เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
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 ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้ ง สิ้ น ๗๗๑,๗๓๐ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี
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หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๖ ราย)
นายครรชิต แสนบรรดิษฐ
๑๔ นางบุญญรัตน พึ่งเกษม
นายนรินทร หรรษชัยนันท
๑๕ นางสาวบุษราภรณ พรหมพินิจ
นายเอนก ไกรรอด
๑๖ นางปภัชรสิชา แกวศรี
นางสาวคณิตฐา ชินวงษเขียว
๑๗ นางประยูร พาลี
นางสาวจิตรา ธรรมรักษา
๑๘ นางปยนุช ศรไชย
นางสาวจินตนา สระทองขาว
๑๙ นางปยะวรรณ สุขวิเสส
นางสาวณิชชาภัทร พรหมมา
๒๐ นางพรสวรรค เสถียรปญญาธร
นางธิดา มิ่งขวัญ
๒๑ นางสาวมยุรา ผาสุข
นางสาวน้ําฝน ยอดนิล
๒๒ นางสาวละมัย อินทวัตร
นางสาวนิจตยา ใยวังหนา
๒๓ นางลาวรรณ อุนคํา
นางสาวนิตยา จูคลองตัน
๒๔ นางสาวสารภี ตั้งเจริญ
นางสาวนิภาพร เมษา
๒๕ นางสาวสุนทรี สุทัศโชติ
นางสาวนุชจรินทร ทิพยพานทอง
๒๖ นางสุรีรัตน ศรีพรหมมุนี
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
นายดํารง สุทอง
๑๐
นายธนบัตร พรมจันทร
๑๑
นายประเวสน แบบประเสริฐ
๑๒
นายปรีชา ถาวร
๑๓
นายพิชญา จําเริญจรัสวิทย
๑๔
นายศราวุฒิ จันทะแสง
๑๕
วาที่รอยตรี ศุภกานต อมรสิงห
๑๖
นายอดิศักดิ์ ขานทะราชา
๑๗
นายอภิรักษ สําราญรื่น
๑๘

๒๓ ราย)
นายไอสูรย รุกขชาติ
นางสาวคณิศรรวี เตชะเอื้อย
นางสาวจันทรี เขียนวงศ
นางสาวจุฬารัตน โคตะสิงห
นางสาวชนัฎดา ใจดี
นางสาวณัฐกานต เหล็กกลา
นางณัฐรินีย จิตสม
นางสาวทิพยวรรณ จันทรสวาง
นางสาวนฤชล ภัทราปญญาวงศ

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙ นางสาวนัฐชา รอดรักษา
๒๐ นางปนิตา มีหมู
๒๑ นางสาววัชราภรณ ศรีพลนอย
๑ นายครรชิต แรงครุฑ
๒ นายไตรรงค เสมแยม
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(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๒ นางสาวสุภาภรณ แดงสีแกว
๒๓ นางสาวอภิญญา ศรศรี

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๓ นายธนพันธุ พูนหมี

มหาวิทยาลัยแมโจ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๓๖ ราย)
นายเกียรติยศ บุญเรือง
๑๘ นายไมตรี จันทรเจริญ
นายไกรธี มณีฝน
๑๙ นายรัฐศาสตร กองคํา
นายจรูญ กันทะวงศ
๒๐ นายรุงฤทธิ์ เสาคํา
นายจินดา ปาวิน
๒๑ นายวราวุธ อัฐวงศ
นายเชาวรัตน แสงคํา
๒๒ นายวิสูตร แดงบุตร
นายไชยวัฒน ดวงสูงเนิน
๒๓ นายวีระชัย สุทธานี
นายดวงคํา จันทรเพ็ญ
๒๔ สิบตรี สมจิตร พรหมมา
นายดวงเนตร กุศล
๒๕ นายสมชาย วงศศิริ
นายถวิล อินทนนท
๒๖ นายสมบูรณ แซงุย
นายนิรุจน ปยะจันทร
๒๗ นายสายชล วิมานทอง
นายนิวัช ออนศรี
๒๘ นายสุนทร ยะแกว
นายบุญรัตน ยิ่งโยชน
๒๙ นายสุรินทร นันทะชมภู
นายประสิทธิ์ ใจคํา
๓๐ นายอําพรรณ สมใจ
นายประเสริฐ อินตุน
๓๑ นายอุดม สุภาศรี
นายพงษสันต สมบัติ
๓๒ นางกมลทิพย ชมภูคํา
นายไพบูลย โพธิ์ทอง
๓๓ นางบัวตอง ตีฆา
นายมาโนชญ มาหนอย
๓๔ นางพิชญาภัค คําสืบ

