เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจําป ๒๕๖๔
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเหรียญจักรมาลา จํานวน ๗,๐๔๕ ราย
และเหรีย ญจักรพรรดิม าลา จํานวน ๒๒,๒๓๓ ราย รวมทั้ ง สิ้น ๒๙,๒๗๘ ราย เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เหรียญจักรพรรดิมาลา
สํานักนายกรัฐมนตรี
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นายสิริชัย คําชมภู
นายอนนท ปลอดทุกข
นางสาวชิดชนก ถาวร
นางสาวบุศรา อยูยัง
นางรัชนี ศรีสุข
นางวรารัตน มวงปาน
นายกิตติพงษ ถวายชัย
นายคมกริช มหามนตรี
นายเจตต หนูคง
นายฉัตรชัย สิริมธุรพจน
นายชยุต อนุสุริยา
นายชัชชาย ใจเงินสุทธิ์
นายชัยชนะ เสือเพ็ง
นายชัยวัฒน บุญชวลิต
นายธนพัต จุลเหลา
นายธนพิชฌน แกวกา
นายธรรมนูญ เจริญพันธุ
นายนิวัฒน กลั่นขยัน
นายบุญชู สิริธัญญานนท
นายบุญเรือง แสนโสม
นายประนนท ไมหอม

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๗ นางวารุณี ฤทธิ์งาม
๘ นางสาววงศวิไล นอยมา
๙ นางสุชานันท พันธเพชร
๑๐ นางสุวรรณี ศิลาวิลาศภักดี
๑๑ นางสาวอารีย สุวรรณเกตุ
กรมประชาสัมพันธ
๑๖ นายประวิช ยังอมร
๑๗ นายปราโมทย ฐิติวงศฤทธิ์
๑๘ นายปยฉัตร เกษนอย
๑๙ นายปยะ มีผล
๒๐ นายปยะ เหลาบุรินทร
๒๑ นายพจน ภาระอุปมาเจริญ
๒๒ นายพยุงศักดิ์ หลวงตางใจ
๒๓ นายพรเกียรติ พัวนิรันดรกูล
๒๔ นายพอพล สุดสังเกต
๒๕ นายพิพัฒน สัสดีแพง
๒๖ นายพิสุทธิ์ ปาณะดิษ
๒๗ นายภาณุ มัชฌิมา
๒๘ นายภาณุวัชร คนเชี่ยว
๒๙ นายมานิตย ภูมิสุข
๓๐ นายรณฤทธิ์ บุญพรหม

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

นายวัชรพงศ พูนชุม
นายวัฒนา จันทศรีคํา
นายวิชัย สิทธิพันธ
นายศุภชัย เกงธัญการ
นายสดับพร ชนะพูล
นายสนิท ทองจํารัส
นายสุทธิพงศ สาครินทร
นายสุพัฒนพงศ ประชาศรี
นายสุภชัย จันทรตะ
นายสุภัทธร นามวงศ
นายแสงสูรย สงพูล
นายแสวง ศรีทอง
นายอดิศักดิ์ ลัมยศ
นายอพิเชษฐ สอนไว
นายอภิชาญ ปานปรีชา
นางสาวกันยสินี วงศชาญตรี
นางจิราพร นิยมตรง
นางสาวจุฑาทิพย แสนยศ
นางเจนจิรา ทองประพันธ
นางฏะติมา ศิริสม
นางฐิติยา ดําบัว
นางสาวตะวันปภัส เปยมคุณลักษณ
นางสาวทิพวัลย สุนันทศักดิ์
นางสาวธนวันต ชุมแสง
นางนิตยา ทัศวิล
นางสาวปภินพิทย พัวโสพิศ

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวปณญานัตย วิเศษสมวงศ
นางสาวปทมาพร งึ้มนันใจ
นางสาวปุญญิศา ชางทรัพย
นางสาวพรทิพย ผองอุดม
นางสาวพัณณพิกา เอนกสัมพันธ
นางพิชญา นิลมณี
นางสาวเพชรรัตน วังระหา
นางสาวเพ็ญนภา พรหมผลิน
นางเพ็ญสิน สงเนียม
นางสาวภัศกมล รูปแกว
นางสาวยุพจิรดา กุลรักษา
นางสาวฤดีภรณ ศรีใส
นางลินดา รัถยะกุล
นางวรวรรณ บุญรังษี
นางวรวลัญช ตลับทอง
นางวันชนะ บุญปก ดาโรจน
นางสาววิไลรัตน บุญเสนาหมื่น
นางศรีภูมิ ทองใหญ ณ อยุธยา
นางสาวศิริพร วัฒนสุวกุล
นางสาวสมฤทัย เพ็งแจม
นางสาวสวรรยา สงวนบุญ
นางสาวสาลิน เมืองหมุด
นางสาวสุกัญญา อํานวยพร
นางสุจิตรา คาเจริญ
นางสุชาดา แสงพิทักษ
นางสาวสุทธิวรรณ ภัทรปญจศรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗

นางสาวสุพรรัตน วัฒนดํารงค
นางสุภาวดี ชัยวิเศษ
นางสาวสุรางค บารมี
นางสุวัฒนา พันธภูมิ
นางสาวเสาวนีย ภัทรประเสริฐ

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางเหมือนใจ วงศใหญ
นางอมรวดี โกมโลทก
นางสาวอุบลรัตน ไชยบุรมย
นางอุไรวรรณ สุภาแดง

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบ ริโภค
๑ นายธสรณอัฑฒ ธนิทธิพันธ
๒ นางจรัสศรี ธนิทธิพันธ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑ นางชนิดา เกษมศุข
๓ นางสาวบรียวรรณ สารกิจปรีชา
๒ นางณัฐนันท ประสิทธิ์วิเศษ
๔ นางสาวสมภัสสร คนแรงดี
๑ นางณัชญาภรณ สุขศรี
๒ นางสาวมาลีรัตน เกตุสุริโย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นายกมลนิตย ชัยวิเศษ
นายกอฤกษ ทองสง
นายกันตสุธี สายแสงจันทร
นายกิติภณ รื่นสัมฤทธิ์
นายขจรศักดิ์ บุญอนันต
นายจิรวัฒน มุขธระโกษา
นายเฉลิมเกียรติ หนูเกื้อ
นายชวาล ทองยั่งยืน
นายชาญชัย เจือสุข
นายเชษฐ พันทวี

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๓ นางสาวสมศรี สวนแกว
สํานักขาวกรองแหงชาติ
๑๑ นายฐานันดร อิงคนินันท
๑๒ นายณัฐวุฒิ โสภาพงษ
๑๓ นายตะวัน พิรัชพันธุ
๑๔ นายทรงศักดิ์ รัตนกสิการ
๑๕ นายทินกร มากมูล
๑๖ นายเทเวศน สัตนาโค
๑๗ นายนนทธนา โกไศยกานนท
๑๘ นายนริศ สังฆะมณี
๑๙ นายบรรจง เพ็งพินิจ
๒๐ นายบุญลักษณ สุวรรณเทวะคุปต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

นายบุญหนา วัดจํานงค
นายประสพโชค ปยะรัตน
นายประสิทธิ์ จิตวิสุทธิ์สุนทร
นายพรศักดิ์ ปางเดิม
นายมานัส คําสอน
นายยุทธนา ศรีสุข
นายวิโชติ บุญแสง
นายวิฑูรย วิจิตรพัชร
นายวินิตร ซาเฮา
นายวิมล สมจันทร
นายศรัญู พงศิริแสน
นายสรรพัชญ ตุลยนิษก
นายสังวร บุญไสย
นายสินชัย อักษรพาลี
นายสุขสันต เสมาเงิน
นายสุชาติ ขุนอินทร
นายสุรเชษฐ สนสายสิงห
นายสุวัต คุมโห
นายสุวัตร ธรรมวรรณ
นายสุวิมล มานะการ
นายหทัย ชุณหปราณ
นายอนิรุทธ คุณหมั่น
นายอําพล ทันพรม
วาที่รอยตรี พลกฤต มัดศิริ
วาที่รอยตรี อภิชาต พิสุทธิลาภ
นางขวัญเรือน ศรีเชื้อ

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางจิตราภรณ จิรพงศพิวัฒน
นางจินดาลักษ คงเกตุ
นางจุไรรัตน หิงประโคน
นางธัญพร อิ่มจรูญ
นางนุชนารถ รุงประชา
นางปาริชาต วิจารณวรรณลักษณ
นางปยวรรณ แกวพิชัย
นางปยะวรรณ จันทะยานี
นางเพียงจันทร กลั่นผลหรั่ง
นางไพเราะห แสงสุนีย
นางมณฑาทิพย พุทธิสัตย
นางมัลลิกา หอจําปา
นางระเอียด จิตติพร
นางลัดดาวัลย ถนอม
นางศศิวิมล ศรีรอด
นางหฤทัย ทองหอม
นางออมเดือน จันทระ
นางสาวกุนที สวัสดิชีวิน
นางสาวฐิดายุ ชอบพานิช
นางสาวณิชนันทน ศรีหิรัญ
นางสาวนฤนาท บัวทอง
นางสาวนาฏยา ศิริวิลาศ
นางสาวบุปผา วันดี
นางสาวบุษบา บรรชาติ
นางสาวเบ็ญจวรรณ จํานงคสาร
นางสาวพยุง อยูคํา

