
 หนา   ๑๓ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๕ นางรัมภาภรณ  วรรคสังข 
 ๓๖ นางโรสลีนา  กาแบ 
 ๓๗ นางวันดี  ปรีชาชวลิต 
 ๓๘ นางสาววิชุตา  แกวเชื้อ 
 ๓๙ นางสาววิลาวัลย   
  ลิมปนะวรรณกูล 

 ๔๐ นางสุจิตรา  ดวงเต็ม 
 ๔๑ นางสาวสุดารัตน  ออนละเอียด 
 ๔๒ นางสาวสุวิมล  นอยใจรักษ 
 ๔๓ นางสาวอรอนงค  เธียรไทย 
 ๔๔ นางสาวอารีรัตน  นฤดมพงศ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นางรัชนีกร  หมวดทอง 
 ๒ นางสาววรลักษณ  เกลี้ยงเกลา 

 ๓ นางอรอนงค  ดาษจันทึก 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย) 
 ๑ นายยุทธพล  ภูชื่นศรี 
 ๒ นางสาวเกษมณี  กลิ่นอม 
 ๓ นางสาวจินตนา  เสือพวง 
 ๔ นางสาวภูริตา  สมใจเพ็ง 

 ๕ นางสาวรัชณู  ปรีชาวุฒิคุณ 
 ๖ นางสาวศรีไพร  ออนโอด 
 ๗ นางศิวิไล  พรมม ี
 ๘ นางสุดาภรณ  ถาปะนา 

 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๐  ราย) 
 ๑ นายจเร  ธรรมบํารุง 
 ๒ นายฉลาด  ศรีสุขา 
 ๓ นายทวีศักด์ิ  สิงหดง 
 ๔ นายธีรพงษ  ศรีสุคนธ 
 ๕ นายนเรศ  พงษกาญจนะ 
 ๖ นายบุญเชิด  ศรีประดู 
 ๗ นายปรีชา  จิตบรรจง 
 ๘ นายปรีชา  หมั่นกิจ 
 ๙ นายพิษณุ  โสภาพันธ 

 ๑๐ นายพีระพล  รัตนสุภา 
 ๑๑ นายมนตรี  ศรีสมบัติ 
 ๑๒ นายเมฆินทร  เก็บสมบัติ 
 ๑๓ วาที่รอยตรี  ยุทธศักด์ิ  อาจองค 
 ๑๔ นายราเชนทร  ไชยวงศ 
 ๑๕ นายลีศึก  ฤทธิ์เนติกุล 
 ๑๖ นายวสันต  ศรีสวัสด์ิ 
 ๑๗ นายสมคะเน  จริตงาม 
 ๑๘ นายสวัสด์ิ  ชูสุข 



 หนา   ๑๔ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๙ นายสามารถชาย  จอมวิญญา 
 ๒๐ นายสุธี  ผิวศิริ 
 ๒๑ นางสาวกรแกว  กอวัฒนา 
 ๒๒ นางเกษรา  ชัยเหลืองอุไร 
 ๒๓ นางจิตรา  เตมีศรีสุข 
 ๒๔ นางฉวีวรรณ  ภูกําชัย 
 ๒๕ นางเชาวณี  ระรวยทรง 
 ๒๖ นางดวงพร  พวงมหา 
 ๒๗ นางสาวนันทิยา  จันทรศิริ 
 ๒๘ นางนิภาวรรณ  สามาลา 
 ๒๙ นางเนาวรักษ  อินทรพรหม 

 ๓๐ นางสาวปราณี  สกุลเรืองวิทยา 
 ๓๑ นางสาวพรทิพย  นนทวงษ 
 ๓๒ นางพิภาวี  ปลันธนดิลก 
 ๓๓ นางภรณี  คําโทน 
 ๓๔ นางสาวมนิดา  ล่ิมนิจสรกุล 
 ๓๕ นางวรรณี  ปทมโรจน 
 ๓๖ นางสาววราลักษณ  บุญมีมาก 
 ๓๗ นางสาววารินทร  พักเกาะ 
 ๓๘ นางสุพัตรา  เสนะเปรม 
 ๓๙ นางสุมนา  ฉัตราภิรัตน 
 ๔๐ นางสุวรีย  ใจหาญ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๕  ราย) 
 ๑ นายเกษมสันต  คงแกว 
 ๒ นายเฉลิมศักด์ิ  มากมูลผล 
 ๓ นายเชษฐา  วิลัยรัตน 
 ๔ นายเชาวลิต  ชูชาติ 
 ๕ นายธนเทพ  บุศยน้ําเพชร 
 ๖ นายประทีป  มูลเภา 
 ๗ นายประสาสน  สีหะวงษ 
 ๘ นายพิชัย  เทพ ี
 ๙ นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน 
 ๑๐ นายไพรัตน  หมันเจริญ 
 ๑๑ นายยอดย่ิง  ตวงหิรัญอนันต 
 ๑๒ นายวรสิทธิ์  สุขนิตย 
 ๑๓ นายวัฒนะ  รอดประเสริฐ 
 ๑๔ นายวิเชียร  อัศวพุทธ ิ

