เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

๑
๒
๑
๒
๓

นางสาวทิพวรรณ ยะสงา
นางธัญญาลักษณ วงคยศ
นางสาวธัญวดี สุจริตธรรม
นางสาวธีราภรณ ใจแกว
นางนฤมล นวมอนงค
นางสาวนลินี อธิมา
นางนิภาพร ภมรฉ่ํา
นางนิรมล เอบีฮาระ
นางเบญจพร จุฑาโรจน
นางสาวปริศนา ทําบุญ
นางสาวปวีณา ธูปทอง
นางสาวไปรยา ฤทธาภรณ
นางสาวพรประภัสสร เหมจิตร
นางพลอยจรรย พงษวานิช
นางสาวพลินพริมา กุลโพธิสุวรรณ

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวรุงนภา ทองพันชั่ง
นางเรืองรอง คําปา
นางสาววรวรรณ ยนตสุวรรณ
นางสาววรารัตน ศรีออน
นางศันสนีย กระจางโฉม
นางสาวศุภวรรณ ขําเจริญ
นางสุกันธา ญาติมิตรหนุน
นางสาวสุนทรา กาวิละ
นางสุนทรี โตวัฒนนิมิต
นางสาวสุลาลักษณ ขาวผอง
นางสาวอรรัตน สวางแสง
นางสาวอําไพ อภิรมย
นางสาวอุมาพร ปญญา
นางเอษณา สุริยวงค

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายศักดิ์ชัย วงศกิตติรกั ษ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
นาวาอากาศโท คมสันต สุวรรณฤกษ
๓ นางสาวบังอร ปประทุม
นายอาทิตย บุญยรางกูร
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๒ ราย)
นายกริช เจียมจิโรจน
๔ นายธีระ สินเดชารักษ
นายเดชา บูรณจิตรภิรมย
๕ นายประกาศิต สงวนจิตร
นายเดนดวง ประดับสุวรรณ
๖ นายปยบุตร แสงกนกกุล

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายภาคภูมิ เขียวละมาย
นายภาวิน ศิริประภากุล
นายมณเฑียร สติมานนท
นายสําเริง อินกล่ํา
นายสีวบูรณ สิรีรัฐวงศ
นายสุลักษมณ ภัทรธรรมมาศ
นางสาวกนกวรรณ อูทองทรัพย
นางสาวกมลวรรณ จิรวิศิษฎ
นางสาวกรัณยา ชัยรัตน
นางสาวโขมสี แสนจิตต
นางสาวณัฏฐนันทพร สงวนกลิ่น
นางณัฏฐิรา สุขสุเดช
นางสาวธัญญลักษณ วีระสมบัติ
นางนติมา ติเยาว
นางสาวนภัสวรรณ แกวหลวง
นางสาวนันทวรรณ ศูนยกลาง
นางนิภาพรรณ มะลิซอน
นางประภาพร สจวต
จัตุรถาภรณชางเผือก
นายกอบชัย ภูมิพาณิชย
นายเกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตตกุล
นายจิรวัฒน ดําริหอนันต
นายเจนกฤษฎิ์ อุปดิสสกุล
นายชนาธิป สามารถ
นายณัฐพล จันทรแกว
นายทรงยศ นาคอริยกุล

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒๕ นางสาวปุญญาณัฐ นวลออน
๒๖ นางสาวพเยาว ศรีแสงทอง
๒๗ นางพรภัทร ธรรมสโรช
๒๘ นางสาวไพลวรรณ สัทธานนท
๒๙ นางลภัสรดา หนุมคํา
๓๐ นางสาวลําพู โกศัลวิทย
๓๑ นางสาววรนุช เชษฐภักดีจิต
๓๒ นางสาววิสาขา อุปพงค
๓๓ นางศิริกุล มะโนจันทร
๓๔ นางสาวศิรินาถ เลียบศิรินนท
๓๕ นางสาวสันทณี เครือขอน
๓๖ นางสายฝน สุเอียนทรเมธี
๓๗ นางสาวสิรจิตต เดชอมรชัย
๓๘ นางสิริลักษณ กาญจโนมัย
๓๙ นางสาวสุณียรัตน เนียรเจริญสุข
๔๐ นางอมรณัฏฐ ทับเปย
๔๑ นางสาวอลิสา เสียงลิ่วลือ
๔๒ นางเอื้อมพร พิชัยสนิธ
(รวม ๖๑ ราย)
๘ นายธนาศักดิ์ รักษมณี
๙ นายธีรวัฒน โตสิริวัฒนพงศ
๑๐ นายนพพร พูลยรัตน
๑๑ นายบุญชวย เกิดรี
๑๒ นายปริยศ กิตติธีระศักดิ์
๑๓ นายพีระศักดิ์ อินทรไพบูลย
๑๔ นายภูมินันท ปยทัศนนันท

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ 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

