
 หนา   ๒๐๙ (เลมที่   ๙/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒  ราย) 
 ๑ นายพล  กองแกว 
 ๒ นายวุฒิชัย  พลสงคราม 
 ๓ นางการะเกตุ  สงเสริมสกุลสุข 
 ๔ นางขวัญดาว  ภูต้ัน 
 ๕ นางดวงนภา  ปนกาญจนโต 
 ๖ นางสาวดิลกา  วิทยารัฐ 

 ๗ นางสาวประนอม  ทองจันฮาด 
 ๘ จาเอกหญิง  มิ่งขวัญ  บัวจันทร 
 ๙ นางสาวรัชนีย  คนใหญ 
 ๑๐ นางสาวสุวรรณา  เพ็ชรโต 
 ๑๑ นางสาวอรอนงค  วุฒิกร 
 ๑๒ นางสาวอุไร  เสนามนตรี 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๘  ราย) 
 ๑ สิบเอก  จิตรกร  นามอยูเย็น 
 ๒ นายภูวะดล  พานาดา 
 ๓ นายสมยศ  ชูทรัพย 
 ๔ นายสุระพันธ  กาสุนันท 
 ๕ นายอติชาต  ดวงจิตร 
 ๖ นายอาทิตย  เพชรสง 
 ๗ นางสาวจิรวรรณ  ผองจิตร 
 ๘ นางสาวนิตยา  ซองเหลี่ยม 
 ๙ นางพรรณทิพย  บุญรอด 

 ๑๐ นางวรรณะ  รัญจวน 
 ๑๑ นางสาววิมลสิริ  ตันตะปาล 
 ๑๒ นางสาวสมใจ  แซล้ิม 
 ๑๓ นางสาวสุกัญญา  ทับขวา 
 ๑๔ นางสุณัฎฐา  วัฒนา 
 ๑๕ นางสาวสุมนัส  พิริยะอุดมพร 
 ๑๖ นางสาวอรวรรณ  อุพาพรรณ 
 ๑๗ นางสาวอัจฉรา  ตาคํา 
 ๑๘ นางสาวอัญชนา  เจริญสุข 

กรมควบคุมโรค 
ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๐  ราย) 

 ๑ นายกฤศนวัต  สมหวัง 
 ๒ นายกันต  เชิญรุงโรจน 
 ๓ นายจุมพล  ตันติวงษากิจ 
 ๔ นายชะฎายุทธ  ปทเมฆ 
 ๕ นายชํานาญ  บุญตาราษฎร 
 ๖ นายโชคศักด์ิ  ชิณกธรรม 
 ๗ นายดอกรัก  ทองคง 

 ๘ นายดํารงค  ขันชาลี 
 ๙ นายธงไชย  โตนิ่ม 
 ๑๐ นายธัชพล  สุรัตนวนิช 
 ๑๑ นายบุญทวี  คอทอง 
 ๑๒ นายประเสริฐ  แกวสุวรรณ 
 ๑๓ นายปรีชา  เปรมปรี 
 ๑๔ นายพงษพันธ  เจริญพงศ 



 หนา   ๒๑๐ (เลมที่   ๙/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๕ นายพิศาล  ประทิต 

