
 หนา   ๓๔ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕ นางสาวนิตยา  เจริญโพธิ์ 
 ๑๖ นางนุจรีย  แสงพร 

 ๑๗ นางบุษบา  แกวสุวรรณ 

 ๑๘ นางสาวพิชยา  กอเจริญ 

 ๑๙ นางภิตินันท  เมืองชาง 

 ๒๐ นางสาววรตา  พรหมมา 
 ๒๑ นางระพี  กรมสุริยศักดิ์ 
 ๒๒ นางวรรณพร  โตจันทึก 

 ๒๓ นางวาณี  นามศร 

 ๒๔ นางสาวศิรภัสสร  ภูฆัง 

 ๒๕ นางศุภลักษณ  เชยประโคน 

 ๒๖ นางสายทิพย  บุญนารอด 

 ๒๗ นางสุภจี  สุโธ 

 ๒๘ นางสาวสุภาพร  บุญโยธา 
 ๒๙ นางสาวสุภาพร  ผมหอม 

 ๓๐ นางสุภาพร  หาญริษ 

 ๓๑ นางสาวสุภาภรณ  เข็มทอง 

 ๓๒ นางสุมลฑา  ประทุมสุวรรณ 

 ๓๓ นางสุมาภรณ  ลิมาคม 

 ๓๔ นางสาวสุรีพร  สีหะวงษ 
 ๓๕ นางเสถียร  วรรณราม 

 ๓๖ นางอมรพรรณ  สารเกลี้ยง 

 ๓๗ นางอรอนงค  แตงเพชร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๕๖  ราย) 
 ๑ นายกัมปนาท  ภักดีกุล 

 ๒ นายเกรียงไกร  เอี่ยมสวัสดิกุล 

 ๓ นายจตุพร  โชติกวณิชย 
 ๔ นายจรินทร  เทพทัย 

 ๕ นายจรุงไทย  เดชเทวพร 

 ๖ นายฉัตรชัย  เนตรพิศาลวนิช 

 ๗ นายชาญวิทย  พรนภดล 

 ๘ นายเดชา  วิไลรัตน 
 ๙ นายเทียนไชย  ตันไทย 

 ๑๐ นายธงชัย  นนทดิษฐ 

 ๑๑ นายธวัชชัย  ทวีมั่นคงทรัพย 

 ๑๒ นายธีรพล  อังกูลภักดีกุล 

 ๑๓ นายนรเศรษฐ  พิสิฐพันพร 

 ๑๔ นายนรินทร  อจละนันท 
 ๑๕ นายนิวัฒน  พันธไพศาล 

 ๑๖ นายบดินทร  ทรัพยสมบูรณ 
 ๑๗ นายบรรยง  ภักดีกิจเจริญ 

 ๑๘ นายบัญชา  องควิลาวัณน 
 ๑๙ นายปกรณ  เจียระคงมั่น 

 ๒๐ นายปฐมพงศ  สงวนวงศ 
 ๒๑ นายปรีชา  โพธิสัตย 
 ๒๒ นายปารยะ  อาศนะเสน 



 หนา   ๓๕ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๓ นายพรชัย  โอเจริญรัตน 
 ๒๔ นายพัชรพล  อุดมเกียรติ 

 ๒๕ นายพิชัย  ลีระศิริ 
 ๒๖ นายพูนพงษ  ธีระนังสุ 
 ๒๗ นายไพรัช  สายวิรุณพร 

 ๒๘ นายภาณุวัฒน  เลิศสิทธิชัย 

 ๒๙ นายยุทธนา  สามัง 

 ๓๐ นายเรวัต  ชุณหสุวรรณกุล 

 ๓๑ นายวรรณไชย  มณีบุญยัง 

 ๓๒ นายวรรธนะ  ชลายนเดชะ 

 ๓๓ นายวศิน  ปลื้มเจริญ 

 ๓๔ นายวสันต  ขจรศักดิ์สุเมธ 

 ๓๕ นายวิฑูรย  ถิระโสภณ 

 ๓๖ นายวิบูลย  อ่ําเจริญ 

 ๓๗ นายวิโรจน  สันตยานนท 
 ๓๘ นายวีรฉัตร  ฉัตรปญญาเจริญ 

 ๓๙ นายศราวุฒิ  จิตรภักดี 
 ๔๐ นายศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ 

 ๔๑ นายสมชัย  ลิ้มศรีจําเริญ 

 ๔๒ นายสมศักดิ์  จิตรมงคลสุข 

 ๔๓ นายสํารวย  ปนแกว 

 ๔๔ นายสุขุม  เจียมตน 

 ๔๕ นายสุเทพ  วงษคํา 
 ๔๖ นายสุรพล  คงทิม 

 ๔๗ นายสุรศักดิ์  กันตชูเวสศิริ 
 ๔๘ นายสุสัณห  อาศนะเสน 

 ๔๙ นายอดิศักดิ์  อยูเล็ก 

 ๕๐ นางกนกพร  รัตนรุงโรจน 
 ๕๑ นางกฤษณี  โหลสกุล 

 ๕๒ นางกลบีสไบ  สรรพกิจ 

 ๕๓ นางสาวกอบแกว  มโนมัยพิบูลย 
 ๕๔ นางกัลยา  เตชะวณิชย 
 ๕๕ นางกิติวรรณ  พรรณวดี 
 ๕๖ นางแกวมาลา  ปาละกูล 

 ๕๗ นางจรรยา  เจริญสุข 

 ๕๘ นางจันทรา  เทียนไทย 

 ๕๙ นางสาวจุฑามาศ  ช.สรพงษ 
 ๖๐ นางจุฬารัตน  เตชะโชควิวัฒน 
 ๖๑ นางสาวชูศรี  วรรณโกวัฒน 
 ๖๒ นางฐิติวรรณ  บูรณะวเิชษฐกุล 

 ๖๓ นางดวงจันทร  พันธยุทธ 
 ๖๔ นางดวงใจ  รัตนธัญญา 
 ๖๕ นางดวงเนตร  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 
 ๖๖ นางดวงพรรณ  ศฤงคารินทร 
 ๖๗ นางดาราภรณ  เตรียมโพธิ์ 
 ๖๘ นาวาตรีหญิง  ดารินทร  สากิยลักษณ 
 ๖๙ นางสาวดุษณีย  ยศทอง 

