
 หนา   ๕๗ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๗ นางภัทริณี  ลออวงศวิรุฬห 
 ๑๘ นางลําไพร  ตรรกวัจนวงศ 
 ๑๙ นางสาววราภรณ  สุดใจดี 
 ๒๐ นางสาววัชรินทร  ปะนันโต 
 ๒๑ นางสาววัลลา  จันทรเปย 
 ๒๒ นางวิฑิต  ประเสริฐผล 

 ๒๓ นางสมจิตต  โตสัมฤทธิ์ 
 ๒๔ นางสมพิศ  หัสดี 
 ๒๕ นางสาวสมสุข  จันทศร 
 ๒๖ นางสุพรรณี  อยูเจริญ 
 ๒๗ นางสาวอรุณี  สุจริตในธรรม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายพิเชษฐ  สุกแสงศร ี  ๒ นางสมพร  ออนละมูล 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นางรุงฤดี  สุดใจ 

 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๑๓  ราย) 
 ๑ นายกมล  โคติวงษา 
 ๒ นายกวีวรรณ  ล้ิมประยูร 
 ๓ นายเข็มชาติ  หวังทวีทรัพย 
 ๔ นายจิตติวัฒน  สุประสงคสิน 
 ๕ นายจิระ  กาญจนินทุ 
 ๖ นายแจมศักด์ิ  ไชยคุนา 
 ๗ นายแฉลม  โพธิ์แดง 
 ๘ นายชาญ  ศรีรัตนสถาวร 
 ๙ นายชุณหเกษม  โชตินัยวัตรกุล 
 ๑๐ นายฐนันตร  จึงประเสริฐ 
 ๑๑ นายธวัชชัย  อัครวิพุธ 
 ๑๒ นายเนตร  หงษไกรเลิศ 
 ๑๓ นายบุญสม  วรรณวีรกุล 

 ๑๔ นายปฏิภาณ  ตุมทอง 
 ๑๕ เรือเอก  ปฐม  หลีละเมียร 
 ๑๖ นายพลังพล  คงเสรี 
 ๑๗ นายพันธุเทพ  อังชัยสุขศิริ 
 ๑๘ นายพันธพบ  เลิศลายตวน 
 ๑๙ นายพิทยา  จารุพูนผล 
 ๒๐ นาวาโท  ภากร  จันทนมฎัฐะ 
 ๒๑ นายมานิตย  มะโนแจม 
 ๒๒ นายยงค  รงครุงเรือง 
 ๒๓ นายรอย  จําเดิมเผด็จศึก 
 ๒๔ นายรัฐพงษ  วรวงศวสุ 
 ๒๕ พันตรี  รุงชัย  ชวนไชยะกูล 
 ๒๖ นายวิศิษฎ  วามวาณิชย 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๗ นายวีระพงษ  ภูมิรัตนประพิณ 
 ๒๘ นายศักด์ิชัย  หิรัญรักษ 
 ๒๙ รอยเอก  ศิริไชย  หงษสงวนศรี 
 ๓๐ นายสมชาย  อมรโยธิน 
 ๓๑ นายสรวุฒิ  ชูอองสกุล 
 ๓๒ นายสิทธิวัฒน  เลศิศิริ 
 ๓๓ นายสุชาย  ศรีทิพยวรรณ 
 ๓๔ นายสุทธิพงษ  จงจิระศิริ 
 ๓๕ นายสุเทพ  วาณิชยกุล 
 ๓๖ นายสุรชัย  สราวิช 
 ๓๗ นายสุรเดช  หงสอิง 
 ๓๘ นายสุรพล  สงวนเกียรติ 
 ๓๙ นายอนันตนิตย  วิสุทธิพันธ 
 ๔๐ นายอภิชาติ  อัศวมงคลกุล 
 ๔๑ นายอภินันท  อุดมกิจ 
 ๔๒ นายโอภาส  ปญญา 
 ๔๓ นางกนกพร  คุปตานนท 
 ๔๔ นางสาวกนกพร  นกพึ่ง 
 ๔๕ เรืออากาศเอกหญงิ  กนกรัตน  พรพาณชิย 
 ๔๖ นางกรรณิกา  ฉัตรย่ิงมงคล 
 ๔๗ นางกรรณิกา  โยธาพิทักษ 
 ๔๘ นางสาวกรรณิการ  ชินวงศพรม 
 ๔๙ นางกรวิไล  อภิชาตนนท 
 ๕๐ นางสาวกรองกาญจน  รักษากุล 
 ๕๑ นางสาวกรองทิพย  บัวเกษ 
 ๕๒ นางสาวกราบแกว  โสภาราษฎร 

 ๕๓ นางสาวกรุณี  ขวัญบุญจัน 
 ๕๔ นางสาวกฤษณา  ภาคภูมิกมล 
 ๕๕ นางกอบแกว  ติรางกูร 
 ๕๖ หมอมหลวงกัญญทอง  ทองใหญ 
 ๕๗ นางสาวกัณยารัตน  สุไพบูลยวัฒน 
 ๕๘ นางกาญจนา  ทมิฬทร 
 ๕๙ นางกานดา  ออประเสริฐ 
 ๖๐ นางขนิษฐา  ทรรทุรานนท 
 ๖๑ นางสาวจรัสโฉม  เทพบรรยง 
 ๖๒ นางจันทนา  แกวทวี 
 ๖๓ นางจันทรเพ็ญ  มหาวีระ 
 ๖๔ นางสาวจารุวรรณ  ศรีอาภา 
 ๖๕ นางจิตเกษม  วงษโคเมท 
 ๖๖ นางจิรกิต  บุญชัยวัฒนา 
 ๖๗ นางจิรายุ  เอื้อวรากุล 
 ๖๘ หมอมหลวงจีรวัฒน  เกษมสันต 
 ๖๙ นางสาวจีราพร  พงศาสนองกุล 
 ๗๐ นางสาวฉวีวรรณ  ล้ิมวัฒนพันธชัย 
 ๗๑ นางสาวชรัสนิกูล  ย้ิมบุญณะ 
 ๗๒ นางชื่นฤดี  คงศักด์ิตระกูล 
 ๗๓ นางสาวญาณณี  วงศรานุชิต 
 ๗๔ นางฐิติกานต  เหลาธรรมทัศน 
 ๗๕ นางณัฏฐพร  ฉันทวรลักษณ 
 ๗๖ นางสาวณัฐวดี  ณ  มโนรม 
 ๗๗ นางดารณี  ทูสกุล 
 ๗๘ นางสาวถาวร  ใจเพ็ชร 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๗๙ นางสาวทิพยสุดา  ชํานาญศรีเพ็ชร 
 ๘๐ นางสาวทิพวรรณ  โลมรัตนา 
 ๘๑ นางธารทิพย  เฉลิมแสนยากร 
 ๘๒ นางสาวธารีรัตน  กะลัมพะเหติ 
 ๘๓ นางนงเยาว  โรจนอุทัย 
 ๘๔ นางนวลจันทร  จุฑาภักดีกุล 
 ๘๕ นางนวลอนงค  ธนสมบัติสกุล 
 ๘๖ นางสาวนันทน  สุนทรพงศ 
 ๘๗ นางนันทวรรณ  อนิทเสน 
 ๘๘ นางสาวนัยนา  ตากวิริยะนันท 
 ๘๙ นางสาวนาฏสุดา  ภูมิจํานงค 
 ๙๐ นางนารี  โชติรัตน 
 ๙๑ นางนิสากร  อังกลมเกลียว 
 ๙๒ นางสาวนุชนาฏ  ชัยสุกวัฒน 
 ๙๓ นางบุบผา  ราชคมน 
 ๙๔ นางสาวเบญจมาศ  แดงสกล 
 ๙๕ นางเบญจวรรณ  พุกจรูญ 
 ๙๖ นางปทุมมาศ  เชี่ยวเชิงงาน 
 ๙๗ นางสาวประคอง  ชื่นวัฒนา 
 ๙๘ นางประชุมพร  อหิงสโก 
 ๙๙ นางประภาพรรณ  รัตนพันธ 
 ๑๐๐ นางปราณี  วรวิทยอุดมสุข 
 ๑๐๑ นางปราณี  สลิลสิริ 
 ๑๐๒ นางสาวปราณีต  ศิริรัตนบุญขจร 
 ๑๐๓ นางสาวปรีดาพร  คูสุวรรณ 
 ๑๐๔ นางปยะธิดา  สุนทรพจน 

 ๑๐๕ นางสาวพยอม  ดะรีพัตร 
 ๑๐๖ นางพรทิพย  ธรรมวินิจฉัย 
 ๑๐๗ นางพรพิมล  ฉมามหัทธนา 
 ๑๐๘ นางพรพิมล  อดัมส 
 ๑๐๙ นางพวงรัตน  สรอยน้ํา 
 ๑๑๐ นางพัชรี  วิไลลักษณ 
 ๑๑๑ นางพัฒนา  ปลื้มถนอม 
 ๑๑๒ นางสาวพาณี  โรจนานนท 
 ๑๑๓ นางสาวพีรยา  สุกจ่ัน 
 ๑๑๔ นางสาวเพ็ญใจ  จิตรนําทรัพย 
 ๑๑๕ นางเพ็ญพรรณ  วัฒนไกร 
 ๑๑๖ นางสาวเพ็ญศรี  กอบเพ็ชรหยก 
 ๑๑๗ นางภรณี  วัฒนสมบูรณ 
 ๑๑๘ นางมนตบงกช  กนกนันทพงศ 
 ๑๑๙ นางสาวมยุรี  พรหมสุวรรณ 
 ๑๒๐ นางสาวมาลัย  เฉลิมชัยนุกูล 
 ๑๒๑ นางมาลิกา  ชุรินทรพรรณ 
 ๑๒๒ นางมาลี  อาจสาลี 
 ๑๒๓ นางมุกดา  เชื้อวัฒนา 
 ๑๒๔ นางสาวยุวดี  มหาคุณกิจเจริญ 
 ๑๒๕ นางเยาวลักษณ  สุขธนะ 
 ๑๒๖ นางสาวรพีพรรณ  นาคะสิริ 
 ๑๒๗ นางรัชฎา  ชินคุปต 
 ๑๒๘ นางสาวรัชนี  คงคาฉุยฉาย 
 ๑๒๙ นางรัชนี  เจนพานชิการ 
 ๑๓๐ นางรัตนา  นินถึก 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๓๑ นางสาวรัตนา  บัณฑิตย 
 ๑๓๒ นางรัตนาพันธ  สุวรรณชัย 
 ๑๓๓ นางสาวรุจี  นาคนัตร 
 ๑๓๔ นางเรวดี  จงสุวัฒน 
 ๑๓๕ นางสาวเรืองรําไพ  แจงจวบแกว 
 ๑๓๖ นางสาวละอองศรี  อัชชนียะสกุล 
 ๑๓๗ นางลีณา  สุนทรสุข 
 ๑๓๘ นางสาววรรณะ  ชวลิตานนท 
 ๑๓๙ นางวรรณา  หิมะสุข 
 ๑๔๐ นางสาววรรณี  กัณฐกมาลากุล 
 ๑๔๑ นางสาววรรณี  อังคศิริสรรพ 
 ๑๔๒ นางสาววรรวิภา  กลิ่นเกลา 
 ๑๔๓ นางสาววรวรรณ  วาณิชยเจริญชัย 
 ๑๔๔ นางวรัญญา  วองวิทย 
 ๑๔๕ นางสาววราพร  หาญคุณะเศรษฐ 
 ๑๔๖ นางสาววราภรณ  ทิพยสุวรรณกุล 
 ๑๔๗ นางสาววลัย  พละสวัสด์ิ 
 ๑๔๘ นางวัชราภรณ  คูผาสุข 
 ๑๔๙ นางวัฒนา  สดมภเธียร 
 ๑๕๐ นางวารีรัตน  ถานอย 
 ๑๕๑ นางสาววาสนา  สถิตยจันทรากุล 
 ๑๕๒ รอยเอกหญิง  วาสนา  อิ่มเอม 
 ๑๕๓ นางสาววิภารัตน  สุขทองสา 
 ๑๕๔ นางศรัณยา  สุจริตกุล 
 ๑๕๕ นางสาวศรีวิชา  ครุฑสูตร 
 ๑๕๖ นางสาวศรีสมร  สุทธิ์ทิม 

