
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๑) 
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   ๔ (เลมที่  ๑๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายศักดา  มหิทธิการ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวกงัสดาล  อนุพันธ 

สํานักงานอยัการสูงสุด 
ขาราชการอัยการ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔๘  ราย) 

 ๑ นายกนก  โภคสมบัติ 

 ๒ นายกมล  เหลืองสะอาด 

 ๓ นายกรกฎ  กล่ันกล่ิน 

 ๔ นายกฤษฎา  แกวเมืองมูล 

 ๕ นายกฤษฎา  แพงมา 

 ๖ นายกัลป  มณีรัตน 

 ๗ นายกิตติ  เขื่อนแกว 

 ๘ นายกิตติธัช  ตันติภาสวศิน 

 ๙ นายกีรดิต  ดํารงชีพ 

 ๑๐ นายเกรียงไกร  สุขเสถียร 

 ๑๑ นายคมสรร  สิมสา 

 ๑๒ นายคมสัน  รัตนศิริพงษา 

 ๑๓ นายคมสัน  อินทรเกล้ียง 

 ๑๔ นายจตุจักร  อุเทนพันธ 

 ๑๕ นายจรูญ  คํายอด 

 ๑๖ นายจํารูญ  เข็มประสิทธิ์ 

 ๑๗ นายจิรวัฒน  สาสนัส 

 ๑๘ นายจีรพงศ  เพชรจรัส 

 ๑๙ พันตํารวจโท เจริญ  แสนปญญา 

 ๒๐ นายเจษฎา  บัณฑิตมงคลกุล 

 ๒๑ นายเฉลิมชัย  วัฒนชัย 

 ๒๒ นายชยันตธร  เกตตะสา 

 ๒๓ นาวาตรี ชวน  พันธุรัตน 

 ๒๔ นายชัชพล  ชั้นประดับ 

 ๒๕ นายชัยวัฒน  มวงแกว 

 ๒๖ นายชาญชัย  อารีวิทยาเลิศ 

 ๒๗ นายชาญศักดิ์  พิริยจิตรกรกิจ 

 ๒๘ นายชาตรี  จันทรังษี 

 ๒๙ นายชาติชาย  ออนจันทร 

 ๓๐ นายเชาวพันธุ  ชวยชู 

 ๓๑ นายเชิดเกียรติ  อินทเสม 

 ๓๒ นายฐานันท  แกวเพชร 

 ๓๓ นายฐานิศร  วรรณสุข 

 ๓๔ นายฐิติพงษ  ย่ิงทวีสิทธิกุล 

 ๓๕ นายณรงคชัย  หิรัญรัตน 

 ๓๖ นายดนัย  พรหมชัยเจริญ 



 หนา   ๕ (เลมที่  ๑๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗ รอยตํารวจโท เดชา  ศรีวิเศษ 

 ๓๘ นายถวิล  พุดชู 

 ๓๙ พันตํารวจโท ถิร  เอี่ยมชู 

 ๔๐ พันตํารวจโท ธงชัย  อิทธินิติกุล 

 ๔๑ นายธนพณ  โฉมฉาย 

 ๔๒ นายธนพัต  ศรีมวง 

 ๔๓ นายธนาธิป  นวรัตนวรกุล 

 ๔๔ นายธวัชชัย  เพียรปญญาฤทธิ์ 

 ๔๕ นายธัญญะ  ฌายีเนตร 

 ๔๖ นายธิติภัทร  จันทรจําเริญ 

 ๔๗ นายธีติ  จันทวัฒนา 

 ๔๘ นายธีรัช  ลิมปยารยะ 

 ๔๙ นายนพดล  นนทประเวศน 

 ๕๐ นายนพวิชญ  อินทรปรางค 

 ๕๑ นายนนทธวัช  สิงหกุล 

 ๕๒ พันตํารวจโท นิมิตร  เอยานะ 

 ๕๓ นายนิรุต  ชัยสงคราม 

 ๕๔ นายนิสันต  ทองหนู 

 ๕๕ นายบุญชนะ  วิชญางกูร 

 ๕๖ นายประจักษเนตร  เดชประพฤติ 

 ๕๗ นายประสิทธิ์  เหลืองสัญลักษณ 

 ๕๘ นายประเสริฐ  ใจสนธิ์ 

 ๕๙ นายประเสริฐ  สิทธินวผล 

 ๖๐ นายปรีชา  แจมใส 

 ๖๑ นายปฤษฎี  ศิริวัฒน 

 ๖๒ นายปติ  กานตานนท 

 ๖๓ นายปยะ  นาวารัตน 

 ๖๔ นายพงษพิทักษ  พันธุลาวัณย 

 ๖๕ นายพรหมมาศ  อุกะโชติ 

 ๖๖ นายพสิษฐ  อันทรินทร 

 ๖๗ นายพัชรายุธ  พงษอมรพรหม 

 ๖๘ นายพิสิษฐ  เอียวนิธิโชติ 

 ๖๙ นายเพลินพจน  กิมเสาว 

 ๗๐ นายภาคภูมิ  ธรรมอารักษ 

 ๗๑ นายภูริภัทร  ปูระโน 

 ๗๒ นายภูวนัย  ธรรมวิสุทธิ์ 

 ๗๓ นายมงคลวิชญ  วังผาสุข 

 ๗๔ นายมณตรี  ทับไทร 

 ๗๕ นายมนตรี  พลฤทธิ์ 

 ๗๖ นายยศวีร  กาลสุวรรณ 

 ๗๗ นายยุทธวศิน  สกุลจันทร 

 ๗๘ นายรักษิน  พิณพัฒนะวงศ 

 ๗๙ นายรัฐนันท  พูลเฉลิม 

 ๘๐ นายลภณ  ศรีศักดิ์ 

 ๘๑ นายวรพงษ  นธีทิพย 

 ๘๒ รอยตํารวจโท วรวุธ  เห็นประเสริฐ 

 ๘๓ นายวสันต  ประเทือง 

 ๘๔ นายวันชัย  บุญอภัย 

 ๘๕ นายวิชัย  ภูพัฒนะกูล 

 ๘๖ นายวิชิต  ฤทธินันทกิจ 

 ๘๗ นายวิทยา  ศรีอุดม 

 ๘๘ นายวุฒิ  สุคันธกุล 



 หนา   ๖ (เลมที่  ๑๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๙ นายศรันยู  ชุมภูแกว 

