
 หนา   ๑๕๖ (เลมที่   ๙/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๕๙ นางอารดา  ปาวงศ 
 ๒๖๐ นางอารมย  แสนสุข 
 ๒๖๑ นางสาวอารยา  ผึ่งวงษ 
 ๒๖๒ นางสาวอารีรัตน  หงษษา 
 ๒๖๓ นางสาวอําไพวรรณ  เทือกมั่น 

 ๒๖๔ นางอุบล  ศรีนวลดี 
 ๒๖๕ นางอุบลศรี  สุทธิจันทร 
 ๒๖๖ นางสาวอุไร  ทุมอนันต 
 ๒๖๗ นางสาวอุไรวรรณ  ขยัน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 
 ๑ นายปญา  ทรรทรานนท 
 ๒ นายพิเชษฐ  อุเบอร 
 ๓ นายสิทธิพงษ  ฉิมพาลี 
 ๔ นายวชิรชล  พิมาทัย 
 ๕ นางจิตติมา  อริพาย 

 ๖ นางสาวเพ็ญพร  ศิริพันธ 
 ๗ นางสาวสุพรรษา  พูลพิพัฒน 
 ๘ นางสาวปริญญา  ทรัพยสมบูรณ 
 ๙ นางสาวรุงทิวา  ใจจา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๔  ราย) 
 ๑ นายคมเพชร  อรรคพิน 
 ๒ นางเครือมาศ  สนิท 
 ๓ นางสาวจารุลักษณ  แหลมหลวง 
 ๔ นางจิรัฐฐิกาญจน  สีหาลา 
 ๕ นางสาวทิพวรรณ  แสงแกว 
 ๖ นางสาวธัญญารัตน  เพชรเมือง 
 ๗ นางนงลักษณ  มะแปน 

 ๘ นางสาวพรพิมล  แซเฮ็ง 
 ๙ นางสาวพีรญา  ปทุมทอง 
 ๑๐ นางสาวรินทรดากร  ผาพันธ 
 ๑๑ นางสาวรุงระวี  รังสิมานนท 
 ๑๒ นางสาววีรภัทรา  รักษาศรี 
 ๑๓ นางหงสไพวัลย  จันทรสิงห 
 ๑๔ นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีแกนแกว 

กรมควบคุมโรค 
ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๕  ราย) 

 ๑ นายกิตติพงษ  สุคุณณี 
 ๒ นายไกรฤกษ  สุธรรม 
 ๓ นายคาวุฒิ  ฝาสันเทียะ 
 ๔ นายเฉลิม  แกวนเขตรวิทย 
 ๕ นายชํานาญ  มูลศรี 
 ๖ นายเดชา  บัวเทศ 

 ๗ นายพรชัย  เกิดศิริ 
 ๘ เรือเอก  ภูชิชย  มีประเสริฐสกุล 
 ๙ นายมานิตย  นาคสุวรรณ 
 ๑๐ นายสมบูรณ  เถาวพันธ 
 ๑๑ นายสมพงษ  จันทรขอนแกน 
 ๑๒ นายสมศักดิ์  นาคกลิ่นกูล 



