
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๔ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  รวมท้ังส้ิน  ๒๓๖,๙๕๕  ราย   

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานรัฐมนตร ี

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ วาที่รอยตรี นรินทร  กอนแกว  ๒ นางสาวนวรัตน  รามสูต 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวอรพรรณ  ฤทธิม์ั่น 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๕๒  ราย) 

 ๑ นายกณวรรธน  สุทธัง 

 ๒ นายกริชวิกรณ  เอี่ยมผดุง 

 ๓ นายกฤษนา  สีไพร 

 ๔ นายจิณณทัพพ  สิงหทน 

 ๕ นายฉายา  รักสองหมื่น 

 ๖ วาที่รอยเอก ชัยวุฒิ  เต็มยอด 

 ๗ นายชูเกียรติ  พาเทียม 

 ๘ นายณัฐกิตต  ทุมภา 

 ๙ นายทองคํา  อําไพ 

 ๑๐ นายธานี  เครืออยู 

 ๑๑ นายนราธิป  กมลล้ิมสกุล 

 ๑๒ นายนาวี  ตนแจง 

 ๑๓ นายนิติเทพ  ชูอิฐจีน 

 ๑๔ นายนิติพงศ  แกวแกน 

 ๑๕ นายบุญยงค  หงษจันทร 

 ๑๖ นายประจักษศิษฐ  นาสารีย 

 ๑๗ นายพรทวี  เกตุบุตตา 

 ๑๘ นายภาณุพงศ  ผิวพิมพดี 

 ๑๙ นายมนูญ  เศษแอ 

 ๒๐ นายมีชัย  ใจดี 

 ๒๑ นายยุทธนา  อนันตะ 

 ๒๒ นายยุทธพงษ  เย่ียมออน 

 ๒๓ นายลิขสิทธิ์  หัตถประดิษฐ 

 ๒๔ นายเลอพงศ  ทับทิมแสน 

 ๒๕ นายวณิชชากร  พงศทัศนา 

 ๒๖ นายวิชิต  คงธนสิทธิกุล 

 ๒๗ นายวิโรจน  สุริยายนต 

 ๒๘ นายวิโรชน  ธรรมเหม 

 ๒๙ นายเวียงชัย  ศรีพรหมษา 

 ๓๐ จาอากาศเอก ศักดา  พรมเขียว 

 ๓๑ นายศุภกร  เลิศลํ้า 

 ๓๒ นายศุภวัฒน  เคนภาวะ 

 ๓๓ นายสมบัติ  พรมพันหาว 

 ๓๔ นายสมพงศ  ฉิมหนู 



 หนา   ๓ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕ นายสิงหา  นราภักดิ์ 

