
 หนา   ๑๕๑ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๓  ราย) 

 ๑ นายกฤษณะ  ไวยมัย 

 ๒ นายเกียรติศักด์ิ  ตันเจริญ 

 ๓ นายเขมะฑัต  วิภาตะวนิช 

 ๔ นายจักร  แสงมา 

 ๕ นายจิตรกร  วิริยารัมภะ 

 ๖ นายเจริญ  ขุนพรม 

 ๗ นายฉัตรดนัย  จิระเดชะ 

 ๘ นายเฉลิมศักด์ิ  ฉัตรดอกไมไพร 

 ๙ นายทวีศักด์ิ  สงเสริม 

 ๑๐ นายธงชัย  สุวรรณสิชณน 

 ๑๑ นายธีระ  รักความสุข 

 ๑๒ นายธีระพล  ศิรินฤมิตร 

 ๑๓ นายนภพล  นุชเขียว 

 ๑๔ นายนาม  บัวทอง 

 ๑๕ นายนิรัตน  กอรัตนานันท 

 ๑๖ นายบดินทร  รัศมีเทศ 

 ๑๗ นายบุญร่ืน  ปานประสงค 

 ๑๘ นายพงศเชฏฐ  พิชิตกุล 

 ๑๙ นายพนัส  ธรรมกีรติวงศ 

 ๒๐ นายพรชัย  ศุภวิทิตพัฒนา 

 ๒๑ นายพันธุปติ  เปยมสงา 

 ๒๒ นายพีรวัฒน  วัฒนพงศ 

 ๒๓ นายภักดี  วัฒนไตรภพ 

 ๒๔ นายมงคล  รักษาพัชรวงศ 

 ๒๕ นายมณฑล  อนงคพรยศกุล 

 ๒๖ นายรามิล  กาญจันดา 

 ๒๗ นายโรจนรวี  ภิรมย 

 ๒๘ นายวิกรม  รังสินธุ 

 ๒๙ นายวิชาญ  เอียดทอง 

 ๓๐ นายวุฒินันท  คงทัด 

 ๓๑ นายวุฒิพงศ  อารีกุล 

 ๓๒ นายศรปราชญ  ธไนศวรรยางกูร 

 ๓๓ นายสมเกียรติ  ไทยปรีชา 

 ๓๔ นายสมชัย  พรบันลือลาภ 

 ๓๕ นายสมพงษ  ปรีชาคม 

 ๓๖ นายสมศักด์ิ  พูนศิริ 

 ๓๗ นายสุคนธ  มณีรัตน 

 ๓๘ นายสุดประสงค  สุวรรณเลิศ 

 ๓๙ นายสุรศักด์ิ  เชียงกา 

 ๔๐ นายสุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ 

 ๔๑ นายเสรี  เจริญกิจมงคล 

 ๔๒ นายอริชัย  รักธรรม 

 ๔๓ นายอุคเดช  บุญประกอบ 

 ๔๔ นางกฤติยา  เรวัต 

 ๔๕ นางกุสุมา  ประนิช 

 ๔๖ นางเกศินี  คุณคํ้าชู 

 ๔๗ นางฉันทนา  กอพยัคฆินทร 

 ๔๘ นางชไมพร  เอกทัศนาวรรณ 



 หนา   ๑๕๒ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๙ นางชัชรี  แกวสุรลิขิต 

