
 หนา   ๒๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๕ นางสาววรรณภา  กองอรรถ 

 ๖ นางสาวพาพร  ตันติพิพัฒน 

 ๗ นางสาวนริศรา  บุญเกตุ 

 ๘ นางสาวภาวิณี  คําเมืองลือ 

 ๙ นางสาวจุฑารัตน  เหมปาละ 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายวรวิทย  ฉายะรถี 

 ๒ นางสาวจุฑากาญจน  พิสุวรรณ 

 ๓ นางสาวฐิติกา  คงพลาย 

 ๔ นางสาวดาราวรรณ  ปนทองคํา 

 ๕ นางปทุมพร  กูวันโซะ 

 ๖ นางสาวภีรนีย  บริสุทธิ์ 

 ๗ นางสาวมารีนา  ดีประเสริฐ 

 ๘ นางสาววัลภา  ดงเรืองศรี 

 ๙ นางสาวสุกัญญา  แปนสดใส 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายธนาศักดิ์  โนนกลาง 

 ๒ นายประวิตร  นนทโกวิท 

 ๓ นายพรนรินทร  จิตชาญพิทักษ 

 ๔ นางจีระภา  แยมผอบ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
สํานักงานรัฐมนตร ี

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นางสาวปาริชาติ  กิจสาลี 

 ๒ นางสาวพิชญาณัฏฐ  ยุติธรรม 

 ๓ นางสาววรนุช  ซิมประเสริฐ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๔  ราย) 

 ๑ นายชัยวิชิต  โกพลรัตน 

 ๒ นายชาตรี  พรหมจรรย 

 ๓ นายณัฐกิตติ์  จันทรณรงค 

 ๔ นายตอศักดิ์  นาคแสงจันทร 

 ๕ นายทัศนพงษ  สายนอยยาว 

 ๖ นายทิศวัส  เนินพลับ 

 ๗ นายประชา  สุขประเสริฐ 

 ๘ นายมณฑล  เผือกโสมณ 

 ๙ นายราชพันธ  สกุลณา 

 ๑๐ นายวิชัย  ผมหอม 



 หนา   ๒๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๑ นายสดายุ  มัญชุนากร 

