
 หนา   ๑๖๒ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๕ นางสาววชิรา  ดาวสุด  

 ๓๖ นางสาวศศิณัฏฐ  ขุมทรัพยดี 

 ๓๗ นางสาวศศิภาวรรณ  มาชะนา 

 ๓๘ นางสาวศรัญญา  ย้ิมยอง 

 ๓๙ นางสาวสานิตา  สิงหสนั่น 

 ๔๐ นางสาวสิราวรรณ  จรัสรวีวัฒน 

 ๔๑ นางสาวสุจินตนา  ชมภูศรี 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ วาที่รอยตรี  เกียรติษฎา  ภูมิเพ็ง 

 ๒ นายจิตตภาคย  จิวารัตน 

 ๓ นายสืบพงศ  เสมอวงษ 

 ๔ นางสาวฐิติรัชต  สุดพุม 

 ๕ นางสาวศิริวิมล  ไทยประยูร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายสิรวุฒิ  จันทรพร  ๒ นางสาวนภชนก  ไหมทอง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๒  ราย) 

 ๑ นายจิรัฎฐ  ทวนดิลก 

 ๒ นายฉัตรชัย  โอฬาลึก 

 ๓ นายนฤตย  คุมยา 

 ๔ นายพงษศักดิ์  อุโมง 

 ๕ นายพิทยุตม  ประทุมรัตน 

 ๖ นายไพบูลย  บุญลอม 

 ๗ นายศักดา  สุจริต 

 ๘ นายสมรัฐ  ทวีเดช 

 ๙ นางสาวกฤดาอร  จุนวิเชียร 

 ๑๐ นางสาวพรกมล  ปญญาโกวิทกุล 

 ๑๑ นางสาวศิรประภา  ฟากระจาง 

 ๑๒ นางสาวเอมทิพย  สิงหแพ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายชรินทร  พิรุณ 

 ๒ นายชิโนรส  รุงสกุล 

 ๓ นายพงษพันธ  พิณโท 

 ๔ นางกัณฐธนาศิลป  ธนูศร 

 ๕ นางสาววารุณี  ทิพโอสถ 

 ๖ นางสาววิภาวี  ปงธิกุล 

 ๗ นางสมพร  ศรีสุวรรณ 

 ๘ นางสาวสุภาพร  นุนมัน 

 



 หนา   ๑๖๓ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายนันทวุฒิ  สิทธิวัง  ๒ นางสาววาสนา  สุวรรณวิจิตร 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๖  ราย) 

 ๑ นายกฤษณ  ทองขุนดํา 

 ๒ นายเกษม  เปรมประยูร 

 ๓ นายกําชัย  ตันติกาพงศ 

 ๔ นายคฑาวุธ  พรหมลิ 

 ๕ นายชวเลิศ  เทพประดิษฐ 

 ๖ นายฐากร  สิทธิโชค 

 ๗ นายตั้ม  บุญรอด 

 ๘ นายทวีศักดิ์  พุฒสุขขี 

 ๙ นายนรเศรษฐ  ศรีแกวกุล 

 ๑๐ นายบุญเรือง  ขาวนวล 

 ๑๑ นายพรชัย  นาคสีทอง 

 ๑๒ นายศราวุธ  อินทราพงษ 

 ๑๓ นายสรพงค  เบญจศรี 

 ๑๔ นายสุธีร  อินทรรักษา 

 ๑๕ นายอภิเชษฐ  กาญจนดิฐ 

 ๑๖ นายอัษฎาวุธ  หิรัญรัตน 

 ๑๗ นางสาวกนกพร  สังขรักษ 

 ๑๘ นางสาวกูซม  ยามิรูเด็ง 

 ๑๙ นางเกษราภรณ  แซตั้ง 

 ๒๐ นางสาวจันทวรรณ  นอยศรี 

 ๒๑ นางสาวจิดาภา  สุวรรณฤกษ 

 ๒๒ นางสาวจินตนา  กสินันท 

 ๒๓ นางชลทิศา  สุขเกษม 

 ๒๔ นางสาวชลธิดา  เกษเพชร 

 ๒๕ นางชีวนันท  คุณพิทักษ 

 ๒๖ นางสาวนวพรรษ  เพชรมณี 

 ๒๗ นางปรียาลักษณ  โคหนองบัว 

 ๒๘ นางสาวพวงผกา  สิทธิจันทร 

 ๒๙ นางสาวพัชลินจ  จีนนุน 

 ๓๐ นางมลฤดี  ทองศรี 

 ๓๑ นางศรัณยา  อิสรรักษ 

 ๓๒ นางเสาวลักษณ  จันทรประสิทธิ์ 

 ๓๓ นางสาวอนินทร  พุฒิโชติ 

 ๓๔ นางอรวรรณ  โภชนาธาร 

 ๓๕ นางสาวอรสา  อนันต 

 ๓๖ นางสาวอาภากร  ราชสงฆ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๕  ราย) 

