
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   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   ๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายสมศกัดิ ์ ศรีบญุพงศ 

กระทรวงกลาโหม 

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายบัณฑิต  ธารีรักษ 

 ๒ นายประพันธ  ขันธขาว 

 ๓ นายมนตรี  นาคเมือง 

 ๔ นางจิรารัตน  อุบลรัตน 

 ๕ นางศิริวรรณ  อินธนู 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายเบญจพล  เฉลยพล 

 ๒ นายสกุล  เรืองสวาง 

 ๓ นายอภิชาติ  รื่นสด 

กองบญัชาการกองทัพไทย 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางฐิตารีย  วงศนอย 

กองทัพบก 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๑  ราย) 

 ๑ นายคะนองเดช  มูลเหลา 

 ๒ นายชรินทร  เหมือนแกว 

 ๓ นายณรงค  หรั่งชาง 

 ๔ นายณรงคฤทธิ์  ถีสูงเนิน 

 ๕ นายณัฐพล  ภูสงค 

 ๖ นายนพดล  เสาเวียง 

 ๗ นายบุญชอบ  เกษร 

 ๘ นายบุญเลิศ  ทําทอง 

 ๙ นายประภาส  ควรอักษร 

 ๑๐ นายประเสริฐ  เชื้อไชย 

 ๑๑ นายปรีดา  ไชยภา 

 ๑๒ นายปญวัฒน  บกทะเล 

 ๑๓ นายพิเชษฐ  ผาสีกาย 

 ๑๔ นายพิศิษฐ  ศรีบุญเหมือน 



 หนา   ๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕ นายวิสิฐศักดิ์  เทศสูงเนิน 

 ๑๖ นายสมบูรณ  หมวกกล่ัน 

 ๑๗ นายสมโพช  รวมทรัพย 

 ๑๘ นายสมภพ  เดชจรูญ 

 ๑๙ นายสัมฤทธิ์  ตั้นจาด 

 ๒๐ นายสายัณห  คํารุง 

 ๒๑ นายสุพจน  ทองนพ 

 ๒๒ นายเสรี  ศิริวาลย 

 ๒๓ นางจุไรรัตน  กิ่งจันทร 

 ๒๔ นางชัญญานันท  พรรณสวัสดิ์ 

 ๒๕ นางปราณีต  กาวี 

 ๒๖ นางพนารัตน  ตรีสัตย 

 ๒๗ นางสุนันท  บุญญะภุมมะ 

 ๒๘ นางอนันท  ทรัพยเสถียร 

 ๒๙ นางสาวสําใย  ทิพยเสถียร 

 ๓๐ นางสาวอรพรรณ  บุญพลอย 

 ๓๑ นางสาวอําพัน  โพธิ์ทอง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๑๘  ราย) 

