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
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นายอนุสรณ โควถาวร
นายเอกพล ทองโชติ
นายเอกวัฒน ธาดาพรหม
นางสุชาดา จันกิติ
นางสาวชุติมา สีพอ
นางสาวณิชา บุญชวย

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

(เลมที่ ๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวพัทธนันท วงษชา
นางสาวไพลิน ดาวเศรษฐ
นางสาวสิริกร วิลัยมาตร
นางสาวสุกัญญา ใหญน้ํา
นางสาวสุจิตรา รําไพ
นางสาวสุนิดา อําสุวรรณ

สํานักงบประมาณ
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๖ ราย)
๔ นางสาวณิทนันฑ แสงสีทา
๑ นายณัทธร ดิษฐดํารง
๕ นางพัชยา ศรีทอง
๒ นายวิชัย ภูมิทอง
๖ นางสาวอมรรัตน ชํานาญคา
๓ นางสาวจริญญา นิติยารมย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม
๑๔
นายกอชนพ นันทมงคล
๑๕
นายกิตติกร สุขเจริญ
๑๖
นายถนัด สาริมาน
๑๗
นายธนากร สีเทศ
๑๘
นายนราทร เกิดบํารุง
๑๙
นายพนมศักดิ์ งามสม
๒๐
นายรุจิระ โรจนเมธีสกุล
๒๑
นายศุภชัย ธูปทอง
๒๒
นายสุรัตน รอดขันเมือง
๒๓
นายเอก ชัยชูบุตร
๒๔
นางกษมา สีเทศ
๒๕
นางสาวจิราพร กันทะวงค
๒๖
นางสาวชนิสรา จําเริญกิจ

๒๖ ราย)
นางณนรินทร แมคเคย
นางสาวนนลณีย ตันติวุฒิศักดิ์
นางสาวนฤมล กลั่นแสง
นางนากเกสร แกวตา
นางเปนธิดา ไตรยพืชน
นางสาวพันธทิพย แจมโกมัย
นางสาวพิกุลทอง คําสอน
นางสาวมาติกา อินวิน
นางสาวรัตนศิริ พิศาลสฤษดิกรรม
นางสาววริฏฐา วงศาสุข
นางสาววารุณี ตองหวาน
นางสาวศิริพร พรมดี
นางเอื้อสุข ไพบูลยรัตนากร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑๑ ราย)
นายอุทัย ภัทรนําโชค
๗ นางสาวปองพิม ไชยศิริ
นางสาวกุลกันยา เลขยานนท
๘ นางสาวปรียา ชุมถนอม
นางสาวกุลยา ศรีเปารยะ
๙ นางสาวเพ็ญนภา พงศจันทร
นางจุไรรัตน การุณธนกุล
๑๐ นางศิริพร กลิ่นสอน
นางสาวชมากร นาคขํา
๑๑ นางสาวศิริวงศ อินทรปรางค
นางสาวธิดารัตน แกวเสน
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวสุชา โฉมศรี

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๖ ราย)
๑ นายพลากร ดาวเจริญ
๔ นางสาวกัญญณัช บูรณเบญญา
๒ นายภาณุทัต ภูริปญญวานิช
๕ นางวรพรรณ จรจํารัส
๓ นายสมเกียรติ บุญชู
๖ นางสาวสุนันทา พาเมลา วอรด
๑ รอยตรี กลา สินเจริญ
๒ นายวัฒนะ ณ ศฤงคราญ

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๓ นางสาวพัชริสาณ ธนะไพรรักษ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวรัตนาภรณ เปรมปรี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๑ ราย)
๑ นายชาตินัย โมราราย
๓ นายวุฒิพงศ จิตออนนอม
๒ นายปณตภร จงธีรโชติ
๔ นายสราวุฒิ ลออัศจรรย