 ๑๒ นายสมเดช  ดวงเบา 

 ๑๓ นายสยาม  ตรีพืช 

 ๑๔ นายสุวรรณ  สมุดใหญ 

 ๑๕ นายอภินันท  บุญรอด 

 ๑๖ นางสาวกนกวรรณ  สุขแสงรัตน 

 ๑๗ นางสาวกัลยกร  ชลธาร 

 ๑๘ นางสาวขนกวรรณ  แพรกแหน 

 ๑๙ นางสาวจินตนา  ประสานทรัพย 

 ๒๐ นางจิรนันท  ยาวิราช 

 ๒๑ นางจิราพรรณ  นพวงศ 

 ๒๒ นางจิราภรณ  อาศัยกร 

 ๒๓ นางจีรวรรณ  สมมิตร 

 ๒๔ นางสาวชณิตฐา  สาฟุมเฟย 

 ๒๕ นางสาวชัญญา  เสนาะวงศ 

 ๒๖ นางสาวชุฏิมาพร  วงศวิเศษ 

 ๒๗ นางสาวชูกมล  จัยสิทธิ์ 

 ๒๘ นางสาวณิญาพัณณ  อมรวรรณรัตน 

 ๒๙ นางสาวทะสุรี  วงศคะชุม 

 ๓๐ นางสาวธนวัลย  คํามั่น 

 ๓๑ นางสาวธิดารัตน  สุขเมือง 

 ๓๒ นางสาวนันทกา  พรมจักร 

 ๓๓ นางสาวนันทรัตน  แกนทอง 

 ๓๔ นางสาวนิธินันท  ขาวรุงเรือง 

 ๓๕ นางสาวนุสรา  ธรรมวาจา 

 ๓๖ นางสาวปรางทิพย  กล่ินแพทยกิจ 

 ๓๗ นางสาวปุณยนุช  กล่ินมา 

 ๓๘ นางสาวพิชามญช  ทองคํา 

 ๓๙ นางสาวพิมพชญา  บุญมา 

 ๔๐ นางพิมลรัตน  พรมคุณ 

 ๔๑ นางสาวเพ็ญประภา  จันทรเต็ม 

 ๔๒ นางสาวภัทราวดี  เจตนะวิบูลย 

 ๔๓ นางยุวดี  สงวนหงษ 

 ๔๔ นางสาวยุวลักษณ  จันทนา 

 ๔๕ นางสาวลําใย  เสงยอง 

 ๔๖ นางสาววิไล  ประสมพงศ 

 ๔๗ นางสาวศมภัส  ออนคลาย 

 ๔๘ นางสาวสุกัญญา  อนันเอื้อ 

 ๔๙ นางสาวสุชาดา  ทองเกล้ียง 

 ๕๐ นางสาวสุดา  ตระการเกตุ 

 ๕๑ นางสาวสุภาภรณ  เสนานุช 

 ๕๒ นางสาวสุมาลา  สายสิงห 

 ๕๓ นางสาวหทัยรัตน  พิมพศรี 

 ๕๔ นางสาวอนุสรณ  ขุนแกว 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 

 ๑ นายพรชัย  ยอดใส 

 ๒ นายวรฉัตร  บุญอําไพ 

 ๓ นางสาวบงกชรัตน  ชูสาย 

 ๔ นางสาวสุชาดา  ชาญประโคน 

 ๕ นางสาวสุธาวัลย  จันทรเพ็ญ 

 ๖ นางสาวอินทิรา  สรอยวัน 



 หนา   ๒๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นางสาวญาณิศา  มุงหามณี 

 ๒ นางสาวยุพสิน ี คําตุย 

 ๓ นางสาวรวงทิพย  ทูลเกลา 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๐๐  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎา  เวนบาป 

 ๒ นายเกียรติพล  ทองมาก 

 ๓ นายคมกฤษ  หนุนเพชร 

 ๔ นายจักนะรินทร  ติกขนา 

 ๕ นายจุลพงษ  แกวงาม 

 ๖ นายชเวง  ดีดานคอ 

 ๗ นายชัยวัฒน  ลาภภิญโญ 

 ๘ นายชูชาติ  เจริญลาภ 

 ๙ นายณัฐ  สุวรรณโรจน 

 ๑๐ นายณัฐพงษ  แกวสุวรรณ 

 ๑๑ นายดิเรก  นันทะแสง 

 ๑๒ นายทอง  วงศศักดิ์ศรี 

 ๑๓ นายธนพล  อินละมุ 

 ๑๔ นายธนโภคิน  รักซอน 

 ๑๕ นายธิรักษ  วารีขจร 

 ๑๖ นายนิติ  ชวงรัศมี 

 ๑๗ นายประทีป  ลําใยรุงเรือง 

 ๑๘ นายประพจน  ประโคทัง 

 ๑๙ นายปยวุฒิ  กษิดิส 

 ๒๐ นายพยนต  ย่ีขัน 

 ๒๑ นายพศวีร  หงสทองศิริ 

 ๒๒ นายพีรพงษ  นะซอ 

 ๒๓ นายไพรสัณฑ  สวัสดิ์นที 

 ๒๔ นายไพโรจน  สุขสละ 

 ๒๕ นายภูตะวัน  สุดจิตร 

 ๒๖ นายมงคล  ศรีสังข 

 ๒๗ นายเมทิน  บุรีเทพ 

 ๒๘ นายรุงนภา  ศรีครั่ง 

 ๒๙ นายวัชรินทร  พันสาย 

 ๓๐ นายศุภวัฒน  แปลงปลูก 

 ๓๑ นายสราวุฒิ  ปลองใหม 

 ๓๒ นายสํารวม  ไวยวาสา 

 ๓๓ นายสิทธิพงศ  สุจินดานุพงศ 

 ๓๔ นายสุนทรา  ชูสุวรรณ 

 ๓๕ นายสุปรีชา  โชคลาภ 

 ๓๖ นายสุรเดช  กลับชัยนาท 

 ๓๗ นายสุรพล  นักเจริญ 

 ๓๘ นายเสกสันต  เพชรสุนี 

 ๓๙ นายเสนห  คําเพ็ง 

 ๔๐ นายเสริมศักดิ์  ขันแกว 

 ๔๑ นายอธิชาติ  มาลีการุณกิจ 

 ๔๒ นายอนุวัฒน  เพ็งผอง 



 หนา   ๒๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๓ นายอภิชาติ  คัดทจันทร 

