
 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 



 หนา   ๑๖๗ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕ นายจิรภาส  จงจิตวิมล 

 ๖ นายจุมพล  เพ่ิมแสงสุวรรณ 

 ๗ นายชัยรัตน  เชยสวรรค 

 ๘ นายฐิติพงศ  แกวเหล็ก 

 ๙ นายทวีศักดิ์  เผือกสม 

 ๑๐ นายเทวรัตน  คุมจันทึก 

 ๑๑ นายธนพล  ศรสุวรรณ 

 ๑๒ นายธรรศ  อัมโร 

 ๑๓ นายธีรวุฒิ  บุญยศักดิ์เสรี 

 ๑๔ นายนิรันดร  เงินแยม 

 ๑๕ นายปรีชา  เมฆทิพยพาชัย 

 ๑๖ นายปวงชน  อุนจะนํา 

 ๑๗ นายพงษพิทักษ  ภูติวัตร 

 ๑๘ นายพจน  พงศเผาพัฒนกุล 

 ๑๙ นายพัฒน  วัฒนสินธุ 

 ๒๐ นายภาคภูมิ  สุขเจริญ 

 ๒๑ นายภูดิท  เงารังษี 

 ๒๒ นายภูมินทร  ภูมิรัตน 

 ๒๓ นายยุทธพงศ  พุทธรักษา 

 ๒๔ นายยุทธศักดิ์  ชื่นใจชน 

 ๒๕ นายรวิสุต  เดียวอิศเรศ 

 ๒๖ นายวรา  ชาญสินธุ 

 ๒๗ นายวิกร  ปญญาอินทร 

 ๒๘ นายวุฒิชัย  จริยา 

 ๒๙ นายศุภชัย  อินสุข 

 ๓๐ นายสมชาย  มณีวรรณ 

 ๓๑ นายอลงกรณ  อักษรศรี 

 ๓๒ นายอิศรา  คงมี 

 ๓๓ นางสาวกรรณิการ  อรรถปณยวนิช 

 ๓๔ นางสาวกิตติพร  รักษาสัตย 

 ๓๕ นางสาวแคทรียา  อังทองกําเนิด 

 ๓๖ นางสาวจงรักษ  อรรถรัฐ 

 ๓๗ นางสาวจันทรระพี  เข็มทอง 

 ๓๘ นางสาวจิตติมา  นาคีเภท 

 ๓๙ นางสาวจุฑามณี  สามัคคีนิชย 

 ๔๐ นางสาวชนิดา  ยาระณะ 

 ๔๑ นางสาวฐิติชญาน  ศรแกว 

 ๔๒ นางสาวดวงพร  ทองนอย 

 ๔๓ นางสาวธันยาสิริ  จินดายก 

 ๔๔ นางสาวนราวดี  ชมภู 

 ๔๕ นางสาวนฤมล  เสกธีระ 

 ๔๖ นางสาวประพิธาริ์  ธนารักษ 

 ๔๗ นางสาวประภาศรี  ศรีประดิษฐ 

 ๔๘ นางสาวปวีณา  จันทรนวล 

 ๔๙ นางสาวปยะนุช  ฐิติวุฒิเกียรติ 

 ๕๐ นางสาวพนิดา  จงสุขสมสกุล 

 ๕๑ นางสาวพัชรดา  อมาตยกุล 

 ๕๒ นางสาวพัชรินทร  ปงเมืองแกว 

 ๕๓ นางพิริยา  นฤขัตรพิชัย 

 ๕๔ นางสาวพุธิธาดา  เดชพิทักษ 

 ๕๕ นางไพฑูรย  ชวงฉ่ํา 

 ๕๖ นางสาวภัคจิรา  นักบรรเลง 



 หนา   ๑๖๘ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๗ นางสาวภัทรพร  พงศาปรมัตถ 

