เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๑/๖)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๐
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากวาสายสะพาย เนื่องในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมทั้ ง สิ้ น ๕๔๒,๙๕๐ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูรับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๙ ราย)
นายกฤตวัฏ บุญชู
๖ นางสาวจิณณดี ทองขุนคํา
นายชัยสิทธิ์ ชูสงค
๗ นางสาวจิตติมา ชูพันธุ
นายวุฒินันท ศิริรัตนวรางกูร
๘ นางชริยา นนทกาญจน
นายสุพร ฤทธิภักดี
๙ นางสาทินี วัฒนกิจ
นายเสนห รักเกื้อ
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายวิศิษฏศกั ดิ์ ทับยัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๕๔ ราย)
นายกุศล สมุทรคชรินทร (คอ.)
๑๖ นายนิกร สุกขชาติ (คอ.)
นายเฉลิม ขุนเอียด (วส.)
๑๗ นายนิรันดร ชุมสาย ณ อยุธยา (คอ.)
วาที่รอยตรี ชัยยง ศิริพรมงคลชัย (คอ.)
๑๘ นายประวิทย ตฤณรัชตเมธี (วส.)
นายชารวีร คลองแคลว (ศศ.)
๑๙ นายพงศพัฒน พชรสิงห (บท.)
นายเชิงชาญ แสงวิสุทธิ์ (วส.)
๒๐ นายพงษศักดิ์ เกิดลาภี (คอ.)
นายณรงคชัย วิวัฒนาชาง (วส.)
๒๑ นายพัชระ กัญจนกาญจน (วส.)
นายณรงคศักดิ์ แสงปอม (คอ.)
๒๒ นายพิชิต ออนปรางค (วส.)
นายณฐพงศ จันทรเพ็ชร (วส.)
๒๓ นายพิพัฒน สุจิตธรรมกุล (วส.)
นายณัฐพงศ สนองคุณ (วท.)
๒๔ นายเพื่อชาติ สุขเรือน (คอ.)
วาที่รอยตรี ดํารง เซงมณี (คอ.)
๒๕ นายไพบูลย เกียรติสุขคณาธร (วส.)
นายตะวัน ขุนอาสา (วท.)
๒๖ นายภาคภูมิ คันธวิวรณ (วส.)
นายธวัฒนชัย งามศิริ (ทอ.)
๒๗ นายวรนันธ เหล็กเพชร (วท.)
นายธานี สมวงศ (วส.)
๒๘ นายมงคล ณ ลําพูน (บท.)
นายธีรชาติ นุสโส (คอ.)
๒๙ นายสัญญา คําจริง (วส.)
นายธีระพัศธ ศิลปสมบูรณ (ทอ.)
๓๐ นายสุทิน เกษตรรัตนชัย (วท.)

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นายอนุชา ซาเฮาะ (วท.)
๔๓ นางสาวพิมพพรรณ อําพันธทอง (วท.)
นายอนุชา ขวัญสุข (วส.)
๔๔ นางภัชษร วรรธนเศรณี (บท.)
นายอภิชาติ โชคเหรียญสุขชัย (วท.)
๔๕ นางภัทราวดี ศิริวรรณ (วส.)
นายอํานาจ จํารัสจรุงผล (วส.)
๔๖ นางสาวมาลี ทวนทอง (ตสน.)
นางกัลยา ตันมณี (บท.)
๔๗ นางสาวยุวดี สูนพยานนท (กบว.)
นางกันยารัตน กัลยานันฑปรีชา (กก.)
๔๘ นางรสสุคนธ แยมทองคํา (บท.)
นางสาวกาญจนา สงสวัสดิ์ (บท.)
๔๙ นางฤทัยชนก โพธิ์งาม (กพ.)
นางสาวจันทรเพ็ญ วรรณารักษ (บท.)
๕๐ นางวาสนา ภูเกษมสมบัติ (วส.)
นางชลอ หนูอินทร (บท.)
๕๑ นางสาววิภา ธรรมจารี (กค.)
นางสาวฐิติธนา ไตรสิทธิ์ (บท.)
๕๒ นางสาวสุพลักษณ สโมสร (วท.)
นางนนทลี บุญทัด การุณยศิริ (บท.)
๕๓ นางสุภานันต จันทรตรี (บท.)
นางสาวปชฌา ตรีมงคล (บท.)
๕๔ นางสาวอมรรัตน ทัดจันทึก (บท.)
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
๑ นายปกรณ สมบูรณกิจ (วส.)
๔ นางสาววรรภา วงศแสงธรรม (ทอ.)
๒ นายภูษิต โชติสวัสดิ์ (คอ.)
๕ นางสาววิจิตรา เหลียวตระกูล (ทอ.)
๓ นางสาวจันจิรา จันทยานี (กบ.)
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวราตรี ศิริวฒ
ั น (กบ.)

