
 หนา   ๒๓ (เลมท่ี  ๑๔/๖) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๗๓ นางสาวสุทตัตา  กันทะวาด 

 ๑๗๔ นางสุพัตรา  สุวรรณประเทศ 

 ๑๗๕ นางสาวสุภัสสรา  วงศแสน 

 ๑๗๖ นางสาวสุภาพร  พรมแกว 

 ๑๗๗ นางสาวสุภาวด ี เงางาม 

 ๑๗๘ นางสาวสุมัทธนา  ผจงศิลป 

 ๑๗๙ นางสาวสุรัชธาวี  พระธาน ี

 ๑๘๐ นางสาวสุรตันา  เหลาไชย 

 ๑๘๑ นางสาวสุวภัทร  ปตลา 

 ๑๘๒ นางสาวสุวรรณี  มงัดนิดาํ 

 ๑๘๓ นางสาวแสงทอง  ศรีประภา 

 ๑๘๔ นางสาวโสภิดา  พิมพาเพียร 

 ๑๘๕ นางสาวหทัยชนก  ล้ีวิชัย 

 ๑๘๖ นางสาวอภิรดี  พิชัยชาญเลิศ 

 ๑๘๗ นางอรจิรา  หัตถพนม 

 ๑๘๘ นางสาวอรชร  สอนสะอาด 

 ๑๘๙ นางสาวอรวรรณ  ชินทะนาม 

 ๑๙๐ นางอรวรรณ  ดีสุรกุล 

 ๑๙๑ นางสาวอรอุมา  คาํวิพัฒน 

 ๑๙๒ นางสาวอรโุณทัย  อันทะสีดา 

 ๑๙๓ นางสาวอลิษา  สิงหศร ี

 ๑๙๔ นางออยทิพย  สัพโส 

 ๑๙๕ นางสาวอัมพร  ตรนัเจรญิ 

 ๑๙๖ นางสาวอาภาภรณ  ชมชมราษฎร 

 ๑๙๗ นางสาวอารียาภา  แสนคําคูณ 

 ๑๙๘ นางสาวอารียวรรณ  ละมายพันธ 

 ๑๙๙ นางสาวอารีรตัน  ดรเสนา 

 ๒๐๐ นางสาวอนิทิรา  อนันตพินิจวัฒนา 

 ๒๐๑ นางอมุาภรณ  ดวงจันทรโชต ิ

 ๒๐๒ นางสาวอุไรวรรณ  ศรีขนเหีย่ว 

 ๒๐๓ นางสาวไอรฎา  แพงมา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๓  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎ์ิ  กาญจนกิตต ิ

 ๒ นายจักรภพ  ธาตุสุวรรณ 

 ๓ นายจําลอง  สุขจอย 

 ๔ นายณพศิษฎ  จักรพิทักษ 

 ๕ นายดลรว ี ลีลารุงระยับ 

 ๖ นายธงชัย  ยุคันตพรพงษ 

 ๗ นายประเสรฐิ  แกวอาภัย 

 ๘ นายวิจักษณ  ศรีสัจจะเลิศวาจา 

 ๙ นายวิทยา  สุริยาสถาพร 

 ๑๐ นายสมคดิ  จันทรศิลป 

 ๑๑ นายสมาน  สุริยวงค 

 ๑๒ นายหัสฤกษ  เนียมอินทร 

 ๑๓ นางสาวกนิษฐา  ไทยกลา 

 ๑๔ นางกมลชนก  กาญจนวงค 

 ๑๕ นางจรรยา  รตันโนบล 

 ๑๖ นางจริยา  กิจสมพร 



 หนา   ๒๔ (เลมท่ี  ๑๔/๖) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๗ นางจันทรหอม  สมสงวน 

