
 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 



 หนา   ๑๗๕ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕ นายคงเดช  สวาสดิ์พันธ 

 ๖ นายจักรีสิทธิ์  จินดาวงศ 

 ๗ นายดวงดี  แสนรักษ 

 ๘ นายนิติ  เอี่ยมชื่น 

 ๙ นายนิยม  โฮงสิทธิ์ 

 ๑๐ นายประสิทธิ์  ชอลําเจียก 

 ๑๑ นายปยะพงษ  แสงแกว 

 ๑๒ นายพลรบ  สวัสดี 

 ๑๓ นายพิศาล  เครือลิต 

 ๑๔ นายภูวิศสรณ  ภูมิสรณคมณ 

 ๑๕ นายรักสกุล  แกนเรณู 

 ๑๖ นายรัตนธศักดิ์  เพ็งชะตา 

 ๑๗ นายเรืองรอง  สุวรรณการ 

 ๑๘ นายวิภพ  แพงวังทอง 

 ๑๙ นายสมชาติ  ธนะ 

 ๒๐ นายสมศักดิ์  ธรรมวงษ 

 ๒๑ นายสรวิชญ  อุปคุตฆ 

 ๒๒ นายสิทธิศักดิ์  ทองรอง 

 ๒๓ นายสุขทัย  พงศพัฒนศิริ 

 ๒๔ นายสุริยาวุธ  ประอาย 

 ๒๕ นายอภิชาต  บัวกลา 

 ๒๖ นายอาทิตย  ศรีชัย 

 ๒๗ นายอารักษ  กล่ินบํารุง 

 ๒๘ นายเอกสิทธิ์  วงศราษฎร 

 ๒๙ นางสาวกัลยา  จําปาทอง 

 ๓๐ นางสาวกาญจนุรัตน  ไมรินทร 

 ๓๑ นางโกลัญญา  ตายะ 

 ๓๒ นางสาวจิราพร  ไชยวงศสาย 

 ๓๓ นางสาวฉัตรทิพย  ชัยฉกรรจ 

 ๓๔ นางสาวชลลดา  ไชยกุลวัฒนา 

 ๓๕ นางสาวณภัทร  แสนโภชน 

 ๓๖ นางสาวณัฏฐิมา  มากชู 

 ๓๗ นางสาวบุญศิริ  สุขพรอมสรรพ 

 ๓๘ นางปาณิสรา  เทพกุศล 

 ๓๙ นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ 

 ๔๐ นางสาวพันธิตรา  กมล 

 ๔๑ นางสาวภัคธิมา  วรศิริ 

 ๔๒ นางสาวเยาวรัตน  เม็งขาว 

 ๔๓ นางสาวรวิสรา  รื่นไวย 

 ๔๔ นางสาวลออรัตน  พัวพิทยาเลิศ 

 ๔๕ นางสาววไลลักษณ  เกิดสรรค 

 ๔๖ นางสาววาทิตา  ผจญภัย 

 ๔๗ นางสาววิลาสินี  วดีศิริศักดิ์ 

 ๔๘ นางสาวศตพร  แจมสุวรรณ 

 ๔๙ นางสาวศิริลักษณ  สันพา 

 ๕๐ นางสาวสาวิตรี  นุกูล 

 ๕๑ นางสาวสุกัลยา  ภูทอง 

 ๕๒ นางสาวสุรางคนา  ระวังยศ 

 ๕๓ นางสาวเสาวลักษณ  บุญมา 

 ๕๔ นางสาวอดิณัฐ  อํานวยพรเลิศ 

 ๕๕ นางสาวอรญา  อนุกูล 

 ๕๖ นางสาวอรอําไพ  จาภา 



 หนา   ๑๗๖ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๗ นางสาวอัจฉราภรณ  ดวงใจ 

 ๕๘ นางอังคณา  ปานเทือก 

 ๕๙ นางสาวอัจฉราวดี  แกววรรณดี 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒๒  ราย) 