 ๗๐ นางทยา  เจนจิตติกุล 

 ๗๑ นางทัศนา  วรวงศวิโรจน 
 ๗๒ นางสาวเทพิน  จิรคุณเตชะ 

 ๗๓ นางสาวธชพร  เทศะศิลป 
 ๗๔ นางสาวธัญญธร  อินศร 



 หนา   ๓๖ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๕ นางสาวธิดารัตน  รุจิรวรรธน 
 ๗๖ นางเธียรรัตน  ชาญเดช 

 ๗๗ นางนพวรรณ  ภูมาลา  มอราเลส 

 ๗๘ นางสาวนฤมล  เอมะรัตต 
 ๗๙ นางนวพร  ชัชวาลพาณิชย 
 ๘๐ นางสาวนิตยา  เล็กตระกูล 

 ๘๑ นางนิภา  สุภนิธิ 
 ๘๒ นางสาวนิภา  หาญศิริรัตนสกุล 

 ๘๓ นางบังอร  ยุววิทยาพานิช 

 ๘๔ นางสาวบุษกร  ประภาพรสุข 

 ๘๕ นางเบญจพร  จึงเกรียงไกร 

 ๘๖ นางปภัสสรา  รัตตะรังสี 
 ๘๗ นางสาวปรียชาต  ปาจารย 
 ๘๘ นางเปรมวดี  วงษแสงจันทร 
 ๘๙ นางผองพักตร  พิทยพันธุ 
 ๙๐ นางสาวผองศรี  กอนทอง 

 ๙๑ นางผุสดี  ศรีอรุณ 

 ๙๒ นางสาวพงโสภี  อัตศาสตร 
 ๙๓ นางพรรณอร  หงษโต 

 ๙๔ นางพัสนนันท  มงคลจาตุรงค 
 ๙๕ นางสาวพาที  แสงฉาย 

 ๙๖ นางสาวพิกุลกานต  รุจิราภา 
 ๙๗ นางพิชญา  ทองโพธิ์ 
 ๙๘ นางพิมพา  ขจรธรรม 

 ๙๙ นางพูนพิลาส  หงษมณี 
๑๐๐ นางพูนศรี  บุษปภาชน 

 ๑๐๑ นางสาวเพิ่มสุข  เอื้ออารี 
 ๑๐๒ นางสาวภาวิณี  พินัยนิติศาสตร 
 ๑๐๓ นางมณฑา  เกงการพานิช 

 ๑๐๔ นางยุวดี  เมฆสุวรรณ 

 ๑๐๕ นางสาวรสพร  อินทรนอย 

 ๑๐๖ นางระพี  อินปนแกว 

 ๑๐๗ นางสาวรัตนาภรณ  ระดมสุทธิศาล 

 ๑๐๘ นางสาวรุงนภา  ผาณิตรัตน 
 ๑๐๙ นางสาวเรณู  ทวิชชาติวิทยากุล 

 ๑๑๐ นางเรวดี  โรจนกนันท 
 ๑๑๑ นางสาวเรวดี  วิเศษพานิชกิจ 

 ๑๑๒ นางลัดดาวัลย  บัวเทศ 

 ๑๑๓ นางสาววนิดา  คูอมรพัฒนะ 

 ๑๑๔ นางวรรณภา  สุทธิอํานวยกูล 

 ๑๑๕ นางสาววรรณา  ทองนพคุณ 

 ๑๑๖ นางสาววลัยรัตน  ขมินทกูล 

 ๑๑๗ นางวไลลักษณ  พุมพวง 

 ๑๑๘ นางสาววันทนิช  ไพโรจน 
 ๑๑๙ นางวันทนีย  เกรียงสินยศ 

 ๑๒๐ นางสาววัลยา  ธรรมพนิชวัฒน 
 ๑๒๑ นางวิมลศรี  อิทธิกิจไพศาล 

 ๑๒๒ นางสาววิไล  ศาศะวัตกุล 

 ๑๒๓ นางวีรยา  จึงสมเจตไพศาล 

 ๑๒๔ นางสาวเวณิกา  เบ็ญจพงษ 
 ๑๒๕ นางสาวศราวรรณ  ภววัฒนานุสรณ 
 ๑๒๖ นางศศิกานต  สันติเดชา 



 หนา   ๓๗ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๒๗ นางสาวศิริพร  ศรีพลากิจ 

 ๑๒๘ นางศิริพร  เหลียงกอบกิจ 

 ๑๒๙ นางสไบทิพย  จูฑะกาญจน 
 ๑๓๐ นางสมพร  เหลี่ยมมงคลกุล 

 ๑๓๑ นางสมลักษณ  อสุวพงษพัฒนา 
 ๑๓๒ นางสมศรี  ลายลิขิต 

 ๑๓๓ นางสยุมพร  เงินแพทย 
 ๑๓๔ นางสาวสายพิณ  หัตถีรัตน 
 ๑๓๕ นางสายลม  เกิดประเสริฐ 

 ๑๓๖ นางสายสุนีย  เบ็ญจโภคี 
 ๑๓๗ นางสาวสุกัญญา  พงษสุภาพ 

 ๑๓๘ นางสุชาดา  อินทวิวัฒน 
 ๑๓๙ นางสุชีลา  เลิศลบศิริ 
 ๑๔๐ นางสาวสุดคนึง  สุรเชษฐพงษ 
 ๑๔๑ นางสุดสวาท  เสมสุข 

 ๑๔๒ นางสุภาณี  รัศมีมาสเมือง 

 ๑๔๓ นางสาวสุภิญญา  ติวิรัช 

 ๑๔๔ นางสุรัสวดี  ดิษฐสกุล 

 ๑๔๕ นางสุรินธร  กลัมพากร 

 ๑๔๖ นางสาวสุวรรณา  จินดาถาวรกิจ 

 ๑๔๗ นางสาวสุวรรณา  สรรสุนทรเทพ 

 ๑๔๘ นางสาวสุวรรณี  สิริเลิศตระกูล 

 ๑๔๙ นางสาวโสภา  ดรุณสาสน 
 ๑๕๐ นางโสภาพรรณ  เงินฉ่ํา 
 ๑๕๑ นางสาวโสภี  ภูมิสวัสดิ์ 
 ๑๕๒ เรือโทหญิง  อรวรรณ  แกวบุญชู 
 ๑๕๓ นางสาวอรุณี  ธิติธัญญานนท 
 ๑๕๔ นางอัจฉราพร  ขําโสภา 
 ๑๕๕ นางสาวอุไร  ไชยศรี 
 ๑๕๖ นางอุษาวดี  อัศดรวเิศษ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐๖  ราย) 
 ๑ นายเกียรติอนันต  บุญศิริเศรษฐ 

