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

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธานี 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (รวม  ๒๓  ราย) 

 ๑ ว่าที่ร้อยตรี เชษฐ์  ศรีไมตรี 

 ๒ นายดนุ  วิโรจน์อุไรเรือง 

 ๓ นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน 

 ๔ นายพรหมมินทร์  กองแก้ว 

 ๕ นายภควัฒน์  วงศ์วรรณวัฒนา 

 ๖ นายราเชนทร์  ดวงศรี 

 ๗ นายวรชิต  พรมน้อย 

 ๘ นายวิเชียร  โสมณวัฒน์ 

 ๙ นายศราวุธ  ชินาภาษ 

 ๑๐ นายสรายุทธ  พรเจริญ 

 ๑๑ นายสุรศักดิ์  นิยมพานิชพัฒนา 

 ๑๒ นายอุดมเดช  ทาระหอม 

 ๑๓ นางสาวกชกร  เจตินัย 

 ๑๔ นางสาวกันย์สินี  จาฎุพจน์ 

 ๑๕ นางสาวกันยา  ชูฉัฏฐะ 

 ๑๖ นางดรุณี  วงศ์สุข 

 ๑๗ นางนุชประภา  กงเพชร เดนนิส 

 ๑๘ นางสาวมาฆบดี  รวยทรัพย์ 

 ๑๙ นางสาวรฐา  จันทวารา 

 ๒๐ นางสาววิกานดา  เกษตรเอี่ยม 

 ๒๑ นางสุจิตรา  สืบนุการณ์ 

 ๒๒ นางอมรรัตน์  วงษ์กลม 

 ๒๓ นางสาวอมราลกัษณ์  คลธา 

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายนิราศ  กิ่งวาท ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (รวม  ๗๑  ราย) 

 ๑ นายกมลภัทร์  รักสวน 

 ๒ นายก้องไกล  สรโยธิน 

 ๓ นายกิตติ  จรินทร์ทอง 

 ๔ นายเกรียงศักดิ์  อาภามงคล 

 ๕ นายครรชิต  ก าลังกล้า 

 ๖ นายคุณากร  ไวยวุฒิ 

 ๗ นายจตุพล  ขาวฟอง 

 ๘ นายเจริญรัตน์  จรัสรัชวานิช 

 ๙ นายฉัตรชัย  รักถิ่น 

 ๑๐ นายชาติสยาม  ธรรมจินดา 

 ๑๑ นายดิฐภัทร  ตันประดิฐ 

 ๑๒ นายเทพรัตน์  ลีลาสัตตรัตน์กุล 



 หน้า   ๘๑ (เล่มที่  ๔) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓ นายธนวรรณ  เวียงสีมา 

