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

 

 ๒๗ นางสาวปทุมพร  อิ่มไว 

 ๒๘ นางปยธิดา  ตั้งจิตสามัคคี 

 ๒๙ นางสาวปยารัตน  นาคพุม 

 ๓๐ นางสาวมณฑิตา  สุขสมัย 

 ๓๑ นางยุภาพร  ทาวงศษา 

 ๓๒ นางสาวรัตติกร  แกวฉิม 

 ๓๓ นางสาวรัติกาล  บุณยานันต 

 ๓๔ นางรุจาภา  วันทุม 

 ๓๕ นางสาววงศชนก  จําเริญสาร 

 ๓๖ นางศศิธร  จิวะอมรนุรักษ 

 ๓๗ นางสาวสุนธรา  เอกจิต 

 ๓๘ นางสาวสุนัน  อาจคงหาญ 

 ๓๙ นางสาวสุพรรณี  บุญหนัก 

 ๔๐ นางสาวสุภัชรี  รักนาวี 

 ๔๑ นางวสุมดี  นันตมาศ 

 ๔๒ นางสาวอธิชา  เอี่ยมวิลัย 

 ๔๓ นางสาวอมร  เอื้อกิจ 

 ๔๔ นางสาวอังคณา  วิเชียรฉาย 

 ๔๕ นางสาวอัมพิกา  กล่ินฟุง 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางเนตรฤทัย  ภูนากลม  ๒ นางสาวอมรรัตน  แสงใสแกว 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางปติมน  เกษตรภิบาล  ๒ นางสาวอรอุมา  แกวเกิด 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๗  ราย) 

 ๑ นายกาญจน  ศาลปรีชา 

 ๒ นายเกรียงไกร  ผาสุตะ 

 ๓ นายโกมล  บุญแกว 

 ๔ นายจอน  เมฆสวาง 

 ๕ นายจ่ิม  ยืนนาน 

 ๖ นายฉัตรชัย  แสงจันทร 

 ๗ นายณัฐนันท  เที่ยงธรรม 

 ๘ นายตรี  วาทกิจ 

 ๙ นายธนพัฒน  สุระนรากุล 

 ๑๐ นายนาถ  สุขศีล 

 ๑๑ นายปรัชญา  ธงพานิช 

 ๑๒ นายมนตรี  แสงสุริยนต 

 ๑๓ นายราชันย  คูรานา 

 ๑๔ นายวัชระ  สุตะโคตร 

 ๑๕ นายวิสิฏฐ  คิดคําสวน 

 ๑๖ นายศุภชัย  ปลายเนตร 



 หนา   ๑๗๐ (เลมท่ี  ๑๔/๒๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗ นายสนั่น  จันทรหอม 

 ๑๘ นายสนั่น  ศรีสุข 

 ๑๙ นายอธิราชย  นันขันตี 

 ๒๐ นางกชกร  เดชะคําภู 

 ๒๑ นางสาวกัญลยา  มิขะมา 

 ๒๒ นางกุสุมา  สรอยทอง 

 ๒๓ นางจิตติยา  สุระนรากุล 

 ๒๔ นางสาวชนาพร  รัตนมาลี 

 ๒๕ นางสาวดวงฤทัย  ณ นครพนม 

 ๒๖ นางสาวทิพาภรณ  หอมดี 

 ๒๗ นางธัญญวาริน  ชูวัฒนวรกุล 

 ๒๘ นางสาวพรหมภัสสร  ชุณหบุญญทิพย 

 ๒๙ นางมุทุดา  แกนสุวรรณ 

 ๓๐ นางสาวลีลาวดี  ชนะมาร 

 ๓๑ นางวิจิตรา  อรรถสาร 

 ๓๒ นางวิภาวรรณ  สีหาคม 

 ๓๓ นางศิริวรรณ  เพชรไพร 

 ๓๔ นางสาวสายทิพย  จะโนภาษ 

 ๓๕ นางสุมาลี  ศรีพุทธรินทร 

 ๓๖ นางสาวสุรารักษ  ศรีลาศักดิ์ 

 ๓๗ นางสาวหทัยกาญจน  กกแกว 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๑  ราย) 

