
 หนา   ๑๘๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นายธนกร  บญุพันธ 

 ๒ นายอานุภาพ  งามสูงเนิน 

 ๓ นางกาญจนา  นอยฤทธิ ์

 ๔ นางณัฐนนัท  มาบญุธรรม  

 ๕ นางสาวอรอุมา  ลาสุนนท  

 ๖ นางอัจฉร ี จันทมูล  

 ๗ นางสาวอุทัยรตัน  แกวกู 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นายจักรกฤษณ  ภารการ 

 ๒ นายเนติรฐั  วีระนาคินทร 

 ๓ นางสาวกัลยาณี  ไชยผง 

 ๔ นางแตงออน  ศรีรกัษ 

 ๕ นางสาวนทิตา  ไวยหงส 

 ๖ นางสาวปยภัทร  บุษบาบดนิทร 

 ๗ นางพนดิา  เหลาทองสาร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๕  ราย) 

 ๑ นายคง  บญุคุม  

 ๒ นายจอมขวญั  สองทวี  

 ๓ นายจุฑา  ศรีเอี่ยม  

 ๔ นายชัยรตัน  มานะเสถียรกจิ 

 ๕ นายเชวง  วรพุทธินนัท 

 ๖ นายธนวนิ  ชวฤาชัย 

 ๗ นายนาวิน  หอทองคํา 

 ๘ นายบุญเชิด  หนูเปย  

 ๙ นายไพโรจน  สถริค ู

 ๑๐ นายมนตร ี เดวีเลาะ 

 ๑๑ นายวฒุิชัย  อัตถาพงศ 

 ๑๒ นายสมพงศ  เชิดอยู 

 ๑๓ นายอิทธิพล  อิทธิอํานวยพันธุ 

 ๑๔ นางสาวกริยาพร  สองเมือง 

 ๑๕ นางสาวจําป  ประสิทธิ์ชัย 

 ๑๖ นางสาวจีระภา  นกเล็ก 

 ๑๗ นางสาวเฉลียว  คงคา 

 ๑๘ นางณัฐวรรณ  ศรีจินดา 

 ๑๙ นางสาวดารณี  แตบวนฮวด 

 ๒๐ นางสาวทัศนา  ทวคีูณ 

 ๒๑ นางสาวนดา  ดํารหิเลิศ 

 ๒๒ นางสาวนพรตัน  โอภาสวิภาดา 

 ๒๓ นางสาวนวพร  แสงเนตรสวาง 

 ๒๔ นางนัชชา  วริัชกุล 

 ๒๕ นางสาวน้าํผ้ึง  ปล่ังพงษพันธ 

 ๒๖ นางสาวนศิรา  จีนอยู 

 ๒๗ นางสาวบรุณี  สมบตัิพานิช 

 ๒๘ นางสาวบุษฎี  ประทุมวินิจ 



 หนา   ๑๙๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 ๒๙ นางสาวปรางคเลขา  เอื้ออารีย 

 ๓๐ นางสาวปนมณี  เรี่ยวเดชะ 

 ๓๑ นางปยรัตน  ทวยเจริญ 

 ๓๒ นางพรทิพย  ชื่นศิร ิ

 ๓๓ นางพุทธชาต ิ หลอฉตัรนพคุณ 

 ๓๔ นางสาวรุงเพ็ชร  สุยะเวช  

 ๓๕ นางวรรณภา  เย็นศริิกุล 

 ๓๖ นางวรัญญา  สหายฟา 

 ๓๗ นางสาววริสรา  ไชยพันธุ 

 ๓๘ นางวาสนา  ชาตนิักรบ 

 ๓๙ นางวิลาวัณย  ประสารอธิคม 

 ๔๐ นางสาวศรัณยา  วงศเงนิยวง 

 ๔๑ นางสาวศศิวิมล  ถาวรกิจ 

 ๔๒ นางสาวศริิรตัน  เนตรนิมติรผล 

 ๔๓ นางสาวศริิวรรณ  อนนัตโท 

 ๔๔ นางศุจิกา  ศรนีันทกุล 

 ๔๕ นางสมฤทธิ ์ รอดอยู  

 ๔๖ นางสาวสินนีาฏ  ลิขติรตันเจริญ  

 ๔๗ นางสุจิตรา  วัชฤทธิ ์

 ๔๘ นางสุภาวด ี เกียรตเิสว ี

 ๔๙ นางสุภาวด ี สอดสี  

 ๕๐ นางสุรตัน  ปุณยหทัยกุล 

 ๕๑ นางสุรางครัตน  พรหมเมศร 

 ๕๒ นางสุวรรณี  อวมขยัน  

 ๕๓ นางเสาวลักษณ  จิตรบรรจง 

 ๕๔ นางอกนิษฐ  ภูเขาทอง 

 ๕๕ นางสาวอุไรวรรณ  ภูสันติสัมพันธ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายนวิัฒน  กังวานรังสรรค  

 ๒ นายวรีะชาติ  ชูรอด 

 ๓ นายอภิชาติ  กลากลางชน 

 ๔ นายอํานาจ  ภิญโญ 

 ๕ นางสาวนฤมล  ตราช ู

 ๖ นางสาวนชุนาฏ  แจงสวาง 

 ๗ นางสาวระววีรรณ  กล่ินทิพย 

 ๘ นางวรฑา  นกัคุย 

 ๙ นางสาวศศิประไพ  โชติมา 

 ๑๐ นางสาวโศรยา  พรสุวรรณ 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒  ราย) 

 ๑ นายธวัชชัย  สุนทร 

 ๒ นายสมเกียรติ ์ พรมตุม 

 ๓ นางสาวกนัตนิันท  นิธิพัฒนธนกุล 

 ๔ นางกัลยา  เกาคาํ 

 ๕ นางเกศรนิ  กาญจนาภรณ 

 ๖ นางคมขํา  แกวชูเงนิ 

 ๗ นางนภาพร  อภิวฒันเศรษฐ 

 ๘ นางนิจวรรณ  สอดสองกิจ 

 ๙ นางนิศารัตน  ทองโชต ิ

 ๑๐ นางสาวศวิาพร  สาลีผล 

 ๑๑ นางสาวสรอยวลัย  สุขดา 

 ๑๒ นางสุวรรณี  วีระศร 


