เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๔
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากวาสายสะพาย รวมทั้งสิ้น ๒๓๖,๙๕๕ ราย
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

นางสาวปารยลภัส เทียนอําไพ
นางสาวปาวีนา กาบทอง
นางปยาภรณ แชจอหอ
นางสาวพจนีย มณีรัตน
นางพรทิพย พวงคุม
นางสาวพัทธชัญญา พรมนา
นางสาวพิมลฑา คงจรัส
นางสาวเพ็ญนภา มาลาสุข
นางสาวมนัชญา ทองนิวัน
นางสาวยมนา ยมโดย
นางสาวยุวดี คลายสมบัติ
นางสาวรัตนา รอดทิม
นางสาววราพร เกไธสง
นางสาววราภรณ ถาเหงา
นางวันวลิต จันทรขาว
นางสาววันวิสา จิตรจํานอง
นางสาววิไลรัตน เวชกามา

๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

(เลมที่ ๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวศรินดา สุวรรณเดชากุล
นางสาวศรีไพร เงินดี
นางสาวศิริพร สาโท
นางสาวศิริวรรณ ศิริเวช
นางสาวศิวาพร เกษรเพ็ชร
นางสาวศุภัสษร แกวออง
นางสาวสมใจ อินทรศรี
นางสาวสาวิตรี เพชรรักษ
นางสาวสุฑามาศ ชูกลิ่น
นางสุธัญญา เชียงฟด
นางสุภาพ ผานภพพนาสันต
นางสาวอภิญญา จันทรประจํา
นางอรชร สอนใต
นางสาวอรวรรณ อังสุธรรม
นางอรอุมา เนื่องมัจฉา
นางสาวอัมรา ไหมทอง
นางสาวอาริยา เงาสุมาตย

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวไมลีน รักษวเิ ชียร
กรมศุลกากร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๓๓ ราย)
๑ นายกวินทร เขมกุลวานิช
๔ นายเกียรติศักดิ์ คงวัฒนานนท
๒ นายกิตติคุณ หลอสุวรรณศิริ
๕ นายจักรินทร สายัณหวัฒน
๓ นายกิตติพงษ ศิริพงษ
๖ นายจิรวัฒน นอยกลาง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

นายเฉลิมพล คุณประทุม
นายชวินโรจน กฤตบุญไกรเลิศ
จาอากาศเอก ณัฐฐากูร นวลศรี
นายณัฐพงศ ตั้งวิทยาภูมิ
นายธงชัย พิทักษวงษสวาง
นายธนนชัย กานตพิชาน
นายธนาทิพย จันทรปรุง
นายธราธร กลั่นจัตุรัส
นายธีรยุทธ แคนยุกต
นายนเรศ สิริวันต
นายนักรบ ศรีจันทร
นายนิธิพัฒน เรืองดิษฐ
นายบรรดาศักดิ์ วงศเจริญ
เรือโท บริรักษ ศิริสวัสดิบุตร
นายบวร เรืองแรงสกุล
นายบุญชัย ชํานาญไพร
นายปราโมทย เอี่ยมฉ่ํา
นายพัชสัณฑ สมตน
นายพิภัทร สิริจํารัสสกุล
นายโพธินทร บัวเรียน
นายไพโรจน แพงภูงา
นายภวัต พฤกษกานนท
นายมานพ กุลธนวัฒน
นายวรกฤต สุขรมย
นายวัชรินทร มีศรี

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

(เลมที่ ๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวัฒฌรพงค นันทไชยตร
นายวัฒนา สังขทอง
นายวันชัย วงษชมภู
นายวิชา ประเสริฐสม
นายศราวุธ ชื่นทรัพย
นายศักดิ์สิทธิ์ ยุทธประเสริฐ
นายศุภสิทธิ์ สุขวุฒิไชย
พันตํารวจตรี สมโชค พรหมทอง
พันจาเอก สมเพชร วงศอนุ
นายสามารถ มั่นจอง
นายสุรศักดิ์ คณะสุข
นายสุวิทย ฉัตรชัยโสภณ
นายอติ อินทรสันติ์
นายอนุชิต สารภาพ
นายอภิชาติ ไพศาลธนสมบัติ
นายอภิชาติ รัทยานนท
นายอภิชาติ อุมอยู
นายอาณาจักร เลิศรัตนสิน
นายอิทธินันท สาโรวาท
นายอิทธินันท หนูกลับ
นางสาวกรกช แกวไพฑูรย
นางสาวกรกช เทียนสองแสง
นางสาวกฤชอร วรณัฐกุลยา
นางสาวกษมา ปนไพฑูรย
นางสาวกัญญณัฐ กลิ่นบุญ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

