
 หนา   ๖๑ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๘  ราย) 
 ๑ นายชูศักดิ์  ศิริวรรัตน 
 ๒ นายณัฐพล  วุฒิประภา 
 ๓ นายบุญแปลก  วงศราษฎร 
 ๔ นายศักดา  ปทมสูตร 

 ๕ นายสมไชย  ดวงมงคล 
 ๖ นายสมพร  บําเพ็ญ 
 ๗ นายสัมพันธ  เผือกผาสุก 
 ๘ นายสุชาติ  ทองเทียม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 
 ๑ นายตรีกา  ขันชารี 
 ๒ นายมานะ  โตนอย 

 ๓ นายสมคิด  ศรีนอย 
 ๔ นายสมศักดิ์  อ่ําสุพรรณ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๑  ราย) 

 ๑ นายกระแส  กองแกวสดใส 
 ๒ นายกฤตภาส  ดอนชัย 
 ๓ นายเกตุ  วิชาเครื่อง 
 ๔ นายเกรียงไกร  จามพัฒน 
 ๕ นายขวัญดี  คํานา 
 ๖ นายจรูญ  เกตุคําภา 
 ๗ นายจํานงค  ต๊ิบสุภา 
 ๘ นายจีรศักดิ์  ตางใจ 
 ๙ นายชวกร  อนุเคราะหพงษสิริ 
 ๑๐ นายชัยชาญ  มีบุญเกิด 
 ๑๑ นายชัยวุธ  โพธิศรี 
 ๑๒ นายชาลี  ออนนิ่ม 
 ๑๓ นายชุมพร  ภูทอง 
 ๑๔ นายดํารงค  ศรีประทุม 

 ๑๕ นายดําริห  สุขสุด 
 ๑๖ นายดิสพงษ  พยนตศักดาภาส 
 ๑๗ นายเดช  พรมเมือง 
 ๑๘ นายแดง  จงศรี 
 ๑๙ นายตอศักดิ์  สุริยศ 
 ๒๐ นายไตรรัตน  ไขวารี 
 ๒๑ นายทนงศกัดิ์  ออนเอม 
 ๒๒ นายทองอินทร  ใหมแกว 
 ๒๓ นายทัศนพันธ  รพีทัศนพงศ 
 ๒๔ นายธนศักดิ์  คมขํา 
 ๒๕ นายนิกร  ปาเหลา 
 ๒๖ นายบรรจง  จันทรเพชร 
 ๒๗ นายบันเทิง  ขวาของ 
 ๒๘ นายบัวหลวง  ฤทธิคุณ 



 หนา   ๖๒ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๙ นายบุญตา  หนูจิตร 

 ๓๐ นายบุญธรรม  แจงหิรัญ 

 ๓๑ นายบุญยศ  กระจายมงคล 

 ๓๒ นายบุญลือ  สิงหโต 

 ๓๓ นายบุญลือ  อวนมี 
 ๓๔ นายบุญเลิศ  สดชื่น 

 ๓๕ นายบุญเลิศ  อ่ําบางกระทุม 

 ๓๖ นายบุญหนัก  ชารี 
 ๓๗ นายประจักษ  ฉิมพลี 
 ๓๘ นายประมวล  นิลไพโรจน 
 ๓๙ นายประยูร  แปงสนิท 

 ๔๐ นายประสงคศักดิ์  ถนัดสําราญ 

 ๔๑ นายประสิทธิ์  โรยพริกไทย 

 ๔๒ นายประสิทธิ์  ศรีพรม 

 ๔๓ นายปรีชา  นาคสุทธิ์ 
 ๔๔ นายปญญา  วันดี 
 ๔๕ นายพนม  พ่ึงบางกรวย 

 ๔๖ นายพนมพันธ  จันทรงาม 

 ๔๗ นายพล  หนูชุม 

 ๔๘ นายพัฒพร  ธนะสีรังกูร 

 ๔๙ นายพิกุล  พรมคุณ 

 ๕๐ นายพิชัย  วงศพรหมศิลป 
 ๕๑ นายภักดี  รักไทย 

 ๕๒ นายยุทธพงษ  หนอแหวน 

 ๕๓ นายฤทธิรงค  เจริญราษฎร 
 ๕๔ นายวรจักร  คลองแหง 

 ๕๕ นายวรวิทย  สายบุญยืน 

 ๕๖ นายวิจิตร  คําเพ็ชรดี 
 ๕๗ นายวิจิตร  รัตนอารยธรรม 

 ๕๘ นายวีระพล  วังคุมภัย 

 ๕๙ นายศิริศักดิ์  สิงหยศ 

 ๖๐ นายสงวน  สมเมือง 

 ๖๑ นายสงา  สืบมา 
 ๖๒ นายสมคิด  สบายแกว 

 ๖๓ นายสมจิต  โสภาพันธุ 
 ๖๔ นายสมจิตร  มุกดา 
 ๖๕ นายสมเดช  เขียนนา 
 ๖๖ นายสมบัติ  ปานทอง 

 ๖๗ นายสมพร  แสงสฤษดิ์ 
 ๖๘ นายสมศักดิ์  ลือทอง 

 ๖๙ นายสวัสดิ์  รักเมือง 

 ๗๐ นายสวัสดิ์  หมื่นอักษร 

 ๗๑ นายสาคร  หาญวิริยะกิจ 

 ๗๒ นายสําเนียง  เสมาเพชร 

 ๗๓ นายสํารวย  วนิดา 
 ๗๔ นายสุดใจ  ทองโคตร 

 ๗๕ นายสุพจน  สามหลา 
 ๗๖ นายสุพรรษา  ปยะปานันท 
 ๗๗ นายสุริยัน  สายสุวรรณ 

 ๗๘ นายแสง  พูนผล 

 ๗๙ นายโสรัตน  เพชรรัตนพงษ 
 ๘๐ นายอนันต  โภชากรณ 



 หนา   ๖๓ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๑ นายอภินันท  กมลดีเยี่ยม 

