เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั 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 ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

กระทรวงกลาโหม
สํานักงานรัฐมนตรี
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
๑ พันเอก อัฐวุฒิ ชูสัตย
๓ นาวาเอกหญิง เกศสุดา ดีเจริญ
๒ พันเอกหญิง สุมนา เชิดชูวิมลกิจ
๑
๒
๓
๔

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗ ราย)
พันเอก กฤช สิทธิมงคล
๕ พันเอกหญิง พาเพลิน จันทราภิรมย
พันเอก บุญเรือง หอมจันทร
๖ พันเอกหญิง สุภาภรณ คงขุนเทียน
พันเอก ยุทธนา ทองผจง
๗ นาวาอากาศเอกหญิง ศศิโศภิต สวนยิ้ม
พันเอก อาภากร เผือกสุวรรณ

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๔ ราย)
๑ พันโท จักรพันธ ศรีสุภโชค
๓ นาวาตรี พงศพันธุ สวางอารมณ
๒ พันโท ณรงค ศรีทาคง
๔ นาวาตรี อธิบดี หองดอกไม
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ รอยเอก ศักดิ์มงคล นิลวัน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
๑ รอยโท อาคม ปตะบุตร
๓ รอยโทหญิง ทัตพร กลอมเดช
๒ รอยโท อุดม แสงพิทักษ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๕ ราย)
๑ จาสิบเอก กนกพล พิมพไส
๔ จาสิบเอก ปรเมศ อมรเวช
๒ จาสิบเอก ฐณปกฤษ แซมศรี
๕ จาสิบเอก วิชัย สุธรรมา
๓ จาสิบเอก นิพนธ ไขกิ่ง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๒)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๑ จาสิบเอก ไพฑูรย ทับธานี
๓ จาสิบเอกหญิง ภานุมาศ ชวยนคร
๒ จาสิบตรี ศุภชัย สิงทอง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๐๓ ราย)
พลตรี ธีระพล เรือนใจมั่น
๒๑ พันเอก บุรวัธน คุปตกาญจนากุล
พลอากาศตรี ชิตชาญกฤษฎิ์ ฟุงขจร
๒๒ พันเอก ประชา จินะมุสิก
พันเอก กําแหง พัฒนอริยางกูล
๒๓ พันเอก ประภาสพงศ ปตตพงศ
พันเอก กิตติ์นิธิ ธนภาณุธาดา
๒๔ พันเอก ประสม สินทอง
พันเอก กิตติพันธ อินสวาง
๒๕ พันเอก ปรีชา รื่นกลิ่นจันทร
พันเอก กิตติศักดิ์ พราหมณะนันทน
๒๖ พันเอก ปยะวัฒน ปานเรือง
พันเอก จักรกฤษณ สิงหสนธิ
๒๗ พันเอก พลธัช โอสถานนท
พันเอก จักรพันธ เรืองพานิช
๒๘ พันเอก พัฒนชัย พัฒนเจริญ
พันเอก จารุวัตร สิริสังกาส
๒๙ พันเอก พีรรัตน ปฐมจินดา
พันเอก ชยพล กองแกว
๓๐ พันเอก พุฒิพงษ ชีพสมุทร
พันเอก ชวลิต ปนเหนงเพชร
๓๑ พันเอก ภูเบศ หินชีระนันท
พันเอก ชัยฤทธิ์ ริมสีมวง
๓๒ พันเอก มีศักดิ์ ทิมรอด
พันเอก ชูชาติ จันทรักษรังษี
๓๓ พันเอก รพี เกียรติถาวร
พันเอก เชล เลิศไตรกุล
๓๔ พันเอก รังสิกร เกตุพงศ
พันเอก ทวี ปานโต
๓๕ พันเอก วรพล นิยมเสน
พันเอก ธรรมรงค คัมภีรพงศ
๓๖ พันเอก วัฒนชัย อัจจิมารังษี
พันเอก นพสิทธิ์ พัชรภูรีพิทักษ
๓๗ พันเอก ศตวรรษ ศรีทรัพย
พันเอก นิทัศน คลายปาน
๓๘ พันเอก สถาพร พันธุศิลา
พันเอก นรินทรพร ขุมนาค
๓๙ พันเอก สมนึก มูลทองชุน
พันเอก บุญเชิด นครรัมย
๔๐ พันเอก สมพงษ จิณสิทธิ์