 ๕๘ นางสาวภูริวรรณ  วรานุสาสน 

 ๕๙ นางสาวมันทนา  วาดไธสง 

 ๖๐ นางสาวมาณิกา  เพชรรัตน 

 ๖๑ นางสาวรุงกาญจน  ประทุมทอง 

 ๖๒ นางสาววรรณประภา  สุขสวัสดิ์ 

 ๖๓ นางสาววราภรณ  เกษกาญจน 

 ๖๔ นางสาววาสนา  บุตรมางกูล 

 ๖๕ นางสาววิจิตรา  มหบุญพาชัย 

 ๖๖ นางศิรินธร  ศรีมาชัย 

 ๖๗ นางสาวสถิตาภรณ  ศรีหิรัญ 

 ๖๘ นางสาวสมลักษณ  เทพสุริยานนท 

 ๖๙ นางสวพร  หิญชีระนันทน 

 ๗๐ นางสิริลักษณ  ทูลยอดพันธ 

 ๗๑ นางสาวสุภาพร  แนวบุตร 

 ๗๒ นางสุวนันทน  อินมณี 

 ๗๓ นางอรวรรณ  ศิริสวัสดิ์  อภิชยกุล 

 ๗๔ นางสาวอัญชิสา  สวนทองสุข 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๒  ราย) 

