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

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๗ นางสาวสุชาดา พราหมณพันธุ
๒๐๘ นางสาวสุนนั ทา ศุภศิริ

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๐๙ นางสาวอติยา จินดาสวัสดิ์

กองทัพอากาศ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาววรรณกนก บุญชูกุศล
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
๑ นางสาวกัญญรัตน อินสวาง
๔ นางลักขณา นิยมพงษ
๒ นางสาวจิตตินาถ เข็มแกว
๕ นางสาวโสภิดา พิทักษพล
๓ นางสาวพชรกร เมตตา
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑๑๗ ราย)
นายกฤษฎา แสงนอย
๑๕ นายธนนท อาตยากุล
นายกฤษณะ คงอุดม
๑๖ นายธีรพงษ พาขุนทด
นายจิรยุทธ แสงสีนิล
๑๗ นายนพพร หนูสอน
นายเจนณรงค สืบแกว
๑๘ นายนพรัตน รอดแกว
นายชยุต ไชยกูล
๑๙ นายนราศักดิ์ เดนสมุทร
นายชวการ หอมระรื่น
๒๐ นายนัครินทร สรอยพลอย
นายชัยธวรรธ ฟกอวม
๒๑ นายนิพนธ นอยพานิช
นายชานนท นิลายน
๒๒ นายนิมิตร สุขพันธ
นายณรงค โพธิกุล
๒๓ นายประทีป กลัดสุวรรณ
นายณรงค ยิ้มยวน
๒๔ นายประภาส หวางพันธุ
นายณัฐวุฒิ เกลี้ยงขาว
๒๕ นายประสงค จันทรนําสุข
นายตะวัน หนูแดง
๒๖ นายประสิทธิ์ พิมพาภรณ
นายเตชทัต เมืองศรี
๒๗ นายปริญญา พุมทิพย
นายเทิดศักดิ์ ประเสริฐกลิ่น
๒๘ นายปุณณรัตน โพธิ์เรียง

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

นายพงษภัทร สิทธิสาร
นายพลศักดิ์ นาคใหญ
นายพัลลภ มะโนรัมย
นายพีรศักดิ์ ศรีศิริ
นายภัทราวุธ อาจกิจ
นายมนตรี กะเหวานาค
นายมนตรี พันธุ
นายมานะ แยมเนตร
นายรชานนท หวังดี
นายเลิศยศ ขวดสาลี่
นายวรเชตฐ ภูระหงษ
นายวันชัย แสงพระอินทร
นายวีระพงษ เงินยวง
นายวีระยุทธ ขุนเณร
นายศุภชัย ฤกษกรี
นายศุภรัตน บุตรราช
นายสมบูรณ หมีปลั่ง
นายสมพร พาขุนทด
นายสมหมาย วงษมวง
นายสุกิตติ ชางเยาว
นายสุโชติ คําบุญมี
นายสุธี พาขุนทด
นายสุรเดช เขียวใส
นายสุรินทร นรอินทร
นายโสฬส สีซาแอน
นายอนันตรชิต พฤกษวัน

หนา ๔๐
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
นายอนุกูล มะลิซอน
นายอภิชาติ ปานแมน
นายอภินันท ทองงอก
นายอักษร แกวโมรา
นายอาทิตยรักษ ลายทิม
นายโอภาส เงินพดดวง
นางสาวกชพร ตังวัฒนพานิชย
นางสาวกนกวรรณ สมบุญลาภ
นางสาวกรรณิการ ซําศิริ
นางคารมณ ผาแดง
นางสาวชญาณิศา ชตานนท
นางสาวชุติมณฑน เฮงใหญ
นางสาวโชติระพี ศรีลา
นางสาวฐณิชชญาณ คําวัตร
นางสาวฐิติมา คีรีวงก
นางณัฐนันท โคตรวุฒิ
นางสาวณัฐภรณ สีมวง
นางดาริกา โพธิ์ทองนาค
นางสาวทัศนีย แผพร
นางสาวทิพวรรณ แกวประดิษฐ
นางนภวรรณ บําเพ็ญรัตน
นางสาวนฤภร ดารักษ
นางนฤมล วังเสาร
นางสาวนิตยา เทพคีรี
นางสาวนุชธีรา บุญเรือน
นางสาวบรรณจง พรรณสูตร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑
๒
๓
๔
๕

