
 หนา   ๒๑๒ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๔๓ นางสุภาพร  หาญริษ 
 ๔๔ นางสาวสุภาภรณ  เข็มทอง 
 ๔๕ นางสุมลฑา  ใสเกื้อ 
 ๔๖ นางสุมาภรณ  ลิมาคม 
 ๔๗ นางสาวสุรีพร  สีหะวงษ 

 ๔๘ นางสาวสุรียรัตน  แสนราช 
 ๔๙ นางสาวเสถียร  รัตนวงค 
 ๕๐ นางอมรพรรณ  สุทธิพันธุ 
 ๕๑ นางสาวอรอนงค  หงษทรง  

 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๕๑  ราย) 
 ๑ นายกิติกุล  ลีละวงศ 
 ๒ นายฉัตรชัย  อารีเสวต 
 ๓ นายเฉลิมชัย  ชินตระการ 
 ๔ นายชนาเทพ  พจนเจริญอนนัต 
 ๕ นายชัยพร  มโนชนนท 
 ๖ เรืออากาศโท  ชัยรัตน  ฉายากุล 
 ๗ นายชัยวัฒน  เหลาวัฒนากุล 
 ๘ นายชาคริต  สิริสิงห 
 ๙ นายชาญชัย  ทรงทวีสิน 
 ๑๐ นายเดโช  จักราพาณิชกุล 
 ๑๑ นายธรรมธร  ธรรมสโรช 
 ๑๒ นาวาตรี  ธรรมนูญ  สุรชาติกําธรกุล 
 ๑๓ นายนคร  ประเสริฐสม 
 ๑๔ นายนักรบ  ระวังการณ 
 ๑๕ นายนิพนธ  ธัญญวานิช 
 ๑๖ นายบรรณสิทธิ์  ไชยประสิทธิ์ 
 ๑๗ นายประเสริฐ  ศันสนียวิทยกุล 
 ๑๘ นายปุณณฤกษ  ทองเจริญ 

 ๑๙ นายพงศอมร  บุนนาค 
 ๒๐ นายพิจักษณ  หิญชีระนันทน 
 ๒๑ นายพิทักษ  วุฒิเสน 
 ๒๒ นายไพศาล  โอฬารวัฒน 
 ๒๓ นายภาวิน  เกษกุล 
 ๒๔ นายมงคล  อุยประเสริฐกุล 
 ๒๕ นายมณเฑียร  งดงามทวีสุข 
 ๒๖ นายรุงโรจน  กฤตยพงษ 
 ๒๗ นายวรชาติ  เศรษฐธรรม 
 ๒๘ นายวิชญ  กาญจนะวสิต 
 ๒๙ นายวิเชษฐ  ลีลามานิตย 
 ๓๐ นายวิวัฒน  อานามนารถ 
 ๓๑ นายสงา  พัฒนากิจสกุล 
 ๓๒ นายสถาพร  เทียมปฐม 
 ๓๓ นายสมชาย  เชื้อวัชรินทร 
 ๓๔ นายสมบัติ  ศาสตรรุงภัค 
 ๓๕ นายสมาน  ออนเรียบรอย 
 ๓๖ นายสุจินดา  ธนะภูมิ 



 หนา   ๒๑๓ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๓๗ นายสุทธิพล  อุดมพันธุรัก 
 ๓๘ นายสุนัย  ลีวันแสงทอง 
 ๓๙ นายสุรพล  ย้ิมสําราญ 
 ๔๐ นายอดิศักด์ิ  วงศขจรศิลป 
 ๔๑ นายอดุลย  รัตนวิจิตราศิลป 
 ๔๒ นายอาทร  ร้ิวไพบูลย 
 ๔๓ รอยตํารวจโท  อารีศักด์ิ  โชติวิจิตร 
 ๔๔ นายอุดม  รอบคอบ 
 ๔๕ นางกนิษฐา  จํารูญสวัสด์ิ 
 ๔๖ นางกรองได  อุณหสูต 
 ๔๗ นางสาวกฤตติกา  ตัญญะแสนสุข 
 ๔๘ นางสาวกฤษณา  ชางสุพรรณ 
 ๔๙ นางสาวกฤษณี  จันทรกระจาง 
 ๕๐ นางสาวกอบศิริ  ตรงคงสิน 
 ๕๑ นางสาวกัตติกา  สุขวัลย 
 ๕๒ นางกัลยาณี  สิริสิงห 
 ๕๓ นางกาญจนา  เขงคุม 
 ๕๔ นางสาวกาญจนา  เอื้อตระกูลพูนสุข 
 ๕๕ นางกาญจนลักษณ  คันธพสุนธรา 
 ๕๖ นางสาวกุลกัญญา  โชคไพบูลยกิจ 
 ๕๗ นางเกศริน  จันทรนิมิตรศรี 
 ๕๘ นางคัชรินทร  ตยาคี 
 ๕๙ นางสาวคุณัญญา  สงบวาจา 
 ๖๐ นางงามนิจ  ชื่นบญุงาม 
 ๖๑ นางจริญญา  เมืองเกษม 
 ๖๒ นางสาวจริยา  ศรีวิโรจน 

 ๖๓ นางสาวจริยา  สายพิณ 
 ๖๔ นางสาวจันทรพิมพ  เจียมพงศพนัธุ 
 ๖๕ นางจิตประภา  มานนท 
 ๖๖ นางจิตาภา  สัจจโสภณ 
 ๖๗ นางจิรภรณ  กุวลัยรัตน 
 ๖๘ นางสาวจิราภรณ  มนานนท 
 ๖๙ นางสาวจิราภรรณ  ทองสุโชติ 
 ๗๐ นางสาวจีรวรรณ  พรายมณี 
 ๗๑ นางจุฑามณี  เงินมีศรี 
 ๗๒ นางสาวจุฑามาศ  คาแพรดี 
 ๗๓ นางเจียมจิตร  ตปนียากร 
 ๗๔ นางฉลวย  ทองสุข 
 ๗๕ นางสาวฉวี  สุนศักด์ิ 
 ๗๖ นางฉันทนา  ธนิสสร 
 ๗๗ นางสาวชมชื่น  สมประเสริฐ 
 ๗๘ นางสาวชมพูนุท  ภูมิภักด์ิ 
 ๗๙ นางชลีรัตน  ย่ังยืน 
 ๘๐ นางสาวชวนพิศ  ดีทองแกว 
 ๘๑ นางชอทิพย  สันธนะวนิช 
 ๘๒ นางสาวชินา  บุนนาค 
 ๘๓ นางฐมยา  งามทับ 
 ๘๔ นาวาตรีหญิง  ฐิติพร   
  สุวัฒนะพงศเชฎ 
 ๘๕ นางสาวณัฐกมล  ชาญสาธิตพร 
 ๘๖ นางดนยา  วงศศิริกุล 
 ๘๗ นางดรุณี  กาญจนคุณกร 



 หนา   ๒๑๔ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๘๘ นางดรุณี  สิงคิรัตน 
 ๘๙ นางสาวดวงกมล  ชีวธาดาวิรุทน 
 ๙๐ นางสาวดวงใจ  นาคะปรีชา 
 ๙๑ นางสาวเดือนนอย  ใบคํา 
 ๙๒ นางทรงใจ  สุวรรณทศ 
 ๙๓ นางทวีพร  พิฑูรทัศน 
 ๙๔ นางสาวทัศนีย  บุญยการ 
 ๙๕ นางทัศนีย  ศิลาวรรณ 
 ๙๖ นางธนพร  มาสมบูรณ 
 ๙๗ นางธัญนิตย  มันตภาณีวัฒน 
 ๙๘ นางสาวธาริณี  ปกาสิทธิ์ 
 ๙๙ นางสาวธีรวรรณ  ฟกทองพรรณ 
 ๑๐๐ นางนงลักษณ  วิทยาวิศวสกุล 
 ๑๐๑ นางสาวนวรัตน  ตอมย้ิม 
 ๑๐๒ นางสาวนวรัตน  พิพัฒนบวรกุล 
 ๑๐๓ นางสาวนวลอนงค  จิระกาญจนากิจ 
 ๑๐๔ นางนันทวัน  บุญแสง 
 ๑๐๕ นางสาวนันทา  เกียรติกังวาฬไกล 
 ๑๐๖ นางนารี  ชูศรีโฉม 
 ๑๐๗ นางสาวนิชรา  เรืองดารกานนท 
 ๑๐๘ นางสาวนิตยา  จึงประเสริฐ 
 ๑๐๙ นางสาวนุชนาถ  สกุลพาเจริญ 
 ๑๑๐ นางเนาวรัตน  เดชขํา 
 ๑๑๑ นางบัวหลวง  สําแดงฤทธิ์ 
 ๑๑๒ นางสาวบุญชวย  ทาทอง 
 ๑๑๓ นางสาวบุญรักษา  ชอยหิรัญ 

 ๑๑๔ นางบุษรา  สัตยาบรรพ 
 ๑๑๕ นางสาวเบญจวรรณ  ธีระเทอดตระกูล 
 ๑๑๖ นางเบญจวรรณ  วิวัฒนปฐพ ี
 ๑๑๗ นางสาวปทุมภรณ  แซจึง 
 ๑๑๘ นางสาวประจบ  มวงกาศ 
 ๑๑๙ นางสาวประไพศรี  เหลืองไตรรัตน 
 ๑๒๐ นางสาวประภาพรรณ  อุนอบ 
 ๑๒๑ นางปราณี  กาญจนวรวงศ 
 ๑๒๒ นางปราณี  สงวนชื่อ 
 ๑๒๓ นางสาวปราณี  เหลืองศิริธัญญะ 
 ๑๒๔ นางสาวปถยา  ไทยทุงฉิน 
 ๑๒๕ นางปาริชาด  สุวรรณบุบผา 
 ๑๒๖ นางปาริชาติ  ศาลากิจ 
 ๑๒๗ นางปยภรณ  ปญญาวชิร 
 ๑๒๘ นางสาวเปรมจิตต  เริงโกสุม 
 ๑๒๙ นางเปรมฤด ี ปองมงคล 
 ๑๓๐ นางสาวเปยมลาภ  โสภาษิต 
 ๑๓๑ นางสาวผกามาศ  รัตนสุวรรณ 
 ๑๓๒ นางสาวพจนารถ  วิทยานันท 
 ๑๓๓ นางสาวพจนี  รอดจินดา 
 ๑๓๔ นางสาวพจี  เจาฑะเกษตริน 
 ๑๓๕ นางสาวพนิดา  ชาญเชาววานิช 
 ๑๓๖ นางสาวพเยาว  รักษตุล 
 ๑๓๗ นางสาวพรทิพย  โกศัลวัฒน 
 ๑๓๘ นางพรทิพย  ดานพุฒิพงศ 
 ๑๓๙ นางพรทิพย  เพ็ญกิตติ 



 หนา   ๒๑๕ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๔๐ นางสาวพรพิมล  รงคนพรัตน 
 ๑๔๑ นางสาวพรเพ็ญ  ตันติศิรินทร 
 ๑๔๒ นางพรรณเพ็ญ  วิริยเวชกุล 
 ๑๔๓ นางพรรณราย  หนูมา 
 ๑๔๔ นางสาวพรรณิภา  พันธุรัตน 
 ๑๔๕ นางพรรณี  พุทธาภิบาล 
 ๑๔๖ นางสาวพวงทอง  กลอมใจเย็น 
 ๑๔๗ นางสาวพวงทอง  ศิริพานิช 
 ๑๔๘ นางสาวพวงพยอม  สิทธิชารัตน 
 ๑๔๙ นางสาวพวงเพชร  เกษรสมุทร 
 ๑๕๐ นางสาวพันธิปภา  นุกูลการ 
 ๑๕๑ นางสาวพิมพร  รัตนโชติ 
 ๑๕๒ นางพิมพใจ  อนิาลา 
 ๑๕๓ นางพิมพสุรางค  เตชะบุญเสริมศักด์ิ 
 ๑๕๔ นางสาวพูนศิริ  อรุณเนตร 
 ๑๕๕ นางสาวพูลสุข  เจนพานิชย 
 ๑๕๖ นางสาวเพ็ญพรรณ  กูเกินพงษ 
 ๑๕๗ นางเพ็ญพรรณ  ปทุมมาศ 
 ๑๕๘ นางเพ็ญศรี  หนูเจริญ 
 ๑๕๙ นางเพียงเพ็ญ  ธัญญะตุลย 
 ๑๖๐ นางเฟองฟา  อุตรารัชตกิจ 
 ๑๖๑ นางสาวภิรมย  สงฆประชา 
 ๑๖๒ นางสาวมณี  รัตนไชยานนท 
 ๑๖๓ นางสาวมยุรี  แยมศรี 
 ๑๖๔ นางมะลิ  รัศมีจันทร 
 ๑๖๕ นางสาวมะลิ  วงศสัมพันธกุล 

 ๑๖๖ นางสาวมาลี  อาณากุล 
 ๑๖๗ นางสาวแมนมนา  จิระจรัส 
 ๑๖๘ นางสาวย่ีสุน  ขอยพานิชย 
 ๑๖๙ นางยุพยง  พิระภิญโญ 
 ๑๗๐ นางสาวเยาวพา  มณีรัตน 
 ๑๗๑ นางเยาวลักษณ  เงินวิวัฒนกุล 
 ๑๗๒ นางเยาวลักษณ  อูปรัชญา 
 ๑๗๓ นางสาวรังสิมา  ภาษานนท 
 ๑๗๔ นางรัชดา  เจิดรังษี 
 ๑๗๕ นางรัชดา  สหะกะโร 
 ๑๗๖ นางรัตนา  พุมนิคม 
 ๑๗๗ นางรัตนา  หวานวารี 
 ๑๗๘ นางราศรี  พันธระวดี 
 ๑๗๙ นางรุงทิพา  บูรณะกิจเจริญ 
 ๑๘๐ นางเรขวรีย  ประพันธโรจน 
 ๑๘๑ นางสาวเรือนทอง  เรืองวิทยาภรณ 
 ๑๘๒ นางสาวฤทัยวรรณ  โตะทอง 
 ๑๘๓ นางลัดดาพร  เกษรจันทร 
 ๑๘๔ นางลาวัณย  อุปพงศ 
 ๑๘๕ นางวนิดา  วานิชอังกูร 
 ๑๘๖ นางสาววรรณา  คงวิเวกขจรกิจ 
 ๑๘๗ นางวราพร  แสงสมพร 
 ๑๘๘ นางวราภรณ  วงศสุวัฒน 
 ๑๘๙ นางวันดี  โตสุขศรี 
 ๑๙๐ นางวลัยลดา  ฉันทเรืองวณิชย 
 ๑๙๑ นางสาววิภา  พหลภาคย 



