์  ศรีวิไล 

 ๓ นายอาณัติ  จันทร์ถิระติกุล 

 ๔ นางอรวรรณ  ฤทธิเดช 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายชุน  เทียมทินกฤต 

 ๒ นายธนานันท์  ตรงดี 

 ๓ นายพงษ์เทพ  เจริญศักดิ์ 

 ๔ นายไพรัตน์  ธรรมแสง 

 ๕ นายเมธิน  ผดุงกิจ 

 ๖ นายศรีเกื้อกูล  ดวงจันทร์ทิพย 

 ๗ นายศักดิ์ชาย  สิกขา 

 ๘ นายสงครามชัยย์  ลีทองดีศกุล 

 ๙ นายสมชัย  ภัทรธนานันท์ 

 ๑๐ นายสุนทร  เดชชัย 

 ๑๑ นายเอกฉัตร  สิริสรรคานันต์ 

 ๑๒ นางสาวจันทร์ทิพย์  กาญจนศิลป์ 

 ๑๓ นางสาวชัญญา  ทองสวัสดี 

 ๑๔ นางณัฐยา  จอมพุทรา 

 ๑๕ นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์ 

 ๑๖ นางพรพิมล  มโนชัย 

 ๑๗ นางสาวศิริประภา  บุญอ่อน 

 ๑๘ นางสิริพร  ศิระบูชา 

 ๑๙ นางสาวอรวิชญ์  กุมพล 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายจ าเนียร  บุญมาก 

 ๒ ว่าที่ร้อยตรี นคเรศ  รังควัต 

 ๓ นายนิวุฒิ  หวังชัย 

 ๔ นายบัณฑิต  หิรัญสถิตย์พร 

 ๕ นายยงยุทธ  ข้ามสี่ 

 ๖ นายวีระพล  ทองมา 

 ๗ นายเสมอขวัญ  ตันติกุล 

 ๘ นายอารีย์  เชื้อเมืองพาน 

 ๙ นางสาวมธุรส  สว่างบ ารุง 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายจักรพงษ์  พิมพ์พิมล 

 ๒ นายมงคล  ถิรบุญยานนท์ 

 ๓ นางสาวณัชวิชญ์  ติกุล 

 ๔ นางศรีกุล  นันทะชมภู 

 ๕ นางสาวศุภธิดา  อ่ าทอง 

 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ ว่าที่ร้อยตรี กิติพงษ์  ขัติยะ 

 ๒ นายจตุรภัทร  วาฤทธิ์ 

 ๓ นายบัญญัติ  มนเทียรอาสน์ 

 ๔ นายปริญญา  สมบูรณ์ 

 ๕ นายวาที  คงบรรทัด 

 ๖ นางพิทยา  สุนทราวงศ์ 

 ๗ นางสาวลัคนา  วัฒนะชีวะกุล 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายจรญั  โฆษณานันท ์

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายมงคล  วรรณประภา 

 ๒ นายวิโรจ  นาคชาตรี 

 ๓ นายอดุลย์  ตะพัง 

 ๔ นางสาวจรีพร  ศรีทอง 

 ๕ นางชฎาพร  ฑีฆาอุตมากร 

 ๖ นางสาวนฤมล  มารคแมน 

 ๗ นางปิ่นสุภา  ปีติรักษ์สกุล 

 ๘ นางรสิตา  โอสถานนท์ 

 ๙ นางสาววาริศา  พลายบัว 

 ๑๐ นางสิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์ 

 ๑๑ นางสาวสุการต์พิชา  ปิยะธรรมวรากุล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายบุญเอก  ยิ่งยงณรงค์กุล 

 ๒ นางสาวประภาวดี  กุศลรอด 

 ๓ นางพิมพ์ใจ  รื่นเริง 

 ๔ นางร าจวน  เบญจศิริ 

 ๕ นางสุรีย์พันธุ์  วรพงศธร 

 ๖ นางสุวรรณี  แสงมหาชัย 

 ๗ นางสาวอุไร  ทองหัวไผ่ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกิตติศักดิ์  เชื้ออาษา 

 ๒ นายจิระศักดิ์  กาญจนะ 

 ๓ นายประภัสร  มหาพัฒนไทย 

 ๔ นายเริงรณ  ล้อมลาย 



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

 

 

 ๕ นายศุภโชติ  เดชะราช 

 ๖ นายสมเกียรติ  ชัยพจน์พานิช 

 ๗ นายสุพจน์  เครือหงส์ 

 ๘ นายโสภณ  บุญมีวิเศษ 

 ๙ นายอาจรณ  เชษฐสุมน 

 ๑๐ นายเอก  แสงวิเชียร 

 ๑๑ นางกฤติยา  ยงวณิชย์ 

 ๑๒ นางสาวจินดา  ศรีรัตนสมบุญ 

 ๑๓ นางสาวจุฬาภรณ์  เลิศบวรวงศ์ 

 ๑๔ นางสาวชัชนี  ศรแก้ว 

 ๑๕ นางสาวชิษกมน  เชาวลิต 

 ๑๖ นางฐิติพร  ลิ้มแหลมทอง 

 ๑๗ นางนิษฐิดา  หวังประเสริฐกุล 

 ๑๘ นางสาวบังอร  ภู่พิมล 

 ๑๙ นางเปรมสุดา  มีเพชร 

 ๒๐ นางผ่องศรี  เสียมไหม 

 ๒๑ นางสาวพจนีย์  จุฬารัตน์ 

 ๒๒ นางพรพรรณ  ประชาพิพัฒ 

 ๒๓ นางสาวพิทยา  สีสด 

 ๒๔ นางสาวรัชนี  รอดเชื้อ 

 ๒๕ นางวัชรีย์  อยู่เจริญ 

 ๒๖ นางสาววิมล  จันทร์แจ่ม 

 ๒๗ นางวิไล  สุวรรณพฤกษา 

 ๒๘ นางศิริวรรณ  ชอบธรรมสกุล 

 ๒๙ นางสมภักดิ์  จันทร์สุกรี 

 ๓๐ นางสาวสว่างวัน  ไตรเจริญวิวัฒน์ 

 ๓๑ นางส าอางค์  ปอกกันทา 

 ๓๒ นางอัญชลี  สารสัมฤทธิ์กุล 

 ๓๓ นางสาวอุดมพร  ชั้นไพบูลย์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นางสาวบญุทิพย์  สริิธรงัศร ี

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายชัยวัฒน์  คงสม 

 ๒ นายธวัชชัย  สุวรรณพานิช 

 ๓ นายธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์ 

 ๔ นายวรวุฒิ  เทพทอง 

 ๕ นายวิมาน  กฤตพลวิมาน 

 ๖ นายอนุชา  ภูริพันธุ์ภิญโญ 

 ๗ นางสาวกมลรัฐ  อินทรทัศน์ 

 ๘ นางจิตรา  เพียรล้ าเลิศ 

 ๙ นางสาวณัฐพร  เห็นเจริญเลิศ 

 ๑๐ นางสาวทัศนีย์วรรณ์  ศรีประดิษฐ์ 



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

 

 

 ๑๑ นางศุภณี  เรียบเลิศหิรัญ 

 ๑๒ นางสาวสมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล 

 ๑๓ นางสาวสารีพันธุ์  ศุภวรรณ 

 ๑๔ นางสาวสุดาว  เลิศวิสุทธิไพบูลย์ 

 ๑๕ นางสุภาวดี  ธีรธรรมากร 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ 

 ๒ นายนิธิพัฒน์  เมฆขจร 

 ๓ นายสราวุธ  ปิติยาศักดิ์ 

 ๔ นางปัณฉัตร  หมอยาดี 

 ๕ นางมณฑิชา  พุทซาค า 

 ๖ นางสาวรัชนีกูล  ภิญโญภานุวัฒน์ 

 ๗ นางสินีนุช  ครุฑเมือง แสนเสริม 

 ๘ นางอภิชญา  อยู่ในธรรม 

 ๙ นางสาวอมรพรรณ  ซุ้มโชคชัยกุล 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายพีระศักดิ์  โชติช่วง 

 ๒ นายภาณุมาศ  ขัดเงางาม 

 ๓ นายวรชาติ  อ าไพ 

 ๔ นายสัมพันธ์  เย็นส าราญ 

 ๕ นางสาวกฤติกา  จิวาลักษณ์ 

 ๖ นางกุลกานต์  อภิวัฒนลังการ 

 ๗ นางสาวเก็จกนก  เอื้อวงศ์ 

 ๘ นางสาวเครือทิพย์  เจียรณัย 

 ๙ นางสาวจิตติมา  กันตนามัลลกุล 

 ๑๐ นางสาวจิตติมา  รักนาค 

 ๑๑ นางจินตนา  สันตินิภานนท์ 

 ๑๒ นางสาวญาณ์ฏาวี  ชุติมณฑน์ธนะโชติ 

 ๑๓ นางตัสมาริน  อธิจิตตา 

 ๑๔ นางบุญเกื้อ  แทนวันชัย 

 ๑๕ นางปาลีรัตน์  การดี 

 ๑๖ นางสาวปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น 

 ๑๗ นางสาวพรทิพย์  สุวันทารัตน์ 

 ๑๘ นางสาวพูนสุข  เวชวิฐาน 

 ๑๙ นางภัทรฤดี  สุพัฒโสภณ 

 ๒๐ นางวรรณี  จดจ า 

 ๒๑ นางสาววรารัก  เฉลิมพันธุศักดิ์ 

 ๒๒ นางสาววัลภา  สบายยิ่ง 

 ๒๓ นางสาววิภา  อัคคอิชยา 

 ๒๔ นางสาวศศิธร  ชุตินันทกุล 

 ๒๕ นางสาวสุธีรา  หาญก าธร 

 ๒๖ นางสาวสุภวรรณ  เลิศสถากิจ 

 ๒๗ นางสาวอุไรวรรณ  น าแสงวาณิช 



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

 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายศุภกร  ภู่เกิด 

 ๒ นายสมหมาย  ชินนาค 

 ๓ นายสุวัฒน์  ธีระพงษ์ธนากร 

 ๔ นางสาววิภาวี  เสาหิน 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ 

 ๒ นายระพีพันธ์  ปิตาคะโส 

 ๓ นายสุพัฒน์พงษ์  มัตราช 

 ๔ นางสาวกาญจนา  รุ่งรัชกานนท์ 

 ๕ นางสาวธีราพร  สุภาพันธุ์ 

 ๖ นางนุชสรา  เกรียงกรกฎ 

 ๗ นางปราณี  พัฒนพิพิธไพศาล 

 ๘ นางสาวพรพรรณ  พึ่งโพธิ์ 

 ๙ นางสาวระวิวรรณ  แก้วอมตวงศ์ 

 ๑๐ นางวันดี  รังสีวิจิตรประภา 

 ๑๑ นางสาวศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ 

 ๑๒ นางสาวสุรีพร  เกตุงาม 

 ๑๓ นางอริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 

 ๒ นายบุญส่ง  เอกพงษ์ 

 ๓ นายปริทัศน์  มัทวานุกูล 

 ๔ นายรักเกียรติ  แสนประเสริฐ 

 ๕ นายอัมพล  พันธุ์วงศ์ 

 ๖ นางกนกวรรณ  มะโนรมย์ 

 ๗ นางสาวชริดา  ปุกหุต 

 ๘ นางชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา 

 ๙ นางนลินี  ธนสันติ 

 ๑๐ นางสาวเบญจภัค  มิ่งขวัญ 

 ๑๑ นางปนัดดา  ฤทธิชู 

 ๑๒ นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา 

 ๑๓ นางสาวรตนกร  วัฒนทวีกุล 

 ๑๔ นางสาวรุ่งรัศมี  บุญดาว 

 ๑๕ นางวนิดา  ชนะกานนท์ 

 ๑๖ นางสาววริษฎา  ศิลาอ่อน 

 ๑๗ นางสุจิตร  อุตรมาตย์ 

 



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

 

 

สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวัน 
ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายบุญเรือง  วังศิลาบัตร 
 ๒ นายพงษ์พันธุ์  ฤกษ์ขุมทรัพย์ 

 ๓ นายสันติ  หวังนิพพานโต 
 ๔ นายอนุชาติ  ศรีศิริวัฒน์ 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายส ารวม  จงเจริญ  ๒ นางบุษยา  วีรกุล 

มหาวชิรมงกุฎ 
 ๑ นายวิชัย  อุตสาหจิต 
 ๒ นางสาวจุฑาพรรธ์  ผดุงชีวิต 

 ๓ นางนันทา  สู้รักษา 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 
 ๑ นายพลาพรรณ  ค าพรรณ์  ๒ นางภาวณา  เขมะรัตน์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 
 ๑ นายปรีชา  วิจิตรธรรมรส 
 ๒ นายไพโรจน์  ภัทรนรากุล 
 ๓ นายยุทธนา  สุจริต 
 ๔ นายวรเทพ  จันทกนกากร 
 ๕ นายสมบัติ  กุสุมาวลี 
 ๖ นางสาวเกศกานดา  จตุรงคโชค 
 ๗ นางณดา  จันทร์สม 

 ๘ นางสาวรุ่งทิพย์  ศิริปิ่น 
 ๙ นางสาววันเพ็ญ  ตระกูลศีลธรรม 
 ๑๐ นางสาววาสิตา  บุญสาธร 
 ๑๑ นางสุนทรี  ตระการสุข 
 ๑๒ นางเสมอมาศ  ลิ้มจ าเริญ 
 ๑๓ นางอุบลวรรณา  แก้วเจริญไพศาล 
 ๑๔ นางสาวอุรสา  แสงแก้ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเชิดชาย  ดวงภมร 
 ๒ นายพงษ์ศักดิ์  รวมชมรัตน์ 

 ๓ นายวิเชียร  เพียงโงก 
 ๔ นางสาวจินตนา  เกษรบัวขาว 



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

 

 

 ๕ นางจุไรรัตน์  ประเสริฐสนิท 

 ๖ นางณิชาภา  มีวาสนา 

 ๗ นางสาวติกาหลัง  สุขกุล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกวี  ครองแก้ว 

 ๒ นายธงชัย  ช่อพฤกษา 

 ๓ นายบัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ 

 ๔ นายพงศ์ชัย  กลิ่นหอม 

 ๕ นายสฤษณ์  พรมสายใจ 

 ๖ นายสุวิทย์  วงษ์บุญมาก 

 ๗ นางสาวปาจรีย์  ผลประเสริฐ 

 ๘ นางสาวมัณฑนา  จริยรัตน์ไพศาล 

 ๙ นางสาวสุนทรี  ดวงทิพย์ 

 ๑๐ นางอรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ 

 ๑๑ นางอุมาพร  ฉัตรวิโรจน์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายธีระ  วงศ์เนตร 

 ๒ นายปรีชา  ปัญญา 

 ๓ นายวชิระ  วิชชุวรนันท์ 

 ๔ นางณัฐรดา  วงษ์นายะ 

 ๕ นางพัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์ 

 ๖ นางสาวยุภาดี  ปณะราช 

 ๗ นางสาววรภรณ์  โพธิ์เงิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายชยันต์  พิเชียรสนุทร 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายไสว  ฟักขาว 

 ๒ นางชมพูนุช  ตันพานิช 

 ๓ นางนันทวรรณ  บัวรา 

 ๔ นางสาวพัชรา  พุ่มพชาติ 

 ๕ นางสุเมธี  กิตติพงศ์ไพศาล 

 ๖ นางสุรางค์  ธรรมโวหาร 

 



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

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายวีระ  บางแสง 

 ๒ นายสุภธัชวุฒิ  ตู้พจ 

 ๓ นายอชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายณัฐกิตติ์  เฮงตระกูล  ๒ นางกัสมา  กาซ้อน 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายคมสัน  รัตนะสิมากูล 

 ๒ นายจ าเริญ  ฐานันดร 

 ๓ นายเจษฎา  สุวรรณ 

 ๔ นายนิคม  อัสสรัตนะสุขิน 

 ๕ นางนิตยา  ยืนยง 

 ๖ นางผ่องศรี  ธนกุลพรรณ 

 ๗ นางวรินทรีย์  เยาว์ธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายสมเกตุ  อุทธโยธา  ๒ นางพิไล  เลิศพงศ์พิรุฬห์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายสมบัติ  สิงฆราช 

 ๒ นางสาวกมลณัฏฐ์  พลวัน 

 ๓ นางกัลทิมา  พิชัย 

 ๔ นางนาตยา  วงศ์รักมิตร 

 ๕ นางพรพิมล  วงศ์สุข 

 ๖ นางศิริเพ็ญ  ผ่อนจัตุรัส 

 ๗ นางสุชานาฏ  สิตานุรักษ์ 

 ๘ นางสุนี  พนันตา 

 ๙ นางสาวสุมิตรา  ศรีชูชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายปราโมทย์  จนัทร์เรอืง 



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

 

 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นางสาวพนติสุภา  ธรรมประมวล 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายไกรฤกษ์  ยี่เฮง 

 ๒ นายพงศ์ธร  ลิมป์กฤตนุวัตร์ 

 ๓ นายศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ 

 ๔ นายสรายุทธ  เสงี่ยม 

 ๕ นายสัมฤทธิ์  เสนกาศ 

 ๖ นางสาวกิรณา  เกี๋ยสกุล 

 ๗ นางดวงใจ  บุญกุศล 

 ๘ นางเพียงใจ  เจียรวิชญกุล 

 ๙ นางสาววนิดา  เพ่ิมศิริ 

 ๑๐ นางวันดี  เภาค า 

 ๑๑ นางสาววันเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก 

 ๑๒ นางสาววิไล  ทองแผ่ 

 ๑๓ นางศรีสุภา  นาคธน 

 ๑๔ นางสาวสมดา  วินิจก าธร 

 ๑๕ นางสาวสัญญลักษณ์  ศุภนาม 

 ๑๖ นางสาวสุภารัตน์  สินสุวรรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นางปดิวรัดา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ๒ นางวรารัตน์  เขียวไพรี 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายทองเจือ  เขียดทอง 

 ๒ นายศิกษก  บรรลือฤทธิ์ 

 ๓ นางสาวณัฐสุภา  จิวศิวานนท์ 

 ๔ นางธญวรรณ  ก๋าค า 

 ๕ นางสาวนงเยาว์  อุทุมพร 

 ๖ นางสาวศศิธร  เทียนถนอม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางวิไลรตัน์  คีรนิทร์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายปิยะ  โควินท์ทวีวัฒน์  ๒ นายพงษ์นาถ  นาถวรานันต์ 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายการุณย์  ด่านประดิษฐ์ 

 ๒ นายธีระ  กาญจนสินธุ 

 ๓ นายสมหมาย  เปียถนอม 

 ๔ นายสุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์ 

 ๕ นางเกศินี  ประทุมสุวรรณ 

 ๖ นางพรทิพย์  กายบริบูรณ์ 

 ๗ นางสาววริยา  สมประชา 

 ๘ นางสาวศิริพร  ประกอบทรัพย์ 

 ๙ นางสาวสุวรรณา  ไชยะธน 

 ๑๐ นางสาวสุวิมล  นวลพระลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายณภัทร  น้อยน้ าใส  ๒ นางวัฒนาภรณ์  โชครัตนชัย 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายประยุทธ  ไทยธานี 

 ๒ นางกรองทิพย์  ชัยชาญ 

 ๓ นางธนิดา  ผาติเสนะ 

 ๔ นางนันทพร  อดิเรกโชติกุล 

 ๕ นางสาวเนตรชนก  บัวนาค 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกานต์  เนตรกลาง 

 ๒ นายธวัช  ตราชู 

 ๓ นายประยง  ชนางกลาง 

 ๔ นายเปรมวิทย์  ท่อแก้ว 

 ๕ นายพรพล  รมย์นุกูล 

 ๖ นายสามารถ  จับโจร 

 ๗ นายสุธานันธ์  โพธิ์ชาธาร 

 ๘ นายเอกราช  หนูแก้ว 

 ๙ นางกนกวรรณ  วุฒิกนกกาญจน์ 

 ๑๐ นางสาวจันทิมา  งานโคกกรวด 

 ๑๑ นางนุชตรียา  ผลพานิชย์ 

 ๑๒ นางเพชรสุดา  ภูมิพันธุ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเคียง  รักเกาะรุ้ง 

 ๒ นายถนอม  เลขาพันธ์ 

 ๓ นายธีรวัฒน์  ช่างสาน 

 ๔ นายอนุสรณ์  จิตมนัส 



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

 

 

 ๕ นางเกศริน  มนูญผล 

 ๖ นางจุติพร  อัศวโสวรรณ 

 ๗ นางศุภมาตร  อิสสระพันธุ์ 

 ๘ นางศุภวรรณ  พรหมเพรา 

 ๙ นางสุชาดา  การะกรณ์ 

 ๑๐ นางสาวสุรีย์พร  วุฒิมานพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายสุชาติ  แสงทอง 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายมงคล  แพทองค า  ๒ นางพัชราภา  สิงห์ธนสาร 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายไชยรัตน์  ปราณี 

 ๒ นายทินพันธุ์  เนตรแพ 

 ๓ นายนิเวศน์  ค ารัตน์ 

 ๔ นายพีระพงษ์  เนียมเสวก 

 ๕ นายไพฑูรย์  ทองทรัพย์ 

 ๖ นายศุภชัย  ทวี 

 ๗ ว่าที่ร้อยตรี อภิเดช  มงคลปัญญา 

 ๘ นางสาวจงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน 

 ๙ นางฐิตินันท์  ด้วงสุวรรณ 

 ๑๐ นางธีราพร  กุลนานันท์ 

 ๑๑ นางภคินี  ขุนภักดี 

 ๑๒ นางวไลพร  เมฆไตรรัตน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายวิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล  ๒ นางสาววรรณวดี  ชัยชาญกุล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายบุญมี  กวินเสกสรรค์ 

 ๒ นายสาธิต  โกวิทวที 

 ๓ นางสาวบังอร  เสรีรัตน์ 

 ๔ นางสาวปัญจนาฏ  วรวัฒนชัย 

 ๕ นางสาวพนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายชลิต  วณิชยานันต์ 

 ๒ นายโดม  สว่างอารมณ์ 

 ๓ นายทัศนัย  กีรติรัตนะ 

 ๔ นายประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน์ 

 ๕ นายเผด็จ  ก๋าค า 

 ๖ นางสาวกิตติรัตน์  ฐานสุวรรณศรี 

 ๗ นางกุลนิษก์  สอนวิทย์ 

 ๘ นางเกษรา  โพธิ์เย็น 

 ๙ นางสาวชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน 

 ๑๐ นางสาวทยาตา  รัตนภิญโญวานิช 

 ๑๑ นางบุษกร  ปั้นหุ่น 

 ๑๒ นางบุษบงค์  วงษ์พันทา 

 ๑๓ นางปราณีต  ม่วงนวล 

 ๑๔ นางลินดา  เกณฑ์มา 

 ๑๕ นางสาววรรณดี  อัศวศิลปกุล 

 ๑๖ นางสาวเสาวณี  เรืองไชยศรี 

 ๑๗ นางสาวอารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย ์

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นายสมบตั ิ ประจญศานต์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายนิรันดร์  กุลฑานันท์ 

 ๒ นายสมศักดิ์  จีวัฒนา 

 ๓ นายอรรถกร  จัตุกูล 

 ๔ นางสาวพรทิพา  ด าเนิน 

 ๕ นางเพ็ญพักตร์  วงศ์ชัยสิน 

 ๖ นางสาวสายใจ  ทันการ 

 ๗ นางสุพัตรา  รักการศิลป์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางสนุี  โชติดิลก 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายยุทธ  ไกยวรรณ์ 

 ๒ นางวรนุช  แจ้งสว่าง 

 ๓ นางสาวศุภวรรณ์  เล็กวิไล 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายประจักษ์  ไม้เจริญ 

 ๒ นายไพรัช  สู่แสนสุข 

 ๓ นายเสวียน  เจนเขว้า 

 ๔ นายไอยเรศ  ลิบลับ 

 ๕ นางสาวชัชมน  ประดิษฐการ 

 ๖ นางดุษณี  ศุภวรรธนะกุล 

 ๗ นางสาวปิยะวดี  หิริกมล 

 ๘ นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล 

 ๙ นางวาสนา  เสนาะ 

 ๑๐ นางสายพิณ  แก้วชินดวง 

 ๑๑ นางสาวสาวิตรี  รุจิธนพานิช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางจติตมิา  อัครธติิพงศ์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นายชูสิทธิ์  ประดบัเพ็ชร์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นางสาวเกษรา  ศรีวิเชียร 

 ๒ นางสาวบุญไท  เจริญผล 

 ๓ นางลักขณา  เตชวงษ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายคงศักดิ์  ศรีแก้ว 

 ๒ นายสุขแก้ว  ค าสอน 

 ๓ นายสุรินทร์  วิจิตรพงษา 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายนิวัตร  พัฒนะ 

 ๒ นายประกรณ์  เลิศสุวรรณไพศาล 

 ๓ นางทรงพรรณ  สังข์ทรัพย์ 

 ๔ นางบุษบา  หินเธาว์ 

 ๕ นางปถมา  เอี่ยมสอาด 

 ๖ นางสาววิจิตรา  ทุนอินทร์ 

 ๗ นางศิริสุภา  เอมหยวก 

 ๘ นางสลักจิต  ตรีรณโอภาส 



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

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางสาวกาญจนา  บุญสง่ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายบัญญัติ  ศิริธนาวงศ์  ๒ นายอุทัย  ผ่องรัศมี 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายปัญญา  ทองนิล 

 ๒ นายพจนารถ  บัวเขียว 

 ๓ นายวีระชัย  คอนจอหอ 

 ๔ นายสะอาด  เข็มสีดา 

 ๕ นายสาโรช  เผือกบัวขาว 

 ๖ นางจารุวรรณ  อรุณฤกษ์ 

 ๗ นางสาวภาวนา  อังกินันทน์ 

 ๘ นางรัตนาภรณ์  ปรีดาศักดิ์ 

 ๙ นางสาวสิริเพ็ญ  เอมละออง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นางสาวพวงผกา  แก้วกรม  ๒ นางสรวงพร  กุศลส่ง 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกมล  บุญเขต 

 ๒ นายชัยณรงค์  ขันผนึก 

 ๓ นายประยูร  ลิ้มสุข 

 ๔ นายปิยรัตน์  มูลศรี 

 ๕ นายอนุวัติ  คูณแก้ว 

 ๖ นางสาวแขขวัญ  สุนทรศารทูล 

 ๗ นางสาวศศิธร  แท่นทอง 

 ๘ นางศันสนีย์  อุตมอ่าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายสาวิตร  พงศ์วัชร์  ๒ นางสาวสุกัญญา  วงศ์ธนะบูรณ์ 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายสุวิชา  วิริยมานุวงษ์ 

 ๒ นายหิรัญ  ประสารการ 

 ๓ นายอรุณ  แป้นคง 

 ๔ นางสาวทิพวรรณ  ประยงค์รัตน์ 

 ๕ นางสาวมาลินี  ศรีอนุตชัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายณรงค์ฤทธิ์  โสภา 

 ๒ นางประภัสสร  ปรีเอี่ยม 

 ๓ นางภณิตา  สุนทรไชย 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายชูชาติ  ผาระนัด 

 ๒ นายปรัตถกร  เอกทัศน์ 

 ๓ นายศิริ  ถีอาสนา 

 ๔ นางยุภาพร  ยุภาศ 

 ๕ นางศรินทร์  ทองธรรมชาติ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ ว่าที่ร้อยโท ณัฏฐชัย  จันทชุม 

 ๒ นายทองสุข  พละมา 

 ๓ นายรุ่งศักดิ์  วิลามาศ 

 ๔ นายสมาน  เอกพิมพ์ 

 ๕ นายสุรกานต์  จังหาร 

 ๖ นายอลงกต  ภูมิสายดร 

 ๗ นางสาวกนกพร  ทองสอดแสง 

 ๘ นางล าดวน  ดวงคมทา 

 ๙ นางวิมลมาศ  ปฐมวณิชกุล 

 ๑๐ นางสาวเสาวลักษณ์  โกศลกิตติอัมพร 

 ๑๑ นางสาวอภิรัตน์  รัตนกรีฑากุล 

 ๑๒ นางอรุณี  จันทร์ศิลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

มหาวชิรมงกุฎ

 ๑ นายวิชติ  เรืองแป้น  ๒ นายสันติ  บุญภริมย ์

 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษฎา  กุณฑล 

 ๒ นายสมบัติ  โยธาทิพย์ 

 ๓ นายสันติ  อารักษ์คุณากร 

 ๔ นายสิทธิชัย  แพงทิพย์ 

 ๕ นางสาวทวีรรณ  ทองนวล 

 ๖ นางสาวศุภลักษณ์  สินธนา 

 ๗ นางสุกินา  อาแล 

 ๘ นางสาวอรุณี  ม่วงแก้วงาม 

 ๙ นางอุไรรัตน์  ยามาเร็ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นางกุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ  ๒ นางนฤชล  เรือนงาม 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายอ านวย  ปาอ้าย 

 ๒ นางสาวจารุวรรณ  สิงห์ม่วง 

 ๓ นางสาวดวงพร  ภู่ผะกา 

 ๔ นางสาวประนอม  เงินบุคคล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายวารินทร์  สุภาภรณ์ 

 ๒ นางเกศินี  กูลพฤกษี 

 ๓ นางสาวสุรีย์พร  พานิชอัตรา 

 ๔ นางสาวอุดม  เครือวัลย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายปรีชา  ไชยโย 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ 

 ๒ นายบรรจง  สมศรี 

 ๓ นายปรีชา  โพธิ์แพง 

 ๔ นายพงษ์สวัสดิ์  อ านาจกิติกร 

 ๕ นายวิพัฒน์  หมั่นการ 

 ๖ นายวีระชัย  รินดวงดี 



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

 

 

 ๗ นายสมชัย  โกศล 
 ๘ นายสมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย์ 
 ๙ นายสุรกานต์  พยัคฆบุตร 
 ๑๐ นายอนิรุจน์  มะโนธรรม 

 ๑๑ นางประภา  ไชยมงคล 
 ๑๒ นางสาวพรชนก  ทองลาด 
 ๑๓ นางพรสวรรค์  มณีทอง 
 ๑๔ นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด 

มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นางสาวปฤฐฎาง  จันทร์บุญเรือง  ๒ นางภัทรธิรา  ผลงาม 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 
๑  นายทรงศักดิ์  พลดาหาญ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 
 ๑ นายเชาว์  อินใย 
 ๒ นายไทยโรจน์  พวงมณี 
 ๓ นายศักดินาภรณ์  นันที 
 ๔ นายสุขุม  พรมเมืองคุณ 

 ๕ นายอานนท์  ผกากรอง 
 ๖ นางประภาศรี  เติมสายทอง 
 ๗ นางรัตวัลย์  ศิริเลี้ยง 
 ๘ นางอารีวรรณ์  บังเกิด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ  ๒ นางสาวศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 
 ๑ นายกรินทร์  กาญทนานนท์ 
 ๒ นางสาวศศมล  ผาสุข 

