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
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

นางสาวโสรัจ คําปาน
นางสาวเหมือนฝน รุงอุทัย
นางอภิญญา ปรากฏวงศ
นางอรวรรณ ดิษฐสระ

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๗๕ นางสาวอรุณี เกตุถนอม
๗๖ นางสาวอาริยา เอื้ออภิสิทธิ์วงศ
๗๗ นางสาวอุมาทิพ ทิพพะพาทย

การประปาสวนภูมิภาค
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
๑ นายชัยทัช อิ้ดแสง
๔ นางสาวลัดดา คุณเลิศกิจ
๒ นายบํารุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ
๕ นางสาวสุพรรณี ศักดิ์สุจริต
๓ นายหลักชัย พัฒนเจริญ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๗ ราย)
นายคมกริช ศรีปญญา
๑๐ นายสัญญา ขั้วแกว
นายจตุพร อิ่มสําราญ
๑๑ นายสุคนธ ชูรักษา
นายชาญชัย จันทบาล
๑๒ นายสุเมธ แวนประชา
นายทรงวุฒิ สุวรรณศิริกุล
๑๓ นายสุวิทยชัย วิริยะประสพสุข
นายไพฑูรย ไผลอม
๑๔ นางขนิษฐา เสือทิม
นายมาโนชญ จันทรแกว
๑๕ นางจิตติมา ใสบริสุทธิ์
นายวิทยา สามสุวรรณ
๑๖ นางสิริธร สุพล
นายสมพร นันตะ
๑๗ นางสาวสุภมาส นอยเสงี่ยม
นายสังวาลย มงคลมะไฟ

๑
๒
๓
๔

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายกฤษณ กอนนาค
๕
นายกําพล อสัมภินวัฒน
๖
๗
นายเกรียงศักดิ์ วรสุทธิ์
นายเจียระนัย บุญรักษา
๘

๕๗ ราย)
นายชวลิต ชํานาญยนต
นายณฐกฤต พรมนนท
นายณรงคฤทธิ์ คงปาน
นายณัฐพงษ บุญโสดากร

เลม ๑๓๙ 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

นายณัฐพนธ ฤกษนิยม
นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน
นายนาวิน วิริยะโยธิน
นายบรรจง สุวัฒนวิชญ
นายบุญเพิ่ม ฤทธิ์รุน
นายปกรณ ไกรสกุล
นายปกิต ภาคธรรม
นายปราโมทย แสงจันทร
นายพงศเสถียร การะยะ
นายภัทร กองกาย
นายภูมิพัฒน ณรงคแสง
นายวัชนศิริ เอียสกุล
นายวันชัย สังขเกตุ
นายวิทยา แจมสวาง
นายสมเกียรติ นงนุช
นายสิงหชัย เหลามงคลชัยศรี
นายสิงหะนาท ธานีรัตน
นายสุชาติ ศรีพา
นายสุริยะ ปานนาค
นายอาคม นามเทพ
นางกรุณา คุมสวาง
นางกัลยา กิจพันธศิริกุล
นางกิตติวไล บัววัฒนา
นางเกศสุดา ยั่งยืน
นางสาวจันทิภา สุมะนัสชัย

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

(เลมที่ ๑๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวจารุวรรณ เย็นทูล
นางฉลองขวัญ ภิญโญจิตร
นางชฎาภัทร ฉันทศิริรัตน
นางฑิฆัมพร แผนตั้งตอ
นางสาวณัฐพัชร เข็มวิเชียร
นางธารารัตน ขอบเขต
นางสาวธิดารัตน ศรีบํารุง
นางสาวนิศารัตน เชื้อหอม
นางเบญจวรรณ เกษร
นางสาวเบญจวรรณ ศรีสลวย
นางปรียาภรณ พลเตชา
นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี
นางสาวเพ็ญศรี ชนะวงศวิสุทธิ์
นางยุพาพิชญ กลาหาญ
นางสาวยุวนิด ลวสินอาภรณ
นางรุงนภา หอมสกุล
นางสาววิไลรัตน เต็งวัฒนโชติ
นางศศิมา ศรีพนัสกุล
นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ
นางสาวสุกัญญา ศุขไพบูลย
นางสุรีย เอี่ยมออน
นางอรรถยา แสงสวาง
นางอัมพร เจียรสกุลสุข
นางอุนใจ ชีพสมุทร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
นายกฤษดา อินทรวิชา
๒๖
นายคมกฤช ปญญา
๒๗
นายคมสัน สัมมา
๒๘
นายครรชิต โสอุดทา
๒๙
นายจีรวัฒน มุกดา
๓๐
นายเฉลิมศักดิ์ ปนสมนาม
๓๑
นายชวลิต อรรถาชิต
๓๒
นายตุลชัย แจมใส
๓๓
นายทวีสิทธิ์ นิลดํา
๓๔
นายธงชัย แสงเจือ
๓๕
นายธนวรรธน โวทานสิริกุล
๓๖
นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล
๓๗
นายนพดล พงษประเทศ
๓๘
นายนิทัศน รัตนเวชสิทธิ
๓๙
นายบรรลือ วิทยประภารัตน
๔๐
นายประจักร แสงรุงเรือง
๔๑
นายพงศพิพัฒน สุริยวงศ
๔๒
นายพงศศักดิ์ สุดออน
๔๓
นายพิสิทธิ์ วิสุทธิแพทย
๔๔
นายภักดิ์พงษ ใจภักดี
๔๕
นายมงคล กัลยกฤต
๔๖
นายมนตรี คุมสวาง
๔๗
นายรักษา ภาคศักดิ์ศรี
๔๘
นายเรืองยศ ศรีนากรุง
๔๙
นายวสันต พวงหุน
๕๐

