
 หน้า   ๑๘๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

คู่สมรสของบุคคลบางตําแหน่ง 
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

 ๑ นายศิริชัย  ไตรสุทธิ์ 
 ๒ นายสุรพล  ตันตราภรณ์ 
 ๓ นางกรรณิการ์  ลิปตพัลลภ 
 ๔ นางชาริตา  ลีลายุทธ 
 ๕ นางธิดารัตน์  รัตนจันทรา 
 ๖ นางนภาสิริ  ผาสุกวนิช 
 ๗ นางนรีรัตน์  ปรมัตถ์วินัย 
 ๘ นางนฤนาท  หลาวทอง 
 ๙ นางนวลสมร  ขมะสุนทร 
 ๑๐ นางนาถนภา  ทัตติยโชต ิ
 ๑๑ นาวาอากาศเอกหญิง  ปาจรีย์  วงษ์ป่ินแก้ว 
 ๑๒ นางรัตนาภา  เทวกุล  ณ  อยุธยา 

 ๑๓ เรืออากาศเอกหญิง  รําพรรณ   
  คล้ายพันธ์ 
 ๑๔ นางรุ่งนภา  ตันยุวรรธนะ 
 ๑๕ นางลลนา  ไตรมาศ 
 ๑๖ นางวนิชา  ใจสําราญ 
 ๑๗ นางวนิดา  ศิลปอาชา 
 ๑๘ นางวิลาสินี  สวัสดิสาร 
 ๑๙ นางสภา  ดุรงคเวโรจน์ 
 ๒๐ นางสุพัตรา  โอนพรัตน์วิบูล 
 ๒๑ นางแสงอรุณ  กาญจนรัตน์ 
 ๒๒ นางอ้อพร  อัครเศรณี 
 ๒๓ นางอัมพร  ดิศกุล  ณ อยุธยา

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 ๑ นายชนินทร์  ลีวิโรจน์ 
 ๒ นายประยุทธ  อมรรัตนเมธา 
 ๓ นาวาอากาศโทหญิง  กรนันท์   
  รุ่งสว่าง 
 ๔ นางกรรณิการ์  พลเจียก 
 ๕ นางจันทเพ็ญ  ปุณศรี 
 ๖ พันโทหญิง  ชนาธิป  ศิริสุนทร 
 ๗ นางชนินทร  เศรษฐบุตร 
 ๘ นางณัชชา  หันหาบุญ 
 ๙ นางธนาภรณ์  โปษยานนท์ 
 ๑๐ นางนภาพร  วรรณแสง 
 ๑๑ นางนริศรา  ทิพยจันทร์ 
 ๑๒ นางนิรัติศัย  บุญเทียม 
 ๑๓ นาวาอากาศโทหญิง  บุศยา  ธรรมาธร 
 ๑๔ นางประภา  วัฒนการุณ 

 ๑๕ นางพิมพินันท์  กุลเจริญวิรัตน์ 
 ๑๖ นางเพ็ญวดี  เพียรอนุกูล 
 ๑๗ นางมนัญญา  เบญจกุล 
 ๑๘ นางรัชนี  รับพร 
 ๑๙ นางรุ่งทิพย์  สุขสมจิตร์ 
 ๒๐ นางวณีถวิล  โชติรัตน์ 
 ๒๑ นางวิธู  จรุงวัฒน์ 
 ๒๒ นางวินิตา  แกล้วทนงค์ 
 ๒๓ นาวาโทหญิง  ศศิธร  ลุมพิกานนท์ 
 ๒๔ นางสลักจิต  ชิวปรีชา 
 ๒๕ หม่อมหลวงสารภี  กิตติชัยเสรี 
 ๒๖ นางสุพร  สีตบุตร 
 ๒๗ นางสุภาวดี  มนุญปิจุ 
 ๒๘ นางสุรางค์  เอี่ยมสะอาด 
 ๒๙ นางอลิซเบธ  พลาศรัย



