
 หนา   ๓๕ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๑  ราย) 

 ๑ นายชาญชัย  มณีงาม 

 ๒ นางสาวกรองจันทร  รัตนประดิษฐ 

 ๓ นางเกศราภรณ  จันทรประเสริฐ 

 ๔ นางสาวดวงเดือน  แซตัง 

 ๕ นางดอกรัก  สุวรรณฉลวย 

 ๖ นางสาวนิภา  วงศดี 

 ๗ นางสาวนงลักษณ  คุณสนอง 

 ๘ นางวิไล  พ่ึงรุง 

 ๙ นางสาววรนาฎ  จงโยธา 

 ๑๐ นางสาวศุภธนิศร  ศุภฤทธิ์ภานุวัฒน 

 ๑๑ นางสมสวย  ซุนไล 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายยงยุทธ  สรอยสน 

 ๒ นางสาวกันยารัตน  ชวนรัมย 

 ๓ นางสาวเกษร  จันทร 

 ๔ นางทัชชา  ศรีปทุมทอง 

 ๕ นางสาวเสาวรส  ศรีสุข 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายณัฐวุฒ ิ เหลืองออน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายทวีศักดิ์  อนันตเศรษฐศิร ิ

 ๒ นายวิเชษฐ  จันทรคงหอม 

 ๓ นางกนกวรรณ  เอกเจริญกุล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๒  ราย) 

 ๑ นายกัมปนาท ปยะธํารงชัย 

 ๒ นายกําพล ทรัพยสมบูรณ 

 ๓ นายเกดิษฐ เกิดโภคา 

 ๔ นายเกตุชนา บุญฤทธิ์ 

 ๕ นายขวัญชัย รัตนมณี 

 ๖ นายจารุวัฒน ขุนรัตน 

 ๗ นายชัยรัตน พินทอง 

 ๘ นายไชยยุทธ ชางทอง 

 ๙ นายพิชิต งามวรรณกุล 

 ๑๐ นายภาณุ พุทธวงศ 



 หนา   ๓๖ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑๑ นายรุงรัตน พระนาค 

