เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๗)
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 ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

นายพงษเทพ เพ็ชรัตน
นายพิชย เกียงเกษร
นายพิษณุ พราหมโสภา
นายไพโรจน รัตนะพันธ
นายมนตรี แสงสุวรรณ
นายมานพ ริดเขียว
นายวันเฉลิม มังนอย
นายวิชิต บรรณศรี
นายวิวัฒน ศรีจันทรา
นายศักดิ์ดา เหลาภักดี
นายสมชาย สาสิน
นายสมพร อรรคศรีวร
นายสมศักดิ์ จีนกิ้ม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กรมปาไม
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๐๘ ราย)
นายกฤตพงศ วงศเงิน
๑๑ นายณัฐพล มัชฌิมาภิโร
นายกฤษฎา ไพรีรณ
๑๒ นายทวีศักดิ์ ศรีลือชา
นายกิตติพงศ เกียรติขวัญบุตร
๑๓ นายธนดล อาศนสุวรรณ
นายเกษม เหมเงิน
๑๔ นายธวัช เกียรติเสรี
นายขันติ บุญศรีพรา
๑๕ นายธีรยุทธ วงสอน
นายคํานึง เอี่ยมมิ
๑๖ นายนวาศ ภูลิ้นลาย
นายจารุเดือน ทุมแกว
๑๗ นายบวรศักดิ์ ภูธา
นายชัชวาลย วงศวัฒนชัย
๑๘ นายบัณฑิตย เกาะเกตุ
นายชัยฤทธิ์ มุธิตา
๑๙ นายประพิณ อาจสําแดง
นายณรงค โตะเหาะ
๒๐ นายประสพ แกวแสงศรี

๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

นายสัมฤทธิ์ เถาทิพย
นายสานิตย หนึ่งคํามี
นายสําเนียง โกมาลย
นายสิงหทอง ชาวเวียง
นายสุรเชษฏ อโน
นายอดิเรก สีเปา
นายอนุชาติ วงศรี
นายอนุสรณ นาคํา
นายอลงกต เพียรปรุ
นายอาคม ศรีเนตร
นายอานนท แยมมี
นางสาวทัศนีย พันธดี
นางสาวรุงนภา สุวรรณพรม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

นายพงศกร ชัยจินดา
นายพรชัย ศรีรุงเรืองภรณ
นายภาณุวัฒน ทรัพยมา
นายภานุมาศ ดงทอง
นายมงคล ผึ้งรั้ง
นายมนตรี นรพงษ
นายมนัส จงเจริญ
นายมานพ บัวมุล
นายยุทธนา บริสุทธิ์
นายรังสรรค สังขทอง
นายฤทธิชัย มนัส
นายวิพรต วงษาศรี
นายสมเกียรติ บัญชาพัฒนศักดา
นายสินธวัช อินทรักษ
นายสุทิว ตันกูล
นายสุนทร บัวแกว
นายสุนทร แสนทวีสุข
นายสุพจน ดาวดึงษ
นายสุวิท บุญไชยะ
นายอดุลยเดช สมบูรณ
นายอนุชา สถาปตย
นายอับดุลลาห เจะโด
นายเอนก นาคกราย
นางกชมน บุญเสริม
นางสาวกนกวรรณ อันสุกัน
นางกนกอร บัวทอง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางกมลรัตน ยอดถา
นางสาวกฤษณา ลาภปรากฏ
นางกวินธิดา หินแปง
นางสาวกัญญาภัทร ยามมี
นางสาวกาญจนา ชุมมะโน
นางสาวกาญจนา พรมจันทร
นางสาวเกตนสิรี สุวรรณนอย
นางสาวเกศสิราณี แกวหลา
นางเกสรา เกลาโพธิ์
นางสาวขวัญรพี สิทตรีสอาด
นางคําพร จิตตผอง
นางจงรักษ ธรรมเสนา
นางจตุพร จันทรนุช
นางสาวจันทนาพร วงศรัตนชัย
นางจันทมน ศรีโนนซี
นางจิชฎา สุกาญจนะ
นางสาวจินหจุฑาพัค อุมสาพล
นางสาวจิราภา วิชาเถิน
นางจีรพรรณ เมืองเงิน
นางจีรพันธ เผือกเอี่ยม
นางจุรีย เชาวนวุฒิสุข
นางฉวีวรรณ แตงผิว
นางสาวฉันทนา วงษหิรัญ
นางสาวชณัญธิดา ขัตติยะบุตร
นางสาวชนากานต แกลวทนงค
นางสาวชมภูนุช วองไว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

