เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๑
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
วาที่รอยตรี เจษฎา จริงจิตร
นายนราธิป จันทรสวัสดิ์
นายนิติพันธ โดดสกุล
นายปริญญา ขาวผอง
นายพนพันธ ปลกศิริ
นายภักดี สุดถนอม
นายเอกพจน แสงกระจาง
นางสาวกมลมาลย ปรางคนวรัตน
นางสาวกาญจนา คํานุช
นางสาวเกษมณี ไพรอนันตถาวร
นางสาวจันทรงาม ชูตระกูล
นางสาวญาณิศา เตมียะ
นางสาวดวงใจ ทวีปะ
นางสาวทิพนิภา ชืน่ สกุล

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

(รวม ๒๗ ราย)
๑๕ นางสาวเทียมจิต ไชยชนะ
๑๖ นางสาวปรางค จันทรรุจิพัฒน
๑๗ นางสาวปวีณา เจริญศิลป
๑๘ นางสาวพัทธมน บุญราม
๑๙ นางสาวภัทรญา สระบัว
๒๐ นางสาวมาริสา นวลกุล
๒๑ นางสาวรัชณู นพเกลา
๒๒ นางสาววาสนา ณ ภูเขียว
๒๓ นางสาวสมรศรี วัฒนนราธร
๒๔ นางสาวสุมติ รา ศักดิ์สทิ ธิว์ วิ ัฒนะ
๒๕ นางสาวอธิรตั น บุญมา
๒๖ นางสาวอัญชลี เสาวลักษณ
๒๗ นางสาวอุทัยทิพย บุญเกษม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
นางสาวนพรัตน ศุทธิถกล
๒ นางสาวเหมือนมาศ วิเชียรสินธุ
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๓๓ ราย)
นายเกรียงไกร สถาพรวานิชย
๖ นายชัชวาลย ชิงชัย
นายจตุรงค วงศสนิท
๗ นายณัฐดนย รุง เรืองกิจไกร
นายฉัตรชัย เงินแสงสรวย
๘ นายไตรรัตน เนียมสุวรรณ
นายเฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ
๙ นายนันทวัฒน ขมหวาน
นายชยันต พิภพลาภอนันต
๑๐ นายนันทศักดิ์ ปน แกว

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

นายประพันธศักดิ์ ศีรษะภูมิ
๒๓ นางสาวผกาเกษ วัตุยา
นายพิชิต สมบูรณ
๒๔ นางพัชนี วิชติ พันธุ
นายยุทธพงษ คีรีมังคละ
๒๕ นางสาวพิกุล เอกวรางกูร
นายวรัณทัต ดุลยพฤกษ
๒๖ นางเฟองฟูรัตน มุงทวีสินสุข
นายสุดสาย ตรีวานิช
๒๗ นางสาวภัทรนันท ทักขนนท
นายอนุกรณ บุตรสันติ์
๒๘ นางวรรณา มาลาพันธุ
นายอภิลักษณ เทียนทอง
๒๙ นางสาวศยามล เอกะกุลานันต
นางจริน กาญจนวรินทร
๓๐ นางศุภกาญจน พงศยี่หลา
นางชืน่ ใจ นาเมืองรักษ
๓๑ นางสาวสิริจนิ ต วงคจารุพรรณ
นางทิพวรรณ ดวงปญญา
๓๒ นางสาวสุภาภรณ เลิศศิริ
นางธารินี สาลีโภชน
๓๓ นางสาวอัมพิกา บันสิทธิ์
นางสาวนิตยา สมทรัพย
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๕๐ ราย)
นายกฤตพงศ วัชระนุกูล
๑๓ นายเฉลิมชาติ วงศลี้เจริญ
นายกฤษดา ประเสริฐสิทธิ์
๑๔ นายชาคริต วัชโรภาส
นายกองรัฐ นกแกว
๑๕ นายณัฐวุฒิ คูวฒ
ั นเธียรชัย
นายกายรัฐ เจริญราษฎร
๑๖ นายณัฐศักดิ์ บุญมี
นายกิจพัฒน ภูวรวรรณ
๑๗ นายเตชทัช คลายโศกก
นายกิติชัย รัตนะ
๑๘ นายถนอมศักดิ์ วงศมีแกว
นายกิติพงศ แสนประดิษฐ
๑๙ นายทรงธรรม เรืองชัยทวีสขุ
นายกิติพงษ รัตนาภรณ
๒๐ นายทศพล จตุระบุล
นายกุลพันธ พิมพสมาน
๒๑ นายเทวินทร อินปน แกว
นายเกรียงศักดิ์ ไทยพงษ
๒๒ นายธนวัต ลิมปพาณิชยกุล
นายครรชิต เกื้อหนุน
๒๓ นายธนา ชีพสมทรง
นายคุณยุต เอี่ยมสอาด
๒๔ นายธีรพัฒน วงศคุมสิน

