
 หนา   ๑๐๕ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๗  ราย) 

 ๑ นายชิราวุธ  ปทุมธนทรัพย 

 ๒ นายนพพร  นนทภา 

 ๓ นายบุญมา  สงศร ี

 ๔ นายสมเกียรต ิ แพทยประดษิฐ 

 ๕ นายอดิพงษ  ไชยสิทธิ ์

 ๖ นายอนุชา  แสงรุง 

 ๗ นางกนกนวล  แกวราช 

 ๘ นางกรุณา  โสฬสจินดา 

 ๙ นางจงดี  ถาปาลบตุร 

 ๑๐ นางสาวจันทนีย  จิรัณธนฐั 

 ๑๑ นางชนัดดา  คล่ีสุข 

 ๑๒ นางสาวชตุิกาญจน  บตุรพรม 

 ๑๓ นางนภสร  สิกขา 

 ๑๔ นางนฤมล  พิมพพงษตอน 

 ๑๕ นางนาถฤด ี เกียรติพนมแพ 

 ๑๖ นางนิภาพร  เงนิคุณดวง 

 ๑๗ นางเบญจวรรณ  ใจเท่ียง 

 ๑๘ นางปภาวดี  หงษอาจ 

 ๑๙ นางภัทรนันท  จันทรจรัสทอง 

 ๒๐ นางสาวรัชยาพร  อโนราช 

 ๒๑ นางสาวรุงจิต  จารุพงษทวิช 

 ๒๒ นางสาวศริิลักษณ  ใจซื่อ 

 ๒๓ นางสุฐิดา  เคนพรม 

 ๒๔ นางสาวสุมาลา  เชียงฉ ี

 ๒๕ นางเหลาทอง  สุริยะ 

 ๒๖ นางอมัพร  คําอนิทร 

 ๒๗ นางอบุล  ใจตาง 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายสมบตัิ  บางใบ 

 ๒ นางนอมจิตต  ดาบลาอํา 

 ๓ นางสาวภคอร  สินธรุักษ 

 ๔ นางละไม  ศริิรัมย 

 ๕ นางสาวอัมพร  พิษิฐกูล 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๘  ราย) 

 ๑ นายณัฐวุฒ ิ โพธิ์แกว 

 ๒ นายนเรศน  ไหวศร ี

 ๓ นายพัชร  กัลยาณมติร 

 ๔ นายวิชัย  ถนดัคา 

 ๕ นายวิทยา  ขันคาํนนัตะ 

 ๖ นายศรชัย  ธนนัชัย 

 ๗ นายสมคดิ  ใจซื่อ 

 ๘ นายสมบรูณ  เงาสอง 



 หนา   ๑๐๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๙ นายสมศกัดิ ์ ใจวงศเพ็ญ 