 ๑๕ นายศุภชัย  ลิมจุฑามาศ 
 ๑๖ นายสมนึก  ไชคําพา 
 ๑๗ นายสมศักด์ิ  พันธุเต้ีย 
 ๑๘ นายสมศักด์ิ  สีนามโหนง 
 ๑๙ นายสามภพ  มณีสะอาด 
 ๒๐ นายสายัณห  กลางถิ่น 
 ๒๑ นายสุชาติ  แสงพรม 
 ๒๒ นายสุทรรศน  โพชากรณ 
 ๒๓ นายสุรชัย  กิตติโกสินท 
 ๒๔ นายสุรี  สุขเพ็ญ 
 ๒๕ นายเสมา  ยศย่ิงยง 
 ๒๖ นายอนุศักด์ิ  วงษแสง 
 ๒๗ นายอาทิตย  รักทอง 
 ๒๘ นางกันดา  โคตรภักดี 



 หนา   ๑๕ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๙ นางสาวกุลวดี  ประเสริฐชัย 
 ๓๐ นางเกษรา  โรจนวิภาต 
 ๓๑ นางงามพิศ  สงสม 
 ๓๒ นางจิรนันท  แกวนิล 
 ๓๓ นางจิรภา  วัตตะสิงห 
 ๓๔ นางจุฑามาศ  วงษไทยวรรณ 
 ๓๕ นางสาวชุติมา  สมประสงค 
 ๓๖ นางสาวชุลี  สงวนกิจ 
 ๓๗ นางญาณิศา  ณ  นคร 
 ๓๘ นางสาวณิชาภัทร  วักจันทร 
 ๓๙ นางสาวดุสิตา  เผือกสวัสด์ิ 
 ๔๐ นางสาวนวลทิพย  อาคมพัฒน 
 ๔๑ นางเบญจมาส  สมศรี 
 ๔๒ นางประฌมพร  วชิรถาวรชัย 
 ๔๓ นางประพิมพดาว  ซาตาเกะ 
 ๔๔ นางปรานอม  ประดิษฐกําจรชัย 
 ๔๕ นางปยะวรรณ  นรเศรษฐโกศล 
 ๔๖ นางสาวพรพรรณ  คําเพิ่มพูล 
 ๔๗ นางพันทิพา  ศุทธยาลัย 
 ๔๘ นางเพชรรัตน  ปอมเย็น 
 ๔๙ นางเพ็ญจิตต  กลั่นขจร 
 ๕๐ นางสาวเพ็ญศรี  มิทรานนท 
 ๕๑ นางสาวไพลิน  คําไพรินทร 
 ๕๒ นางภัทรชณิศ  อนิทรพรหม 

 ๕๓ นางมาลา  เที่ยงจรรยา 
 ๕๔ นางสาวมาลิน  แตงตาด 
 ๕๕ นางสาวรัชนี  สังขพร 
 ๕๖ นางรัตนมณี  ฮวดเส็ง 
 ๕๗ นางเรณุกา  ฉิมวงษ 
 ๕๘ นางละอองดาว  สีจันทรแจง 
 ๕๙ นางวรนุช  จํารูญศาสน 
 ๖๐ นางศศิพงษ  แชมประเสริฐ 
 ๖๑ นางสาวศิริพร  โรจนสุกาญจน 
 ๖๒ นางสาวสมพรทิพย  สุขวโรดม 
 ๖๓ นางสรัญญา  สวัสด์ิกนก 
 ๖๔ นางสิริวิมล  ภูหริยวงศสุข 
 ๖๕ นางสุดา  คมพิมาย 
 ๖๖ นางสาวสุดารัตน  นิลบุศย 
 ๖๗ นางสาวสุนันท  แกนจาย 
 ๖๘ นางสาวสุปราณี  แกวเพชร 
 ๖๙ นางสุปรียา  หิรัญพรรณ 
 ๗๐ นางสุรภี  ภาณุเมษ 
 ๗๑ นางสาวอรนุชา  มงคลรัตนชาติ 
 ๗๒ นางอังคณา  หอมหวล 
 ๗๓ นางอัมพร  สุวรรณทา 
 ๗๔ นางอําพร  โกมลเสนาะ 
 ๗๕ นางสาวอุทัยวรรณ  สถานานนท 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๘๒  ราย) 
 ๑ นายเจริญ  อยูคุมญาติ  ๒ นายชม  ชางเกวียน 



