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

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๐  ราย) 

 ๑ นายทรงศักดิ์  พรหมเมตจิต 

 ๒ วาที่รอยตรี  ปริญญา  สุกแกวมณี 

 ๓ นายพิชัย  สุขวุน 

 ๔ นายพีระพัฒฏ  ทองละเอียด 

 ๕ นายสมคิด  รัตนพันธุ 

 ๖ นายสมพงษ  ย่ิงเมือง 

 ๗ นายสรัญ  เพชรรักษ 

 ๘ นางกชกร  เพ็งศรี 

 ๙ นางกนกกานต  ฐิติภรณพันธ 

 ๑๐ นางสาวเกษร  เมืองทิพย 

 ๑๑ นางสาวจิตติมา  ศีลประชาวงศ 

 ๑๒ นางสาวชุติมา  เสพยธรรม 

 ๑๓ นางธิดารัตน  นครานุวัฒนะ 

 ๑๔ นางพรศุลี  สุทธโส 

 ๑๕ นางสาวพวงเพ็ญ  ชูรินทร 

 ๑๖ นางพัชรี  หลุงหมาน 

 ๑๗ นางมาริสา  อินทวงศ 

 ๑๘ นางสาววิชชุตา  ใหเจริญ 

 ๑๙ นางสงบ  สิงสันจิตร 

 ๒๐ นางสุภานีย  พุทธพงค 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายศิโรจน  พิมาน 

 ๒ นางนันทนา  เดชเกิด 

 ๓ นางสาวพิมพแพร  พุทธิชีวิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๐  ราย) 

 ๑ นายเกื้อ  กระแสโสม 

 ๒ นายดุรงคฤทธิ์  เอกวงษา 

 ๓ นายบุญทัน  พาหา 

 ๔ นายศุภวัฒน  ทองนํา 

 ๕ นายอนุรักษ  สวายสมสีกุล 

 ๖ นายอรุณ  อุนไธสง 

 ๗ นายอรุณชัย  ตั้งเจริญบํารุงสุข 

 ๘ นายอัศวิน  สืบนุการณ 

 ๙ นางสาวกัญญา  เย่ียมสวัสดิ์ 

 ๑๐ นางสาวกิติยา  ปรากฎดี 

 ๑๑ นางเกศสิริ  นวลใยสวรรค 

 ๑๒ นางเกษราภรณ  สุพรรณฝาย 

 ๑๓ นางสาวจงกิจ  วงษพินิจ 

 ๑๔ นางนันทา  สมเปน 

 ๑๕ นางสาวประดับ  เรียนประยูร 

 ๑๖ นางพรรัตน  สุจินพรหม 



 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๐ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิง

ชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส 

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  รวมทั้งส้ิน  ๕๔๒,๙๕๐  ราย   

ดังรายนามทายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

ผูรับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๑๘๒ (เลมที่  ๑๒/๑) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายสมพล  ศรธีาราสกุล 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นายฉลอง  ไตรยางค 

 ๒ นายเขมวัฒน  ฉ่ําเฉลิม 

 ๓ นายวิเชียร  พรายพรรณ 

 ๔ นายสามารถ  กาแกว 

 ๕ นางสาวณมณฑ  รักษามาตร 

 ๖ นางสาววลัยกร  โกมลสิงห 

 ๗ นางสาวสกุลตรา  รอดภัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายบํารงุ  ชวยฤกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายดํารง  เหมาะประมาณ 

 ๒ นายสมัย  นุมัติ 

 ๓ นางยุพา  พวงแยม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายบุญมี  สวัสดี 

 ๒ นายวิชัย  ดาปาน 

 ๓ นายสมพงษ  บุญชวย 

 ๔ นางวันทนา  นาคีสินธ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายเจริญศักด  ชุมดาวงษ 

 ๒ นายชาญชัย  ทาแกว 

 ๓ นายสมถนอม  สุรกุลเลิศวงศ 

 ๔ นางคะนอง  สุรกุลเลิศวงศ 

 ๕ นางบุญมี  เรียบรอย 

 ๖ นางวันเพ็ญ  สายทอง 

 ๗ นางอรุณ  ใจสุข 

 ๘ นางอุบล  วันสา 



 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๐ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิง

ชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส 

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  รวมทั้งส้ิน  ๕๔๒,๙๕๐  ราย   

ดังรายนามทายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

ผูรับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒๙๑ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๑ นางสาววรางคณา  คงศีล 

 ๕๒ นางสาววราภรณ  ไชยพร 

 ๕๓ นางสาววราภรณ  นราประเสริฐวงศ 

 ๕๔ นางสาววัลวิกา  สัตถาวร 

 ๕๕ นางสาววาทินี  เรเรือง 

 ๕๖ นางสาววาลินี  สมมีสี 

 ๕๗ นางสาววิภา  คงสูงเนิน 

 ๕๘ นางสาววิภาดา  แสงสวาง 

 ๕๙ นางสาววิภาวรรณ  จันทรหอม 

 ๖๐ นางสาววีรวรรณ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๑ นางสาวสวาท  พินิจผล 

 ๖๒ นางสาวสุชาดา  คงเอี่ยม 

 ๖๓ นางสาวสุธันยา  พุทธา 

 ๖๔ นางสาวสุพรรณี  ตอนรับ 

 ๖๕ นางสาวสุพัสวี  โมรากุล 

 ๖๖ นางสาวสุภาวดี  สมุดไทย 

 ๖๗ นางสาวสุวิมล  เทพนม 

 ๖๘ นางสาวหัสทยา  นวลสุวรรณ 

 ๖๙ นางสาวอรพรรณ  กันทะเขียว 

 ๗๐ นางสาวอุบลรัตน  รุยันต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย  ๒ นายวัฒนา  รัตนพหรม 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวปรีดา  เรืองทอง 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายแกลวทนง  สอนสังข 

 ๒ วาที่รอยตรี  ณฐภัทร  ถิรารางคกูล 

 ๓ นายธีรพันธุ  จันทรเจริญ 

 ๔ นายปริญญา  นอยดอนไพร 

 ๕ นายไพศาล  นาคกราย 

 ๖ นางวิรีภรณ  ชัยเศรษฐสัมพันธ 

 ๗ นางสาวสมศิริ  พยัคฆรักษ 

 ๘ นางสาวสุพรรณิการ  ศรีบัวทอง 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๖  ราย) 

 ๑ นายกฤษณะ  ทองแกว 

 ๒ นายกฤษณ  ศรีพร 

 ๓ นายจิตรดารมย  รัตนวุฒิ 

 ๔ นายจิรวัฒน  มาลา 

 ๕ นายจิรศักดิ์  แซโคว 

 ๖ นายไชยวัฒน  เผือกคง 



 หนา   ๒๙๒ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๗ นายฐิติพงศ  เครือหงส 