 ๑ นายกฤตภาค  บูรณวิทย 

 ๒ นายกมลพงศ  รัตนสงวนวงศ 

 ๓ นายกิตติ์ธเนศ  ศิริสุริยเสรี 

 ๔ นายเกษม  สมทะนะ 

 ๕ นายขรรคชัย  ดั้นเมฆ 

 ๖ นายคงอมร  เหมรัตนรักษ 

 ๗ นายคณิสส  คณิสราพรพงศ 

 ๘ นายคมกริช  มาเท่ียง 

 ๙ นายคมศักดิ์  พินธะ 

 ๑๐ นายจารุพล  มหิโพด 

 ๑๑ นายจิตระยุทธ  จิตออนนอม 

 ๑๒ นายเฉลิมวุฒิ  สาระกิจ 

 ๑๓ นายชัชพงศ  ภาชนะพรรณ 

 ๑๔ นายชิดพงษ  โพธิรังสิยากร 

 ๑๕ นายณัฐวุฒิ  สมยาโรน 

 ๑๖ นายดาวยศ  ดาวเรือง 

 ๑๗ นายดิษฐา  จําปาแขก 

 ๑๘ นายทศพล  คุมสุพรรณ 

 ๑๙ นายทวี  เสรีวาศ 

 ๒๐ นายธนกร  ชมภูรัตน 

 ๒๑ นายธเนศ  ไขแกว 

 ๒๒ นายธีระ  จันทรมณี 

 ๒๓ นายธีระพันธ  เมฆเกรียงไกร 

 ๒๔ นายนกิจ  จันทรสมุทร 

 ๒๕ นายนพดล  ยศบุญเรือง 

 ๒๖ นายนัฐพล  ปนสกุล 

 ๒๗ นายนัทธิ์ธนนท  พงษพานิช 

 ๒๘ นายบรรเทิง  ยานะ 

 ๒๙ นายบุรินทร  บัณฑะวงค 

 ๓๐ นายปณิธาน  ประมูล 

 ๓๑ นายประกาศิต  ทอนชวย 

 ๓๒ นายประฐมพงษ  ทองรอด 

 ๓๓ นายปรีดา  ไชยมหาวัน 

 ๓๔ นายปวินท  ระมิงควงศ 

 ๓๕ นายพงศวิทย  พรมสุวรรณ 

 ๓๖ นายพยุงศักดิ์  ตันติไพบูลยวงศ 

 ๓๗ นายพันธกานต  นันตาลิต 

 ๓๘ นายพิพัฒน  ธนากิจ 

 ๓๙ นายไพศาล  จ้ีฟู 

 ๔๐ นายมนตรี  แสนวังสี 

 ๔๑ นายมานะ  ดงอนนท 

 ๔๒ นายมารุต  แกววงศ 

 ๔๓ นายวรวรรธน  ศรียาภัย 

 ๔๔ นายวรุต  ชํานาญยา 



 หนา   ๑๗๗ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๕ นายวัชระ  แลนอย 

 ๔๖ นายวัฒนพงศ  สุทธภักดิ์ 

 ๔๗ นายวัลลพ  อยูดี 

 ๔๘ นายวีระ  เลิศสมพร 

 ๔๙ นายวีระชัย  ศิลประกอบ 

 ๕๐ นายวีระศักดิ์  ตะปญญา 

 ๕๑ นายไวพจน  งามสอาด 

 ๕๒ นายศริทธิ์  พรอมเทพ 

 ๕๓ นายศุภชัย  วันประโคน 

 ๕๔ นายสรชัย  คําแสน 

 ๕๕ นายสาโรจน  จีนประชา 

 ๕๖ นายสุนทร  สุขสราญจิต 

 ๕๗ นายสุรเชษ  ศรีนารา 

 ๕๘ นายองอาจ  มณีใหม 

 ๕๙ นายอโณทัย  กลาการขาย 

 ๖๐ นายอธิพงศ  สัทธรรมนุวงศ 

 ๖๑ นายอัศวเทพ  อากาศวิภาต 

 ๖๒ นายอาทิตย  นันทขวาง 

 ๖๓ นายอุดมศักดิ์  จิรกาลกุลเกษม 

 ๖๔ นายอุเทน  ธัชศฤงคารสกุล 

 ๖๕ นายเอกราช  วงศษายะ 

 ๖๖ นางสาวกนกกาญจน  พรหมนอย 

 ๖๗ นางสาวกัลยาณี  ภูเจริญ 

 ๖๘ นางสาวกาญจนา  เตชาวงศ 

 ๖๙ นางสาวเกษแกว  เสียงเพราะ 

 ๗๐ นางสาวขวัญฤทัย  เต็มสวัสดิ์ 

 ๗๑ นางสาวโขมพัฒน  ประวัง 

 ๗๒ นางสาวคุณัญญา  บัวพรหมมาตร 

 ๗๓ นางสาวจุฑารัตน  กาวินจันทร 

 ๗๔ นางสาวณัชชา  อินทรจันทร 

 ๗๕ นางสาวณัฏฐิรา  คําขาด 

 ๗๖ นางสาวณิชาภา  พาราศิลป 

 ๗๗ นางนภาพันธ  กังวาล 

 ๗๘ นางสาวนฤภร  แสงศรีจันทร 

 ๗๙ นางสาวนิศาชล  พรหมรินทร 

