เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๗
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 ๒๕๕๗ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๓๓,๙๗๕ ราย
ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ
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๙
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(เลมที่ ๑๔/๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัยทีเ่ ปลีย่ นสถานภาพจากขาราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผนดิน (เงินอุดหนุน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๘ ราย)
นายบดินทร ติวสุวรรณ
๕ นางดวงจันทร กลิ่นศรีสุข
นายวรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
๖ นางสาวนริสา ฟูตระกูล
นางกรรณาภรณ สุริยผล
๗ นางวารุณี พวงสุวรรณ
นางเครือวัลย พรมงาม
๘ นางสาวหทัยทิพย ภาคอินทรีย
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
นายอํานาจ สาธานนท
๒ นางสาวอัมพร วิเวกแวว
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒๔ ราย)
นายเจษฎ ศุภผล
๑๓ นางจินตนา ทูคํามี
นายชูชีพ สหกิจรุงเรือง
๑๔ นางสาวโชติกา ภาษีผล
นายฐิรวัตร บุญญะฐี
๑๕ นางสาวทักษพร บุตรชาติ
นายณัฐวุฒิ คุตตะเทพ
๑๖ นางสาวธนาวดี พงษสวัสดิ์
นายพิเชฐ ชาวหา
๑๗ นางปยนันท ใบพิมเสน
นายไพศาล นาคมหาชลาสินธุ
๑๘ นางสาวปุณยนุช คชแสง
นายมานพ เพ็งเพ็ชร
๑๙ นางสาวมยุเรศ ประสมทอง
นายเรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข
๒๐ นางรุง อรุณ กรอกกลาง
นายวันลา กุลวิชิต
๒๑ นางสาววรรณี แกมเกตุ
นายอุดมศิลป ปนสุข
๒๒ นางสาวสมาพร ดอนนอย
นางกีรติยา เที่ยงหนู
๒๓ นางสาวสิริพรรณ นกสวน สวัสดี
นางเกษร จันทิมากร
๒๔ นางสุรภา อวมอิ่มพืช

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๐๕ ราย)
นายกฤตยา กฤตยากีรณ
๒๖ นายภมรเทพ อมรวนิชยกิจ
นายกุลยศ อุดมวงศเสรี
๒๗ นายภาณุวฒ
ั น ผดุงรส
นายขจร กังสดาลพิภพ
๒๘ นายมรกต แกวธรรมสอน
นายจรูญ รุงอมรรัตน
๒๙ นายมาโนช โลหเตปานนท
นายจุฬิศพงศ จุฬารัตน
๓๐ นายยุทธนา ฉัพพรรณรัตน
นายชัชพล ไชยพร
๓๑ นายรัฐชัย ศีลาเจริญ
นายชัชวาล ใจซื่อกุล
๓๒ นายวิชัย จูฑะโกสิทธิก์ านนท
นายชัชวิทย อาภรณเทวัญ
๓๓ นายศักนัน พงศพนั ธุผูภักดี
นายชาญชัย บุญหลา
๓๔ นายศิราม สุวรรณวิภัช
นายชาญชัย ปลื้มปตวิ ิริยะเวช
๓๕ นายสาธิตา วัฒนโภคากุล
นายชาญวิทย ประพิณจํารูญ
๓๖ นายสุรเดช โชติอดุ มพันธ
นายณพชาติ ลิมปพยอม
๓๗ นายเสกสรร เกียรติสไุ พบูลย
นายธนพงษ กรีธาดํารงเดช
๓๘ นายอมรชัย อาภรณวชิ านพ
นายธานี ชัยวัฒน
๓๙ นายอมรินทร อําพลพงษ
นายธารทัศน โมกขมรรคกุล
๔๐ นายอาทิตย ชีรวณิชยกุล
นายนครินทร ศิริทรัพย
๔๑ นายอินทรวธุ เกษตระชนม
นายนัท กุลวานิช
๔๒ นางกุลยา พิสิษฐสงั ฆการ
นายนิติ ภวัครพันธุ
๔๓ นางสาวกุลวรา เมฆสวรรค
นายนิสติ ตัณฑวิเชฐ
๔๔ นางสาวขนิษฐา ธนานุวงศ
นายเบญจพล เบญจพลากร
๔๕ นางสาวจริยา อุยยะเสถียร
๔๖ นางจินตนา บรรลือศักดิ์
นายปรีดา อัครจันทโชติ
๔๗ นางจินตวีร คลายสังข
นายปญญวัชร วังยาว
๔๘ นางสาวจิราพรรณ สุนทรโชติ
นายพงศศกั ดิ์ เหลืองอราม
๔๙ นางจุฑาทิพ อัสสะบํารุงรัตน
นายพัชร นิยมศิลป
๕๐ นางชลิดา ลิ้มจีระจรัส
นายไพฑูรย รัชตะสาคร

