
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๓๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธนัวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย   

ประจําป  ๒๕๕๖ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทยในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   

วันท่ี  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖  รวมทั้งส้ิน  ๑๒,๔๑๗  ราย  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๖  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ย่ิงลักษณ  ชินวัตร 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒๔๐ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๓๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธนัวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ตรติาภรณชางเผือก 

๑  นายอดศิักดิ์  เบ็ญจศิรวิรรณ 

ตุลาการศาลปกครอง 

ทวีติยาภรณชางเผือก 

๑  นายสัจจา  เขมนงาน 

ที่ปรึกษา  และเลขานุการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ตรติาภรณชางเผือก 

๑  นายธีทตั  แพงสภา 

ตรติาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายณัฐพฤทธิ์  โชติปรีดาไพศาล 

 ๒ นายสินธุ  ลอสีทอง 

 ๓ นางสาวกุลธิดา  กุลบุปผา 

คูสมรสของบุคคลบางตําแหนง 

ทวีติยาภรณชางเผือก 

 ๑ นางทวีสิน  อริยะชัยพาณิชย 

 ๒ นางบญุรกัษ  ศิรวิัฒนโชค 

 ๓ นางเบญจา  เจตนวราพงศ 

 ๔ นางปราณี  มนัสศิรเิพ็ญ 

 ๕ พันเอกหญิง  พนัสยา  เย็นทรวง 

 ๖ นางวาสนา  นิตมินตร ี

 ๗ พันตํารวจโทหญงิ  ศรดุา  เจนครองธรรม 

 ๘ นางสมสะอาด  เตชะธีราวฒัน 

 ๙ นาวาอากาศเอกหญงิ  สาลินี   

  โหมดสุวรรณ 

 ๑๐ นางสุธาดา  วิศาลาภรณ 

 ๑๑ นางสุปราณี  มีชวย 

 ๑๒ นางสุรตัน  มงคลเลิศลพ 

 ๑๓ นางอรณีญ  อยูถนอม 

 ๑๔ นางอุทัยรัตน  วัชโรทัย 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายสนัน่  พงษสมบตั ิ

 ๒ นางกนกวรรณ  ชาตปิญญาวุฒ ิ

 ๓ นางกรพัณณ  พงษเจริญ 

 ๔ นางกนัยา  อัมพรกล่ินแกว 



 หนา   ๒๔๑ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๓๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธนัวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๕ นางจันจิรา  ดุลพินิจธรรมา 