 ๑ นายกานต  ชัยรัตน 

 ๒ นายกิจติ  รอดเทศ 

 ๓ นายกิตติ  ตันตระวิวัฒน 

 ๔ นายจิโรจน  จิรานุกูล 

 ๕ นายเจนยุทธ  ศรีหิรัญ 

 ๖ นายชวลิต  ดวงอุทา 

 ๗ นายณัฐพงศ  เมฆาสิงหรักษ 

 ๘ นายณัฐวัฒน  สิทธิ 

 ๙ นายทศพร  อินเจริญ 

 ๑๐ นายทักษ  อุดมรัตน 

 ๑๑ นายธงชัย  เลวัน 

 ๑๒ นายธนพล  เพ็ญรัตน 

 ๑๓ นายธนิยะ  วงศวาร 

 ๑๔ นายธวัช  สุริวงษ 

 ๑๕ นายธีรภาพ  ฉันทวัฒน 

 ๑๖ นายประทีป  ฉายลี 

 ๑๗ นายพงษศักดิ์  โขขุนทด 

 ๑๘ นายพิทยุทธ  วงศจันทร 

 ๑๙ นายพุทธพงศ  นิภัสตรา 

 ๒๐ นายภาณุวัฒน  เชื้อหมอ 

 ๒๑ นายรังสรรค  เจริญสุข 

 ๒๒ นายวรเดช  ณ  กรม 

 ๒๓ นายวัชรพล  สุขโหตุ 

 ๒๔ นายศิวาคม  ชัยประเสริฐวิทย 

 ๒๕ นายสมหมาย  มาออน 

 ๒๖ นายสุพัฒน  พลซา 

 ๒๗ นายสุรัตน  วรรณเลิศสกุล 

 ๒๘ นายสุวิทย  กิระวิทยา 

 ๒๙ นายอธิศานต  วายุภาพ 

 ๓๐ นายอนิรุทธิ์  อัศวสกุลศร 



 หนา   ๑๖๙ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๑ นายอาคม  ทองโปรง 

 ๓๒ นายอาทิตย  พงษพานิช 

 ๓๓ นางสาวกานตสินี  ยาสมุทร 

 ๓๔ นางสาวกิ่งกานต  อภิวัฒนสุเมธ 

 ๓๕ นางสาวขวัญแกว  วงษเจริญ 

 ๓๖ นางสาวขวัญจิต  ดานวิไล 

 ๓๗ นางสาวจณัญญา  ไผทฉันท 

 ๓๘ นางสาวจรัญญา  พหลเทพ 

 ๓๙ นางสาวจิรภัทร  อนันตภัทรชัย 

 ๔๐ นางจิรวดี  ตรีกิ่ง 

 ๔๑ นางสาวจุฑามาศ  บุญชู 

 ๔๒ นางจุลจิตร  ตั้งตระการพงษ 

 ๔๓ นางสาวชญานินท  ประทุมสูตร 

 ๔๔ นางชนิดา  เผือกสม 

 ๔๕ นางสาวชุติมา  เผือกสามัญ 

 ๔๖ นางณิชา  จุฑารัตนากูล 

 ๔๗ นางดวงเดือน  อัศวสุธีรกุล 

 ๔๘ นางสาวดวงนภา  รุงพิบูลโสภิษฐ 

 ๔๙ นางสาวดวงรัตน  ทองคํา 

 ๕๐ นางสาวตติมา  กลอมจันทร 

 ๕๑ นางสาวทิพวรรณ  สังขพงษ 

 ๕๒ นางสาวบุตรี  สุขปาน 

 ๕๓ นางเบญจวรรณ  สุขเจริญภิญโญ 

 ๕๔ นางสาวปณิธาน  เทียมเพชร 

 ๕๕ นางสาวปนัดดา  จันทรเนย 

 ๕๖ นางสาวปทมวรรณ  โกสุมา 

 ๕๗ นางสาวพรพรรณ  อินตะ 

 ๕๘ นางสาวพรรณทิพา  บัวคลาย 

 ๕๙ นางสาวพวงทอง  พูลสระคู 

 ๖๐ นางสาวพิชญาภา  ยวงสรอย 

 ๖๑ นางสาวพีรญา  อึ้งอุดรภักดี 

 ๖๒ นางสาวภัทราพร  บุญมี 

 ๖๓ นางสาวภาวศุทธิ์  ลีดาสวัสดิ์ 

 ๖๔ นางมยุรี  มนตไตรเวศย 

 ๖๕ นางสาวมยุรี  สุภังคนาช 

 ๖๖ นางสาววรรณวิไล  เลิศไพศาลกุล 

 ๖๗ นางสาววราภรณ  ยูงหนู 

 ๖๘ นางสาววันวิสาข  ปนศักดิ์ 

 ๖๙ นางวิภา  อินทรสุข 

 ๗๐ นางสาวศรนิภา  นามกันยา 

 ๗๑ นางสาวศศิณัฏฐ  นิติวรรัตน 

 ๗๒ นางสาวศันสนีย  เมฆรุงเรืองวงศ 

 ๗๓ นางสาวศิโรรัตน  นาคฉ่ํา 

 ๗๔ นางสาวศิวาพร  ผลดีนานา 

 ๗๕ นางสาวศุภณา  ชื่นสกุล 

 ๗๖ นางสาวสนธยา  นุมทวม 

 ๗๗ นางสาวสาริน  เล็กชื่นสกุล 

 ๗๘ นางสุกันยา  บุนนาค 

 ๗๙ นางสาวสุคนธธิกา  นพเกา 

 ๘๐ นางสาวสุพิชญา  มีสาด 

 ๘๑ นางสาวเสาวลักณ  ล้ิมศิริวงศ 

 ๘๒ นางสาวอุบลวรรณ  โตอวยพร 



 หนา   ๑๗๐ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายมานะชัย  เปยม ี

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๕๕  ราย) 

