
 หนา   ๑๐ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นางจินตนา  กาทองทุง 

 ๒ นางลาวัลย  กางออนตา 

 ๓ นางสาวศลิษา  ย้ิมเจริญ 

 ๔ นางสาวศิริมนัส  สิงหสุทัศน 

 ๕ นางสาวสุจิตรา  แดนแกว 

 ๖ นางสาวอรุณาภรณ  สุขศรีมล 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๗  ราย) 

 ๑ นายจิรวุฒิ  ดุจเพ็ญ 

 ๒ นายจิรศักด์ิ  ไทยสะเทือน 

 ๓ นายยรรยง  ศรีเจริญวงศ 

 ๔ นายยุทธนา  ยุวนันทการุญ 

 ๕ นายอรรคพงษ  ศรีสุบัติ 

 ๖ นางคัทรี  โชติกเสถียร 

 ๗ นางสาวจีรนันทน  จันทรพาณิชย 

 ๘ นางจุฑารัตน  เพิ่มน้ําทิพย 

 ๙ นางสาวชนิดนารถ  เจริญเนือง 

 ๑๐ นางสาวชุติกาญจน  พวงจิตร 

 ๑๑ นางสาวซาราห  บินเยาะ 

 ๑๒ นางดวงใจ  พวงอราม 

 ๑๓ นางสาวพัชรี  แนวพานิช 

 ๑๔ นางสาวพิศมัย  วรรณวิไชย 

 ๑๕ นางสาวมนทิพย  กิจย่ิงโสภณ 

 ๑๖ นางสาวมุกดา  แกวมุกด 

 ๑๗ นางสาวรวมพร  ถาวรอนุกูลกิจ 

 ๑๘ นางรัตนา  สารเศวต 

 ๑๙ นางรุงทอง  นิ่มประเสริฐ 

 ๒๐ นางแรมรุง  สุบรรณเสนีย 

 ๒๑ นางสาววาสนา  ตะเภาพงษ 

 ๒๒ นางวิยะดา  ตีระแพทย 

 ๒๓ นางศิวกุล  ณ  ระนอง 

 ๒๔ นางสาวสิทธิอาพร  เชยนาค 

 ๒๕ นางสิรินาถ  ยกเลื่อน 

 ๒๖ นางสิรินุช  อันตรเสน 

 ๒๗ หมอมหลวงสิรีสมร  สุขสวัสด์ิ 

 ๒๘ นางสุจิตรา  พิทยานรเศรษฐ 

 ๒๙ นางสุชาดา  มีสงฆ 

 ๓๐ นางสุภาพร  วุฒิศาสตร 

 ๓๑ นางสุรางคนา  ศรีจันทรแดง 

 ๓๒ นางสุรียพร  ชูสุข 

 ๓๓ นางสาวสุวรรณี  หิรัณยรัชต 

 ๓๔ นางอรทัย  ชุลีกร 

 ๓๕ นางออยทิพย  ชื่นตา 

 ๓๖ นางอัญชุลี  สุขวรรณ 

 ๓๗ นางสาวอุไร  เล็กนอย 



 หนา   ๑๑ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๓  ราย) 

 ๑ นายโกศล  เรืองสวาง 

 ๒ นายชัชวาล  ชนาวิรัตน 

 ๓ นายนิคม  หวายบุตร 

 ๔ นายบรรณรัตน  เกงกสิกิจ 

 ๕ นายบุญตุม  ศรีชุมพวง 

 ๖ นายพัฒนคมน  ภูประเสริฐ 

 ๗ นายพีรพล  เปลงเกียรติกุล 

 ๘ นายสุรศักด์ิ  หนูพรหม 

 ๙ นางสาวกนกวรรณ  เพียงเกต 

 ๑๐ นางสาวกนกวรรณ  เหลืองมงคลเลิศ 

 ๑๑ นางกันตา  ดีเติม 

 ๑๒ นางณัฏฐิยา  สุทธสุวรรณ 

 ๑๓ นางสาวณิชาภัทร  วิบูลยพานิช 

 ๑๔ นางเทวี  เวียงแกว 

 ๑๕ นางสาวนภมณี  ขุนฤทธิ์ 

 ๑๖ นางสาวนฤดี  ดํารงรัตน 

 ๑๗ นางสาวนฤมล  พงษสุภาพ 

 ๑๘ นางสาวบุหงา  กาหลง 

 ๑๙ นางสาวปาริชาติ  วจนศิริกุล 

 ๒๐ นางเปรมจิตต  ทัพวงศศรี 

 ๒๑ นางสาวพรชนก  กิจดํารงกุล 

 ๒๒ นางพัฒนาพร  ไทยพิบูลย 

 ๒๓ นางภิลิวัลย  ฉัตรมณีฤกษ 

 ๒๔ นางมยุรี  ทุริวงษ 

 ๒๕ นางสาวเยาวณี  เนียมเกตุ 

 ๒๖ นางสาววัลยลิกา  สรรเสริญชูโชติ 

 ๒๗ นางศศิภรณ  เกตุดอน 

 ๒๘ นางสมคิดย  บัวลังกา 

 ๒๙ นางสาวสุชญา  สิทธิโชติวงศ 

 ๓๐ นางสาวอมรรัตน  สัตบุษย 

 ๓๑ นางสาวอรวรรณ  ฉํ่าชื่น 

 ๓๒ นางสาวอลิสรา  กรุงจิตร 

 ๓๓ นางอวยพร  ชัยรัตนประภากุล 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๗  ราย) 

 ๑ นายจํารัส  นามะบุตร 

 ๒ นายเฉลิมพร  สัมทับ 

 ๓ นายณรงค  แดงสีออน 

 ๔ นายบรรพต  แสงเดือน 

 ๕ นายศิษฎ  สุวรรณเวช 

 ๖ นายสมศักด์ิ  ครุฑจอน 

 ๗ นายสาโรจน  วัฒนาณรงค 

 ๘ นายสุวิชชา  วงศไสลย 

 ๙ จาสิบเอก  อัธยา  ซอสุพัฒน 

 ๑๐ นางสาวกัญญพัชร  วิจิตรธรรมรส 

 ๑๑ นางสาวกุสุมา  ธิกาพันธวรรณา 

 ๑๒ นางคณิตา  สุดเต 

 ๑๓ นางจันทรเพ็ญ  ศรีเมือง 

 ๑๔ นางทิพยรัตน  โชติจุฑาทิพย 



 หนา   ๑๒ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๕ นางสาวธัญญาพร  พิณวานิช 

