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
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๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
๒๒
นายคิรศักดิ์ ยงสืบชาติ
๒๓
นายจักรธร ผาจีน
๒๔
นายจําเริญ คําทาแค
๒๕
นายเจยวัฒน ปาระมะ
๒๖
นายฉัตรชัย สุโพธิ์
๒๗
นายฐาณุวัฒน แปงหอม
๒๘
นายธัญญะ ศิริธรรม
๒๙
นายนิคม ไชยะปะปา
๓๐
นายบัญชา ใจกวาง
๓๑
นายรชตพัทธ เศรษฐาพชราวิช
๓๒
นายวรวุฒิ ทรัพยวิลัย
๓๓
นายวิจิตร มั่นชาวนา
๓๔
นายวิษณุ ทะลา
๓๕
นายวีระยุทธ กาเด็ด
๓๖
นายสรพงษ ทองทัน
๓๗
นายสืบตระกูล อโนมาศ
๓๘
นายสุพจน ยะตา
๓๙
นายสุริโย จินดาประทุม
๔๐
นายอมรเทพ พิมบุตร
๔๑
นางสาวกัลยา ทศพรชัย
๔๒
นางสาวกาญจนา ไทยงูเหลือม

๑ นายพณา ศุภฐิติพงศ
๒ นางสาวนิตยา อารมณชื่น

(เลมที่ ๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๔๒ ราย)
นางสาวเข็มมาลา สันหา
นางณัฐชานันท อิ่นแกว
นางสาวดวงมณี บุญรอด
นางสาวธนิตา คงนุม
นางสาวปรียานันท กันทะวงค
นางสาวปยนุช โยวะผุย
นางสาวพิกุล ชินพรม
นางสาวพิชญสินี จารุวิวรรธน
นางสาวภัทราวรรณ นุยมาก
นางสาวรสริน ปรวกพรมมา
นางสาวรสสุคนธ วงษเหลา
นางสาวรัตนภรณ ผองแผว
นางศรัญญา กุมผัน
นางสาวศิรินญา กองศรี
นางสาวศิริวรรณ การสวัสดิ์
นางสาวสายพิมพ ปาระหงษ
นางสาวสายสุนีย คล่ําคง
นางสาวแสงอรุณ เสียงเพราะ
นางสาวอลิสา นอยออน
นางสาวอัญชลี ชีโพธิ์
นางสาวไอยรา สุภานันต

กรมการขนสงทางราง
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๓ นางสาวไพลินภัทร สุทธิพันธ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๕)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๑ นายกิจติศักดิ์ รําไพรุจิพงศ
๒ นางสาวพนิตา จําจด
กรมทาอากาศยาน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๖ ราย)
๑ นายพันแสง บัวทอง
๔ นางสาวบุณยนุช แซเอี้ยว
๒ นายภูมิพันธุ ตระกูลมัยผล
๕ นางภาวิดา วิบูลยผล
๓ นางกฤติกา สิงหมุย
๖ นางสาวอารี นิลปกษ
๑ นายณัฐกรณ ประจิตร
๒ นายถิระเดช บุระดา

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๓ นางสาวเขมิกา บุบผาวงษ

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๑ นางสาวเชษฐสุดา ดอกกะเบา
๒ นางสาวสังสุนียา คําออน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กรมทางหลวง
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๑๑ ราย)
นายกฤษดา ดิเรกศิลป
๑๑ นายชั้นเชิง พุมทะเล
นายกําพลศักดิ์ หนูจันทร
๑๒ นายชัยพงศ ธนะบรรณ
นายโกวิท รังษีสุริยะชัย
๑๓ นายชาญชัย จันทรจําเนียร
นายคํารณ สินธูระหัฐ
๑๔ นายชิษณุพงศ ผลงาม
นายจงกล มวงทนัง
๑๕ นายชุมภู สุขเอมโอฐ
นายจักรพงษ ธรรมทินโน
๑๖ นายเชฏฐพล พึ่งบุญ
นายจักรพันธ ทัพขวา
๑๗ นายโชคชัย มูลปอม
นายจุฑาพุฒิ อมรเทพ
๑๘ นายไชยรัตน ชาตอริยะกุล
นายฉัตรชัย ทองฉัตร
๑๙ นายไชยสิริ คงพิม
นายชัชชัย วงศสุภาพ
๒๐ นายณรงค ชูสังข

