
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ประจําป  ๒๕๖๔ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเหรียญจักรมาลา  จํานวน  ๗,๐๔๕  ราย   

และเหรียญจักรพรรดิมาลา  จํานวน  ๒๒,๒๓๓  ราย  รวมทั้งส้ิน  ๒๙,๒๗๘  ราย  เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๕๒ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗ นายณัฐวุฒิ  ยงทวี 

 ๘ นายดํารงศักดิ์  คงชวย 

 ๙ นายตุล  ศรีบุรี 

 ๑๐ นายถนอม  จันทรเอียด 

 ๑๑ นายทรงศักดิ์  จันทรผอง 

 ๑๒ นายทวีป  จิระแพทย 

 ๑๓ นายธน  แสนธนะ 

 ๑๔ นายธวัชชัย  เชนรัตน 

 ๑๕ นายธีรชัย  ตางจงราช 

 ๑๖ นายนุกูล  ยองตีบ 

 ๑๗ นายบดินทร  ฮูเซ็น 

 ๑๘ นายประดิษฐ  แสงเขียว 

 ๑๙ นายพงศกร  กองประถม 

 ๒๐ นายพีรพงษ  พงษประดิษฐ 

 ๒๑ นายภาณุวัฒน  ปานเผือก 

 ๒๒ นายมาโนช  สารภี 

 ๒๓ นายยงยุทธ  พุฒพวง 

 ๒๔ นายรักชาติ  บุหงาชาติ 

 ๒๕ นายวินัย  ปรังพันธ 

 ๒๖ นายวุฒิพงษ  เปรมสมบัติ 

 ๒๗ นายวุฒิศักดิ์  สิงหบุตร 

 ๒๘ นายศราวุธ  ย่ิงสกุล 

 ๒๙ นายสมปอง  เมืองพนัส 

 ๓๐ นายสมศักดิ์  เถาเปยปลูก 

 ๓๑ วาที่รอยตรี สรศักดิ์  สันธนะดิลก 

 ๓๒ นายสุวรรณ  แจงเจริญ 

 ๓๓ นายอาทิตย  อรุณลักษณ 

 ๓๔ นายอํานวย  สุขเกษม 

 ๓๕ นายเอกวิทย  แยมรัตน 

 ๓๖ นางสาวจิตติมา  โชคสงวน 

 ๓๗ นางสาวฐิติมา  ประชาศิลป 

 ๓๘ นางสาวทิพยวัลย  จันทรศิริ 

 ๓๙ นางธันฐกรณ  รื่นกฤษรักษ 

 ๔๐ นางนภวรรณ  อํานวยเลขา 

 ๔๑ นางสาวเพ็ญจันทร  ลอดวงษ 

 ๔๒ นางวิรัตน  กันมา 

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

 ๑ นายพรชัย  สุตันไชยนนท 

 ๒ นายสายนันทน  หัสดิน 

 ๓ นางสาวกัณฐิกา  วัตตะสิริชัย 

 ๔ นางสาวกันตกนิษฐ  เสียมไหม 

 ๕ นางชุตินธร  มั่นคง 

 ๖ นางสาวศิริพร  จันทรพาณิชย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

 ๑ นายครรชิต  สุนทรากร 

 ๒ นายชัชวาลย  วันไชย 

 ๓ นายชัยวัฒน  ดวงราบรื่น 

 ๔ นายชาญชัย  เงินทอง 



 หนา   ๕๓ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕ นายชาตรี  ไชยวงค 

 ๖ นายชาตรี  สุธีพิเชฐภัณฑ 

 ๗ สิบตํารวจโท ชานนท  แสนเริง 

 ๘ นายดุษิต  ประสิทธิ์เขตกิจ 

 ๙ นายธนาวุธ  โนราช 

 ๑๐ นายบรรพต  ปญจศิลป 