 ๕๐ นางฐาปนีย  ธัญญพานิช 

 ๕๑ นางดวงเดือน  แข็งขัน 

 ๕๒ นางทัศนีย  จินตพิทักษกุล 

 ๕๓ นางนภาพร  ไทรเล็กทิม 

 ๕๔ นางนภาพร  เปยมสงา 

 ๕๕ นางสาวนันทพร  ปติเกื้อกูล 

 ๕๖ นางสาวประเทือง  พุฒซอน 

 ๕๗ นางสาวปริศนา  สุวรรณาภรณ 

 ๕๘ นางปวริน  ตันตริยานนท 

 ๕๙ นางสาวพรรัตน  สุวรรณรัตน 

 ๖๐ นางพีรนุช  จอมพุก 

 ๖๑ นางสาวมาเรียม  กอสนาน 

 ๖๒ นางสาวรัติยา  พงศพิสุทธา 

 ๖๓ นางรุงพันธุ  สดเจริญ 

 ๖๔ นางลัดดา  วัฒนศิริธรรม 

 ๖๕ นางสาวลิลา  วุฒิวาณิชยกุล 

 ๖๖ นางสาววรรณีย  เล็กมณี 

 ๖๗ นางวราภา  มหากาญจนกุล 

 ๖๘ นางวลี  สงสุวงค 

 ๖๙ นางสาววิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ 

 ๗๐ นางสาวศิริภัทรา  เหมือนมาลัย 

 ๗๑ นางสาวสมนึก  พรมแดง 

 ๗๒ นางสุจรรยา  วิลาวรรณ 

 ๗๓ นางสุนีย  โลกนิยม 

 ๗๔ นางสุพิน  ดิษฐสกุล 

 ๗๕ นางสาวสุภาวดี  พุมพวง 

 ๗๖ นางเสริมศิริ  จันทรเปรม 

 ๗๗ นางหทัยทรรศ  เสมชูโชติ 

 ๗๘ นางอภิตา  บุญศิริ 

 ๗๙ นางอภิรมย  ละมายอินทร 

 ๘๐ นางสาวอรพินท  เจียรถาวร 

 ๘๑ นางอังสนา  ศรีสวนแตง 

 ๘๒ นางสาวอารีย  ไหลกุล 

 ๘๓ นางสาวอารีรัตน  ปนทอง 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙๘  ราย) 

 ๑ นายกรไชย  กรแกวรัตน 

 ๒ นายกฤษณะ  เต็มตระกูล 

 ๓ นายฉัตรพงศ  บาลลา 

 ๔ นายเฉลิม  ขุนทอง 

 ๕ นายชัชชัย  ตันตสิรินทร 

 ๖ นายชาญณรงค  ไวยพจน 

 ๗ นายฐิติวุฒิ  ชัยสวัสด์ิอารี 

 ๘ นายทรงวุฒิ  เฮงพระธานี 

 ๙ นายนัยสันต  อภิวัฒนลังการ 

 ๑๐ นายประภาส  ชางเหล็ก 

 ๑๑ นายประสาร  กระดังงา 

 ๑๒ นายพงศวัฒน  เกิดโชคชัย 

 ๑๓ นายพรเทพ  อนุสสรนิติสาร 

 ๑๔ นายพัลลภ  พรหมพา 



 หนา   ๑๕๓ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๕ นายไพโรจน  สิทธิผกาผล 

