
 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   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 



 หนา   ๕ (เลมท่ี  ๑๔/๗) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑ นายสมาน  นาละธรรม 

 ๑๒ นายสักรียา  สันหละ 

 ๑๓ นายสิทธิโชค  ตองกิตติโชติ 

 ๑๔ นายสุรศักดิ์  เรืองย่ิง 

 ๑๕ นายหวันอุสหมาน  เหมปนดัน 

 ๑๖ นางสาวกนกรัศม  แกวชวย 

 ๑๗ นางสาวกรกนก  เทพไชย 

 ๑๘ นางกรกาญจน  จรูญแสง 

 ๑๙ นางสาวกันตกมล  ไขมุกด 

 ๒๐ นางสาวเกษราพร  วรรณบวร 

 ๒๑ นางสาวฆนัธวัน  แสงเดช 

 ๒๒ นางสาวจิราวรรณ  คิดรอบ 

 ๒๓ นางสาวจุฬารัตน  ขุฑสมบูรณ 

 ๒๔ นางสาวณัทชนันท  ธรรมพร 

 ๒๕ นางสาวดวงใจ  กาญจนมุกดา 

 ๒๖ นางสาวดวงใจ  ทัดระเบียบ 

 ๒๗ นางสาวทนุสิน  ทวดสิญจน 

 ๒๘ นางสาวทัศนียา  ทันยุภักดิ์ 

 ๒๙ นางสาวธัญญารัตน  ตาธุวัน 

 ๓๐ นางสาวน้ําออย  ทองปาน 

 ๓๑ นางสาวปริษา  ธิรามนต 

 ๓๒ นางปรียา  ชมเชย 

 ๓๓ นางสาวปานจรี  อุยสันติวงศ 

 ๓๔ นางสาวปาริชาติ  ทองบอ 

 ๓๕ นางสาวมารศรี  ทิพยทอง 

 ๓๖ นางรัชชุมาศ  พงษนัยรัตน 

 ๓๗ นางสาวลดารัตน  สุขคลาย 

 ๓๘ นางสาววชิยดา  ทิบอรรถ 

 ๓๙ นางสาววนิดา  อินทนาคม 

 ๔๐ นางสาววรรณอร  ปานสมุทร 

 ๔๑ นางวาสนา  ไกรพุฒ 

 ๔๒ นางสาววาสนา  สัตถาวร 

 ๔๓ นางสาววิริยา  ตองติรัมย 

 ๔๔ นางสาวศรีนวล  อินทรชิต 

 ๔๕ นางสาวสมนึก  บุญละออ 

 ๔๖ นางสาวสาธิกา  เผากันทะ 

 ๔๗ นางสาวสิริกุล  พัชรนพชัย 

 ๔๘ นางสาวสุกัญญา  พิศแกว 

 ๔๙ นางสาวสุชาดา  ไทยถาวร 

 ๕๐ นางสาวสุพรรณี  เพ็งรัตน 

 ๕๑ นางสาวสถลาภา  ลัทธพงศพิพัฒน 

 ๕๒ นางสาวสุวิมล  สงวนกัน 

 ๕๓ นางสาวอมราพร  ศรีพัวเจริญ 

 ๕๔ นางสาวอมลวรรณ  พ่ึงรุง 

 ๕๕ นางอัจราพรรณ  ภาวงศ 

 ๕๖ นางสาวอัญชลี  พิมพจักร 

 ๕๗ นางอารี  หนูวรรณ 

 



 หนา   ๖ (เลมท่ี  ๑๔/๗) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๓  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎา  เกษรางกูร 

