เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
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 ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
๑ นายบุญสน เจนชัยมหกุล
๔ นางสาวเพชรี สหายฟา
๒ นายวชิราวัชร มหาทัพกฤษ
๕ นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย
๓ นางบุญรักษ อุดมอิทธิพงศ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๙ ราย)
นายกิตติพงศ เนตรพระ
๑๖ นางพัชรา ติรนวัฒนานันท
นายจักรพรรดิ นิยมจันทร
๑๗ นางพัชรา สายเชื้อ
นายชาญชัย ฝอยทอง
๑๘ นางสาวพิมพชญา พีรอรุณโรจน
นายธีรยุทธ เกตุพันธุ
๑๙ นางรักษยา ศิริบริรักษ
นายวิชัย จันทรเจริญ
๒๐ นางสาววรางคณา อุทัยรัตน
นายวิมล ทุงทอง
๒๑ นางเวสารัช พงศพาชํานาญเวช
นายสมพงษ อ่ําบํารุง
๒๒ นางศิริรัตน ยิ้มถนอม
นายสมพร เส็งพานิช
๒๓ นางสาวศิริวรรณ สุขสมบูรณวัฒนา
นายสุวิทย หวังธรรมนูญ
๒๔ นางสาวสวรรค โพธิ์นิ่มแดง
นายอภิวัฒน กวีรัตเชวง
๒๕ นางสุกัญญา เตชะอารีรัตน
นางขวัญตา ชาคริตานนท
๒๖ นางสุนันทธนา จันทรพานิช
นางสาวณัฏฐวรรณ จิราพงษ
๒๗ นางสาวสุมณฑา ฉิมชาง
นางปาลิตา ปริญญะจิตตะ
๒๘ นางอังคณา อนมณี
นางสาวพจนา เพ็ชรวารี
๒๙ นางสาวเอมอัชนา แรงขํา
นางพรรณราย แสงสุขขา

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๐๔ ราย)
๑ นายกิตติพงษ บูรณกูล
๓ นายคมสันต เซียวศิริกุล
๒ นายคณิต เขียวสิงห
๔ นายจราวุฒิ เลื่องสุนทร

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
๓๐

นายจิรายุ ขันธิกุล
จาอากาศเอก ฉลองชัย อนุกูลเวช
นายชยธร จีนประโคน
นายณัฏฐชัย สิทธิทวีพัฒน
นายทศพร รอดทอง
นายธนพงศ หนักแนน
นายธนวุฒิ ลี้จากภัย
นายนันทสิทธิ์ สามเชียงพุฒ
นายนิรุธ ศิริวันต
นายบัณฑิต กองทรัพย
นายบุญชัย จิรพนากร
นายปฏิภาณ สามกษัตริย
นายปณิธาน อมรสิรินนท
นายปโยธร สวยรูป
นายปรีชา สระมาลา
นายพรชัย พรพายัพ
นายยุทธพงษ ภาโนชิต
นายรุจน ธรรมโรจน
นายวรยุทธ ลานทิพยเลิศ
นายวีระพงษ บุหงานคร
วาที่รอยตรี สรรเพชญ ทองไทย
นายสราวุธ แสงศิริ
นายสุเชษฐ คําฟู
นายสุนทรินทร เพิ่มพูล
นายเสนีย ทองผาสุข
นายอรรถพล มุกดาประวัติ

