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 ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

กระทรวงกลาโหม
กองทัพบก
๑ พันเอก ณรงคชัย คุเณนทราศัย

๒ พันเอก วิวัฒน ภัทรารักษ

กระทรวงการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
๑ นายโกเมศร เกียรติจิระอรุณ
๓ นางสาวนาตยา ดวงเพชร
๒ นางสาวขวัญจิรา พึ่งกุล
๔ นางสาววิชญสุภัค เติมธะนะศักดิ์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายกรจักร ชูทิพย
นายจักรพงศ นิลไพรัช
นายจิรวัฒน บริสุทธิ์
นายชาฤทธิ์ เกาชีวิตเกรียงไกร
นายธานิต ประยูร
นายพิพัฒน ศรีสุวรรณ
นายภิญโญ เพชรกลาง
นายมานิตย มานนท
วาที่รอยโท ยศภฤศ ศรีจันทรออน
นายวิชัย หนูหมื่น
นายวิรุธ แสงสิชัยพันธกุล
นายศรฉัตร บัวอ่ํา

๑ นายณัฎฐพล อารีประเสริฐสุข
๒ นายสุรยิ งค ลูกจันทร
๓ นางสาวกรวรรณ กิตติวรกาญจน

กรมธนารักษ
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นายสันติ พรมมาสิทธิ์
นายสันธาน กิจมงคล
นายเอกฤทธิ์ อําพันพงษ
นางสาวกุสุมา สังขเสน
นางสาวจรรยา หนูเซง
นางจําป บุญสง
นางชินกานต เสารัมณี
นางสาวทิพาพร ขันติลาภาพันธุ
นางสาวเบญจพรรณ รัตนวิฬาร
นางสาวมยุรี สมจิตร
นางศิริมา ธรรมโชโต
นางสุวิภา ฉิมพายัพ

กรมบัญชีกลาง
๔ นางกันตชิตา สังขศิริ
๕ นางสาวกัลยา บุญวัน
๖ นางสาวกัลยานี เรืองเกตุกุล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางขวัญยืน อักษรภาลี
นางจันทนา ประสานศิลป
นางสาวจีรพันธ จันทรสงฆ
นางสาวฉันทนา รางแดง
นางณริศรา ขูขุนทด
นางณัจดา หนูสง
นางสาวตองคิด โทดํามา
นางสาวนันทชญาน พรพลประชาสิทธิ์
นางสาวบุษรารัตน เย็นอยู
นางสาวปานตา ชูลิกร
นางพรรณี สันทัด
นายคณิต มีปด
นายณัฐพงศ หนูสมตน
นายธนา นาเจริญ
นายพชร อนันตศิลป
นายยุทธนา พูลพิพัฒน
นายศุภชัย ทวีวงษ
นายสมหมาย หวังชื่น
นายสืบวงษ จินดาพล
นางจารุวรรณ เหมยากร
นางสาวนลินพร ฟองพัชระนุกูล

๑ นายเจตนภพ ญาณจรูญ
๒ นายปยกร อภิบาลศรี

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
กรมศุลกากร
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวเยาวภา ศรีภานุมาต
นางสาวรัตนา ยินดี
นางสาววัชรี ลาภาวชิรากูล
นางสาวศิริกันยา ศรศิลป
นางสาวสิรินทร แกวศรี
นางสาวสุจิตรา วงศอินอยู
นางสาวสุนทรีย สารเร็ว
นางสุภาพร อํานรรฆสรเดช
นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ
นางอรพิม กงเพชร
นางสาวอัญชลี พึ่งพูลผล
นางสาวปวีณริศา วงษคลัง
นางสาวปยพร อัฐกุลชัย
นางสาวยุพา รถทอง
นางระวีวรรณ ศรีพิพัฒน
นางสาวศรัยธร วัฒนพันธุ
นางโสภา ชุมเชยกลิ่น
นางสาวอัฉราวรรณ ซื่อสัตยตอกิจ
นางอุบล ผิวทอง
นางสาวอุไรพร วงศเจริญ

กรมสรรพสามิต
๓ นายภานุศักดิ์ เสริมพงศ
๔ นายวรทัศน เสมาชัย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นายอาทิตย วรพนพิพัฒน
นายเอกเทพ ลีทอง
นางกฤษณา พรรณดี
นางสาวกันยารัตน ภิรมย
นางนริศรา ทัศนเอี่ยม
นายชาคริต มีศิริ
นายชีวิน วัฒนจันทร
นายดําเกิง เฟองปรางค
นายทรงธรรม เปลี่ยนบํารุง
นายธวัชชัย มาตราช
วาที่รอยตรี นิทัศน พูนสุวรรณ
นายเนติภัทร อนุกูลชัย
นายประหยัด อิสระธนาชัยกุล
นายปนสาย สุรัสวดี
นายพิชิต โมราสุข
นายพิพัฒน บรรจงเพียร
นายไพฑูรย รอดบําเรอ
นายรอน รัศมี
นายวัชรากร ชุณหอุไร
นายศตพรรษ ธนปารัช
นายสิขเรศ เรือนแกว
นางกนกพร ไชยวงค
นางกัลยา เทียนสวัสดิ์
นางสาวกัลยา พวงไวย

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
กรมสรรพากร
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางปาริฉัตร เสริมสุนทรศิลป
นางสาววรัชยา ไชยหงษ
นางสุวรรณา อนิวรรตนกูล
นางอนุสรา บุญมาศ

