เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั 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
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

กรมประชาสัมพันธ
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๓๔ ราย)
นายเกษมสุข บุญวิชิต
๑๘ นางสาวปานอุมา แหละยุหีม
นายจักรกฤษณ วงษสุวรรณ
๑๙ นางสาวปาริชาต จันทรกลิ่น
นายจิรวัฒน ปลอดวงศ
๒๐ นางสาวพรหมพร เที่ยงธรรม
นายชยกร กสิกรรม
๒๑ นางสาวเพลงพรหม พลมณี
นายชัยวัฒน เหมะทัพพะ
๒๒ นางสาวมัทณียา มากสมบูรณ
นายณัฐพงศ จิกยอง
๒๓ นางสาวมานิตย รัตนแกวมุณี
นายธนาพร สุมแกว
๒๔ นางสาวมาศสุภา นาคสิงห
นายปรีชา เกื้อกิจ
๒๕ นางสาวยุพาพาล ศรีบุตร
นายปยะ เหลาบุรินทร
๒๖ นางสาวเยาวลักษณ บํารุงกิจดี
นายไพโรจน แกวระวัง
๒๗ นางสาวสารี คลายคลี่
นายวีระภัย แพรงสุวรรณ
๒๘ นางสาวสุชญา มหาอินทร
นายสัมฤทธิ์ อยูบํารุง
๒๙ นางสุดารัตน จันทนเสนะ
นางสาวกรกมล เนียมละมุน
๓๐ นางสาวสุรีย วัชรพิชิตชัย
นางจรุณี บัวเที่ยง
๓๑ นางอชิรญาณ มังธานี
นางสาวฐปนัท สืบสงัด
๓๒ นางอนงค จันทะจร
นางสาวณัฐธิดา สงวนถอย
๓๓ นางสาวอังคณา เกษตรรัตน
นางสาวทัดดาว เสมมา
๓๔ นางสาวฮัฟเซาะห นาแว
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายทวีป สิงหรัตน
๖
นายธงชัย ศรีโยธี
๗
นายนิวัตน บุญแพทย
๘
นายภควัต พรหมเพ็ญ
๙
นายรักษสิทธิ สิทธิทูล
๑๐

๒๒ ราย)
นายวรรณชัย จิตธิวงษ
นายอัสมัน หะยีหวัง
นายอํานาจ เสนาใจ
นายเอกสิทธิ์ อนงครักษกิจ
นางสาวกรรณิการ จิระพันธทิพย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

(เลมที่ ๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวไปรมา ไกรฤกษ
นางสาวภารดี พิพิธภัณฑ
นางสาวสุกันดา แกวอนุรักษ
นางสาวอภิสรา คงมณี
นางสาวอรนุช อินตา
นางสาวอัสมา ถิ่นเกาะแกว

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นางสาวเกศกนก วุฒิ
นางสาวจิรพันธุ พสุธรพันธุ
นางสาวนัฏฐนันท เศวตเลข
นางสาวเนาวรัตน แกวแสงธรรม
นางปรานอม เผือกพูลผล
นางสาวปทมาวดี เหลือสม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒๗ ราย)
๑๕ นางสาวกษมา กิติสุนทร
นายไกรสิทธิ กาศอุดม
๑๖ นางจีระนันท หมอกเมฆ
นายชยกร อัครสิริโสภา
๑๗ นางสาวณธญา โชคกวินศิริ
นายณัฐกร แกวใส
๑๘ นางสาวดวงฤดี ทองรุง
นายธีร นาคเมือง
๑๙ นางสาวดานิช มะเกะ
นายนพดล เฮี้ยงเอี้ยง
๒๐ นางสาวน้ําทิพย บุญทวีวัฒน
นายภีระสิทธิ์ นันตรัตน
๒๑ นางพัชรินทร รัสวรรณโณ
นายมนตรี ประทีป
๒๒ นางวรินทรณพัชร สวัสดิรักษา
นายวรปรัชญ ศรีคัตธมาตย
๒๓ นางสาวสุดาทิพย ไสยาสน
นายวรุตม ลิ้มลาวัลย
๒๔ นางสุมาลี บุงทิม
นายสุริยพันธ บุญใหญ
๒๕ นางสาวอริสา เตียงบุญลาภ
นายสุโรจน เถนวอง
๒๖ นางสาวอัญจนา พูลสวัสดิ์
นายอดุลเดช มาเส็ม
๒๗ นางสาวอุษณีย หมัดและ
นางสาวกนกวรรณ ศุภกิจวัฒนา
นางสาวกมลเนตร สีหลา

