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

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายมนูญ  สรรคคุณากร  ๒ นายสัมพันธ  ศิลปนาฎ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายนิคม  ระวียัน  ๒ นายเสกสรรศ  รอยลาภเจริญพร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายอาสา  เมนแยม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายฐาปนา  บุญหลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายวฒุิชัย  โรจนทิพยรกั 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายเกรียงศกัดิ ์ ตันกิจเจริญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชปูถมัภ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายยงวุฒ ิ เสาวพฤกษ 

 



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

 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนัเปน็ที่เชดิชยูิ่งช้างเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติยศยิง่มงกุฎไทย 
ชั้นต่ ากวา่สายสะพาย 

ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย   ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย  เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  รวมทั้งสิ้น  ๗๗๑,๗๓๐  ราย   

ดังรายนามท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผูร้ับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หน้า   ๖๕ (เล่มที่  ๔) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวัน 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายธงชัย  กลิ่นหรั่น 

 ๒ นายวสันต์  อู่ยายโสม 

 ๓ นายสมเดช  อิงคะวะระ 

 ๔ นายอาภาพงศ์  ชั่งจันทร์ 

 ๕ นางณัฐญา  คุ้มทรัพย์ 

 ๖ นางเพียงพิศ  กลิ่นหรั่น 

ตรติาภรณ์มงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวขนิษฐา  อินทร์สวรรค ์

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (รวม  ๑๕  ราย) 

 ๑ นายนรเศรษฐ  ไทยแท้ 

 ๒ นายภานุวัฒน์  นาคพงษ์ 

 ๓ นายมัสตุรงค์  สุวรรณไตรย์ 

 ๔ นายวิทยา  บุญสุข 

 ๕ นายสรร  ธงยศ 

 ๖ นายสุมิตรชัย  กันหาคุณ 

 ๗ นายอภิสิทธิ์  แก้วชาลุน 

 ๘ นางณัฐกฤตา  ศรีเมือง 

 ๙ นางสาวดารุนนีย์  สวัสดิโชตติ์ 

 ๑๐ นางสาวนาฏยาพร  บุญเรือง 

 ๑๑ นางบัวจันทร์  อินธิโส 

 ๑๒ นางสาวพณิฐา  ยงพิทยาพงศ์ 

 ๑๓ นางพสณชนก  ไตรสิริโชค 

 ๑๔ นางยอดรัก  สายสิญจน์ 

 ๑๕ นางสาวสายทอง  จันทร์เต็มดวง   

  แมคมาฮัน 

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายวีระ  รัตนงาม 

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายทรรศนัย  โกวิทยากร 

 ๒ นางสาวฐิติพร  ลินิฐฎา 

 ๓ นางสาวภิรดี  วัชรสินธุ์ 

 ๔ นางสาวแว่นแก้ว  ลีพ่ึงธรรม 



 หน้า   ๖๖ (เล่มที่  ๔) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕ นางสาวสุชาดา  คุ้มสลุด 

 ๖ นางสาวสุตตมา  แสงวิเชียร 

 ๗ นางสุทธิพรรณ  ธีรพงศ์ 

 ๘ นางสาวอังค์ริสา  แสงจ านงค์ 

มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายทองปัก  ทับสมบัติ 

 ๒ นายพีรพจน์  นิติพจน์ 

 ๓ นายวิริยะ  แดงทน 

 ๔ นายศุภชัย  ภูลายดอก 

 ๕ นางนิภา  นาสินพร้อม 

 ๖ นางปฏิมา  บุษราคัม 

 ๗ นางพนอจิต  นิติสุข 

 ๘ นางเพ็ญรดี  กางถิ่น 

 ๙ นางสาวอรนุช  สีหามาลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (รวม  ๑๖  ราย) 

