เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

๑
๑
๒
๓

นางพรประภา โนจา
นางสาวพัชราภรณ สินธุบุญ
นางสาวพิกุล มูลนิลตา
นางสาวพิชญา เครือลาว
นางสาวพิมผกา อุนแกว
นางสาวพิมพลดา อิงคนินันท
นางสาวไพรินทร คุณเศษ
นางสาวภูษิตา บุญมี
นางสาวมัลลิกา วุฒิเจริญ
นางสาวมัลลิกา หงษหริ ัญ
นางยุพาพรรณ ศิริอาย
นางสาวรัตนติกา แซตั้ง
นางรัตนา รังษีจันทร
นางรุงฟา ชัยงามเมือง
นางสาววรรณภรณ จามรมาน
นางสาววันดาวิสา รัตนสุรังค

หนา ๒๐๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗

(เลมที่ ๑๔/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
นางสาววาสนา ใจคําแปง
นางสาววีนัส แกวอยู
นางศันสนีย ศรีนรคุตร
นางศิริญาณีย วงศดวงใส
นางศิริพันธ นาคศรี
นางสรัญญา ขันทสีมา
นางสาวสายพิณ สุยะ
นางสาวสิริพร เล็กงามเอก
นางเสารแกว ชูเถื่อน
นางหยาดนที ปนตาโมงค
นางอังคณา กันธิยะ
นางอัมพวรรณ พันธจักร
นางสาวอารุณี มีมานะ
นางอําพร สุวรรณประเทศ
นางสาวอุษสยา นิลละออ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายอนุชา ทีรคานนท
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
นาวาอากาศโท คมสันติ์ สุวรรณฤกษ
๒ นายบรรเจิด สิงคะเนติ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๔๕ ราย)
๔ นายเดชา บูรณจิตรภิรมย
นายกริช เจียมจิโรจน
๕ นายธีระ สินเดชารักษ
นายจักรพงศ อุชุปาละนันท
๖ นายประกาศิต สงวนจิตร
นายณัชธกรม เปยงเจริญ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๒๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

๒๗ นางสาวพเยาว ศรีแสงทอง
นายปยบุตร แสงกนกกุล
นายพิสิษฐ หุตะยานนท
๒๘ นางพรภัทร ธรรมสโรช
นายภาคภูมิ เขียวละมาย
๒๙ นางสาวไพลวรรณ สัทธานนท
นายภาวิน ศิริประภานุกูล
๓๐ นางสาวรัชนี สิริอภิสิทธิ์
นายมณเฑียร สติมานนท
๓๑ นางสาวลภัสรดา หนุมคํา
นายสีหณัฐ ธนาภรณ
๓๒ นางสาวลําพู โกศัลวิทย
นายสุลักษณ ภัทรธรรมมาศ
๓๓ นางสาววิศรี วายุรกุล
นางกนกวรรณ จงเจริญยิ่งยง
๓๔ นางสาวศรวนีย สรรคบุรานุรักษ
นางสาวโขมสี แสนจิตต
๓๕ นางศิริกุล มะโนจันทร
นางสาวณัฏฐนันทพร สงวนกลิ่น
๓๖ นางสาวศิรินาถ เลียบศิรินนท
๓๗ นางสาวสันทณี เครือขอน
นางทิพวัลย พัฒนางกูร
นางสาวธัญญลักษณ วีระสมบัติ
๓๘ นางสาวสายฝน นอยหีด
นางสาวนติมา ติเยาว
๓๙ นางสาวสิริลักษณ เจษฎปยะวงศ
นางสาวนภัสวรรณ แกวหลวง
๔๐ นางสาวสุณียรัตน เนียรเจริญสุข
นางสาวนันทวรรณ ศูนยกลาง
๔๑ นางสาวสุปรียา แกวละเอียด
นางนิภาพรรณ มะลิซอน
๔๒ นางอมรณัฏฐ ทับเปย
นางสาวนิภารัตน ศรีธเรศ
๔๓ นางสาวอรวรรณ รัตนภากร
นางสาวประภาพร ลายเมฆ
๔๔ นางสาวอลิสา เสียงลิ่วลือ
นางสาวปาริชาติ ออนทิมวงค
๔๕ นางเอื้อมพร พิชัยสนิธ
นางสาวปุญญาณัฐ นวลออน
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๒ ราย)
นายขจรเกียรติ เฉลิมไทย
๖ นายไชยรัตน อยูแสง
นายจตุพร ธีระกุล
๗ นายณรงค อภิชิตวิทยา
นายเฉลิมชัย จิณะแสน
๘ นายสยามรัฐ คงทอง
นายชัยรัตน กาญจนพิบูลย
๙ นายเสริมเกียรติ ทานุชิต
นายชินกฤต คงอยู
๑๐ นางสาวกอบกร แปนเมือง

หนา ๒๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข

(เลมที่ ๑๔/๑)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

๑๑ นางแกวนพเกา เดชอุทัย

๒๗ นางสาวรฐา สุวราณรักษ

๑๒ นางจรินรัต วงษสมบัติ

๒๘ นางสาวระวีวรรณ กาญจนโชติดํารง

๑๓ นางสาวจารุณี มุมบานเซา

๒๙ นางสาวรัชนีวรรณ แกวทอง

๑๔ นางจิราพร ศิลปสังข

๓๐ นางสาวเรวดี รางแดง

๑๕ นางจุฑาจิต สรอยซา

๓๑ นางสาวลดาวัลย ฤทธิ์กลา

๑๖ นางสาวชนิดา เทพอาภรณ

๓๒ นางสาววรัญญา มูลธิโต

๑๗ นางสาวชลลดา ชื่นกลิ่น

๓๓ นางสาววัชรี แสงบัวเผื่อน

๑๘ นางสาวฐิตารีย พลายแกว

๓๔ นางสาววารุณี เหลืองสกุลพงษ

๑๙ นางสาวดวงพร ชูสวัสดิกุล

๓๕ นางสาววิไล พาชู

๒๐ นางสาวธัญนันท กันนาลี

๓๖ นางสาวศุกลรัตน อิงชาติเจริญ

๒๑ นางสาวนภาพร ชูนาม

๓๗ นางสาวสยุมพร สอนดอนไพร

๒๒ นางสาวนิตยา หนูรี

๓๘ นางสาวสุจิตรา บุญพิมล

๒๓ นางสาวเบญจวรรณ เดือนเพ็ญ

๓๙ นางสาวสุธาศินี แสนแพง

๒๔ นางสาวปทุมทิพย ศรีแจม

๔๐ นางสาวสุพัตรา กองแกว

๒๕ นางปราณี เปลงสิริวัธน

๔๑ นางสาวสุภาวดี อินนุพฒ
ั น

๒๖ นางสาวพัลลภา ถาอินทร

๔๒ นางสาวสุรียพร อรรถเศรษฐากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗ ราย)

๑ นายกําธร ตันติวิทยาทันต

๕ นาวาโท มนัท สูงประสิทธิ์

๒ นายชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร

๖ นาวาอากาศโท สุชาต ไชยโรจน

๓ นายโชคชัย หมั่นแสวงทรัพย

๗ นางสาวบุษบา สงวนประสิทธิ์

๔ นายประภัทร วานิชพงษพันธุ
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายกุศล รัศมีเจริญ

