
 หนา   ๔๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายปราโมทย  เลาเก็ง 

 ๒ นายสุวัฒน  สุวรรณรงค 

 ๓ นางสาวกาญจนา  ทองเต็ม 

 ๔ นางจารุตา  เกิดโต 

 ๕ นางสาวจินตนา  ธนะสันต 

 ๖ นางสาวจิราภรณ  สุทธิบูรณ 

 ๗ นางนิรมล  ล้ิมทอง 

 ๘ นางปนจรินทร  ทองสมบูรณ 

 ๙ นางสาวสาวตรี  สุขศรี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๔๙  ราย) 

 ๑ นายโกมล  คงมั่นกตเวที 

 ๒ นายจรูญศักดิ์  ศรภักดี 

 ๓ นายชนะ  กอนทอง 

 ๔ นายชัชวาลย  เยรบุตร 

 ๕ นายณัฐพล  แนวจําปา 

 ๖ นายตวงสิทธิ์  วัฒกนารา 

 ๗ นายธนกร  กังวาลยศศักดิ์ 

 ๘ นายธนกรณ  แนนหนา 

 ๙ นายนิคม  ผดุงพรรค 

 ๑๐ นายประสิทธิ์ศักดิ์  พลูหอม 

 ๑๑ นายปราศรัย  ยะบุญวัน 

 ๑๒ นายพรพรหม  เมืองแมน 

 ๑๓ นายมนตรี  ไชยโรจน 

 ๑๔ นายมานพ  พิทักษภากร 

 ๑๕ นายมานะ  พงษจะโปะ 

 ๑๖ นายเรวัตร  ออมแมน 

 ๑๗ นายวิธวัช  หมอหวัง 

 ๑๘ นายวีรพงศ  พูวงศาโรจน 

 ๑๙ นายสมชัย  นภาพงษจันทรา 

 ๒๐ นายสมศักดิ์  ไมตรีรัตนะกุล 

 ๒๑ นายสิทธิ์  สาธรสุเมธี 

 ๒๒ นายสุเชษฐ  ชัยเจริญ 

 ๒๓ นายสุปภาต  จิตจํานงชัย 

 ๒๔ นายอดุลย  คงชาตรี 

 ๒๕ นายอมรเทพ  ดานมงคลวิทย 

 ๒๖ นายอาจิตร  ตีรกาญจนา 

 ๒๗ นายเอนก  สุวรรณบัณฑิต 

 ๒๘ นางสาวกนกขวัญ  เผาทิพยจันทร 

 ๒๙ นางกรองทอง  จันทรประดับ 

 ๓๐ นางสาวกรุณา  คุมพรอม 

 ๓๑ นางกอบกุล  ตันติพิสิฐกุล 

 ๓๒ นางสาวกัญญา  แกวมณี 

 ๓๓ นางสาวกันยา  หุตะสังกาศ 

 ๓๔ นางสาวกาญจนา  คลองธรรมชาติ 



 หนา   ๔๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๕ นางสาวกาญจนา  ศิริสิทธิ์ 

