
 หนา   ๒ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

กระทรวงมหาดไทย 

สํานักงานรัฐมนตร ี

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวนภัทร  แยมสมัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๖๑  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎา  ทองจิบ 

 ๒ นายกิจชัย  กุลสัมฤทธิ์ 

 ๓ นายกิตติพงษ  อาวสกุลสุทธิ 

 ๔ นายไกร  เอี่ยมจุฬา 

 ๕ นายคมสัน  ญาณวัฒนา 

 ๖ นายจิรวัตร  มณีโชติ 

 ๗ นายเจริญนิต  สีเขียว 

 ๘ นายฉกาจ  การิสุข 

 ๙ นายชนินทร  กาญจนสุชา 

 ๑๐ นายชัชวาลย  สิงหสถิตย 

 ๑๑ นายชํานาญศิลป  ภุมรินทร 

 ๑๒ นายชิงชัย  แสงอินทร 

 ๑๓ นายชิต  ณะไชย 

 ๑๔ นายไชยวุฒิ  วัชเรนทรสุนทร 

 ๑๕ นายณรงค  ออนอินทร 

 ๑๖ นายดํารงศักดิ์  ชมมณฑา 

 ๑๗ นายดุสดี  ทังสุภูติ 

 ๑๘ นายดุสิต  ศักรกานต 

 ๑๙ นายถนอมรัตน  กรดงาม 

 ๒๐ นายทองปกษ  ไทธานี 

 ๒๑ นายธงชัย  ทรัพยสมิง 

 ๒๒ นายธงชัย  นุชนา 

 ๒๓ นายธงชัย  ปนเกษ 

 ๒๔ นายธํารงค  วงศทวีสุขเจริญ 

 ๒๕ นายธีรยุทธิ์  ลาชโรจน 

 ๒๖ นายนฤพนธ  ภาโนชิต 

 ๒๗ นายนิพนธ  นิยม 

 ๒๘ นายนิรมิตร  ถิรสัตยวงศ 

 ๒๙ นายบพิตร  วาริยศ 

 ๓๐ นายบัณลือเดช  ทองนุย 

 ๓๑ นายบํารุง  ชูเวทย 

 ๓๒ นายบํารุง  สังขขาว 

 ๓๓ นายบุญชวย  ผานอน 

 ๓๔ นายบุญสง  ไชยมณี 

 ๓๕ นายประกาศิต  หลาวทอง 

 ๓๖ นายประจักษ  นาครัตน 

 ๓๗ นายประพันธ  ขันธพระแสง 

 ๓๘ นายประมุข  วิศิษฏกุล 



 หนา   ๓ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๓๙ นายประเมศฐ  เมธีภูวเสฎฐ 

