
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๐ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิง

ชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส 

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  รวมทั้งส้ิน  ๕๔๒,๙๕๐  ราย   

ดังรายนามทายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

ผูรับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

สถาบันอุดมศึกษาของรฐัที่มีลักษณะพิเศษ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัยทีเ่ปล่ียนสถานภาพจากขาราชการ 

และพนกังานมหาวิทยาลัย  เงินงบประมาณแผนดนิ  (เงนิอุดหนนุ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๘  ราย) 

 ๑ นายธนัชกฤช  เหลืองลออ 

 ๒ นายธรา  จันทรทะธรรม 

 ๓ นายบรรพต  สรอยศรี 

 ๔ นายประวิตร  อัศวานนท 

 ๕ นายประสิทธิ์  ศรีแกว 

 ๖ นายพิบูลย  เกิดโภคทรัพย 

 ๗ นายสมชาย  วงศรัตนรักษ 

 ๘ นายอารี  ตนาวลี   

 ๙ นางกนกนภัส  สินเสนาะ 

 ๑๐ นางสาวกาญจนา  พรมพิมล 

 ๑๑ นางกุหลาบ  พิมพสุวรรณ 

 ๑๒ นางงามตา  ชัยยะ 

 ๑๓ นางชุลี  ยมภักดี   

 ๑๔ นางสาวธันยวีร  ภูธนกิจ   

 ๑๕ นางสาวนิลวรรณ  ณรงคเกียรติคุณ 

 ๑๖ นางสาวปรางทิพย  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๑๗ นางปริญา  คงสุวรรณ 

 ๑๘ นางสาวปญญวีร  ชัยยะศิริสุวรรณ 

 ๑๙ นางสาวปยกมล  ศิริ 

 ๒๐ นางสาวลัดดา  สุทธิโคตร 

 ๒๑ นางวราวรรณ  อินทรจันทร 

 ๒๒ นางศิริลักษณ  สุตันไชยนนท 

 ๒๓ นางสงวน  ภูระหงษ 

 ๒๔ นางสมใจ  นราภิรักษ 

 ๒๕ นางสาวสมพร  เตชะงามสุวรรณ 

 ๒๖ นางสมพร  ปล้ืมกุศล 

 ๒๗ นางสุภาพร  กานตานนท 

 ๒๘ นางสาวสุรีย  เจียรณมงคล 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๖  ราย) 

 ๑ นายกฤษณ  พงศพิรุฬห 

 ๒ นายกุลยศ  อุดมวงศเสรี 

 ๓ นายไกรศรี  จันทรา 

 ๔ นายชูชีพ  สหกิจรุงเรือง 

 ๕ นายบรรเจิด  จงสมจิตร 

 ๖ นายปยะ  หาญวรวงศชัย 



 หนา   ๓ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๗ นายไพศาล  นาคมหาชลาสินธุ 

 ๘ นายมานะ  ทวีวิศิษฎ 

 ๙ นายวิสันต  เสรีภาพงศ 

 ๑๐ นายอัครินทร  ไพบูลยพานิช 

 ๑๑ นางสาวกุลลินี  มุทธากลิน 

 ๑๒ นางมะลิ  หุนสม 

 ๑๓ นางสาวสุดาดวง  กฤษฎาพงษ 

 ๑๔ นางสุรีย  ทรัพยสงา 

 ๑๕ นางโสฬพัทธ  เหมรัญชโรจน 

 ๑๖ นางสาวอาทิวรรณ  โชติพฤกษ 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๖  ราย) 

