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 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

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ นางสาวณัฏฐนิช ธงศรี
๘ นางสาวพลอยไพลิน โตมิ
๙ นางสาวมาริษา อินถนอม

๑ นายอรรคภพ ศรีรักษ

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๐ นางสาวสิริกร นาถอนุพันธ
๑๑ นางสาวสุดารัตน โชติ
กรมทรัพยากรน้าํ บาดาล
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๒ นางกรกมล มัชฌิมาภิโร

๑
๒
๓
๔
๕
๖

เบญจมาภรณชางเผือก
นายทนงศักดิ์ ไชยสงคราม
นายปญญา แอมกองแกว
นายพงษพัฒน บัวทิน
นายพัชรวัฒน อารยะไชยวณิช
นายรัตนกาล โคตะโน
นายวิศรุต กลิ่นขจร

(รวม
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๑๒ ราย)
นายอัศวิน อนุเดช
นางพเยาว ชูบุญราษฎร
นางพรชนก อดทน
นางสาววิชุตา หวังแห
นางสาวสุชีรา ศรอินทร
นางสยุมพร ศีลสมบูรณ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายกฤษณภัทร ชวยคุณูปการ
นายกิติศักดิ์ วองวงคอารี
นายโฆษิต อังกระโทก
นายจิระศักดิ์ มุณีกาญจน
นายชัชนันท ศรีสวัสดิ์
นายชัยยันต ปานทน
นายโชคพิสุทธิ์ นาคสังข
นายณัฐพงษ คําศรี
นายณัฐพล โพธิ์ฉลวย
นายทินกร หนูดา

(รวม ๔๖ ราย)
๑๑ นายธีรวุฒิ ทองประสาน
๑๒ นายธีระธานี สอนสักดา
๑๓ นายธีระพงษ ลาวเพชร
๑๔ นายบรรจง เคหะลูน
๑๕ นายบัวเรียน ตาเมือง
๑๖ นายปฐม เกิดกรุง
๑๗ นายปรเมศร ปนมวง
๑๘ นายประกิจ สาดอ่ํา
๑๙ นายประเสริฐ จันอินทร
๒๐ นายปยวัฒน จันทรนอย

