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รำยชือ่ ผู้ที่ประสงค์เข้ำร่วมพิธี
รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชนั้ สำยสะพำย ประจำปี 2560
กระทรวงสำธำรณสุข
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สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
มหำปรมำภรณ์ชำ้ งเผือก (ม.ป.ช.)
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐศิริพงศ์
นายไพศาล ดั่นคุ้ม
นายศุภชัย ไพบูลย์ผล
นายสมชาย กิจสนาโยธิน
นายสุรชัย สราญฤทธิชัย
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มหำวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ
นายเกษม ตั้งเกษมสาราญ
นายขจร วินัยพานิช
นายจรัสพงษ์ สุขกรี
นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล
นายชุติเดช ตาบ-องครักษ์
นายโชคราชัน ชัยฤกษ์สุขสันต์
นายไชยสิทธ์ เทพชาตรี
นายธนิศ เสริมแก้ว
นายธารง หาญวงศ์
นายนาพล แดนพิพัฒน์
นายพรเพชร ปัญจปิยะกุล
นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก
นายภานุวัตร ทรัพย์คิรี
นายยงยศ ธรรมวุฒิ
นายยิ่งยง สุขเสถียร
นายยุทธพงษ์ ศรีมงคล
นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิพ์ ร
นายวัชรินทร์ ล่องพาณิชย์
นายวันชัย วันทนียวงค์
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สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
มหำวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
นายวิจารณ์ ศรีประสิทธิ์
นายวิชัย วิเชียรวัฒนชัย
นายวิรุฬห์ ศุภกุล
นายสมคิด สุริยเลิศ
นายสมชาย ภานุมาสวิวัฒน์
นายสมบูรณ์ เพ็ชรเจริญ
นายสมภพ อิทธิอาวัชกุล
นายสมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร
นายสาเร็จ โพดาพล
นายสุพัฒน์ ธาตุเพชร
นายสุรพงษ์ พิมพ์เอี่ยม
นายสุริยะ สุพงษ์
นายสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ
นายอดิศร พุทธิศรี
นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ
นางจรรยา จิตต์ประทุม
นางชุติมา พัฒนาพิศาลศักดิ์
นางสาวเชาวรัตน์ มัน่ พรหม
นางสาวพัชราลักษณ์ เถื่อนนาดี
นางสาวไพวรรณ์ เหล่าวัฒนาถาวร
นางมาลินี บุณยรัตพันธุ์
นางยุพเรศ จารัสธนสาร
นางเสาวลักษณ์ ศิลาลาย
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สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ประถมำภรณ์ชำ้ งเผือก (ป.ช.)
นายกฤตพร ชินสว่างวัฒนกุล
นายคารพ เดชรัตนวิไชย
นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์
นายจิรศักดิ์ ปริวัฒนศักดิ์
นายจิรศักดิ์ วิจกั ขณาลัญฉ์
นายชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์
นายชาญชัย บุญอยู่
นายเชาวลิต วโนทยาโรจน์
นายไชยพร ส่งประเสริฐเจริญ
นายณัฐกร วงศ์สังข์
นายดนัย ภัทรเธียรสกุล
นายดุสิต หรุ่นโพธิ์
นายเดชา พงษ์สุพรรณ
นายโตมร ทองศรี
นายธเนศ ดุสิตสุนทรกุล
นายธานินทร์ ภิญโญพรพาณิชย์
นายนฤวัต เกสรสุคนธ์
นายนารายณ์ ธีรังกร
นายบุญลาภ ทิพย์จนั ทร์
นายประจักษ์ สีลาชาติ
นายประวิทย์ พันธ์จมู
นายประเวศ หมีดเส็น
นายปรีชา สุมาลัย
นายปรีชา อรุณกมลศรี
นายพิเชฏฐ์ จงเจริญ
นายไพรัตน์ สงคราม
นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายลาพูน ฉวีรักษ์
นายวันชัย มานะกิจศิริสุทธิ
นายวิชาญ กิตติประพันธ์
นายวิเชียร ศิริ
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สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ประถมำภรณ์ชำ้ งเผือก (ป.ช.)
นายวิทยา วัฒนเรืองโกวิท
นายวิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์
นายวิโรจน์ เรืองวราพิชญ์
ร้อยเอก วิวัฒน์ มิง่ มงคล
นายศักรินทร์ ทองภูธรณ์
นายศุภกิจ ประทีปพวงรัตน
นายศุภชัย นาทองไชย
นายสมบัติ หัชลีฬหา
นายสมบูรณ์ โสภณธนารักษ์
