
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๔/๘) 
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  ๑๔/๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๗ นางสาวพันธิภา  จันทรเพ็ง 

 ๖๘ นางสาวพิศมัย  อุนทุไร 

 ๖๙ นางสาวภัทราวรรณ  อุดทา 

 ๗๐ วาที่รอยตรีหญิง ภาวินี  ออนแกว 

 ๗๑ นางสาวมนตธาดา  แทนศิลา 

 ๗๒ นางสาวมนันยา  ตันธรรศกุล 

 ๗๓ นางสาวมะลิ  เลิศวิลัย 

 ๗๔ นางสาวยุพา  จําวัน 

 ๗๕ นางสาวรพีพร  บุญจันทร 

 ๗๖ นางรัชนี  มะชะศรี 

 ๗๗ นางสาวรัตนา  ทาระ 

 ๗๘ นางรุจา  วิจิตเวชไพศาล 

 ๗๙ นางสาวลัคนา  กองเมือง 

 ๘๐ นางสาววณิชชา  สุขดี 

 ๘๑ นางสาววราภรณ  แสงรื่น 

 ๘๒ นางวลัยพรรณ  ตันติยวรงค 

 ๘๓ นางสาววิภานันท  มณีดํา 

 ๘๔ นางสาววิลาวัลย  ศรีดาว 

 ๘๕ นางศศิวิมล  ตันสงวน 

 ๘๖ นางสาวสวนีย  จันทรมนตรี 

 ๘๗ นางสาวสิริรักษ  คงมะณี 

 ๘๘ นางสาวสุณิสา  จันทรมนตรี 

 ๘๙ นางสาวสุนันทา  แสงทวีวรรณ 

 ๙๐ นางสาวสุนิษา  แจมจํารัส 

 ๙๑ นางสาวสุพรรณี  หนันทุม 

 ๙๒ นางสาวสุภาภรณ  นุมกําเหนิด 

 ๙๓ นางสาวสุภาภรณ  ปนทอง 

 ๙๔ นางสาวสุรรักษ  มะราชสีห 

 ๙๕ นางสาวอรทัย  วิชัด 

 ๙๖ นางสาวอัจฉรา  ชัยชนะ 

 ๙๗ นางสาวอัญชลี  จิระวาณิชยกุล 

 ๙๘ นางสาวอัมพร  ไชยเสนา 

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม 

พนักงานมหาวิทยาลัย  เงินงบประมาณแผนดนิ  (เงนิอดุหนุน) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายกฤษณพันธ  บุณยะรัตเวช 

 ๒ นายเกื้อเกียรติ  ประดิษฐพรศิลป 

 ๓ นายรุงโรจน  พิทยศิริ 

 ๔ นายรุจิภัตต  สําราญสํารวจกิจ 

 ๕ นายวสุวัฒน  กิติสมประยูรกุล 

 ๖ นายสุเชษฐ  ลิขิตเลอสรวง 

 ๗ นางสาวธาริณี  แมนชนะ 

 ๘ นางสาวพรรณดี  วัฒนบุญยงเจริญ 



 หนา   ๕ (เลมที่  ๑๔/๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๔  ราย) 

