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

 

 ๗ นายรัฐฒิชาติ  จันทรศรี 

 ๘ นายรัฐศาสตร  สรอยมาต 

 ๙ นายสันติรุจน  ย้ิมปาน 

 ๑๐ นายอัฐฉัตร  วงษเพชร 

 ๑๑ นายเอกราช  เพ็ชรรวง 

 ๑๒ นางขนิษฐา  บุญจักษุ 

 ๑๓ วาที่รอยตรีหญิง ทัศนีย  คลังจันทร 

 ๑๔ นางสาวนารีรัตน  สัณฐิติการย 

 ๑๕ นางสาวพีรพร  เอนจินทะ 

 ๑๖ นางสาวสุภาพร  บุตรปอด 

 ๑๗ นางสาวอรุณวรรณ  นารีย 

 ๑๘ นางสาวอาภรณ  อินทองปาน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๒  ราย) 

 ๑ นายกาลัญู  ทองงามขํา 

 ๒ นายเกรียงไกร  แสนโสม 

 ๓ นายฉัตรชัย  สมบูรณ 

 ๔ นายเฉลิมพล  ธะนะคํามา 

 ๕ วาที่รอยตรี ณรงคศักดิ์  สุรินตัน 

 ๖ นายบรรเจิด  รอดทับพันธุ 

 ๗ นายพงศักดิ์  นบนอบ 

 ๘ นายพงษพันธ  จุมแสน 

 ๙ นายมนตชัย  อยูเย็น 

 ๑๐ นายมนัส  ฉัตรจันทร 

 ๑๑ นายฤทธิรงค  รอบคอบ 

 ๑๒ นายวิชิต  สีดา 

 ๑๓ นายอดินันต  โพธิ์บัว 

 ๑๔ นายอุสาห  รอดหยู 

 ๑๕ นางสาวธัญญารัตน  โดนโยธา 

 ๑๖ นางสาวปนัชญา  กันทะจันทร 

 ๑๗ นางสิริธิติ  อิ่มพวง 

 ๑๘ นางสาวสุรีรัตน  มิ่งเมือง 

 ๑๙ นางสาวสุวรรณา  เกษมทรัพย 

 ๒๐ นางสาวอธิชนันท  อยูดี 

 ๒๑ นางสาวอมรรัตน  ศิริพัฒน 

 ๒๒ นางสาวอังคณา  สุวรรณพงศ 

กรมการขนสงทางบก 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๔  ราย) 

 ๑ นายครรชิต  จันทนา 

 ๒ นายเฉลิมพร  อิ่มเอิบ 

 ๓ นายชาญณรงค  วงศศรี 

 ๔ นายชานนท  ประเสริฐศรี 

 ๕ นายณรงค  เครือมิ่งมงคล 

 ๖ นายณรงค  ซาชิโย 

 ๗ นายณรงค  อิสมาแอล 

 ๘ นายทวีศักดิ์  มวงสุข 

 ๙ นายธรรมศักดิ์  ประดิษฐผล 

 ๑๐ นายนพพร  ขวัญพรหม 



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

 

