เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕
๖
๗
๘
๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิราภรณ ศรีษะ
นางบุญรวม ไชยวรรณ
นางปยะวรรณ ดีชู
นางสาววรรณา ศิริแสงตระกูล
ตริตาภรณชางเผือก
นางสาวภคอร สินธุรักษ
ตริตาภรณมงกุฎไทย
นายชฎายุภัค เพิ่มขึ้น
นายธรรมนูญ เทียมใสย
นายรัฐพล รังสีวิจิตรประภา
นายเรืองไชย พูลเพิ่ม
นายสุนทร บุญศิริ
นางคณิต พิมพดี

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๙ นางสิรภัทร นาวานุกูล
๑๐ นางสุพัฒตรา ศรีภักดี
๑๑ นางสุพัฒน ทัพหงษา
๑๒ นางสาวสุพิชชา เครือเนตร
(รวม ๒ ราย)
๒ นางละไม ศิริรัมย
(รวม ๑๒ ราย)
๗ นางดาราวรรณ กอนมณี
๘ นางนิสาชล รักความซื่อ
๙ นางนุจนา สีสวยหูต
๑๐ นางพรรณวษา พลล้ํา
๑๑ นางพิมพา ภูมิพรม
๑๒ นางอุมา นามวิเศษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๓๗ ราย)
นายเกษม ทาอาย
๑๑ นายนิคม หลาอินเชื้อ
นายขจรเดช พิมพพิไล
๑๒ นายบัญญัติ ปนตา
นายคณิตพงศ เพ็งวัน
๑๓ นายประทานพร จรัสศรี
นายจํานงค ใจนวล
๑๔ นายประธาน สันทิศ
นายชัยพร ตั้งทอง
๑๕ นายพัฒนนบพรรณ ดวงจิตชวกุล
นายณรงค อรินตะ
๑๖ นายพีรพนธ อนุสารสุนทร
นายเดชา ศุภพิทยาภรณ
๑๗ นายพีรพล จิราพงศ
นายทวีศักดิ์ เกียรติวีระศักดิ์
๑๘ วาที่รอยตรี ภาณุ ปนมาศ
นายธีรัช ปญโญ
๑๙ นายรณชัย ปรารถนาผล
นายนภัสดล สุมินทร
๒๐ นายราเชนทร ปนตาวงค

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

นายวรพงษ เทียมสอน
นายวสุ ปฐมอารีย
นายวิโรจน รัตตากร
นายวิวัฒน นาวารี
นายวีระชน หนองชาง
นายเวชยันต รางศรี
นายสมจิต ชินะใจ
นายสมชาย พัฒนา
นายสิทธิชัย ลอดแกว
นายสุกิจ ชื่นชม
นายสุภาพ แสนเพชร
นายสุริยันต อายเสาร
นายสุวิทย แซโคว
นายอํานาจ เลิศปญญาธิกุล
นายอิศรพงษ พงษศิริกุล
นางกัณยศินี สุประดิษฐ
นางสาวขวัญจิต ดวงสงค
นางสาวจรรยา สีธิใจ
นางจริยา คําบุญเรือง
นางจันทรธิชา เลิศจิรานุวัฒน
นางจันทิมา บุศยารัศมี
นางจารุลักษณ กลั่นกลิ่น
นางสาวจินดารัตน ชัยอาจ
นางสาวแจมจิต ดวงปนตา
นางชวนพิศ จิตตรุงเรือง
นางสาวชัญญณัฏฐ สุวรรณโกสุม

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวชิดชนก เรือนกอน
นางณัฏฐณิชา สมศักดิ์บุญ
นางณัฏฐิณี เต็มสวัสดิ์
นางสาวเดือนเพ็ญ แดงสืบตระกูล
นางตติยา วงษรัตน
นางเตือนใจ สุวรรณวงศ
นางทัณฑิมา ตาสิงห
นางสาวทิพยรัตน นพฤทธิ์
นางธิติภรณ ยอเสน
นางนงคราญ ลําจวน
นางสาวนงนุช ดวงสรอย
นางสาวนงนุช รวมรักษาวงษ
นางสาวนภาพร วงศป
นางนฤนาถ ศราภัยวานิช
นางสาวนัทธฤดี ฤกษนิยม
นางสาวนันทกา คําแกว
นางสาวนันทนา นุนงาม
นางนุชฉรา ชุมภูคํา
นางสาวบุณฑริกา ศรีทัย
นางสาวบุศรา ลิ้มนิรันดรกุล
นางสาวบุษกร เกษรบัว
นางสาวเบญจมาศ กันธิหมู
นางปทิตตา กันตกวี
นางสาวปยลักษณ บุญธรรมชวย
นางปยะวัน จันทราภานนท
นางผองพรรณ เสารเขียว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

