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

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นางสาวฐิติมา  ศรีพาเพชร 

 ๒ นางนิรัญญา  เหล็กมั่น 

 ๓ นางสาวรุจิรา  จุนบุญ 

 ๔ นางสาวสุรางครัตน  ประทุมเมศร 

 ๕ นางสาวอลิษา  รูปสังข 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๐  ราย) 

 ๑ วาที่รอยตรี กฤษฎา  มานะโส 

 ๒ นายกุลพัทธ  กุลชาติดิลก 

 ๓ นายนเรศ  สิงหครามเขต 

 ๔ นายฤทธิชัย  จันทรทอง 

 ๕ นายสิทธิชัย  จินดาโสม 

 ๖ นางสาวกนกพร  วิมลตระกูล 

 ๗ นางสาวกานดา  ดําขุน 

 ๘ นางสาวดวงใจ  เถื่อนถ้ําแกว 

 ๙ นางสาวปาริชาติ  แกวมณี 

 ๑๐ นางสาวภัทรา  จรุงจิตวิทวัส 

 ๑๑ นางสาวรังสินี  เชาวอภินันท 

 ๑๒ นางสาววิชชุดา  เทพเดชา 

 ๑๓ นางสาววีรนุช  สีเสน 

 ๑๔ นางศศิกานต  คลายนิล 

 ๑๕ นางสาวสมกมล  ภัทรกิจโสภณ 

 ๑๖ นางสาวสุทราพร  สงวนพานิช 

 ๑๗ นางสาวอรอุมา  ภิรมยสด 

 ๑๘ นางสาวอริษา  พลนาค 

 ๑๙ นางสาวอรุณี  เมืองที่รัก 

 ๒๐ นางสาวอินทิรา  ไทยศรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายธนศักดิ์  ตนัตินาคม 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔  ราย) 

 ๑ นายจักรพันธุ  รอดทรัพย 

 ๒ นายวรวิทย  เลาหะเมทนี 

 ๓ นายหริพล  ธรรมนารักษ 

 ๔ นายเอกชัย  ดวงใจ 

 ๕ นางสาวกิ่งกาญจน  ปวนสุรินทร 

 ๖ นางสาวจิตรา  ปนรูป 

 ๗ นางสาวปภาวดี  เนตรสุวรรณ 

 ๘ นางสาวปองสุข  ศรีชัย 

 ๙ นางปยะนุช  สินันตา 

 ๑๐ นางสาวพรรณพร  กุลมา 



 หนา   ๒๓๕ (เลมที่  ๑๔/๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑ นางเพราพิลาส  ประสิทธิ์บุรีรักษ 

 ๑๒ นางสาวรัชนี  บัวระภา 

 ๑๓ นางสาวสุจิตรา  เรืองเดชาวิวัฒน 

 ๑๔ นางสุวรรณี  เจียรสุวรรณ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๐  ราย) 

 ๑ นายเจษฎา  วิเศษมณี 

 ๒ นายชัชวาลย  กันทะลา 

 ๓ นายณรงค  นันทกุศล 

 ๔ นายธรรมนูญ  บุพเต 

 ๕ นายยุธนา  ศรีอุดม 

 ๖ นายวรพจน  ศิริรักษ 

 ๗ นายสมาน  ดาวเวียงกัน 

 ๘ นายสุรพล  ใจวงศษา 

 ๙ นายสุวิชช  ธนะศานวรคุณ 

 ๑๐ นายอดิศร  โอดศรี 

 ๑๑ นางกนิษฐา  ลังกาพินธุ 

 ๑๒ นางสาวเจนจิรา  ฝนเต็ม 

 ๑๓ นางสาวณัชชิยา  โมฟู 

 ๑๔ นางสาวปวีรัฐ  ภักดีณรงค 

 ๑๕ นางสาวผจงวาด  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 

 ๑๖ นางสาวพันทิพา  ปญสุวรรณ 

 ๑๗ นางสาวศิรินาฏ  จันทนะเปลิน 

 ๑๘ นางสาวศิริพร  พละศูนย 

 ๑๙ นางสุบงกช  โตไพบูลย 

 ๒๐ นางสุมลมาลย  อรรถวุฒิชัย 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๙  ราย) 