 ๑ นายกฤตฐพน  พวงมาลี 

 ๒ นายกฤษณะ  หาพจน 

 ๓ นายกิตติศักดิ์  ธุระสะ 

 ๔ นายเกษม  บุบผา 

 ๕ นายคํารณ  ทองฮวด 

 ๖ นายจรินทร  ทับทิม 

 ๗ นายจักรพงษ  สุขผิว 

 ๘ นายจําลอง  มณีวงศ 

 ๙ นายเจริญ  คชลี 

 ๑๐ นายฉลู  มหาวงศนันท 

 ๑๑ นายชัยวัฒน  มวงนอยเจริญ 

 ๑๒ นายชาญวิทย  เมฆเกิดชู 

 ๑๓ นายชูกฤช  อนุกูล 

 ๑๔ นายณธกร  สุขพืช 

 ๑๕ นายณัฐไผท  นามสิมมา 

 ๑๖ นายธีระศักดิ์  เปล่ียนศรี 

 ๑๗ นายนริด  ยมดิษฐ 

 ๑๘ นายนะเรศ  ทองประไพพักตร 

 ๑๙ นายนิกร  สูณรงค 

 ๒๐ นายนิคม  บัวเล็ก 

 ๒๑ นายบุญนาค  ตุมนิ่ม 

 ๒๒ นายปฏิภาณ  สุวรรณปกษ 

 ๒๓ นายปฏิวัติ  เปรมกมล 

 ๒๔ นายปณพล  เกิดแยม 

 ๒๕ นายประมวล  คงกระมล 

 ๒๖ นายประโยชน  ปานเพ็ชร 

 ๒๗ นายพิด  ปนแกว 

 ๒๘ นายพิภพ  เล้ียงจอหอ 

 ๒๙ นายภัคคกุล  อยูจุย 

 ๓๐ นายภูวนัย  รุจิปราชญ 



 หนา   ๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑ นายมงคล  ศรีดี 

 ๓๒ นายมนัส  ทับทวี 

 ๓๓ นายมนัส  เลนวารี 

 ๓๔ นายย่ิงศักดิ์  พิศพุม 

 ๓๕ นายวันชัย  นวมสุวรรณ 

 ๓๖ นายวิชัย  เพ็งทา 

 ๓๗ นายวิชัย  สุขจันทร 

 ๓๘ นายวินัย  แสนละเอียด 

 ๓๙ นายวีนัส  สุขกุล 

 ๔๐ นายศอมนตรี  ทรรพวสุ 

 ๔๑ นายสมเขียน  สีเขียว 

 ๔๒ นายสมชาย  คงเพ็ชร 

 ๔๓ นายสมชาย  เฉยพวง 

 ๔๔ นายสมชาย  ชํานาญกุล 

 ๔๕ นายสมบัติ  เสียงใส 

 ๔๖ นายสมภพ  ล้ิมกุสุมาวดี 

 ๔๗ นายสมยศ  วงษชลอย 

 ๔๘ นายสมยศ  สุขภูมิ 

 ๔๙ นายสามารถ  กําจาย 

 ๕๐ นายสามิต  มาซา 

 ๕๑ นายสํารวย  เทียมแท 

 ๕๒ นายสิทธิศักดิ์  ประกอบสุข 

 ๕๓ นายสุขเลิศ  ภิรมยเมือง 

 ๕๔ นายสุธี  เกษรา 

 ๕๕ นายสุภชัย  บุตรทุมพันธ 

 ๕๖ นายสุมิตร  ส่ือสาร 

 ๕๗ นายสุรเชษฐ  อินทบาล 

 ๕๘ นายสุรเดช  หยิบสูงเนิน 

 ๕๙ นายสุรพล  ซินสุวรรณ 

 ๖๐ นายสุรัตน  แกวพันพฤกษ 

 ๖๑ นายสุริยันต  คําดีราช 

 ๖๒ นายสุริยันต  สุวรรณวงค 

 ๖๓ นายสุวัตร  ฮะทะโชติ 

 ๖๔ นายอนุพงษ  งามแสงแข 

 ๖๕ นายอาทิตย  ธรรมวงศ 

 ๖๖ นายอุทัย  ศรีตาล 

 ๖๗ นายอุทิศ  พรมดวงดี 

 ๖๘ นายอุระชาติ  โปะมา 

 ๖๙ นางกัญญณณัฏฐ  ฤทธิรักษ 

 ๗๐ นางกัญญา  หงษวิไล 

 ๗๑ นางกุมารีย  เสมาทอง 

 ๗๒ นางเครือวัลย  วิเทนจิตร 

 ๗๓ นางจันทนา  วงศรอด 

 ๗๔ นางฉวีวรรณ  คชสูงเนิน 

 ๗๕ นางณัฐธยาน  สุทธิพัฒนางกูร 

 ๗๖ นางดวงนภา  โพธิ์อุดม 

 ๗๗ นางเดือนเพ็ญ  กําเหนิด 

 ๗๘ นางทัศนีย  บุญมี 

 ๗๙ นางนภาพร  ศรีนวล 

 ๘๐ นางนภาวดี  อิ่มโอษฐ 



 หนา   ๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๑ นางนวพร  จันทรแจมใส 

