
 หนา   ๑๕ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๙ นางนงลักษณ  ชัยชาญ 
 ๒๐ นางนิจวดี  พงษพิทักษ 
 ๒๑ นางสาวเบญจวรรณ  เนียมพลับ 
 ๒๒ นางสาวปนัดดา  ปาลวัฒน 
 ๒๓ นางประภาพรรณ  นิลโสภา 
 ๒๔ นางปราณี  พงษสุวรรณ 
 ๒๕ นางปราณี  เย็นละออง 
 ๒๖ นางปรียารัฐ  เปรมเกิด 
 ๒๗ นางปยาภา  สระทองครืน 
 ๒๘ นางสาวพรรณรัตน  ชัยกิตติกรณ 

 ๒๙ นางสาวยุพิน  นาใจ 
 ๓๐ นางรัชนี  ยอดรัก 
 ๓๑ นางสาววสิตา  เหลืองอักษร 
 ๓๒ นางสาวสาธวี  เลิศคําฟู 
 ๓๓ นางสาวสุญาณินท  ฉันทกุลสถาพร 
 ๓๔ นางสาวสุปราณี  จิระวงศวิศาล 
 ๓๕ นางสาวสุภาภรณ  นันทสังข 
 ๓๖ นางสาวสุรีรัตน  กานบัวแกว 
 ๓๗ นางสาวอมรรัตน  ศรีฉํ่า 
 ๓๘ นางสาวอารียา  นรินทรศิลป 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 
 ๑ นางสาวพิมพพิชญ  วงษระวี 
 ๒ นางสาววราภรณ  ศรีปาน 
 ๓ นางสาวสุกาญดา  โพธิ์แกว 

 ๔ เรือโทหญิง  อลิสา  กลิ่นเฟอง 
 ๕ นางสาวอุไร  อินทะนิล 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นายสันตศิริ  จารุจินดา 
 ๒ นางสาวดาหวัน  เอี่ยมดี 

 ๓ นางสาวเสาวลักษณ  คําหาญสุนทร 

 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๘  ราย) 
 ๑ นายกิตติศักด์ิ  ยุติธรรม 
 ๒ นายขจรศักด์ิ  จึงเจริญสุขย่ิง 
 ๓ นายคมธัช  แกวคีรี 
 ๔ นายจรัญ  ศิริวรรณ 
 ๕ นายจรัล  ทองงาม 
 ๖ นายเจะสมาแอ  เจะสามะ 

 ๗ นายชวลิต  นุชแสงพล ี
 ๘ นายชูเกียรติ  บุญวัฒนา 
 ๙ นายเต็มศักด์ิ  พนมวนั  ณ  อยุธยา 
 ๑๐ นายทรงเดช  คําลือ 
 ๑๑ นายทวีป  จําเนียร 
 ๑๒ นายธนานนท  ทั่วประโคน 



 หนา   ๑๖ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๓ วาที่รอยตรี  ธีระชัย  วงษวิโรจน 
 ๑๔ นายบุญทด  ทองรอง 
 ๑๕ นายปฐม  เพิม่พานิช 
 ๑๖ นายประสิทธิ์  นันทวงศ 
 ๑๗ นายปราโมทย  โพธิวัตถุธรรม 
 ๑๘ นายปนชาย  ปนแกว 
 ๑๙ นายพฤฒินันท  เหลืองไพบูลย 
 ๒๐ นายไพฑูรย  นิลสุริยกร 
 ๒๑ นายมานะ  มีแสง 
 ๒๒ นายมาโนช  แมนอนิทร 
 ๒๓ นายยงยุทธ  เพี้ยนศรี 
 ๒๔ นายวัฒนา  กมลรัตน 
 ๒๕ นายวิเชียร  คําขจร 
 ๒๖ นายวิเชียร  โนจะ 
 ๒๗ นายวีระพันธ  นันทรัตพันธ 
 ๒๘ นายวีระศักด์ิ  นิ่มธุภะริยะ 
 ๒๙ นายวีรเดช  วังวิไล 
 ๓๐ นายศิริศักด์ิ  สุวรรณาคม 
 ๓๑ นายสถาพร  ทองแดง 
 ๓๒ นายสมคิด  สมศรี 
 ๓๓ นายสมพงษ  ไชยะสุชีวะ 
 ๓๔ นายสมพงษ  พงษธัญญะวิริยา 
 ๓๕ นายสาย  เตรียมไธสง 
 ๓๖ นายสุภัทร  อักษรแกว 
 ๓๗ นายสุเมษ  สายสูง 
 ๓๘ นายอภิชาติ  วาที 

