เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานรัฐมนตรี
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
๑ วาที่รอยตรี นรินทร กอนแกว
๔ นางสาวนวรัตน รามสูต
๒ นางดรุณี ไรเปยม
๕ นางสาวบุษยากร กิตติวานิช
๓ นางทัศนี นิมิตสมานจิตต
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายชัยวัฒน เดชรักษา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๓๐๔ ราย)
นายกัมพล ทีพารัตน
๑๖ นายชาตรี เย็นทรวง
นายกิตติพงษ โกษาจันทร
๑๗ นายณรงคฤทธิ์ บุญกอง
นายกิตติภพ อวมมั่น
๑๘ หมอมหลวงณวพร เกษมสันต
นายเกรียงไกร ทองศักดิ์
๑๙ นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
นายเกษม หะยียามา
๒๐ นายณัฐวุฒิ ทองบุรี
นายเกียรติกุล พลอยสดใส
๒๑ นายทรงชัย ลิ้มตระกูล
นายโกเมน จินาวัลย
๒๒ นายทวีโชค เรืองขจรเมธี
นายคมพิสิษฐ ดังไธสงฆ
๒๓ นายทัศนพล เรืองศิริ
นายจเร ศิริรักษ
๒๔ นายธเนศวร แสนคําวงษ
นายจักรพันธ พงศวรารักษ
๒๕ นายธวัชชัย มณีมาตร
นายเจริญ แสนวิเศษ
๒๖ นายธิติวัฒน แกวคง
นายเจริญชัย มิตตอุทิศชัยกุล
๒๗ นายนันทวัฒน ภูดอกไม
นายชวนชัย วิเวก
๒๘ นายนิกร กาญจนสิทธิ์
นายชัชพงศ สรอยแสง
๒๙ นายนิพนธ ศรีวราพิทักษกุล
นายชาคริต มะยาแมง
๓๐ นายบรรยงค โคตรวงศ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

นายบวรฤทธิ์ ชัยยะเพกะ
นายบุญชัย พุกใหญ
นายปรีชา ผลชมภู
นายปญญา ยิ้มสินสมบูรณ
นายพงคแสนชัย อิสระไพจิตร
นายพัลลภ เมาลานนท
นายพิฆเนศ ธนะนู
นายไพโรจน คเชนทองสุวรรณ
นายภาคภูมิ รัตตะกุญชร
นายภาณุดนัย สิทธิศักดิ์
นายมรกต กันหนองผือ
นายยุทธนา ไอยราพรต
นายรัสฐวิศ เสถียรรัมย
นายวรการ หาญลคร
นายวันชัย ครามสูงเนิน
นายวุฒิชัย ธรรมยา
วาที่รอยตรี วุฒิชัย สังขพงษ
นายวุฒินันท นันทพันธ
นายศตวรรษ สัมพันธ
นายศิริเดช คุรุเวชสมบูรณ
นายสนธยามนตรี เรืองมนตรี
นายสนอง รังษี
นายสนิท อาษาธง
พันจาเอก สมเจตต สวาศรี
นายสมศักดิ์ ศรีวิชัย
นายสรรคชัย ชูเมือง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสหชัย กลัดเกลา
นายสําราญ ใจดา
นายสุภกฤต ทิพยกุล
นายสุรเชษฐ สุนทรากร
นายสุรเชษฐ เหลี่ยมวานิช
นายสุรวุฒิ ขันธคง
นายสุรินทร คงเสถียรภาพ
นายหรรษา ใจมิภักดิ์
นายอภิชาติ คอยคํา
นายอรุณ คําแปน
นายอัฏฐพล สังขโชติพงศ
นายอําไพ ขาขันมะลี
นายเอกพงษ จริงจิตร
นางสาวกนกณัฐ ซอนพุดซา
นางกมลทิพย ชวยแกว
นางสาวกมลพร แกวแดง
นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง
นางสาวกมลวรรณ รอดจาย
นางสาวกรประพัสสร เขียวหอม
นางสาวกฤตวรรณ สรรพอาษา
นางกฤติกา จีรวุฒิ
นางสาวกาญจนา ไทรฟก
นางกุลธิดา ธรรมเนียมเปลี่ยน
นางกุหลาบ ชัยประสิทธิ์
นางเกณิกา ซิกวารทซอน
นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางขวัญใจ ไลนอก
นางจงกล สุขสวัสดิ์
นางสาวจันทรทิพย สินธุวงษานนท
นางจันทรศรี อาจสุโพธิ์
นางสาวจันทรแสง ปานหอม
นางจามรี ภูเมฆ
นางจารุณี แกวประภา
นางจิตติยา ทิมมาศย
นางจินตนา ผาโท
นางสาวจินตนา ไพบูลย
นางสาวจินตนา สนสิน
นางจินตนา สังขแกว
นางจิรประภา พิทักษสกุลพงศ
นางจิรัชยา เฟองฟูรัตน
นางจีระภา วัฒนกสิการ
นางสาวจีราภา เจียมศักดิ์
นางสาวฉวีวรรณ ฤทธิวงศ
นางสาวฉันทลักษณ ศรีผา
นางเฉลียว โกลากุล
นางสาวชมพู จันทนะ
นางชมัยพร ภัทรเรืองชัย
นางชลธิชา โคตรชมภู
นางสาวชุติกาญจน ศรีนอย
นางสาวชุลีพร นุรารักษ
นางโชติกา งวนสําอางค
นางณัฏฐนิช รัตนนนทไชย

