
 หนา   ๑๙ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๑  ราย) 

 ๑ นายชูชัย  แตงออน 

 ๒ นายพยงค  วิเศษโวหาร 

 ๓ นายวิเชียร  แสนหลาบคํา 

 ๔ นายสมสวน  ปุยออก 

 ๕ นายสืบ  แพรขาว 

 ๖ นายสุชาติ  ขุนทอง 

 ๗ นายสุริยงค  อยูวัฒนา 

 ๘ นายหยด  พึ่งนุสนธิ์ 

 ๙ นางกิตตินาท  ผลไพบูลย 

 ๑๐ นางเบ็ญจา  จ่ันนาค 

 ๑๑ นางลัดดาวัลย  ปลองงูเหลือม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๑  ราย) 

 ๑ นายธนภร  พิศมัย 

 ๒ นายนิ่ม  พิมสารี 

 ๓ นายรุง  สุขชัยศรี 

 ๔ นายวิญญา  โพธิ์นาง 

 ๕ นายวิทยา  สวางตา 

 ๖ นายวิรัช  บูรณโภคา 

 ๗ นายสมศักด์ิ  แจมวิถี 

 ๘ นายสุธี  เวโรจนนันท 

 ๙ นายสุนันเทพ  พึ่งอุทัย 

 ๑๐ นายอดิสรณ  ชะอุม 

 ๑๑ นางสาวระพร  สุขสมยา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๒  ราย) 

 ๑ นายโกศล  ไมออน 

 ๒ นายคํานึงเดช  ปยะพันธ 

 ๓ นายจั้น  หวยหงษทอง 

 ๔ นายชิต  ขยันงาน 

 ๕ นายณรงค  มากหลาย 

 ๖ นายทวี  หมื่นสอาด 

 ๗ นายธงชัย  แสงจันทร 

 ๘ นายประจวบ  หวังแกว 

 ๙ นายประสวน  สระเพิ่มพูล 

 ๑๐ นายประเสริฐ  สระเพิ่มพูล 

 ๑๑ นายเพชรพงษ  อวนวงษ 

 ๑๒ นายภูมิยศ  ภูมิขนอน 

 ๑๓ นายมานพ  วัดเมือง 

 ๑๔ นายวงศไทย  แกวชิงดวง 

 ๑๕ นายวิชาญ  จันทิมา 

 ๑๖ นายสมจิตต  ทองฤทธิ์ 

 ๑๗ นายสอาด  แชมชอย 

 ๑๘ นายสัญญา  เจริญสุข 

 ๑๙ นายสัญญา  โอฬารตรีรัตน 

 ๒๐ นายสุนัน  ภิณโทแกว 



 หนา   ๒๐ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๑ นายเสนาะ  บุญเจือ 

 ๒๒ นายอัครเดช  ฤทธิ์จันดี 

 ๒๓ นางขวัญฤทัย  เกีนรติรัมย 

 ๒๔ นางดาวลอย  ทองเอียง 

 ๒๕ นางสาวเบญจมาศ  ยศศักด์ิศรี 

 ๒๖ นางปพิชญนภา  ดีบุดชา 

 ๒๗ นางประเทือง  อบมาลี 

 ๒๘ นางปูริดา  อาจสอน 

 ๒๙ นางสาวมยุรินทร  ดวงแสง 

 ๓๐ นางวิเชียร  หวังแกว 

 ๓๑ นางศรีเพ็ชร  มวนทอง 

 ๓๒ นางอุไรวรรณ  พยอมหอม 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๑  ราย) 

