เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๙/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ํ า กว า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้ ง สิ้ น ๗๗๑,๗๓๐ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายสุรินทร รักชู
นายอภิชาติ เพ็งแตง
นายอภิชาติ สีดามาตย
นายเอกชัย แสงจันทร
นางสาวจิรวรรณ ยนตรา

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

(เลมที่ ๙/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนราพร บุญมาก
นางสาวมาลิณียพร บุญรอด
นางสาววรรณนิศา ศรีวิชัยวงค
นางวรินทรทิพย แกวสมบัติ
นางสาววิภาพร วะเกิดเปม

กรมสุขภาพจิต
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๔๑๕ ราย)
๑๘ นายเชษฐา บุตรรินทร
นายก.สินศักดิ์ สุวรรณโชติ
๑๙ นายเชาวนิช วัฒนกุล
นายกรกช ทาจินะ
๒๐ นายณรงค ตั้งวงศ
นายกฤษฏิกร วังตระกูล
๒๑ นายณรงค มะลิออง
นายกิตติศักดิ์ วิบูลยมา
๒๒ นายณสมพล หาญดี
นายเกษม กรกําจายฤทธิ์
๒๓ นายทนงศ ดวงปาน
นายคมสันต มิ่งมิตรมี
๒๔ นายทรงภพ ขุนเมือง
นายจรัญ แกวศรี
นายจักรกริช ถาวรกันต
๒๕ นายเทียน ปาโต
๒๖ นายธนภูมิ ใหหวล
นายจํานรรจ พลไพรินทร
นายจิตภัณฑ กมลรัตน
๒๗ นายธรรมยุทธ พุมพุทธ
๒๘ นายธีรพงษ ภิรมยกิจ
วาที่รอยตรี เจตนิพิฐ สุวรรณไกรษร
นายฉัตรชัย เพ็งเขียว
๒๙ นายธีรพันธ ภูมิชัย
นายฉัตรมงคล ฉ่ํามาก
๓๐ นายธีรวิทย คลองใจ
นายชลอ ฤทธิ์คุมพล
๓๑ นายธีระวัตร ทวีสุข
นายชาญชัย ทองพานิช
๓๒ นายธีรศักดิ์ อําคา
๓๓ นายนพพร ตันติรังสี
นายชาติชาย ทันศึก

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗ นายชิโนรส โพธิจันทร

๓๔ นายนรา ศรีทองสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙

นายนฤพล จันทรเทียน
นายนันทยุทธ หะสิตะเวช
นายนิยต แสงทองลวน
นายนิสสัย ศรไชย
นายบุญมี วัฒนากร
นายบุญเลิศ บุญทีฆ
นายปรีชา แกวพิลา
นายปองพล ชุษณะโชติ
นายปดิถิ์ เจริญสุข
นายพงษศักดิ์ ธงยศ
นายพยุงศักดิ์ ฝางแกว
นายพันธทิพ เนตรหาญ
นายพิทยา ทองแดง
นายไพโรจน เสรีเดนชัย
นายภาณุวัฒน สมใจ
นายเมง มณีโรจน
นายเมธา รังษีหิรัญรัตน
นายยงยุทธ พิพิธกุล
นายยอดเพชร วันนอย
นายราชัยวิทย เลาหะกุล
นายเริงฤทธิ์ ประชาตรี
นายลวิญญวิชญพงศ ภูมิจีน
นายวงศพัทธ บุญสงา
นายวรพงษ เธียรอุกฤษฏ
นายวรวิทย ทองครไทย

หนา ๑๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๙/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวรัชฌา คุณาดิศร
นายวราพงษ กําไร
นายวัชรินทร เอี่ยมศรี
นายวัฒนพงษ พันธสวัสดิ์
นายวิทยา ชมนาวัง
นายวิรัช วัฒนา
นายวิโรจน ทองทา
นายวิศิษยศักดิ์ ทวีวัฒนปรีชา
นายวีระ พลงาม
นายวีระวัฒน พลทะยาน
นายเศรษฐพงศ บุญหมั่น
นายสงวนศักดิ์ สําเภา
นายสมรรถชัย หาญเวช
นายสันติภาพ คงนาวัง
นายสุพจน งามสงา
นายสุภกิจ ดํารงคพิวัฒน
นายสุรชัย เทียบกวาง
นายสุรพจน วงศธง
นายสุวิทย บางโรย
นายโสภณ คําจันทร
นายโสภณ สวัสดิ์
นายอดิศักดิ์ ชัยศิริ
นายอนล สุจริตธุระการ
นายอนุชิต พิมสิม
นายอภิชน บุญตามชู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

หนา ๑๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายอาทิตย นาโพนทัน
นายอุทัย ตรงเมธี
นายเอกรัตน วงษพันคํา
นายเอกลักษณ วงศอภัย
นายเอกวิทย ปฏิสัมภิทากุล
นางกณัทชา วีรดิษฐกิจ
นางกนกชนก การะเกษร
นางสาวกมลรัตน โสมรักษ
นางสาวกมลวรรณ อรัญเจริญยิ่ง
นางกรพินธุ ยิ้มกลาง
นางสาวกรรณิการ ชื่นสมบัติ
นางสาวกรรณิการ พุกศร
นางกฤตยา เพชรพยาบาล
นางกฤติกา ปตฝาย
นางสาวกัญชลี ศรีวิสูตร
นางสาวกัญญณนันท สิงหสาครเดชา
นางกัญญา แทนทิพย
นางกัญญาภัทร ปนเจริญ
นางกันตหทัย ชําริห
นางสาวกัลยาภัสร คําชมภู
นางกาญจนดี แสงสงวน
นางกาญจนา ธะสุข
นางกาญจนา รุงแกว
นางกาญจนา สุดใจ
นางสาวกาญจนา แสนอุม

