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

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

นายธีรวิทย กล่ําคํา
นายเธียรอุทัย ศิริประเสริฐ
นายนชิรัตน ราชบุรี
นายนวเทพ นพสุวรรณ
นายนิกร แสงงาม
นายนิติพงศ ปานกลาง
นายบัญชา แสนโสดา
นายบุญยัง ปลั่งกลาง
นายบุญยิ่ง นบนอบ
นายประจักษ อางบุญตา
นายประชุม คําพุฒ
นายประสิทธิ์ เดชสูงเนิน
นายปริญญา มรรคสิริสุข
นายพงศพิชญ ตวนภูษา
นายพรภิรมย หลงทรัพย
นายพัฒณรพี สุนันทพจน
นายพันธุพงษ คงพันธุ
นายพินิจ จิตจริง
นายพิพัฒน ปราโมทย
นายพุทธพล ทองอินทรดํา
นายภูริพันธ เลิศโอภาส
วาที่รอยตรี มงคล กลิ่นกระจาย
นายมรกต พุทธกาล
นายมนูศักดิ์ จานทอง
นายมาโนช ประชา
นายมาโนช รุจิภากร

หนา ๖๔
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
นายมโน สุวรรณคํา
นายมังกร กิติพัฒนมนตรี
นายยงยุทธ ศรีแสงออน
นายโยธิน แพทยพิทักษ
นายวชิระ แสงรัศมี
นายวิรชัย โรยนรินทร
นายวิโรจน พิราจเนนชัย
นายวีระศักดิ์ ละอองจันทร
นายศักดิ์ชัย จันทศรี
นายศิราวุฒิ ยศทนนท
นายสถาพร ทองวิค
นายสมควร แววดี
นายสมควร ออนศรี
นายสมชาย เบียนสูงเนิน
นายสมพร ธุรี
นายสุทธิชัย ภิญโญภาวศุทธิ
นายสุระจิตร แกนพิมพ
นายสุรินทร แหงมงาม
นายสุเทพ เชาวสนิท
นายสํารวม โกศลานันท
นายองอาจ แสดใหม
นายอภิสิทธิ์ ตั้งเกียรติศิลป
นายอมร อัศววงศานนท
นายอรุชา อภิวุฒิกุลยา
นายอโณทัย ผลสุวรรณ
นายอุทัย เห็มภูมิ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

นายอํานวย เรืองวารี
นางสาวกชกร ดาราพาณิชย
นางกิ่งกาญจน มูลเมือง
นางจรัสศรี บุญสอน
นางจันทรทิพย จินสกุล
นางสาวจันทนี อุทธิสินธุ
นางสาวจิตราภรณ โชติชวง
นางเจริญศรี อิ่มทอง
นางฉันททิพ สกุลเขมฤทัย
นางฐาปณี บุณยเกียรติ
นางณปภัช หิรัญพุฒิกุล
นางสาวดนตรี เพ็ชรักษ
นางดลนภา แกวภา
นางดวงใจ เนตระคเวสนะ
นางดารณี ศรีชวย
นางสาวทศพร สุธรรม
นางสาวนงลักษณ ไหวพรหม
นางสาวนฎกร สุดพิพัฒน
นางสาวนพวรรณ พจนพิศุทธิพงศ
นางสาวนวพรรษ จันทรคํา
นางสาวนวลพรรณ ศีลประชาวงศ
นางนวินดา สิงหพรม
นางนันทวรรณ หวลมานพ
นางบงกชกร นิลชะชา
นางบุษบา สถิรปญญา
นางปณิตา สงวนทรัพย