 ๖ นางจันทรสถิตย  ทิพยเนตร 

 ๗ พันโทหญิง  ฉตัรพิมล  ชนุประสาน 

 ๘ นางฉัตรสุดา  ชนิณพงศ 

 ๙ พันตํารวจตรีหญิง  ธนภสร  ทรัพยย่ิง 

 ๑๐ นางธันยา  จันทรวิทัน 

 ๑๑ นางนงนาถ  สุขสงวน 

 ๑๒ นางนพพร  ชวีานันท 

 ๑๓ นางนฤนาท  หลาวทอง 

 ๑๔ นางนาถนภา  ทัตติยโชต ิ

 ๑๕ นางเบญจวรรณ  พันธุศรีนคร 

 ๑๖ นางปยดา  สิทธิพันธุ 

 ๑๗ นางพยุงศรี  แวอาแซ 

 ๑๘ นางเพ็ญสิริ  สิริปญญาภักดิ ์

 ๑๙ นางภาศนิี  อัครวิบลูย 

 ๒๐ นางมนตทิพย  ตั้งตรงจิตต 

 ๒๑ นางมลิวรรณ  อารมัภวิโรจน 

 ๒๒ นางมะลิวัลย  นาเมอืงรกัษ 

 ๒๓ นางยลศรี  ศรีจํานงค 

 ๒๔ นางรชันีกร  สินธวณรงค 

 ๒๕ นางลลนา  ไตรมาศ 

 ๒๖ นางวรรณา  จิรกติ ิ

 ๒๗ นางวราภรณ  กีฬาแปง 

 ๒๘ นาวาอากาศโทหญงิ  ศรีภัทรา  ประสิทธิ ์

 ๒๙ นางสุขใจ  ซอศรีสาคร 

 ๓๐ นางสุทิศา  เหมทานนท 

 ๓๑ นางสุธิดา  ทนัจิตต 

 ๓๒ นางสุพรรณี  ศิริสัมพันธ 

 ๓๓ นางสุภนนัท  ตรีสวัสดิชัย 

 ๓๔ นางสุภาวด ี นพขํา 

 ๓๕ นางแสงอรุณ  กาญจนรตัน 

 ๓๖ นางหทัยรตัน  นิลกําแหง 

 ๓๗ นางอนุกูล  วงศวรชาต ิ

 ๓๘ นางอรสา  แจมเวหา 

 ๓๙ นางอญัชุลี  คุณวิบูลย 

ตรติาภรณชางเผือก 

 ๑ นายววิัฒน  ตัง้ปอง 

 ๒ นายสุธ ี ผลทว ี

 ๓ นางกรกนก  วัชโรทัย 

 ๔ นางกรทิชาต  วฒันพันธุ 

 ๕ นางไกลตา  ศรีสุรินทร 

 ๖ วาที่รอยตํารวจตรหีญิง  จันทิยา  ตราช ู

 ๗ นางจิตต ิ แสงเทียน 

 ๘ นางจินดา  มะลิผล 

 ๙ นางจุฑามาศ  แกวพิจิตร 

 ๑๐ นางเฉลยลัคน  วงษตระหงาน 

 ๑๑ นางชอผกา  จิตตเกษม 

 ๑๒ นางชาริตา  ลีลายุทธ 



 หนา   ๒๔๒ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๓๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธนัวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๓ นางณัฐกมล  นิติเศรณี 

 ๑๔ นางไทศิกา  ไพรสงบ 

 ๑๕ นางธนาภรณ  โปษยานนท 

 ๑๖ นางธีรวรรณ  บุญยินด ี

 ๑๗ นางนภาพร  วรรณแสง 

 ๑๘ นางนิ่มนวล  สุภัทรพาหริผล 

 ๑๙ นางนิรตัิศัย  บุญเทียม 

 ๒๐ หมอมหลวงประทิ่นทิพย  นาครทรรพ 

 ๒๑ นางประภา  วัฒนการุณ 

 ๒๒ นางพรจิตต  ชวรุง 

 ๒๓ นางพรพรรณ  จึงย่ิงเรืองรุง 

 ๒๔ นางพรรณทว ี แสง-ชูโต 

 ๒๕ นางพรรณี  อังสนานนท 

 ๒๖ นางพิชญา  วัชโรทัย 

 ๒๗ นางพิมพใจ  วิบูลยวงศ 

 ๒๘ นางภาพร  ภุมมะกาญจนะ 

 ๒๙ นางมนตรัก  ภูรีศรีศกัดิ ์

 ๓๐ นางยุพด ี บนุนาค 

 ๓๑ นางรตันาภา  เทวกุล  ณ  อยุธยา 

 ๓๒ นางรุงทิพย  สุขสมจิตร 

 ๓๓ นางวรรณวิมล  สุวรรณอัตถ 

 ๓๔ นางวาสิน ี ผิวผอง 

 ๓๕ นางสมวงศ  โรจนอนนท 

 ๓๖ นางสุพัตรา  โอนพรตันวิบูล 

 ๓๗ นางอนงคนาฎ  เทียมทวีสิน 

 ๓๘ นางอรุณี  สรนวุตัร 

ตรติาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายเทวนั  เสียงเจริญ 

 ๒ นายปุณณิศร  ศกนุตนาค 

 ๓ นายพิริยะ  ชโลธร 

 ๔ นายมนัส  วงษสมาน 

 ๕ นายวนัชัย  ย้ิมฉาย 

 ๖ นางกอกาญจน  เสงี่ยมพงษ 

 ๗ นางกญัญารตัน  ปนกระษิณ 

 ๘ นางเครือวัลย  เจียรณัย 

 ๙ นางจันทิมา  เตกฉัตร 

 ๑๐ นางจาริณี  สุคนธชาต ิ

 ๑๑ นางจารุวรรณ  จิระภาค 

 ๑๒ นางจีรวรรณ  พิทยาภรณ 

 ๑๓ นางซานดรา  ประศาสนวนิจิฉัย 

 ๑๔ นางญาณิกา  เทียนทอง 

 ๑๕ นางณัชชา  หนัหาบุญ 

 ๑๖ นางดวงกมล  สกลเดชา 

 ๑๗ นางทวี  โพธิพิพิธ 

 ๑๘ นางธนพร  ตันสวัสดิ ์

 ๑๙ นางธารศรี  ศรวีรขาน 

 ๒๐ นางนงนชุ  จิตตจํานงค 

 ๒๑ นางนุดีพร  เพชรพนมพร 

 ๒๒ นางบศุราวดี  เอกชัย 



 หนา   ๒๔๓ 
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 ๒๓ นางเบญจมาศ  เปล่ียนวงษ 

