เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๙๗ ราย)
นายกิตตินันท มลิวรรณ
๒๕ นายสมชาย ศรีวิริยะจันทร
นายกิตติศักดิ์ ณ พัทลุง
๒๖ นายสาคร หังสพฤกษ
นายโกเมน เรืองฤทธิ์
๒๗ นายสิริพงศ ชีวธนากรณกุล
นายจตุรงค ดนหมาน
๒๘ นายอภิชาติ มูซอ
นายจิตตปรีดี สังขศิริ
๒๙ นายอัฏฐพล คงพัฒน
นายชํานาญ อินทสโร
๓๐ นายอับดลอาซีด หนิมุสา
นายตุลยพงษ ตุลยพิทักษ
๓๑ นายอาดลย พรหมาด
นายเทิดทูน ดํารงคฤทธามาตย
๓๒ นางสาวกรกมล รุกขพันธ
นายธวัชชัย อดิเทพสถิต
๓๓ นางสาวกฤษพร กิจวิบูลย
นายธันวนฤน สุจิพงศ
๓๔ นางกลิ่น แสงทอง
นายนเรศ ตั่นไพโรจน
๓๕ นางกัญฑิมา บุญยังดํารง
นายพงศพัฒน หังสพฤกษ
๓๖ นางกันยปริณ ทองสามสี
นายพงษ เพิ่มพูลทวีทรัพย
๓๗ นางกัลยา จรินทรานนท
นายพรพิทักษ สันติภาพถาวร
๓๘ นางสาวกุลธิดา ทีปรักษพันธุ
นายพันธพงษ คงกระพันธ
๓๙ นางเกศราพร ชื่นจิตตศิริ
นายไพสิฐ ทับเที่ยง
๔๐ นางขวัญใจ จิตนุรักษ
นายวรพงษ อัศวเกศมณี
๔๑ นางสาวเขมณัฏฐ มาศวิวัฒน
นายวิฑูร ชูศรี
๔๒ นางสาวคนึง แซเจียม
นายวิศิษฏ พาหุกุล
๔๓ นางสาวคิราพร เรืองนุย
นายศตรณ กาญจนโอภาส
๔๔ นางจรีรัตน รวมเจริญ
นายศักดิ์อนันต ปลาทอง
๔๕ นางจันทรเพ็ญ อองแกว
นายศิริพงษ ศิริวรรณ
๔๖ นางจัษฎธีรา โพธิกุล
นายศิริวัฒน วาสิกศิริ
๔๗ นางจารียวรรณ กุกแกว
นายสมชัย หลิมศิโรรัตน
๔๘ นางสาวจารุภา สุพรรณสถิตย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

นางจารุวรรณ โกทะโน
นางจารุวรรณ เพ็ชรพิมล
นางจินใจ อิ่มคง
นางสาวจิรนันท แกวอุบล
นางจิราพร ภุมรินทร
นางจิราวรรณ บุญไทย
นางจิฬารัตน ปาณียะ
นางสาวจีระภา สุขแกว
นางจุฑามาศ นพรัตน
นางจุฑามาศ พงศเวช
นางจุไรรัตน ไชยชนะ
นางเจะรูฮานา บากา
นางสาวฉลองขวัญ รักมาก
นางเฉลียว ขวัญทองยิ้ม
นางสาวชลฎา ไชยศรีปาน
นางชวนพิศ วิริยะสุข
นางชอจันทร แกวแสงออน
นางโซรยา จามจุรี
นางณฐมน สายธนู
นางณัฏฐนันท โรจนสกุลกิจ
นางณัฐกมล แสงแกว
นางณัฐธิดา ภัคพยัต
นางณัฐรุจาฑ สุกแดง
นางสาวดรรชนี สองประสม
นางสาวดรุณี บุญหนู
นางสาวดวงแข มณีนวล