 ๘ นายทวัช  บุญแสง 

 ๙ นายนนทศักดิ์  จันทรชุม 

 ๑๐ นายนาวิน  วงศสมบุญ 

 ๑๑ นายประดิษฐพร  พงศเตรียง 

 ๑๒ นายพจนาถ  ขอประเสริฐ 

 ๑๓ นายภูมิ  พรหมพาหกุล 

 ๑๔ นายมณกันต  สมเกื้อ 

 ๑๕ นายวชิรศักดิ์  มัชฌิมาภิโร 

 ๑๖ นายวันเฉลิม  พลดี 

 ๑๗ นายศุภชัย  ดําคํา 

 ๑๘ นายสมเจตน  ผิวทองงาม 

 ๑๙ นายสิทธิชัย  ชีวะโรรส 

 ๒๐ นายอัคคกร  ไชยพงษ 

 ๒๑ นางสาวกนกรัตณ  ชลศิลป 

 ๒๒ นางกรชุลี  คณะนา 

 ๒๓ นางสาวเกวลิน  อังคณานนท 

 ๒๔ นางสาวจีรติ  พูนเอียด 

 ๒๕ นางสาวชนานันท  โพธิ์ขวาง 

 ๒๖ นางสาวชลิตา  ชีววิริยะนนท 

 ๒๗ นางสาวชิโนรส  ละอองวรรณ 

 ๒๘ นางไซนียะ  สะมาลา 

 ๒๙ นางฐิตารีย  พันธุวิชาติกุล 

 ๓๐ นางสาวณ  ฤทัย  จันทรทัพ 

 ๓๑ นางสาวณัฐธิดา  ศรีราชยา 

 ๓๒ นางสาวทัศนาวดี  แกวสนิท 

 ๓๓ นางทัศนีย  สุนทร 

 ๓๔ นางนภัสสสินี  รอดเกิด 

 ๓๕ นางสาวนิตยา  ศรีสุข 

 ๓๖ นางสาวนิศารัตน  ไทยทอง 

 ๓๗ นางสาวนุชนาถ  วิชิต 

 ๓๘ นางสาวนุชนารถ  นาคฉายา 

 ๓๙ นางสาวเนตรนภา  ธนพัฒน 

 ๔๐ นางสาวเบญจวรรณ  คงขน 

 ๔๑ นางสาวเบญญา  จริยวิจิตร 

 ๔๒ นางสาวประชุมพร  บัวคล่ี 

 ๔๓ นางสาวประทุมทิพย  ทองเจริญ 

 ๔๔ นางสาวประภัสสร  อักษรพันธ 

 ๔๕ นางสาวปริศนา  รักบํารุง 

 ๔๖ นางสาวปารุษยา  เกียรติคีรี 

 ๔๗ นางสาวปูริณชญาน  วิสุทธิ์สิริ 

 ๔๘ นางสาวพรรษา  หวานบุญ 

 ๔๙ นางสาวพิมพลักษณ  วองอภิวัฒนกุล 

 ๕๐ นางสาวภควดี  รักษทอง 

 ๕๑ นางสาวมัลลิตา  ชูติระกะ 

 ๕๒ นางสาวยินดี  พรหมศิริไพบูลย 

 ๕๓ นางสาวรวงนลิน  เทพนวล 

 ๕๔ นางสาวรุงกานต  พลายแกว 

 ๕๕ นางสาวกฤษณา  สังขมุณีจินดา 

 ๕๖ นางสาวลักษมี  ชัยเจริญวิมลกุล 

 ๕๗ นางสาววรรณวิชณีย  ทองอินทราช 

 ๕๘ นางวริศรา  สมเกียรติกุล 



 หนา   ๒๙๓ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๙ นางสาววัชรี  รวยรื่น 

 ๖๐ นางสาวศศิธร  อุชุพงศธร 

 ๖๑ นางสาวศันสนีย  เกียรติคีรี 

 ๖๒ นางสาวศิริพร  ทวีโรจนการ 

 ๖๓ นางสดากาญจน  เอี่ยมจันทรประทีป 

 ๖๔ นางสาวสารภี  ชนะทัพ 

 ๖๕ นางสาวสิญาธร  ขุนออน 

 ๖๖ นางสาวสินีนาฎ  มุสิกะ 

 ๖๗ นางสิริพร  อังกูรรัตน  อุยสุย 

 ๖๘ นางสาวสุทธิพรรณ  ชิตินทร 

 ๖๙ นางสาวสุรีพร  ชุมแดง 

 ๗๐ นางสาวแสงรวี  วิฑูรยพันธุ 

 ๗๑ นางสาวอมรทิพย  ประยูรวงค 

 ๗๒ นางสาวอรณิช  เผือกคง 

 ๗๓ นางอรสุธี  วัฒนพฤกษ  สุดวรรณ 

 ๗๔ นางสาวอรุโณทัย  เจือมณี 

 ๗๕ นางสาวอัจฉราวรรณ  รัตนพันธ 

 ๗๖ นางสาวอุบลทา  สมมารถ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางศนัสนีย  ชูเชือ้ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๖  ราย)

