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หน้า   ๑ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผอืก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติยศยิง่มงกุฎไทย   
ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  รวมทั้งสิ้น  ๓๑,๒๖๘  ราย  ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย  จ านวน  ๓๐,๐๔๒  ราย 

และชั้นต่ ากว่าสายสะพายส าหรับบุคคลบางประเภท  จ านวน  ๑,๒๒๖  ราย  ดังรายนามท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



หน้า   ๒๓๕ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๓ นางรัชดาภรณ์  เราประเสริฐ 

 ๓๔ นางสมโรจน์  ประกอบบุญ 

 ๓๕ นางสอิ้ง  ฉิมเล็ก 

 ๓๖ นางสินีนาฏ  เสนผดุง 

 ๓๗ นางสุคนธ์  ท้วมมา 

 ๓๘ นางสาวสุนันทา  วงศ์ปิยชน 

 ๓๙ นางสุภาลักษณ์  ชัยอนันต์ 

กรมชลประทาน 

มหาวชิรมงกุฎ 

๑ นายชยันต์  เมืองสง 

๒ นายชิตชนก  สมประเสริฐ 

๓ นายทองเปลว  กองจันทร์ 

๔ นายธนา  สุวัฑฒน 

๕ นายปริญญา  กมลสินธุ์ 

๖ นายปริญญา  สัคคะนายก 

๗ นายปรีชา  จานทอง 

๘ นายพรชัย  แสงอังศุมาลี 

๙ นายสุชาติ  หาญชนะชัยกูล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑ นายกฤษฎา  ศรีเพิ่มพันธ์ 

๒ นายเกรียงไกร  ภูมิสิงหราช 

๓ นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว 

๔ นายเกื้อศักดิ์  ทาทอง 

๕ นายจารึก  วัฒนาโกศัย 

๖ นายเจตจิตร  โพธิ์ปลั่ง 

๗ นายเฉลิมชัย  ตรีนรินทร์ 

๘ นายชัยรัตน์  ชัยสวัสดิ์ 

๙ นายชัยฤกษ์  ชัยสวัสดิ์ 

 ๑๐ นายชูชาติ  รักจิตร 

 ๑๑ นายไชยวิชญ์  กัณหะยุวะ 

 ๑๒ นายเดช  เล็กวิชัย 

 ๑๓ นายถิระศักดิ์  ทองศิริ 

 ๑๔ นายธีระพล  ตั๊งสมบุญ 

 ๑๕ นายนฤชา  แสงทอง 

 ๑๖ นายเนรมิต  เทพนอก 

 ๑๗ นายบุญชอบ  หอมเกษร 

 ๑๘ นายปกครอง  สุดใจนาค 

 ๑๙ นายประทีป  ภักดีรอด 

 ๒๐ นายประพิศ  จันทร์มา 

 ๒๑ นายประสานต์  พฤกษาชาติ 

 ๒๒ นายประหยัด  กมลพัฒนะ 

 ๒๓ นายปิยดุล  สุขโข 

 ๒๔ นายพิเชษฐ  รัตนปราสาทกุล 



หน้า   ๒๓๖ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๕ นายไพฑูรย์  ไชยภูมิสกุล 

