เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๖)
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 ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

สํานักงานศาลยุติธรรม
ผูพิพากษาสมทบ
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑๙ ราย)
๑๑ นางนาตยา กัลปจารุ
๑ นายขจรพงษ โคนันทน
๑๒ นางพวงทอง ลิ่มสกุล
๒ นายเจริญ เตียวสกุล
๑๓ นางพูลศิริ ตั่นเผาพงษ
๓ นายชารี ศรีตุลาการ
๑๔ นางเพ็ญเพียร สันติพันธพิทักษ
๔ นายทศพร ซิมตระการ
๑๕ นางวิยะดา แสงนิล
๕ นายธีรยุทธ อุทัยลาภทอง
๑๖ นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย
๖ นายมนัส มนัสปยะเลิศ
๑๗ นางสมศรี มงคลเคหา
๗ นายสมศักดิ์ อุดมทรัพย
๑๘ นางสวางจิตต สวยสุวรรณ
๘ นายสยาม มาไมตรีจิตร
๑๙ นางสุวคนธ เจียมสุภเศรษฐ
๙ นางชไมฤดี อภิวัฒนพร
๑๐ นางฐปณีย เทพไชย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๑ ราย)
๑๓ นายพีรพันธุ ทัตติยกุล
นายกิตติศักดิ์ ทักษสกุล
๑๔ นายวัลลภ เหลาดํารงกุล
นายจุกออน ชินธเนศ
๑๕ นายวีรชัย อนันตเธียร
นายชัยรัตน โสธรนพบุตร
๑๖ นายศานิจ พินิจ
นายชาญณรงค พานิชนันทนกุล
๑๗ นายอุทัย ศรีสาลีกุลรัตน
นายชาญวิทย อุณหสุทธิยานนท
๑๘ นางกนิษฐา เอกฉมานนท
นายธาตรี อาวเจนพงษ
๑๙ นางกรรชมณ บุญวัฒโนภาส
นายธีระ วิริยสกุลวงศ
๒๐ นางงามจิตต อมาตยกุล
นายนพพนธ ไทยลวน
๒๑ นางจิราพร ไลยยางกูร
นายบุญรัตน ดานไทยนํา
๒๒ นางจุไรรัตน ปนยารชุน
นายปรีชา ลีลาเศรษฐวงศ
๒๓ นางสาวณัฐธยาน โยธาประเสริฐ
นายปญญา ศุภตระกูล
๒๔ นางสาวดวงพร จิวตระกูล
นายพลเดช เรงเจริญธรรม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

นางนนทลี อบสุวรรณ
นางนิดา ธรรมาเจริญราช
นางพิกุล จักรสถาพร
นางรุงราตรี รอนทองชัย

๒๙ นางละออ หาญณรงค
๓๐ นางสุรีรัตน เดนวัฒนา
๓๑ นางสุวรรณา คงอุดหนุน

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

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๘๔ ราย)
นายกิตติภัต สุทธิสัมพัทน
๒๑ นายไพศาล ติระชูศักดิ์
นายเกษม มหัทธนทวี
๒๒ นายรชต สุทธิกรคัมภีร
นายคมกฤช ไพบูลยรุงเรือง
๒๓ นายวรวุฒิ ศิริเศรษฐ
นายจรุงวิทย เจริญจาตุรงค
๒๔ นายวิชา พลไพศาล
นายชัยทัต เดชแสง
๒๕ นายวิริยะ วิรัตนมาลี
นายณรงค จันทรเกษม
๒๖ นายวีระ เจริญวรรณยิ่ง
นายณรงค วงษอมรพันธ
๒๗ นายศิริศักดิ์ ยุทธสุนธร
นายณัฏฐกิตติ์ เขตตระการ
๒๘ นายศุภชัย ชีววัฒนาพงศ
นายดํารง พรพัฒนนางกูร
๒๙ นายสกล จินดาโชตสิริ
นายดิสพล จันศิริ
๓๐ นายสมชาย ดิษฐพงศภักดี
นายถาวร เผด็จสุวันนุกูล
๓๑ นายสมพร สิริโปราณานนท
นายถิรชาติ กิติสุนทรพงษ
๓๒ นายสมพล วัฒนา
นายนันทพิพัฒน งามปยะกุล
๓๓ นายสมพล วาสนาพิตรานนท
นายบรรชา ประสิทธิ์สันต
๓๔ นายอภิรัตน กังสดารพร
นายประภาส เส็งหนองแบน
๓๕ นายอมริทธิ์ หะริณธนาวุฒิ
นายพงษธาดา สุภาแสน
๓๖ นายอาชว อมรถกลสุเวช
นายพรหมพิริยะ บุญรัสกรภูสิษ
๓๗ นายอาทิตย ปนปก
นายพัชวัตร เทียนศิริยกานนท
๓๘ นายอาวุธ ภิญโญยง
นายเพ็ชร ชินบุตร
๓๙ นางกัญญารัตน เลิศโกเมนกุล
นายโพธิทัต พิริยวิรุตม
๔๐ นางกานตสิรี สุขทวี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