 ๑๐ นายสิทธิชัย  ใจตมู 

 ๑๑ นายสุรชัย  ตัง้สกุลวัฒนา 

 ๑๒ นางกมลลักษณ  พันธวฒัน 

 ๑๓ นางกัทลี  ชัยอภิรัตนกูล 

 ๑๔ นางกนัธนา  จินตนาวฒัน 

 ๑๕ นางจันทนา  จารุไพบูลย 

 ๑๖ นางจันทนา  ทวีชาต ิ

 ๑๗ นางสาวจันทรบาน  ราชคม 

 ๑๘ นางสาวจารณีุ  ตรเีพชร 

 ๑๙ นางสาวจิราภรณ  ธรรมสโรช 

 ๒๐ นางจิราภรณ  รุงเรือง 

 ๒๑ นางสาวจิรามาศ  ชูทองรตัน 

 ๒๒ นางจีรนัน  พิเศษพงษา 

 ๒๓ นางสาวจีรงั  วองตระกูล 

 ๒๔ นางสาวเจษฎาพร  พ่ึงทอง 

 ๒๕ นางชมภูนุช  บริรักษเลิศ 

 ๒๖ นางชัชฎากร  จันทรวิทูร 

 ๒๗ นางสาวชญัญา  โตศริิพัฒนา 

 ๒๘ นางสาวชุลีวันท  แยมรบับญุ 

 ๒๙ นางญานกิา  รุจิจนากุล 

 ๓๐ นางสาวฐติิกา  ชัยศร ี

 ๓๑ นางณัฐยา  พ่ัวทัด 

 ๓๒ นางดวงมณี  จํารัสศร ี

 ๓๓ นางดวงศร ี ชาญสุวรรณชัย 

 ๓๔ นางสาวดารุณี  กติิเรอืงแสง 

 ๓๕ นางนงนชุ  ไชยยศ 

 ๓๖ นางสาวนงนุช  บุญอยู 

 ๓๗ นางสาวนงเยาว  ชุมคํามูล 

 ๓๘ นางสาวนงลักษณ  วงคจันทรมา 

 ๓๙ นางสาวนงลักษณ  สิงหแกว 

 ๔๐ นางสาวนภาพร  แหลมหลวง 

 ๔๑ นางนวลอนงค  หลอด ี

 ๔๒ นางสาวนาฏฤด ี วิชัยคํา 

 ๔๓ นางสาวบญุศร ี แกวคําอาย 

 ๔๔ นางบญุเหลือ  พรึงลําภู 

 ๔๕ นางเบญจวรรณ  จารุพันธ 

 ๔๖ นางปารดา  ธรีศักดิ์สกุล 

 ๔๗ นางพรรณี  ลีรพันธุ 

 ๔๘ นางสาวพรรษวรรณ  สายหราย 

 ๔๙ นางพรวิไล  ธนะจินดาวงษ 

 ๕๐ นางสาวพรสิร ิ สืบพงษสังข 

 ๕๑ นางพัชรนิทร  ศรีสวัสดิ ์

 ๕๒ นางพัชร ี สิทธิไตรย 

 ๕๓ นางพุทธชาด  มณีใส 

 ๕๔ นางสาวพุทธชาต ิ สมณา 

 ๕๕ นางไพรัตน  จันทรใส 

 ๕๖ นางภูมิจันทร  ชดูํา 



 หนา   ๑๐๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕๗ นางมนตมนัส  อนิทรวร 