 ๑๕๗ นางศรีสุภา  แกวประพาฬ 
 ๑๕๘ นางศศิธร  วัฒนกุลานุรักษ 
 ๑๕๙ นางศิริกุล  เกิดสมนึก 
 ๑๖๐ นางศริิกุล  โชติวุฑฒากร 
 ๑๖๑ นางศิริพรรณ  เภตรารัตน 
 ๑๖๒ นางศิริมา  สงวนสิน 
 ๑๖๓ นางสาวศิวพร  พรหมออน 
 ๑๖๔ นางสาวศิวพร  ศิริภูล 
 ๑๖๕ นางสมคิด  แกวมณ ี
 ๑๖๖ นางสมจิตร  ภูบําเพ็ญ 
 ๑๖๗ นางสมถวิล  โปตระนันทน 
 ๑๖๘ นางสาวสรา  อาภรณ 
 ๑๖๙ นางสาวสายชล  วองตระกูล 
 ๑๗๐ นางสาวสายฝน  สงาศรี 
 ๑๗๑ นางสายสวาท  เจตนเกษกรรณ 
 ๑๗๒ นางสาวสายัน  เกื้อสกุล 
 ๑๗๓ นางสิริลักษณ  วุฑฒิกรรมรักษา 
 ๑๗๔ นางสาวสิริวรรณ  อนันตโชค 
 ๑๗๕ นางสาวสุกัลยา  ศรีสุริยจันทร 
 ๑๗๖ นางสุขสม  สภานุชาต 
 ๑๗๗ นางสุชาดา  ดวงสนิท 
 ๑๗๘ นางสาวสุชีรา  ตันชัยนันท 
 ๑๗๙ นางสุเชาวนี  อิทธิวิทย 
 ๑๘๐ นางสุดตา  ปรักกโมดม 
 ๑๘๑ นางสุดารัตน  ปโยพีระพงศ 
 ๑๘๒ นางสาวสุนทรีภรณ  วีรานันท 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๘๓ นางสาวสุนัน  สุดดี 
 ๑๘๔ นางสุนันทา  แสงสุข 
 ๑๘๕ นางสาวสุปราณี  อัศวชีพ 
 ๑๘๖ นางสุพพัต  เพชรรัตน 
 ๑๘๗ นางสุพรรณี  จันทวานิช 
 ๑๘๘ นางสุพัฒตรา  จรุงพันธุ 
 ๑๘๙ นางสุพิทยา  เดนดํารงกุล 
 ๑๙๐ นางสาวสุมนา  บุญหลาย 
 ๑๙๑ นางสุรัตน  พิบูลยมณ ี
 ๑๙๒ นางสาวสุรางค  วิเศษมณ ี
 ๑๙๓ นางสุรางครัตน  คุณกิตติ 
 ๑๙๔ นางสาวสุรีย  โพธาราม 
 ๑๙๕ นางสุวรรณี  พุทธิศรี 
 ๑๙๖ นางสาวสุวะนี  แกวสวาง 
 ๑๙๗ นางสาวสุวิภาภรณ  ศิริพรพิทักษ 
 ๑๙๘ นางสาวสุวิมล  ปยะโยธิน 

 ๑๙๙ นางเสาวนา  ปยะพิสุทธิ์ 
 ๒๐๐ นางสาวแสงทอง  ธีระทองคํา 
 ๒๐๑ นางสาวอนินทิตา  ปติวรรณ 
 ๒๐๒ นางอนุสรณ  สุวรรณพงศ 
 ๒๐๓ นางอมรรัตน  วงคลํ่าซํา 
 ๒๐๔ นางสาวอรพรรณ  จรูญฉาย 
 ๒๐๕ นางอรพินทร  เฉยงาม 
 ๒๐๖ นางอรัญญา  ภูสันติพงษ 
 ๒๐๗ นางสาวอรุณรัตน  ศรีจันทรนิตย 
 ๒๐๘ นางอัญชลี  สูแสงธรรม 
 ๒๐๙ นางอารีย  จงวนิชย 
 ๒๑๐ นางอารีย  พรวรนันท 
 ๒๑๑ นางสาวอุทัยวรรณ  ธาํรงยุทธ 
 ๒๑๒ นางสาวอุไรวรรณ  สุจิรชาโต 
 ๒๑๓ นางสาวอุษณีย  วัชรประภาพงศ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๓๑  ราย) 
 ๑ นายกฤษณ  แกวโรจน 
 ๒ นายกําแหง  วัชรักษะ 
 ๓ นายกิตติพงศ  มณีโชติสุวรรณ 
 ๔ นายเกรียงไกร  เอี่ยมสวัสดิกุล 
 ๕ นายโกเศศ  ปนประดับ 
 ๖ นายคัมภีร  ทรงกําพล 
 ๗ เรือโท  จุมพล  วิลาศรัศม ี
 ๘ นายชนวุฒน  อัศวนันท 
 ๙ เรืออากาศโท  ชัชชัย  คุณาวิศรุต 

 ๑๐ นายชัชวาลย  ศรีสวัสด์ิ 
 ๑๑ หมอมหลวงชาครีย  กิติยากร 
 ๑๒ นายชาญยศ  ปลื้มปติวิริยะเวช 
 ๑๓ นายชาญวิทย  ตรีพุทธรัตน 
 ๑๔ นายชูเดช  ดีประเสริฐกุล 
 ๑๕ นายณัฐพงษ  วงศจินดานนท 
 ๑๖ นายณัฐวุฒิ  รอดอนนัต 
 ๑๗ นายณัฐวุฒิ  เสริมสาธนสวัสด์ิ 
 ๑๘ นายดร  วัฒนกุลพานิชย 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๙ นายเดชา  วิไลรัตน 
 ๒๐ นายตอพงษ  ทองงาม 
 ๒๑ นายถาวรชัย  ล้ิมจินดาพร 
 ๒๒ นายทวี  เชื้อสุวรรณทวี 
 ๒๓ นายธงชัย  นนทดิษฐ 
 ๒๔ นายธัช  อิทธิกุล 
 ๒๕ นายนพพล  เผาสวัสด์ิ 
 ๒๖ นายนรินทร  ณฐัวุฒ ิ
 ๒๗ นายนันทวัช  สิทธิรักษ 
 ๒๘ นายเนติ  สุขสมบูรณ 
 ๒๙ นายบัณฑิต  ชาญณรงค 
 ๓๐ นายบุญศรี  จันทรรัชชกูล 
 ๓๑ นายบุณยฤทธิ์  ชืน่สุชน 
 ๓๒ นายปกรณ  เจียระคงมั่น 
 ๓๓ นายปณัฐ  คณาธารทิพย 
 ๓๔ นายปรัญญา  สากิยลักษณ 
 ๓๕ นายปรารถนา  สถิตยวิภาวี 
 ๓๖ นายปยะ  สมานคติวัฒน 
 ๓๗ นายพรชัย  โอเจริญรัตน 
 ๓๘ นายพัฒนา  ศรมยุรา 
 ๓๙ นายพิศลย  เสนาวงษ 
 ๔๐ นายไพรัช  สายวิรุณพร 
 ๔๑ นายภัทรชัย  กีรติสิน 
 ๔๒ นายยุทธนา  สามัง 
 ๔๓ นายวรมินทร  เหรียญสุวรรณ 
 ๔๔ นายวรรณพงษ  เตรียมโพธิ์ 

 ๔๕ นายวรวิทย  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 
 ๔๖ นายวรากร  เจริญสุข 
 ๔๗ นายวัฒนา  วีรชาติยานุกูล 
 ๔๘ นายวิชิต  เปานิล 
 ๔๙ นายวิรัช  เมฆอนนัตธวัช 
 ๕๐ นายวิรัตน  คําศรีจันทร 
 ๕๑ นายวิวัฒน  วนรังสิกุล 
 ๕๒ นายศัลยพงษ  สรรพกิจ 
 ๕๓ นายศุภกฤต  โสภิกุล 
 ๕๔ นายศุภรวิทย  พึ่งจิตตตน 
 ๕๕ นายสนธิ  ศิริมัย 
 ๕๖ นายสมพงษ  เหลี่ยมมงคลกุล 
 ๕๗ นายสมพล  เทพชุม 
 ๕๘ นายสมพล  ฤกษสมถวิล 
 ๕๙ นายสยาม  อรุณศรีมรกต 
 ๖๐ นายสรยุทธ  รัตนพจนารถ 
 ๖๑ นายสัมมน  โฉมฉาย 
 ๖๒ นายสามารถ  ภคกษมา 
 ๖๓ นายสุจินต  วังสุยะ 
 ๖๔ นายสุทธพร  รัตนกุล 
 ๖๕ นายสุธน  นอยวัฒน 
 ๖๖ นายสุพจน  พงศประสบชัย 
 ๖๗ นายสุพัฒน  ศรีสมออน 
 ๖๘ นายสุวิน  อภิชาติพัฒนศิริ 
 ๖๙ นายอนัญญ  เพฑวณชิ 
 ๗๐ เรืออากาศเอก  อนิรุธ  ภัทรากาญจน 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๗๑ นายอภิชาต  นนทประเสริฐ 
 ๗๒ นายอัคคพงษ  นิติสิงห 
 ๗๓ นายอัครรัช  วงษจิราษฎร 
 ๗๔ นายอารมย  ตรีราช 
 ๗๕ รอยเอก  เอกภพ  สิระชัยนันท 
 ๗๖ นายเอกสิทธิ์  สมสุข 
 ๗๗ นางกนกพร  รัตนรุงโรจน 
 ๗๘ นางสาวกนกพร  เรืองเพิ่มพูล 
 ๗๙ นางกนกพรรณ  วงศประเสริฐ 
 ๘๐ นางสาวกนกวรรณ  บุญญพิสิฏฐ 
 ๘๑ นางกรศิริ  บุญประกอบ 
 ๘๒ นางสาวกอบแกว  มโนมัยพิบูลย 
 ๘๓ นางกุลนุช  ชาญชัยรุจิรา 
 ๘๔ นางกุลภา  ศรีสวัสด์ิ 
 ๘๕ นางเกศรินทร  อุทริยะประสิทธิ์ 
 ๘๖ นางเกศินี  ชาวนา 
 ๘๗ นางสาวขวัญใจ  อํานาจสัตยซ่ือ 
 ๘๘ นางสาวจงดี  แดงรัตน 
 ๘๙ นางจันทรา  เทียนไทย 
 ๙๐ นางสาวจันทิมา  รองวิริยะพานิช 
 ๙๑ นางสาวจีรพันธ  วรพงษ 
 ๙๒ นางสาวจีรันดา  สันติประภพ 
 ๙๓ นางสาวจุฬาภรณ  กําเนิดเพชร 
 ๙๔ นางจุฬารัตน  เตชะโชควิวัฒน 
 ๙๕ นางเฉลียว  หงษนอย 
 ๙๖ นางสาวชนิสา  โชติพานิช 

