
 หน้า   ๑  
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๕   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย   
ประจําปี  ๒๕๕๕ 

 
 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   
วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๕  รวมทั้งส้ิน  ๑๓,๙๕๑  ราย  ดังรายพระนามและรายนามท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 



 หน้า   ๒๑๘  
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๕   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ที่ปรึกษา  เลขานุการ  และผู้เชี่ยวชาญประจําตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายไกรฤกษ์  จาฏามระ  ๒ นายฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ 
 ๓ นายประกิต  ประสิทธิ์ศุภผล 

ทวีตยิาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นายนันทพล  ไข่มุกด์  ๒ นางสาวกิติมา  แก้วนะรา 

 ๓ นางกุณฑลา  ศศะสมิต 

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นายกนก  นิติมนตรี 

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นายอนุพร  อรุณรัตน ์

 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นายปรัชญา  เป่ียมสมบูรณ์ 

 
กระทรวงกลาโหม 
ทวีตยิาภรณ์มงกุฎไทย 

 ๑ ว่าที่พันเอกหญิง  สุทิดา  วชิราลงกรณ์ 
 

คู่สมรสของบุคคลบางตําแหน่ง 
ทวีตยิาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นางกรรณิการ์  สายสอาด 
 ๒ นางกษมน  กิตติอําพน 
 ๓ นาวาเอกหญิง  ขนิษฐา  บุษปะเวศ 
 ๔ นางดวงมาลย์  หิรัณยัษฐิต ิ
 ๕ นางธารณี  สุวรรณทัต 
 ๖ นางนวลฉัตร  ทวีชัยการ 
 ๗ นางนวลวรรณ  แสนวิเศษ 

 ๘ นางนันทวรรณ  ประสพด ี
 ๙ นางสาวบุญญาดา  นาคาธนาสิทธิ์ 
 ๑๐ นางบุณย์พัชรี  บุญทรงไพศาล 
 ๑๑ นางปอยใจระพี  เตริยาภิรมย์ 
 ๑๒ นางพิไลวรรณ  สุวรรณทัต 
 ๑๓ นางมยุรี  อิงคนินันท ์
 ๑๔ นาวาเอกหญิง  วิจิตรา  ภู่เจริญยศ 
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 ๑๕ นางวิภา  จันทรรวงทอง 
 ๑๖ นางสิชา  ขจรประศาสน์ 
 ๑๗ นางสิริสกุล  ใสยเก้ือ 

 ๑๘ นางสุรัตน์  พิทักษ์วัชระ 
 ๑๙ นางอรนันท์  เล้ียงบุญเลิศชัย 
 ๒๐ นางอรวรรณ  นาครทรรพ 

ทวีตยิาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นายนนท์  บูรณสมภพ 
 ๒ นางกัทลี  สุริยวงศ ์
 ๓ นาวาอากาศโทหญิง  ขนิษฐา  มณีนัย 
 ๔ นางชนิกานต์  ล้ิมภักดี 
 ๕ นางนวลสมร  ขมะสุนทร 
 ๖ นางนันทนา  สังขวิจิตร 
 ๗ นางนุชจารี  บุญญาธิการ 
 ๘ นางปราณี  มนัสศิริเพ็ญ 
 ๙ นางพิมพ์ทิพย์  วรรธนะกุล 
 ๑๐ นางไพฑูรย์  ป่ินแก้ว 
 ๑๑ นางภาวนา  ดนัยตั้งตระกูล 

 ๑๒ นางวาสนา  นิติมนตรี 
 ๑๓ นางวิภา  วีระพงศ์ 
 ๑๔ นางเวียงจันทร์  วุฒิวงศ ์
 ๑๕ นางศรีประภา  พริ้งพงษ์ 
 ๑๖ นางศิระประภา  คมสัน 
 ๑๗ นางสุธาดา  วิศาลาภรณ์ 
 ๑๘ นางสุธารา  กมลรัตนกุล 
 ๑๙ นางสุปรียา  จันทรสุรินทร ์
 ๒๐ นางสุมามาลย์  วิวรรธนดิฐกุล 
 ๒๑ นางสุรัตน์  มงคลเลิศลพ 
 ๒๒ นางอรสา  ชาวสวนเจริญ 