 ๓๖ นางสาวกาญจนี  นิติเรืองจรัส 

 ๓๗ นางกานดา  กาญจนโพธิ์ 

 ๓๘ นางสาวกานดา  ยากี 

 ๓๙ นางสาวกิตินันท  สิทธิชัย 

 ๔๐ นางสาวกุลวดี  สุระยุทธปรีชา 

 ๔๑ นางสาวเกิดศิริ  ธรรมนําสุข 

 ๔๒ นางสาวคนึง  อังคณานุกูล 

 ๔๓ นางสาวจงจิต  หงษเจริญ 

 ๔๔ นางสาวจรรยา  เจียมอัมพร 

 ๔๕ นางจรัสศรี  ปุจฉาการ 

 ๔๖ นางสาวจรินทร  บุญประสงค 

 ๔๗ นางสาวจริยา  จันตระ 

 ๔๘ นางจรูญ  งามวิจิตววงศ 

 ๔๙ นางสาวจิณภัค  กลกาลกุล 

 ๕๐ นางสาวจินตนา  เทพทรงวัจจ 

 ๕๑ นางสาวจินตนา  หาญประสิทธิ์คํา 

 ๕๒ นางจิรภา  เจตนสวาง 

 ๕๓ นางสาวจุฑากาญจน  อติธนานันท 

 ๕๔ นางสาวจุฑาทิพย  วิภาวัฒนะ 

 ๕๕ นางสาวจุฑามาศ  จารุพงศา 

 ๕๖ นางจุฑามาศ  สนธิรัตน 

 ๕๗ นางจุไรรัตน  ชนสุต 

 ๕๘ นางสาวจุฬาพร  ประสังสิต 

 ๕๙ นางสาวจุฬาลักษณ  บุญมา 

 ๖๐ นางชฎาพร  ประสพถิ่น 

 ๖๑ นางชนิษฎา  วงษประภารัตน 

 ๖๒ นางชลิดา  มนตภัสสร 

 ๖๓ นางสาวชัชฎา  บุญญะอติชาติ 

 ๖๔ นางชุตินธร  มูลทองนอย 

 ๖๕ นางชุติมา  ศรีแวนแกว 

 ๖๖ นางสาวชุลีพร  ศรศรี 

 ๖๗ นางสาวชูศรี  พุมอิ่ม 

 ๖๘ นางสาวญาณี  นนทเปารยะ 

 ๖๙ นางญิบพัน  สวินทร 

 ๗๐ นางฐิติกา  ธีรเนตร 

 ๗๑ นางสาวฐิติพร  อุดมกิตติ 

 ๗๒ นางณสุดา  ดานชัยวิจิตร 

 ๗๓ นางสาวณัฏฐพัชร  ปุณยหทัยกุล 

 ๗๔ นางสาวณัฐวรรณ  อนุศาสนนันทน 

 ๗๕ นางสาวดวงใจ  สหัสสานนท 

 ๗๖ นางสาวดุจดาว  วงษศรีมงคล 

 ๗๗ นางสาวทัศนีย  อินทรสมใจ 

 ๗๘ นางสาวทิศารัตน  คูสุวรรณ 

 ๗๙ นางสาวธนาภรณ  รุงเรือง 

 ๘๐ นางธราธิป  พุมกําพล 

 ๘๑ นางสาวธานี  รักนาม 

 ๘๒ นางธีรนุช  อินทรทองนอย 

 ๘๓ นางสาวนภาพร  พัฒนสุทธิชลกุล 

 ๘๔ นางสาวนฤมล  คชเสนี 

 ๘๕ นางนฤมล  ศรีอินทรวานิช 

 ๘๖ นางสาวนวลฉวี  บุญญาภิสิทธิ์โสภา 



 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๘๗ นางสาวนัตติมา  ชูดวงแกว 

 ๘๘ นางสาวนันทพร  ไทยตรง 

 ๘๙ นางสาวนันทิ  สุวภิรมยโชติ 

 ๙๐ นางนันทิญา  เลิศไตรกุล 

 ๙๑ นางนัยนา  พรพิพัฒนพงศ 

 ๙๒ นางสาวนาถอนงค  ศรีจินดา 

 ๙๓ นางน้ําเพชร  สายบัวทอง 

 ๙๔ นางสาวนิตยา  ทรัพยวงศเจริญ 

 ๙๕ นางนิตยา  เทพปฐม 

 ๙๖ นางนิตยา  โรจนนิรันดรกิจ 

 ๙๗ นางสาวนิตยา  อังพานิชเจริญ 

 ๙๘ นางสาวนิติธร  นามเรืองศรี 

 ๙๙ นางสาวนิรมล  ไกรสร 

 ๑๐๐ นางนิลุบล  ไชยชนะ 

 ๑๐๑ นางนิศา  เมืองแมน 

 ๑๐๒ นางนิศากร  ตัณฑการ 

 ๑๐๓ นางสาวนิษฐภัสสร  หอเนาวรัตน 

 ๑๐๔ นางบังอร  มหัสอารีนาท 

 ๑๐๕ นางสาวบุญทิวา  ปุรินทราภิบาล 

 ๑๐๖ นางสาวปภาภิน  ศิริผล 

 ๑๐๗ นางประไพพร  เตียเจริญ 

 ๑๐๘ นางสาวประไพพิศ  ไชยนุตนิรัช 

 ๑๐๙ นางสาวประภา  นิตยะ 

 ๑๑๐ นางสาวปรารถนา  มณีสินธุ 

 ๑๑๑ นางสาวปริศนา  รัตนจรัสกุล 

 ๑๑๒ นางสาวปรียา  ปรียาชีวะ 

 ๑๑๓ นางสาวปาหนัน  พิชยภิญโญ 

 ๑๑๔ นางสาวปนนารี  สังกรธนกิจ 

 ๑๑๕ นางสาวปยะนาถ  เนตรกระจาง 

 ๑๑๖ นางสาวปยาภรณ  ไขมุกด 

 ๑๑๗ นางปยาภัทร  พงศนรินทร 

 ๑๑๘ นางสาวเปรมจิตต  สุทธิภูมิ 

 ๑๑๙ นางสาวเปรมจิตร  คลายเพ็ชร 

 ๑๒๐ นางสาวพรทิพย  พานิชเจริญวงศ 

 ๑๒๑ นางสาวพรทิพย  ภุมราพันธุ 

 ๑๒๒ นางสาวพรพรรณ  ดีระพัฒน 

 ๑๒๓ นางพรพิมล  จอมมะเริง 

 ๑๒๔ นางสาวพรรณี  ปรีดากาญจน 

 ๑๒๕ นางสาวพรศรี  ดิสรเตติวัฒน 

 ๑๒๖ นางสาวพรสิริ  ชินสวางวัฒนกุล 

 ๑๒๗ นางสาวพัชนี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๒๘ นางพัชรนิภา  ธรรมเจริญ 

 ๑๒๙ นางพัชรา  ศักดิ์พันธพนม 

 ๑๓๐ นางพัทธยา  ถาวรสุทธิ์ 

 ๑๓๑ นางพิชามญชุ  บุญแกว 

 ๑๓๒ นางพิศมัย  ไผทอง 

 ๑๓๓ นางเพชรรัตน  เกิดดอนแฝก 

 ๑๓๔ คุณเพ็ญศรี  เชาวพานิชยเวช 

 ๑๓๕ นางสาวภัทรา  กรีกุล 

 ๑๓๖ นางภูษณิศา  โคติวงษา 

 ๑๓๗ นางสาวมณฑา  แหงทรัพยเจริญ 

 ๑๓๘ นางมนัญญา  ประเสริฐสรรพ 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๓๙ นางมภัสวรรณ  พีรญาศาสตร 

 ๑๔๐ นางสาวมรรยาท  สุธรรมพิทักษ 

 ๑๔๑ นางมลฤดี  กลับประสิทธิ์ 

 ๑๔๒ นางมะลิรมย  หัสดินรัตน 

 ๑๔๓ นางมัณทนา  เจริญเลิศ 

 ๑๔๔ นางสาวมันทิรา  ลีลาศวัฒนกุล 

 ๑๔๕ นางสาวมารศรี  พิมพโพธิ์ 

 ๑๔๖ นางสาวมาลัย  วงศศรีสุนทร 

 ๑๔๗ นางสาวมาลิน  สุขเกษม 

 ๑๔๘ นางสาวมาลินี  กัณวเศรษฐ 

 ๑๔๙ นางสาวมาลี  งามประเสริฐ 

 ๑๕๐ นางสาวยศวรรณ  นิพัฒนศิริผล 

 ๑๕๑ นางสาวยุพา  ปานแสงทอง 

 ๑๕๒ นางสาวยุวดี  สวธานนท 

 ๑๕๓ นางสาวรัตนา  แตศิริ 

 ๑๕๔ นางสาวราศรี  นันทอมรรัตน 

 ๑๕๕ นางรุงทิพย  ประเสริฐชัย 

 ๑๕๖ นางรุงทิพย  สรอยอัทพรกุล 

 ๑๕๗ นางสาวรุงรัตน  เพ่ิมเกียรติขจร 

 ๑๕๘ นางสาวรุงอรุณ  จงถาวรวิทยา 

 ๑๕๙ นางลักขณา  ศิริพละ 

 ๑๖๐ นางสาวลัดดา  แกวจินดา 

 ๑๖๑ นางสาวลัดดา  คมโสภาพงศ 

 ๑๖๒ นางสาวลัดดา  พูนผลทรัพย 

 ๑๖๓ นางสาวเลอลักษณ  สุวรรณฑล 

 ๑๖๔ นางเลิศลักษณ  โกสุม 

 ๑๖๕ นางวนิดา  ลีเลิศไพศาล 

 ๑๖๖ นางสาววรกัญญา  วรสาร 

 ๑๖๗ นางสาววรรณสิริ  พันธอุไร 

 ๑๖๘ นางสาววราภรณ  เมฆาวิบูลย 

 ๑๖๙ นางสาววราภรณ  เสรีประทีป 

 ๑๗๐ นางสาววัฒนา  สุภวัน 

 ๑๗๑ นางสาววันดี  ละอองทิพรส 

 ๑๗๒ นางสาววาสนา  ศรีสุขสมบัติ 

 ๑๗๓ นางวาสนา  แสงอํานาจ 

 ๑๗๔ นางวิภา  วิมูลชาติ 

 ๑๗๕ นางวิภา  สุวรรณรักษา 

 ๑๗๖ นางวิภาพร  ภุมมางกูร 

 ๑๗๗ นางวิภาพร  ลีเลิศมงคลกุล 

 ๑๗๘ นางสาววมิลักษณ  ชัยศักดิชาตรี 

 ๑๗๙ นางวิลาวัณย  ฉันทรางกูร 

 ๑๘๐ คุณวิไลรัตน  ลิมปยะกุล 

 ๑๘๑ นางวิวรรณจนา  งามศิริอุดม 

 ๑๘๒ นางสาวศรัญญา  สุทธิโรจนรักษ 

 ๑๘๓ นางสาวศรินาฏ  อนบํารุง 

 ๑๘๔ นางศรุตยา  รองเล่ือน 

 ๑๘๕ นางสาวศิรประภา  หนายคอน 

 ๑๘๖ นางสาวศิริพร  บุญรอด 

 ๑๘๗ นางสาวศิริพร  เลาหสุวรรณพานิช 

 ๑๘๘ นางสาวศิริพร  สมจิต 

 ๑๘๙ นางสาวศิริโสภา  จรรยาสิงห 

 ๑๙๐ นางสาวศิวดี  เหลืองสุวรรณ 



 หนา   ๕๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๑๙๑ นางศุกรวันณี  จุลวิชิต 

 ๑๙๒ นางสาวศุภร  เจริญพานิช 

 ๑๙๓ นางศุภลักษณ  ปริญญาวุฒิชัย 

 ๑๙๔ นางศุภศิล  สระเอี่ยม 

 ๑๙๕ นางสาวศุภางค  โรจนวงศ 

 ๑๙๖ นางสาวศุลีพร  พิทยานนท 

 ๑๙๗ นางสมจิตร  ไวศยะ 

 ๑๙๘ นางสาวสมจินตนา  สมศรี 

 ๑๙๙ นางสาวสมใจ  เนียมหอม 

 ๒๐๐ นางสาวสมปอง  อนเดช 

 ๒๐๑ นางสาวสมศรี  เพชรขาว 

 ๒๐๒ นางสาวสมหมาย  อัครปรีดี 

 ๒๐๓ นางสาวสรอยสุดา  รุงทองใบสุรีย 

 ๒๐๔ นางสาวสายใจ  พายศิร ิ

 ๒๐๕ นางสาวิตรี  บุญปาลิต 

 ๒๐๖ นางสาวสิริรัตน  เปรมประวัติ 

 ๒๐๗ นางสุจิตรา  เอิบอาบ 

 ๒๐๘ นางสุชา  ปานอยนนท 

 ๒๐๙ นางสาวสุณีย  ลีวีรัตน 

 ๒๑๐ นางสาวสุธิศา  ฉมาดล 

 ๒๑๑ นางสุธีรา  จักรกุล  เหลืองสุขเจริญ 

 ๒๑๒ นางสุนทราภรณ  พิพัทธกุศลกุล 

 ๒๑๓ นางสาวสุนันทา  สิงหราชวราพันธ 

 ๒๑๔ นางสาวสุนีย  นุยจันทร 

 ๒๑๕ นางสุปราณี  สุขกมลสันติพร 

 ๒๑๖ นางสาวสุพรรณี  หอมชะเอม 

 ๒๑๗ นางสุภัทร  ไชยกุล 

 ๒๑๘ นางสาวสุภา  นาคศรีสุข 

 ๒๑๙ นางสาวสุภา  สุรเศรณีวงศ 

 ๒๒๐ นางสาวสุภารัตน  ไฝทอง 

 ๒๒๑ นางสาวสุภาวดี  เยาวสังข 

 ๒๒๒ นางสุมาลี  กิตติภูมิ 

 ๒๒๓ นางสาวสุมิตรา  มิ่งคํา 

 ๒๒๔ นางสาวสุรีย  มิลินทาศัย 

 ๒๒๕ นางสาวสุรีย  ล้ีมงคล 

 ๒๒๖ นางสุวรรณา  กอสุวรรณวงศ 

 ๒๒๗ นางสุวลีย  วรคุณพิเศษ 

 ๒๒๘ นางสาวเสาวภาคย  มาแสงชัย 

 ๒๒๙ นางสาวโสภิดา  พัฒนศิริเวทิน 

 ๒๓๐ นางเหรียญพร  ผูเจริญชนะชัย 

 ๒๓๑ นางสาวอภัสรา  อรัญวัฒน 

 ๒๓๒ นางอมรรัตน  เดชเจริญ 

 ๒๓๓ นางสาวอรวรรณ  พิชิตไชยพิทักษ 

 ๒๓๔ นางอรสา  พลอยพานิชเจริญ 

 ๒๓๕ นางอรัชลีฬห  ทวีวงศสุนทร 

 ๒๓๖ นางสาวอรุวรรณ  ตอวิริยะพงศ 

 ๒๓๗ นางอังกูรา  สุโภคเวช 

 ๒๓๘ นางอังคณา  สุริวรรณ 

 ๒๓๙ นางสาวอังษณา  พิมพสุตะ 

 ๒๔๐ นางสาวอัญชนา  ทวมเพ่ิมผล 

 ๒๔๑ นางอัญชนา  เพ็ชรทองคํา 

 ๒๔๒ นางสาวอาภรณ  พิชิตการคา 



 หนา   ๕๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๔๓ นางสาวอาภาวรรณ  หนูคง 

 ๒๔๔ นางสาวอารยา  กิตติเจริญฤกษ 

 ๒๔๕ นางสาวอารีย  ฟูตระกูล 

 ๒๔๖ นางอําพร  วงศภัทรนนท 

 ๒๔๗ นางอิสราภรณ  นิธิโชติชัยสิริ 

 ๒๔๘ นางสาวอุษา  ฉายเกล็ดแกว 

 ๒๔๙ นางเอมอร  สุวรรณฑล 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๑๓  ราย) 

 ๑ นายกมลชนก  ทับทอง 

 ๒ นายกองพล  ศุขถุงทอง 

 ๓ นายเกรียงไกร  วาสนจิตต 

 ๔ นายคง  บุญคุม 

 ๕ นายคงเดช  จันทรสองแสง 

 ๖ วาที่รอยตรี  คนธรรพ  เตียเจริญ 

 ๗ นายจอมขวัญ  สองทวี 

 ๘ นายจักรพันธุ  ดอกจันทร 

 ๙ นายจุฑา  ศรีเอี่ยม 

 ๑๐ นายฉัตรชัย  เชิงทวี 

 ๑๑ นายชัยโรจน  รอดเกล้ียง 

 ๑๒ นายเชวง  วรพุทธินันท 

 ๑๓ นายไชยยงค  จุยดอนกลอย 

 ๑๔ นายไชยา  จีนเลิศ 

 ๑๕ นายแดง  ลมสูงเนิน 

 ๑๖ นายทวี  มานะธํารง 

 ๑๗ นายธนภัทร  ลีพุด 

 ๑๘ นายธนวิน  ชวรฤาชัย 

 ๑๙ นายธํารงคศักดิ์  ปาจรียานนท 

 ๒๐ นายนพดล  โอวาทมหาศิลป 

 ๒๑ นายเบญจพล  สําราญถิ่น 

 ๒๒ นายปราโมทย  ชูกิจ 

 ๒๓ นายปยะ  โคศัย 

 ๒๔ นายผจญ  โสภณานุรักษ 

 ๒๕ นายพงศภรณ  โคติวงษา 

 ๒๖ นายพีระพงษ  กุลประภาวีร 

 ๒๗ นายไพบูลย  บุญเลิศ 

 ๒๘ นายมนตรี  เดวีเลาะ 

 ๒๙ นายรุจน  สิงหเสนี 

 ๓๐ นายวงศพัทธ  วิริยะการุณย 

 ๓๑ นายวันชัย  คณิตวิทยานันท 

 ๓๒ นายวิเชียร  กลํ่าอินทร 

 ๓๓ นายวิภพ  พวงศิริ 

 ๓๔ นายวิโรจน  ปองธนพิสิฐ 

 ๓๕ นายวุฒิชัย  หิรัญบูรณะ 

 ๓๖ นายวุฒิชัย  อัตถาพงศ 

 ๓๗ นายศิรชีพ  ขอนดอก 

 ๓๘ นายสถิร  โพธิกานนท 

 ๓๙ นายสนั่น  ไชยเสน 

 ๔๐ นายสมเกียรติ  เกษมพงษทองดี 

 ๔๑ นายสมจิตร  จอมแกว 

 ๔๒ นายสมโชค  คุณสนอง 



 หนา   ๕๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๓ นายสมนึก  พลาบดีวัฒน 

 ๔๔ นายสมพงค  เชิดอยู 

 ๔๕ นายสะอาด  ชางหัวหนา 

 ๔๖ นายสันติชัย  วิเชียรสาร 

 ๔๗ นายสําเริง  พรหมมงคล 

 ๔๘ นายสุทธิพงษ  ทองดี 

 ๔๙ นายสุเทพ  ทั้งสุข 

 ๕๐ นายสุวัฒนชัย  จันทรเฮง 

 ๕๑ นายเสกสรร  แกวกลํ่า 

 ๕๒ นายอดินันท  แนนอน 

 ๕๓ วาที่รอยตรี  อักษร  ใชบางยาง 

 ๕๔ นายอิทธิพล  อิทธิอํานวยพันธุ 

 ๕๕ นายอุเทน  รุงพาณิชย 

 ๕๖ นางกชกร  สุดเจริญ 

 ๕๗ นางกนกนันท  ศรีจันทร 

 ๕๘ นางสาวกนกเนตร  สุขเสน 

 ๕๙ นางสาวกนกวรรณ  บุญวิทยา 

 ๖๐ นางสาวกรองแกว  โสรัจธรรมกุล 

 ๖๑ นางสาวกริยาพร  สองเมือง 

 ๖๒ นางกรุณา  ชูกิจ 

 ๖๓ นางสาวกฤตยา  ชื่นงูเหลือม 

 ๖๔ นางสาวกฤติมา  คล่ีฉายา 

 ๖๕ นางกัญญา  จุฑาสมิต 

 ๖๖ นางกัณฑิมา  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๖๗ นางกัณหา  อวมสอาด 

 ๖๘ นางกันทิมา  อินสอน 

 ๖๙ นางสาวกาญจนา  เซ็นนันท 

 ๗๐ นางสาวกาญจนา  พิมล 

 ๗๑ นางกาญจนา  มุงถาวร 

 ๗๒ นางกาญจนา  รุงแสงจันทร 

 ๗๓ นางสาวกานดา  พงษศิลป 

 ๗๔ นางสาวกิตติมา  เวศกิจ 

 ๗๕ นางกีรติยา  นนตะบุตร 

 ๗๖ นางสาวกุลชลี  เพ็ชรรัตน 

 ๗๗ นางสาวกุลชลี  ยอดเชื้อ 

 ๗๘ นางกุลดา  อุดมศิลป 

 ๗๙ นางเกศสุดา  ลํ้าลักษณไพบูลย 

 ๘๐ นางโกสุม  ประเสริฐพันธุ 

 ๘๑ นางขนิษฐา  ลายทอง 

 ๘๒ นางขวัญพัฒน  พรบุญบานเย็น 

 ๘๓ นางสาวขวัญเรือน  คิดประเสริฐ 

 ๘๔ นางสาวเขมรัตน  สุทธรินทร 

 ๘๕ นางเขมิสรา  กมล 

 ๘๖ นางสาวไขมุก  รุจิรเศรษฐกุล 

 ๘๗ นางสาวจรีพันธ  มั่นถาวรกุล 

 ๘๘ นางจันทนา  คุมญาติ 

 ๘๙ นางจันทนาภรณ  เกตุสมพร 

 ๙๐ นางจันทนี  เทพวณิช 

 ๙๑ นางสาวจันทรา  การะเวก 

 ๙๒ นางสาวจันทรา  เทพอวยพร 

 ๙๓ นางจันทริกา  เดชอัคราช 

 ๙๔ นางสาวจันทรจุรีย  เขาพินพฤกษ 



 หนา   ๕๓ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๙๕ นางจันทรแรม  ทองอัมพร 

