
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๑) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๐ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิง

ชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส  

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  รวมทั้งส้ิน  ๕๔๒,๙๕๐  ราย   

ดังรายนามทายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

ผูรับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๖๐ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายณัฏฐพงษ  ธนูศิลป 

 ๒ นางพรสวรรค  แสงเลิศ 

 ๓ นางสาวมณีญา  สุราช 

 ๔ นางสุทธิกานต  บอจักรพันธ 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวพนารตัน  ศรีเชษฐา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๐  ราย) 

 ๑ นายชลายุทธ  ครุฑเมือง 

 ๒ นายชุมพล  แพรนาน 

 ๓ นายพชรพล  อิ่มทอง 

 ๔ นายพรเทพ  จันทรเพ็ง 

 ๕ นายภีรวัฒน  นนทะโชติ 

 ๖ นายภูมิพัฒน  พัทดิพันธปรีดา 

 ๗ นายรักศักดิ์  เลิศคงคาทิพย 

 ๘ นายวันชัย  แกวนาคแนว 

 ๙ นายเสถียรภัคณ  มุขดี 

 ๑๐ นางจินดา  ชัยปน 

 ๑๑ นางชนทิรา  ไทยพยัคฆ 

 ๑๒ นางสาวชิชญาสุ  ชางเรียน 

 ๑๓ นางสาวฐิติวราดา  แสงสวาง 

 ๑๔ นางพรทิพยพา  พิญญาพงษ 

 ๑๕ นางสาวพิณภัคธิมา  ใจเงิน 

 ๑๖ นางเยาวเรศ  แตงจวง 

 ๑๗ นางวรรณกนก  เขื่อนสุข 

 ๑๘ นางวิภา  ประพินอักษร 

 ๑๙ นางวิมลฉัตร  สมนิยาม 

 ๒๐ นางสาวไสยเพ็ญ  เฉิดเจิม 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางนารีวรรณ  พวงภาคีศิริ  ๒ นางสาวสุทธิรัตน  พลอยบุตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธาน ี

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๗  ราย) 

 ๑ นายขรรคเพชร  คําสัตย 

 ๒ นายจําลอง  วงษประเสริฐ 

 ๓ นายจิณณวัตร  ปะโคทัง 

 ๔ นายจิรพงศ  โกศัลวิตร 

 ๕ นายดํารงชัย  โสกัณฑัต 

 ๖ นายไวกูณฐ  ครองยุทธ 

 ๗ นายสัณชัย  ยงกุลวณิช 

 ๘ นางกาญจนา  ชินนาค 

**ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา**



 หนา   ๒๔๙ (เลมท่ี  ๑๔/๑๓) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๓ นางสาวฐิติวรรณ  ลาสอน 

 ๑๔ นางตุลยดา  ยะโสธร 

 ๑๕ นางสาวธัญดา  สีลาวงศ 

 ๑๖ นางสาวธีรยา  ธนสีลังกูร 

 ๑๗ นางนฤมล  ฤทธิ์มหา 

 ๑๘ นางปริศนา  รัตนศรี 

 ๑๙ นางสาวพัชรีย  ทองสมบัติ 

 ๒๐ นางสาวศิรินา  วาจาสัตย 

 ๒๑ นางสาวสุวรรณี  นามบุตร 

 ๒๒ นางสาวสุวรรณี  พันธุโอภาส 

 ๒๓ นางสาวหทัยนันท  สุขรมย 

 ๒๔ นางสาวอรอุมา  แหวนสูงเนิน 

 ๒๕ นางสาวอัจฉรา  อับภัยชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายเกรียงไกร  หาญสมบัติ 

 ๒ นายชุตินันท  จันทรยวง 

 ๓ นายภัทร  จันทรยวง 

 ๔ นายสิทธิศักดิ์  สมุทรหลา 

 ๕ นางสาวชมพูนุท  วังวิเศษ 

 ๖ นางนิรมล  มั่นคง 

 ๗ นางสาวบุศรินทร  ทองศรีอน 

 ๘ นางสาวเพ็ญวดี  ภัทธนไพบูรณพง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ วาที่รอยตรี  ปยะพงษ  อัครมาธวรรย 

