
รายชื่อข้าราชการ พนักงาน ผู้บริหารท้องถ่ินสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ทีไ่ด้รับพระราชทานเครือ่งราช

เครือ่งราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม.) ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.) และประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)

หนา้/ล าดบัท่ี สังกดั อปท. จงัหวดั ช้ัน

มหาวชิรมงกุฎ
14/368 นาย กนกศกัด์ิ รามบุตร ทม.ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร ม.ว.ม.57
14/370 นาย เกียรติศกัด์ิ โชติกศิลป์ ทต.แพรกษา สมุทรปราการ ม.ว.ม.57
14/371 นาย ค ารณ สมบูรณ์รัตน์ ทม.มหาสารคาม มหสารคาม ม.ว.ม.57
14/372 นาย เฉลิมชยั เขมะปัญญา อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ม.ว.ม.57
14/373 นาย ชาตรี ศรีสนัต์ อบจ.นนทบุรี นนทบุรี ม.ว.ม.57
15/381 นาย ปกรณ์ สุคนธชาติ เมืองพทัยา ชลบุรี ม.ว.ม.57
15/382 นาย ประพนัธ์ พลแพงขวา ทน.อุดรธานี อุดรธานี ม.ว.ม.57
15/385 นาย พิเชษฐ์ อุษาสุมงคล ทม.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ม.ว.ม.57
15/388 นาย พนูศกัด์ิ นาคเสนา ทม.ป่าตอง  ภูเก็ต ม.ว.ม.57
15/389 นาย ภกัดี ข่ายม่าน ทม.เบตง ยะลา ม.ว.ม.57
15/396 นาย วิโรจน์ พรรณราย ทน.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ม.ว.ม.57
15/399 นาย วีระ พิเภก อบจ.หนองคาย หนองคาย ม.ว.ม.57
15/403 นาย สมพงษ์ วรกมล อบจ.เลย  เลย ม.ว.ม.57
15/404 นาย สมหวงั สิทธิศิรประพนัธ์ ทน.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ม.ว.ม.57
15/406 นาย สมาน วิหกรัตน์ ทม.อ่างทอง อ่างทอง ม.ว.ม.57
15/409 นาย สุจินต ์ อมตพนัธุ์ ทน.ภูเก็ต ภูเก็ต ม.ว.ม.57
15/416 นาย อดุลย์ มุทุกนัต์ อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ม.ว.ม.57
15/419 นาย อ าพล พลศร ทน.ยะลา ยะลา ม.ว.ม.57
26/1098 นาง งามพกัตร์ เจริญไวย์ ทม.เมืองพล ขอนแก่น ม.ว.ม.57
26/1099 นาง จรวยรัตน์ ขวญัรัมย์ ทม.บุรีรัมย ์ บุรีรัมย์ ม.ว.ม.57
26/1100 นาง ดารุณี ตั้งเบญจผล ทน.ระยอง ระยอง ม.ว.ม.57
261101 นางสาว ทศันีย์ เอกวานิช ทน.ภูเก็ต  ภูเก็ต ม.ว.ม.57
26/1102 นาง ธนารัตน์ พกุบา้นเก่า ทน.นครสวรรค ์ นครสวรรค์ ม.ว.ม.57
26/1105 นาง ร าพึง ศุภราศรี เมืองพทัยา ชลบุรี ม.ว.ม.57
26/1106 นาง ไลวลั อินทะพนัธ์ ทม.ล าพนู ล าพนู ม.ว.ม.57
26/1107 นาง ศิวิไล มคัเจริญ ทน.นครสวรรค ์ นครสวรรค์ ม.ว.ม.57
26/1108 นาง สุริพร หลวงใหญ่ ทน.ล าปาง ล าปาง ม.ว.ม.57
26/1109 นาง อินทราพร กาญจนัดา ทน.นนทบุรี นนทบุรี ม.ว.ม.57

ช่ือ - ช่ือสกุล
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45/846 นาย กรภทัร์ เร่ิมสุกรี ทน.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ป.ช.57
45/850 นาย กฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ อบจ.สระแกว้ สระแกว้ ป.ช.57
45/851 นาย กฤษณวรุณ ไชยนิจ ทน.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ช.57
45/860 นาย เกษมสุข เพชรดี อบจ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี ป.ช.57
45/863 นาย โกสิน  พลูวนั ทน.อุบลราชธานี อุบลราชธานี ป.ช.57
45/864 นาย ไกรศกัด์ิ วรทตั อบจ.สุรินทร์ สุรินทร์ ป.ช.57
45/869 นาย ขจดั สุวรรณสงัข์ อบจ.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ป.ช.57
45/871 นาย คณิต ศิลาอ่อน ทน.อุดรธานี อุดรธานี ป.ช.57
45/875 นาย คุณเดช ถิรญาธรณ์ อบจ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี ป.ช.57
45/882 นาย ฉตัรกุล ช่ืนสุวรรณกุล ทม.ล าพนู ล าพนู ป.ช.57
45/888 นาย ชวลิต  หล่อเลิศรัตน์ ทน.นครสวรรค ์ นครสวรรค์ ป.ช.57
45/889 นาย ชยัชนะ ผลาพงศ์ ทม.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ป.ช.57
46/892 นาย ชยัยงค์ จ  าปา ทม.ยโสธร ยโสธร ป.ช.57
46/898 นาย ชาญ    อ่อนวงษ์ ทต.ศรีพนมมาศ อุตรดิตถ์ ป.ช.57
46/903 นาย ชูศกัด์ิ ชินะโรจน์ ทน.เชียงใหม่ เชียงใหม่ ป.ช.57
46/918 นาย เดชา จิยะจนัทน์ ทม.สองพ่ีนอ้ง สุพรรณบุรี ป.ช.57
46/926 นาย ทวีศกัด์ิ พนัธ์วิเศษศกัด์ิ ทม.บวัใหญ่ นครราชสีมา ป.ช.57
46/927 นาย ทองดี จอมวงศ์ อบจ.ล าปาง ล าปาง ป.ช.57
46/930 นาย ทิพย์ สายแกว้ ทม.คอหงส์ สงขลา ป.ช.57