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑
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 ๑๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอวยชัย ไวยศิลป
นางกชวรรณ เปลงอรุณ
นางกรองแกว สุขสมบูรณ
นางสาวขนิษฐา กัวสกุล
นางขวัญชนก รุงสิริโกศล
นางสาวขวัญเนตร คุณะวรรณธร
นางสาวคํานวน วงษตา
นางสาวเครือวัลย เขียวขํา
นางสาวจํารัสลักษณ มังคละสวัสดิ์
นางสาวจิราพร รัตนภักดี
นางสาวจิราภรณ ศิริไพบูลย
นางสาวชญาดา โตอุรวงศ
นางสาวชลลดา นาคมณี
นางสาวชะบา สังขชาติ
นางญดาภรณ ศรีพัฒน
นางณัฏฐนิช อวมศิริ
นางณัฐญา กลีบลําเจียก
นางดลกมล แผพุมทรัพย
นางสาวดวงจิรา ทรัพยมิตร
นางสาวเตือนใจ อินทรหนองไผ
นางทิพวัลย สรอยคํา
นางสาวธธีรา เลี้ยงดี
นางธัญภา อิงคสมภพ
นางสาวธารฤทัย กอสุข
นางสาวธิดารัตน พิพิธกุล
นางนราวดี สุขทับทิม

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

นางนันทกาญจน อริยะสกุลทรัพย
นางสาวนันทวรรณ จันทรสวาง
นางเบญจพร นิลรัต
นางปราณี ประภาพรสุข
นางสาวปรารถนา มิ่งมีสุข
นางปรีดาพร ปองกันภัย
นางปรียา บินอารี
นางสาวปานใจ ศิริเจริญ
นางสาวปยาณี ปยะนุช
นางเปรมฤดี กรองแกว
นางสาวพนิดา บุญญพงษ
นางสาวพรพิศ บุญชวย
นางสาวพรสวรรค จันทรตรีรัตน
นางพสธร จงวิลาสลักษณ
นางสาวพัชรี เหล็งขยัน
นางพัชรี อาภรณศิริ
นางพิทยา ธาระพุทธ
นางภัทราพร พรหมปญญา
นางภัสสร คําปาน
นางสาวเยาวดี กตัญูเสริมพงศ
นางรสิ แหวนทอง
นางรัชนัน เนตรสุวรรณ
นางราตรี ศิริสําราญ
นางสาวรุงสาง โพธิกุล

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๑๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววนิดา วโรดม
นางวราภรณ พุทธิยาวัฒน
นางวาสนา ชิตสีทรง
นางสาววิชุดา นํายันณทองใบ
นางสาววิภา ตัณฑธนานุกูล
นางวิไล พิมพมหินทร
นางสาววิไลลักษณ ริ้วงาม
นางสาววีรากร จินายน
นางศิริพร เขียวพุมพวง
นางสาวศุภศศิมิตร เนียวกุล
นางสาวสมพร สหายฟา
นางสาวสมศรี อมรกิตติเมธี
นางสาวสมหมาย พรหมนรกิจ
นางสาวสีรุง เรืองฤทธิ์
นางสุกัญญา แจงบํารุง
นางสุดารัตน สมคํา
นางสาวสุวรรณา สกุณี
นางสุสรัตน แกวกา
นางสาวเสาวลักษณ ครุฑธา
นางสาวเสาวลักษณ เอี่ยมทรัพย
นางสาวอังคณา พึ่งจิตต
นางสาวอัจฉรา บุญดี
นางสาวอําพัน เฮ็งดี
นางสาวอุมาพร โชติเขียว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
นายกฤตติกา บุญศักดิ์
๒๖
นายกอเกียรติ รัตนะวัน
๒๗
นายกิตติศักดิ์ ธนผลผดุง
๒๘
นายจรัญ วงศเวโรจน
๒๙
นายจิรศักดิ์ วรรณยศ
๓๐
นายจีรวุฒิ กิ่งแกว
๓๑
นายฉัตรชัย ชูชม
๓๒
นายเฉลิมพล ดีประเสริฐ
๓๓
จาเอก ชนสิษฎ ทรัพยมนตรี
๓๔
นายชยธร วิชาโคตร
๓๕
นายชยางค วรรณจิตจรูญ
๓๖
นายชวดล ชัยรังรอง
๓๗
นายชัชวาล ดวงบุบผา
๓๘
นายฐัศนนท พวงนอย
๓๙
นายณัฐพงษ จันทสุทธิบวร
๔๐
นายณัฐวุฒิ เจียวกก
๔๑
นายตอศักดิ์ คลายเพชร
๔๒
นายทรงพล บํารุงผล
๔๓
นายธนัช ชูเจริญวงศ
๔๔
นายธนัช พรหมเอาะ
๔๕
นายธัชชัย เรืองเจริญ
๔๖
นายธาตรี วงษเกิดศรี
๔๗
นายบัญชา สังวรโยธิน
๔๘
นายบัณฑิต ลิ่มดุลย
๔๙
นายประวิทย ตัณฑศรีสุวรรณ
๕๐

