
 หนา   ๕๖ (เลมที่   ๙/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๙๓ นางสาวอุทุมพร  คําแปน 

 ๑๙๔ นางสาวอุบลรัตน  เมืองสง 

 ๑๙๕ นางสาวอุรารัตน  อริยวังโส 

 ๑๙๖ นางสาวอุไรวรรณ  พอใจ 

 ๑๙๗ นางสาวอุไรวรรณ  เสนามนตรี 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางสาวปวิชญา  วิศิษฏศักดิ์  ๒ นางพรรณทิพย  บุญรอด 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๑  ราย) 

 ๑ นายธรรมธวัช  ธรรมวงศ 

 ๒ นายเอนกพงศ  โคตา 

 ๓ วาที่รอยตรีหญิง  เกศสิริกาญจน 

  สิริภัทรปญญรัช 

 ๔ นางสาวชุติมา  ชุรี 

 ๕ นางประไพ  แจงดี 

 ๖ นางสาวปารวี  เทียนชัย 

 ๗ นางสาวรัชนี  นพรัตน 

 ๘ นางสาวลภัสรดา  แหลมหลวง 

 ๙ นางสาวศรีอําพร  แอบจิหาด 

 ๑๐ นางสาวสิริกานต  หนูแกลว 

 ๑๑ นางสาวอรพิน  อินชื่น 

กรมควบคุมโรค 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๙๔  ราย) 

 ๑ นายกองแกว  ยะอูป 

 ๒ รอยเอก  กิตติ  ปรมัตถผล 

 ๓ นายกิตติพิชญ  จันที 

 ๔ นายโกวิทย  บุญมีพงศ 

 ๕ นายจวน  สุวรรณะ 

 ๖ นายจักรรัฐ  พิทยาวงศอานนท 

 ๗ นายชยนันท  สิทธิบุศย 

 ๘ นายชาญชัยณรงค  ทรงคาศรี 

 ๙ นายณรงคศักดิ์  เฮงพัฒนาดํารงค 

 ๑๐ นายเดชา  สุคนธ 

 ๑๑ นายธีระยศ  กอบอาษา 

 ๑๒ นายนพดล  ธนธรรมสถิต 

 ๑๓ นายนพดล  ไพบูลยสิน 

 ๑๔ นายนิพัฒ  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๕ นายบุญเทียน  อาสารินทร 

 ๑๖ นายประกิจ  เทียมใจ 

 ๑๗ นายประจบ  ศรีวงษ 

 ๑๘ นายพงษพิษณุ  ศรีธรรมานุสาร 

 ๑๙ นายพิเชษฐ  โฉมเฉลา 

 ๒๐ จาสิบเอก  พูนศักดิ์  ศรีประพัฒน 

 ๒๑ นายภัทรเดช  วรศรีหิรัญ 

 ๒๒ นายมานิต  ดํารงวุฒิ 



 หนา   ๕๗ (เลมที่   ๙/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๓ นายยุทธพงษ  เกียรติยุทธชาติ 

