เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๕)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๖
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
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 ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๖ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๔๙,๙๐๘ ราย
ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๕)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

กระทรวงกลาโหม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๓ ราย)
๘ นางกัลธิกา คําทุม
นายกฤษณะ ศักดิ์กิตติโชคกุล
๙ นางประทุมทิพย แกวพิทักษ
นายเกียรติศักดิ์ หรายวงศ
๑๐ นางสาวประภาพร นุมสําลี
นายจีรภัทร จันทรเดช
๑๑ นางรัชนี ศรีเสริมสุข
นายธงศักดิ์ ปนประดับ
๑๒ นางวรรวิลาศ สมบูรณทวีโชค
นายประสพโชค พรขุนไกร
๑๓ นางสายสุณี ยอดเพชร
นายสุปญญา นาคสกุล
นางกฤษณา ศิลป
กองบัญชาการกองทัพไทย
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๗ ราย)
๕ นางสาวนันทิยา ทองคณารักษ
นางจริน แยมพงษ
๖ นางพริมล ฟกปอม
นางสาวชุตินธร พรวุฒิกูล
๗ นางศิริพร จักสาน
นางฐิตาพร ชมภูพื้น
นางสาวดลปภร รัตนะกุลเชษฐ
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๑ ราย)
๑๐ นายประสิทธิ์ นอยสอาด
นายเกรียงไกร โสนรินทร
๑๑ นายเพทาย ธรรมดําเนิน
นายจิระศักดิ์ ดินปรางค
๑๒ นายพิเชษฐ วสวานนท
นายจรัญ นันเมือง
๑๓ นายมนัส หินออน
นายจักรฤทธิ์ ศรีคํามูล
๑๔ นายวิชัย พรมคง
นายเฉลิมพล โหวดหอม
๑๕ นายวรวุฒิ กระแสสัตย
นายณัฐพล ปาอินทร
๑๖ นายสมควร กลิ่นทรัพย
นายนพพล ผลวาทิต
๑๗ นายสุรเชษฐ นวลปลั่ง
นายนราธิป ทับทิมทอง
๑๘ นายสมคิด บรรจงค
นายประยูร ศรีวะรมย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายสมพงษ บุญประจักษ
นายอนุรักษ เหมะจุฑา
นายอนุเชษฐ นอยมาก
นางกิรณา อํานวยสุข
นางจุน พันสุเภาดี
นางสาวจันทรจิรา เปาทอง
นางสาวจุฑารัตน มีธรรมยุติ
นางสาวจุฑามาศ วัชวงษ
นางสาวชัชนิตย มวงนอย
นางสาวทองขาว สีแดงดี
นางสาวเบญจสิริ สิงหกุล
นางพรวิมล โดดสังข

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

กองทัพบก
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม
๑๓
นายกอบศักดิ์ โถพวงทอง
๑๔
นายกิจรัตน จุดประสงค
๑๕
นายขวัญไทย คุมยา
๑๖
นายจตุพร เชาฉอง
๑๗
จาสิบเอก เจษฎา ขําบาง
๑๘
นายเฉลิม เภสัชชา
๑๙
นายชัยยงค มาตรปญญา
๒๐
นายชัยวัฒน ธัมมวราภรณ
๒๑
นายฐิติกร วิลามาศ
๒๒
นายฐิติพงศ จารัตน
๒๓
นายณรงค จาดพิมาย
๒๔
นายณรงคกรณ บุญเกิด

(เลมที่ ๑๔/๕)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวพนิดา ทองยอย
นางสาวพัชราภรณ พึ่งแสง
นางสาววรณัน กวยประเสริฐ
นางสาววรัชยา นาชัยเวช
นางสมคิด นาคดี
นางสาคร ใหญยิ่ง
นางสงกรานต ศรีเคลือบ
นางสมปอง สุตะพรม
นางสิริกูล แยมเพ็ง
นางสาวหนูกาญจน บัวบาน
นางสาวอมรรัตน สาวทรัพย

