
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

เรื่อง  การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ช้ันต่ํากวาสายสะพาย และเหรียญจักร

มาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป 2564 

 

  กรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง จํานวน 1 ราย 

  ขาราชการ  จํานวน 1 ราย 

  พนักงานราชการ  จํานวน  2  ราย 

  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน  79  ราย 

  เหรียญจักรพรรดมิาลา  จํานวน  1  ราย 

 



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

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายรฐัการ  ดานกุล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายปล้ืม  ศุภปญญา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายทนง  โชติสรยุทธ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายสมยงค  แกวสุพรรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  พันเอก ประเสรฐิ  สิงขรเขียว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายวิชา  จุยชุม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายปราจิน  เอี่ยมลําเนา 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายสุพจน  เหลาสุอาภา 



 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๔ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  รวมทั้งส้ิน  ๒๓๖,๙๕๕  ราย   

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๑๗ (เลมท่ี  ๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางสาวกาญจนา  คําผา  ๒ นางสาววิยดา  ยะไวทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางสาวจีรพรรณ  เทียนทอง  ๒ นางสาวสุภาวรรณ  วงคคําจันทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวพรเพ็ญ  ตั้งเตรยีมจิตมัน่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายณัฐพล  แสนคํา  ๒ นายธวัชระพงษ  วงศสกุล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายยุทธชัย  นิลแพทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายอาดุลย  จงรักษ 

 ๒ นางสาวนงลักษณ  อานี 

 ๓ นางสุภาพร  บางใบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายพิทา  จารุพูนผล 

 ๒ นายณัฐพร  รัตนพรรณ 

 ๓ นางเครือมาส  ทองฤทธิ์ 



 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๑๔/๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

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   ๗๙ (เลมท่ี  ๑๔/๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายรพินทร  ตนัประเสรฐิ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวเพชรรัตน  สายนําพามีลาภ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายทัศนชัย  ภิญโญทรัพย 

 ๒ นายประพัทธ  ดึนกระโทก 

 ๓ นายรัฐพล  บุญสง 

 ๔ นางสาวมนทิราลัย  เกวขุนทด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายอนันตพร  ศรีเพ็ชร 

 ๒ นางสาวสุภาวดี  เพียรพนัสสัก 

 ๓ นางสาวอรอุมา  ยองคํากาด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายนพฤทธิ  จันกล่ิน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายธรรมศักดิ์  จลาสุภ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายพรนิมิตร  ธิราช 

 ๒ นายสุพิชัย  ขาวงาม 

 ๓ นางสาวนารี  อุไรรักษ 

 



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

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายไซนิล  สมบูรณ 

 ๒ นายปฏิวิทย  ลอยพิมาย 

 ๓ นายวาป  คงอินทร 

 ๔ นายวิเชียร  ทุวิลา 

 ๕ นายสุขนิษฐ  สะสมสิน 

 ๖ นายสุริยา  พันธโกศล 

 ๗ นางสาวทิพรักษ  วงษาด ี

 ๘ นางสาวอารีย  รุงแสง 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๗  ราย) 

 ๑ นายธนเดช  สอนสะอาด 

 ๒ นายธนันทพัชร  อัศวเสมาชัย 

 ๓ นายธีรวิทย  อัศวศิลปกุล 

 ๔ นายภัทรเวช  ฟุงเฟอง 

 ๕ นายภาคภูมิ  เตี๋ยวงษสุวรรณ 

 ๖ นางสาวกัลยา  ธนาสินธ 

 ๗ นางสาวการะเกด  หัตถกิจวิไล 

 ๘ นางสาวขวัญฤทัย  สุนทรธรรมรัต 

 ๙ นางสาวชุลีวรรณ  ไหลเจริญ 

 ๑๐ นางสาวนัยทิพย  ธีรภัค 

 ๑๑ นางสาวปนัดดา  ใจบุญลือ 

 ๑๒ นางสาวปรีดิอร  เพ็ชรใหญ 

 ๑๓ นางสาวพิชญาภา  อินทรพรหม 

 ๑๔ นางสาวพิมลมาศ  พรอมสุขกุล 

 ๑๕ นางเพ็ญแข  รุงเรือง 

 ๑๖ นางสาวอฑิตยา  โรจนสโรช 

 ๑๗ นางสาวอุมาลี  นามดวง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาววรรณรัตน  ชาญศิร ิ