 ๑ นายเกษม  ชูจารุกุล 

 ๒ นายจิตติศักดิ์  ธรรมาภรณพิลาศ 

 ๓ นายเชษฐ  พัฒโนทัย 

 ๔ นายณรงคเดช  สรุโฆษิต 

 ๕ นายตะวัน  ปภาพจน 

 ๖ นายเถกิง  พัฒโนภาษ 

 ๗ นายเถลิงศักดิ์  กาญจนบุษย 

 ๘ นายเทวฤทธิ์  สมโคตร 

 ๙ นายธนากร  วาสนาเพียรพงศ 

 ๑๐ นายธีรพงษ  บัวบูชา 

 ๑๑ นายนิพนธ  วรรณโสภาคย 

 ๑๒ นายประภาส  ปนตบแตง 

 ๑๓ นายไพบูลย  เตชะเลิศไพศาล 

 ๑๔ นายไพศาล  ตูประกาย 

 ๑๕ นายภัทรกิติ์  โกมลกิติ 

 ๑๖ นายภูมิ  เหลืองจามีกร 

 ๑๗ นายเมธา  เสรีธนาวงศ 

 ๑๘ นายวัฒนชัย  สมิทธากร 

 ๑๙ นายวิชิต  สุพรศิลปชัย 

 ๒๐ นายวีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศิลป 

 ๒๑ นายเศรษฐา  ปานงาม 

 ๒๒ นายสํารวม  บัวประดิษฐ 

 ๒๓ นายสุเทพ  อุดมแสวงทรัพย 

 ๒๔ นายสุริยน  ศิริธรรมปติ 

 ๒๕ นายอรรถสิทธิ์  สุรฤกษ 

 ๒๖ นายอิสระพงศ  แกวกําเหนิดพงษ 

 ๒๗ นายอาณัติ  เรืองรัศมี 

 ๒๘ นางสาวกรณรวี  เอี่ยมสมบูรณ 

 ๒๙ นางสาวจงกลนี  วงศปยะบวร 

 ๓๐ นางจริยา  บุญหงษ 

 ๓๑ นางจันทรเจา  มงคลนาวิน 

 ๓๒ นางสาวฐิติยา  เพชรมุนี 

 ๓๓ นางสาวณัฏฐภรณ  หลาวทอง 

 ๓๔ นางณัฐธยาน  พงศสถาบดี 

 ๓๕ นางณิดา  ติรณสวัสดิ์ 

 ๓๖ นางสาวทิพยเนตร  อริยปติพันธ 

 ๓๗ นางสาวธนจันทร  มหาวนิช 

 ๓๘ นางสาวนันทนา  จิรธรรมนุกูล 



 หนา   ๔ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๙ นางนิศาชล  ตั้งเสงี่ยมวิสัย 

 ๔๐ นางเนาวนิตย  สงคราม 

 ๔๑ นางบุศวรรณ  บิดร 

 ๔๒ นางบุษยรัตน  สันติวงศ 

 ๔๓ นางสาวประภาภรณ  เกียรติกุลวัฒนา 

 ๔๔ นางสาวปราณปรียา  ใจธีรภาพกุล 

 ๔๕ นางสาวปยานี  จิตรเจริญ 

 ๔๖ รอยเอกหญิง  พริมา  หิรัญวิวัฒนกุล 

 ๔๗ นางสาวพลินี  เดชสมบูรณรัตน 

 ๔๘ นางสาวพิไลพร  วิวัฒนบุตรสิริ 

 ๔๙ นางสาวริสา  ชัยศุภรัตน 

 ๕๐ นางวิราภรณ  โพธิศิริ 

 ๕๑ นางสาวเวียงรัฐ  เนติโพธิ์ 

 ๕๒ นางสาวศิริพร  ศรีวรกานต 

 ๕๓ นางสาวสุชนา  ชวนิชย 

 ๕๔ นางสาวสุภาวดี  อรามวิทย 

 ๕๕ นางสาวเหมวรรณ  ขันมณี 

 ๕๖ นางสาวอัญชลี  ใจดี 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๔  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎา  เหลืองชวพงศ 