 ๒ นายจักรี  ศิริรักษ 
 ๓ นายจามร  สมณะ 

 ๔ นายจินต  จรูญรักษ 
 ๕ นายชูวงศ  เอื้อสุขอารี 
 ๖ นายฐากรณ  สอนวัฒนา 
 ๗ นายธีรพงษ  กระแจะจันทร 
 ๘ นายประเวศ  ทองศิริ 
 ๙ นายไพรัตน  แดงเอม 

 ๑๐ นายลําพอง  ธรรมรักษเจริญ 

 ๑๑ นายวรุฒม  โลหสิริวัฒน 
 ๑๒ นายสมชัย  นภาพงษจันทรา 
 ๑๓ นายสินนครบาล  นิลมาย 

 ๑๔ นายเสรี  จานสิบสี 
 ๑๕ นายอดุลย  คงชาตรี 
 ๑๖ นางกรองทอง  จันทรประดับ 

 ๑๗ นางกวิศา  บูรณนิธิ 
 ๑๘ นางกาญจนา  คงแสงชู 
 ๑๙ นางสาวกาญจนา  ครองธรรมชาติ 
 ๒๐ นางสาวกิตินันท  สิทธิชัย 



 หนา   ๓๘ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๑ นางจรรยา  มั่นเขตวิทย 
 ๒๒ นางสาวจรวยพร  สุเนตรวรกุล 

 ๒๓ นางสาวจริยา  จันตระ 

 ๒๔ นางสาวจําป  ประสิทธิ์ชัย 

 ๒๕ นางสาวจิตเกษม  ตันสกุล 

 ๒๖ นางจิตรลดา  เหมินทราภรณ 
 ๒๗ นางจิรารัตน  วงศคงคาเทพ 

 ๒๘ นางสาวจีรภัทร  ศรแกวดารา 
 ๒๙ นางสาวจุฑาธิป  มงคลทรัพยา 
 ๓๐ นางสาวจุฬาลักษณ  บุญมา 
 ๓๑ นางชนากานต  บุญนุช 

 ๓๒ นางสาวชนิษฎา  ตูจินดา 
 ๓๓ นางสาวชัชฎา  บุญญศาสตรพันธุ 
 ๓๔ นางชุลีพร  วชิรธนากร 

 ๓๕ นางสาวทรงศรี  ต้ังศรีไพโรจน 
 ๓๖ นางสาวทัดทรวง  ปุญญทลังค 
 ๓๗ นางทิพยา  อินทกาญจน 
 ๓๘ นางสาวทิพวรรณ  ไตรติลานันท 
 ๓๙ นางสาวธนัทพร  ชูวงศตระกูล 

 ๔๐ นางนงนุช  ทิมาศาสตร 
 ๔๑ นางสาวนงนุช  เพ็ชรรวง 

 ๔๒ นางนภาพร  พงษชัยไกรกิติ 

 ๔๓ นางนราวัลลภ  เชี่ยววิทย 
 ๔๔ นางสาวนัญวรรณ  รุงโรจน 
 ๔๕ นางสาวนิตยา  ทรัพยวงศเจริญ 

