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 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

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๗)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

นายพงษเทพ เพ็ชรัตน
นายพิชย เกียงเกษร
นายพิษณุ พราหมโสภา
นายไพโรจน รัตนะพันธ
นายมนตรี แสงสุวรรณ
นายมานพ ริดเขียว
นายวันเฉลิม มังนอย
นายวิชิต บรรณศรี
นายวิวัฒน ศรีจันทรา
นายศักดิ์ดา เหลาภักดี
นายสมชาย สาสิน
นายสมพร อรรคศรีวร
นายสมศักดิ์ จีนกิ้ม

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

กรมปาไม
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๐๘ ราย)
นายกฤตพงศ วงศเงิน
๑๑ นายณัฐพล มัชฌิมาภิโร
นายกฤษฎา ไพรีรณ
๑๒ นายทวีศักดิ์ ศรีลือชา
นายกิตติพงศ เกียรติขวัญบุตร
๑๓ นายธนดล อาศนสุวรรณ
นายเกษม เหมเงิน
๑๔ นายธวัช เกียรติเสรี
นายขันติ บุญศรีพรา
๑๕ นายธีรยุทธ วงสอน
นายคํานึง เอี่ยมมิ
๑๖ นายนวาศ ภูลิ้นลาย
นายจารุเดือน ทุมแกว
๑๗ นายบวรศักดิ์ ภูธา
นายชัชวาลย วงศวัฒนชัย
๑๘ นายบัณฑิตย เกาะเกตุ
นายชัยฤทธิ์ มุธิตา
๑๙ นายประพิณ อาจสําแดง
นายณรงค โตะเหาะ
๒๐ นายประสพ แกวแสงศรี

๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

นายสัมฤทธิ์ เถาทิพย
นายสานิตย หนึ่งคํามี
นายสําเนียง โกมาลย
นายสิงหทอง ชาวเวียง
นายสุรเชษฏ อโน
นายอดิเรก สีเปา
นายอนุชาติ วงศรี
นายอนุสรณ นาคํา
นายอลงกต เพียรปรุ
นายอาคม ศรีเนตร
นายอานนท แยมมี
นางสาวทัศนีย พันธดี
นางสาวรุงนภา สุวรรณพรม