 ๒ นายกษิดิศ  หนูทอง 

 ๓ นายกัญจนศักดิ์  เพชรานนท 

 ๔ นายคํารณ  เมฆฉาย 

 ๕ นายชนัตต  รัตนสุมาวงศ 

 ๖ นายณัฐพล  อัสสะรัตน 

 ๗ นายเดชา  เดชะวัฒนไพศาล 

 ๘ นายธนะกุล  วรรณประเสริฐ 

 ๙ นายธนะพงษ  โพธิปติ 

 ๑๐ นายธนินทร  อัศววิเชียรจินดา 

 ๑๑ นายธิติพงษ  พฤกษศรีสกุล 

 ๑๒ นายเบญจพล  เฉลิมสินสุวรรณ 

 ๑๓ นายปกรณ  ศิริประกอบ 

 ๑๔ นายประกอบ  กรณีกิจ 

 ๑๕ นายปยะณัฐ  ประสมศรี 

 ๑๖ นายเปรม  สวนสมุทร 

 ๑๗ นายพงศแสน  พิทักษวัชระ 

 ๑๘ นายภาณุทัต  สัชฌะไชย 

 ๑๙ นายภัสสรพล  งามอุโฆษ 

 ๒๐ นายมานิต  คิดอยู 

 ๒๑ นายยงเกษม  วรเศรษฐการกิจ 

 ๒๒ นายยุทธนันท  บุญยงมณีรัตน 

 ๒๓ นายวิทิต  ปานสุข 

 ๒๔ นายวิรุจ  กิจนันทวิวัฒน 

 ๒๕ นายวิศรุต  บูรณสัจจะ 

 ๒๖ นายวีรพล  แสงปญญา 

 ๒๗ นายวุฒิพงษ  เลาเรียนด ี

 ๒๘ นายศานิต  ปยพัฒนากร 

 ๒๙ นายศรีเลิศ  โชติพันธรัตน 

 ๓๐ นายศุภศิษฏ  ทวีแจมทรัพย 



 หนา   ๕ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๑ นายสมชาย  เกรียงไกรวศิน 

 ๓๒ นายสรรพสิทธิ์  ปญญา 

 ๓๓ นายสิทธิโชค  พวงทองทับ 

 ๓๔ นายสัญชัย  พยุงภร 

 ๓๕ นายสัมฤทธิ์  วัชรสินธุ 

 ๓๖ นายสุรเชษฐ  หลิมกําเนิด 

 ๓๗ นายอภิชาติ  กาญจนทัต 

 ๓๘ นายอลงกรณ  ปริวุฒิพงศ 

 ๓๙ นายเอกก  ภทรธนกุล 

 ๔๐ นางสาวกนกทิพย  บุญเกิด 

 ๔๑ นางสาวกรกรัณย  ชีวะตระกุลพงษ 

 ๔๒ นางสาวกษยา  ตันติผลาชีวะ 

 ๔๓ นางสาวกุลธิดา  โรจนวิบูลยชัย 

 ๔๔ นางสาวกุลยา  สมบูรณวิวัฒน 

 ๔๕ นางเขมรัฐ  เถลิงศรี 

 ๔๖ นางสาวคนางค  ศรีหิรัญ 

 ๔๗ นางสาวชนาธิป  ผาริโน 

 ๔๘ นางชนิดา  จิตตรุทธะ 

 ๔๙ นางสาวญาณีนาถ  สุวรรณวงศ 

 ๕๐ นางสาวถนอมศุก  เจียรนัยไพศาล 

 ๕๑ นางสาวณัฏฐิตา  ชวนเกริกกุล 

 ๕๒ นางสาวณัฐกาญจน  ใจดี 

 ๕๓ นางดนีญา  อุทัยสุข 

 ๕๔ นางสาวดุสิดา  ทินมาลา 

 ๕๕ นางสาวตวงรัตน  ไชยชนะ 

 ๕๖ นางทรงศรี  โพธิสวัสดิ์   

 ๕๗ นางสาวทรายแกว  สัตยธรรม 

 ๕๘ นางทักษิณา  ชวนอาษา 

 ๕๙ นางธนารัตน  ชลิดาพงศ 

 ๖๐ นางสาวธัญญลักษณ  ฉายสุวรรณ 

 ๖๑ นางสาวธีรวดี  ถังคบุตร 

 ๖๒ นางสาวนถพัฒน  บุนนาค 

 ๖๓ นางสาวน้ําผ้ึง  นําการุณอรุณโรจน 

 ๖๔ นางสาวนันทรัตน  เจริญกุล 

 ๖๕ นางนิรมล  กุลศรีสมบัติ 

 ๖๖ นางสาวนุชนาถ  วุฒิประดิษฐกุล 

 ๖๗ นางสาวบุณฑริกา  บูลภักดิ์ 

 ๖๘ นางปงปอนด  รักอํานวยกิจ 

 ๖๙ นางสาวพรรษาสิริ  กุหลาบ 

 ๗๐ นางสาวพัชรี  ฤทธิ์ประจักษ 

 ๗๑ นางสาวพัฒนาพร  โกวพัฒนกิจ 

 ๗๒ นางภารดี  ศรีลัด 

 ๗๓ นางมรรยาท  อัครจันทโชติ 

 ๗๔ นางสาวมัทธนี  พลังเทพินทร 

 ๗๕ นางสาวรังสิมา  ชาญพนา 

 ๗๖ นางสาววรรณรัศมี  เกตุชาติ 

 ๗๗ นางสาววรลัญจ  กองพลพรหม 

 ๗๘ นางสาววรียรัตน  เจ่ิงประภากร 

 ๗๙ นางวิศนี  ตันติเสวี 

 ๘๐ นางสาวศศิธร  พวงปาน 

 ๘๑ นางสาวศศิลักษณ  ขยันกิจ 

 ๘๒ นางสุพัตรา  อุตมัง 

 ๘๓ นางสาวหนึ่งหทัย  แรงผลสัมฤทธิ์ 

 ๘๔ นางสาวอารยา  รามสินธุ 



 หนา   ๖ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓๖  ราย) 