 ๘๒ นางบุษญา  บัวเงิน 

 ๘๓ นางเบญจวรรณ  ทับแฟง 

 ๘๔ นางปาริยา  พูลแกว 

 ๘๕ นางพรภินันท  วัฒนมณีสิริ 

 ๘๖ นางเพชรมณี  ฉายสุวรรณ 

 ๘๗ นางยุวดี  พิมเสน 

 ๘๘ นางรจนี  สีสุดทา 

 ๘๙ นางรัชนี  สมชัยมาตร 

 ๙๐ นางวรรณวิมล  วองวิทยาการ 

 ๙๑ นางวราพร  สุขวัฒนะกุล 

 ๙๒ นางวราภรณ  นาคสุวรรณ 

 ๙๓ นางวันเพ็ญ  หาญรบ 

 ๙๔ นางวิมลทิพย  ลูกเพชร 

 ๙๕ นางศศิธร  ธาราชา 

 ๙๖ นางศิริรัตน  ขําศรี 

 ๙๗ นางสาคร  ศิริพรม 

 ๙๘ นางสุทิศา  ขันทอง 

 ๙๙ นางสุนา  ชุมเพชร 

 ๑๐๐ นางสุพานี  แสงมณีรัตนชัย 

 ๑๐๑ นางสุภาพ  ยินดีพจน 

 ๑๐๒ นางแสงเทียน  รังระรื่น 

 ๑๐๓ นางอักษร  พิมเสน 

 ๑๐๔ นางอําไพ  เขมาภิรักษ 

 ๑๐๕ นางสาวกัญญา  สวางเนตร 

 ๑๐๖ นางสาวชรินทร  บุญเขียว 

 ๑๐๗ นางสาวชอผกา  ยศวรรณพร 

 ๑๐๘ นางสาวชัญญาพัชญ  นันทิพัฒนสถิต 

 ๑๐๙ นางสาวดุษฎี  ปานทองดี 

 ๑๑๐ นางสาวธนพร  จันทรขุน 

 ๑๑๑ นางสาวนภัทรสรณ  อมรเวช 

 ๑๑๒ นางสาวนัฐวิสา  เตียสวัสดิ์ 

 ๑๑๓ นางสาวนุจารีย  ประถมเสาวนีย 

 ๑๑๔ นางสาวประไพ  ผาสุกวิริยะเจริญ 

 ๑๑๕ นางสาวพัชรี  แสงเมือง 

 ๑๑๖ นางสาวศรินรัตน  เพ็ชรศรีงาม 

 ๑๑๗ นางสาวสมหญิง  ใชสงา 

 ๑๑๘ นางสาวสุทธิรัตน  เกติธรรม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายชยพัฒน  สุจปล้ืม 

 ๒ นายเชาวรัตน  จันทรสิงห 

 ๓ นายดํารงศักดิ์  ดิษฐคลอย 

 ๔ นายปญญา  เต็มถุง 

 ๕ นางบุญศิฎา  เรืองสมบูรณ 

 ๖ นางปทุมรัตน  ศิริมงคล 

 ๗ นางสวรรณี  สังศิลปเวช 

 ๘ นางสาวกนกกาญจน  เลาสุวรรณ 

 ๙ นางสาวธรรณชนก  ดิศผดุง 

 ๑๐ นางสาวยุพา  ย้ิมแยม 



 หนา   ๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

กองทัพเรือ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๑๘  ราย) 