 ๑๘ นางสาวจารณีุ  แกวทอง 

 ๑๙ นางจินตนา  เสียมภักด ี

 ๒๐ นางสาวจีรนุช  คงวฒุ ิ

 ๒๑ นางฉันทนา  พรหมพุทธา 

 ๒๒ นางชรุี  เตชะวฒุ ิ

 ๒๓ นางดวงเดอืน  อุปนันท 

 ๒๔ นางสาวทตัตวรรณ  แกวสาคร 

 ๒๕ นางสาวธญัภรณ  เกดินอย 

 ๒๖ นางนงเยาว  บวัคํา 

 ๒๗ นางสาวนนัทิยา  คงเพ็ง 

 ๒๘ นางสาวนิลบล  ตุยคาํภีร 

 ๒๙ นางปยนุช  นานาวัน 

 ๓๐ นางพรรณี  โศจิธรรมพร 

 ๓๑ นางสาวพัชน ี สมวิลาศ 

 ๓๒ นางสาวพานทอง  สิงหบตุรา 

 ๓๓ นางพิไลรัก  อินธิปญญา 

 ๓๔ นางมยุรี  กิริยาภรณ 

 ๓๕ นางสาวมาลี  สิทธิเกรียงไกร 

 ๓๖ นางรณิดา  ควิกกิ้นส 

 ๓๗ นางรชัน ี ศรีเพ็ญ 

 ๓๘ นางสาวรุงฉตัร  ชมภูอนิไหว 

 ๓๙ นางสุจิตรา  หุนด ี

 ๔๐ นางอนุสรณ  ลังกาพินธ 

 ๔๑ นางอภิญญา  กาวิล 

 ๔๒ นางสาวอริยา  สิงหประเสรฐิ 

 ๔๓ นางอนัธกิา  วงศธาน ี

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายประพัฒชนม  จริยะพันธุ 

 ๒ นายปติพงษ  ยอดมงคล 

 ๓ นางสาวแสงทิวา  สุริยงค 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๘  ราย) 

 ๑ นายกําจัด  ปวนไฝ 

 ๒ นายเจษฎาพร  ชํานาญ 

 ๓ นายธรรมชัย  อยรงัสฤษฎกลู 

 ๔ นายนิคม  ชัยชาญ 

 ๕ นายระดม  พงษวุฒธิรรม 

 ๖ นายรักษเขต  ณ  นาน 

 ๗ นายเรือง  ใจกลา 

 ๘ นางกนกพันธุ  กุมุท 

 ๙ นางกมลทิพย  แกวคําเลิศ 

 ๑๐ นางกศุล  ศิริพงศธีระกุล 

 ๑๑ นางสาวคมเนตร  โยธาแจง 

 ๑๒ นางจารุวรรณ  นนัตา 

 ๑๓ นางจิราภา  ตาคําศร ี

 ๑๔ นางชนิานารถ  ศรีจันทรดร 

 ๑๕ นางณัจยา  สิงหจรญั 

 ๑๖ นางสาวณัฐพัชร  บุญม ี



 หนา   ๒๕ (เลมท่ี  ๑๔/๖) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๗ นางดวงเดอืน  ไตรถวิลละ 

 ๑๘ นางดารารตัน  เจษฎาภินนัท 

 ๑๙ นางดาราวรรณ  คําปา 

 ๒๐ นางแดงตอย  ฉัตรพิสิฐไชยกุล 

 ๒๑ นางแดงตอย  วงศแกว 

 ๒๒ นางทบัทิม  แกวไชยา 

 ๒๓ นางทัศนีย  ดวงชมภู 

 ๒๔ นางทัศนีย  โยหงษา 

 ๒๕ นางธนัชพร  ใจคอด ี

 ๒๖ นางนงคคราญ  อินทรภิรมย 

 ๒๗ นางนวรตัน  ขุนทอง 

 ๒๘ นางนันทดิา  รตันะ 

 ๒๙ นางนิภา  วราหะ 

 ๓๐ นางบุษบา  สุภาจิตต 

 ๓๑ นางประนอม  กาศมณี 

 ๓๒ นางปรียา  กล่ันบดิา 

 ๓๓ นางผองพันธ  สมเพชร 

 ๓๔ นางพรรณี  โปธาคํา 

 ๓๕ นางสาวพรรณี  อรุณวไิล 

 ๓๖ นางพัชราภรณ  ตนัสุวรรณ 

 ๓๗ นางพัชรนิทร  ออนนุม 

 ๓๘ นางสาวพิมพรรณ  ชัยศร ี

 ๓๙ นางพิมพวรรณ  เดชะ 

 ๔๐ นางมยุรีย  เจริญสุข 

 ๔๑ นางมยุรีย  ยอดวิเศษ 

 ๔๒ นางยุพิน  มนูญชัย 

 ๔๓ นางเยาวลักษณ  บญุยงค 

 ๔๔ นางระเบียบ  วงศไชย 

 ๔๕ นางสาวลักคณา  เอี่ยนเหล็ง 

 ๔๖ นางลักษณารีย  คําไชยวงศ 

 ๔๗ นางลําดวน  บตุรธน ู

 ๔๘ นางวรรณา  มณีเมอืง 

 ๔๙ นางวารุณี  จิตอาร ี

 ๕๐ นางวาสนา  ตาสิงห 

 ๕๑ นางวาสิน ี ปรีชา 

 ๕๒ นางวิจิตร  อินชมุ 

 ๕๓ นางศรีธร  ตาวังค 

 ๕๔ นางศรีเนียม  ชุมเย็น 

 ๕๕ นางศรีบุศย  ชืน่ชม 

 ๕๖ นางศริิเลิศ  ชัยนํา 

 ๕๗ นางสาวศุภรตัน  ตันอุด 

 ๕๘ นางสาวสมพร  พวงประทุม 

 ๕๙ นางสาวสายทอง  ปนมา 

 ๖๐ นางสายสวาท  เชื้อนาม 

 ๖๑ นางสินีนาถ  อุดร 

 ๖๒ นางสาวสุพาณี  อิศรางกรู  ณ  อยุธยา 

 ๖๓ นางสุภัสสรา  สามใจ 

 ๖๔ นางสุรีย  มณีวรรณ 

 ๖๕ นางสุรีย  เมฆรา 

 ๖๖ นางสุวารนิทร  ขนุอนิทร 

 ๖๗ นางสาวแสงอรุณ  ศรีสุวรรณ 

 ๖๘ นางโสดา  สมาเกต ุ



 หนา   ๒๖ (เลมท่ี  ๑๔/๖) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๖๙ นางสาวโสภา  ปญญาเจรญิ 

 ๗๐ นางอนุสรณ  สุภาคุณ 

 ๗๑ นางอรทัย  ทาวใจ 

 ๗๒ นางอมัพร  ฉิมพาลี 

 ๗๓ นางสาวอัมพร  ไชยมงคล 

 ๗๔ นางอมัพร  สงคประเสริฐ 

 ๗๕ นางอํานวย  เถากติติกุล 

 ๗๖ นางอําพร  สุขด ี

 ๗๗ นางอุทมุ  สิงหคราช 

 ๗๘ นางอุสา  เกษรสุจริต 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๙  ราย) 

