แบบ ขร 3
บัญชีรายชื่อข้าราชการ ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจาปี พ.ศ. 2563
กรมการพัฒนาชุมชน
ชั้น มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
1. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

ม.ป.ช. 1-1
บุรุษ 1 สตรี 0
รับรองความถูกต้อง
.

หน้า 2

1. นางปราณี รัตนประยูร

กรมการพัฒนาชุมชน
ชั้น มหาวชิรมงกุฎ
2. นางวิไลวรรณ ไกรโสดา

ม.ว.ม. 1-2
บุรุษ 0 สตรี 2
รับรองความถูกต้อง
.

หน้า 3
กรมการพัฒนาชุมชน
ชั้น ประถมาภรณ์ช้างเผือก
1 นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์
2 นายจรินทร์ รอบการ
3 นายชัยโรจน์ ธนสันติ
4 นายชัยวัฒน์ แสงศรี
5 นายดิเรก ธรรมฤทธิ์
6 นายทวี ดารงเลิศบวร
7 นายธนมาตร รักรอด
8 นายประจักษ์ จอมทรักษ์
9 นายประดิษฐ หลวงจอก
10 นายประยุทธ เจริญทรัพย์
11 นายปราโมช เจนธัญกรณ์
12 นายปวัน พรหมพิทกั ษ์
13 นายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง
14 นายภูษิต ลัทธิธนธรรม
15 นายวสันต์ ชิงชนะ
16 นายวัฒนา เดียวสุรินทร์
17 นายวิชาญ เศรษฐพงศ์
18 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล
19 นายศรชัย อินตะเทพ

20 นายศุภผล กองแดง
21 นายสันติ เที่ยงธรรม
22 นายสามารถ โรจนวิเชียร
23 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์
24 นายสุริยะ กิติบญ
ุ ญา
25 นายสุวิน พึ่งเงิน
26 นางชะตา ธุลีจันทร์
27 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม
28 นางทรงลักษณ์ วรภัย
29 นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ
30 นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย
31 นางบุญทิวา วรรณประเวศ
32 นางบุญยิ่ง เทศน้อย
33 นางสาวปริศนา โกลละสุต
34 นางพิศมัย ชมเชย
35 นางวรรณา ลิ่มพานิชย์
36 นางสาวศศิธร ปัญญาไว
37 นางสีชมภู บุตรสินธุ์
38 นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์
39 นางอาภัสรา ธงพิทกั ษ์

ป.ช. 1-39
บุรุษ 25 สตรี 14
รับรองความถูกต้อง

หน้า 4
กรมการพัฒนาชุมชน
ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
1 นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์
2 นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา
3 นายกิจจา ทองแดง
4 นายกิติพล เวชกุล
5 นายคนองเดช สุขผล
6 นายคมกริช ชินชนะ
7 นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ
8 นายจรัญ อินทสระ
9 นายจรูญ บุญฤทธิ์
10 นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง
11 นายจานงค์ พรหมเมศร์
12 นายจาเริญ แหวนเพ็ชร
13 นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์
14 นายเจริญ สีวาโย
15 นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห
16 นายชัยยงค์ ผ่องใส
17 นายชัยรัตน์ สุวัตธิกะ
18 นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ
19 นายชาตรี ธินนท์
20 นายชาตรี รอดเสวก
21 นายชานาญ บุดาสา
22 นายชุติยันต์ วัจนะรัตน์
23 นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์
24 นายเชาว์ นวมทอง
25 นายดารงค์ มากระจัน

26 นายเดโช วันทนาพิทกั ษ์
27 นายถวิล ยี่สุ้นแสง
28 นายทรงพล วิชัยขัทคะ
29 นายทวีศักดิ์ พลจันทร์
30 นายทินกร บุญเงิน
31 นายธงชัย ครุฑแสน
32 นายธนบูลย์ กาทอง
33 นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว
34 นายธรรมกร ลีลาวรกุล
35 นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์
36 นายธวัช ใสสม
37 นายเธียรชัย ลิ่มกุล
38 นายนพรัตน์ ธารงทรัพย์
39 นายบรรเทา ดวงนภา
40 นายบุญส่ง สถาพรจิตรกุล
41 นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง
42 นายประจักษ์จิตร สายนะที
43 นายประทีป ผลเกตุ
44 นายประมวล วรานุศิษฏ์
45 นายประเมิน อุมา
46 นายประโมทย์ ดาจวนลม
47 นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์
48 นายประสาท ทัศคร
49 นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม
50 นายปัญญา น่วมประวัติ
ป.ม. 1-50
บุรุษ 50 สตรี 0
รับรองความถูกต้อง

หน้า 5

51 นายปาณิดล ชุ่มสูงเนิน
52 นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง
53 นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ
54 นายพงษ์ศักดิ์ เหมะธุลิน
55 นายพนม สิงห์สาย
56 นายพยงค์ พรหมจารย์
57 นายพัลลภ ตันจริยภรณ์
58 นายพิเชษฐ องค์ศิริวิทยา
59 นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์
60 นายพิสดาร ประดา
61 นายพีร ฤทธิ์เดช
62 นายไพโรจน์ โสภาพร
63 นายไพศิษฏ์ อินทรโยธา
64 นายมนตรี ฮมแสน
65 นายมรกต วิเลิศปรีชาตระกูล
66 นายมังกร ศรีษะโคตร
67 นายมานพ ศรีอร่าม
68 นายยงยุทธ พันตารักษ์
69 นายวทัญญู แสนใจวุฒิ
70 นายวรงค์ แสงเมือง
71 นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน
72 นายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล
73 นายวิทยา นุ่มนวลพิทกั ษ์
74 นายวิริยะ จินวงศ์
75 นายวิศัลย์ อินทามระ

76 นายวีระชัย ศรีรัตนพงษ์
77 นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์
78 นายศุภชัย สุพรรณทอง
79 นายศุภโชค สระทองขา
80 นายสงัด พืชพันธุ์
81 นายสมเกียรติ กังธีระวัฒน์
82 นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์
83 นายสมนึก มณีพินิจ
84 นายสมบูรณ์ หอมเอนก
85 นายสมปอง อาจณรงค์
86 นายสมพงศ์ ผลไพร
87 นายสมพร พูลเพิ่ม
88 นายสมยศ แน่นศรี
89 นายสมาน พั่วโพธิ์
90 นายสรรค์ทศั น์ ทองเอื้อ
91 นายสรสาสน์ สีเพ็ง
92 นายสาราญ ชูสิงห์
93 นายสิทธิรังสรรค์ จันทร์ศรี
94 นายสุเชาว์ วงศ์แสง
95 นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต
96 นายสุบนิ ปาเวียง
97 นายสุภาพ สุขแก้ว
98 นายสุรพล แก้วอินธิ
99 นายสุรพล ศรจิตต์
100 นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี
ป.ม. 51-100
บุรุษ 50 สตรี 0
รับรองความถูกต้อง

หน้า 6

101 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล
102 นายสุรินทร์ ศกุนตนาฏ
103 นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี
104 นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ
105 ร้อยโท เสนีย์ ทองมี
106 นายเสรี จิตรเวช
107 นายหาญณรงค์ สงหนู
108 นายอดิศร สุทธิเลิศ
109 นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช
110 นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์
111 นายอนันต์ แสงชาตรี
112 นายอร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา
113 นายอาทร พิมชะนก
114 นายอานวย ศรีระแก้ว
115 นายอาพล เข็มแก้ว
116 นายอาพล ลมปลิว
117 นายอิรยศ เอนก
118 นายอุทยั สิงห์ทอง
119 นางกชพร ปริปณ
ุ นัง
120 นางสาวกฤษณา กันทะสา
121 นางกัญญา จันทร์พิศาล
122 นางจริยา นุชพงษ์
123 นางจันทกานติ์ ทวีสุข
124 นางสาวจันทนี ยุติบรรพ์
125 นางจิตรา เจษฎาจินต์

126 นางจิรพรรณ สุขชาญไชย
127 นางจิรภา เชื้อดวงผุย
128 นางชยาณี มัจฉาเดช
129 นางชัชนีย์ จันเสงี่ยม
130 นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน
131 นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง
132 นางนวลจันทร์ ศรีมงคล
133 นางนิภา ตันสาโรจน์วนิช
134 นางสาวนิภา ทองก้อน
135 นางนิศากร สิงห์เสนา
136 นางบาเพ็ญ เมืองมูล
137 นางประจวบ แป้นพัฒน์
138 นางปาริชาต บุญญาวิวัฒน์
139 นางพรเพ็ญ ตะปะโจทย์
140 นางพันทิพา ทิพวรรณ
141 นางพิมพ์พร นพวงศ์
142 นางพีรดา จริยะกุลญาดา
143 นางยินดี รักขะพันธ์
144 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ
145 นางรักใจ กาญจนะวีระ
146 นางรัชนี โพธิสัตยา
147 นางสาวลดาพร ทองนิ่ม
148 นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์
149 นางวาสนา ไขว้พันธุ์
150 นางวินิจ บัวเจริญ
ป.ม. 101-150
บุรุษ 18 สตรี 32
รับรองความถูกต้อง

หน้า 7

151 นางศลิษา ม่วงใหม่
162 นางสาวพันสี คุณธรรม
152 นางศิริมา วิชญธรกุล
163 นางสาวมาลี แก้วประสิทธิ์
153 นางศุภมาส เหล็นเรือง
164 นางสาววริศรา โสภาค
154 นางศุภลักษณ์ แก้วมณี
165 นางสาววันทนี เตชะคุณารักษ์
155 นางสงวน มะเสนา
166 นางสาวศริญญา ใจเย็น
156 นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล
167 นางสาวสุกานดา แสงวงษ์
157 นางสาวจุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์
168 นางสาวอรวรรณ แวดล้อม
158 นางสาวฉัตรประอร นิยม
169 นางสาวอุมาพร กมลวาริน
159 นางสาวทับทิม วัดสง่า
170 นางสุจินดา ผาจันทร์
160 นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ
171 นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ
161 นางสาวพัชรา ดารงค์พิวัฒน์
172 นางอาไพ บัวระดก
173 นางอุทยั วรรณ มินสุวรรณ

ป.ม. 151-173
บุรุษ 0 สตรี 23
รับรองความถูกต้อง

บัญชีรายชื่อข้าราชการ ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจาปี พ.ศ. 2563
กรมการพัฒนาชุมชน
ชั้น ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
1 นายกมลวัจน์ อโนทัย
26 นายเฉลิมพล วรรณสิงห์
2 นายกฤษฎา สาคร
27 นายชนาภัทร สอนซ้าย
3 นายกาพล เชื้อแพ่ง
28 นายชลิต นพรัตน์
4 นายกิจจา ถามุลตรี
29 นายชัยทวัตน์ ดาศรีสวัสดิ์
5 นายกิตติ ปานแก้ว
30 นายชัยวิชิต พลศักดิ์ขวา
6 นายกิตติศักดิ์ แก้วบันดิษฐ์
31 นายชัยวุฒิ ไชยชนะ
7 นายกิติศักดิ์ รุ่งสาง
32 นายชาญชัย รัตนบุรี
8 นายเกียรติพิพัฒน์ ศรีสุข
33 นายชาญธีรวิทย์ ตาลทองพลเยี่ยม
9 นายเกียรติภูมิ พิมพะสาลี
34 นายชาตรี วรรณ์สุทธิ
10 นายคณาวุฒิ เกตุชู
35 นายชินนภัท วงศ์คา
11 นายจตุพร บุญศิลป์
36 นายโชคชัยพัฒน์ กันเสน
12 นายจตุพัฒน์ ยิ่งเชิดงาม
37 นายไชยยา จันทร์พุ่ม
13 นายจตุรนต์ วงศ์ชุติพงศ์
38 จ่าเอก ณภัทร หงษ์ทอง
14 นายจรัญ เข็มเพ็ชร
39 นายณัฏฐ์ฑาวุฒิ ศรีขามี
15 ว่าที่ร้อยโท จรัญ บุญเฉลิม
40 นายณัฐภัทร ไชยขันธ์
16 นายจักรพงษ์ แพงแซง
41 นายณัฐวุฒิ ศรีวิจารย์
17 นายจักรินทร์ ทิพย์โยธา
42 นายดรุณ ไคร้ศรี
18 นายจักรินทร์ อินทรหอม
43 นายเดชา จันทศร
19 นายจิรนนท์ อายุการ
44 นายเดือนเด่น พนมเขต
20 นายจิระศักดิ์ พรหมสะอาด
45 นายเติมพล หลาภักดี
21 นายจีรศักดิ์ กาลพัฒน์
46 นายถวิล ใจนันตา
22 นายจุฬพัฒน์ อ่อนน้อม
47 นายถวิล รัตนวงศ์
23 นายเจริญ ทองศรีจันทร์
48 นายทรงเดช พรหมจรรย์
24 นายเจษฎา บุญญะธนธรรม
49 นายทรงยศ ดวงคาบุตร
25 นายฉลวย จิตจานงค์
50 นายทรงราช ญาณอุบล
ท.ช. 1 - 50
บุรุษ 50 สตรี 0
รับรองความถูกต้อง

หน้า 2
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

นายทรงศักดิ์ โภคทรัพย์เขียวขา
นายเทพนิกร ศรีโย
นายเทพวสันต์ จันพล
นายธนพันธ์ พันธุ์น้อยกุล
นายธนภัทร เสนารักษ์
นายธนสกล มะลัยทอง
นายธนัญโชติ เถาว์ประสาท
นายธนิต ทวีกาญจน์
นายธนิต อินสุวรรณ์
นายธรรมกานต์ มูลสาร
นายธรรมรงค์ จิตนุ่ม
นายธวัช ศรีมณี
นายธาดา ธีระวาทิน
นายธานี ครุธาโรจน์
นายธีรพงษ์ ขาวสุด
ว่าที่ร้อยตรี ธีรพล ไชยคา
นายธีรศักดิ์ จาปาทอง
นายธีระพล คู่คิด
นายนรสิงห์ สวยไธสงค์
นายนราธิป สุวรรณวงศ์
นายนัทธี ธงทอง
นายนิกร เสนพรหม
นายนิคม สุสานนท์
นายนิตินัย หาญยุทธ
นายนิพนธ์ โยริพันธ์

