
 หนา   ๒ (เลมที่  ๖) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงานรัฐมนตรี 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นายสาวิตร  ถมคาพาณิชย 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 
 ๑ นายรณรงค  สิทธิเขตกรณ 
 ๒ นางทัศนีย  นิลพฤกษ 
 ๓ นางพรทิพย  ตรีโภคา 

 ๔ นางเยาวลักษณ  มหาธนบดี 
 ๕ นางสาวอัญชลี  คําแมน 

 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๑  ราย) 
 ๑ นายกําธร  ชวยเมือง 
 ๒ นายชัยรัตน  ธาราสันติสุข 
 ๓ นายโชติ  เชื้อโชติ 
 ๔ นายณรงคศักด์ิ  เฉลิมเกียรติ 
 ๕ นายทองทศ  อนิทุมาร 
 ๖ นายธนะ  ประมาภรณ 
 ๗ นายธํารง  ทิวทอง 
 ๘ นายนิพนธ  ศุขเขษม 
 ๙ นายบุญเวทย  ศรีพวงใจ 
 ๑๐ นายปยศักด์ิ  แกนสาร 
 ๑๑ นายพงศชาย  จําเนียรไวย 
 ๑๒ นายพิพัฒน  เนี้ยวคงศักด์ิ 
 ๑๓ นายพุทธะ  เตชะจิตอาภรณ 
 ๑๔ นายภัณฑเวไนย  เดชาพงษ 
 ๑๕ นายภาสวัฒก  รอดคําดี 
 ๑๖ นายแมนรัตน  รัตนสุคนธ 

 ๑๗ นายวรุตม  ราชพิตร 
 ๑๘ นายวีระศักด์ิ  สทานพล 
 ๑๙ นายสาธิต  ทองศรี 
 ๒๐ นายสุรเกียรติ  ฐิตะฐาน 
 ๒๑ นายสุรชัย  พินธุทอง 
 ๒๒ นายอัครพงษ  เอี่ยมบุญศิริ 
 ๒๓ นายอํานาจ  รอดบํารุง 
 ๒๔ นางจันทรจรี  ดุลยพินทุกร 
 ๒๕ นางฉัตรมณี  ล้ิมวงษทอง 
 ๒๖ นางสาวดวงเดือน  สวัสดี 
 ๒๗ นางบุญญสรณ  บุญโสม 
 ๒๘ นางบุษราคัม  หวังศิริจิตร 
 ๒๙ นางสาวพัทธนันท  ฉกรรจศิลป 
 ๓๐ นางรุงระวี  สมหอม 
 ๓๑ นางอัจฉรา  อุนเรือน 



 หนา   ๓ (เลมที่  ๖) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๐๕  ราย) 
 ๑ นายกมล  ธิฉลาด 
 ๒ วาที่รอยตรี  กมล  สังขออน 
 ๓ นายกฤษณนันท  กําไร 
 ๔ นายกิตติพงศ  หาขุน 
 ๕ นายเกียรติศักด์ิ  มาภักดี 
 ๖ นายโกสน  รอดชาง 
 ๗ นายคนองฤทธิ์  เจริญพันธุ 
 ๘ นายคมกริช  เจริญพัฒนสมบัติ 
 ๙ นายคมกริช  บุตรพรหม 
 ๑๐ นายคมกริช  อิฐรัตน 
 ๑๑ นายครรชิต  สลับแสง 
 ๑๒ นายจรัญ  ดวงศรี 
 ๑๓ นายจักรกฤช  อ่ําลํายอง 
 ๑๔ นายจักรกฤษฎ  อาวุธทอง 
 ๑๕ นายจักรวัฒน  ตันตินราศักด์ิ 
 ๑๖ นายจักรหัสถ  โสภณวรคาม 
 ๑๗ นายจารึก  โสมแกว 
 ๑๘ นายจําลอง  เพ็ชรแสนงาม 
 ๑๙ นายจําลอง  สวัสดิกิจ 
 ๒๐ นายจินดา  ทวีปญญายศ 
 ๒๑ นางจินตนา  สิงหเทพ 
 ๒๒ เรือเอก  จุมภฏ  มุตติศานต 
 ๒๓ นายเจริญ  คะวงษา 
 ๒๔ นายเจษฎาวุฒิ  ประเสริฐสุข 
 ๒๕ นายฉัตรชัย  อุสาหะ 

 ๒๖ นายชัชวาล  เย็นอาคาร 
 ๒๗ นายชัชวาลย  ฉายะบุตร 
 ๒๘ นายชาญ  เดนจักรวาฬ 
 ๒๙ นายชาญชัย  คงทัน 
 ๓๐ นายชาญวิทย  ศุภกิจจานุสรณ 
 ๓๑ นายชาติชาย  ไชยพิมล 
 ๓๒ นายชํานาญ  ศรีพารา 
 ๓๓ นายชินวุฒิ  ขาวสําล ี
 ๓๔ นายชีระวัฒน  ภูนะพงศ 
 ๓๕ นายชูพันธ  สังขกลม 
 ๓๖ นายเชษฐา  สังฆรักษ 
 ๓๗ นายไชยกิจ  เหมพัฒน 
 ๓๘ นายไชยยศ  วิทยา 
 ๓๙ นายณรงค  รักรอย 
 ๔๐ นายณรงค  วุนซ้ิว 
 ๔๑ นายณรงคเดช  รักษดํารงค 
 ๔๒ นายณัฐดนัย  คุมโต 
 ๔๓ นายดํารง  มโนรถ 
 ๔๔ นายดุสิต  มาลาวงษ 
 ๔๕ นายตอศักด์ิ  จินดาวณิชย 
 ๔๖ นายเติมพันธุ  คําปุย 
 ๔๗ นายไตรรัตน  คุณแกว 
 ๔๘ นายทนง  สุวรรณสิงห 
 ๔๙ นายทวยเทพ  ราษฎรเจริญสุข 
 ๕๐ นายทวี  จงประเสริฐ 



