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

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๘  ราย) 

 ๑ นายจักรี  สาวงษนาม 

 ๒ นายเฉลิมพล  แสงศิลา 

 ๓ นายณัฐพนธ  แดงบุตร 

 ๔ นายธนพล  บุษบา 

 ๕ นายนิธิเวทย  เจียมวิจิตร 

 ๖ นายยุทธศักดิ์  บัวแกว 

 ๗ นายเสกสรร  มอโท 

 ๘ นางกุสุมา  คะดิษฐ 

 ๙ นางสาวจุฬาลักษณ  พรหมแสง 

 ๑๐ นางสาวชวพร  แสงราม 

 ๑๑ นางสาวชารีณัฏฐ  วุฒิเบญจรัศมี 

 ๑๒ นางนิติยา  บางศิร ิ

 ๑๓ นางพิมลพรรณ  ศรีภูธร 

 ๑๔ นางยุวธิดา  หงษชูตา 

 ๑๕ นางสาวศรีนวล  ศรีไชยลา 

 ๑๖ นางสาวสุจิตรา  ศรีบุญเรือง 

 ๑๗ นางสาวสุนิศา  สักภู 

 ๑๘ นางสาวอัชฌาวดี  จันชุลี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายกันต  อินทุวงศ 

 ๒ นายพิชัย  ใจกลา 

 ๓ นางสาวรดี  ธนารักษ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายกิตติ  เมืองตุม 

 ๒ นายครรชิต  พิระภาค 

 ๓ นายพิทักษ  คลายชม 

 ๔ นายวทัญู  ขลิบเงิน 

 ๕ นายสารัลย  กระจง 

 ๖ นางสาวกมลสร  ล้ิมสมมุติ 

 ๗ นางสาวจีรภา  ดามัง 

 ๘ นางสาวฐิติมา  หิรัญรักษ 

 ๙ นางสาวรัชดา  คําจริง 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๕  ราย) 

 ๑ นายคเชนทร  ซอนกล่ิน 

 ๒ นายจาตุรันต  จริยารัตนกูล 

 ๓ นายเจนศักดิ์  คชนิล 

 ๔ นายชัยภูมิ  ชนะภัย 

 ๕ นายชาติทนง  โพธิ์ดง 

 ๖ นายไชยยันต  ชนะพรหมมา 



 หนา   ๑๕๓ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗ นายณัฐพงศ  ปนดอนตอง 

 ๘ นายดุษฎี  บุญธรรม 

 ๙ นายทวีศักดิ์  วรจักร 

 ๑๐ นายทวีสิทธิ์  ปญญายงค 

 ๑๑ นายธนภูมิ  เฟองเพียร 

 ๑๒ นายธนากร  ธนวัฒน 

 ๑๓ นายธีรศักดิ์  อุปการ 

 ๑๔ นายบรรจง  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๕ นายปฐมพงศ  อยูจํานงค 

