
 หนา   ๑๘ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย)

๑  นายพิสิษฐ  ทองจับ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓๐  ราย) 

 ๑ นายเกรียงไกร  วาสนจิตต 

 ๒ นายคมกฤช  เตียเจริญ 

 ๓ นายโชคชัย  จูฑะโกสิทธิ์กานนท 

 ๔ นายธํารงคศักดิ์  ปาจรียานนท 

 ๕ นายประเสริฐ  สวัสดิ์วิภาชัย 

 ๖ นายพิทยา  สังขแกว 

 ๗ นายรุจน  สิงหเสนี 

 ๘ นายวิชช  เกษมทรัพย 

 ๙ นายวินัย  พลวัฒนเสถียร 

 ๑๐ นายสมเกียรติ  เกษมพงษทองดี 

 ๑๑ นายสุทธิพงษ  ทองดี 

 ๑๒ นายสุเทพ  ทั้งสุข 

 ๑๓ นายเสกสรร  แกวกลํ่า 

 ๑๔ นายอรรถพล  คงรัตนอาภรณ 

 ๑๕ วาที่รอยตรี อักษร  ใชบางยาง 

 ๑๖ นายอัครินทร  นิมมานนิตย 

 ๑๗ นายไอยฤทธิ์  ไทยพิสุทธิกุล 

 ๑๘ นางสาวกฤติมา  คล่ีฉายา 

 ๑๙ นางสาวกัญญาภัทร  หินซุย 

 ๒๐ นางสาวกัญญายษรอ  นาคพงศ 

 ๒๑ นางกาญจนา  มุงถาวร 

 ๒๒ นางกุลดา  อุดมศิลป 

 ๒๓ นางขวัญพัฒน  พรบุญบานเย็น 

 ๒๔ นางสาวขวัญเรือน  คิดประเสริฐ 

 ๒๕ นางเขมิสรา  กมล 

 ๒๖ นางสาวจําเรียง  ศรีปาน 

 ๒๗ นางสาวจิตหทัย  สุขสมัย 

 ๒๘ นางจินดา  สุวรัตน 

 ๒๙ นางสาวจินตนา  ปานสําเนียง 

 ๓๐ นางสาวจิรวรรณ  นารีเลิศ 

 ๓๑ นางสาวจุฑาธิป  มงคลทรัพยา 

 ๓๒ นางจุฑามาศ  ชัยวรพร 

 ๓๓ นางสาวจุติภัค  จันทรโชติ 

 ๓๔ นางสาวชลลดาย  สาพียะ 

 ๓๕ นางซูหงษ  ดีเสมอ 

 ๓๖ นางสาวญานิศา  ประเสริฐ 

 ๓๗ นางณัฏฐศศิ  อนุรพันธ 

 ๓๘ นางสาวณัฐวรรณ  วรรณรักษเจริญ 

 ๓๙ นางณิษา  โพธิสัตย 

 ๔๐ นางสาวทรงศรี  ตั้งศรีไพโรจน 

 ๔๑ นางสาวทัดทรวง  ปุญญทลังค 

 ๔๒ นางสาวธนธร  จงเจริญกมล 



 หนา   ๑๙ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔๓ นางสาวธัชชนันท  มโนเพ็ชรเกษม 