 ๒๓ นางอัมพร  เพชรวรา 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก 
 ๑ นางกอบแก้ว  กิตติธเนศวร 
 ๒ นางจันทนี  ฉายะศรีวงศ ์
 ๓ นางจันทเพ็ญ  ปุณศร ี
 ๔ นางจิตต์อนงค์  แก้วหลวง 
 ๕ นางจิตรา  ไกรวงศ์ 
 ๖ นางชลธิชา  มาฉิม 
 ๗ นางชินตา  ศิริกุล 
 ๘ นางฐิติวรดา  สุธรรมโกศล 
 ๙ นางนพพร  ชีวานันท ์
 ๑๐ นางนภัสลักษณ์  ปาน้อยนนท์ 
 ๑๑ พันโทหญงิ  นันทวนั  ธัญญสิร ิ
 ๑๒ คุณหญิงนิตยา  ม่วงมณี 
 ๑๓ นางนูรอสีด๊ะ  โตะตาหยง 
 ๑๔ นางปราณี  คิดบรรจง 
 ๑๕ นางปัทมา  ประภาวัต 

 ๑๖ นางปิยดา  สิทธิพันธุ ์
 ๑๗ นางพัชรินทร์  ธารณา 
 ๑๘ นางเพ็ญวดี  เพียรอนุกูล 
 ๑๙ นางภัญชลี  วายุนิจ 
 ๒๐ นางมนัญญา  เบญจกุล 
 ๒๑ นางมะลิวัลย์  พงษ์มณี 
 ๒๒ นางรัชนีกร  สินธวณรงค ์
 ๒๓ เรืออากาศเอกหญิง  รําพรรณ   

คล้ายพันธ ์
 ๒๔ นางรุ่งนภา  ตันยุวรรธนะ 
 ๒๕ นางวรรณวดี  ชิตพงศ ์
 ๒๖ นางวิชชุดา  สง่าเนตร 
 ๒๗ นางวิธู  จรุงวัฒน ์
 ๒๘ นางสมผิว  ราชสีห์ 
 ๒๙ นางสลักจิต  ชิวปรีชา 
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 ๓๐ หม่อมหลวงสารภี  กิตติชัยเสรี 
 ๓๑ นางสุธารัตน์  วรสิงห์ 
 ๓๒ นางสุพรรณี  ผลอํานวย 
 ๓๓ นางสุภาวดี  มนุญปิจุ 

 ๓๔ นางไหม  มนิสสาร 
 ๓๕ นางอภิญญา  ไทยภักดี 
 ๓๖ นางอลิซเบธ  พลาศรัย 
 ๓๗ นางอัชฌา  เสียงหลาย 

 ๓๘ นางอุบลวรรณ  ราชพลสิทธิ ์

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นายวิชัย  โรจนสุนนัท ์
 ๒ นายสมชาย  เครือภู่ 
 ๓ นายสิงหา  มณีโชติ 
 ๔ นางกนกชน  พัฒนถาบุตร 
 ๕ นางขนิษฐา  เจียมวิจักษณ์ 
 ๖ นางขวัญเรือน  กริชชาญชัย 
 ๗ นางจิตรา  ฐาปนดุลย์ 
 ๘ นางทรารัตน์  สุเทพากุล 
 ๙ นางธัญนันท์  ป้ันทอง 
 ๑๐ นางธันยาดา  ชูขจร 
 ๑๑ นางธิดารักษ์  สัจจพงษ์ 
 ๑๒ นางนวรัตน์  อารีรัตน ์
 ๑๓ นางนวลนารถ  ติณรตัน ์
 ๑๔ นางนวลอนงค์  เปล่งวิทยา 
 ๑๕ นางนศพร  อภิรักษ์โยธิน 
 ๑๖ นางนันทินี  โชคระดา 
 ๑๗ นางนาถนภา  สหเมธาพัฒน์ 
 ๑๘ นางนิรัติศัย  บุญเทียม 

 ๑๙ นางประภา  วัฒนการุณ 
 ๒๐ นางปฤถา  พรหมเลิศ 
 ๒๑ นางพจมาน  พุ่มพันธุ์ม่วง 
 ๒๒ นางเพียงเพ็ญ  ศักดิ์สมบูรณ ์
 ๒๓ นางมณทิรา  อรุณธารี 
 ๒๔ นางยศริน  นินนาท 
 ๒๕ นางยุพดี  รวิวรรณพงษ์ 
 ๒๖ นางรติยา  พึ่งเกียรติไพโรจน ์
 ๒๗ นางรสนันท์  อัครวงษ์ 
 ๒๘ นางวิมลรัตน์  กุลดิลก 
 ๒๙ นางศริญญา  กปิลกาญจน์ 
 ๓๐ นางสมฤดี  ศิริชัยเอกวัฒน์ 
 ๓๑ หม่อมหลวงสิริฉัตร  พรหมประยูร 
 ๓๒ ร้อยตํารวจโทหญงิ  สิริเพ็ญ  ศุกลรัตน์ 
 ๓๓ นางเสาวนีย์  เกียรติก้อง 
 ๓๔ นางอัมพาพรรณ  แพสุวรรณ 
 ๓๕ นางอุทัยรัตน์  วัชโรทยั 
 ๓๖ นางอุมาพร  แก้วทอง 

 ๓๗ นางอุษณา  จิราพันธุ์ 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 
 ๑ เรือเอก  ชิดชนกสิทธิ์  วัฒนศิริธร 
 ๒ นายบดินทร์  ตามไท 
 ๓ นายโยธนิ  เตชชาติวนิช 
 ๔ นายวิทยา  วิชยารังสฤษดิ ์
 ๕ นายสิรินทร์  เบ็ญจศิริวรรณ 
 ๖ นางกนกพร  คูวิจิตรสุวรรณ 

 ๗ นางกฤษยาณี  รัตนชัยชาญ 
 ๘ นางกานต์ชุดา  ฉันทประยูร 
 ๙ นางกุลภา  ขาวขํา 
 ๑๐ นางจรี  เสียงแจ้ว 
 ๑๑ นางจินตนา  โชติวงศ ์
 ๑๒ นางจินตนา  ทองสมบูรณ์ 
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 ๑๓ นางจิราพัชร  ล้ิมประยูรวงศ์ 
 ๑๔ นางชลลดา  วิริยะชัยวงศ ์
 ๑๕ นางช่อฟ้า  มหาวินิจฉัยมนตร ี
 ๑๖ นางชัยพร  ศรีศักดิ ์
 ๑๗ นางชุติมา  กุลจิตติบวร 
 ๑๘ นางซูคีเราะห์  โต๊ะมีนา 
 ๑๙ นางณัฐชา  โกมุทานนท์ 
 ๒๐ นางดุษณี  ภมรบุตร 
 ๒๑ นางธัญพร  มุ่งเจริญพร 
 ๒๒ นางนงลักษณ์  คงบริรักษ์ 
 ๒๓ นางนภาภรณ์  สุระมณี 
 ๒๔ นางนราวดี  ศิริสมรรถการ 
 ๒๕ นางนริตา  ไตรสรณกุล 
 ๒๖ นางนาตยา  โภคกุลกานนท์ 
 ๒๗ นางนูรีฮ๊ะ  เด็งระกีนา 
 ๒๘ นางเนาวรัตน์  สิริยะเสถียร 
 ๒๙ นางสาวบงกช  สุทัศน์  ณ  อยุธยา 
 ๓๐ นางบุษบา  อํามฤต 
 ๓๑ นางประภา  ชมนัยนา 
 ๓๒ นางประสงค์สม  สัตยาบัน 
 ๓๓ นางปราณี  สุพรรณฝ่าย 
 ๓๔ นางปรีชญาภรณ์  เหมวิมล 
 ๓๕ นางปรียา  สรรพนุเคราะห์ 
 ๓๖ นางปิยะดา  วงษ์ประยูร 
 ๓๗ นางพงษ์ผกา  กริยาผล 
 ๓๘ นางพนิดา  ศักดิเศรษฐ์ 
 ๓๙ นางพรทิพย์  เจริญอํานวยสุข 
 ๔๐ นางเพ็ญโฉม  พาราพันธกุล 

