
 หนา   ๕๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 
 ๑ นายชัชวาลย  ทิมมานพ 
 ๒ นายนิพน  จ่ันเหลือ 
 ๓ นายบุญเลิศ  เกิดปน 
 ๔ นายประสิทธิ์  จันทรเจก 
 ๕ นายมงคล  สุดยอด 

 ๖ นายสมพงษ  ทาประเสริฐ 
 ๗ นายอําพนธ  รวมทรัพย 
 ๘ นางสาวธนภรณ  ปนโต 
 ๙ นางวิภา  โฉมประเสริฐ 
 ๑๐ นางศิรินธร  สมปาน 

สถาบันการพลศึกษา 
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายณรงค  ปุยฝาย 
 ๒ นายสมบูรณ  อบเชย 

 ๓ นายสันต  เนียมนคร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นายจําแลง  ย้ิมยวน 
 ๒ นายพยับ  ดวงนุย 

 ๓ นายเหลี่ยม  มีมานะ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๒  ราย) 
 ๑ นายชุมพล  หอมนิยม 
 ๒ นายทาน  ไชยวรรณ 
 ๓ นายภูเชนทร  จันทริยาภรณ 
 ๔ นายรัตน  พรหมฟง 
 ๕ นายสนั่น  จินะวงค 
 ๖ นายสมจิต  ภูนนท 

 ๗ นายสมร  คนล่ํา 
 ๘ นายสมศักด์ิ  ศิริรัตนไพบูลย 
 ๙ นายสุทัศน  ทันใจ 
 ๑๐ นายสุนทร  มังคลาด 
 ๑๑ นายสุรศักด์ิ  ถ่ินแสนดี 
 ๑๒ นายอดุลย  ปบานใหม 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
สํานักงานรัฐมนตรี 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นางอินทิรา  ศุขวินท ุ



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายประชา  โกศิริ 
 ๒ นายพิเชฐ  นาคีสังข 
 ๓ นายวิรัตน  ไชยแกว 

 ๔ นายสิริ  พัวพันธ 
 ๕ นายอนันต  ตุมคํา 
 ๖ นางมาลินี  ภัทโรวาสน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 
 ๑ นายบุญเชิด  เกตุแกว 
 ๒ นายบุญเปง  ดอกแจง 

 ๓ นายวสันต  ปญญาอภิรักษ 
 ๔ นายสาคร  ตาเสือ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย) 
 ๑ นายลอด  หนูจิตร 
 ๒ นายวิทยา  ธรรมราช 
 ๓ นายสัมฤทธิ์  แสงจันทร 
 ๔ นางกุหลาบ  งัดสันเทียะ 
 ๕ นางขวัญใจ  ฟกเขียว 

 ๖ นางสาวประภาวัลย  บุญเรือง 
 ๗ นางสาวพรสุรีย  เกตุผาสุข 
 ๘ นางสาวสุรีรัตน  สุวรรณพงศ 
 ๙ นางสาวโสภา  งามขํา 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๒  ราย) 

 ๑ นายกฤษณะ  บุตรประเสริฐ 
 ๒ นายกวาง  แทนกระโทก 
 ๓ นายเกษม  สินหมี่ 
 ๔ นายคงเดช  ผิวขาว 
 ๕ นายคาวุธ  หวังเจริญ 
 ๖ นายจตุรงค  ทีทา 
 ๗ นายจรัญ  ทวนสุวรรณ 
 ๘ นายจรัญ  ปองโรคา 
 ๙ นายจรัล  อินตะปาน 
 ๑๐ นายจันทร  จงศรี 

