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

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

นางสาวเกษร อึ้งสวรรค
๒๕ นางสาวบุณฑริกา สุมะนา
นางสาวจิตรา สวัสดิทัศน
๒๖ นางสาวปทมา ธรรมดี
นางสาวเฉลิมขวัญ สุขสม
๒๗ นางสาวไปรมา ดิษฐสมบูรณ
นางสาวดลฤทัย ศรีทะ
๒๘ นางสาวภาวดี บุญรอดอยู
นางธีรดา บุญพามี
๒๙ นางลําพึง สีทองคํา
นางสาวน้ําฝน ใจดี
๓๐ นางสมปอง นวมสุวรรณ
นางสาวนิภาพร กานทอง
๓๑ นางสุชาดา ทาวลอม
นางสาวบรรจงรัตน พรหมสุวรรณศิริ
๓๒ นางอโนชา กิริยากิจ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔ ราย)
๑ นายธีระพล ลดาลลิตสกุล
๓ นางสาวศศิธร คลายขม
๒ นางสาววิริยา นิตยธีรานนท
๔ นางสาวสุธีรา อานามวงษ
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวรตินนั ท กระดุมทอง
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๑ นางสาวเพ็ญนภา พรหมชี
๒ นางสาวเสาวลักษณ ศักดิ์บริบูรณ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๓๓ ราย)
นายกฤษณ พุมเฟอง
๙ นายชัยรัตน หงษทอง
๑๐ นายชาคร ชินวงศอมร
นายกิตติวัณณ นิ่มเกิดผล
นายเกรียงไกร แซมสีมวง
๑๑ นายณรงคชัย โอเจริญ
นายจตุรพิธ เกราะแกว
๑๒ นายณัชติพงศ อูทอง
๑๓ นายเดชฤทธิ์ มณีธรรม
นายจักรกฤษ ออนชื่นจิตร
นายฉัตรชัย พลเชี่ยว
๑๔ นายทวีสิทธิ์ สาสะเดาะห
จาอากาศโท ฉัตรชัย ศุภพิทักษสกุล
๑๕ นายเทอดเกียรติ ลิมปทีปราการ
นายชัยยะ ปราณีตพลกรัง
๑๖ นายธนเดช วรวงษ

