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
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

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

นายปรีชา นามแสง
นายพงศธร พันธชมภู
นายพงษนรินทร แสนวัง
นายพงษศักดิ์ อิสลามชาติไทย
นายพนาชัย วีระพันธ
นายพิชัย พรหมดี
นายพิทยานนท ศัลยพงษ
นายไพโรจน อารีย
นายไพสิฐ บุญนาค
นายภูววิทย แนนอุดร
นายยศกร พลพวก
นายราเมศร จํารัสภานุมาศ
นายวิสุทธิ์ บูรณมานัส
นายศิริพงษ ทองโปรง
นายศิริพงษ ปุจฉาการ
นายสรายุทธ จีวะระพุทธ
นายสัณหณัฐ ตระการบุญ
นายสิงหเสนห ทรัพยสุข
นายสิทธิชัย สวางแกว
นายอดิศักดิ์ สาระวุธ
นายอธิปไตย พรมจันทร
นายอนุชา เพียวสูงเนิน
นายอาคม พาอํานาจ
นายอาทิตย วังทะพันธ
นายอาวุธ ดวงมาลัย

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอุดมการณ ไชยเดช
นายอุทัย ทนโนนแดง
นายเอกพงษ พาดฤทธิ์
นางสาวกชพร นฤนาทปรีชาชาญ
นางสาวกรรณิการ ใจบิดา
นางสาวจรรยา จิตรัว
นางจันทรฉาย วงษอุปรี
นางจันทิมา คําไหว
นางสาวจารุวรรณ นอยประสพ
นางสาวจิรนันท คงหนู
นางสาวเจนจิรา หมื่นนุช
นางสาวฉวีวรรณ ศรีหาตา
นางสาวชลีพร ตันวัฒนะ
นางสาวทองสา ไชยเพ็ชร
นางสาวธัญลักษณ อิสสระ
นางสาวธิดารัตน อรัญโสตร
นางธีรนันท ตันติอํานวย
นางนริศรา สิ้นภัย
นางนริสสา ชุมอุน
นางสาวนลิน อนจีน
นางสาวนิษฐา ทองวิเศษ
นางสาวเนาวรัตน เรืองมี
นางสาวบุษบา ยาดี
นางสาวปรานิดา คีรีวรรณ
นางสาวปยะฉัตร รัตนภูผา

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

นางสาวพรทิพย เปราะจันทึก
นางสาวพรทิพา บัวเทพ
นางพรวัลลภา วิชิต
นางพิชามญธุ การสราง
นางเพชรดารินทร ชูพรธีระไชย
นางสาวไพรัตน ดาวจันทร
นางสาวภคภัทร อนันทวรรณ
นางสาวภัครฐินันส สอนชา
นางภัทรสุดา วินิจสร
นางสาวมยุรี สุขประทีป
นางสาวยุวดี แกวเงิน
นางรวียณัฐตา คงศิริวัฒนา
นางรัชตะวัน วรดิษฐวงษ
นางรัฐติการ เชาชื่น
นางสาวรุจิราธรณ บุญปลอง
นางสาวลักขณา แกววินิจ
นางวณิชยา โชคดี
นางวนัชญา โบสุวรรณ
นางสาววรรณภา เอี่ยมศิริ
นางวราพร แปลงสาร
นางสาววันวิสาข นิ่มสกุล
นางวาสนา รุงพิรุณ

๑ นายกิตติธัช แสงชวง
๒ นายชูศกั ดิ์ พูลสวัสดิ์

๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางศลิษา เทพฉิม
นางสาวศันสนีย เรี่ยวแรงวรกุล
นางสมพร กาญจนธนชาติ
นางสายใจ ชาวสังข
นางสาวสุกฤตา วิชัย
นางสาวสุกัญญา สามชัย
นางสุจิตรา อุยตยะกุล
นางสาวสุชาวดี ชูดวง
นางสาวสุทิศา สิทธิเชนทร
นางสุธาสินี เพ็งสลุง ชัยชนะ
นางสุนิสา แกวบรรจง
นางสาวสุพรรณี จันทะบาล
นางสาวสุพัฒนา สักการะ
นางสาวสุภาพร บุญสําราญ
นางสาวเสาวณีย ชวยเลื่อม
นางสาวอภิณญา เชื้องาม
นางสาวอรทัย บุตรศรี
นางอรอุษา คลองพานิชย
นางอุมาพร นอมสิทธิกาญจน
นางสาวอุษณีย เจวะรัตน
นางเอมอร แขมภูเขียว

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๐ ราย)
๓ นายเดชณรงค คงเหลือ
๔ นายทนงศักดิ์ พลกลาง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕ นายสิทธิกร ลือขจร
๖ นายอาทิตย เจริญสังข
๗ นางสาวจุฑามาส อนุกูล
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๘ นางสาวพจนา มาศิริ
๙ นางสาวสุภาวี ศรีวรนันท
๑๐ นางสาวอัจฉรา สิทธิกระโทก

