เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๘
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอัน เปน ที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ํ า กว า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๘ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๘๒,๙๘๘ ราย
ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัยทีเ่ ปลีย่ นสถานภาพจากขาราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผนดิน (เงินอุดหนุน)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๗๔ ราย)
๑ นายกเชนทร เอือ้ เฟอกลาง
๒ นายไกรวัล วัดตูม

๑๘ วาที่รอยตรีหญิง ทองสุข
จิตวิมลประเสริฐ

๓ นายปกรณเกียรติ สุรัชวรางกรณ

๑๙ นางสาวนาตยา เสียงสกุล

๔ นายประเดิมชัย คงคํา

๒๐ นางนูรดี า หะยียะโกะ

๕ นายพิชญ ศุภผล

๒๑ นางสาวเนื้อเย็น สงวนให

๖ นายเพิ่ม ออนประทุม

๒๒ นางสาวบุศริน บางแกว

๗ นายภัทรนพธนัฐ รัตนเพียร

๒๓ นางประภาศรี นันทนฤมิต

๘ นายราชศักดิ์ วิโรจน

๒๔ นางสาวปราณี คําหมืน่ กุล

๙ นายสมบัติ ตรีประเสริฐสุข

๒๕ นางปยดา สังฆะมณี

๑๐ นายอนุรักษ แกวมีแสง

๒๖ นางผุสดี โพธาราม

๑๑ นางสาวเกศินี สารแดง

๒๗ นางพรทิพย เฟองฟู

๑๒ นางสาวจันทรเพ็ญ ถึงพุม

๒๘ นางสาวพรรณพร ภูวนวัฒก

๑๓ นางสาวจุฑารัตน ตาปนานนท

๒๙ นางสาวเพลินตา เกษร

๑๔ นางเจียรนัย ดูเบ

๓๐ นางภคมน สุวรรณโกตา

๑๕ นางชาลินี เสียงสังข

๓๑ นางสาวภทรพร ภูมิมา

๑๖ นางสาวณาฐวลัย สงวนเผา

๓๒ นางภูมิจติ ร ทยิดาธรา

๑๗ นางสาวถนอม ทาวศรีสกุล

๓๓ นางสาวมณี ชวลีพันธสกุล

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางมาลี สังขจุย
นางเยาวลักษณ คําโสภา
นางระวี สุนทรสง
นางสาวรัตนา จารุเบญจ
นางสาวราตรี จตุรพร
นางรุง ฤดี นิลวิเชียร
นางสาวละออง ศรีสูงเนิน
นางสาวลาวัณย เปลงวิทยา
นางวนิดา บัวสอน
นางวรรณภา มหาพสุธานนท
นางวรรณวิมล เมฆบุญสงลาภ
นางวรรณา เจตนเสน
นางวรวรรณ หมูต ระกูลเจริญ
นางสาววลีพร ศรีเพ็ญประภา
นางวันทนา จันทบุรี
นางวารุณี วิเชตชาติ
นางสาววาสนา แสนโภคทรัพย
นางวีรนุช กิจสุขจิต
นางศิรินนั ท วัฒนะชัยเดช
นางศิรินนั ท ดุลลาพันธ
นางสมศรี พินัยนิติศาสตร
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ นายกฤษณพันธ บุณยะรัตเวช
๒ นายเกื้อเกียรติ ประดิษฐพรศิลป
๓ นายณัทธร พิทยรัตนเสถียร

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

นางสรัญญา ภูมินาถ
นางสาวสายฝน เตาแกว
นางสุกานดา ใหญโสมะนัง
นางสุณี พรรคประพันธ
นางสาวสุนทรี สิทธิสมาน
นางสุนันท รังษีกาญจนสอง
นางสุภาพ อรุณพันธุ
นางสาวสุภาภรณ ตรงกิจวิโรจน
นางเสาวนีย เฉลิมเทวี
นางอนุวงศ นุม ลืมคิด
นางสาวอมรรัตน ศรีสุรภานนท
นางอรพรรณ จิตตวราวงษ
นางอรศรี อารยะกุล
นางอรสา เอี่ยมสะอาด
นางอังคณา บุญเลิศ
นางอัญชลี ภูผาเรือง
นางสาวอัมพร อึง้ ปกรณแกว
นางอาภรทิพย สมบัตบิ ริบรู ณ
นางสาวอารตี แกวสัมฤทธิ์
นางอุไร ศาสตรมูล

