
 

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

ประจ าปี พ.ศ. 2558 

ช้ันตรา ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 

     14. นางเกศยา  ศรีอ าไพ        1. นายกิตติ  รักสิการ 

     15. นางสาวตรองรัก  บุญเตมิ        2. นายจักรพงษ์  ขานโบ 

     16. นางสาวทับทอง  บุญเติม        3. นายจุลชาติ  จลุเพชร 

     17. นางสาวธารารัตน์  มูลิกา        4. นายธีรพงศ์  ยืนยงโอฬาร 

     18. นางนวรัตน์  พูลช่วย        5. นายบุญกัน  เขตแวงควง 

     19. นางสาวเยาวลักษณ์  เลไพจิตร        6. นายพงศ์ทัศน์  พรหมไพจิตร 

     20. นางวชิราภรณ์  นองมัน        7. นายมาโนชญ์  บญุรอด 

     21. นางศรุดา  เรืองหริัญ        8. นายยุทธนา  โสภ ี

     22. นางสาวสรรทยา  อินทจนิดา        9. นายวิเชฎฐ์  ยาทองไชย 

     23. นางสายพิณ  ขุมทรัพย ์     10. นายสัจจา  บุญผสม 

     24. นางสุกัญญา  ค าพะแย      11. นายสุรพล  เกตุวัง 

     25. นางสาวสุภาณี  เอื้อเบญจพล      12. นายไสว  ยันตะพันธ์ 

     26. นางสาวสุฤดี  วรรณศิลปนิ      13. นางสาวกาญจนา  ธรรมรัตน ์

 27. นางอ้อมฤทัย  ใจจันทร์ 

     . 
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ช้ันตรา ทวีติยาภรณม์งกุฎไทย 

     26. ว่าท่ีร้อยตรี มณฑล  เลาหภักด ี       1. นายกนก  ผ่องอรัญ 

     27. นายมนัสกจิ  พลศร ี       2. นายกีรติ  ธิแจ ้

     28. นายเลศิเกียรติ  สุขคง        3. นายขวัญชัย  ทัศคร 

     29. นายวรพจน์  ตีทอง        4. นายขวัญชัย  เนตรน้อย 

     30. นายวรา  วรงค ์       5. นายเขมพรรษ  บุญโญ 

     31. นายวิจักษณ์  ติดชัย        6. นายคงศักดิ์  จอมทอง 

     32. นายวิสิทธิชัย  มณสีาร        7. นายจงเจรญิ  มากสุวรรณ 

     33. นายศรณัวัชร์  บุญเกิด        8. นายจ ารสั  เลิศศร ี

     34. นายศรายุทธ  แก้วกาหลง        9. นายจิรสิน  พันธุ์โสดา 

     35. นายศราวุธ  ลมัวุฒิ      10. นายเจนรงค์  ค ามงคณุ 

     36. นายสมศักดิ์  รุ้งแก้ว      11. นายเจษฎา  รตัโณภาส 

     37. นายสะอาด  ชาญกิจกรรณ ์     12. นายชนินทร์  น่าชม 

     38. นายสายันต์  ย้อยด า      13. นายชวนะ  ทองเย็น 

     39. นายสุชล  ไชยศริ ิ     14. นายเชษฐา  สงวนศิร ิ

     40. นายสุทิน  ฉากมงคล      15. นายฐิตินันท์  วิเศษวงศา 

     41. นายสุเพียบ  ศรีรตันประพันธ์      16. นายณัฐพงศ์  พัชรไพลิน 

     42. นายอนุชา  รองสุดใจ      17. นายทรงศักดิ์  ศรีอ าพร 

     43. นายอนุสรณ์  จันทสร      18. นายธงชัย  ปัญโย 

     44. นายอรรถวุฒิ  เมืองมลู      19. นายธวัชชัย  โพธิ์ค า 

     45. นายอาวรณ์  จติรมาศ      20. นายนันทศักดิ์  มุสิกศลิป ์

     46. นายเอกชัย  ก่อเกียรตสิกุลชัย      21. นายประหยัด  ศรโีคตร 

     47. นางกนกรส  แสงสุวรรณ      22. นายพิทยา  คณะมะ 

     48. นางสาวกมลทิพย์  เพ็งหริัญ      23. นายพุฒิพงค์  ขุนเงิน 

     49. นางสาวกมลทิพย์  เสนาชัย      24. นายเพิ่มศลิป์  บุญน้อม 

     50. นางกมลสริิ  ภูมภิมร      25. นายภัทรพล  ส าเร็จด ี

     . 
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     58. นางเพ็ญนรินทร์  ดวงมาลา      51. นางเกศวดี  โคตรภูเวียง 

