เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๐)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั 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

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๐)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

กรุงเทพมหานคร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๘๙ ราย)
นายกฤตภาส เจียรวรชัย
๒๔ นายอนวัช ชื่นมวง
นายกฤติพันธ อินตะนอน
๒๕ นายอุดมศักดิ์ ทองอุทัย
นายกวี เซ็นเสถียร
๒๖ นางสาวกชพรรณ เวชยโสภณ
นายกวีพล มนตรี
๒๗ นางสาวกนกอร ขวัญพงษ
นายจรัญ อินตะสาร
๒๘ นางสาวกรรณิการ ทองชุม
นายชัชชนกรณ นรพันธุพงศ
๒๙ นางสาวกุลดา โพธิ์จันทร
นายณัฐวุฒิ พากยสุขี
๓๐ นางเครือวรรณ แกวอาสา
นายธนบดี ชัยนนถี
๓๑ นางจิตตโสภา คงบําเพ็ญ
นายธวัชชัย มีอาษา
๓๒ นางสาวจินดาวรรณ แซลี้
นายนภดล บุญเตี้ย
๓๓ นางสาวจินตนา ชาญศรี
นายปราการ โคมแกว
๓๔ นางสาวจิราวรรณ ถิ่นนาเมือง
นายพงศจิรา รัตนศิริพฤกษ
๓๕ นางสาวโฉมผกา ชัยวิริยะยุทธ
นายพงษศักดิ์ อยูเกิด
๓๖ นางสาวชณันภัสร วุฒิหิรัณยชาติ
นายพลกฤต รอดนําพา
๓๗ นางสาวณปภัช ภิญโญสุภัคกุล
นายมารุต แกวหอมคํา
๓๘ นางสาวณัฐวรา ชวยรอด
พันจาโท ลักษณสยาม แกวดี
๓๙ นางสาวณิชชา ชัยศุภมาศ
นายวรวิทย เตอินทร
๔๐ นางสาวดวงจันทร โสดก
นายศิลปชัย รอดเจริญ
๔๑ นางทิพวรรณ เอกฐิน
นายสงวน ทิพลาภมงคล
๔๒ นางสาวธนภร อนุญาหงษ
นายสรโชติ ศรีหมอก
๔๓ นางธัญชนก เถกิงศรี
นายสุวิทย แกวนาเมือง
๔๔ นางสาวธิดารัตน ศิริศักดิ์พาณิชย
นายสุวิทย อยูเปรม
๔๕ นางสาวธิดารัตน แสงสวาง
นายอดิศรัย วรรณรัตน
๔๖ นางสาวธิติมา แกวอรามศรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

นางนันทวรรณ ประสานทรัพย
นางสาวนันทิยา พันธุรพงศ
นางสาวนิภาพร กาญจนสุธา
นางบุญศิริ ใจกวาง
นางสาวเบญจภรณ แกวกระจาง
นางประภาพรรณ ไชยรักษ
นางสาวปราริชาติ คุยสุข
นางสาวปตธิมา แกวแสนตอ
นางสาวปทมา สมพรชัยกิจ
นางสาวพนิดา เคหาสัย
นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร
นางพิชามญชุ เชาวงศพาณิชย
นางสาวพิมพลภัทร เพ็ชรัตน
นางสาวพูนลาภ ทวีวัยเลิศวุฒิ
นางเพ็ญแข ทิพคชาภรณ
นางสาวมณฑนา เดชเจริญ
นางสาวมาณิตา เทพยา
นางสาวยุพารัตน ชลสินธุ
นางสาวรัตติกรณ สนั่นเอื้อ
นางสาววรรณดี จิตโสภา
นางสาววรวรรณ เกียรติโพธา
นางวรวรรณ สิทธิสถิตกุล