 ๑ นายจ ารัส  กิ่งสวัสดิ์ 

 ๒ นายธัญวภณ  ยิ่งประเสริฐชัย 

 ๓ นายนนท์วริศ  เกียรติศรุตสกุล 

 ๔ นายเศกสิทธิ์  ปักษี 

 ๕ นางสาวชนกนันท์  นราแก้ว 

 ๖ นางสาวนิลุบล  ทองชัย 

 ๗ นางปิยะพร  พิทักษ์ตันสกุล 

 ๘ นางสาวภคมน  เจริญสลุง 

 ๙ นางมนต์สวรรค์  พลอยมุกดา   

 ๑๐ นางสาวมลฤดี  โอปมาวุฒิกุล 

 ๑๑ นางสาวราตรี  แจ่มนิยม 

 ๑๒ นางวลีพร  ตะพัง 

 ๑๓ นางสาวสุนิสา  ละวรรณวงษ์ 

 ๑๔ นางสุภาพ  เทนอิสสระ 

 ๑๕ นางสุรีวรรณ  แจ้งจิตร 

 ๑๖ นางสาวอุไรรัตน์  แซ่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นางสาวนุจรินทร์  ปทุมพงษ์ 

 ๒ นางปรียานุช  พรหมภาสิต 

 ๓ นางปวีณณัฎฐ์  คงสมนาม 



 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๑๔/๒๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 

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   ๒๐๘ (เลมท่ี  ๑๔/๒๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวกชพร  บุญสม 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๑  ราย) 

 ๑ นายธัชวงศ  ศิริสวัสดิ์ 

 ๒ นายนพดล  บุญเดช 

 ๓ นายพงศธร  ศรีวิเศษ 

 ๔ วาที่รอยตรี สุรพงษ  เด็นลีเมาะ 

 ๕ นายเอกชัย  คงคืน 

 ๖ นางสาวกนกวรรณ  วิลัยมาตย 

 ๗ นางสาวณุสมล  จงประกิจพงศ 

 ๘ นางสาวดิสรัตน  สุกษมภัทร 

 ๙ นางธิติมา  สุขแสงจันทร 

 ๑๐ นางพรนพวรรณ  งาดเกาะ 

 ๑๑ นางสาวพลอยไพลิน  พงษศิริแสน 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายยุธยา  อยูเย็น  ๒ นางสาวกมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายชาติชาย  มหาคีตะ 

 ๒ นางสาวณัฐปรียา  โพธิ์พันธุ 

 ๓ นางสาวทิพย  ขําอยู 

 ๔ นางสาวทิพสุดา  คิดเลิศ 

 ๕ นางสาวศริญา  ประเสริฐสุด 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓๐  ราย) 

 ๑ นายฉัตรชัย  บุษบงค 

 ๒ นายชานุ  โพธิพิทักษ 

 ๓ นายชัยยศ  ชาวระนอง 

 ๔ นายทินกร  ชุณหภัทรกุล 

 ๕ นายธนะวิทย  เพียร 

 ๖ นายธนากร  ปกษา 

 ๗ นายนบ  ศรีจันทร 

 ๘ นายนคเรศ  ณ พัทลุง 

 ๙ นายปฏิญญา  สุขวงศ 

 ๑๐ นายประศาสน  นิยม 

 ๑๑ นายปราโมทย  ยอดแกว 

 ๑๒ นายพรภัทร  อินทรวรพัฒน 



 หนา   ๒๐๙ (เลมท่ี  ๑๔/๒๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓ นายพันธรักษ  ผูกพันธ 

