
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๓) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   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   ๒ (เลมท่ี  ๓) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

กระทรวงการคลัง 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายณัฐพงษ  ไพศาลเวชกรรม  ๒ นายอมรชัย  บานเมือง 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาววราวรรณ  ขนานแข็ง 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นางสาวเพ็ญศิริ  เพชรไข 

 ๒ นางวลีลักษณ  จันทรศรี 

 ๓ นางสาวอําภา  คบทองหลาง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวจิตราพร  ศาตะโยธิน 

กรมธนารักษ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๓  ราย) 

 ๑ นายกิจจา  บุญหยาด 

 ๒ นายชาญวิทย  มั่งบางยาง 

 ๓ นายณรงคศักดิ์  ไชยปญญา 

 ๔ นายดํารงศิลป  ปยะบงการ 

 ๕ นายตอศักดิ์  นิยะมาศ 

 ๖ นายทัศวัตร  ธันวานนท 

 ๗ นายธานิต  ประยูร 

 ๘ นายนาวิน  บุญเลิศ 

 ๙ นายนิธินันท  ทรัพยเจริญ 

 ๑๐ นายนิรันดร  อินทรสุข 

 ๑๑ นายพิพัฒน  วงษา 

 ๑๒ นายมานิตย  มานนท 

 ๑๓ นายศรฉัตร  บัวอ่ํา 

 ๑๔ นายศรวิษฐ  แสงนวล 

 ๑๕ นายศราวุฒิ  วัชระปนตี 

 ๑๖ นายสมจิตร  โพธิ์ศรีทอง 

 ๑๗ นายสันติ  พรมมาสิทธิ์ 

 ๑๘ นายสิทธิศักดิ์  ปนแกว 

 ๑๙ นายสุธน  เอี๋ยวสกุล 

 ๒๐ นายสุนทร  ศรีอุทัย 

 ๒๑ นายสุรเชษฐ  ขําสุข 

 ๒๒ นายเอกฤทธิ์  อําพันพงษ 



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

 

 ๒๓ นางสาวจิตราพร  ศุภพฤกษ 

 ๒๔ นางจินดาวรรณ  แสไพศาล 

 ๒๕ นางสาวจุรีรัตน  หิรัญประจักษ 

 ๒๖ นางสาวฐิตินันท  พจนดวง 

 ๒๗ นางดารารัตน  พลประสิทธิ์ 

 ๒๘ นางนภัทร  กันติพงศพิพัฒน 

 ๒๙ นางสาวนัฏญา  ทองอยู 

 ๓๐ นางนันทนัช  ตัณฑเจริญรัตน 

 ๓๑ นางพรทิพพา  ชินเดช 

 ๓๒ นางพรทิพา  สาระพันธ 

 ๓๓ นางสาวพูนทรัพย  เหมทัต 

 ๓๔ นางสาวมณฑิรา  โหงออน 

 ๓๕ นางมณีรัตน  ทิมอ่ํา 

 ๓๖ นางสาวมัญชุพัฒน  แสดรัมย 

 ๓๗ นางสาววาสนา  มั่งคั่ง 

 ๓๘ นางสาวสุธิดา  ฟุงศรีสุทธิ์กุล 

 ๓๙ นางสุธิรา  ไชยยะ 

 ๔๐ นางสาวสุนีรัตน  จุนเจริญ 

 ๔๑ นางอภิญญา  จีราพันธ 

 ๔๒ นางสาวอรุโณทัย  ศรีเกษ 

 ๔๓ นางอุมาพร  คงมั่น 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๙  ราย) 

 ๑ นายกฤตภาส  วศินวรกุล 

 ๒ นายณัฐภัทร  คําสิงหวงษ 

 ๓ นายตะวัน  แดงเอียด 

 ๔ นายประยุทธ  สมบัติวงค 

 ๕ นายราชันย  สุวรรณรินทร 

 ๖ นายศุภวรรษ  ศิริฐานนท 

 ๗ นายสุขสันต  เบาจังหาร 

 ๘ นางสาวชุติมา  เชาวคงคา 

 ๙ นางสาวจิรัชยา  รื่นพิทักษ 

 ๑๐ นางสาวฐิตารีย  ภิรมยเจียว 

 ๑๑ นางนวพรรษมน  ตั้งธนานุวัฒน 

 ๑๒ นางสาวยุวดี  กมล 

 ๑๓ นางสาวรตินธร  บัณฑิตไทย 

 ๑๔ นางสาววิภาดา  เกกินะ 

 ๑๕ นางวิลาวัลย  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๑๖ นางสาวศิริรัตน  เปยชาติ 

 ๑๗ นางสุทธิกาญจน  จรดรัมย 

 ๑๘ นางสาวเสาวลักษณ  กาวิลาวัลล 

 ๑๙ นางสาวอาภารวี  สุขิทาภรณ 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๑  ราย) 

 ๑ นายกฤษณ  โกศลสิริวัฒน 

 ๒ นายกันตวัฒน  สุวรรณเลขา 

 ๓ นายจักรี  พรมโยธา 

 ๔ นายณัฐกูร  พลราช 



 หนา   ๔ (เลมท่ี  ๓) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕ นายตองชนะ  อุมาภิรมย 