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 ๙/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกานตพิชชา แสนบุดดา
นางสาวกุลธิดา สิทธิวัง
นางสาวกุลิสรา ทองใหม
นางขจิตรัตน ชุนประเสริฐ
นางขนิษฐา ชุมสุข
นางขวัญจิต มากศรี
นางงามพันธุ ชิตมินทร
นางจงรัตน สุวัฒนปรีดา
นางจรรยจิรา เพ็งเขียว
นางจรินทรยา เพชรนอย
นางสาวจริยา สอนภักดี
นางจอมใจ พรหมจรรย
นางจันจิลา เสนารักษ
นางสาวจันทกาล อยูเย็น
นางสาวจันทรศิริ มีดี
นางสาวจันทรอาภา สุขทัพภ
นางสาวจารวี คชวงษ
นางจารุนันท คําชมภู
นางจําเนียร สุรวรางกูร
นางสาวจิตติมญฑ สอนเกิด
นางจิตภินันท บาสชอตติ
นางจิตรา จําเนียร
นางสาวจินตนา อมรชาติ
นางสาวจินตนา กันทนงค
นางสาวจิระประภา สารสุข

เลม ๑๓๘ 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

หนา ๑๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิรัฐิติกาล ดวงสา
นางสาวจิราภรณ สีดํา
นางสาวจิรารัตน นวนไหม
นางจีรพร ทองแกว
นางสาวจุฑามาส ถนอมพงษชาติ
นางสาวจุฬาลักษณ ตรีสุวรรณวัฒน
นางสาวเจนวรา พิสิฐศุภมิตร
นางฉลองรัตน ศรีพรหม
นางสาวฉัตมณีศ อินทรัตน
นางสาวฉิมมาลี ธรรมมา
นางสาวชญาณิศา เพ็งชะตา
นางสาวชญานันท ลีฟก
นางชนิดา แสนโม
นางสาวชนิตา วนัสบดีกุล
นางสาวชนินทรทิพย อินทะสืบ
นางสาวชลชญา ประทุมชาติ
นางสาวชลิดา สาโรจน
นางชาดา ประจง
นางชีวนันท เครืออนันต
นางชุติกาญจน ทองสุข
นางชุตินาถ ศักรินทรกุล
นางสาวชุติวรรณ แกวไสย
นางชุมพร บุญเซง
นางญาณิษฐศา สิริสุภาภรณกุล
นางสาวฐิตารีย พงษดวง

๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔

(เลมที่ ๙/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณภาลัย ไชยะโอชะ
นางสาวณัฎฐพัชร สุนทโรวิทย
นางณัฏฐรียา ทองเกลียว
นางสาวณัฐพร ใจสมุทร สกุลแพทย
นางสาวณิชนันทน ดําพงษ
นางดรุวรรณ รักภิรมย
นางดวงแข แดงชวย
นางสาวดวงสุดา วัฒนาไชย
นางสาวดอกแกว เพียนอก
นางสาวดาราณี วันวา
นางดาวเรือง สุขสบาย
นางดุษฎี อุดมอิทธิพงศ
นางสาวถิรดา ทัลคํามุล
นางสาวทิพยวรรณ สายเชื้อ
นางทิพยวัลย กฤตศรลักษณ
นางทียารัชต จักรพันธุ ณ อยุธยา
นางเทพธิดา โคตรชมภู
นางสาวธนิสร มหานัด
นางสาวธนียา วงศจงรุงเรือง
นางสาวธัญชนก จิงา
นางธัญญพัฒน สระบุรี
นางสาวธัญญารัตน อันสมสี
นางธัญลักษณ แกวเมือง
นางสาวธัญหทัย จันทะโยธา
นางนงนภัส พงษปลัด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙

หนา ๑๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางนงลักษณ จงล่ําซํา
นางสาวนฐภัทร พิทักษ
นางนภา จิรัฐจินตนา
นางสาวนภาพรรณ คําสุมาลี
นางนรารักษ ศิลปพิพัฒน
นางนฤภัค ฤธาทิพย
นางสาวนฤมล จินตพัฒนากิจ
นางนฤมล ปาโต
นางนฤมล เลิศไธสง
นางสาวนฤมล ศรีอักษร
นางนวลลักษณ เลาหพันธ
นางนันทนภัสร สุขสุวานนท
นางนันทวิภา วนธารกุล
นางนัยนา มาลัย
นางนารีรัตน ทองยินดี
นางนารีลักษณ มงคลศิริกูล
นางน้ําผึ้ง คุมครอง
นางน้ําผึ้ง บุตรหนัน
นางสาวนิตยา สุริยพันธ
นางนิภาวรรณ สุขวานิช
นางสาวนิโลบล กลั่นสุวรรณ
นางสาวนิษฐกานต ธัญญาพิบูลพงศ
นางเนตรชนก รักษาวงศ
นางบุณณดา แจมกระจางภาดา
นางบุปผา รุงเรือง

๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔

(เลมที่ ๙/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบุษกร วรากรอมรเดช
นางสาวบุษยา ศรีวรรณ
นางเบญจวรรณ แสงขํา
นางเบ็ญจา นิ่มนวล
นางสาวเบญญภา สมลักษณ
นางปณัฏฐา บุญธนเมธี
นางสาวปณาฬี เบาทอง
นางสาวปทิตตา เชื้อทอง
นางประกาวัน บุญคืน
นางสาวประชุมวัน ชัยยันต
นางสาวประภาศรี ปญญาวชิรชัย
นางปริศนา ศรีบูรณ
นางสาวปณฑิตา จักรโนวรรณ
นางปทมา กิติศรีวรพันธุ
นางปาณิตา กันสุทธิ์
นางสาวปารยธนัช รัตนวิศิษฐ
นางสาวปาริชาติ แตเชื้อสาย
นางปยวรรณ กลางประพันธ
นางสาวปุณฑรา จินตรุงเรืองชัย
นางสาวปุณยนุช คณากรณ
นางสาวปุณิกา กิตติกุลธนันท
นางสาวเปรมฤดี เดชอุปการ
นางสาวผกาวรรณ สุทธิวงศ
นางสาวผอูนรัตน นิลพันธ
นางสาวพงศลดา ชื่นชูจิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙

หนา ๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพจณีย ดวงจรัส
นางสาวพจนา ชวยกูล
นางพยม เพชรนอก
นางสาวพรพรรณ ธีระรังสิกุล
นางพรพิศ ทองไทย
นางสาวพรเพ็ญ นิลกิจ
นางพรเพ็ญ บุญทีฆ
นางสาวพรเพ็ญ สุขสําราญ
นางพรินทร ปนสุภา
นางพัชรา วงศพรชัย
นางพัชรินทร โสพล
นางสาวพิชญาวดี เพชรทอง
นางสาวพิณทิพย สีนุย
นางพิมจันทร ภูแกว
นางพิมพใจ เจนกิจจาไพบูลย
นางสาวพิมพชญา ลลิตธีรพัฒน
นางสาวพิมพชนก กลาฤทธธนรัตน
นางสาวพิมพนิดา กุลสุนทราลัย
นางพิรุณรัตน เพ็งจันทร
นางพีระทรัพย เพ็ชรรัตน
นางสาวพุทธวรรณ อรัณยกานนท
นางเพชรรัตน บุญปลอด
นางเพ็ญทยา หมวดศรี
นางเพ็ญพักตร ดารากร ณ อยุธยา
นางสาวภรทิตา เลิศอมรวณิช

๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔

(เลมที่ ๙/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางภัทรพร รุงโรจนนิมิตชัย
นางภัทรวรรธน สุขยิรัญ
นางสาวภัทราภรณ สารกิจ
นางภัทราวดี ดอนนอก
นางสาวภัสรา กรโกษา
นางสาวภานินี อึ่งปน
นางสาวมณีรัตน สุขประเสริฐ
นางสาวมนตสิริ ธรรมศรี
นางสาวมนันยา รัตนนาคะ
นางมยุรี พงษศิลา
นางสาวมาติกา เจริญพัฒน
นางมาลัย หนานเจียง
นางมาลี เกตแกว
นางสาวมาลี ศิริปรุ
นางสาวยุวธิดา รงรักษ
นางสาวยุวศรี กลีบโกมุท
นางเยาวลักษณ พนิตอังกูร
นางรจนา ไขชัยภูมิ
นางรจนา ศรียะ
นางสาวรภัทรธรณ ใจทน
นางสาวรวิปรียา ภูณรงค
นางสาวรวิวรรณ สานนท
นางรอยรัตน กําธรจารุโรจน
นางสาวระเบียบ สงวนเขียว
นางระวีวรรณ ธรรมรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙

นางรังสิมา เทียนทอง
นางรัชชะฏา ธาระจันทร
นางรัชดา ยิ้มซาย
นางสาวรัชนี อุทัยพันธ
นางสาวรัชภร สุนทราเดชากิจ
นางสาวรัตนะวรรณ มอบนรินทร
นางรัติยา พัฒกุล
นางรัศมี แยมกลาง
นางรุจิรา พลภักดี
นางรุจีรัตน จันทรเนตร
นางสาวลลิภัทร บัวทอง
นางสาวลําไพร เฮาไกร
นางสาววชิราพร ปนสุวรรณ
นางวนิดา บุตรรินทร
นางสาววนิดา พูนสถาพร
นางวรมน เฉลิมเกียรติ
นางสาววรรณวิมล เดชกําแหง
นางวรรณา ขวัญเมือง
นางสาววราภรณ จรัสวิภาวี
นางสาววรินทร พิพัฒนเจริญชัย
นางวริศรา ใจคําปน
นางสาววลาพร ดานตรวจสัตว
นางวัชรีวัลย เสารแกว
นางสาววัณณิกา สัตยาชัย
นางวันวิสาข วิริยะลักษณ

หนา ๑๗๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔

(เลมที่ ๙/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวาสนา ศรีเสมอ
นางสาววิชชุดา ยะศินธ
นางวิภาภรณ เขมนเขตการณ
นางสาววิมล นุชสวาท
นางสาววิมลตรา สาตพร
นางสาววิมลวรรณ คําลือ
นางวิยะดา เวชกุล ใจคง
นางวิยะดา พันธโชติ
นางสาววิไลพร วงษจําปา
นางวิไลวรรณ สีนุย
นางสาวศรัญยา โพธิชัย
นางศรีสุดา ไทรศาศวัต
นางศรีสุภา วิเชียรชัย
นางสาวศัลยา แกวเกิด
นางศิริภักดิ์ พูลสุวรรณ
นางศิริมา ผดุงใจ
นางสาวศิวะพร ไชยชนะ
นางสาวศิวาทิตย สุวัฒนพัฒนา
นางสาวศุทรา เอื้ออภิสิทธิ์วงศ
นางสมฤทัย จรสาย
นางสมศรี บุญเมตตา
นางสาวสมสุดา มาแกว
นางสาวสวรรยา สาระพัง
นางสาวสายใจ สายแวว
นางสาวสายชล ยุบลพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙

หนา ๑๗๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสายทอง อินเพลา
นางสายฝน คําพิลัง
นางสายฝน โรจนพานิช
นางสาวสาวิตรี แสงสวาง
นางสิริกร พรหมบุตร
นางสิริกุล ใจเกษมวงศ
นางสาวสิริรัญญา พาบุดดา
นางสาวสิริรัตน ทองสราง
นางสาวสิรี อุดมผล
นางสาวสุกฤติยา กุลศรี
นางสาวสุกัญญา สุวิถี
นางสาวสุกันยา ศิรินันทศักดิ์
นางสุกัลยา อรุณไพร
นางสุจินต ศรีทอง
นางสาวสุจิรา คงเทพ
นางสุชาดา มวงลี
นางสุดารัตน ยอดประทุม
นางสุดาวดี พระศรี
นางสาวสุธรรมา สุวรรณศรี
นางสาวสุธัญญา ทุทน
นางสุนันทา พลเดชาสวัสดิ์
นางสาวสุนิศา เจือหนองแวง
นางสาวสุนิสสา พันธสงวนสุข
นางสาวสุพรทิพย ภุมมา
นางสาวสุพรรณิการ กิจสวัสดิ์ไพบูลย

๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔

(เลมที่ ๙/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุพิน ภูเพ็กซี่
นางสาวสุพิศา พรมแกว
นางสุภาพร แกวกุล
นางสุภาพร กลายชัยภูมิ
นางสาวสุภาพร ภักดีดํารงเดช
นางสุภาภรณ ฉีดเกตุ
นางสุภาภรณ เรืองสุขสุด
นางสุภิญญา พรหมขัติแกว
นางสาวสุมาพร แกวคํา
นางสาวสุรีย รอดทอง
นางสาวสุวดี วงษพนม
นางสาวสุวลี สุทธิกลัด
นางสาวสุวัฒนา ลิ้มยุนทรง
นางสาวเสาวคนธ สิงหอาจ
นางเสาวณีย บัวพัฒน
นางเสาวภา เจริญนะจินดา
นางเสาวลักษณ หมื่นสุนทร
นางสาวโสรยา ศุภโรจน
นางสาวโสฬวรรณ อินทสิทธิ์
นางสาวหทัยกาญจน เกี้ยวสันเทียะ
นางหทัยทิพย นาคํา
นางอนงค สอนกชกร
นางอนัญญา สินรัชตานันท
นางสาวอภัสฏา เหลาทะนนท
นางอภิรดี แสงงาม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นางสาวอมรรัตน ศรีผดุง
นางอมรฤดี สุขเกษม
นางอรนันทกุญช สุขประดิษฐ
นางสาวอรรถยา จันทรหอ
นางสาวอรวรรณ พวกไธสง
นางอรสา มณีกลัด
นางสาวอรอุสา ศิริเทพ
นางอรุณ เวชพิชญธร
นางสาวออยทิพย เพ็งทอง
นางสาวอังคณา ชัยรักษ
นางอังคณา สารคํา
นางอังคนา พระสงฆ
นางสาวอัจฉรา มุงพานิช
นางอัจฉรา รักษวงศ
นางอัจฉรีย ทองมา
นางสาวอัญชลี ศรีสุพรรณ

หนา ๑๗๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕

(เลมที่ ๙/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอัญชลี ทรงจะโปะ
นางอัมไพ แสงสุวรรณ
นางสาวอาภาภรณ พึ่งยอด
นางสาวอินทิรา อะตะมะ
นางสาวอิสรีย สิงหสถิตย
นางสาวอุดมลักษณ หารทาคอ
นางสาวอุทยา นาคเจริญ
นางอุนจิตร คุณารักษ
นางอุบลวรรณ ทองหาญ
นางสาวอุมาพร สุระพงศทวี
นางสาวอุรียา รูรอบ
นางอุษณี ชูเชื้อ
นางอุษณีย จิตชัยภูมิ
นางอุษา จึงพัฒนาวดี
นางสาวไอยรดา มารีอัมมัน

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๕๘ ราย)
นายกฤตกรณ บัวพล
๙ นายเทอดพงศ บุญสราง
นายกองเกียรติ โกศัลวิตร
๑๐ นายธวัชชัย พละศักดิ์
นายการันตร วงศปราการสันติ
๑๑ นายธีรภาดา เกียรติแสนเงิน
นายจักรพงค มัชฌิมาภิโร
๑๒ วาที่รอยตรี ธีระเดช ศรีเทพ
นายชัยศักดิ์ ศรีภูมิ
๑๓ นายนรุตม แพงพรมมา
นายฒฤณวัสตร วงษวิเศษ
๑๔ นายบุญธรรม ดีดวง
นายณัฐ ไกรภัสสรพงษ
๑๕ นายพงษอรุณ สมบัติรักษ
นายณัฐปกรณ โพธิ์ทอง
๑๖ นายพรเทพ แสงสุวรรณ

เลม ๑๓๘ 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

นายวรตม โชติพิทยสุนนท
นายวสันต หมื่นมะเริง
นายวัชรพล สกุลวิโรจน
นายวีรพล คํานอม
นายวีระพงษ แสนมนตรี
นายสายัณห แสนโคตร
นายสิปณัฐ ศิลาเกษ
นายสิริวัฒน สุวัฒนปรีดา
นายองอาจ เขียนแขก
นายอมร คูกะสังข
นายอํานาจ นูมหันต
นายเอกรัตน วงษพันคํา
นางสาวกนกเกษ ขาวนวม
นางสาวกรกฎ บัวเทศ
นางสาวกรทิพย วิทยากาญจน
นางสาวกวิตา พวงมาลัย
นางสาวกุลิสรา พิศาลเอก
นางขวัญดาว สุดธนาพันธ
นางสาวจงรักษ ฐานวรกูล
นางสาวจันทนี มุงเขตกลาง
นางสาวจันทิรา เมฆวิลัย
นางสาวจารุวรรณ เกื้อทาน
นางจิรนันท ทองสัมฤทธิ์
นางสาวจิรพร นวลศรี
นางจิระภา วรรณทอง

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

(เลมที่ ๙/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจุฑามาศ รัตนา
นางสาวจุฑามาศ วงคแสนสี
นางสาวจุฑารัตน แกวเนียม
นางฉันทนา ภาคเจริญ
นางสาวชฎีนาฏ ใหมวัด
นางชนกพร สุรพัฒน
นางสาวชนสินันท ธนาพัฒนธนนท
นางสาวชมภูนุช สุคนธวารี
นางสาวชุมพร บานกลวย
นางชุลีกร จํารูญพันธ
นางณัฐชนก สุวรรณานนท
นางสาวณัฐชยาภรณ วัฒนธรรมรักษ
นางณัฐณิชาช อริยพันธพิทิกษ
นางสาวณัฐนันท บุตราช
นางสาวทิพยนภา จันทรสวาง
นางสาวธนิดา ศรีสวัสดิ์
นางธิววิไล ชวรางกูร
นางสาวนภสร จรูญศรีโชติกําจร
นางสาวนวพร รัตนวุฒิขจร
นางสาวนวลฉวี คงธิ
นางสาวนวลปรางค ชาวสวนกลวย
นางนันทวรรณ พรรณกลิ่น
นางสาวน้ําฝน ชูยะไข
นางสาวนิตยา เพชรเชนทร
นางสาวนิตยา เลิศศิริสวัสดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑

นางสาวนิรมล ปะนะสุนา
นางบัวขาว นางาม
นางบุญเยี่ยม เต็มราษี
นางสาวบุบผาทิพย คําแสน
นางเบญจพร ออนสนิท
นางสาวเบ็ญจมาศ พฤฒารา
นางสาวเบญจวรรณ ภูชัน
นางประไพพิศ วงษสนิท
นางปรารถนา สุรพลพินิจ
นางสาวปรีชญา ฤทธิ์พันธมวง
นางสาวปวริศา ศรีฉนวน
นางปวิตรา มงคลเนาวรัตน
นางปาณิสรา อินทรกันทุม
นางปาณิสรา เรือง
นางปาลิตา พละศักดิ์
นางปยวรรณ กอนศิลา
นางปุณยาภา คําบุญเรือง
นางสาวพรกรัญศ ศิริญการัณยกุล
นางสาวพรพรรณ ชํานาญจันทร
นางพรรษมนต ศิริวิภาอนันต
นางพวงเพชร พันธสวัสดิ์
นางสาวพิกุลทอง กัลยา
นางสาวพิมพกานต ศรีบูพิมพ
นางสาวพิมพชนา ศิริเหมอนันต
นางพิมพผกา กิติวงคอิ่น

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

(เลมที่ ๙/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพิมพรภัช อนันตศรี
นางสาวฟาดีละห เจะสนิ
นางสาวภวมัย กาญจนจิรางกูร
นางสาวภัสรา กรโกษา
นางสาวภาลิณี จุลทัศน
นางสาวมนันญา วาที
นางสาวมาติกา เจริญพัฒน
นางเยาวลักษณ ตั้งวงศ
นางสาวรตนอร จูหอง
นางสาวรมิดา จันทรศร
นางสาวรษิกา อัครกรณกุล
นางสาวรัตติกร รัตนมงคล
นางสาวราตรี ตะนะสอน
นางสาวลักษณา สกุลทอง
นางสาวลือจรรยา ธนภควัต
นางวรพรรณ กําเหนิดสุข
นางสาววรรณธิดา งามขํา
นางวรรณพักตร วิวัฒนวงศา
นางสาววรรณมณี รวมจิตร
นางสาววรรณวิมล เดชกําแหง
นางสาววรันธร แทนเครือ
นางวราภรณ ไชยเพียร
นางวราภรณ เลิศบัวบาน
นางสาววรินทร อึ้งสําราญ
นางวัชราพรรณ ทองสมรักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗

นางสาววิชุดา สวนเสนห
นางสาววิไลพร ปานเจริญ
นางวิศรุตา ขันรักษา
นางศจี รุกขวัฒนกุล
นางสาวศรีสกุล สินสวัสดิ์
นางศศนันท ตรีพุฒ
นางสาวศันสนีย ตรีสาร
นางสาวศิรินันท ลี้ทองคํา
นางสาวศุทรา เอื้ออภิสิทธิ์วงศ
นางศุพัฒศร ผานทอง
นางสมจิต เลาหกุล

๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗

นางสาวสมจินตนา สีนอยขาว
นางสาวสมฤทัย บุญชวย
นางสรานุช คําภักดี
นางสโรชาลักขณ ทิณพัฒน
นางสาวสาลินี พุมพวง
นางสาวสินีนาถ ขุนวิชิต
นางสิริพร แสนสิงห
นางสุธิดา คติพุทธ
นางสาวสุนิสา กลางนุรักษ
นางสาวสุพัณณดา สรเสนา

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๙/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๓๘ นางสาวสุพัตรา มาเกิด
๑๓๙ นางสุภานนท สิทธิมงคล
๑๔๐ นางสุภาพร สีหมุย
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

นางหนึ่งฤทัย ยี่สุนศรี
นางสาวอภิญญา สัตยากุล
นางสาวอมรรัตน บุญหนัก
นางสาวอรทัย สายสี
นางสาวอรทัย พิมพรัตน
นางสาวอรอุมา ภูโสภา
นางสาวอรุณรัตน คําสอนทา
นางสาวอัจจิมา ศิริพิบูลยผล
นางอัจฉรา รักษวงศ
นางสาวอัญชลี ตักโพธิ์
นางอัญชลี เผือกจันทึก
นางสาวอัยญานี วิจารณรงค
นางสาวอาทิตยา สงศิริประดับบุญ
นางสาวอารีรัตน จันทชา

๑๕๕ นางอารีรัตน บุญมาเลิศ
๑๕๖ นางสาวอินทิรา ติริบาล
๑๕๗ นางสาวอุมาพร ใจหาว
๑๕๘ นางสาวอุษา สนโรจน

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑๐๔ ราย)
๑ นายชาญณรงค ชัยอุดมสม
๓ นายณัฐ ไกรภัสสรพงษ
๒ นายฒฤณวัสตร วงษวิเศษ

๔ นายณัฐวุฒิ ปรีชาปญญากุล

เลม ๑๓๘ 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

นายดนัย ประดับศรี
นายทศพล อะกะเรือน
นายทัศฐพร สุขสินธารานนท
นายทิวา บุดดี
นายธนัญชนม อารี
นายธนัสถวัสส รัตนวรรณี
นายบุญธรรม ดีดวง
นายภาณุวัฒน หาญประกาศ
นายมานะศักดิ์ เหลื่อมทองหลาง
นายเมษา สุพรรณรัง
นายรัฐพล ธูปอินทร
นายวีระ เนริกูล
นายสมภพ บุญญสิทธิ์
นายสันติ พรมนิมิตร
นายสุจิระ ปรีชาวิทย
นายอําพรชัย โฉมงาม
นางสาวกชพร รัตนสมพร
นางสาวกฤตติกา พลจินดา
นางสาวกันตฤทัย ปานทอง
นางสาวกาญจนา สารรัตน
นางกุลิสรา ไตรสิริโชค
นางสาวขัตติยา ยืนยง
นางสาวจรรยา มารอีน
นางสาวจันทรเพ็ญ ศรีศักดาราษฎร
นางสาวจุฑารัตน แกวเนียม

