เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๓)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๘
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอัน เปน ที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ํ า กว า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๘ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๘๒,๙๘๘ ราย
ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

๑
๒
๑
๒
๓

หน้า ๒๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๘/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๔ ราย)
นายทินพันธุ์ เนตรแพ
๓ นางปราถนา เจียมจตุรงค์
นายธีรพจน์ แนบเนียน
๔ นางสาวพงษ์ลดา คงหอม
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
นางสาวกุลรภัส เทียมทิพร
๔ นางสาวรุ่งรัตติกาล ม่วงไหม
นางสาวจําลองลักษณ์ อินทวัน
๕ นางวรารักษ์ พูนวิวัฒน์
นางมัลลิกา ด้วงลอย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๒ ราย)
๑ นางสาวณุศณี มีแก้วกุญชร
๒ นางสาวพรวิภา เสือสมิง
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๔ ราย)
๑ นายเอก อุทานนท์
๓ นางสาวทัชชญา วรรณบวรเดช
๒ นางระพีพรรณ ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ตัณฑรัตน์
๔ นางสาวบุตรี เทพทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๓ ราย)
๑ นางเกษสุดา บูรณพันศักดิ์
๓ นางศิริลักษณ์ ด้วงบุตรศรี
๒ นางศศิธร แสงการ
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๑ นางจารินี ม้าแก้ว
๒ นางณฤดี สง่ากลาง

๑
๒
๓
๔

นายศุภลักษณ์ ใจเรือง
นายสืบตระกูล สุชาติ
นายสุวรรณ มาศเมฆ
นางนิษฐา หรุ่นเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (รวม ๗ ราย)
๕ นางปริยาภรณ์ เอี่ยมสําลี
๖ นางเพชรา ศรีคําภา
๗ นางอินทิรา จารุจินดา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๗
๘
๙
๑๐

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑
๒
๓

นายโสภณ ชุมทองโด
นางสาวเขมณัฏฐ อินทรสุวรรณ
นางจิราภรณ เหมพันธ
นางสาวญาตรี สมล่ํา

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางฐิรารัตน แกวจํานง
นางสาวสอางเนตร ทินนาม
นางสาวอมรรัตน ชวลิต
นางสาวอุมาพร กาญจนคลอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๗ ราย)
นายชยันต นันทวงศ
๑๕ นางสาวฐิตาภรณ คงดี
นายชัชชัย เขือ่ นธรรม
๑๖ นางสาวฐิติรตั น รักษาศรี
นายชูชาติ คุมขํา
๑๗ นางสาวทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
นายปฏิวิชช สาระพิน
๑๘ นางสาวนันทพร ไมทองดี
นายปยลาภ มานะกิจ
๑๙ นางสาวนารีมย รัตนสัมฤทธิ์
นายพัทธดนย สนธิรักษ
๒๐ นางปราณี เนรมิต
นายพีรพัฒน คําเกิด
๒๑ นางสาวพรทิพย แจงสวาง
นายภณศรุจ คลายแสง
๒๒ นางสาวพิมรา ทองแสง
นายสยาม ทองใบ
๒๓ นางสาวเพ็ญนภา มณีอตุ
นางกมลวรรณ สุภากุล
๒๔ นางสาวภัทริณี คงชู
นางสาวกรรณิการ มิ่งเมือง
๒๕ นางสาวมันธนา นาคยา
นางฉัตริยะ ศิริสมั พันธวงษ
๒๖ นางมาสกุล ภักดีอาษา
นางสาวชืน่ จิต พงษพูล
๒๗ นางสาววันดี ฉวีจนั ทร
นางสาวโชติกา ลิลา
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๖ ราย)
นายเกริก จงนานุรักษ
๔ นายพิเชษฐ อยูเย็น
นายพรเทพ ศรีสมบัติ
๕ นายวีระศักดิ์ ศรีผง
นายพัทธชยันภ ธนวัตพลิน
๖ นายสุมนฒ จิรพัฒนพร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นางสาวฉัตรดาว ชาติเชื้อ
นางสาวชนิตรนนั ท กุลนาพันธ
นางสาวณัฐชนันท สนธิรักษ
นางธนิดา อินภิชัย
นางสาวธนิษฐา ปานทิม
นางสาวธิติยา หงษเวียงจันทร
นางสาวบุสดี หมืน่ ขัน
นางสาวปรียพัศ พัฒนะสุธาดุล
นางพรทิพย บัวประทุม
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวรมยนลิน แตงนวลจันทร
นางสาวรุง นภา สาจิตร
นางสาวรุง รัตน อินทรวิเศษ
นางสาวรุจนี บางศรีวงษ
นางสาววรางคณา เขียวแกว
นางสาววิภารัตน ออนละออ
นางสาวศิริพร อินทรจั่น
นางสาวสมลักษณ โพธิ์ใบ
นางสาวสายรุง วิชัย
นางสําราญ สระเกตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
นายสุขนิษฐ สะสมสิน
๒ นางสาวทิพรักษ วงษาดี
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๑ ราย)
๗ นางสาวรัตนสุดา รักษากิจ
นายธีรวัฒน ตั้งเคารพกุล
๘ นางสาววราภรณ พุมรอด
นายสาโรจน ศรีสงาชัยพร
๙ นางสาววรรนภา อังคะนาวิน
นายสุนทร ปาละพันธ
๑๐ วาที่รอยตรีหญิง สิรริ ัตน ชูรักษ
นางสุรียพร ปาละพันธ
๑๑ นางสาวอารีวรรณ รวยดี
นางสาวจิตอุษา เจียมจิตร
นางสาวณัฐกาญจน รัตนพันธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๕ ราย)
๔ นางสาวฤทัยภัทร ใหศิรกิ ุล
๑ นายนิธิโรจน ศุภกฤษสุวรรณกุล
๕ นางสาวสินนี าฏ วัฒนสุข
๒ นายพิพัฒน ประจญศานต
๓ นางจงกล ศิรปิ ระภา

