เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๔
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากวาสายสะพาย รวมทั้งสิ้น ๒๓๖,๙๕๕ ราย
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

กระทรวงมหาดไทย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๘๔ ราย)
นายกนตธร ศรีชุมจันทร
๒๓ นายดํารงศักดิ์ จันทรสระคู
นายกฤษฎา สุขอนันต
๒๔ นายดิลก ธารสมบัติ
นายกฤษณะ คงมาก
๒๕ จาเอก ถาวร รุณแสง
นายกิตติศักดิ์ ฉัตรเทวินทภรณ
๒๖ นายถาวร อูอน
นายกิติพัฒน ตันตสุรฤกษ
๒๗ นายทนงศักดิ์ เมืองฝน
นายไกรสิทธิ์ สุขรักษ
๒๘ นายทวีชัย อรัมสัจจากูล
นายขวัญชัย คําชุม
๒๙ นายทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ
นายขันชัย ประมวลรัตน
๓๐ นายทวีศักดิ์ ปองศรี
นายขุนพล ภูมิถาวร
๓๑ นายทศพล นิติมณฑล
นายคมสัน พวงเดช
๓๒ นายทศพล พรหมแปง
นายจิรวัฒน ศกุนะสิงห
๓๓ นายทศพล ยุทธโยธี
สิบตํารวจโท จิรัญชัย อาทิตยนพชัย
๓๔ นายทิวกร ศิริตันติ์
นายจุลพรรณ สุขอรุณ
๓๕ นายธนวัฒน จิตโสภณปญญา
นายเจษฎา สมหวัง
๓๖ นายธนากร รวิยะวงศ
นายชยพล สอนหาจักร
๓๗ นายธนิศร เสถียรนาม
นายชัยรัตน สุอังคะวาทิน
๓๘ นายธีรพงษ บุญเพชร
นายชาตรี แวยูโซะ
๓๙ นายธีระวัฒน พลโลก
นายชิดพงศ ลัคนทิน
๔๐ นายนพดล สนมณี
นายชูชาติ ไทยภักดิ์
๔๑ นายนพดล สุภัทรประทีป
นายฐนพงศ ไชยงา
๔๒ นายนพพร ดอกไมงาม
นายณภัทร สุวรรณเจริญ
๔๓ นายนเรนทร แกวโท
นายณัฐพล เพชรฉกรรจ
๔๔ นายนฤชา ฮมปา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙

นายนาทวัฒน แกวเทพ
นายบุญชวัฒน ปญชณญาแดง
นายปฐวี เคลาจันทร
นายปพนภพ แกวพันธทอง
นายปรัชญา ลอยฟา
นายปริญญ ปริญญไวกูณฐ
นายปฤษฎี ไอศูรย
นายภฤศ จิโนวรรณ
นายภาคภูมิ ทองอินทร
นายภานุมาศ คงพันธ
นายภูวนาถ สุขสม
นายภูวเนธ มะลินิล
นายมนชัย แซเลา
นายรณรณก คลังสมบัติ
รอยโท รัฐพงษ กาจกําแหง
นายรุงโรจน มุงเมือง
นายวิทวัส ศรีขวัญ
นายวีระพงค วงศแสนศรี
นายศราวุฒิ เอี่ยมสําอางค
นายศิริวัฒน อภิณหพานิชย
นายสมบัติ กิติสาร
นายสมศักดิ์ แกวเกลี้ยง
นายสยาม จุตตะโน
นายสาโรช พลอยแสงสาย
นายโสภณ กิตติพะวงษ

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

(เลมที่ ๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นายโสภณ ทองโสภา
นายอดิศร สวัสดี
นายอนวัช อมรรัตนธํารง
นายอภิสิทธิ์ มวลคําลา
นายอัครภัทร นรัตถรักษา
นายอัชฌชญพัศ รัตนวงศ
นายอารยะ มังกรานนทชัย
วาที่รอยตรี อิสระพงศ สินรอด
นายเอกชัย ปราบมนตรี
นายเอกรัชต สอนประภา
นายเอกราช รังสรรค
นายเอกโรจน ศัลยพงษ
นายเอกอุระ มีประเทศ
นางสาวกนกทิพย ทิมเครือจีน
นางสาวกนกวรรณ พรหมเลิศ
นางสาวกมลชนก หงอสกุล
นางกฤตยา ดวงประเสริฐ
นางกฤติยาพร ศรนารายณ
นางกาญจนาณัฏฐ กันตา
นางสาวกิตติกา เรืองรัตน
นางสาวกุลธิดา ไชยสาร
นางสาวกุลธิดา ตันเจริญ
นางสาวคมกมล วิเชียรทอง
นางคลิตา เงินมาก
นางสาวจันทรวิมล วิชญะธรรมโชติ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙

นางจารุณี ทองใส
นางสาวจารุภา กมลบูรณ
นางสาวจิราพร ชูแยม
นางสาวชนัญญา ใหญพงษ
นางสาวชนัดดา เพชระกระจาง
นางสาวชไมพร ปอมวงศ
นางสาวชุลีกร จันสุด
นางสาวณพัชร พลายชุม
นางสาวณัฏฐนันท ทองนุน
นางสาวณัฐฐาศิริ แกววิเศษ
นางณัฐฐิญา คงรื่น
นางสาวณัฐดา สุนันท
นางสาวณัฐิดา ดวงศรี
นางดรุณี ไรเปยม
นางสาวดวงใจ ยอดนารี
นางสาวดาริกา นาคขาว
นางสาวทอปด คุณาจิรเมธ
นางสาวทิพยวรรณ หาญณรงค
นางสาวทิศารัตน แกวสีดํา
นางสาวธมนตรัตน แสนสายเนตร
นางสาวธวชินี โสภา
นางสาวธัญดา พรมศิลป
นางสาวธัณยวิรา ธเนศจิราศักดิ์
นางสาวธันวดี ฮูเซ็น
นางสาวนนทญา หงษรัตน

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔

(เลมที่ ๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวนภสินี นุชเจริญ
นางสาวนีลนารา คงจรัส
นางสาวนุชรา พรหมโสภา
นางสาวเนตรนารี แกวคํา
นางบุณฑริก หิรัญบูรณะ
นางสาวเบญจวรรณ งามวิริยะวงศ
นางสาวปฏิมาภรณ เทียนจิ้ว
นางสาวประสารพร ยงยืน
นางปวีณา ตูหงษา
นางสาวปวียธิดา ทาศิริ
นางสาวปทมาภรณ เกตุหอม
นางสาวปยนันท ณ มณี
นางสาวพนัสสุดา เดชผล
นางสาวพรชนก กฤดาธิการ
นางสาวพรพรรณ พลังคะพันธพงศ
นางสาวพรพิมล ขวัญศรีทองมั่น
นางพรสุรีย เส็งสุข
นางสาวพลอยกมลวัน ธัญญสัญชัย
นางสาวพัชรินทร ศรีพุฒิพันธุ
นางสาวมยุเรศ อรุณอิสรา
นางสาวยุพาพร ทองแจม
นางสาวยุพิน เกิดเจริญ
นางสาวยุพิน วงศขยาย
นางสาวรริณชญา บุตรแกว
นางรวิวรรณ เสนาสุ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑
๒
๓
๔

นางสาวรสชรินทร ศิริเวิน
นางราตรี สุทธิพันธุ
นางสาวราฮายา มามะ
นางสาวริดา บูรณเจริญ
นางรุงทิวา ประสงคเงิน
นางสาวรุงอรุณ โทสูงเนิน
นางสาวเรณุกา สมนิยาม
นางสาวละอองดาว ฉลาด
นางสาวลัดดาวัลย สุวรรณรัตน
นางสาววนาลักษณ มุงพิงกลาง
นางสาววราภรณ ภูมิพื้น
นางวันวิสาข ซอนกลิ่น
นางสาววันวิสาข อินทรรอด
นางวาทินี บิลหมาด
นางสาววิริยา ใจหนักแนน
นางวีนัส คําศรีเมือง
นางสาวแววดาว เรือนกุณา
นางศศินี พิพัฒนศรัทธา
นางสาวศศิประภา สายงาม
นางสาวศิริพร กิจเฟองฟู

