เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๘)
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

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗
๘
๙
๑๐

นางสาวนงลักษณ พุกสุวรรณ
นางสาวนันทวัน เครือฟก
นางสาวปทมา อมรวิทยธํารง
นางพรรณนิภา เกงกาจ

(เลมที่ ๑๔/๑๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๑ นางสาวระวิวรรณ ฤทธิ์เจริญ
๑๒ นางสาววรรธนา คลายสุบรรณ
๑๓ นางสาวสีดา ไพรวรรณ

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔ ราย)
๑ นายแดนชัย อิ่มทองนุช
๓ นางสาวมณีรัตน จันทรโรจน
๒ นางสาวจิรัชญา นวลเปนใย
๔ นางสาวรัตนา ปรางแฉง

๑ นายนุม ใจรบ

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๒ นางสาวเกสรา ชนะรบ

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๔ ราย)
๑ นายพีระเดช วงษบํารุงเทวี
๓ นางสาวนิวิมาน ชลาภักดี
๒ นางสาวกัณฐมณี คลิ่งสารา
๔ นางปพิชญา มธุรอัมพิลานันต
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางวิภาวรรณ ศรีจําปา

กระทรวงมหาดไทย
๑
๒
๓
๔

นายกรีหยา อุสมา
นายจตุพร พันธสี
นายจตุพล พักนา
นายจเร คงมาก

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗๑ ราย)
๕ นายณธกร วชิรดาวเรือง
๖ นายณัฐชัย โชวสงวน
๗ นายธนวัฒน หัสชู
๘ นายธนา บุญญสัมพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

นายพงษศักดิ์ จริยะคุณอนันต
นายพรชัย ศรีบุรินทร
นายรุจิภาส เศรษฐคํา
นายแวฟาดิล แวตี
นายสมเกียรติ มวงงาม
นายอธิป มั่นใจอารย
นายเอกรินทร ลี้พล
นางสาวกัลยา คัมภีรพงษ
นางสาวกัลยาณี สมจิตร
นางสาวกาญจนา รอบคอบ
นางสาวกิติยา ศิริอนันต
นางขวัญใจ ใจกลา
นางสาวจิณกร เชียงทอง
นางสาวจิราพร ศิริมงคล
นางสาวจุฑามาศ นกดี
นางสาวเจริญรัฐ ทิพยคีรี
นางชญาณิศา อินตะปาน
นางสาวฐานิตา รามันจิตร
นางสาวณัชชาวีร แสนสุข
นางณัฐชานันท นิยะมาศ
นางสาวณัฐธนินทร ศรีแสงทรัพย
นางณีรนุช บุญฤทธิ์
นางทัศนีย คุมสมบัติ
นางสาวธมนวรรณ สมัครรบ
นางสาวธารินี นพบุรี
นางธิดาวรรณ แสนยศ

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

(เลมที่ ๑๔/๑๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนันทนา ลิ้มรุงยืนยง
นางสาวนันทพร หวงสุวรรณากร
นางสาวนารีรัตน ประไมยะ
นางนิตยา คําวงศปน
นางสาวปาณินี บุนนาค
นางสาวพัชรินทร เชื้อบัณฑิต
นางสาวพัชรินทร บุญภา
นางพัทรธีรา ศรีคงเพชร
นางสาวพิมพลภัส ปานเพชร
นางสาวพิรนันท อวยพร
นางสาวภัทรภร พัฒนนนท
นางสาวมัฑนี ธงศรี
นางมัลลิกา เทียมฉันท
นางสาวรดาภา ภูทอง
นางสาวรัฐมนูญ พิมล
นางสาววันวิสาข สถิตยพงษ
นางสาววินิจฉัย นาลา
นางวิภาวรรณ แทนโชติ
นางวิลาวัณย พลบุตร
นางสาววิไลรัตน คงอินทรแกว
นางสาวศรีไพร บุรพจิตร
นางสาวศุภวรรณ สุวรรณภูมิ
นางสาวสายฝน อยูแยม
นางสาวสายฝน วังยายฉิม
นางสิริประภา แตตระกูล
นางสาวสุณัฐา ธีระวานิช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