 ๓ นางสาวอรสา  จรูญธรรม 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 
 ๑ นายวิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล 
 ๒ นายเอก  ศรีเชลียง 
 ๓ นางสาวเบญจลักษณ์  เมืองมีศรี 

 ๔ นางสาวอนงค์  อนันตริยเวช 
 ๕ นางอารีย์  สงวนชื่อ 



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

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นายเอกพงษ์  วงศค์ าจนัทร์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายประกาศิต  อานุภาพแสนยากร  ๒ นายพงษ์ศักดิ์  ทองพันชั่ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายหาญชัย  อัมภาผล  ๒ นางสาวธนานันต์  กุลไพบุตร 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายทศวรรษ  สีตะวัน 

 ๒ นายศิกานต์  เพียรธัญญกรณ์ 

 ๓ นางภาวิณี  แสนชนม์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายจิตติ  กิตติเลิศไพศาล 

 ๒ นายชุมพล  ทรงวิชา 

 ๓ นายธีราธาร  ศรีมหา 

 ๔ นายนิยม  ชลิตะนาวิน 

 ๕ นายปรีชา  ธรรมวินทร 

 ๖ นายวาโร  เพ็งสวัสดิ์ 

 ๗ นายสมเสน่ห์  อุปพงษ์ 

 ๘ นายส าราญ  ก าจัดภัย 

 ๙ นางเพลินพิศ  ธรรมรัตน์ 

 ๑๐ นางสาววิลาวรรณ์  ค าหาญ 

 ๑๑ นางสาวศิริลักษณ์  ศรีพระจันทร์ 

 ๑๒ นางสาวสมจิตต์  รัตนอุดมโชค 

 ๑๓ นางสาวสุนทรีย์  สุรศร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นางสาวพัชร ี จิว๋พัฒนกลุ 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายฉลอง  อาคาสุวรรณ 

 ๒ นางปิยมาศ  ศิริศุภนนท์ 

 ๓ นางสบาย  ตันไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นางนันทิยา  น้อยจันทร์ 

 ๒ นางสาวสจีวรรณ  ทรรพวสุ 

 ๓ ร้อยต ารวจเอกหญิง อรุณรุ่ง  วงศ์กังวาน 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายธนสุวิทย์  ทับหิรัญรักษ์  ๒ นายไพบูลย์  แจ่มพงษ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษฎา  สังขมณี 

 ๒ นายจง  บุญประชา 

 ๓ นายชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ 

 ๔ นายพันธ์ศักดิ์  วรรณดี 

 ๕ นายภากิตติ์  ตรีสุกล 

 ๖ นายสมเกียรติ  กอบัวแก้ว 

 ๗ นายอดิศัย  โทวิชา 

 ๘ นางจารุวรรณ  ฉัตรทอง 

 ๙ นางสาวตวงพร  เซอร์ประยูร 

 ๑๐ นางพรพศิ  ประดิษฐพงษ์ 

 ๑๑ นางสิริมณี  บรรจง 

 ๑๒ นางสาวอรวัฒนา  เนียมอุทัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายนรินทร์  สุขกรี 

 ๒ นายสุรินทร์  สมณะ 

 ๓ นางนัฎจรี  เจริญสุข 

 ๔ นางสาวนันทวรรณ  ช่างคิด 

 ๕ นางสาวสมทรง  นุ่มนวล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร ์

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นายบญัชา  ชื่นจติ 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษณ์  ปิ่นทอง 

 ๒ นายประชิต  อินทะกนก 

 ๓ นายสมใจ  อินทานนท์ 

 ๔ นายอิทธิวัตร  ศรีสมบัติ 

 ๕ นางคนึงนิตย์  ไสยโสภณ 

 ๖ นางยุพดี  สินมาก 

 ๗ นางสาวสุวรรณา  รัตนธรรมเมธี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายสมิต  อินทร์ศิริพงษ์  ๒ นายสุทิน  สนองผัน 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายชัยฤทธิ์  ศิลาเดช 

 ๒ นายชาญชัย  ยมดิษฐ์ 

 ๓ นายแชล่ม  บุญลุ่ม 

 ๔ นายประเมิล  อินทพิบูลย์ 

 ๕ นายพีระชัย  ลี้สมบูรณ์ผล 

 ๖ นายอรรถพล  อุสายพันธ์ 

 ๗ นางชฎาพร  โพคัยสวรรค์ 

 ๘ นางสาววนิดา  ตรีสวัสดิ์ 

 ๙ นางสาววรรณา  โชคบรรดาลสุข 

 ๑๐ นางสุนีย์  หนูสง 

 ๑๑ นางสุรางค์  มันยานนท์ 

 ๑๒ นางอัจฉรียา  โชติกลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางสุทศันา  สุทธิกุลสมบัต ิ

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายวัลลภ  เหมวงษ์ 

 ๒ นายสมชาย  วรกิจเกษมสกุล 

 ๓ นายสืบชาติ  อันทะไชย 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายทรงกต  ปานเชียงวงศ์ 

 ๒ นายธนวิทย์  บุตรอุดม 

 ๓ นายนาวา  วงษ์พรม 

 ๔ นายประกาศ  แสนทอง 



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

 

 

 ๕ นายฤทธิชัย  พิลาไชย 

 ๖ นายสุกิจ  พลประถม 

 ๗ นายสุทธิชัย  หล่อตระกูล 

 ๘ นายอลงกรณ์  พรมที 

 ๙ นางสาวดวงสมร  กิจโกศล 

 ๑๐ นางพฤษมงคล  จุลพูล 

 ๑๑ นางสาวพิทยาภรณ์  สุทธิอาจ 

 ๑๒ นางสาววัชพร  มานะจิตร 

 ๑๓ นางวันทนา  อมตาริยกุล 

 ๑๔ นางสาวสุภาพงศ์  แก่นสาร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายจักรกฤษณ์  พิญญาพงษ์ 

 ๒ นายปริญญา  บัววังโป่ง 

 ๓ นายสิงหเดช  แตงจวง 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกฤดา  ชุ่มจันทร์จิรา 

 ๒ นายเจษฎา  มิ่งฉาย 

 ๓ นายพรไชย  สาครเสถียรกุล 

 ๔ นางวารุณี  ศรีสอาด 

 ๕ นางสาวสินี  กะวิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายชาญชัย  สุกใส 

 ๒ นายด ารงค์ฤทธิ์  วิบูลกิจธนากร 

 ๓ นายธรรมรักษ์  ละอองนวล 

 ๔ นายธีรวุฒิ  เอกะกุล 

 ๕ นางมาลี  ไชยเสนา 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกชกร  ธิปัตดี 

 ๒ นางนลินี  ทองประเสริฐ 

 ๓ นางสุนทรีพร  ดวนใหญ่ 

 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายจ าลอง  วงษ์ประเสริฐ 

 ๒ นายจิณณวัตร  ปะโคทัง 

 ๓ นายพัฒนสุข  ช านินอก 

 ๔ นายวรรษชน  สีหบุตร 

 ๕ นายวุฒิไกร  ศิริกุล 

 ๖ นายสมพร  ดวนใหญ่ 

 ๗ นายเสรี  จันทรโสภณ 

 ๘ นายอานันท์  ทาปทา 

 ๙ นางสาวประคอง  บุญทน 

 ๑๐ นางสาวพรรณี  ชารีแก้ว 

 ๑๑ นางรุ่งทิพย์  บุญจ ารูญ 

 ๑๒ นางสาววาสนา  กวีนัฏธยานนท์ 

 ๑๓ นางสุปิยา  ทาปทา 

 ๑๔ นางสุมลรัตน์  ไกรสรสวัสดิ์ 

 ๑๕ นางสาวอรอนงค์  บุรีเลิศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางทนิประภา  จีระพันธ ุ

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกังวาล  นาคศุภรังษี 

 ๒ นายชัยมิตร  แสวงมงคล 

 ๓ นายณัฐชัย  สงวนทรัพย์ 

 ๔ นายธเนศ  อิสระมงคลพันธุ์ 

 ๕ นายภาณุภัทร  ตางาม 

 ๖ นายยศกร  สายมั่น 

 ๗ นายวิชาญ  ช่วยพันธ์ 

 ๘ นายสุพจน์  พูลน้อย 

 ๙ นางสาวกิ่งแก้ว  เอี่ยมแฉล้ม 

 ๑๐ นางจิราภรณ์  พงษ์ศรีทัศน์ 

 ๑๑ นางสาวชูศรี  ไพศาลอุดมศิลป์ 

 ๑๒ นางณัฐฤดี  สินทิพย์สมบูรณ์ 

 ๑๓ นางสาวเตือนใจ  แดงศรี 

 ๑๔ นางทัศนีย์  ชาเจียมเจน 

 ๑๕ นางสาวบุญศรี  คู่สุขธรรม 

 ๑๖ นางปิติพร  จูปราง 

 ๑๗ นางสาวภาวนา  ชลาภิรมย์ 

 ๑๘ นางรัชนีวรรณ  เพ็งปรีชา 

 ๑๙ นางศิราณี  ศรีกนก 

 ๒๐ นางสุวิมล  พิชญไพบูลย์ 

 ๒๑ นางสาวอัจฉรา  ลิ้มวงษ์ทอง 

 ๒๒ นางสาวเอื้อมฟ้า  นาคโต 



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

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายสุชาติ  ชัยวรกุล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายปราโมทย์  พรสุริยา  ๒ นายไพทูล  สีใส 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายชาญยุทธ  คงภิรมย์ชื่น 

 ๒ นายทรงศักดิ์  จันทร์อุดม 

 ๓ นายธนวุฒิ  พิมพ์กิ 

 ๔ นายไพฑูรย์  นิลเศรษฐ์ 

 ๕ นายสมศักดิ์  รักเกียรติวินัย 

 ๖ นางจีรภา  เพชรวัฒนานนท์ 

 ๗ นางดารุวรรณ  โรจนสุพจน์ 

 ๘ นางศศิวิมล  มาแสง 

 ๙ นางสารดา  จารุพันธ์ 

 ๑๐ นางสาวสุรีย์วรรณ  เมณฑกานุวงษ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางอุษาพร  เสวกว ิ

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ 

 ๒ นายบวร  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๓ นายปัญญา  มินยง 

 ๔ นายอัคครัตน์  พูลกระจ่าง 

 ๕ นางนิช์ชกรณ์  ตันติวณิชชานนท์ 

 ๖ นางปณิศา  มีจินดา 

 ๗ นางปานฉัตท์  อินทร์คง 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเกรียงไกร  แซมสีม่วง 

 ๒ นายจรัส  บุณยธรรมา 

 ๓ นายจิรวัฒน์  คชสาร 

 ๔ นายเจริญ  เจริญชัย 

 ๕ นายณัฏฐพงศ์  ชูทัย 

 ๖ นายเดชฤทธิ์  มณีธรรม 



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

 

 

 ๗ นายธเนศ  เรืองณรงค์ 

 ๘ นายนที  ภู่รอด 

 ๙ นายบัณฑิต  อินทร์คง 

 ๑๐ นายบุญยัง  ปลั่งกลาง 

 ๑๑ นายประยุทธ  ดวงคล้าย 

 ๑๒ นายปิติศานต์  กร้ ามาตร 

 ๑๓ นายเมธา  ศิริกูล 

 ๑๔ นายวัลลภ  พรหมทอง 

 ๑๕ นายสมเกียรติ  ฐิติภูมิเดชา 

 ๑๖ นายสมคิด  สวนศรี 

 ๑๗ นายสมนึก  สังข์หนู 

 ๑๘ นายสมพร  ธุรี 

 ๑๙ นายสมศักดิ์  แก่นทอง 

 ๒๐ นายสมหมาย  ผิวสอาด 

 ๒๑ นายสุพัฒน์  เผ่าพงษ์ไทย 

 ๒๒ นายอภิชาติ  สนธิสมบัติ 

 ๒๓ นางสาวกุสุมา  ด าพิทักษ์ 

 ๒๔ นางสาวฉัตรปารี  อยู่เย็น 

 ๒๕ นางนนทลี  พรธาดาวิทย์ 

 ๒๖ นางนาถรพี  ชัยมงคล 

 ๒๗ นางนิรชร  นกแก้ว 

 ๒๘ นางนิศากร  สิงหเสนี 

 ๒๙ นางแน่งน้อย  ทรงก าพล 

 ๓๐ นางประทุมทอง  ไตรรัตน์ 

 ๓๑ นางสาวประนอม  พันธ์ไสว 

 ๓๒ นางปัทมา  วิชิตะกุล 

 ๓๓ นางพิมพา  หิรัญกิตติ 

 ๓๔ นางยุพา  มาระสุตร์ 

 ๓๕ นางสาวรัชตา  ทนวิทูวัตร 

 ๓๖ นางสาววิไลวรรณ  ศรีสงคราม 

 ๓๗ นางสมใจ  เปรมสมิทธ์ 

 ๓๘ นางสรชา  ไววรกิจ 

 ๓๙ นางสาวสุกัญญา  รุ่งทองใบสุรีย์ 

 ๔๐ นางสุดาพร  กุณฑลบุตร 

 ๔๑ นางสุทธิศรี  ม่วงสวย 

 ๔๒ นางสาวสุนัน  ปานสาคร 

 ๔๓ นางอ้อยทิพย์  ผู้พัฒน์ 

 ๔๔ นางอังคณา  ธนกัญญา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายรังสรรค์  อักษรชาติ  ๒ นางวิมลพรรณ  อาภาเวท 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นายประสงค์  ก้านแกว้ 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกมล  พรหมหล้าวรรณ 

 ๒ นายชัยชนะ  มิตรสัมพันธ์ 

 ๓ นายตุลา  มหาพสุธานนท์ 

 ๔ นายปราโมทย์  วีรานุกูล 

 ๕ นายวิหาร  ดีปัญญา 

 ๖ นายสมเกียรติ  ทองแก้ว 

 ๗ นายสุคี  ศิริวงศ์พากร 

 ๘ นายอรุณ  ชลังสุทธิ์ 

 ๙ นายอ านาจ  เจนจิตศิริ 

 ๑๐ นางจอมขวัญ  สุวรรณรักษ์ 

 ๑๑ นางจินตนา  วรเจริญศรี 

 ๑๒ นางเจทญา  กิจเกิดแสง 

 ๑๓ นางชญาภัทร์  กี่อาริโย 

 ๑๔ นางสาวดรุณี  โอวจริยาพิทักษ์ 

 ๑๕ นางดวงใจ  เขมวิรัตน์ 

 ๑๖ นางสาวธนพรรณ  บุณยรัตกลิน 

 ๑๗ นางธันยพร  บุษปฤกษ์ 

 ๑๘ นางประดิษฐา  นาครักษา 

 ๑๙ นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรพุม 

 ๒๐ นางรติกร  บุญเพ็ง 

 ๒๑ นางรวินันท์  การะเกษ 

 ๒๒ นางล าใย  มากเจริญ 

 ๒๓ นางวาสนา  ขวยเขิน 

 ๒๔ นางสาวศิราภรณ์  ชวเลขยางกูร 

 ๒๕ นางสาวศิรินาถ  สิงหาแก้ว 

 ๒๖ นางสลักจิต  พุกจรูญ 

 ๒๗ นางสุนทรี  สุวรรณสมบูรณ์ 

 ๒๘ นางสาวสุนีย์  สหัสโพธิ์ 

 ๒๙ นางอภิรัติ  โสฬศ 

 ๓๐ นางอมรศิริ  ดิสสร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสนิทร ์

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  ว่าที่รอ้ยโท ชัยชาญ  จนัทศร ี

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายส าเริง  รักซ้อน 

 ๒ นายสุวิทย์  วิทยาจักษุ์ 

 ๓ นายอุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกฤชกนก  สุทัศน์ ณ อยุธยา 

 ๒ นายกัญจน์มณัส  พชรบดี 

 ๓ นายนพดล  เนตรดี 

 ๔ นายสัณฐิติ  บุษปฤกษ์ 



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

 

 

 ๕ นายอลงกรณ์  อิทธิผล 

 ๖ นางกาญจนา  พรายงาม 

 ๗ นางจันทนี  รุ่งเรืองธนาผล 

 ๘ นางสาวดวงพร  หุตะจูฑะ 

 ๙ นางสาวปัทมา  จตุรพันธ์ 

 ๑๐ นางรุจีพัชร์  พาสุกรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายเดชา  นาวานุเคราะห์ 

 ๒ นายวันชัย  เพี้ยมแตง 

 ๓ นายสมชาติ  หาญวงษา 

 ๔ นายสุนทร  วิทยาคุณ 

 ๕ นางสาวกุลชลี  วงษ์ไทย 

 ๖ นางศีลศิริ  สง่าจิตร 

 ๗ นางสุธีกานต์  โสตถิกุล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายเกชา  คูหา 

 ๒ นายชิติ  ศรีตนทิพย์ 

 ๓ นายตระกูลพันธ์  พัชรเมธา 

 ๔ นางบัญจรัตน์  โจลานันท์ 

 ๕ นางเพ็ญจันทร์  รวิยะวงศ์ 

 ๖ นางวันเพ็ญ  จิตรเจริญ 

 ๗ นางสิริโฉม  พิเชษฐบุญเกียรติ 

 ๘ นางสุมิตรา  สุปินราช 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายณรงค์  ผลวงษ์ 

 ๒ นายทนงศักดิ์  ยาทะเล 

 ๓ นายเทอดทูล  โตคีรี 

 ๔ นายนิพนธ์  เลิศมโนกุล 

 ๕ นายประเทือง  สง่าจิตร 

 ๖ นายประยงค์  ใสนวน 

 ๗ นายประสงค์  เหลี่ยมโสภณ 

 ๘ นายประสาท  เจาะบ ารุง 

 ๙ นายประเสริฐ  วรรณรัตน์ 

 ๑๐ นายเผดิมศิลป์  รามศิริ 

 ๑๑ นายพีระ  จูน้อยสุวรรณ 

 ๑๒ นายมนตรี  เลากิตติศักดิ์ 

 ๑๓ นายลิปิกร  มาแก้ว 

 ๑๔ นายวันไชย  ค าเสน 

 ๑๕ นายวีระ  อินทร์นารี 

 ๑๖ นายสมเกียรติ  วงษ์พานิช 

 ๑๗ นายสืบพงศ์  จรรย์สืบศรี 

 ๑๘ นายอุเทน  ค าน่าน 



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

 

 

 ๑๙ นางสาวกนกรัตน์  ดวงพิกุล 

 ๒๐ นางกัลยารัตน์  เศวตนันทน์ 

 ๒๑ นางสาวจานุลักษณ์  ขนบดี 

 ๒๒ นางสาวดวงจันทร์  ขัดสีทะลี 

 ๒๓ นางนฤมล  กูลศิริศรีตระกูล 

 ๒๔ นางนันทา  เติมสมบัติถาวร 

 ๒๕ นางสาวเนาวลักษณ์  เอื้อพิชญานนท์ 

 ๒๖ นางบุญชู  นาวานุเคราะห์ 

 ๒๗ นางสาวพรนิภา  เลิศศิลป์มงคล 

 ๒๘ นางรจนา  ชื่นศิริกุลชัย 

 ๒๙ นางเริงนภรณ์  โม้พวง 

 ๓๐ นางลดาวัลย์  วัฒนะจีระ 

 ๓๑ นางลลิตพรรณ  จรรย์สืบศรี 

 ๓๒ นางวรางคณา  กรุยรุ่งโรจน์ 

 ๓๓ นางสนิทนาถ  เลิศมโนกุล 

 ๓๔ นางสุมาฬี  พรหมรุกขชาติ 

 ๓๕ นางสาวเสรฐสุดา  ปรีชานนท์ 

 ๓๖ นางเอมอร  ไชยโรจน์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายเกียรติศักดิ์  สร้อยสุวรรณ 

 ๒ นายสุวัจน์  ธัญรส 

 ๓ นางทรรศนีย์  คีรีศรี 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายจรูญ  เจริญเนตรกุล 

 ๒ นายเดช  เหมือนขาว 

 ๓ นายธงชัย  นิติรัฐสุวรรณ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษณพงค์  สังขวาสี 

 ๒ นายจรัญ  ทองเจือ 

 ๓ นายจารุวัฒน์  เจริญจิต 

 ๔ นายธรรมนูญ  ง่านวิสุทธิพันธ์ 

 ๕ นายปิยวิทย์  สุวรรณ 

 ๖ นายพงษ์เทพ  เกิดเนตร 

 ๗ นายพนม  อินทฤทธิ์ 

 ๘ นายวรวุฒิ  เกิดปราง 

 ๙ นายสมบัติ  ศรีจันทร์ 

 ๑๐ นายสมศักดิ์  กาญจนนันทวงศ์ 

 ๑๑ นายสันติพงศ์  ตั้งธรรมกุล 

 ๑๒ นายสารคาม  แก้วทาสี 

 ๑๓ นายสุเทพ  ชูกลิ่น 

 ๑๔ นายสุรัตน์  พร้อมพุทธางกูร 



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

 

 

 ๑๕ นางจินตนา  เลิศสกุล 

 ๑๖ นางสาวชไมพร  เพ็งมาก 

 ๑๗ นางนันทนา  ช่วยชูวงศ์ 

 ๑๘ นางสาวบุษบรรณณ์  เหลี่ยวรุ่งเรือง 

 ๑๙ นางปราณี  รัตนานุพงศ์ 

 ๒๐ นางพัชรินทร์  ฆังฆะ 

 ๒๑ นางยุพาภรณ์  อุไรรัตน์ 

 ๒๒ นางวไลพร  สุขสมภักดิ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายเจษฎา  อิสเหาะ 

 ๒ นายชิดเชื้อ  กนกเพ็ชรรัตน์ 

 ๓ นายนภัทร  วัจนเทพินทร์ 

 ๔ นายอ านวยพศ  ทองค า 

 ๕ นางดุษฎี  พรหมทัต 

 ๖ นางประไพพรรณ  สิทธิกูล 

 ๗ นางสาวรวีวรรณ  เดื่อมขันมณี 

ประถมาภรณ์ช้างเผอืก 

 ๑ นายกิตติ  บุญเลิศนิรันดร์ 

 ๒ นายสมเกียรติ  อุดมหรรษากุล 

 ๓ นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ฉาย 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเดชา  พลเสน 

 ๒ นายร าพึง  เจริญยศ 

 ๓ นายวิโรจน์  สุขนารี 

 ๔ นายสุวันชัย  สินโพธิ์ 

 ๕ นายสุวิทย์  วงษ์ยืน 

 ๖ นายอติชาติ  ภูมิวณิชชา 

 ๗ นายอนันท์  คัมภิรานนท์ 

 ๘ นางสาวกรรณิกา  โพธิ์สามต้น 

 ๙ นางกฤษฎี  สุขฉายี 

 ๑๐ นางสาวโกศล  จิตวิรัตน์ 

 ๑๑ นางจินตนา  เกิดลาภี 

 ๑๒ นางฉวีวรรณ  บุญเรือง 

 ๑๓ นางสาวพรทิพย์  เทพสุวรรณ์ 

 ๑๔ นางสาววรรณา  ศรีเพ็ชราพร 

 ๑๕ นางวลัยพร  สินสวัสดิ์ 

 ๑๖ นางศิรินยา  แตงอ่อน 

 ๑๗ นางสายหยุด  อุไรสกุล 

 ๑๘ นางสุวิมล  พิบูลย์ 



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

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายสมสิน  วางขุนทด  ๒ นางสุวัฒนา  ตุ้งสวัสดิ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษฎา  สุพัทธนะ 

 ๒ นายกษิดิ์เดช  สิบศิริ 

 ๓ นายโฆษิต  ศรีภูธร 

 ๔ นายจักรกฤษณ์  เยรัมย์ 

 ๕ นายช านาญวิทย์  พรมโคตร 

 ๖ นายชิดชัย  สายเชื้อ 

 ๗ นายชูแสง  แพงวังทอง 

 ๘ นายณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ 

 ๙ นายณัฐพงษ์  พร้อมจิตร 

 ๑๐ นายทนนท์  รัตนรวมการ 

 ๑๑ นายทายวุฒิ  โพธิ์ทองแสงอรุณ 

 ๑๒ นายธวัช  วิวัฒน์เจริญ 

 ๑๓ นายบัณฑิต  กฤตาคม 

 ๑๔ นายประวิช  เปรียบเหมือน 

 ๑๕ นายพงศ์ทร  สาตรา 

 ๑๖ นายพิเชษฐ  เวชวิฐาน 

 ๑๗ นายภูวิพัฒน์  เกียรติ์สาคเรศ 

 ๑๘ นายยุทธศักดิ์  วังไพศาล 

 ๑๙ นายวิระ  ศรีธัญรัตน์ 

 ๒๐ นายวิโรจน์  ลิ้มไขแสง 

 ๒๑ นายวิวัฒน์  อภิสิทธิ์ภิญโญ 

 ๒๒ นายวุฒิไกร  บูรณ์เจริญ 

 ๒๓ นายสมชาติ  บุญโท 

 ๒๔ นายสายันต์  โพธิ์เกตุ 

 ๒๕ นายสุขชัย  เจริญไวยเจตน์ 

 ๒๖ นายสุรพจน์  วัชโรภากุล 

 ๒๗ นายสุรศักดิ์  โล่ห์วนิชชัย 

 ๒๘ นายเสริมศักดิ์  อักขราสา 

 ๒๙ นายโอภาส  รักษาบุญ 

 ๓๐ นางสาวขวัญจิต  รัตนวรรณนุกูล 

 ๓๑ นางจันทิมา  คงจันทร์ 

 ๓๒ นางสาวจินตนา  วิกันตานนท์ 

 ๓๓ นางประภาภรณ์  วรรธนะวาสิน 

 ๓๔ นางพนิดา  สวัสดี 

 ๓๕ นางพรรณี  แพงวังทอง 

 ๓๖ นางสาวพัชราภรณ์  แสงโยจารย์ 

 ๓๗ นางพีรกูร  อนุชานุรักษ์ 

 ๓๘ นางรัชนีวรรณ  การค้า 

 ๓๙ นางรัตนากร  ยิ้มประเสริฐ 

 ๔๐ นางลดาวัลย์  จั่วแจ่มใส 

 ๔๑ นางสาววรวรรณ  ธุลีจันทร์ 

 ๔๒ นางสาวสุภาวดี  ตั้งธีระวัฒนะ 

 ๔๓ นางสาวเสมอใจ  บุรีนอก 

 ๔๔ นางอิสรีย์  วงศ์ศรีใส 



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

 

 

สถาบนัการพยาบาลศรีสวรนิทิรา  สภากาชาดไทย 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นางสาววรุณยุพา  รอยกลุเจริญ 

สถาบนัวิทยาลัยชมุชน 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเจริญชัย  วงษ์จินดา 

 ๒ นายชาญวิทย์  โตธนะคุณ 

 ๓ นายทวิากร  เหล่าลือชา 

 ๔ นายธวัชชัย  จิตวารินทร์ 

 ๕ นางชนิกา  น้ าเพชร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักงานรัฐมนตร ี

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายศรัญญู  พูลลาภ  ๒ นางสาวพรวรรณ  ซ่อมประดิษฐ์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายสุรจติต ์ อนิทรชิต 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ ว่าที่ร้อยตรี กฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล 

 ๒ นายประยูร  อินสกุล 

 ๓ นายปราโมทย์  ยาใจ 

 ๔ นายพิศาล  พงศาพิชณ์ 

 ๕ นายมนัส  ก าเนิดมณี 

 ๖ นายวราวุธ  ชูธรรมธัช 

 ๗ นายอรุณชัย  พุทธเจริญ 

 ๘ นายอานัติ  วิเศษรจนา 

 ๙ นายอ าพันธุ์  เวฬุตันติ 

 ๑๐ นางจันทร์ธิดา  มีเดช 

 ๑๑ นางสาวจิรทรัพย์  ปลอดกระโทก 

 ๑๒ นางดาเรศร์  กิตติโยภาส 

 ๑๓ นางสาววราภรณ์  พรหมพจน์ 

 ๑๔ นางอุมาพร  พิมลบุตร 



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

 

 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายจรูญศักดิ์  สุขขุม 

 ๒ นายฉันทานนท์  วรรณเขจร 

 ๓ จ่าเอก เฉลิมพล  ญาณวิสุทธิสกุล 

 ๔ นายธนวรรษ  เทียนสิน 

 ๕ นายธรรมนูญ  แจ่มศรี 

 ๖ นายนพรัตน์  พงศ์กิตติโชติ 

 ๗ นายนุภาษ  สันตยานนท์ 

 ๘ นายปรีชา  กลีบสุข 

 ๙ นายพัฒนา  นุศรีอัน 

 ๑๐ นายพีรพันธ์  คอทอง 

 ๑๑ นายไพฑูรย์  โกเมนท์ 

 ๑๒ นายภูดิท  ภัทรกุลเชฎฐ 

 ๑๓ นายร่มไทร  จินตกานนท์ 

 ๑๔ นายวรพล  ภูภักดี 

 ๑๕ นายวรยุทธ  บุญมี 

 ๑๖ นายวรวุฒิ  เอี่ยมก าแพง 

 ๑๗ นายวิชัย  ไตรสุรัตน์ 

 ๑๘ นายวิญญู  รัตนาพันธุ์ 

 ๑๙ นายวุฒิพงศ์  กะสินัง 

 ๒๐ นายศักดิ์ชัย  ถนัดวณิชย์ 

 ๒๑ นายศิริชัย  เอื้อบุญกนก 

 ๒๒ นายสมบูรณ์  พฤกษ์กันทรากร 

 ๒๓ นายสมศักดิ์  นามตาปี 

 ๒๔ นายส าราญ  สาราบรรณ์ 

 ๒๕ นายสุชาติ  เซ่งมาก 

 ๒๖ นายสุทีป  สุธาประดิษฐ์ 

 ๒๗ นายสุริยันต์  บุญญานุกูล 

 ๒๘ นายเสถียร  เขียนสาร์ 

 ๒๙ นายเสียง  ศักดิ์พิสิษฐ์ 

 ๓๐ นายอโณทัย  จูงใจ 

 ๓๑ นายอธิวัฒน์  พงษ์อ้อ 

 ๓๒ นายอนันต์  ปรีชาวุฒิวงศ์ 

 ๓๓ นายอ าไพ  ประเสริฐสังข์ 

 ๓๔ นางกาญจนา  แดงรุ่งโรจน์ 

 ๓๕ นางสาวชูจิต  ทองย้อย 

 ๓๖ นางฐิระกานต์  ดิฐวิญญู 

 ๓๗ นางพวงทอง  อ่อนอุระ 

 ๓๘ นางสาวพิศนีย์  ตรียะวงศ์ 

 ๓๙ นางสาวรตนพร  กิติกาศ 

 ๔๐ นางสาวรัชนี  เพชรสม 

 ๔๑ นางละออง  ชื่นฉอด 

 ๔๒ นางสาววนิดา  ก าเนิดเพ็ชร์ 

 ๔๓ นางวราภรณ์  อิ่มแสงจันทร์ 

 ๔๔ นางอังคณา  บุญสาม 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเกียรติศักดิ์  นารีเลิศ 

 ๒ นายครองศักดิ์  สงรักษา 

 ๓ นายจิตติศักดิ์  ศรีปัญญา 

 ๔ นายฉลาด  แก้วขาว 



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

 

 

