
 หนา   ๑๑๑ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๔๑ นางสาวมนทรตัน  โพธิสุพรรณ 

 ๔๒ นางสาวมนวรรตัน  ผองไพบูลย 

 ๔๓ นางยอดธดิา  จังวิบูลยศิลป 

 ๔๔ นางลัดดา  กลัดผอง 

 ๔๕ นางสาววมิลพักตร  ศรไีวย 

 ๔๖ นางสาวศศิมา  รวมพุม 

 ๔๗ นางศนัตยา  บุญสุข 

 ๔๘ นางศริิพร  นามประทาน 

 ๔๙ นางศริิยา  ศรีสัมพันธ 

 ๕๐ นางสาวศุภลัคน  เตชะพงศธร 

 ๕๑ นางสาวสมสุข  จันทศร 

 ๕๒ นางสาวสมหมาย  คาํแทน 

 ๕๓ นางสาวสรรเสรญิ  สุขสวาง 

 ๕๔ นางสายพิน  นพประโคน 

 ๕๕ นางสาวิตรี  มีสมบูรณ 

 ๕๖ นางสาวสุนิสา  ขําขันทอง 

 ๕๗ นางสุพรรณี  อยูเจรญิ 

 ๕๘ นางสาวสุพัตรา  หาญชิงชัย 

 ๕๙ นางสุวิมล  สุดศร ี

 ๖๐ นางอรวรรณ  ไกรดานนท 

 ๖๑ นางอรวรรณ  อินชูใจ 

 ๖๒ นางเอมอร  เอี่ยมสําอาง 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย) 

 ๑ นางสาวกาญจนา  ทองเต็ม 

 ๒ นางประเทือง  แกวกาญจนเศรษฐ 

 ๓ นางวัลลา  จันทรเปย 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔  ราย) 

 ๑ นายภิรมศกัดิ ์ พันธกําเหนิด 

 ๒ นางนันทา  บุญปกครอง 

 ๓ นางบุษบา  แกวสุวรรณ 

 ๔ นางวันเพ็ญ  ตุมเขียว 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๖  ราย) 

 ๑ นายเซง  เลิศมโนรัตน 

 ๒ นายแดง  ลมสูงเนนิ 

 ๓ นายทว ี มานะธํารง 

 ๔ นายสันติชัย  วิเชียรสาร 

 ๕ นายสุวฒันชัย  จันทรเฮง 

 ๖ นายเสร ี จาบสิบสี 

 ๗ นายอาศิส  อนุนะนนัทน 

 ๘ นางกชกร  สุดเจรญิ 

 ๙ นางสาวกรกนก  บุญวงษ 

 ๑๐ วาที่รอยตรหีญงิ ขวัญจิตร  ชัยมงคลนุกูล 

 ๑๑ นางจันทน ี เทพวณิช 

 ๑๒ นางจารุวรรณ  โพธิ์พรม 



 หนา   ๑๑๒ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๓ นางจิดาภา  เก็จพิรุฬห 

