หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

นางสาวน้ําฝน การศาสตร
นางนิภาพร ศรีรี
นางสาวปรัศนียา เครือสําเภา
นางสาวพรเทพินทร จําปาพันธุ
นางสาวพรพิมล ชูบุญ
นางสาวพัชรินทร เกื้อเกตุ
นางสาวภาณุวรรณ สัจจะวัชรสิทธิ์
นางสาวมยุรี เคียนทอง
นางสาวมลฑา พิทักษ
นางสาวมานิดา เวชพราหมณ
นางสาวยุพเยาว พันธคําเกิด
นางสาวรวีวรรณ เสนาสุธรรม
นางสาวรุงนภา ออนชู
นางลัดดา พระโคดี
นางสาววรชา สิงหสุวรรณ
นางสาววรรณี ฤทธีสกุล
นางสาววรัญญา เชื้อคําฮด
นางสาววลัยลักษณ จอกแกว
นางสาววิภวา พินิจศักดิ์ศิริ
นางสาววิภา พิมพาพันธ
นางสาวศรันยฉัตร วิลาลัย
นางสาวศรีนวล แนบสนิท

๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวศิรประภา บุญสุข
นางศุภพร ไพบูลยกษาปน
นางสาวสนธยา ชื่นภิรมย
นางสาวสุกัลยา โพทอง
นางสาวสุจินดา กิจบุตราวัฒน
นางสาวสุชานันท พิมแพง
นางสาวสุธาทิพย ขุนจันทร
นางสาวสุนันทา จิตประหยัด
นางสาวสุนิสา ชูยิ่ง
นางสาวสุพัตรา จิตรังษี
นางสาวสุริวัสสา ดาวสุขชัยพันธุ
นางสุรีรัตน นุชนวล
นางสาวสุรีรัตน ศรีสวรรค
นางสุวิสา มีดอกดวง
นางสาวหนึ่งฤทัย แบงรัมย
นางสาวอชิรญา บัวทอง
นางอโณทัย เกิดเจริญ
นางอรุณี ทองเนียม
นางสาวอัญชลี ปรมาธิกุล
นางสาวอาภากร โพธิเย็น
นางสาวอุดมสิน ใจดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นาวาอากาศตรี สัญชัย พัฒนสิทธิ์

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑
๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๔ ราย)
นายกอบศักดิ์ วันธงไชย
๓ นางสาวปราณี โชคขจิตสัมพันธ
นายชวลิต กิตติชัยการ
๔ นางสาวสงวนศรี เจริญเหรียญ
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๐๘ ราย)
นายกานดิส สุดสาคร
๒๓ นายพิทักษ เชื้อวงศ
นายเกรียงไกร พัทยากร
๒๔ นายพิบูลย พันธุ
นายโกวิทย พิมพวง
๒๕ นายพิษณุ ตุลยกุล
นายจรวย สุขแสงจันทร
๒๖ นายพูนลาภ ลามศรีจันทร
นายจักรกฤษณ พจนศิลป
๒๗ นายไพฑูรย เจตธํารงชัย
นายชัยกร ฐิติญาณพร
๒๘ นายภูดิท มณีสาย
นายณัฐพงศ สุโกมล
๒๙ นายมนตรี ตั้งพิชัยกุล
นายติโรธ ทองนวล
๓๐ นายมิติ รุจานุรักษ
นายธงรบ รื่นบรรเทิง
๓๑ นายรังสรรค วงศจีรภัทร
นายธนพร ขจรผล
๓๒ นายวิชาญ มะวิญธร
นายธวัชชัย บุญจันทร
๓๓ นายวิน สุรเชษฐพงษ
นายธานินทร คงศิลา
๓๔ นายวิรัช หิรัญ
นายธิติชัย จารุเดชา
๓๕ นายวิษณุ อรรถวานิช
นายนธกฤต วันตะเมล
๓๖ นายวิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย
นายนพดล ประเสริฐสินเจริญ
๓๗ นายศรัณย นักรบ
นายนพพร สังขทอง
๓๘ นายเศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
นายนรุตม ทะนานทอง
๓๙ นายสมเจตน ถนอมพุทรา
นายนิรุตติ์ สุวรรณา
๔๐ นายสมบัติ ออนศิริ
นายประทีป ดวงแค
๔๑ นายสมพร แมลิ่ม
นายประภากรณ แสงวิจิตร
๔๒ นายสิทธิกร สุมาลี
นายปยะณัฎฐ ผกามาศ
๔๓ นายสิทธิชัย ปนกาญจนโรจน
นายพัสกร องอาจ
๔๔ นายสุชาย วรชนะนันท