 ๑๖ นางธัญลักษณ  ชาลุน 

 ๑๗ นางธันยพร  ไชยเจริญ 

 ๑๘ นางเธียรรัตน  กลอมประเสริฐ 

 ๑๙ นางนิตยา  วงศสวรรค 

 ๒๐ นางสาวนิอร  ธนะวัฒโก 

 ๒๑ นางเนาวรัตน  จงหมื่นไวย 

 ๒๒ นางประจวบลาภ  เอียดเอื้อ 

 ๒๓ นางสาวประวีณา  โอวรินทรรัตน 

 ๒๔ นางสาวประแสร  ใจจํานงค 

 ๒๕ นางปรารถนา  ศรีนวล 

 ๒๖ นางปาริฉัตร  คําซ่ือ 

 ๒๗ นางพิศมัย  คงสกุล 

 ๒๘ นางเพ็ญรัศมิ์  ขันติยาภรณ 

 ๒๙ นางมาลัย  เรืองศักด์ิ 

 ๓๐ นางเยาวพรรณ  แชมพุดซา 

 ๓๑ นางรมิดา  เบญจศิวกร 

 ๓๒ นางสาวรัตนา  เพ็งสกุล 

 ๓๓ นางวิไลวรรณ  จินะ 

 ๓๔ นางสาวสงวนศรี  ทีเวียง 

 ๓๕ นางสาวสมถวิล  เดชประพนธ 

 ๓๖ นางสังวาลย  รินอินทร 

 ๓๗ นางสายฝน  พัดบึ้ง 

 ๓๘ นางสิดาพัณณ  นิระหานี 

 ๓๙ นางสุภาภรณ  ศรีกุล 

 ๔๐ นางสาวสุศิษฏา  ศุภศิลป 

 ๔๑ นางเสาวนีย  พรมชาติ 

 ๔๒ นางสาวอภิชญา  โชคธนากาญจน 

 ๔๓ นางอภินี  ทองคํา 

 ๔๔ นางอรวรรณ  ปุนนอก 

 ๔๕ นางอัญชลี  อองสกุล 

 ๔๖ นางอัมพร  ฤชาอุดม 

 ๔๗ นางอุบลรัตน  กลาวาจา 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๔  ราย) 

 ๑ นายชาญวุฒิ  เมธีกุล 

 ๒ นายนวพล  ปญญาพงศนาวิน 

 ๓ นายพงษศักด์ิ  ชูชื่นกลิ่น 

 ๔ นายพิพัฒน  แมนนนทรัตน 

 ๕ นายภาสุ  น้ําทิพย 

 ๖ นายราเชนทร  ปญญาธนคุณ 

 ๗ นายอุเทน  ชนะกุล 

 ๘ นางกรรณิการ  สุทธิประภา 

 ๙ นางสาวเกตุมณี  สินพูนภักด์ิ 

 ๑๐ นางจุรีรัตน  ทองแกว 

 ๑๑ นางสาวดวงพร  มีอนันต 

 ๑๒ นางสาวเตือนใจ  ทับทอง 

 ๑๓ นางสาวทศพร  ออนนอม 

 ๑๔ นางสาวเนตรนภา  วงคพิพันธ 

 ๑๕ นางปรัศนี  สาปาน 

 ๑๖ นางวัชรินทร  ปงจันตา 



 หนา   ๑๓ (เลมที่  ๔) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๗ นางสาววิจิตตรา  อิ่มโสภณ 
 ๑๘ นางสาวศิริรัตน  ลาภเย็น 
 ๑๙ นางสาวสุภลักษณ  ภาระ 
 ๒๐ นางสุมนชนก  เรืองฤทธิ์ 

 ๒๑ นางสาวอมรศรี  รัศมิทัต 
 ๒๒ นางสาวอรภา  วัชรพรรณ 
 ๒๓ นางอรรธนิศา  กลิ่นเมฆ 
 ๒๔ นางอาทิตยา  บูบาง 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นางสาวจันทรา  แกวมหาวัน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗  ราย) 
 ๑ นางสาวกัญญารัตน  ถารัตน 
 ๒ นางสาวธิติมา  สบายย่ิง 
 ๓ นางพัศริภาภรณ  ตันติ 
 ๔ นางสาวรสริน  ศรีสําอางค 

 ๕ นางสาวรุงฤดี  ตนแกว 
 ๖ นางสาวศิริเนตร  ทนชั่งยา 
 ๗ นางสาวสุรีพร  หีมมะหมัด 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นางสาวชณันพัฒน  เนตรวงศทอง 
 ๒ นางสาวชุติมา  ทั่งหิรัญ 

 ๓ นางสาวนวลจันทร  เงาประเสริฐ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นางกัลยา  สุวรรณรัตน  ๒ นางสุพัตรา  เชื้อสุจริต 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 
 ๑ นางคําใบ  มากมูลผล 
 ๒ นางลักษณา  ผลคําสุข 
 ๓ นางลักษณา  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๔ นางสาวศรินรัตน  ผาติชัยพัฒน 
 ๕ นางโสภิญ  เทพพิทักษ 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 
 ๑ นางสาวจุฑามณี  ทัตติยพงศ 
 ๒ นางสาวพีรดา  ภูมิสวัสด์ิ 

 ๓ นางสาวสุทธาศินี  สีดาว 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นางจิราพร  ยืนยงกุล 