 หนา   ๑๕๗ (เลมที่   ๙/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓ นายสมาน  ฟูตระกูล 
 ๑๔ นายสัญชัย  ชาสมบัติ 
 ๑๕ นายสุเทพ  เศรษฐโกมุท 
 ๑๖ นายสุประสันน  วิริยะวงศานุกูล 
 ๑๗ นายอนงค  ทวีรัตน 
 ๑๘ นางสาวกังสดาล  สุวรรณรงค 
 ๑๙ นางสาวกาญจนา  สรอยระยา 
 ๒๐ นางสาวกีรติกานต  กลัดสวัสดิ์ 
 ๒๑ นางขนิษฐา  อติรัตนา 
 ๒๒ นางจําเปนศรี  คันธวงศ 
 ๒๓ นางจิตรรัตน  พุมไพศาลชัย 
 ๒๔ นางจุฑาพัฒน  รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต 
 ๒๕ นางเจียรนัย  ขันติพงศ 
 ๒๖ นางสาวฉวีวรรณ  ศรีอําไพ 
 ๒๗ นางญาดา  โตอุตชนม 
 ๒๘ นางดวงจันทร  จันทรเมือง 
 ๒๙ นางธัญลักษณ  เอกอุน 
 ๓๐ นางสาวนพพร  ศรีผัด 
 ๓๑ นางสาวนัยนา  ชื่อธนบุญ 
 ๓๒ นางนาฏสิร ิ ศัลยานุบาล 
 ๓๓ นางนารีลักษณ  ตะเภาทอง 
 ๓๔ นางนิตยา  พันธุเวทย 
 ๓๕ นางนิติรัตน  พูลสวัสดิ์ 
 ๓๖ นางนุชนารถ  แกวดําเกิง 
 ๓๗ นางบงกช  หงษคํามี 
 ๓๘ นางปาจารีย  อัศวเสนา 
 ๓๙ นางพิศมัย  อยูเนียม 

 ๔๐ นางเพ็ญศรี  ไผทรัตน 
 ๔๑ นางมลิ  เรืองทรัพย 
 ๔๒ นางยุพา  ชื่นเกษม 
 ๔๓ นางเยาวนิต  สมณะ 
 ๔๔ นางสาวรัชนีกร  กุญแจทอง 
 ๔๕ นางสาวรัชนีพร  แสงไชย 
 ๔๖ นางราตรี  ยะคินิล 
 ๔๗ นางสาวลัดดา  ลิ้มวงศ 
 ๔๘ นางสาววราภรณ  คุยนา 
 ๔๙ นางวิจิตรา  ฤทธิ์ประภา 
 ๕๐ นางสาววิลาวรรณ  สมทรง 
 ๕๑ นางศกลวรรณ  เกิดสวัสดิ์ 
 ๕๒ นางสาวศุภลักษณ  แยมสกุล 
 ๕๓ นางสมคเนย  อ่ําสรุิยา 
 ๕๔ นางสมนึก  เลิศสุโภชวณิชย 
 ๕๕ นางสมหมาย  คงกระพันธ 
 ๕๖ นางสาวสายใจ  สมิทธิการ 
 ๕๗ นางสาริกา  แสงภูวงษ 
 ๕๘ นางสาวสุณีย  สกุลศรีประเสริฐ 
 ๕๙ นางสุธีรา  พูลถิน 
 ๖๐ นางสุนันทา  สีโท 
 ๖๑ นางหฤทัย  ทบวงษศรี 
 ๖๒ เรืออากาศเอกหญิง  อมรา  บาลยอ 
 ๖๓ นางสาวอรทัย  ศรทีองธรรม 
 ๖๔ นางสาวอรัญญา  ภักดี 
 ๖๕ นางอารี  รามโกมุท 



 หนา   ๑๕๘ (เลมที่   ๙/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙๑  ราย) 
 ๑ นายกวี  โพธิ์เงิน 