 ๙๗ นางชุติมา  คูหากาญจน 
 ๙๘ นางสาวเชาวนี  สุคนธประดิษฐ 
 ๙๙ นางฐิติวรรณ  บูรณะวิเชษฐกุล 
 ๑๐๐ นางสาวณัฏฐินี  พันธวิศวาส 
 ๑๐๑ นางดรุณี  บุรีภักดี  ลอวสัน 
 ๑๐๒ นางสาวดวงใจ  บุญนันท 
 ๑๐๓ นางสาวดวงใจ  เล็กสมบูรณ 
 ๑๐๔ นางสาวดวงดาว  ฉันทศาสตร 
 ๑๐๕ นางสาวดวงตา  กิจแกว 
 ๑๐๖ นางดวงเนตร  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 
 ๑๐๗ นางสาวดวงพรรณ  กริชชาญชัย 
 ๑๐๘ นาวาตรีหญิง  ดารินทร  สากิยลักษณ 
 ๑๐๙ นางสาวธัญญธร  อินศร 
 ๑๑๐ นางนพพร  วองสิริมาศ 
 ๑๑๑ นางสาวนพวรรณ  เปยซ่ือ 
 ๑๑๒ นางนภาพร  วาณิชยกุล 
 ๑๑๓ นางสาวนภาพร  วิชัยดิษฐ 
 ๑๑๔ นางสาวนันทกานต  เอี่ยมวนานนทชัย 
 ๑๑๕ นางสาวนันทิยา  เอกอธิคมกิจ 
 ๑๑๖ นางสาวนิตยา  รัตนโสม 
 ๑๑๗ นางสาวนิศากร  ประคองชาติ 
 ๑๑๘ นางเนาวรัตน  เจริญสุข 
 ๑๑๙ นางสาวบุษกร  ดําคง 
 ๑๒๐ นางสาวบุษบง  โพธิสาร 
 ๑๒๑ นางเบญจพร  ศักด์ิศิริ 
 ๑๒๒ นางเบญจภรณ  ประภักดี 



 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๒๓ นางเบญจมาภรณ  บุตรศรีภูมิ 
 ๑๒๔ นางสาวเบญจมาศ  ชวยช ู
 ๑๒๕ นางเบญจวรรณ  คุณรัตนาภรณ 
 ๑๒๖ นางสาวปรมาภรณ   
  ปราสาททองโอสถ 
 ๑๒๗ นางประพันธพิศ  สิตภาหุล 
 ๑๒๘ นางสาวประภาพรรณ  ตันติธนพัฒน 
 ๑๒๙ นางปริศนา  ฤกษพัฒนกิจ 
 ๑๓๐ นางสาวปญญรัตน  ลาภวงศวัฒนา 
 ๑๓๑ นางปาริชาต  อภิเดชากุล 
 ๑๓๒ นางสาวปยะกาญจน  เที้ยธทิรัพย 
 ๑๓๓ นางสาวปยะนันท  ลิมเรืองรอง 
 ๑๓๔ นางสาวปยาณี  คลายนิล 
 ๑๓๕ นางสาวปุณฑริกา  สุวรรณประเทศ 
 ๑๓๖ นางผกาพร  เพ็งศาสตร 
 ๑๓๗ นางพรนภา  ต้ังสุขสันต 
 ๑๓๘ นางสาวพรพิมพ  เฟองธารทิพย 
 ๑๓๙ นางสาวพรรณรัตน  จุลนวล 
 ๑๔๐ นางพรรัตน  สินชัยพานิช 
 ๑๔๑ นางสาวพัชรินทร  นนิทจันทร 
 ๑๔๒ นางพัศนาภรณ  แกวสัมฤทธิ ์
 ๑๔๓ นางสาวพิกุลกานต  รุจิราภา 
 ๑๔๔ นางสาวพิมพรรณ  ศศนิวนิช 
 ๑๔๕ นางสาวพิริยาภรณ  จงตระกูล 
 ๑๔๖ นางสาวพิศสมัย  อรทัย 
 ๑๔๗ นางสาวพึงพิศ  คมประพันธ 

 ๑๔๘ นางสาวเพ็ญนภา  อุนสนิท 
 ๑๔๙ นางเพ็ญศรี  ครามวงษ 
 ๑๕๐ นางสาวไพรินทร  สุคนธตระกูล 
 ๑๕๑ นางสาวภัสรา  ลานเหลือ 
 ๑๕๒ นางสาวมณี  อาภานันทิกุล 
 ๑๕๓ นางมนทรัตม  ถาวรเจริญทรัพย 
 ๑๕๔ นางสาวมยุรี  หอมสนิท 
 ๑๕๕ นางมัลลิกา  ชมนาวัง 
 ๑๕๖ นางสาวยุภาวดี  รัตนวโรภาส 
 ๑๕๗ นางรจนา  ชุณหบัณฑิต 
 ๑๕๘ นางสาวระวีวรรณ  เล็กสกุลไชย 
 ๑๕๙ นางสาวรัตนา  ลาวัง 
 ๑๖๐ นางสาวรัตนาภรณ  ระดมสุทธิศาล 
 ๑๖๑ นางสาวราวดี  ธรรมลิขิตกุล 
 ๑๖๒ นางสาวริญ  เจริญศิริ 
 ๑๖๓ นางสาวรุงจิต  เติมศิริกุลชัย 
 ๑๖๔ นางสาวเรณู  ทวิชชาติวิทยากุล 
 ๑๖๕ นางสาววรรณี  แยมชุติ 
 ๑๖๖ นางสาววรรณี  องควิเศษไพบูลย 
 ๑๖๗ เรือเอกหญิง  วรินทร  จักรไพวงศ 
 ๑๖๘ นางสาววลัย  บุษราทิจ 
 ๑๖๙ นางวันดี  โรจนะสิริ 
 ๑๗๐ นางวันทนา  วีระถาวร 
 ๑๗๑ นางวันเพ็ญ  พชิิตพรชัย 
 ๑๗๒ นางวารุณี  สาริกา 
 ๑๗๓ นางวาสนา  บุญบัณฑิต 



 หนา   ๖๕ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๗๔ นางสาววิกัลย  พงศพนิตานนท 
 ๑๗๕ นางสาววิจิตร  วงศลํ่าซํา 
 ๑๗๖ นางสาววิมล  สอนแจม 
 ๑๗๗ นางวิมลวรรณ  เหียงแกว 
 ๑๗๘ นางสาววิราพรรณ  วิโรจนรัตน 
 ๑๗๙ นางสาววิไลพร  หาญตระกูล 
 ๑๘๐ นางสาววิไลพรรณ  สมบุญตนนท 
 ๑๘๑ นางวิวรรณ  ทังสุบุตร 
 ๑๘๒ นางวีณา  เที่ยงธรรม 
 ๑๘๓ นางวีรยา  จึงสมเจตไพศาล 
 ๑๘๔ นางวีริษฏา  ย้ิมเจริญ 
 ๑๘๕ นางศรัณยา  โฆสิตะมงคล 
 ๑๘๖ นางสาวศิริพร  แยมนิล 
 ๑๘๗ นางสาวศิริวรรณ  จูฑะพงษ 
 ๑๘๘ นางสาวสงศรี  แกวถนอม 
 ๑๘๙ นางสมถวิล  จันทนะโพธ ิ
 ๑๙๐ นางสาวสมบัติ  สิงหาแกว 
 ๑๙๑ นางสาวสมแปน  ศรีหนูขํา 
 ๑๙๒ นางสมพร  เหลี่ยมมงคลกุล 
 ๑๙๓ นางสาวสิตาภา  พิจิตบันดาล 
 ๑๙๔ นางสิริลักษณ  บุนนาค 
 ๑๙๕ นางสาวสิริวดี   
  อินทรกําแหง  ณ  ราชสีมา 
 ๑๙๖ นางสุคนธา  คงศีล 
 ๑๙๗ นางสุจินดา  จารุพัฒน  มารุโอ 
 ๑๙๘ นางสุชาดา  เจริญราษฎร 

 ๑๙๙ นางสาวสุชิรา  เกตุคง 
 ๒๐๐ นางสุชีลา  เลิศลบศิริ 
 ๒๐๑ นางสาวสุดคนึง  สุรเชษฐพงษ 
 ๒๐๒ นางสุธาสินี  เกษมศานต์ิ 
 ๒๐๓ นางสาวสุธิดา  มาสุธน 
 ๒๐๔ นางสาวสุนทรี  เจียรวิทยกิจ 
 ๒๐๕ นางสาวสุนันท  อัครธรรม 
 ๒๐๖ นางสาวสุนีย  แซต้ัง 
 ๒๐๗ นางสาวสุภาพ  อารีเอื้อ 
 ๒๐๘ นางสาวสุภามาศ  ผาติประจักษ 
 ๒๐๙ นางสาวสุภิญญา  ติวิรัช 
 ๒๑๐ นางสาวสุมณฑา  ผองแผว 
 ๒๑๑ นางสุมนา  มัสอดีู 
 ๒๑๒ นางสุมลชาติ  ดวงบุบบผา 
 ๒๑๓ นางสาวสุมาลี  อยูผอง 
 ๒๑๔ นางสาวสุระภี  เสริมพณิชกิจ 
 ๒๑๕ นางสาวสุรียมาศ  บัวเทศ 
 ๒๑๖ นางสาวสุวรรณี  ล่ิมศิลา 
 ๒๑๗ นางสาวสุวลักษณ  วงศจรรโลงศิล 
 ๒๑๘ นางสาวสุวัฒณี  คุปติวุฒิ 
 ๒๑๙ นางสาวเสาวลักษณ  จิรธรรมคุณ 
 ๒๒๐ นางสาวโสภิณ  แสงออน 
 ๒๒๑ นางอภรชา  ลําดับวงศ 
 ๒๒๒ นางอรทัย  พิบูลโภคานันท 
 ๒๒๓ นางอรทัย  ศิริพิทักษโยธิน 
 ๒๒๔ นางสาวอรวมน  ศรียุกตศุทธ 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๒๕ นางสาวอรอุมา  เขียวหวาน 
 ๒๒๖ นางสาวอรอุมา  ชัยวัฒน 
 ๒๒๗ นางสาวอรุณี  ล้ิมมณ ี
 ๒๒๘ นางอัจฉริยา  พงษนุมกุล 

 ๒๒๙ นางสาวอาภัสณี  โสภณสฤษฎสุข 
 ๒๓๐ นางสาวอาภาพร  เผาวัฒนา 
 ๒๓๑ นางอารี  จําปากลาย 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๖๒  ราย) 
 ๑ นายกวีวุฒิ  กนกแกว 
 ๒ นายคณิต  ริสุขุมาล 
 ๓ นายจตุรงค  ประเทืองเดชกุล 
 ๔ นายจามร  สมณะ 
 ๕ นายจุมพล  เฟองรัตน 
 ๖ นายดํารงค  มณีสุวรรณรัตน 
 ๗ นายทรงยศ  ฮวดศรี 
 ๘ นายธงชัย  เจริญวุฒิวนพันธ 
 ๙ นายธนายุศ  ธนธิติ 
 ๑๐ นายนรวรรธน  พวงวรินทร 
 ๑๑ นายนาวิน  หอทองคํา 
 ๑๒ นายบวร  คลองนอย 
 ๑๓ นายบวรฤทธิ์  จักรไพวงศ 
 ๑๔ นายบุญเลิศ  ทองแปน 
 ๑๕ นายประทีป  คงโพธิ์รอด 
 ๑๖ นายประวิทย  ประกอบกิจ 
 ๑๗ นายพจน  จอยโสภณ 
 ๑๘ นายพิชิต  สุรชัยกุลวัฒนา 
 ๑๙ นายพิเชฐ  สีตะพงศ 
 ๒๐ นายมนัส  ทองกรณ 
 ๒๑ นายรุจน  สิงหเสนี 

 ๒๒ นายวรกิจ  ล้ิมพิมพเพราะ 
 ๒๓ นายวัชรงค  โลหะประภากุล 
 ๒๔ นายวิชัย  ล้ินทอง 
 ๒๕ นายวินัย  เสานอย 
 ๒๖ นายวีรเดช  พันธวิศวาส 
 ๒๗ นายศิริ  ดํารงคศักด์ิ 
 ๒๘ นายศิริชัย  โพธิ์อุบล 
 ๒๙ นายศุภณัฐ  โทนบํารุง 
 ๓๐ นายศุภฤกษ  หอมแกว 
 ๓๑ นายสมเจตต  ปนปลื้มจิต 
 ๓๒ นายสมชาย  ทรัพยยอดแกว 
 ๓๓ นายสมชาย  ปฐมศิริ 
 ๓๔ นายสมพงค  เชิดอยู 
 ๓๕ นายสมพร  มหงสศรี 
 ๓๖ นายสะอาด  ชางหัวหนา 
 ๓๗ นายสิทธชัย  วุฒิวรวงศ 
 ๓๘ นายสุรชัย  จันทรทิพย 
 ๓๙ นายสุรวุฒิ  สุรศร 
 ๔๐ นายสุรศักด์ิ  นามนัย 
 ๔๑ นายเสง่ียม  ไตรหัตถทรัพย 
 ๔๒ นายเสริมเกียรติ  ไกรทองสุข 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๔๓ นายอภิชาติ  กลากลางชน 
 ๔๔ นายอรุณ  เจ็งที 
 ๔๕ นายอิทธิพล  อิทธิอํานวยพันธุ 
 ๔๖ นายไอยฤทธิ์  ไทยพิสุทธิกุล 
 ๔๗ นางสาวกมลเนตร  ฉิมแกว 
 ๔๘ นางกมลพร  รุงโรจนจินดา 
 ๔๙ นางกรุณา  รูปหลอ 
 ๕๐ นางสาวกฤตยา  ชื่นงูเหลือม 
 ๕๑ นางสาวกฤษณกมล  บุณยธาดา 
 ๕๒ นางกัญญา  สูชาวนา 
 ๕๓ นางสาวกัลยา  เดชนันทรัตน 
 ๕๔ นางกัลยา  ศรีจันทร 
 ๕๕ นางสาวกาญจนา  ชิตประเสริฐ 
 ๕๖ นางสาวกาญจนา  รุงแสงจันทร 
 ๕๗ นางกานดา  อริยณัฐวงศ 
 ๕๘ นางสาวกิ่งกาญจน  เอี่ยมสําอางค 
 ๕๙ นางสาวกุลชลี  เพ็ชรรัตน 
 ๖๐ นางสาวกุลธิณี  พงษทองคํา 
 ๖๑ นางกุสุมา  อภัยเสวตร 
 ๖๒ นางสาวเกลียวพร  พักตรโฉม 
 ๖๓ นางสาวขวัญเรือน  แสงจีน 
 ๖๔ นางสาวเขมรัตน  สุทธรินทร 
 ๖๕ นางสาวแขนภา  รัตนพิบูลย 
 ๖๖ นางสาวคัคนานต  จบศรี 
 ๖๗ นางสาวจงรักษ  บริสุทธิ์ 
 ๖๘ นางสาวจรรยาธรณ  กิตติวรรณจรูญ 

 ๖๙ นางจรุงจันทร  กิจผาติ 
 ๗๐ นางสาวจารุวรรณ  ปริมนตรี 
 ๗๑ นางสาวจารุวรรณ  เหลานรินทวุฒ ิ
 ๗๒ นางสาวจิณณธิป  กลิ่นกลาย 
 ๗๓ นางสาวจิตหทัย  สุขสมัย 
 ๗๔ นางจินดา  สุวรัตน 
 ๗๕ นางจินตนา  เจริญวรนาท 
 ๗๖ นางจิราพร  วงษสุวรรณ 
 ๗๗ นางสาวจีรณัฐ  บุญลือชา 
 ๗๘ นางจีรนันท  ขํานอง 
 ๗๙ นางจุฑาทิพย  ศรีจันทรรัศม ี
 ๘๐ นางสาวจุฑามาศ  เขียวประชุม 
 ๘๑ นางสาวเฉลียว  คงคา 
 ๘๒ นางชลทิพย  วิรัตกพันธ 
 ๘๓ นางชอลัดดา  เมฆิยานนท 
 ๘๔ นางโชตินภา  โพธิ์หนอทอง 
 ๘๕ นางสาวฐิตินันท  ตันติธรรม 
 ๘๖ นางณสุดา  ดานชัยวิจิตร 
 ๘๗ นางณัจฉรา  สุขภัทริทธิกุล 
 ๘๘ นางณัฏฐิกา  นุตาคม 
 ๘๙ นางณิชมน  อุปคุต 
 ๙๐ นางสาวดลพร  เผือกคง 
 ๙๑ นางดวงเดือน  โพธิสัตย 
 ๙๒ นางสาวดารณี  แตบวนฮวด 
 ๙๓ นางสาวดารณี  ภิริยะแสง 
 ๙๔ นางดาลัด  วัชรพล 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๙๕ นางสาวถนอมศรี  แดงศรี 
 ๙๖ นางทศวรรณ  เอี่ยมวิมังสา 
 ๙๗ นางสาวธนธร  จงเจริญกมล 
 ๙๘ นางสาวธนียา  แซผัง 
 ๙๙ นางสาวธัญวรินทร  ต้ังเสริมวงศ 
 ๑๐๐ นางสาวธันยาภรณ  สุวรรณสิทธิ์ 
 ๑๐๑ นางธีรารัตน  จันทรเกษ 
 ๑๐๒ นางสาวนงนุช  กรีธาธร 
 ๑๐๓ นางสาวนงนุช  สุวรรณโชติ 
 ๑๐๔ นางสาวนพรัตน  โอภาสวิภาดา 
 ๑๐๕ นางสาวนฤมล  จันทรเจิด 
 ๑๐๖ นางสาวนฤมล  จันทรวิเมลือง 
 ๑๐๗ นางสาวนวลจันทร  ขาวจริง 
 ๑๐๘ นางสาวนองนุช  สมมาต 
 ๑๐๙ นางสาวนัทธมน  ขุนพรหม 
 ๑๑๐ นางสาวนันทยา  บุดดี 
 ๑๑๑ นางสาวนิชนันท  รักษาธรรม 
 ๑๑๒ นางสาวนิตยา  นาจวง 
 ๑๑๓ นางสาวนิศรา  จีนอยู 
 ๑๑๔ นางนิศา  เมืองแมน 
 ๑๑๕ นางสาวนิษา  แสงทอง 
 ๑๑๖ นางนุชนาฎ  รักษี 
 ๑๑๗ นางบุบผา  เดชฉกรรจ 
 ๑๑๘ นางปฐมาพร  จิรันธร 
 ๑๑๙ นางปดิวรัดา  ประสาทกุล 
 ๑๒๐ นางสาวปภัสสรา  มุกดาประวัติ 

 ๑๒๑ นางสาวประกายวรรณ  เกษเกษม 
 ๑๒๒ นางสาวประภาภรณ  ครุฑมาศ 
 ๑๒๓ นางสาวประเสริฐพร  จันทร 
 ๑๒๔ นางสาวปรางคเลขา  เอื้ออารีย 
 ๑๒๕ นางปราณี  เมฆหม ี
 ๑๒๖ นางสาวปวีณา  ลาวัณยศิริ 
 ๑๒๗ นางปองหทัย  ถมประเสริฐ 
 ๑๒๘ นางปทมา  แสงสินทรัพย 
 ๑๒๙ นางสาวปาริชาติ  พรสวัสด์ิชัย 
 ๑๓๐ นางปยะฉัตร  ลีวานันท 
 ๑๓๑ นางพงษพิศ  ทัตติ 
 ๑๓๒ นางสาวพจนี  ไตรเกษมศักด์ิ 
 ๑๓๓ นางพณารีย  อินทูปริภาพ 
 ๑๓๔ นางสาวพรดารา  แซฉ่ัว 
 ๑๓๕ นางพรทิพย  กาญจนไพจิตร 
 ๑๓๖ นางสาวพรทิพย  นุมคลาย 
 ๑๓๗ นางพรพิมล  วังศพาห 
 ๑๓๘ นางพรพิศ  ออนแผว 
 ๑๓๙ นางพรรณรัตน  แสงเพิ่ม 
 ๑๔๐ นางพรอมลักษณ  สมบูรณปญญากุล 
 ๑๔๑ นางสาวพลอย  สืบวิเศษ 
 ๑๔๒ นางพวงยุพา  ย้ิมเจริญ 
 ๑๔๓ นางสาวพักตรวิไล  ตายตาม 
 ๑๔๔ นางพัชรินทร  คลายฤทธิ ์
 ๑๔๕ นางสาวพารุณี  เกตุกราย 
 ๑๔๖ นางสาวพิจิตรา  สิริศรีสัมพันธ 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๔๗ นางพิมพิลา  ขาวขํา 
 ๑๔๘ นางสาวพิมพิไล  จันทรหยวก 
 ๑๔๙ นางสาวพิมพประภา  สุขทรรศนีย 
 ๑๕๐ นางสาวพิมพภัค  กฤตสัมพันธ 
 ๑๕๑ นางพูนทรัพย  มี้เจริญ 
 ๑๕๒ นางเพ็ญรพี  ผูทรงธรรม 
 ๑๕๓ นางสาวเพ็ญสิริ  ทิณรัตน 
 ๑๕๔ นางสาวเพียรเพ็ญ  จันทรรัตนะ 
 ๑๕๕ นางสาวภัชรา  อินกับจันทร 
 ๑๕๖ นางภัทรวัณย  วรธนารัตน 
 ๑๕๗ นางสาวภัทรา  กรแกวกาญจน 
 ๑๕๘ นางมยุรฉัตร  สอาดฤทธิ์ 
 ๑๕๙ นางมยุรี  บัวขจร 
 ๑๖๐ นางสาวมยุรี  พรมมี 
 ๑๖๑ นางมรกต  แกวกล่ํา 
 ๑๖๒ นางสาวยุพิน  เคหะธนาชัยกุล 
 ๑๖๓ นางสาวเยาวลักษณ  มณีฉาย 
 ๑๖๔ นางสาวรักชนก  คชไกร 
 ๑๖๕ นางสาวรักชนก  โคตรเจริญ 
 ๑๖๖ นางรัชนก  คงประเสริฐ 
 ๑๖๗ นางรัตติภรณ  จตุนราพิทย 
 ๑๖๘ นางรุจิเรข  คลายสังข 
 ๑๖๙ นางสาวเรณู  คงรักษา 
 ๑๗๐ นางเรืองศรี  บุษหมั่น 
 ๑๗๑ นางลดาวัลย  คุมภิญโญบุญ 
 ๑๗๒ นางสาวลักขณา  ประสารสิทธิ์ 

