เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นางสาวปารณีย เชียงกา
นางปยาภรณ สมสมัคร
นางสาวพิมพา หอมนิรันดร
นางสาวมณีรัตน คงคา
นางยุพิน กฤษดาธนดล
นางสาววงเดือน พลับจะโปะ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๒๓๕ ราย)
นายกฤษณชัย แกวสกุลธรรม
๑๘ นายธนากร ศรีชาพันธุ
นายกิตติ์ เธียรธโนปจัย
๑๙ นายธนาคาร นะศรี
นายเกษม ดวงพิมพ
๒๐ นายบัญชา ควรสมาคม
นายจรูญ นอยวังหิน
๒๑ นายบุญมา สงศรี
นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
๒๒ นายประจวบ ชัยมณี
นายชัชชัย คุณบัว
๒๓ นายประยุทธ ไชยคํา
นายชัชวาล อัยยาธิติ
๒๔ นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน
นายชาญณรงค อนุศรี
๒๕ นายพรชัย ชินคําหาญ
นายชาพันธคริตกานต จันทรขาว
๒๖ นายพรชัย อนุภาพไพรบูรณ
นายชิราวุธ ปทุมธนทรัพย
๒๗ นายพลพิทัก พวงมาลา
นายชุมพร พารา
๒๘ นายมานิตย ไสยธาตวงษ
นายไชยพงษ เรืองสุวรรณ
๒๙ นายมี เขียวแป
นายฑีฆายุ พลางกูร จอรนส
๓๐ นายยิ่งฤทธิ์ จันทรสุข
นายณัฐวิโรจน ศิลารัตน
๓๑ นายวชิราวุธ ธรรมวิเศษ
นายเดนพงศ พัฒนเศรษฐานนท
๓๒ นายวรวุฒิ นามแดง
นายทินกร คําแสน
๓๓ นายวรัฐ ลาชโรจน
นายธนพงศ ตุลา
๓๔ นายวาธิส ลีลาภัทร

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

นางสาวศรัณยธร ศศิธนากรแกว
นางสาวศุภาภาส คําโตนด
นางสาวสลักจิตร ทวีวิโรตมกิตติ
นางสุภาภรณ ไชยภัฏ
นางอัญชลี รวีโรจนวิบูลย
นางอุษาพร ภูคัสมาส

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

นายวิชัย กองเกียรตินคร
นายวีระพันธ บุตรมาตย
นายวุฒิชัย สุขสนิท
นายสมเจตน แกววงษ
นายสมพร เกษแกว
นายสมหวัง ทองนํา
นายสักการ ราษีสุทธิ์
นายสัมฤทธิ์ คะมะปะเต
นายสํารวย นางทะราช
นายสุชาติ เทพภูเขียว
นายสุชาติ วงศขันตี
นายสุทิน จินาพรธรรม
นายสุพล บอคุม
นายสุมิตร อามาตย
นายอนุชา แสงรุง
นายอุดม โลมาอินทร
นายเอกพล ลิ้มพงษา
นางกนกนวล แกวราช
นางกนกนวล ฮามสุโพธิ์
นางกรรณิกา คําโสภา
นางกรรณิกา ชาธรรม
นางสาวกรวิภา พูลผล
นางสาวกัญญณัท วรศรี
นางกันยารัตน เควียเซน
นางกัลยรัตน อุนทานนท
นางกาญจนา เขื่อนแกว

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางกิตติมา แสงดี
นางเกวลิน สรอยบับ
นางสาวเกศินี สมศรี
นางสาวเกษร สิทธิศาสตร
นางเกียรติพร เชื้อโพนทอง
นางขนิษฐา เฟยลา
นางขวัญกมล สุดาพรรัตน
นางสาวเครือวัลย เครือหงส
นางสาวจงกล นามคุณ
นางสาวจันทนา บุญยะรัตน
นางจันทรหอม คําภู
นางสาวจันทิมา พรหมบุตร
นางสาวจํานงค แกวตา
นางจิตรัดดา มุนมิน
นางจิรภา ไกรสวน
นางสาวจิรวรรณ อภิรักษากร
นางสาวจิราพร ศรีทน
นางสาวจุรีพร คําพันธ
นางสาวเจตตนภิศ ระยับกุล
นางเจียระไน นีล
นางฉวีวรรณ ชัยฤทธิ์
นางฉวีวรรณ สอนใจ
นางฉัตรฤดี กรมนา
นางโฉมพิไล นันทรักษา
นางสาวชนกฤทัย ชื่นอารมณ
นางชนันดา คลี่สุข

