เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑ นายถาวร มุงสมัคร

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๒ นางเกษรา วามานนท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๙๕ ราย)
นายกฤษณะ สีดานุพนธุ
๒๓ นายประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ
นายกฤษณ พลอยโสภณ
๒๔ นายปรีชา ต.ตระกูล
นายคมกริช เชาวพานิช
๒๕ นายผจญ คําชูสังข
นายเจดีย เต็มวิจิตร
๒๖ นายผึ่งผาย พรรณวดี
นายชัยวัฒน บํารุงจิตต
๒๗ นายพงษภวัลย ภัทรประภานันท
นายชาติชาย ยมะคุปต
๒๘ นายพัฒนธนันตร ตนานุประวัติ
นายชาติชาย อมิตรพาย
๒๙ นายพิชญ วิมุกตะลพ
นายเชษฐพงษ เมฆสัมพันธ
๓๐ นายพุทธพร สองศรี
๓๑ นายมนัส ศรีละออ
นายฐากูร เหมยะรัตน
๓๒ นายเรืองวิชญ ยุนพันธ
นายณรงค กูเจริญประสิทธิ์
นายณรงค เขียนทองกุล
๓๓ นายลักษณ เพียซาย
นายณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ
๓๔ นายวัลลภ ลําพาย
นายณัฐวุฒิ รัตนวนิชยโรจน
๓๕ นายวิรัตน วาณิชยศรีรัตนา
นายเดชรัต สุขกําเนิด
๓๖ นายสมพงษ เจษฎาธรรมสถิต
นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย
๓๗ นายสมโภชน ทับเจริญ
นายธงไชย ศรีนพคุณ
๓๘ นายสรรเสริญ จําปาทอง
นายธนกร นาคประกอบ
๓๙ นายสันติ ชินานุวัติวงศ
นายธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
๔๐ นายสาธิต ลาภเกิน
๔๑ นายสําเร็จ ไพบูลย
นายนริศ อนันตยา
๔๒ นายสุบรรณ เสถียรจิตร
นายนิรันดร ทัพไชย
นายเนรมิตร สุขมณี
๔๓ นายสุพจน ยุคลธรวงศ
นายประดนเดช นีละคุปต
๔๔ นายอนามัย ดําเนตร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
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

นายอนุวัตร แจงชัด
นายอานนท รุงสวาง
นางกมลวรรณ แจงชัด
นางกอบกุล สรรพกิจจํานง
นางสาวกอบสุข บุญปาล
นางกาญจนา วสุสิริกุล
นางคัมธิกา เนินลพ
นางจันทรเพ็ญ พิรุณเกษตร
นางจารุมาศ เมฆสัมพันธ
นางจุไร เกิดควน
นางชะบา จําปาทอง
นางสาวชัชชฎา ดําริสุ
นางสาวชุติมา เทพเฉลิม
นางสาวชูศรี บัณฑิตวิไล
นางดวงพร สุวรรณกุล
นางสาวตรุณี เธียรฐิติธัช
นางตาบทิพย ไกรพรศักดิ์
นางสาวทิพาวรรณ สมิตเมฆ
หมอมหลวงนฤดี เกษมสันต
นางนิตยา สุเพียร
นางบุษรินทร วรบวร
นางสาวประพิณวดี ศิริศุภลักษณ
นางปรีเนียม ทองแพ
นางสาวพันธุทิพย วิเศษพงษพันธุ
นางสาวพินิจ กรินทธัญญกิจ
นางสาวมณฑาทิพย อัตตปญโญ

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๘/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางมันทนา ไปเร็ว
นางเยาวนุช พูลพรรณ
นางระเบียบ ลาภเกิน
นางวรรณดี สุทธินรากร
นางวราภรณ พาราสุข
นางสาววัชราภรณ อาจหาญ
นางวัฒนา อนันตผล
นางวัณณนา สุนทรนฤรังษี
นางสาววาณี ชนเห็นชอบ
นางสาวศรีรัตน ศรีกรองแกว
นางศศิวิมล มีอําพล
นางสาวศิรประภา เปรมเจริญ
นางศิริวรรณ ศรีนิเวศน
นางสมพร คงเจริญเกียรติ
นางสาวสมพิช เมธีพงษ
นางสาวสรอยสุดา ณ ระนอง
นางสาวสิรินทรพร สินธุวณิชย
นางสาวสุนีย ทองสิริประภา
นางสุมิตรา เลี้ยงจรูญรัตน
นางสุรางค เห็นสวาง
นางสาวอภิญญา ดวงจันทร
นางอรพรรณ ศังขจันทรานนท
นางอรุณี นาคเสน
นางอัจฉราภรณ สุขุมะ
นางอารยา ศานติสรร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ 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

