
 หนา   ๑๖๕ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๔๑ นางสาวเบ็ญจวรรณ  เฉยกลิ่น 
 ๔๒ นางสาวเบญจวรรณ  ประจวบลาภ 
 ๔๓ นางสาวพรพรรณ  จันทรแพทยรักษ 
 ๔๔ นางภาวิณี  ฤกษนิมิตร 
 ๔๕ นางสาวภูรี  สิรสุนทร 
 ๔๖ นางสาวมานิดา  มณีอินทร 
 ๔๗ นางสาวเยาวลักษณ  ระติกุล 
 ๔๘ นางรัตนา  นันตรี 
 ๔๙ นางลภินี  โกศลบุญ 
 ๕๐ นางสาววัชรินทร  โปธาเมือง 
 ๕๑ นางวิภัทรา  หมอแพทย 
 ๕๒ นางศันตยา  บุญสุข 

 ๕๓ นางสาวศิริกัณหา  ประเสริฐพานิชการ 
 ๕๔ นางสาวศิริยา  รัตนบุรี 
 ๕๕ นางสงา  ทายนต 
 ๕๖ นางสมพิศ  ต้ังตน 
 ๕๗ นางสาวสมหมาย  คําแทน 
 ๕๘ นางสายฝน  เนียมนาภา 
 ๕๙ นางสาวิตรี  แดงศรี 
 ๖๐ นางสาวสําเริง  ตรีลบ 
 ๖๑ นางสุนันทา  จีนแจง 
 ๖๒ นางสาวสุนิสา  ขําขันทอง 
 ๖๓ นางอรุณี  ชื่นพันธ 
 ๖๔ นางอัชรา  งามมุข 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓  ราย) 
 ๑ นายกิตติ  เมธาวงศ 
 ๒ นายไพบูลย  สุขรัตนี 
 ๓ นายภิรมยศักด์ิ  พันธกําเหนิด 
 ๔ นายสากล  มวงเขียว 
 ๕ นางสาวขวัญจิต  หงษทอง 
 ๖ นางสาวจําเริญ  สุวรรณโณ 
 ๗ นางทิพวรรณ  สังวร 

 ๘ นางสาวประทุมทิพย  ชั้วนาค 
 ๙ นางสาวปยะมาศ  สรรพวงศ 
 ๑๐ นางสาวมยุลี  สุดสระ 
 ๑๑ นางสาวสุชัญญา  มะลิลา 
 ๑๒ นางสาวสุนันทา  วรรณสินธิ์ 
 ๑๓ นางสาวสุรางคณา  พลายเพ็ชร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๕๒  ราย) 

 ๑ นายกรกฎ  ศิริมัย 
 ๒ นายกฤตยวิกรม  ดุรงคพิศิษฏกุล 
 ๓ นายกําธร  มาลาธรรม 
 ๔ นายกีรติ  เจริญชลวานิช 

 ๕ นายกุลธร  เทพมงคล 
 ๖ นายเกรียงศักด์ิ  วารีแสงทิพย 
 ๗ นายจงดี  อาวเจนพงษ 
 ๘ นายจิรกุล  สุจริตกุล 



 หนา   ๑๖๖ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๙ นายชาญ  เกียรติบุญศรี 
 ๑๐ นายเชิญโชค  ศรขวัญ 
 ๑๑ นายเชิดชัย  นพมณีจํารัสเลิศ 
 ๑๒ วาที่รอยตรี  ฐนันดรศักด์ิ  บวรนันทกุล 
 ๑๓ นายดนัย  กวยอะไพ 
 ๑๔ นายตรงธรรม  ทองดี 
 ๑๕ นายธงชัย  พงศมฆพัฒน 
 ๑๖ นายธนดล  ปริตรานันท 
 ๑๗ นายธวัชชัย  ชัยสวัสด์ิ 
 ๑๘ นายธีระพงศ  สันติภพ 
 ๑๙ นายปกรณ  สิงหสุริยา 
 ๒๐ นายประจักษ  แซซ้ือ 
 ๒๑ นายประยุทธ  พุทธิรักษกุล 
 ๒๒ นายประเสริฐไชย  สุขสอาด 
 ๒๓ นายปราโมทย  ตระกูลเพียรกิจ 
 ๒๔ นายปรีชา  มนทกานติกุล 
 ๒๕ นายพัญู  พันธบูรณะ 
 ๒๖ นายพีระ  สิทธิอํานวย 
 ๒๗ นายภัททพล  อัศวนันท 
 ๒๘ นายรวิน  ระวิวงศ 
 ๒๙ นายรวิศ  เรืองตระกูล 
 ๓๐ นายรังสรรค  ชัยเสวิกุล 
 ๓๑ นายรัตน  เชื้อชูวงศ 
 ๓๒ นายเรวัต  พันธุวิเชียร 
 ๓๓ นายเลิศชาย  วชิรุตมางกูร 
 ๓๔ นายวิชัย  เตชะสาธิต 

 ๓๕ นายวิชิต  ชีวเรืองโรจน 
 ๓๖ นายวิทูร  ชินสวางวัฒนกุล 
 ๓๗ นายวินัย  รัตนสุวรรณ 
 ๓๘ นายวิรัช  จ่ันหนู 
 ๓๙ นายวีระชัย  ตันตินิกร 
 ๔๐ นายศรัณย  นันทอารี 
 ๔๑ นายศุภชัย  ไพบูลย 
 ๔๒ นายสบง  ศรีวรรณบูรณ 
 ๔๓ นายสมใจ  เฟองฟุง 
 ๔๔ นายสมชาย  ลีลากุศลวงศ 
 ๔๕ นายสมชาย  วิริภิรมยกูล 
 ๔๖ นายสมชาย  อุรพีพล 
 ๔๗ นายสมภพ  ประธานธุรารักษ 
 ๔๘ นายสมศักด์ิ  วงศาวาส 
 ๔๙ นายสุวิทย  ลิมาวงษปราณี 
 ๕๐ นายอดิเทพ  เชาววิศิษฐ 
 ๕๑ นายอดิศักด์ิ  สังขเพ็ชร 
 ๕๒ เรือเอก  อรรถพงศ  วงศวิวัฒน 
 ๕๓ นายอัมพัน  เฉลิมโชคเจริญกิจ 
 ๕๔ นายอาทร  สรรพานิช 
 ๕๕ นางกนกวรรณ  เวสสธาดา 
 ๕๖ นางกอบกุล  เลาหิตกุล 
 ๕๗ นางสาวกาญจนาภรณ  ใสมรรคา 
 ๕๘ นางสาวเกษรี  ปนลี้ 
 ๕๙ นางสาวขวัญจิต  ศศิวงศาโรจน 
 ๖๐ นางสาวจงกล  ถนัดหัตถกรรม 



 หนา   ๑๖๗ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๖๑ รอยตํารวจเอกหญิง  จงกล  โพธิ์แดง 
 ๖๒ นางสาวจรูญ  สถานทรัพย 
 ๖๓ นางสาวจารุณี  จันทรจารุภรณ 
 ๖๔ นางจิตตลัดดา  ศักดาภิพาณิชย 
 ๖๕ นางสาวจินตนา  ศิริวราศัย 
 ๖๖ นางสาวชญานิษฐ  มนูญผล 
 ๖๗ นางสาวชลิตา  หุตางกูร 
 ๖๘ นางสาวชุติมณฑน  ตูทรัพยประเสริฐ 
 ๖๙ นางสาวดวงกมล  ตัณฑศรี 
 ๗๐ นางดวงใจ  มาลัย 
 ๗๑ นางสาวดวงรัตน  อินทร 
 ๗๒ นางดุจปรารถนา  พิศาลสารกิจ 
 ๗๓ นางสาวทัศนีย  รวิวรกุล 
 ๗๔ นางสาวทัศนีย  โอฬารรัตนมณี 
 ๗๕ นางสาวทิพาพร  ชื่นจิตร 
 ๗๖ นางนภารัตน  รัตนเสถียร 
 ๗๗ นางนฤมล  ตีรกาญจนา 
 ๗๘ นางสาวนวพร  โลหเจริญวนิช 
 ๗๙ นางนิตยา  พึ่งโสภา 
 ๘๐ นางนินธนา  วิมลกิตติวัฒน 
 ๘๑ นางเนตรนภิส  ธนนิเวศนกุล 
 ๘๒ นางสาวบุญจิรา  อนุกูล 
 ๘๓ นางบุษบา  เจริญสุข 
 ๘๔ นางสาวปรียาภา  สิริเลิศเมฆาสกุล 
 ๘๕ นางสาวพรพิมล  มาศนรากรณ 
 ๘๖ นางสาวพิมพใจ  ใจเย็น 

 ๘๗ นางพิศนี  อาจสูงเนิน 
 ๘๘ นางเพ็ญศรี  เลาสวัสด์ิชัยกุล 
 ๘๙ นางแพรวพรรณ  อึ้งภากรณ 
 ๙๐ นางภัทรภร  วิเศษสิงห 
 ๙๑ นางสาวภาณุเพ็ญ  สิทธิสมวงศ 
 ๙๒ นางสาวภาศิษฏา  ออนดี 
 ๙๓ นางสาวมานี  รักษาเกียรติศักด์ิ 
 ๙๔ นางมาลี  อุปนิสากร 
 ๙๕ นางเมตตา  เศวตเลข 
 ๙๖ นางยุวดี  พงษสาระนันทกุล 
 ๙๗ นางยุวดี  อัศวนันท 
 ๙๘ นางรัตนา  โตสกุล 
 ๙๙ นางสาวลออ  ล้ิมตระกูล 
 ๑๐๐ นางลุลิน  ชอบธรรม 
 ๑๐๑ นางวรวรรณ  เปยมสุวรรณ 
 ๑๐๒ นางวันทนี  ทองบริสุทธิ์ 
 ๑๐๓ นางสาววันทนี  พุมเจริญ 
 ๑๐๔ นางวันเพ็ญ  วิมลพีรพัฒนา 
 ๑๐๕ นางสาววัลยา  เตชชัยกุล 
 ๑๐๖ นางสาววัลลีย  ศรีประภาภรณ 
 ๑๐๗ นางสาววารุณี  เงินงามเลิศ 
 ๑๐๘ นางวิภาวิน  วัฒนะประการชัย 
 ๑๐๙ นางวิภาวี  วิสาวะโท 
 ๑๑๐ นางสาววิไล  ต้ังปนิธานดี 
 ๑๑๑ นางวิไลรัตน  ศรีคํา 
 ๑๑๒ นางสาววีระวรรณ  เยาววิวัฒน 



