เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นางสาวมณฑา พุมพุทรา
นางสาวมณฑิรา แซกี่
นางสาวมณีรัตน ลิ้มสุวัฒนาธํารง
นางสาวมนัสชยา ชนะประเสริฐ
นางสาวยุพดี อําภัยบุญ
นางสาวรมณีย เกตุสุภะ
นางสาวรัชยา สวัสดี
นางสาวรุงฟา บุญเสริม
นางสาวรุงระวี สุขชัย
นางสาวเรืองรุง เจือแกว
นางสาววรรณรัตน ทาหอง
นางสาววรรณลักษณ อุนมา
นางสาววรารัตน พิมพสุวรรณ
นางสาววัชรินทร อําพล
นางสาววันเพ็ญ สระทองพิมพ

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววาริยาภรณ มิ่งศิริธรรม
นางสาววิมพวิภา เผางามพันธุ
นางสาวศศิวัลย พรภักดี
นางศันสนีย บุญนิธิประเสริฐ
นางสมัญญา ไตรทิพยพิทักษ
นางสาวสราลี สงคจําเริญ
นางสาวสิริรัตน มีศิลป
นางสิริลักษณ แสงละออ
นางสาวสุธิดี เพ็ชรสงค
นางสาวสุรียพรรณ กลิ่นหวล
นางอติภา จุยสม
นางสาวอรพรรณ รุงโรจนวิทยกุล
นางสาวอัญชลี โพธิ์สุข
นางอารีพร นิ่มประยูร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๗๓ ราย)
นายเจริญ ชาญวิศณุรักษ
๙ นายรัชด ชมภูนิช
๑๐ นายรุงโรจน ระยับพันธุ
นายชาญ เขตจัตุรัส
นายณัฐ มาแจง
๑๑ นายวิวัฒน วงศกอเกื้อ
นายปติ ตรีสุกล
๑๒ นายสถาพร ไชยสมภาร
๑๓ นาวาอากาศโท สุมิตร สุวรรณ
นายพีรพงษ แสงวนางคกูล
นายภาสันต ศารทูลทัต
๑๔ นายสุริยา แกวรอดฟา
นายภูมิน กิจเดช
๑๕ นายสุริยา ณ หนองคาย
นายภูวดล โดยดี
๑๖ นายอมรเดช พุทธิพิพัฒนขจร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นายอํานวย เงินพูลทรัพย
นางกัญญาพัชร กองพรม
นางสาวจตุพร กุลอึ้ง
นางจันทรทรา สายแกว
นางจันทรเพ็ญ กรอบทอง
นางสาวจิดารัศมิ์ ธนะปรีชาวงษ
นางสาวจิตรลดา สมทรัพย
นางจินตนา ออนศิริ
นางสาวจุฑามาศ ปนลาย
นางฉลาดพันธุ โรจนพันธ
นางสาวชนัธฌา ศิวโมกษธรรม
นางฐานุตรา ชาญชาง รัฐธีร
นางฐิติญา อรชุน
นางทิพยลยา ดวงเงิน
นางธีรารัตน วรพิเชฐ
นางนงนุช นาคะรัตน
นางสาวนงพร บุญสวัสดิ์
นางนวลเพ็ญ สิงหไพศาล
นางนันทมาศ เหลืองน้ําเพ็ชร
นางสาวนิภา เขื่อนควบ
นางสาวบัวบาง ยะอูป
นางสาวบุปผา รอตเสียงล้ํา
นางประจบ สาตรประเสริฐ
นางประวีณา ภูบัวเพชร
นางปยวรรณ โวทาน
นางสาวผุสดี แซลิ่ม

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพจมาน พูลมี
นางสาวพนิดา กุลแพทย
นางพรพิมล เขียวขํา
นางพรรตนฤน เพชรวิวรรธน
นางสาวพรลภัส สุขสมรูป
นางภัณฑิรา มงคลจุฑา
นางสาวยุพา รอดพวง
นางเยาวภา อรามศิริรุจิเวทย
นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
นางสาววนิดา สนสุวรรณ
นางสาววลฌา อาศัยผล
นางวันเพ็ญ ปรีตะนนท
นางสาววันเพ็ญ ศรีจันทรกุล
นางศรันยา คุณะดิลก
นางศรีวรรณ ไวมาลา
นางสาวศลยา สุขสอาด
นางสาวสงกรานต ลาเวียง
นางสาวสารภี สีสุข
นางสาวสุธารัตน โชติกประคัลภ
นางสุนันท คําเลิศ
นางสุปราณี สระทองฮวม
นางสุภาพร บุณยประสิทธิ์
นางสาวสุมลฑา สังใจสม
นางสุรียรัตน บํารุงสุข
นางสาวโสภา วิศิษฏศักดิ์
นางหนึ่งฤทัย กลิ่นจันทร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๙ นางอนุสรณ คําภักดี
๗๐ นางสาวอรไท อนุถาวร
๗๑ นางอรัญญา ศรีรัตนานนท

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๗๒ นางสาวอัจฉรา มุกดาเรือง
๗๓ นางอิศริยา ทวีศิลป

