เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๓)
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
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

นางสาวธิดารัตน ชมะวรรณ
นางสาวธิดารัตน ศรีละมุล
นางสาวปาริมา ยศกาศ
นางสาวเพียงรัก ดาวเรือง
นางสาวภัทราพร ถิ่นชัยศรี
นางมนชนก ณรงคทิพย

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นางสาวรุสนี หลังยาหนาย
นางสาววไลลักษณ วิเศษสิงห
นางสาววารุณี ขันนาค
นางสาวสุนิสา กล่ําฟอง
นางสาวโสภิตา ธีระวรรณ
นางสาวอัจฉรา ชมกลิ่น

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายพิเชษฐ เรือนสุข
๘
นายเอกนรินทร มีมาก
๙
นางสาวจันจิรา โยคุณ
๑๐
นางสาวดรุณี จอมทอง
๑๑
นางสาวนวลปรางทิพย บรรจงปรุ
๑๒
นางสาวเบญจวรรณ ชูมณี
๑๓
นางสาวปาริตา พนมรัมย

๑๓ ราย)
นางสาวพัทรพร กันฑชู
นางศิริรัตน จันทรไทย
นางสาวศุภาภรณ โชคศิริวลัย
นางสาวสุกัญญา จันทรภักดิ์
นางสาวสุรีรัตน จานสี
นางสาวเสาวรส เจริญผล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

กรมบัญชีกลาง
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม
นายจักรกฤษณ สังขทองโรจน
๙
นายณรงคชัย บุญตา
๑๐
นายทัศนชัย บุญรอด
๑๑
นายธีราพร สิงหวงษ
๑๒
นายวุฒธิพงษ ตาเบา
๑๓
นายสามารถ แสงรินทร
๑๔
นายสิทธิ์ มูลแกว
๑๕
วาที่รอยตรี สุรสิทธิ์ พรหมจักร
๑๖

๔๕ ราย)
นายอิทธิพงษ ไพรศรีสวัสดิ์
นางกรรณิการ จันตะวงค
นางสาวกุลวลี อุทัยธรรม
นางสาวเกศรินทร กลั่นเครือวัลย
นางสาวคนางค เกิดจํารูญ
นางสาวจันทิมา เสวกจินดา
นางสาวฐิติพร กระสาทอง
นางสาวฑิฆัมพร บุญเสริฐ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณัฐนนตรา พุฒิวรงคโภคิน
นางสาวนฤดี ศิลปสูงเนิน
นางสาวนวพิทย เลี้ยงเพ็ชร
นางสาวนันทิยา เตี่ยวสกุล
นางสาวปวีณา เอี่ยมสงคราม
นางสาวปทมา ฉายกลา
นางสาวปยะทิพย ปยะตระภูมิ
นางสาวเพชรรัตน เครือศิริกุล
นางเพชรรุง ศรีพันธ
นางสาวภิรมยพร เยาดํา
นางมนัญญา ธัชแกวกรพินธุ
นางสาวมัตติกา นิลละมัง
นางยุภาพร นิยมวงค
นางรัศมี แกวนุย
นางสาวราตรี เชิดชัย
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
นายกิตติวัฒน พัฒนวงศงาม
นายพงศกร ยรรยงพาณิชย
นายพรพิพัฒน เหมคุณ
นายมนตชัย เพ็ชรรวง
นางนัญยณภัทร จิโนฏมูล
นางสาวปวีณา มณีอินทร
นางสาวเปรมฤทัย อวะภาค
นางสาวพัชรินทร คํานวล

(เลมที่ ๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

นางสาววลัยรัตน ศรีเชียงพิมพ
นางสาวศิโรรัตน เหมพิสุทธิ์
นางสาวศิวพร จิตณรงค
นางสาวสกุลเพชร เพชรดี
นางสโรชา พนิตกมล
นางสาวสายฝน ทองเกิด
นางสายสมร ทองอยู
นางสาวสุภาวดี ศักดิ์สูง
นางสาวสุมิตรา นุมมีศรี
นางสาวสุวิมล ทองจอย
นางสาวหทัยทิพย รอดสั้น
นางสาวอนันตญา ถนอมฤทธิ์
นางสาวอนุรักษ ยิ่งสุขสมหวัง
นางสาวอรพิน ทองสกุล

(รวม
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๑๕ ราย)
นางสาวเมธาพร เกษรศิริ
นางสาววรรณ บุญสิริพิพัฒน
นางสาวสิวาลัย ชูคง
นางสาวสุขุมา ฮามวงศ
นางสาวเสาวลี สืบกระพันธ
นางสาวอมรรัตน พินิจนึก
นางอุรวี ออนนอย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

