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

 

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายกติติพล  กสิภาร 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายธรรมรัตน  โถวสกุล 

 ๒ นายรัฐพล  ศรประเสริฐ 

 ๓ นายสัมพันธ  แหลงปาหมุน 

 ๔ นางสาวธมาภรณ  พูมพิจ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๗  ราย) 

 ๑ นายกิตติมศักดิ์  ในจิต 

 ๒ นายฉัตรมงคล  จันทราทิพย 

 ๓ นายฐิติวัสส  สุขปอม 

 ๔ นายณัฏฐกรณ  ปะพาน 

 ๕ นายณัฐพัชร  สายเสนา 

 ๖ นายธีรโชติ  สัตตาคม 

 ๗ นายธีระชัย  สุขสวัสดิ์ 

 ๘ นายนวระ  ทาสุวรรณ 

 ๙ นายนิยม  สุทธหลวง 

 ๑๐ วาที่รอยตรี ปยะปทีป  แสงอุไร 

 ๑๑ นายปตถนะ  สิงหซอม 

 ๑๒ นายพิสิษฐ  เอมดวง 

 ๑๓ นายพิสุทธิ์  พวงนาค 

 ๑๔ นายพีรดล  เพชรานนท 

 ๑๕ นายเมธี  รุงโรจนสกุล 

 ๑๖ นายยุทธนา  เรียนสรอย 

 ๑๗ นายวรวุฒิ  ภักดีบุรุษ 

 ๑๘ นายวิศิษย  ปนทองวิชัยกุล 

 ๑๙ นายศิรส  ทองเชื้อ 

 ๒๐ นายสิทธิ  วงศทองคํา 

 ๒๑ นายสิริพัฒน  เสวิกุล 

 ๒๒ นายสุภิชาติ  เจนจิระปญญา 

 ๒๓ นายสมคเน  แผลงฤทธิ์ 

 ๒๔ นายอภิชาติ  หาจัตุรัส 

 ๒๕ นายอรรถวุฒิ  มุขมา 

 ๒๖ นางสาวกนิษฐา  ออนศิริ 

 ๒๗ นางกรรณิการ  รักษา 

 ๒๘ นางสาวเกศสุดา  เดชะคําภู 

 ๒๙ นางสาวกัลยกร  วงศรักษ 

 ๓๐ นางสาวคนึงนิต  ปทุมมาเกษร 

 ๓๑ นางจันทรวรรณ  สําราญสํารวจกิจ 

 ๓๒ นางสาวณัฏฐชุดา  สุภาพจน 

 ๓๓ นางณัฐนันท  คําภา 

 ๓๔ นางสาวเทวิกา  ประดิษฐบาทุกา 



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

 

 ๓๕ นางสาวนภสรณ  เจริญโพธิ์ 

 ๓๖ นางสาวนภัสสร  ตื่มสูงเนิน 

 ๓๗ นางสาวนิรมล  ชอุม 

 ๓๘ นางสาวนันทินี  สุดโททอง 

 ๓๙ นางสาวปยพร  ทาจีน 

 ๔๐ นางปรางคมณี  เดชคุม 

 ๔๑ เรืออากาศเอกหญิง พิรดา  อนุเวช 

 ๔๒ นางสาวพรทิพย  เทิดบารมี 

 ๔๓ นางสาวรจนา  แสงตาล 

 ๔๔ นางสาววรรณา  วิโรจนแดนไทย 

 ๔๕ นางสาววาทินี  นิลงาม 

 ๔๖ นางวาสนา  โปรงจิต 

 ๔๗ นางสาวแวววารี  ทองประดิษฐ 

 ๔๘ นางสาวศรินทร  ขันติวัฒนะกุล 

 ๔๙ นางสาวศรีอุดร  แซอึ้ง 

 ๕๐ นางสาวสิริกร  เลิศลัคธนาธาร 

 ๕๑ นางสุกานดา  สารนอย 

 ๕๒ นางสาวสุทธิภา  วงศยะลา 

 ๕๓ นางสาวสุพรรณี  ปลัดศรีชวย 

 ๕๔ นางสาวสัณฐิตา  ตังคจิวางกูร 

 ๕๕ นางสาวแสงระวี  กระจางศาสตร 

 ๕๖ นางสาวอลิสา  ประมวลเจริญกิจ 

 ๕๗ นางสาวอาจารีย  ประจวบเหมาะ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๐  ราย) 

