
 หนา   ๙๑ (เลมที่  ๑๔/๖) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๗ นางสาววราภรณ  ดอนชัย 

 ๒๘ นางวศิณีย  สิริบรรสพ 

 ๒๙ นางสาวศิรินทิพย  หมั่นงาน 

 ๓๐ นางสาวศิริลักษณ  พิมมะสาร 

 ๓๑ นางสาวศิริวรรณ  บานกลวย 

 ๓๒ นางสาวสุภาพร  บัวผัด 

 ๓๓ นางสาวสุรียรัตน  ปงน้ําโทง 

 ๓๔ นางสาวอรพิญ  บัวงาม 

 ๓๕ นางสาวอัญชลี  อุดใจ 

 ๓๖ นางสาวอาจารี  เสมอเชื้อ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายกิตติทัศน  ผกาทอง 

 ๒ นายโกนิฏฐ  ศรีทอง 

 ๓ นายจักกฤษณ  จันทรดํา 

 ๔ นายเฉลียว  รอดเขียว 

 ๕ นายชาญไชย  พิมพคํา 

 ๖ นายธีรยุทธ  พ่ึงเทียร 

 ๗ นายสรายุทธ  อุดม 

 ๘ นายสิริวัฒน  ศรีเครือดง 

 ๙ นายสุทธิพงษ  ศรีวิชัย 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๘  ราย) 

 ๑ จาสิบเอก  ภัทระ  อินทรรุง 

 ๒ นายกฤษนันท  แสงมาศ 

 ๓ นายเกรียงศักดิ์  พลอยแสง 

 ๔ นายเกรียงศักดิ์  ฟองคํา 

 ๕ นายโกวิท  พานแกว 

 ๖ นายคนอง  วังฝายแกว 

 ๗ นายจักรแกว  นามเมือง 

 ๘ นายจํานงค  ปุผาลา 

 ๙ นายจีระ  ศรเสนา 

 ๑๐ นายเจษฎา  มูลยาพอ 

 ๑๑ นายเจิม  คุณละทิ 

 ๑๒ นายเฉลิม  เขื่อนทองหลาง 

 ๑๓ นายเฉลิมสุข  บุญคําภา 

 ๑๔ นายชวงวิทย  สิงหมอ 

 ๑๕ นายชาญชัย  ฮวดศรี 

 ๑๖ นายชาย  อะรันทอง 

 ๑๗ นายณรงค  โวหารเสาวภาคย 

 ๑๘ นายณัฐพล  ลึกสิงหแกว 

 ๑๙ นายดิเรก  นุนกลํ่า 

 ๒๐ นายถวิล  ทุมมี 

 ๒๑ นายทวีศักดิ์  ทองทิพย 

 ๒๒ นายทองคํา  สุวรรณไตร 

 ๒๓ นายเทพประวิณ  จันทรแรง 

 ๒๔ นายธงชัย  สิงอุดม 



 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๑๔/๖) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๕ นายธวัช  ดารารัตน 

