
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 

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   ๑๐๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑ นางสาวธนภรณ  ล้ีภัยรัตน 

 ๔๒ นางนาตยา  คอทอง 

 ๔๓ นางสาวนุชจรินทร  พรานพนัส 

 ๔๔ นางปราณี  พรหมบุตร 

 ๔๕ นางปรินทร  บุญสิงห 

 ๔๖ นางปรียา  กัสยากร 

 ๔๗ นางพรเพ็ญ  ผดุงกูล 

 ๔๘ นางสาวพวงเพ็ชร  ธรรมจิตต 

 ๔๙ นางเพียงใจ  สวางอารมณ 

 ๕๐ นางเฟองฟา  เตชะเทพประวิทย 

 ๕๑ นางยุพิน  ทิพยแกว 

 ๕๒ นางระมุล  พันธคูณ 

 ๕๓ นางละมัย  ดวงฤทธิ์ 

 ๕๔ นางลําดวน  สุขธร 

 ๕๕ นางสาววรรณรัตน  เมฆฉิม 

 ๕๖ นางวิลัยรัตน  โภคทรัพย 

 ๕๗ นางศศิชา  ไชยเสริฐ 

 ๕๘ นางสมพิตร  จันทรฉาย 

 ๕๙ นางสาวสมสุข  ตอตรงนิสาร 

 ๖๐ นางสิปปนาถ  คุมเคี่ยม 

 ๖๑ นางสุจินันท  วงศทรรศนพร 

 ๖๒ นางสุชาดา  จันทรเดช 

 ๖๓ นางสุธาสินี  นวมดวง 

 ๖๔ นางสุนันต  แกวศรี 

 ๖๕ นางสาวสุมลทิพย  เนินคําภา 

 ๖๖ นางอรสา  ไทยแกว 

 ๖๗ นางอัจฉรา  ศิริคม 

 ๖๘ นางสาวอัญชนา  ชูชื่น 

 ๖๙ นางอาภรณ  หงาฝา 

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางสาวนันทพร  เลิศปญญา  ๒ นางสุนิสา  พิชัยศิริ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒  ราย) 

 ๑ นายกระสินธุ  วรรณเลิศ 

 ๒ นายณรงคฤทธิ์  หมอนทอง 

 ๓ นายทวนชัย  เอี่ยมสอาด 

 ๔ นายประยงค  อินทรสันติ์ 

 ๕ นายมนู  ไชยสวนดอก 

 ๖ นายสมชาย  ภูคนองศรี 

 ๗ นายสิทธิชัย  บุญฤทธิ์ 

 ๘ นายสุระชัย  มั่นทอง 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙ นายอุดมศักดิ์  จิตรโอวาส 

 ๑๐ นางสาวเกื้อกูล  โพธิ์พะเนาว 

 ๑๑ นางประกายพร  สุขะนันท 

 ๑๒ นางศิราณี  ดอนจักร 

กรมควบคุมมลพิษ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นางสาวนิตยา  บัวรุง 

 ๒ นางสมใจ  เต็งประเสริฐ 

 ๓ นางสุทธิวรรณ  พิบูลยพัฒน 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๒  ราย) 

 ๑ นายจิตติ  เอี่ยมสุทธิรักษ 

 ๒ นายณรงคเดช  ชูคง 

 ๓ นายทนง  คุมบาน 

 ๔ นายธงชัย  สุวรรณมาศ 

 ๕ นายธีระ  ศิริบุญยัง 

 ๖ นายปรีชา  กลายสุวรรณ 

 ๗ นายปรีชา  ดวงทิพย 

 ๘ นายพุฒิพงศ  บุตรเมือง 

 ๙ นายราชา  ไหวพริบ 

 ๑๐ นายวรรณชัย  ตุลารักษ 

 ๑๑ นายวันชาติ  ทองแปน 

 ๑๒ นายวิชัย  เกตุรักษ 

 ๑๓ นายสนธยา  แกวลอย 

 ๑๔ นายสนธยา  สุขโสภา 

 ๑๕ นายสิงหชัย  ชัยปล้ืม 

 ๑๖ นายสุขสันต  หวานชื่น 

 ๑๗ นายสุทิน  ทองเล็ก 

 ๑๘ นายสุธรณ  ใจเย็น 

 ๑๙ นายสุรชัย  คลายทอง 

 ๒๐ นายเสงี่ยม  พิมล 

 ๒๑ นายเสด็จ  หมื่นภักดี 

 ๒๒ นายอรุณ  ถิ่นบานใหม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายจารึก  เสรีรักษ 

 ๒ นายณรงศักดิ์  กิจคา 

 ๓ นายธรรมรงค  ไชยชนะ 

 ๔ นายบัญญัติ  แตกิ้มใช 

 ๕ นายประพนธ  พัฒนมาศ 

 ๖ นายประเสริฐ  โตตอบ 

 ๗ นายปราโมช  พาหน 

 ๘ นายพงศักดิ์  พรหมนุช 

 ๙ นายสุวัฒน  ลาภผล 

 ๑๐ นายอรุณ  สามยาม 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

กรมทรัพยากรธรณี 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายเฉลิมพงศ  นาดี 

 ๒ นายเผอิญ  คนหาสุข 

 ๓ นายวิเชียร  จอยชู 

 ๔ นายสมศักดิ์  จอดนอก 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายนพพร  แซอึ้ง  ๒ นางสาวปราณี  ศิลารักษ 

กรมทรัพยากรน้าํ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๔  ราย) 