 หน้า   ๑๘๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๒๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 ๑ นายมนัส  วงษ์สมาน 
 ๒ นางกฤตยา  จิณณวาโส 
 ๓ พันโทหญิง  กฤษณา  ครุธเวโช 
 ๔ นางขวัญเรือน  กริชชาญชัย 
 ๕ นางจิตจุฑา  เจริญพจน์ 
 ๖ นางจีรนันท์  จันทราอุกฤษฏ์ 
 ๗ นางธนิภา  พวงจําปา 
 ๘ นางธัญรัศม์  อาจวงษ์ 
 ๙ นางธันยาดา  ชูขจร 
 ๑๐ นางธิดารักษ์  สัจจพงษ์ 
 ๑๑ นางนันท์นภัสร์อร  ชาญเชาวน์กุล 
 ๑๒ นางนันทินี  โชคระดา 
 ๑๓ นางนาถนภา  สหเมธาพัฒน์ 
 ๑๔ นางเนติมา  สีมานันท์ 
 ๑๕ นางประคอง  บุญเลี้ยง 

 ๑๖ นางปฤถา  พรหมเลิศ 
 ๑๗ นางพรรณิภา  ศรีสุข 
 ๑๘ นางมนัสนันท์  ศรีสุภาพ 
 ๑๙ นางยุพดี  รวิวรรณพงษ์ 
 ๒๐ นางรัตนา  เมฆหมอก 
 ๒๑ นางวนิดา  คุณากร 
 ๒๒ นางวัลลภา  ศีลพิพัฒน ์
 ๒๓ นางศริญญา  กปิลกาญจน์ 
 ๒๔ พันตํารวจโทหญิง  ศิริพรรณ  บุญมา 
 ๒๕ นางศุภรดา  ปทุมลังการณ์ 
 ๒๖ นางสมจิตต์  สิทธิวิรัชธรรม 
 ๒๗ ร้อยตํารวจโทหญิง  สิริเพ็ญ  ศุกลรัตน์ 
 ๒๘ นางอัมพาพรรณ  แพสุวรรณ 
 ๒๙ นางอาภา  บุณยะประดับ 
 ๓๐ นางอุษณา  จิราพันธุ์

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 ๑ นายนพดล  เวชยานนท์ 
 ๒ นายมหิศร  เทพมณี 
 ๓ นายวิทยา  วิชยารังสฤษดิ์ 
 ๔ นางกนกพร  คูวิจิตรสุวรรณ 
 ๕ นางกฤษยาณี  รัตนชัยชาญ 
 ๖ นางกานต์ชุดา  ฉันทประยูร 
 ๗ นางเกล็ดดาว  พานิชสมัย 
 ๘ นางจรี  เสียงแจ้ว 
 ๙ นางจุฬาลักษณ์  ค้าทันเจริญ 
 ๑๐ นางโชติมา  ทวีวงศ์ 
 ๑๑ นางฑ.ไพฑูรย์  บุนนาค 
 ๑๒ นางณัฐชา  โกมุทานนท์ 
 ๑๓ นางทิชา  ขําเกษม 
 ๑๔ นางทิพย์พรรณี  โดยชื่นงาม 
 ๑๕ ร้อยตํารวจเอกหญิง  ทิพรัตน์  อินทสร 

 ๑๖ นางนวลอนงค์  สัจจานิตย์ 
 ๑๗ นางนัชาพร  ย่ีโถขาว 
 ๑๘ นางสาวบงกช  สุทัศน์  ณ  อยุธยา 
 ๑๙ นางบุษบา  เผือกผอ่ง 
 ๒๐ นางปัทมา  อนมาน 
 ๒๑ นางปิยนุช  โกไศยกานนท์ 
 ๒๒ นางพรทิพย์  เจริญอํานวยสุข 
 ๒๓ นางพิมพ์วลัญช์  พูลสวัสดิ ์
 ๒๔ นางเพ็ญโฉม  พาราพันธกุล 
 ๒๕ นางภิญญ์สินี  สุทันธนกิตติ์ 
 ๒๖ นางมนต์ทิพย์  อุปัติศฤงค์ 
 ๒๗ นางมนทกานติ  โมกขะสมิต 
 ๒๘ นางสาวรัศมี  ยาวิเศษ 
 ๒๙ นางวรรดี  ชีนิมิตร 
 ๓๐ นางวัลลภา  ปริพนธ์พจนพิสุทธิ ์



