
 หนา   ๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเหรียญจักรมาลา  จํานวน  ๗,๖๓๑  ราย  และ   

เหรียญจักรพรรดิมาลา  จํานวน  ๓๖,๒๔๐  ราย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   

วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  รวมทั้งสิ้น  ๔๓,๘๗๑  ราย  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

ผูรบัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



 หนา   ๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

เหรียญจักรพรรดิมาลา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ๑ นายกนก  กนกประดิษฐ 

 ๒ นายกมล  ธงเธียร 

 ๓ นายกมล  พริกเทศ 

 ๔ นายกระสินธุ  รัตติรุจิเศวต 

 ๕ นายกฤษณะพงษ  พรมบึงรํา 

 ๖ นายกฤษดา  อุดมธนะธีระ 

 ๗ นายกะรอซะ  มะนุง 

 ๘ นายกัมพล  ยุทธวิริยะ 

 ๙ นายกามนิต  เหมะ 

 ๑๐ นายกําจร  ตันวัฒนา 

 ๑๑ วาที่รอยตรี  กิตติ  บรรณโศภิษฐ 

 ๑๒ นายกิตติ  รัตนชัย 

 ๑๓ วาที่รอยตรี  กิตติพงษ  บุตรบุราณ 

 ๑๔ นายกิตติพงษ  เรือนกอน 

 ๑๕ นายกิตติพศ  เพชรสุทธิ์ 

 ๑๖ นายกิตติภาส  หมึกดํา 

 ๑๗ นายกิตติรัตน  ทับทวี 

 ๑๘ นายเกรียงไกร  จํานงค 

 ๑๙ วาที่รอยเอก  เกรียงไกร  ไชยจิตร 

 ๒๐ นายเกรียงไกร  เรืองณรงค 

 ๒๑ นายเกรียงศักดิ์  ดิษฐาพร 

 ๒๒ นายเกษม  ไชยวงษ 

 ๒๓ นายเกษม  ตายเกิด 

 ๒๔ นายเกษม  ถมยวัฒน 

 ๒๕ นายเกษม  สวัสดิ์อารีย 

 ๒๖ นายเกิมแกว  จุยชุม 

 ๒๗ นายเกียรติศักดิ์  จันทะคาด 

 ๒๘ นายเกียรติศักดิ์  สมบูรณ 

 ๒๙ นายโกวิทย  คงวีระวัฒน 

 ๓๐ นายโกศล  ฐิติกาล 

 ๓๑ นายโกศล  ทองเสมอ 

 ๓๒ นายขจรพงษ  เยี่ยมสวัสดิ์ 

 ๓๓ นายขวัญชัย  ออกฉิม 

 ๓๔ นายคมกริช  นาคะศิริ 

 ๓๕ นายครรชิต  ซาวแกว 

 ๓๖ นายคารม  สินธูระหัฐ 

 ๓๗ นายคํานวณ  แกวชวง 

 ๓๘ นายคํานึง  หนูดาษ 

 ๓๙ นายโฆษิต  อินทะเสโน 

 ๔๐ นายจรัญ  วงษขนิต 

 ๔๑ นายจรัล  พัฒนจร 

 ๔๒ นายจรินทร  วงษวิวัฒนาวุฒิ 

 ๔๓ นายจรูญ  สุขไชยพร 

 ๔๔ นายจเร  หลวงนา 

 ๔๕ นายจอม  นามีผล 

 ๔๖ นายจักรพงศ  วารีพัฒน 



 หนา   ๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๗ นายจักรพันธ  รอถา 

 ๔๘ นายจัตุรัส  พวงมาลัย 

 ๔๙ นายจํารัส  โกสิยาภรณ 

 ๕๐ นายจํารัส  เหมาะทอง 

 ๕๑ นายจําลอง  แกวชูเสน 

 ๕๒ นายจิต  นิลทับ 

 ๕๓ นายจินดา  เนตรศุขํา 

 ๕๔ นายจิรมิตร  โกสีย 

 ๕๕ นายจีระพงศ   วัฒนสิน 

 ๕๖ นายจีระพงษ  แสงวณิช 

 ๕๗ นายจุมพล  อิทธิอภิบวร 

 ๕๘ นายเจริญ  นิมานนท 

 ๕๙ นายเจริญ  ศิริวงศ 

 ๖๐ นายเจริญศักดิ์  ประดับพงศ 

 ๖๑ นายฉลาด  นาคประสาท 

 ๖๒ นายชณรรษ  ฤทธิเลิศ 

 ๖๓ นายชนัฎ  วงษแสงจันทร 

 ๖๔ นายชนิด  สุมังคะโยธิน 

 ๖๕ นายชม  แกววงษจันทร 

 ๖๖ นายชลิต  ลวนศิริ 

 ๖๗ นายชวลิต  ต้ังศิริเสถียร 

 ๖๘ นายชวลิต  ประกอบการ 

 ๖๙ นายชวลิต  สัมโน 

 ๗๐ นายชัชชัย  วัฒนเบญจโสภา 

 ๗๑ นายชัชวาล  นัยรุงเรือง 

 ๗๒ นายชัชวิทย  บุญดิเรก 

 ๗๓ นายชัย  จํารัสบุญ 

 ๗๔ นายชัยกิจ  จันทรสวาง 

 ๗๕ นายชัยพร  ถูกตอง 

 ๗๖ นายชัยพร  รัตนแสง 

 ๗๗ นายชัยยันต  ไชยกาล 

 ๗๘ นายชัยรัตน  ฉลานุวัฒน 

 ๗๙ นายชัยรัตน  บุญศิริโชควัฒนา 

 ๘๐ นายชัยรัตน  ศิลารักษ 

 ๘๑ นายชัยวัฒน  บุญยัง 

 ๘๒ นายชาญชัย  วงศหอม 

 ๘๓ นายชาญชัย  ศรีกุลบุตร 

 ๘๔ นายชาญณรงค  ชางสลัก 

 ๘๕ นายชาญณรงค  วงศสุวรรณ 

 ๘๖ นายชาตรี  ชัยลอม 

 ๘๗ นายชาติชาย  กุลไทย 

 ๘๘ นายชํานาญ  ศรีชวย 

 ๘๙ นายชินเวทย  ทวิชศรี 

 ๙๐ นายชิษณุพงศ  วะราโภ 

 ๙๑ นายชุติพงศ  สุวรรณประเสริฐ 

 ๙๒ นายชุติพนธ  กลัดอยู 

 ๙๓ นายชุมพร  แกวพวง 

 ๙๔ นายชุมพล  ขัดเกลา 

 ๙๕ นายชุมพล  สวางสุข 

 ๙๖ นายชูเกียรติ  เพ็ชรลอม 

 ๙๗ นายชูชัย  เทพวีระ 

 ๙๘ นายชูพงษ  ขุลาศรี 



 หนา   ๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๙ นายชูศักดิ์  บุญปญญา 