46/939 นาย ธวชัชยั ค  าเพง็ ทต.หนองแค สระบุรี ป.ช.57
47/958 นาย บวร ธีรฤทธ์ิเฉลิม ทม.สุไหงโกลก นราธิวาส ป.ช.57
47/960 นาย บ ารุง สุวรรณโชติ อบจ.ชลบุรี ชลบุรี ป.ช.57
47/964 นาย ปพน ฉายแสง ทน.นนทบุรี นนทบุรี ป.ช.57
47/965 นาย ประกาศ ทองนะ ทน.ตรัง ตรัง ป.ช.57
47/973 นาย ประมูล พลูประเสริฐ ทม.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ป.ช.57
47/974 นาย ประยทุธ ศรีพนู ทม.บวัใหญ่ นครราชสีมา ป.ช.57
47/975 นาย ประวิตร์ ล้ิมสุรัตน์ ทน.ตรัง ตรัง ป.ช.57
47/977 นาย ประเวศ เทศเรียน อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ช.57
47/983 นาย ปัญญา ศรีแกว้ ทม.แก่งคอย สระบุรี ป.ช.57
47/990 นาย พรชยั เช้ือชูชาติ ทน.แหลมฉบงั ชลบุรี ป.ช.57
47/995 นาย พิชยั ทิพยรักษ์ อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ช.57
47/1017 นาย มงคล อติอนุวรรตน์ อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ช.57

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
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48/1018 นาย มณี ฆงัมณี ทม.ปากพนงั นครศรีธรรมราช ป.ช.57
48/1034 นาย ระวี ปราถน์วิทยา ทน.นครปฐม นครปฐม ป.ช.57
48/1037 นาย ราชยั กิติราช อบจ.อุดรธานี อุดรธานี ป.ช.57
48/1039 นาย รุ่งโรจน์       อ่อนวงศ ์ ทม.สตัหีบ ชลบุรี ป.ช.57
18/1046 นาย วชิระ ดวงมาตยพ์ล อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ช.57
48/1054 นาย วฒันชยั มานะจิตร์ อบจ.สิงห์บุรี สิงห์บุรี ป.ช.57
48/1068 นาย วิโรจน์ จัน่กรด ทต.ธญับุรี ปทุมธานี ป.ช.57
48/1070 นาย วิสิษฐ์ ศรีมงัคละ ทม.ท่าบ่อ หนองคาย ป.ช.57
48/1071 นาย วีระชยั ทองไพบูลย์ ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ช.57
48/1078 นาย วฒิุศกัด์ิ ค  าปันต๊ิบ ทน.เชียงใหม่ เชียงใหม่ ป.ช.57
48/1080 นาย ศรนรินทร์ ไชยบุรี อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ช.57
49/1090 นาย สงวน  แสงชาติ อบจ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี ป.ช.57
49/1093 นาย สนัน่ ศิลารัตน์ อบจ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ป.ช.57
49/1098 นาย สมชาติ ฤทธิรุตม์ ทม.ตากใบ นราธิวาส ป.ช.57
49/1103 นาย สมบูรณ์ ธงสนัเทียะ อบจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ป.ช.57
49/1107 นาย สมวาส เครือระยา ทน.ล าปาง ล าปาง ป.ช.57
49/1109 นาย สมศกัด์ิ บุญนาค อบจ.นนทบุรี นนทบุรี ป.ช.57
49/1112 นาย สมหมาย กอดแกว้ อบจ.อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ ป.ช.57
491120 นาย สายนัต์ เฝ้าทรัพย์ ทม.หนองคาย หนองคาย ป.ช.57
49/1127 นาย สุชิน เนียมเผือก อบจ.สระบุรี สระบุรี ป.ช.57
49/1131 นาย สุทร บุญสิริชูโต ทม.บางบวัทอง นนทบุรี ป.ช.57
49/1132 นาย สุเทพ พงษใ์หม่ อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ช.57
49/1134 นาย สุเทพ สุทธิลกัษณ์ ทม.เขลางคน์คร ล าปาง ป.ช.57
49/1135 นาย สุธรรม เพช็รเกตุ เมืองพทัยา ชลบุรี ป.ช.57
49/1138 นาย สุพฒัน์ ศรีพนัธุ์ อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ช.57
49/1139 นาย สุภาพ แกว้ตาทิพย์ ทม.ปากพนงั นครศรีธรรมราช ป.ช.57
49/1141 นาย สุรกิจ มุขสมบติั อบจ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี ป.ช.57
49/1142 นาย สุรชยั คิวเจริญ ทน.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ป.ช.57
49/1143 นาย สุรชยั บุษราคมั อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ช.57
50/1158 นาย สุเวช รุ่งแดง ทน.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ป.ช.57
50/1169 นาย อนนัต์ บ่อนอ้ย ทม.ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร ป.ช.57
50/1175 นาย อรรคเดช แพภิรมยรั์ตน์ ทม.ราชบุรี ราชบุรี ป.ช.57
50/1177 นาย อาทิตย์ บุญคง ทม.น่าน น่าน ป.ช.57
50/1180 นาย อ านาจ วิทยา ทม.ชะอ า  เพชรบุรี ป.ช.57
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50/1182 นาย อุดมศกัด์ิ โป๊ะบุญช่ืน ทน.หาดใหญ่ สงขลา ป.ช.57
50/1183 นาย เอนก สมสุข  ทม.สุโขทยัธานี สุโขทยั ป.ช.57
66/2208 นาง กาญจนา วงษส์มุทร ทน.สมุทรสาคร สมุทรสาคร ป.ช.57
