
 หนา   ๒๐๓ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๓ นายสุวัฒนชัย  หลวงสุภา   

 ๑๔ นายอาทิตย  กิติกา 

 ๑๕ นางสาวกรรณิกา  มาโน 

 ๑๖ นางสาวจันจิรา  รูนอม 

 ๑๗ นางสาวจันทรนิภาพร  นิ่มกําเหนิด 

 ๑๘ นางสาวจีรัฐติกุล  ธรรมพัทธธีรา 

 ๑๙ นางเจรจา  ศิริสวัสดิ์ 

 ๒๐ นางสาวเฉลิมพร  สมสวัสดิ์ 

 ๒๑ นางสาวชฎาพันธ  พรมมา 

 ๒๒ นางสาวชัชนี  ไชยวงค 

 ๒๓ นางสาวฐานาภรณ  แซโงว 

 ๒๔ นางสาวฐิติญา  เครือวงค 

 ๒๕ นางสาวธัญชนก  สมสวัสดิ์ 

 ๒๖ นางสาวธัญญา  ธรรมใจ 

 ๒๗ นางสาวบุษยา  ไชยพุฒ 

 ๒๘ นางเบญญาภา  แสงจันทร 

 ๒๙ นางสาวประกายมาศ  ใจวงค 

 ๓๐ นางสาวปราณี  วงคใหญ 

 ๓๑ นางสาวปยธิดา  เกิดระมาด 

 ๓๒ นางสาวปยะนุช  พูลวิวัฒน 

 ๓๓ นางพรรณิภา  มณีจันสุข 

 ๓๔ นางสาวพัชรินทรพร  บุญเรือง 

 ๓๕ นางสาวพัชรี  เตชะตน 

 ๓๖ นางสาวเพียงตะวัน  วันดี 

 ๓๗ นางสาวภัศรา  วงคประเสริฐ 

 ๓๘ นางสาวภาวิณี  พันวงค 

 ๓๙ นางสาวมัลลิกา  พัฒโนดม 

 ๔๐ นางสาวเมธาวี  ไชยสมบัติ 

 ๔๑ นางสาวรสสุคนธ  ธีระเศรษฐชัย 

 ๔๒ นางสาวรุงทิวา  ใจจุมปา 

 ๔๓ นางสาววรรณภา  ทิพยศักดิ์ 

 ๔๔ นางวราภรณ  ชุมมงคล 

 ๔๕ นางสาววราลักษณ  ฟกแกว 

 ๔๖ นางสาวศรีวิภา  ศรีภินันท 

 ๔๗ นางสาวศิริกัญญา  มิ่งเชื้อ 

 ๔๘ นางสาวสยุมพร  ไชยชมภู 

 ๔๙ นางสาวสุกัญญา  โชติปญโญ 

 ๕๐ นางสาวสุกัญญา  สูตรเลข 

 ๕๑ นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงวิลัย 

 ๕๒ นางสาวอรฉัตร  วรรณวิจิตร 

 ๕๓ นางสาวอรทัย  ทูลเศียร 

 ๕๔ นางสาวอัจฉรา  ทรงวิรัตน 

 ๕๕ นางสาวอุไรพร  ดนตรีเสนาะ  วรรณบูรณ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายมนตรี  อิสรไกรศีล  ๒ นางจิตรบรรจง  ตั้งปอง 



 หนา   ๒๐๔ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๔  ราย) 

 ๑ นายผดุงศักดิ์  สุขสอาด 

 ๒ นายศิวนาถ  นันทพิชัย 

 ๓ นายสมนึก  เอื้อจิระพงษพันธ 

 ๔ นายสาโรจน  เพชรมณี 

 ๕ นายสุปรีชา  แกวสวัสดิ์ 

 ๖ นางสาวชิดชนก  มยูรภักดิ์ 

 ๗ นางสาวธิดารัตน  เอกศิรินิมิตร 

 ๘ นางสาวพุทธรดา  นิลเอสงค 

 ๙ นางปยนุช  ขุนสวัสดิ์ 

 ๑๐ นางสาวรพีพร  ขวัญเชื้อ 

 ๑๑ นางวิภาวรรณ  ชะอุม  เพ็ญสุขสันต 

 ๑๒ นางวิภาวี  ขําวิจิตร 

 ๑๓ นางศศิธร  ธนะภพ 

 ๑๔ นางสาวสุวิมล  บวรศุภศรี 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๔  ราย) 

 ๑ นายดิชิตชัย  เมตตาริกานนท 

 ๒ นายปยะ  ปานผูมีทรัพย 

 ๓ นายปลันธน  แสนสุข 

 ๔ นายพงศพันธุ  คําพรรณ 

 ๕ นายวัฒนพงศ  เกิดทองมี 

 ๖ นายศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป 

 ๗ นายสรศักดิ์  ดานวรพงศ 

 ๘ นายสราวุธ  จันทเขต 

 ๙ นายสุชาติ  ฉันสําราญ 

 ๑๐ นางจงสุข  คงเสน 

 ๑๑ นางสาวจรรยา  ชาญชัยชูจิต 

 ๑๒ นางสาวณิชนันทน  กิตติพัฒนบวร 

 ๑๓ นางสาวธนภร  เจริญธัญสกุล 

 ๑๔ นางสาวนทมน  กล่ินมณี 

 ๑๕ นางนฤมล  มาแทน 

 ๑๖ นางสาวนิสา  แซหลี 

 ๑๗ นางสาวเย่ียมดาว  ณรงคะชวนะ 

 ๑๘ นางสาววิยดา  กวานเหียน 

 ๑๙ นางสาวสมจินตนา  คุมภัย 

 ๒๐ นางสัจจารีย  ศิริชัย 

 ๒๑ นางสาวสายฝน  เอกวรางกูร 

 ๒๒ นางหทัยชนก  คมเมน 

 ๒๓ นางสาวอภิชญา  ชนะวงศ 

 ๒๔ นางสาวอรเพ็ญ  สุขะวัลลิ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙๒  ราย) 

 ๑ นายกฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี 

 ๒ นายกิตติพงษ  ไหลภาภรณ 

 ๓ นายโกวิท  กิตติวุฒิศักดิ์ 

 ๔ นายจอม  สุวรรณโณ 

 ๕ นายจักริน  วีแกว 

 ๖ นายเจริญเกียรติ  โพธิ์ชัยยะ 



 หนา   ๒๐๕ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๗ นายชิตณรงค  ศิริสถิตยกุล 

