
 หนา   ๑๖๕ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๓๗ นางสาววัลลภา  ทองยอย 

 ๓๘ นางสจี  ศักดิ์โสภิษฐ 

 ๓๙ นางสาวสมสุข  ล้ิมอิ่ม 

 ๔๐ นางสรชา  เทียมมณี 

 ๔๑ นางสายสวาท  ปาจินะ 

 ๔๒ นางสาวสิริพรรณ  เอกภัทรสกุล 

 ๔๓ นางสุกัญญา  คุณกิตติ 

 ๔๔ นางสาวสุกัญญา  จีราระรื่นศักดิ์ 

 ๔๕ นางสุจิตรา  รักษาพล 

 ๔๖ นางสาวสุดารัตน  สันติวงศานนท 

 ๔๗ นางสุธิดา  มูลหมัน 

 ๔๘ นางสุพาภรณ  จินะการ 

 ๔๙ นางสาวสุภาพร  คนคลอง 

 ๕๐ นางสุภาพร  นอยมี 

 ๕๑ นางอรุณี  ชื่นพันธุ 

 ๕๒ นางสาวอุมาพร  จงจิตตานนท 

 ๕๓ นางเอมอร  อุตวัฒน 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๘  ราย) 

 ๑ นายกําจัด  สันตวาจา 

 ๒ นายวิมุตติ  อมรรังสฤษดิ์ 

 ๓ นายแสนสุข  โสภณ 

 ๔ นางกนกวรรณ  ยุนพันธุ 

 ๕ นางสาวขวัญจิต  หงษทอง 

 ๖ นางชูตา  เชยชม 

 ๗ นางทศวรรณ  ปาสาบุตร 

 ๘ นางธัญกมล  บุญลือ 

 ๙ นางนันทพร  สิทธิศรชัย 

 ๑๐ นางสาวปยวรรณ  อัศวราชันย 

 ๑๑ นางพรปวีณ  เหล็กสูงเนิน 

 ๑๒ นางมณีรัตน  เลิศฤทฺธิ์ 

 ๑๓ นางสาววราภรณ  สุดใจดี 

 ๑๔ นางวันเพ็ญ  ตูมณี 

 ๑๕ นางสาวสาวตรี  สุขศรี 

 ๑๖ นางสุขศรี  นราเลิศ 

 ๑๗ นางสาวสุรียรัตน  แสนราช 

 ๑๘ นางแสนสุข  กงหวั่น 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นางสาวจรรยา  สุขพินิจ 

 ๒ นางพัทธนันท  บุญนารอด 

 ๓ นางศิริพันธ  หงษทรัพยภิญโญ 

 ๔ นางสุมาภรณ  ธรรมแกว  ลิมาคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒๓  ราย) 

 ๑ นายกมลชนก  ทับทอง 

 ๒ นายคงเดช  จันทรสองแสง 

 ๓ วาที่รอยโท  คนธรรพ  เตียเจริญ 

 ๔ นายจักรพันธุ  ดอกจันทร 



 หนา   ๑๖๖ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๕ นายจามร  สมณะ 

 ๖ นายฐากรณ  สอนวัฒนา 

 ๗ นายธนรรถ  ชูขจร 

 ๘ นายธีรพงษ  กระแจะจันทร 

 ๙ นายเบญจพล  สําราญถิ่น 

 ๑๐ นายผจญ  โสภณานุรักษ 

 ๑๑ นายพงศภรณ  โคติวงษา 

 ๑๒ นายไพบูลย  บุญเลิศ 

 ๑๓ นายวงศพัทธ  วิริยะการุณย 

 ๑๔ นายวันชัย  คณิตวิทยานันท 

 ๑๕ นายวิภพ  พวงศิริ 

 ๑๖ นายวุฒิชัย  หิรัญบูรณะ 

 ๑๗ นายสมโชค  คุณสนอง 

 ๑๘ นายสมนึก  พลาบดีวัฒน 

 ๑๙ นายสะอาด  ชางหัวหนา 

 ๒๐ นายอดินันท  แนนอน 

 ๒๑ นางกนกนันท  ศรีจันทร 

 ๒๒ นางสาวกนกเนตร  สุขเสน 

 ๒๓ นางกัญญา  จุฑาสมิต 

 ๒๔ นางกัณฑิมา  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๒๕ นางกัณหา  อวมสอาด 