นางสาวชองมาศ เนืองอนันต
นางสาวชัญญา กลอมชลธาร
นางสาวชุติกาญจน ออนแกว
นางสาวชุติมา เธียรถาวร
นางชุติมา พรหมจารีย
นางสาวฐานิดา สนิมค้ํา
นางสาวณปภัช พรดรัลปริพัต
นางสาวณัฐกาญจน เรืองจํารัส
นางณัฐกุล รักษานาค
นางสาวณัฐฐา ออนสุวรรณ
นางสาวณัฐธิตา แสงจา
นางสาวณัฐรดา สายไฮคํา
นางณิชาภา ธนวุฒิจงชัย
นางสาวดรุณี จันทรโชติ
นางสาวดลจรีย ศิลา
นางสาวดลทิพา คงพวง
นางสาวดวงรัตน ทวีทรัพย
นางสาวดอกออ ตะมุดา
นางสาวดาราวรรณ ชวยบุญ
นางสาวดิศจี ไศลเพชร
นางสาวถวิกา ติดสนิท
นางทัศนีย ติ่งทับ
นางทัศนียวรรณ มะลิวัลย
นางธจิตรา นุนแกว
นางธนภร รัตนศิริดําริ
นางธัญญลักษณ เติมทรัพย

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวธัญญา โลกคําลือ
นางธันยพร เพชรนันท
นางสาวธิดาภรณ นิโรธร
นางนงเยาว ตราศรี
นางนนัดดา เสือยันต
นางนพมาศ ทันงาน
นางสาวนพรัตน ศรีพร
นางสาวนพวรรณ จันทรโสฬส
นางนฤมล เทพชุลีพรศิลป
นางสาวนฤมล บุญฉาย
นางสาวนันทาศิริ พิชาสมุทร
นางนิตยาพร แกวคุณเลิศ
นางสาวนุจรีย บัวเลิศ
นางสาวโนรี โพธิ์กระเจน
นางบุญเสริม อ่ําพันธุ
นางบุษกร นวนแกว
นางบุษบา ทองมาก
นางบุษยา ชูศรี
นางบุษราภรณ นาระกันทา
นางสาวปนัสยา วงษบุญธรรม
นางสาวประภัสสร ภาคอรรถ
นางประยูร บัวสมบูรณ
นางสาวปราจิน เพื่อนชอบ
นางสาวปราณี เกษหอม
นางสาวปราณี คูณทอง
นางสาวปราณี ทองแจง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวปทมาพร ทามะนิตย
นางสาวปยะวรรณ โชติเสมอ
นางปุญญะ บุรีคําพันธุ
นางสาวพนาวรรณ รักตน
นางสาวพรทิพย ดวงสุวรรณ
นางพรทิพย ศรีสมุทร
นางสาวพรเพ็ญ วิวัฒนวิทยา
นางสาวพรรณพิมล กิตติสุนทโรภาศ
นางสาวพรรณวรท ผาวันดี
นางสาวพรหมภัสสร โพธิสุรินทร
นางสาวพัชราภา เอี่ยมเอก
นางพัชรินทร เปยมสิน
นางสาวพิมณฑพัฒน สมวงศ
นางพิมพนภา ปะทะนมปย
นางเพ็ญแข เพิ่ม
นางสาวแพรอร ฉาใจ
นางภัทราณี พุทธโชติ
นางสาวภัทราภรณ สิงหคราม
นางสาวมณฑา หางแกว
นางมนตสินี ศรีสมบูรณ
นางมนัสนันท บุญประเสริฐ
นางสาวมาฆสิริ เมฆสุวรรณ
นางระภาพร ศรีหมากสุก
นางรัชนี รื่นกลิ่น
นางรัชนีกร ชีวาภิสัณห
นางรัชนีย ไชยจรัส

๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวรัตติญา ไชยแกว
นางรุงอรุณ กล่ําเสือ
นางลําดวน กรงกรด
นางสาวไลวรรณ ออนน้ําคํา
นางสาววนารัตน พงษไสว
นางวนิดา ทวีลาภ
นางวนิดา รุงราษี
นางวรรณา ธนะโชติ
นางวราพร อรรถพร
นางสาววราภรณ ขวัญกิจสโรช
นางวันเฉลิม วรวะไล
นางวายุรัตน ศักดิ์นินทรัตน
นางสาววิลาวรรณ สุวรรณบุปผา
นางสาววีรสุดา อัศวพงษภิญโญ
นางสาวแววดาว เหลาผจญ
นางศิรินทร จันทนู
นางสาวศิรินาถ อุปมัย
นางศิริพร ชูความดี
นางสาวสญธยา ทองใบ
นางสาวสมใจ ผดุงกิจ
นางสาวสมใจ อุสารัมย
นางสาวสมนึก สนสกุล
นางสาวสมพร ไตรพัฒนจันทร
นางสาคร ศรีสุวรรณ
นางสาวสาธิตา ทาบทอง
นางสายชล นนทแกว

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นางสาวสําราญ นกทอง
นางสาวสิราภรณ ถิ่นโพธิ์เตี้ย
นางสาวสุจิตรา ไลชะพิษ
นางสุธาศิณี วงษาเวียง
นางสุพรรณี ประพาฬ
นางสุพิน เกียรติศิริถาวร
นางสาวสุพิศค สนิทวงศ
นางสาวสุภาพ เอี่ยมศิริ
นางสุภาพร อุไรรัตน
นางสุภาวดี สนธิ
นางสุรภา พลหาญ
นางสาวสุรียพร สวัสดี
นางสาวสุรียมาศ หงษอุทัย
นางสาวสุวิมล ชั้นกลาง
นางสาวเสาวลักษณ พังงา
นางเสาวลักษณ เรือนคํา

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวเสาวลักษณ สมเทศ
นางเสาวลักษณ อุเทนรัตน
นางสาวแสงหลา พุงขาว
นางสาวหฤทัย วงษคชศักดิ์
นางสาวอนงครักษ จําปาทอง
นางอมร บุตรสีนอย
นางอรุณศรี รัตนพันธ
นางอังคณา พิณสาย
นางสาวอังศุมณฑ อาษารบ
นางสาวอัจฉรา จันสีนะ
นางอัจฉรา ฉายนอย
นางอัศรา ดีพรม
นางสาวอาภรณ พันธุยางนอย
นางอิงอร คงบุญ
นางสาวอุมาพร จงศิริ
นางสาวแอนนา เครงจริง

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๙๐ ราย)
นายกมลรัตน ศรีแกว
๙ นายจรกฤตยฐภัทร สายสังข
๑๐ นายจุมพจน ละหา
นายกฤษณชัย ไกแกว
นายกฤษณะ มีดี
๑๑ นายเฉลิม ซาววงค
นายกิตติศักดิ์ ปททุม
๑๒ นายชลิต กัลยา
๑๓ นายณรงค สนธิการ
นายเข็มเพ็ชร สีโท
นายคนึง วงคชนะ
๑๔ นายณรงคศักดิ์ ปญญาไชย
นายคมสันต วัจรา
๑๕ นายณรงศักดิ์ สายกระสุน
นายจตุรัตน สิทธิบุศย
๑๖ นายณัฐพงษ ชื่นดอนกลอย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นายทรงพล อนมณี
นายทรงยศ หาญยศ
นายทวีศิลป อินทรเกษม
นายทองมาก ศรีวะอุไร
นายเทอดศักดิ์ สาขา
นายธนันปภัค ศรีดามาตย
นายธนากร สอนซุน
นายธวัชชัย บุบผาพวง
นายธวัชชัย สืบแกว
นายธัญญา ฉายละออ
นายธาราธร ปานหมอก
นายธีรภัทร ใจมาคํา
นายธีรศักดิ์ ทิพยประสงค
วาที่รอยตรี นพดล เตชะยศ
นายนเรศ แกวเนย
นายนฤชา จากปลอง
นายนวพล หมวดเมืองกลาง
นายนิรุต ศรีชัยลา
นายนูรดีน ดาโอะ
นายบัญญัติ เพ็งบุญ
นายบุญชวย จาจุมปา
นายบุญมี จันทุม
นายบุญสี ศรีชมภู
นายบุญเสริม ทิพยแสง
นายปฏิยุทธ พลเยี่ยม
นายปฐมพงษ คํามุงคุณ