 ๑ นายกนก  จันทรา 

 ๒ นายกฤช  กมลขันติกุล 

 ๓ นายกฤติน  บัณฑิตานุกูล 

 ๔ นายกษิดิ์ภัค  ไกแกว 

 ๕ นายกิตติศักดิ์  ทศพร 

 ๖ นายกีฏะ  เพ่ิมพูล 

 ๗ นายเกรียงไกร  ปยะเมธาง 

 ๘ นายเกรียงไกร  มณีอินทร 

 ๙ นายเกรียงไกร  อินทรชัย 

 ๑๐ นายจตุพงษ  ทองสุข 

 ๑๑ นายจีระศักดิ์  จิตรโรจนรักษ 

 ๑๒ นายเฉลิมลาภ  ทองอาจ 

 ๑๓ นายชัยณรงค  แกวสุก 

 ๑๔ นายชัยรัตน  พลมุข 

 ๑๕ นายชาญณรงค  วังเย็น 

 ๑๖ นายทศพร  ศรีแสง 

 ๑๗ นายทินวัฒน  นาคศรีอาภรณ 

 ๑๘ นายธนิษฐ  ปราณีนรารัตน 

 ๑๙ นายธรรมปณต  พินิจพันธ 

 ๒๐ นายธาตรี  ใตฟาพูล 

 ๒๑ นายธีรพงษ  พงษพัฒนเจริญ 

 ๒๒ นายนัทธี  อ่ําอินทร 

 ๒๓ นายนําพล  อินสิน 

 ๒๔ นายนิธิ  เวชวิสิฐ 

 ๒๕ นายปกิต  วิเศษปดสา 

 ๒๖ นายพรกวี  เจริญลาภ 

 ๒๗ นายพรเทพ  อังศุวัชรากร 

 ๒๘ นายพลพรรธน  บัวแกว 

 ๒๙ นายพิรุนเทพ  เพชรบุรี 

 ๓๐ นายไพโรจน  โองตั๋ว 

 ๓๑ นายฟาล่ัน  ศรีสุริยชัย 

 ๓๒ นายภาวัฒน  สัตยานุรักษ 

 ๓๓ นายภาสวัชร  วิริยกิจจา 

 ๓๔ นายรัฐธนินท  วรสิทธิสิทธิ์ 

 ๓๕ นายวรพจน  นิลรัตนกุล 

 ๓๖ นายวรพล  มาลสุขุม 

 ๓๗ นายวัชรพงศ  รติสุขพิมล 

 ๓๘ นายวิโรจน  บุญรัตนกรกิจ 

 ๓๙ นายวีระพงษ  ประสงคจีน 

 ๔๐ นายศรานุวัฒน  ชุมชัง 

 ๔๑ นายศุภอรรจ  ศิริกันทรมาศ 

 ๔๒ นายสันติวัฒน  จันทรใด 

 ๔๓ นายสิริภัทร  ชื่นคา 

 ๔๔ นายแสง  อุษยาพร 

 ๔๕ นายอรรถวุฒิ  เลิศพิมลชัย 

 ๔๖ นายอัษฎาศ  ลีฬหวนิชกุล 

 ๔๗ นายอารม  ตั้งนิรันดร 

 ๔๘ นายโอฬาร  กิตติธีรพรชัย 

 ๔๙ นางสาวกตเวที  เดชอรัญ 

 ๕๐ นางกรรณิการ  ดํารงคพลาสิทธิ์ 



 หนา   ๗ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๑ นางสาวกรวรรณ  แสงตระกูล 

