
 หนา  ๑ (เลมท่ี  ๑๔/๑๖) 
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  ๑๑๖ (เลมท่ี  ๑๔/๑๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕ นางปญฑิตา  รอดมา 

 ๑๖ นางสาวปยนุช  ไปบน 

 ๑๗ นางพิมพพร  สีสังข 

 ๑๘ นางมาลินณี  สิงหเดช 

 ๑๙ นางเรณุกา  หนูสอน 

 ๒๐ นางสาวศันสนีย  หลอศิริ 

 ๒๑ นางสาวสายสุดา  คําหลา 

 ๒๒ นางสาวสุขฤทัย  พิมพชารี 

 ๒๓ นางสาวสุดารัตน  สิงหเดช 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายนิรุด  แสงอบ 

 ๒ นายมาโนช  แตงตุม 

 ๓ นายรัฐวิชญ  เรืองพิพัฒน 

 ๔ นายสมชาย  ศิริโรจน 

 ๕ นางสาวรัชฎาภรณ  พราชาวนา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายชาญณาพัฒน  พิทักษสืบสกุล 

 ๒ นายนราวุธ  ทิศสินา 

 ๓ นายนเรศ  เขียวบานยาง 

 ๔ นายเผาพัฒน  แสงอบ 

 ๕ นางมัญชุฑา  วีระวิทยานันต 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายชัยชนะ  ไชยศรี 

 ๒ นายปรีชา  โนนไธสง 

 ๓ นางสาวเจนจิรา  จิรัมย 

 ๔ นางพัชรา  ขวัญเมือง 

 ๕ นางสาวภัทราภรณ  ชาวนคร 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๒  ราย) 

 ๑ นายทนงศักดิ์  กุมภิโร 

 ๒ นายมานะพันธ  พอยันต 

 ๓ นายสุคนธ  เมืองโคตร 

 ๔ นางสาวกฤษณา  ยะจันโท 

 ๕ นางณรากร  สาริบุตร 

 ๖ นางนันตพร  ศรีวิไล 

 ๗ นางสาวพรทิพย  แวงสันเทียะ 

 ๘ นางรุงนคร  ขันทีทาว 



 หนา  ๑๑๗ (เลมท่ี  ๑๔/๑๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙ นางสาววรินทร  วงศสามารถ 

 ๑๐ นางสาววิรัญญา  วงศรีชู 

 ๑๑ นางสาวอาติมา  โอภาส 

 ๑๒ นางสาวอรอนงค  คําคนซื่อ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๙  ราย) 

 ๑ นายณธีพัฒน  ปาละเสริฐธัญกุล 

 ๒ นายยศพนธ  เดโชพล 

 ๓ นายอุดมศักดิ์  เจริญทรัพย 

 ๔ นายเอกพงษ  คงสมบัติ 

 ๕ นายนันทวรภัทร  พิมพศักดิ์ 

 ๖ นางกันณิกา  โพธิเสน 

 ๗ นางขนิษฐา  ศรีคงรักษ 

 ๘ นางสาวจิตรา  มังคละคีรี 

 ๙ นางจิตราพร  สมพล 

 ๑๐ นางสาวณัฐฐาพัชร  อนันตธนวาณิช 

 ๑๑ นางสาวประภาพร  สุริยสิทธิ ์

 ๑๒ นางสาวพรรณพนัช  สมดา 

 ๑๓ นางสาวพิราพร  อุตโรกุล 

 ๑๔ นางสาวรัติภรณ  แกวดี 

 ๑๕ นางสาววราพร  บัวพรม 

 ๑๖ นางสาววรปภา  เทศประสิทธิ์ 

 ๑๗ นางสาววริศรา  ปุกกระโทก 

 ๑๘ นางสาวสิริกานต  แกวไกรสร 

 ๑๙ นางสาวอรพรรณ  สุวรรณมาโจ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายณรงคฤทธิ์  พลสินธุ  ๒ นางสกาวเดือน  พิมพิศาล 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๕  ราย) 

 ๑ นายจงรักษ  แกวมณี 

 ๒ นายดีเดน  ตั้งเจริญดํารง 

 ๓ นายพัฒนพงษ  ศรีเมือง 

 ๔ นายหอมหวน  ตาสาโรจน 

 ๕ นางจูมจําปา  โยธาวงษ 

 ๖ นางธนิกานต  วินิจ 

 ๗ นางสาวปยนุช  เกี้ยนมา 

 ๘ นางสาวพิมพพิมล  สีอุตตะ 

 ๙ นางสาวเพชรรัตน  คําลัยวงศ 

 ๑๐ นางสาวมยุรี  มั่นยืน 

 ๑๑ นางสาวศรีสุดา  ฆารชัย 

 ๑๒ นางสมศรี  ตาสาโรจน 

 ๑๓ นางสุภัคชรี  โคตรพัฒน 

 ๑๔ นางสาวอมรรัตน  กั้วมาลา 

 ๑๕ นางสาวอุบลวัลย  สิงหชัย 