 ๕๘ นางสาวมยุร ี บุญนํามา 

 ๕๙ นางรตันา  มณีศรีแสง 

 ๖๐ นางสาวฤดีมาศ  โลหะชัยพร 

 ๖๑ นางสาวลัดดาวัลย  ปนเต 

 ๖๒ นางวงเดือน  ไชยวิภาสสาทร 

 ๖๓ นางวนารี  เหลาอารยะ 

 ๖๔ นางวนดิา  บอคํา 

 ๖๕ นางสาววรลักษณ  หมิะกลัส 

 ๖๖ นางวัชราภรณ  หอมดอก 

 ๖๗ นางวันเพ็ญ  แถวสุวรรณ 

 ๖๘ นางวารุณี  สุวรรณศิรกิุล 

 ๖๙ นางวาสนา  ธรรมพิทักษ 

 ๗๐ นางวิญญรตัน  กาวิล 

 ๗๑ นางวิภาว ี ไชยวรรณ 

 ๗๒ นางวีนัส  ผลทิพย 

 ๗๓ นางสาวศศิรวริยา  เศรษฐสิทธากุล 

 ๗๔ นางศริาพร  บญุยืน 

 ๗๕ นางสาวศริิลักษณ  ศิริพจนานนท 

 ๗๖ นางศุภกานต  ซื่อเกียรติขจร 

 ๗๗ นางสาวศุภนิจ  เชาวนพูนผล 

 ๗๘ นางสาวสมพร  คาํตัน๋ 

 ๗๙ นางสมรศรี  ลีลาภัทร 

 ๘๐ นางสัณหจุฑา  วงศแกว 

 ๘๑ นางสันทนา  บัวมงคล 

 ๘๒ นางสาวสายชล  พรึงลําภู 

 ๘๓ นางสิตาพร  มีรกัษ 

 ๘๔ นางสาวสิรนิันท  ชืน่ชม 

 ๘๕ นางสิรบิูรณ  ยาวิชัย 

 ๘๖ นางสาวสิริพร  ตียพันธ 

 ๘๗ นางสาวสุชาดา  ภูพงศศกัดิ ์

 ๘๘ นางสุชาดา  สัจจะปกาสิต 

 ๘๙ นางสุธาลี  ทองม ี

 ๙๐ นางสาวสุพร  ศรทีิพงษกุล 

 ๙๑ นางสุมทันา  ปงประเสริฐ 

 ๙๒ นางสาวเสาวคนธ  แกวม ี

 ๙๓ นางโสภิดา  ฝนชมภู 

 ๙๔ นางโสภิศ  พงษนรศิร 

 ๙๕ นางหทัย  สงศรเีกต ุ

 ๙๖ นางอรกานต  ไชยยา 

 ๙๗ นางสาวอรชร  เจียมดํารัส 

 ๙๘ นางสาวอรุณรัตน  กาญจนะ 

 ๙๙ นางอรุณลักษณ  เหล็กเพชร 

 ๑๐๐ นางอรุณี  สุอินตะ 

 ๑๐๑ นางอารี  วงศสวย 

 ๑๐๒ นางอารีย  สอาดเอี่ยม 

 ๑๐๓ นางสาวอารีรตัน  กติตคิุณากร 

 ๑๐๔ นางอําไพ  โฆษิตศักดิ ์

 ๑๐๕ นางสาวอําไพ  อศัวกิตติกวนิ 

 ๑๐๖ นางอิษฎางค  สุขสวัสดิ ์

 ๑๐๗ นางสาวอุบลรัตน  สรอยสนธิ ์

 ๑๐๘ นางอรุาพร  จันทรเสนาวงค 



 หนา   ๑๐๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๓  ราย) 