นางสาวกาญจนา นนทะสร
นางสาวเกศินี ถิ่นพังงา
นางคุณัญญา บุญเครือบ
นางสาวจรรยาภรณ สิทธิวรชาติ
นางจริยา กลับสวัสดิ์
นางสาวจันจิรา หมื่นจินะ
นางจันทิมา กาลวิบูลย
นางจารุวรรณ เทียนชัยแสง
นางจินตนา ทิพยอุทัยวรรณ
นางจินตนา ภูเหมือนบุตร
นางสาวจีรภา เรืองศรี
นางสาวจุลดา จรลี
นางสาวเจตสุดา สิทธิสมบูรณ
นางชญานิษฐ ปญญโชติรัตน
นางชนิดาภา ชูชีพ
นางสาวฎาฎะณี วุฒิภดาดร
นางสาวณมาร สุวรรณนที
นางดวงพร นามปกษา
นางสาวเดือนนภา ตาบุญถึง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

นางทิพยญาภรณ สุทธิวงศ
นางธัญชนก เนียมหอม
นางนกชรัศมิ์ คํางาม
นางสาวนภาลักขณ อินทรแกว
นางสาวนอมจิตต เมธะปญญา
นางนัทธชวัล กัณฑกิจ
นางนันทนภัส ขวัญแดง
นางสาวนิภา ฤทธิกรณ
นางสาวนุชนาถ พลายบุญ
นางเนาวรัตน นิลกลัด
นางบังอร เตจา
นางบําเพ็ญ ขวัญคง
นางสาวบุบผา ชูแกว
นางสาวเบ็ญจา เรืองนาม
นางสาวประภัสสร สมพงศ
นางประภาพร สารีภาค
นางปราณี ทาคง
นางสาวปรียา เกตุคลองเขิน
นางสาวปญจมา สวัสดี
นางสาวปารมี พันธอุไร
นางสาวปาริชาต พฤกษะวัน
นางปาริชาต มาพัวะ
นางสาวพรรณวดี เรืองศรี
นางสาวพัชรา อักษรชาติ
นางสาวพัทธนันท บุญทอย
นางพิมชญา สงวนการ

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวภัทรานิษฐ บริบูรณธนวัฒนะ
นางสาวภิญญากัญญ การุญเมธา
นางสาวมณฑาทิพย รอดบํารุง
นางสาวมณีรัตน ชูเชิด
นางมนัสนันท จิธาทองพันชั่ง
นางมัลลิกา สาระรัมย
นางสาวรัชนีวรรณ โอมี
นางสาวรัฐตะวัน จันทรเศรษฐเลิศ
นางรัตนา ประยูร
นางรัตนา สายปญญา
นางสาวลําเพยพรรณ สิงหฬ
นางสาววรญา ประกายสกูล
นางวรางคณา มิตราเวคิน
นางวัชรา คงประโคน
นางวัชรินทร วงคสุตา
นางวัชรี ทองพันชั่ง
นางสาววิชชุดา ยอดไสว
นางวิลาวัลย วงศหาริมาตย
นางสาววิไลวรรณ เมนัช
นางสาวศรัณยา เหมกรณ
นางศรีนวล ยุรวรรณ
นางสาวศุภพิชญ แกวเอียด
นางสาวศุภวรรณ สุขทรัพยถาวร
นางสาวสรญา กองไกรรัตน
นางสรียา พัฒนาพรชัย
นางสาวสุทธิญาณ ชุมชนะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

นางสุทิพา พรมจันทร
นางสาวสุนีย สุขวัฒนานุกิจ
นางสุพัตรา เขียวใส
นางสาวหรรษา อุตรนาค
นางอนงคพรรณ สิงหหา
นางสาวอมรรัตน สาขันธโคตร

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอรวรรณ ชัยชูนาวี
นางสาวอรอุมา เศรษฐพงศ
นางสาวอังครินทร เฮงหิรัญญวงษ
นางอัญชลี โฆสกิตติกุล
นางสาวอัญพร ปนนิกร
นางสาวอุไรวรรณ ชัยทิพย

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๑ นายสุธารักษ ธีรจันทึก
๑ นางชนันภรณ พิศิษฐวานิช
๑ นายวุฒิพงศ จิตตั้งสกุล
๒ นางเรณุกา ยังมีสุข

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
๒ นางสาวชิดชไม ไมตรี
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
๓ นางวรรณา แพรศรี
๔ นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ

กระทรวงการตางประเทศ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
นายจักก แสงชัย
๑๐ นายวุฒิโรตม รัตนะสิงห
นายณัฐพัฒน ชํานิจารกิจ
๑๑ นายศฐา อารยะกุล
นายนิกรเดช พลางกูร
๑๒ นายสรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ
นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ
๑๓ นางจอมขวัญ ภิญโญวิทย
นายเบญจมินทร สุกาญจนัจที
๑๔ นางสาวจารุณี พิชัยรัตน
นายพงศธร จุฑาสมิต
๑๕ นางสาวจินตนา เรืองจริยะศิลป
นายพงศปราชญ มากแจง
๑๖ นางสาวจิราพร วัฒนโสภณ
นายมานพ บัวสิงห
๑๗ นางณัฏฐา สุนทราภา
นายวีรวัฒน สุขุวัฒนา
๑๘ นางสาวเบญจพร เกษรเกศรา

