เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

๑๐ นางรวิวรรณ วัฒนดิลก
นางสาวขันทอง สุขผอง
๑๑ นางสิรมิ า ชินสาร
นางสาวชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
๑๒ นางสาวสุนทรี ลาภรุงเรือง
นางสาวนิสานารถ กระแสรชล
๑๓ นางอังคณา บุญดิเรก
นางพชรมน ราวีศรี
นางสาวมณิสรา เครงจริง
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๘ ราย)
๕ นางสาวภูมรินทร กูลภัทรนิรันดร
นายกมล สมพันธุ
๖ นางสาววารุณี ศรีเจริญ
นายภาคภูมิ หอมหวล
๗ นางอําไพ ผองใส
นายสุชา มัน่ คงสมบูรณ
๘ นางสาวอุฬาริน เฉยศิริ
นางเกศราภรณ จันทรประเสริฐ
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวอรนุช เวชพงษ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๓๖ ราย)
๑๓ นางสาวแกวกร เมืองแกว
นายชัยวัฒน นามนาค
๑๔ นางสาวแกวตา สาลีโภชน
นายธนิต มาลากร
๑๕ นางจุไรรัตน โสภา
นายนิวัติ เทพาวราพฤกษ
๑๖ นางสาวธนพร ประเสริฐกุล
นายบุรนิ ทร กําจัดภัย
๑๗ นางนรัสถ กานตประชา
นายพันธุชนะ สงวนเสริมศรี
๑๘ นางสาวนันทกา โกรานา
นายยุทธพงษ อุดแนน
๑๙ นางสาวนิภาภัทร เจริญไทย
นายวศิน เหลี่ยมปรีชา
๒๐ นางเนตรนภิส วรรณิสสร
นายศรีสกุล สังขทองจีน
๒๑ นางสาวปยะนันท เจริญสวรรค
นายสงกรานต เชื้อครุฑ
๒๒ นางพรนรินทร เทพาวราพฤกษ
นายสันติ ศิรคิ ชพันธุ
๒๓ นางพีรยา สุรภิพงศพันธ
นายสุรเชษฐ กานตประชา
๒๔ นางสาวรุง แสง นาครําไพ
นายโอรส รักชาติ

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
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หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

นางวนาวัลย ดาตี้
๓๑ นางสาวอรสร สารพันโชติวทิ ยา
นางสาววรรณา ตั้งภักดีรตั น
๓๒ นางสาวอรสา เตติวฒ
ั น
นางสกลวรรณ ประพฤติบตั ิ
๓๓ นางสาวอรอินทุ ประไชโย
นางสาวสุดากาญจน ปทมดิลก
๓๔ นางออย ประยูรคํา
นางสุทิสา ถานอย
๓๕ นางสาวอัญชลี ศิษยนเรนทร
นางสาวสุวรรณี อุทัยแสงสุข
๓๖ นางอุรัตน พิมลศรี ลี
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๙ ราย)
นายกฤช ฟกสีมวง
๑๖ นางนิพัทธ นอยเขมา
นายจรัณธร บุญญานุภาพ
๑๗ นางสาวปภัสชญา ศรีพยัฆ
นายณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล
๑๘ นางสาวปยะรัตน ศรีสวาง
นายวราวุธ ฤกษวรารักษ
๑๙ นางสาวพวงเพชร วารีย
นายศานิต ศรีรตั นะ
๒๐ นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณกิจ
นายสุรีย มูลกัณฑา
๒๑ นางสาววรางลักษณ ซอนกลิ่น
นายแสงชัย มังกรทอง
๒๒ นางสาววราภรณ รัตตนงพิสัตย
นายอทิติ วลัญชเพียร
๒๓ นางวิรงรอง สุขสินธารานนท
นายออมสิน ชางทอง
๒๔ นางศุทธภา นันทพฤกษา
นางสาวกุลธิดา ไชยจินดา
๒๕ นางสาวสุกญ
ั ญา รักษขจีกลุ
นางสาวชนนิษฏ ชูพยัคฆ
๒๖ นางสาวสุทธิรัตน สิทธิศักดิ์
นางสาวชวนชม ธนานิธิศักดิ์
๒๗ นางสาวสุภาพร พันธุธ ีรานุรักษ
นางชวนพิศ เทียมทัน
๒๘ นางสุวพรรณ ครุฑเมือง
นางณัฐธิยา สกุลศักดิ์
๒๙ นางอรรัตน โลหิตนาวี
นางสาวนวลวรรณ ทวยเจริญ
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑๐ ราย)
นายกานต ลีว่ ัฒนายิ่งยง
๔ นางจรัญยลักษญ เกิดสินธ
นายเกดิษฐ เกิดโภคา
๕ นางสาวณัฐวดี หงษบญ
ุ มี
นายสุวิทย คุณพระรักษ
๖ นางเพ็ญนภาผอง อินยงค

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๗ นางรวิศสกุล รุงเรือง
๘ นางศรีนุชา พันมา

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙
๑๐
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม
๑ นางสาวกาญจนา อูสุวรรณทิม
๒

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔

(เลมที่ ๘/๒)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางโสภา มะสึนาริ
นางอําพร พิพัฒนศาสตร
๒ ราย)
นางอารี ทองทุง

มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๗ ราย)
นายไภษัชย แซจู
๕ นางสาวนูรียัน สาและ
นายยงยุทธ รัตนสุวรรณ
๖ นางสาวมาณี แกวชนิด
นายวรากร วิศพันธ
๗ นางศิริลักษณ ชวยพนัง
นายอดิศร ศักดิ์สูง
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางเดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๗ ราย)
นายคณินทร บุญศาสตร
๕ นางประทีป โชติการ
๖ นางละอองดาว เหลาแกว
นายชรินทร พิรุณ
นายธวัชชัย บัวขาว
๗ นางสมพร ศรีสวุ รรณ
นางจิตติมา ดําชู
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวจันทิมา เจริญศรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๓๒ ราย)
นายกฤษฎา สิริพัฒนโชติกลุ
๕ นายชูชาติ ดีรมรัมย
นายกิตติ ศรีสะอาด
๖ นายฐิติศักดิ์ เวชกามา
นายเกื้อกูล ดวงจันทรทิพย
๗ นายทม เกตุวงศา
นายชํานาญ มีนิยม
๘ นายประวิต เอราวรรณ