 ๕ นายฉัตรชัย  ศรีเฉลา 

 ๖ นายชวพล  อ่อนเรือง 

 ๗ นายชุมเจธว์  กาญจนเกษร 

 ๘ นายณฤทธิ์  บุญชัย 

 ๙ นายเทวินทร์  นรินทร์ 

 ๑๐ นายเทอดศักดิ์  รัญจวน 

 ๑๑ นายธนโชค  พงษ์ชวลิต 

 ๑๒ นายธิติ  โลหะปิยะพรรณ 

 ๑๓ นายบุญชัย  ตัณฑชุณห์ 

 ๑๔ นายพรเทพ  ศรีธนาธร 

 ๑๕ นายไพศาล  แสงหิรัญ 

 ๑๖ นายสมชาย  จงบัญญัติ 

 ๑๗ นายสมโชค  หาญนิวัติกุล 

 ๑๘ นายสมศักดิ์  วิชัยนันท์ 

 ๑๙ นายสัญชัย  รัศมีจีรวิไล 

 ๒๐ นายสุขุมวิท  สุขพันธุ์ถาวร 

 ๒๑ นายสุธัญญ์  ฤทธิขาบ 

 ๒๒ นายสุรเทพ  กิจกล้า 

 ๒๓ นายสุวิทย์  สอนสุข 

 ๒๔ นายเอก  อุ่นจิตต์วรรธนะ 

 ๒๕ นางกรภัค  ธนฐิตะกวิน 

 ๒๖ นางกฤษณา  สุขุมพานิช 

 ๒๗ นางขนิษฐา  โกวิทยากร 

 ๒๘ นางค านึง  เปี่ยมสอาด 

 ๒๙ นางสาวดาริกา  จรัณยานนท์ 

 ๓๐ นางธนินท์พรรณ  ภววัฒนานุสรณ์ 

 ๓๑ นางสาวธารารัตน์  โพธิ์ศรี 

 ๓๒ นางนลินี  อ่ าอิ่ม 

 ๓๓ นางสาวพจนา  เสมา 

 ๓๔ นางพรทิพา  แก้วชนะ 

 ๓๕ นางสาวพิชชากร  แจ่มศรี 

 ๓๖ นางสาวไพรวัลย์  ปัชชามาตร 

 ๓๗ นางละออ  ขันธรักษ์ 

 ๓๘ นางสาวละเอียด  สายแก้ว 

 ๓๙ นางศศิธร  กาหลง 

 ๔๐ นางสาวสายสุณี  ปั้นพงษ์ 

 ๔๑ นางสินีนาถ  โขวิฑูรกิจ 

 ๔๒ นางสาวอัจฉริยา  จันทรวงศ์ 

 ๔๓ นางสาวเอื้องพร  นพคุณ 

กรมการขา้ว 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายประสงค์  ประไพตระกูล  ๒ นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ 

 



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

 

 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายขจร  เราประเสริฐ 

 ๒ นายณราวุฒิ  ปิยโชติสกุลชัย 

 ๓ นายณฏัฐกิตติ์  ของทิพย์ 

 ๔ นายบุญดิษฐ์  วรินทร์รักษ์ 

 ๕ นายวราพงษ์  ชมาฤกษ์ 

 ๖ นายวัฒนชัย  สุภา 

 ๗ นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ 

 ๘ นายสมทรง  โชติชื่น 

 ๙ นายสุวัฒน์  เจียระคงมั่น 

 ๑๐ นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง 

 ๑๑ นางพรทิพย์  ถาวงค์ 

 ๑๒ นางพรรณี  ทองเกตุ 

 ๑๓ นางวิชชุดา  รัตนากาญจน์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเกษม  สุนทราจารย์ 

 ๒ นายคณิต  พระเพชร 

 ๓ นายจ าปา  พาดฤทธิ์ 

 ๔ นายชิษณุชา  บุดดาบุญ 

 ๕ นายนิพนธ์  บุญมี 

 ๖ นายประสงค์  ทองพันธ์ 

 ๗ นายปัญญา  ร่มเย็น 

 ๘ นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม 

 ๙ นายพิสิฐ  พรหมนารท 

 ๑๐ นายไพโรจน์  โชตินิสากรณ์ 

 ๑๑ นายวันชัย  ธงชัย 

 ๑๒ นายวิวัฒน์  เอื้องไพบูลย์ 

 ๑๓ นายวิสุทธิ์  กีปทอง 

 ๑๔ นายวีระวุฒิ  อัครธราดล 

 ๑๕ นายศิวะพงศ์  นฤบาล 

 ๑๖ นายสนิท  หนูพ่วง 

 ๑๗ นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ 

 ๑๘ นายสมลักษณ์  มอญขาม 

 ๑๙ นายส าราญ  อินแถลง 

 ๒๐ นายสุนทร  โนราช 

 ๒๑ นายเสกสรร  รื่นภาคเพ็ชร 

 ๒๒ นายอนุรักษ์  เทพรัตน์ 

 ๒๓ ว่าที่ร้อยโท อลงกต  ถนอมสุข 

 ๒๔ นายอัมพร  ทองไชย 

 ๒๕ นายโอวาท  ยิ่งลาภ 

 ๒๖ นางกาญจนา  กล้าแข็ง 

 ๒๗ นางสาวกุลศิริ  กลั่นนุรักษ์ 

 ๒๘ นางจ าเนียร  เจียมสวัสดิ์ 

 ๒๙ นางสาวดวงใจ  สุริยาอรุณโรจน์ 

 ๓๐ นางสาวดารณี  สุวรรณโพธิ์ศรี 

 ๓๑ นางทัศนีย์วรรณ  สุริยงหาญพงศ์ 

 ๓๒ นางพัชราภรณ์  ไชโยราช 



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

 

 

 ๓๓ นางรัชดาภรณ์  เราประเสริฐ 

 ๓๔ นางสมโรจน์  ประกอบบุญ 

 ๓๕ นางสอิ้ง  ฉิมเล็ก 

 ๓๖ นางสินีนาฏ  เสนผดุง 

 ๓๗ นางสุคนธ์  ท้วมมา 

 ๓๘ นางสาวสุนันทา  วงศ์ปิยชน 

 ๓๙ นางสุภาลักษณ์  ชัยอนันต์ 

กรมชลประทาน 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายชยันต์  เมืองสง 

 ๒ นายชิตชนก  สมประเสริฐ 

 ๓ นายทองเปลว  กองจันทร์ 

 ๔ นายธนา  สุวัฑฒน 

 ๕ นายปริญญา  กมลสินธุ์ 

 ๖ นายปริญญา  สัคคะนายก 

 ๗ นายปรีชา  จานทอง 

 ๘ นายพรชัย  แสงอังศุมาลี 

 ๙ นายสุชาติ  หาญชนะชัยกูล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกฤษฎา  ศรีเพิ่มพันธ์ 

 ๒ นายเกรียงไกร  ภูมิสิงหราช 

 ๓ นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว 

 ๔ นายเกื้อศักดิ์  ทาทอง 

 ๕ นายจารึก  วัฒนาโกศัย 

 ๖ นายเจตจิตร  โพธิ์ปลั่ง 

 ๗ นายเฉลิมชัย  ตรีนรินทร์ 

 ๘ นายชัยรัตน์  ชัยสวัสดิ์ 

 ๙ นายชัยฤกษ์  ชัยสวัสดิ์ 

 ๑๐ นายชูชาติ  รักจิตร 

 ๑๑ นายไชยวิชญ์  กัณหะยุวะ 

 ๑๒ นายเดช  เล็กวิชัย 

 ๑๓ นายถิระศักดิ์  ทองศิริ 

 ๑๔ นายธีระพล  ตั๊งสมบุญ 

 ๑๕ นายนฤชา  แสงทอง 

 ๑๖ นายเนรมิต  เทพนอก 

 ๑๗ นายบุญชอบ  หอมเกษร 

 ๑๘ นายปกครอง  สุดใจนาค 

 ๑๙ นายประทีป  ภักดีรอด 

 ๒๐ นายประพิศ  จันทร์มา 

 ๒๑ นายประสานต์  พฤกษาชาติ 

 ๒๒ นายประหยัด  กมลพัฒนะ 

 ๒๓ นายปิยดุล  สุขโข 

 ๒๔ นายพิเชษฐ  รัตนปราสาทกุล 



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

 

 

 ๒๕ นายไพฑูรย์  ไชยภูมิสกุล 

 ๒๖ นายไพรัตน์  ทับประเสริฐ 

 ๒๗ นายไพศาล  พงศ์นรภัทร 

 ๒๘ นายมนัส  สุดพวง 

 ๒๙ นายวชิระ  เอี่ยมละออ 

 ๓๐ นายวรวิทย์  บุณยเนตร 

 ๓๑ นายวัชระ  เสือดี 

 ๓๒ นายวิชาญ  สุขเกื้อ 

 ๓๓ นายวิวัธน์ชัย  คงล าธาร 

 ๓๔ นายวีรวัฒน์  อังศุพาณิชย์ 

 ๓๕ นายศุภณัฐ  ปริยชาติ 

 ๓๖ นายสมเจต  พานทอง 

 ๓๗ นายสมชาย  คณาประเสริฐกุล 

 ๓๘ นายสมชาย  พฤฒิพรกิจ 

 ๓๙ นายสมนึก  จิระศิริโสภณ 

 ๔๐ นายสมพิตร  พงศ์ชัยกรุง 

 ๔๑ นายสมัย  ธรรมสัตย์ 

 ๔๒ นายสว่าง  จอมวุฒิ 

 ๔๓ นายสัญญา  แสงพุ่มพงษ์ 

 ๔๔ นายสิทธิวัตร  แสงสิริไพบูลย์ 

 ๔๕ นายสุดชาย  พรหมมลมาศ 

 ๔๖ นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม 

 ๔๗ นายสุรชัย  วีระจิตรเสริมชัย 

 ๔๘ นายสุรชาติ  มาลาศรี 

 ๔๙ นายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร 

 ๕๐ นายอรรถพร  ปัญญาโฉม 

 ๕๑ นายเอกศิษฐ์  ศักดิ์ดีธนาภรณ์ 

 ๕๒ นางสาวธนกร  จาตะวงษ์ 

 ๕๓ นางสาววรรณา  ศศิโรจน์ 

 ๕๔ นางศิวพร  ภมรประวัติ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกฤตย์  สวาสดิ์มิตร 

 ๒ นายก่อพงศ์  เจ้ยแก้ว 

 ๓ นายกาญจดินทร์  สระประทุม 

 ๔ นายการุณ  แปลงรัตน์ 

 ๕ นายกิตติพงศ์  โรจน์วิรัตน์ 

 ๖ นายกิตติพร  ฉวีสุข 

 ๗ นายกิตติภพ  พฤกษากิจขจี 

 ๘ นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ์ 

 ๙ นายเกรียงไกร  กุลจิตติบวร 

 ๑๐ นายเกรียงไกร  ภาคพิเศษ 

 ๑๑ นายเกรียงศักดิ์  พุ่มนาค 

 ๑๒ นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี 

 ๑๓ นายเกียรติศักดิ์  ผัดวัง 

 ๑๔ นายไกรสิงห์  จันทรสุกรี 

 ๑๕ นายคณิต  ชินวงศ์ 

 ๑๖ นายค านึง  ชูชาติ 

 ๑๗ นายจรัล  พุ่มหมัน 

 ๑๘ นายจรินทร์  คงศรีเจริญ 



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

 

 

 ๑๙ นายจักราวุธ  สุนทรวิภาต 

 ๒๐ นายจักริน  ประเสริฐสุวรรณ 

 ๒๑ นายจาตุรงค์  นิลพันธุ์ 

 ๒๒ นายจิรศักดิ์  หล าสาคร 

 ๒๓ นายจุฑามิตร  ใจสมุทร 

 ๒๔ นายเจษฎา  บุญสุยา 

 ๒๕ นายเฉลิมชัย  ม่วงไหมแพร 

 ๒๖ นายชยุธพงศ์  อ ารุงสุข 

 ๒๗ นายชวลิต  ธรรมรัตนะศิริ 

 ๒๘ นายชัยยะ  พ่ึงโพธิ์สภ 

 ๒๙ นายชัยรัตน์  เหมือนพลอย 

 ๓๐ นายชัยวัฒน์  ตันเจริญ 

 ๓๑ นายชินวัฒน์  พรหมมาณพ 

 ๓๒ นายชิษณุพงศ์  นิลวดีพุฒิพัชร 

 ๓๓ นายชุตินทร  เพ็ชรไชย 

 ๓๔ นายชุติมันต์  สกุลพราหมณ์ 

 ๓๕ นายชูพงศ์  อิศรัตน์ 

 ๓๖ นายชูศักดิ์  สุทธิ 

 ๓๗ นายฐิติปพัฒน์  สาลีฒพันธ์ 

 ๓๘ นายฐิติพงษ์  โสภณางกูร 

 ๓๙ จ่าสิบเอก ณรงค์  วงษ์คงค า 

 ๔๐ นายณัฐวุฒิ  นากสุก 

 ๔๑ นายไตรรงค์  โสภาผล 

 ๔๒ นายถิรยุต  ศรีสุเทพ 

 ๔๓ นายทรงวิทย์  เหลืองอ่อน 

 ๔๔ นายทรงศักดิ์  เสาวัง 

 ๔๕ นายทวีชัย  โค้วตระกูล 

 ๔๖ นายทินกร  เหลือล้น 

 ๔๗ นายธงคม  รัตนเสถียร 

 ๔๘ นายธเนศ  ดิษฐปัญญา 

 ๔๙ นายธเนศร์  สมบูรณ์ 

 ๕๐ นายธวัช  ธวัชศิริโรจน์ 

 ๕๑ นายธานินทร์  เนื่องทศเทศ 

 ๕๒ นายธ ารงศักดิ์  นคราวงศ์ 

 ๕๓ นายธีร์วัตร  ศรีวิเศษ 

 ๕๔ นายธีระจิต  จิตรากรณ์ 

 ๕๕ นายนพดล  น้อยไพโรจน์ 

 ๕๖ นายนพดล  มีวิเศษ 

 ๕๗ นายนิธิ  วรมงคล 

 ๕๘ นายนิธินันท์  คชทโรภาส 

 ๕๙ นายนิพงษ์  วัจนะภูมิ 

 ๖๐ นายนิพนธ์  มังกรแก้ว 

 ๖๑ นายนิรันดร์  สิงหสันติ 

 ๖๒ นายนิวัติ  ค าแน่น 

 ๖๓ นายนิเวศ  วงษ์บุญมีเดช 

 ๖๔ นายบัญชา  เรืองศิลป์ประเสริฐ 

 ๖๕ นายบุญธรรม  ปานเปี่ยมโภช 

 ๖๖ นายบุญรอด  หาญองอาจ 

 ๖๗ นายบุญฤทธิ์  รอดเชื้อ 

 ๖๘ นายบุญลือ  คงชอบ 



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

 

 

 ๖๙ นายบุญเลิศ  บุบผากอง 

 ๗๐ นายโบว์แดง  ทาแก้ว 

 ๗๑ นายปกรณ์  สุตสุนทร 

 ๗๒ นายประชา  เกษลี 

 ๗๓ นายประเชิญ  จีนขจร 

 ๗๔ นายประเทือง  วันดี 

 ๗๕ นายประภาส  สมานทรัพย์ 

 ๗๖ นายประยูร  เย็นใจ 

 ๗๗ นายประวิณ  จ่าภา 

 ๗๘ นายประวิตร  ปิวาวัฒนพานิช 

 ๗๙ นายประศาสน์  สุขอินทร์ 

 ๘๐ นายประสิทธิ์  พันธ์บุญเกิด 

 ๘๑ นายประสิทธิ์  สิทธิยศ 

 ๘๒ นายประเสริฐ  เล็กรุ่งเรืองกิจ 

 ๘๓ นายประเสริฐ  วงศ์นราทิพย์ 

 ๘๔ นายปริญญา  คัชมาตย์ 

 ๘๕ นายปุริมพัฒน์  เกิดนิมิตร 

 ๘๖ นายผดุงศักดิ์  ผ้าเจริญ 

 ๘๗ นายพงศธร  ศิริอ่อน 

 ๘๘ นายพงษ์ศักดิ์  ฤทธิสมิต 

 ๘๙ นายพงษ์ศักดิ์  เลียววงศ์วาน 

 ๙๐ นายพงษ์ศักดิ์  อัครมณี 

 ๙๑ นายพนมกร  ไทยสันติสุข 

 ๙๒ นายพรชัย  ภู่พร้อมพันธุ์ 

 ๙๓ นายพรเทพ  บุณยะผลึก 

 ๙๔ นายพรสิทธิ์  สิทธิวันชัย 

 ๙๕ นายพิเชษฐ  ภัคพยัต 

 ๙๖ นายพิทยา  อิ่มเอม 

 ๙๗ นายพิทักษ์  ยุวานนท์ 

 ๙๘ นายพิศิษฐ  ผลิสินเอี่ยม 

 ๙๙ นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ 

 ๑๐๐ นายพิสิฐ  เปี่ยมจิตร์ 

 ๑๐๑ นายพีรพัฒน์  วรธรรม 

 ๑๐๒ นายพีรยุทธ์  เหมาะพิชัย 

 ๑๐๓ นายพีระศักดิ์  ชมภูนุช 

 ๑๐๔ นายไพฑูรย์  เพ็งพูล 

 ๑๐๕ นายไพฑูรย์  ศรีมุก 

 ๑๐๖ นายไพฑูรย์  สุขต่าย 

 ๑๐๗ นายไพโรจน์  ค าทอน 

 ๑๐๘ นายไพโรจน์  วงศ์สูง 

 ๑๐๙ นายภคินทร์  รูปไธสง 

 ๑๑๐ นายภัทรพล  ณ หนองคาย 

 ๑๑๑ นายภานรินทร์  ภาณุพินทุ 

 ๑๑๒ นายภูดิศ  ฤทธิ์ส าเร็จ 

 ๑๑๓ นายภูวดล  ค าพุฒ 

 ๑๑๔ นายมงคล  ทองจีน 

 ๑๑๕ นายมะรอสะลี  หามะ 

 ๑๑๖ นายมาโนช  โภชนสมบูรณ์ 

 ๑๑๗ นายยงยส  เนียมทรัพย์ 

 ๑๑๘ นายยงยุทธ  เกิดสินธ์ชัย 



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

 

 

 ๑๑๙ นายยงยุทธ  จุลานนท์ 

 ๑๒๐ นายยศดนัย  น้อยแก้ว 

 ๑๒๑ นายยุทธนา  มหานุกูล 

 ๑๒๒ นายรวินท์  กลิ่นศรีสุข 

 ๑๒๓ นายราเชน  ศิลปะรายะ 

 ๑๒๔ นายรุ่งธรรม  บ่อเกิด 

 ๑๒๕ นายเรืองโชค  ชัยค ารงค์กุล 

 ๑๒๖ นายเรืองศักดิ์  ฉกรรจ์ศิลป์ 

 ๑๒๗ นายโรจน์วัฒน์  อินทร์ทุ่ง 

 ๑๒๘ นายฤทธิคุณ  เหมือนรักษา 

 ๑๒๙ นายฤาชัย  จ าปานิล 

 ๑๓๐ นายวงศ์พันธ์  วงศ์สมุทร 

 ๑๓๑ นายวชิร  สามวัง 

 ๑๓๒ นายวรชัย  สุขผลธรรม 

 ๑๓๓ นายวรพจน์  เพชรนรชาติ 

 ๑๓๔ นายวรวุฒิ  อุตสาหพานิช 

 ๑๓๕ นายวสันต์  พรหมดีสาร 

 ๑๓๖ นายวัชระ  ไกรสัย 

 ๑๓๗ นายวิชัย  จาตุรงค์กร 

 ๑๓๘ นายวิชัย  พาตา 

 ๑๓๙ นายวิทยา  แก้วมี 

 ๑๔๐ นายวิทยา  วรดิษฐ์ 

 ๑๔๑ นายวิบูลย์  สัยยะสิทธิ์พานิช 

 ๑๔๒ นายวิบูลย์  หันหาบุญ 

 ๑๔๓ นายวิรัตน์  เจนจบ 

 ๑๔๔ นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ 

 ๑๔๕ นายวิวัฒน์  มณีอินทร์ 

 ๑๔๖ นายวีรวุฒิ  เฉวียงวาศ 

 ๑๔๗ นายวุฒิชัย  รักษาสุข 

 ๑๔๘ นายไวรุจน์  เอี่ยมโอภาส 

 ๑๔๙ นายศักดิ์ชัย  ด่านบุญเรือน 

 ๑๕๐ นายศักดิ์ดา  อยู่เดช 

 ๑๕๑ นายศักดิ์สิทธิ์  ครุฑเหิร 

 ๑๕๒ นายศีลวัตร  สิงห์มณี 

 ๑๕๓ นายศุภชัย  พินิจสุวรรณ 

 ๑๕๔ นายศุภชัย  มโนการ 

 ๑๕๕ นายสถิต  โพธิ์ดี 

 ๑๕๖ นายสนฑ์  จินดาสงวน 

 ๑๕๗ นายสนธยา  คุ้มชุ่ม 

 ๑๕๘ นายสมชาย  เกิดเอี่ยม 

 ๑๕๙ นายสมชาย  เตียวเจริญกิจ 

 ๑๖๐ นายสมชาย  ธรรมสัจจกูล 

 ๑๖๑ นายสมชาย  สารสัสดีกุล 

 ๑๖๒ นายสมชาย  อังศิริลาวัลย ์

 ๑๖๓ นายสมชายธนินทร์  พ่วงสุวรรณ 

 ๑๖๔ นายสมเดช  ศรีวิเชียร 

 ๑๖๕ นายสมบัติ  มีลักษณะสม 

 ๑๖๖ นายสมปอง  ฉ่ ากระมล 

 ๑๖๗ นายสมพร  ภู่ศิริ 

 ๑๖๘ นายสมยศ  แสงมณี 



 หน้า   ๒๔๐ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๖๙ นายสมหมาย  ม่วงใหม 

 ๑๗๐ นายสมหวัง  ปานสุขสาร 

 ๑๗๑ นายสมหวัง  ผลประสิทธิโต 

 ๑๗๒ นายสรายุทธ  ช่วยชาติ 

 ๑๗๓ นายสันติ  เต็มเอี่ยม 

 ๑๗๔ นายสัมพันธ์  เดือนศิริรัตน์ 

 ๑๗๕ นายสากล  ชลคีรี 

 ๑๗๖ นายสาธร  สาธุภาค 

 ๑๗๗ นายสาธิต  นรินทร์ 

 ๑๗๘ นายสายัณห์  บุญญานุสนธิ์ 

 ๑๗๙ นายสิทธิพงษ์  กระทอง 

 ๑๘๐ นายสุชาติ  กาญจนวิลัย 

 ๑๘๑ นายสุทธิชัย  ไพรสันต์ 

 ๑๘๒ นายสุเทพ  ลาภเหลือ 

 ๑๘๓ นายสุนัย  กล่ ามอญ 

 ๑๘๔ นายสุพัฒน์  ฤทธิชู 

 ๑๘๕ นายสุพัฒน์  ศรีไพรวรรณ 

 ๑๘๖ นายสุภรัตน์  โกสุมาภินันท์ 

 ๑๘๗ จ่าสิบเอก สุรชัย  ปัญญสุทธิ์ 

 ๑๘๘ นายสุรศักดิ์  รังรองธานินทร์ 

 ๑๘๙ นายสุรศักดิ์  สุพรรณคง 

 ๑๙๐ นายสุริยพล  นุชอนงค์ 

 ๑๙๑ นายสุวัฒน์  พาหุสุวัณโณ 

 ๑๙๒ นายโสภิญญา  เกิดสกุล 

 ๑๙๓ นายแหลมทอง  พงศ์สุทธิยากร 

 ๑๙๔ นายอโณทัย  ศรีเจริญ 

 ๑๙๕ นายอดิศักดิ์  บุญเพียร 

 ๑๙๖ นายอนันต์  โฆษิตพิพัฒน์ 

 ๑๙๗ นายอนุชา  ยังตรง 

 ๑๙๘ นายอนุรักษ์  ดอกรักกลาง 

 ๑๙๙ นายอนุสรณ์  ตันติวุฒิ 

 ๒๐๐ นายอภิชาต  ชุมนุมมณี 

 ๒๐๑ นายอภิรักษ์  ศรีกุลวงศ์ 

 ๒๐๒ นายอภิวัฒน์  ภูมิไธสง 

 ๒๐๓ นายอังกูร  แก้วย่อง 

 ๒๐๔ นายอ าพล  ฤทธิ์มณี 

 ๒๐๕ นายอิทธิ  เม่นแมน 

 ๒๐๖ นายอุดม  คงช่วย 

 ๒๐๗ นายอุดมพร  ผาสุข 

 ๒๐๘ นายอุทัย  หงษ์ใจสี 

 ๒๐๙ นายเอกพล  ฉิ้มพงษ์ 

 ๒๑๐ นายเอนก  ก้านสังวอน 

 ๒๑๑ นางกัญญา  อินทร์เกลี้ยง 

 ๒๑๒ นางสาวขนิษศรี  ดวงท้าวเศรษฐ 

 ๒๑๓ นางไขแสง  วิภาโตทัย 

 ๒๑๔ นางสาวจันทร์ตรี  วัฒนธรรม 

 ๒๑๕ นางจันทร์เพ็ญ  เจริญจันทร์ 

 ๒๑๖ นางสาวชุตินาฎ  มะลิวัลย์ 

 ๒๑๗ นางณภัทร  เวียงค ามา 

 ๒๑๘ นางธนินี  อดุลกิตติพร 



 หน้า   ๒๔๑ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๑๙ นางนลินี  เมปริญญา 

 ๒๒๐ นางสาวเบญญาภา  บุญสายบัว 

 ๒๒๑ นางสาวปุษยาภรณ์  ผลไพบูลย์ 

 ๒๒๒ นางพยุงศรี  มโนรถ 

 ๒๒๓ นางสาวพรทิพย์  ศรีสมญา 

 ๒๒๔ นางพิรญาณ์  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๒๕ นางภัทราภรณ์  เมฆพฤกษาวงศ์ 

 ๒๒๖ นางมลทิรา  เพชรศรี 

 ๒๒๗ นางรดา  รุจิณรงค์ 

 ๒๒๘ นางลาวัณย์  มหาวัตร 

 ๒๒๙ นางล าจวน  ชมประดิษฐ์ 

 ๒๓๐ นางวลัยภรณ์  ปรีชาสุนทรรัตน์ 

 ๒๓๑ นางวัฒนา  ค าคม 

 ๒๓๒ นางสาววิภา  เฉลิมวงศ์เสนีย์ 

 ๒๓๓ นางวิยะดา  วัฒนโรจนานิกร 

 ๒๓๔ นางสาวศิริวรรณ  สาลีเจริญ 

 ๒๓๕ นางสาวสิริมา  อนัคมนตรี 

 ๒๓๖ นางสุชาดา  บุณยนิตย์ 

 ๒๓๗ นางสุดสงวน  ศรีอนันต์ 

 ๒๓๘ นางสุนทรี  ใหญ่สว่าง 

 ๒๓๙ นางสุลี  เนียรมงคล 

 ๒๔๐ นางสาวอรญา  เขียวคุณา 

 ๒๔๑ นางอรทัย  ธรรมศิริ 

 ๒๔๒ นางสาวอรุณี  พงษ์พรประเสริฐ 

 ๒๔๓ นางสาวอัญชลี  คงสุข 

 ๒๔๔ นางอัญชุลี  โสภาพ 

 ๒๔๕ นางอัมพร  ศรีสมานุวัตร 

 ๒๔๖ นางอ าพร  คล้ายแก้ว 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายพจน์ภิรัชต์  เนียมจุย้ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายมงคล  พวงศรี 

 ๒ นายสุเทพ  ทองบ้านบ่อ 

 ๓ นายสุมนต์  หาญศิริสวัสดิ์ 

 ๔ นางสาวเครือทิพย์  มูสิกสง 

 ๕ นางสาวถนอมจิตต์  ท้าวแดนค า 

 ๖ นางสาวนารี  แซ่เฮ่ง 

 ๗ นางสาวนิรมล  แสงทอง 

 ๘ นางสาวนิสาค์  เลาหพูนรังษี 

 ๙ นางสาวเนื่องบุญ  วรรณโก 

 ๑๐ นางพวงวรรณ  ไกรสินธุ์ 

 ๑๑ นางพิศมัย  อรรถธรรมสุนทร 

 ๑๒ นางรพีพร  กลั่นเนียม 



 หน้า   ๒๔๒ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๓ นางสาวรัชนี  วิชชุลดา 

 ๑๔ นางวิมลรัตน์  จันทร์สกาว 

 ๑๕ นางสาวศิริรัตน์  บุญประเสริฐ 

 ๑๖ นางสุนันทา  เทพสาร 

 ๑๗ นางสาวหรรษลักษณ์  บรรดิษ 

 ๑๘ นางสาวอรุณี  วงศ์ราเชน 

 ๑๙ นางสาวอัญมณี  ถิรสุทธิ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายก าสิทธิ์  บัวสมุย 

 ๒ นายจรัญ  ธาดาวิวรรธน์ 

 ๓ นายชูศวัส  อ่ าสุวรรณ 

 ๔ นายไตรรงค์  สมเชื้อ 

 ๕ นายเทิดศักดิ์  สมบัติเปี่ยม 

 ๖ นายบุญจันทร์  แม้นศิริ 

 ๗ นายประสิทธิ์  พรหมประภัศร์ 

 ๘ นายมานะ  โภคินมาศ 

 ๙ นายวันชัย  แสงนาค 

 ๑๐ นายสมศักดิ์  ตาทิพย์ 

 ๑๑ นายสรศักดิ์  เทวะผลิน 

 ๑๒ นายสุรพล  เมืองสง 

 ๑๓ นางสาวกนกพรรณ  ช านาญกิจ 

 ๑๔ นางสาวกัลยาณี  แซ่ตั้ง 

 ๑๕ นางกาญจนา  จิตเพิ่มสุข 

 ๑๖ นางสาวขนิษฐา  ก่อตั้งทรัพย์ 

 ๑๗ นางจารุวรรณ  มาลาศรี 

 ๑๘ นางสาวจินดา  เสถียรุจิกานนท์ 

 ๑๙ นางจุฑามาศ  เมืองสง 

 ๒๐ นางจุไรรัตน์  เทพบุรี 

 ๒๑ นางชลีพร  ประสงค์ธรรม 

 ๒๒ นางชวมณฑ์  ศรีวาลัย 

 ๒๓ นางณัฐพร  เวชาคม 

 ๒๔ นางสาวณิชาพร  สังฆะโต 

 ๒๕ นางเทพินทร์  ไสยวรรณ 

 ๒๖ นางธิติพร  มิ่งเชื้อ 

 ๒๗ นางนงคราญ  พัฒน์รัตนไชย 

 ๒๘ นางนันทนีย์  จิรสิทธิบัณฑิตย์ 

 ๒๙ นางสาวนิภา  แจงทนงค์ 

 ๓๐ นางบุญศรี  บุญเส้ง 

 ๓๑ นางปทุมวดี  มนต์คงธรรม 

 ๓๒ นางปนัดดา  ทองเหลือง 

 ๓๓ นางพจนีย์  แสนลา 

 ๓๔ นางพจนีรมย์  รัตนมนตรี 

 ๓๕ นางสาวพัชรินทร์  โนนจุ้ย 

 ๓๖ นางสาวพัฒนาพร  พันธุ์วุฒิ 

 ๓๗ นางพิมพา  อนันต์กีรติการ 

 ๓๘ นางไพรินทร์  เจริญทวีทรัพย์ 

 ๓๙ นางเฟ่ืองนภา  โสฬส 

 ๔๐ นางภาสุรี  ทองบ้านบ่อ 



 หน้า   ๒๔๓ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๑ นางรัตติยา  สวัสดี 

