เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๖)
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
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายกฤษณะ นิธิธัญญานุรักษ
นายกิตติธัช บุญพึ่ง
นายกิตติพงษ การสมพรต
นายกีรติ จักรักษา
นายจิรศักดิ์ จานศิลา
นายเชษฐา สวางศรี
นายไชยฤทธิ์ เมฆเขียว
นายณัฐพล อารมยเรียม
นายธนากร พุฒพูน
นายปวริศ กุศลสราง
นายพรทวี เกตุแกว
นายรังสรรค คํายอย
นายวีรชาติ ดํานงค

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

(รวม ๒๕ ราย)
๑๔ นายศุภโชค คณโฑเงิน
๑๕ นายสิทธินนท ขะสุดใจ
๑๖ นายอนุสรณ อุตเจริญ
๑๗ นายอภิชาติ หอยระยา
๑๘ นายอภิเทพ ภูนคร
๑๙ นายอาทิตย ตันนุกูล
๒๐ นายอาทิตย บุญเหลือ
๒๑ นางสาวดาริน มาลัยเปย
๒๒ นางสาวมณีรัตน อาวรณ
๒๓ นางสาววรรณยากาญจน ศรีพงษ
๒๔ นางสาวศศิวิมล ภิญโญโชค
๒๕ นางสาวสิรินภา พุแค

กองบัญชาการกองทัพไทย
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางพรพิมล ฟกปอม
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๑ นางสาวจันทรจิรา เปาทอง
๒ นางณัฐธิดา ทวีวรรณ
๑ นายณัฐพล สุขมุข

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๒ นางสาวกาญจนา บุญมา

๑ นายสิทธิ์ทร แสงไชย
๒ นางสาวกฎชธร ภารา

กองทัพบก
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗ ราย)
๓ นางสาวจันทนา ทองสุโชติ
๔ นางสาวนงนภัส แสงสุข

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕ นางสาวประนอม แกวมหาภิณโญ
๖ นางสาวปรียาพร หลิมสุนทร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๗ นางสาวระพีพรรณ จันสุราช

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑๑๕ ราย)
นายกรกฎ ปราบจะบก
๒๓ นายพฤกษ เนียมคํา
นายกฤษณะ สนธิสําราญ
๒๔ นายไพรวัลย ชัยนา
นายเกรียงไกร อัคนิบุตร
๒๕ นายไพโรจน ปนแกว
นายเกียรติพงษ ธรรมวัตร
๒๖ นายภัทร ประมาณชน
นายจักรี สีหามูล
๒๗ นายภาณุวัฒน ทรงจอหอ
นายจีระวัฒน คําเกิด
๒๘ นายมนตรี ทองประดิษฐ
นายชัชวาล พึ่งเจริญ
๒๙ นายเมธี เมธสีมา
นายชัยสิริ เบาทอง
๓๐ นายยุทธกร แกวขวานอย
นายชาติ พลโดด
๓๑ นายยุทธพล เสนะเวส
นายชาติมนตรี พรหมดีสาร
๓๒ นายรามฤทธิ์ เลิศอัคฆากร
นายชุมพล สุดา
๓๓ นายวิลาศ พรมกุดตุม
นายทนงศักดิ์ ตับกลาง
๓๔ นายวิวัฒน ตรวจงูเหลือม
นายธงชัย แกวทิพย
๓๕ นายศักดิ์กรินทร ทองไพ
นายธงชัย เบื้องกลาง
๓๖ นายศักดิ์ชัย ผดุงจิตร
นายธรรมรัตน ใจชื้น
๓๗ นายศักดิ์ณรงค กินกิ่ง
นายธวัชชัย นาคพลกรัง
๓๘ นายศุภเดช กรทรวง
นายนัทพงษ ยาพิมาย
๓๙ นายศุภวิชญ เสนะเวส
นายบุญคุม คงสุข
๔๐ นายเศกสันติ กระจางโพธิ์
นายประกาศิต วรนาม
๔๑ นายสญชัย มีสง
นายประทุม เดิดขุนทด
๔๒ นายสมชาย พูนผล
นายปญญวรรธน จินานุรักษ
๔๓ นายสมสิทธิ์ นันตาใหม
นายปทพงษ ตั้งมั่นคง
๔๔ นายสาโรจน คงคา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

