
 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 
เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายอนุสรณ  จันทรสวาง 
เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสุวณี  อาจนอย 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายจําเริญ  มาวรรณ  ๒ นายวีระ  ปานประเสริฐ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นายชยุต  ธนบูลยกฤต 
 ๒ นายณรงค  กันธิยะ 

 ๓ นายสาคร  ไครจักร 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๙  ราย) 
 ๑ นายจําเนียร  ตุมแดง 
 ๒ นายจําเนียร  อินทองแกว 
 ๓ นายชัยพร  ชัยพิภพ 
 ๔ นายชุมพล  เทพณรงค 
 ๕ นายธงชัย  สีโรย 
 ๖ นายนที  จุยพุทธา 
 ๗ นายนรสิงห  แซตัง 
 ๘ นายนิคม  ออนละไม 
 ๙ นายบุญกอง  โคตรอาสา 
 ๑๐ นายประพาส  กาใจ 
 ๑๑ นายปาราเมศ  สงวนศรี 
 ๑๒ นายเพทาย  นันทะเสนา 

 ๑๓ นายไพรัช  สายเสมา 
 ๑๔ นายไพรัตน  ทัพเจริญ 
 ๑๕ นายมนตรี  จันทรพุม 
 ๑๖ นายมนตรี  จําวัน 
 ๑๗ นายศราวุธ  ประทีป  ณ  ถลาง 
 ๑๘ นายสงา  พุทธวงศ 
 ๑๙ นายสมเกียรติ  พุมประพัฒน 
 ๒๐ นายสมชาย  อนันตะ 
 ๒๑ นายสมบูรณ  ยุวัฒน 
 ๒๒ นายสมพงษ  บุญม ี
 ๒๓ นายสมพงษ  ชวงโชติกุล 
 ๒๔ นายสมภาค  วงษา 



 หนา   ๖๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๕ นายสมยศ  จันทานิตย 
 ๒๖ นายสมศรี  ภูศิริ 
 ๒๗ นายสมศักด์ิ  เขตกัน 
 ๒๘ นายสมศักด์ิ  จิรปตุพงศ 
 ๒๙ นายสวัสด์ิ  คะชะวะโร 
 ๓๐ นายสอิ้ง  สําเรียนรัมย 
 ๓๑ นายสายชล  จันทรหลง 
 ๓๒ นายสุชาติ  นวลนันตา 
 ๓๓ นายสุทอน  มณีคํา 
 ๓๔ นายสุธา  จันทนา 
 ๓๕ นายโสธร  วงศประจวบลาภ 
 ๓๖ นายอธิวัฒน  ออนจอย 
 ๓๗ นายอนุชา  คุมทรัพย 

 ๓๘ นายอาแซ  บินมะสาและ 
 ๓๙ นางนริศรา  ชาตรีนันท 
 ๔๐ นางบุญยืน  จันทา 
 ๔๑ นางปราณี  แกวหาญ 
 ๔๒ นางปาริชาติ  บํารุงเขต 
 ๔๓ นางสาวพรเพ็ญ  วีระสัย 
 ๔๔ นางสาวมยุรี  บุรีรักษ 
 ๔๕ นางวัลภา  สกุลเทวัญพิทักษ 
 ๔๖ นางสุพรรัตน  ปญญาวัน 
 ๔๗ นางสุพาณี  พุทธรัตน 
 ๔๘ นางสาวสุวลี  มณีวรรณ 
 ๔๙ นางสาวอาวร  มณีวรรณ 

 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๑๖  ราย) 
 ๑ นายกันตภณ  อินรุงเรือง 
 ๒ นายกีฬา  พนัสโยธานนท 
 ๓ นายไกรษร  มานิตย 
 ๔ นายคอฝู  หลีจะ 
 ๕ นายคําตา  เรือนเงิน 
 ๖ นายคํานึง  ผาต๊ิ 
 ๗ นายจรัญ  มาหลึก 
 ๘ นายจรัส  แซโคว 
 ๙ นายจรูญ  เถื่อนเภา 
 ๑๐ นายจันทรดี  แดงสวาท 