 ๔๒ นางสาวเรืองทอง  มนูญผล 

 ๔๓ นางละออง  พุทธเสน 

 ๔๔ นางวรรณทณี  ศรีพุ่มไข่ 

 ๔๕ นางวันเพ็ญ  ศรีภักดี 

 ๔๖ นางวิไลรัตน์  เทวะผลิน 

 ๔๗ นางวีรภรณ์  บุญญานุสนธิ์ 

 ๔๘ นางสาวสายสุณี  สังข์แก้ว 

 ๔๙ นางสาวสาหร่าย  ใจดี 

 ๕๐ นางสิริพร  สมบัติเปี่ยม 

 ๕๑ นางสาวสิริวรรณ  คูหาสวัสดิ์ 

 ๕๒ นางสุพรทิพย์  ด้วงมหาสอน 

 ๕๓ นางสุภัคจิรา  ปิ่นจอม 

 ๕๔ นางอนุตรา  แย้มกลิ่นพุฒ 

 ๕๕ นางอมรรัตน์  เอกอนันต์วงศ์ 

 ๕๖ นางอัญชลี  ค าผุย 

 ๕๗ นางอาภัสสร  ลิ้มตระกูล 

กรมประมง 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นางสาวอมรรตัน ์ เสริมวัฒนากุล 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายเขมชาติ  จิวประสาท 

 ๒ นายประมวล  มีแป้น 

 ๓ นายพลพิศิลป์  สุวรรณชัย 

 ๔ นายมนูญ  ตันติกุล 

 ๕ นายมีศักดิ์  ภักดีคง 

 ๖ นายวงศ์ปฐม  กมลรัตน์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว 

 ๒ นายเกียรติศักดิ์  เกษมพันธ์กุล 

 ๓ นายโกวิทย์  เก้าเอี้ยน 

 ๔ นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์ 

 ๕ นายเฉลียว  เทียนวรรณ 

 ๖ นายชนินทร์  แสงรุ่งเรือง 

 ๗ นายไชยวัฒน์  รัตนดาดาษ 

 ๘ นายเดชา  รอดระรัง 

 ๙ นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก 

 ๑๐ นายธิราช  อินทุใส 

 ๑๑ นายนิติพัฒน์  เตียนพลกรัง 

 ๑๒ นายบรรจง  จ านงศิตธรรม 

 ๑๓ นายประจวบ  ลีรักษาเกียรติ 

 ๑๔ นายประจักษ์  เจริญรัตน์ 



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

 

 

 ๑๕ นายประเทศ  ซอรักษ์ 

 ๑๖ นายประวิทย์  ละออบุตร 

 ๑๗ นายประเสริฐ  มั่นศิริ 

 ๑๘ นายพุทธ  ส่องแสงจินดา 

 ๑๙ นายไพบูลย์  บุญลิปตานนท์ 

 ๒๐ นายไพรัตน์  กอสุธารักษ์ 

 ๒๑ นายยงยุทธ  ปรีดาลัมพะบุตร 

 ๒๒ นายยอดรักษ์  ปลอดอ่อน 

 ๒๓ นายวิเชียร  วรสายัณห์ 

 ๒๔ นายศุภวัฑฒ์  โกมลมาลย์ 

 ๒๕ นายสมเกียรติ  กาญจนาคาร 

 ๒๖ นายสมชาย  เจียรทิพย์วิไล 

 ๒๗ นายสมศักดิ์  รุ่งทองใบสุรีย์ 

 ๒๘ นาวาตรี สรรเสริญ  เสรีรักษ์ 

 ๒๙ นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์ 

 ๓๐ นายสุนทร  ค าสุข 

 ๓๑ นายสุนิตติ์  โรจน์พิทยากูล 

 ๓๒ นายสุวิทย์  คชสิงห์ 

 ๓๓ นายแสน  ศรีงาม 

 ๓๔ นายอนันต์  สี่หิรัญวงศ์ 

 ๓๕ นายอ านาจ  หนูทอง 

 ๓๖ นางสาวชมัยพร  ชูงาน 

 ๓๗ นางชวนพิศ  จันทรวราทิตย์ 

 ๓๘ นางพจนีย์  รักกลิ่น 

 ๓๙ นางพนม  กระจ่างพจน์ สอดศุข 

 ๔๐ นางมาลินี  สมิทธิ์ฤทธี 

 ๔๑ นางสาวเรณู  สิริมงคลถาวร 

 ๔๒ นางวรรณวิภา  สุวรรณรักษ์ 

 ๔๓ นางศศิวิมล  เปาลิวัฒน์ 

 ๔๔ นางสาวสุวรรณี  สกุลทอง 

 ๔๕ นางอุษณีย์  เอกปณิธานพงศ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายไกสฤษดิ์  พูนพาณิชย์ 

 ๒ นายคณิศร์  นาคสังข์ 

 ๓ นายจรัญ  วงษ์วิวัฒนาวุฒิ 

 ๔ นายจรูญศักดิ์  เพชรศรี 

 ๕ นายจารุวัฒน์  ผึ้งทอง 

 ๖ นายชวพจน์  นกหนู 

 ๗ นายชุมพล  ทรัพย์วโรดม 

 ๘ นายณรงค์ศักดิ์  ศิริชัยพันธุ์ 

 ๙ นายดรุณศักดิ์  ใจเกื้อ 

 ๑๐ นายเดชา  ปรัชญารัตน์ 

 ๑๑ นายถาวร  ทันใจ 

 ๑๒ นายธนวัฒน์  ชัชวาลธาตรี 

 ๑๓ นายธเนศ  พุ่มทอง 

 ๑๔ เรือเอก ธัญญะ  ฉุยโรจน์ธรรม 

 ๑๕ นายธีรทัศน์  ศิริแดง 

 ๑๖ นายบรรเทิง  โชติพ่วง 



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

 

 

 ๑๗ นายบุญส่ง  ศิริมา 

 ๑๘ นายบุรฉัตร  จันทกานนท์ 

 ๑๙ นายปกรณ์  คุณมี 

 ๒๐ นายผจงศักดิ์  วงษ์สง่า 

 ๒๑ นาวาโท พรชัย  สิงหบุญ 

 ๒๒ นายพรพนม  พรหมแก้ว 

 ๒๓ นายมานพ  หนูสอน 

 ๒๔ นายโยธิน  เทอดวงศ์วรกุล 

 ๒๕ นายรัชกฤต  ตันวิไลย 

 ๒๖ นายเรวัตร  คงประดิษฐ์ 

 ๒๗ นายวรพงษ  สาระรัตน์ 

 ๒๘ นายวรรณนัฑ  หิรัญชุฬหะ 

 ๒๙ นายวัชรินทร์  รัตนชู 

 ๓๐ นายวัฒนา  ริ้วทอง 

 ๓๑ นายวิทยา  หะวานนท์ 

 ๓๒ นายวิวรรธน์  สิงห์ทวีศักดิ์ 

 ๓๓ นายวิวัฒน์  ปรารมภ์ 

 ๓๔ นายวิศณุพร  รัตนตรัยวงศ์ 

 ๓๕ นายวุฒิชัย  วังคะฮาต 

 ๓๖ นายไวยพจน์  เครือเสน่ห์ 

 ๓๗ นายศิริพงษ์  พนาสนธิ์ 

 ๓๘ นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง 

 ๓๙ นายสง่า  ลีสง่า 

 ๔๐ นายสนั่น  ปานบ้านแพ้ว 

 ๔๑ นายสมชาย  วิบุญพันธ์ 

 ๔๒ นายสมปอง  แสงทอง 

 ๔๓ นายสมโภชน์  จงจัดกลาง 

 ๔๔ นายสรรเสริญ  ช่อเจี้ยง 

 ๔๕ นายสหัส  ปาณะศรี 

 ๔๖ นายสุชาติ  แสงจันทร์ 

 ๔๗ นายสุธรรม  ลิ่มพานิช 

 ๔๘ นายสุธี  สินสุนทร 

 ๔๙ นายสุภาพ  แก้วละเอียด 

 ๕๐ นายสุรัฐพงศ์  อักษรเวช 

 ๕๑ นายสุริยัน  เสมา 

 ๕๒ นายสุริยันต์  วรรณวงษ์ 

 ๕๓ นายสุริยา  จงโยธา 

 ๕๔ นายสุวรรณ  มีชนะ 

 ๕๕ นายสุวัฐน์  วงศ์สุวัฒน์ 

 ๕๖ นายเสรี  เรือนหล้า 

 ๕๗ นายโสภณ  อ่อนคง 

 ๕๘ นายอนันต์  เหล่าแช่ม 

 ๕๙ นายอนุชา  พงษ์พัฒนะ 

 ๖๐ นายอ าพล  จินดาวงค์ 

 ๖๑ นายอิทธิพล  ขวาไทย 

 ๖๒ นางกนกพรรณ  ศรีมโนภาษ 

 ๖๓ นางกมลลักษณ์  สร้างเอี่ยม 

 ๖๔ นางสาวกาญจนรี  พงษ์ฉวี 

 ๖๕ นางสาวจริยา  ภู่เจริญ 

 ๖๖ นางสาวเจนจิตต์  คงก าเนิด 
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 ๖๗ นางสาวณัฐพร  สนธิ 

 ๖๘ นางสาวณาตยา  ศรีจันทึก 

 ๖๙ นางปรางค์มณี  นิรามัย 

 ๗๐ นางปราณี  ก าลังเจริญ 

 ๗๑ นางพนาวรรณ  อวัยวานนท์ 

 ๗๒ นางเพราลัย  นุชหมอน 

 ๗๓ นางรัชฎา  ขาวหนูนา 

 ๗๔ นางสาวรัตนา  ใจเย็น 

 ๗๕ นางสาววรรณวิมล  ทวีวิกยการ 

 ๗๖ นางสาววิรงรอง  ทิมดี 

 ๗๗ นางสาวสรินดา  เปลี่ยนแก้ว 

 ๗๘ นางสุขาวดี  จารุรัชต์ธ ารง 

 ๗๙ นางสุจิตรา  สรสิทธิ์ 

 ๘๐ นางสุทธินี  ลิ้มธรรมมหิศร 

 ๘๑ นางสุวรรณดี  ขวัญเมือง 

 ๘๒ นางสุวิมล  สี่หิรัญวงศ์ 

 ๘๓ นางอรุณี  รอดลอย 

 ๘๔ นางอัมพุชินี  ภักดี 

กรมปศุสัตว ์

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกิตติ  กุบแก้ว 

 ๒ นายปฏิวัติ  คุณดิลกพจน์ 

 ๓ นายประเสริฐ  สรรเพชุดาญาณ 

 ๔ นายรณชัย  จ๋วงพานิช 

 ๕ นายวิศาล  ศรีสุริยะ 

 ๖ นายวีรชัย  วิโรจน์แสงอรุณ 

 ๗ นายวุฒิพงษ์  อินทรธรรม 

 ๘ นายศีลธรรม  วราอัศวปติ 

 ๙ นายสมชวน  รัตนมังคลานนท์ 

 ๑๐ นายสาโรช  งามข า 

 ๑๑ นายอุดม  เจือจันทร์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์ 

 ๒ นายจรูญ  ชูเกียรติวัฒนา 

 ๓ นายจาตุรนต์  พลราช 

 ๔ นายจิรุตม์  รัตนเทพ 

 ๕ นายชัชวาล  ประเสริฐ 

 ๖ นายชัยวัฒน์  โยธคล 

 ๗ นายชาญประเสริฐ  พลซา 

 ๘ นายชาตรี  จันทโรจวงศ์ 

 ๙ นายชุมพล  บุญรอด 

 ๑๐ นายฐิตวัฒน์  จันทวร 

 ๑๑ นายณรงค์  เลี้ยงเจริญ 

 ๑๒ นายณรงค์  สุทธิสังข์ 
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 ๑๓ นายทวีสิฏฐ์  บุญญาภิบาล 

 ๑๔ นายธนบดี  ขวาโยธา 

 ๑๕ นายธนวัฒน์  พันธุ์สนิท 

 ๑๖ นายธรรมนูญ  ทองสุข 

 ๑๗ นายธัญญา  สุขย้อย 

 ๑๘ นายธานินทร์  จุฑาทิพย์ชาติกุล 

 ๑๙ นายนที  เจนประเสริฐ 

 ๒๐ นายนพพร  แก้วกนิษฐารักษ์ 

 ๒๑ นายประภาส  ภิญโญชีพ 

 ๒๒ นายประสิทธิ์  พวงทอง 

 ๒๓ นายปัญญา  มูลค ากาเจริญ 

 ๒๔ นายเพ่ิมพร  ฉายเพิ่มศักดิ์ 

 ๒๕ นายยุษฐิระ  บัณฑุกุล 

 ๒๖ นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์ 

 ๒๗ นายเลศิชัย  จินตพิทักษ์สกุล 

 ๒๘ นายวรวิชญ์  วราอัศวปติ 

 ๒๙ นายวันชัย  ถวิลไพร 

 ๓๐ นายวิสุทธิ์  สารพัฒน์ 

 ๓๑ นายสมบัติ  ศุภประภากร 

 ๓๒ นายสมศักดิ์  เภาทอง 

 ๓๓ นายสุเมษ  เมธศาสตร์ 

 ๓๔ นายสุรเดช  สมิเปรม 

 ๓๕ นายสุวิช  บุญโปร่ง 

 ๓๖ นายสุวิทย์  อโนทัยสินทวี 

 ๓๗ นายแสนศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์ 

 ๓๘ นายโสภัชย์  ชวาลกุล 

 ๓๙ นายไสว  นามคุณ 

 ๔๐ นายอภิชาติ  สุวรรณชัยรบ 

 ๔๑ นายอรรณพ  เสือกระจ่าง 

 ๔๒ นายอัชวัน  โกมลเสวิน 

 ๔๓ นายอิทธิพล  เผ่าไพศาล 

 ๔๔ นางกรองแก้ว  บริสุทธิ์สวัสดิ์ 

 ๔๕ นางกิตติวดี  โชติปรายน 

 ๔๖ นางสาวจิราพร  พฤกษศรี 

 ๔๗ นางธนิดา  หรินทรานนท์ 

 ๔๘ นางสาวบุญยัง  สรวงท่าไม้ 

 ๔๙ นางพัชรี  ทองค าคูณ 

 ๕๐ นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา 

 ๕๑ นางวิไลลักษณ์  กาญจนวัฒน์ 

 ๕๒ นางสุทธิพร  พิริยายน 

 ๕๓ นางสุภาพร  จ๋วงพานิช 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเกียรติศักดิ์  กล่ าเอม 

 ๒ นายคมสัน  รุ่งเรือง 

 ๓ นายจามร  ศักดินันท์ 

 ๔ นายจารุวัฒน์  นุตเดชานันท์ 

 ๕ นายจ าลอง  ผูกดวง 

 ๖ นายเจษฎา  ศรีพันดอน 
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 ๗ นายชยุต  ดงปาลีธรรม์ 

 ๘ นายชัยยุทธ  เหลืองบุศราคัม 

 ๙ นายชาญชัย  จุลโลบล 

 ๑๐ นายชาติชาย  ยิ้มเครือ 

 ๑๑ นายชาลี  ลีละสิริ 

 ๑๒ นายชูฤทธิ์  เสนีย์มโนมัย 

 ๑๓ นายเชาวโรจน์  ศุภกิจ 

 ๑๔ นายไชยญา  เจริญสวัสดิ์ 

 ๑๕ นายไชยา  สง่าประโคน 

 ๑๖ นายณัฐวุฒิ  เชิดธรรม 

 ๑๗ นายด าเกิง  รัศสุวรรณ์ 

 ๑๘ นายเดชา  จิตรภิรมย์ 

 ๑๙ นายต่อพงศ์  ประเสริฐสังข์ 

 ๒๐ นายทรงพล  ที่อุปมา 

 ๒๑ นายทวี  อบอุ่น 

 ๒๒ นายเทวัญ  รัตนะ 

 ๒๓ นายเทอดศักดิ์  ดีเสมอ 

 ๒๔ นายธงชัย  หนังสือ 

 ๒๕ นายธานี  ภาคอุทัย 

 ๒๖ นายธีระชัย  ช่อไม้ 

 ๒๗ นายเธียรชัย  อนงค์รักษ์ 

 ๒๘ นายนพดล  ปนศิริวัฒนกุล 

 ๒๙ นายนพดล  พินิจ 

 ๓๐ นายนพดล  วรธงชัย 

 ๓๑ นายนฤพล  พร้อมขุนทด 

 ๓๒ นายนิมิตร  เชื้อเงิน 

 ๓๓ นายนิวัตน์  ถาวระ 

 ๓๔ นายบงกาล  บุญตาราษฎร์ 

 ๓๕ นายบัญชา  สัจจาพันธ์ 

 ๓๖ นายบุญญกฤช  ปิ่นประสงค์ 

 ๓๗ นายบุญส่ง  รัตนพร 

 ๓๘ นายบุรินทร์  สรสิทธิ์สุขสกุล 

 ๓๙ นายปฏิพร  ฐาปนกุลศักดิ์ 

 ๔๐ นายประเทือง  นุชสาย 

 ๔๑ นายประพันธ์  วินัยชาติศักดิ์ 

 ๔๒ นายประภาส  มหินชัย 

 ๔๓ นายประยูร  ครองยุติ 

 ๔๔ นายประเวศ  สุขแสงพนมรุ้ง 

 ๔๕ นายประสิทธิ์  ต้อยติ่ง 

 ๔๖ นายปัญญา  แววดี 

 ๔๗ นายพงษ์พันธ์  ธรรมมา 

 ๔๘ นายพจน์  สิชฌนุกฤษฎ์ 

 ๔๙ นายพนธ์สมิทธิ์  กลางนภา 

 ๕๐ นายพัฒน์พงษ์  โลหะอนุกูล 

 ๕๑ นายพิชิต  ชุ่มเจริญ 

 ๕๒ นายพิเชษฐ  สุพิกุลพงศ์ 

 ๕๓ นายพิทักษ์  เผ่าผา 

 ๕๔ นายพิภพ  เพียวิเศษ 

 ๕๕ นายพิรมณ์  อัศวรัตน์ 

 ๕๖ นายพิสุทธิ์  สุขเกษม 
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 ๕๗ นายพืชผล  น้อยนาฝาย 

 ๕๘ นายเพนิน  บุญยืน 

 ๕๙ นายภาณุพันธ์  พงษ์เพ็ง 

 ๖๐ นายภูวสิษฐ์  บวรธีราเศรษฐ์ 

 ๖๑ นายมังกร  วงศ์ศรี 

 ๖๒ นายมานพ  กุศลยัง 

 ๖๓ นายมาโนชญ์  วงศ์แวว 

 ๖๔ นายยรรยง  ภูจอมจิต 

 ๖๕ นายเยี่ยม  คงสวัสดิ์ 

 ๖๖ นายรักไทย  งามภักดิ์ 

 ๖๗ นายรัชพล  สืบพรหม 

 ๖๘ นายเลอเกียรติ  นิยมทอง 

 ๖๙ นายวชิระ  เสือบัว 

 ๗๐ นายวรกร  อินทแพทย์ 

 ๗๑ นายวรฉัตร  วิรัชลาภ 

 ๗๒ นายวรวิทย์  ธนสุนทรสุทธิ์ 

 ๗๓ นายวรากร  จิตรหลัง 

 ๗๔ นายวัชรชัย  ณรงค์ศักดิ์ 

 ๗๕ นายวัชรพล  โชติยะปุตตะ 

 ๗๖ นายวัลลภ  ตัณฑ์พันธุ์กุล 

 ๗๗ นายวิชาญ  สุขประเสริฐ 

 ๗๘ นายวิเชียร  จารุเพ็ง 

 ๗๙ นายวิทยา  สุมามาลย์ 

 ๘๐ นายวินิจ  ค าสังข์ 

 ๘๑ นายวิรุณ  รักษามิตร์ 

 ๘๒ นายวิวัฒน์  ชัยชนะศิริวิทยา 

 ๘๓ นายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม 

 ๘๔ นายวิศุทธิ์  เอื้อกิ่งเพชร 

 ๘๕ นายวิษณุ  ไพศาลรุ่งพนา 

 ๘๖ นายวีระพงษ์  บัวระภา 

 ๘๗ นายวีระพงษ์  พลสยม 

 ๘๘ นายศร  ธีปฏิมากร 

 ๘๙ นายศราวุธ  เขียวศรี 

 ๙๐ นายศศิ  เจริญพจน์ 

 ๙๑ นายเศกสรรค์  สวนกูล 

 ๙๒ นายสมเกียรติ  กิจรุ่งโรจน์ 

 ๙๓ นายสมเกียรติ  อภัยบัณฑิตกุล 

 ๙๔ นายสมควร  ปิยะพงศ์เดชา 

 ๙๕ นายสมชาย  เศรษฐ์เวคิน 

 ๙๖ นายสมชาย  อนันตจารุตระกูล 

 ๙๗ นายสมชาย  อนุตรชัชวาลย์ 

 ๙๘ นายสมพงษ์  แชจอหอ 

 ๙๙ นายสมพร  พรวิเศษศิริกุล 

 ๑๐๐ นายสมพล  ไวปัญญา 

 ๑๐๑ นายสมัย  ศรีหาญ 

 ๑๐๒ นายสราวุธ  ฉายประสาท 

 ๑๐๓ นายสวัสดิ์  คงหนู 

 ๑๐๔ นายสายัณห์  บัวบาน 

 ๑๐๕ นายสินชัย  วิโรจน์วุฒิกุล 

 ๑๐๖ นายสิรพงศ์  ศิริรักษ์ 
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 ๑๐๗ นายสุโชค  ชอุ่มวรรณ 

 ๑๐๘ นายสุทิน  กาญจนรัช 

 ๑๐๙ นายสุพจน์  รสจันทร์ 

 ๑๑๐ นายสุรจิต  วิชชุวรรณ 

 ๑๑๑ นายสุรเชษฐ์  อึ๊งวิจารณ์ปัญญา 

 ๑๑๒ นายสุรพล  ธัญญเจริญ 

 ๑๑๓ นายสุรศักดิ์  พัฒนพงศ์ 

 ๑๑๔ นายสุระพงษ์  ธีวีระปัญญา 

 ๑๑๕ นายสุวัฒน์  มัตราช 

 ๑๑๖ นายอดุลย์  เพิ่มผล 

 ๑๑๗ นายอนุสรณ์  หอมขจร 

 ๑๑๘ นายอภิชาติ  ภะวัง 

 ๑๑๙ นายอภิรมย์  เจริญไชย 

 ๑๒๐ นายอภิรักษ์  อุทธา 

 ๑๒๑ นายอรรถพล  แสนพันทา 

 ๑๒๒ นายอาศวยุช  ไหลสกุล 

 ๑๒๓ นายอิสระ  ปัญญาวรรณ 

 ๑๒๔ นายอุดม  จันทร์ประไพภัทร 

 ๑๒๕ นางกัญยา  อาษายุทธ 

 ๑๒๖ นางขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์ 

 ๑๒๗ นางสาวคชาภรณ์  เต็มยอด 

 ๑๒๘ นางสาวจิรภา  วงษ์ศุข 

 ๑๒๙ นางฉันทนี  บูรณะไทย 

 ๑๓๐ นางดวงใจ  สุวรรณ์เจริญ 

 ๑๓๑ นางธนรัตน์  จานุกิจ 

 ๑๓๒ นางสาวนพเก้า  กะตากูล 

 ๑๓๓ นางนพวรรณ  บัวมีธูป 

 ๑๓๔ นางสาวปราณี  พาณิชย์พงษ์ 

 ๑๓๕ นางสาวพัชมน  เจริญสวัสดิ์ 

 ๑๓๖ นางสาวพัชราภรณ์  แก้วน้ าใส 

 ๑๓๗ นางสาวเพ็ญศรี  ธีระวัฒน์ 

 ๑๓๘ นางมนทกานติ์  จิระธันห์ 

 ๑๓๙ นางสาวมาลี  อภิเมธีธ ารง 

 ๑๔๐ นางรัชนี  ศิลปสิทธิ์ 

 ๑๔๑ นางสาววันดี  คงแก้ว 

 ๑๔๒ นางวีณา  เชื้อเงิน 

 ๑๔๓ นางศุภลักษณ์  ลิ้มเลิศวาที 

 ๑๔๔ นางสนทนา  มิมะพันธุ์ 

 ๑๔๕ นางสาวสหัทยา  ทรัพย์รอด 

 ๑๔๖ นางสาวสายใจ  ชื่นสุข 

 ๑๔๗ นางสาวสุชาดา  สุสุทธิ 

 ๑๔๘ นางสุนันท์  กิตติจารุวัฒนา 

 ๑๔๙ นางเสาวณิต  วรชาติวัฒน 

 ๑๕๐ นางสาวอภัสรา  วรราช 

 ๑๕๑ นางอมรรัตน์  สุวรรณรงค ์

กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายสุรสหี์  กิตติมณฑล 



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

 

 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายปนิธิ  เสมอวงษ์  ๒ นางสาวมาลินี  สุทธิรัตน์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายจเด็ด  กลิ่นชื่น 

 ๒ นายฉันติ  เดชโยธิน 

 ๓ นายไพจิตร  เค้ากล้า 

 ๔ นายภักดี  จันทร์เกษ 

 ๕ นางนรีลักษณ ์ วรรณสาย 

 ๖ นางสาววาสนา  วงษ์รัตน์ 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์  ๒ นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายก่อเกียรติ  จันทร์พ่ึงสุข 

 ๒ นายชยุต  ราชาตัน 

 ๓ นายชาติชาย  ประสาระวัน 

 ๔ นายถวิล  มั่งนุ้ย 

 ๕ นายปราโมทย์  แย้มคลี่ 

 ๖ นายพบชาย  สวัสดี 

 ๗ นายยุทธศาสตร์  อนุรักติพันธุ์ 

 ๘ นายสถาพร  ใจอารีย์ 

 ๙ นายสถิระ  อุดมศรี 

 ๑๐ นายสมควร  ณ  ล าปาง 

 ๑๑ นายอนุวัชร  โพธินาม 

 ๑๒ นายอุดม  วิภาสไพสิฐ 

 ๑๓ นางกัญญาภัค  ทองจันทร์ 

 ๑๔ นางกุลวดี  สุทธาวาส 

 ๑๕ นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร 

 ๑๖ นางจิราพรรณ  ชัชวาลชัยพรรณ 

 ๑๗ นางจุฬาลักษณ์  สุทธิรอด 

 ๑๘ นางสาวฉวีวรรณ  เหลืองวุฒิวิโรจน์ 

 ๑๙ นางสาวนฤมล  ชมแสง 

 ๒๐ นางสาวปภาดา  ฟูรังษีโรจน์ 

 ๒๑ นางปราณี  สีหบัณฑ์ 

 ๒๒ นางปวีณา  แสงเดือน 

 ๒๓ นางสาวพรรณพิศ  บ่วงนาวา 

 ๒๔ นางไพจิตร  ชัยสิทธิ์ 

 ๒๕ นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ 

 ๒๖ นางสายหยุด  เพ็ชรสุข 

 ๒๗ นางสาวอุษา  ทวีแสง 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกานต์  ไตรโสภณ 

 ๒ นายกิตตินันท์  วรอนุวัฒนกุล 

 ๓ นายฆนนาท  ภู่กรรณ์ 

 ๔ นายชุมพร  ศาสตราวาหะ 

 ๕ นายโชตินันท์  เที่ยงสายสกุล 

 ๖ นายณรงค์  ทองเหล่ 

 ๗ นายณัตชากร  กัณฑ์กฤชกรณ์ 

 ๘ นายทนง  กนะกาศัย 

 ๙ นายนิพนธ์  อุดปวง 

 ๑๐ นายปรีชา  โหนแหยม 

 ๑๑ นายพิทโยธร  ไวทยาวัฒน์ 

 ๑๒ นายไพรัช  พงษ์วิเชียร 

 ๑๓ นายภาณุมาส  อ าพาศ 

 ๑๔ นายมงคล  ทองจิบ 

 ๑๕ นายเมธิน  ศิริวงศ์ 

 ๑๖ นายรัตนชาติ  ช่วยบุดดา 

 ๑๗ จ่าสิบเอก ราชวัลย์  กันภัย 

 ๑๘ นายวันชัย  วงษา 

 ๑๙ นายวัลลพ  พงษ์ราศรี 

 ๒๐ นายวิรุธ  คงเมือง 

 ๒๑ นายศรัญณุพงศ์  ชัยวัฒนกุล 

 ๒๒ นายศรีศักดิ์  ธานี 

 ๒๓ นายสนอง  ค าสองสี 

 ๒๔ นายสนิท  อินทะชัย 

 ๒๕ นายสมพงษ์  ภู่อภิสิทธิ์ 

 ๒๖ นายสมศักดิ์  สุขจันทร์ 

 ๒๗ นายสะคริษฐ์  ไพชยนต์ 

 ๒๘ นายสากล  ณฤทธิ์ 

 ๒๙ นายสามารถ  สร้อยทอง 

 ๓๐ นายสิทธิชัย  โคตรมา 

 ๓๑ นายสุจินต์  นิลประดับแก้ว 

 ๓๒ นายสุรินทร์  ไวยเจริญ 

 ๓๓ นายโสฬส  แซ่ลิ้ม 

 ๓๔ นายอาทิตย์  ศุขเกษม 

 ๓๕ นางสาวจันทร์เรียง  พลายละมูล 

 ๓๖ นางจิตตนันท์  ตามสมัคร 

 ๓๗ นางเจตณี  บัวเผียน 

 ๓๘ นางสาวชนิดา  จรัญวรพรรณ 

 ๓๙ นางสาวนฤมล  หวะสุวรรณ 

 ๔๐ นางสาวนุชจรี  กองพลพรหม 

 ๔๑ นางสาวบรรเจิดลักษณ์  จินตฤทธิ์ 

 ๔๒ นางมัทธนา  ชัยมหาวัน 

 ๔๓ นางสาววิเศษลักษณ์  พงษ์จันทร์ 

 ๔๔ นางสาวสุมิตรา  วัฒนา 

 ๔๕ นางอรอุมา  สรรพสิทธิ์โยธิน 

 ๔๖ นางอุษา  อุตสาหกุล 

 



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

 

 

กรมวิชาการเกษตร 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายสุรกิตติ  ศรีกุล 