นางการเกต อัครพันธุ
นางแกว อุฬารวิริโย
นางคณิศร ไตรรัตนจรัสพร
นางคนึงนิตย โรจนสุวณิชกร
นางจงจิตต ฐปนางกูร
นางสาวจินตนา บุญดิเรก
นางจุรีย สมประสงค
นางดรุณี เอ็ดเวิรดส
นางสาวดวงตา เฟองเมธา
นางสาวดาราณี วงศสัจจา
นางสาวทองคํา ปราโมทย
นางทัศนวรรณ อึ้งสายเชื้อ
นางนงคราญ ปติพัฒน
นางสาวนัฎตินา เนตรสุวรรณ
นางสาวปภาวัลย สุทธิประสิทธิ์
นางสาวประภัสสร รังสิโรจน
นางปราณี เจียรผาสุข
นางปรียา อิสเฮาะ
นางผองพรรณ ไพพรรณรัตน
นางพรชนก คณาพรพงศ
นางพรทิพย เตยหอม
นางสาวภัทรินทร ลือกาญจนวนิช

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางภรณี ดวงฉ่ํา
นางยุพิน เตียวเจริญพร
นางสาวยุวลักษณ คณะเจริญ
นางรัชฎาภรณ สมะลาภา
นางรุงรัชนี กังวานไกล
นางรุงฤดี หอนาค
นางละออ ดีงาม
นางวทัญู สุวรรณหงส
นางวรรณา โชคสุชาติ
นางสาววสมน บุญรุง
นางวิไล วองประเสริฐการ
นางศรีฤทัย ตันวิสุทธิ์
นางศิรินันท เพียรโรจน
นางศิริรัตน ขุมทรัพย
นางสมคิด จิตเขตร
นางสมพร คําพร
นางสาวสิริพร วิจัยกุล
นางเสาวณีย ศิริเอี่ยมแสง
นางอมรรัตน ปญญานะ
นางอรวรรณ รัตนไตรภพ
นางอุไรวรรณ สุวรรณนาวา
นางอุศณา พึงจิตติสานติ์

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๙๒ ราย)
๔ นายกฤษฎา ตันสกุล
๑ นายกมล เรืองตระกูล
๕ นายกฤษฎา ศรีสุข
๒ นายกรกฤต ขจรวิริยกุล
๖ นายกวี รัตนปรีชาเวช
๓ นายกรชัย แกวมหาวงศ

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
๓๒

นายกิตติ พัวถาวรสกุล
นายกิตติชัย แซลี้
นายกิตติพงษ เจียรพินิจนันท
นายกิติพรรณ การุณรัตนกุล
นายเกษม อานนทวิลาศ
นายโกวิท ประโคม
นายโกศล ศักดิ์ศิริวุฒโฒ
นายโกสิน ถือแกว
นายไกรณัฏฐนันท ทับสุวรรณ
นายขวัญทูล แดงสกุล
นายคเชนท ประสาน
นายคเชนทร จินดาชื่น
นายคึกฤทธิ์ คงตระกูล
นายจรัส ศรีชนะ
นายจิตติพล ตันติเนรมิต
นายจิรภัทร โชติธนกุล
นายจิรวิทย แซเจ็ง
นายจิระศักดิ์ ล้ําเลิศ
นายเจนวิชช เหลืองเจริญกิจ
นายฉลองรัฐ ชูพันธ
นายฉัตรกมล มุงพยาบาล
นายเฉลิมชัย เฉิดสกุลกิจ
นายชญานิน ปตตพงศ
นายชโรธร จตุทิพยสมพล
นายชวน ธรรมสุริยะ
นายชวลิต ธรรมารักษ