 ๑๐๐ นายเชิดชาย  ชัยภาณุเกียรต์ิ 

 ๑๐๑ นายเชิดศักดิ์  พินิจไชย 

 ๑๐๒ นายไชยสิทธิ์  กิจคา 

 ๑๐๓ นายณภัทร  แสงนาค 

 ๑๐๔ นายณรงค  กลิ่นมาลัย 

 ๑๐๕ นายณรงค  กิมภิระ 

 ๑๐๖ นายณรงค  ควรประกอบกิจ 

 ๑๐๗ นายณรงค  งามเนตร 

 ๑๐๘ นายณรงค  นวลศรีทอง 

 ๑๐๙ นายณรงค  นันตะจนัทร 

 ๑๑๐ นายณัฐพนธ  มวงคํา 

 ๑๑๑ นายณัฐวัตร  ชุมอุน 

 ๑๑๒ นายณัฐวุฒิ  งามสนิท 

 ๑๑๓ นายดนรอหมาน  เหมตระกูลวงศ 

 ๑๑๔ นายดวงคํา  ชัยวร 

 ๑๑๕ นายดํารง  ซื่อสัตย 

 ๑๑๖ นายดํารงค  พัฒนเกษตรวงศ 

 ๑๑๗ นายดํารงค  พิมพสกุลานนท 

 ๑๑๘ นายดิลก  บุญเรือง 

 ๑๑๙ นายดุสิต  มะวิญธร 

 ๑๒๐ นายเดชา  การสมพจน 

 ๑๒๑ นายเดน  ณ  พิโรจน 

 ๑๒๒ นายเดนดวง  คําตรง 

 ๑๒๓ นายตวงอัฐ  ตุมอญ 

 ๑๒๔ นายไตรภพ  เทียบพิมพ 

 ๑๒๕ นายถนอม  แสงสวาง 

 ๑๒๖ นายถนัด  ยันตทอง 

 ๑๒๗ นายถาวร  บุญธีรารักษ 

 ๑๒๘ นายถิรวัฒน  ชูบุญ 

 ๑๒๙ นายทนงศักดิ์  เจริญศรี 

 ๑๓๐ นายทรงโปรด  เกียรติกลุ 

 ๑๓๑ นายทรงพล  ถนอมวงษ 

 ๑๓๒ นายทวี  กันทะสอน 

 ๑๓๓ นายทวี  เฟยลุง 

 ๑๓๔ นายทวีศักดิ์  พรอมสุข 

 ๑๓๕ นายทศพล  กลิ่นศรีสุข 

 ๑๓๖ นายทองคํา  ตินะลา 

 ๑๓๗ นายทองมิน  สรอยเพ็ชร 

 ๑๓๘ นายทําเนียบ  รอดสการ 

 ๑๓๙ นายทิพกร  ประกอบผล 

 ๑๔๐ นายธ  ธง  พลเพ็ชร 

 ๑๔๑ นายธงชัย  ระเวง 

 ๑๔๒ นายธงชัย  ศรีสุข 

 ๑๔๓ นายธนทัต  วงศกําภู 

 ๑๔๔ นายธนพงษ  ศักดิ์เจริญ 

 ๑๔๕ นายธนวิกร  สวางศรี 

 ๑๔๖ นายธนิต  บานชื่น 

 ๑๔๗ นายธนิต  สุยจิว 

 ๑๔๘ นายธนิตย  เลิศวนารินทร 

 ๑๔๙ นายธนุพันธ  รังสิโกสัย 

 ๑๕๐ นายธนู  ศิริวรรณ 



 หนา   ๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๕๑ นายธเนศ   โลหกิจ 

 ๑๕๒ นายธรรมนันท  หนูอิ่ม 

 ๑๕๓ นายธรรมนูญ  โพธารส 

 ๑๕๔ นายธวัช  ปราณพานิชกิจ 

 ๑๕๕ นายธวัชชัย  วิญญัตติกุล 

 ๑๕๖ นายธัญญา  วาณิชย 

 ๑๕๗ นายธาดา  สายอุดม 

 ๑๕๘ นายธานินทร  บุญยะกาพิมพ 

 ๑๕๙ นายธานินทร  สังขนอย 

 ๑๖๐ นายธานี  ครึกครื้นจิตร 

 ๑๖๑ นายธาวันชัย  หะรินสวัสดิ์ 

 ๑๖๒ นายธีรชัย  คุมเขต 

 ๑๖๓ นายธีรชาติ  พจนมณี 

 ๑๖๔ นายธีรธร  พงษประดิษฐ 

 ๑๖๕ นายธีรยุทธ  ตันติวัฒน 

 ๑๖๖ นายธีรศักดิ์  สัจจเสนีย 

 ๑๖๗ นายธีระ  โรจนการวิจิตร 

 ๑๖๘ นายธีระยุทธ  ชัยวงศ 

 ๑๖๙ นายธีระศักดิ์  สัตยธิพันธ 

 ๑๗๐ นายธีระสิทธิ์  แสงขํา 

 ๑๗๑ นายนพดล  ขจรวุฒิตระกูล 

 ๑๗๒ นายนพดล  คํามณี 

 ๑๗๓ นายนพดล  เดชรังสฤษดิ์ 

 ๑๗๔ นายนพดล  แนบเนียร 

 ๑๗๕ นายนพดล  สุตันนิราษฎร 

 ๑๗๖ นายนพพร  จินะกา 

 ๑๗๗ วาที่รอยตรี  นพพร  รัตนสุนทร 

 ๑๗๘ นายนพรัตน  บุญกาญจนวนิชา 

 ๑๗๙ นายนริศ  โพธิ์ศรี 

 ๑๘๐ นายนิพนธ  เดชะผล 

 ๑๘๑ นายนิพนธ  สุมมาตย 

 ๑๘๒ นายนิมิตรชัย  ศรีพรหมมา 

 ๑๘๓ นายนิรันดร  ประสานศักดิ์ 

 ๑๘๔ นายนิรันดร  ศุกรสุนทร 

 ๑๘๕ นายนิวัตร  ตระกูลสันติ 

 ๑๘๖ นายบพิตร  สายสุทธิ 

 ๑๘๗ นายบรรเทา  ทองคําดี 

 ๑๘๘ นายบรรเทาว  พรมอินทร 

 ๑๘๙ นายบรรยงคชัย  เอี่ยมประสงค 

 ๑๙๐ นายบรรเลง  คําโฉม 

 ๑๙๑ นายบวร  ขจรศิลป 

 ๑๙๒ นายบญุจิตต  ตีรถะ 

 ๑๙๓ นายบุญชวย  แซต้ัง 

 ๑๙๔ นายบุญชุบ  คงพวง 

 ๑๙๕ นายบุญชู  แกวคํา 

 ๑๙๖ นายบุญเชิด  เจริญมายุ 

 ๑๙๗ นายบุญธรรม  เกี้ยวฝน 

 ๑๙๘ นายบุญธรรม  อําพาศ 

 ๑๙๙ นายบุญปลูก  บุญอาจ 

 ๒๐๐ นายบุญรอด  พีระเวคิน 

 ๒๐๑ นายบุญเลิศ  โพธิ์บอน 

 ๒๐๒ นายบญุสง  พลสัมฤทธิ์ 



 หนา   ๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๐๓ นายปฎิเวธ  พ่ึงอุบล 