 ๔๑ นางภัทรียา  เทียนถาวร 
 ๔๒ นางภัสโรบล  พูลสวัสดิ์ 
 ๔๓ นางภิญญ์สินี  สุทันธนกิตติ ์
 ๔๔ นางภุมรา  จันทรสุรินทร ์
 ๔๕ นางมนต์ทิพย์  อุปัติศฤงค์ 
 ๔๖ นางมนทกานติ  โมกขะสมิต 
 ๔๗ นางมาลินี  เกษมสันต์  ณ  อยุธยา 
 ๔๘ นางรัตติยา  ศิลปวิวัฒน ์
 ๔๙ นางสาวรัศมี  ยาวิเศษ 
 ๕๐ นางละไม  พงศ์ถาวราเดช 
 ๕๑ นางวรรษา  รักศิลธรรม 
 ๕๒ นางวิภาดา  สีตบุตร 
 ๕๓ นางวิยะดา  จรณะสมบูรณ์ 
 ๕๔ นางสรินยา  อภิรัตน์มนตร ี
 ๕๕ นางสาธิดา  โตวิวัฒน ์
 ๕๖ นางสิริวรรณ  ดติถ์ชยังกูร 
 ๕๗ นางสุทธิพร  ประคุณศึกษาพันธ ์
 ๕๘ นางสุธีรา  บุญประคอง 
 ๕๙ นางสุพัตรา  บุณยะตุลานนท ์
 ๖๐ นางสุวรี  เดชกิจวิกรม 
 ๖๑ นางโสภิศ  อินทสโร 
 ๖๒ นางหทัยทพิย์  จิตสัมฤทธิ ์
 ๖๓ นางอนิศา  ปุราภา 
 ๖๔ นางอรพิน  ตาปสนันทน ์
 ๖๕ นางอังคณา  บุญกูล 
 ๖๖ นางอัจฉรา  พิพัฒนาศัย 
 ๖๗ นางอุษณีย์  มะลิสุวรรณ 
 ๖๘ นางอุษา  ปางวิรุฬห์รักษ์ 

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นายชุติ  อูนากูล 
 ๒ นายธีรวุฒิ  อรุณวงศ ์
 ๓ นายบุญทวี  ยิ่งทวีลาภา 

 ๔ นายปมุข  อัจฉริยะฉาย 
 ๕ นายปรีชญา  อิบราฮิม 
 ๖ นายปานเทพ  เย็นอุรา 
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 ๗ นายรองยุทธ  สีหนาท 
 ๘ นายสุวัฒน์  อาจารวงศ์ 
 ๙ นายหิรัญ  เสริมศรี 
 ๑๐ นายอภิชัย  อินทรียงค ์
 ๑๑ นางกมลทิพย์  ศรีสมุทร 
 ๑๒ นางกันยารัตน์  วรฉัตร 
 ๑๓ นางกัลยารัตน์  เทพอักษรณรงค ์
 ๑๔ นางกาญจน์ลดา  มฤคพิทักษ์ 
 ๑๕ นางก่ิงกาญจน์  เอ่ียมระหงษ์ 
 ๑๖ นางกุลวนิดา  เสรีสวัสดิ์ 
 ๑๗ คุณหญิงกุสุมา  แจ่มจํารัส 
 ๑๘ นางไกล้รุ่ง  พลบุตร 
 ๑๙ นางไขศรี  ไชยอนงค์ 
 ๒๐ นางเครือวัลย์  ม่าเหร็ม 
 ๒๑ นางจงกล  พุทธานุ 
 ๒๒ นางจฏิมา  นครชัย 
 ๒๓ นางจันทนา  รอดโพธิท์อง 
 ๒๔ นางจันทนี  ปัณฑะโชต ิ
 ๒๕ นางจันทร์เพ็ญ  ธัญญพานิชย ์
 ๒๖ นางจินตนา  โปเล็ม 
 ๒๗ นางจิรวัฒน  วิโรจนว์งศ ์
 ๒๘ นางจิราพร  ศรีสุวรรณ 
 ๒๙ นางจีรนันท์  ธงสันต ิ
 ๓๐ นางจุฑารัตน์  ดํารงเกียรต ิ
 ๓๑ นางจุฑารัตน์  พงศ์อายุกูล 
 ๓๒ นางจุฬาลักษณ์  ค้าทันเจริญ 
 ๓๓ นางฉันทนา  ศศิธร 
 ๓๔ นางชนิดา  สุวรรณเพ็ญ 
 ๓๕ นางชนิตา  ชัยประเสริฐ 
 ๓๖ นางชมพูนุช  ธรรมนิยาย 
 ๓๗ นางชลณรัฐวรรณ  สุทธิชาญบัญชา 
 ๓๘ นางชุติพันธุ์  ทองชื่น 

