เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๓ นายบุญชู อรุณโน
๔ นายยุทธนา พึ่งทรัพย
๑ นายขวัญชัย แกวมณี

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๕ นายวัฒนา ศรีวรรธนะ
๖ นายสังวรณ เนยคํา
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๒ นายวินัย จํานงคศิลป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๗ ราย)
๑ นายจรูญ บุญวงษ
๑๐ นายสมยศ กานขุนทด
๒ นายชัชชัย จิตรประพัตร
๑๑ นางจรูญ บุญบุตร
๓ นายทองใบ พิมสาร
๑๒ นางบุญสม แจงศรี
๔ นายนคร เผาพันธุ
๑๓ นางพรดี ลิ้มทองสุข
๕ นายเรณู สาระภก
๑๔ นางภิรมย ปาลกะวงศ
๖ นายวรชัย รวยรื่น
๑๕ นางสาวมาลีวัลย สถาปนศิริ
๗ นายวันเลิศ รับพร
๑๖ นางยุพิน ศรีหิรัญต
๘ นายวุฒิชัย วิจิตรธนู
๑๗ นางอุทุมพร ไชยรา
๙ นายสมพงษ ชุมใจ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๕๐ ราย)
๑ นายขวัญ สุขอยู
๑๐ นายสนอง ประทุมโถม
๒ นายชูศรี ทะรารัมย
๑๑ นายสมชาย แกสันเทียะ
๓ นายทวาย ภูจิ๋ว
๑๒ นายสมนึก สุขบุญสง
๔ นายทวีวัฒน เสาชัย
๑๓ นายสมบัติ กลิ่นบุปผา
๕ นายบุญมา หงษทอง
๑๔ นายสมพร นาคแสงทอง
๖ นายประเทือง ดอนสมไพร
๑๕ นายสมาน สระทองขาว
๗ นายประสิทธิ์ รุงโรจน
๑๖ นายสัญญา แสงขํา
๘ นายปรีชา ชวนตระกูล
๑๗ นายสายัณห จรดวง
๙ นายรัชพล นิรารัตน
๑๘ นายสายัน จิวจรัสรงค

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

นายสุธรรม อินทรุณ
นายสุรินทร ทองคํา
นายสุวัตร เกษมพุก
นายเสกสิทธิ์ สันทัดสาร
นางกัญญา ทองลิบ
นางสาวกันตา วุฒิวงศวณิช
นางกัลยา พูลทรัพย
นางสาวเกศินี บุญรัตนประพันธ
นางเครือวัลย สามารถ
นางสาวจินตนา รัตนกิตติสกุล
นางเฉลา แกสันเทียะ
นางญาณี มั่นอน
นางณัฐวรา ไวยบท
นางสาวทวีพร ทองเนื้องาม
นางทองใส เขียวเฉกนิล
นางสาวทัศนีย ชัยคงดี
เบญจมาภรณชางเผือก
นายกาน สุนทร
นายคําพูน วงษสุวรรณ
นายคํารณ นุมกัลยา
นายจันทรา หาชัย
นายจิโรจน อากาศสุภา
นายเฉลา ธรรมบุตตรา
นายแฉลม สวัสดีภาพ
นายชนินทร ลีจาด
นายณรงคศักดิ์ ขุนทอง

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๓๕ นางนิธิดา พรหมศรีสุข
๓๖ นางสาวพูมาริน ทองปรีชา
๓๗ นางภัทรารัตน เรืองอนันตคุณ
๓๘ นางยุพิน เอมบํารุง
๓๙ นางสาวศศลักษณ ใจหวัง
๔๐ นางศิริวรรณ ปยะพันธ
๔๑ นางศุภินทรา ภูเงิน
๔๒ นางสมบูรณ บุญปรีชา
๔๓ นางสมปอง ดีทอง
๔๔ นางสมแปน ปญจาสุธารส
๔๕ นางสายน้ําออย สวางเมฆ
๔๖ นางสุมาลี มุกดา
๔๗ นางสุวรรณรัตน สุขเกษม
๔๘ นางโสภา เฮงสุวรรณ
๔๙ นางอภินันท สนออง
๕๐ นางอารีย คนใหญ
(รวม ๑๒๕ ราย)
๑๐ นายณรงคศักดิ์ คําหอมกุล
๑๑ นายณัฐวัฒน ปรีชากูล
๑๒ นายดนัย หงษทอง
๑๓ นายดํารงค ภักดี
๑๔ นายถนอม พลับจะโปะ
๑๕ นายถวัลย จันทเลิศ
๑๖ นายธนงค ดวงสุวรรณ
๑๗ นายธวัชชัย มากประเสริฐ
๑๘ นายนพดล ระโยธี

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

นายนเรศ บุญรอด
นายนุกูล แสงสวาง
นายบรรเจิด ทับสมุทร
นายบันเจิด กราบทอง
นายบุญรอด ศรีบุญเรือง
นายประจวบ กลั่นสวน
นายประดิษฐ พันยุโดด
นายประสงค สระเพิ่มพูล
นายประสิทธิ์ จินดาวงศ
นายปรีชา บุญประเสริฐ
นายผจงวิศิษฎ ศรีเลิศวุฒิ
นายผล เขียนบัณฑิตย
นายพรหมพิเชษฐ ศรีนวล
นายพลจักร ไกยสวน
นายพิภพ บุญเชียงราก
นายพุฒิ มวงนอก
นายเพี้ยน เกิดเนตร
นายไพรวัลย จันทะพาหะ
นายภัทรชัย แกวเกตุ
นายมานะ พานิชสวัสดิ์
นายมาลัยทอง อินทรวงศ
นายยรัญ สวัสดิ์พุดซา
นายรัสมี ศิริมูน
นายรุง สามสาหราย
นายเริง แยมวันเพ็ญ
นายวรพจน สุวรรณภูมิ