 ๑๖ นายมีลาภ  นัฏสถาพร 

 ๑๗ นายรณฤทธิ์  ฤทธิรณ 

 ๑๘ นายรักเกียรติ  ชอบเกื้อ 

 ๑๙ นายลิขิต  ชูชิต 

 ๒๐ นายวชิระ  จงบุรี 

 ๒๑ นายวิวัฒน  ชูชม 

 ๒๒ นายวีรชน  พึ่งชัย 

 ๒๓ นายเวชพงศ  ชุติชูเดช 

 ๒๔ นายศรัณ  ปยังกร 

 ๒๕ นายศักดิเดช  อุบลสิงห 

 ๒๖ นายศิริโรจน  ศิริสุขประเสริฐ 

 ๒๗ นายศิริวัฒน  พูนวศิน 

 ๒๘ นายสกล  ฉายศรี 

 ๒๙ นายสคาร  ทีจันทึก 

 ๓๐ นายสมจิตต  ปาละกาศ 

 ๓๑ นายสัญญา  สิริวิทยาปกรณ 

 ๓๒ นายสิริพล  อนันตวรสกุล 

 ๓๓ นายสุชาติ  เหลืองประเสริฐ 

 ๓๔ นายสุพิทย  ขุนเพชร 

 ๓๕ นายเสกสรร  สีหวงษ 

 ๓๖ นายเสถียร  แสงแถวทิม 

 ๓๗ นายอโนทัย  ชลชาติภิญโญ 

 ๓๘ นางสาวกรรณิการ  ดวงมาลย 

 ๓๙ นางกิ่งกานท  พานิชนอก 

 ๔๐ นางขจรรัตน  อุดมศรี 

 ๔๑ นางสาวจรรยา  กุลบาง 

 ๔๒ นางจันทนา  ศรีอินทร 

 ๔๓ นางสาวจารุนีย  วรรณสิทธิ์ 

 ๔๔ นางจินตนา  สและนอย 

 ๔๕ นางจิรพรรณ  เรืองฤทธิ์ 

 ๔๖ นางจุฑาพร  ฉันทากร 

 ๔๗ นางสาวณัฐกานต  นิตยพัธน 

 ๔๘ นางทัดชา  ตุนสกุล 

 ๔๙ นางสาวทิพยรัตน  เลาหวิเชียร 

 ๕๐ นางธนาศรี  สัมพันธารักษ  เพ็ชรย้ิม 

 ๕๑ นางสาวนฤมล  วงศธนาสุนทร 

 ๕๒ นางนวลปรางค  ไชยตะขบ 

 ๕๓ นางนันทกาญจน  โลเรียง 

 ๕๔ นางสาวบุญนาค  นิวิตานนท 

 ๕๕ นางบุญมา  นิยมวิทย 

 ๕๖ นางสาวบุบผา  คงสมัย 

 ๕๗ นางประไพ  บุญรังษี 

 ๕๘ นางประภาพรรณ  อินทวม 

 ๕๙ นางปราณี  เทียนเมืองปก 

 ๖๐ นางปรารถนา  ปรารถนาดี 

 ๖๑ นางปานจิต  บูรณสมภพ 

 ๖๒ นางสาวปารมีย  เดนชัยประดิษฐ 

 ๖๓ นางปยาภรณ  สมสมัคร 

 ๖๔ นางสาวพจนารถ  สุวรรณรุจิ 

 ๖๕ นางพรอุมา  พิชยะสุนทร 

 ๖๖ นางพัฑฒาภร  วรสัตย 



 หนา   ๑๕๔ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๗ นางพิมล  วีรสิทธิ์ 

