เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นางสาวณัฐวรี อุดมศรีพันธุ
นางสาวนฤมล ออนภิรมย
นางสาวนลินี อภิพันธุ
นางปาณัสกร นวลวัฒน
นางภวรรณพ เหมพันธุพิรุฬห
นางสาววัชรา ชาวบานกลับ
นางสาววัชรี จาดไรขิง
ตริตาภรณมงกุฎไทย
นายเกษมชะภัค ไกรภักดี
นายอํานวย หลักสุวรรณ
นางกนกพรรณ เล็บครุฑ
นางสาวกันทิมา บุญคงทน
นางขวัญใจ คงราศรี
นางสาวชัญญนิษฐ นีสันเทียะ
นางบุษดี ประดับพลอย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๒๓๗ ราย)
นายกรไชย กรแกวรัตน
๙ นายชัชชัย ตันตสิรินทร
๑๐ นายชัยชนะ กาญจนอักษร
นายกรุง สีตะธนี
นายกฤษณะ เต็มตระกูล
๑๑ นายชัยพร ใจแกว
นายเกรียงศักดิ์ แกวสมประสงค
๑๒ นายชัยสิทธิ์ ทองจู
๑๓ นายชิษณุพงค สรชัญสกุล
นายเกษม ทับทิมศรี
นายเกษม วงคแสน
๑๔ นายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี
นายเกียรติทวี ชูวงศโกมล
๑๕ นายดนัย ยิ้มหงษ
นายจักรา ราชฤทธิ์
๑๖ นายทรงวุฒิ เฮงพระธานี

๒๔ นางวิมล สุบรรณพงษ
๒๕ นางสาวศุทธฤทัย เชิญขวัญมา
๒๖ นางสายพิน โกสุมา
๒๗ นางสุภาวดี ไชยสุต
๒๘ นางอารี ลิ่มนิรันดร
๒๙ นางสาวอารีย บุญชะนะ
๓๐ นางสาวอุรัสยา พัฒนวงศ
(รวม ๑๔ ราย)
๘ นางประครองฤทธิ์ แกวจันดี
๙ นางเพทาย เรืองกลาง
๑๐ นางรัชนีย สีหะวงษ
๑๑ นางสาวศิริพร สิงหเดช
๑๒ นางสมพร วิพัฒนครุฑ
๑๓ นางสาวสุกัญญา พวงศรี
๑๔ นางสาวอารีวรรณ พุทธเสถียร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นายทวีศักดิ์ วิริยานุภาพพงศ
นายธนากร ฆองเดช
นายธีระนันท บัวเพ็ชร
นายธีระพล คลายสิงห
นายนพดล แสงพิทักษ
นายบําเพ็ญ ไชยชนะ
นายบุญชอบ เกียรติกําจาย
นายประภาส ชางเหล็ก
นายปรีดา สามงามยา
นายปยะ โชติกไกร
นายพงศกร แสงวงศกร
นายพรชัย สัญฐิติเสรี
นายพัลลภ พรหมพา
นายไพโรจน กลิ่นจันทร
นายภานพ เพ็งแพ
นายภูวนะ ชุมภู
นายมนตรี ฝายอุประ
นายมาโนช สุวรรณศิลป
นายมีลาภ นัฏสถาพร
นายยงยุทธ อินนุรักษ
นายยุทธนา ปทีปโชติวงศ
นายรณฤทธิ์ ฤทธิรณ
นายรัตนะ สุวรรณเลิศ
นายริเชษฐ พึ่งชัย
นายลิขิต ชูชิต
นายวงเดช กงศรี

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

(เลมที่ ๘/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นายวชิระ จงบุรี
นายวสันต เดือนแจง
นายวันชัย พันธทวี
นายวิชาญ วงษสังข
นายวิเชฐ ศรีชลเพชร
นายวิเชียร คนฟู
นายเวชพงศ ชุติชูเดช
นายศรัณ ปยังกร
นายศรีรัฐ โกวงศ
นายศักดิเดช อุบลสิงห
นายศิริโรจน ศิริสุขประเสริฐ
นายศิริวัฒน พูนวศิน
นายศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชาลี
นายสคาร ทีจันทึก
นายสนั่น ประกอบศรี
นายสนั่น สมโชค
นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา
นายสมนึก ทองบอ
นายสัญญา สิริวิทยาปกรณ
นายสิทธิพงศ รักตะเมธากูล
นายสิริพล อนันตวรสกุล
นายสุทธิพร เนียมหอม
นายสุพิทย ขุนเพชร
นายสุเมศ ทับเงิน
นายสุริยะ สะวานนท
นายสุลักษม ตาฬวัฒน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