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

นายธีระพงษ ชุมแสงศรี
นายนฤชิต คําปน
นายนัทธนัย ประสานนาม
นายนิรนั ดร ทรงนิรนั ดร
นายนิรนั ดร ยิ่งยวด
นายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล
นายประวิทย เลิศวัฒนกุล
นายประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
นายประหยัด นันทศีล
นายปรีชานนท คุมกระทึก
นายปวเรศ ชมเดช
นายพงศธร พฤกษะศรี
นายพรเทพ รัตนตรัยภพ
นายพิเชษฐ สืบสายพรหม
นายพิวัฒน หิตกร
นายพิศุทธุ ศิริพันธุ
นายพิสิฏฐ ธรรมวิถี
นายไพรินทร กะทิพรมราช
นายภู ศิริเพชร
นายภูวาเดช โหราเรือง
นายมนตรี มาลีวงศ
นายมนตชัย โศภิษฐกมล
นายยุทธนา วงษทันท
นายรพี ดอกไมเทศ
นายรัฐภูมิ ปาการเสรี

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายวราเมศวร วิเชียรแสน
นายวัชรพงศ เลิศสุรวัฒน
นายวัชรพัฐ เมตตานันท
นายวันรัฐ อับดุลลากาซิม
นายวีรชัย ลิภา
นายวีระชัย ธนมัยมาศ
นายศรีเมฆ ชาวโพงพาง
นายศุภชัย กุลมุติวฒ
ั น
นายสมชาย ประยงคพันธ
นายสมภพ สาครดี
นายสมโภช เหลาเหมมณี
นายสมฤทัย ทะสดวก
นายสิงหคํา นันตะภูมิ
นายสุธี บุญชวย
นายสุภาพ กัญญาคํา
นายสุรเดช ศรีทา
นายสุรินทร อนพรม
นายอภิรตั น เลาหบตุ รี
นายอภิสิทธิ์ ทิพยอักษร
นายอลงกต บุญสูงเนิน
นายอลงกรณ อินทรักษา
นายอัควรรณ แสงวิภาค
นายอิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ
นายอุเทน สุปตติ
นางสาวกนกวรรณ จันทรเจริญชัย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙

นางกนิษฐา ชิตชาง
นางสาวกฤตยา ณ หนองคาย
นางสาวกิติยา ทัศนะบรรจง
นางสาวคนึงรัตน คํามณี
นางสาวคัทลียา ฉัตรเที่ยง
นางจันทรทิพย เศรษฐยานนท
นางสาวจันทรธา วงษอูทอง
นางสาวจิตราภรณ ฟกโสภา
นางจิตศิริ ราชตนะพันธุ
นางจีรนันท ปยะพงษกุล
นางสาวจิรฐั ินาฏ ถังเงิน
นางสาวจิราพร เชื้อกูล
นางสาวจุรวี รรณ จันพลา
นางสาวชนมน จันทนา
นางสาวชุติมา ชวลิตมณเฑียร
นางสาวชูวงศ กลิน่ เลขา
นางสาวฐนียา สัตยพานิช
นางสาวแตงออน พรหมมิ
นางสาวทัศนีย บุญประคอง
นางสาวธนิกา ขันอาสา
นางสาวธาริณี นามพิชญ
นางธิตนิ ันท กาพยเกิด
นางสาวนพรัตน มานวกุล
นางสาวนพวรรณ ฉิมรอยลาภ
นางสาวนฤมล ชางบุญมี