 หนา   ๔ (เลมที่  ๖) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๕๑ นายทวี  สุวรรณ 
 ๕๒ นายทศพล  เศวตพงษ 
 ๕๓ นายทําเนียบ  แสงชมภู 
 ๕๔ นายเทอดชัย  เลิศนภาเศรษฐ 
 ๕๕ นายธงชัย  นิคม 
 ๕๖ นายธนดร  เบ็ญจจินดา 
 ๕๗ นายธนิต  นนัทวงศ 
 ๕๘ นายธาดา  เสือพันธุเจริญ 
 ๕๙ นายธานี  คงวิจิตร 
 ๖๐ นายนพดล  ไพฑูรย 
 ๖๑ นายนพรัตน  ทองประกอบ 
 ๖๒ นายนราวุฒิ  จันทรทอง 
 ๖๓ นายนันทศักด์ิ  บุนนาค 
 ๖๔ นายนิพนธ  อุดมศิริโภคศัย 
 ๖๕ นายนิมะ  มะกาเจ 
 ๖๖ นายนิวัต  รองสวัสด์ิ 
 ๖๗ นายนุรักษ  วงคอินตะวัง 
 ๖๘ นายบพิธ  ภาษิต 
 ๖๙ นายบรรจง  ตรีกุล 
 ๗๐ นายบรรยงค  ทองสุวรรณ 
 ๗๑ นายบํานาญ  สุวรรณรักษ 
 ๗๒ นายบุญเรือง  เมฆฉิม 
 ๗๓ นายบุญฤทธิ์  สุขเขียว 
 ๗๔ นายบุญสังข  ดานอุดม 
 ๗๕ นายปณิธาน  ธงชัย 
 ๗๖ นายประเจียด  อักษรธรรมกุล 

 ๗๗ นายประเชิญ  มหาเทียน 
 ๗๘ นายประทีป  ตระกูลสา 
 ๗๙ นายประธาน  มธุรพจน 
 ๘๐ นายประพันธ  โชควิวัฒนวนชิ 
 ๘๑ นายประพันธ  โพธิ์วันนา 
 ๘๒ นายประพันธ  สัมฤทธิ์วงศ 
 ๘๓ นายประมุข  วิจารณปรีชา 
 ๘๔ นายประยงค  อินชูรันต 
 ๘๕ นายประสาร  ต้ังธงทองกุล 
 ๘๖ นายประเสริฐศักด์ิ  รอดสน 
 ๘๗ นายประหยัด  ชอผกาพันธ 
 ๘๘ นายปรีชา  เดชพันธ 
 ๘๙ นายปรีชา  ทองคํา 
 ๙๐ นายปติ  จันทระ 
 ๙๑ นายปยะพงศ  สุวรรณทรัพย 
 ๙๒ นายปุญญพฒัน  บุญซอน 
 ๙๓ นายผิน  พรศิริกาญจน 
 ๙๔ นายพงษธร  ชูวาพิทักษ 
 ๙๕ นายพรประสิทธิ์  อิสริยะมงคล 
 ๙๖ นายพันเทพ  วิสิฐคุณากร 
 ๙๗ นายพิชัย  พาศรี 
 ๙๘ นายพินิจ  รัชเศรษฐภิญโญ 
 ๙๙ นายพิพัฒน  สิงคะกุล 
 ๑๐๐ นายพิษณุ  ภูภักดี 
 ๑๐๑ นายไพฑูร  เมืองเนาว 
 ๑๐๒ นายไพฑูรย  ทองหอม 



 หนา   ๕ (เลมที่  ๖) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๐๓ นายไพบูลย  นาคอราม 
 ๑๐๔ นายไพบูลย  สุวรรณวารี 
 ๑๐๕ นายไพรัญ  จงจํารัสพันธ 
 ๑๐๖ นายไพโรจน  แกวแดง 
 ๑๐๗ นายภิชาติ  โพธิ์บาทะ 
 ๑๐๘ นายภูวนัฐ  สมใจ 
 ๑๐๙ นายภูวนาถ  บํารุงพันธุ 
 ๑๑๐ นายมงคล  บุญสราง 
 ๑๑๑ นายมนตรี  วัชระศิรานนท 
 ๑๑๒ นายยุทธ  สมบัติพิบูลย 
 ๑๑๓ นายยุทธนา  ดวงภมร 
 ๑๑๔ นายรักกิจ  ศรีสรินทร 
 ๑๑๕ นายรักชัย  บุญสิน 
 ๑๑๖ นายรังสรรค  คัมภิรานนท 
 ๑๑๗ นายรัฐพล  สายเจียมจรัส 
 ๑๑๘ นายเรืองยศ  ดวงสูงเนิน 
 ๑๑๙ นายฤทธิรงค  พิลาไชย 
 ๑๒๐ นายฤหัส  ไชยศักด์ิ 
 ๑๒๑ นายวรการ  ปญณะวิชัย 
 ๑๒๒ นายวรชาติ  ศรีไพร 
 ๑๒๓ นายวรชาติ  สวัสดิมงคล 
 ๑๒๔ นายวัชนะชัย  คูณทวีพนัธ 
 ๑๒๕ นายวัชระ  กุดกุง 
 ๑๒๖ วาที่รอยตรี  วันชัย  เพียรเกาะ 
 ๑๒๗ นายวันชัย  ลาภธนชัย 
 ๑๒๘ นายวิชชา  แสนใจกลา 