 ๑ นายกมล  แกวกิติณรงค 

 ๒ นายกิติ  ศิริวัฒน 

 ๓ นายเกษม  ชูจารุกุล 

 ๔ นายจิรวัฒน  ชีวรุงโรจน 

 ๕ นายชนาพงษ  กิตยารักษ 

 ๖ นายชัยรัตน  เอี่ยมกุลวัฒน 

 ๗ นายณรงค  ประไพรักษสิทธิ์ 

 ๘ นายณัฐพันธ  กิติสิน 

 ๙ นายบุรินทร  อัศวพิภพ 

 ๑๐ นายปรมินท  จารุวร 

 ๑๑ นายประชา  แสงสายัณห 

 ๑๒ นายปติ  จันทรวรโชติ 

 ๑๓ นายปยะ  อุไรไพรวัน 

 ๑๔ นายพงษเกษม  วรเศรษฐสิน 

 ๑๕ นายพสุ  แกวปล่ัง 

 ๑๖ นายมนัสกร  ราชากรกิจ 

 ๑๗ นายยงศักดิ์  ศรีธนาอนันต 

 ๑๘ นายวิชัย  เสวกงาม 

 ๑๙ นายวิริทธิ์พล  ศรีมณีพงศ 

 ๒๐ นายวิโรจน  วาทินพงศพันธ 

 ๒๑ นายวีระ  เหมืองสิน 

 ๒๒ นายวีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา 

 ๒๓ นายสมชาย  เกียรติกมลชัย 

 ๒๔ นายสมพงษ  พรอุปถัมภ 

 ๒๕ นายสรวิศ  ชัยนาม 

 ๒๖ นายสารัช  สุนทรโยธิน 

 ๒๗ นายสุกิจ  พูพวง 

 ๒๘ นายสุรัตน  โหราชัยกุล 

 ๒๙ นายสุริยัณห  สาระมูล 

 ๓๐ นายอภิรักษ  สันติงามกุล 

 ๓๑ นางสาวกนิษฐา  พวงไพบูลย 

 ๓๒ นางสาวกัลยา  เจริญย่ิง 

 ๓๓ นางสาวกุณฑินี  มณีรัตน 

 ๓๔ นางสาวจนัญญา  เสถียรโชค 

 ๓๕ นางสาวจรินทร  วินทะไชย 

 ๓๖ นางสาวชนิดา  วินะยานุวัติคุณ 

 ๓๗ นางสาวดนิตา  กานตนฤนิมิต 

 ๓๘ นางดรุณวรรณ  สุขสม 

 ๓๙ นางสาวถนอมนวล  หิรัญเทพ 

 ๔๐ นางนวรัตน  สุขวัฒนาสินิทธิ์ 

 ๔๑ นางสาวนุตา  ศุภคต 

 ๔๒ นางสาวประไพพรรณ  พ่ึงฉิม 

 ๔๓ นางสาวปวีณา  สุสัณฐิตพงษ 

 ๔๔ นางปยวรรณ  วิเศษสุวรรณภูมิ 

 ๔๕ นางพรรณี  แสงแกว 

 ๔๖ นางสาวพรหมพร  รักษาเสร ี

 ๔๗ นางสาวภาวรรณ  เรืองศิลป 

 ๔๘ นางรักชนก  คชานุบาล 



 หนา   ๖ (เลมที่  ๑๔/๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙ นางสาวรักสงบ  วิจิตรโสภณ 

 ๕๐ นางสาวรัชนีกร  หงสพนัส 

 ๕๑ นางสาวฤดีรัตน  ชุษณะโชติ 

 ๕๒ นางสาววรพร  สุขุมาวาสี 

 ๕๓ นางสาววรุณี  อุดมศิลป 

 ๕๔ นางวิภาวรรณ  วงษสุวรรณ คงเผา 

 ๕๕ นางศิริธันว  เจียมศิริเลิศ 

 ๕๖ นางสาวสกลรัชต  แกวดี 

 ๕๗ นางสมฤดี  จิตประไพ 

 ๕๘ นางสมสินี  พิมพขาวขํา 

 ๕๙ นางสาวสุนิศา  สุขตระกูล 

 ๖๐ นางสุภาพิมพ  คชเสนี 

 ๖๑ นางโสมวดี  ไชยอนันตสุจริต 

 ๖๒ นางสาวอรนุช  เศวตรัตนเสถียร 

 ๖๓ นางสาวอรพินท  โคมิน 

 ๖๔ นางอรุณรัตน  คิดอยู 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๖  ราย) 

