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

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๘  ราย) 

 ๑ นายกําจอน  สืบสนิท 

 ๒ นายนครินทร  สนุกพันธ 

 ๓ นายพงศกร  ชางทอง 

 ๔ นายศักดิ์นรินทร  อินจําปา 

 ๕ นางสาวกรรณิการ  สายแวว 

 ๖ นางสาวกันตยา  สงเสริม 

 ๗ นางสาวกิดาการ  แสงเดือน 

 ๘ นางสาวเกศรา  แกวดี 

 ๙ นางสาวขนิษฐา  คํานอย 

 ๑๐ นางสาวนันทนภัส  ชารีแกว 

 ๑๑ นางสาวนารินทร  พิจารณ 

 ๑๒ นางสาวปณิชา  วงษฐราภัทร 

 ๑๓ นางสาวปณิดา  ธรรมวงศ 

 ๑๔ นางสาวปยดา  บั้งทอง 

 ๑๕ นางสาวพรพิมล  พันธเดช 

 ๑๖ นางสาวพิชชาภรณ  ยืนยง 

 ๑๗ นางสาวพิชยา  ศิลาวงษ 

 ๑๘ นางสาววีรยา  ตุมกา 

 ๑๙ นางศิตา  ขันติคเชนชาติ 

 ๒๐ นางสาวศิรินภา  เชื้อทาว 

 ๒๑ นางสาวศิริวรรณ  วงศทวี 

 ๒๒ นางสาวศุภิดา  มุงสูงเนิน 

 ๒๓ นางสาวสุณิสา  บุญศักดิ์ 

 ๒๔ นางสุนันทา  ผาลา 

 ๒๕ นางสาวสุพรรณษา  มาลา 

 ๒๖ นางสาวอติกานต  กองสําลี 

 ๒๗ นางสาวอมรพรรณ  จิตเสนาะ 

 ๒๘ นางสาวเอื้องแกว  คําถาวร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๗  ราย) 

 ๑ นายกมล  ทาใบยา 

 ๒ นายจิระวัฒน  จันทรังษี 

 ๓ นายชัยศักดิ์  คลายแดง 

 ๔ นายณัฐวิทย  คงศรีชาย 

 ๕ นายธิติภพ  สุทธิวิเศษ 

 ๖ นายนรินทร  จีระนันตสิน 

 ๗ นายปรมินทร  โฆษิตกุลพร 

 ๘ นายปริญญา  ศรีสัตยกุล 

 ๙ นายภาณุเดช  แสงสีดํา 

 ๑๐ นายฤทธิชัย  เภาเนียม 

 ๑๑ นายสมิง  จารยคุณ 

 ๑๒ นายสุระศักดิ์  ศรีปาน 

 ๑๓ นายเสรี  คงเจริญสุข 

 ๑๔ นายอดิศร  ศิริคํา 

 ๑๕ นายอุดมเดช  ภักดี 

 ๑๖ นางสาวกฤษณา  คงเลิศยศ 



 หนา   ๑๕๙ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗ นางสาวธัญญา  ภาคภูมิ 

 ๑๘ นางสาวนิพาภรณ  แสงสวาง 

 ๑๙ นางสาวปยะพร  คามภีรภาพพันธ 

 ๒๐ นางรัตติมา  ธันยาธํารงกุล 

 ๒๑ นางสาวลลิตา  ปานแกว 

 ๒๒ นางสาววันทนา  มงคลวิสุทธิ์ 

 ๒๓ นางสาววาสนา  ดวงเหมือน 

 ๒๔ นางสาววิกานดา  สุภาสนันท 

 ๒๕ นางวิไลลักษณ  บินดาร 

 ๒๖ นางสาวสวรักษ  จันทรเทพธิมากุล 

 ๒๗ นางสาวหทัยวรรณ  วิชัยดิษฐ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๘  ราย) 

