เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๕๕
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 ๒๕๕๕ รวมทั้ ง สิ้ น ๒๔๗,๐๕๗ ราย
ดังรายชื่อทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

กระทรวงศึกษาธิการ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๕ ราย)
นายชานนท ซอมัน
๙ นายสมชาย แกวเขียว
นายเชาวลิต เชื้อนุน
๑๐ นายสมพงษ ทิมทอง
นายนอม กองมี
๑๑ นายสมพร ออนพันธุ
นายปรีชา นุราช
๑๒ นายสวัสดิ์ ปองเหลือบ
นายเพิ่ม หลิบแกว
๑๓ นายสุรพล จินดาวนิชย
นายไพฑูรย สีนาคลวน
๑๔ นายหนุม ศิลกุล
นายมานิตย ศรีตะลา
๑๕ นายอนันท ไรดี
นายวีระ ศรีเอม
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๕ ราย)
นายเกษม อยูสุขอาบ
๑๔ นายสมาแอ มะกูวิง
นายจําเนียน บุตร ณ รังษี
๑๕ นายสวัสดิ์ ทินาทิน
นายชนพัฒน พงศพิพัฒน
๑๖ นายสะมะแอ เจะพงษ
นายดิเรก พุมบัว
๑๗ นายสัมพันธ รมพุฒตาล
นายธีระพันธุ กาญจนามัย
๑๘ นายสินชัย จิตติยากูล
นายนิกร ศรีแกว
๑๙ นายอับดุลกาเดร บินเมรุณี
นายนิวัชร ฟุงเฟอง
๒๐ นายอําพล สัมฤทธิ์ดี
นายบุญมาก ชอบจิตร
๒๑ นายอุดมทรัพย คาแพง
นายประเทือง อุตมะ
๒๒ นางจันทรแรม แยมเกตุ
นายปราโมทย หอมลักษณะ
๒๓ นางประกายแกว อินเจริญ
นายปญญา แจมอน
๒๔ นางปราณีต ผาสุขใจ
นายวัฒนา จันทร
๒๕ นางยุพิน บุญสุด
นายสมพร ปรีชาจารย

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๑
๒
๓

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๔๑ ราย)
นายกฤษณะ อริยวงศ
๒๒ นายวรชาติ บุตรดีขันธ
นายกิตติ กลั่นไพรี
๒๓ นายศรายุทธ พุมทอง
นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุข
๒๔ นายศุภชัย บุญวิเศษ
นายเกษม โพธิ์ทอง
๒๕ นายสมชาย คุมมวง
นายคําไพ เมืองโคตร
๒๖ นายสมชาย พยนตเลิศ
นายจเร สวัสดิมงคล
๒๗ นายสมบูรณ มุทระพัต
นายจําเนียร คะเรียงรัมย
๒๘ นายสมาน จันทรมานิต
นายชูฤทธิ์ แปลงใจ
๒๙ นายสุพล บุญโกย
นายเชต ชัยเพชร
๓๐ นายสุภาพ สุขวัฒน
นายณรงคศักดิ์ ทองมาก
๓๑ นายสุรสิทธิ์ นวลศรี
นายดนุรักษ สุริยะ
๓๒ นางสาวตาราไต อินสุวรรณ
นายทองอุน ฮอบรรทัด
๓๓ นางสาวทองใบ แสงดาว
นายธงชัย คําปา
๓๔ นางนันทยา ผกาวัลย
นายธนัตชัย โพธิ์อินทร
๓๕ นางสาวบุญสง สุขสุเหิม
นายธวัช รัตนแกว
๓๖ นางพรรณิภา ชวนเสงี่ยม
นายบุญแทน ฟงเพราะ
๓๗ นางเพ็ญสินี สุเมธรัตนศรี
นายประยูร วงศคํา
๓๘ นางสาวสุมาลี วงษแสน
นายประวัติ แสงชมภู
๓๙ นางเสาวนิต สารชัย
นายพงษศักดิ์ การเพียร
๔๐ นางเสาวนีย วรรณศรี
นายไพรัตน เครือบุญมา
๔๑ นางอารีย พลมณี
นายภิญโญ ถวิล
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑๔ ราย)
นายชํานาญ จุทอง
๔ นายพุทธา วัฒนราช
นายบุญสง พฤกษาโรจนกุล
๕ นายไพรสรรค เมืองคําบุตร
นายพิทักษ ปานเกิด
๖ นายมนตรี ไขมุกข

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข
๗
๘
๙
๑๐

นายสยาม ลิ้มแดงสกุล
นายสุรศักดิ์ วงษขันธ
นายอานนท กุลฉิม
นายอุทิศ โมกขะเวส

๑ นายมงคล เทียนถวาย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

(เลมที่ ๑๒/๑)
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นางจันทนา ไมคลายมี
นางเตือนจิต สุตะพรหม
นางพุทธา แยมบาล
นางสาวสิริลักษณ แซฉิ่น

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๒ นายอาวุฒ ไกรประสิทธิ์
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายวนาราม ศักดิ์ศรี

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๕ ราย)
๙ นายวิมล รินสาร
นายเกื้อ บุญจันทร
๑๐ นายวีระศักดิ์ รอดทิม
นายจักรพันธุ เคนไชยวงศ
นายจาง โพรัง
๑๑ นายศิริชัย ไชยเทพ
๑๒ นายสมบัติ ทรัพยศรีเกื้อกูล
นายทรงศักดิ์ คําพิชัย
นายมนู ประดับปน
๑๓ นายสันติ ฟกแฟง
นายวันชัย เกิดโภคา
๑๔ นางศรุดา ชนะมาร
๑๕ นางอรพิณ ไกรดิษฐ
นายวันชัย คลายสุข
นายวินิจ ธีระกุลพิศุทธ
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖๙ ราย)
นายกัญญา คุณพันธุ
๖ นายชลอ เทพสวัสดิ์
นายครองศักดิ์ ปยะรักษ
๗ นายชวรัฐ การุณ
๘ นายชัยรัตน สีดากุล
นายจําเนียร ชะตารุง
นายฉันท แสงคํา
๙ นายชาติชาย โพธิ์สวัสดิ์
๑๐ นายดิเรก ผึ้งนอย
นายเฉลิมชนม เลิศเกษม

