
 หนา   ๒๒๒ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๗ นางสาวศิริวรรณ  เพชรสมบัติ 

 ๑๘ นางสมยง  พิมพพรม 

 ๑๙ นางอรทัย  นาชิน 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๕  ราย) 

 ๑ นายกนกศักดิ์  เดชบุญ 

 ๒ นายชัยรัตน  ปฏิทิน 

 ๓ นายณัฐพล  เขตกระโทก 

 ๔ นายเทอดพงษ  กองษา 

 ๕ นายนิธิกร  หลุมใส 

 ๖ นายยศศักดิ์  แกมคางพลู 

 ๗ นายวุฒินันท  วามะกัน 

 ๘ นายอรรถสิทธิ์  อะมุตะคุ 

 ๙ นางสาวกัณฐมณี  มณีประภา 

 ๑๐ นางกันนิดานันท  ดอกไมจตุรพร 

 ๑๑ นางกาญจณา  ชัยภูมิ 

 ๑๒ นางสาวณภัทรารัตน  บุญนอก 

 ๑๓ นางดวงเดือน  ทะยอมใหม 

 ๑๔ นางสาวนภภัค  สีหมงคล 

 ๑๕ นางสาวปณฑิกา  ประจวบกลาง 

 ๑๖ นางสาวพลอยนภา  จิตระวัง 

 ๑๗ นางภรภัทร  ทุมเมืองปก 

 ๑๘ นางสาวภารุณี  บัวชุลี 

 ๑๙ นางสาวภีรดา  เมินกระโทก 

 ๒๐ นางรดาณัฐ  ประพิณ 

 ๒๑ นางรัชนีย  ปดจันทึก 

 ๒๒ นางวริศรา  จินประพัฒน 

 ๒๓ นางสาวศุทธินี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๔ นางสาวสายฝน  สิบพลกรัง 

 ๒๕ นางสาวสุพรรณี  จําปาทอง 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายชนะศึก  นิชานนท  ๒ นางสาวพรชณิตว  แกวเนตร 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายวีระพันธ  ชมภูแดง 

 ๒ นางสาวกนกกานต  วีระกุล 

 ๓ นางสาวญาลิสาฐ  ตนสอน 

 ๔ นางสาวฐิตาพร  เขียนวงษ 

 ๕ นางสาวปนณฬยาข  ฒิตสุนทโรทยาน 

 



 หนา   ๒๒๓ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ พันตร ี สุรพศ  ทวีศักดิ์  ๒ นางสาวพิมพมาดา  วิชาศิลป 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายยุทธพงษ  ลีลากิจไพศาล 

 ๒ นายราเชนทร  บุญลอยสง 

 ๓ นายรุงภพ  คงฤทธิ์ระจัน 

 ๔ นายสุทัน  มุมแดง 

 ๕ นางจํานรรจา  พลอยมุกดา 

 ๖ นางสาวจิตราพร  จันทรกูล 

 ๗ นางสาวฐิตา  ฟูเผา 

 ๘ นางฐิตินาถ  สุคนเขตร 

 ๙ นางสาวธิติมา  แกวมณี 

 ๑๐ นางสาวนันทธิญา  ศฤงคสวัสดิ์ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒๕  ราย) 