 ๔๐ นายประยูร  วัชราเรืองวิทย 

 ๔๑ นายประวิตร  พานชูวงศ 

 ๔๒ นายประสงค  ประสพทรัพย 

 ๔๓ นายปรีชา  ลักษณะ 

 ๔๔ นายปนสกุล  มุสิกาวัน 

 ๔๕ นายพงศเทพ  เทียมดาว 

 ๔๖ นายพงศธร  กาญจนะจิตรา 

 ๔๗ นายพงศศักดิ์  เมืองดี 

 ๔๘ นายพัฒนา  ลอมวงษโสภณ 

 ๔๙ นายพิพัฒน  พละมาต 

 ๕๐ นายพิษณุวัฒน  อามิตร 

 ๕๑ นายพิสิฏฐ  วัตรสุนทร 

 ๕๒ นายพิสิษฐ  บุญสงนาค 

 ๕๓ นายพิสิษฐ  สาราณียะพงษ 

 ๕๔ นายพีระศักดิ์  ทะแกลวทหาร 

 ๕๕ นายไพฑูรย  ดาวกระจาย 

 ๕๖ นายไพฑูรย  พรหมสอน 

 ๕๗ นายไพบูลย  โพธิ์สุวรรณ 

 ๕๘ นายไพศาล  เพชรชวย 

 ๕๙ นายภัทรพล  ลักษณาวิบูลยกุล 

 ๖๐ นายภาณุพงศ  กวีวุฒิพันธุ 

 ๖๑ นายภาณุพงศ  สาคร 

 ๖๒ นายมนัส  หนูรักษ 

 ๖๓ นายไมตรี  วรรณรัตน 

 ๖๔ นายไมตรี  ศรีเทพ 

 ๖๕ นายรณกฤต  อุดมสุขโกศล 

 ๖๖ นายรณชัย  อังกูร 

 ๖๗ นายรักษ  ปลอบเมือง 

 ๖๘ นายรังสรรค  พนาดร 

 ๖๙ นายรัชพล  พรหมทอง 

 ๗๐ นายราชัน  มีนอย 

 ๗๑ นายวรพจน  สมปู 

 ๗๒ นายวานิช  นาคเสน 

 ๗๓ นายวิมล  หอมย่ิง 

 ๗๔ นายเวหา  ทักษเตชาภัค 

 ๗๕ นายศักรินทร  ปุรินทราภิบาล 

 ๗๖ นายสถิตย  สีวะรมย 

 ๗๗ นายสมใจ  หอมชื่น 

 ๗๘ นายสมบูรณ  ศรีไพศาลเจริญ 

 ๗๙ นายสมพร  คชเพต 

 ๘๐ นายสมมาตร  บัวศรี 

 ๘๑ นายสมหวัง  อารียเอื้อ 

 ๘๒ รอยตรี  สรมงคล  มงคละสิริ 

 ๘๓ นายสรรเสริญ  ไชยโพธิ์ 

 ๘๔ นายสันต  กองสมบัติ 

 ๘๕ นายสัมพันธ  จินาวัฒน 

 ๘๖ นายสิริบูรณ  ชูตระกูร 

 ๘๗ นายสุพจน  พรหมมาศ 

 ๘๘ นายสุพจน  ภูเกียรติขจร 

 ๘๙ นายสุพร  เจียมพานิช 

 ๙๐ นายสุพล  เศรษฐวิชัย 
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 ๙๑ นายเสริมศักดิ์  โสภา 