 ๑ นายกิตติพจน  เอี่ยมวชิรากุล 

 ๒ นายกีรติ  เพ็ชรเขียว 

 ๓ นายเกดิษฐ  กวางตระกูล 

 ๔ นายเกรียงไกร  บุญคําภา 

 ๕ นายณรงคศักดิ์  เพียโย 

 ๖ นายณรัฐกรณ  คําภู 

 ๗ นายทศพล  จูมั่น 

 ๘ นายธงชัย  หนอแกว 

 ๙ นายธรรมนูญ  ศิริรัตน 

 ๑๐ นายธราดล  เทียนหอม 

 ๑๑ นายธีระชัย  ดีรักษา 

 ๑๒ นายนพกร  สุทธาพันธุ 

 ๑๓ นายนพพันธ  มีพยุง 

 ๑๔ นายนภดล  เตียประภางกูร 

 ๑๕ นายนรรัตน  โพธิ์เอม 

 ๑๖ นายนเรศ  เอี่ยมอินทร 

 ๑๗ นายนิพนธ  น้ําเงินสกุลมี 

 ๑๘ นายประธาน  สายคํา 

 ๑๙ นายประโพธ  พรวนตนไทร 

 ๒๐ วาที่รอยตรี  พิเชษฐ  สิงหเดช 

 ๒๑ นายพิสิฐ  แสงอนันตการ 

 ๒๒ นายพุทธพงษ  สรอยเพชรเกษม 

 ๒๓ นายไพฑูรย  เหลาดี 

 ๒๔ วาท่ีรอยตรี  วรพงศ  จาดยางโทน 

 ๒๕ นายวัธนกร  เหนียมพวง 

 ๒๖ นายวันจักร  รัตนชื่น 

 ๒๗ นายวิษณุ  มีพยุง 

 ๒๘ นายศิวัช  ทองดวง 

 ๒๙ นายศุภวัฒน  ยศนรินทร 

 ๓๐ นายสถาพร  มะศักดิ์ 

 ๓๑ นายสุทธิพจน  ดวงสาโรจน 

 ๓๒ นายอุดมศักดิ์  เขียวพุมพวง 

 ๓๓ นายอุเทนต  แยมคํา 

 ๓๔ นางสาวกนกวรรณ  ขวัญเงิน 

 ๓๕ นางสาวกนกวรรณ  วราภรณวิมลชัย 

 ๓๖ นางกมลทิพย  อยูเย็น 

 ๓๗ นางสาวกรพินธุ  นิลพฤกษ 

 ๓๘ นางสาวกฤติญา  โพธิ์ใจ 

 ๓๙ นางสาวกฤษณา  เรืองสวาง 

 ๔๐ นางสาวกอบกุล  เจียมแท 

 ๔๑ นางกัญญชลา  สีหาโคตร 

 ๔๒ นางสาวเกษราภรณ  จันทรยุย 

 ๔๓ นางสาวขนิษฐา  รัตตนงพิสัตย 

 ๔๔ นางคณาพร  จูฑพลกุล 



 หนา   ๑๗๑ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๕ นางสาวคนัมพร  เตชาชาญ 