(เลมที่ ๑๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๑๗๒ ราย)
นายปนภพ มีชูเวท
นายพรชัย เอี่ยมขจรชัย
นายพรรวินท มุงเจริญทิพย
นายพลกฤต ไชยรัตน
นายพัลลภ มีไผแกว
นายพีระเดช นวรัตน ณ อยุธยา
นายพูลศิริ หงสศิริวัฒน
นายเพชรชัย หวังดี
นายมณเฑียร จี้กังวาฬ
นายมนตรี กุลภัทรแสงทอง
นายมนัส นามสนิท
นายวัชรินทร ดอนมงคล
นายวิชัย โงะบุดดา
นายวิชาญ ไชยชนะ
นายวิสูตร มีมาก
นายวีระชัย ตั้งล้ําเลิศ
นายสมยศ หินพราย
นายสาธิต สมบูรณเหลือ
นายสิทธิโชค ภูริธีร
นายสุชล พรหมนุช
นายสุระสิทธิ์ ไศลบาท
นายอนล อัมรพยาฆร
นายอนุวัตร เกื้อสกุล
นายอภิชาต โพธิสาร
นายอภิรักษ ภักดีสุวรรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑
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

นายอรรถกฤต อังคะพินทุ
นายอุดม อริยรักษ
นายเอกสิทธิ์ อาปะจินดา
นางกนกศรี สวยรูป
นางกรรณิการ คุปตวิวัฒน
นางสาวกฤตยา ไชยรุตม
นางสาวกฤษณา พิมลทีป
นางสาวกัญญาณี รักษศิริ
นางกัญญารัตน บุญพรอม
นางสาวกันติชา บุญญยุวะ
นางกิตติยา เนตรชลายุทธ
นางกิติวรรณ หมื่นเศษ
นางสาวกุลนิษฐ พึ่งหิรัญ
นางสาวเกษวัลย ตีรกานนท
นางสาวขนิษฐา สิงหแกว
นางจงดี เสมสุวรรณ
นางจรัสศรี เที่ยงตรง
นางสาวจริยา สุขเสน
นางจําเนียน ฉิมพินิจ
นางสาวจินตจุฑา จิตตไมตรี
นางจินตนา ภิรัชอมรพันธ
นางสาวจิรภัทร นาคเอี่ยม
นางจิราพร คูณเต็มทรัพย
นางสาวจุฑารัตน กิจเจริญชัย
นางชณัญชิดากานต พิศภา
นางชนัญพัทธ อมรสิรินนท

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
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
๑๐๒

(เลมที่ ๑๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางชมภูนุช ประทุมพันธ
นางชลชินี อุมญาติ
นางชุติมา ไทยตรง
นางชุติมา อินถา
นางญาดา วงศธีราพร
นางสาวฐิติมา มโนหมั่นศรัทธา
นางณัฐวรรณ นาคสิงห
นางสาวณาตยา มณฑิราช
นางดวงดาว จันทรหอม
นางสาวดวงรัตน คันธกมลมาศ
นางสาวตวงทรัพย ศุภสร
นางทิพยอุดม สุริยเดชวงค
นางสาวธนกฤตา เจริญพานิช
นางสาวธนานิษฐ วุฒิกังวาลพัฒน
นางสาวธันยชนก อภิชาติเจริญชัย
นางธันยา ตนาภิชาติ
นางนงนุช มวงเจริญ
นางสาวนฎา วีระชัยสันติกุล
นางสาวนฤมล สินทรัพย
นางสาวน้ําทิพย สโรบล
นางนิชานันท กนกธีรพันธุ
นางสาวนิธิวดี มหาชัยพงศกุล
นางนุชรี หยิ่มใจพูนทรัพย
นางสาวเนตรวรินทร วังกานนท
นางสาวบังอร อังคณาวรกุล
นางบุณฑริกา เรืองโชติ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