66/2209 นางสาว คมคาย มวัจะบก ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ช.57
66/2211 นางสาว จนัทนา ชุมทพั อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ช.57
66/2213 นาง จุรีรัตน์ หริรักษ์ ทม.บางบวัทอง นนทบุรี ป.ช.57
66/2214 นาง จุไรรัชต์ ศรีอมร ทม.เมืองพล ขอนแก่น ป.ช.57
66/2215 นาง ชนิกานต์ ณ  นคร ทม.ชลบุรี ชลบุรี ป.ช.57
66/2217 นาง ณิชามล พรพระ ทม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ป.ช.57
66/2218 นาง ดวงเดือน กุแกว้ อบจ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี ป.ช.57
66/2220 นาง เตือนใจ องักูรเกียรติ ทม.บา้นโป่ง ราชบุรี ป.ช.57
66/2221 นางสาว ทวีวรรณ บุญนาจเสวี อบจ.หนองบวัล าภู หนองบวัล าภู ป.ช.57
66/2223 นาง ธนชัพร ศรีฟ้า ทม.ชะอ า เพชรบุรี ป.ช.57
66/2224 นาง ธญัลกัษณ์ ชโลธรสุทธิ อบจ.ยะลา ยะลา ป.ช.57
66/2225 นาง นพสร จิตด ารง อบจ.ชยัภูมิ ชยัภูมิ ป.ช.57
66/2226 นาง นวลฉวี องัสจัจะพงษ์ ทม.อ่างทอง อ่างทอง ป.ช.57
66/2227 นาง นิชาดา สุริยะเจริญ อบจ.ล าพนู ล าพนู ป.ช.57
66/2228 นาง นิศารัตน์ วฒันะบุตร ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ช.57
66/2229 นาง บุญศรี วิไลจิตต์ ทม.ปู่ เจา้สมิงพราย สมุทรปราการ ป.ช.57
66//2230 นาง ประสานสุข เขียวแกว้ ทม.สระบุรี สระบุรี ป.ช.57
67/2232 นาง ปรารถนา ผ่านสถิน ทม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ป.ช.57
67/2234 นางสาว ปิยะรัตน์ ล่ิวลกัษณียนาวิน ทน.นนทบุรี นนทบุรี ป.ช.57
67/2235 นาง เปรมจิต งานไว อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ช.57
67/2236 นาง ผานิดา ภู่นภาประเสริฐ ทน.นครปฐม นครปฐม ป.ช.57
67/2237 นาง พจวรรณ คูณทวีลาภผล ทน.สกลนคร สกลนคร ป.ช.57
67/2238 นาง พรทิพย์ ตปนียากร ทน.สมุทรปราการ สมุทรปราการ ป.ช.57
67/2239 นาง พริมลกัษมณ์ ร่วมสุข ทต.บางปู สมุทรปราการ ป.ช.57
67/2240 นาง พิมพพ์ร ปัทมธานินท์ ทต.หนองแค  สระบุรี ป.ช.57
67/2245 นาง มาลี จรดล ทม.ปู่ เจา้สมิงพราย สมุทรปราการ ป.ช.57
67/2246 นาง เยาวภา วงศก์องแกว้ ทน.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ป.ช.57
67/2247 นาง รวิภทัร ตนัติเสรีรัตน์ อบจ.ชยันาท ชยันาท ป.ช.57
67/2248 นาง รัชนี ค่ายสงคราม ทม.แก่งคอย สระบุรี ป.ช.57
67/2249 นาง รัชนี สุขเกษม ทม.ชะอ า เพชรบุรี ป.ช.57
67/2250 นางสาว รัตนา บวัเพชร ทน.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ป.ช.57
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67/2251 นาง รัตนา ภิรมย์ ทม.มหาสารคาม มหาสารคาม ป.ช.57
67/2253 นาง ลมโชย อุยยะพฒัน์ ทน.อุบลราชธานี อุบลราชธานี ป.ช.57
67/2254 นาง ละมยั  วิเชียรดี ทม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ป.ช.57
67/2255 นาง ละมุลดี เทพมณี ทม.ยโสธร ยโสธร ป.ช.57
67/2257 นาง วนิดา วรรณพงษ์ ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ช.57
67/2259 นาง วราภรณ์ เขาวงศท์อง ทน.อุดรธานี อุดรธานี ป.ช.57
67/2261 นาง วิภาภรณ์  สุขเพสน์ ทม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ป.ช.57
67/2263 นางสาว วิไลวรรณ สนัหนองเมือง ทน.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ช.57
67/2264 นาง วิไลวรรณ  สาธิตสมิตพงษ์ ทน.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ช.57
67/2265 นาง ศรีเพญ็ สนัน่นาม ทน.พิษณุโลก พิษณุโลก ป.ช.57
67/2266 นางสาว สมจิตร์  หวงัทรัพยท์วี ทม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ป.ช.57
67/2267 นาง สมศรี ถินค าเชิด ทม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ป.ช.57
67/2268 นางสาว สมศรี ศิริสุริยเดช ทม.ชุมแพ ขอนแก่น ป.ช.57
67/2269 นาง สญัญารัก มิระสิงห์ ทม.ยโสธร ยโสธร ป.ช.57
67/2270 นาง สายชล สิงห์สุวรรณ ทน.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ช.57
67/2272 นาง สายหยดุ กฤษดานิรมิตร ทน.พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ป.ช.57
67/2273 นาง ส าฤทธ์ิ ศรีประภาพงศ์ ทต.หนองบวัลาย นครราชสีมา ป.ช.57
67/2275 นาง สิริโสภา เลิศคอนสาร ทม.ชลบุรี ชลบุรี ป.ช.57
