
 หนา   ๘ (เลมที่   ๔) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๖  ราย) 
 ๑ นายตฤณ  ศรีวงศ 
 ๒ นายอภิสิทธิ์  ปญญาคง 

 ๓ นางสาวกนกวรรณ  พรมวิเศษ 

 ๔ นางสาวกฤติกา  หางหวา 
 ๕ นางสาวขนิษฐา  บํารุงรัตน 
 ๖ นางขนิษฐา  อังกุลดี 
 ๗ นางจิราภา  จันสนุก 

 ๘ นางสาวจุรี  บุตรสมาน 

 ๙ นางธัญชนก  พรมใจ 

 ๑๐ นางประภาพรรณ  นิลโสภา 
 ๑๑ นางพวงแกว  สีมา 
 ๑๒ นางสาวยุพิน  นาใจ 

 ๑๓ นางยุพิน  นิลกระจาง 

 ๑๔ นางสาววิไล  อริยะศรี 
 ๑๕ นางสาวอมรรัตน  ศรีฉ่ํา 
 ๑๖ นางเอื้อมพร  กําเนิดกาญจน 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 
 ๑ นางสาวเกษมณี  กลิ่นอม 

 ๒ นางสาวจงกมล  มังกรศักดิ์สิทธิ์ 
 ๓ นางสาวจินตนา  เสือพวง 

 ๔ นางปรียะดา  ฉายถวิล 

 ๕ นางสาวมณฑิรา  สมะนารี 

 ๖ นางสาววราภรณ  เรืองธัญ 

 ๗ นางสาวศรีไพร  ออนโอด 

 ๘ นางสาวศิวิไล  ปลีวิสัย 

 ๙ นางสุดาภรณ  ถาปะนา 
 ๑๐ นางเสาวลักษณ  คาํหาญสุนทร 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นายยุทธพล  ภูชื่นศรี 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๗  ราย) 
 ๑ นายคชินทร  วงศพรหมศิลป 
 ๒ นายคณิต  อภิรัตนวงศ 
 ๓ นายจักรินทร  ไหมสุข 

 ๔ นายจุมพล  พุมโพธิสุวรรณ 

 ๕ นายเฉวก  พันเพียง 

 ๖ นายชาญวิทย  ไชยสิงห 

 ๗ นายเชาวนกฤษณ  อรามเรือง 

 ๘ นายโชค  ริ้วพิทักษ 
 ๙ นายไชยณรงค  คารวานนท 
 ๑๐ นายเทวินทร  แพงชารี 
 ๑๑ นายธนสุนทร  สวางสาลี 
 ๑๒ นายธวัชวรรณ  ยอดพยุง 



 หนา   ๙ (เลมที่   ๔) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓ นายนพดล  บุณยมาลิก 

 ๑๔ นายประดิษฐ  ชวยเจริญ 

 ๑๕ นายประวิทย  สงาวงษ 
 ๑๖ นายประสิทธิ์  คาดี 
 ๑๗ นายพิชิต  พรหมมูล 

 ๑๘ นายเพชร  กองสนั่น 

 ๑๙ นายยงยุทธ  โสตถิอุดม 

 ๒๐ นายวิชัย  แสงจรัสวงษ 
 ๒๑ นายวิทยา  บุตรเพชรรัตน 
 ๒๒ นายศักดิ์ณรงค  สมัครการ 

 ๒๓ นายศภุกร  วงษแสง 

 ๒๔ นายสมเด็จ  แนนอุดร 

 ๒๕ นายสมพงษ  นุยปรี 
 ๒๖ นายสวัสดิ์  โกเมศมาลัย 

 ๒๗ นายสายัณห  วาบา 
 ๒๘ นายสุขเกษม  ขําเลิศ 

 ๒๙ นายสุชาติ  แสงพรม 

 ๓๐ นายสุทธิศักดิ์  เสื่อมผิว 

 ๓๑ นายสุพจน  พัสออง 

 ๓๒ นายสุภาพ  บุญชาโด 

 ๓๓ นายสุเมธ  ทรายแกว 

 ๓๔ นายเหมง  บุตรกุล 

 ๓๕ นายอดิศักดิ์  บุญจนะพงษ 
 ๓๖ นายอนุกูล  ปดแกว 

 ๓๗ นางสาวกฤติมา  โรจนทัพพะ 

 ๓๘ นางสาวกาญจนา  เอมดิษฐ 

 ๓๙ นางงามจิต  แตสุวรรณ 

 ๔๐ นางสาวจารุวรรณ  ฉันทโพธิ์สิริ 
 ๔๑ นางจิตติมา  กรีอารี 
 ๔๒ นางสาวจินตนา  วัชรากูล 

 ๔๓ นางสาวชุติมา  สมประสงค 
 ๔๔ นางดวงพร  ทิศาดลดิลก 

 ๔๕ นางดาราพร  มังคละอภินันท 
 ๔๖ นางดุษฎี  จันทรากา 
 ๔๗ นางทัศนีย  วรรณสาย 

 ๔๘ นางธิภกร  นันทะพงษ 
 ๔๙ นางนงเยาว  ชอยชื่น 

 ๕๐ นางสาวนงลักษณ  ยะสูงเนิน 

 ๕๑ นางสาวน้ําคาง  คันธรักษ 
 ๕๒ นางบังอร  คุมประยูร 

 ๕๓ นางบุษกรรัตน  กิตติพัฒน 
 ๕๔ นางประพิมพดาว  ซาตาเกะ 

 ๕๕ นางประไพ  อินทเชื้อ 

 ๕๖ นางประภา  วรปญญา 
 ๕๗ นางพัชรา  กลางสาทร 

 ๕๘ นางเพชรลดา  ธนูญศักดิ์ 
 ๕๙ นางมณีโชติ  เงินดี 
 ๖๐ นางระเมียรมาลย  เรืองโรจนฤทธิ์ 
 ๖๑ นางรัชนี  ยอดสรอย 

 ๖๒ นางรัตติกร  กลอมเกลี้ยง 

 ๖๓ นางรัตนาวลี  โกวประดิษฐ 

 ๖๔ นางเริงฤดี  วิเสโส 



 หนา   ๑๐ (เลมที่   ๔) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๕ นางวงศสวรรค  รอดบุญพา 
 ๖๖ นางสาววศินี  ชัยติกุล 

 ๖๗ นางสาวศรีเพ็ญ  เวชพันธ 
 ๖๘ นางศรีสุดา  เถาเมืองใจ 

 ๖๙ นางสาวศิรินาถ  มิตรานนท 
 ๗๐ นางสาวสมลักษณ  ขนอม 

 ๗๑ นางสวางจิตต  สุวรรณเนตร 

 ๗๒ นางสาธิตา  เจียมจิตตธรรม 

 ๗๓ นางสาวสิริลักษณ  สุรการ 

 ๗๔ นางสาวสุภัทรา  ศัพทะเสวี 
 ๗๕ นางสาวสุวลี  ตีระนันทน 
 ๗๖ นางสาวสุวิมล  วิมลกาญจนา 

 ๗๗ นางสาวเสริมศรี  แพสุวรรณรักษ 
 ๗๘ นางสาวอณิรา  ธินนท 
 ๗๙ นางอภิญญา  กอยทอง 

 ๘๐ นางสาวอรทัย  ลีฉลาด 

 ๘๑ นางอรทัย  แจงกิจ 

 ๘๒ นางสาวอรวรรณ  กุลภัทรวัฒนา 
 ๘๓ นางสาวอังคณา  ใจกิจสุวรรณ 

 ๘๔ นางอาภา  พูลสิทธิ์ 
 ๘๕ นางสาวอนิฐิรา  สายสิญจน 
 ๘๖ นางสาวอุบลวรรณ  สังวาลยเพชร 

 ๘๗ นางอุไร  ขัตติยะสุวงศ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๖  ราย) 
 ๑ นายกําจัด  เจนจิต 

 ๒ นายไกรชิต  ปญญามี 
 ๓ นายคมสัน  รักแกว 

 ๔ นายชูชาติ  เหมือนมาตย 
 ๕ นายไชยันต  บุญชื่น 

 ๖ นายดําริห  บํารุง 

 ๗ นายธวัช  มโนนุเมธากุล 

 ๘ นายนพกรณ  เวทการ 

 ๙ นายบรรชา  ชางเหล็ก 

 ๑๐ นายปริญญา  รกัสุข 

 ๑๑ นายพิบูลย  มั่งมา 
 ๑๒ นายมาโนชย  พัดบึ้ง 

 ๑๓ นายเมือง  ชาวนาน 

 ๑๔ นายวิวัฒน  ขวัญไสวธรรม 

 ๑๕ นายไวย  โกมลตรี 
 ๑๖ นายศรีสุวรรณ  สรศักดิ์ 
 ๑๗ นายสงา  มหาอุดมพันธ 
 ๑๘ นายสมนึก  คงคราม 

 ๑๙ นายสุพจน  กองแกว 

 ๒๐ นายสุพล  เสตเขตต 
 ๒๑ นายสุพัฒน  สุระดนัย 

 ๒๒ นายสุรศักดิ์  เจริญชัย 

 ๒๓ นายอนุสรณ  กลีบเมฆ 

 ๒๔ นางสาวกนกพร  แสวงธรรม 

 ๒๕ นางชั้นทอง  มีโพธิ์ 
 ๒๖ นางสาวธัญพร  อุนเศียร 



 หนา   ๑๑ (เลมที่   ๔) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๗ นางสาวบุญฑิตา  สุขอราม 

 ๒๘ นางปราณี  เย็นละออง 

 ๒๙ นางสาวพรอุมา  พิชัยกาล 

 ๓๐ นางสาวพัชรินี  ไชยจันทร 
 ๓๑ นางไพวรรณ  ปะเมโท 

 ๓๒ นางสาวมณีวรรณ  วรรณภักดิ์ 
 ๓๓ นางสาวรัชนีกร  เกาะแกว 

 ๓๔ นางรัตนา  นนทปทมะดุลย 
 ๓๕ นางสาวเรวดี  จันทเปรมจิตต 
 ๓๖ นางฤทัยรัตน  ศรีฉันทะมิตร 

 ๓๗ นางสาวศภุกานต  อุนโพธิ์ 
 ๓๘ นางสาวศุภมนต  โชติสุทธิ์ 
 ๓๙ นางสาวสุดารัตน  ออนละเอียด 

 ๔๐ นางสุนันณา  ชายกุล 

 ๔๑ นางสุพิชา  มานะนิติธรรม 

 ๔๒ นางสาวสุรางค  ชูโชติรส 

 ๔๓ นางอนงคนาฏ  คุณวิเศษ 

 ๔๔ นางอรสา  สิทธิดํารง 

 ๔๕ นางอัญชรินทร  กลิ่นศิริ 
 ๔๖ นางสาวอัญชลี  จิตรเสนาะ 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๒  ราย) 
 ๑ นายทวี  ลอศรีพงษ 
 ๒ นายนักรบ  ศูนยกลาง 

 ๓ นายปราโมทย  อุยเจริญศักดิ์ 
 ๔ นายพิกุล  เชื้อสาวะถี 
 ๕ นายเศวต  พานทอง 

 ๖ นางขนิษฐา  แฝกหอม 

 ๗ นางสาวปยะนาถ  ทองสงโสม 

 ๘ นางสาวพรพักตร  คํามณี 
 ๙ นางพรศรี  บุญธนสถิตย 
 ๑๐ นางพวงเพชร  พงษไพโรจน 
 ๑๑ นางสาวพีรญา  นพรัตน 

 ๑๒ นางสาวภักดิ์พิลัย  คงสําคัญ 

 ๑๓ นางวนิดา  ศรีสุนทร 

 ๑๔ นางวรางคณา  ศิริจําปา 
 ๑๕ นางสาววราภา  สยังกูล 

 ๑๖ นางวาทินี  แกวพรม 

 ๑๗ นางสาววาริน  เครือคลาย 

 ๑๘ นางวาริน  วีระสุนทร 

 ๑๙ นางสาววไลพร  ศิริกัณฑ 
 ๒๐ นางสาวสุทิศา  ทับเหล็ก 

 ๒๑ นางสาวอนัศยา  ทวิชชานันท 
 ๒๒ นางสาวอรุณี  อภินันทร 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๘  ราย) 
 ๑ นายจรูญ  ศรีทอง 

 ๒ นายสุปกรณ  กาแกว 

 ๓ นางขจรศรี  รตางศุ 

 ๔ นางสาวจงใจ  สิงหเริงชัย 

 ๕ นางสาวชุติมา  ขันจันทา 
 ๖ นางดวงพร  จันทรเต็มดวง 



 หนา   ๑๒ (เลมที่   ๔) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗ นางดาหวัน  คมวิชายั่งยืน 

 ๘ นางธนพร  ใหมเอี่ยม 

 ๙ นางสาวบัวทอง  วิชาโคตร 

 ๑๐ นางสาวพัชรินทร  กุลสาร 
 ๑๑ นางวณิชยา  เตชนันท 
 ๑๒ นางสมัชญา  เกิดทอง 

 ๑๓ นางสาวสุจรรยา  ละมุล 

 ๑๔ นางสาวสุนีรัตน  สรรพจารย 
 ๑๕ นางสุภรณ  มณฑาทอง 

 ๑๖ นางสุภาพร  สุรินสมบูรณ 
 ๑๗ นางอุบลวรรณ  ภิรมยเศรษฐกุล 

 ๑๘ นางสาวอุมาพร  วัตตา 
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางเพชรินทร  ดลพรพิสุทธิ์ 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 
 ๑ นายสิทธิชัย  จริยเจริญยิ่ง 

 ๒ นายอนุศาสน  กมลลานนท 
 ๓ นางนุจรี  เต็มรุง 

 ๔ นางสาวศิริพร  โรจนสุกาญจน 

 ๕ นางสาวสุเพ็ญ  แทนวิทยานนท 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นางสาวพวงศรี  ศรีธนสาร 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นางสาวนิภา  ภิรมยรักษ 
 ๒ นางสาวปรียาภา  บุญฉลอง 

 ๓ นางสาวสุวรรณา  ไชยโยธา 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการฯ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๔  ราย) 
 ๑ นายชินธร  จันทรประภาพ 

 ๒ นายทวีคูณ  มาลยาภรณ 
 ๓ นายธงชัย  มูลพันธ 

 ๔ นายไพบูลย  ชัยเชื้อ 

 ๕ นายวีรเดช  ชั้นอินทรงาม 

 ๖ นายสมชาย  มนตรีศรีศักดิ์ 




