
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  รวมทั้งส้ิน  ๗๗๑,๗๓๐  ราย   

ดังรายนามทายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๖๗ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายนพดล  ปรางคทอง 

 ๒ นายภาคิน  โชติเวศยศิลป 

 ๓ นายสาโรช  ปุริสังคหะ 

 ๔ นางอัจฉรา  หลอตระกูล 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายเลิศชาย  สถติยพนาวงศ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๙  ราย) 

 ๑ นายปกาศิต  เจิมรอด 

 ๒ นายประวิทย  ประมาน 

 ๓ นายปราโมทย  ระวิน 

 ๔ นายพวัสส  อัครพัฒนกําชัย 

 ๕ นายวรวุฒิ  ธาราวุฒิ 

 ๖ นายวิศิษฏ  เพียรการคา 

 ๗ นายสมเกียรติ  แดงเจริญ 

 ๘ นายสุขรักษ  แซเจ่ีย 

 ๙ นายอธิบ  โพทอง 

 ๑๐ นางสาวกุสุมา  นะสานี 

 ๑๑ นางสาวชนิกานต  ผลเจริญ 

 ๑๒ นางธนิดา  ยงยืน 

 ๑๓ นางสาวนภัสนันท  จุนนเกษ 

 ๑๔ นางนริสานันท  แมนผดุง 

 ๑๕ นางสาวนฤมล  อนุสนธิ์พัฒน 

 ๑๖ นางสาวประดินันท  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๗ นางสาวปวีณา  รัตนเสนา 

 ๑๘ นางสาวปารณีย  ขาวเจริญ 

 ๑๙ นางพัชรี  สินธุนาวา 

 ๒๐ นางสาวภัทราวรรณ  จันทรเนตร 

 ๒๑ นางสาวมูนีเราะฮ  ยีดํา 

 ๒๒ นางสาวเมธารัตน  จันตะนี 

 ๒๓ นางสาวฤดี  เสริมชยุต 

 ๒๔ นางวริสรา  จุยดอนกลอย 

 ๒๕ นางสาวศรัญญา  วิสุทธิศาลวงศ 

 ๒๖ นางสาวสมปรารถนา  สุขเกษม 

 ๒๗ นางสาวสิริวรรณ  สมิทธิอาภรณ 

 ๒๘ นางสุภาพร  ณ หนองคาย 

 ๒๙ นางสาวสุภารัตน  ชัยกิตติภรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๗  ราย) 

 ๑ นายกรุง  ลือวัฒนา 

 ๒ นายกาวี  ศรีรัตน 

 ๓ นายกุลธีร  บรรจุแกว 

 ๔ นายฉัตรชัย  นิยะบุญ 



 หนา   ๖๘ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕ นายณัฐวุฒิ  จ่ันทอง 