 ๒๔ นายวัฒนา  จิตรกุล 

 ๒๕ นายวันชัย  กลางณรงค 

 ๒๖ นายวันชัย  สีหะวงษ 

 ๒๗ นายวิศัลย  มูลศาสตร 

 ๒๘ นายศักรินทร  จันทรวงค 

 ๒๙ นายสมพร  รัตนไดเจริญสุข 

 ๓๐ นายสมสิทธิ์  ศรีสันติสุข 

 ๓๑ นายสันทัด  ผางโคกสูง 

 ๓๒ นายสุทัศน  โชตนะพันธ 

 ๓๓ นายสุรชาติ  โกยดุลย 

 ๓๔ นายสุรนอง  ใหญสูงเนิน 

 ๓๕ นายเสถียร  เชื้อลี 

 ๓๖ นายอริยธัช  เอี่ยมอุดมสุข 

 ๓๗ นายอํานวย  ทิพศรีราช 

 ๓๘ นางกริ่งแกว  สอาดรัตน 

 ๓๙ นางกิรณา  เอี่ยมสําอางค 

 ๔๐ นางขวัญใจ  จิตรภักดี 

 ๔๑ นางสาวเจริญศรี  แซต้ัง 

 ๔๒ นางสาวฉววีรรณ  ไพรวัลย 

 ๔๓ นางสาวฉายา  อินทรักษ 

 ๔๔ นางสาวชีวนันท  เลิศพิริยสุวัฒน 

 ๔๕ นางณฐวรรณ  ศิริพงศปรีดา 

 ๔๖ นางสาวณภัทร  ไวปุรินทะ 

 ๔๗ นางณัฐธิวรรณ  สุขหนองบึง 

 ๔๘ นางสาวณัฐนันท  หาญณรงค 

 ๔๙ นางถวิล  หนูวงศ 

 ๕๐ นางทองถม  วัชโรทัย 

 ๕๑ นางธนิษฐา  ดิษสุวรรณ 

 ๕๒ นางนวพร  ดีมาก 

 ๕๓ นางนิ่มนวล  ปุณยหทัยพงศ 

 ๕๔ นางนิรมล  เกลอแกว 

 ๕๕ นางปภาดา  อื้อประเสริฐ 

 ๕๖ นางสาวประภาพรรณ  ภูจิญญาณ 

 ๕๗ นางสาวปริญดา  ทุนคํา 

 ๕๘ นางปนแกว  คําสิงหา 

 ๕๙ นางปยวรรณ  ลิ้มปญญาเลิศ 

 ๖๐ นางปยะวดี  ฉาไธสง 

 ๖๑ นางสาวพรทิพย  ยุกตานนท 

 ๖๒ นางพรพรรณชนก  อินทรหงษษา 

 ๖๓ นางสาวพรรณวดี  วงศมาก 

 ๖๔ นางพัชราภรณ  พวงดอกรัก 

 ๖๕ นางพิไลลักษณ  พลพิลา 

 ๖๖ นางสาวเมตตา  คําอินทร 

 ๖๗ นางรวินันท  นุชศิลป 

 ๖๘ นางระวีวรรณ  อมรเวช 

 ๖๙ นางราณี  วงศคงเดช 

 ๗๐ นางสาวรุงระวี  ทิพยมนตรี 

 ๗๑ นางวรรณเพ็ญ  จิตตวิวัฒน 

 ๗๒ นางวรรณา  ผลออ 

 ๗๓ นางสาววรัตถนันท  เวียสุวรรณ 

 ๗๔ นางวลีรัตน  พูลผล 



 หนา   ๕๘ (เลมที่   ๙/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗๕ นางวัลภา  ศรีสุภาพ 

 ๗๖ นางสาววิจักษณา  หุตานนท 

 ๗๗ เรืออากาศเอกหญิง  วิชชุดา  โลจนานนท 

 ๗๘ นางสาววิไล  ชูเกียรติศิริ 

 ๗๙ นางศรินทร  สนธิศิริกฤตย 

 ๘๐ นางศิริพร  มัชรินทร 

 ๘๑ นางสาวศิริวรรณ  หมื่นหัส 

 ๘๒ นางสาวศุภิดา  ทองเย็น 

 ๘๓ นางสมจิตร  ทองแยม 

 ๘๔ นางสรีสอางค  บุญพระ 

 ๘๕ นางสายสุนี  พันธุไพโรจน 

 ๘๖ นางสิริลักษณ  รังษีวงศ 

 ๘๗ นางสุชญา  สีหะวงษ 

 ๘๘ นางสุชาดา  เกิดมงคลการ 

 ๘๙ นางสุนทรา  ไพฑูรย 

 ๙๐ นางเสาวดี  ลีฬหะบํารุง 

 ๙๑ นางสาวเสาวลักษณ  คัชมาตย 

 ๙๒ นางสาวอภิญญา  เปยมวัฒนาทรัพย 

 ๙๓ นางอรนาถ  วัฒนวงษ 

 ๙๔ นางสาวอรพันธ  อันตมิานนท 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๒๕  ราย) 

