หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

นางสาวสุกัญญา ชุมพาลี
นางสุภาพร วงษกลอม
นางสุภาลักษณ พลปถพี
นางสุรัตน นาสิทธิ์

(เลมที่ ๑๔/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

๑๑๑ นางสาวเสาวณีย โพธพรมราช
๑๑๒ นางอรชา เรืองผล
๑๑๓ นางสาวอัชราภรณ เกษมกิจ

สํานักราชเลขาธิการ
๑
๒
๓
๔

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗ ราย)
นายกรุงศรี ศรีงาม
๕ นายประสงค สมประสงค
นายกฤษฏิ์ปสุต ธนาดลวิวัฒน
๖ นายวัชระพงษ สุระพล
นายธวัชชัย แสงกลา
๗ นายเอกนรินทร พึ่งทอง
นายนัฐพล สุวรรณไตร

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๑
๒
๓

(พนักงานมหาวิทยาลัย หมวดเงินอุดหนุน และพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๑ ราย)
นายจักรพันธ สุทธิรัตน
๗ นายสุมิตร ดุรงคพงษธร
นายเรืองวิทย บรรจงรัตน
๘ นางชุติมา รัตนกถิกานนท
นายธัญวัฒน โพธิศิริ
๙ นางฐิติพร ชูศิลปทอง
นายวรวุธ สุธีวีระขจร
๑๐ นางสุพิณ แสงสุข
นายวีระพันธ รังสีวิจิตรประภา
๑๑ นางสาวอุตรา จามีกร
นายวุฒิไกร ทิพยเมธ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖ ราย)
นายวรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
๔ นางสาวนริสา ฟูตระกูล
นายวิเชียร ปลื้มคิด
๕ นางมารดี โกมินทร
นางสาวกาญจนา อายุเกษม
๖ นางสาวรัตนา รัตนาธาร

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑๔ ราย)
นายจิรพงษ ศรีสนองเกียรติ
๘ นางขวัญตา บัวเนตร
นายนพพร พรหมเพ็ชร
๙ นางจันทรนรา ศรีสุข
นายประสิทธิ์ หาญเสนหลักษณ
๑๐ นางสาวปญพัสตร อิทธิธนาวงษ
นายพีรศรี โพวาทอง
๑๑ นางวันทนี ตระแกวจิตต
นายอํานาจ สาธานนท
๑๒ นางสาววาสนา แสงวารินทร
นางกรุณา คลายมุข
๑๓ นางสายสุณีย พิสุทธิพงศโชโต
นางกิรณา ศิริศักดิ์
๑๔ นางสุนิศา สีคําภา
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๔ ราย)
นายชูชีพ สหกิจรุงเรือง
๘ นายเวียงศักดิ์ สุวรรณ
นายฐิรวัตร บุญญะฐี
๙ นายอุดมศิลป ปนสุข
นายพิเชฐ ชาวหา
๑๐ นางสาวโชติกา ภาษีผล
นายไพศาล นาคมหาชลาสินธุ
๑๑ นางสาววรรณี แกมเกตุ
นายรังสรรค ฤกษนิมิตร
๑๒ เรืออากาศเอกหญิง วิทิตา คงศักดิ์
นายเรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข
๑๓ นางสาวสิริพรรณ นกสวน
นายวันลา กุลวิชิต
๑๔ นางสาวสุชญา สาระศิริ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๐๖ ราย)
๑๐ นายชัชวาล ใจซื่อกุล
นายกฤตยา กฤตยากีรณ
นายกุลยศ อุดมวงศเสรี
๑๑ นายชัชวิทย อาภรณเทวัญ
นายเกษม ชูจารุกุล
๑๒ นายชาคร จันทรสกุล
นายโกสิต อิสรียวงศ
๑๓ นายชาญชัย บุญหลา
นายขจร กังสดาลพิภพ
๑๔ นายชาญชัย ปลื้มปติวิริยะเวช
นายเขมชาติ อภิปาลกุล
๑๕ นายชาญวิทย ประพิณจํารูญ
นายคณพล จันทนหอม
๑๖ นายณพชาติ ลิมปพยอม
นายจุฬิศพงศ จุฬารัตน
๑๗ นายเถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย
นายชัชพล ไชยพร
๑๘ นายธนพงษ กรีธาดํารงเดช