๑๐๙
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 ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวณัฏฐพัชร สายไทย
นางณัฐชยา รัตนกุล
นางณัฐชยา เอื้อมอุน
นางสาวณัฐชยาน นุนทอง
นางสาวณัฐิรา ปานเอี่ยม
นางณิชา คําชมภู
นางสาวณิชาพัชร พูลขันธ
นางสาวณิชาภัทร หัตถะมา
นางดรุณี ใบบัว
นางดวงใจ กลิ่นหอม
นางสาวดารณี อรุณวรากรณ
นางดารุณี พุทไธวัฒน
นางเดือนเพ็ญ กิ่งโก
นางตวงเพชร คงแกว
นางถนอมพร อารมยเย็น
นางทัศนลักษณ บริสุทธิ์
นางสาวทัศนา กําปตตา
นางธนธรณ มาลี
นางสาวธนสรณ ธุนันทา
วาที่รอยตรี ธัญญลักษณ นิกพงศ
นางสาวธัญรัศม มิ่งไชยอนันต
นางสาวธิดารัตน เขมะชิต
นางนงนุช เมืองวงค
นางนงรัตน แกวอรุณ
นางสาวนพวรรณ โพธิ์งาม
นางสาวนภนัฎ นวลใย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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
๑๖๐

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางนภสร กกพิทักษ
นางสาวนภัสนันท ทรัพยเจริญ
นางนวรัตน ชัยเสนะ
นางนันทนภัส นันทะเสน
นางนันทิยา อภิบาลศักดิ์
นางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง
นางสาวนาถนภา ศุกระรุจิ
นางน้ําฝน สนทอง
นางสาวน้ําฝน อรรคฮาด
นางน้ําออย มะลิสุวรรณ
นางสาวนิตยา จิตภักดี
นางสาวนิธนิวา ดํารงคมงคลกุล
นางนิพาดา อุปชฌาย
นางนิโลบล คําหงษา
สิบตํารวจตรีหญิง นิศาชล พึ่งแกว
นางนุชรี วัฒนเธียร
นางบุญชรัสมิ์ จันทรพุม
นางบุปผาชาติ เรืองกูล
นางบุศรา คมจิตร
นางบุษบา กิติจันทโรภาส
นางสาวบุษยา ปยารมย
นางสาวบุหงา ณ สุวรรณ
นางเบญจพร สมุทรเศรษฐ
นางปภัสสร สุวรรณมณี
นางประคอง หาไชย
นางประจวบสุข ซุนสุวรรณ

๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางประดับศรี แกวประเสริฐ
นางประทุมมา เบาทองหลอ
นางสาวประไพพิศ สุธานันท
นางสาวประภาพร จันทรัศมี
นางสาวประยูร ผองอําไพ
นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท
นางปรีฤนาถ อัศตรกุล
นางปถมา ดวงแกว
นางสาวปานิศรา คลายเจริญ
นางปยะเนตร ฮะนิง
นางปยะพร เชื้อคําเพ็ง
นางปุณนภา เชิดเพชรรัตน
นางสาวเปรมฤดี กิมทอง
นางสาวพจนา วิไลกิจ
นางพนิดา เรืองดิษฐ
นางพรทิพย เพ็ชรนพรัตน
นางพรรณี ชุบขุนทด
นางสาวพรรณี ตรงประสิทธิ์
นางพรสวรรค กันตง
นางสาวพักตรวิมล รอดสันเทียะ
นางสาวพัชญธินันท ลูสวัสดิกุล
นางพัทธกานต วัฒนสหโยธิน
นางพัทธยา โชติรัตน
นางพินิจ อุประโจง
นางสาวพิมพา ฉลาดถอย
นางพิศมัย ชมภูบุตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒

นางพูลทรัพย เตินเตือน
นางพูลสุข ทรัพยสมบูรณ
นางเพ็ญศรี กองกมล
นางเพ็ญศรี มณีรัตน
นางเพ็ญศรี หนูสาย
นางแพรวพรรณ ไชยชาติ
นางภัณฑิรา นาคคํา
นางภัททิยา โฮเม
นางสาวภัทรทิยา ตุมอญ
นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ
นางภัสศรี ศิริประภา
นางภารดี กิ่งแกว
นางภาวิณี เพิ่มพร
นางภิญโญ ภาชโน
นางมณฑาทิพย เสยยงคะ
นางมณียา ถมปต
นางสาวมณีเราะ มรรษทวี
นางสาวมนสิชา สอาดพันธุ
นางมัจฉา เมฆา
นางมัณฑกานต จูกระโทก
นางมาลัย ขอนดอก
นางสาวมาลี ธัญธนนนท
นางมิ่งขวัญ คอยชื่น
นางเมตรา สารการ
นางยุพา ทองชั้น
นางสาวยุพาพรรณ ยิ่งศิริ

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวยุพิณ เนียมชุม
นางยุพิน อาษานอก
นางรสาพร หมอศรีใจ
นางสาวรักชนก ษมาสิริ
นางสาวรังรอง ไชยเชษฐ
นางรัชดา ศรีปาน
นางรัชนีกร หาวิโร
นางรัตนษา กางกร
นางรัตนา จิรสัชฌกร
นางสาวรัศมี ศรีภิบาล
นางรําไพ เขียวสนาม
นางรุงฤดี ผิวยะเมือง
นางเรืองอุไร พิบูลย
นางสาวไรวินท พลเพชร
นางสาวลักษณขนา นนทบุลัย
นางวงศเดือน เกียรติกิจนุชิต
นางวนิดา จันทรเสนา
นางสาววรนุช เจริญสุข
นางสาววรรณา สุวรรณรัศมี
นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์
นางสาววะลาพร วงคกอ
นางวันเพ็ญ สุวรรณเวช
นางวารุณี เผือกจันทึก
นางวาสนา ชารีวัน
นางสาววิภานันท พุทธนุกูล
นางวิลัย เจ็กชื่น

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔

นางวิไลวรรณ ไชยโสภา
นางวีรวรรณ พิมชะนก
นางศรีนวล จันทมาศ
นางศรีพัชรินทร ปงปยะกุล
นางศรีสมร ครุยานนท
นางสาวศิรินพร บรูมินเหนทร
นางศิริพรรณ พันจินา
นางศิริรัตน จันทรนิยม
นางสาวศิริรัตน เจริญรัมย
นางสมปอง สุริวาล
นางสมพิศ แจงเพชร
นางสมร บําขุนทด
นางสมฤทัย ดามทอง
นางสวยสิน กวยทอง
นางสาวสวาง ปาลาศ
นางสาคร ชวยดํารงค
นางสาวสายทอง โพธิ์ทอง
นางสาริณี วรรณบวร
นางสาวสิริภัคค ธรรมบุศย
นางสุขเกษม รักแตงาน
นางสุคนธา ยะโอษฐ
นางสาวสุดารัตน จาภา
นางสุธีรา ไชยถา
นางสาวสุนันธนา ภักดี
นางสุนิตย ไชยถาวร
นางสุนิสา ชมพู

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุนีย เพชรสัมฤทธิ์
นางสุพร สุทธิเสริม
นางสุพัด นําเจริญลาภ
นางสุเพียร เจริญโนนสูง
นางสุภา นานกลาง
นางสุภาพ เทพกลาง
นางสุภาพร กาญจนะ
นางสุรัสวดี เลี้ยงสุพงศ
นางสาวสุรีรัตน แกวสากล
นางสาวสุวรรณา รักเหยา
นางสาวสุวัทนา พลางวัน
นางเสมอแข เสตฐา
นางสาวเสมอแข แสงโพธิ์
นางสาวเสาวนีย ชาพัฒิพงศ
นางเสาวนีย โสภา
นางสาวเสาวภา ประทุมวี
นางเสาวลักษณ จันทรนิภา
นางหงษา ปกสังคะเนย
นางสาวอนัญญา ตนเคา
นางอนันตยา ชูแกว
นางสาวอภิญญา สามเสง
นางสาวอภิรดี แกวบุญทอง
นางสาวอภิรมย มนัส
นางอมรรัตน คงสํารวย
นางสาวอรนี เจะสัน
นางสาวอรรยา สังขทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นางอรวรรณ มหายศนันท
นางอรวรรณ เรือนคํา
นางสาวอรุณี พันธุพาณิชย
นางออมทรัพย ชูสวัสดิ์
นางอัจฉรา แกวศรีงาม
นางสาวอัจฉรา บัวสุวรรณ
นางอาบจิต อินทรทองดี