 ๑๗๓ นางลัดดา  ชโยปภัมภ 
 ๑๗๔ นางสาววชิราภรณ  ตะวิชัย 
 ๑๗๕ นางสาววนิดา  เบ็ญจสุพัฒนนันท 
 ๑๗๖ นางวนิดา  วัฒนากูล 
 ๑๗๗ นางสาววรรณภา  ล้ิมศิริวัฒน 
 ๑๗๘ นางวรรณวลี  คชสวัสด์ิ 
 ๑๗๙ นางสาววรรณา  พลเดช 
 ๑๘๐ นางวรรณี  ฉัตรแกว 
 ๑๘๑ นางสาววรรณี  แยมโอวาท 
 ๑๘๒ นางสาววรวรรณ  บัวสอง 
 ๑๘๓ นางสาววรากร  คชไกร 
 ๑๘๔ นางวรารัตน  บุญณสะ 
 ๑๘๕ นางสาววริศรา  ไตรรัตนอภิชาต 
 ๑๘๖ นางวลัยกร  ถัดทะพงษ 
 ๑๘๗ นางสาววลัยลักษณ  รูกิจนา 
 ๑๘๘ นางวันดี  สมพงษ 
 ๑๘๙ นางสาววันทนา  พรเจริญ 
 ๑๙๐ นางสาววันนุช  อรุณรุงเรืองกิจ 
 ๑๙๑ นางวาสนา  แกวศรี 
 ๑๙๒ นางสาววิจิตรา  เชาวนะสุนทร 
 ๑๙๓ นางสาววิภา  สิริวรามาศ 
 ๑๙๔ นางสาววิไลลักษณ  วงษคํา 
 ๑๙๕ นางศกุนตลา  รังสิโย 
 ๑๙๖ นางสาวศรีสุข  ลิขิตชื่นชู 
 ๑๙๗ นางสาวศิริภรณ  สวางพงษ 
 ๑๙๘ นางศิริรัตน  ต้ังติดธรรม 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๙๙ นางศิริรัตน  พันธธรรม 
 ๒๐๐ นางสาวศิริวรรณ  อนันตโท 
 ๒๐๑ นางสมจิตต  พุมรินทร 
 ๒๐๒ นางสมใจ  ดํารงสกุล 
 ๒๐๓ นางสมพร  กิจนุกูล 
 ๒๐๔ นางสาวสมพร  งามถาวรวงศ 
 ๒๐๕ นางสมฤทัย  เพชรประยูร 
 ๒๐๖ นางสาวิตรี  ภิรมยสันติกร 
 ๒๐๗ นางสาวสิรินทร  สุวิทยวรกุล 
 ๒๐๘ นางสิริรัตน  จําปาศรี 
 ๒๐๙ นางสุกัญญา  โชตศุภการย 
 ๒๑๐ นางสาวสุกัญญา  ธรรมเนียม 
 ๒๑๑ นางสาวสุกัญญา  รุดจันทึก 
 ๒๑๒ นางสาวสุกัญญา  ใหมมีศักด์ิ 
 ๒๑๓ นางสาวสุคนธ  สินกิ่ม 
 ๒๑๔ นางสาวสุชญาดา  ขุนเสถียร 
 ๒๑๕ นางสาวสุดใจ  เถาวนอย 
 ๒๑๖ นางสาวสุดารัตน  บางขา 
 ๒๑๗ นางสาวสุดารัตน  หนหูอม 
 ๒๑๘ นางสุดาสมร  กลิ่นจัตุรัส 
 ๒๑๙ นางสาวสุทธินี  แทนนิมิต 
 ๒๒๐ นางสาวสุทธิมา  ปลองพันธ 
 ๒๒๑ นางสาวสุนัน  เกิดชัย 
 ๒๒๒ นางสุนันท  เถียรถาวร 
 ๒๒๓ นางสุพรรณี  ดวงอุดม 
 ๒๒๔ นางสุพัตรา  ปนประดับ 

 ๒๒๕ นางสุภัทร  ไชยกุล 
 ๒๒๖ นางสาวสุภาณี  คงชุม 
 ๒๒๗ นางสาวสุภาพร  พลอยหิน 
 ๒๒๘ นางสุภาภรณ  เนาวรัตน 
 ๒๒๙ นางสาวสุมนา  ลออัศจรรย 
 ๒๓๐ นางสุรณี  เกตุเที่ยงกิจ 
 ๒๓๑ นางสาวสุรัญชนา  แกวสถิตย 
 ๒๓๒ นางสุรัตน  วรสัมปติ 
 ๒๓๓ นางสาวสุรีรัตน  พรธาดาวิทย 
 ๒๓๔ นางสาวสุวรรณา  สกประเสริฐ 
 ๒๓๕ นางสาวเสาวรส  พาณิชยวิสัย 
 ๒๓๖ นางสาวโสภา  แสงครุฑ 
 ๒๓๗ นางโสภาพรรณ  สุริยะมณี 
 ๒๓๘ นางสาวหทยา  รัตนโชติ 
 ๒๓๙ นางสาวอภิวันท  นิยมลักษสกุล 
 ๒๔๐ นางสาวอมรา  สุขนอย 
 ๒๔๑ นางสาวอรทัย  ชาตกิตติคุณวงศ 
 ๒๔๒ นางอรพรรณ  โขมะสรานนท 
 ๒๔๓ นางอรพิน  ปรีกลาง 
 ๒๔๔ นางสาวอรพินทร  แตงเทศ 
 ๒๔๕ นางอรพินท  เลศิอวัสดาตระกูล 
 ๒๔๖ นางสาวอรวรรณ  ตุมทอง 
 ๒๔๗ นางอรุณจันทร  ศรีวิลัย 
 ๒๔๘ นางสาวอรุณรักษ  มีใย 
 ๒๔๙ นางอรุณี  ชื่นชนม 
 ๒๕๐ นางสาวอรุณี  ต้ังเจริญบํารุงสุข 
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 ๒๕๑ นางออมจิต  เขตเผชิญไชย 
 ๒๕๒ นางสาวอัจฉรา  สุวรรณนาคินทร 
 ๒๕๓ นางอัญชุลี  ศิลปเลิศลักษณ 
 ๒๕๔ นางอัญวีณ  ภาชนะ 
 ๒๕๕ นางสาวอารีพร  ธรรมอักษร 
 ๒๕๖ นางสาวอารีย  ผลเจริญ 

 ๒๕๗ นางสาวอุทัยวรรณ  เลี่ยมปญญากุล 
 ๒๕๘ นางสาวอุไรวรรณ  ภูสันติสัมพันธ 
 ๒๕๙ นางสาวอุไรวรรณ  สุขไพเราะ 
 ๒๖๐ นางสาวอุษณีย  แกวเก็บ 
 ๒๖๑ นางอุษณีย  จันทรัตน 
 ๒๖๒ นางสาวอุษณีย  ศิริบุญฤทธิ์ 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๘๘  ราย) 
 ๑ นายกฤษณ  ขาวบาง 
 ๒ นายกิตติ  วงศชนะภัย 
 ๓ นายกิตติศักด์ิ  ชยันตราคม 
 ๔ นายจําเนียร  สายขุน 
 ๕ นายเฉลิมพันธ  สุรจิต 
 ๖ นายตรี  เขียวเภกา 
 ๗ นายทรงพล  องควัฒนกุล 
 ๘ นายทวีศักด์ิ  ทิพยพิทักษ 
 ๙ นายธนกรณ  แนนหนา 
 ๑๐ นายธนา  สาตรา 
 ๑๑ นายธวัช  เงินสงเสริม 
 ๑๒ นายธวัชชัย  แกวสวาง 
 ๑๓ นายธีรพร  ชูรอด 
 ๑๔ นายเนาวรัตน  แววสีงาม 
 ๑๕ นายบุญชัย  รัตนธนาฤกษ 
 ๑๖ นายประเชิญ  สวัสดี 
 ๑๗ นายประภพ  ดานเศรษฐกุล 
 ๑๘ นายประสาน  พันทับ 
 ๑๙ นายประเสริฐ  รักมณี 

 ๒๐ นายปริวัฒน  ปาจีนบูรวรรณ 
 ๒๑ นายปรีชา  ต้ังวรกิจถาวร 
 ๒๒ นายพรชัย  ชันยากร 
 ๒๓ นายไพโรจน  สถิรคู 
 ๒๔ นายภาณุพงษ  ปนโภชา 
 ๒๕ นายมงคลชาติ  จันทโรปกรณ 
 ๒๖ นายระพี  บุญเปลื้อง 
 ๒๗ นายวสันต  สุนประสิทธิ์ 
 ๒๘ นายวิฑูร  แสงศิริสุวรรณ 
 ๒๙ นายวีระ  เทียบไธสง 
 ๓๐ นายศักด์ิชาย  ปดกอง 
 ๓๑ นายศิร  พวงมาลัย 
 ๓๒ นายศิวนนท  จิรวัฒโนทัย 
 ๓๓ นายสมเกียรติ  เกษมพงษทองดี 
 ๓๔ นายสมชาย  ญาณโรจนะ 
 ๓๕ นายสหัสวรรษ  คลายเข็ม 
 ๓๖ นายสันติ  ทองชอย 
 ๓๗ นายสิทธิ์  สาธรสุเมธี 
 ๓๘ นายสิรวิชญ  สุทธิธรรมพานิช 
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 ๓๙ นายอดิศักด์ิ  ถีระแกว 
 ๔๐ นายอัษฎา  คุณวุฒ ิ
 ๔๑ นายอิทธิโชติ  จักรไพวงศ 
 ๔๒ นายอุเทน  รุงพาณิชย 
 ๔๓ นางกชกร  เพ็ชรพลาย 
 ๔๔ นางกมลทิพย  ฐิติพงศไพบูลย 
 ๔๕ นางสาวกรรณิกา  ดิษเย็น 
 ๔๖ นางสาวกังสดาล  หัสสนะ 
 ๔๗ นางสาวกัญญา  สิทธิโชคสถิต 
 ๔๘ นางสาวกันทิมา  แสงศิริวุฒ ิ
 ๔๙ นางกานดา  ตันตสิรินทร 
 ๕๐ นางสาวกุลสตรี  วรรธนะไพสิฐ 
 ๕๑ นางกุสุมา  พึ่งเพาะปลูก 
 ๕๒ นางเกตุแกว  เจ็งประเสริฐ 
 ๕๓ นางสาวเกศสินี  พิบูลย 
 ๕๔ นางเครือวรรณ  วิชชุรังษี 
 ๕๕ นางจงจิต  ออนหลํา 
 ๕๖ นางจรูญ  ยืนยง 
 ๕๗ นางจอมขวัญ  อรรถาโภชน 
 ๕๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  ธนกิจโกเศรษฐ 
 ๕๙ นางสาวจารุณี  ศรีทองทุม 
 ๖๐ นางสาวจารุวรรณ  กองแกว 
 ๖๑ นางสาวจารุวรรณ  พวงดอก 
 ๖๒ นางสาวจารุวรรณ  มุทาวัน 
 ๖๓ นางจิดาภา  ต้ังวิเทศจิต 
 ๖๔ นางสาวจินดา  ภูประสาท 