 ๒๖ นายไพรัตน์  ทับประเสริฐ 

 ๒๗ นายไพศาล  พงศ์นรภัทร 

 ๒๘ นายมนัส  สุดพวง 

 ๒๙ นายวชิระ  เอี่ยมละออ 

 ๓๐ นายวรวิทย์  บุณยเนตร 

 ๓๑ นายวัชระ  เสือดี 

 ๓๒ นายวิชาญ  สุขเกื้อ 

 ๓๓ นายวิวัธน์ชัย  คงล าธาร 

 ๓๔ นายวีรวัฒน์  อังศุพาณิชย์ 

 ๓๕ นายศุภณัฐ  ปริยชาติ 

 ๓๖ นายสมเจต  พานทอง 

 ๓๗ นายสมชาย  คณาประเสริฐกุล 

 ๓๘ นายสมชาย  พฤฒิพรกิจ 

 ๓๙ นายสมนึก  จิระศิริโสภณ 

 ๔๐ นายสมพิตร  พงศ์ชัยกรุง 

 ๔๑ นายสมัย  ธรรมสัตย์ 

 ๔๒ นายสว่าง  จอมวุฒิ 

 ๔๓ นายสัญญา  แสงพุ่มพงษ์ 

 ๔๔ นายสิทธิวัตร  แสงสิริไพบูลย์ 

 ๔๕ นายสุดชาย  พรหมมลมาศ 

 ๔๖ นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม 

 ๔๗ นายสุรชัย  วีระจิตรเสริมชัย 

 ๔๘ นายสุรชาติ  มาลาศรี 

 ๔๙ นายเสริมชัย  เซียวศิริถาวร 

 ๕๐ นายอรรถพร  ปัญญาโฉม 

 ๕๑ นายเอกศิษฐ์  ศักดิ์ดีธนาภรณ์ 

 ๕๒ นางสาวธนกร  จาตะวงษ์ 

 ๕๓ นางสาววรรณา  ศศิโรจน์ 

 ๕๔ นางศิวพร  ภมรประวัติ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑ นายกฤตย์  สวาสดิ์มิตร 

๒ นายก่อพงศ์  เจ้ยแก้ว 

๓ นายกาญจดินทร์  สระประทุม 

๔ นายการุณ  แปลงรัตน์ 

๕ นายกิตติพงศ์  โรจน์วิรัตน์ 

๖ นายกิตติพร  ฉวีสุข 

๗ นายกิตติภพ  พฤกษากิจขจี 

๘ นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ์ 

๙ นายเกรียงไกร  กุลจิตติบวร 

 ๑๐ นายเกรียงไกร  ภาคพิเศษ 

 ๑๑ นายเกรียงศักดิ์  พุ่มนาค 

 ๑๒ นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี 

 ๑๓ นายเกียรติศักดิ์  ผัดวัง 

 ๑๔ นายไกรสิงห์  จันทรสุกรี 

 ๑๕ นายคณิต  ชินวงศ์ 

 ๑๖ นายค านึง  ชูชาติ 

 ๑๗ นายจรัล  พุ่มหมัน 

 ๑๘ นายจรินทร์  คงศรีเจริญ 



หน้า   ๒๓๗ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๙ นายจักราวุธ  สุนทรวิภาต 