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอารีย อัจฉริยวนิช
นางอํานวย กิจนัย
นางอํามร แกวศรี
นางสาวอิสรีย คงวัฒนเศรษฐ
นางอุชุกร วรรธนะพินทุ
นางสาวอุมาภรณ จีรวัฒนพงษ
นางไอรินทร กระตายทอง

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๑๔ ราย)
นายกรินทร เฉลิมวิสุตมกุล
๑๘ นายธนาวุฒิ ตรงนิตย
นายกฤติเดช กัญจนธนภูมิ
๑๙ นายธรรศ ไทยวิรัช
นายกิตติพงศ กาลัง
๒๐ นายธานี เครืออยู
นายเกรียงไกร วงศวิริยชาติ
๒๑ นายนพรัตน แจงหมื่นไวย
นายคณัส แวดระเว
๒๒ นายนม คงแสน
นายจีรศักดิ์ แกวโก
๒๓ นายนราธิป กมลลิม้ สกุล
นายเจษฎา สิงหทน
๒๔ นายนาวี ตนแจง
นายฉายา รักสองหมื่น
๒๕ นายนิติเทพ ชูอิฐจีน
นายชัชวาลย แกวจันทร
๒๖ นายนิติพงศ แกวแกน
นายชานนท เกิดอยู
๒๗ นายนุกูลกิจ เดชดํานิล
นายชิตคุณ มะเสริฐ
๒๘ นายบุญชัย กลัดทอง
นายณัฐพร ชวยบุญ
๒๙ นายบุญยงค หงษจันทร
นายดํารงศักดิ์ อรชุน
๓๐ นายประชาคม ภูแลนคู
นายตรีเนตร สายสุม
๓๑ นายปญญาพล เทียมวัน
นายตฤณภัทร มาพิทักษ
๓๒ นายเผาไท ภูมิสาขา
นายทศพร จันทศร
๓๓ นายพรชัย เอี่ยมผดุง
นายธนากร อุดมวิช
๓๔ นายพรหมมินทร พานิช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ 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
๖๐

นายพัณณเดชน วิเชียรสกุลนา
นายภาสกร ชูศรีจันทร
นายภูดิส เรืองยศ
นายมานะ หนูภักดี
นายมาโนช ตนจันทร
นายเลอพงศ ทับทิมแสน
นายวณิชชากร พงศทัศนา
นายวศิน นาคสมวงษกุล
นายวิชิต คงธนสิทธิกุล
นายวิรัตน พุธสุข
นายวิโรจน สุริยายนต
นายวิโรชน ธรรมเหม
นายแวอูเซ็ง อาเกะ
นายศักดิ์ชัย เตียวัฒนรัฐติกาล
นายศิรชานนท พิกุลทอง
นายศิระวัฒน จรรยาจิรวงศ
นายสิงหา นราภักดิ์
นายสิรภพ ทองเนื้อดี
นายสุขุม เรืองเดช
นายสุบิน ไชยยะ
นายสุพจน แนประโคน
นายสุรพล ขันทแพทย
นายสุรศักดิ์ พรมเกตุ
นายสุรินทร คูณเมือง
นายสุริยา สงแสง
นายเสถียร บุตรสิงห

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายโสภณ แจมสุข
นายอดิศร กาญจนกูล
นายอภิชัย แดงดี
นายอรรถนนท อุดคํามี
นายอาดํา ลิงาลาห
นายอิทธิพล จํานงคศาสตร
นายอิบราเหม เด็นมูณี
นายอุดมศักดิ์ บุญกอ
นายอุทัย ศาลางาม
นายเอกชัย เจริญชัยมงคล
นางสาวกชกร คัตตพันธ
นางสาวกอแกว อกอุน
นางสาวกาญจนภัสส ทวีกิตติกร
นางกิ่งดาว นิตยไพบูลย
นางสาวกุหลาบ ออนระทวย
นางสาวขนิษฐา เถื่อนวงษ
นางขวัญตา ดอนศรีจันทร
นางสาวขวัญพัฒน ทองคํา
นางสาวคําปอง อโนดาษ
นางสาวจรรยารัตน แกวปนขันธ
นางจินตนา ทิศกระโทก
นางสาวจินตนา มะโนมูล
นางสาวจินตนา อินทสระ
นางสาวจุฑาทิพย มหานาม
นางฉราวะดี แสงจันทรเทศ
นางชญานิษฐ อรุณสิทธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

