
 หนา   ๕๒ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายจเร  แทงทอง 
 ๒ นายซวน  กุดราศรี 
 ๓ นายชูชาติ  มวงเจริญ 
 ๔ นายประหยัด  เบาจรรยา 
 ๕ นายมนัส  จงรักษ 

 ๖ นายวิรัช  ธรรมรักขิตโต 
 ๗ นายสมศักด์ิ  บุญอนงค 
 ๘ นายสมัย  สมเสนาะ 
 ๙ นายสุทัศน  สมศรี 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นายสังคม  เยาวนิจ 
 ๒ นายสาโรช  สายยืด 

 ๓ นายสุพล  ทั่งพรม

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 
 ๑ นายวัน  จันทะพิมพ 
 ๒ นายสุทัศน  ลาพึง 
 ๓ นายสุมิตร  ชื่นตา 

 ๔ นายเอกชัย  สัมฤทธิ ์
 ๕ นางสาวกุลภัทรา  บุญโพธิ์ทอง 
 ๖ นางรุงรัตน  โกสุมา 

  
สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นายประเสริฐ  มีจ่ันเพชร 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นางสุวรรณา  ตินตบุตร 

 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายกําธร  ทองคุณ 
 ๒ นายทวีป  ศรีศวร 

 ๓ นายธงชัย  ชางทอง 
 ๔ นายมนตรี  กองศิลป 



 หนา   ๕๓ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 
 ๑ นายจํารูญ  คุณเศษ 
 ๒ นายชัชวาลย  มาฬมงคล 
 ๓ นายทศพล  ปทุมวัน 

 ๔ นายวาสิต  มิดชิด 
 ๕ นายวิทยา  แจงอักษร 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นายขจร  ทุงละออ 
 ๒ นายประสาร  มังกรทอง 

 ๓ นายสมพร  หนอพุฒ ิ

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๕  ราย) 
 ๑ นายจาตุรงค  นามศรี 
 ๒ นายประโยชน  ชนะสุข 
 ๓ นายรุงโรจน  บุญญลักษณ 
 ๔ นายลําพอง  จันทรพาณิชย 
 ๕ นายวินัย  หลีจิ 
 ๖ นายสรรเพชญรัตน  เย็นวัตร 
 ๗ นายสุขุม  สวัสศรี 
 ๘ นางสาวกัลยกร  วนาสงบ 
 ๙ นางสาวจารุณี  แกวมีชัย 
 ๑๐ นางน้ําผึ้ง  จินดาทิพย 
 ๑๑ นางนิตติยา  ขาวสุด 
 ๑๒ นางสาวบัณฑิตา  ทอดเสียง 
 ๑๓ นางบุษกร  แสนทว ี

 ๑๔ นางประภัสสร  สุพัฒนวิทยา 
 ๑๕ นางพจนารถ  ตุงคะศิริ 
 ๑๖ นางสาวพนิตตา  แซเฮง 
 ๑๗ นางพัชรินทร  สุริยคําวงษ 
 ๑๘ นางภัทราลักษณ  จูทิม 
 ๑๙ นางสาวลัดดาวัลย  เตาแกว 
 ๒๐ นางสาววาสนา  สะอาดเอี่ยม 
 ๒๑ นางสาวสําอาง  จันทบาล 
 ๒๒ นางสุภาพร  ดาวเฉลิมวงศ 
 ๒๓ นางสุภาภรณ  คงมาก 
 ๒๔ นางสาวอัชฌพรรณ  สิทธิกรณ 
 ๒๕ นางอําพัน  หอยพิกุล 

  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๒  ราย) 
 ๑ นายคุณานนต  บุญมา 
 ๒ นายเจริญ  ขําไพโรจน 

 ๓ นายเจษฎา  ขันทอง 
 ๔ นายเฉลย  เหมือนวิหาร 



 หนา   ๕๔ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๕ นายเฉลิม  ทองโคตร 
 ๖ นายชาลี  ทําเนาว 
 ๗ นายดวงคํา  บุษบาไพร 
 ๘ นายดวน  เพ็ชรัตน 
 ๙ นายทองดํา  ฝางคํา 
 ๑๐ นายทองดี  จิตตเกษม 
 ๑๑ นายเทียม  โชคอารักษ 
 ๑๒ นายนิพัฒน  คําโอ 
 ๑๓ นายนอย  ชาตะ 
 ๑๔ นายบรรเลง  ทุมวัน 
 ๑๕ นายบุญสง  กลึงกลาง 
 ๑๖ นายปฐม  เสมศรี 
 ๑๗ นายประพันธ  อุนเจริญ 
 ๑๘ นายประมวล  บัวเพ็ชร 
 ๑๙ นายประสิทธิ์  ประจงจิตร 
 ๒๐ นายประเสริฐ  พรมสอน 
 ๒๑ นายปราโมทย  จันทรชุม 
 ๒๒ นายพินิต  ดวงจันทรโชติ 
 ๒๓ นายพิพิธ  พรหมศรีจันทร 
 ๒๔ นายภานุมาศ  สนูบุตร 
 ๒๕ นายมงคล  ขอยุน 
 ๒๖ นายยุทธนสิทธิ์  ขุนศักด์ิ 
 ๒๗ นายเลิศ  คงประดิษฐ 
 ๒๘ นายวันชัย  ขุนจันทร 
 ๒๙ นายวิเชียร  ปานวงษ 
 ๓๐ นายสมควร  จันทรศรีพิมล 

 ๓๑ นายสมจิตร  วงษเจริญ 
 ๓๒ นายสมชัย  ศรีอุทิศ 
 ๓๓ นายสมชาย  คําจันทร 
 ๓๔ นายสมปอง   
  เจนสกุลไพศาล 
 ๓๕ นายสมศักด์ิ  เกตุสุวรรณ 
 ๓๖ นายสมศักด์ิ  นาคจะโปะ 
 ๓๗ นายสมหวัง  คํานนท 
 ๓๘ นายสมาน  บุญทอง 
 ๓๙ นายสมเดช  สกุลสันติ 
 ๔๐ นายสวัสด์ิ  ชะตะ 
 ๔๑ นายสวาง  สุรินทรโต 
 ๔๒ นายสําราญ  ฮวบสมบูรณ 
 ๔๓ นายสําเนียง  จันทรพร้ิง 
 ๔๔ นายสุธน  วายุเวช 
 ๔๕ นายสุพล  จุงศิริ 
 ๔๖ นายสุรพล  วงศศา 
 ๔๗ นายสุระพงษ  ดูงาม 
 ๔๘ นายสุเมธ  ประทุมชาติ 
 ๔๙ รอยตรี  เสมอ  น้ําทรัพย 
 ๕๐ นายหลา  วงศนอย 
 ๕๑ นายโหยเซ็ง  แซเจียง 
 ๕๒ นายอดุลย  พรมคุณ 
 ๕๓ นายอภิสิทธิ์  ศรีเปารยะ 
 ๕๔ นายอรรตถัน  รูปตํ่า 
 ๕๕ นายอรุณ  อินทไชย 



 หนา   ๕๕ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๕๖ นายอัมพร  ผองอําไพ 
 ๕๗ นายอุดม  กางโหลน 
 ๕๘ นายอุดม  ทิพยกุลานนท 
 ๕๙ นายอุดร  สุวรรณโรจน 

 ๖๐ นายอุไร  เสนหา 
 ๖๑ นายออด  จันทรแกว 
 ๖๒ นางนิภาพร  เจริญงาม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐๕  ราย) 
 ๑ นายกรพล  ศรีพร 
 ๒ นายเกรียงศักด์ิ  พูนใจสม 
 ๓ นายเกษม  คําจันทร 
 ๔ นายโกมล  ชุมชืน่ 
 ๕ นายโกศล  มาเจริญตระกูล 
 ๖ นายขรรคชัย  มณีรัตนชัยยง 
 ๗ นายคําเปย  ทับลา 
 ๘ นายคเณย  รัศม ี
 ๙ นายจักรกฤษ  เยาวธานี 
 ๑๐ นายจํานงค  แปงสนิท 
 ๑๑ นายจํานงค  วิจิตรผกามาศ 
 ๑๒ นายจําลอง  มาณะดี 
 ๑๓ นายจิรโชติ  ชมขวัญ 
 ๑๔ นายเฉลิม  วังธารทอง 
 ๑๕ นายชลอ  ออนโพธิ์ทอง 
 ๑๖ นายชัชวาล  วนสกุลชัย 
 ๑๗ นายชัยพล  แทนเกิด 
 ๑๘ นายชาตรี  ไชยอินทร 
 ๑๙ นายชุมพร  สาใจ 
 ๒๐ นายเชิด  มหายศ 
 ๒๑ นายไชยยนต  คาคําดวน 

 ๒๒ นางณัฐพล  ศักด์ิกายแน 
 ๒๓ นายดิเรก  บุญรัง 
 ๒๔ นายดี  ถ่ินวนา 
 ๒๕ นายทรงภพ  นอยนวล 
 ๒๖ นายธงชัย  พิมพอักษร 
 ๒๗ นายนิพนธ  สีมี ่
 ๒๘ นายนิวัฒน  เร่ิมตระกูลใหม 
 ๒๙ นายบรรจง  กาญจนรัตน 
 ๓๐ นายบัวลอง  คําสีแกว 
 ๓๑ นายบุญชู  ชพูิทักษเผาพงษ 
 ๓๒ นายบุญมี  เจริญรัตนไพโรจน 
 ๓๓ นายประมวล  สุริเมือง 
 ๓๔ นายประยง  พรมคุณ 
 ๓๕ นายปราโมทย  อังกินันทน 
 ๓๖ นายเปลงศักด์ิ  หลาบือ 
 ๓๗ นายเปา  เราเทา 
 ๓๘ นายผล  ปูคํา 
 ๓๙ นายผาสุข  สุขเจริญ 
 ๔๐ นายพงษศักด์ิ  อินตะอดทน 
 ๔๑ นายพฤทธิ์  เทียนสายชล 
 ๔๒ นายพิมพเจตน  สมเมือง 



 หนา   ๕๖ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๔๓ นายพุทธิ  นามปญญา 
 ๔๔ นายภิญโญ  มาแกว 
 ๔๕ นายมงคล อิฐาผล 
 ๔๖ นายไมตรี  แซยะ 
 ๔๗ นายวรรณศักด์ิ  ขุนสูงเนิน 
 ๔๘ นายวานิช  แสนอุบล 
 ๔๙ นายวิชัย  ขุมทอง 
 ๕๐ นายวิโรจน  โรยพริกไทย 
 ๕๑ นายวุฒิพงษ  เสตะพันธ 
 ๕๒ นายศุภศักด์ิ  ไทรสังขคีรี 
 ๕๓ นายสถาพร  อารีญาติ 
 ๕๔ นายสนิท  ประสพบัว 
 ๕๕ นายสมคิด  สารียัง 
 ๕๖ นายสมชาย  วงษสวรรค 
 ๕๗ นายสมนึก  สีสังข 
 ๕๘ นายสมพร  วงศยาง 
 ๕๙ นายสวาง  สมเมือง 
 ๖๐ นายสังคม  สีหะวงศ 
 ๖๑ นายสามล  จียาวงศ 
 ๖๒ นายสายัญ  คําสุ 
 ๖๓ นายสาโรจน   
  จันทรมณีย 
 ๖๔ นายสําเริง  บุญถึก 
 ๖๕ นายสิงหคํา  เนตรใหญ 
 ๖๖ นายสุข  จอเรือง 
 ๖๗ นายสุชาติ  นันตาวัง 

 ๖๘ นายสุมิตร พลจร 
 ๖๙ นายสุรินทร  มูลธ ิ
 ๗๐ นายสุวัฒน  ภูพานเพชร 
 ๗๑ นายเสรีย  ทําวอง 
 ๗๒ นายองอาจ  หมอยา 
 ๗๓ นายอนุสรณ  กันภัย 
 ๗๔ นายอัศจรรย   
  แกววรรณรัตน 
 ๗๕ นายอํานวย  สมชอบ 
 ๗๖ นายอํานาจ  คงชาวนา 
 ๗๗ นายอําพล  สถิตบุญวัฒน 
 ๗๘ นายเอกภพ  เชิมชัยภูมิ 
 ๗๙ นายเอกวิทย   
  พรวีระยานนท 
 ๘๐ นางกนกพร  นิยาย 
 ๘๑ นางคําแฝง  เชิมชัยภูม ิ
 ๘๒ นางจีรนันท  ยานะนวล 
 ๘๓ นางธนนันท  จักรวุฒ ิ
 ๘๔ นางนิตยา  รัฐสงเคราะห 
 ๘๕ นางบุญนํา  แซจาว 
 ๘๖ นางบุษบา  อินสองใจ 
 ๘๗ นางสาวบุษราภรณ  ตางใจ 
 ๘๘ นางผองศรี  คุมวงศ 
 ๘๙ นางพรทิพย  วิไชยคํามาตย 
 ๙๐ นางพีชาณิการ  หลายวน 
 ๙๑ นางไพเราะ  เยอเบาะ 



 หนา   ๕๗ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๙๒ นางสาวมลจิตต  อุนอุย 
 ๙๓ นางยินดี  วันจา 
 ๙๔ นางวัฒนา  อินเกตุสมบูรณ 
 ๙๕ นางวันทนีย  คงใหม 
 ๙๖ นางวิภาดา  สีเหลือง 
 ๙๗ นางศิริพรรณ  อิสสระ 
 ๙๘ นางสภิณ  ยาวิราช 

