
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๐ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิง

ชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  รวมทั้งส้ิน  ๕๔๒,๙๕๐  ราย   

ดังรายนามทายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

ผูรับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๕๓ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๖  ราย) 

 ๑ นายจรัญ  พิทักษธรรม 

 ๒ นายซอและ  เกปน 

 ๓ นายนิรันดิ์เกียรติ  ล่ิวคุณูปการ 

 ๔ นายบุญสิทธิ์  ไชยชนะ 

 ๕ นายปราโมทย  ศรีปล่ัง 

 ๖ นายสกล  สมจิตต 

 ๗ นายอรุณ  หนูสอน 

 ๘ นายอับดุลลาห  โดลาห  ดาลี 

 ๙ นายเอกฉัตร  วิทยอภิบาลกุล 

 ๑๐ นางสาวฐานกุล  กุฏิภักดี 

 ๑๑ นางสาวแพรวศรี  เดิมราช 

 ๑๒ นางสาวราศรี  สวอินทร 

 ๑๓ นางสาวรุงลาวัณย  จันทรัตนา 

 ๑๔ นางวาสนา  พิทักษธรรม 

 ๑๕ นางสาวเสาวลักษณ  สมวงษ 

 ๑๖ นางโสภี  เสนพงษ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวสุวมิล  อิสระธนาชยักุล 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางสาวสายใจ  แกวออน  ๒ นางสาวอรวรรณ  ทิพยมณี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายนวิัฒน  สาระขนัธ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๙  ราย) 

 ๑ นายครรชิต  มาระโภชน 

 ๒ นายจักรพันธ  ปนทอง 

 ๓ นายณัฐพงศ  สุวรรณกุล 

 ๔ นายไตรภพ  โคตรวงษา 

 ๕ นายทวีศิลป  กุลนภาดล 

 ๖ นายนิพนธ  ปริญญาวุฒิชัย 

 ๗ นายประสาน  นันทะเสน 

 ๘ นายเฟองฉัตร  ภัทรวาณิชย 

 ๙ นายภานุวัฒน  ธัมมิกนันท 

 ๑๐ นายภูมิพัฒน  กาคํา 

 ๑๑ นายวัชรพงษ  ครูเกษตร 

 ๑๒ นายวิชาญ  ตอรบรัมย 
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 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๓ นายวิโรจน  จุฑาภิรักษ 

 ๑๔ นายสราวุธ  อิศรานุวัฒน 

 ๑๕ นางการดา  รสทอง 

 ๑๖ นางสาวจันทนา  ประยูรพงษ 

 ๑๗ นางสาวจิราพร  บุณยเนตร 

 ๑๘ นางพิชญสิณี  อริยธนะกตวงศ 

 ๑๙ นางสาวสุมาลี  ธนวุฒิคติวรกุล 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายณรงคศักดิ์  พุดเผือก 

 ๒ นายณัฐพล  บัวเปล่ียนสี 

 ๓ นายนรินทร  กุลนภาดล 

 ๔ นายวิเนส  จันทะวงษศรี 

 ๕ นางสาวกรรณิการ  มาระโภชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นางสาวกาญจนา  ตรีรัตน 

 ๒ นางสาวกันยา  ธีระพัชรังสี 

 ๓ นางพรทิพย  โคตะ 

 ๔ นางสาวมณฑา  วงษเจริญ 

 ๕ นางสุวารี  ศิลปะ 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวกนกวรรณ  อยูไสว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายปกรณ  สันตกิจ 

 ๒ นายปญญา  พลรักษ 

 ๓ นายวิเชษฐ  ย้ิมละมัย 

 ๔ นายเอกรัฐ  อินตะวงศา 

 ๕ นางสาวจุติมา  เมทนีธร 

 ๖ นางสาวถิรนันท  สอนแกว 

 ๗ นางมยุรี  พรหมเทพ 

 ๘ นางสาวลัดดา  กาจารี 

 ๙ นางสาวหฤทัย  ไทยสุชาติ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายวีรวัชร  พงศนภา 

 ๒ นางสาวจิรภัทร  จอมพล 

 ๓ นางสาวฉันทาพัฒน  สมปาน 

 ๔ นางสาวชัดนารี  มีสุขโข 

 ๕ นางสาววิจิตรา  แซตั้ง 

 ๖ นางสาวศิริขวัญ  วาวแวว 
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