 ๑๔ นายพิเชษฐ  สุนทรโชติ 

 ๑๕ นายภิญโญ  คูวัฒนาเสนีย 

 ๑๖ นายมนตรี  พานิชยานุวัฒน 

 ๑๗ นายรุงโรจน  เย็นชัยพฤกษ 

 ๑๘ นายวรพจน  หริตกุล 

 ๑๙ วาที่รอยตรี วราธร  อภิรัตน 

 ๒๐ นายวรเวชช  ออนนอม 

 ๒๑ นายวัชรากรณ  เนตรหาญ 

 ๒๒ นายวัฒนพล  ชุมเพชร 

 ๒๓ นายวาศนศักดิ์  ล้ิมควรสุวรรณ 

 ๒๔ นายวิทูรย  คงผล 

 ๒๕ นายศักดิ์ชัย  ไชยรักษ 

 ๒๖ นายศักดิ์ชัย  ใจซื่อตรง 

 ๒๗ นายศิริลักษณ  หลอพันธมณี 

 ๒๘ นายศิววิทย  บัวสุวรรณ 

 ๒๙ นายสนธยา  เรืองหิรัญ 

 ๓๐ นายสมศักดิ์  เจริญพูล 

 ๓๑ นายสฤษดิ์  ศรีโยธิน 

 ๓๒ นายสิทธา  พงษศักดิ์ 

 ๓๓ นายสุรชาติ  สินวรณ 

 ๓๔ นายสุระสิทธิ์  ทรงมา 

 ๓๕ นายอัฐเดช  วรรณสินธีรกร 

 ๓๖ นายอรรนพ  เรืองกัลปวงศ 

 ๓๗ นายเอกชัย  พุมดวง 

 ๓๘ นางกรวินท  เขมะพันธุมนัส 

 ๓๙ นางสาวกนิษฐา  ศรีเอนก 

 ๔๐ นางสาวกัญญกานต  เสถียรสุคนธ 

 ๔๑ นางสาวกฤษณพร  ประสิทธิ์วิเศษ 

 ๔๒ นางสาวขจิตขวัญ  กิจวิสาละ 

 ๔๓ นางสาวเขมขนิษฐ  แสนยะนันทธนะ 

 ๔๔ นางสาวจตุรดา  โภชนจันทร 

 ๔๕ นางสาวจรรยา  โทะนาบุตร 

 ๔๖ นางจริยา  เกิดไกรแกว 

 ๔๗ นางสาวจันทรกานต  ทรงเดช 

 ๔๘ นางสาวจันทรจรัส  เสริมสาธนสวัสดิ์ 

 ๔๙ นางสาวจันทรัสจ  วุฒิสัตยวงศกุล 

 ๕๐ นางสาวจิตตวิมล  คลายสุบรรณ 

 ๕๑ นางสาวจิรานุช  โสภา 

 ๕๒ นางสาวจิราภรณ  ทองตัน 

 ๕๓ นางสาวจิราภรณ  พงษโสภา 

 ๕๔ นางสาวชญาณิศา  ธรรมยศ 

 ๕๕ นางสาวชนิสรา  ใจชัยภูมิ 

 ๕๖ นางสาวชุติมา  จักรจรัส 

 ๕๗ นางชูติวรรณ  บุญอาชาทอง 

 ๕๘ นางฌลาพิชญ  บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ 

 ๕๙ นางสาวณัฏฐา  ผิวมา 

 ๖๐ นางสาวณัฐกฤตา  สุวรรณทีป 

 ๖๑ นางสาวณัฐพร  บูฮวด 

 ๖๒ นางสาวณัฐพรรณ  ตันติกุล 



 หนา   ๒๑๐ (เลมท่ี  ๑๔/๒๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๓ นางณิชาลฎา  ยงเสมอ 