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายมุนินทร พงศาปาน
นายรัชภูมิ ปญสงเสริม
นายวรภพ สุทธิวาทนฤพุฒิ
นายวศิน ศิวสฤษดิ์
นายวินชนะ ศรีวิไลทนต
นายวีรชัย สิงหถนัดกิจ
นายวีรบูรณ วิสารทสกุล
นายวุฒิชัย วงษทัศนียกร
นายสถาพร โอภาสานนท
นายสวัสดิศักดิ์ นาแถมพลอย
นายสุธี สุขสุเดช
นายสุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์
นายเสกสันต ผลวัฒนะ
นายอัศนีย เปลี่ยนศรี
นายอุดม วองไวทองดี
นางสาวกมลพรรณ ภักดี
นางสาวกริชา ไมเรียง
นางสาวกัลยา อินทรีย
นางจิณพิชญชา มะมม
นางสาวจิตานันท เหลาศิริไพศาล
นางสาวชลธิชา พันธุพานิช
นางสาวณิภัทรา หริตวร
นางสาวดวงรัตน กรสุวรรณสิน
นางสาวดุลยพร ตราชูธรรม
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย
๑ นางสาววารุณี เหลืองสกุลพงษ

๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวธารินี ลับไพรี
นางสาวนพวรรณ จารุสุสินธ
นางสาวนิลุบล เลิศนุวัฒน
นางสาวปรียานุช โชคธนวณิชย
นางสาวปยะวรรณ ขนาน
นางพรรณาภา สินธุประเสริฐ
นางพัชรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวไพลิน ปนสําอางค
นางสาวภัคพร ภัทราพรนันท
นางมัทนา เกษตระทัต
นางสาวมาลี จิรวัฒนานนท
นางสาวรมิดา ศรีเหรา
นางสาววราลี มิ่งขวัญสุข
นางสาววิสากานต บุญไพศาลเสรี
นางสาวศยามล รมพิพัฒน
นางสาวศรีชนา เจริญเนตร
นางสกุลวรรณ นพมาศสิริ
นางสาวสุกัญญา พูลโพธิ์กลาง
นางสุดาทิพย จันทร
นางอรอุมา เตพละกุล
นางสาวอลิสสา รัตนตะวัน
นางสาวอาทิตยา นราฐากูร
นางสาวอาเทศรัจน ศิริสะอาด

(รวม ๒ ราย)
๒ นางสาวสุภาวดี อินนุพัฒน

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๓๕ ราย)
นายขจรเกียรติ เฉลิมไทย
๑๙ นางสาวนิตยา หนูรี
นายจตุพร ธีระกุล
๒๐ นางสาวเบญจวรรณ เดือนเพ็ญ
นายชัยรัตน กาญจนพิบูลย
๒๑ นางปทุมทิพย ลิ้มพงศานุรักษ
นายชินกฤต คงอยู
๒๒ นางปราณี เปลงสิริวัธน
นายไชยรัตน อยูแสง
๒๓ นางสาวรฐา สุวราณรักษ
นายณรงค อภิชิตวิทยา
๒๔ นางสาวระวีวรรณ บรรยงวิมลณัฐ
นายสยามรัฐ คงทอง
๒๕ นางเรวดี อุดม
นายเสริมเกียรติ ทานุชิต
๒๖ นางสาวลดาวัลย ฤทธิ์กลา
นางสาวกอบกร แปนเมือง
๒๗ นางสาววรัญญา มูลธิโต
นางแกวนพเกา เอี่ยมจํารัส
๒๘ นางวัชรี เจนเจริญรัตน
นางจรินรัต วันทอง
๒๙ นางสาววิมพธิวา พาชู
นางสาวจารุณี มุมบานเซา
๓๐ นางสาววิลาวัณย ศรีจันทรดร
นางจุฑาจิต สรอยซา
๓๑ นางสาวสยุมพร สอนดอนไพร
นางสาวชลลดา ชื่นกลิ่น
๓๒ นางสาวสุจิตรา บุญพิมล
นางสาวฐิตารีย พลายแกว
๓๓ นางสาวสุธาศินี แสนแพง
นางสาวณิชาพัฒน พลายประเสริฐ
๓๔ นางสาวสุพัตรา กองแกว
นางสาวธัญนันท กันนาลี
๓๕ นางสาวสุรียพร อรรถเศรษฐากร
นางสาวนภาพร ชูนาม
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗๙ ราย)
นายจักรกฤษณ กิตติวงศาโรจน
๗ นายพิเชษฐ จิตตพงค
นายจิระเดช สุขสมทิพย
๘ นายพิทยาพล ปตธวัชชัย
๙ นายพีรพล ภัทรกําพล
นายเชิดพันธุ เบญจกุล
นายณรงค เมืองโสภา
๑๐ นายพุฒินันต ฮวบเจริญ
นายทิทยุต วงษาเนาว
๑๑ นายมนตเทียน สุทธิประภา
นายปฐมพงษ พุมพฤกษ
๑๒ นายยุทธนา ปาลวัฒนวิไชย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นายวรนาถ ทัตติยกุล
นายวิทยา โพธิ์หลวง
นายสงกรานต อมาตยกุล
นายสมยศ พรหมบุตร
นายสุทธิรักษ ชางรักษา
นายสุรเชษฐ ธิปทา
นายเสกสรร มาลาแวจันทร
นายเสกสรร อามาตยมนตรี
นางสาวกนกภรณ ชาวบางงาม
นางกมลทิพย แจงจอน
นางกมลวรรณ ปญญาชนวัฒน
นางเกตุวดี เอี่ยมเอกสุวรรณ
นางสาวเกศินี อินทรา
นางสาวคณิดา ศรีถาวรณ
นางสาวจริยา หวันยุโสบ
นางสาวจารุวรรณ ชื่นเสียง
นางสาวจีราวรรณ ตาลชวง
นางสาวจุฑารัตน กลิ่นคางพลู
นางสาวจุฑารัตน วรศิริ
นางเจิมขวัญ ดําสมาน
นางสาวโจธิกา เบ็ญชา
พันจาอากาศหญิง ชนิกา ศรีราช
นางสาวชนิดา ไวยสุตรา
นางสาวฐิตารีย แกวตาทิพย
นางสาวฐิติพร ปฐมจารุวัฒน
นางสาวนริศรา คลายหิรัญ

