เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นางคนึงสุข ผลดก
นางสาวจีราพร บัวคลี่
นางทิพรดา ทักษิณานันต
นางธนาพร ขยันงาน
นางธิดารัตน โพธิ์ทอง
นางนองนุช ปรือปรัง
นางนิตย ดอนสมไพร
นายจรัญ นิมูลชาติ
นายทรัพย ศรีไพโรจน
นายบรรจบ พิมพิสาร
นายบันเทิง สระทองคํา
นายพเยาว นรินทร
นายมานพ ทองลอย
นายวิเชียร อี้พุก
นายวิฑูรย ภาคสมบัติ
นายวินัย ปาลกะวงศ
นายวีระ บุญชู
นายสมบัติ โสดาดี
นายสมพร คันธนูฤทธิ์
นายสมพร วงษเจกซี่

๑ นายกุศล เหลาธิ
๒ นายเข็ฒทอง โทมี

หนา ๑๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางมะลิ พงษเงิน
นางสาววรรณจิต วรรณพนม
นางสาวสมพิศ พวกสันเทียะ
นางสุพรรณ เกิดไทยดี
นางสาวสุวรรณา เพ็ชรพวง
นางแสงเพียร นอยปุก
นางอัญชัญ ออนเหม
๒๕ ราย)
นายสายัณห บุญเสถียร
นายสําราญ มีคุณ
นายสุชาติ เทียนวันวิสาข
นายเสนห มวงกลอม
นางเฉลิม คงทัพ
นางชุดา หวังจันทร
นางสาวซอนกลิ่น สาตจีนพงษ
นางณัฐยา พันยุโดด
นางประเทือง ทองดอนเหมือน
นางสมใจ คําวงษ
นางสําราญ ศรีสังข
นางสุภาพร คําหอมกุล

มหาวิทยาลัยขอนแกน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๖๓ ราย)
๓ นายเจริญ สํานักบานโคก
๔ นายชวน สีเรือง

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายชะลอ ซอนเปยยูง
นายชัยดํารงค สีเรือง
นายณรงค ทาบุราณ
นายดําเนิน มีศิลป
นายเถิง คนล้ํา
นายธีรยุทธ สีหานาม
นายนคร สิงพิมพ
นายนันทวิช ขันธโพธิ์นอย
นายนิพนธ กันยาเยี่ยม
นายนิยม เกิดบานเปา
นายนิรุจน ผิวพุม
นายบดินทร หาญป
นายบุญถม พิมพศรี
นายบุญยัง โจมแกว
นายบุญเหลือ คําเคนมวง
นายประเสริฐ ประจันนววล
นายปรีชา พันสอน
นายภชัย ศรีไกรเวศน
นายวันดี นามสีฐาน
นายวิชัย โมชัย
นายวิเชียร โฮมชัยวงษ
นายวิทยา หาชานนท
นายศุภวัฒน เวียงนนท
นายสมเกียรติ จันทรโสม
นายสมมาศ คําศิริรักษ
นายสมัย นามสีฐาน

หนา ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑
๓๒
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)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นายสํารวย แสนนา
นายสุคนธ ภักดีศรีพันธ
นายสุทิน โทมี
นายสุพจน ปองนาม
นายสุพรรณ ศรีนาง
นายสุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร
นายหนูเดือน ลีคํา
นายแหลม ภูมิบานคอ
นางกรศิริ บุดดานอย
นางกลีบจันทร อุดมทรัพย
นางคําปอน ไชยหงษา
นางจรรยา ลามแขก
นางดวงสุดา วิทยมาลา
นางทองนาค กาบบัวลอย
นางทองสุข แหลยัง
นางบานเย็น ศรีกุล
นางบุญเพ็ง บุญทุม
นางใบศรี พิมพินิจ
นางประสิทธิ์พร หมื่นหัสถ
นางปทมา อันวิชา
นางเมล็ด จันสีหา
นางละมุด ศรีพุทธา
นางละไมย แสนเหลา
นางวิเชียร ศรีวิชา
นางสมบัติ กันหา
นางสัมฤทธิ์ นันทออน

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

หนา ๑๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

นางสายฝน เศรษฐวัชระ
นางสําเนียง แจงพวงสี
นางสํารวย ศรีภักดี
นางสุกานดา ยิ่งเจริญกิจขจร

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

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายคําปน เมืองซอง
๒๑
นายคําปน เหลาบง
๒๒
นางจํานงค รัตนะ
๒๓
นายชัยญา สีสงคราม
๒๔
นายณรงค โพธิ์นาง
๒๕
นายณรงค วงศแสน
๒๖
นายดวงเดน คํายา
๒๗
นายดํารงค รัตนลัย
๒๘
นายทองมาก ขุยราญหญา
๒๙
นายธนพนธ หาชานนท
๓๐
นายธนภูมิ นามมุง
๓๑
นายนิคม ศรีสุทธิพันธ
๓๒
นายบุญเติม หลาโรย
๓๓
นายบุญมี สิมมี
๓๔
นายบุญมี สุวรรณชะรา
๓๕
นายบุญเรือง มุงคําภา
๓๖
นายบุญสรวง แกวกลา
๓๗
นายประจักษ ลุนบง
๓๘
นายประชวน สวัสดิ์ภูมิ
๓๙
นายประมวล สีสุรักษ
๔๐