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุรพล ธัญญวิบูลย
นายสุริยัณห สุภาพวานิช
นายหทัยเทพ วงศสุวรรณ
นายอาสูตร สงวนเกียรติ
นายอุบล ทองปญญา
นางกรทิพย วัชรปญญาวงศ เตชะเมธีกุล
นางสาวกรรณิการ วงษพานิชย
นางสาวกรรณิการ ศิริภัทรประวัติ
นางสาวเกวลิน ศรีจันทร
นางสาวจรรยา สมิงวรรณ
นางสาวจุฑา พิชิตลําเค็ญ
นางชนิกานต ยิ้มประยูร
นางสาวชลาธิป สมาหิโต
นางสาวชุติมา ศิริจันทรา
นางณัฏฐวิชิดา เลิศพงศรุจิกร
นางณัฐกันย ชินนรานันทน
นางสาวณัฐฐากร ถนอมตน
นางสาวณัฐวีณ บุนนาค
นางสาวณิชา กลิ่นขจร
นางตุลารัฐ ทุมมากรณ
นางสาวทัศนีย เจริญทรง
นางธีราพร อนันตะเศรษฐกูล
นางสาวนารีรัตน กิติศรีปญญา
นางน้ําทิพย อนันตศุภมงคล
นางสาวนุชจรี บุญธรรม
นางสาวเนตรนภิส เขียวขํา

๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางประชุมพร คงเสรี
นางปรารถนา ศิวะถาวร
นางปยภาคย ภูมิภมร
นางสาวพรพรรณ เลียบสวัสดิ์
นางสาวพวงทิพย เกิดทรัพย
นางไพลิน จิตรชุม
นางสาวภคมน จิตประเสริฐ
นางภัทรานิษฐ ศรีมงคล
นางสาวมณีเนตร เวชกามา
นางสาวมยุลา ไชยคําบัง
นางเมธินี วงศวานิช รัมภกาภรณ
นางยุวดี หิรัญ
นางรัก ชุณหกาญจน
นางสาวรุงทิพย ลุยเลา
นางสาวรุงฤดี ลุมรอย
นางสาววรภัทร รัตนาพาณิชย
นางสาววราภรณ พวงบุตร
นางสาววิภาวรรณ ทายเมือง
นางสาวศมณพร สุทธิบาก
นางศรัญญา พัวพลเทพ
นางสาวศิริญญา โปรงจิตร
นางสาวิตรี เจริญสงเสริมกิจ
นางสุขกมล ปญญาจันทร
นางสุขุมาล กิติสิน
นางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี
นางสาวสุนียรัตน วุฒิจินดานนท