ตริตาภรณชางเผือก (รวม
๑ นายวิริยะ ธรรมจักร
๔
๒ นางสาวจารึกา ขําสุข
๕
๓ นางสาวโชติกา พงษสุระ
๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

(เลมที่ ๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๖ ราย)
นางสาวเปรมกมล จันทรมี
นางสาววันดี ทองสงธรรม
นางศิรินภา วงศหิรัญเดชา

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗๔ ราย)
นายกฤชณรงค ครองสุข
๒๑ นางสาวจุฑาทิพย พันธุแกว
นายเกษสุวรรณ คุณปญญา
๒๒ นางสาวจุฑามาศ กองสาสน
นายคมเพชร จันโททองศรี
๒๓ นางสาวชมศมณฑ วรรณงาม
นายชนาธิป แกวเนิน
๒๔ นางสาวณัฐตา จันทะเนตร
นายเทียนชัย สุขรี่
๒๕ นางสาวณัฐพร กันจอย
นายธนพัฒน มีชูพร
๒๖ นางสาวดวงใจ วัดไธสง
นายธีระชัย จําปานิล
๒๗ นางธนพรรณ ฑีฆาวงค
นายพีรเดช ยอดยิ่ง
๒๘ นางสาวธมนวรรณ สิทธี
นายภัสชัย กุคําใส
๒๙ นางสาวธิติพร คําของ
นายภูวพิชญ ชุติพลอยหิรัญ
๓๐ นางธีราพร สันทัด
นายมานพ ทองเรือน
๓๑ นางสาวนฤมล เกาประดิษฐ
นายวีระยุทธ สวนแกว
๓๒ นางสาวนัฏฐณภัทร นิลละออ
นางสาวกษมา สุขสารพันธ
๓๓ นางสาวน้ําฝน ฝอดสูงเนิน
นางกัญญจิรานุช พรพนาสิทธิ์
๓๔ นางสาวน้ําฝน หนองนา
นางสาวกัญญารัตน สุขสกุล
๓๕ นางสาวบงกช กัลยาศิริ
นางสาวกิติมา นับสุวรรณ
๓๖ นางสาวบุตดี พิศเพ็ง
นางสาวจารุวรรณ กุละคําแสง
๓๗ นางสาวเบญจมาศ นิลเพ็ชร
นางสาวจินดาภัทร นาคบํารุง
๓๘ นางสาวเบญจวรรณ ปรางเพ็ชร
นางสาวจิระนันท แสนพันนากิจสกุล
๓๙ นางปภากรณ พรจิตไพศาล
นางสาวจิราพร แสนทิพย
๔๐ นางสาวประไพร อินนอก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

นางสาวปารยลภัส เทียนอําไพ
นางสาวปาวีนา กาบทอง
นางปยาภรณ แชจอหอ
นางสาวพจนีย มณีรัตน
นางพรทิพย พวงคุม
นางสาวพัทธชัญญา พรมนา
นางสาวพิมลฑา คงจรัส
นางสาวเพ็ญนภา มาลาสุข
นางสาวมนัชญา ทองนิวัน
นางสาวยมนา ยมโดย
นางสาวยุวดี คลายสมบัติ
นางสาวรัตนา รอดทิม
นางสาววราพร เกไธสง
นางสาววราภรณ ถาเหงา
นางวันวลิต จันทรขาว
นางสาววันวิสา จิตรจํานอง
นางสาววิไลรัตน เวชกามา

๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

(เลมที่ ๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวศรินดา สุวรรณเดชากุล
นางสาวศรีไพร เงินดี
นางสาวศิริพร สาโท
นางสาวศิริวรรณ ศิริเวช
นางสาวศิวาพร เกษรเพ็ชร
นางสาวศุภัสษร แกวออง
นางสาวสมใจ อินทรศรี
นางสาวสาวิตรี เพชรรักษ
นางสาวสุฑามาศ ชูกลิ่น
นางสุธัญญา เชียงฟด
นางสุภาพ ผานภพพนาสันต
นางสาวอภิญญา จันทรประจํา
นางอรชร สอนใต
นางสาวอรวรรณ อังสุธรรม
นางอรอุมา เนื่องมัจฉา
นางสาวอัมรา ไหมทอง
นางสาวอาริยา เงาสุมาตย

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวไมลีน รักษวเิ ชียร
กรมศุลกากร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๓๓ ราย)
๑ นายกวินทร เขมกุลวานิช
๔ นายเกียรติศักดิ์ คงวัฒนานนท
๒ นายกิตติคุณ หลอสุวรรณศิริ
๕ นายจักรินทร สายัณหวัฒน
๓ นายกิตติพงษ ศิริพงษ
๖ นายจิรวัฒน นอยกลาง