 ๘ นายชิระวัฒน  วัฒนพานิช 

 ๙ นายฐิรวุฒิ  เสนาคํา 

 ๑๐ นายดํารงคศักดิ์  นอยเจริญ 

 ๑๑ นายทนง  เอี่ยวศิริ 

 ๑๒ นายนคร  กกแกว 

 ๑๓ นายนพปฎล  คงสมบัติ 

 ๑๔ นายนิยม  กําลังดี 

 ๑๕ นายนิรันดร  มาแทน 

 ๑๖ นายนุกูล  สุขสุวรรณ 

 ๑๗ นายปกรณ  ดิษฐกิจ 

 ๑๘ นายปรเมท  เหมรชตนนท 

 ๑๙ นายพวน  เพงเซง 

 ๒๐ นายพิเชษฐ  จิตตเจนการ 

 ๒๑ นายไพโรจน  นวลนุม 

 ๒๒ นายภูวดล  บางรักษ 

 ๒๓ นายภูสิต  หอเพชร 

 ๒๔ นายมณฑล  เลิศคณาวนิชกุล 

 ๒๕ นายมนเทียร  เสร็จกิจ 

 ๒๖ นายมารวย  เมฆานวกุล 

 ๒๗ นายยุทธนา  เจริญรื่น 

 ๒๘ นายเลิศชาย  ศิริชัย 

 ๒๙ นายวรพงศ  ภูพงศ 

 ๓๐ นายวันชาติ  ปรีชาติวงศ 

 ๓๑ นายวาริน  อินทนา 

 ๓๒ นายสุธีระ  ทองขาว 

 ๓๓ นายสุนทร  บุญแกว 

 ๓๔ นายสุฤกษ  คงทอง 

 ๓๕ นายสุวิทย  วุฒิสุทธิเมธาวี 

 ๓๖ นายเสนห  รุจิวรรณ 

 ๓๗ นายหมุดตอเล็บ  หนิสอ 

 ๓๘ นายอธิณัฏฐ  ปะลาวัน 

 ๓๙ นายอมรศักดิ์  สวัสดี 

 ๔๐ นายอรรถโส  ขําวิจิตร 

 ๔๑ นายอับดุลรอยะ  ปาแนมาแล 

 ๔๒ นายอุดมศักดิ์  ดรุมาศ 

 ๔๓ นางสาวกนกวรรณ  มีสุข 

 ๔๔ นางสาวกาญจนา  หฤหรรษพงศ 

 ๔๕ นางเกียรติกําจร  กุศล 

 ๔๖ นางจันจิรา  มหาบุญ 

 ๔๗ นางจินตนีย  รูซื่อ 

 ๔๘ นางสาวจิราพร  เจริญพูล 

 ๔๙ นางเจนจิรา  แกวรัตน 

 ๕๐ นางสาวฉวีวรรณ  คลองศิริเวช 

 ๕๑ นางฐิมาพร  เพชรแกว 

 ๕๒ นางนพวรรณ  ฉิ้มสังข 

 ๕๓ นางนภารัตน  ชูเกิด 

 ๕๔ นางนิษฐิดา  สุดใหม 

 ๕๕ นางนีรนาท  แกวประเสริฐ  ระฆังทอง 

 ๕๖ นางสาวปนัดดา  พิบูลย 

 ๕๗ นางสาวปานแกวตา  ลัคนาวานิช 

 ๕๘ นางสาวพจมาลย  สุรนิลพงศ 



 หนา   ๒๐๖ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๙ นางพนิดา  แชมชาง 

 ๖๐ นางสาวพรเพ็ญ  ทิพยนา 

 ๖๑ นางพรรณนิภา  เชาวนะ 

 ๖๒ นางสาวพิชชานีย  จริยพงศ 

 ๖๓ นางพิมผกา  ฮารดิง 

 ๖๔ นางพิมพลภัส  พงศกรรังศิลป 

 ๖๕ นางสาวมนตรา  ไชยรัตน 

 ๖๖ นางมัลลิกา  เจริญสุธาสินี 

 ๖๗ นางเยาวเรศ  ศิริสถิตยกุล 

 ๖๘ นางรุงรวี  จิตภักดี 

 ๖๙ นางสาวเรวดี  เพชรศิราสัณห 

 ๗๐ นางสาววรรณรัตน  นาที 

 ๗๑ นางสาววรรัตน  หวานจิตต 

 ๗๒ นางสาววรวรรณ  พันพิพัฒน 

 ๗๓ นางสาววรางคณา  จุงลก 

 ๗๔ นางสาววันทนี  วองวโร 

 ๗๕ นางสาววิจิตรา  เพ็ชรกิจ 

 ๗๖ นางสาววิภาวรรณ  กล่ินหอม 

 ๗๗ นางวิลาวัณย  ดึงไตรยภพ 

 ๗๘ นางสาวศิริภิญโญ  จันทมุณี 

 ๗๙ นางศิริอุมา  เจาะจิตต 

 ๘๐ นางสมใจ  หนูผ้ึง 

 ๘๑ นางสิริพร  สมบูรณบูรณะ 

 ๘๒ นางสาวสุธัญญา  ดวงอินทร 

 ๘๓ นางสาวสุปราณี  มนูรักษชินากร 

 ๘๔ นางสุภาภรณ  ย้ิมเที่ยง 

 ๘๕ นางสาวสุภาวดี  เชื้อพราหมณ 

 ๘๖ นางสุรัสวดี  กุลบุญ  กอเกื้อ 

 ๘๗ นางอโนมา  สันติวรกุล 

 ๘๘ นางสาวอภิรยา  พานทอง 

 ๘๙ นางสาวอรวรรณ  สาระกุล 

 ๙๐ นางสาวอรอนงค  เฉียบแหลม 

 ๙๑ นางอลิศรา  สระโมฬี 

 ๙๒ นางสาวอัมพร  หมาดเด็น 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๗๕  ราย) 

 ๑ นายกรกต  สุวรรณรัตน 

 ๒ นายกฤตนุ  ฝูงทองเจริญ 

 ๓ นายกิตติ  เชาวนะ 

 ๔ นายคณิตสรณ  สุริยะไพบูลยวัฒนา 

 ๕ นายคมกริบ  หลงละเลิง 

 ๖ นายจิรพัฒน  นาวารัตน 

 ๗ นายจิรวัฒน  แสงทอง 

 ๘ นายจํานง  ธนะภพ 

 ๙ นายฉัตรชัย  กัลยาณปพน 

 ๑๐ นายชนันทกรณ  จันแดง 

 ๑๑ นายชวพงษ  นุยสุข 

 ๑๒ นายชัยรัตน  กาญจนอารี 

 ๑๓ นายชัยโรจน  ใหญประเสริฐ 

 ๑๔ นายชัยวัฒน  ฤกษสวัสดิ์ถาวร 



 หนา   ๒๐๗ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๕ นายเชาวนันท  ขุนดํา 

