เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑๕๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑
๒
๓
๔

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๘ ราย)
นายประมวล โพธิ์ไพร
๕ นายสมบูรณ ปนทอง
นายมานิตย จันทรทรง
๖ นายสมศักดิ์ เดชโชค
นายวินัย จุยสม
๗ นายสุรินทร ฉิมแปน
นายสมบัติ แสนชมชื่น
๘ นางสุภาพร พุกเจริญ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๓ ราย)
นายกิติพจน มนูญพงศพันธุ
๘ นายสมคิด คดพิมพ
นายจารึก แสงสุข
๙ นายสมบูรณ จันทรคร
นายถาวร กอเกิด
๑๐ นายโสภา สามารถ
นายประเชิญ ไลเลิศ
๑๑ นางสาวมนัสนันท ธิติเมธีศักดิ์
นายพุทธีร เหลืองน้ําเพ็ชร
๑๒ นางวันเพ็ญ จังพานิช
นายเพิ่มลาภ พูลเพิ่มพันธ
๑๓ นางสาวอารีย พูลผล
นายสมเกียรติ หอมเย็น

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
๑ นายคํารณ ขุนโต
๑๑
๒ นายชัชวาลย ศรีสุภะ
๑๒
๓ นายเด็ด กองแกว
๑๓
๔ นายทวี พัวนิรันดร
๑๔
๕ นายธนุตม อยูวัฒนา
๑๕
๖ นายบุญโชติ แรมี
๑๖
๗ นายประสิทธิ์ ทองลอง
๑๗
๘ นายไพศาล สระเพิ่มพูล
๑๘
๙ นายมีชัย แสนทรัพยสิริ
๑๙
๑๐ นายวินัย ประทุมทอง
๒๐

๓๔ ราย)
นายวิรัช แตงจาด
นายวิสุทธิ์ พรมเอี่ยม
นายเวียงชัย ชัยสิริชยานันท
นายสมคิด บุตรเบา
นายสมศักดิ์ กล่ําทอง
นายสมศักดิ์ รุงอรุณ
นายสรวิชญ ปุยะพันธ
นายอัฐพล บุญรัตนประพันธ
นายอาทิตย สมพงษ
นางกาญจนา นาคแสงทอง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นางคนึงสุข ผลดก
นางสาวจีราพร บัวคลี่
นางทิพรดา ทักษิณานันต
นางธนาพร ขยันงาน
นางธิดารัตน โพธิ์ทอง
นางนองนุช ปรือปรัง
นางนิตย ดอนสมไพร
นายจรัญ นิมูลชาติ
นายทรัพย ศรีไพโรจน
นายบรรจบ พิมพิสาร
นายบันเทิง สระทองคํา
นายพเยาว นรินทร
นายมานพ ทองลอย
นายวิเชียร อี้พุก
นายวิฑูรย ภาคสมบัติ
นายวินัย ปาลกะวงศ
นายวีระ บุญชู
นายสมบัติ โสดาดี
นายสมพร คันธนูฤทธิ์
นายสมพร วงษเจกซี่

๑ นายกุศล เหลาธิ
๒ นายเข็ฒทอง โทมี

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางมะลิ พงษเงิน
นางสาววรรณจิต วรรณพนม
นางสาวสมพิศ พวกสันเทียะ
นางสุพรรณ เกิดไทยดี
นางสาวสุวรรณา เพ็ชรพวง
นางแสงเพียร นอยปุก
นางอัญชัญ ออนเหม
๒๕ ราย)
นายสายัณห บุญเสถียร
นายสําราญ มีคุณ
นายสุชาติ เทียนวันวิสาข
นายเสนห มวงกลอม
นางเฉลิม คงทัพ
นางชุดา หวังจันทร
นางสาวซอนกลิ่น สาตจีนพงษ
นางณัฐยา พันยุโดด
นางประเทือง ทองดอนเหมือน
นางสมใจ คําวงษ
นางสําราญ ศรีสังข
นางสุภาพร คําหอมกุล

มหาวิทยาลัยขอนแกน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๖๓ ราย)
๓ นายเจริญ สํานักบานโคก
๔ นายชวน สีเรือง

