เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๖)
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

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙

นางสาวศุภมาส ลักษณวิศิษฏ
นางสถิตา พลพวง
นางสาวสมใจ ตุงกู
นางสายทอง นาคกูล
นางสายฝน ชูตระกูล
นางสิริพธู ลัฐิกาวิบูลย
นางสุขฤดี สันติเมธวิรุฬ
นางสุชาดา คงเสรี
นางสุนทรี จรรโลงบุตร
นางสาวสุเบญจา โฆษะครรชิต
นางสุพินดา เอื้อวัฒนสกุล
นางสุภัค ภัทรธีรกุล
นางสุภา ลิขิตพฤกษ

๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสุภาพร กาญจนพิศาล
นางสุมาลี อติเมธิน
นางสาวสุวรรณี สุทธิศิริมงคล
นางสาวสุวรา เจียรธนะกานนท
นางสาวเสาวณีย โอสถานุภาพ
นางหฤทัย บุญเจริญ
นางสาวหวานใจ จรัลพิพัศพงษ
นางอรนุช แสงสุริยจันทร
นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล
นางสาวอลิสษร โพธิกุดสัย
นางสาวอัจฉรา อาคมสุนทร
นางอัจฉราภักค เหลาเราวิโรจน
นางอุไรริณร พรจิรัฐติกาล

พนักงานราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาววรรณา ตรีมหาโชค
๑
๒
๓
๔
๕
๖

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๐ ราย)
นายขจรศักดิ์ เชาวะวณิช
๗ นางชนาวลัย นิยมผล
นายเฉลิมชัย ผิวดํา
๘ นางณัฏฐฌานิทธีภ มณีปตะสุต
๙ นางเธียรธิดา ประสานทอง
นายธนกฤต ฤทธิ์บุณยากร
นายสมชาย พันธุสกุล
๑๐ นางสาวนงนุช สายัณห
นางจารุวรรณ เงาแกว
๑๑ นางสาวเมลดา ตรีณุมิตร
นางสาวจิราภา เบญจาทิกูล
๑๒ นางเยาวลักษณ พลายโถ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

นางสาววราภรณ หินออน
นางสาวศรุดา นิยมพงษ
นางสาวสวลี สุขปลอด
นางสาวสิริภร ดํานาคแกว

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุภาพร เนียมหอม
นางสุภาภรณ กลิ่นขจร
นางสาวอรชิสา นิพากรเมธ
นางสาวอวยพร ศรีทองเกิด

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายชาคริต อัยวรรณ
๘
นายพงษศักดิ์ พวงทรัพย
๙
นายทวีศักดิ์ จักรคุม
๑๐
นายธนกร นาเมือง
๑๑
นางสาวคชาภรณ พรมตู
๑๒
นางประนอม กลิ่นหอม
๑๓
นางสาวลดาทิพย อุสาหดี
๑๔

๑๔ ราย)
นางหทัยพร เทียนทอง
นางสาวกฤษฎาพร ทองรักษ
นางสาวเกศรี รัตนคินีนาถ
นางสาวจิราภรณ นาคแจม
นางสาวทิพยสุดา จินดานนท
นางสาวปยะนุช วรรณขาว
นางสาวธันยพัฒน กิตติโชติธนกุล

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
นายพงศนาถ บุญรวบ
๘
นายพูนศักดิ์ ตั๋นทุละ
๙
นายภวัต ระยับศรี
๑๐
นายศศิยศ วรรณกุล
๑๑
นายศักดิ์ธิสิทธิ์ วรบุตร
๑๒
นายสักกเดช นฤวรวงศ
๑๓
นางสาวศศิณัฏฐ แรงเพ็ชร
๑๔

๑๔ ราย)
นางสาวกริศนา รักแกว
นางสาวจิรประภา เพ็ญศรี
นางสาวนิตยา กลิ่นเพชร
นางสาวศิริพร ขจิตโสภณพันธ
นางสาวสุกัญญา สุขชวง
นางสาวสุทธิดา คํามะนาง
นางสาวสุภรัตน ตนะทิพย

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔ ราย)
๑ นายวิชญา ผงวิเศษรัตน
๓ นางสาวพัฒนนรี ธานา
๒ นางสาวปทมา แสงศรี
๔ นางสาววนาลี เอี่ยมสี