 ๔๔ นางธัญวรรณ  อาศนสุวรรณ 

 ๔๕ นางธีรตา  ขํานอง 

 ๔๖ นางนงคนชุ  พุทธศุภะ 

 ๔๗ นางสาวนภาภรณ  ปยขจรโรจน 

 ๔๘ นางสาวนลินรัตน  ทองนิรันดร  

 ๔๙ นางสาวนวรัชต  อุตรารัชตกิจ 

 ๕๐ นางสาวนองนุช  สมมาต 

 ๕๑ นางสาวนัญวรรณ  รุงโรจน 

 ๕๒ นางสาวนิตยา  เนียมพางค 

 ๕๓ นางสาวนีรพร  ขัมภรัตน 

 ๕๔ นางสาวนุชนาถ  ฤทธิสนธิ์ 

 ๕๕ นางบงกช  บุญฤทธิ์ 

 ๕๖ นางสาวบดีสุดา  ซุยวงศษา 

 ๕๗ นางบุษกร  พิมพา 

 ๕๘ นางสาวเบญจมาภรณ  ลิขิตกิจไพศาล 

 ๕๙ นางสาวประกายวรรณ  เกษเกษม 

 ๖๐ นางสาวประภาพร  ฐานุตรกุล 

 ๖๑ นางสาวปทมา  พัฒนพงษ 

 ๖๒ นางสาวปยวรรณ  เกาะแกว 

 ๖๓ นางสาวปยะนารถ  ยาทวม 

 ๖๔ นางปยาณี  ณ นคร 

 ๖๕ นางปยาภรณ  ลาฟาเริงรณ 

 ๖๖ นางสาวพรดารา  แซฉั่ว 

 ๖๗ นางสาวพรทิพย  ฉิมนาคพันธุ 

 ๖๘ นางสาวพรทิพย  คณานับ 

 ๖๙ นางพรพรรณ  มาตังคสมบัติ ชูพงศ 

 ๗๐ นางสาวพรพิมล  ศรีทอง 

 ๗๑ นางสาวพรรณี  จวงจาย 

 ๗๒ นางสาวพัชรินทร  คําอินทร 

 ๗๓ นางสาวพัชรินทร  บุญลือลักษณ 

 ๗๔ นางสาวพิณรัฎ  ไชยปาล 

 ๗๕ นางสาวพิมพจิตร  กาญจนสินธุ 

 ๗๖ นางสาวแพรทอง  ภิญโญ 

 ๗๗ นางสาวมนทยา  สุนันทิวัฒน 

 ๗๘ นางมาลินี  นักบุญ 

 ๗๙ นางยูถิกา  จิราโรจน 

 ๘๐ นางรวมพร  ลออจันทร 

 ๘๑ นางรักชนก  ขําประถม 

 ๘๒ นางสาวรัตนา  ฉันทเตยานนท 

 ๘๓ นางสาวรุงรัตน  แจมจันทร 

 ๘๔ นางรุงฤดี  จิณณวาโส 

 ๘๕ นางสาวเรือนทิพย  ทิพโรจน 

 ๘๖ นางสาววรรณเพ็ญ  จันทรศิรินุเคราะห 

 ๘๗ นางสาววรวรรณ  สุขศรีวงษ 

 ๘๘ นางวรารัตน  บุญณสะ 

 ๘๙ นางสาววลัยลักษณ  รูกิจนา 

 ๙๐ นางสาววิไลลักษณ  วงษคํา 

 ๙๑ นางสาววีรวรรณ  วัยวัฒน 

 ๙๒ นางศรีวรรณา  ทาสันเทียะ 

 ๙๓ นางศรีสุดา  ชมภูพันธ 

 ๙๔ นางสาวศศิธร  วงศโพธิสาร 



 หนา   ๒๐ (เลมท่ี  ๘/๕) 
เลม   ๑๓๔   ตอนท่ี   ๕๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๙๕ นางสาวศศิภา  ธีรดิลก 

 ๙๖ นางสาวศิริจันทร  ภัทรวิเชียร 

 ๙๗ นางศิริลักษณ  ศรีวัฒนากุล 

 ๙๘ นางสาวศิวพร  ดีบานคลอง 

 ๙๙ นางสมนิดา  ภัทรนันท 

 ๑๐๐ นางสาวสมปอง  มิ่งมงคล 

 ๑๐๑ นางสมฤทัย  เพชรประยูร 

 ๑๐๒ นางสาวสิริรัตน  กาวงศ 

 ๑๐๓ นางสาวสิริรัตน  นามทอง 

 ๑๐๔ นางสุดา  ขําดํารงเกียรติ 

 ๑๐๕ นางสาวสุดารัตน  บางขา 

 ๑๐๖ นางสุทธิพร  พิกุลทอง 

 ๑๐๗ นางสาวสุธารัตน  กุลรัตนมาศ 

 ๑๐๘ นางสุนันท  มีเทศ 

 ๑๐๙ นางสุนันทา  สระโพธิ์ทอง 

 ๑๑๐ นางสุพินดา  เรืองจิรัษเฐียร 

 ๑๑๑ นางสาวสุภาณี  คงชุม 

 ๑๑๒ นางสุภาพร  ท้ังสุข 

 ๑๑๓ นางสาวสุภาพร  เวชมงคลกร 

 ๑๑๔ นางสาวสุมาพร  สุจํานงค 

 ๑๑๕ นางสาวสุวรรณา  ศรยิงไกล 

 ๑๑๖ นางสาวเสาวลักษณ  ศิลปสาคร 

 ๑๑๗ นางสาวหัทยา  ดํารงคผล 

 ๑๑๘ นางอรนันท  ดีพรม 

 ๑๑๙ นางสาวอรพิณ  อยูเผือก 

 ๑๒๐ นางอรพินท  เลิศอวัสดาตระกูล 

 ๑๒๑ นางสาวอรอุมา  อนุสรศรี 

 ๑๒๒ นางอรุณศรี  ชูดวง 

 ๑๒๓ นางอัญชลี  นิรชานนท 

 ๑๒๔ นางอาภา  หงษอินทร 

 ๑๒๕ นางสาวอารดา  ชัยยานุรักษกุล 

 ๑๒๖ นางอารีพร  สังฆกุล 

 ๑๒๗ นางสาวอําภา  สุจิณโณ  

 ๑๒๘ นางอุบล  วรมงคลชัย 

 ๑๒๙ นางอุไรพร  เวทสรณสุธี 

 ๑๓๐ นางสาวเอมอร  งามธรรมนิตย 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายปรีชา  ตั้งวรกิจถาวร 

 ๒ นางสาวพุทธิพรณ  เจริญพันธุ 

 ๓ นางสาวภาวิไล  พิทักษวงศ 

 ๔ นางรุงนภา  ดวงธรรม 

 ๕ นางสาวสุภาพร  ชิดพังเทียม 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย)

๑  นางชนกพร  สุขสบาย

 