 ๑ นายกรธัช  อุนนันกาศ 

 ๒ นายกวนิ  วองวกิยการ 

 ๓ นายเกริกวชิช  ศิลปวิทยาทร 

 ๔ นายเกรียงไกร  ทองกอน 

 ๕ นายโฆษิต  จันทรทิพย 

 ๖ นายฉลองเดช  คูภานมุาต 

 ๗ นายชุมพล  บุญคุมพรภัทร 

 ๘ นายณรงค  ศิขริัมย 

 ๙ นายณัฐวุฒ ิ เนียมสอน 

 ๑๐ นายดํารงศกัดิ ์ นภารตัน 

 ๑๑ นายทรงยศ  อนุชปรดีา 

 ๑๒ นายทัศนัย  เศรษฐเสร ี

 ๑๓ นายเทดิศักดิ์  ญาโน 

 ๑๔ นายธรียุทธ  อินทจักร 

 ๑๕ นายนพพล  เล็กสวัสดิ ์

 ๑๖ นายนรนิทร  ลาวัลย 

 ๑๗ นายนนัทสิทธิ ์ กติติวรากูล 

 ๑๘ นายบุรนิทร  ธราวิจิตรกุล 

 ๑๙ นายปกติ  บญุสุทธิ ์

 ๒๐ นายปยะบุญ  นิลแกว 

 ๒๑ นายพฤทธ  สกุลชางสัจจะทยั 

 ๒๒ นายพลรัตน  พันธุแพ 

 ๒๓ นายรัฏฐา  ฤทธศิร 

 ๒๔ นายรัฐพงศ  สังขหนนุ 

 ๒๕ นางวรวิชญ  จันทรฉาย 

 ๒๖ นายวรวฒุิ  ศรีสุขคํา 

 ๒๗ นายวัชรพงษ  ชุมดวง 

 ๒๘ นายวาทิศ  โสตถิพันธุ 

 ๒๙ นายวิสุทธร  จิตอาร ี

 ๓๐ นายวรีะพันธ  จันทรหอม 

 ๓๑ นายศุภวัชร  สิงหทอง 

 ๓๒ นายเศรษฐพงศ  เศรษฐบุปผา 

 ๓๓ นายสถาปนา  กิตติกุล 

 ๓๔ นายสมบญุ  บุญปราบ 

 ๓๕ นายสหัสชัย  ตั้งตรงทรัพย 

 ๓๖ นางสุชาติ  พรหมขตัิแกว 

 ๓๗ นายสุภเวท  มานิยม 

 ๓๘ นายอตกิันต  ทองทาบ 

 ๓๙ นายอนุชา  สธนวงศ 

 ๔๐ นายอภิโชค  เลขะกุล 



 หนา   ๒๗ (เลมท่ี  ๑๔/๖) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๑ นายอัครพล  นมิมลรัตน 

 ๔๒ นางสาวกรุณา  รักษวิณ 

 ๔๓ นางสาวกล่ินเทียน  วรรณภักตร 

 ๔๔ นางสาวกญัญา  ปรีชาศุทธิ ์

 ๔๕ นางสาวเกศิน ี เกตุพยัคฆ 

 ๔๖ นางสาวจณิษฐ  เฟองฟู 

 ๔๗ นางสาวจารณีุ  จูงกลาง 

 ๔๘ นางจิรนันท  กริฟฟทส 

 ๔๙ นางสาวจูลิน  ลิคะสิร ิ

 ๕๐ นางสาวฌานิกา  โกษารัตน 

 ๕๑ นางสาวณัฐพร  แปงใจด ี

 ๕๒ นางสาวดรุยา  สุขถมยา 

 ๕๓ นางสาวทองกร  มแียม 

 ๕๔ นางสาวธาริกา  ธรรมวิจิตร 

 ๕๕ นางสาวธรีนุช  บุนนาค 

 ๕๖ นางนพกาญจน  จันทรเดช 

 ๕๗ นางสาวนัทธยา  ปทมภาสพงษ 

 ๕๘ นางสาวเนตรดาว  คงใหญ 

 ๕๙ นางปริรตัน  คนสูง 

 ๖๐ นางสาวปติมา  ดิศกุลเนติวทิย 

 ๖๑ นางสาวปยาภรณ  ณ  เชียงใหม 

 ๖๒ นางสาวพัทนนลิน  กนัตะบตุร 

 ๖๓ นางพิชญา  บุญประสม  พูลลาภ 

 ๖๔ รอยตรหีญงิ  ภัทริยาภรณ  บุญญวงศ 

 ๖๕ นางสาวมนฤดี  ชัยโพธิ ์

 ๖๖ นางมรกต  เกษเกลา 

 ๖๗ นางมาลิน ี คุมสุภา 

 ๖๘ นางระววิรรณ  โอฬารรัตนมณี 

 ๖๙ นางสาวรตันา  มวงรตัน 

 ๗๐ นางสาววริยา  สุขปุระการ 

 ๗๑ นางสาววารุณี  คําสายใย 

 ๗๒ นางสาวศุภลักษณ  โพธ ิ

 ๗๓ นางศุภวรรณ  บูรณพิร 

 ๗๔ นางสาวสมเพชร  ทาอินตะ 

 ๗๕ นางสายฝน  บุญฉตัรกุล 

 ๗๖ นางสาวิตรี  เจียมพานชิยกลุ 

 ๗๗ นางสาวอรนิทยา  พรหมินธกิุล 

 ๗๘ นางสาวอารีรตัน  อากาศวิภาต 

 ๗๙ นางอุษณีย  อนุกูล 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๓  ราย) 

 ๑ นายกานต  คาํแกว 

 ๒ นายขจรศักดิ์  นพคุณ 

 ๓ นายจรูญ  สุสละ 

 ๔ นายเฉลิมพล  บุญปก 

 ๕ นายชัยสิริ  อังกุระวรานนท 

 ๖ นายฐติิวฒุิ  บุญยวงศววิัชร 

 ๗ นายณฐพงศ  สวางเมือง 

 ๘ นายบุญรัตน  คุณยศย่ิง 

 ๙ นายประสิทธิ ์ เมืองมา 

 ๑๐ นายภาสกร  สวัสดริักษ 



 หนา   ๒๘ (เลมท่ี  ๑๔/๖) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๑ นายยุทธพันธ  วรรณโสภา 

