
 หนา   ๑๔ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๕  ราย) 
 ๑ นายเกรียงศิริ  วิเจริญ 
 ๒ นายจตุรภัทร  คชศิลา 
 ๓ นายสันตศิริ  จารุจินดา 
 ๔ นายสายัน  ผอมฉิม 
 ๕ นายอธิวัฒน  ธาดาศรีสวัสด์ิ 
 ๖ นายอนุรักษ  มลิวัลย 
 ๗ นางสาวกนกกาญจน  อัจฉรียสุนทร 
 ๘ นางสาวกฤติยา  งะสงบ 
 ๙ นางสาวขวัญเรือน  สุพล 
 ๑๐ นางโชติมา  แสนสระดี 
 ๑๑ นางดวงฤดี  สุริยันยงค 
 ๑๒ นางสาวนันทนภัส  ทวีโภคา 
 ๑๓ นางนัยนา  หลวงกิจจา 

 ๑๔ นางสาวนาถกานต  เพชรคง 
 ๑๕ นางพิกุล  กวีเทพ 
 ๑๖ นางสาวรวิภา  สาสิงห 
 ๑๗ นางสาวรัชณีนาถ  สุภา 
 ๑๘ นางสาวรุงรัตน  ศุภโสภณ 
 ๑๙ นางสาวรุงอรุณ  แสงสุริยา 
 ๒๐ นางสาวลักษมี  ชาติพุทธิพงศ 
 ๒๑ นางสาววราภรณ  ศรีปาน 
 ๒๒ นางสาวสิริณัฏฐ  อินทะนิล 
 ๒๓ นางสาวสุกาญดา  โพธิ์แกว 
 ๒๔ เรือโทหญิง  อลิสา  กลิ่นเฟอง 
 ๒๕ นางอุทัยวรรณ  พลสมัคร

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นางสาววราภรณ  เรืองธัญ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 
 ๑ นางกฤตยา  ประสาทพรชัย 
 ๒ นางสาวจงกมล  มังกรศักด์ิสิทธิ์ 
 ๓ นางสาวจันทรจิรา  ริยะ 

 ๔ นางสาวณีรนุช  เรืองเดช 
 ๕ นางสาวนงคเยา  พินา

 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๐  ราย) 
 ๑ นายจรูญ  ยอดสรอย 
 ๒ นายณรงค  คงคํา 
 ๓ นายทศพร  ถาวร 

 ๔ นายธงชัย  ทองมา 
 ๕ นายบันเทิง  ขุนครอง 
 ๖ นายปญญา  ทองดี 



 หนา   ๑๕ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๗ นายพนธกร  ศรีบานเย็น 
 ๘ นายภักดี  พวงจิตร 
 ๙ นายมานิตย  มณีธรรม 
 ๑๐ นายศักดา  นรศักด์ิศิลป 
 ๑๑ นายสมศักด์ิ  พรสัจจะ 
 ๑๒ นายสมเดช  สุรวัตร 
 ๑๓ นายสุกิจ  อินทรสกุล 
 ๑๔ นายสุทธิ  จันทรวงษ 
 ๑๕ นายโสภณ  รอดชาติ 
 ๑๖ นางสาวกุลนันทน  ราชนิยม 
 ๑๗ นางสาวเครือพันธ  ธนวนชินาม 
 ๑๘ นางจิราพร  เชาวนประยูร  ยามาโมโต 

 ๑๙ นางสาวประภาพรรณ  โมกขพันธ 
 ๒๐ นางพรภิมล  เถื่อนทับ 
 ๒๑ นางรัศมี  บัวบาน 
 ๒๒ นางสาวลัดดา  เบญจเตชะ 
 ๒๓ นางวัฒนา  วัฒนสุข 
 ๒๔ นางสาววาสนา  สรารัมย 
 ๒๕ นางศรีวัลลา  สุขโชติ 
 ๒๖ นางสมจิต  ตันติวณิชชานนท 
 ๒๗ นางสมพิศ  รุงรักษ 
 ๒๘ นางสาวอรพงษ  สุนทรเวสน 
 ๒๙ นางอรพรรณ  ภมรสุวรรณ 
 ๓๐ นางสาวอรสา  สุนทรวิภาต