 ๑๒๙ วาที่รอยตรี  วิชวุทย  จินโต 
 ๑๓๐ นายวิชัย  เพ็ชรอินทร 
 ๑๓๑ นายวิชัย  ไพศาลพัฒนสุข 
 ๑๓๒ นายวิชัย  ศิลปกิจโกศล 
 ๑๓๓ นายวิฑูรย  อึ้งเจริญ 
 ๑๓๔ นายวิบูลย  จุติคีรีสวรรค 
 ๑๓๕ นายวิมล  ทิพยมณฑา 
 ๑๓๖ นายวิรัช  สมมะลวน 
 ๑๓๗ นายวิวัฒนไชย  สวัสดิรมย 
 ๑๓๘ นายวิวัศนชัย  พนัธุรัตน 
 ๑๓๙ วาที่รอยตรี  วิศาล   
  สุนันทวิวรรณ 
 ๑๔๐ นายวิศิษฐ  โพธิ์ไทรย 
 ๑๔๑ นายวิสิฎฐ  มณีวรรณ 
 ๑๔๒ นายวีระ  ดานประดิษฐ 
 ๑๔๓ นายวีระ  แสงจันทร 
 ๑๔๔ นายวีระพล  สมมาตย 
 ๑๔๕ นายวีระวัฒน  เถระวัลย 
 ๑๔๖ นายวีระศักด์ิ  ฟุงลัดดา 
 ๑๔๗ นายวุฒิชัย  ธงทอง 
 ๑๔๘ นายศรัณย  ตริสกุล 
 ๑๔๙ นายศรัณยู  เสมา 
 ๑๕๐ นายศักดา  เสริมสุข 
 ๑๕๑ นายศักด์ินิคม  ขุนกําแหง 
 ๑๕๒ นายศักด์ิสิทธิ์  ทิพยเสนา 
 ๑๕๓ นายศักย  อิสระพงศ 



 หนา   ๖ (เลมที่  ๖) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๕๔ นายศิวชัย  แสงจํานง 
 ๑๕๕ นายสมเกียรติ  จันหนู 
 ๑๕๖ นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม 
 ๑๕๗ นายสมเกียรติ  อนทอง 
 ๑๕๘ นายสมจิตร  เขียนดวง 
 ๑๕๙ นายสมชัย  กิจเจริญรุงโรจน 
 ๑๖๐ นายสมชาย  พงศสุเสนีย 
 ๑๖๑ นายสมชาย  หาญภักดีปฏิมา 
 ๑๖๒ นายสมประสงค  ประสพสุข 
 ๑๖๓ นายสมพงษ  คงสวัสด์ิ 
 ๑๖๔ นายสมพจน  แพงประสิทธิ์ 
 ๑๖๕ นายสมพร  คลายนก 
 ๑๖๖ วาที่เรืออากาศตรี  สมภพ 
  โชติษฐยางกูร 
 ๑๖๗ นายสมมิตร  ล้ิมสันติธรรม 
 ๑๖๘ นายสมมุง  พันธุพทิยแพทย 
 ๑๖๙ นายสมศักด์ิ  ออนอน 
 ๑๗๐ นายสละ  รอดผล 
 ๑๗๑ นายสันทัด  แสนทอง 
 ๑๗๒ นายสันธนะ  พรหมมา 
 ๑๗๓ นายสัมฤทธิ์  กองเงิน 
 ๑๗๔ นายสาโรจน  คงเนียม 
 ๑๗๕ นายสาโรช  วรรัตน 
 ๑๗๖ นายสิงหชัย  ผองบุรุษ 
 ๑๗๗ นายสิริพงศ  บุญสง 
 ๑๗๘ นายสุกิจ  กลีบแกว 