 ๑ นายคงคา  จะชวนรัมย 

 ๒ นายคณาศักดิ์  ไชยทา 

 ๓ นายจรูญ  สิทธิวงค 

 ๔ นายจักรกฤช  กรแกว 

 ๕ นายชัยวุฒิ  แกวใจ 

 ๖ นายเชาวลิต  วัฒนพันธ 

 ๗ นายเชิดชาย  เกริกชัยวัน 

 ๘ นายณรงศักดิ์  กุลสุวรรณ 

 ๙ นายเตรียม  ดรฤทธิ์ 

 ๑๐ นายธงชัย  ฉวีวรรณ 

 ๑๑ นายธํารงศักดิ์  เทพบุตร 

 ๑๒ นายพุทธิพร  บุญมี 

 ๑๓ นายมณี  ศรีเพ็ญ 

 ๑๔ นายยงยุทธ  ยุทธยศ 

 ๑๕ นายรังสรรค  วงษศักดิ์ 

 ๑๖ นายเลิศ  แสงฉิม 

 ๑๗ นายวิเชียร  ทองมาก 

 ๑๘ นายวีระพล  อํานาเรือง 

 ๑๙ นายศักดา  พลสิม 

 ๒๐ นายสนั่น  นันวิจิตร 

 ๒๑ นายสมทรง  วงไชยา 

 ๒๒ นายสมัย  พุทธทิพย 

 ๒๓ นายสมัย  หงษาคํา 

 ๒๔ นายสาธิต  เฟองฟุง 

 ๒๕ นายสายชล  ขุนวิเศษ 

 ๒๖ นายสําเนียง  เหลาสุวรรณ 

 ๒๗ นายสํารวม  ศุขอํานวย 

 ๒๘ นายสุริยนตร  ศรีเชียง 

 ๒๙ นายเสนห  จงจรัญ 

 ๓๐ นายอดิศร  ตนกล่ัน 

 ๓๑ นายอํานวย  พรมศิริ 

 ๓๒ นายอิทธิรงค  โชคเฉลิม 

 ๓๓ นางถวิล  โพธิสิทธิ์ 

 ๓๔ นางสาวโสฬส  สมฤทธิ์ 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๓  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎา  สุวรรณพัฒน 

 ๒ นายขวัญนคร  คนหมั่น 

 ๓ นายจงกริช  ยากลาง 

 ๔ นายจักรพันธ  ขําประไพ 

 ๕ นายฉัตรชัย  สุขรักษ 

 ๖ นายชรินทร  โพธิ์ทอง 

 ๗ นายชัยธวัฒน  ไพรจิตร 

 ๘ นายทนงศักดิ์  นาเมืองจันทร 

 ๙ นายบุญเรือน  บุญเย็น 

 ๑๐ นายบุญสง  อักษรเสือ 

 ๑๑ นายประสงค  เสียงหวาน 

 ๑๒ นายปญญา  บุญรักษา 

 ๑๓ นายพิชิต  พรหมประกาย 

 ๑๔ นายมณี  ผองสูงเนิน 

 ๑๕ นายมานพ  ครอบครอง 

 ๑๖ นายลัทธศักดิ์  คงทรัพย 

 ๑๗ นายวรรณชัย  ภิรมยบุปผา 

 ๑๘ นายวันชัย  ชาติดี 

 ๑๙ นายสกล  ติวเฮือง 

 ๒๐ นายสมชาย  วงษคต 

 ๒๑ นายสมพงษ  เกิดพรอมพันธ 

 ๒๒ นายสมพงษ  บุญพบ 

 ๒๓ นายสัมพันธุ  เหลาเคน 

 ๒๔ นายสามารถ  เอี่ยมสําอางค 

 ๒๕ นายสิทธิศักดิ์  เรือนใหม 

 ๒๖ นายสุวิทย  ศิริจันทร 

 ๒๗ นายโสสิน  แยมพวง 

 ๒๘ นายอัษชา  สุวรรณพุทธรัก 

 ๒๙ นายอัษฎาวุธ  อัมพันธ 

 ๓๐ นางวิจิตรา  มาลี 

 ๓๑ นางสมพร  มูณีรัตน 

 ๓๒ นางสิริทรณ  ธานี 

 ๓๓ นางสาวอําไพ  กันกุล 

กรมทรัพยากรน้าํบาดาล 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๘  ราย) 

 ๑ นายจํารูณ  พุฒวงศ 

 ๒ นายชริต  โพธิ์บัณฑิต 

 ๓ นายชัยณรงค  ศรีบัวพันธ 

 ๔ นายนพภดล  จันทรสง 

 ๕ นายเพ่ิม  ไกรกลาง 

 ๖ นายไมตรี  วงศแกว 

 ๗ นายวินิจ  เหมือนเอียด 

 ๘ นายสมบูรณ  ทุมโคตร 

 ๙ นายสมฤทธิ์  อุดชมภู 

 ๑๐ นายสิทธิชัย  คําทะเนตร 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑ นายสุกิจ  อุทัยคํา 

 ๑๒ นายสุคนธ  สีเปา 

 ๑๓ นายสุทัศน  อุดชมภู 

 ๑๔ นายสุรินทร  ภูระยา 

 ๑๕ นายองอาจ  แกวกุลวงค 

 ๑๖ นายอนุกิจ  คลายเพชร 

 ๑๗ นางนภาพร  ทองเจริญวงศ 

 ๑๘ นางสาวสุนีย  แกวกลัด 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๔  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎา  ลุนชัยญา 