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๒  ราย) 
 ๑ นายธํารงค  ธนากุลชัย 
 ๒ นายประสิทธิ์  มะโนกิจ 
 ๓ นายไพบูลย  นาคเจือ 
 ๔ นายมงคล  สุวรรณ 
 ๕ นายมะสะปอิ้น  จรัลศาสน 
 ๖ นายยอดชาย  ลอมณรงค 
 ๗ นายวิชญภาส  พึ่งพรหม 
 ๘ นายศุรศักด์ิ  คันธพรสิริ 
 ๙ นายสมหมาย  เฉลิมมุข 
 ๑๐ นายสุเมษ  บาล ี
 ๑๑ นางกนิษฐา  ฉุนยอง 
 ๑๒ นางสาวกมลวรรณ  กําแหง 
 ๑๓ นางเกศินี  สรรพวีรวงศ 

 ๑๔ นางฉวีวรรณ  ไพโรจนกุล 
 ๑๕ นางนงนุช  สุขา 
 ๑๖ นางนัฏญา  จิตรเกาะ 
 ๑๗ นางปนัดดา  ไชคําพา 
 ๑๘ นางปภาศิริ  ปดแกว 
 ๑๙ นางพรจันทร  เกียรติศิริโรจน  
 ๒๐ นางสาวพวงเพ็ญ  ใจกวาง 
 ๒๑ นางสาวภวินท  วงศกุลธนกิจ 
 ๒๒ นางสาวภูษา  ตรีวิลาศ 
 ๒๓ นางมิ่งขวัญ  วีระชาติ 
 ๒๔ นางสาวรัชนี  บุญเรือง 
 ๒๕ นางสาวริยา  ศิริมังคลาภรณ 
 ๒๖ นางสาวศิริญา  อินทรเหย่ียว 



 หนา   ๑๖ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๒๗ นางสาวสายฝน  ขุนซะ 
 ๒๘ นางสุประเสริฐ  เตวะสุข 
 ๒๙ นางสาวเสาวคนธ  ปานออน 

 ๓๐ นางสาวโสภา  สังขวรรณะ 
 ๓๑ นางสาวอัจฉรา  บริบูรณ 
 ๓๒ นางสาวเอมอร  ตรีพิชพันธุ

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓๓  ราย) 
 ๑ นายกิตติภพ  สระโสม 
 ๒ นายเกริกพงศ  สุวรรณชาติ 
 ๓ นายเกียรติศักด์ิ  เขียวระยับ 
 ๔ นายคําพอง  สุดวงงาม 
 ๕ สิบตรี  ฉัยยา  ฉิมนอก 
 ๖ นายเฉลียว  ลาโภกาญจน 
 ๗ นายชลอศักด์ิ  กาลปกษ 
 ๘ นายณรงค  เพชรศรี 
 ๙ นายดํารงค  ยางสกุลกิจ 
 ๑๐ นายเติมศิลป  คําดี 
 ๑๑ นายทวี  พลหนองหลวง 
 ๑๒ นายทองดี  สิมมา 
 ๑๓ นายธงชัย  นิ่มหงษชัย 
 ๑๔ นายนคร  ชื่นชม 
 ๑๕ นายนภดล  โรจนวิภาต 
 ๑๖ นายนรินทร  ศรีเจริญพนัธ 
 ๑๗ นายนิตย  บั้นบูรณ 
 ๑๘ นายนิรันดร  แกวโขง 
 ๑๙ นายบรรเลง  บุญมา 
 ๒๐ นายบุญพร้ิง  ทองทัย 
 ๒๑ นายประจวบ  ทองติด 
 ๒๒ นายประชา  แสนทรงสิริ 

