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

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นางจริยา สุวรรณปราโมทย
นางสาวจันทร นาคสงวน
นางสาวจันทนา เพชรคอน
นางจารุวรรณ คงคากุล
นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล
นางสาวจีรามร หัสเนตร
นางฉัตรกมล ทองประภา
นางสาวเฉลี่ย อุปภา
นางณัชชามนต นิธิโชติพัฒน
นางสาวเดือนเพ็ญ ภูคํา
นางธนันชพร นาราศรี
นางสาวธัชปภา จันทรวงษา
นางธัญภา ธิติธนานนท
นางสาวนภัสสร คุมภัย
นางสาวนิสากร อัครสุวรรณกุล
นางสาวบุณยนุช วุนสน
นางสาวบุศรา สุทธิวงศ
นางสาวบุษกร ครุฑชื่น
นางบูชิตา พรหมพิทักษ
นางสาวปอแกว แมนเดช
นางสาวปยะนาถ ศิริพูนสวัสดิ์
นางสาวผองศรี ปนเพชร
นางสาวพรพิมล นุนปาน
นางพัชรา ศรีสุข
นางสาวพุธิตา บุญชู
นางเพ็ชรรัตน มากอารีย

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวเพียงโสม เพียรพานิช
นางสาวภัทรมน อูเงิน
นางภัสชญนิษฐ วิทยาธีรรัตน
นางภัทราวดี บัตรประทาน
นางภาวัน ภูวจรูญกุล
นางภาวณา ประมนต
นางสาวยวิญฐากรณ ทองแขก
นางเยาวเรศ ไมตรีสวัสดิ์
นางสาวรมณียา วีรธรรม พูลสวัสดิ์
นางสาวรัตตินันท ลีนะจารุสิทธิ์
นางรัตนทิพย ผูกเกษร
นางรัตนา ชางเยาว
นางสาวรัตนาภรณ แดนนา
นางสาวเรณุการ ทองคํารอด
นางลัคนา พูลเจริญ
นางวรรณา อรุณทอง
นางสาววรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
นางวัลลี กาญจนพิบูลย
นางศิริจันทร ลามแขก
นางสาวศิวาพร รุขชาติ
นางสาวศศิธร สายนภา
นางสุกัญยา ทอนใจ
นางสุขใจ คลายคลึง
นางสุดารัตน บัวศรี
นางสุดาวดี จตุธนะสุวรรณ
นางสุมณฑา สุขชานุลักษ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวสุมาลี เดชบุญพบ
นางสาวสุไรพร เติมทอง
นางโสภาพรรณ คลายสมบัติ
นางสุรีรัตน อารีรักษสกุล กองโลก
นางสาวโสมาภรณ ศรีสุโข
นางอนงค สุขสุเสียง
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ นายกองธนัสถ โชคเจริญพศุตม
๒ นางนพมาศ ยะมะเลิศ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางอรอุมา จิระธนิตกุล
นางสาวอัจนา มิสดีย
นางอารีพันธ ผลศรัทธา
นางอัมพร ศิริรุงพันธ
นางอุบลรัตน มาลาศรี

(รวม ๓ ราย)
๓ นางสาววราภรณ อานุภาพศรีธาดา

มหาวิทยาลัยแมโจ
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๓๕ ราย)
นายจํารูญ มณีวรรณ
๑๕ นางสาวนีร เรียนกุนา
นายชนันทภัสร ราษฎรนิยม
๑๖ นางสาวปาณิสรา มีคุณ
นายนเรศ ศิริเกษร
๑๗ นางสาวพสุนิต สารมาศ
นายบัญชา ทองมี
๑๘ นางสาวพัชรี ยางยืน
นายพงษศักดิ์ รวมทรัพย
๑๙ นางสาวพันธสมร ทองเกลี้ยง
นายพิภัทร เจียมพิริยะกุล
๒๐ นางพิชญดา พงษพานิช
นายสันตชัย มุกดา
๒๑ นางสาวมยุรา ศรีกัลยานุกูล
นายสุฤทธิ์ สมบูรณชัย
๒๒ นางวนิดา มารัดยูซบ
นางสาวดาว แสงบุญ
๒๓ นางสาววัลยา โมราสุข
นางสาวทิพยสุดา ตั้งตระกูล
๒๔ นางวิภาวรรณ ผาภูมิ
นางสาวอาษิรญา อินทนนท
๒๕ นางศรินรา ภีระคํา
นางสาวนลิน วงศขัตติยะ
๒๖ นางสาวศรีกาญจนา คลายเรือง
นางสาวนวลนิตย ปนนิกร
๒๗ นางสาวสมคิด ดีจริง
วาที่รอยตรีหญิง นัยนา โปธาวงค
๒๘ นางสาวสุภาพร แกวถาวร

