เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
ประจาปี ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เกี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ ากว่ า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้ งสิ้ น ๗๗๑,๗๓๐ ราย
ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หน้า ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๔)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสมใจ กลิ่นงาม

๑
๒
๓
๔
๕
๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๑๒ ราย)
นายกิตติภพ มหาวัน
๗ นางสาวเกตน์ณนิภา วันชัย
นายเจริญ จันทร์ทาโล
๘ นางทัศนี สุทธิวงศ์
นายณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล
๙ นางพรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมิต
นายศุภฤกษ์ แก้วศรีงาม
๑๐ นางสาวภัททิรา หอมหวล
นายสุรินทร์ ศรีสังข์งาม
๑๑ นางภาวินีย์ ธนาอนวัช
นางกมลวรรณ วรรณธนัง
๑๒ นางสุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

๑
๒
๓
๔
๕
๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๑๒ ราย)
นายไชยรัตน์ ศิรินคร
๗ นายอุดม หมีเทศ
นายเทิน สีนวน
๘ นางสาวกุลแก้ว คล้ายแก้ว
นายบัญชา ศรีสมบัติ
๙ นางเกสร กอกอง
นายพงษ์เทพ รักผกาวงศ์
๑๐ นางฉัตรแก้ว บุศย์น้าเพชร
นายวิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ
๑๑ นางเพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์
นายอาพน กลีบปาน
๑๒ นางสุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๔ ราย)
๑ นางกายทิพย์ เพ็งกับหนู
๓ นางบุษราคัม สิงห์ชัย
๒ นางจุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
๔ นางสาวยุพิน โกณฑา
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายอนุรักษ์ สิงห์ชยั

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

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

นายวิวัฒน เจษฎาภรณพิพัฒน
นายสมเจตน ทองดี
นายสันติราช อยูเพชร
นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล
นายอนาวิล เรือนวงค
นางกรวรรณ ขจีจิต
นางสาวแกวกาญจน แกวดิษฐ
นางสาวขวัญญานันท สมบูรณไตรภพ
นางสาวจารุวรรณ ชัญญะพิเชฏฐ
นางจิรัชยา วัลลิยะเมธี
นางสาวเจษฎาภรณ สรอยจอม
นางสาวชณารัตน มีพยุง
นางสาวณัฐกานต ขุนทองนุม
นางสาวณัฐณพัชร กลิ่นใจ
นางสาวณิชนันทน ศิริไสยาสน
นางสาวตรีรัตน พิทักษสืบสกุล
นางสาวธัญญพร มาบวบ
นางสาวจันทรจิรา ละลอกแกว
นางสาวนันทนภัส สุมยง
นางสาวเบญจพร บุญศิริรุงเรือง
นางสาวปยวดี นอยน้ําใส
นางพรอนันต ยอดจันทร

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเพ็ญนภา ทองนอย
นางสาวภาวิณี สงวนรัตน
นางสาวภิญญาพัชญ กลาการคา
นางมธุรส ภูมิผล
นางสาววรางคณาน ทุงโพธิแดง
นางสาววรินทร พลขัน
นางสาววลันลักษณ สัตยประกอบ
นางสาววไลลักษณ จันขันศรี
นางสาววันวิสาข สรรพรอด
นางสาวศรีสองรัก สารีสังข
นางสาวสาวิตรี ดีธงทอง
นางสาวสุกัญยา แตงโม
นางสาวสุนิภา โพธิ์สิงห
นางสาวสุนิสา รุงเรือง
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมนาค
นางสาวสุวภัทร คัมภีรพงษ
นางสาวสุสิตรา สิงโสม
นางสาวเสาวรถ อยูปน
นางอมรรัตน วีระเดชประไพ
นางออมขวัญ ขาวละออง
นางสาวอัจจิมา มาตราเงิน
นางอัญชลี เล็กประดิษฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายวิวิศณ สุขแสงอราม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑ นายกรกรต เจริญผล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๒ นางสาวทัดทอง พราหมณี

