เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖)
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 นางสาวสมัย วิลานันท
๔๒ นางสาวสวรรยา กุหลาบวรรณ
๔๓ นางสาวสิราวรรณ ชูทอง

(เลมที่ ๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔๔ นางสาวสุทิศา คืนดี
๔๕ นางหทัยรัตน เพียรทอง
๔๖ นางสาวอรสา บุญพรม

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางยุวเรศ มีมาก
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายจิระพงษ จินารักษ
๑๕
นายโยธิน พิชัย
๑๖
นายวิษณุ อัญชัญ
๑๗
นายศศิกฤษ ศรีคงศรี
๑๘
นายสุรินทร ไพรพฤกษ
๑๙
นางสาวกชวรรณ หนูเจียม
๒๐
นางสาวกัญญณพัชญ เนื่องชัยลี
๒๑
นางสาวกันฐาภรณ เทศทัน
๒๒
นางสาวเกณิกา ฉิมวารี
๒๓
นางสาวจีราภรณ พุทธฤทธิ์
๒๔
นางณัฐฏพัชร นนทะพันธ
๒๕
นางสาวนงนุช วงครอย
๒๖
นางสาวนฤมล พลคํา
๒๗
นางสาวนันทิชา จันทโคตร

๒๗ ราย)
นางสาวเนตรสกาว จันทองแท
นางสาวเบญจพร มาลี
นางสาวปภาวรินท ชาอิน
นางสาวปทมา สาระกิจ
นางสาวพิกุล สิทธิ
นางสาวเพ็ญนภา นุราช
นางสาวภาวดี กิตินาม
นางมาลินี บุญมี
นางสาวรัชนี มณีวงษ
นางสาวรัตติกาล นาสูง
นางศรุดา ศรีสัชชนกุล
นางหอมผกา แสนเสนา
นางสาวอัญชลี ภักดีจอหอ

กรมการพัฒนาชุมชน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๒๑๖ ราย)
๑ นายกฤชวัชร แกวพรม
๓ นายกฤษณ ปวงคําคง
๒ นายกฤตภาส ทิพยปญญา
๔ นายกิตติ พิศงาม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

นายกิตติทัศน นาสรร
นายโกวิท ดารารักษ
นายจรินทร จันทรทอง
นายจรูญรัตน โสมสิทธิ์
นายจักรพงษ เฉนียง
นายจักรินทร โกษาวัง
นายจารึก นิลวิเชียร
นายฉัตรเพ็ชร บังพิมาย
นายชัยวุฒิ ชูแสง
นายชัยศักดิ์ โมยะ
นายชาลี ชูชี
นายชาวิช จันทรแสง
นายเชตะวัน บรรพชาติ
นายเชษฐา โคตรวันดี
นายณฐนน เย็นใจ
นายณรงค คงแจม
นายณัฐกิตต สตันนอด
นายณัฐพงศ พระบาง
นายณิกรณ ทองคํา
นายดวงธนภณ ธรรมวงศ
วาที่รอยตรี ดํารงค นุปง
นายตุลยวัตร นกอยู
นายทรงธรรม พงษไพโรจน
นายธนภัทร เปงทอง
นายธีระวัฒน พงศาปาน

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

(เลมที่ ๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายนาท บัวแกว
นายบุญครอง เรืองแสน
นายประจวบ ประพันธา
นายเผด็จ กลิ่นฟุง
นายพงศวิทย บุงนาแซง
นายพงศักดิ์ บัวจันทร
นายพิชัย สีตะสุต
นายภาคภูมิ ตั๋นพิงค
นายภีภณวัฒน เขื่อนปญญา
นายมนตรี กิมาคม
นายเมธาสิทธิ์ สิริจันทรชื่น
นายยงยุทธ จิตตธรรม
นายรักพงษ พงศศาสตร
นายวโรตนม โกบุตร
นายวัชรากร สารพรม
นายวิชิต มนตรี
นายวิทวัส ยิ่งยงสิริรัตน
นายวิโรจน น้ําหอม
นายวิลัยศรี ไชยฮัง
นายเศรษฐวิชญ พิสิฐพุฒินันท
นายสมรรถกมล ลาน้ําเที่ยง
นายสมระลึก สุระมาศ
นายสิทธิชัย ปาหุไณยกุล
นายสุทธิพงษ วัดเมือง
นายสุธรรม วัฒนหนู