 ๔๔ นายอํานาจ  เจาคุณ 

 ๔๕ นายอินทร  ธาราจํากัด 

 ๔๖ นายอุดมศิลป  ทิมา 

 ๔๗ นายอุทิศ  เนียมพรมลี 

 ๔๘ นายอุบล  ลีซีทวน 

 ๔๙ นายเอกชัย  ทองประเสริฐ 

 ๕๐ นางสาวกชพรรณ  ศิลปศร 

 ๕๑ นางกนกวรรณ  ลาลบ 

 ๕๒ นางสาวกมลพรรณ  หลักหาญ 

 ๕๓ นางสาวกรกนก  ยอดเจริญ 

 ๕๔ นางสาวกรองกาญจน  แจงสวาง 

 ๕๕ นางสาวกัลญา  ศรีสุขแกว 

 ๕๖ นางกัลยา  โทปุญญานนท 

 ๕๗ นางสาวกัลยา  รักเผาดง 

 ๕๘ นางสาวกาญจนา  ใจแข็ง 

 ๕๙ นางสาวกาญจนา  สูญรอด 

 ๖๐ นางสาวเกตสุดา  ศรีวารีรัตน 

 ๖๑ นางสาวเขมจุฑา  ยืนยงยศ 

 ๖๒ นางสาวคําแพง  ปสสาคํา 

 ๖๓ นางสาวจงรัก  บัวผัด 

 ๖๔ นางสาวจรรยา  สระศรี 

 ๖๕ นางจัตตุพร  ทรายขาว 

 ๖๖ นางสาวจันจนากร  พรหมแกว 

 ๖๗ นางสาวจันทรา  แกววิเชียร 

 ๖๘ นางสาวจันทรพร  พรมเจียม 

 ๖๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  พลบํารุง 

 ๗๐ นางสาวจันทรสม  มาแซ 

 ๗๑ นางสาวจันทิมา  มะยมหิน 

 ๗๒ นางสาวจารุวรรณ  จันทรโชติ 

 ๗๓ นางสาวจารุวรรณ  วงศพลัด 

 ๗๔ นางสาวจิตตกุล  วิไลจิตต 

 ๗๕ นางสาวจิตติมา  บุญโนนเต 

 ๗๖ นางสาวจินตนา  คําไหว 

 ๗๗ นางสาวจิรภัทร  มุลี 

 ๗๘ นางสาวจีราวรรณ  แกวธรรมานุกูล 

 ๗๙ นางสาวจุฑารัตน  จีนจรรยา 

 ๘๐ นางสาวเจือจันทร  ดานสืบสกุล 

 ๘๑ นางฉวีวรรณ  คุมประวัติ 

 ๘๒ นางสาวชมพูเนกต  ทองค้ํา 

 ๘๓ นางสาวชมัยพร  นิลคูหา 

 ๘๔ นางชินีนาถ  โกวิทวที 

 ๘๕ นางชุลีทิพย  เรืองดี 

 ๘๖ นางชูศรี  ยามมา 

 ๘๗ นางสาวซูไบดะ  สะแลแม 

 ๘๘ นางสาวณัฐธยาน  ตังสุหน 

 ๘๙ นางสาวทองลักษ  พันธุมา 

 ๙๐ นางสาวทัศนีย  จันทรทอง 

 ๙๑ นางธนวรรณ  เหล็กกลา 

 ๙๒ นางสาวธนัญญา  พันแพง 

 ๙๓ นางสาวธันยพร  ยศบรรดาศักดิ์ 

 ๙๔ นางสาวธิดา  จรัสมาธุสร 



 หนา   ๒๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๙๕ นางธิดารัตน  สิงหประเสริฐ 