 ๑ นายกนกรัตน  ศรีธัมมาภรณ 

 ๒ นายคมเดช  เสภัยยันต 

 ๓ นายจําเริญ  รอดเดช 

 ๔ นายจีระศักดิ์  ศิริ 

 ๕ นายจีระศักดิ์  อินแชมชื่น 

 ๖ นายเจษฎา  ฤทธิกํากับการ 

 ๗ นายเฉลิมพร  เกตุแกว 

 ๘ นายชัยรัตน  เหล็งไทย 

 ๙ นายชัยวัฒน  ทองรัตน 

 ๑๐ นายชาญชัย  เทพสงวน 

 ๑๑ นายชาญชัย  อินทรปรางค 

 ๑๒ นายชาตรี  เสือนาค 

 ๑๓ นายชุมพร  เผาพงษจันทร 

 ๑๔ นายเชิดศักดิ์  จันทรตาย 

 ๑๕ นายณรงคชัย  อินฉุย 

 ๑๖ นายณรงคฤทธิ์  ขุนหนังสือ 

 ๑๗ นายณรงค  วิรัตนธรรม 

 ๑๘ นายดนัย  มีเมธี 

 ๑๙ นายถิรวัฒน  บวรสิริภักดี 

 ๒๐ นายทวีศักดิ์  กรุดเจริญ 

 ๒๑ นายทองแดง  ศรีพนม 

 ๒๒ นายทิวา  แดงสวัสดิ์ 

 ๒๓ นายธีรชัย  นวลสอาด 

 ๒๔ นายธีระยุทธ  เฟองสินธุ 

 ๒๕ นายนธชาย  บุญย่ิงเหลือ 

 ๒๖ นายนพดล  จําปาดง 

 ๒๗ นายนฤชิต  สมเงิน 

 ๒๘ นายนักรบ  อุทกสินธุ 

 ๒๙ นายนาวิน  น้ําตาล 

 ๓๐ นายนิรุต  มีบทสม 

 ๓๑ นายบรรจบ  สงวนพงษ 

 ๓๒ นายบรรหาญ  จันทรหอม 

 ๓๓ นายบัญญัติ  บุญฤทธิ์ 

 ๓๔ นายบุรินทร  ใจเที่ยง 

 ๓๕ นายประกาศิส  ฉาบกล่ินหอม 

 ๓๖ นายประสาท  แดงเจริญ 

 ๓๗ นายปรีชา  สุนทรภาค 

 ๓๘ นายพรวิเชียร  ชื่นอุระ 

 ๓๙ นายพิบูลยชัย  ไชยมี 

 ๔๐ นายพิพัฒน  โชตินันทน 

 ๔๑ นายพีรพัฒน  บัวจันทร 

 ๔๒ นายเพชร  ปนประสงค 

 ๔๓ นายไพรัช  รอดสดใส 

 ๔๔ นายภูวนัย  ไชยสาร 

 ๔๕ นายมานพ  โหมเพ็ง 

 ๔๖ นายมานะ  จันกลัด 



 หนา   ๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๗ นายมาโนต  เพิกอาภรณ 