 ๙๖ นางสาวจารุณี  ล้ีธีระกุล 

 ๙๗ นางจารุวรรณ  โพธิ์พรม 

 ๙๘ นางจําเนียง  ชะโลธร 

 ๙๙ นางสาวจําเรียง  ศรีปาน 

 ๑๐๐ นางจิตรา  ล้ิมทองกุล 

 ๑๐๑ นางสาวจิตราภรณ  ขุนทอง 

 ๑๐๒ นางสาวจิตหทัย  สุขสมัย 

 ๑๐๓ นางจินดา  สุวรัตน 

 ๑๐๔ นางสาวจินตนา  ปานสําเนียง 

 ๑๐๕ นางจิรนุช  จิตราทร 

 ๑๐๖ นางสาวจิรวรรณ  นารีเลิศ 

 ๑๐๗ นางจิราภรณ  รัตติกาลสุขะ 

 ๑๐๘ นางสาวจีรณัฐ  บุญลือชา 

 ๑๐๙ นางสาวจีรนุช  ธรณินทร 

 ๑๑๐ นางสาวจีระภา  นกเล็ก 

 ๑๑๑ นางสาวจีระวรรณ  ถาวร 

 ๑๑๒ นางจุฑาทิพย  ศรีจันทรรัศมี 

 ๑๑๓ นางสาวจุฑามาศ  จินาทิตย 

 ๑๑๔ นางจุฑามาศ  ชัยวรพร 

 ๑๑๕ นางสาวจุรีมาศ  นิลยกานนท 

 ๑๑๖ นางสาวแจมจันทร  หลาบพรมราช 

 ๑๑๗ นางสาวฉวีวรรณ  บุตรราช 

 ๑๑๘ นางสาวเฉลิมขวัญ  ทัศนศรีสกุล 

 ๑๑๙ นางสาวเฉลียว  คงคา 

 ๑๒๐ นางชนิดา  แสงสวาง 

 ๑๒๑ นางชนิตา  นภาสวัสดิ์ 

 ๑๒๒ นางสาวชมพูนุท  อินทรปาลิต 

 ๑๒๓ นางชไมพร  เจริญไกรกมล 

 ๑๒๔ นางสาวชลธิดา  ทองคํา 

 ๑๒๕ นางชลลดา  กองประเสริฐ 

 ๑๒๖ นางสาวชลลดาย  สาพียะ 

 ๑๒๗ นางสาวชวัลญา  อรุณประภากุล 

 ๑๒๘ นางสาวชื่นอารมณ  ธาราวาสน 

 ๑๒๙ นางสาวเชาวนี  พันธุลาภะ 

 ๑๓๐ นางชูหงษ  ดีเสมอ 

 ๑๓๑ นางสาวญานิศา  ประเสริฐ 

 ๑๓๒ นางฐิติพร  แกวรุณดํา 

 ๑๓๓ นางสาวฐิติมา  จํานงคเลิศ 

 ๑๓๔ นางสาวฐิติรัตน  เดชพรหม 

 ๑๓๕ นางสาวณพิชญ  วัดมณี 

 ๑๓๖ นางณัฏฐิกา  นุตาคม 

 ๑๓๗ นางสาวณัฐชนันทพร  มีสุวรรณ 

 ๑๓๘ นางสาวณัฐพัชร  คงทอง 

 ๑๓๙ นางสาวณัฐยา  วิชัยคํา 

 ๑๔๐ นางสาวณัฐวรรณ  วรรณรักษเจริญ 

 ๑๔๑ นางณัฐวรรณ  ศรีจินดา 

 ๑๔๒ นางณิชนันทน  อารียการเลิศ 

 ๑๔๓ นางณิษา  โพธิสัตย 

 ๑๔๔ นางสาวดลนภา  เครือวัลย 

 ๑๔๕ นางดวงเดือน  เที่ยงสันเทียะ 

 ๑๔๖ นางดวงตา  โสมาบุตร 

 ๑๔๗ นางสาวดวงพร  สันทัด 

 ๑๔๘ นางสาวดวงฤทัย  บัวดวง 



 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๘/๒) 
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 ๑๔๙ นางดวงฤทัย  กองเกียรติกุล 

 ๑๕๐ นางสาวดารณี  แตบวนฮวด 

 ๑๕๑ นางดาราณี  ศรเมฆ 

 ๑๕๒ นางสาวดารารัตน  ศรีธรรมพินิจ 

 ๑๕๓ นางตองออน  นอยวัฒน 

 ๑๕๔ นางสาวถนอมวงศ  มัณฑจิตร 

 ๑๕๕ นางถวิล  ปานนาง 

 ๑๕๖ นางสาวทวีทรัพย  สินเพ็ง 

 ๑๕๗ นางทัศนีย  ไทยนิรันประเสริฐ 

 ๑๕๘ นางทัศนีย  อินวิสัย 

 ๑๕๙ นางสาวทิฆัมพร  อิทธิพงษวัฒน 

 ๑๖๐ นางสาวทิพยวรรณ  เสรีขจรจารุ 

 ๑๖๑ นางทิพยวรรณ  หอมหวล 

 ๑๖๒ นางสาวทิวาลัย  สุจินพรัหม 

 ๑๖๓ นางสาวธนวรรณ  จินดา 

 ๑๖๔ นางสาวธัญลักษณ  ธินทโชติ 

 ๑๖๕ นางธัญวรรณ  อาศนสุวรรณ 

 ๑๖๖ นางธันยาภัทร  เอิบสุข 

 ๑๖๗ นางธารทิพย  มาลัยศิริรัตน 

 ๑๖๘ นางธิดารัตน  ชัยมัติ 

 ๑๖๙ นางธีรตา  ขํานอง 

 ๑๗๐ นางสาวนงคเยาว  นุชนารถ 

 ๑๗๑ นางนงนุช  เจริญสุระสถล 

 ๑๗๒ นางนงลักษณ  พุทธากูล 

 ๑๗๓ นางสาวนดา  ดําริหเลิศ 

 ๑๗๔ นางสาวนพรัตน  โอภาสวิภาดา 

 ๑๗๕ นางสาวนภอร  เอี่ยมสําอางค 

 ๑๗๖ นางสาวนภาภรณ  ปยะขจรโรจน 

 ๑๗๗ นางนฤมล  ทองคํา 

 ๑๗๘ นางสาวนลินรัตน  ทองนิรันดร 

 ๑๗๙ นางสาวนวพร  แสงเนตรสวาง 

 ๑๘๐ นางสาวนวรัชต  อุตรารัชตกิจ 

 ๑๘๑ นางสาวนวลนิตย  วิเชียร 

 ๑๘๒ นางสาวนองนุช  สมมาต 

 ๑๘๓ นางนัชชา  วิรัชกุล 

 ๑๘๔ นางสาวนัดดา  ชื่นชู 

 ๑๘๕ นางสาวนันทพร  พฤฒิสืบ 

 ๑๘๖ นางสาวนันทพร  พวงแกว 

 ๑๘๗ นางสาวนันทรักษ  ชนะใหญ 

 ๑๘๘ นางสาวนันทวรรณ  วองวงศศรี 

 ๑๘๙ นางสาวนันทา  ขวัญดี 

 ๑๙๐ นางสาวนาตยา  ธีระนนทมงคล 

 ๑๙๑ นางสาวน้ําผ้ึง  ปล่ังพงษพันธ 

 ๑๙๒ นางสาวน้ําฝน  อินทรเทศ 

 ๑๙๓ นางนิตยา  อุยประเสริฐ 

 ๑๙๔ นางนิราภร  มหารุงเรืองรัตน 

 ๑๙๕ นางสาวนิศรา  จีนอยู 

 ๑๙๖ นางสาวนิษา  แสงทอง 

 ๑๙๗ นางสาวนีธรา  มีจันทร 

 ๑๙๘ นางสาวนีรพร  ขัมภรัตน 

 ๑๙๙ นางสาวนุกูล  ดอกบัว 

 ๒๐๐ นางสาวนุจรินทร  วงศสวย 
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 ๒๐๑ นางสาวนุชจรินทร  รวมชาติ 