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางทัศนีพร สรอยสน
นางทัษนีย พิณสุวรรณ
นางทานตะวัน อาภารัตนคุณ
นางสาวธัญลักษณ โกมัย
นางนพเกศ พันธุ
นางสาวนรารัตน ประยูรชาติ
นางนัทธมน ประกอบกาญจน
นางสาวนันธชา ไฝทอง
นางนาฏยา กัณหาเจริญพงศ
นางสาวนิตยา บุญนวน
นางสาวนิรมล สุไลมาน
นางสาวนุวรรณ ทับเที่ยง
นางนูรียะ ยีดอเหลาะ
นางเนตรนภิส อองสุวรรณ
นางสาวบรรจง แทนประมูล
นางสาวบุญมาศ จันศิริมงคล
นางสาวบุปผา อินทรัตน
นางเบญจวรรณ สุขหนู
นางปฐมา อาแว
นางปพิชญา ชํานิไพบูลย
นางประจวบ หนูอุไร
นางประไพ ศักดิ์ศรี
นางสาวประไพพัชร คงอภัย
นางปราณี คําจันทร
นางสาวปราณีต ศิริพงค
นางปรารถนา ไชยนิรมล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖

นางสาวปรียา แกวพิมล
นางสาวฝาตีมะ หวันสู
นางสาวพนิตนาฏ พรหมเกิด
นางพรทิพย บัวเทพ
นางพรทิพย มณีรัตน
นางพรทิพย เสาวภาคย
นางพรสวรรค ดวงสุวรรณ
นางสาวพัชราภรณ ทัศนโกวิท
นางสาวพัชรีย ไชยฤกษ
นางสาวพัฒนาวดี ศิวติณฑุโก
นางพิมพา ตันปติกร
นางพิไลวรรณ รอดทองออน
นางสาวพุทธชาติ ชะนะชัย
นางสาวไพวรรณ ขันติกิจ
นางภานุชญา มณีวรรณ
นางภารดี แทนทอง
นางภินวนันทน นิมิตรพันธ
นางสาวมยุรา จุลนวล
นางสาวมัชฌิมาพร นวลแกว
นางมารีเยาะ หวังอีน
นางสาวมาเรี๊ยะ สลีมีน
นางมีนา ทองวงศ
นางสาวรติกร พรอนุวงศ
นางรวีวรรณ เพ็งอุบล
นางสาวรัดใจ เวชประสิทธิ์
นางสาวรัตติกานต แซลิ่ม

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรัตนา ทองยอย
นางรัตนา พิรุณ
นางรัตนาภรณ ประยูรเต็ม
นางรุงนภา อัครบวร
นางสาวฤทัยชนนี สิทธิชัย
นางละมาย ทองบุญ
นางสาวลัดดาวัลย มนัสธีรภาพ
นางสาววรรณรัตน แซชั่น
นางวรัญญา ศรีพิเชียร
นางสาววรางคณา ชัชเวช
นางวราภรณ นิลจันทร
นางสาววันดี ชูชาติ
นางวิลาวัณย พิชัยรัตน
นางสาววิไลลักษณ ปรีชาพานิช
นางสาววีณา คันฉอง
นางแวฮัสนะห อีบุ
นางศริยา บิลแสละ
นางศรีบังอร อรัญเวทย
นางสาวศรีวรรณ ชวยนุกูล
นางศวิตา รักษจํารูญ
นางสาวศันสรียา วังกุลางกูร
นางศิรดี สุวรรณชัย
นางสาวศิราณี แซซั่น
นางสาวศุลีพร หนูยิ้มซาย
นางเศรษฐินี อักษรพันธ
นางษมาวดี รัตนพิมล