หนา ๑๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

(เลมที่ ๙/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางชญานิน นันทวัน ณ อยุธยา
นางสาวชนัฐดา ภูวิชัย
นางสาวชัญญาพัทธ กองวีรธาดาสิริ
นางสาวชุติมา ทองอยู
นางสาวฐิติมา สงวนวิชัยกุล
นางณัฐชยา มูลเจริญพร
นางสาวณัฐชยาภรณ วัฒนธรรมรักษ
นางสาวทิพยประภา เชน
นางสาวธนิกา บุญมา
นางสาวธารารัก ชูวานิชวงศ
นางสาวธิดารัตน ผดุงพิทักษชน
นางสาวนพวรรณ ตันศิริมาศ
นางสาวนภัสสรณ เคหนาค
นางสาวนฤมล พิณเมืองทอง
นางสาวนฤมล อุนินคํา
นางนันทวัน จันทชุม
นางปภาดา โกศัลวิตร
นางประยูร เฉียบแหลม
นางปรารถนา ชีวีวัฒน
นางสาวปวริศา ศรีฉนวน
นางสาวพรพรรณ ชํานาญจันทร
นางพรพิมล ภูมิไชยา
นางสาวพิชญา วัฒนการุณ
นางพิมพพิรุณ จําปานุย
นางสาวเพ็ญพักตร เจริญภักดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

นางสาวเพ็ญพักตร สละชีพ
นางไพลิน ภูเฮืองแกว
นางสาวภัทรพร ปานดี
นางสาวภัสรา สมีน
นางสาวภิญญดา ทันวัน
นางสาวมณีรัตน วิทยนารถไพศาล
นางสาวมยุรี เฟองฟุง
นางสาวมัทยาภรณ จันทศร
นางสาวรตนอร จูหอง
นางสาวรัตนรัตน พลกลา
นางสาวราตรี ตะนะสอน
นางลัดดา ฤทธิพร
นางสาววรรณลดา ชวยดํา
นางวราภรณ ไชยเพียร
นางสาววรินทิพย สวางศรี
นางวารุณี สุวรรณมาโจ
นางสาววาสนันท พลไพรินทร
นางสาววิภาวี ศรีเดช
นางสาววิมลวรรณ ปญญาวอง
นางสาววิโรษณา นิวบุตร
นางสาววีราณี เจริญวงศศักดิ์
นางสาวเวนิช บุราชรินทร
นางศนิ ขันผักแวน
นางสาวศศิมา ศรีสอาดกุล
นางศิริพร ปรางปรุ

หนา ๑๗๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๐
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 ๙/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศิริลดา เลิศวิบูลยอนันต
นางสาวสังวาลย พงษศร
นางสาวสายสุดา อัครพรประภา
นางสาวสาวิตรี ศตคุณากร
นางสาวสิทธิกานต โฉมทรัพย
นางสาวสิริจันทร เดชปญญาวัฒน
นางสาวสุชาดา มีผล
นางสุธิดา คติพุทธ
นางสุพรรษา กุลศรี
นางสาวสุพัตรา ยอดสุรินทร
นางสาวสุพัตรา มาเกิด
นางสาวสุมาลี ผานพินิจ
นางสาวสุวภา สังขทอง
นางหนึ่งฤทัย ยี่สุนศรี
นางสาวอรทัย สายสี
นางสาวอรพิศ มีคลัง
นางสาวอรภา เข็มทอง
นางสาวอรอุมา คําใต
นางสาวอรอุมา ภูโสภา
นางสาวอังคณา เชิดชูจึง
นางสาวอารีรัตน บุญมาเลิศ
นางสาวอิสรา เศวตวงศ
นางสาวอิสรา อัศวพรประภา
นางอัมพวัน จันทชุม
นางสาวเอื้องฟา สอนสิงห

เลม ๑๓๘ 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 ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๙/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๗๓ ราย)
นายกฤษฎา คาขึ้น
๒๖ นายวัฒนา เตจาคํา
นายกฤษฎา ชาติประยูร
๒๗ นายวิทยา จันปญญา
นายกฤษณ ลําพุทธา
๒๘ นายวิวรรธน อังกิตติสวัสดิ์
นายกอง กําสมุทร
๒๙ วาที่รอยตรี วิษณุ ครึ่งธิ
นายชลธร มงคลศรี
๓๐ นายวุฒิไกร คณาจันทร
นายชวพล ไชยมาลา
๓๑ นายวุฒินันท สังจันทร
นายดนัย สามแกว
๓๒ นายแวอิลฮัม แวบราเฮง
นายดนัยรัชต เครื่องจันทร
๓๓ นายศักดิ์สิทธิ์ รอมไธสง
นายทศพร ผันอากาศ
๓๔ นายสงบ ภูแดนแกง
นายเทิดพงศ เดชา
๓๕ นายสันทัด ผลจันทร
นายธนชาติ แสนชาง
๓๖ นายสิปณัฐ ศิลาเกษ
นายธนพล แสนสุข
๓๗ นายสุทธิพล รัตนศรี
นายธนรัชต เอี่ยมละมัย
๓๘ นายสุบิน สาวะธรรม
นายธราดล เจริญวีระวงศ
๓๙ นายสุรชัย พิชยศ
นายธีรนาถ บุญญาธิการ
๔๐ นายสุริยา ศิริสุข
นายนพพร ลาดบัวขาว
๔๑ นายเอกพล สุดาชม
นายประกอบทรัพย เจริญชัยสงค
๔๒ นางสาวกชพร ศรีบุญเรือง
นายปญญา ยืนยงตระกูล
๔๓ นางสาวกนกวรรณ จังอินทร
นายปยะวิทย ทองตะกุก
๔๔ นางสาวกนกวรรณ โคตรพัฒน
นายปยะวุฒิ นอยนนท
๔๕ นางกนกอร นักผูก
นายพลากร สุวรรณละเอียด
๔๖ นางสาวกมลชนก จินดารักษ
นายพีรพล โสภณกุล
๔๗ นางสาวกมลธนัสร ศรีสุวรรณ
นายภาณุรัตน ศรีมุงคุล
๔๘ นางกรณิการ แสงสวัสดิ์
นายมงคลชัย โยธะมาตย
๔๙ นางสาวกรพรรณ นิระทัย
นายวัฒนเรกข ชวยมาก
๕๐ นางสาวกรวิการ ขุนเมือง