 ๑ นายกรณัท  สรอยทอง 

 ๒ นายคณิน  ประยูรเกียรติ 

 ๓ นายชนินทร  พุมบัณฑิต 

 ๔ นายชัยศิริ  สนิทพลกลาง 

 ๕ นายณภัทร  พิริยกิตติ์ศรัณย 

 ๖ นายแดน  อุตรพงษ 

 ๗ นายตฤณ  แจมถิน 

 ๘ นายทรงศักดิ์  วิชุมา 

 ๙ นายธงทอง  ทรงสุภาพ 

 ๑๐ นายธนกร  ไขมุสิก 

 ๑๑ นายธนภัทร  จินตกุล 

 ๑๒ วาที่รอยตรี ธเนษฐพงษ  สุขวงศ 

 ๑๓ นายธีระศักดิ์  ขอพลอยกลาง 

 ๑๔ นายนราธิป  อิสรานุสรณ 

 ๑๕ นายนิมิตร  กิมประพันธ 

 ๑๖ นายปองภพ  สุกิตติวงศ 

 ๑๗ นายปรีชา  เทียมปญญา 

 ๑๘ นายปวรุตม  ศรีเหรา 

 ๑๙ นายพิสิษธิ์  โสภณพงศพัฒน 

 ๒๐ นายพัฒนพงศ  จินดามงคล 

 ๒๑ นายพัทธดนย  สุขพันธุ 

 ๒๒ นายไพโรจน  สมุทรักษ 

 ๒๓ นายภาคภูมิ  มุกดาสนิท 

 ๒๔ นายภานุวัฒน  บุญยัง 



 หนา   ๔ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕ นายภาณุพงศ  ชีวพัฒนพงศ 

