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

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นายอนุชา ซาเฮาะ
๔๓ นางสาวพิมพพรรณ อําพันธทอง
นายอนุชา ขวัญสุข
๔๔ นางภัชษร วรรธนเศรณี
นายอภิชาติ โชคเหรียญสุขชัย
๔๕ นางภัทราวดี ศิริวรรณ
นายอํานาจ จํารัสจรุงผล
๔๖ นางสาวมาลี ทวนทอง
นางกัลยา ตันมณี
๔๗ นางสาวยุวดี สูนพยานนท
นางกันยารัตน กัลยานันฑปรีชา
๔๘ นางรสสุคนธ แยมทองคํา
นางสาวกาญจนา สงสวัสดิ์
๔๙ นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
นางสาวจันทรเพ็ญ วรรณารักษ
๕๐ นางวาสนา ภูเกษมสมบัติ
นางชลอ หนูอินทร
๕๑ นางสาววิภา ธรรมจารี
นางสาวฐิติธนา ไตรสิทธิ์
๕๒ นางสาวสุพลักษณ สโมสร
นางนนทลี บุญทัด การุณยศิริ
๕๓ นางสุภานันต จันทรตรี
นางสาวปชฌา ตรีมงคล
๕๔ นางสาวอมรรัตน ทัดจันทึก
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕ ราย)
๑ นายปกรณ สมบูรณกิจ
๔ นางสาววรรภา วงศแสงธรรม
๒ นายภูษิต โชติสวัสดิ์
๕ นางสาววิจิตรา เหลียวตระกูล
๓ นางสาวจันจิรา จันทยานี
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวราตรี ศิริวฒ
ั น

๑
๒
๓
๔
๕

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๖๙ ราย)
นายกิตติ แกวชาติ
๖ นายชยารัฐ จุลสุคนธ
นายขัตติย ชมพูวงศ
๗ นายชัยวัฒน บุญนอย
๘ นายชัยวัฒน วัฒนะกุล
นายเขมวัตร อินทรวิเศษ
นายคมกร ไชยเดชาธร
๙ นายชานนท บุนนท
๑๐ นายโชตินรินท พิริยศิลป
นายคมพิชิต สีหามาตย