 ๑๑ นายจํารูญ  บัวเทพ 
 ๑๒ นายจํารูญ  สวัสด์ิขจี 
 ๑๓ นายจําเริญ  สมจันทร 
 ๑๔ นายเจริญ  ผองสะอาด 
 ๑๕ นายฉันทวุฒิ  ผลมาก 
 ๑๖ นายชัยสนท  สารปา 
 ๑๗ นายชัยเลิศ  สกุลชาวดอย 
 ๑๘ นายเชาวเลข  สุดแสวง 
 ๑๙ นายซานกวย  เมฆบนจันทร 
 ๒๐ นายซาแพร  ซีเมอเกอร 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๑ นายดวงจันทร  นิยมไพรเผาพันธ 
 ๒๒ นายทนงศักด์ิ  เจริญสุข 
 ๒๓ นายทรงศักด์ิ  ดวงพร 
 ๒๔ นายทองปุน  พนิิจการ 
 ๒๕ นายทินกร  ชูดวงแกว 
 ๒๖ นายธรรมบท  เพรงมา 
 ๒๗ นายนนทชัย  ทองกอนสิงห 
 ๒๘ นายนพดล  คนยงค 
 ๒๙ นายนพรัตน  จันทรศิริ 
 ๓๐ นายนรินทร  ผัดหลา 
 ๓๑ นายนิคม  เกตุฉวี 
 ๓๒ นายบรรจง  ภูจ่ัน 
 ๓๓ นายบรรลือ  รัตนวิชัยกุล 
 ๓๔ นายบําเพ็ญ  ไทยเจริญพร 
 ๓๕ นายบุญลอง  ศรีสมภาร 
 ๓๖ นายบุญเลี้ยง  ยศศรียา 
 ๓๗ นายประชา  ชันวานา 
 ๓๘ นายประดิษฐ  เกลอดู 
 ๓๙ นายประพันธ  ยอดเชิงฉลาด 
 ๔๐ นายประยงค  ศิลาวรรณ 
 ๔๑ นายประยูร  บุญมา 
 ๔๒ นายประสิทธิ์  ขวัญทิพย 
 ๔๓ นายประสิทธิ์  จันทร 
 ๔๔ นายประเสริฐ  ตรีมรรค 
 ๔๕ นายปญญา  แสนวงศ 
 ๔๖ นายพงษสิทธิ์  ลีลาวิริยะกุล 

 ๔๗ นายพล  สวัสดี 
 ๔๘ นายพิชิต  จารุวัสตร 
 ๔๙ นายพิสิทธิ์  รักชาติไทย 
 ๕๐ นายพเยา  จันทรสวาง 
 ๕๑ นายไพบูลย  วงศฝน 
 ๕๒ นายไพศาล  ภูทอง 
 ๕๓ นายภักดี  ปูนิล 
 ๕๔ นายมณี  ไชยพจน 
 ๕๕ นายมนัส  ขันแกว 
 ๕๖ นายลับ  อดทน 
 ๕๗ นายเลิศชัย  พรหมมา 
 ๕๘ นายเล็ก  คฤหานนท 
 ๕๙ นายวังกา  เวชกิจ 
 ๖๐ นายวัชรพล  สีมี ่
 ๖๑ นายวิชัย  สมจันทร 
 ๖๒ นายวิโรจน  ชํานาญการ 
 ๖๓ นายวุฑฒิชัย  ทิมอ่ํา 
 ๖๔ นายศราคม  สุวรรณศรี 
 ๖๕ นายศักด์ิศรี  ศักด์ิเจริญชัยกุล 
 ๖๖ นายศุภศิลป  แกวเมือง 
 ๖๗ นายสมชาย  แซยาง 
 ๖๘ นายสมชาย  มนตรี 
 ๖๙ นายสมบัติ  นะซอ 
 ๗๐ นายสมบูรณ  รักอาชญา 
 ๗๑ นายสมปอง  ฉํ่ารสสุคนธ 
 ๗๒ นายสมภาร  เพียรสูงเนิน 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๗๓ นายสมาน  เหลาศรีไชย 
 ๗๔ นายสมเกียรติ  บุญเปง 
 ๗๕ นายสมเกียรติ  สุขวงษ 
 ๗๖ นายสยาม  จะซา 
 ๗๗ นายสามารถ  จันทรสาขา 
 ๗๘ นายสําราญ  วันทะนะ 
 ๗๙ นายสิทธิชัย  เลาหวงศ 
 ๘๐ นายสินชัย  ไตรมนตรี 
 ๘๑ นายสุทธิวัฒน  แคนเสาร 
 ๘๒ นายสุทัศน  เตจา 
 ๘๓ นายสุพัฒน  บุญทศ 
 ๘๔ นายสุรพงษ  เฉลิมชาติ 
 ๘๕ นายสุรพล  แสนทรงสิริ 
 ๘๖ นายสุรพัชร  ธรรมสุจริต 
 ๘๗ นายสุรศักด์ิ  พันธศรีสุวรรณ 
 ๘๘ นายสุเทพ  ชีวะรัตน 
 ๘๙ นายสุเนตร  สังกัดกลาง 
 ๙๐ นายเสง  คํานา 
 ๙๑ นายหลง  ทรงสวัสด์ิวงศ 
 ๙๒ นายหลึก  สาใจ 
 ๙๓ นายเหรียญ  เนตรสุวรรณ 
 ๙๔ นายอนันต  เจริญรัตนไพโรจน 

 ๙๕ นายอรุณ  เพชรภาน 
 ๙๖ นายอาหะมะ  นาแว 
 ๙๗ นายอุดมทรัพย  เชิดสกุล 
 ๙๘ นางกอง  ชางคํา 
 ๙๙ นางกัญญานันท  ริมผดี 
 ๑๐๐ นางชินพร  แซหยาง 
 ๑๐๑ นางชุติมา  พรหมมา 
 ๑๐๒ นางนวลวรรณ  สนสกุล 
 ๑๐๓ นางนิตยา  พิทักษวาที 
 ๑๐๔ นางสาวนิลาวรรณ  พลเย่ียม 
 ๑๐๕ นางบุบผา  พิภพ 
 ๑๐๖ นางพวงผกา  ล้ิมเจริญ 
 ๑๐๗ นางสาวพาณี  สุนทร 
 ๑๐๘ นางมยุรี  ปวงกลาง 
 ๑๐๙ นางยุพิน  บุญตันบุตร 
 ๑๑๐ นางรัชนียกร  สุขสุแพทย 
 ๑๑๑ นางรัตนา  ธรรมสุจริต 
 ๑๑๒ นางสาววาสนา  สุวรรณฤทธิ์ 
 ๑๑๓ นางสมาน  สมตน 
 ๑๑๔ นางสุนีย  บุญศรี 
 ๑๑๕ นางองอร  โกมลรุจิ 
 ๑๑๖ นางอารีย  มวงมิตร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙๗  ราย) 
 ๑ นายกิตติ  มูลเมือง 
 ๒ นายแกว  ใจคํา 
 ๓ นายโกวิทย  เดชอินทร 

 ๔ นายจิรพัฒน  กรดแกว 
 ๕ นายชาญชัย  ต๊ิบเอย 
 ๖ นายเชน  ซ่ือตรง 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๗ นายต๊ิบคํา  เปงคํา 
 ๘ นายถนอม  พุทธประเสริฐ 
 ๙ นายทองปาน  นาสุวรรณ 
 ๑๐ นายธงชัย  เกิดทอง 
 ๑๑ นายธนชัย  อนิทรสม 
 ๑๒ นายธนรัตน  สัตยาจิตอานุภาพ 
 ๑๓ นายธวัช  ปาล ี
 ๑๔ นายธํารงค  จํารัสเนตร 
 ๑๕ นายนพดล  อัมพุประภา 
 ๑๖ นายนิรันดร  หาญฤทธิกุลชัย 
 ๑๗ นายบรรจง  รักเผาดง 
 ๑๘ นายบวร  เจริญสุข 
 ๑๙ นายบัญชา  กรองบริสุทธิ์ 
 ๒๐ นายบุญนา  นามพรม 
 ๒๑ นายบุญศรี  คําหลวงแวน 
 ๒๒ นายบุญศรี  แสนโซง 
 ๒๓ นายบุญสง  จิตตสมัคร 
 ๒๔ นายบุญสง  เจแฮ 
 ๒๕ นายประจิต  ตอพล 
 ๒๖ นายประพันธ  ยศวงศษา 
 ๒๗ นายประพันธ  วงศสีดา 
 ๒๘ นายประยูร  ขันทะสีมา 
 ๒๙ นายประวัตร  สุขสมพนารักษ 
 ๓๐ นายประสิทธิ์  วินิจกําธร 
 ๓๑ นายประเวศ  ไชยสุวรรณ 
 ๓๒ นายปญญา  อยูลือนิรันดร 

 ๓๓ นายเผชิญ  พมิเสน 
 ๓๔ นายเผด็จ  ดีอาษา 
 ๓๕ นายพีระ  ถนอมศักด์ิ 
 ๓๖ นายไพบูลย  ชัชวาลย 
 ๓๗ นายไพรัช  ศรีอุทิศ 
 ๓๘ นายมงกุฎชัย  ทศนุต 
 ๓๙ นายมนตชัย  พงศพนาภักดี 
 ๔๐ นายมนัส  แซทาว 
 ๔๑ นายเมธี  จํานงคสุข 
 ๔๒ นายวันชัย  คงโพธิ์ 
 ๔๓ นายวิชัย  ขันทอง 
 ๔๔ นายวิชิต  เจริญคง 
 ๔๕ นายวินิจ  พรมเมือง 
 ๔๖ นายวินิจ  โลบํารุง 
 ๔๗ นายวิบูลย  พินิจการ 
 ๔๘ นายวิเชียร  ทินราช 
 ๔๙ นายวีระ  แสงประดิษฐ 
 ๕๐ นายวีระ  แสงสวาง 
 ๕๑ นายศรายุทธ  แซฟุง 
 ๕๒ นายสมชาติ  หวางพิทักษ 
 ๕๓ นายสมชาย  สุปนตา 
 ๕๔ นายสมปอง  นาคะปกษิณ 
 ๕๕ นายสมศักด์ิ  แซเลา 
 ๕๖ นายสมโภชน  แปนโพธิ์กลาง 
 ๕๗ นายสิงหชัย  กรองบริสุทธิ์ 
 ๕๘ นายสุจริต  ขาวกุญชร 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๕๙ นายสุนทร  หาทรัพย 
 ๖๐ นายสุนทร  อัครินทร 
 ๖๑ นายสุบิน  วงษมนัตย 
 ๖๒ นายสุพจน  รัตนโชติ 
 ๖๓ นายสุพัฒน  สุวรรณสาร 
 ๖๔ นายเสถียร  วงศศิริ 
 ๖๕ นายเสนาะ  คงอาวุธ 
 ๖๖ นายอนันตรัก  กากะนิก 
 ๖๗ นายอภิสิทธิ์  สุวรรณศรี 
 ๖๘ นายอุปถัมภ  ขําพิทักษ 
 ๖๙ นายอู  แซเต็ม 
 ๗๐ นายอโนเชาว  วงคจันทรต๊ิบ 
 ๗๑ นางเกษร  ศรีเริญ 
 ๗๒ นางจินตนา  ตุยกาศ 
 ๗๓ นางดวงจันทร  ปรีชนิธ ิ
 ๗๔ นางธนพร  ศรีลิมปนนท 
 ๗๕ นางนารี  สมมาตร 
 ๗๖ นางนิตยามล  จันทจิรโกวิท 
 ๗๗ นางประเสริฐ  สุบินมิตร 
 ๗๘ นางปราณี  มาลูน 