นายสมบูรณ์ อภิชัยยิ่งยอด
นายสมพงษ์ จันทร์โอวาท
นายสมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์
นายสัญญา สุปัญญาบุตร
นายสามารถ สุเมธีวรศักดิ์
นายสุรกิจ ยิ่งยืนยง
นายสุรพล ชัยชูสอน
นายสุรพล ศรีวงค์พานิช
นายสุรัตน์ ตันติทวีวรกุล
นายหัสชา เนือยทอง
นายอารยะ ไข่มุกด์
นายเอกพร พรรณเชษฐ์
นางสาวกนกวรรณ ศรีรักษา
นางสาวกาญจนา มหาพล
นางกิตติยา มหามงคล
นางเกษร สังข์กฤษ
นางจินตนา ศรีธรรมมา
นางจินตา เกียรติศักดิ์โสภณ
นางณัฏฐกานต์ นนทวงค์
นางธนิตา ฉิมวงษ์
นางธัญญกร นันทิยกุล
นางสาวธีรนุช ศรีธุระวานิช
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สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ประถมำภรณ์ชำ้ งเผือก (ป.ช.)
นางนภาพร เกียรติดารง
นางนันทิยา เชาว์ศิริกุล
นางสาวนารีกาน สังขะฤกศร์
พันตรีหญิง นุสรา กล่าสมบัติ
นางปราณี เติมธนาสมบัติ
นางพัชรี พงษ์พานิช
นางพิไลรัตน์ บุญวิวัฒน์
นางภรณ์วรัญธ์ จุนทการบัณฑิต
นางสาวภาวิณี กาญจนถวัลย์
นางมยุรี สุขุปัญญารักษ์
นางมุจลินทร์ บุญโอภาส
นางยุทธนี เพ็ญสุวรรณ
นางรติกร ประเสริฐไทยเจริญ
นางสาวรัตนา นิลเพชร์พลอย
นางรุ่งทิพย์ เทพวงษ์
นางสาวรุ่งระวี โชติเจริญรัตน์
นางรุจาภา เพชรเจริญ
นางสาวรุจพิ ร ชื่อธนบุญ
นางสาวลักขณา จิราพงษ์
นางสาววนิดา สมบูรณ์ศิลป์
นางวรรณลักษณ์ ดุลยากุล
นางวิภาพร คงศรียาตรา
นางสาววิมลภรณ์ เหล่าหัชกุลพงศ์
นางสาวศนิชา เศรษฐ์ชัยยันต์
นางสาวศิริพรรณ เลขะวิพัฒน์
นางโศรยา ธรรมรักษ์
นางสกุลรัตน์ อัศวโกสินชัย
นางสาวสมศรี เกษโกวิท
นางสุจนิ ันท์ ภัทรไพศาลกิจ
นางสุชาดา เสตพันธ์
นางสุนีย์ พัฒราช
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สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ประถมำภรณ์ชำ้ งเผือก (ป.ช.)
นางสุพรรรณาคร กาญจนะ
นางสุวิมล อนันต์ศิริภณ
ั ฑ์
นางสาวเสาวนีย์ พันธ์พัฒนกุล
นางสาวอภิญญา เอี่ยมตระการ
นางสาวอรพรรณ ทิพย์ธารา
นางอัจฉรา เกตุรัตนกุล
นางสาวอัญชลี ชุ่มแจ่ม
นางสาวอารียา ดีสมโชค
นางอารีรัชฎ์ ตโนภาส
นางอุบลรัตน์ ไชยมหาพฤกษ์
นางอุบลรัตน์ โพธิพ์ ัฒนชัย
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ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
นายกมนต์ อินทรวิชัย
นายกมล กัญญาประสิทธิ์
นายกมล ไชยอามิตร
นายกรกฤช ลิ้มสมมุติ
นายกฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์
นายจรูญ ประสีระเก
นายจักรภพ ธนาธนัยภัทร
นายจักษ์ เชาวน์วิวัฒน์
นายเจษฎา พวงสายใจ
นายฉัตรชัย ซื่อศิริสวัสดิ์
นายฉัตรชัย สมานมิตร
นายชัชวาล นามสร
นายชัยพร แจ่มรัตน์
นายชาตรี คาชมภู
นายชาติชาย อุทาน
นายชีวิน ประพันธ์
นายชุมพล ดวงดีวงศ์
นายไชยาภรณ์ ใจอู่
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สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
นายณรงค์ชัย จันทร์พร
จ่าเอก ทวี คุณรัตน์
นายทวีชัย วิษณุโยธิน
นายทวีลาภ โชติกิตติกุล
นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
นายทวีศิลป์ ชัยชนะ
นายทานบ ตัณนิติศุภวงษ์
นายธนาวุฒิ บุญช่วยเหลือ
นายธีรพันธ์ บุตรแผ้ว
นายธีรศักดิ์ อุดมศรี
นายธีระยุทธ์ มุจรินทร์
นายนครินทร์ อาจหาญ
นายนพดล สุวรรณพิทักษ์
นายนพปฎล คูหาสวัสดิ์
นายนาถือ มะโนขันธุ์
นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์
นายบรรเจิด นนทสูติ
นายบัณฑิต ชาตะกูล
นายปกรณ์ นาระคล
นายประกิต คล้ายสุบรรณ
นายประเทือง ราษฎร์ศิริ
นายประพงษ์ วงศ์ระวีกุล
นายประพนธ์ สุนทรีกุลพงศ์
นายประพันธ์ กาญจนพันธ์
นายประภัสร์ อัศยเผ่า
นายประยูร ชื่นจิตร
นายประวิทย์ อินทรสุขุม
นายประสงค์ ธีรกิจไพศาล
นายประสงค์ หาลือ
นายประสิทธิ์ สงกันหา
นายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ

8/26

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
นายปัญญา สนั่นพานิชกุล
นายปิยวิทย์ เนกขพัฒน์
นายพรชัย ไตรยราช
นายไพบูลย์ มลคล้า
นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์
นายภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม
นายมนูญ เลียวนรเศรษฐ
นายมังกร อังสนันท์
นายมานพ ฉลาดธัญญกิจ
นายยศพงศ์ ถิระวุฒิ
นายรัก ธนะไพบูลย์
นายราวิน โซนี่
นายเริงชัย สุขสิลา
นายวรพล บูรณโชคไพศาล
นายวิชัย ปิ่นประชานันท์
นายวิชาญ ภิบาล
นายวิเชียร สงอักษร
นายวิทวัส ละอองทอง
นายวิทูรย์ อนันกุล
นายวินัย ปะสิ่งชอบ
นายวิภรู ัฐ ปุสสนาคะวาทิน
พันจ่าอากาศเอก วิระ ด้วงชู
นายวิรัตน์ เพาะปลูก
นายวีระ มหาวนากูล
นายศักดิ์ชาย ซองทุมมินทร์
นายศิรินทร์ ศรีสุพรรณ
นายสมชาย บุญเรือง
นายสมนึก อภิวันทนกุล
นายสมบูรณ์ ไชยศรี
นายสมบูรณ์ มณฑาสุวรรณ
นายสมพงศ์ ศรีประทีปบัณฑิต
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สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
นายสมพงษ์ พลังฤทธิ์
นายสันติ ทวยมีฤทธิ์
นายสาธิต จันทรนิมิ
นายสาธิต ณ พัทลุง
นายสาธิต บัวคล้าย
นายสามารถ ถิระศักดิ์
นายสามารถ ภูวไพรศิริศาล
นายสายชล ชาปฏิ
นายสาราญ เจริญผล
นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์
นายสุชาติ อรรณพไกรสร
นายสุทน มานะสุวรรณ
นายสุเทพ บุญสูตร
นายสุผล ตติยนันทพร
นายสุภกั ดิ์ วงค์ประสิทธิ์
นายสุเมธ สัจเดว
นายอดุลย์ หาญชิงชัย
นายอนุชา กาศลังกา
นายอรรณพ สนธิไชย
นายอัฒพล ภูบุญเต็ม
นายอิศรา นานาวิชิต
นายอิศวร ดวงจินดา
นายอิสเรศ จันทร์ตระกูล
นายเอกพล เหมรา
นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย
นางกรรณิกา อังกูร
นางสาวกรองทิพย์ เสกธีระ
นางสาวกฤศรดา เลาหสกุล
นางกัลญา เนติประวัติ
นางเกษร กาญจนากระจ่าง
นางเกษร สุวิทยะศิริ
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112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
นางขนิษฐา อรัญดร
นางขอขวัญ ธนเอกพงษ์
นางสาวจงกรม ทองจันทร์
นางจงกลนี ดาววิจติ ร
นางจงลักษ์ รสสุขุมาลชาติ
นางจรรยา ศรีมีชัย
นางจริวรรณ คณูวัฒนา
นางจันทนา กวีนัฏธยานนท์
นางจันทนา ชวฤทธิ์
นางจารุกรณ์ วิศาลสวัสดิ์
นางจารุพรรณ ตันอารีย์
นางจินตนา บุญรักษ์
นางจินตนา รอดอ่อน
นางจิราภรณ์ พันธพฤกษ์