 ๒๐๒ นางสาวนุชนาถ  รักศิลสัจ 

 ๒๐๓ นางสาวนุชนาถ  ฤทธิสนธ 

 ๒๐๔ นางนุชสรา  เพชรบุตร 

 ๒๐๕ นางสาวเนตรนภา  อนุประเสริฐ 

 ๒๐๖ นางบัวงาม  สุดสวาท 

 ๒๐๗ นางสาวบุญครอง  มงคล 

 ๒๐๘ นางบุญเรือง  ธนรักศักดิ์ 

 ๒๐๙ นางสาวบุรณี  สมบัติพานิช 

 ๒๑๐ นางบุศรา  ศรีวิวัฒนกุล 

 ๒๑๑ นางบุษกร  พิมพา 

 ๒๑๒ นางบุษยา  เลียบทวี 

 ๒๑๓ นางสาวเบญจมาภรณ  ลิขิตกิจไพศาล 

 ๒๑๔ นางสาวเบญจมาศ  กล่ินบํารุง 

 ๒๑๕ นางเบญจวรรณ  คลายทอง 

 ๒๑๖ นางปรพรรณ  พันธุวงศ 

 ๒๑๗ นางประกายทิพย  ศิริวงศ 

 ๒๑๘ นางสาวประกายวรรณ  เกษเกษม 

 ๒๑๙ นางสาวประไพ  เชิงทวี 

 ๒๒๐ นางสาวประมวล  คํามาก 

 ๒๒๑ นางสาวปรัศนีย  บญุสิน 

 ๒๒๒ นางสาวปรางคเลขา  เอื้ออารีย 

 ๒๒๓ นางปราณี  โชติแสงศรี 

 ๒๒๔ นางสาวปรียาพร  เพชรมงคลชัย 

 ๒๒๕ นางสาวปวีณา  เหลืองรังษี 

 ๒๒๖ นางปทมา  แสงสินทรัพย 

 ๒๒๗ นางปาจรีย  ปตตพงศ 

 ๒๒๘ นางปาณิสรา  วลัยวรางกูร 

 ๒๒๙ นางสาวปนมณี  เรี่ยวเดชะ 

 ๒๓๐ นางปยนันท  เทพรักษ 

 ๒๓๑ นางสาวปยนุช  วิเศษชาติ 

 ๒๓๒ นางปยรัตน  ทวยเจริญ 

 ๒๓๓ นางสาวปยวรรณ  เกาะแกว 

 ๒๓๔ นางสาวปยอร  ลีระเติมพงษ 

 ๒๓๕ นางปยะฉัตร  ลีวานันท 

 ๒๓๖ นางสาวปยะนารถ  ยาทวม 

 ๒๓๗ นางปยาภรณ  ลาฟาเริงรณ 

 ๒๓๘ นางสาวปุณศิกร  ศิริปญญกุล 

 ๒๓๙ นางสาวเปรมจิตร  จวบความสุข 

 ๒๔๐ นางสาวผกาวรรณ  วงศวีระวัฒนกูร 

 ๒๔๑ นางพจนารถ  ตัญจรูญ  อองจันทร 

 ๒๔๒ นางสาวพจนี  ไตรเกษมศักดิ์ 

 ๒๔๓ นางสาวพนิดา  พอคาเรือ 

 ๒๔๔ นางสาวพรดารา  แซฉั่ว 

 ๒๔๕ นางสาวพรทิตา  วิศวาจารย 

 ๒๔๖ นางสาวพรทิพย  เขาแกว 

 ๒๔๗ นางสาวพรทิพย  ฉิมนาคพันธุ 

 ๒๔๘ นางพรทิพย  ชื่นศิริ 

 ๒๔๙ นางพรทิพย  มหัตนิรันดรกุล 

 ๒๕๐ นางพรทิพย  ศุภมณี 

 ๒๕๑ นางสาวพรนภา  ทรัพยนุต 

 ๒๕๒ นางพรพรรณ  กรรณิกาธนานนท 



 หนา   ๕๖ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๒๕๓ นางสาวพรพิชญ  โควคชาภรณ 

 ๒๕๔ นางสาวพรพิมล  ศรีทอง 

 ๒๕๕ นางสาวพรรณราย  อุดมกาญจน 

 ๒๕๖ นางสาวพรรณี  จวงจาย 

 ๒๕๗ นางสาวพรรณี  หาญคิมหันต 

 ๒๕๘ นางสาวพรรณี  อติผลพรรค 

 ๒๕๙ นางสาวพรรัศมิ์  จินตฤทธิ์ 

 ๒๖๐ นางพริ้มเพรา  คงโภภา 

 ๒๖๑ นางพวงยุพา  ย้ิมเจริญ 

 ๒๖๒ นางสาวพัชชา  เชื้อดี 

 ๒๖๓ นางสาวพัชรพร  ตั้งนรารัชชกิจ 

 ๒๖๔ นางพัชรินทร  คลายฤทธิ์ 

 ๒๖๕ นางสาวพัชรินทร  คําอินทร 

 ๒๖๖ นางสาวพัชรินทร  บุญลือลักษณ 

 ๒๖๗ นางสาวพัชรินทร  สุภาพโสภณ 

 ๒๖๘ นางพัชรี  ตั้งสุขเกษมสันติ์ 

 ๒๖๙ นางพัชรี  ทับทิมเทศ 

 ๒๗๐ นางพิกุลแกว  คล่ืนสุวรรณ 

 ๒๗๑ นางสาวพิชญาพรรณ  กล่ินรื่น 

 ๒๗๒ นางสาวพิณรัตน  ศรีเทียนแกว 

 ๒๗๓ นางพินิตยา  ตัณฑวิรุฬห 

 ๒๗๔ นางสาวพิมพจิตร  กาญจนสินธุ 

 ๒๗๕ นางพิมพชณก  จันทโชติกุล 

 ๒๗๖ นางพิสมัย  รัตนภักดี 

 ๒๗๗ นางพุทธชาติ  หลอฉัตรนพคุณ 

 ๒๗๘ นางเพ็ญโฉม  ศรีแจม 

 ๒๗๙ นางสาวเพ็ญพิมล  คงมนต 

 ๒๘๐ นางเพ็ญรพี  ผูทรงธรรม 

 ๒๘๑ นางเพ็ญสิริ  จันทรวิภาค 

 ๒๘๒ นางสาวเพลงศกุน  สุวรรณกูฏ 

 ๒๘๓ นางสาวแพรทอง  ภิญโญ 

 ๒๘๔ นางสาวไพรวัลย  ตันติวัฒนเสถียร 

 ๒๘๕ นางสาวเฟองฟา  บุญยง 

 ๒๘๖ นางสาวภรณี  โดคํา 

 ๒๘๗ นางภัทรานันท  พูลสงวน 

 ๒๘๘ นางสาวภัทราภรณ  สุกาญจนาภรณ 

 ๒๘๙ นางภัสดาวรรณ  คําคลาย 

 ๒๙๐ นางสาวภีรภา  แสงจันทร 

 ๒๙๑ นางมณฑิรา  คําตุม 

 ๒๙๒ นางมณวรัตน  เลาหจีรพันธุ 

 ๒๙๓ นางมยุรินทร  เพชรัตนกูล 

 ๒๙๔ นางมยุรีย  สิทธิสากล 

 ๒๙๕ นางสาวมานิดา  ภาคพิเศษ 

 ๒๙๖ นางมารศรี  โฉมปรางค 

 ๒๙๗ นางมาลินี  นักบุญ 

 ๒๙๘ นางมุจรินทร  ปล้ืมเงิน 

 ๒๙๙ นางยุภา  สุนทรกิจ 

 ๓๐๐ นางสาวเยาวพา  มังคละ 

 ๓๐๑ นางรวมพร  ลออจันทร 

 ๓๐๒ นางรักชนก  ขําประถม 

 ๓๐๓ นางสาวรัชฎา  สวัสดี 

 ๓๐๔ นางสาวรัชดาภรณ  หนายคอน 



 หนา   ๕๗ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๐๕ นางสาวรัชนี  กิตติรังสี 

