เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๕)
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
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๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

กรมเจาทา
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๙ ราย)
นายชัยโรจน คงบรรณ
๖ นางสาวกุลภัส จินตะกัน
นาวาตรี ตอพงศ ฟุงเฟอง
๗ นางสาวนริศา วงษสุข
นายธรณธวัช พรหมยอด
๘ นางสาวพัฐชญาณ กลับกลาง
นายวิระฉัตร ลีละกุล
๙ นางสาววราภรณ ใจอิ่มสิน
นายศรีอนันต พุมเกื้อ
นายถาวร ชาญไชย
นายธนะพล ตัณยะกุล
นายธนัชชนม แกวพวง
นายพิชาญ คําสมหมาย
นายภาณุวัฒน ผิวพรรณ
นายภูมินทร ไพรสุวรรณ
นายวรรณะ สุขสุสุทธิ์
นายวีรวุฒิ ทองนพคุณ
นายศุภชัย ปญญาแดง
นายสุปรีดา ศิริบูลยภักดี

๑ นายสิทธิณัฐ ปานดํา

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

๑๙ ราย)
นายสุรเดช สุขชัยรมย
วาที่รอยตรี สุรนาท ออนสอาด
นายอานนท เทงนาวี
นายอารีฟ สารอเอ็ง
นายอุทัย ทองคํา
นางสาวมณีรัตน บุญอํานวยโชค
นางสาวมลิวัลย จริตงาม
นางสาวสุจี แกวสลับนิล
นางสาวสุภา ลือประกร

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๒ นางสาวนริษา ทิพยทัศน

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๘ ราย)
๑ นายณัฐพงษ บัญชาจารุรัตน
๔ นายนรินทร รอยคํา
๒ นายณัฐพัชร จัตุพรหงษทอง
๕ นายพรชัย เดสี
๓ นายธันวา หนูเกาะทวด
๖ นายยุทธศักดิ์ โกษารักษ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายรัฐฒิชาติ จันทรศรี
นายรัฐศาสตร สรอยมาต
นายสันติรุจน ยิ้มปาน
นายอัฐฉัตร วงษเพชร
นายเอกราช เพ็ชรรวง
นางขนิษฐา บุญจักษุ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายกาลัญู ทองงามขํา
๑๒
นายเกรียงไกร แสนโสม
๑๓
นายฉัตรชัย สมบูรณ
๑๔
นายเฉลิมพล ธะนะคํามา
๑๕
วาที่รอยตรี ณรงคศักดิ์ สุรินตัน
๑๖
นายบรรเจิด รอดทับพันธุ
๑๗
นายพงศักดิ์ นบนอบ
๑๘
นายพงษพนั ธ จุมแสน
๑๙
นายมนตชัย อยูเย็น
๒๐
นายมนัส ฉัตรจันทร
๒๑
นายฤทธิรงค รอบคอบ
๒๒

๑
๒
๓
๔
๕

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

(เลมที่ ๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
วาที่รอยตรีหญิง ทัศนีย คลังจันทร
นางสาวนารีรัตน สัณฐิติการย
นางสาวพีรพร เอนจินทะ
นางสาวสุภาพร บุตรปอด
นางสาวอรุณวรรณ นารีย
นางสาวอาภรณ อินทองปาน
๒๒ ราย)
นายวิชิต สีดา
นายอดินันต โพธิ์บัว
นายอุสาห รอดหยู
นางสาวธัญญารัตน โดนโยธา
นางสาวปนัชญา กันทะจันทร
นางสิริธิติ อิ่มพวง
นางสาวสุรีรัตน มิ่งเมือง
นางสาวสุวรรณา เกษมทรัพย
นางสาวอธิชนันท อยูดี
นางสาวอมรรัตน ศิริพัฒน
นางสาวอังคณา สุวรรณพงศ

กรมการขนสงทางบก
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๔๔ ราย)
นายครรชิต จันทนา
๖ นายณรงค ซาชิโย
นายเฉลิมพร อิ่มเอิบ
๗ นายณรงค อิสมาแอล
๘ นายทวีศักดิ์ มวงสุข
นายชาญณรงค วงศศรี
นายชานนท ประเสริฐศรี
๙ นายธรรมศักดิ์ ประดิษฐผล
๑๐ นายนพพร ขวัญพรหม
นายณรงค เครือมิ่งมงคล