 ๒๖ นางเกศสุดา  ลํ้าลักษณไพบูลย 

 ๒๗ นางโกสุม  ประเสริฐพันธุ 

 ๒๘ นางขนิษฐา  ลายทอง 

 ๒๙ นางสาวจันทรา  เทพอวยพร 

 ๓๐ นางจิรนุช  จิตราทร 

 ๓๑ นางจิราภรณ  รัตติกาลสุขะ 

 ๓๒ นางสาวจีรณัฐ  บุญลือชา 

 ๓๓ นางสาวจีรนุช  ธรณินทร 

 ๓๔ นางสาวเฉลิมขวัญ  ทัศนศิริสกุล 

 ๓๕ นางชนิดา  แสงสวาง 

 ๓๖ นางชนิตา  นภาสวัสดิ์ 

 ๓๗ นางชไมพร  เจริญไกรกมล 

 ๓๘ นางชุติมา  เพชรกระจาง 

 ๓๙ นางฐิติพร  แกวรุณคํา 

 ๔๐ นางสาวณพิชญ  วัดมณี 

 ๔๑ นางสาวดวงพร  สันทัด 

 ๔๒ นางสาวถนอมวงศ  มัณฑจิตร 

 ๔๓ นางสาวทวีทรัพย  สินเพ็ง 

 ๔๔ นางสาวทศพร  แสงเนตรสวาง 

 ๔๕ นางสาวทิฆัมพร  อิทธิพงษวัฒน 

 ๔๖ นางสาวทิพนาถ  วิชญาณรัตน 

 ๔๗ นางสาวทิพยวรรณ  เสรีขจรจารุ 

 ๔๘ นางทิพยวรรณ  หอมหวล 

 ๔๙ นางสาวทิวาลัย  สุจินพรัหม 

 ๕๐ นางสาวธนวรรณ  จินดา 

 ๕๑ นางสาวนงนุช  เพ็ชรรวง 

 ๕๒ นางสาวนนทลี  เผาสวัสดิ์ 

 ๕๓ นางนราวัลลภ  เชี่ยววิทย 

 ๕๔ นางนวลทิพย  ตฤษณานนท 

 ๕๕ นางนัฏยา  พรมาลัยรุงเรือง 

 ๕๖ นางสาวนันทพร  พวงแกว 



 หนา   ๑๖๗ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๕๗ นางนิตยา  อุยประเสริฐ 

