
ล ำดบัที่ ชั้นตรำ วันทีไ่ดร้ับ หมำยเหตุ
1 ผศ.จุฬารัตน์  รุณจักร ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธ.ค. 55
2 รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธ.ค. 55
3 ผศ.วิมลัก  สรรคพงษ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 5 ธ.ค. 55
4 ผศ.ดิเรก  อัคฮาด ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 28 ก.ค. 60
5 อ.บุปผา  บรรลือเสนา ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 28 ก.ค. 60

ล ำดบัที่ ชั้นตรำ วันทีไ่ดร้ับ หมำยเหตุ
2 อ.ปัทมา  เตชะสุวรรณ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธ.ค. 55
4 อ.ดร.ทชชญา  วรรณบวรเดช์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 5 ธ.ค. 55
5 ผศ.ดร.อัควิทย์  เรืองรอง เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 5 ธ.ค. 55
8 นางรัชนี  วงษ์ตุรัน เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 5 ธ.ค. 56
9 ผศ.ดร.ประยงค์  อ่อนตา ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 28 ก.ค. 60
11 ผศ.ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 28 ก.ค. 60

ล ำดบัที่ ชั้นตรำ วันทีไ่ดร้ับ หมำยเหตุ
1 ผศ.ดร.จรัล  มานตรี ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธ.ค. 55
2 ผศ.ดร.กัมพล   เชื้อแถว เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 5 ธ.ค. 55
3 ผศ.โฉมฉาย  จั่นถาวร เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 5 ธ.ค. 55
4 นางอัชรี  ภักดีสุวรรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 5 ธ.ค. 55
5 อ.พรรณา  พูนพิน ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธ.ค. 56
6 รศ.นงนุช  อุณอนันต์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 28 ก.ค. 60
7 อ.เดือนเด่น  วสุนันต์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 28 ก.ค. 60
8 อ.ภัทิรา  มาศมาลัย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 28 ก.ค. 60
9 ผศ.อภิญญา  นุชนารถ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 28 ก.ค. 60

ล ำดบัที่ ชั้นตรำ วันทีไ่ดร้ับ หมำยเหตุ
1 รศ.ดร.บุญมี  กวินเสกสรรค์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธ.ค. 55

คณะวิทยำกำรจัดกำร
ชื่อ- สกุล

คณะวิทยำศำสตร์ฯ
ชื่อ- สกุล

รำยชื่อบุคลำกรผู้ทีไ่ดร้ับกำรจ่ำยประกำศนียบัตรก ำกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นทีเ่ชดิชยูิ่งชำ้งเผือก      
                 เครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมเีกียรตยิิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดมิำลำ                  

ประจ ำปี 2555  ปี 2556 และ ปี 2560 ของขำ้รำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ

ขอควำมอนุเครำะห์ ให้บุคลำกรทีม่รีำยชื่อดำ้นล่ำงน้ีมำเซ็นรับใบประกำศก ำกับเครื่องรำชฯ ไดท้ี ่          
กองบริหำรงำนบุคคล อำคำร 6 ชั้น 11

คณะครุศำสตร์
ชื่อ- สกุล

คณะมนุษยศำสตร์ฯ
ชื่อ- สกุล



2 ผศ.ดร.จินดา  ยืนยงชัยวัฒน์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธ.ค. 55
3 ผศ.วิมล  อุทานนท์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธ.ค. 55
4 อ.นภาพร  เจียพงษ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 5 ธ.ค. 55
5 อ.นภาพร  เจียพงษ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธ.ค. 56
6 รศ.สุธน   เสถียรยานนท์ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 28 ก.ค. 60
7 รศ.ก าจร  มุณีแก้ว ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 28 ก.ค. 60
8 อ.ดร.ปวิช  ผลงาม ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 28 ก.ค. 60
9 อ.ดร.ปิยะนันต์  อิสระวิทย์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 28 ก.ค. 60
10 ผศ.ดร.พงศ์รัศมิ์  เฟือ่งฟู ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 28 ก.ค. 60
11 ผศ.ดร.ภณวิสิฎฐ์  นาถรังสรรค์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 28 ก.ค. 60
12 ผศ.สายัณ  พุทธลา ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 28 ก.ค. 60
13 ผศ.ดร.กาญจนา เหลืองสุวาลัย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 28 ก.ค. 60
14 ผศ.ดร.ธิดา  อมร ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 28 ก.ค. 60
15 อ.สุรินทร์  ผลงาม ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 28 ก.ค. 60
16 อ.พรเพ็ญ  ต้ังเตรียมจิตมั่น ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 28 ก.ค. 60

ล ำดบัที่ ชั้นตรำ วันทีไ่ดร้ับ หมำยเหตุ
1 อ.พูนสุข  กุหลาบวงษ์ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 5 ธ.ค. 55
2 ผศ.รังสรรค์  บัวทอง ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 28 ก.ค. 60
3 ผศ.อัมรินทร์  แรงเพ็ชร ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 28 ก.ค. 60

วิทยำลัยกำรดนตรี
ชื่อ- สกุล


