
 หนา   ๑๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
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มหาวทิยาลัยมหิดล 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๒  ราย) 

 ๑ นายณรงค  นิทัศนพัฒนา 

 ๒ นายพัลลภ  ฮวบสมบูรณ 

 ๓ นายอนุชาติ  อวมขยัน 

 ๔ นางสาวกนกวรรณ  ซิมพัฒนานนท 

 ๕ นางสาวกอบแกว  ซื่อตรง 

 ๖ นางสาวจริยา  วิรุฬราช 

 ๗ นางจิรารัตน  วงศคงคาเทพ 

 ๘ นางชุลีพร  วชิรธนากร 

 ๙ นางสาวดาราวรรณ  สรอยอินทร 

 ๑๐ นางสาวนงนภัส  แซฉั่ว 

 ๑๑ นางสาวนบวรรณ  ศิวะศริยานนท 

 ๑๒ นางสาวปติมา  ฉายโอภาส 

 ๑๓ นางปยานี  รัตนชํานอง 

 ๑๔ นางสาวพิรมล  เทพมงคล 

 ๑๕ นางสาวภัสรา  หากุหลาบ 

 ๑๖ นางสาวรัฐพร  ทองกุม 

 ๑๗ นางวรรณี  เทพสิงห 

 ๑๘ นางสาริกา  สมศรี 

 ๑๙ นางสุชาดา  แกวบุบผา 

 ๒๐ นางสาวสุรีวรรณ  กิติวรรณวนิช 

 ๒๑ นางสาวอัญชลี  จิตธรรมมา 

 ๒๒ นางสาวอาริยา  ถนอมศักดิ์ยุทธ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๒  ราย) 

 ๑ นายคมกฤช  เตียเจริญ 

 ๒ นายณรงคชัย  ทองรัตนแกว 

 ๓ นายนาวิน  หอทองคํา 

 ๔ นายบุญเชิด  หนูเปย 

 ๕ นายพิมล  จํานงค 

 ๖ นายไพศาล  นิลสม 

 ๗ นายวินัย  พลวัฒนเสถียร 

 ๘ นายสุพจน  วัดสงา 

 ๙ นายอรรถพล  คงรัตนอาภรณ 

 ๑๐ นางกนกพร  จิวโพธิ์เจริญ 

 ๑๑ นางเครือวัลย  พุทธคุณ 

 ๑๒ นางจิดาภา  เก็จพิรุฬห 

 ๑๓ นางสาวธนธร  จงเจริญกมล 

 ๑๔ นางสาวธัชชนันท  มโนเพ็ชรเกษม 

 ๑๕ นางสาวนภาพร  สวนแกว 

 ๑๖ นางสาวนิตยา  เนียมพางค 

 ๑๗ นางสาวปราณี  ทองใส 

 ๑๘ นางสาวปาจรีย  พิลา 

 ๑๙ นางสาวปาริชาติ  ดํารงครักษ 

 ๒๐ นางสาวพัชรินทร  เสรี 

 ๒๑ นางพิทยา  พิรุณอมรพันธุ 

 ๒๒ นางสาวเยาวรัตน  หินซุย 

 ๒๓ นางรุงฤดี  จิณณวาโส 

 ๒๔ นางสาววชิรา  คิดการ 
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 ๒๕ นางสาววันดี  สหวงศเจริญ 

 ๒๖ นางศรีสุดา  ชมภูพันธ 

 ๒๗ นางสาวศิริจันทร  ภัทรวิเชียร 

 ๒๘ นางสาวสุทัศนีย  มีแสงแกว 

 ๒๙ นางสาวสุธารัตน  กุลรัตนมาศ 

 ๓๐ นางอรวรรณ  กาญจนสินธุ 

 ๓๑ นางอุบล  วรมงคลชัย 

 ๓๒ นางสาวอุไรวรรณ  ศิลปศุภกรวงศ 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒  ราย) 

 ๑ นายกิตติ  พูลกิจวัฒนา 

 ๒ นายเฉลิมชนม  ดอกแขมกลาง 

 ๓ นายชูชัย  เทศอ่ํา 

 ๔ นายบุญหลง  แสงศร 

 ๕ นายยุทธภูมิ  ญานเพ่ิม 

 ๖ นายวิเชาว  สุคนธา 

 ๗ นายวีระชาติ  ชูรอด 

 ๘ นางปยะพร  มณีเกียรติโกวิท 

 ๙ นางสาวระวีวรรณ  กล่ินทิพย 

 ๑๐ นางรัตนา  ทองสัมฤทธิ์ 

 ๑๑ นางสาววันชลี  ทิพวัลย 

 ๑๒ นางสาวสุภาพร  ชิดพังเทียม 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายชาญชัย  หงษซัง 

 ๒ นางกิตติยา  แกวประเสริฐศรี 

 ๓ นางสุพัตรา  พรมทา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๔  ราย) 

 ๑ นายกมลชัย  ดีประทีป 

 ๒ นายกิจจา  เทียมเมือง 

 ๓ นายเกรียงศักดิ์  เรืองสังข 

 ๔ นายขจรศักดิ์  ปยะไพร 

 ๕ นายขวัญชัย  ณรงคฤทธิเดช 

 ๖ นายคมิก  เทพปฐม 

 ๗ นายจตุรงค  ประดิษฐพลอย 

 ๘ นายจิระศักดิ์  กาญจนะ 

 ๙ นายเจริญชัย  แกวประเสริฐ 

 ๑๐ นายชัยณรงค  ตอสกุล 

 ๑๑ นายเชวง  ศิริวัฒน 

 ๑๒ นายณพล  อิศรานนท 

 ๑๓ นายณัฐชัย  ณรงคฤทธิเดช 

 ๑๔ นายดํารงค  ทองงาม 

 ๑๕ นายเดช  อุณหะจิรังรักษ 

 ๑๖ นายถนอม  อุตรัตน 

 ๑๗ นายทวีศักดิ์  เกษปทุม 

 ๑๘ นายทวีศักดิ์  นาคแกว 