 ๑๖ นางพงศเทพ  จันทรสันเทียะ 

 ๑๗ นายพงษธร  วิจิตรกูล 

 ๑๘ นายพรพัฒน  ฤทธิชัย 

 ๑๙ นายพิศิษฐ  นาคใจ 

 ๒๐ นายภาณุรังษี  เดือนโฮง 

 ๒๑ นายภานุวัฒน  ขันจา 

 ๒๒ นายภูดิท  เรืองรอง 

 ๒๓ นายวรวุฒิ  ทาแกว 

 ๒๔ นายวรวุฒิ  ธุวะคํา 

 ๒๕ นายวาทิต  วงษดอกไม 

 ๒๖ นายวีรศักดิ์  จอมกิติชัย 

 ๒๗ นายวีระพล  คงนุน 

 ๒๘ นายสมเกียรติ  ดอนทองแดง 

 ๒๙ นายสมเจตน  บุญชื่น 

 ๓๐ นายสําเนียง  วรรณทอง 

 ๓๑ นายสิงหา  ปรารมภ 

 ๓๒ นายสิทธินันท  ทองศิริ 

 ๓๓ นายสิทธิพร  พรอุดมทรัพย 

 ๓๔ นายสุทธิพันธุ  แดงใจ 

 ๓๕ นายสุรพล  ชุมกล่ิน 

 ๓๖ นายเสกสรร  อินชนะ 

 ๓๗ นายอนันต  แยมเย้ือน 

 ๓๘ นายอภิชาติ  สุขอราม 

 ๓๙ นายอภิศักดิ์  พรหมฝาย 

 ๔๐ นายอิทธิโชตน  โชติกุลฑพันธุ 

 ๔๑ นางสาวกมลวรรณ  มั่งคั่ง 

 ๔๒ นางสาวกรรณิการ  ธรรมสรางกูร 

 ๔๓ นางสาวกุลยา  อุปพงษ 

 ๔๔ นางสาวกุลวี  กล่ินกล่ัน 

 ๔๕ นางสาวจิราภรณ  นิคมทัศน 

 ๔๖ นางชาณิภา  ซอนกล่ิน 

 ๔๗ นางสาวฐิติพร  เทียรฆนิธิกูล 

 ๔๘ นางสาวณัฐกฤตา  บุณณประกอบ 

 ๔๙ นางสาวเณริสสา  ออนขํา 

 ๕๐ นางสาวทิพาพร  โพธิ์ศร ี

 ๕๑ นางสาวนภาภรณ  จันทรสี 

 ๕๒ นางสาวนันทมนัส  หอมเพียร 

 ๕๓ นางสาวนิชภา  โมราถบ 

 ๕๔ นางสาวนิยดา  รักวงษ 

 ๕๕ นางสาวนูรลีซาวาตี  อาแด 

 ๕๖ นางปองขวัญ  สรางทุกข 

 ๕๗ นางสาวพัณนิดา  อุปหนอง 

 ๕๘ นางสาวพิชญาพร  พีรพันธุ 



 หนา   ๑๕๔ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๙ นางภัทรอร  ฟองสินธุ 

 ๖๐ นางสาวยมลภัทร  ภัทรคุปต 

 ๖๑ นางสาวเรือนขวัญ  หรุนเริงใจ 

 ๖๒ นางสาววรพรรณ  รัตนทรงธรรม 

 ๖๓ นางวราภรณ  ชนะพรมมา 

 ๖๔ นางสาววราภรณ  ภูภักดีพันธ 

 ๖๕ นางสาววราภรณ  อูทรัพย 

 ๖๖ นางสาววันธะนา  สานุสิทธิ์ 

 ๖๗ นางสาววิลาวัณย  วิษณุเวคิน 

 ๖๘ นางสาวศุทธินี  กลอมแสร 

 ๖๙ นางสาวศุภราภรณ  ทองสุขแกว 

 ๗๐ นางสาวสมศรี  คะสัน 

 ๗๑ นางสุกัญญา  รุจิเมธาภาส 

 ๗๒ นางสาวสุดารัตน  รอดบุญสง 

 ๗๓ นางสาวสุทธิดา  วิทนาลัย 

 ๗๔ นางสุนีย  กันแจม 

 ๗๕ นางสุพัตตรา  ตันติจริยาพันธ 

 ๗๖ นางสาวสุพิน  ใจแกว 

 ๗๗ นางสาวสุภัตรา  ปนจันทร 

 ๗๘ นางสาวสุขหรรษา  ยศแสน 

 ๗๙ นางสาวอมรรัตน  กานตธัญลักษณ 

 ๘๐ นางอรัญวดี  แสงทอง 

 ๘๑ นางสาวอรุชา  พ่ึงอินทร 

 ๘๒ นางสาวอาริตา  สัมมารัตน 

 ๘๓ นางอุบลรัตน  พูลทรัพย 

 ๘๔ นางสาวอุษณีย  เขนยทิพย 

 ๘๕ นางสาวโอปอล  รังสิมันตุชาติ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๔  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎา  กาทอง 