 ๑๖ วาที่พันตรี  ณรงค  มุขวัฒน 

 ๑๗ นายณัฐสร  นิยะมานนท 

 ๑๘ นายทัศณุ  เรืองสุวรรณ 

 ๑๙ นายธนภาษ  เดชพาวุฒิกุล 

 ๒๐ นายธนวัฒน  คงยศ 

 ๒๑ นายธนสัณฑ  เทพรัตน 

 ๒๒ นายธวัชชัย  ลักเซง 

 ๒๓ นายธารินทร  เพ็ญวรรณ 

 ๒๔ นายนครัช  พฤทธิ์รัตนาภา 

 ๒๕ นายนรากร  สุวรรณโชติ 

 ๒๖ นายนรารักษ  สมบัติทอง 

 ๒๗ นายนิวัตร  คงปญญา 

 ๒๘ นายประชิด  สระโมฬี 

 ๒๙ นายประพันธ  พัฒนทอง 

 ๓๐ นายประเสริฐ  มากแกว 

 ๓๑ นายปรีดา  สันสาคร 

 ๓๒ นายปวิธ  ตันสกุล 

 ๓๓ นายปยวัชน  คงอินทร 

 ๓๔ นายพรพล  ธรรมรงครัตน 

 ๓๕ นายพิจักษณ  สัมพันธ 

 ๓๖ นายพิพัฒนพันธุ  สุวรรณอักษร 

 ๓๗ นายพุทธิกันต  พงศพิชญามาตย 

 ๓๘ นายพูลสิทธิ์  หิรัญสาย 

 ๓๙ นายภานุวัฒน  สวัสดี 

 ๔๐ นายมนัส  ชัยจันทร 

 ๔๑ นายมานิตย  นุยนุน 

 ๔๒ นายรวินทร  ถิ่นนคร 

 ๔๓ นายเรวัต  สุขสิกาญจน 

 ๔๔ นายล่ันหลา  อุดมเวช 

 ๔๕ นายวชรวรรษ  พรหมมา 

 ๔๖ นายวริษฐ  วิปุลานุสาสน 

 ๔๗ นายวิชัย  รอดทุกข 

 ๔๘ นายวิทยา  อาภรณ 

 ๔๙ นายวิรุจ  ถิ่นนคร 

 ๕๐ นายวีรเธียร  ถวัลยวงศศรี 

 ๕๑ นายวีระพงศ  เลิศรัตนเทวี 

 ๕๒ นายศราวุธ  ปาลิโภชน 

 ๕๓ นายสมปราชญ  จิตรศรีสวัสดิ์ 

 ๕๔ นายสัจจพันธ  ลีละตานนท 

 ๕๕ นายสุธน  ศรีวะโร 

 ๕๖ นายสุรศักดิ์  วิจิตรพงศจินดา 

 ๕๗ นายสุรัช  คมพจน 

 ๕๘ นายอจลวิชญ  ฉันทวีโรจน 

 ๕๙ นายอดิศักดิ์  การบรรจง 

 ๖๐ นายอภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ 

 ๖๑ นายอภิชาต  อธิไภริน 

 ๖๒ นายอภิรักษ  พยัคฆา 

 ๖๓ นายอรรถรัตน  พัฒนวงศา 

 ๖๔ นายอรรถสิทธิ์  สิทธิดํารง 

 ๖๕ นายอัตนันท  เตโชพิศาลวงศ 

 ๖๖ นายอุดมศักดิ์  แซโงว 



 หนา   ๒๐๘ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๖๗ นายฮุชเซ็น  นิยมเดชา 

 ๖๘ นางกนกวรรณ  ตันตระเสนียรัตน 

 ๖๙ นางกรรณิการ  จันทรปาน  คงอินทร 

 ๗๐ นางสาวกรัณรัตน  ธรรมรักษ 

 ๗๑ นางสาวกัญญนิจ  วิเชียรรัตน 

 ๗๒ นางสาวกุลวดี  กาญจนะ 

 ๗๓ นางสาวจงกลรัตน  มณีนิล 

 ๗๔ นางสาวจรรยารักษ  ทองสมพร 

 ๗๕ นางจันทรจิรา  ศรีราพร 

 ๗๖ นางสาวจันทิรา  รัตนรัตน 

 ๗๗ นางสาวจารุภา  เลขทิพย 

 ๗๘ นางจินตนา  กิจผดุง 

 ๗๙ นางสาวจิราพร  ชินกุลพิทักษ 

 ๘๐ นางสาวจิรารัตน  สองสี 

 ๘๑ นางสาวชฎายุ  อุดม 

 ๘๒ นางสาวชดาภา  บุญยัง 

 ๘๓ นางสาวชลกานต  เบ็ญจศักดิ์ 

 ๘๔ นางสาวชาลิพักตร  ศักดิ์เพชร 

 ๘๕ นางสาวชุติมา  จันทรัตน 

 ๘๖ นางสาวฐิติกา  แกวสมวงศ 

 ๘๗ นางณัฏฐพัชร  เหลาทิพย 

 ๘๘ นางดวงพร  เดชรัตนวิไชย 

 ๘๙ นางสาวดวงใจ  ผิวคํา 

 ๙๐ นางสาวดุษฎี  ชินนาพันธ 

 ๙๑ นางถวิล  กะลาสี 

 ๙๒ นางสาวทวีลักษณ  พลราชม 

 ๙๓ นางทัศนีย  จิตแจม 

 ๙๔ นางสาวทิพวรรณ  บุญสนอง 

 ๙๕ นางธนวรรณ  สงประเสริฐ 

 ๙๖ นางสาวธนาภา  ชวยแกว 

 ๙๗ นางสาวธันยพร  ดิเรกสุนทร 

 ๙๘ นางสาวธิดา  โสตถิโยธิน 

 ๙๙ นางสาวนนทพรรณ  ผาสุข 

 ๑๐๐ นางสาวนภารัตน  สุขเกล้ียง 

 ๑๐๑ นางนลินี  ทินนาม 

 ๑๐๒ นางสาวนันทนภัส  เพชรคงทอง 

 ๑๐๓ นางสาวนันธิดา  จันทรศิริ 

 ๑๐๔ นางสาวนิรัติศัย  รักมาก 

 ๑๐๕ นางสาวนิชาภา  จันทรดี 

 ๑๐๖ นางสาวนิดารัตน  ชูวิเชียร 

 ๑๐๗ นางสาวนิตาทิพย  เอกเกษม 

 ๑๐๘ นางนุชจรี  จีนดวง 

 ๑๐๙ นางสาวนุรดีนา  จารง 

 ๑๑๐ นางสาวบงกชกร  พลไชย 

 ๑๑๑ นางสาวบุณฑรี  จันทรกลับ 

 ๑๑๒ นางสาวบุษบรรณ  สุขกาญจน 

 ๑๑๓ นางประไพ  ศรีบุญเอียด 

 ๑๑๔ นางสาวปาจรีย  ศักดิเศรษฐ 

 ๑๑๕ นางพรทิพย  ผอมเสง 

 ๑๑๖ นางสาวพรพักตร  ศิระธนารัณฑ 

 ๑๑๗ นางสาวพรรณศิริ  ดําโอ 

 ๑๑๘ นางพวงทิพย  ทองคง 



 หนา   ๒๐๙ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๑๙ นางสาวพวงทิพย  ภูพงษ 

