
 หนา   ๑๙๘ (เลมที่   ๑๔/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑ นายบุญเลิศ  ฉายเหมือนวงศ 

 ๑๒ นายปญญาวุธ  ทิพวันต 

 ๑๓ นายวสันต  ปญญาแสง 

 ๑๔ นายวัชระ  ศิริสุวรรณ 

 ๑๕ นายวิโรจน  วิรุฬหธาดา 

 ๑๖ นางกัณทิยา  ประวัติ 

 ๑๗ นางสาวเกศณี  ศิระสานต 

 ๑๘ นางสาวจงกลกนก  กมลฉ่ํา 

 ๑๙ นางสาวจีรวรรณ  ศรีษะคํา 

 ๒๐ นางสาวชุติรัตน  ธรรมเสมา 

 ๒๑ นางดลยา  เทียนทอง 

 ๒๒ นางสาวดวงตา  ใบโคกสูง 

 ๒๓ นางสาวดุจดาว  สุจริตตานันท 

 ๒๔ นางสาวทัศนีย  มาลา 

 ๒๕ นางสาวนัทนิศวร  ชวงชิต 

 ๒๖ นางบังอร  พงษทอง 

 ๒๗ นางสาวปุณรดา  เพียรลาภผล 

 ๒๘ นางพัชราภรณ  กองเพ็ชร 

 ๒๙ นางสาวเพ็ญพร  ลิ่มวงศ 

 ๓๐ นางสาวมลิวัลย  จรรยาวณิชกุล 

 ๓๑ นางสาวรพีพร  แมนนนทรัตน 

 ๓๒ นางสาวรพีภรณ  ปนเพชร 

 ๓๓ นางสาววริศรา  โปรดปราน 

 ๓๔ นางวารินทร  ภูมินาถ 

 ๓๕ นางสาวสกุลทิพย  ตุยสิมา 

 ๓๖ นางสุกัญญา  เจตะภัย 

 ๓๗ นางสาวสุจิน  ชุมประเสริฐ 

 ๓๘ นางสาวสุภาสินี  วิเชียร 

 ๓๙ นางสุมนา  ภูเงิน 

 ๔๐ นางสาวโสพิณ  อังกูรทัศนียรัตน 

 ๔๑ นางสาวอภิชนา  โตคํา 

 ๔๒ นางสาวอรพิน  ศิริวงศิลป 

 ๔๓ นางสาวอารีรัตน  สุขงาม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นาวาอากาศตรี  สัญชัย  พัฒนสิทธิ์  ๒ นายอภิชัย  ดาวราย 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายกอบศักดิ์  วันธงไชย 

 ๒ นายชวลิต  กิตติชัยการ 

 ๓ นางสาวสงวนศรี  เจริญเหรียญ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๗  ราย) 

 ๑ นายกานดิส  สุดสาคร  ๒ นายเกรียงไกร  พัทยากร 



 หนา   ๑๙๙ (เลมที่   ๑๔/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓ นายจรวย  สุขแสงจันทร 