 ๙๖ นางสาวนภาพร  จุทอง 

 ๙๗ นางสาวนภาพร  รักเดช 

 ๙๘ นางสาวนภาลัย  พงษกาญจนะ 

 ๙๙ นางสาวนฤชา  แววสอน 

 ๑๐๐ นางสาวนิภาพร  วังชิต 

 ๑๐๑ นางสาวนุศรา  กอนใส 

 ๑๐๒ นางสาวบรรเจิด  อําพันธ 

 ๑๐๓ นางบังอร  เอี๊ยบพันทวี 

 ๑๐๔ นางบัณฑิตา  ศิริรูป 

 ๑๐๕ นางสาวบุตรี  เดชวิจิตร 

 ๑๐๖ นางสาวปนัดดา  จันทะแจง 

 ๑๐๗ นางปนัดดา  สืบบุตรดี 

 ๑๐๘ นางประนอม  กอบัว 

 ๑๐๙ นางสาวปราณี  ทิลาวงค 

 ๑๑๐ นางปาริชาติ  หมั่นถนอม 

 ๑๑๑ นางสาวปุญญิสา  เหยือกเงิน 

 ๑๑๒ นางสาวปุลวิชช  จิตเทพ 

 ๑๑๓ นางสาวผกามาศ  คงบัว 

 ๑๑๔ นางสาวพจนีย  ไชยจันลา 

 ๑๑๕ นางสาวพชรพร  คงสมแสง 

 ๑๑๖ นางพรทพิย  หิรัญวงษ 

 ๑๑๗ นางพรประภา  สังขแกว 

 ๑๑๘ นางสาวพรรณพิไล  สุทธิโคตร 

 ๑๑๙ นางสาวพระแวววรรณ  ปทมะเศรษฐ 

 ๑๒๐ นางพวงศรี  นาคแกมทอง 

 ๑๒๑ นางสาวพัชราภรณ  สมประสงค 

 ๑๒๒ นางสาวพิชานันท  เฉลยกุล 

 ๑๒๓ นางสาวภัทริยา  เศวตมุสิก 

 ๑๒๔ นางภาวนา  ภวะวิจารณ 

 ๑๒๕ นางสาวภิญญดา  กลาเชี่ยว 

 ๑๒๖ นางมณีวรรณ  สมาธิ 

 ๑๒๗ นางสาวมนวีร  หมวกพิกุล 

 ๑๒๘ นางสาวมนัสวี  โพธิสุวรรณ 

 ๑๒๙ นางสาวมยุเรศ  หัวนา 

 ๑๓๐ นางสาวมะนิดา  คานทอง 

 ๑๓๑ นางสาวมาธินี  วงศแปง 

 ๑๓๒ นางสาวมาลีพรรณ  แกวละเอียด 

 ๑๓๓ นางสาวมิ่งขวัญ  เพชรแกวนา 

 ๑๓๔ นางสาวรสนา  อับดุลฮาดี 

 ๑๓๕ นางสาวรัชนี  ทุนิจ 

 ๑๓๖ นางสาวรัชนีวรรณ  เอมโอช 

 ๑๓๗ นางรัญญา  วิชิต 

 ๑๓๘ นางสาวรัฐนันท  บรรดาศักดิ์ 

 ๑๓๙ นางสาวรัตติกาล  ประสงค 

 ๑๔๐ นางสาวรัตนา  รัตนเมือง 

 ๑๔๑ นางสาวรัตนภรณ  จันทรเภา 

 ๑๔๒ นางสาวรุงฟา  ดวงแกว 

 ๑๔๓ นางสาวเรไร  แสนเมืองมา 

 ๑๔๔ นางฤดี  มงคุณดา 

 ๑๔๕ นางวรรณเพ็ญ  แกวนิ่ม 

 ๑๔๖ นางสาววรัญญา  พลอยทับทิม 

 ๑๔๗ นางสาววราภรณ  จัมปานันท 

 ๑๔๘ นางวันเพ็ญ  พิมพหน ู



 หนา   ๒๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๔๙ นางวันวิรุณ  เทียนไทย 

 ๑๕๐ นางสาววิกานดา  ธีระประภาวงศ 

 ๑๕๑ นางสาววิบูลย  จําเริญการ 

 ๑๕๒ นางสาววภิาภรณ  พรหมณีวัฒน 

 ๑๕๓ นางสาววิลาวัลย  ขุนฤทธิ์ 

 ๑๕๔ นางวิไลวรรณ  ภูริมงคล 

 ๑๕๕ นางศรีลา  ดลใจไพรวัลย 

 ๑๕๖ นางศศิกาญจน  ยางเครือ 

 ๑๕๗ นางสาวศิริพร  ครุฑธา 

 ๑๕๘ นางสาวศิริพร  พรมเสน 

 ๑๕๙ นางศิริลักษณ  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๖๐ นางสาวศิริวรรณ  สุขสมบัติ 

