เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ํ า กว า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้ ง สิ้ น ๗๗๑,๗๓๐ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นางสาวเพ็ญนภา พฤฒินิรันดร
นางภัคสุภาส จิตโกศลวณิชย
นางสาวมาณวิกา ฉายแสง
นางสาวมานิต ฆองบานโขง
นางสาวรัชดา มานิมิตร
นางสาววนิดา เจียมจิตร

๑ นายปรีชา ปาโนรัมย
๒ นายสุชาติ หอมจันทร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววรรณภา ศิริภากรชัย
นางสาววิภา แกวชมร
นางศิรินทิพย บินมะหะมุด
นางสาวสรัลรัตน รุงแสง
นางสาวอุไร บุญพรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๓ นางสาวอัญญา มธุรเมธา

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖๓ ราย)
นายกนกพล สมวงศ
๑๕ นายนพดล ธีระวงศภิญโญ
นายกริชเพชร นนทโคตร
๑๖ นายนรินทร เจตธํารง
นายกิตติศักดิ์ นามวิชา
๑๗ นายนิยม อานไมล
นายกิติวัชร ถวยงาม
๑๘ นายประทวน วันนิจ
นายคําจันทร รมเย็น
๑๙ นายปราโมทย ปนสกุล
นายจิรเดช ประเสริฐศรี
๒๐ นายปองเอก เพ็งลุน
นายเฉลิมกิต เขงแกว
๒๑ นายปยชนม สังขศักดา
นายชลัท รังสิมาเทวัญ
๒๒ นายพงษพัฒน สมใจ
นายเชาวลิต คึ้มภูเขียว
๒๓ นายภวิษยหาญ พะนุมรัมย
นายเชิดศักดิ์ แกวแกมดา
๒๔ นายเลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล
วาที่รอยตรี ณัฐพล วงษรัมย
๒๕ นายวรินทรพิพัชร วัชรพงษเกษม
นายณัฐวัฒน โฆษิตดิษยนันท
๒๖ นายวริษฐ กิตติ์ธนารุจน
นายดนัย รัชตะวราเศรษฐ
๒๗ นายวีระชัย ยศโสธร
นายทศพร แกวขวัญไกร
๒๘ นายศุภกิจ ภูวงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายสถาพร วิชัยรัมย
นายสราวุธ ทัศนาวิวัฒน
นายสัญชัย ครบอุดม
นายสําคัญ ฮอบรรทัด
นายอโศก ไทยจันทรารักษ
นายอุกฤษฎ นาจําปา
นายอุดมพงษ เกศศรีพงษศา
นางสาวกุลกันยา ศรีสุข
นางสาวกนกเกลา แกลวกลา
นางสาวกรนาริน สาริยา
นางสาวกุลธิดา ธรรมรัตน
นางสาวขัตติยา ชัชวาลพาณิชย
นางสาวเขมิกา อารมณ
นางสาวคณิตตา ธรรมจริยวงศา
นางสาวจตุพร จันทารัมย
นางจริยาภรณ ปตาทะสังข
นางสาวจิรวดี โยยรัมย
นางสาวชนัดดา รัตนา

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวฐิติพร วรฤทธิ์
นางสาวณปภัช วรรณตรง
นางสาวนันทนภัส ปาลินทร
นางสาวประภาพันธ ศิริขันธแสง
นางภัคณิษา อภิศุภกรกุล
นางภัทรินธร บุญทวี
นางสาวมณีนุช ใหศิริกุล
นางสาวรุงนภา เมินดี
นางรุงเรือง งาหอม
นางสาววรนุช ภักดีเดชาเกียรติ
นางสาวสุจิตรา ยางนอก
นางสาวสุชาดา สานุสันต
นางสาวสุดารัตน ปนะภา
นางสาวสุทิศา โขงรัมย
นางสาวสุธีรา สุนทรารักษ
นางสาวอนงค ทองเรือง
นางสาวอารยา มุสิกา

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๗๑ ราย)
นายกรรัช มากเจริญ
๗ นายเฉลิมชัย โสสุทธิ์
นายกฤษดากร เชื่อมกลาง
๘ นายเฉลิมวุฒิ คําเมือง
๙ นายณรงคเดช ยังสุขเกษม
นายกิตติกวินท เอี่ยมวิริยาวัฒน
นายเกง จันทรนวล
๑๐ นายตอศักดิ์ กาญจนทรัพยสิน
นายจิรานุวัฒน ขันธจันทร
๑๑ นายทรงเกียรติ สมญาติ
นายจิรายุฑ ประเสริฐศรี
๑๒ นายนพดล อิ่มสุด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นายบาล ชะใบรัมย
นายปุริม ชฎารัตนฐิติ
สิบเอก ฟาประทาน เติมขุนทด
นายมนูญ สอนโพนงาม
นายวรเทพ อรรถวรเดช
นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว
นายศุภธัช ศรีวิพัฒน
นายสรรเพชร เพียรจัด
นายสราวุธ แกวศรี
นายสันติภาพ ชารัมย
นายสําราญ ธุระตา
นายสิทธิศักดิ์ พงผือฮี
นายสินทรัพย ยืนยาว
นายสุขสรรค ชูบุญ
นายสุจิน สังวาลยมณีเนตร
นายเสกสิทธิ์ ดวงคํา
นายอมรเทพ วันดี
นายอัษฎางค รอไธสง
นายอุทิศ ทาหอม
นางสาวขวัญนภา วงศไพศาลสิริกุล
นางกัลยาณี ธีระวงศภิญโญ
นางสาวแกวมณี อุทิรัมย
นางสาวคคนางค ชอชู
นางสาวจตุพร ดอนโสม
วาที่รอยตรีหญิง จันทรสุดา บุญตรี
นางสาวจิตตะวัน กุโบลา