 ๓๖ พันจาเอก สุชาติ  ปญญพัฒน 

 ๓๗ นายสุบิน  ไชยยะ 

 ๓๘ นายสุพจน  แนประโคน 

 ๓๙ นายสุรชัย  วิรัติสกุล 

 ๔๐ นายสุรินทร  คูณเมือง 

 ๔๑ นายเสฐียรพงษ  แกววิมล 

 ๔๒ นายโสภณ  แจมสุข 

 ๔๓ นายอดุลย  หลีมานัน 

 ๔๔ นายอับดุลฮาดี  สีตีเลาะ 

 ๔๕ นายอาทิตย  เรืองยศ 

 ๔๖ นายอุดมศักดิ์  บุญกอ 

 ๔๗ นายอุดร  ทองมา 

 ๔๘ นายอุเทน  วีระคํา 

 ๔๙ นายเอกชัย  เจริญชัยมงคล 

 ๕๐ นางกชพร  กาเวลิน 

 ๕๑ นางสาวกชภัส  อภิภัททโภคิน 

 ๕๒ นางสาวกาญจนา  รูยืนยง 

 ๕๓ นางกิ่งดาว  นิตยไพบูลย 

 ๕๔ นางสาวกิตติพร  สุขประสงค 

 ๕๕ นางกุหลาบ  ออนระทวย 

 ๕๖ นางสาวแกวกันยา  อิ่มวัฒน 

 ๕๗ นางสาวคําปอง  อโนดาต 

 ๕๘ นางสาวจรัสวัน  อนุศักดิกุล 

 ๕๙ นางสาวจันทวรรณ  ทองคํา 

 ๖๐ นางจิตรวรรณ  ดิษฎา 

 ๖๑ นางจินตนา  ชัยรินทร 

 ๖๒ นางจิรภา  ชัยบัวลา 

 ๖๓ นางราภรณ  ไชยรักษ 

 ๖๔ นางสาวจีรนันท  คงมั่น 

 ๖๕ นางสาวจุฑาทิพย  มหานาม 

 ๖๖ นางสาวจุฑามาศ  ทรายแกว 

 ๖๗ นางสาวชฎาพร  ขันติวรพันธ 

 ๖๘ นางสาวชลัดดา  ชุมเดชะ 

 ๖๙ นางสาวชันษา  บุญหลาย 

 ๗๐ นางสาวชิชญา  สุขเกษม 

 ๗๑ นางชิดชนก  หนูทอง 

 ๗๒ นางชุติมา  กมุทะรัตน 

 ๗๓ นางสาวณัชชารีย  โรจนบุณยฤทธิ์ 

 ๗๔ นางสาวดวงดาว  แซโงว 

 ๗๕ นางสาวทัศนนันท  พรมจันทร 

 ๗๖ นางสาวธัญญธร  ออนดีกุล 

 ๗๗ นางสาวธีรภัทร  สุดาทิศ 

 ๗๘ นางนงนุช  ไทยภักดี 

 ๗๙ นางสาวนพรัตน  เชื้อวงค 

 ๘๐ นางสาวนันทภัค  นิธิปภาธํารง 

 ๘๑ นางนิตยา  วุฒิพิสิฐ 

 ๘๒ นางสาวนิติมา  มูสิเกิด 

 ๘๓ นางบุญพงษพัชรินทร  อินอุนโชติ 

 ๘๔ นางบุพวัณย  เทศพรม 

 ๘๕ นางบุศรา  อารีชาติ 

 ๘๖ นางสาวปนิดา  วรรณศิริ 



 หนา   ๔ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๗ นางประนอม  ชะนะชาญ 

 ๘๘ นางสาวปราณี  ทองสุทธา 

 ๘๙ นางปราณี  สาไพรวัน 

 ๙๐ นางปวิณา  การะเกษ 

 ๙๑ นางสาวปศุตา  ไชยสงคราม 

 ๙๒ นางปยดา  เทียมวัน 

 ๙๓ นางสาวปยะวรรณ  มากหอม 

 ๙๔ นางสาวผองอําไพ  หมั่นคง 

 ๙๕ นางพรทิพย  พลอยสี 

 ๙๖ นางสาวพรทิวา  บุญโยธา 

 ๙๗ นางพวงพยอม  ศรีกุล 