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม
๒๖
นายกรุง สีตะธนี
๒๗
นายครรชิต สุตันติราษฎร
๒๘
นายจตุพร หนูสุด
๒๙
นายจรูญศักดิ์ สวนสวรรค
นายจิตรทัศน ฝกเจริญผล
๓๐
นายจิรวัฒน พุมเพชร
๓๑
นายจุฑา มุกดาสนิท
๓๒
นายเจตวีย ภัครัชพันธุ
๓๓
นายฉัตรชัย จรูญพงศ
๓๔
๓๕
นายชนสิทธิ์ พฤฒิพิทักษ
๓๖
นายชเนษฎ มาลําพอง
๓๗
นายชยกฤต สินธุสิงห
๓๘
นายชวลิต ศรีสถาพรพัฒน
๓๙
นายชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
นายชัยยากร จันทรสุวรรณ
๔๐
นายชาญชัย เพ็ชรประพันธกุล
๔๑
นายชูเดช อิสระวิสุทธิ์
๔๒
นายไชยยันต เกษรดอกบัว
๔๓
นายดุลยพิเชษฐ ฤกษปรีดาพงศ
๔๔
๔๕
นายดุสิต ธนเพทาย
๔๖
นายตุลวิทย สถาปนจารุ
๔๗
นายธนกิจ เฮียงโฮม
๔๘
นายธํารงค พุทธาพิทักษผล
๔๙
นายธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม
นายธีระ สมหวัง
๕๐

(เลมที่ ๘/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
๑๓๐ ราย)
นายนพดล แสงพิทักษ
นายนริศ เต็งชัยศรี
นายบุญชอบ เกียรติกําจาย
นายบุญนํา พัชรปยะกุล
นายบุรินทร นิ่มสุพรรณ
นายประพนธ บุญรําพรรณ
นายประมง เบกไธสง
นายประมุข ภระกูลสุขสถิตย
นายประยุง รามศิริ
นายปรัชญา มุสิกสินธร
นายปยะ กิตติภาดากุล
นายพงศพันธ เหลืองวิไล
นายพบสิทธิ์ กมลเวชช
นายพิชัย กฤชไมตรี
นายพินิจ ขําพิมพ
นายพีระพงศ ตริยเจริญ
นายภาคม บํารุงสุข
นายภุชงค กิจอํานาจสุข
นายมณฑล ฐานุตตมวงศ
นายมนตรี ทองยา
นายมานิจ สุขีวงศ
นายยอดเยี่ยม ทิพยสุวรรณ
นายยุทธศักดิ์ อุราธรรมกุล
นายรุงเรือง พูลศิริ
นายเรวัตร ธรรมาอภิรมย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด
นายลิขิต อนุรักษพงศธร
นายวรฐ คูหิรัญ
นายวรเทพ ชมภูนิตย
นายวันชัย ยอดสุดใจ
นายวิชิต เสมาชัย
นายวิทิตร ใจอารีย
นายวิรัตน สุมน
นายวิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย
นายศิริพงศ อติพันธ
นายสนิท ปนประดับ
นายสมชาย นําประเสริฐชัย
นายสมนึก เชื้อวงศสกุล
นายสมพงษ บันลือพงศพันธุ
นายสมศักดิ์ เตชะโกสิต
นายสัญชัย เพ็ชรรุณ
นายสุขสันต ฉ่ําสิงห
นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ
นายสุธี รัตนภิรมย
นายสุรชัย ลิปวัฒนาการ
นายอมร อารี
นายอํานวย สูชัยยะ
นางสาวกชกร สุรเนาวรัตน
นางกรรณิการ สระทองมา
นางสาวกรรณิการ สัจจาพันธ
นางกังสดาลย บุญปราบ

