เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ํ า กว า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้ ง สิ้ น ๗๗๑,๗๓๐ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘ ราย)
๕ นางสาววรันตภรณ กาญจนมางค
นายมนตรี อึ้งวิจิตรอําไพ
๖ นางสาววรรณี สุทธิโรจนอําไพ
นายสิทธิ์ศักดิ์ คูประเสริฐสิน
๗ นางสาวรุงรัตน รุงโรจนวัฒนา
นายอรรถสิทธิ์ เสริมธนวิศาล
๘ นางสาวอัญชลี โพธิ์ออน
นางนินนา เฉลิมชวง

กระทรวงกลาโหม
องคการสงเคราะหทหารผานศึก
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๑ นายจิระพงษ กาญจนาภา
๓ นายบุญเลิศ สนใจ
๒ นายชูวิทย เพชรล้ํา
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม
๕
๖
๗
๘

๑
๒
๓
๔

นายกําพล เมืองแสน
นายวันชัย โชติวินิจกุล
นายสมกิจ อวเกียรติ
นางปยะนุช ศรีสารัตน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
๑๐
นายเฉลิมเกียรติ ศิริสุรักษ
๑๑
นายชัชวาลย พัวพานิช
๑๒
นายชุมพล ทองขาว
๑๓
วาที่รอยตรี ประทีป วรรณโพธิ์พร
๑๔
นายธีระยุทธ ศิริคํา
๑๕
รอยเอก พินิจ เขียวมณี
๑๖
นายพิพัฒน กลอยสวาท
๑๗
นายเพชร โพธิ์พุม
๑๘
นายวัชระ ภัทรธรรมกุล

๘ ราย)
นางปรียารมย ศิวะแพทย
นางสาวพัชราภรณ บุญเครือพันธุ
นางสาวสรอยศรี ขัตติยวงศ
นางอุษา กาญจนาภา
๓๗ ราย)
รอยโท วิเชียร สอนบุตร
นายวีระยุทธ บอทรัพย
นายศรีศักดิ์ ศรีธรานนท
นายสงา พินิจพิชิตกุล
นายสุริยา ธัญญา
นายสุดจิตร ทับทอง
นายอนุสรณ ไชยพันธุ
นางสาวกนกพร ศิริฤทธิ์
นางกฤษฎา ศรีธรานนท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

นางสาวกัญญา ศรีโสภา
นางจารุกาญจน สุนทรกุล
นางฉัตรชนก สุนทรชาติ
นางชญาดา นิ่มประทุม
นางสาวชญานิศ สุวรรณโสภา
นางณัฏฐพร ไชยพันธุ
นางดาณี นิรามัย
นางสาวธนิษฐา พึ่งอัมฤทธิ์
นางนิรมาน ยงเขนยสิน
นางบุษยา สมาหาร

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
นายดิเรก โหรวิชิต
๑๕
นายทองคํา ทรายหมอ
๑๖
นายธวัชดิลก ขําวิไล
๑๗
นายนิษฐณัฎฐ รัตนภัทรพงษ
๑๘
นายนิวัฒน ครึกครื้นจิตร
๑๙
นายบัญญพนต สุขประพฤติ
๒๐
นายปณิธาน โปรงสละ
๒๑
รอยเอก พีระพงษ ศรีเงินงาม
๒๒
นายแม็กซ ซอรเจีย จิรพงศาธร
๒๓
นายรังสรรค สุขสมผล
๒๔
นายเริงศักดิ์ จันทรสม
๒๕
นายวิทยา ประกอบนพเกา
๒๖
นายศิระ ชมชูเวชช
๒๗
นายสรรวสุ เทศดี
๒๘

๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

(เลมที่ ๑๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบุหลัน เจริญวัย
นางสาวประภา สุระประสิทธิ์
นางเปรมใจ อาชวโศภณ
นางวลัดดา ดวงใจเอกราช
นางศิริพร ยุทธศักดิ์นุกูล
นางสมใจ ยังประดิษฐ
นางสมบัติ ภูมิไชยา
นางสาวิตรี มากศิริ
นางสาวสุพรรณ พันธุพยัคฆ
๕๗ ราย)
นายสัญญา เทพวงษ
นายสุรพล กุทาพันธ
นายสมบัติ หาสุข
นายไสว มวงศรี
นายอดุลย จันทรคง
นายอนุรักษ กิตตินุกูลกิจ
นางจรัสศรี พยุงหอม
นางสาวจารุพรรณ คุมภีร
นางจันทรเกษม จัดประจง
นางจันทนา พวงอําไพ
นางสาวชุฏิภัค บัวทอง
นางญาณิพัชญ สุขอุม
นางณปภัช กตตนธนัศภ
นางสาวทิพวรรณ เดชคลัง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เรือตรีหญิง ธิดานุช เพียรชูชัย
นางสาวนฎา ขํากนก
นางสาวนันทนัช แสนรักษ
นางสาวนาถลดา ปาณานนท
นางสาวนงนุช ลี้สกุล
นางน้ําออย พุทธเทศน
นางสาวบรินดา อุจวาที
นางบุญชู ศรีอําไพ
นางเบญจวรรณ บูรณบุณย
นางบงกชรัตน เจียระผกานนท
นางสาวปริสดา คงพูลศิลป
นางปทมา สิริกุลวิวัฒ
นางสาวปาจรีย ศรัยสวัสดิ์
นางพิราวรรณ เอี่ยมพาหล
นางสาวพัชรีวรรณ แสงเรือง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

(เลมที่ ๑๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวภัทรวรรณ ขันธแกว
นางสาวมนพัทธ บูรณางกูร
นางยุวดี รองขันแกว
นางรัชนี ธํารงสกุลศิริ
นางเรวดี หอมสนิท
นางเรืองศรี หาวุฒิ
นางวราพร ชุมสาย ณ อยุธยา
นางสาวศิริลักษณ เกษมสันต ณ อยุธยา
นางสาวศีลจิต อินทรพงษ
นางศรีสุดา รัตนปญญากุล
นางสุกัญญา กองนิล
นางอังษณา ขุนแสงศรี
นางอารยา ถมพิทักษ
นางสาวเอินฟา ณ นคร

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘๓ ราย)
นายกิตติศักดิ์ พูลศิริ
๑๐ นายประพันธ เทศถา
นายเจตนา อารมณดี
๑๑ นายประสงค วิรัณยุดม
นายชาญพร พรสวัสดิ์
๑๒ จาสิบเอก พิษณุ พิมพิสาร
นายดิเรกชัย เนกอนันต
๑๓ นายพูนสิน สุคันธวณิช
นายถาวรชัย หาญศิลปพงศ
๑๔ นายภูเบศวร บูรณบุณย
นายธีภพ ประชาจิตกุล
๑๕ นายมนตรี สกุลดิษฐ
นายนริศ ทุงนวนแกว
๑๖ นายยงยุทธ เลขา
นายบัณฑิต สิมะเกษม
๑๗ นายวัชรพงษ โชติประภา
นายบุญเลิศ ผดุงวงษ
๑๘ นายวินิจ จุทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

นายวิสิทธิ์ วังวิทยากุล
นายวีระยุทธ สูงตรง
นายศักดิ์ชัย สวางเรืองไพศาล
นายศีกร เชียรวิชัย
นายสมเกียรติ อักโข
นายสัมฤทธิ์ สุขเกษร
นายสมชาย จันทรรุงศรี
นายสมศักดิ์ กันหอม
นายสมศักดิ์ มณีจันทร
นายสุพร กลิ่นมา
นายอภิชัย บุณยเพิ่ม
นายอิทธิกร เลาหทัยเวคินทร
นางกนกวรรณ ภูวงศา
นางสาวกาญจนา ชังขํา
นางสาวขนิษฐา ปรุงศักดิ์
นางสาวจริยา คงพูลศิลป
นางจิราภรณ เชื้อสะอาด
นางจีรสุดา ณ พัทลุง
นางชุลีพร กฤษณะนาวิน
นางสาวชุลีพร โอบออม
นางสาวชัชชญา ดีเลิศ
นางซอนกลิ่น ครึกครื้นจิตร
นางสาวณัฐสุดา จิรสุวรรณพจน
นางณิภาภร บุญรอด
นางดาลัด ประสานพวง
นางดวงดาว บุตรน้ําเพ็ชร