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายชวลิต ภานผา
นายชวัล เขมจรัส
นายชอบ สังขเสนากุล
นายชัชนันท ถนอมวรสิน
นายชูเกียรติ แปงสนิท
นายชูชีพ เอื้อการณ
นายโชติพัฒน สัมพันธสวาท
นายณพนธ อัมพรพิไลฤทธิ์
นายณภัทรวงศ นิยมอดุลย
นายณรงค เหลาสุวรรณ
นายณรงคชัย เต็มเจริญสุข
นายณัฐกร พัฒนชัยกุล
นายณัฐพล ธัญญผล
นายณัฐสพรรษ กรึงไกร
นายเดชา ยิ่งรักสกุลชัย
นายทวน กลอมวิสุทธ
นายธนธัช พัฒนเสรีเสถียร
นายธนพล กองทรัพยไพศาล
นายธนวัต อองเจริญ
นายธนาคร สงคราม
นายธเนศ โสรัตน
นายธรรมรัตน โพธิ์ใบกุล
นายธวัชชัย สุขศิริ
นายธานินทร ลิมปชโยพาส
นายธิติ คัณธามานนท
นายธีรภัทร ดวงจิตต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

นายธีระศักดิ์ ทาสะโก
นายนคเรศ วิเศษโวหาร
นายนพกรณ ทรงวิศิษฎ
นายนพดล เอี่ยมสะอาด
นายนพัฒน ประเสริฐชัย
นายนภดล จันทรเจิม
นายนาคาญ ทวิชาวัฒน
นายนิกร ทั่งทอง
นายโนรี อินทรักษ
นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล
นายบัณฑิต พงศาโรจนวิทย
นายบัณฑิต เพิ่มบุญ
นายบุญชัย อาสอภิสิทธิ์
นายบุญมา ปงมา
นายบุญมี อนุศักดิ์
นายบุญล้ํา จิตกรุณาวงศ
นายปรมินทร วงศพระลับ
นายประเจิด นุนจุย
นายประทีป กระจางบท
นายประทีป จันทรจร
นายประทีป จิตตอารี
นายประพนธ สวนเศรฐษา
นายปราโมทย ติเยาว
นายปริทรรศน รุงมี
นายปรีดา นววัฒนทรัพย
นายปวเรศร ปรีดาวิภาต

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายปติพัฒน เจริญหิรัญธรณ
นายพงศพรรณ พลเยี่ยม
นายพงษเทพ อนันตวราศิลป
นายพงษสวัสดิ์ กิ่งสาร
นายพชร เหลาอารยะ
นายพรพิชิต กองโฮม
นายพลศักดิ์ อาคมสุนทร
นายพสิษฐ โชคดี
นายพิทยา ธนธาดาพงศ
นายไพศาล อาจหาญ
นายภักดี มะนะเวศ
นายภาดล ไชยรักษ
นายมนตรี รุงเรืองสาคร
นายมนตรี ศรีสุวรรณ
นายมนัส อินกลัด
นายมานะ จุลรัตน
นายมานิตย ชฎาชัยวิวัฒน
นายมานิตย พรหมการียกุล
นายยงยุทธ วงษสวรรค
นายรมไทร ทิพยเศวต
นายรังสรรค พัฒนพานิช
นายรังสัน สังขวัฒนะ
นายรุจ ณ สงขลา
นายเรณู ศรีสวัสดิ์
นายวรโชติ หมอนนทา
นายวรทรรศน มาฆะศิรานนท

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖

นายวรเศรษฐ ชลศิริพงษ
นายวสิน เลิศเกียรติดํารงค
นายวัชระพงศ ปนตานา
นายวัฒนา สุขทอง
นายวันชัย คุณาจิระกุล
นายวันวิญ วังศิริสกุล
นายวารินทร สังขคง
นายวิชัย ลือชา
นายวิชัย วินิชมงคลสิน
นายวิเชียรโชติ สงอาภากรณรัตน
นายวิมล เรืองแจม
นายวิระภพ ทวีโคตร
นายวิษณุ สรรคพฤกษสิน
นายวีระวุธ ภูชนะกิจ
นายวีระศักดิ์ ลุพา
นายศักดิ์ดานุสรณ วารี
นายศิริชัย ซื้อสวัสดิ์
นายศิริชัย ไวยสูงเนิน
นายศิริศักดิ์ นิติกิจไพบูลย
นายศิวพงศ บุญสาลี
นายศุภโชค ประยูรศรี
นายเศรษฐมิ่งขวัญ สิรศรีเลิศ
นายสพล สิงหดารา
นายสมเกียรติ ศรีสุภรกรกุล
นายสมชาย ยิ้มศิริวัฒนะ
นายสมชาย ลีละวนาเศรษฐ