 ๒๐๔ นายปรเมศร  ผองศิริ 

 ๒๐๕ นายประจวบ  แกวเขียว 

 ๒๐๖ นายประจวบ  ปราบงูเหลือม 

 ๒๐๗ นายประจวบ  เลือกหา 

 ๒๐๘ นายประจวบ  เสริมสุข 

 ๒๐๙ นายประชา  ดวงเกษม 

 ๒๑๐ นายประชุม  เพ็ชรรัตน 

 ๒๑๑ นายประดิษฐ  ดีกระจาง 

 ๒๑๒ นายประดิษฐ  กองผัด 

 ๒๑๓ นายประดิษฐ  โกกนุต 

 ๒๑๔ นายประดิษฐ  จันทรแกว 

 ๒๑๕ นายประดิษฐพร  จิระปญญาเลิศ 

 ๒๑๖ นายประทีป  ทาวกัญญา 

 ๒๑๗ นายประทีป  พวงลัดดา 

 ๒๑๘ นายประพจน  นิธิสิทธิพล 

 ๒๑๙ นายประพัฒน  ปานนิล 

 ๒๒๐ นายประภาส  เกตุไทย 

 ๒๒๑ นายประมวล  เดชคง 

 ๒๒๒ นายประยุทธ  ชํานาญกิจ 

 ๒๒๓ นายประยูร  ปองสีดา 

 ๒๒๔ นายประยูร  ลอมคําดี 

 ๒๒๕ นายประยูร  สะปะ 

 ๒๒๖ นายประโยชน  เริ่มตระกูล 

 ๒๒๗ นายประวิช  ดวงจิต 

 ๒๒๘ นายประวิทย  จันทโร 

 ๒๒๙ นายประสงค  อบเชย 

 ๒๓๐ นายประสาร  เทพรักษ 

 ๒๓๑ นายประสาร  อิ่มอาดูร 

 ๒๓๒ นายประสิทธิ์  จินาติ 

 ๒๓๓ นายประสิทธิ์  พรามไทย 

 ๒๓๔ นายประสิทธิ์  ศศิภัทรกุล 

 ๒๓๕ นายประสิทธิ์  สุเดชมารค 

 ๒๓๖ นายประสิทธิ์  หวังอีน 

 ๒๓๗ นายประเสริฐ  เทียบกลาง 

 ๒๓๘ นายประเสริฐ  มณี 

 ๒๓๙ นายประหยัด  สมบัติทอง 

 ๒๔๐ นายปราโมทย  สุวรรณกาญจน 

 ๒๔๑ นายปริญญา  ปรากฎชื่อ 

 ๒๔๒ นายปรีชา  บุตรเวช 

 ๒๔๓ นายปรีชา  หนูในนา 

 ๒๔๔ นายปรีดา  สฤษดิ์นิรันดร 

 ๒๔๕ นายปองพล  พูลสุข 

 ๒๔๖ นายปญญา  จําปาเทศ 

 ๒๔๗ นายปญญา  ไผทอง 

 ๒๔๘ นายปญญา  พลเมืองดี 

 ๒๔๙ นายผลกวี  ชวภัทรโสภณ 

 ๒๕๐ นายผลดี  คชพลาย 

 ๒๕๑ นายพงศชาติ  ปานสุข 

 ๒๕๒ นายพงศวิระ  ศานติธรรม 

 ๒๕๓ นายพงษชัยพัฒน  เหลืองออน 

 ๒๕๔ นายพงษเทพ  เฉยเจริญ 



 หนา   ๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๕๕ นายพงษศักดิ์  บุญธรรมกุล 

 ๒๕๖ นายพชร  ศิลานอย 

 ๒๕๗ นายพนม  เขียวนาคู 

 ๒๕๘ นายพนมเกียรติ  นอยมาลา 

 ๒๕๙ นายพนัส  แสงนิล 

 ๒๖๐ นายพยงค  เชตวรรณ 

 ๒๖๑ นายพยมศักดิ์  ปกคําวงษสังข 

 ๒๖๒ นายพรชัย  กลั่นความดี 

 ๒๖๓ นายพรศักดิ์  พยุหสิทธิ์ 

 ๒๖๔ นายพัชรินทร  แกวเจริญ 

 ๒๖๕ นายพัฒนา  ทุงโพธิ์ตระกูล 

 ๒๖๖ วาที่พันตรี  พัฒนา  สาธร 

 ๒๖๗ นายพาวุฒิ  นุยเพชร 

 ๒๖๘ นายพิชุตย  เพชรศุภสวัสดิ์ 

 ๒๖๙ นายพิเชษฐ  สุวรรณชื่น 

 ๒๗๐ นายพิเชษฐ  คุณเจริญ 

 ๒๗๑ นายพิเชษฐ  จินตสูต 

 ๒๗๒ นายพิเชษฐ  ไลทอง 

 ๒๗๓ นายพิทักษ  สถาพรวจนา 

 ๒๗๔ นายพิพัฒน  ทุกขสูญ 

 ๒๗๕ นายพิพัฒน  บุญศิริ 

 ๒๗๖ นายพิพัฒน  ลาภาวัณย 

 ๒๗๗ นายพิพัฒน  ศิริชัย 

 ๒๗๘ นายพิมล  แตงสี 

 ๒๗๙ นายพิศาล  ปทะวานิช 

 ๒๘๐ นายไพฑูรย  ดาวัลย 

 ๒๘๑ นายไพฑูรย  ปานเกิด 

 ๒๘๒ นายไพฑูรย  รอดแสวง 

 ๒๘๓ นายไพบูลย  ตรีวิสุทธิ์พงษ 

 ๒๘๔ นายไพบูลย  เพ็ชรหงษ 

 ๒๘๕ วาที่รอยตรี  ไพบูลย  สอนจรูญ 

 ๒๘๖ นายไพบูลย  อําพันมาก 

 ๒๘๗ นายไพโรจน  คงสุขเจริญ 

 ๒๘๘ นายไพโรจน  เพ็ชรประดับ 

 ๒๘๙ วาที่รอยโท  ไพโรจน  ราชมณเฑียร 

 ๒๙๐ นายไพโรจน  อนงคณะศักดิ์ 

 ๒๙๑ นายไพศาล  เกษแกว 

 ๒๙๒ นายไพศาล  ชลสินธุ 

 ๒๙๓ นายภณ  หริศพรรณ 

 ๒๙๔ นายภพ  สุขเรือน 

 ๒๙๕ นายภาณุพันธ  เจริญพันธวุงศ 

 ๒๙๖ นายภิญโญ  มัชฌิกะ 

 ๒๙๗ นายภิรมย  เขาแกว 

 ๒๙๘ นายภูวเดช  นานาวัน 

 ๒๙๙ นายภูวนาถ  ทองพันธ 

 ๓๐๐ นายมงคล  แกวประดับ 

 ๓๐๑ นายมงคล  ติยะคุณ 

 ๓๐๒ นายมงคล  สุพรศิลป 

 ๓๐๓ นายมณเทียร  พุทธลา 

 ๓๐๔ นายมณี  ปูทอง 

 ๓๐๕ นายมนชัย  กอนิธิ 

 ๓๐๖ นายมนตรี  ธนะถอย 



 หนา   ๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๐๗ นายมนตรี  โพธิ์ออน 

 ๓๐๘ วาที่รอยโท  มนตรี  สุขเจริญ 

 ๓๐๙ นายมนตชัย  ควรนิยม 

 ๓๑๐ นายมนัส  โชคมาเสริมสกุล 

 ๓๑๑ นายมนูญ  เณระโต 

 ๓๑๒ นายมนูญ  นิลสุวรรณ 

 ๓๑๓ นายมโนช  ทองวล 

 ๓๑๔ นายมังกร  เทวสิงห 

 ๓๑๕ นายมานพ  ทองใบ 

 ๓๑๖ นายมานพ  ธีรสถิตยธรรม 

 ๓๑๗ นายมานพ  ภิญญศิริ 

 ๓๑๘ วาที่รอยตรี  มานะ  คาวีวงษ 

 ๓๑๙ นายมานะ  ดวงทวี 

 ๓๒๐ นายมาโนช  คชาใย 

 ๓๒๑ นายมาโนช  ตอเหลาคา 

 ๓๒๒ วาที่รอยตรี  เมธาศิน  สมอุมจารย 

 ๓๒๓ นายไมตรี  รักผกาวงศ 

 ๓๒๔ นายยงยุทธ  ชื่นชีพ 

 ๓๒๕ นายยงยุทธ  ลุงคะ 

 ๓๒๖ นายรวม  ชินานุปกรณ 

 ๓๒๗ นายรักษาพร  ตัณฑสุวรรณ 

 ๓๒๘ นายรังสรรค  ชนัมพร 

 ๓๒๙ นายรังสิต  ศรีไชยยันต 

 ๓๓๐ นายรัชวิทย  เมธีโชติเศรษฐ 

 ๓๓๑ นายรัศมี  มณีศักดิ์ 

 ๓๓๒ นายรามฤทธิ์  ทิณยโส 

 ๓๓๓ นายเรืองเวช  วงษสวนนอย 

 ๓๓๔ นายฤทธิ์  กาบุตร 

 ๓๓๕ นายลิลิต  บุญเทียม 

 ๓๓๖ นายวรดร  กระแสทิพย 

 ๓๓๗ นายวรพจน  จันทรปรุง 

 ๓๓๘ นายวรรณพงษ  รัตถิกุล 

 ๓๓๙ นายวรวิทย  ตันฑนะเทวินทร 

 ๓๔๐ นายวรวิทย  บุญตอ 

 ๓๔๑ นายวรวิทย  วงษสุวรรณ 

 ๓๔๒ นายวรวิทย  สัจจลักษณ 

 ๓๔๓ นายวรวิทย  สุวรรณเลิศ 

 ๓๔๔ นายวรศักดิ์  หวลระลึก 

 ๓๔๕ นายวศิน  รวมสุข 

 ๓๔๖ นายวสันต  คงสัมมา 

 ๓๔๗ นายวสันต  ชัยทนุวงค 

 ๓๔๘ นายวสันต  วงษานศิุษย 

 ๓๔๙ นายวัชรชัย  จามจุรี 

 ๓๕๐ นายวัชระ  พ.  รณรงค 

 ๓๕๑ นายวัชรินทร  ศักดา 

 ๓๕๒ นายวัฑฒพร  เจนการกิจ 

 ๓๕๓ นายวัฒนา  บํารุงวงศ 

 ๓๕๔ นายวัฒนา  ภาระพฤติ 

 ๓๕๕ นายวัฒนา  สุขวาสนะ 

 ๓๕๖ นายวันชัย  เหนือมณีมงคล 

 ๓๕๗ นายวันชาติ  สารใจ 

 ๓๕๘ นายวัลลภ  ผาสุข 



 หนา   ๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๕๙ นายวาทิต  บัวแสง 

 ๓๖๐ นายวารินทร  เลอเลิศวิเชียร 

 ๓๖๑ นายวาสนา  ภิรมยรัตน 

 ๓๖๒ นายวิชาญ  ดาราไกร 

 ๓๖๓ นายวิชาญ  พุมเจริญ 

 ๓๖๔ นายวิชาญ  ศิริเวชช 

 ๓๖๕ นายวิชิต  ชูนาค 

 ๓๖๖ นายวิชิต  วิเชียร 

 ๓๖๗ นายวิโช  กันตังกุล 

 ๓๖๘ นายวิฑูรย  พิมพตา 

 ๓๖๙ นายวิทยา  ใจวิถี 

 ๓๗๐ นายวิทยา  แซตง 

 ๓๗๑ นายวิทยา  ธนะสูตร 

 ๓๗๒ นายวิทยา  พงษหนองโน 

 ๓๗๓ นายวิทยา  ภูอภิรักษ 

 ๓๗๔ นายวิทูร  กิจเครือ 

 ๓๗๕ นายวินัย  แกววงศวาร 

 ๓๗๖ นายวินัย  เทนสิทธิ์ 

 ๓๗๗ นายวินัย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๗๘ นายวิบูลยธรรม  คุณกระมทุ 

 ๓๗๙ นายวิรัชช  เกตุงาม 

 ๓๘๐ นายวิรัตน  กาญจนพรหม 

 ๓๘๑ นายวิรัตน  ทองอุน 

 ๓๘๒ นายวิโรจน  จรูญศรีสวัสดิ์ 

 ๓๘๓ นายวิษณุ  คอสุวรรณดี 

 ๓๘๔ นายวิสิทธิ์  ติยะคุณ 

 ๓๘๕ นายวิสุทธิ  จันทะ 

 ๓๘๖ นายวิสูตร  ชํานาญกิจ 

 ๓๘๗ นายวีรพล  สังขปตร 

 ๓๘๘ นายวีระ  ปานทน 

 ๓๘๙ นายวีระ  ปนเงิน 

 ๓๙๐ นายวีระ  พันธุอําไพ 

 ๓๙๑ นายวีระชัย  จูดมาก 

 ๓๙๒ นายวีระชัย  ไตรศักดิ์ 

 ๓๙๓ นายวีระเดช  เหลืองหิรัญ 

 ๓๙๔ นายวีระพจน  ทองเสงี่ยม 

 ๓๙๕ นายวีระพล  พงษบริบูรณ 

 ๓๙๖ นายวุฒิธรรม  สวัสดีผล 

 ๓๙๗ นายไวพจน  คงภิรมยชื่น 

 ๓๙๘ นายศรันย  อารี 

 ๓๙๙ นายศรีรัตน  สุวรรณมนตรี 

 ๔๐๐ นายศรีศักดิ์  อุนสากล 

 ๔๐๑ นายศักดา  ชูวงศ 

 ๔๐๒ นายศักดา  ถาวรพจน 

 ๔๐๓ นายศักดา  นาคจันเสน 

 ๔๐๔ นายศักดา  มนตชัยวนะกิจ 

 ๔๐๕ นายศักดิ์  ประเสริฐดี 

 ๔๐๖ นายศักดิ์ชัย  ปริญญาธวัช 

 ๔๐๗ นายศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท 

 ๔๐๘ นายศักดิ์ศรี  จิวหานัง 

 ๔๐๙ นายศักรฒิพล  ออนภูงา 

 ๔๑๐ นายศิริชัย  ชูชื่น 



 หนา   ๑๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๑๑ นายศิริชัย  บุศปพงศ 