 ๑๖ นายมาลี  จันทรสวาง 

 ๑๗ นายยุทธศักด์ิ  พีรกุล 

 ๑๘ นายวิเชียร  พุทธศรีจารุ 

 ๑๙ นายวิรัช  สันตีระสีหฤชัย 

 ๒๐ นายวิศิษฎ  ประสิทธิศิริกุล 

 ๒๑ นายวิเศษ  วริศรางกูล 

 ๒๒ นายศรายุธ  อุตตมางคพงศ 

 ๒๓ นายสมเกียรติ  ชูศรีทอง 

 ๒๔ นายสมร  สมอบาน 

 ๒๕ นายสมาน  สยุมภูรุจินันท 

 ๒๖ นายสรายุทธ  ใจอาย 

 ๒๗ นายเสวียน  คําหอม 

 ๒๘ นายอากาศ  นาคะเวช 

 ๒๙ นางกนกพร  เมืองชนะ 

 ๓๐ นางกมลชนก  เทพสิทธา 

 ๓๑ นางกุลยา  เชี่ยวโสธร 

 ๓๒ นางจงกล  พวงนาค 

 ๓๓ นางสาวจริญญา  ปานออน 

 ๓๔ นางสาวจันทรา  กฤษณสุวรรณ 

 ๓๕ นางสาวจิตติมา  พานิชกิจ 

 ๓๖ นางสาวจุรีย  อุสาหะ 

 ๓๗ นางจุลจิรา  จุลบล 

 ๓๘ นางสาวจุฬานาถ  เกตุกําพู 

 ๓๙ นางจุฬาลักษณ  อนุอันต 

 ๔๐ นางสาวฉันทนา  ผดุงทศ 

 ๔๑ นางชุติมา  พรหมศร 

 ๔๒ นางชูวีวรรณ  จิระอมรนิมิต 

 ๔๓ นางณัฐธยาน  เลาหศรีสกุล 

 ๔๔ นางนภาพร  วิบูลยานนท 

 ๔๕ นางนวพรรณ  สันตยากร 

 ๔๖ นางสาวนันทพร  กลิ่นจันทร 

 ๔๗ นางนันทวดี  ปนปนคง 

 ๔๘ นางนันทิยา  อยูพงษพิทักษ 

 ๔๙ นางนาฏอนงค  พรนภดล 

 ๕๐ นางน้ําทิพย  ช.สรพงษ 

 ๕๑ นางนิ่มอนงค  ไทยเจริญ 

 ๕๒ นางนิรมล  พิมน้ําเย็น 

 ๕๓ นางนุชนภางค  เขียวเขวา 

 ๕๔ นางเบญจมาภรณ  ภิญโญพรพาณิชย 

 ๕๕ นางปฐมา  วรดี 

 ๕๖ นางประภัสสร  ดาราทิพย 

 ๕๗ นางสาวพจนา  ธัญญกิตติกุล 

 ๕๘ นางพรทิพย  เทียนทองดี 

 ๕๙ นางสาวพวงทิพย  รัตนะรัต 

 ๖๐ นางสาวพัชนี  นัครา 

 ๖๑ นางพิศมร  ลังการพินธุ 

 ๖๒ นางสาวเพ็ญศรี  เฝาทรัพย 

 ๖๓ นางสาวเพ็ญศรี  อนันตกุลนธี 

 ๖๔ นางภคพร  อนันตฤทธิ์กุล 

 ๖๕ นางเมตตา  คําพิบูลย 

 ๖๖ นางรัตนา  ธีระวัฒน 



 หนา   ๒๑๑ (เลมที่   ๙/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๗ นางสาวลัดดา  ธรรมการัณย 

 ๖๘ นางสาวลาวัลภ  กฤษงาม 

 ๖๙ นางสาววราภรณ  ไพสิฐศรีสวัสด์ิ 

 ๗๐ นางศรีเจริญ  อนันตประเสริฐ 

 ๗๑ นางศิลธรรม  เสริมฤทธิรงค 

 ๗๒ นางสาวสมปอง  ยวงสอาด 

 ๗๓ นางสมพร  พงศชู 

 ๗๔ นางสุนิสา  ศิริ 

 ๗๕ นางสุพรรณี  เจริญวงคเพ็ชร 

 ๗๖ นางเสาวนีย  วิบุลสันติ 

 ๗๗ นางเสาวลักษณ  มุสิกะรังษี 

 ๗๘ นางอรนิภา  เอี่ยมสําอางค 

 ๗๙ นางอรวรรณ  บํารุง 

 ๘๐ นางอัญชนา  วากัส 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๖  ราย) 