 ๑ นายกนกศักดิ์  เอื้ออิสระวิมล 

 ๒ นายเขมภัทท  เย็นเปยม 

 ๓ นายครรชิต  สมจิตต 

 ๔ นายจตุพล  ดวงจิตร 

 ๕ นายจิรเดช  สมิทธิพรพรรณ 

 ๖ นายจิระ  จิตสุภา 

 ๗ นายจิรัฐ  ชวนชม 

 ๘ นายชนินทร  ฐิติเพชรกุล 

 ๙ นายณรงคฤทธิ์  ภิรมยนก 

 ๑๐ นายณรงคศักดิ์  ชัยสวัสดี 

 ๑๑ นายธีรเดช  รักไทย 

 ๑๒ นายนกุล  ฤกษจริจุมพล 

 ๑๓ นายนที  เพชรสุทธิธนสาร 

 ๑๔ นายนพพร  แพทยรัตน 

 ๑๕ นายนราธิป  ปุณเกษม 

 ๑๖ นายบรรพต  พิจิตรกําเนิด 

 ๑๗ นายปรมัตถปญปรัชญ  ตองประสงค 

 ๑๘ นายปฤณัต  นัจนฤตย 

 ๑๙ นายพรพรหม  เสียงสอน 

 ๒๐ นายพันชัย  เมนฉาย 

 ๒๑ นายภุชงค  เมนะสินธุ 

 ๒๒ นายรุงเกียรติ  แกวเพชร 

 ๒๓ นายวรวิทย  กิจเจริญไพบูลย 

 ๒๔ นายวัชรพล  วิบูลยศริน 

 ๒๕ นายวุฒินันท  รัตสุข 

 ๒๖ นายศรชัย  อุตสีนอก 

 ๒๗ นายศิริกร  โรจนศักดิ์ 

 ๒๘ นายศุภมิตร  บัวเสนาะ 

 ๒๙ นายสราวุธ  ชมบัวทอง 

 ๓๐ นายสาธิต  ทิตยสีแสง 

 ๓๑ นายสุทัศน  จันบัวลา 

 ๓๒ นายอานุภาพ  ถูปาอาง 



 หนา   ๒๒๔ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๓ นายอานุภาพ  รักษสุวรรณ 

 ๓๔ นายอุดมศักดิ์  กิจทวี 

 ๓๕ นายอุทัย  สติมั่น 

 ๓๖ นางสาวกนกวรรณ  กุลสุทธิ์ 

 ๓๗ นางสาวกรรวิภาร  หงษงาม 

 ๓๘ นางกวิตา  ปานลํ้าเลิศ 

 ๓๙ นางสาวกิ่งกาญจน  ทองงอก 

 ๔๐ นางสาวกิ่งดาว  เกาะสมัน 

 ๔๑ นางสาวขจีนุช  เชาวนปรีชา 

 ๔๒ นางสาวงามประวัณ  เอสมนึก 

 ๔๓ นางสาวจินตนา  ตันสุวรรณนนท 

 ๔๔ นางสาวจิราพร  รอดพวง 

 ๔๕ นางสาวจิราพร  อุทัยวัฒน 

 ๔๖ นางสาวชนินันท  สิทธิคุณ 

 ๔๗ นางชรริน  ขวัญเนตร 

 ๔๘ นางสาวชวาลิน   เนียมสอน 

 ๔๙ นางสาวฐิติยา  เนตรวงษ 

 ๕๐ นางสาวณฐิญาณ  งามขํา 

 ๕๑ นางณัฐนาฏ  เราเสถียร 

 ๕๒ นางณัฐพร  โอวาทนุพัฒน 

 ๕๓ นางสาวณิศิรา  กายราศ 

 ๕๔ นางสาวดุจเดือน  จิรานนท 

 ๕๕ นางสาวธนัญภัสร  ศรีเนธิยวศิน 

 ๕๖ นางสาวนงลักษณ  โพธิ์ไพจิตร 

 ๕๗ นางสาวนนทกานต  คงเกิด 

 ๕๘ นางสาวนพมาศ  สุขถาวรากร 

 ๕๙ นางนวลรัตน  วัฒนา 

 ๖๐ นางนารถอนงค  กองสารศรี 

 ๖๑ นางสาวน้ําผ้ึง  ไขวพันธุ 

 ๖๒ นางสาวบุญญลักษม  ตํานานจิตร 

 ๖๓ นางสาวปนรรฐพร  คําหาญสุนทร 

 ๖๔ นางสาวปริศนา  ฟองศรัณย 

 ๖๕ นางสาวปริศนา  มัชฌิมา 

 ๖๖ นางปรียนันท  ประยูรศักดิ์ 

 ๖๗ นางปวีณา  สปลเลอร 

 ๖๘ นางสาวปารินดา  สุขสบาย 

 ๖๙ นางสาวปยนัยน  ภูเจริญ 

 ๗๐ นางสาวปยวรรณ  อยูดี 

 ๗๑ นางสาวพนารัตน  ศรีแสง 

 ๗๒ นางพรพิมล  สุวรรณวัฒน 

 ๗๓ นางสาวพรพิศ  งามพงษ 

 ๗๔ นางสาวพรเพ็ญ  ไตรพงษ 

 ๗๕ นางพัชรพร  ศุภกิจ 

 ๗๖ นางสาวพัทธนันท  ศรีมวง 

 ๗๗ นางพัศรินท  กอเลิศวรพงศ 

 ๗๘ นางสาวพิมพวัลคุ  สุวรรณทัต 

 ๗๙ นางสาวเพ็ญพักตร  ภูศิลป 

 ๘๐ นางสาวภาวินี  รอดประเสริฐ 

 ๘๑ นางสาวภิสุดา  แสงซื่อ 

 ๘๒ นางสาวมนฤทัย  ศรีทองเกิด 

 ๘๓ นางยุวรัตน  พจนพิศุทธิพงศ 

 ๘๔ นางสาวยุวศรี  อวะภาค 



 หนา   ๒๒๕ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๘๕ นางสาวรัชนี  นกเทศ 

 ๘๖ นางสาวรัตนา  แสงจันทร 

 ๘๗ นางสาวรุงนภา  ตั้งจิตรเจริญกุล 

 ๘๘ นางสาวรุงเพ็ชร  ปนงาม 

 ๘๙ นางสาววณิชยา  ศีลบุตร 

 ๙๐ นางวรกมล  วงษสถาปนาเลิศ 

 ๙๑ นางสาววรรณรัตน  ศรีรัตน 

 ๙๒ นางวรรณรัตน  โรจนวิเชียร 

 ๙๓ นางสาววิไลลักษณ  ภูมิภาค 

 ๙๔ นางสาวศวรรญา  ปนดลสุข 

 ๙๕ นางสาวศศิธร  รณะบุตร 

 ๙๖ นางศิริพร  ฉิมพลี 

 ๙๗ นางสาวศุภลักษณ  ขวัญทองย้ิม 

 ๙๘ นางสาวสวรรยา  พิณเนียม 

 ๙๙ นางสาวสายสุดา  ปนตระกูล 

 ๑๐๐ นางสาวสารินี  ทิศกระโทก 

 ๑๐๑ นางสาวสาวิตรี  ณุวงศศรี 

 ๑๐๒ นางสาวสิรวัลภ  เรืองชวย  ตูประกาย 

 ๑๐๓ นางสาวสิริมา  เชียงเชาวไว 

 ๑๐๔ นางสาวสุดสวาท  จันทรดํา 

 ๑๐๕ นางสาวสุติมา  ออนแกว 

 ๑๐๖ นางสาวสุภาภรณ  สมไพบูลย 

 ๑๐๗ นางสาวสุภาภรณ  ตั้งดําเนินสวัสดิ์ 

 ๑๐๘ นางสุภารัตน  คุมบํารุง 

 ๑๐๙ นางสุภาวดี  นาคบรรพ 

 ๑๑๐ นางสาวสุริษา  ประสิทธิ์แสงอารีย 

 ๑๑๑ นางสาวสุวรรณา  พิชัยยงควงศดี 

 ๑๑๒ นางสาวหทัยกาญจน  ชูตระกูล 

 ๑๑๓ นางสาวอภิญญา  ทหราวานิช 

 ๑๑๔ นางสาวอรศิริ  ศิลาสัย 

 ๑๑๕ นางสาวอลงกรณ  เกิดเนตร 

 ๑๑๖ นางสาวอังคณา  เชี่ยวชาญ 

 ๑๑๗ นางสาวอัญชนา  ลักษณวิรามสิริ 

 ๑๑๘ นางสาวอัมพร  ศรีประเสริฐสุข 

 ๑๑๙ นางสาวอาภาพรรณ  สัตยาวิบูล 

 ๑๒๐ นางสาวอาภาศิริ  สุวรรณานนท 

 ๑๒๑ นางสาวอารี  สุทธิสุข 

 ๑๒๒ นางสาวอุบล  ชื่นสําราญ 

 ๑๒๓ นางสาวอุบลรัตน  หริณวรรณ 

 ๑๒๔ นางสาวอุไรวรรณ  โชติชุษณะ 

 ๑๒๕ นางสาวเอกอนงค  ศรีสําอางค 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายพรรษวัชร  อุดมเสฏฐชัย 

 ๒ นางกัณณอลิน  สุอังคะวาทิน 

 ๓ นางสาวณัฏฐนิช  สิริสัจจานุรักษ 

 ๔ นางสาวนัยรัตน  เสมสวาง 

 ๕ นางมนตนัทธ  นาคนิยม 

 ๖ นางสาวสุวิมล  แมตสอง 



 หนา   ๒๒๖ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวเมฐินีย  นุยสุด 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๗๕  ราย) 

 ๑ นายกิตติพงศ  อิ่มประคองศิลป 

 ๒ นายกิตติศักดิ์  เมฆปน 

 ๓ นายกุศล  พิทักษกิจ 

 ๔ นายครรชิต  อนุกูล 

 ๕ นายเจษฎาภรณ  สรรคอนุรักษ 

 ๖ นายฉลองรัตน  บุญวงศ 

 ๗ นายชัยพงศ  เทพธานี 

 ๘ นายชัยวัฒน  สมรส 

 ๙ นายณัฐพล  แยมฉิม 

 ๑๐ นายณัฐรฐนนท  กานตรวีกุลธนา 

 ๑๑ นายณัฐวุฒิ  ตันมณี 

 ๑๒ นายทรงเกียรติ  ระลึกมูล 

 ๑๓ นายธนภูมิ  มาประเสริฐ 

 ๑๔ นายธีรบุญ  เดชอุดม 

 ๑๕ นายธีรพจน  จินดาเดช 

 ๑๖ นายนคร  แซสี 

 ๑๗ นายนิพนธ  ทักษิณ 

 ๑๘ นายบุญธรรม  สังขะเสน 

 ๑๙ นายประพันธ  ประสพวัฒนา 

 ๒๐ นายปริญญา  หนูนุรัตน 

 ๒๑ นายปรีชา  รวงลือ 

 ๒๒ นายปองภพ  เรืองยศกร 

 ๒๓ นายไผทเทพ  ตุทานนท 

 ๒๔ นายพิริยะ  กิมาลี 

 ๒๕ นายไพฑูรย  นามเสนา 

 ๒๖ นายไพศาล  คงสถิตสถาพร 

 ๒๗ นายภูเมธ  แกวเขียว 

 ๒๘ นายรวี  ศรีพุทธิรัตน 

 ๒๙ นายรุงเกียรติ  ย่ิงเจริญรุงโรจน 

 ๓๐ นายวนัสวี  ดีนิสสัย 

 ๓๑ นายวรนนท  ดีผดุง 

 ๓๒ นายวีรชน  ภูหินกอง 

 ๓๓ นายสกล  โพฉลาด 

 ๓๔ นายสนธยา  แยมเดช 

 ๓๕ นายสมชัย  จารุธนกิจพานิช 

 ๓๖ นายสมพล  พวงดอกไม 

 ๓๗ นายสุพรรณ  แกวมวง 

 ๓๘ นายเหมพัสสิริ  หวางพัน 

 ๓๙ นายอธิพงศ  อินโท 

 ๔๐ นายอรรณพพล  นาคสุก 

 ๔๑ นายอํานวย  วงศประทุม 

 ๔๒ นายอุทัย  ชํานาญกิจ 

 ๔๓ นางสาวกนกวรรณ  วีระรัตนนุสรณ 

 ๔๔ นางสาวกรกนก  มักการุณ 



 หนา   ๒๒๗ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๕ นางสาวกรรณิกา  พันนุรัตน 

 ๔๖ นางสาวกฤติกา  ลีลาพตะ 

 ๔๗ นางสาวกัญจนณัฏฐ  ไวยคูนา 

 ๔๘ นางสาวกัลยา  พงษประเสริฐ 

 ๔๙ นางสาวกิตติกา  อยูยงสินธุ 

 ๕๐ นางสาวจงกล  วจนะเสถียร 

 ๕๑ นางจงกล  บุญชาติ 

 ๕๒ นางจรินทร  ภูระหงษ 

 ๕๓ นางสาวจริยา  กออนันตชัย 

 ๕๔ นางจันทิมา  สุพรรณกนก 

 ๕๕ นางสาวจามรี  กลางคาร 

 ๕๖ นางสาวจารุภา  ย้ิมละมัย 

 ๕๗ นางสาวจารุวรรณ  พ่ึงจิตตตน 

 ๕๘ นางจารุวรรณ  เซ็งแซ 

 ๕๙ นางสาวจิตตตรี  จําปทอง 

 ๖๐ นางสาวจินดาพร  จินดามรกฏ 

 ๖๑ นางสาวจิรวรรณ  สาคร 

 ๖๒ นางสาวจิราพร  ภิญญากรณ 

 ๖๓ นางสาวจีรวรรณ  บุญพิทักษ 

 ๖๔ นางสาวฉัตรทราวดี  บุญถนอม 

 ๖๕ นางชญานัญ  ภุมมะกาญจนะ 

 ๖๖ นางสาวชนันภรณ  โตประยูร 

 ๖๗ นางสาวชนิกาญจน  เนียมสอน 

 ๖๘ นางสาวชัยญามล  เลิศสงคราม 

 ๖๙ นางสาวชุติมา  เพชรรัตน 

 ๗๐ นางสาวชุติวรรณ  ภิญญากรณ 

 ๗๑ นางสาวฐิติพร  พันธวงศ 

 ๗๒ นางสาวฐิติรัตน  ตาจินะ 

 ๗๓ นางสาวณัฐธิดา  สุพรรณภพ 

 ๗๔ นางสาวณิชาภัส  ตั้งบวรพิมล 

 ๗๕ นางสาวดาวรุง  หนูขาว 

 ๗๖ นางสาวเต็มใจ  มนตไธสงค 

 ๗๗ นางทิพยสุคนธ  วิชัยดิษฐ 

 ๗๘ นางสาวธีรดา  บุญยศ 

 ๗๙ นางสาวนลินรัตน  ชูธรรม 

 ๘๐ นางสาวนลินี  ศรีวราลักษณ 

 ๘๑ นางนวลปราง  รักษาภักดี 

 ๘๒ นางน้ําเพชร  ทรายแกว 

 ๘๓ นางสาวนิชา  ดําเกล้ียง 

 ๘๔ นางสาวบรรจง  ทิพจร 

 ๘๕ นางสาวเบญจรัตน  อวมเครือ 

 ๘๖ นางเบญญาภา  ยวงอักษร 

 ๘๗ นางสาวปทิตตา  สุขกมล 

 ๘๘ นางสาวปภาวรินทร  สังฆพรหม 

 ๘๙ นางสาวประณิตา  ทองพันธ 

 ๙๐ นางสาวประดับศรี  เนตรนี 

 ๙๑ นางสาวประไพพรรณ  แกววิเชียร 

 ๙๒ นางสาวประภัสสร  สันตะวาล้ิม 

 ๙๓ นางสาวประภาพร  โกวิทวีรธรรม 

 ๙๔ นางสาวปทมา  ลักษณะโยธิน 

 ๙๕ นางปานใจ  คงสิทธิ์ 

 ๙๖ นางสาวปาริกา  อัคนิวาส 



 หนา   ๒๒๘ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๙๗ นางสาวปยะดา  ปุรัษกาญจน 

 ๙๘ นางสาวพนารัตน  พรมมา 

 ๙๙ นางสาวพบรัก  แยมฉิม 

 ๑๐๐ นางสาวพรพรรณ  บัวทอง 

 ๑๐๑ นางพรรณทิยา  เพ็ชรจํารัส 

 ๑๐๒ นางสาวพวงพรรณ  ปนคง 

 ๑๐๓ นางสาวพัชรพร  มาปู 

 ๑๐๔ นางสาวพิมพกมล  เกษแกว 

 ๑๐๕ นางสาวพุฒิพัสส  สุขทรรศนีย 

 ๑๐๖ นางสาวเพ่ิมทรัพย  หิรัญสาย 

 ๑๐๗ นางสาวไพรัตน  วรนันทิกรกุล 

 ๑๐๘ นางภณิดา  โพธิพิทักษ 

 ๑๐๙ นางสาวภัฏฆชนิศา  ชัยสุขสุวรรณ 

 ๑๑๐ นางสาวภัทรสุดา  สุกปล่ัง 

 ๑๑๑ นางสาวภัทริยา  ครามอยู 

 ๑๑๒ นางสาวภาวินี  จริงจิตต 

 ๑๑๓ นางสาวมลธิรา  โพธิ์นอย 

 ๑๑๔ นางสาวยุคนธร  ปรีวรรณ 

 ๑๑๕ นางสาวยุพิน  กําศร 

 ๑๑๖ นางสาวรณิดา  ศรีธนาวรุณ 

 ๑๑๗ นางสาวรวีวรรณ  เฮี้ยนชาศรี 

 ๑๑๘ นางสาวรัตติกาล  วงษสุข 

 ๑๑๙ นางสาวรัตนาพร  ศรีมาตย 

 ๑๒๐ นางสาววชิราภรณ  สุมเข็มทอง 

 ๑๒๑ นางสาววนิดา  คงคาโชติ 

 ๑๒๒ นางสาววรนุช  ทรัพยสมปอง 

 ๑๒๓ นางสาววรรณวิลัย  รักวรนิต 

 ๑๒๔ นางสาววรรณา  แสนใจกลา 

 ๑๒๕ นางสาววรรณี  ศิริรัตน 

 ๑๒๖ นางวรารัตน  อภัย 

 ๑๒๗ นางสาววันวิสาข  ตันสังวรณ 

 ๑๒๘ นางสาววาณี  แซหุน 

 ๑๒๙ นางสาววารุณี  พวงสุข 

 ๑๓๐ นางสาววาสนา  จันทรจาย 

 ๑๓๑ นางวิพาพร  ลาภเกษร 

 ๑๓๒ นางสาววิภาดา  แซลอ 

 ๑๓๓ นางสาววิภาพรรณ  สารภักดิ ์

 ๑๓๔ นางสาววิไลวัลย  ชะชิกุล 

 ๑๓๕ นางศรัณธรณ  ศรีไชย 

 ๑๓๖ นางสาวศรันยา  ฟูเผา 

 ๑๓๗ นางสาวศรีวรรณ  พูลตาย 

 ๑๓๘ นางสาวศิริขวัญ  พรมนอย 

 ๑๓๙ นางสาวศิริพร  ศรีเสมอ 

 ๑๔๐ นางสาวศิริพรรณ  ฮอธิวงศ 

 ๑๔๑ นางสาวศิโรรัตน  ตระกูลสถิตยมั่น 

 ๑๔๒ นางสาวศิวรักษ  ศรีสะอาดดี 

 ๑๔๓ นางสาวศุจิรัตน  ประกอบกิจ 

 ๑๔๔ นางสาวสติมา  วนะสิทธิ์ 

 ๑๔๕ นางสาวสันทนีย  ยะสารวรรณ 

 ๑๔๖ นางสาวสิรินดา  เสวตสมบูรณ 

 ๑๔๗ นางสาวสุกัญญา  จ๋ิวนอย 

 ๑๔๘ นางสุขใจ  แปงประสิทธิ์ 



 หนา   ๒๒๙ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๔๙ นางสาวสุจิตรา  บัวหมื่นไวย 

 ๑๕๐ นางสาวสุจิตรา  ฉายปญญา 

 ๑๕๑ นางสาวสุชานัน  ลัภสุวรรณ 

 ๑๕๒ นางสาวสุดารัตน  เทพกิจ 

 ๑๕๓ นางสาวสุทธิรักษ  ผลไม 

 ๑๕๔ นางสาวสุธาสินี  เตียสรรเสริญ 

 ๑๕๕ นางสาวสุธิดา  สองชวย 

 ๑๕๖ นางสาวสุนิสา  จุยประเสริฐ 

 ๑๕๗ นางสุพัชชา  โพธิ์ศรีทอง 

 ๑๕๘ นางสุภัทรสจี  สายวงศฝน 

 ๑๕๙ นางสาวสุภาพ  นาทศรีทา 

 ๑๖๐ นางสาวสุภารัตน  น้ําใจดี 

 ๑๖๑ นางสาวสุภารัตน  แทนแกว 

 ๑๖๒ นางสาวสุภาวดี  สมบูรณ 

 ๑๖๓ นางสาวสุรียรัตน  รุงเรืองศรี 

 ๑๖๔ นางสาวหยาดพิรุณ  นาชัยสินธุ 

 ๑๖๕ นางสาวอทิตยา  คงมี 

 ๑๖๖ นางสาวอนุสรา  ดี 

 ๑๖๗ นางสาวอมรา  เหมพิทักษ 

 ๑๖๘ นางสาวอรพิชญา  ชินศูนย 

 ๑๖๙ นางสาวอรสา  เหมันต 

 ๑๗๐ นางสาวอลิศ  พันธพรสม 

 ๑๗๑ นางสาวอัจจิมา  รจิตานนท 

 ๑๗๒ นางสาวอัจฉราวรรณ  ประกิตธรรังษี 

 ๑๗๓ นางสาวอัญชลี  ขาวสามรวง 

 ๑๗๔ นางสาวอาภาภรณ  ภูพวงไพโรจน 

 ๑๗๕ นางสาวอารี  ตีรณปญญา 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายคมกริช  ทองนาค

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางปยะฉตัร  วริิยะอาํไพวงศ

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๐  ราย) 

 ๑ นายชัยธัช  จันทรสมุด 

 ๒ นายณรงคฤทธิ์  มะสุใส 

 ๓ นายดํารงค  กองดวง 

 ๔ นายเดชาวุธ  บุญลักษณ 

 ๕ นายธนกร  ญานกาย 

 ๖ นายธนัชพงษ  วังคําหาญ 

 ๗ นายธรรมนูญ  ปญญาทิพย 

 ๘ นายนรงค  วิชาผา 