 ๒ นายกอบโชค  วุฒิโชติวณิชยกิจ 

 ๓ นายการิยา  มะอาลี 
 ๔ นายเกษม  กงสิน 

 ๕ นายจรูญ  อุดทาผาม 

 ๖ นายจีระศักดิ์  ทัพผา 
 ๗ นายชาตรี  ราษีบุษย 
 ๘ นายเชิดชัย  อาจวิชัย 

 ๙ นายเชิดพงษ  มงคลสินธุ 
 ๑๐ นายดอกรัก  ฤทธิ์จีน 

 ๑๑ นายเดชาธร  วงศหิรัญ 

 ๑๒ นายธนภัทร  บุญครอง 

 ๑๓ นายธนา  สุตังคานุ 
 ๑๔ นายนนทพัขธิ์  อํามพรพันธ 
 ๑๕ นายนิธิพัฒน  มีโภคสม 

 ๑๖ นายนิยม  ไกรปุย 

 ๑๗ นายบรรจง  ศรีนันทวงศ 
 ๑๘ นายประเทือง  ฉ่ํานอย 

 ๑๙ นายภัทรเศรษฐ  วชิรกิตติโสธร 

 ๒๐ นายมงคล  มลิพันธ 
 ๒๑ นายมนูญ  ใจเขื่อนแกว 

 ๒๒ นายลิลิต  ศิริทรัพยจนันท 
 ๒๓ นายวัชรชัย  ครองใจ 

 ๒๔ นายสมโภชน  ปองกัน 

 ๒๕ นายสราวุธ  เอกอําพัน 

 ๒๖ นายสุทธิ  ทองขาว 

 ๒๗ นายสุริยันต  บุติมาลย 
 ๒๘ นายสุริโย  ชูจันทร 
 ๒๙ นายสุวรรณ  อดิศัยมนตรี 
 ๓๐ นายอนันต  ไชยวงค 
 ๓๑ นายอรุณ  เหลืองนิยมกุล 

 ๓๒ นายอารมณ  มะลิวัลย 
 ๓๓ นางสาวกมลทิพย  กฤษฎารักษ 
 ๓๔ นางสาวจมาภรณ  ใจภักดี 
 ๓๕ นางสาวจรรยา  ภูกลั่น 

 ๓๖ นางจันทรา  อุตมาตย 
 ๓๗ นางจารุณีย  ตุลาภรณ 
 ๓๘ นางชาลิดา  โสรัตน 
 ๓๙ นางสาวญาศินี  ต้ังวงษ 
 ๔๐ นางสาวดารินทร  อารียโชคชัย 

 ๔๑ นางตรีสคุนธ  รักซอน 

 ๔๒ นางทองพัฒน  ดอนหัวรอ 

 ๔๓ นางสาวธัญญนรี  ปยกุล 

 ๔๔ นางสาวนงเยาว  จันทรทองคํา 
 ๔๕ นางสาวนรกมล  ใหมทอง 

 ๔๖ นางนัยนา  อาภาสุวรรณกุล 

 ๔๗ นางนิภา  อดุลยวัฒน 
 ๔๘ นางสาวนุชชรินทร  ไววอง 

 ๔๙ นางสาวบุญธิดา  ลิมาพงษภาส 

 ๕๐ นางเบญจมภัทร  เงินปาน 



 หนา   ๑๕๙ (เลมที่   ๙/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๑ นางประทีป  ปนทอง 

 ๕๒ นางประไพ  เพ็งชะตา 
 ๕๓ นางประภาสภรณ  กองวิสัยสุข 

 ๕๔ นางพิชญสินี  พุมเหรียญ 

 ๕๕ นางสาวพิมพภา  เตชะกมลสุข 

 ๕๖ นางสาวพิมพรําไพ  พยัคฆะนิธิ 
 ๕๗ นางภัคนิษกาณฑ  ประดิษฐสุวรรณ 
 ๕๘ นางสาวภัสรา  เอกสกุลกลา 
 ๕๙ นางมัทนา  แอรแบร 
 ๖๐ นางยุพิน  อินพิทักษ 
 ๖๑ นางรวิพร  บุศยศิริ 
 ๖๒ นางรสสุคนธ  อ่ําแตง 

 ๖๓ นางรัชนิฐตา  บัวชื่น 

 ๖๔ นางสาวรัชนี  เชื้อเทศ 

 ๖๕ นางราตรี  ประยูรอนุเทพ 

 ๖๖ นางรานี  เทียนฤทธิเดช 

 ๖๗ นางรุจิรา  กลั่นเรืองแสง 

 ๖๘ นางวนิดา  จงจิตตสุข 

 ๖๙ นางวิมลจันทร  นาคจันทึก 

 ๗๐ นางวิลาวัลย  พุมอยู 
 ๗๑ นางวีณา  ยุทธาวรกูล 

 ๗๒ นางศรีสุดา  สมัดชัย 

 ๗๓ นางศุภากร  ศรีคงแกว 

 ๗๔ นางสาวสงวนลักษณ  สุขสวัสดิ์ 
 ๗๕ นางสาวสมบัติ  ผลานุสนธิ์ 
 ๗๖ นางสาวสโรบล  ธนะคําดี 
 ๗๗ นางสายเงิน  ปอมนาค 