 ๒ นายกองเกียรติ  หาญสมบัติ 

 ๓ นายกิตติพงษ  ใจคํา 

 ๔ นายกิตติพงษ  ยินดีสิทธิ์ 

 ๕ นายจันทร  เกิดสา 

 ๖ นายเจษฎา  กันทาทํา 

 ๗ นายไชยเชษฐ  ขวดแกว 

 ๘ นายทศพล  แกวรัตม 

 ๙ นายธนสร  ขอบเหลือง 

 ๑๐ นายธรรมวุฒิ  ผองใส 

 ๑๑ นายพิเชษฐ  ลือโฮง 

 ๑๒ นายยุทธนาคม  ปานานนท 

 ๑๓ นายวรวัฒน  รักดี 

 ๑๔ นายวัชระพงศ  เครือบคนโท 

 ๑๕ นายวัชรินทร  เครือเมือง 

 ๑๖ นายวิศรุต  ทองสุข 

 ๑๗ นายเศกสรร  แกวทองมา 

 ๑๘ นายสนั่น  มั่นจันทร 

 ๑๙ นายสมพร  หมวกทอง 

 ๒๐ นายสิงหทอง  อินบรรเลง 



 หนา   ๑๕๕ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑ นายสิทธิพล  แกวมา 

 ๒๒ นายสุธี  อยูย้ิม 

 ๒๓ นายสุรินทร  พงษลําใย 

 ๒๔ นายเหลือ  นอยพา 

 ๒๕ นายอธิพงษ  ชูแดง 

 ๒๖ นายเอกปริญญา  มั่นสวาทไพบูลย 

 ๒๗ นางกาญจนา  สกุลเพ็ชร 

 ๒๘ นางแคทลียา  ดาใจคํา 

 ๒๙ นางจารุวรรณ  กังวาล 

 ๓๐ นางจําลอง  สรอยจิตร 

 ๓๑ นางสาวจุฑาทิพย  พรมจันทร 

 ๓๒ นางสาวเจญรัตน  อินจันทร 

 ๓๓ นางสาวทองจันทร  ศรีลํา 

 ๓๔ นางสาวณัฐปภัสร  จันทรอิ่ม 

 ๓๕ นางสาวธนิกานต  หลิมเจริญ 

 ๓๖ นางสาวนลินี  เมืองจันทร 

 ๓๗ นางสาวนารีนารถ  ภารังกูล 

 ๓๘ นางสาวนิตยา  เกตุครุฑ 

 ๓๙ นางนิตยา  เรือนจันทร 

 ๔๐ นางนิติพร  ปองแกว 

 ๔๑ นางนิภาพร  พวงบางโพ 

 ๔๒ นางสาวปนัดดา  สุวรรณสุข 

 ๔๓ นางปภาภรณ  ปนตามูล 

 ๔๔ นางประหยัด  ปดโรคา 

 ๔๕ นางสาวปทมา  วอนกลํ่า 

 ๔๖ นางสาวปานจรี  นามวงศ 

 ๔๗ นางสาวปยธิดา  ถมยา 

 ๔๘ นางพรรณพร  ผดุงพร 

 ๔๙ นางพรษร  กําแพงแกว 

 ๕๐ นางสาวยุวดี  จันคําหลา 

 ๕๑ นางสาวรัชนี  มีพันธ 

 ๕๒ นางสาววันนิสา  เมฆทับ 

 ๕๓ นางสาววิไลภรณ  อินนัน 

 ๕๔ นางสาวศรุตยา  จอยฟอง 

 ๕๕ นางศิริพร  ธุวดาราตระกูล 

 ๕๖ นางสายัน  อินทะ 

 ๕๗ นางสุวภัทร  ยินดี 

 ๕๘ นางสุวิชา  ชัยวรรณธรรม 

 ๕๙ นางสาวเสาวลักษณ  รัตนชมภู 

 ๖๐ นางหทัยรัตน  สมุทรหลา 

 ๖๑ นางสาวอัจฉรา  ตันตระกูล 

 ๖๒ นางอําพร  ศรีลํา 

 ๖๓ นางสาวอิศรา  ยังเย็น 

 ๖๔ นางอุนเรือน  ปญญา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธาน ี

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางสาวคลอเคลีย  วจนะวิชากร  ๒ นางปยาภรณ  พิชญาภิรัตน 