 ๑๗๙ นายสุเทพ  แกวทอง 
 ๑๘๐ นายสุเทพ  ร่ืนถวิล 
 ๑๘๑ นายสุธน  จันทรอาภา 
 ๑๘๒ นายสุธรรม  ลอรัตนประเสริฐ 
 ๑๘๓ นายสุรกิจ  สุวรรณนาคินทร 
 ๑๘๔ นายสุรจิต  ศรีแกว 
 ๑๘๕ นายสุรชัย  สุขสวัสด์ิ 
 ๑๘๖ พันจาอากาศเอก  สุรพล  ศิริคง 
 ๑๘๗ นายสุรศักด์ิ  ประศาสนครุการ 
 ๑๘๘ นายสุรินทร  เนาวเศรษฐ 
 ๑๘๙ นายสุริยะ  แชมศรีรัตน 
 ๑๙๐ นายสุวิทย  แสงมณี 
 ๑๙๑ นายเสง่ียม  ก่ิงสุวรรณพงษ 
 ๑๙๒ นายเสริมเกียรติ  สุทพัฒนแกว 
 ๑๙๓ นายเสรี  แจมเจริญสุขศรี 
 ๑๙๔ นายอนันต  ไชยกุล 
 ๑๙๕ นายอนุชิต  เดชะสุรวานิชย 
 ๑๙๖ นายอนุรุทธ  กาศลังกา 
 ๑๙๗ นายอนุศักด์ิ  เปาบุญปรุง 
 ๑๙๘ นายอโนทัย  ไกรเนตร 
 ๑๙๙ นายอภิชัย  ชัยชมภู 
 ๒๐๐ นายอภิชาติ  ศุภวิไล 
 ๒๐๑ นายอภินันท  จันทรแสง 
 ๒๐๒ นายอรรถพล  ไชยสุวรรณ 
 ๒๐๓ นายอรัญ  สรรเสริญ 
 ๒๐๔ นายอราม  พงษศรี 



 หนา   ๗ (เลมที่  ๖) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๒๐๕ นายอัสนีย  เชาววาทิน 
 ๒๐๖ นายอาจินต  สุรกิตย 
 ๒๐๗ นายอํานวย  เกิดแกว 
 ๒๐๘ นายอํานาจ  นามวิไล 
 ๒๐๙ จาสิบตรี  อุทัย  สาธรรม 
 ๒๑๐ นายอุเทน  ชูกิจจานุกิจ 
 ๒๑๑ นายเอกชัย  กล่ํากลา 
 ๒๑๒ นายเอกชัย  รัตนโสภา 
 ๒๑๓ นางกนกกร  ปราชญนคร 
 ๒๑๔ นางกัลยารัตน  นิลออน 
 ๒๑๕ นางกาญจนา  แจมมนิทร 
 ๒๑๖ นางสาวกาญจนา  เอี่ยมทับทิม 
 ๒๑๗ นางสาวกาหลง  เพ็ญขันธ 
 ๒๑๘ นางกุลดา  พันธุเต้ีย 
 ๒๑๙ นางจรรยา  สําราญ 
 ๒๒๐ นางจรัญญา  ศรีไพร 
 ๒๒๑ นางจริยา  ชุมพงศ 
 ๒๒๒ นางสาวจันทรเพ็ญ  รอดสวัสด์ิ 
 ๒๒๓ นางจันทรเพ็ญ  ศักดิวงษ 
 ๒๒๔ นางจําลอง  หนูเนียม 
 ๒๒๕ นางสาวจินตนา  ทาวัง 
 ๒๒๖ นางจินตนา  อัมพาผล 
 ๒๒๗ นางสาวจิราภรณ  ปฐมวณิชกะ 
 ๒๒๘ นางเจษดา  กรองแกวอารยะ 
 ๒๒๙ นางสาวชไมพร  อําไพจิตร 
 ๒๓๐ นางสาวชลธิชา  เกตตะพันธุ 

 ๒๓๑ นางชีวธันย  ธนพรดิษนันทน 
 ๒๓๒ นางสาวชูชีพ  ย้ิมละมัย 
 ๒๓๓ นางณิรมล  เกิดแกว 
 ๒๓๔ นางสาวดรุณี  วงษอนันต 
 ๒๓๕ นางสาวดารารัตน  เงินเขียว 
 ๒๓๖ นางสาวดารารัตน  มณีธร 
 ๒๓๗ นางสาวถมรัตน  เหมไพศาลพิพัฒน 
 ๒๓๘ นางสาวทชากร  รอบรู 
 ๒๓๙ นางทัศนีย  นอยน้ําเที่ยง 
 ๒๔๐ นางธัชพรรณ  สุชาตานนท 
 ๒๔๑ นางสาวธารทิพย  วัชรางกูร 
 ๒๔๒ นางธิมาภรณ  ปญญา 
 ๒๔๓ นางสาวนลินี  แดงโรจน 
 ๒๔๔ นางสาวบังอร  พิทักษจํานงค 
 ๒๔๕ นางบัวทอง  ไพศาล 
 ๒๔๖ นางบุศรา  พูลรักษ 
 ๒๔๗ นางสาวเบญจวรรณ  สุดจริง 
 ๒๔๘ นางสาวปนัดดา  เพ็งแปน 
 ๒๔๙ นางสาวประภาศรี   
  พิษณุพงควิชชา 
 ๒๕๐ นางประภาศรี  สอนสมบูรณ 
 ๒๕๑ นางปยาภรณ  วงษวานิช 
 ๒๕๒ นางพนิดา  เพชรสวาง 
 ๒๕๓ นางพรทิพย  ยุทธวารีชัย 
 ๒๕๔ นางสาวพรพรรณ  เดชะพหุล 
 ๒๕๕ นางพัฒนา  วงควิเศษ 