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายธีรวัฒน  ตั้งเคารพกุล 

 ๒ นายพีราวิชญ  ศรีสงาชัยพร 

 ๓ นายสุนทร  ปาละพันธ 

 ๔ นางสาวจิตอุษา  เจียมจิตร 

 ๕ นางสาวณัฐกาญจน  รัตนพันธ 

 ๖ นางสาวรัตนสุดา  รักษากิจ 

 ๗ นางสาววรรนภา  อังคะนาวิน 

 ๘ นางสาววราภรณ  พุมรอด 

 ๙ นางสุรียพร  ปาละพันธ 

 ๑๐ นางสาวอารีวรรณ  รวยดี 



 หนา   ๑๙๑ (เลมที่  ๑๔/๘) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๓  ราย) 

 ๑ นายกัมพล  จาตุพรธรรม 

 ๒ นายกิตติศักดิ์  ลีมี 

 ๓ นายฉัตรชัย  สินจุย 

 ๔ นายชยนยุช  โอภาสวิริยะกุล 

 ๕ นายดนัยณัฐฏ  เนตรนิธิกร 

 ๖ นายนิธิวัชร  เศรษฐศิวนนท 

 ๗ วาที่รอยเอก บัญญัติ  เสกนําโชค 

 ๘ นายประกฤษฎ์ิ  เพชรแอง 

 ๙ นายพรชัย  ก.ศรีสุวรรณ 

 ๑๐ นายพรเลิศ  รักทัพ 

 ๑๑ วาที่รอยตรี พีรวุฒิ  ไชยบุญทัน 

 ๑๒ นายรักเกียรติ  วงศกลาง 

 ๑๓ นายวรพจน  ทิพยถนอม 

 ๑๔ นายวิโรจน  ชาญสถิตโกศล 

 ๑๕ นายวีรวุฒิ  ฉัตรธนโชติกุล 

 ๑๖ นายสมควร  อยูปากพลี 

 ๑๗ นายสินธไชย  ตนสกุลชัยสันติ 

 ๑๘ นายหลักเขต  วงษทน 

 ๑๙ นายอนุชา  แกวละมุล 

 ๒๐ นายอนุชา  พิมพนนท 

 ๒๑ นางสาวกรรณิการ  กรงทอง 

 ๒๒ นางสาวกฤตยา  สุวรรณไตรย 

 ๒๓ นางสาวจิระวรรณ  ยืนย่ัง 

 ๒๔ นางสาวชไมพร  ตะเภาทอง 

 ๒๕ นางสาวณัฐชา  ทัศนิยม 

 ๒๖ นางสาวเดือนเพ็ญ  สินมั่น 

 ๒๗ นางสาวนัฏตินา  นาคมนต 

 ๒๘ นางสาวบุญญาดา  ตองเสรีกุล 

 ๒๙ นางสาวปรัชญาภรณ  นาคกรอง 

 ๓๐ นางพจนันท  สวางอารมย 

 ๓๑ นางสาวพรทิพย  ไชยานนท 

 ๓๒ นางพิชยภัคร  สิงจานุสงค 

 ๓๓ นางสาวภรณทิพย  สกุลชูชาติ 

 ๓๔ นางสาวภัฑรีภรณ  วงภูธร 

 ๓๕ นางรุจิเรศ  รักทัพ 

 ๓๖ นางวลินเนศวร  ธีรการุณวงศ 

 ๓๗ นางสาววิรัตนกานต  ชื่นบานเย็น 

 ๓๘ นางสาววิลาวรรณ  ดวงลิวงษ 

 ๓๙ นางสาววีณานันท  เกตุไชโย 

 ๔๐ นางสาวศิริพัชรา  นารี 

 ๔๑ นางสาวสาครรัตน  เถาะรอด 

 ๔๒ นางสาวอภิชญา  พลจันทร 

 ๔๓ นางสาวอภิวรรณ  โชติวินิจฉัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายนิธิโรจน  ศุภกฤษสุวรรณกุล  ๒ นายพิพัฒน  ประจญศานต 