 ๑ นายกมล  จันทรา 

 ๒ นายจีระวัฒน  คงฉาง 

 ๓ นายเจริญชัย  โสธนนท 

 ๔ นายเฉวตสรร  นามวาท 

 ๕ นายชาญณรงค  ชัยสุวรรณ 

 ๖ นายชาติวุฒิ  ธนบัตร 

 ๗ นายณฐพล  ลิตติรานนท 

 ๘ นายทวีศักดิ์  ศรีวงคพันธ 

 ๙ นายธนพล  ปญญา 

 ๑๐ นายธีรศักดิ์  ชักนํา 

 ๑๑ นายธีระศักดิ์  ยุระศรี 

 ๑๒ นายนัพวุฒิ  ชื่นบาล 

 ๑๓ นายนิคม  สุขประเสริฐ 

 ๑๔ นายนิรุติ  นิรุติธรรมธรา 

 ๑๕ นายบุญทนากร  พรมภักดี 

 ๑๖ นายปฐมพร  พริกชู 

 ๑๗ นายปณิธี  ธัมมวิจยะ 

 ๑๘ นายประดิษฐ  บุญเอก 

 ๑๙ นายประเทือง  กันตสุข 

 ๒๐ นายปวิตร  ชัยวิสิทธิ์ 

 ๒๑ นายพรพิทักษ  พันธหลา 

 ๒๒ นายพสุธร  ชาญโลหะ 

 ๒๓ นายไพฑูรย  เนียมหอม 

 ๒๔ นายไพบูรณ  สมจินดา 

 ๒๕ นายไพโรจน  เสานวม 

 ๒๖ นายมนูญ  ศรีเพ็ชรสัย 

 ๒๗ นายวรวิทย  ติดเทียน 

 ๒๘ นายสถิตย  วรรณฤกษ 

 ๒๙ นายสมจิตร  พันธุโพธิ์ 

 ๓๐ นายสิทธิ์  เชื้อฉลาด 



 หนา   ๕๙ (เลมที่   ๙/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๑ นายสุชาติ  มั่งมี 