นางประภาศรี ชาญวุฒินันท
นางปานทิพย ผาทอง
นางสาวปยฉัตร มะโนแกว
นางสาวพรทิพย พงศพุฒินันท
นางสาวพรทิพา เหลืองประมวล
นางสาวพรรณี ชมภูบุตร
นางสาวพวงวัลย แผประเสริฐ
นางพัชราภรณ วรรณสิงห
นางพิไลวรรณ นิตยโชติ
นางสาวเพ็ญระวี ศรีโสภา
นางไพริน ปตินานนท
นางสาวภัทรา จิตตโอภาส
นางสาวมยุรี ศิริพินทุ
นางสาวยุวดี สิทธิพิทักษวงศ
นางสาวรมดี สงคราม
นางสาวรัตนา บุญมาศ
นางราตรี คงขน
นางสาวรุงตวัน จันทรแกว
นางสาวรุจินันต หวงสายทอง
นางรุจี คงศรี
นางลลิตา สุจริตกุลธร
นางสาววนาลี นรพัลลภ
นางสาววนิดา ปราการสถิตย
นางวรรณา ฐิติบรรณ
นางวราภรณ แสนเสริม
นางสาววรินทร ทองปานดี

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙
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 ๑๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางวลัยพร บุญยัง
นางวันเพ็ญ เนียมหอม
นางวันวิสาข เกลียวประเสริฐ
นางสาววาสนา โพธิ์กระเจน
นางสาววาสิษฐี ทองสุข
นางสาววิระ พวงพิกุล
นางสาวศรีสุพร ทองปลิว
นางศวณีย อัศวจิตตภักดี
นางศิริรัตน บงกชมาศ
นางสาวศิริวรรณ มาลีหวล
นางสาวศิวดาติ์ คงกัน
นางศุภรางศุ อินทนะ
นางสาวศุภางคโสม ขายมาน
นางสาวสกุลตลา เข็มเพ็ชร
นางสาวสธนธร ฤทธิจันทร
นางสมฤทัย บุญพิทักษ
นางสาวสลักใจ เจนจริยโกศล
นางสายจิต ไชยยาว
นางสาวสาวิตรี เชี่ยวชาญ
นางสิรินทรทิพย สุวรรณออน
นางสาวสิริลักษณ ศรีวรรธนะ
นางสาวสุกัญญา สาระปลีก
นางสุขศรี กระจางพิศ
นางสาวสุนันท ธรรมวิญู
นางสุนันทา ตระกูลดิษฐ
นางสาวสุปรียา แกวใย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นางสาวสุปรียา จึงวัฒนาสมสุข
นางสุรินทร มีมาก
นางสาวสุลีรัตน ฉัตรวัฒนานนท
นางสาวสุวัฒนา ใบเจริญ
นางโสภนา ทิมกระจาง
นางโสรญา ปนแกว
นางสาวอภิสมา สินไชย
นางอมรรัตน เครือวณิชธรรม
นางอมรรัตน วงศบุษยมาส

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒

(เลมที่ ๑๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอรนุช เซี่ยงหลิว
นางอลิสา คงเสถียร
นางอัจฉรา ชัยดวงดี
นางสาวอัญชลิน เจิมรังษี
นางสาวอัญชุลีกร บุญรอด
นางอันธิกา อินทรจันทร
นางสาวอาจารี นาคศุภรังษี
นางสาวอุณาวรรณ พันนอย
นางสาวอุไร เหลืองวิเชียรฉาย