 ๑๑ นายจําป  มะลิตน 
 ๑๒ นายจํารูญ  ดีแปลง 
 ๑๓ นายจเร  เกิดพูล 
 ๑๔ นายเจริญ  ละออนุช 
 ๑๕ นายชมเชย  ทองทุงโปรง 
 ๑๖ นายชูเกียรติ  จันทรุทัย 
 ๑๗ นายณรงค  ยินดี 
 ๑๘ นายดวง  ศรีธิ 
 ๑๙ นายดาวเรือง  โคตา 
 ๒๐ นายแดง  จันทร 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๒๑ นายไตรรงค  วิชาเคร่ือง 
 ๒๒ นายตวน  ทรวงโพธิ์ 
 ๒๓ นายทองแดง  ศรีเสมอ 
 ๒๔ นายเทืองศักด์ิ  อุนแกว 
 ๒๕ นายธนาวัฒน  โรจนประกาศิต 
 ๒๖ นายนิกร  คําลือ 
 ๒๗ นายนิตย  คงประมูล 
 ๒๘ นายบัญชา  ทิพยวรกุล 
 ๒๙ นายบุญชู  ไพรินทร 
 ๓๐ นายบุญเชิด  กํ่าแพ 
 ๓๑ นายประทีป  ศิริภูรี 
 ๓๒ นายประยุทธ  จ่ันตอง 
 ๓๓ นายประวัติ  ปะติตัง 
 ๓๔ นายปรีชา  รุงจํารัส 
 ๓๕ นายพงศ  อุยพานิช 
 ๓๖ นายภพสะทาน  อูแกว 
 ๓๗ นายภิญโญ  รักษาวงศ 
 ๓๘ นายภิรมย  กิจนพเกา 
 ๓๙ นายเภา  จันบุญ 
 ๔๐ นายมนัส  เงินทอง 
 ๔๑ นายมัฆวาล  ฆารวิพัฒน 
 ๔๒ นายมิตรชัย  ศรศรี 
 ๔๓ นายยนต  มงคลสิทธิ์ 
 ๔๔ นายวัน  นิลดวงดี 
 ๔๕ นายวิชิต  สิงหโต 
 ๔๖ นายวิศณุ  เยาวรัตน 

 ๔๗ นายศรีเทศน  ธงหิมะ 
 ๔๘ นายศิริพงษ  ประทับสิงห 
 ๔๙ นายสงบ  เอี่ยมภูงา 
 ๕๐ นายสนั่น  แพนสมบัติ 
 ๕๑ นายสมพงษ  นิลภูศรี 
 ๕๒ นายสมพร  ฉายจรุง 
 ๕๓ นายสมยศ  ศรีจงใจ 
 ๕๔ นายสมอาจ  พิทน 
 ๕๕ นายสวรรค  โยธายุทธ 
 ๕๖ นายสะอาด  สัทธประโคน 
 ๕๗ นายสา  กัสปะ 
 ๕๘ นายสาธิต  เรืองเจริญ 
 ๕๙ นายสายันต  รังคะกะสิน 
 ๖๐ นายสําราญ  อวนมี 
 ๖๑ นายสําอางค  จบศรี 
 ๖๒ นายสิลชัย  จันทรผึ้ง 
 ๖๓ นายสุชาติ  ยอดขาว 
 ๖๔ นายสุชาติ  เสมาพัฒน 
 ๖๕ นายสุมนต  นพแดง 
 ๖๖ นายสุริยนต  มูลกาศ 
 ๖๗ นายสุวัฒน  มณีพรหม 
 ๖๘ นายอนงค  อิ่มสําอางค 
 ๖๙ นายอนุภาพ  จันทรภักดี 
 ๗๐ นายอํานวย  ชัยชนันต 
 ๗๑ นายอุดร  อุทิศ 
 ๗๒ นายไอ  เหลือลน 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๗๓ นางนันทนา  จีรวัฒนนุกุล 
 ๗๔ นางบัวแกว  อินตะ 
 ๗๕ นางบุญเรือน  จันทรปตุ 
 ๗๖ นางพรทิพย  สีตะสิทธิ์ 
 ๗๗ นางเรืองสวาท  บุณรงค 

 ๗๘ นางวิไลลักษณ  สารพัดมากยิ่ง 
 ๗๙ นางศรีพรรณ  มหาวัน 
 ๘๐ นางสุพัตรา  รักสุข 
 ๘๑ นางสุลาวัลย  รองใจคํา 
 ๘๒ นางสาวอัครศรี  พงษศักด์ิ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๐  ราย) 
 ๑ นายโกสน  จันทรศรี 
 ๒ นายโกเมน  มากทิมทอง 
 ๓ นายไกรศร  ฉัตรเชิดตระกูล 
 ๔ นายไกรเดช  ภูวนันตานนท 
 ๕ นายจรัญ  สาริขิต 
 ๖ นายจีรพันธ  แสนกือ 
 ๗ นายเชาวลิต  พลจร 
 ๘ นายแดง  ชาสงวน 
 ๙ นายถวัลย  คนเที่ยง 
 ๑๐ นายบุญชอบ  อรนอม 
 ๑๑ นายประจวบ  คงพรหม 
 ๑๒ นายประดิษฐ  พิทน 
 ๑๓ นายประทัศน  มาลา 
 ๑๔ นายปริทัศน  หกหนู 
 ๑๕ นายพงษภร  เพ็งสูงเนิน 
 ๑๖ นายพรติศักด์ิ  โนจา 
 ๑๗ นายมณี  จ่ัวจันทึก 
 ๑๘ นายมานพ  สุขะพันธุ 
 ๑๙ นายยศ  วงศออด 
 ๒๐ นายวิชาญ  ฉิมนอก 

 ๒๑ นายวินัย  เพชรคง 
 ๒๒ นายวิริยะ  สังขเลขา 
 ๒๓ นายวีระ  แพงออน 
 ๒๔ นายวีระพันธ  ศักดาณรงค 
 ๒๕ นายส.ประวิตน  ยงใจยุธ 
 ๒๖ นายสมชาย  พลีทั้งกาย 
 ๒๗ นายสมบูรณ  แกวนอย 
 ๒๘ นายสมพงษ  หอมทรัพย 
 ๒๙ นายสมพร  เจริญยศ 
 ๓๐ นายสมศักด์ิ  แสนพล 
 ๓๑ นายสมาน  ชวยปด 
 ๓๒ นายสวรรค  อุนเจริญ 
 ๓๓ นายสวาท  ผาสุข 
 ๓๔ นายสัญญา  ศิริรักษ 
 ๓๕ นายสํารวย  พันธุพรม 
 ๓๖ นายสุจินต  สุขโพ 
 ๓๗ นายอดิเทพ  อุทยางกูร 
 ๓๘ นายอธิคม  รักสนิท 
 ๓๙ นายอรัญ  บุญญขันธ 
 ๔๐ นายอํานวย  หนูพิมพทอง 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๔๑ นางกิตญา  ทองกันยา 
 ๔๒ นางขวัญใจ  สุพรรณ 
 ๔๓ นางชูศรี  ชุมศรี 
 ๔๔ นางณัฎฐินี  ดวงมณี 
 ๔๕ นางสาวบุญชวย  วงษสลาม 
 ๔๖ นางบุญรวม  อินทร 
 ๔๗ นางประกายกาญจน  จันทรผึ้ง 
 ๔๘ นางปราณี  จันทรโสภณ 
 ๔๙ นางปรานอม  จ๋ิวนุช 
 ๕๐ นางมณีวรรณ  จําเนียร 