 ๒ นายคงกระพัน  แสนใจยา 

 ๓ นายดํารงศักดิ์  วิเชียรรัตน 

 ๔ นายธนกร  วิชาชัย 

 ๕ นายธนวัฒน  โทนุบล 

 ๖ นายพานุ  ไพรวงศ 

 ๗ นายฟาสอื้น  สามหาดไทย 

 ๘ นายวิชาลย  เปตานัง 

 ๙ นายวิรัตน  แยมสกุล 

 ๑๐ นายวิทยา  แดงทอง 

 ๑๑ นายสมชาย  เสาวณีย 

 ๑๒ นายสมนึก  บุญสง 

 ๑๓ นายสมบัติ  พันธุวิหก 

 ๑๔ นายสมบัติ  อังกระโทก 

 ๑๕ นายสมศักดิ์  เทียนตรง 

 ๑๖ นายสมัย  โสภา 

 ๑๗ นายสมาน  พิมพพงษตอน 

 ๑๘ นายสานิตย  คงแกว 

 ๑๙ นายสํารวย  แวงวรรณ 

 ๒๐ นายสุดใจ  หมื่นพัด 

 ๒๑ นายสุรศักดิ์  นาเวียง 

 ๒๒ นายสุวิทย  สะสม 

 ๒๓ นายอภิชัย  เทพชัยวงศ 

 ๒๔ นายอัคราทร  ศีลแสน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายพิชิต  กระพรรณ 

กรมปาไม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒๕  ราย) 

 ๑ นายกอเซ็ง  หะเลาะ 

 ๒ นายกิตติชัย  อุดรพันธ 

 ๓ นายไกรลาศ  วงศวานิช 

 ๔ นายขจัดภัย  ขันธทอง 

 ๕ นายคมกริช  ศิริพันธ 

 ๖ นายคําพันธ  สิมหลา 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗ นายคําออน  โชติรัตน 

 ๘ นายจรัญ  กางการ 

 ๙ นายจอม  จันเทศ 

 ๑๐ นายฉัตรชัย  สันติลีลา 

 ๑๑ นายเฉลิมชัย  อรรคโสภา 

 ๑๒ นายเฉลียว  จันทรคงชวย 

 ๑๓ นายชนะชัย  ชัยมังกรทอง 

 ๑๔ นายชวาล  ปนหมู 

 ๑๕ นายชาญ  เทียมอําพร 

 ๑๖ นายเชิดพงษ  ศรีทองแดง 

 ๑๗ นายณรงค  รัตนบุรี 

 ๑๘ นายณรงค  อุดมบุตร 

 ๑๙ นายเดชพิทักษ  เชื้อคมตา 

 ๒๐ นายทรงเดช  กล่ินหอม 

 ๒๑ นายทรงเดช  แดงโสภา 

 ๒๒ นายทรงศักดิ์  แสนทวีสุข 

 ๒๓ นายทวีป  พะทัต 

 ๒๔ นายทินภัทร  พ่ึงโพธิ์ 

 ๒๕ นายธนิสร  เกล้ียงแกลว 

 ๒๖ นายธรรมรัตน  ถิ่นเขาตอ 

 ๒๗ นายนพอนันต  พูลสิงหธนดล 

 ๒๘ นายนิมนต  คล่ีเกษร 

 ๒๙ นายนิรุตน  ทวมอน 

 ๓๐ นายนิเวศน  จินดาสถาน 

 ๓๑ นายบุญชวย  งามสุข 

 ๓๒ นายบุญแถม  ตามประสี 

 ๓๓ นายปกรณ  บุญยังดํารง 

 ๓๔ นายประชัน  ธรรมปอก 

 ๓๕ นายประภาศ  สุวรรณวิสุทธิ์ 

 ๓๖ นายประมอญมิตร  ทนทาน 

 ๓๗ นายประมูล  ปสสาคํา 

 ๓๘ นายประยงค  มานะการ 

 ๓๙ นายประสิทธิ์  กุลพรม 

 ๔๐ นายประสิทธิ์  อุทัยศรี 

 ๔๑ นายประหยัด  พรหมปญญา 

 ๔๒ นายปริวัฒน  แปนยอย 

 ๔๓ นายผานิช  โกมัย 

 ๔๔ นายพงษเพชร  ศรีจูม 

 ๔๕ นายพยับ  พูลเลิศ 

 ๔๖ นายพรพจน  รุกขสนธิ์ 

 ๔๗ นายพีรอมลี  เจะหนิ 

 ๔๘ นายไพรสันต  พันสนิท 

 ๔๙ นายไพรัช  จันทรเสนา 

 ๕๐ นายฟูอาดี  แตปูซู 

 ๕๑ นายภพ  สิงหสุวรรณ 

 ๕๒ นายภูษิต  ระโพธิ์ 

 ๕๓ นายมะซิ  อุเซ็ง 

 ๕๔ นายมาณพ  ทะวัน 

 ๕๕ นายยงยุทธ  เมือกเต็ม 

 ๕๖ นายระวิ  แสนทวีสุข 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๗ นายรัฐพล  จริงแลว 

