
หน้า ๑ (เล่มที ่๑)

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตร ี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เขิด'ชูยิ่งช้างเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 

ประจำป ี๒๕๖๓

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันที ่๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งสิน ๓๑,๒๖๘ ราย ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย จำนวน ๓๐,๐๔๒ ราย 

และชั้นตํ่ากว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภท จำนวน ๑,๒๒๖ ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที ่๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี



เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข
หน้า ๒๙๐ (เล่มที ่๑)

ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

๒๓ นางสาวพัชราวลัย วัฒนะกุล 

๒๔ นางรภัทภร ใจเพ็ชร

๒๖ นางสาวสุญาณ ีสุทธิพงศ์

๒๗ นางสาวโสภา นพคิริ

๒๕ นางวันนา คุณัมพรานนท์

๑ นายบรรจง พรมจันทร์

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล

ปรุ■ะ-ถมาภรณํมงกุฎไทย

๖ นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล

๒ นายประกอบ อยู่คง

๓ นายมณเฑียร จงจินาทูล

๔ นายวินัย สามารถ

๗ นางสาวกัญญา เดือนนวล

๘ นางสาวดวงมณ ีจั่นเพิ่ม

๙ นางสาวเอมอร คล่องแคล่ว

๕ นายสุดใจ วงชารี

๑ นายชากร ีรอตไฝ

กรมป่าไม้

มหาวซิรมงกฎ

๓ นายมิตรชัย อาบันทนสกุล

๒ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์

๑ นายจิระพงษ ์คูหากาญจน์

๒ นายชิษณ ุวงศ์นนทิ

๓ นายธวัขชัย สัตกรูด

๔ นายธีรยุทธ สมตน

ประถมาภรุณีชัางเผือก

๗ นายสาโรจน ์วัฒนสุขสกุล

๘ นายสุรัต ิกาญจนกุญชร

๙ นายอรรถพล เจริญชันษา

๑๐ นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์

๕ นายนพดล ฮมแสน

๖ นายสมศักดิ้ สรรพโกศลกุล

๑๑ นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง

๑๖ นางริลาวัณย ์วิเชียรนพรัตน์

๑ นายกมล นวลใย

ประถมาภรณีมงกุฎไทย

๓ นายไกรสร วิริยะ

๒ นายกรต ์มนัสศรีสุขใส ๔ นายขวัญชัย เอื้ออารี



เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข
หนา ๒๙๑ 

ราชกิจจานุเบกษา

๕ นายคงศักด,ิ มีแก้ว 

๖ นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช 

๗ นายจีระ ทรงพุฒ ิ

๘ นายจุมพฏ ชอบธรรม 

๙ นายเฉลิมเกียรต ิสุดสาคร

๑๐ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 

๑๑ นายฐิต ิตระกูลเลิศรัตน ์

๑๒ นายฐิติพันธ ์จูจันทร์โชต ิ

๑๓ นายณ์ฏฐนันธ ์ด่านอนุพันธ ์

๑๔ นายดุลย์ฤทธี ้ฤทัยวรุณรัตน์ 

๑๕ นายทนงศักด,ิ นนทภา 

๑๖ นายธนัช เนมีย ์