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙

(เลมที่ ๑๐)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววรินทรจุฑา สวัสดิจีระกูล
นางสาววันดี เกียรติอาธารชัย
นางวารุณี สกุลทัพ
นางสาววิรังรอง จันทรพินิจรัตน
นางวิไลลักษณ ตั้งไพบูลยทรัพย
นางศรัญญา จิตตวิบูลย
นางสาวศุจิรา ธัมมะรักขิต
นางสาวสโรธินี โรจนธนากร
นางสายสวาท ดีแท
นางสุนิษา สุตะนนท
นางสุนีย เจนการ
นางสาวสุภาพร ชูแกว
นางสุวรรณา มะปรางหวาน
นางสาวสุวรรณา ยิ้มละมัย
นางเสาวลักษณ รื่นโต
นางสาวหฤทัย มณีวงค
นางสาวหัตถกานต มีหิรัญ
วาที่รอยตรีหญิง อรพรรณ เสมสวาง
นางสาวอัจฉรา แสงทวีป
นางสาวอาทิตยา บัวลอย
นางสาวอุบลรัตน จรัสโรจน

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๑ ราย)
๑ นายชัยณรงค ปรีเปรม
๓ นายเติมพงศ เสนะไพรวรรณ
๒ นายณรงศักดิ์ บุญทูน
๔ นายประสิทธิ์ ปกเขมายัง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๑
๒
๓
๔
๕

นายพงศศักดิ์ ตั้งจิตอภิชัย
นายพรเทพ ศรีรัตนพัฒน
นายรุงนิรันดร ออนโพธา
นายศิรวิทย หัศไทย
นายสกณธ เกษมสุวรรณ
นายสถิต สุขสวัสดิ์
นายสมหมาย แซอึ้ง
นายหัสนัย กุรจินดา
นายอภิรัตน บุญธรรม
นางสาวกันยากร คนเที่ยง
นางสาวณัฐชยา ชูเนตร
นางสาวดวงประภา ณ ลําปาง
นางสาวธมนธรณ พรพัชรนิตย
นางสาวนนธยา ทางถูก
นางสาวนฤมล ไววอง
นางนารี ชัยปรีชาพล
นางนิรดา รอดชีวัน
นางสาวเนตรนภิส สําเภาพงค
นางสาวปรียารัตน เมศรอาทร

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

(เลมที่ ๑๐)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวปยะรัตน ไชยยะนาค
นางพิญาภรณ เต็งพานิชกุล
นางสาวเพลินพิศ วิบูลยกุล
นางสาวภคมน โลสกุล
นางสาวมณีพรรณ แกวมณี
นางสาวศศิมาพร ศิริวงษ
นางสาวศิริขวัญ จันทรแตงผล
นางสาวศิริลักษณ วงษธัญการณ
นางสาวสมฤทัย อธิยะ
นางสาวสิริวัลย สุขศรี
นางสาวสุปราณี ภูวงษ
นางสาวสุพัตรา ผองศิริ
นางสาวสุพัตรา สระคําจันทร
นางสุภาภรณ อุดแสน
นางสาวอัญรินทร กีรติดุสิตวิทย
นางอิสราวดี ธวัชชัยไพศาล
นางสาวอุทัยวรรณ แสงชัน
นางสาวอุทุมพร สุขนวม

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑๒๑ ราย)
นายกุมภา พัดไทย
๖ นายเฉลิมพล เหมือนเผาพงษ
นายคมพิศิษฐ ภูติวัชระนนท
๗ นายชัชวาล อรุณ
๘ นายชํานาญ เสมอใจ
นายจตุทิตย จิตตอารีทิพย
นายจักรกฤษณ เครือแสง
๙ นายถนอม ดีอิ่นคํา
๑๐ นายทวี เที่ยวมาพบสุข
นายเฉลิม อุบลมณี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

นายเทวินท วงศกองแกว
นายธนกร ชินภพเอกกวิน
นายธนกร ธนธัญญา
นายธนะวัฒน พันสันถาน
นายธนา ภักดีปญญาพร
นายเธียรวิชญ บุญเกิด
นายนพปฎล ชัยประเสริฐ
นายนิธิป สุคนธรัตน
นายบัญชารินทร บุญเพิ่ม
นายปนิชา เกียรติคุณกําจร
นายประพัฒศร วิจิตตประเสริฐ
นายปญญวัฒน เภาศรี
นายเผาพันธุ เชื้อบานไร
นายรัฐพล เลขะวัฒนพงษ
นายวงศวริศ แสงพิพัฒน
นายวรกมล ออนดี
นายวีระชัย สุนทรวิภาค
นายศุรวุฒิ สมใจ
นายสถาพร ทุมปดชา
นายสรวิทย แกวผลึก
นายสุรพงษ แกวประสิทธิ์
นายแสนศักดิ์ ประสาทศิลป
นายอดุลย รักสลาม
นายอาราม ศิริสําเภา
นางสาวกมลรัตน บุญก่ํา
นางสาวกรวรรณ ธานี