ตริตาภรณชางเผือก (รวม
๕
นายถิรายุทธ อองประยูร
๖
นางสาวกาญจนา อุมบุญ
๗
นางสาวชญาณิศ กิจคุณธรรม
นางสาวนุมนวล สารบูรณ

๗ ราย)
นางสาวปวีณา หยาภิรมย
นางสาวอรธีรภา จิตรการนทีกิจ
นางสาวอรอริญชย สังขทองดํารง

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๑ ราย)
๑๗ นางสาวกาณตสิรี บุญสิน
นายกิตติพงษ มั่นกิจ
๑๘ นางสาวจิดาภา ชัยมงคล
นายกิตติศักดิ์ มากรื่น
๑๙ นางสาวฐาณิศราภ แจงถิ่นปา
นายจักรกฤช เผือกแผว
๒๐ นางสาวณัฐทัตภัทร เนติอิทธิศักดิ์
นายชัยยุทธ ศรีเปารยะ
๒๑ นางณัฐธนภัทร เสียงสวัสดิ์
นายชินเชฏฐ กิตติธาดา
๒๒ นางสาวณิชาภา พิลาทอง
นายไชยวัฒน อิงไธสง
๒๓ นางสาวธัญญธีรา สุขวิริยะวงศ
นายธนกฤต รวีชัยเกษม
๒๔ นางสาวปาริชาติ เอื้ออารีย
นายปยะพงษ ไพศาลพันธุ
๒๕ นางสาวเพ็ญนภา พรหมมินทร
นายพรต ยุบลพันธ
๒๖ นางสาวเพียงฤทัย ตอเชื้อ
นายไพศาล โชคประคอง
๒๗ นางสาวเยาวลักษณ ชมดวง
นายวัชรพล เที่ยงทางธรรม
๒๘ นางสาวรัตนพรรณ ตาตะ
นายวิฑูรย จันตา
๒๙ นางสาวศศิวิมล คงหนู
นายสุระเชษฎ สีปนตา
๓๐ นางสาวศิริพร ชะพินทร
นายอัฒพร สิงหสาย
๓๑ นางสุนทรีย อึ้งเกลี้ยง
นายอัศวเหมันต อินทะนัน
นายอํานาจ ปมแปง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑
๒
๓
๔

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘ ราย)
นางกาญจนา จิตตโสรี
๕ นางสาวณิชยาณัฏฐ นันทบุรมย
วาที่รอยตรีหญิง กีรติ สารส
๖ นางสาวธมลพรรณ ประวัตินภา
นางณัชพร สังขบานแพว
๗ นางสาวมณฑิรา สระบัว
นางสาวณัฎฐาภรณ เหลาประเสริฐ
๘ นางสาวสงกรานต แคนสี

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

กรมราชทัณฑ
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๕๐ ราย)
นายกลจักร พิทักษชาติ
๑๙ นายณรงค กองแกว
นายกิตติพงษ ละชั่ว
๒๐ นายณรงคศักดิ์ ตุแกว
นายกิตติพจน คงเปยม
๒๑ นายณัฏฐกร ตาทอง
นายกิตติภพ แกวกับทอง
๒๒ นายณัฏฐชัย บํารุงศักดิ์สันติ
นายเกษม พุดดํา
๒๓ นายณัฐกิตติ์ สุขวัน
นายโกวิท พูนยิ้ม
๒๔ นายณัฐนันท ประจง
นายขันติ มณีวรรณ
๒๕ นายณัฐพล นามชารี
นายครรชิต วีระสุนทร
๒๖ นายณัฐวัฒก พรหมมนตรี
นายจักกฤต พรหมเสน
๒๗ นายดนัย ขาวราศรี
นายชนินทร ศุภพงศกร
๒๘ นายทยา นมาภรณ
นายชาญชัย บุรีรักษ
๒๙ นายทรรศพล ขุนรัง
นายชานนท สีพรมทอง
๓๐ นายเทพประทีป ตันติตารมณ
นายชินวัติ นัดกลา
๓๑ นายธนบูลย ตุลาทองศรีบุญแท
นายเชวง อรุณไพร
๓๒ นายธนยศ เหลืองสุวรรณ
นายเชษฐ หลงจิ
๓๓ นายธรรมภณ กาจริต
นายโชคดี ทองแกว
๓๔ นายธารา บัวงาม
นายณฐพล อั้นทอง
๓๕ นายธิติพงศ ชาวลี้แสน
นายณทียศ อาจภักดี
๓๖ นายธีระพจน ทองหวาน