67/2277 นาง สุภตัรา ล้ีละวงศ์ ทน.นนทบุรี นนทบุรี ป.ช.57
67/2278 นาง สุมาลี เล้ียงตระกูลงาม ทน.รังสิต ปทุมธานี ป.ช.57
67/2279 นาง สุรีนา พลนิกร ทม.ชุมแสง นครสวรรค์ ป.ช.57
67/2280 นางสาว อนงค์ ล้ิมสกุล ทม.อุตรดิตถ ์ อุตรดิตถ์ ป.ช.57
67/2282 นาง อรัญญา เช้ือทอง ทม.แพร่ แพร่ ป.ช.57
67/2284 นาง อรุณโรจน์  วิริยะจิตต์ ทน.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ช.57
67/2286 นางสาว อุทยัวรรณ พลนุรักษ์ ทน.อุดรธานี อุดรธานี ป.ช.57
67/2287 นาง อุบลรัตน์ เปียจ าปา ทม.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ป.ช.57

92/1089 นาย กิตติวฒิุ วงษแ์ปลง ทม.สระบุรี สระบุรี ป.ม.57
92/1093 นาย เกรียงไกร หนุนภกัดี อบจ.ราชบุรี ราชบุรี ป.ม.57
92/1095 นาย เกียรติศกัด์ิ ธรรมกุล ทม.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ป.ม.57
92/1100 นาย ไกรศกัด์ิ รัตนตระกูล อบจ.มุกดาหาร มุกดาหาร ป.ม.57
92/1101 นาย ไกรสิทธ์ิ ปูรณวฒันกุล อบจ.ราชบุรี ราชบุรี ป.ม.57
92/1104 นาย คม แสงบ ารุง ทน.นนทบุรี นนทบุรี ป.ม.57
92/1106 นาย คมข า อตัโถปกรณ์ อบจ.พะเยา พะเยา ป.ม.57

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
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92/1109 นาย ค ารณ ภูมโคกรักษ์ อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
92/1110 นาย ค ารณ วิเลปนะ ทม.สระบุรี สระบุรี ป.ม.57
92/1112 นาย ค าหมุน จนัทะคุณ อบจ.เลย  เลย ป.ม.57
92/1113 นาย จงรัก เหมือนแมน้ ทม.แก่งคอย สระบุรี ป.ม.57
92/1116 นาย จรูญ วรวิบูล อบจ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี ป.ม.57
92/1120 นาย จิรวฒัน์ จนัทวิสูตร์ ทม.สระบุรี สระบุรี ป.ม.57
92/1125 นาย เจษฎา ชยัฤกษ์ ทน.สงขลา สงขลา ป.ม.57
93/1141 นาย ชยัธวฒัน์ ศิลป์มานะกิจ ทม.มาบตาพดุ ระยอง ป.ม.57
93/1142 นาย ชยัพฤกษ์ ฉายพทุธ ทม.ทบักวาง สระบุรี ป.ม.57
93/1149 นาย ชาญณรงค์ แสงสวา่ง ทม.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ป.ม.57
93/1154 นาย ชิงชยั บุญประคอง ทน.สมุทรสาคร สมุทรสาคร ป.ม.57
93/1158 นาย ชูชยั นิลสนัเทียะ อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
93/1173 นาย ณรงค์ วฒันาภรณ์ ทต.เกาะจนัทร์ ชลบุรี ป.ม.57
93/1175 นาย ณรงคช์ยั หงสารกุล ทม.จนัทบุรี จนัทบุรี ป.ม.57
93/1180 นาย ณฐักิตต์ิ หนูรอด อบจ. พทัลุง พทัลุง ป.ม.57
93/1188 นาย เติม แสงไทยารักษ์ อบจ.ชยัภูมิ ชยัภูมิ ป.ม.57
93/1193 นาย ถวิล สร่ายหอม อบจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ป.ม.57
94/1206 นาย ทองค า พรมดี อบจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ป.ม.57
94/1210 นาย ธนกฤต ศรีสุกใส ทม.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ป.ม.57
94/1212 เรืออากาศตรีธนพล ภทัรฉวี ทต.ป่าโมก อ่างทอง ป.ม.57
94/1217 นาย ธรรมชาติ อมฤกษ์ อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
94/1226 นาย ธีรเดช ศรีเจริญ ทต.บางเสาธง สมุทรปราการ ป.ม.57
94/1228 นาย ธีรวฒัน์ รัตนกุล อบจ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ป.ม.57
94/1233 นาย นพดล รอดรุ่งเรือง ทม.ชยันาท ชยันาท ป.ม.57
94/1238 นาย นรินทร์ หีบแกว้ อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ม.57
94/1243 นาย นิกร   นวโชติรส ทน.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ม.57
94/1244 นาย นิตย์ แดงขวญัทอง อบจ.ชุมพร ชุมพร ป.ม.57
94/1245 นาย นิทศัน์ ตน้จนัทน์ ทม.บา้นบึง ชลบุรี ป.ม.57
94/1250 นาย นิวฒัน์ สุขศิริ ทม.ควนลงั สงขลา ป.ม.57
94/1253 นาย บรรณเชาว์ ตน้โพธ์ิ อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ม.57
95/1259 นาย บ าเหน็ฎ เพ่ือนงาม ทม.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ป.ม.57
95/1264 นาย บุญมา คงเจริญ ทม.ชะอ า เพชรบุรี ป.ม.57
95/1265 นาย บุญยิง่ จอมงาม อบจ.ล าพนู ล าพนู ป.ม.57
85/1270 นาย ประจวบ มณีโชติ ทน.สงขลา สงขลา ป.ม.57
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95/1271 นาย ประจกัษ์ ชุมพล ทม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ป.ม.57