(รวม
๔
๕
๖

๑๑ ราย)
นายรุงโรจน พิทยศิริ
นายรุจิภัตต สําราญสํารวจกิจ
นายสุเชษฐ ลิขิตเลอสรวง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๗ นายอนุศักดิ์ กิจถาวรรัตน
๑๐ นางสาวศิริพร แสงสุธรรม
๘ รอยตํารวจตรีหญิง ปชาณัฏฐ ตันติโกสุม
๑๑ นางสาวสมจิตร เอี่ยมออง
๙ นางรุง ระวี นาวีเจริญ
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๗๕ ราย)
๑ นายกมล แกวกิติณรงค
๒๒ นายวสุวัฒน กิติสมประยูรกุล
๒ นายกิติ ศิรวิ ัฒน
๒๓ นายสมจิตร พงษทอง
๓ นายจิรวัฒน ชีวรุงโรจน
๒๔ นายสมชาย เกียรติกมลชัย
๔ นายฉัตรมงคล แนนหนา
๒๕ นายสมพงษ พรอุปถัมภ
๕ นายชัยรัต พงศพันธุภาณี
๒๖ นายสรวิศ ชัยนาม
๖ นายชัยรัตน เอี่ยมกุลวัฒน
๒๗ นายสารัช สุนทรโยธิน
๗ นายณรงค ประไพรักษสทิ ธิ์
๒๘ นายสุกิจ พูพวง
๘ นายณัฐพันธ กิตสิ ิน
๒๙ นายสุรตั น โหราชัยกุล
๙ นายบรรเจิด จงสมจิตร
๓๐ นายสุริยัณห สาระมูล
๑๐ นายบุรนิ ทร อัศวพิภพ
๓๑ นายอธิศพันธุ จุลกทัพพะ
๑๑ นายปรมินท จารุวร
๓๒ นายอภิรักษ สันติงามกุล
๑๒ นายประชา แสงสายัณห
๓๓ นางสาวกนิษฐา พวงไพบูลย
๑๓ นายปยะ อุไรไพรวัน
๓๔ นางสาวกัลยา เจริญยิ่ง
๑๔ นายพงษเกษม วรเศรษฐสิน
๓๕ นางสาวกุณฑินี มณีรตั น
๑๕ นายพสุ แกวปลั่ง
๓๖ นางสาวจนัญญา เสถียรโชค
๑๖ นายมนัสกร ราชากรกิจ
๓๗ นางสาวจรินทร วินทะไชย
๑๗ นายยงศักดิ์ ศรีธนาอนันต
๓๘ นางดรุณวรรณ สุขสม
๑๘ นายวิชัย เสวกงาม
๓๙ นางสาวถนอมนวล หิรญ
ั เทพ
๑๙ นายวิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ
๔๐ นางสาวธาริณี วิทยาอนิวรรตน
๒๐ นายวีระ เหมืองสิน
๔๑ นางนวพร สุรนาคะพันธุ
๒๑ นายวีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา
๔๒ นางนวรัตน สุขวัฒนาสินิทธิ์

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิทรา ปยะวิเศษพัฒน
นางสาวนุตา ศุภคต
นางสาวประไพพรรณ พึ่งฉิม
นางสาวปรารถนา เกษนอย
นางสาวปรีเปรม พัฒนมหกุล
นางปยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
นางสาวพรหมพร รักษาเสรี
นางสาวภาวรรณ เรืองศิลป
นางมะลิ หุน สม
นางรักชนก คชานุบาล
นางสาวรักสงบ วิจิตรโสภณ
นางสาวรัชนีกร หงสพนัส
นางสาวฤดีรตั น ชุษณะโชติ
นางสาววรพร สุขุมาวาสี
นางสาววรุณี อุดมศิลป
นางสาววันทนา ทวีคณ
ุ ธรรม
นางวิภาวรรณ วงษสุวรรณ คงเผา
ตริตาภรณมงกุฎไทย
นายกานต เสรีวัลยสถิตย
นายกิตตินันท โกมลภิส
นายขนิษฐ ธเนศวร
นายจิตติชัย รุจนกนกนาฏ
นายจิรศักดิ์ สุจริต
นายฉัตรชัย มะสุนสืบ
นายดุลยพงศ วงศแสวง

๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางวิมลมาศ อําพลพงษ
นางสาววิไลพรรณ สุคนธทรัพย
นางศิริธนั ว เจียมศิรเิ ลิศ
นางสาวศิริรตั น จิตการคา
นางสาวสกลรัชต แกวดี
นางสมฤดี จิตประไพ
นางสมพร วิพัฒนครุฑ
นางสมสินี พิมพขาวขํา
นางสาวสุนศิ า สุขตระกูล
นางสุภาพิมพ หะริณสุต
นางโสมวดี ไชยอนันตสุจริต
นางสาวอมราวรรณ อินทศิริ
นางสาวอรนุช เศวตรัตนเสถียร
นางสาวอรพินท โคมิน
นางสาวอาทิวรรณ โชติพฤกษ
นางอิชฌิกา ศิวายพราหมณ

(รวม ๘๒ ราย)
๘ นายตะวัน ลิมปยากร
๙ นายถิระ ฉวรรณกุล
๑๐ นายธีรวัฒน สวางจันทรอุทยั
๑๑ นายนพดล จอกแกว
๑๒ นายนพพล วิทยวรพงศ
๑๓ นายนภชาญ เอื้อประเสริฐ
๑๔ นายนภดนัย อาชวาคม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ 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

นายประเสริฐ เรียบรอยเจริญ
นายปติ จันทรวรโชติ
นายปยบุตร บุรีคํา
นายพรเทพ จันทราอุกฤษฎ
นายพิษณุพงศ กาญจนพยนต
นายมงคลชัย วิริยะพินิจ
นายมนพล เอกโยคยะ
นายมารุต เฟองอาวรณ
นายรนนท รุง นภาเวทย
นายรัฐพล รังกุพันธุ
นายโรจนฤทธิ์ โรจนธเนศ
นายวัฒนสิทธิ์ ศิรวิ งศ
นายวันชัย อัศวลาภสกุล
นายวิบูลย ศรีเจริญชัยกุล
นายวีระ สุพรศิลปชัย
นายสมบุญ จารุเกษมทวี
นายสีหนาท ประสงคสุข
นายสุรพงศ สุวรรณกวิน
นายอลงกรณ พิมพพิณ
นายอินทาวุธ สรรพวรสถิตย
นางสาวกมลพร วัฒนเสริมกิจ
นางสาวกมลวรรณ ตังธนกานนท
นางกุลธิดา เตชวรสินสกุล
นางกุลธิดา แสงนิล
นางสาวเครือวัลย จันทรแกว

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวจันทรทิพย บุญประกายแกว
นางสาวจันทรประภา อิ่มจงใจรัก
นางสาวเจริญขวัญ ไกรยา
นางสาวโชติรตั น รัตนามหัทธนะ
นางสาวฐาปนัจฉร ขุนภักดี
นางสาวทัศนีย ศรีพิพัฒน
นางสาวทิพยนภา หวนสุริยา
นางสาวนพิดา หิญชีระนันทน
นางสาวนภมณี เตพละกุล
นางน้ําทิพย เมธเศรษฐ
นางนันทิกา คงเจริญพร
นางสาวนาถฤดี ศุภกิจจารักษ
นางแนน ชอยสุนริ ชร
นางบัณฑิกา อารียก ุล บุทเชอร
นางปราณี โรจนสิทธิศกั ดิ์
นางสาวเปรมสุดา สมบุญธรรม
นางสาวพรนภา สุจริตวรกุล
นางสาวเพ็ญพิสาข ศรีวรนารถ
นางสาวภัคสินี กมลรัตนกุล
นางภาวดี อังศุสิงห
นางสาวรจนา พรประเสริฐสุข
นางสาวรวิวรรณ บุพพัณหสมัย
นางสาววชิราภรณ คลังธนบูรณ
นางวนิดา หลายวัฒนไพศาล
นางวรรัตน ปทุมเจริญวัฒนา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ
นางสาววัลยา พัฒนพีระเดช
นางศิริพร จงผาติวฒ
ุ ิ
นางสาวศิริลักษณ พุมประดับ
นางสตรีรตั น โฮดัค
นางสาวสมพรนุช ตันศรีสุข
นางสาวสิรนิ ทรา วัณโณ
นางสุชาดา จันทรประทีป นภาธร
นางสาวสุดารัตน นับดี
จัตุรถาภรณชางเผือก
นายกมล บุษบรรณ
นายเกง วิบูลยธัญญ
นายคเณศ วงษระวี
นายจักรกริช สังขมณี
นายเจษฎ เกษตระทัต
นายชานปวชิ ช ทัดแกว
นายชิดชัย จันทรตั้งสี
นายชิษณุ แจงศิริพันธ
นายธนะกาญจน มัญชุพาณี
นายธีวินท สุพุทธิกุล
นายเบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ
รอยเอก ปองพล ไตรเทพชนะภัย
นายปยพงษ เชนราย
นายพงษชัย ดํารงโรจนวัฒนา
นายพร วิรุฬหรักษ