 ๕๒ นางสาวกรวลี  มีศิลปวิกกัย 

 ๕๓ นางสาวกฤชพร  กระดังงา 

 ๕๔ นางกฤชรัตน  วองอาทรกุล 

 ๕๕ นางสาวกฤตรัตน  กฤตวัฒนวงศ 

 ๕๖ นางสาวกวิตา  กาญจนเมฆานันต 

 ๕๗ นางสาวกวิตา  ฟองสถาพร 

 ๕๘ นางสาวกาญจนา  เบาทอง 

 ๕๙ นางสาวกานดาภร  เจริญกิตบวร 

 ๖๐ นางกิตณา  แมคึเน็น 

 ๖๑ นางสาวกุลนิดา  วรสารนันท 

 ๖๒ นางสาวเกศกร  ช่ืนคา 

 ๖๓ นางสาวขนิษฐา  แตมบุญเลิศชัย 

 ๖๔ นางสาวจริยา  ประภพรัตนกุล 

 ๖๕ นางสาวจิตโกมุท  สงศิริ 

 ๖๖ นางสาวจิรัชยา  ปณฑานนท 

 ๖๗ นางสาวจุฑารัตน  กิจสงเสริมธน 

 ๖๘ นางสาวฉัตรวรรณ  ลัญฉวรรธนะกร 

 ๖๙ นางสาวฉัทชนันท  ดวงคําจันทร 

 ๗๐ นางสาวชลฎา  สืบสุวงษ 

 ๗๑ นางสาวณปภัช  อมรวิเชษฐ 

 ๗๒ นางสาวดวงพร  ของเกี่ยวพันธุ 

 ๗๓ นางสาวทิพวรรณ  ศิริเฑียรทอง 

 ๗๔ นางสาวธฤษวรรณ  คุณยศย่ิง 

 ๗๕ นางสาวธัชนันท  โกมลไพศาล 

 ๗๖ นางสาวธัญญดา  รุงโรจนมงคล 

 ๗๗ นางสาวธัญนุช  เกรียงไกรพิพัฒน 

 ๗๘ นางสาวนระเกณฑ  พุมชูศรี 

 ๗๙ นางสาวนริศา  จิตตปราณีชัย 

 ๘๐ นางนวรัตน  ธัญญศิริ 

 ๘๑ นางสาวน้ําผ้ึง  ทวีพรปฐมกุล 

 ๘๒ นางสาวน้ําฝน  นาสวาสดิ์ 

 ๘๓ นางสาวนาถลดา  ธนวัฒนาดํารง 

 ๘๔ นางสาวนิภาพร  เอื้อวัณณะโชติมา 

 ๘๕ นางสาวบุษกร  เลิศวีระศิริกุล 

 ๘๖ นางปริณดา  ลิมปานนท  พรหมรัตน 

 ๘๗ นางสาวปรางทิพย  โพธิวิรัตนานนท 

 ๘๘ นางสาวปทพร  สุคนธมาน 

 ๘๙ รอยโทหญิง  ปานฉัตร  ภัครัชพันธุ 

 ๙๐ นางสาวปยฉัตร  ฆังฆะ 

 ๙๑ นางปยธิดา  เรืองรัศมี 

 ๙๒ นางสาวพรศิริ  สันทัดรบ 

 ๙๓ นางสาวพัฒนนรี  มูลปา 

 ๙๔ นางพิจิตรา  สึคาโมโต 

 ๙๕ นางสาวพิมพชนก  สุทธิบุณยพันธ 

 ๙๖ นางสาวพิมพพร  พลเพชร 

 ๙๗ นางสาวภณิตา  ศิลปวิทยาดิลก 

 ๙๘ นางภัทรภร  เจนสุทธิเวชกุล 

 ๙๙ นางสาวภัทรอร  ภัทราคร 

 ๑๐๐ นางสาวภัทริน  ตั้งวรากร 

 ๑๐๑ นางสาวมนสิการ  เฮงสุวรรณ 

 ๑๐๒ นางสาวมิ่งมิตร  ศรีประสิทธิ์ 



 หนา   ๘ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๐๓ นางสาวมุจลินท  สุดเจริญ 