นางสาวชฎาพร ขันติวรพันธ
นางสาวชนัญชิดา ดอนดง
นางสาวชนัดดา หุนสวัสดิ์
นางสาวชนากานต สายหมี
นางสาวชมพูนุท หิริโกกุล
นางชลดา อมรึก
นางสาวชันษา บุญหลาย
นางสาวชัลลดา ชุมเดชะ
นางสาวชิชญา สุขเกษม
นางชิดชนก หนูทอง
นางชุติมา กมุทะรัตน
นางสาวญาณิศร ศรีมาวิน
นางสาวณัฎฐณิชา อินทรโสภา
นางสาวณัฐพร หอมสุวรรณ
นางสาวดวงกมล โพธิ์ภู
นางดวงดาว คฤหบดี
นางสาวถนอม ใจกลา
นางทองใส จันทบิล
นางสาวทัศนนันท พรมจันทร
นางธนัญญา นารัตนโท
นางสาวธัญญธร ออนดีกุล
นางธัญวรัตน พงษเดชาตระกูล
นางสาวธันวดี แสงอินทร
นางธิราภรณ ไชยสิทธิ์
นางสาวธีรภัทร สุดาทิศ
นางสาวนนทิยา เจนจิต

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนพรัตน เชื้อวงศ
นางนฤมล บุตรชานนท
นางสาวนฤมล นําจันทร
นางสาวนันทนภัสร ศรีวิเชียร
นางสาวนันทภัค นิธิปภาธํารง
นางสาวนิชานันท ปกการะนา
นางสาวนิตยา จันทรทุงใหญ
นางสาวนิตยา โละกาแกว
นางนิติยา ทองยิ่งมาก
นางนุจรีย สองสพ
นางสาวนูเรฮา บือซา
นางบงกช พรหมมาศ
นางบุศรา อารีชาติ
นางสาวใบดะ เหมือนกู
นางสาวปนัดดา แอบเกษม
นางสาวปตินันท สอนสนาม
นางปยดา เทียมวัน
นางสาวปยะวรรณ มากหอม
นางปุณณดา ใจใสสุข
นางพนิดา พลธรรม
นางสาวพรมนันท เตียวเจริญชัย
นางพรรณทิพย เลิศรัตนสิน
นางพวงเพชร ชมมี
นางสาวพัชณี เพชรอาวุธ
นางสาวพัชรินทร บุคเคน
นางพัชรี มะลิสุวรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔

นางพิมพทอง สีหวงษ
นางสาวพิมพิกุล บุญสง
นางพิรุณทิพย ทุงสูง
นางสาวพีรภาว ทองแดง
นางสาวภัทรรวี ตั้งใจ
นางสาวภัทราวรรณ แทเที่ยง
นางสาวภูริฉัตร พิลาทา
นางสาวมยุรา เนินหาด
นางสาวมริกา แกวดํา
นางสาวมลฤดี แขวงเมืองปก
นางยุพิน คําวัน
นางสาวรจนาพร เพ็งแจม
นางสาวรติรัตน อินตธะวิชัย
นางรัตตินันท หมอยาไทย
นางสาวรินรดา ภูโต
นางสาวรุงรพี กุศลสถาพร
นางสาวฤดีวัน ขาวศรี
นางฤทัยรัตน แกวลาย
นางลัทธพรรณ ตุงชีพ
นางสาวลาวรรณ กาแกว
นางสาวลีลาวดี สีหบัณห
นางสาววงศสิริ ชุนดี
นางวชิราภรณ สังขแกว
นางวธูสิริ ตันมูล
นางสาววรดา ชูชอบเชิง
นางวรรณิภา นอยเจริญ

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววรรษมน จันทรโอกุล
นางสาววลีพร คําจริง
นางสาววันกวี พวงเกาะ
นางวันเพ็ญ ฉนํากลาง
นางสาววันรวี จุลเสน
นางสาววาสนา นอยบานปา
นางวินิตยา เสตพงศ
นางวิมล กรดเต็ม
นางสาววิราภรณ ชะมอย
นางวิลาสินี เดชดํานิล
นางสาวศรีสุดา สุภี
นางศศิตา ชูแกว
นางสาวศศิธร งามวาจา
นางสาวศิรพัชร วรเศรษฐกุลไชย
นางสาวศิริพร พึ่งนิล
นางศิริพร สุดเล็ก
นางศิริพร พุมศรีใส
นางสาวศุภลักษณ เธียรเรืองนนท
นางสมศรี นาครัตน
นางสาวสโรชา บุรีศรี
นางสายใจ สันติวัฒนาพร
นางสาวสายสุดา ประเสริฐสวัสดิ์
นางสาวสายสุนีย มีภู
นางสาวสาลินี เลี่ยมพาน
นางสาวสินีรัตน โชติญานนท
นางสาวสุชาดา อินทรนอย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางสาวสุชานันท ออหิรัญ
นางสุดารัตน คํามูลใจ
นางสาวสุดารัตน อินทรัตน
นางสาวสุนทรี เตินขุนทด
นางสาวสุนิสา ชุมตะคุ
นางสาวสุพรรณี ตั้งจิตติประภา
นางสุพัตรา บุญสนิท
นางสาวสุพิชญา เชิดชูพงษ
นางสาวสุภาพร บุญมา
นางสุภาภัทร ขุนทิพยมาก
นางสาวสุภาวรรณ โลหิตยา
นางสาวสุวภัทร ยวงใย