นางบัวรินทร แสนสุข
นางสาวบุณฑริก กลมสะอาด
นางสาวปภัสรรญา ปนเกตุ
นางสาวประนอม นิลบรรจง
นางประภา กลับใจ
นางปราณี ระวิงทอง
นางปรานี โชยดิรส
นางสาวปาริฉัตร รินทะวงศ
นางสาวพนิดา ดอกนาค
นางสาวพาวิณี โตยันต
นางสาวพิมพพจี เทพณรงค
นางพรสินี พิมเสน
นางสาวเพ็ญวิภา โพธิ์สวัสดิ์
นางสาวภัทรภร ดวงจิตร
นางภาวิณี พิณเสนาะ
นางเมตตา บุญเรือน
นางรัตนา ดวงโต
นางวรรณาภรณ เหลาเกื้อ
นางสาววิไลวรรณ จันดาหงษ

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางศิริพันธ ชมโลก
นางสาวสมพร อั้งจุดพันธ
นางสาวสมสมัย จารุปาณ
นางสาวสายไหม พันธุทวี
นางสาวสุจิน เที่ยวแสวง
นางสุธีรา สถานสม
นางสาวสุนิชา สดากร
นางสุภาพร แกววิลัย
นางสาวสุวรรณธา ทองคํา
นางเสมอ นิลบรรจง
นางโสรัจ มานะเกษม
นางสาวอจลา สินชะวา
นางสาวอภิสรา สุรสังข
นางอรวรรณ ศรีสวัสดิ์
นางสาวอรุณี ปลั่งศรี
นางอัจฉราวรรณ สุดตาชาติ
นางอัญชลี มาเสนาะ
นางอารีย อูทรัพย

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๓๒ ราย)
นายกรณเทพ ยังประโยชน
๖ นายกิตติ อินธนู
นายกฤษณะ โพธิ์เงิน
๗ นายกิตติพงษ ประทุมวัน
๘ นายกิตติศักดิ์ จงดี
นายกฤษดา ทองเวียงจันทร
นายกัมพล สุขใจ
๙ นายเกรียงศักดิ์ เตปนโน
๑๐ นายคณิต รัชตะนาวิน
นายกิตติ เลขยันต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

นายคมสัน มีลาภ
นายคมสันต พรประสิทธิ์
นายจตุรงค ดีปน
นายจรีเมธ จิตรดวงวัน
นายจักรพันธ ตุสําราญ
นายจีรศักดิ์ ผาสุขผล
นายเจตปริญญ เรียบทวี
นายฉกาจ รอดแกว
นายฉัตรชัย กฐินเทศ
นายฉัตรชัย แกวแพ
นายเฉลิมเกียรติ แฟงมูล
นายชัยยุท จันตุม
นายชาญพสิษฐ คชศิริพงษ
นายชาตรี บัวทอง
นายชายสายชล แทนทาว
นายชินดนัย สาระคํา
นายชุษณะ เขียวสอาด
นายฐาปกรณ บุญประดิษฐ
นายณรงค อุดดวง
นายณัชพล มวงสวัสดิ์
นายณัฎฐพร กรรเจียง
นายณัฏฐนันท ก่ําศิริ
นายณัฐพงษ สอนปญญา
นายณัฐวุฒิ สลีออน
นายดิชพงษ มีอําพล
นายเดชธนา ภูนพคุณ

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายติณณลภัส นอยเอี่ยม
นายเตชิน นอยเอี่ยม
นายไตรรงค ธรรมบุตร
นายทศพร เกิดสุข
นายทัธพันธ ชื่นพันธ
นายทัศนัย สุขหวง
นายเทพกฤษฎา คํามูล
นายธนพงศ วงษไพบูลย
นายธนวิชญ สีนวลอิน
นายธีรพจน โพธิ์นอย
นายนคเรศ มีชูสาร
นายนพณรงค แสงตะวัน
นายนพดล มีกมลเวช
นายนพพร มิตรเกษม
นายนรินทร ทองโปรง
นายนรินทร เทพนิมิตร
นายนฤดล ชวลิตชีวิน
นายนฤนาท คําภาจิตร
นายนันทวุฒิ เชื้อพันธ
นายนิติศาสตร ขําโพธิ์
นายบุญเชิด เพ็ชรเจริญ
นายปฐมพงษ คํานึง
นายประกิจ บุญงอก
นายประดิษฐ สรแสง
นายประภาส รอกระโทก
นายปยะชนน มรรคชีวะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

นายปุญญพัฒน อินทิแสน
นายพงษพันธ สุคําตา
นายพงษศักดิ์ สมเนตร
นายพรเทพ รักจรรยา
นายพลนภัส สุโกมล
นายพัฒนศักดิ์ ดิษฐกระจันทร
นายพิชิต โอวาทวงษ
นายพิเชรฐ ธนะโกเศศ
นายไพบูลย ยานู
นายภควัต พันธุอุดม
นายภาณุพงษ อินแสงจันทร
นายภานุวัฒน พันธแตง
นายภิญโญ สายลือนาม
นายภูรีวิวัฒน ศรีสังข
นายมนัส บินยาแม
นายมนัส ราชวงษ
นายมานัส บุญมา
นายยอดรัก ทุมก่ํา
นายฤทธิไกร เชี่ยวกล
นายวรรณสิทธิ์ ราชกิจ
นายวรรัตน กองเกิด
นายวรวิทย ไพรทูลย
นายวศิน รสฉ่ํา
นายวัชรพงษ สุขเอี่ยม
นายวัชระ วังกานนท
นายวันชนะ โหมดชัย

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายวัลลภ มั่งคั่ง
นายวาณิชย ศรีคําขัติ
นายวิชิตชัย ชิณพรม
นายวิบูลยศักดิ์ โพธิ์อุดม
นายวิภาส ทํานาย
นายวิริยะ ผาสุขหัส
นายศรศักดิ์ กลั่นเจริญ
นายศรศักดิ์ นอยทิม
นายศราวุธ พารพ
นายศิวพร แสงสวรรค
นายศุภวัฒน แพหิรัญ
นายสมศักดิ์ ผินโพธิ์
นายสรรเสริญ อินละมุ
นายสราวุฒิ ตูมไทย
นายสราวุฒิ ทวนทอง
นายสวรรค ธูปเชย
นายสัญชัย บุญรัตน
นายสันชัย สุเพ็ญ
นายสันติสุข สุดสาคร
นายสัมฤทธิ์ สิงหราช
นายสินชัย เกิดศิลป
นายสิรภพ พระเพชร
นายสุจินต ยะเก
นายสุทธิพงษ วารีดี
นายสุธิรัตน สิงหราช
นายสุมน สุขเถื่อน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

นายสุรเชษฐ สุภาพงษ
นายสุรศักดิ์ งามเฉลียว
นายสุรศักดิ์ ชูเชิด
นายสุรัส ยินดีรมย
นายสุวิทย สวัสดิ์ศรี
นายเสริมวิทย หอมจันทร
นายโสมนัส จินดาเสถียร
นายอโณทัย เพ็ชรสวาง
นายอนิรุธ ภูมาลา
นายอนุรักษ สอนโพธิ์
นายอภิสิทธิ์ ตะปะสา
นายอัครพล อุสกุล
นายอัสนี บัวสุวรรณ
นายเอกวิทย น้ําพาย
นางสาวกนิษฐา ออนแสง
นางสาวกวัสรา เชียงคํา
นางสาวกัญญาภัค อุบลพืช
นางสาวกัญณัฏฐ วงศสามาลย
นางสาวกาญจนปวีร เกษมสวัสดิ์
นางสาวกาญจนาภา วิรัชกุล
นางสาวคนางลักษณ เอี่ยมสอาด
นางสาวจรรยพร ธรรมยะโก
นางจารุวรรณ นาคบัลลังก
นางสาวจิดาภา ปรัชญาพันธ
นางสาวจิราภรณ พันธบุตร
นางจุฑารัตน รอบโลก

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวชนิตนันท บุญคง
นางสาวชไมพร ธรรมวงค
นางสาวชรินวัชร เสียงใหญ
นางสาวโชติรส ยั่งยืน
นางสาวฐิตาพร ติรํา
นางสาวฐิตาภรณ จีนดวง
นางฐิตารีย รักทรง
นางสาวณัชรวาดา วันแกว
นางสาวณัฐฐาพร เกาะทอง ชูรช
นางสาวณัฐฑริกาญจน ศิริกุล
นางสาวณัฐติยา ไทยจัตุรัส
นางณัฐพรพรรณ ราชกิจ
นางณิชาพัชร บุญมะโน
นางณิชาภัทร สิรสุคนธ
นางสาวดวงภัสนันท พัฒนจันทร
นางสาวดารณี ศรีอนงค
นางสาวธรรมภรณ รุงเรือง
นางสาวธัญชนก วงษเครือ
นางสาวธัญญารัตน เกตุกนก
นางสาวธิดาทิพย นาหมื่นหงษ
นางสาวนงลักษณ เตโชธาตุ
นางสาวนภามาศ ขุนทรง
นางนวภรณ ชื่นคา
นางนัญชลฎา วุทธีรพล
นางสาวนันทนวรรณ จันทรพรายศรี
นางน้ําผึ้ง วงษสุวรรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒

นางสาวน้ําผึ้ง สุขนอย
นางสาวนิภารัตน เจียกใจ
นางสาวเนตรนภา สิงหสถาน
นางสาวปทุมวดี อยูยืน
นางสาวประภัสสร นาคจีน
นางประภาศรี เชี่ยวชาญ
นางสาวปรัชนันท อนันตชยาสิน
นางสาวปริยากร ไกรยนุช
นางปวีณา เฝาสันเทียะ
นางสาวปานทิพย หารจํานงคเดช
นางสาวปยดา สุภาวรรณ
นางสาวพชรกมล เสนียโสตร
นางพรรณี เกษมรัชติโชติ
นางสาวพัชรี บุญฤทธิ์
นางสาวพัชรี ปนเพชร
นางสาวพัชรี ยําพันดุง
นางพิมพพิชชา ไลทิม
นางสาวพิศมัย ฤทธิพันธ
นางสาวภัทรวิไล กาบบัว
นางสาวภัทราพร บัวเกิด
นางสาวภิญญาพัชย โชคพัทธกูล
นางมณฑิรา นิลพยัคฆ
นางเมือง นอยโคกสูง
นางสาวยุพดี มาไทย
นางรัตติยา วะนะสุข
นางรัตนา เจริญใจ

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวรัตนาพร ตันติถ้ําทอง
นางสาวราตรี เอี่ยมประชา
นางสาวลูกน้ํา ศรีบุญรอด
นางสาววรรณา พันธุเณร
นางสาววราภรณ ชื่นสกุล
นางสาววริณณา ปนทอง
นางสาววัชรี ทองชู
นางสาววาสนา อุทัย
นางสาววิภาตา กิตติกุล
นางสาววิภาวี มณีวงษ
นางสาววิไลวรรณ แกวเปลง
นางสาววีณา เรเรือง
นางสาวศญามล เฉลิมวัฒน
นางศรัญญา ปุณณะเวส
นางศรัญยา หลิบนุกูล
นางสาวศศิธร ไพรสิงห
นางสาวศศินันทกาญจน จันแพทยรักษ
นางสาวศิราภรณ เดชสุภา
นางสาวศิริขวัญ แกวออน
นางสาวศิรินาฎ พรหมมิ
นางสาวสมประสงค สุขสวิง
นางสําราญ ฉิมแปน
นางสุกฤษฏา สลับลึก
นางสาวสุทิสา โพธิ์ป
นางสาวสุนทรี บุญคุม
นางสาวสุนิษา บัวศร

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕

นางสาวสุภัทรา นาราจารุภา
นางสาวสุวนันท สีสันต
นางสาวหทัยชนก ชัดชวงโชติ
นางสาวอภิพร สงวนสัตย
นางสาวอภิฤดี คํานิมิตร
นางสาวอรฉัตร สุขแลว
นางสาวอรทัย ตังสุข

๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอรประภา จินดา
นางสาวอังสุรวี แยมสาย
นางสาวอัปสรสุดา ตุยหลา
นางสาวอัมพา ขอไชยเดชกุล
นางสาวอาภาวรรณ โภคพันธุ
นางสาวอําภาพร อินมา
นางสาวอุษณีย อิศรางกูร ณ อยุธยา

กระทรวงการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายณรงคพร โพธิ์พุมเย็น
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวธนียา ชัยปราการ
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๑ นางสาวจิรพรรณ จันทรเพ็ญ
๒ นางสาวสถิตยภรณ สุภาชัย
กรมธนารักษ
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวกรรพร สีหอมชัย
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔ ราย)
๑ นายภีมพิจักขณ รัตนสิงห
๓ นางสาวรัชพร โคตะโน
๒ นางสาวทศพร ศรีพระยา
๔ นางสาวสมพร ดอนจันทรไพร
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒๑ ราย)
๑ นายกิตติโรจน อนันทมาศ
๓ นายเฉลิมพล เหลาภักดี
๒ นายเฉลิมเดช รุงฟา
๔ นายณัฐวุฒิ ทะชา