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสงบ สวางมณี
นางสมจิตต อนันตถาวร
นางสมใจ เนียมออน
นางสาวสมพร ลายทิพย
นางสาวสมพิศ ทองมา
นางสมสกุล ฟารุงสาง
นางสมาภรณ ศรีตังนันท
นางสาคร เสงนนท
นางสายใจ จรเอียด
นางสาวสาลินี นาคกุล
นางสินีนาถ บุญพรหมสุข
นางสาวสุกัญญา เดชอดิศัย
นางสุคนธา แกวชนะ
นางสุดา พันธุสะ
นางสุดารัตน วาณิชวิริยะ
นางสุนารี สุวรรณโร
นางสาวสุนิสสา สุขบุญพันธ
นางสุพรรณี นิลสุวรรณ
นางสาวสุภา แกวบริสุทธิ์
นางสุภาณี ชนะวีรวรรณ
นางสุภาวดี ชํานาญแทน
นางสุภาวดี เพชรสมทอง
นางสุมลทิพย พูลนิ่ม
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ นายขวัญ นวลเจริญ
๒ นายจารึก อรรถสงเคราะห

๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางโสภิณ แกวสลับศรี
นางสาวใหมมูนะ สังขาว
นางไหมมูนะ อาแย
นางอโณทัย ชมเชย
นางสาวอภิสรา อินทแกว
นางสาวอมร เวชสิทธิ์
นางอมรรัตน โสตถิฤทธิ์
นางอรวรรณ ขวัญนิมิตร
นางสาวอรวรรณ พรหมสังคหะ
นางอรวรา สุทธิสังข
นางอรอุมา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นางอรัญญา จันทรชู
นางอัจฉรา ชินวร
นางอัจฉรา หวันอิ
นางสาวอัจฉราวรรณ ชวยเนียม
นางอัญชนา แวววรรณจิตร
นางอัญชลี วีระสุข
นางสาวอัญชลี อินทสร
นางอัสมา เกษตรกาลาม
นางสาวอาภรณทิพย บัวเพ็ชร
นางอินทิรา หิรัณยธร
นางอุบล วรรณกิจ

(รวม ๙ ราย)
๓ นายนายือมิง มาหามะ
๔ นายแสงเชาว ทองสีนุช

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕ นางคันธรัตน ศรทอง
๖ นางสาวนภาพร ทองนอย
๗ นางสาวมาริสา สําลี

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๘ นางวราวรรณ ดวงเขียว
๙ นางสุจิตรา แกวสระ

๑

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๖ ราย)
นางนัยนา ลักษณะพริ้ม
๔ นางพัทธธีรา ไตรพงศรัตน
นางนิธิวดี จิตนุรักษ
๕ นางสาวเพชรรัตน ผิวทองงาม
นางพรพรรณ ไชยศิริ
๖ นางราเจล วิทยวีรศักดิ์
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๙ ราย)
นางกรรณิกา เมืองไพศาล
๖ นางยุพา สนิทมัจโร
๗ นางสุภาพร ชินวงษ
นางฆโณทัย ขวัญทองออน
นางดาเรด มวงมณี
๘ นางสาวอรอุมา บุญทองชวย
นางปยวรรณ เพชรทองเกลี้ยง
๙ นางสาวอารีระ อาแด
นางภรตริมา ไกรสวัสดิ์
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
นายสุธรรม ทองลิ่ม
๒ นางอรไท ราชสุวรรณ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๗๙ ราย)
นายคงศักดิ์ นาคจิตรการ
๙ นายวัชรพงษ ธงพุดซา
๑๐ นายสมศักดิ์ เธียรจรูญกุล
นายจิรเดช คิดสุข
นายจิรศักดิ์ ศรีชาญกิจ
๑๑ นายสังวรณ งัดกระโทก
นายชนัญู เผือกพรหม
๑๒ นายสุริยา นรินทร
๑๓ นายสุริยะ แสงจา
นายชํานาญ เรืองศรี
นายธีระพงศ เส็งหนองแบน
๑๔ วาที่รอยตรี อนุวัฒน ปาณะดิษ
นายประพันธพร นวมประวัติ
๑๕ นางสาวกัญญาภัส สุภารี
นายพงศพล โพนะทา
๑๖ นางสาวคนิษฐา พันธุมวานิช

๑
๒
๓
๑
๒
๓
๔
๕