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเสาวภา บุรมเลิศ
นางโสเพ็ญ ยอยอัด
นางโสรญา รัตนะโน
นางสาวหนึ่งนิรามิษ วรรณรมย
นางสาวอรพิน ศรีนุกูล
นางสาวอัจฉราภรณ บุญมั่น
นางสาวอัญญารัตน รัตนา
นางสาวอาซีซะห สาอิ
นางอาทิตยา ปานทอง
นางสาวอาภา จันทรศิริไพบูลย
นางอุมาภรณ ประทีปะผลิน
นางสาวอุษา แกวกระจาง

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๓๑ ราย)
นายไกรศร คงสกุล
๑๓ นางสาวกมลเนตร ศรีเมือง
นายคมกฤช สาหลัง
๑๔ นางสาวจุฑามาศ มานะ
นายชัยพร ออนหวาน
๑๕ นางชญาณิศ ศรีติพันธ
นายฑีฆายุ เมืองชาง
๑๖ นางชไมภัค ประหา
นายธวัชชัย จันทรไตรรัตน
๑๗ นางสาวชุลีวรรณ คามเขต
นายพสุพิช คงพันธุ
๑๘ นางสาวณัฐชลัยย ธัญญะวรันธร
นายวรพจน รุงอรุณ
๑๙ นางสาวณัฐมน ณ ถลาง
นายวานิตย สิมมา
๒๐ นางสาวนงคนุช ยะราช
นายศุภกิตติ์ ยอดพิจิตร
๒๑ นางปยวดี มาศมัณฑนะ
นายสุรเกียรติ รัตนรอด
๒๒ นางสาวพิรุณ พวงเพชร
นายองอาจ อินทนิ
๒๓ นางสาวมยุรี จี้ระมาตย
นางกนกวรรณ พจนประสาท
๒๔ นางสาววชิราวรรณ จิตติศักดิวัตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

นางวรารัตน ไชยสุกุมาร
นางวัลลยา บางนอย
นางสาวสุนิสา เนาวศิริ
นางโสภิษฐ แกวกนก

๒๙ นางอัญชลี โพธิ์พาด
๓๐ นางสาวอารีรัตน ทองเพียร
๓๑ นางอุทัยรัตน สังขเอี่ยม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๙๓ ราย)
นายกิตติพงษ โภชนะสมบัติ
๒๑ จาสิบตรี พรณรงค สิทธิ์ขวา
นายขจรศักดิ์ นาคลําภา
๒๒ นายพันศักดิ์ รูยืนยงค
นางจงรักษ อุปรี
๒๓ นายพัลลภ ฮุนพานิช
นายจตุรวิทย วงศสุรศิลป
๒๔ นายพิจิตร สีมาฤทธิ์
นายจักรพันธุ นาคสุข
๒๕ นายพิชญพงศ พรมโสภา
นายจิรวัฒน ชอชั้น
๒๖ นายพิทยา ธาตุอินจันทร
นายจุลจักร กัลยาณะ
๒๗ นายภูมิพัฒน สมศรี
นายชวัลวิทย ไชยทัณย
๒๘ นายภูมิศรัณย ทองเลี่ยมนาค
นายไชยพจ ถะเกิงสุข
๒๙ นายภูมิศักดิ์ ภูมิเขียว
นายทวีศักดิ์ แซเจน
๓๐ นายมนูญ คุณพรม
นายเทพพร เต็มตาวงษ
๓๑ นายเมฆินทร ซาชิโย
วาที่รอยตรี เทอด ทองชัย
๓๒ นายยะฝาด สันหมาน
นายธีรพงษ ดวงแกว
๓๓ นายรัฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
นายนฤเทพ เจริญเรือง
๓๔ นายรัฐวัฒ นุธรรม
นายนาวี แกวประไพ
๓๕ นายราเชน ปนสกุล
นายนิติพงศ ธนภัทรศักดิ์กุล
๓๖ นายลีนะวัตร เศษศรี
นายปริญญา ปยชนานันทน
๓๗ นายวิทยา ฉินศิริกุล
นายพงษธวัช ตั้งฑีฆะรักษ
๓๘ นายวิเศษ พลธนะ
นายพงษนเรศ ลานคํา
๓๙ นายวุฒิชัย จันทรตะ
นายพรชัย ซาหลักคํา
๔๐ นายศักดา บุญสันท