 ๙๒ นายองครักษ  ทองนิรมล 

 ๙๓ นายอธิปไตย  ไกรราช 

 ๙๔ นายอริยะ  คํานุน 

 ๙๕ นายเอกพร  อานุภาพภราดร 

 ๙๖ นางสาวกนกพร  ใชยศล 

 ๙๗ นางสาวจันทิมา  เดชพุทธวัจน 

 ๙๘ นางจารุณี  จุลวรรณ 

 ๙๙ นางสาวจีรประภา  สายัณห 

 ๑๐๐ นางจีรภา  รอดเพชร 

 ๑๐๑ นางสาวจุฑาทิพ  บทกลอน 

 ๑๐๒ นางจุฑารัตน  น้ํานวล 

 ๑๐๓ นางสาวจุฑารัตน  เลาหะรัตน 

 ๑๐๔ นางชูชีพ  ไทยเอื้อ 

 ๑๐๕ นางฐิติมา  ไพรศรีสวัสดิ์ 

 ๑๐๖ นางณัฐธยาน  บัวชุม 

 ๑๐๗ นางดวงรักษ  นวสมบัติ 

 ๑๐๘ นางสาวดารา  รักษาชาติ 

 ๑๐๙ นางสาวตรีพร  ชาติแสนปง 

 ๑๑๐ นางสาวทิพธิชา  บํารุงจิตต 

 ๑๑๑ นางธนวรรณ  ตรรกชูวงศ 

 ๑๑๒ นางสาวธันยพรรษ  จันทรทอง 

 ๑๑๓ นางสาวนภัสวรรณ  ภูเจริญ 

 ๑๑๔ นางนวลฉวี  ภูมิพันธ 

 ๑๑๕ นางสาวนัทธมน  รัตนวิบูลย 

 ๑๑๖ นางนันทพร  ชัยภูมิ 

 ๑๑๗ นางนัยนภร  เกิดพุม 

 ๑๑๘ นางสาวนิธิมา  บุญรัตน 

 ๑๑๙ นางปฏิมา  ทองนอย 

 ๑๒๐ นางสาวปรัญรัตน  สมภักดี 

 ๑๒๑ นางสาวปราณี  วงศบุตร 

 ๑๒๒ นางสาวปานนภา  สุภาพรเหมินทร 

 ๑๒๓ นางสาวพรพรรณ  บุญศร ี

 ๑๒๔ นางพัชรธนนันท  ศรีเมือง 

 ๑๒๕ นางพัชรี  บุตรกะวี 

 ๑๒๖ นางสาวพิกุล  แซโคว 

 ๑๒๗ นางเพ็ญรัตน  กองสมบัติ 

 ๑๒๘ นางสาวภัทรีพันธุ  พัดใส 

 ๑๒๙ นางสาวมณฑา  รอดบุญ 

 ๑๓๐ นางสาวมานิดา  มณีแนว 

 ๑๓๑ นางสาวเมตตา  ธารีรัชต 

 ๑๓๒ นางสาวระวีพรรณ  แกวเพียงเพ็ญ 

 ๑๓๓ นางสาวรัชนี  แยมแกว 

 ๑๓๔ นางสาวรัตนา  สรภูมิ 

 ๑๓๕ นางรุงทิวา  กระจายกล่ิน 

 ๑๓๖ นางลดาวัลย  โภคานิตย 

 ๑๓๗ นางสาววัชรี  เรืองฤทธิ์ 

 ๑๓๘ นางสาววัลยณรัตน  ศิริโรจน 

 ๑๓๙ นางวิไลวรรณ  บุดาสา 

 ๑๔๐ นางแววตา  อาจหาญ 

 ๑๔๑ นางศรัญรักษ  ลาภอิทธิสันต 

 ๑๔๒ นางศุกลรัตน  จันทรมณี 
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 ๑๔๓ นางสณิศา  ปานทอง 

 ๑๔๔ นางสาวสมศรี  วิไลประสิทธิ์พร 

 ๑๔๕ นางสาวสมัชญา  กุลมา 

 ๑๔๖ นางสําเริง  บุญมี 

 ๑๔๗ นางสาวสุดาทิพย  มูลอาย 

 ๑๔๘ นางสาวสุนี  อัครสุวรรณกุล 

 ๑๔๙ นางสาวสุปราณี  มหาพัฒนไทย 

 ๑๕๐ นางสาวสุพิชฌาย  ปยะพุทธิชัย 

 ๑๕๑ นางสุวรรณชาติ  วีระเสริฐนิยม 

 ๑๕๒ นางแสงประทีป  คุณาธิมาพันธ 

 ๑๕๓ นางอภัสรา  พิทักษวงศ 

 ๑๕๔ นางสาวอสิตรา  รัตตะมณี 

 ๑๕๕ นางสาวอัจฉรา  คํามูล 

 ๑๕๖ นางสาวอัญชลี  นาคยา 

 ๑๕๗ นางสาวอารยา  พันธุรักษ 

 ๑๕๘ นางสาวอําพัน  ใจอินตา 

 ๑๕๙ นางสาวอําพัน  นราภักดิ์ 

 ๑๖๐ นางสาวอุษณีย  ผโลทัยอัมพร 

 ๑๖๑ นางเอมอร  อุนคํา   

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๑๗  ราย) 