นางสาวสุธาทิพย เองฉวน
นางสุภาวดี ปองคํา
นางสาวเสาวลักษณ เมืองพรอม
นางสาวอมาพันธ วีระชิงไชย
นางอรวรรณ ศรีมันตะ
นางสาวอรอุมา เจริญยุทธ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
นายกฤษ สิริมหาสกุล
๑๙
นายโกศล วงษจันทร
๒๐
วาที่รอยตรี ฉลองรัตน แกวคํา
๒๑
นายชาคร นครประพันธ
๒๒
นายชาลี นาคแกว
๒๓
นายดนุพล ไขมุก
๒๔
นายถิรวัฒน มีเหตุผล
๒๕
นายเทียนชัย กันทะ
๒๖
นายนรง พรหมทอง
๒๗
นายนรินทร สาแล
๒๘
นายปกาศิต นิลรัศมีเวทย
๒๙
นายมานิตย พันธพัด
๓๐
นายรักเกียรติ มัยตรีเดช
๓๑
นายราชิต คนงาม
๓๒
นายวีรพงษพรรณ แสนชน
๓๓
นายศิวสรรค ธีรพนาศาสตร
๓๔
นายศุภกิจ เที่ยงธรรม
๓๕
นายสัจจา มะลิ
๓๖

๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑

(เลมที่ ๑๔/๑๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอรอุมา อารีราษฎร
นางสาวอาพร สอนพวง
นางอารีซาน ตานีเห็ง
นางสาวอุทัยกาญจน วงศกระจาง
นางสาวอุไรพงศ วุฒิสันติ์
๗๙ ราย)
นายสุทธิพงศ จันทรัตน
นายสุรวิทย ชวนจิตร
นางสาวกนกภรณ บางดี
นางสาวกัญกมลลักษณ ทองบุญ
นางกาญจนา ประมงค
นางกานสติมา หัดจุมพล
นางสาวกันยารัตน ฉลอม
นางสาวเกศรินทร ธงศรี
นางสาวจงจิต ตระกูลไทยพิชิต
นางสาวจิราภรณ เกตุสุวรรณ
นางสาวจิราภรณ อินทะวัน
นางสาวจีญดา สุขสวัสดิ์
นางสาวชนิตา เนาวบุตร
นางสาวชมัยพร กําเงิน
นางสาวไซเราะห ดามะ
นางสาวดุษฎี ไชยหาญ
นางสาวธนัทนิชา เนียมงาม
นางสาวธัญญลักษณ อาภรณเทวัญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

นางสาวธาริณี ขยันจริง
นางนพวรรณ ชนะกุล
นางสาวนภกชกร อัครพงศทองมี
นางสาวนริศรา สรอยปลิว
นางสาวนริศรา สรางอําไพ
นางสาวนันณภัชสรณ วรรณเสน
นางสาวบุญสิตา สุวรรณรงค
นางสาวเบญจวรรณ จันหยก
นางสาวปนิดา อินทบุตร
นางสาวพนิดา กามสันเทียะ
นางสาวพรนภัทร แกนคง
นางสาวพัชรินทร ไทยเจริญ
นางสาวพัชรินทร สําราญเนตร
นางสาวพัชรี หามนตรี
นางสาวพาเพียร ศรีสวัสดิ์
นางสาวพิกุล เอกศิลป
นางสาวพีรดา บือแนสะเตง
นางสาวเพ็ญนภา ศุภยะเลิศ
นางสาวลําแพน เพ็ชรนิล
นางสาววาสนา สมจันทร
นางสาววิญาวี วัฒนถาวร
นางสาววิภาวรรณ พิเศษฤทธิ์

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

(เลมที่ ๑๔/๑๘)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศรินทรทิพย ทิพยเนตร
วาที่รอยตรีหญิง ศศิวิมล คุมทอง
นางสาวสกลกานต พงศประดิษฐ
นางสาวสกุลณา อินกับจันทร
นางสาวสมสมร สายอุบล
นางสาวสันนิภา ประสงค
นางสาริศา เดนศรี
นางสาวสิริยา เพชรเรือง
นางสาวสุณิษา สติมั่น
นางสาวสุธาลินี เต็มรัตน
นางสาวสุนิสา พิลา
นางสาวสุภาพันธุ บุญเมือง
นางสุพัชณี อุทุมรัตน
นางสุพาณี จิตรสุนทร
นางสาวแสงระวี ปรองดอง
นางหทัยรัตน ใหลสกุล
นางสาวองุน บุญมี
นางสาวอภัสรา สีปา
นางสาวอรพรรณ พลภัฏ
นางสาวอัยชะห บินแวยะโกะ
นางสาวอุทัยวรรณ สุนันตา

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๑ นายวีระพล ทิพยศรีบุตร
๓ นางสาวอมรพันธ จันตราแจม
๒ นางพัชชา คงทนแท