 ๖ นายตราดุลย  นรนิติผดุงการ 

 ๗ นายทรงพล  คชเสนี 

 ๘ นายธีระวัฒน  มอนไธสง 

 ๙ นายนรเศรษฐ  เตชะ 

 ๑๐ นายปฐมพงษ  พุมพฤกษ 

 ๑๑ นายปยะ  มีอนันต 

 ๑๒ นายพชฏ  นรสิงห 

 ๑๓ นายพิชิต  โชดก 

 ๑๔ นายพิทยา  ใจคํา 

 ๑๕ นายมรุต  กลัดเจริญ 

 ๑๖ นายรวมศักดิ์  เจียมศักดิ์ 

 ๑๗ นายรัตนชัย  ปรีชาพงศกิจ 

 ๑๘ นายวัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริดํารง 

 ๑๙ นายวิโรจน  ยอดสวัสดิ์ 

 ๒๐ นายวุฒิพงษ  แปงใจ 

 ๒๑ นายศิริพล  แสนบุญสง 

 ๒๒ นายศิริวัชร  อาลักษณสุวรรณ 

 ๒๓ นายสมกมล  กาญจนพิบูลย 

 ๒๔ นายสายชล  สุขญาณกิจ 

 ๒๕ นายสุธี  โกสิทธิ์ 

 ๒๖ นายสุวัฒชัย  คชเพต 

 ๒๗ นายอัครวินท  ศาสนพิทักษ 

 ๒๘ นายเอกพล  วิงวอน 

 ๒๙ นายเอกรัตน  คณาพร 

 ๓๐ นายเอนก  รักเงิน 

 ๓๑ นางกรกนก  ฮัปเปล 

 ๓๒ นางสาวกันยาลักษณ  โพธิ์ดง 

 ๓๓ นางสาวกาญจนา  สาธุพันธ 

 ๓๔ นางสาวกานดา  เตะขันหมาก 

 ๓๕ นางสาวกิ่งสร  เกาะประเสริฐ 

 ๓๖ นางจันจิรา  ดีเลิศ 

 ๓๗ นางสาวจันจิรา  หาวิชา 

 ๓๘ นางสาวจินดาวรรณ  จันทมาส 

 ๓๙ นางสาวชอเพชร  จําป 

 ๔๐ นางชะญานุศภัฒค  รัตนะวรวงศ 

 ๔๑ นางณัฏชญา  ธาราวุฒิ 

 ๔๒ นางสาวดาราพร  ศรีมวง 

 ๔๓ นางสาวเดนเดือน  เลิศทยากุล ไชยยะ 

 ๔๔ นางสาวธิดารัตน  ภูมิวัฒนะ 

 ๔๕ นางสาวนภัสนันท  ทองอินทร 

 ๔๖ นางสาวนฤมล  ตันติชาติ 

 ๔๗ นางเนตรนิภา  เจียมศักดิ์ 

 ๔๘ นางสาวปทิตตา  นาควงษ 

 ๔๙ นางสาวปานหทัย  วัชรีวงศ ณ อยุธยา 

 ๕๐ นางสาวพัชราภร  พูลบุญ 

 ๕๑ นางเพชรพิกุล  ขําออน 

 ๕๒ นางสาวเพชรรุง  เทียนปวโรจน 

 ๕๓ นางสาวเพ็ญนภา  ภูกันงาม 

 ๕๔ นางสาวภรภัทร  นิยมชัย 

 ๕๕ นางสาวภูษณิศา  สุวรรณศิลป 

 ๕๖ นางสาวมนภัทร  บุษปฤกษ 



 หนา   ๖๙ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๗ นางสาวยุพาภรณ  วิริยะนานนท 

 ๕๘ นางรักษมน  ยอดมิ่ง 

 ๕๙ นางสาวรัชดาภรณ  ตัณฑิกุล 

 ๖๐ นางสาวรุงรัตน  สมานหมู 

 ๖๑ นางสาววรปภา  มหาสําราญ 

 ๖๒ นางสาววรางคณา  ปญญามี 

 ๖๓ นางสาวศิรประภา  ดีประดิษฐ 

 ๖๔ นางสาวศิรินันท  นุยภูเขียว 

 ๖๕ นางสาวสิริรัตน  ผลหมู 

 ๖๖ นางสาวสิรีพัชร  แสงสวาง 

 ๖๗ นางสาวสิอร  หาสาสนศรี 

 ๖๘ นางสาวสุดารัตน  เกล้ียงสอาด 

 ๖๙ นางสาวสุนันทา  คะเนนอก 

 ๗๐ นางสาวสุพัตรา  ฟกออน 

 ๗๑ นางสาวสุพิชญา  คําคม 

 ๗๒ นางสาวสุภาวิณี  แสนทวีสุข 

 ๗๓ นางสาวสุมาลินี  สาดสาง 

 ๗๔ นางเสาวลักษณ  ประมาน 

 ๗๕ นางสาวหนึ่งฤทัย  ชวนะลิขิกร 

 ๗๖ นางสาวอรกช  เก็จพิรุฬห 

 ๗๗ นางสาวอัณธิกา  เสงี่ยมใจ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นางเดือนเพ็ญ  สนแยม 

 ๒ นางสาวมาลัยรัก  สระทองพูล 

 ๓ นางสาววีรวรรณ  แตงทอง 

 ๔ นางสาวอณิสา  บุญธรรม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๕  ราย) 

 ๑ นายกองพิสิฐ  มูลจันทร 

 ๒ นายอนิวัตติ์  ปริยาสิริวรกุล 

 ๓ นางสาวกนกวรรณ  ทองศรี 

 ๔ นางสาวกฤษณา  มะหะหมัดซอและ 

 ๕ นางสาวเจนจิรา  พัสศร 

 ๖ นางสาวฐิติรัตน  ขาวบริสุทธิ์ 

 ๗ นางสาวณัฐภรณ  ศิริวรรณ 

 ๘ นางสาวทิพยวรรณ  คลายสังข 

 ๙ นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย 

 ๑๐ นางปาณิสรา  ผดุงรัตน 

 ๑๑ นางภัทธราภรณ  ศรีประสงค 

 ๑๒ นางภัทรฐิตา  กิจถาวร 

 ๑๓ นางสาวเมตตา  สังขทอง 

 ๑๔ นางวลัยทิพย  พิมพสุธีถิรชา 

 ๑๕ นางสาวสายรุง  กลํ่าเพชร 

 



 หนา   ๗๐ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๑  ราย) 