 ๑๐๔ นางสาวเมธินี  หนอคํา 

 ๑๐๕ นางสาวรัชดาวัลย  ปล่ังเกียรติยศ 

 ๑๐๖ นางรัตนาภรณ  วามะสุรีย 

 ๑๐๗ นางรุงระวี  สมะวรรธนะ 

 ๑๐๘ นางสาวเรวดี  สันถวไมตรี 

 ๑๐๙ นางวรกมล  สุนทรานนท 

 ๑๑๐ นางวรรณา  นาคศรีอาภรณ 

 ๑๑๑ นางสาววรัญู  พูลเจริญ 

 ๑๑๒ นางสาววริษา  พงศเรขนานนท 

 ๑๑๓ นางสาววาริณี  ศรีมหาโชตะ 

 ๑๑๔ นางสาววิชญา  วิศิษฐรัศมีวงศ 

 ๑๑๕ นางสาววิวรพรรณ  สรรประเสริฐ 

 ๑๑๖ นางศริญญา  ภูวนันท 

 ๑๑๗ นางสาวศิริมา  พวงประพันธ 

 ๑๑๘ นางสาวศิริพร  โชติแสงศรี 

 ๑๑๙ นางสาวศุภกาญจน  ชํานิ 

 ๑๒๐ นางสาวสรกนก  วิมลมั่งคั่ง 

 ๑๒๑ นางสาวสวรัย  บุณยมานนท 

 ๑๒๒ นางสาวสิรินุช  พละภิญโญ 

 ๑๒๓ นางสาวสุนทรี  ทวีธนะลาภ 

 ๑๒๔ นางสาวสุมิตรา  คุณวัฒนบัณฑิต 

 ๑๒๕ นางสาวโสรัจ  เรืองรัตนนิธิ 

 ๑๒๖ นางหทัยกาญ  แปนแกว 

 ๑๒๗ นางสาวอนงค  ตันติสุวัฒน 

 ๑๒๘ นางสาวอภันตรี  ศรีปานเงิน 

 ๑๒๙ นางสาวอภิรดี  เจริญเสนีย 

 ๑๓๐ นางสาวอภิรดี  ณ  สงขลา 

 ๑๓๑ นางสาวอรนุช  เตชาธาราทิพย 

 ๑๓๒ นางสาวอรอนงค  ลาภปริสุทธิ 

 ๑๓๓ นางอศินา  พุทธคุณ   

 ๑๓๔ นางสาวอัญชิสา  ธนศิริกุล 

 ๑๓๕ นางสาวอารยา  รัตนกถิกานนท 

 ๑๓๖ นางสาวอารีรัตน  แพทยนุเคราะห 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๙  ราย) 

 ๑ นายกฤษณ  หัสเขตร 

 ๒ นายฉกาจ  อินทรคีรี 

 ๓ นายดนุพงษ  พงษทอง 

 ๔ นายไพบูลย  บุญเกา 

 ๕ นายวิสุทธิ์  สุดบุญมา 

 ๖ นายวีระศักดิ์  จงเฟองปริญญา 

 ๗ นายสานนต  บอกสันเทียะ 

 ๘ นางกันยสินี  สุนิมิตพงศ 

 ๙ นางธันยพร  ดํารงเจริญกุล 

 ๑๐ นางสาวเนตรชนก  มงคลบุตร 

 ๑๑ นางสาวปาริชาต  สิขิวัฒน 

 ๑๒ นางสาวปยฉัตร  แขกระจาง 

 ๑๓ นางสาวปยวรรณ  กล่ินระรวย 

 ๑๔ นางสาวพลอยชนก  บุญชวย 



 หนา   ๙ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๕ นางมัฎฐิกา  นุชเวช 

 ๑๖ นางสมทรง  แกวกระจาง 

 ๑๗ นางสาวสุคนธา  ทองบริสุทธิ์ 

 ๑๘ นางสาวสุดารัตน  เวชประเสริฐ 

 ๑๙ นางสุนีภัก  พุทธรักษา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๑  ราย) 