 หนา   ๑๖ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓ นายชลอ  กรายทอง 
 ๔ นายชลอ  กําแพงเพ็ชร 
 ๕ นายฐานันตเทพ  วงศจินตนา 
 ๖ นายณัฐธวัฒน  พิมพา 
 ๗ นายเดชะ  มังคละ 
 ๘ นายถวิล  สมกัน 
 ๙ นายทวีศักด์ิ  จันทรตระกูล 
 ๑๐ นายธนัย  สงวนศิริ 
 ๑๑ นายธนู  กองพล 
 ๑๒ นายนิคม  หวายบุตร 
 ๑๓ นายนิติ  มีย่ิง 
 ๑๔ นายเนตร  สวัสดี 
 ๑๕ นายนอม  ทรัพยเจริญ 
 ๑๖ นายบรรณรัตน  เกงกสิกิจ 
 ๑๗ นายบัณฑูรย  อัมพาผล 
 ๑๘ นายบุญตุม  ศรีชุมพวง 
 ๑๙ นายบุญเหลือ  ฤกษรักษา 
 ๒๐ นายประเสริฐ  บุตรโคษา 
 ๒๑ นายประเสริฐ  มนินทา 
 ๒๒ นายปรีชา  หนองโยธา 
 ๒๓ นายเผด็จ  อภิรัตนวงศ 
 ๒๔ นายพิชัย  ปาประลิต 
 ๒๕ วาที่รอยตรี  ไพรัช  กังวานเลิศปญญา 
 ๒๖ นายฟต  แกวพุม 
 ๒๗ นายมนัส  จิตตมาศ 
 ๒๘ นายมนัส  เทียนสวาง 

 ๒๙ จาสิบเอก  ยงยุทธ  แสนคํา 
 ๓๐ นายยรรยง  ศรีทิน 
 ๓๑ นายรินทร  สุวรรณโอภาส 
 ๓๒ นายวาทิต  เหลี่ยมดี 
 ๓๓ นายวิรัตน  สุระเดช 
 ๓๔ นายวิลาศ  ศรีตะชัย 
 ๓๕ นายวิวัฒน  ขวัญไสวธรรม 
 ๓๖ นายวิวัฒน  นามวิเศษ 
 ๓๗ นายศักด์ิชาย  พงษเกษตรกรรม 
 ๓๘ นายศุภชัย  ปฏิกานัง 
 ๓๙ นายสกล  โปรงสกุล 
 ๔๐ นายสนธยา  ฮวดเจริญ 
 ๔๑ นายสมจิตร  ทาตะ 
 ๔๒ นายสมเกียรติ  ยอดเพชร 
 ๔๓ นายสรสิทธิ์  วิชาศิลป 
 ๔๔ นายสวง  เครือวัลย 
 ๔๕ นายสังวาลย  คงทน 
 ๔๖ นายสันติ  จินดาลักษณ 
 ๔๗ นายสิงหคาร  มะโนสีลา 
 ๔๘ นายสิทธิชัย  สมบูรณสงค 
 ๔๙ นายสุทธา  บุญหวาน 
 ๕๐ นายสุทธิพร  สุวรรณบัตร 
 ๕๑ นายสุรพล  กาวีจันทร 
 ๕๒ นายสุรศักด์ิ  กอนใส 
 ๕๓ นายสุวัฒน  วังวนสินธุ 
 ๕๔ นายสุเชษฐ  อังสุภานิช 



 หนา   ๑๗ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๕๕ นายอภิชาติ  ลุนสืบ 
 ๕๖ นายอาคม  มูลวัตร 
 ๕๗ นายเอกกุล  กายไธสง 
 ๕๘ นางสาวกนกวรรณ  เพียงเกต 
 ๕๙ นางกัญญา  วิลาวงศ 
 ๖๐ นางกัลยา  ถมทองทวี 
 ๖๑ นางกุณฑรีย  แสงศร 
 ๖๒ นางสาวไกวัล  พัดทอง 
 ๖๓ นางจงกลรัตน  ไกรสนาม 
 ๖๔ นางจิตติมา  จิตตสมัคร 
 ๖๕ นางสาวจิราพร  คําพุฒ 
 ๖๖ นางจีระสุดา  ศิริวงศ 
 ๖๗ นางจุลลดา  วิชัยยะ 
 ๖๘ นางสาวเจือจันทร  ศิริลิมป 
 ๖๙ นางฉวีวรรณ  มากรด 
 ๗๐ นางฉออน  อสุน ี ณ  อยุธยา 
 ๗๑ นางโชติมา  ชอดอกไม 
 ๗๒ นางชอมาลี  จูแรงบุญ 
 ๗๓ นางณัฏฐภพ  ปามาคํา 
 ๗๔ นางดรุณี  บุญเปลี่ยน 
 ๗๕ นางดารุณี  หลังสัน 
 ๗๖ นางสาวเดือนทอง  บรรเทิงจิตต 
 ๗๗ นางเตือนใจ  เรืองศรี 
 ๗๘ นางเตือนใจ  สาลัย 
 ๗๙ นางสาวทิพวัลย  ถิรวุฒิ 
 ๘๐ นางไทญนาถ  ปุณมะลัง 

 ๘๑ นางธนพร  รูปสม 
 ๘๒ นางธนวรรณ  สุขไพศาล 
 ๘๓ นางธริศรา  สุขกําเนิด 
 ๘๔ นางธารีรัตน  เจะมะ 
 ๘๕ นางสาวนพรัตน  กอวัฒนากุล 
 ๘๖ นางสาวนภมณี  ขุนฤทธิ ์
 ๘๗ นางสาวนฤดี  ดํารงรัตน 
 ๘๘ นางสาวนฤมล  พงษสุภาพ 
 ๘๙ นางสาวนวลศรี  จันทรส 
 ๙๐ นางนาตยา  สุดเจริญ 
 ๙๑ นางนิตยา  สพโชค 
 ๙๒ นางนิธิมา  คงปญญา 
 ๙๓ นางนิรันดร  อุดมกูล 
 ๙๔ นางนูรไอนี  มาหิเละ 
 ๙๕ นางน้ําผึ้ง  กุสุโมทย 
 ๙๖ นางบญุหลาย  ชัยวงค 
 ๙๗ นางบุญเรือน  นามตาป 
 ๙๘ นางประเทืองทิพย  บรรเลง 
 ๙๙ นางประไพศรี  คงเสฐียร 
 ๑๐๐ นางปราณี  สงเดช 
 ๑๐๑ นางสาวปยวรรณ  สมานพิทักษ 
 ๑๐๒ นางเปรมจิตต  ทัพวงศศรี 
 ๑๐๓ นางสาวเปรมฤดี  จงพูนผล 
 ๑๐๔ นางสาวผกาวดี  อยูเอม 
 ๑๐๕ นางสาวพรจรี  นิรมิตสุขพรกุล 
 ๑๐๖ นางสาวพรชนก  กิจดํารงกุล 



 หนา   ๑๘ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๐๗ นางพรทิพย  ดีเยาะ 
 ๑๐๘ นางพรทิพย  เพ็ชรผึ้ง 
 ๑๐๙ นางสาวพรเพ็ญ  สบเหมาะ 
 ๑๑๐ นางพวงผกา  คัมภิรานนท 
 ๑๑๑ นางพัชรีพร  ชูพนัธุ 
 ๑๑๒ นางพินิจ  ปลั่งสมบัติ 
 ๑๑๓ นางพิสมัย  ลีพฤติ 
 ๑๑๔ นางเพลินจิต  ใจออน 
 ๑๑๕ นางเพ็ญศรี  เนียมแสง 
 ๑๑๖ นางไพทิพย  หนพูรหม 
 ๑๑๗ นางสาวไพรรัตน  สมัยสุต 
 ๑๑๘ นางสาวไพรวรรณ  เทาสาร 
 ๑๑๙ นางภาวนา  ละมุล 
 ๑๒๐ นางสาวมัสยา  ศรีทุมมา 
 ๑๒๑ นางมาริสา  ภูวิทยาธร 
 ๑๒๒ นางมาลัย  โพรีแกว 
 ๑๒๓ นางสาวยุพิน  จงไพศาล 
 ๑๒๔ นางยุพเยาว  ทีทา 
 ๑๒๕ นางสาวเยาวณี  เนียมเกตุ 
 ๑๒๖ นางเยาวลักษณ  พรหมมา 
 ๑๒๗ นางรังสิน ี ทองชมภู 
 ๑๒๘ นางรัตนา  ชูเวทย 
 ๑๒๙ นางรัตนาพร  ปกษาศร 
 ๑๓๐ นางเรขา  วรรณวงศ 
 ๑๓๑ นางเรณู  จิตรบาล 
 ๑๓๒ นางฤทัยรัตน  ศรีฉันทะมิตร 