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๙๘ ราย)
นายกรพจน มิลินทางกูร
๑๖ นายณัฐวุฒิ จันทรวงศ
นายกริชฤทธิ์ สิงหเดช
๑๗ นายดิลก ธีรพงษกร
นายกฤช รวยรื่น
๑๘ นายเทพฤทธิ์ คลายทอง
นายกฤตพัสต จันทมาตร
๑๙ นายธนวัฒน พิทักษสหกิจ
นายกฤตยศ ซามี
๒๐ นายธนากร ใหมจันทรแดง
นายกันตภณ ชัยสวัสดิ์
๒๑ นายธวัชชัย ลายขุนทด
นายเกรียงไกร ปานันท
๒๒ นายธีรพัฒน แยมจินดา
นายคณิตศร จันทนะเวส
๒๓ นายธีระ กาวินคํา
นายจุติ บัวทองจันทร
๒๔ นายธีระยุทธ ชํานาญรักษา
นายฉัตรชัย ทองขาว
๒๕ นายนพฉัตร อัตถจรรยากุล
นายชวลิต ยอดเมือง
๒๖ นายนพพร ตั้งสินพูลชัย
จาสิบโท ชินโชติ ปลัดชัย
๒๗ นายบัญชา บุญพรอม
นายฎรุธ เรืองหิรัญ
๒๘ นายบุญฤทธิ์ จีระธวัชชัย
นายณธัชพงศ ทองธรรมชาติ
๒๙ นายปภินวิช ปวริศโภคิน
นายณัฐพล ปุญญะภาคย
๓๐ นายประกฤษศิลป วงศดวงใส

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑
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

นายประเชต ชูเนตร
นายพิชัย ขาวลา
นายพิทักษกิต ทองสุข
นายพิสิฏฐ คงวรรณ
นายภณ ธรรมสัตย
นายมนัส มณีโชติ
นายมนัส รุงเรือง
นายรังสิต พรายจันทร
นายรัฐพล ตราชูกุล
นายราชันย ฉายบุญครอง
นายวัชระ ทรัพยเมฆ
นายวันนพ บุญเลิศอุทัย
นายวิรัตน ทานาค
นายวิสุทธิ์ ปราณีโชติรส
นายสงกรานต สุตาวงษ
นายสนั่น เอี่ยมแตง
นายสมชาย คงประดิษฐ
นายสมโชค แกลวกลา
นายสานิตย ทองเย็น
นายสิทธิชัย รอดแฟง
นายสุพัด พรหมเศรณีย
นายสุวัฒน ชัยจันดี
นายสุวัฒน ปาริฉัตร
นายเสก สังขทอง
นายเสกสรรค เกตุแกว
นายองอาจ โกมลสิงห