 ๑ นายกานต  เสรีวัลยสถิตย 

 ๒ นายกิตตินันท  โกมลภิส 

 ๓ นายขนิษฐ  ธเนศวร 

 ๔ นายจิตติชัย  รุจนกนกนาฏ 

 ๕ นายจิรศักดิ์  สุจริต 

 ๖ นายดุลยพงศ  วงศแสวง 

 ๗ นายตะวัน  ลิมปยากร 

 ๘ นายถิระ  ฉวรรณกุล 

 ๙ นายธีรวัฒน  สวางจันทรอุทัย 

 ๑๐ นายนพดล  จอกแกว 

 ๑๑ นายนพพล  วิทยวรพงศ 

 ๑๒ นายนภชาญ  เอื้อประเสริฐ 

 ๑๓ นายนภดนัย  อาชวาคม 

 ๑๔ นายประเสริฐ  เรียบรอยเจริญ 

 ๑๕ นายปยบุตร  บุรีคํา 

 ๑๖ นายพรเทพ  จันทราอุกฤษฎ 

 ๑๗ นายพิษณุพงศ  กาญจนพยนต 

 ๑๘ นายมงคลชัย  วิริยะพินิจ 

 ๑๙ นายมนพล  เอกโยคยะ 

 ๒๐ นายมารุต  เฟองอาวรณ 

 ๒๑ นายรนนท  รุงนภาเวทย 

 ๒๒ นายรัฐพล  รังกุพันธุ 

 ๒๓ นายโรจนฤทธิ์  โรจนธเนศ 

 ๒๔ นายวัฒนสิทธิ์  ศิริวงศ 

 ๒๕ นายวันชัย  อัศวลาภสกุล 

 ๒๖ นายวิบูลย  ศรีเจริญชัยกุล 

 ๒๗ นายวีระ  สุพรศิลปชัย 

 ๒๘ นายสมบุญ  จารุเกษมทวี 

 ๒๙ นายสีหนาท  ประสงคสุข 

 ๓๐ นายสุรพงศ  สุวรรณกวิน 

 ๓๑ นายอลงกรณ  พิมพพิณ 

 ๓๒ นายอินทาวุธ  สรรพวรสถิตย 



 หนา   ๗ (เลมที่  ๑๔/๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓ นางสาวกมลพร  วัฒนเสริมกิจ 

 ๓๔ นางสาวกมลวรรณ  ตังธนกานนท 

 ๓๕ นางกุลธิดา  เตชวรสินสกุล 

 ๓๖ นางกุลธิดา  แสงนิล 

 ๓๗ นางสาวจันทรทิพย  บุญประกายแกว 

 ๓๘ นางสาวจันทรประภา  อิ่มจงใจรัก 

 ๓๙ นางสาวเจริญขวัญ  ไกรยา 

 ๔๐ นางสาวโชติรัตน  รัตนามหัทธนะ 

 ๔๑ นางสาวฐาปนัจฉร  ขุนภักดี 

 ๔๒ นางสาวทิพยนภา  หวนสุริยา 

 ๔๓ นางสาวนพิดา  หิญชีระนันทน 

 ๔๔ นางสาวนภมณี  เตพละกุล 

 ๔๕ นางน้ําทิพย  เมธเศรษฐ 

 ๔๖ นางนันทิกา  คงเจริญพร 

 ๔๗ นางสาวนาถฤดี  ศุภกิจจารักษ 

 ๔๘ นางแนน  ชอยสุนิรชร 

 ๔๙ นางบัณฑิกา  อารียกุล บุทเชอร 

 ๕๐ นางปราณี  โรจนสิทธิศักดิ์ 

 ๕๑ นางสาวเปรมสุดา  สมบุญธรรม 

 ๕๒ นางสาวพรนภา  สุจริตวรกุล 

 ๕๓ นางสาวเพ็ญพิสาข  ศรีวรนารถ 

 ๕๔ นางสาวภัคสินี  กมลรัตนกุล 

 ๕๕ นางภาวดี  อังศุสิงห 

 ๕๖ นางสาวรจนา  พรประเสริฐสุข 

 ๕๗ นางสาวรวิวรรณ  บุพพัณหสมัย 

 ๕๘ นางสาววชิราภรณ  คลังธนบูรณ 

 ๕๙ นางวนิดา  หลายวัฒนไพศาล 

 ๖๐ นางวรรัตน  ปทุมเจริญวัฒนา 

 ๖๑ นางสาววันเพ็ญ  เตชะบุญเกียรติ 

 ๖๒ นางสาววัลยา  พัฒนพีระเดช 

 ๖๓ นางศิริพร  จงผาติวุฒิ 

 ๖๔ นางสาวศิริลักษณ  พุมประดับ 

 ๖๕ นางสตรีรัตน  โฮดัค 

 ๖๖ นางสาวสมพรนุช  ตันศรีสุข 

 ๖๗ นางสาวสิรินทรา  วัณโณ 

 ๖๘ นางสุชาดา  จันทรประทีป นภาธร 

 ๖๙ นางสาวอติพร  เสถียรสุต 

 ๗๐ นางสาวอธิฏฐาน  เอียสกุล 

 ๗๑ นางอภิวรรณ  เนื่องผลมาก 

 ๗๒ นางสาวอมรรัตน  บุบผโชติ 

 ๗๓ นางอุนเรือน  เล็กนอย 

 ๗๔ นางสาวอุบลวรรณ  หงษวิทยากร 

 ๗๕ นางสาวอุไรวรรณ  โชคชนะชัยสกุล 

 ๗๖ นางสาวเอกวัล  ลือพรอมชัย 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๘  ราย) 