 ๑ นายกาญจน  กันปญญา 

 ๒ นายคมสันต  วงศกาฬสินธุ 

 ๓ นายเจษฎา  สารสุข 

 ๔ นายเจษฎา  ไชยตา 

 ๕ นายเฉลิมชาติ  ธีระวิริยะ 

 ๖ นายชยานนท  อวิคุณประเสริฐ 

 ๗ นายชาคริต  จองไว 

 ๘ นายชาญวิช  สุวรรณพงศ 

 ๙ นายณัฐพงษ  เกตวงษา 

 ๑๐ นายดิษฐวัฒน  ทองสุข 

 ๑๑ สิบเอก ตีเพชร  ไชยศล 

 ๑๒ วาที่รอยตรี ทวิทย  มงคุณแกว 

 ๑๓ นายทศพล  มานะศรี 

 ๑๔ นายทินวุฒิ  วงศิลา 

 ๑๕ นายบัวกัน  สําราญ 

 ๑๖ นายประชาชาติ  ออนคํา 

 ๑๗ นายประสพสุข  สรอยทอง 

 ๑๘ นายปรัชพงษ  นับถือตรง 

 ๑๙ นายปยะพงษ  นาไชย 

 ๒๐ นายปุณภวัฒน  กาศรุณ 

 ๒๑ นายพงศธร  วสิกรัตน 

 ๒๒ นายพงฬนธี  มณีกุล 

 ๒๓ นายพัชรพงษ  ภูเบศรพีรวัส 

 ๒๔ นายพัฒนพงศ  ติระ 

 ๒๕ นายไพฑูรย  พวงยอด 

 ๒๖ นายรชต  มณีโชติ 



 หนา   ๑๗๑ (เลมท่ี  ๑๔/๒๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗ นายวราวุธ  บัวชุม 

 ๒๘ นายวศินภัทร  กุลโรจนสุนันท 

 ๒๙ นายวุฒิชัย  กันนุฬา 

 ๓๐ นายศิวกรณ  ตั้งสกุล 

 ๓๑ นายสันติ  วาทิรอยรัมย 

 ๓๒ นายสําราญ  วิเศษ 

 ๓๓ นายสิริวัฒน  นิลวัฒน 

 ๓๔ นายสุริยนต  หลาบหนองแสง 

 ๓๕ นายเสรี  ขุนไชย 

 ๓๖ นายอดุลย  เครือแกว 

 ๓๗ นายอนวัทย  ผาลี 

 ๓๘ นายอนุชิต  สิงหสุวรรณ 

 ๓๙ นางกัญญาภัทร  จิตมาตย 

 ๔๐ นางสาวจรรยารัตน  พฤกษานันท 

 ๔๑ นางสาวจรินทร  โคตพรม 

 ๔๒ นางสาวจารุกัญญา  อุดานนท 

 ๔๓ นางสาวจิตติมา  อานสกุลเจริญ 

 ๔๔ นางณัฏฐกานต  ปภากิจพงศภัค 

 ๔๕ นางณัฐชนันท  ปลายเนตร 

 ๔๖ นางสาวนริศรา  เปรมศรี 

 ๔๗ นางสาวนันทวรรณ  คณะวาป 

 ๔๘ นางนิตยา  ประกิ่ง 

 ๔๙ นางสาวนิภาภัทร  แสนอุบล 

 ๕๐ นางสาวนิสากร  ศรีธัญรัตน 

 ๕๑ นางสาวเนาวรัตน  เสนาไชย 

 ๕๒ นางสาวประภัสสร  มะลาด 

 ๕๓ นางสาวปรางทิพย  เสยกระโทก 

 ๕๔ นางสาวปยะพร  พันธุศักดิ์ 

 ๕๕ นางสาวปยะรัตน  อนงคไชย 

 ๕๖ นางสาวปุณชญา  ศิวานิพัทน 

 ๕๗ นางสาวพรจิต  สอนสีดา 

 ๕๘ นางสาวพรพรรณ  น้ําคาง 

 ๕๙ นางสาวพักตรพริ้ง  พลหาญ 

 ๖๐ นางสาวพัชรนิกานต  พงษธนู 

 ๖๑ นางพิจิตรา  ธงพานิช 

 ๖๒ นางสาวภคินี  วัชรปรีดา 

 ๖๓ นางภัทรอร  ดวงมาลัย 

 ๖๔ นางสาวภาวิณี  เรืองจิรารัตน 

 ๖๕ นางมณีวรรณ  บรรลุศิลป 

 ๖๖ นางสาวยุพเรศ  โจมแพง 

 ๖๗ นางสาวยุวดี  สารบูรณ 

 ๖๘ นางสาวรัตติยา  ทองออน 

 ๖๙ นางสาวรัตยาภรณ  โพธิ์ใต 

 ๗๐ นางสาววชิรนันท  ปุม 

 ๗๑ นางศรุกา  วิสิฐนรภัทร 

 ๗๒ นางสาววรรษมน  ปาพรม 

 ๗๓ นางสาววัชรี  แซงบุญเรือง 

 ๗๔ นางสาวสุชีวา  สิทธิจินดา 

 ๗๕ นางสาวสุทธิมา  จินดา 

 ๗๖ นางสาวสุทธิลักษณ  สวรรยาวิสุทธิ์ 



 หนา   ๑๗๒ (เลมท่ี  ๑๔/๒๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๗ นางสาวสุธิดา  เลขะวัฒนะ 