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

นายสุพจน จันตะมะ
นายสุภาพ ลิกขไชย
นายสุรชัย ชํานิสุทธิ์
นายเสกสรรค เปยมศรีเพชร
นายเสรี บุญฤทธิ์
นายอมร ธุษาวัน
นายอัศวณัฏฐ ชิณพันธ
นายอานนท แจมศรี
นายอํานวย คําเขียน
นายอํานาจ สุดสวาท
นายอุเทณร ตานทาน
นางสาวกชพร สุทธพรม
นางสาวกนกวรรณ เจริญพันธ
นางกมลมณี วงศสวาง
นางสาวกมลรัตน สุขสนิท
นางสาวกรรณฤพร นวมเพื่อง
นางสาวกฤษณา สนธิมูล
นางกัลญา อนุเกตุ
นางสาวกาญจนสุดา ชํานาญเอื้อ
นางสาวกิริยา สมบัติ
นางสาวเกษราภรณ บุญไชย
นางสาวขวัญนิภา เลขากุล
นางสาวขันเงิน ตันกูล
นางสาวจงดี โพธิ์สลัด
นางสาวจริยาภรณ คํามุงคุณ

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

(เลมที่ ๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวจันทิรา ชวาลสันตติ
นางสาวจารุวรรณ พุทธหะ
นางจิณัฐชา วรรณโสภณ
นางสาวจิตติภรณ บุตราช
นางจินดารัตน เรณูมาร
นางสาวจิรนันท ธรรมชาติ
นางสาวจิราภรณ ศรีพรม
นางสาวจีระพา เรืองปุย
นางสาวจุฑาพร เพ็ชรินทร
นางสาวจุไรรัตน กิตติญาณหงส
นางจุฬาภรณ รอดเมือง
นางสาวชญาภา ศิริวรรณ
นางชลิดา เกื้อบุญแกว
นางสาวชัชวาล เหนือโชติ
นางสาวชุติมา กลอมเกลี้ยง
นางสาวฐิตาภา ใจบาน
นางณัฏฐพิชญา แหวนสูงเนิน
นางสาวณัฐกานต กงแกว
นางณัฐณิชา ลาลี
นางสาวณัฐติกาญจน จีระพงษเอกธนา
นางสาวณัฐธิดา คําภาพันธ
นางดรุณี สายพันธ
นางสาวดอกเอื้อง นันทจักร
นางสาวดารณี บํารุงสวัสดิ์
นางสาวถนอมจิต พุกซื่อ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวทรงศรี อิสสรมาลา
นางทวีสิน ศิริวงค
นางสาวทักษนันท แขมหอม
นางทัศวรรณ ชิณวงษ
นางสาวธนพร คดอ่ํา
นางสาวธนยพร ขางแกว
นางธัญญรัตน โฉมแดง
นางสาวธัญทิพย แสงธนา
นางสาวธันยนันท ศานติกรวาณิชย
นางธิดาทิพย ลือทองจักร
นางสาวนภัทร แสนดํารง
นางสาวนฤพร เพ็ชสังฆาต
นางสาวนฤมล พื้นแสน
นางสาวนฤมล ไสยพันธ
นางสาวนฤมล นาคนอย
นางสาวน้ําตาล วิชาทน
นางสาวนิฟาตีฮาห สนิ
นางสาวบุษณี ชิดเชื้อ
นางสาวเบญจมาส หลอพันธมณี
นางปญจพร กูเกียรติกําธร
นางปณฑารีย จุฑา
นางปณนัชญา ศรีคง
นางสาวปทมา อบเทียน
นางสาวปนปนัทธ รักสกุล
นางสาวปุญญาดา วิสิลา

๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

(เลมที่ ๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางพจนีย คํามุงคุณ
นางสาวพชกร กาละ
นางสาวพรรณสิริ แผวไพรี
นางสาวพรสุดา ณ สงขลา
นางพัทธนันท ปานมั่น
นางสาวพันธิภา ขุมเพ็ชร
นางสาวพิชญานิน วิโย
นางสาวพิมพใจ จันอาภาส
นางสาวพิริยา ตันวัชรพันธ
นางสาวพีรญา ทองดี
นางสาวเพ็ญนภา วรรณทอง
นางเพ็ญศรี เนาสวัสดิ์
นางสาวภัทรพิชชา ทองเทพ
นางสาวภัทรภร แกวกระจาง
นางสาวมยุรฉัตร แกวประพันธ
นางสาวมาลี มีอารีย
นางสาวยอดขวัญ วานเครือ
นางสาวรสสุคนธ ปอนอย
นางสาวรัตจิรา พูลเกิด
นางสาวรัตติยา สุตระ
นางสาวเรณู แสงคําพันธ
นางลติยา สุทธิผาย
นางละลินดา แดงกอเกื้อ
นางวนิดา ไชยลาภ
นางวนิดา พรหมวิชัย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙

นางสาววรรณธณา พุฒิประภาส
นางสาววรรณี ควรเรือง
นางสาววรัญญา เปยมลาภโชติกุล
นางสาววราพร หวังกลับ
นางวัชรพร หนูเทียน
นางวัชรานุช พระบาง
นางวันทนีย ลาน้ําเที่ยง
นางสาววาสนา กัลยาฮุด
นางสาววาสนา ลาดสุวรรณ
นางสาววิภารัตน ไฝเครือ
นางสาววิภาวี วิษณุวงศ
นางสาวศรสวรรค พุมสวาท
นางสาวศรัญญา บุญเพ็ง
นางศิรินทรทร ศรีสวัสดิ์
นางศิริพรรณ ฤทธิ์สอาด
นางสาวศิริลักษณ นันตา
นางสาวศิโรรัตน หอมนาน
นางศุภรดา จักรวิกรม
นางสาวศุภานัน เทพคํา
นางสาวศุราวัลย พิมพโคตร
นางสาวสมจิตร สมแสวง
นางสาวสมปอง บุญฤทธิ์
นางสาวสลักจิต สิทธิวงค
นางสาวสวรรค เข็มกลัด
นางสายพิณ รอดพูล

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔

(เลมที่ ๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสาวิตรี อุดมพันธ
นางสาวสํารวย สุวรรณเขต
นางสาวสิริลักษณ มีธัญญากร
นางสาวสิริอร นิยมเดช
นางสุจิตรา พิเคราะห
นางสาวสุพรรณษา สําราญดี
นางสาวสุพัตรา ชางคํา
นางสาวสุภาภรณ วงษวิจารณ
นางสาวสุภาวดี สิงหจินดา
นางเสงี่ยม อินทมงคล
นางสาวเสาวนีย แกววัง
นางโสรญา ยอดราช
นางสาวหฤทัย ใจสุข
นางอนรรฆอร แกวทองหลาง
นางอมรรัตน จันทรถา
นางสาวอมรรัตน สุขขวัญ
นางอรนุช ทองแกมแกว
นางสาวอรวรรณ อินหันต
นางสาวอรอุมา อึ้งประเสริฐภรณ
นางสาวอริศรา คําชมภู
นางอรุณรัตน สิงหดง
นางสาวอรุณลักขณ โพธิ์พุทธ
นางสาวอรุณวดี ลอมรื่น
นางสาวอรุณี ชื่นจิตร
นางสาวออมใจ สุขใจ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นางสาวออยทิพย ณรงคชัย
นางสาวอัจฉรา เขียวภักดี
นางสาวอัจฉรา เจียมตน
นางอัจฉราพร ผาสุขล้ํา
นางสาวอัมพร วรรณมานะ
นางสาวอาภา ชูสุก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖

(เลมที่ ๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางอารียนุช กล่ําเชาว
นางสาวอําพร พระทอง
นางสาวอําพา ดวงเนตร
นางสาวอุมาพร หลาจันทร
นางสาวอุษา ชุนหศรี
นางสาวเอมอร อินทะนัด