 ๙๘ นางสาวพัชราภรณ  บุญศรี 

 ๙๙ นางสาวพันธุทิพย  ลิมปะพันธุ 

 ๑๐๐ นางพิมพิกุล  บุญสง 

 ๑๐๑ นางพิสมัย  สุนประสพ 

 ๑๐๒ นางสาวพีรภาว  ทองแดง 

 ๑๐๓ นางเพชรรัตน  แกวเหลายูง 

 ๑๐๔ นางเพชราภรณ  ไสยโสภณ 

 ๑๐๕ นางเพ็ญนภา  พรพงศวิทย 

 ๑๐๖ นางสาวเพ็ญพักตร  ชื่นจํารัส 

 ๑๐๗ นางสาวมยุรี  มิตสานนท 

 ๑๐๘ นางยุพิน  คําวัน 

 ๑๐๙ นางสาวรสุ  รุมจิตร 

 ๑๑๐ นางสาวรอฮานา  ยามา 

 ๑๑๑ นางสาวรักษนันท  สิทธิผดุง 

 ๑๑๒ นางรัชนีวรรณ  ชอบผล 

 ๑๑๓ นางราณี  สิมมา 

 ๑๑๔ นางสาวรินรดา  ภูโต 

 ๑๑๕ นางเรณู  สุชีวพลานนท 

 ๑๑๖ นางสาวฤดีวัน  ขาวศรี 

 ๑๑๗ นางสาวฤทัยศิริ  ภักดีกําจร 

 ๑๑๘ นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ 

 ๑๑๙ นางสาวลีลารัศน  จาตุรพล 

 ๑๒๐ นางสาวลีลาวดี  สีหบัณฑ 

 ๑๒๑ นางวธูสิริ  ตันมูล 

 ๑๒๒ นางวนัสพร  วิริยภาพ 

 ๑๒๓ นางวรัญญา  สุรกุล 

 ๑๒๔ นางสาววันกวี  พวงเกาะ 

 ๑๒๕ นางวันทนา  ศรีทองคํา 

 ๑๒๖ นางสาววันเพ็ญ  คชการ 

 ๑๒๗ นางสาววารี  เกตุออน 

 ๑๒๘ นางวิภา  แสนคม 

 ๑๒๙ นางสาววิราภรณ  ชะมอย 

 ๑๓๐ นางวิไลลักษณ  สุขุม 

 ๑๓๑ นางสาวศรีสุดา  สุภี 

 ๑๓๒ นางศิรพัชร  ขันทสีมา 

 ๑๓๓ นางสาวศิริพร  พ่ึงนิล 

 ๑๓๔ นางศิริพร  พุมศรีใส 

 ๑๓๕ นางศิริพร  สุดเล็ก 

 ๑๓๖ นางสาวศุภลักษณ  เธียรเรืองนนท 

 ๑๓๗ นางสมรัก  จิตมั่น 

 ๑๓๘ นางสมหมาย  ดีทิพย 



 หนา   ๕ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๙ นางสาวสาวิตรี  แสนสี 

 ๑๔๐ นางสาวสุกัญฐธมาศ  กอรักเรือง 

 ๑๔๑ นางสุภาพร  ดีเลิศ 

 ๑๔๒ นางสาวสุภาพร  บุญมา 

 ๑๔๓ นางสาวหนึ่งนิรามิษ  วรรณรมย 

  ฟอสเตอร 

 ๑๔๔ นางสาวอดุลยรัตน  เกตุเวชสุริยา 

 ๑๔๕ นางสาวอมรรัตน  เคนผาพงศ 

 ๑๔๖ นางอรทัย  โนขัติมา 

 ๑๔๗ สิบตํารวจตรีหญิง อรุณี  สุขสมเพียร 

 ๑๔๘ นางสาวอรุโณทัย  ภูนาขาว 

 ๑๔๙ นางสาวอัจฉราภรณ  บุญมั่น 

 ๑๕๐ นางอัญชัญ  นานาพร 

 ๑๕๑ นางสาวอาซีซะห  สาอิ 

 ๑๕๒ นางเอื้อมพร  ยศออน 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙๔  ราย) 

