เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๑ นายณัฐวัฒน มวงประเสริฐ
๒ นายสมเกียรติ์ โพธิ์นิ่มแดง

๑
๒
๓
๔

นายบุญนาค ยางนอก
นายมาโนช ลิ่มหุน
นายวสรรค ใจซื่อกุล
นายสมชาย ทองพราย

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

นายคําภา อวนศรี
นายชัชณัชฏชัย ตึกขาว
นายเดน พาขุนทด
นายทองจันทร จงนอก
นายบรรเจิด พิณยุไทย
นายปลี บุญรังศรี
นายพิลา จิตรักษา
นายเพทาย ทีวะเวช
นายวันชัย วรรณสาธพ
นายวิชัย สุขพันธ
นายสมคิด ทองโคกสูง
นายสมบูรณ สนธิเณร
นายสมหวัง ณัฐวุฒิ
นายสัมพันธ โสนุช
นายสายยัน จินดาวงศ
นายสิน เหมราช
นายอาดูร ลาสุดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๘ ราย)
๕ นายสังเวียน หลวงอินทร
๖ นายสุจิน ผิวเหลือง
๗ นางศิวพร ศรีละออ
๘ นางสมทรง พวงศรี
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๓๔ ราย)
๑๘ นางสาวกาญจนา อยูกิ่ม
๑๙ นางขจร ศรีปน
๒๐ นางจงรัฐ ชาติชํานิ
๒๑ นางทองทิพย จารึกธรรม
๒๒ นางสาวทองอาบ สวัสดี
๒๓ นางทิติภา สินกาญจนาภา
๒๔ นางบานเย็น วิจิตร
๒๕ นางสาวรัตนา พวงพลับ
๒๖ นางรัตนา สุวรรณเลิศ
๒๗ นางเรณู วรรณาลัย
๒๘ นางสงกรานต ไชยริปู
๒๙ นางสมบูรณ ยอดล้ํา
๓๐ นางสมศรี แอบโคกสูง
๓๑ นางสุนทรี กลิ่นบุปผา
๓๒ นางสุภา ไชยเพ็ชร
๓๓ นางอัญชลี รมโพธิ์ทอง
๓๔ นางอิ่ม บุญมีพลกิจ

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

เบญจมาภรณชางเผือก
นายกิตติ สมพงศสุขเจริญ
นายฉลาด องคไทร
นายเฉลิม รัตนคเชนทร
นายณรงค คงเพียรธรรม
นายณรงค แสงจันทร
นายทศพร บุญรังษี
นายนพวรรณ อยูเต็มสุข
นายนอม บุญจันทร
นายบัณฑูร ศรพรหมฉาย
นายบุญรอด พุมประเสริฐ
นายประดิษฐ มุมธุรี
นายประทีป สาดโพลง
นายประยงค โสภาวรรณ
นายประสาท สวางเมฆ
นายประสิทธิ์ พินิจการ
นายพงษสวัสดิ์ พิมพา
นายไพศาล มานะเจริญวงศ
นายโภคัย เพ็งสมยา
นายยงคศักดิ์ ชั้วทอง
นายฤทธิ์เดช หรั่งเพ็ช
นายลําเทียน ทองลาว
นายลําพัน ทองดี
นายเลียง ปญญาวัน
นายวีรชัย เรืองศรี
นายวีรศักดิ์ ปลองงูเหลือม
นายเศรษฐชัย ดีบุดชา

(รวม
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๕๑ ราย)
นายสนธยา จันทรละออ
นายสมเกียรติ จาดปลื้ม
นายสมปอน บัวศรี
นายสมพิศ คันธนูฤทธิ์
นายสมาน ทองแท
นายสันติ สิงหวี
นายสําราญ จิตตจํานงค
นายสําเร็จ สวนแกว
นายสุชาติ สุดสาคร
นายสุทธิพงษ ขยันงาน
นายสุพรรณ พราทิตย
นายสุพัฒนกิจ พรหมหาญ
นายเหนง สุขีวงศ
นายอาคม บริสุทธินันท
นายอํานวย กลีบเกษร
นายอํานาจ ศรีสุภาวดี
นายอําพร โพธิพันธ
นายเอี่ยมอาด ฟุงเปย
นางชื้น ยอนโคกสูง
นางน้ําออย เหลืองน้ําเพชร
นางพวงทิพย จันทรคร
นางมัยแพร ขุนทอง
นางสาวรวิษรา แสนหลาบคํา
นางสาวรัตนา สุทธินา
นางสุรางค ดวงประชา