 ๑ นายกฤต  อรรคศรีวร 

 ๒ นายกฤษณ  แกวทองหลาง 

 ๓ นายกิจจา  ฉิมพาลี 

 ๔ นายกิตติภพ  หิรัญรติกุล 

 ๕ นายคณิศร  ทองรักษ 

 ๖ นายคมชาญ  บัวแยม 

 ๗ นายจักรพงษ  ดีเลิศ 

 ๘ นายชยพัทธ  วิปุละ 

 ๙ นายชัจจชนันต  ธรรมจินดา 

 ๑๐ นายชัชชัย  แกวขจร 

 ๑๑ นายชัยณรงค  ศิริเจริญวัฒน 

 ๑๒ นายชํานาญ  ทองดี 

 ๑๓ นายชินวัฒน  อัศโนมันต 

 ๑๔ นายเชาวลิตย  ชมวิจิตร 

 ๑๕ นายณริศ  เกษโกศล 

 ๑๖ นายณัฐวุฒิ  กุสุโมทย 

 ๑๗ นายดํารงคศักดิ์  ยอดทองดี 

 ๑๘ นายทรงศักดิ์  กาญจนรังสิชัย 

 ๑๙ นายธน  อุตสาหะวัฒนาสุข 

 ๒๐ นายธวัชชัย  แกวคงคา 

 ๒๑ นายธีรุตม  ศุภวิบูลยผล 

 ๒๒ นายนวพร  แสงหนุม 

 ๒๓ นายนิพนธ  ชายใหญ 

 ๒๔ นายบุญเกิด  การิยา 

 ๒๕ นายบุญธรรม  ถาวรทัศนกิจ 

 ๒๖ นายบุญลือ  ทิจะยัง 

 ๒๗ นายประภวัต  ธรรมจันทึก 

 ๒๘ นายประหยัด  ตะสุยะ 

 ๒๙ นายปยศักดิ์  เกิดสุข 

 ๓๐ นายเผด็จ  เกษตระกูล 
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 ๓๑ วาที่รอยตรี  พงศธร  รัตนประพันธ 

 ๓๒ นายพนมวัสส  วุฒาพาณิชย 

 ๓๓ นายพนัส  จันทรคํา 

 ๓๔ นายดาบตํารวจ  พรอมพงศ  มาพงษ 

 ๓๕ นายพิชัย  ดําชม 

 ๓๖ นายพุทธพงษ  สุริยะสิงห 

 ๓๗ นายไพบูลย  กึกกอง 

 ๓๘ นายไพศาล  งามจิตอนันต 

 ๓๙ นายยศศักดิ์  มีสวัสดิ์ 

 ๔๐ นายวชิระ  สิทธิหาโคตร 

 ๔๑ นายวัชระ  เรืองฤทธิ์ 

 ๔๒ นายวิเชียร  เลพล 

 ๔๓ นายวิพากษ  ศรีมีชัย 

 ๔๔ นายวิศาล  พัฒนศรี 

 ๔๕ นายวีระพงษ  สวางสิริทิพย 

 ๔๖ นายวุฒิชัย  ลาภหลาย 

 ๔๗ นายศักดาวุธ  ศักดิเศรษฐ 

 ๔๘ นายสกล  ศักดิ์กําจร 

 ๔๙ นายสกุลเพชร  พิกุลประเสริฐ 

 ๕๐ นายสมชาย  เล่ือนนก 

 ๕๑ นายสมนึก  ไฝสัมฤทธิ์ 

 ๕๒ นายสมพร  เพชรวงศ 

 ๕๓ นายสมพล  หวงจริง 

 ๕๔ นายสหพรรณ  ชัยรัตน 

 ๕๕ นายสังสรรค  อุนคํา 

 ๕๖ นายสามารถ  นิภานันท 

 ๕๗ นายสามารถ  หังสเนตร 

 ๕๘ นายสุชัย  ทองแกวกูล 

 ๕๙ นายสุชาติ  บุตรศรีภูมิ 

 ๖๐ นายสุธี  ศรีทัดจันทา 

 ๖๑ นายสุรศักดิ์  บุญประกอบ 

 ๖๒ นายเสนห  เทพา 

 ๖๓ นายเสนอ  โกสา 

 ๖๔ นายอนุชิต  ลีลาสงางาม 

 ๖๕ นายอนุชิตพงศ  วิเชียรศรี 

 ๖๖ นายอมรฉัตร  กําภู  ณ  อยุธยา 

 ๖๗ วาที่รอยตรี  อัธยา  นวลอุทัย 

 ๖๘ นายอาธรณ  สิงหราช 

 ๖๙ นางกรคณา  ลืออดุลย 

 ๗๐ นางสาวกาญจนา  โนรี 

 ๗๑ นางเกสสุดา  สายละมุล 

 ๗๒ นางสาวควีนส  ชาชิโย 

 ๗๓ นางคุณารักษ  เกษวิทย 

 ๗๔ นางสาวจันทิมา  ศรีพวงเล็ก 

 ๗๕ นางสาวจุฬาลักษณ  ศรีคงอยู 

 ๗๖ นางสาวชลิดา  คงเขียว 

 ๗๗ นางสาวชินันพร  มาศเมฆ 

 ๗๘ นางณัฐชนก  ระพีพัฒนชลธาร 

 ๗๙ นางทวีป  อิ่มเอิบ 

 ๘๐ นางนงลักษณ  ใจปลา 

 ๘๑ นางสาวนภพร  เกษรพันธุ 

 ๘๒ นางสาวบุบผา  จันทรนอย 
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 ๘๓ นางสาวประภัสสร  เข็มทรัพย 