นางกัลยาณีย สุขประเสริฐ
นางกานดา วารีรัตน
นางสาวกานดาณภัทร สําเภาทอง
นางสาวกุลธิดา ทองเปลว
นางสาวกูอามีนา มะหะหมัด
นางสาวขนัตยา นอยเสวก
นางแคทลียา มิตรอารีย
นางสาวจรีรัตน เกตุประดิษฐ
นางจันทรทิมา กรรณาลงกรณ
นางสาวจันทรา เพ็ชรเหมือน
นางสาวจิตติมา หนูแกว
นางสาวจิรวดี ศรีธารา
นางสาวโชติกา อรินทรชัย
นางสาวณฐพร ลมชิด
นางสาวณัฏฐา สุพรรณพงศ
นางสาวดวงพร ปุณฑริกาทิตย
นางสาวตวงพร พงษพิสันตรัตน
นางสาวธัญวณรัตม บัวตะคุ
นางสาวนราทิพย มาลารัตน
นางสาวนฤมล บางศรี
นางสาวนฤมล ศิริเจริญวัฒน
นางสาวนวรัตน ผลากร
นางสาวนวรัตน วัชโรทยางกูร
นางนันทนา ชินชัยพงษ
นางนิศานาถ อิ่มนาง
นางสาวเบญจ ชํากรม

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

(เลมที่ ๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวเบญญาภา อินทรบุรี
นางปฏิญญา สมใจ
นางสาวปญญาพร เอนกพูนสินสุข
นางสาวปทมา ธัญญพงษ
นางสาวพรทิพย เจริญทาว
นางสาวพรนภา บอคํา
นางสาวพรรณนิภา กระจางยุทธ
นางสาวพรรณนิภา จินเอียด
นางสาวพิมพศิริ เรืองมาลัย
นางสาวพิศมัย นามคุณ
นางสาวพุทธชาติ พงษศิริรักษ
นางสาวภคินี ดานเฉลิมนนท
นางภาณินี ชาญศิลป
นางภารดี สุวรรณศรี
นางมะลิวัลย รักมิตร
นางสาวมารินลิตตา เดี่ยวตระกูลชัย
นางสาวยศวดี ตระกลทรัพย
นางสาวรฐา แกวกุลเวธน
นางสาวรดาณัฐ ของรัก
นางสาวรวีวรรณ ศรีรัตอําไพ
นางสาวรัชดา หิรัญรัตน
นางสาวรัชนก ชวยเชียร
นางสาวรุงทิวา ดําเนินสวัสดิ์
นางสาววรรษมน มีนมณีโชติ
นางสาววรากร สกุลเนียม
นางสาววัชรีย วรรัตนอนันต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางสาววาสิฎฐี สิงหโต
นางสาววิภาณี โพธิสุธา
นางสาวศนิวาร อิ่มสุวรรณ
นางสาวศศิธร บุญปน
นางสาวศศิวิมล ภูมิโคกรักษ
นางสาวศสิรี วรรณรัตน
นางศิริลักษณ ทองอุทัย
นางสิริลักษณ สุวรรณวงศ
นางสาวสุกัญญา พิมพแสง
นางสาวสุณีย ภักดี
นางสุพรรณิการ ละฟู
นางสาวสุภวรรณ ศรีตะบุตร
นางสาวสุวนา ทองรองแกว

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓

(เลมที่ ๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวเสาวนีย บัวดํา
นางสาวอนงคนาฏ วงคกาวิน
นางสาวอโนมา อินชื่นใจ
นางสาวอรรจนพร ณ ไพรี
นางสาวอรวรรณ เครือเตียว
นางสาวอรวรรณ มงคล
นางสาวอรวรรณ วัชระประภาสิริ
นางสาวอรุณศรี วัฒนารุงกานต
นางสาวอัญชลี ดําทิพย
นางสาวอัญภัทร สังขแกว
นางสาวอาทิตยา นันทิยะกุล
นางสาวอุนใจ ตั้งชฎากร