 ๒๖ นายภัทราวุธ  บุญประคอง 

 ๒๗ นายวรวีร  สีมาชัยบวร 

 ๒๘ นายศรัณยพงศ  โชติวรรณ 

 ๒๙ นายสันติภูมิ  ราชวิชา 

 ๓๐ นายสุธน  วงคแดง 

 ๓๑ นายสุรชาติ  บัวชุม 

 ๓๒ นายสุรชัย  วงศจันเสือ 

 ๓๓ นายสุรเชษฐ  จันทรงาม 

 ๓๔ นายสุวิจักขณ  อรุณลักษณ 

 ๓๕ นายอดิเทพ  ครุฑธามาศ 

 ๓๖ นายเอกพล  กันทอง 

 ๓๗ นายโอฬาร  สวางนุวัตรกุล 

 ๓๘ นายอนุวัฒน  ภักดี 

 ๓๙ นางสาวกนกพรรณ  วิบูลยศริน 

 ๔๐ นางสาวกมลชนก  ยวดยง 

 ๔๑ นางสาวกมลวรรณ  อังศรีสุรพร 

 ๔๒ นางสาวกันตกนิษฐ  พรประสิทธิ์ 

 ๔๓ นางสาวจันทรรัตน  พิชญภณ 

 ๔๔ นางชมพูนุท  ผลกลวย 

 ๔๕ นางสาวชลธิชา  ทิพยประทุม 

 ๔๖ นางสาวดวงพร  คงพิกุล 

 ๔๗ นางสาวดวงรัตน  จิตตเจริญ 

 ๔๘ นางสาวถนอมจิตต  สารอต 

 ๔๙ นางทัศนีย  ปนสวัสดิ์ 

 ๕๐ นางสาวนรรชนภ  ทาสุวรรณ 

 ๕๑ นางนิจฉรา  เทพทอง 

 ๕๒ นางสาวบัณฑวรรณ  สุกรรณ 

 ๕๓ นางสาวเบญจวรรณ  ธรรมรัตน 

 ๕๔ นางสาวปภาดา  นาวากาญจน 

 ๕๕ นางสาวปาริฉัตร  ลักษณะวิมล 

 ๕๖ นางผกาวดี  ไวกสิกรรม 

 ๕๗ นางสาวพรเพ็ญ  ชวลิตธาดา 

 ๕๘ นางสาวพัทธนันท  รัตนวรเศวต 

 ๕๙ นางสาวเพ่ิมพร  ณ นคร 

 ๖๐ นางสาวภาณุกา  ศิริบํารุงวงศ 

 ๖๑ นางสาวภัสสราภรณ  สมบูรณศักดิ์ 

 ๖๒ นางลวัณกร  มุกดาสนิท 

 ๖๓ นางวิชุดา  ธนมิตรามณี 

 ๖๔ นางสาวอัญธิศร  สิริทรัพยเจริญ 

 ๖๕ นางสาววิลาสินี  ชูทอง 

 ๖๖ นางสาววิไลพรรณ  เจสะวะ 

 ๖๗ นางสาววันชลี  เพ็งพงศา 

 ๖๘ นางสาวศิริเกศ  คุมพิทักษ 

 ๖๙ นางสาวศิริพร  สุวัฒนสุข 

 ๗๐ นางสาวศิริวิมล  สายเวช 

 ๗๑ นางสาวศุภรางค  เรืองวานิช 

 ๗๒ นางสมลักษณ  วัฒนสารสมบูรณ 

 ๗๓ นางสาวสายชล  ทองคํา 

 ๗๔ นางสุทธิรักษ  บูรพาศิริวัฒน 

 ๗๕ นางสาวสุกัญญา  เจียมวรนันทกุล 

 ๗๖ นางสาวสุภานี  นวกุล 



 หนา   ๕ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๗ นางสุมนา  จันทราช 

 ๗๘ นางสาวสิริทิพ  วะศินรัตน 

 ๗๙ นางสาวอรวรรณ  เชื้อนอย 

 ๘๐ นางสาวโอปอ  กลับสกุล 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๖  ราย) 