 ๕๘ นางสาวนีธรา  มีจันทร 

 ๕๙ นางสาวบัวคํา  สะสมทรัพย 

 ๖๐ นางสาวประมวล  คํามาก 

 ๖๑ นางสาวปญจภัทร  โสจิกุล 

 ๖๒ นางสาวปยนุช  วิเศษชาติ 

 ๖๓ นางสาวปยะธิดา  ขจรชัยกุล 

 ๖๔ นางสาวผกาวรรณ  วงศวีระวัฒนกูร 

 ๖๕ นางพจนารถ  ตัญจรูญ  อองจันทร 

 ๖๖ นางสาวพนิดา  พอคาเรือ 

 ๖๗ นางสาวพรทิพย  เขาแกว 

 ๖๘ นางพรทิพย  มหัตนิรันดรกุล 

 ๖๙ นางสาวพรพิชญ  โควคชาภรณ 

 ๗๐ นางสาวพรรณี  หาญคิมหันต 

 ๗๑ นางสาวพรรณี  อติพลพรรค 

 ๗๒ นางพรอมลักษณ  สมบูรณปญญากุล 

 ๗๓ นางสาวพัชชา  เชื้อดี 

 ๗๔ นางสาวพัชรพร  ตั้งนรารัชชกิจ 

 ๗๕ นางพัชรี  ตั้งสุขเกษมสันติ์ 

 ๗๖ นางสาวพิชญาพรรณ  กล่ินรื่น 

 ๗๗ นางสาวพิณรัตน  ศรีเทียนแกว 

 ๗๘ นางพิสมัย  รัตนภักดี 

 ๗๙ นางสาวเพ็ญพิมล  คงมนต 

 ๘๐ นางมณวรัตน  เลาหจีรพันธุ 

 ๘๑ นางมยุรินทร  เพชรัตนกูล 

 ๘๒ นางมยุรีย  สิทธิสากล 

 ๘๓ นางยุภา  สุนทรกิจ 

 ๘๔ นางรัชนีกร  แพทยพันธุ 

 ๘๕ นางรุงขนิษฐ  ทองพูล 

 ๘๖ นางรุงทิพย  สินิทธานนท 

 ๘๗ นางสาวรุงนภา  ตันติศิริกุล 

 ๘๘ นางสาวละออ  เอื้อจิตตระกูล 

 ๘๙ นางวรรณภา  ติวิรัช 

 ๙๐ นางวรรณา  ดิษบรรจง 

 ๙๑ นางสาววราภรณ  ขุนอินทร 

 ๙๒ นางสาววัชราภรณ  รุงชีวิน 

 ๙๓ นางสาววิไล  นิยมสัจจา 

 ๙๔ นางสาวศศิธร  พ่ึงโพธิ์สภ 

 ๙๕ นางสาวศิริพร  ซึงถาวร 

 ๙๖ นางสาวศิริพรรณ  พักศาลา 

 ๙๗ นางศิริรัตน  ขาวสอาด 

 ๙๘ นางสาวศิวพร  สังวาลย 

 ๙๙ นางสาวสมพร  ยาเภา 

 ๑๐๐ นางสมพร  สุทธิจํานงค 

 ๑๐๑ นางสาวสิรินธร  ศะศินิล 

 ๑๐๒ นางสาวสิริรัตน  ลีลาจรัส 

 ๑๐๓ นางสาวสุดสายใจ  โสภณ 

 ๑๐๔ นางสาวสุทธิลักษณ  นวมทนง 

 ๑๐๕ นางสุนันท  เถียรถาวร 

 ๑๐๖ นางสุปรีดี  พงศศรีเพียร 

 ๑๐๗ นางสาวสุพาณี  ชวยประสาทวัฒนา 

 ๑๐๘ นางสุพินธุ  รุจิแกว 



 หนา   ๑๖๘ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๑๐๙ นางสุมนทิพย  ไพรสุวรรณา 

 ๑๑๐ นางสุมาลี  สารัตน 

 ๑๑๑ นางสาวสุรีรัตน  ศรีพรชัยเจริญ 

 ๑๑๒ นางสาวสุวิมล  ทิศา 

 ๑๑๓ นางสาวเสาวนีย  ฉวีสุข 

 ๑๑๔ นางอนงค  ดิษฐสังข 

 ๑๑๕ นางสาวอรุณรักษ  คูเปอร  มีใย 

 ๑๑๖ นางสาวอังคนา  คณิชชาพงษ 

 ๑๑๗ นางสาวอัจฉรา  บูรณะพันธ 

 ๑๑๘ นางสาวอัญชลิกา  กล่ินนิยม 

 ๑๑๙ นางอัญชลี  มาตะโก 

 ๑๒๐ นางสาวอัมพร  ถุงแกวรุงเรือง 

 ๑๒๑ นางสาวอาภรณ  ครองกิจการ 

 ๑๒๒ นางสาวอารี  แซแบ 

 ๑๒๓ นางสาวอุษณีย  ฟองศรี 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๑  ราย) 