 ๘๐ นางสาวบุษยารัตน  ศิลปวิทยาทร 

 ๘๑ นางสาวบุญญานุช  ชีวาเกียรติย่ิงยง 

 ๘๒ นางสาวปรียาชนก  เกษสุวรรณ 

 ๘๓ นางสาวปยะกาญจน  บุญเต็ม 

 ๘๔ นางสาวปยะวดี  ศรีวิชัย 

 ๘๕ นางสาวพรรษา  ปวงคํา 

 ๘๖ นางสาวพนิดา  หาญพิทักษพงศ 

 ๘๗ นางสาวพนิตนาฎ  อูพุฒินันท 

 ๘๘ นางสาวพันธิตรา  กมล 

 ๘๙ นางสาวเพ็ญนภา  คลายสิงหโต 

 ๙๐ นางสาวฟา  เชื้อหงษทอง 

 ๙๑ นางสาวภัคสิริ  สินไชยกิจ 

 ๙๒ นางสาวยุวเรศ  เลาหพรรค 

 ๙๓ นางสาวรัชนาพร  โชคชัยสิริ 

 ๙๔ นางสาวลลิตา  กิ่งเนตร 

 ๙๕ นางสาววรลักษณ  เมืองชู 

 ๙๖ นางสาววรัญญา  ย่ิงยงศักดิ์ 



 หนา   ๑๗๘ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๙๗ นางสาววรัทยา  กุลนิธิชัย 

 ๙๘ นางสาววาสนา  นากุ 

 ๙๙ นางสาววิชานีย  ใจมาลัย 

 ๑๐๐ นางสาววิลาวัลย  สมยาโรน 

 ๑๐๑ นางสาววีรดา  บัวบังใบ 

 ๑๐๒ นางสาวแววดาว  คําเขียว 

 ๑๐๓ นางสาวแวววรรณ  พุทธรักษา 

 ๑๐๔ นางสาวศศินันท  พันธสุวรรณ 

 ๑๐๕ นางสาวศิริพร  แสงศรีจันทร 

 ๑๐๖ นางสาวศุลีพร  คําชมภู 

 ๑๐๗ นางสาวสายฝน  ผุดผอง 

 ๑๐๘ นางสาวสาริณีย  ภาสยะวรรณ 

 ๑๐๙ นางสาวสาวิตรี  นะงอลา 

 ๑๑๐ นางสาวสิริกมล  แสงมีอานุภาพ 

 ๑๑๑ นางสาวสุทธาสินี  กตัญู 

 ๑๑๒ นางสาวสุพรรณ  ทองเพชร 

 ๑๑๓ นางสาวสุรัศวดี  เชื้อมั่น 

 ๑๑๔ นางสาวแสงเดือน  กาศลังกา 

 ๑๑๕ นางสาวหทัยทิพย  นิมิตรเกียรติไกล 

 ๑๑๖ นางสาวอดิศยา  เจริญผล 

 ๑๑๗ นางสาวอรุณรัตน  ศรีทะวงษ 

 ๑๑๘ นางสาวอรรจนมน  ธรรมไชย 

 ๑๑๙ นางสาวอรุณีย  พรหมศรี 

 ๑๒๐ นางสาวอักษราภัค  ชัยปะละ 

 ๑๒๑ นางสาวอุทุมพร  ศักดิ์โสภิน 

 ๑๒๒ นางสาวเอกสุรีย  ศักดิ์ศรชัย 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๓  ราย) 

 ๑ นายณัฐวุฒิ  เมืองมา 

 ๒ นายธิตินนท  มณีธรรม 

 ๓ นายปวิช  ไชยบาล 

 ๔ นายพิษณุกร  จิตจํานงค 

 ๕ นายฤกษดี  แกวมาเมือง 

 ๖ นายวิทวัส  สาคะศุภฤกษ 

 ๗ นายสุวัฒนธเนศ  ใจมิภักดิ์ 

 ๘ นายเอกรัฐ  ทินกรวงศ 

 ๙ นางสาวกนกวรรณ  ประภากรณ 

 ๑๐ นางสาวกัญญาภัทร  ศรีอาจ 

 ๑๑ นางสาวดวงเดือน  ยะนา 

 ๑๒ นางสาวเนตรชนก  สุขย่ิง 

 ๑๓ นางสาวปริญาพร  สันตะจิตต 

 ๑๔ นางสาวปวีณา  จันทรวิจิตร 

 ๑๕ นางเพลินพิศ  เมืองน้ําเที่ยง 

 ๑๖ นางสาวรัชนี  หมั่นงาน 

 ๑๗ นางสาวรัตนา  ขัตธิ 

 ๑๘ นางวรรณนิสา  คําสนาม 

 ๑๙ นางวรรณิภา  เหล็กสิงห 

 ๒๐ นางสาวสุทธาทิพย  ยามจีน 

 ๒๑ นางสาวสุธาสินี  หินแกว 

 ๒๒ นางสาวสุพัทธมาศน  ธรรมขัน 

 ๒๓ นางสาวอุณาโลม  อนุพันธ 



 หนา   ๑๗๙ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๕  ราย) 