 ๒๐ นายจักริน  ประเสริฐสุวรรณ 

 ๒๑ นายจาตุรงค์  นิลพันธุ์ 

 ๒๒ นายจิรศักดิ์  หล าสาคร 

 ๒๓ นายจุฑามิตร  ใจสมุทร 

 ๒๔ นายเจษฎา  บุญสุยา 

 ๒๕ นายเฉลิมชัย  ม่วงไหมแพร 

 ๒๖ นายชยุธพงศ์  อ ารุงสุข 

 ๒๗ นายชวลิต  ธรรมรัตนะศิริ 

 ๒๘ นายชัยยะ  พ่ึงโพธิ์สภ 

 ๒๙ นายชัยรัตน์  เหมือนพลอย 

 ๓๐ นายชัยวัฒน์  ตันเจริญ 

 ๓๑ นายชินวัฒน์  พรหมมาณพ 

 ๓๒ นายชิษณุพงศ์  นิลวดีพุฒิพัชร 

 ๓๓ นายชุตินทร  เพ็ชรไชย 

 ๓๔ นายชุติมันต์  สกุลพราหมณ์ 

 ๓๕ นายชูพงศ์  อิศรัตน์ 

 ๓๖ นายชูศักดิ์  สุทธิ 

 ๓๗ นายฐิติปพัฒน์  สาลีฒพันธ์ 

 ๓๘ นายฐิติพงษ์  โสภณางกูร 

 ๓๙ จ่าสิบเอก ณรงค์  วงษ์คงค า 

 ๔๐ นายณัฐวุฒิ  นากสุก 

 ๔๑ นายไตรรงค์  โสภาผล 

 ๔๒ นายถิรยุต  ศรีสุเทพ 

 ๔๓ นายทรงวิทย์  เหลืองอ่อน 

 ๔๔ นายทรงศักดิ์  เสาวัง 

 ๔๕ นายทวีชัย  โค้วตระกูล 

 ๔๖ นายทินกร  เหลือล้น 

 ๔๗ นายธงคม  รัตนเสถียร 

 ๔๘ นายธเนศ  ดิษฐปัญญา 

 ๔๙ นายธเนศร์  สมบูรณ์ 

 ๕๐ นายธวัช  ธวัชศิริโรจน์ 

 ๕๑ นายธานินทร์  เนื่องทศเทศ 

 ๕๒ นายธ ารงศักดิ์  นคราวงศ์ 

 ๕๓ นายธีร์วัตร  ศรีวิเศษ 

 ๕๔ นายธีระจิต  จิตรากรณ์ 

 ๕๕ นายนพดล  น้อยไพโรจน์ 

 ๕๖ นายนพดล  มีวิเศษ 

 ๕๗ นายนิธิ  วรมงคล 

 ๕๘ นายนิธินันท์  คชทโรภาส 

 ๕๙ นายนิพงษ์  วัจนะภูมิ 

 ๖๐ นายนิพนธ์  มังกรแก้ว 

 ๖๑ นายนิรันดร์  สิงหสันติ 

 ๖๒ นายนิวัติ  ค าแน่น 

 ๖๓ นายนิเวศ  วงษ์บุญมีเดช 

 ๖๔ นายบัญชา  เรืองศิลป์ประเสริฐ 

 ๖๕ นายบุญธรรม  ปานเปี่ยมโภช 

 ๖๖ นายบุญรอด  หาญองอาจ 

 ๖๗ นายบุญฤทธิ์  รอดเชื้อ 

 ๖๘ นายบุญลือ  คงชอบ 



หน้า   ๒๓๘ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๖๙ นายบุญเลิศ  บุบผากอง 