 ๑ นายกฤษณ  สงวนพวก 

 ๒ นายกิติภูมิ  นิลจันทร 

 ๓ นายจตุพล  กิจทวี 

 ๔ นายจักรพันธ  รูปงาม 

 ๕ นายเจษฎา  แพรกนันเธอ 

 ๖ นายฉัตรดนัย  ใจเสงี่ยม 

 ๗ นายชานนท  สาระสุข 

 ๘ นายดุสิต  สิงหพรหมมาศ 

 ๙ นายทัพพสาร  ใจแกว 

 ๑๐ นายธนกฤต  แกวพิลารมย 

 ๑๑ นายธนวัฒน  เรืองเทพรัชต 

 ๑๒ นายธรรมรัตน  จรูญชนม 

 ๑๓ นายธเรศ  สันตติวงศไชย 

 ๑๔ นายธีรวัส  คําหนอแกว 

 ๑๕ นายนิซุฟยาน  นิมะมิง 

 ๑๖ วาที่รอยตรี ประสิทธิ์  จิยะพานิชกุล 

 ๑๗ นายภานุพงศ  นิลตะโก 

 ๑๘ นายรัตนศักดิ์  หงษทอง 

 ๑๙ นายวัสสกร  มณีนิล 

 ๒๐ นายสุวัฒน  กิจเจริญวัฒน 

 ๒๑ นายอธิยุต  ทัตตมนัส 

 ๒๒ นางสาวกฤติกา  นรจิตร 

 ๒๓ นางสาวกฤษชนก  ศุขเกษม 

 ๒๔ นางสาวกานตสุดา  ประกาศวุฒิสาร 

 ๒๕ นางสาวจารุวรรณ  กาญจนศุภวรรณ 

 ๒๖ นางเจียมจันทร  จันทรคงหอม 

 ๒๗ นางสาวชนิดา  ปอมเสน 

 ๒๘ นางสาวณกมล  ตั้งจิตอธิษฐาน 

 ๒๙ นางสาวณัฐฐพร  สุบรรณมณี 

 ๓๐ นางสาวธัชชาจรีย  มาลา 

 ๓๑ นางสาวนริศรา  อูไทย 

 ๓๒ นางปทิดา  ล้ิมชัยเจริญ 

 ๓๓ นางสาวปรวัล  นาคแสง 

 ๓๔ นางสาวประภาพร  รอยพรมมา 

 ๓๕ นางสาวพรรณทิพย  เดชตระกูลวงศ 

 ๓๖ นางสาวพัชรพร  เวียงวีระชาติ 



 หนา   ๑๖๐ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗ นางสาวภัทรภร  ภควีระชาติ 

 ๓๘ นางภัทริณี  ไวท 

 ๓๙ นางสาวรัตติกรณ  เสารแดน 

 ๔๐ วาที่รอยตรีหญิง รายวดี  ผดุงกาญจน 

 ๔๑ นางสาววรพร  คําแปน 

 ๔๒ นางสาววรรณีย  พรมนนท 

 ๔๓ นางสาวศศธร  สิงขรอาจ 

 ๔๔ นางสาวสงา  นามวัตร 

 ๔๕ นางสาวสุธินี  ตันอังสนากุล 

 ๔๖ นางสาวสุพิชฌาย  ทวีธนวิริยา 

 ๔๗ นางสุรียรัตน  เอมพรหม 

 ๔๘ นางสาวอรัญญา  อําไพจิตร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๗  ราย) 

 ๑ นายสมัคร  อยูลอง 

 ๒ นางสาวกนกวรรณ  วอนเพียร 

 ๓ นางสาวกรรณิการ  ชัญญชาติ 

 ๔ นางสาวกัลยา  เฉลิมวัฒนชัย 

 ๕ นางสาวเกตุวดี  อุเทน 

 ๖ นางสาวจิตติมา  แคลวภัย 

 ๗ นางสาวณัฐกฤตา  ยังดี 

 ๘ นางสาวตุลยดา  มีเนตรทิพย 

 ๙ นางสาวทิพวรรณ  จําปาเงิน 

 ๑๐ นางนวลจันทร  ผะอบทอง 

 ๑๑ นางสาวใบเฟลิน  สมรูป 

 ๑๒ นางสาวพิชญนันท  ศักดาพิพัฒนกุล 

 ๑๓ นางสาววรัตมา  เอียดทอง 

 ๑๔ นางสาววาสิตา  ยงยุทธวุฒิกุล 

 ๑๕ นางศรัญญา  มะวงศ 

 ๑๖ นางสาวศิรประภา  ฉิมอยู 

 ๑๗ นางสาวสุภัตรา  ชาวเหนือ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙๐  ราย) 

