
 หนา   ๑๗๕ (เลมที่   ๑๔/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑ นายวิทูร  ขาวสุข 

 ๑๒ นายวิเชียร  ชาลี 
 ๑๓ นายศักดิ์สิทธิ์  กุลวงษ 
 ๑๔ นายสมคิด  อินเทพ 

 ๑๕ นายสัณหไชญ  เอื้อศิลป 
 ๑๖ นายสิริเชษฐ  รัตนะชิตธวัช 

 ๑๗ นายสุรเมศร  พิริยะวัฒน 
 ๑๘ นายอัครวัฒน  อาชีวะ 

 ๑๙ นายเอกวิทย  โทปุรินทร 
 ๒๐ นางสาวกนกพร  นอยปรชีา 
 ๒๑ นางกุลวดี  เนื่องแสง 

 ๒๒ นางสาวชลธิชา  มธุรเมธา 
 ๒๓ นางสาวชฎาพร  นุชจังหรีด 

 ๒๔ นางชุติมา  ฉันทมิตรโอภาส 

 ๒๕ นางสาวโชติกา  เตชะนิยม 

 ๒๖ นางสาวณัทธีรา  สมารักษ 
 ๒๗ นางสาวเบญจวรรณ  ชิวปรีชา 
 ๒๘ นางสาวปริญญา  ชินดุษฎีกุล 

 ๒๙ นางสาวปยมาภรณ  สุดสงวน 

 ๓๐ นางสาวพจนีย  เถิงจาง 

 ๓๑ นางสาวภาวดี  ศรีสังข 
 ๓๒ นางสาวภัทรา  หิรัญรัตนพงศ 
 ๓๓ นางสาวมัณฑนา  รังสิโยภาส 

 ๓๔ นางสาวรัตนา  วิงวอน 

 ๓๕ นางลภัสรดา  โอดอนแนลล 
 ๓๖ นางสาวศรีหทัย  ใหมมงคล 

 ๓๗ นางสาลินี  ศรีวงษชัย 

 ๓๘ นางสาวอุไรวรรณ  อินทมาโส 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 
 ๑ นายเจตนันต  เจือจันทร 
 ๒ นายณรงคศักดิ์  ประสิว 

 ๓ นายตุลาพล  นิติเดชา 
 ๔ นายบุญพรอม  ปญญาใส 

 ๕ นายอดิเรก  นาวารัตน 

 ๖ นายอดุลย  ครามสมบุญ 

 ๗ นางสาวจารุณี  สุนทรสวัสดิ์ 
 ๘ นางสาวชลันดา  พันธุพานิช 

 ๙ นางทิพวัลย  กันกา 
 ๑๐ นางสาวรสสุคนธ  บุญมาก 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นางอิศรัฏฐ  รินไธสง 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๐  ราย) 
 ๑ นายเกียรติศักดิ์  ทองจันทร  ๒ นายจํารูญ  ศรีชัยชนะ 



 หนา   ๑๗๖ (เลมที่   ๑๔/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓ นายฉัตร  ผลนาค 
 ๔ นายชิโนรส  รุงสกุล 
 ๕ นายชํานาญ  ชินสีห 
 ๖ นายประหยัด  ศุภจิตรา 
 ๗ นายปรีชา  กุลตัน 
 ๘ นายวิทยา  เหมพันธ 
 ๙ นายสุทธิพร  บุญมาก 
 ๑๐ นายสุภฎา  คีรีรัฐนิคม 
 ๑๑ นายสุธี  โงวศิริ 

 ๑๒ นายอัตถพงศ  เขียวแกร 
 ๑๓ นางสาวชัชวีร  แกวมณี 
 ๑๔ นางสาวพีรนาฎ  คิดดี 
 ๑๕ นางภรพนา  บัวเพชร 
 ๑๖ นางสาวมณี  มีมาก 
 ๑๗ นางรัตติกาล  กมโลบล 
 ๑๘ นางสาววรางคณา  กีรติวิบูลย 
 ๑๙ นางสาววรรณภรณ  บริพันธ 
 ๒๐ นางสาวโสมศิริ  เดชารัตน 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๕  ราย) 
 ๑ นายญาณวุฒิ  สุททรกิจ 
 ๒ นายฐานิต  วังวิวัฒนขจร 
 ๓ นายภาณุมาศ  พฤฒิคณี 
 ๔ นายภูริพัฒน  พฤกษาพิทักษ 
 ๕ นายมณฑล  ผลบุญ 
 ๖ นายรพีภัทร  สุทธินนท 
 ๗ นายวรุฒน  วังสโรจน 
 ๘ นายวุฒินันท  หริรักษ 
 ๙ นายศิลปชัย  สวุรรณมณี 
 ๑๐ นายศุภกร  กตาธิการกุล 
 ๑๑ นายเอกพัฒน  แกวเขียว 
 ๑๒ นายอนุกูล  ศรีวรรณ 
 ๑๓ นายอนุชา  วิปุลากร 

 ๑๔ นายอารัล  จันทรเลื่อน 
 ๑๕ นายฮาหรูน  บิลยะลา 
 ๑๖ นางกันยารัตน  มณฑา 
 ๑๗ นางสาวขวัญชนก  วิริยกุลโอภาศ 
 ๑๘ นางสาวจตุพร  ไกรถาวร 
 ๑๙ นางจาริยา  สุทธินนท 
 ๒๐ นางชนกานต  เรืองแกว 
 ๒๑ นางสาวนิภาพร  ไฝขาว 
 ๒๒ นางวารุณี  มุสิกพงศ 
 ๒๓ นางสาวสาวิตรี  เงารังษี 
 ๒๔ นางสาวสุมาลี  แกวทอง 
 ๒๕ นางศุกรศรี  ชูเมือง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายจตุพล  หวังสูวัฒนา  ๒ นายประทีป  วรรณิสสร 


