
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๑๔/๗) 
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   ๓ (เลมท่ี  ๑๔/๗) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕ นางสาววรรณวิภา  หวงทอง 

 ๑๖ นางสาววลัย  เจริญทองพูน 

 ๑๗ นางสาวสุวิมล  โภชาดม 

 ๑๘ นางสาวอังคณา  ตันสกูล 

 ๑๙ นางสาวอุษณา  พิสัยพันธ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางพัชราภรณ  วงษธาน ี  ๒ นางสาวอมรรัตน  ปรีดีชม 

กรมควบคุมมลพิษ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๙  ราย) 

 ๑ นายเกรียงไกร  สีปานมั่น 

 ๒ นายจราวุฒิ  เจียมสกุล 

 ๓ นายทศพร  บํารุงวงศ 

 ๔ นายธเนศพล  วงศนรา 

 ๕ นายนพดล  ไชยคํา 

 ๖ นายนิพนธพัฒน  เบาเงิน 

 ๗ นายพรชัย  กะการดี 

 ๘ นายพริษฐ  ฐาอัยยรินทร 

 ๙ นายพลไกร  การดี 

 ๑๐ วาที่รอยตรี ภาณุศักดิ์   

  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๑๑ นายวิทยา  ประกอบปราณ 

 ๑๒ นายวิทยา  ยกฉวี 

 ๑๓ นายวิรัช  ศรีทอง 

 ๑๔ นายวิษุวัต  วารีย 

 ๑๕ นายวีรศักดิ์  รักชาติ 

 ๑๖ นายศิริพงศ  ชอบแตง 

 ๑๗ นายโสภณ  พงศสวัสดิ์ 

 ๑๘ นายสมศักดิ์  ชนะงาม 

 ๑๙ นายสุภกิจ  จ๋ิวเจริญ 

 ๒๐ นายเอกศาสตร  พันธสวัสดิ์ 

 ๒๑ นายอานนท  นกแกวนอย 

 ๒๒ นางสาวจันทธิรา  จํานงบุตร 

 ๒๓ นางจีรนันท  ทรัพยทวี 

 ๒๔ นางสาวจีรวรรณ  แกวมา 

 ๒๕ นางสาวจีฬาภรณ  ไทยขํา 

 ๒๖ นางสาวตวงพร  รอดแสวง 

 ๒๗ นางถวิล  วิทูกิจ 

 ๒๘ นางสาวบุญยืน  กวินเสกสรรค 

 ๒๙ นางสาวบุษกร  กองสําลี 

 ๓๐ นางสาวประไพพักตร  ผกากรอง 

 ๓๑ นางมณฑิชา  เกตุตรีกร 

 ๓๒ นางสาวมณีรัตน  อุนจิตตวรรธนะ 

 ๓๓ นางรมณ  รักแฟน 

 ๓๔ นางสาวสุธัญญา  สายเรือง 

 ๓๕ นางสาวสุนิสา  มาลัยมี 



 หนา   ๔ (เลมท่ี  ๑๔/๗) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๖ นางสาวสุพัตรา  วัชรสินธุ 

 ๓๗ นางสุรดา  ณ พัทลุง 

 ๓๘ นางสาวอรภัสรชญา  สุขประเสริฐพิธา 

 ๓๙ นางสาวอุษณา  วังศรี 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๓  ราย) 

 ๑ นายเขมชาติ  เลิศวิสาลสิน 

 ๒ นายจิรศักดิ์  ทองสูงเนิน 

 ๓ นายจิรายุทธ  พุมหิรัญ 

 ๔ นายชยันต  เทียมเมือง 

 ๕ นายชัยวุฒิ  พิมพทอง 

 ๖ นายอลงกรณ  วิจิตรศิลป 

 ๗ นายอาทิตย  ถิรพัฒนพันธ 

 ๘ นางสาวกนกพร  เอนก 

 ๙ นางสาวจิณณพัต  อินมณเทียร 

 ๑๐ นางสาวธัญวรัตม  แยมเสียงเย็น 

 ๑๑ นางสาวเบญจพร  ตั้งไพบูลย 

 ๑๒ นางสาวลวิตราพรลภัส  หงสโสดา 

 ๑๓ นางสาววันวิสา  แซจัน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายชูเกียรติ  จันทโรจน 

 ๒ นางสาวจรีภรณ  ขวัญดี 

 ๓ นางสาวณิชากร  ปทุมมาศ 

 ๔ นางสาวบุษราคัม  ผนึกทอง 

 ๕ นางสาววรรณรัฐ  อยูเย็น 

 ๖ นางสาวศศิกร  แสงพงษชัย 

 ๗ นางสาวอนุธิดา  วินิตสร 

 ๘ นางสาวอารีย  พุกนอย 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางสาวณัฏฐธยาน  ฟงประเทือง  ๒ นางโศภิตา  หงษษา 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๗  ราย) 

 ๑ นายเจียมศักดิ์  สุขวิสุทธิ์ 

 ๒ นายเฉลิม  เพชรจุย 

 ๓ นายชัยมงคล  แยมอรุณพัฒนา 

 ๔ นายณรงค  สอเหรบ 

 ๕ นายพยุงศักดิ์  ชางเพชร 

 ๖ นายพิชัย  ขุฑสมบูรณ 

 ๗ นายภาดร  เพชรกําเนิด 

 ๘ นายวีรรัชพล  อุดมศรีทราย 

 ๙ นายศักดิ์สิทธิ์  มณีฉาย 

 ๑๐ นายสมัย  พลพยุห 