 ๕๘ นายเรวัตร  เสนีย 

 ๕๙ นายเริงศักดิ์  สานุมิตร 

 ๖๐ นายลําพวล  ทิพยเวช 

 ๖๑ นายวรพัทธ  ไชยภัทรพันธ 

 ๖๒ นายวัชรินทร  อัครวงษ 

 ๖๓ นายวัฒไชย  ปจจัง 

 ๖๔ นายวิชัย  พันสนิท 

 ๖๕ นายวิเชียร  ผกาศรี 

 ๖๖ นายวิรัช  อยูเปนสุข 

 ๖๗ นายวิรัตน  เจริญมงคล 

 ๖๘ นายวิรัตน  สิทธิมูล 

 ๖๙ นายวิเศษ  ตลับเงิน 

 ๗๐ นายวีรพงษ  คํามาก 

 ๗๑ นายวีเรศ  เชียงกุมาลย 

 ๗๒ นายศรศักดิ์  ส่ือกลาง 

 ๗๓ นายศราวุฒิ  โกอินตะ 

 ๗๔ นายศักดิ์ศิริ  กิ่งโพธิ์ 

 ๗๕ นายศุภกร  บุญรักษ 

 ๗๖ นายสงกรานต  มะลิ 

 ๗๗ นายสงบ  แวววุฒินันท 

 ๗๘ นายสงวนศักดิ์  งอยหลา 

 ๗๙ นายสงา  สุวรรณรัตน 

 ๘๐ นายสถาพร  เชื่อมทองอยู 

 ๘๑ นายสนอง  ไตรนพ 

 ๘๒ นายสมเดช  ทิพยรัตน 

 ๘๓ นายสมบัติ  ไกรวิเศษ 

 ๘๔ นายสมบัติ  มูลรังษี 

 ๘๕ นายสมพงศ  หอไธสง 

 ๘๖ นายสมพร  คํามี 

 ๘๗ นายสมพร  ฉิมสุนทร 

 ๘๘ นายสมพร  สงละออ 

 ๘๙ นายสมยศ  คลองการ 

 ๙๐ นายสมยศ  สุระพจน 

 ๙๑ นายสมหวัง  โวหาร 

 ๙๒ นายสมาน  ดงเย็น 

 ๙๓ นายสัญญา  จุลลนันท 

 ๙๔ นายสําราญ  ชวยจะโปะ 

 ๙๕ นายสิงหทอง  บุญชู 

 ๙๖ นายสิทธิชัย  ศิริโภคานนท 

 ๙๗ นายสุกรี  พงษเสือ 

 ๙๘ นายสุชาติ  กึกกอง 

 ๙๙ นายสุดตา  คําเสน 

 ๑๐๐ นายสุธีร  ถีติปริวัตร 

 ๑๐๑ นายสุนทร  พรอมสุข 

 ๑๐๒ นายสุนทร  อินสําโรง 

 ๑๐๓ นายสุภาพ  จูมปู 

 ๑๐๔ นายสุรศักดิ์  ดงพงษ 

 ๑๐๕ นายสุเรียน  นามเขต 

 ๑๐๖ นายสุวิมาร  พงษแกว 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๗ นายเสริม  ทองจันทร 

 ๑๐๘ นายอดิศักดิ์  เหลาแตว 

 ๑๐๙ นายอนันต  โคตา 

 ๑๑๐ นายอนิรุทธ  ดงคํา 

 ๑๑๑ นายอนุชิต  บุญบํารุง 

 ๑๑๒ นายอภิสิทธิ์  พวงยะ 

 ๑๑๓ นายอวยชัย  สงเคราะหราษฎร 

 ๑๑๔ นายอาณาจักร  บุญสรอย 

 ๑๑๕ นายอํานวย  บุญกัน 

 ๑๑๖ นายอินทอน  เผือกปอ 

 ๑๑๗ นายอุดร  จันทรสุข 

 ๑๑๘ นายเอกชัย  จันทรหยวก 

 ๑๑๙ นางสาวธัญรัศม  ประพฤทธิ์ธรรม 

 ๑๒๐ นางนพมาศ  ศรียาภัย 

 ๑๒๑ นางพิกุล  ปตุยะ 

 ๑๒๒ นางมาศสุภา  โตวิวัฒน 

 ๑๒๓ นางสาววราพร  พาพิมพ 

 ๑๒๔ นางวันทนีย  คุมปยะผล 

 ๑๒๕ นางวิรัลพัชร  เพชรธนาวิวัฒน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๕  ราย) 

 ๑ นายกรวิทย  ลาภวงศประเสริฐ 

 ๒ นายกระเษียร  สมพีระกุล 

 ๓ นายกิตติศักดิ์  เตชะสิทธิ์ 

 ๔ นายเกตุ  สัมพันทะสิทธิ์ 

 ๕ นายเกรียงไกร  พงศพันธุ 

 ๖ นายคณา  แมนศรรา 

 ๗ นายคมสันต  ชาลีผล 

 ๘ นายจําเนียร  ศรีเรือน 

 ๙ นายชูชาติ  พริบไหว 

 ๑๐ นายไชยา  สิทธิผล 

 ๑๑ นายณัฐพงษ  พัทธประดิษฐ 

 ๑๒ นายทวี  ตาคํา 

 ๑๓ นายทวีศักดิ์  ขุนฤทธิ์แกว 

 ๑๔ นายทองอินทร  มัญจะกาเภท 

 ๑๕ นายเทียบ  วงษา 

 ๑๖ นายธนกฤต  พิทักษ 

 ๑๗ นายนพดล  กองอยู 

 ๑๘ นายนิกร  นันทพัฒนปรีชา 

 ๑๙ นายนิคม  คําลอย 

 ๒๐ นายนิพิฐพันธ  ชาติสุนทราวุฒิ 

 ๒๑ นายบรรชา  ขาวศิริ 

 ๒๒ นายบุญธรรม  พงษพีระ 

 ๒๓ นายประจักษ  จันทรแกว 

 ๒๔ นายประภาส  คําแสง 

 ๒๕ นายประสพโชค  ผิวเพชร 

 ๒๖ นายประสิทธิชัย  นาคเจริญ 

 ๒๗ นายปนแกว  ชิดประเสริฐ 

 ๒๘ นายผล  ราชอุน 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙ นายพฤกษ  หลาบุตร 