 ๑ นายจักรพงค  มาลีพัตร 

 ๒ นายจักรภพ  ทองกิ่ง 

 ๓ นายชยุต  ตนะทิพย 

 ๔ นายเดช  มานน 

 ๕ นายตฤณ  เสรเมธากุล 

 ๖ นายศุภชัย  เงินชุม 

 ๗ นายสมพงษ  จันทรพิมพ 

 ๘ นายสุรชาติ  ฟองแกว 

 ๙ นายอภินันท  เรงเร็ว 

 ๑๐ นายอิฐสะราม  แสนสุภา 

 ๑๑ นางสาวกัลยกร  รับงาน 

 ๑๒ นางสาวเกศณีย  งามจิตต 

 ๑๓ นางสาวจันทนา  จันโจมศึก 

 ๑๔ นางชัชชญา  ถูกจิตร 

 ๑๕ นางสาวณัฐกร  วงศใหญ 

 ๑๖ นางสาวณัฐณิชา  คุมคํา 

 ๑๗ นางสาวธิดาเดือน  อุตยานะ 

 ๑๘ นางสาวศรีอัปสร  ชํานาญยา 

 ๑๙ นางสาวปาณิสรา  วงศใหญ 

 ๒๐ นางสาวพัณณชิตา  เจริญวัชรวิทย 

 ๒๑ นางสาวภาวิณี  ทองคํา 

 ๒๒ นางสาวรัชนีวรรณ  หมั่นแสวง 

 ๒๓ นางสาววันเพ็ญ  ถาวรโชติ 

 ๒๔ นางสาวสุธิศา  สุขสังขภา 

 ๒๕ นางอังคนึง  กาแสน 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๐๖  ราย) 

 ๑ นายกมล  มูลปอน 

 ๒ นายกฤตธัช  อนุสสรราชกิจ 

 ๓ นายกฤตนน  โชติพรม 

 ๔ นายกฤษณะ  ทุงหลวง 

 ๕ นายกฤษณะ  วิรัตนเกษม 

 ๖ นายกาฬสินธิ์  กันธะคํา 

 ๗ นายกิตติ  ไพเจริญ 

 ๘ นายเกียรติชัย  วิศิษยศวรกุล 

 ๙ นายคเณศ  อินตะ 

 ๑๐ นายคุณากร  สิงหแกว 

 ๑๑ นายจงรักไทย  เปลวทอง 

 ๑๒ นายจตุรภัทร  ตายะ 

 ๑๓ นายเจษฎา  ธรรมสาร 

 ๑๔ นายฉัตรนรงค  ไชยมงคล 

 ๑๕ นายเฉลิมวัฒน  สุวรรณ 

 ๑๖ นายชนินทร  จินดากาศ 

 ๑๗ นายชลาธร  ทวีกุล 

 ๑๘ นายชินวัฒน  นาผัด 

 ๑๙ นายฐิติพันธ  ปรีดิณวัฒน 

 ๒๐ นายณรงคฤทธิ์  อมรินทร 



 หนา   ๑๘๐ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๑ นายณัฏฐ  กรีธาชาติ 

 ๒๒ นายณัฏฐชาติ์  เธียรธนาวร 

 ๒๓ นายณัฐชัย  ออนนวล 

 ๒๔ นายณัฐดนัย  ใจดุ 

 ๒๕ นายณัฐพงษ  ขวัญจริง 

 ๒๖ นายณัฐพล  ปานตะระษี 

 ๒๗ นายณัฐวุฒิ  ดาวทอง 

 ๒๘ นายณัฐวุฒิ  ศรีสุวรรณ 

 ๒๙ นายดวงใจ  ศรีบุญเรือง 

 ๓๐ นายตฤณ  ธุระพอคา 

 ๓๑ นายไตรรงค  วงศราษฎร 

 ๓๒ นายทรงพล  ผัดวงศ 

 ๓๓ นายทศพล  สมบูรณ 

 ๓๔ นายธนวิชญ  ศรีดวงคํา 

 ๓๕ นายธนัตถกานต  ใจสวัสดิ์ 

 ๓๖ นายธนากร  ภูกร 

 ๓๗ นายธรรมศาสตร  เยาวธานี 

 ๓๘ นายธราดล  โพธิษา 

 ๓๙ นายธานี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๐ นายธีรวัฒน  สมศรี 

