เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๗ นายสมพล ไชยกัณฑ
๘ นายสอน แสงดาว

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

๙ นางเดือน บุญประกอบ
๑๐ นางปภาดา งามประดิษฐ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวพัชรนันท เกิดธีระพงศ
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
๑ นางณัฏฐพร ฐาปนะดิลก
๓ นางสุวรรณี เมืองคํา
๒ นางเพ็ญศิริ เลขาลาวัณย

๑ นายวินัย อุนธุโร
๒ นายสนาน ศิริ
๓ นายสมพร ผึ่งผดุง
๑
๒
๓
๔

นายจิรศักดิ์ บุตรดี
นายบุญชู พรมรักษ
นายพินิจ บุญมีมา
นายสมบัติ พึ่งคุม

๑ นายประดิษฐ พลพิลา
๒ นายสุชาติ เทพนิมิตร

๑ นายมาโนช พึ่งทรัพย
๒ นายวิโรจน ศรีอูฐ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๕ ราย)
๔ นายสําเนา ยังอยูสุข
๕ นางศิราณี โพธิ์นิ่มแดง
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๘ ราย)
๕ นายสยาม ทองแสง
๖ นายสุรพงษ ไชยเสนา
๗ นายอนันต เอี่ยมสําอางค
๘ นางสาวอิตถี ออนทอง
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๓ ราย)
๓ นางสาวธนวรรณ จันทนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๔ ราย)
๓ นางลัดดาวรรณ แดงธรรมชาติ
๔ นางสุกัลยา มาเจริญ

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๑
๒
๓
๔

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายเกรียงศักดิ์ สรสิริ
๒๑
นายเกียรติศักดิ์ อยูคง
๒๒
นายจิระ ภูมิขนอน
๒๓
นายทรรศนะ โลเรียง
๒๔
นายทองใบ ศรีสงสาร
๒๕
นายธวัช มีศรี
๒๖
นายนิคม พุกบัว
๒๗
นายบุญธรรม คํากลิ้ง
๒๘
นายบุญให ใจเย็น
๒๙
นายประจวบ ภูมิขนอน
๓๐
นายประสงค เตาะกระโทก
๓๑
นายประเสริฐ ใจดี
๓๒
นายปรีชา โชคปมิตตกุล
๓๓
นายพิษ รัตนภูมิ
๓๔
นายมนัส สารีวงค
๓๕
นายรังสรรค คชบาง
๓๖
นายวัฒนา ศรีสุภาวดี
๓๗
นายวิทยา สุขประทุม
๓๘
นายศักดา พึ่งทวี
๓๙
นายสมชาย สกาวจิต
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
นายกฤษณชัย บุสสา
๕
นายกฤษดา ผูมีทรัพย
๖
นายกุล นงนุช
๗
นายชัชพล เชาวนหมื่นไวย
๘

(เลมที่ ๑๒/๑)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
๓๙ ราย)
นายสมเดช ชูอําไพ
นายสมพงษ คันธนูฤทธิ์
นายสมมาตร อินทรโคกสูง
นายสมศักดิ์ เข็มเพ็ชร
นายสมหมาย ศรีจั่น
นายสรศักดิ์ ตรีอินทอง
นายสําราญ แกวดอนรี
นายสําราญ เนียนสันเทียะ
นายเสกศึก ชดชอย
นายอนันต ขันเพ็ชร
นายออด จินดาวงศ
นางดารา ขานทะราชา
นางสาวตม ดาสาลี
นางเพ็ญจันทร เหลืองอราม
นางภัทรี ใสคลาย
นางรัตดา กําจรกลาง
นางลัดดา เตจะ
นางลําใย ทําขุนทด
นางอนงค อวนศรี
๕๖ ราย)
นายชัยชนะ เดชศิริ
นายชาตรี ผลวิเศษชัยกุล
นายชาติชาย แพนเกาะ
นายชาติชาย สุริยะกุล

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒

นายฐานวัฒน ผาภุมมา
นายดํารงค ขําประดิษฐ
นายทิตย ลานสม
นายธงชัย บุตรดี
นายธวัช ชุมใจ
นายธีระพงศ โลทัง
นายบําเพ็ญ แกวพิลารมย
นายบุญธรรม แจมดวง
นายบุญมาก มาตรวัตร
นายประเทือง สระสมทรัพย
นายประสิทธิ์ ตันชะ
นายประสิทธิ์ แพดิษฐ
นายประเสริฐ ปาลกะวงศ
นายพรณรงค รุงกรุด
นายพิเชฐ หิรัญบุญญานุกุล
นายไพวรรณ สุขศรี
นายวันดี ทองดอนเหมือน
นายวิชัย เปยนขุนทด
นายวิชิต ทูลขุนทด
นายวิเชียร สพัดรัมย
นายวิรัตน เฉยฉิน
นายวิรัตน สุรกิจสกุล
นายวีรยุทธ ปูนอย
นายสมกิจ วงษบุญตรี

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

(เลมที่ ๑๒/๑)
๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
นายสมชาย เปรมสุข
นายสมชาย มูลทองฟก
นายสมนึก มาเนียม
นายสาทร ชาวนาวิก
นายสุพจน ขําวิลัย
นายสุรพล จูฑะภักดี
นายสุริยะ ทองลอง
นางจรุณ พราทิตย
นางจําลอง ออนเหม
นางโฉมเฉลา ทองสุข
นางเตือนใจ ชางเยาว
นางสาวบรรจง ทองดอนเหมือน
นางบุญมา ไทยชาติภูมิ
นางประไพ คงสุขประเสริฐ
นางสาวผานิจ เสืองามเอี่ยม
นางพเยาว ทรัพยปอมแกว
นางยุพา หลักทรัพยโต
นางรัชฎา ชั้นเจริญศรี
นางวัทนา พันยุโดด
นางวิเชียร วงษเสนา
นางสมคิด รอดนอย
นางสุพิน ถนอมสุข
นางสาวโสภี วิชัยเมือง
นางสาวอัมพร สอนใจ