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๓ ราย)
๑๓ นางสาวชุติมา คลองสําราญ
นายกณพ จาริตรบุตร
๑๔ นางณิชาพัฒน คงนุมัต
นายกฤษณุ ลือกําลัง
๑๕ นางสาวนิชดา ปานสุข
นายณัฐวุฒิ นิรมล
๑๖ นางสาวปาริชาต กิจสาลี
นายณัฐวุฒิ บุญฤทธิ์ไชยศรี
๑๗ นางสาวรติรัตน คงเอียด
นายทรงคุณ โชคคติวัฒน
๑๘ นางลักษณา มณีเนียม
พันตํารวจตรี ธนกฤต ธีรานุวัฒน
๑๙ นางลาวรรณ เดียดขุนทด
นายอนุกูล สุขลน
๒๐ นางสาวศุจีภรณ ไชยแสงคํา
นายเอกรัชฎ พรหมอาจ
๒๑ นางสาวสุธิดา เรืองบุญ
นางสาวกัลยา มีเดช
๒๒ นางสาวอรณิชชา โชติชัย
นางสาวเขมจิรา น้ําวา
๒๓ นางสาวอรอนงค นิรันดร
นางสาวจุรีพัชร อินตะวงค
นางสาวชนิตรนันทน ผิวสุวรรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑๔ ราย)
นายฐานวีร จิโรชอภิวรรธน
๘ นางสาวรัชดาพร วีรสุนทโรภาส
นายรามสูร โสเขียว
๙ นางสาวสิริกร โตกล่ํา
นายศรุต สิทธคุณานนท
๑๐ นางสาวสุธิดา ดวงดาว
นางสาวจรีรัตน พานิชกุล
๑๑ นางสาวสุวรรณี โตวัฒนะ
นางสาวประกายพฤกษ จินดาศรี
๑๒ นางสาวอนงคนาฎ วรรณทวี
นางสาวปานไพลิน โชควิวัฒน
๑๓ นางสาวอภิรมย งามผิว
นางสาวเมษยา เอื้ออารียกุล
๑๔ นางสาวอังคณา นพประเสริฐ

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

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕๓ ราย)
นายกีรติ สิทธิวรการ
๑๗ นายวรภัทร น้ํามลิวรรณ
รอยโท เขมพัฒน เลาหเพียงศักดิ์
๑๘ นายวิโรจน แซเลา
นายชัยณรงค คงเปลี่ยน
๑๙ นายศิวา บุญเพ็ญ
นายฐานวัฒน เรือนสอน
๒๐ นายเศษฐวิชช อารียวงศ
นายณรงค วันทวี
๒๑ นายสถาพร สิงหะ
นายธราพงษ ศรีคงแกว
๒๒ นายสุธน จายรักษา
นายธีรชิต สุบันสง
๒๓ นายสุเมธ สุวจนพงศ
นายบริพัตร ชาวปากน้ํา
๒๔ นายอนุรักษ สาดล
นายปกร หลเมฆ
๒๕ นายอานนท ตุกังหัน
นายประธาน ใจชาญสุขกิจ
๒๖ นายอานนท ลาภโชติวงศ
นายพัฒนพงศ วิทรายคํา
๒๗ นางสาวขนิษฐา หมุดเส็ม
นายภาคภูมิ พิริยสถิต
๒๘ นางสาวชุติมา เกียรติสุภาพงศ
นายภาคิน สังขอินธี
๒๙ นางสาวทัศนีย สุวรรณเมฆ
นายภูเบศวร รัตนตรัยเสถียร
๓๐ นางทิพยวิมล มุกดา
นายรัชพงศ วงศวัฒนวิทย
๓๑ นางสาวธิดารัตน เนียรสันเทียะ
นายวชิรนาถ วันสน
๓๒ นางนิภาพร วังอาจ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

นางสาวบุษยา อุดมศุภโภคิน
นางสาวปนัดดา สุนทะโล
นางสาวปภานัน ศิริมโน
นางสาวปณยตา นิลปน
นางสาวพรปวีณ สหัสสนิมิตกุล
นางสาวพัชนิดา มณีชื่น
นางสาวพิมพิศา ชูชื่น
นางสาวภณิตา พงษวุฒิธรรม
นางสาวมัคครินพร ศรีวิชัยมูล
นางมัลลิกา พรหมมินทร
นางสาวรัตติยา วงศรีลา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๖๘ ราย)
นายกรวัฒน ใหมคามิ
๑๔ นายณัฐบดี เจือบุญ
นายกองยศ แจงยุทธศาสตร
๑๕ นายดนัย อึ้งวรแสน
นายกัมพลศักดิ์ ทับดวง
๑๖ นายทรัพย จาริกภากร
นายกิตติคุณ กิจนันทคุณ
๑๗ นายทศพร พุทธชาติ
นายกิติพงษ หองกระจก
๑๘ นายทินรัตน ทองจันทร
นายเกริก มั่งมี
๑๙ นายธงชัย บุตรพรม
นายเกรียงไกร ใจผาวัง
๒๐ นายธนพัฒน ภูพลับ
นายจักพล หนูคง
๒๑ นายธนพันธ ฉายาวรรณ
นายจักรกริศน เวชภูติ
๒๒ นายธนวิชญ มงคล
นายชยาทิต พรอัมรา
๒๓ นายธีรภัทร ขัดปญญา
นายณฐนน แสงคํา
๒๔ นายธีระพงศ จันทาพูน
นายณรงคชัย จอมทะรักษ
๒๕ นายนรเสฏฐ ภาษีทวีเกียรติ
นายณัฐกานต สาดประดับ
๒๖ นายบารเมศวร แดง

๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

นางสาวรุงรวี กัลยา
นางสาวลัดดาวัลย หนูแทน
นางสาววชิราภรณ นวมทอง
นางสาววรรธนันต สถิรวสุนธรา
นางสาววิภาณี ขัติกุล
นางสาวศิริรัตน ศุภวิทยาภินันท
นางสาวสุดารัตน ดวงคุณ
นางสาวอัญชลี ผลกิจ
นางสาวอุไรวรรณ นอยเศรษฐี
นางสาวอุษา โพธิ์งาม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายบุญธรรม ฤทัยเปยมสุข
นายปรัชญา ฉิมสูงเนิน
นายปยวัฒน พรมสอน
นายพฤษภา วงคคํา
นายพิสิทธิ์ ตะสุ
นายพีรพงศ คงพงษพันธ
นายพีระพัฒน ไวถนอมทรัพย
นายไพรวรรณ ฤทธิรณ
นายภาณุวัฒน สุขเจริญ
นายภูษิต คงสุขเจริญชัย
นายมังกร มุนิจารวัฒนกุล
วาที่รอยโท มานพพงศ พิกุลทองหิรัญ
นายยรรยง สิริเลิศธีรกุล
นายยศวรรธน อารยะกุล
นายรชต พงศนภา
สิบตํารวจตรี รุงโรจน นพภาศรี
นายวิทยา ฟองจันทรสม
นายศุภชัย จันทรักษา
นายศุภฤกษ โพธิ์ประสาท
นายสนธยา เหลืองออน
นายสมพงศ บุนนาค
นายสราวุธ เอวสุข
นายสิทธิชัย พูลสวัสดิ์
นายสุขโข จันทมณี
นายสุเมธ คะเชนรัมย

๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

(เลมที่ ๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายองอาจ คํารัง
นายอนุพงษ ตนจันทร
นายอมรเทพ มะโนวรรณ
นายอัครเดช ตะวงษ
นายอิทธิศักดิ์ ออกฉิม
นางสาวกรรณิกา โสทอง
นางสาวกรรณิการ สหะแปง
วาที่รอยตรีหญิง กันทิมา กลีบบัว
นางสาวกัลยาณ ปานบุญ
นางสาวกาญจนา เห็นแกว
นางสาวเกวลิน คําปน
นางสาวเขมิกา ชัยพลดี
นางสาวจริยาภรณ ปองเรือ
นางสาวจารุวรรณ นรสาร
นางสาวจิราภรณ แสนมา
นางสาวจีรนันท อยูนัยเนตร
นางสาวชญาภา ลิมปสุคนธ
นางสาวชณิชา หิรัญเพิ่ม
นางสาวชบาไพร ปนนอย
นางสาวชูขวัญ เนตรใจบุญ
นางสาวณัฐกมล วานกระ
นางสาวณัฐธิดา เพชรพราย
นางสาวณัฐวรรณ กองสมบัติ
นางสาวณิจจารีย ปะดุกา
นางณิชากร มูลสิน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑

นางสาวทันทิกา สุดแสง
นางสาวทิพากร เติมประยูร
นางสาวธนชชา ธนธัญญาเลิศ
นางสาวธนพร อินไชย
นางสาวธนิตา สอนขํา
นางสาวนงเยาว แถมเกษม
นางสาวนภาภรณ บุญวัน
นางสาวนภารัตน นิลรัตน
นางนวรัตน เขียวเรืองงาม
นางสาวนัฐฌา พรวรุณศิลป
นางสาวนัฐอร เพ็ญสุภร
นางสาวนันทวัน วัชระสีมานันท
นางสาวนุชจรินทร เพชรคํา
นางสาวบัณฑิตา ธาราภูมิ
นางสาวประกาทิพย จุลโท
นางสาวประทุมวรรณ ตั้งเสรี
นางสาวประภัสสร เตมิยาจล
นางสาวปรีดาภรณ สรอยศรี
นางสาวปทมา จิตติเมธากุล
นางสาวปาริชาติ พอศรีชา
นางสาวปาริชาติ หินขาว
นางสาวปยดา กิริมิตร
นางสาวเปรมฤทัย กาญจนวงศ
นางสาวไปรยมา ขวัญแกว
นางพจนา ประเสริฐสุข

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

(เลมที่ ๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพรพิมล ปานทอง
นางสาวพรสวรรค ทองสี
นางสาวพักตรพิไล ศรีวิไล
นางสาวพัชราพรรณ คําเสน
นางสาวพัชรี ศรีบัวทอง
นางสาวพีรชยา หวานทรัพย
นางเพ็ญพักตร ทิพยสง
นางสาวแพรวพรรณ บุญวงศ
นางสาวไพรทอง เพียงเงิน
นางสาวฟาริดา เรืองเดช
นางสาวภัณฑิลา ทรัพยอนันตสุข
นางสาวภาวนา มีเปยม
นางสาวภูริมาศ สกุลพงศภัค
นางสาวมณีรัตน ศรีวิชัยจันทร
นางสาวมนทิราลัย เวชโกศล
นางสาวมัตติกา ทัศนจันดา
นางสาวมัตติกา พลาโห
นางสาวมุฑิตา ปองเรือ
นางสาวยุพาวดี พรหมนอย
นางรัชนก บุญเกิด
นางสาวรัตนรัตน ดําดา
นางสาวรุงทิวา อินจําปา
นางสาวรุงระวี พุทธพงษ
นางสาวรุจิดา รัตนาคณหุตานนท
นางสาวลัดดา จันทรพวง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗

นางสาววรรทนี มีศักดิ์
นางวัลภา หอมเทียน
นางวาศิษฐี กรภัทรนาวิน
นางสาววิชุดา พวงมาลัย
นางวิยะดา ชูดีจันทร
นางสาววิรัญญา ศรีหนองกุง
นางสาวศศิธร ทองบุญเหลือ
นางสาวศศิพร อาสาสุข
นางสาวศิรินันท ยอยแสง
นางสาวสมัยพร บุตรนอย
นางสรอยทิพย มีขวัญ
นางสาวสายชล แกงสุยะ
นางสิริภัสสร ทองดี
นางสาวสุภิญญา ใจมุข
นางสาวสุจรรยจิรา พงษสุวรรณ
นางสาวสุจิตรา ชมภูบุตร
นางสาวสุจิตรา มาบรรดิษ
นางสาวสุธีกานต อุทัยธรรม
นางสาวสุปราณี กาคํา
นางสาวสุพา บุปผะโก
นางสาวสุพิศ ทองเถื่อน

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

(เลมที่ ๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุภาพร วีระอัจฉราพรรณ
นางสาวสุมิตตา หนูหนองโดน
นางสุมินตา มณีวงษ
นางสาวเสาวนิตย จันคําเรือง
นางสาวแสงจันทร มงคลแกวเลิศ
นางสาวหยาดพิรุณ ไชยเจริญ
นางสาวอนุสรา อุนเจริญ
นางสาวอภิญญา ศิริสมบูรณ
นางสาวอมรรัตน หมั่นมานะ
นางสาวอรทัย ไวยครุฑ
นางสาวอรพิน จันทรแจมภพ
นางสาวอริสรา สาระเวก
นางสาวอรุณรัตน สุขศรี
นางสาวอัจฉรา มูลขุนทด
นางสาวอัญชลี ธรรมจักร
นางสาวอัญชลี สันติกุล
นางสาวอัญญรัชย ศรีประจันต
นางสาวอานก มุงหาดี
นางสาวอินทวา แสวงนาม
นางสาวอุทัยรัตน แกวรักษา
นางสาวอุมาภรณ มุคุระ

กรมสรรพสามิต
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๓๘ ราย)
๑ นายกฤษฎิน มุณีพรหม
๓ จาสิบตํารวจ เจษฎาวัฒน พงษศิริรักษ
๒ นายเกียงศักดิ์ เกียรติสุริยา
๔ นายชัชวาลย เตชะโสภณ