76 นายนิมิต กลายสุข
77 นายนิรันดร อุปรีย์
78 นายนิรุตติ์ ชื่นวงศ์
79 นายบรรจง เยียนทรง
80 นายบัญชา มาตนาคุณ
81 นายบัญชา ศรีเฉลิม
82 นายบุญชัย เก่งกล้า
83 นายบุญฤทธิ์ แสงสุวรรณ
84 นายบุญเลิศ ป่าเขือ
85 นายบุญเสริฐ จันทร์เทพ
86 นายประดิตร์ ป้องแดง
87 นายประทีป รัศมีเดือน
88 นายประพล เขียนนุกูล
89 นายประสบ ยืนยั่ง
90 นายประสิทธิ์ เจียมภักดี
91 นายประสิทธิ์ มากเขียว
92 นายประเสริฐ ขันทะ
93 นายปริญญา รัตนศรี
94 นายปริยภพ สมจันทร์
95 นายปัณณทัต คงน้อย
96 นายปิยะศักดิ์ ไชยพรรณา
97 นายพรชัย หลอดศิลป์
98 นายพรเทพ สุวรรณพงศ์
99 นายพฤกษศาสตร์ ปะทัง
100 นายพฤธิพงค์ พิศาลวัชรินทร์
ท.ช. 51 - 100
บุรุษ 50 สตรี 0
รับรองความถูกต้อง

หน้า 3
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

นายพาเพลิน ดอกพยอม
นายพิชิต แสงมหาชัย
นายพิชิตไชย จูมั่น
นายพิเชฐ แต่งบุญงาม
นายพิทกั ษ์ อ๊อดต่อกัน
นายพิพัฒน์ จันทมณีสมบูรณ์
นายพีรกานต์ โคตรโยธา
นายพุฒินันท์ เกษทองมา
นายพุทธิพงษ์ ปัญญาพุทธิกุล
นายเพชรสาคร ศรีอินทร์
นายไพรัช ณ ถลาง
นายไพรัตน์ สาหัดสะตา
นายไพศาล คาดวง
นายภคิน ศรีวงศ์
นายภิรวัฒน์ จันทร์ดิษฐวงษ์
นายมรุต ภูมิมี
นายเมฆ คาเหลือ
นายยงยุทธ คุ้มผล
นายยอดแก้ว ภูวา
นายยอดชาย อยู่ยั่งยืน
นายยุทธชัย เครือแก้ว
นายรอสดี จะปะกิยา
นายเริงชัย แสวงวงศ์
นายวรชนน จาดเมือง
นายวรชิต ขาแช่ม

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

นายวรพจน์ ตงศิริ
นายวรพจน์ แป้นเกิด
นายวรัญญู หล้าก่า
จ่าเอก วสัน วงศ์กุล
นายวัชรพงศ์ อุตตะมา
นายวัชรินทร์ ศรีบญ
ุ เรือง
นายวันนชัย ไชยโกฎิ
นายวัลลภ ศรีนิธิเจษฎาเศรณี
นายวิทยา คาตา
นายวินัย สมขาว
นายวิรัตน์ ทะวะโร
นายวิรุณ เลี่ยมไข่ต่วน
นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม
นายวีรยุทธ สุวรรณศรี
นายวีระ ผสมสี
นายวีระ มะลาดวง
นายวุฒิกร โคจรรุ่งโรจน์
นายวุฒิชัย จันทร์เกาะ
นายเวสารัช คงนวลใย
นายศรัณยพัชร์ ยังธรรมาภิมุข
นายศรายุฑ ส่องแก้ว
จ่าเอก ศรีทอง แสนนาวา
นายศักดา ศิวิแว่น
นายศิริชัย ธนะอุตร
นายศิริพันธ์ ตรีจิตร

ท.ช. 101 - 150
บุรุษ 50 สตรี 0
รับรองความถูกต้อง

หน้า 4
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

นายศิวะ วุฑฒิรักษ์
นายศิวาวุฒิ พรหมอุดม
นายศุภกิตต์ รอบรู้
นายศุภฤกษ์ แสนแก้ว
นายสงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ
นายสถาภรณ์ อันทะระ
นายสถิต ยอดอาจ
นายสมเกียรติ อินทสุวรรณโณ
นายสมคิด ใหม่ตา
นายสมจิตร สังข์ชม
นายสมชาย สุเทศ
นายสมนึก คาใจหนัก
ว่าที่ร้อยตรี สมนึก จิตอามาตย์
นายสมบูรณ์ บุญโฉม
นายสมบูรณ์ ภูจอมดาว
นายสมบูรณ์ ศรีหาวงษ์
นายสมประเสริฐ สดกลาง
นายสมปรารถ จิวานิจ
นายสมพงษ์ เกตุพันธ์
นายสมพงษ์ จวงพันธ์
นายสมพงษ์ ตะระแจ่ม
นายสมยศ คงทอง
นายสมศักดิ์ กู้เกียรติกาธร
นายสมศักดิ์ พรหมพันธ์
นายสมัย สารสิงห์ทา

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

นายสมาน ชมถิ่น
นายสรรณ์ญา กระสังข์
นายสรฤทธ จันสุข
นายสวัสดิ์ แก้วพูล
นายสัญญา พลคา
นายสาคร แก้วบัวรมย์
นายสาทิศ ไชยสาร
นายสามภพ ศิริจันทรางกูร
นายสามารถ แก้วหล้า
นายสายัณ เลิศไกร
นายสุกิจ อยู่นิยม
นายสุพจน์ วงค์จันทร์เสือ
พันจ่าอากาศโท สุรพงษ์ แท่นดี
นายสุรศักดิ์ พรหมชาติ
นายสุรศักดิ์ มัชฌิมา
นายสุระชัย แฝงจันดา
นายสุรินทร์ เทศกิจ
นายสุริยน โอมวัฒนา
นายสุริเยนทร์ ทวีโภควัฒนกุล
นายสุวัจชัย ปาลี
นายองอาจ อักษร
นายอดิศร ปันทะรส
นายอดิศักดิ์ แหวนสูงเนิน
นายอนันต์ เลิศแสง
นายอนันต์ อักษรนิตย์

ท.ช. 151 - 200
บุรุษ 50 สตรี 0
รับรองความถูกต้อง

หน้า 5
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

นายอนิรุทธ์ ยานะวิมุติ
นายอนุชา ลิขิตพงค์ธร
นายอนุเทพ ทวีโชคไพศาล
นายอนุพงษ์ ปันเป็ง
นายอนุสรณ์ กาญจนวณิชย์
นายอนุสรณ์ ภูมิภักดิ์
นายอภิชาติ คาตานิตย์
นายอภิศักดิ์ บุญเกื้อ
นายอรรถพงศ์ สงวนเดือน
นายอวิรุทธ์ มีชื่น
ว่าที่ร้อยตรี อัครพล จิตจักร์
นายอัฒธวัจภ์ ขาพร้อม
นายอัมพร ศรีกรด
นายอาทิตย์ ทวดเสนา
นายอารมณ์ ไชยสลี
นายอารักษ์ ทองสกุล
นายอิษฎาวุฒิ ศรีสุข
นายอุดมศักดิ์ กิ่งจาปา
นายอุดร ธรรมวิฐาน
นายอุทยั ปิ่นเจริญ
นายเอกฉัตร กันหอม
นายเอกนรินทร์ สุดชู
นายเอกวิทย์ หวันตาหลา
นายเอกสิทธิ์ จันทร์วัฒนะ
นายเอกสิทธิ์ เลาะมิง

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

นายโอฬาร สุกระวาศรี
นางสาวกชพร มณีฝั้น
นางกชมน บุษบงค์
นางกนกลักษณ์ ร่วมรส
นางสาวกนกอร สุนทรพิทกั ษ์
นางสาวกมลรัตน์ กอบกระโทก
นางกมลวรรณ ฉายบัณดิษฐ์
นางสาวกรชนก มาภรณ์
นางกรรณิกา ถาวงศ์
นางสาวกรรนิกา ดวงสุพรรณ
นางกฤษณ์ติยา ชูแสง
นางกลิ่นสุคนธ์ บัญญัติศิลป์
นางสาวกวินทิพย์ ดวงเดือนเป็ง
นางสาวกัญจนพรรณ การะศรี
นางสาวกัญจนา ศิริรัตนคุณ
นางสาวกัญญภา ภูษณปัญญาภฤศ
นางกัญญาพร โพธิ์ศรีอุ่น
นางสาวกัญญาภัทร ไตรยราช
นางสาวกันต์ถนิษฐ์ เก้าสันเทียะ
นางสาวกันยนา ตงศิริ
นางกัลยา ประพันธ์
นางสาวกัลยา ศรีจันทร์เด่น
นางกาญจนา น้าวประจุล
นางกาญจนา ม่านต๊ะ
นางกาญจนา แสนสูง

ท.ช. 201 - 250
บุรุษ 26 สตรี 24
รับรองความถูกต้อง

หน้า 6
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

นางสาวกาญจนาวดี แซ่อื้อ
นางกานดา เกตุพันธ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง กานติกานต์ บัวเนียม
นางการณ์ภัสร์ รัตนะ
นางสาวการัณยภาส ดอกไม้
นางสาวกุลกนก มีปติ ิสุข
นางกุลธิดา ภารสวัสดิ์
นางกุลวรารัฐ กนกหิรัญ
นางสาวกุสุมา ปัญญี
นางสาวเกวรักษ์ ณ เชียงใหม่
นางเกศกร ตุนา
นางสาวเกศินี อ๊อดยง
นางขวัญจิตร ขาวสังข์
นางขวัญตา นิ่มนวล
นางขวัญเมือง พงษ์นุช
นางสาวเขมณิศสรณ์ ปรีประดิษฐ์
นางคณิศร แก้วทิพนิล
นางจงกลณี ศรีชุม
นางจงจินต์ ตั้งตระกูลเดชา
นางสาวจงรักษ์ โมยะ
นางสาวจรรยา พงษ์สุวรรณ
นางสาวจาริณี พ่วงจารีย์
นางจาปา ศรีสมทรง
นางจิดาภา พุ่มมณี
นางสาวจิตตวดี นกพะเนาว์

276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

นางจิตรลดา วิบลู ย์กุล
นางจิตรวรรณ ศิริประเสริฐ
นางจิรลักษณ์ จันทร์ดิษฐวงษ์
นางจิรานันท์ ราวินิต
นางจิราภรณ์ ชูเพ็ชร
นางจีรกานต์ บุญบาล
นางจีรวัฒน์ สติคา
นางจุฑาธิป วรรณสาย
นางสาวจุฑามาศ ปลาดศรี
นางจุฑารัตน์ ชุนเกาะ
นางจุฑารัตน์ อุปมา
นางสาวจุฑารัตน์ เอี่ยมสอาด
นางจุติกานต์ ดาส่งแสง
นางจุรีพร ธิราช
นางสาวจุรีภรณ์ เจริญเสียง
นางจุฬาลักษณ์ เอ่งฉ้วน
นางสาวฉัตรพิศุทธิ์ รักษ์วงศ์
นางสาวชญาญ์พิมพ์ สวนหนองแวง
นางชญานิษฐ์ สุวรรณทอง
นางชนกวนันท์ กล่อมจิตต์
นางชนม์สิตา พุทธชาติ
นางชนัษฎา เกิดปาน
นางสาวชนิดา หินเพชร
นางชนิตา สิงห์นิกร
นางสาวชบาไพร บุญจบ

ท.ช. 251 - 300
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง

หน้า 7
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

นางสาวชมชสร ก่องนอก
นางชมพูนุท ดวงทอง
นางสาวชลดา สุขปิติ
นางสาวชลธิชา เชื้อบุญมี
นางสาวชลาภรณ์ ผิวเผือก
นางชลิตสา เปี่ยมสุขศรีชัย
นางชลิตา ลชิตาวงศ์
นางชวนพิศ ภูมิโคกรักษ์
นางสาวช่อเพชรรัดดา ปานโท้
นางสาวช่อฟ้า เจียมสกุล
นางสาวชัชญารพีร์ อานักมณี
นางสาวชาลิสา กาปัญญา
นางชิดชญา จาปาเทศ
นางชุรีพร ศิลรักษา
นางชุลีกร ณะนวล
นางซูเรียนา ระเด่นกุล
นางสาวฌานิฎา ศรีสิทธิชัยสกุล
นางสาวญาณินท์ หงส์วรานนท์
นางสาวญาดา รัตนพันธากุล
นางสาวฐิตารีย์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
นางสาวณฐมน ศรีอาจ
นางสาวณภาภัช แฝงจันดา
นางณัชปภา สังข์เจริญ
นางณัญชยา ชุ่มชื่น
นางสาวณัฏฐ์ชุดา สุวรรณศร

326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

นางณัฐชนา พันธ์ดา
นางณัฐธนัน ยิ่งสุด
นางสาวณัฐธภา คุ้มจอหอ
นางสาวณัฐพัชร์ แสงทอง
นางดวงจันทร์ หมานละงู
นางดวงธมล สวัสดี
นางดวงพร คงปาน
นางดวงพร งามเสน่ห์
นางสาวดาราเนตร บุญนารักษ์
นางสาวดาวรุ่ง ตะนุเรือง
นางเดือนเพ็ญ ศรีเกตุ
นางตรีวรรณ ไชยวรรณ์
นางสาวตีรนรรถ อ่อนตา
นางสาวถิรนาถ อุนนานนท์
นางสาวทับทิม ม่วงทุ่ง
นางทัศนาภรณ์ เหมะธุลิน
นางทัศนีย์ นาดอน
นางสาวทัศนีย์ ยกศิริ
นางทิตยาภรณ์ สุขแจ่ม
นางธนัฏสินี ธนมนต์ศิริ
นางสาวธนิกา ปักการะโน
นางสาวธนิดา พูลจิตร
นางสาวธวัลรัตน์ มงคลร้อย
นางสาวธัญรดี เรืองแก้ว
นางสาวธัญวรรณ จันปุ่ม