 ๗๘ นางสาวสุกัญญา  เที่ยงคําดี 
 ๗๙ นางสาวสุกานดา  แสงงาม 

 ๘๐ นางสุจิตรา  ผิวเงิน 

 ๘๑ นางสาวสุจินดา  ศรีบัวโรย 

 ๘๒ นางสุทิพย  พุมทรง 

 ๘๓ นางสาวสุมนมาลย  อุทยมกุล 

 ๘๔ นางสาวสุวิมล  แกวแดง 

 ๘๕ นางสาวเสาวนีย  ดีมูล 

 ๘๖ นางสาวเสาวพักตร  ฮิ้นจอย 

 ๘๗ นางโสภัคคกุล  จตุรโชค 

 ๘๘ นางสาวหรรษา  รักษาคม 

 ๘๙ นางอรวียา  มณีรัตน 
 ๙๐ นางอัจฉรา  อิ่มนอย 

 ๙๑ นางสาวอาภากรณ  เตชรัตน 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๘  ราย) 
 ๑ นายกฤษณะ  สุขอวม 

 ๒ นายกอบโชค  วรธนารัตน 
 ๓ นายกิตติพงษ  คงเหล 
 ๔ นายโกวิทย  อนุรัตน 

 ๕ นายคมสันต  ขวัญยอง 

 ๖ นายจรัญ  รอดผา 
 ๗ นายจิระวัฒน  อุปริรัตน 
 ๘ นายฉลอง  สุดประเสริฐ 



 หนา   ๑๖๐ (เลมที่   ๙/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙ นายชัยการ  หนอคํา 
 ๑๐ นายเชิดเกียรติ  แกลวกสิกิจ 

 ๑๑ นายณัฐวุฒิ  แดงสวัสดิ์ 
 ๑๒ นายไพฑูรย  มุสิกรัตน 
 ๑๓ นายมะรอดิง  หลีหะ 

 ๑๔ นายสมยศ  จันทเลิศ 

 ๑๕ นายสันติไชย  หวังวรวงศ 
 ๑๖ นายสําราญ  คลากระโทก 

 ๑๗ นายสุรศักดิ์  พุทธสอน 

 ๑๘ นายเสมา  รัชยาว 

 ๑๙ จาเอก  อดิศักดิ์  กุลเพชรชวาล 

 ๒๐ นายอดุลย  เจือจันทร 
 ๒๑ นายอนุกูล  จรัลทรัพย 
 ๒๒ นายอมรเทพ  เยาวยอด 

 ๒๓ นายอัสมี  โตะกาพอ 

 ๒๔ นางกรองแกว  รัตนจีนะ 

 ๒๕ นางกัญญา  นาชัย 

 ๒๖ นางกัลยวรรธน  เจริญทรง 

 ๒๗ นางสาวกาญจนา  จินดา 
 ๒๘ นางขวัญตา  สุธรรม 

 ๒๙ นางจุฑารัตน  ศรีทร 

 ๓๐ นางสาวจุไรรัตน  ศรีมณี 
 ๓๑ นางสาวณัฐรวี  ฉันทภาค 

 ๓๒ นางดาวเรือง  พลตรี 
 ๓๓ นางสาวเตือนใจ  ขันรักษา 

 ๓๔ นางทิพวรรณ  เพชรมูล 

 ๓๕ นางสาวนงเยาว  มีสิทธิ์ 
 ๓๖ นางสาวนภารัตน  ภัทรประยูร 

 ๓๗ นางประนอม  เข็มเพ็ชร 

 ๓๘ นางพรพินิต  ธารณถิรวัฒน 
 ๓๙ นางพวงเพชร  เข็มสวาง 

 ๔๐ นางสาวพิมพปวีณ  ศุขประสงค 
 ๔๑ นางภณัชชา  ชีพบรรจงยุทธ 

 ๔๒ นางสาวยุพา  ไตรรัตน 
 ๔๓ นางรพีภร  แตงทิพย 
 ๔๔ นางรสริน  มหาศรานนท 
 ๔๕ นางรัชณี  หวังเย็นกลาง 