 ๔๖ นางนิตยา  เทพปฐม 

 ๔๗ นางสาวนิภา  อัยยสานนท 
 ๔๘ นางสาวนุจรี  สันติสําราญวิไล 

 ๔๙ นางสาวบดีสุดา  ซุยวงศษา 
 ๕๐ นางบังอร  มนัสอารีนาท 

 ๕๑ นางสาวบุญทิวา  ปุรินทราภิบาล 

 ๕๒ นางสาวบุณฑริกา  สุวรรณวิบูลย 
 ๕๓ นางสาวบุษฎี  ประทุมวินิจ 

 ๕๔ นางปฐมาพร  จิรันธร 

 ๕๕ นางสาวประภาศรี  เลาหเวชวานิช 

 ๕๖ นางปรานอม  ภูชฎาภิรมย 
 ๕๗ นางสาวปยะธิดา  ขจรชัยกุล 

 ๕๘ นางปยานี  รัตนชํานอง 

 ๕๙ นางปยาภัทร  พงศนรินทร 
 ๖๐ นางสาวเปรมจิตต  สุทธิภูมิ 
 ๖๑ นางผาณิต  สินธุเสก 

 ๖๒ นางพงษพิศ  ทัตติ 
 ๖๓ นางสาวพรจิตร  ศิริพานทอง 

 ๖๔ นางพรพรรณ  ลิมปนุทัย 

 ๖๕ นางพรพรรณ  วนวโรดม 

 ๖๖ นางพัชรา  ศักดิ์พันธพนม 

 ๖๗ นางสาวพิรมล  เทพมงคล 

 ๖๘ นางสาวเพ็ญศรี  เชาวพานิชยเวช 

 ๖๙ นางสาวเพ็ญสุข  ยุวภูษิตานนท 
 ๗๐ นางสาวเพียงใจ  วิชัยดิษฐ 

 ๗๑ นางมนัญญา  ประเสริฐสรรพ 
 ๗๒ นางสาวมันทิรา  ลีลาศวัฒนกุล 



 หนา   ๓๙ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๓ นางสาวรจนา  คงสุข 

 ๗๔ นางสาวรัฐพร  ทองกุม 

 ๗๕ นางสาวรุงนภา  อานุภาพบุญ 

 ๗๖ นางสาวรุงรัตน  เพ่ิมเกียรติขจร 

 ๗๗ นางสาวลักษมี  กลัญชัย 

 ๗๘ นางวนิดา  ลีเลิศไพศาล 

 ๗๙ นางสาววรพรรณ  ผดุงโยธี 
 ๘๐ นางสาววรรณวิมล  คงสุวรรณ 

 ๘๑ นางสาววารินทร  ลีลาคุณากร 

 ๘๒ นางวารี  อัศวเสนา 
 ๘๓ นางวิไล  อัครพัฒน 
 ๘๔ นางสาววิไลรัตน  ลิมปยะกุล 

 ๘๕ นางสาววีรพรรณ  พลปถพี 

 ๘๖ นางสาวศิริทรัพย  อินทรหลวงดี 
 ๘๗ นางสาวศิริพร  สมจิต 

 ๘๘ นางสาวศิริรักษ  ปมแมนปน 

 ๘๙ นางสมศรี  รัตนวิจิตราศิลป 

 ๙๐ นางสาวสอาด  อมิตเดช 

 ๙๑ นางสายทิพย  เจ็งที 
 ๙๒ นางสุชา  ปานอยนนท 
 ๙๓ นางสาวสนุิสา  ไวยเจริญ 

 ๙๔ นางสาวสุภาวดี  มนตสถาพร 

 ๙๕ นางสุวลีย  วรคุณพิเศษ 

 ๙๖ นางสาวสุวิมล  รัตนพงศเจริญ 

 ๙๗ นางสาวโสภิดา  พัฒนศิริเวทิน 

 ๙๘ นางสาวอรวรรณ  สุดิสุสดี 
 ๙๙ นางอรสา  บูรณดิลก 

 ๑๐๐ นางสาวอรัญญา  ศรีบุศราคัม 

 ๑๐๑ นางอรุณจันทร  ศรีวิลัย 

 ๑๐๒ นางสาวอรุณวรรณ  พงศสวุรรณ 

 ๑๐๓ นางอังกูรา  สุโภคเวช 

 ๑๐๔ นางอิสราภรณ  นิธิโชติชัยสิริ 
 ๑๐๕ นางสาวอุษา  ฉายเกล็ดแกว 

 ๑๐๖ นางเอมอร  สุวรรณฑล 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๒๐  ราย) 
 ๑ นายกานต  จันทวงษ 
 ๒ นายกุศล  เพ็ชรทรัพย 
 ๓ นายคมกฤช  เตียเจริญ 

 ๔ นายคีรีขันธ  ไชยพร 

 ๕ นายจํารัก  ลัมภเวช 

 ๖ นายเจษฎา  สบาย 

 ๗ นายตรี  เขียวเภกา 
 ๘ นายทวีศักดิ์  ทิพยพิทักษ 

 ๙ นายธวัช  เงินสงเสริม 

 ๑๐ นายธวัชชัย  แกวสวาง 

 ๑๑ นายบวร  เข็มทอง 

 ๑๒ นายประสพ  สุวรรณแสง 

 ๑๓ นายปรีชา  ต้ังวรกิจถาวร 

 ๑๔ นายพรภิรมย  หลงทรัพย 
 ๑๕ นายพิเชต  จิตตเอื้อ 

 ๑๖ นายพิมล  จํานงค 



 หนา   ๔๐ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๗ นายไพทูล  ปนงาม 

 ๑๘ นายเมธาวี  ชาบัญ 

 ๑๙ นายวันชัย  ดวงพัตรา 
 ๒๐ นายวิเชียร  ใจซื่อ 

 ๒๑ นายวินัย  เสาองค 
 ๒๒ นายวิสุทธิ์  จิตรประเสริฐ 

 ๒๓ นายศราวุธ  ปรีชาเดช 

 ๒๔ นายเศรษฐวิทย  แสงทิพย 
 ๒๕ นายสมบูรณ  มาตรศรี 
 ๒๖ นายสายฝน  ผลดี 
 ๒๗ นายสุจินต  อัศววิทูรทิพย 
 ๒๘ นายสุชีพ  คุมญาติ 
 ๒๙ นายสุพจน  ภาษีรอด 

 ๓๐ นายสุรศักดิ์  สุวุฒโท 

 ๓๑ นายสุวีเรศ  วงษทองดี 
 ๓๒ นายโสภณ  ชัยวัฒนกุลวานิชย 
 ๓๓ นายอรรถพล  คงรัตนอาภรณ 
 ๓๔ นายอรุณ  เลาเฮง 

 ๓๕ นายอัษฎา  คุณวุฒิ 

 ๓๖ นายอุเทน  รุงพาณิชย 
 ๓๗ นางกชกร  เพ็ชรพลาย 

 ๓๘ นางสาวกนิษฐา  เสือคง 

 ๓๙ นางกมลเนตร  กุมพล 

 ๔๐ นางสาวกรรณิกา  ดิษเย็น 

 ๔๑ นางกฤชรัสย  โชติยากร 

 ๔๒ นางสาวกัญจนี  ประทัพวงศ 

 ๔๓ นางสาวกัลยา  จิตตะ 

 ๔๔ นางกานดา  ตันตสิรินทร 
 ๔๕ นางกําไร  คําคลาย 

 ๔๖ นางกิรติ  สอนคุม 

 ๔๗ นางขวัญใจ  อัศวนพเกียรติ 

 ๔๘ นางคํานึง  เกษา 
 ๔๙ นางจริยา  วังทะพันธ 
 ๕๐ นางสาวจันทรเพ็ญ  น้ําหอมจันทร 
 ๕๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  รัตนจุล 

 ๕๒ นางจันทรแรม  เทียมประเสริฐ 

 ๕๓ นางสาวจารุณี  ศรีทองทุม 

 ๕๔ นางสาวจารุวรรณ  พวงดอก 

 ๕๕ นางสาวจารุวรรณ  มุทาวัน 

 ๕๖ นางสาวจิตติมา  นุริตานนท 
 ๕๗ นางสาวจินดาพร  เบ็ญจนิรัตน 
 ๕๘ นางสาวจิรกติ  หุตะจูฑะ 

 ๕๙ นางสาวจิราพร  ชลธิชาชลาลักษณ 
 ๖๐ นางจุฑา  เหลาจันทร 
 ๖๑ นางจุฑาทิพย  กิ่งแกว 