 ๑๒๐ นางสาวพัชรินทร  นิลมาท 

 ๑๒๑ นางสาวพัชรี  อิ่มศรี 

 ๑๒๒ นางสาวพัฒนธิดา  ทองขาว 

 ๑๒๓ นางสาวพิระดา  ยินเจริญ 

 ๑๒๔ นางสาวพุทธิพร  ธนธรรมเมธ ี

 ๑๒๕ นางสาวไพรินทร  ศรีสินทร 

 ๑๒๖ นางสาวฟารีดา  เจะเอาะ 

 ๑๒๗ นางสาวภริตพร  แกวแกมเสือ 

 ๑๒๘ นางสาวภัทรนรินทร  ศุภกร 

 ๑๒๙ นางภัทรพร  เพชรวรพันธ 

 ๑๓๐ นางสาวมนฤทัย  อินทรแกว 

 ๑๓๑ นางสาวมาลาตี  ตาเยะ 

 ๑๓๒ นางสาวรจเรศ  ณรงคราช 

 ๑๓๓ นางสาวรัชฎาทิพย  อุปถัมภประชา 

 ๑๓๔ นางสาวรัชดา  สุวรรณเกิด 

 ๑๓๕ นางสาวลัคนา  พิมพจันทร 

 ๑๓๖ นางสาววนิดา  ล่ิมมั่น 

 ๑๓๗ นางวรรณา  นิลพัฒน 

 ๑๓๘ นางสาววรางคณา  ศรีหมอก 

 ๑๓๙ นางสาววลัยนิภา  หาพุทธา 

 ๑๔๐ นางสาววันดี  ชั้นประเสริฐภิญโญ 

 ๑๔๑ นางสาววันทนีย  โยชนชัยสาร 

 ๑๔๒ นางสาวศศิธร  รัตนรุงโรจน 

 ๑๔๓ นางศิราณี  ยงประเดิม 

 ๑๔๔ นางสาวศิริคุณ  พันธรังษี 

 ๑๔๕ นางสาวศิริพร  สวางอารียรักษ 

 ๑๔๖ นางสาวศิริมาศ  เลือดกาญจนา 

 ๑๔๗ นางศิวฉัตร  ตันทวีวงศ 

 ๑๔๘ นางสาวสมจิตร  ไชยศรียา 

 ๑๔๙ นางสมพร  บุญเกียรติเดชากุล 

 ๑๕๐ นางสมพร  อิสรไกรศีล 

 ๑๕๑ นางสาวสายพิชญ  สัจจวิเศษ 

 ๑๕๒ นางสาวสาลินี  ไชยกูล 

 ๑๕๓ นางสาวสิริรักษ  มูเก็ม 

 ๑๕๔ นางสาวสิริวัจนา  แกวผนึก 

 ๑๕๕ นางสุขหทัย  คงปญญา 

 ๑๕๖ นางสาวสุขุมาล  กลํ่าแสงใส 

 ๑๕๗ นางสาวสุจิตรา  สมุหเสนีโต 

 ๑๕๘ นางสุดารัตน  รัชตะสมบูรณ 

 ๑๕๙ นางสาวสุธาทิพย  โมราลาย 

 ๑๖๐ นางสาวสุผาณิต  วิเศษสาธร 

 ๑๖๑ นางสุภาณี  เพชรานันท 

 ๑๖๒ นางสาวสุภาภรณ  ดอกไมศรีจันทร 

 ๑๖๓ นางสุภาวดี  สารพงษ 

 ๑๖๔ นางสุมาลี  ไชยยุทธ 

 ๑๖๕ นางสุรางค  อมรศักดิ์ 

 ๑๖๖ นางโสภิดา  พัฒนทอง 

 ๑๖๗ นางสาวหัฏฐกานต  กรัณยไพศาล 

 ๑๖๘ นางอยูเย็น  นาคฉุย 

 ๑๖๙ นางสาวอรชุมา  เมืองสอน 

 ๑๗๐ นางสาวอรรถวดี  แซหยุน 



 หนา   ๒๑๐ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๗๑ นางสาวอัปษร  สัตยาคม 

 ๑๗๒ นางสาวอัปสร  บุญยัง 

 ๑๗๓ นางสาวอาภรณ  ไชยสุวรรณ 

 ๑๗๔ นางสาวอุดรรัตน  ธรรมดา 

 ๑๗๕ นางสาวอุไรวรรณ  หมัดอาดัม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๑๑  ราย) 

 ๑ นายกมล  รุจิระมานนท 

 ๒ นายกรกช  บุญอมร 

 ๓ วาที่รอยตรี  กําพล  จิตตะนัง 

 ๔ นายเกียรติศักดิ์  ใบระเหม 

 ๕ นายโกสินธ  ซายหั่น 

 ๖ นายไกรศร  สายวารี 

 ๗ นายขจรศักดิ์  เพชรานันท 

 ๘ นายจิรพงศ  กาละกาญจน 

 ๙ นายเจริญ  สัณฐมิตร 

 ๑๐ นายชัชพล  ย่ิงดํานุน 

 ๑๑ นายชัยมนัตถ  คงทน 

 ๑๒ นายณรงค  ปยะกาญจน 

 ๑๓ นายณรงค  ฝงชลจิตต 

 ๑๔ นายณรงค  หีดเสน 

 ๑๕ นายณัฐพร  แตงออน 

 ๑๖ นายณัฐพล  จันทนา 

 ๑๗ นายณัฐพล  วิทยานุภากร 

 ๑๘ นายติณห  เกื้อกาญจน 

 ๑๙ นายทรงวุธ  สองพิมพ 

 ๒๐ นายธนิต  สมพงศ 

 ๒๑ นายธนูศิลป  แกวพิชัย 

 ๒๒ นายธเนศพล  พ่ึงญาติ 

 ๒๓ นายธมยศ  ไกรนรา 

 ๒๔ นายธรณิศ  หาญใจ 

 ๒๕ นายธวัชชัย  ประดู 

 ๒๖ นายธีรวัฒน  ศรีบุญเอียด 

 ๒๗ นายธีระศักดิ์  ดานสกุล 

 ๒๘ วาที่รอยตรี  นภดล  พันธรักษ 

 ๒๙ นายนันทพงศ  หมิแหละหมัน 

 ๓๐ นายนาวิน  เนาวพงศ 

 ๓๑ นายนําชัย  แซหลี 

 ๓๒ นายนิพนธ  บรรเจิดเลิศ 

 ๓๓ นายบรรจงวิทย  ย่ิงยงค 

 ๓๔ นายบรรพต  ใบมิเด็น 

 ๓๕ นายบีระศักดิ์  บุญฤทธิ์ 

 ๓๖ นายบุญฤทธิ์  เรืองพรหม 

 ๓๗ วาที่รอยโท  บุณยสิทธิ์  ไตรสุวรรณ 

 ๓๘ นายปราถนา  ศรีทับ 

 ๓๙ นายปรีชา  รัสมี 

 ๔๐ นายพิชัย  พูลสวัสดิ์ 

 ๔๑ นายพิชัยยุทธ  สุวิทยารัตน 

 ๔๒ นายพิพัฒน  ปุเตะ 



 หนา   ๒๑๑ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๓ นายไพรวัลย  เกิดทองมี 