 ๙๙ นางสุภลักษณ  ศรีประทุม 
 ๑๐๐ นางเสงี่ยม  ชัยวงศ 
 ๑๐๑ นางเสาวลักษณ  ผัดหลา 
 ๑๐๒ นางอมร  รัตนยศ 
 ๑๐๓ นางอรวรรณ  รัตนธรรมดิษฐ 
 ๑๐๔ นางอําพัน  รวมสุข 
 ๑๐๕ นางแอเซาะ  เหราหมัด 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๐  ราย) 
 ๑ นายเกษม  ดาราวรรณ 
 ๒ นายจักรพันธ  จามพัฒน 
 ๓ นายชูศักด์ิ  สวัสด์ิกนก 
 ๔ นายถาวร  อรัญภูมิ 
 ๕ นายธานี  พลอยสีงาม 
 ๖ นายธีรพงศ  อยูเจริญ 
 ๗ นายนรินทร  ทับเที่ยง 
 ๘ นายนิพิศ  แกวมณ ี
 ๙ นายบุญธรรม  อักษรช ู
 ๑๐ นายบุญสง  ปวงปน 
 ๑๑ นายประมวล  พั่วคุณม ี
 ๑๒ นายประไพ  สิงหนาท 
 ๑๓ นายปรีชา  นุชเจริญ 
 ๑๔ นายปรีชา  รักรงค 
 ๑๕ นายพัฒน  สองทุง 
 ๑๖ นายพิทักษ  ทอศิริชชูัย 
 ๑๗ นายพินิจ  ชาวราศรี 
 ๑๘ นายพิสิฐ  ตันบุญคลี ่

 ๑๙ นายยรรยงค  เอกนนท 
 ๒๐ นายวิชาญ  เสริมกลิ่น 
 ๒๑ นายวิรัตน  สมิทธพัฒน 
 ๒๒ นายสมบูรณ  กาบคํา 
 ๒๓ นายสมศักด์ิ  จันทรตะตา 
 ๒๔ นายสมศักด์ิ  ใบบาง 
 ๒๕ นายสุรศักด์ิ  แสงโสภณ 
 ๒๖ นายสุริยะ  ภาคสระศรี 
 ๒๗ นายแสงอาทิตย  คุณิรัตน 
 ๒๘ นายอภิชัย  แซโซง 
 ๒๙ นางนงนุช  ทัศนะวรพจน 
 ๓๐ นางนงเยาว  อยูคุมญาติ 
 ๓๑ นางสาวนวลอนงค  วีระพันธ 
 ๓๒ นางสาวปทมพร  ทะสุใจ 
 ๓๓ นางประกายวัลย  ธารศรีสะ 
 ๓๔ นางพัชรินทร  พวงจิตร 
 ๓๕ นางสาวพุทธชาติ   
  วองระงับภัย 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๑๒) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 

 ๓๖ นางลัดดาภรณ  รอดสัมฤทธิ์ 
 ๓๗ นางศรีวรรณ  กมลดีเย่ียม 
 ๓๘ นางสกาวเดือน  พุทธิกุล 

 ๓๙ นางโสภี  ชัชวาลย 
 ๔๐ นางอัมพรรัตน  นวลละออง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๗  ราย) 
 ๑ นายเฉลิมศักด์ิ  โพธิ์มณ ี
 ๒ นายชัยสิทธิ์  ปนทรัพย 
 ๓ นายเทียม  ชนะสิงห 
 ๔ นายธีระ  ชูทอง 
 ๕ นายประสาน  สิงหเบี้ย 
 ๖ นายปรีดา  ปานแยม 
 ๗ นายมนัส  จ๋ิวนชุ 
 ๘ นายวิวัฒน  สาริขิต 
 ๙ นายเศษ  พรมประโคน 

 ๑๐ นายสุด  ผิวนิล 
 ๑๑ นายสุภาพ  บุญสา 
 ๑๒ นายสุรชัย  บุญทวี 
 ๑๓ นายสุเมท  แสงแกว 
 ๑๔ นายอดุลย  บุญถนอม 
 ๑๕ นายเอกสิทธิ์  ศรีสวาง 
 ๑๖ นางพัฒนา  มูลกาศ 
 ๑๗ นางสาววรรณวลี  ปุณมะลัง 

  
สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน ผูดอยโอกาส  คนพิการฯ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นายวรรยุท  คุนประเสริฐ 

 
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 
 ๑ นางกมลพร  สังขอุดม 
 ๒ นางสาวภณิดา  ขุนทัพ 

 ๓ นางสาวมลิ  ปรุงเกียรติ 
 ๔ นางสุรพร  ทะอุไทย 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย) 
 ๑ นายคฤหาสน  ยงเพชร 
 ๒ นายสุกี  หาทวี 
 ๓ นางจิณาภา  แข็งเขตรกิจ 

 ๔ นางปาหนัน  บรรเทาแสง 
 ๕ นางวนิดา  สายน้ําเย็น 