นางพนิดา จันทโสภีพันธ
นางสาวพนิดา รัตนปติกรณ
นางพรทิพย โรจนศิรพิศาล
นางพรรณี บุญแรง
นางพัชนี จันทรศิริ
นางพัชรี อางบุญตา
นางพัทธนันท แกวชุม
นางสาวไพรจิตร ตานัน
นางภัทรภร ญาณะเหล็ก
นางภาณุมาศ สิงหทองวรรณ
นางสาวภาวิณี พิเคราะหงาน
นางมณีวรรณ วิรัตนเกษม
นางมนทิพย ตั้งเอกจิต
นางมัลลิกา วรรณโวหาร
นางเยาวลักษณ จันทรบาง
นางสาวรัตนา ไชยมงคล
นางรัตนา พงษศิริ
นางสาวรุงตะวัน ศรีบุรี
นางสาวรุจิรัตน ผัดวัน
นางสาวรุจิรา นวลอุทัย
นางลัดดาวรรณ ปานเพ็ชร
นางสาวลําไพ สุพรรณบุตร
นางสาวลินีนาฏ จันทะจักรศิลป
นางสาววชิราพร วิทยานิล
นางวรนุช ชูเมือง
นางวรรณภา สุขเสถียร

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวรรณิภา นุสุภะ
นางสาววราภรณ รัฐกุล
นางสาววราวัลย ดิถีศรีวรกุล
นางวลัยพร สมานมิตร
นางวาสนา คงคา
นางวาสนา วงคไชย
นางสาววิไลลักษณ ชาพรหมมา
นางสาวศยามล คชปญญา
นางสาวศันศนีย คําบุญชู
นางศิรินทรพร ลือชัยเกษม
นางศิริพร เวชานนท
นางสาวศิวาพร ธรรมดี
นางสาวสมปรารถนา คชาอนันต
นางสรอยเพชร จรัสศรี
นางสรัญญา คงจิตต
นางสาวสรินยา ศรีเพชราวุธ
นางสาวสิริพร ตะเพย
นางสาวสุนทรา เอกอนันตกุล
นางสาวสุภางค เมืองแกว
นางสาวสุภาภรณ บุณโยทยาน
นางสุรัชดา ธีระราษฎร
นางสาวสุรีพร อุทัยคุปต
นางสาวสุรีย ใจเอื้อ
นางสาวแสงหลา โปธา
นางโสพิศ ใบแสง
นางสาวหทัยกาญจน ฟกแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวหทัยรัตน ธนัญชัย
นางอนงค ไชยวุฒิ
นางสาวอมรพรรณ วรรณวิไลย
นางสาวอรอนงค วิชัยคํา
นางอริสา บอนเนซซ
นางสาวอรุณรัตน ลักษณศิริ
นางสาวอรุณศรี กันธิยาใจ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
นายชัชวาลย ทองคํา
นายรังสรรค ประทุมวรรณ
นายสมาทร ศรีพรหมมาศ
นางจุไรรัตน กิ่งแกว

๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวอรุณี ชุติมา
นางอรุณี ปาลี
นางสาวอัญชลี จันทรประเสริฐ
นางอัญชลี นากา
นางอําไพ ยาวิลาศ
นางสาวอุทัยวรรณ อุทัยพัฒน

(รวม ๗ ราย)
๕ นางธัญญพัทธ ทาประเสริฐ
๖ นางลัดดาวรรณ คําพาน
๗ นางสาวหทัยชนก อภิโกมลกร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๒๑ ราย)
นายจิตติพัฒน สงวนสิน
๑๒ นางชไมพร รุงฤกษฤทธิ์
นายเจน จิตะพันธกุล
๑๓ นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร
นายฐาปนันท นิพิฏฐกุล
๑๔ นางสาวดมิศา มุกดมณี
นายดิชพงศ พงศภัทรชัย
๑๕ นางสาวธนิศรา เวชเตง
นายพงษศักดิ์ มหาโชคเลิศวัฒนา
๑๖ นางสาวปยะมาศ สรรพวีรวงศ
นายพรระพีพัฒน ภาสบุตร
๑๗ นางสาวพรพรรณ จันทรแพทยรักษ
นายพิสุทธิ์ กุลธนวิทย
๑๘ นางสาวภุมรัตน ฤทธิเกิด
นายไพรัช อุศุภรัตน
๑๙ นางมีนา เปรมมุณี
นายศุพฤฒิ ถาวรยุติการต
๒๐ นางสาววนิดา พฤทธิวิทยา
นายสมประสงค โกศลบุญ
๒๑ นางสาวอรุณี ตันวิสุทธิ์
นางสาวกุลยา จันทะเดช