๑
๒
๓
๔

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗ ราย)
นายบําเหน็จ สุดชมโฉม
๕ นางวีระณีย ทองศรี
นายพัสกร องอาจ
๖ นางสาวศมณพร สุทธิบาก
นายสุภัทรชัย ชมพันธุ
๗ นางสาวศิริลักษณ ประสันแพงศรี
นายอารุณ นกยูงทอง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๗๐ ราย)
นายกิตติชัย ดวงมาลย
๑๗ นายรัฐษากรณ สุริยกุล ณ อยุธยา
นายขวัญชัย ดวงสถาพร
๑๘ นายวัจนวงค กรีพละ
นายคมกริช แมนยํา
๑๙ นายวีระภาส คุณรัตนสิริ
นายชัยยะ เหลืองวิริยะ
๒๐ หมอมหลวงวุฒิพงษ ทวีวงศ
นายชุมพล ศรีทอง
๒๑ นายศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
นายทรรศนะ ใจชุมชื่น
๒๒ นายศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช
นายทิสวัส ธํารงสานต
๒๓ นายสราวุธ คลอวุฒิมันตร
นายธีระยุทธ จันทะนาม
๒๔ นายสันติ โถหินัง
นายนาวิน เยาวพลกุล
๒๕ นายเสรี กุญแจนาค
นายปฏิภาณ จุยเจิม
๒๖ นายอัครพงษ สวัสดิพงษ
นายปารเมศ กําแหงฤทธิรงค
๒๗ วาที่รอยตรี อํานวย ตันพานิชย
นายพงศกร จิวาภรณคุปต
๒๘ นางสาวกัณฑิมา เนียมโภคะ
นายพสุธา สุนทรหาว
๒๙ นางกุลภา กุลดิลก
นายพีระ ลิ่วลม
๓๐ นางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย
นายมานพ เจริญไชยตระกูล
๓๑ นางสาวขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข
นายเมธี จันทโรปกรณ
๓๒ นางสาวฆนิศา รุงแจง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๑
๒
๓
๔
๕

นางจินตนา ตะยวน
นางสาวจิราภรณ ไตรศักดิ์
นางจุฑาภรณ สินสมบูรณทอง
นางชนิศวรา เลิศอมรพงษ
นางสาวชื่นจิต แกวกัญญา
นางสาวฐิติมา รุงรัตนาอุบล
นางสาวณัฎฐา เสนีวาส
นางทัศพร วงษทันท
นางสาวธนารดี คํายา
นางนวพร สรรประเสริฐ สโนดิน
นางนวรัตน ศิริธารารัตน
นางสาวนิภา นิรุตติกุล
นางสาวบุณฑริกา นาคนิศร
นางปฐมาภรณ ศรีผดุงธรรม
นางประภาวดี ปลอดมณี
นางปททมา สุริยกุล ณ อยุธยา
นางสาวปทมา จันทรเจริญสุข
นางปยนุช เวทยวิวรณ
นางปยมาศ ผองแกว

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพนามาศ ตรีวรรณกุล
นางสาวพันทิพย โตแกว
นางสาวพินทุสุดา วีรวัฒน
นางพิมพชนา ศิริจารุอนันต
นางสาวเพ็ญพิชชา ลีลาเสริมสิริ
นางมนตฤดี สิริวรวิทย
นางมุทิตา หวังคิด
นางสาวเมธาวี ยุทธพงษธาดา
นางสาววชิรญา อิ่มสบาย
นางสาววรางคณา จิตตชุม
นางสาววัชริยา ภูรีวิโรจนกุล
นางสาววารุณี ลัภนโชคดี
นางวิภารัตน แสงจันทร
นางศิริพร แสนศรี
นางสาวศิริสุดา จํานงทรง
นางสุมิตรา จิตศรัทธา
นางสาวอรประพิณ กิตติเวช
นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ
นางอุศนา ตัณฑุลเวศม

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๔๗ ราย)
นายกิติโชค พรหมณีวัฒน
๖ นายจักรกฤษณ พลราชม
นายขุนพล พงษมณี
๗ นายจิรโรจน บูรณะโรจน
๘ นายจิรศักดิ์ วงศเอกบุตร
นายฆนัทนันท ทวีวัฒน
วาที่รอยตรี จตุวิทย แกวสุวรรณ
๙ นายจิระวัฒน กณะสุต
๑๐ นายจิรายุทธ หรรษาพันธุ
นายจักกริช พฤษการ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

นายเฉลิมพล กาญจนวรินทร
นายชนินทร ปญจพรผล
นายชัยวัฒน นุมทอง
นายชูชัย พงศไพบูลยศิริ
นายฐิติพงษ สถิรเมธีกุล
นายตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล
นายธนโชติ บุญวรโชติ
นายธานิน นานอก
นายนภพล ภูพนิตพันธ
นายนลวัฒน บุญญาลัย
นายนิติพงศ หอมวงษ
นายนิพัต กาญจนะหุต
นายบุญเสฐียร บุญสูง
นายประสบโชค โชคเหมาะ
นายประเสริฐศักดิ์ พรหมณี
นายประเสริฐศักดิ์ อูอรุณ
นายประหยัด ทิราวงศ
นายปรีดา เลิศวัชระสารกุล
นายปญญา แขน้ําแกว
นายโปรยชัย กลาขยัน
นายพงศประพันธ พงษโสภณ
นายพนม ทาวดี
นายพัฒน พัฒนรังสรรค
นายภัทร ลีลาพฤทธิ์
นายมานิตย ลีกิจวัฒนะ
นายยุทธนา ตาละลักษมณ