 ๖ นายธนพนธ  สนเปยม 

 ๗ นายนรินทร  ราชชมภู 

 ๘ นายประมวลชัย  ธาดาวุธ 

 ๙ นายพงษศักดิ์  ธนีบุญ 

 ๑๐ นายวรพันธ  ไทยดํา 

 ๑๑ นายวันชัย  ธูปบูชา 

 ๑๒ นายวีระชัย  โพธิ์แกว 

 ๑๓ นายวุฒิชัย  เชื่อมทอง 

 ๑๔ นายอนุสรณ  สงคขภาพ 

 ๑๕ นายอายุวัต  โตมาปา 

 ๑๖ นางสาวกัลยาณี  แสงทอง 

 ๑๗ นางสาวจิราพร  แซเตีย 

 ๑๘ นางสาวจีรกิต  ชุณหโชควัฒนา 

 ๑๙ นางสาวจุรีรัตน  ศรีเจริญ 

 ๒๐ นางสาวจุไรพร  อินสีชา 

 ๒๑ นางสาวชิดชนก  โพธิ์พงศา 

 ๒๒ นางสาวดวงใจ  สาโสม 

 ๒๓ นางนิสา  สดศรี 

 ๒๔ นางสาวปนัดดา  มวงปา 

 ๒๕ นางสาวปวีณา  วงคญาติ 

 ๒๖ นางมณฑา  ทวมเสงี่ยม 

 ๒๗ นางวรรณนิภา  รานอก 

 ๒๘ นางสาววรรดี  ชูติระกะ 

 ๒๙ นางอนงค  สมาธิ 

 ๓๐ นางสาวอนัญญา  ชางไสว 

 ๓๑ นางสาวอัจฉรา  อินจันทร 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๒  ราย) 

 ๑ รอยตํารวจเอก กฤติน  อัศววิชัย 

 ๒ นายคันธวิทย  บรรจง 

 ๓ นายธนวัฒน  เจนธุระกิจ 

 ๔ นายธรรมปพน  กมล 

 ๕ นายนที  สุขประเสริฐ 

 ๖ นายบุญชนะ  วงษเมน 

 ๗ นายประวัติ  สุขสวัสดิ์ 

 ๘ นายผดุงศักดิ์  เกตโกมล 

 ๙ นายพัทธพล  ทรงนภาวุฒิกุล 

 ๑๐ นายวีรศักดิ์  อกนิษฐวงศ 

 ๑๑ นายสุทธวีร  ตั้งทรงสวัสดิ์ 

 ๑๒ นายสุรชัย  ขันติ 

 ๑๓ นายเอกชาติ  ภูอารีย 

 ๑๔ นายเอกพล  พรายพันธ 

 ๑๕ นางสาวกุลภัสสรณ  เหมือนดีภากร 

 ๑๖ นางสาวจอมตวัญจ  อาคมานนท 

 ๑๗ นางสาวจันจิรา  เพ็งออน 

 ๑๘ นางสาวจารุวรรณ  พิมพาภรณ 

 ๑๙ นางสาวชลธิชา  ดีพันธ 

 ๒๐ นางสาวณัฏฐ  มิตรเปรียญ 



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

 

 ๒๑ นางสาวธิดารัตน  ชมะวรรณ 

 ๒๒ นางสาวธิดารัตน  ศรีละมุล 

 ๒๓ นางสาวปาริมา  ยศกาศ 

 ๒๔ นางสาวเพียงรัก  ดาวเรือง 

 ๒๕ นางสาวภัทราพร  ถิ่นชัยศรี 

 ๒๖ นางมนชนก  ณรงคทิพย 

 ๒๗ นางสาวรุสนี  หลังยาหนาย 

 ๒๘ นางสาววไลลักษณ  วิเศษสิงห 

 ๒๙ นางสาววารุณี  ขันนาค 

 ๓๐ นางสาวสุนิสา  กลํ่าฟอง 

 ๓๑ นางสาวโสภิตา  ธีระวรรณ 

 ๓๒ นางสาวอัจฉรา  ชมกล่ิน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๓  ราย) 

 ๑ นายพิเชษฐ  เรือนสุข 

 ๒ นายเอกนรินทร  มีมาก 

 ๓ นางสาวจันจิรา  โยคุณ 

 ๔ นางสาวดรุณี  จอมทอง 

 ๕ นางสาวนวลปรางทิพย  บรรจงปร ุ

 ๖ นางสาวเบญจวรรณ  ชูมณี 

 ๗ นางสาวปาริตา  พนมรัมย 

 ๘ นางสาวพัทรพร  กันฑชู 

 ๙ นางศิริรัตน  จันทรไทย 

 ๑๐ นางสาวศุภาภรณ  โชคศิริวลัย 

 ๑๑ นางสาวสุกัญญา  จันทรภักดิ์ 

 ๑๒ นางสาวสุรีรัตน  จานสี 

 ๑๓ นางสาวเสาวรส  เจริญผล 

กรมบญัชีกลาง 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๕  ราย) 

 ๑ นายจักรกฤษณ  สังขทองโรจน 

 ๒ นายณรงคชัย  บุญตา 

 ๓ นายทัศนชัย  บุญรอด 

 ๔ นายธีราพร  สิงหวงษ 

 ๕ นายวุฒธิพงษ  ตาเบา 

 ๖ นายสามารถ  แสงรินทร 

 ๗ นายสิทธิ์  มูลแกว 

 ๘ วาที่รอยตรี สุรสิทธิ์  พรหมจักร 

 ๙ นายอิทธิพงษ  ไพรศรีสวัสดิ์ 

 ๑๐ นางกรรณิการ  จันตะวงค 

 ๑๑ นางสาวกุลวลี  อุทัยธรรม 

 ๑๒ นางสาวเกศรินทร  กล่ันเครือวัลย 

 ๑๓ นางสาวคนางค  เกิดจํารูญ 

 ๑๔ นางสาวจันทิมา  เสวกจินดา 

 ๑๕ นางสาวฐิติพร  กระสาทอง 

 ๑๖ นางสาวฑิฆัมพร  บุญเสริฐ 