นายสุวิทย กังวานนาวิน
นายเสกสรร สีหวงษ
นายเสถียร แสงแถวทิม
นายหนูจันทร มาตา
นายอนุสิษฐ ธนะพิมพเมธา
นายอโนทัย ชลชาติภิญโญ
นายอภิชาต แจงบํารุง
นายอภิชาติ ใจอารีย
นายอับดุลหาดี อุเซ็ง
นายอัมพร บัวที
นายเอนก สุขเจริญ
นายโอฬาร วรัญญานนท
นางสาวกนกทิพย เปยมสมบูรณ
นางกนกพร นุมทอง
นางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร
นางสาวกมลธรรม เลิศอุปถัมภ
นางสาวกรรณิการ ดวงมาลย
นางกฤษณา ชมภูแดง
นางกัญญาภัค จันทรมีชัย
นางกาญจนา สมรวิบูลย
นางเครือวัลย ทองสงศรี
นางสาวจรรยา กุลบาง
นางจันทรสุดา จริยวัฒนวิจิตร
นางสาวจารุนีย วรรณสิทธิ์
นางจารุวรรณ ภูชาง
นางจินดารัตน ธนพลอยพงศ

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐

(เลมที่ ๘/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางจินตนา สและนอย
นางจิรพรรณ เรืองฤทธิ์
นางชุติมา รัศมี
นางสาวฐานิตา แสงธรรมประทีป
นางสาวฐิติวรรณ ศรีนาค
นางณฐนันท พรหมพา
นางสาวณัฐกานต นิตยพัธน
นางดารารัตน อินนุรักษ
นางสาวถนอมศรี ฉิมอ่ํา
นางทัดชา ตุนสกุล
นางสาวทิพยรัตน เลาหวิเชียร
นางธนาศรี สัมพันธารักษ เพ็ชรยิ้ม
นางสาวธาริณี สุขจิตต
นางธีรวรรณ โศภิษฐนภา
นางนงนภัส ตันชวลิต
นางนงลักษณ จูสนิท
นางสาวนภสร เผาชูศักดิ์
นางนภา เชี่ยวชูวงศ
นางสาวนภาศรี ทิมแยม
นางสาวนฤมล กลางแกว
นางสาวนฤมล วงศธนาสุนทร
นางนวพร คําชูสังข
นางนวลฉวี พรบัณฑิตยปทมา
นางนันทาวดี จั่นบานโขด
นางนาถศจี พันธุใย
นางนิชาภา สุวรรณนาวิน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖

นางนิตยา คงวงศวาลย
นางนิตยา แจงโพธิ์นาค
นางนิธิมา ศรีเจริญเวช
นางสาวนุกูล มวงพิทักษ
นางสาวเนตรทราย ยอดพรหม
นางบรรจง กลิ่นสงวน
นางสาวบุญตา ทองนุสนธิ์
นางปณิตชา กลิ่นหวล
นางประไพ บุญรังษี
นางประภาพรรณ ประยูรหงษ
นางประภาพรรณ อินทวม
นางปราณี เทียนเมืองปก
นางปรารถนา ปรารถนาดี
นางปานจิต บูรณสมภพ
นางสาวปานทิพย พันธุเถาว
นางสาวปารมีย เดนชัยประดิษฐ
นางปยฉัตร ชางเหล็ก
นางปุณณภา สายขุนทด
นางพงศพงา เนตรหาญ
นางพจนา ตั้งสุวรรณเสมา
นางพยุงศรี สุทธาวงศ
นางพรธิพา ธนเศรษฐกร
นางสาวพรธิภา องคคุณารักษ
นางสาวพรรทิมา ติยะบุตร
นางสาวพรรษมน กลอมประเสริฐ
นางพรศรี กาญจนภักดิ์