 ๓๙ นายอํานาจ  ศรีออนแสง 
 ๔๐ นายอุทิศ  บุญชวย 
 ๔๑ นางกัลยาณี  ศรีสันต 
 ๔๒ นางเกื้อกูล  ธนกัญญา 
 ๔๓ นางฉวีวรรณ  บุญศิริ 
 ๔๔ นางชมัยพร  เมธสุทธิ ์
 ๔๕ นางชื่นจิตร  คุปตกาญจนากุล 
 ๔๖ นางฐิติรัตน  ดิศโยธิน 
 ๔๗ นางสาวณัชชา  อภิรมย 
 ๔๘ นางดวงพร  อินทรแยม 
 ๔๙ นางสาวนวลศรี  เพ็ชรนวล 
 ๕๐ นางนิตยา  ปดทุม 
 ๕๑ นางประดับ  จันทรหอม 
 ๕๒ นางปยะดา  อิศรางกรู  ณ  อยุธยา 
 ๕๓ นางพัชรา  สรลักษณลิขิต 
 ๕๔ นางเพลินจิต  กิจภิญโญชัย 
 ๕๕ นางภรภัทร  เพงไพฑูรย 
 ๕๖ นางสาวยุพเรศ  วงศบุญม ี
 ๕๗ นางสาวเยาวมาลย  งามสันติกุล 
 ๕๘ นางสาวรัชนี  ตรัยตรึงศโกศล 
 ๕๙ นางรําไพ  ปานนุย 
 ๖๐ นางรุงมณี  ตุลกิจจาวงศ 
 ๖๑ นางลัดดา  จันทราทิพย 
 ๖๒ นางวรรภา  ลําเจียกเทศ 
 ๖๓ นางวลีพรรณ  แมนอนิทร 
 ๖๔ นางวันทนีย  วงศเสรี 



 หนา   ๑๗ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๖๕ นางสาววิไลลักษณ  ศุกลพงศ 
 ๖๖ นางสาวศิริมา  ฤกษรัตนวราพร 
 ๖๗ นางศุกรพิชญา  บุญญารัตนนิธ ิ
 ๖๘ นางสาวสรียา  สุกจ่ัน 
 ๖๙ นางสิริพร  อวนโพธิ์กลาง 
 ๗๐ นางสาวสุดารัตน  ราชสาร 
 ๗๑ นางสาวสุภาพร  วัฒนพิทยกุล 

 ๗๒ นางโสภาพรรณ  ทุมโฆสิต 
 ๗๓ นางหทัยรัตน  โชติพานิช 
 ๗๔ นางสาวอนงค  พัฒนจักร 
 ๗๕ นางสาวอรนุช  สวนศิลปพงศ 
 ๗๖ นางอุบลวรรณ  จันทรสุรินทร 
 ๗๗ นางอุษา  หงสกาญจนกุล 
 ๗๘ นางสาวเอื้อนจิตต  ออนใจอารย 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙๐  ราย) 
 ๑ นายคชินทร  วงศพรหมศิลป 
 ๒ นายคณิต  อภิรัตนวงศ 
 ๓ นายจุมพล  พุมโพธิสุวรรณ 
 ๔ นายเจริญ  พรหมสุข 
 ๕ นายเจษฎา  ภาณุเสฐียร 
 ๖ นายเฉวก  พันเพียง 
 ๗ วาที่รอยโท  ชัชวาลย  ทองทาบ 
 ๘ นายชาญวิทย  ไชยสิงห 
 ๙ นายเชาวนกฤษณ  อรามเรือง 
 ๑๐ นายไชยณรงค  คารวานนท 
 ๑๑ นายณรงค  โยธนัง 
 ๑๒ นายณัฐพล  สุวรรณโชติ 
 ๑๓ นายดํารงค  บุตรเร่ิม 
 ๑๔ นายทบ  สงวนสัตย 
 ๑๕ นายทวี  วลีพิทักษเดช 
 ๑๖ นายธวัชวรรณ  ยอดพยุง 
 ๑๗ นายนพดล  บุณยมาลิก 
 ๑๘ นายนฤชาติ  อภิชัยณรงค 

 ๑๙ นายประดิษฐ  ชวยเจริญ 
 ๒๐ นายประนอม  จุลลางกูร 
 ๒๑ นายประวิทย  สงาวงษ 
 ๒๒ นายประสิทธิ์  คาดี 
 ๒๓ นายประเสริฐ  คนิยมเวคิน 
 ๒๔ นายปญญา  ชลหาญ 
 ๒๕ นายพิชิต  พรหมมูล 
 ๒๖ นายยงยุทธ  โสตถิอุดม 
 ๒๗ นายวิชา  ไพโรจน 
 ๒๘ นายวิทยา  บุตรเพชรรัตน 
 ๒๙ นายศักด์ิณรงค  สมัครการ 
 ๓๐ นายศุภฤทธิ์  กุสุโมทย 
 ๓๑ นายสมศักด์ิ  อิทธิวิภาต 
 ๓๒ นายสวัสด์ิ  โกเมศมาลัย 
 ๓๓ นายสุธี  ศรสวรรค 
 ๓๔ นายสุภวัฒน  หนูพริก 
 ๓๕ นายสุภาพ  บุญชาโด 
 ๓๖ นายสุภาพ  สงสม 



 หนา   ๑๘ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๓๗ นายสุวรรณ  พรมผล 
 ๓๘ นายสุเมธ  ทรายแกว 
 ๓๙ นายสุเมธ  เนตรประภาพันธุ 
 ๔๐ นายเหมง  บุตรกุล 
 ๔๑ นายอดิศักด์ิ  บุญจนะพงษ 
 ๔๒ นายอนันต  ดนตรี 
 ๔๓ นายอภิรักษ  จันทรพิลา 
 ๔๔ นายอัศวิน  วาจาสิทธิ ์
 ๔๕ นายอํานวยเดช  อินทรปาณ 
 ๔๖ นายอํานาจ  แสงทอง 
 ๔๗ นายอํานาจ  หอสกุลไท 
 ๔๘ นายอุทิศ  สุทธะพินท ุ
 ๔๙ นางกาญจนา  ไชยพรม 
 ๕๐ นางสาวกาญจนา  เอมดิษฐ 
 ๕๑ นางสาวจารุวรรณ  ฉันทโพธิ์สิริ 
 ๕๒ นางสาวจินตนา  วัชรากูล 
 ๕๓ นางดวงใจ  โรหิตะบุตร 
 ๕๔ นางสาวดาราพร   
  มังคละอภินันท 
 ๕๕ นางดุษฎี  จันทรากา 
 ๕๖ นางธิดา  นันทะพงษ 
 ๕๗ นางสาวนงลักษณ  ยะสูงเนิน 
 ๕๘ นางนงเยาว  ชอยชื่น 
 ๕๙ นางสาวนภาพร  
  เมฆาผองอําไพ 
 ๖๐ นางนาฏยา  ทินกร  ณ  อยุธยา 

 ๖๑ นางนุชนาฏ  ผาดสุวรรณเดช 
 ๖๒ นางประภา  วรปญญา 
 ๖๓ นางประไพ  อินทเชื้อ 
 ๖๔ นางปราณี  ประพันธ 
 ๖๕ นางพะเยาว  สุพรรณชาติ 
 ๖๖ นางเพชรลดา  ธนูญศักด์ิ 
 ๖๗ นางสาวมณี  ตุกเตียน 
 ๖๘ นางมณีโชติ  เงินดี 
 ๖๙ นางรัตติกร  กลอมเกลี้ยง 
 ๗๐ นางรัตนาวลี  โกวประดิษฐ 
 ๗๑ นางรุมเรือน  วาสิกศิริ 
 ๗๒ นางเริงฤดี  วิเสโส 
 ๗๓ นางวิไล  เรืองมาลัย 
 ๗๔ นางวิไลวรรณ  วิธุรวานิชย 
 ๗๕ นางสาววีรวัลย  กรมสุริยศักด์ิ 
 ๗๖ นางสาวศรีเพ็ญ  เวชพันธ 
 ๗๗ นางศิริรัตน  กาญจนกําธร 
 ๗๘ นางสดศรี  ศิลากร 
 ๗๙ นางสาวสมลักษณ  ขนอม 
 ๘๐ นางสวางจิตต  สุวรรณเนตร 
 ๘๑ นางสัมพันธ  รัตนรักษ 
 ๘๒ นางสาธิตา  เจียมจิตตธรรม 
 ๘๓ นางสุภรณ  วัฒนจัง 
 ๘๔ นางสาวสุมล  สุวรรณ 
 ๘๕ นางสุมาลี  บรรเลง 
 ๘๖ นางสาวสุวลี  ตีระนันทน 



 หนา   ๑๙ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๘๗ นางสาวอณิรา  ธินนท 
 ๘๘ นางสาวอรวรรณ  กุลภัทรวัฒนา 

 ๘๙ นางสาวอุบลวรรณ  สังวาลยเพชร 
 ๙๐ นางอุมาภรณ  ผองจิตต 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๒  ราย) 
 ๑ นายขวัญใจ  ชูชวยคํา 
 ๒ นายคะนอง  พลซักซาย 
 ๓ นายจรูญ  สงดวง 
 ๔ นายเจริญ  พรหมประเสริฐ 
 ๕ นายชูศักด์ิ  โลสันเทียะ 
 ๖ นายเดือน  สุวรรณปญญา 
 ๗ นายทองคํา  ภารสงา 
 ๘ นายทองสุก  โทผาวงษ 
 ๙ นายธนวิชัย  ฉายกะพันธ 
 ๑๐ นายธีรพล  มณีนอย 
 ๑๑ นายนเรศว  สุขรัตน 
 ๑๒ นายบรรจง  มีมา 
 ๑๓ นายบุญนาค  อยูทองหลาง 
 ๑๔ นายบุญเกิด  พื้นแสน 
 ๑๕ นายประกาย  ธิอามาตย 
 ๑๖ นายประพันธ  เงินดี 
 ๑๗ นายพันธุ  อนุสนธิ ์
 ๑๘ นายพิชิต  คาดบัว 
 ๑๙ นายรวม  พันชนะ 
 ๒๐ นายวรรณภพ  อินทวงศ 
 ๒๑ นายวินัย  ผองอําไพ 
 ๒๒ นายวิสุทธิ์  กลางประพันธ 
 ๒๓ นายวิโรจน  ชูเกลี้ยง 

 ๒๔ นายวีระศักด์ิ  วัชรินทรรัตน 
 ๒๕ นายวุฒิกร  ละคํามา 
 ๒๖ นายศราวุธ  คลอสวัสด์ิ 
 ๒๗ นายศิลปชัย  โรจนวิภาต 
 ๒๘ นายสมชาย  วิเศษรัตน 
 ๒๙ นายสมพงษ  ฤทธิไพโรจน 
 ๓๐ นายสมศักด์ิ  พิศมัย 
 ๓๑ นายสุชาติ  แสงกลัด 
 ๓๒ นายสุธี  เมืองขํา 
 ๓๓ นายสุนทร  เรืองคลาย 
 ๓๔ นายเสนห  สีขาว 
 ๓๕ นายอดิเรก  เขตคาม 
 ๓๖ นายอรัญ  รอบไธสง 
 ๓๗ นายอําไพ  พวงผกา 
 ๓๘ นายอุดม  จันพลทนั 
 ๓๙ นายอุดม  ฐานะรัตน 
 ๔๐ นายอุดม  วรปญญา 
 ๔๑ นางเกศินี  สรรพวีรวงศ 
 ๔๒ นางจงดี  ทองนพคุณ 
 ๔๓ นางจิตร  ลิมจุฑามาศ 
 ๔๔ นางจินดา  ศรีนุน 
 ๔๕ นางฉวีวรรณ  ไพโรจนกุล 
 ๔๖ นางดารา  ชูเกลี้ยง 



 หนา   ๒๐ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๔๗ นางธัชรินทร  เทียงบุญ 
 ๔๘ นางธิดา  เงินสง 
 ๔๙ นางนภัทร  สัตพันธ 
 ๕๐ นางสาวนัยนา  สุวรรณรัตน 
 ๕๑ นางปราณี  ผองอําไพ 
 ๕๒ นางปริยากร  เกงสาคร 
 ๕๓ นางปยะรัตน  บุญเจริญ 
 ๕๔ นางพรจันทร  เกียรติศิริโรจน 
 ๕๕ นางพรภิไล  ศรีสุมาตย 
 ๕๖ นางสาวพวงเพ็ญ  ใจกวาง 
 ๕๗ นางสาวภูษา  ศรีวิลาศ 
 ๕๘ นางสาวมารศรี  ขอบคุณ 
 ๕๙ นางรัชฎา  กลอนโพธิ ์
 ๖๐ นางราศี  แกวมรกต 
 ๖๑ นางรุงทิวา  สุดแดน 
 ๖๒ นางละมัย  ฤทธิ์ขจร 
 ๖๓ นางวรรณี  ชํานาญพุดซา 
 ๖๔ นางวันดี  ภาชีทรัพย 

 ๖๕ นางสาววันเพ็ญ  โพธิ์รักษา 
 ๖๖ นางสาววิภา  ศรีจํานงค 
 ๖๗ นางวิลาวัลย  ฦาชา 
 ๖๘ นางสาววิไลพรรณ  อุทยางกูร 
 ๖๙ นางสาววีรวิมล  มั่งพรม 
 ๗๐ นางสาวศิริพร  จันทรประยูร 
 ๗๑ นางสมร  สังขเพชร 
 ๗๒ นางสมใจ  หนชูุม 
 ๗๓ นางสวรรณ  สุวรรณจันทร 
 ๗๔ นางสุกานดา  คําใส 
 ๗๕ นางสุดา  วงศบูชาศิลป 
 ๗๖ นางสาวสุนันท  สุขโสภี 
 ๗๗ นางสุนีย  เขียวชะอุม 
 ๗๘ นางสาวสุภรณ  บุญปว 
 ๗๙ นางสุภาวดี  วิสุทธิวงศ 
 ๘๐ นางสุวรรณี  วัฒนธรรม 
 ๘๑ นางสาวโสภา  สังขวรรณะ 
 ๘๒ นางสาวเอมอร  ตรีพิชพันธุ 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๘  ราย) 
 ๑ นายชัยทัศน  สุขช ู
 ๒ นายณรงค  แดงสีออน 
 ๓ นายทวี  ลอศรีพงษ 
 ๔ นายปราโมทย  อุยเจริญศักด์ิ 
 ๕ นายพิกุล  เชื้อสาวะถี 
 ๖ นายสุพล  เสตเขตต 
 ๗ นางสาวกนิษฐา  บุญยัง 

 ๘ นางขนิษฐา    แฝกหอม 
 ๙ นางจามรี  เฉลยศาสตร 
 ๑๐ นางสาวจุฬาทิพย  คูอํานวยสุข 
 ๑๑ นางสาวนนทิชา  ทั่วรอบ 
 ๑๒ นางปรารถนา  ศรีนวล 
 ๑๓ นางสาวปาณิสรา  สลากรธนวัฒน 
 ๑๔ นางปาริฉัตร  คําซ่ือ 



 หนา   ๒๑ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๕ นางสาวปยะนาถ  ทองสงโสม 
 ๑๖ นางสาวพรพักตร  คํามณี 
 ๑๗ นางสาวพรศรี  ศรีนวล 
 ๑๘ นางพิมภกา  โรยพริกไทย 
 ๑๙ นางสาวพีรยา  นพรัตน 
 ๒๐ นางมาลัย  เรืองศักด์ิ 
 ๒๑ นางรมิดา  เบญจศิวกร 
 ๒๒ นางสาวริยา  ศิริมังคลาภรณ 
 ๒๓ นางรุงนภา  ชัยเพ็ชร 
 ๒๔ นางวนิดา  ศรีสุนทร 
 ๒๕ นางวาทินี  แกวพรม 
 ๒๖ นางวาริน  วีระสุนทร 

 ๒๗ นางวิไลวรรณ  จินะ 
 ๒๘ นางสาววไลพร  ศิริกัณฑ 
 ๒๙ นางสาวศิริพร  กุฎีรัตน 
 ๓๐ นางสาวสมถวิล  เดชประพนธ 
 ๓๑ นางสาวสราญจิตต  พลอยครบุรี 
 ๓๒ นางสายฝน  พัดบึ้ง 
 ๓๓ นางสิดาพัณณ  สุเมธานุพงศ 
 ๓๔ นางสาวสุทิศา  ทับเหล็ก 
 ๓๕ นางสาวสุรีพร  ณ  อุบล 
 ๓๖ นางสาวอนัญญา  อัตช ู
 ๓๗ นางสาวอนัศยา  ทวิชชานนัท 
 ๓๘ นางสาวอรุณี  อภินันทร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 
 ๑ นายเกียรติศักด์ิ  ทรงศรี 
 ๒ นายขจรพล  พูลพงค 
 ๓ นางสาวจันทรทิพย  วัฒนาสุขสกุล 

 ๔ นางสาวณัฐติยาภรณ  พิทักษ 
 ๕ นางรัชฎา  กองกิตตไพศาล 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 
 ๑ นายเอกชัย  ขุนเปย 
 ๒ นางสาวทองทิพย  เกตประยูร 
 ๓ นางสาวบัวทอง  วิชาโคตร 

 ๔ นางสาวพัชรี  สุวรรณสังข 
 ๕ นางวัชรินทร  ปงจันตา 
 ๖ นางสาวอาทิตยา  ยุวะบุตร 

 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 
 ๑ นายประชุม  ออนพึ่ง 
 ๒ นายอดิศร  สถิตย 
 ๓ นางวลัยพร  จารุกลัส 

 ๔ นางสาววัลลภา  ศารทประภา 
 ๕ นางสาวศุภธัญญา  โบราณินทร 


