
 หนา   ๑๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๙ นายสุชาติ  เขียวนอย 
 ๘๐ นายสุรพล  คชประดิษฐ 
 ๘๑ นายสุรินทร  พลอยประดับ 
 ๘๒ นายสุริยา  ปอมสุวรรณ 
 ๘๓ นายเสกสรร  ชนะเดช 
 ๘๔ นายอดิศักด์ิ  มวงไทย 
 ๘๕ นายอดุล  ซุยโต 
 ๘๖ นายอนุภาพ  วลามิตร 
 ๘๗ นายอํานวย  ธัญญเจริญ 

 ๘๘ นายอํานวย  พยัคโค 
 ๘๙ นางนงนุช  เพ็งวงษ 
 ๙๐ นางสาวเบญจมาศ  ต้ังอติพร 
 ๙๑ นางสาวปยวดี  จันทรจอย 
 ๙๒ นางพิณผกา  ทิพยคุณ 
 ๙๓ นางรัตนาภรณ  คําเปก 
 ๙๔ นางสาววันทกานต  สมาน 
 ๙๕ นางสมคิด  เหลานอก 
 ๙๖ นางสาวสุพรรณิการ  ทาอินทร 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายอารักษ  ตันเต็ก 
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายวีระยุทธ  กาวิน  ๒ นายสิงหชาติ  อิ่นคํา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายบุญสง  แพสมหวัง 
 ๒ นายบุญโฮม  ทองเหลือง 

 ๓ นายประภา  มีโบ 
 ๔ นางนิภา  บรรจงการ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นายบุญจันทร  คําภา 
 ๒ นายบุญมี  พิรมจิตร 

 ๓ นายสมเกียรติ  คูณทวีพร 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายณัฐวัฒน  มวงประเสริฐ  ๒ นายสมเกียรต์ิ  โพธิ์นิ่มแดง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายเทอม  สระทองคํา 
 ๒ นายประเสริฐ  ทิมเล็ก 

 ๓ นายสุวัฒน  พงษภักดี 



 หนา   ๑๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายบุญนาค  ยางนอก 

 ๒ นายมาโนช  ล่ิมหุน 

 ๓ นายลิ้มคาน  ปาลาเลย 

 ๔ นายวสรรค  ใจซ่ือกุล 

 ๕ นายสมชาย  ทองพราย 

 ๖ นายสังเวียน  หลวงอินทร 

 ๗ นายสัณฑพงศ  สัตนาวุฒิ 

 ๘ นายสุจิน  ผิวเหลือง 

 ๙ นางศิวพร  ศรีละออ 

 ๑๐ นางสมทรง  พวงศรี 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๒  ราย) 

 ๑ นายคําภา  อวนศรี 

 ๒ นายชัชณัชฏชัย  ตึกขาว 

 ๓ นายเดน  พาขุนทด 

 ๔ นายทองจันทร  จงนอก 

 ๕ นายบรรเจิด  พิณยุไทย 

 ๖ นายปลี  บุญรังศรี 

 ๗ นายปยวัฒน  ทรงกระสินธุ 

 ๘ นายพิลา  จิตรักษา 

 ๙ นายเพทาย  ทีวะเวช 

 ๑๐ นายวันชัย  วรรณสาธพ 

 ๑๑ นายวันเพ็ญ  จินดารักษ 

 ๑๒ นายวิชัย  สุขพันธ 

 ๑๓ นายสมคิด  ทองโคกสูง 

 ๑๔ นายสมบูรณ  สนธิเณร 

 ๑๕ นายสมหวัง  ณัฐวุฒิ 

 ๑๖ นายสัมพันธ  โสนุช 

 ๑๗ นายสายยัน  จินดาวงศ 

 ๑๘ นายสิน  เหมราช 

 ๑๙ นายเสถียร  พลศรี 

 ๒๐ นายอาดูร  ลาสุดี 

 ๒๑ นางสาวกาญจนา  อยูก่ิม 

 ๒๒ นางขจร  ศรีปน 

 ๒๓ นางจงรัฐ  ชาติชํานิ 

 ๒๔ นางจิณัฐตา  ภูนาโคก 

 ๒๕ นางตุ  พิทักษใจ 

 ๒๖ นางสาวทองทิพย  จารึกธรรม 

 ๒๗ นางสาวทองอาบ  สวัสดี 

 ๒๘ นางทิติภา  สินกาญจนาภา 

 ๒๙ นางบานเย็น  วิจิตร 

 ๓๐ นางปทมา  จ่ันเพิ้ง 

 ๓๑ นางพยอม  เกตุหมื่นไวย 

 ๓๒ นางสาวรัตนา  พวงพลับ 

 ๓๓ นางรัตนา  สุวรรณเลิศ 

 ๓๔ นางเรณู  วรรณาลัย 

 ๓๕ นางสงกรานต  ไชยริปู 

 ๓๖ นางสมบูรณ  ยอดล้ํา 

 ๓๗ นางสมศรี  แสงสุขใส 

 ๓๘ นางสมศรี  แอบโคกสูง 



 หนา   ๑๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๙ นางสุนทรี  กลิ่นบุปผา 
 ๔๐ นางสุภา  พันธุจําป 

 ๔๑ นางอัญชลี  รมโพธิ์ทอง 
 ๔๒ นางอิ่ม  บุญมีพลกิจ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย) 
 ๑ นายสนธยา  จันทรละออ 
 ๒ นายสุทธิพงษ  ขยันงาน 
 ๓ นายสุพรรณ  พราทิตย 
 ๔ นางสาวจริยา  แสนหลาบคํา 
 ๕ นางสาวน้ําออย  เหลืองน้ําเพ็ชร 

 ๖ นางพวงทิพย  จันทรคร 
 ๗ นางมัยแพร  ขุนทอง 
 ๘ นางสาวรัตนา  สุทธินา 
 ๙ นางสุรางค  ดวงประชา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๐  ราย) 

 ๑ นายคงศักด์ิ  ชาวัตร 
 ๒ นายคําพอง  หลักโคตร 
 ๓ นายนอย  ไชยนอก 
 ๔ นายปญญา  แกวโทน 
 ๕ นายฟุก  ศรีแกว 
 ๖ นายฤทธิรงค  คุณชื่น 
 ๗ นายวิรัช  ศิริเลิศ 
 ๘ นายวีระ  พวงพันธุ 
 ๙ นายสงบ  แสนชาง 
 ๑๐ นายสมพงษ  ไชยชุมพล 

 ๑๑ นายสําเร็จ  อินศรี 
 ๑๒ นายสุรศักด์ิ  กองไชยสงค 
 ๑๓ นางกรรณิการ  สีสาผา 
 ๑๔ นางจันทรา  หลาโพนทัน 
 ๑๕ นางนันทา  เหตุเกษ 
 ๑๖ นางปภาพินท  กองสิน 
 ๑๗ นางปาริชาติ  วรเวชกาญจนา 
 ๑๘ นางพนอม  แกวเรือง 
 ๑๙ นางมะลิ  โสแสนนอย 
 ๒๐ นางวดี  ยอดทรัพย 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย) 
 ๑ นายจําเนียร  ฤทธิ์มหา 
 ๒ นายนิวัฒน  ศรีดอนโปง 
 ๓ นายผดุงเกียรติ  จุฑากาญจนา 
 ๔ นายมานิจ  หอมหวล 
 ๕ นายวิสุทธิ์  บุตตะกุล 

 ๖ นายสุบรร  จันทเสน 
 ๗ นางดวงตา  ชัยนิคม 
 ๘ นางถวิล  สิงหแกว 
 ๙ นางอุทิศ  อนุสุริยา 