 หน้า   ๑๘๙ 
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 ๓๑ นางสุชฎา  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 
 ๓๒ นางสุธีรา  บุญประคอง 
 ๓๓ นางสุนทรี  ร้ิวตระกูลไพบูลย์ 
 ๓๔ นางโสภิดา  ถีถะแก้ว 
 ๓๕ นางหยาดฟ้า  ศรีเอี่ยมสะอาด 
 ๓๖ นางอนงค์  ศรีประเสริฐ 
 ๓๗ นางอนรรฆมณี  โชคคณาพิทักษ์  

 ๓๘ นางอมรรัตน์  วิริยะสุนทรวงศ์ 
 ๓๙ นางอรวรรณ  เกิดผล 
 ๔๐ นางอ่อนอุษา  พัฒนรัฐ 
 ๔๑ นางอังคณา  บุญกูล 
 ๔๒ นางอัมพร  บุญสัมพันธ์ 
 ๔๓ นางอารณี  โหตระกิตย์ 
 ๔๔ นางอุดมด์  กลั่นเสนาะ

๔๕  นางอุษณีย์  มะลิสุวรรณ 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
 ๑ นายชุติ  อูนากูล 
 ๒ นายปานเทพ  เย็นอุรา 
 ๓ นายสุวัฒน์  อาจารวงศ์ 
 ๔ นางกมลทิพย์  ศรีสมุทร 
 ๕ ร้อยเอกหญิง  กัณณิกา  วสยางกูร 
 ๖ นางไขศรี  ไชยอนงค์ 
 ๗ นางงามจิตต์  สาพิทักษ์ 
 ๘ นางจงกล  พุทธานุ 
 ๙ นางจฏิมา  นครชัย 
 ๑๐ นางจันทนี  ปัณฑะโชติ 
 ๑๑ นางจันทร์เพ็ญ  ธัญญพานิชย์ 
 ๑๒ นางจิราพร  ศรีสุวรรณ 
 ๑๓ นางฉันทนา  ศศิธร 
 ๑๔ นางชนิสรา  สุนทร 
 ๑๕ นางชลณัฐวรรณ  สุทธิชาญบัญชา 
 ๑๖ นางดวงแข  ลวณะมาลย์ 
 ๑๗ นางดาราวรรณ  มาเม่น 
 ๑๘ นางทัดดาว  เกิดลาภผล 
 ๑๙ นางทิพยสุดา  สุวรรณะชฎ 
 ๒๐ นางนพัชษ์กรณ์  หรูรุ่งโรจน์ 
 ๒๑ นางนันทกา  ซุยยังกูร 
 ๒๒ นางปนัดดา  ถาวร 
 ๒๓ นางปรานี  อารีนิจ 

 ๒๔ นางผ่องพรรณ  จันทร์โอชา 
 ๒๕ นางพรวิไล  สุขมานพ 
 ๒๖ นางพักตร์พิมล  สุดประเสริฐ 
 ๒๗ นางพัชราลักษณ์  มณีพฤกษ์ 
 ๒๘ นางพิไลรัตน์  ธนานันท์ 
 ๒๙ นางสาวเพชรอนงค์  ฤทธาคนี 
 ๓๐ นางภคพร  ตรีรัตน์ตระกูล 
 ๓๑ นางภทรวรรณ  วัฒนมงคล 
 ๓๒ นางมยุรี  เพ็งจันทร์ 
 ๓๓ นางมารยาท  ตังคณานุกูลชัย 
 ๓๔ นางยูมิ  ชิราอิช ิ
 ๓๕ นางรัตติยา  พิชัยกุล 
 ๓๖ นางรัตนประภา  เข็มพล 
 ๓๗ นางรุจิรา  เจือสุคนธ์ทิพย์ 
 ๓๘ นางลลินา  เชิดบุญเมือง 
 ๓๙ นางลัดดา  โชควัฒนา 
 ๔๐ นางวรรณวิภา  ติตถะสิริ 
 ๔๑ นางศรัทธาทิพย์  ลายสมิต 
 ๔๒ นางศราทิพย์  กฤษณคุปต์ 
 ๔๓ นางศันสนีย์  น้อยฉายา 
 ๔๔ นางศิรดา  กีรติเรขา 
 ๔๕ นางศิริพร  ไตรเรืองวรวัฒน์ 
 ๔๖ นางสาวศิริวรรณ  สุกัญจนศิริ 
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 ๔๗ นางสุทิศา  เพ็ชร์สุวรรณ์ 
 ๔๘ นางสุปราณี  กิตติศุภพร 
 ๔๙ นางสุปรีดา  เหลี่ยมไพศาล 
 ๕๐ นางสุพัตรา  เหลืองประเสริฐ  