นางจีราภรณ์ โชติพฤกษ์ชูกุล
นางจุฑามาศ วังทะพันธ์
นางจุฑามาศ สุจพิ งศ์
นางสาวจุฑารัตน์ ป้อมสถิตย์
นางฉวีวรรณ ม่วงน้อย
นางช่อทิพ เรืองพีระกุล
นางสาวชัญญาวีร์ นารีจรูญศักดิ์
นางชินานาฏ พวงสายใจ
นางสาวชื่นจิต หร่ายลอย
นางณฐพร ผลงาม
นางณัญชยา ศรกล้า
นางสาวดรุณี วินัยพานิช
นางดวงดาว วีระนะ
นางสาวดวงสมร บูชาชัย
นางเดือนเพ็ญ พิริยะวรรธน์
นางถนอม ภิบาลศักดิ์
นางทศพร กลไกรศาสตร์
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143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
นางสาวทักษิณา จิตเรืองไพโรจน์
นางสาวทัศนีย์ สอนแจ่ม
นางเทียมจันทร์ เกี่ยวการค้า
นางธีรพร สถิรอังกูร
นางธีรวัลย์ แสงสุวรรณ
นางสาวนงนิดา ษมากรวิฑิต
นางนงเยาว์ คล้ายดวง
นางสาวนภาภรณ์ จิตราพิทักษ์กูล
นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา
นางนันทรียา โลหะไพบูลย์กุล
นางโนรี พนมแก่น
นางบุญล้อม ธนชัมพูนทกูล
นางบุษกร รักสวย
นางเบญจพร พิณสมบัติ
นางเบญชญา ทวีชุมพล
นางปนัดดา ทรัพย์แสนยากร
นางสาวประภา พิทักษา
นางสาวประภาพิม เอี่ยมบารุง
นางปราณี สมบุญพูลพิพัฒน์
นางปรียนุช ชัยกองเกียรติ
นางปัญจนา พรายอินทร์
นางปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์
นางเปรมจิต หงษ์อาไพ
นางสาวผาสุข อยู่ละ
นางสาวพชรวรรณ หนูฤทธิ์
นางพนิดา บริบูรณ์บันเทิง
นางพรรณณิภา เอกทัฬห์
นางพวงษา วิลาสินี
นางพัชรา ผิวขาว
นางพัฒนา พึ่งศิริ
นางสาวพิน ศิริสวัสดิ์
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174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
นางสาวพินทุสร เหมพิสุทธิ์
นางพินรัฐ จอมเพชร
นางพิศดี มินศิริ
นางเพ็ญรุ่ง เกิดสุวรรณ
นางสาวภัชญา ธงศิลา
นางภารวี แก้วพันนา
นางมธุรส อ้นสืบสาย
นางมนิธี ต่อเศวตพงศ์
นางสาวมาริสา หะสาเมาะ
นางเมตตา ลิมปวราลัย
นางสาวยุวดี เทียมสุวรรณ
นางรตินันทน์ เตชะสืบ
นางรัชนี ครองยุติ
นางรัชนีวรรณ คามีอ่อน
นางสาวรัตนา อุณฑพันธุ์
นางรัถยานภิศ พละศึก
นางรุ้งใจ เจริญศิลป์
นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ
นางลาวันย์ ทิสะเส
นางสาววรรณี ตปนียากร
นางสาววรวรรณ งามรุ่งนิรันดร์
นางสาววราภรณ์ อรุณศิริสุข
นางวลีลักษณ์ พริ้งพัฒนพงษ์
นางวังจันทร์ กิตติภาดากุล
นางวันทนีย์ เสถียรวันทนีย์
นางวัลนิกา แก้วกาพล
นางวาสนา ขจรเจริญกุล
นางวาสนา วิไลรัตน์
นางวิชชุดา สาครตานันท์
นางสาววินิดา ศรีกุศลานุกูล
นางวิภารัตน์ ยมดิษฐ์
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205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
นางสาววีณา อภิวงศ์สุวรรณ
นางวีนัส กุลธารง
นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล
นางศรีวรรณ เสมาชัย
นางศรีสุข สัตยภิวัฒน์
นางศิริพร เจนกาญจนดิลก
นางศิริลักษณ์ ใจช่วง
นางสาวศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ
นางสาวศิริวรรณ ชอบธรรม
นางศีตรา มยูขโชติ
นางสาวศุภมาศ อุ่นสากล
นางโศภิตา จิตรวิกรานต์
นางสมจิต กรโกษา
นางสมใจ จารุสารสุทธิกุล
นางสมบูรณ์ มหาวิจติ ร
นางสมพร เจษฎาญานเมธา
นางสาวสมพร พฤกษ์ทวีศักดิ์
นางสาวสมร บุญเกษม
นางสาวสมฤดี สุขอุดม
นางสวาท ศิลปรายะ
นางสาธิตา เรืองสิริภคกุล
นางสายใจ ฉายสุรียศ์ รี
นางสายพิน ปรางค์ทอง
นางสาวิตรี สื่อศิริธร
นางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร
นางสุกัญญา รอบจังหวัด
นางสาวสุจติ รา มูลแก้ว
นางสุจติ า กุลถวายพร
นางสาวสุจนิ ดา ธิติเสรี
นางสาวสุดาวัลย์ สายสืบ
นางสุนทรี ภิญโญมิตร
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236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
นางสุนทรี ลิ้มสวรรค์
นางสาวสุนทรียา ไสว
นางสุนันท์ เกียรติชัยพิพัฒน์
นางสาวสุนันทา จินดารัตน์
นางสาวสุนีย์ พลภาณุมาศ
นางสุปราณี พันธุศ์ ิริ
นางสุพัตรา ไชยยา
นางสุพิศ จันทร์พิทักษ์
นางสาวสุภร ตันตินิรามัย
นางสาวสุมาลี ลิรัฐพงศ์
นางสุมาลี เอี่ยมสมัย
นางสุมิตรา โยธา
นางสุระภา ฆารสว่าง
นางสุวรรณา สุทธมุสิก
นางเสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา
นางอภิญญา โล่งจิตร์
นางอมรรัตน์ พีระพล
นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณมิสสระ
นางสาวอรพิน กิจลิขิต
นางอรสา ปั้นสุวรรณ
นางอริณย์ลภัส ภัทรมงคลเขตต์
นางอังคณา ภิรมย์รัตน์
นางสาวอัจฉรา พรโคกสูง
นางอัญชลี เทศวิบูลย์
นางสาวอัญชลี บัวทอง
นางอัญชลี มงกุฎทอง
นางอันธิกา คะระวานิช
นางอารี วิเชียร
นางสาวอาภาวรรณ ฉันชัยพัฒนา
นางอินทนีย์ มุง้ เงิน
นางอุดมพร รวยธนาสมบัติ
นางอุดมวรรณ วันศรี
นางอุไรศรี ขานุรักษ์
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1
2
3

