เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๑๒ ราย)
นายกฤษณะ งามลักษณ
๒๕ นายสนั่น พรหมหาญ
นายกริช จันทรฟู
๒๖ นายสมเกียรติ หันสังข
นายคมสันต ฉัตรภูติ
๒๗ นายสมศักดิ์ นามกูล
นายจิรวุฒิ จิระเสวี
๒๘ นายสําเริง พานสัมฤทธิ์
นายชัยวัฒน หมูเจริญ
๒๙ นายสิรภพ กัณหาธนาธิป
นายเชาวลิต ขันคํา
๓๐ นายสิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์
นายณรงค กําเนิดเรือง
๓๑ นายสุกิจ คุณวรรณา
นายณรงค อมรเทพ
๓๒ นายสุพจน เชาวลิต
นายดนัยศักดิ์ โกวิทวิบูล
๓๓ นายสุรัตน สวางเดือน
นายทเนศ นิตรลาภ
๓๔ นายโสธร เลาซี้
นายทิปกร นิลมณีโชติ
๓๕ นายอลงกรณ บางแบง
นายธนาคาร ศรีคลัง
๓๖ นายอุดม ศรีชนะ
นายนิคม เชี่ยวงาน
๓๗ นางสาวกุลภัสสรณ ถิระโรจนสุวรรณ
นายนิพนธ ผลบุญเสริม
๓๘ นางกุลทรัพย อุณหะจิรังรักษ
นายบดินท คะนาค
๓๙ นางสาวขันทอง วงศนิล
นายประหยัด เลวัน
๔๐ นางเขมรัชต ภาคสุวรรณ
นายพนัส ชูชมชื่น
๔๑ นางคําพา จงศิริ
นายพสิษฐ บุญมี
๔๒ นางสาวจิตอารีย พิณโท
นายภาคภูมิ ปนศรี
๔๓ นางจิระพันธ โรจนดุล
นายมานะชัย วิชาญจิตร
๔๔ นางจุฑาทิพย เดชยางกูร
นายโยธิน แกนมีผล
๔๕ นางจุฑามาศ แผนกทาน
นายวิวัฒน ชื่นคลัง
๔๖ นางฉวีวรรณ มั่นธัมมา
นายวีระพงษ ชาติไทย
๔๗ นางชนันพร โตะสมัน
นายศักดา ดอรอมาน
๔๘ นางชลรดา หุนโพธิ์

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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นางชนามาศ ศิรินิล
นางญดา เชาวนเจริญวุฒิ
นางฐนัดดา เคนประแดง
นางสาวณีรนุช ควรเชิดชู
นางดารณี เสนสอาด
นางสาวธัญญพัทธ เลียบสวัสดิ์
นางธัณยจิรา ธานีรัตนกิติกร
นางธันยมัย หาลาภ
นางสาวนงนช อินทรวิเศษ
สิบเอกหญิง นอมจิตร ปาณะดิษ
นางนันทธวัษ ขวัญสมบูรณ
นางนิตยา สิงหศิลป
นางสาวบุญญจิตต จิตตสมนึก
นางสาวบุษกร แซอึ้ง
นางประทุม นิลสมัย
นางประนอม ไทยประยูร
นางสาวปานทิพย เอกภูมิ
นางสาวพจนพิชชา จันทรฟู
นางพรพิไล ยวงสาย
นางพรศิริ สุขสวัสดิ์
นางพัชรา พริ้งถาวร
นางสาวพูลทรัพย ใบประเสริฐ
นางภันฑเครือ กาลธิยานันท
นางสาวภันทิลา จักรผัน
นางสาวภากมล สุขถาวร
นางมณีนุช เพ็ชรอินทร

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
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(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวมุกดา โพธิ์ศรีสุข
นางสาวยุพาภรณ โสภารัตน
นางยุวดี ภักดีวานิช
นางสาวรจนา วงเวียน
นางสาวรสสุคนธ แกวสีขาว
นางสาวระพีพรรณ พงศาดิศรรัตน
นางสาวรักชนก ภิรมยเนตร
นางรัชนี โคตรพรหม
นางเรณู โพธิ์ทอง
นางลภัสรดา ดีนิคม
นางสาววรรณประภา พงศาดิศรรัตน
นางสาววรรณภา ภูนุช
นางสาววรรณี รัตนพันธ
นางวัชรินทร ตามประทีป
นางวาสนา กล่ําเสือ
นางวิลาวัลย คงดวล
นางวิไลพร ภิรมย
นางสาวศศิกานต ออนมิ
นางสาวศศิธร โพธิ์ทอง
นางศศิธร ตอสกุล
นางสาวศิรญาลักษณ สาทรานนท
นางศิริทัศน ฉัตรภูติ
นางสาวศิริลักษณ แทเที่ยง
นางสมคิด สํารองพันธ
นางสุจิตต สวัสดี
นางสาวสุชาวดี เสืองามเอี่ยม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖

นางสุใจ อินทศร
๑๐๗ นางสุรียวัลย สุพรรณเภษัช
นางสุชีรา วองวิกยการ
๑๐๘ นางสุวณี ทองเฉลิม
นางสาวสุภาพร ไชยพงษ
๑๐๙ นางอภิญญา โฉมศรี
นางสุมาลี คงสวาง
๑๑๐ นางสาวอัญชลา โภชนสมบูรณ
นางสุรีพร หวัดสูงเนิน
๑๑๑ นางอาริสรา ศักดิ์ชัย
นางสุรียนุช ปณฑะแพทย
๑๑๒ นางอินทิรา ธนิยผล
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
๑ นายธานินทร ศิริไพบูลย
๓ นางนงลักษณ วงษศุข
๒ นายวิศิษฐ พันธุรัตน
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๑ นายบุญเรือง ตุมนิลการ
๒ นางสาววิเวียน วิชท จูงศิริ
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๙
๑๐
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๕๕ ราย)
นายโกศล เพ็ชรภักดี
๑๓ นางสาวชุติมา วีระนิชพงศ
นายชัยณรงค คลายมณี
๑๔ นางฐิตินันท รองรัตน
นายทวีศิลป พรมสุวรรณ
๑๕ นางณัฐพร อยูปาน
นายนพดล อินทรทัต
๑๖ นางดลฤดี สุวรรณคีรี
นายประเสริฐ พัฒนาประทีป
๑๗ นางดารณี ชมศิริ
นายปยะพงษ ปนวีระ
๑๘ นางทิพวรรณ นราสันติพงศ
นายไพฑูรย พูลสุข
๑๙ นางธนลาวัณย เพียรคา
นายศานติ ภักดีคํา
๒๐ นางสาวธันยจิรา ภูริอุดมเศรษฐ
นายสมชาย สุริยะศิริบุตร
๒๑ นางนฤมล พัชรปยยุกุล
นายสิริ สิรินิลกุล
๒๒ นางนัชชา กรีหิรัญ
นายโอภาส สุขหวาน
๒๓ นางนิชกานต เสาวรัตนชัย
นางสาวจิตติมา มานะกิจ
๒๔ นางสาวบุปผา มวยแกว