 ๖๕ นางจินดา  ศาลากิจ 
 ๖๖ นางจินตนา  วัสโสทก 
 ๖๗ นางสาวจิรกานต  สุขะยุวนะ 
 ๖๘ นางจิระภา  สุนทรภัค 
 ๖๙ นางจิรารัตน  วงศคงคาเทพ 
 ๗๐ นางสาวจุฑาทิพย  บํารุงสุข 
 ๗๑ นางสาวจุฑาธิป  มงคลทรัพยา 
 ๗๒ นางจุรีพันธ  บุญทนั 
 ๗๓ นางสาวจุลีรัตน  ตันติแพทยางกูร 
 ๗๔ นางฉลวย  ซ่ือสัตยประเสริฐ 
 ๗๕ นางสาวฉวีวรรณ  เพ็งรักษา 
 ๗๖ นางสาวชนากานต  คงชวย 
 ๗๗ นางชนิตา  นรดี 
 ๗๘ นางชลอ  บุญชูโต 
 ๗๙ นางชลิตา  เฉลิมพัฒนาพงศ 
 ๘๐ นางสาวชอผกา  สุทธิพงศ 
 ๘๑ นางชาลี  โคตมุต 
 ๘๒ นางชูศรี  ชูทอง 
 ๘๓ นางสาวฐานิต  หิรัญคุปต 
 ๘๔ นางฐาปนี  พมิพประดิษฐ 
 ๘๕ นางสาวฐิตารีย  จันทมาลา 
 ๘๖ นางฐิติยา  เจนจิโรจพิพัฒน 
 ๘๗ นางสาวณัฏฐกา  พรัดภู 
 ๘๘ นางสาวณัฏฐณิชย  ศรีมาเสริม 
 ๘๙ นางดลพร  เลิศทรัพย 
 ๙๐ นางดวงกมล  โกวิทวิบูล 
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 ๙๑ นางดวงจันทร  ขจิตสุวรรณ 
 ๙๒ นางดวงใจ  บุญเลิศ 
 ๙๓ นางสาวดวงเดือน  สิทธิธาดาสกุล 
 ๙๔ นางสาวดุสิดา  เครือคําปว 
 ๙๕ นางสาวเดือนงาม  บวรพรพีระ 
 ๙๖ นางสาวเดือนเพ็ญ  อัตสาร 
 ๙๗ นางสาวตวงรัชต  ภวังคะรัต 
 ๙๘ นางสาวทรัพย  เย่ียมขาว 
 ๙๙ นางสาวทวินันท  ชวลิต 
 ๑๐๐ นางทวีพร  เกิดเพิ่ม 
 ๑๐๑ นางทัศนียวรรณ  ไพจิตร 
 ๑๐๒ นางสาวทิพเนตร  งามกาละ 
 ๑๐๓ นางทิพยรัตน  อยูนวล 
 ๑๐๔ นางสาวทิพยรัตน  สีมารัตน 
 ๑๐๕ นางสาวทิพา  อัศวรักษ 
 ๑๐๖ นางสาวธนรัตน  สุธราพนากิจ 
 ๑๐๗ นางสาวธนาภรณ  รุงเรือง 
 ๑๐๘ นางสาวธัชชนันท  มโนเพ็ชรเกษม 
 ๑๐๙ นางสาวธัญกานต  สุรคุปต 
 ๑๑๐ นางสาวธัญญรัตน  พุมผกา 
 ๑๑๑ นางสาวธิราลักษณ  ภูเกิดพิมพ 
 ๑๑๒ นางนงเยาว  เอมถมยา 
 ๑๑๓ นางนงลักษณ  ชางปน 
 ๑๑๔ นางสาวนทีชา  ปนยะกุล 
 ๑๑๕ นางสาวนนทลี  เผาสวัสด์ิ 
 ๑๑๖ นางนรดี  ขําเพชร 

 ๑๑๗ นางสาวนรากร  เจริญสิงห 
 ๑๑๘ นางสาวนฤมล  ตราชู 
 ๑๑๙ นางสาวนวรัชต  อุตรารัชตกิจ 
 ๑๒๐ นางนัดดา  รีชีวะ 
 ๑๒๑ นางนันทวรรณ  เหลืองธาดา 
 ๑๒๒ นางสาวนันทิยา  ชูแกว 
 ๑๒๓ นางสาวนาตยา  ธีระนนทมงคล 
 ๑๒๔ นางสาวน้ําผึ้ง  ประสิทธิ์ 
 ๑๒๕ นางน้ําออย  เสมประเสริฐ 
 ๑๒๖ นางสาวนิภา  แซกัง 
 ๑๒๗ นางสาวนิรมล  ทิมา 
 ๑๒๘ นางสาวนุชนาฏ  แจงสวาง 
 ๑๒๙ นางสาวนุชนารถ  ศิริไพบูลย 
 ๑๓๐ นางสาวนุชศรา  ดวงดี 
 ๑๓๑ นางเนตรนภา  ดีเทียนอินทร 
 ๑๓๒ นางสาวเนตรนภา  เดชหัสดิน 
 ๑๓๓ นางเนตรฟา  รักมณ ี
 ๑๓๔ นางสาวบังอร  โชติเสมอ 
 ๑๓๕ นางสาวบัวษร  เวชพันธ 
 ๑๓๖ นางสาวบาหยัน  รุงเรือง 
 ๑๓๗ นางบุญเลี่ยม  สิงหเรือง 
 ๑๓๘ นางบุญสม  ต้ังทองทิพย 
 ๑๓๙ นางสาวบุณฑริกา  สุวรรณวิบูลย 
 ๑๔๐ นางสาวบุษกร  สิทธิศรีจันทร 
 ๑๔๑ นางบุษดี  ซ่ือสัตยคมสัน 
 ๑๔๒ นางสาวเบญญา  ภัทรวารีนนท 
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 ๑๔๓ นางประจวบ  อิทธิสถิตกุลชัย 
 ๑๔๔ นางสาวประดี  สังเมียน 
 ๑๔๕ นางสาวประทุม  ทับทิมดี 
 ๑๔๖ นางสาวประนอม  เถียรสวัสด์ิ 
 ๑๔๗ นางสาวปราณีต  ใจธรรม 
 ๑๔๘ นางสาวปริญญา  สารธิมา 
 ๑๔๙ นางสาวปญจภัทร  โสจิกุล 
 ๑๕๐ นางปณณวิชญ  รัตนะคุปต 
 ๑๕๑ นางปทมา  ปานบุญหอม 
 ๑๕๒ นางสาวปทมา  พัฒนพงษ 
 ๑๕๓ นางสาวปาจรีย  พิลา 
 ๑๕๔ นางสาวปานทิพน  จันทรโชติ 
 ๑๕๕ นางปยกานต  ปยะกุลวัฒน 
 ๑๕๖ นางสาวปยวรรณ  เกาะแกว 
 ๑๕๗ นางสาวปยะฉัตร  แกวทาไม 
 ๑๕๘ นางสาวปยะธิดา  ขจรชัยกุล 
 ๑๕๙ นางพนิดา  ฮวดปากน้ํา 
 ๑๖๐ นางสาวพรพรรณ  มาตังคสมบัติ 
 ๑๖๑ นางพรรณนิภา  อนุรพันธ 
 ๑๖๒ นางสาวพรสินี  เต็งพานิชกุล 
 ๑๖๓ นางสาวพัชรินทร  เนื่องพืช 
 ๑๖๔ นางพัฒนียา  โชติยากร 
 ๑๖๕ นางสาวพิชวดี  แซอึ้ง 
 ๑๖๖ นางสาวเพชรรัตน  พุมแสง 
 ๑๖๗ นางเพ็ญรุง  ยงศิริกุล 
 ๑๖๘ นางภคปภา  เนียมวัน 

 ๑๖๙ นางภัคจิรา  ผิวอําพันธ 
 ๑๗๐ นางสาวภาวิไล  พิทักษวงศ 
 ๑๗๑ นางสาวมธุรพร  ภาคพรต 
 ๑๗๒ นางสาวมะลิวรรณ  สงาลี 
 ๑๗๓ นางสาวมัณฑนา  แจมกลาง 
 ๑๗๔ นางสาวมัทณา  มวงงาม 
 ๑๗๕ นางมาฆะมาศ  ตรีสุวรรณ 
 ๑๗๖ นางยุคลธร  จงสุกใส 
 ๑๗๗ นางสาวยุพาวรรณ  จิตตาภิวัฒน 
 ๑๗๘ นางสาวเยาวลักษณ  จุฑารัตน 
 ๑๗๙ นางสาวเยาวลักษณ  ศรีผองงาม 
 ๑๘๐ นางสาวเยาวธิดา  แนนชารี 
 ๑๘๑ นางรวิวรรณ  ศิริรัศมีวงศา 
 ๑๘๒ นางสาวระเบียบ  ย่ิงบุญ 
 ๑๘๓ นางระเบียบ  สุขไชยะ 
 ๑๘๔ นางระวิฉัตต  นาพุฒา 
 ๑๘๕ นางสาวรัชนีกร  มิ่งขวัญ 
 ๑๘๖ นางรัตนา  เลิศกิตติกุลโยธิน 
 ๑๘๗ นางสาวรุงฤดี  กองสุข 
 ๑๘๘ นางรุงอรุณ  ซ้ิมสมบูรณ 
 ๑๘๙ นางสาวลลิสา  นอยคูณ 
 ๑๙๐ นางลอองดาว  โกมุทพันธ 
 ๑๙๑ นางสาวลาวัณย  ตุนทอง 
 ๑๙๒ นางสาวลาวัลย  ทองศรีสมบูรณ 
 ๑๙๓ นางลีลานุช  พรหมบุตร 
 ๑๙๔ นางวชิรา  โชตามระ 
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 ๑๙๕ นางสาววชิราภรณ  พึ่งศรีเพ็ง 
 ๑๙๖ นางสาววทัญุตา  เวียรชัย 
 ๑๙๗ นางวนิดา  บุญญาลงกรณ 
 ๑๙๘ นางวรรณธนะ  จุยกลอม 
 ๑๙๙ นางสาววรรณนิภา  เกื้อศักด์ิ 
 ๒๐๐ นางวรรณพร  อนุพงศพิชิตกุล 
 ๒๐๑ นางวรรณา  ศุภมิตร 
 ๒๐๒ นางวรรทนา  สมบุญ 
 ๒๐๓ นางสาววริศรา  ตุวยานนท 
 ๒๐๔ นางวริษฐา  จุฑาจินดาเขต 
 ๒๐๕ นางวัณณา  เฉลิมพล 
 ๒๐๖ นางสาววันเพ็ญ  ตุละวิภาค 
 ๒๐๗ นางวันเพ็ญ  วงศรีเทพ 
 ๒๐๘ นางวัลลภา  กล่ําเอม 
 ๒๐๙ นางวัลลีย  เผาสันทัดพาณิชย 
 ๒๑๐ นางสาววารุณี  ดิษฐเย็น 
 ๒๑๑ นางวิญาดา  บุษบา 
 ๒๑๒ นางสาววิริญจน  ไชยจันทร 
 ๒๑๓ นางสาววิลาวัณย  พฤติสุวรรณกิจ 
 ๒๑๔ นางสาวิไลลักษณ  กานตเดชารักษ 
 ๒๑๕ นางสาววิไลวรรณ  งามศรี 
 ๒๑๖ นางศรีนวล  เกษมสุขอําไพ 
 ๒๑๗ นางศศิธร  พรมเมศ 
 ๒๑๘ นางสาวศิริพร  คงพลาย 
 ๒๑๙ นางสาวศิริพร  โรจนโกศล 
 ๒๒๐ นางศิริมาศ  เกตุบาง 

