เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๑ นายนฤทธิ์ สุกสุต

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

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๒ นายสันติ ฉายยางโทน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓๗ ราย)
๒๐ นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมบุรี
นายจรัญ หินทอง
๒๑ นายสมควร พึ่งจะฉาย
นายจรัส สมพรมทิพย
๒๒ นายสมคิด มีฉลาด
นายจํานงค เสมแยม
๒๓ นายสมชาย ชั้วทอง
นายเจริญ บัวสุข
๒๔ นายสมชาย มีสวัสดิ์
นายชํานาญ คงทัพ
๒๕ นายสมพงษ ปานสอน
นายชิต ทองผิว
๒๖ นายสมพร มีบุญ
นายชีพ สาตจีนพงษ
๒๗ นายสุข จินดาวงศ
นายแชล ยืนนาน
๒๘ นายสุทิน พราทิตย
นายทองหลอ ขยันงาน
๒๙ นายสุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ
นายบุญนํา แปงหอม
๓๐ นายเสงี่ยม สีเฟอง
นายบุญมั่น มาใหญ
๓๑ นายเสนห ไมงาม
นายบุญมี เพ็งไธสง
๓๒ นายเสริม รัตนคเชนทร
นายประพันธ บุญโปรง
๓๓ นายโสภณ พงศสุทธิยาศรี
นายประสิทธิ์ กมลเวชช
๓๔ นายอุดม นอยปุก
นายมณฑล เอมบํารุง
๓๕ นายเอนก จันทรโส
นายเมธาสิทธิ์ หงษยะปานันท
๓๖ นางบุญตา เหมือนสนธิ์
นายโรม พลายเดช
๓๗ นางสาวมณี นุยพันธ
นายวิฑูรย กองสุผล
นายวินัย สอนพา
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๕ ราย)
นายกิติพจน มนูญพงศพันธุ
๓ นายณรงค ขุนไกร
นายจารึก แสงสุข
๔ นายถาวร กอเกิด

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายประเชิญ ไลเลิศ
นายพุทธีร เหลืองน้ําเพ็ชร
นายเพิ่มลาภ พูลเพิ่มพันธ
นายสมเกียรติ หอมเย็น
นายสมคิด คดพิมพ
นายสมชาย ชางเยาว
เบญจมาภรณชางเผือก
นายคํารณ ขุนโต
นายชัชวาลย ศรีสุภะ
นายเชาว จันทรกระจาง
นายเด็ด กองแกว
นายทวี พัวนิรันดร
นายธนุตม อยูวัฒนา
นายบุญโชติ แรมี
นายประสิทธิ์ ทองลอง
นายไพศาล สระเพิ่มพูล
นายมีชัย แสนทรัพยศิริ
นายวินัย ประทุมทอง
นายวิรัช แตงจาด
นายวิสุทธิ์ พรมเอี่ยม
นายเวียงชัย ชัยสิริชยานันท
นายสมคิด บุตรเบา
นายสมบัติ วิลัย
นายสมศักดิ์ กล่ําทอง
นายสมศักดิ์ รุงอรุณ
นายสรวิชญ ปุยะพันธ

(เลมที่ ๑๒/๑)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นายสมบูรณ จันทรคร
นายโสภา สามารถ
นางสาวมนัสนันท ธิติเมธีศักดิ์
นางวันเพ็ญ จังพานิช
นางสาวอารีย พูลผล

(รวม
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

๔๕ ราย)
นายสุรพล สืบเสาะ
นายเสนาะ กิ่งเพ็ชร
นายอัฐพล บุญรัตนประพันธ
นายอาทิตย สมพงษ
นางกาญจนา นาคแสงทอง
นางคนึงสุข ผลดก
นางจินดา สุตโท
นางสาวจีราพร บัวคลี่
นางฉลวย ชี้แจง
นางทิพรดา ทักษิณานันต
นางธนาพร ขยันงาน
นางธิดารัตน โพธิ์ทอง
นางนองนุช ปรือปรัง
นางนิตย ดอนสมไพร
นางประยูร เพ็ชรรุณ
นางมะลิ พงษเงิน
นางสาวรัชนี สุวรรณชาติ
นางเรียง ปานกระทอน
นางสาววรรณจิต วรรณพรม

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒

นางสมพร มานา
นางสมพิศ เลิศสงคราม
นางสุพรรณ เกิดไทยดี
นางสาวสุรินทร พูสุวรรณ

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๔๓ นางสาวสุวรรณา เพ็ชรพวง
๔๔ นางแสงเพียร นอยปุก
๔๕ นางอัญชัญ ออนเหม
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นายทรัพย ศรีไพโรจน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

มหาวิทยาลัยขอนแกน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๖ ราย)
๙ นายสงวน ลุนพุฒ
นายจําลอง ทองงาม
๑๐ นายสงัด คํานวนดี
นายชวด คนล้ํา
นายถนัด คําธาร
๑๑ นายหนูลักษณ ใจเกษม
๑๒ นายอนุการ ไกรยสอน
นายเทพฤทธิ์ คนแข็ง
๑๓ นายอรุณ สุทธาธิวงษ
นายนิรันดร ขยันเยี่ยม
นายบท ศรีหนองกุง
๑๔ นายออด คนซื่อ
นายประเสริฐ มาพระยืน
๑๕ นายอํานวย เพียรหาผล
๑๖ นางนิตยา ชุมเดชะ
นายปราณี สุริยะเสน
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๑๑ ราย)
นายกุศล เหลาธิ
๙ นายชะโลม ศรีโนนมวง
๑๐ นายชัยดํารงค สีเรือง
นายขาน สีดาราษฎร
นายเข็มทอง โทมี
๑๑ นายชาญ ทองเมืองนอย
นายจันดอง ศรีกุล
๑๒ นายณรงค ทาบุราณ
๑๓ นายดําเนิน มีศิลป
นายเจริญ สํานักบานโคก
นายชม ทองจันทร
๑๔ นายถวิล วงศบุราณ
นายชวน สีเรือง
๑๕ นายเถิง คนล้ํา
นายชะลอ ซอนเปยยูง
๑๖ นายทองสุข แสงสวาง