 ๒ นางวิไลวรรณ  พรหมค า 

 ๓ นางสาวสาลี่  ชินสถิต 

 ๔ นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกษิดิศ  ดิษฐบรรจง 

 ๒ นายจักพรรดิ์  วุ้นสีแซง 

 ๓ นายจ าลอง  กกรัมย์ 

 ๔ นายดนัย  นาคประเสริฐ 

 ๕ นายธัชธาวินท์  สะรุโณ 

 ๖ นายนิพัฒน์  สุขวิบูลย์ 

 ๗ นายบรรเทา  จันทร์พุ่ม 

 ๘ นายปัญญา  พุกสุ่น 

 ๙ นายภัสชญภณ  หมื่นแจ้ง 

 ๑๐ นายยงยุทธ  ไผ่แก้ว 

 ๑๑ นายวินัย  สมประสงค์ 

 ๑๒ นายวิรัตน์  ธรรมบ ารุง 

 ๑๓ นายวีรวัฒน์  นิลรัตนคุณ 

 ๑๔ นายวีระพล  พลรักดี 

 ๑๕ นายศรัณย์  วัธนธาดา 

 ๑๖ นายศรุต  สุทธิอารมณ์ 

 ๑๗ นายสมบัติ  ตงเต๊า 

 ๑๘ นายโสพล  ทองรักทอง 

 ๑๙ นางขนิษฐา  วงศ์วัฒนารัตน์ 

 ๒๐ นางสาวจารุวรรณ  บางแวก 

 ๒๑ นางณัฏฐพร  อุทัยมงคล 

 ๒๒ นางนิลุบล  ทวีกุล 

 ๒๓ นางนุชนารถ  ตั้งจิตสมคิด 

 ๒๔ นางปัญจพร  เลิศรัตน์ 

 ๒๕ นางสาวพนิดา  ไชยยันต์บูรณ์ 

 ๒๖ นางสาวพรพิมล  อธิปัญญาคม 

 ๒๗ นางพิมพ์พรรณ  กสิกรรม 

 ๒๘ นางพิสมัย  จันทนมัฏฐะ 

 ๒๙ นางสาวลมัย  ชูเกียรติวัฒนา 

 ๓๐ นางสาวสิริกุล  ผ่องใส 

 ๓๑ นางสุมนา  งามผ่องใส 

 ๓๒ นางสาวอิงอร  ปัญญากิจ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเกริกชัย  ธนรักษ์ 

 ๒ นายโกมินทร์  วิโรจน์วัฒนกุล 

 ๓ นายขจรวิทย์  พันธุ์ยางน้อย 

 ๔ นายจรัญ  ดิษฐไชยวงศ์ 



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

 

 

 ๕ นายจิต  เหมพนม 

 ๖ นายจิระ  สุวรรณประเสริฐ 

 ๗ นายชลธี  นุ่มหนู 

 ๘ นายชัยณรงค์  จันทร์แสนตอ 

 ๙ นายชูชาติ  วัฒนวรรณ 

 ๑๐ นายธรรมนูญ  แก้วคงคา 

 ๑๑ นายธวัชชัย  นิ่มกิ่งรัตน์ 

 ๑๒ นายบุญช่วย  สงฆนาม 

 ๑๓ นายบุญธรรม  ศรีหล้า 

 ๑๔ นายปรัชญา  วงษา 

 ๑๕ นายปราโมช  นุ้ยศรี 

 ๑๖ นายปรีชา  แสงโสดา 

 ๑๗ นายพงษ์มานิตย์  ไทยแท้ 

 ๑๘ นายพิจิตร  ศรีปินตา 

 ๑๙ นายพินิจ  เขียวพุ่มพวง 

 ๒๐ นายรัฐพล  ชูยอด 

 ๒๑ นายล าพูน  กะตะโท 

 ๒๒ นายเลิศชาย  ฐานวิสัย 

 ๒๓ นายวิชิต  ตรีพันธ์ 

 ๒๔ นายวีระ  วรปิติรังสี 

 ๒๕ นายศุกร์  เก็บไว้ 

 ๒๖ นายศุภรัตน์  โฆษิตเจริญกุล 

 ๒๗ นายสงัด  ดวงแก้ว 

 ๒๘ นายสนอง  จรินทร 

 ๒๙ นายสมชาย  ผะอบเหล็ก 

 ๓๐ นายสมพล  นิลเวศน์ 

 ๓๑ นายสมศักดิ์  อิทธิพงษ์ 

 ๓๒ นายสวัสดิ์  สมสะอาด 

 ๓๓ นายสาโรจน์  ลักษณะวิลาศ 

 ๓๔ นายสิทธิ์  แดงประดับ 

 ๓๕ นายอังกูร  สุวรรณโณ 

 ๓๖ นางสาวขวัญยืน  ไวมาลา 

 ๓๗ นางสาวจงรัก  อิ่มใจ 

 ๓๘ นางจันทนา  ใจจิตร 

 ๓๙ นางสาวจันทร์จรี  กิจจานนท์ 

 ๔๐ นางจินตวี  ไทยงาม 

 ๔๑ นางสาวชลธิชา  รักใคร่ 

 ๔๒ นางช่อทิพย์  ศัลยพงษ์ 

 ๔๓ นางณัฎฐิมา  โฆษิตเจริญกุล 

 ๔๔ นางสาวธันยกานต์  ศิริพราหมณกุล 

 ๔๕ นางสาวนันทินี  ศรีจุมปา 

 ๔๖ นางบุญทิวา  วาทิรอยรัมย์ 

 ๔๗ นางประพิศ  วองเทียม 

 ๔๘ นางสาวปริญญา  สีบุญเรือง 

 ๔๙ นางสาวปรียานุช  ทิพยะวัฒน์ 

 ๕๐ นางสาวพเยาว์  พรหมพันธุ์ใจ 

 ๕๑ นางพรรณีกา  อัตตนนท์ 

 ๕๒ นางพัจนา  สุภาสูรย์ 

 ๕๓ นางพีระวรรณ  พัฒนวิภาส 

 ๕๔ นางสาวภารดี  ไวยคะณี 



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

 

 

 ๕๕ นางสาวยุพิน  กสินเกษมพงษ์ 

 ๕๖ นางวลัยกร  รัตนเดชากุล 

 ๕๗ นางสาววลัยพร  ศะศิประภา 

 ๕๘ นางสาววัลลิภา  สุชาโต 

 ๕๙ นางวิลาวัณย์  ใคร่ครวญ 

 ๖๐ นางสาววิลาสลักษณ์  ว่องไว 

 ๖๑ นางสาววิไลศรี  ลิมปพยอม 

 ๖๒ นางสาวศรีสุดา  โท้ทอง 

 ๖๓ นางศศิธร  วรปิติรังสี 

 ๖๔ นางสุจิตรา  ยนตร์เปี่ยม 

 ๖๕ นางสุวลักษณ์  ชัยชูโชติ 

 ๖๖ นางอรพิน  หนูทอง 

 ๖๗ นางสาวอรพินท์  รัตนโชติพานิช 

 ๖๘ นางสาวอรรัตน์  วงศ์ศรี 

 ๖๙ นางอรอนงค์  สอนสุข 

 ๗๐ นางสาวอรุณศรี  อุ่ยวิรัตน์ 

 ๗๑ นางสาวอังคณา  สุวรรณกูฏ 

 ๗๒ นางสาวอุ่นเรือน  สุขขัง 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายเขม้แข็ง  ยุตธิรรมด ารง 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย 

 ๒ นายเกษม  รักสุจริต 

 ๓ นายชนะ  ไชยฮ้อย 

 ๔ นายชลินทร์  ประพฤติตรง 

 ๕ นายชาญยุทธ์  ภานุทัต 

 ๖ นายฐานวัฒน์  ธนาธัญญพิชญ์ 

 ๗ นายดนัย  ชื่นอารมย์ 

 ๘ นายด ารงฤทธิ์  หลอดค า 

 ๙ นายทรงพันธ์  จันทร์สว่าง 

 ๑๐ นายทวี  มาสขาว 

 ๑๑ นายทวีพงศ์  สุวรรณโร 

 ๑๒ นายธาร  นวลนึก 

 ๑๓ นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน 

 ๑๔ ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์  แขมพิมาย 

 ๑๕ นายนเรศ  ฝีปากเพราะ 

 ๑๖ นายนวนิตย์  พลเคน 

 ๑๗ นายบุญมี  แท่นงาม 

 ๑๘ นายประยูร  สุวรรณค า 

 ๑๙ นายประสงค์  พีรธรากุล 

 ๒๐ นายประเสริฐ  สุทธิ์เตนันท์ 

 ๒๑ นายปิยะ  สมัครพงศ์ 

 ๒๒ นายพรศักดิ์  นันตะรัตน์ 



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

 

 

 ๒๓ นายพิชัย  วงษ์บัวงาม 

 ๒๔ นายพินิจ  เจริญเร็ว 

 ๒๕ นายยศพนธ์  ทัพพระจันทร์ 

 ๒๖ นายวรชันย์  หลักกรด 

 ๒๗ ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ  ขอดจันทึก 

 ๒๘ นายวันชัย  คนงาม 

 ๒๙ นายวันรบ  เฮ่ประโคน 

 ๓๐ นายวีระชัย  เข็มวงษ์ 

 ๓๑ นายวุฒิฉัตร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 

 ๓๒ นายวุฒินัย  ยุวนานนท์ 

 ๓๓ นายเศรษฐพงศ์  เลขะวัฒนะ 

 ๓๔ นายสถิตย์  ภูทิพย์ 

 ๓๕ นายสมเดช  คงกะพันธุ์ 

 ๓๖ นายสมมารถ  สยมภาค 

 ๓๗ นายสว่าง  กาลพัฒน์ 

 ๓๘ นายส าพรต  จันทร์หอม 

 ๓๙ นายสุพิท  จิตรภักดี 

 ๔๐ นายสุรแสง  พูนเพ่ิมสุขสมบัติ 

 ๔๑ นายอาชว์ชัยชาญ  เลี้ยงประยูร 

 ๔๒ นายอ านวย  ฤทธิชัย 

 ๔๓ นายอ านาจ  ปาลาศ 

 ๔๔ นายเอนก  รัตน์รองใต้ 

 ๔๕ นางเกศษิณ  ล ามะยศ 

 ๔๖ นางจ าเนียร  แสนราชา 

 ๔๗ นางดวงเดือน  สมวัฒนศักดิ์ 

 ๔๘ นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ 

 ๔๙ นางระนอง  จรุงกิจกุล 

 ๕๐ นางรัตนา  ถิระโชติ 

 ๕๑ นางสาวรุจีพัชร  บุญจริง 

 ๕๒ นางวิลาวัลย์  วงษ์เกษม 

 ๕๓ นางสาวศันสนีย์  กุลชล 

 ๕๔ นางสาวภาณี  บุณยเกื้อกูล 

 ๕๕ นางอัญชลี  สุวจิตตานนท์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกมล  โสพัฒน์ 

 ๒ นายกัสมัน  ยะมาแล 

 ๓ นายกิตติชาติ  ชาติยานนท์ 

 ๔ นายกิติคุณ  กุลไธสง 

 ๕ นายเกรียงศักดิ์  คงเขียว 

 ๖ นายเกษม  อนุพันธ์ 

 ๗ นายโกวิทย์  ศีลพัฒน์ 

 ๘ นายคณกร  ทองสุขนอก 

 ๙ นายคนอง  ศรีสิทธิ์ 

 ๑๐ นายค ารณ  มะปรางหวาน 

 ๑๑ นายค ารน  ยศสมบัติ 

 ๑๒ นายจรัส  ชีช้าง 

 ๑๓ นายจารึก  ยอดนุ้ย 

 ๑๔ นายจ านงค์  ตันสุรีย์ 



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

 

 

 ๑๕ นายจ านงค์  ทองกลม 

 ๑๖ นายจ านงค์  เพชรอนันต์ 

 ๑๗ นายจ าลอง  พุฒซ้อน 

 ๑๘ นายเจริญ  จตุรบูรณ์ 

 ๑๙ นายเจริญ  ผัดยา 

 ๒๐ นายเจริญ  พิมพ์ขาล 

 ๒๑ นายฉลวย  มานะ 

 ๒๒ นายฉลอง  อินทนนท์ 

 ๒๓ นายเฉลิม  อารีย์ 

 ๒๔ นายเฉลิมเกียรติ  รอดแสง 

 ๒๕ นายเฉลิมพล  เขตบุรี 

 ๒๖ นายเฉลิมยศ  ชัยคุณแสง 

 ๒๗ นายชนม์สวัสดิ์  ทองโพธิ์งาม 

 ๒๘ นายชอบ  สุวรรณศรี 

 ๒๙ นายชัยพร  สารพันธ์ 

 ๓๐ นายชัยยงค์  ยมนัตถ์ 

 ๓๑ นายชาญชัย  ชาญประโคน 

 ๓๒ นายชาญณรงค์  พวงสั้น 

 ๓๓ นายชาติ  คงรื่น 

 ๓๔ นายช านาญ  ปิยัง 

 ๓๕ นายช านาญ  อินทรา 

 ๓๖ นายชุมพล  ปาลวัฒน์ 

 ๓๗ นายชูชาติ  เสืองามเอี่ยม 

 ๓๘ นายชูชีพ  นาคส าฤทธิ์ 

 ๓๙ นายชูชีพ  อุทะโก 

 ๔๐ นายชูศักดิ์  วณิชวัฒนกุล 

 ๔๑ นายเชน  จีนหมวกด า 

 ๔๒ นายเชาวรัตน์  ทองญวน 

 ๔๓ นายเชิงชาย  เรือนค าปา 

 ๔๔ นายเชิด  สายหล้า 

 ๔๕ นายไชยรัตน์  ศรีท่าซอม 

 ๔๖ นายณรงค์  แจ่มประเสริฐ 

 ๔๗ นายดนัย  ปัญจพิทยากุล 

 ๔๘ นายด ารง  ปลั่งกลาง 

 ๔๙ นายด ารง  สอนตะคุ 

 ๕๐ นายด ารงค์ชัย  มีช้าง 

 ๕๑ นายเดชาธร  กาชัย 

 ๕๒ นายต่อศักดิ์  โพธิ์กราน 

 ๕๓ นายถวิล  เศษบุบผา 

 ๕๔ นายถาวร  เรืองเต็ม 

 ๕๕ นายถาวร  ศรีสุข 

 ๕๖ นายทองใบ  สินโท 

 ๕๗ นายทิน  รั้งกลาง 

 ๕๘ นายเที่ยง  คาระโก 

 ๕๙ นายธง  ช้างรักษา 

 ๖๐ นายธงชัย  คีรีนารถ 

 ๖๑ นายธงชัย  ทองสุข 

 ๖๒ นายธงชัย  มั่นใจ 

 ๖๓ นายธนเดช  สายวาริน 

 ๖๔ นายธนัท  จันทร์เกตุ 
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 ๖๕ นายธัชกร  นุชประเสริฐ 

 ๖๖ นายธ ารงค์  พันธุตะ 

 ๖๗ นายธีระชาติ  วิสมกา 

 ๖๘ นายธีระวัฒน์  บุษสระเกษ 

 ๖๙ นายธีระศักดิ์  ยมสวัสดิ์ 

 ๗๐ ว่าที่พันตรี นคร  โฆษชุณหนันท์ 

 ๗๑ นายนรินทร์  สมบูรณ์สาร 

 ๗๒ นายนรินทร  ภูศรีฐาน 

 ๗๓ นายนฤพนธ์  ชัยวินิต 

 ๗๔ นายนฤมิต  สมัคร 

 ๗๕ นายน้อย  แสงรัตนธงชัย 

 ๗๖ นายนาวิน  อินทจักร 

 ๗๗ นายนิคม  อุทยารักษ์ 

 ๗๘ นายนิพนธ์  พ่ึงตระกูล 

 ๗๙ นายนิพนธ์  สร้อยทอง 

 ๘๐ นายนิพนธ์  สุขสะอาด 

 ๘๑ นายนิวัต  กฤตานุสาร 

 ๘๒ นายเนตร  สมบัติ 

 ๘๓ นายบัณฑิต  สิทธิหล่อ 

 ๘๔ นายบุญยืน  สิทธิบาล 

 ๘๕ นายบุญเยี่ยม  พรหมทองแก้ว 

 ๘๖ นายบุญรอด  ค าทะริ 

 ๘๗ นายบุญฤทธิ์  คงเรือง 

 ๘๘ นายบุญเลิศ  รอดโฉม 

 ๘๙ ว่าที่ร้อยตรี บุญวัฒน์  สุริยะวงษ์ 

 ๙๐ นายบุญศรี  พาลมูล 

 ๙๑ นายบุญส่ง  อึ๊งเจริญ 

 ๙๒ นายประกอบ  แสงสุวรรณ 

 ๙๓ นายประคอง  อุสาห์มัน 

 ๙๔ นายประจักร์  ประสงค์สุข 

 ๙๕ นายประโชติ  นิลรัตน์ 

 ๙๖ นายประธาน  พลโลหะ 

 ๙๗ นายประพนธ์  ธูปะเตมีย์ 

 ๙๘ นายประภาส  สานอูป 

 ๙๙ นายประมวล  ง้วนพริ้ง 

 ๑๐๐ นายประมวล  อักษร 

 ๑๐๑ นายประมวล  โอบอ้อม 

 ๑๐๒ นายประยงค์  พลข า 

 ๑๐๓ นายประยงค์  ภูดินทราย 

 ๑๐๔ นายประยุทธ  คงนาน 

 ๑๐๕ นายประยูร  แก้วปลอด 

 ๑๐๖ นายประวิทย์  ขุนพรหม 

 ๑๐๗ นายประวิทย์  เตชชีวพงศ์ 

 ๑๐๘ นายประสงค์  บุญเจริญ 

 ๑๐๙ นายประสิทธิ์  สว่างมณีเจริญ 

 ๑๑๐ นายประสิทธิ์  อุทธา 

 ๑๑๑ นายประเสริฐ  โมรา 

 ๑๑๒ นายประเสริฐ  รังษี 

 ๑๑๓ นายประเสริฐ  วณิชชากรวิวัฒน์ 

 ๑๑๔ นายปราโมทย์  ปรีพูล 



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

 

 

 ๑๑๕ นายปราโมทย์  วัฒนะ 

 ๑๑๖ นายปรีชา  นาจรูญ 

 ๑๑๗ นายปรียะ  โพธิ์เงิน 

 ๑๑๘ นายปัญญา  ลูกรักษ์ 

 ๑๑๙ นายพงศ์  ภู่ขาว 

 ๑๒๐ นายพนมกร  สินธุวา 

 ๑๒๑ นายพรศิลป์  พันธ์วงค์ 

 ๑๒๒ นายพัฒนะ  มีพรหม 

 ๑๒๓ นายพิชัย  โฉมยา 

 ๑๒๔ นายพิเชฐ  เพียรภายลุน 

 ๑๒๕ นายพิเชษฐ์  ชัยฤทธิ์ 

 ๑๒๖ นายพิพัฒ  บุญทอง 

 ๑๒๗ นายพิพัฒน์  จันทนา 

 ๑๒๘ นายพิศิษ  กัณฑิโกวิท 

 ๑๒๙ นายพีรเดช  สายแก้ว 

 ๑๓๐ นายพีรพงษ์  บุญวิริยะศักดิ์ 

 ๑๓๑ นายไพฑูรย์  ภูยาธร 

 ๑๓๒ นายไพฑูรย์  ศรีช่วย 

 ๑๓๓ นายไพบูลย์  ทองสุข 

 ๑๓๔ นายไพโรจน์  ค าหวาน 

 ๑๓๕ นายไพโรจน์  ศรีทานันท์ 

 ๑๓๖ นายไพศาล  ไชยเยศร์ 

 ๑๓๗ นายภักดี  ธรรมเจริญ 

 ๑๓๘ นายภัทรพงศ์  ฤกษ์ฉาย 

 ๑๓๙ นายมงคล  คงสุข 

 ๑๔๐ นายมงคล  น้อยหมอ 

 ๑๔๑ นายมนตรี  เรืองพันธ์ 

 ๑๔๒ นายมลศักดิ์  พงศ์สุพัฒน์ 

 ๑๔๓ นายมานพ  แก้วอัมพร 

 ๑๔๔ นายมาโนช  วงศ์เมือง 

 ๑๔๕ นายมาโนชน์  มีชื่น 

 ๑๔๖ นายไมตรี  แก้วชะฎา 

 ๑๔๗ นายยอดธงไชย  รอดแก้ว 

 ๑๔๘ นายรณชัย  ไชยยะ 

 ๑๔๙ นายรพีทัศน์  อุ่นจิตตพันธ์ 

 ๑๕๐ นายรังสรรค์  เลิศสูงเนิน 

 ๑๕๑ นายรังสิต  เครือค าหล่อ 

 ๑๕๒ นายราชันย์  ไชยศิลป์ 

 ๑๕๓ นายเริงศักดิ์  แสงสุวรรณ์ 

 ๑๕๔ นายละออ  เสร็จกิจ 

 ๑๕๕ นายวชิระ  จิตจ าสี 

 ๑๕๖ นายวรพงษ์  ภูมิโสม 

 ๑๕๗ นายวรวุฒิ  บุญพิมพ์ 

 ๑๕๘ นายวสันต์  สุขสุวรรณ 

 ๑๕๙ นายวันชัย  เจริญใจ 

 ๑๖๐ นายวันชัย  นิลวงศ์ 

 ๑๖๑ นายวันชัย  ประยงค์หอม 

 ๑๖๒ นายวิชัย  ตู้แก้ว 

 ๑๖๓ นายวิชัย  ศรีโพธิ์งาม 

 ๑๖๔ นายวิชัย  ศรีสมโภชน์ 



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

 

 

 ๑๖๕ นายวิชัย  สิงห์ทอง 

 ๑๖๖ นายวิชาญ  แก้วมี 

 ๑๖๗ นายวิชิต  พิชัยรัตน์ 

 ๑๖๘ นายวิชิต  สัตนาโค 

 ๑๖๙ นายวิเชียร  แดงท่าขาม 

 ๑๗๐ นายวิฑูร  อินทมณี 

 ๑๗๑ นายวีรวุฒิ  วุ่นอภัย 

 ๑๗๒ นายวีระ  สมัตถะ 

 ๑๗๓ นายวีระชัย  เกตุเรน 

 ๑๗๔ นายวีระชาติ  ค าสุภีร์ 

 ๑๗๕ นายวีระศักดิ์  สุขทอง 

 ๑๗๖ นายวุฒิชัย  ชิณวงศ์ 

 ๑๗๗ นายศักดิ์ชัย  เกษประทุม 

 ๑๗๘ นายศักดิ์ชัย  ศรีสุวรรณ 

 ๑๗๙ นายศิริชัย  เลี้ยงอ านวย 

 ๑๘๐ นายเศรณี  อนิลบล 

 ๑๘๑ นายสถิตย์  ยะแก้ว 

 ๑๘๒ นายสมเกียรติ  เพิ่มพิพัฒน์ 

 ๑๘๓ นายสมเกียรติ  สืบอนันต์ 

 ๑๘๔ นายสมเกียรติ  ไสยมรรคา 

 ๑๘๕ นายสมควร  ชายะกุล 

 ๑๘๖ นายสมควร  วรรณรัตน์ 

 ๑๘๗ นายสมคิด  ผิวนวล 

 ๑๘๘ นายสมคิด  รัตนวงศ์ 

 ๑๘๙ นายสมจิตต์  โพศรีดี 

 ๑๙๐ นายสมจิตร์  ค าสี 

 ๑๙๑ นายสมชาย  ทองอ่ า 

 ๑๙๒ นายสมชาย  ปิยวาจานุสรณ์ 

 ๑๙๓ นายสมชาย  สงพูล 

 ๑๙๔ นายสมโชค  ณ นคร 

 ๑๙๕ นายสมดุลย์  สารรัมย์ 

 ๑๙๖ นายสมนึก  คงชู 

 ๑๙๗ นายสมนึก  อนันต์ 

 ๑๙๘ นายสมพร  เชาวลิต 

 ๑๙๙ นายสมพร  นามพิลา 

 ๒๐๐ นายสมพร  แสงกลิ่น 

 ๒๐๑ นายสมยศ  มโนวงศ์ 

 ๒๐๒ นายสมศักดิ์  พุทธพฤกษ์ 

 ๒๐๓ นายสมศักดิ์  ยะแสง 

 ๒๐๔ นายสมาน  ประดับทอง 

 ๒๐๕ นายสวัสดิ์  กะรัตน์ 

 ๒๐๖ ว่าที่ร้อยตรี สอิสร์  โบราณ 

 ๒๐๗ นายสังวรณ์  เสนะโลหิต 

 ๒๐๘ นายสันติชัย  วงษ์จันทรา 

 ๒๐๙ นายสันติภาพ  แสงออมสิน 

 ๒๑๐ นายสัมพันธ์  อุดร 

 ๒๑๑ นายสาคร  มะลิดา 

 ๒๑๒ นายสายัญต์  มะอนันต์ 

 ๒๑๓ นายสายัณห์  เอื้อละพันธ์ 

 ๒๑๔ นายสายันต์  เค้าแคน 
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 ๒๑๕ นายส าคัญ  สนธินิวัติ 

 ๒๑๖ นายส าเริง  แก้วศรีนวล 

 ๒๑๗ นายส าเริง  วงษ์ป้อม 

 ๒๑๘ นายสิงห์  สวัสดี 

 ๒๑๙ นายสีทวน  ค างาม 

 ๒๒๐ นายสุชาติ  กลิ่นทองหลาง 

 ๒๒๑ นายสุชาติ  มาลี 

 ๒๒๒ นายสุชิน  ฉิมไทย 

 ๒๒๓ นายสุทธิพงษ์  จ่างทอง 

 ๒๒๔ นายสุทัศน์  กนกหงษ์ 

 ๒๒๕ นายสุเทพ  สินชัย 

 ๒๒๖ นายสุเทพ  โสมภีร์ 

 ๒๒๗ นายสุนันต์  พยัคฆ์ฤทธิ์ 

 ๒๒๘ นายสุพจน์  ประสมทอง 

 ๒๒๙ นายสุพจน์  ศรีอ่อน 

 ๒๓๐ นายสรุเชษฐ์  แฟงฟ้อย 

 ๒๓๑ นายสุรพลไชย  ผดุงพงษ์ศิริ 

 ๒๓๒ นายสุรัตน์  แย้มศรี 

 ๒๓๓ นายสุรินทร์  บุญช่วย 

 ๒๓๔ นายเสถียร  พรประสิทธิ์ 

 ๒๓๕ นายเสนอ  รัตนส าเนียง 

 ๒๓๖ นายโสคิด  บุญศรี 

 ๒๓๗ นายเหลื่อมศักดิ์  ฤทธิรณ 

 ๒๓๘ นายอดิสร  เชื้อไทย 

 ๒๓๙ นายอดุลย์  ธัญญเจริญ 

 ๒๔๐ นายอนันต์  ตั่นฉ้วน 

 ๒๔๑ นายอนุชา  ยาอีด 

 ๒๔๒ นายอนุวัต  พานทอง 

 ๒๔๓ นายอภิรักษ์  หลักชัยกุล 

 ๒๔๔ นายอรุณ  พายัพทิวา 

 ๒๔๕ นายอัครพล  ขัติยะ 

 ๒๔๖ นายอัครภูมิ  สมแสง 

 ๒๔๗ นายอับดุลนาเซ  เมาะมูลา 

 ๒๔๘ นายอ านวย  แออุดม 

 ๒๔๙ นายอ าพน  ศิริค า 

 ๒๕๐ นายอุดม  ชื่นตา 

 ๒๕๑ นายอุดม  โทไธสง 

 ๒๕๒ นายเอกชัย  เวศนารัตน์ 

 ๒๕๓ นางกนกกุล  ชาญเวช 

 ๒๕๔ นางกฤษฎาพร  บุตรแก้ว 

 ๒๕๕ นางสาวกังสดาล  ชัยยศ 

 ๒๕๖ นางกัลยา  วิทยาภรณ์ 

 ๒๕๗ นางสาวขนิษฐา  พงษ์ปรีชา 

 ๒๕๘ นางเขมวรรณ  ดวงจันทร์ 

 ๒๕๙ นางจรวยพร  นัคราบัณฑิตย์ 

 ๒๖๐ นางจันทนา  โอสถกระพันธ์ 

 ๒๖๑ นางจันทร์จิรา  จินาวรณ์ 

 ๒๖๒ นางจันทิรา  บวรรัตนสุภา 

 ๒๖๓ นางสาวจิราภา  จอมไธสง 

 ๒๖๔ นางจุรีรัตน์  วิเศษวงษา 



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

 

 

 ๒๖๕ นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ 

 ๒๖๖ นางเจษฎา  ธัมมิกะกุล 

 ๒๖๗ นางสาวชุติมา  ศิริชุมแสง 

 ๒๖๘ นางณภัทร  ภูริผล 

 ๒๖๙ นางณัฐิยา  โตสงคราม 

 ๒๗๐ นางดวงใจ  วัฒนกุล 

 ๒๗๑ นางดวงสมร  พฤฑฒิกุล 

 ๒๗๒ นางถาวร  ภู่ขาว 

 ๒๗๓ นางธัญธิตา  ศรีสุระ 

 ๒๗๔ นางสาวธิดารัตน์  สุดสวาสดิ์ 

 ๒๗๕ นางบัวภา  ศาลางาม 

 ๒๗๖ นางปภาดา  ปลุกใจราษฎร์ 

 ๒๗๗ นางประทุม  สุริยะ 

 ๒๗๘ นางสาวประหยัด  มะโนพะเส้า 

 ๒๗๙ นางปาลลิน  พวงมี 

 ๒๘๐ นางพรทิพย์  ศรีสมโภชน์ 

 ๒๘๑ นางพวงทอง  สาตรสมัย 

 ๒๘๒ นางพิมพา  ดวงประชา 

 ๒๘๓ นางพิสมัย  พึ่งวิกรัย 

 ๒๘๔ นางไพรวัลย์  ค้าคล่อง 

 ๒๘๕ นางภัคกัญญา  โสมภีร์ 

 ๒๘๖ นางมณี  อิ่มสมบัติ 

 ๒๘๗ นางมยุรี  อรุณวงศ์ 

 ๒๘๘ นางมาริน  สมคิด 

 ๒๘๙ นางมาลินี  ยุวนานนท์ 

 ๒๙๐ นางสาวยุพา  แซ่ชื้อ 

 ๒๙๑ นางเยาวรัตน์  ธีระวงศ์สกุล 

 ๒๙๒ นางเยาวเรศ  ทิฐธรรม 

 ๒๙๓ นางสาวรตี  เหงาจิ้น 

 ๒๙๔ นางรัตนาภรณ์  กัญญาราช 

 ๒๙๕ นางรุจิพร  จารุพงศ์ 

 ๒๙๖ นางเรณู  ปาละสิริ 

 ๒๙๗ นางลมูล  จันทร์วงค์ 

 ๒๙๘ นางละมัย  ฤทธิเดช 

 ๒๙๙ นางล ายอง  พูนศิลป์ 

 ๓๐๐ นางวัชราภรณ์  มณฑาจันทร์ 

 ๓๐๑ นางวัชรี  เอี่ยมรอด 

 ๓๐๒ นางวัชลี  โสพิน 

 ๓๐๓ นางศรัญญา  เพ็ชรรักษ์ 

 ๓๐๔ นางศันสนีย์  เกษตรสินสมบัติ 

 ๓๐๕ นางสาวศิริกุล  ศรีแสงจันทร์ 

 ๓๐๖ นางศิริวรรณ  หวังดี 

 ๓๐๗ นางสมใจ  ทองวิเศษ 

 ๓๐๘ นางสัมฤทธิ์  หมวดไธสง 

 ๓๐๙ นางสายสมร  เขื่อนสิริมงคล 

 ๓๑๐ นางสายสมร  อุ่นเรือน 

 ๓๑๑ นางสายสุวรรณ  สร้อยเกียว 

 ๓๑๒ นางส าเนียง  ขันพิมล 

 ๓๑๓ นางสาวสุขสม  ชินวินิจกุล 

 ๓๑๔ นางสุดใจ  พงษ์เพียจันทร์ 



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

 