 ๒๔ นางเบญจวรรณ  ซูสารอ 

 ๒๕ นางปราณี  จุลมนต 

 ๒๖ นางพรทิพย  หานตระกูล 

 ๒๗ นางพรรณี  เทือกสุบรรณ 

 ๒๘ นางพิมพวมิล  ถาวรสถิตย 

 ๒๙ นางภัทราวนิต  อมาตยกุล 

 ๓๐ นางภัสรา  โตวิจักษณชัยกุล 

 ๓๑ นางภาวพันธ  สังขใหม 

 ๓๒ นางมารศรี  บุญเดช 

 ๓๓ นางรตันาวลี  โลหารชุน 

 ๓๔ นางรุงนภา  กรีตบิุตร 

 ๓๕ นางวนดิา  คุณากร 

 ๓๖ นางวัชรพร  สาขากร 

 ๓๗ นางวีณา  ศรีสรรพางค 

 ๓๘ นางสมบัต ิ ตันประเสรฐิ 

 ๓๙ นางสุธีรา  บญุถนอม 

 ๔๐ นางสุพจี  วิชัยดิษฐ 

 ๔๑ นางสุภาภรณ  อนันตสมบูรณ 

 ๔๒ นางสุมนา  จันทรแสงศร ี

 ๔๓ นางสุไลรตัน  โอสถานนท 

 ๔๔ นางอรวรรณ  ทัศนประพันธ 

 ๔๕ นางอญัชนา  วฒันพรมงคล 

 ๔๖ นางอมัพร  ดิศกุล  ณ  อยุธยา 

จัตุรถาภรณชางเผือก 

 ๑ นางกนิษฐา  ประพุทธนติิสาร 

 ๒ นางกรชวัล  อศัวชัยโสภณ 

 ๓ นางกุลธดิา  ผดงุทรัพย 

 ๔ นางจงกล  ขนุทอง 

 ๕ นางจารุวฒัน  ชาตปิระเสริฐ 

 ๖ นางจินตนา  คําประกอบ 

 ๗ นางจิรมัพร  ธารีฉตัร 

 ๘ นางจิราพรรณ  เบญญศร ี

 ๙ นางจิราภรณ  จิตรปฏิมา 

 ๑๐ นางชวลี  โอสุคนธทิพย 

 ๑๑ นางชูใจ  สายสมบัต ิ

 ๑๒ นางฐติิรตัน  เคียงผล 

 ๑๓ นางณัฐกมล  พลจันทร 

 ๑๔ นางดาวนอย  ขาวกระจาง 

 ๑๕ นางธนนัดา  อารยวฒุ ิ

 ๑๖ นางธนีรตัน  บุญโรจนพงศ 

 ๑๗ นางธิดาวรรณ  แสวงการ 

 ๑๘ นางนงลักษณ  หาญประเสรฐิ 

 ๑๙ นางนวลฉาย  รักเรือง 

 ๒๐ นางนันทิยา  ตระกูลศิลป 

 ๒๑ นางนารถนอย  คูภิรมย 

 ๒๒ นางนีรนชุ  พันธุเสือ 

 ๒๓ นางบุษบา  ชัยจินดา 

 ๒๔ นางประภาศิริ  สัจจชลพันธ 



 หนา   ๒๔๔ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๓๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธนัวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๕ นางปยนันท  ขําทวีพรหม 

 ๒๖ นางพรทิพย  ณ  บางชาง 

 ๒๗ นางพรพรรณ  โพธิรงัสิยากร 

 ๒๘ นางพรรณา  กาวชู 

 ๒๙ นางพรรณี  พุมหิรญั 

 ๓๐ นางพรวิมล  ดิษฐกุล 

 ๓๑ นางพุทธชาต ิ ศรีสุริยันโยธนิ 

 ๓๒ นางมนัสนนัท  ศรสุีภาพ 

 ๓๓ นางมะลิวัลย  บญุเฟอง 

 ๓๔ นางมัทนี  โชติศริ ิ

 ๓๕ นางมารยาท  กล่ินสุคนธ 

 ๓๖ นางมาลี  วราศิรกิุล 

 ๓๗ นางยุพด ี กุลาเลิศ 

 ๓๘ นางรชัน ี ศริิไปล 

 ๓๙ นางวรรณิภา  อศิรภักด ี

 ๔๐ นางวราลักษณ  โพธิสาโร 

 ๔๑ นางวันดี  จุลเจรญิ 

 ๔๒ นางวิชุดา  วังเสมอ 

 ๔๓ นางวิมลลักษณ  นิ่มละมัย 

 ๔๔ นางวิรัลพัชร  วงศตระกูลรกัษา 

 ๔๕ นางศุภรดา  ปทุมลังการ 

 ๔๖ นางสกาวรัตน  พวงชมภู 

 ๔๗ นางสรวงมณฑ  สิทธิสมาน 

 ๔๘ นางสุชาดา  ไตรรตันธนวงศ 

 ๔๙ นางสุดา  เชาวภานนัท 

 ๕๐ นางสุทธิรตัน  ศริิศักดิ ์

 ๕๑ นางสุปราณี  ชาตไพสิฐ 

 ๕๒ นางสุลักษณ  ทองธริาช 

 ๕๓ นางสุวัทนา  ผะเอม 

 ๕๔ นางอนรรฆมณี  โชคคณาพิทักษ 

 ๕๕ นางอรนารถ  เชดิบญุชาต ิ

 ๕๖ นางสาวอรพรรณ  อุนจิตติชยั 

 ๕๗ นางอรอนงค  เตชะมณีสถติย 

 ๕๘ นางอรุณวดี  เหมือนพะวงศ 

 ๕๙ นางอญัชลี  โกมุทพงศ 

 ๖๐ นางอารีย  ใจแคลว 

 ๖๑ นางอดุมลักษณ  ปตรวลี 

 ๖๒ นางอไุรรตัน  บุญสงประเสรฐิ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายประหยัด  กรอบคํา 

 ๒ นายยศกร  อนันตวิชาญ 

 ๓ นายวิเทศ  แยมประยูร 

 ๔ นางกนกวรรณ  เกตุมาก 

 ๕ นางกมลวรรณ  ทองประชาญ 

 ๖ นางกญัชพร  ศรีศุภอรรถ 

 ๗ นางกัลยาณี  หมูพยัคฆ 

 ๘ นางกาญจนา  หริัญบรูณะ 

 ๙ นางเกศสุดา  เกษรสุวรรณ 

 ๑๐ นางจงกลณี  กลาวสุนทร 



 หนา   ๒๔๕ 
เลม   ๑๓๐   ตอนท่ี   ๓๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   ธนัวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๑๑ นางจันทรฉาย  รตันสุนทร 