 ๑ นายเกง  วิบูลยธัญญ 

 ๒ นายเจษฏ  เกษตระทัต 

 ๓ นายชานปวิชช  ทัดแกว 

 ๔ นายชิดชัย  จันทรตั้งสี 



 หนา   ๘ (เลมที่  ๑๔/๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕ นายชิษณุ  แจงศิริพันธ 

 ๖ นายณัฐชัย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๗ นายธนิษฐ  ปราณีนรารัตน 

 ๘ นายธีวินท  สุพุทธิกุล 

 ๙ รอยเอก ปองพล  ไตรเทพชนะภัย 

 ๑๐ นายปยพงษ  เชนราย 

 ๑๑ นายพงษชัย  ดํารงโรจนวัฒนา 

 ๑๒ นายมานพ  อาดัม 

 ๑๓ นายรามสูร  สีตลายัน 

 ๑๔ นายสกุลสุข  อุนอรุโณทัย 

 ๑๕ นายสุกฤต  ศิริขวัญพงศ 

 ๑๖ นายอนุรักษ  ศรีอริยวัฒน 

 ๑๗ นายอภิวัฒน  เล็กอุทัย 

 ๑๘ นายอัครเดช  ศิริพร 

 ๑๙ นางชาลิสา  หลุยเจริญ ชีพสุนทร 

 ๒๐ นางสาวชินา  โอฬารรัตนพันธ 

 ๒๑ นางสาวณัฐธิดา  โชติชวง 

 ๒๒ นางสาวดุจหทัย  วงษกะพันธ 

 ๒๓ นางสาวนระเกณฑ  พุมชูศรี 

 ๒๔ นางสาวนาฏนัดดา  รอดทองคํา 

 ๒๕ นางปาหนัน  รัฐวงศจิรกุล 

 ๒๖ นางสาวพิมพ  สุนสวัสดิ์ 

 ๒๗ นางสาวภาวดี  สายสุวรรณ 

 ๒๘ นางสาวรัตติยา  ภูละออ 

 ๒๙ นางสาววรประภา  นาควัชระ 

 ๓๐ นางสาววิลาสินี  วงศแกว 

 ๓๑ นางสาวศริญญา  อรุณขจรศักดิ์ 

 ๓๒ นางสาวศิรประภา  ชวะนะญาณ 

 ๓๓ นางสริสสา  แรงกลา 

 ๓๔ นางสิริลักษณ  ยอดแสง 

 ๓๕ นางสาวสุกัญญา  เอกสกุลกลา 

 ๓๖ นางสุปรีดา  ศรีธัญรัตน 

 ๓๗ นางสาวหยกฟา  อิศรานนท 

 ๓๘ นางอัญชลี  วัชรักษะ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๐  ราย) 

 ๑ นายกนิษฐ  ศรีเคลือบ 

 ๒ นายกิตติคุณ  วังกานนท 

 ๓ นายกีรติ  ชื่นพิทยาธร 

 ๔ นายฉัฏฐเมษ  ภิรมยพานิช 

 ๕ นายชัยศักดิ์  จันศรีนิยม 

 ๖ นายณัชพล  จิตติรัตน 

 ๗ นายตฤศ  หริตวร 

 ๘ นายธิติ  เตชธนพัฒน 

 ๙ นายนรวีร  กาญจนวตี 

 ๑๐ นายปรวีร  พรหมโชติ 

 ๑๑ นายปยบุตร  สุมนศรีวรกุล 

 ๑๒ นายภาวิน  อิทธิสมัย 

 ๑๓ นายโยธิน  รักวงษไทย 

 ๑๔ นายวินัย  แกวละมุล 



 หนา   ๙ (เลมที่  ๑๔/๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕ นายวิรัช  สงเคราะห 