 ๑๔ นางสาวแจมจันทร  หลาบพรมราช 

 ๑๕ นางฉลวย  ซือ่สัตยประเสริฐ 

 ๑๖ นางสาวเชาวนี  พันธุลาภะ 

 ๑๗ นางสาวฐติิรตัน  เดชพรหม 

 ๑๘ นางสาวดวงตะวัน  ธรรมาณิชานนท 

 ๑๙ นางทัศนีย  อินวิสัย 

 ๒๐ นางนันทิยา  วัฒายุ 

 ๒๑ นางสาวบญุครอง  มงคล 

 ๒๒ นางสาวบุณฑรกิา  สุวรรณวบิูลย 

 ๒๓ นางประกายทิพย  ศริิวงศ 

 ๒๔ นางสาวปราณี  ทองใส 

 ๒๕ นางสาวพัชรนิทร  สุภาพโสภณ 

 ๒๖ นางพินติยา  ตัณฑวิรุฬห 

 ๒๗ นางสาวภัทรจิตร  ตันกูล 

 ๒๘ นางภัทรานนัท  พูลสงวน 

 ๒๙ นางสาวมานดิา  ภาคพิเศษ 

 ๓๐ นางมารศรี  โฉมปรางค 

 ๓๑ นางสาวรัชฎา  สวัสด ี

 ๓๒ นางสาวรัชนี  กติตริังสี 

 ๓๓ นางสาวรุงทิพย  สัมฤทธิโ์สภาค 

 ๓๔ นางรุงราวรรณ  บัวชัย 

 ๓๕ นางสาวรุงฤดี  ปาวิชัย 

 ๓๖ นางเรวดี  พีรวฒันฒึก 

 ๓๗ นางสาวฤดีภรณ  ภูวพานิช 

 ๓๘ นางสาววงศทิพย  ถติยสถาน 

 ๓๙ นางสาววรรษวรรณ  ทรัพยสมบูรณ 

 ๔๐ นางสาววชัรี  ติยะสุทธิพันธุ 

 ๔๑ นางสาววนัดี  สหวงศเจริญ 

 ๔๒ นางวาร ี สังขศิลปไชย 

 ๔๓ นางศริวัลย  ไพบูลย 

 ๔๔ นางศริิลักษณ  ชนะพันชัย 

 ๔๕ นางสมศร ี รตันวิจิตราศลิป 

 ๔๖ นางสาวสายพิณ  ขวัญเจริญทรัพย 

 ๔๗ นางสาวสุดใจ  บตุรธรรม 

 ๔๘ นางสุดารตัน  ตานพิพัฒน 

 ๔๙ นางสุภัสรา  อุนสุข 

 ๕๐ นางสาวสุมาลี  ประทีปวทิยวณิช 

 ๕๑ นางหทัยทิพย  อุปริมวงศกร 

 ๕๒ นางสาวอรวรรณ  สุดิสุสด ี

 ๕๓ นางสาวอดุมลักษณ  ทัง้ทวีเวโรจน 

 ๕๔ นางสาวอุมากร  เขาสุเมร ุ

 ๕๕ นางสาวอุไรวรรณ  ศิลปศุภกรวงศ 

 ๕๖ นางสาวอุษณีย  เพ็งเที่ยง 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๒  ราย) 

 ๑ นายคณิต  วงษสุร ี

 ๒ นายโชคชัย  จูฑะโกสิทธิ์กานนท 

 ๓ นายนรวรรธน  พวงวรนิทร 

 ๔ นายพิธี  บวัคํา 

 ๕ นายมาพบ  เพชรพิมล 

 ๖ นายยุทธภูม ิ ญานเพ่ิม 



 หนา   ๑๑๓ (เลมท่ี  ๘/๒) 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๗   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถนุายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๗ นายวิทยา  ไชยธรีะพันธ 

 ๘ นายสมชาย  ญาณโรจนะ 

 ๙ นายสุธ ี เดชะวงศสุวรรณ 

 ๑๐ นายไอยฤทธิ ์ ไทยพิสุทธิกุล 

 ๑๑ นางสาวกนัทิมา  แสงศริิวฒุ ิ

 ๑๒ นางชญาดา  สามารถ 

 ๑๓ นางสาวชตูิมา  ประจวง 

 ๑๔ นางสาวฐติิมา  หงสทอง 

 ๑๕ นางสาวดลรัตน  รุจิวัฒนากร 

 ๑๖ นางนรีมาลย  นีละไพจิตร 

 ๑๗ นางสาวนติยา  กาบแกว 

 ๑๘ นางสาวนติยา  สุวรรณเวก 

 ๑๙ นางนุชนาฎ  รกัษี 

 ๒๐ นางสาวปนิดา  ภาวิไล 

 ๒๑ นางสาวพเยาว  อศัฤกษ 

 ๒๒ นางพรพิศ  ออนแผว 

 ๒๓ นางสาวมัณฑนา  ประชุมจิตร 

 ๒๔ นางสาวเรณู  ฉวรีัตน 

 ๒๕ นางสาววชิราพร  ปญจะภาดา 

 ๒๖ นางวรัญญา  เขจรนิตย 

 ๒๗ นางสาววรีกานต  เขียวคล่ี 

 ๒๘ นางศริิลักษณ  พวงแกว 

 ๒๙ นางสาวศริิลักษณ  แสงไกร 

 ๓๐ นางสาวศุภนดิา  กมลปภาธาํรง 

 ๓๑ นางสุนันทา  ทองเจียว 

 ๓๒ นางสาวเสาวลักษณ  ศิลปสาคร 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๖  ราย) 

 ๑ นายเจนรบ  แยมรอด 

 ๒ นายธนพัฒน  นพโสภณ 

 ๓ นายประจบ  อยูประยงค 

 ๔ นายประดิษฐ  พานิชนาพันธ 

 ๕ นายปรญิญา  ออนมัง่ 

 ๖ นายพนธกร  ตนัญาศิร ิ

 ๗ นายโอฬาร  อภิรังสิมนัต 

 ๘ นางกาญจนา  สินสา 

 ๙ นางจําเนียร  กล่ินบหุงา 

 ๑๐ นางสาวชตุิรตัน  วรรณโวหาร 

 ๑๑ นางฐติธิพันธ  ชนะศึก 

 ๑๒ นางสาวนภัสวรรณ  เสนาเพ็ง 

 ๑๓ นางสาวนวลจันทร  ปรดีาพันธุ 

 ๑๔ นางสาวประภาพร  เชงิทว ี

 ๑๕ นางพิมพา  พงษรเณศ 

 ๑๖ นางภัสสร  ชางเหล็ก 

 ๑๗ นางมารศรี  คงล้ิม 

 ๑๘ นางรตันาพร  ชัยราช 

 ๑๙ นางสาวลัดดา  จัยวัฒน 

 ๒๐ นางศริิพร  ดอนสนธิ ์

 ๒๑ นางศุภัคชญา  บุญแสงทอง 

 ๒๒ นางสมพร  ไชยบตุร 

 ๒๓ นางอรชร  จาติกานนท 

 ๒๔ นางอรนุช  ธรรมยุตธิรรม 

 ๒๕ นางสาวอัจจิมา  ย่ิงเชดิสุข 

 ๒๖ นางสาวอัมพร  อรชร 