 ๘๔ นางสาวปรียาวดี  พรหมณีวัฒน 

 ๘๕ นางปญจมาศ  เด็ดแกว 

 ๘๖ นางพรรณลดา  ผูเจริญ 

 ๘๗ นางเพ็ญศรี  เกตุสุริยงค 

 ๘๘ นางสาวมณสกาญจน  สะนิดอเลาะ 

 ๘๙ นางมนทกานต  พวงรังษี 

 ๙๐ นางสาวมยุรีย  อาจปาสา 

 ๙๑ นางมารศรี  นิตยสุวรรณ 

 ๙๒ นางสาวมาริสา  ใจแข็ง 

 ๙๓ นางสาวยุพา  พุทธเสม 

 ๙๔ นางยุพิลธุ  พลเย่ียม 

 ๙๕ นางสาวลัดดาวรรณ  โชติมุณี 

 ๙๖ นางสาววรางคณา  เลิศสินไทย 

 ๙๗ นางวัชรี  กาญจโนภาส 

 ๙๘ นางวัฒนา  รุงเลิศ 

 ๙๙ นางสาววิภาวี  สงวนรัตน 

 ๑๐๐ นางสาววิไลภรณ  ศรีไพศาล 

 ๑๐๑ นางศรินา  ขุนเพชร 

 ๑๐๒ นางศิริพร  รือเรือง 

 ๑๐๓ นางสาวศิริพร  หมื่นเดช 

 ๑๐๔ นางสาวศิริลักษณ  วงศภัทรดี 

 ๑๐๕ นางสาวสมพร  จันทรนนท 

 ๑๐๖ นางสมหวัง  ไชยโย 

 ๑๐๗ นางสุดารัตน  ไชยโพธิ์ 

 ๑๐๘ นางสุธาทิพย  แนวบรรทัด 

 ๑๐๙ นางสาวสุนีรัตน  พรไกวัล 

 ๑๑๐ นางสาวสุภาพร  จรัญวรพรรณ 

 ๑๑๑ นางสุภาภรณ  ชัยอนันต 

 ๑๑๒ นางสาวสุมลมาลย  เตียวโป 

 ๑๑๓ สิบตํารวจตรีหญิง  เสาวลักษ   

  ไวสาริกรรม 

 ๑๑๔ นางอมราภรณ  ทรงอาวุธ 

 ๑๑๕ นางสาวอังคณา  ธีระวัฒนสุข 

 ๑๑๖ นางสาวอังคณา  โสภาศิริกุล 

 ๑๑๗ นางสาวอุไรรัตน  เซี่ยงหลิว 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๓  ราย) 

 ๑ นายกรกรณ  อึ๊งภากรณ 

 ๒ นายโกสินทร  นิยะกิจ 

 ๓ นายขจัด  หงอสกุล 

 ๔ นายคนึง  ทองเที่ยง 

 ๕ นายคมสัน  พวงเดช 

 ๖ นายจักรพงษ  อุทัยวรรณพร 

 ๗ นายชาญชัย  ชวยชู 

 ๘ นายซูเฟยน  วานิ 

 ๙ นายทวีศักดิ์  สุทธินนท 

 ๑๐ นายธนากร  พรหมดวง 

 ๑๑ นายนราวุฒิ  รัตนัง 

 ๑๒ นายนฤมิตร  วงษสอาด 

 ๑๓ นายมนตชัย  หนูสาย 

 ๑๔ นายรณรณก  คลังสมบัติ 



 หนา   ๘ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๕ นายลัภนอิทธิ์  แวนประดิษฐ 

