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

 

 ๕๗ นางสาวศิวพร  บุญสมวล 

 ๕๘ นางสาวสาลิณี  สุขสวัสดิ์ 

 ๕๙ นางสิรินาฎ  เทียนทอง 

 ๖๐ นางสุทธินี  วงคชัยขันธ 

 ๖๑ นางสาวสุนิตา  นาใจ 

 ๖๒ นางสาวสุมาลี  บุรีแกว 

 ๖๓ นางสาวอรอุมา  เวียงทอง 

 ๖๔ นางสาวอัมพิกา  วงศบุญมา 

 ๖๕ นางอัมภวรรณ  ใจเผิน 

 ๖๖ นางสาวอาภิสรา  จินดารักษ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายพูลสิทธิ์  หิรัญสาย 

 ๒ นายสุรินทร  ไหมศรีกรด 

 ๓ นายอมรศักดิ์  สวัสดี 

 ๔ นายอุดมศักดิ์  แซโงว 

 ๕ นางมัลลิกา  เจริญสุธาสินี 

 ๖ นางรุงรวี  จิตภักดี 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายเชาวนันท  ขุนดํา 

 ๒ นายนรากร  สุวรรณโชติ 

 ๓ นายวิรุจ  ถิ่นนคร 

 ๔ นายสืบตระกูล  วิเศษสมบัติ 

 ๕ นายสุธน  ศรีวะโร 

 ๖ นายอภิรักษ  พยัคฆา 

 ๗ นายอวยพร  เรืองศรี 

 ๘ นางสาวชุติมา  จันทรัตน 

 ๙ นางสาวสุขุมาล  กลํ่าแสงใส 

 ๑๐ นางสาวอุไรวรรณ  หมัดอาดัม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓  ราย) 

 ๑ นายกมล  ถิ่นสุราษฎร 

 ๒ นายปริญญา  วองไววณิชกุล 

 ๓ นายสิทธิพงค  จงไกรจักร 

 ๔ นางสาวกรรณิการ  แสงประจง 

 ๕ นางขวัญธิดา  โคตรพุย 

 ๖ นางจิตตาภรณ  มงคลแกนทราย 

 ๗ นางจิตติมา  พีระพัฒน 

 ๘ นางสาวจินดารัตน  สมใจนึก 

 ๙ นางสาวจิรา  คงปราณ 

 ๑๐ นางสาวจิราวรรณ  คลายวิเศษ 

 ๑๑ นางสาวนภารัตน  สุทธิเดช 

 ๑๒ นางสาวนันทวัน  วังเมือง 

 ๑๓ นางสาวมัตติกา  ยงประเดิม 



 หนา   ๑๗๒ (เลมที่  ๑๔/๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายชัชวาล  นาคพันธ 

 ๒ นายปรุงภัณฑ  พันธรักษ 

 ๓ นางสาวชลธิชา  ปานแกว 

 ๔ นางสาวปานชุติ  ภูภูริธรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายกิตติ  อัตถกิจมงคล 

 ๒ นายจิระพล  ศรีเสริฐผล 

 ๓ นายธรา  อั่งสกุล 

 ๔ นายอาทิตย  ศรีแกว 

 ๕ นางสาวพรศิริ  จงกล 

 ๖ นางสาวมารินา  เกตุทัต 

 ๗ นางสาววันทนา  ถิ่นกาญจน 

 ๘ นางสาวอัญชลี  วรรณรักษ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๘  ราย) 

 ๑ นายกองพล  อารีรักษ 

 ๒ นายเกรียงศักดิ์  เอื้อมเก็บ 

 ๓ นายคะชา  ชาญศิลป 

 ๔ นายชาญวิทย  แกวกสิ 

 ๕ นายธนัดชัย  กุลวรวานิชพงษ 

 ๖ นายธีรวัฒน  สินศิริ 

 ๗ นายธีระชาติ  พรพิบูลย 

 ๘ นายบุญเรือง  มะรังศรี 

 ๙ นายประยูร  สงสิริฤทธิกุล 

 ๑๐ นายพงศเทพ  สุวรรณวารี 

 ๑๑ นายพรพจน  ตันเส็ง 

 ๑๒ นายภคนิจ  คุปพิทยานันท 

 ๑๓ นายมาโนชญ  สุธีรวัฒนานนท 

 ๑๔ นายวิโรจน  แสงธงทอง 

 ๑๕ นายศุภกฤษฏ์ิ  นิวัฒนากูล 

 ๑๖ นายสงบ  คําคอ 

 ๑๗ นายสนั่น  ตั้งสถิตย 

 ๑๘ นายสมศักดิ์  วาณิชอนันตชัย 

 ๑๙ นายสันติ  วัฒฐานะ 

 ๒๐ นายสามารถ  บุญอาจ 

 ๒๑ นายสุขสรรพ  ศุภเศรษฐเสรี 

 ๒๒ นายอติชาต  วงศกอบลาภ 

 ๒๓ นายอรรณพ  ประวัติวงศ 

 ๒๔ นายอวิรุทธิ์  ชินกุลกิจนิวัฒน 

 ๒๕ นายอัฆพรรค  วรรณโกมล 

 ๒๖ นายอิศรา  ประมูลศุข 

 ๒๗ นางสาวกษมา  จารุกําจร 

 ๒๘ นางสาวจรียา  ย้ิมรัตนบวร 


