หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข

(เลมที่ ๑๒/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๒
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ํ า กว า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๒ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๔๘,๖๗๑ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

กระทรวงศึกษาธิการ
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สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๔ ราย)
นายกาญจน แสงอยู
๘ นายสมควร ใจเฉื่อย
นายโชค อักษรเกิด
๙ นายสมพงษ จินาพันธ
นายบุญชู คุมดี
๑๐ นายสุจินต อินทะกนก
นายมนตรี จงรักษ
๑๑ นายสุรชัย จิตรเอื้อ
นายยงยุทธ ประทุมไพสันต
๑๒ นายเสนห สุทะธง
นายวิชัย สุวรรณกูฎ
๑๓ นายอุกฤษ แสงชาติ
นายสนอง จิตรีเมต
๑๔ นางเสาวลักษณ แสงทอง
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๒ ราย)
นายกมล สวางผล
๗ นายวิเชาว หยูบัวจันทร
นายกสินทร ไชยธวัชพงษ
๘ นายวิฑูร อินทรโทโล
นายชุมพล นัทธีเชาว
๙ นายศุขเกษม ทิมจรัส
นายนรินทร พรหมเพศ
๑๐ นายสมพงษ สักยะพรต
นายบุญมี ยอดหาญ
๑๑ นายสุนทร สิงหหลอด
นายพุธ ใจอาย
๑๒ นายสุภาพ แกวสกุล
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑๑๓ ราย)
๙ นายดาววัน หาวเส็ง
นายกตพร ชูมี
๑๐ นายธนกร มวงศิริ
นายเกรียงศักดิ์ บริบูรณ
๑๑ นายธนนท ปฏิทัศน
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสาลี
๑๒ นายธนิต จิตเสนาะ
นายคําผัน รอบรู
๑๓ นายนิคม ชมภูนิมิตร
นายคําลือ รืน่ วิชา
๑๔ นายบุญชู ทองประดิษฐ
นายโฆสิทธิ์ นิ่มสุข
๑๕ นายบุญธรรม มะลิทอง
นายเฉลิม บังวรรณ
๑๖ นายบุญปลูก จันทรแกว
นายณรงค โกมลสิงห

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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นายบุญปน ลิชัยมูล
นายบุญเรือง การะเกตุ
นายบุญสม ทองคุปต
นายประจวบ ผาบสิมมา
นายประมวล โพรี
นายประสิทธิ์ เรืองวงษ
นายพนม พนมรัตน
นายพิทักษ ทานะสิทธิ์
นายไพรัตน แสงจันทร
นายภูเรียน สีสัน
นายมนัส ริ้วทองชุม
นายมนู บูรณะสันต
นายมานิต รอดโต
นายวิทัส คณะภักดิ์
นายวินัย สุเหร็น
นายวีระ วิเชียรศิริ
นายศักดิ์สิทธิ์ มีทอง
นายศิลปชัย โกอินตะ
นายศิลา จันทรพานิชย
นายสมคิด จิตภักดี
นายสมปอง ปุยขาว
นายสมปอง เสาเวียง
นายสมพงศ แสงอวม
นายสมพงษ ปลัดศรีชวย
นายสมภาร รัตนวิเศษ
สิบตรี สวรรค พันธุไม
นายสวัสดิ์ โวรา

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา
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(เลมที่ ๑๒/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นายสวาง วิลังคะ
นายสะอารี ยะโกะ
นายสัจจา โปสาวาท
นายสาธร รัชอินทร
นายสาธิต จินดาวนิชย
นายสามาตร อูทอง
นายสํารวย จันทรี
นายสุชาติ ศรีราชยา
นายสุทธิ์ภวัชร สุพรรณ
นายสุเทพ ศรีภิรมย
นายสุนทร อยูคํา
นายสุรพงษ สาลีนาค
นายสุรัตน เอี่ยมบัว
นายสุวัฒน สีทองสุข
นายเสกข อาราเม
นายเสนห โยหา
นายอัครชัย แกวจํานงค
นายอาทิตย คําแผน
นายอุดมศักดิ์ ราชดี
นางเกสี เจริญไชย
นางสาวเขมิกา สุกุลวาสนา
นางจงกลณี ปานทอง
นางจตุพร เพงพินิจ
นางจรีย แกวชิงดวง
นางจิดาภา ดวงใจดี
นางเจียมจิตต โพนเฉลียว
นางเฉลียว ศรีมวง