 ๔๔ นายไพโรจน  เต็มเปยม 

 ๔๕ นายไพศาล  พุมดวง 

 ๔๖ นายไพศาล  สาริกา 

 ๔๗ นายภราดร  จีนชาวนา 

 ๔๘ นายภาณุวัฒน  ชวยอนันต 

 ๔๙ นายภาณุวัฒน  สุขคง 

 ๕๐ นายภีม  ภคเมธาวี 

 ๕๑ นายมุรธา  นราพงศ 

 ๕๒ นายเริงชัย  สักดารักษ 

 ๕๓ นายวงศกร  สุพรรณอาสน 

 ๕๔ นายวรเทพ  ไกรเทพ 

 ๕๕ นายวัชรินทร  เกตุเพชร 

 ๕๖ นายวัชรินทร  คงสวัสดิ์ 

 ๕๗ นายวัฒนา  ชฎากรณ 

 ๕๘ นายวันชัย  ไตรรัตน 

 ๕๙ นายวิจิตร  กูลระวัง 

 ๖๐ นายวิเชียร  สุขสบาย 

 ๖๑ นายวีรพงศ  โชติชวย 

 ๖๒ วาที่รอยเอก  ศราวุธ  อินปน 

 ๖๓ นายศักดิโชติ  ใจเย็น 

 ๖๔ นายศิวกร  ดีชู 

 ๖๕ วาที่รอยโท  ศุภชัย  ปลักปลา 

 ๖๖ นายศุภชัย  สุวรรณพะโยม 

 ๖๗ นายสกล  อนันตเสรี 

 ๖๘ นายสตาร  ดรุมาศ 

 ๖๙ นายสนธยา  คงชัย 

 ๗๐ นายสมเกียรติ  กงซุน 

 ๗๑ นายสรรเสริญ  เอียดกลับ 

 ๗๒ นายสุขุม  ศรีสมบัติ 

 ๗๓ นายสุเทพ  นอยลัทธี 

 ๗๔ นายสุพชัย  ทิพยภักดี 

 ๗๕ นายเสมอภาค  เอียดสี 

 ๗๖ นายอนันตเดช  ศรีราพร 

 ๗๗ นายอภิรุณ  บุษยากุล 

 ๗๘ นายอภิวิชญ  พงศสุระโสภณ 

 ๗๙ นายอวยชัย  บุญญวงศ 

 ๘๐ นายอาวุธ  แกนเพชร 

 ๘๑ นายอุทัย  แกลวกลา 

 ๘๒ นางกนกวัลย  ไกรนุกูล 

 ๘๓ นางสาวกนิษฐา  เอียดมาก 

 ๘๔ นางกมลรัตน  เพชรกาฬ 

 ๘๕ นางสาวกฤษณา  เสตพงศ 

 ๘๖ นางกาญจนา  จิตวิโชติ 

 ๘๗ นางกาญจุรีย  วองไวรัตนกุล 

 ๘๘ นางกาหลง  รักขพันธ 

 ๘๙ นางกิตติพร  ศรีเพ็ชร 

 ๙๐ นางเกศิณี  พรหมชาติ 

 ๙๑ นางเกษมาพร  ตัญบุญยกิจ 

 ๙๒ นางแกวใจ  สุขสอาด 

 ๙๓ นางสาวขวัญใจ  นัคราเรือง 

 ๙๔ วาที่รอยตรีหญิง  จรรจิรา  คุมสุข 



 หนา   ๒๑๒ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๙๕ นางจรรยพร  ขาวคง 

 ๙๖ นางสาวจรวยพร  รอบคอบ 

 ๙๗ นางสาวจริยา  สุขชื่น 

 ๙๘ นางจันทรเพ็ญ  กูลระวัง 

 ๙๙ นางจารุพันธุ  พรุเพ็ชรแกว 

 ๑๐๐ นางจารุวรรณ  พันธประสงค 

 ๑๐๑ นางจิราพร  กาฬสุวรรณ 

 ๑๐๒ นางสาวจิรารัตน  ตัณฑวรานนท 

 ๑๐๓ นางสาวเจนจิรา  โยธาศรี 

 ๑๐๔ นางฉัตรหทัย  สุวรรณมาลัย 

 ๑๐๕ นางสาวฉัตราพรรณ  สมตน 

 ๑๐๖ นางสาวชณัญชิตา  วิชัยดิษฐ 

 ๑๐๗ นางชลิดา  จันทรทิน 

 ๑๐๘ นางสาวชวนพิศ  เกื้อมา 

 ๑๐๙ นางสาวชัชสันต  จันทรเรืองฤทธิ์ 

 ๑๑๐ นางณฐมน  นุนรักษา 

 ๑๑๑ นางณภัทร  ทัศนวิสุทธิ์ 

 ๑๑๒ นางณัฐวศา  เรืองนาค 

 ๑๑๓ นางสาวณิรดา  เพ็ชรคงทอง 

 ๑๑๔ นางสาวตวงพร  เผือกหอม 

 ๑๑๕ นางสาวทรงพร  กาลคลอด 

 ๑๑๖ นางสาวทิพาพร  จําเริญ 

 ๑๑๗ นางธัญญา  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๑๘ นางสาวธันฐภัทร  ดวงจันทร 

 ๑๑๙ นางธารีย  พรหมประสิทธิ์ 

 ๑๒๐ นางนรกมล  ทองสมัคร 

 ๑๒๑ นางสาวนริสา  บัวเชย 

 ๑๒๒ นางนวพร  ไชยเสน 

 ๑๒๓ นางสาวนันทกาญจน  บุญชวย 

 ๑๒๔ นางสาวนันทนภัส  ยวนแหล 

 ๑๒๕ นางสาวนันทวัน  หนูแจม 

 ๑๒๖ นางนิภาพร  แกนเพชร 

 ๑๒๗ นางสาวนิศาชล  คชคีรีเดชไกร 

 ๑๒๘ นางนุศรา  ปานจันทร 

 ๑๒๙ นางสาวนุสนธ  สงเอียด 

 ๑๓๐ นางสาวบุญเพ็ญ  ชูทอง 

 ๑๓๑ นางบุษรา  มีแกว 

 ๑๓๒ นางเบญจพร  สมจิต 

 ๑๓๓ นางปทิตตา  จิวธนาธิปสกุล 

 ๑๓๔ นางปทุม  รักษทอง 

 ๑๓๕ นางปมาภรณ  นาคถนอม 

 ๑๓๖ นางสาวประไพศรี  เหลาทองมีสกุล 

 ๑๓๗ นางสาวประภา  มายิ 

 ๑๓๘ นางสาวปรารถนา  คชินทร 

 ๑๓๙ นางสาวปริณดา  แสงอุไร 

 ๑๔๐ นางปรีดา  โชติชวง 

 ๑๔๑ นางปารมี  รุงนิรันดรกุล 

 ๑๔๒ นางสาวปยรัตน  วันทอง 

 ๑๔๓ นางสาวปยวรรณ  คงอินทร 

 ๑๔๔ นางปยะธิดา  เกิดทองมี 

 ๑๔๕ นางสาวปยาพัชร  เซงจ้ิน 

 ๑๔๖ นางเปรมฤดี  นุนสังข 



 หนา   ๒๑๓ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๔๗ นางสาวพยงค  จีบโจง 