๑๐๕ ราย)
นายณรงคฤทธิ์ สันเทพ
นายดนัย มวงไหม
นายทนงศักดิ์ ตับกลาง
นายธงชัย บุญชัยโย
นายธนะพล เกิดทรัพย
นายธนัทพัชร นุชสุข
นายธรรมนูญ เสมสุวรรณหงษ
นายธรรมสาร ละมายวิเศษ
นายนรภัทร รักษาล้ํา
นายนิยม นามจะโปะ
นายบัญชา สุขดา
นายบุญคุม คงสุข

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

นายบุตรดี มายา
นายปฐมพงศ สุระพันธุ
นายพัฒนะ ทรงจอหอ
นายภูวนัย รัตนสูงเนิน
นายมนสิทธิ์ แสวงสุขสันต
นายมานูญ พวงจันทรขาว
นายมารุต ไนยทอง
นายลภณ จงประสิทธิ์
นายวัฒนา ศรีสวัสดิ์
นายวันชัย ชูศรี
นายวัลยา เกียรติเปรมปรีดิ์
นายวัสสสพันธ ภูวเดชนวัตศิริ
นายวิทวัส ศรีวัฒนยา
นายวีระวัฒน วิเลสูตร
นายวีรุฑ เพชรคีรี
นายวุฒิไกร กอบุญ
นายวุฒิชัย ทองสุข
นายศรีพรม พือขุนทด
นายศักชัย แกวประหลาด
นายศักดิ์ระพี ถาวร
นายสงคราม เดชบุญ
นายสมพร เหลืองชางทอง
นายสมศักดิ์ เผือกสี
นายสัญญา โพธิ์ศรี
นายสุรชัย ขันแกว
นายสุฤทธิ์ หาญละคร

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
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
๗๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายสุวัฒน เผือดโพธิ์
นายอนันต มุทาวัน
นายอนุชา วงศาวิเศษ
นายอัครเดช กุลกระจาง
นายอิสระ รัตนวงษ
นางกนกวรรณ เกตุแกว
นางจิตรภากร คองก่ํา
นางจิราพร เดือนตะคุ
นางจุฬาลักษณสินี เสมียนชัย
นางชุติกาญจน วรรณุรักษ
นางฐิติมา ออยหอย
นางณฐอร โมฬีชาติ
นางณัทญา สุวรรณมณี
นางนฤมล กิจการ
นางบังอร พรหมจรรย
นางปานวาด ชัยนิล
นางปาริชาติ กลัดมุข
นางปาลิดา ขําปู
นางภวิษยพร คลายเผาพงษ
นางยุพิน ทาปุย
นางลัดดาวัลย แกนแกว
นางวรมน ปติโสภณ
นางวรานิษฐ จันทรา
นางวิภาพร สิทธิวิบูลย
นางศรีเนียน สุริวรรณ
นางสุปราณี นอยสุดใจ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นางสุพัตรา ชนูดหอม
นางอรดี บุตรมาตย
นางอัจฉรา นันโท
นางอัญชลี สวนมาลา
นางอาริสรา พรหมดนตรี
นางสาวญาณวรรณ ผลอุดม
นางสาวทิวาพร มั่นคง
นางสาวธิติมา จูวงส
นางสาวน้ําผึ้ง ดียิ่ง
นางสาวบุญญา สันตานะ
นางสาวบุษยา พลดงนอก
นางสาวปรณี คีรีวงษ
นางสาวประวิตรา สุขเกษม
นางสาวปราณี จันทะโสม
นางสาวพรทิพย มิคาทนานนท

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕

(เลมที่ ๑๔/๕)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวพรทิพย เสาะแสวง
นางสาวพรรณวิไล บุญสง
นางสาวพรรษา แกนสิงห
นางสาวพฤตยา เขียนปญญา
นางสาวเพลินพิศ ขําเมือง
นางสาวมาลากานต บางนนท
นางสาววนัสนันท มั่นเสดาะ
นางสาววรรณภา พันธมี
นางสาววรัญญา สุพรรณเนียม
นางสาวสาวิตรี คุมกัน
นางสาวสุกัญญา ทองนอก
นางสาวสุวรรณา สําเรือง
นางสาวออยขวัญ จันทรฉาย
นางสาวอุษณีย ดีสุขมณี