 ๖๔ นางสาวณัฐบดี  วิริยาวัฒน 

 ๖๕ นางณุสิรินทร  หล่ิมวิรัตน 

 ๖๖ นางสาวดวงกมล  อัศวมาศ 

 ๖๗ นางสาวดุษฎี  ทรัพยบัว 

 ๖๘ นางสาวธัญชนก  บุญเจือ 

 ๖๙ นางสาวธัญลักษณ  อุนสุข 

 ๗๐ นางสาวธนาภรณ  โคตรพัฒน 

 ๗๑ นางสาวธีรนุช  ฉายศิริโชติ 

 ๗๒ นางนงเยาว  นุชนารถ 

 ๗๓ นางสาวนวรัตน  เตชะโชควิวัฒน 

 ๗๔ นางสาวนฤมล  โสภารัตนกุล 

 ๗๕ นางสาวนันทพร  รุจิขจร 

 ๗๖ นางสาวนันทวัน  เรืองอราม 

 ๗๗ นางสาวนิศารัตน  อิสระมโนรส 

 ๗๘ นางสาวนารีนารถ  บุญสา 

 ๗๙ นางสาวเบญจพร  พึงไชย 

 ๘๐ นางสาวเบญจมาศ  ขําสกุล 

 ๘๑ นางสาวเบญจวรรณ  ขุนฤทธิ์ 

 ๘๒ นางสาวปาริฉัตร  พรหมสวัสดิ์ 

 ๘๓ นางสาวปริศนา  มั่นเภา 

 ๘๔ นางสาวปยนุช  พรมภมร 

 ๘๕ นางสาวพรพัสนันท  เดชประสิทธิโชค 

 ๘๖ นางพวงผกา  ปวีณบําเพ็ญ 

 ๘๗ นางสาวพิมพรวี  ทหารแกลว 

 ๘๘ นางสาวพิรมาลย  บุญธรรม 

 ๘๙ นางสาวพิษฐา  พงษประดิษฐ 

 ๙๐ นางสาวพุทธิธร  แสงรุงเรือง 

 ๙๑ นางไพริน  เวชธัญญะกุล 

 ๙๒ นางสาวเฟองฟา  เปนศิริ 

 ๙๓ นางสาวภคพร  กระจาดทอง 

 ๙๔ นางสาวภัคระวี  แหวนเพชร 

 ๙๕ นางสาวภัทรพร  ทิมแดง 

 ๙๖ นางภัทราพร  ปณุะตุง 

 ๙๗ นางสาวยศพร  พลายโถ 

 ๙๘ นางสาวยุสนีย  โสมทัศน 

 ๙๙ นางสาวรติญา  นนธิราช 

 ๑๐๐ นางลัดดา  สวนมะลิ 

 ๑๐๑ นางสาววรภิญญา  กิ่งมิ่งแฮ 

 ๑๐๒ นางสาววรรณพรรธน  ริมผดี 

 ๑๐๓ นางวราภรณ  วิทยาภรณ 

 ๑๐๔ นางวริษฐา  แกนสานสันติ 

 ๑๐๕ นางวันธณี  สุดศิริ 

 ๑๐๖ นางวันปติ  ธรรมศรี 

 ๑๐๗ นางสาววันวิธู  สรณารักษ 

 ๑๐๘ นางสาววารี  ศรีสุรพล 

 ๑๐๙ นางสาววิณาภรณ  แตงจุย 

 ๑๑๐ นางสาววิภา  ทัพเชียงใหม 

 ๑๑๑ นางสาววิสาขา  เทียมลม 

 ๑๑๒ นางศิริมา  สุวรรณศรี 



 หนา   ๒๑๑ (เลมท่ี  ๑๔/๒๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๓ นางสาวศิริวรรณ  อินทรวัฒนา 

 ๑๑๔ นางสาวศุภวรรณ  อภิชาติไตรสรณ 

 ๑๑๕ นางสาวสรอย  ไชยเดช 

 ๑๑๖ นางสาวสัมนา  ติวสันต 

 ๑๑๗ นางสาวสาวิตรี  กาศสนุก 

 ๑๑๘ นางสาวสุดารัตน  เจตนปญจภัค 

 ๑๑๙ นางสาวสุทธาสินี  เกสรประทุม 

 ๑๒๐ นางสาวสุรัชนา  ชวยรอดหมด 

 ๑๒๑ นางสาวสุริวราภรณ  พรอมพูน 

 ๑๒๒ นางสาวสุรียพร  ธัญญะกิจ 

 ๑๒๓ นางสาวเสาวพรรณ  ปาละสุวรรณ 

 ๑๒๔ นางสาวองคอร  สงวนญาติ 

 ๑๒๕ นางสาวอนงคนาถ  ทนันชัย 

 ๑๒๖ นางสาวอมรรัตน  สีสุกอง 

 ๑๒๗ นางสาวอัญชลี  รัตนะ 

 ๑๒๘ นางอารีย  เรืองภัทรนนต 

 ๑๒๙ นางสาวอินทิรา  ไพรัตน 

 ๑๓๐ นางสาวเอมมิกา  วชิระวินท 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายไสว  แกวพวง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๘๔  ราย) 

 ๑ นายจตุรโชค  ยวงอักษร 

 ๒ นายจักร  ชมภูนุช 

 ๓ นายจักรกฤช  จอยขุน 

 ๔ นายจักรพันธ  คําแกว 

 ๕ นายจิรพงษ  บุญสง 

 ๖ นายจิรโรจน  โอฬารศศิวัชร 

 ๗ นายชยุต  หาญชาญพาณิชย 

 ๘ นายชัชวาลย  ลาภเกิน 

 ๙ นายณัฐกานต  พงธิพันธุ 

 ๑๐ นายตรีรัตน  รื่นเริง 

 ๑๑ นายทรงศักดา  ชยานุเคราะห 

 ๑๒ นายธนะรัตน  ทับทิมไทย 

 ๑๓ นายธรรมรัตน  คุณาจินดาพร 

 ๑๔ นายนนทกิจ  ตั้งวงศดีเลิศ 

 ๑๕ นายบัญชา  ภูมิดี 

 ๑๖ นายบันดาล  แกวกอง 

 ๑๗ นายปภาวิน  ปญญาใส 

 ๑๘ นายปราการ  รอดปรีชา 

 ๑๙ นายปญญา  กวินโชติวงศ 

 ๒๐ นายพงศธร  อินหนองฉาง 

 ๒๑ นายพงศพิชาญ  สุอังคะวาทิน 

 ๒๒ นายพงสปภาพ  นาคเวช 

 ๒๓ นายพนม  ทองมาก 

 ๒๔ นายพศิน  อินทา 



 หนา   ๒๑๒ (เลมท่ี  ๑๔/๒๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕ นายพัฒนพงษ  กุมารสิทธิ์ 

 ๒๖ นายพุฒิโชติ  ทองมอญ 

 ๒๗ นายไพรัช  ภูระหงษ 

 ๒๘ นายมณฑล  สุวรรณประภา 

 ๒๙ นายวัชระ  ประสาทแกว 

 ๓๐ นายวิทวัส  ทองยศ 

 ๓๑ นายสถิตย  เชิดฉันท 

 ๓๒ นายสรรควเรศ  กระตายทอง 

 ๓๓ นายสันติภาพ  พัฒนบวรวงศ 

 ๓๔ นายสาโรจน  มีสวัสดิ์ 

 ๓๕ นายสําราญ  สรอยสิริสุนทร 

 ๓๖ นายสิทธิชัย  ศรีธนางกูล 

 ๓๗ นายสิรณัฐเศรษฐ  สุภาจันทรสุข 

 ๓๘ นายสุทัศน  รุงเรือง 

 ๓๙ นายอกนิษฐ  ธรรมปาโล 

 ๔๐ นายอนิรุทธิ์  แปงประสิทธิ์ 

 ๔๑ นายอภิชาติ  กรมนา 

 ๔๒ นายอมรินทร  ธนารักษ 

 ๔๓ นายอนุสรณ  ทองโสภิต 

 ๔๔ นายอุดมวิทย  วันกุมภา 

 ๔๕ นายอุดมศักดิ์  สารกล่ิน 

 ๔๖ นางสาวกัญชลิกา  บุญภิบาล 

 ๔๗ นางสาวกนิษฐา  วงคมา 

 ๔๘ นางสาวกันยามาศ  ชวยสมบูรณ 

 ๔๙ นางสาวกรรัก  ธันยธนนท 

 ๕๐ นางสาวกาญจนา  กริ่งรัมย 

 ๕๑ นางสาวกาญจนา  วรรณทอง 

 ๕๒ นางสาวกุลธิดา  โกพัฒตา 

 ๕๓ นางสาวคนิตฐา  ปนทอง 

 ๕๔ นางสาวจิตรวดี  ตั้งหิรัญรัตน 

 ๕๕ นางสาวจิราภรณ  สาคร 

 ๕๖ นางจิรยาภรณ  ศรีบุญรอด 

 ๕๗ นางสาวจุฑารัตน  จ๋ิวสงา 

 ๕๘ นางสาวจุฑารัตน  ศรีชูเปยม 

 ๕๙ นางสาวชนิดา  ศรีแสง 

 ๖๐ นางสาวชไมพร  ชัยบุรินทร 

 ๖๑ นางสาวชลากร  อยูคเชนทร 

 ๖๒ นางสาวชลิดา  ปอมสกุล 

 ๖๓ วาที่รอยตรีหญิง ชวนชม  เอี่ยมสอาด 

 ๖๔ นางสาวชัชฌาพร  กลางโฉม 

 ๖๕ นางสาวฐปนรรฆ  ฮาบสุวรรณ 

 ๖๖ หมอมหลวงฐิติรัตน  จักรพันธุ 

 ๖๗ นางณฐมน  งามสงา 

 ๖๘ นางสาวณฐยา  เกิดธีระพงศ 

 ๖๙ นางสาวณปภร  เจ้ียวเหง 

 ๗๐ นางสาวณยดา  ทองศรี 

 ๗๑ นางสาวณรัชสนันท  รอยสี 

 ๗๒ นางสาวณัฐกานต  ดาโอะ 

 ๗๓ นางสาวดลนภา  รามุข 

 ๗๔ นางสาวดวงกมล  ชลายนนาวิน 



 หนา   ๒๑๓ (เลมท่ี  ๑๔/๒๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๕ นางดวงสุดา  บุญพบ 

 ๗๖ นางสาวดุจดาว  ชุนประวัติ 

 ๗๗ นางสาวทัศนาวรรณ  ชมภู 

 ๗๘ นางสาวทัศนีย  อินทรวิมล 

 ๗๙ นางสาวทิมาพร  ภูนามมา 

 ๘๐ นางทิวาภรณ  คําแกว 

 ๘๑ นางสาวเทวี  เกลงกลา 

 ๘๒ นางธนิดา  แสงอวม 

 ๘๓ นางสาวธัญญรัตน  ลือมงคล 

 ๘๔ นางสาวธันยมัย  กลุนเขียว 

 ๘๕ นางสาวธารารัตน  วรรณรัตน 

 ๘๖ นางธิดารัตน  ปานสิทธิ์ 

 ๘๗ นางสาวธีรวรรณ  ศรีทอง 

 ๘๘ นางสาวนงนุช  ผองศรี 

 ๘๙ นางนงลักษณ  ตั้งเสริมศักดิ์ 

 ๙๐ นางสาวนภาลัย  กาฬเนตร 

 ๙๑ นางนฤมล  โพธิ์ชัย 

 ๙๒ นางสาวนาฏยา  ตะลี 

 ๙๓ นางสาวนิจกาญจน  นามมาลา 

 ๙๔ นางสาวนิอัสรา  เจะอูเซ็ง 

 ๙๕ นางสาวนุชจรินทร  สุขมาก 

 ๙๖ นางสาวนุชจรีย  กลํ่าเจริญ 

 ๙๗ นางสาวเนาวรัตน  เลิศมณีพงศ 

 ๙๘ นางสาวบุญตา  ธารมัติ 

 ๙๙ นางสาวบุษกร  สมทอง 

 ๑๐๐ นางบุษบา  เนกขัม 

 ๑๐๑ นางสาวเบญจมาศ  อรชร 

 ๑๐๒ นางสาวปรีดา  แซเลา 

 ๑๐๓ นางสาวปรียาภรณ  สุขชัย 

 ๑๐๔ นางสาวปวีณา  ณ พัทลุง 

 ๑๐๕ นางสาวปญญพร  เหลาสกุล 

 ๑๐๖ นางปาจรีย  หนูนุรัตน 

 ๑๐๗ นางปาณัฐ  โตะดี 

 ๑๐๘ นางสาวปาณิสรา  อยูสกุล 

 ๑๐๙ นางสาวปยฉัตร  ออนนอม 

 ๑๑๐ นางสาวพรใจ  แกวสุข 

 ๑๑๑ นางพรทิพย  รดดวง 

 ๑๑๒ นางสาวพรธิดา  เทพประสิทธิ ์

 ๑๑๓ นางสาวพรปยะ  วงษอูทอง 

 ๑๑๔ นางสาวพรพรรณ  ถิรจารุกิตติ์ 

 ๑๑๕ นางสาวพรรณทิพา  กิจภักดีกุล 

 ๑๑๖ นางสาวพัชพร  วิภาศรีนิมิต 

 ๑๑๗ นางสาวพัชราภรณ  ขําแปง 

 ๑๑๘ นางสาวพิชญสิณี  ทองเสมอ 

 ๑๑๙ นางสาวเพชรวราพัชร  สังขวรรโณ 

 ๑๒๐ นางสาวพุทธชาติ  เพชรภูเขียว 

 ๑๒๑ นางเพ็ญนภา  ดุสฎีกาญจน 

 ๑๒๒ นางสาวเพ็ญภาพร  กระเวน 

 ๑๒๓ นางสาวพิมพชนก  สีหา 

 ๑๒๔ นางสาวภลดา  บัวยางตูม 



 หนา   ๒๑๔ (เลมท่ี  ๑๔/๒๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๕ นางสาวภิญญพัฒน  ประพัทธมงคล 

 ๑๒๖ นางสาวมณีรัตน  ธํารงรัตนา 

 ๑๒๗ นางสาวมณีรัตน  บุญสุวรรณ 

 ๑๒๘ นางมยุรี  ยอดยา 

 ๑๒๙ นางสาวมีนา  แนมขุนทด 

 ๑๓๐ นางสาวเมธาวดี  ออนรูที่ 

 ๑๓๑ นางสาวยุพา  สําเนานวน 

 ๑๓๒ นางสาวยุพาพร  มาชม 

 ๑๓๓ นางสาวยุพาพิน  พรไชยะ 

 ๑๓๔ นางสาวรสสุคนธ  ปรียาพงศชัย 

 ๑๓๕ นางสาวระวีวรรณ  สุบรรณรัตน 

 ๑๓๖ นางสาวรัชญา  รัตนบํารุง 

 ๑๓๗ นางรัชนีวรรณ  ขันโท 

 ๑๓๘ นางรัตติการ  วงศนิติกร 

 ๑๓๙ นางสาวราตรี  ชางทํารอง 

 ๑๔๐ นางสาวรุงนะภา  โนรี 

 ๑๔๑ นางสาวรุงรัตน  บาลี 

 ๑๔๒ นางสาวลวนกี้  แซอึ่ง 

 ๑๔๓ นางสาวลาวัลย  ขาวบริสุทธิ์ 

 ๑๔๔ นางสาววนิดา  ฤทธิมา 

 ๑๔๕ นางสาววรภัสร  จูหอง 

 ๑๔๖ นางสาววรรณชนก  ชื่นเจริญ 

 ๑๔๗ นางสาววรรณนิภา  ทรัพยสําราญ 

 ๑๔๘ นางสาววันวิสา  ย้ิมประเสริฐ 

 ๑๔๙ นางวาสนา  จักรแกว 

 ๑๕๐ นางสาววิสา  มีพฤกษ 

 ๑๕๑ นางวีณา  พันธกุม 

 ๑๕๒ นางสาวศิรินันท  อ่ําพันธุ 

 ๑๕๓ นางสาวศิริพร  ผิวขม 

 ๑๕๔ นางสาวศิริวรรณ  กอยสุวรรณ 

 ๑๕๕ นางศิโรธร  อยูฤทธิ์ 

 ๑๕๖ นางสมาพร  ศุภศิลป 

 ๑๕๗ นางสาวสรยา  โรจนอนันต 

 ๑๕๘ นางสาวสายใจ  อยูแทกูล 

 ๑๕๙ นางสาวสายชล  ปาละมะ 

 ๑๖๐ นางสาวสินีนาฎ  ลักษณะโยธิน 

 ๑๖๑ นางสาวสิมนัส  ตรีเดช 

 ๑๖๒ นางสาวสิริพร  อวมจันทร 

 ๑๖๓ นางสาวสุกัญญา  พวงแกว 

 ๑๖๔ นางสาวสุกัญญา  จันทราภรณ 

 ๑๖๕ นางสาวสุชาดา  ศรีปลอง 

 ๑๖๖ นางสาวสุธางค  หงษกลาง 

 ๑๖๗ นางสุธิดา  สงคสะนะ 

 ๑๖๘ นางสาวสุธิดา  โสดา 

 ๑๖๙ นางสาวสุธิดาวดี  ทับทิม 

 ๑๗๐ นางสาวสุนันทา  สอนสีดา 

 ๑๗๑ นางสาวสุปญญา  ย่ิงประเสริฐ 

 ๑๗๒ นางสาวสุภาพร  สุทธิศักดิ์นาวิน 

 ๑๗๓ นางสาวสุภาภรณ  กะกา 

 ๑๗๔ นางสาวสุภาวดี  บาลี 



 หนา   ๒๑๕ (เลมท่ี  ๑๔/๒๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๕ นางสาวโสภิตา  จันทรเจริญ 

 ๑๗๖ นางสาวอภิญญา  รัตนประพันธ 

 ๑๗๗ นางสาวอมร  สายสังข 

 ๑๗๘ นางสาวอมรรัตน  แกวคง 

 ๑๗๙ นางสาวอมรรัตน  จันทรเจนจบ 

 ๑๘๐ นางสาวอมรรัตน  ศรีสุวัฒนพงศ 

 ๑๘๑ นางอรทัย  โกกิลกนิษฐ 

 ๑๘๒ นางสาวอรศรี  ดิษฐสุทัศนชัย 

 ๑๘๓ นางสาวเอมอร  ศรีเกษม 

 ๑๘๔ นางเอมิกา  รัตนมาลา 

สถาบนัการพยาบาลศรีสวรนิทิรา  สภากาชาดไทย 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๓  ราย) 

 ๑ นางสาวกนกพร  จิวประสาท 

 ๒ นางเครือวัลย  ศรียารัตน 

 ๓ นางสาวจุฑาภรณ  ทองบุญชู 

 ๔ นางสาวณัฐชยา  พลาชีวะ 

 ๕ นางนภาพร  พีรกวี 

 ๖ นางเนตดา  วงศทองมานะ 

 ๗ นางบุศรา  ชัยทัศน 

 ๘ นางพรพิมล  อาภาสสกุล 

 ๙ นางสาวไพรินทร  พัสดุ 

 ๑๐ นางสาวมลธิรา  อุดชุมพิสัย 

 ๑๑ นางรสสุคนธ  วาริทสกุล 

 ๑๒ นางรัตติยา  ชูโชติ 

 ๑๓ นางสาววราพรรณ  วงษจันทร 

 ๑๔ นางวิไลพร  สิงหถนัดกิจ 

 ๑๕ นางศรินรัตน  วัฒนธรนันท 

 ๑๖ นางสาวศุทธิจิต  ภูมิวัฒนะ 

 ๑๗ นางสาวชยนุช  ไชยรัตนะ 

 ๑๘ นางสาวสิริกัญญวรรณ  ศรีเกษม 

 ๑๙ นางสาวสุขุมา  ฐิติพลธํารง 

 ๒๐ นางอัญชลี  ชูติธร 

 ๒๑ หมอมหลวงอาบกนก  ทองแถม 

 ๒๒ นางสาวอารยา  เจรนุกุล 

 ๒๓ นางเอมปภา  ปรีชาธีรศาสตร 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นางสาวกุลธิดา  เกตุแกว 

 ๒ นางธิดารัตน  วศะรงรอง 

 ๓ นางสาวโบวชมพู  บุตรแสงดี 

 ๔ นางสาวปญจพาณ  สุขโข 

 ๕ นางสาวสุชาดา  เตชวาทกุล 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาววิไลเลิศ  คําตัน 



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

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางจิรัชยาพร  ย้ิมประดษิฐ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายจักรกฤษณ  เหมะธุลิน 

 ๒ นายไพฑูรย  อาษาวัง 

 ๓ นายราม  ดีผดุง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นายเทพฤทธิ์  นาคเสน 

 ๒ นายสุรพงษ  จรคํา 

 ๓ นายสุรศักดิ์  พรหมศรีสุข 

 ๔ นางจันทร  อาษาวัง 

 ๕ นางประเพลิน  ภูมิชัย 

 ๖ นางสุภามาศ  สุริรมย 

 ๗ นางสิรพิร  หอมจัด 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นางกชกร  วงศเหงา 

 ๒ นางเกษมสุข  สุริรมย 

 ๓ นางจันทรเพ็ญ  เนื่องชมภู 

 ๔ นางพรทิพย  เอฟวา 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายชํานาญ  สุดแกว 

 ๒ นางจันทรา  เลิศอนันต 

 ๓ นางอารีวรรณ  บุญคุม 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายกงใจ  ธารพรศรี  ๒ นางสมบัติมา  รอยพิลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายมนัส  บุญเลิศ 
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