
 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๙ นางสาวประภาศรี  จาดสอน 

 ๑๐ นางสาวปทมา  อมรวิทยธํารง 

 ๑๑ นางพิรุณมาศ  เพียรกิจ 

 ๑๒ นางสาวเพชรรัตน  ศรีแสง 

 ๑๓ นางเพ็ญประภา  ธรรมดี 

 ๑๔ นางไพริน  ใครลัดดาล 

 ๑๕ นางสาววรรธนา  คลายสุบรรณ 

 ๑๖ นางสาวสุดารัตน  เนินทราย 

 ๑๗ นางสาวสุพัตรา  แรดสันเทียะ 

 ๑๘ นางสาวอัญชลี  ปรีเปรม 

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นางสาวเกสรา  ชนะรบ 

 ๒ นางสาวมาริสา  สาระวงษ 

 ๓ นางสาวอุบลรัตน  บวัเพ็ชร 

กระทรวงมหาดไทย 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๖  ราย) 

 ๑ นายไกรราช  แกวออน 

 ๒ นายจเร  คงมาก 

 ๓ นายประโมทย  ตยะบุตร 

 ๔ นายพงษศักดิ์  จริยะคุณอนันต 

 ๕ นางสาวกัลยาณี  สมจิตร 

 ๖ นางสาวกาญจนา  ลือจิตร 

 ๗ นางสาวจรรยาวรรณ  พูลสวน 

 ๘ นางจุมพิตรา  ศรีเจริญจิตร 

 ๙ นางสาวชญาณิศา  ไชยวงศา 

 ๑๐ นางสาวชลลดา  เกียรติสุข 

 ๑๑ นางสาวณัชชาวีร  แสนสุข 

 ๑๒ นางสาวณัฐชานันท  เนียมรัตน 

 ๑๓ นางทัศนีย  คุมสมบัติ 

 ๑๔ นางสาวธารินี  นพบุรี 

 ๑๕ นางธิดาวรรณ  แสนยศ 

 ๑๖ นางสาวนันทนา  ล้ิมรุงยืนยง 

 ๑๗ นางสาวนารีรัตน  พิรุณพันธ 

 ๑๘ นางนิตยา  คําวงศปน 

 ๑๙ นางสาวเบญจมาศ  ศรีแสงทรัพย 

 ๒๐ นางสาวพัชรนิทร  เชื้อบัณฑิต 

 ๒๑ นางพัทรธีรา  ศรีคงเพชร 

 ๒๒ นางสาวภัทรภร  พัฒนนนท 

 ๒๓ นางสาวมัฑนี  ธงศรี 

 ๒๔ นางสาวเมนาท  บรรเทาทุกข 

 ๒๕ นางสาววินิจฉัย  นาลา 

 ๒๖ นางวิลาวัณย  พลบุตร 



 หนา   ๘๖ (เลมที่  ๑๔/๕) 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 ๒๗ นางสาววิไลรัตน  คงอินทรแกว 

 ๒๘ นางสาววีระญา  ลุนอุบล 

 ๒๙ นางสาวรัฐมนูญ  พิมล 

 ๓๐ นางสาวสายฝน  อยูแยม 

 ๓๑ นางสาวสุกัญญา  ใจตั้ง 

 ๓๒ นางสาวสุทธาวดี  ศรีศันสนีย 

 ๓๓ นางสาวอมาพันธ  วีระชิงไชย 

 ๓๔ นางอรวรรณ  ศรีมันตะ 

 ๓๕ นางสาวอรอุมา  เจริญยุทธ 

 ๓๖ นางสาวอรอุมา  อารีราษฎร 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๖  ราย) 

 ๑ นายเกรียงไร  โกมลวัฒนะ 

 ๒ นายคณาพจน  เทพเรือง 

 ๓ นายชาลี  นาคแกว 

 ๔ วาที่รอยตรี มนัสนันท  เจะและ 

 ๕ นายวรวิทย  เรืองพริ้ม 

 ๖ นายศรีสุวรรณ  บุญรักษ 

 ๗ นายสรรเพ็ชรญ  คงสุวรรณ 

 ๘ นายอโณทัย  แกวทอง 

 ๙ นายอนุชา  มีจันทร 

 ๑๐ นายอับดุลวาฮับ  ยารง 

 ๑๑ นายอาสมี  หะยีเจะแว 

 ๑๒ นายเอรฟน  หะยีมอ 

 ๑๓ นางสาวกรชินี  ศศิธนากร 

 ๑๔ นางสาวกิตติยา  อิแต 

 ๑๕ นางสาวคนัสชนันทร  เสนา 

 ๑๖ นางสาวจันสุดา  แกวมาก 

 ๑๗ นางสาวจุฑารัตน  สามุยามา 

 ๑๘ นางสาวซารีฮะห  ซําซี 

 ๑๙ นางณัฐยา  หักจุมพล 

 ๒๐ นางสาวธาริณี  ขยันจริง 

 ๒๑ นางสาวโนรอาซีซะ  ดอรอแม 

 ๒๒ นางสาวพาตีเมาะ  จารง 

 ๒๓ นางสาวพิกุล  เอกศิลป 

 ๒๔ นางสาวมนัสนันท  จันทรแดง 

 ๒๕ นางสาวยามีละห  เซะ 

 ๒๖ นางสาวรอกีเยาะ  เจะเตะ 

 ๒๗ นางรูฮายา  เจะมะ 

 ๒๘ นางสาวลําแพน  เพ็ชรนิล 

 ๒๙ นางสาวสายทิพย  วินทะไชย 

 ๓๐ นางสุรีรตัน  แกวมณีรัตน 

 ๓๑ นางสาวเสาวลักษณ  ชาญพล 

 ๓๒ นางหทัยรัตน  ใหลสกุล 

 ๓๓ นางสาวอารียา  เจะแอ 

 ๓๔ นางสาวอิสราภรณ  ชดชอย 

 ๓๕ นางอุษา  โสะสันสะ 

 ๓๖ นางฮาบีบะห  กาเสาะ 

กรมท่ีดิน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๒  ราย) 

 ๑ นางสาวจริยา  เกษรบัว  ๒ นางสุพัชชา  เทพณรงค 