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๙๗ นางสาวสุปรียา หวังพัชรพล
๙๘ นางสาวสุรังสี ไมกลัด
๙๙ นางสาวสุรัสวดี อรุณวรากรณ
๑๐๐ นางสาวสุวิกรม มาประณีต
๑๐๑ นางสาวสุวิมล พันธุดี
๑๐๒ นางสาวอรนุช หงษาชาติ
จัตุรถาภรณชางเผือก
๑ นายกรัยวิเชียร นอยวิบล
๒ นายเกริก วงศสอนธรรม
๓ นายเกรียงไกร วิฑูรยเสถียร
๔ นายแกว กาแกว
๕ นายฆนัทนันท ทวีวัฒน
๖ นายจักรพันธ ศิริเจริญศรี
๗ นายจิรโรจน บูรณะโรจน
๘ นายจิระวัฒน กณะสุต
๙ นายฉัตรชัย เกษมทวีโชค
๑๐ นายฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์
๑๑ นายเฉลิมพล ภูมิไชย
๑๒ นายชนะ รักษศิริ
๑๓ นายชนินทร ตรงจิตภักดี
๑๔ นายชาตรี ฝายคําตา
๑๕ นายชูพันธุ ชมภูจันทร
๑๖ นายเชิดพงษ ขีระจิตต
๑๗ นายฐณัฐ วงศสายเชื้อ
๑๘ นายฐิติวัฒน สืบสุวงศ
๑๙ นายตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๑๐๓ นางสาวอรวรรณ คูหเพ็ญแสง
๑๐๔ นางอรอุษา คําสุข
๑๐๕ นางสาวอรัญญา พรหมกูล
๑๐๖ นางสาวอัญมณี อาวุชานนท
๑๐๗ นางสาวอําพร ศรียาภัย
๑๐๘ นางสาวอุไรรัตน เนตรหาญ
(รวม ๑๘๗ ราย)
๒๐ นายไตรรัตน รัตนเดช
๒๑ นายทรงวุฒิ สุรมิตร
๒๒ นายทวี งามวิไลกร
๒๓ นายทัชชกร สัมมะสุต
๒๔ นายธนิต พุทธพงษศิริพร
๒๕ นายธรณินทร ทันศรี
๒๖ นายธัญดร ออกวะลา
๒๗ นายธารินทร กานเหลือง
๒๘ นายธิติพงศ โพธิสุทธิ์
๒๙ นายธีรศักดิ์ สรอยคีรี
๓๐ นายนที อธิกคุณากร
๓๑ นายนัทธนัย ประสานนาม
๓๒ นายนันทชัย กานตานันทะ
๓๓ นายนันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน
๓๔ นายนิพัต กาญจนะหุต
๓๕ นายบัญชา ชิณศรี
๓๖ นายบัณฑิต เทียบทอง
๓๗ นายบุญธรรม วงศไชย
๓๘ นายบุญเสฐียร บุญสูง

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

นายประดิษฐ แสงทอง
นายประทีป ชัยเสริมเทวัญ
นายปริญญา ลิมปวิริยะกุล
นายปวเรศ ชมเดช
นายปยพงษ ทองดีนอก
นายพฤทธิ์ ราชรักษ
นายพิพัฒน คงประชา
นายไพศาล เทพวงศศิริรัตน
นายภาณุภัค โมกขศักดิ์
นายภาธร ศรีกรานนท
นายภานุวัฒน คัมภีราวัฒน
นายภูวาเดช โหราเรือง
นายมนตชัย สุระรัตนชัย
นายยงยุทธ ชื่นชีพ
นายรัฐพล สาครสินธุ
นายวนัท ศรีเจริญ
นายวัชระ เทพารส
นายวันชัย ปลื้มภาณุภัทร
นายวันรัฐ อับดุลลากาซิม
นายวิเชียร ปรีชาธรรมวงศ
นายวิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย
นายวิษุวัฒก แตสมบัติ
นายศรันย สมันตรัฐ
นายศราวุธ เปรมใจ
นายศักดิ์ดา คําจันทร
นายศิรเดช สุริต

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายศุภกิตต สายสุนทร
นายศุภฤกษ ทานาค
นายสมเกียรติ นกบิน
นายสมเจตน พัชรพันธ
นายสมชาย ประยงคพันธ
นายสรพงศ พงศกระพันธุ
นายสราวุธ รุงเมฆารัตน
นายสืบสกุล คุรุรัตน
นายสุตเขตต นาคะเสถียร
นายสุพจน กาเซ็ม
นายสุรเชษฎ อรามรักษ
นายสูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
นายเสฎฐวิทย เกิดผล
นายอาทร ลอยสรวงสิน
นายอุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช
นายเอกชัย ไพศาลกิตติสกุล
นางสาวกนกอร แกวประภา
นางกมลชนก แสนเมือง
นางสาวกัญญาภา อรามรักษ
นางสาวกาญจนา ทรัพยนุย
นางสาวกิติยา ทัศนะบรรจง
นางสาวแกวกานต พวงสมบัติ
นางจรรยา เจตนเจริญ
นางสาวจํานงจิต ผาสุข
นางจินดารัตน คุณวโรตม
นางสาวจินตนาถ วงศชวลิต