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมทรง รักษาพล
นายสมโภชน อนชัยยะ
นายสมศักดิ์ จิรเจริญกุล
นายสรรเสริญ ชวนประพันธ
นายสราวุฒิ ภูมิถาวร
นายสวัสดิ์ วงษคําซาว
นายสัจจะ ไชยรัตนติเวช
นายสาคร สันติภาพจันทรา
นายสิทธา งานสถิล
นายสิทธิ ศิลป
นายสิทธิชัย เครือวุฒิกุล
นายสิทธิพร รองเดช
นายสุชาติ ฟกเงิน
นายสุชาติ มโนมยางกูร
นายสุทธิพงษ อาวพิทักษ
นายสุทิน พิมพใจทิน
นายสุนัน ศาลาทอง
นายสุภาพ พุทธรักษกุล
นายสุภาพ มิ่งขวัญ
นายสุมิตร เขียวแกว
นายสุรชัย ลิขิตวัฒนเศรษฐ
นายสุรชาติ รุงแดง
นายสุรินทร กิตตะวงศ
นายสุวรรณ ภูกิตติพัทธ
นายโสฬส แจงเจนกิจ
นายอดิศักดิ์ มอญขาม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘

นายอนน กงแกว
นายอนันตชัย บุษราคัมกุล
นายอนุชา ดํารงมณี
นายอนุวัตร เลิศพิทักษสุนทร
นายอภิชาต บรรณวิรุฬห
นายอภิชาติ แดงบัว
นายอรรถพงษ พงเพชร
นายอรรถพล เสือคํารณ
นายอรรถพล วิจิตเกษมกิจ
นายอัศมเดช วานิชชินชัย
นายอาคม ยิ้มเจริญ
นายอิทธิ สุเมธโชติเมธา
นายอิทธิพล โรจนวิภาต
นายอุทัย สิงหา
นายโอภาส ผลประเสริฐวานิช
นางสาวกนกวรรณ พาหุรักษ
นางกรกต วงศวนิชกังวาฬ
นางกรรณิการ โควิสุทธิ์
นางสาวกัลยา งามพรอมสกุล
นางเกศสุตารินท ธนารุงไพลิน
นางขวัญทวี พอคาทอง
นางจรีรัตน ตีรณศักดิ์
นางจิตรา แสงวัฒนาฤกษ
นางจิราพร ค้ําชู
นางจุฑารัตน ตั้งพาณิชย
นางเจียรนัย อินเฮง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางฉัตรชนก อุสมาน
นางเฉลิมศรี สุพานิชวรภาชน
นางสาวชญานนันท ติยะตระการชัย
นางสาวชมพูนุท เจียรตระกูล
นางสาวณัฏฐนันทน พลบวรรัชกุล
นางสาวณิชาภา ลีธีระโชติ
นางดวงละออ ถิ่นธานี
นางดาราภรณ ศรีนวลดี
นางเตือนใจ ศิริระพร
นางสาวธิดารัตน ปรีดาวิภาต
นางธีรวัลย ประจันตะเสน
นางนลิน อ่ําสวัสดิ์
นางนันทา ทรัพยนิรันดร
นางสาวนันธนา รินนาศักดิ์
นางนาฏยา ชูสวัสดิชัย
นางบุญพร บริบูรณสงศิลป
นางเบญจลักษณ สหกิจภิญโญ
นางปณิชา รักอํานวยกิจ
นางปทุมพร ขําเจริญ
นางสาวปภัสมน สุขเกษมหทัย
นางประนอมวรรณ กิจศรีโอภาค
นางประพัฒนพร ชาลีวรรณ
นางประไพพรรณ วทัญุตา
นางประภาพร สิริดํารงพันธุ
นางปราณี กาญจนเกตุ
นางปรียกานดา เรืองกาญจนเศรษฐ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางปาริชาติ ภูสวรรค
นางสาวปยฉัตร รัตนศรีสมบัติ
นางปุณณภา นอยวัน
นางพรทิพา ประดิษฐสุขถาวร
นางพวงผกา เขียวคราม
นางพัชมณ มกรานุรักษ
นางพัชรี ศิลปไชย
นางพิชยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางสาวพลอยนิศา มิตรเอี่ยม
นางสาวพิมพกาญจน เหลืองสุวรรณ
นางสาวพิไลพร เข็มเพ็ชร
นางพูลทรัพย เชื้อโชติ
นางสาวภควดี เลิศกาญจนวัติ
นางสาวภรวรรณ อภิธนาคุณ
นางสาวภักษปภา เอี้ยววงษเจริญ
นางภัทราบุญ ปญญาสุขศิริ
นางภัสรา เตชะณรงค
นางภาวดี โพธารส
นางสาวมรกต ณ เชียงใหม
นางมาลี เหลืองภัทรรักษ
นางมีนา พิทยโสภณกิจ
คุณหญิงยุพดี สิงหโตโรจน
นางรติรัตน วิโรจนชาติ
นางรังสิยา จุลมนต
นางสาวรัศมี สิริโชคประเสริฐ
นางรุงลดา สิทธิโสภณกําจร

๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวรุจิรา แกนโท
นางลัดดาวรรณ เคามาก
นางลาวัณย งามชื่น
นางลินดา บูรณะชน
นางวรณัน คําพุฒ
นางวรรณวิไล ฟุงลัดดา
นางวรรักษ ทรัพยไพบูลย
นางวรวดี พฤกษานานนท
นางวราภรณ ธเนศวรกุล
นางสาววราภรณ กุลสวัสดิ์ภักดี
นางวไลลักษณ บุญลือ
นางสาววาราดา วีรชาติยานุกูล
นางวารีวรินทร ประภาสรัตน
นางวาสนา ทองเรือง
นางวิภา สากลเสถียร
นางวีนา ตนพิทักษ
นางศมน ชคัตธาดากุล
นางศรัญญา โชติกะ
นางศรีสุนัน ราญพล
นางสาวศศิธร ชาสีโห
นางศิราภรณ บัวชาติ
นางศิริกัลยาณี หิรัญชัยยิ้ม
นางสาวศิรินาฏ เจริญพรวัฒนา
นางสาวศิริพร กาฬกาญจน
นางศิริพร พิพิธรังษี
นางศุกรฤทัย กรินทนาคะ

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙

นางสาวศุภมาส ลักษณวิศิษฏ
นางสถิตา พลพวง
นางสาวสมใจ ตุงกู
นางสายทอง นาคกูล
นางสายฝน ชูตระกูล
นางสิริพธู ลัฐิกาวิบูลย
นางสุขฤดี สันติเมธวิรุฬ
นางสุชาดา คงเสรี
นางสุนทรี จรรโลงบุตร
นางสาวสุเบญจา โฆษะครรชิต
นางสุพินดา เอื้อวัฒนสกุล
นางสุภัค ภัทรธีรกุล
นางสุภา ลิขิตพฤกษ

๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสุภาพร กาญจนพิศาล
นางสุมาลี อติเมธิน
นางสาวสุวรรณี สุทธิศิริมงคล
นางสาวสุวรา เจียรธนะกานนท
นางสาวเสาวณีย โอสถานุภาพ
นางหฤทัย บุญเจริญ
นางสาวหวานใจ จรัลพิพัศพงษ
นางอรนุช แสงสุริยจันทร
นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล
นางสาวอลิสษร โพธิกุดสัย
นางสาวอัจฉรา อาคมสุนทร
นางอัจฉราภักค เหลาเราวิโรจน
นางอุไรริณร พรจิรัฐติกาล

พนักงานราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาววรรณา ตรีมหาโชค
๑
๒
๓
๔
๕
๖

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๐ ราย)
นายขจรศักดิ์ เชาวะวณิช
๗ นางชนาวลัย นิยมผล
นายเฉลิมชัย ผิวดํา
๘ นางณัฏฐฌานิทธีภ มณีปตะสุต
๙ นางเธียรธิดา ประสานทอง
นายธนกฤต ฤทธิ์บุณยากร
นายสมชาย พันธุสกุล
๑๐ นางสาวนงนุช สายัณห
นางจารุวรรณ เงาแกว
๑๑ นางสาวเมลดา ตรีณุมิตร
นางสาวจิราภา เบญจาทิกูล
๑๒ นางเยาวลักษณ พลายโถ

