
 หนา   ๑๘๐ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางรุงฤดี  ศิริอารุณปญญา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๕๓  ราย) 

 ๑ นายกมล  อุดล 

 ๒ นายกิตติพงษ  สุจิรัตนวิมล 

 ๓ นายโกศล  รุงเรืองชัย 

 ๔ นายคงฤทธิ์  หันจางสิทธิ์ 

 ๕ นายจิรันดร  ยูวะนิยม 

 ๖ นายฉกาจ  ผองอักษร 

 ๗ นายฉัตรชัย  ทนุดํารงค 

 ๘ นายไฉน  เหมือนประสาท 

 ๙ นายชนินทร  ล่ิมวงศ 

 ๑๐ นายชาติชาย  กฤตนัย 

 ๑๑ นายชํานาญ  เอกวิไล 

 ๑๒ นายชุมพล  วองวานิช 

 ๑๓ นายณรงคภณ  ทุมวิภาต 

 ๑๔ นายณัฐเชษฐ  เปลงวิทยา 

 ๑๕ นายณัฐวุธ  สิบหมู 

 ๑๖ นายดิฐกานต  บริบูรณหิรัญสาร 

 ๑๗ นายถนอมศักด์ิ  อเนกธนานนท 

 ๑๘ นายถาวร  กมุทศรี 

 ๑๙ นายธีรเดช  ฉายอรุณ 

 ๒๐ หมอมหลวงธีรธวัช  ศรีธวัช 

 ๒๑ นายธีระ  กลลดาเรืองไกร 

 ๒๒ นายนพพร  โหวธีระกุล 

 ๒๓ นายบุญชู  แจงเจริญกิจ 

 ๒๔ นายปวิตร  สุจริตพงศ 

 ๒๕ นายพงศราม  รามสูต 

 ๒๖ นายพรพจน  เฟองธารทิพย 

 ๒๗ นายพัฒน  ทวีโภค  

 ๒๘ นายพิทักษ  เลาหเกริกเกียรติ 

 ๒๙ นายพิทักษ  สันตนิรันดร 

 ๓๐ นายพีรพงศ  อินทศร 

 ๓๑ นายไพบูลย  พันธุประภาส 

 ๓๒ นายยงยุทธ  ศิริวัฒนอักษร 

 ๓๓ นายลือชา  บุญทวีกุล 

 ๓๔ นายวรพงษ  มนัสเกียรติ 

 ๓๕ นายวรวีร  ไวยวุฒิ 

 ๓๖ นายวิชัย  ฉัตรธนวารี 

 ๓๗ นายวิมุติ  ประเสริฐพันธุ 

 ๓๘ นายวีระชัย  สิริพันธวราภรณ 

 ๓๙ นายวีระพงศ  มีสถาน 

 ๔๐ นายศิริศักด์ิ  สุนทรยาตร 

 ๔๑ นายสถาพร  สาธุการ 

 ๔๒ นายสมเกียรติ  คูหเวโรจนปกรณ 
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 ๔๓ นายสมคิด  อมรสมานกุล 

 ๔๔ นายสมโภชน  ธนูวัฒนา 

 ๔๕ นายสรนาท  เมืองสมบูรณ 

 ๔๖ นายสิทธิพร  ศรีนวลนัด 

 ๔๗ นายสุธรรม  นันทมงคลชัย 

 ๔๘ นายสุรชัย  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 

 ๔๙ นายสุวชัย  พฤกษกานนท  

 ๕๐ นายอภิชาติ  ธรรมมุลตรี 

 ๕๑ นายอํานาจ  ชะนะมา 

 ๕๒ นายอุดมศักด์ิ  ศิลาจํารูญ 

 ๕๓ นายอุทัย  สาลิการิน 

 ๕๔ นางกฤษณา  ศรีสุวรรณ 

 ๕๕ นางกอบกุล  เมืองสมบูรณ 

 ๕๖ นางสาวกัลยา  นฤดมกุล 

 ๕๗ นางกาญจนา  ศรีวาณิชรักษ 

 ๕๘ นางสาวกิ่งแกว  เสรีกุล 

 ๕๙ นางกิจมน  รัตนจันทร 

 ๖๐ นางโกสุม  วงศไทย 

 ๖๑ นางสาวจงกลวรรณ  มุสิกทอง 

 ๖๒ นางจงดี  โตอิ้ม 

 ๖๓ นางสาวจรรยา  ธัญญาดี 

 ๖๔ นางสาวจารุวรรณ  เอกวัลลภ 

 ๖๕ นางจิตติมา  มโนนัย 

 ๖๖ นางสาวจิตรา  เกิดเพ็ชร 

 ๖๗ นางสาวจินดา  ลัทธลาภกุล 

 ๖๘ นางสาวจิราภา  เวคะวนิชย 

 ๖๙ นางสาวจุฑาทิพย  นันทวินิตย 

 ๗๐ นางจุฬธิดา  โฉมฉาย 

 ๗๑ นางสาวเจริญศรี  ธนบุญสมบัติ 

 ๗๒ นางสาวเจียมใจ  จีระอัมพร 

 ๗๓ นางสาวฉัฐรักข  วัยเจริญ 

 ๗๔ นางชุติมา  หลอกิตติวณิชย 

 ๗๕ นางสาวฐิติกัญญา  ดวงรัตน 

 ๗๖ นางณัฐวรรณ  ยศวัฒน 

 ๗๗ นางสาวณิชา  ศิริพรภิญโญ 

 ๗๘ นางดวงฤดี  วัฒนศิริชัยกุล 

 ๗๙ นางทัศนันท  กาบแกว 

 ๘๐ นางสาวทัศนี  ประสบกิตติคุณ 

 ๘๑ นางธนาภรณ  นะภาโชติ 

 ๘๒ นางธันวดี  สุเนตนันท 

 ๘๓ นางสาวธิติยา  สิริสิงห 

 ๘๔ นางสาวนฤมล  ธนะ 

 ๘๕ นางนวลอนงค  เหล็กกลา 

 ๘๖ นางนองนุช  ภูมิสนธิ์ 

 ๘๗ นางนัยนา  อรุณพฤกษากุล 

 ๘๘ นางสาวนิยดา  ลิมพะสุต 

 ๘๙ นางสาวนุชฑาธิป  รอดผดุง 

 ๙๐ นางสาวเนตรอนงค  เล็กย้ิม 

 ๙๑ นางเนาวรัตน  สิงหโต 

 ๙๒ นางสาวบังอร  เทพเทียน 

 ๙๓ นางบุษกร  กิจรัตนา 

 ๙๔ นางสาวปราณี  อินประโคน 
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 ๙๕ นางปานทิพย  เจตนาวณิชย 

 ๙๖ นางปาริชาติ  กูช 

 ๙๗ นางปยะภัทร  เดชพระธรรม 

 ๙๘ นางผองศรี  เกตุพงษชัย 

 ๙๙ นางสาวพงษพิชา  ตูจินดา 

 ๑๐๐ นางสาวพรทิพย  เตชะนิเวศน 

 ๑๐๑ นางพรพจี  ศิริอักษรศิลป 

 ๑๐๒ นางพรพรรณ  ผังวิวัฒน 

 ๑๐๓ นางพัชรินทร  ภูชัยวัฒนานนท 

 ๑๐๔ นางสาวพิณทิพา  บุณยะรัตเวช 

 ๑๐๕ นางเพชรี  เจนจบ 

 ๑๐๖ นางสาวเพิ่มพูล  นันทวิสิทธิ์ 

 ๑๐๗ นางภัทรวดี  ลีลาทวีวุฒิ 

 ๑๐๘ นางสาวมณีรัตน  ธีระวิวัฒน 

 ๑๐๙ นางสาวมยุรี  โฆษิตเจริญสุข 

 ๑๑๐ นางสาวมาลา  โงวอมราภรณ 

 ๑๑๑ นางยุบล  แกวศิลา 

 ๑๑๒ เรืออากาศโทหญิง  รณิษฐา  รัตนะรัต 

 ๑๑๓ นางสาวรพีพรรณ  อุปการ 

 ๑๑๔ นางรัตนา  ทองเหลี่ยม 

 ๑๑๕ นางสาวรัศมี  ศิริวัฒนเมธานนท 

 ๑๑๖ นางลัดดา  ประพันธพงษชัย 

 ๑๑๗ นางวรณัน  ประสารอธิคม 

 ๑๑๘ นางวรพรรณ  ศิริวัฒนอักษร 

 ๑๑๙ นางวรรณี  สันติสุธรรม 

 ๑๒๐ นางวันทนา  มณีศรีวงศกูล 

 ๑๒๑ นางสาววัลลีย  ศรีตงกิม 

 ๑๒๒ นางสาววิภา  ดุรงคพิสิษฏกุล 

 ๑๒๓ นางวิมล  คะชา 

 ๑๒๔ นางวิมล  ชินสวางวัฒนกุล 

 ๑๒๕ นางศลักษณา  กาญจนะวสิต 

 ๑๒๖ นางศศิธร  เอมแยม 

 ๑๒๗ นางศิริวรรณ  ตายคํา 

 ๑๒๘ นางศุภร  ฟุงลัดดา 

 ๑๒๙ นางสาวสมนึก  สกุลหงสโสภณ 

 ๑๓๐ นางสาวสมพร  โชติวิทยธารากร 

 ๑๓๑ นางสมรักษ  สหพงศ 

 ๑๓๒ นางสายฝน  ชวาลไพบูลย 

 ๑๓๓ นางสาวสายฝน  มหาวัฒนะ 

 ๑๓๔ นางสาวสิติมา  จิตตินันทน 

 ๑๓๕ นางสาวสีดา  สุจริตกุล 

 ๑๓๖ นางสาวสุนี  ธนกําธร 

 ๑๓๗ นางสุภาภรณ  อัชวังกูล 

 ๑๓๘ นางสาวสุภาวดี  เลิศวรรณเอก 

 ๑๓๙ นางสาวสุรางค  อัคนิโรจน 

 ๑๔๐ นางสาวสุรีย  สมประดีกุล 

 ๑๔๑ นางสาวสุรีรัตน  ชวงสวัสด์ิศักด์ิ 

 ๑๔๒ นางสุวลักษณ  สาธุมนัสพันธุ 

 ๑๔๓ นางสุวิมล  อุดมเพทายกุล 

 ๑๔๔ นางสาวอทิตดา  บุญประเดิม 

 ๑๔๕ นางอภิญญา  สมรรถจิตต 

 ๑๔๖ นางสาวอภิญญา  สิริไพบูลยกิจ 
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 ๑๔๗ นางสาวออยทิพย  เศวตประสาธน 

 ๑๔๘ นางสาวอัมพร  ศรีสุทธิพฤทธิ์ 

 ๑๔๙ นางอาภัทรสา  เล็กสกุล 

 ๑๕๐ นางสาวอุบล  หุนแกวชมภู 

 ๑๕๑ นางอุบล  อสัมกินทรัพย 

 ๑๕๒ นางอุมาพร  ลัฐิกาวิบูลย 

 ๑๕๓ นางสาวเอมพร  รตินธร 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๒๕  ราย) 

 ๑ นายคณิต  ริสุขุมาล 

 ๒ นายจําเนียร  สายขุน 

 ๓ นายจิตรกมล  ธนศักด์ิ 

 ๔ นายโชติพัฒน  ดานชัยวิจิตร 

 ๕ นายณรงค  นิทัศนพัฒนา 

 ๖ นายตวงสิทธิ์  วัฒกนารา 

 ๗ นายทรงพล  องควัฒนกุล 

 ๘ นายทศพร  ย้ิมละมัย 

 ๙ นายธนกรณ  แนนหนา 

 ๑๐ นายธนายุศ  ธนธิติ 

 ๑๑ นายบริหาร  สุวรรณเรือง 

 ๑๒ นายบวรฤทธิ์  จักรไพวงศ 

 ๑๓ นายบุญธรรม  อมรกิตติเจริญ 

 ๑๔ นายพงศพันธุ  อัมพวา 

 ๑๕ นายพรชัย  ชันยากร 

 ๑๖ นายพรหม  เมืองแมน 

 ๑๗ นายพฤหัส  ศุภจรรยา 

 ๑๘ นายพิเชฐ  สีตะพงศ 

 ๑๙ นายไพโรจน  สถิรคู 

 ๒๐ นายระพี  บุญเปลื้อง 

 ๒๑ นายวิชช  เกษมทรัพย 

 ๒๒ นายวิชยา  วิธุรวานิชย 

 ๒๓ นายวิฑูร  แสงศิริสุวรรณ 

 ๒๔ นายศราวุธ  จ่ันหนู 

 ๒๕ นายศิริ  ดํารงคศักด์ิ 

 ๒๖ นายสมภพ  ลีตะชีวะ 

 ๒๗ นายสมศักด์ิ  ไมตรีรัตนะกุล 

 ๒๘ นายสรชัย  ศรีสุมะ 

 ๒๙ นายสุธี  แสงแกว 

 ๓๐ นายสุรชัย  จันทรทิพย 

 ๓๑ นายอิทธิโชติ  จักรไพวงศ 

 ๓๒ นางกนกนารถ  ร่ืนสุข 

 ๓๓ นางสาวกนกพร  พันธเพิ่มพูน 

 ๓๔ นางกัลยารัตน  กําจรเกิด 

 ๓๕ วาที่รอยตรีหญิง  ขวัญจิตร 

  ชัยมงคลนุกูล 

 ๓๖ นางสาวจันทกานต  พงศพิพัฒน 

 ๓๗ นางจันทิมา  เย็นสุขใจ 

 ๓๘ นางสาวจารุณี  นันทวโนทยาน 

 ๓๙ นางสาวจินดา  ภูประสาท 

 ๔๐ นางสาวจิรกุล  ต้ังสกุล 

 ๔๑ นางจิรภา  เจตนสวาง 
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 ๔๒ นางสาวจิรภา  อารยะวณิชกุล 

 ๔๓ นางสาวจุฑามาศ  จารุพงศา 

 ๔๔ นางแฉลม  ทองประทีป 

 ๔๕ นางสาวชญานี  จตุรชัยเดช 

 ๔๖ นางชลทิพย  วิรัตกพันธ 

 ๔๗ นางณัฏฐชา  เจียรนิลกุลชัย 

 ๔๘ นางสาวทศพร  แสงเนตรสวาง 

 ๔๙ นางสาวทิพา  อัศวรักษ 

 ๕๐ นางสาวธนาภรณ  รุงเรือง 

 ๕๑ นางธีรวัลย  สุนทรบุระ 

 ๕๒ นางสาวนงนุช  ประสิทธิ์วิไล 

 ๕๓ นางสาวนภาพร  พัฒนสุทธิชลกุล 

 ๕๔ นางสาวนภาพร  อภิรดีวจีเศรษฐ 

 ๕๕ นางนันทิยา  วัฒายุ 

 ๕๖ นางสาวนัยนา  แขดกิ่ง 

 ๕๗ นางสาวนาถวดี  อุดมรัตนโยธิน 

 ๕๘ นางนิศา  เมืองแมน 

 ๕๙ นางสาวประดิษฐา  รัตนวิจิตร 

 ๖๐ นางประพิน  ธารภูผาสยาม 

 ๖๑ นางสาวปญจธร  เตชวณิชยพงศ 

 ๖๒ นางสาวปญจภัทร  โสจิกุล 

 ๖๓ นางสาวปาหนัน  พิชยภิญโญ 

 ๖๔ นางพจนา  เลาหอุดมพันธ 

 ๖๕ นางสาวพรทิพย  คณานับ 

 ๖๖ นางสาวพรทิพย  พานิชเจริญวงศ 

 ๖๗ นางสาวพรพรรณ  ดีระพัฒน 

 ๖๘ นางพรพิมล  จอมมะเริง 

 ๖๙ นางพรเพ็ญ  ศรีสวัสด์ิ 

 ๗๐ นางเพชรรัตน  เกิดดอนแฝก 

 ๗๑ นางภัณฑิรา  พงศาสกุลโชติ 

 ๗๒ นางภัททิพา  สุขโสภี 

 ๗๓ นางภัทรวัณย  วรธนารัตน 

 ๗๔ นางมรกต  แกวกล่ํา 

 ๗๕ นางมลฤดี  กลับประสิทธิ์ 

 ๗๖ นางสาวมาลิน  สุขเกษม 

 ๗๗ นางสาวมาลี  งามประเสริฐ 

 ๗๘ นางสาวรตน  ต๊ันสวัสด์ิ 

 ๗๙ นางสาวรัตนา  ฉันทเตยานนท 

 ๘๐ นางสาวรัตนภรณ  แซล้ิม 

 ๘๑ นางรุงทิพย  สรอยอัมพรกุล 

 ๘๒ นางสาวรุจิรา  บางกุลธรรม 

 ๘๓ นางสาวเลอลักษณ  สุวรรณฑล 

 ๘๔ นางสาววรรณเพ็ญ  จันทรศิรินุเคราะห 

 ๘๕ นางวรรณา  เชื่อมสุข 

 ๘๖ นางสาววรรณา  สนองเดช 

 ๘๗ นางวรรณิภา  สิทธิ์ธรรมวิไล 

 ๘๘ นางวรรณี  เทพสิงห 

 ๘๙ นางสาววราภรณ  สุรัตนรังสรรค 

 ๙๐ นางสาววัฒนา  สุภวัน 

 ๙๑ นางวัลลา  วามณัฐจินดา 

 ๙๒ นางสาวศรินาฏ  อนบํารุง 

 ๙๓ นางศรีสวาท  บุณยวานิชกุล 



 หนา   ๑๘๕ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๔ นางสาวศศิธร  พึ่งโพธิ์สภ 

 ๙๕ นางศุกรวันณี  จุลวิชิต 

 ๙๖ นางสตรีรัตน  ธาดากานต 

 ๙๗ นางสาวสมนิดา  รัตนาปนะโชติ 

 ๙๘ นางสาวสมศรี  แสงสวางชัย 

 ๙๙ นางสาวสรัญญา  อุปรักขิตานนท 

 ๑๐๐ นางสายฝน  โอภาสทิพากร 

 ๑๐๑ นางสาวสารินทร  ตรีพนากร 

 ๑๐๒ นางสุชยา  ดํารงคศรี 

 ๑๐๓ นางสาวสุนันทา  สิงหราชวราพันธ 

 ๑๐๔ นางสาวสุปราณี  ปวงจันทร 

 ๑๐๕ นางสุพินดา  เรืองจิรัษเชียร 

 ๑๐๖ นางสาวสุพีชา  คุมเกตุ 

 ๑๐๗ นางสาวสุรีรัตน  พรธาดาวิทย 

 ๑๐๘ นางสาวสุรีรัตน  ศรีพรชัยเจริญ 

 ๑๐๙ นางสาวเสาวนีย  ปรัชญาโณทัย 

 ๑๑๐ นางสาวหัทยา  ดํารงคผล 

 ๑๑๑ นางอนุสรา  มั่นศิลป 

 ๑๑๒ นางอภิรดี  ศรีรอดบาง 

 ๑๑๓ นางสาวอมรา  สุขนอย 

 ๑๑๔ นางสาวอรวรรณ  ปนสวัสด์ิ 

 ๑๑๕ นางสาวอรวรรณ  พิชิตไชยพิทักษ 

 ๑๑๖ นางสาวอัญชลี  จิตธรรมมา 

 ๑๑๗ นางสาวอัมพร  วนเศรษฐ 

 ๑๑๘ นางสาวอาจารี  นิลวงศ 

 ๑๑๙ นางอารีย  เอื้อราษฎร 

 ๑๒๐ นางอุไรพร  เวทสรณสุธี 

 ๑๒๑ นางสาวอุไรวรรณ  เกศสวัสด์ิสกุล 

 ๑๒๒ นางอุษณีย  สุทธิคํา 

 ๑๒๓ นางเอมอร  พิทยายน 

 ๑๒๔ นางเอมอร  เอมสมบุญ 

 ๑๒๕ นางสาวแอนนา  วงษกุหลาบ 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๓๕  ราย) 

 ๑ นายกิตติพงษ  สวนกัน 

 ๒ นายกีรติ  บรรณกุลโรจน 

 ๓ นายเกรียงไกร  วาสนจิตต 

 ๔ นายไกรวุฒ  ดิษฐแยม 

 ๕ นายจํารัส  เปลี่ยนสี 

 ๖ นายชาคริต  วรรณศิริ 

 ๗ นายเชาวลิตร  ทินกรรัศมี 

 ๘ นายณรงค  ทองนอย 

 ๙ นายณัฐพล  วงษขวัญเมือง 

 ๑๐ นายถาวร  เดชเพ็ชร 

 ๑๑ นายธํารงคศักด์ิ  ปาจรียานนท 

 ๑๒ นายธีรจิต  มีลาด 

 ๑๓ นายนพดล  อาชีพ 

 ๑๔ นายนฤตย  วิริยโกศล 

 ๑๕ นายนิพนธ  เจียมบรรจง 

 ๑๖ นายนิยม  ชุมโรจน 

 ๑๗ นายนุกูล  สินธุไชย 

 ๑๘ นายบัณฑิต  ใจเย็น 



 หนา   ๑๘๖ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๙ นายประพันธ  กันภัย 

 ๒๐ นายไพโรจน  ปานเอี่ยม 

 ๒๑ นายมนตรี  หนูจันทร 

 ๒๒ นายมาพบ  เพชรพิมล 

 ๒๓ นายรตินิราช  คงกลอม 

 ๒๔ นายวังชา  ชุมทัพ 

 ๒๕ นายวีรศักด์ิ  อังคณานุวัฒน 

 ๒๖ นายวุฒิชัย  ประสารสอย 

 ๒๗ นายสมเกียรติ  เกษมพงษทองดี 

 ๒๘ นายสัญชัย  รัตนาไพบูลย 

 ๒๙ นายสาทิศ  วงษทอง 

 ๓๐ นายสุกิจ  ฮวบประเสริฐ 

 ๓๑ นายสุชาติ  ชางมณี 

 ๓๒ นายสุทธิพงษ  ทองดี 

 ๓๓ นายสุทธิศักด์ิ  แจมใส 

 ๓๔ นายสุเทพ  ทั้งสุข 

 ๓๕ นายสุบรรณ  ประคองใจ 

 ๓๖ นายอดิศักด์ิ  ถีระแกว 

 ๓๗ พันจาตรี  อวยชัย  อิสรวิริยะสกุล 

 ๓๘ วาที่รอยตรี  อักษร  ใชบางยาง 

 ๓๙ นายเอกรัตน  ธนนอย 

 ๔๐ นายเอนก  สุวรรณบัณฑิต 

 ๔๑ นางสาวกนกพร  แสงทอง 

 ๔๒ นางสาวกนกวรรณ  บุญสังข 

 ๔๓ นางสาวกรกฎ  เมืองไทย 

 ๔๔ นางกฤตติกา  สบายพร 

 ๔๕ นางกฤษณา  ศิริรักษ 

 ๔๖ นางสาวกัญญา  สิทธิโชคสถิต 

 ๔๗ นางสาวกัญญารัตน  เชื้อหมอ 

 ๔๘ นางสาวกัญดา  เกษตรสินสมบัติ 

 ๔๙ นางกันทิมา  อินสอน 

 ๕๐ นางกันยารัตน  วงษเหมือน 

 ๕๑ นางกาญจนา  ตีรณัตถพงศ 

 ๕๒ นางกาญจนา  อวมสมพงษ 

 ๕๓ นางสาวกานดา  พงษศิลป 

 ๕๔ นางสาวกิตติมา  เวศกิจ 

 ๕๕ นางกุลวดี  นวลตระกาล 

 ๕๖ นางสาวกุลสตรี  วรรธนะไพสิฐ 

 ๕๗ นางเกตุแกว  เจ็งประเสริฐ 

 ๕๘ นางสาวเกษราภรณ  เขียวไสว 

 ๕๙ นางคณัสนันท  ฉอนเจริญ 

 ๖๐ นางงามตา  รอดสนใจ 

 ๖๑ นางจงกล  ฟกสวัสด์ิ 

 ๖๒ นางจรูญ  งามวิจิตวงศ 

 ๖๓ นางสาวจันทนา  คลายเจริญ 

 ๖๔ นางสาวจันทรา  การะเวก 

 ๖๕ นางสาวจันทรเพ็ญ  จันทรสวาท 

 ๖๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  ธนกิจโกเศรษฐ 

 ๖๗ นางสาวจันทิมา  พูลโสภา 

 ๖๘ นางสาวจารุนันท  ศรีจันทรดี 

 ๖๙ นางสาวจําเรียง  ศรีปาน 

 ๗๐ นางสาวจิตรา  กสิสิทธิ์ 



 หนา   ๑๘๗ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๑ นางสาวจิตรา  รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต 