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายประดิษฐ ไกรศรีเลิศ
นายประเทือง เวชกามา
นายประภาส พลชัย
นายประยุทธ เกื้อสกุล
นายประยุทธิ์ กาใจ
นายประสงค วิเชียรเพลิด
นายประสิทธิ์ ขันซอน
นายประสิทธิ์ ฮาดทักษวงค
นายประเสริฐ รินกอง
นายปรัชญา พิทักษศรีทอง
นายปราโมทย มณีนิล
นายปริญญา หนอรัตน
นายปรีชา ผาทอง
นายปญญา ผองแผว
นายพชรพล ทองมหา
นายพรชัย จันทรสาคร
นายพสธร มาบัว
นายพิชัย พงศยี่หลา
นายพีรพัฒน วงศแกว
นายภักดี เพ็งจันทร
นายภานุพงศ หมวกแกว
นายมณฑป โสประดิษฐ
นายมีชัย จันดีวัน
นายแมน ดินรมรัมย
นายยงคยุทธ สุวรรณ
นายรณกร โพธิลุขา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

นายรุง ชมบุญ
นายรุง แหลมจันทึก
นายลําพอง พรมมา
นายวงคํา กลางประพันธ
นายวรพันธ พวงเขียว
นายวรรลภ ออนคํา
นายวรศิลป แอวสกุลทอง
นายวราพงษ ลิ่มติ้น
นายวราวุธ จันทะศิลา
นายวสุธา มีชัย
นายวัชรินทร ทวีสิทธิ์
นายวิฑูรย โตหนึ่ง
นายวีรพงษ เกิดกลา
นายวีรพันธ เติมทรัพย
นายวีระพจน โคทังคะ
นายศักดิ์ดา เอฟวา
นายศิวพันธุ แดงโสภา
นายศุภชัย ศรีภักดี
นายศุภชาติ เขตสูงเนิน
นายศุภฤกษ ทองอวม
นายสงา ไชยลังการ
นายสถาพร ปุนปอง
นายสนธยา นุนชูคัน
นายสมนึก เพชรเลื่อน
นายสมปอง ชุมเพ็งพันธุ
นายสมพงษ พิทักษโตมร

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายสมพร พัฒนพงศ
นายสมเพียร พาจันดี
นายสมโภชน ธรรมสละ
นายสมศักดิ์ ขยายวงศ
นายสมาน พันหมวด
นายสราวุธ ศิริสาคร
นายสําราญ ปนรูป
นายสิทธิชัย อุนใจ
นายสิทธิศักดิ์ ชุมอภัย
นายสุขสมบูรณ อุนสวิง
นายสุนทร ทองเอี่ยม
นายสุพจน จุลบท
นายสุภาพ อุทธิยา
นายสุรพงค พันเหนือ
นายสุรพงษ โสมขันเงิน
นายสุรินทร ยานะคํา
นายสุรินทร สังขเทศ
นายสุริยน ชื่นเจริญ
นายเสมียน จันทาพรหม
นายอนุพงศ เพชรนุย
นายอนุศักดิ์ ลุนจันทา
นายอนุสิษฐ สมชื่อ
นายอภิชัย กางออนตา
นายอภิรักษ ฦาชา
นายอรรถชัย พันธุบุตร
นายอรุณ อินทรคําดี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

นายอลงกรณ ศรีเพชร
นายอานุภาพ สิทธิ์สูงเนิน
นายอํานวย สุนันตา
นายอํานาจ วันกิ่ง
นายอําพล จันละบุตร
นายอุดร สาสิงห
นายอุทัย จิ๋วกาวี
นายอุทุมพร ศรีบุญเรือง
นายเอกภพ กาหลง
นายเอกสิทธิ์ ประเสริฐศักดิ์
นายเอกอยุทธ มันทรานนท
นายเอนก ซอนะ
นางสาวกชพร ฉิมพลี
นางสาวกนกวรรณ นอยถนอม
นางสาวกมลทิพย ปญญา
นางสาวกรกนก ขันชะลี
นางสาวกรรจณา ธนรัตนานนท
นางกรรณิกา สมประสงค
นางกรรณิการ แสงสวาง
นางกฤติกา อุตบัววงศ
นางกัญญา ตุนมณี
นางสาวกันทิมา สิทธิพรมมา
นางสาวกันยารัตน แกนกระจาง
นางสาวกัลยกร เชื้อเอี่ยม
นางกําไร เนียรภาค
นางกุนตลา สมเคราะห