 

 ๓๑๕ นางสุดา  รุ่งเรือง 

 ๓๑๖ นางสาวสุพรรณษา  สุขเทศน์ 

 ๓๑๗ นางเสาวลักษณ์  กนกหงษ์ 

 ๓๑๘ นางอโณทัย  นุตะศะริน 

 ๓๑๙ นางอนงค์  ตันติตระการวัฒนา 

 ๓๒๐ นางอภิญญา  พรหมมีชัย 

 ๓๒๑ นางอรพันธ์  วัชรโพธิ์ 

 ๓๒๒ นางอรพินทร์  แสงมณี 

 ๓๒๓ นางอรษา  รักษ์ชน 

 ๓๒๔ นางอรุณี  ดอนจักร 

 ๓๒๕ นางอัจฉรา  อุทโยภาศ 

 ๓๒๖ นางอาทิตยา  แสงมณี 

 ๓๒๗ นางสาวอารีวรรณ  ใจเพ็ชร 

 ๓๒๘ นางอุบล  มากอง 

 ๓๒๙ นางอุรา  ตั่นฉ้วน 

 ๓๓๐ นางอุษา  ทองแจ้ง 

กรมส่งเสริมสหกรณ ์

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายเชิดชัย  พรหมแก้ว 

 ๒ นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ 

 ๓ นายภานุวัฒน์  ณ นครพนม 

 ๔ นายวิโรจน์  ภู่ไพบูลย์ 

 ๕ นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ 

 ๖ นายสุพจน์  วัฒนวิเชียร 

 ๗ นายเสน่ห์  สภาพันธ์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกฤษฎา  จันทน์แดง 

 ๒ นายกฤษฎา  วรสถิตย์ 

 ๓ นายเจริญ  ทองหลอม 

 ๔ นายชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท์ 

 ๕ นายชาตรี  เกตุเรน 

 ๖ นายณรงค์  คงมั่น 

 ๗ นายณรงค์พล  พัฒนศรี 

 ๘ นายถาพร  ณ  นคร 

 ๙ นายทศเทพ  เทศวานิช 

 ๑๐ นายนรินทร์  ยิ้มสรวล 

 ๑๑ นายนอรดีน  เจะแล 

 ๑๒ นายประกอบ  เผ่าพงศ์ 

 ๑๓ นายประพฤทธิ์  โภคา 

 ๑๔ นายปรัชญา  มากไมตรี 

 ๑๕ นายพนัส  พันธุ์วรรณ 

 ๑๖ นายพยอม  สวัสดี 

 ๑๗ นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี 

 ๑๘ นายพีรวิชญ์  เจียรพิสิฐพงศ์ 
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 ๑๙ นายภูมิใจ  รักธรรม 

 ๒๐ นายยงยุทธ  อุดมศักดิ์ 

 ๒๑ นายรณชัย  ภูครองทอง 

 ๒๒ นายวิวัตห์ชัย  พันธุ์วา 

 ๒๓ นายวีระยุทธ  ทุมทอง 

 ๒๔ นายสมศักดิ์  กรีธาธร 

 ๒๕ นายสมศักดิ์  แสนศิริ 

 ๒๖ นายสุรพล  พงศ์เมธีอภิชัย 

 ๒๗ นายสุรินทร์  วทัญญู 

 ๒๘ นายสุวัฒน์  ขันเชื้อ 

 ๒๙ นายโสรัจ  ออไอศูรย์ 

 ๓๐ นายอนุรัตน์  เลื่อนลอย 

 ๓๑ นายอุบล  เทพทอง 

 ๓๒ นางสาวกรนภา  ชัยวัฒน์ 

 ๓๓ นางกัญจนา  ภัทรวนาคุปต์ 

 ๓๔ นางสาวนลินี  สาระกูล 

 ๓๕ นางวนิดา  รุ่มโรย 

 ๓๖ นางสาวศุภลักษณ์  แร่เพ็ชร์ 

 ๓๗ นางสมจิตร  ส่องสว่าง 

 ๓๘ นางสาวเยาวรัตน์  เรืองสาตรา 

 ๓๙ นางอารี  ฉายโช้น 

 ๔๐ นางอุไร  ทับเทศ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกรกฎ  ชยุตรารัตน์ 

 ๒ นายกฤตพจน์  ไชโย 

 ๓ นายโกญจนาท  มายะการ 

 ๔ นายคมกฤช  พันทวี 

 ๕ นายจิระชัย  อินทรโชติ 

 ๖ นายเฉลิมพล  ชัยศิลบุญ 

 ๗ นายชัยวิทย์  บ ารุง 

 ๘ นายชาย  คงแก้ว 

 ๙ นายเชาวลิต  เจริญฤทธิ์ 

 ๑๐ นายณรงค์  วชิรปาณี 

 ๑๑ นายดุสิต  ทองทา 

 ๑๒ นายเดช  บุญคมรัตน์ 

 ๑๓ นายทรงยศ  ไชยมงคล 

 ๑๔ นายทวีภัทร  เหล่าบรรเทา 

 ๑๕ นายทัศนัย  แสนเสนา 

 ๑๖ นายธนรัฐ  โคจรานนท์ 

 ๑๗ นายธีรพงศ์  ประสพเกียรติโภคา 

 ๑๘ นายนาวี  หะยีดอเลาะ 

 ๑๙ นายนิยม  ผลินธรสิริ 

 ๒๐ นายนิรันดร์  มูลธิดา 

 ๒๑ นายบรรจง  ชัยขุนพล 

 ๒๒ นายประภาศ  มากทอง 

 ๒๓ นายประวัติ  แดงบรรจง 

 ๒๔ ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ชัย  บุระเนตร 

 ๒๕ นายปรัชญา  ดิลกสัตยา 

 ๒๖ นายพงษ์พันธ์  เอกอัตชัย 
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 ๒๗ นายพิสิฐ  เพ่ิมพูน 

 ๒๘ นายเพ้ียน  เกตุศรี 

 ๒๙ นายไพฑูรย์  ชนะชู 

 ๓๐ นายไพบูลย์  จิรธานันท์ 

 ๓๑ นายไพโรจน์  พิธีรัตนานนท์ 

 ๓๒ นายภาณุพงศ์  แสงค า 

 ๓๓ นายมนุชาธิป  วรกาญจนานนท์ 

 ๓๔ นายมะเย็ง  ดะเซ็ง 

 ๓๕ นายมานิจ  ศรีวงศ์ราช 

 ๓๖ นายมาโนช  ชลอวงษ์ 

 ๓๗ นายราชศักดิ์  ตระสินธุ์ 

 ๓๘ นายวงศ์ธารินทร์  พรหมรักษ์ 

 ๓๙ นายวัฒนะ  สัตยวงศ์ทิพย์ 

 ๔๐ นายวิทยา  วัฒนวิเชียร 

 ๔๑ นายวิทูร  โพธิ์ศรี 

 ๔๒ นายวิรัตน์  ภานนท์ 

 ๔๓ นายวีระ  จันทร์ทอง 

 ๔๔ นายสดิษฐชัย  หาญมนตรี 

 ๔๕ นายสมควร  พานิชสงเคราะห์ 

 ๔๖ นายสมมาตย์  พุทธพิมพ์ 

 ๔๗ นายสมร  นิวาส 

 ๔๘ นายสมศักดิ์  ภัทรวนาคุปต์ 

 ๔๙ นายสวัสดิ์  อ่อนประชู 

 ๕๐ นายสวัสดิ์  อัครชาญชัยนนท์ 

 ๕๑ นายสหนณ  ชัยจรินันท์ 

 ๕๒ นายสาโรช  จินดาวณิชย์ 

 ๕๓ นายสุรชัย  อิงสถิตธนวันต์ 

 ๕๔ นายสุรพงษ์  เล็กศรัณยพงษ์ 

 ๕๕ นายสุริยะ  ค าปวง 

 ๕๖ นายสุวิช  น้อยอิ่ม 

 ๕๗ นายสุวิทย์  เชษฐรตานนท์ 

 ๕๘ นายอนุรักษ์  พัฒนศรี 

 ๕๙ นายอภิเชษฐ์  พงศ์ชู 

 ๖๐ นายอภิรักษ์  พานนูน 

 ๖๑ นายอร่าม  ชาวบ้านกร่าง 

 ๖๒ นายอรุณ  แก้วน้อย 

 ๖๓ นายอาทิตย์  สุกเหลือ 

 ๖๔ นายเอนก  ชื่นใจ 

 ๖๕ นางสาวกมลวรรณ  นุชัย 

 ๖๖ นางกรวิภา  คงอิ่ม 

 ๖๗ นางจุฑารัชต์  ผุดผาด 

 ๖๘ นางฉลวย  ชาญสวัสดิ์ 

 ๖๙ นางฐิรกาญจน์  อุดมศิลป์ 

 ๗๐ นางดารณี  แย้มศรีสุข 

 ๗๑ นางสาวปรานอม  จันทร์ใหม่ 

 ๗๒ นางปารณีย์  ลมกิ่ง 

 ๗๓ นางสาวผานิต  บางน้อย 

 ๗๔ นางสาวพักตร์พิมล  สุวรรณโณ 

 ๗๕ นางสาวไพรินทร์  สุขเล็ก 

 ๗๖ นางภัทรศศิร์  ทรัพย์ส่งสุข 



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

 

 

 ๗๗ นางวราลักษณ์  กุลบวรรัตน์ 

 ๗๘ นางสาววัชรี  ปุกหุต 

 ๗๙ นางวันดี  ไกรพานนท์ 

 ๘๐ นางสาววิภา  มีทรัพย์ 

 ๘๑ นางสมปรารถนา  ไชยวุฒิ 

 ๘๒ นางสุภาพ  ไทยน้อย 

 ๘๓ นางสาวสุภาวดี  พัฒนกิจ 

 ๘๔ นางสุรางค์  คัยนันท์ 

 ๘๕ นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์ 

 ๘๖ นางอัญชลี  ศรีหามาตย์ 

 ๘๗ นางอาทิตยา  สนประเทศ 

กรมหม่อนไหม 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายวสนัต ์ นุ้ยภิรมย ์

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ ว่าที่ร้อยโท เรืองศักดิ์  บุญโนนแต้ 

 ๒ นายวิศิษฐ์  ไฝจันทร์ 

 ๓ นายสุเทพ  ขวัญเผือก 

 ๔ นางนงลักษณ์  เกตุเวชสุริยา 

 ๕ นางสาวศิริพร  บุญชู 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายณกรณ์  ไกรอนุพงษา 

 ๒ นายนคร  มหายศนันท์ 

 ๓ นายนิวัธ  รัตนวงศา 

 ๔ นายพิชัย  เชื้องาม 

 ๕ นายวัชรพงษ์  แก้วหอม 

 ๖ นายวิจิตร  ชูวา 

 ๗ นายสมชาย  ลือมั่นคง 

 ๘ นายสุชาติ  จุลพูล 

 ๙ นายสุบรรณ  โสภา 

 ๑๐ นายอนุชิต  ชุ่มใจ 

 ๑๑ นายอาคม  จงอริยตระกูล 

 ๑๒ นางสาวเฉลิมศรี  ตุ่มมะ 

 ๑๓ นางสาวชุมญาณัช  ค าวงษ์ 

 ๑๔ นางทิตยาวรรณ์  กิจวรรณีกุล 

 ๑๕ นางพรพิณี  บุญบันดาล 

 ๑๖ นางพุทธชาด  ลีปายะคุณ 

 ๑๗ นางสาวสยมุพร  สุภรพงษ์ 

 ๑๘ นางสาวสุมาลี  รอรั้ง 



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

 

 

ส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายฐณะวฒัน ์ ธนพรดษินันทน์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายเจริญชัย  พรรณาภพ 

 ๒ นายเดชา  เจนกลรบ 

 ๓ นายธราดล  วัชราวิวัฒน์ 

 ๔ นายนภดล  ตันติเมฆิน 

 ๕ นายนิพนธ์  ชนมนัส 

 ๖ นายประกอบ  ยิ่งชล 

 ๗ นายประดิษฐ์  ใจรังษี 

 ๘ นายปราโมทย์  ยอดแก้ว 

 ๙ นายภาชน์  จารุภุมมิก 

 ๑๐ นายวิทยา  ขยันยิ่ง 

 ๑๑ นายเอกพงศ์  น้อยสร้าง 

 ๑๒ นางสาวกรุณา  นิยมไทย 

 ๑๓ นางสาวจิราทิตย์  โรจน์อุ่นวงศ์ 

 ๑๔ นางดารณี  ชนะชนม์ 

 ๑๕ นางภัทธัญรินทร์  ชีวาวัฒนานนท์ 

 ๑๖ นางสาวเมตตา  คุโณปถัมภ์ 

 ๑๗ นางสาวยุวดี  แก้วผ่องศรี 

 ๑๘ นางสาววรรณพร  ดอกจ าปา 

 ๑๙ นางเสาวลักษณ์  บูราพรนุสรณ์ 

 ๒๐ นางสาวอรณัชชา  สุวรรณชัย 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษณะ  ดีปาละ 

 ๒ นายกิตติ  แดงพลอย 

 ๓ นายเกรียงศักดิ์  กิ่งสังวาล 

 ๔ นายจุลพงษ์  แก้วเสถียร 

 ๕ นายเชาว์  คชกาสร 

 ๖ นายธนพล  จิตตะ 

 ๗ นายธนัช  ชลิตมงคลกุล 

 ๘ นายนิรัตน์  จันทร์สุวรรณ 

 ๙ นายบัณฑิต  สุคนธบัณฑิต 

 ๑๐ นายบัณฑูร  บุญนรากร 

 ๑๑ นายบุญรวย  โพธากาญ 

 ๑๒ นายประจักษ์  ทองฤทธิ์ 

 ๑๓ ว่าที่ร้อยตรี ประเทือง  ฉัตรอินตา 

 ๑๔ นายประพันธ์  ค าบาง 

 ๑๕ นายพีระพงษ์  วีระกุล 

 ๑๖ นายมณู  วงศ์สุนทร 

 ๑๗ นายรัฐกรณ์  บกแก้ว 

 ๑๘ นายวัชรินทร์  ริยาพันธุ์ 



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

 

 

 ๑๙ นายวัฒนา  มังธิสาร 

 ๒๐ จ่าเอก วันชัย  เกิดด้วยทอง 

 ๒๑ นายวันชัย  ศุภเบญจกุล 

 ๒๒ นายวันชัย  สินทรัพย์ 

 ๒๓ นายวิมล์  อินทปัชฌาย์ 

 ๒๔ นายวิริยะ  แก้วคง 

 ๒๕ นายวิโรจน์  สุดนักรบ 

 ๒๖ นายวิวรรธน์  สงประเสริฐ 

 ๒๗ นายวีระพงษ์  พลธิรักษา 

 ๒๘ นายศิโรจน์  ไมตรีจิต 

 ๒๙ นายสงคราม  ปลอบโยน 

 ๓๐ นายสมภพ  ศรีเจริญ 

 ๓๑ นายสมศักดิ์  การเจริญกุลวงศ์ 

 ๓๒ นายสมศักดิ์  แป้นถนอม 

 ๓๓ นายสรรเพชร  พูลศิริ 

 ๓๔ นายสุรชัย  ยุทธชนะ 

 ๓๕ นายอัครเดช  เรียนหิน 

 ๓๖ นายอัจฉพันธ์  บุญเยื้อน 

 ๓๗ นายอาวุธ  สุริยัน 

 ๓๘ นายอุกฤษฎ์  อินทาภรณ์ 

 ๓๙ นางกาญจนา  เดชจินดา 

 ๔๐ นางสาวฆนีรส  โพธิ์เจริญ 

 ๔๑ นางสาวจันทนา  จิตการค้า 

 ๔๒ นางสาวจุฑาสินี  ข าวิไล 

 ๔๓ นางสาวฐิภาพรรณ  พ่ึงไพฑูรย์ 

 ๔๔ นางสาวธัญพร  แพมงคล 

 ๔๕ นางนภัสวรรณ  ก้องเอกภพ 

 ๔๖ นางสาวนันทิยา  แวนาแว 

 ๔๗ นางสาวนุชจรี  วัชรวงษ์ไพบูลย์ 

 ๔๘ นางสาวประนอม  ศรทิพย์ 

 ๔๙ นางสาวพจนันท์  กองมาก 

 ๕๐ นางสาวยุพเรศ  เพ่ิมพูน 

 ๕๑ นางเยาวนิจ  เพ็ชรน้ าเขียว 

 ๕๒ นางรวงทิพย์  วิเชยละ 

 ๕๓ นางสาวลักษณา  มั่นเศรษฐวิทย ์

 ๕๔ นางสาววิไลวรรณ  เกตุแก้ว 

 ๕๕ นางศรินทิพย์  กุลสุวรรณ 

 ๕๖ นางสุกันตา  ศรีก าพล 

 ๕๗ นางอาทิตยา  พองพรหม 

 ๕๘ นางสาวอาภาพรรณ  พัฒนพันธุ์ 

 ๕๙ นางสาวอุทัยวรรณ  ประทีป 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นางสาวจูอะด ี พงศม์ณรีัตน ์



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

 

 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายวิทวัสก ์ สาระศาลิน 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกฤษ  อุตตมะเวทิน 

 ๒ นายประยูร  ลีลางามวงศา 

 ๓ นางสาวยุพา  เหล่าจินดาพันธ์ 

 ๔ นางสาววิบูลวรรณ  วรรณโมลี 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายอนุ  เพ็ชรัน 

 ๒ นางจิระพันธ์  ช.เจริญยิ่ง 

 ๓ นางสาวศุทธินี  อินทรก าแหง 

 ๔ นางสาวเสาวลักษณ์  ศุภกมลเสนีย์ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายพลเชษฐ์  ตราโช 

 ๒ นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ 

 ๓ นางอัญชนา  ตราโช 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายฉัตรชัย  เต้าทอง 

 ๒ นายบุญลาภ  โสวัณณะ 

 ๓ นายเปรมชัย  เกตุส าเภา 

 ๔ นายภูมิศักดิ์  ราศรี 

 ๕ นายศิริวัฒน์  ทรงธนศักดิ์ 

 ๖ นายสุชัย  กิตตินันทะศิลป์ 

 ๗ นายสุธรรม  ธรรมปาโล 

 ๘ นายเสกสรร  ศิริกุล 

 ๙ นางสาวทัศนีย์  เมืองแก้ว 

 ๑๐ นางผกาพรรณ  ศรลัมพ์ 

 ๑๑ นางเพ็ญแข  ศุภณฐาพร 

 ๑๒ นางสาวเพียงเพ็ญ  บุญชูดวง 

 ๑๓ นางสาวราตรี  เม่นประเสริฐ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายฉกาจ  ฉันทจิระวัฒน์ 

 ๒ นายชาญชัย  ศศิธร 

 ๓ นายชีวิต  เม่งเอียด 

 ๔ นายธวัชชัย  เดชาเชษฐ์ 



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

 

 

 ๕ นายประเสริฐศักดิ์  แสงสัทธา 

 ๖ นายพงศ์ไท  ไทโยธิน 

 ๗ นายไพฑูรย์  สีลาพัฒน์ 

 ๘ นายวินิต  อธิสุข 

 ๙ นายสุชาติ  ผุแปง 

 ๑๐ นางสาวกัลยา  สงรอด 

 ๑๑ นางจินตนา  ปัญจะ 

 ๑๒ นางชุรีย์  กลั่นน้ าเค็ม 

 ๑๓ นางสาวฐิติภา  เด่นศรีเสรีกุล 

 ๑๔ นางติณณา  คัญใหญ่ 

 ๑๕ นางเบญจพร  ชาติทอง 

 ๑๖ นางเบญจวรรณ  ศิริโพธิ์ 

 ๑๗ นางประกาย  กิจธิคุณ 

 ๑๘ นางพนิดา  โตพ่วง 

 ๑๙ นางพัชรารัตน์  ลิ้มศิริกุล 

 ๒๐ นางเพ็ญรุ่ง  สมบัตินิมิตร 

 ๒๑ นางเพ็ญศิริ  วงษ์วาท 

 ๒๒ นางสาวยุพา  ลิ้มสวัสดิ์ 

 ๒๓ นางรัชนีกร  เงินแย้ม 

 ๒๔ นางสาวเวหา  มิ่งวงศ์ 

 ๒๕ นางศศิญา  ปานตั้น 

 ๒๖ นางสาวศิริพร  จูประจักษ์ 

 ๒๗ นางสาวสมบัติ  พุทธา 

 ๒๘ นางสุดา  ปั้นประสม 

 ๒๙ นางสุมนทิพย์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

 ๓๐ นางสุวิชาดา  คูหา 

 ๓๑ นางหัทยา  ทับสวัสดิ์ 

กระทรวงคมนาคม 
ส านักงานรัฐมนตร ี

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นางบุษยา  สรุะมานะ 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายชัยวัฒน์  ทองค าคูณ  ๒ นายชูศักดิ์  เกวี 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกมล  บูรณพงศ์ 

 ๒ นายสมัย  โชติสกุล 

 ๓ นางสาวกอบกุล  โมทนา 

 ๔ นางอัมพวัน  วรรณโก 



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

 

 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายชยุตพล  ลีนิวา 

 ๒ นายไพโรจน์  งามจรัส 

 ๓ นายสถาพร  อังคณาวรกุล 

 ๔ นายเสน่ห์  ตั้งสถิตย์ 

 ๕ นางจตุพร  เนียมสุข 

 ๖ นางสาวรัชนีพร  ธิติทรัพย์ 

 ๗ นางสาววันทนา  เสาวดี 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายพิเชฐ  คุณาธรรมรักษ์ 

 ๒ นายศุภกร  ภัทรวิเชียร 

 ๓ นายสมพิธ  สาช านาญ 

 ๔ นางกัณฑรีย์  เกิดใหรัญ 

 ๕ นางสาวขวัญชัย  หิรัญญะสิริ 

 ๖ นางดวงรัตน์  รัตนวรางค์ 

 ๗ นางสาวพิไลลักษณ์  วิชิรานนท์ 

 ๘ นางสาวภรชนัน  มุ่งการดี 

 ๙ นางวันดี  ขันติไตรรัตน์ 

 ๑๐ นางสาวสิริมา  เสงี่ยมรัตนรุจี 

 ๑๑ นางสาวสุกัญญา  หมีบังเกิด 

กรมเจา้ท่า 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายกริชเพชร  ชัยช่วย 

 ๒ นายวิชัย  ค าคง 

 ๓ นายสมชาย  สุมนัสขจรกุล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายภูริพัฒน์  ธีระกุลพิศุทธิ์ 

 ๒ นายวิทยา  ยาม่วง 

 ๓ นางชนินทร  วรวนาวงศ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นาวาตรี ขวัญ  อิ่มวิทยา 

 ๒ นายจรัญ  นาวารัตน์ 

 ๓ นายชาญนที  สุรางค์ 

 ๔ นายฐาปกรณ์  บุญเกิด 

 ๕ นายนรินทร์ศักย์  สัทธาประสิทธิ์ 

 ๖ นายบุญล้ า  จั่นบรรจง 



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

 

 

 ๗ เรือเอก พิชญ์พงศ์  หนองบัว 

 ๘ นายพิสุทธิ์  อมรยุทธ์ 

 ๙ นาวาตรี ยุทธนา  สังขปรีชา 

 ๑๐ นายเรวัต  โพธิ์เรียง 

 ๑๑ นายวิเชียร  เปมานุกรรักษ์ 

 ๑๒ นายวิวัธน์  ชิดเชิดวงศ์ 

 ๑๓ นายสมชาย  หลิมทอง 

 ๑๔ นายสันธนะ  จันทร 

 ๑๕ นายสุธี  วงศ์โต 

 ๑๖ นายสุธี  สุขสง 

 ๑๗ นายสุรัฐ  ศิริไสยาสน์ 

 ๑๘ เรือตรี เสนีย์  มัชฌิมวงศ์ 

 ๑๙ นางสาวจารุณี  ทองค า 

 ๒๐ นางสาวจิราภรณ์  เลิศมงคลนาม 

 ๒๑ นางภาวนา  พงศ์ปริตร 

 ๒๒ นางสาวรสชรินทร์  ฉายแก้ว 

 ๒๓ นางสาวระวีนันท์  พงศ์ทองเจริญ 

กรมการขนส่งทางบก 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายชาติชาย  มัฆวิมาลย์  ๒ นางสุจิตรา  อินดนตรี 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายกนิษฐฐ์  เจียมรุจีกุล 

 ๒ นายกฤติกร  ชาวอ่างทอง 

 ๓ นายกฤษณะ  พึ่งปาน 

 ๔ นายกิตติทัต  สุตธรรม 

 ๕ นายฉัตรชัย  อนันตกูล 

 ๖ นายทองค า  นิสัยสัตย์ 

 ๗ นายธีรศักดิ์  เหมทานนท์ 

 ๘ นายธีระพงศ์  งามเอก 

 ๙ นายบัญญัติ  คันธา 

 ๑๐ นายปิยะ  โยมา 

 ๑๑ นายไฟซอน  อับดุลสมัด 

 ๑๒ นายมโนท  ชาญวัฒนศิลป์ 

 ๑๓ นายวัลลภ  งามสอน 

 ๑๔ นายสตวัน  มะโนเครื่อง 

 ๑๕ นายสันติ  สุรเจริญชัยกุล 

 ๑๖ นายสุกรี  จารุภูมิ 

 ๑๗ นายสุทธิพงษ์  เตชะภูสิทธิพงศ์ 

 ๑๘ นายสุทิน  กล่อมอ่อน 

 ๑๙ นายเสกสม  อัครพันธุ์ 

 ๒๐ นายโสภณ  พิทักษ์สาลี 

 ๒๑ นายอรรณพ  หาญกิจ 

 ๒๒ นายเอกบดินทร์  จ าเนียรกาล 



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

 

 

 ๒๓ นายเอนก  ชัยพิริยพิทักษ์ 

 ๒๔ นางกนกวรรณ  เจริญลิ้มประเสริฐ 

 ๒๕ นางจันทิรา  บุรุษพัฒน์ 

 ๒๖ นางสาวนงลักษณ์  วงศ์สุขสิริเดชา 

 ๒๗ นางบุศรา  วงศ์ก าแหง 

 ๒๘ นางสาวปาหนัน  ถนัดค้า 

 ๒๙ นางพรรณี  พุ่มพันธ์ 

 ๓๐ นางสาวรัตนา  อิทธิอมร 

 ๓๑ นางวราภรณ์  วรพงศธร 

 ๓๒ นางสุนิสา  อนันตกูล 

 ๓๓ นางสุภา  โชติงาม 

 ๓๔ นางสาวหทัยรัตน์  คงชนะ 

 ๓๕ นางอัจฉรา  เกษณียบุตร์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายก.ศิริ  ตาดพริ้ง 

 ๒ นายกฤษฎา  มะลิซ้อน 

 ๓ นายไกรสร  แจ่มหอม 

 ๔ นายจตุรงค์  แก้วกสิ 

 ๕ นายชนะ  ลิขิตเดชาโรจน์ 

 ๖ นายชัยรัตน์  พรสวัสดิ์ 

 ๗ นายชาติชาย  ยุวซิต 

 ๘ นายชีพ  น้อมเศียร 

 ๙ นายฐิติพัฒน์  ไทยจงรักษ์ 

 ๑๐ นายณัชภณ  ยลวงศ์ 

 ๑๑ นายธนะ  คมน์อนันต์ 

 ๑๒ นายธีระกุล  แก้วสุวรรณ์ 

 ๑๓ นายประสิทธิ์  กล้าท า 

 ๑๔ นายภูสิทธิ์  อนันทวัฒน์ 

 ๑๕ นายมานพ  คล้ายบัณดิษฐ์ 

 ๑๖ นายรณกร  ทองอินทร์ 

 ๑๗ นายรังสฤษดิ์  วรสีหะ 

 ๑๘ นายวสันต์  ยี่ตัน 

 ๑๙ นายสมนึก  หาสาตร์สิน 

 ๒๐ นายสมศักดิ์  อัพภาสกิจ 

 ๒๑ นายสรรเพชญ  ม่วงมาลี 

 ๒๒ นายสัญชัย  อ่อนแก้ว 

 ๒๓ นายสุชัย  เลยะกุล 

 ๒๔ นายสุรชัย  ทับยา 

 ๒๕ นายอดิเรก  แตงทอง 

 ๒๖ นายอนุวัฒน์  วงศ์จ ารัส 

 ๒๗ นางกฤษณา  ภาณุเวช 

 ๒๘ นางชะไมพร  โชติมาโนช 

 ๒๙ นางสาวณัฐชรดา  อุไทยพจน์ 

 ๓๐ นางสาวดวงแข  ธรรมครุฑ 

 ๓๑ นางสาวดารณี  สายสุวรรณ 

 ๓๒ นางสาวนงคราญ  แย้มเวช 

 ๓๓ นางนันท์ชญาน์  สาธร 

 ๓๔ นางนันทยา  ใฝ่เมตตา 



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

 

 

 ๓๕ นางสาวบุปผา  ศรีเจริญ 

 ๓๖ นางเบญจวรรณ  สิงหาพันธ์ 

 ๓๗ นางประภาพรรณ  พิพัฒนสมพร 

 ๓๘ นางผุสดี  ศรีสกุลไทย 

 ๓๙ นางสาวพิศมัย  เกิดทรัพย์ 

 ๔๐ นางเยาวนารถ  ประสพสุขโชค 

 ๔๑ นางสาวรัชนี  ชาญวิทยเดช 

 ๔๒ นางรัชนี  ระสะพันธ์ 

 ๔๓ นางลัดดาวัลย์  ชิณณะเสถียร 

 ๔๔ นางวาทินี  สุวรรณพงศ์ 

 ๔๕ นางสาวสุชาดา  เผือกประเสริฐ 

 ๔๖ นางสาวสุชาดา  พฤกษะวัน 

 ๔๗ นางสุธีวรรณ  ศรีสุข 

 ๔๘ นางสุภมาส  ลีลารักษ์สกุล 

 ๔๙ นางสาวสุวรรณา  ปลั่งพงษ์พันธ์ 

 ๕๐ นางสาวหทัยธร  เกษตรวิเศษ 

 ๕๑ นางสาวอรวรรณ  จารุจรัสโรจน์ 

 ๕๒ นางสาวอารีย์  ธัญญเจริญ 

กรมท่าอากาศยาน 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายทวี  เกศิส าอาง  ๒ นายจรุณ  มีสมบูรณ์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายวิทวัส  ภักดีสันติสกุล 

 ๒ นายอรรถพร  เนื่องอุดม 

 ๓ นายอาทิตย์  วินิจสร 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายก าแหง  สายวิภู 

