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เหรียญจักรพรรดมิำลำ 
1 นายช านาญ แก้วมณี นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ
2 นายธนาตย์ เดโชชัยพร อาจารย์
3 นายนคร  ลีนาม ช่างเทคนิคช านาญงาน
4 นายนรา พิมพ์พันธ์ ช่างพิมพ์ช านาญการพิเศษ
5 นายวรพจน์ นวลสกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ
6 ว่าทีร้่อยตรี วัฒนา จ าเริญ วิศวกรไฟฟ้าช านาญการพิเศษ
7 นายวิชาญ แก้วเล่ือน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
8 รองศาสตราจารย์สุวัฒน์  ธีระพงษ์ธนากร รองศาสตราจารย์
9 นายอดิศร ศรีแสง วิศวกรช านาญการพิเศษ
10 นายอินทร์ ศาลางาม นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ
11 นางกานต์อนงค์ นิตรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
12 นางกินรี เจริญผล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
13 นางเกษร จรัญพรหมสิริ บุคลากรช านาญการพิเศษ
14 นางขนิษฐา พระสุพรรณ์ บุคลากรช านาญการ 
15 นางชวนพิศ อันพิมพ์ บุคลากรช านาญการ
16 นางนงนิตย์ ครองก่ า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ
19 นางสาวรชยา อินทนนท์ อาจารย์
20 นางรติมา จึงจิตรักษ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปช านาญการ
21 นางลักขณา จ าเริญ นักวิชาการพัสดุช านาญการ
22 นางลัพธวรรณ วงศ์บุญ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ
23 นางวนิดา บุญพราหมณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
24 นางวิชชุดา มงคล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
25 นางวีณาวรรณ ประชุมชิต ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน
26 นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี อาจารย์
27 นางสาวสุมาลี ภูติยา นักวิชาการพัสดุช านาญการ
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
29 นางอรุณศรี โพธิโกฏิ นักวิชาการเงินและบัญชี

ชั้นทวีตยิำภรณ์ชำ้งเผือก 
1 นายฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์ อาจารย์
2 นายทยากร วริทธานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ
3 นายประกิจ เชื้อนิล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
4 นางฐิตินันท์ ภูนิคม เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปช านาญการ

รำยชือ่ผู้เข้ำรับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
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5 นางธิราพร ศรีบุญยงค์ อาจารย์
6 นางสาวบงกช สุขอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 นางปาณฑรา ศิริทวี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปช านาญการ
8 นางพิกุล  ยิ่งยง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
9 นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปช านาญการ
10 นางสาวรชยา  อินทนนท์ อาจารย์
11 นางสาวรัชกร โชติประดิษฐ์ อาจารย์
12 นางรุ่งนภา  ชื่นเกษร นักวิชาการพัสดุช านาญการ
13 นางวนิดา  บุญพราหมณ์ * นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
14 นางสาววิชุดา  เชาว์ศรีกุล นักวิชาการศึกษาช านาญการ
15 นางสุชาฎา  ไกรพันธ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปช านาญการ
16 นางสุภาพร  ธีระพงษ์สวัสด์ิ บุคลากรช านาญการ
17 นางสุรางคณา  แสนทวีสุข เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปช านาญการ

ชั้นทวีตยิำภรณ์มงกุฎไทย 
1 นายสุพัฒ จารุกมล นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ
2 นางกัลยา ธีระพงษ์ธนากร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปช านาญการ
3 นางสาวณัฏยา ศรีศักดา อาจารย์
4 นางปริญญา บุญศรัทธา บรรณารักษ์ช านาญการ
5 นางเสาวนิตย์ มีสวัสด์ิ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพช านญการ

