
 หนา   ๒๖ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายบุญปน  ปญญามูล 

 ๒ นายปรีดา  คําอาย 

 ๓ นายพรรษา  ชื่นมนุษย 

 ๔ นายมนัส  สิทธิเสนา 

 ๕ นายสุทธิชัย  พิรมณเลิศ 

 ๖ นางกัลยา  ตียาคม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายเดชา  บัวรุง  ๒ นายอําพันธ  คําสวนจิต 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายนันทศักด์ิ  ไพโรจน 

 ๒ นายบัณฑิต  อินทรปาลิต 

 ๓ นายประพาส  ปานทอง 

 ๔ นายพูนสุข  เทียนอราม 

 ๕ นายมานพ  อินทศร 

 ๖ นายมาโนช  พรมราช 

 ๗ นายเหรียญ  นิลวรรณ 

 ๘ นายเอื้อน  สุนทร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายบุญชวย  เทียนอราม 

 ๒ นายปรีชา  แกวดวงตา 

 ๓ นายวิชัย  เสือโต 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายณัฐวุฒิ  ผองพัก  ๒ นายสมศักด์ิ  หัวใจเพ็ชร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๖  ราย) 

 ๑ นายคมศิลป  มาศชวลิต 

 ๒ นายคําสอน  ตนทัพไทย 

 ๓ นายจงรัก  อึ่งประพนธ 

 ๔ นายทนง  ฤทธิจันทร 

 ๕ นายทอง  บัวศรีจันทร 

 ๖ นายนอย  โพธิ์แกว 

 ๗ นายประคอง  พานพวง 

 ๘ นายปญญา  เลิศพิพัฒน 

 ๙ นายพิชัย  โชติประพัฒน 

 ๑๐ นายไพฑูรย  เกตุมณี 

 ๑๑ นายระยอง  ศรีทองดี 

 ๑๒ นายรักษ  กลิ่นขาว 



 หนา   ๒๗ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓ นายเรวัตร  ภมรพล 

 ๑๔ นายลูกจันทร  หงษพงษ 

 ๑๕ นายวันชัย  จอนนิล 

 ๑๖ นายวิชัย  อุยนันยวงษ 

 ๑๗ นายวินัย  ขวัญขาว 

 ๑๘ นายสมใจ  ทับนาโคก 

 ๑๙ นายอุดม  โฉมศรี 

 ๒๐ นางสาวกานดา  เคาประสิทธิ์ 

 ๒๑ นางจิตลาวัณ  เทือกเถา 

 ๒๒ นางจิราภา  ทั้งเกสร 

 ๒๓ นางณัฐกนก  โชติรัตนา 

 ๒๔ นางทศวรรณ  สุทธิธรรม 

 ๒๕ นางทิพวรรณ  นิลมงคล 

 ๒๖ นางนวลพร  อินทรัตน 

 ๒๗ นางสาวนิตยา  บุญทวี 

 ๒๘ นางนิ่มนวล  รุงเรือง 

 ๒๙ นางสาวนิสา  กาญจนนิมมานนท 

 ๓๐ นางบุญยืน  สงวนพุทธ 

 ๓๑ นางประจวบ  อินสาด 

 ๓๒ นางสาวพรทิพย  สําแดงผล 

 ๓๓ นางพรพิมล  เปยมสา 

 ๓๔ นางสาวพิชชานันท  จําเนียรศรี 

 ๓๕ นางสาวพิชุกร  ต้ังวงษวัฒน 

 ๓๖ นางเพทาย  ศรีคํานพ 

 ๓๗ นางสาวมณีวรรณ  จันทรแจม 

 ๓๘ นางเยาวมาลย  อัตสาระ 

 ๓๙ นางวันดี  ขวัญเมือง 

 ๔๐ นางวัลยา  บัวบาน 

 ๔๑ นางวาสนา  จันทรทาว 

 ๔๒ นางศรีสมบูรณ  ชาเจริญ 

 ๔๓ นางสาวสมหวัง  ศรีวุฒินันท 

 ๔๔ นางสองแสง  ทองเปลี่ยน 

 ๔๕ นางสุพิศ  สุริยงค 

 ๔๖ นางหทัยลักษณ  กลิ่นกัน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๔  ราย) 

 ๑ นายเจริญ  มะกอกใหญ 

 ๒ นายชรินทร  สายแขก 

 ๓ นายณรงค  กันโอภาส 

 ๔ นายณรงค  อยาเคลิ้มจิตร 

 ๕ นายนิกูล  คําไมล 

 ๖ นายนิวัฒน  ไกรทอง 

 ๗ นายประพันธ  งามวิจิตร 

 ๘ นายประภาส  พากเพียร 

 ๙ สิบตรี  ประวิทย  ดอนโพธิ์ทอง 

 ๑๐ นายประสิทธิ์  เสือจุย 

 ๑๑ นายเรือง  เครือมิ่งมงคล 

 ๑๒ นายวัลลภ  สุวรรณนาคี 

 ๑๓ นายวิรัช  เต็งสุวรรณ 

 ๑๔ นายสนอง  ปูหลํา 

 ๑๕ นายสมชาย  ชางหลอ 

 ๑๖ นายสมยศ  บุญมณี 



 หนา   ๒๘ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๗ นายสังวรณ  สุขมาก 

 ๑๘ นายสังเวียน  มาลา 

 ๑๙ นายสุธี  รัตชาติ 

 ๒๐ นายสุวิทย  เกิดนิมิตร 

 ๒๑ นายเสมอ  เครือมิ่งมงคล 

 ๒๒ นายอํานวย  เนียมหอม 

 ๒๓ นายอํานวย  บัวแยม 

 ๒๔ นางบุบผา  เลี้ยงถนอม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๓  ราย) 

 ๑ นายจิรพัฒน  สีสันต 

 ๒ นายเจษฎา  พรหมพิริยากูล 

 ๓ นายชนัญวัฒน  แมน้ํา 

 ๔ นายชัยณรงค  ตระกูลชัยศรี 

 ๕ นายชัยสิทธิ์  เหลืองสอาด 

 ๖ นายณรงคชัย  สีชมนิ่ม 

 ๗ นายเดชไกร  ออนละมัย 

 ๘ นายเดชา  เกตุดํา 

 ๙ นายเทียนชัย  พรมกระทุมลม 

 ๑๐ นายธวัช  แสงอรุณ 

 ๑๑ นายบรรจง  ตรีวิสูตร 

 ๑๒ นายบรรจบ  สีเกตุนิ่ม 

 ๑๓ นายบุญสม  สุขสมบัติ 

 ๑๔ นายประมวล  เชื้อนอย 

 ๑๕ นายพนม  แมงทับ 

 ๑๖ นายพิพัฒน  แซอึ้ง 

 ๑๗ นายแล  วงษนอย 

 ๑๘ นายศุภโชค  กลั่นเกิด 

 ๑๙ นายสงา  ชมชิด 

 ๒๐ นายสนิท  แถมสุข 

 ๒๑ นายสมชาย  จันทร 

 ๒๒ นายสมนึก  วังกล่ํา 

 ๒๓ นายสมศักด์ิ  ฤกษเปรมปรี 

 ๒๔ นายสําเร็จ  บุรี 

 ๒๕ นายสิงห  แสงนิ่ม 

 ๒๖ นายสุชาติ  จันโท 

 ๒๗ นายสุนทร  เนื่องพงษ 

 ๒๘ นายสุบรรณ  หงสคํา 

 ๒๙ นายเสถียร  ทวีกุล 

 ๓๐ นายโสภณ  โพธิกุล 

 ๓๑ นายอัฏฐพร  พันธฟก 

 ๓๒ นายโอภาส  วงศแดง 

 ๓๓ นางกุญชชญา  โหมดหวง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๑  ราย) 

 ๑ นายคมกฤษณ  ศรีสูงเนิน 

 ๒ นายตระการ  ชุติธนาคมเลิศ 

 ๓ นายทวี  ทัดเทียม 

 ๔ นายทวี  ศรีสุย่ิง 

 ๕ นายปญญา  สุวรรณพันธ 

 ๖ นายพรชัย  ธโนศวรรย 



 หนา   ๒๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗ นายพรชัย  พุมเจริญ 

 ๘ นายพิเชษฐ  ทองชู 

 ๙ นายรัชพล  ชื่นอารมณ 

 ๑๐ นายสมหมาย  จุยะโส 

 ๑๑ นางสาวสุกัญญา  โควาวิเศษสุต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายสํานวน  ทรัพยสาตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๕  ราย) 

 ๑ นายแดง  คําจีน 

 ๒ นายทนง  เพชรมณี 

 ๓ นายนิยม  ล่ันขันธ 

 ๔ นายประทีป  ขันทวงษ 

 ๕ นายประภาส  เอี่ยมจํารูญ 

 ๖ นายพงษศักด์ิ  ศรีสิทธิการ 

 ๗ นายพิศิษฏ  ทวีสุข 

 ๘ นายรชต  ประเสริฐศรี 

 ๙ นายศิริชัย  เรืองฉาย 

 ๑๐ นายสงบ  มากมั่งมี 

 ๑๑ นายสมชาติ  คงเจริญ 

 ๑๒ นายสุชิน  สารมิตร 

 ๑๓ นายสุชีพ  ตรีอรรถ 

 ๑๔ นายสุเทพ  เผือกมี 

 ๑๕ นายเสมา  แกวประสงค 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นายจรัญ  มั่งมี 

 ๒ นายชัยยุทธ  เปยเนตร 

 ๓ นายชูชีพ  คงเจริญ 

 ๔ นายประเสริฐ  สุขเรืองรอง 

 ๕ นายสงัด  ผลบุญเสริม 

 ๖ นายสุนทร  มารศรี 

 ๗ นายเสรี  เหลาใหญ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายฉลอง  วิชัย  ๒ นายบันเทิง  เหมือนแมน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายสมรักษ  ชนะกาล 