 ๑ วาที่รอยตรี  เกรียงไกร  บรรจงเมือง 

 ๒ นายชวพงษ  เมธีธรรมวัฒน 

 ๓ นายชัยสิทธิ์  นิยะสม 

 ๔ นายไพฑูรย  ทองสม 

 ๕ นายมัฆวัต  วิไลลักษณ 

 ๖ นายวิสิษฐ  เขาทอง 



 หนา   ๑๖๔ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๗ นายวุฒินันท  หริรักษ 

 ๘ นายสิงหา  ตุลยกุล 

 ๙ นายสิงหา  ประสิทธิ์พงศ 

 ๑๐ นายสุทธิวัฒน  ทองนาค 

 ๑๑ นายอานนท  ศรีบุญโรจน 

 ๑๒ นางจาริยา  สุทธินนท 

 ๑๓ นางสาวชวนชม  ขุนเอียด 

 ๑๔ นางสาวนิดา  นุยเด็น 

 ๑๕ นางสาวปวีณา  จารุธีรพันธุ 

 ๑๖ นางสาวปทมา  รักเกื้อ 

 ๑๗ นางสาวพนิตา  สุมานะตระกูล 

 ๑๘ นางพรทิพย  บุญจุน 

 ๑๙ นางวัลลยา  ธรรมอภิบาล  อินทนิน 

 ๒๐ นางสาวศิริรัตน  ศรีรักษา 

 ๒๑ นางสาวศิริวรรณา  กราปญจะ 

 ๒๒ นางสาวสุกาญจนา  กําลังมาก 

 ๒๓ นางสาวสุวรรณี  เปล่ียนรัมย 

 ๒๔ นางสาวเสาวนีย  สังขแกว 

 ๒๕ นางสาวเสาวณีย  แกวจุลกาญจน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายชัยยุทธ  มณีฉาย 

 ๒ นางสาววานิด  รอดเนียม 

 ๓ นางสาวอมรรัตน  วรรณวิไล 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๙  ราย) 

 ๑ นายเกษม  ทิพยดนตรี 

 ๒ นายเฉลียว  ชูทับ 

 ๓ นายดนัย  ทองเต็ม 

 ๔ นายธวัชชัย  ถิระผลิกะ 

 ๕ นายธีรศักดิ์  สุวรรณวงศ 

 ๖ นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม 

 ๗ นายนิวัตต  เรืองณรงค 

 ๘ นายบุญเลิศ  จันทระ 

 ๙ นายพงคนรินทร  ออนชาติ 

 ๑๐ นายวิเชียร  ขุนเพชร 

 ๑๑ นายเวชศักดิ์  ศรีสัจจัง 

 ๑๒ นายสรายุทธ  แกวจังหวัด 

 ๑๓ นายสัณฑวุฒิ  ฤทธิ์เล่ือน 

 ๑๔ นายสุเจนต  พรหมเหมือน 

 ๑๕ นายสุรศักดิ์  สีเพชร 

 ๑๖ นายเสริมศักดิ์  รัตนอุบล 

 ๑๗ นายอาณัฐ  พริกเล็ก 

 ๑๘ นางสาวกาญจนาวไล  บุญสราง 

 ๑๙ นางกิจจา  ทองนิ่ม 

 ๒๐ นางสาวเกตุลดา  โชติการ 

 ๒๑ นางสาวดุสิดา  แกวสมบูรณ 

 ๒๒ นางสาวทิศารัตน  สุดทอง 



 หนา   ๑๖๕ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๓ นางสาวนนทลี  จิตตพงศ 

 ๒๔ นางนานีญา  โตะเส็น 

 ๒๕ นางนิษา  ไพจิตร 

 ๒๖ นางสาวนุรียา  บินตวน 

 ๒๗ นางสาวปวีณา  จันทรประดิษฐ 

 ๒๘ นางปาจรีย  เรืองคลาย 

 ๒๙ นางสาวผกาทิพย  ชูชาติ 

 ๓๐ นางสาวพิมพณดา  มณีวงค 

 ๓๑ นางรัชรี  ตุดเกื้อ 

 ๓๒ นางสาววรรณา  เหมทานนท 

 ๓๓ นางสาววรินทรทิพย  ชูชวย 

 ๓๔ นางวันทนารมณ  กรีโส 

 ๓๕ นางสาววิจิตรา  อมรวิริยะชัย 

 ๓๖ นางสาวศิริพร  ศิริมานะกุล 

 ๓๗ นางสาวสมสมัย  เอียดคง 

 ๓๘ นางสุกฤตา  คชกาญจน 

 ๓๙ นางสาวไหมมูหนะ  สุกเส็ม 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๒  ราย) 