 ๓๐๖ นางรัชนีกร  แพทยพันธุ 

 ๓๐๗ นางสาวรัตนา  ทอดสนิท 

 ๓๐๘ นางสาวรัตนา  พระยานอย 

 ๓๐๙ นางราณี  ปนทอง 

 ๓๑๐ นางรุงขนิษฐ  ทองพูล 

 ๓๑๑ นางสาวรุงทิพย  สัมฤทธิ์โสภาค 

 ๓๑๒ นางรุงทิพย  สินิทธานนท 

 ๓๑๓ นางสาวรุงนภา  ตันติศิริกุล 

 ๓๑๔ นางสาวรุงนภา  เตชะกิจโกศล 

 ๓๑๕ นางรุงนภา  รัตนปรีชาชัย 

 ๓๑๖ นางสาวรุงเพ็ชร  สุยะเวช 

 ๓๑๗ นางรุงราวรรณ  บัวชัย 

 ๓๑๘ นางสาวรุงฤดี  ปาวิชัย 

 ๓๑๙ นางเรณู  นิยมรัฐ 

 ๓๒๐ นางเรวดี  พีรวัฒนฒึก 

 ๓๒๑ นางสาวเรือนทิพย  ทิพโรจน 

 ๓๒๒ นางสาวฤดีภรณ  ภูวพานิช 

 ๓๒๓ นางสาวลดาวัลย  กาศเจริญ 

 ๓๒๔ นางลดาวัลย  คุมภิญโญบุญ 

 ๓๒๕ นางสาวละออ  เอื้อจิตตระกูล 

 ๓๒๖ นางลัดดา  เพ่ิมผลประเสริฐ 

 ๓๒๗ นางสาววงศทิพย  ถิตยสถาน 

 ๓๒๘ นางสาววชิรา  นิพันธวงศกร 

 ๓๒๙ นางสาววชิราภรณ  พ่ึงศรีเพ็ง 

 ๓๓๐ นางสาววนิดา  เบ็ญจสุพัฒนนันท 

 ๓๓๑ นางวนิดา  วัฒนากูล 

 ๓๓๒ นางสาววรรณนิภา  ชิงชัยฤทธิ์ 

 ๓๓๓ นางวรรณภา  ติวิรัช 

 ๓๓๔ นางวรรณภา  เย็นศิริกุล 

 ๓๓๕ นางวรรณา  ดิษบรรจง 

 ๓๓๖ นางสาววรรษวรรณ  ทรัพยสมบูรณ 

 ๓๓๗ นางสาววรวรรณ  สุขศรีวงษ 

 ๓๓๘ นางวรัญญา  สหายฟา 

 ๓๓๙ นางสาววราภรณ  ขุนอินทร 

 ๓๔๐ นางวรารัตน  บุญณสะ 

 ๓๔๑ นางสาววรินทรา  ดวงดารา 

 ๓๔๒ นางสาววริศรา  ไตรรัตนอภิชาต 

 ๓๔๓ นางสาววริสรา  ไชยพันธุ 

 ๓๔๔ นางสาววลัยลักษณ  รูกิจนา 

 ๓๔๕ นางสาววัชราภรณ  รุงชีวิน 

 ๓๔๖ นางสาววัชรี  ติยะสุทธิพันธุ 

 ๓๔๗ นางวันดี  บัวคํา 

 ๓๔๘ นางสาววันดี  ฟูแสง 

 ๓๔๙ นางวันทนา  พุทธกําเนิด 

 ๓๕๐ นางสาววันนุช  อรุณรุงเรืองกิจ 

 ๓๕๑ นางสาววันเพ็ญ  แดงเอม 

 ๓๕๒ นางวันเพ็ญ  วัดนอย 

 ๓๕๓ นางสาววันวิสา  แสงสีนิล 

 ๓๕๔ นางสาววัลลภัทร  จันทรขจร 

 ๓๕๕ นางวารี  สังขศิลปไชย 

 ๓๕๖ นางสาววารี  หาญพิศุทธิ์ 



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๓๕๗ นางสาววารุณี  อัศวธัญญาสกุล 

 ๓๕๘ นางวาสนา  ชาตินักรบ 

 ๓๕๙ นางสาววิภาพรรณ  พัวสุภานุทัต 

 ๓๖๐ นางวิลาวัณย  ประสารอธิคม 

 ๓๖๑ นางสาววิไล  นิยมสัจจา 

 ๓๖๒ นางสาววิไลลักษณ  วงษคํา 

 ๓๖๓ นางสาววีรวรรณ  วัยวัฒน 

 ๓๖๔ นางสาววีระวรณ  อุนแกว 

 ๓๖๕ นางสาวศรัณยา  วงศเงินยวง 

 ๓๖๖ นางศริวัลย  ไพบูลย 

 ๓๖๗ นางศรีเรือน  สังขมณี 

 ๓๖๘ นางศรีวรรณา  ทาสันเทียะ 

 ๓๖๙ นางสาวศรีวิไล  แสงเลิศศิลปชัย 

 ๓๗๐ นางสาวศศิธร  วงศโพธิสาร 

 ๓๗๑ นางสาวศศิวิมล  ถาวรกิจ 

 ๓๗๒ นางสาวศิรินทร  ทับทิมสุวรรณ 

 ๓๗๓ นางสาวศิริพร  ซึงถาวร 

 ๓๗๔ นางศิริพร  อิสริยคุณานนท 

 ๓๗๕ นางสาวศิริพรรณ  พักศาลา 

 ๓๗๖ นางศิริรัตน  ขาวสอาด 

 ๓๗๗ นางสาวศิริรัตน  เนตรนิมิตรผล 

 ๓๗๘ นางศิริลักษณ  ชนะพันชัย 

 ๓๗๙ นางศิริลักษณ  ศรีวัฒนากุล 

 ๓๘๐ นางสาวศิริวรรณ  อนันตโท 

 ๓๘๑ นางสาวศิวพร  ดีบานคลอง 

 ๓๘๒ นางสาวศิวพร  สังวาลย 

 ๓๘๓ นางศุจิกา  ศรีนันทกุล 

 ๓๘๔ นางสมคิด  สีหสิทธิ์ 

 ๓๘๕ นางสาวสมบูรณ  แซตั้ง 

 ๓๘๖ นางสาวสมปอง  มิ่งมงคล 

 ๓๘๗ นางสาวสมพร  ยาเภา 

 ๓๘๘ นางสมพร  สุทธิจํานงค 

 ๓๘๙ นางสมพิศ  สุวรรณบูล 

 ๓๙๐ นางสมฤทธิ์  รอดอยู 

 ๓๙๑ นางสมฤทัย  เพชรประยูร 

 ๓๙๒ นางสาวสมศรี  แซตั้ง 

 ๓๙๓ นางสมสิน  กลํ่าอินทร 

 ๓๙๔ นางสายใจ  เอียงอิ่ม 

 ๓๙๕ นางสาวสายพิณ  ขวัญเจริญทรัพย 

 ๓๙๖ นางสาวสินีนาฏ  ลิขิตรัตนเจริญ 

 ๓๙๗ นางสาวสิรินทร  ศะศินิล 

 ๓๙๘ นางสาวสิริรัตน  กาวงศ 

 ๓๙๙ นางสาวสิริรัตน  นามทอง 

 ๔๐๐ นางสาวสุกานดา  เมฆินทรไพศาล 

 ๔๐๑ นางสาวสุจิตรา  นําสุวัฒน 

 ๔๐๒ นางสุจิตรา  วัชฤทธิ์ 

 ๔๐๓ นางสาวสุชาดา  สงวนพรรค 

 ๔๐๔ นางสาวสุณี  ครุฑบุตร 

 ๔๐๕ นางสาวสุดใจ  เถาวนอย 

 ๔๐๖ นางสาวสุดใจ  บุตรธรรม 

 ๔๐๗ นางสาวสุดใจ  อารีย 

 ๔๐๘ นางสุดสายใจ  บุตรชัยงาม 



 หนา   ๕๙ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๐๙ นางสุดา  ขําดํารงเกียรติ 