 ๑๖ วาที่รอยตรี  สถาพร  พลายเถื่อน 

 ๑๗ นายสมบัติ  กิติสาร 

 ๑๘ นายสาครินทร  จําปา 

 ๑๙ นายสุรัตน  นุชอุทัย 

 ๒๐ นายอริยะ  สุดโต 

 ๒๑ นายอานัส  ยุนุ 

 ๒๒ นายเอนก  ใจหาญ 

 ๒๓ นางกรวรรณ  สายธนู 

 ๒๔ นางกิ่งดาว  แดงวงษ 

 ๒๕ นางสาวจตุพร  ชูดวง 

 ๒๖ นางจินดา  ดาราฤกษ 

 ๒๗ นางสาวจินตนา  สิทธิขันแกว 

 ๒๘ นางสาวจินตนา  สุดกระโทก 

 ๒๙ นางสาวจิรวดี  บรรพบุตร 

 ๓๐ นางสาวจุรีมาศ  ชิโนกุล 

 ๓๑ นางฉัตรแกวเกลา  พัวพัน 

 ๓๒ นางสาวเฉิดโฉม  หอมอุดม 

 ๓๓ นางสาวชณิตา  เตจะมูล 

 ๓๔ นางสาวฑิมพิกา  สอนสมฤทธิ์ 

 ๓๕ นางสาวณัฐกฤตา  แนวนอย 

 ๓๖ นางณัฐฐาศิริ  ยศกรธนวิชญ 

 ๓๗ นางดารุณี  ใจศีล 

 ๓๘ นางสาวนครไทย  จีนสวัสดิ์ 

 ๓๙ นางสาวนฤมล  รัตนเสนีย 

 ๔๐ นางนวรัตน  ไชโยทวีรัชต 

 ๔๑ นางสาวนันทนภัส  ดีพรอม 

 ๔๒ นางนิภาภรณ  สมภักดี 

 ๔๓ นางบุญนํา  บัวกิ่ง 

 ๔๔ นางสาวเบญญาภา  โยธาณิชกุล 

 ๔๕ นางสาวปฏิมา  เสฎฐปญญา 

 ๔๖ นางสาวประภาศรี  รักษบางแหลม 

 ๔๗ นางสาวปยพรรณ  พรหมเมศร 

 ๔๘ นางสาวพิมพอัปสร  บริบูรณรัตน 

 ๔๙ นางสาวเพ็ญนภา  เดชดี 

 ๕๐ นางเพลินพิศ  ลามศรีจันทร 

 ๕๑ นางสาวแพรวพรรณ  ฤทธิ์รุงอรุณ 

 ๕๒ นางสาวมณีรัตน  สมภาร 

 ๕๓ นางสาวรมณ  มโนรส 

 ๕๔ นางสาวรวงทอง  บรรพตา 

 ๕๕ นางสาวรัชนี  นักรํา 

 ๕๖ นางสาวรัชนี  บรรจง 

 ๕๗ นางสาวรัชนีวรรณ  อินชูใจ 

 ๕๘ นางสาวรัตติยา  บูรณเจริญ 

 ๕๙ นางสาวรัตนาภรณ  หนูกล่ิน 

 ๖๐ นางสาววงเดือน  ใชไดสุก 

 ๖๑ นางสาววราพร  บุญลือ 

 ๖๒ นางวันวิสาข  ซอนกล่ิน 

 ๖๓ นางสาววิไล  หนุนสิมิ 

 ๖๔ นางสาวศรัญญา  อุตรปวง 

 ๖๕ นางสาวศรัณยภัทร  รังษี 

 ๖๖ นางสาวสรินนา  รัศมี 



 หนา   ๙ (เลมท่ี  ๖) 
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 ๖๗ นางสุพิศ  จันทเขต 

 ๖๘ นางสาวสุรีพร  สายสุวรรณ 

 ๖๙ นางสาวโสภาวรรณ  โพธิ์โพน 

 ๗๐ นางสาวอรทัย  จุลนพ 

 ๗๑ นางอรวรรณ  กิ่งเพ็ชร 

 ๗๒ นางอรุณพร  ภิรมยภักดี 

 ๗๓ นางอาลียะห  อาวัง 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๐  ราย) 