 ๒๒๑ นางศิริรัตน  วีระเวชสุกิจ 
 ๒๒๒ นางสาวศิริอร  พันธฟุง 
 ๒๒๓ นางศุภมาศน  เรืองกฤษ 
 ๒๒๔ นางศุภลักษณ  เหลืออาลัย 
 ๒๒๕ นางสาวสกาวรัตน  พานชูวงศ 
 ๒๒๖ นางสงกรานต  บํารุงสุข 
 ๒๒๗ นางสาวสมจิตร  คลายอุไร 
 ๒๒๘ นางสาวสมนิดา  รัตนาปนะโชติ 
 ๒๒๙ นางสมปอง  จารุจินดา 
 ๒๓๐ นางสมพร  แกวสีรัง 
 ๒๓๑ นางสมพร  ปนเกษร 
 ๒๓๒ นางสาวสมพร  วงศสุวรรณ 
 ๒๓๓ นางสมพิศ  สังขทอง 
 ๒๓๔ นางสมหมายประภา  มลิวัลย 
 ๒๓๕ นางสาวสัณหจุฑา  ศรีสุพรรณ 
 ๒๓๖ นางสาวสิทธิยา  เทียบรัตน 
 ๒๓๗ นางสาวสินีนุช  มมีงคล 
 ๒๓๘ นางสาวสิริพร  ทองบุญเกื้อ 
 ๒๓๙ นางสาวสุกัญญา  ปูรณวัฒนกุล 
 ๒๔๐ นางสุกานดา  สีเหลือง 
 ๒๔๑ นางสุคนธทิพย  ดอกแกว 
 ๒๔๒ นางสุคนธพณิช  ผองศรี 
 ๒๔๓ นางสาวสุจิตรา  วันพุธ 
 ๒๔๔ นางสุชยา  ดํารงคศรี 
 ๒๔๕ นางสุดาวดี  สุทธิธรรม 
 ๒๔๖ นางสาวสุทัศนีย  มีแสงแกว 



 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๒๔๗ นางสาวสุทิศา  ปติญาณ 
 ๒๔๘ นางสาวสุธาดา  ใจมนต 
 ๒๔๙ นางสาวสุธาทิพย  เพิ่มพูลพานิช 
 ๒๕๐ นางสุธารักษ  ศิริไกรวัฒน 
 ๒๕๑ นางสาวสุนันทา  ต้ังนิติพงศ 
 ๒๕๒ นางสุนันทา  ทักษิณาชลเทพ 
 ๒๕๓ นางสาวสุนิษา  ยังอยู 
 ๒๕๔ นางสุนีย  ชาติเชื้อ 
 ๒๕๕ นางสาวสุปราณี  เพ็ชรย้ิม 
 ๒๕๖ นางสาวสุพีชา  คุมเกตุ 
 ๒๕๗ นางสาวสุภลัคน  นุมอินทร 
 ๒๕๘ นางสาวสุภาพร  เกตุดํา 
 ๒๕๙ นางสาวสุภาพร  จงประกอบกิจ 
 ๒๖๐ นางสาวสุภาพร  เวชมงคลกร 
 ๒๖๑ นางสุภาภรณ  จันทรเจริญ 
 ๒๖๒ นางสาวสุมนทิพย  นิยมไท 
 ๒๖๓ นางสาวสุมาพร  สุจํานงค 
 ๒๖๔ นางสาวสุรีพร  ผิวตาลดี 
 ๒๖๕ นางสาวสุวคล  โกสียไกรนิรมล 
 ๒๖๖ นางสาวเสาวรส  คงชีพ 
 ๒๖๗ นางสาวโสภิตา  สุวุฒโฑ 

 ๒๖๘ นางสาวหทัยชนก  ล้ีปฐมากุล 
 ๒๖๙ นางสาวอนงค  กิจเจริญธรรม 
 ๒๗๐ นางสาวอนันตพร  นมรักษ 
 ๒๗๑ นางสาวอมรรัตน  จูธารี 
 ๒๗๒ นางสาวอมรรัตน  เชยกลิ่น 
 ๒๗๓ นางสาวอรจิรา  บุญเพียร 
 ๒๗๔ นางอรนันท  ดีพรม 
 ๒๗๕ นางอรสา  สมสุข 
 ๒๗๖ นางสาวอรอุมา  ทวมกลดั 
 ๒๗๗ นางอรุณรุง  สุทธิเทพธํารง 
 ๒๗๘ นางสาวอวยพร  พลเดช 
 ๒๗๙ นางสาวอัญชลิกา  กลิ่นนิยม 
 ๒๘๐ นางสาวอัญชลี  จิตธรรมมา 
 ๒๘๑ นางอัศนีพร  ระด่ิงหิน 
 ๒๘๒ นางสาวอาจารี  นิลวงศ 
 ๒๘๓ นางสาวอารีย  รัชชัย 
 ๒๘๔ นางสาวอารีย  เหมือนเผา 
 ๒๘๕ นางอุบล  วรมงคลชัย 
 ๒๘๖ นางสาวอุไรวรรณ  เกศสวัสด์ิสกุล 
 ๒๘๗ นางสาวอุวรรณ  โศภิตสกล 
 ๒๘๘ นางสาวอุษา  ใจหนัก 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๗๕  ราย) 
 ๑ นายเกษม  ปนพุม 
 ๒ นายคมสันต  อรรถาโภชน 
 ๓ นายชูชัย  เทศอ่ํา 
 ๔ นายดํารัส  ปุมปญญา 

 ๕ นายทศพร  ไชยชิต 
 ๖ นายธนโชติ  งีสันเทียะ 
 ๗ นายพนม  นิลสกุล 
 ๘ นายพิธี  บัวคํา 



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๙ นายไพศาล  ถาวรศักด์ิ 
 ๑๐ นายมงคล  ออนบาง 
 ๑๑ นายรุงธรรม  สีสดใส 
 ๑๒ นายวีรศักด์ิ  จงอักษร 
 ๑๓ นายสมเจตน  แกวชมเชย 
 ๑๔ นายสมชาย  โปะโดย 
 ๑๕ นายสมพงษ  ไทรหอมหวล 
 ๑๖ นายสมภพ  รัตนภา 
 ๑๗ นายสัญญา  หิรัญสุข 
 ๑๘ นายสันติ  ถาวรศักด์ิ 
 ๑๙ นายสัมฤทธิ์  ธรรมวัติ 
 ๒๐ นายสุขสันต์ิ  ขาวจันทร 
 ๒๑ นายสุเทพ  ธุระพันธ 
 ๒๒ นายสุเมธ  วังคะออม 
 ๒๓ นายเอก  ศิริบุญโกศัย 
 ๒๔ นางกงใจ  ทับทิมทอง 
 ๒๕ นางกมลชนก  อินธิบาล 
 ๒๖ นางกาญจนา  คาไทยสง 
 ๒๗ นางสาวกาญจนา  พลอยสวาง 
 ๒๘ นางกิตติยา  แกวประเสริฐศรี 
 ๒๙ นางสาวกุสุมา  เกศเกลา 
 ๓๐ นางเกตุวดี  คงดํา 
 ๓๑ นางสาวเกตุสมร  ทะนามศรี 
 ๓๒ นางเกศินี  กีบาง 
 ๓๓ นางสาวเกษร  พรมมี 
 ๓๔ นางสาวจงรักษ  ทองแท 

 ๓๕ นางจารุวรรณ  รอดนวล 
 ๓๖ นางสาวจํานงค  ทูคํามี 
 ๓๗ นางสาวจิตติมา  สังขสัมฤทธิ์ 
 ๓๘ นางจินดา  เดชวงศิลป 
 ๓๙ นางสาวจินตนา  พาทีธรรม 
 ๔๐ นางจิราพร  พันธุรัตน 
 ๔๑ นางสาวจิราวรรณ  ใจวรรณ 
 ๔๒ นางจุฑามาส  ขวัญจาด 
 ๔๓ นางสาวจุธาริณี  มีเสมา 
 ๔๔ นางฉวีวรรณ  เหมมั่น 
 ๔๕ นางสาวฉันทนา  อุทุมพร 
 ๔๖ นางเฉลิมขวัญ  วิสุทธิสาโร 
 ๔๗ นางชนกพร  สุขสบาย 
 ๔๘ นางชนากานต  เดชดี 
 ๔๙ นางชลนิชา  ฉวีศักด์ิ 
 ๕๐ นางชอทิพย  เหลาพูลทรัพย 
 ๕๑ นางดรุณี  คําลือ 
 ๕๒ นางดวงกมล  จันทรเฉลิม 
 ๕๓ นางดวงพร  ถวัลยชัยวัฒน 
 ๕๔ นางสาวดวงหทัย  บุญธรรม 
 ๕๕ นางสาวเดือน  เดชมะเริง 
 ๕๖ นางเดือนรุง  กองคํา 
 ๕๗ นางเตือนใจ  สุขย้ิม 
 ๕๘ นางสาวทัศนีย  แกวกาญจน 
 ๕๙ นางสาวทุเรียน  นิยมพงษ 
 ๖๐ นางสาวธนพร  แกวเจริญตระกูล 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๖๑ นางสาวธนวรรณ  คุมครอง 
 ๖๒ นางสาวธัญญา  พุมพวงเกียรติ 
 ๖๓ นางธีรนาถ  บัวแชม 
 ๖๔ นางสาวนงนุช  เขาวงศทอง 
 ๖๕ นางสาวนภาพร  ชะนะศรี 
 ๖๖ นางนฤมล  ทองจําปา 
 ๖๗ นางนฤมล  ทองอินทร 
 ๖๘ นางสาวนวรัตน  เขียวหวาน 
 ๖๙ นางนวลจันทร  หาญชนะ 
 ๗๐ นางนัทกานต  หงสทอง 
 ๗๑ นางนัยนา  คําสุข 
 ๗๒ นางสาวน้ําคาง  ฟกสูงเนิน 
 ๗๓ นางสาวนิตยา  กาบแกว 
 ๗๔ นางนิตยา  นุมพรหม 
 ๗๕ นางนิภาพร  ประทีป 
 ๗๖ นางสาวเนาวรัตน  โตปู 
 ๗๗ นางสาวบังอร  บุญลา 
 ๗๘ นางบุญฉวี  สังกะ 
 ๗๙ นางบุญเหลือ  เอี่ยมโฉม 
 ๘๐ นางบุญเอี่ยม  ขุมแร 
 ๘๑ นางสาวบุณยนุช  พลายเล็ก 
 ๘๒ นางสาวบุศรินทร  บุม ี
 ๘๓ นางสาวบุษกร  รามพัฒน 
 ๘๔ นางเบญจมาตร  คําพิทุม 
 ๘๕ นางสาวประกาย  ลํานอย 
 ๘๖ นางสาวประคิ่น  พรหมยา 