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

(เลมที่ ๘/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางกัลยาณี สุวิทวัส
นางสาวกาญจนา โรจนพานิช
นางสาวกาญจนา อิ่มศิลป
นางขนิษฐา วัชราภรณ
นางสาวขวัญสกุล เต็งอํานวย
นางสาวจรรยา จัตตานนท
นางจันทรเพ็ญ แสงประกาย
นางจิตตโสภิณ มีระเกตุ
นางสาวจิรพร ธนะรัชติการนนท
นางเฉลิมศรี ตังคณานุกูลชัย
นางชนัสสา นันทิวัชรินทร
นางตันติยา ทรรพวสุ
นางนวลวรรณ สุนทรภิษัช
นางสาวนันทวัน เทอดไทย
นางนิพาภรณ คงบางพระ
นางนิภาพร วงศเกษม
นางสาวบุญออม โฉมที
นางสาวปยมา ทัศนสุวรรณ
นางผจงจิต ภูจิญญาณ
นางพรสถิต ดอกชะเอม
นางพลาภรณ จันทรขามเรียน
นางพิศมัย วังเย็นนิยม
นางพูนทรัพย บุญรําพรรณ
นางสาวพูนสุข แปนออย
นางเพชรา เปสลาพันธ
นางสาวภัสรา พงษสุขเวชกุล

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

๑๑๗ นางสาวสุธีลักษณ ไกรสุวรรณ
นางวรนุช ขําสวัสดิ์
๑๑๘ นางสุนันท ตามถิ่นไทย
นางสาววัชรี วีรคเชนทร
๑๑๙ นางสุนีรัตน กุศลาศัย
นางสาววันดี พินิจวรสิน
๑๒๐ นางสุปราณี งามประสิทธิ์
นางวัลลีย บางบอ
๑๒๑ นางสาวเสาวณีย เลิศวรสิริกุล
นางวิมลวรรณ เพียซาย
๑๒๒ นางสาวแสงแข นาวานิช
นางวิไลรัตน ฉ่ําสิงห
๑๒๓ นางอรวรรณ ชวนตระกูล
นางศนิ ลิ้มทองสกุล
นางศรีประไพ ดุลยโกศล
๑๒๔ นางสาวอรอนงค ผิวนิล
นางสาวศุภนันท บุญชอบ
๑๒๕ นางอัจฉรา ดวงเดือน
นางสงวนศรี ปาลกะวงศ
๑๒๖ นางสาวอัญชนา วงษโต
นางสาวสมหญิง ไทยนิมิต
๑๒๗ นางสาวอัญชิรา เศรษฐลัทธ
๑๒๘ นางสาวอารี ทองคํา
นางสาวสยาวไลย โชคมาเสริมกุล
๑๒๙ นางอินทิรา นุชเขียว
นางสารัฐ รัตนะ
๑๓๐ นางสาวอุไร พงศชยั ฤกษ
นางสําราญ ศรีชมพร
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๙๑ ราย)
๑๒ นายบุญเลิศ ศรีหิรัญ
นายกาญจน จันทรลอย
๑๓ นายประพันธ บุญคง
นายเกรียงไกร แกวตระกูลพงษ
๑๔ นายประมวญ ชูใจ
นายจรัญ ฉัตรมานพ
๑๕ นายประมุข จันสุริยวงศ
นายจํานอง โสมกุล
๑๖ นายประยูร เพียตะเณร
นายจิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข
๑๗ นายปริญญา บุญทัน
นายเฉลิมพล เปลงสะอาด
๑๘ นายพิชัย ศักดิ์วิชิต
นายชัชวาล เมธาพิสิทธิกุล
๑๙ นายยงยุทธ อินนุรักษ
นายณัฐสิทธิ์ ตันสกุล
๒๐ นายวรชัย ทองคง
นายดุสิต ถวิลนอก
๒๑ นายวิชัย หมอยาดี
นายทิวา พาโคกทม
๒๒ นายวิษณุ โหไทย
นายนรุณ วรามิตร

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

นายวิสูต ปนตบแตง
นายสนธยา มณฑาสุวรรณ
นายสราวุธ สังขแกว
นายสุทธิชัย สุพิพัฒนมงคล
นายสุทธิชัย อินนุรักษ
นายสุทัศน แปลงกาย
นายสุทิน สมบูรณ
นายสุรินทร คงจิ๋ว
นายสุริยา แกวรอดฟา
นายอภิชาต แจงบํารุง
นายอารุณ นกยูงทอง
นายอุนกัง แซลิ้ม
นางสาวกนกพร นุมทอง
นางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร
นางกัญญาพัชร กองพรม
นางกัลยาณีย พูลลาภวิวัฒน
นางกาญจนา ขันติศิริ
นางสาวกุลนิษฐ ภวพงศสุภัทร
นางจรีรัตน มงคลศิริวัฒนา
นางจันทรสุดา จริยวัฒนวิจิตร
นางจารุเนตร พงษสุวรรณ
นางจุไรรัตน วงษวาศ
นางฉลาดพันธุ โรจนพันธ
นางสาวฉัตรพร วิชิตนาค
นางชุติมา รัศมี
นางฐิดารัตน สุเภากิจ