 ๕๑ นางสุวรรณา  บางท่าไม้ 
 ๕๒ นางอนงค์ศรี  สิมศิริ 
 ๕๓ นางอรพินท์  อารีราชการัณย์ 
 ๕๔ นางอารีรัตน์  ภูชฎาภิรมย์

๕๕  นางอารีรัตน์  รักญาติ 

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 ๑ นายชวยโชค  พิชาลัย 
 ๒ นายดุสิต  โกมลสุรเดช 
 ๓ นายทินกร  รอดพยาธิ์ 
 ๔ นางกนกวรรณ  สมบัติศิริ 
 ๕ นางกรกนก  สุรินทร์ศักดิ์ 
 ๖ นางกันต์พิมพ์  บูรณบัณฑิต 
 ๗ นางกาญจนาภรณ์  ครุธเวโช 
 ๘ นางกิตติมา  จินดาภู 
 ๙ นางเกสรา  ประทุมสุวรรณ 
 ๑๐ นางขวัญตา  อยู่สถาพร 
 ๑๑ นางจันทร์หอม  สง่าอารีย์กูล 
 ๑๒ นางจารุณี  ทุ่งทอง 
 ๑๓ นางจิตผจง  เวสโกสิทธิ์ 
 ๑๔ นางสาวจินตนา  ทองมาลัย 
 ๑๕ นางจิราภรณ์  พิสุทธิวงษ์ 
 ๑๖ นางจุฑาทิพย์  เตชะเกิดกมล 
 ๑๗ นางจุไรรัศมี  ศรีเพ็ญ 
 ๑๘ นางจุไรวรรณ  ผดุงทอง 
 ๑๙ นางฉวีวรรณ  ชลยุทธ 
 ๒๐ นางฉัตรวดี  ประยูรรัตน์ 
 ๒๑ นางชไมพร  ตันติวงศ์ 
 ๒๒ นางณภัทร  มนต์สัตตา 
 ๒๓ นางณัชณี  สงวนชาติศรไกร 
 ๒๔ นางดวงใจ  วรคามิน 
 ๒๕ นางดวงพร  รักเสนาะ 
 ๒๖ นางดาริกา  อิ่มบัว 

 ๒๗ นางดุลยลัคน์  จามเจริญ 
 ๒๘ นางทวีลักษณ์  จันทร์ศรี 
 ๒๙ นางทิพพร  เทพสิทธา 
 ๓๐ นางทิพพ์สุดา  อนุตรยนตร์ชัย 
 ๓๑ นางทิพย์วัลย์  ฟักอังกูร 
 ๓๒ นางทิพรัตน์  อบสุวรรณ 
 ๓๓ นางธนัญญา  กฤษณะการะเกตุ 
 ๓๔ นางธราภรณ์  หลวงอุดม 
 ๓๕ นางธิดารัตน์  ถนัดทาง 
 ๓๖ นางนพรัตน์  น้อยจินดา 
 ๓๗ นางนฤมนต์  วงศ์สุเมธ 
 ๓๘ นางนิธินันทนา  วงศ์ภักดี 
 ๓๙ นางนีรนุช  อ่วมศรี 
 ๔๐ นางนุชชุลี  เฟื่องเจริญ 
 ๔๑ นางบุญรดา  เตชะเกรียงไกร 
 ๔๒ นางบุษกร  ผุดผาด 
 ๔๓ นางบุษบา  มีมณี 
 ๔๔ นางเบญจวรรณ  มโหสถ 
 ๔๕ นางปภัสสรา  พันธ์เพิ่มศิริ 
 ๔๖ นางประภาวัลย์  เวลาดีวงณ์ 
 ๔๗ นางปัญชริน  ใคร่ครวญ 
 ๔๘ นางปิยนุช  สีตบุตร 
 ๔๙ นางเป่ียมสุข  เศษแสงศรี 
 ๕๐ นางพภัสสรณ์  ปุญญบาล 
 ๕๑ นางพรทิพย์  คลังวิจิตร 
 ๕๒ นางพรพิมล  ผ่องแผ้ว 