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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นางสาวชัยศรี ธัญพิทยากุล
นางชาลีดา บรมพิชัยชาติกลุ
นางสาวณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
นางณัติพร อรธนาลัย
นางดาริชา สุธวี งศ
นางสาวดารินทร ซอโสตถิกุล
นางสาวทัศนวรรณ รังรักษศิริวร
นางสาวทัศนา ชูวรรธนะปกรณ
นางสาวธานีรัตน จัตุทะศรี
นางสาวนนทิวชิ ญ ตัณฑวณิช
นางน้ําผึ้ง ปทมะลางคุล
นางน้ําผึ้ง ศุภอุทมุ พร
นางสาวนัยนา ตรงประเสริฐ
นางนิพาดา เรือนแกว ดิษยทัต
นางสาวนิภาศิริ วรปาณิ
นางนิศานาถ ไตรผล
นางสาวเนณุภา สุภเวชย
นางสาวปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
นางสาวปทมา สิงหรักษ
นางสาวปโยรส ทองเกิด
นางสาวพรประพิตร เผาสวัสดิ์
นางสาวพรพรหม แมนนนทรัตน
นางพรรณี ชีวนิ ศิรวิ ัฒน
นางสาวพัชณิตา ธรรมยงคกิจ
นางสาวพิธุลาวัณย ศุภอุทมุ พร
นางพิมพรําไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗
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(เลมที่ ๑๔/๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาวพิสชา พิทยพัฒน
นางสาวภาสุรี ลือสกุล
นางสาวมนพิชา ศรีสะอาด
นางมัณทนา โอภาประกาสิต
รอยตํารวจเอกหญิง ระพิณ ผลสุข
นางสาวรับขวัญ ภูษาแกว
นางสาวรุง กานต นุยสินธุ
นางรุง อรุณ ลียะวณิชย
นางวรรณี เจตจํานงนุช
รอยตํารวจโทหญิง วลัยศิริ มวงศิริ
นางสาววศธร ชุติภิญโญ
นางสาววิฐรา พึ่งพาพงศ
นางวิภาพร พนาพิศาล
นางสาววิลาสินีย แฝงยงค
นางสาวศศิกานต กูพงษศักดิ์
นางสาวศิริพร ภักดีผาสุข
นางศิริรตั น ศิริวโิ รจนสกุล
นางสาวสรันยา เฮงพระพรหม
นางสาวสิพิม วิวัฒนวัฒนา
นางสาวสิรกิ ัญญา โฆวิไลกูล
นางสาวสิรวิ รรณ พัฒนาฤดี
นางสาวสุกัลยา อัศรัสกร
นางสาวสุภลัคน ลวดลาย
นางสาวสุวมิ ล ทรัพยวโรบล
นางสาวหทัย แซเจี่ย
นางหทัยกานต มนัสปยะ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

