
 หนา   ๑๑๑ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย)

 ๑ นางภัทรพรรณ  ภูภักดี 

 ๒ นางสมปรารถนา  สุวรรณรัตน 

 ๓ นางสาวสุพัตรา  ฉุนยอง 

 ๔ นางสาวอาซีกีน  แวมะ 

กรมอนามัย 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๐  ราย)

 ๑ นายกมล  มัยรัตน 

 ๒ นายกิติพงศ  ศักดิ์สวัสดิ์ 

 ๓ นายพัฒนสรณ  นิมิตรพรชัย 

 ๔ นายมนตรี  วังพฤกษ 

 ๕ นายสุวิศิษฎ  ชางทอง 

 ๖ นางกนกชล  พรหมเทศ 

 ๗ นางสาวขนิษฐา  วงศพิทักษสกุล 

 ๘ นางเขมจิรา  กออําไพ 

 ๙ นางจิตติมา  นาคะนนท 

 ๑๐ นางสาวชนานันท  ปญญาศิลป 

 ๑๑ นางสาวตติยา  สารธิมา 

 ๑๒ นางสาวธัญกานต  รัชมาศ 

 ๑๓ นางสาวธัญญรัตน  ธรรมรังษี 

 ๑๔ นางนพรัตน  เมงสุน 

 ๑๕ นางนาตยา  พิรุณโปรย 

 ๑๖ นางนิพล  ชยุพงค 

 ๑๗ นางเบญจา  พ่ึงอุบล 

 ๑๘ นางปตมิา  หิริสัจจะ 

 ๑๙ นางประณีต  พิมพภูลาด 

 ๒๐ นางประดับ  สังขผลิพันธ 

 ๒๑ นางปาณิศา  สอนมัง 

 ๒๒ นางปุญชรัสมิ์  ศิริทรัพย 

 ๒๓ นางพรพิไล  เลากาวงศ 

 ๒๔ นางพรรณงาม  สุนทร 

 ๒๕ นางสาวพัชนี  มหาขันธ 

 ๒๖ นางพัชรินทร  กสิบุตร 

 ๒๗ นางพูลสุข  ปลัดชัย 

 ๒๘ นางเพียงฤทัย  พิพัฒนสิริ 

 ๒๙ นางภัทราพร  ศรีสูงเนิน 

 ๓๐ นางรัชฎาพร  คําสรอย 

 ๓๑ นางวรรธนันท  ทินวัง 

 ๓๒ นางสาววาสนา  คงสุข 

 ๓๓ นางศุภรัตน  อสุวพงษพัฒนา 

 ๓๔ นางศุภลักษณ  ธนธรรมสถิต 

 ๓๕ นางสาวสิดาพร  หวังทรัพยนอย 

 ๓๖ นางสิริมาเรียม  จันทรพร 

 ๓๗ นางสาวสุนีย  วงศเจริญ 

 ๓๘ นางอนงค  รุงรัตน 

 ๓๙ นางสาวอัสวานีย  รอกา 

 ๔๐ นางอารมณ  เงินออน 



 หนา   ๑๑๒ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๒๖  ราย)