 ๓๙ นางณัฐพิชา  ณ  อุบล 
 ๔๐ นางดวงแข  โพธสุธน 
 ๔๑ นางดวงแข  ลวณะมาลย์ 
 ๔๒ นางดวงแข  วันไชยธนวงศ ์
 ๔๓ นางดารณี  สุวรรณสิงห์ 
 ๔๔ นางดาราวรรณ  มาเม่น 
 ๔๕ นางดาริณี  มูลทองโร่ย 
 ๔๖ นางเดือนเด่น  วิริยะโรจน ์
 ๔๗ นางทองมา  บาลไธสง 
 ๔๘ นางทัดดาว  เกิดลาภผล 
 ๔๙ นางทัศนีย์  ไกรสินธุ ์
 ๕๐ นางทัศนีย์  เภาเจริญ 
 ๕๑ นางทิชา  ขําเกษม 
 ๕๒ นางทิพยสุดา  สุวรรณะชฎ 
 ๕๓ นางทิพวรรณ  ชาติวัฒนศิร ิ
 ๕๔ นางทิพวรรณ  สงบพันธ ์
 ๕๕ นางทิพวรรณ  สิตานนท ์
 ๕๖ นางธนิดา  เมืองคําสกุล 
 ๕๗ นางธริศรา  เจริญวานิช 
 ๕๘ นางธัญชนก  เคนวิเศษ 
 ๕๙ นางธิระนุช  ชมภูพล 
 ๖๐ นางนงค์นุช  ศรีมาเหล็ก 
 ๖๑ นางนพัชษ์กรณ์  หรูรุ่งโรจน ์
 ๖๒ นางนราภรณ์  ไวนิยมพงศ ์
 ๖๓ นางนวลทวี  วุฑฒิโชต ิ
 ๖๔ นางนันทยิา  โลหะวณิชย ์
 ๖๕ นางนิตยา  บุญมา 
 ๖๖ นางนิภาภรณ์  ชื่นวาริน 
 ๖๗ นางสาวนุชจิรัตน์  ธีระกนก 
 ๖๘ นางเนตรนภา  คงสถาพรกุล 
 ๖๙ นางบรรจง  อินทรสถิตย ์
 ๗๐ นางบังอร  โพธิ์คํา 
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 ๗๑ นางบุษบา  วุธยากร 
 ๗๒ นางปนัดดา  ถาวร 
 ๗๓ นางประชุมพร  ช่างเรียน 
 ๗๔ นางปรียา  วานิช 
 ๗๕ นางปาลิดา  ประถมภัฎ 
 ๗๖ นางปิยะนาฎ  ภัทรประสิทธิ์ 
 ๗๗ นางผ่องพรรณ  จันทร์โอชา 
 ๗๘ นางพจนี  คุ้มฉายา 
 ๗๙ นางพนมพร  ฝ้ายสีงาม 
 ๘๐ นางพรทิพย์  ภู่วัฒนกุล 
 ๘๑ นางพรทิพย์  ยะสินธุ ์
 ๘๒ นางพรทิพย์  ลิมป์วรรณธะ 
 ๘๓ นางพรนิภา  โบราณวัฒน ์
 ๘๔ นางพรเพ็ญ  พรหมขุนทอง 
 ๘๕ นางพรรณราย  ศรีธัญโกศ 
 ๘๖ นางพรวิไล  สุขมานพ 
 ๘๗ นางพราวนภางค์  ทองสอง 
 ๘๘ นางพักตร์พิมล  สุดประเสริฐ 
 ๘๙ นางพัชราลักษณ์  มณีพฤกษ์ 
 ๙๐ นางสาวพิมพ์นรี  นิโรธรงัสี 
 ๙๑ นางพิไลรัตน์  ธนานันท ์
 ๙๒ นางสาวเพชรอนงค์  ฤทธาคน ี
 ๙๓ นางเพชรารัตน์  เก่ียวข้อง 
 ๙๔ นางเพ็ญพรรณ  เสียมภักดี 
 ๙๕ นางเพ็ญลักษณ์  ณ  นคร 
 ๙๖ นางไพรินทร์  จิรัฐิติเจริญ 
 ๙๗ นางไพลิน  อภิรักษ์โยธิน 
 ๙๘ นางภคนันท์  รุ่งแสง 
 ๙๙ นางภคพร  ตรีรัตนต์ระกูล 

 ๑๐๐ นางภทรวรรณ  วัฒนมงคล 
 ๑๐๑ นางภัทรียา  วินิจนัยภาค 
 ๑๐๒ นางภาวิกา  เลียดประถม 