 ๗๐ นายโบว์แดง  ทาแก้ว 

 ๗๑ นายปกรณ์  สุตสุนทร 

 ๗๒ นายประชา  เกษลี 

 ๗๓ นายประเชิญ  จีนขจร 

 ๗๔ นายประเทือง  วันดี 

 ๗๕ นายประภาส  สมานทรัพย์ 

 ๗๖ นายประยูร  เย็นใจ 

 ๗๗ นายประวิณ  จ่าภา 

 ๗๘ นายประวิตร  ปิวาวัฒนพานิช 

 ๗๙ นายประศาสน์  สุขอินทร์ 

 ๘๐ นายประสิทธิ์  พันธ์บุญเกิด 

 ๘๑ นายประสิทธิ์  สิทธิยศ 

 ๘๒ นายประเสริฐ  เล็กรุ่งเรืองกิจ 

 ๘๓ นายประเสริฐ  วงศ์นราทิพย์ 

 ๘๔ นายปริญญา  คัชมาตย์ 

 ๘๕ นายปุริมพัฒน์  เกิดนิมิตร 

 ๘๖ นายผดุงศักดิ์  ผ้าเจริญ 

 ๘๗ นายพงศธร  ศิริอ่อน 

 ๘๘ นายพงษ์ศักดิ์  ฤทธิสมิต 

 ๘๙ นายพงษ์ศักดิ์  เลียววงศ์วาน 

 ๙๐ นายพงษ์ศักดิ์  อัครมณี 

 ๙๑ นายพนมกร  ไทยสันติสุข 

 ๙๒ นายพรชัย  ภู่พร้อมพันธุ์ 

 ๙๓ นายพรเทพ  บุณยะผลึก 

๙๔ นายพรสิทธิ์  สิทธิวันชัย 

๙๕ นายพิเชษฐ  ภัคพยัต 

๙๖ นายพิทยา  อิ่มเอม 

๙๗ นายพิทักษ์  ยุวานนท์ 

๙๘ นายพิศิษฐ  ผลิสินเอี่ยม 

๙๙ นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ 

๑๐๐ นายพิสิฐ  เปี่ยมจิตร์ 

๑๐๑ นายพีรพัฒน์  วรธรรม 

๑๐๒ นายพีรยุทธ์  เหมาะพิชัย 

๑๐๓ นายพีระศักดิ์  ชมภูนุช 

๑๐๔ นายไพฑูรย์  เพ็งพูล 

๑๐๕ นายไพฑูรย์  ศรีมุก 

๑๐๖ นายไพฑูรย์  สุขต่าย 

๑๐๗ นายไพโรจน์  ค าทอน 

๑๐๘ นายไพโรจน์  วงศ์สูง 

๑๐๙ นายภคินทร์  รูปไธสง 

๑๑๐ นายภัทรพล  ณ หนองคาย 

๑๑๑ นายภานรินทร์  ภาณุพินทุ 

๑๑๒ นายภูดิศ  ฤทธิ์ส าเร็จ 

๑๑๓ นายภูวดล  ค าพุฒ 

๑๑๔ นายมงคล  ทองจีน 

๑๑๕ นายมะรอสะลี  หามะ 

๑๑๖ นายมาโนช  โภชนสมบูรณ์ 

๑๑๗ นายยงยส  เนียมทรัพย์ 

๑๑๘ นายยงยุทธ  เกิดสินธ์ชัย 



หน้า   ๒๓๙ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

๑๑๙ นายยงยุทธ  จุลานนท์ 

๑๒๐ นายยศดนัย  น้อยแก้ว 

๑๒๑ นายยุทธนา  มหานุกูล 

๑๒๒ นายรวินท์  กลิ่นศรีสุข 

๑๒๓ นายราเชน  ศิลปะรายะ 

๑๒๔ นายรุ่งธรรม  บ่อเกิด 

๑๒๕ นายเรืองโชค  ชัยค ารงค์กุล 

๑๒๖ นายเรืองศักดิ์  ฉกรรจ์ศิลป์ 

๑๒๗ นายโรจน์วัฒน์  อินทร์ทุ่ง 

๑๒๘ นายฤทธิคุณ  เหมือนรักษา 

๑๒๙ นายฤาชัย  จ าปานิล 

๑๓๐ นายวงศ์พันธ์  วงศ์สมุทร 

๑๓๑ นายวชิร  สามวัง 

๑๓๒ นายวรชัย  สุขผลธรรม 

๑๓๓ นายวรพจน์  เพชรนรชาติ 

๑๓๔ นายวรวุฒิ  อุตสาหพานิช 

๑๓๕ นายวสันต์  พรหมดีสาร 

๑๓๖ นายวัชระ  ไกรสัย 

๑๓๗ นายวิชัย  จาตุรงค์กร 

๑๓๘ นายวิชัย  พาตา 

๑๓๙ นายวิทยา  แก้วมี 

๑๔๐ นายวิทยา  วรดิษฐ์ 

๑๔๑ นายวิบูลย์  สัยยะสิทธิ์พานิช 

๑๔๒ นายวิบูลย์  หันหาบุญ 

๑๔๓ นายวิรัตน์  เจนจบ 

๑๔๔ นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ 

๑๔๕ นายวิวัฒน์  มณีอินทร์ 

๑๔๖ นายวีรวุฒิ  เฉวียงวาศ 

๑๔๗ นายวุฒิชัย  รักษาสุข 

๑๔๘ นายไวรุจน์  เอี่ยมโอภาส 

๑๔๙ นายศักดิ์ชัย  ด่านบุญเรือน 

๑๕๐ นายศักดิ์ดา  อยู่เดช 

๑๕๑ นายศักดิ์สิทธิ์  ครุฑเหิร 

๑๕๒ นายศีลวัตร  สิงห์มณี 

๑๕๓ นายศุภชัย  พินิจสุวรรณ 

๑๕๔ นายศุภชัย  มโนการ 

๑๕๕ นายสถิต  โพธิ์ดี 

๑๕๖ นายสนฑ์  จินดาสงวน 

๑๕๗ นายสนธยา  คุ้มชุ่ม 

๑๕๘ นายสมชาย  เกิดเอี่ยม 

๑๕๙ นายสมชาย  เตียวเจริญกิจ 

๑๖๐ นายสมชาย  ธรรมสัจจกูล 

๑๖๑ นายสมชาย  สารสัสดีกุล 

๑๖๒ นายสมชาย  อังศิริลาวัลย ์

๑๖๓ นายสมชายธนินทร์  พ่วงสุวรรณ 

๑๖๔ นายสมเดช  ศรีวิเชียร 

๑๖๕ นายสมบัติ  มีลักษณะสม 

๑๖๖ นายสมปอง  ฉ่ ากระมล 

๑๖๗ นายสมพร  ภู่ศิริ 

๑๖๘ นายสมยศ  แสงมณี 



หน้า   ๒๔๐ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

๑๖๙ นายสมหมาย  ม่วงใหม 

๑๗๐ นายสมหวัง  ปานสุขสาร 

๑๗๑ นายสมหวัง  ผลประสิทธิโต 

๑๗๒ นายสรายุทธ  ช่วยชาติ 

๑๗๓ นายสันติ  เต็มเอี่ยม 

๑๗๔ นายสัมพันธ์  เดือนศิริรัตน์ 

๑๗๕ นายสากล  ชลคีรี 

๑๗๖ นายสาธร  สาธุภาค 

๑๗๗ นายสาธิต  นรินทร์ 

๑๗๘ นายสายัณห์  บุญญานุสนธิ์ 

๑๗๙ นายสิทธิพงษ์  กระทอง 

๑๘๐ นายสุชาติ  กาญจนวิลัย 

๑๘๑ นายสุทธิชัย  ไพรสันต์ 

๑๘๒ นายสุเทพ  ลาภเหลือ 

๑๘๓ นายสุนัย  กล่ ามอญ 

๑๘๔ นายสุพัฒน์  ฤทธิชู 

๑๘๕ นายสุพัฒน์  ศรีไพรวรรณ 

๑๘๖ นายสุภรัตน์  โกสุมาภินันท์ 

๑๘๗ จ่าสิบเอก สุรชัย  ปัญญสุทธิ์ 

๑๘๘ นายสุรศักดิ์  รังรองธานินทร์ 

๑๘๙ นายสุรศักดิ์  สุพรรณคง 

๑๙๐ นายสุริยพล  นุชอนงค์ 

๑๙๑ นายสุวัฒน์  พาหุสุวัณโณ 

๑๙๒ นายโสภิญญา  เกิดสกุล 

๑๙๓ นายแหลมทอง  พงศ์สุทธิยากร 

๑๙๔ นายอโณทัย  ศรีเจริญ 

๑๙๕ นายอดิศักดิ์  บุญเพียร 

๑๙๖ นายอนันต์  โฆษิตพิพัฒน์ 

๑๙๗ นายอนุชา  ยังตรง 

๑๙๘ นายอนุรักษ์  ดอกรักกลาง 

๑๙๙ นายอนุสรณ์  ตันติวุฒิ 

๒๐๐ นายอภิชาต  ชุมนุมมณี 

๒๐๑ นายอภิรักษ์  ศรีกุลวงศ์ 

๒๐๒ นายอภิวัฒน์  ภูมิไธสง 

๒๐๓ นายอังกูร  แก้วย่อง 

๒๐๔ นายอ าพล  ฤทธิ์มณี 

๒๐๕ นายอิทธิ  เม่นแมน 

๒๐๖ นายอุดม  คงช่วย 

๒๐๗ นายอุดมพร  ผาสุข 

๒๐๘ นายอุทัย  หงษ์ใจสี 

๒๐๙ นายเอกพล  ฉิ้มพงษ์ 

๒๑๐ นายเอนก  ก้านสังวอน 

๒๑๑ นางกัญญา  อินทร์เกลี้ยง 

๒๑๒ นางสาวขนิษศรี  ดวงท้าวเศรษฐ 

๒๑๓ นางไขแสง  วิภาโตทัย 

๒๑๔ นางสาวจันทร์ตรี  วัฒนธรรม 

๒๑๕ นางจันทร์เพ็ญ  เจริญจันทร์ 

๒๑๖ นางสาวชุตินาฎ  มะลิวัลย์ 

๒๑๗ นางณภัทร  เวียงค ามา 

๒๑๘ นางธนินี  อดุลกิตติพร 



 หน้า   ๒๔๑ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๑๙ นางนลินี  เมปริญญา 

 ๒๒๐ นางสาวเบญญาภา  บุญสายบัว 

 ๒๒๑ นางสาวปุษยาภรณ์  ผลไพบูลย์ 

 ๒๒๒ นางพยุงศรี  มโนรถ 

 ๒๒๓ นางสาวพรทิพย์  ศรีสมญา 

 ๒๒๔ นางพิรญาณ์  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๒๕ นางภัทราภรณ์  เมฆพฤกษาวงศ์ 