(เลมที่ ๑๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๗๖ ราย)
นายวัชระ สินสุวรรณ
นายวิรัตน จันทรัตทัต
นายวิลาศ จุมพล
นายวุฒิศักดิ์ ไชยเทพ
นายศักดิ์ชัย ไชยโกวิท
นายศักรินทร จันทรางกูร
นายศุภวัฒน สุวรรณประเสริฐ
นายสมเกียรติ ปวงแกว
นายสมชาย ชาวประทุม
นายสมชาย ทัดพลอย
นายสมพร ทองอินทร
นายสมโภชน สะมะโน
นายสมศักดิ์ ณ พัทลุง
นายสรายุทธ ทองเหี่ยง
นายสาธิต มีกลา
นายสําราญ จันทจร
นายสุริยา มูลพิจิตร
นายอดิศักดิ์ ปานขาว
นายอภินันท คชรัตน
นายอรรถวิทย ธรรมสโร
นายอรุณ เพิ่มทรัพย
นายอําพล กันยารอง
นางสาวกรรณิการ สุคนธ
นางสาวกัญญานิษฐ อัครฤทธิพันธุ
นางคณัสมน ไมสนธิ์

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

นางจันทรจิรา ยิ้มโสภา
นางจันทรเพ็ญ ศรวิเศษ
นางจิตรา สังขปตร
นางจิรนันท สวัสดิ์ตระกูล
นางชฎาพร ดีสวัสดิ์
นางสาวชนก คงสมบูรณ
นางดลยา พลชํานิ
นางธนรรชญกร สีหบัณฑ
นางนันทภัค อมรศักดานันท
นางปนัดดา สุวัฒนวิชญ
นางปราณี สุขาทิพย
นางปริยาภรณ อักษรชื่น
นางสาวปทมา แขวงโสภา

๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายกิตติพงษ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายกิตินันต ทิพยจํานงค
นายเกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์
นายเกียรติศักดิ์ ศรีตุยเลิง
นายเกียรติศักดิ์ เคาสิม
นายคมสิทธิ์ บริบูรณ
นายจักรพันธุ จาตุรวงศา
นายจีระศักดิ์ จันพลา
นายฉัตรชัย สิงหสุวรรณ
นายชาญณรงค เจะโซะ
นายเชาวลิต นรินนอก

(รวม ๙๖ ราย)
๑๒ นายทวีศักดิ์ เลิศวรญาณ
๑๓ นายธานินทร กินนาหลา
๑๔ นายธีร พงษสิทธิผล
๑๕ นายเธียรชัย แสนวงศ
๑๖ นายนคร ชาญณรงค
๑๗ นายนพนันท แกวสุวรรณ
๑๘ นายนราพงษ มหาศรานนท
๑๙ นายนิพนธ โพธิ์มน
๒๐ นายประสาท ทองบุตร
๒๑ นายประสิทธิ์ เจริญวงษ
๒๒ นายปญจรุจน อิทธิดุสิตโรจน

นางผองฉวี แกวคชสาร
นางพัทริกา ทองประไพ
นางสาวพิมลลักษณ เกษตรเกษม
นางเรณู สวัสดี
นางวารุณี ภิรมยกิจ
นางสาววิภรณพรรณ สิริสุรพล
นางสาววิลัย กลิ่นสอน
นางศิราณี พงศกิตติไพสิฐ
นางสาวสิริพร กิจวิจารณ
นางสาวสุขุมาล เกษสัญชัย
นางสุดา ปรีดิ์จิตตานนท
นางสุนันทา ภาณุมาศ
นางสุปราณี ทองเหี่ยง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