 ๒ นายกิติชัย  สัจจลักษณ์ 

 ๓ นายเกียรติชัย  ชัยเรืองยศ 

 ๔ นายณรงค์  อรุณภาคมงคล 

 ๕ นายทัตพงศ์พรหม  ยุธิษฐิระ 

 ๖ นายบรรจบ  บุรวัฒน์ 

 ๗ พันจ่าเอก เมืองชล  วงศ์สุวรรณ 

 ๘ นายเรืองยุทธ  นิตยานนท์ 

 ๙ นายวิวัฒน์  ยอดนวล 

 ๑๐ ว่าที่ร้อยตรี อัธยา  ลาภมาก 

 ๑๑ นางสาววารภา  วาระศิริ 

 



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

 

 

กรมทางหลวง 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายก าธร  ศรีพิทักษ์ 

 ๒ นายชาติชาย  ช่วงชิง 

 ๓ นายณัฐพงษ์  ตรีวัชตรานนท์ 

 ๔ นายเด่นชัย  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๕ นายธิติ  เศรษฐมานพ 

 ๖ นายธีระวัฒน์  ทรัพย์เสนาะ 

 ๗ นายนรินทร์  ศรีสมพันธุ์ 

 ๘ นายประมณฑ์  สถาพรนานนท์ 

 ๙ นายพรพรต  สุริยนต์ 

 ๑๐ นายพินิจ  แก้วมาคูณ 

 ๑๑ นายไพฑูรย์  พงษ์ชวลิต 

 ๑๒ นายมนตรี  เดชาสกุลสม 

 ๑๓ นายวีระยุทธ  ทานวีร์ 

 ๑๔ นายสถิตย์พงษ์  อภิเมธีธ ารง 

 ๑๕ นายสมบูรณ์  แก้วลมัย 

 ๑๖ นายสราวุธ  ทรงศิวิไล 

 ๑๗ นายสิทธิชัย  บุญสะอาด 

 ๑๘ นายสุทัศน์  ยอดแก้ว 

 ๑๙ นายสุรชัย  ศรีเลณวัติ 

 ๒๐ นายอภิชาติ  จันทรทรัพย์ 

 ๒๑ นายอภิรัฐ  ไชยวงศ์น้อย 

 ๒๒ นายอภิสิทธิ์  พรหมเสน 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายโกมล  เดชกวินเลิศ 

 ๒ นายครรชิตพล  เนตรสุวรรณ 

 ๓ นายจิระพงศ์  เทพพิทักษ์ 

 ๔ นายฉัตรชัย  อ านาจบุดดี 

 ๕ นายชวเลิศ  เลิศชวนะกุล 

 ๖ นายถนอมพจน์  เฉินสุจริตการกุล 

 ๗ นายธนศักดิ์  ใฝ่กระโทก 

 ๘ นายธาตรี  ไพจิตรประภาภรณ์ 

 ๙ นายธีรชัย  ชวนะศิลป์ 

 ๑๐ นายธีรพล  สมุทระประภูต 

 ๑๑ นายนพพร  พิสุทธิมาน 

 ๑๒ นายบุรินทร์  เนาว์พงษ์ไทย 

 ๑๓ นายประจักษ์  ปัญญาเลย 

 ๑๔ นายปรัชญา  นารถน้ าพอง 

 ๑๕ นายปิยชาติ  ปลื้มภิรมย์นาฎ 

 ๑๖ นายพรหมมา  เทพศรีหา 

 ๑๗ นายไพศาล  สุวรรณรักษ์ 

 ๑๘ นายภูริฑัต  เรืองพิริยะ 

 ๑๙ นายวรินทร์  อุตกฤษฏ์ 

 ๒๐ นายวิจารย์  ขุนเสถียร 

 ๒๑ นายวิโรจน์  คงแก้ว 

 ๒๒ นายศิริศักดิ์  ศรีตระกูล 



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

 

 

 ๒๓ นายศุภกร  วชิราภรณ์ 

 ๒๔ นายเศรษฐพงษ์  พรหมพิทักษ์กุล 

 ๒๕ นายสมบูรณ์  เทียนธรรมชาติ 

 ๒๖ นายสมิทธิ  เรืองจันทร์ 

 ๒๗ นายสว่าง  บูรณธนานุกิจ 

 ๒๘ นายสหัสชัย  เรียงรุ่งโรจน์ 

 ๒๙ นายสิทธิโชค  ลี้มิ่งสวัสดิ์ 

 ๓๐ นายสืบพงษ์  ไพศาลวัฒนา 

 ๓๑ นายสุวิชาณ  สุระบาล 

 ๓๒ นายเสริมศักดิ์  นัยนันท์ 

 ๓๓ นายอภิชาต  อุปสิทธิ์ 

 ๓๔ นายอรรถพันธ์  เกษมพงษ์ 

 ๓๕ นายอรรถสิทธิ์  สวัสดิ์พานิช 

 ๓๖ นายอานัฐ  นิธิวัฒนพงษ์ 

 ๓๗ นายอานุภาพ  เจริญศักดิ์ 

 ๓๘ นายอิทธิวัตร์  กฤษณะวณิช 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกมลศักดิ์  ผดุงกิจ 

 ๒ นายกฤตภาส  อุตรวีระการ 

 ๓ นายกุลธน  แย้มพลอย 

 ๔ นายโกเมศ  มัชฌิมา 

 ๕ นายคเณศร์  เลิศรัตน์เดชากุล 

 ๖ นายจรญ  เสมสันต์ 

 ๗ นายจอมปวีร์  จันทร์หิรัญ 

 ๘ นายจิรวัฒน์  ทรงผาสุข 

 ๙ นายเจษดา  บุญรอด 

 ๑๐ นายเจิดพร  หัชชะวณิช 

 ๑๑ นายเฉลิม  จิ้นสุริวงษ์ 

 ๑๒ นายชยุธ  โลหกิจ 

 ๑๓ นายชวลิต  ลุผลแท้ 

 ๑๔ นายชัพวิชญ์  ไตรแพทย์ 

 ๑๕ นายชัยทิศ  พิเศษสกลกิจ 

 ๑๖ นายชัยรัตน์  มาตเมฆ 

 ๑๗ นายชาญพินิจ  พินิจศักดิ์ 

 ๑๘ นายชาญวิทย์  จันทร์ทับ 

 ๑๙ นายชิดชัย  ศรีดามา 

 ๒๐ นายดนัย  เรืองสอน 

 ๒๑ นายต่อศักดิ์  ระนาท 

 ๒๒ นายเถกิงศักดิ์  พรหมมี 

 ๒๓ นายทรงชัย  พ่วงสุวรรณ 

 ๒๔ นายทรงฤทธิ์  ชยานันท์ 

 ๒๕ นายทรงวุฒิ  หงวนเสงี่ยม 

 ๒๖ นายทวีเกียรติ  เจริญกิจวัฒนกุล 

 ๒๗ นายเทพฤทธิ์  แก้วบุญมี 

 ๒๘ นายธเนศวร์  ผยองศักดิ์ 

 ๒๙ นายธานินทร์  นิยมสินธุ์ 

 ๓๐ นายบุญเกื้อ  มาเสนาะ 

 ๓๑ นายบุญธรรม  ไกรศรศรี 

 ๓๒ นายปฏิเวชวุฒิศักย์  สุขขี 



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

 

 

 ๓๓ นายประจักษ์  ปุกสันเทียะ 

 ๓๔ นายประภัทรเผ่า  อาวะกุล 

 ๓๕ นายปราบพล  โล่ห์วีระ 

 ๓๖ นายปรีชา  วิเศษสิทธิ์ 

 ๓๗ นายปิยพงษ์  จิวัฒนกุลไพศาล 

 ๓๘ นายเผชิญ  หุนตระนี 

 ๓๙ นายพงศ์เทพ  ทองพัฒน์ 

 ๔๐ นายพงษ์พันธ์  จั่นเงิน 

 ๔๑ นายพฤทธิพงศ์  สิงหติราช 

 ๔๒ นายพลเทพ  เลิศวรวนิช 

 ๔๓ นายพัลลภ  จันทร์งามปภากูล 

 ๔๔ นายพิชญ  รุ่งเรืองวิโรจน์ 

 ๔๕ นายพิตรพิบูล  ธนเกียรติโยธิน 

 ๔๖ นายพิน  ศรีหรั่งไพโรจน์ 

 ๔๗ นายพิสิษฐ์  จันทร์กล้า 

 ๔๘ นายไพจิตร  แสงทอง 

 ๔๙ นายไพรัช  เสนามนตรี 

 ๕๐ นายลลิต  สวัสดิมงคล 

 ๕๑ นายวราวุธ  เล็กวิเชียร 

 ๕๒ ว่าที่ร้อยตรี วสุวัตน์  วิฑูรสูตร 

 ๕๓ นายวัฒนะ  โพธิ์นาคเงิน 

 ๕๔ นายวิชชา  เกษสมบูรณ์ 

 ๕๕ นายวิชัย  ขันติพร้อมผล 

 ๕๖ นายวิชาญ  ผิวด า 

 ๕๗ นายวิชาญ  พันธ์นุเรณู 

 ๕๘ นายวิชิต  นามประสิทธิ์ 

 ๕๙ นายวิทยา  สาระสิทธิ์ 

 ๖๐ นายวิทวัส  หล่อโชติอนันต์ 

 ๖๑ นายวีระศักดิ์  ปนสุวรรณ 

 ๖๒ นายวุฒิพงศ์  ค าภูแสน 

 ๖๓ นายศุภโชค  มีอ าพล 

 ๖๔ นายเศกชัย  อนุเวชศิริเกียรติ 

 ๖๕ นายสมคเน  เสมทัพพระ 

 ๖๖ นายสมเจตน์  ยิ้มประเสริฐ 

 ๖๗ นายสมประสงค์  อรรถาชิต 

 ๖๘ นายสมพล  พรหมเจียม 

 ๖๙ นายสมศักดิ์  ค าประชม 

 ๗๐ นายสมศักดิ์  เอื้อสุกิจวัฒนา 

 ๗๑ นายสรศักดิ์  แก้วขวัญ 

 ๗๒ นายสุชาติ  ปรีชาจารย์ 

 ๗๓ นายสุนทร  แก้วศรีใส 

 ๗๔ นายสุรัตน์  เซ็มมุกดา 

 ๗๕ นายสุรินทร์  แก้วคีรี 

 ๗๖ นายอติชาติ  บุญยัง 

 ๗๗ นายอนุสรณ์  ศรีวงษ์ญาติดี 

 ๗๘ นายอนุสรณ์  เอี่ยมวงค์ 

 ๗๙ นายอภิชาติ  เพชรศรีจันทร์ 

 ๘๐ นายอรุณ  ยี่รงค์ 

 ๘๑ นายอลงกรณ์  กัวตระกูล 

 ๘๒ นายอัคคพัฒน์  สว่างสุรีย์ 



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

 

 

 ๘๓ นายอาทิตย์  เขียวข า 

 ๘๔ นายอานนท์  พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ 

 ๘๕ ว่าที่ร้อยตรี อิทธิ์ศักดิ์  นวกิจวัฒนา 

 ๘๖ นายเอนก  สุวรรณภูเต 

 ๘๗ นางสาวจิตรา  ศรีเจริญ 

 ๘๘ นางจินดารัตน์  เงาประเสริฐวงศ์ 

 ๘๙ นางสาวชนานันท์  จุละจาริตต์ 

 ๙๐ นางช่อทิพย์  กิตติธัชสุข 

 ๙๑ นางสาวชุติมา  เขษมกาญจนพงศ์ 

 ๙๒ นางนันทฤดี  ผการัตน์ 

 ๙๓ นางเพ็ญทิพย์  จิรธรรมประดับ 

 ๙๔ นางเพ็ญศรี  นภาศรี 

 ๙๕ นางสาวเพียรเพ็ญ  ชิดตระกูล 

 ๙๖ นางสาวมัลลิกา  นวนเกิด 

 ๙๗ นางมาลี  เทพมาลี 

 ๙๘ นางรุ่งนภา  จตุนารถ 

 ๙๙ นางสาวลักษณา  พานิชทุนทับ 

 ๑๐๐ นางวิยภรณ์  อังคณาวิศัลย์ 

 ๑๐๑ นางสาวศิริพรรณ  จิตรประสิทธิศิริ 

 ๑๐๒ นางศิริยา  สมุทระประภูต 

 ๑๐๓ นางโสวรพันธ์  ดวงแข 

 ๑๐๔ นางอรัญญา  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๑๐๕ นางอัจจิมา  เชื้อผึ้ง 

 ๑๐๖ นางสาวอัญชลี  สาทะ 

 ๑๐๗ นางเอี่ยมอนงค์  เพชราวุธ 

กรมทางหลวงชนบท 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายไกวัลย์  โรจนานุกูล 

 ๒ นายชัยณรงค์  องอาจวาณิชย์ 

 ๓ นายทวี  สกุลเวช 

 ๔ นายทักษิณ  บุญต่อ 

 ๕ นายปฐม  เฉลยวาเรศ 

 ๖ นายพีรพัฒน์  ภู่ตันติกุล 

 ๗ นายสมบูรณ์  กนกนภากุล 

 ๘ นายสุพน  เดชพลมาตย์ 

 ๙ นายสุรพันธุ์  ไตรรัตน์ 

 ๑๐ นายอภิชัย  ธีระรังสิกุล 

 ๑๑ นายอภิชา  เก่งวิทยาเลิศ 

 ๑๒ นายอภินันท์  จิรชัยกิตติ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายชาครีย์  บ ารุงวงศ์ 

 ๒ นายชูชัย  พนัสอัมพร 

 ๓ นายณัฐวุฒิ  ธีระเสถียรโสภณ 

 ๔ นายทวี  แสงสุวรรณโณ 



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

 

 

 ๕ นายบุญเพ็ง  สืบภา 

 ๖ นายประจักษ์  รัตนมณี 

 ๗ นายพิสิฐ  ศรีวรานันท์ 

 ๘ นายพีระพล  ปั้นสังข์ 

 ๙ นายภาคภูมิ  ผ่านส าแดง 

 ๑๐ นายสมชาย  ลีลาประภาภรณ์ 

 ๑๑ นายสมโภชน์  เรืองพระยา 

 ๑๒ นายสว่าง  รัตนนรา 

 ๑๓ นายสาธิต  พงษ์พรต 

 ๑๔ นายส าราญ  สวัสดิ์พูน 

 ๑๕ นายสุรชัย  ศิริดาวทอง 

 ๑๖ นายสุวิทย์  ยอดสุรางค์ 

 ๑๗ นายเอนก  ณัฐโฆษิต 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษดา  ธีระชวาลวงศ์ 

 ๒ นายโกศล  กาญจโนภาส 

 ๓ นายเขตโสภณ  โภคารัตนานันท์ 

 ๔ นายคุณมาศ  พันธุเตชะ 

 ๕ นายจิรโชติ  ปัญญาประดิษฐ์ 

 ๖ นายชัยบูรณ์  แจ่มศิริ 

 ๗ นายณฐพนธ์  เดชมณี 

 ๘ นายธนภัทร  ปิติสุวรรณรัตน์ 

 ๙ นายบุญเลิศ  สาฝ่าย 

 ๑๐ นายปรพัทธ์  ภูงามทอง 

 ๑๑ นายประสิทธิ์  จีนเวชศาสตร์ 

 ๑๒ นายปรีชา  มูลสาร 

 ๑๓ นายพงษ์พันธ์  รัตนนิตย์ 

 ๑๔ นายพจนารถ  เลาศุภลักษณ์ 

 ๑๕ นายพจรินทร์  โพธิ์เงิน 

 ๑๖ นายพฤษภ  ศรีบุรี 

 ๑๗ นายพันธ์เกษม  ไหลสกุล 

 ๑๘ นายพิชิต  หุ่นศิริ 

 ๑๙ นายมงคล  ภู่เจริญโภคา 

 ๒๐ นายมานิต  นิลเขตร์ 

 ๒๑ นายลิขิต  ทิฐิธรรมเจริญ 

 ๒๒ นายวิชัย  พลอยกลม 

 ๒๓ นายวีรเดช  ชีวาพัฒนานุวงศ์ 

 ๒๔ นายศาศวัต  ภูริภัสสรกุล 

 ๒๕ นายศิริชัย  ลิ้มเลิศตระกูล 

 ๒๖ นายสมเกียรติ  ตระกูลฮุน 

 ๒๗ นายสมชาย  ชะนะภัย 

 ๒๘ นายสามารถ  เพิ่มตระกูล 

 ๒๙ นายสุพจน์  ถาไชยลา 

 ๓๐ นายอภิชัย  วชิระปราการพงษ์ 

 ๓๑ นายอมร  จันทร์สกุล 

 ๓๒ นายอาคม  ตันติพงศ์อาภา 

 ๓๓ นายอารักษ์  เทพศิริ 

 ๓๔ นายอิทธิชาติ  ค าอุไร 



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

 

 

 ๓๕ นายโอฬาร  เวียงวีระ 

 ๓๖ นางสาวฉัตรนภา  รักชาติเจริญ 

 ๓๗ นางสาวนพรัตน์  เจริญผลพิริยะ 

 ๓๘ นางวัชรีย์  คุณากรสิริรักษ์ 

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายชยธรรม์  พรหมศร 

 ๒ นายยืนยง  ตั้งเปรมศรี 

 ๓ นายวิจิตต์  นิมิตรวานิช 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายชัยวัฒน์  สังขภาคย์ 

 ๒ นายนิรันดร์  เกตุแก้ว 

 ๓ นายปัญญา  ชูพานิช 

 ๔ นางสาวพิมพรรณ  ชุ่มเพ็งพันธุ์ 

 ๕ นางสาวอัญชุลี  ศิโรรัตนรังษี 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเรืองชัย  กาดีโรจน์ 

 ๒ นายอธิภู  จิตรานุเคราะห์ 

 ๓ นางสาวกรุณา  เนียมเอี่ยม 

 ๔ นางดวงเดือน  นพรัตน์ 

 ๕ นางผาณิต  มั่งมี 

 ๖ นางพุทธมนต์  รตจีน 

 ๗ นางสาวลักษณวดี  ธนามี 

กรมการขนส่งทางราง 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์ 

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 
ส านักงานรัฐมนตร ี

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นางสาววิภาดา  ลิว่เฉลมิวงศ์ 



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

 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายขจิต  สุขุม 

 ๒ นายพลวรรธน์  วิทูรกลชิต 

 ๓ นายภุชพงค์  โนดไธสง 

 ๔ นายภูเวียง  ประค ามินทร์ 

 ๕ นายสงกรานต์  อักษร 

 ๖ นางคนึงนิจ  คชศิลา 

 ๗ นางปิยนุช  วุฒิสอน 

 ๘ นางอาทิตยา  สุธาธรรม 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นางสาวกอบสิริ  เอี่ยมสุรีย์ 

 ๒ นางสาวพิยะดา  สุดกังวาล 

 ๓ นางสมศรี  หอกันยา 

 ๔ นางสาวสิริน้อย  องค์ศิริวิทยา 

 ๕ นางอังคณา  วงษ์ประเสริฐ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกฤษณพล  วุฒิจันทร์ 

 ๒ นายจักรพงษ์  ชาวงษ์ 

 ๓ นายอนุวัตร  ศรีไชโย 

 ๔ นายอารีย์  จิวรรักษ์ 

 ๕ นางสาวกัลยา  ชินาธิวร 

 ๖ นางสาวคณัชฌา  เฉลิมศรีภิญโญรัช 

 ๗ นางภคกุล  สุรฤทธิกุล 

 ๘ นางมลฤดี  พวงเงิน 

กรมอตุุนิยมวิทยา 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายวันชัย  ศักดิ์อุดมไชย  ๒ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์  เอี่ยมอนันชัย 

 ๒ นายธนาวุฒิ  ปัญจพรอุดมลาภ 

 ๓ นายบุญเลิศ  อาชีวระงับโรค 

 ๔ นายปรเมศร์  อมาตยกุล 

 ๕ นายเมธี  มหายศนันท์ 

 ๖ นางสาวกรรวี  สิทธิชีวภาค 

 ๗ นางสาวชลาลัย  แจ่มผล 

 ๘ นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม 

 ๙ นางสาวสุกันยาณี  ยะวิญชาญ 



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

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายนัฐวุฒิ  แดนดี 

 ๒ นายบุญยาธร  หนองบัว 

 ๓ นายวินัย  ทองผาสุข 

 ๔ นายส าเริง  มั่นคง 

 ๕ นายอนุรัตน์  ศฤงคารภาษิต 

 ๖ นางกาญจนา  วรดิเรก 

 ๗ นางสาวจุรี  พันธุชินรังสิมา 

 ๘ นางสาวชลลดา  เชาวนจินดา 

 ๙ นางสาวพัชรา  เพชรวิโรจน์ชัย 

 ๑๐ นางสาวรัศมี  ด ารงเกียรติวัฒนา 

 ๑๑ นางรุ่งรวี  อ้นคต 

 ๑๒ นางวัฒนา  สิงห์ตุ้ย 

 ๑๓ นางสาววิระนันท์  โลหะสวัสดิ์ 

 ๑๔ นางสาวโสธรัตน์  อินสว่าง 

ส านักงานคณะกรรมการดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นางวรรณพร  เทพหัสดนิ ณ อยุธยา 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายธีรวุฒิ  ธงภักดิ์  ๒ นางปฏิมา  อาภาศิลป์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเอกพงษ์  หริ่มเจริญ 

 ๒ นางสาวชมภารี  ชมภูรัตน์ 

 ๓ นางสาวปัทมาวดี  พงษ์สวัสดิ์ 

 ๔ นางสาวพลอยรวี  เกริกพันธ์กุล 

ส านักงานสถิตแิหง่ชาต ิ

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ ์

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายจ าลอง  เก่งตรง 

 ๒ นายเชาวลิต  ทองมาก 

 ๓ นายธารธรรม  อุประวงศา 

 ๔ นายพินิจ  กัลยาณมณีกร 

 ๕ นายวัชรินทร์  เจิมประไพ 

 ๖ นายวิชัย  ประทีปทิพย์ 



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

 

 

 ๗ นายวิโรจน์  เลื่อนราม 

 ๘ นายสมจิต  รัตนพันธ์ 

 ๙ นางสาวกฤษณา  จิรวัฒน์สถิตย์ 

 ๑๐ นางจิรพา  กุลชาติวิชิต 

 ๑๑ นางน้ าผึ้ง  เชิดชูพงษ์ 

 ๑๒ นางสาวนิตยา  จุ้ยศิริ 

 ๑๓ นางสาวบงกช  วิบูลย์ธนานันต์ 

 ๑๔ นางปัทมา  อมรสิริสมบูรณ์ 

 ๑๕ นางสาวรัชนี  วงศ์รัชตนันท์ 

 ๑๖ นางละอองดาว  คมสัน 

 ๑๗ นางศิริวรรณ  บุญศรีภิรัตน์ 

 ๑๘ นางศิริวรรณ  บุนนาค 

 ๑๙ นางสาวสุกัญญา  อรัณยกานนท์ 

 ๒๐ นางสาวสุพาพร  อรุณรักษ์สมบัติ 

 ๒๑ นางสาวสุวรรณี  วังกานต์ 

 ๒๒ นางอรวรรณ  สุทธางกูร 

 ๒๓ นางอ าไพ  จิตรแจ่มใส 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายจิรพล  รอดบาง 

 ๒ นายทรงพล  ใหม่สาลี 

 ๓ นายธนู  สุวรรณโน 

 ๔ นายธเนส  โกมลวิภาต 

 ๕ นายบุญสม  สุวรรณโคตร 

 ๖ นายภาณุพันธุ์  พิลึก 

 ๗ นายมานะชัย  บุญเอก 

 ๘ นายราชศักดิ์  ยึรัมย์ 

 ๙ นายสถาพร  ภู่พันธ์เจริญสุข 

 ๑๐ นายสมศักดิ์  แก้วสอน 

 ๑๑ นายสิทธิชัย  ตัณฑ์ศิริ 

 ๑๒ นายอดุลย์  บรรจงจัด 

 ๑๓ นางกุลพรภัสร์  จิระประไพ 

 ๑๔ นางขนิษฐา  วรรณภักดี 

 ๑๕ นางครองสุข  ฉายากุล 

 ๑๖ นางสาวจุฑารัตน์  หงส์จันภู 

 ๑๗ นางสาวนงลักษณ์  โงวิวัฒน์ชัย 

 ๑๘ นางนาตยา  เมฆอรุณ 

 ๑๙ นางปราสัย  อ าพันฉาย 

 ๒๐ นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริฐ 

 ๒๑ นางสาวพัชราภรณ์  สิริวรเวชยางกูล 

 ๒๒ นางไพเราะ  สิมเสมอ 

 ๒๓ นางมณฑา  เอี่ยมวิจารณ์ 

 ๒๔ นางมุ่ยฟ้า  วัฒนศักดิ์ 

 ๒๕ นางวรรณา  ขอบอรัญ 

 ๒๖ นางสาวศิริญาพร  รุ่งสุข 

 ๒๗ นางศิริลักษณ์  อาจอาษา 

 ๒๘ นางสาวสกุลกานต์  ขันแข็ง 

 ๒๙ นางสมปอง  สายแดง 

 ๓๐ นางหทัยชนก  พรรคเจริญ 

 ๓๑ นางอรอนงค์  พัฒนสุชัย 

 ๓๒ นางอารยา  ภัทรวงศ์ไพบูลย์ 



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

 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ส านักงานปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  ๒ นายนพพล  ศรีสุข 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายจเรศักดิ์  นันตะวงษ์ 

 ๒ นายเฉลิมชัย  ปาปะทา 

 ๓ นายนิรันดร์  สุรัสวดี 

 ๔ นายปัญญารัตน์  รังศิลป์ 

 ๕ นายไพรัช  นาคทรัพย์ 

 ๖ นายวิรุฬห์  ฤกษ์ธนะขจร 

 ๗ นายสมชัย  มาเสถียร 

 ๘ นายสมพงษ์  สิทธิโชคสกุลชัย 

 ๙ นายสวง  สุดประเสริฐ 

 ๑๐ นายสากล  ฐินะกุล 

 ๑๑ นายสายยนต์  สีหาบัว 

 ๑๒ นายสุรชัย  อจลบุญ 

 ๑๓ นายเสริมยศ  สมมั่น 

 ๑๔ นายอดิศร  นุชด ารงค์ 

 ๑๕ นางสาวมาลี  ศรีรัตนธรรม 

 ๑๖ นางสุวรรณา  เตียรถ์สุวรรณ 

 ๑๗ นางอัษฎาพร  ไกรพานนท์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายครรชิต  ศรีนพวรรณ 

 ๒ นายชานนท์  ค าทอง 

 ๓ นายเชวง  ไชยหลาก 

 ๔ นายดุลยวิชญ์  รัตนภาค 

 ๕ นายถาวร  เพ็ชรบัว 

 ๖ นายถิน  พิสูจน์ 

 ๗ นายพรชัย  เพชรพิมพ์พันธุ์ 

 ๘ ว่าที่ร้อยตรี พีรพล  มั่นจิตต์ 

 ๙ นายเมืองแมน  เกิดนานา 

 ๑๐ นายยงยุทธ  พนิตอังกูร 

 ๑๑ นายระพีศักดิ์  มาลัยรุ่งสกุล 

 ๑๒ นายวิมล  อึ้งพรหมบัณฑิต 

 ๑๓ นายวิรุณภพ  สุภาพ 

 ๑๔ นายสมเกียรติ  สุสัณพูลทอง 

 ๑๕ นายสมชาย  เปรมพาณิชย์นุกูล 

 ๑๖ นายสมชาย  เลขาวิวัฒน์ 

 ๑๗ นายสมศักดิ์  เจียมสงวนวงค์ 

 ๑๘ นายสุรเดช  อัคราช 



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

 

 

 ๑๙ นายอาวีระ  ภัคมาตร์ 

 ๒๐ นางจันทนา  ภาคย์ทองสุข 

 ๒๑ นางจินตนา  เหลืองวิไลย์ 

 ๒๒ นางชญานันท์  ภักดีจิตต์ 

 ๒๓ นางประนอม  ปิยะสาธุกิจ 

 ๒๔ นางสาวผุสดี  เยี่ยมสวัสดิ์ 

 ๒๕ นางสาวเพ็ญศรี  รักผักแว่น 

 ๒๖ นางรวมทรัพย์  คะเนะดะ 

 ๒๗ นางสาววนิดา  แย้มสรวล 

 ๒๘ นางศิริวรรณ  สุดาจันทร์ 

 ๒๙ นางสาวสลวย  เทียมสระคู 

 ๓๐ นางสาวสิริพร  ตันบุตร 

 ๓๑ นางสิริมณี  ชุมเรียง 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายโกเมศ  พุทธสอน 

 ๒ นายคณิต  รัตนวัฒน์กุล 

 ๓ นายค านึง  ค าอุดม 

 ๔ นายเจษฎา  อึ๊งเหมอนันต์ 

 ๕ นายเฉลิมพันธ์  ยินเจริญ 

 ๖ นายชลอ  เหมาะดี 

 ๗ นายชัชวาล  เอื้อสุวรรณ 

 ๘ นายชัยสิทธิ์  ตระกูลศิริพาณิชย์ 

 ๙ นายชายชาญ  เตโชทินกร 

 ๑๐ นายชิดชนก  สุขมงคล 

 ๑๑ นายชิต  อินทระนก 

 ๑๒ นายชูศิษฎ์  พงษ์เจริญ 

 ๑๓ นายณัฐกฤษณ์  พลเพชร 

 ๑๔ นายทรงศักดิ์  สุขเกษม 

 ๑๕ นายทศพร  โชติช่วง 

 ๑๖ นายธนพงษ์  รัตนวุฒินันท์ 

 ๑๗ นายธนัญชัย  วรรณสุข 

 ๑๘ นายธีรพล  ศรีโมรา 

 ๑๙ นายธีระพงษ์  วิมลจิตรานนท์ 

 ๒๐ นายธีรัชสิทธิ์  วงศ์วาน 

 ๒๑ นายนที  ธรรมพิทักษ์พงษ์ 

 ๒๒ นายนรินทร์  ประทวนชัย 

 ๒๓ นายนิกร  ศิรโรจนานนท์ 

 ๒๔ นายนิกาญจน์  บุญมน 

 ๒๕ นายนิทัศน์  จันทร์ทอง 

 ๒๖ นายนิธิวุฒิ  ระวิวรรณ 

 ๒๗ นายบุญช่วย  อรรถวรรธน 

 ๒๘ นายประเดิม  ภาคแก้ว 

 ๒๙ นายปวิช  เกศววงศ์ 

 ๓๐ นายเปลื้อง  รัตนฉวี 

 ๓๑ นายพชรพง  ทุมมาศ 

 ๓๒ นายพิศาล  พุ่มสร้าง 

 ๓๓ นายไพฑูรย์  เจียมวิจิตร์ 

 ๓๔ นายภัตติพงศ์  สุนทรวร 



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

 

 