 ๒๖ นายธัชชนันท  อิศรเดช 

 ๒๗ นายบรรจง  โสดาดี 

 ๒๘ นายบัณฑิต  รอดเทียน 

 ๒๙ นายบัวลัย  สุวรรณหาร 

 ๓๐ นายบัวลี  มณีแสน 

 ๓๑ นายบุญถม  ศรีสมพันธ 

 ๓๒ นายบุญนาค  เนียมมาก 

 ๓๓ นายปฎิภาณ  ขาขุนทด 

 ๓๔ นายประกอบ  มีโคตรกอง 

 ๓๕ นายประเดิม  ศรีชู 

 ๓๖ นายประเพียร  ภูลาด 

 ๓๗ นายประวัติ  โสนิราช 

 ๓๘ นายประสาท  สุขเกษม 

 ๓๙ นายประเสริฐ  ปอนถิ่น 

 ๔๐ นายปรีชา  ศรีสอนใจ 

 ๔๑ นายพุทธชาติ  คําสําโรง 

 ๔๒ นายพูนชัย  ปนธิยะ 

 ๔๓ นายไพฑูรย  นูมหันต 

 ๔๔ นายมั่น  เสือสูงเนิน 

 ๔๕ นายเมฆไท  ละมายวรรณ 

 ๔๖ นายเมธาพันธ  โพธิธีรโรจน 

 ๔๗ นายรังษี  สุทนต 

 ๔๘ นายวันชัย  พลเมืองดี 

 ๔๙ นายวิวรรธน  สายแสง 

 ๕๐ นายสมควร  นิยมวงศ 

 ๕๑ นายสมชัย  ศรีนอก 

 ๕๒ นายสมเดช  นามเกตุ 

 ๕๓ นายสมพงษ  แสนคูณทาว 

 ๕๔ นายสาคร  ศรีระวรรณ 

 ๕๕ นายสานนท  วิบูลยศิลป 

 ๕๖ นายสําเริง  แกวเรืองฤทธิ์ 

 ๕๗ นายสิงหคํา  เกงกลา 

 ๕๘ นายสุชน  ประวัติดี 

 ๕๙ นายสุเทพ  พรมเลิศ 

 ๖๐ นายสุเทพ  สารบรรณ 

 ๖๑ นายสุพิมล  ศรศักดา 

 ๖๒ นายสุรพงษ  คงสัตย 

 ๖๓ นายสุวิทย  ขาวนอก 

 ๖๔ นายเสริมศิลป  จูไธสง 

 ๖๕ นายโสวิทย  บํารุงภักดิ์ 

 ๖๖ นายอดุลย  ราษฎรอาษา 

 ๖๗ นายอนุภูมิ  โซวเกษม 

 ๖๘ นายอนุสรณ  นางทะราช 

 ๖๙ นายอัมพร  เจือจันทร 

 ๗๐ นายอิทธิพล  แกวพิลา 

 ๗๑ วาที่รอยตรี  สงศักดิ์  บุญจํารูญ 

 ๗๒ นางจารุวรรณ  พ่ึงเทียร 

 ๗๓ นางฉวีวรรณ  สุวรรณาภา 

 ๗๔ นางไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ 

 ๗๕ นางพูนทรัพย  เกตุวีระพงศ 

 ๗๖ นางสาวสกุณา  คงจันทร 

 ๗๗ นางสาวเสาวณีย  ไชยกุล 

 ๗๘ นางสาวอรอนงค  วูวงศ 



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑๔/๖) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๘  ราย) 

 ๑ นายเกษม  ประกอบดี 

 ๒ นายจํารูญ  ธรรมดา 

 ๓ นายณรงค  ศรีวารินทร 

 ๔ นายทวี  เทศมาศ 

 ๕ นายธีร  พุมทับทิม 

 ๖ นายธีรชาติ  รูปศิริ 

 ๗ นายนนทวรรษ  แสงทองกูล 

 ๘ นายนวัชโรจน  อินเต็ม 

 ๙ นายเนาวรัตน  หอมขจร 

 ๑๐ นายบุญสง  นาแสวง 

 ๑๑ นายพลนภัส  แสงศรี 

 ๑๒ นายพลเผา  เพ็งวิภาศ 

 ๑๓ นายภัทรพล  ใจเย็น 

 ๑๔ นายรุงอรุณ  อบเชย 

 ๑๕ นายวันไทย  กาเผือกงาม 

 ๑๖ นายศศิกิจจ  อ้ําจุย 

 ๑๗ นายเศรษฐพร  หนุนชู 

 ๑๘ นายสนธิญาณ  รักษาภักดี 

 ๑๙ นายสมหมาย  สุภาษิต 

 ๒๐ นายสุชญา  ศิริธัญภร 

 ๒๑ นายสุธีทัศน  สุโท 

 ๒๒ นายสุรเชษฐ  ตอรัมย 

 ๒๓ นายสุรเชษฐ  นนละพล 

 ๒๔ นายสุรพร  ตุนปา 

 ๒๕ นายเสาวชาติ  ประชานันท 

 ๒๖ นางสาวเนาวรีรัตน  แกวทอง 

 ๒๗ นางสาวอัมพรกัญ  โคแพร 

 ๒๘ นางอมรินทร  แกวทาสี 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๓  ราย) 

 ๑ นายกาณต  โคตรโยธา 

 ๒ นายกิตติพัฒน  สุวรรณสิริเมธี 

 ๓ นายเกียรติศักดิ์  แซจิว 

 ๔ นายขันเตียน  นามเกตุ 

 ๕ นายคม  ณีสูงเนิน 

 ๖ นายคีรินทร  หินคง 

 ๗ นายจรูญ  ปญญาวงศ 

 ๘ นายจักรพงศ  เพ็ญเวียง 

 ๙ นายชัยโชค  คณนาวุฒิ 

 ๑๐ นายไชยรัตน  ปญญาเอก 

 ๑๑ นายณัฐพล  ธาระวงศ 

 ๑๒ นายณัฐพล  วงศไชย 

 ๑๓ นายทศพร  ศรีคํา 

 ๑๔ นายธงชัย  ทองทุม 

 ๑๕ นายธานินทร  วรางกูร 

 ๑๖ นายธีรศักดิ์  เจริญพงษ 

 ๑๗ นายประเสริฐ  ศรีวิชา 

 ๑๘ นายปารมินทร  ปญญาหาญ 

 ๑๙ นายปน  ศรีภา 

 ๒๐ นายพรชัย  วัชระสุขโพธิ์ 



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑๔/๖) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๑ นายพันธไทย  กองศรีผิว 

 ๒๒ นายพีระพล  สงสาป 

 ๒๓ นายมงคล  มานพกวี 

 ๒๔ นายมานพ  หงษทอง 

 ๒๕ นายมานะ  แกวจุฑา 

 ๒๖ นายยุทธศาสตร  นักรอง 

 ๒๗ นายวิทยา  มาลาวัลย 

 ๒๘ นายวิษณุ  สุวรรณทัต 

 ๒๙ นายวีระ  สิริเสรีภาพ 

 ๓๐ นายวีระศักดิ์  ตะไลกลาง 

 ๓๑ นายศรีมูล  แสนเมืองมา 

 ๓๒ นายศุภชัย  ศรีบัวบาน 

 ๓๓ นายสงกรานต  ทิพโชติ 

 ๓๔ นายสงบ  สําราญพิทักษ 

 ๓๕ นายสมควร  ถวนนอก 

 ๓๖ นายสินชัย  วงศจํานงค 

 ๓๗ นายเสรี  อาจสาคร 

 ๓๘ นายอดิชัย  ไชยกาญจน 

 ๓๙ นายอรรถวุฒิ  จันแทน 

 ๔๐ นางกนิษฐา  ก่ําบุญมา 

 ๔๑ นางกองกาญจน  สีสด 

 ๔๒ นางจันทรจิรา  สะทาน 

 ๔๓ นางชนาภา  เพียรประจํา 

 ๔๔ นางชูศรี  ดวงปลอง 

 ๔๕ นางตวงพร  ภูลาด 

 ๔๖ นางธัญธร  ทิพยสาโรจน 

 ๔๗ นางนารีรัตน  อินทนนท 

 ๔๘ นางประภา  ธรฤทธิ์ 

 ๔๙ นางปวันรัตน  แกวมณี 

 ๕๐ นางพิมพิศา  ไชยชิน 

 ๕๑ นางฟาณพราง  โวหารเสาวภาคย 

 ๕๒ นางลักษณพสุกานต  สุขพินิจ 

 ๕๓ นางวันทณี  อินธนากรสกุล 

 ๕๔ นางวาสนา  เถาวพุดซา 

 ๕๕ นางศรัทธา  หนูเดช 

 ๕๖ นางสาวเขมิกา  ทองอารียกูล 

 ๕๗ นางสาวจงจิตร  แสงทอง 

 ๕๘ นางสาวจริยา  ครวญเชียงเพ็ชร 

 ๕๙ นางสาวจุไร  ณะแอ 

 ๖๐ นางสาวุตารีย  วงศสูง 

 ๖๑ นางสาวณภาสณัฐ  พิมพิลาลัย 

 ๖๒ นางสาวณัฏฐชิสา  เหลืองดอกไม 

 ๖๓ นางสาวณัฐฑริกา  ทรวงแกว 

 ๖๔ นางสาวดวงเดือน  ชัยชนะ 

 ๖๕ นางสาวดารา  ประจันพล 

 ๖๖ นางสาวนุสรา  พุฒซอน 

 ๖๗ นางสาวพัชรินทร  วัดเอก 

 ๖๘ นางสาวพิราวรรณ  สายอุต 

 ๖๙ นางสาวเพ็ญศรี  อินทรชัย 

 ๗๐ นางสาวมะยุรี  พรหมรักษ 

 ๗๑ นางสาวฤดี  แสงเดือนฉาย 

 ๗๒ นางสาวลักคณา  อาดมนตรี 



 หนา   ๙๕ (เลมที่  ๑๔/๖) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๗๓ นางสาววิมลฤดี  เกศะรักษ 

 ๗๔ นางสาวอรนุช  ไชยกาญจน 

 ๗๕ นางสาวอรศรี  โยนิจ 

 ๗๖ นางสาวอําภา  ณ  นคร 

 ๗๗ นางสาวอิงอร  บุตรศรีผา 

 ๗๘ นางสุกัญญา  วิเชียรศรี 

 ๗๙ นางสุจิรา  ธาระวงศ 

 ๘๐ นางสุดฤทัย  จันทรวงษ 

 ๘๑ นางสุภาพ  หวังสุขใจ 

 ๘๒ นางเสาวลักษณ  รวยสุวรรณ 

 ๘๓ นางอัชรา  ทัตตะโสภณ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายสาคร  ธระท ี

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายถวิล  คําโสภา 

 ๒ นายธีรพันธ  เชิญรัมย 

 ๓ นายทรงเกียรติ์  เมนสุวรรณ 

 ๔ นายบุญชวย  ปารารัมย 

 ๕ นางทัศนี  แกวมณี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายณรงค  จันทรลําภู 

 ๒ นายนรา  โสติสงฆ 

 ๓ นายภาสกร  ดอกจันทร 

 ๔ นายสิทธิพล  พงษเกา 

 ๕ นายสุรพันธ  สุวรรณศรี 

 ๖ นายแหวนทอง  บุญคํา 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๒  ราย) 

 ๑ นายแกนเพชร  แฝงสีพล 

 ๒ นายเขียน  วันทนียตระกูล 

 ๓ นายเดโช  สุขศรีนวล 

 ๔ นายธีรักษ  หนูทองแกว 

 ๕ นายบรรจบ  โชติชัย 

 ๖ นายประจวบ  ประเสริฐสังข 

 ๗ นายประภาส  ลาวัณยศิริ 

 ๘ นายปญญา  ชื่นตา 

 ๙ นายพจนพงศ  ทุมแสน 

 ๑๐ นายมงคล  มาลี 

 ๑๑ นายวรวุฒิ  บางเขียว 

 ๑๒ นายวสิฐพัชร  วาฤทธิ์ 

 ๑๓ นายวันไชย  กิ่งแกว 

 ๑๔ นายวิทูล  ทาชา 