 ๑๒ นายศราวุฒิ อูพุฒินันท 

 ๑๓ นายสนาม เอกวิลัย 

 ๑๔ นายสันติ อโหสิ 

 ๑๕ นายสําเริง พวงสุดา 

 ๑๖ นายสิทธิโชค ผูกพันธุ 

 ๑๗ นายสุพโชค แกลวเกษตรกรณ 

 ๑๘ นายสุรัตน พูลเขตรกิจ 

 ๑๙ นายเอกสิทธิ์ เทียมแกว 

 ๒๐ นางกนกอร ไชยาเผือก 

 ๒๑ นางสาวขนิษฐา รุตรัตนมงคล 

 ๒๒ นางสาวจรัสดาว คงเมือง 

 ๒๓ นางสาวจารุวรรณ แดงบุบผา 

 ๒๔ นางจิตตรีพร คลายแท 

 ๒๕ นางสาวจุฑาทิพย นมะหุต 

 ๒๖ นางสาวจุฑามาศ อรรถโกมล 

 ๒๗ นางชนิสรา ศรีวัฒนวรัญู 

 ๒๘ นางชัญญานุช สุขสบาย 

 ๒๙ นางสาวณิชาภา โสภณ 

 ๓๐ นางสาวดามรัศมน สุรางกูร 

 ๓๑ นางทิพยวิมล แตะกระโทก 

 ๓๒ นางสาวทิพากร ดิษโต 

 ๓๓ นางธิดารัตน ใบสูงเนิน 

 ๓๔ นางนพวรรณ พานทอง 

 ๓๕ นางนองนุช สุโยธีธนรัตน 

 ๓๖ นางสาวบารนี บุญทรง 

 ๓๗ นางสาวบุญภา หลักทรัพย 

 ๓๘ นางสาวบุญสิตา บุญอยู 

 ๓๙ นางประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ 

 ๔๐ นางสาวปยะรัตน ศรีสวาง 

 ๔๑ นางสาวพจมาลย โตเทียม 

 ๔๒ นางพชรพรรณ ปล้ืมวงศ 

 ๔๓ นางพรณภัทร เวียงหา 

 ๔๔ นางพัชรา เจาสกุล 

 ๔๕ นางโพธิ์งาม สมกุล 

 ๔๖ นางสาวภคพร วัฒนดํารงค 

 ๔๗ นางมณฑนา วีระวัฒนากร 

 ๔๘ นางสาวมลิวรรณ นาคขุนทด 

 ๔๙ นางสาวมาลี นิเวศนา 

 ๕๐ นางสาวรุงนภา พุมชม 

 ๕๑ นางเรณู สัสดีแพง 

 ๕๒ นางวิภาดา บุญสงแท 

 ๕๓ นางวิรงรอง สุขสินธารานนท 

 ๕๔ นางสาวศศิธร จันทโรทัย 

 ๕๕ นางสิริพร จันทรบรรจง 

 ๕๖ นางสุกัลยา แดงทองดี 

 ๕๗ นางสาวสุจิตรา สงวนสิน 

 ๕๘ นางสาวสุทธิพลินทร สุวรรณกุล 

 ๕๙ นางสาวสุภาพร พันธุธีรานุรักษ 

 ๖๐ นางสุรีย จันทรสงคราม 

 ๖๑ นางสุวพรรณ ครุฑเมือง 

 ๖๒ นางสาวเสาวภาคย กัลยาณมิตร 



 หนา   ๓๗ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๖๓ นางโสภา บุญเกิดกูล 

 ๖๔ นางโสภา มะสึนาริ 

 ๖๕ นางโสภิตา ขํารอด 

 ๖๖ นางสาวหทัยรัตน เครือไวศยวรรณ 

 ๖๗ นางสาวหิรัญญา สิทธิจักร 

 ๖๘ นางสาวอภินันท ล้ิมมงคล 

 ๖๙ นางอรนันท เกิดพินธ 

 ๗๐ นางอรวรรณ กฤตสุนันทกุล 

 ๗๑ นางสาวอัลจนา เฟองจันทร 

 ๗๒ นางสาวอุมารินทร ปนตบแตง 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายชูพงศ  ชวยเพ็ญ 

 ๒ นายรัฐภูมิ  วรานุสาสน 

 ๓ นางสาวชมพิศ  แกวมณี 

 ๔ นางสาวนฤมล  บํารุงสวัสดิ์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๖  ราย) 

 ๑ นายกีรติวจน  ธนภัทรธุวานันท   

 ๒ นายคมกริช  การินทร 

 ๓ นายจีรพันธ  ภูครองเพชร 

 ๔ นายจุล  ใหมคามิ 

 ๕ นายชัยรัตน  ชูสกุล 

 ๖ นายชุมศักดิ์  สีบุญเรือง 

 ๗ นายชูเกียรติ  ภูบุญอบ 

 ๘ นายณัฐวิทย  จิตราพิเนตร 

 ๙ นายทศพร  ปอศิริ 

 ๑๐ นายนฤเศรษฐ  ประเสริฐศรี 

 ๑๑ นายนิวัตร  อังควิศิษฐพันธ 

 ๑๒ นายบรรจบ  วันโน 

 ๑๓ นายบุญชู  ศรีเวียงยา 

 ๑๔ นายปรเมษฐ  จันทรเพ็ง 

 ๑๕ นายประดิษฐ  เมฆไชยภักดิ์ 

 ๑๖ นายพนัส  ปรีวาสนา 

 ๑๗ นายพิมลศักดิ์  ถนอมสัตย 

 ๑๘ นายภูวดล  โกมณเฑียร 

 ๑๙ นายมนตรี  วงษสะพาน 

 ๒๐ นายยุทธชัย  อุทัยแพน 

 ๒๑ นายรณชัย  เหลาโพธิ์ 

 ๒๒ นายวัชรชัย  วีรกุลเกษตร 

 ๒๓ นายวันชัย  สังฆสุข 

 ๒๔ นายศรัณยู  คําเมือง 

 ๒๕ นายสถิตย  เจ็กมา 

 ๒๖ นายสมจิต  รัตนสวนจิก 

 ๒๗ นายสมชาย  แกววังชัย 

 ๒๘ นายสําเร็จ  สีเครือดง 

 ๒๙ นายสุรเชต  นอยฤทธิ์ 

 ๓๐ นายสุรัตน  เวชรัตนเชษฐ 