 ๓๒ นายสุรพงษ  คณานุรักษ 

 ๓๓ นายสุรพล  ชาวงษ 

 ๓๔ นายสุวิทย  สีสวาง 

 ๓๕ นายเสกสรรค  สวัสดี 

 ๓๖ นายเสียงธรรมวิมล  โรจนฤทัย 

 ๓๗ นายเหมราช  ธรรมทอง 

 ๓๘ นายอนุสรณ  ภวภูตานันท 

 ๓๙ นายอานุภาพ  พงษพานิช 

 ๔๐ นางสาวกมลทิพย  ทองกวม 

 ๔๑ นางสาวกมลภัทร  ฤทธิรณ 

 ๔๒ นางสาวกาญจนา  โกกิละนันทน 

 ๔๓ นางกานตณัชชา  สรอยเพชร 

 ๔๔ นางสาวขวัญดาว  บุญรอด 

 ๔๕ นางสาวคัทลิยา  พลอยวงษ 

 ๔๖ นางจารุวรรณ  ศิริรัตนกุลชัย 

 ๔๗ นางจิตรา  ออนนอม 

 ๔๘ นางสาวฉวีวรรณ  คลายนาค 

 ๔๙ นางโฉมศรี  วิเศษสินธุ 

 ๕๐ นางชฎาวัลย  สรณวิโรจน 

 ๕๑ นางชนันภรณ  เทียนแกว 

 ๕๒ นางชนิดา  เหมริด 

 ๕๓ นางสาวชวณ  ลิ้มสุคนธ 

 ๕๔ นางสาวชัชชญา  สุขเกษม 

 ๕๕ นางสาวชื่นพักตร  สาลีสิงห 

 ๕๖ นางสาวชุติมา  วัชรกุล 

 ๕๗ นางฐิติกาญจน  ทองคํา 

 ๕๘ นางฐิติชญาน  สิทธิศิริสาร 

 ๕๙ นางสาวณัฐวรรณ  อุบลไทร 

 ๖๐ นางสาวณัฐอนงค  อนันตวงษ 

 ๖๑ นางทัชญาณี  บุตรจินดา 

 ๖๒ นางสาวทัศนีย  มนุญพาณิชย 

 ๖๓ นางสาวธัญวรัตม  อุนทรีจันทร 

 ๖๔ นางสาวนรินทร  กลกลาง 

 ๖๕ นางนวิยา  นันทพานิช 

 ๖๖ นางนาถลดา  ประสงคศรี 

 ๖๗ นางนารี  สุรชีวะ 

 ๖๘ นางนิตยา  วิบูลยเสข 

 ๖๙ นางสาวนิอร  อริโยทัย 

 ๗๐ นางนุชนาฏ  รองศรีแยม 

 ๗๑ นางบุษกร  สันติสุขลาภผล 

 ๗๒ นางสาวเบ็ญจา  เทพศิริ 

 ๗๓ นางสาวปนัดดา  ขาวสะอาด 

 ๗๔ นางสาวประทุม  สอนสพทอง 

 ๗๕ นางสาวประภาพร  ขําสา 

 ๗๖ นางสาวประศาสตรพร  ชื่นใจ 

 ๗๗ นางสาวปณรสี  จริยานุวัฒน 

 ๗๘ นางปยาณี  ออนเอี่ยม 

 ๗๙ นางสาวปุณนิภัทร  ปานโต 

 ๘๐ นางสาวพรทิพย  จอมพุก 

 ๘๑ นางสาวพรทิพย  ชมเดช 

 ๘๒ นางพวงเพชร  เมืองสนธิ์ 



 หนา   ๖๐ (เลมที่   ๙/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๘๓ นางพาหุรัตน  คงเมือง  ทัยสุวรรณ 

 ๘๔ นางสาวพิมพา  เชิญผึ้ง 

 ๘๕ นางพิริยา  เหรียญไตรรัตน 

 ๘๖ นางฟารีดะห  มูหาหมัด 

 ๘๗ นางภาวิตา  สุวรรณวัฒนะ 

 ๘๘ นางยุพดี  สันติสุขลาภผล 

 ๘๙ นางรวิวรรณ  สัมปุณณะโชติ 

 ๙๐ นางรัชนี  มาตยภูธร 

 ๙๑ นางราตรี  กอนทรัพย 

 ๙๒ นางสาวราตรี  เทศเซ็น 

 ๙๓ นางสาวรุจิรัตน  จาลอย 

 ๙๔ นางสาวรุจิรา  เลิศพรอม 

 ๙๕ นางวนิดา  บุตรราช 

 ๙๖ นางสาววรรณา  ศรีสัจจารักษ 

 ๙๗ นางสาววัลยา  สิทธิ 

 ๙๘ นางวาสนา  สอนเพ็ง 

 ๙๙ นางวิจิตรา  ราชกิจกําธร 

 ๑๐๐ นางวิมลวรรณ  วงษสงา 

 ๑๐๑ นางสาวศรีประภา  กรดมาก 

 ๑๐๒ นางสาวศิรามาศ  รอดจันทร 

 ๑๐๓ นางสาวศิริมา  เทพสุภา 

 ๑๐๔ นางสาวสมคิด  ต้ังภูวศาสตร 

 ๑๐๕ นางสมจิตร  ทองนอก 

 ๑๐๖ นางสาวสมพร  นรขุน 

 ๑๐๗ นางสาวสาริณี  ลดาสวรรค 

 ๑๐๘ นางสุชัญสินี  ฤทธิ์จรูญโรจน 

 ๑๐๙ นางสาวสุทธิลักษณ  หนูรอด 

 ๑๑๐ นางสุธาทิพย  ศรีหิรัญ 

 ๑๑๑ นางสาวสุธาทิพย  สุทธิเมธากร 

 ๑๑๒ นางสุพัตรา  เสงสง 

 ๑๑๓ นางสาวสุภาภรณ  สิงโต 

 ๑๑๔ นางสาวสุมาลี  จันทลักษณ 

 ๑๑๕ นางสาวเสาวลักษณ  ณ  สงขลา 

 ๑๑๖ นางสาวเสาวลักษณ  เห็มวัง 

 ๑๑๗ นางอรณิชา  เบลล 

 ๑๑๘ นางอรรถยา  ลิ้มวัฒนายิ่งยง 

 ๑๑๙ นางสาวอังคณา  เมธากุล 

 ๑๒๐ นางสาวอัญชนา  ถาวรวัน 

 ๑๒๑ นางอํานวย  แสงฉายเพียงเพ็ญ 

 ๑๒๒ นางอุบล  ออนนิ่ม 

 ๑๒๓ นางอุไรวรรณ  ประสิทธิพงษ 

 ๑๒๔ นางอุษา  โตจันทร 

 ๑๒๕ นางอุษารัตน  ติดเทียน 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๗  ราย) 

 ๑ นายกําจร  พงศศิริ 

 ๒ นายจักรกฤษ  สุขเกตุ 

 ๓ นายชัชวาลย  ใจสวาง 

 ๔ นายเชษฐ  พิณสุวรรณ 

 ๕ นายตามพงษ  พงษนรินทร 

 ๖ นายทรงทรัพย  พิมพชายนอย 



 หนา   ๖๑ (เลมที่   ๙/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๗ นายทวีศักดิ์  ท่ังเชียงใหม 

 ๘ นายทองปว  วงศภูมี 

 ๙ นายธนวัฒน  กาฬบุตร 

 ๑๐ นายธีรยุทธ  สุขสอาด 

 ๑๑ นายประมวล  ทุมพงษ 

 ๑๒ นายประสิทธิ์  รามะโคตร 

 ๑๓ นายพงษศักดิ์  คําปลิว 

 ๑๔ นายพฤกษ  แสงขาว 

 ๑๕ นายภควัต  กุลจันทร 

 ๑๖ นายภูมิชัย  อินทวาด 

 ๑๗ นายลือชา  จามลิกุล 

 ๑๘ นายวิชัยภรณ  สุทธนะ 

 ๑๙ นายวิสุทธิ์  ใจจักรคํา 

 ๒๐ นายสมศักดิ์  สินธุอุไร 

 ๒๑ นายสันติ  รักทรัพย 

 ๒๒ นายสาธิต  นามวิชา 

 ๒๓ นายสุริยา  กันยารัตน 

 ๒๔ นายเสกสรรค  สีแกว 

 ๒๕ นายอนันต  ดําแปน 

 ๒๖ นายเอกชัย  จรูญเนตร 

 ๒๗ นางกนกวรรณ  โพธไิสย 

 ๒๘ นางกันยารัตน  แจงบุญ 

 ๒๙ นางจงรัก  ประทุมทอง 

 ๓๐ นางสาวจรีรัตน  นุยมาก 

 ๓๑ นางสาวจันทนา  มวงจันทึก 

 ๓๒ นางสาวเจตนา  ภักดีรักษ 

 ๓๓ นางชญาภา  สาดสูงเนิน 

 ๓๔ นางญาณิน  สิทธิมงคล 

 ๓๕ นางฐิติพันธุ  รักใคร 

 ๓๖ นางดวงกมล  หาทวี 

 ๓๗ นางสาวเทียนนภา  อินทริกานนท 

 ๓๘ นางสาวธนภรณ  พรหมมูล 

 ๓๙ นางธัชภร  อัครนันทกุล 

 ๔๐ นางสาวนพพร  ศรีคําบอ 

 ๔๑ นางสาวนุชกานต  เครือจันทร 

 ๔๒ นางสาวเบญจวรรณ  ภาคผล 

 ๔๓ นางสาวเบญจวรรณ  แฮนหลุน 

 ๔๔ นางสาวปริศนา  บัวสกุล 

 ๔๕ นางปริษา  ศิริมงคล 

 ๔๖ นางปทมา  โชติมณี 

 ๔๗ นางพฤฒิยา  ตรียศ 

 ๔๘ นางพิศมัย  โพธิ์ทอง 

 ๔๙ นางสาวภัชภิชา  อธิขจรสุข 

 ๕๐ นางภัททิมา  แซวหิว 

 ๕๑ นางสาวรัตนาพร  จุลวานิช 

 ๕๒ นางลําเจียก  สอนศรี 

 ๕๓ นางวิไลวรรณ  โยคุณ 

 ๕๔ นางสาวศิริภัสสร  บุญครอง 

 ๕๕ นางสุภาวดี  สุขีถาน 

 ๕๖ นางสุวรรณี  กีรติวาสี 

 ๕๗ นางหทัยรัตน  รื่นเริง 



 หนา   ๖๒ (เลมที่   ๙/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๒๑  ราย) 