 ๑๒ นางจามรี  เทียนทองด ี

 ๑๓ นางจารุณี  ศรหีนองโคตร 

 ๑๔ นางสาวจุฑาทิพย  วัฒนศัพท 

 ๑๕ นางจุฑาพัตธน  เมนะสวัสดิ ์

 ๑๖ นางจุติพร  วรเจรญิ 

 ๑๗ นางชฎารัตน  ไชยเสน 

 ๑๘ นางชลธิชา  เจริญพูล 

 ๑๙ นางชริาภรณ  เจริญสุวรรณ 

 ๒๐ นางชตุิมา  เทือกสุบรรณ 

 ๒๑ นางชศูรี  วรีวรวิทย 

 ๒๒ นางสาวณัฐนันท  สุยะใหญ 

 ๒๓ นางณัฐพร  ธีรเนตร 

 ๒๔ นางณัฐวราพร  เกษมสันต  ณ  อยุธยา 

 ๒๕ นางณัสรี  จันทรสมวงศ 

 ๒๖ นางสาวดวงสวรรค  บญุเลิศ 

 ๒๗ นางเดือนเพ็ญ  วิทยาเอนกนันท 

 ๒๘ นางทัชชภร  วงศสิงห 

 ๒๙ นางทิพยวัลย  ขาํเกษม 

 ๓๐ นางทิพาพรรณ  เจริญพานชิ 

 ๓๑ นางธนวีณา  หรายเจรญิ 

 ๓๒ นางสาวธญัพิชชา  ตรีวชิาพรรณ 

 ๓๓ นางธิดารัตน  กาญจนรัตน 

 ๓๔ นางนกนอย  เข็มทอง 

 ๓๕ นางนนทภร  ศรีอําไพ 

 ๓๖ นางนรวรรณ  ชาสวัสดิ ์

 ๓๗ นางนอยคณิษฐ  จันทรังษี 

 ๓๘ นางนัยนา  วชิรประทปี 

 ๓๙ นางนุชนาถ  ธรรมมโนวานชิ 

 ๔๐ นางบ ี ปตุเตชะ 

 ๔๑ นางบปุผชาติ  บัณฑุกุล 

 ๔๒ นางบุษรา  ศรหีิรญั 

 ๔๓ นางเบญจชมาภรณ  ตันสุวรรณรัตน 

 ๔๔ นางเบญจวรรณ  สิทธิสาท 

 ๔๕ นางประพินพร  ชัยมงคลรัตน 

 ๔๖ นางประภาศรี  ลัญฉเวโรจน 

 ๔๗ นางประหยก  ทองนิตย 

 ๔๘ นางปราณี  เวศอไุร 

 ๔๙ นางปริตตา  องักินนัทน 

 ๕๐ หมอมหลวงปยวรรณ  คงศกัดิ ์

 ๕๑ นางปยะจิต  บุณยะปาน 

 ๕๒ นางพงศอุมา  ดิษยะศรนิ 

 ๕๓ นางพรทิพย  เอื้อจรัสพันธุ 

 ๕๔ นางพรพรรณ  ตนัอริยกุล 

 ๕๕ นางพรรษพร  คงเสนห 

 ๕๖ นางพัชพร  สุวรรณรัตน 

 ๕๗ นางพัชรนิทร  โรจนภักด ี

 ๕๘ นางพัทธานนัท  เบญจวฒันานันท 

 ๕๙ นางพิณ  สุวรรณภักด ี

 ๖๐ นางพิมลพรรณ  วงศาโรจน 

 ๖๑ นางพิสมัย  ลิลา 

 ๖๒ นางเพ็ชรี  ชาญประดิษฐ 

 ๖๓ นางภัสพร  ดดูิง 

 ๖๔ นางภารดี  เทพรกัษ 
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 ๖๕ นางมยุรมาศ  นวรัตน  ณ  อยุธยา 

 ๖๖ นางมลสุดา  ชํานิประศาสน 

 ๖๗ นางมัลลิกา  ศกุณสิงห 

 ๖๘ นางรมเกลา  ษรานรุักษ 

 ๖๙ นางรงัสิน ี ภัคพงศสิร ิ

 ๗๐ นางรตันา  ศศปิระภา 

 ๗๑ นางรตันาภรณ  เสียมสกุล 

 ๗๒ นางราณี  ลัมะกานนท 

 ๗๓ นางลัดดาวรรณ  เกดิมงคล 

 ๗๔ นางวชิราภรณ  สุขกอน 

 ๗๕ นางวรวรรณ  ตัณฑิกุล 

 ๗๖ วาที่รอยตรหีญงิ  วรัชญา  ธรรมราช 

 ๗๗ นางวรีรตัน  ยมจินดา 

 ๗๘ นางวัชราภรณ  สันทดัเลขา 

 ๗๙ นางวัชรีย  โพธิอ์ุบล 

 ๘๐ นางวัณทนา  ใครครวญ 

 ๘๑ นางวาริยา  เศวตนนัทน 

 ๘๒ นางวารุณี  ชนิะนาวนิ 

 ๘๓ นางวารุณีย  ควรอกัษร 

 ๘๔ นางวาสนา  มาตรศร ี

 ๘๕ นางวินดัดา  วรรณเมธ ี

 ๘๖ นางวิภา  สังขมณี 

 ๘๗ นางวิภาพร  ชางมงคล 

 ๘๘ นางวิมล  ปถว ี

 ๘๙ นางศรีจันทร  อินทะพงษ 

 ๙๐ นางศนัสนีย  กรรณสูต 

 ๙๑ นางศริิรตัน  สมทอง 

 ๙๒ นางศริิวรรณ  ทรงเมตตา 

 ๙๓ นางศริิอร  ธรรมพิทักษพงษ 

 ๙๔ นางศวิพร  นมิิตสุรชาต ิ

 ๙๕ นางศุภกร  แฉลมเขตร 

 ๙๖ นางศุภวรรณ  วงศกระสันต 

 ๙๗ นางสาธิตา  สุวรรณทัต 

 ๙๘ นางสาริศา  เนื่องจํานงค 

 ๙๙ นางสิรนิันท  ชางสลัก 

 ๑๐๐ นางสุชนันท  ภักด ี

 ๑๐๑ นางสุธันยา  หนนูาง 

 ๑๐๒ นางสุธิดา  บุญประดิษฐ 

 ๑๐๓ นางสุนทราภรณ  กล่ินพงษา 

 ๑๐๔ นางสุพรรณี  เทียนทอง 

 ๑๐๕ นางสุพรรณี  นพสิทธิพร 

 ๑๐๖ นางสุพัชยาฌ  ฐิตยารักษ 

 ๑๐๗ นางสุภาพ  อาคมพิทักษ 

 ๑๐๘ นางเสาวนิตย  กมลธรรม 

 ๑๐๙ นางเสาวนีย  จําปาเทศ 

 ๑๑๐ นางเสาวนีย  มหาศรานนท 

 ๑๑๑ นางอรประพันธ  ตานะเศรษฐ 

 ๑๑๒ นางอรุณพร  ล่ิมสกุล 

 ๑๑๓ นางอรุณวรรณ  ชวูิรัช 

 ๑๑๔ นางอรุณี  วฒันาวงศ 

 ๑๑๕ นางอัจฉรา  สมบูรณ 

 ๑๑๖ นางอญัชลี  หาญหริัญ 

 ๑๑๗ นางอารณี  โหตระกติย 

 ๑๑๘ นางอุษณีษวรรณ  เล็กบาํรุง 
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เบญจมาภรณชางเผือก 