นายสุทธิเกียรติ์ แกวขจร
นายสุวัฒน เถรวัตร
นายเสกสรรค แสนวันนา
นายอดิศร ครามสมอ
นายอนุพงษ พลอยตะคุ
นายอนุสรณ มณีจันทร
นายอภิเชษฐ สมบูรณ
นายอภิเดช สุขจํานงค
นายอภิศักดิ์ เรืองสมบูรณ
นายอภิสิทธิ์ คําอาย
นายอรรถพงษ พันธุมณี
นายอาลี ผลากุล
นายเอกชัย กิ่มเปยม
นางจามรี ศิลปประกอบ
นางจารุณี ศรีรักษา
นางจิราพร กลิ่นโสภณ
นางจิราพร ยิ่งพงษ
นางจิราภรณ พูลผล
นางฐิตาภรณ โพธิ์เตี้ย
นางณัฏฐจีรา สิริแทนเทียน
นางดวงแกว จันทรโต
นางนฤมล กลิ่นสุคนธ
นางนันทิกานต ศิลาฤทธิ์
นางบัวแกว บุญลอม
นางประกาย บุบผา
นางพัชราภรณ จินดาหลวง

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางยุพิน พันธแจง
นางเรณู โมราราย
นางลายลักษณ กอศิลป
นางวริศรา สมบูรณ
นางวัลยา เกียรติเปรมปรีดิ์
นางศิริพร เรืองศิริพัฒน
นางศุจิภา บุญชวย
นางสมบูรณ ภูแกว
นางสุธิญา วงษคําสิงห
นางสุพรรณี เจริญสุข
นางสุรียพร แกวเกิดเพ็ชร
นางอัจฉรา ฝากพร
นางอัญชัญ ฉิมพาลี
นางอารีย เพ็งผล
นางสาวกรวีย ลาภเสนา
นางสาวกาญจนรพี คีรีวงษ
นางสาวเกศศิริ จรัญพงษ
นางสาวจิตรัตนดา โคบาล
นางสาวณัฐพร พละเดช
นางสาวทิวาพร มั่นคง
นางสาวธนาวดี สรอยจิ๋ว
นางสาวเธียรดา พงศอาสา
นางสาวปนัดดา ปรีดิพันธ
นางสาวปณณิกา ชูรัตน
นางสาวพนมวรรณ จริยาธรรม
นางสาวพรนรินทร เปลี่ยนแมน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นางสาวพรรณนิภา บดสูงเนิน
นางสาวภัทรญา ยิ้มแยม
นางสาวมาลัยพร ปนทะ
นางสาวมุกดา จิกหวาง
นางสาวมุทิตา ลําเจียกเทศ
นางสาวรัตนา เนาวรังษี
นางสาวรัตนากร นันโท
นางสาวลักขณา ประกอบกิจ
นางสาวลัดดาวัลย แกนแกว
นางสาววรรณศิริ อุดมศรี

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววรัญญา หุนทอง
นางสาววรุณพา ทรัพยัย
นางสาววิลาวรรณ บัวเพชร
นางสาววิไลวรรณ มหามาตย
นางสาวศิริรัตน ศรีมีเทียน
นางสาวสุกานดา จิตรสวาง
นางสาวสุพัตรา ภาคาเนตร
นางสาวสุวัฒน วาระสิทธิ์
นางสาวอัมพรทิพย แสงศิริ

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๕๕ ราย)
นายกรณัฐ จัตวานิล
๑๕ นายเฉลิมพล ลิ้มวงษทอง
นายกันตภณ ดวงแข
๑๖ นายชัชชานนท วันชะเอม
นายกัมปนาท เมือบศรี
๑๗ นายชัยณรงค พึ่งไพร
นายกิตติพงษ บุญลือลัน
๑๘ นายชัยณรงค หุนกลาง
นายกิตติศักดิ์ ภูระหงษ
๑๙ นายชาญพงศ รอดอภิวงษ
นายโกวิท จันทรสนิท
๒๐ นายชาญวิทย ชึขุนทด
นายไกรศร สุขสมเด็จ
๒๑ นายชาตรี กิขุนทด
นายไกรสร กระจางโพธิ์
๒๒ นายชินกฤต โชติดิลก
นายคณิศร นามเสนาะ
๒๓ นายชินพัฒน คิดเพิ่ม
นายจตุพร สุขเกษม
๒๔ นายฐิติกร สงตะคุ
นายจักรพงศ บุญจันทร
๒๕ นายณรงคฤทธิ์ หีบขุนทด
นายจักรพงษ นนทะศรี
๒๖ นายณัฐพล มีสมัย
นายจินดาชัย กิมจีน
๒๗ นายดํารงค กุลวงษ
นายจีรศักดิ์ กุมภีพงษ
๒๘ นายเดชดะนัย ฉาดสูงเนิน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙
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