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางนัดดาวดี นุม นาค
นางนัทกาญจน ประเสริฐสังข
นางสาวนันทนภัส เกตนโกศัลย
นางสาวเนตรบุญ บุญรัตนกรกิจ
นางสาวบุศราวรรณ ไชยะ
นางสาวเบญจพร ปณฑพลังกูร
นางสาวปรมา หันหาบุญ
นางประภัสสร บุญสูงเนิน
นางสาวปรียานุช จุลกะ
นางสาวปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ
นางปติยา กมลพัฒนะ
นางสาวปยวรรณ รัตนภาณุศร
นางสาวปยะมาศ ศรีรตั น
นางสาวเปรมวดี เทพวงศ
นางพรธิดา เสนไสย
นางพลอยวไล ทองรักษ
นางสาวพัชรพร กรมขันธ
นางสาวพิมพรรณ สุจารินพงค
นางสาวพิมพชนก สตภูมนิ ทร
นางสาวพีรกานติ์ บรรเจิดกิจ
นางสาวเพ็ญสินี กิจคา
นางสาวภัทรภร รักเรียน
นางภัทราวดี ประเสริฐสังข
นางสาวภัทิรา อรุณรัตน
นางสาวมีนา ปทุมสูตร

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

นางสาวรังรอง ยกสาน
๑๓๘ นางสิตางศุ ขันติ
นางสาววชิราพรรณ ทรัพยสวัสดิ์
๑๓๙ นางสาวสิรริ ัตน นิยม
นางสาววรรณรัตน พรศิรวิ งศ
๑๔๐ นางสาวสุนทรีย ปาลวัฒนชยั
นางสาววริศรา อิ่มพิทักษ
๑๔๑ นางสาวสุนศิ า สงวนทรัพย
นางสาววลีรัตน สุพรรณชาติ
๑๔๒ นางสาวสุนิสา อิทธิชัยโย
นางสาววสกร บัลลังกโพธิ์
๑๔๓ นางสาวสุมัลลิกา โมรากุล
นางศลิษา สุจติ วรสาร
๑๔๔ นางสุรสั วดี พรหมอยู
นางสาวศศิวิมล พุทธิรานนท
๑๔๕ นางสาวอรพรรณ บุตรกตัญู
นางสาวศุภลักษณ สถิรชีวนิ
๑๔๖ นางสาวอัญธิชา พรมเมืองคุก
นางสาวศุภารีย อิม่ พิทักษ
๑๔๗ นางอัณณชญาน มงคลชัยพฤกษ
นางสงกรานต สวางศรี
๑๔๘ นางอุดมลักษม กูลศรีโรจน
นางสาวสรียา กาฬสินธุ
๑๔๙ นางสาวอุสุมา เจิมนาค
นางสาวสายทิวา รามสูต
๑๕๐ นางสาวเอกอนงค ตัง้ ฤกษวราสกุล
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๒๒ ราย)
นายกรวิทย ออกผล
๑๒ นายเจตษฎา อุตรพันธ
นายกฤษณะ จันทรโชติ
๑๓ นายชัยมงคล ลิม้ เพียรชอบ
นายกันตภณ คูหาพัฒนกุล
๑๔ นายณัฐพงศ อัคริมาจิรโชติ
นายกิตติพจน เพิ่มพูล
๑๕ นายทรงพร หาญสันติ
นายคณิต มานะธุระ
๑๖ นายธงไทย วิฑูรย
นายคมสันต หงษสมบัติ
๑๗ นายธนรัตน ทรงสมบูรณ
นายครศร ศรีกุลนาถ
๑๘ นายธนัท อวนออน
นายจตุพล อังศุเวช
๑๙ นายธีระชาติ ลี้ประเสริฐ
นายจารุเจต ตัง้ สุข
๒๐ นายธีรัตม แสงแกว
นายจิรศักดิ์ วงศเอกบุตร
๒๑ นายนพ ตัณมุขยกุล
นายจุมพฏ บริราช
๒๒ นายนรากร นันทไตรภพ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

นายนาทรพี ผลใหญ
นายปกรณ วรรธนะอมร
นายปยะพงษ ศรีวงษราช
นายพงศพันธ ศรีเมือง
นายพรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา
นายพิเชษฐ อนุรักษอดุ ม
นายภารุจ รัตนวรพันธุ
นายมนตรี สวางพฤกษ
นายเมธี สายศรีหยุด
นายวรพจน ศตเดชากุล
นายวรยศ ละมายศรี
นายวรวุฒิ โปะมา
นายวิเชียร ศิริพรม
นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ
นายศักรธร บุญทวียุวฒ
ั น
นายศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
นายศุภเดช สุจินพรัหม
นายศุภฤกษ สุขสมาน
นายสมบูรณ สาระพัด
นายสรวัฒน วิศาลาภรณ
นายสัญชัย เดชานุภาพฤทธา
นายสุทธิพจน สุทธนะ
นายสุเมธ ชัยไธสง
นายเสกสรรค มธุลาภรังสรรค
นายอนุรักษ อรัญญนาค

