
 หนา   ๑๔๑ (เลมที่   ๑๔/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๘  ราย) 
 ๑ นายกําธร  จิรวาณิชชัยกุล 

 ๒ นายชาติชาย  หงษาวดี 
 ๓ นายณรงค  พรมรักษ 
 ๔ นายนัฐพนธ  โพธิ์ประทีป 

 ๕ นายพิเชษฐ  จันทรทิพรักษ 
 ๖ นายวิทวัช  ลีสินสวัสดิ์ 
 ๗ นายศราวุฒิ  อารีย 
 ๘ นายสุรชัย  โนคํา 
 ๙ นายอดิศร  เสมแยม 

 ๑๐ นายอภินันท  อินทรไชยา 
 ๑๑ นายเอกรินทร  บุญอวม 

 ๑๒ นางสาวจิราภา  ต้ังวุฒิกร 

 ๑๓ นางสาวชนันธร  โพธิกุล 

 ๑๔ นางสาวชนิตา  สวนกุหลาบ 

 ๑๕ นางสาวณภัสสร  มณีวงศ 
 ๑๖ นางสาวณัฑยา  พานิชย 
 ๑๗ นางสาวดารณี  แซต้ัง 

 ๑๘ นางสาวถาวร  นวลสนอง 

 ๑๙ นางสาวธิติมา  ไตรพิพัฒน 

 ๒๐ นางสาวบุษยารัตน  ปรางศร ี

 ๒๑ นางปณฑชนิต  บุญมา 
 ๒๒ นางสาวผกากรอง  พลังตอสู 
 ๒๓ นางสาวพิมพใจ  นาชะ 

 ๒๔ นางสาวเพ็ญทิพย  ดํานิล 

 ๒๕ นางสาวเพียงพิศ  นิมมาณวัฒนา 
 ๒๖ นางสาวภาวีณา  จันทรแยม 

 ๒๗ นางสาวมนัสวี  ประทุมทิพย 
 ๒๘ นางสาววันดี  รักชาติ 
 ๒๙ นางสาววิชยา  โกมินทร 
 ๓๐ นางสาวศจี  นอยต้ัง 

 ๓๑ นางสาวศยามล  เจริญรัตน 
 ๓๒ นางสาวศริญญา  ย่ิงยวด 

 ๓๓ นางสาวสุนันทา  ฉัตรไทยวัฒนา 
 ๓๔ นางสาวสุนันทา  บุญสิงห 
 ๓๕ นางสาวเสาวนีย  รุจิฤกษ 
 ๓๖ นางสาวอรทัย  สังขทอง 

 ๓๗ นางสาวอารีรัตน  ปานนาค 

 ๓๘ นางสาวอุไรวรรณ  จําเริญเนาว 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นางสาวปาริฉัตร  หงสประภาส 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายฉลาด  จักรพิมพ  ๒ นางอุฬุภากร  โรจนาเปรมสุข 



 หนา   ๑๔๒ (เลมที่   ๑๔/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นายศกร  คุณวุฒิฤทธิรณ 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นายประเทือง  อุษาบริสุทธิ์ 
 ๒ นายอนันต  ผลเพ่ิม 

 ๓ นางสาวเพ็ญวิภา  ศรีสมุทร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๒  ราย) 
 ๑ นายกรวิชญ  อนุกูลวุฒิพงศ 
 ๒ นายกันย  สุนยี่ขัน 

 ๓ นายกัมปนาท  วิจิตรศรีกมล 

 ๔ นายกิติพงษ  เจาจารึก 

 ๕ นายเกรียงไกร  อัศวมาศบันลือ 

 ๖ นายจักรนรินทร  คงเจริญ 

 ๗ นายจิรโรจน  ต.เทียนประเสริฐ 

 ๘ นายเจษฎา  เตชมหาศรานนท 
 ๙ นายฉัฐวัฒน  ลมิปสุรพงษ 
 ๑๐ นายฉัตรมงคล  วงศรัฐนันท 
 ๑๑ นายชิวาลรัตน  มาสิงบุญ 