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒

(เลมที่ ๘/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางพรอุมา พิชยะสุนทร
นางสาวพลอยณิศา ชูไกรพินิจ
นางพวงพิศ ปะกินําหัง
นางพัชรา ปทมสิงห
นางพัฑฒาภร วรสัตย
นางพัฒนา ชื่นจิตต
นางพัทรศรัณย พลอยศรี
นางสาวพันธรียา บรรจงชีพ
นางสาวพิชยา เจียไพบูลย
นางสาวพิณทิพ เสริมสมัคร
นางพิมสิริ คลายขํา
นางสาวพูลศรี อยูสินธุ
นางเพ็ญพิมล โฉมจันทรจันทร
นางเพ็ญศรี ขอบเขตต
นางภคนันท พุมประเสริฐ
นางสาวภัททิรา เรืองสินทรัพย
นางสาวภัทรา เพงธรรมกีรติ
นางภัทรานิษฐ สองเมืองขจรชัย
นางสาวภิญญา ศิลายอย
นางภูมิอุษา ชาลีพรหม
นางสาวภูริกา เซี่ยงจง
นางมณฑนี อุบลสิงห
นางสาวมธุรส กิตติพงศพิศาล
นางสาวมนสิชา สุขเจริญ
นางมยุรี สัมมาพรต
นางมลฤดี ตระกูลผุดผอง

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘

นางมานะ จันทรทาจีน
นางมาริสา เอี่ยมเหล็ก
นางสาวมาศอุบล ทองงาม
นางยุพดี เหลืองวิไล
นางสาวยุพวัลย ทองใบออน
นางยุพิน เจนจริยโกศล
นางยุวเรศ เรืองพานิช
นางเย็นใจ ฐิตะฐาน
นางสาวเยาวลักษณ สุดประเสริฐ
นางรสธร วิศาลมงคล
นางรัชนี วีรุตมเสน
นางสาวรัตติญา ศริดารา
นางรุงรัตน ภิสัชเพ็ญ
นางลักษณศยา วรศักดาพิศาล
นางสาววงเดือน รุพันธ
นางสาววรรณสุข ไชยวงษ
นางวรรณา อุไรรงค
นางวรรษา คํารณยุทธ
นางสาววราภรณ บุญทรัพยทิพย
นางวราศรี ศรีวุฒิชาญ
นางวะรา พุมสุวรรณ
นางวันทนา จิรพยุงไชย
นางวัลลีย บุนนาค
นางสาววารุณี กวยไขมุข
นางวาสนา นอยปุก
นางสาววาสนา บัวจันทร

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔

(เลมที่ ๘/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสาววิชนี นวลศรี
นางสาววีรนุช กิระวงศสกุล
นางสาวศราวดี ปานจับ
นางศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน
นางศิรินันท ทรัพยพลับ
นางสมแกว อยูสําราญ
นางสมคิด ปนสุวรรณ
นางสาวสมจิต ออนเหม
นางสมพร รอยแกว
นางสมพิศ เกตุดํา
นางสรัญญา โชติพัฒน
นางสาวสัจจา สกุลธนญชัย
นางสาคร พงษนิล
นางสารภี ศิริเจริญ
นางสําอางค โชติมัย
นางสาวสิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล
นางสุกัญญา มณีเจริญ
นางสุขวิมล ชางชํานิ
นางสุภัทรา พวงแพ
นางสาวสุภา สุริยกานนท
นางสุภาพ ทองคํา
นางสุภาพร เลาะมะ
นางสุรางครัตน ยอดสุรางค
นางสุรีรัตน ผลศิลป
นางสุวรรณา ทิพยรักษ
นางสุวัฒนา ปานเกิดผล