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวกุลธิดา แจมกระจาง
นางสาวกุลปาลี ทรรพนันท
นางเกษร เชิดชูภาคยวณิชย
นางเกษริน พึ่งคํา
นางสาวแกวฤทัย ทองเหลือ
นางสาวขวัญเรือน รินทะรึก
นางขวัญเรือน เรืองปญญา
นางขวัญเรือน วัฒโน
นางขวัญหลา เตสังข
นางสาวคณพรณ บัวดวง
นางสาวคัทลียา จริยานันทกุล
นางฆนณัช โชคพิศาลทรัพย
นางจงกล บัวเผียน
นางจงจิตต เวชกามา
นางจันทรทิพย กันทาคํา
นางจันทรพิมา แบขุนทด
นางสาวจันทรา กาเชียงราย
นางสาวจันทรา หังษา
นางจันทิวา บุญไชยะ
นางจาฌุพิชญานันท บุญทวี
นางสาวจารุณี โนรีเวช
นางสาวจารุรินทร สงวนศักดิ์
นางสาวจิรภาพร ตาคําชัย
นางสาวจิรสุดา วงศอาสา
นางจิรากร อิ่มเนย
นางสาวจิรารัตน มังคละคีรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

นางจุฑาทิพย ศรีวิชา
นางสาวจุฑามาส มะคําไก
นางเจะรอซีดะ นิกูโน
นางฉวีวรรณ โมฬีชาติ
นางชญาดา สังขธูป
นางชฏาพร จันทรพล
นางสาวชลธิชา โรจนชาตรี
นางสาวชัชฎาภรณ บูรณสรรค
นางสาวชุติพร เพ็ญทอง
นางสาวชุษติกาญจน จิตตชัยชณัฐ
นางฐานรีกานต พิสุทธิพันธุ
นางฐิชาลักษณ เหลืองทอง
นางสาวฐิตาภร บุตรน้ําเพชร
นางสาวฐิติชญาน คงศรี
นางณัฏฐยากรณ แตงออน
นางสาวณัฏฐินี จาตุรรัตน
นางณัฐชยา แสงกลา
นางณัฐณิชา ปุนปาน
นางณัฐปาลิน พัฒนสิรินนท
นางณัฐวดี ชุมแวงวาป
นางสาวณัฐวรนุช เขตติวัน
นางสาวณิชมน ลอยศักดิ์
นางณีรนุช ทองสุข
นางสาวดรุณี ลุนยา
นางดวงสมร แสงแข
นางสาวดารุนี สุดกันหา

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางเดือนเพ็ญ จันทะวงษ
นางทวีพร สุกใส
นางสาวทองหนัก ศรีมงคล
นางทัศนียาพร พุทโธเจริญ
นางสาวทัศวรรณ พูลนอย
นางธนพร แวกประโคน
นางธนวรรณ ตระกูลศรี
นางสาวธนัญชนก มอญเมย
นางสาวธนันตฐิดา ชวินโปสยานนท
นางธอร ยอดรัตน
นางธัญญารัตน ใจจูน
นางธัญลักษณ รัตนแกว
นางสาวธิดา ปกษี
นางนงคพงา ชิณโท
นางสาวนงครัก มูลศรี
นางนงนภัส ขําคมเขตร
นางนนทลี วังไชยเลิศ
นางนนทิยา ยงแกว
นางนพภัสสร จันทรสังข
นางนพภาภรณ เลิกสายเพ็ง
นางสาวนภัส เจริญรัตน
นางนภาพร บุญรมย
นางสาวนภาวรรณ เอกะวิภาต
นางนรินทร เนตรนันไชย
นางสาวนรินทรนันท ไกลวิจิตร
นางนฤมล ชมอินทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางนวพร แกวเพชร
นางนันทนภัส บุญมี
นางสาวนันทนภัส เสียงสกุลไทย
นางสาวนันทนัช ปญญา
นางสาวนันทนา ปลายเนิน
นางนันทา เสนจันทรฒิไชย
นางสาวนาตยา ตุมทรัพย
นางสาวนาตยา ศรีดี
นางสาวนารีลักษณ ชุณพิมพานนท
นางนิดารัตน อมรศักดิ์ชัย
นางนิตยา จิตตรัก
นางนิตยา ธีระนุกูล
นางนิตยา อินตะแกว
นางนิภา ผลทวี
นางสาวนิภาพร พลนารุด
นางนิภาพรรณ ทวีชัย
นางสาวนิไลยลา นิเยะ
นางนุชนารถ ทัพนิยม
นางบังอร ชอนงูเหลือม
นางบําเพ็ญ ศิรินุพงศ
นางบุษยมาศ สาดแกว
นางสาวเบญจวรรณ สุดสวาสดิ์
นางสาวประภาพร ภาคพรหม
นางประภาสิริ ชาญฉลาด
นางประไหมสุหรี เอฟวา
นางปรานอม สมณะ

๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางปรียาพร พรไกรเนตร
นางปรียาภัทร ชัยจันทร
นางสาวปอมฤดี นุชิต
นางปณนภัส สิงหโต
นางปทมา พันหมวด
นางปาณิสรา สาริวัฒน
วาที่รอยตรีหญิง พงศพัฎชรา อุนวันดี
นางพยอม กฤษณะโยธิน
นางสาวพรรณี เกตุพันธ
นางสาวพัชรี พนาลิกุล
นางสาวพัชรีญา คลาดโรค
นางสาวพัทสิษฐรัตน ไชยถา
นางสาวพิมนวัน วรรณโก
นางพิมพใจ ปนแกว
นางพิศมัย ศรีสนธิ์
นางสาวเพ็ญพักตร หมอมนต
นางเพ็ญศรี จอมหงษ
นางเพียรทอง ผกาแดง
นางไพจิตร จันธัมมา
นางภศิริ บุบผาเฮา
นางภัททิรา ฆารพร
นางสาวภัทรสินี วงศศรีแกว
นางมนกานต กาฬสิงห
นางมนตทิพย สีเหลือง
นางสาวมนเทียน โพธิ์พฤกษ
นางมยุรี ฝมือสาร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒

นางมาลัย เสนวิรัช
นางสาวเมตตา มีทรัพย
นางสาวเมธาวี อรามกุล
นางเมธินี บุญประสิทธิ์
นางสาวยุพดี ภักดิ์โพธิ์
นางยุพาพร สุขสวัสดิ์
นางยุพิน ยอดคําปน
นางสาวยุวดี ปญญาทิพย
นางเยาวรัตน พลแสน
นางรจนา พัตรานนท
นางสาวรัชนี ชนชนะกุล
นางรัชนี ฐานะ
นางรัชวดี ทองศรี
นางรัตนา จันทรโท
นางรัตนาภรณ จันทพยัคฆ
นางรําพึง รอบคอบ
นางสาวรุงนภา วะรินทร
นางรุงรัตน สุชาติวุฒิ
นางรุดา เมืองดี
นางสาวเรวดี ชินธเนศ
นางลภัสรดา แสนสิงห
นางละออง นาคะพงษ
นางสาวละเอียด นักรํา
นางลัดดาวัลย พุทธิเนตร
นางลําพู ดอกกุหลาบ
นางสาววนิดา วารีวะนิช

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววรรณกนก สุนคร
นางวรรณา คุยเพียภูมิ
นางวรินดา ฤทธิ์มนตรี
นางวลัยพร ประดิษฐ
นางสาววสุนธรา กุลภากร
นางสาววัชรา บุญตาปวน
นางวัชรินทร เรืองฤทธิ์
นางวัชรี สุขลาภ
นางสาววัฒนา เอี่ยมอุไร
นางสาววารุณี สอนสุภาพ
นางสาววาสนา ทะนิวทอง
นางวาสนา สืบสุนทร
นางวาสนา เสงี่ยมศักดิ์
นางสาววิณานัน อินภู
นางสาววิภาดา สืบอุทัย
นางสาววิภาพรรณ ทองระยา
นางวิมลรัตน ดีจันทร
นางสาววิลินดา นวลสุมา
นางสาวแววตา ไขกัณหา
นางศรีทร ยศสอน
นางศิริพร แฮนเกตุ
นางศิริลักษณ ขํารอด
นางศิริลักษณ ติยะธะ
นางศิริอร พรมเมืองเกา
นางสถาพร สองแกว
นางสาวสบาย บุญวงศ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔

นางสมใจ ศรีสุวรรณ
นางสมฤดี ศรีเมฆ
นางสมศรี ชวยราย
นางสาวสมหมาย แกวศรี
นางสมหมาย ภิรมยกิจ
นางสมหวัง วงศนุกูล
นางสริตา สวัสดิ์สิริเดช
นางสวรรยา แสงบํารุง
นางสะอาดศรี จรีรัตน
นางสังวาลย ธรรมธน
นางสาคร โพธิ์ชัย
นางสายใจ ลิ่มคํา
นางสาวสายพิน จิตโสม
นางสายหยุด ชานนทตรี
นางสาวสํารวย สทานไผท
นางสํารวย สายน้ําเขียว
นางสําราญ หวังศุภางคกุล
นางสาวสิญาพัฒน ประเสริฐหมอ
นางสาวสิริกร คงนาค
นางสุ ชาติชํานิ
นางสุจิตรา มีตา
นางสาวสุจิรา พื้นอินทร
นางสุชาดา สําราญจิตต
นางสุทยา เทศกาล
นางสุประวีณ รัตนะ
นางสุปรีญา คลายทอง

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสุพัฒนา วิกาหะ
นางสุพัตรา ประเสริฐกุล
นางสุภาพร มะลิเงิน
นางสาวสุภาพร สงบจิต
นางสุภาพรรณ แปลงประวัติ
นางสุภาพรรณ เลขะจิตร
นางสุภาภรณ ผันนอย
นางสาวสุภารัตน คมเฉลียว
นางสาวสุมณฑิตา กายสิทธิ์
นางสุรัตนาภรณ ไตรสุนทร
นางสาวสุรินทรทิพย โสตบุรุษ
นางเสาวณีย ซอนกลิ่น
นางโสภา มั่นคง
นางสาวโสฬส กาญจนเกตุ
นางสาวหนูทิพย นางาม
นางสาวอนงค พิมพใส
นางสาวอนุพร มงคลวิสุทธิ์
นางอนุรัตน บุญชวยสุข
นางสาวอโนมา ปฏิมินทร
นางอรวรรณ ถาวงษกลาง
นางสาวอรสา จูจันทร
นางสาวอรอุมา เหลาสีนาท
นางออยอัจฉรา ไทยศิลป
นางสาวอังสุมาริน สุขเอม
นางอัจฉราภรณ กอกวังใน
นางสาวอัญชลี หลําเจริญ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕

นางสาวอัศลา อุนาสิทธิ์
นางอาทิติยา แกวละเอียด
นางสาวอาภรณ รัตนบุษย
นางอาภัสสร คัชมาตย
นางอาริญญา ประกอบจันทร

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางอํานวย ครุธเกตุ
นางสาวอิษยา เยยไธสง
นางอุทัยวรรณ ภูมิรัตนประพิณ
นางสาวอุษณา สารพงษ
นางอุษา ขยายศรี

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑๘ ราย)
นายกรินทร จงเจริญสกุล
๑๐ นางสาวพรกมล ราชิวงค
นายชนายุส ฟกสงสกุล
๑๑ นางสาวพีรญา กิตติผดุงชัย
นายณัฐพงษ ศรีลารักษ
๑๒ นางสาวเพชรลดา ตองอยวัต
นายถาวร อารีพรอม
๑๓ นางสาวฟาตีมะ อภิชาติ
นายอภิวัฒน ทองเปย
๑๔ นางสาวศศิกานต ชัยนุรักษ
นางกุลวดี มากเหลือ
๑๕ นางสาวสายฝน จาดภักดี
นางสาวนิภาภรณ ดาโน
๑๖ นางสุมาลี ปนแตง
นางนุชรีย ยืนชนม
๑๗ นางเสาวลักษณ มณีทาโพธิ์
นางสาวประทุมทิพย วงศธนาธรณ
๑๘ นางสาวหฤทัย คําแพงแกว

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๔ ราย)
นายเกรียงไกร สิงหสุริยะ
๘ นางสาวจันทัปภา ซาสังข
นายไพรัตน สีสุนนท
๙ นางสาวจุฑามณี พัฒนไพบูลย
นายรัฐพงษ เดชะวงศ
๑๐ นางสาวชิตชล ลิ้มเสง
นายอภิชาติ เกี๋ยงคํา
๑๑ นางสาวดวงดาว กอนคํา
นางสาวกมณทรรศ เพชรออน
๑๒ นางสาวนุชฎาร จันเวียง
นางสาวกัญญาพัชร นาคาธร
๑๓ นางพัตรพิมล ทิพชาติ
นางสาวกาญจนา พานิจ
๑๔ นางสาววันทิพย รัตนภักดิ์

