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

 

 ๑๕๕ นางสาวสุพิน  อวนยะ 

 ๑๕๖ นางสุภัททา  พรรณเสมา 

 ๑๕๗ นางสาวแสงระวี  สุกัน 

 ๑๕๘ นางสาวเหมือนฝน  จันทรสําราญ 

 ๑๕๙ นางสาวอชิรญา  อุดปน 

 ๑๖๐ นางสาวอโนมา  จันทาพูน 

 ๑๖๑ นางสาวอรวรรณ  ชัยเรืองฤทธิ์ 

 ๑๖๒ นางสาวอัญชลี  ชุมอินจักร 

 ๑๖๓ นางอัญชลี  เผ่ือนา 

 ๑๖๔ นางสาวอัญชลี  สายวงคเปย 

 ๑๖๕ นางสาวอุทัยวรรณ  จูศิริ 

 ๑๖๖ นางสาวอุทิยา  พิลาศาล 

 ๑๖๗ นางสาวอุลัยกรณ  สิงหสุข 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายชัยรัตน  ศิริพัธนะ 

 ๒ นายวาริท  เจาะจิตต 

 ๓ นายวิทยา  อานามนารถ 

 ๔ นางสาวจรวย  สุวรรณบํารุง 

 ๕ นางอุไร  จเรประพาฬ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายภูวดล  บางรักษ 

 ๒ นายศราวุธ  ปาลิโภชน 

 ๓ นายสุวิทย  วุฒิสุทธิเมธาวี 

 ๔ นายอนุรักษ  ถุงทอง 

 ๕ นายอัตนันท  เตโชพิศาลวงศ 

 ๖ นางสาวจันทรจุรีย  ถือทอง 

 ๗ นางสาวจิราพร  ชินกุลพิทักษ 

 ๘ นางนีรนาท  แกวประเสริฐ ระฆังทอง 

 ๙ นางเปรมฤดี  นุนสังข 

 ๑๐ นางสุรัสวดี  กุลบุญ กอเกื้อ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๔  ราย) 

 ๑ นายกรกต  สุวรรณรัตน 

 ๒ นายกําชัย  นุยธิติกุล 

 ๓ นายจํานงค  ธนะภพ 

 ๔ นายฉัตรชัย  กัลยาณปพน 

 ๕ นายชัยรัตน  กาญจนอารี 

 ๖ นายชูชาติ  พันธสวัสดิ์ 

 ๗ นายพงษพิชิต  จันทรนุย 

 ๘ นายพิจักษณ  สัมพันธ 

 ๙ นายมนัส  โคตรพุย 

 ๑๐ นายมนัส  ชัยจันทร 



 หนา   ๑๙๗ (เลมท่ี  ๑๔/๒๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑ นายเรวัต  สุขสิกาญจน 

 ๑๒ นายสุรศักดิ์  วิจิตรพงศจินดา 

 ๑๓ นายอภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ 

 ๑๔ นายฮุชเซ็น  นิยมเดชา 

 ๑๕ นางสาวกาญจนนัฐฐา  ไชยศรียา 

 ๑๖ นางสาวจรรยารักษ  ทองสมพร 

 ๑๗ นางสาวจันทิรา  รัตนรัตน 

 ๑๘ นางจุฑารัตน  ธานีรัตน 

 ๑๙ นางสาวนุชจรี  จีนดวง 

 ๒๐ นางสาวภัทรนรินทร  ศุภกร 

 ๒๑ นางสาวศศิธร  รัตนรุงโรจน 

 ๒๒ นางศิราณี  ยงประเดิม 

 ๒๓ นางสาวศิริพร  สวางอารียรักษ 

 ๒๔ นางสาวสิริวัจนา  แกวผนึก 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๗  ราย) 

