เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๘)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๔
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากวาสายสะพาย รวมทั้งสิ้น ๒๓๖,๙๕๕ ราย
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙ นางสาวน้ําทิพย เรืองดี
๑๐ นางสาวนิ่มนวล วงคคําลือ
๑๑ นางสาววราภรณ อุนเมือง

หนา ๑๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๘)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๑๒ นางสาวสุรียมาตร คําสุหลา
๑๓ นางสาวอุทยาน ทองดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางจิตราภรณ ธาราพิทกั ษวงศ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๗ ราย)
นายไกรลาส จิตรกุล
๑๕ นางประทานพร สุรินตะ
นายพิเชษฐ ศิริรัตนไพศาลกุล
๑๖ นางสาวประภารัตน ทองสั้น
นายยุทธนา อารักษพุทธนันท
๑๗ นางสาวปลินดา ระมิงควงศ
นายรัชพล สัมพุทธานนท
๑๘ นางภัทรกมล รักสวน
นายสงกรานต สมจันทร
๑๙ นางสาวมัทนา อินใชย
นางกิรณา ยี่สุนแซม
๒๐ นางสาวรุงนภา ทากัน
นางสาวกุสุมา สีดาเพ็ง
๒๑ นางสาววรศิริ บุญซื่อ
นางสาวจตุพร เสถียรคง
๒๒ นางสออน สมุทวณิช เธียรพรานนท
นางสาวจินดาภา ศรีสําราญ
๒๓ นางสิวลี รัตนปญญา
นางจิราภรณ ปุณยวัจนพรกุล
๒๔ นางสาวแสงจันทร เกษากิจ
นางสาวจุฑามาศ หนุนชาติ
๒๕ นางสาวโสภิตา ถาวร
นางสาวจุมพิต ศรีวัฒนพงศ
๒๖ นางหทัยทิพย สินธุยา
นางทิพยเกสร กําปนาท
๒๗ นางอุไร ไชยเสน
นางสาวทิวาวัลย ตะการ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวฆนธรส ไชยสุต

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

หนา ๑๘๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๘)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๗ ราย)
๑๐ นายเอกลักษณ ทองปน
นายกาวิน ใจพรหม
๑๑ นางกัญญาภัค เมธีวัฒนากุล
นายเกรียงศักดิ์ กาวิโล
๑๒ นางสาวนิชาภา ชัยวังปน
นายดิเรก อินจันทร
๑๓ นางสาวพิมลพรรณ สมบูรณชัย
นายวัชระ ไทยบัณฑิตย
๑๔ นางสาวลวัณรัตน บูทะ
นายวีระศักดิ์ ผักหวาน
๑๕ นางสาวสุดารัตน สมบัติ
นายสามารถ วงคสุวรรณ
๑๖ นางสุถิรนันท บุตรพรม
นายสุทธิพงษ อําภา
๑๗ นางสาวเสาวณีย วิมุกตายน
นายอนุพล ศรีลา
นายอาษา ใจแกว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวอมรรัตน เพชรรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวนิภาภรณ คําเจริญ

๑ นายประสิทธิ์ ภูสมมา

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๒ นางสาวกมลทิพย โตเมศน

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๔ ราย)
๑ นายพรเทพ เจริญกิจ
๓ นางสาวศันสนีย วิชัยดิษฐ
๒ นางสาวพรภัสสร รุงสิริเดชา
๔ นางสายใจ ชุนประเสริฐ
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๘ ราย)
๑ นายเขมณัฏฐ ธนธรเทียนสิริ
๓ นายณัฐไชย เพิ่มเติม
๒ นายชาญศิลป หอกกิ่ง
๔ นายธนา อุดรพิมพ

