เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๗ นางสาววลัยพร ยอดศรี
๘ นางสาวสิรกิ ัญญา สิงหคุณา

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

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

๙ นางสุภัสสรา อุดง
๑๐ นางสาวสุภาพร อาจหาญ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๘๕ ราย)
๒๒ นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ
นายคัมภีร พัฒนะธนัง
๒๓ นายสาธิต เจริญฉิม
นายจงรัก วัชรินทรรัตน
๒๔ นายสานิตย รัศมี
นายชนินทร ติรวัฒนวานิช
๒๕ นายสุขเกษม สิทธิพจน
นายชัชวัสส แกวขาว
๒๖ นายสุชาติ สงวนพันธุ
นายดีบุญ เมธากุลชาติ
๒๗ นายสุนทร เลาเรืองศิลปชัย
นายทรงกลด จารุสมบัติ
๒๘ นายสุรพงษ ดํารงกิตติกุล
นายทศพล บุญธรรม
๒๙ นายสุวรรณ หอมหวล
นายธีระพงศ ดวงดี
๓๐ นายสุวิทย สินที
นายนพพร รัตนชวง
นายบัณฑิต ศรีสุชาติ
๓๑ นางกรรณิการ เจริญศิลปชัย
นายปรณัฐ วิสุวรรณ
๓๒ นางกรองแกว อามาตยเสนา
นายประกอบ สุรวัฒนาวรรณ
๓๓ นางกาญจนา พงษโสภา
นายประวุฒิ แยมยลงาม
๓๔ นางกานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร
นายปติพัฒน ฉัตรอัครพัฒน
๓๕ นางจงดี ชัยสัตตปกรณ
นายปยวัตน ดิลกสัมพันธ
๓๖ นางสาวจารุพร พงษศิริเวทย
นายพงศศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์
๓๗ นางสาวจารุมาลย ตรีมาศ
นายพรเทพ ราชรุจิทอง
๓๘ นางจิรนันท บํารุงธรรม
นายวิโชติ พงษศิริ
๓๙ นางสาวจุฑามาศ รมแกว
นายวินัย พูลศรี
๔๐ นางทิพยพร ตรีพุทธรัตน
๔๑ นางนงลักษณ ผลวงษ
นายวุฒิพงษ ศิลปวิศาล
๔๒ นางนันทพร อัศวมาชัย
นายสมหมาย เจนกิจการ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนิตยา ทับทิมทัย
นางสาวนีรนุช ภาชนะทิพย
นางสาวนุชนาถ มั่งคั่ง
นางนุชนารถ รัตนสุวงศชัย
นางสาวบังอร ดําแพร
นางสาวบุษบา ตนทอง
นางปพิชญา จินตพิทักษสกุล
นางประพิศ แสงอรุณ
นางประภาพร วงศศิริ
นางปริมใจ พรหมสุทธิ
นางสาวปานจิต ดํารงกุลกําจร
นางปาริชาต จิตรฉ่ํา
นางสาวปยวรรณ สุธรรมาภินันท
นางพรทิพภา เล็กเจริญสุข
นางพาณี สวาสดิ์
นางมาลิน ศักดิยากร
นางระพีพร ศุภมหิธร
นางสาวรัตติกรณ จงวิศาล
นางราตรี เรืองไทย
นางรุจิราพร รามศิริ
นางวรางครัตน จันทสาโร
นางวิไลลักษณ ขวัญยืน
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ นายกรรชิต บุญสุวรรณ
๒ นายเกรียงศักดิ์ แกวสมประสงค
๓ นายเกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน

๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕

(เลมที่ ๘/๒)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
นางวีระศรี เมฆตรง
นางสาวศันษนีย ภูมณี
นางศิริวรรณ พราพงษ
นางสาวสกาวรัตน จงพัฒนากร
นางสาวสมใจ บรรเทากุล
นางสมพิศ ชยันโต
นางสุธาทิพ นันทพิพัฒน
นางสุปราณี สิงหโตทอง
นางสุพัตรา ศรีสุวรรณ
นางสุมาลี พุมภิญโญ
นางสุรียพร แสงหิรัญ
นางสาวโสวัตรี ณ ถลาง
นางอมรรัตน ศาสตรวาหา
นางอรนาถ สุขพล
นางสาวอรรัตน มงคลพร
นางอรัญนาถ วิริยารัมภะ
นางสาวอรุณศรี เลาหะศิริมากุล
นางอรุณี ปญญสวัสดิ์สุทธิ์
นางสาวอลิศรา มีนะกนิษฐ
นางอัญชัญ มหาคงคา
นางสาวอุษา สุพลจร