 หนา   ๒๑๖ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๙๒ นางศันสนีย  อนิทรมีสุข 
 ๑๙๓ นางสาวศิริพร  วรประยูร 
 ๑๙๔ นางสาวศิริพรรณ  ชาญสุกิจเมธี 
 ๑๙๕ นางสาวศิริรัตน  ชุณหคลาย 
 ๑๙๖ นางสาวศุภกานต  เข็มเงิน 
 ๑๙๗ นางสมจิตต  กออนันตกูล 
 ๑๙๘ นางสมจิตต  รัตนจินดา 
 ๑๙๙ นางสาวสมประสงค  ศิริบริรักษ 
 ๒๐๐ นางสมพร  จรัสเจริญวิทยา 
 ๒๐๑ นางสาวสมร  ตุมเลี้ยง 
 ๒๐๒ นางสาวสวาง  ประสมทรัพย 
 ๒๐๓ นางสวาท  นิ่มนวล 
 ๒๐๔ นางสะอาด  ฟงปญญาโรจน 
 ๒๐๕ นางสาวสายพิณ  ลิขิตเลิศล้ํา 
 ๒๐๖ นางสารภี  สุนทรวิภาต 
 ๒๐๗ นางสิริพรรณ  ศรีวิไลฤทธิ์ 
 ๒๐๘ นางสาวสิริลักษณ  เลาะวิถี 
 ๒๐๙ นางสาวสิริลักษณ  ไหลสกุล 
 ๒๑๐ นางสิริโศภิต  ทิพนาค 
 ๒๑๑ นางสาวสิริเสาวนีย  จันทรภักดี 
 ๒๑๒ นางสุกัญญา  อองอารี 
 ๒๑๓ นางสาวสุจิรา  สอนสม 
 ๒๑๔ นางสาวสุดใจ  อยูดี 
 ๒๑๕ นางสุทธิ์จรีย  เกียรติวิชญ 
 ๒๑๖ นางสุธา  เนื่องนิยม 
 ๒๑๗ นางสาวสุนิต  มีเพียร 

 ๒๑๘ นางสุนีย  ละกําปน 
 ๒๑๙ นางสุพร  ดนัยดุษฎีกุล 
 ๒๒๐ นางสุพรรณี  นิลสกุลวัฒน 
 ๒๒๑ นางสุพัชรา  นามวิเศษ 
 ๒๒๒ นางสาวสุพัตรา  โมรานนท 
 ๒๒๓ นางสุพัตรา  แสดงหาญ 
 ๒๒๔ นางสาวสุภัทรา  มาชมสมบูรณ 
 ๒๒๕ นางสาวสุภัทรา  วงษศรีจันทร 
 ๒๒๖ นางสุภาพรรณ  สุวรรณโชติ 
 ๒๒๗ นางสาวสุภาภรณ  แสงศิริ 
 ๒๒๘ นางสุภาวดี  เตชะงามวงศ 
 ๒๒๙ นางสาวสุมาลา  ทัศนานุตริยะ 
 ๒๓๐ นางสาวสุรางค  ศิโรโรตมสกุล 
 ๒๓๑ นางสาวสุรียพร  พันพึ่ง 
 ๒๓๒ นางสุวภัทร  ผูพัฒนพงศ 
 ๒๓๓ นางสาวหัตถพันธ  วานิตเลิศพิบูลย 
 ๒๓๔ นางอมรา  นาคสถิตย 
 ๒๓๕ นางอรพิน  พนัธุชัยเพชร 
 ๒๓๖ นางสาวอรรถนี  เกรียงประเสริฐ 
 ๒๓๗ นางสาวอรวรรณ  ภูชัยวัฒนานนท 
 ๒๓๘ นางอรสา  ศิลปเดช 
 ๒๓๙ นางอรอนงค  สงเจริญ 
 ๒๔๐ นางสาวอรัญญา  ปนสวัสด์ิ 
 ๒๔๑ นางสาวอรุณี  ทับเที่ยง 
 ๒๔๒ นางสาวอรุณี  นาคะพงศ 
 ๒๔๓ นางสาวอวยพร  ออนเกตพล 



 หนา   ๒๑๗ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๒๔๔ นางอวิกา  บรรจงสัตย 
 ๒๔๕ นางสาวอัจฉราพร  ศุภจําปยา 
 ๒๔๖ นางอัจฉราพร  อัศเวศน 
 ๒๔๗ นางสาวอัมพร  คงจีระ 

 ๒๔๘ นางสาวอัมพร  ซอฐานานุศักด์ิ 
 ๒๔๙ นางสาวอาภรณ  กุสุมภ 
 ๒๕๐ นางอารีรัตน  สืบสังข 
 ๒๕๑ นางอุษณีย  พิชกรรม 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๗๓  ราย) 
 ๑ นายกมล  อุดล 
 ๒ นายกัมปนาท  ภักดีกุล 
 ๓ นายจตุพร  โชติกวณิชย 
 ๔ นายจรินทร  เทพทัย 
 ๕ นายจรุงไทย  เดชเทวพร 
 ๖ นายจิรันดร  ยูวะนิยม 
 ๗ นายฉัตรชัย  เนตรพิศาลวนิช 
 ๘ นายชาญวิทย  พรนภดล 
 ๙ นายชาติชาย  กฤตนัย 
 ๑๐ นายชํานาญ  เอกวิไล 
 ๑๑ นายณรงคภณ  ทุมวิภาต 
 ๑๒ นายถนอมศักด์ิ  อเนกธนานนท 
 ๑๓ นายทรงยศ  วลัยฤาชา 
 ๑๔ นายเทียนไชย  ตันไทย 
 ๑๕ นายธวัชชัย  ทวีมัน่คงทรัพย 
 ๑๖ นายธีรพล  อังกูลภักดีกุล 
 ๑๗ นายนพพร  โหวธีระกุล 
 ๑๘ นายนรเศรษฐ  พิสิฐพนัพร 
 ๑๙ นายนรินทร  อจละนนัท 
 ๒๐ นายนิวัฒน  พันธไพศาล 
 ๒๑ นายบดินทร  ทรัพยสมบูรณ 

 ๒๒ นายบรรยง  ภักดีกิจเจริญ 
 ๒๓ นายบัญชา  องควิลาวัณน 
 ๒๔ นายบุญชู  แจงเจริญกิจ 
 ๒๕ นายปกรณ  สิงหสุริยา 
 ๒๖ นายปฐมพงศ  สงวนวงศ 
 ๒๗ นายปรีชา  โพธิสัตย 
 ๒๘ นายปารยะ  อาศนะเสน 
 ๒๙ นายปยชน  โพธารมย 
 ๓๐ นายพัชรพล  อุดมเกียรติ 
 ๓๑ นายพิชัย  ลีระศิริ 
 ๓๒ นายพิทักษ  เลาหเกริกเกียรติ 
 ๓๓ นายพูนพงษ  ธีระนังสุ 
 ๓๔ รอยเอก  ภัทรภูมิ  โพธิ์พงษ 
 ๓๕ นายภาณุวัฒน  เลิศสิทธชิัย 
 ๓๖ นายภาริส  วงศแพทย 
 ๓๗ นายภุชงค  ผดุงสุทธิ์ 
 ๓๘ นายเรวัต  ชุณหสุวรรณกุล 
 ๓๙ นายเล็ก  รุงเรืองย่ิงยศ 
 ๔๐ นายวรรณไชย  มณีบุญยัง 
 ๔๑ นายวรรธนะ  ชลายนเดชะ 
 ๔๒ นายวศิน  ปลืม้เจริญ 



 หนา   ๒๑๘ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๔๓ นายวสันต  ขจรศักด์ิสุเมธ 
 ๔๔ นายวิชัย  ฉัตรธนวารี 
 ๔๕ นายวิฑูรย  ถิระโสภณ 
 ๔๖ นายวิบูลย  อ่ําเจริญ 
 ๔๗ นายวิโรจน  สันตยานนท 
 ๔๘ นายวีรฉัตร  ฉัตรปญญาเจริญ 
 ๔๙ นายวีระชัย  สิริพันธวราภรณ 
 ๕๐ นายวีระพงศ  มีสถาน 
 ๕๑ นายศราวุฒิ  จิตรภักดี 
 ๕๒ นายศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ 
 ๕๓ นายสมเกียรติ  คูหเวโรจนปกรณ 
 ๕๔ นายสมคิด  อมรสมานกุล 
 ๕๕ นายสมชัย  ล้ิมศรีจําเริญ 
 ๕๖ นายสมศักด์ิ  จิตรมงคลสุข 
 ๕๗ นายสํารวย  ปนแกว 
 ๕๘ นายสุขุม  เจียมตน 
 ๕๙ นายสุเทพ  วงษคํา 
 ๖๐ นายสุธรรม  นันทมงคลชัย 
 ๖๑ นายสุรพล  คงทิม 
 ๖๒ นายสุรศักด์ิ  กันตชูเวสศิริ 
 ๖๓ นายสุสัณห  อาศนะเสน 
 ๖๔ นายอดิศักด์ิ  อยูเล็ก 
 ๖๕ เรืออากาศเอก  อนุวัฒน   
  กีระสุนทรพงษ 
 ๖๖ นางกฤษณี  โหลสกุล 
 ๖๗ นางกลีบสไบ  สรรพกิจ 

 ๖๘ นางกอบกุล  เมืองสมบูรณ 
 ๖๙ นางกัลยา  เตชะวณิชย 
 ๗๐ นางกิติวรรณ  พรรณวดี 
 ๗๑ นางแกวมาลา  ปาละกูล 
 ๗๒ นางจรรยา  เจริญสุข 
 ๗๓ นางสาวจรรยา  ธัญญาดี 
 ๗๔ นางสาวจารุวรรณ  เอกวัลลภ 
 ๗๕ นางสาวจิตรา  เกิดเพ็ชร 
 ๗๖ นางสาวจุฑามาศ  ช.สรพงษ 
 ๗๗ นางจุฬธิดา  โฉมฉาย 
 ๗๘ นางชุติมา  หลอกิตติวณิชย 
 ๗๙ นางสาวชูศรี  วรรณโกวัฒน 
 ๘๐ นางสาวฐิติกัญญา  ดวงรัตน 
 ๘๑ นางดวงจันทร  พันธยุทธ 
 ๘๒ นางดวงใจ  รัตนธัญญา 
 ๘๓ นางดาราภรณ  เตรียมโพธิ์ 
 ๘๔ นางสาวดุษณีย  ยศทอง 
 ๘๕ นางทยา  เจนจิตติกุล 
 ๘๖ นางทัศนา  วรวงศวิโรจน 
 ๘๗ นางสาวเทพิน  จิรคุณเตชะ 
 ๘๘ นางสาวธชพร  เทศะศิลป 
 ๘๙ นางธันวดี  สุเนตนันท 
 ๙๐ นางสาวธิดารัตน  รุจิรวรรธน 
 ๙๑ นางสาวธิติยา  สิริสิงห 
 ๙๒ นางเธียรรัตน  ชาญเดช 
 ๙๓ นางนพวรรณ  ภูมาลา  มอราเลส 



 หนา   ๒๑๙ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๙๔ นางสาวนฤมล  เอมะรัตต 
 ๙๕ นางนวพร  ชัชวาลพาณชิย 
 ๙๖ นางสาวนวลอนงค  บุญจรูญศิลป 
 ๙๗ นางสาวน้ําทิพย  คณากุล 
 ๙๘ นางสาวนิตยา  เล็กตระกูล 
 ๙๙ นางสาวนิภา  หาญศิริรัตนสกุล 
 ๑๐๐ นางบังอร  ยุววิทยาพานิช 
 ๑๐๑ นางสาวบุษกร  ประภาพรสุข 
 ๑๐๒ นางเบญจพร  จึงเกรียงไกร 
 ๑๐๓ นางปภัสสรา  รัตตะรังสี 
 ๑๐๔ นางสาวปราณี  อินประโคน 
 ๑๐๕ นางสาวปรียชาต  ปาจารย 
 ๑๐๖ นางเปรมวดี  วงษแสงจันทร 
 ๑๐๗ นางผองพักตร  พิทยพันธุ 
 ๑๐๘ นางสาวผองศรี  กอนทอง 
 ๑๐๙ นางผุสดี  ศรีอรุณ 
 ๑๑๐ นางสาวพงโสภี  อัตศาสตร 
 ๑๑๑ นางพรรณอร  หงษโต 
 ๑๑๒ นางพัสนนันท  มงคลจาตุรงค 
 ๑๑๓ นางสาวพาที  แสงฉาย 
 ๑๑๔ นางพิชญา  ทองโพธิ ์
 ๑๑๕ นางพิมพา  ขจรธรรม 
 ๑๑๖ นางพูนพิลาส  หงษมณ ี
 ๑๑๗ นางสาวเพิ่มสุข  เอื้ออารี 
 ๑๑๘ นางภรภัทร  ศรีเมฆ 
 ๑๑๙ นางสาวภาวิณี  พินัยนิติศาสตร 