 ๑๑ นายบุญมาก  ไชยอิน 

 ๑๒ นายประยูร  จรูญสอน 

 ๑๓ นายปรัชญา  สมิทธิเวชรงค 

 ๑๔ นายพลภพ  ทองฟู 

 ๑๕ นายไพรัช  พิชิตการคา 

 ๑๖ นายไพศาล  ฤทธิ์จรูญ 

 ๑๗ นายภิเษก  เทพสีหนู 

 ๑๘ นายเมธี  ณ พิกุล 

 ๑๙ นายระวีวัฒน  แกวจงประสิทธิ์ 

 ๒๐ นายสมเกียรติ  จงเจริญ 

 ๒๑ นายสมเกียรติ  เสทือนวงษ 

 ๒๒ นายสมชาย  จรัสสุขประเสริฐ 

 ๒๓ นายสมเดช  ชัยวรภัทร 

 ๒๔ นายสมภพ  พงษวัฒนานนท 

 ๒๕ นายสาธิต  ภูเจริญ 

 ๒๖ นายสิทธิพร  นิยมสมิต 

 ๒๗ นายสุนทร  บางวิจิตร 

 ๒๘ นายสุระศิลป  เนตรผาบ 

 ๒๙ นายอภิชาต  เกื้อมา 

 ๓๐ นายอาวุธ  เฟองไพบูลย 

 ๓๑ นางชัญญา  มณทิพย 

 ๓๒ นางทิพวิมล  บุญพัฒนาภรณ 

 ๓๓ นางสาวนรีพัฒน  ธนเรืองพัฒน   

 ๓๔ นางบังอร  สาริกา   

 ๓๕ นางพรอินทร  ขําเลิศ 

 ๓๖ นางสาวรัชนีกรณ  ปกแกว 

 ๓๗ นางสาววณีพร  สุนา 

 ๓๘ นางสาววันเพ็ญ  เกษารัตน 

 ๓๙ นางสาววัลภา  คงสกุล 

 ๔๐ นางสาววิไลวรรณ  เจริญวงศ 

 ๔๑ นางสาวศตกมล  บุญสมบัติ 

 ๔๒ นางสาวสุนิสา  แสงอินทร 

 ๔๓ นางสาวอรพรรณ  จตุรวิทย 

 ๔๔ นางอัญธิกา  รักประยูร 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๙  ราย) 

 ๑ นายจรัญ  แกวภูสี 

 ๒ นายชนินทร  ไพรวัลย 

 ๓ นายชยุต  ยนจอหอ 

 ๔ นายชิต  วงศหาริมาตย 

 ๕ นายชูชาติ  ทองนอย 

 ๖ นายประวร  ไชยอาย 

 ๗ นายพชร  บุญโท 

 ๘ นายไพศาล  ธนะสันต 

 ๙ นายโยคิน  อาจสาริกรณ 

 ๑๐ นายวัลลภ  อินทนพ 

 ๑๑ นายสงกรานต  นิรัตธราดร 

 ๑๒ นายสราวุธ  เวชกูล 

 ๑๓ นายสัจจา  คงเพ็ชร 

 ๑๔ นายสุทิน  นิ่มพลับ 



 หนา   ๖ (เลมท่ี  ๕) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕ นายอนันต  ดอนอิสวน 

 ๑๖ นายอนัส  กองเจ 

 ๑๗ นายอภิชาติ  ตะวิชัย 

 ๑๘ นายเอกภพ  พัชรวงศกร 

 ๑๙ นางคชาพร  จินตนุกูล   

 ๒๐ นางจุฑามาส  สุพิมพ 

 ๒๑ นางสาวณัชชารีย  เกิดพรจิรพัฒน 

 ๒๒ นางดารุณี  ชูประทีป 

 ๒๓ นางสาวนภาพรรณ  ทองทว ี

 ๒๔ นางสาวเนื้อนวล  จันทนา 

 ๒๕ นางปาริชาติ  ภูพงศศักดิ์ 

 ๒๖ นางพิชญา  ทองทองหลาง 

 ๒๗ นางเพ็ญนิสา  เกิดทอง 

 ๒๘ นางมณฑา  ตันธนวัฒน 

 ๒๙ นางสาวมะลิวรรณ  เปล่ียนสกุล 

 ๓๐ นางเย็นฤดี  บุญแตม 

 ๓๑ นางรักใจ  จงเจริญ 

 ๓๒ นางสาวเรวดี  ชูศรี 

 ๓๓ นางสาววัชรียา  ชื่นชม 

 ๓๔ นางสาววิภาวี  สุธรรมมา 

 ๓๕ นางสาวศศิวรา  เลาหสุรโยธิน 

 ๓๖ นางศิริพร  บุญนวม   

 ๓๗ นางสุภาภรณ  ธีระญาณจาโร 

 ๓๘ นางอรามศรี  ประทุมศิลา 

 ๓๙ นางอัญญาณี  วงศษา 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๕  ราย) 

