เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๗)
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

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายอิทธิพล จันทรเพชร
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวรจนา ไผตง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

กรมคุมประพฤติ
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม
นายกฤษ ทิพยนางรอง
๑๙
นายกัณตภณ สุวรรณ
๒๐
นายกัมปนาท อยูสําแดงกิจ
๒๑
นายกาววิโรจน ดําจํานงค
๒๒
นายกุลวงค พินิจวัฒน
๒๓
นายไกรสิงห ลียากาศ
๒๔
นายขวัญชัย ฟาคะนอง
๒๕
นายจรัส รื่นจินดา
๒๖
นายจักรรินทร เหลาดี
๒๗
นายจาริ ชาวชายโขง
๒๘
นายเชษฐ เทศแกว
๒๙
นายณัฐภูมิ อยูชัง
๓๐
นายทนงศักดิ์ ศรีมนตรี
๓๑
นายทวีสิทธิ์ ทองศีล
๓๒
นายทองสนั่นชาติ เกาะทอง
๓๓
นายธนวัฒน แกวงาม
๓๔
นายธาดา กรรเชียง
๓๕
นายธีรวัฒน แปนทอง
๓๖

๗๔ ราย)
นายนิพนธ ปรางสุรางค
นายปกรณ นรโคตร
นายปฏิธาน สายชัยภูมิ
นายปยพงศ นามสวาง
นายพีระพล ภักดีวงษ
นายไพทูรย เวชวงษ
นายภาณุวัฒน วริสาร
นายแมน กาฬภักดี
นายรวิศร สัลละพันธ
นายวิวรรธน นาคสุก
นายวิสูตร ผลเพียร
นายสนธยา ภาชู
นายสมชาย ตรงดี
นายสมพงค คุมขนาบ
นายสิทธิชัย โพธิ์นอก
นายสุกรี สะมะแอ
นายสุเวศน มุกนิล
นายเสกสรรค สมพะเดิม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๑
๒
๓
๔
๕

นายอับดุลรอฮะ ราคุ
นายอํานวย สาสุข
นายอุดม ใหมนุย
นางสาวกมลรัตน อ่ําเพียร
นางสาวจินตนา ศุภกรธนสาร
นางสาวจุไลลักษณ ศรีสิทธิ์
นางชนัญชิดา โชคภิรมยทรัพย
นางชไมพร อูทรัพย
นางสาวณัฐญา ศรีพานิช
นางสาวดารารัตน ศิริเสถียร
นางสาวดาวรุง มานพ
นางสาวปรางคทพิ ย อวดกลา
นางสาวปทมา ผาสุข
นางสาวปาณิสรา แกวโมลี
นางปารีณา นกจันทร
นางสาวปยมาศ ขุนไมงาม
นางสาวปยรัชนี ตระกูลจันทรแสง
นางสาวปยะนาถ รุงเมือง
นางสาวพรรณราย เลิศบุรุษ

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม
๖
นายธนาธิป พวงกนก
๗
นายปยะ โนกุญชร
๘
นายพงษศักดิ์ ฉัตรสิริโชค
๙
นายพสิษฐ ชนะทะเล
๑๐
นางสาวกาญจนา เชนไชย

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางภีณาธิป ประทีป ณ ถลาง
นางสาวรัฐติกร ธรรมจันทร
นางรัษฎากร โพชะราช
นางรุงทิวา หลอดศิลป
นางรุงวิไล แสงมณี
นางสาวลักษณาวดี บุญลักษณ
นางวรารัตน ศรีปูณะ
นางสาววศินี บูรณะกุล
นางสาววาสนา ศิริคุณ
นางวีราพร ปญโญ
นางศศิธร มีบุญ
นางศิริลักษณ อินมงคล
นางสาวสมใจ จันทรนอย
นางสิริกร แกวหอม
นางสิรินาฏ ชุมชื่น
นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด
นางสาวอภิสราธรณ วุฒินันทธนากิจ
นางอมรรัตน หยงสตาร
นางสาวอรอนงค ไชยวงศ
๑๕ ราย)
นางสาวน้ําเพชร เตี้ยทอง
นางพรรณี บุรีรักษ
นางมะลิวัลย รัตนมณี
นางสาวมัลลวีร ธัญวรรณ
นางสาวลัดดาวรรณ คงนิล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑ นางลําแพน จันทรพัก
๑๒ นางศุภสุตา โนกุญชร
๑๓ นางสุมาลี อาแวกะจิ

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๔ นางสาวหทัยทิพย อภิวงคงาม
๑๕ นางสาวอัยรินทร บุบผามาโล

๑
๒
๓
๔

ตริตาภรณชางเผือก (รวม
๕
นางสาวชวนพิศ ชินชูวงค
๖
นางสาวปยนุช รักสัตย
๗
นางพิชญนันท เอี่ยมสอาด
๘
นางสาวศศิกัญญา มั่นจันทร

๘ ราย)
นางสาวสุชานันท กุสารัมย
นางสุภาพ บุญเฟรือง
นางสาวเหรียญไทย อาจวิชัย
นางอรกานต สุทร

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๔ ราย)
๘ นางสาวทิวาพร เนียมคํา
นายชินวัฒน สุกใส
๙ นางสาวประกายแกว เหมหงษา
นายธนกฤต วิสิทธิ์
๑๐ นางสาวภาวิตา หนูรัตน
นายพีรวิชญ แปนประหยัด
๑๑ นางสาววรกมล นาหนอง
นายสุพงษ อมรเมธาสิทธิ์
๑๒ นางสาววัลลี พิมูลชาติ
นายอธิการ ตั้งจิตต
๑๓ นางสาวศิริฉัตร วงคตาธรรม
นายอุดมพร เรืองออน
๑๔ นางสาวสันทยา คํานอย
นางสาวกัญญาภัค ไพยแสน

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
๔ นางสาวระวิวรรณ คําแสง
๑ นางสาวกัญญาภัค ภูมิไชยา
๕ นางสาวอรณิชชา ทองลินันท
๒ นางสาวณปภัช ดาวดึงษ
๓ นางสาวภัทรภาดา ธิติกุลวัต
กรมคุม ครองสิทธิและเสรีภาพ
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๐ ราย)
๑ นายธนันชัย กุหลาบวงษ
๓ นายวชิระ นันผาด
๒ นายปฐมพร โรจนเรืองแสง
๔ นางสาวญาณิศา แสวงหา