 หนา   ๘ (เลมที่  ๖) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๒๕๖ นางสาวพิชญา  เปลื้องหนาย 
 ๒๕๗ นางเพชรี  เขมวิรัตน 
 ๒๕๘ นางเพิ่มศิริ  บูรณอรรจน 
 ๒๕๙ นางภัณฑณัฏฐ  โตดิลกเวชช 
 ๒๖๐ นางสาวภัณทิลา  ศรสิทธิ์ 
 ๒๖๑ นางสาวภัทรกันยา  ชูวงศ 
 ๒๖๒ นางมาลินี  ลออพนัธุสกุล 
 ๒๖๓ นางเยาวพา  คัมภิรานนท 
 ๒๖๔ นางรัชตะวัน  กัลยามาตร 
 ๒๖๕ นางสาวรัตนา  นิจกาล 
 ๒๖๖ นางสาวรัตนา  บัวหลวง 
 ๒๖๗ นางสาวรัตนา  ภูสุวรรณ 
 ๒๖๘ นางรัตนาภรณ  ศรีพยัคฆ 
 ๒๖๙ นางรัตนาภรณ  หมื่นไกรทอง 
 ๒๗๐ นางสาวราตรี  สันตจิตร 
 ๒๗๑ นางเรืองอุไร  มีพันธุ 
 ๒๗๒ นางสาวลาภบุญ  รัตนโชติพานิช 
 ๒๗๓ นางวนิดา  อาภรณ 
 ๒๗๔ นางวัชรินทร  ตุรงคเรือง 
 ๒๗๕ นางสาววิราชินี  คําชมภู 
 ๒๗๖ นางวีรวรรณ  ฝงกิจ 
 ๒๗๗ นางสาวศิริวรรณ  ทรงพิทักษกุล 
 ๒๗๘ นางศิโรรัตน  ชินอักษร 
 ๒๗๙ นางศุภมิตร  แยมอําพล 
 ๒๘๐ นางศุภเยาว  นาคเงินทอง 
 ๒๘๑ นางศุภรินทร  เสนาธง 

 ๒๘๒ นางสมใจ  โฆสิตเสวี 
 ๒๘๓ นางสาวสมทรง  บุญญภัทโร 
 ๒๘๔ นางสมพิศ  โหงวเกล็ด 
 ๒๘๕ นางสาวสมฤทัย  บุญญาพงษพนัธ 
 ๒๘๖ นางสรินญา  มุขจ่ัน 
 ๒๘๗ นางสุกานดา  กวีวุฒิพันธุ 
 ๒๘๘ นางสุกานดา  ทรวงถูก 
 ๒๘๙ นางสุดาวรรณ  กลาวิจารณ 
 ๒๙๐ นางสุนีย  บุษพันธ 
 ๒๙๑ นางสาวสุนีย  อเนกพิพัฒน 
 ๒๙๒ นางสุมณฑา  รุงเรือง 
 ๒๙๓ นางสาวสุรีย  มะลิทอง 
 ๒๙๔ นางสุรียพร  หอมจันทร 
 ๒๙๕ นางสาวสุวรรณา   
  พรหมศิรินนท 
 ๒๙๖ นางสาวสุวรรณา  พูนโต 
 ๒๙๗ นางเสาวลักษณ  กิจนุสนธิ ์
 ๒๙๘ นางโสพิศ  วิเชียรโชติ 
 ๒๙๙ นางโสภาภรณ  บุญไกรสร 
 ๓๐๐ นางโสรยา  พานิชพงศ 
 ๓๐๑ นางสาวอรณี  จิตตตรอง 
 ๓๐๒ นางอรทัย  สิทธิสงวน 
 ๓๐๓ นางอรุณี  พรหมพล 
 ๓๐๔ นางอัปสร  ศิริวงศ 
 ๓๐๕ นางอารีรัตน  รุงแจงรังษี 



 หนา   ๙ (เลมที่  ๖) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔๔  ราย) 
 ๑ นายขันชัย  สีนอร 
 ๒ นายจรัส  วงษธรรม 
 ๓ นายชรัญญา  หยองเอน 
 ๔ นายชวลิต  จรัสตระกูล 
 ๕ นายชิงชัย  แสงอินทร 
 ๖ นายณพวัฒน  เบียดตะคุ 
 ๗ นายณรงค  จันตะยอด 
 ๘ นายเดโช  รักตะสิงห 
 ๙ นายเติมศักด์ิ  มูลสาร 
 ๑๐ นายเทียนชัย  จินตรารักษ 
 ๑๑ นายนิพนธ  เมฆินทรสมบัติ 
 ๑๒ นายประเสริฐ  ก่ิงกรดกลาง 
 ๑๓ นายปญญาวัช  จันทรโพธิ ์
 ๑๔ นายพิชัย  โกพัฒตา 
 ๑๕ นายพิพัส  ตันทอง 
 ๑๖ นายภานุวัฒน  พูลสวัสด์ิ 
 ๑๗ นายย่ิงพันธ  วิจิตรโกสุม 
 ๑๘ นายรังสรรค  พนาดร 
 ๑๙ นายวิชิต  ศรีธาตุ 
 ๒๐ นายเวหา  มาประจวบ 
 ๒๑ นายศานิต  รสสุคนธ 
 ๒๒ นายเศรษฐรงค  นพรัตนจิรกุล 
 ๒๓ นายสนั่น  ณ  นุวงษ 
 ๒๔ นายสมชัย  สมเนียม 
 ๒๕ นายสมพร  ย้ิมเผือก 