 ๑ นายกสิพงษ  กสิพันธ 

 ๒ วาที่รอยตรี คมกฤช  ตรีประดับ 

 ๓ นายจิรทีปต  นอยดี 

 ๔ นายณัฏฐพล  ศรีชวงโชติ 

 ๕ นายทรงกิต  การีซอ 

 ๖ นายธวัชชัย  คํากัน 

 ๗ นายนิทัศน  รสโอชา 

 ๘ นายปทพงษ  ชื่นบุญ 

 ๙ นายปยะพงษ  วงศปอม 

 ๑๐ นายพรศักดิ์  ทรัพยสมบัติ 

 ๑๑ นายพัฑร  แตงพันธ 

 ๑๒ นายภาณุพันธ  พันธรัมย 

 ๑๓ นายภูรุจ  จันทรสวาง 

 ๑๔ นายวีรศักดิ์  โพธิ์ภิรมย 

 ๑๕ นายสําเริง  ภาคธรรม 

 ๑๖ วาที่รอยตรี สิทธา  ฉิมทวม 

 ๑๗ นายสุริยา  แกวพูลศรี 

 ๑๘ วาที่รอยเอก อนุชา  ดีเปรม 

 ๑๙ นายอวิรุทธ  เจียมฮวดหลี 

 ๒๐ นายอายุวัฒน  คาผล 

 ๒๑ นายไอศูรย  จิตกระแสร 

 ๒๒ นางสาวกมลทิพย  เถี่ยนมิตรภาพ 

 ๒๓ นางสาวกัญญาภรณ  ศรีไทย 

 ๒๔ นางสาวกาญจนา  จินตนา 

 ๒๕ นางสาวกีรติกาญจน  กล่ินธรรมเสน 

 ๒๖ นางขนิษฐา  จําแนกยุทธ 

 ๒๗ นางจิตรตรา  มาทอง 

 ๒๘ นางสาวชุติมา  สุขสวัสดิ์ 

 ๒๙ นางทิวาพร  สงแสง 

 ๓๐ นางสาวนพรัตน  โมธินา 

 ๓๑ นางสาวนภาพรรณ  รวมทรัพย 

 ๓๒ นางนภารัตน  จําเนียร 

 ๓๓ นางสาวนัยนา  เพียรคงทอง 

 ๓๔ นางสาวเนาวรัตน  สืบเสาะ 

 ๓๕ นางสาวบุษยา  ธูปบูชากร 

 ๓๖ นางสาวเบญญาพัฒน  โกษะ 

 ๓๗ นางปวีณา  มะลิซอน 

 ๓๘ นางสาวปวีณา  สุดลาภา 

 ๓๙ นางพรทิพย  เดชรอด 

 ๔๐ นางสาวพัชราภรณ  ตอดอก 

 ๔๑ นางสาวเพ็ญศรี  คําผอง 

 ๔๒ นางสาวภัสนนันท  กรพาโชค 

 ๔๓ นางยุพิน  กิจที่พ่ึง 

 ๔๔ นางสาวยุวนารี  ฉิมพาลี 

 ๔๕ นางสาวรสสุคนธ  คําสอน 

 ๔๖ นางสาวรุงนภา  อุบาลี 

 ๔๗ นางสาววรรณิศา  ทองสงโสม 

 ๔๘ นางสาววราภรณ  กองชนะ 

 ๔๙ นางสาววราภรณ  นุชภู 

 ๕๐ นางสาววิภา  การภักดี 



 หนา   ๗๑ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑ นางสาววิไลวรรณ  สังฤทธิ์ 

 ๕๒ นางศราริตา  แจงพันธ 

 ๕๓ นางสาวศรีวิชชญาน  บริสุทธิ์ธรรม 

 ๕๔ นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน 

 ๕๕ นางศิริลักษณ  วงศปอม 

 ๕๖ นางสาวสุจิตรา  แกวแสงแจม 

 ๕๗ นางสาวสุดาทิพย  ศุภผล 

 ๕๘ นางสาวสุธีรา  มูลดี 

 ๕๙ นางอมรรัตน  อมรนาถ 

 ๖๐ นางสาวอรอุมา  โพธิ์จ๋ิว 

 ๖๑ นางสาวอัจฉรา  วงษหา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายธัชคณิน  จงจิตวิมล  ๒ นางสาวณัฏฐิรา  ทับทิม 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายกมลภพ  ยอดบอพลับ 

 ๒ นายกลาหาญ  พิมพศรี 

 ๓ นางพันธุธิดา  ล้ิมศรีประพันธ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๑  ราย) 