 ๑๖ นายวีรินทร  หวังจิรนิรันดร 

 ๑๗ นายศมิสสร  สุทธิสังข 

 ๑๘ นายศุจิณัฐ  จิตวิริยนนท 

 ๑๙ นายสดุดี  พีรพรรัตนา 

 ๒๐ นายสันสกฤต  วิจิตรเลขการ 

 ๒๑ นายสีหศักดิ์  โรจนอธิชาตสกุล 

 ๒๒ นายสืบสิริ  ศรีธัญรัตน 

 ๒๓ นายสุพจน  พุทธวงค 

 ๒๔ นายสุภวัฒน  วิวรรธภัทรกิจ 

 ๒๕ นายสุรัฐ  ขวัญเมือง 

 ๒๖ นายเสริมพงศ  สายเรี่ยม 

 ๒๗ นายเสวกชัย  ตั้งอรามวงศ 

 ๒๘ นายอภิสิทธิ์  น้ําประสานไทย 

 ๒๙ นางสาวกมลลักษณ  ลีเจริญเกียรติ 

 ๓๐ นางสาวจัญจุดา  อุนเรืองศรี 

 ๓๑ นางสาวจิราภรณ  คําวรรณะ 

 ๓๒ นางชนกพร  แซอึ้ง 

 ๓๓ นางสาวชนากานต  เสมาชัย 

 ๓๔ นางสาวณทยา  เจริญวิศาล 

 ๓๕ นางสาวณัฏฐา  กล่ินคําหอม 

 ๓๖ นางสาวดวงดาว  มหากิจศิริ 

 ๓๗ นางสาวธัญศิภรณ  จันทรหอม 

 ๓๘ นางสาวนพัต  จันทรวิสูตร 

 ๓๙ นางสาวนันทนิชา  ธาระเวช 

 ๔๐ นางสาวนิปทม  พิชญโยธิน 

 ๔๑ นางสาวบังอร  จันทะภักดิ์ 

 ๔๒ นางสาวประภาพร  จงวัฒนาไพศาล 

 ๔๓ นางปวีณา  สุภาตรี 

 ๔๔ นางปยฤดี  ไชยพร 

 ๔๕ นางสาวพรรณระวี  ภูมิวุฒิสาร 

 ๔๖ นางสาวพัชรินทร  สันติอัชวรรณ 

 ๔๗ นางสาวพันธนา  ตอเงิน 

 ๔๘ นางสาวพิมพพินันท  สมทรง 

 ๔๙ นางสาวพิมสิริ  ติยายน 

 ๕๐ นางสาวเพ็ญวรา  ชูประวัติ 

 ๕๑ นางสาวภัณฑิรา  เหมภัทรสุวรรณ 

 ๕๒ นางมนสา  บัณฑิตกิตติสกุล 

 ๕๓ นางสาวเยาวณี  นาคศรี 

 ๕๔ นางสาวลัคนา  อภิปญญาโสภณ 

 ๕๕ นางสาววนัชพร  อรุณมณี 

 ๕๖ นางสาววริพัสย  เจียมปญญารัช 

 ๕๗ นางสาววัชรี  บุญลือ 

 ๕๘ นางสาวศุภวรรณ  วิเศษนอย 

 ๕๙ นางสาวสกลวรรณ  ชาวไชย 

 ๖๐ นางสาวสหฤทัย  เจียมศรีพงษ 

 ๖๑ นางสาวสาริศา  สุริยรักษ 

 ๖๒ นางสาวสาวิตา  ดิถียนต 

 ๖๓ นางสาวสุจารี  บุรีกุล 

 ๖๔ นางสาวสุทิมา  เหลืองดิลก 



 หนา   ๑๐ (เลมที่  ๑๔/๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๕ นางสุธรรมา  นิติเกษตรสุนทร 

 ๖๖ นางสาวสุธีรา  เตชคุณวุฒิ 

 ๖๗ นางสาวอริศรา  เจียมสงวนวงศ 

 ๖๘ นางสาวอัจฉราพร  สวัสดิ์พานิช 

 ๖๙ นางอาภรณพรรธน  จันทวานิช 

 ๗๐ นางอาริยา  จันทรขจร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๐  ราย) 