 ๑๒๐ นางมณฑา  เกงการพานิช 
 ๑๒๑ นางสาวมยุรี  โฆษิตเจริญสุข 
 ๑๒๒ นางยุวดี  เมฆสุวรรณ 
 ๑๒๓ เรืออากาศโทหญิง  รณิษฐา   
  รัตนะรัต 
 ๑๒๔ นางสาวรสพร  อินทรนอย 
 ๑๒๕ นางระพี  อินปนแกว 
 ๑๒๖ นางสาวรุงนภา  ผาณิตรัตน 
 ๑๒๗ นางเรวดี  โรจนกนันท 
 ๑๒๘ นางสาวเรวดี  วิเศษพานิชกิจ 
 ๑๒๙ นางลัดดาวัลย  จันทรเศษ 
 ๑๓๐ นางสาววนิดา  คูอมรพัฒนะ 
 ๑๓๑ นางสาววนิดา  ลิขิตสินโสภณ 
 ๑๓๒ นางวรรณภา  สุทธิอํานวยกุล 
 ๑๓๓ นางสาววรรณา  ทองนพคุณ 
 ๑๓๔ นางสาววลัยรัตน  ขมินทกูล 
 ๑๓๕ นางวไลลักษณ  พุมพวง 
 ๑๓๖ นางสาววันทนิช  ไพโรจน 
 ๑๓๗ นางวันทนีย  เกรียงสินยศ 
 ๑๓๘ นางสาววัลยา  ธรรมพนิชวัฒน 
 ๑๓๙ นางวิมลศรี  อิทธิกิจไพศาล 
 ๑๔๐ นางสาวเวณิกา  เบ็ญจพงษ 
 ๑๔๑ นางสาวศราวรรณ  ภววัฒนานุสรณ 
 ๑๔๒ นางศลักษณา  กาญจนะวสิต 
 ๑๔๓ นางศศิกานต  สันติเดชา 
 ๑๔๔ นางสาวศิริพร  ศรีพลากิจ 



 หนา   ๒๒๐ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๔๕ นางศิริพร  เหลียงกอบกิจ 
 ๑๔๖ นางสาวศุภร  วงศวทัญู 
 ๑๔๗ นางสไบทิพย  จูฑะกาญจน 
 ๑๔๘ นางสมลักษณ  อสุวพงษพัฒนา 
 ๑๔๙ นางสยุมพร  เงินแพทย 
 ๑๕๐ นางสาวสายฝน  มหาวัฒนะ 
 ๑๕๑ นางสาวสายพิณ  หัตถีรัตน 
 ๑๕๒ นางสินีนารถ  ทรัพยเกิดปญญา 
 ๑๕๓ นางสาวสีดา  สุจริตกุล 
 ๑๕๔ นางสาวสุกัญญา  พงษสุภาพ 
 ๑๕๕ นางสุชาดา  อินทวิวัฒน 
 ๑๕๖ นางสุดสวาท  เสมสุข 
 ๑๕๗ นางสุภาณี  รัศมีมาสเมือง 
 ๑๕๘ นางสุภาภรณ  อัชวังกูล 
 ๑๕๙ นางสุรัสวดี  ดิษฐสกุล 

 ๑๖๐ นางสุรินธร  กลัมพากร 
 ๑๖๑ นางสาวสุรีย  สมประดีกุล 
 ๑๖๒ นางสาวสุรีรัตน  ชวงสวัสด์ิศักด์ิ 
 ๑๖๓ นางสาวสวุรรณา  จินดาถาวรกิจ 
 ๑๖๔ นางสาวสุวรรณี  สิริเลิศตระกูล 
 ๑๖๕ นางสาวโสภา  ดรุณสาสน 
 ๑๖๖ นางโสภาพรรณ  เงินฉํ่า 
 ๑๖๗ นางสาวโสภี  ภูมิสวัสด์ิ 
 ๑๖๘ เรือโทหญิง  อรวรรณ  แกวบุญช ู
 ๑๖๙ นางสาวอรุณี  ธิติธัญญานนท 
 ๑๗๐ นางสาวออยทิพย  เศวตประสาธน 
 ๑๗๑ นางอัจฉราพร  ขําโสภา 
 ๑๗๒ นางอาภัทรสา  เล็กสกุล 
 ๑๗๓ นางอุษาวดี  อัศดรวิเศษ 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๕๔  ราย) 
 ๑ นายกองพล  ศุขถุงทอง 
 ๒ นายเกรียงศักด์ิ  ลิมปกิตติกุล 
 ๓ นายจักรี  ศิริรักษ 
 ๔ นายจามิกร  สุขเอนก 
 ๕ นายจิตรกมล  ธนศักด์ิ 
 ๖ นายฉัตรกนก  ทุมวิภาต 
 ๗ นายชยานนท  พีระพิทยมงคล 
 ๘ นายชาคริต  ธรมธัช 
 ๙ นายชาติชาย  ชางขวัญยืน 
 ๑๐ นายชาลี  พลสินพยัคฆ 

 ๑๑ นายชูชาติ  ปานนาง 
 ๑๒ นายเชลงพจน  สถาปนไชย 
 ๑๓ นายเชิดศักด์ิ  ไอรมณีรัตน 
 ๑๔ นายโชติพัฒน  ดานชัยวิจิตร 
 ๑๕ นายไชยา  จีนเลิศ 
 ๑๖ นายแดง  ลมสูงเนิน 
 ๑๗ นายตวงสิทธิ์  วัฒกนารา 
 ๑๘ นายตอพล  วัฒนา 
 ๑๙ นายตะวัน  พลชนะ 
 ๒๐ นายธนวัฒน  ติณจินดา 



 หนา   ๒๒๑ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๒๑ นายนภชัย  สุทธิสัย 
 ๒๒ นายนิพนธ  เครือเสนา 
 ๒๓ นายประยุทธ  เสียงล้ําเลิศ 
 ๒๔ นายประสงค  ตันมหาสมุทร 
 ๒๕ นายประสิทธิ์  ทองพูนแกว 
 ๒๖ นายปรีชา  ใจเจริญ 
 ๒๗ นายปญญา  ฉริยะพงศพันธุ 
 ๒๘ นายปานเทพ  ปานทั่งทอง 
 ๒๙ นายปยะ  ไพบูลยรุงโรจน 
 ๓๐ นายพินิจ  ชูรอด 
 ๓๑ นายพุฒิพงษ  เถามณ ี
 ๓๒ นายมณเฑียร  แสงสินทรัพย 
 ๓๓ นายยุทธนา  ตันติรุงโรจนชัย 
 ๓๔ นายระพินทร  พิมลศานต์ิ 
 ๓๕ นายเรวัตร  ปลื้มสุข 
 ๓๖ นายวิชยา  วิธุรวานิชย 
 ๓๗ นายวิทยา  ไชยธีระพันธ 
 ๓๘ นายวินัย  เขตตดําแดง 
 ๓๙ นายวีระพล  จตุรภัทร 
 ๔๐ นายวุฒิพงษ  ฐิรโฆไท 
 ๔๑ นายศักด์ิชาย  พวงศิริ 
 ๔๒ นายศักด์ิไชย  อั้นอําไพ 
 ๔๓ นายศิรชีพ  ขอนดอก 
 ๔๔ นายศุภชัย  นาทะพันธ 
 ๔๕ นายศุภโชค  สิงหกันต 
 ๔๖ นายสถิร  โพธิกานนท 

 ๔๗ นายสมเจตน  วรรณพินท ุ
 ๔๘ นายสมชาย  ภูดวง 
 ๔๙ นายสมบัติ  ธนะวันต 
 ๕๐ นายสมศักด์ิ  ปาริจฉัตต 
 ๕๑ นายสัญชัย  สูติพันธวิหาร 
 ๕๒ นายสัมพันธ  คําศิริ 
 ๕๓ นายสาโรช  นิมกาญจน 
 ๕๔ นายสุธี  แสงแกว 
 ๕๕ นายสุเมธ  ชะอุมเกต 
 ๕๖ นายเสรี  พังสุวรรณ 
 ๕๗ นายอดิศักด์ิ  ภูมิรัตน 
 ๕๘ นายอัครพล  มุงนิรันดร 
 ๕๙ นายอัตถพร  บุญเกิด 
 ๖๐ นายเอกราช  เกตวัลห 
 ๖๑ นายเอกวิทย  เกยุราพันธุ 
 ๖๒ นายโอภาส  เพลินพนา 
 ๖๓ นางกนกพร  มงคลรัตโนทัย 
 ๖๔ นางสาวกนกวรรณ  บุญแสง 
 ๖๕ นางสาวกนกวรรณ  แสนภักดี 
 ๖๖ นางสาวกนิตฐา  เกียรติสิริกมล 
 ๖๗ นางสาวกรุณา  ชมสมุท 
 ๖๘ นางกัญญา  สํานองคํา 
 ๖๙ นางสาวกาญจนีย  สําเภาทิพย 
 ๗๐ นางสาวกิตติพร  ขาวจัตุรัส 
 ๗๑ นางกิติมาน  ชนารัตน 
 ๗๒ นางสาวกุลลดา  จีนประชา 



 หนา   ๒๒๒ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๗๓ นางเกศราภรณ  อรรถาชิต 
 ๗๔ นางเกศริน  ธารีเทียน 
 ๗๕ วาที่รอยตรีหญิง  ขวัญจิตร   
  ชัยมงคลนุกูล 
 ๗๖ นางสาวขวัญใจ  เนียมพิทักษ 
 ๗๗ นางสาวขวัญตา  แสนสุข 
 ๗๘ นางสาวขวัญหทัย  เลี่ยววิไลกุลวัฒน 
 ๗๙ นางสาวเขมิกา  เชาวนศิลป 
 ๘๐ นางเครือวัลย  ศิริเมตตานนท 
 ๘๑ นางสาวจรรยาภรณ  เรืองศรี 
 ๘๒ นางสาวจันทรจิรา  เกิดวัน 
 ๘๓ นางจันทิมา  ทองลมูล 
 ๘๔ นางจิดาภา  เก็จพิรุฬห 
 ๘๕ นางจิดาภา  อรุณศิลป 
 ๘๖ นางสาวจิตเกษม  ตันสกุล 
 ๘๗ นางจิตติมา  บุญเกิด 
 ๘๘ นางจิตรลดา  โตวงษ 
 ๘๙ นางสาวจิตราภรณ  ขุนทอง 
 ๙๐ นางจินตนา  ประสพถิ่น 
 ๙๑ นางจินตนาภรณ  โภชนสมบูรณ 
 ๙๒ นางสาวจิรวรรณ  พันธพฤกษ 
 ๙๓ นางสาวจิราภรณ  ไตรสูงเนิน 
 ๙๔ นางจีระพัฒน  ศศิสกุลพร 
 ๙๕ นางสาวจีระภา  นกเล็ก 
 ๙๖ นางจีระภา  บุญสอง 
 ๙๗ นางจุฑาทิพย  เหตระกูล 

 ๙๘ นางสาวจุฑามาศ  จารุพงศา 
 ๙๙ นางสาวจุฑามาศ  นิลพันธ 
 ๑๐๐ นางสาวจุไรรัตน  สุวรรณมณี 
 ๑๐๑ นางเจนจิรา  คําพาที 
 ๑๐๒ นางฉลวย  เฉิดฉาย 
 ๑๐๓ นางสาวฉัตรดาว  เตชะมา 
 ๑๐๔ นางสาวฉัตรศิริ  เมฆวิวัฒนาวงศ 
 ๑๐๕ นางสาวฉันทิชา  โชติกวณิชย 
 ๑๐๖ นางสาวเฉลิมศรี  บรรทัดจันทร 
 ๑๐๗ นางเฉลียง  ล้ีสุวรรณ 
 ๑๐๘ นางสาวชนิกานต  บุญชวย 
 ๑๐๙ นางสาวชนิดา  สงวนสัตย 
 ๑๑๐ นางสาวชนิษฎา  ตูจินดา 
 ๑๑๑ นางชบารัตน  ประดับแกว 
 ๑๑๒ นางสาวชมพร  สีตะธนี 
 ๑๑๓ นางสาวชไมพร  เวชสุวรรณมณ ี
 ๑๑๔ นางสาวชลธิดา  ทองคํา 
 ๑๑๕ นางสาวชุติภา  คชกาญจน 
 ๑๑๖ นางชุติมณฑน  โสภจารีย 
 ๑๑๗ นางสาวชุติมา  เกิดเจริญ 
 ๑๑๘ นางชุติมา  แจงจิตร 
 ๑๑๙ นางสาวชุติมา  ธีระสมบัติ 
 ๑๒๐ นางสาวเชาวนี  พันธุลาภะ 
 ๑๒๑ นางสาวไญยรัตน  จุลอกัษร 
 ๑๒๒ นางสาวฐิณฎา  บดีศรีสกุล 
 ๑๒๓ นางสาวฐิตยา  แกวสวาง 
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เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๒๔ นางสาวฐิติพร  ศรีบุญรอด 
 ๑๒๕ นางณรังษี  จอยเจนสินธุ 
 ๑๒๖ นางณัฐพร  คชสีห 
 ๑๒๗ นางสาวณุชนาฎ  โตะดี 
 ๑๒๘ นางดลพร  พวงสาร 
 ๑๒๙ นางดลินา  ตันหยง 
 ๑๓๐ นางสาวดวงจิต  กนิษฐานนท 
 ๑๓๑ นางสาวดวงชีวัน  ชูฤกษ 
 ๑๓๒ นางดวงฤทัย  กองเกียรติกุล 
 ๑๓๓ นางสาวดวงฤทัย  บัวดวง 
 ๑๓๔ นางดารารัตน  การะวี 
 ๑๓๕ นางสาวทศพร  แสงเนตรสวาง 
 ๑๓๖ นางทองใบ  รุงเรือง 
 ๑๓๗ นางทองสุข  เรืองสีแสง 
 ๑๓๘ นางทองสุข  สุขแสน 
 ๑๓๙ นางสาวทิพนาถ  วิชญาณรัตน 
 ๑๔๐ นางสาวธัญลักษณ  อินทโชติ 
 ๑๔๑ นางสาวนกแกว  สงวนทรัพย 
 ๑๔๒ นางนงนุช  ต้ังสุริยาไพศาล 
 ๑๔๓ นางนงนุช  ทิมาศาสตร 
 ๑๔๔ นางสาวนพวรรณ    พุกพบสุข 
 ๑๔๕ นางนพวรรณ  ศรีผุดผอง 
 ๑๔๖ นางสาวนภาพร  สวนแกว 
 ๑๔๗ นางสาวนภาภรณ  ปยขจรโรจน 
 ๑๔๘ นางนรีมาลย  นีละไพจิตร 
 ๑๔๙ นางสาวนฤมล  เดนทรัพยสุนทร 