นายพรเทพ สุขเจริญเมือง
นายพุฒิพงษ ทองอินทร
นายภาณุมาศ โลหทวีมงคล
นายยุทธพล ศรีประเสริฐ
นายฤทธิเดช อินทวงศ
นายวชิรพงษ นิยมพันธุ
นายวรพล ไมสน
นายวัชรพงศ พรหมรัตน
นายวันชัย บุญเพท
นายวีรพงษ พรหมพัง
นายศุภชัย อยูดี
นายสถาพร ทินกรวงศ
นายสวาง วรวสุวัส
นายสันติ บัวคลี่
นายสานนท ญาณะ
นายสิทธิไกร ไชยสาร
นายสุทธิพงศ บุญสา
นายสุรเดช สมสกุล
นายสุรสิทธิ์ การทิพย
นายเสกสรร เฟองสวัสดิ์
นายเสกสันต โยวะ
นายโสพล อาภรณแกว
นายอติราช เสริมสุข
นายอัครเดช เพ็ชรโชติ
นายอุทัย แสงจันทร
นายเอกพงศ ทองมาก

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

(เลมที่ ๑๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางกัลยเกตนิกา บูรฟุงเกียรติ
นางสาวกําไลแกว เดชสม
นางคํานึง รัตนเวชสิทธิ
นางจีรา ศรีสมบัติ
นางชัญญา บูรณะ
นางชาลิสา แกววิเศษ
นางสาวชิชตะวัน โสมเกษตรินทร
นางสาวฐภัคศรัณย ดวงไทย
นางณนธรส หีบทาไม
นางณัชพร ธนชัยดลยศ
นางณัฐธิดา ศรีอุทธา
นางสาวดวงมณี ศรีจันทรนิล
นางดาริกานต เกณฑสาคู
นางสาวตุลากาล สังคะหะ
นางธรรญชนก เจนนิรมาน
นางนฤมล ยังสิริกุล
นางสาวนิตยา ตาสีมูล
นางสาวบุญเรือง ศุภไพบูลย
นางเบญจมาศ ศรีธรรมพินิจ
นางสาวปริญ พุทธพงษ
นางพรทิพย ปลั่งสูงเนิน
นางพรศรี ศรีวิชัย
นางสาวพัชรินทร อัครพันธุพงศ
นางสาวพิมประภา ประพิณ
นางสาวภัทรา สุขสมศักดิ์
นางมณีรัตน เบญยาลี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕

๑
๒
๓
๔

นางสาวมาลิศา แกวสุวรรณ
นางสาวเมษยา สดสี
นางยูถิกา สิริโภคิยานันท
นางรัชนีกร รุมพล
นางสาวลลิตวดี ผลโพธิ์
นางสาววรรณวิสา เอิบอิ่ม
นางวรรณา โศจิพิสุทธิ์
นางสาววราภรณ เฟองสวัสดิ์
นางสาววิไลพร เพ็งพา
นางศิริพันธ ศรีละอิน
นางสาวสมฤดี สําราญรมณ

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

(เลมที่ ๑๓)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสมสวรรค ปลองจันทา
นางสาวสิริรัตน รุงสวาง
นางสาวโสภา ปาโมก
นางหนึ่งขวัญจิตต สอนสุภาพ
นางสาวอรุณี นาควิไล
นางอังคณา ใจสมุทร
นางสาวอัญชลี บัวสมบุญ
นางสาวอัญชลี พงษซื่อสัตย
นางสาวอําพา เขียวเทพ
นางเอรวัณ ภูทับทิม
นางสาวเอื้อมพร คลังสมบัติ

การไฟฟานครหลวง
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๗ ราย)
นายชัยพงษ พูลขันธ
๕ นายยโสธร สุขประสงค
๖ นายศราวุฒิ วรรธนะพันธุ
นายธวัชชัย เหมือนใจ
นายบุญลือ แผนกทาน
๗ นางปยนุช เฟองพูลนุช
นายประพฤติ เสนีวงศ ณ อยุธยา

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
๑ นายกฤตธี บํารุงกิจ
๘
๒ นายฐิติวุฒิ เงินคลาย
๙
๓ นายดิชวัฒน จันทรอี่
๑๐
๔ นายทรงวุฒิ เย็นสบาย
๑๑
๕ จาสิบเอก ธีรวัฒน เกษร
๑๒
๖ นายประเสริฐ กุลจารุสัต
๑๓
๗ นายพัฒนา ภูสวาท
๑๔

๒๐ ราย)
นายไพรวัลย การะเวก
นายวันชัย กองแกว
นายศักดิ์ชัย รักษสุรวงศา
นายศิลา ตั้งถิรยุ
นายสานิวัจน วรดิถี
นางสาวจันทรเพ็ญ ศิริ
นางณัฐชลัยย คูมงคลชัย