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นางสาวพรทิพย พุทธมิลินประทีป
นางสาวศิราณี แสนราช
นางสาวสมจิตต สวัสดิ์ชัยพันธ
นางสาวสุชาดา สุดตะคาน
นายกรณินทร กาญจโนมัย
นายกาจ พุทธสถิตย
นายพิริยุตม ฉันทพงศ
นายภัทรพงศ พุมผลึก
นายรุงวิทย สิทธิสุข
นายอดิชาต วรรลยางกูร
นางฉวีวรรณ ตรีสุทธิวงษา
นางปทมา สิทธิสาร
นางสาวปยะนาถ ยอดสะอาด
นางสาวพรทิพย เอกันหา

๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
สํานักงบประมาณ
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวสุธามาศ ใจดี
นางสาวสุปราณี จันทรเจริญ
นางสาวสุพัตรา เกี้ยวกลาง
นางสาวอรอุมา ศิริธงชัยกุล
นางรัชนี สงประเสริฐ
นางสาวรัตนา รุสิตานนท
นางสาววันวิสาข หาญกลา
นางสาวสารินี แจงจิต
นางสุทธิลักษณ เยี่ยมแสนสุข
นางสาวสุจินดา เอื้ออารีรัชต
นางสุธิดา บุณยวาณิชยกุล
นางสาวสิตางศุ แสงสุรียวัชชรา
นางสาวอริยา อินชมภู
นางสาวอุรัสรา จันทรอินทร

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
๑ นายธนิน เกตุทอง
๓ นายวรณัฐ คงเมือง
๒ นายภพหลา ปยะปานันท
๔ นางสาววชิรา อวมขันธ
๑
๒
๓
๔
๕

นายจิรวัฒน จงสงวนดี
นายปญญา จั่นสกุล
นายสัมฤทธิ์ แกวกัลยา
นายอมรฤทธิ์ อินทรชัย
นางกัญญา ทัดสวน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๖ นางสาวจีรภัทร การประเสริฐกิจ
๗ นางสาวธนวรรณ เกตุชาญสิริ
๘ นางนัทธมน ซุนเซง
๙ นางปณิตา ทองระยา
๑๐ นางโปรดปราน วัฒนศิริธรรม เปริการต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑ นางภัชรา ศรีชมภู
๑๒ นางสาวมนัญชยา มูลทองชุน

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๓ นางวิชชุดา อุนจิตติกุล
๑๔ นางสาวอุดมลักษณ บุญสวาง

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
๑ นายชาญชัย ศรีหาวงษ
๓ นางสาวระวีวรรณ ถนอมลักษณ
๒ นางสาวขวัญตา กลั่นผล
๔ นางวนิดา วรรณจิตต
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๑ นายณัฏฐา พาชัยยุทธ
๒ นางสาวดวงเดือน จําปาเงิน
๑
๒
๓
๔

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
นายนฤตม เทอดสถีรศักดิ์
๕ นางเจอดจันทน อรุณรัตน
นายปยะ อุดมกานตรง
๖ นางพิมพิมล ลัภโต
นายภนธร วงศพรหม
๗ นางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฏพร
นายอํานาจ จุลชาต

๑
๒
๓
๔
๕
๖

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นายสมบัติ กิจจารุวงษ
๗ นางสาวพรภัทร แกวประสงค
นายอภิชัย เสนีวงศ ณ อยุธยา
๘ นางวารุณีย สวนสมุทร
นางสาวจินตวรรณ ผลาสิงห
๙ นางสาวศุภลักษณ จรุงกิจอนันต
นางสาวชณกช ชสิธภนญ
๑๐ นางสาวสุมิตรา พูลทอง
นางสาวชมชื่น จันทรสมบูรณ
๑๑ นางอัจฉรา สันธนาภรณ
นางสาวปยะนิตย โอนพรัตนวิบูล

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๑ นายธวัชชัย แกวสวาง
๓ จาสิบเอกหญิง สุพรรษา รุงสวาง
๒ นางสาวเรวดี สมใจ
๔ นางสาวอุษา บานเย็น

