เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั 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

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวมัณยากร ทองจํารัส

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม
สํานักงานรัฐมนตรี
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวสุภาพรรณ กันทาสุข
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายพงศวรากร ขุนพลพิทักษ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
ทวีติยาภรณชางเผือก
นายจตุรงค สินแกว
นายชาคริช สุขสมสิน
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ
นายธีรธร ลิขิตพงศธร
นายธีระวรรธน ขวัญเมือง
นางสาวจิตติมา เอื้อทิตยสกุล
นางจินตนา โลหิตหาญ

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(รวม ๑๓ ราย)
๘ นางดวงดาว หนูแกว
๙ นางสาวบุญปวีณ ชูชีพวงศวาณิช
๑๐ นางปวีณา รัตนธัญกุล
๑๑ นางสาวสนธิ์ บุญสรรค
๑๒ นางสุภัทรา โพธิ์รัศมี
๑๓ นางสาวสุมลฑา เมืองศิลปศาสตร

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายกรภัทร จิตตจํานงค
๗
นายตรัญ รักรวม
๘
นายตรีภพ พินันโสตติกุล
๙
นายธีระ ละมุลตรี
๑๐
นายภูมินันท ทัดเทียม
๑๑
นายศราวุฒิ ทั่งนาค
๑๒

๓๗ ราย)
นายสุภนันทน จันทรา
นายสมใจ ธนศักดิ์โสภณ
นายอนุสรณ กลีบเมฆ
นางสาวกมลวรรณ สุนทรเกตุ
นางสาวกัลยกร ธรรมกิจ
นางสาวกาญจนา วิสูตรสกุลศักดิ์

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

นางสาวจิณยารักษ ศรีเชียงขวาง
นางสาวชัชฎาพร มีศรี
นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสง
นางสาวน้ําเพชร ชาเทพ
นางสาวประภัสสร ทิพยสงเคราะห
นางพงศภรณ วิลเฮลมี
นางสาวพรชนก เหรียญประยูร
นางพรทิพย ศิลปไพบูลย
นางพรพิมล หวยจันทรหอม
นางสาวพิมพพิศา จินดาธนกิตติ์
นางสาวภณิตา เกื้อกูลวงศ
นางสาวมริษฎา นิลมณี
นางสาวมัชฌิมา นันทรัตน

๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

(เลมที่ ๔)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวมินตรา สิริวันต
นางสาวรชนิศ ศรีวิชัย
นางสาวรัชชฎาพร สุพรรณพงศ
นางสิริพร สรอยภูระยา
นางสาวสุชานุช ชนะชาญมงคล
นางสาวสุนิตา เข็มทอง
นางสาวสุมนรัตน ริยาพันธ
นางสาวอนุสรา ทองเอี่ยม
นางสาวอรชีรา เพ็ชรชอย
นางสาวอาทิตยา ไชยเยชน
นางอิศรา ลิ่มบุญพา
นางสาวอิสรีย โชติพุฒิพันธ

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายไกรพิชญ ทรัพยยืนยง
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๑ นางสาวจารุนันท อัจจุตมานัส
๓ นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุล
๒ นางสาวนฤมล แสงบุญ
๑ นางพิมพใจ ลําดวน
๒ นางสาวพูมสุข ปานียโชติ

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๓ นางสาวอุไร ทองดอนตัน
กรมวิทยาศาสตรบริการ
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายฐานันดร พิทักษเกียรติ