 ๑๖๑ นางศุภวดี  รอดมา 

 ๑๖๒ นางสาวศุลีพร  สันธิราษฎร 

 ๑๖๓ นางสาวสมฤทัย  ถนอมพลกรัง 

 ๑๖๔ นางสายรุง  ใจอิ่ม 

 ๑๖๕ นางสาวสิรินทรทิพย  ทองศรีงาม 

 ๑๖๖ นางสาวสิริพร  วรยศ 

 ๑๖๗ นางสุจินต  อินโอภาส 

 ๑๖๘ นางสุณิสา  มณีฉาย 

 ๑๖๙ นางสาวสุดาวรรณ  คําธรรมศาสตร 

 ๑๗๐ นางสาวสุนิดา  บางหรง 

 ๑๗๑ นางสาวสุปราณี  กลีบบัว 

 ๑๗๒ นางสาวสุพรรณรัตน  ลับโกษา 

 ๑๗๓ นางสาวสุภาพร  ประทุมสังข 

 ๑๗๔ นางสาวสุภาวดี  สุวิญญัติชัยพร 

 ๑๗๕ นางสาวสุมาลินี  คชเวช 

 ๑๗๖ นางสุมิตรา  กิจจา 

 ๑๗๗ นางสาวสุรางครัตน  จ่ันพลอย 

 ๑๗๘ นางสาวสุริน  เพ็งจู 

 ๑๗๙ นางสาวเสาวภาคย  คงนาลึก 

 ๑๘๐ นางแสงแข  แรงครุฑ 

 ๑๘๑ นางสาวอนงค  ธีระปญญาชัย 

 ๑๘๒ นางสาวอมรรัตน  อนันตเดชะกุล 

 ๑๘๓ นางสาวอรชพร  เขินอํานวย 

 ๑๘๔ นางสาวอรพิน  พรมนอก 

 ๑๘๕ นางสาวอรวรรณ  ขันมอญ 

 ๑๘๖ นางสาวอรวรรณ  ตาปนโย 

 ๑๘๗ นางสาวอักษร  ฤทธิ์มหา 

 ๑๘๘ นางอัจจิมา  พลอยสําอางคศรี 

 ๑๘๙ นางสาวอัญชลี  ล่ิมไชยฤกษ 

 ๑๙๐ นางอัมพร  คําภีร 

 ๑๙๑ นางสาวอาทิตยา  ผองพุธ 

 ๑๙๒ นางสาวอาริยา  กลีบเมฆ 

 ๑๙๓ นางสาวอารี  เหมทานนท 

 ๑๙๔ นางสาวอารียา  ศรีคําภา 

 ๑๙๕ นางสาวอําภารัก  หอคํา 

 ๑๙๖ นางสาวอิทธิยา  แสงจันทร 

 ๑๙๗ นางสาวอุบลรัตน  สุขเกษม 

 ๑๙๘ นางสาวอุรัชชภา  วันนา 

 ๑๙๙ นางสาวอุไรรัตน  ขูดแกว 

 ๒๐๐ นางสาวอุไรวรรณ  นามวงษ 



 หนา   ๓๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๒๑  ราย) 