 ๒ นางเพ็ญศรี  ไชยศรีษะ 

 ๓ นางสาวฤชุวี  เอกภาพวาสนา 

 ๔ นางสาววรุณยุพา  ปญญาเรียบ 

 ๕ นางสาวสุปราณี  มูลมาตย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางรังสรรค  กุฎสําโรง  ๒ นายวัชระ  นอยคงคา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางแรมจันทร  ชมภูนอย 

 

**พนักงานราชการ**



 หนา   ๓๐๖ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๖๕ นางสาวประนอม  ดมหอม 

 ๖๖ นางสาวประภัสสร  ดิลกแพทย 

 ๖๗ นางสาวปญจา  ปญญาใส 

 ๖๘ นางสาวพรพรรณ  บูชากุล 

 ๖๙ นางสาวพาริณี  โลมาอินทร 

 ๗๐ นางสาวพีรยา  ทองทิพย 

 ๗๑ นางเพ็ญนี  ตะไกแกว 

 ๗๒ นางสาวเพ็ญพร  วงคทอง 

 ๗๓ นางสาวแพรวนภา  ชาญบุบ 

 ๗๔ นางสาวภคมน  อึ้งสกุล 

 ๗๕ นางภณิตา  กิตติปญญาศิริ 

 ๗๖ นางสาวมลฤดี  เศษณะเวช 

 ๗๗ นางมลีวรรณ  สัตตะพันธ 

 ๗๘ นางสาวรัตติกรณ  ผงสินสุ 

 ๗๙ นางรําพรรณ  ขวัญเจริญ 

 ๘๐ นางลฎาภา  รักษาสรอย 

 ๘๑ นางลัทธพรรณ  เชื่องดี 

 ๘๒ นางสาววงเดือน  ผดุงเวียง 

 ๘๓ นางสาววทัญญา  ทองฮวด 

 ๘๔ นางสาววรัญชนา  พฤกษติกุล 

 ๘๕ นางวิภาภร  คงบรรดาศักดิ์ 

 ๘๖ นางศริยา  แสงเลิศ 

 ๘๗ นางสาวศิริดา  นรินทร 

 ๘๘ นางสาวสิริกร  ออนพรม 

 ๘๙ นางสิริลักษณ  เพชรสังคูณ 

 ๙๐ นางสาวสุกัญญา  กล่ินจันทร 

 ๙๑ นางสาวสุภาวดี  ไววอง 

 ๙๒ นางสาวสุภาวดี  ศิริบูรณ 

 ๙๓ นางสาวเสาวลักษณ  สุวรรณแสง 

 ๙๔ นางสาวเสาวลักษณ  เหลาทอง 

 ๙๕ นางสาวหทัยชนก  วงคบุญชา 

 ๙๖ นางสาวหัถยา  คําภาษี 

 ๙๗ นางอนงค  กล่ินสน 

 ๙๘ นางสาวอนัญญา  เสียงใส 

 ๙๙ นางสาวอรรถวดี  ภูมิภาค 

 ๑๐๐ นางอานิตย  ศรีเสน 

 ๑๐๑ นางสาวอารดา  สปารดิ่ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายศิวัฒม  กมลคุณานนท  ๒ นางเบญจวรรณ  สุจริต 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๔  ราย) 

 ๑ นายกฤษณพงค  ฟองสินธุ 

 ๒ นายกันต  อินทุวงศ 

 ๓ นายทศพร  ดีเทศน 

 ๔ นายพิภพ  มณีจํานงค 

**พนักงานมหาวิทยาลัย**

**ตำแหน่งบริหาร**
- รองอธิการบดี
- คณบดี
- ผู้อำนวยการ 

**ตำแหน่งบริหาร**
- ผู้ช่วยอธิการบดี
- รองคณบดี
- รองผู้อำนวยการ 
- รองศาสตราจารย์

***หมายเหตุ 
          - ตำแหน่งผู้บริหารส่วนราชการ จะต้องดำรงตำแหน่งในส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฏกระทรวง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เท่านั้น