 ๑ นายกรรชิต  จิตระทาน 

 ๒ วาที่รอยตรี ณัฐวัฒน  สะดีวงศ 

 ๓ นายปญญา  เลิศสุขประเสริฐ 

 ๔ นายพรชัย  รวมญาติ 

 ๕ นายรณธิชัย  เชื้อวงษ 

 ๖ นายรุงโรจน  กิตติถาวรกุล 

 ๗ นายเลิศพงษ  เลิศไพศาลวงศ 

 ๘ นายวิโรจน  เฉลิมเวโรจน 

 ๙ นายสุธี  โสตถิสรรเสริญ 

 ๑๐ นายอภิสิทธิ์  หะสาเมาะ 

 ๑๑ นายเอนก  แกวสีนวล 

 ๑๒ นางกมลรัญชน  พุกะทรัพย 

 ๑๓ นางสาวกรณิศ  พัฒนชัย 

 ๑๔ นางสาวไขนพา  บุญญะบุญ 

 ๑๕ นางจันทนา  แดงนภาพรกุล 

 ๑๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  มั่นเสมอ 

 ๑๗ นางสาวจิฐภัค  รอดหลง 

 ๑๘ นางสาวจิราภรณ  พิลึก 

 ๑๙ นางสาวจีราพร  เชื้อแกว 

 ๒๐ นางเชื้อ  จ่ันเพ้ิง 

 ๒๑ นางทัศนา  พรรณโคตร 

 ๒๒ นางสาวธัญนภัทร  นกสิรกุลทิพย 

 ๒๓ นางสาวธัญวรรณ  สัญญะพัฒน 

 ๒๔ นางสาวนุชจิรา  โตชัยภูมิ 

 ๒๕ นางนุชนาฏ  หวนนากลาง 

 ๒๖ นางบําเพ็ญฤดี  ประสมแสง 

 ๒๗ นางปราณี  บัวเกตุ 

 ๒๘ นางสาวปริสนา  ระลาคี 

 ๒๙ นางสาวปาริชาติ  เขตสมุทร 

 ๓๐ นางสาวปยะวรรณ  เจริญเลิศกุล 

 ๓๑ นางพนิดา  ประพันธวัฒนะ 

 ๓๒ นางสาวพัชรา  สารักษ 

 ๓๓ นางสาวพัชรี  ศรีสุดดี 

 ๓๔ นางสาวพิมพพิศา  กําเนิดจิรมณี 

 ๓๕ นางสาวมนสิการ  เจริญพิรานันท 

 ๓๖ นางมยุรา  ศรีสุข 

 ๓๗ นางเมธินี  พันธุหวา 

 ๓๘ นางสาวรัตนา  ประสิทธิ์เขตกิจ 

 ๓๙ นางสาววรกร  วิวัชรากรกุล 

 ๔๐ นางวรรณวดี  ตรีไพบูลย 

 ๔๑ นางสาววรินทร  เย้ือนหนูวงศ 

 ๔๒ นางสาววารินา  ศุภโกศล 



 หนา   ๑๑ (เลมที่  ๑๔/๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๓ วาที่รอยตรีหญิง วิยดา  ละมุล 

 ๔๔ นางสาววิลาวัลย  ปญญาไส 

 ๔๕ นางสาววิลาสินี  บุญทวี 

 ๔๖ นางสาวศยามล  เจริญรัตน 

 ๔๗ นางสาวศิรประภา  ทองกอบเพชร 

 ๔๘ นางสาวศิริกัญญา  ปณฑิตานนท 

 ๔๙ นางศิริพร  จันทรทะธรรม 

 ๕๐ นางศิริพร  เปรมประชา 

 ๕๑ นางสาวโศภิต  พุมพวง 

 ๕๒ นางสาวสุดารัตน  แกวรักษ 

 ๕๓ นางสุมามาลย  รัตนอักษรศิลป 

 ๕๔ นางสุวรรณี  ดัชนีย 

 ๕๕ นางสาวโสลัดดา  ชัชวาลวิจิตร 

 ๕๖ นางสาวหทัยภรณ  อินทรโน 

 ๕๗ นางสาวหรรษา  คําลวน 

 ๕๘ นางสาวอรอนงค  วงษนุช 

 ๕๙ นางสาวออนศรี  แนบสนิท 

 ๖๐ นางสาวอารีวรรณ  ดิษเจริญ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๔  ราย) 