95/1272 นาย ประชา ไพประพนัธ์ ทต.สวนหลวง สมุทรสาคร ป.ม.57
95/1274 นาย ประดิษฐ์ สะเดา ทน.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ม.57
95/1276 นาย ประพฒัน์ ชชัวาลชยัพรรณ ทน.เชียงราย เชียงราย ป.ม.57
95/1278 นาย ประภาส ชูภกัดี ทม.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ป.ม.57
95/1285 นาย ประสาตร์ เสาไธสง อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
95/1286 นาย ประสิทธ์ิ นวลทิม ทม.นครพนม นครพนม ป.ม.57
95/1292 นาย ปรีชา บุญสุวรรณ อบจ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ป.ม.57
95/1293 นาย ปรีชา มานวกุล ทม.แพร่ แพร่ ป.ม.57
95/1294 นาย ปรีชา หงษเ์จริญ ทม.ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ป.ม.57
95/1298 นาย ปิยะชยั ตุ่ยสิมา อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ม.57
95/1305 นาย พนม เกิดนวล อบจ.นนทบุรี ขอนแก่น ป.ม.57
95/1310 นาย พฤฒิชยั วงศสุ์ฤทธ์ิ ทม.อุทยัธานี  อุทยัธานี ป.ม.57
95/1311 นาย พฤฒิยอดยิง่ คมัภีรคุปต์ ทน.หาดใหญ่ สงขลา ป.ม.57
95/1315 นาย พิชยั ใจเสือ อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
95/1321 นาย พิทกัษ์ ศรีสุระ ทต.ส าโรงเหนือ สมุทรปราการ ป.ม.57
96/1323 นาย พินิจ พราหมณ์แกว้ ทม.ชะอ า เพชรบุรี ป.ม.57
96/1325 นาย พิภพ แกว้ประชา ทม.สามพราน นครปฐม ป.ม.57
96/1236 นาย พิมล พงษเ์ผ่า อบจ.ชลบุรี ชลบุรี ป.ม.57
96/1331 ว่าท่ีร้อยตรี พิศณุ วงษศิ์ลา อบจ.สกลนคร สกลนคร ป.ม.57
96/1339 นาย ไพฑูรย์ สตัยวงศทิ์พย์ อบจ.ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร ป.ม.57
96/1342 นาย ไพรัตน์ เวชชะ ทม.ปทุมธานี ปทุมธานี ป.ม.57
96/1346 นาย ไพสิน นกศิริ อบจ.สระแกว้ สระแกว้ ป.ม.57
96/1349 นาย ภิญโญ ผา้เจริญ ทม.บา้นโป่ง ราชบุรี ป.ม.57
96/1352 นาย มนสั งามบรรหาร ทต.ธรรมศาลา นครปฐม ป.ม.57
96/1353 นาย มนสั นาคา ทม.กาญจนบุรี กาญจนบุรี ป.ม.57
96/1354 นาย มนสั บงัศรี อบจ.ยโสธร ยโสธร ป.ม.57
96/1355 นาย มนสั ศุภวิริยากร ทน.ภูเก็ต  ภูเก็ต ป.ม.57
96/1356 นาย มนู สินจงัหรีด อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
96/1361 นาย โยธิน ฉายรัศมี ทต.บา้นเพ ระยอง ป.ม.57
96/1377 นาย ลิขิต ทองทยั ทม.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ป.ม.57
96/1384 นาย วรรณะ จนัทรถาวร ทต.ปลายบาง นนทบุรี ป.ม.57
97/1387 นาย วสนัต์ กล่อมสุนทร อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
97/1397 นาย วิชยั  บรรดาศกัด์ิ ทน.ปากเกร็ด นนทบุรี ป.ม.57
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97/1398 นาย วิชยั  พรมเกตุ ทม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ป.ม.57
97/1403 นาย วิเชียร ทรัพยเ์จริญ อบจ.ตราด ตราด ป.ม.57
97/1406 นาย วิทยา บุณยะเวชชีวิน ทน.สมุทรปราการ สมุทรปราการ ป.ม.57
97/1408 นาย วินยั มาตรโคกสูง อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
97/1409 นาย วินยั รุมฉิมพลี อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ม.57
97/1410 นาย วินยั สุริยปราการ ทน.ภูเก็ต ภูเก็ต ป.ม.57
97/1411 นาย วินุลาศ เจริญชยั อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
97/1415 นาย วิรัตน์ ระวงัภยั ทม.ราชบุรี ราชบุรี ป.ม.57
97/1416 นาย วิโรจน์ ตนัติวิริยาภรณ์ อบจ.ภูเก็ต ภูเก็ต ป.ม.57
97/1418 นาย วิวิศน์ รัตตนิทศัน์ ทน.เชียงใหม่ เชียงใหม่ ป.ม.57
97/1425 นาย วีระ นามวงศ์ ทม.วงัน ้าเยน็ สระแกว้ ป.ม.57
97/1428 นาย วีระพล ดวงอาจ ทม.ตะพานหิน พิจิตร ป.ม.57
97/1431 นาย วฒิุพงศ์ พทุธิธนพฒัน์ อบจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสนอ ป.ม.57
97/1432 นาย วฒิุพงษ์ พรหมทวี ทม.แม่โจ ้ เชียงใหม่ ป.ม.57
97/1436 นาย ศรัณยู มุขวรรณ์ ทม.เขารูปชา้ง สงขลา ป.ม.57
97/1439 นาย ศกัดา พนัธ์พงศ์ อบจ.สตูล สตูล ป.ม.57
97/1443 นาย ศกัด์ิชยั อวยชยั ทน.นครปฐม นครปฐม ป.ม.57
98/1454 นาย ศุภฤกษ์ สงวนรัษฏ์ ทม.วารินช าราบ อุบลราชธานี ป.ม.57
98/1455 นาย เศรษฐา ศรีสุธรรมศกัด์ิ อบจ.ชยัภูมิ ชยัภูมิ ป.ม.57
98/1456 นาย สงวน ดีแสน ทม.หนองคาย  หนองคาย ป.ม.57
98/1458 นาย สถิตย ์ ไววอ่ง ทม.ชุมแพ ขอนแก่น ป.ม.57