 ๑๕๐ นางนฤมล  ปนประไพ 
 ๑๕๑ นางนฤมล  ไพเมอืง 
 ๑๕๒ นางสาวนวลนิตย  วิเชียร 
 ๑๕๓ นางสาวนัญวรรณ  รุงโรจน 
 ๑๕๔ นางนันทนา  กฤษณามระ 
 ๑๕๕ นางสาวนันทรักษ  ชนะใหญ 
 ๑๕๖ นางนาฏนภา  พันธุแกว 
 ๑๕๗ นางสาวนาถนภิส  ประทีป  ณ  ถลาง 
 ๑๕๘ นางนาถฤดี  เดนดวง 
 ๑๕๙ นางนารีสา  แสนใจวุฒ ิ
 ๑๖๐ นางสาวน้ําผึ้ง  ปลั่งพงษพันธ 
 ๑๖๑ นางนิตยา  ฉันทวัชร 
 ๑๖๒ นางนิภา  วัฒนมงคล 
 ๑๖๓ นางนุจรี  ชื่นยงค 
 ๑๖๔ นางสาวนุชนารถ  รักศีลสัจ 
 ๑๖๕ นางสาวนุชรี  ชูประดิษฐ 
 ๑๖๖ นางแนงนอย  กฤษณะเศรณ ี
 ๑๖๗ นางสาวบงกช  ผองโชค 
 ๑๖๘ นางบังอร  เนตรศิริ 
 ๑๖๙ นางบังอร  วงษเนตร 
 ๑๗๐ นางบํารุงรัตน  ทิพยเลิศ 
 ๑๗๑ นางบุญชวย  รุงเรือง 
 ๑๗๒ นางสาวบุญชู  สาเทศ 
 ๑๗๓ นางสาวบุญเรียง  พิสมัย 
 ๑๗๔ นางสาวบุญเรือน  กัลยาณเมธ ี
 ๑๗๕ นางบุษบวรรษ  ปงวัง 



 หนา   ๒๒๔ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๗๖ นางสาวเบญจพร  สุขประเสริฐ 
 ๑๗๗ นางสาวเบญจมาภรณ  ลิขิตกิจไพศาล 
 ๑๗๘ นางสาวเบญจมาศ  กลิ่นบํารุง 
 ๑๗๙ นางสาวปทุมพร  สุสาขา 
 ๑๘๐ นางสาวปนิดา  ภาวิไล 
 ๑๘๑ นางประภัสสร  วิบูลยจักร 
 ๑๘๒ นางประภาศรี  ริรัตนพงษ 
 ๑๘๓ นางประภาศิริ  ศุกรวรรณ 
 ๑๘๔ นางสาวปราณี  ไกรที่พึ่ง 
 ๑๘๕ นางปราณี  จอมประเสริฐ 
 ๑๘๖ นางสาวปราณ ี รัชตามุขยนันต 
 ๑๘๗ นางสาวปรานอม  เกตุสมพร 
 ๑๘๘ นางสาวปรียะ  ศิวกุลกําธร 
 ๑๘๙ นางปรียากมล  ขาน 
 ๑๙๐ นางสาวปาริชาติ  ดํารงครักษ 
 ๑๙๑ นางสาวปยนุช  สายสุขอนันต 
 ๑๙๒ นางสาวปยรัตน  ตวงสิน 
 ๑๙๓ นางสาวปยอร  ลีระเติมพงษ 
 ๑๙๔ นางปยานี  รัตนชํานอง 
 ๑๙๕ นางสาวปยาภรณ  ลิมานนท 
 ๑๙๖ นางผกามาศ  รัตนเสว ี
 ๑๙๗ นางสาวพนิดา  ศานติสาธิตกุล 
 ๑๙๘ นางสาวพเยาว  ทิวาภรณ 
 ๑๙๙ นางพรพรรณ  ลิมปนุทัย 
 ๒๐๐ นางพรรณพิมล  หลวงตระกูล 
 ๒๐๑ นางพวงเพชร  มิลินโทบล 

 ๒๐๒ นางสาวพวงเพ็ญ  ต้ังบุญดวงจิตร 
 ๒๐๓ นางสาวพัชราณี  ไชยทา 
 ๒๐๔ นางสาวพัชรินทร  คําอินทร 
 ๒๐๕ นางสาวพัชรีย  ชุติมาสกุล 
 ๒๐๖ นางพัดชา  พิพิธวัฒนา 
 ๒๐๗ นางพิชญสินี  เพียรอนุกูลบุตร 
 ๒๐๘ นางพินิตยา  ตัณฑวิรุฬห 
 ๒๐๙ นางสาวพิมพจิตร  กาญจนสินธุ 
 ๒๑๐ นางสาวพิมพชณก  เมอืงหนองหวา 
 ๒๑๑ นางพิมล  ปญญาวศนิ 
 ๒๑๒ นางพิศมัย  ทองเปยม 
 ๒๑๓ นางสาวพุทธชาติ  เอี่ยมสอาด 
 ๒๑๔ นางสาวพุทธิพร  เชื้อพลายเวช 
 ๒๑๕ นางสาวไพรัลยา  สวัสด์ิพานิช 
 ๒๑๖ นางสาวภัทรจิตร  ตันกูล 
 ๒๑๗ นางสาวภัทราภรณ  สุกาญจนาภรณ 
 ๒๑๘ นางมณฑา  มณีเสาวภาคย 
 ๒๑๙ นางมยุรา  นาคแกมทอง 
 ๒๒๐ นางมลศิริ  มาตยานุมัตย 
 ๒๒๑ นางสาวมัลลิกา  วินิจผล 
 ๒๒๒ นางสาวมารยาท  ยุทดร 
 ๒๒๓ นางสาวมาลินี  โตประสี 
 ๒๒๔ นางมาลี  จันทรสาย 
 ๒๒๕ นางย่ิงลักษณ  พันธุชัย 
 ๒๒๖ นางสาวยุพา  จ๋ิวพัฒนากุล 
 ๒๒๗ นางยุพิน  เดชเกต ุ



 หนา   ๒๒๕ (เลมที่  ๘/๓) 
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 ๒๒๘ นางรงครัตน  หนูแกว 
 ๒๒๙ นางสาวรตนวรรณ  ศรีสุปรีชา 
 ๒๓๐ นางสาวรสริน  ทวนชีพ 
 ๒๓๑ นางสาวระพีพร  ใหญเจริญ 
 ๒๓๒ นางระวีวรรณ  ศรีชู 
 ๒๓๓ นางสาวรัชดาภรณ  หนายคอน 
 ๒๓๔ นางรัชนี  สามงามนิ่ม 
 ๒๓๕ นางสาวรัชนีกร  ลักษณะ 
 ๒๓๖ นางสาวรัตนา  ทอดสนิท 
 ๒๓๗ นางรัตนา  มีเงิน 
 ๒๓๘ นางสาวราํไพ  เมฆาวิบูลย 
 ๒๓๙ นางสาวรุงทิวา  มินวงศ 
 ๒๔๐ นางสาวรุงสวรรค  สุวัฒโน 
 ๒๔๑ นางเรวดี  พีรวัฒนฒึก 
 ๒๔๒ นางลดาวัลย  กิมเห 
 ๒๔๓ นางสาวลลิตา  สุริยประภาดิลก 
 ๒๔๔ นางสาวละออ  เอื้อจิตตระกูล 
 ๒๔๕ นางสาววนิดา  ขาวสบาย 
 ๒๔๖ นางสาววนิดา  จิระเดชากร 
 ๒๔๗ นางวรรณทิน  ย่ิงพัฒนพันธ 
 ๒๔๘ นางวรรณา  ทีน้ําคํา 
 ๒๔๙ นางสาววรรณา  สนองเดช 
 ๒๕๐ นางสาววรรณี  ชัยเสนะบัณฑิต 
 ๒๕๑ นางวรวีร  อยูชมสุข 
 ๒๕๒ นางวรากร  กมล 
 ๒๕๓ นางวราภรณ  ชุมภูมิเวท 

 ๒๕๔ นางวลีย  เตือนจิตต 
 ๒๕๕ นางวไลพรรณ  ดีประชากร 
 ๒๕๖ นางสาววไลวรรณ  เล็กสมฤทธิ์ 
 ๒๕๗ นางวัฒนา  ทองนิ่ม 
 ๒๕๘ นางวันดี  สามเสน 
 ๒๕๙ นางวันทนา  พทุธกําเนิด 
 ๒๖๐ นางวันทนีย  โพธิ์กลาง 
 ๒๖๑ นางวันเพ็ญ  ชมสวน 
 ๒๖๒ นางวันเพ็ญ  แดงเอม 
 ๒๖๓ นางสาววัลลภัทร  จันทรขจร 
 ๒๖๔ นางสาววารุณี  อัศวธัญญาสกุล 
 ๒๖๕ นางวาสนา  โชติวงศานันต 
 ๒๖๖ นางสาววิภาพร  พาชิยานุกูล 
 ๒๖๗ นางวิภาพร  ภุมมางกูร 
 ๒๖๘ นางสาววิภาภรณ  หอมจันทร 
 ๒๖๙ นางสาววิมล  ยมนา 
 ๒๗๐ นางสาววิลาวัณย  พิพัฒนจิรัฐิติกาล 
 ๒๗๑ นางสาววีรนุช  รอบสันติสุข 
 ๒๗๒ นางวีลดา  พันจันทร 
 ๒๗๓ นางศรีนวล  จุลกนิษฐ 
 ๒๗๔ นางศรีเมือง  พุทธสรมงคล 
 ๒๗๕ นางศรีวรรณ  ยุทธยงค 
 ๒๗๖ นางสาวศศิวิมล  ถาวรกิจ 
 ๒๗๗ นางสาวศันสนีย  แซเซียว 
 ๒๗๘ นางสาวศิริจันทร  ภัทรวิเชียร 
 ๒๗๙ นางสาวศิริเพ็ญ  วานิชานนัท 



 หนา   ๒๒๖ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๒๘๐ นางศิริรัตน  ขาวสอาด 
 ๒๘๑ นางศิริรัตน  วัฒนา 
 ๒๘๒ นางศิริลักษณ  ชนะพนัชัย 
 ๒๘๓ นางสาวศิวพร  สุดเพชร 
 ๒๘๔ นางศิวัตรา  พุมไสว 
 ๒๘๕ นางสาวศุลีพร  ชวยชูวงศ 
 ๒๘๖ นางสาวสมนึก  สุทธิรักษศิริ 
 ๒๘๗ นางสมมาศ  มีธรรม 
 ๒๘๘ นางสมวงษ  ลออศรี 
 ๒๘๙ นางสมหมาย  ผจงวิริยาทร 
 ๒๙๐ นางสาวสายพิณ  ขวัญเจริญทรัพย 
 ๒๙๑ นางสาวสายพิณ  เมืองแมน 
 ๒๙๒ นางสาวสายสุนีย  ชวยกุล 
 ๒๙๓ นางสาวสินีนาฏ  หงษระนัย 
 ๒๙๔ นางสาวสุกัญญา  เจริญพร 
 ๒๙๕ นางสาวสุกัญญา  นันทโกมล 
 ๒๙๖ นางสุขสม  ทองศิริ 
 ๒๙๗ นางสุจิตรา  วัชฤทธิ์ 
 ๒๙๘ นางสาวสุชาดา  ขําบานกวย 
 ๒๙๙ นางสาวสุญญตา  บัณฑิตยารักษ 
 ๓๐๐ นางสาวสุดใจ  บุตรธรรม 
 ๓๐๑ นางสาวสุดาภรณ  พยัคฆเรือง 
 ๓๐๒ นางสาวสุทธิพร  เจณณวาสิน 
 ๓๐๓ นางสาวสุทธิรัตน  ทิมแดง 
 ๓๐๔ นางสาวสุนทรี  อนสืบสาย 
 ๓๐๕ นางสาวสุนีย  ทองธานี 

 ๓๐๖ นางสุนีย  ทันพิสิทธิ ์
 ๓๐๗ นางสาวสุพัตรา  วองไวอมรเวช 
 ๓๐๘ นางสาวสุภาพร  นิ่มสงวน 
 ๓๐๙ นางสาวสภุาภรณ  ตันติปยสกุล 
 ๓๑๐ นางสุภาวดี  สอดสี 
 ๓๑๑ นางสาวสุมาลี  ประทีปวิทยวณิช 
 ๓๑๒ นางสุมาลี  มหากายิน 
 ๓๑๓ นางสาวสุมาลี  สกประเสริฐ 
 ๓๑๔ นางสุรัญชนา  ผิวออน 
 ๓๑๕ นางสาวสุรัดดา  รัตนทยากร 
 ๓๑๖ นางสาวสุรางครัตน  ชะตารัตน 
 ๓๑๗ นางสุรางครัตน  พรหมเมศร 
 ๓๑๘ นางสุรีย  ชิดสวน 
 ๓๑๙ นางสุวรรณา  ประทุมรัตน 
 ๓๒๐ นางสุวรรณี  ภูพัฒนวิบูลย 
 ๓๒๑ นางสาวสุวราภรณ  มณีศรีขํา 
 ๓๒๒ นางสุวัลยณี  เนตรนิยม 
 ๓๒๓ นางสุวิมล  ตางวิวัฒน 
 ๓๒๔ หมอมหลวงเสาวรส  สวัสดิวัฒน 
 ๓๒๕ นางสาวเสาวลักษณ  ฮุนนางกูร 
 ๓๒๖ นางสาวอกนิษฐ  วังเพ็ชร 
 ๓๒๗ นางสาวองุน  เกษสุวรรณ 
 ๓๒๘ นางสาวอมรรัตน  พาชิยานุกูล 
 ๓๒๙ นางอมรรัตน  ศุภมาศ 
 ๓๓๐ นางสาวอรวรรณ  ปนสวัสด์ิ 
 ๓๓๑ นางสาวอรวรรณ  พืชสุวรรณ 



 หนา   ๒๒๗ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๓๓๒ นางอรวรรณ  สาริยัง 
 ๓๓๓ นางสาวอรวรรณ  สุดิสุสดี 
 ๓๓๔ นางอรัญ  เจนวิจิตรสกุล 
 ๓๓๕ นางสาวอรัญญา  สังขทอง 
 ๓๓๖ นางสาวอรุณรุง  ชมภูแดง 
 ๓๓๗ นางอรุณี  จินะกา 
 ๓๓๘ นางสาวอังคณา  บุญเสนันท 
 ๓๓๙ นางสาวอัจฉราพร  พงษทิพพันธ 
 ๓๔๐ นางสาวอัญชลี  ชาติกิติสาร 
 ๓๔๑ นางสาวอัญชลี  ปยปญญาวงศ 
 ๓๔๒ นางสาวอัญชลี  สุขพิน 
 ๓๔๓ นางสาวอัญชัญ  โสตถิลักษณ 

