เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑
๒
๓
๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
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

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

นายวิโรจน ปงลังกา
นายวิวัฒน ทิพจร
นายวิวัฒน สิงใส
นายวีรพจน การคนซื่อ
นายวีระศักดิ์ ปญญาราช
นายศิริศักดิ์ บุตรกระจาง
นายสนธยา ทองอรุณศรี
นายสนิท ขวัญเมือง
นายสมทรง เดชภิรัตนมงคล
นายสมนึก เครือสอน
นายสมบัติย มงคลชัยชนะ
นายสมบูรณ กุมาร
นายสรศักดิ์ เชี่ยวชาญ
นายสราวุธ จิอู
นายสิทธิชัย จีนะวงษ
วาที่รอยตรี สิทธิบูรณ ศิริพรอัครชัย
นายสิทธิโรจน เลิศอนันตพิพัฒน
นายสืบสกุล ชื่นชม
นายสุทธิพันธุ กฤตยาวัฒนกุล
นายสุทิน ใจกลา
นายสุรพงศ บางพาน
นายอนุวัตร ศรีนวล
นายอภิรักษ ขัดวิลาศ
นายอมรชัย ลอทองคํา
นายอัศวิน คุณาแจมจรัส
นายอํานวย คําบุญ

หนา ๗๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายอํานวจ ศรีรักษ
พันจาเอก อํานาจ ใจคําฟู
นายเอกทัศน พฤกษวรรณ
นายเอกลักษณ สุมนพันธุ
นางสาวกนกวรรณ คชสีห
นางสาวกัญฐณา ดิษฐแกว
นางเกษฉัตร นวลดี
นางจันทรจิรา นที
นางจันทรา สโมสร
นางจิตตมนัส สมโน
นางจีรสุดา เกษมสุข
นางชญาภา บัวนอย
นางณภัทร ทิพยศรี
นางสาวตองหทัย ทองงามขํา
นางทัศนาวลัย พงษยืน
นางนงเยาว สารเถื่อนแกว
นางสาวนภาพร ดีสนาม
นางนลัทพร คูหา
นางนันทวรรณ ไชยเรียน
นางสาวนิอร โฉมศรี
นางสาวนุชนาฏ คลายหิรัญ
นางปาริชาติ อํานวยพรเลิศ
นางสาวปนแกว กันฟุก
นางปยะนุช รสเครือ
นางสาวพรรณธิภา เพชรบุญมี
นางสาวพัชราภา ศักดิ์โสภิณ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

หนา ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๙๙ นางศิรประภา ชัยเนตร
นางพิมพหทัย บํารุงกิจ
๑๐๐ นางสาวสายใจ วิชญสันตกุล
นางสาวรติรส บุญญะฤทธิ์
๑๐๑ นางสุจิตรา จีนะวงษ
นางสาวรสริน จอหนสัน
๑๐๒ นางสุปราณี แสนคํา
นางรองรัตน ระมิงควงศ
๑๐๓ นางสุมาลี ขลิบเงิน
นางสาวรัชฎา ประเสริฐกุล
๑๐๔ นางสาวอังคณา จุติสีมา
นางรุงนภา จันทรปุม
๑๐๕ นางสาวอาจารีย เกตุวิริยะกุล
นางลดาวัลย เวชชูศักดิ์ชัยกุล
๑๐๖ นางอาริยา พนมไพร
นางวณิชชา เฉลิมวรรณ
๑๐๗ นางสาวอุสิธารา จันตาเวียง
นางวิภาวรรณ จงชาญสิทโธ
นางวิมลมาส พงศธไนศวรรย
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๓ ราย)
๑๓ นายวิโรจน มงคลเทพ
นายเกรียงไกร เมืองมูล
๑๔ นายศักดิ์ดา สุขวัฒนากร
นายจักรกฤษณ เคลือบวัง
๑๕ นายสมชาย บุญพิทักษ
นายจิรวัฒน วรวิชัย
๑๖ นายสมชาย โพธิ์พยอม
นายชยันต คําบรรลือ
๑๗ นายสามารถ ยะเชียงคํา
นายชัย วศินวงศสวาง
๑๘ นางสาวจิราภรณ ชวงบัญญัติ
วาที่รอยโท ณัฐรัตน ปาณานนท
๑๙ นางชไมพร รัตนเจริญชัย
นายถาวร อินทโร
๒๐ นางนิอร สิริมงคลเลิศกุล
นายประดิฐ รามัชฌิมา
๒๑ นางสาวปญจพร ศรีชนาพันธ
นายปรีชา มหาไม
๒๒ นางวรีวรรณ เจริญรูป
นายปยะวัฒน วุฒิชัยกิจเจริญ
๒๓ นางสุขสวรรค คําวงศ
นายภาณุ อุทัยศรี
นายยุทธนา สิงหประพันธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๕๒ ราย)
๑ นายคณโฑ ปานทองคํา
๒ นายจตุพร ใจดํารงค

