เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๗)
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

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

พนักงานราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑ นายธราพงษ ปราบกรี

สํานักงานรัฐมนตรี
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๒ นางสาวเจนจิรา เจนนุวัตร

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๑ นางสาวจุฑารัตน ผดุงชาติ
๒ นางสาวลลิตา หอมกลาง
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๑ นายปรัชญา ตระกลรัตน
๒ นางจิรานุช สีพูน
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายกิตติศักดิ์ พนิกรณ
นายนิลวัฒน มาชู
นายรัฐพล ดวงดอก
นายวชิระ เสนจันทร
นายเอกลักษณ นันทิสิงห
นายชุมพล มณีเนตร
นายธนัญชัย กิ่งสกุล
นายศุภัช ปตตพัฒน
นายสิทธิพร ปรีรอด
นายสุพจน กรดเต็ม
นายอังคาร คงศรี
นายอิสระ กุระจินดา

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๙ ราย)
๖ นางพุทธรักษา ขุนจันทร
๗ นางสาวสาวิตรี อินทรทัพ
๘ นางสาวสุกัญญา กิ่งพยอม
๙ นางสาวอโณทัย พวงนาค
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๑๙ ราย)
นายอุทัย สีแสง
นางสาวทิพยวรรณ พรหมกสิกร
นางบุษกร ธรรมเจริญ
นางสาวพัชราภรณ เผากันทะ
นางสาวภัควลัญชญ ศิลปานันทกุล
นางสาวภารดี ภูวรีตนสกุล
นางสาวรัตนาวดี จตุภาคสัมพันธ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕ นางสาววรรณวิภา หวงทอง
๑๖ นางสาววลัย เจริญทองพูน
๑๗ นางสาวสุวิมล โภชาดม

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๘ นางสาวอังคณา ตันสกูล
๑๙ นางสาวอุษณา พิสัยพันธ

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๑ นางพัชราภรณ วงษธานี
๒ นางสาวอมรรัตน ปรีดีชม

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

กรมควบคุมมลพิษ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓๙ ราย)
นายเกรียงไกร สีปานมั่น
๑๘ นายสมศักดิ์ ชนะงาม
นายจราวุฒิ เจียมสกุล
๑๙ นายสุภกิจ จิ๋วเจริญ
นายทศพร บํารุงวงศ
๒๐ นายเอกศาสตร พันธสวัสดิ์
นายธเนศพล วงศนรา
๒๑ นายอานนท นกแกวนอย
นายนพดล ไชยคํา
๒๒ นางสาวจันทธิรา จํานงบุตร
นายนิพนธพัฒน เบาเงิน
๒๓ นางจีรนันท ทรัพยทวี
นายพรชัย กะการดี
๒๔ นางสาวจีรวรรณ แกวมา
นายพริษฐ ฐาอัยยรินทร
๒๕ นางสาวจีฬาภรณ ไทยขํา
นายพลไกร การดี
๒๖ นางสาวตวงพร รอดแสวง
วาที่รอยตรี ภาณุศักดิ์
๒๗ นางถวิล วิทูกิจ
พรหมสาขา ณ สกลนคร
๒๘ นางสาวบุญยืน กวินเสกสรรค
นายวิทยา ประกอบปราณ
๒๙ นางสาวบุษกร กองสําลี
นายวิทยา ยกฉวี
๓๐ นางสาวประไพพักตร ผกากรอง
นายวิรัช ศรีทอง
๓๑ นางมณฑิชา เกตุตรีกร
นายวิษุวัต วารีย
๓๒ นางสาวมณีรัตน อุนจิตตวรรธนะ
นายวีรศักดิ์ รักชาติ
๓๓ นางรมณ รักแฟน
นายศิริพงศ ชอบแตง
๓๔ นางสาวสุธัญญา สายเรือง
นายโสภณ พงศสวัสดิ์
๓๕ นางสาวสุนิสา มาลัยมี