1 นางสาวจริยา อ่อนฤทธิ ์ อาจารย์
ชั้นตริตำภรณ์มงกุฎไทย 

1 นายดุสิต ศรีสร้อย อาจารย์
2 นายชาญวิทย์ มณีนิล อาจารย์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร ศรีจองแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 นางสาวกันยรัชนิ์ ศรีจันทร์ อาจารย์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาการย์ ศรีวรมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8 นางบงกช จันทมาส อาจารย์
9 นางสาวพรพิพัฒน์ แก้วกล้า อาจารย์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
12 นางสาวรุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ อาจารย์
13 นางสาวสุวิภา ชมภูบุตร อาจารย์

ชั้นจัตรุถำภรณ์ชำ้งเผือก 
1 รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ อัมพุช รองศาสตราจารย์
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2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนัดกิจ ชารีรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 นายนพพร ตันติศิรินทร์ อาจารย์
4 นายปฏิญญา สมานุหัตถ์ อาจารย์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุตพงศ์ ปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 นางเนตรดาว เถาถวิล อาจารย์
7 นางสาววชิราภรณ์ กิจพูนผล อาจารย์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินาถ หนูทองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชั้นจัตรุถำภรณ์มงกุฎไทย 
1 นายพนม จรูญแสง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
2 นายอภิชาติ ธรรมแสง บุคลากรช านาญการพิเศษ
3 นางสาววิจิตรา  วิรุฬหวิทยา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
4 นางสาวอภิญญา กล่ินบัว ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

ชั้นเบญจมำภรณ์ชำ้งเผือก 
1 นายวุฒิพงศ์  จันทร์พันธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ
2 นายศักด์ิดา  กองสมบัติ ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

ชั้นเบญจมำภรณ์มงกุฎไทย 
1 นายสมนึก  เวียนวัฒนชัย ผู้สอนปฏิบัติการ
2 นายสุทธิพร  ชุมเสน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3 นางปาริชาติ  สุรมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

ชั้นจัตรุถำภรณ์มงกุฎไทย
1 นายชยุต แก้วสนิท พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๑
2 นายณรงค์ วงมั่น พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๑
3 นายเหนือ นาคเพ็ชร พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒
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เหรียญจักรพรรดมิำลำ 
1 นายช านาญ แก้วมณี นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ
2 นายธนาตย์ เดโชชัยพร อาจารย์
3 นายนคร  ลีนาม ช่างเทคนิคช านาญงาน
4 นายนรา พิมพ์พันธ์ ช่างพิมพ์ช านาญการพิเศษ
5 นายวรพจน์ นวลสกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ
6 ว่าทีร้่อยตรี วัฒนา จ าเริญ วิศวกรไฟฟ้าช านาญการพิเศษ
7 นายวิชาญ แก้วเล่ือน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
8 รองศาสตราจารย์สุวัฒน์  ธีระพงษ์ธนากร รองศาสตราจารย์
9 นายอดิศร ศรีแสง วิศวกรช านาญการพิเศษ
10 นายอินทร์ ศาลางาม นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ
11 นางกานต์อนงค์ นิตรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
12 นางกินรี เจริญผล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
13 นางเกษร จรัญพรหมสิริ บุคลากรช านาญการพิเศษ
14 นางขนิษฐา พระสุพรรณ์ บุคลากรช านาญการ 
15 นางชวนพิศ อันพิมพ์ บุคลากรช านาญการ
16 นางนงนิตย์ ครองก่ า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18 นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ
19 นางสาวรชยา อินทนนท์ อาจารย์
20 นางรติมา จึงจิตรักษ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปช านาญการ
21 นางลักขณา จ าเริญ นักวิชาการพัสดุช านาญการ
22 นางลัพธวรรณ วงศ์บุญ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ
23 นางวนิดา บุญพราหมณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
24 นางวิชชุดา มงคล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
25 นางวีณาวรรณ ประชุมชิต ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน
26 นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี อาจารย์
27 นางสาวสุมาลี ภูติยา นักวิชาการพัสดุช านาญการ
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์
29 นางอรุณศรี โพธิโกฏิ นักวิชาการเงินและบัญชี