๑๐๓ นางหฤทัย โลหะศิริวฒ
ั น
๑๐๕ นางสาวอังคณา ตันติธุวานนท
๑๐๔ นางสาวอนงคนาฏ สมหวังธนโรจน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๕๗ ราย)
๑ นายเกษม เพ็ญภินันท
๒๔ นางสาวชนิศา ตันติเฉลิม
๒ นายเข็มทอง ตนสกุลรุงเรือง
๒๕ นางสาวชาริณี ตรีวรัญู
๓ นายณปฎล ตัง้ จาตุรนตรศั มี
๒๖ นางสาวชีวานันท เดชอุปการ
๔ นายณัฐพจน วาฤทธิ์
ศิริสมบูรณ
๕ นายดนุพล อริยสัจจากร
๒๗ นางชุติธร เกตุลอย
๖ นายดิเรกฤทธิ์ เชี่ยวเชิงชล
๒๘ นางสาวณัฎฐดา อารีเปยม
๗ นายไทยศิริ เวทไว
๒๙ นางดวงดาว ปาละสุวรรณ
๘ นายพิทยาวัฒน พิทยาภรณ
๓๐ นางสาวธนพร หงสุชน
๙ นายรติดนัย หุนสวัสดิ์
๓๑ นางธีรดา จงกลรัตนาภรณ
๑๐ นายรวินท ลีละพัฒนะ
๓๒ นางสาวนภนันทน มนตคงธรรม
๑๑ นายวรภัทร ตราชู
๓๓ นางสาวนันทิญา วิชญเธียร
๑๒ นายวรัญู กองชัยมงคล
๓๔ นางสาวนิธิวดี ศรีหงส
๑๓ นายวิทวัส ลออคุณ
๓๕ นางสาวปนัดดา เดชาดิลก
๑๔ นายวิวัฒน ลีวงศวฒ
ั น
๓๖ นางสาวประภัสสร จันทรสถิตยพร
๑๕ นายวีระเกียรติ บุญกนกวงศ
๓๗ นางสาวปริดา มโนมัยพิบูลย
๑๖ นายศรีเลิศ โชติพันธรัตน
๓๘ นางสาวพนิตา เสือวรรณศรี
๑๗ นายสราวุธ ศรีทองอุทัย
๓๙ นางสาวพรสุข ตันตระรุงโรจน
๑๘ นายสักกพัฒน งามเอก
๔๐ นางพักตรพิไล คุปตะวาทิน
๑๙ นายสันติ ภัยหลบลี้
๔๑ นางสาวพิธวุ รรณ ปรมาพจน
๒๐ นายอนุภาพ สมบูรณสวัสดี
๔๒ นางสาวเพชรอาภา บุญเสริม
๒๑ นายอลงกรณ ปริวฒ
ุ ิพงศ
๔๓ นางสาวแพร จิตติพลังศรี
๒๒ นายอัตถพล เรืองกาญจนเศรษฐ
๔๔ นางสาวมณฑิรา ดํารงมณี
๔๕ นางสาวรัชนี รอดศิริ
๒๓ นายอัษฎายุทธ ชูศรี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
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หนา ๖
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นางสาววรวรรณา เพ็ชรกิจ
นางสาววลัยพร ศิริภิรมย
นางสาววาริชา วงศพยัต
เรือโท ศิรินุช ชมโท
นางสาวสถาพร งามอุโฆษ
นางสาวสุวชั รีพร โรจนชวี พันธ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
นายวีรินทร หวังจิรนิรันดร
นายสุภวัฒน วิวรรธภัทรกิจ
นางกมลพร พึ่งวัน
เบญจมาภรณชางเผือก
นายกิติศักดิ์ มุขกระโทก
นายเกษม ทิมจอย
นายคมกฤษ กันหานนท
นายชณัญชิดา มาเพชร
นายทินกฤต ศิรแิ สงไพรวัลย
นายธงชัย ปตมิ นัสกุล
นายนพดล ยังอยูสุข
นายบํารุง ถนอมเชื้อ
นายปยะวัช สงขาว
นายพรพิชญ กอวัฒนสกุล
นายพิชัย ชูบัว
นายรัฐพล รูปเล็ก
นายศุภชัย ค้ําชู
นายสมชาย ยอดสงา

(เลมที่ ๑๔/๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

๕๒ นางสาวเสาวนีย วิจิตรโกสุม
๕๓ นางสาวเสาวภา หลิมวิจติ ร
๕๔ นางสาวโสมฉาย บุญญานันต
๕๕ นางโสฬพัทธ เหมรัญชโรจน
๕๖ นางสาวอัญญพร ตันศิริคงคล
๕๗ นางสาวอุนิษา เลิศโตมรสกุล
(รวม ๖ ราย)
๔ นางสาวขนิษฐา วงศวิเศษ
๕ นางสาวพรวิภา คงแจง
๖ นางสาวรัตนาภรณ ไหลลน
(รวม ๔๙ ราย)
๑๕ นายสมบูรณ เหรียญภูมิการกิจ
๑๖ นายสิทธิโชค ลาชโรจน
๑๗ นายอณุมาศ บัวเขียว
๑๘ นายอรรณพ มาศจรัส
๑๙ นายอาคม เสงี่ยมเจริญชัย
๒๐ นายเอกพจน บุญเพชร
๒๑ นางสาวกัญญาพัชย เกตุแกว
๒๒ นางสาวจรัญญา ชาติศิริ
๒๓ นางจันทรา เทพทอง
๒๔ นางจันทิมา กาญจนพันธ
๒๕ นางสาวชนัญชิดา เดือนแจง
๒๖ นางสาวชลธิชา โพธิขํา
๒๗ นางสาวดาวพร อาจเอี่ยม
๒๘ นางสาวเตชินี มโนภักดี