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๑
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

นายศักดิพัฒน แผนสงา
นายศิริชัย เสาเพ็ง
วาที่รอยเอก ศุภวิชญ ผลสาลี่
นายสมควร แกวแกน
นายสมชาย ฟองศักดิ์
นายสมชิด บัวผัน
นายสมยิ้ม คงอนันต
นายสยาม ชูกร
นายสหชาติ สุขตะ
นายสาคร บุญเรืองศรี
นายสุทลทัศน เจริญสุข
นายเสกสรร สงวนนาม
นายเสฎฐวุฒิ เพชรวงคชัยศรีกุล
นายเสริมเกียรติ โผพวงพันธ
นายโสภณ เพชรมี
วาที่รอยตรี อภิชาต ขันธชัย
นายอัครเดช ชาญเวช
นายอาทิตย อินทรวิเศษ
นางสาวกนกพรรณ ชลสินธุ
นางสาวกนกอร มากนคร
นางกฤตยา กลับมารัมย
นางสาวกฤษศราภรณ ศรีสุข
นางสาวกษรา ตั้งใจ
นางกาญจนณัฎฐา คีรีธีรกุล
นางกิ่งแกว เจริญชาติ
นางสาวกุลธิดา ตนโสภา

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
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
๙๒

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเกศสุดา ขาวลวน
นางคําหลา พันหนองหวา
นางสาวจตุพร กีระพงษ
นางสาวจตุพร ทหารไทย
นางสาวจันทรเพ็ญ โพธิ์ประสิทธิ์
นางสาวจาริณี สุวรรณ
นางสาวจําเนียร รัตนบุรี
นางสาวจินดารัตน บัวพงชน
นางสาวจิระวดี สมทรง
นางจุฑาลักษณ จันธี
นางจุไรรัตน เจริญสุข
นางสาวจุฬวดี สุทธิประภา
นางสาวจุฬาภรณ ธรรมรักษ
นางสาวชนิตา บริรักษ
นางสาวชนิสรา พรมชัย
นางสาวชอเพชร สีกล่ํา
นางสาวณัฎฐณิชา แสงคง
นางสาวณัฐชยา อิ่มเพ็ง
นางสาวณัฐทินี ศรประสิทธิ์
นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี
นางสาวดรุณี กาบบัว
นางสาวดวงใจ ชวนอาจ
นางสาวดวงเดือน เวียงสิมา
นางสาวดวิษา สังคหะ
นางเดือนฉาย ธาตุอินจันทร
นางสาวถาวร ศิลปศร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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

นางสาวทิพเนตร สิงหเห
นางสาวทิวาพร เมฆไหว
นางสาวทิศากร กลิ่นบุบผา
นางสาวธนทร สาลีพันธ
นางธนิกานต เทียวประสงค
นางธีรตา อุตมาน
นางนงลักษณ แกวนามเมือง
นางสาวนพณัฐ แทนทอง
นางสาวนภารัตน ธีระศักดิ์
นางสาวนภาวัลย ฝนพรม
นางสาวนริวรรณ จตุเทน
นางสาวนันทณภัสร จันทรสวาง
นางนันทนา บุญกอง
นางนิตยา บุญสีลา
นางสาวนิภาพร เชื้อพราหมณ
นางสาวนิรมล เจริญศรีศิริพงษ
นางสาวเนตรดาว ปญญาแดง
นางสาวเนตรนภา ปาพรหม
นางบําเพ็ญ ไทยสะเทือน
นางสาวบุณยรัตนนันท อารีรอบ
นางสาวบุสรา นิลเตะ
นางปกาวรรณ เทียบฤทธิ์
นางประพิม นภวงศ ณ อยุธยา
นางสาวประยูร บุญทั่ง
นางปราณี ผลาพรม
นางสาวปวิณา โพธินาม