 ๑ นายเกรียงกมล  เหมือนกรุด 

 ๒ นายเกรียงศักด์ิ  เพาะโภชน 

 ๓ นายคําพล  แสงแกว 

 ๔ นายจิรศักด์ิ  ดิเรกฤทธิกุลชัย 

 ๕ นายชีวิน  สมสวาง 

 ๖ นายชูชาติ  คลายหิรัญ 

 ๗ นายชูศักด์ิ  สุคนธมาน 

 ๘ นายเชิดชัย  แกวปา 

 ๙ นายณรงค  จันทนะกูล 

 ๑๐ นายณัฐกิจ  พิพัฒนจาตุรนต 

 ๑๑ นายธวัช  สังขทอง 

 ๑๒ นายธัชพงษ  กาญจนังกูร 

 ๑๓ นายนพดล  ไพบูลยสิน 

 ๑๔ นายนิเวช  นาเลื่อน 

 ๑๕ นายประเสริฐ  หัสเดชะ 

 ๑๖ นายผดุงชีพ  ชอยเครือ 

 ๑๗ นายผาสุข  ญาณสมบัติ 

 ๑๘ นายไพโรจน  สดเอี่ยม 

 ๑๙ นายภูมิพัฒน  ภูวธนานนท 

 ๒๐ นายมานิจ  ชนินพร 

 ๒๑ นายมาโนช  ศรีแกว 

 ๒๒ นายลองเดช  รายณะสุข 

 ๒๓ นายวิจิตร  โกสละกิจ 

 ๒๔ นายวิทยา  ยินดีสุข 

 ๒๕ นายสมคิด  เพชรชาตรี 

 ๒๖ นายสมชาย  จิตรจําเริญ 

 ๒๗ นายสมบัติ  ทองชอย 

 ๒๘ นายสันติ  เกิดทองทวี 

 ๒๙ นายสัมฤทธิ์  บุญเพ็ง 

 ๓๐ นายสิทธิพร  นามมา 

 ๓๑ นายสุพจน  อาลีอุสมาน 

 ๓๒ นายสุรสักย  ธไนศวรรยางกูร 

 ๓๓ นางจอมสุดา  อินทรกุล 

 ๓๔ นางสาวฉัตรนรินทร  พลการ 

 ๓๕ นางชนิกานต  สมบุญตนนท 

 ๓๖ นางดารณี  จุนเจริญวงศา 



 หนา   ๒๑๒ (เลมที่   ๙/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๗ นางสาวตรีชฎา  อมาตยกุล 

 ๓๘ นางสาวธนพร  หลอปยานนท 

 ๓๙ นางนภักสรณ  จะปูน 

 ๔๐ นางนันทนา  แตประเสริฐ 

 ๔๑ นางนิภา  ผลปุญโญ 

 ๔๒ นางนิภา  สอสะอาด 

 ๔๓ นางบงกช  กําพลนุรักษ 

 ๔๔ นางปรีติญาณ  ศรีพิมลปาณี 

 ๔๕ นางสาวปยนุช  สมตน 

 ๔๖ นางสาวพูลศรี  ศิริโชติรัตน 

 ๔๗ นางสาวยุภาพร  ศรีจันทร 

 ๔๘ นางรัตนา  สุขพานิช 

 ๔๙ นางสาววรยา  เหลืองออน 

 ๕๐ นางสาววันเพ็ญ  วัฒนอมรเกียรติ 

 ๕๑ นางวิไลวรรณ  บริสุทธิ์ 

 ๕๒ นางสาวศรีสุชา  เชาวพรอม 

 ๕๓ นางศิริกานต  อัมพรอารีกุล 

 ๕๔ นางศิรินภา  จิตติมณี 

 ๕๕ นางศิริพร  ยงชัยตระกูล 

 ๕๖ นางสรอยสุดา  เกสรทอง 

 ๕๗ นางสุจิตรา  เทพมงคล 

 ๕๘ นางสาวสุภาพ  เพ็งพุม 

 ๕๙ นางสาวสุภาวรรณ  คงชวย 

 ๖๐ นางสาวอนงค  พรหมราช 

 ๖๑ นางอรัญญา  ภิญโญรัตนโชติ 

 ๖๒ นางอัจฉรา  บุญชุม 

 ๖๓ นางสาวอัจฉรา  วรารักษ 

 ๖๔ นางอัมพาพรรณ  นวาวัตน 

 ๖๕ นางสาวอุษณีย  สิริรัตนวัฒนกุล 

 ๖๖ นางสาวเอมอร  ไชยมงคล 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๔  ราย) 

 ๑ นายกมล  จันทรา 

 ๒ นายกําธร  หอประสงค 

 ๓ นายกิตติ  ทองศรี 

 ๔ นายณรงคศักด์ิ  โพธิ์ทอง 

 ๕ นายปฐมพร  พริกชู 

 ๖ นายประเสริฐ  โนนแกว 

 ๗ นายพรพิทักษ  พันธหลา 

 ๘ นายพลสินธุ  นาควิเชียร 

 ๙ นายมอหะมะนอ  บาโงปะแต 

 ๑๐ นายวรวิทย  ติดเทียน 

 ๑๑ นายวสันต  มะโนชัย 

 ๑๒ นายวิชิต  ดอกขัน 

 ๑๓ นายวิรัตน  สรอยแสง 

 ๑๔ นายศักดา  ทองดีเพ็ง 

 ๑๕ นายศักดา  ธุระอบ 

 ๑๖ นายสมนัด  จิตรแกว 

 ๑๗ นายสมยศ  รัตนะพันธ 

 ๑๘ นายสุทธิศักด์ิ  งามวชิราพร 

 ๑๙ นายสุรินทร  สายธรรม 

 ๒๐ นายเสียงธรรมวิมล  โรจนฤทัย 



 หนา   ๒๑๓ (เลมที่   ๙/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๑ นายอวยชัย  แวนแกว 

 ๒๒ นางสาวกัญญพร  พรอมเพรียงชัย 

 ๒๓ นางสาวกัลยา  ศรีนวลเอียด 

 ๒๔ นางจินตนา  จิราพันธ 

 ๒๕ นางจิราภา  เขียวขจี 

 ๒๖ นางสาวฉวีวรรณ  คลายนาค 

 ๒๗ นางชนันภรณ  เทียนแกว 

 ๒๘ นางสาวชวณ  ล้ิมสุคนธ 

 ๒๙ นางสาวชัชชญา  สุขเกษม 

 ๓๐ นางชันษา  เจริญศรี 

 ๓๑ นางสาวชื่นพักตร  สาลีสิงห 

 ๓๒ นางชุลีพร  มากกุญชร 

 ๓๓ นางฐิติยา  ภูริศรี 

 ๓๔ นางดวงเดือน  พวงมณี 

 ๓๕ นางเดือนเพ็ญ  ขัดชุมแสง 

 ๓๖ นางสาวทัศนีย  ชุมหลา 

 ๓๗ นางทิพยวัลย  อินโต 

 ๓๘ นางเทียมจันทร  รูปชัยภูมิ 

 ๓๙ นางสาวธัญวรัตม  อุนทรีจันทร 

 ๔๐ นางนงลักษณ  อยูดี 

 ๔๑ นางสาวนรินทร  กลกลาง 

 ๔๒ นางสาวนฤมล  นิ่มหนู 

 ๔๓ นางสาวนิภา  แชมชัย 

 ๔๔ นางเบ็ญจวรรณ  กุมภาพันธ 

 ๔๕ นางประไพพรรณ  ครองสมบัติ 

 ๔๖ นางประภากร  พวงฟก 

 ๔๗ นางสาวประภาพร  ขําสา 

 ๔๘ นางสาวปราณี  อุดมสาลี 

 ๔๙ นางสาวปยาณี  ธนสถิตตระกูล 

 ๕๐ นางพรทิพย  จันทรเกิด 

 ๕๑ นางสาวพัชรี  แพทยารักษ 

 ๕๒ นางพัฒนา  แยมโคกสูง 

 ๕๓ พลตํารวจหญิงภาณี  ทัศคร 

 ๕๔ นางสาวภาวิตา  บุพพิ 

 ๕๕ นางยุพดี  สันติสุขลาภผล 

 ๕๖ นางยุพิน  วรฉัตร 

 ๕๗ นางสาวรัชณีพร  คํามินทร 

 ๕๘ นางสาวรุจิรัตน  จาลอย 

 ๕๙ นางเลิศธิดา  ถาวโรทิพย 

 ๖๐ นางสาววัลยา  สิทธิ 

 ๖๑ นางวารี  ธนะสมบูรณ 

 ๖๒ นางสาววาสะนา  ฤกษพัฒนะ 

 ๖๓ นางวิมนต  ใจคะนอง 

 ๖๔ นางสาววีนารัก  ศรีเจริญ 

 ๖๕ นางศรีไพร  อยูจําเนียร 

 ๖๖ นางสาวศุภรดา  เขียวหวาน 

 ๖๗ นางสวรรณกมล  จารุปาณฑุ 

 ๖๘ นางสาวสําลี  พลเสน 

 ๖๙ นางสาวสินีวรรณ  สายหยุด 

 ๗๐ นางสาวสุปรียา  เรียงเอียด 

 ๗๑ นางสุพรรณี  เลาธุรกิจ 

 ๗๒ นางสุพัตรา  เสงสง 



 หนา   ๒๑๔ (เลมที่   ๙/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๓ นางสุพาพร  เกลี้ยกลาง 

 ๗๔ นางสุภัทร  ตราทอง 

 ๗๕ นางสุภาวดี  ปานผึ้ง 

 ๗๖ สิบตํารวจตรีหญิง  สุวนิตย  เทียมเทพ 

 ๗๗ นางอรณิชา  เบลล 

 ๗๘ นางอรสา  ลัดขุนทด 

 ๗๙ นางสาวอรุณรุง  ศรีรัตนารัตน 

 ๘๐ นางอรุณสุดา  กรัณฑอําพัน 

 ๘๑ นางสาวอังคณา  เมธากุล 

 ๘๒ นางอัมรา  เลี้ยงอักษร 

 ๘๓ นางอําพร  จุยออน 

 ๘๔ นางอุษา  แยมศรี 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๖  ราย) 

