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

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๑
๒
๓
๔

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวกุลวดี ซายอิ่ม
นางสาวจันทรวรรณ ตันเจริญ
นางจิรายุ ไพรินทร
นางจิรารัช กิตนะ
นางจุฑาทิพย ชื่นอารมย
นางสาวฉันทลักษณ คูหาสวรรคเวช
นางสาวชเนตตี มิลินทางกูร
นางสาวชรินทร ไชยมาเสรีกุล
นางสาวชลิรสา อุณรุท
นางสาวฐิตยารัตน อินทวงศ
นางสาวนพวรรณ คงเกษม
นางนภาภัช เกิดโภคทรัพย
นางนลินี อิ่มบุญตา
นางบุษยมาส บุญสนิท
นางสาวปริญดา มณีโรจน
นางปญญาพร มีโบ
นางสาวปาริฉัตร วนลาภพัฒนา
นางปาริชาต ชิตนุกูล
นางสาวพัชรินทร ฮั่นพิพัฒน
นางภรภัทร ทรัพยแจม
นางสาวยุพา ทัศกุล
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
นายกมลชัย มังกรฤทธิ์
นายจุมพฏ วานิชสัมพันธ
นายสมบัติ อินทรคง
นายสุริยะ สมพร

๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
(รวม
๕
๖
๗
๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางวนิดา มวงนอยเจริญ
นางวันเพ็ญ อดุลยานุภาพ
นางศิริรัตน ทองใหญ ณ อยุธยา
นางสาวศุกรินทร วิมุกตายน
นางสาวสมบูรณ เอี่ยมลาภะ
นางสุจาริณี สินไชย
นางสาวสุจินต ศิริสวัสดิ์
นางสาวสุปราณี บูรณประดิษฐกุล
นางสุภาวดี ไชยสุต
นางสาวโสภาวรรณ บุญนิมิตร
นางหทัยรัตน พลายมาศ
นางอโนมา รังสิมาภิรัต
นางอภิชญา ไชยวุฒิกรณวานิช
นางสาวอรัญญา ตุยคําภีร
นางอังศุมาลิน เสนจันทรฒิไชย
นางสาวอัจฉริยา สุริยะวงค
นางสาวอาภาพรรณ ปญจนาทไชยกุล
นางอาริยา เอียดแกว
นางสาวอุไรวรรณ ลีลาอดิศร
นางสาวอุไรวาส ธํารงอรรถ
๑๕ ราย)
นางกรวิกา เกงเกรียงไกร
นางสาวเกสร มโนภักดี
นางสาวจินตนา เสริมพณิชกุล
นางสาวชัชนี กระบี่ทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางทิพทยา โชคศิริ
นางรัฐพร สีหะวงษ
นางศรีสุรัตน พันธุลี
นางสาวศิรินาถ แสงเดชะ

๑ นายเสรี พงษขวานอย
๒ นางกมลวรรณ อโณทัย
๓ นางบุญตา คําดี

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๓ นางสาวสุรีรัตน เหลืองวรคุณ
๑๔ นางเสาวนีย เสมาทอง
๑๕ นางสาวอุรัสยา พัฒนวงศ
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวชัญญนิษฐ นีสนั เทียะ
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖ ราย)
๔ นางรําพึง ทองมณี
๕ นางสาววราภรณ ศิริโท
๖ นางสาวเสาวลักษณ ตรีสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๓๘ ราย)
นายกรรมมันต ชูประเสริฐ
๑๔ นายวิสูต ปนตบแตง
นายจิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข
๑๕ นายศิลปชัย มณีขัติย
นายชาญเวช ศีลพิพัฒน
๑๖ นายสมจิตต ปาละกาศ
นายนครไชย อันชื่น
๑๗ นายสุขชัย ตระกูลศุภชัย
นายนพพงศ จุลจอหอ
๑๘ นางกิ่งกานท พานิชนอก
นายนรณฤต จันทวรรณ
๑๙ นางสาวคริษฐา ยังเสถียร
นายบุญเลิศ ศรีหิรัญ
๒๐ นางจีรัชญ เชียงกา
นายปริญญา ฉกาจนโรดม
๒๑ นางสาวชุลีณี พาหุรัตน
นายปริวัฒน ปาจีนบูรวรรณ
๒๒ นางสาวดลนภา แววศรี
นายแผด สตารัตน
๒๓ นางดวงพร ทรงศิริกุล
นายพัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย
๒๔ นางสาวเตือนใจ สงสุข
นายวิษณุ โหไทย
๒๕ นางสาวนวลวรรณ ชั้นไพศาลศิลป
นายวิสัย คงแกว
๒๖ นางปนัดดา กสิกิจวิวัฒน