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวปรกช สิริสุวัณณ
นางสาวประภาภร ดลกิจ
นางปรียาภรณ ไชยสัตย
นางสาวปาริชาติ พัฒนพงษ
นางสาวปยนาถ ศรีสมเพ็ชร
นางสาวปยวรรณ สนธิโสมพันธุ
นางพรทิพย สวางเนตร
นางพัชรภร พงษอยู
นางพัชรินทร จึงประวัติ
นางสาวภัทรา ฉิมอ่ํา
นางภัสสร สังขศรี
นางมธุรา สวนศรี
นางมาลี พฤกษชาติ
นางสาวยุพิน ทาบานฆอง
นางรสริน เจิมไธสง
นางรุงทิพย บํารุงสุข
นางรุงราตรี วันดี
นางรุงอรุณ ศรีเครือ
นางรําพึง ชัยหลีเจริญ
นางสาววรรณวิมล กตบุญทวี
นางสาวศิริลักษณ อึ้งเจริญสุกานต
นางศิริวรรณ ตี้ภู
นางศุภมาศ ศรีวงศพุก
นางสาวศุภานัน พุฒตาล
นางสมจิตร สุวรักษ
นางสมพร วาสะศิริ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางสาวสลิตตา สาริบุตร
๑๒๘ นางอรวัลภ อุปถัมภานนท
นางสาวสัญจิตา พรมโชติ
๑๒๙ นางสาวอรษา คชสีห
นางสานิตยดา เตียวตอย
๑๓๐ นางอาริยา ปนทอง
นางสาวสุกัญญา ติยภรณพิพัฒน
๑๓๑ นางอรุณวรรณ อรรถธรรม
นางสุทิศา จันทรบุตร
๑๓๒ นางโอบเอื้อ ตอสกุล
นางสาวสุภาภรณ รักษา
๑๓๓ นางสาวเฮียง บัวไหล
นางสุวดี อิสรายุวพร
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗๒ ราย)
นายกิตติ จุยกําจร
๑๙ นายปราโมทย พูนนายม
นายกิติภูมิ วิภาหัสน
๒๐ นายปรัชญา เปรมปราณีรัชต
นายคงเทพ บุญมี
๒๑ นายปรีชา มันสลาย
นายจิรพงษ จิตตะโคตร
๒๒ นายพงษศักดิ์ อําภา
นายชัชรินทร ดวงแกว
๒๓ นายไพฑูรย ทรัพยอุดม
นายชัยมงคล ผลแกว
๒๔ นายมาโนช บุญทองเล็ก
นายชูชีพ ผองพันธุ
๒๕ นายยรรยง สุขคลาย
นายณัฐนนท รัตนไชย
๒๖ นายวรชาติ กลสัตยสมิต
นายถาวร จันที
๒๗ นายวรพันธ สาระสุรียภรณ
นายทวีศักดิ์ สุขเจริญทรัพย
๒๘ นายวิเชษฐ พลายมาศ
นายธงชาติ พิกุลทอง
๒๙ นายวิเชียร อูปแกว
นายธีระพล เหมือนขาว
๓๐ นายวินัย จันทรเพ็ง
นายนิติ วิทยาวิโรจน
๓๑ นายวิรัช แสงสุริยฤทธิ์
นายนิรุตติ์ พองาม
๓๒ นายวีรศักดิ์ หมูเจริญ
นายนพพร เปรมใจ
๓๓ นายวุฒิพล วรรณทรัพย
นายบิณฑสันต ขวัญขาว
๓๔ นายไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร
นายปกรณเกียรติ์ เศวตเมธิกุล
๓๕ นายศรศิลป โสภณสกุลวงศ
นายประสพโชค หอปรีชากิจ
๓๖ นายศราวุธ จิตตพินิจ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

นายศิริชัย เตรียมล้ําเลิศ
นายสิทธิ รักถนอม
นายสุมิตร งะบุรง
นายอนันต ตันวิไลศิริ
นายอิสระ ขันติแกว
นายอุกฤษ ณ สงขลา
นายเอกสิทธิ์ พานิชเจริญ
นางสาวกุลกนิษฐ ทองเงา
นางสาวคณธวัลย ศุภรัตนาภิรักษ
นางสาวจันทรประภา พวงสุวรรณ
นางสาวณภัทร ศรีวัฒนประยูร
นางณัฐชา เพ็ชรยิ้ม
นางสาวทัศนา สุขเปยม
นางสาวนรพร กลั่นประชา
นางสาวนฤมล เทพนวล
นางนันธิญา บางจั่น
นางสาวปวีณริศา บุญปาน
นางสาวปราณี สิงหทรา
ตริตาภรณชางเผือก
๑ นางสาวจารุวรรณ วินิจสร

๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
(รวม
๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวพนิดา จินดาศรี
นางสาวพิมอร แกวแดง
นางสาวภัทรานุช เอกวโรภาส
นางรพี สิทธิไชยากุล
นางสาวรินรดี พรวิริยะสกุล
นางสาวริสสวัณ อรชุน
นางสาวรินลดา สิริแสงสวาง
นางรุจี เทียนวิชัย
นางสาวรุงนภา สุวรรณศรี
นางสาววนาพร ฤกษจํารัส
นางวราภรณ ตรีมงคล
นางสาววรญา วัฒนจิตสิริ
นางสาววารุณี กี่เอี่ยน
นางศศธร ศรีวิเชียร
นางสิริพรรณ เมธนาวิน
นางสุพรรณี คชเถื่อน
นางสาวสุภาพร พลายเวช
นางสาวสุมนา ปานสมุทร
๒ ราย)
นางสุกัญญา กระตายแกว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๔๗ ราย)
๑ นายกองเกียรติ มหาอินทร
๔ นายชัชวาล ศรีภักดี
๒ นายเกรียงไกร เหลืองอําพล
๕ นายณรงคฤทธิ์ ธีระเวช
๓ นายจําลอง สาริกานนท
๖ นายณัฐพงศ พันธุนะ