๑๗ นายนฤพนธ ์ทิพย์มณฑา 

๑๘ นายนิทรรศ เวชวินิจ 

๑๙ นายบัณฑิต ขีตตะสังคะ 

๒๐ นายประยุทธ เดียวยิ้ม 

๒๑ นายประสาร เปรมปรีด,ิ

๒๒ นายปราโมท ห่านวิไล 

๒๓ นายผจญ สิทธิกัน 

๒๔ นายพรเทพ ลิ้วประเสริฐ 

๒๕ นายพิชัย เอกดิริพงษ ์

๒๖ นายพิเชษฐ ชำเอี่ยม 

๒๗ นายภูมินพศ ์บุญบันดาร 

๒๘ นายภูชิต พรหมมาณพ 

๒๙ นายมนตร ีปิยาพันธ์

(เล่มที ่๑)
๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

๓๐ นายรัฐภาคย์ ศรีน้อย

๓๑ นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ

๓๒ นายวัลยุทธ เทื่เองวิวัฒน์

๓๓ นายวิโรจน ์ครองกิจสิริ

๓๔ นายวิโรจน ์ชาญเชิงพานิช

๓๕ นายวีรวัฒน ์แสงกระจ่าง

๓๖ นายสภลท ์บุญเสริมสุข

๓๗ นายสมชาย นองเนือง

๓๘ นายสมชาย นุชนานนท์เทพ 

๓๙ นายสมภพ อุ่นใจ 

๔๐ นายสมศักด,ิ โคตะมะ 

๔๑ นายสราวุฒ ิบุญเกื้อ 

๔๒ นายสัจรินทร ์ศรีเสน 

๔๓ นายสุชาต ิคงชุม 

๔๔ นายสุทัศน ์เจนวิถีสุข 

๔๕ นายสุทัศน ์เล้าสกุล 

๔๖ นายสุพจน ์ภู่รัตนโอภา 

๔๗ นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ 

๔๘ นายเสกสรร กวยะปาณิก 

๔๙ นายเสริมยชญ ์ชำนาญค้า 

๕๐ นายเสร ีรัตนเย็นใจ 

๕๑ นายอภิรักษ ์ทหรานนท ์

๕๒ นายอัครชัย อาส ุ

๕๓ นายอารยันต ์บุญแสง 

๕๔ นายอุธร สุทธิมิตร



(เล่มที ่๑)
๖๒ มกราคม ๖๕๖๔เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ช

หน้า ๖๙๒ 
ราชกิจจานุเบกษา

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๑

๖

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

นางกันตินันท ์ผิวสอาด ๖๖ นางสาววันทน ีลาภะสิทธินุกุล

นางสาวกุลจิรา บุญญะปฏิภาค ๖๓ นางสกุณา วิสุทธิรัตนกุล

นางแก้วนภา กิตติบรรพชา ๖๔ นางสัจจาพร หงษ์ทอง

นางสาวชญานุตม ์คงสมทอง ๖๕ นางสุวรรณา อํ่าเผือก

นางรัตนา หม้อมณี ๖๖ นางสาวอรวรรณ ปัญญาพรวิทยา

นางรื่นฤด ีวนัสสกุล ๖๗ นางสาวอรุณ ีกู่สุดแสวง

นางวรรณพร อํ่าขำ

นายจักรชัย ชุ่มจิตต์

ก!มล่งเสริมสุญภาพสิ่งแวดล้อม

ประถมา.ภ!ณชี้างเผือก

๓ นางนิตยา นักระนาด มิลน์

นายปัญญา วรเพชรายุทธ ๔ นางสาวพรพิมล วราทร

นายดำรงสักดี ้จันทร์วิไล

ประถมาภรผ่มงกุฎ.ไห!!

๘ นางจงรักษ ์ฐินะกุล

นายประภาสสิทธํ ่คิริโพธํ่ ๙ นางทองใบ เวชพันธ์

นายปัญจา ใยถาวร ๑๐ นางภัสสร โล่ห์จินดา

นายรัฐ เรืองโชติวิทย์ ๑๑ นางภาวิน ีณ สายบุรี

นายวัฒน ์ทาบึงกาฬ ๑๒ นางวรวรรณ ประชาเกษม

นายสมพจน ์เตชะมีนา ๑๓ นางสาวคิรินภา ศรีทองทิม

นายอุบล มุสิกวัตร ๑๔ นางสาวหทัยรัตน ์การีเวทย์

๑

๒

กรมอุทยานแห่งชาต,ิสัตว์ปา และพันชุ่พืข

มหาชิ!มงกฎ

นายทรงธรรม สุขสว่าง ๓ นายยุทธชัย ปัทมสนธิ

นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ๔ นางสาวสุจิตรา จางตระกูล