 ๔๑๒ นายศิริเดช  เทพธวัช 

 ๔๑๓ นายศิริพงษ  จันทรเศรษฐ 

 ๔๑๔ นายศิลปชัย  ทรงศิริโสภิณ 

 ๔๑๕ นายศุกร  อุบล 

 ๔๑๖ วาที่พันตรี  ศุภกรรณ  คงชยาสุขวัฒน 

 ๔๑๗ นายศุภชัย  นาคพันธุ 

 ๔๑๘ นายศุภวรรณ  ทรงศิริ 

 ๔๑๙ นายเศกศึก  ผองใส 

 ๔๒๐ นายเศวต  คลังมนตรี 

 ๔๒๑ นายสถาพร  ทัศนศรีวรการ 

 ๔๒๒ นายสถิต  โลหะ 

 ๔๒๓ นายสถิตคุณ  รุงเรือง 

 ๔๒๔ นายสนอง  โตเสือ 

 ๔๒๕ นายสนั่น  คิ้วฮก 

 ๔๒๖ นายสนั่น  นาคสิงห 

 ๔๒๗ นายสนิท  เสมียนรัมย 

 ๔๒๘ นายสมเกียรติ  กลิ่นหอม 

 ๔๒๙ นายสมเกียรติ  ชวดนุช 

 ๔๓๐ นายสมเกียรติ  นันทรัตนพงศ 

 ๔๓๑ นายสมเกียรติ  ภูมิศิริไพบูลย 

 ๔๓๒ นายสมควร  แกววิเศษ 

 ๔๓๓ นายสมควร  ภูทิม 

 ๔๓๔ นายสมจันทร  ปญญาทิพย 

 ๔๓๕ นายสมจิต  แขงขัน 

 ๔๓๖ นายสมจิต  ธํารงทรัพย 

 ๔๓๗ นายสมจิตต  เชื้อบุญมี 

 ๔๓๘ นายสมเจต  ชางสีทา 

 ๔๓๙ นายสมใจ  จิตรจํานอง 

 ๔๔๐ นายสมชาย  แกวจันทรฉาย 

 ๔๔๑ นายสมชาย  ชื่นชมแสง 

 ๔๔๒ นายสมชาย  บรรเจิดทวีพร 

 ๔๔๓ นายสมชาย  วณารักษ 

 ๔๔๔ นายสมถพ  วนิชพันธุ 

 ๔๔๕ นายสมนึก  บุญประคอง 

 ๔๔๖ นายสมบัติ  พันเลิศจํานรรจ 

 ๔๔๗ นายสมบูรณ  วณิชมาศ 

 ๔๔๘ นายสมบูรณ  อินทรจันทร 

 ๔๔๙ นายสมประสงค  สิงหสุวรรณ 

 ๔๕๐ นายสมปอง  มะโนสาร 

 ๔๕๑ นายสมพงค  คําอุน 

 ๔๕๒ วาที่พันตรี  สมพงษ  บุญญา 

 ๔๕๓ นายสมพงษ  ปริชาตสมบัติ 

 ๔๕๔ วาที่รอยตรี  สมพงษ  พันสุดนอย 

 ๔๕๕ นายสมพร  จันทรเพชร 

 ๔๕๖ นายสมพร  จุลตามระ 

 ๔๕๗ นายสมพร  ชัยรัตนอุดมกุล 

 ๔๕๘ นายสมพร  วุฒิโยธิน 

 ๔๕๙ นายสมพร  อินทรวงศ 

 ๔๖๐ นายสมพล  ศักดิ์ทวีกุลกิจ 

 ๔๖๑ วาที่รอยโท  สมโภชน  จงเจรญิ 

 ๔๖๒ นายสมมาตร  โพธิชัย 



 หนา   ๑๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๖๓ นายสมยศ  แกวประทุมรัสมี 