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

นายธานี ชัยวัฒน
นายธารทัศน โมกขมรรคกุล
นายนครินทร ศิริทรัพย
นายนัท กุลวานิช
นายนิสิต ตัณฑวิเชฐ
นายบุญชู ศรีตุลารักษ
นายเบญจพล เบญจพลากร
นายพงศศักดิ์ เหลืองอราม
นายภมรเทพ อมรวนิชยกิจ
นายภาณุวัฒน ผดุงรส
นายมรกต แกวธรรมสอน
นายยุทธนา ฉัพพรรณรัตน
นายรัฐชัย ศีลาเจริญ
นายวิชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท
นายศิราม สุวรรณวิภัช
นายสมประวิณ มันประเสริฐ
นายสุเชษฐ ลิขิตเลอสรวง
นายสุรเดช โชติอุดมพันธ
นายเสกสรร เกียรติสุไพบูลย
นายอมรชัย อาภรณวชิ านพ
นายอมรินทร อําพลพงษ
นายอาทิตย ชีรวณิชยกุล
นายอินทรวุธ เกษตระชนม
นางสาวกันตพัฒน อยูรอง
นางสาวกัลยา เชิดหิรัญกร
นางกุลยา พิสิษฐสังฆการ

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

(เลมที่ ๑๔/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางสาวกุลวรา เมฆสวรรค
นางสาวขนิษฐา ธนานุวงศ
นางสาวจริยา อุยยะเสถียร
นางจินตนา บรรลือศักดิ์
นางสาวจิราพรรณ สุนทรโชติ
นางจุฑาทิพ อัสสะบํารุงรัตน
นางสาวชลิดา นาคเลขา
นางสาวชัยศรี ธัญพิทยากุล
นางชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล
นางสาวโชติกา วิทยาวรากุล
นางสาวณัติพร นกแกว
นางดาริชา สุธีวงศ
นางสาวทัศนวรรณ รังรักษศิริวร
นางสาวทิพาพัฒน อรรถธรรม
นางสาวธานีรัตน จัตุทะศรี
นางสาวนนทิวิชญ ตัณฑวณิช
นางน้ําผึ้ง ปทมะลางคุล
นางน้ําผึ้ง ศุภอุทุมพร
นางสาวนัยนา ตรงประเสริฐ
นางนิพาดา เรือนแกว ดิษยทัต
นางสาวนิภาศิริ วรปาณิ
นางนิศานารถ ไตรผล
นางสาวเนณุภา สุภเวชย
นางสาวบุญญรินทร จรัสรัศมี
นางสาวปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
นางสาวปทมา สิงหรักษ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๑
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

๘๙ นางวิภาพร พนาพิศาล
นางสาวปโยรส ทองเกิด
๙๐ นางสาววิลาสินีย แฝงยงค
นางสาวพรประพิตร เผาสวัสดิ์
นางสาวพรพรหม แมนนนทรัตน
๙๑ นางสาวศศิกานต กูพงษศักดิ์
นางพรรณี ชีวินศิริวัฒน
๙๒ นางสาวศิริพร ภักดีผาสุข
นางพิธุลาวัณย มีนิล
๙๓ นางศิริรัตน ศิริวิโรจนสกุล
นางสาวพิมพรําไพ โรจนกิจ
๙๔ นางสาวสรันยา เฮงพระพรหม
นางสาวพิสชา พิทยพัฒน
๙๕ นางสาวสิพิม วิวัฒนวัฒนา
นางสาวภาสุรี ลือสกุล
๙๖ นางสาวสิริกัญญา โฆวิไลกูล
นางสาวมนพิชา ศรีสะอาด
๙๗ นางสาวสิริวรรณ พัฒนาฤดี
นางมัณทนา โอภาประกาสิต
๙๘ นางสาวสุกัลยา อัศรัสกร
๙๙ นางสาวสุภลัคน ลวดลาย
นางสาวรับขวัญ ภูษาแกว
นางสาวรุงกานต นุยสินธุ
๑๐๐ นางสาวหทัย แซเจี่ย
นางรุงอรุณ ลียะวณิชย
๑๐๑ นางหทัยกานต มนัสปยะ
นางวรรณี เจตจํานงนุช
๑๐๒ นางหฤทัย โลหะศิริวัฒน
นางสาววราภัสสร รังสิยวัฒน
๑๐๓ นางสาวอนงคนาฎ สมหวังธนโรจน
รอยตํารวจโทหญิง วลัยศิริ มวงศิริ
๑๐๔ นางอรรถยา สุวรรณระดา
นางสาววศธร ชุติภิญโญ
๑๐๕ นางสาวอังคณา ตันติธุวานนท
นางสาววิฐรา พึ่งพาพงศ
๑๐๖ นางสาวอาบเดือน คุมถนอม
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
นายชัยสุรัติ ถกลภักดี
๒ นางสาววรียรัตน เจิ่งประภากร
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖๖ ราย)
นายกิติศักดิ์ มุขกระโทก
๖ นายธงชัย ปติมนัสกุล
นายเกษม ทิมจอย
๗ นายนพดล ยังอยูสุข
นายคมกฤษ กันหานนท
๘ นายบํารุง ถนอมเชื้อ
นายชนัญชิดา มาเพชร
๙ นายปยะวัช สงขาว
นายทินกฤต ศิริแสงไพรวัลย
๑๐ นายพรพิชญ กอวัฒนสกุล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