 ๖๒ นางสาวจุฑาทิพย  บํารุงสุข 

 ๖๓ นางสาวชนากานต  เกิดกลิ่นหอม 

 ๖๔ นางชนิษฎา  ผอมสวัสดิ์ 
 ๖๕ นางสาวชลธร  เหมทานนท 
 ๖๖ นางสาวชลียา  แกสันเทียะ 

 ๖๗ นางสาวชอผกา  สุทธิพงศ 
 ๖๘ นางชุติกาญจน  เปาทุย 



 หนา   ๔๑ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๙ นางเชาวนี  ติยะบุตร 

 ๗๐ นางสาวฐานิต  หิรัญคุปต 
 ๗๑ นางสาวฐิตารีย  จันทมาลา 
 ๗๒ นางฐิติมา  ชัยนิตย 
 ๗๓ นางฐิติยา  เจนจิโรจพิพัฒน 
 ๗๔ นางสาวณัฏฐกา  พรัดภู 
 ๗๕ นางสาวณัฏฐณิชย  ศรีมาเสริม 

 ๗๖ นางณัฏฐวรรณ  สุดรัก 

 ๗๗ นางณัฏฐศศิ  อนุรพันธ 
 ๗๘ นางสาวณัฐณิชา  พรมโสภา 
 ๗๙ นางดรุณี  ไชยสงคราม 

 ๘๐ นางดวงจันทร  ขจิตสุวรรณ 

 ๘๑ นางสาวดวงเดือน  สิทธิธาดาสกุล 

 ๘๒ นางสาวดวงพร  นาคพงศ 
 ๘๓ นางดาราณี  ศรเมฆ 

 ๘๔ นางสาวเดือนเพ็ญ  อัตสาร 

 ๘๕ นางสาวตวงรัชต  ภวังคะรัต 

 ๘๖ นางทองใบ  ชินภักดี 
 ๘๗ นางทัศนีย  เจริญพงศ 
 ๘๘ นางสาวทัศนียพร  ขจรดี 
 ๘๙ นางทัศพร  ฤายศ 

 ๙๐ นางทิพยรัตน  ละอองลักขณา 
 ๙๑ นางสาวธนรัตน  สุธราพนากิจ 

 ๙๒ นางสาวธัชชนันท  มโนเพ็ชรเกษม 

 ๙๓ นางธันยพร  จรูญเนตร 

 ๙๔ นางสาวนงคนุช  เพ็ชรรื่น 

 ๙๕ นางนทีชา  ชาญนําสิน 

 ๙๖ นางนภัสดล  บุญชวยชู 
 ๙๗ นางนภัสสร  ลาภณรงคชัย 

 ๙๘ นางสาวนรากร  เจริญสิงห 
 ๙๙ นางสาวนลรักษ  ทองธรรมรักษ 
 ๑๐๐ นางสาวนลิน  อารียา 
 ๑๐๑ นางนัฏยา  พรมาลัยรุงเรือง 

 ๑๐๒ นางนันทวรรณ  เหลืองธาดา 
 ๑๐๓ นางสาวนันทา  เกตพันธ 
 ๑๐๔ นางสาวน้ําผึ้ง  ประสิทธิ์ 
 ๑๐๕ นางสาวน้ําผึ้ง  สามงามยา 
 ๑๐๖ นางสาวน้ําออย  เจกจันทึก 

 ๑๐๗ นางสาวนุชนารถ  ศิริไพบูลย 
 ๑๐๘ นางเนตรนภา  ดีเทียนอินทร 
 ๑๐๙ นางสาวเนตรนภา  เดชหัสดิน 

 ๑๑๐ นางสาวเนาวรัตน  วิวรรธนกรัณย 
 ๑๑๑ นางแนงนอย  แสงสาคร 

 ๑๑๒ นางบังอร  เนตรแกว 

 ๑๑๓ นางบัวคลี่  ขาวสอาด 

 ๑๑๔ นางบัวศรี  คงขํา 
 ๑๑๕ นางสาวบุศรินทร  สัตยาประเสริฐ 

 ๑๑๖ นางสาวเบญญา  ภัทรวารีนนท 
 ๑๑๗ นางประคอง  ทะนะเนตร 
 ๑๑๘ นางประชุมพร  คลายถม 

 ๑๑๙ นางประนอม  พรมแดง 

 ๑๒๐ นางประนอม  เอกสิริไตรรัตน 



 หนา   ๔๒ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๒๑ นางปทมา  ปานบุญหอม 

 ๑๒๒ นางสาวปานทิพน  จันทรโชติ 
 ๑๒๓ นางสาวปยาภา  มีแสง 

 ๑๒๔ นางผองศรี  เจริญรักษ 
 ๑๒๕ นางสาวพรทิพย  ฉิมนาคพันธุ 
 ๑๒๖ นางสาวพรทิวา  ราษอาสา 
 ๑๒๗ นางพรพรรณ  เพชรล้ํา 
 ๑๒๘ นางพรรณา  เผือกทอง 

 ๑๒๙ นางสาวพรสินี  เต็งพานิชกุล 

 ๑๓๐ นางพวงทอง  สกุลนุม 

 ๑๓๑ นางสาวพัชรินทร  เนื่องพืช 

 ๑๓๒ นางพิชานัน  ดอนแรม 

 ๑๓๓ นางเพ็ญโฉม  ศรีแจม 

 ๑๓๔ นางสาวแพรทอง  ภิญโญ 

 ๑๓๕ นางไพรัตน  เอมแยม 

 ๑๓๖ นางไพเราะ  กูทะ 

 ๑๓๗ นางสาวภรภัทร  กนกโรจน 
 ๑๓๘ นางสาวภาวิไล  พิทักษวงศ 
 ๑๓๙ นางมณฑิรา  ลาภเจริญ 

 ๑๔๐ นางสาวมธุรพร  ภาคพรต 

 ๑๔๑ นางสาวมนตตรา  พันธุฟก 

 ๑๔๒ นางมยุรีย  สิทธิสากล 

 ๑๔๓ นางมาลัย  โภคธรรม 

 ๑๔๔ นางยุพาพรรณ  เหลางาม 

 ๑๔๕ นางยุพิน  วิสุทธิโกศล 

 ๑๔๖ นางเยาวฤทธิ์  ลิปมาศ 

 ๑๔๗ นางสาวเยาวลักษณ  จุฑารัตน 
 ๑๔๘ นางสาวเยาวลักษณ  ศรีผองงาม 

 ๑๔๙ นางสาวเยาวธิดา  แนนชารี 
 ๑๕๐ นางรวิวรรณ  ศิริรัศมีวงศา 
 ๑๕๑ นางรัชนี  ศิลา 
 ๑๕๒ นางสาวรัชนีกร  มิ่งขวัญ 

