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

 

 ๑๑ นางสาวศุภลักษ  บุญยืน 

 ๑๒ นางสาวสุขฤทัย  บุตรชาลี 

 ๑๓ นางสาวอมรรัตน  อธิจันทร 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายปริญญา  ดาแกว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายทรงพล  ศุขสุเมฆ 

 ๒ นายวิทยา  เตาสา 

 ๓ นายอดิเรก  เยาววงค 

 ๔ นางธิดารัตน  อธิปญจพงษ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายคทาวุธ  กุลศิริรัตน 

 ๒ นายพอเจตน  ธรรมศิริขวัญ 

 ๓ นายสรรเสริญ  หุนแสน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายจักรชัย  แสะสาร 

 ๒ นางสาวณัฐฐาพร  สามารถ 

 ๓ นางธนภรณ  รอดรัตนา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๘  ราย) 

 ๑ นายกิจจา  พุฒตาล 

 ๒ นายจีระ  บุญจันทร 

 ๓ นายฉลอง  รุงศิริ 

 ๔ นายเฉลิมชัย  พนภัย 

 ๕ นายธนนท  หริการบัญชร 

 ๖ นายภิญโญ  สารนาถ 

 ๗ นายศรีไพบูลย  จันทร 

 ๘ นายสุรศักดิ์  อัสฌาสัย 

 ๙ นางสาวกนกพร  แสงรัตนา 

 ๑๐ นางสาวคนึงนิจ  เอนกสุวรรณกุล 

 ๑๑ นางสาวจิราพร  โสภา 

 ๑๒ นางสาวจิริยา  ตันเจริญ 

 ๑๓ นางทัศนีย  กระโจม 

 ๑๔ นางธารทิพย  แสงมาศ 

 ๑๕ นางสาวธารฤทัย  เขมะเพ็ชร 

 ๑๖ นางสาวปภัชญา  มานะสะสมเงิน 



 หนา   ๒๐๓ (เลมที่  ๑๔/๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗ นางสาวปรียาภรณ  นิลนนท 

 ๑๘ นางสาวปยนันต  ตอแสงธรรม 

 ๑๙ นางสาวภลดา  ใหมพูล 

 ๒๐ นางสาวมยุรี  กลํ่าพูลสวัสดิ์ 

 ๒๑ นางยุวดี  ภุมรินทร 

 ๒๒ นางสาวรักษณกัญญ  คูณแสน 

 ๒๓ นางสาววาริน  ภารสุคนธ 

 ๒๔ นางสาวศศิเพ็ญ  เอนกสุวรรณกุล 

 ๒๕ นางสาวศิริพร  อัศวจารุวรรณ 

 ๒๖ นางสาวสมหมาย  สุขเกษม 

 ๒๗ นางอโนชา  กรันยชาคร 

 ๒๘ นางสาวอารียวรรณ  ผลทรัพย 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นางสาวชมชญาณภัสส  สิงหรัตน 

 ๒ นางสาววรรณพร  คูณเกื้อ 

 ๓ นางสาววราพร  โสภา 

 ๔ นางสาววันวิสาข  พันธรักษ 

 ๕ นางสาวอรณัฐ  ผาแกว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๔  ราย) 

 ๑ นายคัมภีร  ธีระเวช 

 ๒ นายจักรพันธ  โพธิพัฒน 

 ๓ นายชวนพบ  เอี่ยวสานุรักษ 

 ๔ นายณรงค  อนุพันธ 

 ๕ นายธนภ  จิตรแจง 

 ๖ นายวิฆเนศวร  ทะกอง 

 ๗ นายสนธยา  กูลกัลยา 

 ๘ นายหิรัญ  หิรัญรัตนพงศ 

 ๙ นายอติราช  เกิดทอง 

 ๑๐ นางสาวดวงมณี  ทองคํา 

 ๑๑ นางสาวนภา  จันทรตรี 

 ๑๒ นางนวรัตน  นักเสียง 

 ๑๓ นางสาวนันทภัค  บุรขจรกุล 

 ๑๔ นางสาวนิตยา  ทองหนูนุย 

 ๑๕ นางสาวบุษรา  บรรจงการ 

 ๑๖ นางสาวเบญจพร  ประจง 

 ๑๗ นางปญญณัฐ  ศิลาลาย 

 ๑๘ นางสาวภัทราวดี  ศิริอํานวยลาภ 

 ๑๙ นางสาวรุจิกา  บุญเชิด 

 ๒๐ นางสาววงธรรม  สรณะ 

 ๒๑ นางวัชรินทร  อรรคศรีวร 

 ๒๒ นางสาวสุทธินันท  โสตวิถี 

 ๒๓ นางสาวอุดมลักษณ  ระพีแสง 

 ๒๔ นางเอมอร  หวานเสนาะ 