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอดุลย มั่นเหมาะ
นายอธิป พัฒนไพโรจน
นายอนิวรรต สมบุตร
นายอภิชาติ ชื่นจิตร
นายอภิชาติ สุมโนมหาอุดม
นายอภิวัฒน จุวรรณ
นายอัธพงค ปาพรม
นายอิศรา ชุติมาวงศ
นายเอกกมล ชัยบัณฑิตย
นายเอกรัตน ลิ้มสุวรรณเกษม
นายเอกรินทร อภิบาล
นายเอกลักษณ กองแกว
นางสาวกนกวรรณ กอเกิด
นางสาวกัญจนพร เอี่ยมอินทรีย
นางสาวกัญจนรัตน สวนสุจริต
นางสาวกันยารัตน ยศเมฆ
นางกาญจนา ชูจันทร
นางสาวกานติมา ชุมนอย
นางสาวกิติยา ชวนศิริมงคล
นางสาวเกศแกว ทวยเจริญ
นางเกศชนก พุงมณีสกุล
นางสาวขนิฐา ทรัพยพูนเกิด
นางจิตตกานต ฐิรศิริ
นางสาวจุฑารัตน ไพศาลโอภาส
นางสาวฉัตรพร แคมจันทึก
นางสาวฉันทนา ชัยพรตระกูลกิจ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวชญาภา ตั้งเกษรศิริ
นางชนัญชิดา ตันตระกูล
นางชมพูนุท เดชศร
นางสาวชองมาศ จันทรวิชัย
นางสาวชุติมันต สีสุข
นางสาวฐิมาภรณ ฤกษพิชัยสุทธิ์
นางสาวณจรัสทิพฑ แกวกําเหนิดพงษ
นางสาวณภาลี นาคามดี
นางสาวณัฎฐณิชาพรรณ ใจสวัสดิ์
นางสาวณัฏฐา หอประทุม
นางณัฐิยา บุญทอง
นางสาวณิชาภา สุวรรณมณี
นางสาวดรุณี ปยฉัตรสกุล
นางสาวดลพร ถนนแกว
นางดวงฤทัย มณีเมธกุล
นางสาวดารณี นิยมแยม
นางสาวเดชะวรรณ เกิดบัวทอง
นางสาวทิพยพาพร พลายแกว
นางสาวทิพวัลย วงศศิริ
นางสาวธนัณทนภัส พงษลภัสธร
นางสาวธัญลักษณ วีณิน
นางสาวธัญสุชา นวลสาย
นางสาวนมิดา มาจาก
นางนฤมล เนาวบุตร
นางสาวนวลจันทร ชมชายผล
นางสาวนวลพรรณ ยมนา

๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

(เลมที่ ๑๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวน้ําทิพย วันโพธิ์สพ
นางสาวนิชนันท จินพล
นางสาวนิชภา ตนมะขามทอง
นางสาวนิธิ์กานต บุญ-หลง
นางนิภาพร ลองกลา
นางสาวนุสรา นันทมงคล
นางสาวบารมี กสิวัฒน
นางสาวบุญธิดา ไวยศิลป
นางสาวบุนยญณิศวร ชมภูคํา
นางสาวเบญจพร ศรีวิเศษ
นางเบญจมาภรณ หลอสุวรรณศิริ
นางสาวเบญจวรรณ สมบัตินิมิตสกุล
นางสาวปราณิศา บัวเผื่อน
นางสาวปรียนันท ต.วรพาณิชย
นางสาวปาริชาติ อินทรประทับ
นางสาวปาลิดา บุญพิรุณ
นางสาวปยนันท ซิ้มประเสริฐ
นางสาวพนิดา เนื่องจํานงค
นางสาวพรรณรัตน นาคชาติ
นางพรรัศมิ์ จุฑาวุฒิพงศกุล
นางพรหมพร แกวกนก
นางสาวพัชรี ภาคาสัตย
นางสาวพัทธนันท อนุสรณพานิช
นางสาวพีรญา ธนัทบวรนิจ
นางเพ็ญประภา สุขสงวน
นางสาวเพ็ญพิศสมัย บุบผามาลา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเพียงจิต กาญจนพานิช
นางสาวภัสสฐิตา กฤษฎาณัจโภคิณ
นางภาณี กาวิละ
นางสาวมนัสนันท สุชานันทาภิวัฒน
นางสาวมนัสวี ลิ่มสืบเชื้อ
นางสาวมัลลิกา ลิ้มสุวรรณ
นางยุวดี เขียวแจม
นางสาวรมขวัญ ลาภเย็น
นางสาวรวิวรรณ การะโชติ
นางรัชนี มณีลาภ
นางสาวลลิตา พรหมมนตรี
นางลัดดา ศิริโชติ
นางวนิดา หวานพืช
นางสาววรนันท บุญครุฑ
นางวรรณกานต ทรัพยสิน
นางสาววรรณเพ็ญ ฝนเรือง
นางวรรณารัตน ทองพูน
นางสาววันทนา พูลเกษ
นางสาววิชชุดา โพธิ์ทอง
นางวิดา พีรยานนทพิสุทธิ์
นางสาววิภาพร เมฆหมอก
นางวิภาศรี มณีพงษ
นางสาววิลาวัลย ทองประเสริฐ
นางสาววิลาวัลย สินสวัสดิ์
นางศรินทิพย รัตนโชตินันท
นางสาวศศิวิมล เจริญการคา

๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖

(เลมที่ ๑๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวศิรปภัสร อัศวจิรภานันท
นางศิริพรรณ จูตะเสน
นางสาวศิริพูน จันทรสระแกว
นางสาวศิริลักษ ทองคํา
นางสนอง เภชัยภูมิ
นางสาวสภารัตน ปองประพฤทธิ์
นางสาวสมใจ ไชยพุทธ
นางสาวสรัลชนา โฆษจันทร
นางสาวสรียา อังจารุศิลา
นางสาวสวางใจ มูลสุวรรณ
นางสาวสายพิณ อัมพรเดช
นางสาวสาริยา ขันทอง
นางสินีนาฏ เพชรฤทธิ์
นางสาวสิริกุล กลางถิ่น
นางสาวสิริมา ธนาสุนทรโชติ
นางสิริรัตน ตราชูกุล
นางสุกัญญา อยูทรัพย
นางสุกัลญา บุญชูวงศ
นางสาวสุจิตรา บุญเรือง
นางสาวสุนิภา หังสนาวิน
นางสาวสุนิสา บํารุงศรี
นางสาวสุเนตร หวงทอง
นางสุภาภรณ เกลียวทอง
นางสาวสุภาศรี ชาติชํานิ
นางสาวสุมนา กาญจนจูฑะพันธุ
นางสาวสุมิตรา ขอรม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเสาวณีย ภูเพ็ชร
นางสาวเสาวภาคย ยินดี
นางสาวหทัยกาญจน เหงาจําปา
นางสาวหทัยรัตน ตนสกุลประเสริฐ
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญศิริ
นางสาวอนิฐา ออนแล

๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

(เลมที่ ๑๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอภิญญา วัชราภรณ
นางสาวอมรมาลย ศรีขมิ้น
นางสาวอรทัย ชัยนาจิตร
นางสาวอริสา เนาวไสศรี
นางอัญชลี สุดจันโท
นางสาวอุษณี วรพันธพิทักษ

๑
๒
๓
๔

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗ ราย)
นายชัพพ คงมนต
๕ นายสมเกียรติ กิมาวหา
นายชิตชัย สุวิชาเชิดชู
๖ นายสุรชัย รัศมี
นายดํารงชัย เดชาธิคม
๗ นายชัยยุทธ รื่นจิตต
นายวิชาญ ศรีรัตนะวิไล

๑
๒
๓
๔

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๘ ราย)
นายกษาปณ เงินรวง
๕ นายวุฒิชัย ขาขันมะลี
๖ นางภาวนา เจริญชัยมงคล
นายชัยชนะ วาระเพียง
นายสมชาย นิมิตชัยกิจกุล
๗ นางสุณี ไพบูลย
นายสุรศักดิ์ สมผดุง
๘ นางเบญญทิพย สิงหฤาเดช

๑
๒
๓
๔
๕
๖

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๘ ราย)
นายเกษมศานต หลิมนุกูล
๗ นายนิมิตร ศรีตนชัย
นายเกียรติศักดิ์ พระวร
๘ นายนิรันดร กองสนั่น
นายชัยศักดิ์ เบานาค
๙ นายประพจน เลิศศิริวรกุล
นายณรงค ธนารักษ
๑๐ นายประสงค สังวาลยทอง
นายณรงคศักดิ์ เขียวไชย
๑๑ นายประสิทธิ์ พาโฮม
นายธนากร ปวงจักรทา
๑๒ นายพรชัย งามสินจํารัส