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

(เลมที่ ๑๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนฤมล อุทุมสกุลรัตน
นางนิษฐรพี จุลรัษเฐียร
นางสาวนิธิศศา เอี่ยมศรีเพ็ง
นางสาวนิโลบล วงศใหญ
นางสาวนุชรีย เพ็งมะดัน
นางบวรลักษณ รัตนพัลลภ
นางสาวปยภรณ รุงโสภาสกุล
นายปรียาภรณ เฉลียงหงษ
นางปราณี ภมรสูต
นางพัชรินทร ศรีพลอย
นางพัทธณา มั่นสุทธิ
นางพิมพบุษบง อยูศรีสกุล
นางพรพิศ สุขขีชล
นางพรสวรรค สุดสาคร
นางสาวภทรพร สูงตรง
นางยุพิน กอมณี
นางยุพิน ชัยโชติกุลชัย
นางสาวเยี่ยมรุง วงศกําแหง
นางรังสิมา วิศิษฐรัฐพงศ
นางรัชดา พิมพดี
นางสาวรัศมี ใครวงษ
นางสาวรุงมณี พุกไพจิตร
นางสาววราพร นุชจรัส
นางสาววราภรณ ฟกแฟง
นางวัชรียา สเคเปอร
นางวีณา ใจสงบ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

นางสาวศิริรัตน จัตตานนท
นางศุภรัตน ถึงถิ่น
นางสาวสุชีรา สวนตะโก
นางสาวสุธารา ดารามาศ
นางสุมาลี ทีปนะ
นางสุรัชดา ประชาจิตกุล
นางสาวสดใส ฝาชัยภูมิ

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓

(เลมที่ ๑๓)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสิรินุช อุตรภิชัย
นางสาวสุดใจ สมโอหวาน
นางอารมย วรรณโพธิ์พร
นางสาวอํานวย ฉาบกลิ่นหอม
นางสาวอรธิพา วัฒนยืนยง
นางสาวเอกวรรณ ตังครัตน

กระทรวงการคลัง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑
๒
๓
๔

ธนาคารออมสิน
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๐ ราย)
นายกิตติ ปนรอด
๑๑ นางสาวจุฑาทิพย โฆษิตพิพัฒน
นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ
๑๒ นางสาวดารณีมฐ ทวีสุข
นายพาวิชช รัตนโกมล
๑๓ นางสาวธัญญวดี วงศสมุทร
นายพิษณุ วุฒิประสิทธิ์
๑๔ นางนงนุช ภูพิพัฒนผล
นายมนัส พิรณฤทธิ์
๑๕ นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน
นายสราวุธ ณ นคร
๑๖ นางสาวนิลวรรณ เล็กเจริญสุข
นางสาวเกษศิริ สวาสดิ์รัตน
๑๗ นางรําไพ บุญลาภ
นางขนิฐา การีสรรพ
๑๘ นางสาวสมศรี แสงชลินทร
นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค
๑๙ นางสุจินตนา หงษทอง
นางจีรนันท เขตสกุล
๒๐ นางสุภาภรณ สายทองอินทร
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๔๐ ราย)
นายจิระ จันทวงศ
๕ นายนธี ยี่ภู
วาที่รอยตรี เชษฐชัย พฤทธิ์ลาภากร
๖ นายปริญญา เนียมปูน
นายธเนศ อนุสถิตยวัฒนา
๗ นายมนตรี บุญดี
นายธีระ ทองประเสริฐ
๘ นายวัชรพงษ เพ็ญจันทร

