
 หนา   ๒๔ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายจิรศักดิ์  บุตรดี 

 ๒ นายบุญชู  พรมรักษ 

 ๓ นายพรชัย  ศรีวรนาถ 

 ๔ นายพินิจ  บุญมีมา 

 ๕ นายสมบัติ  พ่ึงคุม 

 ๖ นายสยาม  ทองแสง 

 ๗ นายสุรพงษ  ไชยเสนา 

 ๘ นายอนันต  เอี่ยมสําอางค 

 ๙ นางจินดา  กระแสรลม 

 ๑๐ นางสาวอติถี  ออนทอง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายประดิษฐ  พลพิลา 

 ๒ นายสุชาติ  เทพนิมิตร 

 ๓ นางสาวธนวรรณ  จันทนา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายณรงค  กุลอําภา 

 ๒ นายธวัช  จาดเชื้อ 

 ๓ นายนิยม  ประวัติดี 

 ๔ นายบุญสืบ  ไกรสมจิตร 

 ๕ นายฟาดล  เพ็ชรจําปาศักดิ์ 

 ๖ นายวันเพ็ญ  ภูกลีบ 

 ๗ นายสมบูรณ  เชื้อชาวนา 

 ๘ นายสุชิน  ลิ้มอํานวย 

 ๙ นายไสว  ยอดอินทร 

 ๑๐ นางสุวรรณ  วิเศษโวหาร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายนิคม  เลศิอรุณวัฒนา 

 ๒ นายวิโรจน  ศรีอูฐ 

 ๓ นายสุเทพ  แจมขํา 

 ๔ นางประทุม  ใจขํา 

 ๕ นางปรางค  บางคําหลวง 

 ๖ นางปุณณดา  บุญเชื่อม 

 ๗ นางลัดดาวรรณ  แดงธรรมชาติ 

 ๘ นางสุกัลยา  มาเจริญ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๖  ราย) 

 ๑ นายกาน  พงษหัสบรรณ 

 ๒ นายเกรียงศักดิ์  สรศิริ 

 ๓ นายเกียรติศักดิ์  อยูคง 

 ๔ นายจรัญ  โควัน 

 ๕ นายจิรทีปต  ทรัพยปอมแกว 

 ๖ นายจิระ  ภูมิขนอน 



 หนา   ๒๕ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗ นายทรรศนะ  โลเรียง 

