เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นางกานตมณี ทิพวันต
นางเกษร เอี่ยมสุวรรณ
นางสาวทัศณี ศรีสุนทร
นางนันทนา จําปาดิบ
นางบุญสวย เพิ่มทอง
นางพรรณี ดวงดี

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑๒ ราย)
๗ นางสาวละมัย โสพันธ
๘ นางวันดี ขําสุวรรณ
๙ นางสาวสุกญ
ั ญา ไทยพัฒนกิจ
๑๐ นางสุนิศา วรรณสุทธิ์
๑๑ นางอโนมา พุธขุนทด
๑๒ นางสาวอรสา สุระเสียง
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวดาวเรือง วิทยารัฐ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๖๑ ราย)
นายกิตติเดช โพธิ์นิยม
๑๕ นางกัณชลี จงรักวิทย
นายขจร กอบสันเทียะ
๑๖ นางคัทลียา จิรประเสริฐกุล
นายจักรพันธ อรามพงษพนั ธ
๑๗ นางจันทนา หอมกลุน
นายธเนตร ศรีสขุ
๑๘ นางจันทรจิรา ภวภูตานนท
นายนิตินัย สังขเดช
๑๙ นางจํารัส เพิดขุนทด
นายพรเทพ อนุสสรนิติสาร
๒๐ นางสาวจิตติมา เจริญสุข
นายระวี อยูสําราญ
๒๑ นางสาวจิรธนา ศรีดาหลง
นายวิเชียร ลอมวงค
๒๒ นางสาวชนาธิป อุทัย
นายศักดา จันทรทอง
๒๓ นางชมพู สิงโสภา
นายสุธรี  ดวงใจ
๒๔ นางสาวดนุชา ปนคํา
นายอรรถวุฒิ พลายบุญ
๒๕ นางดวงเดือน วารีวะนิช
นายอลงกต อินทรชาติ
๒๖ นางนันทา ตะวันเย็น
นางสาวกนกวรรณ บางนอย
๒๗ นางนุช โชติชวง
นางกฤษณา แสงประไพทิพย
๒๘ นางบงกช วัดเมือง

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวบุศรา สีบวั
นางผกาแกว แกวคง
นางพจนารถ สุวรรณรุจิ
นางพัชรลักษณ เจวจินดา
นางสาวพัทธนันท แนขุนทด
นางพิมพพิศา ฤกษประทานไชย
นางสาวฟารีดา เราะหมานีย
นางสาวมาลี สกุลนิยมพร
นางมีนา ปานทอง
นางสาวรวมสุข สุขมาก
นางสาวรัชนี ชูทอง
นางรัตนา โลหะ
นางสาวรัตนาวรรณ มั่งคั่ง
นางรุง รัตนา ฉ่ําสิงห
นางสาวลินดา พรชัยอรรถกุล
นางวนิดา เสาะดน
นางสาววรรณวิมล คลายประดิษฐ
ทวีติยาภรณมงกุฎไทย
นายเกษมสันต สกุลรัตน
นายชัชวาล เมธาพิสิทธิกลุ
นายถาวร คลายวงษ
นายธีร หะวานนท
นายนภ อึ๊งโพธิ์
วาที่รอยตรี บัณฑิต นิธีกุลวัฒน
นายภูมิ พิมพประพันธ
นายสุรสีห ชานกสกุล

๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
(รวม
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

(เลมที่ ๘/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นางวรรณา ทองยา
นางสาววัชรี รัตนสกุลทอง
นางวันดี เที่ยงธรรม
นางวิภา นกแกว
นางสมร จริโมภาส
นางสาวสุดา ภูระหงษ
นางสุนิสา ดวงนุม
นางสาวสุพรรณนิจ พลเสน
นางสาวสุวมิ ล งามเนตร
นางเสาวณีย ไมจันทร
นางอนุรตั น ฑีฆะบุตร
นางอรุณ นฤทุม
นางอํานวยพร ประทุมโพธิ์
นางอําไพ ทองธีรภาพ
นางอุบล สุไลมาน
นางสาวอุไรวรรณ อรัญวาสน
๑๙ ราย)
นายโสฬส จิวานุวงศ
นายอรรถวุทธิ์ รืน่ เริงใจ
นางปาริชาติ ปญญาฤทธิ์
นางพรทิพย เล็กพิทยา
นางวิมล จรูญพงศ
นางสาวภัสสรารัตน ยอดสุรางค
นางสาวศันสนีย หวังวรลักษณ
นางสาวศิริรตั น บัวผัน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑๗ นางสาวสุนทรี คุมไพโรจน

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

๑๙ นางสาวอังคณา ศรีพยัพ

๑๘ นางสุนันท คําเลิศ
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑๓ ราย)
๑ นายธนากร กลิ่นศรีสุข

๘ นางกานตรวี กฤตยากวินธร

๒ นายเพิ่มยศ ชัยขวัญ

๙ นางสาวดา กูลเหมือน

๓ นายรุง เรืองผล
๔ นายวิชัย มินสุวรรณ

๑๐ นางเนตรนภา หาทูล
๑๑ นางมาลัยวัลย พุมเหมือน

๕ นายสมาน สุไลมาน
๖ นายสุเมธ เชื้อสุดใจ

๑๒ นางยุพิน ผงชานัน
๑๓ นางสาวรติกร พุทไธสง

๗ นายอรรณพ จันทรอุปรี
๑ นายพิษณุ บุญศิริ
๒ นางสาวกาญจนา พรเอน

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓ ราย)
๓ นางปฐมพร โพธิ์นิยม

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๖๗ ราย)
๑ นายขจรจิตต ศิรขิ อนแกน
๑๐ นายสุระพล มุสกิ ะสาร
๒ นายจิรวัฒน อุนโรจน
๓ นายนันทวุฒิ ธุระพระ

๑๑ นายโอภาส ศรีตระกูล
๑๒ นางกนกลักษณ นราทอง

๔ นายพันธศักดิ์ อมรพันธ

๑๓ นางสาวกฤษณา โพธิศ์ รีขาม

๕ นายวีระ เศรษฐวัชระ

๑๔ นางกฤษณา อิสระเดช

๖ นายศรีชัย เหลาพงศเจริญ
๗ นายสมโภชน ถิน่ ปรุ

๑๕ นางกิติมา ดอนพันธชา ง
๑๖ นางเกศรินทร ปนตารักษ

๘ นายสาธิต มั่งคั่ง

๑๗ นางเข็มเพชร แคนลา

๙ นายสุจริต วังคะฮาต

๑๘ นางสาวจอมใจ เหล็กคง