 ๒๓ นายประยุทธ  พานิชนอก 
 ๒๔ นายประสงค  แกวผา 
 ๒๕ นายประสาน  เพ็ชรเกิด 
 ๒๖ นายพัชรินทร  โคตรภักดี 
 ๒๗ นายพิทยุตน  สุนทร 
 ๒๘ นายพิสันต  เมฆตรู 
 ๒๙ นายรักเกียรติ  ทองวัฒนกิจ 
 ๓๐ นายวรยศ  แสงทอง 
 ๓๑ นายวัลลภ  สุนทรวาท 
 ๓๒ นายวิญู  ทองพรรณ 
 ๓๓ นายเศรษฐ  บุญงาม 
 ๓๔ นายสมนึก  คงคราม 
 ๓๕ นายสมบัติ  พินพนัธะ 
 ๓๖ นายสมบัติ  เออชูชืน่ 
 ๓๗ นายสัจจา  สาลัย 
 ๓๘ นายสัญชัย  สุขเกื้อ 
 ๓๙ นายสุธี  ประคํา 
 ๔๐ นายสุนทร  นาชัยเพชร 
 ๔๑ นายสุรศักด์ิ  เจริญชัย 
 ๔๒ นายสุรศักด์ิ  วงษโพนทอง 
 ๔๓ นายสุรัตน  แสงสุริยวงศ 
 ๔๔ นายเสนีย  ธนะเพทย 



 หนา   ๑๗ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๔๕ นายเสนห  ปานพนัธโพธิ ์
 ๔๖ นายอนามัย  พรมหลา 
 ๔๗ นายอภิวัฏ  โพธิ์ดี 
 ๔๘ นายอํานวย  ทาทอง 
 ๔๙ นางสาวกนกพร  แสวงธรรม 
 ๕๐ นางสาวกนิษฐา  บุญยัง 
 ๕๑ นางกาญจนา  เจ็งสวัสด์ิ 
 ๕๒ นางกาญจนา  วัฒนะ 
 ๕๓ นางสาวจงกล  วงษอุดม 
 ๕๔ นางสาวจรูญ  ปลีกล่ํา 
 ๕๕ นางจันทรเพ็ญ  เจริญสุข 
 ๕๖ นางสาวจารี  บุญเหลือ 
 ๕๗ นางจารุณี  รัตนจินดา 
 ๕๘ นางสาวจินดาพร  สีวิจ๋ี 
 ๕๙ นางสาวจินตนา  เจริญธรรม 
 ๖๐ นางจิราพร  สุวรไตร 
 ๖๑ นางจุรียรัตน  เหมะศิริ 
 ๖๒ นางสาวชิด  บุญลอม 
 ๖๓ นางฐิตาภา  จินดา 
 ๖๔ นางสาวณิชาภัทร  เทียนมั่น 
 ๖๕ นางดาลัด  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 
 ๖๖ นางธมลพรรณ  แกวขาว 
 ๖๗ นางสาวธัญพร  อุนเศียร 
 ๖๘ นางนันทนภัส  มีบุญ 
 ๖๙ นางนิภา  นิยม 
 ๗๐ นางนิภาพร  ไทยะลา 

 ๗๑ นางนิภาพร  ประครองใจ 
 ๗๒ นางสาวนิภาวรรณ  พยัคฆันตร 
 ๗๓ นางนีวร  สมณา 
 ๗๔ นางบุญชวย  เหมะธุลิน 
 ๗๕ นางสาวบุญฑิตา  สุขอราม 
 ๗๖ นางบุญรัตน  จันทวงษ 
 ๗๗ นางประทุมพร  ประคํา 
 ๗๘ นางปารวัณ  ปะเมโท 
 ๗๙ นางปยนุช  โหเฉ่ือย 
 ๘๐ นางปยวรรณ  รัศมิภูติ 
 ๘๑ นางสาวพรอุมา  พิชัยกาล 
 ๘๒ นางสาวพัชนี  เกรียงณรงค 
 ๘๓ นางสาวพัฐภรณ  ก่ิงแกว 
 ๘๔ นางสาวพัทธยา  เนตรธรานนท 
 ๘๕ นางสาวพิศมัย  ธงศิลา 
 ๘๖ นางพุทธนิตย  จันทรสม 
 ๘๗ นางเพ็ญสุข  จาติกวนิช 
 ๘๘ นางสาวภูริชา  อินทวงษ 
 ๘๙ นางสาวมณีวรรณ  วรรณภักด์ิ 
 ๙๐ นางมาลีรัตน  เสริมสมบูรณ 
 ๙๑ นางยุพิน  นนัตะวัน 
 ๙๒ นางสาวเรียม  กลับมิตร 
 ๙๓ นางเรืองรัตน  ทองพันชั่ง 
 ๙๔ นางลาวรรณ  เลื่องลือ 
 ๙๕ นางวรรณภา  แพทอง 
 ๙๖ นางวัชรี  ดีหมื่นไวย 



 หนา   ๑๘ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๙๗ นางวัฒนีย  ศรีหลา 
 ๙๘ นางวันทนี  กรงดานกลาง 
 ๙๙ นางวิมลพรรณ  กุญแจทอง 
 ๑๐๐ นางวิไลวรรณ  พลจร 
 ๑๐๑ นางวีนัส  อาจแกว 
 ๑๐๒ นางศรันยา  ดาวเรือง 
 ๑๐๓ นางศรีเพ็ญบูรณ  ระวังภัย 
 ๑๐๔ นางสาวศิริรัตน  รัตนอุไร 
 ๑๐๕ นางศิริวรรณ  เกลี้ยงสงค 
 ๑๐๖ นางสาวศุภมนต  โชติสุทธิ์ 
 ๑๐๗ นางสมฤทัย  มากกําเนิด 
 ๑๐๘ นางสําราญ  ย้ิมชื่น 
 ๑๐๙ นางสิริพร  ปณฑะดิษ 
 ๑๑๐ นางสาวสิริโสภา  เตียนสํารวย 
 ๑๑๑ นางสีสุดา  พลอยประดับ 
 ๑๑๒ นางสาวสุชาดา  วงศวัลลิยานนท 
 ๑๑๓ นางสุธาสินี  มุสิกวัณโณ 
 ๑๑๔ นางสุนันณา  ชายกุล 
 ๑๑๕ นางสุมณฑา  คลองสารา 

 ๑๑๖ นางสุมาลา  กอพลูกลาง 
 ๑๑๗ นางสาวสุรางค  ชูโชติรส 
 ๑๑๘ นางสุรีพรรณ  ศรีออนแสง 
 ๑๑๙ นางสุวรรณา  เที่ยงธรรม 
 ๑๒๐ นางสุวรรณา  สทานไตรภพ 
 ๑๒๑ นางเสร  ศรีนรจันทร 
 ๑๒๒ นางสาวแสงอรุณ  ศรฤทธิ์ 
 ๑๒๓ นางสาวอรทัย  นุนยวง 
 ๑๒๔ นางอรพรรณ  บุญมาลัย 
 ๑๒๕ นางอรรคเนตร  สอนใจ 
 ๑๒๖ นางสาวอรวรรณ  อยูออน 
 ๑๒๗ นางอรุณีย  สมนอก 
 ๑๒๘ นางอัจฉรี  อุบลเขียว 
 ๑๒๙ นางอัฉราวดี  พรหมโท 
 ๑๓๐ นางสาวอัญชลี  จิตรเสนาะ 
 ๑๓๑ นางอารีย  พันธุแสน 
 ๑๓๒ นางอิ่นออย  เผาพรหม 
 ๑๓๓ นางอุไร  นารถสิทธิ์