เลม ๑๓๘ 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

นางสาวกัญญารัตน ดาสุข
นางกาญจนา อินทิศ
นางสาวกิตติยา จินดาวงศ
นางสาวกีรติยา อุนเจริญ
นางสาวกุสุมา สันพายุ
นางสาวแกวกาญจน สะใบหอม
นางขนิษฐา คําภาพงษ
นางขนิษฐา บุญสังข
นางสาวคนึงจิต ปากชํานิ
นางจงกลณี เจะอาลี
นางสาวจันทรทิพย มลิพันธ
นางสาวจิรพรรณ สาบุญมา
นางสาวจุฑาพร ดําเกลี้ยง
นางสาวจุฑามาศ เกษประทุม
นางสาวจุไรรัตน ราชไมตรี
นางจุฬาลักษณ ธรรมปต
นางสาวชญานุตน ชะนัมพร
นางสาวชฎาพร คําฟู
นางสาวชนนิกานต แสวงวิชยพงศ
นางสาวชนัฏธิดา เมืองคํา
นางสาวชนันทธิพัฒน แสนเมือง
นางสาวชนันธร วงศชัยเดช
นางสาวชไมพร แซเลี้ยว
นางสาวชลธิดา ศรีละโคตร
นางสาวชลิดา โคชารี

หนา ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

(เลมที่ ๙/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวชาลินี จันทะพอน
นางสาวชุติมา นาควิสุทธิ์
นางซูรยานา วงศลัดดา
นางสาวฌานิกา เชื้อรบ
นางสาวฐิติวรดา แคนดา
นางสาวณฐา ชินนาค
นางณัฎฐภัค ทานาค
นางณัฏฐนันท ธนสารัญญเวช
นางสาวณัฏฐวรรณ พันธุไม
นางสาวณัฏฐวิตรา ฤกษรัตนประทีป
นางสาวณัฏฐา สงวนศักดิ์บารมี
นางสาวณัฐธิรา ทิวาโต
นางณิฎา จันทรปญนนท
นางสาวดวงกมล ลืมจันทร
นางดวงรัตน ธนจินดา
นางสาวตวนสามีละ ยี่งอ
นางทัชนิดา ทรัพยกรานนท
นางทัศนีย วรรณทอง
นางสาวทิพยประภา เชน
นางทิพยเมธี เมฆพันธุนารถ
นางทิพยวรรณ วงศรีลา
นางสาวทิพวรรณ บัวละวงศ
นางสาวธนภร แสงสุริยากาศ
นางสาวธนภรณ มะสาห
นางสาวธนัญญา พงษเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕

นางสาวธมนวรรณ นามวงษ
นางสาวธัญชนก ชุณวิรัตน
นางสาวธัญญารัตน ควรสงวน
นางธัญรัศม อําพรไชยภัสร
นางสาวธัญวดี นาคมิตร
นางสาวธัสรสอร กลางประพันธ
นางสาวธิดารัตน คํางาม
นางสาวธีรญา บัณฑิต
นางสาวนคเรศ หงษยนต
นางสาวนริศรา บัวดก
นางสาวนฤมล ยอดดําเนิน
นางสาวนฤมล อุนินคํา
นางนวลจันทร ซาสังข
นางสาวนวลนภา วังสาร
นางนารินทร ประชุมรักษ
นางสาวน้ําผึ้ง บุญสุวรรณ
นางนิตยา ทองวงศ
นางสาวนิภาพร พูลแสวงทรัพย
นางสาวนิเยาวดี โชติกเสถียร
นางสาวนิรมล จันทรไฝ
นางสาวนิษฐชุดา มีชนะ
นางสาวบังอร อุทธชาติ
นางสาวบุรนาถ รุงลักษมีศรี
นางบุศรากร ดวงคําแปง
นางสาวเบญญภา สมลักษณ

หนา ๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๙/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปทมาภรณ เกตุแกว
นางสาวปาจรีย แสงพงษชัย
นางสาวปาจารีย จินตนาศิริกุล
นางสาวปยธิดา สุนิรันดร
นางสาวปุญญิศา เอี่ยมอุดม
นางสาวเปาวลี ศรีสุข
นางสาวผกาวรรณ ทามณี
นางสาวพนัสพร ศิริงาม
นางสาวพนิดา สีไสลา
นางสาวพรทิพย ดันมีแกว
นางพรรณนิภา ไชยผง
นางสาวพลับพลึง หาสุข
นางสาวพัชนี หลิ่วคง
นางสาวพัชราภรณ ตึกสูงเนิน
นางสาวพัชราภรณ ฉิมพาลี
นางสาวพัชราภา วาสุ
นางพัชรินทร ปลอดภัย
นางสาวพัชรินทร บรรลุพุฒิพงศ
นางพัชรินทร วรรณุรักษ
นางสาวพัชรี หมื่นชัย
นางสาวพันธุทิพย ยมสิทธิ์
นางสาวพิชญา บัวรุง
นางสาวพิชญาณิพรรณ ชูหนู
นางพิฐชญาณ สืบสุนทร
นางสาวพิลาสลักษณ อะหลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

นางสาวพุทธชาด ศรีสุวรรณ
นางสาวไพลิน แกวลาย
นางสาวภรณณภัส สุพรรณ
นางสาวภัทรพร ปานดี
นางภัทรพรรณ ภูภักดี
นางสาวภัทรภร เงี้ยวเกิด
นางสาวภัทรลภา ผาสุวรรณ
นางสาวภัทรวกุล รัตนพล
นางภัทรวธิดา นาหอม
นางสาวภัทราพันธุ ศรีสุวรรณ
นางสาวภานิชา วงศเขียว
นางสาวภาวิณี สวามิชัย
นางสาวมณฑา ปนวิเศษ
นางสาวมณีขวัญ รุจิโรจนสุวรรณ
นางสาวมณีนุช อินทรหมอม
นางสาวมนทกานติ์ อุเต็น
นางสาวมนัสวรรณ ชาวสามทอง
นางสาวมะลิวัลย ดาพันธ
นางสาวมัณฑิกา ประชากิจ
นางสาวมัลลิกา โกมาสังข
นางมัลลิกา ชัยเพ็ชร
นางสาวมาริษา ตองออน
นางสาวยุวนา ไขวพันธ
นางสาวเยาวลักษณ วีระเทศ
นางสาวรฐานุช โพธิ์งาม