 ๙๐ นายศรายุธ  แสนบุญ 

 ๙๑ นายศักดา  บัญชาพัฒนศักดา 

 ๙๒ นายศุภฤกษ  ชลวีระวงศ 

 ๙๓ นายศุภสิทธิ์  งามพรรคพันธุ 

 ๙๔ รอยตํารวจเอก สกลกริช  ฤทธิ์เดช 

 ๙๕ นายสมควร  บุญสา 

 ๙๖ นายสมคิด  พัฒแกว 

 ๙๗ นายสถิต  วงศกาไสย 

 ๙๘ รอยตํารวจโท สิทธิชัย  เกล้ียงเกลา 

 ๙๙ นายสมโชค  ศรีนิรัตน 

 ๑๐๐ นายสมทบ  วัฒนกิจวิชัย 

 ๑๐๑ นายสรณ  สงวนวงศ 

 ๑๐๒ นายสหชัย  รักษาทรัพย 

 ๑๐๓ นายสหชัย  สุปนตี 

 ๑๐๔ นายสายันต  รุยันต 

 ๑๐๕ พันตํารวจตรี สิทธา  สามงามนอย 

 ๑๐๖ นายสุนทร  มีสวัสดิ์ 

 ๑๐๗ นายสุพจน  พืชผล 

 ๑๐๘ นายสุรชัย  ดีสุขแสง 

 ๑๐๙ นายสุรสิทธิ์  คูชัยสิทธิ์ 

 ๑๑๐ พันตํารวจโท สุวิชญ  สุขประเสริฐ 

 ๑๑๑ นายหัสชัย  เธียรโชติ 

 ๑๑๒ พันตํารวจโท อธิวัฒน  พรรณาสุระ 

 ๑๑๓ นายอภิชาต  รัตนภักดี 

 ๑๑๔ พันตํารวจโท อมรเทพ  พิทักษนิระพันธ 

 ๑๑๕ นายอัครดิษฐ  ชโลปถัมภ 

 ๑๑๖ นายอานนท  พลสงคราม 

 ๑๑๗ พันตํารวจโท อํานาจ  สุจริตชัย 

 ๑๑๘ นายเอกภพ  มาจําเนียร 

 ๑๑๙ นางสาวจุฑาทิพย  เย็นย่ิงรอดสําราญ 

 ๑๒๐ นางสาวโชติชนิต  เครือจันทร 

 ๑๒๑ นางณัฏฐณิยา  วัฒนกิจวิชัย 

 ๑๒๒ นางสาวณัฐนิช  รัตนภูมิ 

 ๑๒๓ นางสาวณิชาภา  อุทะพันธ 

 ๑๒๔ นางสาวนาฎลัดดา  มหาชัย 

 ๑๒๕ นางสาวนีรนุช  อันทวงษา 

 ๑๒๖ นางสาวนุชนาท  บุญแท 

 ๑๒๗ นางปฐมาภรณ  ขายสุวรรณ 

 ๑๒๘ นางปาณิสรา  คงธนโฆษิตกุล 

 ๑๒๙ นางสาวพจมาน  แจมจิรารักษ 

 ๑๓๐ นางสาวพอชื่น  พรหมโชติชัย 

 ๑๓๑ นางสาวพาสนา  โชติมานนท 

 ๑๓๒ นางสาวพีรญา  บุษราตระกูล 

 ๑๓๓ นางสาวเพ็ญนิภา  ชุมทอง 

 ๑๓๔ นางสาวมัชฌิมา  บริสุทธิ์ 

 ๑๓๕ นางสาวมานิดา  สิงหกุล 

 ๑๓๖ นางสาววรลักษณ  วุฒิคุณ 

 ๑๓๗ นางสาววัฒนา  ออประเสริฐ 

 ๑๓๘ นางสาววันวิสาข  เพชรกวินกุล 

 ๑๓๙ นางสาววิชิดา  ศิริยุทธวัฒนา 

 ๑๔๐ นางสาววีรวรรณ  สืบศักดิ์ 



 หนา   ๗ (เลมที่  ๑๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๑ นางสาวสรัญญา  บุญญาภิสมภาร 

 ๑๔๒ นางสาวสุธารัตน  กิจผดุง 

 ๑๔๓ นางสาวสุภัทรชา  สุวรรณนํา 

 ๑๔๔ นางสาวสุภิญญา  อุตสาหะ 

 ๑๔๕ นางสาวสุมงคล  ศรีภมร 

 ๑๔๖ นางสาวหฤทยา  วุธยากร 

 ๑๔๗ นางสาวอัจฉริยะพัณห  วงศวาร 

 ๑๔๘ นางสาวอุมาพร  โฮมจัตุรัส 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๙๐  ราย) 

 ๑ นายกฤปนนท  เวชศิลป 

 ๒ นายกฤษฎีก  ฉายาวุฒิพงศ 

 ๓ นายกฤษณ  ธนนิมิตร 

 ๔ นายกลา  เพ็ญศิริสมบูรณ 

 ๕ นายกันตพิชญ  อินชมภู 

 ๖ นายเกียรติชูภัณฑ  ทองชวย 

 ๗ นายเกียรติพร  เล่ียนจาย 

 ๘ นายคณาวุฒิ  สันติพงศ 

 ๙ นายคมสัน  รักการดี 

 ๑๐ นายจตุรงค  คงนคร 

 ๑๑ นายจักรกฤษณ  เฉลิมโชคปรีชา 

 ๑๒ นายจักรี  กาญจนะ 

 ๑๓ นายจารุวัฒน  ชิดสิน 

 ๑๔ นายจิตติพัฒน  หนูรอด 

 ๑๕ นายจิตภัทร  พุมหิรัญ 

 ๑๖ นายจิรายุ  ศรีจันทร 

 ๑๗ นายจีรพันธ  คุณเมืองปกษ 

 ๑๘ นายชัยชนะ  ทองสมัครพันธ 

 ๑๙ นายชัยพร  แดงบรรจง 

 ๒๐ วาที่รอยตรี ชัยพฤกษ  นิรมาณ 

 ๒๑ นายชัยวัฒน  ศุกรวรรณ 

 ๒๒ นายชุมพล  กอบกุลธร 

 ๒๓ นายณรงคศักดิ์  เชื้อเมืองพาน 

 ๒๔ นายณัชพงศธร  คงแข็ง 

 ๒๕ นายณัฐนัย  ตั้งชูพงศ 

 ๒๖ นายณัฐพงศ  ประคองทรัพย 

 ๒๗ นายณัฐพล  กิตติตระกูล 

 ๒๘ นายณัฐพล  ชมเชย 

 ๒๙ นายณัฐพล  พิทยาอุดมฤกษ 

 ๓๐ นายณัฐพล  มัตติทานนท 

 ๓๑ นายณัฐพล  เสถียรคงคา 

 ๓๒ นายดนัย  แซล้ิม 

 ๓๓ นายดนัย  นวลสง 

 ๓๔ นายเทอดทูน  รัฐกาญจน 

 ๓๕ นายธนกฤต  สืบสกุลอุทัย 

 ๓๖ นายธนดล  เจริญงามพิศ 

 ๓๗ นายธนวิทย  เลิศเรืองปญญา 

 ๓๘ นายธนเสฏฐ  ออนละเอียด 

 ๓๙ นายธนาชัย  ศรีวิรุฬหชัย 

 ๔๐ นายธนาภัฏ  ดิษกุล 

 ๔๑ นายธรรมรงค  สุขไชยะ 

 ๔๒ นายธัชกร  ธีระนิธิเดช 



 หนา   ๘ (เลมที่  ๑๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๓ นายธีรพัชญ  กุลศรีวรเมศร 