ท.ช. 301 - 350
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง

หน้า 8
351
352
353
354
355
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นางสาวธารทิพย์ ขวัญเมือง
นางธิดารัตน์ พัฒนจินดา
นางสาวนกยูง อนุสุเรนทร์
นางนงค์รัก พรมฟอง
นางนงคราญ มาระเงิน
นางนงนุช บุญเชื่อม
นางสาวนพรัตน์ ประทีปทอง
นางนภัสร เชื้อมั่น
นางนภาพร ดงทอง
สิบตารวจเอกหญิง นภาพร ทัพซ้าย
นางสาวนรินธร ท่าข้าม
นางนริสสรา ธีระสิริรัตน์
นางนฤมล กระจงกลาง
นางสาวนฤมล รัตนเสนีย์
นางนวพร ปัญญากรสกุล
นางสาวนัฐวรรณ เทียนสิทธิ์
นางนัฐอุทยั พร สุขคะละ
นางสาวนัตถา สุขสมโภชน์
นางสาวนันทนา อินทะโชติ
นางนันทนา อุ่นหนาฝาคั่ง
นางสาวนันทรัตน์ สุขศรี
นางนันทวัน ศรีโปฎก
นางสาวนันทศัย จันทรประทักษ์
นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์
นางสาวนัยนา มากแก้วกุล

376
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นางสาวนาถนัดดา ใจเสือ
นางน้าเพชร ภูวัช
นางนิตยา นัติพันธุ์
นางสาวนิตยา เรืองสุข
นางสาวนิตยา สุพรม
นางสาวนิภา เซ็มมี
นางนิภาภรณ์ มูลสูตร
นางสาวนิรงรอง เลียงลิลา
นางสาวนิรัตน์ เกื้อเส้ง
นางนิราวัลย์ แพนไธสง
นางนิรุสนี คาเร็ง
นางสาวนุจรีย์ ตุ้มคง
นางนุชนารถ ศรีตาแสน
นางสาวเนตรทราย ยอดเสาวดี
นางสาวบุญช่วย กิจสิริสินชัย
นางบุญชอบ แจ่มจารัส
นางบุญรัตน์ เชื้อประดิษฐ์
นางบุญศิริ เทพภูธร
นางบุณฑริกกา ไชยริบรู ณ์
นางสาวบุตรตรา ใจพันธ์
นางบุปผา แก้วสน
นางสาวบุปผา คีรีเดช
นางบุผา ปัญญา
นางบุศญา ภักดีฉนวน
นางบุศย์รินทร์ นามวงษ์ลือ

ท.ช. 351 - 400
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง

หน้า 9
401
402
403
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นางสาวบุศรินทร์ เบนอะสาร
นางเบญจมาศ พานเงิน
นางเบญจมาศ เหรียญสมบูรณ์
นางสาวเบญวลี ทิวาริ
นางสาวปฐมพร คงสมบูรณ์
นางสาวปณิตา ฉลาดเอื้อ
นางปทิตตา แดงสกุล
นางสาวปทิตตา แสงดี
นางสาวปนัดดา โพธิ์ทอง
นางปพิชญา สุรภักดีกุล
นางสาวปภาวรินท์ ปานนี้
นางประคอง แสงเรือง
นางประพัสศร ตอสูงเนิน
นางสาวประพา ชัยวงษ์
นางสาวประไพ เม่นฉาย
นางสาวประไพพัฒน์ จินดารัตน์
นางประภัสราภรณ์ ศรีปตั เนตร
นางสาวประภาพร บ้านคลองสี่
นางสาวประภาศรี กอพลูกลาง
นางสาวปราณี จตุธรรม
นางสาวปราณี ทองแท่ง
นางปราณี บัววังโป่ง
นางปริฉัตร ธรรมกุล
นางสาวปรีชญาณ์ หลีนะ
นางสาวปวิณา พยัคเพท

426
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นางสาวปวีณรัตน์ บุตรวงศ์
นางสาวปัณฑิตา สุขกาเนิด
นางปาณิสรา วันชูเพลา
นางปานทิพย์ ศรีรัตน์
นางปาริชาติ มายืนยง
นางปิยะนุช เสาะสมบูรณ์
นางปิยะพร สุทธิทาที
นางปุญชรัสมิ์ บุญอาจ
นางสาวปุญฐิตา คงแก้ว
นางปูรัตน์ ชมศิริ
นางผกาทิพย์ พ่อค้า
นางสาวผ่องพรรณ บรรณทอง
นางผ่องใส หอมบุญมา
นางสาวผุสดี ทองเพชรจันทร์
นางสาวพจนีย์ ศรีผา
นางสาวพชรพร แก้วทิตย์
นางพนารัตน์ จันวิภาค
นางพนารัตน์ มาตย์สมบัติ
นางพรทิพย์ แดงน้อย
นางพรรณวดี โชคบัณฑิต
นางพรรณิภา มิ่งขวัญ
นางสาวพรรณีย์ รามณีย์
นางพรวรินทร์ สงวนทรัพย์
สิบตารวจตรีหญิง พรวิไล จันพิรักษ์
นางพัชรินทร์ ทองเอื้อ

ท.ช. 401 - 450
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง
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นางพัชรินทร์ ธรรมสาร
นางสาวพัชโรบล สวัสดี
นางพัฒน์ฐมญชุ์ เชื้อเนียม
นางพาวดี อ่อนน้อม
นางสาวพิชญาภา ชัยสงคราม
นางพิมพกานต์ สอนศิริ
นางสาวพิมพ์ชนา พิชาพันธ์โภคิน
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ เฮงสมบูรณ์
นางสาวพิมพัชญา สิมลี
นางสาวพิมล จันทะสุนี
นางพิมลณัฏฐ์ เพ็งสวย
นางสาวพิรดี เอี่ยมขุนทด
นางสาวพิศมัย แพนสมบัติ
นางพีรญา อุดทังไข
นางสาวพูพิศ ลาวัลย์
นางสาวพูลทรัพย์ รอดสาอางค์
นางสาวพูลศรี นังเกิด
นางสาวเพชรรัตน์ มาลีสา
นางสาวเพชรัตน์ พงษ์สวัสดิ์
นางเพ็ญนภา พุ่มสิโล
นางเพียงแข สุริยะ
นางสาวฟาฮาน่า หะยีสาและ
นางสาวภัณฑิราภา สุขเสริม
นางภัททิยา เจริญสุข
นางสาวภัทธิญา สดชื่น
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หน้า 10
นางภัทรณรินทร์ นิลวดีพุฒิพัชร
นางภัทรรินทร์ญาพร กองศูนย์พนิช
นางภัทรานิษฐ์ คาสร้าง
นางภัทรีญา การสมพิศ
นางสาวภัสสมณฑ์ กาเนิดเพ็ชร
นางสาวภาวดี ไวยราบุตร
นางภูริตา ทองเดชะ
นางมญชุ์ฑกานต์ โคกทอง
นางสาวมณีรัตน์ สิทธิฤกษ์
นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ
นางสาวมะลิวรรณ มะเสนา
นางสาวมานิดา จุลชีพ
นางมาลี พรหมมินทร์
นางเมธาวี มีศิริ
นางสาวยามีล๊ะ แวกะจิ
นางสาวยุคลพร เขียวม่วง
นางสาวยุพิน สีแสน
นางสาวยุภาพร เทวัญรัมย์
นางยุภาพร นรทัด
นางสาวยุภารัตน์ ฟองคามูล
นางยุภาวดี เนื้อทอง
นางรดา สิธิจินดา
นางสาวรมณ ณะรังษี
นางรมณี นุบาล
นางรมย์นลิน แสนวงษา

ท.ช. 451 - 500
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง

หน้า 11
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นางรมิดา ศิริกุล
นางรวีวรรณ ดมอุ่นดี
นางสาวรสสุวรรณ์ คาอาษา
นางรัชนี ภิญโญยาง
นางรัชนีลักษณ์ ฦาชา
นางรัฐยา ภักค์คุณพันธ์
นางรัตติยา ศรีสุข
นางสาวรัตนกุล ตาเม่น
นางรัตนวัลย์ วิจิตร
นางรัตนา คิดรัมย์
นางรัตนา จันทร์ศรี
นางรัตนา ชาวสวน
นางรัตนา มิตรเมือง
นางสาวรัตนา เย็นสถิตย์
นางรัศมี ศรีตวัน
นางสาวริตยา รอดนิ่ม
นางสาวรุ่งนภา ชูรัตน์
นางสาวรุ่งนภา ลักษณะงาม
นางสาวรุจิราพร หงษ์ทอง
นางเรณุมาศ ไชยแก้ว
นางสาวโรจน์สนา ขุนสินทร์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลดา เสรีเรืองยุทธ
นางสาวลัคณา แพงมา
นางสาวลัดดา ชูชม
นางสาวลัดดา มมตะขบ

526
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นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนบุรี
นางสาวลีลา ศิริบตุ ร
นางสาววจีพร รงค์ทอง
นางวณาภรณ์ มิสา
นางวนิชานันท์ ฐานพีรสิทธิ์
นางสาววนิดา นิยม
นางวนิดา เพชรกาฬ
นางวนิดา ศรีตุลาการ
นางวนิดา แสงอรุณ
นางวนิตา เหมือนกู้
นางสาววรรณชนก ชูเผือก
นางสาววรรณณัฐชา วิจิตรสมบัติ
นางสาววรรณพร บุญมี
นางวรรณา สว่างศรี
นางวรรณี สองสี
นางวรวรรณ นูมหันต์
นางสาววรวลัญช์ จันทร์สงเคราะห์
นางสาววราภรณ์ จิตแสวง
นางสาววริศรา เพชรทองด้วง
นางสาววริศรา ล่ามแขก
นางสาววลัยพร สมศักดิ์
นางวัชราภรณ์ สร้อยศิลา
นางวัชรีพร สุทธิศักดิ์
นางวันดี หนูน้อย
นางสาววันดี อภิรักษ์

ท.ช. 501 - 550
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง
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551
552
553
554
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นางสาววันเพ็ญ วรรณภีร์
นางวันเพ็ญ อาทร
นางวันวิสา ทองหาญ
นางวาทินี น้ายาทอง
นางสาววารุณี ด้วงสงค์
นางสาววารุณี ปิ่นแสง
ว่าที่ร้อยตรีหญิง วาสนา พรหมจรรย์
นางสาววิจิตรา กุบแก้ว
นางวิมลนันท์ จันทร์หอม
นางวิยะดา อาภากรณ์
นางวิลาวรรณ บารุงกลาง
นางวิลาสินี กุดหอม
นางวิลาสินี จองไพจิตรสกุล
นางสาววิลาสินี วัชราพันธ์
นางวิไล ขาวงาม
นางสาววิไลพร สินประเสริฐ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิไลย์ ไพบูลย์
นางวิไลลักษณ์ คามูลอินทร์
นางสาววิไลลักษณ์ บุญขา
นางวิไลวรรณ เรืองเทศ
นางวีนา สิทธิดา
นางสาววีรวรรณ วรรณรี
นางสาวแววตา ทองโสด
นางสาวศนิชา เหล่าชัย
นางศรัญญา อยู่แย้ม

576
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นางสาวศรัณย์ภัทร รังษี
นางสาวศรัณยา คาดี
นางสาวศรัณยา อุ่นเจริญ
นางศรัณรัตน์ เหงี่ยมสมบัติ
นางศรีแพร เหลี่ยมพูล
พลตารวจหญิง ศรียา บุญรินทร์
นางศศิฉาย สุคนธฉายา
นางศศิธร ขันตรีกุล
นางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ
นางสาวศิรกาญจน์ กันหมุด
นางสาวศิริกัลยา วงศ์ใต้
นางสาวศิริกุล ค้าชู
นางสาวศิรินุช ศิริสุริยะ
นางศิริพร แช่มชื่น
นางสาวศิริพร รัตนวงศ์
นางสาวสกินา ปาทาน
นางสไบแพร เฉลยพจน์
นางสมพิศ ปูนจัตุรัส
นางสมสาย เป็นพร้อม
นางสายฝน เซ็ทเซ่น
นางสาวสารภี มีปาน
นางสาวสาลี ภิไชยวงค์
นางสาวสิริณัชช์ สาสาย
นางสิรินทิพย์ ทองศรีจันทร์
นางสาวสิริผกา พุ่มพวง

ท.ช. 551 - 600
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง
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นางสาวสิริพร สีลาภรณ์
นางสิริพร สุปนิ ะ
นางสุกัญญา ไชยพันธุ์
นางสาวสุกัญญา พลศรีลา
นางสาวสุกัญญา ศรีสุรเดชชัย
นางสุกัญญา สุวรรณ
นางสุกานดา เล่หว์ ิสุทธิ์
นางสุจิตรจา วิเชียร
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุจิตรา ทิปะณี
นางสาวสุจิตรา สุวรรณโรจน์
นางสุชญา กาลังหาญ
นางสุชาดา มณีภาค
นางสุชาดา อินทรสมบูรณ์
นางสาวสุณี ภิรมย์รักษ์
นางสาวสุดา ทองดอนโพธิ์
นางสุดารัตน์ จันดารัตน์
นางสาวสุดารัตน์ ล่างาม
นางสาวสุดาวรรณ์ สุธรรมยะ
นางสุทธิพร ศรีฤทธิสกุล
นางสุทยิ า จันทรชิต
นางสาวสุทศิ า แก้วงาม
นางสุธัญญา จารย์ปญ
ั ญา
นางสุนทราพร ทองพันชั่ง
นางสาวสุนันท์ เธียรวรรณ
นางสาวสุนันทา เนียมรัตน์
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629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650