 ๑๔๘ นางพรทิพย  เกาซวน 

 ๑๔๙ นางพรพิมล  สุคนธชาติ 

 ๑๕๐ นางพรพิลาส  นราพงศ 

 ๑๕๑ นางพรรณพนัช  สอดจิตต 

 ๑๕๒ นางสาวพรศรี  ชื่นชม 

 ๑๕๓ นางพัชราภา  ศรีเมือง 

 ๑๕๔ นางพัชรี  รัสมี 

 ๑๕๕ นางพัทธนันท  ตรึกตรอง 

 ๑๕๖ นางพิชญดา  ดานสกุล 

 ๑๕๗ นางพีรดา  ภักดีพิน 

 ๑๕๘ นางพุทธมนต  ทองมี 

 ๑๕๙ นางเพ็ญประภา  ขาวเขียว 

 ๑๖๐ นางไพจิตรา  สุวรรณ 

 ๑๖๑ นางสาวภคนิตย  ออสปอนพันธ 

 ๑๖๒ นางมัลลิกา  คุณารักษ 

 ๑๖๓ นางมาริสา  สมจิตร 

 ๑๖๔ นางสาวยุพเรศน  พัลพัฒน 

 ๑๖๕ นางสาวรจนา  หมาดหลา 

 ๑๖๖ นางรชาญา  ศิริกุลชัยกิจ 

 ๑๖๗ นางราตรี  นิตยเดชพัฒน 

 ๑๖๘ นางเรวดี  คองประชุม 

 ๑๖๙ นางสาวฤดียา  พัฒนแกว 

 ๑๗๐ นางลภัสธยาน  นาคนรเศรษฐ 

 ๑๗๑ นางลัดดาวัลย  มนตแกว 

 ๑๗๒ นางวรรณพร  หริรักษ 

 ๑๗๓ นางวรรณี  เหมือนเพชร 

 ๑๗๔ นางสาววราภรณ  มานทอง 

 ๑๗๕ นางสาววราภรณ  แหลมเพ็ชร 

 ๑๗๖ นางวราวรรณ  โชติชวย 

 ๑๗๗ นางสาววลีรัตน  กองสวัสดิ์ 

 ๑๗๘ นางวารุณี  ยอดราช 

 ๑๗๙ นางวิมลรัศมิ์  สายพรหม 

 ๑๘๐ นางสาวศรัญญา  ทองอยู 

 ๑๘๑ นางสาวศศิธร  เพ็ชศรี 

 ๑๘๒ นางศศิรัศมิ์  ประสาทแกว 

 ๑๘๓ นางสันถัต  สารักษ 

 ๑๘๔ นางสายทิพย  คงทน 

 ๑๘๕ นางสิรภัทร  จิตตะมาลา  ล่ิมไพบูลย 

 ๑๘๖ นางสาวสุคนธ  คงผอม 

 ๑๘๗ นางสุชญา  กาญจนวงศ 

 ๑๘๘ นางสุชะฎา  อินณรงค 

 ๑๘๙ นางสุนันทา  บดีการ 

 ๑๙๐ นางสาวสุภักดิ์  มูลอักษร 

 ๑๙๑ นางสุภาพร  บัวเพชร 

 ๑๙๒ นางสุภาวดี  โชติอัคคี 

 ๑๙๓ นางสาวสุมาลี  สุโขพล 

 ๑๙๔ นางสุริษา  หาญใจ 

 ๑๙๕ นางสุวภา  วรรณเพชร 

 ๑๙๖ นางสุวิญญา  ปล้ืมถนอม 

 ๑๙๗ นางสาวสุวิมล  บุญชู 

 ๑๙๘ นางสาวแสงนภา  ตันสกุล 



 หนา   ๒๑๔ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๙๙ นางสาวอนงคเนตร  สายสาระ 

 ๒๐๐ นางอมรรัตน  แกวคํา 

 ๒๐๑ นางอมราพร  ชุมชนะ 

 ๒๐๒ นางสาวอรพินท  ไชยพงศ 

 ๒๐๓ นางอรุณรัตน  ฉลาดดี 

 ๒๐๔ นางอลิสา  ดีชู 

 ๒๐๕ นางสาวอัจฉราวดี  ชูย้ิมพานิช 

 ๒๐๖ นางอัมพร  รัตนวิจิตร 

 ๒๐๗ นางสาวอาจินต  วรินทรเวช 

 ๒๐๘ นางสาวอาภาภัทร  โรจนราธา 

 ๒๐๙ นางอารี  บริพันธ 

 ๒๑๐ นางอุบล  ทองกุล 

 ๒๑๑ นางอุมาภรณ  จุลเลศ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๘  ราย) 

 ๑ นายเขมชาติ  เสมแดง 

 ๒ นายชนะ  สุระสาน 

 ๓ นายชาญชัย  ตันติวัฒโนดม 

 ๔ นายธนชัย  คําสมาน 

 ๕ นายธนิต  พุมดวง 

 ๖ นายธีระ  พรหมมาศ 

 ๗ นายนันทชัย  ไชยเสน 

 ๘ นายเบญจา  ภูริพงศธร 

 ๙ นายปรเมนทร  รักษดี 

 ๑๐ นายประกฤต  หนูสอน 

 ๑๑ นายประชา  มงคล 

 ๑๒ นายพงศธน  ฤดีอัครเสรี 

 ๑๓ นายพิเชษฐ  ปานจันทร 

 ๑๔ นายเพชรดนัย  วองไวรัตนกุล 

 ๑๕ นายไพฑูร  เทพภักดี 

 ๑๖ นายมณเฑียร  สุขกุล 

 ๑๗ นายเมษา  สินทบทอง 

 ๑๘ นายยุทธกาน  ไชยมณี 

 ๑๙ นายยุทธนันต  ปานสงฆ 

 ๒๐ นายรักษพล  กอนอําพร 

 ๒๑ นายเลอศักดิ์  มุติชุน 

 ๒๒ นายวีระชาติ  รานวล 

 ๒๓ นายศรัณย  เพียงจันทร 

 ๒๔ นายสถิตย  เพชรกาฬ 

 ๒๕ นายสมศักดิ์  ปอปาน 

 ๒๖ นายสรพงศ  ทินกร 

 ๒๗ นายสาธิต  ขวัญชุม 

 ๒๘ นายสุวัฒน  เกิดมณี 

 ๒๙ วาที่รอยตรี  เสกมนต  หมอมวิญญา 

 ๓๐ นายอภิชาติ  รักชอบ 

 ๓๑ นายอรุณ  นาคาพงศ 

 ๓๒ นายอรุณ  พลอยมี 

 ๓๓ นายอวยพร  เรืองศรี 

 ๓๔ วาที่รอยตรี อวยพร  สิงพึงราบ 

 ๓๕ นายอุดมพร  นวลปาน 

 ๓๖ นายเอกราช  แกวเขียว 



 หนา   ๒๑๕ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๗ นายโองการ  กุลสมบัติ 