 ๑๕๓ นางราตรี  ปนเกษร 

 ๑๕๔ นางสาวรุงรัตน  แจมจันทร 
 ๑๕๕ นางสาวลลิสา  นอยคูณ 

 ๑๕๖ นางสาวลาวัณย  ตุนทอง 

 ๑๕๗ นางลีลานุช  พรหมบุตร 

 ๑๕๘ นางสาววทัญุตา  เวียรชัย 

 ๑๕๙ นางสาววรรณนิภา  เกื้อศักดิ์ 
 ๑๖๐ นางสาววราภรณ  กลมเกลา 
 ๑๖๑ นางสาววริศรา  ตุวยานนท 
 ๑๖๒ นางวัลลภา  คงคานนท 
 ๑๖๓ นางวิชาดา  บุญจันทรกุล 

 ๑๖๔ นางวิชาวรรณ  แกวสนธิ 
 ๑๖๕ นางสาววิริญจน  ไชยจันทร 
 ๑๖๖ นางสาววิลาวัณย  พฤติสุวรรณกิจ 

 ๑๖๗ นางสาววิไลวรรณ  งามศรี 
 ๑๖๘ นางศรีนวล  เกษมสุขอําไพ 

 ๑๖๙ นางศศิธร  พรมเมศ 

 ๑๗๐ นางสาวศิริพร  โรจนโกศล 

 ๑๗๑ นางศิริพรรณ  หมอกออน 

 ๑๗๒ นางศิริมาศ  เกตุบาง 



 หนา   ๔๓ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๗๓ นางสาวศิริลักษณ  วิริยะอัครเดชา 
 ๑๗๔ นางสาวศิริวรรณ  คุณวุฒิปรีชาชาญ 

 ๑๗๕ นางสาวศิริวรรณ  ดวงจิตต 
 ๑๗๖ นางสาวศุภวรรณ  สุขสมัย 

 ๑๗๗ นางสาวสกาวรัตน  พานชูวงศ 
 ๑๗๘ นางสาวสมเด็จ  เรียงสัย 

 ๑๗๙ นางสมพร  แกวสีรัง 

 ๑๘๐ นางสาวสมพร  วงศสุวรรณ 

 ๑๘๑ นางสาวสมฤดี  สังเมียน 

 ๑๘๒ นางสมสิน  กล่ําอินทร 
 ๑๘๓ นางสมหมายประภา  มลิวัลย 
 ๑๘๔ นางสาวสัณหจุฑา  ศรีสุพรรณ 

 ๑๘๕ นางสายทอง  กุมภาว 
 ๑๘๖ นางสาระภี  สุคนธสุโชติ 

 ๑๘๗ นางสาวสิทธิยา  เทียบรัตน 
 ๑๘๘ นางสาวสิริพร  ทองบุญเกื้อ 

 ๑๘๙ นางสิริพร  อัมรานนท 
 ๑๙๐ นางสุกัญญา  จ่ันพา 
 ๑๙๑ นางสุกัญญา  จิรากร 

 ๑๙๒ นางสุคนธทิพย  ดอกแกว 

 ๑๙๓ นางสาวสุคนธทิพย  ลั่นสุวรรณ 

 ๑๙๔ นางสาวสุจิตรา  วันพุธ 

 ๑๙๕ นางสาวสุดจิตต  มั่นพลศรี 
 ๑๙๖ นางสาวสุทธินี  สุดใจ 

 ๑๙๗ นางสุทิศา  เรืองรัศมี 
 ๑๙๘ นางสาวสุธาทิพย  เพ่ิมพูลพานิช 

 ๑๙๙ นางสุนันทา  สระโพธิ์ทอง 

 ๒๐๐ นางสาวสุนิษา  ยังอยู 
 ๒๐๑ นางสุนีย  ชาติเชื้อ 

 ๒๐๒ นางสาวสุปราณี  เพ็ชรย้ิม 

 ๒๐๓ นางสาวสุภัทรา  ชูรัตน 
 ๒๐๔ นางสาวสุภาพร  เกตุดํา 
 ๒๐๕ นางสาวสุภาวดี  มั่นสุข 

 ๒๐๖ นางสาวสุภาวรรณ  พิทักษเผาสกุล 

 ๒๐๗ นางสาวสุวคล  โกสียไกรนิรมล 

 ๒๐๘ นางสาวเสาวลักษณ  ศิลปสาคร 

 ๒๐๙ นางสาวแสงมณี  แกวธิ 
 ๒๑๐ นางอนุพา  คงศรี 
 ๒๑๑ นางอภิวันทน  สมุทรคีร ี

 ๒๑๒ นางสาวอมรรัตน  เชยกลิ่น 

 ๒๑๓ นางอรจิรา  แปงนางรอง 

 ๒๑๔ นางอรวรรณ  เอกเอื้อมณี 
 ๒๑๕ นางอรุณรุง  สุทธิเทพธํารง 

 ๒๑๖ นางสาวอวยพร  พลเดช 

 ๒๑๗ นางสาวอังคณา  จันสีนะ 

 ๒๑๘ นางสาวอัญชลิกา  กลิ่นนิยม 

 ๒๑๙ นางอุษา  ศรีโรจน 
 ๒๒๐ นางสาวอุษาวดี  ไชยแกว 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๗  ราย) 
 ๑ นายเฉลิมชนม  ดอกแขมกลาง  ๒ นายชูชัย  เทศอ่ํา 



 หนา   ๔๔ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓ นายณัฐพล  เมืองโคตร 