 ๑ นายคณาวุฒิ  ศรศิลป 

 ๒ นายคมกฤช  เกิดจันทึก 

 ๓ นายเจริญพงษ  ชูนุช 

 ๔ นายชฎิล  สมรภูมิ 

 ๕ นายชโลธร  ชวงลาภ 

 ๖ นายชวลิต  แกวกก 

 ๗ นายชัยวัฒน  วาสะศิริ 

 ๘ นายณรงค  โตะป 

 ๙ นายดุษิต  โพธิ์ทอง 

 ๑๐ นายทวีศักดิ์  ทองบู 

 ๑๑ นายทันสิษฐ  นิลสุวรรณโฆษิต 

 ๑๒ นายเทพฤทธิ์  ทองเกลี้ยง 

 ๑๓ นายธงศักดิ์  ดอกจันทร 

 ๑๔ นายธราวิทย  อุปพงษ 

 ๑๕ นายธวัชชัย  จันตาล 

 ๑๖ นายธีระพงศ  แซเอี้ย 

 ๑๗ นายนสิท  ปญญาคม 

 ๑๘ นายนันทเดช  กลางวัง 

 ๑๙ นายนิธิพัทธ  มะลิวงค 

 ๒๐ นายนิรัญ  เพ็ชรสิน 

 ๒๑ นายบรรจง  พรมโคตร 

 ๒๒ นายประจักษ  ชูแกว 

 ๒๓ นายปรัชญ  ทีฆภาคยวิศิษฎ 

 ๒๔ นายปราโมทย  ตะเพียนทอง 

 ๒๕ นายปรีชา  เศษสมบูรณ 

 ๒๖ นายปยะ  แกวเงิน 

 ๒๗ นายพงศธร  ชาติพิทักษ 

 ๒๘ นายพชร  ยวงสุวรรณ 

 ๒๙ นายมูหามัดอายุ  ซําเซ็ง 

 ๓๐ นายรณยุทธ  นรรัตน 

 ๓๑ นายโรม  บัวทอง 

 ๓๒ นายวรโชติ  พิธกิจ 

 ๓๓ นายวรวุฒิ  จันทิ 

 ๓๔ นายวรายุทธ  รักษปา 

 ๓๕ นายวิชาญ  ปาวัน 

 ๓๖ นายวิทูร  เขมนเขตรการณ 

 ๓๗ นายวิโรจน  จันทรตัน 

 ๓๘ นายวีรพล  ผลหอม 

 ๓๙ นายวีรวิทย  มิตรราช 

 ๔๐ นายวีราษฎร  สุวรรณ 

 ๔๑ นายศักดิ์ชัย  บางโพ 

 ๔๒ นายสถาปตย  สกุลแพทย 

 ๔๓ นายสมชาติ  บุญคํามา 

 ๔๔ นายสุรชัย  รสโสดา 

 ๔๕ นายสุริยา  โทแกว 

 ๔๖ นายอนวัชช  ธรรมทินนะ 

 ๔๗ นายอนุชา  มะลาลัย 

 ๔๘ นายอนุเทพ  แซเลา 

 ๔๙ นายอรรถเกียรติ  กาญจนพิบูลวงศ 

 ๕๐ นายอานุวัฒ  ราณรงค 



 หนา   ๖๓ (เลมที่   ๙/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๑ นายอาสาฬหะ  พิมพบึง 