 ๔๖ นางสาวคนึงนิตย  ออนปาน 

 ๔๗ นางสาวจารุวรรณ  พุทธสนธิพจน 

 ๔๘ นางสาวจําเรียง  เจริญทัพ 

 ๔๙ นางจิตรสุดา  วรนุช 

 ๕๐ นางสาวจิตรี  มีแมนวิทย 

 ๕๑ นางสาวจิรัชยา  เปริญกุล 

 ๕๒ นางสาวจุลจิรา  โสพุฒออน 

 ๕๓ นางสาวฉลวยลักษณ  วงษดอน 

 ๕๔ นางชนัญชิดา  มวงทอง 

 ๕๕ นางสาวชลลดา  เพ็ชรนิล 

 ๕๖ นางสาวชัชชญา  ชัชชวลิตสกุล 

 ๕๗ นางชุติมา  กิจสงสาร 

 ๕๘ นางชุติมา  สุดประเสริฐ 

 ๕๙ นางสาวฑาณิกา  มีบุญ 

 ๖๐ นางสาวณพัชรพรรณ  กี่อยางรุงเรือง 

 ๖๑ นางสาวณัฐชา  ฮุนพานิช 

 ๖๒ นางสาวณัฐธภา  วงศบา 

 ๖๓ นางณัฐธิดา  แจดลอม 

 ๖๔ นางสาวณัฐนันท  คงเกษม 

 ๖๕ นางดาราวัลย  บุญสวน 

 ๖๖ นางดารุณี  ฮาวกันทะ 

 ๖๗ นางสาวตรีรัส  ดิเรกพิทักษ 

 ๖๘ นางสาวทัศนีย  ชัยสีดา 

 ๖๙ นางสาวทัศนีย  ปาเบา 

 ๗๐ นางสาวธันยชนก  ปานทะโชติ 

 ๗๑ นางสาวธารารัตน  กิตติตระการ 

 ๗๒ นางนงนุช  โมราราย 

 ๗๓ นางนฤมล  แสงจักร 

 ๗๔ นางสาวนวนุช  โชติจรุง 

 ๗๕ นางสาวนัฏชรี  สุนทรชัยบูรณ 

 ๗๖ นางสาวนันทรักษ  เพ็งศิริ 

 ๗๗ นางณิชนันทน  ฟกบัว 

 ๗๘ นางนันทพร  ยรรยงศักดิ์ 

 ๗๙ นางสาวนารีจุติ  ศรีแสงฉาย 

 ๘๐ นางสาวนิรัชชา  ไชยสมบูรณ 

 ๘๑ นางสาวนุชนารถ  แกวแดง 

 ๘๒ นางสาวปทิตตา  กงอิ่ม 

 ๘๓ นางปทุมา  แกวแดง 

 ๘๔ นางสาวปนัดดา  เจิมศรี 

 ๘๕ นางประกายทิพย  กิติคุณ 

 ๘๖ นางประภาพิมล  คําสายพรม 

 ๘๗ นางสาวปริญดา  เดชะฤกษ 

 ๘๘ นางสาวปทมา  ทับทิมทอง 

 ๘๙ นางสาวปาริชาต  เสือเพ็ง 

 ๙๐ นางปุณิกา  ชูศรศิริกุล 

 ๙๑ นางสาวเปมิกา  ประเสริฐกุล 

 ๙๒ นางพรทิพย  เมนสิน 

 ๙๓ นางพรปวีร  ขุนวิมล 

 ๙๔ นางสาวพรรณราย  ราชะพริ้ง 

 ๙๕ นางสาวพัชรินทร  เชื้อสะอาด 

 ๙๖ นางสาวพัสตราภรณ  ตฤปอัชฌา 



 หนา   ๑๗๒ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๙๗ นางสาวพินผกา  สวนเอก 