 ๑ นายติณณ  วิไลขํา 

 ๒ นายธนัญชย  พันพ่ึง 

 ๓ นายประพร  วรรณบุษราคัม 

 ๔ นายพลพิพัฒน  สารมาศ 

 ๕ นายวิมล  มิระสิงห 

 ๖ นายสมพร  ดวงเกษ 

 ๗ นายสมาน  ถาวรณา 

 ๘ นายโสภณ  จงใจ 

 ๙ นายอาทิตย  ศรีประไพ 

 ๑๐ นางกาญจนี  คมสัน 

 ๑๑ นางสาวกรวิกา  สุทธิโอฬาร 

 ๑๒ นางกัลญา  ชมกล่ิน 

 ๑๓ นางจุฑาทิพย  แกวละมุล 

 ๑๔ นางจุฑามาศ  พูลยรัตน 

 ๑๕ นางสาวชยาภา  อัตชู 

 ๑๖ นางสาวณาตยา  มาเมืองกล 

 ๑๗ นางสาวธัญญาลักษณ  ล่ิมพันธุ 

 ๑๘ นางสาวนงคราญ  คําเรือน 

 ๑๙ นางนฤมล  รวมจิตร 

 ๒๐ นางนิติยา  คําสอาด 

 ๒๑ นางสาวปราณี  พุฒพวง 

 ๒๒ นางสาวปุณณภา  เบญจเสวี 

 ๒๓ นางสาวเพ็ญพักตร  เกี้ยวกระโทก 

 ๒๔ นางภัททิรา  ศรีประไพ 

 ๒๕ นางมลฤดี  โตษณีย 

 ๒๖ นางรัชนี  เวียงสิมา 

 ๒๗ นางสาวรุงรัตน  ดวงสรอยทอง 

 ๒๘ นางวิภากมล  งามลํ้า 

 ๒๙ นางสาววิลาวัลย  โพธิ์ดํากลํ่า 

 ๓๐ นางศิริพร  เพียรสุขประเสริฐ 

 ๓๑ นางโศภิต  ทองคํา 

 ๓๒ นางสาวสุกฤตยา  พุมพะเนิน 

 ๓๓ นางสาวสุมาลี  ถวายสินธุ 

 ๓๔ นางสาวสังวาลย  สิทธิธรรม 

 ๓๕ นางสาวแสงทิตย  บุญสาม 

 ๓๖ นางอัญชนา  พิศโสระ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๗  ราย) 

