เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
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

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล (องคการมหาชน)
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๑ นายโชติพันธ ไชยสุวกุล
๓ นายสุดเขต เชยกลิ่นเทศ
๒ นายสกล วัฒนอุดมศิลป

กระทรวงกลาโหม
องคการสงเคราะหทหารผานศึก
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวปุณณภา ปรีดีขนิษฐ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๔ ราย)
๑ นายวรกิจ ไวทยะวานิชกุล
๓ นางปรียา สุขสวาง
๒ นางสาวทิพวรรณ เปาบานเซา
๔ นางปรียาลักษณ ฤทธิเดช
๑
๒
๓
๔

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘ ราย)
นายศิริพล อิ่มจิตต
๕ นางทวีวรรณ ธนะเสน
๖ นางสาววนิดา ก.ศรีสุวรรณ
นางสาวเกษร หวานนุน
นางสาวฉัตรสุมาลย ตันติกุล
๗ นางสาววราวัลย จึงศิวะพรพงษ
นางดวงกมล จันทรสม
๘ นางศรีวิไล รัตนสุนทร

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
นายชัยสิริ เชิญขวัญแกว
๘
นายณัฏฐดนัย ชางหิรัญ
๙
นายทศพล สุริยจามร
๑๐
นายเทียนชัย เทียนทองถาวร
๑๑
นายธนเดช นุชรุงเรือง
๑๒
นายพลสันต เรืองคณะ
๑๓
นายพีระยุทธ ไรทิม
๑๔

๓๑ ราย)
นายมนตรี เกิดดี
นายเริงยุทธ เมืองศรีนุน
นางเกศแกว กุงทอง
นางเครือวัลย ใจภักดี
นางสาวเงินยวง ดิษสาริบุตร
นางจินตนา สวัสดิ์ถาวร
นางจิราภรณ ออนตา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

นางสาวมนตรสวรรค อยูเย็น
นางยุพิน ลิกขะไชย
นางสาวรัชชพร กรีมละ
นางรชนิศ เวชะวัชนะ
นางสาววรจิต กิจจาทรพิทักษ
นางวาสนา บุญอยู
นางวิลาวัณย สมบูรณทรัพย
นางวีณา อยูพิทักษ
นางสาวสมบัติ พิทักษา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖๑ ราย)
นายกันต สุวรรณรัต
๑๖ นายศาศวัต ตันวิเชียร
นายจรัญ ไชยฤทธิ์
๑๗ นายศุภศักดิ์ หลอธนวณิชย
นายจิรพัฒน โปรดตญะกุล
๑๘ นายสมยศ ศิลา
นายจิรพันธุ โกวิทดํารงกิจ
๑๙ นายสันติราษฏร ศิริขันธ
นายเฉลิมพล เหมือนนาค
๒๐ นายสายันต ธัญญา
นายชยนันท ศิวรังสรรค
๒๑ นายสิทธิพงษ ลิ้มสุวรรณ
นายชาตรี นําเจริญวัฒนกุล
๒๒ จาสิบตรี อภิวัฒน รัตนเมือง
นายทวีศักดิ์ อุทัย
๒๓ นายอาทิตย สุขภาพ
นายนุชิต อุดมสาลี
๒๔ นายอุดมศักดิ์ แทนสุวรรณ
นายพรชัย จันทีนอก
๒๕ นางสาวเขมิกา ศิริเพ็ชร
นายภัทรากร แจงอิ่ม
๒๖ นางสาวคัคนางค ไชยหาญ
นายมังกร คําเจริญ
๒๗ นางสาวจีรานุช สามบุญมี
นายวัลลภ พูนธนะสาร
๒๘ นางจุฬาภรณ ขันตี
นายวรกฤศ กลิ่นอุบล
๒๙ นางสาวฉวีวรรณ จันทรนิเวศน
นายศรายุทธ คะชาสินธ
๓๐ นางสาวณภารัตน นิจสุชัด

๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

นางสิริภัทร เพียรสมผล
นางสุจิตรา ชาญสตบุตร
นางสาวสุพิชชา บุญอุม
นางสุมนทิพย อยูสําราญ
นางแสงจันทร คนซื่อ
นางสาวอนัญญา พรหมบุตร
นางสาวอุษา อยูเย็น
นางเอมอร แจมกระจาง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

นางสาวณัฏฐชานันท เวชแพทย
นางสาวณัฏฐา ประเทืองบูลย
นางดรุณี ศรชัย
นางสาวดุสิดา สิงหทองอินทร
นางสาวทิพาพรรณ เศรษฐศิริสมบัติ
นางธัญภา วรรณแอเลาะ
นางธันยวฤนท ดีจําเนียร
นางนันทนีย ไกรกาศ
นางสาวนิยม วงษาอ่ํา
นางนงนุช พันธชูจิตร
นางปวิชญา จงพรประเสริฐ
นางปราวีณยา สารากรชัย
นางปนเพชร ยอดเงิน
นางสาวพัชรินธร ถาวรกาย
นางสาวพจมาลย สอนออง
นางสาวพรศรี เล็กเจริญศรี

๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑

(เลมที่ ๑๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางมณธิยา กําจาย
นางสาววนัสรินทร พรพชร
นางสาววันวิสา ประชุมทอง
นางสาววิชุดา ศิริพล
นางวิไลรัตน สมศักดิ์ธาดา
นางสาววรนุช ขาวอุบล
นางสาวศิริภัทร ปนภู
นางสาวสัณหคณา พิรุณสาร
นางสาวสมจิตร นวมนวล
นางสรอยแสง จันทรหอม
นางสาวเสาวณีย กอบโกย
นางสาวหัสยา ผลสุวรรณ
นางสาวอตินาฏ ศรีกิตตยากรณ
นางสาวอําไพ กาจสินเกษม
นางสาวอรพินท อณุยูรณ

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นาวาอากาศเอก คมสันต ประพันธกาญจน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายวิศรุต ขันธิกลุ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๕ ราย)
๔ นางสาวรุงนรี ปจฉาภาพ
๑ นายพลัฎฐ บุนนาค
๕ นางลํายอง แสนทวี
๒ นางสาวประไพพรรณ นุชพงษ
๓ นางพัชราวลัย ดิษฐลําภู