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔

(เลมที่ ๘/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวดนุชา ปนคํา
นางสาวดารณี ลักษณเกียรติ
นางทวีพร เรืองพริ้ม
นางทองเมี้ยน ศรีนอก
นางสาวทิพยมนต ใยเกษ
นางสาวนงพร บุญสวัสดิ์
นางสาวนภาศรี ทิมแยม
นางนันทมาศ เหลืองน้ําเพ็ชร
นางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง
นางนันทา ตะวันเย็น
นางนิตยา คงวงศวาลย
นางประทุม แสนแกว
นางประนอม คงสกุล
นางสาวประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
นางสาวประมวล ลือกระจาง
นางประวีณา ภูบัวเพชร
นางสาวพจมาลย ลาภลือชา
นางสาวพัชรียา บุญกอแกว
นางพิศมัย หิรัญประสิทธิกุล
นางไพรุง ชั้วทอง
นางสาวภัทรา เพงธรรมกีรติ
นางมณฑนี อุบลสิงห
นางยุพิน แยมเกษร
นางยุพิน หืออิน
นางรัชกร อรชุน
นางรําไพ ภูวราห

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ
นางสาววัชรี รัตนสกุลทอง
นางวันเพ็ญ ปรีตะนนท
นางวาสนา หิรัญบุญญานุกุล
นางสาววิภารัตน รัตนะ
นางศรันยา เกษมบุญญากร
นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท
นางสาวสุกัญญา รัตนทับทิมทอง
นางสาวสุจินต ภัทรภูวดล
ตริตาภรณมงกุฎไทย
นายกรรชิต บุญสุวรรณ
นายเกษม วงคแสน
นายเกษมสันต สกุลรัตน
นายเกียรติทวี ชูวงศโกมล
นายจิรพงษ โกสะ
นายฐิตินัย ชัยณรงค
วาที่รอยตรี ธนัช สุขวิมลเสรี
นายนิสิต พรหมมา
นายประกาศิต สุมแกว
นายปญญา คงสวัสดิ์
นายพงษศักดิ์ เฮงนิรันดร
นายพิสุทธิ์ รพีศักดิ์
นายพีรพงษ แสงวนางคกูล
นายไพบูลย อยูชา
นายมนตศักดิ์ นอยฤทธิ์
นายเลอพงศ จารุพันธ

๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑

(เลมที่ ๘/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางสาวสุดารัตน รัตนราช
นางสุภาภรณ ไชยภัฏ
นางสุรางครัตน เพ็ชรคุม
นางสาวเสาวนุช ถาวรพฤกษ
นางอรุณรัตน ทองปรีชา
นางสาวอัจฉรีย ยุวพันธ
นางอุทัยวรรณ ชัยดิเรก
นางอุษา ภูคัสมาส

(รวม ๗๑ ราย)
๑๗ นายวีรชัย โทบาง
๑๘ นายศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี
๑๙ นายสนอง สุนทรวิภาต
๒๐ นายสมพงษ พวงดอกไม
๒๑ นายสรศักดิ์ เพิ่มศิลป
๒๒ นายสุรชัย ธชีพันธ
๒๓ นายอรรถวุฒิ พลายบุญ
๒๔ นายอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ
๒๕ นายอํานวย เงินพูลทรัพย
๒๖ นายเอกสิทธิ์ วังภูสิต
๒๗ นางกนกวรรณ บุญมาวัตร
๒๘ นางกุลศิริ ช. กรับส
๒๙ นางสาวขวัญตา ชางทอง
๓๐ นางสาวคัทลียา นพรัตนราภรณ
๓๑ นางสาวจันทรวิภา บุญอินทร
๓๒ นางจํารัส เพิดขุนทด