 ๑ นายกิตติชัย  จินะไชย 

 ๒ นายกุลวิชญ  พานิชกุล 

 ๓ นายเกษตร  แกวภักดี 

 ๔ นายไกรสร  วิชัยกุล 

 ๕ นายจตุพร  ศิลพรชัย 

 ๖ นายจิรพัฒนพงษ  เสนาบุตร 

 ๗ วาที่รอยตรี จีรพงศ  จีบกลํ่า 

 ๘ นายชัชชัย  ดีสุหลา 

 ๙ นายณัฐพงศ  หลากอง 

 ๑๐ นายณัฐพล  วิชาญ 

 ๑๑ นายถิร  ธาดาพรรษวุฒิ 

 ๑๒ นายธวัชชัย  ไชยลังการ 

 ๑๓ นายธวัชชัย  อุนใจจม 

 ๑๔ นายธีรภพ  แสงศรี 

 ๑๕ นายนิติกร  หลีชัย 

 ๑๖ นายพีรวัตร  ลือสัก 

 ๑๗ นายเพลิน  จันทรสุยะ 

 ๑๘ นายภาณุพงศ  สิทธิวุฒิ 

 ๑๙ นายภีราวิชญ  ชัยมาลา 

 ๒๐ นายมรกต  ทองพรหม 



 หนา   ๒๓๖ (เลมที่  ๑๔/๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑ นายรณชาติ  มั่นศิลป 

 ๒๒ นายวรุต  มณีมาโรจน 

 ๒๓ นายวิทยา  พลวิฑูรย 

 ๒๔ นายศักรินทร  ณ นาน 

 ๒๕ นายศินุพล  พิมพพก 

 ๒๖ นายศุภกาล  ตุยเต็มวงศ 

 ๒๗ นายศุภชัย  ชุมนุมวัฒน 

 ๒๘ นายศุภชาติ  กรุดทอง 

 ๒๙ นายศุภลักษณ  ศรีตา 

 ๓๐ นายสมเกียรติ  ตันตา 

 ๓๑ นายสมคิด  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๒ นายสมหมาย  สารมาท 

