เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓

๑
๒
๓

๑
๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๐ ราย)
๖ นางธันยกร นรภาร
นายชาติ ภูดินทราย
๗ นางสาวภารดี จันทรลอย
นายเดชา บุงอุทุม
๘ นางสาวสุพรรษา ผาสุข
นายปยะ สรอยอุดม
๙ นางสาวสมทรัพย ไชยนิคม
นางจิราภา นาครินทร มาตรา
๑๐ นางอรพินท กมลวิบูลย
วาที่รอยตรีหญิง ชนกวนรรณ ศรีสูงเนิน
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖ ราย)
๔ นายอภินัน ปตลา
นายชัยพิชิต ปองวิชัย
๕ นางสาวเมทิกา โคกลือชา
นายนิตย นามวงษ
๖ นางสาวศรุดา หมูโยธา
นายวินัย ชุมอภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖ ราย)
๔ นางสาวชรินรัตน บุญมาก
นายณัฐเวศม ชัยมงคล
๕ นางสาวประยูร แชมชอย
นางสาวเกศกนก ไทยแท
๖ นางสาวอรปรียา คําแพง
นางสาวคณารัตน พูลเขียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔ ราย)
นายธรรมรัตน โถวสกุล
๓ นายสัมพันธ แหลงปาหมุน
นายรัฐพล ศรประเสริฐ
๔ นางสาวธมาภรณ พูมพิจ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๔๔ ราย)
๗ นายนวระ ทาสุวรรณ
นายฐิติวัสส สุขปอม
๘ นายพิสิษฐ เอมดวง
นายณัฏฐกรณ ปะพาน
๙ นายภูเนตุ จันทรจิต
นายตรีพล สักกะวนิช
๑๐ นายเมธี รุงโรจนสกุล
นายทรงยศ พงศโรจนเผา
๑๑ นายวรวุฒิ ภักดีบุรุษ
นายธนรัตน ครุวรรณเจริญ
๑๒ นายวิชัย สิงหซอม
นายธีระชัย สุขสวัสดิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมคเน แผลงฤทธิ์
นายสมเอก ชุณหประเสริฐ
นายสรัล สัตตาคม
นายสิทธิ วงศทองคํา
นายสิริพัฒน เสวิกุล
นายแสน ไชยบุญ
นายสุเทพ วรรณะศิลปน
นายอภิชาติ หาจัตุรัส
นายอรรถวุฒิ มุขมา
นางสาวกนิษฐา ออนศิริ
นางสาวเกศสุดา เดชะคําภู
นางสาวกัญจนพร บุญมั่น
นางสาวกัลยกร วงศรักษ
นางจันทรวรรณ สําราญสํารวจกิจ
นางสาวณัฏฐชุดา สุภาพจน
นางสาวนภสร เจริญโพธิ์
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายติณณ วิไลขํา
นายธนัญชย พันพึ่ง
นายประพร วรรณบุษราคัม
นายพลพิพัฒน สารมาศ
นายสมพร ดวงเกษ
นายสมาน ถาวรณา
นายโสภณ จงใจ
นางสาวกรวิกา สุทธิโอฬาร
นางสาวกัลญา โปธาคํา
นางจุฑาทิพย แกวละมุล

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๒๙ นางสาวนภัสสร ตื่มสูงเนิน
๓๐ นางสาวนิรมล ชอุม
๓๑ นางปรางคมณี เดชคุม
๓๒ นางสาวพรทิพย เทิดบารมี
๓๓ นางสาวภรภ พลายงาม
๓๔ นางสาวรจนา แสงตาล
๓๕ นางสาวรติพร ราชปรีชา
๓๖ นางสาววรรณา วิโรจนแดนไทย
๓๗ นางสาววาทินี นิลงาม
๓๘ นางสาววาสนา ดอนจันทรทอง
๓๙ นางสาวแวววารี ทองประดิษฐ
๔๐ นางสาวศรินทร ขันติวัฒนะกุล
๔๑ นางสาวศรีอุดร แซอึ้ง
๔๒ นางสุกานดา สารนอย
๔๓ นางสาวแสงระวี กระจางศาสตร
๔๔ นางสาวอลิสา ประมวลเจริญกิจ
(รวม ๓๘ ราย)
๑๑ นางสาวชมบงกช ไกรหลง
๑๒ นางสาวชยาภา อัตชู
๑๓ นางสาวณาตยา มาเมืองกล
๑๔ นางสาวธัญญาลักษณ ลิ่มพันธุ
๑๕ นางสาวนงคราญ คําเรือน
๑๖ นางนฤมล รวมจิตร
๑๗ นางนิติยา คําสอาด
๑๘ นางสาวนิสา รัชตะนาวิน
๑๙ นางสาวบุราณี เวียงสิมมา
๒๐ นางปนัดดา สกุลขอเจริญ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นางสาวประภาพร เสตะปุระ
นางสาวปราณี พุฒพวง
นางสาวปุณณภา เบญจเสวี
นางสาวเพ็ญพักตร เกี้ยวกระโทก
นางสาวภัททิรา ชุมคํา
นางมลฤดี โตษณีย
นางสาวรุงรัตน ดวงสรอยทอง
นางรักชนก มรกต
นางวิภากมล งามล้ํา

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

(เลมที่ ๑๔/๖)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางสาววิลาวัลย โพธิ์ดํากล่ํา
นางสาวศิริพร จันทร
นางสาวโศภิต นาคดํา
นางสาวสุกฤตยา พุมพะเนิน
นางสาวสุมาลี ถวายสินธุ
นางสาวสังวาลย สิทธิธรรม
นางสาวแสงทิพย บุญสาม
นางสาวอัญชนา ธาตุบุรมย
นางสาวอัญณิชช พึ่งจรูญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๙ ราย)
๖ นางสาวประภาศรี ถนอมธรรม
นายวิโรจน อภินันทธนากร
๗ นางวาสนา คําไทย
นายสิขรินทร กอนในเมือง
๘ นางสาวศิริวรรณ จิรวัชรเดช
นายสุนทร ปญญะพงษ
๙ นางอรอนุตร ธรรมจักร
นางสาวกาญจนา ฤทธิ์ชัยภูมิ
นางทัศไนยวรรณ ดวงมาลา
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๘ ราย)
๑๐ นายยุทธยา เหลาพิมพ
นายจันทรทอน ดวงแกว
๑๑ นายสุรักษ จํานงคธรรม
นายณัฐพงษ จันหินตั้ง
๑๒ นางสาวจารุณี ศรีเมือง
นายทองดํา เชื้อชีลอง
๑๓ นางสาวณภัสวรรณ ประกอบดี
นายธวัชชัย แซลือ
๑๔ นางสาวณัฐนรี ไทยภักดี
นายบูชา ราณรงค
๑๕ นางสาวนิรัฉรา ออนสุวรรณ
นายปองภพ อิ่มอารม
๑๖ นางพวงพยอม เพชรวิเศษ
นายพิสิฐ หาญวงษ
๑๗ นางมยุรี มวงเพชร
นายเมชิน ทองนอย
๑๘ นางสาวลลนา คลังชํานาญ
นายยงยุทธ เสมียนชัย