 ๑ วาที่รอยตรี เจษฎา  จริงจิตร 

 ๒ นายนราธิป  จันทรสวัสดิ์ 

 ๓ นายนิติพันธ  โดดสกุล 

 ๔ นายปริญญา  ขาวผอง 

 ๕ นายพนพันธ  ปลกศิริ 

 ๖ นายภักดี  สุดถนอม 

 ๗ นายเอกพจน  แสงกระจาง 

 ๘ นางสาวเกษมณี  ไพรอนันตถาวร 

 ๙ นางสาวจันทรงาม  ชูตระกูล 

 ๑๐ นางสาวญาณิศา  เตมียะ 

 ๑๑ นางสาวดวงใจ  ทวีปะ 

 ๑๒ นางสาวทิพนิภา  ชื่นสกุล 

 ๑๓ นางสาวเทียมจิต  ไชยชนะ 

 ๑๔ นางสาวปรางค  จันทรรุจิพัฒน 

 ๑๕ นางสาวปวีณา  เจริญศิลป 

 ๑๖ นางสาวพัทธมน  บุญราม 

 ๑๗ นางสาวภัทรญา  สระบัว 

 ๑๘ นางสาวมาริสา  นวลกุล 

 ๑๙ นางสาวรัชณู  นพเกลา 

 ๒๐ นางสาววาสนา  ณ ภูเขียว 

 ๒๑ นางสาวสมรศรี  วัฒนนราธร 

 ๒๒ นางสาวสุมิตรา  ศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนะ 

 ๒๓ นางสาวอัญชลี  เสาวลักษณ 

 ๒๔ นางสาวอุทัยทิพย  บุญเกษม 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๔  ราย) 

 ๑ นายกฤฑภาส  วองประเสริฐ 

 ๒ นายกิตติศักดิ์  นคร 

 ๓ นายเกรียงไกร  บุญจรัสวงศ 

 ๔ นายคมสัน  เอี่ยมจํารัส 



 หนา   ๑๒ (เลมที่  ๑๔/๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕ นายคีรีภาค  เวชภูติ 

