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 นายฐตวรรฒ ปลื้มสี
๒ นายพุฒิพงศ สอนใต
๓ นางจริน แยมพงษ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

กองบัญชาการกองทัพไทย
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖ ราย)
๔ นางสาวจุฑารัตน สิริกานนท
๕ นางสาวณัฐนารี สมนิล
๖ นางสาวดวงพร กฤษณเพ็ชร

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
๑๘
นายเกรียงไกร โสนรินทร
๑๙
นายจรัญ นันเมือง
๒๐
นายจิระศักดิ์ ดินปรางค
๒๑
นายเจษฎา เปดทอง
๒๒
นายณัฐพล ปาอินทร
๒๓
นายนพพล ผลวาทิต
๒๔
นายนราธิป ทับทิมทอง
๒๕
นายประพันธ พลเสน
๒๖
นายประยูร ศรีวะรมย
๒๗
นายประสิทธิ์ นอยสอาด
๒๘
นายพิเชษฐ วสวานนท
๒๙
นายเพทาย ธรรมดําเนิน
๓๐
นายวรวุฒิ กระแสสัตย
๓๑
นายวิชัย พรมคง
๓๒
นายสมควร กลิ่นทรัพย
๓๓
นายสมคิด บรรจงค
๓๔
นายสมบูรณ พรหมพินิจ

๓๔ ราย)
นายสมพงษ บุญประจักษ
นายสุรเชษฐ นวลปลั่ง
นายอนุรักษ ชูชื่น
นายอนุรักษ เหมะจุฑา
นายอิศเรศ ไชยบท
นางสาวจุฑารัตน มีธรรมยุติ
นางจุน พันสุเภาดี
นางสาวทองขาว สีแดงดี
นางสาวพัชราภรณ พึ่งแสง
นางพรวิมล โดดสังข
นางสาววรรณพร วัฒนประดิษฐ
นางสงกรานต ศรีเคลือบ
นางสมคิด นาคดี
นางสมปอง วิระทูล
นางสาคร ใหญยิ่ง
นางสิริกูล แยมเพ็ง
นางสาวสุรีภรณ นันทสารสุวรรณ

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๗ ราย)
๑ นายธนกฤช คชกิจจารักษ
๓ นายอังกฤษ จันทรฤดี
๒ นายธรรมนูญ แดงวิจิตร
๔ นางกมลวรรณ อนันต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นางสาวกานดา ทวีสาร
นางสาวเกษสุวรรณ สีหาบุตร
นางสาวขวัญนรี กระจางพล
นางสาวจิติมา พรกุลรัตน
นางจิรภิญญา ชลวิสุทธิ์
นางสาวณุวีพร ขําดี
นางนภาลัย ศิลปมี

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นางสาวฤดี สมบูรณพรอม
นางสาววัลลภา สินสําอางค
นางสาวสุริวรรณ เหลาซื่อ
นางสาวสุรีญา ศรียางนอก
นางสาวแสงดาว ราชยา
นางสาวอาภรณ มีศิลป

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

กองทัพบก
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
นายกอบศักดิ์ โถพวงทอง
๑๗
นายกิจรัตน จุดประสงค
๑๘
นายเจษฎา ขําบาง
๑๙
นายเฉลิม เภสัชชา
๒๐
นายชัยยงค มาตรปญญา
๒๑
นายชัยวัฒน ธัมมวราภรณ
๒๒
นายฐิติกร วิลามาศ
๒๓
นายฐิติพงศ จารัตน
๒๔
นายณรงค จาดพิมาย
๒๕
นายณรงคกรณ บุญเกิด
๒๖
นายณรงคฤทธิ์ สันเทพ
๒๗
นายธงชัย บุญชัยโย
๒๘
นายธงชัย สรอยระยา
๒๙
นายธนะพล เกิดทรัพย
๓๐
นายธนัทพัชร นุชสุข
๓๑
นายธรรมนูญ เสมสุวรรณหงษ
๓๒

๙๔ ราย)
นายธรรมสาร ละมายวิเศษ
นายนิยม นามจะโปะ
นายพงษพันธุ ตรีสัตย
นายพัฒนะ ทรงจอหอ
นายภูวนัย รัตนสูงเนิน
นายมานูญ พวงจันทรขาว
นายลภณ จงประสิทธิ์
นายวัฒนา ศรีสวัสดิ์
นายวันชัย ชูศรี
นายวัสสพันธ ภูวเดชนวัตศิริ
นายวิทวัส ศรีวัฒนยา
นายวีระวัฒน วิเลสูตร
นายวีรุฑ เพชรคีรี
นายวุฒิชัย ทองสุข
นายศรีพรม พือขุนทด
นายศักดิ์ชัย แกวประหลาด