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔

(เลมที่ ๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวศิริพร ศรีเทพ
นางศุภรา เจริญศักดิ์วิริยะ
นางศุภลักษณ ใจหาญ
นางสาวสถาพร ศิลปผล
นางสาวสัณหจุฑา เหมาะประมาณ
นางสาวสายชล เพื่อขุนทด
นางสิริพร สุธาพจน
นางสาวสุจิณจดา ทองนาค
นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม
นางสาวสุธิรา เกื้อทาดี
นางสาวสุนทรี ศรีสงคราม
นางสุพรรณี สุยะระ
นางสาวเสาวลักษณ ทรัพยฤทธิ์
นางสาวหริณโลจณ ทรงบัณฑิตย
นางสาวอมราภรณ ธิมาชัย
นางสาวอรอนงค คงชวย
นางสาวอรุณี ชาญหัด
นางสาวอุมาพร ชาญณรงค
นางสาวอุรารัตน ยุทธไชย
นางสาวเอื้อมพร สําเภาเงิน

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๕ ราย)
นายกฤตพัฒน ลานแกว
๕ นายณัชปภัสมน สิริรุงเสรีชัย
นายคณิต คงเมือง
๖ นายณัฐกิตติ์ ตาวงษสา
พันจาอากาศเอก ฉัตรชัย สกุลแกว
๗ นายนิกร ผลจรุง
นายชัยชนะ เชี่ยวชาญ
๘ นายนิรัญ แดนสุข

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๑
๒
๓
๔
๕

นายบัวแสง เตโช
นายบุญเลิศ สุขแกน
นายประทักษ ศรุตาธีรเดช
นายพิภพ อินจันทร
นายโภคิน โดมดอกฟา
นายรณสิษฐ พูนธนิตกุล
นายรัชศักดิ์ วิจิตรวงศวาน
นายศักดิ์ดา หาญมนตรี
นายศุภชัย ศรีแสง
นายสมชาย ปญญาวัน
นายสังขทอง เถกิงผล
นายสายรุง จบศรี
นายสิทธิชัย สุธานนท
นายสุพจ คงมณี
นายอโนทัย ทารินทร
นายอภิชาติ วิทยาศิลป
นายเอนก ใจหาญ
นางสาวจิตตาภา แสนปลื้ม
นางสาวซูรีนา บือราเฮง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

(เลมที่ ๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางณัชรวาดา บุญเสนาะ
นางสาวณิชากร คงแกว
นางสาวนงลักษณ บรรณเลิศ
นางสาวนฤมล นิลศรี
นางสาวปวีณสุดา โชติชมภู
พันตํารวจโทหญิง ปญญดา ดูตะคุ
นางสาวปทมา เพ็ชรกูล
นางสาวปารวี วงษสุวรรณ
นางสาวปูริดา บัวหลวง
นางสาวพลอยไพลิน รูปะวิเชตร
นางสาวพิมพา โสภณพันธ
นางสาวแพรพรรษา อังครําไพสกุล
นางสาวแพรวนภา คําประกอบ
นางสาวภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวลัลนณภัทร จิตรพันธ
นางสาววราภรณ ตันตสุรฤกษ
นางศุทธภัค พันธุภาไพ
นางสาวอัญชิษฐา กันฟอง

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑๘ ราย)
นายขจร ทองคํา
๖ นางกฤษณา พลรัตน
นายทศพล คงทน
๗ นางสาวกฤษณา วรินภูริช
นายพชรพงศ วองธัญญการ
๘ นางกัญจนอมล คําอินทร
นายวิทวัฒชัย แสงศิริ
๙ นางสาวเกศรา สถานชัย
นางกนกวรรณ วงษกระสันต
๑๐ นางสาวณัฐิดา พะชะ

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นางสาวนุชรินทร ลาดโฮม
นางผกามาศ อึ้งตระกูล
นางสาวพิชยา นารีเลิศ
นางสาวศศิภา เพชรมาก