 ๑ นายกฤษณะ  คงมาก 

 ๒ นายกิตติภาญณ  ชายทวีป 

 ๓ นายขวัญชัย  คําชุม 

 ๔ นายคมชาญ  ศรีเจริญ 

 ๕ นายชูเกียรติ  หงษทอง 

 ๖ นายชูชาติ  ไทยภักดิ์ 

 ๗ นายทวีลาภ  ชุมแดง 

 ๘ นายทวีศักดิ์  ใจรังษี 

 ๙ นายทวีศักดิ์  ปองศรี 

 ๑๐ นายนเรนทร  แกวโท 

 ๑๑ นายปพนภพ  แกวพันธทอง 

 ๑๒ นายพิชิต  สวนะปรีดี 

 ๑๓ นายภานุมาศ  คงพันธ 

 ๑๔ นายมนชัย  แซเลา 

 ๑๕ นายสนธยา  เอี่ยมงาม 

 ๑๖ พันจาอากาศตรี  สรายุทธ  มหาไม 

 ๑๗ นายสุจินต  วัฒนกิจ 

 ๑๘ นายสุรชาติ  ศรีชูนิ่ม 

 ๑๙ นายอามีน  บินดาวุด 

 ๒๐ นายเอกชัย  ปราบมนตรี 

 ๒๑ นางสาวกนกวรรณ  ใจสุข 

 ๒๒ นางสาวกรัณฑรัตน  ครุฑแกว 

 ๒๓ นางสาวคณัชวรรธกดา  สุภาพ 

 ๒๔ นางสาวฉัตรธิดา  แสนมั่ง 

 ๒๕ นางสาวญาณิศา  ภัควงศ 

 ๒๖ นางสาวดอกคูณ  ศรีสุธรรม 

 ๒๗ นางสาวดารินทร  หยงแกว 

 ๒๘ นางสาวนีลนารา  คงจรัส 

 ๒๙ นางสาวประภาพร  คําสงค 

 ๓๐ นางปวีณา  ตูหงษา 

 ๓๑ นางสาวปยนันท  กําแหงสอง 

 ๓๒ นางสาวปยะภา  จตุรงโชค 

 ๓๓ นางเรณู  เลิศอุดมโชค 

 ๓๔ นางสาววัลลภา  สุคนธ 

 ๓๕ นางศุภวรรณ  จันทรวิเศษ 

 ๓๖ นางสิริพร  สุธาพจน 

 ๓๗ นางสุพจนา  ชุนกลาง 

 ๓๘ นางสาวอนัญญา  พรมศิลป 

 ๓๙ นางสาวอมราภรณ  ธิมาชัย 

 ๔๐ นางสาวอิสรีย  วันหะรับ 



 หนา   ๑๐ (เลมท่ี  ๖) 
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จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาววิสาข  อุนสกล 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นางสาววราภรณ  วงศศิลป 

 ๒ นางสุภาวดี  นุชวงษ 

 ๓ นางอรวรรณ  ใจรังษี   

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางนภัสวรรณ  มาตลอย 

กรมการปกครอง 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๖๒  ราย) 

 1 นายกณพัฒน  ชุมนุมศิริวัฒน 

 2 วาที่รอยตรี  กรกฎ  ประเสริฐวงษ 

 3 นายกฤษณะ  ทับทิมทอง 

 4 นายกวี  ขุนทรงอักษร 

 5 นายกอบชัย  ทิวารักษ 

 6 นายกัมปนาท  กล่ินเสาวคนธ 

 7 นายการะเกต  ณ  นครพนม 

 8 นายกําธร  วิเชฏฐพงศ 

 9 นายกําธร  เวหน 

 10 นายกิตติ  สัตยซื่อ 

 11 นายกิตติชัย  บุตรศรี 

 12 นายกิตติพงศ  ฟองคํา 

 13 นายกิตติราช  ตรวจนอก 

 14 นายกิตติศักดิ์  บุญไชย 

 15 นายเกรียงไกร  หินันทชัย 

 16 นายเกียรติศักดิ์  มูลไธสง 

 17 นายโกศล  ถิ่นจะนะ 

 18 นายขวัฒน  ฉมังลาภ 

 19 นายขุนไกร  สุขสุมิตร 

 20 นายคณิต  กังสถาวร 

 21 นายจักรกริช  ศรีภูธร 

 22 นายจักรทอง  จรัญรักษ 

 23 นายจักรพงศ  พันธุเพ็ง 

 24 นายจักรพงษ  ประสพพันธุ 

 25 นายจารุกิตติ์  ศรีกิติพัฒน 

 26 นายจารุวัตร  ภูแกว 

 27 นายจํารูญ  เจียมสุวรรณ 

 28 นายจําเริญ  นัยติ๊บ 

 29 นายจิรโรจน  สําแดง 

 30 วาที่รอยตรี  จิรัสย  ศิริวัลลภ 

 31 นายเจนณรงค  ประกอบทรัพย 

 32 นายฉลอง  พ่ึงโคกสูง 

 33 นายเฉลิมกิตต  กฤตยาวิเศษศักดิ์ 

 34 นายเฉลิมชัย  ขวัญเมือง 