 ๓๔๔ นางสาวอันติมา  เพ็ชรทอง 
 ๓๔๕ นางอัมพร  พนม 
 ๓๔๖ นางสาวอาภรณ  ศรีสวัสด์ิ 
 ๓๔๗ นางอารมณ  แพนพงศแสน 
 ๓๔๘ นางอําพรรณ  หาผลทรัพย 
 ๓๔๙ นางสาวอุดมลักษณ  ทั้งทวีเวโรจน 
 ๓๕๐ นางอุทัยวรรณ  สวางศรี 
 ๓๕๑ นางอุบลศรี  เพริดพร้ิง 
 ๓๕๒ นางอุษา  พานแกว 
 ๓๕๓ วาที่เรืออากาศเอก  เอมวลี  อารมยดี 
 ๓๕๔ นางสาวเอมอร  ธาน ี

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๘๑  ราย) 
 ๑ นายกัมพล  แกวเกษ 
 ๒ นายกานต  จันทวงษ 
 ๓ นายกิตติ  สรณเจริญพงศ 
 ๔ นายกุศล  เพ็ชรทรัพย 
 ๕ นายเกรียงไกร  วาสนจิตต 
 ๖ นายไกรวุฒ  ดิษฐแยม 
 ๗ นายคงธวัช  ชัยรัชวิทย 
 ๘ นายคมกฤช  เตียเจริญ 
 ๙ นายจงรักษ  กิตติวรการ 
 ๑๐ นายจักรกฤษณ  ศุทธากรณ 
 ๑๑ นายจํารัก  ลัมภเวช 
 ๑๒ นายเจษฎา  สบาย 
 ๑๓ นายเฉลิม  พุมไพศาล 

 ๑๔ นายชัยรัตน  มานะเสถียรกิจ 
 ๑๕ นายณรงค  ทองนอย 
 ๑๖ นายดลชัย  ละออนวล 
 ๑๗ นายธนพงษ  ทองประพาฬ 
 ๑๘ นายธีรพงษ  กระแจะจันทร 
 ๑๙ นายนภาพงษ  พงษนภางค 
 ๒๐ นายนเรศ  สมิตาสิน 
 ๒๑ นายนฤตย  วิริยโกศล 
 ๒๒ นายนุกูล  สินธุไชย 
 ๒๓ นายบรรลือ  กรมาทิตยสุข 
 ๒๔ นายบวร  เข็มทอง 
 ๒๕ นายบวรลักษณ  อุนคานนท 
 ๒๖ นายบัณฑิต  ตันติวงศโกสีย 



 หนา   ๒๒๘ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๒๗ นายประสพ  สุวรรณแสง 
 ๒๘ นายปยะ  โคสัย 
 ๒๙ นายพรภิรมย  หลงทรัพย 
 ๓๐ นายพฤหัส  ศุภจรรยา 
 ๓๑ นายพิเชต  จิตตเอื้อ 
 ๓๒ นายพิมล  จํานงค 
 ๓๓ นายไพฑูร  ทาวสกุล 
 ๓๔ นายไพศาล  บุญสะกันต 
 ๓๕ นายมาพบ  เพชรพมิล 
 ๓๖ นายมีโชค  ชูดวง 
 ๓๗ นายเมธาวี  ชาบัญ 
 ๓๘ นายรณชัย  ศิโรเวฐนุกูล 
 ๓๙ นายวังชา  ชุมทัพ 
 ๔๐ นายวันชัย  ดวงพัตรา 
 ๔๑ นายวิเชียร  ใจซ่ือ 
 ๔๒ นายวินัย  พลวัฒนเสถียร 
 ๔๓ นายวินัย  เสาองค 
 ๔๔ นายวิวัฒน  ภัทรารักษ 
 ๔๕ นายวิสุทธิ์  จิตรประเสริฐ 
 ๔๖ นายวีรพัฒน  ชนิพันธ 
 ๔๗ นายวีรศักด์ิ  อังคณานุวัฒน 
 ๔๘ นายวุฒิชัย  หิรัญบูรณะ 
 ๔๙ นายศราวุธ  ปรีชาเดช 
 ๕๐ นายเศรษฐวิทย  แสงทิพย 
 ๕๑ นายสัญชัย  รัตนาไพบูลย 
 ๕๒ นายสันสกฤฏ  รักประเทศ 

 ๕๓ นายสายฝน  ผลดี 
 ๕๔ นายสุจินต  อัศววิทูรทิพย 
 ๕๕ นายสุชีพ  คุมญาติ 
 ๕๖ นายสุทธิศักด์ิ  แจมใส 
 ๕๗ นายสุบรรณ  ประครองใจ 
 ๕๘ นายสุพจน  ภาษีรอด 
 ๕๙ นายสุรกิจ  นาฑีสุวรรณ 
 ๖๐ นายสุรศักด์ิ  สุวุฒโท 
 ๖๑ นายสุรสิทธิ์  อิสสระชัย 
 ๖๒ นายสุวีเรศ  วงษทองดี 
 ๖๓ นายเสรี  เอี่ยมผองใส 
 ๖๔ นายอรรถพล  คงรัตนอาภรณ 
 ๖๕ นายอรุณ  เลาเฮง 
 ๖๖ นายอาศิส  อุนนะนันทน 
 ๖๗ นายเอกวุฒิ  จันแกว 
 ๖๘ นายเอนก  สุวรรณบัณฑิต 
 ๖๙ นางสาวกนกพร  แสงทอง 
 ๗๐ นางสาวกนกวรรณ  กิตตินิยม 
 ๗๑ นางสาวกนกวรรณ  บุญสังข 
 ๗๒ นางสาวกนิษฐา  เสือคง 
 ๗๓ นางสาวกมลทิพย  วัฒนะแสงมีชัย 
 ๗๔ นางสาวกรชนก  ลิมปชัยโสภณ 
 ๗๕ นางสาวกรวิกา  วรวัฒนานนท 
 ๗๖ นางกฤตติกา  สบายพร 
 ๗๗ นางสาวกฤติมา   คลี่ฉายา 
 ๗๘ นางสาวกัญจนี  ประทัพวงศ 



 หนา   ๒๒๙ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๗๙ นางกันทิมา  อนิสอน 
 ๘๐ นางสาวกัลยา  จิตตะ 
 ๘๑ นางสาวกานต  เวชกรณ 
 ๘๒ นางกิรติ  สอนคุม 
 ๘๓ นางสาวกีรติกานต  ปายงูเหลือม 
 ๘๔ นางสาวกุลชา  อารียชน 
 ๘๕ นางขวัญใจ  อัศวนพเกียรติ 
 ๘๖ นางคันธารส  ปานเล็ก 
 ๘๗ นางคํานึง  เกษา 
 ๘๘ นางจรรยา  ภิรมยรัตน 
 ๘๙ นางจริยา  วังทะพันธ 
 ๙๐ นางสาวจันทนา  คลายเจริญ 
 ๙๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  จันทรสวาท 
 ๙๒ นางสาวจันทรเพ็ญ  น้ําหอมจันทร 
 ๙๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  รัตนจุล 
 ๙๔ นางจันทรแรม  เทียมประเสริฐ 
 ๙๕ นางสาวจันทิมา  พูลโสภา 
 ๙๖ นางสาวจําเรียง  ศรีปาน 
 ๙๗ นางสาวจิตติมา  นุริตานนท 
 ๙๘ นางสาวจิตรา  กสิสิทธิ์ 
 ๙๙ นางสาวจิตรา  รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต 
 ๑๐๐ นางสาวจิตหทัย  จงจิตร 
 ๑๐๑ นางสาวจินดา  กังวานรัตนศิลป 
 ๑๐๒ นางสาวจินดาพร  เบ็ญจนิรัตน 
 ๑๐๓ นางสาวจินตนา  เหลืองสุวาลัย 
 ๑๐๔ นางสาวจิรกิต  หุตะจูฑะ 

 ๑๐๕ นางจิรภา  เจตนสวาง 
 ๑๐๖ นางสาวจิรวรรณ  นารีเลิศ 
 ๑๐๗ นางสาวจิราพร  ชลธิชาชลาลักษณ 
 ๑๐๘ นางสาวจิราภรณ  บุญอินทร 
 ๑๐๙ นางจิราภรณ  ประเสริฐสุข 
 ๑๑๐ นางจีรพรรณ  เลิศวงศสกุล 
 ๑๑๑ นางสาวจีระวรรณ  ถาวร 
 ๑๑๒ นางจุฑา  เหลาจันทร 
 ๑๑๓ นางสาวจุฑาทิพย  ทิศคํา 
 ๑๑๔ นางสาวจุฑามาศ  จินาทิตย 
 ๑๑๕ นางสาวจุรีมาศ  นิลยกานนท 
 ๑๑๖ นางสาวฉัตรทิพย  เขงเจริญ 
 ๑๑๗ นางสาวชมพูนุท  อินทรปาลิต 
 ๑๑๘ นางสาวชลธร  เหมทานนท 
 ๑๑๙ นางสาวชลลดาย  สาพียะ 
 ๑๒๐ นางสาวชลียา  แกสันเทียะ 
 ๑๒๑ นางสาวชอลัดดา  เวชภูติ 
 ๑๒๒ นางเชาวนี  ติยะบุตร 
 ๑๒๓ นางฐิติมา  ชัยนิตย 
 ๑๒๔ นางสาวฐิติยา  แกวสมบูรณ 
 ๑๒๕ นางณัชฐานันตร  แสงนาครินทร 
 ๑๒๖ นางณัฏฐวรรณ  สุดรัก 
 ๑๒๗ นางสาวณัฐญา  โกมลมณ ี
 ๑๒๘ นางสาวณัฐณิชา  พรมโสภา 
 ๑๒๙ นางสาวณัฐยา  วิชัยคํา 
 ๑๓๐ นางสาวดรุณี  ใจสวาง 



 หนา   ๒๓๐ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๓๑ นางดรุณี  ไชยสงคราม 
 ๑๓๒ นางสาวดลนภา  เครือวัลย 
 ๑๓๓ นางดวงเดือน  เที่ยงสันเทียะ 
 ๑๓๔ นางสาวดวงตะวัน   
  ธรรมาณิชานนท 
 ๑๓๕ นางสาวดวงตา  หงสประภัศร 
 ๑๓๖ นางสาวดวงพร  นาคพงษ 
 ๑๓๗ นางสาวดวงพร  พิมพะเคนา 
 ๑๓๘ นางดาราณี  ศรเมฆ 
 ๑๓๙ นางสาวทองใบ  ราหา 
 ๑๔๐ นางทัศนีย  เจริญพงศ 
 ๑๔๑ นางสาวทัศนีย  มีประเสรฐิ 
 ๑๔๒ นางสาวทัศนียพร  ขจรดี 
 ๑๔๓ นางสาวทิพวัลย  พงษเจริญ 
 ๑๔๔ นางธัญวรัตน  ฉัตรทอง 
 ๑๔๕ นางสาวธันยพร  ทารินทร 
 ๑๔๖ นางธิดา  สถาพร 
 ๑๔๗ นางสาวธิดารัตน  นอมมนัส 
 ๑๔๘ นางสาวธิราภรณ  จันทรดา 
 ๑๔๙ นางสาวนงคนุช  เพ็ชรร่ืน 
 ๑๕๐ นางนงนุช  ฮอหรินทร 
 ๑๕๑ นางนงลักษณ  พุทธากูล 
 ๑๕๒ นางนภัสสร  ลาภณรงคชัย 
 ๑๕๓ นางนราวัลภ  เชี่ยววิทย 
 ๑๕๔ นางนฤมล  ทองคํา 
 ๑๕๕ นางสาวนฤมล  ปญญาพงศนาวิน 

 ๑๕๖ นางสาวนลรักษ  ทองธรรมรักษ 
 ๑๕๗ นางสาวนลิน  อารียา 
 ๑๕๘ นางสาวนลินรัตน  ทองนิรันดร 
 ๑๕๙ นางสาวนวพรรณ  จิณแพทย 
 ๑๖๐ นางสาวนัฎยา  สิงหอาจ 
 ๑๖๑ นางสาวนัทฐา  โพธิโยธนิ 
 ๑๖๒ นางสาวนันทา  เกตพันธ 
 ๑๖๓ นางสาวน้ําผึ้ง  สามงามยา 
 ๑๖๔ นางสาวน้ําออย  เจกจันทึก 
 ๑๖๕ นางสาวนิธิดา  ณ  สงขลา 
 ๑๖๖ นางสาวนิลรัตน  วรรณศิลป 
 ๑๖๗ นางสาวนุจรินทร  วงศสวย 
 ๑๖๘ นางสาวนุชจรินทร  รวมชาติ 
 ๑๖๙ นางสาวนุชจรี  พูลม ี
 ๑๗๐ นางสาวนุชรินทร  บัวนารถ 
 ๑๗๑ นางสาวเนตรนภิส  วันประเสริฐ 
 ๑๗๒ นางสาวเนาวรัตน  วิวรรธนกรัณย 
 ๑๗๓ นางแนงนอย  แสงสาคร 
 ๑๗๔ นางบังอร  เนตรแกว 
 ๑๗๕ นางบังอร  สุวรรณภานนท 
 ๑๗๖ นางบัวศรี  คงขํา 
 ๑๗๗ นางสาวบุศรินทร  สัตยาประเสริฐ 
 ๑๗๘ นางสาวบุษฎี  ประทุมวินิจ 
 ๑๗๙ นางสาวบุษบา  ศรีสวัสด์ิ 
 ๑๘๐ นางเบญจพร  บุญชวยช ู
 ๑๘๑ นางสาวเบญจมาศ  ศรีมาลีจอย 



