
 หนา   ๒๖๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๓ นายสมโภช  อินทรแพทย 
 ๑๔ นายสมศักด์ิ  พูลออน 
 ๑๕ นายสัตยา  ชาคร 
 ๑๖ นายสุนทร  ศรีโชติโยทัย 

 ๑๗ นายสุรพล  วิไลหงษ 
 ๑๘ นายสุริเชฐ  เหลืองอราม 
 ๑๙ นายสุวรรณ  สุขโข 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นายนฤทธิ์  สุกสุต 
 ๒ นายปรีชา  สุภาทรัพย 

 ๓ นายสันติ  ฉายยางโทน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายถาวร  พรหมหาญ 
 ๒ นายนิพนธ  บุญโปรง 
 ๓ นายสมจิตต  มีอารีย 
 ๔ นายสละ  เจดีนันท 

 ๕ นายสํารวย  สมพรหมทิพย 
 ๖ นายสุรพล  กมุทวณิช 
 ๗ นางลักษณา  คํามั่น 
 ๘ นางอัญคณา  ไกยวงศ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๘  ราย) 
 ๑ นายจรัญ  หินทอง 
 ๒ นายจรัส  สมพรมทิพย 
 ๓ นายจํานงค  เสมแยม 
 ๔ นายเจริญ  บัวสุข 
 ๕ นายชาติ  นอยเหนี่ยง 
 ๖ นายชํานาญ  คงทัพ 
 ๗ นายชิต  ทองผิว 
 ๘ นายชีพ  สาตจีนพงษ 
 ๙ นายแชล  ยืนนาน 
 ๑๐ นายตวน  หงษยะปานันท 
 ๑๑ นายทองหลอ  ขยันงาน 
 ๑๒ นายนภานุมาตย  นวากาศ 

 ๑๓ นายบุญนํา  แปงหอม 
 ๑๔ นายบุญมั่น  มาใหญ 
 ๑๕ นายบุญมี  เพ็งไธสง 
 ๑๖ นายประพันธ  บุญโปรง 
 ๑๗ นายประสิทธิ์  กมลเวชช 
 ๑๘ นายพยงค  เสมแยม 
 ๑๙ นายมณฑล  เอมบํารุง 
 ๒๐ นายมานิต  งามกร 
 ๒๑ นายโรม  พลายเดช 
 ๒๒ นายวิฑูรย  กองสุผล 
 ๒๓ นายวินัย  สอนพา 
 ๒๔ นายวิโรจน  ภูรัตน 



 หนา   ๒๖๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๒๕ นายศักด์ิสิทธิ์  เอี่ยมบุรี 
 ๒๖ นายสมควร  พึ่งจะฉาย 
 ๒๗ นายสมคิด  มีฉลาด 
 ๒๘ นายสมชาย  ชั้วทอง 
 ๒๙ นายสมชาย  มีสวัสด์ิ 
 ๓๐ นายสมชาย  สันธนะดิลก 
 ๓๑ นายสมพงษ  ปานสอน 
 ๓๒ นายสมพร  มีบุญ 
 ๓๓ นายสุข  จินดาวงศ 
 ๓๔ นายสุทิน  พราทิตย 
 ๓๕ นายสุพรรณ  พลอยศรีธรรมชาติ 
 ๓๖ นายสุวัฒน  สุนทรสินธุ 

 ๓๗ นายเสง่ียม  สีเฟอง 
 ๓๘ นายเสนห  ไมงาม 
 ๓๙ นายเสริม  รัตนคเชนทร 
 ๔๐ นายโสภณ  พงศสุทธิยาศรี 
 ๔๑ นายใส  พิทักษใจ 
 ๔๒ นายออน  วงษศรีทรา 
 ๔๓ นายอุดม  นอยปุก 
 ๔๔ นายเอนก  จันทรโส 
 ๔๕ นางบุญตา  เหมือนสนธิ์ 
 ๔๖ นางสาวมณี  นุยพันธ 
 ๔๗ นางวนิดา  เรืองศรี 
 ๔๘ นางศุภจิตร  ทองอิ่ม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๕  ราย) 
 ๑ นายกิติพจน  มนูญพงศพันธุ 
 ๒ นายจารึก  แสงสุข 
 ๓ นายณรงค  ขุนไกร 
 ๔ นายถาวร  กอเกิด 
 ๕ นายประเชิญ  ไลเลิศ 
 ๖ นายพุทธีร  เหลืองน้ําเพ็ชร 
 ๗ นายเพิ่มลาภ  พูลเพิ่มพันธ 
 ๘ นายสมเกียรติ  หอมเย็น 