 ๔ นายธนรรถ  ชูขจร 

 ๕ นายนาวิน  ฤทธิยานุกูล 

 ๖ นายบุญหลง  แสงศร 

 ๗ นายพินิต  พลับจุย 

 ๘ นายภากร  ศรีมโนภาษ 

 ๙ นายมงคล  ออนบาง 

 ๑๐ นายมนตรี  เกตุสะอาด 

 ๑๑ นายมนตรี  เปรมเจริญ 

 ๑๒ นายยุทธภูมิ  ญานเพิ่ม 

 ๑๓ นายวัฑฒนะ  บุญณรงค 
 ๑๔ นายวิชิตชัย  บิณฑาประสิทธิ์ 
 ๑๕ นายวิเชาว  สุคนธา 
 ๑๖ นายวีระพล  ไทรระพันธ 
 ๑๗ นายสมมาตร  ใจดี 
 ๑๘ นายสมสิทธิ์  จารุวิศิษฏศรี 
 ๑๙ นายสัญญา  แกวแกมเอม 

 ๒๐ นายสุรชิต  ฮวดสาขา 
 ๒๑ นายอนุรักษ  รวีวัฒนกุล 

 ๒๒ นายอํานาจ  ภิญโญ 

 ๒๓ นายอุดม  อุปมาณ 

 ๒๔ นางกรกช  ธสูรานนท 
 ๒๕ นางไกรษร  สามลลักษณ 
 ๒๖ นางจันทริกา  เดชอัคราช 

 ๒๗ นางสาวจันทิมา  มูลจิต 

 ๒๘ นางสาวฉลอง  อวมอาง 

 ๒๙ นางสาวฉวีวรรณ  บุตรราช 

 ๓๐ นางสาวไฉไล  รมคูหา 
 ๓๑ นางดวงธิดา  พรมลี 
 ๓๒ นางสาวดารุณี  สินทรัพย 
 ๓๓ นางสาวนงนุช  เขาวงศทอง 

 ๓๔ นางนรมน  สุวรรณกลาง 

 ๓๕ นางสาวนิภา  พรหมสวุรรณ 

 ๓๖ นางสาวเนตรา  แยมเดช 

 ๓๗ นางประชุม  สังขเพ็ง 

 ๓๘ นางปราณี  สุรจิต 

 ๓๙ นางสาวปทมา  สํารวจ 

 ๔๐ นางปยะพร  มณีเกียรติโกวิท 

 ๔๑ นางผลา  จําปาน 

 ๔๒ นางสาวพรรณี  จวงจาย 

 ๔๓ นางสาวพิชอร  สุวะเสน 

 ๔๔ นางภิรมย  ถนัดกิจ 

 ๔๕ นางสาวรัชดา  ไทรเล็กทิม 

 ๔๖ นางรชันี  เชิงฉลาด 

 ๔๗ นางสาวรัตนา  วงศวิเศษกิจ 

 ๔๘ นางวรฑา  นักคุย 

 ๔๙ นางวรรณภรณ  พูศักดิ์ศรีกิจ 

 ๕๐ นางสาววรรณวิมล  ประเสริฐศิลปกุล 

 ๕๑ นางวัชรี  สุขสํารวล 

 ๕๒ นางสาววันชลี  ทิพวัลย 
 ๕๓ นางสาววิมล  เธียรโพธิ์ภิรักษ 
 ๕๔ นางสาววีณา  สาลี 



 หนา   ๔๕ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๕ นางศศิกาญจน  คอมบุญ 

 ๕๖ นางศุภานันท  วรรณอุบล 

 ๕๗ นางสุกัลยา  กิจเจริญ 

 ๕๘ นางสุขุมาล  ฉิมวัย 

 ๕๙ นางสุดารัตน  ปรากฏชื่อ 

 ๖๐ นางเสาวนีย  กัณฑเปยมแจม 

 ๖๑ นางอภิชญา  นิภารักษ 

 ๖๒ นางอรพินท  ถาวรกุล 

 ๖๓ นางสาวอารดา  ชัยยานุรักษกุล 

 ๖๔ นางสาวอํานวยพร  จิตรเจือวงศ 
 ๖๕ นางสาวอําไพ  โมอุบล 

 ๖๖ นางสาวอุไรรัตน  จรรยากูล 

 ๖๗ นางเอื้องนอย  อ่ําบุญ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๗  ราย) 
 ๑ นายชูชีพ  วิเศษสิงห 
 ๒ นายทวีศักดิ์  หวานพรอม 

 ๓ นายมงคล  คงกําแพง 

 ๔ นายมนตรี  แสงทวี 
 ๕ นายมานพ  สวางแจง 

 ๖ นายมานะ  เงาภูทอง 

 ๗ นายศรชัย  ไชยศิลป 
 ๘ นายสุพจน  รุจิเมธ 

 ๙ นางสาวขนิษฐา  สนธี 
 ๑๐ นางสาวขวัญใจ  โมฆรัตน 
 ๑๑ นางสาวขวัญใจ  ศรีธนกฤตวศิน 

 ๑๒ นางสาวจันทรจีลา  สังขพุก 

 ๑๓ นางจันทิมา  ศิริโภคา 
 ๑๔ นางสาวจารุวรรณ  เดชเสน 

 ๑๕ นางจินตนา  กันโต 

 ๑๖ นางสาวจิรนันท  วงษปาน 

 ๑๗ นางจีรภา  พิมพทนต 
 ๑๘ นางสาวจุฬา  สุขธร 

 ๑๙ นางเจนจิรา  กันโต 

 ๒๐ นางสาวเจียมรัตน  โพธิ์เย็น 

 ๒๑ นางชอพิกุล  อินทะหอม 

 ๒๒ นางชัญญา  ดีล้ํา 
 ๒๓ นางณัฐฐิกา  ยะลา 
 ๒๔ นางณัฐพร  ทองกอง 

 ๒๕ นางดรุณี  ปาเวียง 

 ๒๖ นางสาวเดือนเพ็ญ  สุขประเสริฐ 

 ๒๗ นางสาวตุลยา  วรพล 

 ๒๘ นางธัญพิสิษฐ  นันตสุคนธ 
 ๒๙ นางสาวธารทิพย  เหล็กนรินทร 
 ๓๐ นางธีรารัตน  รักชาติ 
 ๓๑ นางนงนุช  ทองงาม 

 ๓๒ นางนพชวกรณ  วงษยาปาน 

 ๓๓ นางสาวนันธยา  อาจหาญ 

 ๓๔ นางนารชนก  ต้ังสุนันทธรรม 

 ๓๕ นางนิตยา  ชินศรี 
 ๓๖ นางนิตยา  รอดยูร 



 หนา   ๔๖ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๗ นางนิภาภรณ  แสงอาจหาญ 