(รวม ๙๙ ราย)
๔ นายเกียรติทวี ชูวงศโกมล
๕ นายจรัญ ฉัตรมานพ
๖ นายชัยพร ใจแกว

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นายชัยสิทธิ์ ทองจู
นายทรงวุฒิ คิดควร
วาที่รอยตรี ธนัช สุขวิมลเสรี
นายธนากร ฆองเดช
นายนารถพล สงสุรพันธ
นายประพจน ขุนทอง
นายปรีดา สามงามยา
นายปติ ตรีสุกล
นายปยะ โชติกไกร
นายพรชัย สัญฐิติเสรี
นายภัทรกิตติ์ เนตินิยม
นายภาณุวัฒน สรรพกุล
นายภานพ เพ็งแพ
นายภาสันต ศารทูลทัต
นายมะนิด วงษคลาย
นายเลอพงศ จารุพันธ
นายวงเดช กงศรี
นายวสันต เดือนแจง
นายวิเชฐ ศรีชลเพชร
นายวิวัฒน วงศกอเกื้อ
นายวิษณุ โหไทย
นายวีระ ทองดอนเอ
นายศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี
นายสุทธิชัย สุพิพัฒนมงคล
นายสุทธิพร เนียมหอม
นายสุพจน ยุตติยงค

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

(เลมที่ ๘/๒)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
นายสุพจน สัจจาพิทักษ
นายสุเมศ ทับเงิน
นายสุลักษม ตาฬวัฒน
นายอภิชาต แจงบํารุง
นายอภิชาติ ใจอารีย
นายอมรเดช พุทธิพิพัฒนขจร
นายอัครพงศ พัชรรุงเรือง
นายอับดุลหาดี อุเซ็ง
นายอัมพร บัวที
นายเอนก สุขเจริญ
นางกนกพร นุมทอง
นางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร
นางกัลยาณีย พูลลาภวิวัฒน
นางสาวกุลนิษฐ ภวพงศสุภัทร
นางกุลศิริ ช. กรับส
นางคัทลียา จิรประเสริฐกุล
นางสาวจตุพร กุลอึ้ง
นางจันทรสุดา จริยวัฒนวิจิตร
นางสาวชนัธฌา ศิวโมกษธรรม
นางชุติมา รัศมี
นางสาวฐานิตา แสงธรรมประทีป
นางสาวฐิติวรรณ ศรีนาค
นางณฐนันท พรหมพา
นางสาวดนุชา ปนคํา
นางสาวดารณี ลักษณเกียรติ
นางดุษฎี เจริญสุข

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๑
๒
๓
๔

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน
นางนภสร กูสุจริต
นางสาวนภาศรี ทิมแยม
นางนวพร คําชูสังข
นางสาวเบญจพร เรืองฤทธิ์
นางปนัดดา กสิกิจวิวัฒน
นางปยฉัตร ชางเหล็ก
นางพจนา ตั้งสุวรรณเสมา
นางสาวพจมาลย พูลมี
นางพรศรี กาญจนภักดิ์
นางสาวพวงจันทร พรมมา
นางพวงพิศ โฆสิตสมิต
นางสาวภัทรา เพงธรรมกีรติ
นางมณฑนี อุบลสิงห
นางยุพดี เหลืองวิไล
นางยุวเรศ เรืองพานิช
นางเยาวนารถ โพธิ์มี
นางสาวรัตนาวรรณ มั่งคั่ง
นางรุงรัตน ภิสัชเพ็ญ
นางลออรัตน ไพรสิงห
นางสาววงเดือน รุพนั ธ
ตริตาภรณชางเผือก
นายเจริญ ชาญวิศณุรักษ
นายชัยชนะ กาญจนอักษร
นายชัยวัฒน คลังทอง
นายชัยวัฒน วามวรรัตน

๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙

(เลมที่ ๘/๒)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
นางสาววรรณวิมล คลายประดิษฐ
นางวัฒนา วิธีจงเจริญ
นางวันดี เที่ยงธรรม
นางสาววาสนา บัวจันทร
นางวีณา วงศศรีเผือก
นางศศิธร ตรงจิตภักดี
นางสาวศุภาภาส คําโตนด
นางสมคิด ปนสุวรรณ
นางสาวสมจิต ออนเหม
นางสาวสมร ติเยาว
นางสมสุข นูหาร
นางสุขวิมล ชางชํานิ
นางสุภัทรา พวงแพ
นางสุวัฒนา ปานเกิดผล
นางสาวเสาวนุช ถาวรพฤกษ
นางสาวอัมพร นอยแสง
นางอัมพร ปรีชาคม
นางสาวอําพร เสนห
นางอิศริยา ทวีศิลป
นางสาวอุทัยวรรณ กิจวิเชียร

