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

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

นายเฉลิมชัย อนุสาร
นายชุมพลไชย ปยะมิตรไชยะ
นายซูไฮดี สนิ
นายนรสิงห เพ็ญประไพ
นายบัญญัติ นิยมวาส
นายบุญฤทธิ์ โอมณี
นายประทีป ทิพยประชา
นายปรีชา เจริญสุข
นายพรนรายณ บุญราศรี
นายพลากร พันธุมณี
นายพิทักษ สถิตวรรธนะ
นายวีรพงศ เชียรสงค
นายศุภเวทย สงคง
นายสถาพร ขุนเพชร
นายสมภพ ประดิษฐสาร
นายสมรักษ รอดเจริญ
นายสมหาย คชนูด
นายเสนอ สะอาด
นายเอกรัตน โภคสวัสดิ์
นางสาวกัญฐณา สุขแกว
นางสาวจันทิรา ภูมา
นางจินตนา เจริญเนตรกุล
นางสาวจิราภรณ ตันติพงศอาภา
นางจิฬา แกวแพรก
นางจุฑาทิพย อาจชมภู

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางเฉลิมขวัญ พันธะกิจ
นางชญาดา เฉลียวพรหม
นางสาวชัชฎา หนูสาย
นางสาวดรุณี ชายทอง
นางสาวเดือนรุง ชวยเรือง
นางนงนาฎ ระวังวงศ
นางนิตยา ทัดเทียม
นางนุจรี โปฏกรัตน
นางสาวปยะพร มูลทองชุน
นางสาวปยาภรณ ธุระกิจจํานง
นางปยาภรณ อรมุต
นางพรรณพร อุไรวงศ
นางพรรวจี จันทรนิ่ม
นางเมธาพร หิรัญวงศ
นางสาวรุงทิพย จูฑะมงคล
นางสาววรพร ธารางกูร
นางวาจิศา จันทรักษ
นางศศิธร สุวรรณปทมะ
นางสุพดี ธรรมเพชร
นางสุพินดา โจนส
นางสุภาพร ไชยรัตน
นางอมรรัตน พันธุทอง
นางสาวอังคณา ใสเกื้อ
นางอันธิกา ทิพยจํานงค
นางสาวอาอีฉะ ปลละเตะ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หนา ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๙ ราย)
นายกฤตวัฏ บุญชู
๖ นางสาวจิณณดี ทองขุนคํา
นายชัยสิทธิ์ ชูสงค
๗ นางสาวจิตติมา ชูพันธุ
นายวุฒินันท ศิริรัตนวรางกูร
๘ นางชริยา นนทกาญจน
นายสุพร ฤทธิภักดี
๙ นางสาทินี วัฒนกิจ
นายเสนห รักเกื้อ
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายวิศิษฏศกั ดิ์ ทับยัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๕๔ ราย)
นายกุศล สมุทรคชรินทร
๑๖ นายนิกร สุกขชาติ
นายเฉลิม ขุนเอียด
๑๗ นายนิรันดร ชุมสาย ณ อยุธยา
วาที่รอยตรี ชัยยง ศิริพรมงคลชัย
๑๘ นายประวิทย ตฤณรัชตเมธี
นายชารวีร คลองแคลว
๑๙ นายพงศพัฒน พชรสิงห
นายเชิงชาญ แสงวิสุทธิ์
๒๐ นายพงษศักดิ์ เกิดลาภี
นายณรงคชัย วิวัฒนาชาง
๒๑ นายพัชระ กัญจนกาญจน
นายณรงคศักดิ์ แสงปอม
๒๒ นายพิชิต ออนปรางค
นายณฐพงศ จันทรเพ็ชร
๒๓ นายพิพัฒน สุจิตธรรมกุล
นายณัฐพงศ สนองคุณ
๒๔ นายเพื่อชาติ สุขเรือน
วาที่รอยตรี ดํารง เซงมณี
๒๕ นายไพบูลย เกียรติสุขคณาธร
นายตะวัน ขุนอาสา
๒๖ นายภาคภูมิ คันธวิวรณ
นายธวัฒนชัย งามศิริ
๒๗ นายวรนันธ เหล็กเพชร
นายธานี สมวงศ
๒๘ นายมงคล ณ ลําพูน
นายธีรชาติ นุสโส
๒๙ นายสัญญา คําจริง
นายธีระพัศธ ศิลปสมบูรณ
๓๐ นายสุทิน เกษตรรัตนชัย