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  เชื้อตาเส็ง 

 ๒ นายคมสัน  เลาหกมล 

 ๓ นายฐิติพงษ  เฉยพวง 

 ๔ นายณรงคพิชิต  ทวีธนากาญจน 

 ๕ นายณรงรัฐ  เปาประสิทธิ์ 

 ๖ วาที่รอยตรี  เทิดศักดิ์  ประสานศรี 

 ๗ นายธนัช  บุญจันทร 

 ๘ นายนันทวัฒน  สําราญรมย 

 ๙ นายประกาศิต  รัตนตันหยง 

 ๑๐ นายสาโรจน  สุผารี 

 ๑๑ นายอัครพงศ  พิทักษชัยสมบัติ 

 ๑๒ นายอาวุธ  ชุมเชยวงค 

 ๑๓ นายอิคลัส  แวมามุ 

 ๑๔ นางสาวกนกวรรณ  ย้ิมจู 

 ๑๕ นางสาวคณัสวรรณ  ทองเปล้ือง 

 ๑๖ นางสาวจิรวรรธ  อุณาตระการ 

 ๑๗ นางสาวชญาสุภัค  สมกลํ่าสนอง 

 ๑๘ นางสาวชนกันต  ปะทิ 

 ๑๙ นางสาวดวงหทัย  ธรรมสอน 

 ๒๐ นางสาวดารา  พิมานแมน 

 ๒๑ นางสาวตวงพร  โมกมล 

 ๒๒ นางสาวธนพร  วิชัย 

 ๒๓ นางธนพรรณ  ปานทอง 

 ๒๔ นางนงลักษ  พุทธเจริญ 

 ๒๕ นางสาวนริศรา  เขตตกัน 

 ๒๖ นางนันทรัตน  ปราบนอก 

 ๒๗ นางสาวนันทิยา  มณีวงศ 

 ๒๘ นางพรรณี  ชินเจริญพันธ 

 ๒๙ นางสาวภัทรศยา  เกียรตินันท 

 ๓๐ นางสาวภาวิตา  ดอนแก 

 ๓๑ นางสาวมันตอง  แซพาน 

 ๓๒ นางสาวรุงรัตน  ชาวสวนงาม 

 ๓๓ นางรุงราตรี  นัคราจารย 

 ๓๔ นางสาววรรณกร  อยูเจริญ 

 ๓๕ นางวรลักษณ  มิ่งมิตร 

 ๓๖ นางวลัยลักษณ  กิตติเจริญเกียรติ 

 ๓๗ นางสาวศศิธร  แนวเนียม 

 ๓๘ นางสาวสุกฤตา  สมุทรประภูติ 

 ๓๙ นางสาวสุขกมล  พันธไชย 

 ๔๐ นางสุพรรณี  เติมแกว 

 ๔๑ นางสาวเสาวลักษณ  หรั่งทรัพย 



 หนา   ๑๐ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๙  ราย) 

 ๑ นายกวิน  รัศมีไพศาล 

 ๒ นายคมกรณ  ชนะชาญมงคล 

 ๓ นายจิรพัฒน  รอดรักษา 

 ๔ นายจิโรจ  พรนิเพท 

 ๕ นายจีราวัฒน  มงคลวิทย 

 ๖ นายชานนท  ปญญาพงศณรงค 

 ๗ นายดุสิต  จิตพิทักษ 

 ๘ นายไตรรัตน  ย่ิงสุนทรวัฒนา 

 ๙ นายทสร  บุณยะกาญจน 

 ๑๐ นายบวร  ทรัพยสิงห 

 ๑๑ นายบุญชัย  ศาลากิจ 

 ๑๒ นายปญญา  ลําคํา 

 ๑๓ นายพงษยุทธ  ศรีพลอย 

 ๑๔ นายพรชัย  โลหอรชุน 

 ๑๕ นายยุทธนา  แกวตาบุตร 

 ๑๖ นายยุทธุพงศ  กัญจนพฤกษ 

 ๑๗ นายวศธร  กลากสิกิจ 

 ๑๘ นายวิทยา  พวงพิลา 

 ๑๙ นายวิษณุ  ญาณเนตร 

 ๒๐ นายศรายุธ  ศรีสุข 

 ๒๑ นายสรกฤตย  วิวัฒนพนชาติ 

 ๒๒ นายสิทธิพันธ  วรรณแสน 

 ๒๓ นางสาวกฤตภรณ  เอี่ยมสมบูรณ 

 ๒๔ นางสาวกนิษฐกา  คงคะชา 

 ๒๕ นางสาวกรองทอง  ซีบังเกิด 

 ๒๖ นางสาวกัลยาภรณ  นําทอง 

 ๒๗ นางเกศราภรณ  แกนแกว 

 ๒๘ นางสาวคอรีเยาะ  เจะเตะ 

 ๒๙ นางสาวคําวง  ศรีไค 

 ๓๐ นางสาวจริยา  ศรีอรรคพรหม 

 ๓๑ นางสาวจริยาสิริ  โชติการไพบูลย 

 ๓๒ นางสาวจามจุรี  ทวีรัตน 

 ๓๓ นางจิตติยา  ยศศรียา 

 ๓๔ นางสาวจิรวรรณ  อยูสําแดงกิจ 

 ๓๕ นางสาวเดือนเพ็ญ  กุงมะเริง 

 ๓๖ นางสาวนงณภัสญ  ทองวิจิตร 

 ๓๗ นางสาวนัทธรักษ  เหลาพงษสุนพ 

 ๓๘ นางสาวนันทิดา  คุณสุทธิ์ 

 ๓๙ นางสาวบงกช  หงสะพัก 

 ๔๐ นางสาวเบญจมาศ  พ้ืนสะอาด 

 ๔๑ นางสาวปรางชมพู  กุลเกตุย่ิงใหญ 

 ๔๒ นางสาวปริยาตม  บุนนาค 

 ๔๓ นางสาวปวีณา  มั่งคลาย 

 ๔๔ นางสาวปะราลี  ปาละสุวรรณ 

 ๔๕ นางสาวปาริชาต  ขําเปย 

 ๔๖ นางสาวปยมาลย  บุตรแขก 

 ๔๗ นางสาวพนิตนันท  จตุพรพรรณยา 

 ๔๘ นางสาวพิชญา  สุรพลชัย 

 ๔๙ นางสาวภวรัญชน  ไชยวุฒิ 

 ๕๐ นางสาวภศิกา  สมวัน 



 หนา   ๑๑ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๑ นางสาวมณฑา  พุมพุทรา 

 ๕๒ นางสาวมณฑิรา  แซกี่ 

 ๕๓ นางสาวมณีรัตน  ล้ิมสุวัฒนาธํารง 

 ๕๔ นางสาวมนัสชยา  ชนะประเสริฐ 

 ๕๕ นางสาวยุพดี  อําภัยบุญ 

 ๕๖ นางสาวรมณีย  เกตุสุภะ 

 ๕๗ นางสาวรัชยา  สวัสดี 

 ๕๘ นางสาวรุงฟา  บุญเสริม 

 ๕๙ นางสาวรุงระวี  สุขชัย 

 ๖๐ นางสาวเรืองรุง  เจือแกว 

 ๖๑ นางสาววรรณรัตน  ทาหอง 

 ๖๒ นางสาววรรณลักษณ  อุนมา 

 ๖๓ นางสาววรารัตน  พิมพสุวรรณ 

 ๖๔ นางสาววัชรินทร  อําพล 

 ๖๕ นางสาววันเพ็ญ  สระทองพิมพ 

 ๖๖ นางสาววาริยาภรณ  มิ่งศิริธรรม 

 ๖๗ นางสาววิมพวิภา  เผางามพันธุ 

 ๖๘ นางสาวศศิวัลย  พรภักดี 

 ๖๙ นางศันสนีย  บุญนิธิประเสริฐ 

 ๗๐ นางสมัญญา  ไตรทิพยพิทักษ 

 ๗๑ นางสาวสราลี  สงคจําเริญ 

 ๗๒ นางสาวสิริรัตน  มีศิลป 

 ๗๓ นางสิริลักษณ  แสงละออ 

 ๗๔ นางสาวสุธิดี  เพ็ชรสงค 

 ๗๕ นางสาวสุรียพรรณ  กล่ินหวล 

 ๗๖ นางอติภา  จุยสม 

 ๗๗ นางสาวอรพรรณ  รุงโรจนวิทยกุล 

 ๗๘ นางสาวอัญชลี  โพธิ์สุข 

 ๗๙ นางอารีพร  นิ่มประยูร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๓  ราย) 

 ๑ นายเจริญ  ชาญวิศณุรักษ 

 ๒ นายชาญ  เขตจัตุรัส 

 ๓ นายณัฐ  มาแจง 

 ๔ นายปติ  ตรีสุกล 

 ๕ นายพีรพงษ  แสงวนางคกูล 

 ๖ นายภาสันต  ศารทูลทัต 

 ๗ นายภูมิน  กิจเดช 

 ๘ นายภูวดล  โดยดี 

 ๙ นายรัชด  ชมภูนิช 

 ๑๐ นายรุงโรจน  ระยับพันธุ 

 ๑๑ นายวิวัฒน  วงศกอเกื้อ 

 ๑๒ นายสถาพร  ไชยสมภาร 

 ๑๓ นาวาอากาศโท  สุมิตร  สุวรรณ 

 ๑๔ นายสุริยา  แกวรอดฟา 

 ๑๕ นายสุริยา  ณ  หนองคาย 

 ๑๖ นายอมรเดช  พุทธิพิพัฒนขจร 


