เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางจันทิมา วงศวรรณ
นางสาวชญาดา ดานุวงศ
นางสาวนวลปราง ขันเงิน
นางปริญญา มูลสิน
นางสาวมาลีรัตน ขจิตเนติธรรม
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
๑ นายดนุ วิโรจนอุไรเรือง
๒ นางนุชประภา กงเพชร เดนนิส

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสุทิพย เปงทอด
นางสาวสุรีรัตน บุตรพรหม
นางสาวอาภารัตน ประทีปะเสน
นางเสาวลักษณ ภูสมสาย

(รวม ๓ ราย)
๓ นางสาวมาฆบดี รวยทรัพย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๔๙ ราย)
นายชัชวาลย สุขมั่น
๑๖ นายสุธรรม ศิวาวุธ
นายชํานาญ นอยพิทักษ
๑๗ นายสุพจน สระทองหลาง
นายชูศักยฐ กมลขันติธร
๑๘ นายอนุสรณ สาธุเสน
นายณรงค พูนพจนมาศ
๑๙ นายอรัญ มะลิทอง
นายนิมิตร ทวนนวรัตน
๒๐ นายเอกพล อนุสุเรนทร
นายภรต ศิริภูล
๒๑ นางสาวกมลศิริ คงสมัย
นายวรธน หงษสิงหทอง
๒๒ นางกฤษณา ชูโชนาค
นายวรวิทย จันทรเนย
๒๓ นางสาวกัญญา เชาวชาญชัยกุล
นายวินัย เมธาวิทิต
๒๔ นางเจษฎาภรณ ยานุพรหม
นายวิโรจน เลิศธีระชาญชัย
๒๕ นางฉันทมณี พูลเจริญศิลป
นายสมเกียรติ อุรุเศรษฐานนท
๒๖ นางสาวชฎาจันทร โชคนิรันดรชัย
นายสมชาย ดิษฐาภรณ
๒๗ นางณัฐธญาณ ศรีสุวอ
นายสมบัติ คชายุทธ
๒๘ นางนันทนา พูลทวีสุข
นายสันติ ยาทิพย
๒๙ นางบุรณี อดิศรพันธกุล
นายสิริพงศ เอี่ยมชัยมงคล
๓๐ นางประภาพร นันทการัตน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑
๒
๓
๔

นางประภาภรณ แสงสุวรรณ
นางสาวพรรณพิไล ศิริหลา
นางภัทรานิษฐ สิทธินพพันธ
นางภิรดี ฤทธิเดช
นางสาวมนตปรัชญา อภิรักษสุขุมาล
นางรุงทิพย โคบาล
นางสาวศรีสวัสดิ์ เที่ยงธรรม
นางศรีสุดา สรนันตศรี
นางสาวศิริอร วณิชโชตยานนท
นางศุภรัตน ยิ่งอุปการ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
นายชาญวิทย มุสิกะ
นายเชิงชาย สุวรรณกูฎ
นายปฏิภาณ จันทรวิชิต
นายสมรัก รุงวัลลาภา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๓๒ ราย)
นายไกรสร รวยปอม
๙ นายวิรัตน ขาวสรอย
๑๐ นายศิริชัย สมแสน
นายชัยชาญ วงศกระจาง
นายนนทศักดิ์ เปยมผล
๑๑ นายศุภวัฒน คุณานุวัฒน
นายบัณฑิต ฤทธาภัย
๑๒ นายสมบัติ ตอวัฒนชัย
๑๓ นายสุรินทร พรหมนุรักษกิจ
นายประหยัด กองสุข
นายพิเชษฐ มาเร็ว
๑๔ นายเสกสรรค ปลื้มสวาสดิ์
นายภานุมาศ บุญผดุง
๑๕ นายอภิวิชญ พูลสง
นายวทัญู รอดประพัฒน
๑๖ นายอัครวุฒิ สื่อประสาร

๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

นางสมคิด รักษาทรัพย
นางสาวสุมาลี นันทศิริพล
นางสาวสุวรรณา ลอตระกูล
นางสาวโสมวดี ฤทธิโชติ
นางอภิมณีณ ปวรัชพิสิษฐ
นางสาวอมรพรรณ จําปา
นางสาวอริยา เรียงจันทร
นางสาวออยใจ เลิศล้ํา
นางอําไพ แสนหมื่น

(รวม ๘ ราย)
๕ นายสุเทพ เยี่ยมชัยภูมิ
๖ นางสาวกิ่งกมล สิงหสมบูรณ
๗ นางชลธิรา สารวงษ
๘ นางสาวสุวิมล นภาผองกุล