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางปทมา เวียงอินทร
นางสาวปทมาฆะ อินธิแสง
นางสาวปยภรณ พูลนอย
นางเปมิกา นันเมือง
นางสาวเปรมสิณี มังจักร
นางผัลยสุภา แบงกลาง
นางสาวพชรวรรณ แกวขาว
นางสาวพรทิพย สกลกูล
นางสาวพรทิวา จันทศร
นางพรพันธ อาทิเวช
นางสาวพรรณธิภา ยอดแกว
นางสาวพัชรินทร หงษอินทร
นางสาวพัชรี ไชยโรจน
นางสาวพัชรี ดีอินทร
นางพัทธนันท ดอนดี
นางสาวพันธิภา ประวาสุข
นางสาวพิกุน ศัยญะพันธ
นางสาวพิกุลพรรณ โลภาศ
นางสาวพิชยา พูลทวี
นางพิมพใจ โนจะ
นางสาวพุทธชาด ทะลิ
นางสาวพุธ ศรีภักดี
นางเพ็ญโฉม โปแล
นางเพ็ญศรี นาคพนม
นางสาวภพภร สุมาลกันต
นางสาวภัคภิญญา หวางจิตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางภารดี อารีสนั่น
นางสาวมนทญา มีจันทร
นางมัทธนา คงทวีบุญ
นางสาวมุกดา แข็งแรง
นางเยาวลักษณ สบลานสวัสดิ์
นางสาวระวีวรรณ หงษกิตติยานนท
นางรัศมี รัตนแสนศรี
นางรําไพ ผอนจตุรัส
นางสาวรุงอารุณ มูลทรายคํา
นางสาวเรืองวิไล เรืองศรี
นางสาวลัดดา ลือชา
นางวชิรา คงพูล
นางวรรณพร ธนะสนธิ์
นางวรรณา ศรีเหรัญ
นางสาววรวรรณ จิตรนิยม
นางวรวลัญช ศักดิ์สิน
นางวัชรินทร สิทธิพร
นางวัลลีย แกวนพ
นางสาววาสนา พรหมบางญวน
นางวาสนา วิชัย
นางสาววิชชุตา แกวโมรา
นางสาววิมล เล็กสูงเนิน
นางสาววิรชา อินทรสุข
นางสาวศรีวรรณ จันทรเชื้อ
นางสาวศศิธร จันทรสุข

๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศิริลักษณ มั่นเหมาะ
นางสาวสมิตานัน จันทรสระนอย
นางสายใจ คําชํานาญ
นางสําลี ธราวุธ
นางสาวสุชาดา สวัสดิ์เมือง
นางสาวสุนทรียา ประเสริฐกรรณ
นางสาวสุภัทรา ปริยะ
นางสาวสุรินทร ออนใจ
นางสุรีย พิชาลี
นางสาวสุวรรณา สิงหภู
นางสาวสุวรรณี กอพิทักษกุล
นางสาวสุวารี บรรณประสิทธิ์
นางสาวเสาวนิต กมลอินทร
นางสาวเสาวลักษณประภา
พันธุจําเริญ
นางโสภา สมหวัง
นางสาวอภิญญา ภูมีศรี
นางสาวอมรรัตน ราชจันดี
นางอริสา ประกอบดี
นางสาวอังคณา ไชโย
นางสาวอารีย เชียวชัย
นางสาวอําไพ วรวิรัตน
นางอิสรา บัวบาล
นางสาวอุมาพร ถาอิ่นแกว
นางสาวอุษา ผลศิริ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๑ ราย)
นายชัยชนะ หมายติดกลาง
๗ นางสาวกรวิภา งามวุฒิวงศ
นายดลจิตร ดงทอง
๘ นางสาวจํานงค วิรมรัตน
นายปรีชา สีสด
๙ นางณัฏฐมนกาญจน หรุนพานิช
นายรัตนพงษ จอยนพรัตน
๑๐ นางสาวเปรมฤดี พูลทวีป
นายสิทธิพร รัมภาพ
๑๑ นางสีมาภร ทองเกลี้ยง
นายสุเทพ ซิวประโคน

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๑ ราย)
๗ นางสาวณุตตรา แทนขํา
๑ นายเนติ รัตนากร
๘ นางสาวทัศนีย ชุมชื่นดี
๒ นายปานเทพ ลาภเกษร
๙ นางรุงตะวัน งามจิตอนันต
๓ นางกันยา แสนวงษ
๑๐ นางสาวสายรุง แสงแจง
๔ นางสาวใกลตา สดสมศรี
๑๑ นางสาวอุษา คงสาย
๕ นางคัทริยา แจงเดชา
๖ นางสาวจันทิมา ศุภรพงศ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายคํารณ ราชภักดี
๗
นายธนพงศ ภักดีเจริญ
๘
นายวีระพงษ อูเจริญ
๙
นายศราวุธ บุญคลอง
๑๐
นายศิระวัฒน จรรยาศิรวงศ
๑๑
นายอรรถพล ไชยนุรักษ

๑ นายเฉลิมพล เอียดพูล
๒ นายชาญชัย มาณจักร

๑๑ ราย)
นางสาวชลาลัย ทรัพยสัมพันธ
นางสาวนวพร กาญจนศรี
นางสาววิภาดา วานิช
นางวิไลรัตน แสงอรุณ
นางสาวสุภาพร เขงสมุทร

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
๓ นางสาวกรรณิการ จําปาทอง