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายวิชัย ขวัญใจ
นายวิชาญ เดชสุวรรณ
นายวิเชียร สุขีวงศ
นายวิเชียร เอี่ยมทอง
นายวัญู อันอาน
นายวินัย แสงเพ็ชร
นายวีระพจน อรามรัตน
นายสมชาย จุลศิลป
นายสมพร กลิ่นถือศีล
นายสมโภชน สืบนิคม
นายสมรส พันยุโดด
นายสมศรี ชี้แจง
นายสํารวย คงทองหลาง
นายสํารอง กระชัง
นายสุชเดช อินทรโคกสูง
นายสุชาติ ไวยบท
นายสุชิน พันยุโดด
นายสุชีพ สวัสดิภาพ
นายสุพจน แสนกลา
นายสุภาพ เสียมลอยน้ํา
นายสุวิทย สุวรรณไตรย
นายเสียงทอง จันทรศร
นายหวล เสืองามเอี่ยม
นายหาญชัย สุภาพันธ
นายอกฤษฎา ตอมสูงเนิน
นายอภิเชษฐ บุญเรือง

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

นายอรุณ สุดสาคร
นายอาจรุณ จันสี
นายอํานาจ ทิมเมือง
นายอุดม กุญแจทอง
นายอุทัย ปานสกุณ
นางสาวกฤษณา มั่นเสริม
นางกัญญาพร นนทการ
นางสาวกิตติยา คมขุนทด
นางเกศนี สารีวงค
นางจันทรจิรา พึ่งจะฉาย
นางจารวี ดอกพุฒ
นางจารุภา พงศภัคภาคิน
นางจุรีพร จั่นเพิ้ง
นางซอนกลิ่น ปานดียิ่ง
นางฐิติรัตน วงศเศรษฐกุล
นางดาวรรณ ฉิมมวง
นางทองปลิว คมสัน
นางสาวนงเยาว สินโคกสูง
นางนันทธมา แฉงประเสริฐ
นางสาวนิตยา สวางจันทร
นางนิตยา สุขจิตโต
นางเนิ้ม สระเพิ่มพูล
นางสาวบุญรัตน คงคาใส
นางบุญเรือน หงษทอง
นางปราณี สีนวล
นางสาวปทมพร สระทองยอด

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นางใฝใจ กกนาค
นางพนอ ภาคสมบัติ
นางพรเพ็ญ สมพรมทิพย
นางเพ็ญศรี การโมกข
นางภัสรัญ ศรีวรนารถ
นางมะลิวัลย มีจํารัส
นางแมว จิระสกุลไทย
นางรัตนา ภาษยะวัตร
นางรัตนา ศิริปญญารักษ
นางเรณู เจริญนา
นางลัดดา ปญทะภูรีเวท
นางวาสนา นอยสถิตย
นางศรีกัญญา เอโกบล
นางศีนวล เนื้อขํา
นางศิริวรรณ สุวรรณชีพ
นางสาวสมพร เสียงล้ํา
นางสาวสมร มณีเนตร
นางสาวสมศรี กลั่นน้ําเค็ม
นางสมสุข เกษมกุล
นางสายฝน พลับจะโปะ
นางสําเภา สาตจีนพงษ
นางสําราญ สระทองมอญ
นางสาวสุดใจ วรเลข
นางสุนีย จันทรหมื่นไวย
นางสุวาลี จรจอหอ
นางอนงค ชื่นหนาย

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข
๑๒๓ นางสาวอัจฉรา ฤกษอุโฆษ
๑๒๔ นางอัญชลี นวลมณี

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๑๒๕ นางอุทัยวรรณ คําใหญ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๔๕ ราย)
นายจันทรเพ็ญ ทาบุราณ
๒๒ นายอนุศาสตร ถูสินแกน
นายชม พลเรือง
๒๓ นางคนึงนุช พิมพสาร
นายชัยรัตน แกวกันหา
๒๔ นางคมขํา ชัยนิคม
นายณรงค ระคําภา
๒๕ นางคําภา วงษคําอุด
นายถนอมศักดิ์ รุณวาทย
๒๖ นางจงจิตร บุตรทะสี
นายทองใสย จันทรประเทศ
๒๗ นางจันทรทิพย จันทรสวางพงศ
นายทองหลอ ทะกอง
๒๘ นางดวงทัศนวรรณ ทวิลา
นายธนพล รังสิมานพ
๒๙ นางดวงพร คงปดถา
นายบุญชวย บุญจวง
๓๐ นางทองพูล สุดศรี
นายบุญเลิศ คํายา
๓๑ นางบุญญรัตน บุญกาวิน
นายเปรมปรี พิลา
๓๒ นางบุญยนต เตยภูเขียว
นายวิชัย คอรยก
๓๓ นางบุปผา มุขศรี
นายวีระพงษ นามสีฐาน
๓๔ นางพัชรี อรรถเสนา
นายเวชกร ชัยคําเพ็ญ
๓๕ นางพิมลศิริ เสนหวงศ
นายศุภกร ขรรคแกว
๓๖ นางมะลิดา อัครสันตติกุล
นายศุภชัย หมื่นแกว
๓๗ นางราตรี พรมทองมี
นายสมพงค ชาคํามูล
๓๘ นางสมบูรณ คําออ
นายสิทธิศักดิ์ ภูลายขาว
๓๙ นางสมร กองกาโคตร
นายสุพัฒนชัย อมรสิน
๔๐ นางสมฤทัย รัตนสุข
นายสุระชัย วันนอย
๔๑ นางสมาน ทิมาชัย
นายสุรัตน สังขปรีชา
๔๒ นางสวัสดิ์ จันทะวิชัย