 ๑ นายกฤตธน  พงศธนากูล 

 ๒ นายฐาปะนะ  วิชัย 

 ๓ นายธีระพล  กิ่งรัตน 

 ๔ นายประวิทย  สุรวัฒนาวงศ 

 ๕ นายเรืองยศ  บุญภักดี 

 ๖ นายวันเฉลิม  วรศร ี

 ๗ นายวิรุท  นนสุรัตน 

 ๘ นายสุกิจ  โตสงค 

 ๙ นายสุพจน  รื่นเริงกล่ิน 

 ๑๐ นายอภิชาติ  วัฒนโกศล 

 ๑๑ นางสาวกมลวรรณ  พูลพิพัฒน 

 ๑๒ นางสาวกรรณิการ  สุวรรณ 

 ๑๓ นางสาวกรวิภา  ปุนณศิริ 

 ๑๔ นางกัญญนัท  ริปนโน 

 ๑๕ นางสาวกันยา  ใจทอง 

 ๑๖ นางสาวกันยา  มังสาทอง 

 ๑๗ นางกาญจนา  คุยเจ๊ียะ 

 ๑๘ นางสาวกาญจนา  ชิตประเสริฐ 

 ๑๙ นางสาวกุศลิน  จุฑารัตน 

 ๒๐ นางเกษแกว  เกตุพันธ 

 ๒๑ นางสาวไกรวัลย  มัฐผา 

 ๒๒ นางขนิษฐา  ชมภูทอง 

 ๒๓ นางสาวคมขํา  สุทธิ 

 ๒๔ นางจตุพร  แกวมณี 

 ๒๕ นางสาวจตุพร  สุขสําราญ 

 ๒๖ นางจารุณี  พุมโพธิ์ 

 ๒๗ นางสาวจินตนา  ฑีฆะพันธ 

 ๒๘ นางสาวจินตนา  ปลัดครบุรี 

 ๒๙ นางสาวจิราพร  ไพศาลสินสุข 

 ๓๐ นางจุฑามาศ  ศุภวิมุติ 

 ๓๑ นางสาวจุฑารัตน  บุญญานุรักษ 

 ๓๒ นางสาวจุรีภรณ  ชุมจินดา 

 ๓๓ นางชนัญชิดา  สมสุข 

 ๓๔ นางสาวชนิดาภา  มิ่งมูล 

 ๓๕ นางสาวชุตินันท  แตงแกว 

 ๓๖ นางสาวชุลีกร  หมวยนอก 

 ๓๗ นางฐิตินันท  จันเส 

 ๓๘ นางสาวฐิติรัตน  ภาวะสุทธิพงษ 

 ๓๙ นางณพิชญา  งดงามทวีสุข 

 ๔๐ นางสาวณัฐพิมล  สุขเนติ 

 ๔๑ นางสาวเดือนธิดา  ศรีเสมอ 

 ๔๒ นางเตือนใจ  แสงดารา 

 ๔๓ นางถรรศนา  เจริญไว 

 ๔๔ นางทิพยวรรณ  จูมแพง 

 ๔๕ นางสาวธนิสา  อนุญาหงษ 

 ๔๖ นางนงลักษณ  สุขเอี่ยม 

 ๔๗ นางนภัทร  อินทรทรง 

 ๔๘ นางสาวนราวัลภ  อัศวรัตน 

 ๔๙ นางสาวนวพรรษ  พลสวัสดิ์ 

 ๕๐ นางนันทนาถ  ชวยสกุล 



 หนา   ๑๑๓ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๕๑ นางนันทิตา  วงษสุวรรณ 