 ๔๔ นายนนท  ชุบอุปการ 

 ๔๕ นายนพดล  จันทรัตน 

 ๔๖ นายนพพล  เปยงใจ 

 ๔๗ นายนรเทพ  ครบปรัชญา 

 ๔๘ นายนรินทรพงศ  สะเลมัน 

 ๔๙ นายนิติพล  นุนเอียด 

 ๕๐ นายนิธาน  พงศาปาน 

 ๕๑ นายนิธินันท  อนุสนธิ์พรเพ่ิม 

 ๕๒ นายนิวัฒน  ปยะวงษ 

 ๕๓ นายบรรพต  สหสกุล 

 ๕๔ นายบันลือศักดิ์  พรมโสภา 

 ๕๕ นายปฏิพัทธิ์  หนูเกื้อ 

 ๕๖ นายปฐกร  พลเนตร 

 ๕๗ นายปฐมพงศ  ทิพยดารา 

 ๕๘ นายปภังกร  พลเย่ียม 

 ๕๙ พันตํารวจโท ปรมัตถ  วิโสธเย 

 ๖๐ นายประวิทย  ธะนะสูตร 

 ๖๑ นายปรัชญา  บุญนรากร 

 ๖๒ นายปยณัฐ  กรุณกิจ 

 ๖๓ นายปยะ  นวลกุล 

 ๖๔ นายพงศกร  ทองโคตร 

 ๖๕ นายพงศธร  เจนปรมกิจ 

 ๖๖ พันตํารวจตรี พงษเทพ  ทรพัยศร ี

 ๖๗ นายพลเชษฐ  ดาวฤกษ 

 ๖๘ นายพลวัฒน  โรจนบุญฤทธิ์ 

 ๖๙ นายพลายุทธ  ทาตะนาม 

 ๗๐ นายพศวัฒน  รุงโรจนชัยพร 

 ๗๑ นายพิเชษฐ  คุปตินทร 

 ๗๒ นายพุฒินันต  สุขสม 

 ๗๓ นายพูนศักดิ์  สายหลา 

 ๗๔ นายไพบูลย  วนพงศทิพากร 

 ๗๕ นายภาณุพล  บุรพันธ 

 ๗๖ นายภูมิสิทธิ์  อุดมพานิชย 

 ๗๗ นายมนตรี  เกรียงยงค 

 ๗๘ นายมานพ  วงษพรไพโรจน 

 ๗๙ นายยุทธนา  ปดเมือง 

 ๘๐ วาที่รอยตํารวจโท รัฐ  เขตอนันต 

 ๘๑ นายฤทธิชัย  นุนเกล้ียง 

 ๘๒ นายวรรณกร  บานชื่น 

 ๘๓ นายวัชรเทพ  กาชัย 

 ๘๔ นายวีรเวช  ทองนอย 

 ๘๕ นายวุฒินันต  วรสงาศิลป 

 ๘๖ นายศิรชัย  หาญเทอดพงษชัย 

 ๘๗ นายศุภฤกษ  ทวีอรรถมงคล 

 ๘๘ นายสมุทร  ลีพชรสกุล 

 ๘๙ นายสราทิส  ไพเราะ 

 ๙๐ นายสิทธิ  โสภณภิรมย 

 ๙๑ นายสิทธินัย  ชนะรัตน 

 ๙๒ นายสุจินดา  เหมือนมาศ 

 ๙๓ นายเสกสรรค  ยอดพิบูลย 

 ๙๔ นายเสรี  สีหล่ิง 



 หนา   ๙ (เลมที่  ๑๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๕ นายโสภาคย  วินิจนัยภาค 

 ๙๖ นายอดิรักษ  เชิดชู 

 ๙๗ นายอภิชาติ  แสนทวีสุข 

 ๙๘ นายอรรถกร  มูลแจม 

 ๙๙ นายอาจหาญ  ธิยะใจ 

 ๑๐๐ นายอิทธิพล  นอยคํา 

 ๑๐๑ นายอิทธิเสฏฐ  อุไรวรณ 

 ๑๐๒ นายอุดมศักดิ์พศิณ  เย็นใส 

 ๑๐๓ นายเอนก  เปรุนาวิน 

 ๑๐๔ นางสาวกชพรพรรณ  วณิชยาชัยสิริ 

 ๑๐๕ นางสาวกนกวรรณ  เลิศบูรพาวานิช 

 ๑๐๖ นางสาวกริตยา  วิวัฒนพณิชย 

 ๑๐๗ นางสาวกวิสรา  แสงแกว 

 ๑๐๘ นางสาวกษมา  ทองอนันต 

 ๑๐๙ นางสาวกาญจนพิฬดา  ศักดิ์ศิริญดากุล 

 ๑๑๐ นางสาวกุศลิน  ตันอารีย 

 ๑๑๑ นางสาวจันจิรา  นาคาสุ 

 ๑๑๒ นางสาวจิตชญา  คงสวัสดิ์ 

 ๑๑๓ นางสาวจินตนา  ศุภกิจอนันตคุณ 

 ๑๑๔ นางสาวจิรัชฌา  ศรีสุพล 

 ๑๑๕ นางสาวจุฑามาศ  พฤฒิวิญู 

 ๑๑๖ นางสาวฉัตรสุดา  วงศธนะบูรณ 

 ๑๑๗ นางสาวฉันทิตา  ขาวเหลือง 

 ๑๑๘ นางสาวชนัญญา  บุญเจริญผล 

 ๑๑๙ นางสาวชนิดา  คูศรีพิทักษ 

 ๑๒๐ นางสาวชนิสรา  ถนอมทุน 

 ๑๒๑ นางสาวชลลดา  คงภู 

 ๑๒๒ นางสาวชัญญา  สัตยกมลฉัตร 

 ๑๒๓ นางสาวชื่นกมล  วิรุฬหสังสิทธิ์ 

 ๑๒๔ นางสาวโชติกา  ธรรมฤาชุ 

 ๑๒๕ นางสาวณัชชา  สุวรรณรัตน 

 ๑๒๖ นางสาวณัฐติกาญจน  วิฑิตวิริยกุล 

 ๑๒๗ นางสาวณิชาภัทร  อนุรักษโอฬาร 

 ๑๒๘ รอยตํารวจโทหญงิ ดุจเดือน  พรมรักษา 

 ๑๒๙ นางสาวทิพยวรรณ  จาวโกนันท 

 ๑๓๐ นางสาวธนิดา  อํานวยทรัพย 

 ๑๓๑ นางสาวธัชกานต  จิตติชานนท 

 ๑๓๒ นางสาวธันยพร  ธนาวุฒิ   

 ๑๓๓ นางธารนี  โกญจนาท เดวิสัน 

 ๑๓๔ นางสาวธีรารัตน  บุตรโพธิ์ 

 ๑๓๕ นางสาวเธียรวรรณ  ชุมศรี 

 ๑๓๖ นางสาวนรนารถ  ชอบผล 

 ๑๓๗ นางสาวนริศษา  ละมายอินทร 

 ๑๓๘ นางสาวนันทพร  ทับทิมศรี 

 ๑๓๙ นางสาวนิติกานต  จ้ิวผกานนท 

 ๑๔๐ นางสาวบุญนลิน  วารีวนิช 

 ๑๔๑ นางสาวเบญจวรรณ  พินิจสุวรรณ 

 ๑๔๒ นางสาวเบญจางค  เกษวิเชียร 

 ๑๔๓ นางสาวปณิธาดา  ไพรโสภา 

 ๑๔๔ นางสาวปวันรัตน  มุสิเกิด 

 ๑๔๕ นางสาวปนนุช  อุชุภาพ 

 ๑๔๖ นางสาวปยะฉัตร  ผังสุวรรณดํารง 



 หนา   ๑๐ (เลมที่  ๑๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๗ นางสาวปยะปาณ  ตรียานันท 

 ๑๔๘ นางสาวปุณณดา  บุญจันทร 

 ๑๔๙ นางสาวฝนชนก  ทับทิมทอง 

 ๑๕๐ นางสาวพนิดา  มงคลศุภนิมิต 

 ๑๕๑ นางสาวพรรณสุวัชร  รุงโรจนวุฒิกุล 

 ๑๕๒ นางสาวพรอมพันธ  ครบตระกูลชัย 

 ๑๕๓ นางสาวพัชราภรณ  ปนทีโย 

 ๑๕๔ นางสาวพาขวัญ  จารุทัศน 

 ๑๕๕ นางสาวพิชญา  ปุณยหทัยพงศ 

 ๑๕๖ นางสาวพิณทิพย  ลายธีระพงศ 

 ๑๕๗ นางสาวพีรยา  กริชชาญชัย 

 ๑๕๘ นางสาวพีรยา  ภัทรปติตานนท 

 ๑๕๙ นางสาวแพรวขวัญ  อาจกลา 

 ๑๖๐ นางสาวภาณิน  อภิรักษสันติกุล 

 ๑๖๑ นางสาวมณิยาภรณ  ระตินัย 

 ๑๖๒ นางสาวมลลิกา  กาลาศรี 

 ๑๖๓ นางสาวมัทนี  เนติพงศไพโรจน 

 ๑๖๔ นางสาวรชยา  ญาดารชตนนท 

 ๑๖๕ นางสาววรวรรณ  อุดมแสวงโชค 

 ๑๖๖ นางสาววราพร  บุญสิน 

 ๑๖๗ นางสาววัฒนาพร  เอื้อกิตติโรจน 

 ๑๖๘ นางสาววีรดา  เบ็ญจาธิกุล 

 ๑๖๙ นางสาวศจีพร  แตมแกว 

 ๑๗๐ นางสาวศิริพร  อนันตเสถ 

 ๑๗๑ นางสาวศุภวรรณ  พันธุลิมาภินันท 

 ๑๗๒ นางสาวสกุณา  จันทรประเสริฐ 

 ๑๗๓ นางสาวสมกมล  ตันศิริ  แสนสุข 

 ๑๗๔ นางสาวสมรพรรณ  ทองนาค 

 ๑๗๕ นางสาวสินีนุช  แสงอราม 

 ๑๗๖ นางสาวสินีรัตน  ศรีสุวรรณาภรณ 

 ๑๗๗ นางสาวสิริกาญจน  รัตนสุวรรณชาติ 

 ๑๗๘ นางสาวสิริรัตน  สารี 

 ๑๗๙ นางสาวสิริลักษณ  วิริยะดี 

 ๑๘๐ นางสาวสุดารัตน  พรวัฒนาเจริญ 

 ๑๘๑ นางสาวสุนทรีย  รังผ้ึง 

 ๑๘๒ นางสาวสุมณฑา  พันธนสมบัติ 

 ๑๘๓ นางสาวเสาวลักษณ  แกวกมล 

 ๑๘๔ นางสาวแสงรวี  แพงสุภา 

 ๑๘๕ นางสาวหนึ่งฤทัย  ภาวสุทธิไพศิฐ 

 ๑๘๖ นางสาวอภิญญา  วงศกําภู 

 ๑๘๗ นางสาวอุทัยวรรณ  ศรีสกุล 

 ๑๘๘ นางสาวอุษณีย  เมธสุทธิ์ 

 ๑๘๙ นางสาวอุสากร  ภูวิทยพันธุ 

 ๑๙๐ นางเอื้อพร  ทองรอด 

ขาราชการ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔๙  ราย) 

 ๑ นายกิตติโชต  สุนทรกูล 

 ๒ นายกิตติพงษ  ธรรมเสน 

 ๓ นายโกสินทร  ดอกบัว 

 ๔ นายจิรณน  เทพมณี 

 ๕ นายชัชพิสิฐ  สิทธิเดช 

 ๖ นายชัยทวี  ธนะวิชัย 



 หนา   ๑๑ (เลมที่  ๑๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗ นายณฐวัฒน  เพชรดํา 