98/1460 นาย สนธยา ทองดี ทน.นนทบุรี นนทบุรี ป.ม.57
98/1461 นาย สนัน่ โมธินา ทม.ลพบุรี ลพบุรี ป.ม.57
98/1467 นาย สมจิตร ศรีจนัทร์ อบจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ป.ม.57
98/1471 นาย สมชาย เปล่ียนรัมย์ อบจ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ป.ม.57
98/1473 นาย สมชาย สายณัห์ อบต.บางบวัทอง นนทบุรี ป.ม.57
98/1476 นาย สมทรง สรรพโกศลกุล ทน.พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ป.ม.57
98/1477 นาย สมนึก ประเสริฐปาลิฉตัร อบจ.พิษณุโลก พิษณุโลก ป.ม.57
98/1478 นาย สมนึก หอมนาน ทม.ชะอ า เพชรบุรี ป.ม.57
98/1480 นาย สมบติั อมัฤทธ์ิ ทต.แม่สาย เชียงราย ป.ม.57
98/1481 นาย สมบูรณ์ ชุมพาลี ทต.เขตรอุดรมศกัด์ิ ชลบุรี ป.ม.57
98/1482 นาย สมบูรณ์ ไชยจรัส ทม.ปัตตานี ปัตตานี ป.ม.57
98/1487 นาย สมพงษ์ ยอดเมือง อบจ.แพร่ แม่ฮ่องสนอ ป.ม.57
98/1491 นาย สมโภชน์ วิทยาขาว ทน.อุบลราชธานี อุบลราชธานี ป.ม.57
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98/1501 นาย สฤษด์ิ โพวนัดี ทน.นครสวรรค ์ นครสวรรค์ ป.ม.57
98/1507 นาย สนัติ การภกัดี อบจ.พิจิตร พิจิตร ป.ม.57
98/1508 นาย สนัติ ทางธนกุล ทต.ปลายบาง นนทบุรี ป.ม.57
98/1509 นาย สนัติ ศิริขนัธ์ ทน.สกลนคร สกลนคร ป.ม.57
98/1513 นาย สมัฤทธ์ิ ภูพฒุ ทม. หนองบวัล าภู  หนองบวัล าภู ป.ม.57
99/1521 นาย สิทธินนจ์ แสงประดบั ทม.ลดัหลวง สมุทรปราการ ป.ม.57
99/1522 นาย สิทธิศกัด์ิ ลากะสง อบจ.ชยัภูมิ ชยัภูมิ ป.ม.57
99/1523 นาย สิริชยั วฒิุปราณี อบต.ราชาเทวะ สมุทรปราการ ป.ม.57
99/1526 นาย สุกิจ อรัญนารถ ทต.บา้นเพ ระยอง ป.ม.57
99/1530 นาย สุชาต กิติคุณ อบจ.ชยัภูมิ ชยัภูมิ ป.ม.57
99/1531 นาย สุชาติ ทองบุญยงั อบจ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ป.ม.57
99/1533 นาย สุทิน ปัญญาโพธาสกุล อบจ.ราชบุรี ราชบุรี ป.ม.57
99/1542 นาย สุพฒัน์  ค  าภกัดี ทม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ป.ม.57
99/1543 นาย สุรชาติ ค  ้าชู อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
99/1544 นาย สุรเชษ น่ิมกุล อบจ.อ่างทอง อ่างทอง ป.ม.57
99/1546 นาย สุรพงษ์ นาคประเสริฐ ทต.โชคชยั นครราชสีมา ป.ม.57
99/1554 นาย สุรินทร์ ลมจะโปะ อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
99/1561 นาย สุวิทย์ ดีปรีชา ทม.สระแกว้ สระแกว้ ป.ม.57
99/1563 นาย สุวิทย์ เหมทานนท์ ทน.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ป.ม.57
99/1564 นาย เสริม เก้ือสงัข์ ทน.ตรัง ตรัง ป.ม.57
99/1567 นาย โสมนสั ทองสุข อบจ.มุกดาหาร มุกดาหาร ป.ม.57
99/1573 นาย อดุลย์ ภู่ภทัรางค์ อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
100/1590 นาย อภินนัท์ เลียบใย ทม.ท่าใหม่ จนัทบุรี ป.ม.57
100/1596 นาย อรุณศกัด์ิ วงศวิ์วฒัน์ ทน.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ป.ม.57
100/1598 นาย อคัรพนธ์ เกตุสงัขพ์นัธ์ ทม.สุรินทร์ สุรินทร์ ป.ม.57
100/1600 นาย อมัพล ทองพุ ทต.ขามใหญ่ อุบลราชธานี ป.ม.57
100/1601 นาย อาคม ปฐมสีมากุล ทม.กาญจนบุรี กาญจนบุรี ป.ม.57
100/1604 นาย อ านวย ปราณีตพลกรัง ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
100/1607 นาย อ านาจ สาลีฉนัท์ ทต.บางปู สมุทรปราการ ป.ม.57
100/1608 นาย อิทธิ ศรีมาธรณ์ อบจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ป.ม.57
100/1612 นาย เอนก แทสู้งเนิน อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
149/4713 นางสาว กรกนก พลเดช ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
149/4715 นาง กรวรรณ ถมฉิมพลี อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
149/4716 นาง กฤษณา คงรัตน์ ทม.ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร ป.ม.57
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149/4717 นางสาว กาญจนา กาญจนธวชั ทม.มหาสารคาม มหาสารคาม ป.ม.57
149/4719 นาง เกศินี ศรีวรรณา อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
149/4720 นาง ขวญัมณี กลมเกลียว ทม.เพชรบุรี เพชรบุรี ป.ม.57