 ๑ นายกัปตัน  ศรีถาวร 

 ๒ นายจิราวัฒน  จันทรสุวรรณ 

 ๓ นายเฉลิมชัย  กล่ันจุย 

 ๔ นายชาญชัย  จินารัตน 

 ๕ นายนัสทพล  สุวรรณพุม 

 ๖ นายบัญชา  บุญเจริญ 

 ๗ นายพีรชัย  หุนสระนอย 

 ๘ นายวลัญชน  บุญแกวขวัญ 

 ๙ นายวุฒิชัย  เชี่ยวอากาศยาน   

 ๑๐ นายสิทธิพงษ  ทองหอ 

 ๑๑ นายสุริยา  ตาลหอ 

 ๑๒ นางจิตรกา  ทองแกว 

 ๑๓ นางสาวจิรารัตน  ไชยอินทร 

 ๑๔ นางสาวจุฑามาส  หงสะมัต 

 ๑๕ นางสาวชนิดาภา  ชัชวาล 

 ๑๖ นางณัฐชยา  เย็นใจ 

 ๑๗ นางสาวทิพวรรณ  ศิริเพชร 

 ๑๘ นางสาวธัญญฐิตา  จึงประเสริฐชัย 

 ๑๙ นางสาวนันทา  อินทรัตน 

 ๒๐ นางสาวบุษรา  กลางาม   

 ๒๑ นางสาวปยปราชญ  คําผิวมา 

 ๒๒ นางสาวปุณยาพร  มีทอง 



 หนา   ๗ (เลมท่ี  ๕) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓ นางสาวพรรณภา  พรมมาหลา 

 ๒๔ นางสาวพิชญสิณี  มาลา 

 ๒๕ นางสาวเพ็ญพักตร  หอมจันทร 

 ๒๖ นางสาวรัชฎาวรรณ  รอดนอย 

 ๒๗ นางสาวรุงนภา  ทองงามดี 

 ๒๘ นางรุจิรัฏฐ  ลายประจักษ   

 ๒๙ นางสาวสินีนุช  วิจิตสระนอย 

 ๓๐ นางสาวสุภัคสรณ  ศุภศรีอิสระ 

 ๓๑ นางสุมนทิพย  วิจิตร 

 ๓๒ นางสาวอรสา  สิริวัฒนทรัพย 

 ๓๓ นางอรอุมา  เอนก   

 ๓๔ นางสาวอักษร  ดีศรี 

 ๓๕ นางสาวอุบลรัตน  นิยมดี 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๘  ราย) 