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๙ ราย)
นายกฤษฎา สุริยวงค
๒๓ นางสาวจุฬาพร ศรีรังสรรค
นายเขมา แฉงฉายา
๒๔ นางสาวชนิตรนาถ วิเชียรประดิษฐ
นายเจิมธง ปรารถนารักษ
๒๕ นางชิดชนก ปานวิเชียร
นายณรงค ไกรเนตร
๒๖ นางญาวิณีย รักพาณิชย
นายณัฐวุฒิ สุวรรณชาง
๒๗ นางสาวฐิติมา สุวรรณชาติ
นายทัศนัย ทั่งทอง
๒๘ นางสาวณปภา หอมหวล
นายประสิทธิ์ คําพล
๒๙ นางสาวณัชชานุช พิชิตธนารัตน
นายปรัชญา ปานเกตุ
๓๐ นางสาวณัฐกานต ภาคพรต
นายปรัชญา มุขดา
๓๑ นางตรีนุช สุนทรวิภาต
นายปองพล รักการงาน
๓๒ นางสาวธิดารัตน ปนทอง
นายพนัส ชัยรัมย
๓๓ นางสาวนาถสุดา วงษบุญงาม
นายพิชิต สุดตา
๓๔ นางสาวประอรนุช โปรงมณีกุล
นายพิศาล ปานแกว
๓๕ นางสาวปนปนัทธ ลีลาอัมพรสิน
นายวรวุทธิ์ ยิ้มแยม
๓๖ นางสาวไพลิน ทรัพยอุดมผล
นายศุภณัฏฐ ทรัพยนาวิน
๓๗ นางสาวมลทิชา แจมจันทร
นายสกุล กร่ําธาดา
๓๘ นางสาวเยาวภา อินทเส
นายสรรเสริญ เลาหสถิตย
๓๙ นางสาวรัฐวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายสุนันทศักดิ์ ระวังวงศ
๔๐ นางสาวลัคนา ชูใจ
นายอภิรัตน อุดมทรัพย
๔๑ นางสาวศิริกุล ศรีโตกลิ่น
นางสาวกนกรัตน จิรสัจจานุกูล
๔๒ นางศิริเพ็ญ ภูมหภิญโญ
นางสาวกังสดาล สกุลพงษมาลี
๔๓ นางสาวศิวาพร พิรอด
นางสาวกุลวดี เขงวา
๔๔ นางสาวศุภมาศ เกตุเต็ม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕ นางสาวสิรินาฏ วงศสวางศิริ
๔๖ นางสาวสุดารัตน ไชยเฉลิม
๔๗ นางสาวสุพติ า พูลสมบัติ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๔๘ นางสาวสุภาพร อรุณะวงศา
๔๙ นางสาวแสงดาว ถิ่นหารวงษ

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓๙ ราย)
นายกิตติพงศ นวลใย
๒๑ นางสาวจุติพร อินทะนิน
นายกิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน
๒๒ นางชลีดล อินยาศรี
นายจักริน จันทนภุมมะ
๒๓ นางสาวฐณัฐา ลาภเลิศ
นายเฉลิมศักดิ์ แกวเกาะ
๒๔ นางสาวดรุณี ทิพยปลูก
นายดํารงศักดิ์ อาลัย
๒๕ นางสาวดารัณ พราหมณแกว
นายทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด
๒๖ นางสาวธิดา รุงธีระ
นายทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส
๒๗ นางสาวนันทิยา ดอนเกิด
นายธนวุฒิ ตันติโสภารักษ
๒๘ นางสาวประกายรัตน ทุนิจ
นายธีรศักดิ์ สุขสันติกมล
๒๙ นางสาวพรเพ็ญ จุไรยานนท
นายนเรนทร อมรจุติ
๓๐ นางสาวภัทรา อัตตวิริยะสกุล
นายภาสกร ภูประภา
๓๑ นางสาวรัชดาวัลย จิตรพรกุลวศิน
จาสิบตํารวจ รัฐ กันภัย
๓๒ นางสาวรุงกานต กลาหาญ
นายวรรณพฤกษ เทียมเดช
๓๓ นางสาววรรณวิภา มัธยมนันท
นายวิทิต มูลวงค
๓๔ นางสาววรรณวิศา วัฒนสินธุ
นายวุฒิชัย ฤทธิ
๓๕ นางสาววรัฏฐา เหมทอง
นายสัญญา ธีระเดชอุปถัมภ
๓๖ นางสาววิชชุดา ขําประถม
นายอนุชา สายสรอย
๓๗ นางสาวสรัญพัทธ เอี๊ยวเจริญ
นางสาวกมลทิพย รักเกียรติยศ
๓๘ นางสาวสัณฐิตาพร กลิ่นทอง
นางสาวกรกมล ธนะโรจนรุงเรือง
๓๙ นางสาวเสาวลักษณ วิบูรณกาล
นางสาวจิณหจุฑา สุวรรณคัมภีระ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
นายกอบศักดิ์ บัวไสว
๒๖
นายกิตติภพ รักษาราษฎร
๒๗
นายชํานาญ เสงถิน
๒๘
นายดนัย มีอารีย
๒๙
นายทวี นวมนิ่ม
๓๐
นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์
๓๑
นายนฤนาท ไมแกว
๓๒
นายนิสันติ ศิลประเสริฐ
๓๓
นายประชุม พันออด
๓๔
นายวันณพงค วงศพานิช
๓๕
นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์
๓๖
นายสุนทร ชูเสนผม
๓๗
นายสุเมธ โฆสานันท
๓๘
นายโสภณ นิ่มวาศ
๓๙
นายอํานาจ อนันพิทักษ
๔๐
นายอภิวัฒน พานทอง
๔๑
นางสาวกรกนกรัตน พัชรภาสกร
๔๒
นางกรรณิการ ไทรงาม
๔๓
นางสาวเกตุจวรรณ มณีวิหค
๔๔
นางสาวแขนภา ทองตัน
๔๕
นางสาวจุติพร ฉิมพาลี
๔๖
นางสาวฉออน จุยแจง
๔๗
นางสาวเฉลย ทองคํา
๔๘
นางชุติมา แฉงฉายา
๔๙
นางสาวธนพร ถมเสาร
๕๐