กรมกำรแพทย์
มหำปรมำภรณ์ชำ้ งเผือก (ม.ป.ช.)
นายธัญญณัฐ บุนนาค
นางสาวนิยะดา วิทยาศัย
นางสุวอร ภูมิรัตนประพิณ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

มหำวชิมงกุฎ (ม.ว.ม.)
นายชัยโรจน์ เอื้อไพโรจน์กิจ
นายนพปฎล จันทร์ผ่องแสง
นายสมคิด เพ็ญพัธนกุล
นายสุรศักดิ์ จันทรแสงอร่าม
นายอัครฐาน จิตนุยานนท์
นายอังกูร ภัทรากร
นางสาวขวัญใจ วงศกิตติรักษ์
นางสาวทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์
นางภัทรา อังสุวรรณ
นางมิง่ ขวัญ วิชัยดิษฐ
นางวิภาจรี นวสิริ
นางสาวสมจินต์ จินดาวิจกั ษณ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประถมำภรณ์ชำ้ งเผือก (ป.ช.)
นายกฤษณะพันธ์ ธนกรณ์ไพศาล
นายเจริญชัย พากเพียรไพโรจน์
นายณรงค์ นิธิปัญญา
นายธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์
นายเมธา อภิวัฒนากุล
นายฤชุกรณ์ เติมทอง
นายวิริยะ ศรีสุริยสวัสดิ์
นายศรชัย วีรมโนมัย
นายสมเกียรติ เกษมธรรมคุณ
นายสมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์
นางชุติมา แสนทวีดารงกุล
คุณหญิงเดือนเพ็ญ พึ่งพระเกียรติ
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

กรมกำรแพทย์
ประถมำภรณ์ชำ้ งเผือก (ป.ช.)
นางสาวนัยนา ณีศะนันท์
นางปฐมพร ศิรประภาศิริ
นางสาวประภัสสร พลอยแสงงาม
นางสาวผ่องพรรณ ศิริพงษ์
นางสาวพวงทอง บุณยธรรมา
นางสาวรัตนาพรรธณ์ จันทร์อุบล
นางสมจิตร ประภากร
นางสุพิตรา สุวรรณพรหมา
นางสาวสุมิตษิ์ตรา ปิยะณัตดิ์พูล
นางอดิศร์สุดา เฟื่องฟู
นางอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล
นางอาภาภรณ์ กะชามาศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
นายขรรค์ชัย มลังไพศรพณ์
นายรัฐดารง ธรรมโชติ
นายสุกรม ชีเจริญ
นายเอกชัย อัศวนฤนาท
นางสาวกมลมาศ ใสสะอาด
นางกระแส ปัจฉิมสิริ
นางสาวกาลนิการ์ แปงจิตร์
นางสาวจันทร์จริ า ลิ้มถาวร
นางสาวจิราภรณ์ ศรไชย
นางสาวดวงดาว ทัศณรงค์
นางสาวธนิกา พงษ์พิทักษ์
นางสาวนวภรณ์ วิมลสาระวงศ์
นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย์
นางปริญดา พีรธรรมานนท์
นางพิมลพัชร์ รมยศิริไทย
นางสาวมธุรส ตันติเวสส
นางยุพา ศรัณยูเศรษฐ์
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18
19
20
21
22
23

กรมกำรแพทย์
ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
นางรุจริ า อาภาบุษยพันธุ์
นางลมโชย วศินะเมฆินทร์
นางวรรณา ฉายอรุณ
นางวาริณี ด้วงเงิน
นางสุรีรัตน์ อนันต์โรจน์
นางอารีย์ ประสิทธิพยงค์
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1

กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก
มหำวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
นางสาวอัญชลี จูฑะพุทธิ