นายทศวัฒน ศรีเสน
นายทัฒพนธ ชวาลา
นายธงไชย อินทนาม
นายธรรมบท แจงประจักษ
นายธีรศักดิ์ สาฆอง
นายนพรัตน กอนคํา
นายนรา พรมประไพ
นายนรินทร จรจอหอ
นายนฤนาท ณ แสวง
นายนัฐพล สิงหพยัคฆ
นายนิรพจน เหลาพัทธศิล
นายนิวัฒน ศิลาขาว
นายนิวัตต จันทสะโร
นายบรรพต แรนพิมาย
นายบุญสง ยังพิมาย
นายปกรณ คงประสม
นายปติภัทร แยมกลิ่น
นายประทีป แกนกระโทก
นายประสาน สีโคตร
นายปริญญา แนมประนาม
นายปริวัติ ศิริปรุ
นายปยมิตร อาจหงิม
นายปยะ ภูระยา
นายพงศกร รูปฉาย
นายพงศธรณ หมายอุม
นายพงษศักดิ์ ซาวทองคํา

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
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
๘๐

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายพลรักษ กิ่งมาลา
นายพลวัฒน สรางการนอก
นายพิเชษฐ หมอนเมือง
นายพิทักษ ชินรัมย
นายพีระพงศ คําลือ
นายพีระศักดิ์ กาฬสินธุสระนอย
นายไพโรจน หวังสุข
นายภานุรัตน ยิ่งยวด
นายภูวดล เพ็ชรดอน
นายมนตรี หัสสระนอย
นายมนตรี อยูเกาะ
นายมานะชัย เข็มทอง
นายยุทธการ อาจหาญ
นายรชานนท สินปรุ
นายรณวิต กะสันเทียะ
นายรุงทิวา วงษจันลา
นายรุงอรุณ ขันธนิล
นายโรจนฤทธิ์ เรืองโรจน
นายวรวัฒน แกวลี
นายวัชรชัย ยี่สุน
นายวัฒนชิระ แทวกระโทก
นายวัฒนา มวงนอยเจริญ
นายวันเฉลิม พงษพันนา
นายวันทะนา จันทรชื่น
นายวาทิต ไพฑูรย
นายวิรัช ราศรีรัตน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

นายวิรัตน ไชยบุญตัน
นายวิรัตน วงษครุฑ
นายวิรัตน สินประเสริฐ
นายวิวัฒน กําเนิดบุญ
นายวีรภัทร บํารุงเวช
นายวีระพงศ ยะตุย
นายวีระยุทธ ฤทธิโคตร
นายวุฒิชัย ดอกกระโทก
นายศราวุธ จันทรทอง
นายศักดา สอดโคกสูง
นายศิริชัย ออนขาว
นายศิวยศ ตั้งชัยภูมิ
นายศุภกร มานะเปรม
นายศุภชัย กะทง
นายสมชาติ ชางจัด
นายสมโชค นวลประจักษ
นายสมพล ภานุสุจิตร
นายสามารถ ภัทรวงคเรือนคํา
นายสุภลักษณ ออนแกว
นายสุเมธ ขุนบุญ
นายสุเมธ ไทยภักดี
นายสุเมธ นาชัยลาน
นายสุรชิต ชวนงูเหลือม
นายสุรศักดิ์ ขันโคกสูง
นายสุริยันต แกวทอง
นายเสกสรรค หลาเรียน