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๖๓ ราย)
นางสาวธนพร เกษศรี
นางนันทพร มีชัย
นางสาวบงกชรัตน บัวทิพย
นางสาวประภา อ่ํากลัด
นางสาวปยนุช แกวมุกดา
นางปนทอง อมรจุติ
นางสาวพจนา โพธิสุวรรณ
นางสาวพนิดา พวงพยอม
นางสาวพรผกา โพธิ์พรอม
นางสาวพันทิพา เกตุพรม
นางสาวพิศมัย มงกุฎ
นางภาสิกา แจมจํารัส
นางมะปรางค ธูปหอม
นางสาวยุวดี แสงสงกลิ่น
นางรัตนา เสียงสนั่น
นางสาวลัดดา อินทราพงษ
นางวิภา เหล็กคม
นางวไลลักษณ เพชรมุณี
นางสาวศศิกาญจน พูลผิว
นางศุภวรรณ สวัสดิ์วารี
นางสถาพร บุญหมั่น
นางสาวสวรินทร ยั่งยืนรัตน
นางสวรีย ทรัพยสงวน
นางสินีนาฎ มูลสอาด
นางสาวสิริเพ็ญ เพ็ญจํารัส

หนา ๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

นางสิรีรัตน ชมภูทอง
นางสาวสุกัลยา ปนฟา
นางสุจิตรา ญาตินุกูล
นางสาวสุจิตรา ถึงโภค
นางสุชาดา กนกชัชวาล
นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร
นางสาวสุรภา พูลเพิ่ม

๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

นางสาวอภิญญา แจมใส
นางสาวอรทัย ชูเจริญ
นางสาวอรุณี แกวบริสุทธิ์
นางอัจฉราพร เลี้ยงอยู
นางอัญธิกา ถาวรเวช
นางสาวอาพร สุนทรวัฒน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายเจษาฎาภรณ พะณะงาม
นายจักรกฤษณ ขันทอง
นายชาญยุทธ อรุณสวัสดิ์
นายชูชาติ เมฆกมล
นายณัฏฐนันท ศูนยจันดา
นายนพดล เมืองนก
นายประยูร ชูชวย
นายเผด็จพงษ กนกชัชวาล
นายศักดิ์ชัย เข็มตรง
นายอภิวัฒน เพ็ชรสวาท

(รวม ๑๙ ราย)
๑๑ นางสาวเจษฎารัตน กล่ําศรี
๑๒ นางสาวชนานุช เงินทอง
๑๓ นางสาวชุติมา บุญโพธิ์
๑๔ นางนภัสภรณ นามสละ
๑๕ นางปริศนา พันธงาม
๑๖ นางสาวเรืองรุง พูลสวัสดิ์
๑๗ นางสาววนิดา แตงเงิน
๑๘ นางสาววัลลภา มณีตัน
๑๙ นางสาวอภิญญา สุขจําเริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายธรรมณชาติ วันแตง
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๘ ราย)
๔ นายเจษฎาพร ปาคําวัง
๑ นายกาญจน คุมทรัพย
๕ นายฉัตรชัย เสมาทอง
๒ นายกานต อัมพานนท
๖ นายเดชา ดวงมาก
๓ นายขุนแผน ตุมทองคํา