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓๗ นายวรเมธ ยอดบุน
๓๘ นายวรรณธนะ กสานติกุล
๓๙ วาที่รอยตรี วรสิทธิ์ ปาลกะวงศ
ณ อยุธยา
๔๐ นายวัชรวิทย มีหนองใหญ
๔๑ นายวัชระ กาแกว
๔๒ นายวิเชียร ปรีชาธรรมวงศ
๔๓ นายวีรเชษฐ จิตตาณิชย
๔๔ นายวีระพันธุ สรีดอกจันทร
๔๕ นายวุฒิไกร นอยพันธ
๔๖ นายวุฒินันท ไอยราพัฒนา
๔๗ นายศิริชัย วัฒนาโสภณ
๔๘ นายศุภรินธร มหาสวัสดิ์
๔๙ นายสมควร โพธารินทร
๕๐ นายสมบัติ ขาวประทีป
๕๑ นายสมัคร สุจริต
๕๒ นายสวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์
๕๓ นายสุนทร บุญตา
๕๔ นายสุรเชษฐ ประสันแพงศรี
๕๕ นายสุรศักดิ์ เพิ่มทรัพยทวี
๕๖ นายสุริยัน สุวรรณกาล
๕๗ นายอดิชัย พรพรหมินทร
๕๘ นายอภินิติ โชติสังกาศ
๕๙ นายอรรถศักดิ์ จารีย
๖๐ นายอานนท ธรรมสิทธิรงค
๖๑ นายอําพน จรัสจรุงเกียรติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗

นายโอฬาร เจริญชัย
นางสาวกนกวรรณ เที่ยงธรรม
นางสาวกนิษฐา เชาววัฒนกุล
นางสาวกังสดาล เชาววัฒนกุล
นางสาวเกวลี เพชราทิพย
นางสาวจารุภา วิภูภิญโญ
นางสาวจําเนียร ชมภู
นางจินตนา อันอาตมงาม
นางสาวจิรดา บุญอารยะกุล
นางสาวจิรวรรณ เจริญสุข
นางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ
นางสาวชุติมา โลงจิตร
นางสาวชุลีพร ชํานาญคา
นางสาวฐิติมา ไชยะกุล
นางณัฐกานต มีขนอน
นางสาวณัฐณิชา รื่นบุญ
นางสาวณิชานันท เกินอาษา
นางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล
นางสาวดลฤดี ใจสุทธิ์
นางสาวธัญญลักษณ ขันธะมูล
นางสาวนพเกา สิรินธรานนท
นางนพวรรณ คนึงชัยสกุล
นางสาวนภาพร พวงพรพิทักษ
นางสาวนัฎฐวิกา จันทรศรี
นางสาวนาตยา คลายเรือง
นางสาวนิตยา งามแดน

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวบุษกร ครจํานงค
นางเบญจภรณ จันทรศิริ
นางสาวปริญทิพย วงศไทย
นางสาวปญจนิสภ ใจเผื่อแผ
นางสาวปฐมาภรณ พิมพทอง
นางปาณิทัต รัตนวิจิตร
นางปยะดา โล
นางสาวปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
นางสาวพรพรหม พรหมเพศ
นางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์
นางพรศิริ เลี้ยงสกุล
นางสาวพัชราภรณ ศิวายพราหมณ
นางสาวพัชรินทร ตัญญะ
นางสาวพัชรี ครูขยัน
นางสาวพัทธนันท ภัทเกียรติประยูร
นางสาวภัทรพร จินตกานนท
นางภารดี กลอมดี
นางภาสิณี วรชนะนันท
นางสาวภิรดา ชัยรัตน
นางมาริษา ภูภิญโญกุล
นางยอดมนี เทพานนท
นางยุพกา ฟูกุชิมา
นางสาวยุพดี ฟูประเสริฐ
นางสาวรัชฎา ทับเทศ
นางวนิดา สืบสายพรหม
นางสาววรรณภา ภักดี

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววราพรรณ อภิศุภะโชค
นางสาววันดี วณิชยศักดิ์พงศ
นางสาววันถวิล วงศวานิช
นางสาววาริณี ชีวางกูร
นางสาววุฒิยา สาหรายทอง
นางศลิษา เตรคุพ พุทธพงษศิริพร
นางศิริรัตน ชุติชูเดช
นางศิริวรรณ มงคลพิบูลย
นางสาวศุภาวรรณ ประพันธ
นางสาวสมพิศ สามิภักดิ์
นางสาวสาริณี อุยตระกูล
นางสิรยา ตรีสุวรรณ
นางสาวสุขุมาลย เลิศมงคล
นางสาวสุชาดา กรุณา
นางสาวสุชาดา ศรีศกุน
นางสาวสุพัตรา โพธิเศษ
นางสาวสุภณิดา พวงผกา

๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสุภัทรา ถึกสถิตย
นางสาวสุภารัตน จิตรแจง
นางสาวสุวพร ผาสุก
นางสุวรรณา นาควิบูลยวงศ
นางเสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ
นางโสมจิรา จารุประสาน
นางสาวอรชส นภสินธุวงศ
นางอรนุช นิลเขต
นางสาวอรอุมา ตนะดุลย
นางสาวอัจฉรา เกษสุวรรณ
นางสาวอัจฉรา นามบุรี
นางสาวอารีรัตน ภาคพิธเจริญ
นางสาวอิสริยา วุฒิสินธุ
นางสาวอุทัย กลิ่นเกษร
นางสาวอุมาพร มุกดา
นางสาวอุมารินทร แสงพานิช
นางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒๒๒ ราย)
นายกอบศักดิ์ กาญจนาพงศกุล
๘ นายคณิศร สุขยานี
นายกันตภณ ธนกิจกร
๙ นายคทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ
วาที่รอยตรี กิตติกร ธรรมวิริยะศิริ
๑๐ นายจักรพันธ เทือกตะ
นายไกรวิชญ เรืองฤาหาร
๑๑ นายจักรินทร กลั่นเงิน
นายขวัญชัย กาแกว
๑๒ นายจิณณวัตร มั่นทรัพย
นายคงกฤช รักษสังข
๑๓ นายจิตติ นิรมิตรานนท
นายคฑาวุธ โสภาลุน
๑๔ นายชัชวาล วงศชูสุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