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๑
๒
๓
๔

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

นางจิระนันท รัตนพันธุ
นางจิราพร พจนสัจ
นางสาวจุฑามาศ ปนลาย
นางสาวฐิติวรรณ ศรีนาค
นางทิพยลยา ดวงเงิน
นางนภา ทรัพยอุไรรัตน
นางสาวนฤวรรณ สินเกิดสุข
นางสาวนวลปรางค กลัดมุข
นางนิยดา เชียงเงิน
นางนิลวรรณ โลหิตนาวี
นางเบ็ญจวรรณ แสนทรัพยสิริ
นางสาวปนัดดา กสิกิจวิวัฒน
นางประภา บุญชัยกมลอากร
นางผกาแกว แกวคง
นางพรทิพย เล็กพิทยา
นางพรพิมล เขียวขํา
นางสาวพัชราภรณ ลันศรี
นางพิทยาภรณ สุภรพัฒน
นางภัณฑิรา มงคลจุฑา
นางสาวภัทรกันย ฤทธิสนธิ์
จัตุรถาภรณชางเผือก
นายประเวศ ธีระสุนทร
นายเพิ่มยศ ชัยขวัญ
นายสิริศักดิ์ กะการดี
นางขวัญดาว กะตะโท

๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑

(เลมที่ ๘/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
นางภัทรา มูลจิตร
นางสาวภัสสรารัตน ยอดสุรางค
นางมาลี โชววิวัฒนา
นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย
นางรัตติยา สิทธิสาร
นางสาววงศผกา วงศรัตน
นางสาววนิดา สนสุวรรณ
นางสาววรรณา ชินวิกัย
นางสาววลฌา อาศัยผล
นางสาวศศิธร จันทนวรางกูร
นางสายฝน เสนาะอาจ
นางสุนันท นอยระแหง
นางสุพรรณา เกิดแกว
นางสาวสุภาภรณ บุตรดีวงษ
นางสุรีรัตน ผลศิลป
นางสาวเสาวลักษณ แหยมเจริญ
นางสาวอังคณา ศรีพยัพ
นางสาวอําพร เสนห
นางอุมากร วิสิฐอุดรการ

(รวม ๗ ราย)
๕ นางปาริชาติ ชูเมือง
๖ นางสาวศรินยา สายประดับกุล
๗ นางสมสกุล คงวงศวาลย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๘/๒)
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางสาวสุดา บัวสาย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๑๐๑ ราย)
นายเกียรติศักดิ์ ศรภิรมย
๒๓ นายไพบูลย ดาวสดใส
นายจิรัญ โพธิ์นักขา
๒๔ นายภาวิน สายหู
นายเจนวิทย พิทักษ
๒๕ นายมานิต สุจํานงค
นายเจริญ มางจันดีอุดม
๒๖ นายไมตรี อินทรประสิทธิ์
นายชัยภัฎ วรรธนะสาร
๒๗ นายยุทธเกียรติ หอวิจิตร
นายชัยวัฒน จรัสแสง
๒๘ นายรวี หาญเผชิญ
นายชาญยุทธ ศุภคุณภิญโญ
๒๙ นายเลี้ยง ชาตาธิคุณ
นายไชยยงค กงศรี
๓๐ นายวรนันท บุนนาค
๓๑ นายวันชัย กาญจนสุรัตน
นายเดชพล ปรีชากุล
๓๒ นายวันชัย ศรจิตรเสนศิริ
นายทวีโชค วิษณุโยธิน
นายทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ
๓๓ นายวิชัย ลีลาวัชรมาศ
นายธชา รุญเจริญ
๓๔ นายศุภชัย ทุมมา
นายธนะจักร เย็นบํารุง
๓๕ นายสมพันธ เตชะอธิก
นายนิวัต เหลืองชัยศรี
๓๖ นายสรรเพชญ อังกิติตระกูล
นายบรรจง เขื่อนแกว
๓๗ นายสันติ ทินตะนัย
นายบุญคงศิลป วานมนตรี
๓๘ นายสามารถ มูลอามาตย
นายประพันธพงศ จงปติยัตต
๓๙ นายสุขุมวิทย ไสยโสภณ
นายปรีณัน จิตะสมบัติ
๔๐ นายสุพล ลิมวัฒนานนท
๔๑ นายสุพัชญ สีนะวัฒน
นายปรียะวุฒิ วัชรานนท
นายพรชัย เอี่ยมสุนทรกุล
๔๒ นายสุมิตร ถิ่นปญญา
นายพรอัมรินทร พรหมเกิด
๔๓ นายสุรชัย แซจึง
นายพิธันดร นิตยสุทธิ์
๔๔ นายสุรชาติ ชัยวิริยกุล