 ๕๒ นางสาวน้ําผ้ึง  กล่ินดวง 

 ๕๓ นางสาวนิตยา  พรรณาภพ 

 ๕๔ นางสาวนิติยาภรณ  ศรีชัย 

 ๕๕ นางเบญจวรรณ  ทับบุร ี

 ๕๖ นางสาวเบญจวรรณ  ธวัชสุภา 

 ๕๗ นางปนัดดา  เหมือนมาตย 

 ๕๘ นางสาวประพิณทิพย  ปกกุนนา 

 ๕๙ นางประภัสสร  ภูทางนา 

 ๖๐ นางปรียา  นาสมบูรณ 

 ๖๑ นางสาวปญชลิกา  นาคคงคํา 

 ๖๒ นางสาวปทมา  คงคาเขตร 

 ๖๓ นางสาวปยนุช  พันธศิริ 

 ๖๔ นางสาวปยะรัตน  จันทรสอง 

 ๖๕ นางปยะรัตน  เอี่ยมคง 

 ๖๖ นางสาวไปยดา  วิรัศมี 

 ๖๗ นางผุสดี  ศรีแกว 

 ๖๘ นางสาวพรพรรณ  เจริญวัฒนวิญู 

 ๖๙ นางพรพิมล  ชางสาร 

 ๗๐ นางสาวพัชยา  พงษศิร ิ

 ๗๑ นางสาวพัชรา  อาจอินทร 

 ๗๒ นางพัชราภรณ  โตสงค 

 ๗๓ นางพิชยา  กล่ินหอม 

 ๗๔ นางสาวเพ็ญภัทร  เล็กพวงทอง 

 ๗๕ นางสาวภัทรสรรพพร  ศรีวรรณ 

 ๗๖ นางมยุรี  จันทรเทศ 

 ๗๗ นางสาวมัตติกา  ยงอยู 

 ๗๘ นางมีนา  ขวัญทอง 

 ๗๙ นางเมทิกา  ใหมหลวงกาศ 

 ๘๐ นางสาวรติรัตน  พุมมา 

 ๘๑ นางรอสียะ  แวหะยี 

 ๘๒ นางสาวรัชนก  ใจเชิดชู 

 ๘๓ นางสาวรัตนวดี  พ่ึงคํา 

 ๘๔ นางสาวราตรี  งามพรอม 

 ๘๕ นางลักขณา  ประมูลพงศ 

 ๘๖ นางลําพึง  อภิรมานนท 

 ๘๗ นางสาววรมน  อัครสุต 

 ๘๘ นางวรรณภา  อินตะราชา 

 ๘๙ นางสาววรารัตน  ใจชื่น 

 ๙๐ นางวริสา  คุณากรธํารง 

 ๙๑ นางสาววันชนา  จีนดวง 

 ๙๒ นางวันวิสา  ฤทธิ์บํารุง 

 ๙๓ นางสาววันวิสา  เสถียรพันธ 

 ๙๔ นางวาริษา  โตแทนสมบัติ 

 ๙๕ นางวาสนา  ชูหา 

 ๙๖ นางสาววิไลวรรณ  สุรารักษ 

 ๙๗ นางสาววีรวรรณ  คาสุวรรณ 

 ๙๘ นางแววตา  ระโส 

 ๙๙ นางสาวศกลณัฏฐ  รชตศิริวัฒนกุล 

 ๑๐๐ นางศรัชฌา  กาญจนสิงห 

 ๑๐๑ นางสาวศศิธร  บุญสุข 

 ๑๐๒ นางสาวศิรินทร  ปญจะทองคํา 



 หนา   ๑๑๔ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๑๐๓ นางศิรินันท  นันทจิต 

 ๑๐๔ นางสนทอง  ไชยบุญเรือง 

 ๑๐๕ นางสศิกร  อุณหบัณฑิต 

 ๑๐๖ นางสุกัญญา  วัชรประทีป 

 ๑๐๗ นางสุนทรีย  พันธุคํา 

 ๑๐๘ นางสาวสุนิสา  ใจทง 

 ๑๐๙ นางสาวสุพิชชา  วงคจันทร 

 ๑๑๐ นางสาวสุภาพร  ผลกลํ่า 

 ๑๑๑ นางสุภาภรณ  ศรีสุพรรณ 

 ๑๑๒ นางอมรทิพย  วงศเมือง 

 ๑๑๓ นางอมรรัตน  เนียมสวรรค 

 ๑๑๔ นางอมลวรรณ  หวังสุข 

 ๑๑๕ นางอรวรรณ  พงษพุทธา 

 ๑๑๖ นางสาวอรสา  โนนทอง 

 ๑๑๗ นางอรอนงค  วัฒนพงศศิริ 

 ๑๑๘ นางสาวอัญชลี  ปลาทอง 

 ๑๑๙ นางสาวอัญชลี  ภูมิจันทึก 

 ๑๒๐ นางสาวอารยา  คงงาม 

 ๑๒๑ นางอารีรัตน  กล่ันนิเวศ 

 ๑๒๒ นางอํานวย  บรรลือพืช 

 ๑๒๓ นางสาวอิฏฐวรา  สําแดงสุข 

 ๑๒๔ นางอุทัย  อึ้งทอง 

 ๑๒๕ นางอุมาพร  พวงสวัสดิ์ 

 ๑๒๖ นางอุไมพร  ชวยชู 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๑  ราย)

