เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
ประจาปี ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เกี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ ากว่ า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้ งสิ้ น ๗๗๑,๗๓๐ ราย
ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

กระทรวงกลาโหม

๑
๒
๓
๔
๕
๖

สานักงานรัฐมนตรี
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๑๐ ราย)
พันเอก กัณฑ์กฤช กิจศักดาภาพ
๗ พันเอก ภิญโญ บุญทรงสันติกุล
พันเอก โชติ ภาคอินทรีย์
๘ พันเอก อภิสิทธิ์ บุศยารัศมี
พันเอก ฐาปณา อุไรวรรณ
๙ พันเอกหญิง ประมวลทรัพย์ บุญถนอม
พันเอก ธนวัฒน์ จันทนะ
๑๐ นาวาอากาศเอกหญิง วิภาวรรณ
พันเอก ปฏิภาณ ศรีวรรณรัตน์
ทองใบใหญ่
พันเอก วิบูลย์ ศรีเจริญสุขยิ่ง

๑
๒
๓
๔

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๗ ราย)
พันเอก ชัยณรงค์ มณีจันทร์
๕ พันเอกหญิง สรรเสริญ ไข่ลือนาม
พันเอก ธีระ ดลภากรณ์
๖ พันเอกหญิง อรุณทิพย์ คุ้มเหลี่ยม
พันเอกหญิง ธัญญรัตน์ ผดุงศิริกุลชัย
๗ นาวาเอกหญิง กุลิสรา รักงาม
พันเอกหญิง บุษราคัม ซึ้งธรรมรส

๑
๒
๓
๔

ตริตาภรณ์ช้างเผือก (รวม
พันโท ปฐวี ผดุงเกียรติ
๕
พันโท วีรสิทธิ์ ฐิติพงศกร
๖
พันโทหญิง ชัชนันท์ บุตรแสน
๗
พันโทหญิง ณปภัช มหาเอกานุภาพ
๘

๘ ราย)
พันโทหญิง ธนภร เบญจาทิกุล
พันโทหญิง พิชญภร นุชเจริญ
พันโทหญิง รัศมี ศรีสมรทอง
พันโทหญิง ศรัณยา กลิ่นสุคนธ์

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
๑ นาวาอากาศตรี ปัญญา โชคธนาคุณากร
๔ พันตรีหญิง ภัทรวดี ประทีปะวณิช
๒ พันตรีหญิง กัลยา หาดนิล
๕ นาวาตรีหญิง พัชรี พูนศักดิ์สร้อย
๓ พันตรีหญิง ทักษิณา จันทร์ทอง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ ร้อยเอกหญิง สาริศา เสริมศิริมงคล

๑
๒
๓
๔

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๗ ราย)
ร้อยโท ชัชชัย ขันถม
๕ เรือโท ณัฐศักดิ์ บุญเนาว์
ร้อยโท เชาว์วัฒน์ ศิริพงศ์นุวัฒน์
๖ เรืออากาศโท เอกพัน อมรัชกุล
ร้อยโท ธีระเดช สะมะถะธัญกร
๗ เรือโทหญิง ณัชชารินทร์ ศรีพิพัฒน์
ร้อยโท ประเสริฐ ศรีสุดใจ

๑
๒
๓
๔
๕
๖

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๑๑ ราย)
ร้อยตรี ประสาร บุตรดาวงศ์
๗ จ่าสิบเอก ยรรยงค์ บุญมา
จ่าสิบเอก ขวัญยืน พงษ์เกิดลาภ
๘ จ่าสิบเอก สมพร งามลัย
จ่าสิบเอก จิรวัฒน์ ชื่นชม
๙ จ่าสิบเอก สมบูรณ์ ฝักบัว
จ่าสิบเอก ทวี บางโท
๑๐ พันจ่าอากาศเอก ธนวัตน์ แสนมั่น
จ่าสิบเอก นักรบ เนื่องไชยยศ
๑๑ จ่าสิบเอกหญิง ขวัญลักษณ์ จันทองเทศ
จ่าสิบเอก ประธาน ไชยยันบูรณ์