 ๘๗ นางประพรทิพย  จันทร 
 ๘๘ นางประภัสสร  ทวีทาว 
 ๘๙ นางสาวประภาพร  สระศรีสม 
 ๙๐ นางปราณี  ซ่ือสกุล 
 ๙๑ นางปทมาภรณ  ลิมปรุงพัฒนกิจ 
 ๙๒ นางสาวพนารัตน  ออนแยม 
 ๙๓ นางพรรณทิพย  ธรรมวัติ 
 ๙๔ นางพลิมา  บุญพรหม 
 ๙๕ นางพัชชุกร  ปจจุสมัย 
 ๙๖ นางพัชรินทร  อภิสิทธิกุล 
 ๙๗ นางสาวพิรัญญา  โพธิ์ขวานอย 
 ๙๘ นางสาวเพชรมณี  พรมจันทร 
 ๙๙ นางสาวเพ็ญรัตน  เพ็ญมงคล 
 ๑๐๐ นางเพลินจิตร  บัวเนียม 
 ๑๐๑ นางภัทธิรา  แหชัย 
 ๑๐๒ นางสาวภิญญดา  โรจนพวง 
 ๑๐๓ นางสาวภูริตา  นกเทศ 
 ๑๐๔ นางสาวมณฑา  ตาลพรรณ 
 ๑๐๕ นางมณีรัตน  ธรรมดี 
 ๑๐๖ นางมณีรัตน  สงวนจีน 
 ๑๐๗ นางสาวมนวณี  ชูวงษวาน 
 ๑๐๘ นางมนสิชา  คุณดิลกพหล 
 ๑๐๙ นางมลิวัลย  ตาอินทร 
 ๑๑๐ นางมะลิ  ดุรงค 
 ๑๑๑ นางมัชฌิมา  เพ็ชรเอี่ยม 
 ๑๑๒ นางเมตตา  ไชยยะนนท 
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 ๑๑๓ นางสาวเมทินี  ไชยริป ู
 ๑๑๔ นางยุพิน  วิเศษพานชิ 
 ๑๑๕ นางสาวยุภา  สุดสะอาด 
 ๑๑๖ นางสาวเยาวลักษณ  แวงนอก 
 ๑๑๗ นางสาวรัชดาภรณ  ไชยบุดดี 
 ๑๑๘ นางสาวรัดดา  บุญทศ 
 ๑๑๙ นางรันตรี  มณีผกาพันธ 
 ๑๒๐ นางราตรี  จันทรสวาง 
 ๑๒๑ นางราวรรณ  โอดเฮิง 
 ๑๒๒ นางสาวเรณู  ชินประโคน 
 ๑๒๓ นางสาวลัดดา  จัยวัฒน 
 ๑๒๔ นางสาวลาวัณย  จงอักษร 
 ๑๒๕ นางลําดวน  วรรณสมพร 
 ๑๒๖ นางสาววชิราภรณ  นอยเหนื่อย 
 ๑๒๗ นางสาววรกมล  นิ่มสมุทร 
 ๑๒๘ นางวรรณวิมล  พินิจประภา 
 ๑๒๙ นางวราภรณ  ปานวิเชียร 
 ๑๓๐ นางสาววราภรณ  ศรียุก 
 ๑๓๑ นางวัชราภรณ  บุตรแสนสี 
 ๑๓๒ นางสาววัชรี  ไกรวิทย 
 ๑๓๓ นางวันเพ็ญ  เชาวเครือ 
 ๑๓๔ นางสาววาทินี  จิตรทรัพย 
 ๑๓๕ นางวารินทร  ไทรบัวขํา 
 ๑๓๖ นางวิไลวรรณ  ดวงแข 
 ๑๓๗ นางวิไลวรรณ  สุราโพธิ์ 
 ๑๓๘ นางสาวศรีไพร  อันสมศรี 

 ๑๓๙ นางสาวศิริตา  เพ็งสมบูรณ 
 ๑๔๐ นางสาวสมศรี  จิตรเย็น 
 ๑๔๑ นางสาวสวัลรัตน  ธนาวัฒนวิบูลย 
 ๑๔๒ นางสาวสังขวาลย  ลงสุวรรณ 
 ๑๔๓ นางสุกัญญา  คุมเงิน 
 ๑๔๔ นางสาวสุกัญญา  มีเสมา 
 ๑๔๕ นางสุกัญญา  แสงยศ 
 ๑๔๖ นางสาวสุจินตนา  พรทอง 
 ๑๔๗ นางสาวสุณิษา  ศรีอาจ 
 ๑๔๘ นางสาวสุดา  สุขสะอาด 
 ๑๔๙ นางสุนิสา  ชั้นประเสริฐ 
 ๑๕๐ นางสาวสุพรรณี  พุมพะเนิน 
 ๑๕๑ นางสุภัทร  ไพสิฐธีรลักษณ 
 ๑๕๒ นางสุภาพร  สังวรกาญจน 
 ๑๕๓ นางสุภาภรณ  เพียวสําราญ 
 ๑๕๔ นางสาวสุภาษิต  มั่นเหมาะ 
 ๑๕๕ นางสุรัตน  สุขแสง 
 ๑๕๖ นางสาวสุรินทร  ทองอู 
 ๑๕๗ นางสาวสุริยา  ปนพุม 
 ๑๕๘ นางเสาวณีย  ตรงตอกิจ 
 ๑๕๙ นางสาวแสงเดือน  เกียรติอุดมพันธ 
 ๑๖๐ นางโสภา  แกวเสริม 
 ๑๖๑ นางสาวหทัยชนก  ทองนอก 
 ๑๖๒ นางสาวอนงค  แกวเกิด 
 ๑๖๓ นางอนงคนุช  กัลกุล 
 ๑๖๔ นางอรอุมา  ทันใจ 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๑๖๕ นางสาวออมรักษ  ผานภพ 
 ๑๖๖ นางอัจฉรา  พุฒภา 
 ๑๖๗ นางอัญชิสา  ปฐมยศอาร ี
 ๑๖๘ นางอารีย  คงแกว 
 ๑๖๙ นางสาวอําไพ  ไชยวงศ 
 ๑๗๐ นางสาวอิงอร  หลาบเจริญ 

 ๑๗๑ นางสาวอินทรมณี  เสาแกว 
 ๑๗๒ นางอุทัย  หนูแกว 
 ๑๗๓ นางอุรา  ดาศรี 
 ๑๗๔ นางอุไรวรรณ  โตศิริ 
 ๑๗๕ นางเอื้อมพร  ศรีทองออน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๓  ราย) 
 ๑ นายเชาวลิต  นกเสือ 
 ๒ นายพีระพล  หมุดทอง 
 ๓ นายมานะ  เงาภูทอง 
 ๔ นายศักด์ิดา  แฝงเพชร 
 ๕ นายสุพจน  รุจิเมธ 
 ๖ นายโอเลย  สุขประเสริฐ 
 ๗ นางกฤษณา  ชื่นชมย่ิง 
 ๘ นางกองเงิน  ชุมภูชนะภัย 
 ๙ นางสาวกองสิน  โสพะบุญ 
 ๑๐ นางสาวกัณญา  กัณหารัตน 
 ๑๑ นางสาวกําไลทิพย  ยาวิลาศ 
 ๑๒ นางสาวกิศนี  สมนิยาม 
 ๑๓ นางสาวกุลนันทน  แสงอรุณ 
 ๑๔ นางสาวขวัญใจ  อุนเศียร 
 ๑๕ นางเขมรุจิ  บัวเผื่อน 
 ๑๖ นางจรรยพร  แถมจอหอ 
 ๑๗ นางจริยา  ปาลเกลี้ยง 
 ๑๘ นางจารุวรรณี  บังออน 
 ๑๙ นางสาวจินตนา  ประเสริฐศรี 

 ๒๐ นางจิระวรรณ  สีเหลื่อม 
 ๒๑ นางสาวจุฑามาศ  กัลยา 
 ๒๒ นางจุรีภรณ  ไทรหอมหวล 
 ๒๓ นางสาวชลธิชา  ยอดอินทร 
 ๒๔ นางสาวดวงสมร  ถึงศรี 
 ๒๕ นางสาวดาวรรณ  ธนามิตต 
 ๒๖ นางทิพวรรณ  จันใด 
 ๒๗ นางสาวธนัญญา  ปะทิ 
 ๒๘ นางธิดาวรรณ  สมหวัง 
 ๒๙ นางนงลักษณ  เกล็ดงูเหลือม 
 ๓๐ นางสาวนภาสวาง  กองโพธิ์ชัย 
 ๓๑ นางนิตยา  รอดยูร 
 ๓๒ นางสาวนุจรี  รักแกว 
 ๓๓ นางบุษบา  คันทะมูล 
 ๓๔ นางสาวปานจิต  โพธิ์ทอง 
 ๓๕ นางพรทิพย  พิลาภ 
 ๓๖ นางพรรณี  ศรีแพง 
 ๓๗ นางสาวพัชรินทร  มณศีรี 
 ๓๘ นางสาวพาณี  ล้ิมมั่ง 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๘/๓) 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มิถุนายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 ๓๙ นางสาวพิมพาวรรณ  จรูญพันธุ 
 ๔๐ นางสาวพุธพัฒน  เงาภูทอง 
 ๔๑ นางสาวมริสา  เลี้ยงบํารุง 
 ๔๒ นางมินตรา  คําภา 
 ๔๓ นางยมลภัทร  ศรีลาชัย 
 ๔๔ นางสาวยุพา  เบาอู 
 ๔๕ นางยุภา  อาจเอี่ยม 
 ๔๖ นางยุภารัตน  วิริยะธนวิโรจน 
 ๔๗ นางสาวรัตนา  วงศวิเศษกิจ 
 ๔๘ นางสาวรัตนากร  แกวบุญเรือง 
 ๔๙ นางสาวราตรี  แสนทิตย 
 ๕๐ นางสาวละอองทิพย  ละมุลตรี 
 ๕๑ นางละเอียด  วิลัยฤทธิ์ 
 ๕๒ นางสาววณาลักษณ  หอมวงษ 
 ๕๓ นางวนิดา  ขาวนุย 
 ๕๔ นางวันดี  แฝงเพชร 
 ๕๕ นางวาทินี  ทั่งมั่งม ี
 ๕๖ นางวาสนา  อิ่มเพ็ง 

 ๕๗ นางศิริพร  กิติวินิต 
 ๕๘ นางสไบภรณ  ปุนบุตรดา 
 ๕๙ นางสาวสมศรี  ฤกษเฉย 
 ๖๐ นางสมาพร  นัยปรีดี 
 ๖๑ นางสายฝน  คํารศ 
 ๖๒ นางสาวสารภี  ทัศนา 
 ๖๓ นางสาวสุดสม  ทองเพียร 
 ๖๔ นางสาวสุนทรีย  ฆานะสิทธิ์ 
 ๖๕ นางสุพรรณี  เนื้อนวม 
 ๖๖ นางสาวสุภาพ  แสนแสง 
 ๖๗ นางสาวสุรางรัตน  พกทองจิรภัทร 
 ๖๘ นางสุวิมล  ภูมิพฤกษ 
 ๖๙ นางสาวอรสา  หาแกว 
 ๗๐ นางสาวอัจฉรา  พงษวิจิตร 
 ๗๑ นางสาวอาราวัณ  รัตนสุนทร 
 ๗๒ นางสาวอารีย  คากระบือ 
 ๗๓ นางอํานวย  นิลสม 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นางสาวพิกุล  ยอดรัก 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นางสาวเฉลียว  ศรีเพชร 

 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๔  ราย) 
 ๑ นายโกศล  พลเสน  ๒ นายจําแลง  นิลโมจน 