 ๘ นายณรงค  ประพันธ 

 ๙ นายดนัย  เฉลิมโชคอํานวย 

 ๑๐ นายทวีทรัพย  ชวยศรี 

 ๑๑ นายธนกร  บินกรีม 

 ๑๒ วาที่พันตรี ธนกฤต  เชาวพานิช 

 ๑๓ นายธีระพงษ  พลพุทธา 

 ๑๔ นายธีระยุทธ  มะปะเม 

 ๑๕ นายนนทรวิศ  เชาวประสิทธิ์ 

 ๑๖ นายนเรศว  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

 ๑๗ นายนิมากรณ  สุหลง 

 ๑๘ นายนุสร  เลงนอย 

 ๑๙ นายบรรเจิด  เจริญผล 

 ๒๐ นายประยุทธ  เสริมพงษสถิตย 

 ๒๑ นายพลวิชญ  จงสุขสกุล 

 ๒๒ นายพิเชษฐ  พลสา 

 ๒๓ นายมานิจ  พ้ืนชมภู 

 ๒๔ นายราชันย  ราชรักษา 

 ๒๕ นายวรพงศ  รุงเรือง 

 ๒๖ นายวัชรชัย  เหลาแดง 

 ๒๗ นายศักรพงศ  สุริยุทธ 

 ๒๘ นายศาณิส  ย่ีโถขาว 

 ๒๙ นายศิริ  ศิริรักษ 

 ๓๐ นายศิริพงษ  สถาอุน 

 ๓๑ นายสมบัตร  สังขแกว 

 ๓๒ นายสรศิษฏ  พุฒิฤทธิ์ 

 ๓๓ นายสัจจา  บูรพาพัฒนกุล 

 ๓๔ นายสิขเรศ  ล้ิมมั่น 

 ๓๕ นายสุพัฒน  จิตรา 

 ๓๖ นายสุวิจักขณ  ทองคํา 

 ๓๗ นายเสรีภาพ  สุทัศน 

 ๓๘ นายอนุรักษ  ชิงพยัคฆมัณฑ 

 ๓๙ นายอนุสรณ  สานิง 

 ๔๐ นายอิทธิมนต  สุขทองแท 

 ๔๑ นายอุดมศักดิ์  คลายพยัฆ 

 ๔๒ นายอุรุพงษ  พิมานพรหม 

 ๔๓ นายโอภาส  นุกูลวุฒิโอภาส 

 ๔๔ นางกนกลักษณ  ครูทอง 

 ๔๕ นางกมลวรรณ  พุมเงิน 

 ๔๖ นางสาวกุลรัศมิ์  นาคเพงพิศ 

 ๔๗ นางกุลิสรา  โชติญาณวรรธน 

 ๔๘ นางสาวเกวลิน  กูลณาวงศ 

 ๔๙ นางเกษราพร  ทองล้ิม 

 ๕๐ นางสาวจงกมล  มังกรศักดิ์สิทธิ์ 

 ๕๑ นางสาวจรูญลักษณ  สุริยาวงษ 

 ๕๒ นางจันทณา  ลาออน 

 ๕๓ นางสาวจารุนัน  ทวีรัตน 

 ๕๔ นางสาวจารุวรรณ  คํามุลคร 

 ๕๕ นางเฉลิมพันธ  แสงมะณี 

 ๕๖ นางชญาดา  ผันสืบ 

 ๕๗ นางสาวชลธิชา  นพคุณ 

 ๕๘ นางสาวชัญญานุช  ชูจันทร 



 หนา   ๑๒ (เลมที่  ๑๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๙ นางชุติกาญจน  ประสพสันต 

 ๖๐ นางสาวชุติณัชชา  ชื่นชม 

 ๖๑ นางสาวณปริยา  พิทักษชลเดช 

 ๖๒ นางณัฎฐญา  ชูตระกูล 

 ๖๓ นางสาวณัฐณิชา  รอบคอบ 

 ๖๔ นางสาวณัฐรดา  ฟกออน 

 ๖๕ นางสาวณิชาภัทร  อํานักมณี 

 ๖๖ นางสาวดรุณี  แสงหิ่งหอย 

 ๖๗ นางสาวดวงธิดา  สันโดด 

 ๖๘ นางดวงพร  วิศิษฎวงศกร 

 ๖๙ นางดวงหทัย  กาญจนจันทร 

 ๗๐ นางดารุณี  เสงวั่น 

 ๗๑ นางสาวเดือนนอย  หนูพินิจ 

 ๗๒ นางสาวทองอยู  วิเศษวงษา 

 ๗๓ นางสาวทิพยศิริ  เรืองรัตน 

 ๗๔ นางสาวธนัญชนก  สิริพูนสวัสดิ์ 

 ๗๕ นางสาวธนิถา  คงเพชรศักดิ์ 

 ๗๖ นางสาวธมกร  แสงวงสวาง 

 ๗๗ นางสาวธวัลรัตน  อินทะวงศ 

 ๗๘ นางธัญญาพร  อํ่าเอี่ยม 

 ๗๙ นางสาวธิรดา  สุขพิพัฒน 

 ๘๐ นางสาวนงเยาว  คนขยัน 

 ๘๑ นางสาวนงลักษณ  ภคโล 

 ๘๒ นางสาวนราวดี  โยมเมือง 

 ๘๓ นางสาวนวรัตน  แปนโพธิ์กลาง 

 ๘๔ นางสาวนองนุช  จูงวงษสุข 

 ๘๕ นางนิภารัตน  อินทรไธสง 

 ๘๖ นางสาวเบญจมาศ  เกษามูล 

 ๘๗ นางสาวปภาวี  กิตติธาราทรัพย 

 ๘๘ นางสาวปราณี  ทับตุน 

 ๘๙ นางสาวปรียานุช  เชยกีวงศ 

 ๙๐ นางสาวปยพร  กุมารสิงห 

 ๙๑ นางสาวเปรมวดี  ชอมะลิ 

 ๙๒ นางสาวพรพิมล  ถายะ 

 ๙๓ นางสาวพรรณประภา  ฤกษจํานง 

 ๙๔ นางพรระตี  จักรนารายณ 

 ๙๕ นางพลอยนิชชา  รุงรัตนศรีประภา 

 ๙๖ นางสาวพิกุล  แกวสุ 

 ๙๗ นางสาวพิชามญชุ  แกวสิทธิ 

 ๙๘ นางพิมพนารา  เรืองพัฒนโกศล 

 ๙๙ นางสาวฟารีดา  แวกาจิ 

 ๑๐๐ นางสาวภัททิยา  หมทอง 

 ๑๐๑ นางสาวภัทรวดี  เคยอาษา 

 ๑๐๒ นางสาวภานินี  รุงวัฒนาพร 

 ๑๐๓ นางมณีรัตน  สินธุออน 

 ๑๐๔ นางสาวมนตดารา  สุภา 

 ๑๐๕ นางสาวยสวดี  นิลคูหา 

 ๑๐๖ นางรักษิณา  วิโสจสงคราม 

 ๑๐๗ นางสาวรัชนก  พัฒนมาศ 

 ๑๐๘ นางสาวรัตนารักษ  รัตนสิงหเศรณี 

 ๑๐๙ นางสาวรําพึง  คํากล่ิน 

 ๑๑๐ นางเรณุกา  วงศเรือง 



 หนา   ๑๓ (เลมที่  ๑๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๑ นางสาววนิดา  อุดมศิลป 