 ๗๒ นางสาวจิตหทัย  จงจิตร 

 ๗๓ นางสาวจินดา  กังวานรัตนศิลป 

 ๗๔ นางสาวจินตนา  ปานสําเนียง 

 ๗๕ นางสาวจิรวรรณ  นารีเลิศ 

 ๗๖ นางสาวจิระพรรณ  จิตติคุณ 

 ๗๗ นางจุฑามาศ  ชัยวรพร 

 ๗๘ นางจุฑารัตน  โชคสงวน 

 ๗๙ นางสาวจุรีมาศ  นิลยกานนท 

 ๘๐ นางเจรญิศรี  ดวงดารา 

 ๘๑ นางสาวฉัตรทิพย  เขงเจริญ 

 ๘๒ นางเฉลิมศรี  แนวจําปา 

 ๘๓ นางสาวชญาดา  เกษมปาน 

 ๘๔ นางชนิตา  นรดี 

 ๘๕ นางสาวชมพูนุท  อินทรปาลิต 

 ๘๖ นางสาวชลลดาย  สาพียะ 

 ๘๗ นางชลิกา  นิ่มจ่ัน 

 ๘๘ นางสาวชุติมา  เสริมดวงประทีป 

 ๘๙ นางสาวฐิติยา  แกวสมบูรณ 

 ๙๐ นางณัชฐานันตร  แสงนาครินทร 

 ๙๑ นางสาวณัฐยา  วิชัยคํา 

 ๙๒ นางสาวณัฐวรรณ  วรรณรักษเจริญ 

 ๙๓ นางณิชากร  วิทยานุกรณ 

 ๙๔ นางดวงเดือน  เที่ยงสันเทียะ 

 ๙๕ นางดวงตา  โสมาบุตร 

 ๙๖ นางสาวดวงสมร  ปนมวงแดง 

 ๙๗ นางสาวดุสิดา  เครือคําปว 

 ๙๘ นางสาวทัศนีย  วงศเกียรต์ิขจร 

 ๙๙ นางทัศนียวรรณ  ไพจิตร 

 ๑๐๐ นางสาวทิพเนตร  งามกาละ 

 ๑๐๑ นางทิพมาศ  หนูทรัพย 

 ๑๐๒ นางทิพยวรรณ  ดวงประชา 

 ๑๐๓ นางสาวทิพวรรณ  เรืองเจริญ 

 ๑๐๔ นางสาวธนพรรณ  กุณาละสิริ 

 ๑๐๕ นางสาวธัญกานต  สุรคุปต 

 ๑๐๖ นางธัญวรัตน  ฉัตรทอง 

 ๑๐๗ นางธานี  มูลขํา 

 ๑๐๘ นางนงเยาว  ขําวิจิตราภรณ 

 ๑๐๙ นางสาวนดา  ดําริหเลิศ 

 ๑๑๐ นางสาวนพเกา  ชนะภัย 

 ๑๑๑ นางสาวนภมาศ  ศรีขวัญ 

 ๑๑๒ นางนฤมล  ทองคํา 

 ๑๑๓ นางนลินทิพย  สิริภัคนนท 

 ๑๑๔ นางสาวนลินรัตน  ทองนิรันดร 

 ๑๑๕ นางสาวนวพรรณ  จิณแพทย 

 ๑๑๖ นางสาวนวรัชต  อุตรารัชตกิจ 

 ๑๑๗ นางนวรัตน  สระศรี 

 ๑๑๘ นางสาวนวลเพ็ญ  ดํารงกิจอุดม 

 ๑๑๙ นางนัดดา  รีชีวะ 

 ๑๒๐ นางสาวนัทฐา  โพธิโยธิน 

 ๑๒๑ นางสาวนาตยา  ธีระนนทมงคล 

 ๑๒๒ นางสาวนาตยานี  เซียงหนู 



 หนา   ๑๘๘ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๒๓ นางสาวนาถติญา  จันทรสน 

 ๑๒๔ นางสาวน้ําฝน  อินทรเทศ 

 ๑๒๕ นางน้ําออย  คําชื่น 

 ๑๒๖ นางนิทัศนทอง  ออนปาน 

 ๑๒๗ นางสาวนิพยภา  ศรีนาค 

 ๑๒๘ นางสาวนิภา  แซกัง 

 ๑๒๙ นางนิภาพรรณ  ศรแกว 

 ๑๓๐ นางสาวนิสากร  คงศรี 

 ๑๓๑ นางสาวนุจรินทร  วงศสวย 

 ๑๓๒ นางสาวนุชจรินทร  รวมชาติ 

 ๑๓๓ นางสาวนุชจรี  พูลมี 

 ๑๓๔ นางสาวนุชนาฏ  แจงสวาง 

 ๑๓๕ นางนุชศรา  จันทรแกว 

 ๑๓๖ นางสาวเนตรนภิส  วันประเสริฐ 

 ๑๓๗ นางบงกช  บุญฤทธิ์ 

 ๑๓๘ นางบังอร  สุวรรณภานนท 

 ๑๓๙ นางบังอร  เหลื่อมเจริญ 

 ๑๔๐ นางสาวบัวษร  เวชพันธ 

 ๑๔๑ นางสาวบุญเรือน  ต่ิงตอย 

 ๑๔๒ นางบุปผา  มณีนนท 

 ๑๔๓ นางบุษบง  ย้ิมดี 

 ๑๔๔ นางบุษบา  บุญทะจิตต 

 ๑๔๕ นางบุษยมาส  วิรบัลย 

 ๑๔๖ นางเบญจวรรณ  คลายทอง 

 ๑๔๗ นางสาวปทุมศรี  ชูทิพย 

 ๑๔๘ นางประณยา  บุญโสม 

 ๑๔๙ นางสาวประภาพร  แกวบุญเรือง 

 ๑๕๐ นางสาวปรัศนีย  บุญสิน 

 ๑๕๑ นางสาวปราณี  ทองใส 

 ๑๕๒ นางปราณี  มหมัดซอและ 

 ๑๕๓ นางสาวปราณี  สุทธิสุคนธ 

 ๑๕๔ นางปราธีดา  แจมโสภณ 

 ๑๕๕ นางสาวปริญญา  สารธิมา 

 ๑๕๖ นางปวีณา  ยามานนท 

 ๑๕๗ นางปวีณา  สิกขชาติ 

 ๑๕๘ นางสาวปวีนัส  อุดมชัย 

 ๑๕๙ นางสาวปทมา  วรวัฒนานนท 

 ๑๖๐ นางสาวปาจรีย  พิลา 

 ๑๖๑ นางสาวปาณิสรา  แสงสังข 

 ๑๖๒ นางปาลิตา  จันทรเฮง 

 ๑๖๓ นางสาวปยะฉัตร  แกวทาไม 

 ๑๖๔ นางปยาณี  ณ  นคร 

 ๑๖๕ นางสาวปยาภรณ  เยาวเรศ 

 ๑๖๖ นางสาวปยาภรณ  ลาฟาเริงรณ 

 ๑๖๗ นางสาวปยาภรณ  วงคคําจันทร 

 ๑๖๘ นางเปรมจิตต  สุนทรวิภาต 

 ๑๖๙ นางพรทิพย  พรหมโชติ 

 ๑๗๐ นางสาวพรรณราย  อุดมกาญจน 

 ๑๗๑ นางสาวพรสวรรค  ทิพยสมบูรณ 

 ๑๗๒ นางพิทยา  พิรุณอมรพันธุ 

 ๑๗๓ นางสาวพิมลศิริ  ถนอมศักด์ิ 

 ๑๗๔ นางสาวเพ็ญจันทร  มีชนกิจ 



 หนา   ๑๘๙ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๗๕ นางเพ็ญรุง  ยงศิริกุล 

 ๑๗๖ นางสาวเพียงใจ  กองวิรุฬห 

 ๑๗๗ นางสาวเฟองฟา  บุญยง 

 ๑๗๘ นางภคินี  แสงพิทักษ 

 ๑๗๙ นางสาวภรณี  โดคํา 

 ๑๘๐ นางสาวภัสดาวรรณ  นันตะปน 

 ๑๘๑ นางสาวมณวรัตน  ศักด์ิพานิช 

 ๑๘๒ นางสาวมณีนพ  ย้ิมแยม 

 ๑๘๓ นางสาวมะลิวรรณ  สงาลี 

 ๑๘๔ นางสาวมัฑนา  กานตไกรศรี 

 ๑๘๕ นางสาวมัณฑนา  ประชุมจิตร 

 ๑๘๖ นางสาวมาลัย  พลานุเวช 

 ๑๘๗ นางมาลินี  นักบุญ 

 ๑๘๘ นางมาลี  คุมญาติ 

 ๑๘๙ นางเมธาวี  แหลมหลัก 

 ๑๙๐ นางยุพา  ผดุงโภชน 

 ๑๙๑ นางสาวยุพาพร  นาคงามอนงค 

 ๑๙๒ นางยุพาวะดี  เดชปอง 

 ๑๙๓ นางสาวเยาวพร  รุงเพ็ชรวงศ 

 ๑๙๔ นางสาวเยาวรัตน  หินซุย 

 ๑๙๕ นางสาวเยาวลักษณ  คลายทอง 

 ๑๙๖ นางสาวเยาวลักษณ  ทานุชิต 

 ๑๙๗ นางสาววรณิดา  ตุละวิภาค 

 ๑๙๘ นางรวมพร  กลีบบัว 

 ๑๙๙ นางระพีพันธุ  ทินวงษ 

 ๒๐๐ นางสาวรักชนก  ขําประถม 

 ๒๐๑ นางสาวรัตติยา  จุลธรรมาศน 

 ๒๐๒ นางสาวรัตนา  แตงรอด 

 ๒๐๓ นางสาวราตรี  อินทศร 

 ๒๐๔ นางสาวรําเพย  วงศเชียงทอง 

 ๒๐๕ นางรุงฤดี  จิณณวาโส 

 ๒๐๖ นางรุงอรุณ  สิงคลีประภา 

 ๒๐๗ นางสาวลดาวัลย  กาศเจริญ 

 ๒๐๘ นางละออ  กองชัย 

 ๒๐๙ นางลักษณา  เข็มทอง 

 ๒๑๐ นางสาวลักษณาวดี  สุขมาก 

 ๒๑๑ นางสาวลัดดาวัลย  เดชสภาสิทธิ์ 

 ๒๑๒ นางลาวัลย  สิงหสาย 

 ๒๑๓ นางลําจวน  ลงศรี 

 ๒๑๔ นางสาววชิรา  คิดการ 

 ๒๑๕ นางสาววชิราภรณ  พึ่งศรีเพ็ง 

 ๒๑๖ นางสาววทิพย  บุณยศรีสวัสด์ิ 

 ๒๑๗ นางสาววนิดา  ขําอินทร 

 ๒๑๘ นางสาววนิดา  รัชกาล 

 ๒๑๙ นางวนิดา  ศรีตัณฑ 

 ๒๒๐ นางวรรณทินี  ผลบุญเสริม 

 ๒๒๑ นางวรรณรัตน  มัลลิกะมาลย 

 ๒๒๒ นางสาววรลักษณ  จูจอย 

 ๒๒๓ นางสาววรวรรณ  สุขศรีวงษ 

 ๒๒๔ นางสาววรัญญา  ฉายอุไร 

 ๒๒๕ นางสาววรัษยา  สุนทรศารทูล 

 ๒๒๖ นางสาววราภรณ  พิมสามสี 



 หนา   ๑๙๐ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๒๗ นางวริษฐา  จุฑาจินดาเขต 

 ๒๒๘ นางสาววันทนา  พุมพวง 

 ๒๒๙ นางวันเพ็ญ  วัดนอย 

 ๒๓๐ นางวาริณี  เสริมกิจ 

 ๒๓๑ นางสาววารินทร  ตันตระกูล 

 ๒๓๒ นางสาววารุณี  ดิษฐเย็น 

 ๒๓๓ นางวิภารัตน  ศรีสุวรรณ 

 ๒๓๔ นางสาววิมล  นามอรรถ 

 ๒๓๕ นางวิริยะ  ชื่นจิตร 

 ๒๓๖ นางสาวศรีวรรณ  บุญฤทธิ์ 

 ๒๓๗ นางศรีสุดา  ชมภูพันธ 

 ๒๓๘ นางศรีสุริยา  ตอยปาน 

 ๒๓๙ นางสาวศศพินทุ  ดิษนิล 

 ๒๔๐ นางสาวศศิธร  พิมเสน 

 ๒๔๑ นางสาวศศิธร  วงศโพธิสาร 

 ๒๔๒ นางสาวศศิภา  ธีรดิลก 

 ๒๔๓ นางสาวศิริพร  โคตศิริ 

 ๒๔๔ นางสาวศิริลักษณ  เกตุสุริโย 

 ๒๔๕ นางศิริลักษณ  แกวนารี 

 ๒๔๖ นางสาวศิริอร  พันธฟุง 

 ๒๔๗ นางสาวศิวพร  ดีบานคลอง 

 ๒๔๘ นางสาวศิวาพร  จันทรปุย 

 ๒๔๙ นางสงกรานต  พวงมะลิต 

 ๒๕๐ นางสาวสมจิตร  ดอกบัวทอง 

 ๒๕๑ นางสมพร  พิมพศิริ 

 ๒๕๒ นางสมฤทธิ์  รอดอยู 

 ๒๕๓ นางสมหญิง  สุวรรณวัฒน 

 ๒๕๔ นางสมัญญา  ย้ิมถนอม 

 ๒๕๕ นางสมุทร  จ่ันหนู 

 ๒๕๖ นางสาวสรอยสุดา  อิ่มอรุณรักษ 

 ๒๕๗ นางสาวสรินนา  สุขสมบูรณ 

 ๒๕๘ นางสายใจ  เอียงอิ่ม 

 ๒๕๙ นางสายฝน  งามหยดยอย 

 ๒๖๐ นางสายฝน  สาระพางค 

 ๒๖๑ นางสาลินี  คงทองวัฒนา 

 ๒๖๒ นางสินีนุช  ขําดี 

 ๒๖๓ นางสาวสิริกัญญา  เดชะโชคดี 

 ๒๖๔ นางสิริพร  อินเหวาวงศ 

 ๒๖๕ นางสาวสิริรัตน  กาวงศ 

 ๒๖๖ นางสาวสุกัญญา  สัจจาพิทักษ 

 ๒๖๗ นางสาวสขุกัญญา  เพียคําเมือง 

 ๒๖๘ นางสุคนธพณิช  ผองศรี 

 ๒๖๙ นางสาวสุจิตรา  นําสุวัฒน 

 ๒๗๐ นางสาวสุชาดา  สงวนพรรค 

 ๒๗๑ นางสาวสุชาวดี  ลําภา 

 ๒๗๒ นางสาวสุดใจ  บรมสุข 

 ๒๗๓ นางสาวสุดใจ  อารีย 

 ๒๗๔ นางสาวสุดธิดา  โตชมบุญ 

 ๒๗๕ นางสุดา  ขําดํารงเกียรติ 

 ๒๗๖ นางสุดารัตน  ศรีสมุทรนาค 

 ๒๗๗ นางสาวสุทธารัตน  ทองเย็น 

 ๒๗๘ นางสาวสุธารัตน  กุลรัตนมาศ 
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 ๒๗๙ นางสาวสุธีมา  นิ่มสูงเนิน 

 ๒๘๐ นางสุธีรา  ศรีมาลา 

 ๒๘๑ นางสุนทรี  ทําทอง 

 ๒๘๒ นางสาวสุนันทา  ต้ังนิติพงศ 

 ๒๘๓ นางสุนีย  อิ่มจาด 

 ๒๘๔ นางสาวสุภลัคน  ดรุนัยธร 

 ๒๘๕ นางสาวสุภลัคน  นุมอินทร 

 ๒๘๖ นางสาวสุภาพร  จงประกอบกิจ 

 ๒๘๗ นางสุภาพร  ทั้งสุข 

 ๒๘๘ นางสาวสุภาพร  เวชมงคลกร 

 ๒๘๙ นางสาวสุภาพันธ  เหมือนวัดไทร 

 ๒๙๐ นางสาวสุภาภรณ  กวัดแกวง 

 ๒๙๑ นางสาวสุภาวดี  จันตะคาด 

 ๒๙๒ นางสาวสุภาวดี  เพ็ชรนอย 

 ๒๙๓ นางสุภิญญา  บุบผามาศ 

 ๒๙๔ นางสาวสุมนทิพย  นิยมไท 

 ๒๙๕ นางสาวสุมาพร  สุจํานงค 

 ๒๙๖ นางสาวสุมาลย  วงษไทย 

 ๒๙๗ นางสาวสุรัชนา  เกษตรเสริมวิริยะ 

 ๒๙๘ นางสุวรรณา  ไชยประพนัธ 

 ๒๙๙ นางสุวรี  ทองวงศ 

 ๓๐๐ นางสาวสุวิมล  พงศสุริยา 

 ๓๐๑ นางสาวเสาวภา  อินผา 

 ๓๐๒ นางสาวเสาวรส  คงชีพ 

 ๓๐๓ นางสาวโสภา  ชาติน้ําเพชร 

 ๓๐๔ นางโสมพันธ  เจือแกว 

 ๓๐๕ นางสาวหทัยกาญจน  ชึดนอก 

 ๓๐๖ นางสาวอนันตพร  นมรักษ 

 ๓๐๗ นางสาวอรพิณ  อยูเผือก 

 ๓๐๘ นางอรวรรณ  กาญจนสินธุ 

 ๓๐๙ นางสาวอรอุมา  ทวมกลัด 

 ๓๑๐ นางสาวอรอุมา  อนุสรศรี 

 ๓๑๑ นางอรัญญา  เนียมปาน 

 ๓๑๒ นางอรุณศรี  ชูดวง 

 ๓๑๓ นางสาวอังกาบ  แสนยันต 

 ๓๑๔ นางสาวอังคณา  เพชรกาฬ 

 ๓๑๕ นางอัญชลินทร  กรมาทิตยสุข 

 ๓๑๖ นางอัญชลี  จันทรเรือง 

 ๓๑๗ นางอัญชลี  ตายคํา 

 ๓๑๘ นางอัญชลี  นิรชานนท 

 ๓๑๙ นางอัมพิกา  โกมณเฑียร 

 ๓๒๐ นางสาวอารี  ภาวสุทธิไพศิฐ 

 ๓๒๑ นางอารีย  พนมเชิง 

 ๓๒๒ นางสาวอําไพพรรณ  สามัง 

 ๓๒๓ นางอําไพร  เกียรติแสงทอง 

 ๓๒๔ นางสาวอําภา  สุจิณโณ 

 ๓๒๕ นางสาวอิศรา  คํานึงสิทธิ 

 ๓๒๖ นางสาวอุชเชนี  วงศมณี 

 ๓๒๗ นางอุทัยวรรณ  ธีรพันธพงศ 

 ๓๒๘ นางสาวอุมาพร  แกวจินดา 

 ๓๒๙ นางสาวอุไรพร  ศิริเทพ 

 ๓๓๐ นางอุไรวรรณ  รักษกําเนิด 
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 ๓๓๑ นางสาวอุวรรณ  โศภิตสกล 

 ๓๓๒ นางสาวอุษณีย  เพ็ชรออน 

 ๓๓๓ นางอุษา  กิตติวรปรีดา 

 ๓๓๔ นางสาวอุษา  ใจหนัก 

 ๓๓๕ นางสาวเอื้อมเดือน  แกวสวาง 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๕๒  ราย) 

 ๑ นายเกษม  รัตนชูโชติ 

 ๒ นายเกษมสันต  ดาราสูรย 

 ๓ นายคมสันต  อรรถาโภชน 

 ๔ นายฉลอง  โตแจง 

 ๕ นายชัชชนะ  จันทรนิยม 

 ๖ นายเซง  เลิศมโนรัตน 

 ๗ นายทรรศน  สนั่นสินธุ 

 ๘ นายทัดเทพ  หวานพืช 

 ๙ นายธัญญา  พูลกิจวัฒนา 

 ๑๐ นายธิติคม  พวัพันสวัสด์ิ 

 ๑๑ นายบุญเชิด  หนูเปย 

 ๑๒ นายปรเมศว  เลาวณาภิบาล 

 ๑๓ นายพัลลภ  ฮวบสมบูรณ 

 ๑๔ นายพิธี  บัวคํา 

 ๑๕ นายพิพัฒน  เพิ่มพูล 

 ๑๖ นายพีระพงษ  เชยชีพ 

 ๑๗ นายไพศาล  นิลสม 

 ๑๘ นายมิตรชัย  ปนตาแกว 

 ๑๙ นายรุงธรรม  สีสดใส 

 ๒๐ หมอมหลวงลินทศักด์ิ  จักรพนัธุ 

 ๒๑ นายวรพจน  คงนนท 

 ๒๒ นายวิทูร  ชื่นวชิรศิริ 

 ๒๓ นายวุฒิชัย  กลิ่นผกา 

 ๒๔ นายศุภฤกษ  บวรภิญโญ 

 ๒๕ นายสถาพร  ศรีวินิจ 

 ๒๖ นายสมเจตน  แกวชมเชย 

 ๒๗ นายสมพงษ  ไทรหอมหวล 

 ๒๘ นายสมภพ  รัตนภา  

 ๒๙ นายสุขสันต  ขาวจันทร 

 ๓๐ นายสุชาติ  พรบุญเสริม 

 ๓๑ นายสุธี  คําดวง 

 ๓๒ นายสุพจน  วัดสงา 

 ๓๓ นายสุวรรณ  สามารถ 

 ๓๔ นายอภิสิทธิ์  ปานเอม 

 ๓๕ นางกมลชนก  อินธิบาล 

 ๓๖ นางกมลรัตน  จันทรหนู 

 ๓๗ นางสาวกรกนก  บุญวงษ 

 ๓๘ นางสาวกรีสุธา  อิทธิสวัสด์ิ 

 ๓๙ นางกฤษณา  ตันติสิทธิกุล 

 ๔๐ นางกฤษณา  สุธรรม 

 ๔๑ นางสาวกุลชลี  ยอดเชื้อ 

 ๔๒ นางเกศินี  ก่ีบาง 

 ๔๓ นางสาวเกษร  พรมมี 

 ๔๔ นางเกษราภรณ  มาลากุล 
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 ๔๕ นางสาวขวัญเรือน  พิมพสุข 

 ๔๖ นางเครือวัลย  พุทธคุณ 

 ๔๗ นางสาวจงรัก  นามขจร 

 ๔๘ นางจันทนา  คุมญาติ 

 ๔๙ นางจันทรเพ็ญ  เจียเจริญ 

 ๕๐ นางจันทรเพ็ญ  หวยหงษทอง 

 ๕๑ นางจําเนียร  ชะโลธร 

 ๕๒ นางจินตนา  ชนประชา 

 ๕๓ นางชนิศา  ชาติวัฒนสุคนธ 

 ๕๔ นางสาวฐิตารีย  จันทร 

 ๕๕ นางฐิติรัตน  กรรณรัตน 

 ๕๖ นางณภัสนันต  สีหาโม 

 ๕๗ นางสาวณัฐพัชร  คงทอง 

 ๕๘ นางณัฐวสา  วิวัฒนวรารมณ 

 ๕๙ นางดวงใจ  บุญแตม 

 ๖๐ นางดวงเดือน  พัวประเสริฐ 

 ๖๑ นางดวงรัตน  มีอารีย 

 ๖๒ นางถวิล  ปานนาง 

 ๖๓ นางสาวทัศนีย  สุทีวรรณ 

 ๖๔ นางสาวนงคเยาว  นุชนารถ 

 ๖๕ นางสาวนงนุช  อิ่มทรัพย 

 ๖๖ นางนงเยาว  บุญโสม 

 ๖๗ นางสาวนภาพร  เพ็งสอน 

 ๖๘ นางสาวนวพร  ไชยทองศรี 

 ๖๙ นางสาวนิตยา  กาบแกว 

 ๗๐ นางสาวนิตยา  สุวรรณเวก 

 ๗๑ นางนิภา  ทองประศรี 

 ๗๒ นางสาวนุชนาถ  วิชยพรจรัส 

 ๗๓ นางสาวนุสรา  สภานุชาต 

 ๗๔ นางสาวบุณยนุช  พลายเล็ก 

 ๗๕ นางประนอม  อนรุง 

 ๗๖ นางประภา  สาครวาสี 

 ๗๗ นางประภาพรรณ  อยูศรีเจริญ 

 ๗๘ นางสาวปรัศนี  ภักดี 

 ๗๙ นางสาวปรีชญา  ชัยสิงห 

 ๘๐ นางสาวปรีณากร  ดอมนิน 

 ๘๑ นางสาวปรียาพร  เพชรมงคลชัย 

 ๘๒ นางปทมา  แยมเพกา 

 ๘๓ นางพรทิพย  มหาสวัสด์ิ 

 ๘๔ นางพรรณี  ชูถม 

 ๘๕ นางสาวพอใจ  ศรีพยัคฆ 

 ๘๖ นางพัชรินทร  ภาษยะวรรณ 

 ๘๗ นางสาวพัทธนันท  อยูยืนยง 

 ๘๘ นางสาวพิรัญญา  โพธิ์ขวานอย 

 ๘๙ นางสาวเพ็ญศิริ  พระรามชัย 

 ๙๐ นางภารดี  ศรีมนตรี 

 ๙๑ นางสาวภาวินี  ฤทธิลาภ 

 ๙๒ นางมนสิชา  คุณดิลกพหล 

 ๙๓ นางมาลี  เหมทานนท 

 ๙๔ นางยอดขวัญ  ปรีชา 

 ๙๕ นางยูถิกา  จิราโรจน 

 ๙๖ นางรติกร  ยุทธารักษ 
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 ๙๗ นางรตินันท  พระศรี 

 ๙๘ นางระพีพรรณ  สุธีโอฬาร 

 ๙๙ นางสาวรัชดาภรณ  ไชยบุดดี 

 ๑๐๐ นางรัชนี  พนัสอําพล 

 ๑๐๑ นางรัตนา  ทองสัมฤทธิ์ 

 ๑๐๒ นางลําพึง  สังขเสียงสูง 

 ๑๐๓ นางลําพูน  ธนะภูมิชัย 

 ๑๐๔ นางสาววชิราภรณ  นอยเหนื่อย 

 ๑๐๕ นางวรรณดี  แสงใหญ 

 ๑๐๖ นางวรรณวิมล  พินิจประภา 

 ๑๐๗ นางสาววรรณสิริ  พันธอุไร 

 ๑๐๘ นางวราภรณ  พงษพิทักษ 

 ๑๐๙ นางสาววรินทรา  ดวงดารา 

 ๑๑๐ นางสาววันดี  ธูปพงษ 

 ๑๑๑ นางวันเพ็ญ  โตแจง 

 ๑๑๒ นางสาววาทินี  จิตรทรัพย 

 ๑๑๓ นางแววหทัย  โคตรวงษา 

 ๑๑๔ นางศรัณยา  บรรลือลาภ 

 ๑๑๕ นางสาวศศิประไพ  โชติมา 

 ๑๑๖ นางสาวศิริกุล  อุดมกันต 

 ๑๑๗ นางศิริรัตน  ปนโพชา 

 ๑๑๘ นางศิริลักษณ  พวงแกว 

 ๑๑๙ นางสาวศุภวรรณ  สาลิตุล 

 ๑๒๐ นางศุภางค  ผาสุข 

 ๑๒๑ นางสมหมาย  พุกะทรัพย 

 ๑๒๒ นางสริตา  ชลายนนาวิน 

 ๑๒๓ นางสิริพร  สุรินา 

 ๑๒๔ นางสาวสิริรัตน  ลีลาจรัส 

 ๑๒๕ นางสุกัญญา  สงสวัสด์ิ 

 ๑๒๖ นางสุกัญญา  สุทนต 

 ๑๒๗ นางสาวสุจิตรา  กลิ่นคลาย 

 ๑๒๘ นางสุจิตรา  นิลบดี 

 ๑๒๙ นางสาวสุจิตรา  หวังชัยเจริญกิจ 

 ๑๓๐ นางสาวสุณี  ครุฑบุตร 

 ๑๓๑ นางสุนันทา  กุลประโคน 

 ๑๓๒ นางสาวสุพัตรา  ศราธพันธุ 

 ๑๓๓ นางสาวสุมิตรา  สุรรัตนเดชา 

 ๑๓๔ นางสาวสุรัญญา  ปนพุม 

 ๑๓๕ นางสุวดี  บุบผาคํา 

 ๑๓๖ นางสาวสุวรรณา  เจริญสุข 

 ๑๓๗ นางสุวัฒนา  พฤกษาชีวะ 

 ๑๓๘ นางแสงระพี  เฉยเจริญ 

 ๑๓๙ นางโสภา  เชาวชาญกิจ 

 ๑๔๐ นางหนึ่งฤทัย  บุญเชิด 

 ๑๔๑ นางอมร  มวงทอง 

 ๑๔๒ นางอมรรัตน  สุขเกษม 

 ๑๔๓ นางอมรรัตน  สุขธรณ 

 ๑๔๔ นางอมราภรณ  อินทรตลาดชุม 

 ๑๔๕ นางสาวอรัญญา  จันทํา 

 ๑๔๖ นางสาวออยทิพย  ส่ือสุวรรณ 

 ๑๔๗ นางอัจฉรา  คําทอง 

 ๑๔๘ นางอัญชลี  ล้ีจากภัย 



 หนา   ๑๙๕ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๔๙ นางอิงอร  ปองสุข 

 ๑๕๐ นางอุไร  นิลสินธพ 

 ๑๕๑ นางสาวอุษณี  ฟองอนันตรัตน 

 ๑๕๒ นางเอื้องไพร  เชาวไว 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๑  ราย) 

 ๑ นายประจบ  อยูประยงค 

 ๒ นายประวิทย  สุขสม 

 ๓ นายปริญญา  เรืองแสงดี 

 ๔ นายพรชัย  เพียวสําราญ 

 ๕ นายพุฒิเศรษฐ  ตันติเมฆิน 

 ๖ นายภาสกร  ศิระพัฒนานนท 

 ๗ นายมาโนทย  คงทอง 

 ๘ นายวิโรจน  ศรีมาลา 

 ๙ นายสุพัฒน  ชื่นบาน 

 ๑๐ นางสาวกันตินันท  นธิิพัฒนธนกุล 

 ๑๑ นางสาวกัลยา  คิดขยัน 

 ๑๒ นางกาญจนา  ผองอากาศ 

 ๑๓ นางสาวกิตติพร  ศรีคง 

 ๑๔ นางกุหลาบ  ผลพฤกษา 

 ๑๕ นางสาวกุหลาบ  พวงสีเคน 

 ๑๖ นางสาวเกศรา  คุมภัย 

 ๑๗ นางสาวเกษรา  ศรีสถาน 

 ๑๘ นางใกลรุง  บัวพันธ 

 ๑๙ นางขวัญเกลา  มาศศิริ 

 ๒๐ นางแคทลียา  มณีเชวง 

 ๒๑ นางจงรักษ  บาลศรี 

 ๒๒ นางจรัสศรี  สุขารมย 

 ๒๓ นางจีรภา  ผิวผอง 

 ๒๔ นางสาวจีรารุวรรณ  จวงเงิน 

 ๒๕ นางสาวชนัญชิตา  แยมเงิน 

 ๒๖ นางสาวชลนิจกานต  นารถสมบูรณ 

 ๒๗ นางฑิมภพร  บุญจันทร 

 ๒๘ นางสาวณัชชา  ยศโสภณ 

 ๒๙ นางสาวณัฐณิชา  มงคลเฉลิม 

 ๓๐ นางสาวดวงเดือน  ไขทา 

 ๓๑ นางสาวดาวรุง  สิงหวงษ 

 ๓๒ นางเดือนเพ็ญ  อรชร 

 ๓๓ นางสาวทิพยวรรณ  สินธุประเสริฐ 

 ๓๔ นางทิราพร  ชวยสี 

 ๓๕ นางธัญญมัย  สุวรรณรัตน 

 ๓๖ นางสาวนภัสวรรณ  เสนาเพ็ง 

 ๓๗ นางสาวนภาพร  พลเย่ียม 

 ๓๘ นางสาวนฤมล  พานิชกุล 

 ๓๙ นางนิด  จิตตแสวง 

 ๔๐ นางนิตยา  เกษตรสินธุ 

 ๔๑ นางสาวนิศาชล  จันตะวงศ 

 ๔๒ นางนุชจลิน  มณฑล 

 ๔๓ นางสาวนุชรินทร  โพธิ์บึงกาฬ 

 ๔๔ นางบุญทวี  วันตะธรรม 

 ๔๕ นางบุษบา  ศรีประเทศ 

 ๔๖ นางปภาวี  บริบุตร 



 หนา   ๑๙๖ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๗ นางสาวประดับดวง  เสนเถาว 

 ๔๘ นางประภัสสร  กิตติธรรม 

 ๔๙ นางสาวประภาพร  ก้ิมต๋ิน 

 ๕๐ นางปราณี  พลมณี 

 ๕๑ นางปณฑิตา  บุญเกิด 

 ๕๒ นางสาวปยนันท  เหลากาสี 

 ๕๓ นางสาวปยวรรณ  เหลากาสี 

 ๕๔ นางสาวปยะมาศ  สมพงษ 

 ๕๕ นางสาวพรอําไพ  เดือดขุนทด 

 ๕๖ นางพวงผกา  ปนทอง 

 ๕๗ นางสาวพานทอง  ภูสีเขียว 

 ๕๘ นางพิชญสินี  คุมกัน 

 ๕๙ นางสาวพิศมัย  สําราญสุข 

 ๖๐ นางสาวภัคจิรา  เกษตรสิงห 

 ๖๑ นางสาวเยาวลักษณ  สมบัติทิพย 

 ๖๒ นางสาวระวีวรรณ  กลิ่นทิพย 

 ๖๓ นางสาวรัตนตัญู  อิ่มมั่น 

 ๖๔ นางรุงนภา  นวนเจริญ 

 ๖๕ นางรุงฤดี  แสวงดี 

 ๖๖ นางสาวเรณู  ทะกา 

 ๖๗ นางฤทธิยา  แกวปลั่ง 

 ๖๘ นางสาวลําพวง  ต้ังชาติ 

 ๖๙ นางลําใย  จัดสนาม 

 ๗๐ นางวาสนา  ทุมมา 

 ๗๑ นางสาววิภา  รักษากิจ 

 ๗๒ นางวิภารัตน  ประการะพันธ 

 ๗๓ นางสาววิราวรรณ  บุดดา 

 ๗๔ นางวิไลยวรรณ  โมฬา 

 ๗๕ นางวิไลลักษณ  ชีรนรวนิชย 

 ๗๖ นางวิสาขรินทร  ฉิมมี 

 ๗๗ นางสาวศิริเพชร  ฉลอม 

 ๗๘ นางสาวศิวพร  พันธุสวัสด์ิ 

 ๗๙ นางสาวศุภกานต  นุสรณรัมย 

 ๘๐ นางสายใจ  อารักขกุล 

 ๘๑ นางสุดา  หลาละคร 

 ๘๒ นางสุวรรณี  ศรีบุรินทร 

 ๘๓ นางสาวสุวิมล  แสงขุนทด 

 ๘๔ นางสุสงวน  รักหนาที่ 

 ๘๕ นางสาวเสาวนีย  ทองศรี 

 ๘๖ นางสาวเสาวลักษณ  เจริญสวัสด์ิ 

 ๘๗ นางสาวโสภา  บุญแสน 

 ๘๘ นางโสภา  วรรณสุข 

 ๘๙ นางสาวหนูเติม  สุทธิธรรม 

 ๙๐ นางอนงค  ครองเชื้อ 

 ๙๑ นางอมรรัตน  โสตถิฤทธิ์ 

 ๙๒ นางอมลวรรณ  นอยมณี 

 ๙๓ นางสาวอรไท  วงศเกษม 

 ๙๔ นางสาวอัจจิมา  ย่ิงเชิดสุข 

 ๙๕ นางอัจฉรา  สาระพันธ 

 ๙๖ นางอัญชนา  มากเต้ียม 

 ๙๗ นางสาวอาภากร  พุมโรย 

 ๙๘ นางสาวอารีพร  เผาภูรี 



 หนา   ๑๙๗ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๙ นางสาวอารีรัตน  ศรีพจนธรรม 
๑๐๐ นางอําไพ  มณีวงศ 

๑๐๑ นางสาวอุไรวรรณ  สุทธหลวง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย) 
 ๑ นายคมสันต  สุวัฒน  ๒ นางสาวพิกุล  ยอดรัก 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๐  ราย) 

 ๑ นายทองเปลว  กรุดพันธ 
 ๒ นายธงชัย  ธนะสิงห 
 ๓ นายประดิษฐ  ขันแกว 
 ๔ นายประทีป  มีปอม 
 ๕ นายประภัสร  มหาพัฒนไทย 
 ๖ นายราเชนทร  รัตนโรจนากุล 
 ๗ นายวิชัย  สกุลโรจนประวัติ 
 ๘ นายวิทยา  ชินบุตร 
 ๙ นายวิทยานันท  ประดับศิลป 
 ๑๐ นายวิโรจ  นาคชาตรี 
 ๑๑ นายศุภโชติ  เดชะราช 
 ๑๒ นายสมชาย  มิ่งโกมล 
 ๑๓ นายสรวิศ  อธิมุตติกุล 
 ๑๔ นายสาครินทร  ยุวะพุกกะ 
 ๑๕ นายสานิตย  ไกลกลอม 
 ๑๖ นายสุวัฒน  โมลีย 
 ๑๗ นายอดุลย  ตะพัง 
 ๑๘ นายอาจรณ  เชษฐสุมน 
 ๑๙ นางสาวกนกวรรณ  ฐิตินิรันดร 
 ๒๐ นางสาวเกิดศิริ  ทองศิริ 

 ๒๑ นางจันทรจารี  เกตุมาโร 
 ๒๒ เรืออากาศตรีหญิง  จันทรฉาย  ยงไสว 
 ๒๓ นางจิณหนิภา  ทาสุคนธ 
 ๒๔ นางสาวจินตนา  พรหมนิมิตร 
 ๒๕ นางดวงจันทร  เพชรานนท 
 ๒๖ นางดารา  รัชนิวัต 
 ๒๗ นางทัศนีย  สิราริยกุล 
 ๒๘ นางนิษฐิดา  หวังประเสริฐกุล 
 ๒๙ นางสาวปญจมา  ชัยประสิทธิกุล 
 ๓๐ นางสาวพิทยา  สีสด 
 ๓๑ นางวรรณา  แทนมวน 
 ๓๒ นางวัชรีย  อยูเจริญ 
 ๓๓ นางวันทนา  ทับทิม 
 ๓๔ นางวัลลภา  เออรวายน 
 ๓๕ นางสาววาริศา  พลายบัว 
 ๓๖ นางสุพัตรา  ศุภภิญโญพงศ 
 ๓๗ นางสุวดี  สุขอนันต 
 ๓๘ นางอนุช  มหฤทัยนนท 
 ๓๙ นางสาวอารีย  ชนะรัชชรักษ 
 ๔๐ นางอุสา  อุทยั 