 ๑ นายกิตติศักดิ์  ชยันตราคม 

 ๒ นายไกรวุฒ  ดิษฐแยม 

 ๓ นายจํารัก  ลัมภเวช 

 ๔ นายพิทยา  สังขแกว 

 ๕ นายมนตรี  เปรมเจริญ 

 ๖ นายรณชัย  ศิโรเวฐนุกูล 

 ๗ นายอัครินทร  นิมมานนิตย 

 ๘ นางสาวกัญดา  เกษตรสินสมบัติ 

 ๙ นางสาวเงินยวง  เพชรนิล 

 ๑๐ นางสาวจารุวรรณ  กองแกว 

 ๑๑ นางสาวจิรสิริ  เกษมสินธุ  วิเวกเมธากร 

 ๑๒ นางสาวจุติภัค  จันทรโชติ 

 ๑๓ นางเฉลิมขวัญ  แสงรุงรัตน 

 ๑๔ นางสาวฐิตารีย  จันทมาลา 

 ๑๕ นางสาวฐิตินันท  ตันติธรรม 

 ๑๖ นางณัฏฐศศิ  อนุรพันธ 

 ๑๗ นางดวงใจ  บุญเลิศ 

 ๑๘ นางสาวดวงพร  นาคพงศ 

 ๑๙ นางทวินันท  จาดเลน 

 ๒๐ นางสาวธัญวรินทร  ตั้งเสริมวงศ 

 ๒๑ นางนงคนุช  พุทธศุภะ 

 ๒๒ นางนภัสสร  ลาภณรงคชัย 

 ๒๓ นางสาวนภารัตน  ชนันทัย 

 ๒๔ นางสาวนวพรรณ  จิณแพทย 

 ๒๕ นางบงกช  บุญฤทธิ ์

 ๒๖ นางสาวบุษกร  สิทธิศรีจันทร 

 ๒๗ นางสาวประภาพร  ฐานุตรกุล 

 ๒๘ นางปวีณา  ยามานนท 

 ๒๙ นางปยาณี  ณ  นคร 

 ๓๐ นางพรพรรณ  มาตังคสมบัติ  ชูพงศ 

 ๓๑ นางสาวพิรัญญา  โพธิ์ขวานอย 

 ๓๒ นางสาวมนันพัทธ  ทองบุญเกื้อ 

 ๓๓ นางสาวมาลาตี  รุงเรืองศิริพันธ 

 ๓๔ นางยูถิกา  จิราโรจน 



 หนา   ๑๖๙ (เลมท่ี  ๘/๑) 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

 ๓๕ นางสาวเยาวลักษณ  จุฑารัตน 

 ๓๖ นางสาวรุงรัตน  แจมจันทร 

 ๓๗ นางสาวฤดี  ปุงบางกะดี่ 

 ๓๘ นางสาววรรณดี  กิติวิริยกุล 

 ๓๙ นางสาววรรณนิภา  เกื้อศักดิ์ 

 ๔๐ นางสาววิลาสินี  ชัยสิทธิ์ 

 ๔๑ นางสาวศศิภา  ธีรดิลก 

 ๔๒ นางสาวสกาวรัตน  พานชูวงศ 

 ๔๓ นางสาวสมพิศ  พงษวิรัตน 

 ๔๔ นางสาวสมหญิง  โลหะรังสิกุล 

 ๔๕ นางสมหมายประภา  มลิวัลย 

 ๔๖ นางสุกัญญา  สงสวัสดิ์ 

 ๔๗ นางสุคนธทิพย  ดอกแกว 

 ๔๘ นางสาวสุดธิดา  โตชมบุญ 

 ๔๙ นางสาวสุดาภรณ  พยัคฆเรือง 

 ๕๐ นางสุนันท  มีเทศ 

 ๕๑ นางสาวสุนิษา  ยังอยู 

 ๕๒ นางสาวสุภาพร  บุญถนอม 

 ๕๓ นางสาวสุภาพร  เวชมงคลกร 

 ๕๔ นางสุภาภรณ  จันทรเจริญ 

 ๕๕ นางสาวสุภาวดี  มั่นสุข 

 ๕๖ นางสาวเสาวรัตน  รัฐปกปอง 

 ๕๗ นางอภิญญา  ครองพงษ 

 ๕๘ นางอรนันท  ดีพรม 

 ๕๙ นางออมจิต  เขตเผชิญไชย 

 ๖๐ นางอังกาบ  แสนยันต 

 ๖๑ นางอุษา  กิตติวรปรีดา 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายฉัตรชัย  ยกยอง 

 ๒ นายภณัฐพนธ  ไทรแกว 

 ๓ นายมานะ  เงาภูทอง 

 ๔ นางชนัญญา  ฉ่ําชื่นวงศ 

 ๕ นางสาวปณดา  พูลสมบัติ 

 ๖ นางสาวพนารัตน  ออนแยม 

 ๗ นางวราภรณ  ชิโนเรศโยธิน 

 ๘ นางสุขุมาล  ฉิมวัย 

 ๙ นางสาวอนงค  พูนเจาทรัพย 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวดารุณี  เตโช 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๔  ราย) 

 ๑ นายเจษฎา  ศรีวิภาต   

 ๒ นายบุญเล่ียม  เปยมรัฐหิรัญ   

 ๓ นายปฏิภาณ  มงคลไชยสิทธิ์   

 ๔ นายพิชุตม  ล้ีวิทยา   