149/4722 นาง คทัรียา มีฤกษส์ม ทน.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
149/4723 นาง ค าขวญั พรมดี อบจ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี ป.ม.57
149/4724 นาง จรัลรัตน์ ใจขาน ทน.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ม.57
149/4725 นาง จนัทร์เพญ็ ลอมโฮม ทน.สมุทรปราการ สมุทรปราการ ป.ม.57
149/4727 นาง จารุณี  เพียรค า ทม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ป.ม.57
149/4729 นาง จินตนา แมน้สุรินทร์ เมืองพทัยา ชลบุรี ป.ม.57
149/4731 นาง จิระวรรณ บุญปลอด ทน.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ป.ม.57
149/4732 นางสาว จิรา รัตนวิเชียร ทม.พทัลุง พทัลุง ป.ม.57
149/4733 นาง จุฑารัตน์ จิตมนสั ทน.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ป.ม.57
149/4735 นาง จุฑารัตน์ หอมหวล ทม.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ป.ม.57
149/4737 นาง ชนากานต์ แสนสุข อบจ.สกลนคร สกลนคร ป.ม.57
149/4738 นาง ชนิดา พิมพท์นต์ ทม.ลพบุรี ลพบุรี ป.ม.57
149/4741 นาง ชูศรี พทุธเจริญ ทน.สมุทรปราการ สมุทรปราการ ป.ม.57
150/4744 นาง ฐิติพร สิทธิโชคธรรม ทน.พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ป.ม.57
150/4745 นาง ณิชาพร ปรีชาวิภาษ ทม.สองพ่ีนอ้ง สุพรรณบุรี ป.ม.57
150/4748 นาง ทมาภรณ์   ชยัชนะ ทต.ศรีพนมมาศ อุตรดิตถ์ ป.ม.57
150/4750 นาง ทศันีย์ นนัทสวา่ง ทม.น่าน น่าน ป.ม.57
150/4751 นาง ธภสัธร ม่ิงไชย ทน.อุบลราชธานี อุบลราชธานี ป.ม.57
150/4755 นาง นที ตุมรสุนทร ทม.ชยัภูมิ ชยัภูมิ ป.ม.57
150/4758 นาง นิพาพนัธ์ ดีโว อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ม.57
150/4759 นางสาว นิศารัตน์ วชัรีวงศ ์ณ อยธุยา ทม.ตาก ตาก ป.ม.57
150/4760 นาง เนาวรัตน์ วฒันธรรม อบจ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ป.ม.57
150/4761 นาง บ าเพญ็ ขวญัเพช็ร ทน.สงขลา สงขลา ป.ม.57
150/4761 นาง บุรานนัท์ โรมรัน อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
150/4764 นาง ประคอง ฉายทองค า ทต.จกัราช นครราชสีมา ป.ม.57
150/4765 นาง ประพิศ อนนัตกุล ทน.สงขลา สงขลา ป.ม.57
150/4767 นาง ปราณี ทิพยสุ์วรรณกุล ทน.นครสวรรค ์ นครสวรรค์ ป.ม.57
150/4768 นางสาว ปรานอม เกตุแกว้ ทม.ชะอ า เพชรบุรี ป.ม.57
150/4770 นาง ปรียาภรณ์ เล็กพนัธ์ ทม.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ป.ม.57
150/4775 นาง ผ่องพรรณ จนัทะราชา ทม.แพร่ แพร่ ป.ม.57
150/4776 นาง พรทิพย์ ปูรณโชติ ทน.เจา้พระยาสุรศกัด์ิ ชลบุรี ป.ม.57
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150/4779 นางสาว พรรณพิลาศ สมศรี ทม.จนัทบุรี จนัทบุรี ป.ม.57
150/4780 นางสาว พรรณี ล้ิมเจริญ เมืองพทัยา ชลบุรี ป.ม.57
150/4781 นาง พชัรพรรณ จนัทร์สุข อบจ.ยโสธร ยโสธร ป.ม.57
150/4782 นาง พชัรา สุทธิบุตร ทต.ท่าผา ราชบุรี ป.ม.57
150/4784 นาง พชัรี แดนไธสง อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
150/4786 นาง พฒันาพร เหมษัเฐียร อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
150/4787 นาง พิกุล  พรมเกตุ ทม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ป.ม.57
150/4789 นางสาว พิมพม์าศ วนะรมย์ ทต.กนัทรารมย์ ศรีสะเกษ ป.ม.57
150/4790 นาง พิมลพรรณ ปิยะพงศเ์ดชา ทม.ราชบุรี ราชบุรี ป.ม.57
150/4794 นางสาว ภทัธาพร สุวรรณปาน ทม.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ป.ม.57
150/4797 นาง มลยัรัก ทองผา อบจ.มุกดาหาร มุกดาหาร ป.ม.57
150/4801 นาง เยาวเรศ บุญถม ทน.เชียงใหม่ เชียงใหม่ ป.ม.57
150/4803 นาง รัชนีวรรณ บวัสถิตย์ ทม.ลพบุรี ลพบุรี ป.ม.57
150/4804 นางสาว รัตติกรณ์ วงศเ์มือง ทม.พะเยา พะเยาว์ ป.ม.57
151/4806 นาง รุ่งทิวา จนัทรสงค์ ทม.ศรีราชา ชลบุรี ป.ม.57
151/4808 นาง เรือนแกว้ เพง็พุม่ ทน.พิษณุโลก พิษณุโลก ป.ม.57
151/4810 นาง ละม่อม จนัทร์ช่ืน ทน.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ป.ม.57
151/4811 นาง ลกัษณา เชยศุภเกตุ ทต.บางพลี สมุทรปราการ ป.ม.57
151/4813 นาง วนิดา รุ่งแดง ทน.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ป.ม.57
