เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๖)
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
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นางสาวสุพัตรา ขาวราศรี
นางสาวสุพัตรา พันธพญา
นางสาวสุภานุช ยี่หวา
นางสาวสุมาลี ชวดนุช
นางสาวสุวรรณี กลีบฉวี
นางสาวเสาวิตรี สติยานุช
นางสาวอทิกา โกศล
นางสาวอธิษญา ชวยค้ําชู
นางสาวอนงคนันท สมทรง
นางสาวอนุสรา สินประเสริฐ

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวอภิญญา พันธงาม
นางสาวอรวรรณ พุทธวรรณ
นางสาวอรุญลักษณ กัลยาบุญวงศ
นางสาวออแกว แสงลา
นางสาวอัจฉรา ใจดี
นางสาวอาญาดา หลอยเต
นางสาวอารีรัตน ลาดนอก
นางสาวอีฟ หวยจันทร
นางสาวอุษา สุดสําริด

กองทัพเรือ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๗๗ ราย)
นายกองเกียรติ ลาภเกิด
๑๔ นายธวัช พลายงาม
นายกิติศักดิ์ หลอดเงิน
๑๕ นายธีรนนท เทศสุข
นายโกสินทร แสนซื่อ
๑๖ นายธีรวุฒิ เสมอพงษ
นายคมสันต อินทสิทธิ์
๑๗ นายนคร ฉ่ําฉวี
นายไชโย ราคายิ่ง
๑๘ นายนพชัย สีเงินดี
นายฑีฆายุ เอี่ยมสุวรรณ
๑๙ นายนรสีห สิมประดิษฐพันธุ
นายณรงค จันทรซาย
๒๐ นายบุญลือ พันธุ
นายณัฐพงศ ชํานาญเนตร
๒๑ นายประมวณ รัตนสรอย
นายทวีศักดิ์ เหรียญทอง
๒๒ นายประสิทธิ์ จําปาพันธ
นายทัศนะ แกวเนียม
๒๓ นายปริญญา กล่ําแสง
นายเทอดภูมิ เมืองประแกว
๒๔ นายปวิตรี อัตบุตร
นายธณบดี หลําเจริญ
๒๕ นายปองภพ เฉลิมโชคชัย
นายธวัช เตะหนอน
๒๖ นายปญญา ยอดยิ่ง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

นายพงศกร ทัศนา
นายพรชัย งิมสันเทียะ
นายพรเทพ คตกฤษณ
นายพลวัฒน ขุมทอง
นายพิศิษฐ สมศรี
นายพีรยุทธ พีรพงศสวัสดิ์
นายไพบูลย ปนพุก
นายไพรัตน พันธพิจิตร
นายรภัสนันท พานิชวงษ
นายรุง นราแกว
นายวณิชย ฉายสุขเกษม
นายวัฒณพงษ สุดสาคร
นายวินัย ชุมชื่น
นายวิวัฒน วงษชอบพอ
นายวิวิศน เมธีวรางกูร
นายวีระวุธ คลายดวง
นายสมเกียรติ สวัสดิ์วงษ
นายสมชาย สถิตยเสถียร
นายสมปอง เสนารัตน
นายสมศักดิ์ นานาชาติ
นายสามารถ ทารเพชร
นายสิทธิพร สุทธิพล
นายสุทรรศน แกวลังกา
นายสุรศักดิ์ แกวชวง
นายสุรศักดิ์ ตวนเขียว
นายโสภณ แกวคงที่