กองทัพเรือ
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๐๐ ราย)
๑๐ นายจิรกฤตยภร โพธิ์ชู
นายกังวาน สุทธินิมิตร
๑๑ นายณรงคกฤช วังชนะกุล
นายกัมปนาท บุญชู
๑๒ นายณรงค อิ่มใจ
นายกิตติศักดิ์ คงเกิด
๑๓ นายณัฐพล มหายศนันท
นายเกรียงไกร คหพลโภคิน
๑๔ นายณัฐพล อัมระปาล
นายโกศัลย ชมมาพร
๑๕ นายณัฐวุฒิ บุนนาค
นายไกรวิทย ทองมาก
๑๖ นายณัฐวุฒิ อติฤทธิ์
นายคุณากร พวงฟก
๑๗ นายธงชัย อินยา
นายจักรพันธ ผึ่งฉิมพลี
๑๘ นายธนโชติ เฉลิมวัฒน
นายจักรี เทียนหาว

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

นายธนพล คุมศักดิ์
นายธนาวี ครามวงษ
นายธนิกร บุญมี
นายนพดล ทองนุสนธิ์
นายนฤพนธ เนียมจันทร
นายนันทวุฒิ นิตทิม
นายนาวิน ชวยพิเคราะห
นายนิติวุฒิ ลินิชดา
นายนิทัศน ทองเทียม
นายนิรันดร เวชฤทธิ์
นายบุณยเกียรติ์ อยูเย็น
นายปรเมศร แกวบุดดา
นายประดิษฐ เย็นทรัพย
นายปณณาวัฒน ไวทยกูล
นายเปรมศักดิ์ จิตรสวัสดิ์
นายพรชัย แสงทอง
นายพรรษพล อินทุวร
นายพันธุวิชญ เกงอักษร
นายพิชิตชัย เจียวปลื้มจิตร
นายภควัตร ปนดลสุข
นายภาคภูมิ พินิจการ
นายภานุวัฒน ประกอบแกว
นายภูวไนย ชินคํา
นายมนัสพล สังขสํารวม
นายมนัสวี สุนทรแต
นายมัฐณะ บุญสม

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

(เลมที่ ๑๔/๕)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายเมธานนท เลือดอนันต
นายยอดชาย ตั๊นเจริญ
นายยุทธนา จิตรีศิลป
นายรวีพันธุ สุวรรณศรี
นายราชัน ตูทอง
นายวรานนท ปรีชาเดช
นายวัชระ นอยวัน
นายวัฒนะ รูเจียมสิน
นายวีรเดช ภูยอย
นายวีระชัย สีลาวงษ
นายวีระพล ฉายลิ้ม
นายวุฒิชัย อรุณรัศมี
นายศรศักดิ์ พิเกสนอย
นายศักดิ์ดา รุงทิม
นายศักดิ์สุภา บุญเสริม
นายศิริศักดิ์ พิมพนอย
นายสมคิด พึ่งสําราญ
นายสวัสดิ์ นาคลําภา
นายสัญญา บัวสําอางค
นายสันทัด ปญญาทิพย
นายสิทธิเดช อัตตะนังค
นายสุเชาว รุงนอย
นายสุทธิชัย แยมแสง
นายสุเมธ ผองศรี
นายสุระชัย นาคใจเสือ
นายอดิศักดิ์ งามกนก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕

๑
๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายอนุชา พัดประดิษฐ
นายอนุชา ศรีประศาสตร
นายอนุพงศ อินออน
นายอภิชาต สุขถาวร
นายอมรชัย ลิ่มสกุล
นายอัครเดช เกิดชูชื่น
นายอัจพล คาดประครอง
นายอาณุวัฒน ทองอาบ
นายอาทิตย จันทบุตร
นายอารม เอียดไหน
นายอิทธิพล โพธิ์ประเสริฐ
นายอิทธิพล ไหนสกุล
นางกัญยาศิณี พลเภา
นางสาวชญานิษฐ ศุภโชค
นางณฐิกานตวรรณ รัมภาสกุล

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

(เลมที่ ๑๔/๕)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวดวงกมล แยมประยูรสวัสดิ์
นางสาวนงครักษ รักสนิทสกุล
นางสาวนฤมล สกุลเชื้อ
นางนิศารัตน ทัศนิยม
นางพักตรวิภา สกุลแกว
นางสาวยุภาวดี ชูเกลี้ยง
นางสาวระวีวรรณ วงคกะวัน
นางรุงทิวา ทองระอา
นางสาววนิดา แซเอี้ย
นางสาววันเพ็ญ สังขสูงเนิน
นางศรีจงกล เนคมานุรักษ
นางสาวสุมาลี แยมหรั่งทรัพย
นางสุระมาลี มิ่งโมฬี
นางสาวอรทัย หมื่นหาญ
นางสาวอัญชลี ปานเพ็ชร

กองทัพอากาศ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
นางสาวกชพร นรารัมย
๓ นางศิริประภา อนชนะ
นางนุชจรีย วจนะกิตติรัตน
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๑๖ ราย)
๗ นายเจษฎา ดํารงกิจมั่น
นายกําธร สุดสําเริด
๘ นายชัยยุทธ แจงกัน
นายกิจธนา ชมพักตร
๙ นายชัยศักดิ์ ขุนทอง
นายกิตติชัย ฉัตรชัยโพธิ์ทอง
๑๐ นายชัยศิลป บําเริบ
นายจักรชัย เอี่ยมประไพ
๑๑ นายชาคริช นางาม
นายจําเริญ ทองยอย
๑๒ นายชาคริต ขําโต
นายจําลอง แสงดี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นายชุมพล ยอดใจ
นายเชิดศักดิ์ ศรีเจริญ
นายไชยวัฒน สุทินเผือก
นายฎิวัติ แกวคํา
นายฐิติพัฒน แสวงกิจ
นายณัฐพงษ พันธแนน
นายณัฐพล เจตจําลอง
นายณัฐวุธ ศรีสวัสดิ์
นายตรีเพชร นาสวน
นายทวี ลามอ
นายนทีทอง เหลืองประเสริฐ
นายนพรัตน สังเกตุ
นายนภาพล สุขสันติลาภ
นายนรินทร ศิริปุณย
นายนัฐพงค คุมพรอม
นายบุญญฤทธิ์ ออนสมจิตร
นายบุญถิ่น เกิดจันทึก
นายบุญมี วงศเสนา
นายปรมินทร ใจดี
นายปรเมศร มีสมภพ
นายปรัชญา ชวนสกุล
นายปรัชญา บุญปกครอง
นายปริญญา บํารุงศิลป
นายพงษพิพัฒน ชมพักตร
นายพงษศักดิ์ สงวนบุญ
นายพีรพงษ แสงปริญญา

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

(เลมที่ ๑๔/๕)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายมนัส กลิ่นพุฒซอน
นายมนัส ทองเกิด
นายมาโนช บอกวงค
นายยงยุทธ สงวนบุญ
นายยุทธพล ศรีชาเนตร
นายรณกร กาญจนุบัติ
นายราชันย ชุบดี
นายรุงวิทยา ประสงคศรี
นายเลิศศักดิ์ ฟกประดิษฐสร
นายวรพล พงศาบุญมา
นายวัชระ เงาศรี
นายวัฒนะ พรอมเชื้อแกว
นายวิเชียร สวาสดิ์เพ็ชร
นายวิทวัฒน นวลสันเทียะ
นายวิวัฒน สุนทรราช
นายศรายุทธ รุงเณร
นายศักดิ์ชัย กิจเพ็ชร
นายศักดิ์ศิลป ซื่อตรง
นายศิรัส รมลําดวน
นายศิริพงษ เจริญสินธุ
นายสมเกียรติ อวนศรีเมือง
นายสมชัย อุยเหม็น
นายสมชาติ วงศสุวรรณ
นายสมชาย ภักดี
นายสมปอง ดําขํา
นายสมพร บุตรศรี