 ๓๘ นายโอม  สุขปลอด 

 ๓๙ นางกอบสุข  อรชร 

 ๔๐ นางสาวกิตติยา  กองผล 

 ๔๑ นางจรี  ไกรเทพ 

 ๔๒ นางจารุพร  ทองรุช 

 ๔๓ นางสาวจุฑารัตน  ชลสินธุ 

 ๔๔ นางจุไร  หมื่นนรา 

 ๔๕ นางสาวฉันทนา  ชลสินธุ 

 ๔๖ นางสาวชุดาณัฏฐ  ขุนฤทธิ์แกว 

 ๔๗ นางณัชธัญนพ  สุขใส 

 ๔๘ นางณัฐชนัญ  สบเหมาะ 

 ๔๙ นางสาวณัฐฐิรา  รัฐวิเศษ 

 ๕๐ นางสาวณิรมล  บุญแสง 

 ๕๑ นางดารารัตน  หอเพชร 

 ๕๒ นางสาวธัญลักษณ  ปานสีใหม 

 ๕๓ นางสาวธัญลักษณ  พลายดวง 

 ๕๔ นางนฤมล  ชฎากรณ 

 ๕๕ นางสาวนฤมล  สุทธิ 

 ๕๖ นางนัทธี  ภคเมธาวี 

 ๕๗ นางสาวนิตยา  แกนบุญ 

 ๕๘ นางบุญเพ็ญ  นอยลัทธี 

 ๕๙ นางสาวใบบุญ  ทองชูดํา 

 ๖๐ นางปราณี  จันทรเอียด 

 ๖๑ นางสาวปทมา  สุจารีย 

 ๖๒ นางสาวปยมาศ  จิตตระ 

 ๖๓ นางพุทธิมา  ผลวงษ 

 ๖๔ นางภัทราวรรณ  ตันติกุล 

 ๖๕ นางภิรมล  รักเถาว 

 ๖๖ นางสาวมนทิพ  ศรีแสง 

 ๖๗ นางสาวมยุรา  เรืองประเสริฐ 

 ๖๘ นางมัณฑนา  ปรีชาติวงศ 

 ๖๙ นางรัตนากร  บุญกลาง 

 ๗๐ นางสาววนิดา  เพชรชําลิ 

 ๗๑ นางสาววรรณา  มัคราช 

 ๗๒ นางวราภรณ  ผลสมบูรณ 

 ๗๓ นางสาววลัยพร  เนียมเล็ก 

 ๗๔ นางวันฤดี  รัตนพันธ 

 ๗๕ นางวิภาพร  พลหาญ 

 ๗๖ นางสาววิศวียา  เนาวนัติ 

 ๗๗ นางศิริรัตน  ทิพรัตน 

 ๗๘ นางสมิตานันท  โรมวิลาศ 

 ๗๙ นางสาวสายฝน  จิตนุพงศ 

 ๘๐ นางสาวสุกัลยา  ถาวรพล 

 ๘๑ นางสุคณา  ศรีทับ 

 ๘๒ นางสาวสุดารัตน  ชางโรง 

 ๘๓ นางสาวสุนันฑา  ศรีเอียด 

 ๘๔ นางสาวสุรัตนา  ชูเชียร 

 ๘๕ นางสาวเสาวณีย  บุญยเกียรติ 

 ๘๖ นางอรอนงค  สุขปลอด 

 ๘๗ นางออนอุไร  แกวอุดม 

 ๘๘ นางสาวอุบลรัตน  โสสนุย 



 หนา   ๒๑๖ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๓๔  ราย) 

 ๑ นายกรีฑา  พลขันธ 

 ๒ นายโกสินธุ  ศิริรักษ 

 ๓ นายไกรสร  แกวอุดม 

 ๔ นายคุณชิต  สุขพัฒนศรีกุล 

 ๕ นายจรัญ  กุญชรินทร 

 ๖ วาที่รอยตรี  จาตุรนต  ชุติธรพงษ 

 ๗ นายจิรพงศ  ชูเกื้อ 

 ๘ นายเจริญพร  บัวแยม 

 ๙ นายเฉลิม  เตะสนู 

 ๑๐ นายชัยชนะ  สุขสบาย 

 ๑๑ นายชุมพล  คงนคร 

 ๑๒ นายดนัยณัฐ  ซังเรือง 

 ๑๓ นายทวีศิลป  วงศพรต 

 ๑๔ นายธนพิพัฒน  สัมพันธมาศ 

 ๑๕ นายธนะชัย  เหลาลุมพุก 

 ๑๖ นายธนากร  ชลเดช 

 ๑๗ นายธีรพงศ  หนูปลอด 

 ๑๘ นายธีรวิทย  ทองรักษจันทร 

 ๑๙ นายนันทวัฒน  ฟองมณี 

 ๒๐ นายนิติธร  ชูศรี 

 ๒๑ นายนุรุณ  จําปากลาย 

 ๒๒ นายปฏิวัติ  เกตุเลิศประเสริฐ 

 ๒๓ นายพงคสุวรรณ  แกวทอง 

 ๒๔ นายพรศักดิ์  เคี่ยมเคา 

 ๒๕ นายยศภัธ  เพชรรัตน 

 ๒๖ นายยุทธชัย  ฮารีบิน 

 ๒๗ นายวชิรศักดิ์  โภคากรณ 

 ๒๘ นายวิชชุกร  ดานเดชา 

 ๒๙ นายวิเชียร  จุติมูสิก 

 ๓๐ นายวิระศักดิ์  สุทธิจันทร 

 ๓๑ นายวิรัตน  ฉิมสุด 

 ๓๒ นายวิโรจน  นวลหวาน 

 ๓๓ นายศักดิ์ดา  ใบมิเด็น 

 ๓๔ นายสมปอง  เรืองประเสริฐ 

 ๓๕ นายสมพร  สงวนทอง 

 ๓๖ นายสมภพ  เอียดสี 

 ๓๗ นายสมศักดิ์  ประทุมทอง 

 ๓๘ นายสมโชค  นาคปน 

 ๓๙ นายสรัญรัฐ  มนุญญานนท 

 ๔๐ นายสัจจะ  สัจจารักษ 

 ๔๑ นายสารัตน  นาคพ่ีนอง 

 ๔๒ นายสิทธิพงษ  จันทรปรุง 

 ๔๓ นายสุทธิรักษ  จริตงาม 

 ๔๔ นายสุพจน  เรืองจรัส 

 ๔๕ นายสุรินทร  จิตรถาวร 

 ๔๖ นายสุริยะ  เมืองสุวรรณ 

 ๔๗ นายหะลิบ  เหล็บเลิศ 

 ๔๘ วาที่รอยตรี  อัครายุทธ  รังสิมันตุชาติ 

 ๔๙ นายอาทิตย  รักษวงศ 

 ๕๐ นายเอกชัย  นุมเจริญ 



 หนา   ๒๑๗ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๑ นายเอกสิทธิ  ผจงจิตยางกูร 