 ๔๘ นายมารุตต  โปฟา 

 ๔๙ นายยุทธภูมิ  เข็มกลัด 

 ๕๐ นายราตรี  สิงหลา 

 ๕๑ นายราเมศ  ลายนาค 

 ๕๒ นายวรชาติ  บุตตะโยธี 

 ๕๓ นายวรชาติ  เมืองเจริญ 

 ๕๔ นายวัชระ  พิมพสวรรค 

 ๕๕ นายวันชัย  ตองออน 

 ๕๖ นายวันชัย  ศิลาโภชน 

 ๕๗ นายวัลลภ  คุมทรัพย 

 ๕๘ นายวิทูล  ทิตยวงศ 

 ๕๙ นายวิโรจน  ใจตระหนัก 

 ๖๐ นายวิโรจน  พุมบุญมี 

 ๖๑ นายวีรชัย  ปานพรหมมาศ 

 ๖๒ นายวีระพันธ  วงศรักษา 

 ๖๓ นายวุฒิศักดิ์  ภูศรี 

 ๖๔ นายศักดิ์สิทธิ์  สิมมา 

 ๖๕ นายศิริวัฒน  คงใจ 

 ๖๖ นายศุภกิจ  ชัยรุงโรจนสกุล 

 ๖๗ นายศุภชัย  เกิดสวัสดิ์ 

 ๖๘ นายศุภณัฐ  ซุนพานิช 

 ๖๙ นายสกุล  สอนดี 

 ๗๐ นายสงคราม  มีจัตุรัส 

 ๗๑ นายสมเกียรติ  สมวงศ 

 ๗๒ นายสมจิตร  นาคนุช 

 ๗๓ นายสมชาย  ใจสอาด 

 ๗๔ นายสมชาย  รักสังข 

 ๗๕ นายสมบัติ  มณีเนตร 

 ๗๖ นายสมพงษ  กล่ันสุข 

 ๗๗ นายสมพงษ  ทองจันทร 

 ๗๘ นายสมศักดิ์  ล้ีเจริญ 

 ๗๙ นายสมศักดิ์  ศรวิไล 

 ๘๐ นายสมหมาย  สังขจําปา 

 ๘๑ นายสรสิทธิ์  เสียงเสนาะ 

 ๘๒ นายสราวุฒิ  เจือแสง 

 ๘๓ นายสาธิต  สมานสัมฤทธิ์ 

 ๘๔ นายสําเริง  นวลแกว 

 ๘๕ นายสิทธิพร  ยังวิจิตร 

 ๘๖ นายสิริศักดิ์  มวงกลาง 

 ๘๗ นายสุทิพย  หนูจ่ัน 

 ๘๘ นายสุเทพ  เผือกวัฒนะ 

 ๘๙ นายสุนทร  จันทรเจริญ 

 ๙๐ นายสุพจน  บุญสําราญ 

 ๙๑ นายสุรศักดิ์  กาญจนะประกอบ 

 ๙๒ นายสุรศักดิ์  ศรีเมือง 

 ๙๓ นายสุระทิน  หาวอ 

 ๙๔ นายสุรินทร  ไพรอด 

 ๙๕ นายเสนห  ฉิมวัย 

 ๙๖ นายแสนชัย  เกตุกลม 



 หนา   ๑๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๗ นายอดิศร  กําเหนิดแกว 

 ๙๘ นายอดิศักดิ์  สิงหบุระอุดม 

 ๙๙ นายอนุชา  ไชยโยวาศ 

 ๑๐๐ นายอนุชิต  ราชม 

 ๑๐๑ นายอภิชาติ  หงษวิเศษ 

 ๑๐๒ นายอาคม  ศรีชาวนา 

 ๑๐๓ นายอํานวย  นิพนธ 

 ๑๐๔ นายอินทรตรา  มวงศรีจันทร 

 ๑๐๕ นายอุดมศักดิ์  มงคลโสภณรัตน 

 ๑๐๖ นายเอนก  นิ่มนอย 

 ๑๐๗ นางกิติมา  กันทุกข 

 ๑๐๘ นางทิวาพร  ลักษมีภาคิน 

 ๑๐๙ นางนิรมล  โพธิ์นอก 

 ๑๑๐ นางสาวบัวพิศ  พัดเจริญ 

 ๑๑๑ นางปยะมาศ  แสงเรือง 

 ๑๑๒ นางมณีรัตน  สวัสดิ์ลน 

 ๑๑๓ นางศรีสุดา  ดาบพิมพศรี 

 ๑๑๔ นางสมหมาย  จิตยุติ 

 ๑๑๕ นางสิริเนตร  พุทธวงค 

 ๑๑๖ นางสุวดี  ทองกล่ิน 

 ๑๑๗ นางหนูสิน  พิกุลทอง 

 ๑๑๘ นางสาวอุษา  สุขแกว 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๗  ราย) 