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

๑
๒
๓
๔
๕

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๖๙ ราย)
นายกิตติ แกวชาติ
๖ นายชยารัฐ จุลสุคนธ
นายขัตติย ชมพูวงศ
๗ นายชัยวัฒน บุญนอย
๘ นายชัยวัฒน วัฒนะกุล
นายเขมวัตร อินทรวิเศษ
นายคมกร ไชยเดชาธร
๙ นายชานนท บุนนท
๑๐ นายโชตินรินท พิริยศิลป
นายคมพิชิต สีหามาตย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๓๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายอาคม สงเคราะห (บท.)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ตริตาภรณมงกุฎไทย
นายเกรียงศักดิ์ ศรีวิจิตรกมล (วท.)
นายขจรศักดิ์ เจากรมทอง (วส.)
นายธนภูมิ ปองเสงี่ยม (ศศ.)
นายพงศกรณ ปุบผาโสมตระกูล (วท.)
นางสาวจารุณี เนียมทอง (วท.)
นางนวพร สังวร (บท.)
นางสาวปยะรัตน โพธิ์ยอย (บท.)
นางสาวผกามาศ ศรีจริยา (ทอ.)

(รวม ๑๕ ราย)
๙ นางสาวพนิดา หลอวงศตระกูล (วท.)
๑๐ นางภรนุชนาฏ อรรถาเวช (ศศ.)
๑๑ นางวรรณภรณ สุทนต (วท.)
๑๒ นางสาววันดี ศรีสวัสดิ์ (ศศ.)
๑๓ นางสาววันเพ็ญ กลิ่นพานิช (บท.)
๑๔ นางสาวศศิกานต สุวรรณประทีป (วท.)
๑๕ นางสุภัทรา วิลามาศ (ทอ.)

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๘ ราย)
นายกฤตภาส หอมระรื่น (คอ.)
๑๓ นายวีรยุทธ ไทยโพธิ์ศรี (บท.)
นายคณัสนันท สงวนสัตย (บท.)
๑๔ นายวุฒิศาสตร คําคม (บท.)
นายจีรัฐติกุล กลาหาญ (คอ.)
๑๕ นายศิวัตม พลอินทร (วท.)
นายฐาปกรณ ทองคํานุช (ศศ.)
๑๖ นายอายุทธ เรืองทอง (คอ.)
นายทวีศักดิ์ คงตุก (บท.)
๑๗ นางสาวกาญจนา พิศาภาค (วท.)
สิบเอก ธนรัตน รัตนพงศธระ (ศศ.)
๑๘ นางสาวจารุณี ทองอราม (บท.)
นายบัญชา พุทธากูล (คอ.)
๑๙ นางสาวฌนกร หยกสหชาติ (ทอ.)
นายพฤฒิพงศ เพ็งศิริ (วท.)
๒๐ นางสาวณัฐฐิณี คงไกรฤกษ (บท.)
นายมนตรี สามงามดี (วท.)
๒๑ นางสาวนัฐกานต ทิพยโสตถิ (บท.)
นายยุทธนา ศรีผา (วส.)
๒๒ นางสาวเบญจพร เชื้อผึ้ง (ศศ.)
นายลือเดช เพชรดวง (คอ.)
๒๓ นางสาวมณฑิตา พูดสงคราม (วท.)
นายวัชรพันธ แสนสิทธิ์ (ศศ.)
๒๔ นางสาววันเพ็ญ ผลิศร (คอ.)