 ๕๒ นายฮาเล็ม  ดอเลาะ 

 ๕๓ นางสาวกชพรรณ  นุนสังข 

 ๕๔ นางสาวกัญญา  หนูเดช 

 ๕๕ นางสาวขนิษฐา  จิตรหลัง 

 ๕๖ นางคอลีเยาะ  สาแมง 

 ๕๗ นางสาวจริยา  รัตนพันธุ 

 ๕๘ นางสาวจารึก  พรหมคล่ี 

 ๕๙ นางจิรา  กาญจนภักดิ์ 

 ๖๐ นางสาวจิรา  จอกทอง 

 ๖๑ นางสาวจุฑาพัฒน  เบ็ญจพงศ 

 ๖๒ นางสาวจุฑารัฐ  ไชยสาร 

 ๖๓ นางเจนจิรา  พุมดวง 

 ๖๔ นางสาวชมพูนุช  เทพรักษา 

 ๖๕ นางสาวชื่นณัสฐา  สุขใส 

 ๖๖ นางสาวชุติมากร  ชลสาคร 

 ๖๗ นางฐิตารีย  คลังทรัพย 

 ๖๘ นางสาวดวงสมร  วงคล่ิม 

 ๖๙ นางสาวธัญกมล  คงแกว 

 ๗๐ นางสาวธินาพร  สุทธิวิริยะ 

 ๗๑ นางนฤมล  อินปน 

 ๗๒ นางสาวนัฏฐากร  รวยรวย 

 ๗๓ นางสาวนัสราห  จําปากลาย 

 ๗๔ นางสาวนันทพร  ขันธศุภหิรัญ 

 ๗๕ นางนิตยา  ทองปะนะ 

 ๗๖ นางนิภาภรณ  พรหมทอง 

 ๗๗ นางเบญจวรพร  ขอนแกว 

 ๗๘ นางสาวปริญญา  สีหะรัตน 

 ๗๙ นางสาวปริมประภา  เขมะกะ 

 ๘๐ นางปรียาภัทร  จันทรบูรณ 

 ๘๑ นางปรียารัตน  ธรฤทธิ์  ดวงแกว 

 ๘๒ นางสาวปญจรัตน  สุขใส 

 ๘๓ นางปนเพชร  ภักดีณรงค 

 ๘๔ นางสาวปยะนุช  จิตตระ 

 ๘๕ นางสาวโปติกา  โชติพงศ 

 ๘๖ นางพณิชา  โสพรรณรัตน 

 ๘๗ นางสาวพรรณธิภา  จุลทิพย 

 ๘๘ นางพรรษกร  ฉันทวีโรจน 

 ๘๙ นางสาวพัชรินทร  ภาวิกานนท 

 ๙๐ นางสาวพัสตราภรณ  กาฬสิงห 

 ๙๑ นางสาวพุทธชาติ  พรหมดนตรี 

 ๙๒ นางสาวยุนี  พฤกษากิจ 

 ๙๓ นางรวมพร  คงจันทร 

 ๙๔ นางสาวระวิวรรณ  พุฒทอง 

 ๙๕ นางสาวรังสินี  แกนจันทร 

 ๙๖ นางสาวรัชฎา  คชแสงสันต 

 ๙๗ นางสาวรัตนาวดี  ศรีสุข  โกฆะรัตน 

 ๙๘ นางสาวรุจิรา  เต็มราม 

 ๙๙ นางสาวรุจิรา  ทวีเมือง 

 ๑๐๐ นางสาวรุงฤดี  กิ้มเสง 

 ๑๐๑ นางลักขณา  สาแม็ง 

 ๑๐๒ นางสาวลัทธวรรณ  ประทุมศรี 



 หนา   ๒๑๘ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๐๓ นางวรพิดา  จุทิ่น 

 ๑๐๔ นางสาววรุณกาญจน  วัฒนสิทธิ์ 

 ๑๐๕ นางวาสนา  สงวนศิลป 

 ๑๐๖ นางวันดี  มาลารัตน 

 ๑๐๗ นางวันเพ็ญ  พันเจริญ 

 ๑๐๘ นางวันวิสา  ชุติธรพงษ 

 ๑๐๙ นางวิจิตรา  ทองเทพ 

 ๑๑๐ นางสาววิชชุดา  กาฬสิงห 

 ๑๑๑ นางสาววิมลลักษณ  ธีรวัจน 

 ๑๑๒ นางสาววิรัญญา  ประสารพจน 

 ๑๑๓ นางวิลาวัณย  วิชัยดิษฐ 

 ๑๑๔ นางวิลาสินี  รัตนะ 

 ๑๑๕ นางสาวศรินนา  จําปากลาย 

 ๑๑๖ นางสาวศิราณีย  กาฬจันโท 

 ๑๑๗ นางสาวสาวิตรี  โชตยาสีหนาท 

 ๑๑๘ นางสาวสุกัญญา  สุวรรณปาน 

 ๑๑๙ นางสาวสุจิตรา  ไพนุพงศ 

 ๑๒๐ นางสาวสุนันทา  รักชอบ 

 ๑๒๑ นางสาวสุภาพร  คงชัยศรี 

 ๑๒๒ นางสาวสุภาพร  ทองจันทร 

 ๑๒๓ นางสาวสุภาภรณ  แกวประชุม 

 ๑๒๔ นางสาวสุเมตตา  อุราโรจน 

 ๑๒๕ นางสาวเสาวณีย  โตะแจะ 

 ๑๒๖ นางสาวเสาวลี  บุญเมือง 

 ๑๒๗ นางแสงหทัย  ขับกลอมสง 

 ๑๒๘ นางสาวหทัยรัตน  หงษพฤกษ 

 ๑๒๙ นางอรวรรณ  สิงหสุวรรณ 

 ๑๓๐ นางอักษราพรรธน  ชูภิรมย 

 ๑๓๑ นางสาวอัจฉรา  ทองนาค 

 ๑๓๒ นางสาวอัญชลี  พราหมโน 

 ๑๓๓ นางสาวอารียา  ย่ีสุนทรง 

 ๑๓๔ นางสาวอุไรวรรณ  เหมทานนท 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายชาญชัย  ทองโสภา 

 ๒ นายนเรศ  เชื้อสุวรรณ 

 ๓ นายสุขสันติ์  หอพิบูลสุข 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายวีรชัย  อาจหาญ 

 ๒ นายสุดจิต  ครุจิต 

 ๓ นางจันทรทิรา  เจียรณัย 

 ๔ นางจันทกานต  กาญจนเวทางค 

 ๕ นางสาวพรทิพย  นิ่มขุนทด 

 ๖ นางสาวสิริกร  ขาวบุญมาศิริ 

 