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๖๑ นางสุนทร นอยผาง
๖๒ นางอนุรักษ อุทธา
๖๓ นางอุษารัตน บุญพงษ
๙๒ ราย)
นายประมาณ บุตรภูมิ
นายประหยัด สาตรนอก
นายปญญา วงศคํา
นายพรชัย สิวไทยสง
นายพิชิต วงษทรงยศ
นายพิทักษ นามสิงหขันธ
นายภพภชัย เกษางอง
นายยุทธศักดิ์ ชินคําหาญ
นายยุวพล มหาศรานนท
นายเริงศักดิ์ พิมพศรี
นายลําภัย วงศตระกูล
นายวิรศักดิ์ ศรีเมืองชาง
นายวิโรจน รอดสอน
นายเวทย ไชยหงษา
นายสติ สีโยเฮือง
นายสมควร สอนถม
นายสมศักดิ์ ตระกาลไทย
นายสมหมาย แผนบุตร
นายสมาน ทองจันทร
นายสวรรค หาแกว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖

นายสัมฤทธิ์ ซื่อดี
นายสาคร พิมพา
นายสํารวญ สูงนารถ
นายสุทธิ์กมล วิชาธรรม
นายสุเทพ ชาสิงหแกว
นายสุพจน แสนสีลา
นายสุภาพ ภูทรธง
นายสุรพล คั่งคําภา
นายสุวัฒน บุญทศ
นายเถียร ชวยปุง
นายเสริม อารีสนิท
นายอภิชัย วรรพํฒน
นายอรุณ ยามี
นายอาตย โนนสวาง
นายอุทิศ นามสีฐาน
นางกนกรดา ชาญญานนท
นางกฤษณา ทําสิมมา
นางกัลยา เทพแดง
นางขวัญฤดี นอยสุวรรณ
นางคําหนัก นันทดี
นางตะวัน พลทองมาก
นางทองใสย ไชยนอย
นายนฤมล กินบุญ
นางนัยนา สิมเสน
นางนิตยา บุตรดีวงค
นางบัวสี แสนสีมนต

หนา ๑๖๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
นางประธูป นาสมสรอย
นางประภัสสร ทิทา
นางประยูร ขามธาตุ
นางพิชญาพร เชื้อสาวถี
นางพิชามญชุ คํายา
นางพูนสุข ณิลังโส
นางสาวเพ็ญศรี ฤทธิ์ชัย
นางไพเราะ สีทอนสุด
นางภาณุศิลป สีมารับ
นางมนสิชา วิชชาธรตระกูล
นางยุพา คํายา
นางสาวยุวดี ไพศาลพันธุ
นางวัน บัวจันทร
นางวันดี ขันธบูรณ
นางสติ ขุนเวียงจันทร
นางสมพร นามสีฐาน
นางสัมฤทธิ์ นันดี
นางสําราญ เกิดนอก
นางสุก เพ็งทุมมี
นางสุกัญญา บุญผองเสถียร
นางสาวสุจิตร ไชยมาตน
นางหนูแดง ตาบานดู
นางหนูรัก หอมชื่น
นางหอม เมืองสนธ
นางอมรรัตน เกษมสุภกุล
นางสาวอรนุช หาทองคํา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

หนา ๑๖๔
ราชกิจจานุเบกษา

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม
๒๓
นายเชิญ พิมพคําไหล
๒๔
นายทองมา พรมทองมี
๒๕
นายบุญทัน สุปจชา
๒๖
นายปฐมพร พุดบุรี
๒๗
นายประศักดิ์ นามบานคอม
๒๘
นายประสงค ศรศักดา
๒๙
นายพนมยง ทองบานทุม
๓๐
นายวีระยุทธ สามหาดไทย
๓๑
นายสมชัย แกวสําราญ
๓๒
นายสมศักดิ์ ทองเชิด
๓๓
นายสัมผัส มวงสนิท
๓๔
นายสาคร เสนเคน
๓๕
นายสํารอง ทาวอนนท
๓๖
นายสําราญ นามสีฐาน
๓๗
นายสีสุก เพียจันทร
๓๘
นายสุทัศน พวกพระลับ
๓๙
นายสุพรรณ ทาวอนนท
๔๐
นายแสวง ปาปกโข
๔๑
นายอนันต นามสี
๔๒
นายออนศรี พรมดี
๔๓
นายอัมพร ไกรษรศรี
นายอํานาจ วิมุกติบุตร

๑ นายณรงค ไชยวงค

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๔๓ ราย)
นายอุดม สิทธิมงคล
นางจิตรา แสงชมภู
นางฉันทนา พานิชโปรยโสภา
นางบุญเรียง คําบึงกลาง
นางบุญอนงค กาพยไกรแกว
นางประกาย ขาวพล
นางปริศนา วิชาธรรม
นางพิศมัย ภูทรธง
นางสาวพูลศิลป เผาบานฝาง
นางยุวะนีย แสงพงศานนท
นางรุงทิพย ชาแทน
นางลิลณี พันธเพ็ง
นางวาสนา สุขประเสริฐ
นางสาวสถี แควนนอย
นางสมถวิล ศรศักดา
นางสาวสมปอง ผาสุก
นางสมยศสา ศรีสุธรรม
นางสมสงา วัชรปาณ
นางสุวันทอง จากนอก
นางอารี บัวจันทร
นางอุบลรัตน ทิพยสันเทียะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๑ ราย)
๒ นายประกิจ จอมแปง