 ๒๖ นายสมโภช  ชุมเจริญสุข 
 ๒๗ นายสันติชัย  กฤษณสุวรรณ 
 ๒๘ นายสัมพันธ  จินาวัฒน 
 ๒๙ นายสัมฤทธิ์  สินโท 
 ๓๐ นายสุชิต  จินตพิศุทธิ ์
 ๓๑ นายสุนันท  จันทสโร 
 ๓๒ นายสุบัญชา  อินทฤทธิ ์
 ๓๓ นายเสนีย  สมเขียวหวาน 
 ๓๔ นายอนันต  สาเละ 
 ๓๕ นายอนุรัตน  ธรรมประจําจิต 
 ๓๖ วาที่พันตรี  อําพล  รักมิตรอานนท 
 ๓๗ นายอุดม  ขิยะพัฒน 
 ๓๘ พันจาอากาศเอก  อุบล  หลาชาญ 
 ๓๙ นายเอกพร  อานุภาพภราดร 
 ๔๐ นายเอนก  ไพบูลยวาณิชย 
 ๔๑ นางกนกพร  บุญแสง 
 ๔๒ นางกมลทิพย  จันทรานิมิตร 
 ๔๓ นางเกษร  ติระพัฒน 
 ๔๔ นางสาวคนึงนิจ  ชางเนียม 
 ๔๕ นางจํารูญ  มหาชนะวงศ 
 ๔๖ นางจิรภรณ  พุทธรักษา 
 ๔๗ นางฉันทนา  ทรัพยโสภา 
 ๔๘ นางชฎาพร  รักษาเคน 
 ๔๙ นางญาดา  เชาวลิต 
 ๕๐ นางณัฐณี  จักรพันธ 



 หนา   ๑๐ (เลมที่  ๖) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๕๑ นางณัฐรุจา  หัศกรรจ 
 ๕๒ นางสาวณิศรา  หริมเทพาธิป 
 ๕๓ นางสาวดวงเดือน  จําปาเงิน 
 ๕๔ นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทรดี 
 ๕๕ นางสาวทัศนีย  ชัยศรี 
 ๕๖ นางสาวธัญสุตา  นิยมชาติ 
 ๕๗ นางนงลักษณ  กองชาง 
 ๕๘ นางนงลักษณ  แยมเจริญ 
 ๕๙ นางสาวนพวรรณ  ธีรางกูร 
 ๖๐ นางนวลวรรณ  ตุมวอน 
 ๖๑ นางเนตรนภา  บัวทอง 
 ๖๒ นางสาวบังอร  ยมนา 
 ๖๓ นางบัวลม  ปญญาพรม 
 ๖๔ นางสาวบุญตา  พงษพันธุ 
 ๖๕ นางสาวบุศรินทร  ณ  นคร 
 ๖๖ นางสาวเบญจวรรณ  บูรณะกุล 
 ๖๗ นางประครอง  มั่นคง 
 ๖๘ นางสาวประคอง  ผดุงผล 
 ๖๙ นางสาวประออน  วงษอยู 
 ๗๐ นางปราณี  คงสวัสด์ิ 
 ๗๑ นางสาวปนอนงค  จอมไธสงค 
 ๗๒ นางสาวปยนันท  ฉับจันทึก 
 ๗๓ นางปยะนุช  อุนละมัย 
 ๗๔ นางพนิดา  บุญญรัตนสิริ 
 ๗๕ นางพรทิพย  ภาจันทรคู 
 ๗๖ นางพรพิมล  ชิตเจริญ 

 ๗๗ นางพรรณี  ฉันฉายา 
 ๗๘ นางพรสวรรค  บํารุงกรณ 
 ๗๙ นางสาวพัชรี  สุกปานแกว 
 ๘๐ นางพิมพทิพย  ทับขัน 
 ๘๑ นางพิมพลักษณ  แสงใส 
 ๘๒ นางพุธธันดร  อัตถากร 
 ๘๓ นางเพ็ญรัตน  กองสมบัติ 
 ๘๔ นางสาวไพรินทร  ศิริพันธ 
 ๘๕ นางสาวมณีวงศ  แซอุย 
 ๘๖ นางสาวมัลลิกา  ทยานุสร 
 ๘๗ นางสาวมานิดา  จินดามาตย 
 ๘๘ นางสาวมาลินี  หวางพันธุ 
 ๘๙ นางสาวยุพวรรณ  หนิดภักดี 
 ๙๐ นางสาวยุวดี  สูศิลวัฒน 
 ๙๑ นางเยาวรัตน  อาษาวงั 
 ๙๒ นางสาวเยาวลักษณ  ภุชงคชัย 
 ๙๓ นางรัตนดา  สุทธิปญญา 
 ๙๔ นางราตรี  รณรงค 
 ๙๕ นางสาวราตรี  เอี่ยมทับทิม 
 ๙๖ นางลัดดา  ขัติยบุรี 
 ๙๗ นางวรพรรณี  ถาพร 
 ๙๘ นางสาววรรณภา  ขันติสมบูรณ 
 ๙๙ นางสาววรรณียา  ชื่นบารมี 
 ๑๐๐ นางสาววริษฐา  สงวนเสริมศรี 
 ๑๐๑ นางวัชรี  นุยรอด 
 ๑๐๒ นางวาสนา  สังขารา 