นายชัยสิทธิ์ ทับทิมทอง
นายชาคริต ณ ตะกั่วทุง
นายชินธันย อารีประเสริฐ
นายชินภัทร ทิพโยภาส
นายณรงคพงศ เพิ่มผล
นายณัฐพล จิตมาตย
นายณัฐพล รําไพ
นายทองใส จํานงการ
นายธงชัย ศรีวรรธนะ
นายธนพันธ คงทอง
นายธนา สมพรเสริม
นายธเนศ ปานหัวไผ
นายธรรมสรณ รักษศรีทอง
นายธวัชชัย ทะราศรี
นายธารดล ธาดาดุสิตา
นายธีรศักดิ์ ทรัพยวโรบล
นายธีรศักดิ์ เอโกบล
นายนันทชัย ไตรรัตนวงศ
นายนิติกร ภูสุวรรณ
นายบุญชู จิตนุพงศ
นายบุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ
นายประชากร แกวเขียว
นายปรีดา ปรากฏมาก
นายปติพงษ โตบันลือภพ
นายปยเมษฐ วิษณุเวช
นายปุณณมี สัจจกมล

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายพงศธร คงมั่น
นายพรพล พิมพาพร
นายพฤกษา กิ้วสระทรัพย
นายพิชาด เขจรศาสตร
นายพิสิฐ อํานวยเงินตรา
นายพีรพล เวชสุวรรณมณี
นายพุฒิพงศ ขุนทรง
นายภ.พึ่งบุญ ปานศิลา
นายภควุฒิ ทวียศ
นายภาคภูมิ เรือนจันทร
นายภาณุ ตรัยเวช
นายภาธร พงศไพจิตร
นายภูมพงศ บุญแสน
นายมนตรี ภัทรพนาวัน
นายมฤษฎ แกวจินดา
นายมานะ ทรงไตรย
นายยงยุทธิ์ มั่นจิต
นายรพีพงศ รัตนวรหิรัญกุล
นายรมิดายุ อยูสุข
นายรวิศุทธ วาดี
นายรัฐธนนท ธนาธรณคุณานนท
นายลัญจกร กิตติรัตนวศิน
นายวรดร วัฒนพานิช
นายวรัทภพ ธภัทรสุวรรณ
นายวัสกา ดวงออนนาม
นายวิชชา อิ่มอราม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

นายวีรพัฒน พลอัน
นายวีระยุทธ พิมพาภรณ
นายศรัญู เทพสงเคราะห
นายศรัณย ดั่นสถิตย
นายศราวุธ พงศพัฒนพานิชย
นายศรุติ โพธิ์ไทร
นายศศิเทพ ปติพรเทพิน
นายศศิน เทียนดี
นายศศิมลฑล มวงศรีจันทร
นายศักดิ์มงคล มวงคราม
นายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค
นายศิวะ ลียวัฒนานุพงศ
นายสมนึก พงศกุหลาบ
นายสรายุทธ นอยเกษม
นายสโรช บุญศิริพันธ
นายสามารถ แมนจันทรารัตน
นายสุชนิทธิ์ งามกาละ
นายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล
นายสุริยน เปรมปราโมทย
นายเสลภูมิ ไพเราะ
นายหองศิลป ศรีเกตุ
นายอธิราช หนูสีดํา
นายอนุมัติ อิงคนินันท
นายอนุรัตน พงศเพียรชอบ
นายอรรถพล คําเขียน
นายอัฐสิษฐ ทับทิมแท

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอานนท ผองรัศมีเพ็ญ
นายเอกชัย ศิริกิจพาณิชยกูล
นายเอกภูมิ จันทรขันตี
นางสาวกนกรัตน ลิมปโสภณ
นางกมลพรรณ แสงมหาชัย
นางสาวกฤษณา โภคพันธ
นางสาวกฤษดา สงวนสิน
นางสาวกอบกาญจน ปนพงษ
นางสาวกันยารัตน ดาษจันทึก
นางสาวกัลพฤกษ พลศร
นางกิติศาอร เหลาเหมมณี
นางกุมารี ผลภาษี
นางสาวกุลธิดา เหมาเพชร
นางสาวกุลนาถ ทองขาว
นางสาวกุลรัมภา วรศรี
นางสาวเกณิกา กรกัญญพัชร
นางสาวจันจิรา คงชื่นใจ
นางสาวจันทรทรงกลด ขายมาน
นางสาวจันทรเพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล
นางจารุดา รัชนี ณ อยุธยา
นางสาวจิตตมาส สุขแสวง
นางสาวจีระวรรณ เกษสิงห
นางสาวจุฑาทิพย ถาวรรัตน
นางสาวเฉลิมขวัญ สิงหวี
นางสาวชญานิน ภูเจริญ
นางชมชิด พรหมสิน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔

นางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ
นางสาวชิดตะวัน ชนะกุล
นางสาวฐิตาภรณ พอบุตรดี
นางสาวฐิติพร การสูงเนิน
นางสาวฐิภาพรรณ บุญมี
นางสาวณฐวรรณ ตรีจรูญ
นางสาวณภัทร กําธรสิริวิมล
นางสาวณัฐนันท ตาบเพ็ชร
นางสาวณัฐิกา เพ็งลี
นางณิชนันทน แมคมิลแลน
นางสาวดลฤดี บุญชู
นางสาวทักษอร ดวงอุไร
นางสาวทิพวรรณ พุทธสนธิพจน
นางสาวธรรมาพร พิจิตราศิลป
นางสาวนงนุช นุชระปอม
นางสาวนพเกา เรืองสมบัติ
นางสาวนฤมล ทวีพันธ
นางสาวนฤมล เพ็ชรทิพย
นางสาวนลินรัตน รักกุศล
นางสาวนวพร วรรณวิศาล
นางสาวน้ําฝน ทองทวี
นางสาวนิลาลักษณ จันหาญ
นางสาวบุณยชิตา บุญตั้ง
นางสาวปรวี วงศสวัสดิ์สุริยะ
นางประกาย ราชณุวงษ
นางสาวประภาพรรณ เกษราพงศ

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวประภาศิริ พงษประยูร
นางสาวปาณิภา สุขสม
นางสาวปาริฉัตร เต็งสุวรรณ
นางสาวปติพร ฤทธิเรืองเดช
นางสาวปยะพรรณ ชางวัฒนชัย
นางสาวผองอําไพ คงเจริญ
นางสาวพรรณนิภา รินทระ
นางพรรณพิมพ พุทธรักษา มะเปยม
นางสาวพรรณวิมล ตันหัน
นางสาวพรสุชา พละเสวีนันท
นางสาวพัชรวิภา ใจจักรคํา
นางพัชรา วาณิชวศิน
นางสาวพิณทิพย รัมภกาภรณ
นางสาวพิธาลัย ผูพัฒน
นางพิมณฑนพัทธ รอดทุกข
นางสาวพิมพร ศรีรุงเรือง
นางสาวพิมพวรรณ คุมภัย
นางสาวพีรดา ยิ่งยวด
นางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์
นางสาวภัทราพร ลักษณสิริกุล
นางสาวภัศจี คงศีล
นางสาวมิ่งขวัญ วองสันตติวานิช
นางสาวเยาวภา หลอเจริญผล
นางรจนา ประไพนพ
นางสาวรัชฎาภรณ อึ้งเจริญ
นางสาวรัชฎาวรรณ เงินกลั่น

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวรัชรินทร กุลชาติ
นางสาวรัตนี คํามูลคร
นางรัศมี วุฒิไกรเกรียง
นางสาวเรืองลักษณ จงโชตินนท
นางลัดดาวัลย สุวรรณโชติ
นางสาววนิดา อวมเจริญ
นางสาววรรณดี ไทยสยาม
นางสาววรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษสันติ
นางสาววรวรรณ ตุมมงคล
นางสาววรวรรณ ศรีสงคราม
นางวรารักษ เกียรติสมชาย
นางสาววัลยา ผองแผว
นางสาววัลยา สุธามหาปกรณ
นางสาววัลลีย นวนมุสิก
นางสาววัสราภรณ ละนิล
นางวิราวรรณ จุลโพธิ์
นางสาววิริยา หลาเพชร
นางสาววีนัส ตวนเครือ
นางสาวศศิธร อุดปน
นางสาวศิริรัตน โกศการิกา
นางสาวศิริวรรณ ลิขิตเจริญธรรม
นางศุษมา โชคเพิ่มพูน
นางสาวสาธินี ศิริวัฒน
นางสาวสายฝน จันผกา
นางสาวสาวิกา วราภรณ
นางสาวสิชญา สิทธิพจน

๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวสิรี ตั้งบุญสุข
นางสาวสุชีรา มาตยภูธร
นางสาวสุชีลา พลเรือง
นางสาวสุดารัตน นิจสุนกิจ
นางสาวสุดารัตน วงศวีระเกียรติ
นางสาวสุธาทิพย วิทยปยานนท
นางสาวสุธาสินี มานะกุล
นางสาวสุพรรณิการ สุภพล
นางสาวสุภาพร เอื้อจงมานี
นางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย
นางสาวสุภาวินี จีวะสุวรรณ
นางสาวสุภาสิณี นุมเนียม
นางสุมนา สืบพิมพาวงศ
นางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ
นางสาวสุวิมล อุไกรษา
นางสาวสุวิมล อุทัยรัศมี
นางสาวหทัยรัตน ขวัญเจริญ
นางสาวอธิกา วงคกวานกลม
นางสาวอนงคภัทร สุทธางคกูล
นางสาวอภิรดี วังคะฮาต
นางสาวอภิษฎา ลัมสุต
นางสาวอัจฉรา ขยัน
นางอัญวราภรณ สุรมิตร
นางสาวอุทุมพร อินทจักร
นางอุษารัตน ธีรธร
นางสาวไอลดา ตรีรัตนตระกูล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายธนวัฒน ณัฐพูลวัฒน
๑๐
นายธรรมนูญ จันทรปญญา
๑๑
นายภัทร ภิญชวนิชย
๑๒
นายสมบัติ ประสงคสุข
๑๓
นายสรวิชญ วงษพรพันธุ
๑๔
นายอนุสรณ กุลวงษ
๑๕
นางสาวกรรณิการ มณฑา
๑๖
นางสาวงามจิตร โลวิทูร
๑๗
นางสาวนภัทร เสมอภาค
๑๘

