เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

นางสาวนงลักษณ มวงศรี
นางน้ําทิพย เทพบุตร
นางสาวนิภัทรา เอี่ยมใบพฤกษ
นางนุชนาฏ ชาวปลายนา
นางสาวปนัสขนันชา สุขสําราญ
นางปริยากร ศรีสะอาด
นางสาวพิมพประภา คําจันทร
นางสาวภรตา อภิรักษากุล

หนา ๑๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

(เลมที่ ๘/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางสาวมิง่ ขวัญ ทรัพยถาวร
นางลักขณา ญาณภาพ
นางวิลัย บุตรวตั ร
นางสาวสุนทรีพรรณ กําปน ทอง
นางสุพิชยกาญจน มวนทอง
นางสุวรรณี วัชรีบํารุง
นางอมรรัตน ดวงแปน
นางอมราพร พรพงษ

๑
๒
๓
๔
๕
๖

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
นายเอนก โสภณ
๒ นางสาวราตรี จินตนา
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๒ ราย)
นายฉมาวงศ สุริยจันทร
๗ นางจุฑาพร ลัดกระทุม
นายชัยโชค ไวภาษา
๘ นางสาวเทพนาฏ พุมไพบูลย
นายชัยยศ ธารรัตนะ
๙ นางสาวเพชรรัตน นามพิมลู
นายณัฐพงค วงศณรัตน
๑๐ นางภวรรณพ เหมพันธุพริ ฬุ ห
นายไพโรจน ลดาวิจติ รกุล
๑๑ นางสาวภัคพรรณ ทิพยมนตรี
นายสุพจน วัฒนะพันธศักดิ์
๑๒ นางสาวภาวิณี อินชมภู

๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๕๐ ราย)
นายจรูญศักดิ์ สวนสวรรค
๕ นายประพจน ขุนทอง
นายชัยวุฒิ พรบัณฑิตยปทมา
๖ นายพรรษกฤช สุขหงษ
นายณรงคชัย มีสงา
๗ นายพิสิษฐ รัตนมานพสกุล
นายนัยสันต อภิวฒ
ั นลังการ
๘ นายไพบูลย อยูชา

๑

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๑๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๓๐ นางประทุม แสนแกว
นายศิริพงษ เทศนา
๓๑ นางสาวประมวล ลือกระจาง
นายสนธยา มณฑาสุวรรณ
๓๒ นางเปรมปรีดิ์ บุญรังษี
นายสุชาติ เหลืองประเสริฐ
๓๓ นางสาวพัชราภรณ ลันศรี
นายสุทธิชัย สุพิพัฒนมงคล
๓๔ นางพูลทรัพย โหเฉื่อย
นายสุรชัย ธชีพันธ
๓๕ นางสาวรัชดาวรรณ ขาวสําอางค
นางสาวกมลทิพย ประสมเพชร
๓๖ นางลักษณสงา ไทรมา
นางกาญจนา ขันติศริ ิ
๓๗ นางศรัญญา คลายสอน
นางสาวกิง่ แกว รักษประศาสน
๓๘ นางศศิธร ตรงจิตภักดี
นางสาวจงจิตต เค็งสม
๓๙ นางสาวสมใจ ขุนเจริญ
นางจรีรัตน มงคลศิรวิ ฒ
ั นา
๔๐ นางสุกญ
ั ญา นิ่มเนียม
นางจันทิมา จํานงคนารถ
๔๑ นางสุกญ
ั ญา ศิรวิ าจนะ
นางสาวฉัตรพร วิชติ นาค
๔๒ นางสาวสุจินต ภัทรภูวดล
นางฐิดารัตน สุเภากิจ
๔๓ นางสาวสุธริ า เกลี้ยงประดิษฐ
นางฐิตารีย ดิฐไชยพงศ
๔๔ นางสุภัสรา ปนตบแตง
นางณัฐทลิกา กาลมิตร
๔๕ นางสาวสุมาลี เชาวลิต
นางณิชาภา เฉลิมเกียรติ
๔๖ นางสุวรรณา นาครุง
นางสาวดวงฤดี สายเจริญ
๔๗ นางสาวเสาวลักษณ แหยมเจริญ
นางธนัยนันท สุนทรวัฒนศิริ
๔๘ นางโสภี เสถียรโยธิน
นางสาวนภัสวรรณ กระจางรัตน
๔๙ นางสาวอัจฉรีย ยุวพันธ
นางสาวนวลปรางค กลัดมุข
๕๐ นางสาวอารีรตั น สิชฌวัฒน
นางสาวนุษรา สินบัวทอง
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายเฉลิมพล เปลงสะอาด
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
๑ นายสิทธิชัย ศรีออน
๓ นางสมบูรณ สมมัจฉา
๒ นางบังอร เจริญกิจพูลผล

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข

หนา ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔ ราย)
๑ นายชัยณรงค สหัสสานนท
๓ นางผุสดี หมืน่ ราษฎร
๒ นางชเนตตี จันทิก
๔ นางศรินยา มวงเพ็ง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๘๙ ราย)
นายกองพัน คุมไขนา้ํ
๒๑ นางสาวกรรณิการ พงศธณาณพ
นายขจรเกียรติ ศรีชาเชษฐ
๒๒ นางกังสดาล ภูสงิ หา
นายเฉลิมพล นารี
๒๓ นางสาวกันยา พลแสน
นายชนะวิทย อนุสุเรนทร
๒๔ นางกิติพร ไชโยกุล
นายดิเรก อุปปญ
๒๕ นางกุลธิดา รักศิลป
นายตรัย วงษศริ ิ
๒๖ นางกุหลาบ พรมแมน
นายทรงกรด พิมพพันธกุล
๒๗ เรือโทหญิง จงสุข ใกลจันอัด
นายธงชัย การจุนสี
๒๘ นางจตุพร ศุภนิทศั นาภร
นายนิยม พินิจการ
๒๙ นางสาวจันทรทิพย แกวกู
นายบุญชัย อองแสนคํา
๓๐ นางจารุ ธีระสาร
นายพงศพันธุ พงษสะพัง
๓๑ นางสาวจิตลดา ตรึงจิตพิชญดล
นายยุทธพงศ วงศสวัสดิวฒ
ั น
๓๒ นางสาวจิรภา วรรณคํา
นายเรวัฒน เอกวุฒิวงศา
๓๓ นางสาวจิราพร พูนวุฒิพงศ
นายวิเชียร ศรีไพร
๓๔ นางสาวจิราภรณ เหมือนเหลา
นายวีระ สุภารักษ
๓๕ นางจุฬารักษ ขันทะชา
นายสมพล จรรยากรณ
๓๖ นางฉลาวรรณ บุตรโยจันโท
นายสาคร ชัยนิคม
๓๗ นางชัชชนี สุวรรณศร
นายสาธร พลศักดิ์
๓๘ นางชุตินนั ท ชูสาย
นายสินไชย หมูบ านมวง
๓๙ นางสาวณัฐวดี ปทุมบาล
นายสุนทร อุทธา
๔๐ นางดารารัตน อุนคํา