 ๓๐ นายพิชชาชาญ  วันยาเดช 

 ๓๑ นายพิชิต  อุปพงษ 

 ๓๒ นายพิทักษ  มังแกว 

 ๓๓ นายพิทักษ  อักษร 

 ๓๔ นายพิสันติ  คําใจหนัก 

 ๓๕ นายภูริชร  คําแกว 

 ๓๖ นายมงคล  สุริยะ 

 ๓๗ นายโรจนัสถ  ไรสูงเนิน 

 ๓๘ นายวรรณชัย  คงทอง 

 ๓๙ นายวิเชียร  ขําสระนอย 

 ๔๐ นายวีรยุทธ  บัวนวน 

 ๔๑ นายแวว  ปนตะคุ 

 ๔๒ นายศักดิ์ดา  อินทรลํ้าสมุทร 

 ๔๓ นายสงกรานต  สุวรรณฉาย 

 ๔๔ นายสมคิด  เสนาะสันต 

 ๔๕ นายสมชาย  ชาวอินเอก 

 ๔๖ นายสมชาย  วัฒโน 

 ๔๗ นายสมบัติ  พุมเนียม 

 ๔๘ นายสมพร  หนูเสง 

 ๔๙ นายสมร  ใจทัศน 

 ๕๐ นายสมศักดิ์  ไชยอินทร 

 ๕๑ นายสังวาลย  บุญกาล 

 ๕๒ นายสัมฤทธิ์  หนองทราย 

 ๕๓ นายสุไกร  เกิดนิล 

 ๕๔ นายสุขอนันต  ทองชัย 

 ๕๕ นายสุระชัย  สิงหถิน 

 ๕๖ นายเสนห  แพชัยภูมิ 

 ๕๗ นายอนันต  ศิริมงคล 

 ๕๘ นายอัฐวัฒน  จันทรนวล 

 ๕๙ นายอําพร  ขาวศิริ 

 ๖๐ นางกาญจนา  นิ่มพิลา 

 ๖๑ นางสาวเกษณีย  พิทักษ 

 ๖๒ นางขวัญลักษณ  ปญญาภูมิสถิตย 

 ๖๓ นางจรรยา  โภคะ 

 ๖๔ นางจินตนา  เมืองแสน 

 ๖๕ นางสาวนิตยาพร  พัฒนสิงห 

 ๖๖ นางบรินดา  กาญจนคงคากุล 

 ๖๗ นางสาวบุษกร  โพธิวงค 

 ๖๘ นางพุทธชาติ  คําบุศย 

 ๖๙ นางสาวเรืองอุไร  เตียวพิพิธพร 

 ๗๐ นางวาสนา  สีสังข 

 ๗๑ นางสาวศุภวรรณ  ทองสุข 

 ๗๒ นางสาวสุธิสา  สุราทะโก 

 ๗๓ นางสุพัชราพร  สินทอง 

 ๗๔ นางสมใจ  การสิงห 

 ๗๕ นางเสาวภา  รัตนภาค 

 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายโอภาส  งามพริ้ง  ๒ นางศิรินันท  สาระกุล 

กรมอุทยานแหงชาต ิ สัตวปา  และพันธุพืช 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๖  ราย) 

 ๑ นายจักรพงค  ชาวนา 

 ๒ นายจิราวัฒน  พงษสุวรรณ 

 ๓ นายฉลาด  ทองคํา 

 ๔ นายณรงค  ศิริเอก 

 ๕ นายณรงคศักดิ์  ชุมสม 

 ๖ นายตุ  ตุดบัว 

 ๗ นายถนอม  คําภูษา 

 ๘ นายทวิทย  เตชะมา 

 ๙ นายทวี  แขตะคุ 

 ๑๐ นายธีรภพ  คลุยทอง 

 ๑๑ นายนิรัน  สอนสา 

 ๑๒ นายบํารุง  พงษทรัพย 

 ๑๓ นายประคิ่น  เมืองทอง 

 ๑๔ นายประพงพัน  มะลิชู 

 ๑๕ นายประพันธ  บุญสูง 

 ๑๖ นายประพิศ  จันทรสุขศรี 

 ๑๗ นายประภาส  มั่นคง 

 ๑๘ นายประยูร  ชัยปา 

 ๑๙ นายประโลม  ศูนยจันทร 

 ๒๐ นายประวิทย  ยางทอง 

 ๒๑ นายประเวท  เจริญเกียรติ 

 ๒๒ นายประเสริฐ  คงแกว 

 ๒๓ นายพงษศักดิ์  วงศใหญ 

 ๒๔ นายมนตรี  จันทมิฬ 

 ๒๕ นายมานพ  ปนตา 

 ๒๖ นายมานิต  ฝนวีระ 

 ๒๗ นายเมซาล  ยะนาวงค 

 ๒๘ นายยงยุทธ  จงสวัสดิ์ 

 ๒๙ นายยนตรชัย  หิมะนันท 

 ๓๐ นายวรัญู  กดน้ําคํา 

 ๓๑ นายวิชาญ  ราชนารินทร 

 ๓๒ นายสมคิด  คําโส 

 ๓๓ นายสมศักดิ์  มณฑาทอง 

 ๓๔ นายสมหมาย  กวางทอง 

 ๓๕ นายสุทธิ  เชษฐบุตร 

 ๓๖ นายสุทิน  ศรีบุรินทร 

 ๓๗ นายสุพจน  อวนมิน 

 ๓๘ นายสุริยนต  กุศลคุม 

 ๓๙ นายสุริยัน  อนุลาวัพพ 

 ๔๐ นายอดุลยศักดิ์  อินทรชัยศรี 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑ นายอินทรตา  สุกทน 

 ๔๒ นายอินสอน  วงศสิงหคํา 

 ๔๓ นายเอกชัย  มูลประเสริฐ 

 ๔๔ นางเทียนฤทัย  แกวประเสริฐ 

 ๔๕ นางสาวสุณี  ธูปโชติ 

 ๔๖ นางสาวอรุณทอง  วงศเมืองแกน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๐๗  ราย) 

 ๑ นายกมลวิศิษฏ  เสือเหลือง 

 ๒ นายกฤษณกรณ  ขําชวง 

 ๓ นายกิตติ  ศักดิ์คะทัศน 

 ๔ วาที่รอยเอก กิติรัตน  พงษไสว 

 ๕ นายโกวิท  ธรรมรัตน 

 ๖ นายขจร  บุญจันทร 

 ๗ นายขจร  บุษบงก 

 ๘ นายคนอง  แสงสวาง 

 ๙ นายคํารพ  แกวพรรณราย 

 ๑๐ นายโฆสิต  โพธิ์ไทรย 

 ๑๑ นายจักรพันธ  บุญสูง 

 ๑๒ นายจิรวัฒน  พิมพา 

 ๑๓ นายจีรศักดิ์  กูลเรือน 

 ๑๔ นายจุฒิรักษ  คุณเศรษฐ 

 ๑๕ นายเจนศักดิ์  บึงอําพันธ 

 ๑๖ นายฉัตรชัย  ทัดพัฒนกุล 

 ๑๗ นายฉันทวิทย  แจงภูเขียว 

 ๑๘ นายเฉลย  เพียชอ 

 ๑๙ นายชนาธิป  ทิพลือชา 

 ๒๐ นายชรินทร  เสนอินทร 

 ๒๑ นายชัยณรงค  ครามสูงเนิน 

 ๒๒ นายชัยยา  อินทรเสน 

 ๒๓ นายชาญวิทย  เอี่ยมมาตย 

 ๒๔ นายชาติชาย  โลหะเจริญ 

 ๒๕ นายชิตชัย  นิ่มเลห 

 ๒๖ นายเชิญ  เชยงูเหลือม 

 ๒๗ นายณรงค  เพชรสาย 

 ๒๘ นายณรงค  อารยาพันธ 

 ๒๙ นายณรงค  เทพสาร 

 ๓๐ นายณัฎฐวัฒน  แสนแอน 

 ๓๑ นายณัฐวุฒิ  เรืองนอย 

 ๓๒ นายดามพ  รุงแจง 

 ๓๓ นายทรงศิล  ดวงแกว 

 ๓๔ นายทวิช  วินัยพานิช 

 ๓๕ นายทองคํา  กันทบุตร 

 ๓๖ นายทองอยู  นัดสันเทียะ 

 ๓๗ นายธงชัย  ถวิลรักษ 

 ๓๘ นายธเรศ  สมณะ 

 ๓๙ นายธัชรชัย  กลาหาญ 

 ๔๐ นายธีรยุทธ  บุญเลิศ 

 ๔๑ นายนครสวรรค  ศรีไสย 

 ๔๒ นายนพคุณ  พรหมประสิทธิ์ 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๓ นายนพดล  บัวโรย 

 ๔๔ นายนพดล  วาสุชาติ 

 ๔๕ นายนฤดล  สีชาติ 

 ๔๖ นายนิกร  สุวรรณการณ 

 ๔๗ นายนิวัฒ  เขื่อนพันธ 

 ๔๘ นายบรรจบ  เสือเหลือง 

 ๔๙ นายบัณฑิต  กุญจนาทพงษ 

 ๕๐ นายบัณฑิตย  อ่ําทอง 

 ๕๑ นายบุญชู  ศรีจ๋ิว 

 ๕๒ นายบุญโชค  ศรีจ๋ิว 

 ๕๓ นายบุญทัน  หงษหา 

 ๕๔ นายบุญธรรม  จินะ 

 ๕๕ นายบุญเหลือ  โกยทรัพยมา 

 ๕๖ นายประเทือง  ชางพินิจ 

 ๕๗ นายประธาน  ทองปน 

 ๕๘ นายประภัสร  ทองเต็ม 

 ๕๙ นายประยุทธ  จิตรกลาง 

 ๖๐ นายประสงค  เหมะพันธ 

 ๖๑ นายประสาน  แสงอน 

 ๖๒ นายประหยัด  ตะนะสา 

 ๖๓ นายปราโมทย  ใยพันธ 

 ๖๔ นายพรไชย  จันทรคํา 

 ๖๕ นายพัชริน  คุมภัย 

 ๖๖ นายพัด  บุญสารี 

 ๖๗ นายพิเชษฐ  แดนกาไสย 

 ๖๘ นายพิสิษฐ  ฉวีวงศ 

 ๖๙ นายพุทธา  เหลาหวาน 

 ๗๐ นายโพธิ์ชัย  บัวภา 

 ๗๑ นายไพโรจน  เกิดสนอง 

 ๗๒ นายไพศาล  เชื่อมขุนทด 

 ๗๓ นายภาสกร  ทองคํา 

 ๗๔ นายภิญโญ  จําปาทอง 

 ๗๕ นายมนตรี  นุชแทน 

 ๗๖ นายมนัส  เกิดสมบูรณ 

 ๗๗ นายเมธา  นุนลอย 

 ๗๘ นายเมธี  สังขทุง 

 ๗๙ นายยงยุทธ  ถาวร 

 ๘๐ นายยุทธพงษ  นาโสก 

 ๘๑ นายรักชาติ  อักษรดํา 

 ๘๒ นายรังสัน  ภูชมศรี 

 ๘๓ นายรัตนชัย  เขยชัย 

 ๘๔ นายเรวัฒน  แสงสุริยันต 

 ๘๕ นายเรวัต  สุขทอง 

 ๘๖ นายฤทธิไชย  พุฒดํา 

 ๘๗ นายเลิศฤทธิ์  กาบบัว 

 ๘๘ นายวรวิทย  อิ่มทรัพย 

 ๘๙ นายวสุภัทร  สิงหโทราช 

 ๙๐ นายวัฒนา  อรามเวชวรนันท 

 ๙๑ นายวายุกฤช  ศรีสุนนท 

 ๙๒ นายวิชัย  ชางเขียน 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๓ นายวิเชียร  ทิพยภักดี 

 ๙๔ นายวินัย  ถิ่นโพธิ์วงษ 

 ๙๕ นายวิรัช  ลอภักดีตระกูล 

 ๙๖ นายวิรัตน  เรืองณรงค 

 ๙๗ นายวิไล  อินทรลา 

 ๙๘ นายวิเศษ  สีเทียวไทย 

 ๙๙ นายวิษณุพงษ  ดวงแกว 

 ๑๐๐ นายวีรชัย  โสตบุรุษ 

 ๑๐๑ นายวีรศักดิ์  บัวเคลา 

 ๑๐๒ นายศักดิโชติ  ทองนพคุณ 

 ๑๐๓ นายศิริพงษ  คลายอุดม 

 ๑๐๔ นายศิวณัฐ  ส่ีเหรียญนอย 

 ๑๐๕ นายศุภลักษณ  จําปา 

 ๑๐๖ นายสกล  ศรีเงิน 

 ๑๐๗ นายสงวน  ผากิ่ง 

 ๑๐๘ นายสงัด  เกิดเทวา 

 ๑๐๙ นายสงา  อินทจักร 

 ๑๑๐ นายสถิต  ใจนวล 

 ๑๑๑ นายสถิรวุฒิ  เกษแกว 

 ๑๑๒ นายสมคิด  โสภา 

 ๑๑๓ นายสมใจ  ชวนะลักขโณ 

 ๑๑๔ นายสมใจ  สวดสม 

 ๑๑๕ นายสมชาย  ชาติชํานาญ 

 ๑๑๖ นายสมบูรณ  สิงหถิน 

 ๑๑๗ นายสมปอง  แกวอัมพร 

 ๑๑๘ นายสมพงษ  สีนวล 

 ๑๑๙ นายสมพงษ  พันธรุัตน 

 ๑๒๐ นายสมยศ  สําราญพานิช 

 ๑๒๑ นายสมริก  บุญหนัก 

 ๑๒๒ นายสมศักดิ์  ศิริ 

 ๑๒๓ นายสมสันต  บุญเกษม 

 ๑๒๔ นายสมหมาย  มีสี 

 ๑๒๕ นายสมหวัง  ชาวเวียง 

 ๑๒๖ นายสหมอนชัย  ศรีราจันทร 

 ๑๒๗ นายสัญลักษ  ตรึกตรอง 

 ๑๒๘ นายสันติ  วินิจฉัย 

 ๑๒๙ นายสามารถ  ดอกไม 

 ๑๓๐ นายสามารถ  พัดทอง 

 ๑๓๑ นายสามารถ  ผดุงกิจ 

 ๑๓๒ นายสามารถ  สุภามณี 

 ๑๓๓ นายสายันห  แกวพาวี 

 ๑๓๔ นายสําเภา  เขื่อนศิริ 

 ๑๓๕ นายสิทธิพงษ  บุญรักษา 

 ๑๓๖ นายสิรภพ  สุริยะโสภา 

 ๑๓๗ นายสุขสวัสดิ์  สุภิวงศ 

 ๑๓๘ นายสุชาติ  แกวโชติ 

 ๑๓๙ นายสุพจน  ดําเม็ง 

 ๑๔๐ นายสุพรรณ  คําภูษา 

 ๑๔๑ นายสุรศักดิ์  คําฟอง 

 ๑๔๒ นายสุรสันต  ประทุมไข 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๓ นายสุริยา  อุตสาวงษ 