 ๒๒๖ นางมลทิรา  เพชรศรี 

 ๒๒๗ นางรดา  รุจิณรงค์ 

 ๒๒๘ นางลาวัณย์  มหาวัตร 

 ๒๒๙ นางล าจวน  ชมประดิษฐ์ 

 ๒๓๐ นางวลัยภรณ์  ปรีชาสุนทรรัตน์ 

 ๒๓๑ นางวัฒนา  ค าคม 

 ๒๓๒ นางสาววิภา  เฉลิมวงศ์เสนีย์ 

 ๒๓๓ นางวิยะดา  วัฒนโรจนานิกร 

 ๒๓๔ นางสาวศิริวรรณ  สาลีเจริญ 

 ๒๓๕ นางสาวสิริมา  อนัคมนตรี 

 ๒๓๖ นางสุชาดา  บุณยนิตย์ 

 ๒๓๗ นางสุดสงวน  ศรีอนันต์ 

 ๒๓๘ นางสุนทรี  ใหญ่สว่าง 

 ๒๓๙ นางสุลี  เนียรมงคล 

 ๒๔๐ นางสาวอรญา  เขียวคุณา 

 ๒๔๑ นางอรทัย  ธรรมศิริ 

 ๒๔๒ นางสาวอรุณี  พงษ์พรประเสริฐ 

 ๒๔๓ นางสาวอัญชลี  คงสุข 

 ๒๔๔ นางอัญชุลี  โสภาพ 

 ๒๔๕ นางอัมพร  ศรีสมานุวัตร 

 ๒๔๖ นางอ าพร  คล้ายแก้ว 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

มหาวชิรมงกุฎ 

๑  นายพจน์ภิรัชต์  เนียมจุย้ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายมงคล  พวงศรี 

 ๒ นายสุเทพ  ทองบ้านบ่อ 

 ๓ นายสุมนต์  หาญศิริสวัสดิ์ 

 ๔ นางสาวเครือทิพย์  มูสิกสง 

 ๕ นางสาวถนอมจิตต์  ท้าวแดนค า 

 ๖ นางสาวนารี  แซ่เฮ่ง 

 ๗ นางสาวนิรมล  แสงทอง 

 ๘ นางสาวนิสาค์  เลาหพูนรังษี 

 ๙ นางสาวเนื่องบุญ  วรรณโก 

 ๑๐ นางพวงวรรณ  ไกรสินธุ์ 

 ๑๑ นางพิศมัย  อรรถธรรมสุนทร 

 ๑๒ นางรพีพร  กลั่นเนียม 





ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำดว้ยกำรประดบัเครื่องรำชอิสริยำภรณไ์ทย  (ฉบบัที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่ เป็นกำรสมควรปรับปรุ งระ เบียบส ำนักนำยกรั ฐมนตรี   ว่ ำด้ วยกำรประดับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ให้มีควำมเหมำะสมยิ่งขึ้น  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน 
มำตรำ  ๑๑  (๘)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  นำยกรัฐมนตรี  
โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวำงระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระ เบี ยบนี้ เ รี ยกว่ ำ   “ระเบียบส ำนักนำยกรั ฐมนตรี   ว่ ำด้ วยกำรประดับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๔  แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรประดับ

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๔ ระเบียบนี้ก ำหนดให้ใช้แก่บุคคลทั่วไป  และกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

ของบุคคลผู้ที่มีกฎหมำยหรือข้อบังคับของทำงรำชกำรให้มีเครื่องแบบเฉพำะ   ส่วนกำรประดับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของพระบรมวงศำนุวงศ์ให้เป็นไปตำมพระรำชนิยม” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๓  แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วย
กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๒ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดประดับหน้ำอกเสื้อ   ชนิดคล้องคอไม่มีดำรำ  และ 
ชนิดคล้องคอมีดำรำ  ส ำหรับพระรำชทำนแก่บุรุษ  ให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดประดับหน้ำอกเสื้อ   ให้ประดับไว้เหนือปกกระเป๋ำเสื้อ 
เบื้องซ้ำยต่ ำกว่ำแนวรังดุมเม็ดที่หนึ่งลงมำ  โดยให้ดวงตรำอยู่ระหว่ำงขอบบนปกกระเป๋ำเสื้อพองำม 
และให้เรียงล ำดับเกียรติจำกด้ำนรังดุมไปทำงเบื้องซ้ำย 