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๑ ราย)
นายกังวาน พรมไทย
๑๙ นางสาวจุรีพร สรรพสิน
นายขจร คงออน
๒๐ นางสาวชฎาพร เภสัชชา
นายณธีพัฒน กวินรัตนโชติกร
๒๑ นางสาวณัฐปภัสร ตายเล็กวรกิจ
นายธนพร หอมสิน
๒๒ นางสาวณิชามน วงศกระจาง
นายธนวรรธน สุนันตะเครือ
๒๓ นางสาวณิชารีย ลางีตัน
นายนคเรศ หลิกแกว
๒๔ นางเตือนใจ พิมพมะมุก
นายปรัชญา พรหมบุตร
๒๕ นางสาวนัซรี ปะเตะ
นายมนตรี นาคเกษม
๒๖ วาที่รอยตรีหญิง ปวริศา ศรีนา
นายสมศักดิ์ บุตรสงกา
๒๗ นางสาวฟาซียะห หะยีเจะแว
นายสมาน มาซิดง
๒๘ นางสาวพาอีซะ สาเมาะ
นายอภิสิทธิ์ มาตยวังแสง
๒๙ นางสาวพิลาฏลักษณ พินิจนรชาญ
วาที่รอยตรี อาทิตย ทองไทย
๓๐ นางสาวเพชรรัชฏ จันทรสวัสดิ์
นายอานนท สุพรรณพานิชย
๓๑ นางสาวมอรือนี อุสมาน
นายอิบรอฮิม สาและ
๓๒ นางเมทนี ทรงสวัสดิ์
นายอุสมาน หะยีสะมะแอ
๓๓ นางรัชนี ทิมแกว
นางกาญจนา คงเกิด
๓๔ นางสาวรูกายะ แสงเขียว
นางสาวขัตติยา อินทรา
๓๕ นางวรรณิดา หนูคง
นางจุฑามณี จันทรสิทธิ์
๓๖ นางวาสนา จันเกตุ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗ นางศิรินันท แผนทอง
๓๘ นางสาวสายใจ ชูพันธ
๓๙ นางสาวเสาวนีย ผานาค
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔๐ นางสาวอัจฉรีย มานะกิจ
๔๑ นางสาวฮาสือนะ การีอูมา

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒๕ ราย)
นายคิมหันต โล
๑๔ นางสาวธัญชนก ทาสัก
นายณัฐวุฒิ บุญชาลี
๑๕ นางสาวธัญลักษณ ออยหอม
นายเดนชัย ปาลั่นทม
๑๖ นางสาวนูรีฮัน หะสาเมาะ
นายปรีดิ์ พิมพสุวรรณา
๑๗ นางสาวปุริมปรัชญ ญาติกลาง
นายศรายุทธ สุจจะชารี
๑๘ นางพัชชิระ ใจแสน
นายสิทธิชัย สายแกว
๑๙ นางสาววลัยลักษณ มูลมิรัตน
สิบเอก อนุรักษ ชอุมประโคน
๒๐ นางสาววาสินี รัศมี
นางสาวกัลยวรรธน จันทรอวม
๒๑ นางสาววิมลลักษณ โสระวงค
นางสาวกัลยสินี ชะนะ
๒๒ นางศิราภรณ ทองแจง
นางสาวจตุรพร พูลเพิ่ม
๒๓ นางสาวศุภราภรณ ผัดขัน
นางสาวชบาไพร ไชยหาเนตร
๒๔ นางสาวสิริกร ฝายจารี
นางสาวชลทิชา เหมวรชาติ
๒๕ นางสาวแสงตะวัน เอี่ยมศุก
นางสาวชุติมา ภูมิแกว
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕๕ ราย)
นายฉัตยชัย นามแกว
๗ นายประสิทธิ์ เจริญกุล
นายณภัทร จันทวี
๘ นายพงศระวี ลํามะศักดิ์
นายณัฐฐพงษ ประพงษภัฒน
๙ นายพงษสิทธิ์ หิตกรดี
นายโตมร รัตน้ําหิน
๑๐ นายไพทูรย สีลาโคตร
นายนราดล ภัทราธิกุล
๑๑ นายไพโรจน บุญมณี
นายนิวัฒนพงษ นาโสก
๑๒ นายภาวัต คงกลอมเจริญ