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๐  ราย) 
 ๑ นายเกียรติศักด์ิ  ทรงศรี 
 ๒ นายขจรพล  พูลพงค 
 ๓ นายนิรันดร  กอเกิด 
 ๔ นายศรีสุวรรณ  สรศักด์ิ 
 ๕ นายศุภฤกษ  ภิญโญ 
 ๖ นางสาวเกษรา  อินทโชติ 

 ๗ นางสาวจันทรทิพย  วัฒนาสุขสกุล 
 ๘ นางสาวจุฑารัตน  เบ็งทอง 
 ๙ นางสาวณัฐติยาภรณ  พิทักษ 
 ๑๐ นางสาวทองทิพย  เกตประยูร 
 ๑๑ นางสาวปริศนา  ฤทธิ์เทพ 
 ๑๒ นางสาวพนิดา  แซต้ัง 



 หนา   ๑๙ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๓ นางสาวพัชรี  สุวรรณสังข 
 ๑๔ นางรัชฎา  กองกิตตไพศาล 
 ๑๕ นางสาวรัชนี  สัญญะวงศ 
 ๑๖ นางสาวเรณู  มีมาก 

 ๑๗ นางสาววัณยชนาภา  จิรเมธีพันธ 
 ๑๘ นางสิรภัทร  เมธีกุล 
 ๑๙ นางสาวอรอุมา  อินทฉาย 
 ๒๐ นางสาวอารีย  ควรสําโรง

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 
 ๑ นางสาวนิยม  อุทัยบาล 
 ๒ นางสาวปราณี  ผองโสภณ 
 ๓ นางสาวพรพิศ  เทศแกว 

 ๔ นางสาวพัชรินทร  กุลสาร 
 ๕ นางสาวสุจรรยา  ละมุล 
 ๖ นางสาวสุนีรัตน  สรรพจารย

 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นางปยะพร  เฉลิมชวง 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๗  ราย) 
 ๑ นายเจริญ  ถาปนะกุล 
 ๒ นายณัฐพงศ  ทองเพ็ง 
 ๓ นายพิบูลย  มะนะโส 
 ๔ นายศักดา  กตกุลอําพร 
 ๕ นายโสภณ  แกวลอมทรัพย 
 ๖ นางจินดาวรรณ  จีระนันตชัย 
 ๗ นางเจริญศรี  วงคสม 
 ๘ นางสาวเนาวรัตน  มาแจง 
 ๙ นางปรีญา  เฟองพิศิษฐ 
 ๑๐ นางพรพิศ  พรวนชิเจริญ 
 ๑๑ นางพรมณี  พุมอิม่ 
 ๑๒ นางสาวพิมพธิดา  แสงจันทร 
 ๑๓ นางสาวภาณี  จันทรตัน 
 ๑๔ นางมยุรี  วรเดช 

 ๑๕ นางสาวมัลลิกา  เหมือนวงศ 
 ๑๖ นางเยาวลักษณ  มากดี 
 ๑๗ นางสาวรัตนา  โรหิตธรรมพร 
 ๑๘ นางสาวรัตนาภรณ  จารุวัสตร 
 ๑๙ นางสาวรําไพ  ศรีสุข 
 ๒๐ นางรุงทิวา  สุดแดน 
 ๒๑ นางฤทัย  ใหมจันทรทอง 
 ๒๒ นางสาวละเอียด  เจนสถิรพันธุ 
 ๒๓ นางวิภาดา  เจียมจิตต 
 ๒๔ นางสาวสิริวรรณ  เย็นต้ัง 
 ๒๕ นางอภิรดี  สุสุทธิ 
 ๒๖ นางอาภรณ  อําไพจิตต 
 ๒๗ นางสาวอุไรวรรณ  อัศวเลิศกมล