 ๔๑๐ นางสุดารัตน  ตานพิพัฒน 

 ๔๑๑ นางสาวสุดารัตน  บางขา 

 ๔๑๒ นางสาวสุดารัตน  ลิปตรัตน 

 ๔๑๓ นางสุทธิพร  พิกุลทอง 

 ๔๑๔ นางสาวสุทธิมา  ปลองพันธ 

 ๔๑๕ นางสาวสุทธิลักษณ  นวมทนง 

 ๔๑๖ นางสาวสุธิดา  ชาติวุฒินันท 

 ๔๑๗ นางสาวสุนทรี  ศรีอรามมณี 

 ๔๑๘ นางสุนันทา  สระโพธิ์ทอง 

 ๔๑๙ นางสุนันท  เถียรถาวร 

 ๔๒๐ นางสุนีย  ทันพิสิทธิ์ 

 ๔๒๑ นางสุปรีดี  พงศศรีเพียร 

 ๔๒๒ นางสาวสุพัตรา  สุทธิศิริมงคล 

 ๔๒๓ นางสาวสุพัตราภรณ  ดวงคําจันทร 

 ๔๒๔ นางสาวสุพาณี  ชวยประสาทวัฒนา 

 ๔๒๕ นางสาวสุพิชฌาย  พิมเสน 

 ๔๒๖ นางสุพิณดา  ชมภูมิ่ง 

 ๔๒๗ นางสาวสุพิน  เตชะธนะชัย 

 ๔๒๘ นางสุพินธุ  รุจิแกว 

 ๔๒๙ นางสาวสุพิศ  บุญกาญจน 

 ๔๓๐ นางสาวสุภลัคน  ดรุนัยธร 

 ๔๓๑ นางสุภัทรา  บุศยเมืองปก 

 ๔๓๒ นางสุภัสรา  อุนสุข 

 ๔๓๓ นางสาวสุภาณี  คงชุม 

 ๔๓๔ นางสุภาพร  ท้ังสุข 

 ๔๓๕ นางสาวสุภาพร  หลาวทอง 

 ๔๓๖ นางสุภาภรณ  เนาวรัตน 

 ๔๓๗ นางสุภาวดี  สอดสี 

 ๔๓๘ นางสุมนทิพย  ไพรสุวรรณา 

 ๔๓๙ นางสาวสุมาพร  สุจํานงค 

 ๔๔๐ นางสาวสุมาลี  ประทีปวิทยวณิช 

 ๔๔๑ นางสุมาลี  มหากายิน 

 ๔๔๒ นางสาวสุมาลี  สกประเสริฐ 

 ๔๔๓ นางสุมาลี  สารัตน 

 ๔๔๔ นางสุรัตน  ปุณยหทัยกุล 

 ๔๔๕ นางสาวสุรัสวดี  เลาะวิธี 

 ๔๔๖ นางสาวสุรางครัตน  ชะตารัตน 

 ๔๔๗ นางสุรางครัตน  พรหมเมศร 

 ๔๔๘ นางสาวสุรินทร  ทองย้ิม 

 ๔๔๙ นางสุวรรณ  ตั้งวัฒนศิริกุล 

 ๔๕๐ นางสาวสุวรรณา  ศรยิงไกล 

 ๔๕๑ นางสาวสุวรรณา  สกประเสริฐ 

 ๔๕๒ นางสุวรรณี  อวมขยัน 

 ๔๕๓ นางสาวสุวิมล  คงรอต 

 ๔๕๔ นางสาวสุวิมล  ทิศา 

 ๔๕๕ นางเสาวดี  คณานุสรณชัย 

 ๔๕๖ นางสาวเสาวนีย  ฉวีสุข 

 ๔๕๗ นางสาวเสาวนีย  เนาวพาณิช 

 ๔๕๘ นางเสาวลักษณ  จิตรบรรจง 

 ๔๕๙ นางแสงเดือน  พรพนมชัย 

 ๔๖๐ นางโสภาพรรณ  สุริยะมณี 

 ๔๖๑ นางโสมสายทอง  กุมภาว 

 ๔๖๒ นางสาวหทยา  รัตนโชติ 



 หนา   ๖๐ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๔๖๓ นางหทัยชนก  ศุภมิตร 

 ๔๖๔ นางหทัยทิพย  อุปริมวงศกร 

 ๔๖๕ นางสาวหนึ่งนุช  คงอารยะเวชกุล 

 ๔๖๖ นางฬุริยา  มนาศัย 

 ๔๖๗ นางอกนิษฐ  ภูเขาทอง 

 ๔๖๘ นางสาวอดิศรา  สุวพิศ 

 ๔๖๙ นางอนงค  ดิษฐสังข 

 ๔๗๐ นางสาวอนันตพร  นมรักษ 

 ๔๗๑ นางอนุพา  คงศรี 

 ๔๗๒ นางสาวอมรรัตน  พาชิยานุกูล 

 ๔๗๓ นางสาวอมรรัตน  อินทรจนา 

 ๔๗๔ นางสาวอรทัย  วรานุกูลศักดิ์ 

 ๔๗๕ นางอรทัย  หาวหาญ 

 ๔๗๖ นางอรพรรณ  แสงทอง 

 ๔๗๗ นางสาวอรพิณ  อยูเผือก 

 ๔๗๘ นางอรพินท  เลิศอวัสดาตระกูล 

 ๔๗๙ นางสาวอรอุมา  อนุสรศรี 

 ๔๘๐ นางอรุณศรี  ชูดวง 

 ๔๘๑ นางอรุณี  ชื่นชนม 

 ๔๘๒ นางสาวอรุณี  แซเตีย 

 ๔๘๓ นางสาวอรุณี  ตั้งเจริญบํารุงสุข 

 ๔๘๔ นางสาวอังคณา  คณิชชาพงษ 

 ๔๘๕ นางสาวอัจฉรา  จงเจริญกําโชค 

 ๔๘๖ นางสาวอัจฉรา  บูรณะพันธ 

 ๔๘๗ นางสาวอัจฉรา  สุวรรณนาคินทร 

 ๔๘๘ นางอัญชลี  ตายคํา 

 ๔๘๙ นางอัญชลี  นิรชานนท 

 ๔๙๐ นางอัญชลี  มาตะโก 

 ๔๙๑ นางอัญชุลี  พูวงศาโรจน 

 ๔๙๒ นางอัมพร  พนม 

 ๔๙๓ นางอัมพิกา  โกมณเฑียร 

 ๔๙๔ นางสาวอาภรณ  ครองกิจการ 

 ๔๙๕ นางอาภา  หงษอินทร 

 ๔๙๖ นางสาวอารี  แซแบ 

 ๔๙๗ นางอารีรัตน  บางพิเชษฐ 

 ๔๙๘ นางสาวอารีวรรณ  กาญจนพิบูลย 

 ๔๙๙ นางสาวอําภา  สุจิณโณ 

 ๕๐๐ นางสาวอุชเชนี  วงศมณี 

 ๕๐๑ นางสาวอุดมลักษณ  ทั้งทวีเวโรจน 

 ๕๐๒ นางสาวอุบล  สนแจง 

 ๕๐๓ นางสาวอุมากร  เขาสุเมรุ 

 ๕๐๔ นางสาวอุมาพร  ภิญโญศิริกุล 

 ๕๐๕ นางสาวอุระวรา  บุญเจือ 

 ๕๐๖ นางสาวอุไรวรรณ  ภูสันติสัมพันธ 

 ๕๐๗ นางสาวอุษณีย  แกวเก็บ 

 ๕๐๘ นางสาวอุษณีย  เพ็งเท่ียง 

 ๕๐๙ นางสาวอุษณีย  เพ็ชรออน 

 ๕๑๐ นางสาวอุษณีย  ฟองศรี 

 ๕๑๑ นางอุษา  วรรณฉวี 

 ๕๑๒ นางสาวเอมอร  งามธรรมนิตย 

 ๕๑๓ นางเอื้องไพร  เชาวไว 



 หนา   ๖๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๗  ราย) 