 ๓๓ นายสวัสดิ์  ยุคะลัง 

 ๓๔ นายสิทธิศักดิ์  ย่ียวน 

 ๓๕ นายสุทธิศักดิ์  สุขัมศรี 

 ๓๖ นายสุรนารถ  ฉิมภารส 

 ๓๗ นายอนุสรณ  เราเทา 

 ๓๘ นายอรรถพล  วิเวก 

 ๓๙ นายอัษฎาวุธ  สนั่นนาม 

 ๔๐ นายอํานาจ  ผัดวัง 

 ๔๑ นายอิศร  สุปนราช 

 ๔๒ นางสาวกนกพร  บัวทรัพย 

 ๔๓ นางแคทรียา  พรอมเพรียง 

 ๔๔ นางสาวจิรรัชต  กันทะขู 

 ๔๕ นางสาวณัฐนรี  ทองดีพันธ 

 ๔๖ นางสาวณัฐษิมา  สุรเดช 

 ๔๗ นางสาวธัญวดี  สุจริตธรรม 

 ๔๘ นางน้ําฝน  คงสกุล 

 ๔๙ นางสาวปริศนา  กุลนลา 

 ๕๐ นางสาวปยะนุช  เจดียยอด 

 ๕๑ นางสาวพัฒนชญา  มณีคํา 

 ๕๒ นางสาวพิกุลทอง  ไชยมงคล 

 ๕๓ นางเพ็ญวรัตน  พันธภัทรชัย 

 ๕๔ นางสาวเพียงกานต  นามวงศ 

 ๕๕ นางสาวรังศิมา  กันธิวาส 

 ๕๖ นางสาวรัตนา  อระภักดี 

 ๕๗ นางสาวรัตนากาล  คําสอน 

 ๕๘ นางสาวรุงนภา  เขียววิจิตร 

 ๕๙ นางวัชรี  เทพโยธิน 

 ๖๐ นางศิริประภา  ศรีทอง 

 ๖๑ นางสาวศิริลักษณ  แกวศิริรุง 

 ๖๒ นางสาวศิวพร  เจรียงประเสริฐ 

 ๖๓ นางสาวสุธาทิพย  ไชยวงศ 

 ๖๔ นางสุรีนาฎ  มะโนลา 

 ๖๕ นางสาวอภิญญา  กันธิยะ 

 ๖๖ นางสาวอรนุช  คําแปน 

 ๖๗ นางสาวอวยพร  ตะวัน 

 ๖๘ นางสาวอัมพิกา  ราชคม 

 ๖๙ นางสาวอาภาศรี  เทวตา 



 หนา   ๒๓๗ (เลมที่  ๑๔/๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๗  ราย) 

 ๑ นายจุลทัศน  จุลศรีไกวัล 

 ๒ นายเฉลิมฤทธิ์  เครืออินทร 

 ๓ นายณัฏฐพัฒน  คนมีฉลาด 

 ๔ นายทนงศักดิ์  แสนใจพรม 

 ๕ นายธงชัย  เปยทา 

 ๖ นายวัชรินทร  สิทธิตัน 

 ๗ นายวิทยา  กวีวิทยาภรณ 

 ๘ นายวีรภัทร  กันแกว 

 ๙ นายศักดิ์นรินทร  ชาวงิ้ว 

 ๑๐ นางจีรวรรณ  เชาวการกูล 

 ๑๑ นางชาริณี  บํารุงเวช 

 ๑๒ นางสาวนันทิดา  รังสรรค 

 ๑๓ นางสาวน้ําฝน  อุนฤทธิ์ 

 ๑๔ นางสาวนิภาพร  ทาสีเขียว 

 ๑๕ นางสาวปราณี  มะโนวร 

 ๑๖ นางปวีณา  ทองปรอน 

 ๑๗ นางสาวพลับพลึง  เครือมิ่งมงคล 

 ๑๘ นางสาวพาฝน  ปนทอง 

 ๑๙ นางสาวเพ็ญพิรุณ  เสรีกิติวงค 

 ๒๐ นางวรินยา  ดวงแกว 

 ๒๑ นางสาววัชราภรณ  มนุษยชาติ 

 ๒๒ นางวิไลรัตน  ยะเชียงคํา 

 ๒๓ นางสุทัศน  เกิดกระจาง 

 ๒๔ นางสาวอโณทัย  วิชัยสืบ 

 ๒๕ นางสาวอัญญชลี  ดวงดี 

 ๒๖ นางสาวอารีรัตน  จักรวรรณา 

 ๒๗ นางสาวอําพรรณ  ไชยวงค 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๕  ราย) 

 ๑ นายจารุชาติ  กันทาอินทร 

 ๒ นายเชิงชาย  ปวงคํา 

 ๓ นายณัฐวัฒน  ดวงฉุน 

 ๔ นายทัศนพล  ทนงการกิจ 

 ๕ นายธณพงค  ชัญญาชัย 

 ๖ นายธนากร  นาเมืองรักษ 

 ๗ นายธันยวัฒน  ธรรมปรีชา 

 ๘ นายนฤวร  แสนสุรินทร 

 ๙ นายพิทักษชน  จันทรพิสุ 

 ๑๐ นายพิศิษฎ  พรหมอารีย 

 ๑๑ นายพิสิษฐ  สุกใส 

 ๑๒ นายภูเบศร  แสงปุก 

 ๑๓ นายวีระพงษ  คําชู 

 ๑๔ นายวีระพันธ  บัวเขียว 

 ๑๕ นายศักดิ์ชัย  กันธะดา 

 ๑๖ นายสมปรารถนา  ยอดชมภู 

 ๑๗ นายสุรเชษ  เสารอาย 

 ๑๘ นายอํานาจ  ชื่นแสงมอญ 



 หนา   ๒๓๘ (เลมที่  ๑๔/๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙ นายเอกชัย  ปราสาทวัฒนา 