 ๔๖ นางราตรี  เชื้อฉลาด 

 ๔๗ นางวงษเดือน  พิทักษ 
 ๔๘ นางวรรณวิมล  ลิ้มประเสริฐ 

 ๔๙ นางสาววราภรณ  กลิ่นสุคนธ 
 ๕๐ นางสาววัชรินทร  ใจชวง 

 ๕๑ นางวิภา  คงมีแกว 

 ๕๒ นางศิราภรณ  วิชัยวงษ 
 ๕๓ นางสุกฤตา  สานนท 
 ๕๔ นางสาวสุรัสวดี  กลิ่นชั้น 

 ๕๕ นางสาวสุรีพร  มโนประทีปธรรม 

 ๕๖ นางหัสดี  ฟองสุวรรณ 

 ๕๗ นางอังคณา  แซเจ็ง 

 ๕๘ นางอุไร  สงนุย 



 หนา   ๑๖๑ (เลมที่   ๙/๑) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๓  ราย) 
 ๑ นายชัยวัช  จันตา 
 ๒ นายนิตย  สุวรรณ 
 ๓ นายวิรยุทธิ์  แกวยศกุล 
 ๔ นานสุพจน  สิงหโตหิน 
 ๕ นายอนุวัตร  กองแสน 
 ๖ พันจาเอก  อํานาจ  โกสิงห 
 ๗ นางสาวกฤตติกานต  มาทวม 
 ๘ นางกุลจิรา  ยืนยงค 
 ๙ นางธัญญารัตน  อินทรสุม 
 ๑๐ นางน้ําผึ้ง  สีหะวงษ 
 ๑๑ นางบุญเหลือ  โชคสงวน 
 ๑๒ นางปยาภรณ  สําราญศาสตร 

 ๑๓ นางพัชรณัฏฐ  เกิดสวัสดิ์ 
 ๑๔ นางสาวเมธิกา  นวลมิ่ง 
 ๑๕ นางวิภาวี  แสนวงษา 
 ๑๖ นางสาวศศิภา  พรพิพัฒน 
 ๑๗ นางสาวสุชานันท  ขาวแกว 
 ๑๘ นางสุภาวดี  จูมตะคุ 
 ๑๙ นางสุวภา  แสงคํา 
 ๒๐ นางสาวสวุรรณา  พิมผึ้ง 
 ๒๑ นางอรพรรณ  กลิ่นหอม 
 ๒๒ นางอรุณศรี  น้ําจันทร 
 ๒๓ นางอาริยภรณ  โพธิ์แกว 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายกรีฑา  ลัคนาวิวัฒน  ๒ นายทินกร  ศรีลา 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๖  ราย) 

 ๑ นายกฤตธัช  โชติชนะเดชา 
 ๒ นายสมนึก  สุชัยธนาวนิช 
 ๓ นางชาลิณี  เอี่ยมศรี 
 ๔ รอยตรีหญิง  ธนิดา  ขุนบุญจันทร 
 ๕ นางนวลจันทร  จารุปรีชาชาญ 
 ๖ นางสาวเบญจางค  บํารุงสุข 
 ๗ นางเพ็ญศรี  สมบัติเปยม 
 ๘ นางภาวนา  คุมตระกูล 

 ๙ นางรัชนี  ราษฎรจําเริญสุข 
 ๑๐ นางศิริวลัย  มณีศรีเดช 
 ๑๑ นางสิริพรรณ  กลอมจิต 
 ๑๒ นางสิริพิมล  อัญชลิสังกาศ 
 ๑๓ นางเสาวณีย  กุลสมบูรณ 
 ๑๔ นางสาวอรวรรณ  ญาณวิภา 
 ๑๕ นางอรอุษา  ลาภยุติธรรม 
 ๑๖ นางอัจฉรา  เชียงทอง 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย) 
 ๑ นายปรีชา  หนูทิม  ๒ นางสาวนวนันทน  กิจทวี 