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๖ ราย)
นายไกรศร เกษงาม
๒๑ นางสาวฐิตาพร อุทก
นายชัดภูมิ สายบุญมี
๒๒ นางสาวณัฏฐจีรา วาจาสิทธิ์
นายทรงพล ผดุงนึก
๒๓ นางสาวณัฏฐยาน โพธิ์โสภากุล
นายทศวรรธน จีนเขตกรณ
๒๔ นางณัฐกฤตา ไชยวงศ
นายธนารักษ รัตนขันธ
๒๕ นางสาวทมิตา ภีระปญญา
นายธีระยุทธ เอียดแกว
๒๖ นางสาวธัณยจิรา เพียงจันทร
นายพงศศักดิ์ พิมโคตร
๒๗ นางสาวนริศรา รุงประชาเดช
นายภาณุวิชญ นิธิการุณ
๒๘ นางสาวนาวา ก่ํามอญ
นายสันธวัช รอดชีพ
๒๙ นางสาวนูรอาเซียน ยูโซะ
นายอดิศร อิสสระ
๓๐ นางเบ็ญจมาศ มรรคสันต
นายอธิคม ชนะจิตต
๓๑ นางสาวเปมิกา แจงพลอย
นายอภิรัฐ ปดเปา
๓๒ นางพรเพ็ญ อินตะนนท
นางสาวกิตติยา พรมทะลือ
๓๓ นางสาวพัชชา สระแกว
นางสาวกุญชญาณ ทองดอนใหม
๓๔ นางสาวรวิวรรณ ทองแพ
นางสาวคนึงนิจ มูลยะเทพ
๓๕ นางสาวรุงทิพย นาเมือง
นางจันฑา สมรูป
๓๖ นางสาวลลิตา ลาเตะ
นางสาวจันทนา สายน้ําใส
๓๗ นางสาวลําออ แสงงาม
นางสาวจิราภา ยาสมุทร
๓๘ นางสาววรรณิสา สุทธินานนท
นางสาวจุฑามาศ สุกแกว
๓๙ นางสาวศราวรรณ โกยรัมย
นางสาวฐริญชญาภัชก เจริญ
๔๐ นางสาวศิริพร เพ็ญเพียร

๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นางสาวสกุนตลา ตันบุญยืน
นางสาวสาวิตรี วงศฝน
นางสาวสุวรัตน มุขรัตน
นางสาวอุไร ศรีสวัสดิ์

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑ นางสาวสมัย วิลานันท
๔๒ นางสาวสวรรยา กุหลาบวรรณ
๔๓ นางสาวสิราวรรณ ชูทอง

(เลมที่ ๖)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๔๔ นางสาวสุทิศา คืนดี
๔๕ นางหทัยรัตน เพียรทอง
๔๖ นางสาวอรสา บุญพรม

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางยุวเรศ มีมาก
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายจิระพงษ จินารักษ
๑๕
นายโยธิน พิชัย
๑๖
นายวิษณุ อัญชัญ
๑๗
นายศศิกฤษ ศรีคงศรี
๑๘
นายสุรินทร ไพรพฤกษ
๑๙
นางสาวกชวรรณ หนูเจียม
๒๐
นางสาวกัญญณพัชญ เนื่องชัยลี
๒๑
นางสาวกันฐาภรณ เทศทัน
๒๒
นางสาวเกณิกา ฉิมวารี
๒๓
นางสาวจีราภรณ พุทธฤทธิ์
๒๔
นางณัฐฏพัชร นนทะพันธ
๒๕
นางสาวนงนุช วงครอย
๒๖
นางสาวนฤมล พลคํา
๒๗
นางสาวนันทิชา จันทโคตร

๒๗ ราย)
นางสาวเนตรสกาว จันทองแท
นางสาวเบญจพร มาลี
นางสาวปภาวรินท ชาอิน
นางสาวปทมา สาระกิจ
นางสาวพิกุล สิทธิ
นางสาวเพ็ญนภา นุราช
นางสาวภาวดี กิตินาม
นางมาลินี บุญมี
นางสาวรัชนี มณีวงษ
นางสาวรัตติกาล นาสูง
นางศรุดา ศรีสัชชนกุล
นางหอมผกา แสนเสนา
นางสาวอัญชลี ภักดีจอหอ

กรมการพัฒนาชุมชน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๒๑๖ ราย)
๑ นายกฤชวัชร แกวพรม
๓ นายกฤษณ ปวงคําคง
๒ นายกฤตภาส ทิพยปญญา
๔ นายกิตติ พิศงาม