 ๑๒ นายรักธรรม  เมฆไตรรตัน 

 ๑๓ นายวชริะ  จิระรตันรังษี 

 ๑๔ นายวรากร  จริงจิตร 

 ๑๕ นายวญิู  ศกัดาทร 

 ๑๖ นายวโิรจน  พ่ึงปา 

 ๑๗ นายศราวธุ  คงการคา 

 ๑๘ นายศักรินทร  อัษญคุณ 

 ๑๙ นายสมจรงิ  รุงแจง 

 ๒๐ นายสินธุวิสุทธิ์  สุธีชัย 

 ๒๑ นายสิริชัย  คุณภาพดีเลิศ 

 ๒๒ นยสุฐพัศ  คําไทย 

 ๒๓ นายอดศิักดิ์  ตนัตวิรวิทย 

 ๒๔ นายอตคิุณ  ล้ิมสุคนธ 

 ๒๕ นายอภิชาต  ลิมปชัยพานิช 

 ๒๖ นางสาวกฤษณา  บญุทา 

 ๒๗ นางสาวกญัญฤทัย  วงศษาวรรณ 

 ๒๘ นางจีราวรรณ  บวัแกว 

 ๒๙ นางสาวชนกนาถ  วงษบูรณาวาทย 

 ๓๐ นางสาวชตุิมา  ศรีมะเริง 

 ๓๑ นางดวงเดอืน  แกวดวงแสง 

 ๓๒ นางสาวธนวรรณ  สําลีรัตน 

 ๓๓ นางธัญพร  กาละปน 

 ๓๔ นางนฤมล  แสนสม 

 ๓๕ นางสาวนิภา  คิดคาํสวน 

 ๓๖ นางสาวพัชราภรณ  เทพชัย 

 ๓๗ นางสาวพีรพรรณ  โปธาเจรญิ 

 ๓๘ นางสาวภัทรหทัย  ณ  ลําพูน 

 ๓๙ นางมนัสพร  พัสระ 

 ๔๐ นางยุกานดา  ตนัตรา 

 ๔๑ นางสาวรสริน  โอสถานันตกุล 

 ๔๒ นางรตันา  ตัง้ตวั 

 ๔๓ นางลําดวน  แกวมณี 

 ๔๔ นางวลัยภรณ  ฟองตระกูล 

 ๔๕ นางสาวศุภราภรณ  วงัแกว 

 ๔๖ นางสาวสุวมิล  อุดพวย 

 ๔๗ นางสาวแสงรวี  ศรวีิชัย 

 ๔๘ นางเหรียญทอง  เพชรสุวรรณ 

 ๔๙ นางสาวอนุลักษณ  จันทรคาํ 

 ๕๐ นางอภิญญา  ลีรพันธ 

 ๕๑ นางสาวอรชพร  พวงทอง 

 ๕๒ นางสาวอรญัญา  ศิริผล 

 ๕๓ นางสาวอรศิรา  เจริญปญญาเนตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๔  ราย) 

 ๑ นายณฐรชั  ทองเจิม 

 ๒ นายณรงคเดช  วิโรจนสกลกุล 

 ๓ นายอํานวย  โพธนิาม 

 ๔ นางสาวจันทรจิรา  วรรณฤทธิ ์

 ๕ นางจุฑารตัน  ดวงฤทธิ ์

 ๖ นางฐติิมา  อัครจินดา 



 หนา   ๒๙ (เลมท่ี  ๑๔/๖) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗ นางนภา  ปญโญ 

 ๘ นางวรันธร  วังเวียง 

 ๙ นางสาววราภรณ  เลารตันานุรักษ 

 ๑๐ นางสาววริสรา  ไกรจิตเมตต 

 ๑๑ นางสาวศริิลักษณ  สามหงษ 

 ๑๒ นางสายฝน  จัตรุัตน 

 ๑๓ นางสาวสุมนา  ปรญิญาปรวิฒัน 

 ๑๔ นางแสงสุรีย  คาํตุย 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๘  ราย) 