 ๑ นายขนก  ฤกษดี 

 ๒ วาที่รอยตรี จตุพร  บุญยัง 

 ๓ นายชนะภัย  ทะมาตร 

 ๔ นายชัชวาลย  ถาวรสุทธิ์ 

 ๕ นายณรงคฤทธิ์  ใจรักษ 

 ๖ นายทรงศักดิ์  ทิมา 



 หนา   ๖ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗ นายธนาเสฎฐ  ผลเงาะ 

 ๘ นายนิวัฒน  สนสกล 

 ๙ นายบุญชวย  แกวศรี 

 ๑๐ นายปรัชญา  ลาแพงดี 

 ๑๑ นายปรีชา  พิทักษผล 

 ๑๒ นายพงศกร  สุคนธปฏิมา 

 ๑๓ นายพิสิษฐ  ผอูนรัตน 

 ๑๔ นายวรศักดิ์  สืบกุศล 

 ๑๕ นายวริทธิ์นันท  นอยเอี่ยม 

 ๑๖ นายวิฑูรย  นามแสง 

 ๑๗ นายวิรัช  ฉัตรประเสริฐ 

 ๑๘ นายศุกรโกสินทร  เอี่ยมพลอยศรี 

 ๑๙ นายสพลดนัย  เหรียญเจริญ 

 ๒๐ นายสมคิด  พิศโสระ 

 ๒๑ นายสมชาย  ทองคํา 

 ๒๒ นายสิทธิศักดิ์  ใจหลัก 

 ๒๓ นายอภิชาติ  ถาวรณา 

 ๒๔ นายอัครเดช  สันทอง 

 ๒๕ นายอิทธิรงค  จงใจ 

 ๒๖ นายเอกชัย  คงเพ็ง 

 ๒๗ นางสาวกตัญู  กองหาญ 

 ๒๘ นางสาวกาญจนา  เทพธานี 

 ๒๙ นางสาวกัลยา  เกษตรสิงห 

 ๓๐ นางสาวจารุวรรณ  จันทมาลา 

 ๓๑ นางสาวจิรภา  หลาบา 

 ๓๒ นางสาวจันทนา  มิทยานนท 

 ๓๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  วงคเสนา 

 ๓๔ นางสาวชลธิชา  มรรคผล 

 ๓๕ นางสาวชนันทร  เจริญศิลป 

 ๓๖ นางสาวลโลธร  เจริญศิลป 

 ๓๗ นางสาวซานีมา  หัมมะรัน 

 ๓๘ นางสาวณภัทวรรณ  ไกรพุดซา 

 ๓๙ นางสาวณัฏฐิกา  วิลัยหลา 

 ๔๐ นางสาวดารัณ  ดอนหัวลอ 

 ๔๑ นางสาวธันยรดี  เกตุนวม 

 ๔๒ นางสาวนารีรัตน  มุนีจักร 

 ๔๓ นางสาวนิศรินทร  ฉายแกว 

 ๔๔ นางสาวบุษบา  ผลาผล 

 ๔๕ นางสาวประภาพันธ  สาคร 

 ๔๖ นางพัชริดา  บุญสวัสดิ์ 

 ๔๗ นางพัชรี  สําเภาทอง 

 ๔๘ นางภัททิยา  พานิชเจริญ 

 ๔๙ นางสาวภัทราพร  พลเสน 

 ๕๐ นางสาวมาริสา  มัสตูล 

 ๕๑ นางสาวยวงทอง  มากเอียด 

 ๕๒ นางสาวรัชฎาภรณ  สนเนตร 

 ๕๓ นางสาวรัชณีวรรณ  สินเปยง 

 ๕๔ นางสาวรัชนี  ตันพันเลิศ 

 ๕๕ นางสาวรัตนา  วิรบุญชัย 

 ๕๖ นางสาวรัตนาภรณ  ผานิจ 

 ๕๗ นางสาวรัตนาภรณ  แสนดวง 

 ๕๘ นางสาววรวิกาญน  สําเร็จศิลป 



 หนา   ๗ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๙ นางสาววาสนา  ลักขะนัติ 

 ๖๐ นางสาววันทนาพร  รุงวรรณรัตน 

 ๖๑ นางสาวศิราวรรณ  จันภิรมย 

 ๖๒ นางสาวศิริญญา  วิบูลยอรรถ 

 ๖๓ นางสาวสกนธรัตน  ชัยศรีรักษ 

 ๖๔ นางสายพิณ  คลามอ่ํา 

 ๖๕ นางสุกัญญา  ทรายเพชร 

 ๖๖ นางสาวสุชาดา  พูนพร 

 ๖๗ นางสาวสุภาพร  วงษพวง 

 ๖๘ นางสาวสุมารินทร  คชานุภาพ 

 ๖๙ นางสาวสุรภา  ศรีลาศักดิ์ 

 ๗๐ นางสาวเสาวลักษณ  พระนอน 

 ๗๑ นางสาวอนุสรา  ขันเงิน 

 ๗๒ นางสาวอมรรัตน  งิ้วจีน 

 ๗๓ นางสาวอมรรัตน  คลายสินธ 

 ๗๔ นางสาวอรทัย  พลหงษ 

 ๗๕ นางสาวอุไร  รื่นฤทธิ์ 

 ๗๖ นางสาวอัชรา  ย้ิมแยม 

 ๗๗ นางสาวอัญชัญ  พระนอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายอดุลย  สนั่นเอื้อเมง็ไธสง 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายสมพงษ  เสนชัย  ๒ นางสาวจีราภรณ  จันทรเขียน 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๖  ราย) 

 ๑ นายกฤตเมธ  นิติวัฒนะ 

 ๒ วาที่รอยเอก ณัฐดนัย  แกวโพนงาม 

 ๓ นายบวรวิช  รอดรังสี 

 ๔ นายบุญสง  วรสิงห 

 ๕ นายรัชวุธ  สุทธิ 

 ๖ นายวิโรจน  อภินันทธนากร 

 ๗ นายเสกศักดิ์  ปราบพาลา 

 ๘ นายสุนทร  ปญญะพงษ 

 ๙ นายสิขรินทร  กอนในเมือง 

 ๑๐ นางสาวกุลวดี  คตชนะเลขา 

 ๑๑ นางสาวคุณัญญาฐ  คงนาวงั 

 ๑๒ นางสาวจันทรจิรา  ตรีเพชร 

 ๑๓ นางทัศไนยวรรณ  ดวงมาลา 

 ๑๔ นางนารีรัตน  ภักดีศิริวงษ 

 ๑๕ นางปภัสรา  ระกิติ 

 ๑๖ นางสาวประภาศรี  ถนอมธรรม 