 ๑ นายกฤษณะ  จํานงศาสตร 

 ๒ นายกิตติ  สายสุทธิ์ 

 ๓ นายกิตติศักดิ์  แพงคําฮัก 

 ๔ นายกิติพงษ  ชมสรรเสริญ 

 ๕ นายไกรวุธ  จารึกดี 

 ๖ นายจิตรพงศ  ตาบผ้ึง 

 ๗ นายเจตนสฤษฎ์ิ  ไชยพิณ 

 ๘ นายฉัตรชัย  ทรัพยประเสริฐ 

 ๙ นายชัยพฤกษ  ฉิมคลาย 

 ๑๐ นายณัฐวุฒิ  มีกมล 

 ๑๑ นายตรีเพชร  กาญจนหฤทัย 

 ๑๒ นายธนพัฒน  บุฝาย 

 ๑๓ นายนรินทร  นวลนก 

 ๑๔ นายประกิจ  กุบแกว 

 ๑๕ นายประวิทย  ดิษผ้ึง 

 ๑๖ นายเผาพงศ  ศิริพฤกษ 

 ๑๗ นายพีระศักดิ์  ทองยอย 

 ๑๘ นายไพรัช  สุกิน 

 ๑๙ นายภาสพล  เดือนฉาย 

 ๒๐ นายภูริวัจน  ชัยอนันตวรนาถ 

 ๒๑ นายฤทธี  รามฤทธิ์ 

 ๒๒ นายวสันติ์  รอดสมบูรณ 

 ๒๓ นายวัชรพล  เจริญวงษตระกูล 

 ๒๔ นายวิสัญชัย  เปราะแดง 

 ๒๕ นายวีรวัฒน  สกุลพาณิชย 

 ๒๖ นายไวยวิทย  สุวรรณิน 



 หนา   ๑๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗ นายสมบัติ  เปรมอําพล 

 ๒๘ นายสมพร  เมืองโคตร 

 ๒๙ นายสรรคสร  มงคลทิพย 

 ๓๐ นายสราวุธ  โตะยี 

 ๓๑ นายสิงหา  สุขสุสร 

 ๓๒ นายสิทธิพร  ทรัพยปรีชา 

 ๓๓ นายสุรพรรณ  สมวงค 

 ๓๔ นายอนุชา  วงศทองคํา 

 ๓๕ นายอมรรัตน  มณีรุง 

 ๓๖ นายอรุณศักดิ์  สิงหบุระอุดม 

 ๓๗ นายเอกอนันต  รุงแสง 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๕  ราย) 

 ๑ นายชาตรี  วงษบุบผา 

 ๒ นายประยูร  รื่นรมย 

 ๓ นายภัส  สาระอิสสระ 

 ๔ นายมงคล  บุญกอง 

 ๕ นายรัฐนันทน  ธนสิริชุติวัต 

 ๖ นายวิเชียร  บุญชวย 

 ๗ นายวินัย  จูจอย 

 ๘ นายสมคิด  สุขาทอน 

 ๙ นายสมพนธ  ปนกันภัย 

 ๑๐ นายสมศักดิ์  ทศภักดิ์ 

 ๑๑ นายสาธิต  จรูญทัด 

 ๑๒ นายอนุกูล  ลอยถาดทอง 

 ๑๓ นายอุดมเดช  ศรีพิทักษ 

 ๑๔ นางนุศรา  บุรานนท 

 ๑๕ นางประมวล  ทองเทศ 

กองทัพอากาศ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๙  ราย) 

 ๑ นายกฤตวัฒน  อวยพรสง 

 ๒ นายกษิภัท  กิติไชยเดช 

 ๓ นายกําพล  หอยหวล 

 ๔ นายเกรียงไกร  กลอมเกษม 

 ๕ นายจเร  ทองพิทักษ 

 ๖ นายจํานงค  สมบุญพรอม 

 ๗ นายแฉลม  ราหุละ 

 ๘ นายชวลิต  พันธประดิษฐ 

 ๙ นายชัยณรงค  ขุนแสน 

 ๑๐ นายไชยวัฒน  มณีวรรณ 

 ๑๑ นายไชยวุฒิ  ยุภาวะดี 

 ๑๒ นายเดชา  อินทรโทโล 

 ๑๓ นายตอศักดิ์  คํารักษ 

 ๑๔ นายถวัลย  พลายภู 



 หนา   ๑๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕ นายธนาชัย  อุดมศิลป 