 ๙๘ นางพิมพนิภา  บุญประเสริฐ 

 ๙๙ นางสาวพิริยา  วีระมาชา 

 ๑๐๐ นางสาวพิไลวรรณ  จันทรเจริญ 

 ๑๐๑ นางพีรนุช  พันธุภักดี 

 ๑๐๒ นางสาวเพชรรุง  เสนานุช 

 ๑๐๓ นางสาวเพ็ญนภา  สอนสารี 

 ๑๐๔ นางสาวภัคคีณี  เทิดสิทธิกุล 

 ๑๐๕ นางมณีรัตน  ดีดนอย 

 ๑๐๖ นางยุพดี  ฟองชัย 

 ๑๐๗ นางสาวเยาวทัศน  อรรถาชิต 

 ๑๐๘ นางรติรส  พงศสิริพันธ 

 ๑๐๙ นางสาวรัตนภรณ  คุตชนม 

 ๑๑๐ นางรัตนา  ปานภูทอง 

 ๑๑๑ นางสาวรุงราย  ถาวรดิษฐ 

 ๑๑๒ นางเรณุกา  นุมพรม 

 ๑๑๓ นางสาวเรือนงาม  วงศบัณฑิต 

 ๑๑๔ นางลัดดา  สุขปอม 

 ๑๑๕ นางวรรณวิมล  วงษสวัสดิ์ 

 ๑๑๖ นางวิชญา  อิ่มกระจาง 

 ๑๑๗ นางสาววสุธา  ทองงามขํา 

 ๑๑๘ นางสาววิษิกตา  เพ็ชรปูน 

 ๑๑๙ นางศิริวรรณ  นาเอก 

 ๑๒๐ นางสาวศรีแพร  มวงแยม 

 ๑๒๑ นางสาวศิริวงษ  นิ่มนงค 

 ๑๒๒ นางสาวศุลีรัตน  สงนรินทร 

 ๑๒๓ นางสาวสกาวรัตน  ทับทองหลาง 

 ๑๒๔ นางสาวสายพิณ  เมนเกิด 

 ๑๒๕ นางสาวธนวัน  มวงดี 

 ๑๒๖ นางสาวิตรี  พิมผาสุข 

 ๑๒๗ นางสาวสิริกาญจน  ยอดบุรี 

 ๑๒๘ นางสิรินภา  โอภาสพงศพิพัฒน 

 ๑๒๙ นางสิริวรรณ  ปราบอินทร 

 ๑๓๐ นางสาวสุกัญญา  เบี้ยจ่ัน 

 ๑๓๑ นางสาวสุจิตรา  ทรงปราโมทย 

 ๑๓๒ นางสาวสุชาดา  พิชัยธรรม 

 ๑๓๓ นางสาวสุทธิวรรณ  มีแทง 

 ๑๓๔ นางสาวสุทธิสา  แสนหาญ 

 ๑๓๕ นางสาวสุธาวัลย  มารยาท 

 ๑๓๖ นางสาวสุนารี  ตรีเทพา 

 ๑๓๗ นางสาวสุนีย  พยอมชื่น 

 ๑๓๘ นางสุภาภรณ  แสงอบ 

 ๑๓๙ นางสุมาลี  ประภาสโนบล 

 ๑๔๐ นางสาวสุมิตตรา  ทับทิม 

 ๑๔๑ นางสาวแสงระวี  อํารุง 

 ๑๔๒ นางสาวอรจิรา  เกาพันธ 

 ๑๔๓ นางสาวอรชญา  หมื่นจักร 

 ๑๔๔ นางสาวอรนุช  ชื่นจันทรเกิด 

 ๑๔๕ นางสาวอรวรรณ  เนตรทิพย 

 ๑๔๖ นางสาวอรอุมา  ไชยเอม 

 ๑๔๗ นางสาวอรัญญา  อินทโชติ 

 ๑๔๘ นางอริศรา  อิ่มคํา 

 ๑๔๙ นางสาวออยทิพย  กลับมา 

 ๑๕๐ นางอัจจิมา  มวลประสิทธิ์พร 



 หนา   ๑๗๓ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
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 ๑๕๑ นางสาวอัจฉราพร  ไทยโกษา 

 ๑๕๒ นางสาวอัจฉราภรณ   

  เจษฎาภรณพิพัฒน 

 ๑๕๓ นางอัมพร  ประทินแสงทอง 

 ๑๕๔ นางสาวอารีวรรณ  ใบกุหลาบ 

 ๑๕๕ นางสาวอุนเรือน  ภารังกูล 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๑  ราย) 