 ๑๓๓ นางละไม  เตชะสืบ 
 ๑๓๔ นางสาวลัดดา  แซต้ัง 
 ๑๓๕ นางลัดดา  ดอกสรอย 
 ๑๓๖ นางวงเดือน  รอดเจริญ 
 ๑๓๗ นางวลัยลักษณ  จันทรสวัสด์ิ 
 ๑๓๘ นางวัชรา  กิตติอาภรณชัย 
 ๑๓๙ นางวัชรียา  ศรีหิน 
 ๑๔๐ นางวาทินี  บิลเตะ 
 ๑๔๑ นางวิจารย  ชูรัตน 
 ๑๔๒ นางสาววิมล  กลางประพันธ 
 ๑๔๓ นางวิยะดา  นาคพวง 
 ๑๔๔ นางวีณา  ธงทอง 
 ๑๔๕ นางศรีสุดา  ศักด์ิบริบูรณ 
 ๑๔๖ นางสาวศิริพร  หนูนวล 
 ๑๔๗ นางสมคิด  ไวทยาชีวะ 
 ๑๔๘ นางสมทรง  บุญกิ่ง 
 ๑๔๙ นางสมลักษณ  ทองไพรวัลย 
 ๑๕๐ นางสาวสรัลชนา  เครือแกว 
 ๑๕๑ นางสาวสาคร  เหมือนศรี 
 ๑๕๒ นางสายสมร  ออนแกว 
 ๑๕๓ นางสาวิกา  แสงตอย 
 ๑๕๔ นางสีออน  เทพพานิช 
 ๑๕๕ นางสุคลธ  ศรีสงคราม 
 ๑๕๖ นางสุจิตร  มั่นใจ 
 ๑๕๗ นางสาวสุชญา  สิทธิโชติวงศ 
 ๑๕๘ นางสุดารัตน  แสงทอง 



 หนา   ๑๙ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๕๙ นางสาวสุนันทา  เพงพินิจ 
 ๑๖๐ นางสุนิศา  โตสงา 
 ๑๖๑ นางสุพรรณ  พรเอนก 
 ๑๖๒ นางสุพรรณี  ธรรมคีรี 
 ๑๖๓ นางสุพิศ  แสงลา 
 ๑๖๔ นางสุภาพร  รวดเร็ว 
 ๑๖๕ นางสุรีรัตน  ศรีคํา 
 ๑๖๖ นางสุวรรณา  ทรัพยสิน 
 ๑๖๗ นางสุวารี  โลมะบรรณ 
 ๑๖๘ นางสาวสุเบญจา  บุญแกว 
 ๑๖๙ นางเสริมสุข  ชาญโชติ 
 ๑๗๐ นางโสภา  จูวัตร 