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

นางสุวินัย พรหมมะ
๒๓๒ นางอรุณรัตน ชาติสัมพันธ
นางสาวเสาวภา จารุสกุล
๒๓๓ นางอัจฉรา เฮียงโฮม
นางสาวเสาวลักษณ จิตตยังกูล
๒๓๔ นางอัมพร ปรีชาคม
นางโสภา อินทรุณ
๒๓๕ นางอารีลักษณ เต็มตระกูล
นางอนงคลักษณ ศรีธัญกุล
๒๓๖ นางสาวอําไพพงษ ทวีธัญลักษณ
นางอนุสรณ ไกรสูงเนิน
๒๓๗ นางอุไร สิริพลวัฒน
นางสาวอรนุช บุตรศรีคุย
ทวีติยาภรณมงกุฏไทย (รวม ๒๐๔ ราย)
นายกิตติเดช โพธิ์นิยม
๑๙ นายปรีชา เกื้อแกว
นายขจร กอบสันเทียะ
๒๐ นายผดุงศักดิ์ เพชรสังหาร
นายจํานอง โสมกุล
๒๑ นายพิสษิ ฐ รัตนมานพสกุล
นายฉัตรชัย ไทยทุงฉิน
๒๒ นายไพร มัทธวรัตน
นายฐากร สายขุนทด
๒๓ นายภูมิน กิจเดช
นายณรงคชัย มีสงา
๒๔ นายรัฐกานต จันทรแสงวสุ
นายดุสิต ถวิลนอก
๒๕ นายรุงโรจน ระยับพันธุ
นายแดง ประเสริฐอําไพสกุล
๒๖ นายวิทยา จาทอง
นายธเนตร ศรีสุข
๒๗ นายวิทย เลิศแสง
นายนพพล เกตุประสาท
๒๘ นายวิวัฒน นาวานิช
นายนรณฤต จันทวรรณ
๒๙ นายวิศิษฎ โพธยาลังการ
นายนรุณ วรามิตร
๓๐ นายวิสัย คงแกว
นายนิตินัย สังขเดช
๓๑ นายวิสูต ปนตบแตง
นายนิติพัฒน พลอยประดับ
๓๒ นายวีระพันธ สังขมาลย
นายนิธิศ สุขหงษ
๓๓ นายวุฒิชัย ทองดอนแอ
นายบดินทร ติระพัฒน
๓๔ นายศิริชัย บัวฝรั่ง
นายประทีป คงศิริ
๓๕ นายศิริพงษ เทศนา
นายประมวญ ชูใจ
๓๖ นายศิลปชัย มณีขัติย

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

นายสถาพร ไชยสมภาร
นายสนธยา มณฑาสุวรรณ
นายสมชาย ปยพันธวานนท
นายสมหมาย หอมสวาท
นายสืบ ชัยยะ
นายสุขชัย ตระกูลศุภชัย
นายสุทธิชัย อินนุรักษ
นายสุทิน สมบูรณ
นายสุพจน อาวสกุลสุทธิ
นายอุดม แกวสุวรรณ
นางสาวกนกวรรณ บางนอย
นางสาวกมลทิพย ประสมเพชร
นางกัณชลี จงรักวิทย
นางสาวกันทิมา จันทรอําไพ
นางกาญจนา ขันติศิริ
นางสาวกาญจนา ลัดดากลม
นางสาวกิ่งแกว รักษประศาสน
นางกุลวดี ตันฮะเส็ง
นางสาวเกล็ดแกว กมลวิมานฐาพร
นางสาวคริษฐา ยังเสถียร
นางสาวจงจิตต เค็งสม
นางจันทนา หอมกลุน
นางสาวจันทรา เปยมคลา
นางจันทรทรา สายแกว
นางสาวจิตติมา เจริญสุข
นางจินตนา สมศรี

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

(เลมที่ ๘/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางจินตนา ออนศิริ
นางสาวจิรันธนิน นิธิยศบุญวงศ
นางจิราพร โหมาศวิน
นางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ
นางจุฬารัตน ขุนพรม
นางฉลาดพันธุ โรจนพันธ
นางชมพู สิงโสภา
นางชไมพร อักกาญจนวาณิชย
นางชยุตรา สุดาเทพ
นางฐานุตรา รัฐธีร
นางฐิดารัตน สุเภากิจ
นางฐิตารีย ดิฐไชยพงศ
นางณัฐกมล หิรัญบุญญานุกูล
นางณัฐทลิกา กาลมิตร
นางณิชาภา เฉลิมเกียรติ
นางสาวดลนภา แววศรี
นางดวงเดือน วารีวะนิช
นางดวงพร ทรงศิริกุล
นางสาวดวงฤดี สายเจริญ
นางดารณี ยงยืน
นางสาวเตือนใจ สงสุข
นางทักษิณา ทวีนุช
นางสาวทัศนีย ธรรมโอรส
นางธนภรณ ธรรมโอรส
นางธนัยนันท สุนทรวัฒนศิริ
นางนงนุช นาคะรัตน