 ๕๑ นางมยุรี  จุมปาน้ํา 
 ๕๒ นางมัณฑนา  อุปาลี 
 ๕๓ นางแมหรี่ยา  พะหาญ 
 ๕๔ นางรสสุคนธ  พิทน 
 ๕๕ นางศุภิสรา  หมอบุญมี 
 ๕๖ นางสมพร  ปนทอง 
 ๕๗ นางสริณนา  สวัสด์ิชมาย 
 ๕๘ นางสุพัฒนา  ผาหลัก 
 ๕๙ นางสาวอัญชัญ  บุรีคํา 
 ๖๐ นางอํานวยพร  คํากลม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๓  ราย) 
 ๑ นายชัชวาลย  จุยออน 
 ๒ นายชาญสิทธิ์  ต๋ันต๊ิบ 
 ๓ นายธวัชชัย  สิทธิ 
 ๔ นายธาดา  ชื่นกมล 
 ๕ นายบัญญัติ  นาคศิริ 
 ๖ นายบุญรอง  เรศประดิษฐ 
 ๗ นายบุญสง  จันทรเอี่ยม 
 ๘ นายประดิษฐ  ขุนจันทร 
 ๙ นายปริเทพ  ปาจีนบูรวรรณ 
 ๑๐ นายปรีชา  จันทรงาม 
 ๑๑ นายพสิษฐ  สุขุมิตร 
 ๑๒ นายไพฑูรย  เกิดสังข 

 ๑๓ นายวัชรากรณ  เขิมขันธ 
 ๑๔ นายศรีวรรณ  ปนตันกุล 
 ๑๕ นายสงกรานต  ไทรจําเนียร 
 ๑๖ นายสถาพร  ประดิษฐดวง 
 ๑๗ นายสมคิด  โรหิตะบุตร 
 ๑๘ นายสมบุญ  สุคนธี 
 ๑๙ นายสุรศักด์ิ  เสนา 
 ๒๐ นายเสมียน  มศรีภูมิ 
 ๒๑ นายไสว  สืบชมภู 
 ๒๒ นางสาวปาลิตา  รองศักด์ิ 
 ๒๓ นางสาวรเรศ  จินใจ 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๑  ราย) 
 ๑ นายกฤษดา  ผาจวง 
 ๒ นายญาณวรุตม  มารยาท 
 ๓ นายดวงดี  ทองคํา 
 ๔ นายทศพร  คชเดช 
 ๕ นายธีรพงศ  รูปยาภรณ 
 ๖ นายนเรศ  คําพิมูล 
 ๗ นายประทีป  ทองออน 
 ๘ นายพงศสิทธิ์  คุรุวรรณพัฒน 
 ๙ นายเริงฤทธิ์  กลอมรอด 
 ๑๐ นายสมพร  ขมหวาน 
 ๑๑ นายสมาน  สมพรหม 
 ๑๒ นายสุกิจ  เกิดนาค 
 ๑๓ นายสุจิต  สุริโย 
 ๑๔ นายสุทธิ  กอนผึ้ง 
 ๑๕ นายสุรชาติ  แสนทวีสุข 
 ๑๖ นายอภัย  โปรงสกุล 

 ๑๗ นายอรรณพ  ปนทรัพย 
 ๑๘ นางสาวกัลยา  รมพิกุล 
 ๑๙ นางเกวลิน  สินเปยง 
 ๒๐ นางจันทิราภรณ  บุญเรือง 
 ๒๑ นางชญาภา  จึงมีผลบุญ 
 ๒๒ นางสาวเถาวัล  โคตรสขึง 
 ๒๓ นางทิพสุคนธ  นามวงษ 
 ๒๔ นางนวลจันทร  อัมพวัน 
 ๒๕ นางสาวประภา  ยอดสรอย 
 ๒๖ นางพยอม  พวงอินทร 
 ๒๗ นางสาวพรวิภา  สวัสดี 
 ๒๘ นางพัชรี  พิทักษสังข 
 ๒๙ นางศิริวรรณ  โชติเจษฎา 
 ๓๐ นางเสาวนีย  ทะยะราษฎร 
 ๓๑ นางหนึ่งฤทัย  มากอง 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการฯ 
เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายบุญสง  ดอนพิกุล 
 ๒ นายวุฒิชัย  เปรมภักดี 

 ๓ นายสัมฤทธิ์  จันทรคาธ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นางสาววิภาพร  ลักษณะการ  ๒ นางสุนีย  อาหะหมัดอามีน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๐  ราย) 
 ๑ นายกุศล  สุวรรณทวี  ๒ นายเฉลิม  เดชฤทธิ์ 