 ๑๑ นายปราการ  จันทรยากุล 

 ๑๒ นายปนสักก  สุรัสวดี 

 ๑๓ นายพรทวีวัฒน  วงษแสน 

 ๑๔ นายไพโรจน  บุญลาภ 

 ๑๕ นายวีระกุล  ภิญโญ 

 ๑๖ นายสิทธิชัย  มุงดี 

 ๑๗ นางสาวกัญญณพัชร  ศุภวิชญปภพ 

 ๑๘ นางจารุณี  พุมพวง 

 ๑๙ นางสาวจินดา  คชเสน 

 ๒๐ สิบตํารวจตรีหญิง เจียมจิตร   

  สุวพัชรแจมใส 

 ๒๑ นางสาวเพียงจันทร  คลายสินธุ 

 ๒๒ นางสาวระพีพรรณ  ทองรอง 

 ๒๓ นางศิรดา  ผองสุขสวัสดิ์ 

กรมควบคุมมลพิษ 

 ๑ นายคมสัน  องศปรีชากุล 

 ๒ นายประสิทธิ์  ซิ้มเจริญ 

 ๓ นายยุทธชัย  สาระไทย 

 ๔ นายสุนทร  อุปมาณ 

 ๕ นายอิทธิพล  พออามาตย 

 ๖ นางสาวกาญจนา  สวยสม   

 ๗ นางจินตนา  ถิรมงคล 

 ๘ นางจุฬาลักษณ  บุญปกษ 

 ๙ นางสาวชนิกานต  รอดมุย 

 ๑๐ นางสาวนภารัตน  ทองโคตร 

 ๑๑ นางสาวนุชจริยา  อรัญศรี 

 ๑๒ นางนุชนารถ  ลีลาคหกิจ 

 ๑๓ นางสาวเบญจวรรณ  โชคชัยตระกูลโพธิ์   

 ๑๔ นางสาวประไพศรี  อาสนรัตนจินดา 

 ๑๕ นางสาวปรีญาพร  สุวรรณเกษ 

 ๑๖ นางพรศรี  มิ่งขวัญ 

 ๑๗ นางสาวพัฒนาวรรณ  นิมิตรพันธ 

 ๑๘ นางสาวพิชญา  เกตุนุติ 

 ๑๙ นางพิดาลัด  วงศพานิช 

 ๒๐ นางเพ็ญพิชชา  บุญรัตน 

 ๒๑ นางสาวภิตินันท  อรทัย 

 ๒๒ นางสาวมานวิภา  กุศล 

 ๒๓ นางรจิต  ฆารถนอม 

 ๒๔ นางสาวลัคนา  จุลแสง 

 ๒๕ นางสาววนิดา  สุวนันทวงศ 

 ๒๖ นางวรุณยพันธ  มิตรจิต 

 ๒๗ นางวันดี  เอี๋ยวภูเก็ต 

 ๒๘ นางสาววันเพ็ญ  ตวนเวชยันตร 



 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙ นางสาววัลภา  จุฬารัตน 

 ๓๐ นางสาววานิช  สาวาโย 

 ๓๑ นางวิมลพร  ไวยนิภี 

 ๓๒ นางสาววิลาสินี  ศักดิ์เทวินทร 

 ๓๓ นางศมน  สวางวิทยวัฒนา 

 ๓๔ นางสาวศศิวิมล  แนวทอง 

 ๓๕ นางสาวศิวพร  รังสิยานนท 

 ๓๖ นางสมลักษณ  เจ้ียงรักษา 

 ๓๗ นางสาวสุพัตรา  โรจนพานิชกุล 

 ๓๘ นางสาวโอปอล  ประกอบบุญ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

 ๑ นายโชคชัย  คภะสุวรรณ 

 ๒ นายไชยภูมิ  สิทธิวัง 

 ๓ นายภัคศิษฐ  จูดทอง 

 ๔ นายสรภพ  ธานินพงศ 

 ๕ นายสันติ  นิลวัตน 

 ๖ วาที่พันตรี สุเทพ  เจือละออง 

 ๗ นายอติชาต  อินทองคํา 

 ๘ นายอุทัย  แกวเนิน 

 ๙ นางณัฐวดี  บันติวิวัฒนกุล 

 ๑๐ นางสาวทิพามาศ  อุปนอย 

 ๑๑ นางสาวลินดา  สุทธิกาญจน 