 ๑ นายเกรียงไกร  คําแสน 

 ๒ นายครรชิต  พิชัย 

 ๓ นายจตรุนต  รวยสูงเนนิ 

 ๔ นายจิตติ  วราพุธ 

 ๕ นายเฉลิมพล  สําราญพงษ 

 ๖ นายณรงครตัน  สวัสติกานนท 

 ๗ นายณัฐพล  โฆษชุณหนนัท 

 ๘ นายถาวร  สุภาวงค 

 ๙ นายถาวโรจน  ทองคํา 

 ๑๐ นายเทวญั  ทองทบั 

 ๑๑ นายธนวฒัน  วินาลัย 

 ๑๒ นายธนากุล  บวัเหลือง 

 ๑๓ นายธรีายุทธ  ทองสุข 

 ๑๔ นายนท ี จินดาคํา 

 ๑๕ นายนพรตัน  อคัรจินดา 

 ๑๖ นายนัฏพันธุ  นันทวาศ 

 ๑๗ นายนิรนัดร  สรอยคํา 

 ๑๘ นายบําเหน็จ  แสงรัตน 

 ๑๙ นายประจวบ  วิรุฬหวิริยางกูร 

 ๒๐ นายพงศกร  ศักยาภินนัท 

 ๒๑ นายพัฒนพงษ  ศริิกุล 

 ๒๒ นายวนัชัย  ไทยยันโต 

 ๒๓ นายศุภชัย  ศักดิ์ขจรภพ 

 ๒๔ นายสนัน่  สิงหสันต 

 ๒๕ นายสิงหคํา  ธมิา 

 ๒๖ นายสุเมธ  สารศร ี

 ๒๗ นายสุรชัย  สิงหโทราช 

 ๒๘ นายอภิชน  สมมิตร 

 ๒๙ นายอํานาจ  วงศเจรญิ 

 ๓๐ นางสาวกนกกาญจน  แกวพรม 

 ๓๑ นางสาวกานดา  สังขวาร ี

 ๓๒ นางสาวกานดาพันธุ  วันทยะ 

 ๓๓ นางสาวกานตพิชชา  กระบีน่อย 

 ๓๔ นางกุลรัญญา  สุตนั 

 ๓๕ นางสาวกุลลัดดา  ตุนรตัน 

 ๓๖ นางสาวจรนิทรยา  ทองบาล 

 ๓๗ นางจันทรจิรา  สุภารัตน 

 ๓๘ นางสาวจิราภรณ  สมนา 

 ๓๙ นางสาวจุฑารตัน  วงศคํา 

 ๔๐ นางสาวฉนัทนา  จันแจม 

 ๔๑ นางชลลดา  ดั้นเมฆ 

 ๔๒ นางสาวชตุิมณฑน  สุติวงษ 



 หนา   ๓๐ (เลมท่ี  ๑๔/๖) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๓ นางฐติิรตัน  โฆษณสันต ิ