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางชนมนิภา นวลปาน
นางสาวญาณิน บันลือรัตน
นางนันทนลิน ประเสริฐสังข
นางนิยม เปลี่ยนทอง
นางบังอร สิทธิประเสริฐ
นางบัวนัส อะทะสุวรรณ
นางบุญชวย เตมิยนันท
นางสาวประกอบ ขอเชิญกลาง
นางประจํา รัตติยาวงค
นางสาวประทีป ยั่งยืน
นางผกามาศ จันทรสวาง
นางพิกุน งามญาติ
นางเพ็ญญารัตน บุญยังดํารง
นางมาลินี คฤหานนท
นางสาวเมตตา อิ่มใจ
นางเยาวภา แพงศรีสาร
นางรัชนี รัตนะ
นางเรวดี รมสุข
นางลําจวน แสงมณี
นางสาววงเดือน ผลธุระ
นางวนิจ นาคเอม
นางวรรณเพ็ญ สังขชวยนา
เบญจมาภรณมงกุฎไทย
๑ นายกมล อยูเลห
๒ วาที่รอยตรี กฤษฎิ์พัฒน สุพรรณ
๓ นายกิตติพันธ บรรดาล
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(เลมที่ ๑๒/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
นางวรรณี ฤทธิ์สมพงษ
นางวรรธนี ขันธวงค
นางศิริกานดา เสียงใส
นางศิริพร ถาพรพาส
นางสมบูรณ นุกูลคาม
นางสมพร วุฒิลาภ
นางสรัญญา ยศนันท
นางสําราญจิต รอบรู
นางสาวสําลี สีนวน
นางสุจิตรา แสงอินทร
นางสุธีย อรุณฉาย
นางสาวสุพัตรา สุทธิวงศ
นางสุภาวดี สุนทโรสถ
นางสุมนา รัตนนิตย
นางสุมาลี สุนทรสวัสดิ์
นางเสริมสุข นามวงษา
นางสาวแสงดาว สุขใส
นางอธิญา เจะงะ
นางอัมพร ชูมาก
นางอารยา ลอมกรุด
นางเอื้อมพร เจียรรัตนจิตต

(รวม ๒๓ ราย)
๔ สิบเอก จรัส สมเทพ
๕ นายชัยพิชิต มั่นบุปผชาติ
๖ นายชูเกียรติ ทองมา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข
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หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

๑๖ นายสมยศ ทูลบุตรดา
นายติณณภพ ไชยเพ็ชร
๑๗ นายสุทธิ วงษเวช
นายทนงศักดิ์ ใจเที่ยง
นายทวีพัฒน ชิ้นทอง
๑๘ นายสุเทพ จินดาวรรณ
นายมณี ปตเมฆ
๑๙ นายสุพล เจริญศรี
นายวัชระ ราชศิริ
๒๐ นายสุรชัย ปนแกว
นายวิชาญ อนเมฆ
๒๑ นายอภิชาติ ไพชํานาญ
นายไวดี้ อดิศรโภคิน
๒๒ นางชนมณี เชี่ยงปอง
นายสมเกษ ภูดิน
๒๓ นางศรีวรรณ ปญญาทอง
นายสมบัติ หวังเจริญ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๑ ราย)
นายชาญ นาคสุทธิ
๗ นายสมัย โกสิทธิ์
นายถม ขวัญนคร
๘ นายสุธี ชุณสาย
นายประโชติ ชัยบํารุง
๙ นายอนันต ผลจันทร
นายเพลิน มะกล่ําเทศ
๑๐ นายอรุณ ทองดี
นายศรีชวน เรืองหิรัญ
๑๑ นางวรรณา สุขสมบูรณ
นายสมบูรณ ชื่นฉ่ํา
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๗ ราย)
๙ นายณรงคศักดิ์ ยางสันเทียะ
นายกมล จัดมวง
๑๐ นายถวิล ศรีเรือน
นายกฤษดา เจศรีชัย
๑๑ นายทรงพล นาคพะวัน
นายเกรียงศักดิ์ ศรศรี
๑๒ นายทวี ริยาธง
นายจตุพล ปาละวงศ
๑๓ นายทองใบ ภูทรัพย
นายจาก สุขเรือน
๑๔ นายทองพูน ชาปากดี
นายจําเนียร ทองปลาย
๑๕ นายทองหลอ เกศทอง
นายจิ๋ม พรรณวิชัย
๑๖ นายเนียง สิงหปญญา
นายเฉลิม เจริญวิถี