 ๔๖๔ นายสมยศ  แยมเผื่อน 

 ๔๖๕ นายสมยศ  รีเงิน 

 ๔๖๖ นายสมลักษณ  ลิ้มวัฒนกุล 

 ๔๖๗ นายสมศักดิ์  ไตรเกษม 

 ๔๖๘ นายสมศักดิ์  นาคอุไร 

 ๔๖๙ นายสมศักดิ์  บรรจงกิจ 

 ๔๗๐ นายสมศักดิ์  โพธิ์วัฒ 

 ๔๗๑ นายสมศักดิ์  มงคลถิ่น 

 ๔๗๒ นายสมศักดิ์  สําอางศศรี 

 ๔๗๓ นายสมศักดิ์  หาญณรงค 

 ๔๗๔ นายสมศักดิ์  เหมาะสมัย 

 ๔๗๕ นายสมหมาย  สวางศรี 

 ๔๗๖ นายสมัย  เขาแกว 

 ๔๗๗ นายสมัย  องอาจ 

 ๔๗๘ นายสราวุธ  ผึ่งประเสริฐ 

 ๔๗๙ นายสฤษดิ์พงษ  ประจวบบุญ 

 ๔๘๐ นายสวัสดิ์  อยูเย็น 

 ๔๘๑ นายสวาง  วงศขันธ 

 ๔๘๒ นายสะไกร  สมฤาแสน 

 ๔๘๓ นายสักรินทร  สันหมุด 

 ๔๘๔ นายสัญชัย  ไตรญาณ 

 ๔๘๕ นายสัญชัย  ทองแปน 

 ๔๘๖ นายสัญชัย  นครไทยภูมิ 

 ๔๘๗ นายสัญญา  ไกรยวงษ 

 ๔๘๘ นายสัตยทิตย  จงเจริญ 

 ๔๘๙ นายสันติพงศ  คุมครอง 

 ๔๙๐ นายสัมพันธ  จิตสํารวย 

 ๔๙๑ นายสัมพันธ  ทิพาพงศ 

 ๔๙๒ นายสัมฤทธิ์  กาญจนสุนทร 

 ๔๙๓ นายสาคม  คันธโกวิท 

 ๔๙๔ นายสาคร  แสนคําดี 

 ๔๙๕ นายสามารถ  รอดสันเทียะ 

 ๔๙๖ นายสาย  สวางพรอม 

 ๔๙๗ นายสายัณห  ภูบุญอบ 

 ๔๙๘ นายสาโรจน  เพ็งบุญ 

 ๔๙๙ นายสําราญ  นาคเกลี้ยง 

 ๕๐๐ นายสําราญ  เวชตรียานนท 

 ๕๐๑ นายสําริด  นาคะบตุร 

 ๕๐๒ นายสําเร็จ  วงศศักดา 

 ๕๐๓ นายสําเริง  ภูเกิด 

 ๕๐๔ นายสําอาง  สิมมาโคตร 

 ๕๐๕ นายสิทธิศักดิ์  สรอยสังวาลย 

 ๕๐๖ นายสินธุ  มังคลาด 

 ๕๐๗ นายสิริวัฒน  ธุวังควัฒน 

 ๕๐๘ นายสืบสกุล  จ่ันนาค 

 ๕๐๙ นายสืบสกุล  นามวงศพรหม 

 ๕๑๐ นายสุคนธ  สุคนธรัตนสุข 

 ๕๑๑ นายสุชาติ  เนตรสวาง 

 ๕๑๒ นายสุทธิพงษ  เสตางกุล 

 ๕๑๓ นายสุทธิพล  สนุนพิทักษ 

 ๕๑๔ นายสุทธิพัฒน  อมรกุล 



 หนา   ๑๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๑๕ นายสุทนต  นกแกว 

 ๕๑๖ นายสุทัศน  จุลนิธิ 

 ๕๑๗ นายสุทัศน  ตะนาวศรี 

 ๕๑๘ นายสุทิน  จันทรอําไพ 

 ๕๑๙ นายสุเทพ  จิตรรัตนะสมบัติ 

 ๕๒๐ นายสุนทร  นิศากร 

 ๕๒๑ นายสุนทร  บูรณพงษทอง 

 ๕๒๒ นายสุนทร  พลรงค 

 ๕๒๓ นายสุนทร  มีนิล 

 ๕๒๔ นายสุนทร  รุงสวาง 

 ๕๒๕ นายสุนทร  อิ่มสะอาด 

 ๕๒๖ นายสุนิตย  ธรรมประพัทธ 

 ๕๒๗ นายสุพัตร  เหลามงคลชัยศรี 

 ๕๒๘ นายสุภาพ  แจมมี 

 ๕๒๙ นายสุภาพ  ชั้นแกว 

 ๕๓๐ นายสุมิตร  วงษสวรรค 

 ๕๓๑ นายสุรกริช  เรืองสุกใส 

 ๕๓๒ นายสุรชัช  มานพพงศ 

 ๕๓๓ นายสุรชัย  ขันติธรางกูร 

 ๕๓๔ นายสุรพงษ  สมเจริญ 

 ๕๓๕ นายสุรพงษ  สุทธิยา 

 ๕๓๖ นายสุรพล  แกวประกิจ 

 ๕๓๗ นายสุรพล  คํานวนศักดิ์ 

 ๕๓๘ นายสุรพล  โชติธรรมโม 

 ๕๓๙ นายสุรพล  มายูร 

 ๕๔๐ นายสุรพล  เมฆศรีอรุณ 

 ๕๔๑ นายสุรพล  แยมชื่น 

 ๕๔๒ นายสุรศักดิ์  แกวไชย 

 ๕๔๓ นายสุรศักดิ์  ใสสอาด 

 ๕๔๔ นายสุรสิทธิ์  ฉัตรเชิดชัย 

 ๕๔๕ นายสุระชาติ  วงศสุรินทร 

 ๕๔๖ นายสุรักษ  สุทธิประภา 

 ๕๔๗ นายสุรัต  กล่ําเพ็ชร 

 ๕๔๘ นายสุริยะ  ธนูศร 

 ๕๔๙ นายสุริยันต  จันทรเพ็ญโรจน 

 ๕๕๐ นายสุริยันต  เตชาวงค 

 ๕๕๑ นายสุวนัย  ทองสุข 

 ๕๕๒ นายสุวรรณ  สุทธิพิบูลย 

 ๕๕๓ นายสุวัฒ  มวงเขียว 

 ๕๕๔ นายสุวิทย  ทวีทรัพย 

 ๕๕๕ นายสุวิทย  หวังสันติธรรม 

 ๕๕๖ นายเสถียร  วัฒนาโภคยกิจ 

 ๕๕๗ นายเสนห  ศรีวิลัย 

 ๕๕๘ นายเสนาะ  กาศเกษม 

 ๕๕๙ นายเสมียน  เขียวแดง 

 ๕๖๐ นายเสรี  ศรียาเทพ 

 ๕๖๑ นายแสนดี  เบญจพงศ 

 ๕๖๒ นายโสภณ  เรียงวิวัฒน 

 ๕๖๓ นายไสว  จุลชู 

 ๕๖๔ นายหนูศักดิ์  มุงปนกลาง 

 ๕๖๕ นายหยาด  พลตรี 

 ๕๖๖ นายเหมพงศ  ทวีกาญจน 



 หนา   ๑๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๖๗ นายอณุเฑียร  เทพคุณ 

 ๕๖๘ นายอดิศร  มงคลประเสริฐ 

 ๕๖๙ นายอดิศักดิ์  ฟุงเฟอง 

 ๕๗๐ นายอดุลย  ตันเหมนายู 

 ๕๗๑ นายอดุลย  สุวรรณทัศน 

 ๕๗๒ นายอนันต  สกลภักดิ์ 

 ๕๗๓ นายอนุชิต  ชูจันทร 

 ๕๗๔ นายอนุชิต  บัญชาศักดิ์ 

 ๕๗๕ นายอนุเชษฐ  ปุณณะเวส 

 ๕๗๖ วาที่รอยตรี  อนุศักดิ์  สุวรรณศักดิ์ 

 ๕๗๗ นายอนุสสรณ  ทองปน 

 ๕๗๘ นายอภิชัย  ศรีชัย 

 ๕๗๙ นายอภิชาติ  พยุงศุขศรี 

 ๕๘๐ นายอภิชาติ  อาจนาฝาย 

 ๕๘๑ นายอภินันท  กลิ่นหอม 

 ๕๘๒ นายอภิมุข  ศุภวิบูลย 

 ๕๘๓ นายอมตะ  สารพัตร 

 ๕๘๔ นายอมร  ชางเย็นฉ่ํา 

 ๕๘๕ นายอรรณพ  แกวปทุมทิพย 

 ๕๘๖ นายอรรณพ  ผิวผอง 

 ๕๘๗ นายอรรถพร  ศรีเปารยะ 

 ๕๘๘ นายอรัญ  พวงพันธุ 

 ๕๘๙ นายอรัญ  สิงหคํา 

 ๕๙๐ นายอรุณ  สงแสง 

 ๕๙๑ นายอรุณศักดิ์  ธารทะเลทอง 

 ๕๙๒ นายอาทร  จําปาทิพย 

 ๕๙๓ นายอาทร  ปรัชญาภรณ 

 ๕๙๔ นายอาทิตย  พรหมพิทักษ 

 ๕๙๕ นายอานุ  มิ่งมณี 

 ๕๙๖ วาที่รอยตรี  อํานวย  เปรมปรี 

 ๕๙๗ นายอาํนาจ  สุวรรณสอาด 

 ๕๙๘ นายอําพัน  เมธนาวิน 

 ๕๙๙ นายอุดม  ใจพรหม 

 ๖๐๐ นายอุดม  ชอโถ 

 ๖๐๑ นายอุดม  ชูลักษณ 

 ๖๐๒ นายอุดม  ทองสุข 

 ๖๐๓ นายอุดมศักดิ์  มีสุข 

 ๖๐๔ นายอุดร  ภัทรพงศพันธ 

 ๖๐๕ นายเอกชัย  กรดสุวรรณ 

 ๖๐๖ นายเอกชัย  ปงวิริยะรัตน 

 ๖๐๗ นายเอกชัย  แสงมณี 

 ๖๐๘ นายโอภาส  เกตุเดชา 

 ๖๐๙ นายโอภาส  ทิมภักดี 

 ๖๑๐ นายโอฬาร  อุบล 

 ๖๑๑ นางกนกวดี  บํารุงศักดิ์ 

 ๖๑๒ นางสาวกรจงกล  ตวนเอี่ยม 

 ๖๑๓ นางกรณิการ  พุทธทิพย 

 ๖๑๔ นางกรรณิกา  วะราโภ 

 ๖๑๕ นางกรรณิการ  ไชยคุณา 

 ๖๑๖ นางกรรณิการ  ไทยวิชัย 

 ๖๑๗ นางกรรณิการ  ธรรมชัย 

 ๖๑๘ นางสาวกรรณิการ  ยมกรัตนาภรณ 



 หนา   ๑๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๑๙ นางกอดิเยาะ  ใจหาว 

