เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ํ า กว า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้ ง สิ้ น ๗๗๑,๗๓๐ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
นายนฤพงศ พรอมมูล
๘
นายอดิศักดิ์ ปะระมะ
๙
นางสาวกมลชนก หมีเงิน
๑๐
นางสาวกิจจาภรณ อุปโภค
๑๑
นางสาวจรรยา ทรัพยเรือง
๑๒
นางสาวชิฎิพัทร สําเนียงเสนาะ
๑๓
นางสาวญาดา วิถีธรรมศักดิ์
๑๔

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๔ ราย)
นางสาวประภาพร ธุระแสง
นางสาวพรชนก ธีระเทพ
นางสาวพัณณพรรธณ ชฎาธารธรรม
นางสาวพิมลพัชร สินพิบูลย
นางสาวเพ็ญวลี ภูระยา
นางสาวระพีพรรณ ศรศึก
นางสาวอัจฉรา กุนะดี

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๑ นางสาวชาตยา ภาคถารีย
๒ นางสาวละอองแกว พิมพิรุด

กระทรวงกลาโหม
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางวิชญา มีผล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
นายเกียรติกร แสนแกว
๑๐
นายไกรสิทธิ์ วิเศษศรี
๑๑
นายจรัญ ทองบอ
๑๒
นายชํานาญ ใจแสน
๑๓
นายธงศักดิ์ ปนประดับ
๑๔
นายปฐมฉัตร วัฒนศักดิ์
๑๕
นายสมบูรณ วิวัฒนนนทกร
๑๖
นายสยาม สิทธิประเสริฐ
๑๗
นายสิทธิชัย เปลงอราม
๑๘

๓๒ ราย)
นายสุปญญา นาคสกุล
นายสุริยะ ธารรัตนานุกูล
นายสุริยา สาลิกา
นายเสริมพงษ แสงชาติ
นายเอกพงษ ไทยรัตน
นางกนิษฐา เพงภูมิเกียรติ
นางกฤษณา ศิลป
นางจิราภรณ วังโปรง
นางสาวณัฐณิชาช เชื้อชะเอม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

นางทองคํา รอดงาม
นางธิดารัตน กลองพรหม
นางสาวประภาพร นุมสําลี
นางปาริชาติ สุขประสิทธิ์
นางสาวพนารัตน โตจิตร
นางพฤกษชาติ ชางหัวหนา
นางสาววิมลรัตน เคารพรัตน

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

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๔ ราย)
นายกิตติศักดิ์ ไชยหงษ
๑๘ นายมงคลชัย ฝางแกว
นายกิติพันธ บุญมา
๑๙ นายมนตรี วิจิตรจันทร
นายจักรพันธ วัดทอง
๒๐ นายรัฐพันธ ตนสารีโกมล
นายจิรวัช แยมแสง
๒๑ นายวิภาค รักษาทรัพย
นายจีรเดช บุญเลิศ
๒๒ นายวีรพงษ ปพพานนท
นายชูเกียรติ สิงหแกว
๒๓ นายวีระพันธ ดีเกษม
นายณรงค ทําทัน
๒๔ นายศักดิ์ชัย ออนละมัย
นายณัฐชวกรณ วงศเจริญคณากร
๒๕ นายศุภโชค อุมนอย
นายดัสกร เสมา
๒๖ นายสามารถ กระโปรงทอง
นายเดชชนะ โพธิ์ขํา
๒๗ นายสิทธินนท สังขงาม
นายทัศยัณต จินตนา
๒๘ นายสุริยะ โลสันเทียะ
นายธนพล พรมคง
๒๙ นายอนุรชาติ คงมี
นายธเนศ รุงเสรีวงษ
๓๐ นายอรรถพล พึ่งสุขแดง
นายธีรนัย โตรูมั่น
๓๑ นายอรรถพล พุทธธรรม
นายธีรพัฒน ศรทอง
๓๒ นายเอกชัย ยิ้มแยม
นายธีรวัตร เนียมศรี
๓๓ นางนพภัสสร ยอดพุฒ
นายประมวล หงษศรีเมือง
๓๔ นางสาวมนตรา กลอมเกลา

๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นางวิลาศินี กาลจินดา
นางสุพัตรา สมานพันธุวัฒน
นางสาวสุภาวดี เหมสมิติ
นางหนึ่งนุช เติมแกว
นางสาวอภิรดี นุชเปยม
นางอรภัส อินทนู
นางสาวเอื้อมเดือน ยิ่งสุจริตพันธ