 ๔ นายจักรกฤษณ  พจนศิลป 

 ๕ นายชัยกร  ฐิติญาณพร 

 ๖ นายณัฐพงศ  สุโกมล 

 ๗ นายติโรธ  ทองนวล 

 ๘ นายธงรบ  รื่นบรรเทิง 

 ๙ นายธนพร  ขจรผล 

 ๑๐ นายธวัชชัย  ตันชัยสวัสดิ์ 

 ๑๑ นายธวัชชัย  บุญจันทร 

 ๑๒ นายธานินทร  คงศิลา 

 ๑๓ นายนพดล  ประเสริฐสนิเจริญ 

 ๑๔ นายนพพร  สังขทอง 

 ๑๕ นายนรุตม  ทะนานทอง 

 ๑๖ นายนิรุตติ์  สุวรรณา 

 ๑๗ นายประทีป  ดวงแค 

 ๑๘ นายประภากรณ  แสงวิจิตร 

 ๑๙ นายปยะณัฎฐ  ผกามาศ 

 ๒๐ นายพัสกร  องอาจ 

 ๒๑ นายพิทักษ  เชื้อวงศ 

 ๒๒ นายพิบูลย  พันธุ 

 ๒๓ นายพิษณุ  ตุลยกุล 

 ๒๔ นายพูนลาภ  ลามศรีจันทร 

 ๒๕ นายไพบูลย  มณีขาว 

 ๒๖ นายมนตรี  ต้ังพิจัยกุล 

 ๒๗ นายมิติ  รุจานุรักษ 

 ๒๘ นายรังสรรค  วงศจีรภัทร 

 ๒๙ นายวิชาญ  มะวิญธร 

 ๓๐ นายวิน  สุรเชษฐพงษ 

 ๓๑ นายวิรัช  หิรัญ 

 ๓๒ นายวิษณุ  อรรถวานิช 

 ๓๓ นายวิสุทธิ์  จรูญธวัชชัย 

 ๓๔ นายเศรษฐบตุร  อิทธิธรรมวินิจ 

 ๓๕ นายสมเจตน  ถนอมพุทรา 

 ๓๖ นายสมบัติ  ออนศิริ 

 ๓๗ นายสมพร  แมลิ่ม 

 ๓๘ นายสมพล  วันตะเมล 

 ๓๙ นายสัญชัย  มิตรเอม 

 ๔๐ นายสิทธิชัย  ปนกาญจนโรจน 

 ๔๑ นายสุชาย  วรชนะนันท 

 ๔๒ นายสุรชัย  จิวเจริญสกุล 

 ๔๓ นายสุรพล  ธัญญวิบูลย 

 ๔๔ นายสุริยัณห  สุภาพวานิช 

 ๔๕ นายอนุสรณ  กลิ่นขจร 

 ๔๖ นายอาสูตร  สงวนเกียรติ 

 ๔๗ นายอุบล  ทองปญญา 

 ๔๘ นางสาวกรรณิการ  วงษพานิชย 

 ๔๙ นางสาวกรรณิการ  ศิริภัทรประวัติ 

 ๕๐ นางสาวเกวลิน  ศรีจันทร 

 ๕๑ นางสาวจรรยา  สมิงวรรณ 

 ๕๒ นางสาวจุฑา  พิชิตลําเค็ญ 

 ๕๓ นางชนิกานต  ย้ิมประยูร 

 ๕๔ นางสาวชลาธิป  สมาหิโต 



 หนา   ๒๐๐ (เลมที่   ๑๔/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๕ นางชุติญา  คันธพนิต 
 ๕๖ นางสาวชุติมา  ศิริจันทรา 
 ๕๗ นางณัฏฐวิชิดา  เลิศพงศรุจิกร 
 ๕๘ นางสาวณัฐฐากร  ถนอมตน 
 ๕๙ นางสาวณิชา  กลิ่นขจร 
 ๖๐ นางสาวตุลารัฐ  ครองยุทธ 
 ๖๑ นางสาวทัศนีย  เจริญทรง 
 ๖๒ นางธีราพร  อนันตะเศรษฐกูล 
 ๖๓ นางสาวนารีรัตน  กิติศรีปญญา 
 ๖๔ นางน้ําทิพย  อนันตศุภมงคล 
 ๖๕ นางสาวนุชจรี  บุญธรรม 
 ๖๖ นางสาวเนตรนภิส  เขียวขํา 
 ๖๗ นางประชุมพร  คงเสรี 
 ๖๘ นางปรารถนา  ศิวะถาวร 
 ๖๙ นางสาวปยพัฒน  บุนนาค 
 ๗๐ นางสาวปยภาคย  สงประเสริฐ 
 ๗๑ นางพรนิภา  พรสิบ 
 ๗๒ นางสาวพรพรรณ  เลียบสวัสดิ์ 
 ๗๓ นางสาวพวงทิพย  เกิดทรัพย 
 ๗๔ นางไพลิน  จิตรชุม 
 ๗๕ นางสาวภคมน  จิตประเสริฐ 
 ๗๖ นางภัทรานิษฐ  ศรีมงคล 
 ๗๗ นางสาวมณีเนตร  เวชกามา 
 ๗๘ นางสาวมยุลา  ไชยคําบัง 
 ๗๙ นางเมธินี  วงศวานิช  รัมภกาภรณ 
 ๘๐ นางยุวดี  หิรัญ 
 ๘๑ นางรัก  ชุณหกาญจน 