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

นายรุงโรจน ดวงงาม
นายวรเดช ชื่นจํานงค
นายวรวิทย แสงคํากุล
วาที่รอยตรี วโรดม คําสม
นายวุฒินันท เพียรมี
นายสมพร ไขลายหงษ
นายสฤษดิ์ สาสิงห
นายอนุพันธ โรยทองคํา
นายอเนชา พรหมมา
นายอุกฤษฏ ดอนบรรเทา
นางสาวกนกพร สุทธิพันธ
นางสาวกัญญาณัฐ หวยทราย
นางสาวจารุวรรณ เอี่ยมสะอาด
นางสาวเจตนา ดวงคําภา
นางเฉลิมศรี บุญครอง
นางสาวชรัญดา คํานันดา
นางสาวชรินญา ศรีทอง
นางชวนพิศ วิจิตรขจี
นางสาวชารินี ศรีแสงออน
นางสาวณัทชลิดา พรรษา
นางสาวณิชนันทน ชุยกระเดื่อง
นางสาวทักษพร โพธาพรม

๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕

(เลมที่ ๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวธัญวรัตม สุขแสง
นางสาวประภาพร วงมาเกษ
นางปวีณา เยอเจริญ
นางพรวิภา ไชยเดช
นางสาวพัชรกร ฉิมไล
นางสาวมธุรส ศรีมหาพรม
นางสาวรื่นฤดี รัตนบุรี
นางรุงตะวัน ฉิมจิ๋ว
นางสาวลักขณา แกวนอย
นางวรกมน เกษรบัว
นางสาววรลักษณ พันธชมพู
นางสาววันวิศาข บรรเทา
นางสาววิชุตา อภัยโส
นางสาวสรัญญา วะสารชัย
นางสาวสุมาลี วิรุณพันธ
นางสาวเสาวณีย เกษางาม
นางสาวหนึ่งฤทัย บัวระหงษ
นางสาวอภิรมณ ไทรเมือง
นางอรทัย รังวัด
นางสาวอรทัย วีระชัยรัตนา
นางสาวอรุณ กาสา

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวอาซีซะห ดอเลาะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายวุฒิไกร ปนตา
๙
นางสาวเกศรา วงษวัฒน
๑๐
นางสาวจุฑาภรณ สุขบรรจง
๑๑
นางสาวณัฏฐพร ขุนวัง
๑๒
นางสาวณัฏยา ทองเนื้อนิ่ม
๑๓
นางบังอร บางจู
๑๔
นางสาวปริศนา พวงพิลา
๑๕
นางสาวภิญรมณ นันตะภูมิ
๑๖

(เลมที่ ๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๑๖ ราย)
นางสาวเมวิกา เหมือนสี
นางสาวศิราณี อันบุรี
นางสาวศิรินทรา สาแกว
นางศิรินภา ชัยเรียบ
นางสาวศิริพร นิลเชษฐ
นางสาวสุธิดา มิตรแสง
นางสาวอรธิดา จันทรกง
นางสาวอาทิตยา วงศขัติยะ

กรมทีด่ ิน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๕๖ ราย)
นายกฤตยวัฒน จิระโร
๑๕ นายชัยสิทธิ์ สุขเจริญ
นายกายสิทธิ์ ถึงดี
๑๖ นายชาติพิพรรธน พุทธวงค
นายกุศล ชองวารินทร
๑๗ จาเอก ชายชาญ อุทธสิงห
นายเกรียงไกร เดชสูงเนิน
๑๘ นายฐิติพงศ สําราญวานิช
นายคัมภีร ยวงทอง
๑๙ นายณรงคศักดิ์ นาคจุย
นายจิราวัฒน คงมนต
๒๐ นายณัฐพงศ จันทรไตรย
นายจุลจักร เพชรสุข
๒๑ นายณัฐสิทธิ์ เสือเทศ
นายฉันทวัฒน กิตติพงษ
๒๒ นายดนัย วงศครองศักดิ์
นายชยากร ชิงโส
๒๓ นายดลยีต จิตกาหลง
นายชรินทร โรจนวิศาลทรัพย
๒๔ นายทศพร ผมธรรม
นายชลิต วิเศษศรี
๒๕ นายทีราช คําเฉลียว
นายชัยพร ประเสริฐสิน
๒๖ นายธนดล พิษณุ
วาที่รอยตรี ชัยวัฒน บุญสูง
๒๗ นายธนภัทร ศรีมณี
วาที่รอยตรี ชัยวัฒน วงศศรีวิชัย
๒๘ นายธนากร อะนา

