เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

นางสาวดวงพร วิฆเนศ
นางสาวทัศนวรรณ พลวิรัตน
นางสาวธิติมา สุทธิบุตร
นางสาวนงนุช ลาวรรณา
นางสาวนภสร ธนะสีลังกูร
นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ
นางเบญญาภา อายุยืน
นางประไพ บางเชย
นางสาวปรีชญา นัทธี
นางสาวปาริชาติ อรามสรอย
นางสาวผกาทิพย ยอดมิ่งขวัญ
นางพรจันทร ตันธุวปฐม
นางสาวภัทราวดี เหลืองธุวปราณีต

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

(เลมที่ ๑๔/๕)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
นางสาวมลวลี บุญสง
นางสาวยุวดี เพ็ชรประไพ
นางสาววิลุดา นรินทรนอก
นางสาวศศรส ไทยปรีชา
นางสุชาดา สายสิทธิ์
นางสาวสุนิสา สมถวิล
นางสุภาคินี วิชัยโชติ
นางสาวสุวีณา เทียนมณเฑียร
นางสาวเสาวภา ประทุมสินธุ
นางสาวหทัย อูเงิน
นางอรพรรณ มีแกว
นางสาวอัญชลี คุมสม
นางสาวอุมาพร คลองเชิงสาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายคมสัน โพธิ์คง
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาววรางคณา ผลประเสริฐ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๑ นายกิตติ ลี้สยาม
๒ นายกําจร หลุยยะพงศ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวมนัญญา ศรีวิโรจน
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๐ ราย)
๑ นายถาวร คงแกว
๓ นายศักดิ์สิทธิ์ จันทรหอม
๒ นายวรวัช เลิศธนาผล
๔ นายสุวรรณชัย นาคเสนห

เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข
๕ นางชนัดดา ศรีรุง
๖ นางสาวธีรวรรณ กลันตรานนท
๗ นางธัญลักษณ ครรชิตานุรักษ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑
๒

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๕)
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

๘ นางสาวบุสบง วงคแกว
๙ นางปฏิมา พุทธน
๑๐ นางรุงรัศมี สุกใส

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวเยาวรัตน มัชฌิม
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๕ ราย)
นายชัชชัย พุทซอน
๑๙ นางสาวปาริชาติ มณีมัย
นายเชิดชัย อุดมพันธ
๒๐ นางสาวมัลลิกา อุณหวิวรรธน
นายนิคม สุวรรณวร
๒๑ นางเยาวเรศ สมทรัพย
นายนิทัศน เพราแกว
๒๒ นางสาวรตพร ปทมเจริญ
นายนิธิ ทะนนท
๒๓ นางสาวรัญชนา สินธวาลัย
นายปญญยศ ไชยกาฬ
๒๔ นางสาววิมลมาศ ปฤชากุล
นายพรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ
๒๕ นางสาวสมฤดี คงพุฒ
นายมูหัมมัดมันซูร หมัดเราะ
๒๖ นางสาวสิริรัตน เกียรติปฐมชัย
นายสัมพันธ ใจหาว
๒๗ นางสาวสุภาพร โรยมณี
นายสุธน แซวอง
๒๘ นางสุรัยยา สุไลมาน
นางสาวกอบกาญจน ภิญโญมารค
๒๙ นางสาวสุวิกรานต วงศประไพโรจน
นางสาวกันตพร ยอดใชย
๓๐ นางสาวอภิญญา เชยทอง
นางดวงแข กาญจนโสภา
๓๑ นางอรรัตน กาญจนวนิชกุล
นางสาวตติยาพร จารุมณีรัตน
๓๒ นางสาวอัญชนา รักทอง
นางสาวตรีชฎา วิสาทรพงศ
๓๓ นางสาวอุมาพร มุณีแนม
นางสาวธนิยา เกาศล
๓๔ นางสาวอุษณีย บุญศรีรัตน
นางบุษกร โกมลตรี
๓๕ นางอุษา อินทรักษา
นางปรัตถ พรหมมี
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๖๒ ราย)
นายกฤษดา รวิรัศวัฒนา
๓ นายไกรสร ปุนยอง
นายกัมพล เอี่ยมพนากิจ
๔ นายคงศักด จะวะนะ