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอภิรติ กรคณฑี
นายอาทร แกวสุกแท
นางสาวกนกวรรณ ปญญาสิทธิ์
นางสาวขวัญเตย บัวบาน
นางสาวฐิติมา มากวิจิตร
นางดวงเดือน สายทอง
นางสาวทองใส จันดากุล
นางธิดารัตน ทองแพง
นางสาวนพภา กิตติศิริเวทย
นางนวล หอมดาวเรือง
นางนันทวัน อาจศรี
นางนันทิยา ขวัญชัยนันทชาติ
นางนิตยา มิ่มกระโทก
นางสาวบัวศิลป รังษี
นางประนอม หลวงพิทักษ
นางสาวปรารถนา พวงทอง
นางสาวพิมพกานต จีระพันธ
นางสาววราภรณ พระครอง
นางวันวิสาข วรดิเรก
นางสาววิภา อินทรโชติ
นางศิริวรรณ บุญกัน
นางสมจิตต นอยเศรษฐ
นางสาวอรวรรณ สวางอารมย
นางสาวอรสิริ เปนใจชวย
นางสาวอุราภรณ เข็มอุทา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายกนก บุญริ้ว
๒๖
นายกนาจ คําแกว
๒๗
นายกรีติพงษ กิ่งพุม
๒๘
นายกฤษฎา บุญเหลือ
๒๙
นายกฤษดา โคตหลักคํา
๓๐
นายกษิดิศ ฝอยทอง
๓๑
นายกองเกียรติ ไทรโพธิ์ทอง
๓๒
นายกันตพงศ ปานทนนท
๓๓
นายกิตติ ประทุมสาย
๓๔
นายกิตติกานต บุญเลี้ยง
๓๕
นายกิตติพงษ เทสวัสดิ์
๓๖
นายกิตติศักดิ์ เจริญกิจ
๓๗
นายกิติศักดิ์ คงมั่น
๓๘
นายเกรียงไกร ทุวิลา
๓๙
นายเกษมศักดิ์ เลหกล
๔๐
นายขจรพงษ บุญเจือ
๔๑
นายขวัญชัย สายตระกูล
๔๒
นายคมคาย สุขเกษม
๔๓
นายคมณุเดช สังขสวัสดิ์
๔๔
นายจตุพล ชาติชนะ
๔๕
นายจตุรงค บัวเปลี่ยนสี
๔๖
นายจักกริช รุงเจริญ
๔๗
นายจิระพัฒน จักสาน
๔๘
นายจิรายุ จันตะนี
๔๙
นายจิรายุตร ทรัพยสมบูรณ
๕๐

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๒๐๙ ราย)
นายจิรายุทธ กาบแกว
นายเจตพัฒน เปรมฟูใจ
นายเจษฎา ตายกระทึก
นายฉัตรชัย กิจวาส
นายฉัตรชัย อิ่มทองคํา
นายเฉลิมพล รัตนะ
นายเฉลิมภัทร บุญธรรม
นายชนมประกรณ ใสนิ่มนวล
นายชยุตพงศ แกวศรีงาม
นายชลธาร ประหา
นายชวลิต อนงค
นายชัยชนะ ใหญมีศักดิ์
นายชัยณรงค คนแคลว
นายชัยยันต จันทรโฉม
นายชัยวัฒน มีมุข
นายชาญวิทย พรศุภกุล
นายชาตรี ตรีสุทธิผล
นายชาตรี รุงกอน
นายชิราวุธ ลิ้มภักดี
นายเชี่ยวชาญ ชวงชัยชนะ
นายฐิติกร กาญจนดิลก
นายณัฐกิตติ์ ดิษฐฮวด
นายณัฐกิตติ์ ออนนิ่ม
นายณัฐพล ทองแสง
นายณัฐพล มีหิรัญ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

นายณัฐวุฒิ ลินทมิตร
นายณัฐวุฒิ แสนประสิทธิ์
นายณัทพงศ สุทธิประภา
นายดนนท มงคล
นายดนัย วิทิตปญญา
นายดลภัทร บํารุงพารา
นายตุลย คงเชื้อนาค
นายเตชิต คงวงศเสถียร
นายทนง คงวารินทร
นายทรงยศ เลียงเครือ
นายทศพร พุมยาธรรม
นายทศพล รัตนะ
นายทศพล เอี่ยมภิญโญ
นายทองสุข เทียมทัด
นายเทียนชัย พันธเลิศ
นายธนภัทร วงษรักษาญาติ
นายธนภัทร อินทรขํา
นายธนรัชต ศุขโภคา
นายธนะวรรธณ จั่นแกวโชติภัทร
นายธนาคาร ทิมสุวรรณ
นายธนูศักดิ์ ยวงลําใย
นายธเนศ เอยศิริ
นายธรรมรัตน พรหมฤทธิ์
นายธวัชชัย ควรพฤกษ
นายธวัชชัย ศรีประเสริฐ
นายธัชพงษ เพิ่มมงคล