 ๑ นายกาลัญู  เปยมลาภโชติกุล 

 ๒ นายกิตติพงษ  เกตุแปน 

 ๓ นายชนาธิป  ขันธวุธ 

 ๔ นายทรงวุฒิ  ทิออน 

 ๕ นายธนกร  ขรพัต 

 ๖ นายธนากร  พงษปล้ืม 

 ๗ นายธเนตร  ทะดวง 

 ๘ นายธีระชัย  ธรรมาธิวัฒน 

 ๙ นายนภัสดล  ย้ิมนอย 

 ๑๐ วาที่รอยตรี  นัฎ  ชูศรศิริกุล 

 ๑๑ นายนิพิฐทภัทร  ทัดหลอ 

 ๑๒ นายปวริศ  ดวงสวาง 

 ๑๓ นายพศวีร  รัตนพยุงสถาพร 

 ๑๔ นายพิชญสิทธิ์  อุดมนุชัยทรัพย 

 ๑๕ นายพิพัฒน  เต็มภู 

 ๑๖ นายพีรวัส  พูลเกษร 

 ๑๗ นายรัฐพร  เงินมีศรี 

 ๑๘ นายวินัฐ  แกวตัน 

 ๑๙ นายสิทธิพรหม  พลอยแกว 

 ๒๐ นายสิทธิศักดิ์  ติคํา 

 ๒๑ นายอนุรักษ  นันตา 

 ๒๒ นายอภิวัฒน  เศรษฐศุภพนา 

 ๒๓ นายอิสรพงศ  คงเมือง 

 ๒๔ นางสาวกนกวรรณ  ไพรเจริญวรกุล 

 ๒๕ นางสาวกรกต  จอมผา 

 ๒๖ นางสาวกาญจนา  ทองลํ้า 

 ๒๗ นางสาวกาญจนา  เมฆี 

 ๒๘ นางสาวกานตรวี  ตรีพุฒ 

 ๒๙ นางสาวกิตติยาพร  อินทรสูต 

 ๓๐ นางจันทรนภา  สุขะวิริยะ 

 ๓๑ นางสาวจันทิมา  เพชรลี 

 ๓๒ นางสาวจามจุรีย  สวนมวง 

 ๓๓ นางสาวณัฐพร  มานะ 

 ๓๔ นางสาวทรวง  ศรีทอง 

 ๓๕ นางสาวทัศพร  กนกพารา 

 ๓๖ นางสาวนันทิดา  ฤทธิ์ไทสงค 

 ๓๗ นางนาถจรินทร  พรหมอินทร 

 ๓๘ นางสาวน้ําคาง  สงคราม 

 ๓๙ นางสาวนิตยา  ศรีมวง 

 ๔๐ นางสาวนิธินา  ย่ีสิบแสน 

 ๔๑ นางนิภาพร  ตระกูลสันติไมตรี 

 ๔๒ นางสาวบุษยา  ขวัญเดิน 



 หนา   ๑๗๔ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๓ นางสาวปวีณา  พหลเทพ 

 ๔๔ นางสาวปยานุช  ชนทนนท 

 ๔๕ นางสาวผาณิตตา  เสริมสถาน 

 ๔๖ นางสาวพรรณรัตน  เงินสมบัติ 

 ๔๗ นางพรรมณ  มีสุข 

 ๔๘ นางสาวพัชรนันท  ชัยอมรทรัพย 

 ๔๙ นางสาวพัชรินทร  โพพินิจ 

 ๕๐ นางสาวพัชรินทร  ออนจันทร 

 ๕๑ นางสาวพัชรี  ปญญาดี 

 ๕๒ นางสาวพิกุลรัตน  รุดบุญ 

 ๕๓ นางสาวพิชญานันท  แดงอราม 

 ๕๔ นางสาวพิมลพรรณ  ไหลประเสริฐ 

 ๕๕ นางสาวพูนสุข  ดานดํารงรักษ 

 ๕๖ นางเพ็ญศิริ  พูลสุข 

 ๕๗ นางสาวมณศิการณ  จันดาหาญ 

 ๕๘ นางรุงธิดา  เสนานาค 

 ๕๙ นางวงศตะวัน  ภูเจริญ 

 ๖๐ นางสาววันวิสา  พิรุณสุนทร 

 ๖๑ นางสาววิภา  อินทพงษ 

 ๖๒ นางสาววิภาดา  ผองจิต 

 ๖๓ นางสาววิภาพร  บัวทอง 

 ๖๔ นางสาววิภาวรรณ  ภิมุข 

 ๖๕ นางสาววิไลกานต  เขื่อนยัง 

 ๖๖ นางสาวศรินทิพย  บริรุงมงคล 

 ๖๗ นางศศิวิมล  แสนอุน 

 ๖๘ นางสาวศิริลักษณ  กาศวิบูลย 

 ๖๙ นางสาวสริตา  ธรรมสิทธิ์ 

 ๗๐ นางสาวสายจิต  สุขหนู 

 ๗๑ นางสาวสิวิณีย  รัตนจันทร 

 ๗๒ นางสาวสุกัญญา  ดวงบานยาง 

 ๗๓ นางสาวสุดารัตน  วงศราษฎร 

 ๗๔ นางสาวสุปญญา  นัยวิกุล 

 ๗๕ นางสาวแสงเดือน  สมรเขตกิจ 

 ๗๖ นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีใจปอ 

 ๗๗ นางสาวอนุสรา  สีหนาท 

 ๗๘ นางอภิชญา  ครุฑผาสุข 

 ๗๙ นางสาวอริสา  คงเจริญสุขย่ิง 

 ๘๐ นางสาวอลิษา  กองทอง 

 ๘๑ นางสาวอัจฉราวัน  มีบุญลํ้า 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายทรงวุฒ ิ ประกายวเิชยีร 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๙  ราย) 

 ๑ นายกรุง  ผิวพรรณ 

 ๒ นายเกรียงไกร  สีตะพันธุ 

 ๓ นายเกียรติกุล  สุขสมสถาน 

 ๔ นายเกียรติศักดิ์  อองกุลนะ 


