เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๑๓ นางสาวปาลนี อัมรานนท
นายอภิวัฒน รัตนวราหะ
๑๔ นางสาวพรรณทิพา ศักดิ์ทอง
นางสาวณัฏฐา ทองจุล
๑๕ นางสาวพวงทิพย ชูหนู
นางเดือนเต็ม กฤษดาธานนท
๑๖ นางสาวเรวดี วัฒฑกโกศล
นางสาวธัญลักษณ วิจิตรสาระวงศ
๑๗ นางอรพิน วรรณดิลก
นางนลินี ตันติวนิช
นางสาวบุญธิดา โฆษิตทรัพย
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๑ นางสาวชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย
๒ นางอังศุมาลิน เสนจันทรฒิไชย
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๔ ราย)
๑ นายนริศ สุดใจดี
๓ นางสาวภาวิณี อินชมภู
๒ นางจิระภา สุขเรือนสุวรรณ
๔ นางสาวสิริกัญญา สิงหคุณา

๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๑๑ ราย)
๑๔ นายนรุณ วรามิตร
นายกิจโชติ นันทนสิริวิกรม
๑๕ นายนิกร ทองทิพย
นายเกรียงไกร แกวตระกูลพงษ
๑๖ นายนิติพัฒน พลอยประดับ
นายจํานอง โสมกุล
๑๗ นายบดินทร ติระพัฒน
นายฉัตรชัย ไทยทุงฉิน
๑๘ นายบารเมศ วรรธนะภูติ
นายชัชวาล จันทราสุริยารัตน
๑๙ นายประทีป คงศิริ
นายฐากร สายขุนทด
๒๐ นายปรีชา เกื้อแกว
นายณัฐสิทธิ์ ตันสกุล
๒๑ นายปรีดา เลิศพงศวิภูษณะ
นายแดง ประเสริฐอําไพสกุล
๒๒ นายผดุงศักดิ์ เพชรสังหาร
วาที่รอยตรี ทองหลอ หมื่นราษฎร
๒๓ นายพงศกร จันทรัตน
นายทิวา พาโคกทม
๒๔ นายไพร มัทธวรัตน
วาที่รอยตรี ธนัช สุขวิมลเสรี
๒๕ นายรัฐกานต จันทรแสงวสุ
นายธีระวัฒน ศรีเปารยะ
๒๖ นายวิทย เลิศแสง
นายนพพล เกตุประสาท

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

นายวิวัฒน นาวานิช
นายวิศิษฎ โพธยาลังการ
นายวีระพันธ สังขมาลย
นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
นายสมหมาย หอมสวาท
นายสราวุธ สังขแกว
นายสิทธิ์ ธีรสรณ
นายสืบ ชัยยะ
นายสุทธิชัย อินนุรักษ
นายสุทิน สมบูรณ
นายสุพจน อาวสกุลสุทธิ
นายอัครพงศ พัชรรุงเรือง
นายอิศราฐ เชาระกํา
นายอุดม แกวสุวรรณ
นายอุนกัง แซลิ้ม
นายเอกไท วิโรจนสกุลชัย
นางสาวกันทิมา จันทรอําไพ
นางสาวกาญจนา ลัดดากลม
นางกุลวดี พุมประเสริฐ
นางสาวจันทรา เปยมคลา
นางจินตนา สมศรี
นางสาวจิรันธนิน นิธิยศบุญวงศ
นางจิราพร โหมาศวิน
นางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ
นางจุฬารัตน ขุนพรม
นางชไมพร อักกาญจนวาณิชย

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางชยุตรา สุดาเทพ
นางสาวชัชณี กลั่นสอน
นางณัฏยาพร สุมน
นางณัฐกมล หิรัญบุญญานุกุล
นางดารณี ยงยืน
นางทักษิณา ทวีนุช
นางสาวทัศนีย ธรรมโอรส
นางนันทกาญจน โลเรียง
นางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง
นางสาวนาฏยา แสงแถวทิม
นางนาฏอนงค บูรณสมภพ
นางสาวบุบผา คงสมัย
นางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข
นางประกายแกว โลหนันทน
นางสาวประนอม พลับจะโปะ
นางปราณี ตวนเครือ
นางปทมา ชินธะวรรณ
นางสาวปานทิพย ชางทอง
นางปยาภรณ วิวัฒนวงศธร
นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ
นางสาวพรลักษณ ฤกษสมโภชน
นางพวงทิพย สัจจะเวทะ
นางสาวพัชรียา บุญกอแกว
นางพันธจิตต สีเหนี่ยง
นางพิมพใจ เต็มวิจิตร
นางพิสมัย ถวิลนอก