 หนา   ๒๓๑ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๘๒ นางเบญจวรรณ  คลายทอง 
 ๑๘๓ นางสาวปฏิมาพร  วงษพรหมพิทักษ 
 ๑๘๔ นางสาวปทุมศรี  ชูทิพย 
 ๑๘๕ นางปนัดดา  เทพประสิทธิ์ 
 ๑๘๖ นางสาวปนัดดา  บุญเสริม 
 ๑๘๗ นางประคอง  ทะนะเนตร 
 ๑๘๘ นางประชุมพร  คลายถม 
 ๑๘๙ นางสาวประทุมพร  พูนโสภา 
 ๑๙๐ นางประนอม  เอกสิริไตรรัตน 
 ๑๙๑ นางสาวประภาพร  แกวบุญเรือง 
 ๑๙๒ นางประโลม  ขําคม 
 ๑๙๓ นางสาวปวีนัส  อุดมชัย 
 ๑๙๔ นางปานียา  เพียรวิจิตร 
 ๑๙๕ นางสาวปาริชาติ  แสงสังข 
 ๑๙๖ นางปยนุช  ต้ังทวีมหาสมบัติ 
 ๑๙๗ นางสาวปยะฉัตร  จิตตธรรม 
 ๑๙๘ นางสาวปยาณี  ไวสาหลง 
 ๑๙๙ นางสาวปยาภรณ  วงคคําจันทร 
 ๒๐๐ นางสาวปยาภา  มีแสง 
 ๒๐๑ นางผองศรี  เจริญรักษ 
 ๒๐๒ นางสาวพจนีย  ศรีมาโนชญ 
 ๒๐๓ นางสาวพรทิพย  ฉิมนาคพันธุ 
 ๒๐๔ นางสาวพรทิวา  ราษอาสา 
 ๒๐๕ นางสาวพรพรรณ  นวรุงเรือง 
 ๒๐๖ นางสาวพรรณทิพย  คนซ่ือ 
 ๒๐๗ นางสาวพรรณราย  อุดมกาญจน 

 ๒๐๘ นางพรรณา  เผือกทอง 
 ๒๐๙ นางสาวพรศิริ  จันทรลาด 
 ๒๑๐ นางสาวพรศิริ  เมืองนิล 
 ๒๑๑ นางพวงทอง  สกุลนุม 
 ๒๑๒ นางพัชรา  กองธาน ี
 ๒๑๓ นางสาวพัชรินทร  บุญลือลักษณ 
 ๒๑๔ นางสาวพัชรินทร  พุทธรักษา 
 ๒๑๕ นางสาวพัทราภรณ  จีนกูล 
 ๒๑๖ นางพิกุลแกว  คลื่นสุวรรณ 
 ๒๑๗ นางพิชานัน  ดอนแรม 
 ๒๑๘ นางสาวพิมพพัณณดา  เจียสกุล 
 ๒๑๙ นางสาวพิราวรรณ  วิชาศรี 
 ๒๒๐ นางเพ็ญโฉม  ศรีแจม 
 ๒๒๑ นางสาวโพธิ์มณี  ย้ิมสรวล 
 ๒๒๒ นางไพรัตน  เอมแยม 
 ๒๒๓ นางไพเราะ  กูทะ 
 ๒๒๔ นางสาวเฟองฟา  บุญยง 
 ๒๒๕ นางสาวภรณี  โดคํา 
 ๒๒๖ นางสาวภรภัทร  กนกโรจน 
 ๒๒๗ นางสาวภัสดาวรรณ  นันตะปน 
 ๒๒๘ นางมณฑนา  ศุขสุวรรณ 
 ๒๒๙ นางสาวมณฑิรา  เกตุแกว 
 ๒๓๐ นางสาวมณวรัตน  ศักด์ิพานิช 
 ๒๓๑ นางสาวมนตตรา  พันธุฟก 
 ๒๓๒ นางสาวมนธิณี  ต้ันเจริญ 
 ๒๓๓ นางมาลัย  โภคธรรม 



 หนา   ๒๓๒ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๒๓๔ นางยุพาพรรณ  เหลางาม 
 ๒๓๕ นางสาวยุพิน  งามสม 
 ๒๓๖ นางยุพิน  วิสุทธิโกศล 
 ๒๓๗ นางสาวเยาวพร  รุงเพ็ชรวงศ 
 ๒๓๘ นางเยาวฤทธิ์  ลิปมาศ 
 ๒๓๙ นางรังสิมา  อรุณโรจน 
 ๒๔๐ นางสาวรัชนี  ชมบริสุทธิ ์
 ๒๔๑ นางสาวรัตนา  แตงรอด 
 ๒๔๒ นางราตรี  เจียมสมบัติ 
 ๒๔๓ นางสาวรุงกาญจน  ปรียานุภาพ 
 ๒๔๔ นางรุงทิวา  แยมประเสริฐ 
 ๒๔๕ นางสาวรุงรวี  ละวรรณวงศ 
 ๒๔๖ นางสาวรุงรัตน  แจมจันทร 
 ๒๔๗ นางสาวไรนา  พุทธพงค 
 ๒๔๘ นางสาวลดาวัลย  กาศเจริญ 
 ๒๔๙ นางสาวลักษณาวดี  สุขมาก 
 ๒๕๐ นางสาวลัดดาวัลย  เดชสภาสิทธิ์ 
 ๒๕๑ นางสาววชิรา  คิดการ 
 ๒๕๒ นางสาววทิพย  บุณยศรีสวัสด์ิ 
 ๒๕๓ นางสาววรพรรณ  ผดุงโยธี 
 ๒๕๔ นางวรรณรัตน  มัลลิกะมาลย 
 ๒๕๕ นางวรรณา  อาราเม 
 ๒๕๖ นางสาววรวรรณ  สุขศรีวงษ 
 ๒๕๗ นางสาววรัญญา  ฉายอุไร 
 ๒๕๘ นางสาววรางคณา  บุญญพิสิฏฐ 
 ๒๕๙ นางสาววราภรณ  กลมเกลา 

 ๒๖๐ นางสาววเรศรา  วีระวัฒน 
 ๒๖๑ นางสาววันดี  แซแต 
 ๒๖๒ นางวันเพ็ญ  วัดนอย 
 ๒๖๓ นางวัลลภา  คงคานนท 
 ๒๖๔ นางสาววัลลภา  เตียวสมบูรณกิจ 
 ๒๖๕ นางสาววารินทร  ลีลาคุณากร 
 ๒๖๖ นางวิจิตรา  บุตราช 
 ๒๖๗ นางวิชาดา  บุญจันทรกุล 
 ๒๖๘ นางวิชาวรรณ  แกวสนธ ิ
 ๒๖๙ นางสาววิภารัตน  ดวงลาดนา 
 ๒๗๐ นางวิภารัตน  ศรีสุวรรณ 
 ๒๗๑ นางสาววิมลรัตน  ออนเอี่ยม 
 ๒๗๒ นางสาววิไลลักษณ  อ่ําสอาด 
 ๒๗๓ นางสาวศรัณยา  ตันเจริญ 
 ๒๗๔ นางสาวศรีนวล  ภูสําเภา 
 ๒๗๕ นางสาวศรีวรรณ  บุญฤทธิ์ 
 ๒๗๖ นางสาวศศพินทุ  ดิษนิล 
 ๒๗๗ นางสาวศศิธร  พิมเสน 
 ๒๗๘ นางสาวศศิภา  ธีรดิลก 
 ๒๗๙ นางสาวศิริเกษ  มาลาวงษ 
 ๒๘๐ นางสาวศิริพร  โคตศิริ 
 ๒๘๑ นางสาวศิริพร  ตันติโพธิพิพัฒน 
 ๒๘๒ นางสาวศิริพร  ศรีประเสริฐ 
 ๒๘๓ นางศิริพรรณ  หมอกออน 
 ๒๘๔ นางศริิลักษณ  แกวนารี 
 ๒๘๕ นางสาวศิริลักษณ  วิริยะอัครเดชา 



 หนา   ๒๓๓ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๒๘๖ นางสาวศิริวรรณ  คุณวุฒิปรีชาชาญ 
 ๒๘๗ นางสาวศิริวรรณ  ดวงจิตต 
 ๒๘๘ นางศิริวรรณ  เปาทุย 
 ๒๘๙ นางสาวศิวพร  ดีบานคลอง 
 ๒๙๐ นางสาวศิวพร  บัณฑุวนิช 
 ๒๙๑ นางสาวศิวพร  มีจู 
 ๒๙๒ นางสาวสกุลทิพย  มาลาศรี 
 ๒๙๓ นางสาวสมเด็จ  เรียงสัย 
 ๒๙๔ นางสมพร  พิมพศิริ 
 ๒๙๕ นางสาวสมพิศ  พงษวิรัตน 
 ๒๙๖ นางสาวสมฤดี  ฉัตรสิริเจริญกุล 
 ๒๙๗ นางสาวสมลักษณ  เติมตอ 
 ๒๙๘ นางสมสิน  กล่ําอินทร 
 ๒๙๙ นางสาวสรอยสุดา  อิ่มอรุณรักษ 
 ๓๐๐ นางสาวสรัญญา  อุปรักขิตานนท 
 ๓๐๑ นางสาวสรินนา  สุขสมบูรณ 
 ๓๐๒ นางสายใจ  เอียงอิ่ม 
 ๓๐๓ นางสาวสายทอง  แซนชัยภูมิ 
 ๓๐๔ นางสายฝน  สาระพางค 
 ๓๐๕ นางสาระภี  สุคนธสุโชติ 
 ๓๐๖ นางสาวสิริกัญญา  เดชะโชคดี 
 ๓๐๗ นางสิริพร  อัมรานนท 
 ๓๐๘ นางสิริพร  อินเหวาวงศ 
 ๓๐๙ นางสาวสิริรัตน  กาวงศ 
 ๓๑๐ นางสุกัญญา  จิรากร 
 ๓๑๑ นางสุกัญญา  พิมานมาศสุริยา 

 ๓๑๒ นางสาวสุขกัญญา  เพียคําเมือง 
 ๓๑๓ นางสาวสุคนธทิพย  ล่ันสุวรรณ 
 ๓๑๔ นางสาวสุจิตรา  นําสุวัฒน 
 ๓๑๕ นางสาวสุชาดา  วุฒิโอฬารกุล 
 ๓๑๖ นางสาวสุชาดา  สงวนพรรค 
 ๓๑๗ นางสาวสุชาวดี  ลําภา 
 ๓๑๘ นางสาวสุดจิตต  มั่นพลศรี 
 ๓๑๙ นางสาวสุดใจ  บรมสุข 
 ๓๒๐ นางสาวสุดา  ตันพิบูลยศักด์ิ 
 ๓๒๑ นางสุดารัตน  ศรีสมุทรนาค 
 ๓๒๒ นางสาวสุทธินี  สุดใจ 
 ๓๒๓ นางสุทธิสา  จันทรเพ็ง 
 ๓๒๔ นางสาวสุธีมา  นิ่มสูงเนิน 
 ๓๒๕ นางสุธีรา  ศรีมาลา 
 ๓๒๖ นางสาวสุนันทา  พรหมมา 
 ๓๒๗ นางสาวสุปราณี  สุภานันท 
 ๓๒๘ นางสาวสุพรรนีย  กาฬภักดี 
 ๓๒๙ นางสาวสุพัตรา  สุขโข 
 ๓๓๐ นางสาวสุพัตราภรณ   
  ดวงคําจันทร 
 ๓๓๑ นางสุพินดา  เรืองจิรัษเชียร 
 ๓๓๒ นางสาวสุพิศ  บุญกาญจน 
 ๓๓๓ นางสาวสุภลัคน  ดรุนัยธร 
 ๓๓๔ นางสาวสุภัคชญา  ศรีสุวรรณ 
 ๓๓๕ นางสาวสุภัทรา  ชูรัตน 
 ๓๓๖ นางสุภาพร  สงคุณฤทธิการ 



 หนา   ๒๓๔ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๓๓๗ นางสาวสุภาพร  สีนวล 
 ๓๓๘ นางสาวสุภาพร  หลาวทอง 
 ๓๓๙ นางสาวสุภาพันธ  เหมือนวัดไทร 
 ๓๔๐ นางสาวสุภาวดี  จันตะคาด 
 ๓๔๑ นางสาวสุภาวดี  มั่นสุข 
 ๓๔๒ นางสาวสุภาวรรณ  พิทักษเผาสกุล 
 ๓๔๓ นางสาวสุมิตรา  ฉิมฉํ่า 
 ๓๔๔ นางสุรภี  แหวนสัมฤทธิ ์
 ๓๔๕ นางสาวสุรัสวดี  เลาะวิธี 
 ๓๔๖ นางสาวสุวรรณา  ตาเกอจิู 
 ๓๔๗ นางสาวเสาวนีย  อัศวผาติบุญ 
 ๓๔๘ นางสาวเสาวลักษณ  ดวงแกว 
 ๓๔๙ นางสาวเสาวลักษณ  ศิลปสาคร 
 ๓๕๐ นางสาวแสงมณี  แกวธ ิ
 ๓๕๑ นางโสมพันธ  เจือแกว 
 ๓๕๒ นางสาวหทัยกาญจน  ชึดนอก 
 ๓๕๓ นางสาวหนึ่งนุช  คงอารยะเวชกุล 
 ๓๕๔ นางสาวฬุราภรณ  ศรีบุญเรือง 
 ๓๕๕ นางอนุพา  คงศรี 
 ๓๕๖ นางสาวอภิวันทน  ดานชัยวิจิตร 
 ๓๕๗ นางสาวอรทัย  วรานุกูลศักด์ิ 
 ๓๕๘ นางสาวอรพิณ  อยูเผือก 
 ๓๕๙ นางสาวอรวดี  รุกขรังสฤษฎ 

 ๓๖๐ นางอรวรรณ  เอกเอื้อมณ ี
 ๓๖๑ นางสาวอรอุมา  อนุสรศรี 
 ๓๖๒ นางสาวอริศรา  สุวรรณกูล 
 ๓๖๓ นางสาวอังกาบ  แสนยันต 
 ๓๖๔ นางสาวอังคณา  จันสีนะ 
 ๓๖๕ นางอังคณา  อิ้วชาวนา 
 ๓๖๖ นางอัญชลี  นิรชานนท 
 ๓๖๗ นางสาวอัญญรัตน  แกววงศวรรณ 
 ๓๖๘ นางสาวอัมพิกา  โกมณเฑียร 
 ๓๖๙ นางสาวอาทิตยา  ศิริภิญญานนท 
 ๓๗๐ นางสาวอารี  ภาวสุทธิไพศิฐ 
 ๓๗๑ นางสาวอิศราวรรณ  ชื่นศิริ 
 ๓๗๒ นางสาวอิษฎา  เลงเวหาสถิตย 
 ๓๗๓ นางสาวอุทุมพร  ชัยวงศ 
 ๓๗๔ นางอุนเรือน  เทพทัย 
 ๓๗๕ นางสาวอุมาพร  แกวจินดา 
 ๓๗๖ นางสาวอุไรพร  ศริิเทพ 
 ๓๗๗ นางสาวอุษณีย  เพ็ชรออน 
 ๓๗๘ นางสาวอุษา  เทศนา 
 ๓๗๙ นางอุษา  ศรีโรจน 
 ๓๘๐ นางสาวอุษาวดี  ไชยแกว 
 ๓๘๑ นางสาวเอื้อมเดือน  แกวสวาง  