 หนา   ๑๖๘ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๑๓ นางศรีสมร  ภูมนสกุล 
 ๑๑๔ นางศรีสุดา  แสงซื่อ 
 ๑๑๕ นางศิราณี  ศรีใส 
 ๑๑๖ นางศิริลักษณ  กิจทวีลาภ 
 ๑๑๗ นางสาวศิริลักษณ  อภิวาณิชย 
 ๑๑๘ นางสาวศุภาวดี  วายุเหือด 
 ๑๑๙ นางสาวสมลักษณ  วนะวนานต 
 ๑๒๐ นางสรรคสิริ  ชูเลิศติยะวงศ 
 ๑๒๑ นางสายสุดา  เตียเจริญ 
 ๑๒๒ นางสาวสุกัญญา  ศุภฤกษ 
 ๑๒๓ นางสุขใจ  สุขสุลาภ 
 ๑๒๔ นางสาวสุจิตรา  ทองประดิษฐโชติ 
 ๑๒๕ นางสาวสุจิตร  กิจบัญชา 
 ๑๒๖ นางสุชาดา  ภัทรมงคลฤทธิ์ 
 ๑๒๗ นางสุธีรา  ยมตะโก 
 ๑๒๘ นางสุนทรา  ณ  บางชาง 
 ๑๒๙ นางสุนี  พงศโรจนเผา 
 ๑๓๐ นางสุพร  วรพิทักษานนท 
 ๑๓๑ นางสุพานี  ธนาคุณ 
 ๑๓๒ นางสาวสุพิชา  จึงแยมปน 

 ๑๓๓ นางสุภางค  จุฬาลักษณานุกูล 
 ๑๓๔ นางสาวสุภาณี  วิไลนําโชคชัย 
 ๑๓๕ นางสุลักษณ  วงศธีรภัค 
 ๑๓๖ นางสาวสุวรรณ  ชุณหเรืองเดช 
 ๑๓๗ นางสาวสุวรรณา  ตระกูลสมบูรณ 
 ๑๓๘ นางสาวสุวรรณี  ชั้นประเสริฐโยธิน 
 ๑๓๙ นางสุวรรณี  ย่ิงยืนยง 
 ๑๔๐ นางสาวอนงค  จุดกระแจะ 
 ๑๔๑ นางสาวอนัญญา  พรหมสุทธิ 
 ๑๔๒ นางอภิญญา  ศิริพิทยาคุณกิจ 
 ๑๔๓ นางอมรฤดี  พุทธวันท 
 ๑๔๔ นางสาวอริศรา  เอี่ยมอรุณ 
 ๑๔๕ นางสาวอัจฉรา  กุลวิสุทธิ์ 
 ๑๔๖ นางอัญชลี  อมรรัตน 
 ๑๔๗ นางสาวอัญณา  พันธุนาถวิริยกุล 
 ๑๔๘ นางสาวอัปสร  ชัยชนะเจริญกุล 
 ๑๔๙ นางสาวอารีรัตน  กลาอาษา 
 ๑๕๐ นางอุษา  ศักด์ิวงศ 
 ๑๕๑ นางเอมอร  สุทธิพงศ 
 ๑๕๒ นางเอื้องพร  พิทักษสังข 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๖๗  ราย) 
 ๑ นายกัมพล  แกวเกษ 
 ๒ นายกิตติศักด์ิ  ศรีภา 
 ๓ นายเกรียงศักด์ิ  ลิมปกิตติกุล 
 ๔ นายคงธวัช  ชัยรัชวิทย 
 ๕ นายคํารณ  โชธนะโชติ 

 ๖ นายจงรักษ  กิตติวรการ 
 ๗ นายจักรกฤษณ  ศุทธากรณ 
 ๘ นายจามิกร  สุขเอนก 
 ๙ นายฉัตรกนก  ทุมวิภาต 
 ๑๐ นายชยานนท  พีระพิทยมงคล 



 หนา   ๑๖๙ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๑ นายชัยวัฒน  โตบันลือภพ 
 ๑๒ นายชาคริต  ธรมธัช 
 ๑๓ นายชาลี  พลสินพยัคฆ 
 ๑๔ นายดลชัย  ละออนวล 
 ๑๕ นายตอพล  วัฒนา 
 ๑๖ นายธนพงษ  ทองประพาฬ 
 ๑๗ นายธีระวุฒิ  มหาธนสมบัติ 
 ๑๘ นายนภาพงษ  พงษนภางค 
 ๑๙ นายบรรลือ  กรมาทิตยสุข 
 ๒๐ นายบวรลักษณ  อุนคานนท 
 ๒๑ นายประพฤติ  เกิดสืบ 
 ๒๒ นายประพัฒน  สุริยผล 
 ๒๓ นายประยุทธ  เสียงล้ําเลิศ 
 ๒๔ นายประสงค  ตันมหาสมุทร 
 ๒๕ นายปญญา  ฉริยะพงศพันธุ 
 ๒๖ นายไพศาล  บุญสะกันต 
 ๒๗ นายมหิศร  วิเศษจัง 
 ๒๘ นายมีโชค  ชูดวง 
 ๒๙ นายยุทธนา  ตันติรุงโรจนชัย 
 ๓๐ นายเลอสรร  สุวรรณฑล 
 ๓๑ นายวิปร  วิประกษิต 
 ๓๒ นายศรายุทธ  ยรรยงสถิตย 
 ๓๓ นายศุภชัย  นาทะพันธ 
 ๓๔ นายศุภโชค  สิงหกันต 
 ๓๕ นายสมบัติ  ธนะวันต 
 ๓๖ นายสัญชัย  สูติพันธวิหาร 

 ๓๗ นายสุทธิ  เจริญพิทักษ 
 ๓๘ นายสุรกิจ  นาฑีสุวรรณ 
 ๓๙ นายสุรพัตร  ประไพศิลป 
 ๔๐ นายสุรสิทธิ์  อิสสระชัย 
 ๔๑ นายสุรัตน  เขมาลีลากุล 
 ๔๒ นายอดิศักด์ิ  ภูมิรัตน 
 ๔๓ นายอัครพล  มุงนิรันดร 
 ๔๔ นายเอกวิทย  เกยุราพันธุ 
 ๔๕ นายเอกวุฒิ  จันแกว 
 ๔๖ นางสาวกณิกนันต  นรินทรกุล  ณ  อยุธยา 
 ๔๗ นางสาวกนกวรรณ  กิตตินิยม 
 ๔๘ นางกมลรัตน  เวชวิสิฐ 
 ๔๙ นางสาวกษิรา  สกุลรักชาติ 
 ๕๐ นางกอบกุล  จันทรกระจาง 
 ๕๑ นางสาวกัลยา  ศุพุทธมงคล 
 ๕๒ นางกาญจนา  มวงกล่ํา 
 ๕๓ นางกานต  ฉลาดธัญญกิจ 
 ๕๔ นางสาวกิ่งแกว  อุดมชัยกุล 
 ๕๕ นางสาวกีรติกานต  ปายงูเหลือม 
 ๕๖ นางขวัญจิตร  เหลาทอง 
 ๕๗ นางสาวไขมุกด  เพ็ชรศรีกุล 
 ๕๘ นางสาวจันทนา  เศรษฐสวัสด์ิ 
 ๕๙ นางสาวจิตติมา  เจียรพินิจนันท 
 ๖๐ นางสาวจินรภา  โพธิกสิกร 
 ๖๑ นางจิราภรณ  ไมโรยรส 
 ๖๒ นางสาวฉัตรศิริ  เมฆวิวัฒนาวงศ 



 หนา   ๑๗๐ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๖๓ นางสาวฉันทนา  ตุลาพรชัย 
 ๖๔ นางสาวฉันทิชา  โชติกวณิชย 
 ๖๕ นางสาวชมพร  สีตะธนี 
 ๖๖ นางชลวัลย  กุลพันธ 
 ๖๗ นางณัฐชยา  อมรเมตตาจิต 
 ๖๘ นางดลินา  ตันหยง 
 ๖๙ นางสาวดวงจิต  กนิษฐานนท 
 ๗๐ นางสาวดาราภรณ  ฉายแสง 
 ๗๑ นางสาวไตรทิพย  จิระวารี 
 ๗๒ นางสาวธิราภรณ  จันทรดา 
 ๗๓ นางสาวนพวรรณ  พุกพบสุข 
 ๗๔ นางสาวนพวรรณ  แสนเจริญสุทธิกุล 
 ๗๕ นางสาวนฤมล  เดนทรัพยสุนทร 
 ๗๖ นางนฤมล  ปนประไพ 
 ๗๗ นางสาวนันทนา  ธนาโนวรรณ 
 ๗๘ นางนันทยา  เอื้อมงคล 
 ๗๙ นางนาถฤดี  เดนดวง 
 ๘๐ นางสาวนิธิดา  ณ  สงขลา 
 ๘๑ นางสาวนิลรัตน  วรรณศิลป 
 ๘๒ นางนุชนอย  ธรรมมนศิริ 
 ๘๓ นางบุษบา  หอมชื่น 
 ๘๔ นางสาวเบญจพร  สุขประเสริฐ 
 ๘๕ นางเบญจมาศ  บัวบุตร 
 ๘๖ นางสาวเบ็ญจวรรณ  ชิณณะเสถียร 
 ๘๗ นางสาวปนัดดา  บุญเสริม 
 ๘๘ นางประภัสสร  วิบูลยจักร 

 ๘๙ นางประภาศรี  วิรัตนพงษ 
 ๙๐ นางสาวปราณี  รัชตามุขยนันต 
 ๙๑ นางปานียา  เพียรวิจิตร 
 ๙๒ นางปยาภรณ  อภิสารธนรักษ 
 ๙๓ นางสาวพจนีย  ศรีมาโนชญ 
 ๙๔ นางพนิดา  ใหญธรรมสาร 
 ๙๕ นางสาวพรเพ็ญ  เกียรติกําจร 
 ๙๖ นางพัชราณี  ภวัตกุล 
 ๙๗ นางสาวพิมลพรรณ  ฉิมโฉม 
 ๙๘ นางสาวเพชรเอง  สุรนัคครินทร 
 ๙๙ นางสาวเพ็ญศิริ  พุมหิรัญ 
 ๑๐๐ นางสาวไพรัลยา  สวัสด์ิพานิช 
 ๑๐๑ นางสาวภัทรวรรณ  บุญแสง 
 ๑๐๒ นางมยุรัตน  วิรัชชัย 
 ๑๐๓ นางสาวมัณฑนา  วงศศิรินวรัตน 
 ๑๐๔ นางเมธิณี  พิศาลายน 
 ๑๐๕ นางสาวยุพดี  ทาแกว 
 ๑๐๖ นางสาวยุพา  จ๋ิวพัฒนกุล 
 ๑๐๗ นางยุพิน  มีลาภลน 
 ๑๐๘ นางเยาวมาลย  สินธุประเสริฐ 
 ๑๐๙ นางสาวรพีพรรณ  วัจฉลพงษ 
 ๑๑๐ นางสาวระพีพร  ใหญเจริญ 
 ๑๑๑ นางระวีวรรณ  อารยะสันติภาพ 
 ๑๑๒ นางสาวรักษนันท  ขวัญเมือง 
 ๑๑๓ นางรังสิมา  อรุณโรจน 
 ๑๑๔ นางสาวรัตนา  ประสงค 



 หนา   ๑๗๑ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๑๕ นางรัตนาภรณ  คงคา 
 ๑๑๖ นางวรรณวิมล  เทียมปฐม 
 ๑๑๗ นางสาววรรณี  ชัยเสนะบัณฑิต 
 ๑๑๘ นางสาววรางคณา  บุญญพิสิฏฐ 
 ๑๑๙ นางสาววเรศรา  วีระวัฒน 
 ๑๒๐ นางวศินี  เจียมทรัพย 
 ๑๒๑ นางสาววัชรี  วชิรเกยูร 
 ๑๒๒ นางวันเพ็ญ  สันหพาณิชย 
 ๑๒๓ นางสาววัลลีย  กาญจนกิจสกุล 
 ๑๒๔ นางสาววินิตา  จันทรรักษา 
 ๑๒๕ นางสาววิภาณี  ลีหไพบูลยสกุล 
 ๑๒๖ นางสาววีรนุช  รอบสันติสุข 
 ๑๒๗ นางศรัณย  เจริญงามเสมอ 
 ๑๒๘ นางสาวศรีสอางค  คลายโกศล 
 ๑๒๙ นางศรีสุดา  นภาพงษจันทรา 
 ๑๓๐ นางศรีสุวรรณ  ชูกิจ 
 ๑๓๑ นางศศิวิมล  แสวงผล 
 ๑๓๒ นางสาวศิรประภา  หนายคอน 
 ๑๓๓ นางสาวศิวพร  มีจู 
 ๑๓๔ นางสมพร  สมสกุล 
 ๑๓๕ นางสาวสมฤดี  ฉัตรสิริเจริญกุล 
 ๑๓๖ นางสังเวียน  เอมระดี 
 ๑๓๗ นางสายใจ  ปนตบแตง 
 ๑๓๘ นางสาวสายพิณ  ประเสริฐสุขดี 
 ๑๓๙ นางสาวสายพิณ  เมืองแมน 
 ๑๔๐ นางสาวสิริบังอร  พิบูลนิยม 
 ๑๔๑ นางสาวสุกัญญา  ตันติประสพลาภ 

 ๑๔๒ นางสุกัญญา  เพื่อนชอบ 
 ๑๔๓ นางสุขสิรี  ปานัญญวาจถ 
 ๑๔๔ นางสุจิตตรา  พงศประสบชัย 
 ๑๔๕ นางสาวสุทธิพร  เจณณวาสิน 
 ๑๔๖ นางสุธัญญา  สมสูญงาม 
 ๑๔๗ นางสาวสุปราณี  ทองประดิษฐ 
 ๑๔๘ นางสาวสุปรีดา  มั่นคง 
 ๑๔๙ นางสาวสุรินทร  อยูยง 
 ๑๕๐ นางสุวรรณา  คติปญจวรรณ 
 ๑๕๑ นางสุวรรณา  ชวลิต 
 ๑๕๒ นางสุวรรณา  ประทุมรัตน 
 ๑๕๓ นางสุวิมล  ตางวิวัฒน 
 ๑๕๔ นางสาวเสาวนีย  อัศวผาติบุญ 
 ๑๕๕ หมอมหลวงเสาวรส  สวัสดิวัฒน 
 ๑๕๖ นางสาวเสาวลักษณ  ฮุนนางกูร 
 ๑๕๗ นางองุน  นอยอุดม 
 ๑๕๘ นางสาวอทิตยา  พรชัยเกตุ 
 ๑๕๙ นางอรวรรณ  บุญรัตนกรกิจ 
 ๑๖๐ นางสาวอรวรรณ  พืชสุวรรณ 
 ๑๖๑ นางสาวอัจฉราพร  พงษทิพพันธ 
 ๑๖๒ นางสาวอัปสร  วิตตินานนท 
 ๑๖๓ นางสาวอาทิตยา  ศิริภิญญานนท 
 ๑๖๔ นางสาวอาภัสสร  รัศมีเฟอง 
 ๑๖๕ นางสาวอิษฎา  เลงเวหาสถิตย 
 ๑๖๖ นางอุไร  เบญจพงศาพันธุ 
 ๑๖๗ วาที่เรืออากาศเอก  เอมวลี  อารมยดี 
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ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๑๙  ราย) 
 ๑ นายกรุณา  เมตกูล 
 ๒ นายกฤษณะ  นพรัตน 
 ๓ นายกฤษณ  สุวรรณภูเต 
 ๔ นายกิจจา  จิตรภิรมย 
 ๕ นายกิตติ  สรณเจริญพงศ 
 ๖ นายเกษม  เกิดพืชน 
 ๗ นายเกษมพันธุ  ทวีวงศ 
 ๘ นายขจร  คนชม 
 ๙ นายจีระวัฒน  พรหมพา 
 ๑๐ นายฉัตรชัย  เชิงทวี 
 ๑๑ นายชนก  งามสงา 
 ๑๒ นายชัยรัตน  มานะเสถียรกิจ 
 ๑๓ นายชัยโรจน  รอดเกลี้ยง 
 ๑๔ นายเชาวนัส  สุดใจ 
 ๑๕ นายเชาวมณี  แทนนิล 
 ๑๖ นายฐากรณ  สอนวัฒนา 
 ๑๗ นายเดชา  แทนทอง 
 ๑๘ นายธงชัย  เนตรไทย 
 ๑๙ นายธวัชชัย  ผองสกุล 
 ๒๐ นายธีรพงษ  กระแจะจันทร 
 ๒๑ นายนิวัติ  ประสพสม 
 ๒๒ นายบัณฑิต  ตันติวงศโกสีย 
 ๒๓ นายบัณฑิต  อัศวฤทธิไกร 
 ๒๔ นายประเดิม  สุขสายใจ 
 ๒๕ นายปยะ  โคสัย 

 ๒๖ นายไพรัตน  แดงเอม 
 ๒๗ นายไพโรจน  ทวมฉัยยา 
 ๒๘ นายไพวัลย  ดีเทียนอินทร 
 ๒๙ นายมานะ  สุขสมจิตร 
 ๓๐ นายยรรยงค  คงมหาพฤกษ 
 ๓๑ นายยุทธนา  เปยมเจริญ 
 ๓๒ นายรณชัย  ศิโรเวฐนุกูล 
 ๓๓ นายรุงโรจน  ทองประดิษฐ 
 ๓๔ นายวารี  ทวยเจริญ 
 ๓๕ นายวิชัย  ชีพสุทธา 
 ๓๖ นายวิเชียร  กล่ําอินทร 
 ๓๗ นายวิธวัช  หมอหวัง 
 ๓๘ นายวินัย  พลวัฒนเสถียร 
 ๓๙ นายวีรชาติ  ศรีจันทร 
 ๔๐ นายวุฒิชัย  หิรัญบูรณะ 
 ๔๑ นายศิษฏ  แสนกาวี 
 ๔๒ นายสมคิด  พรเหมือนเพชร 
 ๔๓ นายสมชาติ  รุงเรือง 
 ๔๔ นายสมบูรณ  เล็กมาก 
 ๔๕ นายสมพงศ  แทนทอง 
 ๔๖ นายสําเริง  พรหมมงคล 
 ๔๗ นายสุธี  เดชะวงศสุวรรณ 
 ๔๘ นายสุพจน  ราชคํา 
 ๔๙ นายเสกสรร  แกวกล่ํา 
 ๕๐ นายเสรี  จานสิบสี 
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 ๕๑ นายเสรี  เอี่ยมผองใส 
 ๕๒ นายเสวก  ชมมิ่ง 
 ๕๓ นายอานันท  จิตรบรรจง 
 ๕๔ นายอาศิส  อุนนะนันทน 
 ๕๕ นายเอนก  ยุวนวรรธนะ 
 ๕๖ นายไอศูรย  ทองพิมพ 
 ๕๗ นางสาวกนกวรรณ  บุญวิทยา 
 ๕๘ นางสาวกฤติมา  คลี่ฉายา 
 ๕๙ นางสาวกสิรักษ  มาดี 
 ๖๐ นางสาวกอบแกว  ขันตี 
 ๖๑ นางกัญญา  วิมลนันทพงศ 
 ๖๒ นางกัญญาภัค  ศรีสุขโกศลิน 
 ๖๓ นางกัณหา  อวมสอาด 
 ๖๔ นางสาวกาญจนา  นะรมรัมย 
 ๖๕ นางกาญจนา  มุงถาวร 
 ๖๖ นางกาญจนา  วรรณนิยม 
 ๖๗ นางสาวกุญชรี  หลบล้ีภัย 
 ๖๘ นางสาวกุลดา  กิจอาทร 
 ๖๙ นางสาวเกื้อกูล  รักษี 
 ๗๐ นางสาวขวัญเรือน  คิดประเสริฐ 
 ๗๑ นางสาวไขมุก  รุจิรเศรษฐกุล 
 ๗๒ นางคันธารส  ปานเล็ก 
 ๗๓ นางจงกลรัตน  คิมหันต 
 ๗๔ นางสาวจรรยา  แกวสาร 
 ๗๕ นางสาวจริยา  พุกเปยม 
 ๗๖ นางจันทนา  สุทธิหอม 

 ๗๗ นางจันทรแรม  ทองอัมพร 
 ๗๘ นางสาวจันทิมา  วรรณกลาง 
 ๗๙ นางจันทิรา  วรวุฒิ 
 ๘๐ นางสาวจําป  ประสิทธิ์ชัย 
 ๘๑ นางจิตติภา  ธารพานิช 
 ๘๒ นางสาวจินดา  กนกสินสมบัติ 
 ๘๓ นางสาวจิราภรณ  บุญอินทร 
 ๘๔ นางสาวจีระวรรณ  ถาวร 
 ๘๕ นางสาวจุฑามาศ  จินาทิตย 
 ๘๖ นางสาวจุฑารัตน  พิมพทนต 
 ๘๗ นางชบา  ศรีสุวรรณ 
 ๘๘ นางชองมาส  จันทรพรหม 
 ๘๙ นางสาวชุมมณี  บุญชวย 
 ๙๐ นางชูหงส  ดีเสมอ 
 ๙๑ นางสาวญานิศา  ประเสริฐ 
 ๙๒ นางสาวณฑกร  คําจาด 
 ๙๓ นางสาวณัฐญา  โกมลมณี 
 ๙๔ นางณัฐวรรณ  ศรีจินดา 
 ๙๕ นางดรุณี  ธีรเวชญาณ 
 ๙๖ นางสาวดลนภา  เครือวัลย 
 ๙๗ นางสาวดวงตะวัน  ธรรมาณิชานนท 
 ๙๘ นางสาวดวงพร  พิมพะเคนา 
 ๙๙ นางเดวียานี  อ่ําเจริญ 
 ๑๐๐ นางสาวทัศนีย  มีประเสริฐ 
 ๑๐๑ นางสาวทิพวัลย  พงษเจริญ 
 ๑๐๒ นางธัญวรรณ  อาศนสุวรรณ 
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 ๑๐๓ นางสาวนงนุช  เพ็ชรรวง 
 ๑๐๔ นางนงนุช  อินทรแสน 
 ๑๐๕ นางนงลักษณ  พุทธากูล 
 ๑๐๖ นางสาวนบวรรณ  ศิวะศริยานนท 
 ๑๐๗ นางนพกาญจน  วรรณการโสภณ 
 ๑๐๘ นางนราวัลลภ  เชี่ยววิทย 
 ๑๐๙ นางสาวนฤมล  ปญญาพงศนาวิน 
 ๑๑๐ นางสาวนวพร  สอาดพันธ 
 ๑๑๑ นางสาวนวมินทร  อูอภิรมย 
 ๑๑๒ นางนาฏยา  ชาห 
 ๑๑๓ นางสาวนิตยา  เนียมพางค 
 ๑๑๔ นางนิราภร  มหารุงเรืองรัตน 
 ๑๑๕ นางสาวนีรพร  ขัมภรัตน 
 ๑๑๖ นางสาวนุชนาถ  ฤทธิสนธิ์ 
 ๑๑๗ นางสาวนุชรินทร  บัวนารถ 
 ๑๑๘ นางนุชศรา  ชอมณี 
 ๑๑๙ นางนุสรา  พานสัมฤทธิ์ 
 ๑๒๐ นางสาวบดีสุดา  ซุยวงศษา 
 ๑๒๑ นางสาวบัวคํา  สะสมทรัพย 
 ๑๒๒ นางบุญเรือง  ธนรักศักด์ิ 
 ๑๒๓ นางสาวบุรณี  สมบัติพานิช 
 ๑๒๔ นางบุษกร  พิมพา 
 ๑๒๕ นางสาวบุษฎี  ประทุมวินิจ 
 ๑๒๖ นางสาวเบญจมาศ  ศรีมาลีจอย 
 ๑๒๗ นางสาวปฏิมาพร  วงษพรหมพิทักษ 
 ๑๒๘ นางสาวปฐมา  กรรขํา 

 ๑๒๙ นางปรพรรณ  พันธุวงษ 
 ๑๓๐ นางสาวปรมาภรณ  มีสุวรรณ 
 ๑๓๑ นางสาวประทุมทิพย  เกตุแกว 
 ๑๓๒ นางสาวประภาพร  ฐานุตรกุล 
 ๑๓๓ นางสาวประภาพรรณ  แซหลี 
 ๑๓๔ นางปราณี  ชาติพหล 
 ๑๓๕ นางปราณี  โชติแสงศรี 
 ๑๓๖ นางปราณีต  วัฒนเขจร 
 ๑๓๗ นางปรานอม  สงวนพันธุ 
 ๑๓๘ นางสาวปทมา  ย้ิมยอย 
 ๑๓๙ นางปาณิสรา  วลัยวรางกูร 
 ๑๔๐ นางปยวรรณ  บุญนิมิ 
 ๑๔๑ นางสาวปยะฉัตร  จิตตธรรม 
 ๑๔๒ นางสาวปยะนารถ  ยาทวม 
 ๑๔๓ นางสาวปยาณี  ไวสาหลง 
 ๑๔๔ นางสาวปุณศิกร  สะอาดเนตร 
 ๑๔๕ นางพงษศรี  เฟองเพชร 
 ๑๔๖ นางสาวพรทิตา  วิศวาจารย 
 ๑๔๗ นางสาวพรทิพย  จ่ัวแจมใส 
 ๑๔๘ นางพรทิพย  ชื่นศิริ 
 ๑๔๙ นางสาวพรนภา  เฮงเจริญสุวรรณ 
 ๑๕๐ นางสาวพรพิมล  ศรีทอง 
 ๑๕๑ นางสาวพรรณทิพย  คนซ่ือ 
 ๑๕๒ นางสาวพรศิริ  จันทรลาด 
 ๑๕๓ นางสาวพรศิริ  เมืองนิล 
 ๑๕๔ นางสาวพัชราวลัย  อองสมบูรณ 



 หนา   ๑๗๕ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๕๕ นางสาวพัชรินทร  บุญลือลักษณ 
 ๑๕๖ นางสาวพัชรินทร  พุทธรักษา 
 ๑๕๗ นางสาวพัชรินทร  สุภาพโสภณ 
 ๑๕๘ นางพัชรี  ปลื้มจิตต 
 ๑๕๙ นางสาวพัชรี  อรวงษ 
 ๑๖๐ นางสาวพัทราภรณ  จีนกูล 
 ๑๖๑ นางพิกุลแกว  คลื่นสุวรรณ 
 ๑๖๒ นางสาวพิณทิพย  วิจิตรจามรี 
 ๑๖๓ นางสาวพิมพพัณณดา  เจียสกุล 
 ๑๖๔ นางสาวพิราวรรณ  วิชาศรี 
 ๑๖๕ นางพุทธชาติ  หลอฉัตรนพคุณ 
 ๑๖๖ นางสาวเพ็ชรินทร  แพเรือง 
 ๑๖๗ นางสาวเพลงศกุณ  สุวรรณกูฏ 
 ๑๖๘ นางเพียงพิศ  บุญนก 
 ๑๖๙ นางภาณี  นาคไรขิง 
 ๑๗๐ นางสาวภีรภา  แสงจันทร 
 ๑๗๑ นางมณฑิรา  คําตุม 
 ๑๗๒ นางสาวมณทิชา  เพชรอาวุธ 
 ๑๗๓ นางสาวมณีรัตน  ชัยบุรี 
 ๑๗๔ นางสาวมลนิภา  ศิลาอาสน 
 ๑๗๕ นางมลฤดี  เช็งสุทธา 
 ๑๗๖ นางสาวมะลิ  สุรินทร 
 ๑๗๗ นางสาวมาลาตี  รุงเรืองศิริพันธ 
 ๑๗๘ นางสาวมาลี  คูศรีเทพประทาน 
 ๑๗๙ นางมุจรินทร  ตรียุทธรักษกุล 
 ๑๘๐ นางสาวมุจลินท  ชลรัตน 

 ๑๘๑ นางยินดี  จินดาชาญประพันธ 
 ๑๘๒ นางยุพิน  จงศักด์ิสกุล 
 ๑๘๓ นางยุพิน  ดําสิน 
 ๑๘๔ นางสาวรจนา  คงสุข 
 ๑๘๕ นางรวีวรรณ  ศรีสวัสด์ิ 
 ๑๘๖ นางรัชดา  โตตาบ 
 ๑๘๗ นางรัตนา  แสงอุทัย 
 ๑๘๘ นางรุงนภา  รัตนปรีชาชัย 
 ๑๘๙ นางสาวรุงรวี  ละวรรณวงศ 
 ๑๙๐ นางไรนา  บัวเนียม 
 ๑๙๑ นางสาวฤดี  ปุงบางกะดี่ 
 ๑๙๒ นางสาวลักขะณา  นวนสําเนียง 
 ๑๙๓ นางลัดดาวัลย  วรรธนะเศรษฐ 
 ๑๙๔ นางสาวลํายอง  อนสําราญ 
 ๑๙๕ นางวรกต  สุวรรณสถิตย 
 ๑๙๖ นางวรภรณ  ศรียอดเวียง 
 ๑๙๗ นางสาววรรณวณี  ศรีทิม 
 ๑๙๘ นางวรรณา  อาราเม 
 ๑๙๙ นางวรรณี  ศิลปเจริญ 
 ๒๐๐ นางวรัญญา  สหายฟา 
 ๒๐๑ นางสาววราภรณ  แชมสนิท 
 ๒๐๒ นางสาววราภรณ  มีสมรรถ 
 ๒๐๓ นางสาววริสรา  ไชยพันธุ 
 ๒๐๔ นางวลัยทิพย  จักรณรงค 
 ๒๐๕ หมอมหลวงวไลทิพย  วรรณพินทุ 
 ๒๐๖ นางวันดี  บัวคํา 



 หนา   ๑๗๖ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๒๐๗ นางวันเพ็ญ  โภโต 
 ๒๐๘ นางสาววันวิสา  แสงสีนิล 
 ๒๐๙ นางสาววัลลภา  เตียวสมบูรณกิจ 
 ๒๑๐ นางสาววารินทร  ลีลาคุณากร 
 ๒๑๑ นางวารี  เรืองจรัส 
 ๒๑๒ นางสาววาสนา  แซมสน 
 ๒๑๓ นางวิจิตรา  บุตราช 
 ๒๑๔ นางวิลาวรรณ  มูลทองชุน 
 ๒๑๕ นางสาววิลาวัลย  ดวงลอมจันทร 
 ๒๑๖ นางสาววิไลลักษณ  อ่ําสอาด 
 ๒๑๗ นางสาววิไลวรรณ  ทองใบนอย 
 ๒๑๘ นางสาววิไลวรรณ  อภิเดชธนรักษ 
 ๒๑๙ นางสาววีรวรรณ  วัยวัฒน 
 ๒๒๐ นางสาววีระวรรณ  ศรีพรหมคุณ 
 ๒๒๑ นางสาวศรัณยา  ตันเจริญ 
 ๒๒๒ นางสาวศศิวิมล  หมอแกว 
 ๒๒๓ นางสาวศิริเกษ  มาลาวงษ 
 ๒๒๔ นางสาวศิริทรัพย  อินทรหลวงดี 
 ๒๒๕ นางสาวศิรินทร  ทับทิมสุวรรณ 
 ๒๒๖ นางสาวศิริพร  คลายทิม 
 ๒๒๗ นางสาวศิริพร  เจตนาดี 
 ๒๒๘ นางสาวศิริพร  ตันติโพธิพิพัฒน 
 ๒๒๙ นางสาวศิริพร  สมจิต 
 ๒๓๐ นางศิริรัตน  อุทัยพัฒน 
 ๒๓๑ นางสาวศิริวรรณ  ไตรบัญญัติกุล 
 ๒๓๒ นางศิริวัลย  กลันตะบุตร 

 ๒๓๓ นางศิวพร  ถือชาติ 
 ๒๓๔ นางสาวศุภกาญจน  เดชบุญ 
 ๒๓๕ นางสาวโศรยา  มัสกอตอ 
 ๒๓๖ นางสาวสกุลทิพย  มาลาศรี 
 ๒๓๗ นางสมปรารถนา  นามขาน 
 ๒๓๘ นางสมพร  จามรมาน 
 ๒๓๙ นางสมพร  ชื่นเสาวรส 
 ๒๔๐ นางสาวสมพิศ  พงษวิรัตน 
 ๒๔๑ นางสาวสมลักษณ  เติมตอ 
 ๒๔๒ นางสมหมาย  วิบูลยชาติ 
 ๒๔๓ นางสมาพร  ถํ้าเพชร 
 ๒๔๔ นางสาวสรวดี  ยอดบุตร 
 ๒๔๕ นางสําลี  ชีรคุปต 
 ๒๔๖ นางสิรินทิพย  ไชยวงค 
 ๒๔๗ นางสิริพร  สุวรรณสาร 
 ๒๔๘ นางสิริมา  พรรคสมบัติ 
 ๒๔๙ นางสิริรัตน  เจริญยงอยู 
 ๒๕๐ นางสาวสิริรัตน  นามทอง 
 ๒๕๑ นางสาวสุกัญญา  ศรีเดชมลทอง 
 ๒๕๒ นางสุขมารศรี  เพ็ชรนิล 
 ๒๕๓ นางสุคนธ  หงษไกรเลิศ 
 ๒๕๔ นางสาวสุจิรา  วิชิตสโร 
 ๒๕๕ นางสาวสุชญา  สันติเสวี 
 ๒๕๖ นางสุชาดา  ประสาน 
 ๒๕๗ นางสาวสุดา  ตันพิบูลยศักด์ิ 
 ๒๕๘ นางสุทธิพร  พิกุลทอง 



 หนา   ๑๗๗ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๒๕๙ นางสุทธิสา  จันทรเพ็ง 
 ๒๖๐ นางสุนันท  ธนาสมุทร 
 ๒๖๑ นางสาวสุพัตรา  สุขโข 
 ๒๖๒ นางสาวสุพัตราภรณ  ดวงคําจันทร 
 ๒๖๓ นางสุพิณดา  ชมภูมิ่ง 
 ๒๖๔ นางสาวสุพิน  เตชะธนะชัย 
 ๒๖๕ นางสาวสุพิศ  บุญกาญจน 
 ๒๖๖ นางสุภัทรา  บุศยเมืองปก 
 ๒๖๗ นางสาวสุภาพร  บุญถนอม 
 ๒๖๘ นางสาวสุภาพร  สีนวล 
 ๒๖๙ นางสาวสุภาพร  หลาวทอง 
 ๒๗๐ นางสาวสุภาภรณ  เจ็กสกุล 
 ๒๗๑ นางสาวสุมิตรา  ฉิมฉํ่า 
 ๒๗๒ นางสุรภี  แหวนสัมฤทธิ์ 
 ๒๗๓ นางสาวสุรัสวดี  เลาะวิธี 
 ๒๗๔ นางสุรางค  เอกนุม 
 ๒๗๕ นางสุวรรณา  แกวกับเพชร 
 ๒๗๖ นางสาวสุวรรณา  ศรยิงไกล 
 ๒๗๗ นางสาวสุวลีย  ตัณฑวิวัฒน 
 ๒๗๘ นางสุวัฒนา  จ่ันหนู 
 ๒๗๙ นางสาวสุวิมล  เวหากิจ 
 ๒๘๐ นางเสงี่ยม  สุขพงษไทย 
 ๒๘๑ นางสาวเสาวนีย  เนาวพาณิช 
 ๒๘๒ นางสาวแสงเดือน  เอมหยวก 
 ๒๘๓ นางสาวแสงสุรีย  แจมจํารัส 
 ๒๘๔ นางโสภา  หล่ิวโรจนทรัพย 

 ๒๘๕ นางสาวหทัยรัชด  หาญอนันตชัย 
 ๒๘๖ นางหทัยรัตน  เกรียงพันธุ 
 ๒๘๗ นางสาวหทัยรัตน  คงแสง 
 ๒๘๘ นางสาวหนึ่งนุช  คงอารยะเวชกลุ 
 ๒๘๙ นางสาวหนึ่งนุช  ยุนสด 
 ๒๙๐ นางสาวหัทยา  ดํารงคผล 
 ๒๙๑ นางสาวฬุราภรณ  ศรีบุญเรือง 
 ๒๙๒ นางสาวอนงค  ถนอมไทย 
 ๒๙๓ นางสาวอนันตา  มวงนุม 
 ๒๙๔ นางอโนชา  ฉูวงศ 
 ๒๙๕ นางสาวอมรรัตน  อินทรจนา 
 ๒๙๖ นางสาวอรทัย  วรานุกูลศักด์ิ 
 ๒๙๗ นางอรนุช  ชัยสมบูรณพันธ 
 ๒๙๘ นางอรพรรณ  แสงทอง 
 ๒๙๙ นางสาวอรวดี  รุกขรังสฤษฎ 
 ๓๐๐ นางสาวอรัญญาศรี  บุศราคัม 
 ๓๐๑ นางสาวอริศรา  สุวรรณกูล 
 ๓๐๒ นางอังคณา  อิ้วชาวนา 
 ๓๐๓ นางอัจฉรา  บุตรยัง 
 ๓๐๔ นางสาวอัญญรัตน  แกววงศวรรณ 
 ๓๐๕ นางอัธยา  นิซู 
 ๓๐๖ นางสาวอัมพาภรณ  เตชธนางกูร 
 ๓๐๗ นางอาภรณ  สมบูรณ 
 ๓๐๘ นางอาภา  หงษอินทร 
 ๓๐๙ นางอําพร  สาเทศ 
 ๓๑๐ นางสาวอุทัย  วัชโรบล 



 หนา   ๑๗๘ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๓๑๑ นางสาวอุทุมพร  ชัยวงศ 
 ๓๑๒ นางสาวอุบล  สนแจง 
 ๓๑๓ นางอุบลพันธ  ขําสาธร 
 ๓๑๔ นางสาวอุระวรา  บุญเจือ 
 ๓๑๕ นางสาวอุไร  เสรีขจรกิจเจริญ 

 ๓๑๖ นางสาวอุไรวรรณ  ศิลปศุภกรวงศ 
 ๓๑๗ นางสาวอุไรวรรณ  เหลาเรือง 
 ๓๑๘ นางอุษา  งามหยดยอย 
 ๓๑๙ นางสาวเอมอร  งามธรรมนิตย 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๖๐  ราย) 
 ๑ นายคณิต  วงษสุรี 
 ๒ นายคีรีขันธ  ไชยพร 
 ๓ นายชัชวาล  แสงดิษฐ 
 ๔ นายชัชวาลย  เยรบุตร 
 ๕ นายชินวัฒน  วองวิวิธกุล 
 ๖ นายโชคชัย  จูฑะโกสิทธิ์กานนท 
 ๗ นายไชยัน  บุญประสงค 
 ๘ นายณรงคชัย  ทองรัตนแกว 
 ๙ นายดนัย  สิงหคลีวรรณ 
 ๑๐ นายถวัลย  วัฒนากูล 
 ๑๑ นายธนานันต  ทัศนสุนทรกุล 
 ๑๒ นายธีรวิทย  ผานภูวงษ 
 ๑๓ นายนิธิพล  เกียรติพงศา 
 ๑๔ นายนิวัฒน  กังวานรังสรรค 
 ๑๕ นายประชา  แยมบางยาง 
 ๑๖ นายประพฤทธิ์  พิริยะเบญจวัฒน 
 ๑๗ นายเลอพงษ  บุญกําเหนิด 
 ๑๘ นายวรุฒม  โลหสิริวัฒน 
 ๑๙ นายวิทวัส  ตันหยง 
 ๒๐ นายวิโรจน  มะชะศรี 

 ๒๑ นายวีระชาติ  ชูรอด 
 ๒๒ นายสนั่น  สรอยทอง 
 ๒๓ นายสมเกียรติ  อุดแนน 
 ๒๔ นายสมชาย  รุงนพรัตน 
 ๒๕ นายสิทธัตถเดช  ศรีสุข 
 ๒๖ นายสุทิน  กวางใจทะเล 
 ๒๗ นายเสวก  บัวชุม 
 ๒๘ นายโสภณ  ชัยวัฒนกุลวานิชย 
 ๒๙ นายอนุวัตร  มวงปาน 
 ๓๐ นายอรรถพงษ  สรรพกิจชาญชัย 
 ๓๑ นายอัครินทร  นิมมานนิตย 
 ๓๒ นายเอกชัย  ณิชาโชติสฤษฎ 
 ๓๓ นางสาวกรรณิกา  กองเกิด 
 ๓๔ นางกรรณิการ  ใจพุก 
 ๓๕ นางกัลยาภรณ  เดนกีรติ 
 ๓๖ นางกานดา  สังฆรักษ 
 ๓๗ นางขนิษฐา  เรืองศิลปานันท 
 ๓๘ นางสาวเขมิกา  เมธาธนากุล 
 ๓๙ นางสาวเงินยวง  เพชรนิล 
 ๔๐ นางสาวจอมศรี  โพธิสาร 



 หนา   ๑๗๙ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๔๑ นางจันทนา  พิพิธพรรณพงศ 
 ๔๒ นางสาวจารุวรรณ  คงตระกูล 
 ๔๓ นางจําเนียร  สรรคพงควิทิต 
 ๔๔ นางจําป  ตันปยะกุล 
 ๔๕ นางจําป  บํารุงผล 
 ๔๖ นางสาวจิตราภรณ  แซโงว 
 ๔๗ นางสาวจิรสิริ  เกษมสินธุ 
 ๔๘ นางจิราพร  โสลี 
 ๔๙ นางสาวจุฑาธิป  อินทรโชติ 
 ๕๐ นางชนิดา  คชาทอง 
 ๕๑ นางชรัญญา  ศรีไพบูลย 
 ๕๒ นางสาวชูติมา  ประจวง 
 ๕๓ นางสาวฐิติมา  หงสทอง 
 ๕๔ นางสาวฑิพรดา  กองตาพันธุ 
 ๕๕ นางสาวถนอมศรี  ชาประดิษฐ 
 ๕๖ นางทิพวรรณ  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา 
 ๕๗ นางธนพร  เพชรเจริญ 
 ๕๘ นางสาวธิดารัตน  เวรสันเทียะ 
 ๕๙ นางสาวนงนภัส  แซฉ่ัว 
 ๖๐ นางสาวนงลักษณ  สําเนียง 
 ๖๑ นางสาวนพพรรณ  อัครผล 
 ๖๒ นางสาวนภาพร  ศรีเจริญ 
 ๖๓ นางสาวนภารัตน  ขนันทัย 
 ๖๔ นางนันทวรรณ  จินากุล 
 ๖๕ นางนันทิตา  ยํายวน 
 ๖๖ นางนิจชิตา  ชุนหวัติ 

 ๖๗ นางนิทรา  สหุนิล 
 ๖๘ นางสาวนิรุบล  ศิริประเสริฐ 
 ๖๙ นางบรรจง  สุขนิรันดร 
 ๗๐ นางสาวบัวลัน  พวงทวี 
 ๗๑ นางสาวบญุญาวดี  พงษศิลา 
 ๗๒ นางบุญสม  มัณยานนท 
 ๗๓ นางสาวประเทืองศรี  ชอนพิมาย 
 ๗๔ นางสาวประภาศรี  ทองโศก 
 ๗๕ นางปทมา  เนียมจอย 
 ๗๖ นางสาวปยะรัตน  กุลอัก 
 ๗๗ นางสาวพนินทร  กองเกตุใหญ 
 ๗๘ นางสาวพเยาว  อัศฤกษ 
 ๗๙ นางสาวพรพิมล  ถนอมพล 
 ๘๐ นางพรรณทิพา  เปรมปฐมกิจ 
 ๘๑ นางสาวพัชญา  เจริญกิจสัมพันธ 
 ๘๒ นางสาวพัชรี  เสนหเจริญ 
 ๘๓ นางภัคณัฎฐ  หอเลง 
 ๘๔ นางสาวภัชรี  แดนวิวัฒนเดชา 
 ๘๕ นางสาวภาวนา  พรหมเนรมิต 
 ๘๖ นางสาวมณี  วงศประดิษฐชาง 
 ๘๗ นางมันฑนา  สุวรรณแสง 
 ๘๘ นางยุพา  ชูสงแสง 
 ๘๙ นางยุพิน  ประสิทธิศาสตร 
 ๙๐ นางสาวยุภา  โอภาศ 
 ๙๑ นางเยาวลักษณ  สุรชัยกุลวัฒนา 
 ๙๒ นางสาวรพีพร  วิริยะปานนท 



 หนา   ๑๘๐ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๙๓ นางสาวรัฐพร  ทองกุม 
 ๙๔ นางรุงนภา  ดวงธรรม 
 ๙๕ นางเรณู  ฉวีรัตน 
 ๙๖ นางสาวละมัย  เขียวคลี่ 
 ๙๗ นางสาวลัดดาวัลย  ชื่นชม 
 ๙๘ นางวงเดือน  สุขร่ืน 
 ๙๙ นางวชิรา  มหาราช 
 ๑๐๐ นางสาววชิราพร  ปญจะภาดา 
 ๑๐๑ นางสาววนิดา  สังขพันธุ 
 ๑๐๒ นางสาววรรณดี  กิติวิริยกุล 
 ๑๐๓ นางวรรณพร  สุวรรณดี 
 ๑๐๔ นางสาววรรณา  ตรงสุจริต 
 ๑๐๕ นางวรัญญา  เขจรนิตย 
 ๑๐๖ นางสาววรัญญา  วรวัฒนานนท 
 ๑๐๗ นางสาววราภรณ  วัฒนศาล 
 ๑๐๘ นางวริศรา  ไวว่ิงรบ 
 ๑๐๙ นางสาววัชรา  พิมพจําปา 
 ๑๑๐ นางวัฒนา  แจมจํารัส 
 ๑๑๑ นางสาววันดี  สหวงศเจริญ 
 ๑๑๒ นางสาววารีรัตน  ธีรวัฒนเศรษฐ 
 ๑๑๓ นางวิภารัตน  ต้ังจิตตพรชยั 
 ๑๑๔ นางสาวศรัญญา  ล้ิมนราภรณ 
 ๑๑๕ นางศรีวิไล  แสงยอย 
 ๑๑๖ นางศิริลักษณ  ศรีวัฒนากุล 
 ๑๑๗ นางสาวศิริลักษณ  แสงไกร 
 ๑๑๘ นางสาวศุภนุช  เพชรนิล 

 ๑๑๙ นางสถาพร  โอสถสมบูรณ 
 ๑๒๐ นางสมดี  วรรณโสกเชือก 
 ๑๒๑ นางสมบัติ  สําเภาเทศ 
 ๑๒๒ นางสาวสมภัทร  โชคชัย 
 ๑๒๓ นางสมศรี  เจริญสุข 
 ๑๒๔ นางสาวสายฝน  อาชนะชัย 
 ๑๒๕ นางสาวสิริพร  ชูปลื้ม 
 ๑๒๖ นางสาวสิริมา  วูดเดน 
 ๑๒๗ นางสิริมา  สังขทอง 
 ๑๒๘ นางสิริวรรณ  ดวงขุนทด 
 ๑๒๙ นางสาวสีดา  แสงสกุล 
 ๑๓๐ นางสาวสุกัญญา  สดิษฐรักษ 
 ๑๓๑ นางสุจินต  การะชิต 
 ๑๓๒ นางสุชีวัน  นันธิสิงห 
 ๑๓๓ นางสุณา  ประเดิมชัย 
 ๑๓๔ นางสุนันทา  ทองเจียว 
 ๑๓๕ นางสาวสุนันท  สุขสวัสด์ิ 
 ๑๓๖ นางสาวสุพรรณี  แซล้ิม 
 ๑๓๗ นางสาวสุพิชญา  จันทรพรรค 
 ๑๓๘ นางสุพิศ  พันธินา 
 ๑๓๙ นางสาวสุภาพร  สุจริตชัย 
 ๑๔๐ นางสาวสุภาวดี  มนตสถาพร 
 ๑๔๑ นางสาวสุมาลี  ธรรมใจใส 
 ๑๔๒ นางสุรัตน  เฉลิมจิตต 
 ๑๔๓ นางสุรียพร  การชํานาญ 
 ๑๔๔ นางสาวสุวรรณา  วงศเมืองแกน 



 หนา   ๑๘๑ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๔๕ นางสาวสุวลี  ยันเย่ียม 
 ๑๔๖ นางสาวเสาวรัตน  รัฐปกปอง 
 ๑๔๗ นางสาวเสาวลักษณ  สวางดี 
 ๑๔๘ นางโสภา  มณีโชติ 
 ๑๔๙ นางสาวหทัยภัทร  เพ็งเรือง 
 ๑๕๐ นางสาวอภิญญา  นังคลา 
 ๑๕๑ นางสาวอมรรัตน  แสงทอง 
 ๑๕๒ นางสาวอรอุมา  แผลงมา 

 ๑๕๓ นางอริสา  โพธิ์ใย 
 ๑๕๔ นางสาวอักษรา  อภิลักษณชิต 
 ๑๕๕ นางอารีลักษณ  สายทอง 
 ๑๕๖ นางอําพร  ติง 
 ๑๕๗ นางอุมาพร  พินิจนึก 
 ๑๕๘ นางอุมาภรณ  ผลศิริ 
 ๑๕๙ นางอุไร  สูชัยยะ 
 ๑๖๐ นางสาวอุษา  ฉาดเกล็ดแกว 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๘๔  ราย) 
 ๑ นายเกรียงศักด์ิ  สุภาษร 
 ๒ นายชลชัย  นิงสานนท 
 ๓ นายณัฐพล  เมืองโคตร 
 ๔ นายทวีชัย  กันซ่ือ 
 ๕ นายเทิดศักด์ิ  มณีวงศ 
 ๖ นายธนิต  ทิพยศสุนทร 
 ๗ นายนาวิน  ฤทธิยานุกูล 
 ๘ นายนิคม  เพียรไธสง 
 ๙ นายบัณฑิต  พาสิงหสี 
 ๑๐ นายบุญหลง  แสงศร 
 ๑๑ นายพลกฤต  ธรรมดี 
 ๑๒ นายพินิต  พลับจุย 
 ๑๓ นายพิพัฒน  แกวแจม 
 ๑๔ นายพุทธพงษ  เสริมจันทร 
 ๑๕ นายภณัฐพนธ  ไทรแกว 
 ๑๖ นายมนตรี  เกตุสะอาด 
 ๑๗ นายวิทชุกร  สิงหทอง 

 ๑๘ นายวีระพล  ไทรระพันธ 
 ๑๙ นายสมควร  บุญปลีก 
 ๒๐ นายสมปราชญ  หาญชนะ 
 ๒๑ นายสมศักด์ิ  สุขใย 
 ๒๒ นายสัมพันธ  ธงไชย 
 ๒๓ นายสาย  ยะขาว 
 ๒๔ นายสําราญ  ธงไชย 
 ๒๕ นายสุดใจ  หลอยถวิล 
 ๒๖ นายเสรีย  เมฆาระ 
 ๒๗ นายอนุรักษ  รวีวัฒนกุล 
 ๒๘ นายอุดม  อุปมาณ 
 ๒๙ นายโอฬาร  อภิรังสิมันต 
 ๓๐ นางสาวกชกร  นอยน้ําคํา 
 ๓๑ นางกนกพร  เอี่ยมสะอาด 
 ๓๒ นางกนกวล ี เสนา 
 ๓๓ นางกรกฎ  รอดไสว 
 ๓๔ นางกรกนก  ปกติ 



 หนา   ๑๘๒ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๓๕ นางกฤษณี  เสนาเกา 
 ๓๖ นางสาวกัญญา  อานอาชา 
 ๓๗ นางสาวกัญนิภา  แปงเครื่อง 
 ๓๘ นางกัลยา  คัมภีร 
 ๓๙ นางกัลยา  ตรีโชติ 
 ๔๐ นางสาวขวัญเรือน  ผลประดิษฐ 
 ๔๑ นางจงจิตต  ศรีสารคาม 
 ๔๒ นางจรัสโฉม  พิมพวงศ 
 ๔๓ นางสาวจันทรพร  สิริภุมริน 
 ๔๔ นางจารีย  เศวตจินดา 
 ๔๕ นางจินตนา  เกียรติเจริญสุข 
 ๔๖ นางสาวจิรพร  สุขสําราญ 
 ๔๗ นางสาวจิรัชญา  ตาคํา 
 ๔๘ นางจุรีย  ดุสิตพิสุทธิ์วงศ 
 ๔๙ นางจุไรรัตน  คํามาอาย 
 ๕๐ นางสาวแจมจํารัส  เปาใจสุข 
 ๕๑ นางชญาดา  เกตุรัตนกุล 
 ๕๒ นางสาวชนัญชิดา  จิตตหวัง 
 ๕๓ นางชวพร  พูลโสภา 
 ๕๔ นางสาวชติุมา  เลิศบรรลือชัย 
 ๕๕ นางฐิติพร  ศรีสวัสด์ิ 
 ๕๖ นางณัฐพร  มโหฬาร 
 ๕๗ นางสาวดารุณี  เตโช 
 ๕๘ นางสาวดาวเรือง  เชิดฉาย 
 ๕๙ นางสาวทัณฑิกา  ไชยวงค 
 ๖๐ นางทัศนี  มะลิคง 

 ๖๑ นางทิพยรัตน  สุทธิชาติ 
 ๖๒ นางสาวทิพวรรณ  สมัครพงศ 
 ๖๓ นางสาวธนภัทร  ธารีเพียร 
 ๖๔ นางนงเยาว  สมบูรณ 
 ๖๕ นางสาวนรมน  เหลาซวน 
 ๖๖ นางสาวนฤวรรณ  สวางเกตุ 
 ๖๗ นางนันทวัน  ไกลถิ่น 
 ๖๘ นางสาวนารี  เพิ่มวงศนิติกร 
 ๖๙ นางน้ําเพ็ญ  ปานแดง 
 ๗๐ นางนิตยาพร  สมมาตร 
 ๗๑ นางนิลพันธ  ศิลา 
 ๗๒ นางสาวเนตรา  แยมเดช 
 ๗๓ นางสาวบังอร  กาสาว 
 ๗๔ นางบุญเตือน  รวมอมรพิทักษ 
 ๗๕ นางสาวบุญสง  กลาหาญ 
 ๗๖ นางสาวเบญจา  ทิพราช 
 ๗๗ นางเบ็ญจา  มวงงาม 
 ๗๘ นางประนอม  ประทุมชัย 
 ๗๙ นางประภัสสร  ทองพวง 
 ๘๐ นางสาวประภา  บุญใหญ 
 ๘๑ นางสาวประภาพร  ชอบเลน 
 ๘๒ นางปรีดารัตน  มูลตรีภักดี 
 ๘๓ นางปฤษณา  กิติยวงษ 
 ๘๔ นางพรนิภา  ขาวเหลือง 
 ๘๕ นางสาวพรมรินทร  เพียรแท 
 ๘๖ นางพัชรินทร  อูทอง 



 หนา   ๑๘๓ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๘๗ นางพัชรี  สุจริต 
 ๘๘ นางสาวพิกุล  ภูโต 
 ๘๙ นางสาวพิชามญช  ถังนอก 
 ๙๐ นางพิสมัย  ทบวงษ 
 ๙๑ นางเพ็ญศรี  แกลวกสิกรรม 
 ๙๒ นางสาวเพลิน  หวานวาจา 
 ๙๓ นางมณินทร  เพชรสังข 
 ๙๔ นางมนัสวีร  ฤทธิยานุกูล 
 ๙๕ นางมลิวัลย  พวงแสง 
 ๙๖ นางสาวยุคลธร  โสวะภาสน 
 ๙๗ นางสาวเยาวลักษณ  สงคราม 
 ๙๘ นางสาวรัจนา  อนันตแดง 
 ๙๙ นางรัชฎาวรรณ  จันทรโสม 
 ๑๐๐ นางรัชนี  พงศเมธีอภิชัย 
 ๑๐๑ นางสาวรัตนสิยาภรณ  นิลวงษ 
 ๑๐๒ นางสาวลดารัตน  นาคกระจาง 
 ๑๐๓ นางละออง  มาชัยภูมิ 
 ๑๐๔ นางสาวละอองดาว  ย้ิมศรีใส 
 ๑๐๕ นางสาวลักขณา  เศวตศิลป 
 ๑๐๖ นางสาวลัดดา  พรรณพงาพันธุ 
 ๑๐๗ นางลัดาวัลย  ยศนอน 
 ๑๐๘ นางวนิดา  หรรษาชลีกรกุล 
 ๑๐๙ นางวรฑา  นักคุย 
 ๑๑๐ นางวรรณา  คะรัมย 
 ๑๑๑ นางวรรณา  เลิศธรรมธีรกุล 
 ๑๑๒ นางสาวลัยลักษณ  ก่ิงจันทร 

 ๑๑๓ นางวัชณีย  ปนคําแกน 
 ๑๑๔ นางวัชรี  แกวเลื่อนมา 
 ๑๑๕ นางสาววัชรี  สิงหโตทอง 
 ๑๑๖ นางวันทนา  ทองชุมภู 
 ๑๑๗ นางสาววันเพ็ญ  น้ําใจดี 
 ๑๑๘ นางวารุณี  กอบอาษา 
 ๑๑๙ นางสาววารุณี  จิตจูง 
 ๑๒๐ นางวาสนา  อภิรังสิมันต 
 ๑๒๑ นางวิไลลักษณ  พิงชัยภูมิ 
 ๑๒๒ นางสาววิไลลักษณ  อยูยงศิลป 
 ๑๒๓ นางสาววิไลวรรณ  แกวขวานอย 
 ๑๒๔ นางสาววิไลวรรณ  ประจญกลา 
 ๑๒๕ นางสาววีรวัลย  นาคทอง 
 ๑๒๖ นางสาวศฏานุกูล  บุญเรือง 
 ๑๒๗ นางศรัญญา  ชํานาญวุธ 
 ๑๒๘ นางศรินรัตน  วิทยจรัสฤทธิ์ 
 ๑๒๙ นางสาวศศิกาญ  วาจาฤทธิ์ 
 ๑๓๐ นางศศิธร  ลบล้ําเลิศ 
 ๑๓๑ นางศศิธร  สงวนศรี 
 ๑๓๒ นางสาวศิริพร  เธียรประดิษฐ 
 ๑๓๓ นางศิริพร  โปษนานนท 
 ๑๓๔ นางสาวศิริพร  ยกฮวด 
 ๑๓๕ นางสาวสงกรานต  เพชรสมบัติ 
 ๑๓๖ นางสมใจ  แพทยวงษ 
 ๑๓๗ นางสมใจ  โพธิ์จําศิล 
 ๑๓๘ นางสาวสมใจ  เมี้ยนมิตร 



 หนา   ๑๘๔ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๑๓๙ นางสมพร  ไชยบุตร 
 ๑๔๐ นางสาวสมพร  ไทยย่ิง 
 ๑๔๑ นางสาวสมรัตน  พรหมรุงสวัสด์ิ 
 ๑๔๒ นางสาวสรอยทอง  สุนทร 
 ๑๔๓ นางสาวสริตา  ศรีประการ 
 ๑๔๔ นางสาวสาคร  เสาวิสิทธิ์ 
 ๑๔๕ นางสายทิพย  ศรีสุวะ 
 ๑๔๖ นางสาวสุกัญญา  ชื่นแสงเนตร 
 ๑๔๗ นางสาวสุกัญญา  ถนอมสัตย 
 ๑๔๘ นางสุกัญญา  เพ็งลาย 
 ๑๔๙ นางสุกัญญา  สุริยจันทร 
 ๑๕๐ นางสุกัญญา  เสนพลกรัง 
 ๑๕๑ นางสาวสุชาดา  สุวรรณมณี 
 ๑๕๒ นางสาวสุณิษา  พุมนาค 
 ๑๕๓ นางสาวสุดธิดา  วิรอด 
 ๑๕๔ นางสาวสุดากรณ  พุฒหลา 
 ๑๕๕ นางสุดาพร  ออนบาง 
 ๑๕๖ นางสุดารัตน  เลิศหงิม 
 ๑๕๗ นางสาวสุนีย  ปาติสัตย 
 ๑๕๘ นางสุพัชชา  บําบัด 
 ๑๕๙ นางสุภาพร  บุญที 
 ๑๖๐ นางสาวสุภาพร  เสาเวียง 
 ๑๖๑ นางสาวสุภาพรรณ  สุระภี 

 ๑๖๒ นางสาวสุมนทา  ทับทิมหิน 
 ๑๖๓ นางสุมาลี  พลศึก 
 ๑๖๔ นางสาวสุวรีย  พรมณี 
 ๑๖๕ นางสาวเสาวนีย  การทวี 
 ๑๖๖ นางหทัยกานต  เกตุเหม 
 ๑๖๗ นางหทัยทิพย  เจริญอาจ 
 ๑๖๘ นางหนึ่งฤทัย  ย้ิมแยม 
 ๑๖๙ นางอนงค  ศรอากาศ 
 ๑๗๐ นางอนุศรา  นวทวีพร 
 ๑๗๑ นางสาวอมรรัตน  สหัสนา 
 ๑๗๒ นางอรพินท  ถาวรกุล 
 ๑๗๓ นางอรัญญา  ราญมีชัย 
 ๑๗๔ นางอริสา  ธูปน้ําคํา 
 ๑๗๕ นางสาวอัญชลี  อยูแสง 
 ๑๗๖ นางสาวอารดา  บุญศรี 
 ๑๗๗ นางสาวอําพัน  อุดง 
 ๑๗๘ นางสาวอําไพ  ถิระโสภาพรรณ 
 ๑๗๙ นางสาวอําไพ  โมอุบล 
 ๑๘๐ นางอิ่มใจ  ชูหอย 
 ๑๘๑ นางอิศราภรณ  เกตุแกว 
 ๑๘๒ นางอุไรวรรณ  แจงกลิ่น 
 ๑๘๓ นางสาวอุไรวรรณ  ซุยโพธิ์นอย 
 ๑๘๔ นางสาวอุไรวรรณ  พลายวัง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย) 
 ๑ นายธีรพงษ  ยอดรักษา 
 ๒ นายประคอง  ผิวผอง 

 ๓ นายโสฬส  เพ็งรักษา 
 ๔ นางณัฐสรัญ  แตงแดน 



 หนา   ๑๘๕ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๐   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 ๕ นางสาวธัญลักษณ  กาวิชา 
 ๖ นางบุษยา  ทนงรบ 
 ๗ นางสาวปรางทอง  สังขขาว 

 ๘ นางยุภาพร  พุมมา 
 ๙ นางสาวศวิตา  โนนใหญ 
 ๑๐ นางสุพัตรา  พรมทา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๑  ราย) 

 ๑ นายชานนท  ทองนาค 
 ๒ นายวิโรจน  เพียรพัฒนรัฐ 
 ๓ นายศักดา  ธรรมสิทธิ์ 
 ๔ นายสมควร  แผนกทาน 
 ๕ นายแสวง  ขวัญเมือง 
 ๖ นายเอก  แสงวิเชียร 
 ๗ นางสาวกรนิภา  สรรพกิจจํานง 
 ๘ นางขนิษฐา  บวรรับพร 
 ๙ นางคนึงนิตย  จันทุรัตน 
 ๑๐ นางครองทรัพย  เจิดนภาพันธ 
 ๑๑ นางสาวจารุวรรณ  ตันวิจิตร 
 ๑๒ นางสาวชิษกมน  เชาวลิต 
 ๑๓ นางฐิติพร  ล้ิมแหลมทอง 
 ๑๔ นางธัชมน  ศรีแกนจันทร 
 ๑๕ นางสาวนันทนา  รุงโรจน 
 ๑๖ นางสาวเบญจา  ชุตินทราศรี 

 ๑๗ นางสาวพจนีย  จุฬารัตน 
 ๑๘ นางพรกมล  พงษพินิจภิญโญ 
 ๑๙ นางสาวมาลินี  บุณยรัตพันธุ 
 ๒๐ นางมาลี  แกวยองผาง 
 ๒๑ นางสาวเยาวพรรณ  ทิมทอง 
 ๒๒ นางเยาวรัตน  วองลีลาเศรษฐ 
 ๒๓ นางรสิตา  โอสถานนท 
 ๒๔ นางสาวรุงอราม  โอมาศ 
 ๒๕ นางลัดดาณี  ทรงผาสุข 
 ๒๖ นางวันดี  ชวดนุช 
 ๒๗ นางศิริรัตน  บุณยรังค 
 ๒๘ นางสุชาดา  วรกาญจน 
 ๒๙ นางสาวสุมนา  ปรุงศักด์ิ 
 ๓๐ นางสาวสุวพิชชา  ประสิทธิธัญกิจ 
 ๓๑ นางอรอนงค  กาฬวิจิตร 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๗  ราย) 
 ๑ นายจเลิศ  เจษฎาวัลย 
 ๒ นายจีรพล  เกตุจุมพล 
 ๓ นายเดมีย  ระเบียบโลก 
 ๔ นายธวัชชัย  นกวิเชียร 

 ๕ นายนิมิตร  ธนิยผล 
 ๖ นายบดินทร  ชิตกุล 
 ๗ นายบุญเอก  ย่ิงยงณรงคกุล 
 ๘ นายประกอบ  เต็มสังข 