 ๖๘ นางไพลิน  ผูพัฒน 

 ๖๙ นางสาวภัททิรา  เรืองสินทรัพย 

 ๗๐ นางสาวภารดี  แซอึ้ง 

 ๗๑ นางสาวภิญญา  ศิลายอย 

 ๗๒ นางสาวมณทิพย  ธีรมหานนท 

 ๗๓ นางสาวมาศอุบล  ทองงาม 

 ๗๔ นางเย็นใจ  ฐิตะฐาน 

 ๗๕ นางรัชนี  โพธิแทน 

 ๗๖ นางสาวรัตติญา  ศริดารา 

 ๗๗ นางวราศรี  ศรีวุฒิชาญ 

 ๗๘ นางวลัญชลักษณ  สุวรรณมัย 

 ๗๙ นางสาววารุณี  กวยไขมุข 

 ๘๐ นางศรีจิตรา  เจริญลาภนพรัตน 

 ๘๑ นางสาวศลยา  สุขสอาด 

 ๘๒ นางศิรินันท  ทรัพยพลับ 

 ๘๓ นางสาคร  พงษนิล 

 ๘๔ นางสุกัญญา  มณีเจริญ 

 ๘๕ นางสาวสุกัญญา  วิชชุกิจ 

 ๘๖ นางสาวสุภา  สุริยกานนท 

 ๘๗ นางสาวสุวรรณา  เสือฟก 

 ๘๘ นางสาวเสาวรส  สังขนิ่ม 

 ๘๙ นางสาวโสภา  วิศิษฏศักด์ิ 

 ๙๐ นางโสภี  เสถียรโยธิน 

 ๙๑ นางสาวอตินุช  แซจิว 

 ๙๒ นางสาวอรไท  อนุถาวร 

 ๙๓ นางอัญชลี  รวีโรจนวิบูลย 

 ๙๔ นางอําไพ  ทองธีรภาพ 

 ๙๕ นางสาวอําไพพงษ  ทวีธัญลักษณ 

 ๙๖ นางอุบลวรรณ  เอกทุงบัว 

 ๙๗ นางอุไร  เผาสังขทอง 

 ๙๘ นางอุไร  สิริพลวัฒน 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๕  ราย) 

 ๑ นายชานนท  จันทรา 

 ๒ จาสิบเอก  ชุมพล  ศรีพรหมมา 

 ๓ นายณรงคชัย  มีสงา 

 ๔ นายณรงชัย  บุญศรี 

 ๕ นายณัฐ  มาแจง 

 ๖ นายถาวร  คลายวงษ 

 ๗ นายธีร  หะวานนท 

 ๘ นายนรณฤต  จันทวรรณ 

 ๙ นายบุญชวย  เอี่ยมประพัฒน 

 ๑๐ นายประสาร  ชิวปรีชา 

 ๑๑ นายแผด  สตารัตน 

 ๑๒ นายพงศกร  จันทรัตน 

 ๑๓ นายมงคล  ชินบุตร 

 ๑๔ นายวันชัย  พันธทวี 

 ๑๕ นายวันชาติ  นิติพันธ 

 ๑๖ นายวิชาญ  วงษสังข 

 ๑๗ นายวิเชียร  คนฟู 

 ๑๘ นายศรีรัฐ  โกวงศ 



 หนา   ๑๕๕ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๙ นายศิลปชัย  มณีขัติย 