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔

นางสาวนงพร บุญสวัสดิ์
นางสาวนภัสวรรณ กระจางรัตน
นางนวพร ออนประทุม
นางนวลเพ็ญ สิงหไพศาล
นางสาวนวลวรรณ ชั้นไพศาลศิลป
นางนันทมาศ เหลืองน้ําเพ็ชร
นางนันทา ตะวันเย็น
นางนาฏยา เริงจิตตรี
นางนาฏอนงค บูรณสมภพ
นางสาวนุษรา สินบัวทอง
นางบงกช วัดเมือง
นางสาวบัวบาง ยะอูป
นางสาวบุศรา สีบัว
นางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข
นางประกายแกว โลหนันทน
นางประจบ สาตรประเสริฐ
นางประทุม แสนแกว
นางสาวประนอม พลับจะโปะ
นางสาวประมวล ลือกระจาง
นางประวีณา ภูบัวเพชร
นางปราณี ตวนเครือ
นางปทมา ชินธะวรรณ
นางสาวปานทิพย ชางทอง
นางสาวปารณีย เชียงกา
นางปยรัตน หนองนา
นางปยาภรณ วิวัฒนวงศธร

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

(เลมที่ ๘/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางเปรมปรีดิ์ บุญรังษี
นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ
นางสาวพรลักษณ ฤกษสมโภชน
นางพวงทิพย สัจจะเวทะ
นางพัชรลักษณ เจวจินดา
นางพัชราภรณ โควพานิช
นางสาวพัทธนันท แนขุนทด
นางพันธจิตต สีเหนี่ยง
นางพิมพใจ เต็มวิจิตร
นางพิมพพิศา ฤกษประทานไชย
นางพิสมัย ถวิลนอก
นางพูลทรัพย โหเฉื่อย
นางสาวฟารีดา เราะหมานีย
นางสาวภิตินันท รอดเกิด
นางมณฑา ชางเทศ
นางสาวมณฑา ล้ําเลิศ
นางสาวมณีรัตน คงคา
นางสาวมาลี สกุลนิยมพร
นางมาลี สิริวัฒนรัชต
นางมีนา ปานทอง
นางสาวยุพา รอดพวง
นางยุพิน กฤษดาธนดล
นางสาวเยาวภา อนุจารวัฒน
นางรพีพรรณ มีสงา
นางสาวรวมสุข สุขมาก
นางรวิภา สัจจาพิทักษ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

นางรัชกร อรชุน
นางสาวรัชดาวรรณ ขาวสําอางค
นางสาวรัชนี ชูทอง
นางรัตนา โลหะ
นางรําพวน มวงสีตอง
นางลักษณสงา ไทรมา
นางสาวลินดา พรชัยอรรถกุล
นางวนิดา เลาหสุรโยธิน
นางวนิดา เสาะดน
นางวรรณา ทองยา
นางวลีรัตน บรรจงจิตร
นางวันเพ็ญ ปรีตะนนท
นางสาววันเพ็ญ ศรีจันทรกุล
นางสาววาสนา สุวรรณรัตน
นางวิภา นกแกว
นางศรัญญา คลายสอน
นางศรีวรรณ ไวมาลา
นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท
นางสาวสมใจ ขุนเจริญ
นางสมร จริโมภาส
นางสาวสลักจิตร ทวีวิโรตมกิตติ
นางสาวสวางจิตร วิเชษฐกุล
นางสาวสารภี สีสุข
นางสิริพรรณ คลายมณี
นางสิริพรรณ วงศสุวรรณ
นางสาวสิริวัฒนา จิตตรีพล

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒

(เลมที่ ๘/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
นางสุกัญญา นิ่มเนียม
นางสุกัญญา ศิริวาจนะ
นางสุกิจจา พงษสุวรรณ
นางสุชาดา หงษทอง
นางสาวสุดา ภูระหงษ
นางสาวสุดารัตน ผลบุญ
นางสาวสุดารัตน รัตนราช
นางสาวสุธิรา เกลี้ยงประดิษฐ
นางสุนิสา ดวงนุม
นางสุปราณี สระทองฮวม
นางสาวสุพรรณนิจ พลเสน
นางสุภัสรา ปนตบแตง
นางสุภาพร บุณยประสิทธิ์
นางสุมณรัตน เทพสาร
นางสาวสุมลฑา สังใจสม
นางสาวสุมาลี กูลเหมือน
นางสาวสุมาลี เชาวลิต
นางสุวรรณี ศรีนวล
นางสุวาพร ชื่นอารมณ
นางสุวารี มณีเนตร
นางสาวสุวิมล งามเนตร
นางเสาวณีย ไมจันทร
นางหนึ่งฤทัย กลิ่นจันทร
นางอนุรัตน ฑีฆะบุตร
นางอโนชา ชํานาญกิจ
นางอรัญญา ศรีรัตนานนท