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

นางมณฑา ชางเทศ
๙๖ นางสาวสุกัญญา วิชชุกิจ
นางสาวมณฑา ล้ําเลิศ
๙๗ นางสุกิจจา พงษสุวรรณ
นางมาลี สิริวัฒนรัชต
๙๘ นางสุชาดา หงษทอง
นางสาวเยาวภา อนุจารวัฒน
๙๙ นางสาวสุดารัตน รัตนราช
นางรพีพรรณ มีสงา
๑๐๐ นางสุมณรัตน เทพสาร
นางรวิภา สัจจาพิทักษ
๑๐๑ นางสุวรรณี ศรีนวล
นางรําพวน มวงสีตอง
๑๐๒ นางสุวาพร ชื่นอารมณ
นางลออรัตน ไพรสิงห
๑๐๓ นางสุวารี มณีเนตร
นางวนิดา เลาหสุรโยธิน
๑๐๔ นางสาวเสาวนุช ถาวรพฤกษ
นางวลีรัตน บรรจงจิตร
๑๐๕ นางอโนชา ชํานาญกิจ
นางสาววาสนา สุวรรณรัตน
๑๐๖ นางสาวอรุณี แกวพลอย
นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท
๑๐๗ นางอัครเทวี ผลาเกส
นางสาวสวางจิตร วิเชษฐกุล
๑๐๘ นางอาริยา ยอดหลา
นางสิริพรรณ คลายมณี
๑๐๙ นางสาวอําพร เสนห
นางสิริพรรณ วงศสุวรรณ
๑๑๐ นางอิสรีย ขมิ้นสนสกุล
นางสาวสิริวัฒนา จิตตรีพล
๑๑๑ นางสาวอุทัยวรรณ กายพันธุ
นางสาวสุกัญญา รัตนทับทิมทอง
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๘ ราย)
นายเกษม กาหลง
๙ นายพัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย
นายชัยพร สามพุมพวง
๑๐ นายพิสุทธิ์ รพีศักดิ์
นายชัยวุฒิ พรบัณฑิตยปทมา
๑๑ นายพีรพงษ แสงวนางคกูล
นายไชยวัฒน กล่ําพล
๑๒ นายไพบูลย อยูชา
นายณรงชัย บุญศรี
๑๓ นายภูวดล โดยดี
นายนิสิต พรหมมา
๑๔ นายมงคล ชินบุตร
นายปริญญา ฉกาจนโรดม
๑๕ นายวรวุฒิ หวังวัชรกุล
นายพงษศักดิ์ เฮงนิรันดร
๑๖ นายสุทัศน แปลงกาย

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๑
๒
๑
๒

หนา ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุรชัย ธชีพันธ
นางสาวกฤตยา เพชรผึ้ง
นางสาวจันทรวิภา บุญอินทร
นางจันทิมา จํานงคนารถ
นางสาวทวิกา อินสอน
นางทิพยลยา ดวงเงิน
นางสาวนริศรา อินทะสิริ
นางนอมพร เสนหธรรมศิริ
นางสาวนิตยา พุมสุข
นางสาวนิภา เขื่อนควบ
นางบรรเจิด ศรีโปฎก
นางสาวบุปผา รอตเสียงล้ํา
นางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน
นางสาวปยวรรณ จั่นเพิ้ง
นางพรรวินท จันทรคลองใหม
นางสาวพัชราภรณ ลันศรี
ตริตาภรณชางเผือก
นายโกศล รัตนจินดา
นางสาวกุลวดี เตลิงคพันธ
ตริตาภรณมงกุฎไทย
นายสงวน นักฟอน
นางบังอร เจริญกิจพูลผล

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
(รวม
๓
๔
(รวม
๓

(เลมที่ ๘/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
นางภัทรกันย พฤทธิราชวิทยา
นางภัทรา มูลจิตร
นางภาลิณี ขวัญแกว
นางสาววงเดือน พลับจะโปะ
นางสาววงศผกา วงศรัตน
นางวนิดา เกื้อแกว
นางสาววรุฬลักษณ เลียงมา
นางสาววลฌา อาศัยผล
นางสาววิรินทรดา สุขนอย
นางสาวศรัณภัสร จีรภัทรกิตติกุล
นางสายฝน เสนาะอาจ
นางสุรีรัตน อารีรักษสกุล กองโลก
นางสาวเสาวลักษณ แหยมเจริญ
นางสาวอรวรรณ บุตรดี
นางสาวอารีย สีแสงมุข
นางอุมากร วิสิฐอุดรการ
๔ ราย)
นางประชุมพร ไทยแท
นางสาวพรสา พวงลา
๓ ราย)
นางสุรีพร เนตรสวาง

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๒๓๖ ราย)
๑ นายกฤตภัทร ถาปาลบุตร
๓ นายกิตติกร นาคประสิทธิ์
๒ นายกอปร ศรีนาวิน
๔ นายคัชรินทร ศิริวงศ