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจินดาพร สืบขําเพชร
นางสาวชลทิชาลินี แกนสนท
นางสาวชลาลัย วงศอารีย
นางสาวณภัทร เชาวนวม
นางณัฐนันท ประสีระเตสัง
นางสาวเทวิกา กีรติบูรณะ
นางสาวธัญญรัตน พุฑฒิพงษชัยชาญ
นางธัญพรรณ ฮอบรรทัด
นางธัญรัศม ยุทธสารเสนีย
นางสาวบัวลอย จันผกา
นางสาวปทมาวดี วงษเกิด
นางสาวพรพิมล รุงเรืองศิลป
นางพุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร
นางสาวภัทรนันท ทวดอาจ
นางภานรินทร ไทยจันทรารักษ
นางสาวเมษยา บุญสีลา
นางรัชฎาภรณ สุนทรธนาภิรมย
นางสาวรัชนีกร บวรชาติ
นางสาวรัชนีกร ทบประดิษฐ
นางสาวรัตนาภรณ สมฤทธิ์
นางรินทรหทัย กิตติ์ธนารุจน
นางสาววิชญาพร จันทะนัน
นางสาววิริญรัชญ สื่อออก
นางสาวศรัญญา มณีทอง
นางสาวศิริวรรณ ยิ่งไดชม
นางศิโรรัตน สายปญญา

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

นางสายรุง สอนสุภาพ
นางสาวสิริณี จิรเจษฎา
นางสาวสุพัทรา แตงทับทิม
นางสาวสุภาพร บุญมี

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖๙ นางสาวสุภาพร ปาโมกข
๗๐ นางสาวเสาวรัตน ทศศะ
๗๑ นางสาวแสงดาว นพพิทักษ

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายจักรกริช พรหมราษฏร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เบญจมาภรณชางเผือก
วาที่รอยตรี ทรงเกียรติ เอกา
นายธนะพัฒน นิธิศไพศาลกุล
นายนพรัตน สมบัติใหม
นายลัด พอกกลาง
นายศิธศักดิ์ สมพร
นายอุเทน สงวนรัมย
นางกฤษณา มาประโคน
นางสาวขวัญชนก แกวจงกุล
นางฐานิดา พาราษฎร

(รวม
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

๑๗ ราย)
นางสาวณัฐรดา บุญเย็น
นางสาวทรงศิริ ทรงงาม
นางทิพยรัตน บุญมา
นางบุญตา แสนกลา
นางสาวพจนา สีวะปา
นางสาววันทนา ปรีชารัมย
นางสุนันทา ขาวงาม
นางสาวสุมาลี มะลิรัมย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๑ ราย)
นายกอเกียรติ เมืองแกว
๘ นายยุทธนา อาจทวีกุล
นายคชาธร วงศนิมิต
๙ นายรัฐเขต ปญญาสิทธิ์
นายพัฒนพงษ จงปตนา
๑๐ นายลาภกร วัฒนสุข
นายพีสส ทิพยกานนท
๑๑ นายวิชัย สุรินสมบูรณ
นายภานุวัฒน แกววงศ
๑๒ นายสิปปนนท ตั้งชูกุล
นายมังรายณ สุขสันต
๑๓ นายอดิสรณ แกวดวง
นายมารุต ติณนรเศรษฐ
๑๔ นายอาณัติ กึมรัมย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

นางสาวกัลยาพร โลหสุวรรณ
นางสาวกิตติญา กึมรัมย
นางฐาปนีย ธีรวราศัย
นางสาวธนาภรณ แสงน้ํา
นางสาวนาถฤทัย ทาระมนต
นางบัวผัน ครบอุดม
นางสาวเบญจมาศ มีศรี
นางประกาย ศิริสําราญ
นางสาวประไพพรรณ โสภา

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปทมพร สงากลาง
นางสาวพัชรียา รัตนพันธศักดิ์
นางพิชญากร ปนสกุล
นางสาววิลาวัลย เทียมเลิศ
นางสุมาลัย ศิริพจน
นางสาวสุวิมล โยธิน
นางหนึ่งฤทัย อรรถวรเดช
นางสาวอัญชริกา มูลมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๑ นายพัฒนพงษ จันทรควง
๒ นางสาวอัจฉราวรรณ จันทรเพ็ญศรี
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘๙ ราย)
นายคฑาวุฒิ สังฆมาศ
๑๓ นายนัฐพงศ สงเนียม
นายจักรพันธ กิตตินรรัตน
๑๔ นายนิพนธ สุวรรณกูฎ
นายชัยรัตน คําลี
๑๕ นายบัณฑิต ประสานตรี
นายชาญชัย วัลลิสุต
๑๖ นายบุญชัย อารีเอื้อ
นายณกมล ปุญชเขตตทิกุล
๑๗ นายปฏิพัทธ ภูงาม
นายณรงคฤทธิ์ ประสานตรี
๑๘ นายประพันธ ล้ํานาค
นายณวัฒน หลาวทอง
๑๙ นายประเสริฐ แซเอี๊ยบ
นายณัฏฐ มากุล
๒๐ นายปรัชญา ใจภักดี
นายณัฐธพงษ มะลิซอน
๒๑ นายพงศธร กลอมสกุล
นายธงชัย ทองอยู
๒๒ นายพรเทพย แสงภักดี
นายธนาวุฒิ ขุนทอง
๒๓ นายพูไทย วันหากิจ
นายนราธิป แกวทอง
๒๔ นายไพโรจน บุตรชีวัน