 ๑ นายกรินทร  ไทพิทักษ 

 ๒ นายกําปนาท  อธิมา 

 ๓ นายกิตติศักดิ์  พวงอ่ํา 

 ๔ นายเกรียงไกร  กันพิทักษ 

 ๕ นายเกรียงไกร  ใจคํา 

 ๖ นายเกียรติศักดิ์  ศุภสุข 

 ๗ นายโกเมน  ภักดิ์ศรีวงษ 

 ๘ นายคมคาย  ทนสูงเนิน 

 ๙ นายจรูญ  เพ็ชรศรี 

 ๑๐ นายจักรพันธ  ตาดี 

 ๑๑ นายเจษฎา  ธํารงสายชล 

 ๑๒ นายชัยรัตน  เชื้อศักดิ์ 

 ๑๓ นายชาตรี  รัตนมณี 

 ๑๔ นายชุมพล  สุขทอง 

 ๑๕ นายเซ็น  ธรรมศรีใจ 

 ๑๖ นายณัฐวุฒิ  พรัดเมือง 

 ๑๗ นายดนัย  เกษกุล 

 ๑๘ นายดนุพงศ  กาญจนธีรานนท 

 ๑๙ นายดุสิต  เฉดจะโปะ 

 ๒๐ นายเดชา  ปวงรังษี 

 ๒๑ นายทรงเกียรติ  เพชรริน 

 ๒๒ นายทองสุข  พวงรอย 

 ๒๓ นายธวัช  ทวนสุวรรณ 

 ๒๔ นายธวัชชัย  พันธุกลวยหอม 

 ๒๕ นายธีระยุทธ  สุรคุปต 

 ๒๖ นายนพดล  รักเย็น 

 ๒๗ นายนพรัตน  อินทรแสง 

 ๒๘ นายนันทชัย  เบญจวรรณวงศา 

 ๒๙ นายนิธิ  ตราชื่นตอง 

 ๓๐ นายบัญชา  ภูบัวเงิน 

 ๓๑ นายปกรณ  อุดมมหาไพร 

 ๓๒ นายประกาสิทธิ์  เครือหงษ 

 ๓๓ นายประจักษ  ศรีพรเจริญจิต 

 ๓๔ นายประทีป  นึงประโคน 

 ๓๕ นายปรัชญา  อริยเดช 

 ๓๖ นายปริญญา  หาญเวช 

 ๓๗ นายปทม  คันธรักษ 

 ๓๘ นายผดุงศักด  เบาทอง 

 ๓๙ นายพงศกร  ศิริมูล 

 ๔๐ นายพานุ  กรุณานนท 

 ๔๑ นายพิพัฒน  ดวงคํา 

 ๔๒ นายพิพัฒน  อุดมไตรศรัท 

 ๔๓ นายไพฑูรย  สุขประเสริฐ 

 ๔๔ นายไพรัตน  เกิดจินดา 

 ๔๕ นายไพรัตน  เทียนประดิษฐ 

 ๔๖ นายภูวดล  วงศนาญาติ 

 ๔๗ นายมงคล  โนแกว 

 ๔๘ นายมัยมพล  ชัยรติสิริสุข 

 ๔๙ นายมานพ  ขันธยา 

 ๕๐ นายมาหมุด  วาเรหมัน 



 หนา   ๓๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๕๑ นายยัน  หมอกมี 

 ๕๒ นายวสันต  ภูมี 

 ๕๓ นายวันชัย  ทิพวารี 

 ๕๔ นายวิญู  เจริญทัศน 

 ๕๕ นายวิทยา  ศักดิ์ชัยปญญา 

 ๕๖ นายวิธวินท  สุตาวงศ 

 ๕๗ นายวิษณุ  เจริญชัยชนะ 

 ๕๘ นายวีระชัย  แตปูซู 

 ๕๙ นายวีระชาติ  แสงคลาย 

 ๖๐ นายศักดิ์ชัย  ปุกคํา 

 ๖๑ นายศักดิ์นรินทร  พลเผือก 

 ๖๒ นายศักดิ์สุริยา  ตาวิโหย 

 ๖๓ นายศุภพงษ  หอมนาน 

 ๖๔ นายสถาพร  โตสมภาพ 

 ๖๕ นายสนอง  จันทอง 

 ๖๖ นายสมชาย  ประพฤติธรรม 

 ๖๗ นายสมประสงค  เกิดนาค 

 ๖๘ นายสมพงษ  จันทรแยม 

 ๖๙ นายสมศักดิ์  ตนคุณ 

 ๗๐ นายสมศักดิ์  ไพรพนาชัยมั่น 

 ๗๑ นายสรพงษ  รักชื่น 

 ๗๒ นายสัมพันธ  ชาธิรัตน 

 ๗๓ นายสิชล  เหรียญปรีชา 

 ๗๔ นายสุกิจ  เกศสุวรรณรักษ 

 ๗๕ นายสุทธิพงษ  หงษย้ิม 

 ๗๖ นายสุพจน  เอกจิตต 

 ๗๗ นายสุรพล  เจียมศักดิ์ 

 ๗๘ นายสุริจักร  ปุกคํา 

 ๗๙ นายสุริยันต  สุวรรณปกษ 

 ๘๐ นายสุวิทย  แฟงคลาย 

 ๘๑ นายเสริมศาสตร  ผัดหลา 

 ๘๒ นายอนุชา  มาจันทร 

 ๘๓ นายอนุรักษ  พวงจิตร 

 ๘๔ นายอรรถพร  คงอาวุธ 

 ๘๕ นายอิสยาห  สนธยาสถิต 

 ๘๖ นายเอก  ใจอาย 

 ๘๗ นายเอก  ตาคํา 

 ๘๘ นายเอกชัย  ใจยะสาน 

 ๘๙ นางสาวกนกวรรณ  สมภักดี 

 ๙๐ นางสาวกสิณา  สีหะ 

 ๙๑ นางสาวกัญชลี  ศรีสารคาม 

 ๙๒ นางกัญญา  หวันลาเตะ 

 ๙๓ นางสาวกัลยา  จูมแพง 

 ๙๔ นางกาญจนา  ปยะปานันท 

 ๙๕ นางสาวกิ่งดาว  มะโนวรรณ 

 ๙๖ นางสาวกุลวดี  ชัยโองคารณ 

 ๙๗ นางสาวเกตุวลี  เกิดนาค 

 ๙๘ นางสาวเกศรา  วงคคม 

 ๙๙ นางสาวเกศสุดา  สุขพลอย 

 ๑๐๐ นางสาวเกษวรรณ  มงคลไชยสิทธิ์ 



 หนา   ๓๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๐๑ นางสาวเขมรินทร  อ่ําแสง 

