เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙ นางสาวรัตนาวลี ไมสัก
๑๐ นางสาววรีวรรณ วิเศษสิงห
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๙
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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

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
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๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

หนา ๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๗ ราย)
นายชยพล ขุนทองนราพล
๕ นายสมวคร มณีนาค
นายทมิฬ ศรีศิลา
๖ นายอุตสาห ไวยศรีแสง
นายภูวดล โพธิปกษ
๗ นางสาวเขมจิรา วิชิ
นายวิวรรธน กุลมาลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๐๗ ราย)
นายกร จันทรวิโรจน
๑๙ นายประวัติ ปรางสุรางค
นายกฤษดา กาวีวงศ
๒๐ นายปรีชา พลชัย
นายขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูล
๒๑ นายผดุงศักดิ์ วงศแกวเขียว
นายขวัญชัย เทศฉาย
๒๒ นายเผาภิญโญศ ฉิมพะเนาว
นายเฉลิมพล ถนอมวงค
๒๓ นายพยุงศักดิ์ มะโนชัย
นายเฉลียว นาควานิช
๒๔ นายพิชิต ทนันชัย
นายชากรณ ขันแกว
๒๕ นายพิทักษ พุทธวรชัย
นายชาคริต ชูวุฒยากร
๒๖ นายพิบูลย เครือคําอาย
วาที่รอยตรี ทัศนะ ถมทอง
๒๗ นายภฤศพงศ เพชรบุล
นายธนิต เกตุแกว
๒๘ นายภาณุเดช ทิพยอักษร
นายธานินทร สินพรมมา
๒๙ นายภาสวรรธน วัชรดํารงคศักดิ์
นายธีรวัฒน เทพใจกาศ
๓๐ นายยุทธนา มูลกลาง
นายนพพร พัชรประกิติ
๓๑ นายระบิน ปาลี
นายนิวัตร มูลปา
๓๒ นายราเชนทร ชูศรี
นายบุญฤทธิ์ สโมสร
๓๓ นายรุง หมูลอม
นายบุญสม นวมคํานึง
๓๔ นายรุงโรจน จักภิระ
นายประเทือง ฝนแกว
๓๕ นายวัชรวุธ พุทธิรินโน
นายประภาส สุวรรณ
๓๖ นายวัชรากร ชัยวัฒนพิพัฒน