     59. นางสาวภัทริน  โอภาสชัยทัตต ์     52. นางสาวจุธาทิพย์  จันศร ี

     60. นางสาวภิรมภรณ์  เถื่อนถ้ าแก้ว      53. นางสาวญาณิศา  รัชดาภรณ์วานิช 

     61. นางสาวมนต์วจี  ชูดวง      54. นางสาวนัทธิณี  กิตติวรรณ 

     62. นางสาวรักษิณา  สัตย์ชาพงษ์      55. นางสาวนันทพร  วันด ี

     63. นางสาวรัตติยา  นาคสุวรรณ      56. นางสาวพิมาลา  เกษมสขุ 

     64. นางสาวรัตนา  นึกเร็ว      57. นางสาวพิไลพร  เจติยวรรณ 

 65. นางสาวสุภาพร  วงศ์ศรีไชย 

     . 
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ช้ันตรา ตรติาภรณ์ช้างเผือก 

       3. นางสาวฤชุดา  กาญจนเพ็ญ        1. นายคมสัน  ทะกัน 

       4. นางวัลญา  วงษ์จันทอง        2. นางนงลักษณ์  แสงแก้ว 

 5. นางหทัยภัทร  แก้วเรือง 

     . 



 

ช้ันตรา ตรติาภรณม์งกุฎไทย 

     13. นางสาวชุติกาญจน์  ลมิาภิรักษ์วรา        1. นายกลยุทธ  เสมอใจ 

     14. นางทัศนียา  สื่อสวัสดิ์วณิชย ์       2. นายทรนง  ลือโสภา 

     15. นางสาวนฤมล  เจริญพักตร ์       3. นายวิวัฒน์  กัลยาลัง 

     16. นางสาวนิตรา  สิมาจารย์        4. ว่าท่ีร้อยตรี ศริพงศ์  มาส าราญ 

     17. นางสาวพรพมล  ปัทมานนท์        5. นายสันติ  หน่อน้อย 

     18. นางสาวพานฐิศา  หิรัญญะสริ ิ       6. นายสาโรจน์  สมาน 

     19. นางเมทิกา  สารคณุ        7. สิบโท เสกสรร  บางตุ้ม 

     20. นางลินดาวรรณ  ทะสะระ        8. นายอ าพล  วริทธิธรรม 

     21. นางสาววรณุยุภา  ขุนสุวรรณ        9. นายเอก  นกแสง 

     22. นางสุดาภรณ์  ปลึกไธสง      10. นางสาวกมลวรรณ  ทองอร่าม 

     23. นางอทิตา  พรมด ี     11. นางสาวกัลยาศิริ  กลิ่นอวล 

     24. นางสาวอรพรรณ  วงศ์ค า      12. นางสาวจีรพรรณ  ทองแท่น 

     . 
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ช้ันตรา จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 

     15. นายศิวดล  นิจพล        1. นายกิตติศักดิ์  ใจแก้วแดง 

     16. นายสมบตัิ  แสนศร ี       2. นายกิติ  อู่เพ็ชร 

     17. นายสมศักดิ์  ฝึกฝน        3. นายจักรพล  สาตด ี

     18. นายสิทธิศักดิ์  จิตต ิ       4. นายจิตวัฒน์  อันทะค าภ ู

     19. นายสุรเชษฐ์  คุณแก้ว        5. นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล 

     20. นายอธิภัทร  อุปสาร        6. นายทศพล  บุญแถม 

     21. นายอนุชิต  ใจด่วน        7. นายพงษ์ธร  รินปัน 

     22. นางสาวจิณาภา  สุขมาก        8. นายพงษศ์ักดิ์  คุณพระวงค์ 

     23. นางประนอม  มิ่งขวัญ        9. นายพรเลิศ  เพิ่มธัญกิจ 

     24. นางสาวมณฑา  ทองไหม      10. นายพิทักษ์  บรรเทา 

     25. นางสาวมนัสนันท์  เจริญเดชธนกิจ      11. นายยุทธนา  ภูมาศ 

     26. นางสนธยา  บุญเรือง      12. นายรังสรรค์  สรรค์พัฒนา 

     27. นางสาวสมบรูณ์  ศิลปมธัยม      13. นายวินัย  บุญชุม 

     28. นางสาวอรอุมา  สุขเมธีกลุ      14. นายวิรพล  ค าผา 

 29. นางเองแพ  ภัครัชตานนท ์

     . 