 ๑ นายโกสินทร  กาฬรัตน 

 ๒ นายจาตุรันต  พิบูลย 

 ๓ นายตฤณ  ไอยะรา 

 ๔ นายทรงพันธุ  จันทรทอง 

 ๕ นายทรรศนะ  นวลสมศรี 

 ๖ นายทวีศักดิ์  รัตนวงศเดช 

 ๗ นายธนะวิชช  ปานนอย 

 ๘ นายธรรมรง  เอียดคง 

 ๙ นายธัญวัฒน  ลิมปติ 

 ๑๐ นายธีรวัฒน  กลาวเกล้ียง 

 ๑๑ นายปฏิบัติ  ปรียาวงศากุล 

 ๑๒ นายประสิทธิ์  นาเอก 

 ๑๓ นายปรัชญา  กฤษณะพันธ 

 ๑๔ นายปวรุฒน  พวงศรี 

 ๑๕ นายปยชาติ  สึงตี 

 ๑๖ นายผานิตย  คุมฮิ้น 

 ๑๗ นายมนวัธน  พรหมรัตน 

 ๑๘ นายระศิเมษ  เมืองชาง 

 ๑๙ นายวิทยา  หอทรัพย 

 ๒๐ นายสมชาย  สวัสดี 

 ๒๑ นายอนุสรณ  ชัยอักษรเวช 

 ๒๒ นายอาชว  พรหมรักษา 

 ๒๓ นายอิศรา  ประจงไสย 

 ๒๔ นายอุเชนทร  เชียงเสน 

 ๒๕ นายอุเทน  ทับทรวง 

 ๒๖ นางสาวกมลทิพย  คลายบานใหม 

 ๒๗ นางสาวกฤติกา  กาบพลอย 

 ๒๘ นางสาวคะนึงนิตย  ชูชวย 

 ๒๙ นางสาวจิรพรรณ  ทองสรอย 

 ๓๐ นางสาวฉัตรดาว  เสพยธรรม 

 ๓๑ นางสาวชมพูนุท  นันทเมธี 

 ๓๒ นางสาวดวงกมล  ศิริอาชวะวัฒน 

 ๓๓ นางสาวดารุณี  บุญครอง 

 ๓๔ นางสาวทัศณีย  ทัศระเบียบ 



 หนา   ๑๙๘ (เลมท่ี  ๑๔/๒๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕ นางสาวทัศนียา  บริพิศ 