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๘ ราย)
นางสาวนภา มารมย
นางมะลิวัลย หฤทัยธนาสันติ์
นางสาวละอองดาว กะการดี
นางสาวศศินพร นาคเกษม
นางสาวศิรรินทร กานตสุธารักษ
นางสาวสมใจ มิใย
นางสาวสุกัญญา กลาขยัน
นางสาวอภิญญากร กัลยาณมิตร
นางสาวอาริยา ลันศรี

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑๒๕ ราย)
นายกมล ฟองออน
๑๕ นายธเนศ ดาวรุงโรจน
วาที่รอยตรี กฤษณะ อวมทอง
๑๖ นายธีรนนท รัตนดิลก
นายเกียรติพงศ อินตะเสน
๑๗ นายนิพนธ ปานสอน
นายคารมย คูประดิษฐ
๑๘ นายนิพัฒน ลิ้มสงวน
นายคุณากร หมั่นเพ็งยัง
๑๙ นายประมวล ทรายทอง
นายจักรกฤษณ ชํานาญกิจ
๒๐ นายประเสริฐษา ญาคํา
นายชัยภัทร คงแกว
๒๑ นายพรชัยยศ ชํานาญศิลป
นายชัยวัฒน สุทธิวิเศษ
๒๒ นายพิทักษ จงวัฒนกูล
นายชาญณรงค เผือกพูลผล
๒๓ นายเมธี มาลา
นายชูโชค ชูเจริญ
๒๔ นายรุงโรจน บุสสา
นายเชฏฐ สาทรกิจ
๒๕ นายวสันต ชุณหวิจิตรา
นายเดชา ดวงนามล
๒๖ นายวิชัย สรพงษไพศาล
นายธนบูลย ศรีประทุมภรณ
๒๗ นายวิโรจน ตั้งนิติพงศ
นายธนลักษณ นิลพงษบวร
๒๘ นายวีรเทพ สุดแดน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

นายศุภโชค งิ้วพรหม
นายศุภณัฏฐ ยุกตะนันท
จาสิบตรี สวรรคชิด สุภาพวงษสกุล
นายสวโรจน บอทอง
นายสาคร จันทรมา
นายสิงหทอง ครองพงษ
นายสิทธิพงษ เดชาอนันตพงษ
นายอนุรักษ เครือคํา
นายอเนก นิ่มแยม
จาสิบตรี อภินันท จุลดิษฐ
นางกัญญภา สถาพร
นางสาวกันยารัตน เชี่ยวเวช
นางกัลยาณี รัตนวราหะ
นางสาวกัษมาพร ปญตะบุตร
นางสาวกาญจนา ทุยเวียง
นางสาวการณิก รวยรื่น
นางกิตญา ศรีทองคํา
นางสาวคชาพร ปญญานะ
นางจตุพร คงทอง
นางจํานงค แถวจันทึก
นางสาวจิตติมา นิลแนม
นางสาวจุฑามณี แสงสวาง
นางสาวจุฑามาศ รักชุม
นางสาวจุฑามาศ ลีระกุล
นางสาวจุไรรัตน อินทรโอสถ
นางจุลจิรา มีพรหม

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวชองนาง ชาสิงหแกว
นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล
นางสาวฐาปณีย แสงสวาง
นางฐิตาภรณ เสมาชัย
นางสาวณัฏยา เบาสุภี
นางสาวณัฐธิภา เค็งสม
นางสาวดวงพร อรัญญพงษไพศาล
นางสาวดวงรัตน ศตคุณ
นางสาวดาลัด ศิริวัน
นางสาวดุษฎีภรณ สุสกุล
นางสาวทองจินดา แกวอาษา
นางสาวทัศนีย วรรณสาธพ
นางทัศวรรณ ทองอรุณ
นางสาวทิพยรัตน อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางธนกร เสริมสมัคร
นางสาวธนพร มีโพธิ์
นางนภัสนันท ศรีประทุมภรณ
นางนัฏฐิกา นาถาบุตร
นางน้ําผึ้ง เพ็งศศินสิริ
นางสาวนุชรินทร ควรครู
นางสาวเนตรดาว มุสิกมาศ
นางเนตรนภา อัฐวงศ
นางสาวประจงเวท สาตมาลี
นางสาวประภัสสร รักถาวร
นางสาวปณฑิตา อินทรักษา
นางสาวปยวดี โรจนจินดา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓

นางสาวปยะรัตน คลายแยม
นางสาวพชรธรณ โอภาส
นางสาวพรปณต ปกครอง
นางสาวพรวสา บุญรินทร
นางสาวพลอยไพลิน เพ็ญเพียร
นางพัชรี เสริฐเจิม
นางสาวพิชชาอรฐ สิริชีวเกษร
นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช
นางสาวภัคนิจ งามเกษม
นางสาวภูชิดา สกุลรัตน
นางสาวรติกร บุตรชา
นางสาวรุงนภา เพงพิศ
นางสาวรุจิรา พงษเจตสุพรรณ
นางสาวลาภมณี รักแจง
นางวนิดา พิลาชัย
นางสาววนิดา รัตตมณี
นางสาววราพรรณ คลายสีแกว
นางสาววราภรณ ทับชู
นางสาววราภรณ ภายศรี
นางสาววัชราวรรณ ปนหุน
นางสาววัชรินทร ปญจเทพ
นางสาววันวิสาข ผาสุขกาย
นางสาววาทินี เขมากโรทัย