 ๒ นายชลอ  ราชเดิม 

 ๓ นายชัยยะ  ดาวตุน 

 ๔ วาที่รอยตรี ฐปพน  อํานวยสมบัติ 

 ๕ นายประยุทธ  จําปาทอง 

 ๖ นายพีรศักดิ์  มะโน 

 ๗ นายรุงเพ็ชร  งามสม 

 ๘ นายวรเทพ  จันทรศร ี

 ๙ นายวโรตนม  ศรีเทพ 

 ๑๐ นายศรายุทธ  มาลี 

 ๑๑ นายศุภฤกษ  สุขทอง 

 ๑๒ นายสัญญา  สุขศิริ 

 ๑๓ นายสัมฤทธิ์  เสนตา 

 ๑๔ นายอนันต  สุทธิพล 

 ๑๕ นายอิสมาน  หมาดสิทธิ์ 

 ๑๖ นางสาวกวินทรา  นามประกอบ 

 ๑๗ นางสาวกอดีเยาะ  มานะกลา 

 ๑๘ นางสาวกัลยรัตน  รายารักษ 

 ๑๙ นางกาญจนา  ทองลวด 

 ๒๐ นางสาวกานดา  สุวรรณโชติ 

 ๒๑ นางสาวกุลธิดา  นวะสุทธิ 

 ๒๒ นางขนิษฐา  สุทธิพล 

 ๒๓ นางสาวขวัญฤทัย  บุญรัตนัง 

 ๒๔ นางสาวจันทิมา  จิรศาสนวิรุฬห 

 ๒๕ นางจิณัฐสินี  ประสงคจินดา 

 ๒๖ นางสาวจิตติมา  รัตนโกเศศ 

 ๒๗ นางสาวชาลิสา  จิระพฤฒิ 

 ๒๘ นางสาวโชติรส  เรืองประดิษฐ 

 ๒๙ นางสาวไซนับ  ตาวาโต 

 ๓๐ นางสาวณัชภวิกา  แกวนาบอน 

 ๓๑ นางสาวทองเพียร  สมยา 

 ๓๒ นางสาวทิพปภา  ฤทธิรุณ 

 ๓๓ นางสาวทิพยสุดา  กาญจนัด 

 ๓๔ นางสาวธีรนันท  นิรัตติมานนท 

 ๓๕ นางธีรภรณ  หลงสามะ 

 ๓๖ นางสาวนริษา  จันทรพล 

 ๓๗ นางสาวนิชนันท  ทองเทพ 

 ๓๘ นางสาวเนตรนภา  ชลกิจ 

 ๓๙ นางบุษยารัตน  สิทธิศักดิ์โสภา 

 ๔๐ นางสาวผุสดี  ประคิ้น 

 ๔๑ นางสาวพชรพร  หลอสุพรรณพร 

 ๔๒ นางสาวพรทิพย  ใจเกล้ียง 

 ๔๓ นางสาวพิชชญาภรณ  พิทยาเลิศตระกูล 

 ๔๔ นางสาวพิไลพร  เองฉวน 

 ๔๕ นางสาวเพ็ญนภา  หนูย้ิมซาย 

 ๔๖ นางสาวมนฤดี  อบแยม 

 ๔๗ นางมานีวรรณ  ดําคํา 

 ๔๘ นางสาวมารียะ  อินตัน 

 ๔๙ นางสาวเยาวลักษณ  กิ่งเกาะยาว 

 ๕๐ นางรัชดา  สีสังข 



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

 

 ๕๑ นางสาวรัตนา  หนันเส็น 

 ๕๒ นางวรรธณี  รักงาม 

 ๕๓ นางวรารัตน  ไชยเดช 

 ๕๔ นางสาววริศรา  สิทธิศักดิ์ 

 ๕๕ นางวลัยพร  เรืองศรี 

 ๕๖ นางสาวศิรญา  กล่ินวิวัฒนสิริ 

 ๕๗ นางสาวศิริกาญจน  ราชวงศ 

 ๕๘ นางสาวศิวพร  สักพันธ 

 ๕๙ นางสาวสกาวเดือน  หนูเงิน 

 ๖๐ นางสาวสมพิศ  เกษณะ 

 ๖๑ นางสาวสาริณี  ฮั้นตระกูล 

 ๖๒ นางสิริกานต  ยวนเศษ 

 ๖๓ นางสาวสุนันทา  จันทรบุตราช 

 ๖๔ นางสาวสุพรทิพย  จันทรปติกุล 

 ๖๕ นางสุภาพร  กรีศิลา 

 ๖๖ นางสาวสุภาพร  ตรึกตรอง 

 ๖๗ นางสาวสุรียภรณ  แดงเสนาะ 

 ๖๘ นางสาวสุวจรินทร  ใบศิริ 

 ๖๙ นางเสริมกมล  ลัภนาเคนทร 

 ๗๐ นางสาวอนงคนาฎย  สอนประสิทธิ์ 

 ๗๑ นางสาวอังคณา  สุรพลพินิจ 

 ๗๒ นางสาวอารียรัตน  พละปญญาวงศา 

 ๗๓ นางอําภาพร  กิจคา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๒  ราย) 

 ๑ นายจตุพงศ  วัฒนาพลศักดิ์ 

 ๒ นายจตุรงค  โทบุรี 

 ๓ นายเนียะมาตุลเลาะห  ตรุรักษ 

 ๔ นายพฤทธ  อรรถวรรธน 

 ๕ นายพิชิต  แซแต 

 ๖ นายสมาน  ฉาดสัน 

 ๗ นางสาวเกตุสุดา  เจญวิถี 

 ๘ นางเงินยวง  หุนยนต 

 ๙ นางจารุวรรณ  ปลอดดํา 

 ๑๐ นางสาวจินตนา  ไชยยศ 

 ๑๑ นางสาวนวลฤดี  เจริญการ 

 ๑๒ นางสาวนิรดา  พ่ึงสุข 

 ๑๓ นางสาวปวีณา  ศรีเศวติโชติ 

 ๑๔ นางสาวมณฑา  รักษชูชื่น 

 ๑๕ นางสาวรวิพร  บุญมานํา 

 ๑๖ นางสาววราภรณ  แกวสุวรรณ 

 ๑๗ นางสาววันดี  เจริญผล 

 ๑๘ นางสาววิชุดา  รื่นเริง 

 ๑๙ นางสาวสธาสินี  รอดคงท่ี 

 ๒๐ นางสาวสุธาทิพย  ขําดี 

 ๒๑ นางสาวอริศรา  มาเกตุ 

 ๒๒ นางอํานวยศรี  สุทธิชวย 

 