 ๑ นายคํารบ  สมะวรรธนะ 

 ๒ นายจักรกฤช  ศรีละออ 

 ๓ นายธนวัตร  คลายแท 

 ๔ วาที่รอยตรี ปฏิพันธ  นันทขวาง 

 ๕ นายพรชัย  ปานทุง 

 ๖ นายพิเชฐ  สยมภูวนาถ 

 ๗ นายไพโรจน  เยียระยง 

 ๘ นายภัคพล  ปรีชาศิลป 

 ๙ นายวชิระ  ล้ิมศรีประพันธ 

 ๑๐ นายวิโรจน  ติ๊กจะ 

 ๑๑ นายวุฒิชัย  สหัสเตโช 

 ๑๒ นายสุรเชษฐ  มิตสานนท 

 ๑๓ นายอนุ  เจริญวงศระยับ 

 ๑๔ นายอนุชา  ภูมิสิทธิพร 

 ๑๕ นายอนุพงษ  กมุกะมกุล 

 ๑๖ นางจิตศิริน  กอนคง 

 ๑๗ นางฐิตาภรณ  แหวนเพชร 

 ๑๘ นางสาวณริศรา  พฤกษะวัน 

 ๑๙ นางสาวณัฐธิดา  จงรักษ 

 ๒๐ นางทิศากร  ไชยมงคล 

 ๒๑ นางสาวธัญณณภัทร  เจริญพานิช 

 ๒๒ นางสาวนงลักษณ  ใจฉลาด 



 หน้า   ๗๒ (เล่มที่  ๔) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

ทวีติยาภรณม์งกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสมใจ  กลิ่นงาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (รวม  ๑๒  ราย) 

 ๑ นายกิตติภพ  มหาวัน 

 ๒ นายเจริญ  จันทร์ทาโล 

 ๓ นายณัฏฐ์พล  จงพิทักษ์สกุล 

 ๔ นายศุภฤกษ์  แก้วศรีงาม 

 ๕ นายสุรินทร์  ศรีสังข์งาม 

 ๖ นางกมลวรรณ  วรรณธนัง 

 ๗ นางสาวเกตน์ณนิภา  วันชัย 

 ๘ นางทัศนี  สุทธิวงศ์ 

 ๙ นางพรเพ็ญ  ไพศาลศุภนิมิต 

 ๑๐ นางสาวภัททิรา  หอมหวล 

 ๑๑ นางภาวินีย์  ธนาอนวัช 

 ๑๒ นางสุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ทวีติยาภรณช์้างเผือก  (รวม  ๑๒  ราย) 

 ๑ นายไชยรัตน์  ศิรินคร 

 ๒ นายเทิน  สีนวน 

 ๓ นายบัญชา  ศรีสมบัติ 

 ๔ นายพงษ์เทพ  รักผกาวงศ์ 

 ๕ นายวิโรจน์  ตระกูลพิทักษ์กิจ 

 ๖ นายอ าพน  กลีบปาน 

 ๗ นายอุดม  หมีเทศ 

 ๘ นางสาวกุลแก้ว  คล้ายแก้ว 

 ๙ นางเกสร  กอกอง 

 ๑๐ นางฉัตรแก้ว  บุศย์น้ าเพชร 

 ๑๑ นางเพียรพิณ  ก่อวุฒิพงศ์ 

 ๑๒ นางสุจิตรา  เลิศเสม  บุณยานันต์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นางกายทิพย์  เพ็งกับหนู 

 ๒ นางจุฑามาศ  ทะแกล้วพันธุ์ 

 ๓ นางบุษราคัม  สิงห์ชัย 

 ๔ นางสาวยุพิน  โกณฑา 

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายอนุรักษ์  สิงห์ชัย 



 หนา  ๑ (เลมท่ี  ๑๔/๑๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  รวมทั้งส้ิน  ๗๗๑,๗๓๐  ราย   

ดังรายนามทายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา  ๑๒๒ (เลมท่ี  ๑๔/๑๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นางสาวกัลยธมน  ภัคเวทพิสิษฐ 

 ๒ นางสาวชื่นชีวิน  พลายบัว 

 ๓ นางสาววารุณี  หนูสมจิตร 

 ๔ นางสาวศิริรัตน  ขันอุดทา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางสาวจันทนา  มานตรี  ๒ นางสาวบุษบง  ชูเพียร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายธนาธิป  ปรีชารัมย 

 ๒ นายสนทนา  สัตตารัมย 

 ๓ นายสุรพงค  กันถัด 

 ๔ นางจุฑาทิพย  นามประเสริฐ 

 ๕ นางสาวพิชญาภัค  แสนลี 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายกมล  บุญรวม 

