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

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๑
๒
๓
๔

หนา ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

นายธนันท ศัลยวุฒิ
นายนิสิต คําพิกุล
นายพูนศรี วรรณการ
นายไพรัตน ปุญญาเจริญนนท
นายภูภูมิ พวงเจริญชัย
นายสยาม ลางคุลเสน
นายสัจจธรรม สุภาจันทร
นายสุทธิพงษ จํารูญรัตน
นายสุนันท มนตแกว
นายสุวิช ฝอยฝน
นายอดิศักดิ์ วิริยกรรม
นายอรรถการ สัตยพาณิชย
นายอาวุธ ฉายศิริ
นางจรัลยา ดอกมณี
นางชมพูนุท โภคณิตถานนท
นางณิชกมล ยมนา
นางทิวาวรรณ นามจันทร
นางสาวนวรัตน ชวนะโชติ
นางนิภาพร ปญญา
นางสาวเบ็ญจมาศ สังขนุช
นางผุสสดี วัฒนเมธา
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
นายธนาวุฒิ นิลมณี
นายประกอบ ชาติภุกต
นายประชา พิจักขณา
เรืออากาศตรี พลกฤษณ จริยตันติเวทย

๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
(รวม
๕
๖
๗
๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางพัชรี ชุติมาโชติ
นางพิชญา พุกผาสุข
นางพิศมัย มีกลิ่นหอม
นางเพชราภรณ สิงหทองชัย
นางมันทนา รังษีกุล
นางสาวรติมากานต หวยหงษทอง
นางลัดดา แสงแกว
นางสาววรดานันท เหมนิธิ
นางสาวสมทรง สุภาพ
นางสมศรี เวิ่นทอง
นางสาวสายพิณ ใจทน
นางสาวสิริบุปผา อุทารธาดา
นางสุธาดา ศรีเกตุ
นางสาวสุพรรณิการ โกสุม
นางสุภาวดี พุมไสว
นางสาวสุวดี ประดับ
นางสาวหทัยรัตน ปทมาวิวัฒน
นางอนงค ไตวัลย
นางสาวอรวรรณ ศิริพราหมณกุล
นางสาวอัมภาภรณ พีรวณิชกุล
๑๒ ราย)
นางฉัตรแกว จริยตันติเวทย
นางณิศรา สุทธิสังข
นางนอยจิตต สุธีบุตร
นางยุพิน ใจตระหนัก

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙ นางสาวรัตนาวลี ไมสัก
๑๐ นางสาววรีวรรณ วิเศษสิงห

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๑ นางสาววัลภา ภุมมะระ
๑๒ นางศรีสุดา อินทมาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๔๓ ราย)
๒๓ นางสาวชฎาณัฎฐ ปยะวิบูลย
นายณรงคศักดิ์ ดอยลอม
๒๔ นางสาวชุลี ปญจะผลินกุล
นายณัฏฐ ตั้งปรีชาพาณิชย
๒๕ นางสาวฐิติมนต ธนกิติเอื้ออังกูร
นายดนัย วินัยรัตน
๒๖ นางสาวดารารัตน สุขแกว
นายทรงสิทธิ์ สอนรอด
๒๗ นางสาวทัศนี จันทรภาส
นายธนากร สุนทรวัฒน
๒๘ นางสาวธนพร วรฉัตร
นายนพศักดิ์ ตันติสัตยานนท
๒๙ นางสาวธัญนันท วรเศรษฐพงษ
นายบรรเจิด ศรีสุข
๓๐ นางสาวปยวรรณ สันติแกว
นายประพัฒน สีใส
๓๑ นางสาวฟาใส สามารถ
นายปยะพงศ กี่สวัสดิ์คอน
๓๒ นางสาวมนตรวี ทองเสนห
นายพรประสิทธิ์ บุญทอง
๓๓ นางมโนรัตน สมคะเนย
นายพีรศุษม ทองพวง
๓๔ นางวรางคณา นิ่มเจริญ
นายพีระศักดิ์ แสงอรุณ
๓๕ นางสาววันเพ็ญ ทองคุม
นายรณกร เทพวงษ
๓๖ นางสาววาสุกาญจน งามโฉม
นายวัชรินทร วรินทักษะ
๓๗ นางวีรวัลย ปนชุมพลแสง
นายสมชาย เอี่ยมผอง
๓๘ นางสมใจ ศรีเนตร
วาที่รอยตรี สมบัติ สมคะเนย
๓๙ นางสุภาพร บํารุงวงศ
นายสมยศ คําแสง
๔๐ นางสุรัชฎา เมฆขลา
นายสัมพันธุ จันทรดี
๔๑ นางสาวเสาวลักษณ บุญโพธิ์อภิชาติ
นายสาโรจน ดํารงศีล
๔๒ นางสาวอภิสมา รดิศนาค
นายสิทธิ์ชัย บุญปยทัศน
๔๓ นางสาวอุไร มากคณา
นายสุธน รุงเรือง
นายอภิศักดิ์ วัฒิวรรณผล