 ๖ นายชินภัศมิ์  ลีจิโรภาสน 

 ๗ นายณพวัสส  ธัมพิพิธ 

 ๘ นายเตโช  ชัยวุฒิ 

 ๙ นายธนพล  ภูศิริวัฒนกุล 

 ๑๐ นายพรเทพ  พรรณรักษ 

 ๑๑ นายรุงโรจน  ฌานะจารี 

 ๑๒ นายวสันต  สุขสุทธิ 

 ๑๓ นายวัชรชัย  จักรพัด 

 ๑๔ นายสมชาย  ภวชินวร 

 ๑๕ นายสมชาย  มีประสพ 

 ๑๖ นายสมยศ  โคตรปลาบู 

 ๑๗ นายอนุโรจน  บุญเรือง 

 ๑๘ นายอภิวัฒน  สุดสาคร 

 ๑๙ นายอานนท  หาญคําภา 

 ๒๐ นายเอกบัญชา  ชิดชัยภูมิ 

 ๒๑ นางสาวขวัญตา  ปานรักษา 

 ๒๒ นางสาวจารุวรรณ  ปณฑะดิษฐ 

 ๒๓ นางสาวชญานี  สวางดี 

 ๒๔ นางสาวชูศรี  เสืองามเอี่ยม 

 ๒๕ นางสาวฐิติมา  แสนเสนาะ 

 ๒๖ นางสาวฐิติยา  คําบุ 

 ๒๗ นางสาวฐิติรัตน  พานคํา 

 ๒๘ นางสาวฐิรฉัตร  ตรีทศ 

 ๒๙ นางสาวดวงกมล  คํานวนกิจ 

 ๓๐ นางสาวดวงกมล  พิหูสูตร 

 ๓๑ นางสาวทัศนีย  บุตรกร 

 ๓๒ นางสาวนัยนปพร  จารุเกษตรวิทย 

 ๓๓ นางสาวปนิตา  แดงเพชร 

 ๓๔ นางสาวปภิญญา  คุมครองสุข 

 ๓๕ นางสาวประเสริฐศรี  ตั้งเลิศสัมพันธ 

 ๓๖ นางสาวปรางทิพย  นวลใหม 

 ๓๗ นางสาวปวิตรา  มาดวง 

 ๓๘ นางสาวปานสุรีย  จริยวิจิตร 

 ๓๙ นางสาวพวงทอง  ทองปาน 

 ๔๐ นางสาวพัชรีรัตน  บุญมา 

 ๔๑ นางสาวพิชญาภรณ  แกวแสงใส 

 ๔๒ นางสาวพิมพนภา  อมฤตวรชัย 

 ๔๓ นางพิรุฬวรรณ  ทองกะไลย 

 ๔๔ นางสาวภัทริน  วงศบางโพ 

 ๔๕ นางสาวภุมรินทร  คําเดชศักดิ์ 

 ๔๖ นางสาวมนทกานต  ฉิมมามี 

 ๔๗ นางสาวรัชนีกร  รัชตกรตระกูล 

 ๔๘ นางสาวรามนรี  เนตรวิเชียร 

 ๔๙ นางวนิดา  ชัยกิมานนท 

 ๕๐ นางสาววรรณศิกา  ศิริมงคล 

 ๕๑ นางสาววราวัลย  พฤกษามหาลาภ 

 ๕๒ นางสาววิชสรา  อินทรัตน 

 ๕๓ นางสาววิชุดา  ดวงภาค 

 ๕๔ นางวิลาวัณย  ศิริโสม 



 หนา   ๑๓ (เลมที่  ๑๔/๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๕ นางศศิธร  กาญจโน 

 ๕๖ นางสาวศิริรักษ  เฉลิมธเนศพงศ 

 ๕๗ นางสาวศิวรัตน  ทองคลาย 

 ๕๘ นางสาวสิริภา  จุลกาญจน 

 ๕๙ นางสาวสุกันดา  พลสันต 

 ๖๐ นางสาวสุพรรษา  โพธิบา 

 ๖๑ นางสาวสุภาวี  พันธุวงศ 

 ๖๒ นางสาวสุรางคณา  คงเพชร 

 ๖๓ นางสาวสุวณี  เฉลิมชัยนุกูล 

 ๖๔ นางสาวอารีย  สิทธิสร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายสิริชัย  สงเสริมพงษ 

 ๒ นางสาวกาวิล  นันทกลาง 

 ๓ นางพรรณวดี  โสพรรณรัตน 

 ๔ นางสาวเหมือนมาศ  วิเชียรสินธุ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๗  ราย) 

 ๑ นายเกรียงไกร  สถาพรวานิชย 

 ๒ นายจตุรงค  วงศสนิท 

 ๓ นายฉัตรชัย  เงินแสงสรวย 

 ๔ นายเฉลิมเกียรติ  แสงทองพินิจ 

 ๕ นายชยันต  พิภพลาภอนันต 

 ๖ นายชัชวาลย  ชิงชัย 

 ๗ นายณัฐดนย  รุงเรืองกิจไกร 

 ๘ นายไตรรัตน  เนียมสุวรรณ 

 ๙ นายนันทวัฒน  ขมหวาน 

 ๑๐ นายนันทศักดิ์  ปนแกว 

 ๑๑ นายประพันธศักดิ์  ศีรษะภูมิ 

 ๑๒ นายพิชิต  สมบูรณ 

 ๑๓ นายยุทธพงษ  คีรีมังคละ 

 ๑๔ นายวรัณทัต  ดุลยพฤกษ 

 ๑๕ นายศุภสิทธิ์  สิทธาพานิช 

 ๑๖ พันโท สรวิศ  สุภเวชย 

 ๑๗ นายสุดสาย  ตรีวานิช 

 ๑๘ นายสุภาพ  กัญญาคํา 

 ๑๙ นายเสรี  กุญแจนาค 

 ๒๐ นายอนุกรณ  บุตรสันติ์ 

 ๒๑ นางจริน  กาญจนวรินทร 

 ๒๒ นางชื่นใจ  สัมภวะผล 

 ๒๓ นางสาวดาราพร  ผุสิงห 

 ๒๔ นางทิพวรรณ  ดวงปญญา 

 ๒๕ นางธารินี  สาลีโภชน 

 ๒๖ นางสาวนิตยา  สมทรัพย 

 ๒๗ นางสาวผกาเกษ  วัตุยา 

 ๒๘ นางพัชนี  วิชิตพันธุ 


