
 หนา   ๔๒ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๒๓ นางวันเพ็ญ  ตูมณี 

 ๒๔ นางวัลลา  จันทรเปย 

 ๒๕ นางศิริพร  นามประทาน 

 ๒๖ นางสาวสมสขุ  จันทศร 

 ๒๗ นางสาวิตรี  มีสมบูรณ 

 ๒๘ นางสุขศรี  นราเลิศ 

 ๒๙ นางสุนทรี  ย้ิมสําราญ 

 ๓๐ นางสาวสุรียรัตน  แสนราช 

 ๓๑ นางแสนสุข  กงหวั่น 

 ๓๒ นางอรวรรณ  ไกรดานนท 

 ๓๓ นางสาวอรุณี  สุจริตในธรรม 

 ๓๔ นางอัมพร  บุตรอิ่ม 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสมพร  ออนละมูล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๓๖  ราย) 

 ๑ นายกฤษณ  แกวโรจน 

 ๒ นายกัมพล  แกวเกษ 

 ๓ นายกําแหง  วัชรักษะ 

 ๔ นายกิตติพงศ  มณีโชติสุวรรณ 

 ๕ นายเกรียงศักดิ์  ลิมปกิตติกุล 

 ๖ นายโกเศศ  ปนประดับ 

 ๗ นายคัมภีร  ทรงกําพล 

 ๘ เรือโท  จุมพล  วิลาศรัศมี 

 ๙ นายฉัตรกนก  ทุมวิภาต 

 ๑๐ นายชนวุฒม  อัศวนันท 

 ๑๑ นายชยานนท  พีระพิทยมงคล 

 ๑๒ เรืออากาศโท  ชัชชัย  คุณาวิศรุต 

 ๑๓ นายชัชวาลย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๔ นายชาคริต  ธรมธัช 

 ๑๕ หมอมหลวงชาครีย  กิติยากร 

 ๑๖ นายชาญยศ  ปลื้มปติวิริยะเวช 

 ๑๗ นายชาญวิทย  ตรีพุทธรัตน 

 ๑๘ นายชูเดช  ดปีระเสริฐกุล 

 ๑๙ นายณัฐพงษ  วงศจินดานนท 

 ๒๐ นายณัฐวุฒิ  รอดอนันต 

 ๒๑ นายณัฐวุฒิ  เสริมสาธนสวสัดิ์ 

 ๒๒ นายดร  วัฒนกุลพานิชย 

 ๒๓ นายตอพงษ  ทองงาม 

 ๒๔ นายตอพล  วัฒนา 

 ๒๕ นายถาวรชัย  ลิ้มจินดาพร 

 ๒๖ นายทวี  เชื้อสุวรรณทวี 

 ๒๗ นายธนายุศ  ธนธิติ 

 ๒๘ นายธัช  อิทธกิุล 

 ๒๙ นายนภาพงษ  พงษนภางค 

 ๓๐ นายนรินทร  ณัฐวุฒิ 



 หนา   ๔๓ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๑ นายนันทวัช  สิทธิรักษ 

 ๓๒ นายเนติ  สุขสมบูรณ 

 ๓๓ นายบรรลือ  กรมาทิตยสุข 

 ๓๔ นายบัณฑิต  ชาญณรงค 

 ๓๕ นายบุญศรี  จันทรรัชชกูล 

 ๓๖ นายบุณยฤทธิ์  ชื่นสุชน 

 ๓๗ นายประยุทธ  เสียงล้ําเลิศ 

 ๓๘ นายประสงค  ตันมหาสมุทร 

 ๓๙ นายปรัญญา  สากิยลักษณ 

 ๔๐ นายปรารถนา  สถิตยวิภาวี 

 ๔๑ นายปญญา  ฉริยะพงศพันธุ 

 ๔๒ นายปยชน  โพธารมย 

 ๔๓ นายปยะ  สมานคติวัฒน 

 ๔๔ นายพัฒนา  ศรมยุรา 

 ๔๕ นายพิศลย  เสนาวงษ 

 ๔๖ นายไพศาล  บุญสะกันต 

 ๔๗ นายภัทรชัย  กีรติสิน 

 ๔๘ นายมีโชค  ชดูวง 

 ๔๙ นายวรมินทร  เหรียญสุวรรณ 

 ๕๐ นายวรรณพงษ  เตรียมโพธิ์ 

 ๕๑ นายวรากร  เจริญสุข 

 ๕๒ นายวิชิต  เปานิล 

 ๕๓ นายวิรัช  เมฆอนันตธวัช 

 ๕๔ นายวิรัตน  คําศรีจันทร 

 ๕๕ นายวิวัฒน  วนรังสิกุล 

 ๕๖ นายศัลยพงษ  สรรพกิจ 

 ๕๗ นายศุภกฤต  โสภิกุล 

 ๕๘ นายศุภโชค  สิงหกันต 

 ๕๙ นายสมบัติ  ธนะวันต 

 ๖๐ นายสมพงษ  เหลี่ยมมงคลกุล 

 ๖๑ นายสมพล  เทพชุม 

 ๖๒ นายสมพล  ฤกษสมถวิล 

 ๖๓ นายสยาม  อรุณศรีมรกต 

 ๖๔ นายสรยุทธ  รัตนพจนารถ 

 ๖๕ นายสัญชัย  สติูพันธวิหาร 

 ๖๖ นายสัมมน  โฉมฉาย 

 ๖๗ นายสามารถ  ภคกษมา 

 ๖๘ นายสุจินต  วังสุยะ 

 ๖๙ นายสุทธพร  รัตนกุล 

 ๗๐ นายสธุน  นอยวัฒน 

 ๗๑ นายสุพจน  พงศประสบชัย 

 ๗๒ นายสุพัฒน  ศรีสมออน 

 ๗๓ นายสุรกิจ  นาฑีสุวรรณ 

 ๗๔ นายสุวิน  อภิชาติพัฒนศิริ 

 ๗๕ นายอนัญญ  เพฑวณิช 

 ๗๖ เรืออากาศเอก  อนิรุธ  ภัทรากาญจน 

 ๗๗ นายอภิศักดิ์  ภูมิรัตน 

 ๗๘ นายอัคคพงษ  นิติสิงห 

 ๗๙ นายอัครพล  มุงนิรันดร 

 ๘๐ นายอารมย  ตรีราช 

 ๘๑ รอยเอก  เอกภพ  สิระชัยนันท 

 ๘๒ นายเอกวิทย  เกยุราพันธุ 



 หนา   ๔๔ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๘๓ นางกนกพรรณ  วงศประเสริฐ 