 ๑๖ นายธพาสิษฐ  จันทรชู 

 ๑๗ นายธรรมนูญ  ปานสําราญ 

 ๑๘ นายธวัชชัย  ทับทิม 

 ๑๙ นายธวัชชัย  ปูนขุนทด 

 ๒๐ นายธีระเดช  พลคํา 

 ๒๑ นายธีระพงษ  คงแจง 

 ๒๒ นายธีระสาร  ขันสัมฤทธิ์ 

 ๒๓ นายนพดล  หอมรื่น 

 ๒๔ นายนฤเบศร  ทิพยเนตร 

 ๒๕ นายนิวัฒน  ตรีรส 

 ๒๖ นายบรรพต  บุญศรีสม 

 ๒๗ นายปรีชา  กล่ินหวน 

 ๒๘ นายปญญา  ไพสารี 

 ๒๙ นายพนม  นามวงค 

 ๓๐ นายพิเชษฐ  จันแพทยรักษ 

 ๓๑ นายพุทธิพร  โพธิ์ทอง 

 ๓๒ นายไพรัตน  ศรีผ้ึง 

 ๓๓ นายไพศาล  เงอสังข 

 ๓๔ นายมนัส  ออนนวล 

 ๓๕ นายมานิตย  แกลวกลา 

 ๓๖ นายยุทธการ  บริสุทธิ์ 

 ๓๗ นายรังสรรค  สังเกตุ 

 ๓๘ นายรัชสิทธิ์  บุญธรรม 

 ๓๙ นายวรรณเรศ  พรอมสุขสันต 

 ๔๐ นายวสันต  ลองลอยเลิศ 

 ๔๑ นายวิชัย  สงวนพงษ 

 ๔๒ นายวิโรจน  แสงเดือน 

 ๔๓ นายวิโรจน  แสงแปน 

 ๔๔ นายวีระ  สังขเผ่ือน 

 ๔๕ นายวุฒิชัย  เชื้อชิล 

 ๔๖ นายศักดิ์สิทธิ์  ถวยทอง 

 ๔๗ นายเศวตฉัตร  กลัดพวง 

 ๔๘ นายสมเกียรติ  สายันต 

 ๔๙ นายสมชาย  พวงอุบล 

 ๕๐ นายสมชาย  อุดมศิลป 

 ๕๑ นายสมนึก  สถิตยมั่น 

 ๕๒ นายสมบุญ  เอี่ยมสําอางค 

 ๕๓ นายสมหมาย  เงินตรา 

 ๕๔ นายสมหมาย  ตันตี 

 ๕๕ นายสรรชาย  กอดแกว 

 ๕๖ นายสันตชาย  ทองอยู 

 ๕๗ นายสิทธิพล  ปูคะภาค 

 ๕๘ นายสุดทาย  โฉมพร 

 ๕๙ นายสุธน  หนูศาสตร 

 ๖๐ นายสุพัฒน  แดงสาง 

 ๖๑ นายสุเมธ  อภัยกุญชร 

 ๖๒ นายสุรยุทธ  ศรีภักดี 

 ๖๓ นายสุระไชย  บุญกลํ่า 

 ๖๔ นายสุริยันต  สัมมาขันธ 



 หนา   ๑๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๕ นายสุริยา  ชิณบุตร 

 ๖๖ นายสุวรรณชัย  สมมะลวน 

 ๖๗ นายสุวัฒนชัย  ชูจันทึก 

 ๖๘ นายสุวิทย  ขาวเหลือง 

 ๖๙ นายหวน  บุญสง 

 ๗๐ นายอรุณ  โพธิ์ศรี 

 ๗๑ นายอานัติ  จันทนาลักษณ 

 ๗๒ นางกุลจิรา  ซายจันทึก 

 ๗๓ นางสาวจริยา  เทียนงาม 

 ๗๔ นางสาวจารุวรรณ  แสงวงศทอง 

 ๗๕ นางทวีพรรณ  นาคเงิน 

 ๗๖ นางสาวทิพมาศ  จันทะสี 

 ๗๗ นางนวรัตน  มุขเงิน 

 ๗๘ นางบังอร  ทรัพยเจริญ 

 ๗๙ นางบุญเรือน  แชมวงษ 

 ๘๐ นางสาวประภาพร  ปูแกว 

 ๘๑ นางพัชรินทร  โปราณานนท 

 ๘๒ นางพิรุณ  ชูจันทึก 

 ๘๓ นางเพ็ชรา  ตั้งเพียร 

 ๘๔ นางวนิสา  ดอนเหนือ 

 ๘๕ นางวาสนา  ชมหมวก 

 ๘๖ นางวาสนา  สติใหม 

 ๘๗ นางสาวสุวิญญา  สําราญใจ 

 ๘๘ นางอรสา  บอสุวรรณ 

 ๘๙ นางสาวอุไรวรรณ  บุญณรงค 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๔  ราย) 