 ๑๑๒ นางสาววภัคสรน  อาจตา 

 ๑๑๓ นางวราภรณ  เกยุระ 

 ๑๑๔ นางวรินทรทิพย  บุดดา 

 ๑๑๕ นางวัฒนา  แกวกลํ่า 

 ๑๑๖ นางสาววัลลภา  พิริยะสุรวงศ 

 ๑๑๗ นางสาววาสนา  ชวยประคอง 

 ๑๑๘ นางสาววิกานดา  วงศสุข 

 ๑๑๙ นางสาววิภาวดี  รัชอินทร 

 ๑๒๐ นางวิมลวรรณ  มั่นฉิม 

 ๑๒๑ นางสาววิวัลยา  มัชฌิมวงศ 

 ๑๒๒ นางสาวศิริธร  นาคทั่ง 

 ๑๒๓ นางศิรินันท  วัฒนกิจ 

 ๑๒๔ นางศิริรัตน  แสงเฟอง 

 ๑๒๕ นางสาวษัษพร  นพกิติลาภ 

 ๑๒๖ นางสาวสยุมพร  โชติกะคาม 

 ๑๒๗ นางสาวสิริกร  ทองหอ 

 ๑๒๘ นางสาวสิริเพ็ญ  ณ นคร 

 ๑๒๙ นางสุคนธา  บุญยัษเฐียร 

 ๑๓๐ นางสาวสุชาดา  เทียนทอง 

 ๑๓๑ นางสาวสุธาทิพย  ศิริรักษ 

 ๑๓๒ นางสาวสุเพ็ญศรี  จิตตินันท 

 ๑๓๓ นางสาวสุภาวดี  ถาวรชาติ 

 ๑๓๔ นางสุภาวิตา  ภูษณาภรณ 

 ๑๓๕ นางสาวสุรภา  เพชรรัตน 

 ๑๓๖ นางสุวรรณี  ดวงแกว 

 ๑๓๗ นางสุวิมล  อัจฉริยวงศเมธี 

 ๑๓๘ นางสาวเสาวลี  เคล่ือนสุข 

 ๑๓๙ นางอนัญติญาน  วัชรประภาพงศ 

 ๑๔๐ นางสาวอภิสรา  ปฐมนุพงศ 

 ๑๔๑ นางสาวอัญชลี  ปะสะกวี 

 ๑๔๒ นางสาวอัญญารัตน  โกละกะ 

 ๑๔๓ นางอัมรา  ชิงพยัคฆมัณฑ 

 ๑๔๔ นางสาวอัยรินทร  บุญญาศิริโรจน 

 ๑๔๕ นางสาวอาทิตยา  แนบเนียน 

 ๑๔๖ นางสาวอามีนะ  เอียดไหน 

 ๑๔๗ นางสาวอุบลวัณณ  พัดดํา 

 ๑๔๘ นางสาวอุราวรรณ  กาวิละพรรณ 

 ๑๔๙ นางสาวอุษา  ปญญาเฟอง 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๑  ราย) 

 ๑ นายคีรีภาค  วัฒนพฤกษ 

 ๒ นายชาญชัย  คําพันชนะ 

 ๓ นายณัฐชัย  เปรมประเสริฐ 

 ๔ นายธเนศรพล  วัฒนบุญยวีร 

 ๕ นายธีรภัทร  ศรีจันทร 

 ๖ นายปรัชญา  อําพนพนารัตน 

 ๗ นายมงคล  จักรเพ็ชร 

 ๘ นายวีระพล  สุวรรณทอง 

 ๙ นายสุภัทรชัย  ทวิชศรี 

 ๑๐ นายอนุชา  อาจทรง 



 หนา   ๑๔ (เลมที่  ๑๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑ นางกนกลดา  โยเหลา 

 ๑๒ นางกนิษฐา  ทองประไพ 

 ๑๓ นางสาวกรธิชา  ชวยซาย 

 ๑๔ นางสาวกรรณิกา  จันทวาโร 

 ๑๕ นางกรรณิกา  สิงหศก เทยเลอร 

 ๑๖ นางสาวกฤตฎีกา  แสนบุญศิริ 

 ๑๗ นางสาวกฤติยา  พินิจ 

 ๑๘ นางสาวกุลรดา  เงินออน 

 ๑๙ นางสาวกุลวดี  แกวมณีนพคุณ 

 ๒๐ นางสาวกุหลาบ  สุขรักษ 

 ๒๑ นางสาวขนิษฐา  อําลา 

 ๒๒ นางสาวเขมจิรา  เสนาธรรม 

 ๒๓ นางสาวจันทรจิรา  ชาร ี

 ๒๔ นางจําเนียร  วิมล 

 ๒๕ นางจิรานันท  จิตใจงาม 

 ๒๖ นางสาวจุฬลักษณ  ทิมรุญ 

 ๒๗ นางเฉลิมขวัญ  ชื่นชม 

 ๒๘ นางชัชฏาภรณ  เตียวณรงค 

 ๒๙ นางสาวซารีนา  ตวนเพ็ง 

 ๓๐ นางฐิตินันท  นันทขวาง 

 ๓๑ นางณัฐกมล  โอกาศ 

 ๓๒ นางณัฐชญานิษฐ  ชัยสิทธิ์ 

 ๓๓ นางณัฐชนันทพร  กฤตรัชตนันต 

 ๓๔ นางธนพร  กาเตะ 

 ๓๕ นางสาวธนวรรณ  ขุนเที่ยงธรรม 

 ๓๖ นางสาวนภัสนันท  จุลลาบุตรดี 

 ๓๗ นางสาวนาฏนภา  นุชนิยม 

 ๓๘ นางบุญทวี  สองสีโย 

 ๓๙ นางบุณยนุช  ชตาถนอม 

 ๔๐ นางเบญจมาส  เพชรปรางค 

 ๔๑ นางสาวเบญญาภา  เกษเจริญคุณ 

 ๔๒ นางสาวพรทิพย  จินดามณี 

 ๔๓ นางสาวพรพรรณ  หรรษนันท 

 ๔๔ นางสาวพัชรี  จันทรนวล 

 ๔๕ นางสาวพิชญสินี  จินะโกฎิ 

 ๔๖ นางสาวเพ็ญศรี  เจียมพุก 

 ๔๗ นางภัคชนัญ  วัชราไทย 

 ๔๘ นางสาวมณฑกานต  วงคชมภู 

 ๔๙ นางสาวมัณทนา  จันเครือ เกิดศิริรักษ 

 ๕๐ นางสาวยุภากมล  ประสพบุญ 

 ๕๑ นางสาวรจรี  แกนจันทร 

 ๕๒ นางสาวรวีวรรณ  มาตยนอก 

 ๕๓ นางสาวฤทัยรัตน  สมจิตร 

 ๕๔ นางสาววรรณวิฉัตร  สุทธิพงษประชา 

 ๕๕ นางสาววรรณวิภา  สวาสดิ์เพชร 

 ๕๖ นางสาววันเพ็ญ  สุวรรณเจริญสุข 

 ๕๗ นางสาววาสนา  ศิริพงศ 

 ๕๘ นางสาววิจิตรา  ไตรทิพจรัสพงศ 

 ๕๙ นางสาววิภาดา  ปกษา 

 ๖๐ นางวิมลวรรณ  ใจดี 

 ๖๑ นางสาววิลาวัณย  เวชชศาสตร 

 ๖๒ นางวิลาสินี  นันทพงศศิริ 



 หนา   ๑๕ (เลมที่  ๑๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๓ นางสาวศิริพร  สารจุม 

 ๖๔ นางสาวศิริรักษ  เรืองเอียด 

 ๖๕ นางสาวศิริวรรณ  เล้ียงสุข 

 ๖๖ นางศุภร  เหมือนมาตร 

 ๖๗ นางสาวสมปรารถนา  พรมเสือ 

 ๖๘ นางสาวสัจจา  กาสี 

 ๖๙ นางสาวสินจัย  เดชรุงพิทักษ 

 ๗๐ นางสาวสิริกัญญา  วิเชียรฉาย 

 ๗๑ นางสาวสิริพจน  วิชชาภา 

 ๗๒ นางสาวสุพัตรา  โพธิ์อน 

 ๗๓ นางสุวิไล  บุญญานุเคราะห 

 ๗๔ นางสาวเสาวณี  หลวงอินทรคีรี 

 ๗๕ นางสาวอมรรัตน  ถาวร 

 ๗๖ นางสาวอรนุช  ภูมิพฤกษ 

 ๗๗ นางอรสา  กองศิริ 

 ๗๘ นางสาวอลิส  ปาทาน 

 ๗๙ นางสาวอัจฉรา  โพธิ์กลาง 

 ๘๐ นางสาวอาริสรา  สมัยนิยม 

 ๘๑ นางอุไรวรรณ  นาคพรอมสุข 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๑  ราย) 

 ๑ นายภัทร  ประสิทธิวงศ 

 ๒ นายวิทยา  เตชะวันโต 

 ๓ นางขันเงิน  ใจออน 

 ๔ นางสาวนฤมล  ปอมสุวรรณ 

 ๕ นางสาวปารณีย  กลมวงษ 

 ๖ นางปาริชาต  นาคเจือทอง 

 ๗ นางสาววรรณพลิน  จันทสรรัชพงศ 

 ๘ นางสาววิภาวี  หิรัญกาญจน 

 ๙ นางสุกัญญา  สมานแกว 

 ๑๐ นางสาวสุคนธทิพย  เพ็ชรนิล 

 ๑๑ นางสาวอัญชลี  ยอยรูรอบ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๑๙  ราย) 

 ๑ นายจีระวุฒ  ดวงแสง 

 ๒ นายเจตนสฤษฏ์ิ  ธเรษตรีธรรม 

 ๓ นายเฉลิมวุฒิ  ดวงไชย 

 ๔ นายเชาวธร  พอนเพ้ีย 

 ๕ นายเทอดไทย  แตงออน 

 ๖ นายธนภัทร  ราชกิจ 

 ๗ นายธนวัฒน  บุญวงศ 

 ๘ นายธนัญชัย  สันติวราวิทย 

 ๙ นายธนากร  ลักคณาสมวิบุล 

 ๑๐ นายธันวา  เพชรนิล 

 ๑๑ นายนราธิปบดินทร  ศรเดช 

 ๑๒ นายปรีชา  คงชวย 

 ๑๓ นายปรีชา  ยามี 

 ๑๔ นายพฤทธ  ขาวขํา 



 หนา   ๑๖ (เลมที่  ๑๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕ นายพัฒนะพันธ  พินิจมนตรี 

 ๑๖ นายพุฒิพงศ  ทิพยทัศน 

 ๑๗ นายไพโรจน  เมฆรารัตน 

 ๑๘ นายภูมิพัฒน  พรมวงษ 

 ๑๙ นายมงคล  วงศสุขวิวัฒนา 

 ๒๐ นายมานุพงษ  อันนานนท 

 ๒๑ นายยุทธศาสตร  อุดติ๊บ 

 ๒๒ นายรัตตัญู  รอยกรอง 

 ๒๓ เรืออากาศตรี วรปรัชญ  สุคําภา 

 ๒๔ นายวันชัย  ประณมศรี 

 ๒๕ นายศิริพล  หวันประรัตน 

 ๒๖ นายศุภฤกษ  เจนประวิทย 

 ๒๗ นายสรวิศ  ศรีตะวัน 

 ๒๘ นายสัญญา  บุญสงค 

 ๒๙ นายสันติ  สินโทรัมย 

 ๓๐ นายสิริเดช  เกียรติหนุนทวี 

 ๓๑ นายสุธี  สุนทร 

 ๓๒ นายสุรพงษ  วัชราไทย 

 ๓๓ นายสุริยัน  มีแกว 

 ๓๔ นายอดิเรก  บุญเกิด 

 ๓๕ นายอัครนันท  วิรุฬหจรรยา 

 ๓๖ นายอาทิตย  วงแกว 

 ๓๗ นายอาษา  ขอบอรัญ 

 ๓๘ นางกนกพรรณ  อุดมสมบูรณ 

 ๓๙ นางสาวกนิษฐา  นินทะสิงห 

 ๔๐ นางกรชนก  อินทรรัตน 

 ๔๑ นางสาวกรระวี  เฉตาไพย 

 ๔๒ นางสาวกฤติกา  ชลัย 

 ๔๓ นางสาวกัลยาณี  ไขแสง 

 ๔๔ นางสาวจารุวรรณ  คชภักดี 

 ๔๕ นางสาวจารุวรรณ  จันทรแยมสงค 

 ๔๖ นางสาวชญาภา  เนื่องนอง 

 ๔๗ นางสาวชิชาณัฏฐ  กล่ินมะลิทอง 

 ๔๘ นางสาวณรรธวรรญ  ประชาชนะชัย 

 ๔๙ นางณัจฉรียา  วรสุวรรณโรจน 

 ๕๐ นางสาวทรรศนวรรณ  ศุภลักษณศึกษากร 

 ๕๑ นางสาวทัศนีย  อุประสิทธิ์ 

 ๕๒ นางสาวธมกร  วงศาสัก 

 ๕๓ นางสาวธีระญา  ภูนะพงศ 

 ๕๔ นางสาวนงคนภา  สังขสุขุม 

 ๕๕ นางสาวนฐมล  ปนศักดิ์ 

 ๕๖ นางสาวนราวดี  ชัยตุย 

 ๕๗ นางสาวนวปพรพรรณ  ผาสุข 

 ๕๘ นางสาวนวลจินดา  กุลเจริญ 

 ๕๙ นางสาวนิชาภา  จรัลคุณากร 

 ๖๐ นางสาวนิภาวรรณ  กล่ินสังข 

 ๖๑ นางสาวนิรมล  พลชนา 

 ๖๒ นางสาวนิลุบล  ศรธนะรัตน 

 ๖๓ นางสาวนุชนาถ  อัฐธรรมรัตน 

 ๖๔ นางสาวบงกช  เท่ียงคํา 

 ๖๕ นางสาวบัวรินทร  คําษา 

 ๖๖ นางสาวประภาพร  บุญมา 



 หนา   ๑๗ (เลมที่  ๑๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๗ นางสาวปญชลิกา  แกวทอง 