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

นางอรุณ นฤทุม
๑๙๙ นางอาริยา ยอดหลา
นางสาวอรุณี แกวพลอย
๒๐๐ นางสาวอารีรัตน สิชฌวัฒน
นางอัครเทวี ผลาเกส
๒๐๑ นางอิสรีย ขมิ้นสนสกุล
นางสาวอัจฉรา ตันสวัสดิ์
๒๐๒ นางสาวอุทัยวรรณ กายพันธุ
นางสาวอัจฉรา มุกดาเรือง
๒๐๓ นางอุบล สุไลมาน
นางสาวอัจฉรีย ยุวพันธ
๒๐๔ นางอุษา ภูคัสมาส
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒๓ ราย)
นายเกษม โรจนวิบูลย
๑๓ นายอิศรา เชาระกํา
นายชัยพร สามพุมพวง
๑๔ นางจิรธนา อินโต
นายชูชัย ชุมพงศ
๑๕ นางบรรเจิด ศรีโปฎก
นายธีระพงศ โทนุสิน
๑๖ นางประนอม เปยธัญญา
นายปริญญา ฉกาจนโรดม
๑๗ นางปาริชาติ ปญญาฤทธิ์
นายพงศปณต สุภาสัย
๑๘ นางพรรวินท จันทรคลองใหม
นายมนตศักดิ์ นอยฤทธิ์
๑๙ นางสาววงเดือน พลับจะโปะ
นายไวพจน กลิ่นกลั่น
๒๐ นางสาววลฌา อาศัยผล
นายสนอง สุนทรวิภาต
๒๑ นางวิมล จรูญพงศ
นายสิทธิ์ ธีรสรณ
๒๒ นางศรีเรือน มากมูล
นายสุจิต ลิ้มทองสุข
๒๓ นางสาวอรวรรณ บุตรดี
นายสุรพงษ เปาเลี้ยง
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๐ ราย)
นายโกศล รัตนจินดา
๖ นางยุพิน ผงชานัน
นายรุง เรืองผล
๗ นางสาวรัชดาทิพย ปูรณโชติ
นายอรรณพ จันทรอุปรี
๘ นางสมบูรณ สมมัจฉา
นางจงกลนี สุนทรสีมะ
๙ นางสุดา หงษสุวรรณ
นางเนตรนภา หาทูล
๑๐ นางอารีย ตั้งวงศวิวัฒนา

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายคงกฤช รักษสงั ข

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๓๐๔ ราย)
๒๓ นายประพันธ ธีระสาร
นายกมล อภินาคพงศ
๒๔ นายประสิทธิ์ โททุโย
นายกฤษณ หินกลา
๒๕ นายประสิทธิ์ เรืองเทพ
นายกังวาน ทวีฤทธิ์
๒๖ นายพงษศักดิ์ ยั่งยืน
นายคําฝน ภูแชมโชติ
๒๗ นายพิชิต เลงพานิชย
นายคําพันธ ยะปะตัง
๒๘ นายพิทยา แตศิริ
นายคํามอน สาหลา
๒๙ นายพุธทอง กาบบัวลอย
นายจารุวัฒน มณีพันธุ
๓๐ นายไพรินทร หลายวิวัฒน
นายฉลาด นามวงษา
๓๑ นายฟน พงษกะพันธ
นายชยพล พุมทองดี
๓๒ นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ
นายชํานาญ บัวทวน
๓๓ นายภิรมย กองผาพา
นายเชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ
๓๔ นายมนตรี ภูมี
นายดําริ กูลประสิทธิ์
๓๕ นายยศสมบัติ จังตระกูล
นายถาวร แจงพวงสี
๓๖ นายรักษเกียรติ กระแสร
นายทรงเวทย เบาชัย
๓๗ นายราชพร ปทะวานิช
นายทศพร เสนาสุ
๓๘ นายวสันต จันทรสนิท
นายทองสุข ศีรี
๓๙ นายวิชัย วิชชาธรตระกูล
นายธงนํา เต็มเปยมเจนสุข
๔๐ นายวิชาญ ธรรมวิรัตน
นายธํารงค กฤตสิน
๔๑ นายวินิจ มีบุบผา
นายธีระยุทธ นาคแดง
๔๒ นายวีระพันธ หมื่นหัสถ
นายนครนพ จําปางาม
๔๓ นายสงวน บุญพูน
นายนฤพนธ ขันบุตรศรี
๔๔ นายสงัด ปญญาพฤกษ
นายบุญธรรม คําสมหมาย