 ๔๑ นายธีระ  ธิวงศ 

 ๔๒ นายนที  ศิริชุมชัย 

 ๔๓ นายนทีสุทธิ์  อุทธิยา 

 ๔๔ นายนพดล  เมืองซื่อ 

 ๔๕ นายนพรัตน  จันทนาคม 

 ๔๖ นายนภัสรพี  สุขแสงรักษเจริญ 

 ๔๗ นายนราธิป  อินทรพรหม 

 ๔๘ นายนฤพงศ  สันทราย 

 ๔๙ นายนวพล  ธุระเสร็จ 

 ๕๐ นายนันทวัฒน  เมืองชาง 

 ๕๑ นายนาวิน  เพียงแกว 

 ๕๒ นายนิติพันธ  สมปาน 

 ๕๓ นายนิรัน  บุญทันเสน 

 ๕๔ นายนิรุตต  ใฝจิต 

 ๕๕ นายนิวาท  ทาพรหม 

 ๕๖ นายประจักร  ขัตธิ 

 ๕๗ นายปรัชญ  ปงเมืองเหล็ก 

 ๕๘ นายปณณธร  วุฒิปริยาธร 

 ๕๙ นายปยะพงษ  ยารวง 

 ๖๐ นายพฤทธพงค  รัตนพัทธยากร 

 ๖๑ นายพลาวัน  สรรพานิช 

 ๖๒ นายพัฒนพงศ  สมุทรหลา 

 ๖๓ นายพิทักษ  ตันนันตา 

 ๖๔ นายพิสิษฐพันธุ  ยังมั่ง 

 ๖๕ นายไพบูลย  สมศรี 

 ๖๖ นายฟาลี  แสนโซง 

 ๖๗ นายภาณุวัฒน  ทวีกุล 

 ๖๘ นายมนตรี  ปญญาใจ 

 ๖๙ นายมานพ  มูลมาก 

 ๗๐ นายมานิตย  จํารัส 

 ๗๑ นายยุทธพงษ  ยะตา 

 ๗๒ นายรณชัย  ทิพยมณฑา 



 หนา   ๑๘๑ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๗๓ นายฤทธิจักร  เครือสาร 

 ๗๔ นายฤทธิชัย  มณีทิพย 

 ๗๕ นายวชิระ  จอมรัตนี 

 ๗๖ นายวรปรัชญ  ศรีดวงคํา 

 ๗๗ นายวราพงษ  คลองแคลว 

 ๗๘ นายวสันต  เงินชุม 

 ๗๙ นายวัชรเชษ  เหล็กสิงห 

 ๘๐ นายวิจิตรศักดิ์  คําดี 

 ๘๑ นายวิชาญเมธ  เจริญศัสตรารักษ 

 ๘๒ นายวิทยา  สุนสะดี 

 ๘๓ นายวิทวัส  สืบโม 

 ๘๔ นายวิวัฒน  ถาริน 

 ๘๕ นายวิศรุต  มณีทิพย 

 ๘๖ นายวีรวัฒน  มะณี 

 ๘๗ นายวีระชัย  ตีรอรุณศิริ 

 ๘๘ นายวีระวัฒน  เมืองคํา 

 ๘๙ นายวุฒิพงษ  คําพันธ 

 ๙๐ นายศรัณยู  พิชัยยา 

 ๙๑ นายศิระศักดิ์  ครองไชย 

 ๙๒ นายศุภชัย  ผลศุภรักษ 

 ๙๓ นายเศกสรรค  อุปพงศ 

 ๙๔ นายสมเกียรติ์  วงคกลม 

 ๙๕ นายสมบัติ  สุยะ 

 ๙๖ นายสมศักดิ์  บุญประเสริฐ 

 ๙๗ นายสมศักดิ์  เมืองคํา 

 ๙๘ นายสราวุฒิ  ปนศักดิ์ 

 ๙๙ นายสิทธิพงษ  นามวงศ 

 ๑๐๐ นายสุธนัย  ทาวรี 

 ๑๐๑ นายสุรศักดิ์  ใจหลัก 

 ๑๐๒ นายสุวัฒน  คําลือ 

 ๑๐๓ นายอนุกูล  สุตโสม 

 ๑๐๔ นายอนุกูล  สุริยะไชย 

 ๑๐๕ นายอนุชา  เสริมสุข 

 ๑๐๖ นายอนุพงษ  วงศขัติย 

 ๑๐๗ นายอภิชาต  ศรีวัฒนกูล 

 ๑๐๘ นายอภิเชษฐ  ดูใจ 

 ๑๐๙ นายอภิเษก  สดายุรัตน 

 ๑๑๐ นายอภิสิทธิ์  โภชงาม 

 ๑๑๑ นายอรรถพล  มณเฑียร 

 ๑๑๒ นายอัครพล  ดวงพัตรา 

 ๑๑๓ นายอัศวิน  ดวงปญญารัตน 

 ๑๑๔ นายอาทิตย  การดื่ม 

 ๑๑๕ นายอาทิตย  บุญกวาง 

 ๑๑๖ นายอํานาจ  ไชยา 

 ๑๑๗ นายอิศรา  จติกุล 

 ๑๑๘ นายเอกพงค  บริบุญวงค 

 ๑๑๙ นายเอกพล  โพธิจันทร 

 ๑๒๐ นายเอกรินทร  สุขยอด 

 ๑๒๑ นางสาวกชกร  การดื่ม 

 ๑๒๒ นางกชพร  เขื่อนเพชร 

 ๑๒๓ นางกตัญชลี  วันแกว 

 ๑๒๔ นางสาวกนกกาญจน  อวิรุตม 



 หนา   ๑๘๒ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๒๕ นางกนิษฐา  รัตนพัทธยากร 