 ๓๖ นางสาวธิพาพรรณ  พลายดวง 

 ๓๗ นางสาวนฤมล  กลาทุกวัน 

 ๓๘ นางสาวน้ําฟา  เสริมแกว 

 ๓๙ นางนิธิตา  ปยอมรพันธุ 

 ๔๐ นางสาวบุศรินทร  นันทะเขต 

 ๔๑ นางสาวปฏิมาพร  สุขมาก 

 ๔๒ นางสาวประถมจิต  ขจรเจริญกุล 

 ๔๓ นางสาวประภัสสร  คลังสิน 

 ๔๔ นางประภาดา  ศรีสุวรรณ 

 ๔๕ นางสาวพัชราวดี  ศรีรักษ 

 ๔๖ นางสาวพิชญสินี  เควด 

 ๔๗ นางสาวพิมพชนก  พิมพทนต 

 ๔๘ นางสาวเพ็ญโฉม  จันทรหวาน 

 ๔๙ นางสาวเพ็ญพรรณ  เลิศวัฒนชัย 

 ๕๐ นางสาวเพ็ญศรี  พานิช 

 ๕๑ นางสาวภารวี  รัตนกิจ 

 ๕๒ นางมุจลินท  อินทรเหมือน 

 ๕๓ นางสาวรัชฎาภรณ  จันทสุวรรณ 

 ๕๔ นางสาววรรณิศา  คุมบาน 

 ๕๕ นางศกุนิชญ  จันทรทอง 

 ๕๖ นางสาวศิริพร  ดานคชาธาร 

 ๕๗ นางสาวสลิลา  เศรษฐไกรกุล 

 ๕๘ นางสาวิตรี  เหลาไพบูลยกุล 

 ๕๙ นางสาวสุดธิดา  สังขพุม 

 ๖๐ นางสาวสุดา  ใจหาว 

 ๖๑ นางสาวสุพพัต  รุงเรืองศิลป 

 ๖๒ นางสาวสุภาภรณ  ใจรังษี 

 ๖๓ นางสาวสุมาตรา  สังขเกื้อ 

 ๖๔ นางสุวิตา  แกวอารีลาภ 

 ๖๕ นางสาวอังคณา  ชวยชัย 

 ๖๖ นางสาวอุดมรัตน  วัฒนสิทธิ์ 

 ๖๗ นางสาวอุษา  นวมเพชร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายจักรนิทร  ลวนศิร ิ

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายชัยรตัน  แซสุ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๗  ราย) 

 ๑ นายชัยวัฒน  พวงคลัง 

 ๒ นายทินกร  ปยะพันธ 

 ๓ นายมานิตย  จิตตประไพย 

 ๔ นายเริงศักดิ์  พันธมาศ 



 หนา   ๑๙๙ (เลมท่ี  ๑๔/๒๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕ นายสัมพันธ  คงเพ็ชร 

 ๖ นายสุทธิพร  คณะโส 

 ๗ นายสุรศักดิ์  เชาวลิต 

 ๘ นายสุริยันต  ถึงแสง 

 ๙ นางสาวกนิษฐา  ทองใบ 

 ๑๐ นางจีรังกานต  ปกเข็ม 

 ๑๑ นางจุรียพร  แกวเกิด 

 ๑๒ นางสาวจุฬาพร  พันธกําเหนิด 

 ๑๓ นางณัฐวรรณ  แกวรัตน 

 ๑๔ นางสาวติยาพร  ชูชวย 

 ๑๕ นางทัตพิชา  ศิริรักษ 

 ๑๖ นางสาวนิตยา  รูปโอ 

 ๑๗ นางสาวปยะนุช  เรืองแกว 

 ๑๘ นางสาวพรรณทิพย  พิพัฒนกุล 

 ๑๙ นางพักตรผอง  รัตนพันธ 

 ๒๐ นางสาวภัสราภรณ  พุมดวง 

 ๒๑ วาที่รอยตรีหญิง รัตนา  จันทรนาม 

 ๒๒ นางสาวสุจินดา  ยองจีน 

 ๒๓ นางสาวสุนิสา  โคจีจุล 

 ๒๔ นางสาวเสาวรส  ไชยโม 

 ๒๕ นางอมรรัตน  สวัสดี 

 ๒๖ นางสาวอัมพลิกา  นุนสังข 

 ๒๗ นางสาวอาภาภรณ  จิตตประไพ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายหนึ่ง  เตียอํารุง 

 ๒ นางสาวณัฏฐญา  เผือกผอง 

 ๓ นางนวลนอย  จูฑะพงษ 

 ๔ นางปยะดา  อลิฌาณ ตันตสวัสดิ์ 

 ๕ นางศจีรา  คุปพิทยานันท 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๘  ราย) 

 ๑ นายกิตติศักดิ์  เกิดประสพ 

 ๒ นายจตุพร  วิทยาคุณ 

 ๓ นายจิรวัฒน  ยงสวัสดิกุล 

 ๔ นายชิโนรัตน  กอบเดช 

 ๕ นายทรงกต  ทศานนท 

 ๖ นายทวีศักดิ์  ทองทวี 

 ๗ นายธีระสุต  สุขกําเนิด 

 ๘ พันโท บุระ  สินธุภากร 

 ๙ นายประพัฒน  เปนตามวา 

 ๑๐ นายพงษชัย  จิตตะมัย 

 ๑๑ นายพิชโยทัย  มหัทธนาภิวัฒน 

 ๑๒ นายพีระพงษ  อุฑารสกุล 