 ๑ นายจรรยา  ทับสวัสด์ิ 

 ๒ นายจรัญ  เกตุหมื่นไวย 

 ๓ นายจําเนียร  เผากุม 

 ๔ นายชนะ  แสงศร 

 ๕ นายชัตชวาลย  ปานย้ิม 

 ๖ นายนิตย  คงทัพ 

 ๗ นายบุญชวย  เสมแยม 

 ๘ นายประพันธ  สระหงษทอง 

 ๙ นายปรีชา  นอยเหนี่ยง 

 ๑๐ นายผลิน  ชมจินดา 

 ๑๑ นายพัฒนศักด์ิ  เกียรตินนทพัทธิ์ 

 ๑๒ นายไพโรจน  คงศิริ 

 ๑๓ นายไพศาล  กล่ําทอง 

 ๑๔ นายมานัส  สามฉิมโฉม 

 ๑๕ นายวสันต  อินทอง 

 ๑๖ นายวิลาศ  ชาญวุธ 

 ๑๗ นายสมพงศ  พิมพสัย 

 ๑๘ นายสฤษด์ิ  แปลงกระโทก 

 ๑๙ นายสามารถ  สระเพิ่มพูล 

 ๒๐ นายหลอด  แปลงกระโทก 

 ๒๑ นางกาญจนา  เนิดนอย 

 ๒๒ นางเกตุ  ชูโทนทอง 

 ๒๓ นางจีรภัทร  พันธุประดิษฐ 

 ๒๔ นางชูศรี  วังศิริ 

 ๒๕ นางเตือนจิตร  ขยันงาน 

 ๒๖ นางทองคํา  จิตรักษา 

 ๒๗ นางสาวนภัสวรรณ  คลายคลึง 

 ๒๘ นางสาวนุชรีย  สุภาพันธ 

 ๒๙ นางบัวไข  พรหมพินิจ 

 ๓๐ นางบุญชวย  ชางทอง 

 ๓๑ นางบุญชู  หอมวันทา 

 ๓๒ นางประจวบ  ศรีอนันต 

 ๓๓ นางปราณิศา  วุฒาพาณิชย 

 ๓๔ นางสาวปาณิศรา  สุดเสนาธนกุล 

 ๓๕ นางวรนุช  เผือกคลาย 

 ๓๖ นางศรีวรรณ  มีย่ิง 

 ๓๗ นางสมปอง  สุภาพันธ 

 ๓๘ นางสําราญ  ปลั่งกลาง 



 หนา   ๒๑ (เลมที่   ๑๒/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๙ นางสุภาพ  เผากุม 

 ๔๐ นางอุดม  สอาด 

 ๔๑ นางอุสา  คําแกว 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๓  ราย) 

 ๑ นายจรัส  พันธโคตร 

 ๒ นายจันทร  แกวคนตรง 

 ๓ นายจารุมุก  โสดาสรอย 

 ๔ นายฉลวย  แพงมา 

 ๕ นายถาวร  ศรีสุทธิพันธ 

 ๖ นายบรรจง  ศรีคํามวน 

 ๗ นายบรรเลง  เนื่องวงษา 

 ๘ นายบุญเรือง  ทองเมืองนอย 

 ๙ นายประดิษฐ  เสนามนตรี 

 ๑๐ นายเลื่อน  นวลบุดดี 

 ๑๑ นายวิบูลย  ดวงจันทร 

 ๑๒ นายสาคร  นามพิลา 

 ๑๓ นางนงนุท  สังขเงิน 

 ๑๔ นางนิศรา  กัมมะชัยคํา 

 ๑๕ นางเนาวรัตน  งามนาเสียว 

 ๑๖ นางผองโสภา  สมปญญา 

 ๑๗ นางมณฑา  มรกตศรีวรรณ 

 ๑๘ นางสาวรําไพพรรณ  ประสมพืช 

 ๑๙ นางวิรงรอง  บัวน้ําออม 

 ๒๐ นางสมยศ  แสงดาว 

 ๒๑ นางสมหมาย  ฮะบุญมี 

 ๒๒ นางสาวหนูไกร  พิมพมหา 

 ๒๓ นางหนูเพียร  เทพโสดา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายชมชัย  ทองเมืองนอย 

 ๒ นายประยอม  มณีนพ 

 ๓ นายประยูร  แสนสมบัติ 

 ๔ นายวันชัย  กําหนดศรี 

 ๕ นายวิทูร  ศิลาศรี 

 ๖ นายวิลาศ  อาจอนงค 

 ๗ นายสุลักษณ  อริยกิจพงศ 

 ๘ นายเสนีย  ศรีชาติ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๙๔  ราย) 

 ๑ นายกําไร  สิมเสน 

 ๒ นายคาน  ทองเมืองนอย 

 ๓ นายคําปน  พันธุรักษาไพศาล 

 ๔ นายคําปุน  นันคํา 

 ๕ นายคําหาญ  บูโฮม 

 ๖ นายเงิน  ลามแขก 