1

ประถมำภรณ์ชำ้ งเผือก (ป.ช.)
นางภาวนา คุ้มตระกูล

1
2

ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
นายสมนึก สุชัยธนาวนิช
นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์
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1
2
3

กรมควบคุมโรค
มหำปรมำภรณ์ชำ้ งเผือก (ม.ป.ช.)
นายณรงค์ วงศ์บา
นายสมบัติ แทนประเสริฐสุข
นายอนุพงค์ สุจริยากุล

1
2
3
4
5
6
7
8

มหำวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
นายดิเรก ขาแป้น
นายนิพนธ์ ชินานนท์เวช
นายศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์
นายสมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
นายสุวิช ธรรมปาโล
นายอาจินต์ ชลพันธุ์
นางสาวกุลประภัสสร์ ไปรยายุตากุล
นางสาวอังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประถมำภรณ์ชำ้ งเผือก (ป.ช.)
นายบุญนัฎ เลาหะทองทิพย์
นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร
นางกาญจนา ยังขาว
นางฐิติมา โกศัลวิตร
นางสาวนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์
นางปาจารีย์ อัศวเสนา
นางปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์
นางพอพิศ วรินทร์เสถียร
นางสาววราภรณ์ อึ้งพานิชย์
นางสาววลัยรัตน์ ไชยฟู
นางสาววิจติ รา ธารีสุวรรณ
นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล
นางสาวหรรษา รักษาคม
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

กรมควบคุมโรค
ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
นายชัชวาลย์ บุญช่วยชูศักดิ์
นายเดชา บัวเทศ
นายนิคม กสิวิทย์อานวย
นายพรศักดิ์ อยู่เจริญ
นายพิษณุวัฒน์ พานารถ
นายวิชาญ ปาวัน
นายสมเดช ศรีสมาน
นางกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล
นางสาวดารณี สิงห์สุนีย์
นางดุษฎี นรศาศวัต
นางทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางบรรเจิด ลีวรรณนภาใส
นางปัญจพร อินบารุง
นางเพ็ญศรี สวัสดิ์เจริญยิ่ง
นางรัชนี ธีระวิทยเลิศ
นางวัชราภรณ์ ปัญญาบารมี
นางวิจติ ร เอี่ยมบริสุทธิ์
นางสาววีณา พริ้มแก้ว
นางสมหมาย คงกระพันธ์
นางสาวสุคนธ์ศรี คล่องอักขระ
นางสาวสุชัญญา มานิตย์ศิริกุล
เรืออากาศตรีหญิง โสพิศ บัวราช
นางสาวโสภาพรรณ จิรนิรัติศัย
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1

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
มหำปรมำภรณ์ชำ้ งเผือก (ม.ป.ช.)
นายสุขุม กาญจนพิมาย

1
2
3
4
5

มหำวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
นายบัลลังก์ อุปพงษ์
นายพิเชฐ บัญญัติ
นายสมชาย แสงกิจพร
นางสาวธาริยา เสาวรัญ
นางสลักจิต ชุติพงษ์วิเวท

1
2
3
4
5
6

ประถมำภรณ์ชำ้ งเผือก (ป.ช.)
นายกมล ฝอยหิรัญ
นางธิดารัตน์ ปลื้มใจ
นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์
นางสิริภากร แสงกิจพร
นางสุขใจ ผลอาไพสถิตย์
นางสาวอรอนงค์ รัชตราเชนชัย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
นายวิชัย ปราสาททอง
นางสาวกุลชญา ไชยราช
นางสาวจินดา ทองเรือง
นางดวงดาว วงศ์สมมาตร์
นางสาวดวงเพ็ญ ปัทมดิลก
นางสาวไตรพร วัฒนนาถ
นางสาวนันทวรรณ เมฆา
นางนิตยา พันธุบ์ ัว
นางนิภาภรณ์ ลักษณ์สมยา
นางบุญญาติ เจริญสวรรค์
นางสานิตย์ คัมภีรศาสตร์
นางสุดธิดา หมีทอง
นางสุทัศนีย์ วิมลเศรษฐ
นางสาวสุภาณี ดวงธีรปรีชา
นางสุภาพร ภูมิอมร
นางอนงค์ เขื่อนแก้ว
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1
2