 ๑ นายกฤตเมธ  แจมสวาง 

 ๒ นายกิตติพงษ  โภชนะสมบัติ 

 ๓ นายกีรติ  จันทรฤทธิ์ 

 ๔ นายไกรสร  สระปอมแกว 

 ๕ นายชนินทร  สีสุข 

 ๖ นายชาญชัย  วิรัตนชัยวรรณ 

 ๗ นายซุลกิฟลี  สะมาแอ 

 ๘ นายณัฐพล  กองทอง 

 ๙ นายทวีศักดิ์  แซเจน 

 ๑๐ นายธวัชชัย  จันทรไตรรัตน 

 ๑๑ นายนิติพงศ  ธนภัทรศักดิ์กุล 

 ๑๒ นายนินัสรี  นิเงาะ 

 ๑๓ นายปริวัตร  ปองพาล 

 ๑๔ นายพรชัย  ชาหลักคํา 

 ๑๕ นายรัชมงคล  พลันสังเกตุ 

 ๑๖ นายวรชาติ  โพธิแทน 

 ๑๗ นายวราวุธ ไกรนที 

 ๑๘ นายวอง  แกวนพ 

 ๑๙ นายวัชรินทร  แกวมะวัน 

 ๒๐ นายวุฒิชัย  ปลัดมา 

 ๒๑ นายศิริชัย  เสาเพ็ง 

 ๒๒ นายสมชาย  กิจบุญศรี 

 ๒๓ นายสมมาตร  ดาแลหมัน 

 ๒๔ นายสําลี  มลิวัน 

 ๒๕ นายเสฎฐวุฒิ  เพชรวงคชัยศรีกุล 

 ๒๖ นายอนุรักษ  เสดสัน 

 ๒๗ นายอภินพ  นิลพันธ 

 ๒๘ นายอภิภู  คหินทพงศ 

 ๒๙ นายเอกภพ  กตจิตวงศา 

 ๓๐ นายฮัมดัน  ยะโกะ 

 ๓๑ นายฮูซามมุดดีน  ดอเละ 

 ๓๒ นางสาวกนกวรรณ  สิทธิชาติ 



 หนา   ๖ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓ นางกัลยา  ปะทารมย 

 ๓๔ นางสาวกิติยา  แมเลาะ 

 ๓๕ นางคันธรส  โภชนะสมบัติ 

 ๓๖ นางจิราพร  เจริญธนรุง 

 ๓๗ นางจุฑาลักษณ  จันธี 

 ๓๘ นางจุไรรัตน  เจริญสุข 

 ๓๙ นางสาวเจะนูรียานี  เจะกาเดร 

 ๔๐ นางสาวซารีผะ  เจะมิ่ง 

 ๔๑ นางโซเฟย  สะมะลี 

 ๔๒ นางณัฏฐาพร  เทพรักษ 

 ๔๓ นางสาวณัฐชา  สังขทอง 

 ๔๔ นางสาวดรุณี  กาบบัว 

 ๔๕ นางเดือนฉาย  ธาตุอินจันทร 

 ๔๖ นางสาวทักษพร  งามขํา 

 ๔๗ นางทัศนียวรรณ  บริรักษ 

 ๔๘ นางนงลักษณ  แกวนามเมือง 

 ๔๙ นางสาวนริสา  เนื่องขันขวา 

 ๕๐ นางสาวนิภาพร  เช้ือพราหมณ 

 ๕๑ นางสาวนุชนาถ  แกวชมจิตต 

 ๕๒ นางสาวนุรีซํา  มะเจะแน 

 ๕๓ นางสาวเนตรดาว  ปญญาแดง 

 ๕๔ นางบําเพ็ญ  ไทยสะเทือน 

 ๕๕ นางประไพพักตร  แทนแกว 

 ๕๖ นางสาวประภัสสร  โยธารักษ 

 ๕๗ นางสาวปทมา  โกวิทยากร 

 ๕๘ นางผัลยสุภา  แบงกลาง 

 ๕๙ นางสาวพรพิมล  กําเนิดชาติ 

 ๖๐ นางสาวพัทธนันท  นพคุณ 

 ๖๑ นางสาวภาวินี  แสงแดง 

 ๖๒ นางมัทธนา  คงทวีบุญ 

 ๖๓ นางสาวยามีละ  แลหา 

 ๖๔ นางยูรีตา  มะนุ 

 ๖๕ นางสาวระวีวรรณ  หงษกิตติยานนท 

 ๖๖ นางสาวรุงนภา  เกนขุนทด 

 ๖๗ นางลักขณา  ศรีเพ็ชร 

 ๖๘ นางลําดวล  ไพบูลย 

 ๖๙ นางวนิดา  พิมอุบล 

 ๗๐ นางสาววราภรณ  บุญแสง 

 ๗๑ นางสาววันวิสา  นามเคน 

 ๗๒ นางสาววันวิสาข  สะเทินรัมย 

 ๗๓ นางวัลลีย  แกวนพ 

 ๗๔ นางสาววิจิตรา  สืบประสงค 

 ๗๕ นางวิรัญญา  เอกเผาพันธ 

 ๗๖ นางสาววิไลลักษณ  ยอดเพ็ชร 

 ๗๗ นางศรีวดี  ขุนสอาดศรี 

 ๗๘ นางสาวศิริมา  นุยไม 

 ๗๙ นางสาวศิริวรรณ  แมนศิริ 

 ๘๐ นางสาวศิวิมล  แซเลา 

 ๘๑ นางสายสุนี  ทองชมภู 

 ๘๒ นางสาวสารินี  โฉมแกว 

 ๘๓ นางสําลี  ธราวุธ 

 ๘๔ นางสุดารัตน  เผามงคล 



 หนา   ๗ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๕ นางสุภาวดี  สุขวิญญา 