นายพิชัย ชูบัว
นายพิพัฒน อินทรมณี
วาที่รอยตรี ระพีพัฒน กรุยรุงโรจน
นายรัฐพล รูปเล็ก
นายศุภชัย ค้ําชู
นายสมชาย ยอดสงา
นายสมบูรณ เหรียญภูมิการกิจ
นายสมาน นนทสิทธิชัย
นายสิทธิโชค ลาชโรจน
นายอณุมาศ บัวเขียว
นายอรรณพ มาศจรัส
นายอาคม เสงี่ยมเจริญชัย
นายเอกพจน บุญเพชร
นางสาวกมลทิพย พลอยกระจาง
นางกรรณิกา ใหมตา
นางสาวกานตรวี บุญประคอง
นางสาวขนิษฐา วงศวิเศษ
นางสาวจรัญญา ชาติศิริ
นางจันทรา เทพทอง
นางจันทิมา กาญจนพันธ
นางสาวชนัญชิดา เดือนแจง
นางชลธิชา ชัยคํารงคกุล
นางสาวชลธิชา โพธิขํา
นางสาวดาวพร อาจเอี่ยม
นางสาวเดือนดารา วามะชาติ
นางสาวเตชินี มโนภักดี

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๔/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางทิพผดุง คงประสิทธิ์
นางนันทรัตน ปราบนอก
นางนุชนาฎ หวนนากลาง
นางสาวบงกช รอดอินทร
นางเบญจวรรณ ธาตุจันทึก
นางสาวปาริชาติ ระงับภัย
นางพรทิพย สินธวานุรักษ
นางพรรนิภา ทองธรรมนูญ
นางสาวพรระวี ไขประภาย
นางสาวพิมพจันทร อิ่นมีกุล
นางสาวเพชรรัตน จรัสโสภณ
นางสาวมนทกานติ์ เชื่อมชิต
นางสาววนิดา นิลโสม
นางสาววารุณี ไตรสัจจกุล
นางวาสนา บุญสมัย
นางวิฑิตา ลักษณเทียมจิตร
นางสาววิลาวัลย ปญญาไส
นางสาวศรนนทวรรณ พิลึก
นางสาวศิริงาม แผลงชีพ
นางสาวศิริพร ใบยา
นางศุภกานต สุขทั่วญาติ
นางศุภนิดา ชอบประดิษฐ
นางสาวศุภภัทรชนก เกตุแกว
นางสาวสุดาทิพย ขันธจิตต
นางสาวสุดารัตน นภาคณาพร
นางสาวอรพันธ จันทรใหม

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
๖๓ นางสาวอัญชรี ใจจํานงค
๖๔ นางสาวอัญชลี เข็มแกว

๑ นายยงยุทธ ไตรสุรัตน
๒ นายสรณัฏฐ ศิริสวย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

๖๕ นางอารยา อินทรคีรี
๖๖ นางสาวอุฬารสม บัวมณี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๓ นางสาวสุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๖๔ ราย)
๑๙ นายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต
นายกมล อมรฟา
๒๐ วาที่รอยตรี ภุชงค รุงอินทร
นายกัญจน แกวมงคล
นายโกวิท ซังพุก
๒๑ นายยอดชาย เตียปน
นายชยันต กิมยงค
๒๒ นายรองลาภ สุขมาสรวง
นายชัยณรงค สกุลแถว
๒๓ นายรุงโรจน แจมอน
นายชัยเทพ พูลเขตต
๒๔ นายวรวิทย กุลตังวัฒนา
นายชินวัฒน ยัพวัฒนพันธ
๒๕ นายวรเศรษฐ สุวรรณิก
นายตอศักดิ์ ประเสริฐสังข
๒๖ นายวรสิทธิ์ วงศอดิศัย
นายทรงชัย อักษรคิด
๒๗ นายวีระยุทธ สวนผกา
นายทวีศกั ดิ์ จิรธนถาวร
๒๘ นายวุฒิ ทักษิณธรรม
๒๙ นายวุฒิวงศ ธีระพันธ
นายธนาวินท รักธรรมานนท
นายบัณฑิต ชัยวิชญชาติ
๓๐ นายสิทธิชัย ฮะทะโชติ
นายพงษศักดิ์ โลวมั่นคง
๓๑ นายสุภัทรชัย ชมพันธุ
นายพีระ อารีศรีสม
๓๒ นายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล
พันจาอากาศเอก เพิ่มพล กุดจอมศรี
๓๓ วาที่รอยตรี อนุสรณ มนตรี
นายไพฑูรย วงศอนุการ
๓๔ นายอภิรักษ จันทรสราง
นายภักดี คบกลาง
๓๕ นายอมรเทพ อาชวกุลเทพ
นายภัทรวรรธน จีรพัฒนธนธร
๓๖ นายอําพล วิจิตขจี