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายธิติสรรค กล่ําแสง
นายธีรพงศ มะราชลี
นายธีรพันธ เบามา
นายธีรยุทธ มุธุสิทธิ์
นายธีรยุทธ สารการ
นายธีระพงษ ชะตารัมย
นายนนทวัฒน กาจกลางดอน
นายนพดล กระแสวาศ
นายนพดล คงเวียง
นายนพดล เอี่ยมฤทธิ์
นายนฤพล แซคู
นายนวพล กลากระโทก
นายนวพล สูชาวนา
นายนัฐพงศ มะราชลี
นายนิติเทพ กิจปาโมกข
นายนิติวัฒน อนุตรเวสารัช
นายนิรุต สิงหคอ
นายบุรุษ ชลประชาวิทย
นายปฏิมากร พื้นทรัพย
นายปฐมพงศ พรรณอรรถ
นายปณัฐ วองนาวี
นายปภาวิน แจมสวาง
นายปราเมฆ นวลฉวี
นายปริญญากร กงยล
นายปญญา มีประเสริฐ
นายปฐพงศ ขาวสบาย

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

นายปณณวัชร วงศวุฒิรัตน
นายปารเมศ แกวสละ
นายปยวุฒิ ศักดิ์ดี
นายพงศกร ตุลารักษ
นายพงศกร วัฒโนภาษ
นายพงศธร ทองนอย
นายพงศธร สมวาทสรรค
นายพงศภีระ สุมมาตย
นายพงษยศ รุงโรจน
นายพงษศักดิ์ เอี่ยมสําอางค
นายพชร พิจิตรชุมพล
นายพัสกร พลสงฆ
นายพิทักษ ศรีวงศ
นายพิพัฒน ชัยมงคล
นายพิสิฐชัย พานดอกไม
นายพีรพัฒน หงษา
นายพุทธิพงษ ศรีเหมาะ
นายเฟองสกุล ฤกษตระกูล
นายภากรณ ขุนทองพันธ
นายภานุพงศ ชีวอารี
นายภานุวัฒน ทองมอญ
นายมนตรี ดีสลาม
นายมนตรี ศรีไทย
นายมารุต นาคบุบผา
นายยศกร บุญบํารุง
นายโยธิน โชคบุญชู

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายรณกร ปราณนัทธี
นายรณชัย งามเลิศ
นายรัฐพงษ ศรีคา
นายรัฐศาสตร แกวเนิน
นายราชฤทธิ์ กองสมุทร
นายราชฤทธิ์ ยังวิจิตร
นายลานิต เมืองจันทร
นายวชิรวิทย ทองเรือง
นายวรพจน เจิมเจริญ
นายวรวุฒิ เจริญทองนพคุณ
นายวรวุฒิ วงศญาติ
นายวรัญู ทวีแสง
นายวัชรพงษ จารุเมธาวี
นายวีระพงษ พงษจรูญ
นายวีระวุฒิ แกวสมุทร
นายวุฒิชัย งามสงา
นายศรัญู ทองแหยม
นายศรายุทธ อยูพุม
นายศราวุฒิ พรอมญาติ
นายศราวุธ ทับศรีนวล
นายศิลกร สัมมาชิต
นายศิลป สุนทรชื่น
นายศิวกร เปยถนอม
นายศุภกร แผลงปาน
นายศุภพงค มหันทะรัต
นายศุภรัตน คํานิมิตร