 ๘๖ นางสาวอรวรรณ  ชูไข 

 ๘๗ นางสาวอาซีหยะ  หีมละ 

 ๘๘ นางสาวอาภรณ  ศรีแสงทอง 

 ๘๙ นางสาวอารีนา  เจะแต 

 ๙๐ นางอารีย  รุงสวาง 

 ๙๑ นางสาวอิสถิรานี  ศรีไสยเพชร 

 ๙๒ นางอุษา  ผลศิริ 

 ๙๓ นางฮาซนะ  มิง 

 ๙๔ นางสาวฮูไซมะห  กือเด็ง 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๘  ราย) 

 ๑ นายกฤษณนัยน  แกวคําอาย 

 ๒ นายกันตณัฐพงษ  แกวเกษศรี 

 ๓ นายฉัตรกพงษ  ตั้งเสวีพันธ 

 ๔ นายทนงศักดิ์  นาคะ 

 ๕ นายทศพล  ราชเดิม 

 ๖ นายธันนพัฒน  จิตรเสน 

 ๗ นายพิสิฐ  แยมนุน 

 ๘ นายศักดิพัฒน  แผนสงา 

 ๙ นายศาสตรา  จันภูธร 

 ๑๐ นายอมร  หวันปะรัตน 

 ๑๑ นายอัครเดช  ชาญเวช 

 ๑๒ นางสาวจุฑาทิพย  อินทับทิม 

 ๑๓ นางสาวจุไลวัลณ  สมสุข 

 ๑๔ นางชนัญชิดา  ทุงมีผล 

 ๑๕ นางสาวนันทพนิตา  อิ่นทา 

 ๑๖ นางสาวนูรมีย  แลแมแน 

 ๑๗ นางสาวประไพพรรณ  ชํานาญชัด 

 ๑๘ นางสาวปาณิสรา  อินทศิริ 

 ๑๙ นางสาวปารัชญ  ไชยเวช 

 ๒๐ นางสาวรัตนา  สุริยา 

 ๒๑ นางสาวรัตนาภรณ  จันลาศรี 

 ๒๒ นางสาวโศภาพิชญ  ฉัตรนาค 

 ๒๓ นางสารีฮา  ดาตูมะดา 

 ๒๔ นางสาวสิรินาถ  จันทรเพ็ง 

 ๒๕ นางสาวสุนิสา  ซุนสุวรรณ 

 ๒๖ นางอัสมะ  หะยีโซะ 

 ๒๗ นางสาวอัสรากร  กําภู ณ อยุธยา 

 ๒๘ นางสาวอุษณีย  กิตติธนะบูรณ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๑๓  ราย) 

 ๑ นายกันตปภพ  ทองเนียม 

 ๒ นายกิตติ  ละครสิงห 

 ๓ นายโกวิท  เมืองโคตร 

 ๔ นายโกสินทร  จินดานุช 

 ๕ นายจิรภัทร  ยอดสาย 

 ๖ นายจิรายุ  เวชศาสตร 

 ๗ นายจีระวัฒน  อินทํา 

 ๘ นายเฉลียว  พินิจมนตรี 



 หนา   ๘ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙ นายชัยวัฒน  มูลศาสตร 

 ๑๐ นายชาตรี  ไชยรัตน 

 ๑๑ นายณัฐพงษ  อังคะนาวิน 

 ๑๒ นายณัฐวุฒิ  จันทรแสง 

 ๑๓ นายดาวุฒิ  กันดูวงศ 

 ๑๔ นายธนบดี  โสภาจันทร 

 ๑๕ นายธรณิน  เขจรศักดิ์ 

 ๑๖ นายธีรพล  คําชาลี 

 ๑๗ นายธีระ  ธนะพันธพิพัฒน 

 ๑๘ วาที่รอยโท นัฐพล  ยงยศ 

 ๑๙ นายนิวัฒน  จันทรเทศ 

 ๒๐ นายนุสรณ  พรมวงค 

 ๒๑ นายปฏิบัติการ  อุปฮาต 

 ๒๒ นายประยูร  ทองมาก 

 ๒๓ นายพรอาทิตย  รักษาสิน 

 ๒๔ นายพินิจ  ผองอําไพ 

 ๒๕ นายรุงภูธร  ภาศรี 

 ๒๖ นายเรวัติ  กงเพชร 

 ๒๗ นายวรวุฒิ  ไชยพรมมา 

 ๒๘ นายวาริศ  ลํ้าเลิศ 

 ๒๙ นายวิทวัส  สุระมาศ 

 ๓๐ นายศุภชาติ  แสนสุข 

 ๓๑ นายสมบูรณ  จันทา 

 ๓๒ นายสยามพงษ  วงคสุวรรณ 

 ๓๓ นายสุเมธ  เอียดเกล้ียง 

 ๓๔ นายสุระพล  ชื่นอารมย 

 ๓๕ นายสุวัชรากร  ทัดเที่ยงนิกร 

 ๓๖ นายเสกสรร  งามสมบัติ 

 ๓๗ นายอุเทน  ราทะวงศ 

 ๓๘ นายเอกพันธ  ทิพยจํานงค 

 ๓๙ นางสาวกชพร  ไชยวงค 

 ๔๐ นางกนกวรรณ  แตงวงษ 

 ๔๑ นางสาวกนกวรรณ  ปราสาทแกว 

 ๔๒ นางสาวกฤติมา  คํานาค 

 ๔๓ นางกัญชลี  กัมพละไพฑูรย 

 ๔๔ นางสาวกาญจนา  นครคง 

 ๔๕ นางขวัญฤทัย  กุลโรจนสิริ 

 ๔๖ นางจารุวรรณ  ดอนอาจทัน 

 ๔๗ นางสาวจํานง  วิรมรัตน 

 ๔๘ นางสาวจิตรลดา  ผลโยน 

 ๔๙ นางสาวสจุรีพร  บุญเสริม 

 ๕๐ นางสาวจุรีพร  วรสัมปติ 

 ๕๑ นางเจนทิพย  บุญเมือง 

 ๕๒ นางฉัฐนันท  แดงศรี 

 ๕๓ นางสาวชฎากร  สีโลหะ 

 ๕๔ นางสาวชลภัสสรณ  บุญอาจ 

 ๕๕ นางสาวชลิตา  เกษรมาลัย 

 ๕๖ นางสาวชุติมา  ศรีสันติเวศน 

 ๕๗ นางสาวชุติมา  สุไผโพธิ์ 

 ๕๘ นางสาวญาณินี  พหุพันธ 

 ๕๙ นางสาวณัฐรดา  รัตนา 

 ๖๐ นางสาวทักษะมณฑ  ถิ่นปญจา 



 หนา   ๙ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๑ นางสาวธรณธันย  จันทะศรี 