 ๑ นายกาจบัณฑิต  วงศศร ี

 ๒ นายคณิตพงศ  เพ็งวัน 

 ๓ นายณัฐศกัดิ ์ กฤตกิาเมษ 

 ๔ นายเดชา  ศุภพิทยาภรณ 

 ๕ นายธนพัฒน  ไชยปอ 

 ๖ นายนิคม  หลาอนิเชือ้ 

 ๗ นายรณชัย  ปรารถนาผล 

 ๘ นายรวิศ  ทัศคร 

 ๙ นายสกล  แสนทรงสิร ิ

 ๑๐ นายสมจิต  ชินะใจ 

 ๑๑ นายสุนทร  แกวกาบคํา 

 ๑๒ นางกนัยา  อดุมสิน 

 ๑๓ นางสาวกาญจนา  บุญสนธ ิ

 ๑๔ นางสาวกาญจนา  แสงศรีศริิพงษ 

 ๑๕ นางเกษวรา  อินทรฉมิ 

 ๑๖ นางจรรยา  หมื่นรงัษี 

 ๑๗ นางสาวจันทรเพ็ญ  ศิลาวงศสวัสดิ ์

 ๑๘ นางสาวจาร ี สุขบญุสังข 

 ๑๙ นางจําเนียร  สิงหคาํ 

 ๒๐ นางชอผกา  สุขเกษม 

 ๒๑ นางนงคราญ  ลําจวน 

 ๒๒ นางสาวนพมาศ  อุตะมะ 

 ๒๓ นางสาวบุษราพรรณ  ยศชัย 

 ๒๔ นางปราณี  จาต ิ

 ๒๕ นางผองพรรณ  เสารเขียว 

 ๒๖ นางพนมศิลป  หลวงแสน 

 ๒๗ นางพัชน ี อ่าํแกว 

 ๒๘ นางสาวภาวิณี  พิเคราะหงาน 

 ๒๙ นางเยาวเรศ  บญุชัย 

 ๓๐ นางสาวราศร ี ผิวนวล 

 ๓๑ นางรุจี  รัตนเสถียร 

 ๓๒ นางสาววารุณี  ตัง้สถาเจรญิพร 

 ๓๓ นางสาวศศิโศภิน  ไชยลังการณ 

 ๓๔ นางสมศร ี ยอดด ี

 ๓๕ นางสาวสิรริักษ  เจรญิศรีเมอืง 

 ๓๖ นางสาวสุกัลยา  อนิตะบญุมา 

 ๓๗ นางสาวสุชีลา  ชมสุข 

 ๓๘ นางสุดารตัน  โลหติโยธิน 

 ๓๙ นางสาวสุนทรา  เอกอนนัตกุล 

 ๔๐ นางสาวสุมาลี  ขัดอโุมงค 

 ๔๑ นางสาวสุวรรณา  พานทอง 

 ๔๒ นางสาวหฤทัย  กาศวิบูลย 

 ๔๓ นางสาวอุทัยวรรณ  อุทัยพัฒน 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓  ราย) 

 ๑ นายขจรเดช  ปญญาแกว 

 ๒ นายประสงค  มหาวัน 

 ๓ นายพิรุณ  รังษี 

 ๔ นายสงา  ประสิทธิธรรม 



 หนา   ๑๐๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๕ นายโสภณ  ใบโพธิ ์

 ๖ นางกมลวรรณ  แสนอุทยาน 

 ๗ นางกาลสุรักษ  ชวยเยียวยา 

 ๘ นางเครือวัลย  คํากอง 

 ๙ นางณิชากมล  พรานด ี

 ๑๐ นางนฤมล  แสนหลวง 

 ๑๑ นางนิศากานต  ขาวเหลือง 

 ๑๒ นางประจวบ  คาํงาม 

 ๑๓ นางรชันีกร  รตันาปราการพงศ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางนัทธมน  วงศแพทย  ๒ นางพันธนา  ไชยนวล 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางณัชชดา  ใจมิภักดิ ์  ๒ นางรชัน ี ณ  เชียงใหม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๘  ราย) 

 ๑ นายเฉลิมพล  เอี่ยมภักด ี

 ๒ นายทรงพล  รุงโนร ี

 ๓ นายพรชัย  นพประโคน 

 ๔ นายพัชรากร  พิชาญเมธีกลุ 

 ๕ นายวราฤทธิ์  พานิชกิจโกศลกุล 

 ๖ นายศักดิ์  เรืองประยูร 

 ๗ นายสมหมาย  นวลขํา 

 ๘ นายสุดแดน  วิสุทธิลักษณ 

 ๙ นายอดุลย  ทัพใหญ 

 ๑๐ นายเอกชัย  ราชแสง 

 ๑๑ นางกรกนก  ประภาสโสภณ 

 ๑๒ นางสาวกรรณิกา  พงศทรางกูร 

 ๑๓ นางสาวเกษมศร ี ดุริยรตันทัต 

 ๑๔ นางจงกล  มณีสวัสดิ ์

 ๑๕ นางจุฑารตัน  อนุรกัษมนตรี 

 ๑๖ นางฉัตรฑริกา  วรรณประสพ 

 ๑๗ นางฐานีฏฐญา  ไทยยากรณ 

 ๑๘ นางณิชาภา  เจียมจรรยา 

 ๑๙ นางดาราวรรณ  รักษสันตกิลุ 

 ๒๐ นางสาวธวิกานต  ตรียะประเสริฐ 

 ๒๑ นางเนตรชนก  ดีทน 

 ๒๒ นางสาวเบญ็จวรรณ  เฉยกล่ิน 

 ๒๓ นางเบญญาภา  วศิาลเจรญิย่ิง 

 ๒๔ นางประพิมพ  ตนัสุวรรณรตัน 

 ๒๕ นางสาวปรารถนา  ทรัพยสงค 

 ๒๖ นางปนพนติ  โปมิล 

 ๒๗ นางปยาพัชร  คนชม 

 ๒๘ นางสาวปุณชญา  ภัทรพิทักษ 