 ๑ นายเกียรติศักดิ์  พุทธปญญา 

 ๒ นายจักริน  จันทรประเสริฐ 

 ๓ นายชินณรงค  ชูไกรไทย 

 ๔ นายชุติเดช  แยมสุวรรณ 

 ๕ นายณัฐพงศ  พันธเขียว 

 ๖ นายเตชภณ  สุริยะวงศ 

 ๗ นายทรงพล  จิตตโกศล 

 ๘ วาที่รอยตรี ทศพล  นาคจรุง 

 ๙ นายธนนันต  คําหลา 

 ๑๐ นายธวัชชัย  ทองคํา 

 ๑๑ นายนัทธร  นามแดง 

 ๑๒ นายบุญโชติ  ขันติมุติพร 

 ๑๓ นายปุณณกัณฑ  สะสม 

 ๑๔ นายพิทักษพงษ  มีเนตรทิพย 

 ๑๕ นายภาณุ  อภิวิรุฬหทรัพย 

 ๑๖ นายมนตรี  ขันการขาย 



 หนา   ๑๖๑ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗ นายลภน  ทองเกตุ 

 ๑๘ นายวันนิวัติ  วันทนา 

 ๑๙ นายวิทยา  พันธวิไล 

 ๒๐ นายวีรยุทธ  ปนสุภา 

 ๒๑ นายวีรวัฒน  ธงชัย 

 ๒๒ นายวุฒิสาร  เพาะบุญ 

 ๒๓ นายศักดิ์ชัย  จันทะแสง 

 ๒๔ นายศุภฤกษ  ฉัตรธนโชติ 

 ๒๕ นายสาโรช  กาฬษร 

 ๒๖ นายสําเนา  ชอบดี 

 ๒๗ นายสิทธิชัย  สุดใจ 

 ๒๘ นายสิทธิพงศ  เวียงสันเทียะ 

 ๒๙ นายอรรถพล  จันทรสมุด 

 ๓๐ นายอานนท  จําปาเงิน 

 ๓๑ นายเอกชัย  รอดพิสา 

 ๓๒ นางสาวกาญจนา  กอนแพง 

 ๓๓ นางสาวจรัสพิมพ  จงสถิตเสถียร 

 ๓๔ นางสาวจันทรทิพย  แกวอําไพ 

 ๓๕ นางสาวจิดาภา  ชื่นสงวน 

 ๓๖ นางสาวจิรวรรณ  ดําเอียด 

 ๓๗ นางสาวจุฬาณี  ทาเที่ยง 

 ๓๘ นางสาวชนิศา  ตระกูลวรสิน 

 ๓๙ นางชมพูนุช  สีวะสา 

 ๔๐ นางสาวชุติมา  บัวรุง 

 ๔๑ นางสาวซารีดา  อาแว 

 ๔๒ นางสาวณัฐณิชาช  อัครมาธวรรย 

 ๔๓ นางสาวนงลักษณ  เสือทุง 

 ๔๔ นางสาวนวพร  กําลังเลิศ 

 ๔๕ นางสาวนวพร  เรี่ยวแรง 

 ๔๖ นางสาวนันทนา  ตั้งกิจวงศไพศาล 

 ๔๗ นางสาวนันทิยา  ทับพึง 

 ๔๘ นางนาฎนภา  จรเข 

 ๔๙ นางสาวนิภาพร  อาจหาญ 

 ๕๐ นางสาวเนตรนัตตา  เคารพ 

 ๕๑ นางสาวบังอร  กัณฑบุญมี 

 ๕๒ นางสาวเบญจพรรณ  พลิคามิน 

 ๕๓ นางสาวปราณี  เพชรสกุลทอง 

 ๕๔ นางสาวปวีณา  แจงสกุล 

 ๕๕ นางสาวพนมขวัญ  ปรีเสม 

 ๕๖ นางสาวพนิดา  นิ่มนอย 

 ๕๗ นางสาวพรนภา  ดานไทยวัฒนา 

 ๕๘ นางสาวภิษาณี  ขจรวงษ 

 ๕๙ นางมนัสนันท  แทนออมทอง 