 ๒๐ นายสมโชค  เรืองอิทธินันท 

 ๒๑ นายสุธีร  ดวงใจ 

 ๒๒ นายเอกไท  วิโรจนสกุลชัย 

 ๒๓ นางกนกพร  พูลประพันธ 

 ๒๔ นางกนกวรรณ  ดิสโร 

 ๒๕ นางสาวกฤตยา  เพชรผึ้ง 

 ๒๖ นางสาวกาวิล  นันทกลาง 

 ๒๗ นางสาวจันทรา  เปยมคลา 

 ๒๘ นางจารุวรรณ  สมบัติภิรมย 

 ๒๙ นางจินตนา  ออนศิริ 

 ๓๐ นางสาวจุไรพร  รอดเชื้อ 

 ๓๑ นางชยุตรา  สุดาเทพ 

 ๓๒ นางชัชชารีย  มากรุน 

 ๓๓ นางสาวชุลีณี  พาหุรัตน 

 ๓๔ นางณัฐทลิกา  กาลมิตร 

 ๓๕ นางดวงเดือน  วารีวะนิช 

 ๓๖ นางดวงพร  ทรงศิริกุล 

 ๓๗ นางสาวนภาพร  คลายมณี 

 ๓๘ นางสาวนวลวรรณ  ชั้นไพศาลศิลป 

 ๓๙ นางนุช  โชติชวง 

 ๔๐ นางสาวเนตรทราย  ยอดพรหม 

 ๔๑ นางประจบ  สาตรประเสริฐ 

 ๔๒ นางปราณี  ตวนเครือ 

 ๔๓ นางปยวรรณ  โวทาน 

 ๔๔ นางสาวผกาวดี  พงษเกษ 

 ๔๕ นางสาวพลอยณิศา  ชูไกรพินิจ 

 ๔๖ นางพูลทรัพย  โหเฉ่ือย 

 ๔๗ นางสาวรัชดา  คะดาษ 

 ๔๘ นางสาวรัชดาวรรณ  ขาวสําอางค 

 ๔๙ นางสาวรัชนี  ชูทอง 

 ๕๐ นางรัศมี  พลับจะโปะ 

 ๕๑ นางวรรณา  โรจนะบุรานนท 

 ๕๒ นางวาสนา  นอยปุก 

 ๕๓ นางสาววาสนา  รุงเรือง 

 ๕๔ นางวิภา  นกแกว 

 ๕๕ นางวิลาวัณย  นกยูงทอง 

 ๕๖ นางสลักจิตร  บัญชา 

 ๕๗ นางสาวสุทธินี  มหามิตร 

 ๕๘ นางสุภาพร  บุณยประสิทธิ์ 

 ๕๙ นางเสริมสุข  กลิ่นนิรันดร 

 ๖๐ นางหนึ่งฤทัย  กลิ่นจันทร 

 ๖๑ นางอนุสรณ  คําภักดี 

 ๖๒ นางอรัญญา  ศรีรัตนานนท 

 ๖๓ นางสาวอัจฉรา  มุกดาเรือง 

 ๖๔ นางอํานวยพร  ประทุมโพธิ์ 

 ๖๕ นางอําพร  แจมผล 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๖  ราย) 

 ๑ นายเกษม  โรจนวิบูลย  ๒ นายจักรพันธ  อรามพงษพันธ 



 หนา   ๑๕๖ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓ นายชัชวาล  จันทราสุริยารัตน 

 ๔ นายชูชัย  ชุมพงศ 

 ๕ นายธงชัย  หอมวันทา 

 ๖ นายธเนศ  อรุณศรีโสภณ 

 ๗ นายธีรวัฒน  วงศขมิ้น 

 ๘ นายนพสิทธิ์  ลองจา 

 ๙ วาที่รอยตรี  บัณฑิต  นิธีกุลวัฒน 

 ๑๐ นายบารเมศ  วรรธนะภูติ 

 ๑๑ นายประพจน  เลิศประเสริฐ 

 ๑๒ นายพงศปณต  สุภาสัย 

 ๑๓ นายสมชาย  ปยพันธวานนท 

 ๑๔ นายสิทธิชัย  ศรีออน 

 ๑๕ นายสุจิต  ล้ิมทองสุข 

 ๑๖ นายสุรพงษ  เปาเลี้ยง 

 ๑๗ นางกฤษณา  สุปญญารักษ 

 ๑๘ นางสาวเตือนใจ  สงสุข 

 ๑๙ นางสาวทวิกา  อินสอน 

 ๒๐ นางบรรเจิด  ศรีโปฎก 

 ๒๑ นางประนอม  เปยธัญญา 

 ๒๒ นางพร  จันทรคลองใหม 

 ๒๓ นางพัชรลักษณ  เจวจินดา 

 ๒๔ นางภาลิณี  ขวัญแกว 

 ๒๕ นางมณฑา  ชางเทศ 

 ๒๖ นางลักษณสงา  ไทรมา 

 ๒๗ นางสาววงเดือน  พลับจะโปะ 

 ๒๘ นางวรพรรณ  เรืองผกา 

 ๒๙ นางศรีเรือน  มากมูล 

 ๓๐ นางสํารวย  ทาทราย 

 ๓๑ นางสุปราณี  สระทองฮวม 

 ๓๒ นางสุภาณี  แจมขํา 

 ๓๓ นางสุวรรณา  ชอบเกื้อ 

 ๓๔ นางเสาวณีย  อินโต 

 ๓๕ นางสาวอารีย  สีแสงมุข 

 ๓๖ นางอุบล  สุไลมาน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นางปานทิพย  ชัยจักร 

 ๒ นางสาวเพ็ญพิชชา  ผินสูงเนิน 

 ๓ นางสาววรรณา  นิ่มละออ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๖  ราย) 

 ๑ นายกฤตพล  สมมาตย 

 ๒ นายคณิต  วิชิตพันธุ 

 ๓ นายจรินทร  ปภังกรกิจ 

 ๔ นายเจษฎา  จิวากานนท 

 ๕ นายชาญ  จิตภิลัย 

 ๖ นายเชวง  วิจารณ 