 ๑ นายกฤษดา  สุวรรณการณ 

 ๒ นายธานินทร  เงินถาวร 

 ๓ นายธีรวิทย  มงคลสวัสดิ์ 

 ๔ นายภาณุพงศ  แกวเกื้อ 

 ๕ นายยุทธนา  เอียดนอย 

 ๖ นายวรวรรธก  สุขใส 

 ๗ นายวรวุฒิ  อินทรทองแกว 

 ๘ นายวีระ  ชุมชวย 

 ๙ นายศราวุธ  เหมหมัด 

 ๑๐ นายสุชัย  เตียวลีสกุลวัฒนา 

 ๑๑ นายสุวัฒน  ขุนกําแหง 

 ๑๒ นายอัตพล  เทพสง 

 ๑๓ นางสาวกรรณิการ  สีทองแกว 

 ๑๔ นางสาวกรรณิการ  แซหยี 

 ๑๕ นางสาวกานดารัตน  วงศสุวรรณ 

 ๑๖ นางสาวเกศนี  ตังคะมณี 

 ๑๗ นางสาวจารุวรรณ  ชูสงค 

 ๑๘ นางสาวจิตติมา  แพงโยธา 

 ๑๙ นางสาวจิตรา  จันโสด 

 ๒๐ นางสาวจินตนา  รัตนบุรี 

 ๒๑ นางสาวจิราพร  คงแกว 

 ๒๒ นางจุไรรัตน  เลาแกวหนู 

 ๒๓ นางฉัตรปวีณ  รูปประดิษฐ 

 ๒๔ นางชุติมา  ยอดเกื้อ 

 ๒๕ นางสาวญาดา  อินทรสุวรรณ 

 ๒๖ นางสาวฐานิยา  ศรีรักษา 

 ๒๗ นางสาวธิดา  จิตตลํ้าเลิศกุล 

 ๒๘ นางสาวนงนุช  จันคง 

 ๒๙ นางสาวนงลักษณ  กงเซง 

 ๓๐ นางสาวปทมา  สํานักโหนด 



 หนา   ๑๖๖ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๑ นางสาวประไพทิพย  แซอิ้ว 

 ๓๒ นางสาวปยลักษณ  หนูดํา 

 ๓๓ นางสาวพรทิพย  แสงกระจาย 

 ๓๔ นางพรสวรรค  คงหนู 

 ๓๕ นางสาวพัชรี  แกวขํา 

 ๓๖ นางสาวมัฒนา  คงศรี 

 ๓๗ นางเมวดี  ขวัญศรี 

 ๓๘ นางสาวเยาวลักษณ  ชูสิงหแค 

 ๓๙ นางรานี  อาษาชํานาญ 

 ๔๐ นางสาววันเพ็ญ  บัวคง 

 ๔๑ นางสาววิลาวัลย  รัตนทอง 

 ๔๒ นางสาวศกลวรรณ  ดํานุย 

 ๔๓ นางสิรินทร  ทองตง 

 ๔๔ นางสุกัญญา  กุตเสนา 

 ๔๕ นางสุธันยารัต  ชูสง 

 ๔๖ นางสาวเสาวนีย  แสงสีดํา 

 ๔๗ นางเสาวลักษณ  ขาวเมือง 

 ๔๘ นางสาวอรญา  ทรัพยดํา 

 ๔๙ นางสาวอรณี  ศรียา 

 ๕๐ นางอลิสา  ขําเกตุ 

 ๕๑ นางสาวอัจฉรา  ขุนลึก 

 ๕๒ นางสาวอัณทิกา  พรมแกว 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นางสาววธู  พรหมพิทยารัตน 

 ๒ พันโทหญิง  รัชนีวรรณ  มณีมาโรจน 

 ๓ นางสาวอัญชลี  ทองเสน 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายปริญญา  สรอยทอง 

 ๒ นายวศิน  ปญญาวุธตระกูล 

 ๓ นายสุกิจ  ขอเชื้อกลาง 

 ๔ นายสุรัตน  แสงจินดา 

 ๕ นางสาวเกศราภรณ  ปานงาม 

 ๖ นางสาวปรินทิรา  ทานะวงศ 

 ๗ นางมัทนา  อังศุไพศาล 

 ๘ นางสาวรัชดาพร  สุคโต 

 ๙ นางสาววรินธร  วิริยะไชยกุล 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๔  ราย) 

 ๑ นายกรกฎ  นุสิทธิ์ 

 ๒ นายกฤษณะ  นาคประสงค 

 ๓ นายขวัญนิธิ  คําเมือง 

 ๔ นายคัมภีร  คาแหวน 