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๖๕
๖๖
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

นายสันติ ชุมสนธิ์
นายสําราญ สระทอง
นายสิทธิชัย ฉิมอิ่ม
นายสืบสกุล คํามา
นายสุธีร ใจดี
นายสุพจน กาญจนกันงาม
นายสุเมธ จั่นตอง
นายสุรฉัตร หมอนทอง
นายสุรชัย เฉลียวพรหม
นายสุรชาติ เฉลียวพรหม
นายสุรเดช เรืองฤทธิ์
นายอนันต มารศรี
นายอนันต ออนเกลา
นายอนุกูล พุมราตรี
นายอนุชาติ หวังชูชอบ
นายอนุรักษ แสงสีนิล
นายอรรณพ ตัณฑกูล
นายอรรณพ มโนแสงจันทร
นายอรรถวิทย เอกรักษวัฒนา
นายอรรถวุฒิ นิยมแกว
นายอัญญาศิ เอมสาร
นายอานนท บรรหาร
นายอํานวย คลายภู
นายอํานวยศักดิ์ ดวงเงิน
นายอํานาจ นิลบรรจง
นายอิทธิวัฒน ชื่นแพ
นายอิสระ พาทีทิน

หนา ๑๘
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
๑๑๗
๑๑๘

(เลมที่ ๑๔/๕)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นายอุดม ขุนทอง
นายเอกชัย สุดรุง
นางสาวกนกวรรณ นามวงศ
นางสาวกฤษณา เฉลยมรรค
นางสาวกาญจนา คําชวด
นางสาวกาญจนา กลิ่นสูงเนิน
นางสาวกาญจนา คําวิชิต
นางสาวเกศินี พูลโสภา
นางสาวครองใจ วิตตะ
นางสาวจันทรสุดา เรืองฤทธิ์
นางสาวจารุณี อินทผล
นางสาวจารุณี อาศัยบุญ
นางสาวจิราวดี พิมเสน
นางสาวจิราวรรณ เกิดมนต
นางสาวจุฬาลักษณ จันทรหอม
นางสาวชนิดา แพรขาว
นางสาวชนิดา สุวรรณศรี
นางสาวชยิสรา ตระกูล
นางสาวชลธิชา ปนปอก
นางสาวณภัทร สมพะมิตร
นางสาวณภัทร สุดสงวน
นางสาวณัชนรี เหมะธุลิน
นางสาวณัฐณิชา ดีบุบผา
นางสาวณัฐธิวรรณ อรินทรชัย
นางสาวณิภานันท พงษศิลป
นางสาวเทียมใจ คงเกษม
นางสาวธมลวรรณ ถินสกุล

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๑๙
๑๒๐
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