 ๑ นายเกษมสันต  ดาราสูรย 

 ๒ นายคมสันต  อรรถาโภชน 

 ๓ นายชัชวาล  แสงดิษฐ 

 ๔ นายธนรรถ  ชูขจร 

 ๕ นายนันทวัฒน  มนตรบุญพิทักษ 

 ๖ นายพิทยา  สังขแกว 

 ๗ นายพิธี  บัวดํา 

 ๘ นายมนตรี  เปรมเจริญ 

 ๙ นายมิตรชัย  ปนตาแกว 

 ๑๐ นายสมเจตน  แกวชมเชย 

 ๑๑ นายสมพงษ  ไทรหอมหวล 

 ๑๒ นายสุขสันติ์  ขาวจันทร 

 ๑๓ นายสุชาติ  พรบุญเสริม 

 ๑๔ นายสุวรรณ  สามารถ 

 ๑๕ นายอํานาจ  ภิญโย 

 ๑๖ นางสาวกชวรรณ  สาลิตุล 

 ๑๗ นางเฉลิมขวัญ  แสงรุงรัตน 

 ๑๘ นางดวงรัตน  มีอารีย 

 ๑๙ นางสาวนภาพร  เพ็งสอน 

 ๒๐ นางสาวนิตยา  กาบแกว 

 ๒๑ นางสาวนิตยา  สุวรรณเวก 

 ๒๒ นางนิษา  เรืองกิจอุดม 

 ๒๓ นางสาวปรัศนี  ภักดี 

 ๒๔ นางสาวปรีชญา  ชัยสิงห 

 ๒๕ นางสาวปทมา  สํารวจ 

 ๒๖ นางผลา  จําปาน 

 ๒๗ นางสาวพิรัญญา  โพธิ์ขวานอย 

 ๒๘ นางสาวภาวินี  ฤทธิลาภ 

 ๒๙ นางมาลี  เหมทานนท 

 ๓๐ นางยอดขวัญ  ปรีชา 

 ๓๑ นางยูถิกา  จิราโรจน 

 ๓๒ นางสาวรัชดา  ไทรเล็กทิม 

 ๓๓ นางรัตตินันท  พุทธิจิระพัชร 

 ๓๔ นางวรฑา  นักคุย 

 ๓๕ นางสาววรนิษฐ  วุฒิอนันตนิธิ 

 ๓๖ นางศรัณยา  บรรลือลาภ 

 ๓๗ นางสาวศศิประไพ  โชติมา 

 ๓๘ นางศิริพร  เสมสาร 

 ๓๙ นางศิริรัตน  ปนโพชา 

 ๔๐ นางศิริลักษณ  พวงแกว 

 ๔๑ นางสาวโศรยา  พรสุวรรณ 

 ๔๒ นางสถาพร  โอสถสมบูรณ 

 ๔๓ นางสาวสมหญิง  โลหะรังสิกุล 

 ๔๔ นางสุกัญญา  สงสวัสดิ์ 

 ๔๕ นางสาวสุพิชญา  จันทรพรรค 

 ๔๖ นางสาวอุทัยวรรณ  เนตรนอย 

 ๔๗ นางอุไร  พลายมาศ 



 หนา   ๖๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๕  ราย) 

 ๑ นายคมสันต  สุวัฒน 

 ๒ นายธวัชชัย  สุนทร 

 ๓ นายสมเกียรติ์  พรมตุม 

 ๔ นายสรรเสริญ  โชคดี 

 ๕ นายสุเทศ  สุกใส 

 ๖ นายสุภาพ  สิงคลีประภา 

 ๗ นายไสว  จาดจุย 

 ๘ นายโอฬาร  อภิรังสิมันต 

 ๙ นางกฤษณา  มงคล 

 ๑๐ นางสาวกันตินันท  นิธิพัฒนธนกุล 

 ๑๑ นางกัลยา  ตรีโชติ 

 ๑๒ นางกาญจนา  สินสา 

 ๑๓ นางสาวเกตนสรี  สุริยจันทร 

 ๑๔ นางเกศริน  กาญจนาภรณ 

 ๑๕ นางขนิษฐา  โลหแสงเรือง 

 ๑๖ นางสาวขนิษฐา  สนธี 

 ๑๗ นางขวัญฤดี  อะทุมชาย 

 ๑๘ นางคมขํา  แกวชูเงิน 

 ๑๙ นางจงดี  วัฒนพิมล 

 ๒๐ นางสาวจนาวรรณ  ชอสัมฤทธิ์ 

 ๒๑ นางสาวจิรนันท  วงษปาน 

 ๒๒ นางจีรพร  พ่ึงอินทร 

 ๒๓ นางสาวชุติรัตน  วรรณโวหาร 

 ๒๔ นางฐิตธิพันธ  ชนะศึก 

 ๒๕ นางสาวณัฏฐพิชญา  ศรีตพงษ 

 ๒๖ นางสาวดลรัตน  รุจิวัฒนาการ 

 ๒๗ นางสาวดาวเรือง  เชิดฉาย 

 ๒๘ นางทิราพร  ชวยสี 

 ๒๙ นางสาวธนิษฐา  กล่ินกระสังข 

 ๓๐ นางสาวธารทิพย  เหล็กนรินทร 

 ๓๑ นางนภาพร  อภิวัฒนเศรษฐ 

 ๓๒ นางสาวนวลจันทร  ปรีดาพันธุ 

 ๓๓ นางนองนุช  ตรียานนท 

 ๓๔ นางนันทภัค  ตั้งนภากร 

 ๓๕ นางนิจวรรณ  สอดสองกิจ 

 ๓๖ นางนิลุบล  ทองนุช 

 ๓๗ นางนิศารัตน  ทองโชติ 

 ๓๘ นางบุญเตือน  รวมอมรพิทักษ 

 ๓๙ นางบุญศรี  เนื่องศาสนศรี 

 ๔๐ นางสาวปณดา  พูลสมบัติ 

 ๔๑ นางปภาวี  ไวธัญญะกรรม 

 ๔๒ นางสาวประดับดวง  เสนเถาว 

 ๔๓ นางสาวพสชน  ตูปาน 

 ๔๔ นางสาวพิกุล  ยอดรัก 

 ๔๕ นางพิมพา  พงษรเณศ 

 ๔๖ นางสาวเพชรมณี  พรมจันทร 

 ๔๗ นางสาวมณทิรา  ศรีสุข 

 ๔๘ นางสาวมาริษา  แดงสุภา 

 ๔๙ นางมาลี  ดอกจําปา 

 ๕๐ นางสาวรัจนา  วรากุล 



 หนา   ๖๓ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๔   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 ๕๑ นางรัญดา  โพนาคา 

 ๕๒ นางรัตนาพร  ชัยราช 

 ๕๓ นางสาวลักขณา  อัตถเจริญสุข 

 ๕๔ นางสาวลัดดา  จัยวัฒน 

 ๕๕ นางสาววลัยลักษณ  กิ่งจันทร 

 ๕๖ นางวลัยลักษณ  ชาตะสุภณ 

 ๕๗ นางวารี  ธรรมคุณ 

 ๕๘ นางวาสนา  อภิรังสิมันต 

 ๕๙ นางสาวศฏานุกุล  บุญเรือง 

 ๖๐ นางสาวศิวาพร  สาลีผล 

 ๖๑ นางศุภัคชญา  บุญแสงทอง 

 ๖๒ นางสไบภรณ  ปุนบุตรดา 

 ๖๓ นางสมพร  ไชยบุตร 

 ๖๔ นางสาวสมมาตร  เมนทองคํา 

 ๖๕ นางสมสวย  นุชงาม 

 ๖๖ นางสาวสรอยวลัย  สุขดา 

 ๖๗ นางสายฝน  อุนกันทา 

 ๖๘ นางสิริกาญจน  เพชรโรจนกิตติ์ 

 ๖๙ นางสาวสุกัญญา  มากเกษร 

 ๗๐ นางสาวสุนันทา  สนธิโรจน 

 ๗๑ นางสาวสุนันทา  อัคนิทัต 

 ๗๒ นางสุพรรณี  เนื้อนวม 

 ๗๓ นางสุพรวัสสา  หนูจิตตดํารง 

 ๗๔ นางสุรินทร  ครุฑอ่ํา 

 ๗๕ นางสุวรรณี  วีระศร 

 ๗๖ นางหทัยกานต  เกตุเหม 

 ๗๗ นางอมรรัตน  กอนกลีบ 

 ๗๘ นางอรชร  จาติกานนท 

 ๗๙ นางอรนุช  ธรรมยุติธรรม 

 ๘๐ นางสาวอรุณี  สาวเสม 

 ๘๑ นางสาวออมรักษ  ผานภพ 

 ๘๒ นางสาวอัจจิมา  ย่ิงเชิดสุข 

 ๘๓ นางสาวอัญชลี  ธรรมผุสนา 

 ๘๔ นางสาวอัญชลี  พรรณไวย 

 ๘๕ นางอุษา  สินสวัสดิ์ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวธนญัญาณ  ล้ิมมัง่ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๑  ราย) 

 ๑ นายกรกฎ  นวคุณ 

 ๒ นายคมกฤษณ  ปนเพ็ชร  

 ๓ นายจเร  สําราญฤทธิ์ 

 ๔ นายจเลิศ  เจษฎาวัลย 

 ๕ นายจักราวุธ  แตงเจริญ 

 ๖ นายชัยเลิศ  จินดาทรัพย 

 ๗ นายชัยวิวัฒน  ลาไป 

 ๘ นายชุมพล  พลวิฑูรย 