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

(เลมที่ ๑๐)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวกันติศา กันทจันทร
นางสาวกัลยธีรา แกวกําเนิด
นางกาญจนา เมืองแกว
นางสาวกาญจพร กมลวัฒน
นางสาวกานดา เสือนอย
นางสาวจารุวรรณ จันทร
นางสาวชไมพร แสงจันทร
นางสาวชลกนก เกาเอี้ยน
นางชลิตา หริ่มรอบคอบ
นางสาวชัชณีย ออนแกว
นางสาวชุลี วิถีเทพ
นางสาวฐิรกานต จิรโรจนพิชชา
นางณชรัฐ กําลังไว
นางสาวณธรา กวินธรัตน
นางณัฐวดี ฉลภิญโญ
นางสาวณัฐิณาศา มารยาท
นางสาวณิชาภา อินทรใหญ
นางสาวณิฐชานันท พงษสิริฐากูร
นางสาวดรุณี เกิดแดงบุ
นางสาวเดือน ยิ้มวาย
นางสาวไตรรัตน ชวายวัง
นางสาวทิพา ลาวัณยศิริ
นางสาวธนัญชา นวลเลื่อน
นางสาวธนันพัชร แกวทรัพยสอาด
นางธัญชนก หุมอาจ
นางสาวธัญชนก อันคมนา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

นางสาวนงณภา ปวนเต็ม
นางสาวนันทพร พุทธรักษา
นางสาวนันทรัตน อารยะเจริญชัย
นางสาวนันทิมา บุญมาเลิศ
นางนิติยาภรณ รุงนภาศิริ
นางสาวบุญตา เฟองกฤษฎา
นางสาวบุญรวม ประสานพันธ
นางสาวปรียาณัฏ ทองเจริญ
นางสาวปยฉัตร หลําเบ็ญสะ
นางสาวปยะมาศ นิ่มทองคํา
นางสาวปยะวดี มัดตาเฮต
นางสาวปยะวรรณ การฟุง
นางฝนทิพย วองเบญจะ
นางพทวรรณ มีแกว
นางสาวพรทิพย ธารสมบัติ
นางสาวพิชชาพร รางสาตร
นางภรณวรัตน วงศเครือ
นางสาวมยุรฉัตร โตเทศ
นางรัตติยา ฉัตรรัตน
นางรัตนติกาล ทากระเบา
นางรัตนา สะนีเฮง
นางสาวรัตนา อนุจร
นางสาวลัดดา ชุมฤทัย
นางลัดดาวัลย คําพิชิต
นางวนิดา เกตุจันทึก
นางสาววรรณรัตน งามวุฒิวงศ

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔

(เลมที่ ๑๐)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววรรณวิชนี ปานปอง
นางวราทิพย กลารอญ
นางสาววราภรณ บุญขจร
นางวัชราภรณ คงสกุล
นางวันทนา จันตองสิน
นางสาววันเพ็ญ จันทรแกว
นางสาววิไลวรรณ อัฒจักร
นางสาวศิริพร นาทันริ
นางสาวศิริวรรณ พิมพนวลศรี
นางสาวสมใจ สดภิบาล
นางสาวสมใจ สิงหโต
นางสาวสมพร บุตรเพ็ชร
นางสมศิริ ขุนวงษ
นางสาวสายใจ โปงจินา
นางสาวสายรุง ภูวงศ
นางสาวสิริกร โพธิ์งาม
นางสาวสิริกัญญา เกษมอรุณรัศมี
นางสุกัญญา เพ็งชัยภูมิ
นางสาวสุทิน อาชีวะ
นางสาวสุนทรี ทองไกร
นางสาวสุพิชญา คลายทองคํา
นางสาวสุภาภรณ นาคยงค
นางสาวสุภาวดี ธนะวิบูลย
นางสาวเสาวภาคย มีฉลาด
นางสาวอมรรัตน จันทรมีชัย
นางสาวอมรรัตน มิตรปลอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

นางสาวอรธิชา วิภาตะพันธุ
นางสาวอัญชนา อรามเกลื้อ
นางอัญชลา เอี่ยมทรัพย
นางสาวอัญชลี สมคะเณย

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๐)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๑๙ นางสาวอุทุมภรณ ระฆังทอง
๑๒๐ นางสาวอุบลวรรณา ภูรักษา
๑๒๑ นางอุมารี กาญจนรัตน

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖๙ ราย)
๒๒ นายสามารถ ปรีสันต
นายกรณัฐ รัตนพิบูลย
๒๓ นายอนันต ศิริศักดิ์
นายกฤษณะ พูลพงษ
๒๔ นายอนันตพงศ ขุนจันทร
นายกฤษดา ชาติเวทนันท
๒๕ นายอรัญ ถมยา
นายกอเกียรติ พงษจํานงค
๒๖ นายอรัญชา พิมพคํา
นายกําพล ชาวกัณหา
๒๗ นายเอกชัย จิรังคสกุลเดช
นายครรชิต จันภูธร
๒๘ นางสาวกัญจนพร ทับแสง
นายคําผอง ลมออน
๒๙ นางสาวกัลยา ผิวผอง
นายจีรเดช ไสยกุล
๓๐ นางสาวกิตติยา ถมยางกูร
นายจีรวิทย แกลวทนงค
๓๑ นางกุลวดี หอมไกรลาศ
นายชัยชนะ เรืองประโคน
๓๒ นางสาวจิตราภรณ คงแจว
นายชาญฉัตร เพ็ชรมณี
๓๓ นางจิระพัฒน ศุกรเสพย
นายนิติ ยอดแครว
๓๔ นางสาวจีระนันท ทีปเนตร
นายประเสริฐ มะไพร
๓๕ นางสาวทัตชญา อยูสุข
นายพงษเทพ สนิทวงศ
๓๖ นางสาวทัศนีย วงษษา
นายพชร รุงเศวตกุล
๓๗ นางสาวธนกร สวัสดิ์มูล
นายภาคภูมิ บูระ
๓๘ นางสาวธิดารัตน จันทรทองแกว
นายรัตนโรจน บุญชู
๓๙ นางธีรรัตน สุวรรณวงศ
นายวุฒิพงศ ศรีตงกิม
๔๐ นางสาวนวรัตน ศรศรี
นายศิวพงษ ไวยจิรา
๔๑ นางนันทนภัส เพชรใจศักดิ์
นายศุภกรณ สอนใหม
๔๒ นางสาวนิธิดา อุดมศิลป
นายเศรษฐกาญจ เกตุพิชัย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

นางสาวเนตรดาว กองเสียง
นางบรรเล็ง หอมคําพัด
นางสาวเบญจวรรณ จูศิริ
นางสาวปภาวดี สุวรรณเกษี
นางประภัสศร เกตุแกว
นางสาวปุณฑิกา พุทธรักษ
นางพุทธิรัตน ชาหวา
นางสาวภัทรวดี โยตะสี
นางสาวมณสินี เจริญไชยนาวงศ
นางสาวระวิวรรณ เนียมปูน
นางรัญลดา ยืนยง
นางสาวลลิดา วชังเงิน
นางสาววรรณา ทําดี
นางสาววรสา สิงหสา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
นายกัมพล สินเจริญพิพัฒน
วาที่รอยตรี เจริญศักดิ์ บรรดาศักดิ์
นายณัฏฐมัณฑน ชูชาง
นายทวีโชค อติอัคคชัย
นายธีรศักดิ์ สุขแสง
นายนพดล ปริญญาทิพย
นายนรฤทธิ์ ผาสุกหัช
นายนิธิศ เทียนไชย
นายนิวัฒ เหขุนทด
นายปภังกร จาติเทศะ
นายประพันธ สุวรรณมุสิโก

(เลมที่ ๑๐)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙

นางสาววิลาวัณย เปยศิริ
นางสาววิไลพร บุญรอด
นางสาวสมลักษณ จันทรสนธิ
นางสาวสิริรัตน สุทธิประภา
นางสาวสุกัญญา เอี่ยมอธิพงษ
นางสาวสุกานดา ไทรวัฒนา
นางสุจินดา นิกรพงษสิน
นางสาวสุพิชา ยอดแกว
นางสาวสุภาวดี ศรีมันตะ
นางสาวสุรัชญา สีหะวงษ
นางสาวหัทยา ริวรรณ
นางสาวอริสา ถานุวัตร
นางสาวอิสริยาภรณ พรมนาม

(รวม
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

๗๔ ราย)
นายปริญญา สกลวัฒนางกูร
นายพัชระกฤษณ ศิลาจันทร
นายพีระ กลาหาญ
นายพูนสวัสดิ์ ทองเงิน
นายมานูญ แจงโรจน
นายรฐศาสตร กันทะมาโส
นายเลิศธนา คําคุณเมือง
นายวานิช เรียนไธสง
นายวิเชษฐ แรงฤทธิ์
นายวิโรจน บุตรดี
นายวิษณุ ลาพิงค

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

นายวีระ วีระบุตร
นายศราวุฒิ เพียรธัญกรณ
นายสอนชัย ไสลภูมิ
นายอนันทวุฒิ บุตรพรม
นายอภิชา ลอจงเฮง
นายอรรถศิริ โพธิ์สีดา
นายอับดลเลาะห เลทองคํา
นายอาทิตย บุญสุข
วาที่รอยตรีหญิง กรรณิการ ธินาน
นางสาวกาญจนา กิจสูงเนิน
นางสาวกิ่งไผ นิลหงษ
นางสาวขนิษฐา ปลัดกอง
นางสาวขนิษฐา มูลสุวรรณ
นางสาวขวัญทิวา หาญธงชัย
นางสาวจิระพร รุงเรือง
นางจุฑาวรรณ ยุระพันธ
นางสาวฐาณิฎา ลุขาวรรณ
นางสาวณทภัค จิตผอง
นางสาวณภัทร จันทริมา
นางสาวณัฐชานันท กาวี
นางสาวดาวประกาย สุนทรชัย
นางสาวธัญญรัตน ปฐมพรสิริกุล
นางสาวนภาพร ไผแกว
นางสาวนฤมล ซาเสน
นางสาวนฤมล เหลือมพล
นางน้ําเพชร เจหนูดวง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

(เลมที่ ๑๐)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวนิลเนตร วังคะฮาต
นางสาวนิลอุมา บุตรเต
นางสาวเบญจมาศ เต็งรําพึง
นางสาวปฏิญญา กาญจนพรหม
นางประภาพร วีระกิจพานิช
นางประภาภรณ บุญสุทธิ์
นางสาวปวริศา ประจิตร
นางสาวปุณณาสา ทวีพัฒน
นางสาวภทพร ศรีมากเปยม
นางสาวภัทรวลัญชญ พันจันดา
นางรัชเกลา นนทะวงศ
นางสาวรัชนี ชออัญชัญ
นางสาววรรณพร ยศวิชัย
นางสาววรรณภา มหาหงษ
นางสาวสกุลรัตน โคตรสํานวน
นางสิริกร อินทรเกลี้ยง
นางสาวสุนันทา บุญญา
นางสุวพิชญ วงษอนุ
นางสาวโสรยา ดําสนิท
นางสาวหทัยขวัญ ทุมเที่ยง
นางสาวหนึ่งฤทัย ธารบุญ
นางสาวอติญากร วงศเบาะ
นางสาวอภิญญา ทิพยมอญ
นางสาวอรอุมา ปลอดภัย
นางสาวอัญชลี ปุจอย
นางสาวอุรารัตน บุเกตุ