นางสาวธัญพร มาใหญ
นางสาวธิดา ธรรมผล
นางสาวนฤภร ดารักษ
นางสาวนิชานันท เทพกัน
นางสาวบุษยาพร ราชสมบัติ
นางสาวเบ็ญจพร โคตรวุฒิ
นางสาวปาริชาติ ไมเรียง
นางสาวปยดา กลิ่นถือศีล
นางสาวปยะวรรณ ธนูศร
นางสาวพรทิพา ลิขิตกุล
นางสาวพัชรี เคหะนันท
นางสาวพิมพทอง บัวประดิษฐ
นางสาวไพลิน สินสงวน
นางสาวมณีรัตน แกวอาษา
นางสาวมนัสนันท ผุยทอง
นางสาวมาริสา สารประสพ
นางสาวมุทิตา เปลี่ยนหมื่นไวย
นางสาวมุสรินทร พุมมารักษ
นางสาวราตรี ประทุมรัตน
นางสาวรุจิราภรณ เอมสาร
นางสาวลัดดา จันทรมหา
นางสาววนิดา เข็มเพ็ชร
นางสาววาริน ยอดปญญา
นางสาววิมาตา จิตตสวัสดิ์ไทย
นางสาววิลัยรัตน จิตจํานงค
นางสาววิลาวรรณ ออนสําลี
นางสาวศิริพร นาคพวง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๖
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 ๑๔/๕)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาวศิริวรรณ ศรีหาเลิศ
นางสาวศิวพร ผูกพันธ
นางสาวสลักจิตร พลพิมพ
นางสาวสายพิณ บุญศรี
นางสาวสํารวย เกตุมา
นางสาวสิริกร กัลปนก
นางสาวสิริกรจ รูปหุน
นางสาวสิรินาถ ตาขันธ
นางสาวสิริพร สรีระศาสตร
นางสาวสุกัญญา กรุดทอง
นางสาวสุคนธทิพย จีนพวง
นางสาวสุดารัตน ปนทองคํา
นางสาวสุทัตตา หิรัญรัตน
นางสาวสุนันท จาดเลน
นางสาวสุวภัทร สุภาภัทรทานนท
นางสาวสุวรรณา สาสูงเนิน
นางสาวเสารวรรณี ผกาแดง
นางสาวแสงดาว สิงหาราช
นางสาวหนูวงษ ทิพอุต
นางสาวอรนัส เรืองรุง
นางสาวอรษา สวัสดิ์ชัย
นางสาวอัฉยา พินยะ
นางสาวอัญชรีรัตน มีภักดิ์สม
นางสาวอุทุมพร ภาษิต
นางสาวเอื้อมพร ฮวบเจริญ
นางกันธิชา โพธิ์ประภาพันธ
นางเกษกนก เข็มนาค

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔

นางจันทรา คันธารส
นางจารุนันท คําภาจิตร
นางจีระพา โพธิ์ศรี
นางฉวีวรรณ โคตรวุฒิ
นางฉันทนา อยูสอน
นางณัฐกุลภัสร ดอกไมไหว
นางณัฐธภา บรรเริงเสนาะ
นางดลณพร เมฆหมอก
นางดลนภา พัดเพิ่ม
นางทัศนีย ศรีสุนทร
นางทัศนีย เนียมหมวด
นางทิติยา มั่นกันนาน
นางธวัลพร หุตะจูฑะ
นางธัญลักษณ แยมภู
นางนงนุช บุญรอด
นางนิภาพร พุมอินทร
นางนิรมล นิยมแกว
นางบุศรินทร สีเขียว
นางเบ็ญจพร ดวงสุวรรณ
นางปพิมพร พิมพพิเศษ
นางประชุม ขําเพชร
นางประทุม สังวาลยเงิน

๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖

(เลมที่ ๑๔/๕)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางปรานอม เรืองรัตน
นางพรพรรณ พุมมาลัย
นางพรหมพร ดูเบ
นางพัชรินทร ตามแบบ
นางภัคญดา เพ็งตะโก
นางมยุรา มั่นลวน
นางยุพเยาว ทองสัมฤทธิ์
นางระวิวรรณ ฉวีรัตน
นางระวีวรรณ สุภาภา
นางรัชดาวรรณ สุทธิสารากร
นางรัตนา ศุภฤทธิ์
นางราตรี กรีลพ
นางลักขณา ตั้งประเสริฐ
นางศิริลักษณ วิแสง
นางสมใจ สุขภักดี
นางสมศรี สื่อกระแสร
นางสายเงิน ยุระยาตร
นางสายสุนีย ศรีอนันต
นางสุทธิณี เพ็ชรสม
นางสุประภา สุนาวี
นางสุมาลี จําปาทอง
นางอัจฉรา สุขชาติ

กระทรวงการคลัง
สํานักงานรัฐมนตรี
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางนิสา โสภามิตร