 ๑ นายชาญยุทธ  แสนเลิศ 

 ๒ นายธนัฐพงษ  กาละนิโย 

 ๓ นางสาวกรกนก  วุฒิเจริญกิจ 

 ๔ นางกัญญวณัฏฐชนก  สุขสุวรรณ 

 ๕ นางสาวกัญญา  เมินกระโทก 

 ๖ นางสาวขวัญจรรยฉัตร   

  รุงโรจนมณีรัตน 

 ๗ นางนพวรรณ  ศรีชมภู 

 ๘ นางนันทิชา  แปะกระโทก 

 ๙ นางนิอัสมา  หนูหมาด 

 ๑๐ นางปภาวี  ไชยรักษ 

 ๑๑ นางพชรวรรณ  ชื่นรัตนาวงษ 

 ๑๒ นางพรสุดา  ศิริ 

 ๑๓ นางสาวพาตีเมาะ  หะยีสะมาแอ 

 ๑๔ นางสาวพิมประภา  อินจําปา 

 ๑๕ นางสาวมนฤดี  แสงวงษ 

 ๑๖ นางมารีตา  เซะบิง 

 ๑๗ นางสาวรัติยากร  เจริญทาว 

 ๑๘ นางราอุยะ  ยาเมาะ 

 ๑๙ นางรุสนานีย  ขํานุรักษ 

 ๒๐ นางสาวลลิตา  สุกแสงปญญา 

 ๒๑ นางสาววรรณวิสา  จิโรจนนกุุล 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๓  ราย)

 ๑ นายทรงวุฒิ  สอนสุด  ๒ นายพงษเทพ  เจริญสวัสดิ์ 



 หนา   ๑๑๕ (เลมท่ี  ๙/๒) 
เลม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 ๓ นายมเหศักดิ์  ภูริวัฒนภากร 

 ๔ นายเอกชัย  ชัยเดช 

 ๕ นางสาวกาญจนา  พันธุพานิช 

 ๖ นางสาวจิตติมา  พรหมวิหาร 

 ๗ นางสาวจุฑารัตน  ตะคํา 

 ๘ นางชนัญญา  รัตนยงค 

 ๙ นางสาวชวนพิศ  เอี่ยมสุขประเสริฐ 

 ๑๐ นางสาวณัฐวดี  แมนเมธี 

 ๑๑ นางสาวทิพยวัลย  ปราบคะเซ็น 

 ๑๒ นางนรินทร  มาตรา 

 ๑๓ นางสาวนวรัตน  อภิชัยนันท 

 ๑๔ นางนิภาพร  วงศศรีใส 

 ๑๕ นางนูรนาฟซา  มาฮะ 

 ๑๖ นางบุศยนันท  พงษสิงห 

 ๑๗ นางสาวประภาศรี  ทุมสิงห 

 ๑๘ นางสาวพรทิพย  ปดตานัง 

 ๑๙ นางสาวพรวิไล  สุขสีเสน 

 ๒๐ นางพิมพวลัญช  พรมสุรินทร 

 ๒๑ นางสาวภัณณิตา  เวชพินิจ 

 ๒๒ นางสาวมนตสุดา  สุวรรณมาลี 

 ๒๓ นางมีนา  พรนิคม 

 ๒๔ นางสาวยุวารีย  คํานิล 

 ๒๕ นางสาวรัตติยากร  ละอองแกว 

 ๒๖ นางสาวรัตนาภรณ  มั่นคง 

 ๒๗ นางรุจิรา  อังกินันทน 

 ๒๘ นางลัดดา  ปุริมายะตา 

 ๒๙ นางศัสยมน  ปรางคโท 

 ๓๐ นางศิวพร  ขุมหิรัญ 

 ๓๑ นางสาวสกุณา  คุณวโรตม 

 ๓๒ นางสาวสุธินี  วรกิจธรรมกุล 

 ๓๓ นางสุนันทา  ชุมจิตร 

 ๓๔ นางสาวสุภาวดี  จันทมุด 

 ๓๕ นางสาวสุมาลี  สายบุบผา 

 ๓๖ รอยเอกหญิง  สุรางคนา  ประเสริฐศรี 

 ๓๗ นางสาวสุวพิชญ  แซคิว 

 ๓๘ นางสาวหงษ  ไชยนาพงษ 

 ๓๙ นางสาวอมรรัตน  ไชยศิรินทร 

 ๔๐ นางสาวอัจฉริยา  ทองฤทธิ์ 

 ๔๑ นางสาวอัญชุลี  ออนศรี 

 ๔๒ นางสาวอําภาพร  ผิวออน 

 ๔๓ นางสาวอุษณีย  ทะจักร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย)

 ๑ นางสาวจณิสตา  ใจหมั่น 

 ๒ นางสาวปวีณา  ริ้วเหลือง  มั่นคง 

 ๓ นางอารยา  หินออน 

 