๑๐๓ นางภิรมย์รัตน์  ติธรรม 
๑๐๔ นางมณีรัตน์  ศรีสารคาม 
๑๐๕ นางมยุรา  ศรีแฉล้ม 
๑๐๖ นางมยุรี  เพ็งจันทร ์
๑๐๗ นางมัทนา  จิตสุทธิภากร 
๑๐๘ นางมารยาท  ตังคณานุกูลชัย 
๑๐๙ นางยงจิต  จันทรพ์ิทักษ์ 
๑๑๐ นางยุพาพร  ไชยสาส์น 
๑๑๑ นางยูมิ  ชิราอิชิ 
๑๑๒ นางเยาวลักษณ์  แสงประดับ 
๑๑๓ นางรจนา  พรรณพัฒน ์
๑๑๔ นางรสสุคนธ์  ขจีจิตต ์
๑๑๕ นางรัชดาวรรณ  ร่ารื่น 
๑๑๖ นางรัชนี  ผลประสิทธิ์ 
๑๑๗ นางรัตติยา  พิชัยกุล 
๑๑๘ นางรัตนประภา  เข็มพล 
๑๑๙ นางสาวรัตนา  เล็กเจริญรัตน์ 
๑๒๐ นางรัตนา  สุวรรณนาคร 
๑๒๑ นางรําเพย  วรวรรณ  ณ  อยุธยา 
๑๒๒ นางรุ่งรวี  โกมลหิรัญ 
๑๒๓ นางรุจิรา  เจือสุคนธ์ทิพย ์
๑๒๔ นางลัดดา  โชควัฒนา 
๑๒๕ นางวรรณฤดี  ศรีคําแหง 
๑๒๖ นางวันทณี  จุลใส 
๑๒๗ นางวันฤดี  โรจนะภิรมย ์
๑๒๘ นางวาสนา  บุญศรี 
๑๒๙ นางวิภา  เทียมชัย 
๑๓๐ นางวิมลนันท์  ทิมาตฤกะ 
๑๓๑ นางวิไลวรรณ  บุญเรือง 
๑๓๒ นางศรัทธาทพิย์  ลายสมิต 
๑๓๓ นางศรีสกุล  โตมรศักดิ์ 
๑๓๔ นางศันสนีย์  น้อยฉายา 

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight



 หน้า   ๒๒๔  
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๕   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

๑๓๕ นางสาวศิรกาญจน์  ธรรมมะ 
๑๓๖ นางศิรดา  กีรติเรขา 
๑๓๗ นางศิริพร  ไตรเรืองวรวัฒน ์
๑๓๘ นางศิริพรรณ  ตันธนศรีกุล 
๑๓๙ นางศิริมา  ชัยตระกูลทอง 
๑๔๐ นางสมใจ  ฤทธาคนี 
๑๔๑ นางสรยา  แสงเภา 
๑๔๒ นางสันธนี  บุรณศิร ิ
๑๔๓ นางสายฝน  ฟูเจริญ 
๑๔๔ นางสาริศา  ยืนนาน 
๑๔๕ นางสารีนาม  หะยีดาโอะ 
๑๔๖ นางสาลินี  นิตย์วิบูลย ์
๑๔๗ นางสําเนียง  เจนกิจณรงค์ 
๑๔๘ นางสุกัญญา  เทียนกริม 
๑๔๙ นางสุดารัตน์  ตันอรรถนาวิน 
๑๕๐ นางสุดารัตน์  บูรพชัยศร ี
๑๕๑ นางสุดาวดี  วิริยะพงษ์ 
๑๕๒ นางสุภาวดี  วงษ์เพชร 

๑๕๓ นางสุมลรัตน์  สะสมทรัพย ์
๑๕๔ นางสุรีพร  สายนุ้ย 
๑๕๕ นางสุวรรณา  นาควิบูลย์วงศ ์
๑๕๖ นางสุวรรณี  คณาเสน 
๑๕๗ นางสุวิมล  มีปรีชา 
๑๕๘ นางเสาวนีย์  มณฑีรรัตน ์
๑๕๙ นางเสาวลักษณ์  ชีรวินิจ 
๑๖๐ นางโสภา  ล้ินประเสริฐ 
๑๖๑ นางอนงค์  โกสินทรเสนีย ์
๑๖๒ นางอนงค์  ศรีประเสริฐ 
๑๖๓ นางอนงค์ศรี  สิมศิริ 
๑๖๔ นางอมราพร  ประสารวรรณ 
๑๖๕ นางอรนันท์  ยุพฤทธิ ์
๑๖๖ นางอรนุช  ลํ้าสุทธิ 
๑๖๗ นางอาภรณ์  เจตนจันทร ์
๑๖๘ นางอาภา  ทิมจ้อย 
๑๖๙ นางอารีรัตน์  รักญาติ 
๑๗๐ นางเอมอร  ซําศิริพงษ์ 