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๙
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 ๑๔/๖)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวนวพรรณ อิ่มดวง
นางสาวนัทชฎา ทองพริก
นางสาวนันทิภา ออนคําภา
นางนิตยา นุชประสพ
นางนุชนาท สุทธิปญญา
นางสาวนุชนารถ ปรึกษาดี
นางสาวเนตรนภา สาสังข
นางสาวเบญจมาภรณ คงกัลป
นางเบ็ญจา กีหงษ
นางสาวปยธิดา คุมสุข
นางสาวเปรมยุดา แสงโชติ
นางสาวไปรยา อาสิงสมานันท
นางสาวพรพิมล พิพิธหิรัญการ
นางสาวพฤกษณี กะการดี
นางสาวพวงแกว ปราบปราม
นางสาวพาฝน ปนลาย
นางสาวพิชามญชุ คาแพรดี
นางสาวพิมพจันทร เปยมวารี
นางสาวภาวิณี บัวงาม
นางสาวรัศรินทร หงสวริทธิ์ธร
นางสาวรุงทิพย โพธิ์ศรี
นางสาวละอองดาว หมื่นแสงคํา
นางสาววนัสนันท วิทยาศาสตร
นางสาววราภรณ สมบัติ
นางสาววารินทร อาจใย
นางสาววิภาวี อุดมกิตติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางสาวสุพรรณี สุเมธา
นางสุพาภรณ วันทอง
นางสาวสุรัสวดี อาจนนทลา
นางสาวสุรางรัตน ศิริจําปา
นางสาวสุลาวัลย สุขะเกตุ
นางสาวอรสุธี ภราดรนุวัฒน
นางสาวอังคนา นามสุข

๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

นางสาววิไลลักษณ ดวงบุปผา
นางสาวศันสนีย มั่นใจ
นางสาวศิรินทรา ไชยสิงห
นางศิริรัตน ศรีสกุลวิวัฒน
นางสาวศิริลักษณ ไพรเขียว
นางสานิต เรืองอราม
นางสาวสุจิตรา พวงสมบัติ
นางสาวสุทธิลักษณ ศรีเจริญชัยสิทธิ์

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

มหาวิทยาลัยมหิดล
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๕๖ ราย)
๑๗ นางจุฑาทิพย กิ่งแกว
นายจักรี ศิริรักษ
๑๘ นางณัฐา ทับทอง
นายจิตรกมล ธนศักดิ์
๑๙ นางสาวดุสิดา เครือคําปว
นายชูวงศ เอื้อสุขอารี
๒๐ นางสาวธนัทพร ชูวงศตระกูล
นายบุญธรรม อมรกิตติเจริญ
๒๑ นางธีรวัลย สุนทรบุระ
นายวรุตม โลหสิริวัฒน
๒๒ นางนัชชญกร ปนเกสร
นายวิทูร ชื่นวชิรศิริ
๒๓ นางสาวนันทพร โพธิ์ภักดิ์
นายสรชัย ศรีสุมะ
๒๔ นางสาวนัยนา แขดกิ่ง
นายสรวง อุดมวรภัณฑ
๒๕ นางสาวนิภา อัยยสานนท
นายสินนครบาล นิลมาย
๒๖ นางสาวนาถวดี อุดมรัตนโยธิน
นายอวยชัย โรจนนิรันดรกิจ
๒๗ นางปฐมาพร จิรันธร
นางกาญจนา คงแสงชู
๒๘ นางสาวปทุมพร สุสาขา
นางจรรยา มั่นเขตวิทย
๒๙ นางพจนา เลาหอุดมพันธ
นางสาวจิตเกษม ตันสกุล
๓๐ นางสาวพวงเพ็ญ ตั้งบุญดวงจิตร
นางจิตติมา บุญเกิด
๓๑ นางพัศมัย เอกกานตรง
นางสาวจีรภัทร ศรแกวดารา
๓๒ นางสาวเพียงใจ วิชัยดิษฐ
นางจีรวรรณ องคโรจนกุล