 ๘๔ นางสาวกนกวรรณ  กิตตินิยม 

 ๘๕ นางสาวกนกวรรณ  บุญญพิสิฏฐ 

 ๘๖ นางกรศิริ  บุญประกอบ 

 ๘๗ นางกุลนุช  ชาญชัยรุจิรา 

 ๘๘ นางกุลภา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๘๙ นางเกศรินทร  อุทริยะประสิทธิ์ 

 ๙๐ นางเกศินี  ชาวนา 

 ๙๑ นางสาวขวัญใจ  อํานาจสัตยซื่อ 

 ๙๒ นางสาวจงด ี แดงรัตน 

 ๙๓ นางสาวจันทิมา  รองวิริยะพานิช 

 ๙๔ นางสาวจีรพันธ  วรพงษ 

 ๙๕ นางสาวจีรันดา  สันติประภพ 

 ๙๖ นางสาวจุฬาภรณ  กําเนิดเพชร 

 ๙๗ นางสาวฉัตรศิริ  เมฆวิวัฒนาวงศ 

 ๙๘ นางสาวฉันทิชา  โชติกวณิชย 

 ๙๙ นางเฉลียว  หงษนอย 

 ๑๐๐ นางสาวชนิสา  โชติพานิช 

 ๑๐๑ นางสาวชมพร  สีตะธน ี

 ๑๐๒ นางชุติมา  คูหากาญจน 

 ๑๐๓ นางสาวณัฏฐินี  พันธวิศวาส 

 ๑๐๔ นางณัฐชยา  อมรเมตตาจิต 

 ๑๐๕ นางสาวดวงจิต  กนิษฐานนท 

 ๑๐๖ นางสาวดวงใจ  บุญนันท 

 ๑๐๗ นางสาวดวงใจ  เล็กสมบูรณ 

 ๑๐๘ นางสาวดวงดาว  ฉันทศาสตร 

 ๑๐๙ นางนพพร  วองสิริมาศ 

 ๑๑๐ นางสาวนพวรรณ  เปยซื่อ 

 ๑๑๑ นางสาวนพวรรณ  พุกพบสุข 

 ๑๑๒ นางนภาพร  วาณิชยกุล 

 ๑๑๓ นางสาวนฤมล  เดนทรัพยสุนทร 

 ๑๑๔ นางนฤมล  ปนประไพ 

 ๑๑๕ นางสาวนันทกานต  เอี่ยมวนานนทชัย 

 ๑๑๖ นางสาวนันทิยา  เอกอธิคมกิจ 

 ๑๑๗ นางนาถฤดี  เดนดวง 

 ๑๑๘ นางสาวนิตยา  รัตนโสม 

 ๑๑๙ นางสาวนิลรัตน  วรรณศิลป 

 ๑๒๐ นางสาวนิศากร  ประคองชาติ 

 ๑๒๑ นางเนาวรัตน  เจริญสุข 

 ๑๒๒ นางสาวบุษกร  ดําคง 

 ๑๒๓ นางสาวบุษบง  โพธิสาร 

 ๑๒๔ นางเบญจพร  ศักดิ์ศิริ 

 ๑๒๕ นางสาวเบญจพร  สุขประเสริฐ 

 ๑๒๖ นางเบญจภรณ  ประภักดี 

 ๑๒๗ นางเบญจมาภรณ  บุตรศรีภูมิ 

 ๑๒๘ นางสาวเบญจมาศ  ชวยชู 

 ๑๒๙ นางสาวปนัดดา  บุญเสริม 

 ๑๓๐ นางสาวปรมาภรณ   

  ปราสาททองโอสถ 

 ๑๓๑ นางประพันธพิศ  สิตภาหุล 

 ๑๓๒ นางประภัสสร  วิบูลยจักร 

 ๑๓๓ นางสาวประภาพรรณ  ตันติธนพัฒน 



 หนา   ๔๕ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๓๔ นางสาวปราณี  รัชตามุขยนันต 
 ๑๓๕ นางปริศนา  ฤกษพัฒนกิจ 
 ๑๓๖ นางสาวปญญรัตน  ลาภวงศวัฒนา 
 ๑๓๗ นางปานียา  เพียรวิจิตร 
 ๑๓๘ นางปาริชาต  อภิเดชากุล 
 ๑๓๙ นางสาวปยะกาญจน  เที้ยธิทรัพย 
 ๑๔๐ นางสาวปยะนันท  ลิมเรืองรอง 
 ๑๔๑ นางปยาภรณ  อภิสารธนรกัษ 
 ๑๔๒ นางสาวปุณฑริกา  สุวรรณประเทศ 
 ๑๔๓ นางสาวปุณยนุช  จุลนวล 
 ๑๔๔ นางผกาพร  เพ็งศาสตร 
 ๑๔๕ นางพรนภา  ต้ังสุขสันต 
 ๑๔๖ นางพรพิมพ  กอแพรพงศ 
 ๑๔๗ นางพรรัตน  สินชัยพานิช 
 ๑๔๘ นางสาวพัชรินทร  นินทจันทร 
 ๑๔๙ นางพัศนาภรณ  แกวสัมฤทธิ์ 
 ๑๕๐ นางสาวพิมพรรณ  ศศินวนิช 
 ๑๕๑ นางสาวพิริยาภรณ  จงตระกูล 
 ๑๕๒ นางสาวพิศสมัย  อรทัย 
 ๑๕๓ นางสาวพึงพิศ  คมประพันธ 
 ๑๕๔ นางสาวเพ็ญนภา  อุนสนิท 
 ๑๕๕ นางสาวไพรัลยา  สวัสดิ์พานิช 
 ๑๕๖ นางสาวไพรินทร  สุคนธตระกูล 
 ๑๕๗ นางสาวภัสรา  ลานเหลือ 
 ๑๕๘ นางสาวมณี  อาภานันทิกุล 
 ๑๕๙ นางมนทรัตม  ถาวรเจริญทรัพย 
 ๑๖๐ นางสาวมยุรี  หอมสนิท 

 ๑๖๑ นางมัลลิกา  ชมนาวัง 
 ๑๖๒ นางสาวยุพา  จ๋ิวพัฒนกุล 
 ๑๖๓ นางสาวยุภาวดี  รัตนวโรภาส 
 ๑๖๔ นางรจนา  ชุณหบัณฑิต 
 ๑๖๕ นางสาวระวีวรรณ  เล็กสกลุไชย 
 ๑๖๖ นางระวีวรรณ  อารยะสันติภาพ 
 ๑๖๗ นางรังสิมา  อรุณโรจน 
 ๑๖๘ นางสาวรัตนา  ประสงค 
 ๑๖๙ นางสาวรัตนา  ลาวัง 
 ๑๗๐ นางสาวราวดี  ธรรมลิขิตกลุ 
 ๑๗๑ นางสาวรุงจิต  เติมศิริกลุชัย 
 ๑๗๒ นางสาววนิดา  ลิขิตสินโสภณ 
 ๑๗๓ นางสาววรรณี  ชัยเสนะบัณฑิต 
 ๑๗๔ นางสาววรรณี  แยมชุติ 
 ๑๗๕ นางสาววรรณี  องควิเศษไพบูลย 
 ๑๗๖ เรือเอกหญิง  วรินทร  จักรไพวงศ 
 ๑๗๗ นางสาววเรศรา  วีระวัฒน 
 ๑๗๘ นางสาววลัย  บุษราทิจ 
 ๑๗๙ นางวันดี  โรจนะศิริ 
 ๑๘๐ นางวันเพ็ญ  ภิญโญภาสกุล 
 ๑๘๑ นางวารุณี  สาริกา 
 ๑๘๒ นางวาสนา  บุญบัณฑิต 
 ๑๘๓ นางสาววิกัลย  พงศพนิตานนท 
 ๑๘๔ นางสาววิจิตร  วงศล่ําซํา 
 ๑๘๕ นางสาววิมล  สอนแจม 
 ๑๘๖ นางวิมลวรรณ  เหียงแกว 
 ๑๘๗ นางสาววิราพรรณ  วิโรจนรัตน 



 หนา   ๔๖ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๘๘ นางสาววิไลพรรณ  สมบุญตนนท 

 ๑๘๙ นางวิวรรณ  ทังสุบุตร 

 ๑๙๐ นางวีณา  เที่ยงธรรม 

 ๑๙๑ นางสาววีรนุช  รอบสันติสุข 

 ๑๙๒ นางวีริษฏา  ย้ิมเจริญ 

 ๑๙๓ นางศรัณยา  โฆสิตตะมงคล 

 ๑๙๔ นางสาวศิริพร  แยมนิล 

 ๑๙๕ นางสาวศิริวรรณ  จูฑะพงษ 

 ๑๙๖ นางสาวศุภร  วงศวทัญู 

 ๑๙๗ นางสาวสงศร ี แกวถนอม 

 ๑๙๘ นางสมถวิล  จันทนะโพธิ 

 ๑๙๙ นางสาวสมบัติ  สิงหาแกว 

 ๒๐๐ นางสาวสมแปน  ศรีหนูขํา 

 ๒๐๑ นางสาวสายพิณ  เมืองแมน 

 ๒๐๒ นางสาวสิตาภา  พิฐิจิตบันดาล 

 ๒๐๓ นางสาวสิริบังอร  พิบูลนิยมโขวิฑูรกิจ 

 ๒๐๔ นางสิริลักษณ  บุนนาค 

 ๒๐๕ นางสาวสิริวดี   

  อินทรกําแหง  ณ  ราชสีมา 

 ๒๐๖ นางสุขสิรี  ปานัญญวาจถ 

 ๒๐๗ นางสุคนธา  คงศีล 

 ๒๐๘ นางสุชาดา  เจริญราษฎร 

 ๒๐๙ นางสาวสุชิรา  เกตุคง 

 ๒๑๐ นางสาวสุทธิพร  เจณณวาสิน 

 ๒๑๑ นางสาวสุนีย  แซต้ัง 

 ๒๑๒ นางสาวสุภาพ  อารีเอื้อ 

 ๒๑๓ นางสาวสุมณฑา  ผองแผว 

 ๒๑๔ นางสุมนา  มัสอูดี 

 ๒๑๕ นางสาวสุมาลี  อยูผอง 

 ๒๑๖ นางสาวสุรียมาศ  บัวเทศ 

 ๒๑๗ นางสาวสุวรรณี  ลิ่มศิลา 

 ๒๑๘ นางสาวสุวลักษณ  วงศจรรโลงศิล 

 ๒๑๙ นางสาวสุวัฒณี  คุปติวุฒิ 

 ๒๒๐ นางสุวิมล  ตางวิวัฒน 

 ๒๒๑ นางสาวเสาวลักษณ  จิรธรรมคุณ 

 ๒๒๒ นางสาวโสภิณ  แสงออน 

 ๒๒๓ นางอภรชา  ลําดับวงศ 

 ๒๒๔ นางอรทัย  พิบูลโภคานันท 

 ๒๒๕ นางอรทัย  ศิริพิทักษโยธิน 

 ๒๒๖ นางสาวอรวมน  ศรียุกตศุทธ 

 ๒๒๗ นางสาวอรอมุา  เขียวหวาน 

 ๒๒๘ นางสาวอรอมุา  ชัยวัฒน 

 ๒๒๙ นางสาวอัจฉราพร  พงษทิพพันธ 

 ๒๓๐ นางอัจฉริยา  พงษนุมกุล 

 ๒๓๑ นางสาวอาทิตยา  ศิริภิญญานนท 

 ๒๓๒ นางสาวอาภัสณี  โสภณสฤษฎสุข 

 ๒๓๓ นางสาวอาภาพร  เผาวัฒนา 

 ๒๓๔ นางอารี  จําปากลาย 

 ๒๓๕ นางอิษฎา  มุงสันติสุข 

 ๒๓๖ วาที่เรืออากาศเอกหญิง  เอมวลี   

  อารมยดี 



 หนา   ๔๗ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๑๔  ราย) 

 ๑ นายครรชิต  จุดประสงค 

 ๒ นายชัชวาลย  เยรบุตร 

 ๓ นายชัยรัตน  มานะเสถียรกิจ 

 ๔ นายชาคริต  วรรณศิริ 

 ๕ นายเชษฐ  เปาชัง 

 ๖ นายเซง  เลิศมโนรัตน 

 ๗ นายณรงค  อาจสมิติ 

 ๘ นายธานี  ศุขกลิ่น 

 ๙ นายธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ 

 ๑๐ นายนิคม  ผดุงพรรค 

 ๑๑ นายบวร  คลองนอย 

 ๑๒ นายปรเมศวร  เลาวณาภิบาล 

 ๑๓ นายประดิษฐ  รัชตามุขยนันต 

 ๑๔ นายประสิทธิ์ศักดิ์  พลูหอม 

 ๑๕ นายประเสริฐ  สวัสดิ์วิภาชัย 

 ๑๖ นายปริวัฒน  ปาจีนบูรวรรณ 

 ๑๗ นายพัลลภ  ฮวบสมบูรณ 

 ๑๘ นายมานพ  พิทักษภากร 

 ๑๙ นายเรวัตร  ออกแมน 

 ๒๐ นายวนัปติ  แสงโสภิต 

 ๒๑ นายวิทูร  ชื่นวชิรศิริ 

 ๒๒ นายวิธวัช  หมอหวัง 

 ๒๓ นายศุภฤกษ  บวรภิญโญ 

 ๒๔ นายสนิท  แสงเหลา 

 ๒๕ นายสุภลาภ  พวงสอาด 

 ๒๖ นายเอนก  สวุรรณบัณฑิต 

 ๒๗ นางสาวกนกขวัญ  เผาทิพยจันทร 

 ๒๘ นางสาวกรกนก  บุญวงษ 

 ๒๙ นางสาวกิตติพร  ตัณฑะพงษ 

 ๓๐ นางสาวเกิดศิริ  ธรรมนําสขุ 

 ๓๑ นางสาวจรวยพร  สังขทอง 

 ๓๒ นางจันทนา  สุขรินทรพรหม 

 ๓๓ นางจิตติมา  บุญเกิด 

 ๓๔ นางจีรวรรณ  องคโรจนกุล 

 ๓๕ นางจุภาภรณ  กังวานภูมิ 

 ๓๖ นางสาวจุฬาพร  ประสังสิต 

 ๓๗ นางสาวชมภัสสร  สนใจยุทธ 

 ๓๘ นางชุติมา  เพชรกระจาง 

 ๓๙ นางณสุดา  ดานชัยวิจิตร 

 ๔๐ นางณัฐา  ทับทอง 

 ๔๑ นางสาวดุจดาว  วงษศรีมงคล 

 ๔๒ นางสาวดุสิดา  เครือคําปว 

 ๔๓ นางทัศนีย  หงสศุภางคพันธุ 

 ๔๔ นางสาวนบวรรณ  ศิวะศริยานนท 

 ๔๕ นางสาวนฤมล  คชเสน ี

 ๔๖ นางนฤมล  ศรีอินทราวานิช 

 ๔๗ นางสาวนันทพร  ไทยตรง 

 ๔๘ นางนัยนา  พรพิพัฒนพงศ 

 ๔๙ นางนิตยา  โรจนนิรันดรกิจ 

 ๕๐ นางนิศากร  ตัณฑการ 



 หนา   ๔๘ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๕๑ นางสาวประภาพรรณ  เธียรกุศล 

 ๕๒ นางสาวปราณี  สุทธิสุคนธ 

 ๕๓ นางสาวปรานี  ปองเรือ 

 ๕๔ นางสาวปทมา  พัฒนพงษ 

 ๕๕ นางสาวปานจิตร  โชคพิชิต 

 ๕๖ นางสาวปนนารี  สังกรธนกิจ 

 ๕๗ นางสาวเปรมจิตร  คลายเพ็ชร 

 ๕๘ นางสาวพรศรี  ดิสรเตติวัฒน 

 ๕๙ นางพรอมลักษณ  สมบูรณปญญากุล 

 ๖๐ นางสาวพวงเพ็ญ  ต้ังบุญดวงจิตร 

 ๖๑ นางพัศมัย  เอกกานตรง 

 ๖๒ นางสาวภัทรจิตร  ตันกูล 

 ๖๓ นางสาวมนทยา  สุนันทิวัฒน 

 ๖๔ นางสาวมาลัย  วงศศรีสุนทร 

 ๖๕ นางมาลินี  แตงเหลือง 

 ๖๖ นางสาวรณิดา  ตุละวิภาค 

 ๖๗ นางสาวรังสิมา  ชัยวัฒน 

 ๖๘ นางรัตติภรณ  จตุนราพิทย 

 ๖๙ นางสาวรตันา  แตศิริ 

 ๗๐ นางลัดดา  มนูจันทรัถ 

 ๗๑ นางลาวัลย  สิงหสาย 

 ๗๒ นางวงเดือน  สุขรื่น 

 ๗๓ นางวชิราภรณ  ควรขจร 

 ๗๔ นางวรกต  สุวรรณสถิตย 

 ๗๕ นางสาววรรณสิริ  พันธอไุร 

 ๗๖ นางวรวรรณ  ชันยากร 

 ๗๗ นางวันเพ็ญ  นิจสุนกิจ 

 ๗๘ นางสาววัลภา  นอยรังษี 

 ๗๙ นางวิภาณี  ชินชํานาญ 

 ๘๐ นางวิภาพร  ภุมมางกูร 

 ๘๑ นางสาววิไล  กลัดพรหม 

 ๘๒ นางสาวศรัณยา  ตันเจริญ 

 ๘๓ นางศิรินารถ  ศุภมณี 

 ๘๔ นางสาวศิริพร  เลาหสุวรรณพานิช 

 ๘๕ นางศิริรัตน  พันธธรรม 

 ๘๖ นางศิริลักษณ  พันธุหงส 

 ๘๗ นางสาวสมหญิง  กุณฑล 

 ๘๘ นางสาวสันชนา  ศรีสงา 

 ๘๙ นางสาวสินี  วัฒนทวีกิจ 

 ๙๐ นางสิริวรรณ  ปทมาคม 

 ๙๑ นางสาวสุดใจ  ประทีปทอง 

 ๙๒ นางสุธีรา  จักรกุล  เหลืองสุขเจริญ 

 ๙๓ นางสุปราณี  นาถเสวี 

 ๙๔ นางสุภัทร  ไชยกุล 

 ๙๕ นางสุภาพร  เทียนไชย 

 ๙๖ นางสาวสุภิญญา  แสนศรีจันทร 

 ๙๗ นางสาวสุมิตรา  สุรรัตนเดชา 

 ๙๘ นางสาวสุรีย  ลี้มงคล 

 ๙๙ นางสุวรรณา  กอสุวรรณวงศ 

 ๑๐๐ นางสาวเสาวรส  คงชีพ 

 ๑๐๑ นางสาวเสาวรส  พาณิชยวิสัย 

 ๑๐๒ นางเหรียญพร  ผูเจริญชนะชัย 



 หนา   ๔๙ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๑๐๓ นางอมรรัตน  เดชเจริญ 

 ๑๐๔ นางอรพิน  ปรีกลาง 

 ๑๐๕ นางอรัชลีฬห  ทวีวงศสุนทร 

 ๑๐๖ นางสาวอัญชนา  ทวมเพิ่มผล 

 ๑๐๗ นางสาวอัมพร  ถุงแกวรุงเรือง 

 ๑๐๘ นางสาวอัมรินทร  ทักขิญเสถียร 

 ๑๐๙ นางอาภรณ  สิทธิประณีต 

 ๑๑๐ นางสาวอาภาวรรณ  หนูคง 

 ๑๑๑ นางสาวอารยา  กิตติเจริญฤกษ 

 ๑๑๒ นางสาวอารี  ภาวสุทธไิพศิฐ 

 ๑๑๓ นางอารีพร  สังฆกุล 

 ๑๑๔ นางอุบลวรรณ  บุญเปลง 

ตริตาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓๒  ราย) 

 ๑ นายกฤษณ  ขาวบาง 

 ๒ นายกิตติ  วงศชนะภัย 

 ๓ นายกิตติศักดิ์  ชยันตราคม 

 ๔ นายโชคชัย  จูฑะโกสิทธิ์กานนท 

 ๕ นายถวัลย  วัฒนากูล 

 ๖ นายธนา  สาตรา 

 ๗ นายธนานันต  ทัศนสุนทรกุล 

 ๘ นายธีรพร  ชรูอด 

 ๙ นายเนาวรัตน  แววสีงาม 

 ๑๐ นายบุญชัย  รัตนธนาฤกษ 

 ๑๑ นายประพฤทธิ์  พิริยะเบญจวัฒน 

 ๑๒ นายประภพ  ดานเศรษฐกุล 

 ๑๓ นายประสาน  พันทับ 

 ๑๔ นายภาณุพงษ  ปนโภชา 

 ๑๕ นายวสันต  สุนประสิทธิ์ 

 ๑๖ นายวิทวัส  ตันหยง 

 ๑๗ นายวิโรจน  มะชะศรี 

 ๑๘ นายวีระ  เทียบไธสง 

 ๑๙ นายศิวนนท  จิรวัฒโนทัย 

 ๒๐ นายสนั่น  สรอยทอง 

 ๒๑ นายสมเกียรติ  อุดแนน 

 ๒๒ นายสมชาย  ญาณโรจนะ 

 ๒๓ นายสหัสวรรษ  คลายเข็ม 

 ๒๔ นายสันติ  ทองชอย 

 ๒๕ นายสันสกฤฏ  รักประเทศ 

 ๒๖ นายสิทธิ์  สาธรสุเมธ ี

 ๒๗ นายสุทิน  กวางใจทะเล 

 ๒๘ นายอัครินทร  นิมมานนิตย 

 ๒๙ นายเอกชัย  ณิชาโชติสฤษฎ 

 ๓๐ นางกมลทพิย  ฐิติพงศไพบูลย 

 ๓๑ นางกรรณิการ  ใจพุก 

 ๓๒ นางสาวกันทิมา  แสงศิริวุฒิ 

 ๓๓ นางกานดา  สังฆรักษ 

 ๓๔ นางกุสุมา  พ่ึงเพาะปลูก 

 ๓๕ นางเครือวรรณ  วิชชุรังษี 

 ๓๖ นางจงจิต  ออนหลํา 

 ๓๗ นางจรูญ  ยืนยง 

 ๓๘ นางจอมขวัญ  อรรถาโภชน 



 หนา   ๕๐ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๙ นางสาวจอมศรี  โพธิสาร 

 ๔๐ นางสาวจารุวรรณ  กองแกว 

 ๔๑ นางสาวจิตราภรณ  แซโงว 

 ๔๒ นางจินตนา  วัสโสทก 

 ๔๓ นางสาวจิรกานต  สุขะยุวนะ 

 ๔๔ นางสาวจิรสิริ  เกษมสินธุ 

 ๔๕ นางจิระภา  สนุทรภัค 

 ๔๖ นางสาวจุลีรัตน  ตันติแพทยางกูร 

 ๔๗ นางสาวฉวีวรรณ  เพ็งรักษา 

 ๔๘ นางชนิดา  คชาทอง 

 ๔๙ นางชลอ  บุญชูโต 

 ๕๐ นางชาลี  โคตมุต 

 ๕๑ นางฐาปนี  พิมพประดิษฐ 

 ๕๒ นางสาวฑิพรดา  กองตาพันธุ 

 ๕๓ นางดลพร  เลิศทรัพย 

 ๕๔ นางสาวทรัพย  เยี่ยมขาว 

 ๕๕ นางทวินันท  จาดเลน 

 ๕๖ นางสาวธัญญรัตน  พุมผกา 

 ๕๗ นางสาวธิดารัตน  เวรสันเทียะ 

 ๕๘ นางธิราลักษณ  พิทักษ 

 ๕๙ นางนงเยาว  เอมถมยา 

 ๖๐ นางสาวนงลักษณ  สําเนียง 

 ๖๑ นางสาวนนทลี  เผาสวัสดิ ์

 ๖๒ นางนภาพร  คงเปรม 

 ๖๓ นางสาวนภารัตน  ขนันทัย 

 ๖๔ นางสาวนฤมล  ตราช ู

 ๖๕ นางสาวนันทนภัส  กองเกิดภากร 

 ๖๖ นางน้ําออย  เสมประเสริฐ 

 ๖๗ นางสาวบังอร  โชติเสมอ 

 ๖๘ นางสาวบาหยัน  รุงเรือง 

 ๖๙ นางบุญสม  ต้ังทองทิพย 

 ๗๐ นางสาวบุษกร  สิทธิศรีจันทร 

 ๗๑ นางบุษดี  ซื่อสัตยคมสัน 

 ๗๒ นางประจวบ  อิทธิสถิตกุลชัย 

 ๗๓ นางสาวประเทืองศรี  ชอนพิมาย 

 ๗๔ นางสาวปราณีต  ใจธรรม 

 ๗๕ นางสาวปยวรรณ  เกาะแกว 

 ๗๖ นางสาวพนินทร  กองเกตุใหญ 

 ๗๗ นางสาวพรพรรณ  มาตังคสมบัติ 

 ๗๘ นางสาวพัชญา  เจริญกิจสัมพันธ 

 ๗๙ นางสาวพิชวด ี แซอึ้ง 

 ๘๐ นางสาวภาวนา  พรหมเนรมิต 

 ๘๑ นางมณฑนา  ศุขสุวรรณ 

 ๘๒ นางสาวมัณฑนา  แจมกลาง 

 ๘๓ นางมัทณา  แสงตา 

 ๘๔ นางมาฆะมาศ  ตรีสุวรรณ 

 ๘๕ นางยุคลธร  จงสุกใส 

 ๘๖ นางระวิฉัตต  นาพุฒา 

 ๘๗ นางวชิรา  โชตามระ 

 ๘๘ นางสาววชิราพร  ปญจะภาดา 

 ๘๙ นางวนิดา  บุญญาลงกรณ 

 ๙๐ นางสาววนิดา  สังขพันธุ 



 หนา   ๕๑ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๙๑ นางสาววรรณดี  กิติวิริยกุล 

