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
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หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

กรมทรัพยากรธรณี
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๖ ราย)
นายเผาพันธุ ประเสริฐ
๙ นางสาวนริสรา ยามันซาบีดีน
นายไพรัตน ศักดิ์พิสุทธิพงศ
๑๐ นางสาวบุญนาค โมกศิริ
นายสรายุทธ กัลยานุช
๑๑ นางสาวปริญญา สุขไสว
นายสุภิกรณ ดําพิทักษ
๑๒ นางสาวพิมลวรรณ ทิมแกว
นางสาวกันตณนิตย พงษเจริญ
๑๓ นางสาวภควดี อยูฤกษ
นางสาวจิตติมา คําเกลี้ยง
๑๔ นางหทัยรัตน บุญลือ
นางธิดา ลิอารด
๑๕ นางศรีพัชร พรหมวงษา
นางสาวนพรัตน วงษวัฒนพงษ
๑๖ นางสาวอุทุมพร วงคศรีชา
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายเฉลิมชาติ โพธิ์สิงห
๑๓
นายณรงคเวทย เปาโรหิตย
๑๔
นายถนอมศักดิ์ พัฒนฤกษสินธุ
๑๕
นายวศิน เติมแกว
๑๖
นายโสรัจ ทองชาวนา
๑๗
นางสาวกชมน สงวนวงศ
๑๘
นางสาวกัลยกร มุงวิชา
๑๙
นางขันทอง จํานงค
๒๐
นางจิตตรา แซอึ้ง
๒๑
นางสาวจิราภรณ นกตอ
๒๒
นางจีรพร โกเสยะโยธิน
๒๓
นางสาวชมพูนุท ชอบชื่นสุข
๒๔

๒๔ ราย)
นางสาวชอเพชร ทิมาสาร
นางสาวฐิตารีย สิทธิวราวิทย
นางสาวธัญญรัศม รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางสาวนภาพร ติ๊บผัด
นางประไพรัตน คลายศร
นางสาวปานหทัย นากสุก
นางสาวพัชรินทร จรุงจันทร
นางศศิรฎา มินิ
นางสาวสมหญิง ขําจร
นางสรวงสุดา ยางเดี่ยว
นางสาวสริดา แซแต
นางสุชานาฎ ตันติวิมงคล

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๕ ราย)
๑ วาที่รอยตรี นพดล สิงหา
๔ นางสาวสุพัตรา เชื้อทอง
๒ นางสาวชลนิภา ฝากเซียงซา
๕ นางอมรรัตน กุศลชู
๓ นางสาวนิภาพร หงษาบาล
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๑ นายไพลิน สุขสุโฉม
๓ นางสาววันวิสา แมลงภูทอง
๒ นางพรพิมล ประเสริฐพงษ
กรมทรัพยากรน้าํ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔ ราย)
๑ นางภัทรภร มีศรี
๓ นางอรทัย สิงหประสิทธิ์
๒ นางสาวสิริวรรณ พลจันทร
๔ นางสาวอิสรียรัช ภูคําศักดิ์
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
นายณัฐเศรษฐ นาทุง
๘
นายเตย มิลัย
๙
นายธนาวัฒน สุทธา
๑๐
นายวิรัช ปะวะโค
๑๑
นายสมภพ สืบศิริ
๑๒
นางสาวจริยา ยะภูมิน
๑๓
นางสาวณัฐขุมธนาภร จิตอาคะ

๑๓ ราย)
นางธัญลักษณ สิงหเรศร
นางสาวพิชามญช ภมร
นางสาวมารินทร บุญสูง
นางสาวสารินี เหตุเหลาะ
นางสาวสุชาวดี พุกกะเวส
นางสาวอโณทัย นัยเนตร

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๑ ราย)
๑ นายชมพูเนกข ชมภูคํา
๔ นายนัฐพงษ อาจแกว
๒ นายณัฐพงษ มหาฤทธิ์
๕ นายสมชาย แกวคํามา
๓ นายธีระศักดิ์ สมกูล
๖ นางสาวชฎามาศ บุญรักษ