ชั้นทวีตยิำภรณ์ชำ้งเผือก  
1 นายฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์ อาจารย์
2 นายทยากร วริทธานนท์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ
3 นายประกิจ เชื้อนิล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
4 นางฐิตินันท์ ภูนิคม เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปช านาญการ

รำยชือ่ผู้เข้ำรับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
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5 นางธิราพร ศรีบุญยงค์ อาจารย์
6 นางสาวบงกช สุขอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 นางปาณฑรา ศิริทวี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปช านาญการ
8 นางพิกุล  ยิ่งยง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
9 นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปช านาญการ
10 นางสาวรชยา  อินทนนท์ อาจารย์
11 นางสาวรัชกร โชติประดิษฐ์ อาจารย์
12 นางรุ่งนภา  ชื่นเกษร นักวิชาการพัสดุช านาญการ
13 นางวนิดา  บุญพราหมณ์ * นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
14 นางสาววิชุดา  เชาว์ศรีกุล นักวิชาการศึกษาช านาญการ
15 นางสุชาฎา  ไกรพันธ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปช านาญการ
16 นางสุภาพร  ธีระพงษ์สวัสด์ิ บุคลากรช านาญการ
17 นางสุรางคณา  แสนทวีสุข เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปช านาญการ

ชั้นทวีตยิำภรณ์มงกุฎไทย 
1 นายสุพัฒ จารุกมล นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ
2 นางกัลยา ธีระพงษ์ธนากร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปช านาญการ
3 นางสาวณัฏยา ศรีศักดา อาจารย์
4 นางปริญญา บุญศรัทธา บรรณารักษ์ช านาญการ
5 นางเสาวนิตย์ มีสวัสด์ิ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพช านญการ

1 นางสาวจริยา อ่อนฤทธิ ์ อาจารย์
ชั้นตริตำภรณ์มงกุฎไทย 

1 นายดุสิต ศรีสร้อย อาจารย์
2 นายชาญวิทย์ มณีนิล อาจารย์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร ศรีจองแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4 นางสาวกันยรัชนิ์ ศรีจันทร์ อาจารย์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาการย์ ศรีวรมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
8 นางบงกช จันทมาส อาจารย์
9 นางสาวพรพิพัฒน์ แก้วกล้า อาจารย์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
12 นางสาวรุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ อาจารย์
13 นางสาวสุวิภา ชมภูบุตร อาจารย์

ชั้นจัตรุถำภรณ์ชำ้งเผือก 
1 รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ อัมพุช รองศาสตราจารย์
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2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนัดกิจ ชารีรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 นายนพพร ตันติศิรินทร์ อาจารย์
4 นายปฏิญญา สมานุหัตถ์ อาจารย์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารุตพงศ์ ปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6 นางเนตรดาว เถาถวิล อาจารย์
7 นางสาววชิราภรณ์ กิจพูนผล อาจารย์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินาถ หนูทองแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชั้นจัตรุถำภรณ์มงกุฎไทย 
1 นายพนม จรูญแสง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
2 นายอภิชาติ ธรรมแสง บุคลากรช านาญการพิเศษ
3 นางสาววิจิตรา  วิรุฬหวิทยา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
4 นางสาวอภิญญา กล่ินบัว ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

ชั้นเบญจมำภรณ์ชำ้งเผือก 
1 นายวุฒิพงศ์  จันทร์พันธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ
2 นายศักด์ิดา  กองสมบัติ ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

ชั้นเบญจมำภรณ์มงกุฎไทย 
1 นายสมนึก  เวียนวัฒนชัย ผู้สอนปฏิบัติการ
2 นายสุทธิพร  ชุมเสน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3 นางปาริชาติ  สุรมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

ชั้นจัตรุถำภรณ์มงกุฎไทย
1 นายชยุต แก้วสนิท พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๑
2 นายณรงค์ วงมั่น พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๑
3 นายเหนือ นาคเพ็ชร พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒