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางชนิสรา สุริยะ
นางสาวชลรดาก พันธุชิน
นางชุติพร ชมภูสวาง
นางชุติมา แยมโสพิศ
นางสาวญาดา พลแสน
นางฐิติกานต สรอยขํา
นางสาวณัฐารีญาดา โลมะบุตร
นางสาวณัฐิดา ประสาร
นางสาวดรุวรรณ ทอดทอง
นางสาวดวงกมล เลียวกิตติกุล
นางสาวดวงรัตน ธงภักดิ์
นางสาวดารารัตน คําภูแสน
นางดารารัตน สุพรรณฝาย
นางดารารัตน แสงมรกต
นางเดนเดือน จันทโกศล
นางทองมุข อนุพันธ
นางทัศนีย ขาขันมะลี
นางสาวทิพวรรณ เตรียมวิทยานนท
นางทิพาพร จรูญศิริมณีกุล
นางธัญกมล พิมพา
นางธัญวรัตน ไชยตนเทือก
นางธันยนันท ปญญาแกว
นางธิดารัตน เกษแกวกาญจน
นางธิดาสวรรค สิทธิเราะ
นางสาวนงนุช กาญจนรุจี
นางนงเยาว เร็วสา

๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวนภภัค ใจภักดี
นางนภสร สิกขา
นางนฤมล พิมพพงษตอน
นางนิชาภา บุตรมาตย
นางนิภาพร เงินคุณดวง
นางสาวนิ่มอนงค หลูปรีชาเศรษฐ
นางสาวนิสรา อารุณี
นางบัณฑิตา จาดนอก
นางบุญมา พรหมสาขา ณ สกลนคร
นางบุณยรัตน วรรณทิพย
นางเบญจมาศ บูรณสรรค
นางสาวปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล
นางปภาวดี หงษอาจ
นางประกายรุง ตันทัพไทย
นางประคอง เชียงนางาม
นางประภาพร อุดมเสียง
นางสาวปลื้มจิตร ทุมอม
นางสาวปาริชาต คําฤาชา
นางสาวปยะดา สงเสริมสกุล
นางปยะนาถ พงษสุทัศน
นางปยะนุช สังคมกําแหง
นางปุญณิศา วิเศษสินธุ
นางปุณณภา นามพิลา
นางสาวพรทิพย เหลื่อมหมื่นไวย
นางพรทิพยสมัย โมลี
นางพรรณชมพู มวงลาย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔

นางพรรณอร รักสนิท
นางพรรณี ภัคมาตร
นางสาวพรรณี สุโพธิ์ไขย
นางพรหมพร ทองเทียม
นางพราวพรรณ พลบุญ
นางสาวพวงรัตน บุญชวย
นางพอใจ รัตนติสรอย
นางพิณรัตน แถวโสภา
นางพิมพใจ จิตรจักร
นางพิศมัย ทาวเพชร
นางสาวพิศสมัย โคตรทัศน
นางสาวเพลินทิพย ภูทองกิ่ง
นางไพรวรรณ ลิโป
นางภัทรนันท จันทรจรัสทอง
นางสาวภัทรา ภมรศิลปธรรม
นางภัทรานิษฐ จิตประภาพงศ
นางมณีรัตน วีระกรพานิช
นางสาวมนทิราวรรณ พิมพศรี
นางมยุรี แสงมุกดา
นางสาวมัลลิกา แกวเกิด
นางมาลี โจมแกว
นางมาลี มีครไทย
นางยุพิน ปกกะสังข
นางเยาวเรศ ชูลิขิต
นางสาวรักนอย อัครรุงเรืองกุล
นางสาวรัชณี ใบธรรม

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางสาวรัชนี ปยะธํารงชัย
นางรัชนีพร ชมภูโชติสถิตย
นางสาวรัตนภรณ ลีสิงห
นางรัศมี คาระวะ
นางรัสชนีย นาบัณฑิตย
นางราตรี พรหมหลวงศรี
นางสาวรินดาวรรณ พันธเขียน
นางรุงทิวา วาชัยยง
นางรุจิรา พงษคําพันธ
นางสาวเรณู ตะไชยา
นางลัดดาวัลย ภักดีราช
นางลํามัย ปะระมัดตะโก
นางวนาพร เอี่ยมมะ
นางสาววรรณี ชัยเฉลิมพงษ
นางสาววรวรรณ คําฤาชา
นางสาววรวรรณ ชุมเปย
นางวรินรําไพ เศรษฐธณบุตร
นางวัชรา นอยชมภู
นางวัชรินทร อนุศักดิกุล
นางสาววัลยณรัตน ศรีไสย
นางสาววิภาวี กฤษณะภูติ
นางสาววิยะดา มงคลธนารักษ
นางวิลาวัณย อังสุนันทวิวัฒน
นางวิลาวัลย สมดี
นางศรพิศ พรมผิว
นางศรากูล นามแดง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