 ๙ นายสมคิด  คดพิมพ 
 ๑๐ นายสมชาย  ชางเยาว 
 ๑๑ นายสมบูรณ  จันทรคร 
 ๑๒ นายโสภา  สามารถ 
 ๑๓ นางสาวมนัสนันท  ธิติเมธีศักด์ิ 
 ๑๔ นางวันเพ็ญ  จังพานิช 
 ๑๕ นางสาวอารีย  พูลผล 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๙  ราย) 
 ๑ นายชัชวาลย  ศรีสุภะ 
 ๒ นายเด็ด  กองแกว 
 ๓ นายทวี  พัวนิรันดร 
 ๔ นายธนรัตน  ภาณุทัต 

 ๕ นายธนุตม  อยูวัฒนา 
 ๖ นายประสิทธิ์  ทองลอง 
 ๗ นายไพศาล  สระเพิ่มพูน 
 ๘ นายมีชัย  แสนทรัพยศิริ 



 หนา   ๒๖๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๙ นายวินัย  ประทุมทอง 
 ๑๐ นายวิรัช  แตงจาด 
 ๑๑ นายวิสุทธิ์  พรมเอี่ยม 
 ๑๒ นายเวียงชัย  ชัยสิริชยานันท 
 ๑๓ นายสมคิด  บุตรเบา 
 ๑๔ นายสมบัติ  วิลัย 
 ๑๕ นายสมศักด์ิ  กล่ําทอง 
 ๑๖ นายสมศักด์ิ  รุงอรุณ 
 ๑๗ นายสรวิชญ  ปุยะพันธ 
 ๑๘ นายสุธี  ประภาสมนเฑียร 
 ๑๙ นายสุรกิต  คุณุทัย 
 ๒๐ นายสุรพล  สืบเสาะ 
 ๒๑ นายอัฐพล  บุญรัตนประพันธ 
 ๒๒ นายอาทิตย  สมพงษ 
 ๒๓ นางกาญจนา  นาคแสงทอง 
 ๒๔ นางคนึงสุข  สระทองจีน 

 ๒๕ นางสาวจีราพร  บัวคลี่ 
 ๒๖ นางดวงดาว  พุมประทีป 
 ๒๗ นางทองสุข  มาตา 
 ๒๘ นางธนาพร  ขยันงาน 
 ๒๙ นางธิดารัตน  โพธิ์ทอง 
 ๓๐ นางสาวนองนุช  ปรือปริง 
 ๓๑ นางนิตย  ดอนสมไพร 
 ๓๒ นางมะลิ  จิตรีไทย 
 ๓๓ นางเรียง  ปานกระทอน 
 ๓๔ นางสาววรรณจิต  วรรณพนม 
 ๓๕ นางสมใจ  กล่ําทอง 
 ๓๖ นางสุพรรณ  เกิดไทยดี 
 ๓๗ นางสาวสุรินทร  พูสุวรรณ 
 ๓๘ นางแสงเพียร  นอยปุก 
 ๓๙ นางอัญชัน  ออนเหม 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๓  ราย) 

 ๑ นายคงฤทธิ์  พระชัย 
 ๒ นายคมสันต  อรรคฮาต 
 ๓ นายค่ิม  คงดํา 
 ๔ นายจรูญ  นอยอินทร 
 ๕ นายจันทรสมุทร  นิลนอย 
 ๖ นายชัยนิยม  สินทร 
 ๗ นายดํารง  สีทอนสุด 
 ๘ นายทรงศักด์ิ  ณ  บางทราย 

 ๙ นายประมวล  หวยโนนทัน 
 ๑๐ นายปรีชา  กอมาตย 
 ๑๑ นายวิเชียร  เดชกิจ 
 ๑๒ นายสงวน  สุพรรณพุทธา 
 ๑๓ นายสมจิตร  เพียสุพรรณ 
 ๑๔ นายสมพร  ดีสุรกุล 
 ๑๕ นายสุวรรณ  สาภูงา 
 ๑๖ นายสุวรรณ  อยูทน 