 ๖๒ นางสาวธัญพัฒน  ออนตา 

 ๖๓ นางนงนุช  เอกศิริ 

 ๖๔ นางสาวนนทิยา  สายแสงจันทร 

 ๖๕ นางสาวนภัสสรณ  ธนิพัฒนวรเมธ 

 ๖๖ นางสาวนภาพร  สิงหจันทร 

 ๖๗ นางสาวนราธร  แกววัน 

 ๖๘ นางสาวนิสา  ท่ีดินดํา 

 ๖๙ นางสาวนุภาพร  ศรฤทธิ์ 

 ๗๐ นางสาวปภัสรินทร  แสนทวีสุข 

 ๗๑ นางปานไพลิน  แมนพรม 

 ๗๒ นางสาวปารวี  โชติคุตร 

 ๗๓ นางผุสดี  วงษแสง 

 ๗๔ นางสาวพชรมน  สีลุนทอง 

 ๗๕ นางสาวพรรณรมล  สุทธิฤทธิ์ 

 ๗๖ นางสาวพัชณิดา  มะอาจเลิศ 

 ๗๗ นางสาวพัชรี  กาทอง 

 ๗๘ นางสาวพานินี  ดวงมาลา 

 ๗๙ นางพิกุลกานต  คีรีแลง 

 ๘๐ นางพิไลรัตน  ตะมา 

 ๘๑ นางสาวเพียงตะวัน  ธีระสาร 

 ๘๒ นางสาวภรรดามาศ  ศาลาศักดิ์ 

 ๘๓ วาที่รอยตรีหญิง ภริดา  นอมระวี 

 ๘๔ นางภัชรินทร  เกตุแกว 

 ๘๕ นางสาวภัทรีญา  โกพลรัตน 

 ๘๖ นางสาวเยาวเรศ  พรมแดน 

 ๘๗ นางสาวรณิดา  ชัยพิมพา 

 ๘๘ นางสาวรวิวรรณ  วงศมณี 

 ๘๙ นางสาวรุงนภา  นวสกุล 

 ๙๐ นางสาวรุจิรา  วิริยะชูศรี 

 ๙๑ นางสาวลักขณา  ถิรเจริญธาดา 

 ๙๒ นางวรรณา  แสงบุญศรี 

 ๙๓ นางสาววราภรณ  แสงดอกไม 

 ๙๔ นางสาววฤณพร  ปานขาว 

 ๙๕ นางสาววลัยกร  บัวเงิน 

 ๙๖ นางสาววิภารัตน  วรรณเวช 

 ๙๗ นางสาวแววเดือน  ภูสาไสย 

 ๙๘ นางศิริกัญญาภรณ  ศิริสานต 

 ๙๙ นางสาวศุภักษร  ชูจิต 

 ๑๐๐ นางสาวศุรดา  ขุนจันทรดี 

 ๑๐๑ นางสาวสายฝน  ศิริตัน 

 ๑๐๒ นางสิริพร  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๐๓ นางสาวสิริลักษณ  มีเชื้อ 

 ๑๐๔ นางสาวสุกัญญา  จันทรสมโภชน 

 ๑๐๕ นางสาวสุดารัตน  เบาทอง 

 ๑๐๖ นางสาวสุนิสา  จิมานัง 

 ๑๐๗ นางสาวสุพินดา  คําภักดี 

 ๑๐๘ นางสาวสุภารัตน  คําสุวรรณ 

 ๑๐๙ นางสุมาลี  ลําเพย 

 ๑๑๐ นางเสาวนีย  นาสมตรึก 

 ๑๑๑ นางสาวหาสานะ  นิละ 

 ๑๑๒ นางเหมือนฝน  ยองเพชร 

 ๑๑๓ นางสาวเอมอร  พิมพโส 



 หนา   ๑๐ (เลมท่ี  ๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นางสาวนิชาภา  ดิษฐบรรจง 

 ๒ นางสาวเบญจวรรณ  อันภักดี 

 ๓ นางสาวปวีณา  แกวอินทร 

 ๔ นางพลอยธิดา  ทองนะ 

 ๕ นางสาวมะนีรัตน  มอมพะเนาว 

 ๖ นางอรอนงค  สังขทอง 

 ๗ นางสาวอัญชลี  พรรษา 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางวิไลรัตน  แสงอรุณ  ๒ นางสาวสุภาพร  เขงสมุทร 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางสาวณัฏยา  สองสวาง  ๒ นางสาววิภาปวีณ  ศรีพันธบุตร 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๘,๑๕๓  ราย) 

 ๑ วาที่รอยตรี กณวรรธน  สุยะนา 

 ๒ นายกมล  ทับเพ็ชร 

 ๓ นายกมล  นนทะภา 

 ๔ นายกมล  วันหากิจ 

 ๕ นายกมล  หอมบุปผา 

 ๖ นายกมลสิงห  เรียบสันเทียะ 

 ๗ นายกรกฎ  ศรีเมือง 

 ๘ นายกรเทพ  จันทนะผะลิน 

 ๙ นายกรเมศฐ  เลาหมู 

 ๑๐ นายกรองพล  พัฒนาศาสตรกุล 

 ๑๑ นายกรเอก  มิ่งศรี 

 ๑๒ นายกริชนรินทร  สิงคเวหน 

 ๑๓ นายกรีฑา  แกนจันทร 

 ๑๔ นายกรีธา  สิงหวิโรจน 

 ๑๕ นายกฤตณัฏฐ  เอี่ยมจันทรพวง 

 ๑๖ นายกฤตมนูญ  ศรีโคตร 

 ๑๗ นายกฤตยศ  วรรณสาร 

 ๑๘ นายกฤติพงศ  พนมศิลป 

 ๑๙ นายกฤษ  แกวซัง 

 ๒๐ นายกฤษฎา  เทพพงษ 

 ๒๑ นายกฤษฎา  ผิวขํา 

 ๒๒ นายกฤษฎา  มังกรแกว 

 ๒๓ นายกฤษฎา  อิ่มพงษ 

 ๒๔ นายกฤษฎ์ิฏิพล  ศิริวรขันธุ 

 ๒๕ วาที่รอยตรี กฤษฏ์ิ  คงวิชา 

 ๒๖ นายกฤษณ  ทาทอง 