 ๑ นายจิรัถ  บุรพรัตน 

 ๒ นายณรงค  อุนศรี 

 ๓ นายณัฐพงษ  หลักแกว 

 ๔ นายแทนชนก  กล่ันทิพย 

 ๕ นายพิชญพิศุทธิ์  เรืองสวาง 

 ๖ นายวศิฐา  บัวพิมพ 

 ๗ นายสุขอานันท  พานิชกุล 

 ๘ นายสุชนม  หัสนะ 

 ๙ นายอนันต  ศรีสุวรรณ 

 ๑๐ นายอัศวิน  รอยดวง 

 ๑๑ นายอานุภาพ  เกิดหลํา 

 ๑๒ นางสาวกาญจนชนิตา  เรืองกิจวัฒน 

 ๑๓ นางสาวจารุวรรณ  แจงสวาง 

 ๑๔ นางสาวเจนจิรา  ชุมภูงาม 

 ๑๕ นางสาวชนกนันท  บุญทรง 

 ๑๖ นางสาวชอกาญจน  สุขสุลาภ 

 ๑๗ นางสาวฐิติมา  แสงงาม 

 ๑๘ นางสาวธนภร  สวนกุหลาบ 

 ๑๙ นางนิภาพร  พรหมศักดิ์ 

 ๒๐ นางนุชนาถ  เสาวรา 

 ๒๑ นางสาวพัชรินทร  โนนไทย 

 ๒๒ นางสาวภรณทิพย  พุทธาอามาตย 

 ๒๓ นางสาววราภรณ  วัชรอัศวพงศ 

 ๒๔ นางสาวศวิตา  อักษรานุเคราะห 

 ๒๕ นางสาวศศิญา  สิทธิชัย 

 ๒๖ นางสาวศุภวรรณ  เรืองวิลัย 

 ๒๗ นางสาวสุวิมล  สุวรรณ 

 ๒๘ นางสาวอรวรรณ  ทองราช 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายกรีฑาพล  ศรีพรชัย 

 



 หนา   ๘ (เลมท่ี  ๕) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๒  ราย) 

 ๑ นายคิรศักดิ์  ยงสืบชาติ 

 ๒ นายจักรธร  ผาจีน 

 ๓ นายจําเริญ  คําทาแค 

 ๔ นายเจยวัฒน  ปาระมะ 

 ๕ นายฉัตรชัย  สุโพธิ์ 

 ๖ นายฐาณุวัฒน  แปงหอม 

 ๗ นายธัญญะ  ศิริธรรม 

 ๘ นายนิคม  ไชยะปะปา 

 ๙ นายบัญชา  ใจกวาง 

 ๑๐ นายรชตพัทธ  เศรษฐาพชราวิช 

 ๑๑ นายวรวุฒิ  ทรัพยวิลัย 

 ๑๒ นายวิจิตร  มั่นชาวนา 

 ๑๓ นายวิษณุ  ทะลา 

 ๑๔ นายวีระยุทธ  กาเด็ด 

 ๑๕ นายสรพงษ  ทองทัน 

 ๑๖ นายสืบตระกูล  อโนมาศ 

 ๑๗ นายสุพจน  ยะตา 

 ๑๘ นายสุริโย  จินดาประทุม 

 ๑๙ นายอมรเทพ  พิมบุตร 

 ๒๐ นางสาวกัลยา  ทศพรชัย 

 ๒๑ นางสาวกาญจนา  ไทยงูเหลือม 

 ๒๒ นางสาวเข็มมาลา  สันหา 

 ๒๓ นางณัฐชานันท  อิ่นแกว 

 ๒๔ นางสาวดวงมณี  บุญรอด 

 ๒๕ นางสาวธนิตา  คงนุม 

 ๒๖ นางสาวปรียานันท  กันทะวงค 

 ๒๗ นางสาวปยนุช  โยวะผุย 

 ๒๘ นางสาวพิกุล  ชินพรม 

 ๒๙ นางสาวพิชญสินี  จารุวิวรรธน 

 ๓๐ นางสาวภัทราวรรณ  นุยมาก 

 ๓๑ นางสาวรสริน  ปรวกพรมมา 

 ๓๒ นางสาวรสสุคนธ  วงษเหลา 

 ๓๓ นางสาวรัตนภรณ  ผองแผว 

 ๓๔ นางศรัญญา  กุมผัน 

 ๓๕ นางสาวศิรินญา  กองศรี 

 ๓๖ นางสาวศิริวรรณ  การสวัสดิ์ 

 ๓๗ นางสาวสายพิมพ  ปาระหงษ 

 ๓๘ นางสาวสายสุนีย  คลํ่าคง 

 ๓๙ นางสาวแสงอรุณ  เสียงเพราะ 

 ๔๐ นางสาวอลิสา  นอยออน 

 ๔๑ นางสาวอัญชลี  ชีโพธิ์ 

 ๔๒ นางสาวไอยรา  สุภานันต 

กรมการขนสงทางราง 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายพณา  ศุภฐิติพงศ 

 ๒ นางสาวนิตยา  อารมณชื่น 

 ๓ นางสาวไพลินภัทร  สุทธิพันธ 


