เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๓ นางสาวอัญชรี ใจจํานงค
๖๔ นางสาวอัญชลี เข็มแกว

๑ นายยงยุทธ ไตรสุรัตน
๒ นายสรณัฏฐ ศิริสวย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

๖๕ นางอารยา อินทรคีรี
๖๖ นางสาวอุฬารสม บัวมณี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๓ นางสาวสุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๖๔ ราย)
๑๙ นายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต
นายกมล อมรฟา
๒๐ วาที่รอยตรี ภุชงค รุงอินทร
นายกัญจน แกวมงคล
นายโกวิท ซังพุก
๒๑ นายยอดชาย เตียปน
นายชยันต กิมยงค
๒๒ นายรองลาภ สุขมาสรวง
นายชัยณรงค สกุลแถว
๒๓ นายรุงโรจน แจมอน
นายชัยเทพ พูลเขตต
๒๔ นายวรวิทย กุลตังวัฒนา
นายชินวัฒน ยัพวัฒนพันธ
๒๕ นายวรเศรษฐ สุวรรณิก
นายตอศักดิ์ ประเสริฐสังข
๒๖ นายวรสิทธิ์ วงศอดิศัย
นายทรงชัย อักษรคิด
๒๗ นายวีระยุทธ สวนผกา
นายทวีศกั ดิ์ จิรธนถาวร
๒๘ นายวุฒิ ทักษิณธรรม
๒๙ นายวุฒิวงศ ธีระพันธ
นายธนาวินท รักธรรมานนท
นายบัณฑิต ชัยวิชญชาติ
๓๐ นายสิทธิชัย ฮะทะโชติ
นายพงษศักดิ์ โลวมั่นคง
๓๑ นายสุภัทรชัย ชมพันธุ
นายพีระ อารีศรีสม
๓๒ นายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล
พันจาอากาศเอก เพิ่มพล กุดจอมศรี
๓๓ วาที่รอยตรี อนุสรณ มนตรี
นายไพฑูรย วงศอนุการ
๓๔ นายอภิรักษ จันทรสราง
นายภักดี คบกลาง
๓๕ นายอมรเทพ อาชวกุลเทพ
นายภัทรวรรธน จีรพัฒนธนธร
๓๖ นายอําพล วิจิตขจี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

๕๑ นางภัทรพรรณ ทําดี
นางสาวกมลพรรณ แจงอรุณ
๕๒ นางสาวมินตา ชัยประสงคสุข
นางกันยารัตน สุขะวัธนกุล
๕๓ นางสาวรุงกานต บุญนาถกร
นางกาญจนา ศรีพฤธิ์เกียรติ
๕๔ นางสาววรรณศิริ ธรรมานุรักษ
นางสาวขวัญชนก วงศแพงสอน
๕๕ นางสาววารุณี ตันติวงศวาณิช
นางสาวคทารัตน ชูศรีเอี่ยม
๕๖ นางสาวโศรยา แสนเมือง
นางจาริตา หินเธาว
๕๗ นางสะวรรณยา เกตานิรุจน
นางสาวจารุณี สุปนะเจริญ
นางสาวณกัญภัทร จินดา
๕๘ นางสาวสิชาภัทร บุญหนุน
นางสาวณัฐพร ฉัตรแถม
๕๙ นางสาวสิริลักษณ พิชัยณรงค
นางสาวธนารดี คํายา
๖๐ นางสาวสุกัญญา ยิ้มงาม
๖๑ นางสุนทรี แสงจันทร
นางสาวธันวพร นาคอิ่ม
๖๒ นางแสงแข สุวรรณสุนทร
นางนงลักษณ สมันตรัฐ
๖๓ นางสาวอรนันท กลันทปุระ
นางสาวนิตยา เมืองนาค
๖๔ นางสาวอรอุมา แตปรเมศามัย
นางสาวเพ็ญพรรณ ใชฮวดเจริญ
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๙ ราย)
๑๒ นายศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด
นายคมเดช จีนะเจริญ
๑๓ นายสมเกียรติ นากระโทก
นายเฉลิมพล ฉัตรอําพันธุ
๑๔ นายสมควร โพธารินทร
นายชัยยุทธ ปวีณเมธา
๑๕ นายสมศักดิ์ เจริญสุข
นายธนารัตน มั่งสูงเนิน
๑๖ นายอธิป อําภาพร
นายปฏิภาณ บุราณสาร
๑๗ นายเอกรินทร ชวดเมืองปกษ
นายประยุทธ สุวรรณา
๑๘ นางกุลพัชฌาณ หงษวิวัฒน
นายปญญา ไพจันทร
๑๙ นางสาวเกศสิรินทร แพทอง
นายมนู สอนนอย
๒๐ นางสาวขวัญกมล ทวายตาคํา
นายรณฤทธิ์ ธรรมาธิกร
๒๑ นางณิชารีย แสงแจม
นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
นายวิรัตน ชูแกว
๒๒ นางสาวทิพาวดี เสียดขุนทด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

นางนกภาวัลย ชูทอง
นางเนตรดาว ดํารักษ
นางเบญจมาศ แยมพลอย
นางสาวปทิดา รัตนอารีกุล
นางสาวผณิตา วิบูรณวงศ
นางผองพรรณ มีพรหม
นางสาวพจีจินต อาวรณ
นางสาวพรรณทิพา ทองใบ
นางสาวเพ็ญนภา แกวคงดี
นางสาวภัทรา วณิชชานนท
นางสาวภัทราภรณ โพนเงิน
นางสาวเยาวเรศ โนนทิง
นางรังสิมา ชลคุป
นางสาววนันยา ฤทธิสิทธิ์

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

(เลมที่ ๑๔/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวราภรณ สมบูรณกุล
นางสาวศหลิน เดียวสุรินทร
นางสาวสรอยขวัญ เสมอพิทักษ
นางสาวสุจิตรา โตะเถื่อน
นางสาวสุดาทิพย แสนสุภา
นางสาวสุธีนี สุทธิศรี
นางสุนิสา สมดวง
นางสุพัตรา ผาลลาพัง
นางสาวเสาวคนธ ตวนเทศ
นางอรุณศรี นิภานันท
นางสาวอัจฉราวรรณ ฉัตรเวทิน
นางสาวอัมพร วรรณปะกาศิล
นางสาวอุษาวดี แซหลี

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวลัดดาวัลย เส็งกันไพร
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๔๔ ราย)
๘ นายณชยุต จันทโชติกุล
๑ นายกิตติพงษ มีสวาสดิ์
๙ นายณัฏฐธนิน เอื้อศิลป
๒ นายกิตติเวช ขันติยวิชัย
๓ นายเขมจิต เสนา
๑๐ นายธนวุฒิ คําประเทือง
๔ นายเขมโชต ภูประเสริฐ
๑๑ นายธีรศักดิ์ สิงหปรีชา
๕ นายจารึก ถีระวงษ
๑๒ นายนัฐชานนท เขาราธ
๖ นายจิระเดช พลสวัสดิ์
๑๓ นายปฐมทรรศน ศรีสุข
๗ นายชัยภัทร เครือหงส
๑๔ นายพรจักร ศรีพัชราวุธ