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอดิเรก พลอาสา
นายอธิพงษ ใจเจริญ
นายอนิรุทธิ์ ไตรพรหม
นายอนุรักษ คงนาคา
นายอนุวัติ ชอนขุนทด
นายอภิชาติ จิตตินันท
นายอภิเดช บึงพาล
นายอภิวัฒน สรอยสุวรรณ
นายอรรถพล วอนเผื่อน
นายอัครพงศ ละมูล
นายอาทิต กลิ่นสักโก
นายอํานวย อินทรโสภา
นายอํานาจ พันธุเมฆ
นายอํานาจ เพ็งพูน
นายอิสระพงษ อุนทวี
นายเอกรินทร สุขฉัตร
นายโอฬาร งามจันอัด
นางสาวเสาวรัตน นอมจิตร
นางกาญจนา คําดี
นางปฏิญญา พิมพสิงห
นางปราณี โตจันทร
นางพรพิมล พินิจมนตรี
นางมัยลา ถวายพุม
นางยุรดา จั่นเพชร
นางรัชนี บุตรสาร
นางลําดวน เทียนทอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘

นางวนิชนันท คํานวนสินธุ
นางวาสนา อาจณรงค
นางวิไลวรรณ ดวงเงิน
นางศิริพร อนทอง
นางศิริลักษณ พลสยม
นางสินจัย กกประโคน
นางสุภารัตน อินตะอุน
นางหทัยวรรณ พลยศ
นางอุไลวรรณ เพชรไพทูรย
นางเอื้อมพร พลสวัสดิ์
นางสาวกมลชนก ปญญาสาร
นางสาวกรรณิการ สีสดดี
นางสาวกัญจณี มีชนะ
นางสาวกัญญารัตน รอดโต
นางสาวกุลธิดา แสงโสด
นางสาวกุลรัศมิ์ ภัทรกุลประเสริฐ
นางสาวจงดี เลิศโพธิ์แกว
นางสาวจรัญญา ลิ้มรัศมี
นางสาวจารุณี นะโพธิ์
นางสาวจิตตานันท พัดปุย
นางสาวจิตสุดา สมฤทธิ์
นางสาวจินตนา คายมั่น
นางสาวจิรภัทร เพลิดพลาย
นางสาวจีรภรณ จอกทอง
นางสาวจีรภรณ ศรีนวล
นางสาวชนิดาภา นวลขาว

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๙
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 ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวชลธิชา สกุลพงษ
นางสาวชลภา เชื้อหงษ
นางสาวชอแกว ชลนุรักษ
นางสาวชาธิณีย ฉลาดถอย
นางสาวฐานีย ปานสมบูรณ
นางสาวฐิตินันท ศิริสูงเนิน
นางสาวณัฐชา สุขดวง
นางสาวณัฐฐิญา คันศร
นางสาวณิชาภา เพิ่มพูล
นางสาวณีรญา ศรีอินทรสุทธิ์
นางสาวดวงใจ เสมอใจ
นางสาวเทวิกา จิตบรรเทิง
นางสาวธนัญชนก คําเจริญ
นางสาวธัญพร ฉิมกลม
นางสาวธันวารัตน ดิษฐิโชติ
นางสาวนภาวรรณ สุขอนันต
นางสาวนฤมล บัวประชุม
นางสาวนฤมล ปเสนาะ
นางสาวนลัทพร พึ่งเจริญ
นางสาวนัฐญาดา สาทฟก
นางสาวนิตยา สวางอารมย
นางสาวนิฤดี ชาวนา
นางสาวนุชนาถ ภูพันธ
นางสาวบุษบง บัวสิงห
นางสาวเบญจมาศ พูนภิรมย
นางสาวปนัดดา ชาวนา

เลม ๑๓๙ 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
๒๑๐

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวประภัสสร พรหมสละ
นางสาวประภัสสร เอี่ยมสุพรรณ
นางสาวประภาพร สิงหสม
นางสาวปรีดาพร โมลี
นางสาวปรียาภรณ วงษแกว
นางสาวปวีณา ทัดทอง
นางสาวปาลม พิมพโคกแฝก
นางสาวปุญนภัทร รัตโนสถ
นางสาวผกาวัลย ทิมพิทักษ
นางสาวพักตรเพียงเพ็ญ เดชะดิลก
นางสาวพัชราวลัย รุจิชีพ
นางสาวพัชรินทร ชูเดช
นางสาวพัชรินทร ฤกษสวาง
นางสาวพัชรินทร สุกใส
นางสาวพิมพา เนื่องอุทัย
นางสาวเพชราภรณ เกษตรา
นางสาวเพ็ญนภา พรมสวัสดิ์
นางสาวไพรรินทร สีหาบุญทอง
นางสาวภัทรา ทิวไผแนน
นางสาวภัสสร สดไธสง
นางสาวภิญญา บุญตภักดี
นางสาวมนตทยา ยิ้มละมัย
นางสาวรัตติกาล ออนสกุล
นางสาวรัตนสุดา ชินวงค
นางสาวรัตนสุดา พันธนัดที
นางสาวรัตนา กอมขุนทด

๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวรัตนาภรณ คําสิงหนอก
นางสาวรุงตะวัน สืบรําไพ
นางสาวรุงนภา มัทธุจักร
นางสาววรรณิศา ชวนโพธิ์
นางสาววรวรรณ สอดทรัพย
นางสาววรัญญา จอมจะบก
นางสาววไลพร รักพวง
นางสาววันดี สมงามสะอาด
นางสาววิชุตา ศรีบุตร
นางสาววิลาวรรณ สายแสง
นางสาววิศณีย การะพันธุนิจ
นางสาวศยามล หาพรต
นางสาวศศิธร อุณรุท
นางสาวศิริโสภา มุทาพร
นางสาวสกุลตรา ทองศรีนาค
นางสาวสมานันท รุงจํารัส
นางสาวสายรุง คุยตวน
นางสาวสาวิณี พันธุคุณ
นางสาวสุกัญญา งาคชสาร
นางสาวสุกัญญา บัวงาม
นางสาวสุกัญญา ศิริวาลย
นางสาวสุธิตรา ยุวะกนิษฐ
นางสาวสุธีรา ภิณโทแกว
นางสาวสุนิสา หมันเหตุ
นางสาวสุพรรณี ศรไพบูรณ
นางสาวสุพรรษา เกตุคง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นางสาวสุพัตรา ขาวราศรี
นางสาวสุพัตรา พันธพญา
นางสาวสุภานุช ยี่หวา
นางสาวสุมาลี ชวดนุช
นางสาวสุวรรณี กลีบฉวี
นางสาวเสาวิตรี สติยานุช
นางสาวอทิกา โกศล
นางสาวอธิษญา ชวยค้ําชู
นางสาวอนงคนันท สมทรง
นางสาวอนุสรา สินประเสริฐ

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอภิญญา พันธงาม
นางสาวอรวรรณ พุทธวรรณ
นางสาวอรุญลักษณ กัลยาบุญวงศ
นางสาวออแกว แสงลา
นางสาวอัจฉรา ใจดี
นางสาวอาญาดา หลอยเต
นางสาวอารีรัตน ลาดนอก
นางสาวอีฟ หวยจันทร
นางสาวอุษา สุดสําริด

กองทัพเรือ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๗๗ ราย)
นายกองเกียรติ ลาภเกิด
๑๔ นายธวัช พลายงาม
นายกิติศักดิ์ หลอดเงิน
๑๕ นายธีรนนท เทศสุข
นายโกสินทร แสนซื่อ
๑๖ นายธีรวุฒิ เสมอพงษ
นายคมสันต อินทสิทธิ์
๑๗ นายนคร ฉ่ําฉวี
นายไชโย ราคายิ่ง
๑๘ นายนพชัย สีเงินดี
นายฑีฆายุ เอี่ยมสุวรรณ
๑๙ นายนรสีห สิมประดิษฐพันธุ
นายณรงค จันทรซาย
๒๐ นายบุญลือ พันธุ
นายณัฐพงศ ชํานาญเนตร
๒๑ นายประมวณ รัตนสรอย
นายทวีศักดิ์ เหรียญทอง
๒๒ นายประสิทธิ์ จําปาพันธ
นายทัศนะ แกวเนียม
๒๓ นายปริญญา กล่ําแสง
นายเทอดภูมิ เมืองประแกว
๒๔ นายปวิตรี อัตบุตร
นายธณบดี หลําเจริญ
๒๕ นายปองภพ เฉลิมโชคชัย
นายธวัช เตะหนอน
๒๖ นายปญญา ยอดยิ่ง