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายอรรถพร วิเศษสินธุ
นายอาทิตย แสงงาม
นายอาริสร กาญจนศิลานนท
นายอิษฏี กุฎิอินทร
นายเอกชัย สุนทรศิลสังวร
นางกนกพร เพชรดี
นางกนิฐพร วังโน
นางสาวกัญจนนรี ชวงฉ่าํ
นางสาวกัณฐิกา กลอมสุวรรณ
นางสาวกิง่ กนก ชวลิตธํารง
นางสาวกุลธิดา นุกูลธรรม
นางสาวเกวลิน ศีลพิพัฒน
นางสาวงายงาม ประจวบวัน
นางสาวชลิดา เนียมนุย
นางสาวชุติมา โลงจิตร
นางสาวฐิติวรา พูลสวัสดิ์
นางดวงแกว เงินพูลทรัพย
นางทัศตริน วรรณเกตุศิริ
นางสาวทิพยรัตน ชาหอมชืน่
นางสาวธันวาวรรณ ดวงทองอยู
นางสาวธาริณี บุญยืน
นางนงพงา จรัสโสภณ
นางสาวนัฐนันท ศักดิ์สัมฤทธิ์
นางปวีนา ประไพนัยนา
นางสาวพชรภรณ พิศุทธิสวุ รรณ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗

นางสาวพรทิวา วิจติ รโกเมน
นางสาวพรไพรินทร รุงเจริญทอง
นางสาวพรรณราย ชาญหิรญ
ั
นางสาวพัชรา จตุรโกมล
นางพัชราพร ฤกษหราย
นางพิมสิรี สุวรรณะ
นางพีรานุช เลิศวัฒนารักษ
นางสาวพีรียา ทักษานันท
นางสาวเพกา เสนาะเมือง
นางสาวเพชรรัตน ภูพันธ
นางเพ็ญนภา เรียบรอย
นางสาวไพลิน เผือกประคอง
นางสาวไพลิน ศรีสุรตั ิสิริ
นางสาวภัสสร วรรณพินิจ
นางสาวภาวิณี เพ็งเพชร
นางภาสิณี วรชนะนันท
นางสาวมณีนุช เขียวอินทร
นางมนันนันท หัตถศักดิ์
นางสาวรติพร มัน่ พรหม
นางสาวรวิสสาข สุชาโต
นางสาวราตรี บุญเรืองรอด
นางสาวรุจริ ัตน หาตรงจิตต
นางสาวรุจริ า เสงเนตร
นางวยากร ชูศรี
นางศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวศิริกาญจนา ทองมี
นางสาวศิริลักษณ พานโคกสูง
นางสาวศิริวรรณ ไชยสูรยกานต
นางศุภธิดา อับดุลลากาซิม
นางสตรีไทย พุมไม
นางสมฤดี สาธิตคุณ
นางสิรมิ า ศิริฤกษ
นางสาวสุกญ
ั ญา ยุงระแหง
นางสาวสุขมุ าภรณ ศรีเผด็จ
นางสาวสุจิณณา กรรณสูต
นางสาวสุจินต เจนวีรวัฒน
นางสาวสุชวี ัน กรอบทอง
นางสาวสุธาสินี กิตยาการ
นางสาวสุนทรี เพ็ชรดี
นางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์
นางสาวสุมดิ า อังศวานนท
นางสุวีณา เดือนแจง
นางสาวหัชทัย ชาญเลขา
นางสาวอภิชา ชุติพงศพิสิฏฐ
นางสาวอรพร หมืน่ พล
นางอรวรรณ โมกขะเวส
นางสาวอัญชลี ศิรขิ จรกิจ
นางสาวอัมพร ศรีคราม
นางสาวอัมภิกา บุญมี
นางสาวอุษา วงศสอนธรรม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายวรพล เพ็งพินิจ
๗
นายศุภชาติ ปานเนียม
๘
นางสาวกมลพร มาแสวง
๙
นางสาวขนิษฐา พิมลสวัสดิ์
๑๐
นางสาวชมดาว สิกขะมณฑล
๑๑
นางสาวนภัทรศฤณ ตุนอินทร
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
นายกันตภณ อัคพิน
๑๘
นายคมสัน จีราคม
๑๙
นายชัยโย กาญจนอักษร
๒๐
นายชาติสยาม ผลวิลัย
๒๑
นายตัน๋ นิลมาติ
๒๒
นายปฐมพงษ คุมพล
๒๓
นายประเพลิน เกษมโอภาส
๒๔
นายปญญา ซื่อตรง
๒๕
นายพงศพิพัฒน ศรีชาติ
๒๖
นายพลวัฒน ตันหัน
๒๗
นายมหาราช ทศศะ
๒๘
นายวัชระ เมืองนาค
๒๙
นายเวช เตจะ
๓๐
นายสําเร็จ ขันทอง
๓๑
นายสิทธิชัย ประพันธ
๓๒
นายอนุสรณ กันทํา
๓๓
นายอรัญ ประกอบสัญท
๓๔

