เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นางโสภา อะมุตะคุ
นางโสภิษฐ ปทะวานิช
นางอโนมา รังสิมาภิรัต
นางอมรรัตน สีบัว

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๘
นายกิจชัย กาญจนประภากุล
๕
นายเกียรติชัย จรัญศิริไพศาล
๖
นายธีระชัย ประสมแสง
๗
นายวิวัฒน วัฒนไทยสวัสดิ์
๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางอมรลักษณ เทพบุตร
นางสาวอรอุมา ซองรัมย
นางสาวอัชรา สกุลมั่น
นางสาวอาภาพรรณ ปญจนาทไชยกุล
ราย)
นายวุฒิชัย เรืองดํารงค
นางสาวปวิตรา จันทรสุกรี
นางพิทยา โชคศิริ
นางสาวภัคพรรณ ทิพยมนตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๖๙ ราย)
นายกรรชิต บุญสุวรรณ
๑๕ นายเรวัติ อ่ําทอง
นายกาญจนเจริญ ศรีออน
๑๖ นายเลอพงศ จารุพันธ
นายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ
๑๗ นายวันชาติ นิติพันธ
นายเฉลิมชัย ตระกูลผุดผอง
๑๘ นายวิษณุวัฒน ฉิมนอย
นายชานนท จันทรา
๑๙ นายสกล ฉายศรี
นายทรงวุฒิ คิดควร
๒๐ นายสมโภชน ใหญเอี่ยม
นายธเนศ อรุณศรีโสภณ
๒๑ นายสิทธิชัย แกวสุวรรณ
นายนพศูล สมุทรทอง
๒๒ นางกชพรรณ ชมภูนิตย
นายนวพล สิริเวชพันธุ
๒๓ นางสาวเกื้อกูล อุตรารัชตกิจ
นายนารถพล สงสุรพันธ
๒๔ นางจารุวรรณ สมบัติภิรมย
นายประยูร เพียตะเณร
๒๕ นางสาวจิตธนา โตนดดง
นายไพโรจน สิทธิผกาผล
๒๖ นางสาวจุไรรัตน ศิรินันท
นายภาณุวัฒน สรรพกุล
๒๗ นางสาวดารณี ลักษณเกียรติ
นายมะนิด วงษคลาย
๒๘ นางดุษฎี เจริญสุข

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๑
๒
๓
๔

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางทวีพร เรืองพริ้ม
นางสาวทิพยมนต ใยเกษ
นางทิพยวัลย เหลาวงศโคตร
นางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน
นางนวรัตน สุวรรณเลิศ
นางสาวปภาวดีฐ พรมมา
นางประนอม คงสกุล
นางสาวประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
นางสาวปรียา พินิจประสพสุข
นางสาวผกาวดี พงษเกษ
นางสาวพจมาลย ลาภลือชา
นางพชรดา ฉายศรี
นางสาวพิมพใจ คีรีเมฆ
นางพิศมัย โหตรภวานนท
นางเพื่อนแกว ทองอําไพ
นางสาวมยุฬมาศ ภวพงศสุภัทร
นางเยาวภา เอี่ยมพุม
นางสาวรัชดา คะดาษ
นางรําไพ ภูวราห
นางละอองดาว ธนสมบัติศิริ
นางสาววนิดา กมลจินดา
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
นายเจริญ ชาญวิศณุรักษ
นายนครไชย อันชื่น
นายแผด สตารัตน
นายวิเชียร ลอมวงค

๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
(รวม
๕
๖
๗
๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางวรภัทร กอบสันเทียะ
นางวรรณา ศิลามาตร
นางวรรณี ชิวปรีชา
นางวรางคณา พันธุมโพธิ
นางวัฒนา วิธีจงเจริญ
นางสาววาสนา รุงเรือง
นางศิริมา เนียมมีศรี
นางสาวสมร ติเยาว
นางสมสุข นูหาร
นางสรณสิริ พูลลาภวิวัฒน
นางสุชีรา จรรยามั่น
นางสุรางค ณรงคศักดิ์สกุล
นางสุรินทร บัวทอง
นางสาวสุวรรณา เสือฟก
นางสาวสุวันนา ดวงสโมสร
นางอภันตรี ดวงเงิน
นางอรทัย พงศกระพันธุ
นางสาวอําไพ แจงบุญ
นางสาวอุทัยวรรณ กิจวิเชียร
นางอุบลวรรณ เอกทุงบัว
๓๑ ราย)
นายศักดา จันทรทอง
นายสุริยา แกวรอดฟา
นายอรรถวุฒิ พลายบุญ
นายอลงกต อินทรชาติ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นายอํานวย เงินพูลทรัพย
๒๑ นางสาวพนิดา กุลแพทย
นางกฤษณา แสงประไพทิพย
๒๒ นางพรพิมล เขียวขํา
นางกัญญาพัชร กองพรม
๒๓ นางสาวพรลภัส สุขสมรูป
นางจันทรเพ็ญ กรอบทอง
๒๔ นางภัณฑิรา มงคลจุฑา
นางจํารัส เพิดขุนทด
๒๕ นางสาววนิดา สนสุวรรณ
นางสาวจิดารัศมิ์ ธนะปรีชาวงษ
๒๖ นางสาวสงกรานต ลาเวียง
นางจีรัชญ เชียงกา
๒๗ นางสุนียรัตน แสงอุไร
นางสาวจุฑามาศ ปนลาย
๒๘ นางสุภาภรณ ไชยภัฏ
นางสาวชนาธิป อุทัย
๒๙ นางสุวรรณา นาครุง
นางสาวนวลปรางค กลัดมุข
๓๐ นางอนุสรณ คําภักดี
นางนุช โชติชวง
๓๑ นางอํานวยพร ประทุมโพธิ์
นางผกาแกว แกวคง
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๔ ราย)
๑ นายนุสรณ ปานนพภา
๓ นางสุดารัตน รัตนพันธุ
๒ นางนันทวัน เนตรสาน
๔ นางสุภาณี แจมขํา
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางอนุตรา สุนทรส

๑
๒
๓
๔
๕
๖

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๒๒ ราย)
นายกฤษฎี ปทุมชัย
๗ นายนาถ ภูวงศผา
นายเกษม ภูธรรมะ
๘ นายบุญเลิศ เล็กสมบูรณ
นายชัยพร สรอยคํา
๙ นายประสงค ตอโชติ
นายชัยวุฒิ ฆารสินธุ
๑๐ นายประสิทธิ์ เชียงนางาม
นายเชิดศักดิ์ เจริญศักดิ์ขจร
๑๑ นายแผง ขนวน
นายทวีศักดิ์ มโนมยิทธิกาญจน
๑๒ นายพิชาน ศาสตรวาทิต