 ๑ นายนุกูล  นุศาสตร 

 ๒ นายบรรเทิง  จงดี 

 ๓ นายบัญชา  จําปาทอง 

 ๔ นายประพันธ  คนทน 

 ๕ นายเผด็จ  นีลโสภณ 

 ๖ นายพร  ปรุกระโทก 

 ๗ นายรักเกียรติ  รักไทยนิยม 

 ๘ นายวัลลภ  ทองอยู 

 ๙ นายวายุเวก  อวนสิงห 

 ๑๐ นายศักดิ์ดา  ปวงจักรทา 

 ๑๑ นายสถิต  กล่ินสูงเนิน 

 ๑๒ นายสมเกียรติ  สมบูรณ 

 ๑๓ นายสมพงษ  ริมสมุทร 

 ๑๔ นายโสภณ  สังขทอง 

 ๑๕ นายอานนท  เสนานันท 

 ๑๖ นายอานันท  แยมเกษร 

 ๑๗ นายอํานวย  มะโนปง 

 ๑๘ นายอิทธิโชติ  มีชัย 

 ๑๙ นายอุดมศักดิ์  อวยพร 

 ๒๐ นางกนกวรรณ  ฤาษีประสิทธิ์ 

 ๒๑ นางสาวกาญจนา  นาโลม 

 ๒๒ นางสาวกุลจิรา  สัมฤทธิ์ 



 หนา   ๑๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓ นางสาวจําเรียง  เที่ยงคืน 

 ๒๔ นางจิรฐกานต  บัวแกว 

 ๒๕ นางณภัค  ศาลาศักดิ์ 

 ๒๖ นางทัศนวรรณ  กรพิพัฒน 

 ๒๗ นางทิพวรรณ  คลายมี 

 ๒๘ นางสาวนิตยา  แสงขุรัง 

 ๒๙ นางนิภา  กล่ินหอม 

 ๓๐ นางพนิตานันท  พุมรัตนธนโชค 

 ๓๑ นางพยอม  สาริการินทร 

 ๓๒ นางสาวภาวิณี  จันทรแจมใส 

 ๓๓ นางมณฑา  ไมเรียง 

 ๓๔ นางระเบียบ  ปนแกว 

 ๓๕ นางสาวลัดดา  ดินมวง 

 ๓๖ นางวันทนา  หินออน 

 ๓๗ นางวิไลวรรณ  มูลยาพอ 

 ๓๘ นางศิริพร  มากสวาสดิ์ 

 ๓๙ นางสมบุญ  กล่ินประดิษฐ 

 ๔๐ นางสุจินต  ขําดํา 

 ๔๑ นางสาวหทัยรัตน  ทรัพยพินิจ 

 ๔๒ นางอรชร  ยอดจันทร 

 ๔๓ นางสาวอรญา  เผือกเกษม 

 ๔๔ นางอุไร  ออนอําไพ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายธวัชชัย  เรืองขยัน 

 ๒ นายศุภสิทธิ์  อวนเกาะเรียง 

 ๓ นางจินตนา  มวงแสง 

 ๔ นางสาวจุรี  ประพฤติตรง 

 ๕ นางพวงพิศ  ชัดชวงโชติ 

 ๖ นางเรียม  วัฒนกูล 

กระทรวงการคลัง 

สํานักงานรัฐมนตร ี

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายยุทธสิทธิ์  สมสงา 

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายพงษพันธุ  พรหมโส 

 ๒ นายสมปอง  ทวมศิริ 

 ๓ นายเสถียร  บุญทัน 

 