นางสุนิภา สุภาวัฒน์
นางสุปราณี เพลิดพราว
นางสาวสุปรานี บังศรี
นางสุพรรณี โพธิ์จุมพล
นางสาวสุพัตรา เติมคุนานนท์
นางสาวสุพัทธ์ธีรา ศรีโสดาพล
นางสุพิชญา หลอดทอง
นางสาวสุภัทรา ศรีอาไพ
นางสุภาพร บัญดิฐ
นางสาวสุภาภรณ์ กุยรัมย์
นางสาวสุภารี บุญนฤธี
นางสาวสุภาวดี ผ่องพักต์
นางสาวสุภาวรรณ รูปคมสันต์
นางสุมาลี โคตรเพชร
นางสาวสุมาลี สิทธิศักดิ์
นางสุมิตรา รัตน์เรืองเดช
นางสุมิตรา แสงสร้อย
นางสุรภี ใจเกลี้ยง
นางสาวสุรัสวดี บุตรพลวง
นางสาวสุราพร ดวงเนตร
นางสุรีญาพร เขียวสีทอง
นางสุรีย์ศรี แสงสุวรรณ
นางสุวรรณ จิตหนักแน่น
นางสาวสุวรรณา อินตัน
นางเสาวคนธ์ พูลชัย

ท.ช. 601 - 650
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง

หน้า 14
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675

นางสาวเสาวนีย์ ไชยมุข
นางสาวเสาวนีย์ บารุงศรี
นางเสาวภาภรณ์ พุทธศิริ
นางโสภิชา หงษ์คา
นางสาวโสภิดา สินปราณี
นางโสภี อภิจารี
นางหทัยทิพย์ อิสายะ
นางหัสต์กมล นายอง
นางสาวเหมือนจันทร์ พัฒโร
นางอนงค์ ม่วงแมน
นางอนงนาฎ กิตติสุบรรณ
นางสาวอนินทิตา ศุภวัฒนกิจ
นางสาวอภิรดา วรศิริ
นางสาวอภิรดี รื่นกลิ่นจันทน์
นางสาวอมรรัตน์ กาทองทุ่ง
นางอมรรัตน์ ชาญสวัสดิ์
นางอมรรัตน์ วงศ์จินดาบล
นางอรกฤช จันทร์พูล
นางสาวอรชุมา พูนชัยภูมิ
นางสาวอรทัย ส่งกุล
นางอรพินท์ แสงซอน
นางอรมัย เกิดสมบูรณ์
นางสาวอรวรรณ เจริญฤทธิ์
นางสาวอรวิมล วิชัยธรรม
นางอรอุมา รุจาคม

676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700

นางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง
นางอรุณี โพธิลุขา
นางสาวอฤชร อัมวรรณ
นางสาวอวยพร สงแก้ว
นางออนอุมา คาพิลา
นางสาวอักษรา โภคาริยกุล
นางอังคณา คุปติศิริรัตน์
นางอัจฉราปรัชญ์ ศักดิ์ภูริจินดา
นางอัฏฐมา กั้วนามน
นางอัมรา ปัญญาสาย
นางสาวอัสมะห์ สาและ
นางสาวอัสลีณ่า สมาคม
นางอาทิตยา แป้นทอง
นางอารยา ชลประคอง
นางสาวอาพร ผลอ้อ
นางอาพร ศรีกุลนิภา
นางสาวอุดมพร ทับศฤงฆรา
นางอุทยั วรรณ สุวรรณกาเนิด
นางอุบลรัตน์ ไชยสมบัติ
นางสาวอุมาพร ศิริมังคลา
นางอุมาวรรณ แก้วกรม
นางอุไรพร ถิ่นวิมล
นางสาวอุไรวรรณ เกตุเตี้ย
นางอุไรวรรณ คาจันดี
สิบตารวจโทหญิง อุไรวรรณ อุทยั นาง

ท.ช. 651 - 700
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง

หน้า 15
701 นางสาวอุษา จาปาวิทยาคุณ

ท.ช. 701 - 701
บุรุษ 0 สตรี 1
รับรองความถูกต้อง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

บัญชีรายชื่อข้าราชการ ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจาปี พ.ศ.
กรมการพัฒนาชุมชน
ชั้น ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
นายกฤชณัท เพ็ญภักดิ์
26 นายคมอนันต์ จันทเกษ
นายกฤติน หนูไชยแก้ว
27 นายจักรกฤษณ์ แกมนิล
ว่าที่ร้อยตรีกฤศ อิศวาราพร
28 นายจักรเทพ บุญฟุ้ง
นายกฤษฎาพงศ์ บัวขวัญ
29 นายจักรพงค์ นวลใย
นายกฤษณะพงศ์ หงษ์ทะนี
30 นายจักรพงศ์ การีชุม
นายกอเล็บ สะเตาะ
31 นายจักรพงศ์ บุญเรือง
นายกันตภณ โพธิ์ทอง
32 นายจารณ จามจุรี
นายกันตินันท์ นับแสง
33 นายจารุวัฒน์ กองเงิน
นายกิตติ ทาใจ
34 นายจิตธิโชติ ชูดา
นายกิตติกร สุทธิพันธ์
35 นายจีรวัฒน์ บารุงหมู่
นายกิตติชัย เชื้อหมอ
36 นายเจตพัฒน์ กันยะบุตร
นายกิตติพงษ์ ไชยสาส์น
37 นายเจษฎา จุลวรรณโณ
นายกิตติพล ทวีผล
38 นายฉัตรเทพ จุลวัฒน์
นายกิตติวุฒิ จันทร์ประสิทธิ์
39 นายฉัตริน สุวรรณหงส์
นายกิตติศักดิ์ อยู่สบาย
40 นายเฉลิมพล กาญจนพรหม
นายกิติชัย กูจิ
41 นายเฉลิมพล จีระสมบัติ
นายเกรียงไกร ณ อุบล
42 นายเฉลิมวิทย์ เดือนกลาง
นายเกษมสันต์ อยู่ยืน
43 นายชนกานต์ สุวะศรี
นายไกรฤกษ์ เลอมาน ราษฎร์เจริญ
44 นายชนัญชาญ มโนจิตต์
นายขวัญชัย บัวกล้า
45 นายชยณฐ กฤตศรีชมแก้ว
นายขวัญชัย ปิยะวงษ์
46 นายชรินทร์ ผลประเสริฐ
นายคงศักดิ์ บาลนาคม
47 สิบเอก ชวลิต จารัตน์
นายคณาธิป แสวงผล
48 นายชวลิต ธรรมวิเศษ
นายคมกริช ฤทธิ์เสือ
49 นายชัชวาล จานงเพียร
นายคมชาญ จันทรังสิกุล
50 นายชัชวาลย์ จู่มา
ท.ม. 1 - 50
บุรุษ 50 สตรี 0
รับรองความถูกต้อง

หน้า 2
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ว่าที่ร้อยตรี ชาคริต ปิติฤทธิ์
นายชาญชัย ดีแก้ว
นายชาตรี ยิ่งรุ่งเรือง
นายชานนท์ ปิ่นตระกูล
นายชุมพล บุญแน่น
นายชูพงศ์ พันชสูตร
นายเชษฐ อุปมา
นายเชาวลิต ต้นชมภู
นายโชติทวิ ัตถ์ บัวหลวง
นายไชยดี ยะยือริ
นายณฐกร เอียดดา
นายณฐกรธรรม แสนเสน่ห์
นายณัฐ ประสานสงฆ์
นายณัฐนันท์ สงนพรัตน์
นายณัฐนิช รักขติวงศ์
นายณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี
นายณัฐพล ปาลิวนิช
นายณัฐวัฒน์ ชนาวุฒิโรจน์
นายณัฐวุฒิ มณีวรรณ
นายณัฐวุฒิ สายชารี
นายดาวเรือง แสงพล
นายเดชาธร มูลโพธิ์
นายตุลยวัต พุ่มทิม
นายทรงกลด เกษรสกุล
นายทอน ทองพา

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

นายเทอดศักดิ์ ศิริสิทธิ์
นายธณัช บุญสวน
นายธนพล ทองแตง
นายธนวัฒน์ สุรเสียง
นายธนศักดิ์ แสงภารา
นายธนายุทธ อ่อนดี
นายธนิตพงค์ ห้าวหาญ
นายธนิศร ศรีก๊กเจริญ
นายธวัชชัย เศษเพ็ง
นายธัญญาศักดิ์ หนูเมือง
นายธิติพันธ์ พลสิงห์
นายธีรฉัตร เทียมทอง
นายธีรวัฒน์ ชื่นจิตร์
นายธีรสิทธิ์ สีขัดเค้า
นายธีรานนท์ ศรีแก้ว
นายนพดล พุทธพึ่ง
นายนวพล แก่นจาปา
นายนวพล แวดอเลาะ
นายนัฐปกรณ์ รวีธนาธร
นายนิรุตน์ อ่อนทอง
นายบวรวิชญ์ แพงวงค์
นายบัญชา เชี่ยวชาญ
นายบัญญัติ คณาญาติ
นายปฐมพงษ์ ช่างเย็บ
นายประจักษ์ ไชยวงค์
ท.ม. 51 - 100
บุรุษ 50 สตรี 0
รับรองความถูกต้อง

หน้า 3
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

นายประชิดชัย จันต๊ะคาด
นายประวิทย์ ษรสา
นายประเสริฐ สมบัติทยานนท์
นายปริวัตร์ นันติ
นายปรีชา ทานัด
นายปรีชา เพชรบูรณ์
นายปวริศ แสงเมือง
นายปัฏิมาศ สืบตระกูลทอง
นายปิยณัฐ เขตสมุทร
นายปิยะ บุ่งวิเศษ
นายปิยะ ลาพรหมสุข
นายปิยะเมศร์ เกิดสมกาล
นายเปรมปภัทร์ เตชนันท์
นายพงศกร สัตตนาโค
นายพงศธร ม่วงสว่าง
นายพงศ์ศักดิ์ อ่อนด้วง
นายพชร ชัยภักดี
นายพัฒนจักร์ เทพทา
นายพิทยา ศรีแหงโคตร
นายพิทยาธร ผ่องสมัย
นายพิพัฒน์ พิณสุวรรณ
นายพิเศษ นันต๊ะหม่น
นายพีรวัฒน์ ช่องท้วม
นายพีระ เล็กพันธ์
นายพุทธา พาสมบูรณ์

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

นายไพรัตน์ จงรักษา
นายภคพล เป็นใจ
นายภวินท์ ทองทรัพย์
นายภัคพล พลศรี
นายภาคิน อาลีมิง
นายภานุพงค์ จองเดิม
นายภูมิศักดิ์ ศรีเทพย์
นายภูเมธ โพธิ์สีดี
นายภูวนารถ พจนะ
นายมงคล บุญยู้
นายมนต์ชัย ฟูศรี
นายมนตรี อาพันทอง
นายมะสาฮารี ยะโกะ
นายมารุต เนินหาด
นายแมนศักดิ์ พิมพ์ทรัพย์
นายยืนยง ขาวงาม
นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
นายยุทธนคร หวังผล
นายรณกร มุมบ้านเซ่า
นายรัฐพล เพ่งพิศ
นายรัตติพงษ์ ออมขัน
นายเรวัตร งามแสง
นายเริงฤทธิ์ นิลสุข
นายวัชระ ต๊ะแปงปัน
นายวัชระพงษ์ หงษา
ท.ม. 101 - 150
บุรุษ 50 สตรี 0
รับรองความถูกต้อง

หน้า 4
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

นายวัชรินทร์ ถูกธรรม
นายวัชรินทร์ ยาดา
นายวัฒนา สินธู
นายวิจิตร ศรีบา้ นโพน
นายวิชาญ เปลี่ยนประเสริฐ
นายวินัย ปันดอน
นายวินัย พุ่มพฤกษา
นายวิรัช แฝงเพ็ชร
นายวิรุธ สมทอง
นายวิษณุ บารุงเมือง
นายวิษณุกร ใจคุ้มเก่า
นายวิสุทธิ์ วงศ์สว่าง
นายวีรกิตติ์ เพชรโชติ
นายวีรชาติ พูลเหลือ
นายวีรภัทร แก้วคาลา
นายวีรวัฒน์ ภะวะพินิจ
นายวีระกร แก้วพินิจ
นายวีระพงษ์ น้อยจันทร์
นายวีระพงษ์ ฉัตรเวทิน
พันจ่าอากาศเอก วุฒทิชัย มีโชค
นายเวียงชัย พ่อศรีชา
สิบตารวจโท ศรพงษ์ นามวงษ์
นายศราวุธ นัดทะยาย
นายศักดิ์ชัย แนมใส
นายศักดิ์ณรงค์ ศรีตาแสน

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

นายศักรินทร์ นาฮูดา
นายศิริบรู ณ์ พรหมคุณ
นายศิลา ปุจฉาการ
นายศุภกิจ ขันทอง
นายศุภชยกร กาละมุล
นายศุภวัฒน์ เกตุชู
นายสงกรานต์ แก่นแก้ว
พันจ่าอากาศเอก สงกรานต์ ดุจธรรมสาร
นายสมคิด ปันทะสืบ
นายสมคิด วงษ์กันยา
นายสมบัติ จินดานิรดุล
นายสมพจน์ สมคะเณย์
นายสมศักดิ์ สงนาค
นายสรายุทธ ทองยอด
นายสราวุฒิ เมยขุนทด
นายสราวุธ วิทยานุภากร
นายสราวุธ หูมวงค์
นายสฤษฎ์ หนุมาศ
นายสวัสดิ์ ลมกาหลง
นายสัญชัย แชจอหอ
นายสาธิต บุตตะโคตร
นายสาโรช แก้วคง
นายสาเหะมาฮาดี อัลยุฟรี
นายสิทธิเดช กลิ่นเฟื่อง
นายสิทธิภาพ คาศรี
ท.ม. 151 - 200
บุรุษ 50 สตรี 0
รับรองความถูกต้อง

หน้า 5
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

นายสิทธิศักดิ์ ศรีธนสุธา
นายสิรวิชณ์ ศิริวัฒนโชติกุล
นายสุทธิพล บุญยะศิลป์
นายสุทศิ เบ็ญมาศ
นายสุพงษ์ ยิ่งสมศาสตร์
นายสุพัฒน์ ยงกุล
นายสุภกิจน์ หมุนขา
นายสุเมท นิลสวิท
นายสุรไกร ก๋าสมุทร
นายสุรพันธ์ กันธาซาว
นายสุริยน สุวรรณโคตร
นายสุริยา พรานไพร
นายสุริยา หรสิทธิ์
นายสุวิท คูณเมือง
นายเสกสรร ประวิเศษ
นายเสกสรรค์ กาศโอสถ
นายเสริมสุข บุญช่วย
นายอดิศักดิ์ เครือวัลย์
นายอดุลย์ ศรีอุดม
นายอธิคม สร้อยข่าย
นายอธิพงศ์ ชูแก้ว
นายอนันต์ รักมิตร
นายอนุจิต ขาวสวนจิต
นายอภิชัย มีกังวาล
นายอรรณพ รับงาม
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นายอลงกรณ์ แก้วโบราณ
นายอัครเรศ ทาโล
นายอัครินทร์ ปามุทา
นายอับดุลนาเซ ดอปอ
นายอาทร วีระเศรษฐกุล
นายอาทิตย์ ปามุทา
นายอานนท์ บ่ายเที่ยง
นายอาลีเพ็ง มะเซ็ง
นายอาฮมัดไฟซอล มาปะ
นายอาพร คณเกณฑ์
นายอาเภอ มาพวง
นายอิสมาอีล แวดือเร๊ะ
นายอุดมเกียรติ สัตยศักดิ์วงศา
นายอุดร ปลอดใจดี
นายอุเทน พุทธา
นายอุบล เมืองพรม
นายเอกณรงค์ แพงคาแสน
นายเอกนรินทร์ ดาเนินงาม
นายเอกลักษณ์ กิตติรัชกุล
นายเอกวัตร หมู่แสนกอ
นางกชพร สีมาตย์
นางสาวกนกกร นิมิตร์รุ่งเรือง
นางสาวกนกกาญจน์ ชื่อเพราะ
นางสาวกนกกาญจน์ แฝงแก้ว
นางสาวกนกนิภา แสนเมืองแก้ว
ท.ม. 201 - 250
บุรุษ 45 สตรี 5
รับรองความถูกต้อง

หน้า 6
251
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253
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นางสาวกนกพรรณ กลีบขจร
นางกนกภัณฑ์ เพชรรัตน์
นางสาวกนกรัตน พรรณเจริญ
นางสาวกนกวรรณ ปานพูน
นางสาวกนกวรรณ พงษ์ไพโรจน์
นางสาวกมเลศจิรกวี ช. เสมือนใจ
นางสาวกรชนก ปัดเกษม
ว่าที่ร้อยตรีหญิง กรมิกา สิทธิโน
นางกรรณิกา ไชยสัจ
นางกรรณิการ์ ก๋าวิตา
นางสาวกรรณิการ์ แก้วตาล
นางกรรณิการ์ ระบือนาม
นางสาวกรรณิการ์ ลือโสภา
นางสาวกฤษณา นาดี
นางสาวกฤษณา สานเมทา
นางสาวกวิตา ศรพิชัย
นางสาวกัญจนพร ตาจินะ
นางสาวกัญธิชา ปัสวาส
นางสาวกัลยกร ธรรมกิจ
นางสาวกัลยา ธงซิ้ว
นางสาวกัลยาณี ยืนยง
นางกาญจนา ศรีพรม
นางสาวกาญจนา สิมพันธ์
นางสาวกาญจนา สุขสวัสดิ์
นางสาวกาญจนา หมื่นสุข
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นางกาญจนา อร่ามวิทย์
นางกิตติมา กิติบญ
ุ ญา
นางสาวกิตติยา ทันเที่ยง
นางกิ้มตั้น ศรีชาย
นางสาวกีรติยา รัตนอุบล
นางสาวกุมารี ขอดเมชัย
นางสาวกุลวดี สมสกุลชัย
นางเกศณี ถาแก้ว
นางเกศสิริ มุทาพร
นางขวัญใจ ใบจันทร์
นางสาวขวัญใจ สมบูรณ์
นางขวัญชนก แสวงดี
นางขวัญดาว ศรีวาลี
นางขวัญสุดา โลหะเวช
นางสาวขัตติยาพร ถาคา
นางสาวคณาพร ศุภมงคล
นางสาวเครือมาศ ภักดีไพบูลย์
นางจงกล หลุมทอง
นางสาวจรรยา สุทธิสาโร
นางจรัสศรี จิตราภิรมย์
นางสาวจริยา อินทา
นางจันทนี มนตรี
นางจันทร์จเร ชูทพิ ย์ หมั่นถนอม
นางสาวจันทร์ธวัช ยาดี
นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญเลิศ
ท.ม. 251 - 300
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง

หน้า 7
301
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303
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นางจันทรัตน์ โฉมนิธิตรานนท์
นางสาวจันทรา เฮงสมบูรณ์
นางสาวจันทิมา ล่ามแขก
นางสาวจารุณี โยธา
นางสาวจารุณี วิลานันท์
นางสาวจารุวรรณ พานแก้ว
นางสาวจารุวรรณ ศรีพุทธา
นางสาวจิดาภา เชื้อนันตา
นางสาวจิตรา หนูมาก
นางสาวจินดาวรรณ เพชรประพันธ์
นางสาวจินตนา สายสอน
นางสาวจิรภิญญา บัวทอง
นางจิรา ศรีสุวรรณ
นางสาวจิราภรณ์ กัณห์อุไร
นางจีรวรรณ อักโขสุวรรณ์
นางสาวจุฑาทิพย์ พึ่งสว่าง
นางสาวจุฑาพร พิมพ์พงศ์
นางสาวจุฑามาศ กุลยวิชญ์
นางจุฑามาศ ดีวุ่น
นางสาวจุฑามาศ รอดพร้อม
นางสาวจุฑารัตน์ กลายกลั่น
นางสาวจุฑาวรรณ ลาจันทึก
นางสาวจุฬาพรรณ คุ้มบัว
นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยยา
นางจุฬาลักษณ์ บัวเงิน
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นางจูวิตตา เบ็ญฮาวัน
นางสาวเจนจิต จิวะนนท์
นางสาวเจนจิรา จุลยานนท์
นางสาวเจวดี ศรีวิจารย์
นางสาวเจ๊ะเซ๊าะ ดาโต๊ะ
นางสาวแจ่มจันทร์ ศรีจันทร์
นางสาวฉายาลักษณ์ แก้วศรีพจน์
นางชนัญญา ภู่ระหงษ์
นางสาวชนาพิชญ์ ตาจุมปา
นางสาวชมนพร ดีสิงห์
นางชมัยภรณ์ ดารงกูล
นางสาวชยาภัสร์ สายชุมพันธ์
นางชลกานต์ เรือนตุ้ย
นางสาวชลธิชา คีรีพาเจริญกุล
นางสาวชลธิชา ดีเพ็ญ
นางสาวชลธิรา คนซื่อ
นางสาวชวลัย ทุมมานอก
นางชัญญา พลทม
นางสาวชัญญานุช มะนาต
นางสาวชาลินี จันทรากุล
นางซากีย๊ะ เหงบารู
นางฐานิดา ทองวิเศษ
นางสาวฐานิตา พันตารักษ์
นางสาวฐิตารีย์ ผู้มีสัตย์
นางสาวณปภัช ทรงบัณฑิตย์
ท.ม. 301 - 350
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง
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นางสาวณัฎฐา กัลกาเทพเทพิล
นางสาวณัฏฐ์ชุดา สถานสุข
นางสาวณัฏวรรณ วัชรธรรม
นางณัฐกานต์ ช่างปรุ
นางณัฐกานต์ วงษ์ปาน
นางสาวณัฐชนันท์พร อู่สัมฤทธิ์
นางสาวณัฐฎ์ภรณ์ พันธ์ชัย
นางสาวณัฐฐินันท์ ประดับพงษ์
นางณัฐณิชา ศรีโยธา
นางณัฐยา คาแสน
นางสาวณัฐยาณี สุทธิสาร
นางสาวณัฐรดา เมืองลือ
นางสาวณัฐวดี งามสาน
นางสาวดลธร ม่วงวงษ์
นางดวงชีวัน คาแปง
นางดวงนภา จุลละศร
นางสาวดวงนภา เพชรแท้
นางสาวดวงพร เลิศลาหวาน
นางสาวดวงพร วังศรี
นางสาวดารีซ๊ะ แบรอสะแม
นางดารุณี โพธามิกเกษม
นางดารุณีย์ โพธิ์ขาว
นางสาวดาว บุตรช่วง
นางดาวรุ่ง สีม่วง
นางสาวเดือนเพ็ญ การรัตน์
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นางสาวติยาภรณ์ โพธิ์ศรี
นางสาวถนอมจิตต์ บุญเพ็ง
นางถิระรัตน์ สายศิวานนท์
นางสาวทศา บัวองค์
นางสาวทัตพิชาภรณ์ คาวรรณะ
นางสาวทัศนีวรรณ กันตรง
นางทานตะวัน จรูญ
นางสาวทิพจุฑา มาใกล้
นางสาวทิพย์วรรณ ไทยวงษ์
นางสาวทิพย์วรรณ อุทกธารา
นางสาวทิพย์สุดาวัลย์ วงละคร
นางสาวธณัฐกมล สุขราม
นางสาวธนัชชา จินะการ
นางธนัชพร เจนวิทยารักษ์
นางสาวธนัญญา สุขโชติ
นางสาวธนันต์ญดา นันทดิลกวริทธิ์
นางธนันพัชร์ ฉิมจารย์
นางสาวธนานุช แสวงผล
นางสาวธนาพร ภมรพล
นางสาวธนิกานต์ ศรีวิริยะ
นางสาวธรรญพร แก้วยอด
นางสาวธัญชนิต คาเลิศ
นางสาวธัญญ์นภัส รวิหริ ัณยกรณ์
นางสาวธัญญารัตน์ สิญจวัตร
นางสาวธัญพร หล้าซิว
ท.ม. 351 - 400
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง

หน้า 9
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นางสาวธัญลักษณ์ เจริญจารุตโรจน์
นางสาวธันย์ชนก สะเดา
นางธันยภัทร มังป๋อง
นางสาวธิดารัตน์ ทองเขียว
นางสาวธิติมา รักวงศ์
นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน
นางสาวธีรยา เจริญสุข
นางสาวธีรวรรณ วังใน
นางนงนุช เดือนดาว
นางนงเยาว์ เทพอุโมงค์
นางสาวนฐมน เสรีลัดดานนท์
นางสาวนตพร โชติพันธ์
นางสาวนพณัช กฤตศรีชมแก้ว
นางสาวนพพร สุคนธชาติ
นางนพรัตน์ ศิริวุฒิ
นางสาวนภสร มากสมุด
นางสาวนภัทธิญา สรเพ็ชร
นางสาวนภัสภรณ์ ใจรังกา
นางนภาพร จันสีดา
นางสาวนรวศภรณ์ ด่วนทับรัมย์
นางสาวนรากร วนวาที
นางสาวนฤมล ปัจฉิม
นางสาวนวลนิตย์ กล้าขยัน
นางนัฏยงค์ ธรา
นางสาวนันทิยา ธรรมษา
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นางสาวนันธนา ปลื้มใจ
นางสาวนาฏยา ฉัตรทันต์
นางสาวนาตยา สังข์กรด
นางน้าฝน แสงอ่อน
นางสาวน้าเพชร ชาติน้าเพชร
นางสาวนิจจารีย์ สุชาดา
นางนิชานาถ สุยะ
นางนิชาภา เฉนียง
นางสาวนิตย์รดี กะการดี
นางสาวนิตยา คาโสภา
นางนิตยา ธีรวัชโรภาส
นางนิตยา รอดเทศ
นางสาวนิตยา วิศิษฏ์รัตนกุล
นางสาวนิตยา สิมมา
นางสาวนิภา ปัญญาใส
นางสาวนิศากร สีพรมทอง
นางสาวนีรนันท์ สีโน
นางสาวนุชนาถ ยอดแก้ว
นางนุชนารถ บุญล้อม
นางเนตรนภา แก้วจันดี
นางสาวบรมริญ บุตรศรี
นางสาวบุญเรือน มีสกุล
นางสาวบุณิกา วุฒิไกรสถิตกุล
นางสาวบุษดา ไชยภา
นางสาวบุษบา พรกุณา
ท.ม. 401 - 450
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง
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นางบุษราภรณ์ ศรีธิยศ
นางสาวปฏิญญา ปงหาญ
นางสาวปฐมาวดี พงค์สุวรรณ
นางสาวปณัสญา สุที
นางปณิชา สาราจันทร์
นางสาวปณิตา สืบสันต์
นางปณิภา จันเครื่อง
นางปทิตตา พรหมพุทธา
นางปนัดดา กิมชัย
นางสาวปภาวรินทร์ เลิศกุลดิลก
นางสาวปยุตา จันทร์เส็ง
นางสาวประคอง นาชัยเพชร์
นางประดับดวง คงศรี
นางสาวประไพพรรณ เลิศเกียรติดารงค์
นางสาวปรางค์ทพิ ย์ เซาะจอหอ
นางสาวปรายปัตย์ คณะทอง
นางสาวปรารถนา อินทนนท์
นางสาวปรียาชนก เสาร์แก้ว
นางสาวปรียานุช มาทน
นางปรียาพร สุบงกช
นางสาวปวีณา สายทะเล
นางสาวปัณณทัต ปิ่นทอง
นางปัทมา ดวงเพ็ชร
นางสาวปัทมา ศิริพิทกั ษ์ชัย
นางสาวปาณิสรา สอนส้ม
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นางปารวี แซ่เง้า
นางสาวปาริชาต์ ภัทรธาดา
นางสาวปิยวรรณ สิงห์คาป้อง
นางปิยะมาศ นิลทัพ
นางสาวปิยะมาศ สมานแย้ม
นางสาวปิยะวัลย์ ใจสูงเนิน
นางสาวปิยาวรรณ์ หมกทอง
นางสาวปุญญาดา หลังเถาะ
นางสาวปุริญา ดวงอินทร์
นางปูชนีย์ การะเกษ
นางสาวเปรมวดี มีสวัสดิ์
นางสาวไปรยา กางโสภา
นางสาวพชรภัทร เฉลิมกลิ่น
นางพนัชกร วงศ์ชมภู
นางพนารัตน์ โนรี
นางสาวพนิตตา เอื้อธรรมรักษ์
นางสาวพรทิพย์ แก้วประพล
นางสาวพรทิพย์ เทวสิทธิ์
นางสาวพรทิพย์ นิยม
นางสาวพรทิพย์ บุญทา
นางสาวพรทิพย์ บุญสิม
นางพรปวีณ์ จรครบุรี
นางสาวพรพรรณ ศรีเพชร
นางสาวพรพิมล อินธิศักดิ์
นางสาวพรรณธิภา นักรบ
ท.ม. 451 - 500
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง

หน้า 11
501
502
503
504
505
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507
508
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516
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นางสาวพรศิลป์ จันทวีเมือง
นางสาวพฤศจิกาญจน์ วัฒนานิกร
นางสาวพวงผกา ช่างชัย
นางพวงผกา รัตนสิทธิ์ชัชวาล
นางสาวพวงผกา เหมหงษ์
นางสาวพศิกา กองผัด
นางสาวพอขวัญ แก้วลายทอง
นางสาวพัชชา เชิญขวัญ
นางพัชรภรณ์ อินทรสูต
นางสาวพัชรันธร จันทร์เพ็ญโรจน์
นางพัชรินทร์ ธรรมวัฒนะ
นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์
นางสาวพัชรียา เพ็ชรพราว
นางสาวพัฒชรี จันทโชติ
นางสาวพัณณ์ชิตา ชูทอง
นางสาวพัทธนันท์ นิมิตร์รุ่งเรือง
นางสาวพัทธนันท์ มินทร์มอญเจริญ
นางสาวพัทยา มณีใส
นางพัศกัญญ์ ชูชื่นบุญ
นางสาวพาณิภัค วันดี
นางสาวพาฝัน ปานเปี่ยมโภช
นางพิกุลทอง ตันชุณห์
นางสาวพิชญาฎา รัตนเวฬุ
นางสาวพิญ์ชยา ทิพย์สุวรรณ
นางพิณผกา วงษ์แสน
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นางพิมพ์ใจ บุญโมง
นางพิมพ์นิภา มีสา
นางสาวพิมพ์พรฤดี ไพรินทร์
นางพิมพ์พิชชา ปรีชาจารย์
นางพิริยา ชินารมยานนท์
นางสาวพิสมัย แดงอุไร
ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพ็ญนีติ์ พิศเขียวแก้ว
นางสาวเพ็ญพร ชานาญพันธ์
นางเพ็ญศิริ หวันน้อย
นางสาวเพลินพิษ วิชัย
นางเพียงจีรา เฉลิมเตชวงศา
นางเพียงใจ วุฒิพันธ์
นางสาวแพรวพรรณ พุกพันธ์
นางสาวฟาติมา กาโบะ
นางฟาตีมะห์ กาหลง
นางสาวฟาตีมา บิลยีหมาน
นางสาวฟาริดา อานาจวงศ์
นางสาวฟารีด๊ะ ปิริยะ
นางฟิรดาว เบ็ญฮาริษ
นางสาวภัคจิรา แดงปง
นางสาวภัททิรา ปุรินทราภิบาล
นางสาวภัทรวดี ไชยพรม
นางภัทรวดี มักขุนทด
นางสาวภารดี ประดิษฐ์ชัย
นางสาวภาลิสรา มะปราง
ท.ม. 501 - 550
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง

หน้า 12
551
552
553
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นางสาวภาวิณี เจนุโร
นางสาวภาวิณี ศรีรินทร์
นางสาวภูชนาภา เนตรสว่าง
นางสาวภูษณิศา สุวงศ์
นางสาวมณฑิรา ฟูปงิ
นางสาวมนสิการ ทิวาศิริ
นางสาวมนัสนันท์ สังข์เกลี้ยง
นางสาวมยุรี ภิรมย์โคร่ง
นางสาวมลฤดี คาจันทร์
นางสาวมลฤดี อุปไชย
นางสาวมลิวรรณ์ วิเชียรสาร
นางสาวมันทนา เสาร์หนิ
นางสาวมารยาท เจริญสกุลสถาพร
นางสาวมาลิน พรหมสกุล
นางมาลี แวนาแว
นางมุทติ า บุตตะจีน
นางสาวเมทินี แวดอเลาะ
นางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน
นางสาวยุวลักษณ์ สร้อยสุวรรณ์
นางเยาวเรศ พงศ์เกษตร
นางสาวรพีพันธุ์ จันทสี
นางสาวรวมพร ไตรคุ้มกัน
นางสาวรวินท์นิภา อุทรัง
นางสาวรสิตา มั่นเจริญ
นางรอฮานี เกษตรกาลาม์
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นางสาวรัชฎาภรณ์ บุตรคาโชติ
นางรัชนี เจะหะ
นางสาวรัชนี ปิมแปง
นางสาวรัชนีวรรณ มาแก้ว
นางสาวรัญจวน ศรีสุบาล
นางสาวรัตนรัตน์ ธนสกุลบุญยงค์
นางสาวรัตนา ต่อซอน
นางรัตนา ตาเฮร์
นางรัตนา บานสระ
นางสาวรัตนา อ่อนกลั่น
นางรัตนาวดี จันทร์น้อย
นางรัตนาวดี ใจดี
นางสาวรัศมี จันทะเริง
นางสาวราตรี เกตวิริยะการ
นางสาวราตรี นครราช
นางสาวรุ่งกานต์ อนันตบุรี
นางสาวรุ่งนภา ช่วยพิมาย
นางสาวรุ่งนภา โชติเสงี่ยม
นางสาวรุ่งฟ้า สวรรค์โรจน์
นางสาวรุ่งลักษณ์ คาภีระ
นางสาวรุ่งอรุณ เอี่ยมสุภาพงษ์
นางสาวรุจิรา ทองสุข
นางสาวเรณุกา ทองมี
นางสาวเรวดี ชูทอง
นางสาวเรวดี พิมมณี
ท.ม. 551 - 600
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง

หน้า 13
601
602
603
604
605
606
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นางเรวดี มีชานาญ
นางสาวโรสินี ทองดอนเหมือน
นางลลาวัลย์ ฮามะ
นางสาวลัดดา ศรีบรุ มย์
นางลัดดาวัลย์ แสงมณี
นางสาวลุริยา หอยตะคุ
นางสาววติยา ฤาชา
นางสาววธัจริยา ศุทธางกูร
นางสาววนัสนันท์ หนูนิช
นางสาววนิดา เชื้อพระคา
นางสาววนิดา มากสุดใจ
นางสาววนิดา มาอุ่น
นางสาววนิดา วินฉ้วน
นางสาววนิดา อาพันธุ์
นางวนิดา อุ่นเรือน
นางสาววรญา ไกรพันธ์
นางสาววรรณภา กุ่ยเกียะ
นางสาววรรณวิชา จีนเชื้อ
นางสาววรรณวิไล กวางประชัน
นางสาววรรณิภา สุโยธา
นางวรรณิษา อุ่นมะดี
นางวรรษมน ไชยเวียงแก้ว
นางวรัญญา พลวารี
นางสาววรัตชญา เรืองเดช
นางสาววราภรณ์ เพ็ชรดา
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นางสาววรารัตน์ มะซง
นางสาววริณราไพ ศักลอ
นางสาววลัยลักษณ์ หนูพันธ์
นางสาววัชราภรณ์ วัฒนะ
นางสาววันทนา สัตย์สูง
นางวันทนี กันจู
นางสาววันเพ็ญ กองคา
นางสาววันวิสาข์ ศรีศักดิ์วิชัย
นางวันวิสาข์ อินธิสาร
นางสาววันใหม่ สรรพศักดิ์
นางสาววัลลภา เรืองกูล
นางสาววาทินี สมณะ
นางวาสนา กุลละวณิชย์
นางสาววาสนา ใจมอย
นางสาววาสนา ยึดเหนี่ยว
นางสาววาสนา สืบศักดิ์
นางสาววิจารินทร์ เปรียบดีสุด
นางสาววิชญา อนันตเสาวภาพ
นางสาววิภาดา ธรรมสาร
นางสาววิภาพรรณ ปลาทอง
นางสาววิมล ม่วงแก้ว
นางวิมลพรรณ สมคิด
นางสาววิมลรัตน์ เมตตา
สิบตารวจโทหญิง วิลัยพร เปรมอ่อน
นางสาววิลาลักษณ์ สุนทะโล
ท.ม. 601 - 650
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง

หน้า 14
651
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นางวิลาสินี สินธู
นางสาววิลาสินี สุดสาร
นางสาววิไลพร ฤทธิยูง
นางสาววิไลพรรณ สุ่มแก้ว
นางสาววิไลรัตน์ กรอบเพ็ชร์
นางวิไลลักษณ์ แสนจันทร์
นางสาววีรกานต์ บัวทุม
นางสาววีรนุช อินไชย
นางสาวศรัญย์ยพร จันทร์ทมิ
นางศรัณยา ผลอ้อ
นางสาวศรันยา วัฒนธงทอง
นางสาวศรันสนีย์ จักรบุญมา
นางศราณี พันธุ์เพิ่ม
นางศราวดี บุปผา
นางสาวศรินทร์นภา ผลอาหาร
นางสาวศรีไพร ปรือปรัง
นางศศิชา บริพันธุ์
นางสาวศศิพิมล สุมา
นางสาวศิรภากานต์ ไกรสกุล
นางศิริกัญญา สังข์สงค์
นางสาวศิริกาญจน์ คาเลิศ
นางสาวศิรินทร์ทพิ ย์ ยวนกระโทก
นางสาวศิรินทรา ดวงนภา
นางสาวศิรินภา ภู่ไพบูลย์
นางสาวศิรินันท์ แจ่มสุวรรณ
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นางสาวศิรินาฏ แสงรุ่ง
นางสาวศิริพร ชนะพาล
นางสาวศิริพร บัวไสว
นางสาวศิริพร สอนใจ
นางสาวศิริรัตน์ เถาธรรมพิทกั ษ์
นางศิริรัตน์ หยกสุริยันต์
นางศุทธดา สายปินตา
นางศุภมาศ แจ่มศรี
นางศุภาพร กาญจนวิสุทธิ์
นางสาวศุราภรณ์ ดาสี
นางสาวษมาพร ศรีมงคลปทุม
นางสนธยา ยือราน
นางสนิธตา นาคเมฆ
นางสมคิด ศรีลาบุตร
นางสมจิตร ศิรินาม
นางสาวสมใจ ตามแต่รัมย์
นางสาวสมพร เฉลิมสุข
นางสาวสมสกุล หอมหวล
นางสมัย ไชยสิทธิ์
นางสาวสรญา เชื้อเล็ก
นางสาวสร้อยฟ้า ไกรวิเศษ
นางสรัญญา แก้วประเทือง
นางสาวสรัลดา พันธ์โภคา
นางสาวสริตา จงนอก
นางสลักจิต เต็งรัตนไพบูลย์
ท.ม. 651 - 700
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง

หน้า 15
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นางสลิลลา กาศนอก
นางสาวสายบัว อุ่นทะยา
นางสาวสารีย๊ะ ติงสา
นางสาวิตรี ใจจา
นางสาวิตรี ญาณอุบล
นางสาวสาวิตรี ศักดิ์เกิด
นางสาอางค์ สินสิทธิ์
นางสาวสิรพัชร คงโนนกอก
นางสาวสิริลักษณ์ อินทรชัย
นางสาวสิริอร ทองดี
นางสาวสิรีภรณ์ ยงศิริ
นางสาวสุกัญญา นิ่มวิมล
นางสาวสุกัลยา แก้วเปี้ย
นางสาวสุคนธ์ สีออน
นางสาวสุจารี บุญพันธุ์
นางสาวสุจินดา แก้วอาไพ
นางสาวสุจินันท์ อินทะสร้อย
นางสาวสุทธิกานต์ สุทธิ
นางสาวสุทธิมาศ ใบบัวทอง
นางสาวสุธิดา ชูโชติ
นางสาวสุธิวรรณ พิกุลเงิน
นางสาวสุนารัตน์ เจริญชัย
นางสาวสุนิตา ชมโพธิ์
นางสาวสุนิสา โม่งปราณีต
นางสาวสุพรรณี คาเพชร
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นางสาวสุพรรณี ต้นทอง
นางสาวสุพัตรา ชุมยวง
นางสาวสุพัตรา วันนู
นางสาวสุพัตรา สุปเม
นางสุภาพร พรมศาสตร์
นางสาวสุภาพร ศิลาพันธ์
นางสาวสุภาภรณ์ เกษประสิทธิ์
นางสาวสุภาภรณ์ ฉิมพุก
นางสุภารัตน์ คงจตุพร
นางสุภารัตน์ พาสภาการ
นางสุภาวดี ขวัญฤกษ์
นางสาวสุภาวดี ดาทรัพย์
นางสาวสุภาวดี วงค์ฮู้
นางสาวสุมลฑา ชูพัฒน์
นางสาวสุมาลี อุปจักร์
นางสาวสุรางคนา ภักดี
นางสุรีรัตน์ ทาฟู
นางสาวสุรีวัลย์ แสนโภชน์
นางสุวรรณา พันธุ์หวยพงษ์
นางสาวสุวรรณี ถาพินนา
นางสาวสุวิมล พ่อค้า
นางสุหะณี นิอาแซ
นางเสาวณี รอดดา
นางสาวเสาวรัตน์ สุเดชมารค
นางสาวเสาวลักษณ์ สุเจริญพงศ์
ท.ม. 701 - 750
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง

หน้า 16
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นางเสาวลักษณ์ เส้งนนท์
นางแสงระวี มูลเทพ
นางสาวแสงวรรณ สมปาน
นางโสรัตน์ โคตะมะ
นางสาวโสฬส แรงสาริกรรม
นางสาวหยาดพิรุฬ จับมั่น
นางอทิตยา โต๊ะปาลัส
นางสาวอนันทา หินหล่าย
นางสาวอนุสรา ผาคา
นางสาวอมรรัตน์ มีเที่ยง
นางสาวอรทัย คุณพันธ์
นางสาวอรทัย แฝงจันดา
นางสาวอรพรรณ ใสสม
นางสาวอรพรรณ หิรัญศิริวัฒน์
นางอรพรรณ อยู่นิยม
นางอรพินท์ แม่หล่าย
นางสาวอรพินท์ หนูพันขาว
นางสาวอรฤทัย ทองบุญ
นางสาวอรวรรณ จาฟู
นางสาวอรวรรณ เพียราษฎร์
นางสาวอรวิกา ต่อพันธุ์
สิบเอกหญิง อรอาไพ คาพิพาก
นางสาวอรอุมา แก้วเกิด
นางสาวอรอุมา ภูวิทวรรณกุล
นางสาวอรุณลักษณ์ อบมา

776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800

นางสาวอรุณี ทิมินกุล
นางอรุณี สายแวว
นางอลิสรา จันท์พิทกั ษ์
นางสาวอลิสา ศรีศักดิ์มะเริง
นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค
นางอัญชลี พิเนตรเสถียร
นางสาวอัญชลี สีใส
นางสาวอัญชลี สุขถาวร
นางสาวอัญชลี หนามพรม
นางสาวอัญชลี อ้วนลา
นางสาวอัญชิษฐา สิงห์สุทศั น์
นางอัมพร พันธุ์พฤกษ์
นางอัมพิกา สุกทอง
นางสาวอาโณทัย จิตร์กุล
นางสาวอานุช ฉายาภักดี
นางสาวอารยา ประจวบสุข
นางอารยา ยอดขยัน
นางสาวอาภา ทุมหนู
นางอามาลา ศักดี
นางอิสริยาภรณ์ ทวีเมือง
นางสาวอิสริยาภรณ์ ไพเราะ
นางอุไรศิลป์ ไวยากรณ์
นางอุศนา อาแซ
นางอุษณีย์ ทริรัมย์
นางสาวอุสนี ดือเระ
ท.ม. 751 - 800
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง

หน้า 17
801 นางสาวเอื้องทิพย์ ฑีฆาวงค์

802 นางฮานาน มะสอและ

ท.ม. 801 - 802
บุรุษ 0 สตรี 2
รับรองความถูกต้อง

บัญชีรายชื่อข้าราชการ ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจาปี พ.ศ. 2563
กรมการพัฒนาชุมชน
ชั้น ตริตาภรณ์ช้างเผือก
1 นายกมล แสงสิทธิศักดิ์
26 นายสักการะ ทิพย์สุวรรณ
2 นายกัมพล วงศ์ชนะยุทธ
27 นายสัญญา ศรีวิไลย
3 นายกิตติ ชอบอารมณ์
28 นายสิทธิพร เตียประสิทธิ์
4 นายกิติพงษ์ ไชยปิง
29 นายสุขสันต์ สุราอามาตย์
5 นายชัชยาคมน์ สุพิทยพันธุ์
30 นายสุรชัย บุญเรือง
6 นายชัยพิพัฒน์ โทแสง
31 นายอธิกรณ์ สุวรรณนันท์
7 นายณพลพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
32 นายอรรถพร ทับงาม
8 นายณัฐพจน์ บุญคง
33 นายอัดนัน สะอุ
9 นายณัฐวุฒิ ไชยถา
34 นางกนกวรรณ ตาทอง
10 นายทรงธรรม ไชยสูง
35 นางสาวกนกวรรณ สุริโย
11 นายเทวกฤช วรศิริ
36 นางสาวกมณทรรศน์ นีระพันธ์
12 นายธนาวุฒิ ปิยะวงษ์
37 นางกมลวรรณ คชโสภณ
13 นายธีรวุฒิ มานิตย์
38 นางสาวกมลวรรณ พึ่งพิบลู ย์
14 นายนิธิวัชร์ ทิพย์ประมวล
39 นางกรรณิการ์ เขาวงค์
15 นายบุญฤทธิ์ โม้เมือง
40 นางสาวกรรณิการ์ มณีหาญ
16 นายปวรณนต์ อินลวง
41 นางกิตติกานต์ โคตรมา
17 นายปุญยวัฒน์ หนูเกื้อ
42 นางสาวกิรติการต์ ขยายแก้ว
18 นายพลากร นิยมญาติ
43 นางสาวกุลนิษฐ์ บัวหลวง
19 นายภาสวัฒน์ บุญสม
44 นางสาวเกล็ดนที จัตวัฒนกุล
20 นายริฎวาน บินอุเซ็ง
45 นางเกษร เพ็ชรรัตน์
21 นายวิชชพัฒน์ ยฆะเสม
46 นางสาวคนิพรรณ มังก้อน
22 นายวีร์ เศรษฐพรรค์
47 นางเครือวัลย์ บุญหวัง
23 นายวุฒินันต์ จันทะฤทธิ์
48 นางสาวงามศิริ ดาอ่า
24 นายศุภชัย เทพเสนา
49 นางสาวจารุเนตร แสงสว่าง
25 นายสราวุธ หงษ์ทอง
50 นางสาวจารุวรรณ มีสัจจะ
ต.ช. 1 - 50
บุรุษ 33 สตรี 17
รับรองความถูกต้อง

หน้า 2
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

นางสาวจิตติมา สถาพร
นางสาวจิตรานุช เกียรติอดิศร
นางสาวจิตราภร งามสิทธิ์
นางสาวจินตนา ชัยโยบัว
นางสาวจีรนันท์ กายาน
นางสาวจุฑารัตน์ พิทกั ษ์
นางสาวจุติพร ราชอาษา
นางสาวชณัฐธิญา ปงธิยา
นางชุติมณฑน์ วงษ์คาหาร
นางสาวณฐมน วงษ์แก้ว
นางณัฐณิชา วุฒิชมภู
นางสาวณัฐนันท์ แก้วทอง
นางสาวณัฐปคัลภ์ เที่ยงธรรม
นางสาวณิชาดา เพ็งนวม
นางสาวดนิตาอร ชุมทอง
นางสาวดลฤทัย อุปนันท์
นางสาวดวงพร นาหนองขาม
นางสาวดาราพร คงมา
นางทัศนีย์ แก้วอร่าม
นางสาวธนิดา ภูศรี
นางธันย์วรัชญ์ สรรพ์สุขเติม
นางสาวนภัทร วงค์คม
นางนรีรัตน์ สุพิทยพันธุ์
นางสาวนะลิตา หนูชู
นางสาวนิตยา สามารถ

76 นางเนตรนภา เดชขันธ์
77 นางบุบผา แสนทวีสุข
78 นางสาวเบญญาภา วงค์สิงห์
79 นางสาวปทุมพร หมั่นทา
80 นางสาวปรัศนีย์ ติ่งต้อย
81 นางสาวปริยาภรณ์ กิ่งโพธิ์
82 นางสาวปวีณา หะยียูโซ๊ะ
83 นางสาวปัญจรัตน์ ฐิติรัชชพันธุ์
84 นางสาวปาริชาติ รักอ่อน
85 นางปิติรัตน์ จันทวงศ์
86 นางปิยนันท์ รักษาแก้ว
87 นางสาวปิยะรัตน์ ดีศรี
88 นางสาวผกาวดี เทพกันธา
89 นางสาวผกาวัน อุปชา
90 นางสาวพรทิพย์ ศรีไกรรส
91 นางสาวพรพรรณ ปัจจัย
92 นางสาวพรรวินท์ ไกรวารีวิไล
93 นางสาวพัชนีพร ศิริ
94 นางสาวพัทธนันท์ กาละสัย
95 นางสาวพาฝัน ณ สงขลา
96 นางพิชญาภรณ์ บัวสระ
97 นางพินิกุล พงษ์พิสุทธินันท์
98 นางสาวพิมพิชญ์ รัตนประดิษฐ์
99 นางมณฑ์ชยานิต พุทธสระพันธ์
100 นางมณฑนา ยามา
ต.ช. 51 - 100
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง

หน้า 3
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

นางมยุรี อักษรกุล
ว่าที่ร้อยตรีหญิง มาริสา สกุลรักษ์
นางสาวรวินท์อร สัมฤทธิ์กิจเจริญ
นางสาวรัชนีวรรณ กุหลาบ
นางสาวรัตนา ขุนเคว็จ
นางสาวรัตนากร มูลอัตถากร
นางสาวราตรี พลผอม
นางสาวลลดา สิทธิเกตุ
นางสาวละอองดาว กองศรี
นางวรรณภา ตาคา
นางสาววัชรากร สะลังษา
นางวารุณี พันธ์ภักดี
นางสาววิลาวรรณ์ สันประภา
นางวีณา ประดาสุข
นางสาววีณา รักษ์เดช
นางวีรพร ศรีพุฒตาล
นางสาวศรัญญา ชาวดร
นางสาวศรัญยา ไม่เสื่อมสุข
นางสาวศรินทิพย์ ปินตา
นางสาวศรินภรณ์ หอมเชย
นางศรีธารา แหยมคง
นางสาวศิริพร พรหมมา
นางสาวศิริลักษณ์ โพธิ์ศรี
นางสาวสทรรยรัศมิ์ เมืองนิล
นางสาวสมาพร คนทน

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

นางสานิตย์ เรืองขนาบ
นางสาวสิรินญา ศิริบรู ณ์
นางสาวสุกัญญา อินทรัพย์
นางสาวสุดา หลวงศิลป์
นางสาวสุดารัตน์ พรมนัด
นางสาวสุทธิชา ดาสะอาด
นางสาวสุธาสินี ฟูแสง
นางสาวสุนทรี ก้อนจันเทศ
นางสาวสุพัฒนา ว่องไว
นางสาวสุภาภรณ์ แสงตระกัน
นางสาวสุภาวดี ภักดีราช
นางสาวสุภาวดี หมู่ใหญ่
นางสาวสุมาลี เกรียงไกรศร
นางสุรีรัตน์ สุขเกษม
นางเสาวณีย์ จิตต์ธรรม
นางสาวโสภิดา ปานะบุตร
นางสาวหนึ่งฤทัย ทองดี
นางสาวอภิญญา วงษ์สมบัติ
นางสาวอรุณทิพย์ มิ่งอินทร์
นางสาวอัญชนา โคตรมณีทวีทอง
นางสาวอัญชลี โคฮุด
นางสาวอัญมณี ศรีพนม
นางสาวอัมพาพร อุ่มภูธร
นางสาวอัมรา หล้าสรวย
นางสาวอานีตา เจ๊ะสนิ

ต.ช. 101 - 150
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง

หน้า 4
151 นางสาวอารี ปานนิล

152 นางอุทยั วรรณ วรรธนะสมบัติ
153 นางอุไรวรรณ ธีรกุล

ต.ช. 151 - 153
บุรุษ 0 สตรี 3
รับรองความถูกต้อง

บัญชีรายชื่อข้าราชการ ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจาปี พ.ศ. 2563
กรมการพัฒนาชุมชน
ชั้น ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
1 นายกนตธร คุณมี
26 นายทันสมัย อุคา
2 นายกรุณา หล้าสรวย
27 นายธีระชัย อินทะแสน
3 นายกฤชทร จงกล
28 นายธีรุตม์ สุขขี
4 นายกฤษฎา มาลีย์
29 นายบัญญัติ อาจหาญ
5 นายกฤษณะ ใจหาญ
30 นายบัณฑร วงษ์ภักดี
6 นายกิตติกวิน กอรับเฮือง
31 นายประสิทธิชัย ไผ่เฟื้อย
7 นายกิตติศักดิ์ อภัยรัตน์
32 นายปัญญา ล้านทอง
8 นายโกวิทย์ คาศรีเมือง
33 นายผดุงศักดิ์ กลั่นภูมิศรี
9 นายคมสันต์ แสงสิงห์
34 นายเผ่าพงศ์ ทาดาริน
10 นายจตุพร พรมโคตร
35 นายพงษ์พิพัฒน์ พจนาสุคนธ์
11 นายจตุพล อ้นกลิ้ง
36 นายพยม เขือดประโคน
12 นายจรูญศักดิ์ เขียวสุคนธ์
37 สิบตารวจเอก พรชัย คาสุวรรณ
13 นายจักรกฤษณ์ ยศตีนเทียน
38 นายพรหมมินทร์ โชติงาม
14 นายจักรพงศ์ พงษ์ไพฑูรย์
39 นายพิชุกร ศรีนุต
15 นายเฉลิมศักดิ์ ประทับทอง
40 นายภาณุวัฒน์ จันทวี
16 นายชวภณ พรหมอารักษ์
41 นายภานุมาศ ตรีสุวรรณ
17 นายชัชชัย กล่อมเกลา
42 นายภิญโญ เหลืองมณีเวชย์
18 นายชัยวัฒน์ พราวกลาง
43 นายเภาซี กาเจ
19 นายเชาว์ชนะ เตรียมแรง
44 นายเมฆ จันทร์โนราช
20 นายไชยศิริ ทานะจิตต์
45 นายโยธินทร์ วิเศษทรัพย์
21 นายณรงค์ ภูชาดึก
46 นายรณชัย มั่งใหม่
22 นายณัฐพล เที่ยงธรรม
47 นายรังสรรค์ กัณหา
23 นายเดชฤทธิ์ วงษ์ภูธร
48 นายเรืองศักดิ์ ประจะนัง
24 นายถนอมพงษ์ ตระการเจริญพร
49 นายวเรนทร ศรีเทียม
25 นายทรงยศ เชิดกระโทก
50 นายวสันต์ มาชัยภูมิ
ต.ม. 1 - 50
บุรุษ 50 สตรี 0
รับรองความถูกต้อง

หน้า 2
51 นายวสันต์ สัญจร
52 นายวสันต์ เหลี่ยววิริยกิจ
53 นายวัฒนา ศรีพอ
54 นายวิชัย เต้มีย์
55 นายวุฒิชัย มังลา
56 นายศราวุธ พจนศิลป
57 นายศักดา สุทธะเน
58 นายศักดิพัฒน์ สวัสดิ์สุข
59 นายศิริวัฒน์ วงศ์วรรณ
60 นายสถิตย์ เขียวปัญญา
61 นายสมศักดิ์ แสนสุข
62 นายสรรณชัย ตั้งพานทอง
63 นายสราวุฒิ สอนสระคู
64 นายสันติกานต์ พลชัย
65 นายสิทธิพงษ์ คงสุข
66 นายสุชาติ สวัสดิ์ไธสง
67 นายสุบนั เวียงแก
68 นายสุปรีดา สุทธสาร
69 พันจ่าอากาศเอก สุรชัย ตุพิลา
70 นายสุวพิชญ์ เลิศพุฒิสรรค์
71 นายอนุชา อุ้ยเส้ง
72 นายอรรถวิทย์ สุนทรพานิชกิจ
73 ว่าที่ร้อยตรี อรุณรัตน์ โสภา
74 นายอานาจ ชูตระกูล
75 นายอิทธิพล กาแก้ว

76 นางสาวกนกพร บุญเรือง
77 นางสาวกนกวรรณ ปินจันทร์
78 นางสาวกรกนก จาเนียรกูล
79 นางสาวกวีธิดา ใจศิริ
80 นางกัญชพร อุบลน้อย
81 นางสาวกัลยา โตประเสริฐ
82 นางสาวกาญจนา วรรณรส
83 นางสาวกิ่งกาญจน์ ต้อนรับ
84 นางสาวกุลชญา สาครสิทธิ์
85 นางสาวกุลรภัส วิทยจันทร์ดีกุล
86 นางสาวขวัญมงคล ศิริ
87 นางสาวจงกลนี งามทรง
88 นางสาวจริยาวรรณ วรรณอิสระ
89 นางสาวจารุวรรณ บุญป้อง
90 นางจินตนา เชิดสุข
91 นางสาวจินตนา สอนวงษ์
92 นางสาวจิราพร วรรณเวช
93 นางสาวจิราวรรณ พลนุ้ย
94 นางสาวจุฑามาศ ทองกลม
95 นางสาวจุฑามาศ ศรีโยธี
96 นางสาวจุฑารัตน์ อุชชิน
97 นางสาวจุลีพร กาจิต
98 นางสาวเจนจิรา สารพันธ์
99 นางสาวเฉลิมศรี แหยมพลับ
100 นางสาวชนัญชิดา เคนคาภา
ต.ม. 51 - 100
บุรุษ 25 สตรี 25
รับรองความถูกต้อง

หน้า 3
101 นางสาวชนิดาภา นวะพิฒ
102 นางสาวชมภู คูสาโรง
103 นางสาวชัญญานุช พุทธิเสน
104 นางสาวโชติกา สีมี
105 นางญานิสา ถิตย์กุล
106 นางสาวฐาพัช วิรัชติ
107 นางสาวฑาทิพย์ บรรดาศักดิ์
108 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัชชา โกสากุล
109 นางสาวณัชชา จิตอามาตย์
110 นางสาวณัฏฐ์ฐาประภัส ภักภูมินทร์
111 นางสาวณัฐกฤตา ชัยตูม
112 นางสาวณัฐนัญช์ ยอดดวงจันทร์
113 นางสาวณัฐพร บัวโคกสูง
114 นางสาวณาฏฌา คาโต
115 นางสาวเณศรา นามวงษ์
116 นางสาวดรุณี สุนีย์
117 นางดารุวี นาจันอ่อน
118 นางสาวเดือนรุ่ง สุภมาตย์
119 นางสาวทัศณีย์ ทองมันปู
120 นางทัศนีย์ มุมทอง
121 นางสาวทิพย์ฐนันท์ พันธ์หมุด
122 นางสาวธนิดา พิลาจันทร์
123 นางสาวธัญชนก นามเจิง
124 นางสาวธัญปวีณ์ เรืองศิลป์
125 นางสาวนภาวรรณ พัทธสีมา

126 นางสาวนริศรา ทาสี
127 นางสาวนัฐธีรา จันพล
128 นางสาวนันทนา จันแรม
129 นางสาวนาตยา พรหมบุตร
130 นางนิตยา ทองปั้น
131 นางนิทรา ชูจิตร
132 นางสาวนิ่มอนงค์ ปินทอง
133 นางสาวนิรมล เกตุแก้ว
134 นางสาวบุษยมาศ พิณเทพ
135 นางสาวบุหลัน อนันตภักดิ์
136 นางสาวเบญจวรรณ์ อุทโท
137 นางสาวเบญชญา พงษ์สิงห์
138 นางปพิชญา วิมูลชาติ
139 นางประไพรศรี กล้าศึก
140 นางปริญญา มีฤทธิ์
141 นางปวันรัตน์ สุวรรณทิพย์
142 นางสาวปัทมา เอมสวัสดิ์
143 นางสาวปาณิสรา แก้วผนึก
144 นางสาวปิ่นกนก มีมาก
145 นางสาวปิ่นอนงค์ ปินทะนา
146 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปิยะพร นาใจคง
147 นางปิยะมาศ ภูจอมแก้ว
148 นางสาวปุณิกา ปามา
149 นางสาวพชรนันทร์ จันทึก
150 นางสาวพนมพร โคตรลือไชย
ต.ม. 101 - 150
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง

หน้า 4
151 นางสาวพนารัตน์ ครุฑบึงพร้าว
152 นางพรทิพย์ เที่ยงตรง
153 นางสาวพรพิมล ผิวผ่อง
154 นางพัชราภรณ์ คณะบุตร
155 นางสาวพาซีหย๊ะ กึกก้อง
156 นางสาวพิกุล ลัมยศ
157 นางสาวพิชชาภา คามุงคุณ
158 นางสาวพิมพ์ชนก ฝั้นสืบ
159 นางสาวพีชยา สมสู่
160 นางสาวเพ็ญนภา อุพลรัมย์
161 นางเพ็ญประภา เสงี่ยมกลาง
162 นางสาวภัทรธินันท์ ธุนันทา
163 นางสาวภัทรลภา ลิ่มสูงเนิน
164 นางสาวมณฑิรา อุปจักร์
165 นางสาวมยุรินทร์ พันสนิท
166 นางมะลิษา บุญยะศิลป์
167 นางสาวมัทนา ภูครองหิน
168 นางสาวมุกรินทร์ ใจซื่อ
169 นางสาวเมทินี แก้วสีขาว
170 นางสาวยุวัลดา ช่วยบารุง
171 นางสาวเยาวลักษณ์ นาถมทอง
172 นางสาวรสจรินทร์ พงษ์ศรี
173 นางรัชนี โคมขุนทด
174 นางสาวรัชรินทร์ เบ้าพรหม
175 นางสาวรัตติญากร ป้องเขต

176 นางรัตนา พุทธวงศ์
177 นางรัศมี ลุล่วง
178 นางสาวรุ่งทิวา วงค์ปอ้
179 นางลภัสรดา ใจเอื้อ
180 นางสาวลภัสรดา สมประเสริฐ
181 นางสาวลักขณา กล่อมกมล
182 นางสาววดี เพ็ชระ
183 นางสาววรรณทิชา ลีชมรัตน์
184 นางสาววรรณภา ชมกรด
185 นางวรรณมณี กลมนอก
186 นางสาววรรณา หามะ
187 นางสาววสุธิดา จันทามหาธยา
188 นางสาววัชราภร อุทธา
189 นางวัชรินทร์ จิตรบุญ
190 นางสาววาริสสา โพธิ์พันธุ์
191 นางสาววิมลรัตน์ ศรีผง
192 นางวิยะดา สิงหโยธิน
193 นางสาววีรยา ปัญญาภา
194 นางสาววีระญา ลุนอุบล
195 นางสาวศรินพรรณ ชาวันดี
196 นางสาวศรีสุดา น้อยศรี
197 นางสาวศศิวิมล เนตรสว่าง
198 นางสาวศันสนีย์ ทาระ
199 นางสาวศิริยา ธุระหา
200 นางสาวศิริรัตน์ สะท้าน
ต.ม. 151 - 200
บุรุษ 0 สตรี 50
รับรองความถูกต้อง

หน้า 5
201 นางสาวศิริลักษณ์ เกียรติพรานนท์
223 นางสาวสุภิยดา แสงอร่าม
202 นางสาวศิวพร มากกุญชร
224 นางสุรัตดา ตาเสือ
203 นางสาวศุกัญยาภัทร์ ลาทา
225 นางสาวเสาวนิจ ทะสุด
204 นางสาวสมหมาย เลิศชัย
226 นางสาวเสาวพรรณ จันทน์โรจน์
205 นางสาวสร้อยสุรีย์ ศรีเมือง
227 นางสาวเสาวลักษณ์ บุตรไชย
206 นางสาวสริญญา พานิชย์
228 นางสาวเสาวลักษณ์ สินปรุ
207 นางสาวสารินันท์ ชูตินันท์
229 นางสาวเสาวลักษณ์ หิรัญรักษ์
208 นางสาวสิธานันท์ พรมสุรินทร์
230 นางสาวอภิญญา เปรมปรี
209 นางสาวสินีณัฐ ถนอมตน
231 นางสาวอภิญญา แผงนอก
210 นางสาวสิริ หิรัญวิชิตา
232 นางสาวอมรรัตน์ ธนู
211 นางสาวสิริประภา จันทร์ทพิ ย์
233 นางสาวอมรรัตน์ เบ้าทอง
212 นางสิรีรัศมิ์ จันทร์วงษ์
234 นางสาวอรวรรณ ชุมวงค์
213 นางสาวสุกัญญา วงศ์นิติกร
235 นางสาวอรวรรณ มนตรีวงค์
214 นางสุคันธา ผิวอ่อน
236 นางอรสิริน เอนก
215 นางสุดารัตน์ ฤกษ์สุขกาย
237 นางสาวอริษา บุตรอาคา
216 นางสาวสุนทรี บุญพรวงศ์
238 นางสาวอริสรา ธนูแก้ว
217 นางสาวสุนิดา เทียบถึง
239 นางสาวอังคณา สอนอินทร์
218 นางสาวสุพัตรา บุญพันธ์
240 นางสาวอัจฉรา พรมมาตร์
219 นางสาวสุพัตรา สารก้อย
241 นางสาวอัมพร พรมตาแก้ว
220 นางสาวสุภัชญา วงษ์สีทา
242 นางอัมพร พาณิชย์ศิริ
221 นางสาวสุภัทรา พิพิธกุล
243 นางสาวอาภาภรณ์ ขาจันทร์
222 นางสุภาภรณ์ บัวรมย์
244 นางสาวอิสรา ปิ่นแก้ว
245 นางสาวอุทมุ พร หอมแสง

ต.ม. 201 - 245
บุรุษ 0 สตรี 45
รับรองความถูกต้อง

บัญชีรายชื่อข้าราชการ ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจาปี พ.ศ. 2563
กรมการพัฒนาชุมชน
ชั้น จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
1 นางราไพ เพิ่มพูน

2 นางสาววิภาพร สว่างแจ้ง

จ.ช. 1 - 2
บุรุษ 0 สตรี 2
รับรองความถูกต้อง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

บัญชีรายชื่อข้าราชการ ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจาปี พ.ศ. 2563
กรมการพัฒนาชุมชน
ชั้น จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
นายพงศธร พรหมบุตร
10 นางสาวพนิดา สุวรรณมาลี
นางสาวกนกพร ปู่ดอก
11 นางสาวเพ็ญศรี สายธนู
นางกรวรรณ พันสอาด
12 นางสาวไพลิน นิลสว่าง
นางสาวกุลวรัชต์ นาโสก
13 นางสาวศันสนีย์ เหลายา
นางสาวจุฑารัตน์ กาไลทอง
14 นางสาวศิริรัตน์ ไข่แก้ว
นางสาวณัชชา เพ็ชรพินิจ
15 นางสาวสาริกา มีวิชา
นางทิพวัลย์ กลั่นแสง
16 นางสิริลักษณ์ ภาสะเตมีย์
นางนิรมล พรหมน้อย
17 นางสาวสุพรรณี ด้วงพิทกั ษ์
นางสาวปัทมา บูระพา
18 นางสาวสุรีพร นิสาวัน
19 นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมสาร

จ.ม. 1 - 19
บุรุษ 1 สตรี 18
รับรองความถูกต้อง