 ๗๘ นางสาวสุวิมล  คํานอย 

 ๗๙ นางสุวิสาข  จรัสกมลพงศ 

 ๘๐ นางสาวอภิรดี  แขโส 

 ๘๑ นางสาวอานันทนิตย  มโนรมย 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายชรินทร  เดชะคําภู 

 ๒ นายปรีชา  อาษาวัง 

 ๓ นางสุปภาดา  เซียวสกุล 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๙  ราย) 

 ๑ นายกฤติเดช  รัตยโยธิน 

 ๒ นายฉลาด  แพงดวงแกว 

 ๓ นายนิรันดร  บุญระมี 

 ๔ นายพาทิศ  คงโสมา 

 ๕ นายพิชัย  ซายประทุม 

 ๖ นายยงยุทธ  ออนทา 

 ๗ นายวันเฉลิม  อุปราคม 

 ๘ นายวีระยุทธ  ตนสวรรค 

 ๙ นายวุฒิภัทร  พงษเพชร 

 ๑๐ นายสุรนารถ  สุพรรณ 

 ๑๑ นายอภิชาต  จําปา 

 ๑๒ นางสาวกรวรินท  ดาบุตร 

 ๑๓ นางสาวจุฬาลักษณ  บุญกุศล 

 ๑๔ นางสาวชนันทกานต  รามางกูร 

 ๑๕ นางสาวชลธิชา  กวนศักดิ์ 

 ๑๖ นางสาวชลธิชา  ศรีลาออน 

 ๑๗ นางสาวตติยา  แกวไพศาล 

 ๑๘ นางทิพวรรณ  ไชยหาเทพ 

 ๑๙ นางนัฐธิดา  อาษาวัง 

 ๒๐ นางสาน้ําผ้ึง  วงศพัฒน 

 ๒๑ วาที่รอยตรีหญิง เนตรนภา  แสงเชื้อพอ 

 ๒๒ นางสาวปณัติดา  สุทธิอาจ 

 ๒๓ นางสาวผกายพัชร  เจริญพันธ 

 ๒๔ นางพรลภัส  พองพรหม 

 ๒๕ นางภัคณัท  หตะเสน 

 ๒๖ นางมณฑิรา  มณีฉาย 

 ๒๗ นางสาวรุจิรดา  สุขสันตหรรษา 

 ๒๘ นางสาววนิดา  ไชยวรรณ 

 ๒๙ นางสาววรรณวชิรา  จันทะเมธี 

 ๓๐ นางสาววรัญุพัชร  บุญจํานงค 

 ๓๑ นางศิริญา  โสภา 

 ๓๒ นางสาวศิรินาฎ  ตนสวรรค 

 ๓๓ นางศิริพร  เดชาจิรสิน 

 ๓๔ นางสภาพร  คงเกษม 



 หนา   ๑๗๓ (เลมท่ี  ๑๔/๒๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕ นางสาวสุทิศา  โพธิ์ชัย 

 ๓๖ นางสาวอภิรดี  อุณาพรหม 

 ๓๗ นางสาวอรเพ็ญ  พิมพา 

 ๓๘ นางสาวอัจฉราพรรณ  ปริญญเสวี 

 ๓๙ นางอาพาพร  สุพร 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๐  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎากร  อุสาพรหม 

