
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๕) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๔ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  รวมท้ังส้ิน  ๒๓๖,๙๕๕  ราย   

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๓๑ (เลมท่ี  ๕) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗ นางนงนุช  กลาหาญ 

 ๘ นางสาวนาถชนก  อุนปง 

 ๙ นางสาวใบพร  ปาวรีย 

 ๑๐ นางสาวรวิวรรณ  ฤทธิสิทธิ์ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายธนพล  พิมพขันธ 

 ๒ นายบุญเลิศ  เลิศพฤกษสุกิจ 

 ๓ นางบุญศรี  ตรีธารทิพยรัตน 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายธนิต  จีนกูล 

 ๒ นางสาวประจุทิพย  รัตนกาญจน 

 ๓ นางสาวพัชริน  โชติวรรณ พิพัฒนฉัตร 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๔  ราย) 

 ๑ นายกุลพันธ  คลายสุบรรณ 

 ๒ นายทวีวัฒน  โรจราธา 

 ๓ นายธนายุทธ  ยุวรรณบูรณ 

 ๔ นายนพกฤษณ  ศิริเรืองรัศมี 

 ๕ นายนวพงศ  สมบูรณ 

 ๖ นางสาวจรรยงาม  จาบกัน 

 ๗ นางสาวชลธิชา  นิ่มรักษา 

 ๘ นางสาวชุตินันท  ลิมปกาญจนเวช 

 ๙ นางสาวญาภินี  รูปงาม 

 ๑๐ นางสาวธชชธรรม  หมอนทอง 

 ๑๑ นางสาวภาณุมาศ  กุลบุตร 

 ๑๒ นางสาวศรัญญา  สุขเพ่ิม 

 ๑๓ นางสาวศิริลักษณ  ดวงทรง 

 ๑๔ นางสาวสุภาวดี  ยินมะเริง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นางสาวนิติสา  ดอกคําแดง 

 ๒ นางสาวสุคนธา  จ่ันรัตน 

 ๓ นางสาวอัมภรณทิพย  สุขใส 

กรมปาไม 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๘  ราย) 

 ๑ นายจิตติศักดิ์  ยอดคํา 

 ๒ นายไชยา  คลายคลึง 

 ๓ นายทิชา  เลาหบุตร 

 ๔ นายธเนศ  บัวแกว 

 ๕ นายธีรวัฒน  เคนมี 

 ๖ นายประจัน  ดาวังปา 



 หนา   ๓๒ (เลมท่ี  ๕) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗ นายพงศปกรณ  ผิวผอง 

 ๘ นายวรมัน  วงศอารยธรรม 

 ๙ นายวิภัทร  ธนนันทธาดา 

 ๑๐ นายวีระ  ระบอบ 

 ๑๑ นายศิริศักดิ์  ทนงรบ 

 ๑๒ นายสมเกียรติ  แสงเพชร 

 ๑๓ นายอภิรัตน  พิรุฬห 

 ๑๔ นางกําไร  ประมาณ 

 ๑๕ นางสาวกุลธิดา  คําใจ 

 ๑๖ นางสาวเกสร  ถมยาบัตร 

 ๑๗ นางสาวชวันธร  ศรีอรุณนิรันดร 

 ๑๘ นางสาวปานทิพย  ปลอดแกว 

 ๑๙ นางปยวรรณ  วิทุรานิช 

 ๒๐ นางสาวพริ้งเพลา  คงงาม 

 ๒๑ นางพัชราภา  พรมนิล 

 ๒๒ นางสาวมัญชุชากาญจณ  แกวขาว 

 ๒๓ นางวรรณชรินทร  จิตรสมัคร 

 ๒๔ นางสาววราภรณ  จําปา 

 ๒๕ นางวราภรณ  อวมพวง 

 ๒๖ นางสาวสุพัตรา  ทุงสงค 

 ๒๗ นางสาวสุภาพ  เทศดี 

 ๒๘ นางสาวอินทิรา  พันธาสุ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๐  ราย) 

 ๑ นายกรภัทร  ภูชยังกูร 

 ๒ นายกองกิตติพัศ  พิชัยณรงค 

 ๓ นายกําพล  สุวรรณกุล 

 ๔ นายไกรวุฒิ  ศิริออน 

 ๕ นายคงศักดิ์  สรอยเสนา 

 ๖ วาที่รอยตรี คําใส  บํารุงภักดี 

 ๗ นายจิตรกร  ศรีจันทร 

 ๘ นายชํานาญ  สมบัตินิมิตร 

 ๙ นายณรงค  จิตรสะอาด 

 ๑๐ นายณัฐวุฒิ  พรมบุรี 

 ๑๑ นายดําเนิน  เดชสอน 

 ๑๒ วาที่รอยตรี ถวิล  แผนงา 

 ๑๓ นายธีระพล  มีทองขาว 

 ๑๔ นายธวัชชัย  ปุริเกษม 

 ๑๕ นายนฤเศรษฐ  แกวคง 

 ๑๖ นายนเรศ  นนทคลัง 

 ๑๗ นายนันทชัย  ชมภูพล 

 ๑๘ นายราเมศร  ธนูบรรพ 

 ๑๙ นายลอย  ใจจูน 

 ๒๐ นายวีรพล  กึกกอง 

 ๒๑ นายสงคราม  ขาวสะอาด 

 ๒๒ นายสมชาย  อวิคุณประเสริฐ 

 ๒๓ นายสมเกียรติ  สุขเสถียรวงศ 

 ๒๔ นายเสกสรรค  กันโต 

 ๒๕ นายสุรัตน  วิเศษลา 

 ๒๖ นายสุวัฒน  ฟองแกว 



 หนา   ๓๓ (เลมท่ี  ๕) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗ นายอุทัย  โลหทอง 

