
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๔/๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๔ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  รวมท้ังส้ิน  ๒๓๖,๙๕๕  ราย   

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๑๘๒ (เลมที่  ๑๔/๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายเกรียงศกัดิ ์ โชควรกุล 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  วาที่รอยตร ีวราวุฒ ิ มหามิตร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายทนงศักดิ์  เจริญทัพ  ๒ นางสาวฉัตรสุดา  ผาสุขมูล 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายอรรถชัย  หงสจุมพล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๖  ราย) 

 ๑ นายกฤษณะ  สมควร 

 ๒ นายประเวช  อนันเอื้อ 

 ๓ นายภานุพันธ  จิตคํา 

 ๔ นายวสันต  มะโนเรือง 

 ๕ นายเศรษฐชัย  ใจฮึก 

 ๖ นายสุรเดช  ตางเพ็ชร 

 ๗ นายเสกสรรค  วินยางคกูล 

 ๘ นายหาญศึก  เล็บครุฑ 

 ๙ นายอธิคม  ศิริ 

 ๑๐ นางสาวเกศรินทร  ศรีธนะ 

 ๑๑ นางสาวธัญพร  ฟุงเฟอง 

 ๑๒ นางพิมพพรรณ  เลิศเกษม 

 ๑๓ นางสาวสายรุง  ธิตา 

 ๑๔ นางสาวสุดาพร  ปญญาพฤกษ 

 ๑๕ นางสุภาพร  เตวิยะ 

 ๑๖ นางสาวอนันตา  สุขวัฒน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๑  ราย) 

 ๑ นายคงฤทธิ์  เหลืองไตรรัตน 

 ๒ นายคมกริช  แกวพนัส 

 ๓ นายนิรัตน  ทองขาว 

 ๔ นายพงศกร  สมมิตร 

 ๕ นายภูวนารถ  ศรีทอง 

 ๖ นายมณุเชษฐ  มะโนธรรม 



 หนา   ๑๘๓ (เลมที่  ๑๔/๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗ นายยุทธศาสตร  หนอแกว 

 ๘ นายรุงโรจน  ตนประดิษฐ 

 ๙ นายสมยศ  จันทรบุญ 

 ๑๐ นายสุรพงษ  วงษปาน 

 ๑๑ นายสุริยา  เกษตรสุขถาวร 

 ๑๒ นางสาวกนกวรรณ  ปลาศิลา 

 ๑๓ นางสาวกนกวรรณ  วงศแกว 

 ๑๔ นางสาวกรรณิการ  เทพกิจ 

 ๑๕ นางสาวจิรปรียา  เสนทรัพย 

 ๑๖ นางสาวจุฑามาศ  เมืองมูล 

 ๑๗ นางสาวชิดชนก  ยมจินดา 

 ๑๘ นางสาวชุติมา  ปญญาหลง 

 ๑๙ นางสาวชุนหพิมาณ  ณิชาเกษม 

 ๒๐ นางสาวฐิติมา  ทาสุวรรณอินทร 

 ๒๑ นางสาวณัฐทิยา  วัฒนศิริศาสตร 

 ๒๒ นางณิชาพัฒน  ไชยเสนบดินทร 

 ๒๓ นางทิพา  ตันเจริญรัตน 

 ๒๔ นางสาวพรหทัย  พุทธวัน 

 ๒๕ นางสาวพิมทรัพย  พิมพิสุทธิ์ 

 ๒๖ นางเมษธิดา  วงศทางสวัสดิ์ 

 ๒๗ นางสาววรัญญา  มณีรัตน 

 ๒๘ นางสาวสุภาพร  คําเตจา 

 ๒๙ นางสาวอนัญญา  เหลารินทอง 

 ๓๐ นางสาวอรวรรณ  เชื้อเมืองพาน 

 ๓๑ นางสาวอัญสุรีย  เทพสุธรรม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายกิตติศักดิ์  ศรีชวลิตเดชา 

 ๒ นายทินกร  คุณะแสงคํา 

 ๓ นายพิชัย  แสงบุญเรือง 

 ๔ นายศุรวุฒิ  ใจกลา 

 ๕ นายสยาม  สันกวาน 

 ๖ นางสาวนวพรรณ  วงคคํามูล 

 ๗ นางวันดี  วงคนาค 

 ๘ นางสาววิรัลพัชร  ใจแซ 

 ๙ นางสนธยา  เขื่อนเพชร 

 ๑๐ นางสิรวัศยา  ชํานาญยา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๓  ราย) 

 ๑ นายกฤตภาส  ยะกันโท 

 ๒ นายณัฐกิจ  มูลแจม 

 ๓ วาที่รอยโท ณัฐพงษ  เอี่ยมสําอางค 

 ๔ นายธงชัย  ลาหุนะ 

 ๕ นายศักดิ์สิทธิ์  สมสวย 

 ๖ นายศิริพงศ  วงคษา 

 ๗ นางสาวจิราพร  แสบงบาล 

 ๘ นางสาวฐานะมาศ  นันทะเดช 



 หนา   ๑๘๔ (เลมที่  ๑๔/๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙ นางสาวน้ําทิพย  เรืองดี 

 ๑๐ นางสาวนิ่มนวล  วงคคําลือ 

 ๑๑ นางสาววราภรณ  อุนเมือง 

 ๑๒ นางสาวสุรียมาตร  คําสุหลา 

 ๑๓ นางสาวอุทยาน  ทองดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางจิตราภรณ  ธาราพิทักษวงศ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๗  ราย) 

 ๑ นายไกรลาส  จิตรกุล 

 ๒ นายพิเชษฐ  ศิริรัตนไพศาลกุล 

 ๓ นายยุทธนา  อารักษพุทธนันท 

 ๔ นายรัชพล  สัมพุทธานนท 

 ๕ นายสงกรานต  สมจันทร 

 ๖ นางกิรณา  ย่ีสุนแซม 

 ๗ นางสาวกุสุมา  สีดาเพ็ง 

 ๘ นางสาวจตุพร  เสถียรคง 

 ๙ นางสาวจินดาภา  ศรีสําราญ 

 ๑๐ นางจิราภรณ  ปุณยวัจนพรกุล 

 ๑๑ นางสาวจุฑามาศ  หนุนชาติ 

 ๑๒ นางสาวจุมพิต  ศรีวัฒนพงศ 

 ๑๓ นางทิพยเกสร  กําปนาท 

 ๑๔ นางสาวทิวาวัลย  ตะการ 

 ๑๕ นางประทานพร  สุรินตะ 

 ๑๖ นางสาวประภารัตน  ทองส้ัน 

 ๑๗ นางสาวปลินดา  ระมิงควงศ 

 ๑๘ นางภัทรกมล  รักสวน 

 ๑๙ นางสาวมัทนา  อินใชย 

 ๒๐ นางสาวรุงนภา  ทากัน 

 ๒๑ นางสาววรศิริ  บุญซื่อ 

 ๒๒ นางสออน  สมุทวณิช เธียรพรานนท 

 ๒๓ นางสิวลี  รัตนปญญา 

 ๒๔ นางสาวแสงจันทร  เกษากิจ 

 ๒๕ นางสาวโสภิตา  ถาวร 

 ๒๖ นางหทัยทิพย  สินธุยา 

 ๒๗ นางอุไร  ไชยเสน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวฆนธรส  ไชยสุต 

 