 ๑๐๒ นางสาวจตุพร  ชุมมณเฑียร 

 ๑๐๓ นางจรินรรจ  หิรัญพันธุ 

 ๑๐๔ นางสาวจันทิมา  เทพสุขดี 

 ๑๐๕ นางจันทิมา  ปญญาไว 

 ๑๐๖ นางจิรนันท  ศรีโรจน 

 ๑๐๗ นางจิรา  หะยีสะมะแอ 

 ๑๐๘ นางจิราภรณ  พันธุรูปทาว 

 ๑๐๙ นางสาวจีรกุล  ฝายตระกูล 

 ๑๑๐ นางจุรีพร  นิราราช 

 ๑๑๑ นางเจติยา  บุญหยาด 

 ๑๑๒ นางสาวฉัตรวรรณ  ลออุไร 

 ๑๑๓ นางสาวโฉมฉาย  สุนทร 

 ๑๑๔ นางชลดา  จินนุกูล 

 ๑๑๕ นางสาวชุติมา  วิญญายงค 

 ๑๑๖ นางสาวฐิตาภรณ  บุณรงค 

 ๑๑๗ นางสาวฐิตารีย  จงกาลจิรพัฒน 

 ๑๑๘ นางณัฏฐธิดา  จันทรกลา 

 ๑๑๙ นางสาวณัฐกาญจน  วิทยเชียรชัย 

 ๑๒๐ นางดวงใจ  กองแกว 

 ๑๒๑ นางสาวดวงสมร  ชาตะวสุ 

 ๑๒๒ นางสาวดวงรุง  ลือสมุทร 

 ๑๒๓ นางทิพยรัตน  สุขขัง 

 ๑๒๔ นางทิวาพร  อิ่มทิพย 

 ๑๒๕ นางสาวเทียมเธอ  นามโภชน 

 ๑๒๖ นางธันยา  ผัดปอ 

 ๑๒๗ นางธีรนุช  เกล้ียงพรอม 

 ๑๒๘ นางสาวนงนุช  บุญยัง 

 ๑๒๙ นางนงภรณ  สายทอง 

 ๑๓๐ นางสาวนภาภรณ  ศรีทะ 

 ๑๓๑ นางนันทินี  บุญเกิด 

 ๑๓๒ นางนัยนา  ศักดิภัทรนนท 

 ๑๓๓ นางสาวนิติยา  อยูเย็น 

 ๑๓๔ นางสาวเบ็ญจวรรณ  ผดุงผล 

 ๑๓๕ นางสาวปริศนา  หนูพริก 

 ๑๓๖ นางสาวปติยาพร  อัดโดดดอน 

 ๑๓๗ นางปยะพร  พันชนะ 

 ๑๓๘ นางสาวปุณิกา  ขุนทองจันทร 

 ๑๓๙ นางสาวผุสดี  เงินคําคง 

 ๑๔๐ นางสาวพรทิพย  บุญคุม 

 ๑๔๑ นางสาวพรนภา  เสือเหม็ง 

 ๑๔๒ นางพัชรีย  ดีสา 

 ๑๔๓ นางสาวพิมพิชญา  มวงสุข 

 ๑๔๔ นางสาวเพ็ญนภา  จันทรศรี 

 ๑๔๕ นางสาวเพ็ญนภา  เท่ียงตรง 

 ๑๔๖ นางเพ็ญนภา  บุญสุภา 

 ๑๔๗ นางสาวภรพรรณ  แสนทวีสุข 

 ๑๔๘ นางสาวภัทรา  จิระสุข 

 ๑๔๙ นางสาวภัสรา  ทองราช 

 ๑๕๐ นางสาวภิญญดา  จรัสชญาธร 

 ๑๕๑ นางสาวมณธินี  กันทร 

 ๑๕๒ นางสาวมณีรัตน  แหยมบุรี 



 หนา   ๓๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๕๓ นางสาวมัทนา  ยาคํา 