 หนา   ๑๑ (เลมที่  ๖) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๐๓ นางสาววิไลภรณ  ศรีไพศาล 
 ๑๐๔ นางวีณา  ศรีภูธร 
 ๑๐๕ นางสาววีรวรรณ  จันทนเสวี 
 ๑๐๖ นางสาวศศิธร  บุญประคม 
 ๑๐๗ นางศศิพินทุ  สุดสาย 
 ๑๐๘ นางสไบทิพย  พานิชวงษ 
 ๑๐๙ นางสมศรี  ศรีอาริยวงศ 
 ๑๑๐ นางสาวสมัย  วิชัด 
 ๑๑๑ นางสายชล  สรรพศรี 
 ๑๑๒ นางสายสุนีย  สารการ 
 ๑๑๓ นางสิริลักษณ  แซเตียว 
 ๑๑๔ นางสาวสิริลักษณ  สมพงศ 
 ๑๑๕ นางสุขใจ  สิริจงวัฒนา 
 ๑๑๖ นางสุธาทิพย  แนวบรรทัด 
 ๑๑๗ นางสาวสุพลา  คงสกุล 
 ๑๑๘ นางสาวสุพัตรา  แกวมุกดา 
 ๑๑๙ นางสาวสุพิท  ปุสวิโร 
 ๑๒๐ นางสาวสุภาภรณ  บุตรวิชา 
 ๑๒๑ นางสุภาวรรณ  จันเซง 
 ๑๒๒ นางสาวสุรีรัตน  โปรงสันเทียะ 
 ๑๒๓ นางสาวเสริมศรี  สุมาลัย 

 ๑๒๔ นางเสริมสง  จอมพงษ 
 ๑๒๕ นางสาวเสาวลักษณ  อุมเอี่ยม 
 ๑๒๖ นางโสภา  ทับทวี 
 ๑๒๗ นางสาวหัทยา  ฝุนเงิน 
 ๑๒๘ นางสาวอนงครัตน  ลือนาม 
 ๑๒๙ นางอภิญญา  โยธาวงศ 
 ๑๓๐ นางอมรรัตน  นามวงศ 
 ๑๓๑ นางอมรรัตน  อินทรพาณิชย 
 ๑๓๒ นางอมรา  สุบงกช 
 ๑๓๓ นางอมราภรณ  ทรงอาวุธ 
 ๑๓๔ นางอรชร  ใจประเสริฐ 
 ๑๓๕ นางอลิศรา  จริยารังษีโรจน 
 ๑๓๖ นางสาวอัจฉรา  กิจจาวิเศษ 
 ๑๓๗ นางสาวอัญชลี  นาคยา 
 ๑๓๘ นางอัญชิษฐาพร  พันธุสาย 
 ๑๓๙ นางอัมพร  ศรีอิสาณ 
 ๑๔๐ นางอาภรณ  วุฒิคุณาภรณ 
 ๑๔๑ นางอารมณ  พึ่งโคกสูง 
 ๑๔๒ นางสาวอําพร  แปนสุข 
 ๑๔๓ นางอําพัน  โชติษฐยางกูร 
 ๑๔๔ นางอุไร  ออนหัวโทน 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๐  ราย) 
 ๑ สิบเอก  กฤษมงคล  อุทัยเลี้ยง 
 ๒ นายกอ  บัวระกา 
 ๓ นายคณิต  คงเมือง 
 ๔ นายคมกฤช  ปานบุญ 

 ๕ นายจรัญ  ปณฑโก 
 ๖ นายชัยชนะ  เชี่ยวชาญ 
 ๗ นายชํานาญ  ทองดี 
 ๘ นายชูชาติ  สายยืด 



 หนา   ๑๒ (เลมที่  ๖) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๙ นายทองคํา  ดําคํา 
 ๑๐ นายธงชัย  ไกยพันธุ 
 ๑๑ นายนิกร  ผลจรุง 
 ๑๒ นายนิมิตร  วงษยะลา 
 ๑๓ นายนุกูล  พรมมงคล 
 ๑๔ นายพนันชนะ  พรหมจอม 
 ๑๕ นายพานิช  สืบแสง 
 ๑๖ นายพิทักษ  แสนลือชา 
 ๑๗ นายมานพ  มณุีศรี 
 ๑๘ นายย่ิงศักด์ิ  ไตรสุนทร 
 ๑๙ นายรุง  รวมผล 
 ๒๐ นายรุงโรจน  และสุบ 
 ๒๑ นายฤทธิ์ยะวรรณ  ฤทธิ์เต็ม 
 ๒๒ นายวิทยา  จันทนเสนะ 
 ๒๓ จาสิบตํารวจ  วินัย  สายทอง 
 ๒๔ นายวิศาล  พัฒนศรี 
 ๒๕ นายวีรชาติ  คงอภัย 
 ๒๖ นายวีระชัย  ประเสริฐโส 
 ๒๗ นายสนธยา  พงษสุริยะวรรณ 
 ๒๘ นายสมคิด  มวลทอง 
 ๒๙ นายสมชาย  เลื่อนนก 
 ๓๐ นายสมาวิษฎ  สุพรรณไพ 
 ๓๑ นายสายรุง  จบศรี 
 ๓๒ นายสิทธิชัย  สิงหสา 
 ๓๓ นายสุชาติ  ผาแสนเถิน 
 ๓๔ นายสุธรรม  คงกัน 