151/4815 นาง วรรณดี เล็กเซง้ อบจ.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ป.ม.57
151/4816 นาง วรรณภา รัตนเศรณี ทม.บางมูลนาก พิจิตร ป.ม.57
151/4818 นางสาว วรรณี พิชญพ์นสั ทม.สตูล สตูล ป.ม.57
151/4820 นาง วรรษชล ทรัพยาคม ทน.ออ้มนอ้ย สมุทรสาคร ป.ม.57
151/4825 นาง วิจิตรา พาณิชยก์ุล ทม.ลพบุรี ลพบุรี ป.ม.57
151/4826 นาง วินณา แกว้งาม ทม.บา้นโป่ง ราชบุรี ป.ม.57
151/4830 นาง วิรากานต์ ไพรแสน อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
151/4833 นาง วิไลวรรณ นวลเลิศ อบจ.สระแกว้ สระแกว้ ป.ม.57
151/4839 นางสาว ศิริพร กองแกว้ ทม.ลพบุรี ลพบุรี ป.ม.57
151/4840 นาง ศิริพร รัตนสิงห์ ทม.ยโสธร ยโสธร ป.ม.57
151/4845 นาง ศุลีพร แสนทวีสุข อบจ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี ป.ม.57
151/4846 นาง สงวน ทองจ าปา ทม.ตาก ตาก ป.ม.57
151/4847 นางสาว สมใจ สุวรรณศุภพนา ทน.ภูเก็ต ภูเก็ต ป.ม.57
151/4849 นาง สมพร ประทุมมาลย์ ทต.หนองแค สระบุรี ป.ม.57
151/4850 นาง สมพร สุวรรณ ทน.สมุทรสาคร สมุทรสาคร ป.ม.57
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151/4851 นาง สมหมาย ประเสริฐเจริญสุข ทน.นครปฐม นครปฐม ป.ม.57
151/4852 นาง สวณีย์ ผิวผ่อง ทม.ชะอ า เพชรบุรี ป.ม.57
151/4853 นาง สวา่งจิตร วิเศษ ทน.อุดรธานี อุดรธานี ป.ม.57
151/4854 นาง สายณัห์ จิตตธ์รรม ทม.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ป.ม.57
151/4855 นาง ส าราญ จิตตช์นะ ทม.ก าแพงเพชร ก าแพงเพชร ป.ม.57
151/4856 นาง ส าอาง โมล้า อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
151/4859 นางสาว สุกญัญา สุขการณ์ ทน.รังสิต ปทุมธานี ป.ม.57
151/4860 นาง สุขจิตต์ อินทรักษา ทม.พทัลุง พทัลุง ป.ม.57
151/4861 นาง สุจินดา ตั้งพิทยาเวทย์ ทน.หาดใหญ่ สงขลา ป.ม.57
151/4862 นาง สุดา เถาวทิ์พย์ อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ม.57
151/4863 นาง สุดา ทองวิลยั ทม.คลองหลวง ปทุมธานี ป.ม.57
151/4867 นาง สุภทัรา  อกักะมานงั ทม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ป.ม.57
151/4868 นาง สุภาณี มรุธาวานิช ทน.นครปฐม นครปฐม ป.ม.57
152/4869 นาง สุภาณี ยงัสงัข์ ทม.พทัลุง พทัลุง ป.ม.57
152/4870 นาง สุภาพร ตราชู ทม.มหาสารคาม มหาสารคาม ป.ม.57
152/4875 นาง สุมาลี  สานุจิตร ทม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ป.ม.57
152/4876 นาง สุรีวรรณ การคา้ อบจ.นครราชสีมา นครราชสีมา ป.ม.57
152/4880 นาง แสงจนัทร์ พทุธมนตสิ์งห์ ทม.มหาสารคาม มหาสารคาม ป.ม.57
152/4885 นางสาว อภิลกัษณ์ ทองทิอมัพร อบจ.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ป.ม.57
152/4889 นางสาว อจัฉริยา วรรธนาภา ทต.หนองแค สระบุรี ป.ม.57
152/4893 นาง อารี ราชสาร อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ม.57
152/4894 นาง อุดม บุญมา ทม.วารินช าราบ อุบลราชธานี ป.ม.57
152/4896 นาง อุทินพร บุญชวลิต ทม.นครพนม นครพนม ป.ม.57
152/4897 นาง อุบล สมท่า อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น ป.ม.57
152/4898 นางสาว อุษา สมคิด ทน.ล าปาง ล าปาง ป.ม.57
152/4899 นาง อุษา              สระสมศรี ทน.ล าปาง ล าปาง ป.ม.57

ฝ่ายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ส่วนส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ส านกัพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ถ.นครราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300
**** การขอเคร่ืองราชฯ ส าหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ระดบัช านาญการพิเศษ ท่ีส่งไปนั้น สสบ .ไดเ้สนอให้ทุกคน
แต่เม่ือคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัชั้นสายสะพาย ท่ีส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการฯ ไดพิ้จารณาและ
อนุมติัให้เฉพาะต าแหน่ง "ผูอ้  านวยการสถานศึกษา" และเสนอให้เฉพาะคนท่ีเกษียณอายรุาชการปี 2557 เท่านั้น (เกิดหลงัตุลา 56 
และก่อนตุลา 57) ดงันั้น ในปี 2558 ก็คงลกัษณะเดียวกนั คือขอไดเ้ฉพาะต าแหน่ง "ผูอ้  านวยการสถานศึกษา) และเกษียณอายรุาชการ
ในปีงบประมาณ 2558 (30 ก.ย.58) 


