
 หนา   ๒๗๐ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๓  ราย) 

 ๑ นายกมล  อยูสุข 

 ๒ นายกมลวิช  ลอยมา 

 ๓ นายกฤษฏ์ิพนธ  พรรณรัตนชัย 

 ๔ นายโกศล  พิทักษสัตยาพรต 

 ๕ นายเจษฎาพร  ปาคําวัง 

 ๖ นายฉัตรชัย  เสมาทอง 

 ๗ นายชูเกียรติ  โพนแกว 

 ๘ นายฐากูร  อนุสรณพาณิชกุล 

 ๙ นายบวรลักษณ  เงินมา   

 ๑๐ นายปรเมษฐ  วงษพุทธิชัย 

 ๑๑ นายประธาน  เรียงลาด 

 ๑๒ นายภูมินทร  เหลาอํานาจ 

 ๑๓ นายรัฐธนินท  รวีฉัตรพงศ 

 ๑๔ นายวรภพ  บุญประกอบ 

 ๑๕ นายศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๖ นายสนธยา  ชมภู 

 ๑๗ นายสุภชัย  ตรีทศ 

 ๑๘ นายเสริมศักดิ์  ทิพยวงศ 

 ๑๙ นายเอนกพงศ  ธรรมาธิวัฒน 

 ๒๐ นายอภิชาติ  งามรุงโรจน 

 ๒๑ นายอภิไท  สอนทอง 

 ๒๒ นายอรุณ  สนใจ 

 ๒๓ นางสาวขนิษฐา  ศรีนวล 

 ๒๔ นางสาวเครือวัลย  อินทรสุข 

 ๒๕ นางสาวจตุพร  จันทรเพชร 

 ๒๖ นางสาวจินตรัตน  แสงศิริ 

 ๒๗ นางสาวณัฐกานต  พ่ึงกุศล 

 ๒๘ นางสาวณัฐณิชา  อินทรเพ็ญ 

 ๒๙ นางสาวดอกออ  ขวัญนิน 

 ๓๐ นางสาวธันยมัย  รังสิกรรพุม 

 ๓๑ นางสาวนันทกานต  ศรีปล่ัง 

 ๓๒ นางน้ําผ้ึง  พูนวิวัฒน 

 ๓๓ นางสาวปยะวัน  เพชรหมี   

 ๓๔ นางสาวพิณทิพย  แกวแกมทอง 

 ๓๕ นางสาวภาราดา  ชัยนิคม   

 ๓๖ นางยุภา  คําตะพล 

 ๓๗ นางสาวฤทัยรัตน  นอยคนดี 

 ๓๘ นางสาววันวิสาข  หมื่นจง 

 ๓๙ นางวิภาวดี  ผกามาศ 

 ๔๐ นางศรัญญา  ตรีทศ 

 ๔๑ นางสาวศิวพร  ใสโต 

 ๔๒ นางสาวสุกาญดา  ทองคํา 

 ๔๓ นางสาวสุทธิสินี  ถิระธรรมสรณ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๑  ราย) 

 ๑ นายเกรียงยศ  ไทยชอย  ๒ นายคณพศ  คงศิริเพชร 



 หนา   ๒๗๑ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓ นายจรุวัตร  คํายอด 

 ๔ นายปริญญา  ปราบพาลา 

 ๕ นายภัทราวุธ  วงศศักดิ์ 

 ๖ นายสรศักดิ์  พิลาเกิด 

 ๗ นายเสกสิทธิ์  เกิดกิจ 

 ๘ นายอนุสิษฐ  กันคํา 

 ๙ นายอภิรักษ  อุนดี 

 ๑๐ นางสาวกรกนก  ดาบพิมพศรี 

 ๑๑ นางสาวกิตติกานต  กิตติชญานันท 

 ๑๒ นางสาวชุติมา  พุฒออน 

 ๑๓ นางสาวธันยรัศมิ์  แกวดอนเมือง 

 ๑๔ นางสาวปยนันท  โอคํา 

 ๑๕ นางสาวพรรณณิชา  แสงนก 

 ๑๖ นางพรรณิสา  แดงสวัสดิ์ 

 ๑๗ นางพัชราพรรณ  ศิลกุล 

 ๑๘ นางสาวพิมพวดี  สีที 

 ๑๙ นางเพ็ญศิริ  ปองทาว 

 ๒๐ นางสาวมนชยา  คลายโศก 

 ๒๑ นางสาวรัชนีพร  ลีกีรติกุล 

 ๒๒ นางรัตนา  ชมมัย   

 ๒๓ นางรุงนภา  สนุนดี   

 ๒๔ นางลัดดา  ศักดิ์เศรณี 

 ๒๕ นางวรัญญา  หมวกนวม 

 ๒๖ นางสาววรินธร  ชาติสุภาพ 

 ๒๗ นางสาววันวิสาข  ชูบุญราษฎร 

 ๒๘ นางสาววัลยา  ภูจุย   

 ๒๙ นางสาววิชชุลดา  เสนานุช 

 ๓๐ นางวิลาวัลย  เฉลิมพงษ 

 ๓๑ นางสาวศศินันท  ศุภธรสรัสนันท 

 ๓๒ นางสาวศิวพร  ออนชุม 

 ๓๓ นางสมปอง  อาจศิริ 

 ๓๔ นางสาวสําเนียง  สุขเมือง 

 ๓๕ นางสาวสุกัญญา  สิทธิ 

 ๓๖ นางสาวสุกัญญา  ทับทอง 

 ๓๗ นางสุจิตรา  ดีดาร 

 ๓๘ นางสาวสุพรรษา  คําวิเศษ   

 ๓๙ นางสาวสุภารัตน  หอยสังข 

 ๔๐ นางสุวรรณี  พุฒตรง 

 ๔๑ นางอรทัย  เพชระบูรณิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๙  ราย) 

 ๑ นายกิตติกร  วิบูลยศรี 

 ๒ นายดนัยศักดิ์  กาโร 

 ๓ นายคมกฤช  ไกรนรา 

 ๔ นายคารว  พยุงพันธ 

 ๕ นายตันติพงษ  เพชรไชยา 

 ๖ นายมลรักษ  เลิศวิลัย 