 ๓๕ นายสุธี  ศรีทัดจันทา 
 ๓๖ นายสุภาพ  ผิวผุย 
 ๓๗ นายอนวัช  ฐิตะสาร 
 ๓๘ นายอภิชาติ  วิทยาศิลป 
 ๓๙ นายอุทิตย  พุกรักษา 
 ๔๐ นายเอกชัย  อุนคง 
 ๔๑ นางกนกพันธ  พลเย่ียม 
 ๔๒ นางสาวกนกรักษ  ศรีตะหฤทัย 
 ๔๓ นางกฤษณา  ภูครองจิตร 
 ๔๔ นางขจรจิต  แสงออน 
 ๔๕ นางแขไข  กอบกูไพบูลยกิจ 
 ๔๖ นางจริยา  ถิรสัตยวงศ 
 ๔๗ นางจันทรวิมล  รักมิตรอานนท 
 ๔๘ นางสาวจุฑารัตน  โปรงใจ 
 ๔๙ นางสาวฉัฏฐาทิพ  มุสิกวงศ 
 ๕๐ นางสาวดวงเดือน  ตรีวิสูตร 
 ๕๑ นางดวงมณี  คงอภัย 
 ๕๒ นางสาวทิพยวรรณ  บอแกว 
 ๕๓ นางธันยพร  หงษหยก 
 ๕๔ นางสาวธาริกา  วงศสินศิริกุล 
 ๕๕ นางประภาศรี  รัตนวงกต 
 ๕๖ นางพรรณลดา  ผูเจริญ 
 ๕๗ นางพรสุรีย  ปญโญใหญ 
 ๕๘ นางพิกุล  เฉลยโภชน 
 ๕๙ นางสาวเพ็ญศรี  อินทรคีรี 
 ๖๐ นางมณฤดี  แกวไทรเลิศ 



 หนา   ๑๓ (เลมที่  ๖) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๖๑ นางมารศรี  นิตยสุวรรณ 
 ๖๒ นางสาววรางคณา  คุมครอง 
 ๖๓ นางศรินา  ขุนเพชร 
 ๖๔ นางศิริพร  รือเรือง 
 ๖๕ นางสาวศิริพร  หมื่นเดช 
 ๖๖ นางสาวสมธิดา  แนบตู 
 ๖๗ นางสโรชา  สุขศรีนวล 
 ๖๘ นางสาวสุกัญญา  เวฬุนัส 
 ๖๙ นางสาวสุภา  บุญสม 
 ๗๐ นางสาวสุภาพร  จรัญวรพรรณ 

 ๗๑ นางสาวสุภาวดี  จันทรแจมหลา 
 ๗๒ นางสาวสุมาลี  พรหมเกตุ 
 ๗๓ นางสาวสุวิมล  พรหมอินจันทร 
 ๗๔ สิบตํารวจตรีหญิง  เสาวลักษ  ไวสาริกรรม 
 ๗๕ นางแสงประทีป  คุณาธิมาพันธ 
 ๗๖ นางอมรรัตน  ทองคุปต 
 ๗๗ นางอรวรรณ  ทองเกิด 
 ๗๘ นางสาวอรัญญา  เล็กผลจันทร 
 ๗๙ นางสาวอังคณา  ธีระวัฒนสุข 
 ๘๐ นางอําพร  วงษเล็ก 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๘  ราย) 
 ๑ นายเจริญพันธ  วันชูเพลา 
 ๒ นายชาติสยาม  ศิริเมฆา 
 ๓ นายทวี  งามศิริ 
 ๔ นายไพศาล  ภาพนอก 

 ๕ นายเสนห  ผงษา 
 ๖ นายเอกศักด์ิ  แกวผนึก 
 ๗ นางวิภาณี  ดิเรกโภค 
 ๘ นางสาวสมใจ  จาริยาภรณ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 
 ๑ นายจักรพงษ  อุทัยวรรณพร 
 ๒ นายนฤมิตร  วงษสอาด 
 ๓ นายวิจิตร  นกทอง 
 ๔ นางกัญญารัตน  ทิมประถัมย 
 ๕ นางสาวจงกล  ศรีบุญเรือง 

 ๖ นางจําเรียง  สุขใสพงษ 
 ๗ นางสาวจุไรพร  สีเผือก 
 ๘ นางฉัตรแกวเกลา  พัวพัน 
 ๙ นางสาวปฏิมาภรณ  เทียนจ้ิว 
 ๑๐ นางสาวสุพิชชากาญจน  ชื่นอนิทร 

 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๑  ราย) 

 ๑ นายกวี  สุคันธเมศวร 
 ๒ นายจิตติศักด์ิ  ศรีศักด์ิ 

 ๓ นายเดชา  จําปานิล 
 ๔ นายธนิต  ชูชาติพงษ 