 ๑๗๑ นางสาวหทัยรัตน  ฉ่ัวตระกูล 
 ๑๗๒ นางอรจิรา  จอมมะเริง 
 ๑๗๓ นางสาวอรวรรณ  ฉํ่าชื่น 
 ๑๗๔ นางอรามศรี  อํานวยกิจ 
 ๑๗๕ นางสาวอัจฉรา  สุใจ 
 ๑๗๖ นางอัจฉรา  บริบูรณ 
 ๑๗๗ นางสาวอัญชลี  ดานวิรุฬหวณิช 
 ๑๗๘ นางอาภรณ  ศรีสุโข 
 ๑๗๙ นางสาวอารี  ขวัญซาย 
 ๑๘๐ นางอุทัย  สัตนาโค 
 ๑๘๑ นางอุมาภรณ  คล้ําจีน 
 ๑๘๒ นางอุไรวรรณ  แจงเวชฉาย 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๒  ราย) 
 ๑ นายชัยสิทธิ์  ธิยะใจ 
 ๒ นายณรงคศักด์ิ  แกลมกระโทก 
 ๓ นายบรรชา  ชางเหล็ก 
 ๔ นายประจักษ  มนตคล้ํา 
 ๕ นายพิศิษฐ  อยูพลี 
 ๖ นายศิริพงษ  ศรีอาคะ 
 ๗ นายสมพร  เกตุเกลี้ยง 
 ๘ นายสวางพงศ  เมธีกุล 
 ๙ นายอภิเชษฐ  ปานจรัตน 
 ๑๐ นางสาวกนกวรรณ  เหลืองมงคลเลิศ 
 ๑๑ นางสาวชญหทัย  แกวยศ 
 ๑๒ นางชุติมาศ  ตันติวานนท 
 ๑๓ นางญาณิศา  สินปรุ 

 ๑๔ นางสาวณัฐลดา  ธารีพฤกษ 
 ๑๕ นางสาวนพพนา  เจริญธรรม 
 ๑๖ นางนารีรัตน  ทิพยพิมพวงศ 
 ๑๗ นางสาวนิ่มนวล  ปานทอง 
 ๑๘ นางสาวบงกช  บุณยะศิวะ 
 ๑๙ นางพวงเพชร  พงษไพโรจน 
 ๒๐ นางพสชนัน  ทศันะเทพ 
 ๒๑ นางพัฒนาพร  ไทยพิบูลย 
 ๒๒ นางสาวภักด์ิพิลัย  คงสําคัญ 
 ๒๓ นางสาวมุจจลินทร  หาญฤทธา 
 ๒๔ นางวรรณปวีณ  อิ่มพิชัย 
 ๒๕ นางวรางคณา  ศิริจําปา 
 ๒๖ นางสาววราภา  สยังกูล 



 หนา   ๒๐ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๗ นางสาววลัยรักษ  อังคะมาตย 
 ๒๘ นางสาวศิริรัตน  ทัศนกิจ 
 ๒๙ นางสาวศุภจิตรา  ศิริธร 

 ๓๐ นางสินทรัพย  นกแกว 
 ๓๑ นางสิริกร  ศรีทองแท 
 ๓๒ นางสาวอําพร  จัยยา 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นางสาวสุมนชนก  วัฒนประสิทธิ์ 
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๔  ราย) 

 ๑ นางขจรศรี  รตางศุ 
 ๒ นางสาวจงใจ  สิงหเริงชัย 
 ๓ นางสาวจันทรา  แกวมหาวัน 
 ๔ นางสาวจุรีรัตน  ทองแกว 
 ๕ นางสาวชุติมา  ขันจันทา 
 ๖ นางสาวเนตรนภา  วงคพิพันธ 
 ๗ นางวณิชยา  เตชนันท 

 ๘ นางศุจีภรณ  ทองทุม 
 ๙ นางสาวสมัชญา  ขําเกื้อ 
 ๑๐ นางสุภรณ  มณฑาทอง 
 ๑๑ นางสาวสุภาพร  พระไชยบุญ 
 ๑๒ นางอรรธนิศา  กลิ่นเมฆ 
 ๑๓ นางอุบลวรรณ  ภิรมยเศรษฐกุล 
 ๑๔ นางสาวอุมาพร  วัตตา 

 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 
 ๑ นางดารารัตน  แกวสลับสี 
 ๒ นางวศินี  ทองนวล 

 ๓ นางศิริกุล  อินทรพาณชิย 
 ๔ นางอัฌชนา  วุฒิสมบูรณ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗  ราย) 
 ๑ นายสมรวย  สุวรรณภักดีจิต 
 ๒ นางกุสุมา  พนอนุอุดมสุข 
 ๓ นางสาวทัศนีย  สุชีวกุล 
 ๔ นางสาวลลิดา  แกวสุวรรณ 

 ๕ นางสาววรางคณา  วงศมหาชัย 
 ๖ นางสาววัลทิชา  ประสงคเวช 
 ๗ นางสุภาณี  กุณฑลจินดา 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๗  ราย) 
 ๑ นายบุญสม  สีสุวรรณ 
 ๒ นางเพ็ญศรี  จินดาวรรณ 

 ๓ นางศศิกาญจนา  ผองสุริยชัย 
 ๔ นางสุนีย  มณีอาภรณ 