 ๔๔ นางณฐินี  ตณัฑจํารูญ 

 ๔๕ นางสาวณัฐญาณี  เตมียซิว 

 ๔๖ นางสาวณัฐภัสสร  ใจสุข 

 ๔๗ นางทดัศร ี ชัยเมคา 

 ๔๘ นางทิพวรรณ  พิพัฒนเสรญิ 

 ๔๙ นางสาวทิวากร  ศิริรตัน 

 ๕๐ นางสาวทิศาพร  อิทธิเตชสี 

 ๕๑ นางสาวธนิกานต  ยะมะโน 

 ๕๒ นางนพคุณ  พรายจันทร 

 ๕๓ นางนันทวรรณ  ชนิวัตร 

 ๕๔ นางสาวประทุมวรรณ  บวัรนิทร 

 ๕๕ นางปริเยศ  มาลีเดช 

 ๕๖ นางปาริชาติ  สัมพันธสวาท 

 ๕๗ นางปยะธดิา  สรอยสุวรรณ 

 ๕๘ นางสาวพรนิภา  ยานาหมอ 

 ๕๙ นางสาวพิมลพรรณ  จันทรหอม 

 ๖๐ นางเพียงจันทร  นิลสุวรรณ 

 ๖๑ นางเพียงพิศ  บญุชัยศร ี

 ๖๒ นางสาวแพรภคภร  กุลนาจา 

 ๖๓ นางภมรพรรณ  โกเสนตอ 

 ๖๔ นางสาวมณฑิชา  กนัทา 

 ๖๕ นางสาวมธุรส  กัลยา 

 ๖๖ นางสาวรุงสิน ี ตียาสุนทรานนท 

 ๖๗ นางลดาวัลย  ศริิลักษณ 

 ๖๘ นางลาลิตยา  นุมมีศร ี

 ๖๙ นางลาวัลย  ทาวิทะ 

 ๗๐ นางสาววรรณวลี  นติิการ 

 ๗๑ นางวันดา  เชื้อเจ็ดองค 

 ๗๒ นางสาววิสาขพร  ปรีชาวนาพงศ 

 ๗๓ นางสาววนีัส  แกวอยู 

 ๗๔ นางสาวศวิรรจน  จารกุิตติน์ราธร 

 ๗๕ นางสาวสินนีาถ  สันตธิีรากลุ 

 ๗๖ นางสาวสิรริัฐ  สุกนัธา 

 ๗๗ นางสาวสุชาดา  เชื้อแพง 

 ๗๘ นางสุดจิตรา  พิชวงศ 

 ๗๙ นางสุพัชรา  ขวาของ 

 ๘๐ นางสาวสุรัชณีย  พัดงาม 

 ๘๑ นางสาวสุลัดดา  เอี่ยมมาก 

 ๘๒ นางสาวสุวภัทร  รักศลิปกิจ 

 ๘๓ นางแสงเพชร  ศานติอาภา 

 ๘๔ นางอนงคนาถ  ธีรวโรดม 

 ๘๕ นางอภิญญา  เทพสถติย 

 ๘๖ นางอญัชนา  ปญญาเปยง 

 ๘๗ นางอมัภาพันธ  คนัธรส 

 ๘๘ นางสาวอุทัยวรรณ  ศรีบญุฤทธิ์พันธ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๖  ราย) 

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  ถาดง 

 ๒ นายขจรศักดิ์  ตนัจอย 

 ๓ นายคณิน  รัตนนธิิกุล 

 ๔ นายณฐนันท  กาญจนคูหา 



 หนา   ๓๑ (เลมท่ี  ๑๔/๖) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕ นายถนอม  กองใจ 

