เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางทิพทยา โชคศิริ
นางรัฐพร สีหะวงษ
นางศรีสุรัตน พันธุลี
นางสาวศิรินาถ แสงเดชะ

๑ นายเสรี พงษขวานอย
๒ นางกมลวรรณ อโณทัย
๓ นางบุญตา คําดี

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๕)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๓ นางสาวสุรีรัตน เหลืองวรคุณ
๑๔ นางเสาวนีย เสมาทอง
๑๕ นางสาวอุรัสยา พัฒนวงศ
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวชัญญนิษฐ นีสนั เทียะ
ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖ ราย)
๔ นางรําพึง ทองมณี
๕ นางสาววราภรณ ศิริโท
๖ นางสาวเสาวลักษณ ตรีสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๓๘ ราย)
นายกรรมมันต ชูประเสริฐ
๑๔ นายวิสูต ปนตบแตง
นายจิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข
๑๕ นายศิลปชัย มณีขัติย
นายชาญเวช ศีลพิพัฒน
๑๖ นายสมจิตต ปาละกาศ
นายนครไชย อันชื่น
๑๗ นายสุขชัย ตระกูลศุภชัย
นายนพพงศ จุลจอหอ
๑๘ นางกิ่งกานท พานิชนอก
นายนรณฤต จันทวรรณ
๑๙ นางสาวคริษฐา ยังเสถียร
นายบุญเลิศ ศรีหิรัญ
๒๐ นางจีรัชญ เชียงกา
นายปริญญา ฉกาจนโรดม
๒๑ นางสาวชุลีณี พาหุรัตน
นายปริวัฒน ปาจีนบูรวรรณ
๒๒ นางสาวดลนภา แววศรี
นายแผด สตารัตน
๒๓ นางดวงพร ทรงศิริกุล
นายพัลลภ ตั้งตระกูลทรัพย
๒๔ นางสาวเตือนใจ สงสุข
นายวิษณุ โหไทย
๒๕ นางสาวนวลวรรณ ชั้นไพศาลศิลป
นายวิสัย คงแกว
๒๖ นางปนัดดา กสิกิจวิวัฒน

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