 ๖๘ นางสาวปานทิพย  จิตสม 

 ๖๙ นางสาวผกาวัลย  นุดสมบัติ 

 ๗๐ นางสาวพงษลดา  พินิจยุ 

 ๗๑ นางสาวพลอยธวรรณ  โกมารทัต 

 ๗๒ นางสาวพัชรินทร  คํานาค 

 ๗๓ นางสาวพิชชาภา  ใจเตี่ยง 

 ๗๔ นางสาวพิมพประพา  สุวรรณรัตน 

 ๗๕ นางสาวเพ็ญพร  การไสว 

 ๗๖ นางสาวเพลินพิศ  ภิระบรรณ 

 ๗๗ นางสาวภัทรพร  สุวรรณรินทร 

 ๗๘ นางภัทรา  ถาบุญเรือง 

 ๗๙ นางสาวภัทริน  กิจประสงค 

 ๘๐ นางสาวภาวิณี  ขุนนะ 

 ๘๑ นางสาวภาวินี  อนุสุริยา 

 ๘๒ นางสาวมัทนียา  พรมสอน 

 ๘๓ นางสาวรัตนาวดี  เปทา 

 ๘๔ นางสาวเรวดี  อุปรีที 

 ๘๕ นางสาวลักษิกา  พูนเกษมไพศาล 

 ๘๖ นางสาวลัดดาวัลย  รูปสูง 

 ๘๗ นางสาววรวรรณ  กวางซวน 

 ๘๘ นางสาววรวรรณ  พวงขวัญ 

 ๘๙ นางวราภรณ  ไพสิฐวิทยางกูร 

 ๙๐ นางสาววรินทร  วรรธนอารีย 

 ๙๑ นางสาววัชราภรณ  ศิริมา 

 ๙๒ นางสาววัลภา  นําพา 

 ๙๓ นางสาววิภารัตน  อินทรงาม 

 ๙๔ นางวิลาวัลย  บุดดีคํา 

 ๙๕ นางสาวศศิฉาย  แดงบรรจง 

 ๙๖ นางสาวศศิภา  สุริยา 

 ๙๗ นางสาวศศิวิมล  สรอยคํา 

 ๙๘ นางศิริรัตน  แดงโสภณ 

 ๙๙ นางสาวศิริวิมล  ชะนะรักษ 

 ๑๐๐ นางสาวศุภรัตน  เอียดทองใส 

 ๑๐๑ นางสาวสมมาศ  สินธุมา 

 ๑๐๒ นางสาวสิริพร  ไตรรัตนธนวงศ 

 ๑๐๓ นางสาวสุจารี  มานิจธรรมพงษ 

 ๑๐๔ นางสาวสุจิตตา  ทุริยานนท 

 ๑๐๕ นางสาวสุนันท  เอี่ยมมะเฟอง 

 ๑๐๖ นางสาวสุนิสา  เนินบก 

 ๑๐๗ นางสาวสุพัชชา  กอนเรือง 

 ๑๐๘ นางสาวสุพิศ  มาแกว 

 ๑๐๙ นางสาวสุรจิต  ปรารถนา 

 ๑๑๐ นางสาวสุรีพร  อยูสุข 

 ๑๑๑ นางสาวสุรีรัตน  มโนไมย 

 ๑๑๒ นางสาวเสาวลักษณ  กันทวรวงศ 

 ๑๑๓ นางสาวอภิสราณัฐ  ตรีภุมมารักษ 

 ๑๑๔ นางสาวอรกมล  ทองพราว 

 ๑๑๕ นางสาวอัญชลี  ชอวิเชียร 

 ๑๑๖ นางสาวอัญชลี  บรรเจิดศิลป 

 ๑๑๗ นางสาวอัญญกร  หนูชัยแกว 

 ๑๑๘ นางสาวอุมาพร  ดีเจริญ 

 ๑๑๙ นางสาวอุสุมาภรณ  กลํ่านคร 



 หนา   ๑๘ (เลมที่  ๑๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๖  ราย) 

 ๑ นายณัฐวุฒิ  เพ็ญกุล 

 ๒ นายธนากร  พูดเพราะ 

 ๓ นายประจักร  คําออน 

 ๔ นายปยะชาติ  พันธุมาก 

 ๕ นายพิษณุ  สารการ 

 ๖ นายยุทธพงษ  รอดรักษา 

 ๗ นายวิฑูรย  ตาละลักษณ 

 ๘ นายสมพงษ  เสือศักดาเดช 

 ๙ นายสันติ  หวังใจสุข 

 ๑๐ นายสุวิช  แกวกาญจน 

 ๑๑ นางสาวกมลลักษณ  ชัยศิรินานนท 

 ๑๒ นางสาวกาญจนศิริ  ขันทอง 

 ๑๓ นางสาวเกศินี  ศิริเดช 

 ๑๔ นางจงชอบ  บุตรเบา 

 ๑๕ นางสาวจันทนา  ศุภสิทธิกุล 

 ๑๖ นางสาวโชติกา  บุญรัตน 

 ๑๗ นางสาวณภาพัฒน  สอยดาว 

 ๑๘ วาที่รอยตรีหญิง ณัฐิดา  สุดไทย 

 ๑๙ นางสาวนงคลักษณ  รัตนชัย 

 ๒๐ นางสาวนภัส  ปรีดานที 

 ๒๑ นางสาวนันทนภัส  ศรีแกว 

 ๒๒ นางสาวนันทวรรณ  อนันตทิวากร 

 ๒๓ นางนาตยา  ลีกุล 

 ๒๔ นางสาวบัณฑิตา  จตุเทน 

 ๒๕ นางสาวปราณปริยา  ปุดขัน 

 ๒๖ นางสาวพนมรัตน  หัตถาพงษ 

 ๒๗ นางสาวเพ็ญวดี  กลอมวงษ 

 ๒๘ นางสาวมณีรัตน  เกตุพราหม 

 ๒๙ นางสาวมุจลินท  อินทรเนตร 

 ๓๐ นางรักชนก  ชินออน 

 ๓๑ นางลัดดาวัลย  นันทวิสิทธิ์ 

 ๓๒ นางวรรณทะณี  จันทรเพ็ญ 

 ๓๓ นางวรัญญกานต  รัตนเสถียร 

 ๓๔ นางสาววันลิศษา  คลายจินดา 

 ๓๕ นางสาวศศิธร  ประจงบัว 

 ๓๖ นางสาวศศิธร  ศักดานเรศว 

 ๓๗ นางศิริพร  ชูชัย 

 ๓๘ นางศิริลักษณ  นามปญญา 

 ๓๙ นางสาวสรินญา  พงษคุลีการ 

 ๔๐ นางสุจิตรา  ศรีมาลา 

 ๔๑ นางสาวสุรภา  แซงผุย 

 ๔๒ นางสาวเสาวณีย  พิมพปรุ 

 ๔๓ นางเสาวภา  สวนเศรษฐ 

 ๔๔ นางเสาวลักษณ  คฤหบดี 

 ๔๕ นางสาวอริสรา  โตะมิน 

 ๔๖ นางสาวอัญรินทร  ธนาพงศภิรักษ 

 