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑๑ ราย)
นางนิดา ประพฤติธรรม
นางสาวพิมผกา ไชยยาเลิศ
นางเพ็ญสุภา แกวพิทยาภรณ
นางศิริวัลย สรอยกลอม
นางสาวสุพนิดา วินิจฉัย
๕๗ ราย)
นายอศิรวัฒน ปรีชา
นางสาวกรรณิการ ถนอมสิทธิ์
นางสาวกัญญารัตน แกวคง
นางสาวจันทนา ปานตั้น
นางสาวจามจุรี พิมพจันทร
นางจิรนันท ธราพร
นางจุฑารัตน งิ้วพรหม
นางสาวถิรนันท ดํารงคสอน
นางสาวทิพวรรณ เขมนกิจ
นางทิภาภรณ อุตรารัชตกิจ
นางสาวทิสยา ทิศเสถียร
นางสาวนลินทิพย พิมพประสิทธิ์
นางนวกมล จีราคม
นางนิลเนตร ชาเบาะ
นางสาวปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล
นางสาวเปรมรัตน จิตหาญ
นางสาวพฎา พุทธสมัย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรทิพย สวางรอด
นางสาวพรพรรณ ตั้งปกรณชัย
นางพัตรศรัณย สุทธิกรกมล
นางสาวพัทริยา ศุภอุดร
นางสาวพุทธิกาญจน คําสวัสดิ์
นางมัลลิกา เกตุชรารัตน
นางสาวมัสยา ฐาปนพันธนติ ิกุล
นางสาวรัชฎา ชืน่ เสียง
นางสาวรัชนก อลงกรณโชติกุล
นางสาววรรณวิมล ราชอุปนันท
นางสาววิลาวัลย กุณนา
นางศรินทร รัตนนฤมิตศร
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายกฤษฎา บํารุงกิจ
นายจนัธ นิยมสุจริต
นายจิรวัฒน อรรถเศรษฐ
นายฉัตรชัย พวงพลับ
วาที่รอยตรี ชนินทร โสรถาวร
นายฐิติศักดิ์ แซเตีย
นายณัฏฐพัชร มณีโรจน
นายดิศดนัย เพ็ญชรี
นายธนัญชัย เวชชเศรษฐนนท
นายธานี คําเมือง
นายนนทษิต ชุติญาณวัฒน
นายนิพนธ วงศประเสริฐ

๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางศุมาพร เกษมสําราญ
นางสรินทิพย สกุลวิชญธาดา
นางสาคร ชินวงศ
นางสาวสิรนิ าฏ เนติศรี
นางสาวสิรปิ รางค ไชยภูมิ
นางสาวสุภัทรา วงษวันทนีย
นางสาวสุภาพร คําปลิว
นางสาวเสาวลักษณ รักการไพศาลวงศ
นางสาวอรอุมา สระหงษทอง
นางอุมาพร จันทรประเสริฐ
นางสาวโอลักษณ เทียมภักดิ์

(รวม ๙๖ ราย)
๑๓ นายบงกช พุมแกว
๑๔ นายบดินทร ผลพันพัว
๑๕ นายประจักษ สุขอราม
๑๖ นายปรัชญา ปณิธิกุล
๑๗ นายภมรฉัตร ชื่นอารมณ
๑๘ นายภาณุวฒ
ั น ปญจเมธี
๑๙ นายรัชภูมิ บานแยม
๒๐ นายวรวุฒิ กุลวงษ
๒๑ นายวิจติ ร สุทธิประภา
๒๒ นายวิชชา ตรีสวุ รรณ
๒๓ นายวิญู ฤกษอภิบาลวงศ
๒๔ นายวีรชาติ อักษรศักดิ์