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๗๔ นางสุวิตรา เลิศวรรณวิทย
๗๕ นางสาวอติพร เสถียรสุต
๗๖ นางสาวอธิฏฐาน เอียสกุล
๗๗ นางสาวอภิวรรณ เนื่องผลมาก
๗๘ นางสาวอมรรัตน บุบผโชติ
๗๙ นางอุน เรือน เล็กนอย
๘๐ นางสาวอุบลวรรณ หงษวิทยากร
๘๑ นางสาวอุไรวรรณ โชคชนะชัยสกุล
๘๒ นางสาวเอกวัล ลือพรอมชัย
(รวม ๕๗ ราย)
๑๖ นายภัคพงศ บุณยเกียรติ
๑๗ นายภาณุทัต สัชฌะไชย
๑๘ นายภูริพันธุ รุจิขจร
๑๙ นายมานพ อาดัม
๒๐ นายยอง ยูน
๒๑ นายรามสูร สีตลายัน
๒๒ นายวรนล สีตะชลาภรณ
๒๓ นายศุภศิษฏ ทวีแจมทรัพย
๒๔ นายสกุลสุข อุน อรุโณทัย
๒๕ นายสุกฤต ศิรขิ วัญพงศ
๒๖ นายอนุรักษ ศรีอริยวัฒน
๒๗ นายอภิวฒ
ั น เล็กอุทัย
๒๘ นายอัครเดช ศิริพร
๒๙ นางสาวกมลเมตต กฤตยาเกียรณ
๓๐ นางสาวกษยา ตันติผลาชีวะ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวจรรยา ฉิมหลวง
หมอมหลวงจิตตวดี จิตรพงศ
นางเจสสิกา เวชบรรยงรัตน
นางสาวชนิตา ดวงยิหวา
นางชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร
นางสาวณัฐธิดา โชติชวง
นางนภวรรณ ตันติเวชกุล
นางสาวนราพร สมบูรณนะ
นางเบญจพร สุวรรณศิลป
นางปาหนัน รัฐวงศจิรกุล
นางสาวพันทิพา ทิพยววิ ัฒนพจนา
นางสาวพิมพ สุน สวัสดิ์
นางภัณฑิลา ชลวิสทุ ธิ์
นางสาวภาวดี สายสุวรรณ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
นายสุพจน พุทธวงค
นางชนกพร แซองึ้
นางสาวนันทนชิ า ธาระเวช
นางสาวบังอร จันทะภักดิ์
นางปวีณา สุภาตรี
นางมนสา บัณฑิตกิตติสกุล
เบญจมาภรณชางเผือก
วาที่รอยตรี นเรศ สะดีวงศ
นายพรชัย รวมญาติ
นายรณธิชัย เชื้อวงษ

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

นางสาวมธุรนิ ลีละเศรษฐกุล
นางรุง อรุณ วาดิถี สิรศิ รัทธา
นางสาววิลาสินี วงศแกว
นางสาวศริญญา อรุณขจรศักดิ์
นางสาวศิรประภา ชวะนะญาณ
นางสริสสา แรงกลา
นางสิรลิ ักษณ ยอดแสง
นางสาวสุกญ
ั ญา เอกสกุลกลา
นางสาวสุปรีดา สุภนันตชาติ
นางสาวหยกฟา อิศรานนท
นางสาวอนันตณัฐ กันตธัญญรัตน
นางอัญชลี วัชรักษะ
นางสาวเอื้ออารีย อิ้งจะนิล

(รวม
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๑๑ ราย)
นางสาวเยาวณี นาคศรี
นางศศิรัศม บังเกิด
นางสาวอัจฉราพร สวัสดิ์พานิช
นางสาวอาภรณพรรธน เกตุปมา
นางอาริยา จันทรขจร