๑
๒
๓
๔
๕
๖

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๑๑ ราย)
ร้อยตรี ศักดิ์ชัย กรุงเกษม
๗ จ่าสิบเอกหญิง วาสนา ทองทิพย์
ร้อยตรีหญิง ธิดานุสร์ สวัสดี
๘ จ่าสิบเอกหญิง วินิตา มหันตะกาศรี
จ่าสิบเอก กวีนิพนธ์ สารุ
๙ จ่าสิบเอกหญิง สิริรัตน์ แก้วอ่อน
จ่าสิบเอกหญิง ปณิตา สีหราช
๑๐ จ่าสิบเอกหญิง ศิรภัสสร ร่มโพธิ์ศรี
จ่าสิบเอกหญิง มณีวรรณ อิปิโช
๑๑ พันจ่าอากาศเอกหญิง ถิรดา อินสกุล
จ่าสิบเอกหญิง รัฐนันท์ กล่อมเดช

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

เหรียญทองช้างเผือก
จ่าสิบตรี กิตติชัย ศิริสมบูรณ์
จ่าสิบตรี ชูชาติ ทองธรรมชาติ
จ่าสิบตรี ภูวดล พงค์พีละ
จ่าสิบตรี วิทูลย์ กุลศักดิ์
จ่าสิบตรี วีรพัฒน์ กระเทศ
จ่าสิบตรี สมเกียรติ คงกาเหนิด

(เล่มที่ ๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(รวม ๑๒ ราย)
๗ จ่าสิบตรี สหรัฐ บุญเนาว์
๘ จ่าสิบตรี สิทธิศักดิ์ ตันเกษม
๙ จ่าสิบตรี อานนท์ สวนตะโก
๑๐ พันจ่าอากาศตรี นฤดล แพ่งศรี
๑๑ จ่าสิบตรีหญิง มธุรดา ผลพิบูลย์
๑๒ จ่าสิบตรีหญิง อริสา เจริญวัฒนาถาวร

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๒๗๙ ราย)
พันเอก กมล เนตรประชา
๑๖ พันเอก จักรี เถื่อนถนอม
พันเอก กมลพันธ์ คงปรีชา
๑๗ พันเอก จิตวัฒน์ รัตนสิทธา
พันเอก กร เซ็นศิริวัฒนา
๑๘ พันเอก จิรัชย์ ประสานเมฆ
พันเอก กรภัทร์ ทศพะรินทร์
๑๙ พันเอก เจียรนัย วงศ์สอาด
พันเอก กัญชาญ พจน์สุภาพ
๒๐ พันเอก ใจเทพ สุวรรณทัต
พันเอก กันตภณ ฉ่าทรัพย์
๒๑ พันเอก เฉลิมพงษ์ วงษ์สุวรรณ
พันเอก กาจน์ กอรี
๒๒ พันเอก ชวพล เกตุชู
พันเอก เกรียงศักดิ์ มิตรประสาร
๒๓ พันเอก ชัชกุล รัตนไพบูลย์
พันเอก คนึง เส็งผล
๒๔ พันเอก ชัยณรงค์ เดือนแรม
พันเอก คมกริช สุดสวาสดิ์
๒๕ พันเอก ชัยรุ่ง บุญยรัตน์
พันเอก ฆนา นวราช
๒๖ พันเอก ชาญชัย ทัยสุวรรณ์
พันเอก จรัญ สังข์ศิริ
๒๗ พันเอก ชาญณรงค์ สมัครการ
พันเอก จริน แม้นเหมือน
๒๘ พันเอก ชาตรี นิ่มนวล
พันเอก จักรกฤช จันทร์โอ
๒๙ พันเอก ชาตรี บุญทวี
พันเอก จักรภพ กาญจนินทุ
๓๐ พันเอก ณรงค์ สมิตทันต์