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

นายสมภพ แตมมาลา
นายสมหวัง หลีคา
นายสุขชัย ยั่งยืน
นายสุทธิศักดิ์ ทองคําดี
นายสุเมศ เขียวคราม
นายอนุชา ทะรา
นายอนุชา วงศปราณีกุล
นายอภิยศ เหรียญวิพัฒน
นายอภิศักดิ์ อุมจันสา
นายอิทธิพล พวงแกว
นางสาวกนกวรรณ ขาวดอน
นางกนกวรรณ ยอดอินทร
นางสาวกรรณิกา มิตรปลอง
นางสาวกอบกาญจน เผือกชอุม
นางสาวกาญจนา สุทธิแพทย
นางสาวเกตุกานต กอเกิดสกุล
นางสาวจันทิมา พันธนติ ย
นางสาวจารุณี ฤทธิดี
นางสาวจินตนา อินตรา
นางสาวจุฑาวดี จันทรพักตร
นางสาวจุฬาลักษณ ไชยภักดี
นางสาวชนิดา พุมชืน่
นางสาวชุลีพร นาคพวง
นางฐิติรตั น ชูไกรพินิจ
นางสาวฐิติรตั น สุพลธวณิชย

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล
นางสาวณิชาภัทร คุมสุข
นางสาวทรายทอง ทิพยโพธิ์
นางสาวทองวาท ราชชารี
นางสาวทิพยธดิ า แกวตาทิพย
นางสาวธนภรณ นิพัทธโสภณ
นางสาวธนวัลย ตั้งเสถียรวงศา
นางสาวนภาภรณ หาญวิรฬุ ห
นางสาวนริศสา ไชยมงคล
นางสาวนันทนัช อนันทาวุฒิ
นางสาวนารี พิมพสอน
นางน้ําออย ชินวงศ
นางนิภาภัส สาครดี
นางนุจิยาพร โพธิดอกไม
นางสาวเบญจวรรณ ออนเกตุพล
นางสาวปยนันท เสนะโห
นางสาวปยมาศ เซี่ยงฉิน
นางปยะวรรณ ปลอดเถาว
นางสาวปุณนมาส ธรรมรัตน
นางสาวผองศรี ลอมเขต
นางสาวพรชนก สีสาย
นางสาวพรติมา คงศรี
นางสาวพรทิพย บุญมหามงคล
นางสาวพัทธนันท แมนเมฆ
นางพัทธินันท วาริชนันท

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕

นางสาวมยุลดา ทาสุรนิ ทร
นางสาวโรจนา ขุนบุญจันทร
นางสาวลัดดาวัลย ปยะพันธ
นางสาววรดา ชูสงา
นางสาววรรณสิริ วรรณรัตน
นางสาววันวิสา ชุมเงิน
นางสาววิลาวรรณ ชูแกว
นางสาวศรัณยธร งามดี
นางสาวศิรินนั ท ปนทองคํา
นางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ
นางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข

๑ นายกริช แรงสูงเนิน
๒ นายกิตติบดี ใยพูล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวสิรริ ัตน นกแกว
นางสุกญ
ั ญา พันยุโดด
นางสาวสุปรียา เมียนเพชร
นางสาวสุพิชฌาย แซลมิ้
นางสาวสุวรรณา โพธิออน
นางสาวสุวรี พวงพลับ
นางสาวอนันตญา ประทุมชาติ
นางสาวอนิสา วรรณรี
นางสาวอรสา เอี่ยมรัศมีโชติ
นางสาวอัจฉรา เฮงสุวรรณ
นางอาทิติยา นวลฉิมพลี

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๓ นางสาวกัลปพฤกษ ผิวทองงาม

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑๖ ราย)
นายชลภัสส วงษประเสริฐ
๙ นางสาวฐิติวรรณ ศรีเจริญ
นายทรงวิทย พิมพะกรรณ
๑๐ นางสาวปณิตา ลิมปะวัฒนะ
นายธเนศ วัฒนกูล
๑๑ นางสาวมารศรี สอทิพย
นายภิภพ สุทธิประภาภรณ
๑๒ นางรสวันต อารีมติ ร
นายวีระเดช พิศประเสริฐ
๑๓ นางสาวศุภลักษณ อัครางกูร
นายวุฒิพงศ อาจริยอาจอง
๑๔ นางสุธาสินี สีนะวัฒน
นายเอกพงษ ศรีงาม
๑๕ นางสุมาลี ระคําภา
นางสาวจุฑาพร แสวงแกว
๑๖ นางสุหัทยา บุญมาก