นางศรินรัตน ธนินทธนมัย
๒๑๔ นางเสาวลักษณ ยศกรกุล
นางสาวศิริพร ตั้งหลักมั่นคง
๒๑๕ นางสาวอนงนาฏ ปราบหนองบั่ว
นางศิริรัตน แมคคลอสกี
๒๑๖ นางสาวอภัยวรรณ ดําขํา
นางศิริรําไพ บุญตา
๒๑๗ นางอมรรัตน ประจักษสูตร
นางศิริวรรณ จิ๋วแหยม
๒๑๘ นางอรณี โหรี
นางศิริวรรณ ไมตรีแพน
๒๑๙ นางสาวอรปภา ชัยเลิศวาณิช
นางศุภลักษณ ทองปน
๒๒๐ นางสาวอรวรรณ มนทกานติรัตน
นางสถาพร วังคะธาต
๒๒๑ นางอรุณี ตนกันยา
นางสมใจ คงแตง
๒๒๒ นางสาวอัครานี ทิมินกุล
นางสมหญิง สิงหป
๒๒๓ นางอังคณา บุญยืด
นางสาวสาวิตรี มณีพงศ
๒๒๔ นางอังคณา แสงปญญา
นางสํารวย แกวสีขาว
๒๒๕ นางอังคณา หรองบุตรศรี
นางสินีนาฎ พรานบุญ
๒๒๖ นางอังคณาวรรณ ธรรมา
นางสาวสิรินทิพย วัฒนอุดมโรจน
๒๒๗ นางอัจฉราวรรณ โตภาคงาม
นางสุฐิดา เคนพรม
๒๒๘ นางอัมรา ศิริทองสุข
นางสุทธิลักษณ แสวงสุทธิ์
๒๒๙ นางอาภรณ ยิ้มเนียม
นางสุทิน ศิริมาตย
๒๓๐ นางอําไพ พงษสุวรรณ
นางสุนทรี น้ําใจทหาร
๒๓๑ นางสาวอุดมพร สุพรรณวงศ
นางสาวสุพรรณิการ เรืองศรี
๒๓๒ นางอุบล ใจตาง
นางสุพิศ สุขพูล
๒๓๓ นางอุบล ภูเดช
นางสาวสุริยาพร จันทรศร
๒๓๔ นางสาวอุมารินทร ตุลารักษ
นางสุวิมล คําชมภู
๒๓๕ นางอุไร คําสวาท
นางเสมอแข สงแดง
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๒ ราย)
๑ นายเกียรติภูมิ พลตรี
๓ นายภาณุพงษ วันจันทึก
๒ นายชัยณรงค เทิดวัฒนศักดิ์
๔ นายศุภฤกษ ตีเมืองซาย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕
๖
๗
๘
๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิราภรณ ศรีษะ
นางบุญรวม ไชยวรรณ
นางปยะวรรณ ดีชู
นางสาววรรณา ศิริแสงตระกูล
ตริตาภรณชางเผือก
นางสาวภคอร สินธุรักษ
ตริตาภรณมงกุฎไทย
นายชฎายุภัค เพิ่มขึ้น
นายธรรมนูญ เทียมใสย
นายรัฐพล รังสีวิจิตรประภา
นายเรืองไชย พูลเพิ่ม
นายสุนทร บุญศิริ
นางคณิต พิมพดี

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๙ นางสิรภัทร นาวานุกูล
๑๐ นางสุพัฒตรา ศรีภักดี
๑๑ นางสุพัฒน ทัพหงษา
๑๒ นางสาวสุพิชชา เครือเนตร
(รวม ๒ ราย)
๒ นางละไม ศิริรัมย
(รวม ๑๒ ราย)
๗ นางดาราวรรณ กอนมณี
๘ นางนิสาชล รักความซื่อ
๙ นางนุจนา สีสวยหูต
๑๐ นางพรรณวษา พลล้ํา
๑๑ นางพิมพา ภูมิพรม
๑๒ นางอุมา นามวิเศษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๓๗ ราย)
นายเกษม ทาอาย
๑๑ นายนิคม หลาอินเชื้อ
นายขจรเดช พิมพพิไล
๑๒ นายบัญญัติ ปนตา
นายคณิตพงศ เพ็งวัน
๑๓ นายประทานพร จรัสศรี
นายจํานงค ใจนวล
๑๔ นายประธาน สันทิศ
นายชัยพร ตั้งทอง
๑๕ นายพัฒนนบพรรณ ดวงจิตชวกุล
นายณรงค อรินตะ
๑๖ นายพีรพนธ อนุสารสุนทร
นายเดชา ศุภพิทยาภรณ
๑๗ นายพีรพล จิราพงศ
นายทวีศักดิ์ เกียรติวีระศักดิ์
๑๘ วาที่รอยตรี ภาณุ ปนมาศ
นายธีรัช ปญโญ
๑๙ นายรณชัย ปรารถนาผล
นายนภัสดล สุมินทร
๒๐ นายราเชนทร ปนตาวงค