 ๓๘ นางนิวารัตน  แกวขุนทด 

 ๓๙ นางเนตรนพิศ  สวางแจง 

 ๔๐ นางสาวเนาวรัตน  รัตนะ 

 ๔๑ นางสาวบุญญาภรณ  มงคลจิตร 

 ๔๒ นางบุศรินทร  จิระโร 

 ๔๓ นางสาวบุษบา  จูระกัน 

 ๔๔ นางประกายเพ็ชร  วงศธีรภัทร 

 ๔๕ นางสาวปวรวรรณ  ประชุมชัย 

 ๔๖ นางเปรมจิตต  สีดํา 
 ๔๗ นางพิมใจ  ปญญาภู 
 ๔๘ นางสาวพุทธชาติ  จรเข็ม 

 ๔๙ นางเพ็ญศรี  สมคิด 

 ๕๐ นางมณีรัตน  ลูกประคํา 
 ๕๑ นางสาวมาริษา  แดงสุภา 
 ๕๒ นางสาวมาลี  สารวัตถี 
 ๕๓ นางยุภารัตน  วิริยะธนวิโรจน 
 ๕๔ นางสาวรัดดา  ภูกาเมศ 

 ๕๕ นางสาวรัตนากร  แกวบุญเรือง 

 ๕๖ นางลัดดา  เปยมศรี 
 ๕๗ นางลําพึง  ปนพุก 

 ๕๘ นางลําพู  อองคํา 
 ๕๙ นางสาววนิดา  ขําวงษ 
 ๖๐ นางสาววรรณา  ขาวแดง 

 ๖๑ นางวราพร  ฟูมา 
 ๖๒ นางวลัยลักษณ  ชาตะสุภณ 

 ๖๓ นางสาววศิลป  แสวงดั้น 

 ๖๔ นางสาววัชรินทร  ฤทธิ์ล้ํา 
 ๖๕ นางสาววันทนา  เจือจาน 

 ๖๖ นางวัลลี  เกษมกมลวาทิน 

 ๖๗ นางวาสนา  กระจางจันทร 
 ๖๘ นางวิมานแมน  คงกําแพง 

 ๖๙ นางสาวศิริวรรณ  พูลสมบัติ 

 ๗๐ นางศิริอร  สงประภา 
 ๗๑ นางสมจิต  สุนทรา 
 ๗๒ นางสาวสมใจ  แมนปน 

 ๗๓ นางสาวสมมาตร  เมนทองคํา 
 ๗๔ นางสายพิณ  ผอมสวัสดิ์ 
 ๗๕ นางสาวสายันต  ตุปนนา 
 ๗๖ นางสาวสิริญญา  ไชยมาคํา 
 ๗๗ นางสาวสุภาพร  ชิดพังเทียม 

 ๗๘ นางสุภารัตน  วงคเมทา 
 ๗๙ นางสุภาวดี  บุญหอ 

 ๘๐ นางแสงจันทร  วงศโสภา 
 ๘๑ นางโสภาพรรณ  ชาติรักษา 
 ๘๒ นางสาวอรกัญญา  มุสิกาวัน 

 ๘๓ นางสาวอรุณ  หุนทรัพย 
 ๘๔ นางอัญชลี  เจริญรุงโรจน 
 ๘๕ นางสาวอัญญารัตน  สุปญญา 
 ๘๖ นางสาวอารยา  มีสมบูรณ 
 ๘๗ นางสาวอุไรพร  ศรีสุวรรณ 



 หนา   ๔๗ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 
๑  นางสาวเฉลียว  ศรีเพชร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๓  ราย) 
 ๑ นายกิตติศักดิ์  เชื้ออาษา 
 ๒ นายชาตรี  เย็นสุวรรณถาวร 

 ๓ นายทะยานรุง  เหลือสินทรัพย 
 ๔ นายประกอบ  เต็มสังข 
 ๕ นายพิพัฒน  ไทยบํารุง 

 ๖ นายพิศิษฐ  หิรัญกิจ 

 ๗ นายมงคล  วรรณประภา 
 ๘ นายเมธี  มีมุข 

 ๙ นายเริงรณ  ลอมลาย 

 ๑๐ นางสาวจรพีร  ศรีทอง 

 ๑๑ นางจิดาภา  มีเพชร 

 ๑๒ นางสาวจินตนา  สุวรรณรัตน 
 ๑๓ นางสาวจุฑารัตน  วรประทีป 

 ๑๔ นางชมนาด  ฉิมเฉลิม 

 ๑๕ นางชนิสรา  ศิลานุกิจ 

 ๑๖ นางชไมพร  อัศวอารีย 
 ๑๗ นางสาวดวงเดือน  จันทรเจริญ 

 ๑๘ นางปราณี  สังขนิตย 
 ๑๙ นางปนสุภา  ปติรักษสกุล 

 ๒๐ นางสาวพรทิพย  รักบุรี 
 ๒๑ นางพิมพาพร  อนอาจ 

 ๒๒ นางสาวพิษณุพร  คันธอุลิส 

 ๒๓ นางมณทิชา  ทองศาสตรา 
 ๒๔ นางสาวราตรี  พงษสุวรรณ 

 ๒๕ นางวิภาภรณ  มหามนตรี 
 ๒๖ นางสาววิไล  กมลเดชเดชา 
 ๒๗ นางวิไล  สุวรรณพฤกษา 
 ๒๘ นางศิริวรรณ  ชอบธรรมสกุล 

 ๒๙ นางศิริวัฒนา  สาทอง 

 ๓๐ นางสมใจ  ขํารักษา 
 ๓๑ นางสาวเสาวนีย  หยกเล็ก 

 ๓๒ นางอารีย  คุมชู 
 ๓๓ นางอัจฉรา  อุนรัตน 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๐  ราย) 
 ๑ นายจตุรงค  ประดิษฐพลอย 

 ๒ นายชัยวัฒน  หมูเจริญ 

 ๓ นายเดช  อุณหะจิรังรักษ 

 ๔ นายถนอม  อุตรัตน 
 ๕ นายธนายุทธ  เลี้ยงรักษา 
 ๖ นายประหยัด  เลวัน 