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖

นางชนมณี ทองใบ
นางสาวชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ
นางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี
นางสาวชาริณี หวาจีน
นางสาวเฌอมาลย วงศชาวจันท
นางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล
นางสาวณัฏฐชุดา วิจิตรจามรี
นางสาวณัฐนรี อินทอง
นางสาวดวงกมล ภูพิชญพงษ
นางสาวเดือนรัตน ชลอุดมกุล
นางเตือนใจ นอยพา
นางทัศนีย จันติยะ
นางทานตะวัน พิรักษ
นางเทพกัญญา หาญศีลวัต
นางสาวธนาทิพย สุวรรณโสภี
นางสาวธิดา เดชฮวบ
นางสาวธีราภรณ พูลพิพัฒน
นางนภัสกร อุดมศรี
นางนภัสวรรณ ชํานาญเวช
นางสาวนฤทัย สุรพงรักตระกูล
นางสาวนฤพร เพ็ชรกลาง
นางนวลอนงค สินวัต
นางนองนุช ศิริวงศ
นางสาวนัฎฐวิกา จันทรศรี
นางสาวนิตยา เมี้ยนมิตร
นางสาวนิภาวรรณ เฉลียวฉลาด

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวนิอร รัตนภพ
นางสาวนุชนภา ตั้งบริบูรณ
นางสาวบัวผัน พวงศิลป
นางสาวเบญญา กสานติกุล
นางประไพพิศ สวัสดิ์รัมย
นางสาวปรียาวัลย คูหา
นางสาวปญญาพร ปรางจโรจน
นางสาวปนสุรางค ดีวงษ
นางปยะนุช เรืองโพน
นางสาวเปรมฤดี จิตรเกื้อกูล
นางสาวพรทิพย แซเบ
นางสาวพรพิศ ยิ้มประยูร
นางพริมา พิริยางกูร
นางสาวพัชนิจ เนาวพันธ
นางสาวพัชราภรณ บุณยวานิชกุล
นางสาวพัชรีนารถ ทรัพยอาภากร
นางพันพิชา สัตถาสาธุชนะ
นางสาวพินดา วราสุนันท
นางสาวพิมพรรณ สุจารินพงค
นางสาวพิมพพรรณ ปรืองาม
นางสาวแพรทอง เหลาภา
นางภัทรวดี สุมทอง นาคมี
นางมริสสา พงษศิริกุล
นางสาวมินตรา สิงหนาค
นางสาวมุขสุดา พูลสวัสดิ์
นางเมตตา เชยสมบัติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวเมลดา เฟองฟู
นางสาวราตรี วงศปญญา
นางสาวรุงทิพย มาศเมธาทิพย
นางสาววรงคศรี แสงบรรจง
นางสาววรดี จงอัศญากุล
นางสาววรพรรณ สังขเวช
นางสาววรรณวิภา หงสนภาดล
นางสาววลีรัตน ปานเพียร
นางสาววไลลักษณ วงษรื่น
นางสาววสกร บัลลังกโพธิ์
นางสาววาทินี กฤษณะพันธ
นางสาววารุณี สุนพคุณศรี
นางสาววิจิตรา หงษศิริ
นางสาววิมลนันทน กันเกตุ
นางสาววิมลรัตน อินศวร
นางสาววิริยา ลุงใหญ
นางวิเรขา คําจันทร
นางสาววีรมลล ไวลิขิต
นางศราวรรณ แกวมงคล
นางสาวศศิธร สุชัยยะ
นางสาวศิรพรรณ สุคนธสิงห
นางสาวศิรินุช อินละคร
นางสาวศิริพร เลิศไพศาลวงศ
เบญจมาภรณชางเผือก
๑ นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์
๒ นายชัชวาลย ดีจริง

๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวศุภิฌา ธนะจิตต
นางสิตางศุ พิลัยหลา
นางสาวสิตาภา บัวเกษ
นางสาวสิรางค กลั่นคําสอน
นางสาวสุชาดา ชมจันทร
นางสาวสุนทรี เหลาพัดจัน
นางสาวสุนันท กิจจารุวรรณกุล
นางสาวสุพจนา เจริญสิน
นางสุภาพร แกวกอ เลี่ยวไพโรจน
นางสาวสุรีย ทองวณิชนิยม
นางสาวสุรีรัตน วงศสมิง
นางสาวอนงคนุช สาสนรักกิจ
นางสาวอมรรัตน เลิศวรสิริกุล
นางสาวอรทัย จงประทีป
นางสาวอรรธิกา พังงา
นางสาวอรวรรณ วัชนุภาพร
นางอรอุมา เพียซาย
นางสาวอรเอม ตั้งกิจงามวงศ
นางอักษร แสงเทียนชัย
นางอิษยา นาคนาวา
นางสาวอุมาภรณ สังขมาน
นางสาวอุมารินทร แสงพานิช

(รวม ๒๙ ราย)
๓ นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
๔ นายธีรชัย แสงกนึก

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายนริศ ปานศรีแกว
นายนิติ พิศาภาค
นายพรศักดิ์ แสนศรี
นายรัฐพันธ ตรงวิวัฒน
นายรัฐวิทย สุมประเสริฐ
นายสมพร บุญอินทร
นายสุวิทย คําแสง
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
นางคณิศร สัจจะธีระกุล
นางสาวจรุวรรณ พฤกษติกุล
นางทัศนวรรณ ทรัพยเล็ก
นางสาวนพิดา จันทรเพ็ญ
นางนฤมล นพพิบูลย เงินดี
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายเกษตร สุเตชะ
นายคณิต โลหากาศ
นายจักรพันธ แกวสามเรือน
นายชัชรัตน สีน้ําเงิน
นายชาญศักดิ์ พบลาภ
นายณรงค บางหลวง
นายณรงคศักดิ์ เทียมถนอม
นายณัฐ วดีศิริศักดิ์
นายทศพร วัฒนะพันธศักดิ์
นายเทเวศร นนทะชัย
นายนพพล ศรีสมุทร
นายนรินทร สังขหรุน

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
(รวม
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวพิชญาภา ฝาวัง
นางสาวยุพดี เผาพันธ
นางรัตนศศิร สุนทรนิธิกุล
นางสาวรุงอรุณ ผาสุกสกุล
นางเรืองใจ คําพันธ
นางสาววรรณนา วองไววุฒิ
นางวิภาวดี จันทวรรณ
นางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา
นางสาวสินีนาฎ แสงงาม
นางเสาวรส บุญมุสิก
นางสาวอมรรัตน อุปพงศ
นางสาวอรวีร แซโงว
๑๐๔ ราย)
นายประชา ตรีอินทอง
นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ
นายพูนศักดิ์ ทิพยศิริ
นายภคพงศ พวงศรี
นายภัฏฏ วงษจนิ ดา
นายยุทธนา สมรูป
นายรฐนนท เจริญชาศรี
นายวรรธนะ แถวจันทึก
นายวิโรจน พวงพิกุล
นายศักดิ์สิทธิ์ ภูนาโคก
นายสงกรานต คุมกลาง
นายสมชาย ตามบุญ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ 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
๕๐

นายสมชาย บุญมี
นายสุธี ชาวนาฟาง
นายสุรเนตร พิลาภ
นายสุรินทรภรณ ศรีอินทร
นายแสวง บุญราศรี
นายอนุ นนทรีย
นายอนุสรณ เรืองศรี
นายอภินันท จรัสรวีวงศ
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ
นางสาวกนกวรรณ ขัดโพธิ์
นางกนกวรรณ เทียมเมฆ
นางสาวกษมา เนตรวิเชียร
นางกัญชุมา จันทโรปกรณ
นางกัณทิมา โอชารส
นางกัลยา ดวงกุลสา
นางสาวกิตติยา ขุมทอง
นางเกษแกว ซายขวา
นางสาวขวัญจิต โลหากาศ
นางจงกล พุทธิชัยกุล
นางสาวจรินทรญา ถาวรนิตยกุล
นางสาวจริยา สุพรรณ
นางสาวจํานงค ธัญญสิทธิ์
นางสาวจิตรลดา ประสงคกุล
นางจิตริณีย หลอวิจิตร
นางสาวเฉลียว ภากะสัย
นางฐิตวดี เพลงปาน