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๑๘  ราย) 
 ๑ นายคีรีขันธ  ไชยพร 
 ๒ นายจักรกฤช  สอนสุด 

 ๓ นายเจนรบ  แยมรอด 
 ๔ นายชินวัฒน  วองวิวิธกุล 



 หนา   ๒๓๕ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๕ นายโชคชัย  จูฑะโกสิทธิ์กานนท 
 ๖ นายณัฐวุฒิ  คงคารัตน 
 ๗ นายถวัลย  วัฒนากูล 
 ๘ นายทัดเทพ  หวานพืช 
 ๙ นายธนานันต  ทศันสุนทรกุล 
 ๑๐ นายธนุชา  บุญจรัส 
 ๑๑ นายธีรวิทย  ผานภูวงษ 
 ๑๒ นายนพพร  จันทอน 
 ๑๓ นายประดิษฐ  รัชตามุขยนันต 
 ๑๔ นายประพฤทธิ์  พิริยะเบญจวัฒน 
 ๑๕ นายประพันธ  เลาะสันเทียะ 
 ๑๖ นายพงศธร  ธรรมปยะ 
 ๑๗ นายพิภพ  มณีผกาพนัธ 
 ๑๘ นายพีรพล  ชูสงแสง 
 ๑๙ นายภากร  ศรีมโนภาษ 
 ๒๐ นายมนตรี  เปรมเจริญ 
 ๒๑ นายรังสรร  สุวรรณบุตร 
 ๒๒ หมอมหลวงลินทศักด์ิ  จักรพันธุ 
 ๒๓ นายวรากร  สุจิกุล 
 ๒๔ นายวรุฒม  โลหสิริวัฒน 
 ๒๕ นายวันชัย  ชนะเลิศ 
 ๒๖ นายวิเชียร  ดอนสนธิ ์
 ๒๗ นายวิทวัส  ตันหยง 
 ๒๘ นายวิโรจน  มะชะศรี 
 ๒๙ นายวีระวัฒน  รูปแกว 
 ๓๐ นายสนั่น  สรอยทอง 

 ๓๑ นายสมเกียรติ  อุดแนน 
 ๓๒ นายสุชาติ  พรบุญเสริม 
 ๓๓ นายสุทิน  กวางใจทะเล 
 ๓๔ นายสุรพงษ  เกียรติพงศา 
 ๓๕ นายสุริยา  เครือคําอาย 
 ๓๖ นายเสริมศักด์ิ  ผดุงสุข 
 ๓๗ นายโสภณ  ชัยวัฒนกุลวานิชย 
 ๓๘ นายอภิสิทธิ์  ปานเอม 
 ๓๙ นายอรรถพงษ  สรรพกิจชาญชัย 
 ๔๐ นายอัครินทร  นิมมานนิตย 
 ๔๑ นายเอกชัย  ณิชาโชติสฤษฎ 
 ๔๒ นางกนกกาญจน  สําเร็จประสงค 
 ๔๓ นางสาวกรรณิกา  กองเกิด 
 ๔๔ นางกรรณิการ  ใจพุก 
 ๔๕ นางกัลยา  สอนประสาน 
 ๔๖ นางกัลยาณี  พอดี 
 ๔๗ นางสาวกาญจนา  บุรานันท 
 ๔๘ นางกาญจนา  ไผลา 
 ๔๙ นางสาวกาญจนา  หลําดารา 
 ๕๐ นางกานดา  สังฆรักษ 
 ๕๑ นางสาวกุลธรีย  กํามา 
 ๕๒ นางกุหลาบ  เสียงลือชา 
 ๕๓ นางสาวกุหลาบทิพย  สาระ 
 ๕๔ นางสาวเกศชญา  เครือมะก่ํา 
 ๕๕ นางขนิษฐา  เรืองศิลปานันท 
 ๕๖ นางขวัญจิตต  ปนพุม 



 หนา   ๒๓๖ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๕๗ นางสาวขวัญจิตร  สาระธรรม 
 ๕๘ นางสาวขวัญตา  โฮกออน 
 ๕๙ นางสาวขวัญหลา  ทองอยู 
 ๖๐ นางงามรักษ  รังสิยีรานนท 
 ๖๑ นางสาวจรรยา  มาตรงดวง 
 ๖๒ นางสาวจรรยา  มุตตะ 
 ๖๓ นางจรรยารัตน  นาคมาลี 
 ๖๔ นางจริยา  ชาตรี 
 ๖๕ นางจันทรเพ็ญ  เจียเจริญ 
 ๖๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  เมธาธนากุล 
 ๖๗ นางสาวจารุวรรณ  คงตระกูล 
 ๖๘ นางสาวจิตราภรณ  แซโงว 
 ๖๙ นางจินดา  จงรักษ 
 ๗๐ นางสาวจิรภา  ทองอิ่มพงษ 
 ๗๑ นางสาวจิรภา  นิวาตพันธุ 
 ๗๒ นางสาวจิรสิริ  เกษมสินธุ 
 ๗๓ นางสาวจิราภรณ  ใจสบาย 
 ๗๔ นางสาวจุฑาธิป  อินทรโชติ 
 ๗๕ นางสาวไฉน  พรหมศรีจันทร 
 ๗๖ นางชนนิกานต  พวงมะลิ 
 ๗๗ นางสาวชมพูนุท  ลมูลวงศ 
 ๗๘ นางชอเพชร  ยํายวน 
 ๗๙ นางชิดชนก  รักประทุม 
 ๘๐ นางสาวชุติภัทร  แกววิเชียร 
 ๘๑ นางสาวชุติรัตน  วรรณโวหาร 
 ๘๒ นางสาวญาใจ  กริมทุม 

 ๘๓ นางสาวฑิพรดา  กองตาพันธุ 
 ๘๔ นางสาวณัฐศรัย  เชี่ยวชาญธนกิจ 
 ๘๕ นางสาวดลรัตน  รุจิวัฒนากร 
 ๘๖ นางดวงใจ  ปนพุม 
 ๘๗ นางสาวดวงธิดา  บุญมี 
 ๘๘ นางสาวเต็มดวง  ชางหัวหนา 
 ๘๙ นางสาวทัศนีย  คิดสม 
 ๙๐ นางสาวทิพวรรณ  โตอนันต 
 ๙๑ นางสาวธนภรณ  วิเศษ 
 ๙๒ นางสาวธิดารัตน  เวรสันเทียะ 
 ๙๓ นางสาวนงคราญ  ทินนท 
 ๙๔ นางสาวนงลักษณ  สําเนียง 
 ๙๕ นางนพรัตน  บุญแสงทอง 
 ๙๖ นางสาวนภาพร  ศรีเจริญ 
 ๙๗ นางสาวนภารัตน  ขนันทัย 
 ๙๘ นางนองนุช  ตรียานนท 
 ๙๙ นางนันทภัค  ต้ังนภากร 
 ๑๐๐ นางสาวนันทวรรณ  วรรณศรี 
 ๑๐๑ นางนันทวัน  สัตตวัชรวงศ 
 ๑๐๒ นางสาวน้ําผึ้ง  ภูทอง 
 ๑๐๓ นางนุศรา  วิทยพานิช 
 ๑๐๔ นางสาวนุสรา  อยูนาน 
 ๑๐๕ นางสาวบุญญาวดี  พงษศิลา 
 ๑๐๖ นางสาวบุญนาค  ชางเรือนกุล 
 ๑๐๗ นางบุญเรือน  พูลศรี 
 ๑๐๘ นางสาวบุญสง  เรืองแตง 



 หนา   ๒๓๗ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๐๙ นางสาวประเทืองศรี  ชอนพิมาย 
 ๑๑๐ นางประภาพรรณ  ชาสอน 
 ๑๑๑ นางประยูร  สุนทรินท 
 ๑๑๒ นางปราณี  บัวแยม 
 ๑๑๓ นางปราณี  สุรจิต 
 ๑๑๔ นางปรานี  ดวงตะกั่ว 
 ๑๑๕ นางสาวปาณิสรา  ลายน้ําทอง 
 ๑๑๖ นางผุตษะณีมาต  วิธิรวาท 
 ๑๑๗ นางพนารัตน  คํานอย 
 ๑๑๘ นางสาวพนินทร  กองเกตุใหญ 
 ๑๑๙ นางสาวพเยาว  อศัฤกษ 
 ๑๒๐ นางสาวพัชญา   
  เจริญกิจสัมพันธ 
 ๑๒๑ นางพัชรินทร  แนบเกษร 
 ๑๒๒ นางพิทยา  โพธิ์เจริญ 
 ๑๒๓ นางพิมพพิมล  เพชรรัตน 
 ๑๒๔ นางสาวพูลศรี  จันทรคลี่ 
 ๑๒๕ นางเพียงพิศ  ออมนอก 
 ๑๒๖ นางสาวภัทรีกร  มารยาท 
 ๑๒๗ นางสาวภาวินี  ฤทธิลาภ 
 ๑๒๘ นางมันทนา  สุวรรณแสง 
 ๑๒๙ นางสาวมาลี  ชุมโพธิ ์
 ๑๓๐ นางยุพา  แสนกลาง 
 ๑๓๑ นางยุวดี  วัฒนกูล 
 ๑๓๒ นางเยาวลักษณ  พุฒหลา 
 ๑๓๓ นางระพีพัฒน  ปองขันธ 

 ๑๓๔ นางสาวรัชดา  พรมหนองแสน 
 ๑๓๕ นางสาวรัตนาพร  ณะนาน 
 ๑๓๖ นางรัศมี  โนนศิริ 
 ๑๓๗ นางราตรี  บุญรัตนประพันธ 
 ๑๓๘ นางรุงทิวา  สินสุข 
 ๑๓๙ นางสาวรุงนภา  จงอักษร 
 ๑๔๐ นางรุงรัตน  พลายละหาร 
 ๑๔๑ นางรุงเรือง  ดอนยังภัย 
 ๑๔๒ นางสาวลักขณา  พานเงิน 
 ๑๔๓ นางวงเดือน  สุขร่ืน 
 ๑๔๔ นางสาววชิราพร  ปญจะภาดา 
 ๑๔๕ นางสาววนิดา  สังขพันธุ 
 ๑๔๖ นางสาววรรณดี  กิติวิริยกุล 
 ๑๔๗ นางสาววรรณนา  คุมกลิ่นวงษ 
 ๑๔๘ นางวรรณพร  สุวรรณดี 
 ๑๔๙ นางวรรณวิมล  ประเสริฐศิลปกุล 
 ๑๕๐ นางสาววัชรากร  เปรมปรี 
 ๑๕๑ นางวัชรี  งามลวน 
 ๑๕๒ นางสาววันทนา  จรรยสืบศรี 
 ๑๕๓ นางสาววารีรัตน  ธีรวัฒนเศรษฐ 
 ๑๕๔ นางวารุณี  ทองนวล 
 ๑๕๕ นางสาววิภารัตน  สอดสอง 
 ๑๕๖ นางสาววิภาวรรณ  มีปาน 
 ๑๕๗ นางสาววิมล  เธียรโพธิ์ภิรักษ 
 ๑๕๘ นางสาววิลาวัลย  บุญขันธ 
 ๑๕๙ นางวิไลลักษณ  สารสุวรรณ 



 หนา   ๒๓๘ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๑๖๐ นางสาวศรัญญา  โพธิ์ภักดีกุล 
 ๑๖๑ นางศรีธัญญารัตน  ศิริอักษร 
 ๑๖๒ นางสาวศรีนวล  มวงแพร 
 ๑๖๓ นางศรีพลอย  พิศาลไกรกิตติ 
 ๑๖๔ นางศรีสวัสด์ิ  จันทรจินดา 
 ๑๖๕ นางศศินา  ศรีตระกูล 
 ๑๖๖ นางศิริพร  จรูญรุง 
 ๑๖๗ นางศิริพร  ดอนสนธิ ์
 ๑๖๘ นางศิริลักษณ  ศรีวัฒนากุล 
 ๑๖๙ นางสาวศิริลักษณ  แสงไกร 
 ๑๗๐ นางสาวศิริวรรณ  กล่ําศรี 
 ๑๗๑ นางสาวศุภนุช  เพชรนิล 
 ๑๗๒ นางสาวสงการ  เวียงอินทร 
 ๑๗๓ นางสมจิตร  อนุพันธ 
 ๑๗๔ นางสมเพียร  สรางพล 
 ๑๗๕ นางสาวสมฤทัย   
  ชัยประสิทธิกุล 
 ๑๗๖ นางสายชล  จันทรเพชร 
 ๑๗๗ นางสายหยุด  ทองคง 
 ๑๗๘ นางสาวสิริพร  ชูปลื้ม 
 ๑๗๙ นางสิริพร  สุรินา 
 ๑๘๐ นางสิริมา  สังขทอง 
 ๑๘๑ นางสาวสีดา  แสงสกุล 
 ๑๘๒ นางสาวสุจิตรา  หวังชัยเจริญกิจ 
 ๑๘๓ นางสุจินดา  เพ็ชรกอง 
 ๑๘๔ นางสุชีวัน  นนัธิสิงห 