 ๑๒ นางสาวสุภาพร  องสารา 

กรมทรัพยากรธรณี 

 ๑ นายเดนโชค  มั่นใจ 

 ๒ นางสาวธมลวรรณ  วุนพันธ 

 ๓ นางนนทกร  ชางเนียม 

 ๔ นางปยาอร  อัศวพัชระ 

 ๕ นางภัคศิริ  เชาวนฤทธิ์ 

 ๖ นางวรรณรัตน   

  ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม 

 ๗ นางสาวศศอร  ขันสุภา 

 ๘ นางเสาวนีย  เสียมไหม 

กรมทรัพยากรน้าํ 

 ๑ นายกมล  พันธุแตง 

 ๒ นายนพพร  พ่ึงทรัพย 

 ๓ นายปนมพร  คงเคว็จ 

 ๔ นายประวิทย  ฮองสาย 

 ๕ นายพิชิต  พุกสี 

 ๖ นายไพรินทร  ผองผิว 

 ๗ นายภูวดิท  ภณมณีโชติ 

 ๘ นายโภคิน  ช้ําเกตุ 

 ๙ นายวนศักดิ์  ยอดแกว 

 ๑๐ นายวัชระ  คชคีรี 



 หนา   ๕๕ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑ นายสกล  เกื้อสง 

 ๑๒ นายสถาพร  ไววอง 

 ๑๓ นายสรศักดิ์  ใจประเสริฐ 

 ๑๔ นายอนุชิต  กุดั่น 

 ๑๕ นายเอกรัตน  อาชีวะ 

 ๑๖ นายเอกสิทธิ์  เพ็ญพิมพ 

 ๑๗ นางจุติมา  เปรมสมบัติ 

 ๑๘ นางสาวนฤมล  พุทธาภิเศก 

 ๑๙ นางสมภัก  กองคํา 

กรมทรัพยากรน้าํบาดาล 

 ๑ นายเอกชวินทร  รองพินิจ  ๒ นางสาววรีวสยา  สินธุเดชะ 

กรมปาไม 

 ๑ นายจันไท  จิตรจักร 

 ๒ นายโชคชัย  หิรัญนา 

 ๓ นายฐิติ  ตระกูลเลิศรัตน 

 ๔ นายทินกร  พิริยโยธา 

 ๕ นายธนบดี  บุญทน 

 ๖ นายธนเดช  วัฒนจรัสพงศ 

 ๗ นายนววิช  บุญญานุกูล 

 ๘ นายนิรันดร  โพธิ์กระจาง 

 ๙ นายบรรเจิด  ถมปด 

 ๑๐ วาที่รอยตรี ประเสริฐ  มินหะรีสุไรมาน 

 ๑๑ นายวิเชียรศักดิ์  เพชรดี 

 ๑๒ นายสมพงษ  กวางรอง 

 ๑๓ นายสายัณห  เวียงนาค 

 ๑๔ นายสุวัฒน  ฟองแกว 

 ๑๕ นายอุทัย  โลหทอง 

 ๑๖ นายอุทัยวุฒิ  กันหมุด 

 ๑๗ นางสาวปาริชาติ  ฤทธิ์เดช 

 ๑๘ นางสาวปยะวดี  บัวจงกล 

 ๑๙ นางละมอม  วรพุทธ 

 ๒๐ นางสาววราภรณ  มากสวาสดิ์ 

 ๒๑ นางหัสนีย  แคะนาค 

 ๒๒ นางสาวสุดารัตน  เกาลวณิชย 

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 ๑ นายพนมพร  วงษปาน 

 ๒ นางสาวชญานิน  น้ําเย้ือง 

 ๓ นางสาวสุธีรา  วงคนรเศรษฐ 

กรมอุทยานแหงชาต ิ สัตวปา  และพันธุพืช 

 ๑ นายกิตติ  ตุลพงศ 

 ๒ นายเกษมสุข  สุขสวัสดิ์ 

 ๓ นายธนโชติ  กล่ินเกล้ียง 

 ๔ นายบัญชา  การปรีดี 



 หนา   ๕๖ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕ นายประเสริฐ  ไชยสุวรรณ 