 หนา   ๓๐๗ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕ นายเสรี  แสงอุทัย 

 ๖ นายอรุณเดช  บุญสูง 

 ๗ นายอิสระ  อินจันทร 

 ๘ นางดรุณี  นาคเสวี 

 ๙ นางสาวดวงพร  บี่หัตถกิจกูล 

 ๑๐ นางสาวนภา  มิ่งนัน 

 ๑๑ นางสาวนันทา  เปงเนตร 

 ๑๒ นางสาวรดี  ธนารักษ 

 ๑๓ นางสินีนาถ  วิกรมประสิทธิ 

 ๑๔ นางสุภาภรณ  หนูเมือง 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๕  ราย) 

 ๑ นายกฤษณ  ชัยวัณณคุปต 

 ๒ นายกิตติ  เมืองตุม 

 ๓ วาที่รอยตรี  กิติศักดิ์  เกิดโต 

 ๔ นายครรชิต  พิระภาค 

 ๕ นายจักรพันธ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖ นายเจนนภนต  ภาคภูมิ 

 ๗ นายชัชชัย  สุจริต 

 ๘ นายชัชพล  เกษวิริยะกิจ 

 ๙ นายชัชวาล  ภานุศุภนิรันดร 

 ๑๐ นายชาริสร  เสนาปา 

 ๑๑ นายเชาวฤทธิ์  จ่ันจีน 

 ๑๒ นายดิเรก  บัวหลวง 

 ๑๓ นายธนเทพ  สุดแสง 

 ๑๔ นายบุญลอย  จันทรทอง 

 ๑๕ นายประพันธ  แจงเอี่ยม 

 ๑๖ นายเผด็จการ  กันแจม 

 ๑๗ นายพงษศักดิ์  อนมอย 

 ๑๘ นายพิชัย  ใจกลา 

 ๑๙ นายพิทยา  ยาโม 

 ๒๐ นายพิทักษ  คลายชม 

 ๒๑ นายพิสุทธิ์  ศรีจันทร 

 ๒๒ นายเพ่ิมศักดิ์  พันธแตง 

 ๒๓ นายไพโรจน  นะเท่ียง 

 ๒๔ นายภาคภูมิ  โชคทวีพาณิชย 

 ๒๕ นายมงคล  ศศิกรกุล 

 ๒๖ นายมณฑณ  ศรีสุข 

 ๒๗ นายมานิตย  พวงบางโพ 

 ๒๘ นายยศภัทรชัย  คณิตปญญาเจริญ 

 ๒๙ นายยุทธชัย  มิ่งขวัญ 

 ๓๐ นายรัฐพล  ดุลยะลา 

 ๓๑ นายวรพล  มะโนสรอย 

 ๓๒ นายวัชระ  แตงเทศ 

 ๓๓ นายวิชัย  เชื้อพิสุทธิ์กุล 

 ๓๔ พันจาอากาศเอก  วุฒินันทน  นอยหัวหาด 

 ๓๕ นายสุรเชษฐ  บุญยรักษ 

 ๓๖ นายสุรพล  สิงหเนตร 

 ๓๗ นายสุริยา  คํากุนะ 

 ๓๘ นายสุโรจน  ศุภศิริภิญโญ 

**บุคลากรสายวิชาการ**
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- อาจารย์



 หนา   ๓๐๘ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓๙ นายอดุลย  พุกอินทร 

