เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั 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

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สํานักงานรัฐมนตรี
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวพิชชาภรณ สวางเพชร
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวชัชฎาพร ใจมาบุตร

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๒๔ ราย)
นายธนวัฒน คุณะวเสน
๑๓ นางสาวนิรามน ขอศานติวิชัย
นายธีรพงษ หมื่นภักดี
๑๔ นางสาวปยจิตต แสงครุฑ
นายพลกฤษณ วัชรวิศิษฏ
๑๕ นางสาวพรพรรณ ชลิทธิกุล
นายพิชิตเวธน คําเดนเหล็ก
๑๖ นางสาวพีรภาว ลิมปนวัสส
นายหัสพระชัย ภูวงค
๑๗ นางสาวรอฮานี สมาเฮาะ
นายอัศวิน จุมปา
๑๘ นางสาวรัตนาภรณ บุญมี
นายอาทิตย เตียวตระกูล
๑๙ นางสาวลัดดา พรกุณา
นางสาวกานตวรา ทาทอง
๒๐ นางวันวิสาข จันทรดํา
นางจิรฐา เพ็งคลาย
๒๑ นางสาววิมลรัตน ละไม
นางสาวณัฏฐิยา ปทมะศังข
๒๒ นางสาวสุมาลี แสงแกว
นางสาวณัฐฎภัทร ทองคํา
๒๓ นางสาวอรลักษณ วิชัยธรรม
นางสาวนวลทิพย สานุกูล
๒๔ นางสาวอามารตี วิชิตานุรักษ

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม
๑ นายเกรียงไกร บุญเทียร
๔
๒ นายจตุพล ทองสกล
๕
๓ นายเพิ่มศักดิ์ อินทสโร
๖

๑๕ ราย)
นายวงศตระกูล มาเกตุ
นายอิศรา ขัติยวรา
นางจารุสิน วงศสุวรรณ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นางสาวณัชชา อินกองงาม
นางธัญญพัทธ แสวงเงิน
นางสาวเบญญาภา สุริยะโชติ
นางสาวปภาวัฑฒ วัฒนสินธุ
นางพิมสาย วุฒินันท

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

(เลมที่ ๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวฤทัยรัตน ทองรักษ
นางสาววรรณวิภา ศรีวงศ
นางสาววาณี ออนรัศมี
นางสาวสุวัจนา ตรีรส

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑๗ ราย)
นางสาวกาญจนา ชัยพัฒนาวรรณ
๑๐ นางภาริณี ตาตุ
นางสาวกาญจนา สินมา
๑๑ นางภูริดา บุญประเสริฐ
นางจันทมา ชางสลัก
๑๒ นางสาวมณีรัตน สรอยจันดา
นางสาวจารุวรรณ กอนคํา
๑๓ นางสาววาสนา ผลอินหอม
นางสาวประภาพรรณ วัฒนะ
๑๔ นางศุภาลัย เตียวตระกูล
นางปุญญาดา อินยอด
๑๕ นางสาวสุภาภรณ พลสิม
นางสาวพวงแข เทียบทอง
๑๖ นางสาวเสาวภา ชูเจริญ
นางพิมพใจ แซอึ้ง
๑๗ นางสาวอังศุมาลิน เดชกุลทอง
นางเพ็ญ ยุบลโกศล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๒ ราย)
นายณัฐพล คงแกว
๙ นางสาวชินานาฎ รักษวงศ
นายนภปฎล อุนหมั่นกิจ
๑๐ นางสาวฐิตาพิมญชุ ภูสุด
นายวิรัช อุตกันภัย
๑๑ นางสาวดลยา โรจนะหัสดิน
นายอติชาติ มณีสิน
๑๒ นางสาวตวงพร ดําฤทธิ์
นายเอกสิทธิ์ พงษสุวรรณ
๑๓ นางสาวธนารียรัฐ ชูฤทธิ์
นางสาวกนกวรรณ พาณิชยวัฒนานุกุล
๑๔ นางนันทวัน ทะบุรี
นางสาวกนิษฐา แซวาง
๑๕ นางเพ็ญจันทร ไมสัณ
นางสาวคนึงนิต พงษสินทรัพย
๑๖ นางสาวรุจยา ชราชิต

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗ นางสาววรนุช ออนอุบล
๑๘ นางสาววรินทิพย ดานพาณิชยสกุล
๑๙ นางวาริ ปานเพ็ชร

(เลมที่ ๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๐ นางสาววิระหัส พันธคําเกิด
๒๑ นางสาวศุภจิรา เบิกสวาง
๒๒ นางสาวอรวรรณ กองขุนราม

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวธิดาภรณ จะใจ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๖ ราย)
นายชวพล ลิตติพานิช
๙ นางสาวปฏิญญา คงอาวุธ
นายนิรุตต รุงแจง
๑๐ นางสาวพรรณทิภา ขุมเงิน
นางสาวกฤษณวรรณ วรมิศร
๑๑ นางสาวเยาวพา ลอมณรงค
นางสาวกฤษรา ถาวรแกว
๑๒ นางสาวรุงธิวา สมบุตร
นางสาวแกวกานต เกื้อแกว
๑๓ นางศศิรัตน เวชสิทธิ์ไพศาลกุล
นางสาวณิชาภา ออพิพัฒน
๑๔ นางสิริมา อัศวพิทยานนท
นางธัญนันท จันทรสวาสดิ์
๑๕ นางสาวสุปราณี มอญดะ
นางสาวนูรียัน นิเตะ
๑๖ นางสาวสุภาพร ลือชา

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖ ราย)
๑ นายฟาลั่น ใจกลางดุก
๔ นางสาวสุธีรา แตงบาง
๒ นางสาวเพ็ชรรัตน วิชัยเสริมศิริ
๕ นางสาวอัจฉรา วะเกิดเปม
๓ นางสาวสราญจิตร บุนนาค
๖ นางสาวอัญชลี ลิ่มไชยฤกษ
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๕ ราย)
๑ นายณัฐพล นามเกษ
๔ นางพัชรีย สีหะวงษ
๒ นางสาวธนิศา สุวรรณสินธุ
๕ นางอัมพร ชัยพร
๓ นางสาวนันททกานต สายแวว

