
 หนา   ๕๔ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายวิชา  กฤษณะพันธุ  ๒ นางรุงเรือง  มะลิ 

สถาบันการพลศึกษา 
เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายชรัตน  ศรีวิลัย 
 ๒ นายแดง  พลทยาน 
 ๓ นายบุญเลิศ  ลาภมาก 

 ๔ นายประสิทธิ์  ฝนใจวัง 
 ๕ นายสําเริง  ทองคํา 
 ๖ นายอุดม  มอและ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายสมศักด์ิ  พองชัยภูมิ  ๒ นางอังคณา  สมบัติมาศ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายจุย  ศรัณยพิชิตศึก  ๒ นายศรีอนันต  รัตนตรัย 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นายสมิง  พรหมเทศ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 
 ๑ นายจักรพันธ  พูนสูงเนิน 
 ๒ นายชัยวัฒน  บุณยรัตพันธุ 
 ๓ นายธนัช  กลิ่นศรีสุข 

 ๔ นายนรินทร  ขันทอง 
 ๕ นายพิโรจน  วัชรนันทวิศาล 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายอุดมเกียรติ  กิตติผลภักดี  ๒ นางอนุสรณ  พาหา 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๖  ราย) 

 ๑ นายกิตติ  อยูเย็น  ๒ นายเกษม  ต้ังตัวดี 



 หนา   ๕๕ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓ นายจรูญศักด์ิ  กันแสง 

 ๔ นายจิน  ทองเมือง 

 ๕ นายณรงค  พัดกลอม 

 ๖ นายธวัฒน  เกตุวงษ 

 ๗ นายนพพร  อุดมศรี 

 ๘ นายบุญให  เทพอุบล 

 ๙ นายมังกร  ขัตติยะราช 

 ๑๐ นายเย็น  รัตนารี 

 ๑๑ นายวิจารณ  โกศล 

 ๑๒ นายวิชัย  ลือชัย 

 ๑๓ นายศักด์ิ  คําสองศรี 

 ๑๔ นายสงบ  ทองแปน 

 ๑๕ นายสมภาร  บุตรลี 

 ๑๖ นายสมสุข  รักสวัสด์ิ 

 ๑๗ นายสวัสด์ิ  วิชาเคร่ือง 

 ๑๘ นายสํารวย  ชูเถื่อน 

 ๑๙ นายสํารวย  อิงควระ 

 ๒๐ นายสุริยา  หมูดเส็ม 

 ๒๑ นายเสรี  กมลโชติ 

 ๒๒ นายอาทิตย  พารานะที 

 ๒๓ นายอุสมาน  ร่ืนเรณู 

 ๒๔ นางพรทิพยพา  หวางจอย 

 ๒๕ นางสาวมณีรัตน  ศรีกลิ่นสุวรรณ 

 ๒๖ นางวัลยา  เพชรภาน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๐  ราย) 

 ๑ นายกฤษณะ  เนื้อเทศ 

 ๒ นายจรูญ  ศิริสวัสด์ิ 

 ๓ นายเฉลิมพงษ  นอยบางยาง 

 ๔ นายถาวร  กล่ํานอย 

 ๕ นายทวีพรศักด์ิ  จิโน 

 ๖ นายธีระพัฒน  แกวทิพย 

 ๗ นายบุญโชค  สงสะนะ 

 ๘ นายประทีป  นุชเจริญ 

 ๙ นายพลชัย  จินดา 

 ๑๐ นายยงยุทธ  เฟองฟูเกียรติคุณ 

 ๑๑ นายวัชรินทร  ไตรสกุล 

 ๑๒ นายวีรพล  สุรินทร 

 ๑๓ นายสราวุธ  แถมนา 

 ๑๔ นายสรอย  จีระพันธ 

 ๑๕ นายสุทัศน  อํานาจการยุทธ 

 ๑๖ นายสุนทร  จาวิสูตร 

 ๑๗ นายสุพจน  เกื้อเดช 

 ๑๘ นายอดิศร  ปญญาดิลก 

 ๑๙ นางจารุวรรณ  พงษเดช 

 ๒๐ นางศิริวรรณ  อารีย 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๖  ราย) 

 ๑ นายโกวิท  พิระพงศ 

 ๒ นายชัยสิทธิ์  ศิริพัฒน 

 ๓ นายธนพล  จันทรพวง 

 ๔ นายธานี  อิ่มพิชัย 



 หนา   ๕๖ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕ นายธีระพงษ  ไกรสุนทรเลิศภพ 

 ๖ นายธเนตร  ขําอภัย 

 ๗ นายบรรจบ  เชื่อได 

 ๘ นายประสิทธิ์  แสงคลาย 

 ๙ นายผัด  เชื้อใจกลา 

 ๑๐ นายพิเชษฐ  พิชัย 

 ๑๑ นายพิเชษฐ  คําจุมพล 

 ๑๒ นายไพศาล  เศวตวงศ 

 ๑๓ นายรุงสรวง  อยูโต 

 ๑๔ นายลํายงค  โพธิ์ขาว 

 ๑๕ นายวรพจน  พุฒโสม 

 ๑๖ นายวันชัย  แสงคํา 

 ๑๗ นายวันชัย  แสงดา 

 ๑๘ นายศรีทัศน  ธัญญะอุดม 

 ๑๙ นายศุภชัย  พวงไพศาล 

 ๒๐ นายสนธยา  อาขุบุตร 

 ๒๑ นายสมปอง  อุนทรีจันทร 

 ๒๒ นายสวิง  ชุนจํารัส 

 ๒๓ นายสังเวียน  เนียมแสง 

 ๒๔ นายสาน  อุทรดัน 

 ๒๕ นายสุจิต  พรหมเฮียง 

 ๒๖ นายสุรพล  ปลั่งสมบัติ 

 ๒๗ นายสุรวุฒิ  โชติดิลก 

 ๒๘ นายสุรศักด์ิ  มากมี 

 ๒๙ นายหนูกัน  ทองโคตร 

 ๓๐ นายอุดมศักด์ิ  แกวกลึ่งกลม 

 ๓๑ นางสาวกฤษณา  แพนาค 

 ๓๒ นางกอบแกว  พิพัฒนวรคุณ 

 ๓๓ นางสาวกาญจนา  แจมจันทา 

 ๓๔ นางจิตรทิวา  ไชยพงษ 

 ๓๕ นางชยาภัสร  งอมสงัด 

 ๓๖ นางสาวดนตรี  ศรีศฤงคาร 

 ๓๗ นางดรุณี  ขอยุน 

 ๓๘ นางสาวดวงพร  พิศพล 

 ๓๙ นางเตือนจิตร  เผือกจันทึก 

 ๔๐ นางเตือนใจ  เสนาจิตร 

 ๔๑ นางทิวาภรณ  คําวิเศษ 

 ๔๒ นางธญาพร  แกวดวงศรี 

 ๔๓ นางนงลักษณ  แสงจันทร 

 ๔๔ นางนวลกมล  ปนคืด 

 ๔๕ นางนิวรรณ  ศรีบุญ 

 ๔๖ นางบัวศร  ธรรมถาวร 

 ๔๗ นางบานบุรี  ทนันชัย 

 ๔๘ นางประนอม  วงษงาม 

 ๔๙ นางประไพศรี  ตรงดานกลาง 

 ๕๐ นางสาวพรทิพย  พนมเสริฐ 

 ๕๑ นางพรรณา  ไลสุวรรณ 

 ๕๒ นางเพ็ญศรี  จันทะโคตร 

 ๕๓ นางไพรินทร  กิจมี 

 ๕๔ นางสาวมะลิ  จันทะศรี 

 ๕๕ นางสาวมาลินี  ศรีสวัสด์ิ 

 ๕๖ นางยุรดา  เร็วชัย 



 หนา   ๕๗ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๗ นางสาวระพีพรรณ  ขันทอง 

 ๕๘ นางลําพรรณ  แตงสี 

 ๕๙ นางวรรณา  กมลกวิน 

 ๖๐ นางวรรณา  เต็มปรีชา 

 ๖๑ นางวีรภา  วิบูลยกุล 

 ๖๒ นางสมถวิล  สินสุวรรณ 

 ๖๓ นางสมบูรณ  บุญเมือง 

 ๖๔ นางสุจิตรา  เกรียงไกรฉัตร 

 ๖๕ นางสาวสุธารัตน  ฉายามนตรี 

 ๖๖ นางอรวรรณ  ผานสุวรรณ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๐  ราย) 