 ๒๐ นางกุมารี  มูลหลอ 

 ๒๑ นางจิรฉัตร  จันทรแจม เดวีส 

 ๒๒ นางจีรพัชร  วงคทา 

 ๒๓ นางสาวเจนจิรา  มาอัสดร 

 ๒๔ นางสาวชฎารัตน  มหัสพัน 

 ๒๕ วาที่รอยตรีหญิง ชไมพร  สุขใจ 

 ๒๖ นางญานิศา  ทะนะอน 

 ๒๗ นางสาวณัฐกมล  จันทรเอย 

 ๒๘ นางสาวธนพร  ยะสุทธิ 

 ๒๙ นางสาวธิดาพร  ขอนปง 

 ๓๐ นางสาวนภัสวรรณ  ครองบุญ 

 ๓๑ นางสาวนารีรัตน  ผุยเจริญ 

 ๓๒ นางสาวนิภารัตน  อิสสระ 

 ๓๓ นางประทุมทิพย  จันทรแสง 

 ๓๔ นางสาวปวีณสุดา  บุษยธานินทร 

 ๓๕ นางสาวปุณิกา  อินทะรังษี 

 ๓๖ นางสาวพจมาศ  คําปน 

 ๓๗ นางพลอยภิญญา  สุภาพรเหมินทร 

 ๓๘ นางภคินี  ไชยวุฒิ 

 ๓๙ นางสาวยุพเรศ  บุญมา 

 ๔๐ นางสาวรัชภรณ  สรอยกาบแกว 

 ๔๑ นางสาวรัตนา  ไชยคต 

 ๔๒ นางสาวรุงทิวา  ยาสมุทร 

 ๔๓ นางรุงอรุณ  มณีกุล 

 ๔๔ นางสาวรุจาภา  แสนสี 

 ๔๕ นางสาวลินดา  มุงชนะ 

 ๔๖ นางสาววราพร  สมมิตร 

 ๔๗ นางสาววริยา  ชาญฤทธิเสน 

 ๔๘ นางสาววรีรัตน  พรมไชยวงค 

 ๔๙ นางสาวศรัญญา  ศรีสัตนา 

 ๕๐ นางสาวสลิลทิพย  อํานาจพรสิริ 

 ๕๑ นางสายชล  วงษชัย 

 ๕๒ นางสาวสิริญญา  ณ นคร 

 ๕๓ นางสาวสุธาสินี  ผูอยูสุข 

 ๕๔ นางสาวสุพัตรา  งามสมพงษ 

 ๕๕ นางสาวสุพิชฌาย  ถาวรลิมปะพงศ 

 ๕๖ นางสาวสุพิศ  ทองซัง 

 ๕๗ นางสาวสุภัควดี  พิมพมาศ 

 ๕๘ นางสาวสุภิญญา  กอนแกว 

 ๕๙ นางสาวแสงจันทร  วงคขัดนนท 

 ๖๐ นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงใส 

 ๖๑ นางสาวอรวรรณ  สมจันทรตา 

 ๖๒ นางอะจิมา  เปงเฟย 

 ๖๓ นางสาวอาพัชรี  ศิรินาโพธิ์ 

 ๖๔ นางสาวอาภาพร  ศรีวิชัย 

 ๖๕ นางสาวเอื้องเหนือ  นิกรพันธุ 

 