 ๑๒๖ นางกมลทิพย  รักเปนไทย 

 ๑๒๗ นางสาวกรรณิการ  บุญเสริม 

 ๑๒๘ นางสาวกรวรรณ  ศรีใจ 

 ๑๒๙ นางสาวกลางวารี  ไชยวุฒิ 

 ๑๓๐ นางสาวกัญจนชญา  ยาละ 

 ๑๓๑ นางสาวกาญจนา  สุดเสนห 

 ๑๓๒ นางสาวกาญจนา  ทาทอง 

 ๑๓๓ นางสาวกาญจนา  เผาแสง 

 ๑๓๔ นางสาวการะเกศ  จันณะคํา 

 ๑๓๕ นางสาวกิติยา  เขียวงาม 

 ๑๓๖ นางสาวกีรติญา  วงศคํา 

 ๑๓๗ นางขวัญหลา  แสนสุภา 

 ๑๓๘ นางสาวเขมจิรา  นิลนนท 

 ๑๓๙ นางคัทรียา  วันโน 

 ๑๔๐ นางสาวเครือวัลย  ยามเย็น 

 ๑๔๑ นางสาวจตุพร  ไชยราช 

 ๑๔๒ นางสาวจริญญา  ดวงเกิด 

 ๑๔๓ นางสาวจริยา  วงคตุย 

 ๑๔๔ นางสาวจริยา  รังษีธรรมปญญา 

 ๑๔๕ นางสาวจารุวรรณ  เขตขันหลา 

 ๑๔๖ นางสาวจิณณณิชา  ธนินดิลกพัฒน 

 ๑๔๗ นางสาวจิตรสุดา  เวตมะโน 

 ๑๔๘ นางสาวจิรัฏฐ  ผูกจิตร 

 ๑๔๙ นางจิราพร  ขําจันทร 

 ๑๕๐ นางจิราภรณ  ยําอางค 

 ๑๕๑ นางสาวจิราภรณ  ไชยสาร 

 ๑๕๒ นางจีรัชญ  ริมจันทร 

 ๑๕๓ นางจุฑาทิพ  พงษประภาส 

 ๑๕๔ นางสาวจุฑามณี  จันทรศุภเสน 

 ๑๕๕ นางจุฑามาศ  ทินกรวงศ 

 ๑๕๖ นางสาวจุรียพร  ศักดิ์สุริยา 

 ๑๕๗ นางจุไรเรือง  เมืองมา 

 ๑๕๘ นางฉัตรมาศ  ผลศุภรักษ 

 ๑๕๙ นางสาวชณภิชฌา  สัตยสม 

 ๑๖๐ นางสาวชไมพร  ใหมไชยา 

 ๑๖๑ นางสาวชลลสิฌาณ  พรหมเสน 

 ๑๖๒ นางสาวชัญญณัท  กาซอน 

 ๑๖๓ นางฌัชกานต  เสมอเชื้อ 

 ๑๖๔ นางญดา  กุลพัฒนเศรษฐ 

 ๑๖๕ นางฐานนันทนาฎ  ฐานิจสรณ 

 ๑๖๖ นางสาวณษิภา  เมาคําลี 

 ๑๖๗ นางสาวณัฏฐณิชชา  คําจิตร 

 ๑๖๘ นางสาวณัฏฐพร  บรรจงอักษร 

 ๑๖๙ นางสาวณัฐฐพัชร  ตติยธานุกุล 

 ๑๗๐ นางสาวณัฐพร  ขวัญคง 

 ๑๗๑ นางสาวณิรัชดา  วันมหาชัย 

 ๑๗๒ นางสาวดลทิชา  ทัพวิโรจน 

 ๑๗๓ นางดวงชีวัน  เครือนอย 

 ๑๗๔ นางสาวดารุณี  วังเสาร 

 ๑๗๕ นางทัศยาภรณ  กาตาสาย 

 ๑๗๖ นางสาวทิพยศิรินทร  จรัญ 



 หนา   ๑๘๓ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๗๗ นางสาวธนภชสร  เทพละออ 

 ๑๗๘ นางสาวธนาภรณ  ภูพฤกษชาติ 

 ๑๗๙ นางสาวธัญญชนาธร  ธัญญชัญญาธารก 

 ๑๘๐ นางสาวธัญนันท  ชัยยา 

 ๑๘๑ นางสาวธันยาภรณ  เสารเกิด 

 ๑๘๒ นางสาวนงคราญ  ใจดี 

 ๑๘๓ นางนงเยาว  เฉพาะธรรม 

 ๑๘๔ นางสาวนภัทร  ไชยมงคล 

 ๑๘๕ นางสาวนภัสวรรณ  คําอิสสระ 

 ๑๘๖ นางสาวนริศรา  ศูนยกลาง 

 ๑๘๗ นางนลินธรณ  กุลพัฒนเศรษฐ 

 ๑๘๘ นางสาวน้ําฝน  รัตนพระ 

 ๑๘๙ นางนิตติยา  ทรายขาว 

 ๑๙๐ นางนิตยา  ปรางคสุวรรณ 

 ๑๙๑ นางสาวนิตยา  สังหาร 

 ๑๙๒ นางสาวนิภาพร  จุมปา 

 ๑๙๓ นางสาวนุชนาถ  ไชยมงคล 

 ๑๙๔ นางสาวเนตรชนก  ยศแกว 

 ๑๙๕ นางสาวบุษยมาส  กอกนอย 

 ๑๙๖ นางสาวไพรพนา  ปงเมือง 

 ๑๙๗ นางสาวปพิชญา  ยอดมณี 

 ๑๙๘ นางสาวประทุมพร  สุยะ 

 ๑๙๙ นางสาวประภาพร  งามจิต 

 ๒๐๐ นางปรานอม  สมิง 

 ๒๐๑ นางสาวปริตา  เจริญสิน 

 ๒๐๒ นางสาวปริยาภรณ  ปนอิ่ม 

 ๒๐๓ นางสาวปรียานุช  สิทธิมงคล 

 ๒๐๔ นางสาวปาริฉัตร  ปญญาสงค 

 ๒๐๕ นางสาวปยะธิดา  ปนประภาวัฒนา 

 ๒๐๖ นางสาวปยะวรรณ  นันตาบุญ 

 ๒๐๗ นางปลันธนา  เสรเมธากุล 

 ๒๐๘ นางสาวปุณณดา  เปลวทอง 

 ๒๐๙ นางสาวพจนินท  วิรัตนเกษม 

 ๒๑๐ นางพรพรรณ  ศรีปา 

 ๒๑๑ นางสาวพรรณธิดา  จํารัส 

 ๒๑๒ นางสาวพรรณภา  วงษหงษ 

 ๒๑๓ นางสาวพรลภัส  กุมารแกว 

 ๒๑๔ นางสาวพฤกษา  พันธปญญา 

 ๒๑๕ นางพลับพลึง  แสนใส 

 ๒๑๖ นางสาวพวงผกา  ธนะจักร 

 ๒๑๗ นางสาวพัชรินทร  ใจขอ 

 ๒๑๘ นางสาวพัชรียา  วังผา 

 ๒๑๙ นางสาวพิมพร  วงคราษฎร 

 ๒๒๐ นางสาวพิมพรรณ  ผลมาก 

 ๒๒๑ นางสาวพิมพา  ติ๊บกา 

 ๒๒๒ นางสาวพิมพิลา  จันกันธรรม 

 ๒๒๓ นางสาวเพ็ญพิมพ  พวงสุวรรณ 

 ๒๒๔ นางสาวภัทรานิษฐ  ผัดดี 

 ๒๒๕ นางสาวภัทรวดี  สุริยะ 

 ๒๒๖ นางสาวมยุเรศ  แสงสวาง 

 ๒๒๗ นางสาวมลฤดี  มณีย 

 ๒๒๘ นางสาวมัสยา  ชาวบานกราง 



 หนา   ๑๘๔ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๒๙ นางสาวเมธินี  หลานามวงศ 

 ๒๓๐ นางสาวเยาวเรศ  กาทองทุง 

 ๒๓๑ นางเยาวลักษณ  นามลังกา 

 ๒๓๒ นางสาวรสนันท  เอื้อพิทักษสกุล 

 ๒๓๓ นางสาวระพีพรรณ  ปงเมือง 

 ๒๓๔ นางสาวระวีวรรณ  สุนันตะ 

 ๒๓๕ นางสาวรักชนู  วงศวุฒิ 

 ๒๓๖ นางสาวรักษิณา  ไผจิต 

 ๒๓๗ นางรัชชนันท  ทําทอง 

 ๒๓๘ นางสาวรัชฎาภรณ  แกวสืบ 

 ๒๓๙ นางรัชดาภรณ  จักรวัฒนา 

 ๒๔๐ นางรัฎติกาล  ศรีชัยอินทร 

 ๒๔๑ นางสาวรัตติยา  เงินเย็น 

 ๒๔๒ นางรัตนา  ทาสิทธิ์ 

 ๒๔๓ นางสาวลานนา  หมื่นจันทร 

 ๒๔๔ นางสาววรรณิสา  ไชยชมภู 

 ๒๔๕ นางวรวลัญช  นาวา 

 ๒๔๖ นางสาววรัญญา  จารุชัยสิทธิกุล 

 ๒๔๗ นางสาววราภรณ  ผลดี 

 ๒๔๘ นางสาววราภรณ  ใจบาล 

 ๒๔๙ นางสาววลัยพรรณ  ฟองแกววรกุล 

 ๒๕๐ นางสาววลัยภรณ  ธรรมสอน 

 ๒๕๑ นางสาววลัยลักษณ  ออนนวล 

 ๒๕๒ นางสาววันนิสา  พูนรัตนทรัพย 

 ๒๕๓ นางวันวิสาข  ดอกคํา 

 ๒๕๔ นางสาววาณิชยา  ตาชม 

 ๒๕๕ นางวาสนา  คําปา 

 ๒๕๖ นางสาววาสนา  เมืองวงค 

 ๒๕๗ นางสาววิจิตรา  แกวปุก 

 ๒๕๘ นางวิชิดา  รุงเรือง 

 ๒๕๙ นางสาววิไล  จันทรแกว 

 ๒๖๐ นางสาววิไล  วุฒิวงควอ 

 ๒๖๑ นางสาววิสุดา  โสดชัยชิด 

 ๒๖๒ นางสาวแววดาว  ทิพวงค 

 ๒๖๓ นางสาวศศิธร  เทพรังสาร 

 ๒๖๔ นางศศิมล  คําปนไชย 

 ๒๖๕ นางศศิวิมล  ชัยวัฒนานุกุล 

 ๒๖๖ นางสาวศศิวิมล  คําประกายสิต 

 ๒๖๗ นางสาวศิรินีย  เนาวแกว 

 ๒๖๘ นางศิวพร  โภชนเจริญ 

 ๒๖๙ นางสาวศุภมาส  ดานพิทักษกุล 

 ๒๗๐ นางสการัตน  ละออง 

 ๒๗๑ นางสนธยา  บรรเทิง 

 ๒๗๒ นางสรญา  จรัสโสภาสิทธิ์ 

 ๒๗๓ นางสาวสายใจ  มูลไชย 

 ๒๗๔ นางสาวสายสุนีย  คนสนิท 

 ๒๗๕ นางสาระชล  เครือสาร 

 ๒๗๖ นางสาวสิริพร  กาจินา 

 ๒๗๗ นางสาวสุกัญญา  เชียงคํา 

 ๒๗๘ นางสาวสุคนธทิพย  กันทะธง 

 ๒๗๙ นางสาวสุธิดา  เดชะตา 

 ๒๘๐ นางสาวสุนีรัตน  ศรีทนต 



 หนา   ๑๘๕ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๒๘๑ นางสาวสุพัตรา  ใจมูลมั่ง 

 ๒๘๒ นางสาวสุพัตรา  บุญเกี๋ยงวงศ 

 ๒๘๓ นางสุรีนาถ  ครองสุข 

 ๒๘๔ นางสาวเสาวนีย  จอมสวาง 

 ๒๘๕ นางเสาวลักษณ  มณีทิพย 

 ๒๘๖ นางแสงจันทร  อินทะนัน 

 ๒๘๗ นางสาวโสภิดา  สุทธนะ 

 ๒๘๘ นางหนึ่งฤทัย  เทพสิงห 

 ๒๘๙ นางสาวหนึ่งฤทัย  เตชะ 

 ๒๙๐ นางสาวหัทยา  หมั่นงาน 

 ๒๙๑ นางอณัญญา  คํารศ 

 ๒๙๒ นางสาวอธิษฐาน  อินวงศวรรณ 

 ๒๙๓ นางอนุรัตน  ธุระเสร็จ 

 ๒๙๔ นางสาวอรดี  นามบุตร 

 ๒๙๕ นางสาวอรนภา  ใจดี 

 ๒๙๖ นางสาวอรวรรณ  พงษตะ 

 ๒๙๗ นางสาวอรอนงค  เรียงจิตต 

 ๒๙๘ นางอรอุมา  ขันตี 

 ๒๙๙ นางสาวอริสรา  สุธรรมเม็ง 

 ๓๐๐ นางสาวอัจฉรา  ขัตธิ 

 ๓๐๑ นางอัจฉราภรณ  ภาระจริง 

 ๓๐๒ นางสาวอัญชลี  เทียมคีรี 

 ๓๐๓ นางสาวอัมพิกา  อัมพุธ 

 ๓๐๔ นางสาวอําภาพร  หมูกอน 

 ๓๐๕ นางสาวอินทิรา  ยารังษี 

 ๓๐๖ นางสาวเอมอร  งามใจ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางขวัญใจ  ศุกรนนัทน 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายประสาท  เนืองเฉลิม  ๒ นายอิสรา  จุมมาลี 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐๗  ราย) 

 ๑ นายกฤษกร  ออนละมุล 

 ๒ นายกานนท  เวชกามา 

 ๓ นายการุณย  ประทุม 

 ๔ นายกิตติพงษ  ประพันธ 

 ๕ นายกีรติ  ธนะไชย 

 ๖ นายจักรกฤษณ  แสงแกว 

 ๗ นายเจษฎา  จุรีมาศ 

 ๘ นายเฉลิมเกียรติ  สุริยะวงศ 

 ๙ นายชฤพนธ  เจริญสุข 

 ๑๐ นายชัยวัฒน  เสาทอง 

 ๑๑ นายชาคริต  ขันนาโพธิ์ 

 ๑๒ นายณัฐพงษ  ประทุมชัน 