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ประถมำภรณ์ชำ้ งเผือก (ป.ช.)
นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์
นายปริญญา คุ้มตระกูล

1
2
3
4
5

ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
นายชาตรี ปัญญาพรวิทยา
นายนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย
นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ
นางสุจนิ ดา สุขกาเนิด
นางสุชัญญา อุไรสินธว์
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1
2

กรมสุขภำพจิต
มหำปรมำภรณ์ชำ้ งเผือก (ม.ป.ช.)
นางสาวศุภรัตน์ เอกอัศวิน
นางอัญชุลี เตมียะประดิษฐ์

1
2
3
4

ประถมำภรณ์ชำ้ งเผือก (ป.ช.)
นางสาวกาญจนา วณิชรมณีย์
นางสาวกุสุมาวดี คาเกลี้ยง
นางสาวนวลสกล เทพรักษ์
นางสุวรรณทิพย์ พัชรานุรักษ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
นายมงคล ศิริเทพทวี
นางกฤตยา ธันธรา
นางกัลยา อันชื่น
นางสาวดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์
นางทิพศมัย ทายะรังษี
นางสาวนันทาวดี วรวสุวัส
เรือโทหญิง เปรมวดี เด่นศิริอักษร
นางพนิดา รัตนไพโรจน์
นางพรพิรักษ์ สุวรรณ
นางพวงรัตน์ อินทะวงศ์
นางสาวภัคนพิน กิตติรักษนนท์
นางมธุรดา สุวรรณโพธิ์
นางสาวเยาวภา ยงดีมิตรภาพ
นางลิษา เที่ยงวิริยะ
นางสาวสาลิกา โค้วบุญงาม
นางสาวสุริ อุปมนต์
นางสาวสุรีย์ กิจวิทยศักดิ์
นางอัญชลี วัดทอง
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กรมอนำมัย
ประถมำภรณ์ชำ้ งเผือก (ป.ช.)
นางกอบกาญจน์ มหัทธโน
นางสาวจันทนา วรรณเพิ่มสุข
นางฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง
นางนันทกา หนูเทพ
นางปิยพร เสาร์สาร
นางสาวเมธินี คุปพิทยานันท์
นางสาวรัตนา เพชรพรรณ
นางราไพ เกียรติอดิศร
นางสาววณิชา กิจวรพัฒน์
นางสาววรวรรณ อัศวกุล
นางอัมพร จันทวิบูลย์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
นายเกษม เวชสุทธานนท์
นายชาตรี เมธาธราธิป
นายดารง ธารงเลาหะพันธุ์
นายธนชีพ พีระธรณิศร์
นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี
นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์
นางสาวกันทิมา เหมพรหมราช
นางควรพิศ สายภัทรานุสรณ์
นางฉลอง เรืองศรี
นางไฉไล ช่างดา
นางชวนพิศ สุทิน
นางสาวดรุณี อ้นขวัญเมือง
นางทิพาพรรณ อุทุมพร
นางนงลักษณ์ รุ่งทรัพย์สิน
นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น
นางเบญจมาส สมุทรกลิน
นางสาวพัชรา ชุ่มชูจนั ทร์
นางเพ็ญนิดา ไชยสายัณห์
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19
20
21
22
23

กรมอนำมัย
ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
นางสาววรลักษณ์ คงหนู
นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์
นางสาวสุดารัตน์ ธีระวร
นางสุภทั รา อนันตนาถรัตน
นางสาวสุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา
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1

สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
มหำวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
นายวินิต อัศวกิจวิรี

1
2

ประถมำภรณ์ชำ้ งเผือก (ป.ช.)
นางสาวดารณี เพ็ญเจริญ
นางทิพยา ตั้งสิริสงวน

1
2
3
4
5
6

ประถมำภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
นายวันชัย ศรีทองคา
นายวีระชัย นลวชัย
นางธารกมล จันทร์ประภาพ
นางพนิตนาฏ คานุ้ย
นางวิมล สุวรรณเกษาวงษ์
นางสาวแววตา ประพัทธ์ศร