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

นายเศรษฐบุตร สาริกา
นายสงกรานต แกวสุวรรณ
นายสมบูรณ ปานทนนท
นายสรวิศ สุดมณี
นายสหัสสนัย หนูแกว
นายสิทธิชัย กองพันธ
นายสิริภพ รัตนจันทร
นายสุทธิชัย ลมายจําปา
นายสุธี แทนประมูล
นายสุนทร ศรีโนย
นายสุปรีดา ทองบุญรอด
นายสุเมธ เกาะเกตุ
นายสุเมศ ดวงภูมิเมธ
นายสุรเชษฐ รุงนอย
นายสุรเดช จันทรโฉม
นายสุรศักดิ์ จันทรประเสริฐ
นายอดิศร บุญสวาง
นายอธิคม สุขเกษม
นายอธิวัฒน ฤาชาบุตร
นายอนันท ขันสีทา
นายอนุชา ยืนยง
นายอนุศักดิ์ สุทธิบูลย
นายอนุสิทธิ์ สิงหเส
นายอภิชาติ ศรีสมุทร
นายอรรณพ นาคทอง
นายอรรถพล เขียวคํา

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายอาทิตย สวัสดิ์ถึก
นายอํานวย บุญคง
นายอุดมศักดิ์ สงศรี
นายเอกชัย แสงอินทร
นายเอกพล อินประจันทร
นายเอกลักษณ เรืองอราม
นายโอภาส กุลธร
นายโอฬาลย นนทมิตร
นางกชภัส รั่งสันเทียะ
นางสาวกมลรัตน กิ้มถอง
นางสาวกัญญาภัค จันทรเจริญศรี
นางสาวจิตติกานต จงกุล
นางสาวจุฑามาศ ธรรมราช
นางณัฏฐชุดา กรคณฑี
นางสาวดลฤดี ออนสมบูรณ
นางสาวนันทณิชา สิงหเดชวีระชัย
นางสาวปรางทิพย บุญเที่ยง
นางสาวปาณิศาณัชช พุมดียิ่ง
นางสาวปุณยาพร โชติวรธรรม
นางพิรัฐมา บุญมาทัต
นางสาวมัชฌิมา อิทธิสิริสิน
นางสาวยุวรรณดา สาระพิษ
นางสาวรัตนา หาญทนงค
นางสาววรรณพร ไชยนุรักษ
นางสาวศศิประภา ตีทอง
นางสาวสิริกร บุศยวงษ

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๗ นางสาวสุชาดา พราหมณพันธุ
๒๐๘ นางสาวสุนนั ทา ศุภศิริ

(เลมที่ ๑๔/๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๐๙ นางสาวอติยา จินดาสวัสดิ์

กองทัพอากาศ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาววรรณกนก บุญชูกุศล
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
๑ นางสาวกัญญรัตน อินสวาง
๔ นางลักขณา นิยมพงษ
๒ นางสาวจิตตินาถ เข็มแกว
๕ นางสาวโสภิดา พิทักษพล
๓ นางสาวพชรกร เมตตา
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑๑๗ ราย)
นายกฤษฎา แสงนอย
๑๕ นายธนนท อาตยากุล
นายกฤษณะ คงอุดม
๑๖ นายธีรพงษ พาขุนทด
นายจิรยุทธ แสงสีนิล
๑๗ นายนพพร หนูสอน
นายเจนณรงค สืบแกว
๑๘ นายนพรัตน รอดแกว
นายชยุต ไชยกูล
๑๙ นายนราศักดิ์ เดนสมุทร
นายชวการ หอมระรื่น
๒๐ นายนัครินทร สรอยพลอย
นายชัยธวรรธ ฟกอวม
๒๑ นายนิพนธ นอยพานิช
นายชานนท นิลายน
๒๒ นายนิมิตร สุขพันธ
นายณรงค โพธิกุล
๒๓ นายประทีป กลัดสุวรรณ
นายณรงค ยิ้มยวน
๒๔ นายประภาส หวางพันธุ
นายณัฐวุฒิ เกลี้ยงขาว
๒๕ นายประสงค จันทรนําสุข
นายตะวัน หนูแดง
๒๖ นายประสิทธิ์ พิมพาภรณ
นายเตชทัต เมืองศรี
๒๗ นายปริญญา พุมทิพย
นายเทิดศักดิ์ ประเสริฐกลิ่น
๒๘ นายปุณณรัตน โพธิ์เรียง