 ๑ นายเจตนัยธ  เพชรศรี 

 ๒ นายคณากร  จินดาวัฒน 

 ๓ นายฉัตรชัย  ศิริแสง 

 ๔ นายฐากูร  ถาวรานุรักษ 

 ๕ นายณัฐพันธ  สงวนศักดิ์บารมี 

 ๖ นายเทพพร  ฉิมพิมล 

 ๗ นายธนกฤต  จันทรชวง 

 ๘ นายธีรพงษ  วิโสจสงคราม 

 ๙ นายนิเวศน  แซโคว 

 ๑๐ นายยรรยง  ศรีฟา 

 ๑๑ นายวรชาติ  การเกง 

 ๑๒ นายศิริชัย  ทองจีน 

 ๑๓ นายสุชาติ  ดวงทองกุล 

 ๑๔ นายสุชาติ  สิทธิวงษ 

 ๑๕ นายอนุชา  ทัดทอง 

 ๑๖ นายอนุรักษ  ศรีนาคนิล 

 ๑๗ นายอาหมาด  อาดตันตรา 

 ๑๘ นางสาวกชฌกรณ  มีพัฒน 

 ๑๙ นางสาวกัญญารัตน  แสงสุวรรณ 

 ๒๐ นางกาญจนา  คงนุย 

 ๒๑ นางกาญจนา  ชูนาค 

 ๒๒ นางสาวกุสุมา  ไชยพัฒน 

 ๒๓ นางสาวขจีมาศ  จุงพิวัฒน 

 ๒๔ นางสาวจันทรจิรา  เศรษฐพลอย 

 ๒๕ นางสาวจารุวรรณ  อักษรสม 

 ๒๖ นางสาวชุตินันต  แซตั้ง 



 หนา   ๒๙๔ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๗ นางสาวทิพวรรณ  อักษรทิพย 

 ๒๘ นางเทพินทร  ภพทวี 

 ๒๙ นางสาวธนิกา  กาฬวัจนะ 

 ๓๐ นางสาวธัญลักษณ  ใยทอง 

 ๓๑ นางสาวธิดารัตน  ชูพัฒนพงษ 

 ๓๒ นางสาวธิติภรณ  แสงทอง 

 ๓๓ นางสาวนันทมนัส  จิระพันธ 

 ๓๔ นางนาตยา  ชณาชล 

 ๓๕ นางสาวนิภาวรรณ  หีตชวย 

 ๓๖ นางสาวนุชนาถ  หนูหีต 

 ๓๗ นางสาวเนตรชนก  สุขเจริญ 

 ๓๘ นางปวริศา  เสาแกว 

 ๓๙ นางสาวปุญญิศา  คีรีเพชร 

 ๔๐ นางเปรมจิตต  ทิพยมณี 

 ๔๑ วาที่รอยตรีหญิง  พิชามญชุ  ศรีสุวรรณ 

 ๔๒ นางสาวเพชรรัตน  กิมยูฮะ 

 ๔๓ นางสาวภัทราวดี  มีแถม 

 ๔๔ นางมยุเรศ  แขสมบุญ 

 ๔๕ นางสาวมาลิณี  สายใจบุญ 

 ๔๖ นางสาวเยาวลักษณ  กากแกว 

 ๔๗ นางสาวเยาวลักษณ  ปานแดง 

 ๔๘ นางสาววรารัตน  เทือกทิพย 

 ๔๙ นางสาววิภาวดี  คัมภีรทรัพย 

 ๕๐ นางสาวแววตา  เครือแกว 

 ๕๑ นางโศรดา  เพ็ชรัตน 

 ๕๒ นางสาวเสาวรส  เกตุกัณฑ 

 ๕๓ นางสาวอรอุมา  พรหมศรีแกว 

 ๕๔ นางสาวอัจฉรา  โอบออม 

 ๕๕ นางสาวอาพาภรณ  ทิพยทอง 

 ๕๖ นางอุราวรรณ  ศิริแสง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๙  ราย) 

 ๑ นายกานต  กาญจนพิมาย 

 ๒ นายกิตติศักดิ์  มีเจริญ 

 ๓ นายกิตติศักดิ์  รวมพัฒนา 

 ๔ นายเกชา  พูลสวัสดิ์ 

 ๕ นายเกรียงศักดิ์  เตียเจริญวรรธน 

 ๖ นายจิรยุทธ  โสมขันเงิน 

 ๗ นายโชติพงษพันธ  สุขศิริมหาไพศาล 

 ๘ นายทองพูล  ขุมคํา 

 ๙ นายทํานอง  ชิดชอบ 

 ๑๐ นายธนิศร  มีสังเกต 

 ๑๑ นายธัญเทพ  สิทธิเสือ 

 ๑๒ นายวิโรจน  ทองปลิว 

 ๑๓ นายศฤงคาร  กุลุพราหมณ  กลาสีภรัทวัช 

 ๑๔ นายศุภชัย  แกวจันทร 

 ๑๕ นายศุภชัย  ภักดี 

 ๑๖ นายสมคิด  สืบสันต 