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๙ ราย)
๔ นายเจษฎา พลอยมอญ
๑ นายจรรยพงศ สวัสดิเวทิน
๕ นายฑีภากรณ สําเภา
๒ นายจิรศักดิ์ โตรัตน
๖ นายธนเวศม สัญญานุจิต
๓ นายเจษฎา ชาลีมี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นายธนิก ธนกรไพศาล
นายธันยวัฒน เจริญชัย
นายธาริน อั่งสกุล
นายประสิทธิ์ บาหลัง
นายยุทธนา จันทรวิมาน
นายยุทธพร บานเย็น
นายสุริยน ตันตราจิณ
นางสาวขนิษฐา ลือสัตย
นางจริญญา แสนนา
นางสาวชลิตา เกิดเรณู
นางสาวณัฐชนา ศรีวิทยา
นางสาวณัฐนรี สงธาดา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
วาที่รอยตรี คณิต สังขกรทอง
นายคณิน เสถียรยศ
นายจรูญ มาแดง
นายเจนณรงค เชิงเร็ว
นายเจษฎา มูลธรรม
นายชลิต ผิวผอง
นายณรงคศักดิ์ หาญแอม
นายทนง วงศาโรจน
นายทยาวิทย ปลอดสวัสดิ์
นายนฤพนธ ปลาบูทอง
นายพงษธร ทะสังขาร
นายภานุพงค หนูคง
นายภานุพงศ ธนโรจนวัฒน

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
(รวม
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

(เลมที่ ๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวณัฐอร เลาหวงศเพียรพุฒิ
นางสาวธัญลักษณ ฉิมดี
นางสาวปภามน อารยะสุขวัฒน
นางสาววรรณกวี เนติกําจร
นางสาวเศรณี นาวงศ
นางสาวสมหวัง อโนทิพย
นางสาวสายพิน ภาคสาร
นางสาวสุรียพร กรางสะอาด
นางสาวหทัยทิพย ทัศนยิ่งยง
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญกลั่นสอน
นางอรุณี สิงคํา
๓๔ ราย)
นายภานุวัจน โพธิ์ไพจิตต
นายรุงปญญา โหพึ่งจู
นายวิฑูรย ขุนขํา
นายวีรยุทธ ศรีจันทร
นายศิกษครินทร อาษาสูนย
นายสามารถ ทองภูบาล
นายสุชาติ ศรีวงษชัย
นายสุรเดช อินทนิล
นายเสกสรรค พรมเสน
นายอนุชา อุไรรัตน
นายอภิดล จันทรังษี
นายอรรถสิทธิ์ ชวยสุริยา
นายอาราม อุไรกุล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายเอกชัย ใจมาธิ
นางกัญยา ศิริอักษร
นางสาวจิราภรณ เจริญศรี
นางสาวน้ําผึ้ง พรานเจริญ

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

(เลมที่ ๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวรัสรินทร ธนวิชญวรภัทร
นางสาวศิวพร มณีวรรณ
นางสาวสมสมัย กาสา
นางสาวอรุณี บุญธรรม

๑
๒
๓
๔
๕
๖

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบ ริโภค
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๑ ราย)
๗ นางสาวนิตยาภรณ วงศคํา
นายคํานนท สังขหรุน
๘ นางสาวพิชชา ไกรรัตน
นายณรงค สังอรดี
๙ นางสาวสมาภร สราญนาค
นายธนาชัย สาธิตวสุธา
๑๐ นางสาวอรชุนิภา อริสรกุลธร
นายปรีดา อาทร
๑๑ นางสาวโอปอล วัยวัฒน
นายสิรธีร พจนจิราภรณ
นางสาวกรวรรณ เทียมสนิท

๑
๒
๓
๔

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘ ราย)
๕ นางสาวปฐมดวง เชวงเดช
นายชวรัตน บุญปาน
๖ นางสาวพัฒชะรีย วังนิคม
นายปารเมศ ทองเจริญ
๗ นางรสพร พลธรรม
นายศิระณัฐ วิทยาธรรมธัช
๘ นางสาวหทัยรัตน เฉลียวฉลาด
นายอนุรักษ มั่นจันทร

๑ นายชินภัทร จําปาเงิน
๒ นายเนติ นาคพงษ

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๔ ราย)
๓ นางสาวจิราพร แจงไพร
๔ นางสาวออมฤทัย กอนใหม

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม
๔
๑ นายเกรียงไกร ไชยวงค
๕
๒ นายสุธา รอดนําพา
๖
๓ นางสาวจิตรตรา ขันเงิน

๖ ราย)
นางสาวจุฑาภรณ ทองวัฒน
นางสาวชาริณี แจมจํารัส
นางสาวสิริพันธุ เศรษฐวณิชย