 ๑๕๔ นางสาวรัชนี  แปนประเสริฐ 

 ๑๕๕ นางรัตติยา  จันทรโชตะ 

 ๑๕๖ นางสาวรุงฤดี  เล็กโมกข 

 ๑๕๗ นางสาวรุงฤดี  สุขแกวมณี 

 ๑๕๘ นางสาวรุจิรา  แปนรอด 

 ๑๕๙ นางสาวฤทัยรัตน  แซภู 

 ๑๖๐ นางสาวละออง  แกวดอนโหนด 

 ๑๖๑ นางละอองดาว  พุทธจักร 

 ๑๖๒ นางลัดดา  บุญณะ 

 ๑๖๓ นางลาวัลย  วันชัย 

 ๑๖๔ นางสาววรรณภา  ศรีคัมโพธิ์ 

 ๑๖๕ นางสาววรรณวิสา  สุดยาใจ 

 ๑๖๖ นางสาววรรัตน  วงษงาม 

 ๑๖๗ นางสาววัฒนา  มณีวรรณ 

 ๑๖๘ นางสาววันดา  ฤทธิ์ธรรมเลิศ 

 ๑๖๙ นางสาววันทนี  เมนแมน 

 ๑๗๐ นางวันเพ็ญ  ทะสีไชย 

 ๑๗๑ นางสาววาสนา  ทิพยศรีบุตร 

 ๑๗๒ นางสาววาสนา  มุลี 

 ๑๗๓ นางวาสนา  สารภา 

 ๑๗๔ นางสาววิมล  พิกุลทองรักถิ่น 

 ๑๗๕ นางสาววิไล  สงประเสริฐ 

 ๑๗๖ นางศรีนวล  เดชสิริยาภรณ 

 ๑๗๗ นางสาวศรีสังวาลย  สายยศ 

 ๑๗๘ นางสาวศิรภัค  ดวงแสงฤทธิ์ 

 ๑๗๙ นางสาวศิรินภา  ฮงฮุย 

 ๑๘๐ นางศิริพร  แกวมั่น 

 ๑๘๑ นางสาวศิริพร  สินคํา 

 ๑๘๒ นางสาวศิริลักษณ  ขุมทอง 

 ๑๘๓ นางสาวศิลาพร  ตรีนิคม 

 ๑๘๔ นางสาวศุภกานต  รวยทรัพย 

 ๑๘๕ นางสาวศุภัคศร  สุวรรณเลิศ 

 ๑๘๖ นางสาวสมสวย  ประไพ 

 ๑๘๗ นางสาวสังวาลย  พุทธวงศ 

 ๑๘๘ นางสาวสายทิพย  ชูสุข 

 ๑๘๙ นางสาวสาลิกา  เมืองประชา 

 ๑๙๐ นางสํารวย  ยะกะจาย 

 ๑๙๑ นางสาวสิรวัศยา  คันธี 

 ๑๙๒ นางสาวสุชาดา  เตชะกัน 

 ๑๙๓ นางสุนิศา  ไชยอินทร 

 ๑๙๔ นางสาวสุพัตรา  นวมทอง 

 ๑๙๕ นางสุภาภรณ  มากมาย 

 ๑๙๖ นางสุรัตดา  ตาเสือ 

 ๑๙๗ นางเสมอใจ  พลแกว 

 ๑๙๘ นางแสงเดือน  วงศนาญาติ 

 ๑๙๙ นางแสงรุง  กุลฉิม 

 ๒๐๐ นางหทัยทิพย  โสภาสาย 

 ๒๐๑ นางสาวอทิตยา  อภัยพรม 

 ๒๐๒ นางสาวอนงค  แสนแป 



 หนา   ๓๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๐๓ นางสาวอนงคจิตร  ธนพฤทธิ์ภิญโญ 

 ๒๐๔ นางสาวอนัญญา  สังสนาม 

 ๒๐๕ นางอภิญญา  เดนดารา 

 ๒๐๖ นางอมรทิพย  เพชรชู 

 ๒๐๗ นางสาวอมรรัชณธีร  หาญไชยมงคล 

 ๒๐๘ นางอรชร  บุญทอง 

 ๒๐๙ นางสาวอรพินท  เพชรบาง 

 ๒๑๐ นางอรวรรณ  เครือลาว 

 ๒๑๑ นางสาวอรวรรณ  หรั่งกิจ 

 ๒๑๒ นางสาวอรอนงค  โนนคํา 

 ๒๑๓ นางสาวอัญชลี  อําพล 

 ๒๑๔ นางอัมพร  เสนางาม 

 ๒๑๕ นางอาทิมา  เอี่ยมสอาด 

 ๒๑๖ นางสาวอารีย  ดิษฐบรรจง 

 ๒๑๗ นางสาวอารีรัตน  ชนะพันธ 

 ๒๑๘ นางสาวอําพันธ  ยังเปรมปร ี

 ๒๑๙ นางสาวอุทัยวรรณ  คงตรีแกว 

 ๒๒๐ นางสาวอุไรวรรณ  แคลนกระโทก 

 ๒๒๑ นางสาวอุไรวรรณ  นามวงค 

สํานักงานกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายณัฐพล  ธนานุวัฒน 

 ๒ นายปฏิภาณ  อินหวาง 

 ๓ นางสาวศลิษฎา  เทียมกลาง 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นางสาวกัลยา  วรรลยางกูร 

 ๒ นางสาวณัฐภรณ  อารีย 

 ๓ นางสาวสุภาวดี  รอดโฉมฉิน 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการแหงชาต ิ

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นายทนง  ชุมชื่น 

 ๒ นายธีรยุทธ  แกวเกา 

 ๓ นางสาวอัญชนา  บัวทองคํา 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นางสาวนัฐรินทร  แดงสอาด 

 ๒ นางสาวศิรินทร  คุมวงศ 

 ๓ นางสาวสมาน  จันทรชัยภูมิ 

 ๔ นางสาวสุธิดา  ฉายศร 