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางนุชนาฏ หวนนากลาง
นางบงกช จันทะคีรี
นางสาวเบญจวรรณ กงพลี
นางสาวปาริชาติ ระงับภัย
นางพรทิพย สินธวานุรกั ษ
นางสาวพรพรรณ บุญประคอง
นางพรรนิภา ทองธรรมนูญ
นางสาวพรระวี ไขประภาย
นางสาวพิมพจันทร อิน่ มีกลุ
นางเพชรรัตน วงศณัฐภัทร
นางสาวมนทกานติ์ เชื่อมชิต
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายกฤตพัฒน อัคคภูริวงศ
นายกัมพล กอสันติมุกขัง
นายเฉลิมวุฒิ ชํานาญฉา
นายชนันนัทธ สําราญทิวาวัลย
นายชิตกิ ร บุญประคอง
นายณฤกษ สวัสดิฤกษ
นายเทพวุฒิ ดุษฎีวโิ รจน
นายปฐมพงศ นิพัทธโรจน
นายปรีชา เสนสิทธิ์
นายพลากร คุม ฉายา
นายวรธรรม ปญญางาม
นายวิรพงษ ครพนม
นายวีรวิทย เรืองสุวรรณ
นายศุภักษร กุลจันทร

๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

(เลมที่ ๑๔/๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางสาววนิดา นิลโสม
นางวารุณี ศกุนตะประเสริฐ
นางวาสนา บุญสมัย
นางวิฑิตา ลักษณเทียมจิตร
นางสาวศรนนทวรรณ พิลึก
นางศุภนิดา ชอบประดิษฐ
นางสาวสุดาทิพย ขันธจิตต
นางสาวสุดารัตน นภาคณาพร
นางสาวอรพันธ จันทรใหม
นางสาวอัญชลี เข็มแกว

(รวม ๓๓ ราย)
๑๕ นางสาวเกศรินทร รัตนวุฒกิ ุล
๑๖ นางสาวขนิษฐา หนูมั่น
๑๗ นางสาวชุติมา นามเรืองศรี
๑๘ นางสาวธนิดา มัชฌิมา
๑๙ นางสาวนันทนภัสถ ยาเพ็ชรนอย
๒๐ นางสาวประภัส วารินทร
๒๑ นางสาวพรพรรณ สิกขมาน
๒๒ นางพิณธรัฐ กิติดาํ รงสุข
๒๓ นางสาวพิมล ไวยวฒ
ุ ิ
๒๔ นางสาวเพ็ญศิริ กิตติสมั พันธกุล
๒๕ นางสาวมณีรัตน ศิลชัยศรี
๒๖ นางสาววัสยนรรณ วิริยะกิรติการ
๒๗ นางสาววิจติ รา ศรีขวัญเจา
๒๘ นางสาวศุภดา เริงสําราญ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๙ นางสาวสิรกิ ร สุวรรณโพธิ์ศรี
๓๐ นางสาวสุดาพร คําทุย
๓๑ นางสาวสุไลรัตน บุญเกิดมา

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

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๖)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

๓๒ นางสาวอุมาพร พิมพิทกั ษ
๓๓ นางสาวอุรศา อุปราโภ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
นายบุญเลิศ อุทยานิก
๒ นายสุตเขตต นาคะเสถียร
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๖ ราย)
นายคมกฤษณ สิงหใจ
๔ พันตรีหญิง ณัฐกฤตา ศิริโสภณ
นายจิระศักดิ์ มงคลเคหา
๕ นางสาพิศ ดิลกสัมพันธ
นายสรณัฏฐ ศิริสวย
๖ นางสาวสุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗๗ ราย)
นายกมล อมรฟา
๑๕ นายบัณฑิต ชัยวิชญชาติ
นายกัญจน แกวมงคล
๑๖ นายพงษศักดิ์ โลวมั่นคง
นายชยันต กิมยงค
๑๗ นายพีระ อารีศรีสม
นายชัยณรงค สกุลแถว
๑๘ นายภักดี คบกลาง
นายชัยเทพ พูลเขตต
๑๙ นายภัทรวรรธน จีรพัฒนธนธร
นายชินวัฒน ยัพวัฒนพันธ
๒๐ นายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต
นายณัฐชนนท ซังพุก
๒๑ วาที่รอยตรี ภุชงค รุงอินทร
นายณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห
๒๒ นายยอดชาย เตียเปน
นายตอศักดิ์ ประเสริฐสังข
๒๓ นายรองลาภ สุขมาสรวง
นายทรงชัย อักษรคิด
๒๔ นายรุงโรจน แจมอน
นายทวี งามวิไลกร
๒๕ นายวรเศรษฐ สุวรรณิก
นายทวีศักดิ์ ปตคิ ุณพงศสุข
๒๖ นายวรสิทธิ์ วงศอดิศัย
นายธนาวินท รักธรรมานนท
๒๗ นายวิทติ ฉัตรรัตนกุลชัย
นายธารินทร กานเหลือง
๒๘ นายวิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร

