
 หนา   ๒๗ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๑๕  ราย) 

 ๑ นายกววีธัณ  ยรรยงสถิตย 

 ๒ นายกติติศกัดิ ์ ศรีภา 

 ๓ นายคงธวชั  ชัยรัชวทิย 

 ๔ นายคณิต  ริสุขมุาล 

 ๕ นายจามิกร  สุขเอนก 

 ๖ นายชัยวฒัน  โตบนัลือภพ 

 ๗ นายชาลี  พลสินพยัคฆ 

 ๘ นายดลชัย  ละออนวล 

 ๙ นายทรงพล  องควฒันกุล 

 ๑๐ นายธนพงษ  ทองประพาฬ 

 ๑๑ นายธรีะวฒุ ิ มหาธนสมบัต ิ

 ๑๒ นายบวรฤทธิ์  จักรไพวงศ 

 ๑๓ นายบวรลักษณ  อนุคานนท 

 ๑๔ นายประพฤต ิ เกิดสืบ 

 ๑๕ นายประพัฒน  สุริยผล 

 ๑๖ นายมหศิร  วเิศษจัง 

 ๑๗ นายเลอสรร  สุวรรณฑล 

 ๑๘ นายวิฑูร  แสงศริิสุวรรณ 

 ๑๙ นายวปิร  วปิระกษิต 

 ๒๐ นายสุทธ ิ เจริญพิทักษ 

 ๒๑ นายสุธ ี แสงแกว 

 ๒๒ นายสุรพัตร  ประไพศิลป 

 ๒๓ นายสุรตัน  เขมาลีลากุล 

 ๒๔ นายอิทธโิชติ  จักรไพวงศ 

 ๒๕ นายเอกวุฒ ิ จันแกว 

 ๒๖ นางสาวกณิกนนัต  นรินทรกุล  ณ  อยุธยา 

 ๒๗ นางกนกนารถ  รื่นสุข 

 ๒๘ นางสาวกนกพร  เรอืงเพ่ิมพูล 

 ๒๙ นางสาวกษิรา  สกุลรกัชาต ิ

 ๓๐ นางสาวกัลยา  ศุพุทธมงคล 

 ๓๑ นางกาญจนา  มวงกลํ่า 

 ๓๒ นางกานต  ฉลาดธัญญกิจ 

 ๓๓ นางสาวกิง่แกว  อดุมชัยกุล 

 ๓๔ นางสาวกรีติกานต  ปายงเูหลือม 

 ๓๕ นางขวญัจิตร  เหลาทอง 

 ๓๖ นางสาวไขมุกด  เพ็ชรศรีกุล 

 ๓๗ นางสาวจันทนา  เศรษฐสวสัดิ ์

 ๓๘ นางสาวจิตติมา  เจียรพินิจนันท 

 ๓๙ นางสาวจินรภา  โพธกิสิกร 

 ๔๐ นางสาวจิรภา  อารยะวณิชกุล 

 ๔๑ นางจิราภรณ  ไมโรยรส 

 ๔๒ นางสาวฉนัทนา  ตุลาพรชัย 

 ๔๓ นางสาวเชาวนี  สุคนธประดษิฐ 

 ๔๔ นางณัฏฐชา  เจียรนิลกุลชัย 

 ๔๕ นางดลินา  ตันหยง 

 ๔๖ นางสาวดวงตา  กิจแกว 

 ๔๗ นางสาวไตรทิพย  จิระวาร ี

 ๔๘ นางสาวธริาภรณ  จันทรดา 



 หนา   ๒๘ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๔๙ นางสาวนภาพร  อภิรดวีจีเศรษฐ 