 ๑๒ นายณัฐพล  พจนาประเสริฐ 

 ๑๓ นายเดนติศักดิ์  ดอกจันทร 
 ๑๔ นายธนันตชัย  นพแกว 

 ๑๕ นายธนาคม  บัณฑิตวงศรัตน 
 ๑๖ นายธนาวัฒน  สิริวัฒนธนกุล 

 ๑๗ นายธัชทฤต  เทียมธรรม 

 ๑๘ นายธิบดี  สกุลวิชญธาดา 
 ๑๙ นายนวทัศน  กองสมุทร 

 ๒๐ นายนันทชัย  พงศพัฒนานุรักษ 

 ๒๑ นายบัณฑิต  มังกิจ 

 ๒๒ นายประภาษ  กาวิชา 
 ๒๓ นายพิธาน  เรืองวงศโรจน 
 ๒๔ นายภาวัช  หลวงสุนทร 

 ๒๕ นายมงคล  วงศพยัคฆ 
 ๒๖ นายรัฐชา  ชัยชนะ 

 ๒๗ นายวัฒนชัย  ตาเสน 

 ๒๘ นายเศรษฐกร  กาเมือง 

 ๒๙ นายสมชาย  ดอนเจดีย 
 ๓๐ นายสมหมาย  อุดมวิทิต 

 ๓๑ นายสราวุฒิ  เลิศมาลัยมาลย 
 ๓๒ นายสังคม  ศรีสมพร 

 ๓๓ นายสิงห  อินทรชูโต 

 ๓๔ นายอุดม  ศรีนนท 
 ๓๕ นางสาวกานดา  พันสุรินทร 
 ๓๖ นางสาวแคทลียา  ดาวสุด 

 ๓๗ หมอมหลวงจรัลวิไล  จรูญโรจน 
 ๓๘ นางสาวจันทรา  ศรีสมวงศ 
 ๓๙ นางจีมา  ศรลัมพ 
 ๔๐ นางสาวจีรวรรณ  มณีโรจน 



 หนา   ๑๔๓ (เลมที่   ๑๔/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๑ นางฐิตาวรรณ  อินสะอาด 

 ๔๒ นางสาวดรุณวรรณ  แกวหนูนวล 

 ๔๓ นางสาวตองตา  สมใจเพ็ง 

 ๔๔ นางสาวธัญลักษณ  เมืองโคตร 

 ๔๕ นางสาวนันทิยา  หาญศุภลักษณ 
 ๔๖ นางสาวนิดา  จําปาทิพย 
 ๔๗ นางสาวนิธิรัชต  สงวนเดือน 

 ๔๘ นางนุจรินทร  ศิริวาลย 
 ๔๙ นางประครอง  วรกา 
 ๕๐ นางสาวปจฉิมา  สิทธิสาร 

 ๕๑ นางสาวปานชีวัน  ปอนพังงา 
 ๕๒ นางสาวปานวาด  พรหมดี 
 ๕๓ นางผกามาศ  นันทจีวรวัฒน 
 ๕๔ นางสาวเพชรดา  เจริญมิตร 

 ๕๕ นางสาวมณฑาทิพย  โสมมีชัย 

 ๕๖ นางสาวมิ่งขวัญ  นิพิฐวัธนะผล 

 ๕๗ นางสาวรวีวรรณ  ตัณฑวณิช 

 ๕๘ นางสาววันดี  เกษมสุขพิพัฒน 
 ๕๙ นางสาวศรัญญา  แซต้ัง 

 ๖๐ นางศิริกุล  จึงวิมุติพันธ 
 ๖๑ นางสาวศิริพร  คงสรอย 

 ๖๒ นางสาวศิริสุดา  ลดาวัลย  ณ  อยุธยา 
 ๖๓ นางสาวสมปรารถนา  ฤทธิ์พริ้ง 

 ๖๔ นางสาวสายพิณ  ทานัชฌาสัย 

 ๖๕ นางสาวิณี  แสงสุริยันต 
 ๖๖ นางสาวิตรี  พังงา 
 ๖๗ นางสาวสุกัญญา  ทองรัตนสกุล 

 ๖๘ นางสาวแสงดาว  เขาแกว 

 ๖๙ นางสาวแสงสรรค  ภูมิสถาน 

 ๗๐ นางสาวหทยัรัตน  โชคทวีพาณิชย 
 ๗๑ นางสาวอัญชลี  สังขเจริญ 

 ๗๒ นางสาวเออวดี  อุบลศุข 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๓  ราย) 
 ๑ นายกิติโชค  พรหมณีวัฒน 
 ๒ นายจามร  ดวงกุลสา 
 ๓ นายทรงวุฒิ  แพนบุตร 

 ๔ นายทวัตชัย  อัยยะรัตน 
 ๕ นายทักสินธุ  ทองสะอาด 

 ๖ นายธีรพงศ  มวงเพ็ง 

 ๗ นายปณต  พลจันทร 
 ๘ นายประคุณ  ศาลิกร 

 ๙ นายยงยุทธ  ตันสาลี 

 ๑๐ นายยุทธนา  แสงสุวรรณ 

 ๑๑ นายราวุฒิ  นวมปฐม 

 ๑๒ นายฤกษชัย  แยมวงษ 
 ๑๓ นายวิเชียร  คดพิมพ 
 ๑๔ นายวินัย  จอมแกว 

 ๑๕ นายวุฒิ  บุญกระจาง 

 ๑๖ นายสนธยา  ผาลลาพัง 

 ๑๗ นายสุริยา  ชิณวงศ 
 ๑๘ นายเสวก  ชาวแพรกนอย 



 หนา   ๑๔๔ (เลมที่   ๑๔/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๙ นายอนุชา  แสนสุภา 
 ๒๐ นายอัจฉริยะ  ศรีพิมาย 

 ๒๑ นางสาวกรวรรณ  ตันนิติไพศาล 

 ๒๒ นางสาวเจริญศรี  แสงวงศ 
 ๒๓ นางชนยิตรี  แสงวิจิตร 

 ๒๔ นางสาวณัฏฐา  คงแชมดี 
 ๒๕ นางสาวณาตยา  ศักดิ์ถาวรเลิศ 

 ๒๖ นางทิตยา  สุภาวงศ 
 ๒๗ นางสาวบรรณพัชร  ปนทอง 

 ๒๘ นางสาวเบญญาภา  พ่ึงโพธิ์ 
 ๒๙ นางสาวปฐมา  จาตกานนท 
 ๓๐ นางปณิดา  อัครทวีทอง 

 ๓๑ นางสาวพรทิพา  ครุตรารักษ 

 ๓๒ นางสาวเพ็ญสุดา  โหมลา 
 ๓๓ นางภัทรียา  สุทธิเลิศ 

 ๓๔ นางสาวมนัธยา  นิลพันธุ 
 ๓๕ นางมุกดา  เกตุแกว 

 ๓๖ นางรัชฎา  ทองลอย 

 ๓๗ นางสาวรัตนา  ตันฑเทอดธรรม 

 ๓๘ นางลักษณาวดี  ทรายขาว 

 ๓๙ นางสาววิลาสินี  กวีกิจธรรมกุล 

 ๔๐ นางสาวสุดารัตน  จันปุย 

 ๔๑ นางสาวสุธิชา  พืชสิงห 
 ๔๒ นางสาวสุนิษา  ขวัญเมือง 

 ๔๓ นางสาวอุดมลักษณ  สุขอัตตะ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นายพงษเดช  สารการ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๘  ราย) 
 ๑ นายกฤษฎา  เปานาเรียง 

 ๒ นายกิตติบดี  ใยพูล 

 ๓ นายไกรเลิศ  ทวีกุล 

 ๔ นายขาม  จาตุรงคกุล 

 ๕ นายคําแหง  วิสุทธางกูร 

 ๖ นายชาติชาย  ไวยสุระสิงห 
 ๗ นายเชษฐา  งามจรัส 

 ๘ นายดนัยพงศ  เชษฐโชติศักดิ์ 

 ๙ นายธนัญชัย  ดาศรี 
 ๑๐ นายธวัชชัย  โพธิ์เฮือง 

 ๑๑ นายนาท  เสาวดี 
 ๑๒ นายบดี  ปุษยายนันท 
 ๑๓ นายบัญชา  อานนทกิจพานิช 

 ๑๔ นายประพัทธ  สันติวรากร 

 ๑๕ นายภูมิสิทธิ์  มหาสุวีระชัย 

 ๑๖ นายวรวิทย  อินทนู 