 ๔๐ นายอนุชา  เรืองศิริวัฒนกุล 

 ๔๑ นางสาวกชกร  ลาภมาก 

 ๔๒ นางสาวกนกวรรณ  กันยะมี 

 ๔๓ นางสาวกมลสร  ล้ิมสมมุติ 

 ๔๔ นางสาวกาญจนา  ดาวเดน 

 ๔๕ นางจงรัก  ดวงทอง 

 ๔๖ นางสาวจริยา  พิชัยคํา 

 ๔๗ นางสาวจันทรเพ็ญ  ชุมแสง 

 ๔๘ นางสาวจันทิมา  ปกครอง 

 ๔๙ นางสาวจุฬาลักษณ  มหาวัน 

 ๕๐ นางชนิกานต  อัชวนันท 

 ๕๑ นางชนิดา  เรืองศิริวัฒนกุล 

 ๕๒ นางณัฐพัชร  มหายศนันท 

 ๕๓ นางสาวณัฐศิรี  สมจิตรานุกิจ 

 ๕๔ นางสาวตรงกมล  สนามเขต 

 ๕๕ นางสาวธัญญา  จันทรตรง 

 ๕๖ นางธิดารัตน  เหมือนเดชา 

 ๕๗ นางสาวเบญจมาศ  เกิดมาลัย 

 ๕๘ นางสาวปาริชาต  กัณฑาทรัพย 

 ๕๙ นางสาวพจนีย  แสงมณี 

 ๖๐ นางพนินท  เครือไทย 

 ๖๑ นางสาวภาศิริ  เขตปยรัตน 

 ๖๒ นางรสสุคนธ  วงษดอกไม 

 ๖๓ นางสาวรัชดา  คําจริง 

 ๖๔ นางสาวรัชนีวรรณ  ขําประดิษ 

 ๖๕ นางวริศรา  ดวงตานอย 

 ๖๖ นางวราภรณ  มิ่งขวัญ 

 ๖๗ นางสาววัชราภรณ  อารีรัตนศักดิ์ 

 ๖๘ นางวัชรี  วงศทะเนตร 

 ๖๙ นางวันวิสาข  พิระภาค 

 ๗๐ นางศรีไพร  สกุลพันธ 

 ๗๑ นางสาวศศิธร  สุขจิตต 

 ๗๒ นางสาวศิริกาญจน  ศรีวิศาล 

 ๗๓ นางสาวศศิกาญจน  ธรรมยัติวงศ 

 ๗๔ นางสาวศิริกานดา  แหยมคง 

 ๗๕ นางสงกรานต  ถุงแกว 

 ๗๖ นางสุกัญญา  สุจาคํา 

 ๗๗ นางสาวพลิศภัสร  คําฟู 

 ๗๘ นางสาวธราญา  จิตรชญาวณิช 

 ๗๙ นางสาวสุภัญชลี  อนไชยะ 

 ๘๐ นางสาวสุภาพร  พงศธรพฤกษ 

 ๘๑ นางหนึ่งฤทัย  ดวงดัน 

 ๘๒ นางสาวอมรรัตน  ศรีวิโรจน 

 ๘๓ นางอังกาบ  บุญสูง 

 ๘๔ นางสาวอุษณีย  มากประยูร 

 ๘๕ นางสาวอุสุมา  พันไพศาล 

 

 



 หนา   ๓๐๙ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๓๐  ราย) 