 ๒ นายชัยวัฒน  เพ็งกรูด 

 ๓ นายปณวัชร  อะโรคา 

 ๔ นายวัชรินทร  เมื่อประโคน 

 ๕ นายสุพจน  อะนันต 

 ๖ นายอัครวัฒน  เลียมไธสง 

 ๗ นางสาววจี  ศรีโกตะเพ็ชร 

 ๘ นางธัญภา  กวางรัมย 

 ๙ นางสาวบุญทัน  ขาดรัมย 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายอธิพงษ  แตมสี 

 ๒ นางประยงค  นันกลาง 

 ๓ นางพรพรรณ  คําใจ 

 ๔ นางพิมพวลัญช  กอนรัมย 

 ๕ นางสาวอุษา  อิ่มมณี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายกิตติรัตน  บุญลํ้า 

 ๒ นายฉัตรชัย  พวงทอง 

 ๓ นายอภิวิชญ  ราศี 

 ๔ นางสาวชันษา  กิ่งศักดิ์ 



 หนา  ๑๒๓ (เลมท่ี  ๑๔/๑๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕ นางสาวรมยรวี  โพธิ์คํา 

 ๖ นางสาววิชุตา  พวงมาลัย 

 ๗ นางสาวสมจิตร  สอนดา 

 ๘ นางสาวเสาวนีย  ยุวเรืองศรี 

 ๙ นางอรฤทัย  วิริยะกานนท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นางนิ่มนวล  พวงเฟอง 

 ๒ นางสาวเยาวนิตย  คงชื่น 

 ๓ นางสุนันทา  วัฒนกุลชัย 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายจงกล  บุญศรี 

 ๒ นายจํารัส  ทองศรีสุข 

 ๓ นายนัตดนัย  ตันติวิชัย 

 ๔ นายสมบูรณ  ประทุมวงษ 

 ๕ นายสาริศ  เสารอินทร 

 ๖ นายสุรินทร  หมอรักษา 

 ๗ วาที่รอยตรี อวิรุทธิ์  วิกิจการโกศล 

 ๘ นางสาวณัฐธิดา  สีแตง 

 ๙ นางสาวพิลาวรรณ  ประจําทอง 

 ๑๐ นางสุธารัตน  ทับอิน 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายบญุลือ  ทิมขลิบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายชัยวัฒน  เบาสมบูรณ 

 ๒ นางสาวกัลญา  กระฐินทอง 

 ๓ นางสาวกุลิสรา  ปองเพียร 

 ๔ นางสาวชลธิชา  ภูจุย 

 ๕ นางสาวณัฐสุดา  หุนทอง 

 ๖ นางสาวธนัชญา  ทับสิงห 

 ๗ นางสาวเบญจภัทร  อุปรัง 

 ๘ นางสุกัญญา  งับตะมะ 

 ๙ นางอาทิตยา  ฉิมมา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔  ราย) 

 ๑ นายกรกฎ  ดีดาร 

 ๒ นายกฤษดา  ชูละออง 

 ๓ นายกิตติพันธ  พลพันธ 

 ๔ นายกิตติศักดิ์  อัตตะชีวะ 



 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  รวมทั้งส้ิน  ๗๗๑,๗๓๐  ราย   

ดังรายนามทายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายจําลอง  ปนทอง 

 ๒ นายทองสา  เจริญราช 

 ๓ นายสุเนตร  รอสูงเนิน 

 ๔ นางสาววรัญญา  อินทรไพศาล 

 ๕ นางอรัญญา  รัตนสมบูรณ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายเพ็ญศักดิ์  เพ็ญธิสาร 

 ๒ นายวีระชาติ  บุญจรัส 

 ๓ นายสมนึก  อุนมีสี 

 ๔ นางสาวชิดเชื้อ  แกวปญญา 

 ๕ นางชลธิชา  ยอดจันทร 

 ๖ นางสาวประภา  บุญรอด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายสมชาย  สุนทรวิทย 

 ๒ นายโสภิศ  เวรุนัติ 

 ๓ นางอรุณศรี  ภาคสุข 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายจํานงค  จําปาทอง 

 ๒ นายดิเรก  กองชนะ 

 ๓ นายทองสุข  วงษสังข 

 ๔ นายมนัตธ  สําเร็จทรัพย 

 ๕ นายสําเริง  พงษโอสถ 

 ๖ นางละเอียด  รามคุณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายเฉลิม  บัวแกวเทศ 

 ๒ นายธนดล  ตายหัวดง 

 ๓ นางสุนีย  อินทรพุก 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางอรทัย  ย้ิมอ่ํา 

 