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก 
 ๑ นางกชกร  กิจสาลี 
 ๒ นางกมลมาลย์  ไชยศิริธัญญา 
 ๓ นางกานต์ธสุ  ผ่องแผ้ว 
 ๔ นางกาลสุนา  นิตินัยวินิจ 
 ๕ นางขนิษฐา  พุ่มพิเชฏฐ์ 
 ๖ นางจารุวรรณ  นิลกลาง 
 ๗ นางจินตนา  อนันต์สุขเสรี 
 ๘ นางญาณาทิป  ศิริกานต์นนท ์
 ๙ นางญาณิกา  เทียนทอง 
 ๑๐ นางดวงกมล  สุชาติ 
 ๑๑ นางดาริกา  อ่ิมบัว 
 ๑๒ นางธัญพร  ต่อปัญญาเรือง 
 ๑๓ นางนวลผจง  อุดรพิมพ ์

 ๑๔ นางนุชชุลี  เฟื่องเจริญ 
 ๑๕ นางบายศรี  บุลทวีนันท ์
 ๑๖ นางบุญชู  ราบุรี 
 ๑๗ นางบุศรินทร์  ชีพชล 
 ๑๘ นางบุษรินทร์  เนตรน้อย 
 ๑๙ นางปภัสสรา  พันธ์เพิ่มศิริ 
 ๒๐ นางปราณี  อินทิวร 
 ๒๑ นางปรียพันธุ์  อินทรยีงค ์
 ๒๒ นางปิยะรัตน์  พัฒน์ดํารงจิตร 
 ๒๓ นางพจนีย์  ณรงค์รักเดช 
 ๒๔ นางเยาวนุช  จํารัสโรมรัน 
 ๒๕ นางรัตนา  บุญสิทธิ ์
 ๒๖ นางรุ่งอรุณ  เตชานุบาล 
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 ๒๗ นางเรวดี  เลิศนิมิตกิจ 
 ๒๘ นางวรกันยา  ณ  ระนอง  ไชยนันทน ์
 ๒๙ นางวันเพ็ญ  ประภากมล 
 ๓๐ นางวิภาวี  แสงเทียน 
 ๓๑ นางสาคร  ภูมิมาโนช 

 ๓๒ นางสุกัญญา  วิริยะผล 
 ๓๓ นางสุทิศา  สมนึก 
 ๓๔ นางสุนันทา  สุดใจใหม่ 
 ๓๕ นางอนงค์  หม่ันภักดี 
 ๓๖ นางอริสา  ประสพศรี 

 ๓๗ นางอุไรวรรณ  ดวงสีดา 

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นางณัทณิชชา  ขามช่วง 
 ๒ นางดวงสุดา  นิมมลรัตน ์

 ๓ นางปานใจ  ประดิษฐกุล 
 ๔ นางสิริพร  เรืองวรบูรณ ์

 
สํานักนายกรัฐมนตรี 
ทวีตยิาภรณ์มงกุฎไทย 

 ๑ เรืออากาศโท  นรหัช  พลอยใหญ่ 

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 
 ๑ นายวราวุธ  ยันต์เจริญ 
 ๒ นายวุฒิรักษ์  เดชะพงษ์พันธุ ์
 ๓ นางสาวโชติรส  จตุพรเสถียร 
 ๔ นางสาวธนิดา  วงศ์กาฬสินธุ์ 
 ๕ นางนิลุบล  ศรีสวัสดิ์ชัย 

 ๖ นางเนตรนภา  ตังเดชะหิรัญ 
 ๗ นางสาวปนัดดา  ธีรารักษ์ 
 ๘ นางสาวเรวดี  ศรีชาย 
 ๙ นางสาววรีรัตน์  ภู่ขาว 
 ๑๐ นางสาวสุทิษา  ประทุมกุล 

 ๑๑ นางสาวอรุณภรณ์  ล่ิมสกุล 