 ๖ นายปราโมทย  ราตรี 

 ๗ นายปญญา  ติดมา 

 ๘ นายพรเลิศ  คะชุนรัมย 

 ๙ นายพลวิฏฐ  ทองแท 

 ๑๐ นายพัฒนาการ  รองชัย 

 ๑๑ นายมานพ  ประวัง 

 ๑๒ นายยุทธชัย  ศรีรัชวงษ 

 ๑๓ นายยุทธพงศ  ศรีคํายอด 

 ๑๔ นายรังสรรค  เภตรา 

 ๑๕ นายรัตติกาล  นวลแกว 

 ๑๖ นายเลิศ  เอื้อทวีพล 

 ๑๗ นายวนัส  หงษหนึ่ง 

 ๑๘ นายวรการ  อินทะนิล 

 ๑๙ นายวรดลต  แจมจํารูญ 

 ๒๐ นายวัชรชัย  รุจิรัตนวานิช 

 ๒๑ นายวิเชียร  พิพัฒนมงคลสิน 

 ๒๒ นายศักดินันท  เทียนเตง 

 ๒๓ นายศิริพงษ  พันธุดี 

 ๒๔ นายสมเกียรติ  พวงเกาะ 

 ๒๕ นายสมบัติ  พิมพประสิทธิ์ 

 ๒๖ นายสมยศ  จันทรสวาง 

 ๒๗ นายสมวรรฒน  ปญญานุกุล 

 ๒๘ นายสาธิต  ปนกุล 

 ๒๙ นายสุพิน  อนุบุตร 

 ๓๐ นายสุรสิทธิ์  บุญเรือง 

 ๓๑ นายสุวัฒน  จันธิวงค 

 ๓๒ นายเสกสรร  จันทรเนตร 

 ๓๓ นายอรรณพ  ทิพยแสง 

 ๓๔ นายอัยรัตน  ทองไชย 

 ๓๕ นายอาทิตย  สุวรรณรัตน 

 ๓๖ นายอานนท  แทนศิริ 

 ๓๗ นางเกษแกว  นิรมานสกุลพงศ 

 ๓๘ นางคนึงนิจ  ตันนุกิจ 

 ๓๙ นางสาวชินพักตร  เจริญพจน 

 ๔๐ นางสาวนุชวงศ  สิริบุตรวงศ 

 ๔๑ นางพรรณวิภา  เจริญธนโชติ 

 ๔๒ นางสาวภาณุมาศ  ลาดปาละ 

 ๔๓ นางสาวรัตนา  ขันสุภา 

 ๔๔ นางสาวรุจิรา  พรหมเมือง 

 ๔๕ นางสาวสมหวัง  พุทธา 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 ๑ นายฉัตรชัย  อินตะทา 

 ๒ นายประเสริฐ  ศิรินภาพร 

 ๓ นายสิทธิชัย  ปติสินชูชัย 

 ๔ นางสาวกฤษณา  สุขนิวัฒนชัย 

 ๕ นางกัญญาวีณ  ลํ่าสัน 

 ๖ นางสาวภัทรทิพา  ศันสยะวิชัย 



 หนา   ๕๗ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗ นางสาวไรวินท  รัตนผาติพงศ 

 ๘ นางสาวสุวรรณา  จันทรไพฑูรย 

 ๙ นางสาวสุวลักษณ  จูสวัสดิ์ 

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 
สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ๑ นางสาวดรุณี  พิกุลทอง  ๒ นางสาวสุคนธ  สิงหสุวรรณ 

กรมอตุุนิยมวิทยา 

 ๑ นายกรีฑาพล  เชษฐตระกูล 

 ๒ นายกฤติธี  ไชยเอียด 

 ๓ นายกองเกียรติ  วิรุฬหเกียรติ 

 ๔ นายจักกรี  พิมพสอน 

 ๕ นายชนเทพ  เรืองฤทธิ์ 

 ๖ นายฐินันท  ธีระวัชรานนท 

 ๗ นายทรงวุฒิ  ศรีพลอย 

 ๘ นายธีระธรรม  เทพราช 

 ๙ นายนเรศ  จันทนา 

 ๑๐ นายประดิษฐ  ซึ่งพรม 

 ๑๑ นายพงษศักดิ์  ทาลา 

 ๑๒ นายมัธยม  โคตรนรินทร 

 ๑๓ นายรัชกฤต  ดวงมณี 

 ๑๔ นายเราะมันคาน  โอราสะมันนี 

 ๑๕ นายลิขิต  สากระแสร 

 ๑๖ นายสุกิจ  เมนะเนตร 

 ๑๗ นายสุนทร  กันทะมาลา 

 ๑๘ นายสุริยา  เกปน 

 ๑๙ นายอนันต  เหมทานนท 

 ๒๐ นายอุสมาน  ทิ้งอีด 

 ๒๑ นางกิติยา  พวงแกว 

 ๒๒ นางสาวจันทรฉาย  วิวัฒนอมรกุล 

 ๒๓ นางสาวชนกานต  ศรีคํา 

 ๒๔ นางณิชกานต  หลวงจันทร 

 ๒๕ นางสาวปราณี  ทรฤทธิ ์

 ๒๖ นางภานุมาศ  ล่ิวเจริญทรัพย 

 ๒๗ นางวัลยลิกา  เวชบรรเทิง 

 ๒๘ นางวิสาลินี  ทองสิงหคลี 

 ๒๙ นางศิริพร  อหันทริก 

 ๓๐ นางสมพัฒสร  นัยนารัตน 

 ๓๑ นางสายพิณ  ปาละสานต 

 ๓๒ นางสุนันทา  สิงหขร 

 ๓๓ นางอาทิตยา  พินทุวัฒนะ 

 ๓๔ นางสาวอุไรวรรณ  พิลารัตน 

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

๑  นางสุรีพร  พรโสภณวชิญ 