 ๕๐ นางสาวนนัทนา  ธนาโนวรรณ 

 ๕๑ นางสาวนธิดิา  ณ  สงขลา 

 ๕๒ นางเบญจมาศ  บวับตุร 

 ๕๓ นางสาวเบญ็จวรรณ  ชิณณะเสถียร 

 ๕๔ นางประภาศรี  รริัตนพงษ 

 ๕๕ นางสาวปญจธร  เตชวณิชยพงศ 

 ๕๖ นางสาวพรจิตร  ศิริพานทอง 

 ๕๗ นางพรเพ็ญ  ศรีสวัสดิ ์

 ๕๘ นางสาวพิมลพรรณ  ฉิมโฉม 

 ๕๙ นางสาวเพชรเอง  สุรนัคครนิทร 

 ๖๐ นางสาวเพ็ญศิริ  พุมหริัญ 

 ๖๑ นางภัททิพา  สุขโสภี 

 ๖๒ นางภัทรวัณย  วรธนารตัน 

 ๖๓ นางมยุรัตน  วิรชัชัย 

 ๖๔ นางมรกต  แกวกลํ่า 

 ๖๕ นางสาวยุพดี  ทาแกว 

 ๖๖ นางเยาวมาลย  สินธปุระเสริฐ 

 ๖๗ นางสาวรพีพรรณ  วัจฉลพงษ 

 ๖๘ นางสาวระพีพร  ใหญเจริญ 

 ๖๙ นางสาวรกัษนนัทน  ขวัญเมอืง 

 ๗๐ นางรตันาภรณ  คงคา 

 ๗๑ นางสาวรญิ  เจรญิศิร ิ

 ๗๒ นางสาวรุจิรา  บางกุลธรรม 

 ๗๓ นางวรรณวิมล  เทียมปฐม 

 ๗๔ นางสาววรางคณา  บญุญพิสิฏฐ 

 ๗๕ นางสาววชัรี  วชริเกยูร 

 ๗๖ นางวันเพ็ญ  สันหพาณิชย 

 ๗๗ นางสาววัลลีย  กาญจนกิจสกุล 

 ๗๘ นางสาววารนิทร  ลีลาคุณากร 

 ๗๙ นางสาววนิติา  จันทรรักษา 

 ๘๐ นางสาววิภาณี  ลีหไพบูลยสกุล 

 ๘๑ นางศรัณย  เจรญิงามเสมอ 

 ๘๒ นางศรีสุดา  นภาพงษจันทรา 

 ๘๓ นางศรีสุวรรณ  ชูกิจ 

 ๘๔ นางศศิวมิล  แสวงผล 

 ๘๕ นางสมพร  สมสกุล 

 ๘๖ นางสาวสมฤด ี ฉัตรสิริเจรญิกุล 

 ๘๗ นางสาวสมศรี  แสงสวางชัย 

 ๘๘ นางสาวสรญัญา  อปุรักขติานนท 

 ๘๙ นางสายใจ  ปนตบแตง 

 ๙๐ นางสาวสุกญัญา  ตันติประสพลาภ 

 ๙๑ นางสุจิตตรา  พงศประสบชยั 

 ๙๒ นางสุชยา  ดํารงคศร ี

 ๙๓ นางสุธัญญา  สมสูญงาม 

 ๙๔ นางสาวสุธดิา  มาสุธน 

 ๙๕ นางสาวสุนทรี  เจียรวิทยกิจ 

 ๙๖ นางสาวสุปราณี  ทองประดษิฐ 

 ๙๗ นางสุพิชฌาย  ศาสตรสมัย 

 ๙๘ นางสาวสุภามาศ  ผาตปิระจักษ 

 ๙๙ นางสุมลชาต ิ ดวงบุบผา 

 ๑๐๐ นางสาวสุรนิทร  อยูยง 



 หนา   ๒๙ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๐๑ นางสาวสุรรีัตน  พรธาดาวิทย 

 ๑๐๒ นางสุวรรณา  คตปิญจวรรณ 

 ๑๐๓ นางสุวรรณา  ชวลิต 

 ๑๐๔ นางสุวรรณา  ประทุมรตัน 

 ๑๐๕ นางสาวเสาวนีย  อศัวผาติบญุ 

 ๑๐๖ หมอมหลวงเสาวรส  สวัสดวิัฒน 

 ๑๐๗ นางสาวเสาวลักษณ  ฮนุนางกูร 

 ๑๐๘ นางองุน  นอยอุดม 

 ๑๐๙ นางอทิตยา  พรชัยเกตุ  โอว  ยอง 

 ๑๑๐ นางสาวอรวรรณ  พืชสุวรรณ 

 ๑๑๑ นางสาวอาจารี  นิลวงศ 

 ๑๑๒ นางสาวอาภัสสร  รัศมเีฟอง 

 ๑๑๓ นางอไุร  เบญจพงศาพันธุ 

 ๑๑๔ นางอไุรวรรณ  พานิช 

 ๑๑๕ นางอุษณีย  สุทธิคํา 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๘  ราย) 