 ๑ นายกชกร  เพียรบรรจงจิต 

 ๒ จาเอก  ชํานาญ  ยุงไธสง 

 ๓ นายชูศักด์ิ  โมลิโต 

 ๔ นายธนพฤทธ  อารมณสวะ 

 ๕ นายธีรศักด์ิ  ชักนํา 

 ๖ นายบุญหนา  พรมภักดี 

 ๗ นายวรวิทย  บํารุงพงษ 

 ๘ นายวิศรุต  วงษสัตย 

 ๙ นายวีระศักด์ิ  ไผรุง 

 ๑๐ นายสุรินทร  ทาเรือน 

 ๑๑ นายอภินันท  ทองนํา 

 ๑๒ นายอักษร  มัลลิกา 

 ๑๓ นางกชพรรณ  หยงสตาร 

 ๑๔ นางสาวกรรณิการ  ตฤณวุฒิพงษ 

 ๑๕ นางสาวกลีบสุดา  ศรีหาขันธ 

 ๑๖ นางกิตติมา  มหานิยม 

 ๑๗ นางจตุพร  บุญเทียน 

 ๑๘ นางจันทกานต  วลัยเสถียร 

 ๑๙ นางจันทนา  จิตตสุข 

 ๒๐ นางสาวชนัฎตรี  บุญอินทร 

 ๒๑ นางสาวชบาไพร  เสารสุวรรณ 

 ๒๒ นางญาณิน  สิทธิมงคล 

 ๒๓ นางฐิติพันธุ  รักใคร 

 ๒๔ นางสาวฐิติมา  ขันธสิน 

 ๒๕ นางณัฏฐนรี  แสงวัชรสุนทร 

 ๒๖ นางสาวธัญลักษณ  วาจาง 

 ๒๗ นางสาวนันทนภัส  สุขใจ 

 ๒๘ นางน้ําฝน  สุวรรณทา 

 ๒๙ นางสาวปาริชาติ  พูลลน 

 ๓๐ นางสาวปยะมาศ  พลชารี 

 ๓๑ นางสาวพยงค  บัวมี 

 ๓๒ นางสาวพิกุล  ทิพยเครือ 

 ๓๓ นางสาวพิยนรรฐ  ประชุมพันธุ 

 ๓๔ นางสาวภาริณี  แรงครุฑ 

 ๓๕ นางสาวราตรี  ต้ังรัตนกมลกุล 

 ๓๖ นางวรรณพร  ถิระวัฒน 

 ๓๗ นางสาววรรณา  ศรีสัจจารักษ 

 ๓๘ นางวาสนา  สอนเพ็ง 



 หนา   ๒๑๕ (เลมที่   ๙/๑) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๙ นางสาวสําราญ  มีขันหมาก 

 ๔๐ นางสิริลักษณ  บัวเย็น 

 ๔๑ นางสุกานดา  ซ้ือสมบูรณ 

 ๔๒ นางสุนันทา  พันขุนคีรี 

 ๔๓ นางสาวสุมาลี  จันทลักษณ 

 ๔๔ นางสาวสุรินทร  เรืองรอด 

 ๔๕ นางสาวเสาวณี  พิมพหลอ 

 ๔๖ นางสาวเสาวรี  คลายสถิตย 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๘  ราย) 

 ๑ นายพชร  ยวงสุวรรณ 

 ๒ นางกนกเลขา  สีแกว 

 ๓ นางสาวธันวดี  รูรอบ 

 ๔ นางสาวนันทวัน  สุวรรณโชติ 

 ๕ นางสาวมณี  สุขประเสริฐ 

 ๖ นางสาวลินดา  ซันลัง 

 ๗ นางศิริมา  ชัยธิสาร 

 ๘ นางสุภาพร  วงศโสภา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายเจริญพงษ  ชูนุช 

 ๒ นางดวงเดือน  แซพั่ว 

 ๓ นางนงนภัส  สีดาพงษ 

 ๔ นางสิริกานต  พันธุมณี 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายเทวัญ  ธานีรัตน 

 ๒ นางเกษร  อังศุสิงห 

 ๓ นางภัทราพร  ต้ังสุขฤทัย 

 ๔ นางวิชยา  ใจดี 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสุธาทิพย  จุลานพุันธ 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นางลักขณา  อังอธิภัทร 

 ๒ นางสาววรรณา  ใยพูล 

 ๓ นางสาวศศรัตน  ฤทธิ์สมจิตร 

 ๔ นางศรีวัย  อินนอย 

 ๕ นางสมใจ  สัตยดี 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางปติวรัต  ใสเกื้อ  ๒ นางสาวพินทสุดา  เพชรประสม 