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาววารีภรณ ปรักเจริญ
นางวาสนา มุสิกะรักษ
นางสาวศกลวรรณ ประสิทธิ์วิไล
นางสาวศันสนีย อุดมระติ
นางสาวสมฤทัย พันธบุตร
นางสาวสายสุดา ศรีอุไร
นางสายสุนีย ศรีโรจน
นางสาวสุกัญญา บุญเกิน
นางสาวสุปราณี ปญญา
นางสาวสุพรรณี หงษทอง
นางสุภาพร วิริยภาพไพบูลย
นางสุภาพร หรุนสกุล
นางสาวสุราภรณ คงผล
นางสาวอนงคพรรณ ขอพรกลาง
นางอรชุฎา แพนบุตร
นางอรัญญา พรอมนฤฤทธิ์
นางอรัญญา อ่ําเอกกิจ
นางสาวออมรัชต ชูสวัสดิ์
นางสาวอัคคสรี จิรชาญชัย
นางอัจฉราวรรณ คลองชาง
นางสาวอาภากร จิวเจริญ
นางอายนางศ แซลี้

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๘๙ ราย)
๑ นายกมล เมืองนก
๓ นายกิตติชัย ตันสิน
๒ นายกัณฑลสุกานต สมบูรณ
๔ นายคันธชล บุญเอี่ยม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายเจนพล พลังธนสุกิจ
นายเฉลิมสิทธิ์ ดีสวัสดิ์
นายเฉลียว ไชยเชษฐ
นายชัยมงคล คงภักดี
นายไชโย สิงหโตทอง
นายณัฐพล เมืองทอง
นายดํารงศักดิ์ อายุวนานนท
นายทนงศักดิ์ จอยรอย
นายทรงศักดิ์ รวมใหม
นายทศพล ศรีศรทอง
นายธนากฤต ชวยเนียม
นายธเนส สุขสมพงษ
นายธิติ โรจนบวร
นายธีรชัย ใจตรงกลา
นายธีระยุทธ พงศเลิศฤทธิ์
นายธีระศักดิ์ จําปานิล
นายนพดล บัวเผื่อน
นายนภสินธุ จินดาวัฒนะ
นายนิติรงค พงษพานิช
นายนิรุทธ รวยรื่น
นายบุรินทร กิมทรง
นายปณิธาน จิยะจันทน
นายปยะชาติ ประเสริฐสุข
นายพัลลภ สุวรรณฤกษ
นายพูนศักดิ์ ประคําทอง
นายไพรบุญ มานะกิจ

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายภานุศักดิ์ รัตนสมภพ
นายภาสพงศ จิตตะวนิช
นายภาสันต วิชานงค
นายรักพงษ มนตภิรมย
นายวราคม ยิ้มนอย
นายวิชาญ ศรีเปรม
นายวิทวัส ยุทธโกศา
นายวิริยะ คงสมบูรณ
นายวีรพัฒน จูฑะสุต
นายวีรพัฒน นามกระโทก
นายวีระศักดิ์ สุนีพรรณ
นายศักดิ์ชาย ทองเนื้องาม
นายสมพล นาคเมือง
นายสมศักดิ์ เกิดพุม
นายสรวุฒิ ชนะศัตรู
นายสัมฤทธิ์ สมใจ
นายสาธิต ประเสริฐมานะกิจ
นายสาวิตร จินดาพล
นายสําเริง เครื่องไธสง
นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล
นายสิรันดร ถึกอ่ํา
นายสุเมธ เพ็ชรพงษ
นายสุริยา สื่อสุวรรณธนา
นายสุวัฒน แกวบุญศรี
นายเสร็จการ สวัสดิ์รัมย
นายอธิพจน เจริญสรรพพืช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

นายอภิชัย มากมี
นายอาณัติ ขันธวงษ
นายอุกฤษฏ มั่นวิชา
นายโอสธี เดชกัลยา
นางสาวกรทิพย จันทนิยม
นางสาวกัญญรัตน กัญญาคํา
นางกัญญารัตน ยอดขํา
นางสาวกัญญารัตน หิรัญรัตน
นางสาวเกศวรีย ดีดพิณ
นางสาวเกษรินทร ชินโน
นางสาวขวัญฤดี รัตนชู
นางสาวขวัญฤทัย สีเทียนสุข
นางเขมพัษ ตรีสุวรรณ
นางสาวจรรยา ธนชวกรณ
นางสาวจรรยา เพชรขวัญ
นางสาวจันทรเพ็ญ กอนสินธุ
นางสาวจันทสร นพพิมาน
นางสาวจารุณี พรมแสน
นางสาวจิตติมา กฤษดานนท
นางสาวจิตราพัชร ตันติชุติ
นางสาวจิราภรณ จิตรแจง
นางสาวจิราวรรณ เมืองนาค
นางสาวจุไรวรรณ ประสิทธิสุข
นางสาวเจนจิรา ขําผิวพรรณ
นางสาวฉัตรชนิตร พิบูลยสวัสดิ์
นางสาวชญานุช สุตะโคตร