 ๘๒ นายออด  เหล็กเพชร 

 ๘๓ นายอัศวิน  พงษสุวรรณ 

 ๘๔ นายอํานวย  ชัยโชติ 

 ๘๕ นายอินทร  คํานอย 

 ๘๖ นายอิ่นแกว  สุยะระ 

 ๘๗ นางจรรยารีย  โกทา 
 ๘๘ นางสาวทิพวรรณ  วงศสถาน 

 ๘๙ นางทิพวัลย  จะโรจนหยา 
 ๙๐ นางบัวผัด  ไชยสูง 

 ๙๑ นางปราณี  เผือกโสภา 

 ๙๒ นางสาวผองศรี  สาบุง 

 ๙๓ นางพวงผกา  พรปฐมพงศ 
 ๙๔ นางเพ็ญศรี  จุทะนันท 
 ๙๕ นางรัตนา  จันทรศิริ 
 ๙๖ นางสาววาสนา  พิสถาน 

 ๙๗ นางสาวสุภาภรณ  ใจตุย 

 ๙๘ นางสาวอนงลักษณ  เจนอักษร 

 ๙๙ นางอมรพันธ  พานิชนาวา 
๑๐๐ นางอัจฉรา  สงฆสังวรณ 
๑๐๑ นางสาวอารีย  แสนยากุล 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๒  ราย) 
 ๑ นายกฤตภาส  ชูศรี 
 ๒ นายจรินทร  วัฒนะไพบูลย 
 ๓ นายชัยรัตน  รักษมณี 
 ๔ นายชุมพร  ฌานอนันต 
 ๕ นายธนะรัชต  กองขวัญ 

 ๖ นายธนากร  เรือนแกว 

 ๗ นายไพรินทร  หลบภัย 

 ๘ นายภาวิตร  พงษธนะ 

 ๙ นายยก  เสนาธรรม 

 ๑๐ นายวสันต  เดชบุญ 

 ๑๑ นายวัชรินทร  ผลเทิ้ม 

 ๑๒ นายวิชัย  เกษามูล 

 ๑๓ นายศรีธร  อินตานันท 
 ๑๔ นายสัณหกิจ  คงทน 

 ๑๕ นายสําเนาว  เจริญผล 

 ๑๖ นายสุธน  รันดร 

 ๑๗ นายอุทัย  เจริญใหญ 
 ๑๘ นางจันทรสุดา  อารีรบ 

 ๑๙ นางพูนสมัคร  เจริญเนตร 

 ๒๐ นางสาวระพีพรรณ  จรรยานะ 

 ๒๑ นางสาวสุทัชชา  แกวมาลา 
 ๒๒ นางอารีย  ประเสริฐสังข 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๘  ราย) 
 ๑ นายธงชัย  ธรรมจักร 
 ๒ นายธวัชชัย  บัวโฮม 

 ๓ นายประพันธ  วินทะไชย 

 ๔ นายประสิทธิ์  บุญแถม 



 หนา   ๖๔ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕ นายประสิทธิ์  สมัครพงศ 
 ๖ นายไวพจน  บุญเพ็ชร 
 ๗ นายสมพงษ  คําตา 
 ๘ นายสมพร  กิ้มภู 
 ๙ นายสุพรรณ  ทองทับ 
 ๑๐ นางกรรณิการ  พลโลก 
 ๑๑ นางกาญจนา  แกวคํา 

 ๑๒ นางจําเนียร  โรยพริกไทย 
 ๑๓ นางจุฬาลักษณ  นวลจันทร 
 ๑๔ นางนุสรา  ดวงมณี 
 ๑๕ นางสาวปุณฑริก  พรเจริญสาธิต 
 ๑๖ นางมนัสนันท  ศุภชลัสถ 
 ๑๗ นางอํานวย  คําจันทร 
 ๑๘ นางสาวฮามีดะห  เบญญากาจ 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการฯ 
เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายวสัน  ศรีกุนมา 
 ๒ นางนาถยา  พิศนาคะ 
 ๓ นางสาวนิอร  ย้ิมสอาด 

 ๔ นางสาวปาริชาต  แกนจันทร 
 ๕ นางพัชรินทร  รุงเรือง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 
 ๑ พันจาอากาศเอก  บุญสง  เวรุนิตย 
 ๒ นายวิชัย  ดวงแสงเหล็ก 

 ๓ นายสมเกียรติ  แยมศรีใส 
 ๔ นายอํานาจ  กันวงศ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๕  ราย) 
 ๑ นายเกษม  คงมี 
 ๒ นายจงประเสริฐ  อุดมพันธ 
 ๓ นายเจตน  บัวผัน 
 ๔ นายตุก  ณ  บางชาง 
 ๕ นายธงชัย  ใจธานี 
 ๖ นายประยูร  แสงแกว 
 ๗ นายพานิช  สุดกลาง 
 ๘ พันจาอากาศเอก  รังสิกุล  แกวประกอบ 

 ๙ นายสนิท  นรมั่ง 
 ๑๐ นายสมชัย  รวมพวก 
 ๑๑ นายสมชาย  สุขนพกิจ 
 ๑๒ นายสมนึก  บุญสระ 
 ๑๓ นายสมพร  นิลเกษร 
 ๑๔ นายสุเทพ  มณีราช 
 ๑๕ นางวันเพ็ญ  แสวงมิ้ม 




