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

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

นายณรงค สีหาจอง
นายณรงคศักดิ์ ธรรมโชติ
นายทวี นําสกุลวงศ
นายเทอดเกียรติ วิชัยโย
นายธวัชชัย สิมมา
นายนิธิโรจน พรสุวรรณเจริญ
นายบงการ ไวโสภา
นายบุญสง ฤทธิ์ตา
นายปฏิพงศ จงรูธรรม
นายประกาย นาดี
นายประวิทย โยธาศิริ
นายพงษศักดิ์ นาใจคง
นายพงษศักดิ์ ลอยฟา
นายพานิชย กันชัย
นายพิชญะภาคย พิพิธพัฒนไพสิฐ
นายพิทักษ พรหมสถิตย
วาที่รอยตรี ไพรทูล ไชยวงศา
นายรัก สกุลพงศ
นายวทัญู เนตรสงา
นายวิทยา ชํานาญไพร
นายวุฒิพงษ พิชิตวงศ
นายศักดิ์นรา สุวรรณบํารุง
นายสมภพ พิมพล
นายสมยศ อุดมปรัชญาภรณ
นายสรชัย สุขพันธ
นายสรายุตร สวัสดิ์วงษชัย

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสันติ ครองยุทธ
นายสุริยา แกวอาษา
นายสุวิทย ธรรมแสง
นายอดิเรก จันตะคุณ
นายอนิวรรต หาสุข
นายอภิชาต ติรประเสริฐสิน
นายอภิวัฒน สวัสดิรัตน
นายอิสเรศ อิสระสุข
นายเอกจิต คุมวงศ
นายเอกวิทย หายักวงษ
นางสาวกรรณิการ สมบุญ
นางกิ่งสมร ทิพยโยธา
นางสาวจงรัก เทียงปา
นางสาวจันทรเพ็ญ ธงไชย
นางจันทิมา พรหมเกษ
นางชนิดา เยรัมย
นางสาวชมพูนุท ผิวงาม
นางดลใจ ลี้ตระกูล
นางนิภาพร อามัสสา
นางสาวพรทิพย ปองชาลี
นางพรอมพร ภูวดิน
นางสาวพิมพนิภา รัตนจันทร
นางยุพาภรณ พิริยศิลป
นางวรุณทิพย ฉัตรจุฑามณี
นางสาวศิริลักษณ จันทรสวาง
นางสาวสิรินาถ สุวินทรากร

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

๑
๒

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางสุภกาญจน พรหมขันธ
๖๗ นางอาดา รัยมธุรพงษ
นางสาวสุภัทรา เกิดเมฆ
๖๘ นางอารมณ เพิ่มงาม
๖๙ นางอุษา คงเมือง
นางสุภาภรณ อนุภาพไพรบูรณ
นางสาวอรอนงค พวงชมภู
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๑ ราย)
นายกฤษณธร สินตะละ
๑๒ นางเกตุกาญจน ไชยขันธุ
นายการัณย หอมชาติ
๑๓ นางสาวจันทนา สันทัดพรอม
นายจารุวัฒน ถาวรไพศาลชีวะ
๑๔ นางสาวจันทิมา มณีโชติวงศ
นายเดชชาติ นิยมตรง
๑๕ นางจิตรมณี ดีอุดมจันทร
นายปโยรส ทะเสนฮด
๑๖ นางเฉลียว สวัสดิ์พีระ
นายพิทักษพล พรเอนก
๑๗ นางสาวนัฎสวัญจ กิตติลาภานนท
นายพีรวิทย โชคเหมาะ
๑๘ นางสาวแพนศรี พินปรุ
นายวีระ พันธนานุวงศ
๑๙ นางสาวมุจรินทร แกวหยอง
นายศุภชัย ชัยจันทร
๒๐ นางศศิธร เลิศมณีพงศ
นายเสกสรร วงศศิริ
๒๑ นางสาวอัจฉรา ชนากลาง
นางสาวกนกอร นักบุญ
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวอนงครกั ษ ชนะภัย
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
นางธนพร ผิวคํา
๓ นางสาวสําราญ ผาสุข
นางสาวมนสิการ สวัสดิ์ผล

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑,๐๐๗ ราย)
๑ นายกฤษณะ สุภารมย
๓ นายกฤษดา จักรเสน
๒ นายกฤษณา โมคศิริ
๔ นายกฤษธเนศ จันดาอาจ