 ๑๔๔ นายสุวัฒน  สุวรรณชาติ 

 ๑๔๕ นายสุวิมล  เพชรลํ้า 

 ๑๔๖ นายเสกสรรค  มงคะสิงห 

 ๑๔๗ นายเสนห  ศิลา 

 ๑๔๘ นายเสวก  เงินสยาม 

 ๑๔๙ นายหฤษฎ  เครือเตียว 

 ๑๕๐ นายหลิด  ตอชีวี 

 ๑๕๑ นายอดิศร  คําหมื่น 

 ๑๕๒ นายอนันต  คําสุข 

 ๑๕๓ นายอรรถชัย  นาคบุตร 

 ๑๕๔ นายอรุณยา  แสงกลา 

 ๑๕๕ นายอาคเนย  เปนใจ 

 ๑๕๖ นางกนกพร  วิภูษิตสมบูรณ 

 ๑๕๗ นางกัญญาวัลย  ผลอนันต 

 ๑๕๘ นางเกศรี  ฉัตรเงิน 

 ๑๕๙ นางแกว  ทิพยสูงเนิน 

 ๑๖๐ นางสาวขนิตถา  ศรีวิมล 

 ๑๖๑ นางเข็มมิกา  บุราณรักษ 

 ๑๖๒ นางเจริญพร  จิรมงคลการ 

 ๑๖๓ นางดวงแกว  หลวงเทพ 

 ๑๖๔ นางสาวดวงหทัย  เรืองเกษา 

 ๑๖๕ นางสาวทรงศรี  ศรีภักตรา 

 ๑๖๖ นางสาวทัศนีย  ประเสริฐศรี 

 ๑๖๗ นางสาวทิพยวิภา  คงทน 

 ๑๖๘ นางธนัตพร  บุญโทเงิน 

 ๑๖๙ นางธันยพร  ธรรมโชติ 

 ๑๗๐ นางนงนุช  วงควิจิตร 

 ๑๗๑ นางน้ําทิพย  อาวรณ 

 ๑๗๒ นางนิรมล  นิลปาน 

 ๑๗๓ นางนิรมล  ตานุ 

 ๑๗๔ นางบังอร  ผ้ึงทอง 

 ๑๗๕ นางสาวประภัสสร  เขียวทะวงค 

 ๑๗๖ นางสาวประภาศรี  ชาลี 

 ๑๗๗ นางผองศรี  ชวยจันทร 

 ๑๗๘ นางพรรณี  ทับทองหลาง 

 ๑๗๙ นางพัชรวรรณ  ธนะสูตร 

 ๑๘๐ นางพัชราภรณ  มีทอง 

 ๑๘๑ นางพัชรี  ตุลา 

 ๑๘๒ นางพัชรีย  สุขกุล 

 ๑๘๓ นางสาวพัทธนันท  สิทธิผล 

 ๑๘๔ นางมาณี  ปานแดง 

 ๑๘๕ นางมาเรียม  หากิจ 

 ๑๘๖ นางรัตนา  เจริญวัน 

 ๑๘๗ นางลําใย  มูลทา 

 ๑๘๘ นางวัชรินทร  ประเสริฐสุทธิ์ 

 ๑๘๙ นางสาววันเพ็ญ  เครือปญญา 

 ๑๙๐ นางวิชญาดา  ตรีสัตย 

 ๑๙๑ นางสมพิศ  ถอนสันเทียะ 

 ๑๙๒ นางสมมารถ  บางประดิษฐกุล 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๓ นางสมล้ิม  จําปาเงิน 

 ๑๙๔ นางสายทิพย  ปองหมู 

 ๑๙๕ นางสายวสันต  ภูชมศรี 

 ๑๙๖ นางสิริประภา  ถึงคุณ 

 ๑๙๗ นางสุพัชรี  จิตติธีรนันท 

 ๑๙๘ นางสุพาณี  สถิตยขราณี 

 ๑๙๙ นางสุภรณ  ขาวบาง 

 ๒๐๐ นางสุภาวดี  บุญสําราญ 

 ๒๐๑ นางสุมาลี  หมื่นทอง 

 ๒๐๒ นางสุรัตน  ธงไชย 

 ๒๐๓ นางสาวสุรีย  แดงเครือ 

 ๒๐๔ นางแสงทอง  สรวงสิงห 

 ๒๐๕ นางอวยพร  บุญฉาย 

 ๒๐๖ นางสาวอารี  สุขมาก 

 ๒๐๗ นางสาวอารีย  ชัยสิทธิ์ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๓  ราย) 

 ๑ นายสมศักดิ์  เชียงทอง 

 ๒ นายอดุลย  ดวงตุน 

 ๓ นายดํารงค  ถีอาสนา 

 ๔ นายจุมพล  พนม 

 ๕ นายเกษม  ไชยพร 

 ๖ นายสมศักดิ์  วงศร 

 ๗ นายทองสุข  ขัตติยะ 

 ๘ นายอํานวย  บุตรดี 

 ๙ นายจําเริญ  สมณา 

 ๑๐ นายภาสกร  รัตนพรหม 

 ๑๑ นายอุดม  โพนภูงา 

 ๑๒ นายทนงศักดิ์  ศรีหาวงษ 

 ๑๓ นายจันทรา  เสนานิคม 

 ๑๔ นายวริทธิ์ธร  จันธิดา 

 ๑๕ นายธีระพล  ใจบาล 

 ๑๖ นายทิวากร  สุขพ้ี 

 ๑๗ นายอนุสรณ  สนธิคุณ 

 ๑๘ นางสาวกันยา  เพชรสาย 

 ๑๙ นางสาวจีรภา  เรืองโรจน 

 ๒๐ นางประจบ  อยูนิ่ม 

 ๒๑ นางวรรณี  จันทรเกิด 

 ๒๒ นางสาวสินเจริญ  กําซา 

 ๒๓ นางสาวสุจิน  ฤทธิ์ทอง 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางวันวิไล  พรหมคุณ  ๒ นางสาวสมหญิง  อติชาติเดชา 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายณัฐพรรษ  สํานวนเลิศ 

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 

กรมอตุุนิยมวิทยา 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายจําเหลาะ  ลิขิต  ๒ นางวันฤดี  เหลาขัติยะ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายดอกดิน  อวนมี 

 ๒ นายเดชณรงค  วงศวุฒิ 

 ๓ นายธนภัทร  สุวรรณกานมณี 

 ๔ นายธนะสิทธิ์  ธัญธนาพงศสถิต 

 ๕ นายไพศาล  จิตรธรรม 

 ๖ นายยุทธนา  ใจหาญ 

 ๗ นายสมนึก  คงถึง 

 ๘ นายสังวาลย  ทาพริก 

 ๙ นายหัสนัย  ขลิดรัม 

 ๑๐ นางสมพิศ  มะลิลา 

กระทรวงพลังงาน 

กรมเชือ้เพลิงธรรมชาต ิ

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายนิพนธ  บญุเรือง 

กรมธุรกิจพลังงาน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางอญัชลี  สงางาม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายปริญญา  วงศขวัญเมือง 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายประสิทธิ์  ขนอนเวช  ๒ นางบุญชู  กงแกว 