 ๑ นายธนวร  เชาวนปรีชา 

 ๒ นายพิพัฒน  รัชกิจประการ 

 ๓ นายเอกรินทร  เจรญิศร ี

 ๔ นางกรรณิกา  สุจิวรกุล 

 ๕ นางกรรณิการ  จันปุม 

 ๖ นางกฤตพร  ชณุหโอภาส 

 ๗ นางกาญจนาถ  จันทรแกว 

 ๘ นางกุลยา  ศิรนิาวนิ 

 ๙ นางเกศี  จันทราประภาวัฒน 

 ๑๐ นางขัตติยา  สุวรรณกุล 

 ๑๑ นางแคทเธอรนิ  ทองศร ี

 ๑๒ นางจันทิมา  สมวงศ 

 ๑๓ นางจารุณี  ทุงทอง 

 ๑๔ นางจิรวรรณ  จีนาพันธ 

 ๑๕ นางชนัญญา  เครืองาม 

 ๑๖ นางชนิดา  งามพิเชษฐ 

 ๑๗ นางดวงกมล  สรอยพลอย 

 ๑๘ นางดวงหทัย  ออนนวม 

 ๑๙ นางเต็มดวง  บุรพเจตนา 

 ๒๐ นางสาวทัศนีย  อรออน 

 ๒๑ นางธารณี  วรภากร 

 ๒๒ นางนงลักษณ  ยังพิทักษ 

 ๒๓ นางนงลักษณ  เวชยชัย 

 ๒๔ นางนพรัตน  นอยจินดา 

 ๒๕ นางนภัสวรรณ  ปานสุวรรณ 

 ๒๖ นางนฤมล  สัพโส 

 ๒๗ นางนันทนา  สอนศิร ิ

 ๒๘ นางนันทพร  ดํารงพงศ 

 ๒๙ นางน้ําทิพย  ลิมปคปุตถาวร 

 ๓๐ นางนุไอนิง  กูจินามงิ 

 ๓๑ นางบญุรืน่  ชัยวริัตนนุกูล 

 ๓๒ นางประสันตยา  บรรทัดฐาน 

 ๓๓ นางปยะนุช  อกัษรกาญจน 

 ๓๔ นางเปรมกิา  เบญ็จศริิวรรณ 

 ๓๕ นางผุสดี  เวชสวรรค 

 ๓๖ นางพจนา  ศรตีระกูล 

 ๓๗ นางพรรณงาม  เทวกุล 

 ๓๘ นางพรรณอร  เกียรตวิินัยสกุล 

 ๓๙ นางพรรณี  ไกรฤทธิ ์

 ๔๐ นางพัชรนิทร  ลาภาโรจนกจิ 

 ๔๑ นางพิมใจ  เกตุวตัถา 

 ๔๒ นางพิมพใจ  วชิรพงศ 

 ๔๓ นางพิมพอร  คงอดุม 

 ๔๔ นางภมรรตัน  พริ้งศุลกะ 

 ๔๕ นางภัคจิรา  คลายนสูตร 

 ๔๖ นางสาวภัคจิรา  รัชกิจประการ 

 ๔๗ นางมณฑิรา  เวชพาณิชยกจิกุล 

 ๔๘ นางยาจิตร  ดวงเนตร 

 ๔๙ นางรววีรรณ  เดชกิจสุนทร 

 ๕๐ นางรชัฎาวรรณ  สุนทรวร 
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 ๕๑ พันจาเอกหญิง  รัชนวีรรณ  กาทอง 

 ๕๒ นางรุจาภา  ตนัตรานนท 

 ๕๓ นางเรวดี  มะลูลีม 

 ๕๔ นางวาสนา  โกฏิคําลือ 

 ๕๕ นางวิชิตา  โสณกุล 

 ๕๖ นางวิภากร  สุจิตต 

 ๕๗ นางวิลาวัณย  สุขเกษมหทัย 

 ๕๘ นางศรีศุภา  เกษชุมพล 

 ๕๙ นางศศิธร  ปะจายะกฤตย 

 ๖๐ นางศริิพร  อารรีอบ 

 ๖๑ นางศริิพรรณวด ี บัวอนิทร 

 ๖๒ นางศริิมนต  เกียรตชิูศักดิ ์

 ๖๓ นางศวิพร  ตัน๊สวัสดิ ์

 ๖๔ นางศุภจิต  ตริณศักดิ์กุล 

 ๖๕ นางศุภจิรา  ทองศร ี

 ๖๖ นางศุภมาส  พันธสายเชื้อ 

 ๖๗ นางสมถวิล  อนิทะศร 

 ๖๘ นางสมปอง  เอกะกุล 

 ๖๙ นางสมไหม  บุษบา 

 ๗๐ นางสรอยลัดดา  จงอรุณงามแสง 

 ๗๑ นางสัจจารี  เจียรนัยกุลกนก 

 ๗๒ นางสิรลัิกษณ  พรส่ีภาค 

 ๗๓ นางสุทธิณี  อภิรักษเนติพงศ 

 ๗๔ นางสุนทรา  วงษจันทร 

 ๗๕ นางสุภรณ  คงเทพ 

 ๗๖ นางสุภาพร  เผือกสกนธ 

 ๗๗ นางสุภาพร  เล็กบัว 

 ๗๘ นางสุภาวด ี สุปริยศิลป 

 ๗๙ นางสุมาลี  ธนฉายสวัสดิ ์

 ๘๐ นางเสาวนีย  จันทนแดง 

 ๘๑ นางโสภา  สินธวุงษ 

 ๘๒ นางโสภา  สุจริตกุล 

 ๘๓ นางหัน  กุลวงษา 

 ๘๔ นางอมรรตัน  ประกอบแสงสวย 

 ๘๕ นางอมรา  ไขประพาย 

 ๘๖ นางอรนุช  หลิมจานนท 

 ๘๗ นางอรยา  เขม็แซมเกษ 

 ๘๘ นางอรวรรณ  พันธุศักดิ ์

 ๘๙ นางอรุณี  เดชวิทักษ 

 ๙๐ นางอญัชลี  โพธิพิพิธ 

 ๙๑ นางอฐัฉราภรณ  เลิศดวยลาภ 

 ๙๒ นางอาภาภัทร  วัชโรทัย 

 ๙๓ นางอารียรตัน  ปนุตติกร 

 ๙๔ นางอดุมลักษณ  ศิริกรรณ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย 

 ๑ นายวริุฬห  กีรติพานิช 

 ๒ นางกริัชพัชร  เศรษฐยุกานนท 

 ๓ นางภัทรพร  วรปญญา 

 ๔ นางสิริยา  จรัสเสถียร 
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สํานักนายกรัฐมนตร ี

ทวีติยาภรณชางเผือก 

 ๑ นายภคพล  งามลักษณ  ๒ นางมาริษา  เจียรวนนท 

จัตุรถาภรณชางเผือก 

๑  นางสาวกรชิผกา  บญุเฟอง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย 

๑  นายชัพพาคม  ประกอบทรพัย 
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