 ๑ นายเกษม  เกิดพืชน 

 ๒ นายเชดิศักดิ์  ไอรมณีรตัน 

 ๓ นายบัณฑิต  เพชรเรืองรอง 

 ๔ นายระพินทร  พิมลศานติ ์

 ๕ นายสายฝน  ผลด ี

 ๖ นายสุชาติ  สุจินตวงษ 

 ๗ นายโสภณ  ชัยวฒันกุลวานชิย 

 ๘ นายอธวิัฒน  ถาวร 

 ๙ นายอนุชา  สรอยสําโรง 

 ๑๐ นายอนุชาต ิ อวมขยัน 

 ๑๑ นายอวยชัย  โรจนนิรนัดรกจิ 

 ๑๒ นายอัตถพร  บญุเกดิ 

 ๑๓ นายเอกราช  เกตวัลห 

 ๑๔ นางสาวกนกพร  วิสุทธิกุล 

 ๑๕ นางสาวกนกวรรณ  ซิมพัฒนานนท 

 ๑๖ นางสาวกอบแกว  ซื่อตรง 

 ๑๗ นางสาวกัณฐิกา  ศกัดิ์พลาดศิัย 

 ๑๘ นางสาวจริยา  วิรุฬราช 

 ๑๙ นางสาวจันทนา  นามเทพ 

 ๒๐ นางสาวจิราพร  ชลธิชาชลาลักษณ 

 ๒๑ นางจุฑาทิพย  กิ่งแกว 

 ๒๒ นางฉลวย  ซือ่สัตยประเสริฐ 

 ๒๓ นางฌานาพร  เฉลิมศิลป 

 ๒๔ นางสาวดวงตะวัน  ธรรมาณิชานนท 

 ๒๕ นางสาวดาราวรรณ  สรอยอนิทร 

 ๒๖ นางสาวทัศนา  ทวคีูณ 

 ๒๗ นางสาวนวลเพ็ญ  ดํารงกิจอุดม 

 ๒๘ นางสาวนนัทพร  โพธิ์ภักดิ ์

 ๒๙ นางสาวบวัคํา  สะสมทรัพย 

 ๓๐ นางสาวปทุมศร ี ชูทิพย 

 ๓๑ นางสาวปรานอม  เกตุสมพร 

 ๓๒ นางปรารณีุ  อติสุคนธ 

 ๓๓ นางสาวปติมา  ฉายโอภาส 

 ๓๔ นางสาวปยธิดา  รุงมัจฉา 



 หนา   ๓๐ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๓๕ นางพรศริิ  พฤกษชาต ิ

 ๓๖ นางสาวพัชรี  เอี่ยมธาราชัย 

 ๓๗ นางสาวพัชรีย  การสมบตั ิ

 ๓๘ นางสาวพิมพพัณณดา  เจียสกุล 

 ๓๙ นางพูนทรัพย  มีเ้จริญ 

 ๔๐ นางภคมน  สัมมาเทศน 

 ๔๑ นางสาวภัสรา  หากหุลาบ 

 ๔๒ นางสาวมณฑิชา  กฤษบญุช ู

 ๔๓ นางสาวมลนิภา  ศิลาอาสน 

 ๔๔ นางยุบลรัตน  สุวรรณครี ี

 ๔๕ นางสาวราตร ี ศิริสมบูรณ 

 ๔๖ นางลดาวัลย  นิรชโรภาส 

 ๔๗ นางสาวเลขา  แพงนุเคราะห 

 ๔๘ นางสาววรรณารัตน  เหรียญรุงเรือง 

 ๔๙ นางสาวศริินารถ  บญุแสงทพิย 

 ๕๐ นางศริิรตัน  สฤษดิ์อภิรกัษ 

 ๕๑ นางสาวศริิลักษณ  หมื่นไธสง 

 ๕๒ นางสาวสมถวิล  ศริิเรอืง 

 ๕๓ นางสมหมาย  ทินกร  ณ  อยุธยา 

 ๕๔ นางสาวสรอยสุดา  อิ่มอรุณรักษ 

 ๕๕ นางสาริกา  สมศร ี

 ๕๖ นางสาวิตรี  ภิรมยสันติกร 

 ๕๗ นางสาวสุชาดา  กติตเิดชา 

 ๕๘ นางสุชาดา  แกวบุบผา 

 ๕๙ นางสุภาพร  จตุรภัทร 

 ๖๐ นางสุรภร  มิคผล 

 ๖๑ นางสาวสุรวีรรณ  กิตวิรรณวนิช 

 ๖๒ นางสาวสุวมิล  ปญญาใส 

 ๖๓ นางสาวแสงทิพย  สูคีร ี

 ๖๔ นางอภิวันทน  สมุทรคีร ี

 ๖๕ นางอญัชลี  ตนัตเิวทเรืองเดช 

 ๖๖ นางสาวอารดา  ชัยยานุรกัษกุล 

 ๖๗ นางสาวอาริยา  ถนอมศกัดิยุ์ทธ 

 ๖๘ นางสาวอุษา  พิพัฒนสาธกุจิ 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๙๓  ราย) 

 ๑ นายคณิต  วงษสุร ี

 ๒ นายเฉลิมพันธ  สุรจิต 

 ๓ นายไชยัน  บุญประสงค 

 ๔ นายณรงคชัย  ทองรัตนแกว 

 ๕ นายณัฐพล  เมืองโคตร 

 ๖ นายธรีวิทย  ผานภูวงษ 

 ๗ นายนวิัฒน  กังวานรังสรรค 

 ๘ นายบุญเชิด  หนูเปย 

 ๙ นายประเชญิ  สวัสด ี

 ๑๐ นายไพศาล  นิลสม 

 ๑๑ นายรุงธรรม  สีสดใส 

 ๑๒ นายเลอพงษ  บญุกําเหนดิ 

 ๑๓ นายสมภพ  รัตนภา 

 ๑๔ นายสิทธตัถเดช  ศรีสุข 

 ๑๕ นายสุพจน  วดัสงา 

 ๑๖ นายอนวุัตร  มวงปาน 



 หนา   ๓๑ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๑๗ นายอรรถพงษ  สรรพกิจชาญชัย 

 ๑๘ นางสาวกงัสดาล  หัสสนะ 

 ๑๙ นางกัลยาภรณ  เดนกรีต ิ

 ๒๐ นางเกศิน ี กีบาง 

 ๒๑ นางขนิษฐา  เรืองศิลปานันท 

 ๒๒ นางสาวเขมิกา  เมธาธนากลุ 

 ๒๓ นางเครือวัลย  พุทธคุณ 

 ๒๔ นางสาวเงนิยวง  เพชรนิล 

 ๒๕ นางจันทนา  พิพิธพรรณพงศ 

 ๒๖ นางจันทรเพ็ญ  หวยหงษทอง 

 ๒๗ นางจําเนียร  สรรคพงควิทติ 

 ๒๘ นางจินดา  ศาลากิจ 

 ๒๙ นางชรัญญา  ศรไีพบูลย 

 ๓๐ นางสาวชตูิมา  ประจวง 

 ๓๑ นางชศูรี  ชูทอง 

 ๓๒ นางสาวฐติิมา  หงสทอง 

 ๓๓ นางสาวณัชชา  อนิทรโชต ิ

 ๓๔ นางดวงกมล  โกวิทวิบูล 

 ๓๕ นางดวงใจ  บญุเลิศ 

 ๓๖ นางทิพวรรณ  เทพหสัดนิ  ณ  อยุธยา 

 ๓๗ นางธนพร  เพชรเจรญิ 

 ๓๘ นางสาวนงนภัส  แซฉั่ว 

 ๓๙ นางสาวนพพรรณ  อัครผล 

 ๔๐ นางนันทวรรณ  จินากุล 

 ๔๑ นางนิจชิตา  ชุนหวตั ิ

 ๔๒ นางสาวบวัลัน  พวงทว ี

 ๔๓ นางสาวบญุญาวดี  พงษศิลา 

 ๔๔ นางบญุสม  มัณยานนท 

 ๔๕ นางสาวบุณยนุช  พลายเล็ก 

 ๔๖ นางสาวประภาศรี  สิริไวทยางกูร 

 ๔๗ นางสาวปยะรตัน  กุลอกั 

 ๔๘ นางสาวพเยาว  อศัฤกษ 

 ๔๙ นางสาวพรพิมล  ถนอมพล 

 ๕๐ นางพรรณทิพา  เปรมปฐมกจิ 

 ๕๑ นางพรรณี  ชูถม 

 ๕๒ นางสาวมณี  วงศประดิษฐชาง 

 ๕๓ นางมนสิชา  คณุดิลกพหล 

 ๕๔ นางยุพา  ชูสงแสง 

 ๕๕ นางยุพาวรรณ  เจนตเจษฎาธรรม 

 ๕๖ นางเยาวลักษณ  สุรชัยกุลวฒันา 

 ๕๗ นางรติกร  ยุทธารักษ 

 ๕๘ นางรตนิันท  พระศร ี

 ๕๙ นางสาวรพีพร  วริิยะปานนท 

 ๖๐ นางรตันา  เลิศกติติกุลโยธิน 

 ๖๑ นางรุงนภา  ดวงธรรม 

 ๖๒ นางรุงอรุณ  ซิ้มสมบูรณ 

 ๖๓ นางสาวเรณู  ฉวรีัตน 

 ๖๔ นางลอองดาว  โกมุทพันธ 

 ๖๕ นางสาวละมัย  เขียวคล่ี 

 ๖๖ นางสาวลัดดาวัลย  ชื่นชม 

 ๖๗ นางลําพูน  ธนะภูมิชัย 

 ๖๘ นางสาววรรณา  ตรงสุจรติ 



 หนา   ๓๒ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๖๙ นางวรรทนา  เกษสุนทร 

 ๗๐ นางวรัญญา  เขจรนิตย 

 ๗๑ นางสาววราภรณ  วัฒนศาล 

 ๗๒ นางวริศรา  ไววิง่รบ 

 ๗๓ นางวฒันา  แจมจํารัส 

 ๗๔ นางสาววนัดี  สหวงศเจริญ 

 ๗๕ นางวิญาดา  บุษบา 

 ๗๖ นางสมพร  ปนเกษร 

 ๗๗ นางสาวสิรมิา  วดูเดน 

 ๗๘ นางสิรมิา  สังขทอง 

 ๗๙ นางสาวสิรริัตน  ลีลาจรัส 

 ๘๐ นางสุกญัญา  มาโค 

 ๘๑ นางสาวสุทัศนีย  มีแสงแกว 

 ๘๒ นางสาวสุพรรณี  แซล้ิม 

 ๘๓ นางสาวสุภาพร  สุจรติชัย 

 ๘๔ นางสาวสุมาลี  ธรรมใจใส 

 ๘๕ นางสุรตัน  เฉลิมจิตต 

 ๘๖ นางโสภา  มณีโชต ิ

 ๘๗ นางสาวโสภิตา  สุวฒุโฑ 

 ๘๘ นางสาวอมรรตัน  แสงทอง 

 ๘๙ นางอริสา  โพธิ์ใย 

 ๙๐ นางอารียลักษณ  สายทอง 

 ๙๑ นางอําพร  ติง 

 ๙๒ นางองิอร  ปองสุข 

 ๙๓ นางอมุาพร  พินิจนกึ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๒  ราย) 