 ๒ นายคมสัน  นาโควงค 

 ๓ นายจักรพงษ  ปาขางฮุง 

 ๔ นายฉัตรชัย  โกพลรัตน 

 ๕ นายณัฐพงษ  คะปญญา 

 ๖ นายณัฐวุฒิ  สุริวรรณ 

 ๗ วาที่รอยตรี ทวีศิลป  วงศปทุม 

 ๘ นายปรมินทร  โอมี 

 ๙ นายวิชญ  อภิบาลศรี 

 ๑๐ นายวิศรุต  สมเทพ 

 ๑๑ นายสุชาติ  ศรีอุบล 

 ๑๒ นายสุเมธ  บันหาร 

 ๑๓ นายเอกภพ  ชินบูรณ 

 ๑๔ นางกัญจนพร  ยืนนาน 

 ๑๕ นางสาวจารุวดี  ภูผาลินิน 

 ๑๖ นางสาวจิราภรณ  สมใจ 

 ๑๗ นางชมพูนุช  อินอุเทน 

 ๑๘ นางชื่นสุมล  อินทรหา 

 ๑๙ นางสาวชุติมา  ศรีจันทรา 

 ๒๐ นางสาวฐิตามร  ชุมปญญา 

 ๒๑ นางสาวเตือนใจ  สิงหสุ 

 ๒๒ นางสาวธัญญนภัส  ทวีกิจธนาโรจน 

 ๒๓ นางสาวนภัค  ศรียะวงษ 

 ๒๔ นางสาวนววรรณ  ชูประยูร 

 ๒๕ นางสาวนันทภัค  ตนโพธิ์ 

 ๒๖ นางสาวนาตาชา  มาลาพัฒน 

 ๒๗ นางสาวปนัดดา  ปริปุณณะ 

 ๒๘ นางสาวประณีวัน  วงครุงเรืองโชค 

 ๒๙ นางสาวปริศนา  แสงสุวรรณ 

 ๓๐ นางสาวปญจารี  ปราบใหญ 

 ๓๑ นางสาวพชรพร  ตาสวาง 

 ๓๒ นางพัชรีภรณ  ไชยยงค 

 ๓๓ นางสาวพิชยาภรณ  บัวศรียศธิยา 

 ๓๔ นางสาวพินยา  พลแกว 

 ๓๕ นางสาวพิมพนารา  รามางกูร 

 ๓๖ นางสาวแพงมา  โคตรสา 

 ๓๗ นางภาพศิลป  ชลคีรี 

 ๓๘ นางสาวยลดา  หงสทอง 

 ๓๙ นางสาวรสสุคนธ  แกวไกรสร 

 ๔๐ นางสาวรุงอรุณ  กุลหินตั้ง 

 ๔๑ นางสาววชิราพรรณ  อาษาพันธ 

 ๔๒ นางสาววราภรณ  พันธุเมือง 



 หนา   ๑๗๔ (เลมท่ี  ๑๔/๒๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๓ นางสาววรินทิพย  กิตติพงษชัยกิจ 

 ๔๔ นางสาววรีวรรณ  เลิศศิริวรกุล 

 ๔๕ นางสาววันวิสาข  คําเงิน 

 ๔๖ นางสาววาสนา  แกวปลา 

 ๔๗ นางสาวศรัณยพร  นนทะวงศ 

 ๔๘ นางสาวศันสนีย  ศรีเบ็ญจา 

 ๔๙ นางศิริภรณ  นราหนองแวง 

 ๕๐ นางศุภกาญจนจิรา  พอยันต 

 ๕๑ นางศุภวารี  วงศปทุม 

 ๕๒ นางสาวสุจิตตรา  ถาวร 

 ๕๓ นางสุนันทา  เอฟวา 

 ๕๔ นางสาวสุพรรณิกา  พงษพุก 

 ๕๕ นางสุภาวดี  สุตะโคตร 

 ๕๖ นางสาวอภัยวรรณ  จิตมาตย 

 ๕๗ นางสาวอรอุมา  สกุลไทย 

 ๕๘ นางสาวอัษฎาพร  รัตนวิรุฬห 

 ๕๙ นางสาวอานันทพร  ถึงแสง 

 ๖๐ นางสาวอารีรัตน  ชาญกัน 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวปะราลี  โอภาสนันท 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๕  ราย) 

 ๑ นายคมกฤช  ตาชม 

 ๒ นายณัฐพงศ  ดํารงวิริยะนุภาพ 

 ๓ นายตอพงศ  กรีธาชาติ 

 ๔ นายพรเทพ  โรจนวสุ 

 ๕ นายสันธิวัฒน  พิทักษพล 

 ๖ นายสุรศักดิ์  เสาแกว 

 ๗ นายเสถียร  หันตา 

 ๘ นางสาวชลธิดา  เทพหินลัพ 

 ๙ นางสาวดาว  เวียงคํา 

 ๑๐ นางสาวบุหรัน  พันธุสวรรค 

 ๑๑ นางสาวประกอบศิริ  ภักดีพินิจ 

 ๑๒ นางสาวพรรณพิมล  สุขวงษ 

 ๑๓ นางวิมลมาศ  จันทรเชื้อ 

 ๑๔ นางสาวแสงเดือน  วงศใหญ 

 ๑๕ นางสาวสุนันทา  ตั้งนิติพงศ 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๘  ราย) 

 ๑ นายกมลรัตน  แนมมณี 

 ๒ นายกฤษชัย  พูลเจริญ 

 ๓ นายกฤษฎา  ใจแกวทิ 

 ๔ นายเชวศักดิ์  รักเปนไทย 