 ๑ นายเดช  ไพรเพลิน 

 ๒ นายทวี  ศรีชัยวงค 

 ๓ นายธีรพล  เปร่ียมพิมาย 

 ๔ นายนาวา  เนืองภา 

 ๕ นายประสงค  สีมูล 

 ๖ นายประสพ  นามอภัย 

 ๗ นายปรียา  กาบดี 

 ๘ นายพงษพันธ  คํางาม 

 ๙ นายพงษศักด์ิ  ภูจํานงค 

 ๑๐ นายพิเชษฐ  เขียวพยัพ 

 ๑๑ นายสมเกียรติ  รอดเรืองงาม 

 ๑๒ นายสมบัติ  บุตรดี 

 ๑๓ นายสายัณห  สืบมา 

 ๑๔ นายไสว  สืบเจก 

 ๑๕ นางจิราพร  วิศัลยพิทยากร 

 ๑๖ นางเจริญรัตน  ประสารวงศ 

 ๑๗ นางสาวฉวี  คงใย 

 ๑๘ นางสาวชุลีพร  จันทรส 

 ๑๙ นางสาวตรีรัตน  เมฆสุข 

 ๒๐ นางธนพร  ศรีแยม 

 ๒๑ นางนิตยา  สุนทรา 

 ๒๒ นางพรทิพย  แสงแกว 

 ๒๓ นางรุงจิตร  พิมพบุตร 

 ๒๔ นางสาววนิดา  บุญดวง 

 ๒๕ นางวิมล  อาวาส 

 ๒๖ นางสมใจ  หลอธีรนุวัฒน 

 ๒๗ นางสมัย  รินอินทร 

 ๒๘ นางสาวสังวาลย  บัวคํา 

 ๒๙ นางสาวสุภาพร  แกวพึ่งทรัพย 

 ๓๐ นางสาวเสาวภา  ธิโสภา 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางบัวพนัธ  จันทะคัด 



 หนา   ๕๘ (เลมที่   ๑๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  ฯ 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นายปรีชา  งอกงาม  ๒ นางสาวเกษราภรณ  ไกรนรา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงานรัฐมนตรี 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นายสมยศ  พึ่งเล็ก 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายดํารง  ตุปด 

 ๒ นายเที่ยง  ขันทอง 

 ๓ นายประเสริฐ  ศิวภักด์ิวัจนเลิศ 

 ๔ นายปราโมทย  แสงสวาง 

 ๕ นายวิเชียร  จิโน 

 ๖ นายสมเครือ  พวกขุนทด 

 ๗ นายสุวรรณ  สิขะโต 

 ๘ นายเสถียร  ทอนฮามแกว 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๒  ราย) 

 ๑ นายเจต  จันทรทอง 

 ๒ นายชัยนิตย  จันทะวงศ 

 ๓ นายณัฐพล  แกววิชิต 

 ๔ นายดุสิต  ดวงเดช 

 ๕ นายดุสิทธิ์  จําศักด์ิ 

 ๖ นายธีรพงศ  จําปาสุข 

 ๗ สิบเอก  พิชัย  มิ่งชื่น 

 ๘ จาสิบเอก  ไพฑูร  กลิ่นกลาง 

 ๙ จาสิบโท  มานพ  นุนประดิษฐ 

 ๑๐ รอยโท  รัฐชยุตม  กอวิเศษพิชิต 

 ๑๑ พันจาอากาศเอก  ละมอม  นันทธนะวานิช 

 ๑๒ นายวีระ  คําอาย 

 ๑๓ สิบเอก  วุฒิพงษ  พรหมเพ็ญ 

 ๑๔ นายสมชาย  แกวหนุนทอง 

 ๑๕ สิบเอก  สมชาย  สุขแท 

 ๑๖ พันจาอากาศเอก  สมปอง  ส่ือกลาง 

 ๑๗ นายสมพร  มณีหมุด 

 ๑๘ นายสมหมาย  โคตรมนตรี 

 ๑๙ นายสุวรรณ  งามวิลัย 

 ๒๐ นายอาคม  พุมไชยะ 

 ๒๑ นายอาทิตย  ยอดมณี 

 ๒๒ พันจาอากาศเอก  อุดมศักด์ิ  ชํานาญศรี 