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๓๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ นางสาววิชนี มีโต (วท.)
๒๖ นางสาวศรีสุดา ไชยทองสุก (วส.)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
วาที่รอยตรี จรยุทธ โซะมาลี (กบ.)
นายจิระวุฒิ สาระธรรม (ศศ.)
นายชัยพงษ วิลามาศ (กพ.)
นายณัฐวัฒน เขาแกว (สวส.)
นายทรงวุฒิ ใยกะมุข (สวส.)
นายเทวัน พุมชะบา (กบว.)
นายปริญญา เฟองขจร (กพ.)
นายพงษพันธุ เฟองฟุง (สวส.)
นายพัฒนพล แกวยม (สคศ.)
นายวรงค บุญนิมิตร (สวพ.)
นายวรพันธ ยวงจันทร (สวส.)
นายวิทยา ปานเพชร (สวส.)
นายศราวุฒิ ศิริเชิดฉันท (กพ.)
นายเสกสรรค คงพึ่งทรัพย (สคศ.)
นายอภิเษก บานแยม (กบน.)
นายอํานวย ชางโต (กบส.)
วาที่รอยโท อํานาจ หังษา (สวส.)
นางสาวกชชพัศ บัวลอย (สวส.)
นางสาวกชพรรณ บัวคํา (กค.)
นางสาวกรรณิการ อัตตะสาระ (กค.)
นางสาวกัสยา สุพล (กบ.)
นางสาวกิ่งดาว เทียมเมือง (กบน.)

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒๗ นางสาวศิขรินทร เที่ยงทัต (บท.)
๒๘ นางสาวอรุณี คงสอน (ทอ.)
(รวม ๗๑ ราย)
๒๓ นางสาวขวัญฤทัย ภาคพิจารณ (สวพ.)
๒๔ นางสาวจันทร ศรีชาติ (กบ.)
๒๕ นางสาวชญาธร พยอม (กพ.)
๒๖ นางสาวชลธิชา ชางทอง (กพ.)
๒๗ นางสาวณัฏฐริกา ทองสัมฤทธิ์ (กบน.)
๒๘ นางสาวณัฐธภรณ อุนแทน (วท.)
๒๙ นางสาวณิชาภัทร กลิ่นบํารุง (วท.)
๓๐ นางสาวดวงใจ เพ็ชรักษ (กพ.)
๓๑ นางสาวดารุณี ตรีหาญ (กพ.)
๓๒ นางสาวธงพร กิตติศุภคุณ (สวท.)
๓๓ นางสาวธินินทร ชํานาญกุล (กก.)
๓๔ นางสาวนงคลักษณ เพงพิศ (วส.)
๓๕ นางสาวนฤมล ชินวุฒิโรจน (วส.)
๓๖ นางสาวนารี สุวรรณะ (กผ.)
๓๗ นางสาวนิสาชล มังคลา (คอ.)
๓๘ นางนิสาลินี พฤทธิ์ตระกูล (บท.)
๓๙ นางสาวบุษกร บัวใบ (สวท.)
๔๐ นางสาวบุษบา สภาพไทย (ทอ.)
๔๑ นางสาวเบ็ญจวรรณ วรรธนะบูรณ (สวส.)
๔๒ นางสาวปวีณา เชิดสุข (กค.)
๔๓ นางสาวปยะมาศ นวลเคน (วส.)
๔๔ นางเปรมสิรินทร แยมสรวล (กพ.)

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๓๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรวิภา กลิ่นทอง (กค.)
นางสาวพัชรนันท วงศสิงห (สคศ.)
นางสาวพุทธิษา แสนแกว (ทอ.)
นางสาวภนิดา อัตตะสาระ (กค.)
นางสาวภัทรภรณ รองแกว (กผ.)
นางสาวภาวิณี ชูนุย (กบ.)
นางสาวมลฤดี ทับพรม (ศศ.)
วาที่รอยตรีหญิง มัฒธนา บุญธรรม (กบว.)
นางสาวมารีนา อรุณบุญลือ (บท.)
นางสาววนิดา ขันธเนตร (สวส.)
นางสาววรรณภา ใหญมาก (ศศ.)
นางสาววารณี เสือเมือง (สวส.)
นางสาวแววตา สุขภิรมยสันติ (กบว.)
นางศันสนีย รักษเลิศวงศ (บท.)

๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวศุภัชชา สิงหหอม (กบส.)
นางสาวสมัญญา ตรีรัตนาเศรฐ (กบ.)
นางสาวสรอยนภา วงษเปย (กบ.)
นางสายพิณ เข็มปญญา (สวส.)
นางสาวิตรี แปนทอง (คอ.)
นางสาวสิริณัฐ วัฒนศรี (สวท.)
นางสาวสุจิต อินสวาง (กบส.)
นางสุดารัตน อ่ําปน (ศศ.)
นางสาวสุภาพร รุงกลาง (ตสน.)
นางสาวเสาวภา เนียมโภคะ (กบว.)
นางสาวอรวรรณ บานศาลเจา (วส.)
นางสาวอารีรัตน ศรีจันทรอินทร (กบน.)
นางอุมาพร พวงลา (กบน.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๒ ราย)
นายคมสัณห ขัติยะ
๗ นางพนิดา หลอวงศตระกูล
๘ นางสาวพันธกานต แกวอาษา
นายคําภี จิตชัยภูมิ
นายชาญวิทย ชัยอมฤต
๙ นางสาวพิมพา สรอยสูงเนิน
นายอภิชิต คําภาหลา
๑๐ นางไพวัลย ปญญาแกว
นางสาวธนาภิญญ อัตตฤทธิ์
๑๑ นางสาวยานุมาศ แสงใส
นางสาวธัญญา พากเพียร
๑๒ นางสาวสุภาพร ปานิคม

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๔๐ ราย)
๑ นายกฤษณพล เกิดทองคํา
๓ นายกานต สุรนันท
๒ นายกัมปนาท ถายสูงเนิน
๔ นายกิตติคณ
ุ แกวภิรมย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

๑
๑
๒
๓
๔
๕

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

หนา ๒๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๓)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคสุวรรณภูมิ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
นายชินราช ปองเจริญ (คอ.)
๒ นางสาวอรณี คําเจริญ (กบส.)
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๙ ราย)
นายไพฑูรย มณีอินทร (กบส.)
๖ นางสาวนัทภณิตา วารีปาน (ศศ.)
นางสาวเกวรี ทรัพยประเสริฐ (บท.)
๗ นางสาวน้ําทิพย กําลังรูป (ศศ.)
นางสาวชุติมา ยินดีทีป (วท.)
๘ นางสาวพงษญาดา หันนะเว (วท.)
นางสาวณภัสทรกานต อภิษธนพัสส (กบน.)
๙ นางสาวสุวิตา พฤกษอาภรณ (บท.)
นางสาวทัดชณา ทองมูล (สวท.)
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายโสภณ แตงทอง (กพ.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวสุภาพ ชุมไธสง
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑๘ ราย)
นายกิตติศัพท ทวีฉลาด
๑๐ นางสาวเพ็ญพักตร ชวยรักษา
นายสุภัทรชัย มีพร
๑๑ นางยุพา บุตรดาพงษ
นายหาญณรงค นาเตย
๑๒ นางรัตนา เสนเคน
นางขวัญดาว จารุวงศวิทยา
๑๓ นางสาวรุงนภา สัตถาผล
นางสาวณัฐธยาน ศิริจิราวัชร
๑๔ นางศรีสุภา ลีทอง
นางสาวนิตยาพร ศรีนุ
๑๕ นางสาวสุดใจ ซื่อสัตย
นางสาวนิติยา พระพล
๑๖ นางสาวอนงคลักษณ สัตถาผล
นางสาวปฏิมากร ไชยเชษฐ
๑๗ นางสาวอัญชลี จินดาภี
นางสาวพรรษธรณ รัชนาลักษณ
๑๘ นางสาวอุบล ทาวสูงเนิน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕ นายมนตรี สายทอง
๖ นายราชัณย เทศฉาย
๗ นายศิริพงศ ปญญาสิทธิ์

๑ นายกอบชัย รัตนรัตน
๒ นายทวีศิลป วงศกูล
๓ นายปรีชา หอมจันทร

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๘ นายอานัติ ตะตา
๙ นางสาวธิดาทิพย ศรีนนท
๑๐ นางสาวพิศมัย เกิดทองสุก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
๔ นายวันเชื้อ มาพูล
๕ นางจิรา นุนทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๑ นายทวีป กลิ่นบุญมา (กบว.)
๒ นางอําไพ แกสันเทียะ (สวส.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
๑ นายเกรียงศักดิ์ ศรีหนองบัว
๔ นายประเสริฐ ตัดพุดซา
๒ นายเฉลียว อินธิจันทร
๕ นางวรรณา ศักดิ์แกว
๓ นายตุ สิมมา

(ศศ.)

(ทอ.)

(คอ.)

(คอ.)
(วส.)

(บท.)

(คอ.)
(วส.)

(ศศ.)
(บท.)

(ทอ.)

(บท.)
(วส.)
(คอ.)

(ทอ.)
(ตสน.)

(กก.)
(วท.)
(บท.)

(บท.)
(ศศ.)