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวชลัดดา บูรณะ
นางสาวชุติมาส บุญหนุน
นางณัฏฐิกา โกฎแสง
นางณัฐธนัญ พจนกระจาง
นางสาวณัฐธนิน ธรรมนราทิพย
นางสาวณัฐธยาน ดอกแกว
นางสาวณัฐนิชภู สุกิน
นางสาวณัฐปภัสร จันทรสาขาธนา
นางสาวณัฐพร แซคู
นางณัฐา ปยะวิทยวนิช
นางสาวดลนภา การักษ
นางสาวดวงกมล ดวงจุมพล
นางสาวดวงมณี เชื้อเขียว
นางทฤษฎี อวมกุล
นางสาวทัศนีย จันภูถิ่น
นางสาวธนชณ ทับบํารุง
นางสาวธนาวดี สมบุญศิริ
นางสาวธราธร โสตธิมัย
นางสาวธัญทิพย แสนแพง
นางสาวธันยนิชา ชัยวราธนพัฒน
นางธิดารัตน ทวาเรศเรืองคาม
นางนงนุช ระดมเล็ก
นางนงเยาว หอมสวาท
นางสาวนราพร พรหมไกรวร
นางสาวนวมาลย คีรีมา
นางสาวนุช ศตคุณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางเนตรนภา รักความสุข
นางสาวบงกชมาศ โสภา
นางบังอร บรรณจิรกุล
นางสาวประชุมพร จนุบุษย
นางสาวปริญญา พึ่งบุญญะ
นางสาวปณฑชนิกา พลดงนอก
นางสาวปาริชาต ตะโลกลาง
นางปยนาถ ขวาละคร
นางสาวปยะรัตน วิจักขณสังสิทธิ์
นางสาวพรพรรณ เกิดจั่น
นางสาวพรพรรณ พุมพวง
นางสาวพรรณทิพย กาญจนอุดมการ
นางสาวพัชรวสา พึ่งตน
นางสาวพัชริดา ปรีชาคม
นางสาวพัชรินทร ชางทอง
นางสาวพาขวัญ พุมสาหราย
นางพิณณอาภา จงสวัสดิ์วรกูล
นางสาวพิมพนิภา เพ็งชาง
นางเพียงดาว เทพเจริญ
นางสาวภคพร สาทลาลัย
นางสาวมัณทนา ใจมั่น
นางสาวมาลินี บุญขยาย
นางเมทิกา คงพินิจบวร
นางสาวยุพิน อ่ําเมือง
นางสาวยุวดี เกตุมณี
นางสาวระวิวรรณ โชติพันธ

๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางรัชดาภร เหงาพรหมมินทร
นางสาวรุงทิพย ศักดิ์สุปรีชา
นางสาวเรวดี ใจหาญ
นางสาววชิราภรณ ทะคะทิน
นางสาววนิดา ปานอุทัย
นางสาววรรณิภา เครือแกว
นางสาววราลี คงกระพันธ
นางวัชราภรณ วงศวณิช
นางสาววันดี อินสุวรรณ
นางสาววิชุตา บุญเกตุ
นางสาววิธิพร แกวเกลี้ยง
นางสาววิภาดา ศิริอนุสรณศักดิ์
นางสาววิลัยภรณ แสงสุวรรณ
นางสาวศยามล มามี
นางสาวศรัณยญา อมรกุลาจารย
นางศศิกานต เธียรเงิน
นางสาวศศิธร ยติรัตนกัญญา
นางสาวศศิมา ผะดาวัน
นางสาวศสิญา แกวนุย
นางศิรินรัตน ศรีกุลนาถ
นางสาวศิริพร ตันจอ
นางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต
นางสนมนตธญา คงพรม
นางสาวสมหญิง ขูขุนทด
นางสาวสาวิตรี ทองไทย
นางสาวิตรี สุภาพอาภรณ

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕

นางสาวสิริพร บอพิมาย
นางสิริภัทรา เนตรมัย เดชกัลยา
นางสิริลักษณ จาละ
นางสาวสุชิรา โรจนกุศล
นางสุธาพร ผึ้งหลวง
นางสุนันท มีทรัพยมั่น
นางสุนิษา พลังพรกิจ
นางสุนิสา สิงหแกว
นางสุพร สุวรรณรัตน
นางสาวสุพรรณี ชื่นฉ่ํา
นางสุพัตรา ริ้วทองชุม
นางสาวสุพิชชา หมูภิรมย
นางสาวสุภัคชนม คลองดี
นางสาวสุภาวดี แกวสด
นางสาวสุวลี สุภาวิทย

๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙

(เลมที่ ๑๔/๑๔)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวโสภิดา ชิดชื่นเชย
นางหทัยรัตน ทองมินทร
นางสาวอนัญญา พงษประดิษฐ
นางสาวอภิญญา ชนะพิมพ
นางสาวอรไท สวัสดิชัยกุล
นางสาวอรพรรณ เหลืองทอง
นางสาวอรพิน ใจยา
นางสาวอรวรรณ คําดี
นางสาวอรุณี พันธุรักษ
นางสาวอโรชา ทองลาว
นางอาจารี หวังแกว
นางอารีย มัดตะเดช
นางอําไพ พรหมณเรศ
นางสาวอิสราภรณ คชรัตน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวจิตราภรณ วงศววิ ัฒนไชย
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๑ นายกิติโรจน หวันตาหลา
๒ นางสาวกัลยกร ขวัญมา
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕๓ ราย)
๑ นายขาม จาตุรงคกุล
๔ นายจารุพล สุริยวนากุล
๒ นายคําสิงห นนเลาพล
๕ นายเจษฎา โสตถิปณฑะ
๓ นายจักรพันธ สุขสวัสดิ์
๖ นายฉลองชัย เฉลิมวัฒน