 ๘ นายทองใบ  ศรีสงสาร 

 ๙ นายธวัช  มีศรี 

 ๑๐ นายนิคม  พุกบัว 

 ๑๑ นายบุญธรรม  คํากลิ้ง 

 ๑๒ นายบุญให  ใจเย็น 

 ๑๓ นายประจวบ  ภูมิขนอน 

 ๑๔ นายประสงค  เตาะกระโทก 

 ๑๕ นายประเสริฐ  ใจดี 

 ๑๖ นายปรีชา  โชคปมิตตกุล 

 ๑๗ นายพิษ  รัตนภูมิ 

 ๑๘ นายมนัส  สารีวงศ 

 ๑๙ นายมาโนช  พ่ึงทรัพย 

 ๒๐ นายรังสรรค  คชบาง 

 ๒๑ นายวรพล  เพ็งพินิจ 

 ๒๒ นายวัฒนา  ศรีสุภาวดี 

 ๒๓ นายวิชัย  สุขเรห 

 ๒๔ นายวิทยา  สุขประทุม 

 ๒๕ นายวินัย  ใจเย็น 

 ๒๖ นายศักดา  พ่ึงทวี 

 ๒๗ นายสมชาย  บุญโปรง 

 ๒๘ นายสมชาย  สกาวจิต 

 ๒๙ นายสมเดช  ชูอําไพ 

 ๓๐ นายสมพงษ  คันธนูฤทธิ์ 

 ๓๑ นายสมมาตร  อินทรโคกสูง 

 ๓๒ นายสมศักดิ์  เข็มเพ็ชร 

 ๓๓ นายสมหมาย  ศรีจ่ัน 

 ๓๔ นายสรศักดิ์  ตรีอินทอง 

 ๓๕ นายสําราญ  แกวดอนรี 

 ๓๖ นายสําราญ  เนียนสันเทียะ 

 ๓๗ นายสุเคน  แสนสามารถ 

 ๓๘ นายเสกศึก  ชดชอย 

 ๓๙ นายอนันต  ขันเพ็ชร 

 ๔๐ นายออด  จินดาวงศ 

 ๔๑ นายอําพล  ทัพไชย 

 ๔๒ นางชอบ  ฟกเส็ง 

 ๔๓ นางดารา  ขานทะราชา 

 ๔๔ นางสาวตม  ดาสาล ี

 ๔๕ นางบังอร  มณีเนตร 

 ๔๖ นางประนอม  เกตุหมื่นไวย 

 ๔๗ นางประมวล  พูลสวัสดิ์ 

 ๔๘ นางเพ็ญจันทร  เหลืองอราม 

 ๔๙ นางภัทรี  ใสคลาย 

 ๕๐ นางมณฑา  พวงสุวรรณ 

 ๕๑ นางรัตดา  กําจรกลาง 

 ๕๒ นางลัดดา  เตจะ 

 ๕๓ นางลําใย  ทําขุนทด 

 ๕๔ นางวงศ  จันทเลิศ 

 ๕๕ นางสมปน  คงศิริ 

 ๕๖ นางอนงค  อวนศรี 



 หนา   ๒๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายกฤษดา  ผูมีทรัพย 

 ๒ นายชัง  ศรีสงสาร 

 ๓ นายชาติชาย  แพนเกาะ 

 ๔ นายทิตย  ลานสม 

 ๕ นายสมชาย  มูลทองฟก 

 ๖ นายสาทร  ชาวนาวิก 

 ๗ นางรัชฎา  ชัน้เจริญศรี 

 ๘ นางสาวโสภี  วิชัยเมือง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔  ราย) 

 ๑ นายกฤษณา  โพธิราช 

 ๒ นายเดือน  จรัสแสงทอง 

 ๓ นายบวร  จันลาลี 

 ๔ นายประณู  กันทา 

 ๕ นายมานิต  กาบบัวลอย 

 ๖ นายรื่น  งอกคํา 

 ๗ นายสมพงษ  สัตนันท 

 ๘ นายสะอาด  กองผาพา 

 ๙ นายสํารอง  โพธิราช 

 ๑๐ นายสิงหทอง  พรมโสดา 

 ๑๑ นางนวลรัตน  ดําริห 

 ๑๒ นางภัทรลาภา  ผจวบโชค 

 ๑๓ นางมธุวดี  หอมพุง 

 ๑๔ นางอารีย  กลบัเสถียร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 

 ๑ นายจันทร  ปานพรม 

 ๒ นายชาตรี  สทิธิ 

 ๓ นายดุสิต  ไวยโภชน 

 ๔ นายนิด  เหลาวงษา 

 ๕ นายเลียบ  แสนงาม 

 ๖ นายวสันต  มัณทะลา 

 ๗ นายวิไลย  พิมพศรี 

 ๘ นายสนอง  เหลาสุวรรณ 

 ๙ นายสุขุม  ดวงเพียอม 

 ๑๐ นายเสวียน  เพ็งพระจันทร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๙๒  ราย) 

 ๑ นายคําเผย  ภูนาวัง 

 ๒ นายคําพอง  สิมลี 

 ๓ นายเจริญ  นามสีฐาน 

 ๔ นายเฉลย  บุตรปาละ 

 ๕ นายชัยยา  คําสมนอย 

 ๖ นายชัยยุทธ  หมื่นอภัย 

 ๗ นายชาญ  สีดา 

 ๘ นายณรงคศักดิ์  ตระกาลไทย 


