เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๐
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ํากวาสายสะพาย เนื่องในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมทั้ ง สิ้ น ๕๔๒,๙๕๐ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผูรับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

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

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๒๗ ราย)
นายจักรกฤษณ ลิมปษเฐียร
๑๕ นางสาวนพรัตน ประสาทเขตการณ
นายชัยวัฒน อนันตกาญจนกุล
๑๖ นางนิภาภรณ สิทธินันทน
นายทวีศักดิ์ นาโสก
๑๗ นางสาวปวีณา แสงสังข
นายศุภโชค สุขมา
๑๘ นางสาวปาหนัน ชื่นจิตร
นายสุภัทร บุญสง
๑๙ นางสาวปยมาภรณ สุวรรณเจริญพร
นายอนุชา เพ็งสุวรรณ
๒๐ นางสาวพิชามญชุ ศรีดุรงคธรรมพ
นางสาวกนกพร นุมดี
๒๑ นางสาวภารดี ศรีสังขงาม
นางสาวจุฑาพร เทพพัตรา
๒๒ นางวิมลรัตน มงคลเนาวรัตน
นางสาวชนัญพา ศิริแกวเกาการ
๒๓ นางสาวสุนทรี มีมุข
นางชุลี ศรีนวล
๒๔ นางสาวสุมิตรี พึ่งเถื่อน
นางสาวโชษิตา ขําเลิศ
๒๕ นางสาวหทัยกาญจน ทิพยมา
นางณัฏยา จรัสฉิมพลีกุล
๒๖ นางอรพินท ลายพัฒน
นางสาวเทพิน เริกศิริ
๒๗ นางสาวอรชร เสาเวียง
นางสาวธาริณี ขุนเนน
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๘ ราย)
นายขจรพฏ โสภณสกุลแกว
๙ นางสาวกัลยา ภูสอดเงิน
นายธีรธร ลิขิตพงศธร
๑๐ นางจินตนา โลหิตหาญ
นายธีระวรรธน ขวัญเมือง
๑๑ นางสาวจิณณชญา ทิพยปจทมิตร
นายภราดร เหลืองวิทิตกูล
๑๒ นางสาวชลิตา ทองคํา
นายศิริพงศกร ชูสังข
๑๓ นางสาวฐนิดา นอยสกุล
นายสมควร วงษมา
๑๔ นางสาวเบญญาภา วศินวรกุล
นางสาวกนกวรรณ เตียวัฒนรัฐติกาล
๑๕ นางสาวประจิตพร ยุตยาจาร
นางสาวกฤติยา อินชูพงษ
๑๖ นางสาวปรีชญา บุสจะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางปวีณา รัตนธัญกุล
๒๘ นางสาววิมลวรรณ เมืองจันทร
นางปยนุช นางคสมวงษกุล
๒๙ นางสาววัชราวลี วัชรีวงศ ณ อยุธยา
นางสาวพัชรพร เทอดธรรมไพศาล
๓๐ นางสาวศิริพร กิตติวรา
นางสาวพัชรา อุดมผล
๓๑ นางสาวศุภมาส ลิมาวัฒนชัย
นางสาวมานิดา นุยเล็ก
๓๒ นางสาวสุมลฑา เมืองศิลปศาสตร
นางสาวรพีพรรณ แสงกระจาง
๓๓ นางสาวสุวนิตย ราชประดิษฐ
นางสาวลักขณาวดี กลาณรงค
๓๔ นางสาวเสาวลักษณ พวงทรัพย
นางลัดดา อยูสําราญ
๓๕ นางสาวอนุรี เครือศรี
นางสาววทานีย เมฆหมอก
๓๖ นางอินทิรา วงษนิกร
นางสาววริษฐา แสนเกษม
๓๗ นางสาวอักษร วัฒนสิน
นางสาววิชุดา ทองสุขมาก
๓๘ นางสาวอัมพาพันธุ กรุณกิจ
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวมาลินี รัตนนันทพัฒน
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘ ราย)
นายณรงคฤทธิ์ วารี
๕ นางสาวฐาชุดา สินภูรีสกุล
๖ นางสาวทิพมาศ ระวิโรจน
นายราเชน ปนสกุล
นายอภิสิทธิ์ ชวนไชยสิทธิ์
๗ นางรัชดา แสงเภา
นางสาวชนิชา ชัยภูมิธนโชค
๘ นางสาววัลคุวดี หินกอง

นายกวินท พินจํารัส
นายกิตติพร สังคดิส
นายจํารูณ ศิขินารัมย
นายชด นิตศิริ
นายชยพล พุฒยอด

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๘๓ ราย)
๖ นายชัยพร พุมประพาฬ
๗ นายณรงคศักดิ์ พูลเงิน
๘ นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ
๙ นายดํารงครักษ รักบุรี
๑๐ นายธนากร สุระขันธ