 ๑ นายกชกร  เขียวอรุณ 

 ๒ นายกําธร  ผาแกว 

 ๓ นายขจรวิทย  คําเจียม 

 ๔ นายจีระเดช  สีแดง 

 ๕ นายชลธี  ไกรกิจราษฎร 

 ๖ นายชลัช  แยมชื่น 

 ๗ นายเชาวฤทธิ์  วันเสาร 

 ๘ นายโชตวิชช  อินทนนท 

 ๙ นายณรงค  พรมงาม 

 ๑๐ นายดํา  อายชุม 

 ๑๑ นายดํารงค  วงษพรวน 

 ๑๒ นายทองอินทร  กางดวง 

 ๑๓ นายเที่ยงธรรม  อินทะ 

 ๑๔ นายธนัย  เนียมกุญชร 

 ๑๕ นายธีรศานญ  ธนวัฒนหัตถชัย 

 ๑๖ นายนพดล  บุณยรัตพันธุ 

 ๑๗ นายนพปฎล  สอนอินทร 

 ๑๘ นายนราธิป  สุรินทร 

 ๑๙ นายนฤดิตถ  นาเหมือง 

 ๒๐ นายนาวิน  สุขะ 

 ๒๑ นายนิติธร  อุนคําปา 

 ๒๒ นายนิรันดร  ทองออน 

 ๒๓ นายปกรณ  เกตุอินทร 

 ๒๔ นายปราชยา  เพ็ชรงาม 

 ๒๕ นายปรีชา  สะพานทอง 

 ๒๖ นายปองภพ  หรั่งเจริญ 

 ๒๗ นายพเยาว  เล้ียงประเสริฐ 

 ๒๘ นายพูล  ศรีคมขํา 

 ๒๙ นายมงคล  ศรีลํา 

 ๓๐ นายยุทธ  แกวแสนปว 

 ๓๑ นายรัตนะ  อินจอย 

 ๓๒ นายวิรัตน  สุกสา 

 ๓๓ นายศักดิ์ดา  พิมพแกว 

 ๓๔ นายศุภวัฒ  ใสแจม 

 ๓๕ นายศุภสิน  ดีมี 

 ๓๖ นายสงา  หนอแกว 

 ๓๗ นายสมเกียรติ  ธนงกิจ 

 ๓๘ นายสมชาย  คําวรรณะ 

 ๓๙ นายสมพงษ  พิมพประทุมโชติ 

 ๔๐ นายสันติ  เขียวสดใส 

 ๔๑ นายสิรภพ  วังทอง 

 ๔๒ นายสุชาติ  สีสังข 

 ๔๓ นายสุพจน  ศรีพลากิจ 

 ๔๔ นายสุพันธ  ปญญา 

 ๔๕ นายสุรินทร  ชังสิงห 

 ๔๖ นายอภิภู  สุขจิตร 

 ๔๗ นายอํานาจ  ฟกงาม 

 ๔๘ นายอุเทน  แสนบัณฑิต 

 ๔๙ นายอุเทน  อุนไฝ 

 ๕๐ นายอุเทน  ทองสาย 

**บุคลากรสายสนับสนุน**



 หนา   ๓๑๐ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๕๑ นายเอกชัย  ศรีสุวรรณ 

 ๕๒ นางสาวกรณิศ  ธนงกิจ 

 ๕๓ นางสาวกรรณิการ  สุจริตจันทร 

 ๕๔ นางกฤติยา  ตะประจํา 

 ๕๕ นางสาวกัญญาภัทร  จันบรรทัด 

 ๕๖ นางสาวกุลณี  รักษา 

 ๕๗ นางสาวจันทรา  เอมแกว 

 ๕๘ นางสาวจินตนา  แตงฤทธิ์ 

 ๕๙ นางสาวจินตนา  อินทรอยู 

 ๖๐ นางสาวชมาพร  สีเสือ 

 ๖๑ นางชลณี  นอยผา 

 ๖๒ นางณัฐชยา  จะระ 

 ๖๓ นางสาวณัฐนันท  มาอยู 

 ๖๔ นางดาวลอย  จิตรไทย 

 ๖๕ นางสาวทักษอร  พุมสิริโรจน 

 ๖๖ นางสาวทิพประภา  มวงสาย 

 ๖๗ นางสาวเทพธิดา  จงสุขสันติกุล 

 ๖๘ นางสาวธนษร  ปญญาเทพ 

 ๖๙ นางสาวธนธรณ  ศรีเจริญ 

 ๗๐ นางธนัชพร  พวงสมบัติ 

 ๗๑ นางธัญชนก  อินทรรัตน 

 ๗๒ นางนทีทิพย  ประพันธวิทย 

 ๗๓ นางนพมาศ  ทะมาตร 

 ๗๔ นางสาวนภัสสร  สุขเกษม 

 ๗๕ นางนฤมล  ฮีมินกูล 

 ๗๖ นางนลินรัตน  วิเทศสนธิ 

 ๗๗ นางสาวเนตรดาว  อินถา 

 ๗๘ นางสาวปรารัตน  สุขดี 

 ๗๙ นางปยะดา  เทพสาธร 

 ๘๐ นางปยาพร  โพธิ์ศรี 

 ๘๑ นางพจนีย  อินจันทร 

 ๘๒ นางพจมาน  ธรรมณี 

 ๘๓ นางพนารัตน  หาญสมบัติ 

 ๘๔ นางพรพรรณ  อินทรสัตยพงษ 

 ๘๕ นางพรรณลักษณ  ดุลยะลา 

 ๘๖ นางพัชรพร  นอยพิทักษ 

 ๘๗ นางพัชรินทร  เอี่ยมเสือ 

 ๘๘ นางสาวพัชรี  พันธุแตงไทย 

 ๘๙ นางพิศมัย  พรหมโชติ 

 ๙๐ นางสาวเพ็ญประภา  มนแพวงศานนท 

 ๙๑ นางสาวเพลินพิศ  สีตื้อ 

 ๙๒ นางสาวภคอร  ปอมเปน 

 ๙๓ นางสาวภมรมาศ  เรือนทอง 

 ๙๔ นางสาวภัทรา  คําเพ็ง 

 ๙๕ นางสาวภัทรานิษฐ  บุรีรักษ 

 ๙๖ นางภัทราพร  จันทรกระจาง 

 ๙๗ นางสาวยุฑาวดี  เข็มทอง 

 ๙๘ นางสาวรักษิณา  ใจจันทร 

 ๙๙ นางสาววรรณนงอร  วริศนิรันตรกูล 

 ๑๐๐ นางวรางคณา  แกวมาลัย 

 ๑๐๑ นางวราภรณ  เฟองระยา 

 ๑๐๒ นางสาววัชรี  เหมดี 



 หนา   ๓๑๑ (เลมท่ี  ๑๔/๑๔) 
เลม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๐๓ นางสาววัฒนา  แกวพูลปกรณ 

 ๑๐๔ นางวันเพ็ญ  วงกลม 

 ๑๐๕ นางศนัญธญา  เจริญศรี 

 ๑๐๖ นางสาวศรีวราพร  คําออง 

 ๑๐๗ นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง 

 ๑๐๘ นางสาวศิริลักษณา  ขวัญคํา 

 ๑๐๙ นางสาวศุภมาส  มณเฑียร 

 ๑๑๐ นางสายสุนีย  คําวรรณะ 

 ๑๑๑ นางสาวสาวิตรี  สรอยสุดสวาท 

 ๑๑๒ นางสาวสาวิทตรี  ออดกัน 

 ๑๑๓ นางสาหราย  ไสยวงศ 

 ๑๑๔ นางสาวสิริขจร  สรอยสังวรณ 

 ๑๑๕ นางสุกัญญา  ขัตติ 

 ๑๑๖ นางสุกัญญา  มาประกอบ 

 ๑๑๗ นางสุชาดา  สีแดง 

 ๑๑๘ นางสาวสุฑารัตน  ครองเมือง 

 ๑๑๙ นางสุนารี  แกวมวง 

 ๑๒๐ นางสุภาพ  เตี้ยมจุมพล 

 ๑๒๑ นางสุรียลักษณ  มั่นแยม 

 ๑๒๒ นางสาวสุรีรัตน  เสือนอย 

 ๑๒๓ นางเสาวลักษณ  พุมชาวสวน 

 ๑๒๔ นางหนึ่งนุช  ปล่ังเปล่ือง 

 ๑๒๕ นางสาวอภิชญา  อินทรหมอม 

 ๑๒๖ นางสาวอมรรัตน  บุญอยู 

 ๑๒๗ นางอมรรัตน  ศรีลา 

 ๑๒๘ นางสาวอารีย  นาคมูล 

 ๑๒๙ นางสาวอําภา  มาลูน 

 ๑๓๐ นางสาวอุบลรัตน  แกวหลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธาน ี

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางอนิทนิล  เชื้อบญุชัย 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นางสาวกรรณิการ  พุมทอง 

 ๒ นางสาวดรุณี  ใจสวาง 

 ๓ นางปทมา  ลอพงศพานิชย 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายสุทธิพงษ  สุทธิลักษมุนีกุล  ๒ นางสาวชัชฎาภรณ  ไชยสัตย 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๖๗  ราย) 

 ๑ นายกนกศักดิ์  ธานี  ๒ นายกฤษณะ  ทิพยอักษร 