 ๓๕ นายรวมศิลป์  มานะจงประเสริฐ 

 ๓๖ นายวงศ์วิวรรธ  ธนูศิลป์ 

 ๓๗ นายวัฒนา  พรประเสริฐ 

 ๓๘ นายวัยวุฒิ  ผลทวี 

 ๓๙ นายวิชัย  ส่งเสริม 

 ๔๐ นายวิสาล  ทฤษฎิคุณ 

 ๔๑ นายวุฒิชัย  พิรุณสุนทร 

 ๔๒ นายวุฒิพงษ์  อิสาน 

 ๔๓ นายวุฒิศักดิ์  นราพันธ์ 

 ๔๔ นายเวทิน  พุ่มอินทร์ 

 ๔๕ นายสนั่น  เชื้อทอง 

 ๔๖ นายสมคิด  ตั้งประเสริฐ 

 ๔๗ นายสมปอง  สุขขะ 

 ๔๘ นายสรรค์ธกรณ์  ค าชุม 

 ๔๙ นายสัมฤทธิ์  ฐิติญาณ 

 ๕๐ นายสุชาติ  คงส าเร็จ 

 ๕๑ นายสุพจณ์  กุลประยงค์ 

 ๕๒ นายสุภาพ  ชื่นบาน 

 ๕๓ นายสุรชัย  แสงศิริ 

 ๕๔ นายสุรศักดิ์  วณิชอนุกูล 

 ๕๕ นายองอาจ  พิมสาร 

 ๕๖ นายอดิศักดิ์  จันทรังษี 

 ๕๗ นายอนันต์  โพธิ์พันธุ์ 

 ๕๘ นายอัครพงษ์  เขียวแจ่ม 

 ๕๙ นายอานนท์  ลาวัณยกุล 

 ๖๐ นายอ านวย  ศรีแสงฤทธิ์ 

 ๖๑ นายเอกวิทย์  สิทธิโชติวงศ์ 

 ๖๒ นางสาวกานดา  ชูแก้ว 

 ๖๓ นางกุลญดา  ทอนมณี 

 ๖๔ นางฉฏาธร  สาอุดม 

 ๖๕ นางชยาภร  อามระดิษฐ์ 

 ๖๖ นางสาวทิพย์อาภา  ยลธรรม์ธรรม 

 ๖๗ นางธีราภรณ์  ยงค์ฤประพันธ์ 

 ๖๘ นางนงลักษณ์  พรหมสถิต 

 ๖๙ นางนิตยา  สหนันท์พร 

 ๗๐ นางบุษรา  ผลทวี 

 ๗๑ นางสาวปุญชรัศมิ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา 

 ๗๒ นางปุณยนุช  วรรณดี 

 ๗๓ นางพวงเดือน  ชุ่มศิริ 

 ๗๔ นางภูสิน  เกตานนท์ 

 ๗๕ นางมยุรี  ผลดีประสิทธิ์ 

 ๗๖ นางรัชนี  ทองพันธ์ 

 ๗๗ นางเรียมสงวน  งิ้วงาม 

 ๗๘ นางลักษณา  วีรธนาภรณ์ 

 ๗๙ นางวิภาดา  ค าทองดี 

 ๘๐ นางศุภฤกษ์  ดวงขวัญ 

 ๘๑ นางสุวรรณี  บุญญาโยธิน 

 ๘๒ นางอรสา  นิลประกอบกุล 

 



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

 

 

กรมควบคุมมลพิษ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายสุเมธา  วิเชียรเพชร 

 ๒ นางสาวปรีญาพร  สุวรรณเกษ 

 ๓ นางสาววชิรา  แสงศรี 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายเจนจบ  สุขสด 

 ๒ นายเชาวน์  นกอยู่ 

 ๓ นายพันศักดิ์  ถิรมงคล 

 ๔ นายพิทยา  ปราโมทย์วรพันธุ์ 

 ๕ นายอนุกูน  สุธาพันธ์ 

 ๖ นางกัญชลี  นาวิกภูมิ 

 ๗ นางสาวพรพิมล  เจริญส่ง 

 ๘ นางสาวพัชราวดี  สุวรรณธาดา 

 ๙ นางสุนีย์  ต๊ะปินตา 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายโสภณ  ทองด ี

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายทนุวงศ์  แสงเทียน 

 ๒ นายธนา  ยิ่งเจริญ 

 ๓ นายอภิชัย  เอกวนากุล 

 ๔ นายอุกกฤต  สตภูมินทร์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายจิรพันธ์  หมวดจันทร์ 

 ๒ นายชาตรี  มากนวล 

 ๓ นายธเนศ  มั่นน้อย 

 ๔ นายธีรัตม์  ธีระวุฒิพันธุ์ 

 ๕ นายประถม  รัสมี 

 ๖ นายปรานต์  ดิลกคุณากุล 

 ๗ จ่าเอก ไพรัตน์  สุทธิพล 

 ๘ นายมงคล  ไข่มุกด์ 

 ๙ นายรักชาติ  สุขส าราญ 

 ๑๐ นายรุ่งเรือง  คงแก้ว 

 ๑๑ นายวัชรินทร์  ถิ่นถลาง 

 ๑๒ นายวิชัย  สมรูป 



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

 

 

 ๑๓ นายศุภวัตร  กาญจน์อดิเรกลาภ 

 ๑๔ นายสมเกียรติ  ขอเกียรติวงศ์ 

 ๑๕ นายสมไชย  เก้าเอี้ยน 

 ๑๖ นายสุชาติ  สว่างอารีย์รักษ์ 

 ๑๗ นางดรุณี  เจียมจ ารัสศิลป 

 ๑๘ นางดาวรุ่ง  ใจจริง 

 ๑๙ นางวีณา  หนูยิ้ม 

 ๒๐ นางสุมนา  ขจรวัฒนากุล 

 ๒๑ นางสุรีย์  สตภูมินทร์ 

 ๒๒ นางสาวอุดมศรี  อธิเศรษฐ์ 

กรมทรัพยากรธรณ ี

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายนิวัติ  มณีขัติย์ 

 ๒ นายมนตรี  เหลืองอิงคะสุต 

 ๓ นายสมหมาย  เตชวาล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายนราเมศวร์  ธีระรังสิกุล 

 ๒ นายบุญรุ่ง  เสืองามเอี่ยม 

 ๓ นายสมบุญ  โฆษิตานนท์ 

 ๔ นายสมภพ  วงศ์สมศักดิ์ 

 ๕ นายอนุกูล  วงศ์ใหญ่ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายคณิต  ประสิทธิการกุล 

 ๒ นายนิมิตร  ศรคลัง 

 ๓ นายนิวัติ  บุญนพ 

 ๔ นายภาสกร  เผ่าพงษ์สวรรค์ 

 ๕ นายวิเชียร  อินต๊ะเสน 

 ๖ นายสมชาย  ทรัพย์ปริญญาพร 

 ๗ นายสันต์  อัศวพัชระ 

 ๘ นายสันติ  ลีวงศ์เจริญ 

 ๙ นายสุรชัย  ศิริพงษ์เสถียร 

 ๑๐ นายสุวภาคย์  อิ่มสมุทร 

 ๑๑ นายสุวิทย์  โคสุวรรณ 

 ๑๒ นายอภิชาติ  ไพยารมณ์ 

 ๑๓ นายอานนท์  นนทโส 

 ๑๔ นางสาวสายสวาท  สีลอ 

 ๑๕ นางอัปสร  สอาดสุด 

 



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

 

 

กรมทรัพยากรน้ า 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์ 

 ๒ นายสมนึก  สุขช่วย 

 ๓ นายสุวัฒน์  เปี่ยมปัจจัย 

 ๔ นายอ ามาตย์  สุธรรมจรัส 

 ๕ นายเอนก  ชมพานิชย์ 

 ๖ นางสาวสุปราณี  รุ่งหิรัญวิโรจน์ 

 ๗ นางสาวอมรรัตน์  พุ่มศรีพักตร์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายไกรสร  เพ็งสกุล 

 ๒ นายจิรวัฒน์  ระติสุนทร 

 ๓ นายด ารงค์  น าพาโชคชัย 

 ๔ นายพสิษฐ์  เอี๋ยวพานิช 

 ๕ นายมงคล  หลักเมือง 

 ๖ นายอธิวัฒน์  สุคนธประดิษฐ 

 ๗ นางจรรยา  ไตรรัตน์ 

 ๘ นางสาวพสชนัน  สุภาคกุลธร 

 ๙ นางสุนทรี  มิ่งประยูร 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายการุณย์  เปรมวุติ 

 ๒ นายกิตติ  จันทร์ส่อง 

 ๓ นายคุณพจน์  บัวโทน 

 ๔ นายชาญยุทธ  หมู่หาญ 

 ๕ นายช านาญ  ฟักคง 

 ๖ นายชูชาติ  นารอง 

 ๗ นายไตรสิทธิ์  วิทูรชวลิตวงษ์ 

 ๘ นายธนะศักดิ์  ประเสริฐศรี 

 ๙ นายธีระชุณ  บุญสิทธิ์ 

 ๑๐ นายนิทัศน์  สุดดีพงษ์ 

 ๑๑ นายบัญชา  สายรอด 

 ๑๒ นายประยุทธ์  ไกรปราบ 

 ๑๓ นายภาณุพล  ภิโสรมย์ 

 ๑๔ นายวารวัต  ชมภูจันทร์ 

 ๑๕ นายเวสารัช  โสภณดิเรกรัตน์ 

 ๑๖ นายสุทัศน์  นุ้ยเล็ก 

 ๑๗ นายสุเมธ  สายทอง 

 ๑๘ นางกรวิภา  จุลเจริญ 

 ๑๙ นางจารุทรรศน์  สื่อประเสริฐสุข 

 ๒๐ นางสาวฉัฐสุรีย์  หาญวงศ์ 

 ๒๑ นางสาวชมพูนุช  ดลสุขเลิศ 

 ๒๒ นางสาวดวงใจ  ศรีธวัชชัย 



 หน้า   ๒๙๐ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๓ นางสาวพัชราวลัย  วัฒนะกุล 

 ๒๔ นางรภัทภร  ใจเพ็ชร 

 ๒๕ นางวันนา  คุณัมพรานนท์ 

 ๒๖ นางสาวสุญาณี  สุทธิพงศ์ 

 ๒๗ นางสาวโสภา  นพศิริ 

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายบรรจง  พรมจันทร์ 

 ๒ นายประกอบ  อยู่คง 

 ๓ นายมณเฑียร  จงจินากูล 

 ๔ นายวินัย  สามารถ 

 ๕ นายสุดใจ  วงชารี 

 ๖ นายสุทธิพล  เอี่ยมประเสริฐกุล 

 ๗ นางสาวกัญญา  เดือนนวล 

 ๘ นางสาวดวงมณี  จั่นเพิ่ม 

 ๙ นางสาวเอมอร  คล่องแคล่ว 

กรมปา่ไม ้

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายชากรี  รอดไฝ 

 ๒ นายปรมินทร์  วงศ์สุวัฒน์ 

 ๓ นายมิตรชัย  อานันทนสกุล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายจิระพงษ์  คูหากาญจน์ 

 ๒ นายชิษณุ  วงศ์นนทิ 

 ๓ นายธวัชชัย  ลัดกรูด 

 ๔ นายธีรยุทธ  สมตน 

 ๕ นายนพดล  ฮมแสน 

 ๖ นายสมศักดิ์  สรรพโกศลกุล 

 ๗ นายสาโรจน์  วัฒนสุขสกุล 

 ๘ นายสุรัติ  กาญจนกุญชร 

 ๙ นายอรรถพล  เจริญชันษา 

 ๑๐ นางสาวถนอม  โมบัญดิษฐ์ 

 ๑๑ นางวราวรรณ  ธนะกิจรุ่งเรือง 

 ๑๒ นางวิลาวัณย์  วิเชียรนพรัตน์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกมล  นวลใย 

 ๒ นายกรต์  มนัสศรีสุขใส 

 ๓ นายไกรสร  วิริยะ 

 ๔ นายขวัญชัย  เอื้ออารี 



 หน้า   ๒๙๑ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕ นายคงศักดิ์  มีแก้ว 

 ๖ นายจ าลอง  อุทัยวัฒนเดช 

 ๗ นายจีระ  ทรงพุฒิ 

 ๘ นายจุมพฏ  ชอบธรรม 

 ๙ นายเฉลิมเกียรติ  สุดสาคร 

 ๑๐ นายชีวะภาพ  ชีวะธรรม 

 ๑๑ นายฐิติ  ตระกูลเลิศรัตน์ 

 ๑๒ นายฐิติพันธ์  จูจันทร์โชติ 

 ๑๓ นายณัฏฐนันธ์  ด่านอนุพันธ์ 

 ๑๔ นายดุลย์ฤทธิ์  ฤทัยวรุณรัตน์ 

 ๑๕ นายทนงศักดิ์  นนทภา 

 ๑๖ นายธนัช  เนมีย์ 

 ๑๗ นายนฤพนธ์  ทิพย์มณฑา 

 ๑๘ นายนิทรรศ  เวชวินิจ 

 ๑๙ นายบัณฑิต  ขีตตะสังคะ 

 ๒๐ นายประยุทธ  เสี้ยวยิ้ม 

 ๒๑ นายประสาร  เปรมปรีดิ์ 

 ๒๒ นายปราโมท  ห่านวิไล 

 ๒๓ นายผจญ  สิทธิกัน 

 ๒๔ นายพรเทพ  ลิ้วประเสริฐ 

 ๒๕ นายพิชัย  เอกศิริพงษ์ 

 ๒๖ นายพิเชษฐ  ข าเอี่ยม 

 ๒๗ นายภูมินพศ์  บุญบันดาร 

 ๒๘ นายภูษิต  พรหมมาณพ 

 ๒๙ นายมนตรี  ปิยาพันธ์ 

 ๓๐ นายรัฐภาคย์  ศรีน้อย 

 ๓๑ นายวัชระ  เอกวิริยะภิชาติ 

 ๓๒ นายวัลยุทธ  เฟ่ืองวิวัฒน์ 

 ๓๓ นายวิโรจน์  ครองกิจศิริ 

 ๓๔ นายวิโรจน์  ชาญเชิงพานิช 

 ๓๕ นายวีรวัฒน์  แสงกระจ่าง 

 ๓๖ นายสภลท์  บุญเสริมสุข 

 ๓๗ นายสมชาย  นองเนือง 

 ๓๘ นายสมชาย  นุชนานนท์เทพ 

 ๓๙ นายสมภพ  อุ่นใจ 

 ๔๐ นายสมศักดิ์  โคตะมะ 

 ๔๑ นายสราวุฒิ  บุญเกื้อ 

 ๔๒ นายสัจรินทร์  ศรีเสน 

 ๔๓ นายสุชาติ  คงชุม 

 ๔๔ นายสุทัศน์  เจนวิถีสุข 

 ๔๕ นายสุทัศน์  เล้าสกุล 

 ๔๖ นายสุพจน์  ภู่รัตนโอภา 

 ๔๗ นายสุวรรณ  ตั้งมิตรเจริญ 

 ๔๘ นายเสกสรร  กวยะปาณิก 

 ๔๙ นายเสริมยชญ์  ช านาญค้า 

 ๕๐ นายเสรี  รัตนเย็นใจ 

 ๕๑ นายอภิรักษ์  ทหรานนท์ 

 ๕๒ นายอัครชัย  อาสุ 

 ๕๓ นายอารยันต์  บุญแสง 

 ๕๔ นายอุธร  สุทธิมิตร 



 หน้า   ๒๙๒ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๕๕ นางกันตินันท์  ผิวสอาด 

 ๕๖ นางสาวกุลจิรา  บุญญะปฏิภาค 

 ๕๗ นางแก้วนภา  กิตติบรรพชา 

 ๕๘ นางสาวชญานุตม์  คงสมทอง 

 ๕๙ นางรัตนา  หม้อมณี 

 ๖๐ นางรื่นฤดี  วนัสสกุล 

 ๖๑ นางวรรณพร  อ่ าข า 

 ๖๒ นางสาววันทนี  ลาภะสิทธินุกุล 

 ๖๓ นางสกุณา  วิสุทธิรัตนกุล 

 ๖๔ นางสัจจาพร  หงษ์ทอง 

 ๖๕ นางสุวรรณา  อ่ าเผือก 

 ๖๖ นางสาวอรวรรณ  ปัญญาพรวิทยา 

 ๖๗ นางสาวอรุณี  ภู่สุดแสวง 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายจักรชัย  ชุ่มจิตต์ 

 ๒ นายปัญญา  วรเพชรายุทธ 

 ๓ นางนิตยา  นักระนาด มิลน์ 

 ๔ นางสาวพรพิมล  วราทร 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายด ารงศักดิ์  จันทร์วิไล 

 ๒ นายประภาสสิทธิ์  ศิริโพธิ์ 

 ๓ นายปัญจา  ใยถาวร 

 ๔ นายรัฐ  เรืองโชติวิทย์ 

 ๕ นายวัฒน์  ทาบึงกาฬ 

 ๖ นายสมพจน์  เตชะมีนา 

 ๗ นายอุบล  มุสิกวัตร 

 ๘ นางจงรักษ์  ฐินะกุล 

 ๙ นางทองใบ  เวชพันธ์ 

 ๑๐ นางภัสสร  โล่ห์จินดา 

 ๑๑ นางภาวินี  ณ สายบุรี 

 ๑๒ นางวรวรรณ  ประชาเกษม 

 ๑๓ นางสาวศิรินภา  ศรีทองทิม 

 ๑๔ นางสาวหทัยรัตน์  การีเวทย์ 

กรมอุทยานแห่งชาต ิ สตัวป์า่  และพันธุ์พืช 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายทรงธรรม  สุขสว่าง 

 ๒ นายประกิต  วงศ์ศรีวัฒนกุล 

 ๓ นายยุทธชัย  ปัทมสนธิ 

 ๔ นางสาวสุจิตรา  จางตระกูล 



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

 

 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  ถนอมพันธ์ 

 ๒ นายจงคล้าย  วรพงศธร 

 ๓ นายจรูญรัตน์  หิรัญชุฬหะ 

 ๔ นายด ารัส  โพธิ์ประสิทธิ์ 

 ๕ นายธัญนรินทร์  ณ นคร 

 ๖ นายวันชัย  จริยาเศรษฐโชค 

 ๗ นายวิทยา  วานิช 

 ๘ นายศุภากร  ปทุมรัตนาธาร 

 ๙ นายสมหวัง  เรืองนิวัติศัย 

 ๑๐ นายสว่าง  กองอินทร์ 

 ๑๑ นายสันธาน  มั่งคง 

 ๑๒ นายสุเมธ  ศิริลักษณ์ 

 ๑๓ นายสุรพจน์  กาญจนสิงห์ 

 ๑๔ นายอนุชา  กระจายศรี 

 ๑๕ นายอนุชิต  รัตนสุวรรณ 

 ๑๖ นางพิณทิพย์  ธิติโรจนะวัฒน์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกริชสยาม  คงสตรี 

 ๒ นายกฤติน  หลิมตระกูล 

 ๓ นายก้อง  อามระดิษฐ์ 

 ๔ นายกาญจนพันธ์  ค าแหง 

 ๕ นายก าธร  สุวรรณเวช 

 ๖ นายกิตติศักดิ์  ทิตย์สีแสง 

 ๗ นายโกวิทย์  สันตจิตร 

 ๘ นายโกวิทย์  หวังทวีทรัพย์ 

 ๙ นายจงรัก  ภู่ไพบูลย์ 

 ๑๐ นายจรวย  อินทร์จันทร์ 

 ๑๑ นายจิรวัฒน์  เย็นกาย 

 ๑๒ นายจิรัฏฐ์  กัมพลานนท์ 

 ๑๓ นายเจริญ  สินสิริวาณิชย์ 

 ๑๔ นายฉลาด  ชาญฤทธิเสน 

 ๑๕ นายชลธร  ช านาญคิด 

 ๑๖ นายชาติชาย  นาคทิพวรรณ 

 ๑๗ นายช านาญ  พูลพังงา 

 ๑๘ นายชิงชัย  วิริยะบัญชา 

 ๑๙ นายชุติเดช  กมนณชนุตม์ 

 ๒๐ นายชูศักดิ์  คงอินทร์ 

 ๒๑ นายณรงค์  วงศ์สุวรรณ 

 ๒๒ นายณรงค์พร  ดูดดื่ม 

 ๒๓ นายดิสสกุล  ธรรมสานุกุล 

 ๒๔ นายเดชาธร  ฉลอม 

 ๒๕ นายเดชาวุธ  เศรษฐพรรค์ 

 ๒๖ นายทรงเกียรติ  ตาตะยานนท์ 

 ๒๗ นายทวีศักดิ์  ขันธราช 

 ๒๘ นายทศพร  ธนามี 

 ๒๙ นายทองสุข  กันยาทอง 

 ๓๐ นายทักษิณ  มงคลคมรัตน์ 

 ๓๑ นายท านุ  ล่อใจ 

 ๓๒ นายเทวฤทธ  โกยโภไคสวรรค ์



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

 

 

 ๓๓ นายธงชัย  สาแรก 

 ๓๔ นายธนกร  จรูญรัชฎ์ 

 ๓๕ นายธวัชชัย  เพชระบูรณิน 

 ๓๖ นายธัชชัย  ขัติครุฑ 

 ๓๗ นายนิรันดร์  กมลาพร 

 ๓๘ นายบพิตร  ปิงโสภา 

 ๓๙ นายบรรจง  ยศวิทยากุล 

 ๔๐ นายบรรณรักษ์  เสริมทอง 

 ๔๑ นายบัญชา  อาจยุทธ์ 

 ๔๒ นายบันทม  สมสุวรรณ 

 ๔๓ นายบ ารุง  แสงพันธุ์ 

 ๔๔ นายบุญช่วย  ชุนหกิจ 

 ๔๕ นายบุญชู  ไกรคง 

 ๔๖ นายบุรินทร์  สุดลาภา 

 ๔๗ นายประทีป  รุ่งโรจนารักษ์ 

 ๔๘ นายประทีป  เล็กรุ่งเรืองกิจ 

 ๔๙ นายประทีป  เหิมพยัคฆ์ 

 ๕๐ นายประยุทธ  ชุมเรียง 

 ๕๑ นายประเวศ  ศรีสุนทรไท 

 ๕๒ นายประเสริฐ  สอนสถาพรกุล 

 ๕๓ นายปรัชญา  ทั่งจันทร์ 

 ๕๔ นายปริญญา  คุ้มสระพรม 

 ๕๕ นายปิยะ  หนูนิล 

 ๕๖ นายพงศ์ภาวัต  ใหญ่วงศ์กรณ์ 

 ๕๗ นายพงษ์ชัย  แดงสี 

 ๕๘ นายพงษ์ศักดิ์  ด้วงโยธา 

 ๕๙ นายพงษ์ศักดิ์  พลเสนา 

 ๖๐ นายพนเทพ  ฉิ่นไพศาล 

 ๖๑ นายพนม  พงษ์สุวรรณ 

 ๖๒ นายพัฒนพงษ์  สุขสมอรรถ 

 ๖๓ นายพิชัย  วัชรวงษ์ไพบูลย์ 

 ๖๔ นายพิสิษฐ์  ปิยสมบุญ 

 ๖๕ นายพีรศักดิ์  แสนไชยสุริยา 

 ๖๖ นายพีระ  พันธุ์พิจิตร 

 ๖๗ นายพุทธพจน์  คูประสิทธิ์ 

 ๖๘ นายพูนสถิตย์  วงค์สวัสดิ์ 

 ๖๙ นายเพ็ญวิชญ์  ศรีชัย 

 ๗๐ นายเพ่ิมศักดิ์  คงแก้ว 

 ๗๑ นายไพโรจน์  นาครักษา 

 ๗๒ นายมงกุฎ  ขวาของ 

 ๗๓ นายมนตรี  ก าเหนิดหล่ม 

 ๗๔ นายมานะ  บุณยานันต์ 

 ๗๕ นายมีศักดิ์  แก้วกูล 

 ๗๖ นายยงยุทธ  นาควิโรจน์ 

 ๗๗ นายยศวัฒน์  เธียรสวัสดิ์ 

 ๗๘ นายรักพงษ์  บุญย่อย 

 ๗๙ นายราชันย์  ภู่มา 

 ๘๐ นายเรวัตร  จันทนะ 

 ๘๑ นายฤทธิชัย  พูลพนัง 

 ๘๒ นายวชิรศักดิ์  นาควัฒนเศรษฐ์ 

 ๘๓ นายวรศักดิ์  บุญพวง 

 ๘๔ นายวัชรพงศ์  ลภัสมนพงศ์ 



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

 

 

 ๘๕ นายวิชัย  ปินะสุ 

 ๘๖ นายวิชิต  จิรมงคลการ 

 ๘๗ นายวิโรจน์  นาคแท้ 

 ๘๘ นายวิโรจน์  พวงภาคีศิริ 

 ๘๙ นายวิโรจน์  รัตนพรเจริญ 

 ๙๐ นายวีรชัย  จุมพลชาติ 

 ๙๑ นายศักดิ์ชัย  จงกิจวัฒน์ 

 ๙๒ นายศักดิ์สิทธิ์  ซิ้มเจริญ 

 ๙๓ นายศุภพงศ์  บุณยเกียรติ 

 ๙๔ นายเศวตฉัตร  บุญมิ่ง 

 ๙๕ นายสมเกียรติ  ปูกา 

 ๙๖ นายสมชาย  โกมลคงอยู่ 

 ๙๗ นายสมชาย  สังข์ทอง 

 ๙๘ นายสมปอง  ทองสีเข้ม 

 ๙๙ นายสมโภชน์  เที่ยงจิตต์ 

 ๑๐๐ นายสมโภชน์  มณีรัตน์ 

 ๑๐๑ นายสมยศ  แสงนิล 

 ๑๐๒ นายสมศักดิ์  ฐิติชยาภรณ์ 

 ๑๐๓ นายสมศักดิ์  ภู่เพ็ชร์ 

 ๑๐๔ นายสราวุธ  อุเทนรัตน์ 

 ๑๐๕ นายสันติ  กิตติบรรพชา 

 ๑๐๖ นายสาธิต  ตันติกฤตยา 

 ๑๐๗ นายสายันห์  สุรภาพไมตรี 

 ๑๐๘ นายสิทธิชัย  นุชัยเหล็ก 

 ๑๐๙ นายสิทธิชัย  เสรีส่งแสง 

 ๑๑๐ นายสุเจตน์  มงคลไชยสิทธิ์ 

 ๑๑๑ นายสุชัย  หรดี 

 ๑๑๒ นายสุชาติ  โภชฌงค์ 

 ๑๑๓ นายสุดชาย  วิสิทธิพานิช 

 ๑๑๔ นายสุนทร  ฉายวัฒนะ 

 ๑๑๕ นายสุพจน์  เนียมคง 

 ๑๑๖ นายสุรชัย  อักษรวงศ์ 

 ๑๑๗ นายสุรพงศ์  ฉวีภักดิ์ 

 ๑๑๘ นายสุริยะ  นุชพืช 

 ๑๑๙ นายสุวรรณ  วัฒนพิทักษ์พงศ์ 

 ๑๒๐ นายสุวิชญ์  มณีอินทร์ 

 ๑๒๑ นายอนันต์  ปิ่นน้อย 

 ๑๒๒ นายอนิรุทธ์  ถนอมวัฒนา 

 ๑๒๓ นายอนุพงษ์  สมบูรณ์นาวากุล 

 ๑๒๔ นายอนุรุทธ์  สุทธิวารินทร์กุล 

 ๑๒๕ นายอภิชา  อยู่สมบูรณ์ 

 ๑๒๖ นายอภิชาติ  รัตนวิระกุล 

 ๑๒๗ นายอริยะ  เชื้อชม 

 ๑๒๘ นายอัจฉริยะ  ลายประวัติ 

 ๑๒๙ นายอัมพร  ปานมงคล 

 ๑๓๐ นายอ านวย  ตระกูลศุภชัย 

 ๑๓๑ นายอิศเรศ  สิทธิโรจนกุล 

 ๑๓๒ นายอุดมพันธ์  อินทรโยธา 

 ๑๓๓ นายโอภาส  นวลมังสอ 

 ๑๓๔ นางสาวกมลนัทธ์  นาคะรัตน์ 
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 ๑๓๕ นางจิตนา  ปิ่นน้อย 
 ๑๓๖ นางสาวจิราภรณ์  มีวาสนา 
 ๑๓๗ นางสาวชมภูนุช  โสดาจันทร์ 
 ๑๓๘ นางณภา  คาโนวา 
 ๑๓๙ นางธนภร  เอกศิริพงษ์ 
 ๑๔๐ นางสาวเบ็ญจา  ค าแดง 
 ๑๔๑ นางปิ่นหทัยพร  พรมจันทร์ 
 ๑๔๒ นางพบพร  รัตนสุวรรณ 
 ๑๔๓ นางสาวพรพิไล  มณีรัตน์ 
 ๑๔๔ นางสาวเมตตา  ปังประเสริฐ 
 ๑๔๕ นางระวีวรรณ  ศิริไสยาสน์ 
 ๑๔๖ นางสาววสา  สุทธิพิบูลย์ 

 ๑๔๗ นางศศิธร  ทิมอุดม 
 ๑๔๘ นางศุภพร  เปรมปรีดิ์ 
 ๑๔๙ นางสายสุดใจ  ชุนเชาวฤทธิ์ 
 ๑๕๐ นางสิรินทร์  ติยานนท์ 
 ๑๕๑ นางสุณี  โคตะมะ 
 ๑๕๒ นางสุนันทา  ตันศิริ 
 ๑๕๓ นางสุนันทา  วิสิทธิพานิช 
 ๑๕๔ นางสุพัตรา  ลิมปิยประพันธ์ 
 ๑๕๕ นางสุพัตรา  เวสสุนทรเทพ 
 ๑๕๖ นางอรุณี  เอื้อภวิช 
 ๑๕๗ นางอวยพร  แสงเทียน 
 ๑๕๘ นางอัชฎา  ชิตโชติ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายประเสริฐ  ศิรินภาพร 
 ๒ นายมนต์สังข์  ภู่ศิริวัฒน์ 
 ๓ นายสมศักดิ์  บุญดาว 

 ๔ นายสุโข  อุบลทิพย์ 
 ๕ นางกานดา  ปิยจันทร์ 
 ๖ นางอินทิรา  เอื้อมลฉัตร 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 
 ๑ นายพิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช 
 ๒ นายวีรนิต  ฐานสุพร 
 ๓ นายอิศรพันธ์  กาญจนเรขา 
 ๔ นายเอกชัย  ภาระนันท์ 
 ๕ นางกิตติมา  ยินเจริญ 
 ๖ นางณัฏฐนิช  อัศวภูษิตกุล 
 ๗ นางณัฐิยา  ลาภเลิศสุข 
 ๘ นางสาวธัญชนิต  ตันฑ์ศรีสุโรจน์ 

 ๙ นางสาวนารีรัตน์  พันธุ์มณี 
 ๑๐ นางสาวมัธยา  รักษาสัตย์ 
 ๑๑ นางสาวศิริรัตน์  คงมนต์ 
 ๑๒ นางสีฟ้า  จุลกัณห์ 
 ๑๓ นางสุชารัตน์  มนตรีเศรษฐ์ 
 ๑๔ นางอรวรรณ  ดนัยบุตร 
 ๑๕ นางอินทนิล  อินท์ชยะนันท์ 