หนา ๑๘๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐

(เลมที่ ๙/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรดาฝน สุวรรณกาญจน
นางสาวรพีพรรณ ชาทองยศ
นางสาวรวินันท ใจเงิน
นางสาวรักชนก มูลเมฆ
นางสาวรัชดา อังธนานุกุล
นางสาวรัชนันท กิจเรนู
นางสาวรัชนี คุณนา
นางสาวรัตติยาพร เบ็ญเจะมะ
นางรัตนาพร คุขุนทด
นางรัติยา พัฒกุล
นางรัษฏาภรณ เอื้ออํานวย
นางสาวรุงลัดดา ไชยพลฤทธิ์
นางสาวรุงอรุณ คันศร
นางรุจิรา จันทรแดง
นางสาวลลิตา บัวไข
นางสาวลลิพร พูลชัย
นางสาวลีลาวดี พลเพชร
นางเลิศนภา พลเพชร
นางสาววนิชา นอยผล
นางสาววนิดา สุทธิศรี
นางสาววนิดา ภูพันธะ
นางสาววนิดา มูลกันทา
นางสาววนิดา อาแว
นางสาววรญา กระตายจันทร
นางสาววรรณมณี รวมจิตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕

นางสาววรรณวนัส ไทรชมภู
นางสาววรรณิสา โกมลไพศาล
นางสาววราภรณ จันทา
นางสาววราลักษณ วีระสุวรรณ
นางสาววรินทร อึ้งสําราญ
นางสาววัชรี เพชรธรรมรส
นางสาววิชชุดา พูลทรัพย
นางสาววิภา กลัดแกว
นางสาววิราวรรณ อุเทน
นางสาววิลาสินี กําลังมาก
นางสาววิไลวรรณ จันทรสุวรรณ
นางวีรนุช แมคเอลโฮล
นางสาวเวธนี อุบลศรี
นางสาวศรัญญา บุญเกิด
นางศรัญญา ตรีอุดม
นางสาวศวิตา ตางใจเย็น
นางสาวศศิธร ยอดดี
นางสาวศศิพิมล ตันใจ
นางสาวศศิลดา วิลานันท
นางศิริมล วรทัต
นางศิริลักษณ ดรุกาญจนพฤฒิ
นางสาวศุจินธร สะใบหอม
นางสาวศุภลักษณ เมนเผือก
นางศุภาวรรณ ปรารมภ
นางสกาวรัตน ศรีทะรัง

หนา ๑๘๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๙/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสนั่น มั่นนุช
นางสมปราถนา สุวรรณรัตน
นางสาวสรัญญา ดีลน
นางสาวสาคร จารณะ
นางสาวสายฝน นิลดํา
นางสาวสารภี วงศวิเชียร
นางสาวสาวิกา พรหมศร
นางสาวสิรินันท หวังมุขกลาง
นางสาวสุกัญญา ทองคํา
นางสาวสุคนธวรรณ สุวรรณเรืองศรี
นางสาวสุจิตรา สุขทวี
นางสาวสุดาภรณ คําดวงดาว
นางสาวสุทัตตา กัฬหะสุต
นางสุธัญญา คงนาวัง
นางสุธีอร ธนินธนากรกุล
นางสาวสุปราณี ผิวสะอาด
นางสาวสุปรียา บุตรแสง
นางสาวสุพรรณิกา ไชยวรรณ
นางสาวสุพัตรา ฉุนยอง
นางสาวสุพาภรณ พนาลี
นางสาวสุภาวดี ดีการกระทํา
นางสาวสุรัสวดี วงษเย็น
นางสาวสุวิญชา ดาจักร
วาที่รอยตรีหญิง สุวิมล วงศหลา
นางสาวโสภา ทัศมาลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒

นางสาวหทัยชนก สุระเสียง
นางสาวหทัยทิพย เพชรคง
นางสาวหนึ่งธิดา เหลาอินทร
นางสาวอจิรวดี ประจง
นางสาวอณิมา จันทรแสน
นางสาวอนุสรา นามอภัย
นางสาวอภิรดี ภูลายดอก
นางอรนิตย ประจงบัว
นางอรพิชญ สีปาน
นางอรพินต กมลรัตน
นางสาวอรรัตน เชาวกุลจรัสศิริ
นางสาวอรวรรณ สงเสมอ

หนา ๑๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓

(เลมที่ ๙/๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอรอุมา รูปขําดี
นางสาวอริษา ทองไทย
นางสาวอังศุมน พืชทองหลาง
นางสาวอัจฉรา นาคมณี
นางสาวอาจรีย นันทสุธา
นางสาวอาทิตยา คําทวี
นางสาวอําพร พลเศษ
นางอําไพ อินหาญ
นางอุงฟาวดี วงคอนันต
นางสาวอุนเรือน หอมจันทร
นางสาวฮัมดียะห ขะเร็มดีเยาะ

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๕ ราย)
๑ นายจักรกฤษณ คําถาวร
๔ นางสาวลัลฌลลิน ทวีพันธ
๒ นางกรกมล พรหมคุม
๕ นางสาววรรณนภา นกพวง
๓ นางสาวทวีพร ลีลาโพธิ์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๕ ราย)
นายจารึก ทองมาก
๙ นางสาวประภัสสร ปานทองคํา
นายพิเชษฐ พึ่งนิล
๑๐ นางสาวปุญญิศา คําแสนใส
นางสาวกิตติมา ชัยศิริ
๑๑ นางรุจิรา จันทรแดง
นางสาวชูชีพ วิเชียรฉาย
๑๒ นางสาววาสนา เอี๊ยบพันธ
นางสาวดวงพร ยกเกิด
๑๓ นางสาววิภาวดี บุญชัยโย
นางสาวทวีพร สีลาโพธิ์
๑๔ นางสาววิลาวัณย รุงระวี
นางสาวนิโลบล สุวรรณโชติ
๑๕ นางสาวสิขเรศ ทองทศ
นางสาวนุตชาดา ยศธสาร