 ๙๒ นางวรรณพร  สุวรรณดี 

 ๙๓ นางวรรณพร  อนุพงศพิชิตกุล 

 ๙๔ นางวัณณา  เฉลิมพล 

 ๙๕ นางวันเพ็ญ  วงศรีเทพ 

 ๙๖ นางวัลลภา  กล่ําเอม 

 ๙๗ นางสาววารีรัตน  ธีรวัฒนเศรษฐ 

 ๙๘ นางสาววิไลลักษณ  กานตเดชารักษ 

 ๙๙ นางศรัญญา  ลิ้มนราภรณ 

 ๑๐๐ นางศิริรัตน  วีระเวชสุกิจ 

 ๑๐๑ นางศิริลักษณ  ศรีวัฒนากุล 

 ๑๐๒ นางสาวศิริลักษณ  แสงไกร 

 ๑๐๓ นางสาวศีตลา  เพชรนิล 

 ๑๐๔ นางศุภมาศน  เรืองกฤษ 

 ๑๐๕ นางสงกรานต  บํารุงสุข 

 ๑๐๖ นางสาวสมจิตร  คลายอุไร 

 ๑๐๗ นางสมดี  วรรณโสกเชือก 

 ๑๐๘ นางสมปอง  จารุจินดา 

 ๑๐๙ นางสมพิศ  คําเจริญ 

 ๑๑๐ นางสิรพิร  พลายแสง 

 ๑๑๑ นางสาวสีดา  แสงสกุล 

 ๑๑๒ นางสาวสุกัญญา  ปูรณวัฒนกุล 

 ๑๑๓ นางสุธารักษ  ศิริไกรวัฒน 

 ๑๑๔ นางสุนันทา  ทองเจียว 

 ๑๑๕ นางสุนันทา  ทักษิณาชลเทพ 

 ๑๑๖ นางสุนันท  มีเทศ 

 ๑๑๗ นางสุพิศ  พันธินา 

 ๑๑๘ นางสุภาภรณ  จันทรเจริญ 

 ๑๑๙ นางสาวสุรีพร  ผวิตาลดี 

 ๑๒๐ นางสุวรรณา  วิริยะกมลพันธ 

 ๑๒๑ นางสาวเสาวรัตน  รัฐปกปอง 

 ๑๒๒ นางเสาวลักษณ  สุขวัฒนะ 

 ๑๒๓ นางหทัยภัทร  วันฟน 

 ๑๒๔ นางสาวอนงค  กิจเจริญธรรม 

 ๑๒๕ นางสาวอภิญญา  นังคลา 

 ๑๒๖ นางอรนันท  ดีพรม 

 ๑๒๗ นางอรสา  สมสุข 

 ๑๒๘ นางสาวอรอมุา  พินิจชัย 

 ๑๒๙ นางสาวอักษรา  อภิลักษณชิต 

 ๑๓๐ นางอารีย  ริ้วไสว 

 ๑๓๑ นางอุนเรือน  เทพทัย 

 ๑๓๒ นางอุบล  วรมงคลชัย 

ตริตาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๙  ราย) 

 ๑ นายฉัตรชัย  ยกยอง 

 ๒ นายประเสริฐ  ศิริพิน 

 ๓ นายพิทยา  สังขแกว 

 ๔ นายพีรพล  ชูสงแสง 

 ๕ นายพุฒิเศรษฐ  ตันติเมฆิน 

 ๖ นายภณัฐพนธ  ไทรแกว 

 ๗ นายวสชิน  สาโรจน 

 ๘ นายสุจินต  สุทธิเสวันต 



 หนา   ๕๒ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๙ นางกฤษณี  เสนาเกา 

 ๑๐ นางสาวกําไลทิพย  ยาวิลาศ 

 ๑๑ นางกิ่งกาญจน  จันทรสุข 

 ๑๒ นางคณนา  ธนภัคกิ่งคณา 

 ๑๓ นางสาวเงาฉัตร  จิระวารี 

 ๑๔ นางจงลักษณ  โกษาเสวียง 

 ๑๕ นางจรีพร  อัตโสภณวัฒนา 

 ๑๖ นางจันทนา  กลิ่นคําหอม 

 ๑๗ นางจําเนียร  กลิ่นบุหงา 

 ๑๘ นางสาวจิรภา  นิวาตพันธุ 

 ๑๙ นางสาวจิรัชญา  ตาคํา 

 ๒๐ นางจุฑารัตน  หอมกลิ่น 

 ๒๑ นางเฉลิมขวัญ  แสงรุงรัตน 

 ๒๒ นางโฉมศรี  งามเพริดพริ้ง 

 ๒๓ นางสาวชนัญชิตา  แยมเงิน 

 ๒๔ นางชนัญญา  ฉ่ําชื่นวงศ 

 ๒๕ นางสาวชวนขวัญ  ย้ิมขลิบ 

 ๒๖ นางสาวทัศนีย  กิตติยุวพร 

 ๒๗ นางทิพมาศ  เงินแจง 

 ๒๘ นางสาวนฤมล  พานิชกุล 

 ๒๙ นางนาฏยา  เพชรน้ํารอบ 

 ๓๐ นางนิษา  เรืองกิจอุดม 

 ๓๑ นางบุญทวี  วันตะธรรม 

 ๓๒ นางบุญเนื่อง  หมื่นรักษ 

 ๓๓ นางสาวประคิ่น  พรหมยา 

 ๓๔ นางประนอม  เปศะนันทน 

 ๓๕ นางประภาวดี  คําจันทร 

 ๓๖ นางสาวปานจิต  โพธิ์ทอง 

 ๓๗ นางผานิต  ธรรมาภิรัต 

 ๓๘ นางสาวพนารัตน  ออนแยม 

 ๓๙ นางสาวพิมเดือน  ดอนสระ 

 ๔๐ นางพีรญา  พรอมสุข 

 ๔๑ นางสาวยุพา  เบาอู 

 ๔๒ นางยุพา  สาแกว 

 ๔๓ นางสาวระวีวรรณ  กลิ่นทิพย 

 ๔๔ นางสาวรัชดา  พรมหนองแสน 

 ๔๕ นางรัตนา  ธนทัตพงศา 

 ๔๖ นางสาวรัตนสิยาภรณ  นิลวงษ 

 ๔๗ นางราวรรณ  โอดเฮิง 

 ๔๘ นางสาววณาลักษณ  หอมวงษ 

 ๔๙ นางวนิดา  ขาวนุย 

 ๕๐ นางวราภรณ  ชิโนเรศโยธนิ 

 ๕๑ นางวราภรณ  พิบูลธนะกิตติ์ 

 ๕๒ นางวัชรี  กิระสัทธานนท 

 ๕๓ นางวัลยา  บุญเทพ 

 ๕๔ นางวาสนา  อนิแกว 

 ๕๕ นางวิมลวรรณ  สุขศรัณย 

 ๕๖ นางวิไลวรรณ  ชัยพจนพานิช 

 ๕๗ นางศรีพลอย  พิศาลไกรกิตติ 

 ๕๘ นางศศิธร  ลบล้ําเลิศ 

 ๕๙ นางศิริพร  ปุญญาภิรมย 

 ๖๐ นางศิริพร  เสมสาร 



 หนา   ๕๓ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๖๑ นางศิริรัตน  ธรรมรัตนชัย 

 ๖๒ นางสาวโศรยา  พรสุวรรณ 

 ๖๓ นางสมบัติ  พรามบรรพต 

 ๖๔ นางสมศรี  นาเมือง 

 ๖๕ นางสาวสมหญิง  โลหะรังสิกุล 

 ๖๖ นางสายสมร  ไชยหิรัญการ 

 ๖๗ นางสาวสาริศา  พัฒนวสันตพร 

 ๖๘ นางสิริกร  จ่ันเปยม 

 ๖๙ นางสาวสุณิษา  ศรีอาจ 

 ๗๐ นางสุดารัช  สทานวงศ 

 ๗๑ นางสุดารัตน  วุฒิโต 

 ๗๒ นางสาวสุรีย  สมุทรเพ็ชร 

 ๗๓ นางอติวรรณ  แข็งขัน 

 ๗๔ นางสาวอนงค  พูนเจาทรัพย 

 ๗๕ นางอมรา  ทองคําวงศ 

 ๗๖ นางสาวอรวรรณ  พันธพฤกษ 

 ๗๗ นางสาวอัมพร  ดีสวัสดิ์ 

 ๗๘ นางสาวอุทัยวรรณ  เนตรนอย 

 ๗๙ นางอุไร  พลายมาศ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๔  คน) 

 ๑ นายเชาวลิต  นกเสือ 

 ๒ นายพีระพล  หมุดทอง 

 ๓ นายศักดิ์ดา  แฝงเพชร 

 ๔ นายโสฬส  เพ็งรักษา 

 ๕ นางกฤษณา  มงคล 

 ๖ นางกองเงิน  ชุมภูชนะภัย 

 ๗ นางสาวกิศนี  สมนิยาม 

 ๘ นางกุลนันทน  แรงสุข 

 ๙ นางสาวขวัญใจ  อุนเศียร 

 ๑๐ นางจรรยพร  แถมจอหอ 

 ๑๑ นางจารุวรรณี  บังออน 

 ๑๒ นางจิระวรรณ  สีเหลื่อม 

 ๑๓ นางจุฑามาศ  สังสุขสันต 

 ๑๔ นางสาวชลธชิา  ปรีชา 

 ๑๕ นางสาวดวงสมร  ถึงศรี 

 ๑๖ นางดาวรรณ  ไทยศรี 

 ๑๗ นางธนัญญา  มวงประไพ 

 ๑๘ นางสาวธันยสุตา  เรืองเกษมพันธ 

 ๑๙ นางธิดาวรรณ  สมหวัง 

 ๒๐ นางสาวนภาสวาง  กองโพธิ์ชัย 

 ๒๑ นางนุจร ี คําสมพาพ 

 ๒๒ นางบุษบา  คันทะมูล 

 ๒๓ นางสาวปรางทอง  สังขขาว 

 ๒๔ นางพรทิพย  พิลารา 

 ๒๕ นางสาวพัชรินทร  มณีศรี 

 ๒๖ นางสาวพิมพาวรรณ  จรูญพันธุ 

 ๒๗ นางสาวพุธพัฒน  เงาภูทอง 

 ๒๘ นางสาวมริสา  เลี้ยงบํารุง 

 ๒๙ นางมินตรา  คําภา 

 ๓๐ นางยมลภัทร  ศรีลาชัย 



 หนา   ๕๔ (เลมที่   ๘/๒) 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 ๓๑ นางยุภา  อาจเอี่ยม 

 ๓๒ นางยุภาพร  พุมมา 

 ๓๓ นางวาทินี  ท่ังมั่งมี 

 ๓๔ นางวาสนา  ย้ิมแยม 

 ๓๕ นางศิริพร  ทองวัน 

 ๓๖ นางสไบภรณ  ปุนบุตรดา 

 ๓๗ นางสมาพร  นับปรีดี 

 ๓๘ นางสายฝน  อุนกันทา 

 ๓๙ นางสาวสารภี  ทัศนา 

 ๔๐ นางสุพรรณี  เนื้อนวม 

 ๔๑ นางสวิุมล  ภูมิพฤกษ 

 ๔๒ นางสาวอรสา  หาแกว 

 ๔๓ นางสาวอัจฉรา  พงษวิจิตร 

 ๔๔ นางอํานวย  นิลสม 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๑  ราย) 

 ๑ นายกิตติ  เพ็ชรดี 

 ๒ นายจีรพล  เกตุจุมพล 

 ๓ นายจีระวัฒน  ยุวอมรพิทักษ 

 ๔ นายบุญเณศร  อี่ชโรจน 

 ๕ นายประภาส  พาวินันท 

 ๖ นายประสิทธิ์  บุญไทย 

 ๗ นายพัฒนะ  เรือนใจดี 

 ๘ นายวรานนท  คงสง 

 ๙ วาที่รอยตรี  สมชัย  อวเกียรติ 

 ๑๐ นายสมบัติ  คําแกว 

 ๑๑ นายสายหยุด  ทองออน 

 ๑๒ นายสุทธิลักษณ  ผองทรัพย 

 ๑๓ นายอภิรักษ  จิรายุสกุล 

 ๑๔ นายอรรถพร  นัยเนตร 

 ๑๕ นางสาวกุลชญา  วงษเพ็ญ 

 ๑๖ นางเกษณี  เทศนา 

 ๑๗ นางเครือวัลย  ศรีสรรพกิจ 

 ๑๘ นางจริยา  สงวนจิตร 

 ๑๙ นางจารุทัศน  สันตสิิริสมบูรณ 

 ๒๐ นางสาวจินดา  นวลเนตร 

 ๒๑ นางสาวชนาพร  พิทยาบูรณ 

 ๒๒ นางชาลินี  อนัสมัคร 

 ๒๓ นางสาวณัฐชลัยย  ตรรกวิทูรศักดิ์ 

 ๒๔ นางสาวณัฐวีร  หาญสุทธิวารินทร 

 ๒๕ นางดวงพร  พงศพานิชย 

 ๒๖ นางสาวทิพอุษา  ศรีเพริศ 

 ๒๗ นางนพลักษณ  ทองศาสตรา 

 ๒๘ นางสาวนิภาภรณ  เกียรติสขุ 

 ๒๙ นางประไพทิพย  ลือพงษ 

 ๓๐ นางปยาภรณ  แกวงาม 

 ๓๑ นางสาวพิชชุดา  ศรีอนันต 

 ๓๒ นางสาวภีรภัทร  ภักคีรี 