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวฐิตาภรณ เดือนฉาย
นางณัฐชยา อยูคง
นางสาวดวงใจ บัวแกว
นางสาวดวงชีวัน ตั้งเจริญ
นางสาวดวงทิพย กันฐา
นางสาวดาลัด นิตยานนท
นางสาวธนาภรณ ฉิมแพ
นางสาวธนาภรณ แดงสูงเนิน
นางนงคลักษณ เที่ยงธรรม
นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ
นางสาวนงลักษณ วงษพรพันธุ
นางสาวนัทธมน โพธิยะราช
นางสาวนิลุบล สุขภาพ
นางสาวบัวทอง ทองใบ
นางเบญจลักษณ ศรีวงศ
นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ
นางปรัชญาพร เทียบฤทธิ์
นางสาวปราณี นองเดชา
นางสาวปทมา คงศักดิ์ไพบูลย
นางสาวปุณยวีร เดชครอง
นางพจนีย อังกูรดีพานิชย
นางสาวพนารัตน ทองหมั้น
นางสาวพัชรี ธนพิทักษ
นางสาวพูนพัชรี ประสพเนตร
นางสาวแพรวไพลิน กังวานสุระ
นางสาวไพลิน จิตเจริญสมุทร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นางมณฑาทิพย วงษสิงห
นางมะลิวัลย พันธุภักดี
นางยุวดี อินจันทร
นางสาวระวิวรรณ สัมฤทธิ์
นางรักชนก ทองดีพันธุ
นางสาวรังรอง เหมยะรัตน
นางสาวรัตติกรณ วิเชษฐกุล
นางสาวรุงนภา เลาเปยม
นางสาวเรวดี ภูอุดม
นางวนิดา บุญธรรม
นางสาววราพันธุ จินตณวิชญ
นางสาววัชรี จันทรจํานงค
นางวิภาภรณ บุญเชียงราก
นางสาววิไล สีดาจันทร

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๙๑ นางสาวศิรินทรทิพย สุรกิจสกุล
๙๒ นางศิริวรรณ คลองแคลว
๙๓ นางสดับภิน พวงมาลัย
๙๔ นางสาวสรินนา อ่ํารุง
๙๕ นางสายสิริน ชูศิริ
๙๖ นางสิริดาว จันทรสุข
๙๗ นางสาวสิริวรรณ ชมภูแกว
๙๘ นางสาวสุจินต ศรีเกษเพ็ชร
๙๙ นางสุนทรา อุชุภาพ
๑๐๐ นางสาวสุพัตรา ศรีจิ๋ว
๑๐๑ นางสาวหทัยกาญจน ลูกฟก
๑๐๒ นางสาวอรอนงค ยืนยง
๑๐๓ นางสาวอริสา เหรียญบุญยงค
๑๐๔ นางสาวอารยา พีชผล

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายพิเชษฐ เรืองสุขสุด
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕๓ ราย)
นายกฤษ เฉยไสย
๘ นายปรเมศ บรรเทิง
นายกฤษดา คาเจริญ
๙ นายปยะศักดิ์ ปกโคทานัง
นายจตุพร สีมวง
๑๐ นายพรหมินทร เมธากาญจนศักดิ์
นายฉัตรชัย ปรีชา
๑๑ นายพิทักษ นาสมใจ
นายชูพงษ ทองคําสมุทร
๑๒ นายภาสกร แสนจันแดง
นายเทพพร มังธานี
๑๓ นายมานพ ศรีอุทธา
นายธเนศ เสถียรนาม
๑๔ นายรณภพ เตชะวงศ

