
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๗) 
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  ๗) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

กระทรวงยุติธรรม 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔  ราย) 

 ๑ นายกิตติพล  ทองออน 

 ๒ นายกิติศักดิ์  สุตตันติปฎก 

 ๓ นายธวัชชัย  นวลภักดิ์ 

 ๔ นายพัฒนพงศ  คงศักดิ์ 

 ๕ จาเอก อรุณ  หมื่นวงค 

 ๖ นางสาวจุฑามาศ  พิทยาศักดิ์งาม 

 ๗ นางสาวฉัตรปวีณ  แสงศรีเรือง 

 ๘ นางสาวชนิดา  กงไฉ 

 ๙ นางสาวดวงกมล  จันทรรัตนมณี 

 ๑๐ นางสาวพรนภา  นิมิตรธนะเศรษฐ 

 ๑๑ นางสาวพิมพนภัส  โตสติ 

 ๑๒ นางสาวภรรคพร  เล็กขาว 

 ๑๓ นางสาวศศิกานต  ภาวศุทธิพร 

 ๑๔ นางโสภา  รัตนา 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นายกิตติณัฏฐ  วิญญรัตน 

 ๒ นายวรรณวิทย  คลายบุญสง 

 ๓ นางธัชกร  วันชัยนาวิน 

 ๔ นางสาวธิดา  ลวนเต็ม 

 ๕ นางสาวนวลแพร  กุลธํารง 

 ๖ นางสาววรารัตน  บุญอิ่ม 

 ๗ นางสาวอรอุษา  ชินกระจางกิจ 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายเฉลิมพงศ  สุดไกรไทย 

 ๒ นายธวัชชัย  พลามิตร 

 ๓ นางสาวจินตนา  นุชเทียน 

 ๔ นางสาวพลอยรุง  นพสุวรรณ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายธนากร  วงศผดุงธรรม 

 ๒ นางสาวเกสรีนันท  ย้ิมใย 

 ๓ นางสาวจิดาภา  วงศสัมพันธ 

 ๔ นางสาวณัชชา  อนันตวิเชียร 

 ๕ นางสาวปวชญา  ไชยสัตย 

 ๖ นางสาวพาตา  เฟองคร 

 ๗ นางสาวพีนัท  จาโรทก 

 ๘ นางสาวภัทราณี  เวชพันธ 

 ๙ นางสาวลตานต  ไชยพฤกษกุล 

 ๑๐ นางสาวศกลวรรณ  ชัยภักดี 



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

 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายอิทธิพล  จันทรเพชร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวรจนา  ไผตง 

กรมคมุประพฤต ิ

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๔  ราย) 

 ๑ นายกฤษ  ทิพยนางรอง 

 ๒ นายกัณตภณ  สุวรรณ 

 ๓ นายกัมปนาท  อยูสําแดงกิจ 

 ๔ นายกาววิโรจน  ดําจํานงค 

 ๕ นายกุลวงค  พินิจวัฒน 

 ๖ นายไกรสิงห  ลียากาศ 

 ๗ นายขวัญชัย  ฟาคะนอง 

 ๘ นายจรัส  รื่นจินดา 

 ๙ นายจักรรินทร  เหลาดี 

 ๑๐ นายจาริ  ชาวชายโขง 

 ๑๑ นายเชษฐ  เทศแกว 

 ๑๒ นายณัฐภูมิ  อยูชัง 

 ๑๓ นายทนงศักดิ์  ศรีมนตรี 

 ๑๔ นายทวีสิทธิ์  ทองศีล 

 ๑๕ นายทองสนั่นชาติ  เกาะทอง 

 ๑๖ นายธนวัฒน  แกวงาม 

 ๑๗ นายธาดา  กรรเชียง 

 ๑๘ นายธีรวัฒน  แปนทอง 

 ๑๙ นายนิพนธ  ปรางสุรางค 

 ๒๐ นายปกรณ  นรโคตร 

 ๒๑ นายปฏิธาน  สายชัยภูมิ 

 ๒๒ นายปยพงศ  นามสวาง 

 ๒๓ นายพีระพล  ภักดีวงษ 

 ๒๔ นายไพทูรย  เวชวงษ 

 ๒๕ นายภาณุวัฒน  วริสาร 

 ๒๖ นายแมน  กาฬภักดี 

 ๒๗ นายรวิศร  สัลละพันธ 

 ๒๘ นายวิวรรธน  นาคสุก 

 ๒๙ นายวิสูตร  ผลเพียร 

 ๓๐ นายสนธยา  ภาชู 

 ๓๑ นายสมชาย  ตรงดี 

 ๓๒ นายสมพงค  คุมขนาบ 

 ๓๓ นายสิทธิชัย  โพธิ์นอก 

 ๓๔ นายสุกรี  สะมะแอ 

 ๓๕ นายสุเวศน  มุกนิล 

 ๓๖ นายเสกสรรค  สมพะเดิม 


