เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางปวีณา รัตนธัญกุล
๒๘ นางสาววิมลวรรณ เมืองจันทร
นางปยนุช นางคสมวงษกุล
๒๙ นางสาววัชราวลี วัชรีวงศ ณ อยุธยา
นางสาวพัชรพร เทอดธรรมไพศาล
๓๐ นางสาวศิริพร กิตติวรา
นางสาวพัชรา อุดมผล
๓๑ นางสาวศุภมาส ลิมาวัฒนชัย
นางสาวมานิดา นุยเล็ก
๓๒ นางสาวสุมลฑา เมืองศิลปศาสตร
นางสาวรพีพรรณ แสงกระจาง
๓๓ นางสาวสุวนิตย ราชประดิษฐ
นางสาวลักขณาวดี กลาณรงค
๓๔ นางสาวเสาวลักษณ พวงทรัพย
นางลัดดา อยูสําราญ
๓๕ นางสาวอนุรี เครือศรี
นางสาววทานีย เมฆหมอก
๓๖ นางอินทิรา วงษนิกร
นางสาววริษฐา แสนเกษม
๓๗ นางสาวอักษร วัฒนสิน
นางสาววิชุดา ทองสุขมาก
๓๘ นางสาวอัมพาพันธุ กรุณกิจ
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวมาลินี รัตนนันทพัฒน
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘ ราย)
นายณรงคฤทธิ์ วารี
๕ นางสาวฐาชุดา สินภูรีสกุล
๖ นางสาวทิพมาศ ระวิโรจน
นายราเชน ปนสกุล
นายอภิสิทธิ์ ชวนไชยสิทธิ์
๗ นางรัชดา แสงเภา
นางสาวชนิชา ชัยภูมิธนโชค
๘ นางสาววัลคุวดี หินกอง

นายกวินท พินจํารัส
นายกิตติพร สังคดิส
นายจํารูณ ศิขินารัมย
นายชด นิตศิริ
นายชยพล พุฒยอด

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๘๓ ราย)
๖ นายชัยพร พุมประพาฬ
๗ นายณรงคศักดิ์ พูลเงิน
๘ นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ
๙ นายดํารงครักษ รักบุรี
๑๐ นายธนากร สุระขันธ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายธวัชชัย จิตวารินทร
นายนิกร สุวรรณดี
นายนิธิพงศ อนุรักษพงศธร
นายบัญชา โคตรแกว
นายปฐม นิ่มหัตถา
นายเผด็จ เปลงปลั่ง
นายพรศักดิ์ พุทธมาตย
นายพิษณุ สินสมุทร
นายมนตรี พันธกสิกร
นายมนตรี หิตายะ
นายมนัส จันทรพวง
นายรัตนชัย ชินานุปกรณ
นายวิรัตน พรหมดี
นายวิวัตนชัย พิมพหอม
พันจาอากาศเอก ศุภกฤต กันตธีราทร
วาที่รอยตรี สายัณต ปานบุตร
นายสุทธิศักดิ์ น้ําทิพย
นายสุนันท เพ็ชรพิรุณ
นายสุรวุธ ชยานันทโชตินันท
นายสุรศักดิ์ ลิ้มวีระประจักษ
นายสุรินทร มหาวรรณ
นายสุวัชชัย หาชื่น
นายอนุชา มูลมัย
นายอัศวยุช เทศอาเส็น
นางกนกวรรณ ลิ้มวีระประจักษ
นางสาวกิตติกา เที่ยงธรรม

๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกิตติยา ฤทธิภักดี
นางกันทนา ใจสุวรรณ
นางสาวจอมขวัญ เวียงเงิน
นางสาวจิตตาภรณ กลอมแดง
นางสาวชรัสนันท ตาชม
นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ
นางสาวฐิติมา มีชาง
นางณัฐรุจา พลานิวัติ
นางสาวดาริณี บุตดีวงศ
นางสาวทรายพร สิงหนนท
นางนงนุช ถวิลวรรณ
นางนิรัชรา จันทรศร
นางสาวนันทกานต จิรังกรณ
นางนุชสิริ ภาคยุทธ
นางบรรณารักข ธรรมศิริ
นางสาวปฐมพร อุไรพันธ
นางปราณี สถิตบรรจง
นางปาริฉัตร กุลเกลี้ยง
นางสาวปยวรรณ ไกรนรา
นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ
นางสาวพัชรนันท วงคพนัสสัก
นางมนัญชยา เรืองวงศโรจน
นางมยุรา คําปาน
นางสาวมัลลิกา แดงประเสริฐ
นางยุพรัช แปนหวย
นางรัฐพร กลิ่นบรรทม