(๒) เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดคล้องคอไม่มีดำรำ  ให้คล้องไว้ในปกเสื้อโดยให้ห่วงและ 
แพรแถบห้อยดวงตรำออกมำนอกเสื้อระหว่ำงตะขอตัวล่ำงที่ขอบคอเสื้อกับกระดุมเม็ดที่หนึ่งพองำม    
และให้ส่วนสูงสุดของดวงตรำจรดขอบล่ำงของคอเสื้อ   หำกได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
ชนิดคล้องคอมำกกว่ำ  ๒  ดวง  เพื่อควำมเรียบร้อยสวยงำม  ควรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นสูงสุด
ที่ได้รับพระรำชทำนเพียง  ๒  ดวง  โดยประดับดวงตรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่มีล ำดับเกียรติสูง  
เป็นล ำดับที่สอง  ให้แพรแถบลอดออกมำระหว่ำงกระดุมเม็ดที่สองกับขอบล่ำงของรังดุมพองำม 

(๓) เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดคล้องคอมีดำรำ  กำรประดับดวงตรำให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ  (๒)  
ส่วนดำรำให้ประดับไว้ที่อกเสื้อเบื้องซ้ำยระดับใต้ชำยปกกระเป๋ำ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



กรณีได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดคล้องคอมีดำรำมำกกว่ำ   ๑  ดวง   
เพ่ือควำมเรียบร้อยสวยงำม  ควรประดับดำรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นตรำเดียวกับดวงตรำที่คล้องคอ
เพียง  ๒  ดวง  โดยให้ประดับดำรำในล ำดับเกียรติที่สูงกว่ำตำมวรรคหนึ่ง  ส่วนดำรำที่มีล ำดับเกียรติสูง
เป็นล ำดับที่สองให้ประดับในระดับต่ ำกว่ำหรือเยื้องไปเบื้องซ้ำยพองำม 

ข้อ ๑๓ เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนิดประดับหน้ำบ่ำเสื้อไม่มีดำรำและชนิดประดับหน้ำบ่ำเสื้อ
มีดำรำ  ส ำหรับพระรำชทำนแก่สตรี   ให้ประดับดวงตรำโดยใช้แพรแถบแบบบุรุษ  และประดับ 
โดยเทียบเคียงในต ำแหน่งและระดับเดียวกับบุรุษ  ตำมข้อ  ๑๒   

กรณีกำรประดับดวงตรำโดยคล้องคอแบบบุรษุ  ให้แพรแถบลอดออกจำกปกเสื้อตวัใน  ดวงตรำ
ทับผ้ำผูกคอ  และส่วนสูงสุดของดวงตรำจรดเงือ่นผ้ำผูกคอ  หำกได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
มำกกว่ำ  ๒  ดวง  เพ่ือควำมเรียบร้อยสวยงำม  ควรประดับดวงตรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นสูงสุด 
ที่ได้รับพระรำชทำนเพียง  ๒  ดวง  โดยประดับดวงตรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่มีล ำดับเกียรติสูง 
เป็นล ำดับที่สองให้อยู่ต่ ำกว่ำดวงตรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่มีล ำดับเกียรติสูงเป็นล ำดับที่หนึ่ง 

ควำมในข้อนี้มิให้ใช้บังคับแก่กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ส ำหรับสตรี   ตำมข้อ  ๒๓  (๒)  
และข้อ  ๒๘  วรรคสอง  (๒)” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๑๔  แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วยกำรประดับ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๒๔  วรรคหนึ่ง  แห่งระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี  ว่ำด้วย 
กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๒๔ กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ส ำหรับเครื่องแบบครึ่งยศ  ให้ประดับเช่นเดียวกบั
กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ส ำหรับเครื่องแบบเต็มยศ  ส่วนผู้ที่ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ชั้นสำยสะพำยให้ประดับดำรำของเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  แต่ไม่สวมสำยสะพำยและไม่สวมสำยสร้อย” 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  1  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 
นำยกรฐัมนตร ี

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๒












































