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

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๘)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

พนักงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มลี ักษณะพิเศษ
สํานักนายกรัฐมนตรี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๑ นางสาวชโรบล เรียงสุวรรณ
๓ นางโศภิษฐ ปรัชญนันทน
๒ นางนิ่มนวล ศรีจาด
๑ นายนิพนธ สายโย
๒ นายปริยวุฒิ เหราบัตย

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
๓ นายพิชยา ธานินทรธราธาร

๑
๒
๓
๔
๕

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๙ ราย)
นายพุฒิพันธ ชาติธรรมรักษ
๖ นางสาวบุราเพ็ญ บุญชู
นางสาวจุรีภรณ แกวสะเทือน
๗ นางสาวพัชรินทร เขมนการไถ
นางชนัญชิดา ขวัญถาวร
๘ นางพีรดา นนทนาพันธุ
นางสาวชนาธิป กิ่งจงเจริญสุข
๙ นางสุจิตรา อินทรไพโรจน
นางณภัทร สารพา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๙๘ ราย)
นายกําแพง นิ่มเจริญ
๙ นายปยพันธ ประพันธวัฒนะ
นายจินต ทองสม
๑๐ นายพลวรรธน ใจเย็น
นายฉัตริน พุมตะโก
๑๑ นายแมน ทองอราม
นายตฤณ โคตรวิถี
๑๒ นายยุทธนา ปานณรงค
นายธง โชติชุติพันธุ
๑๓ นายรัศมฐวัฒน ดีสมโชค
นายนรชัย ศิริศรีตรีรักษ
๑๔ นายสิริพงศ มั่งมี
นายนิธิพัฒน ตันติรักษธรรม
๑๕ นายอัครวัชร วงศแกว
นายปติ วัฒนาเวียงปถัมภ
๑๖ นางสาวกชมน หมั่นหา

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกมลทิพย เลิศชัยสถาพร
นางกรรณิการ ผลพุด
นางกัญญาวีร อินทรจันทร
นางสาวกัลยานี ประจํารัง
นางสาวกาญจนาภา จันทรศรี
นางกิ่งกาญจน กลอมวัฒนกุล
นางสาวกิตติมา หงสนฤชัย
นางสาวเกศินี ยิ่งเจริญ
นางสาวแกวพรรณพัชร ประจันตวนิช
นางขวัญดาว อินชวย
นางคําปภิพร กัลยาสิริ
นางสาวจารวี สียุยาง
นางสาวจิตตโสภิณ ผดุงสุทธิ์
นางสาวจุฑาทิพย แกวทาไม
นางสาวจุฑามาศ มุงดี
นางสาวจุฬารัตน โกห
นางจุฬาลักษณ วิไลรัตน
นางสาวชนกนันท ลีนุกูล
วาที่รอยตรีหญิง ชนิดา นิยมสุข
นางสาวโชษิตา ไพจิตรจินดา
นางสาวณัฏฐณิชา ปนแกว
นางณัฏฐณิชา ยืนรา
นางสาวณัฏฐนันท กุฎีพันธ
นางสาวณัฏฐา แกวสองแสง
นางสาวณัฐญา บุญเสงี่ยม

๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

(เลมที่ ๑๔/๘)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาวณัฐรินีย โอกาสวิลัย
นางสาวดารัตน หงสกุล
นางสาวดาริน ลือนาม
นางสาวทิพยรัตน กันทะวงค
นางสาวธชาพิมพ สุขุมวาท
นางสาวธวชินี ภาคสินธุ
นางสาวธัลยาธรณ ธนาภาโพธิวัฒน
นางสาวนงนุช ทองแกว
นางสาวนพไท โศจิศิริกุล
นางสาวนรินทร อินทรบุตร
นางสาวนิตยา ศิริเมฆา
นางสาวนิภาภรณ อยูสุขขี
นางสาวนิภาภรณ ยอดวิเชียร
นางสาวเบญจมาภรณ บริสุทธนะกุล
นางสาวปนัดชนก เชิดฉาย
นางสาวปริชาติ จงนุเคราะห
นางสาวปรียาพร ศรียุทธ
นางปทมา มวงอินทร
นางสาวปริญา รุงเรืองสุรกิจ
นางสาวพรวรี ตรีรัสสพานิช
นางสาวพรวิมล แกวทอง
นางสาวพักตรพิมล คิดโปรง
นางสาวพัชนี คงมาก
นางพัชราภรณ ภูสาร
นางพัชรินทร หงษสิบสอง

เลม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

นางสาวพันธิภา จันทรเพ็ง
นางสาวพิศมัย อุนทุไร
นางสาวภัทราวรรณ อุดทา
วาที่รอยตรีหญิง ภาวินี ออนแกว
นางสาวมนตธาดา แทนศิลา
นางสาวมนันยา ตันธรรศกุล
นางสาวมะลิ เลิศวิลัย
นางสาวยุพา จําวัน
นางสาวรพีพร บุญจันทร
นางรัชนี มะชะศรี
นางสาวรัตนา ทาระ
นางรุจา วิจิตเวชไพศาล
นางสาวลัคนา กองเมือง
นางสาววณิชชา สุขดี
นางสาววราภรณ แสงรื่น
นางวลัยพรรณ ตันติยวรงค

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

(เลมที่ ๑๔/๘)
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
นางสาววิภานันท มณีดํา
นางสาววิลาวัลย ศรีดาว
นางศศิวิมล ตันสงวน
นางสาวสวนีย จันทรมนตรี
นางสาวสิริรักษ คงมะณี
นางสาวสุณิสา จันทรมนตรี
นางสาวสุนันทา แสงทวีวรรณ
นางสาวสุนิษา แจมจํารัส
นางสาวสุพรรณี หนันทุม
นางสาวสุภาภรณ นุมกําเหนิด
นางสาวสุภาภรณ ปนทอง
นางสาวสุรรักษ มะราชสีห
นางสาวอรทัย วิชัด
นางสาวอัจฉรา ชัยชนะ
นางสาวอัญชลี จิระวาณิชยกุล
นางสาวอัมพร ไชยเสนา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม

๑
๒
๓
๔

พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผนดิน (เงินอุดหนุน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๘ ราย)
นายกฤษณพันธ บุณยะรัตเวช
๕ นายวสุวัฒน กิติสมประยูรกุล
นายเกื้อเกียรติ ประดิษฐพรศิลป
๖ นายสุเชษฐ ลิขิตเลอสรวง
นายรุงโรจน พิทยศิริ
๗ นางสาวธาริณี แมนชนะ
นายรุจิภัตต สําราญสํารวจกิจ
๘ นางสาวพรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ