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางวรรณรัตน ศิริภูธร
นางสาววิยะณี ดังกอง
นางสาวเวฬุกานต อินทรอุดม
นางแวแอเซาะ อัสมะแอ
นางสาวศจีมาศ พูลทรัพย
นางสาวศศิพิสุทธ หงษสมบัติ
นางสาวศิริรัตน ทินโนรศ
นางสมร นิลเกษม
นางสวาท ไพศาลศิริทรัพย
นางสาวสิริบุศย จันทรคลาย
นางสาวสุนิสา สะแหละ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
นายกฤษฎา หนูประเสริฐ
นายพชร แกวดี
นายพิพัฒนพงษ หงษสัมฤทธิ์
นายเพชร พันธภา
นายวสันต สุวรรณเนตร
นายสรร ศรีสละ
นางสาวกฤษณียา ศังขจันทรานนท
นางกิตติมา คงโต
นางเกษร คําลือสาย
นางสาวจุฑาพร นอยประเสริฐ
นางสาวชริตา บุญเรือง
นางสาวชื่นชีวัน บุญทัน
นางสาวณัฏฐิกา เจยาคม
นางสาวทรงจรรย แสงอรุณ

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓

นางสุพรรณี พรหมชัย
นางสุณัฐชา กุณาศล
นางสุดารัตน อนุรักษพงศธร
นางสาวสุดารัตน ตัณฑะอาริยะ
นางสุธี เทพสุริวงค
นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส
นางสาวสุภาวดี อิสณพงษ
นางสาวสุริศา กัณหา
นางสาวเสาวคนธ ศรีสุคนธรัตน
นางสาวอําพร ไพฑูรย

(รวม
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

๓๖ ราย)
นางสาวทิวา เอมธานี
นางสาวธนพัชร แกวปฏิมา
นางธัญยธรณ ตันโน
นางสาวนงลักษณ มวงศรี
นางสาวนาฎยา อุดมพันธ
นางน้ําทิพย เทพบุตร
นางสาวนิพัทรา เอี่ยมใบพฤกษ
นางเปรมจิต มอรซิง
นางสาวพิมพประภา คําจันทร
นางสาวภรตา อภิรักษากุล
นางสาวมิ่งขวัญ ทรัพยถาวร
นางลักขณา ญาณภาพ
นางสาวลาตีปะห ดอแม
นางวิลัย บุตรวัตร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุนทรีพรรณ กําปนทอง
นางสาวสุภามาศ มูสิกะ
นางสุวรรณี วัชรีบํารุง
นางสาวอมร ไชยแสน
ตริตาภรณมงกุฎไทย
นายจีรณัทย วิมุตติสุข
นายธีระศักดิ์ เพ็งมูซอ
นายพงศธร กันทะวงศ
นายพรชัย พันธวิเศษ
นายสมศักดิ์ บุญเย็นธรรมชาติ
นายสุวภัทร นารีรัมย
นางกัญชลิกา กราบไกรแกว

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓๓ นางอมรรัตน ดวงแปน
๓๔ นางอมราพร พรพงษ
๓๕ นางสาวอภิญญา จงพัฒนากร
๓๖ นางสาวอรุณวรรณ มุขแกว
(รวม ๑๓ ราย)
๘ นางสาวชนัญญา ไทยนิวัฒนวิไล
๙ นางสาวธญารัศศ ทองทับ
๑๐ นางสาวปยะพร จันทรเพ็ชร
๑๑ นางสาวศศิกาญจน ชีถนอม
๑๒ นางสาวเอมอร ลิ้มวัฒนา
๑๓ นางสาวอรดี ตรีวิสูตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๖๓ ราย)
นายจิระพล เสียงสังข
๑๒ วาที่รอยเอก วีระเดช สุขเอียด
นายชัชวาล ศรีสละ
๑๓ นายศรีไฉล ขุนทน
นายชูศักดิ์ คงมณี
๑๔ นายศิริวัฒน ทรวดทรง
นายเชิดวงศ หงษศรีจินดา
๑๕ นายสมบัติ หมัดใจหนัก
นายณัฐชานนท โกมุทพุฒิพงศ
๑๖ วาที่รอยตรี สมโภชน รอดวงษ
นายดริษ กวักเพฑูรย
๑๗ นายสมศักดิ์ ตุมทอง
นายทรงพล วงษกุหลาบ
๑๘ วาที่รอยตรี สุขสันต เชิดสูงเนิน
นายธงทิศ ฉายากุล
๑๙ นายสุขุม เพ็งเอียด
วาที่รอยตรี พิพัฒน เพ็งคุม
๒๐ นางสาวกรรณิการ ศรีแจ
นายไพโรจน ลดาวิจิตรกุล
๒๑ นางสาวกาญจนา ศรีแจ
นายวีรชัย คงวัน
๒๒ นางสาวกุณฤดี ดิศผดุง