 ๗๙ นางผาสุข  เกตุพันธ 
 ๘๐ นางพฤศจิกา  รัตนสมบัติ 
 ๘๑ นางพัชรี  พูลนอย 
 ๘๒ นางเพ็ญเภา  ชื่นชม 
 ๘๓ นางยุพา  ธนศักด์ิสิริ 
 ๘๔ นางเยาวลักษณ  อินทประวัติ 
 ๘๕ นางรินทนา  ภูพลับ 
 ๘๖ นางลัดดาวัลย  เผาเจริญสุข 
 ๘๗ นางวาสนา  เข็มเพชร 
 ๘๘ นางศรีทยา  กลีบจําปา 
 ๘๙ นางสุดา  จอมนาสวน 
 ๙๐ นางสุนันทา  วัดแชม 
 ๙๑ นางเสงี่ยม  หอมหวล 
 ๙๒ นางหนูสุน  ตันยา 
 ๙๓ นางอรพินท  สุทธสม 
 ๙๔ นางอัจฉราวิไล  เต็มคีรีมาศ 
 ๙๕ นางอัมพร  อินทจักร 
 ๙๖ นางอารียา  จิตรโคตร 
 ๙๗ นางอุไร  กองวงสา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒๕  ราย) 
 ๑ นายกฤษดา  ทองโคตร 
 ๒ นายกําธร  ภาวะไตร 
 ๓ นายกิจกร  ละมั่งทอง 
 ๔ นายเกรียงศักด์ิ  สวนธิ 
 ๕ นายเกษม  ปฎิพัทธนาทร 

 ๖ นายจงรักษ  อามิตย 
 ๗ นายจรูญ  เฉียบกลาง 
 ๘ นายจันทิพย  คําเสน 
 ๙ นายชนะ  พงษเผือก 
 ๑๐ นายชัชวาลย  ไมทรัพย 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๑ นายชัยพล  พลวัน 
 ๑๒ นายชัยรัช  ผาพงษา 
 ๑๓ นายชาติ  รัตนบุปผา 
 ๑๔ นายชาลี  ศรีไธสง 
 ๑๕ นายทอง  กุงมะเริง 
 ๑๖ นายทองพูน  ทองโคตร 
 ๑๗ นายทองมา  ทองโคตร 
 ๑๘ นายทองเตือน  แสงพันธุ 
 ๑๙ นายเทียนชัย  จําเกาะ 
 ๒๐ นายธนพล  เพิม่สมบูรณ 
 ๒๑ นายธรรมนูญ  ต้ังจิตร 
 ๒๒ นายธีระพล  เมืองเปา 
 ๒๓ นายนัฐพันธ  จันทรเพ็ง 
 ๒๔ นายนิพนธ  เบี้ยวมั่น 
 ๒๕ นายนิรุจน  โพธิ์ปลัด 
 ๒๖ นายบพิธ  เวชภิบาล 
 ๒๗ นายบุญสง  เรืองชิต 
 ๒๘ นายบุญเรือน  สามงามไกร 
 ๒๙ นายบุญเลิศ  นิ่มบัว 
 ๓๐ นายประดิษฐ  วงษรักษ 
 ๓๑ นายประทิน  รุงเรือง 
 ๓๒ นายประสงค  กระแสรพันธ 
 ๓๓ นายประสิทธิ์  จันทรศิริ 
 ๓๔ นายประสิทธิ์  แจมนิล 
 ๓๕ นายประเสริฐ  กาญจนา 
 ๓๖ นายประเสริฐ  จันทรกอโต 

 ๓๗ นายประเสริฐ  มีโพธิ์งาม 
 ๓๘ นายประเสริฐ  รัชกุล 
 ๓๙ นายปรีชา  อวมศิริ 
 ๔๐ นายปรีชา  ฮวบเฮง 
 ๔๑ นายปลื้ม  กลิ่นชอย 
 ๔๒ นายปยะ  แซเจียว 
 ๔๓ นายผดุง  ทรัพยโสม 
 ๔๔ นายไพรัช  ผดุงกิจ 
 ๔๕ นายไพโรจน  สวางพรอม 
 ๔๖ นายมงคลชัย  บุญรักแยม 
 ๔๗ นายมนูญ  เจริญพานชิ 
 ๔๘ นายมานพ  เจริญศักด์ิ 
 ๔๙ นายมีเดช  แพงออน 
 ๕๐ นายลบ  เรียงตอง 
 ๕๑ นายวารนัย  ภูระยับ 
 ๕๒ นายวิทูรย  เย็นละออง 
 ๕๓ นายวิลัย  หมั่นตรอง 
 ๕๔ นายวิษณุ  คุนชมพ ู
 ๕๕ นายวีรศักด์ิ  มณเฑียรสุภา 
 ๕๖ นายเวชยันต  พึ่งพิน 
 ๕๗ นายศิริ  ลือลาภ 
 ๕๘ นายสนั่น  สุขกรี 
 ๕๙ นายสมคิด  พวงระยา 
 ๖๐ นายสมชาย  วงศวัฒนะ 
 ๖๑ นายสมพร  ชวยกุล 
 ๖๒ นายสิงหทอง  กมลดีเย่ียม 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๖๓ นายสุรกิจ  คํามาลา 
 ๖๔ นายสุรชาติ  เรืองงาม 
 ๖๕ นายสุรพร  เพชรพันธุ 
 ๖๖ นายสุรศักด์ิ  อาจนะรา 
 ๖๗ นายสุรสิทธิ์  วงศวรกุล 
 ๖๘ นายสุเทพ  แสงแกว 
 ๖๙ นายอภิชาติ  ปอกตาล 
 ๗๐ นายอรุณ  ชางไม 
 ๗๑ นายอาทร  เจริญศิลป 
 ๗๒ นายอานนท  อาลี 
 ๗๓ นายอํานวย  พงษอัศดร 
 ๗๔ นายอํานวย  เหมือนพงษ 
 ๗๕ นายอํานวย  อุไรพันธ 
 ๗๖ นายอุทัย  วงเวียน 
 ๗๗ นางสาวกนกพร  ชมศิลป 
 ๗๘ นางสาวกมลวรรณ  ชาญเฌอ 
 ๗๙ นางสาวกาญจนา  ใยสุน 
 ๘๐ นางจรรยา  สุทธิชาติ 
 ๘๑ นางจรัสศรี  ประสงค 
 ๘๒ นางจิตสุภา  วรรณเวศ 
 ๘๓ นางเจนนภา  เดชสิริยาภรณ 
 ๘๔ นางสาวเจียมจิต  หมีตี 
 ๘๕ นางณิชนันทน  ไชยบุบผา 
 ๘๖ นางดารณี  บําเรอจิต 
 ๘๗ นางดารารัตน  แชม 
 ๘๘ นางตุมมา  เข่ือนคํา 

 ๘๙ นางสาวทองรวม  มีบํารุง 
 ๙๐ นางสาวทัศนีย  ปลั่งสมบัติ 
 ๙๑ นางนันทวัน  ตระกูลหวังวีระ 
 ๙๒ นางนิศารัตน  จันทรสุวรรณ 
 ๙๓ นางสาวบรรจง  ฉิมสุข 
 ๙๔ นางบุญสง  สิมมา 
 ๙๕ นางประณยา  มีกําไร 
 ๙๖ นางพนิดา  อุดมลาภ 
 ๙๗ นางพรรณี  จันขอนแกน 
 ๙๘ นางพรรณี  จันทรคํา 
 ๙๙ นางพัชรี  ทิพยเพียรศักด์ิ 
 ๑๐๐ นางเพลินพิศ  พูนต้ิม 
 ๑๐๑ นางเพ็ญประภา  ทิพยนุย 
 ๑๐๒ นางเพ็ญศรี  มูลเภา 
 ๑๐๓ นางเมทินี  พุทธิจิรางกูร 
 ๑๐๔ นางสาวราตรี  วิเศษฤทธิ ์
 ๑๐๕ นางรุงนภา  คําแสน 
 ๑๐๖ นางสาวลดาวัลย  หะยีแวนาแว 
 ๑๐๗ นางลัดดา  บุญญรักษ 
 ๑๐๘ นางวิจิตรา  ชมชนะ 
 ๑๐๙ นางวิมล  แสงทอง 
 ๑๑๐ นางวีระวรรณ  เจริญจิตร 
 ๑๑๑ นางศรัณยพร  บุญยะวนิช 
 ๑๑๒ นางศรีวรรณา  ณ  เชียงใหม 
 ๑๑๓ นางศิวลักษณ  ศิวากุล 
 ๑๑๔ นางสอิ้ง  วาชาญ 



 หนา   ๗๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๑๕ นางสุณี  ประทุม 
 ๑๑๖ นางสุภาพ  อินทโชติ 
 ๑๑๗ นางสาวสุวิญญา  บรรพลา 
 ๑๑๘ นางสุเมตรา  เถวนสาริกิจ 
 ๑๑๙ นางแสงทิพย  ดาราจิตร 
 ๑๒๐ นางแสงละออง  ศ.นาคะนาท 

 ๑๒๑ นางอรัญญา  บัวซิม 
 ๑๒๒ นางสาวอวยภร  ย้ิมแยม 
 ๑๒๓ นางอัมพวรรณ  ภักดี 
 ๑๒๔ นางอาภรณ  ศาตรทอง 
 ๑๒๕ นางอารียวัลย  แกววิไล 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๑๑  ราย) 
 ๑ นายกชกร  ทิพยรักษ 
 ๒ นายเกียรติ  มาหลึก 
 ๓ นายโกวิทย  สมปญญา 
 ๔ นายคมเพชร  พิลุม 
 ๕ นายคํานึง  ระวิงทอง 
 ๖ นายคํารนทร  เพชรบุรี 
 ๗ นายจริน  ดอกสรอย 
 ๘ นายจักรพงศ  แสนโซง 
 ๙ นายชรินทร  อัมโร 
 ๑๐ นายชัชวาลย  คันทะวงศ 
 ๑๑ นายชัยยุทธ  สุดชนะ 
 ๑๒ นายชัยฤทธิ์  มีศรีจันทร 
 ๑๓ นายชิด  สุคนธ ี
 ๑๔ นายไชยณัฏฐ  จูหลิม 
 ๑๕ นายณรงค  พวงสวยสัน 
 ๑๖ นายดัด  กอนแกว 
 ๑๗ นายดํารงคฤทธิ์  กาวิน 
 ๑๘ นายดํารงศักด์ิ  พรหมปญญา 
 ๑๙ นายดุสิทธิ์  ทินราช 

 ๒๐ นายตะ  กิตติวิโรจนชัย 
 ๒๑ นายทนงศักด์ิ  กิจนาค 
 ๒๒ นายทรงศักด์ิ  สืบคําแกว 
 ๒๓ นายทวี  ไมแดง 
 ๒๔ นายทองสิน  สีสา 
 ๒๕ นายทินกร  พิกุลทอง 
 ๒๖ นายทิพย  พุมทอง 
 ๒๗ นายนันทรา  อวมทิพย 
 ๒๘ นายนิคม  พรมคุณ 
 ๒๙ นายบรรดิษฐ  อาษาธง 
 ๓๐ นายบุญมา  ทําวอง 
 ๓๑ นายบุญเกิด  รุงเรือง 
 ๓๒ นายบุญเที่ยง  เฉียบกลาง 
 ๓๓ นายบุญเลิศ  เข็มพันธ 
 ๓๔ นายเบี้ยว  จันทรแดง 
 ๓๕ นายปกรณ  ทัพกฤษณ 
 ๓๖ นายประกาย  ทัพทวี 
 ๓๗ นายประจวบ  ศรีแจม 
 ๓๘ นายประจักษ  เรืองศักด์ิ 



 หนา   ๗๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๙ นายประดิษฐ  แสงรีย 
 ๔๐ นายประสาท  ผดุงกิจ 
 ๔๑ นายประสิทธิ์  บุญสวัสด์ิ 
 ๔๒ นายประสิทธิ์  ศรีขาว 
 ๔๓ นายประสิทธิ์  สีหะวงศ 
 ๔๔ นายประสิทธิ์  หนองแคน 
 ๔๕ นายประเสริฐ  เดชะ 
 ๔๖ นายปญญา  ฟกนุม 
 ๔๗ นายปยะ  รุงรักษ 
 ๔๘ นายเปายี  สาและ 
 ๔๙ นายพรหมมาสตร  งามลวน 
 ๕๐ นายพีระยศ  คําแสนใส 
 ๕๑ นายไพฑูรย  พรหมเมือง 
 ๕๒ นายไพฑูรย  เหมือนตา 
 ๕๓ นายภาณุพงศ  ชัยบุตร 
 ๕๔ นายภิญโญ  ตันติวัฒน 
 ๕๕ นายมงคล  ดีสมประสงค 
 ๕๖ นายเลิศ  พวงอินทร 
 ๕๗ นายวงศกร  ฟาบํารุง 
 ๕๘ นายวันชัย  พรเอนก 
 ๕๙ นายวิจารณ  โพธิ์สุวรรณ 
 ๖๐ นายวิชัย  ไชยรักษ 
 ๖๑ นายวินัย  พลแกว 
 ๖๒ นายวินัย  มหาพรหม 
 ๖๓ นายวิลาศ  พรรนิกร 

 ๖๔ นายวีระ  จันทรสองแสง 
 ๖๕ นายวีระ  เอมโอษฐ 
 ๖๖ นายศิริพันธ  สวัสดี 
 ๖๗ นายเศรษฐศักด์ิ  บุญมา 
 ๖๘ นายสกล  สอนลอย 
 ๖๙ นายสงกรานต  มะลิวัลย 
 ๗๐ นายสญชัย  เอกะโยธิน 
 ๗๑ นายสมจิตร  รัตนเมือง 
 ๗๒ นายสมจิตร  เปงตา 
 ๗๓ นายสมชัย  จันสีชา 
 ๗๔ นายสมชาย  แกวสิงห 
 ๗๕ นายสมชาย  เจนดง 
 ๗๖ นายสมทรง  แกนสุวรรณ 
 ๗๗ นายสมบัติ  แสงแกว 
 ๗๘ นายสมบุญ  ศิริกาศ 
 ๗๙ นายสมาน  เกินกลาง 
 ๘๐ นายสมโภช  กากะนิก 
 ๘๑ นายสิทธิชัย  เสรีรักษ 
 ๘๒ นายสุขวิช  สืบมา 
 ๘๓ นายสุชิน  คําภีร 
 ๘๔ นายสุทัย  โกนซา 
 ๘๕ นายสุทิน  ทางศิริ 
 ๘๖ นายสุธี  สุขสมัย 
 ๘๗ นายสุนันท  หมอแกว 
 ๘๘ นายสุบิน  อินทรพิทักษ 



 หนา   ๗๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๘๙ นายสุมินชัย  ทองพนัชั่ง 
 ๙๐ นายสุรจิตร  คชเสนีย 
 ๙๑ นายสุรชัย  วงษเปยม 
 ๙๒ นายสุริยะ  ทิพยจันทร 
 ๙๓ นายสุริยันต  พรหมมา 
 ๙๔ นายเสถียร  นาคะอินทร 
 ๙๕ นายโสรัจ  เมืองทอง 
 ๙๖ นายอณาจักร  ฉิมสุข 
 ๙๗ นายอดิศร  วีระกุล 
 ๙๘ นายอนันต  วัดแชม 
 ๙๙ นายอนุชิต  จิตรา 
 ๑๐๐ นายอนุพงศ  ดําฤทธิ ์
 ๑๐๑ นายอนุวัฒน  แซโคว 
 ๑๐๒ นายอภิชาติ  นันตะวัน 
 ๑๐๓ นายอภิรักษ  พรอมพิมพ 
 ๑๐๔ นายอรชา  ไชยวงศ 
 ๑๐๕ นายอลงกต  ชํานาญเชาวน 
 ๑๐๖ นายอาจหาญ  พวงอ่ํา 
 ๑๐๗ นายอาทิตย  ชัยบุตร 
 ๑๐๘ นายอุดม  ขุนอินทร 
 ๑๐๙ นายอุทัย  หนองแคน 
 ๑๑๐ นายอุทัยวัฒน  ขําดี 
 ๑๑๑ นายอุไร  นามวงษ 
 ๑๑๒ นายเอกพงษ  พลเมืองดี 
 ๑๑๓ นางกนกศรี  สุภากร 

 ๑๑๔ นางกมลรัตน  รัตนอัครเวช 
 ๑๑๕ นางกรรณิกา  บรรจงปรุ 
 ๑๑๖ นางสาวกรองกาญจน  สุขสําราญ 
 ๑๑๗ นางกัลยกร  เตชะเสน 
 ๑๑๘ นางเกศรา  ภาวงศ 
 ๑๑๙ นางแกวใจ  แสงสิทธิ ์
 ๑๒๐ นางสาวขนิษฐา  เมืองใจ 
 ๑๒๑ นางจรรยา  ฤทธิกัน 
 ๑๒๒ นางจันทร  วงศฝน 
 ๑๒๓ นางจารุวรรณ  กงกาหน 
 ๑๒๔ นางจีรพรรณ  เขียวคํา 
 ๑๒๕ นางจุฬาลักษณ  เพ็ชรคง 
 ๑๒๖ นางฉบับ  เนื่องละออ 
 ๑๒๗ นางสาวฉวี  แสงอรุณ 
 ๑๒๘ นางสาวโฉมเฉลา  สุนทร 
 ๑๒๙ นางชฎากานต  ทองโคตร 
 ๑๓๐ นางชลฤดี  เปาทอง 
 ๑๓๑ นางชัชฏาพร  ศรีวิชัย 
 ๑๓๒ นางสาวชอระยา  ประเดิมชัย 
 ๑๓๓ นางณฐพรรณ  ทับทองหลาง 
 ๑๓๔ นางณัฐชนนัท  อศิรภักดี 
 ๑๓๕ นางสาวณิชาพัชร  พัฒนเสถียร 
 ๑๓๖ นางดารณี  หลาวทอง 
 ๑๓๗ นางถนอมศรี  สิงหประเสริฐ 
 ๑๓๘ นางสาวทัศนีย  คุมปริยัติ 



 หนา   ๗๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๓๙ นางสาวทิวาวัลย  ลายวิลัย 
 ๑๔๐ นางทุเรียน  เกิดศิริ 
 ๑๔๑ นางธนพร  สัตนาโค 
 ๑๔๒ นางสาวนันทนา  นวลใย 
 ๑๔๓ นางนันทนา  ประคองคํา 
 ๑๔๔ นางสาวนิตยา  เมืองไทย 
 ๑๔๕ นางเนตรดาว  ไชยลังกา 
 ๑๔๖ นางบุษญา  บุญมาก 
 ๑๔๗ นางบุษยา  ทองนอย 
 ๑๔๘ นางสาวประนอม  ธัญญชาติ 
 ๑๔๙ นางสาวประภาพร  บุญโต 
 ๑๕๐ นางสาวปราณี  แกวเขียวเหลือง 
 ๑๕๑ นางปราวีณา  ดิษฐสวาง 
 ๑๕๒ นางสาวปาจารีย  สิงหโตทอง 
 ๑๕๓ นางเปย  ภาคาหาร 
 ๑๕๔ นางผาณิต  สุดจิตร 
 ๑๕๕ นางสาวผองศรี  ถวาย 
 ๑๕๖ นางพนอจิต  บุนนาค 
 ๑๕๗ นางพรรทิพย  หัตถิยา 
 ๑๕๘ นางสาวพิมพพรรณ  ราชบุญม ี
 ๑๕๙ นางพิมพใจ  เกื้อกูล 
 ๑๖๐ นางไพภัทรา  จันทร 
 ๑๖๑ นางสาวมณกานต  ลุมพิกานนท 
 ๑๖๒ นางยุพา  พงศดําบรรพ 
 ๑๖๓ นางยุพิน  ล้ัวสมบูรณ 

 ๑๖๔ นางเยือน  ธรรมวัติ 
 ๑๖๕ นางรสริน  สังขโพธิ์ 
 ๑๖๖ นางรัชนี  สมพงษพานิช 
 ๑๖๗ นางสาวราสี  ความต้ังใจ 
 ๑๖๘ นางลักขณา  ชาวนาน 
 ๑๖๙ นางวรรณจนา  โฉมศิริ 
 ๑๗๐ นางวรรณา  คชาชีวะ 
 ๑๗๑ นางวัชรินทร  บุญผูก 
 ๑๗๒ นางวันดี  หิรัญ 
 ๑๗๓ นางวันเพ็ญ  วงศใหญ 
 ๑๗๔ นางวาสภา  กาญจนสุทธิยากร 
 ๑๗๕ นางวิชสมร  เจริญลาภ 
 ๑๗๖ นางวิภา  ตระกูลไพศาล 
 ๑๗๗ นางสาววิไลวรรณ  แกวกลา 
 ๑๗๘ นางศรีเพ็ญ  ปญญา 
 ๑๗๙ นางศิริพรรณ  สงกา 
 ๑๘๐ นางสมบัติ  ประชาภิบาล 
 ๑๘๑ นางสมบติั  รอดชาติ 
 ๑๘๒ นางสมฤดี  สีหาบุตร 
 ๑๘๓ นางสมศิริ  ชูสกุล 
 ๑๘๔ นางสังวาล  คันธรักษ 
 ๑๘๕ นางสาวสารภี  บุญรวม 
 ๑๘๖ นางสําลี  รัศม ี
 ๑๘๗ นางสุจิตรา  ลาลุน 
 ๑๘๘ นางสุชาดา  รุงเรือง 



 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๘๙ นางสุดสาคร  เจตบุตร 
 ๑๙๐ นางสุพิศ  แกนจักร 
 ๑๙๑ นางสาวสุภมาศ  บุญตน 
 ๑๙๒ นางสุภาณี  คํานนท 
 ๑๙๓ นางสาวสุภาพ  ปดภัย 
 ๑๙๔ นางสุภาพร  จงเจริญ 
 ๑๙๕ นางสาวสุมาลี  จุมพุก 
 ๑๙๖ นางสุรีพร  ซอนกลิ่น 
 ๑๙๗ นางสาวสุรีรัตน  รุงนพรัตน 
 ๑๙๘ นางสาวสุวัฒน  อุตมะ 
 ๑๙๙ วาที่รอยตรี  สุวิมล  โพธิ์พุม 
 ๒๐๐ นางเสาวคนธ  จันทรเพชร 

 ๒๐๑ นางหทัยกาญจน  ประชากุล 
 ๒๐๒ นางสาวอนิวรรณ  เมืองมุงคุณ 
 ๒๐๓ นางอภิชญา  หร่ังชาง 
 ๒๐๔ นางสาวอมรรัตน  แจมรัศม ี
 ๒๐๕ นางอริยา  เปลี่ยวจิตร 
 ๒๐๖ นางสาวอริยา  ริววรรณ 
 ๒๐๗ นางอรุณพร  ชารู 
 ๒๐๘ นางอารมย  พูลวงศ 
 ๒๐๙ นางอารมย  สุคนธี 
 ๒๑๐ นางสาวอิสรีย  หอมอินทร 
 ๒๑๑ นางอุทัยรัตน  คําปง 

 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นางสาวลลิดา  สฤษฎิ์พงศ 
 ๒ นางสาววราภรณ  โอสถานนท 

 ๓ นางสมทรง  ภูริมธุสร 

 
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ ฯ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นายสมเกียรติ  สกุลหอม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นายสมชาย  ขําสําอางค 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายชาญชัย  โสภารักษ  ๒ นายวัฒนา  มากพันธ 