(รวม
๔
๕
๖

๕๗ ราย)
นายสารฑูรย ศรีเมือง
นายสุธี โสตถิสรรเสริญ
นายอภิสิทธิ์ หะสาเมาะ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นายเอนก แกวสีนวล
นางสาวกรณิศ พัฒนชัย
นางสาวไขนพา บุญญะบุญ
นางจันทนา แดงนภาพรกุล
นางสาวจันทรเพ็ญ มัน่ เสมอ
นางสาวจิราภรณ พิลึก
นางสาวจีราพร เจียมจิตร
นางเชือ้ จัน่ เพิ้ง
นางสาวณิชยา ประดิษฐทรัพย
นางทัศนา พรรณโคตร
นางธมลวรรณ นาคตระกูล
นางสาวธัญนภัทร นกสิรกุลทิพย
นางสาวธัญวรรณ สัญญะพัฒน
นางสาวนุชจิรา โตชัยภูมิ
นางบําเพ็ญฤดี ประสมแสง
นางสาวบุปผา ลัดดาวัลย
นางปราณี บัวเกตุ
นางสาวปริสนา ระลาคี
นางสาวปาริชาติ เขตสมุทร
นางสาวปยะวรรณ เจริญเลิศกุล
นางสาวพัชรา สารักษ
นางสาวพัชรี ศรีสุดดี
นางสาวภัคจิรา กุลดิลกสัมพันธ
นางสาวมนสิการ เจริญพิรานันท
นางมยุรา ศรีสขุ
นางสาวเมธินี พันธุหวา

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวรสริน รอดหลง
นางสาวรัตนา ประสิทธิ์เขตกิจ
นางสาววรกร วิวชั รากรกุล
นางวรรณวดี ตรีไพบูลย
นางสาววรินทร นาเจริญ
นางสาววรินทร เยื้อนหนูวงศ
นางสาววารินา ศุภโกศล
วาที่รอยตรีหญิง วิยดา ละมุล
นางสาววิลาวัลย ปญญาไส
นางสาววิลาสินี บุญทวี
นางสาวศิรประภา ทองกอบเพชร
นางสาวศิริกัญญา ปณฑิตานนท
นางศิริพร จันทรทะธรรม
นางศิริพร เปรมประชา
นางสาวโศภิต พุมพวง
นางสาวสายสุณีย โสมศรี
นางสาวสุดาทิพย เฮงสุวรรณ
นางสาวสุดารัตน แกวรักษ
นางสาวสุไพรา พันธุมะบํารุง
นางสุวรรณี ดัชนีย
นางสาวโสลัดดา ชัชวาลวิจติ ร
นางสาวหทัยภรณ อินทรโน
นางสาวอรอนงค วงษนุช
นางสาวออนศรี แนบสนิท
นางสาวอารีวรรณ ดิษเจริญ

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๑
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
วาที่รอยตรี เจษฎา จริงจิตร
นายนราธิป จันทรสวัสดิ์
นายนิติพันธ โดดสกุล
นายปริญญา ขาวผอง
นายพนพันธ ปลกศิริ
นายภักดี สุดถนอม
นายเอกพจน แสงกระจาง
นางสาวกมลมาลย ปรางคนวรัตน
นางสาวกาญจนา คํานุช
นางสาวเกษมณี ไพรอนันตถาวร
นางสาวจันทรงาม ชูตระกูล
นางสาวญาณิศา เตมียะ
นางสาวดวงใจ ทวีปะ
นางสาวทิพนิภา ชืน่ สกุล

(เลมที่ ๑๔/๙)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

(รวม ๒๗ ราย)
๑๕ นางสาวเทียมจิต ไชยชนะ
๑๖ นางสาวปรางค จันทรรุจิพัฒน
๑๗ นางสาวปวีณา เจริญศิลป
๑๘ นางสาวพัทธมน บุญราม
๑๙ นางสาวภัทรญา สระบัว
๒๐ นางสาวมาริสา นวลกุล
๒๑ นางสาวรัชณู นพเกลา
๒๒ นางสาววาสนา ณ ภูเขียว
๒๓ นางสาวสมรศรี วัฒนนราธร
๒๔ นางสาวสุมติ รา ศักดิ์สทิ ธิว์ วิ ัฒนะ
๒๕ นางสาวอธิรตั น บุญมา
๒๖ นางสาวอัญชลี เสาวลักษณ
๒๗ นางสาวอุทัยทิพย บุญเกษม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
นางสาวนพรัตน ศุทธิถกล
๒ นางสาวเหมือนมาศ วิเชียรสินธุ
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๓๓ ราย)
นายเกรียงไกร สถาพรวานิชย
๖ นายชัชวาลย ชิงชัย
นายจตุรงค วงศสนิท
๗ นายณัฐดนย รุง เรืองกิจไกร
นายฉัตรชัย เงินแสงสรวย
๘ นายไตรรัตน เนียมสุวรรณ
นายเฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ
๙ นายนันทวัฒน ขมหวาน
นายชยันต พิภพลาภอนันต
๑๐ นายนันทศักดิ์ ปน แกว