 ๕๒ นางกนกเลขา  สีแกว 

 ๕๓ นางสาวกนกวรรณ  วองการยนต 

 ๕๔ นางกัญญลักษณ  ทองนุม 

 ๕๕ นางสาวกัลยา  ตุนจันทร 

 ๕๖ นางสาวกาญจนา  นพคุณ 

 ๕๗ นางสาวกุนนิดา  ยารวง 

 ๕๘ นางจตุพร  พงศศิริ 

 ๕๙ นางจริยาภรณ  ใบกอเด็ม 

 ๖๐ นางสาวจารุณี  ระบายศรี 

 ๖๑ นางสาวจุฬาลักษณ  โชติกมณยิ 

 ๖๒ นางสาวฉวีวรรณ  ตรึกหากิจ 

 ๖๓ นางเฉลิมพร  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 

 ๖๔ นางสาวชญาภรณ  จะประเสริฐ 

 ๖๕ นางญาณี  แสงสงา 

 ๖๖ นางฑิตถากร  รอดนาค 

 ๖๗ นางสาวณัฏฐิกา  อังศธรรมรัตน 

 ๖๘ นางสาวดวงเดือน  จันทะโชติ 

 ๖๙ นางสาวดวงมณี  สุวรรณมาศ 

 ๗๐ นางสาวธนิยา  เชี่ยวชาญ 

 ๗๑ นางสาวธัณฐภรณ  กอสกุลศิริบูรณ 

 ๗๒ นางสาวธันวดี  รูรอบ 

 ๗๓ นางสาวธีรนันท  มั่นคง 

 ๗๔ นางสาวนภัทร  ชิตวรากร 

 ๗๕ นางนิภาพร  หรองบุตรศรี 

 ๗๖ นางสาวบุญญาพร  อดิศัยรัตกุล 

 ๗๗ นางสาวปฏิมา  เพชรกระ 

 ๗๘ นางประภัสสร  ดําแปน 

 ๗๙ นางประวีณา  สัชชาพงษ 

 ๘๐ นางสาวปราณี  ถาวรศิริ 

 ๘๑ นางปรียาภรณ  ซุยดา 

 ๘๒ นางสาวปวีณา  จังภูเขียว 

 ๘๓ นางสาวปาณิสรา  ภูโสภา 

 ๘๔ นางสาวพัชรี  ปุญญศรี 

 ๘๕ นางสาวพิสมัย  สุระกาญจน 

 ๘๖ นางสาวมณี  สุขประเสริฐ 

 ๘๗ นางสาวมนทิรา  พรมวันนา 

 ๘๘ นางสาวมยุรา  สีสาร 

 ๘๙ นางมรกต  พงษศรี 

 ๙๐ นางมะหนูน  วาจิ 

 ๙๑ นางสาวรสพร  กิตติเยาวมาลย 

 ๙๒ นางรัชฏาวรรณ  กลางวัง 

 ๙๓ นางสาวรัชนู  เจริญพักตร 

 ๙๔ นางสาวรุจิรา  เพ่ิมธัญญกรรม 

 ๙๕ นางสาวโรสอนีตา  บินนิโซะ 

 ๙๖ นางสาวลดาวรรณ  รุงแจง 

 ๙๗ นางสาวลักษณารีย  ทิทา 

 ๙๘ นางสาวลินดา  ซันลัง 

 ๙๙ นางสาววรัชยา  แสงสวาง 

 ๑๐๐ นางสาววรางคณา  แกวมณี 

 ๑๐๑ นางสาววิรัลพัชร  ดิษฐาพันธ 

 ๑๐๒ นางศิริมา  ชัยธิสาร 



 หนา   ๖๔ (เลมที่   ๙/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๓ นางสาวศุภวรรณ  ชูใจดี 

 ๑๐๔ นางสาวสงกรานต  พณะชัย 

 ๑๐๕ นางสาวสมฤดี  โสมเกษตรินทร 

 ๑๐๖ นางสาวสิริกาญจน  ถมยาศิริกุล 

 ๑๐๗ นางสิริกานต  มีพัฒน 

 ๑๐๘ นางสิรินทรทิพย  อุดมวงค 

 ๑๐๙ นางสาวสุทธาสินี  โศจิรัตน 

 ๑๑๐ นางสาวสุนันทา  แชมนาสวน 

 ๑๑๑ นางสุพรรณี  เจริญกิจ 

 ๑๑๒ นางสุภาพร  วงศโสภา 

 ๑๑๓ นางสาวสุภาวดี  เปยมวิริยวงศ 

 ๑๑๔ นางสาวสุลาวรรณ  เงินยวง 

 ๑๑๕ นางสาวอรนันต  ลิลากุด 

 ๑๑๖ นางอรวรรณ  พงษพุทธา 

 ๑๑๗ นางสาวอริสราวรรณ  สุขเนาวรัตน 

 ๑๑๘ นางสาวอัสมีนี  รอนิง 

 ๑๑๙ นางสาวอารียา  นิมิตรปญญา 

 ๑๒๐ นางอิชญา  พงษอราม 

 ๑๒๑ นางเอื้องฟา  มะลิวงค 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นายกองหลา  มารศรี 

 ๒ นายชาญชัย  อาศัยรม 

 ๓ นายนัทธวิทย  สุขรักษ 

 ๔ นายศรเพชร  มหามาตย 

 ๕ นางสาวนิรันตา  ไชยพาน 

 ๖ นางสาววันทนา  โชติมัน 

 ๗ นางอุทัยวรรณ  พรมนอย 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายวิฑูรย  โพธิ์งาม 

 ๒ นางสาวนัทพร  วงษละคร 

 ๓ นางวิไลวรรณ  ทองบู 

 ๔ นางสาวศศิประภา  สายงาม 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายบันเทิง  บุญประเสริฐ 

 ๒ นายสมศักดิ์  กรีชัย 

 ๓ นางสาวทัศนีย  ฮาซาไนน 

 ๔ นางสาวปราณี  ลิมปวรวรรณ 

 ๕ นางสาวปยะพร  ประทุมรัตน 

 ๖ นางสาวมณฑาวรรณ  แฟงคลาย 

 ๗ นางมนทิพา  ทรงพานิช 

 ๘ นางสาววราภรณ  อ่ําชาง 

 ๙ นางสาวสุรีย  แสงสุขีลักษณ 