 ๘๒ นางสาวรุงทิพย  ลุยเลา 
 ๘๓ นางสาวรุงฤดี  ลุมรอย 
 ๘๔ นางสาววราภรณ  พวงบุตร 
 ๘๕ นางสาววิภาวรรณ  ทายเมือง 
 ๘๖ นางสาวศมณพร  สุทธิบาก 
 ๘๗ นางศรัญญา  พัวพลเทพ 
 ๘๘ นางสาวศิริญญา  โปรงจิตร 
 ๘๙ นางสาวสาวิตรี  สุวรรณ 
 ๙๐ นางสิริมา  ณ  สงขลา 
 ๙๑ นางสุขกมล  ปญญาจันทร 
 ๙๒ นางสุขุมาล  กิติสิน 
 ๙๓ นางสาวสุจิตตา  เรืองรัศมี 
 ๙๔ นางสาวสุนียรัตน  วุฒิจินดานนท 
 ๙๕ นางสาวสุปรียา  หวังพัชรพล 
 ๙๖ นางสาวสุรังสี  ไมกลัด 
 ๙๗ นางสาวสุรัสวดี  อรุณวรากรณ 
 ๙๘ นางสาวสุวิกรม  มาประณีต 
 ๙๙ นางสาวสุวิมล  พันธุดี 
 ๑๐๐ นางสาวอรนุช  หงษาชาติ 
 ๑๐๑ นางสาวอรวรรณ  คูหเพ็ญแสง 
 ๑๐๒ นางสาวอรอุษา  คําสุข 
 ๑๐๓ นางสาวอรัญญา  พรหมกูล 
 ๑๐๔ นางสาวอัญมณี  อาวุชานนท 
 ๑๐๕ นางสาวอําพร  ศรียาภัย 
 ๑๐๖ นางสาวอุไรรัตน  เนตรหาญ 
 ๑๐๗ นางอุศนา  ตัณฑุลเวศม 



 หนา   ๒๐๑ (เลมที่   ๑๔/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๖  ราย) 

 ๑ นายเกษม  หฤทัยธนาสันต 

 ๒ นายชัชวาลย  ดีจริง 

 ๓ นายณัฐวัฒน  คลังทรัพย 

 ๔ นายธีรชัย  แสงกนึก 

 ๕ นายนริศ  ปานศรีแกว 

 ๖ นายนําดี  แซเฮง 

 ๗ นายนิติ  พิศาภาค 

 ๘ นายพรศักดิ์  แสนศรี 

 ๙ นายรัฐพันธ  ตรงวิวัฒน 

 ๑๐ นายรัฐวทิย  สุมประเสริฐ 

 ๑๑ นายวรวุฒิ  โปะมา 

 ๑๒ นายสมพร  บุญอินทร 

 ๑๓ นายสุวิทย  คําแสง 

 ๑๔ นายอภิวิชญ  ทรงกระสินธุ 

 ๑๕ นางสาวกานดา  สันติโยธากุล 

 ๑๖ นางคณิศร  สัจจะธีระกุล 

 ๑๗ นางสาวจรุวรรณ  พฤกษติกุล 

 ๑๘ นางทัศนวรรณ  ทรัพยเล็ก 

 ๑๙ นางสาวนพิดา  จันทรเพ็ญ 

 ๒๐ นางนฤมล  นพพิบูลย  เงินดี 

 ๒๑ นางสาวพรพิมล  อรุณสุรัตน 

 ๒๒ นางสาวพิชญาภา  ฝาวัง 

 ๒๓ นางสาวยุพดี  เผาพันธ 

 ๒๔ นางรัตนศศิร  สุนทรนิธิกุล 

 ๒๕ นางสาวรุงอรุณ  ผาสุกสกุล 

 ๒๖ นางเรืองใจ  คําพันธ 

 ๒๗ นางสาวลักขณา  แสนมณี 

 ๒๘ นางสาววรรณนา  วองไววุฒิ 

 ๒๙ นางวิภาวดี  จันทวรรณ 

 ๓๐ นางสาววิมลวรรณ  ไสยมรรคา 

 ๓๑ นางสาวสินีนาฎ  แสงงาม 

 ๓๒ นางสาวสุนิศา  สงวนทรัพย 

 ๓๓ นางสาวสุนีย  ภูริพันธุพิพัฒน 

 ๓๔ นางเสาวรส  บุญมุสิก 

 ๓๕ นางสาวอมรรัตน  อุปพงศ 

 ๓๖ นางสาวอรวีร  แซโงว 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายพิเชษฐ  เรืองสขุสุด 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๘  ราย) 

 ๑ นายกฤษ  เฉยไสย 

 ๒ นายกฤษดา  คาเจริญ 

 ๓ นายจตุพร  สีมวง 

 ๔ นายจีระยุทธ  เวทยวีระพงศ 