 ๖๐ นางสาวมลฤดี  กันไพรีย 

 ๖๑ นางสาวเมธาพร  แสงจันทร 

 ๖๒ นางสาวรสสุคนธ  ไชยนิคม 

 ๖๓ นางสาวรัตนา  โกวัฒนชัย 

 ๖๔ นางสาววรนุช  ใยประดิษฐ 

 ๖๕ นางสาววรรณา  คงพิมพ 

 ๖๖ นางสาววรรณา  ฐิติพงศอนันต 

 ๖๗ นางสาววัชรลักษณ  แคโอชา 

 ๖๘ นางวาสิณี  เอี่ยมศิริ 



 หนา   ๑๖๒ (เลมท่ี  ๑๔/๒๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๙ นางสาววิจิตรา  ทวิภูมิพงษ 

 ๗๐ นางสาววิจิตรา  ศรีพุทธา 

 ๗๑ นางวิภาวดี  โชติสิตานันท 

 ๗๒ นางสาววีระยา  กลับใจ 

 ๗๓ นางสาวศกุนตลา  คงเขียว 

 ๗๔ นางสาวศิริกุล  ยุภิญโญ 

 ๗๕ นางสาวศุภฉัตร  จันทรเขียว 

 ๗๖ นางสาวศุภมาศ  ล้ีละภัย 

 ๗๗ นางสาวศุภลักษณ  ชื่นชม 

 ๗๘ นางสมบุญ  เกิดสมบัติ 

 ๗๙ นางสาวสมพร  นพชัยยา 

 ๘๐ นางสาวสาล่ี  สมตน 

 ๘๑ นางสาวสิริพร  มิ่งงามทรัพย 

 ๘๒ นางสาวสุฑารัตน  นิ่มละออ 

 ๘๓ นางสาวสุพร  มวงขวัญ 

 ๘๔ นางสาวสุพาภรณ  รัตนะราช 

 ๘๕ นางสาวสุมลทา  วงษา 

 ๘๖ นางสุรีรัตน  ดิษฐประเสริฐ 

 ๘๗ นางสาวอัจฉรา  จินดาจํานง 

 ๘๘ นางสาวอัมรัตน  บุตรโสภา 

 ๘๙ นางสาวอารี  บุญชวยสง 

 ๙๐ นางสาวแอนฤทัย  ค้ําคูณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายชัยวัฒน  หฤทัยพันธ  ๒ นางชนาพร  บุญเกิด 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๑  ราย) 

 ๑ นายกฤตยชล  ทองธรรมสถิต 

 ๒ นายกิตติศักดิ์  วิธินันทกิตต 

 ๓ นายณฐพงศ  พวงภิญโญ 

 ๔ นายณรงคเดช  อินทรัตนชัยกิจ 

 ๕ นายดนุชวัฒน  สุวรรณศิลป 

 ๖ นายพูกัน  สายดวง 

 ๗ นายฤกษชัย  ฟูประทีปศิริ 

 ๘ นายวีระชาติ  มัตติทานนท 

 ๙ นายสกุลชาย  สารมาศ 

 ๑๐ นายสนธยา  กงกองแกว 

 ๑๑ นายสมทบ  สันติเบ็ญจกุล 

 ๑๒ นายสหภัทร  ชลาชัย 

 ๑๓ นายสุทธิรักส  ศุขเขษม 

 ๑๔ นายสุรพงษ  โซทอง 

 ๑๕ นายอภินันท  พัชโรภาสวัฒนกุล 

 ๑๖ นางสาวกรรณพต  แกวสอน 

 ๑๗ นางสาวเกศินี  สือนิ 

 ๑๘ นางสาวจันทนา  ฤทธิ์สมบูรณ 

 ๑๙ นางสาวจุฬารัตน  ศรีกุล 

 ๒๐ นางชนธี  ชํานาญกิจ 


