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
๕ นางสาวปรักมาศ พิมเสน
๖ นางพรทิพย วงศชู
๗ นางสาววราภรณ ภารัตตะ
๑ นายครรชิต แคนยุกต

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๘ นางสาววิภา แซโงว
๙ นางสุพิชฌาย โชติพิบูลนันท
๑๐ นางอัมพวรรณ จรเดน
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๒ นายวีระพงษ บุนรสิงห
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายณัฐวุฒิ จันทไทย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

กรมบังคับคดี
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม
นายชัยยันต จันทรชัย
๑๐
นายทศรัศมิ์ หลักชุม
๑๑
นายธวัชชัย บุญลือเลิศ
๑๒
นายพิศิษฏ ประตังทะสา
๑๓
นายสุทธิธรรม สุทธิรักษ
๑๔
นายสุรเดช แสงวิเชียร
๑๕
นางสาวจตุพร เต็มเปยมเจนสุข
๑๖
นางสาวชอทิพย อุตมินทร
๑๗
นางสาวญาณิศา ธรรมิกสกุล
๑๘

๑๘ ราย)
นางสาวณัฐพร เสียงสัมพันธ
นางสาวปณชนก ศรีปตเนตร
นางพรรณี ธีระพงษ
นางสาวภาณี พันธนอย
นางรัตนพร วงษสุวรรณ
นางรุงนภา ลอยหา
นางสนทอง ลัทธิธรรม
นางสิตาพัชร ดานขุนทด
นางสาวสุรียรัตน ศรีปราชญ

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๑ นายอรุณ ออนสัมพันธ
๓ นางวันเพ็ญ หนากลาง
๒ นางสาวพิชชุฎา อิทธิพรไพศาล
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวศุภนิดา แกวบุบผา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๕ ราย)
๙ นางสาวธนัชภัค วิบูลยโภคไพบูลย
นายกรพงศ คงสังข
๑๐ นางสาวนฤมล พูนทอง
นายตนัย นรารัตนกุล
๑๑ นางสาวนฤมล สงาเมือง
นายไพศาล รุงเจริญพัฒนกิจ
๑๒ นางสาวปยะธิดา ธีระแนว
นายภานุวัฒน ปานประดิษฐ
๑๓ นางสาวพิชามณช สุขอน
นายอรรถพร ทองคํา
๑๔ นางสาวภัสราภรณ พุกแกว
นางสาวกชวรรณ จุลิมาศาสตร
๑๕ นางสาววาสนา กีทีประกูล
นางสาวกรณิศ ติปยานนท
นางชนิดา โชติมณี

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๑ นางสาวศิรินทิพย จันทรรัตนวงศ
๒ นางสาวอัญชลี พูลอนันต

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๑๗ ราย)
๑๓ นายณรงค ยิ่งยงวรชัย
นายกฤษฎา รพีภาพย
๑๔ นายณรินทรธร บวรเลิศยานนท
นายกัมปนาท อภิสุข
๑๕ นายณัฏฐนภนต วงษพานิช
นายจตุรพร ไกรยศ
๑๖ นายเดชา สะทานวงศ
นายจักรกฤษ ฉิมสุข
๑๗ นายเดน เสารพูล
นายจิรศักดิ์ บัวสุข
๑๘ นายธนชัย ปานียโชติ
นายจิรัฏฐ จํารูญหิน
๑๙ นายธนพัฒน หงสนันทน
นายเจนรบ รักวิจิตร
๒๐ นายนวดล สมอเนื้อ
นายชมพิพัฒนศักดิ์ วงศคําจันทร
๒๑ นายนิเทพ คงเพ็ชรศักดิ์
นายชัชวาล ธนะเพิ่มพูล
๒๒ นายนิรุทธิ์ แหนะนวล
นายชูชาติ สีเขียว
๒๓ นายประภาส สถิตย
นายฐิติภัทร พรหมมา
๒๔ นายประเสริฐ สังขอินทรีย
นายณฐภัทร วงคคม