(รวม ๔๔ ราย)
๕ นายนครไชย อันชื่น
๖ นายนภ อึ๊งโพธิ์
๗ นายนิทัศน แกวทิม
๘ นายพชรนนท ทัศนภักดี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายภูมิน กิจเดช
นายวรวุฒิ หวังวัชรกุล
นายวันชัย สุนทรวินิต
นายวิสัย คงแกว
นายศักดา จันทรทอง
นายสมชาย ออนศิริ
นายสุชาติ ดวงแค
นายอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ
นายอลงกต อินทรชาติ
นางสาวคริษฐา ยังเสถียร
นางจันทรทรา สายแกว
นางจันทรเพ็ญ กรอบทอง
นางสาวจิดารัศมิ์ ธนะปรีชาวงษ
นางทิพยลยา ดวงเงิน
นางธนภรณ ธรรมโอรส
นางสาวธีรารัตน สังขวาสี
นางสาวนฤชล นิยาภรณ
นางนวพร ออนประทุม
ตริตาภรณมงกุฎไทย
นายธีระพงศ โทนุสิน
นายนุสรณ ปานนพภา
นายไวพจน กลิ่นกลั่น
นายอนุชา พิสุทธิพงษบูรณ
นางชิดาวัลย นิลชิต
นางนันทวัน เนตรสาน
นางสาวประเทือง ปนดํา
นางสาวประนอม สูชัยยะ

๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
(รวม
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

(เลมที่ ๘/๒)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
นางนันธยา สายบัวทอง
นางนิตยา แจงโพธิ์นาค
นางสาวนิตยา พุมสุข
นางเบ็ญจารัชด ทองเย็น
นางสาวปยวรรณ จั่นเพิ้ง
นางสาวผุสดี แซลิ่ม
นางสาวพนิดา กุลแพทย
นางสาวมณฑา หิรัญบัฏ
นางสาวยุพา รอดพวง
นางเยาวภา เอี่ยมพุม
นางสาววิรินทรดา สุขนอย
นางสาวศรัณยธร ศศิธนากรแกว
นางสาวศรีวรรณ สุวรรณโชติ
นางสาวศิริรัตน บัวผัน
นางสายฝน เสนาะอาจ
นางสารภี ชูบํารุง
นางสาวสุนันทา เสือเทศ
นางสาวสุรินทร มูลวงศ
๑๖ ราย)
นางสาวปองใจ อุนเมือง
นางปาริชาติ ชูเมือง
นางพัทธมน จันทนมัฎฐะ
นางมาลิน ผดุงเจริญ
นางสมสกุล คงวงศวาลย
นางสุดารัตน รัตนพันธุ
นางสาวอรวรรณ บุตรดี
นางอรุณ นฤทุม

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายทรงพล รูปคมสัน

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

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๑๐ ราย)
นายกสิน หัตถพนม
๒๒ นายบัณฑิตย เต็งเจริญกุล
นายกิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์
๒๓ นายประธาน สุนทรไชยา
นายคมกริช พิมพภักดี
๒๔ นายประสาร สวัสดิ์ซิตัง
นายจารุสิทธิ์ เครือจันทร
๒๕ นายประสิทธิ์ มูลเพีย
นายชัชชาย แจมใส
๒๖ นายปริญญ ทนันชัยบุตร
นายชูเกียรติ ลอองแกว
๒๗ นายพรเทพ ถนนแกว
นายชูชาติ กมลเลิศ
๒๘ นายพลัฏฐ ทิพยศรีราช
นายไชยวัฒน รักสกุลพิวัฒน
๒๙ นายมงคล ตะอุน
นายไชยสิทธิ์ วงศวิภาพร
๓๐ นายมนู ยังพัธนา
๓๑ นายรุงเรือง เลิศศิริวรกุล
นายณรงชัย วองกลกิจศิลป
นายดิรก สาระวดี
๓๒ นายวิเชียร เกิดสุข
นายทรงยศ พงศพิมล
๓๓ นายวินัย ใจขาน
นายเทวราช หลาหา
๓๔ นายวิระสิทธิ์ อิ่มถวิล
นายธนกร ปรุงวิทยา
๓๕ นายวิรัช เรืองศรีตระกูล
นายธนสิทธิ์ จันทะรี
๓๖ นายวิโรจน ทวีปวรเดช
นายธนากร วงศวัฒนาเสถียร
๓๗ นายศุภชัย ปทุมนากุล
นายธวัช รัตนมนตรี
๓๘ นายสัมภาษณ คุณสุข
นายธัญญา ภักดี
๓๙ นายสุพล บุญเสนอ
นายนรากร พุทธโฆษ
๔๐ นายอนุชา นิลประพันธ
นายนิพนธ คุณารักษ
๔๑ นายอภิชาติ แสงจันทร
๔๒ นายอํานาจ กิจควรดี
นายนิยม วงศพงษคํา