 ๑๔ นายธรรมรัตน์  ศัลยวุฒิ 

 ๑๕ นายธวัชชัย  สารวงษ ์

 ๑๖ นายธีรยุทธ  กาญจนแสงทอง 

 ๑๗ นายนิสิต  เรืองสว่าง 

 ๑๘ นายปริญญา  สัญญะเดช 

 ๑๙ นายปิยะ  ถิรพันธุ์เมธี 

 ๒๐ นายพลวัต  นิวเคลียร์ 

 ๒๑ นายพุฒิพงศ์  เกิดพิพัฒน์ 

 ๒๒ นายมนต์ชัย  น้อยค าสิน 

 ๒๓ นายยุทธนา  แก้วค าแจ้ง 

 ๒๔ นายวรพันธ์  แก้วพิทยาภรณ์ 

 ๒๕ นายศักดา  ปรีชาวัฒนสกุล 

 ๒๖ นายศุภศิลป์  เฟ่ืองฟุ้ง 

 ๒๗ ว่าที่พันตรี สมชาย  อุดร 

 ๒๘ นายสมรัก  รุ่งวัลลาภา 

 ๒๙ นายสมศักดิ์  บุตรสาคร 

 ๓๐ นายสรรธพล  คุ้มทรัพย์ 

 ๓๑ นายสานนท์  ว่องมงคลฤทธิ์ 

 ๓๒ นายสุทธี  ทับทองดี 

 ๓๓ นายสุเทพ  เยี่ยมชัยภูมิ 

 ๓๔ นายสุรวิทย์  นันทการัตน์ 

 ๓๕ นายอนันต์  โสภิณ 

 ๓๖ นายอนุวิทย์  สนศิริ 

 ๓๗ นายอลงกรณ์  อยู่ส าราญ 

 ๓๘ นายเอนก  สุทธิฤทธ์ 

 ๓๙ นางสาวกนกพร  บุญทรง 

 ๔๐ นางสาวกนกวรรณ  ง้าวสุวรรณ 

 ๔๑ นางสาวกฤษณา  ชูลิตะพันธ์พงศ์ 

 ๔๒ นางสาวกิ่งกมล  สิงห์สมบูรณ์ 

 ๔๓ นางชฎาพร  จันทร์พันธ์ 

 ๔๔ นางญาณิศา  ศุภกิตติกา 

 ๔๕ นางสาวณิชชาอร  ชูเมือง 

 ๔๖ นางดวงทิพย์  ไข่แก้ว 

 ๔๗ นางสาวตติยา  องค์ศิริพร 

 ๔๘ นางนุสรา  เด่นอุดม 

 ๔๙ นางปณิชา  อินทรสุริยวงษ์ 

 ๕๐ นางสาวพจนีย์  ศักดิ์เดชากุล 

 ๕๑ นางพิมพ์ชฎา  อิทธิวัฒนพงศ์ 

 ๕๒ นางพิรานันท์  จันทรวิโรจน์ 

 ๕๓ นางสาวภัททิรา  แก้วเกิด 

 ๕๔ นางมาริสา  การีโรจน์ 

 ๕๕ นางสาวรุ่งทิวา  วงค์ไพศาลฤทธิ์ 

 ๕๖ นางรุจจิพร  บัวแก้ว 

 ๕๗ นางลัคนา  ชัยศักดิ์เลิศ 

 ๕๘ นางลัดดาวัลย์  สุขศาลา 

 ๕๙ นางสาววรพรรณ  พรมศิลา 

 ๖๐ นางสาววรรณวดี  สุขแจ่ม 

 ๖๑ นางวรัศมน  เชื้อฟัก 

 ๖๒ นางวันดี  พูนพจน์มาศ 



 หน้า   ๘๒ (เล่มที่  ๔) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๓ นางสาวศิรินาถ  บูรณพงษ์ 

 ๖๔ นางศิริมา  ศีลพัฒน์ 

 ๖๕ นางสาวศุภาสี  วงษ์ทองดี 

 ๖๖ นางสาริศา  ชัยสงค์ 

 ๖๗ นางสาวสุภาพร  อรรคพิณ 

 ๖๘ นางสุภาวดี  ค าแพง 

 ๖๙ นางเสาวลักษณ์  แสงแก 

 ๗๐ นางสาวหทัยชนก  โทสินธิติ 

 ๗๑ นางสาวอุษารัตน์  ค าทับทิม 

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายอธิพันธ์  วรรณสุริยะ 

 ๒ นางทิศารัศม์  ติวาวิบูลย์พร 

 ๓ นางสาวรุ่งอรุณ  แพ่งเกษม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (รวม  ๓๓  ราย) 

 ๑ นายเกษม  หมั่นธรรม 

 ๒ นายจอมยศ  กิจนุกูล 

 ๓ นายจีรศักดิ์  ดีสะเมาะ 

 ๔ นายชานนท์  ดวงพายัพ 

 ๕ นายทัศพันธุ์  สุวรรณทัต 

 ๖ นายบุญฤทธิ์  ปินตาสี 

 ๗ นายปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน 

 ๘ นายประทีป  วิจิตรศรีไพบูลย์ 

 ๙ นายประวิทย์  พุ่มพา 

 ๑๐ นายไพรัตน์  อ าลอย 

 ๑๑ นายมนตรี  เรืองสิงห์ 

 ๑๒ นายราชันย์  อัพภัยชา 

 ๑๓ นายวันโชค  เครือหงษ์ 

 ๑๔ นายสนุทรณ์  ฟักเฟ่ือง 

 ๑๕ นายอนันต์  พงศ์ธรกุลพานิช 

 ๑๖ นางกมลวรรณ  จิตจักร 

 ๑๗ นางสาวจินตนา  เพชรมณีโชติ 

 ๑๘ นางสาวชญานันทน์  แซ่เฮง 

 ๑๙ นางสาวนฤมล  บุญกระจ่าง 

 ๒๐ นางสาวนันทพร  พ่ึงสังวร 

 ๒๑ นางสาวเบญจวรรณ  ไชยวงศ์ 

 ๒๒ นางปวีณา  แตงจวง 

 ๒๓ นางพูลสุข  บุญก่อเกื้อ 

 ๒๔ นางสาวเพชรรัตน์  พรหมทอง 

 ๒๕ นางสาววาสนา  เลิกเปลี่ยน 

 ๒๖ นางสาววิชริณี  สวัสดี 

 ๒๗ นางสาววิริยา  นิตย์ธีรานนท์ 

 ๒๘ นางสาวศรีวารี  สุจริตชัย 