 ๒๘ นายอนุพงษ  แกวรัตถา 

 ๒๙ นายอนันต  ประทุมชาติ 

 ๓๐ นายอภิสิทธิ  สมบัติมาศ 

 ๓๑ นายอรุณ  สิงหโต 

 ๓๒ นางสาวณิชาภา  ไชยพร 

 ๓๓ นางสาวธัญยธรณ  อุดมศักดิ์เวชกุล 

 ๓๔ นางสาวนภาลัย  เสมอใจ 

 ๓๕ นางสาวนิฐินันท  แสนอินอํานาจ 

 ๓๖ นางสาวปรียานันท  เมืองแสน 

 ๓๗ นางสาววรวรรณ  รักษาสังข 

 ๓๘ นางสาววัฒนา  ชางหิน 

 ๓๙ นางสาวสมพร  คําชมภู 

 ๔๐ นางสาวอนงค  สายเสน 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นายวิเศษวิทย  เกลาเกล้ียง 

 ๒ นางฐิตาภร  ปะละมะ 

 ๓ นางสาวณัฐนันท  ไชยวงศ 

 ๔ นางสาวณัฐพร  แตงหมี 

 ๕ นางบุปผาทิพย  โชติพินิจ 

 ๖ นางสาวปยมาศ  เรืองพุม 

 ๗ นางสาววรปรยีา  พระวิวงศ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๗  ราย) 

 ๑ นายกิตติกร  สิงตะนะ 

 ๒ นายเกียรติศักดิ์  รักพอ 

 ๓ นายเจนวิชญ  พฤฑฒิกุล 

 ๔ นายชนาธิป  สุขิตาวุธ 

 ๕ นายโชคชัย  ศรลอม 

 ๖ นายฐากร  เสาธงรุงเรืองชัย 

 ๗ นายณัฐพล  มาเผือก 

 ๘ นายณัฐวุฒิ  แกนนาค 

 ๙ นายนที  บุญเผือก 

 ๑๐ นายนพรัตน  หิรัญคํา 

 ๑๑ นายยุทธภัทร  ไชยทองศรี 

 ๑๒ นายลัทธชัย  สบายกาย 

 ๑๓ นายวัชระ  จิตจํานงค 

 ๑๔ นายสมิทธิพล  อุนสา 

 ๑๕ นายสุเมธ  ธรรมนิยม 

 ๑๖ นายสุฤทธิ์  เวชวินิจ 

 ๑๗ นายอภิชาติ  แสงสืบ 

 ๑๘ นางสาวทิพวรรณ  แกวขุนทอง 

 ๑๙ นางสาวนภาวดี  สงคมณี 

 ๒๐ นางสาวนันทวดี  วงศมาดิษฐ 

 ๒๑ นางสาวนิโลบล  กัณหา 

 ๒๒ นางสาวบุษกร  ประดิษฐเขียน 

 ๒๓ นางสาวประภาพร  เจินเทินบุญ 

 ๒๔ นางสาวพรทิพา  พ่ึงเดช 



 หนา   ๓๔ (เลมท่ี  ๕) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕ นางสาวพัชญสิตา  ฐิตะเลิศวงศ 

 ๒๖ นางสาวเพ็ญนภา  หลอดคํา 

 ๒๗ นางเพ็ญพินิช  วิศิษฏศาสตรกุล 

 ๒๘ นางสาวภัทรียา  ศรีสมุทร 

 ๒๙ นางมารศรี  แกวปราณี 

 ๓๐ นางรัตนา  โพธิวรรณ 

 ๓๑ นางสาววนิดา  ลํ้าเลิศวัฒนา 

 ๓๒ นางสาววารศรี  ถิ่นเมืองปก 

 ๓๓ นางสาววิชชุดา  เอี่ยมชื่น 

 ๓๔ นางอรประภัสร  สรอยเสนา 

 ๓๕ นางสาวอรพิน  แกวบัวเงิน 

 ๓๖ นางอรอุมา  พละกลาง 

 ๓๗ นางสาวอัจฉรา  จ้ิงจาย 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายกิตติพันธ  ศรีตะลาลัย  ๒ นางอภัสนันท  ชาลิผล 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายนพดล  ถาคุณ  ๒ นางสาววันเพ็ญ  รุงฤดีสมบัติกิจ 

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายศิรพงศ  สุขทวี 

 ๒ นางสาวชญานิน  น้ําเย้ือง 

 ๓ นางสาวชมภู  แกวประเสริฐ 

 ๔ นางรมยรวี  แกวใส 

 ๕ นางสมทรง  ปรีรอด 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายบัญชา  พันธุลี 

 ๒ นายสัญญา  จงจิตร 

 ๓ นายปณชญา  พัฒนสุข 

 ๔ นางสาวงามนิจ  อนุศาสนี 

 ๕ นางสาวชฎาทิพย  ทองเกตุ 

 ๖ นางสาวลักขณา  มุงวัฒนา 

 ๗ นางสาววสุเนตร  รัตนสุวรรณศรี 

 ๘ นางสิริลักษณ  จันทรแจมศรี 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวออยทิพย  ถนนทิพย 


