เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางโสภา บุญเกิดกูล
นางโสภา มะสึนาริ
นางโสภิตา ขํารอด
นางสาวหทัยรัตน เครือไวศยวรรณ
นางสาวหิรัญญา สิทธิจักร
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ นายชูพงศ ชวยเพ็ญ
๒ นายรัฐภูมิ วรานุสาสน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๖๘ นางสาวอภินันท ลิ้มมงคล
๖๙ นางอรนันท เกิดพินธ
๗๐ นางอรวรรณ กฤตสุนันทกุล
๗๑ นางสาวอัลจนา เฟองจันทร
๗๒ นางสาวอุมารินทร ปนตบแตง
(รวม ๔ ราย)
๓ นางสาวชมพิศ แกวมณี
๔ นางสาวนฤมล บํารุงสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๗๖ ราย)
นายกีรติวจน ธนภัทรธุวานันท
๑๖ นายพนัส ปรีวาสนา
นายคมกริช การินทร
๑๗ นายพิมลศักดิ์ ถนอมสัตย
นายจีรพันธ ภูครองเพชร
๑๘ นายภูวดล โกมณเฑียร
นายจุล ใหมคามิ
๑๙ นายมนตรี วงษสะพาน
นายชัยรัตน ชูสกุล
๒๐ นายยุทธชัย อุทัยแพน
นายชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
๒๑ นายรณชัย เหลาโพธิ์
นายชูเกียรติ ภูบุญอบ
๒๒ นายวัชรชัย วีรกุลเกษตร
นายณัฐวิทย จิตราพิเนตร
๒๓ นายวันชัย สังฆสุข
นายทศพร ปอศิริ
๒๔ นายศรัณยู คําเมือง
นายนฤเศรษฐ ประเสริฐศรี
๒๕ นายสถิตย เจ็กมา
นายนิวัตร อังควิศิษฐพันธ
๒๖ นายสมจิต รัตนสวนจิก
นายบรรจบ วันโน
๒๗ นายสมชาย แกววังชัย
นายบุญชู ศรีเวียงยา
๒๘ นายสําเร็จ สีเครือดง
นายปรเมษฐ จันทรเพ็ง
๒๙ นายสุรเชต นอยฤทธิ์
นายประดิษฐ เมฆไชยภักดิ์
๓๐ นายสุรัตน เวชรัตนเชษฐ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุวิช ถิระโคตร
นางกมลนัทธ โชติออน
นางกมลลักษณ พักพิงผองศิริ
นางกิจปภา แสงหิม
นางจีรกาญจน เต็มพรสิน
นางจุฑามาศ ภิญโญศรี
นางฉันทลักษณ สาชํานาญ
นางเฉลิมศรี รักษา
นางชนิดาพร ตุมปสุวรรณ
นางณัฐพร เดชชัย
นางสาวดวงแข เนื่องอุดม
นางทิพวรรณ กองกูล
นางสาวธัญภา สอนสา
นางสาวนพคุณ ภักดีณรงค
นางนวลจันทร เหลือลน
นางนันทรัตน จําปาแดง
นางสาวเนื้อทิพย ดํารงคไชย
นางบงกชทิพย เกาะสมบัติ
นางสาวบุษกร ทองใบ
นางปวริศา ปดเสน
นางปญจภา สมันจิตร
นางสาวปาริโมก เกิดจันทึก
นางปยะฉัตร ธนภัทรธุวานันท
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ นายชัยชาญ โชติถนอม

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๕๔ นางสาวพนิดา เลาชาญวุฒิ
๕๕ นางพรทิพย อติชาติ
๕๖ นางสาวพรทิวา ปะวะระ
๕๗ นางพิมพยุพา ประพันธ
๕๘ นางสาวมลฤดี เชาวรัตน
๕๙ นางสาวรวมฤดี พานจันทร
๖๐ นางสาวราตรี โสโพธิ์
๖๑ นางลัดดา ศรีเอี่ยม
๖๒ นางสาววราภรณ แกนจันทร
๖๓ นางสาววลัยพร ทองเจริญบัวงาม
๖๔ นางสาววิชญา รัตนเมธาวี
๖๕ นางศิโรวรรณ อินศร
๖๖ นางสกุลไทย ปอมมะรัง
๖๗ นางสมพร สารปรัง
๖๘ นางสิรีวรรณ ตติยรัตน
๖๙ นางสาวสุคนธทิพย เศวตนลินทล
๗๐ นางสุดารัตน ถนนแกว
๗๑ นางเสาวลักษณ รัตนะปญญา
๗๒ นางสาวอนันตยา อนันตยเศรษฐี
๗๓ นางอมรรัตน หลายโคตร
๗๔ นางอัปสร ศรีจันลี
๗๕ นางอารีรัตน รักษาศิลป
๗๖ นางอิสราภรณ สมบุญวัฒนกุล
(รวม ๒ ราย)
๒ นางสาวสิวะกรณ กฤษณสุวรรณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวจงจิตร อะโนราม

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

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๕๒ ราย)
นายกัมปนาท ฉายจรัส
๒๒ นางสาวชุษณา นราจันทร
นายฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร
๒๓ นางฐิตินันท ภูนิคม
นายฐิติเดช ลือตระกูล
๒๔ นางสาวฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ
นายฐิติพล ภักดีวานิช
๒๕ นางธิราพร ศรีบุญยงค
นายณรงค วงศนามเถาว
๒๖ นางสาวนงคราญ สระโสม
นายทยากร วริทธานนท
๒๗ นางสาวนุตติยา วีระวัธนชัย
นายทรงอํานาจ พงษสมบูรณ
๒๘ นางสาวบงกช สุขอนันต
นายไท แสงเทียน
๒๙ นางบุปผา สามารถ
นายนนทกรณ อุรโสภณ
๓๐ นางสาวประนอม แซจึง
นายประกิจ เชื้อนิล
๓๑ นางปาณฑรา ศิริทวี
นายประจันบาน ออนสนิท
๓๒ นางพิกุล ยิ่งยง
นายประสิทธิ์ นครราช
๓๓ นางพิชญาภรณ สุวรรณกูฏ
นายพนาไพร สุระนารถ
๓๔ นางเพชรรัตน แสนทวีสุข
นายวรงศ นัยวินิจ
๓๕ นางสาวมะลิวรรณ อมตธงไชย
นายสมชาย อรรคฮาต
๓๖ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
นายอนันต รักษาผล
๓๗ นางสาวรชยา อินทนนท
นางสาวกนกพร ชางทอง
๓๘ นางสาวรัชกร โชติประดิษฐ
นางกุลธรา มหาดิลกรัตน
๓๙ นางรุงนภา ชื่นเกษร
นางจริยาภรณ อุนวงษ
๔๐ นางวนิดา บุญพราหมณ
นางจุฑามาศ หงษทอง
๔๑ นางสาววาสนา เหงาเกษ
นางสาวชิดหทัย เพชรชวย
๔๒ นางสาววิชุดา เชาวศรีกุล

