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

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

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

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๑

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางบุษกร สุวิสุทธิ์
๔๑ นางสาววีณา เสียงเพราะ
นางสาวปดิษฐวรดา อภิพัฒนเดชากฤต
๔๒ นางศศิวิมล สุขพัฒน
นางสาวประนอม เพ็ชรทับทิม
๔๓ นางศิรวณี วัฒนชัย
นางปยนันท ภักดีบํารุง
๔๔ นางศิริเพ็ญ ประกอบดี
นางสาวปยะธิดา ตั้งธีระวัฒนะ
๔๕ นางศิริลักษณ คงมนต
นางปยะนารถ เอกวรพจน
๔๖ นางสาวศิริลักษณ ทีฆกุล
นางสาวพรพิมล ประยงคพันธ
๔๗ นางสาวศิริลักษณ เรืองรุงโรจน
หมอมหวลงพิณแข รัชนี
๔๘ นางศุภณัฏฐ ภักตรา
นางสาวไพรัตน พลายเพ็ชร
๔๙ นางสาวสมใจ วรรณศิริมงคล
นางยุพิน ศรีแสง
๕๐ นางสาวสุกัญญา บุญทวี
นางสาวรัชนี นพจิราพงษ
๕๑ นางสาวสุธาทิพย ชวนะเวสสกุล
นางรัชนี ไวยลาภ
๕๒ นางสุนันทา สมใจ
นางสาวรุงฟา จันทจารุภรณ
๕๓ นางอภิรดี สุขีเกตุ
นางสาววนิดา วัฒนะ
๕๔ นางสาวอัจฉรา วัฒนรัตน
นางวรรณคล เชื้อมงคล
๕๕ นางสาวอุบลวรรณ พึ่งธรรม
นางวารี เผาดิษฐ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๙ ราย)
นายวัชระ เวียงแกว
๖ นางวิลาวัลย ไทรโรจนรุง
นางสาวกาญจนา พานิชการ
๗ นางสุจินดา จิตตใจฉ่ํา
นางฐานวีร ศรีจิระพัชร
๘ นางสาวสุภะ อภิญญาภิบาล
นางนวรัตน ภักดีคํา
๙ นางสาวหทัยรัตน ธีรกุล
นางปภาดา นอยคํายาง
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
นายสมามส แกวลวน
๒ นายสุรชัย พานิช
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
นางปยนันทนา เกียรติกองทวี
๒ นางวิไล พิพัฒนโยธะพงศ

