
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๐) 
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   ๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

สํานักงานรัฐมนตร ี

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายสุรสิทธิ์  โสรนิทร 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๘  ราย) 

 ๑ นายเทวัญ  บุภักดี 

 ๒ นายเทียนชัย  คละประสงค 

 ๓ นายประชามิตร  เลิศปรัชญาสุขุม 

 ๔ นายศตวรรษ  นาควงษ 

 ๕ นายสราวุธ  พรทิพย 

 ๖ นายสัญญา  ทวดสิญจน 

 ๗ นายสุรศักดิ์  แซแต 

 ๘ นายเอกราช  กาศนอก 

 ๙ นางสาวขวัญลดา  บัวอินทร 

 ๑๐ นางสาวชัญญนิษฐ  บุญสุวรรณ 

 ๑๑ นางณัฏฐินา  ไชยกาล 

 ๑๒ นางณิชกุล  สระน้ํา 

 ๑๓ นางสาวตองตา  บุญมาดี 

 ๑๔ นางสาวปนิดดา  คันธรส 

 ๑๕ นางสาวมารีณา  ยามาเจริญ 

 ๑๖ นางสาวศิริขวัญ  ตั้งจอหอ 

 ๑๗ นางสมเสนห  อําภาพันธ 

 ๑๘ นางอมรรัตน  เพ็งรักษ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๔  ราย) 

 ๑ นายฉัตร  ทัศมาลี 

 ๒ วาที่รอยตรี ชัยวัฒน  คําไทย 

 ๓ นายณฐภัทร  เพชรพงษ 

 ๔ นายณัฐวัฒน  วงษวชิรโชติ 

 ๕ นายณัฐวุฒิ  คลายสงคราม 

 ๖ นายปุญญวิชญ  ของเมืองพรวน 

 ๗ นายภัทรพล  นามทอง 

 ๘ นายวาทิน  ไชยขันธ 

 ๙ นายศรนรินทร  ยศรุงเรือง 

 ๑๐ นายสุทธิพงศ  ชูแข 

 ๑๑ นางสาวกมลภัส  สุทธิประภา 

 ๑๒ นางสาวภาวิณี  สีนอเนตร 

 ๑๓ นางสาริศา  ยุคันธร 

 ๑๔ นางสาวสุรินทร  ยศตะสา 

 



 หนา   ๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๕  ราย) 

 ๑ นายรัชวิน  บุตตะวงษ 

 ๒ นายวิรัตน  ชมชูชื่น 

 ๓ นางสาวกมลรัตน  จิตตสินนวา 

 ๔ นางสาวชนัญชิดา  เมฆพุฒ 

 ๕ นางสาวธัญวรัตน  ตนแทน 

 ๖ นางสาวธามิศา  หนอใหม 

 ๗ วาที่รอยตรีหญิง นภาพร  ประชุมพร 

 ๘ นางสาวประภาพรรณ  สุวัณณุสส 

 ๙ นางสาวพนัญญา  ชนะสุข 

 ๑๐ นางสาวรุจิภา  พิลัยเลิศ 

 ๑๑ นางสาวลักขณา  ขันธประภา 

 ๑๒ นางสาววันเพ็ญ  ศรีนุช 

 ๑๓ นางสาวสุธิดา  ภูกองชนะ 

 ๑๔ นางสาวแสงอรุณ  ยนตรสันติ์ 

 ๑๕ นางสาวอาภา  ทันชื่น 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๘  ราย) 

 ๑ นายกฤษณ  สุทธิวาจา 

 ๒ นายจิรศักดิ์  ดวงเสน 

 ๓ นายเฉลิมชัย  แสนติ๊บ 

 ๔ นายณชรพงศ  บุญทา 

 ๕ นายณัฐ  สุวรรณโรจน 

 ๖ นายธนู  ศิรินอก 

 ๗ นายธเนศร  เกษระกํา 

 ๘ นายธรรมชัย  สุมา 

 ๙ นายธวัชชัย  ไชยลังการ 

 ๑๐ นายปรัชญา  รัฐเมือง 

 ๑๑ นายพรชัย  ตนัยพุฒิ 

 ๑๒ นายภูมิพัฒน  หอมอบ 

 ๑๓ นายอนุสรณ  ทัศศรี 

 ๑๔ นายอามีน  ขุนดุเระ 

 ๑๕ นายเอกลักษณ  เพชรดี 

 ๑๖ นางสาวกัลทินี  เปรมกาศ 

 ๑๗ นางสาวเขมณัฏฐ  บูรณพิสิฐ 

 ๑๘ นางสาวณัฐกมล  เมืองดู 

 ๑๙ นางตวงพร  ฐานวิเศษ 

 ๒๐ นางสาวนภัสวรรณ  ยานะ 

 ๒๑ นางสาววรกาญจน  นิธิยาคณาพงษ 

 ๒๒ นางสาววรรณวิศา  มาลัยศรี 

 ๒๓ นางสาวศุภาพิช  กาเมืองวงษ 

 ๒๔ นางสาวสายสุดา  ประดุจชนม 

 ๒๕ นางสาวเสาวลักษณ  ชินวงศ 

 ๒๖ นางสาวอรศรี  สงเคราะห 

 ๒๗ นางสาวอัสนา  บาแต 

 ๒๘ นางสาวอําพร  ปญจะศรี 

 



 หนา   ๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นางสาวกมลพร  สีละวัน 

 ๒ นางสาวกัญญาภัทร  รักษา 

 ๓ นางสาวณิชากร  โสภาพันธุอดิศร 

 ๔ นางสาวนริศรา  ไตรวงษ 

 ๕ นางสาวพัชรินทร  ประเสริฐสม 

 ๖ นางสาวพันธวิภา  สุขสบาย 

 ๗ นางสาววันวิสา  วัฒนะ 

 ๘ นางสาวอัญชลี  จันทรปรุง 

 ๙ นางสาวอินทิรา  สิงหฉลาด 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นางสาวจิตติยา  ชูทอง 

 ๒ นางสาวรัตติกาล  ธรรมปญญา 

 ๓ นางสาววรณัน  กิตติสาร 

 ๔ นางสาววริศรา  ทะนันไชย 

 ๕ นางสาววิชชุดา  ฤกษสงเคราะห 

 ๖ นางสาวเสาวณิต  อุดมพงษ 

 ๗ นางสาวอรณัส  เกษมสิริบุญวัฒน 

 ๘ นางสาวอรทัย  อภิรัตสัมฤทธิ์ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายบุญสม  จิตโสภณปญญา 

 ๒ นายพงษมนัส  ศรีวิทยานันต 

 ๓ นายวัชรพงษ  อัคนิฐานันท 

 ๔ นางสาวเจนจิฬา  บุญเคหา 

 ๕ นางสาวถนอมนวล  ภิรมยจิตร 

 ๖ นางสาวธีรพร  สวิล 

 ๗ นางสาวพรวิธู  ฤทธินนท 

 ๘ นางสาวรัชกร  จันทรไข 

 ๙ นางสาวอัญชลี  อินทจันทร 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายอาณัติ  ปญญารัมย 

 ๒ นางสาวจุฑามาส  สานตะ 

 ๓ นางสาวเจนจิรา  สันทาลุนัย 

 ๔ นางสาวนาถยา  จันทรังสีวรกุล 

 ๕ นางสาวประภัสสร  ฉายจิตต 

 ๖ นางสาวสลักจิต  วุฒานุสร 

 


