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
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

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

นางสาวปนัดดา ริคารมย
นางสาวมธุรวีร วิสุทธกุล
นางสาววชิราภรณ กิระวานิช
นางวรารัตน สิงหโต

๑ นายวีระศักดิ์ เปรมอารีย
๒ นางสาวณัฐฐวราฐ โกอัฐวาพร

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววราลี กลิ่นพฤกษชาติ
นางศิริกรพร พหลยุทธ
นางสุนันทา เรือนแกว
นางสุรินทร สาระสุข

กรมการกงสุล
๓ นางสาวปทุมรัตน ปททุม
๔ นางสาวปราณี พรหมสุภา

กรมความรวมมือระหวางประเทศ
๑ นายอดิศักดิ์ จันทาทุม
๔ นางนิชาภา ไพเราะ
๒ นางสาวแกวใจ นิ่งใจเย็น
๕ นางสาวภัทรสินี เจริญมา
๓ นางนฤกมนภรณ อักกพลชุมรัตน
๖ นางสาวสุดารัตน ภูรุงเรืองผล
๑ นายปาณิดล ปจฉิมสวัสดิ์

กรมพิธกี ารทูต
๒ นางนาฎรียา นพคุณ พรหมโยธี
กรมยุโรป
๑ นางสาวรุง นภา ศรีวรรณวิทย

๑ นายกิรัณ มุงถิ่น

กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
๒ นายอนันต พิกุลทิพยสาคร

๑ นางธนภรณ ไหมละเอียด

กรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย
๒ นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล

๑ นายณัฐภาณุ นพคุณ

กรมสารนิเทศ
๒ นางสาวนิภา นิรันดรนุต
กรมอาเซียน
๑ นายพสุศิษฏ วงศสุรวัฒน

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๑)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

กรมองคการระหวางประเทศ
๑ นางสาวรัชนีย ไชยงาม
กรมอเมริกาและแปซิฟกใต
๑ นายบุญญฤทธิ์ วิเชียรพันธุ
กรมเอเชียตะวันออก
๑ นางสาวพินทุสดุ า ชัยนาม

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๑ นายประมวลวิทย พฤศชนะ
๓ นางอุไรรัตน เนาถาวร
๒ นางสายพร บุญชวย
สํานักงานรัฐมนตรี
๑ นางปรียพร จิตรแจง
กรมพลศึกษา
๑ นายเจริญ อินสุวรรณ
๑ นายเรวัต จันทนง
๑
๒
๓
๔
๕
๖

กรมการทองเที่ยว
๒ นายสิโรตม มียศ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
๗ นางนภากร บุญเส็ง
นายธีระวัฒน สุขีสาร
๘ นางพิชญาภา จันทศรี
นายเนาวรัตน ตรีเมฆ
๙ นางวิไลลักษณ นิวาสวัฒน
นายวิเชียร วงควัน
๑๐ นางสาวหนึ่งฤทัย สระทองเวียน
นางสาวคําพาง ศรีทาวปากดี
๑๑ นางอนงค นนทศิลา
นางจันทิมา ชูประจง
นางสาวชนิตา ไกรเพชร