 ๑ นายขวัญชัย  กนัหา 

 ๒ นายเจนรบ  แยมรอด 

 ๓ นายธนพัฒน  นพโสภณ 

 ๔ นายประจบ  อยูประยงค 

 ๕ นายประดิษฐ  พานิชนาพันธ 

 ๖ นายปรญิญา  ออนมัง่ 

 ๗ นายพนธกร  ตนัญาศิร ิ

 ๘ นายพรพรหม  สุขะเสวต 

 ๙ นายภาสกร  ศริะพัฒนานนท 

 ๑๐ นายมานะ  เงาภูทอง 

 ๑๑ นายสันติ  ถาวรศกัดิ ์

 ๑๒ นายสายันห  พูลทรัพย 

 ๑๓ นายสิทธิชัย  แกลวทนงค 

 ๑๔ นายสุเทพ  ธุระพันธ 

 ๑๕ นายเอกสิทธิ์  นิลเหล่ือม 

 ๑๖ นางกญัญา  พระสมงิ 

 ๑๗ นางจาริณี  แกวประชา 

 ๑๘ นางจารีย  เศวตจินดา 

 ๑๙ นางจําเนียร  เฟองฟุง 

 ๒๐ นางจินดา  จงรักษ 

 ๒๑ นางชืน่จิตร  พูนศร ี

 ๒๒ นางตุกตา  สนามทอง 

 ๒๓ นางธนติา  ปานทั่งทอง 

 ๒๔ นางสาวนภัสวรรณ  เสนาเพ็ง 



 หนา   ๓๓ (เลมที่  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๘   ตอนที่   ๑๖   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   สิงหาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 ๒๕ นางสาวนนัทา  โสภณพละกุล 

 ๒๖ นางนิตยา  รอดยูร 

 ๒๗ นางนิภาภรณ  แสงอาจหาญ 

 ๒๘ นางประกาย  สุขมงคล 

 ๒๙ นางสาวประภาพร  เชงิทว ี

 ๓๐ นางปวรศิา  โชติชูศร ี

 ๓๑ นางสาวพรถวิรรณ  สังขวิเศษ 

 ๓๒ นางพรรณี  ศรแีพง 

 ๓๓ นางพัชรดา  กลาหาญ 

 ๓๔ นางพัชรวลัย  อบมาลี 

 ๓๕ นางสาวพัชรา  ทรงวงษ 

 ๓๖ นางพัชรนิ  ไตรขนัธ 

 ๓๗ นางพัลลภา  ภาคานาม 

 ๓๘ นางภัสสร  ชางเหล็ก 

 ๓๙ นางมณีรัตน  ธรรมด ี

 ๔๐ นางมารศรี  คงล้ิม 

 ๔๑ นางสาวยุพา  เตาทอง 

 ๔๒ นางยุพิน  วเิศษพานชิ 

 ๔๓ นางรชัฎาวรรณ  จันทรโสม 

 ๔๔ นางสาวรําพึง  ศรีจุไร 

 ๔๕ นางรุงฤดี  แสวงด ี

 ๔๖ นางวราภรณ  พุมเจริญ 

 ๔๗ นางสาววชัรากร  เปรมปร ี

 ๔๘ นางวาสนา  ศิระสากร 

 ๔๙ นางศริิพร  ดอนสนธิ ์

 ๕๐ นางสาวสังขวาลย  ลงสุวรรณ 

 ๕๑ นางสาคร  ตัง้ศรอีูยา 

 ๕๒ นางสาวสาธิดา  ศรีชาต ิ

 ๕๓ นางสายหยุด  มวงมั่งม ี

 ๕๔ นางสุนันทา  ดาราเย็น 

 ๕๕ นางสาวสุภาพร  ชดิพังเทียม 

 ๕๖ นางสุมาลี  จายเพ็ง 

 ๕๗ นางสาวสุรางรตัน  พกทองจิรภัทร 

 ๕๘ นางสุวสา  ดบิด ี

 ๕๙ นางสาวอัมพร  อรชร 

 ๖๐ นางอําไพวัลย  เทพเฉลิม 

 ๖๑ นางอไุรวรรณ  โตศิร ิ

 ๖๒ นางเอือ้มพร  ศรีทองออน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓  ราย) 

 ๑ นายฐปนนท  ผิวผอง 

 ๒ นายธรีพงษ  ยอดรกัษา 

 ๓ นายโอเลย  สุขประเสรฐิ 

 ๔ นางสาวกองสิน  โสพะบุญ 

 ๕ นางจุรีภรณ  ไทรหอมหวล 

 ๖ นางสาวเฉลียว  ศรีเพชร 

 ๗ นางณัฐสรัญ  แตงแดน 

 ๘ นางสาวธญัลักษณ  กาวิชา 

 ๙ นางบุษยา  ทนงรบ 

 ๑๐ นางวันดี  แฝงเพชร 

 ๑๑ นางสาวสุนทรีย  ฆานะสิทธิ ์

 ๑๒ นางสุพัตรา  พรมทา 

 ๑๓ นางสาวอาราวัณ  รัตนสุนทร 