 ๑๘๕ นางสุณา  ประเดิมชัย 
 ๑๘๖ นางสุนันทา  ทองเจียว 
 ๑๘๗ นางสาวสุนันท  สุขสวัสด์ิ 
 ๑๘๘ นางสาวสุพรรณี  แซล้ิม 
 ๑๘๙ นางสาวสุพิศ  สงไพรสน 
 ๑๙๐ นางสาวสุภา  ถุนนอก 
 ๑๙๑ นางสาวสุภาพร  แกวชวย 
 ๑๙๒ นางสาวสุรัตน  เหมือนทาไม 
 ๑๙๓ นางสาวสุรินทร  ศรีคํา 
 ๑๙๔ นางสาวสุรีย  ชํานาญพูด 
 ๑๙๕ นางสุวรรณา  มีพวงผล 
 ๑๙๖ นางสาวสุวรรณา  วงศเมืองแกน 
 ๑๙๗ นางเสาวคนธ  พวงสีเคน 
 ๑๙๘ นางเสาวภา  จิราสิต 
 ๑๙๙ นางสาวเสาวรัตน  รัฐปกปอง 
 ๒๐๐ นางเสาวลักษณ  เยาวรัตน 
 ๒๐๑ นางสาวเสาวลักษณ  สวางดี 
 ๒๐๒ นางแสงดาว  จันทรหอม 
 ๒๐๓ นางสาวอนงค  พูนเจาทรัพย 
 ๒๐๔ นางสาวอภิญญา  นังคลา 
 ๒๐๕ นางสาวอภิญญา  สัตยาภรณ 
 ๒๐๖ นางอมรรัตน  หาญตะ 
 ๒๐๗ นางสาวอรวรรณ  พันธพฤกษ 
 ๒๐๘ นางสาวอรอุมา  แผลงมา 
 ๒๐๙ นางสาวอรัญญา  จันทํา 
 ๒๑๐ นางสาวอริสา  แดนวงษา 



 หนา   ๒๓๙ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 ๒๑๑ นางอังคณา  วรเวทยชลิต 
 ๒๑๒ นางสาวอัญชลี  ตรีอินทอง 
 ๒๑๓ นางสาวอัมพร  อรชร 
 ๒๑๔ นางอารมย  ขาวเจริญ 

 ๒๑๕ นางสาวอําพร  ศรีคําจักร 
 ๒๑๖ นางอํามะลา  ไชยสัตย 
 ๒๑๗ นางอุไรวรรณ  มะสะพันธุ 
 ๒๑๘ นางสาวอุษา  อภิภัทรนันท  

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๔๑  ราย) 
 ๑ นายชลชัย  นิงสานนท 
 ๒ นายชูชีพ  วิเศษสิงห 
 ๓ นายทวีศักด์ิ  หวานพรอม 
 ๔ นายธนิต  ทิพยศสุนทร 
 ๕ นายบุญหลง  แสงศร 
 ๖ นายประจบ  อยูประยงค 
 ๗ นายพินิต  พลับจุย 
 ๘ นายพิพัฒน  เพิ่มพูล 
 ๙ นายพุฒิเศรษฐ  ตันติเมฆิน 
 ๑๐ นายมงคล  คงกําแพง 
 ๑๑ นายมนตรี  เกตุสะอาด 
 ๑๒ นายมานพ  สวางแจง 
 ๑๓ นายมิตรชัย  ปนตาแกว 
 ๑๔ นายวิโรจน  ศรีมาลา 
 ๑๕ นายวีระพล  ไทรระพันธ 
 ๑๖ นายวุฒิชัย  กลิ่นผกา 
 ๑๗ นายศรชัย  ไชยศิลป 
 ๑๘ นายสมปราชญ  หาญชนะ 
 ๑๙ นายอํานาจ  ภิญโย 
 ๒๐ นางสาวกฤษณา  มีบัว 
 ๒๑ นางกฤษณี  เสนาเกา 

 ๒๒ นางสาวกันตินันท  สาโย 
 ๒๓ นางสาวเกษรา ศรีสถาน 
 ๒๔ นางเกษราภรณ  มาลากุล 
 ๒๕ นางใกลรุง  บัวพันธ 
 ๒๖ นางสาวขนิษฐา  สนธ ี
 ๒๗ นางสาวขวัญใจ  โมฆรัตน 
 ๒๘ นางสาวขวัญใจ  ศรีธนกฤตวศิน 
 ๒๙ นางขวัญเรียม  แอฤทธิ ์
 ๓๐ นางสาวจรัสศรี  มีโส 
 ๓๑ นางจรัสศรี  สุขารมย 
 ๓๒ นางสาวจันทรจีลา  สังขพุก 
 ๓๓ นางสาวจันทิมา  มูลจิต 
 ๓๔ นางจันทิมา  ศิริโภคา 
 ๓๕ นางสาวจารุวรรณ  เดชเสน 
 ๓๖ นางสาวจิดาภา  บุญสอาด 
 ๓๗ นางสาวจินตนา  ยอแสง 
 ๓๘ นางสาวจิรนันท  วงษปาน 
 ๓๙ นางสาวจีรภา  มงคล 
 ๔๐ นางสาวจุฬา  สุขธร 
 ๔๑ นางเจนจิรา  กันโต 
 ๔๒ นางสาวเจียมรัตน  โพธิ์เย็น 



 หนา   ๒๔๐ (เลมที่  ๘/๓) 
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 ๔๓ นางชอพิกุล  อนิทะหอม 
 ๔๔ นางชัญญา  ซอเสียงมงคล 
 ๔๕ นางณัฐฐิกา  ยะลา 
 ๔๖ นางณัฐพร  ทองกอง 
 ๔๗ นางดรุณี  ปาเวียง 
 ๔๘ นางสาวเดือนเพ็ญ   
  สุขประเสริฐ 
 ๔๙ นางเดือนเพ็ญ  อรชร 
 ๕๐ นางสาวตุลยา  วรพล 
 ๕๑ นางสาวทิพยรัตน  ผลชัย 
 ๕๒ นางสาวธนียา  อินทรทา 
 ๕๓ นางสาวธารทิพย  เหล็กนรินทร 
 ๕๔ นางสาวธีรารัตน  ปะทิ 
 ๕๕ นางนงนุช  จามะรี 
 ๕๖ นางสาวนงนุช  อิ่มทรัพย 
 ๕๗ นางสาวนฤมล  พานชิกุล 
 ๕๘ นางสาวนันธยา  อาจหาญ 
 ๕๙ นางนารชนก  ต้ังสุนันทธรรม 
 ๖๐ นางนิตยา  ชินศรี 
 ๖๑ นางนิภาภรณ  แสงอาจหาญ 
 ๖๒ นางนิวารัตน  แกวขุนทด 
 ๖๓ นางสาวเนตรนพิศ  วันแวน 
 ๖๔ นางสาวเนตรา  แยมเดช 
 ๖๕ นางสาวเนาวรัตน  รัตนะ 
 ๖๖ นางสาวบังอร  สุวะเสน 
 ๖๗ นางสาวบุญญาภรณ  มงคลจิตร 

 ๖๘ นางสาวบุศรินทร  อารีรักษ 
 ๖๙ นางสาวบุษบา  จูระกัน 
 ๗๐ นางสาวปภาวี  ดวงใจ 
 ๗๑ นางสาวประกายเพ็ชร  แกววิจิตร 
 ๗๒ นางสาวปรัศนี  ภักดี 
 ๗๓ นางสาวปวรวรรณ  ประชุมชัย 
 ๗๔ นางสาวปทมา  สํารวจ 
 ๗๕ นางเปรมจิตต  สีดํา 
 ๗๖ นางผลา  จําปาน 
 ๗๗ นางสาวพรอําไพ  เดือดขุนทด 
 ๗๘ นางพัชรินทร  กลิน่อุทัย 
 ๗๙ นางสาวพานทอง  ภูสีเขียว 
 ๘๐ นางพิมใจ  อําคา 
 ๘๑ นางสาวพุทธชาติ  จรเข็ม 
 ๘๒ นางสาวเพ็ญศรี  คงแกว 
 ๘๓ นางมณีรัตน  ลูกประคํา 
 ๘๔ นางมยุรี  ศรีโพนดวน 
 ๘๕ นางสาวมาริษา  แดงสุภา 
 ๘๖ นางมาลี  บุญเจริญ 
 ๘๗ นางสาวมาลี  สารวัตถี 
 ๘๘ นางสาวเยาวลักษณ  สมบัติทิพย 
 ๘๙ นางรักทนา  หาสูง 
 ๙๐ นางรัชฎาวรรณ  จันทรโสม 
 ๙๑ นางสาวรัชนี  พันธเจริญ 
 ๙๒ นางสาวรัดดา  ภูกาเมศ 
 ๙๓ นางสาวราตรี  ทองงาม 
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 ๙๔ นางรุงกาล  เมนขาว 
 ๙๕ นางสาวละไม  มณเฑียร 
 ๙๖ นางสาวลัดดา  กันหมุด 
 ๙๗ นางลัดดา  เที่ยงธรรม 
 ๙๘ นางสาวลัดดา  สุวรรณจินดา 
 ๙๙ นางลําพึง  ปนพุก 
 ๑๐๐ นางลําพู  อองคํา 
 ๑๐๑ นางสาววนิดา  ขําวงษ 
 ๑๐๒ นางสาววรรณา  ขาวแดง 
 ๑๐๓ นางวราพร  ฟูมา 
 ๑๐๔ นางวลัยลักษณ  ชาตะสภุณ 
 ๑๐๕ นางสาววศิลป  แสวงด้ัน 
 ๑๐๖ นางวัชราภรณ  แกวดี 
 ๑๐๗ นางสาววัชรินทร  ฤทธิ์ลํ้า 
 ๑๐๘ นางสาววัชรี  สิงหโตทอง 
 ๑๐๙ นางสาววันทนา  เจือจาน 
 ๑๑๐ นางวัลลี  เกษมกมลวาทิน 
 ๑๑๑ นางวาสนา  กระจางจันทร 
 ๑๑๒ นางสาววิมานแมน  จันทรศรี 
 ๑๑๓ นางศศิธร  ลบล้ําเลศิ 
 ๑๑๔ นางสาวศิริพร  เธียรประดิษฐ 
 ๑๑๕ นางสาวศิริเพชร  ฉลอม 
 ๑๑๖ นางสาวศิริวรรณ  พูลสมบัติ 
 ๑๑๗ นางศิริอร  สงประชา 

 ๑๑๘ นางศุภางค  ผาสุข 
 ๑๑๙ นางสมจิต  สุนทรา 
 ๑๒๐ นางสาวสมใจ  แมนปน 
 ๑๒๑ นางสาวสมมาตร  เมนทองคํา 
 ๑๒๒ นางสายพิน  ผอมสวัสด์ิ 
 ๑๒๓ นางสาวสายันต  ตุปนนา 
 ๑๒๔ นางสาวสิริญญา  ไชยมาคํา 
 ๑๒๕ นางสาวสิริรัตน  อาภรณพงษ 
 ๑๒๖ นางสาวสุภาพร  ชิดพังเทียม 
 ๑๒๗ นางสาวสุภาพรรณ  เทพพิทักษ 
 ๑๒๘ นางสุภารัตน  วงคเมทา 
 ๑๒๙ นางสาวสุภาวดี  สบายฤทัย 
 ๑๓๐ นางแสงจันทร  วงศโสภา 
 ๑๓๑ นางโสภาพรรณ  ชาติรักษา 
 ๑๓๒ นางสาวอมรรัตน  แสงทอง 
 ๑๓๓ นางสาวอรกัญญา  มุสิกาวัน 
 ๑๓๔ นางสาวอรุณ  หุนทรัพย 
 ๑๓๕ นางสาวอัจฉรา  ย่ีสุนแซม 
 ๑๓๖ นางสาวอัญชลี  ทรัพยม ี
 ๑๓๗ นางสาวอัญญารัตน  สุปญญา 
 ๑๓๘ นางสาวอารยา  มีสมบูรณ 
 ๑๓๙ นางสาวอําไพ  โมอุบล 
 ๑๔๐ นางสาวอุไรพร  ศรีสุวรรณ 
 ๑๔๑ นางสาวอุไรวรรณ  สวางแสง  

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๑  ราย) 
 ๑ นายธีรพงษ  ยอดรักษา  ๒ นายประคอง  ผิวผอง 
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 ๓ นายโสฬส  เพ็งรักษา 
 ๔ นางณัฐสรัญ  แตงแดน 
 ๕ นางสาวธัญลักษณ  กาวิชา 
 ๖ นางบุษยา  ทนงรบ 
 ๗ นางยุภาพร  พุมมา 

 ๘ นางสาวศวิตา  โนนใหญ 
 ๙ นางสาวสมาพร  เรืองคํา 
 ๑๐ นางสําเนียง  เหงาจิ้น 
 ๑๑ นางสุพัตรา  พรมทา 

  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๗  ราย) 
 ๑ นายจักรกฤช  ศรีธนกฤช 
 ๒ นายทัศศะ  ทรงผาสุข 
 ๓ นายทิพย  หาสาสนศรี 
 ๔ นายบํารุง  พูลสี 
 ๕ นายปราโมทย  รักทอง 
 ๖ นายพิชัย  วงษสมบูรณ 
 ๗ นายวสันต  ภูวภัทรพร 
 ๘ นายสมชาย  กํามะหย่ี 
 ๙ นายสมพร  นาคประทุม 
 ๑๐ นายสุวัฒน  ประเสริฐสม 
 ๑๑ นายอุดม  จันทรสุข 
 ๑๒ นางสาวจรัสเรือง  ศิริวัฒนรักษ 
 ๑๓ นางสาวจุฬาภรณ  เลิศบวรวงศ 
 ๑๔ นางดัชนี  สุทีวรรน 

 ๑๕ นางธนิดา  วัฒนะโชติ 
 ๑๖ นางสาวนิชนันท  ชางจตุรัส 
 ๑๗ นางนิตยา  ภูแสนธนาสาร 
 ๑๘ นางพีรดา  เอกอิ่มผล 
 ๑๙ นางพูนสุข  จันทรเพชร 
 ๒๐ นางมณฑา  ศรีรัตนกูล 
 ๒๑ นางมัณฑนา  ธนะพันธุ 
 ๒๒ นางระพีพรรณ  ทองหอ 
 ๒๓ นางสาววงแกว  จินดามณี 
 ๒๔ นางสาววราภรณ  จุลปานนท 
 ๒๕ นางสมภักด์ิ  จันทรสุกรี 
 ๒๖ นางสาวอรไท  สุขเจริญ 
 ๒๗ นางอรัสธรรม  พรหมมะ  

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๗  ราย) 
 ๑ นายกิตติ  เพ็ชรดี 
 ๒ นายทะยานรุง  เหลือสินทรัพย 
 ๓ นายธงชัย  ธนะสิงห 

 ๔ นายประดิษฐ  ขันแกว 
 ๕ นายพิพัฒน  ไทยบํารุง 
 ๖ นายมงคล  วรรณประภา 


