เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข

หนา ๓๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

๕๗ นางสาวสุภาวดี อรามวิทย
๕๙ นางสาวอัญชลี ใจดี
๕๘ นางสาวเหมวรรณ ขันมณี
๖๐ นางเอมอร จังศิริพรปกรณ
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๙ ราย)
๑ นายกฤษณ หัสเขตร
๑๖ นางสาวปยะฉัตร แขกระจาง
๒ นายจตุรวัฒน ปวีณวงศชัย
๑๗ นางสาวปยวรรณ กลิ่นระรวย
๓ นายฉกาจ อินทรคีรี
๑๘ นางสาวพลอยชนก บุญชวย
๔ นายฉัตรชัย อังศุวัฒกกุล
๑๙ นางสาวพัชรินทร จิตติธีระนนท
๒๐ นางภัณฑิลา พุทธพงศ
๕ นายอนุพงษ พงษทอง
๒๑ นางสาวมัฏฐิกา ขันธจิตต
๖ นายไพบูลย บุญเกา
๒๒ นางสมทรง แกวกระจาง
๗ นายวิสุทธิ์ สุดบุญมา
๒๓ นางสาวสุคนธา ทองบริสุทธิ์
๘ นายวีระศักดิ์ จงเฟองปริญญา
๒๔ นางสาวสุดารัตน เวชประเสริฐ
๙ นายสานนท บอกสันเทียะ
๑๐ นายสุประดิษฐ หวังในธรรม
๒๕ นางสาวสุนิตา เข็มทอง
๑๑ นายอุลเวงค มติมาลังกรณ
๒๖ นางสุนีย พุทธรักษา
๑๒ นางกันยสินี สุนิมิตพงศ
๒๗ นางสาวหทัยกาญ เชือดรัมย
๑๓ นางธันยพร ดํารงเจริญกุล
๒๘ นางสาวอาริยา จันทรขจร
๑๔ นางสาวเนตรชนก มงคลบุตร
๒๙ นางอุนเรือน เล็กนอย
๑๕ นางสาวปาริชาต สิขิวัฒน

๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายฉลองชัย มานโคกสูง
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๘๓ ราย)
นายกิตติชัย ดวงมาลย
๕ นายชัยยะ เหลืองวิริยะ
นายเกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์
๖ นายชุมพล ศรีทอง
นายขวัญชัย ดวงสถาพร
๗ นายทรรศนะ ใจชุมชื่น
นายคมกริช แมนยํา
๘ นายทิสวัส ธํารงสานต

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๙
๑๐
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๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

นายธีระยุทธ จันทะนาม
นายนาวิน เยาวพลกุล
นายปฏิภาณ จุยเจิม
นายปารเมศ กําแหงฤทธิรงค
นายพงศกร จิวาภรณคุปต
นายพสุธา สุนทรหาว
นายพีระ ลิ่วลม
นายภูชิสส ตันวาณิชกุล
นายมานพ เจริญไชยตระกูล
นายเมธี จันทโรปกรณ
นายรัชด ชมภูนิช
นายวัจนวงค กรีพละ
นายวัชรพงษ อินทรวงศ
นายวีระภาส คุณรัตนสิริ
หมอมหลวงวุฒิพงษ ทวีวงศ
นายศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช
นายศุภสิทธิ์ รอดขวัญ
นายสราวุธ คลอวุฒิมันตร
นายสันติ โถหินัง
นายอลงกรณ สุริยกุล ณ อยุธยา
นายอัครพงษ สวัสดิพงษ
วาที่รอยตรี อํานวย ตันพานิชย
นางสาวกัณฑิมา เนียมโภคะ
นางกุลภา กุลดิลก
นางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย
นางสาวขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข

หนา ๓๐๖
ราชกิจจานุเบกษา
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(เลมที่ ๑๔)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวฆนิศา รุงแจง
นางสาวจิตตินันท สถลนันทน
นางจินตนา ตะยวน
นางสาวจิราภรณ ไตรศักดิ์
นางสาวจุฑาภรณ แซคู
นางสาวชนิศวรา ฉัตรแกว
นางสาวชื่นจิต แกวกัญญา
นางสาวฐิติมา รุงรัตนาอุบล
นางสาวณัฏฐา เสนีวาส
นางสาวดลดา ศรีใส
นางสาวดาวิษี บุญธรรม
นางสาวทัศพร สุวรรณปกษ
นางสาวนวพร สรรประเสริฐ
นางนวรัตน ศิริธารารัตน
นางสาวนิภา นิรุตติกุล
นางสาวบุณฑริกา นาคนิศร
นางปฐมาภรณ ศรีผดุงธรรม
นางสาวประภัสสรา นีละคุปต
นางประภาวดี ปลอดมณี
นางสาวปริญญาพร สินหนู
นางสาวปทมา จันทรเจริญสุข
นางปทมา สุริยกุล ณ อยุธยา
นางสาวปยนุช วรสุบิน
นางปยมาศ ผองแกว
นางสาวปยะฉัตร เชยชุม
นางสาวพนามาศ ตรีวรรณกุล

หนา ๓๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข

(เลมที่ ๑๔)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

๖๑ นางสาวพันทิพย โตแกว

๗๓ นางวิภารัตน แสงจันทร

๖๒ นางสาวพินทุสุดา วีรวัฒน

๗๔ นางสาวศิริพร ทับทิม

๖๓ นางสาวเพ็ญพิชชา ลีลาเสริมสิริ

๗๕ นางสาวศิริลักษณ ประสันแพงศรี

๖๔ นางมนตฤดี สิริวรวิทย

๗๖ นางสาวศิริสุดา จํานงทรง

๖๕ นางมุทิตา หวังคิด

๗๗ นางสาวสุเนตร พรานนทสถิตย

๖๖ นางสาวเมธาวี ยุทธพงษธาดา

๗๘ นางสาวสุพรรณิการ ศรียาภัย

๖๗ นางสาวรัชฎาภรณ พานิช

๗๙ นางสุภาณี เพ็งเลีย

๖๘ นางสาววชิรญา อิ่มสบาย

๘๐ นางสาวสุมิตรา จิตศรัทธา

๖๙ นางสาววรางคณา จิตตชุม

๘๑ นางสาวอรประพิณ กิตติเวช

๗๐ นางสาววัชริยา ภูรีวิโรจนกุล

๘๒ นางสาวอรอนงค ฐาปนพันธนิติกุล

๗๑ นางสาววันเพ็ญ จันทรังษี

๘๓ นางอัญชสา ประมวลเจริญกิจ

๗๒ นางสาววารุณี ลัภนโชคดี
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๑ ราย)
๑ นายเชาวนเนตร บุญไชย

๑๒ นางสาวณิฐา จารุเดชา

๒ นายธนวัฒน ณัฐพูลวัฒน

๑๓ นางสาวเพชรรัตน ลันศรี

๓ นายธรรมนูญ จันทรปญญา

๑๔ นางสาวมะลิวัลย ธนะสมบัติ

๔ นายเศกญาน ผดุงสัตยวงศ

๑๕ นางสาวเยาวลักษณ พิพัฒนจําเริญกุล

๕ นายสกล ศุภมาศ

๑๖ นางสาวละอองดาว กะการดี

๖ นายสมบัติ ประสงคสุข

๑๗ นางสาวลักขณา พันธุวรวัฒน

๗ นายสรวิชญ วงษพรพันธุ

๑๘ นางสาวศศินพร นาคเกษม

๘ นายอนุสรณ กุลวงษ

๑๙ นางสาวสมใจ มิใย

๙ นางสาวกรรณิการ มณฑา

๒๐ นางสาวสุกัญญา กลาขยัน

๑๐ นางสาวงามจิตร โลวิทูร
๑๑ นางสาวณภัทร เสมอภาค

๒๑ นางสาวอภิญญากร กัลยาณมิตร