 ๖ นายทศพล  ติง 

 ๗ นายทัพไท  หนอสุวรรณ 

 ๘ นายธนฤทธิ ์ จุรีมาศ 

 ๙ นายนวิัฒน  เจรญิรตันเดชะกูล 

 ๑๐ นายประสันต  รักแม 

 ๑๑ นายเปรม  ทองชัย 

 ๑๒ วาที่รอยตร ี พงษพนา  พงษโสภา 

 ๑๓ นายพจน  ภิญโญพรพาณิชย 

 ๑๔ วาที่รอยตร ี พลทรรปณ  มทัธิว   

  อดิศัยตรีเอกภาพ 

 ๑๕ นายพิชิตชัย  อรรถโกมล 

 ๑๖ นายพีระวุฒ ิ สัมฤทธิ ์

 ๑๗ นายภาคยภูมิ  ภูมิเจรญิ 

 ๑๘ นายมนัส  สันกลกิจ 

 ๑๙ นายฤทธิรงค  จันทรมีศิลป 

 ๒๐ นายศราวธุ  กันทาจา 

 ๒๑ นายศุภเชษฐ  พรรณาไทร 

 ๒๒ นายษฐา  รตันนุสรณสกุล 

 ๒๓ นายสมยศ  แสงมะโน 

 ๒๔ นายสฤษฏพัฒน  ออรพินท 

 ๒๕ นายสุรศกัดิ ์ พรามมา 

 ๒๖ นายสุริยัน  เตจะสุรินทร 

 ๒๗ นายสุริยา  หวลสัตย 

 ๒๘ นายอิสราพงศ  นวุงศษา 

 ๒๙ นายอุดม  ถาลิปน 

 ๓๐ นายเอกพจน  ล้ีวัฒณากุล 

 ๓๑ นายเอกราช  สมบูรณ 

 ๓๒ นางสาวกรรณิการ  ใจแกว 

 ๓๓ นางสาวกญัญา  วงศวิลาศ 

 ๓๔ นางสาวกัลญาณี  กนัทะ 

 ๓๕ นางสาวขนิษฐา  ตรีชน 

 ๓๖ นางสาวขวัญชนก  เพาะคํา 

 ๓๗ นางขวญัเนตร  คงแดง 

 ๓๘ นางจรญัญา  สมบรูณ 

 ๓๙ นางสาวจิตภา  ชววิสุทธิกลุ 

 ๔๐ นางสาวจิรฐัิ์ตกิาล  เรือนใจแกน 

 ๔๑ นางสาวจีรนันท  ขัดทา 

 ๔๒ นางชรัมพร  ล้ิมสุคนธ 

 ๔๓ นางสาวญาณิน ี สมสิงห 

 ๔๔ นางสาวณัฐวรรณ  รอยอนิทรัตน 

 ๔๕ นางดารารตัน  ธงชัย 

 ๔๖ นางสาวทิพยวรรณ  ตุนวิชัย 

 ๔๗ นางสาวธญัญา  วรนิทรรักษ 

 ๔๘ นางธัญรศัม  สิทธิสวน 

 ๔๙ นางสาวธนัยนนัท  พานิช 

 ๕๐ นางสาวนภาพร  มูลทองแดง 

 ๕๑ นางสาวนภาลัย  ชัยมะหา 

 ๕๒ นางนันทวัน  ดาวเลิศ 

 ๕๓ นางเบญจมารตัน  กลาหาญ 

 ๕๔ นางสาวปนิตา  สิทธิปญญา 

 ๕๕ นางสาวปารียา  ไชยเวช 



 หนา   ๓๒ (เลมท่ี  ๑๔/๖) 
เลม   ๑๓๒   ตอนท่ี   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๖ นางสาวพรรณี  ไชยวงค 

 ๕๗ นางสาวพัชรนิทร  มะกอกคาํ 

 ๕๘ นางพัชรนิทร  วังคะวงษ 

 ๕๙ นางพัฑฒดิา  อักกะรงัสี 

 ๖๐ นางสาวเพียงใจ  จุณศิร ิ

 ๖๑ นางสาวภคภรณ  กอเกดิ 

 ๖๒ นางสาวภคินนัท  สามบิัต ิ

 ๖๓ นางมะลิวรรณ  ชัยชนะ 

 ๖๔ นางสาวมัลลวีร  จรัสจรุงเกยีรต ิ

 ๖๕ นางสาวยุพาวรรณ  สิงหสุภา 

 ๖๖ นางสาวรัชนก  แดนเขตต 

 ๖๗ นางสาววรัฏ  อุนจะนํา 

 ๖๘ นางสาววฒันา  ศิริชัย 

 ๖๙ นางสาววัลลภัคร  บวักลํ่า 

 ๗๐ นางสาววีณา  สมร 

 ๗๑ นางสาวศศิรินทร  อธมิา 

 ๗๒ นางศริดา  กล่ินนอย 

 ๗๓ นางสาวศวิฉตัร  หนายทกุข 

 ๗๔ นางสาวสินนีาถ  นิ่มสกุล 

 ๗๕ นางสาวสิโรบล  ใหมวัน 

 ๗๖ นางสาวสุดธดิา  ยอดเมือง 

 ๗๗ นางสาวสุดฤทัย  ใจฮึก 

 ๗๘ นางสาวสุภาณี  เมอืงคํา 

 ๗๙ นางสาวเหมือนพลอย  นิภารักษ 

 ๘๐ นางสาวอรทัย  สามเรอืน 

 ๘๑ นางอรพินท  สอนไว 

 ๘๒ นางสาวอญัชลี  วิเลิศศักดิ ์

 ๘๓ นางอมัพิกา  สุวรรณบตุร 

 ๘๔ นางสาวอาภรณ  มาเครื่อง 

 ๘๕ นางสาวอุมาพร  ภูสด 

 ๘๖ นางสาวอุไรวรรณ  ศกัยาภินันท 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายพินัย  ณ  นคร 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายฐิติ  ศรีเจริญชัย 

 ๒ นายณวพล  กาญจนรัณย 

 ๓ นายดิลก  ตันทองทิพย 

 ๔ นางทรงศักดิ์  รองวิริยะพานิช 

 ๕ นายวิชาติ  บูรณะประเสริฐสุข 

 ๖ นายสุดสยาม  มานุวงศ 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายทวีศักดิ์  เอื้ออมรวนิช 

 ๒ นางสาวนิภารัตน  ศรีธเรศ   

 ๓ นางสาววรรณวดี  พูลพอกสิน 