 ๖๒๐ นางกอบพร  ไทยทอง 

 ๖๒๑ นางกันยา  รัตนพวงทอง 

 ๖๒๒ นางกันยารัตน  วรรณศิริลักษณ 

 ๖๒๓ นางสาวกัลยรัตน  วิเรขะรัตน 

 ๖๒๔ นางสาวกัลยา  ลูกรักษ 

 ๖๒๕ นางกัลยา  สุดแดน 

 ๖๒๖ นางกัลยาณี  กนกการ 

 ๖๒๗ นางกัลยาณีย  สุดใจ 

 ๖๒๘ นางกัลยาพรรณ  มงคลหัตถี 

 ๖๒๙ นางกาญจนา  ขัดเงางาม 

 ๖๓๐ นางสาวกาญจนา  จตุรวัฒน 

 ๖๓๑ นางกาญจนา  ฤทธิเสน 

 ๖๓๒ นางกิติมา  รักษปญญา 

 ๖๓๓ นางกุลดา  อินทรเพ็ญ 

 ๖๓๔ นางกุลทิพย  เสมาขันธ 

 ๖๓๕ นางกุลธิดา  พักธรรมนัก 

 ๖๓๖ นางกุลวรรณ  รื่นรวย 

 ๖๓๗ นางกุสุมา  ปลอดเปลี่ยว 

 ๖๓๘ นางเกวลี  อริยพิทยาภรณ 

 ๖๓๙ นางเกศินี  งามยิ่ง 

 ๖๔๐ นางเกษมศรี  วรวัสสิริ 

 ๖๔๑ นางเกษร  อินทรเตรียะ 

 ๖๔๒ นางเกษสุพร  จามิกรณ 

 ๖๔๓ นางแกวตา  สุเดชมารค 

 ๖๔๔ นางขนิษฐา  เพงพิศ 

 ๖๔๕ นางสาวขนิษฐา  ศกุนตะเสฐียร 

 ๖๔๖ นางสาวขวัญเรือน  อุดมนาม 

 ๖๔๗ นางแขวรรณ  เรามานะชัย 

 ๖๔๘ นางคนึงนิตย  แกววาตะ 

 ๖๔๙ นางคนึงนิตย  ศรีนอย 

 ๖๕๐ นางสาวเครือวัลย  ปนตาวงศ 

 ๖๕๑ นางงามรัตน  ผดุงกุล 

 ๖๕๒ นางจงกล  กระจางแจง 

 ๖๕๓ นางจงจิตร  บัวไพจิตร 

 ๖๕๔ นางจงประนอม  ศรีพรหมมา 

 ๖๕๕ นางจงรัก  ชางใหญ 

 ๖๕๖ นางจรรยมน  ชูชาติ 

 ๖๕๗ นางจรวยรัตน  บุญชูวงศ 

 ๖๕๘ นางจรัสศรี  กัณฑะพงษ 

 ๖๕๙ นางจริญญา  รักทวม 

 ๖๖๐ นางสาวจริยา  กมุทมาศ 

 ๖๖๑ นางจริยา  รอดจันทร 

 ๖๖๒ นางจริยา  สุพรรณ 

 ๖๖๓ นางจรูญศรี  พินิจไชย 

 ๖๖๔ นางจวงจันทร  เลิศอรุณรัตน 

 ๖๖๕ นางจันทนา  พาณิชตระการกุล 

 ๖๖๖ นางจันทนา  ภูเจริญ 

 ๖๖๗ นางจารุณี  เพชรกอ 

 ๖๖๘ นางจารุณี  เล็กอุทัย 

 ๖๖๙ นางสาวจารุนันท  ฐิตะรัตน 

 ๖๗๐ นางจารุภา  สุขไชยพร 



 หนา   ๑๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๗๑ นางจารุวรรณ  เปรมสวัสดิ์ 

 ๖๗๒ นางจารุวรรณ  อมรกุล 

 ๖๗๓ นางจําเรียง  รศนาวิมล 

 ๖๗๔ นางจินดา  ผิวผอง 

 ๖๗๕ นางสาวจินตนา  แซเอ็ง 

 ๖๗๖ นางจินตนา  ศุภราทิตย 

 ๖๗๗ นางจิราพร  แสงนาค 

 ๖๗๘ นางจิราภรณ  จันแดง 

 ๖๗๙ นางจิราภรณ  ปอมประเสริฐ 

 ๖๘๐ นางจิราภรณ  แสงนิล 

 ๖๘๑ นางจุฑาทิพย  บุญประเสริฐ 

 ๖๘๒ นางจุฑานาฏ  สถาพรวจนา 

 ๖๘๓ นางจุฑามาศ  คงหมวก 

 ๖๘๔ นางจุฑารัตน  หะมณี 

 ๖๘๕ นางสาวจุรี  สังขชาติ 

 ๖๘๖ นางจุรีรัตน  สิงหสุวรรณ 

 ๖๘๗ นางสาวเจรวรรณ  เจริญสุข 

 ๖๘๘ นางเจือจันทน  กรดสุวรรณ 

 ๖๘๙ นางเฉลิมขวัญ  สมอุมจารย 

 ๖๙๐ นางชนิตา  ศรีทองคํา 

 ๖๙๑ นางสาวชนิษฐา  จงพิพัฒนวณิชย 

 ๖๙๒ นางสาวชมพูนุช  บัวบังศร 

 ๖๙๓ นางสาวชวนจิต  เอี่ยมฉ่ํา 

 ๖๙๔ นางสาวชอทิพย  ศิริฤกษ 

 ๖๙๕ นางชะอุม  พงศทิพากร 

 ๖๙๖ นางชัชชฎา  ยรรยง 

 ๖๙๗ นางญาดา  สัยงาม 

 ๖๙๘ นางฐิติยา  พงศพุทธชาติ 

 ๖๙๙ นางฐิทธิพรรณ  อิทธิพร 

 ๗๐๐ นางณัฎฐินี  รัตนพาณิชย 

 ๗๐๑ นางณัฐธมนต  เพ่ิมสินธุ 

 ๗๐๒ นางสาวณัฐพร  ยืนยงค 

 ๗๐๓ นางณัฐภัทร  เพชรงาม 

 ๗๐๔ นางณัฐสุดา  พิพุฒิไกร 

 ๗๐๕ นางณิชนันท  เนตรเสนีย 

 ๗๐๖ นางสาวดรุณี  ญาณวัฒนา 

 ๗๐๗ นางดรุณี  อุนศิวิไลย 

 ๗๐๘ นางดารณี  ปญจรัตนเลิศ 

 ๗๐๙ นางดาหวัน  สุขสวัสดิ์ 

 ๗๑๐ นางเดือนเพ็ญ  ตันติวิริยกิจกุล 

 ๗๑๑ นางทรงศรี  บูรณปรีชา 

 ๗๑๒ นางสาวทรงศิริ  นภาทิวาอํานวย 

 ๗๑๓ นางสาวทัศนาภรณ  สอดศรี 

 ๗๑๔ นางทัศนี  เรียงวิวัฒน 

 ๗๑๕ นางทัศนีย  การกุศล 

 ๗๑๖ นางสาวทัศนีย  รูปสวาง 

 ๗๑๗ นางทัศนีย  สุวรรณกาญจน 

 ๗๑๘ นางทัสฌาราภา  กัณจนนพ 

 ๗๑๙ นางทิพวรรณ  พิมานพรหม 

 ๗๒๐ นางทิพากร  พันธุวนิชกุล 

 ๗๒๑ นางสาวเทพิน  มัธยมจันทร 

 ๗๒๒ นางสาวธนพร  ชินพงษ 



 หนา   ๑๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๒๓ นางสาวธนภรณ  ศิลาราช 

 ๗๒๔ นางธนวรรณ  ศรีวิสุทธิ์ 

 ๗๒๕ นางธัญกมล  ออนศรีทอง 

 ๗๒๖ นางธัญญพร  ซึ้งหฤทัย 

 ๗๒๗ นางสาวธารทิพย  ศิริวัฒนรักษ 

 ๗๒๘ นางธีรารัตน  สีทองดี 

 ๗๒๙ นางนงคราญ  ฉัตรธัญญกิจ 

 ๗๓๐ นางนงนวล  บางแค 

 ๗๓๑ นางนงนาฎ  ศิริบุตร 

 ๗๓๒ นางนงลักษณ  ธารารักษ 

 ๗๓๓ นางนงลกัษณ  หังสสูต 

 ๗๓๔ นางนพมาศ  วัฒนาโภคยกิจ 

 ๗๓๕ นางนภาพร  เหลามงคลชัยศรี 

 ๗๓๖ นางนริศา  ประมวลสุข 

 ๗๓๗ นางสาวนริสสา  เกตุทอง 

 ๗๓๘ นางนฤมล  แตงบุตร 

 ๗๓๙ นางนฤมาน  นายะสุนทรกุล 

 ๗๔๐ นางสาวนลินรัตน  เชื้อวณิชชากร 

 ๗๔๑ นางสาวนวรัตน  สาหรายทอง 

 ๗๔๒ นางนันทนา  ทองไทย 

 ๗๔๓ นางนันทนา  แสงสวาง 

 ๗๔๔ นางสาวนนัทพร  เที่ยงธรรม 

 ๗๔๕ นางนันทมนัส  จิระพันธุ 

 ๗๔๖ นางนาฏยา  อมรพันธางค 

 ๗๔๗ นางนาถธินี  ดํารงคธวัช 

 ๗๔๘ นางนิชาภา  โอบนิธิพงศ 

 ๗๔๙ นางนิตยา  เมธาเศรษฐ 

 ๗๕๐ นางนิธาพร  ลุงคะ 

 ๗๕๑ นางนิภา  แตงแจ 

 ๗๕๒ นางนิภา  สุขสง 

 ๗๕๓ นางนิรชา  เกรียงไกรเพ็ชร 

 ๗๕๔ นางสาวนิรินธน  ถ้ําแกว 

 ๗๕๕ นางสาวนิโลบล  บุญชู 

 ๗๕๖ นางนุชนารถ  แปนแกว 

 ๗๕๗ นางสาวนุชศุภางค  ถิ่นเดิม 

 ๗๕๘ นางเนตรนภา  ดวงอัน 

 ๗๕๙ นางเนิ่น  จตุพศ 

 ๗๖๐ นางบรรเจิดโสม  ขันแข็ง 

 ๗๖๑ นางบวรลักษณ  มะวิญธร 

 ๗๖๒ นางบานชื่น  วีระวัฒนานนท 

 ๗๖๓ นางบุญเรือน  จองกฤษ 

 ๗๖๔ นางบุญเรือน  สุทธิบุตร 

 ๗๖๕ นางบุบผา  ไกรสรกุล 

 ๗๖๖ นางบุรีรัตน  คันธโกวิท 

 ๗๖๗ นางบุรีรัตน  บูชากรณ 

 ๗๖๘ นางสาวบุหงา  ชาญชิตร 

 ๗๖๙ นางเบญจมาศ  ดีเจริญ 

 ๗๗๐ นางเบญจมาศ  ไตรศักดิ์ 

 ๗๗๑ นางเบ็ญจวรรณ  ปญจะศิริ 

 ๗๗๒ นางเบญจวรรณ  ศุขปรีชา 

 ๗๗๓ นางเบญจา  ไตรเกษม 

 ๗๗๔ นางใบหยก  เมธนาวิน 



 หนา   ๑๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗๗๕ นางปฐมพร  วิเศษชาญเวทย 

 ๗๗๖ นางปณัสย  ดวงจันทร 

 ๗๗๗ นางปทุมวดี  ศรีสวาง 

 ๗๗๘ นางประกาย  โรจนแพทย 

 ๗๗๙ นางสาวประทุมมาศ  ทรงประกอบ 

 ๗๘๐ นางประไพพร  บุตรแกว 

 ๗๘๑ นางประไพศรี  ใจงาม 

 ๗๘๒ นางประภัสสร  โสภา 

 ๗๘๓ นางประภาพรรณ  เฉลิมวัฒน 

 ๗๘๔ นางประภารัตน  วงศศักดา 

 ๗๘๕ นางประภาศรี  จงเจริญ 

 ๗๘๖ นางประภาศิริ  เขื่อนเพ็ชร 

 ๗๘๗ นางประภาศิริ  สุวรรณจักร 

 ๗๘๘ นางปรัชนี  กังพิศดาร 

 ๗๘๙ นางสาวปราณี  รัตนมาลากร 

 ๗๙๐ นางปรานอม  ดาบสมเด็จ 

 ๗๙๑ นางปรารถนา  เกิดโชค 

 ๗๙๒ นางปรีดา  ทองเสม 

 ๗๙๓ นางปทมา  มงคลเกียรติชัย 

 ๗๙๔ นางปานทิพย  วงษนิพนธ 

 ๗๙๕ นางปนอนงค  ปรีมนวงศ 

 ๗๙๖ นางปยนุช  หมายเจริญ 

 ๗๙๗ นางปยวรรณ  รื่นรมย 

 ๗๙๘ นางสาวปยะเนตร  ภูประดับ 

 ๗๙๙ นางเปยมพร  ไชยหาญ 

 ๘๐๐ นางผองศรี  โรจนรัตนชัย 

 ๘๐๑ นางพรทิพย  โกวรรธนะกุล 

 ๘๐๒ นางพรทิพย  หงษเวียงจันทร 

 ๘๐๓ นางพรพรรณ  วัฒนวิชัย 

 ๘๐๔ นางพรรณวดี  กาศอุดม 

 ๘๐๕ นางพรรณวดี  ศิริตา 

 ๘๐๖ นางสาวพรรณี  บุษบงก 

 ๘๐๗ นางพรรัตน  เชี่ยววิชา 

 ๘๐๘ นางพรศรี  รัตนประดิษฐ 

 ๘๐๙ นางพรสวรรค  สระบัว 

 ๘๑๐ นางพรสุรีย  ศรีจันทร 

 ๘๑๑ นางพวงพยอม  พรมสาร 

 ๘๑๒ นางพวงพิศ  ชูวงษ 

 ๘๑๓ นางพักตรพิมล  ลิ้มเจริญ 

 ๘๑๔ นางพัชรา  พงษหนองโน 

 ๘๑๕ นางสาวพัชรา  สมบูรณยศเดช 

 ๘๑๖ นางสาวพัชราภรณ  พุกพอกสิน 

 ๘๑๗ นางสาวพัชรินทร  รุจิโกไศย 

 ๘๑๘ นางพันธทวี  สหะรตัน 

 ๘๑๙ นางพิกุล  ดวงเกษม 

 ๘๒๐ นางสาวพิจิตตรา  มงคลนิมิตร 

 ๘๒๑ นางสาวพิชชา  ศิษยโรจนฤทธิ์ 

 ๘๒๒ นางพิมประไพ  สุขใส 

 ๘๒๓ นางพิมพปวีร  ศรีกิจการ 

 ๘๒๔ นางพิมภา  บุญชู 

 ๘๒๕ นางพิมล  สําเร็จ 

 ๘๒๖ นางพิศมัย  บังเกิด 



 หนา   ๑๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๒๗ นางพิสมัย  จันทรปตุ 

 ๘๒๘ นางเพชรินทร  สมสะอาด 

 ๘๒๙ นางเพ็ญนภา  แสนทวีสุข 

 ๘๓๐ นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  เพชรแกว 

 ๘๓๑ นางเพ็ญภา  สีฆสมิทธิ 

 ๘๓๒ นางเพ็ญศรี  คงสมบูรณ 

 ๘๓๓ นางเพ็ญศรี  นงรัตน 

 ๘๓๔ นางเพ็ญศรี  อรรคทิมากูล 

 ๘๓๕ นางเพ็ญศิริ  สุทธิแยม 

 ๘๓๖ นางเพียงเพ็ญ  ตันวัฒนา 

 ๘๓๗ นางสาวแพรวพรรณ  บุญฤทธิ์มนตรี 

 ๘๓๘ นางสาวภคพร  ไพบูลย 

 ๘๓๙ นางภวดี  รุงอรุณ 

 ๘๔๐ นางสาวภัณฑิลา  แกวสุวรรณ 

 ๘๔๑ นางภัทราพร  ถาวรนุวงศ 

 ๘๔๒ นางภานุรัตน  อารีพันธ 

 ๘๔๓ นางภารดี  ลือสกุล 

 ๘๔๔ นางภิญญา  ธีระศานต 

 ๘๔๕ นางมยุรา  ศรีพงษวิวัฒน 

 ๘๔๖ นางมยุรี  ศรีพยัคฆ 

 ๘๔๗ นางสาวมัทณา  เบ็ญจวรรณ 

 ๘๔๘ นางสาวมัทนา  บํารุงเจริญ 

 ๘๔๙ นางสาวมัทนี  หอมชง 

 ๘๕๐ นางสาวมันทนา  แยมคลี่ 

 ๘๕๑ นางสาวมันทนา  ระงับพิศม 

 ๘๕๒ นางมาลัยวัลย  วงศใหญ 

 ๘๕๓ นางมาลี  ไชยกุล 

 ๘๕๔ นางมาลี  เดชปรอท 

 ๘๕๕ นางมาลี  นันทะวงศ 

 ๘๕๖ นางมาลี  หาภา 

 ๘๕๗ นางยลรดา  ภิรมจิตรผอง 

 ๘๕๘ นางยนิดี  สมาธิ 

 ๘๕๙ นางยุพา  แกวพิบูลย 

 ๘๖๐ นางยุพาพร  สาลีพัชราภรณ 

 ๘๖๑ นางสาวยุพิน  สีสม 

 ๘๖๒ นางยุมาลี  บัวสรวง 

 ๘๖๓ นางยุวพา  สารพัฒน 

 ๘๖๔ นางเยาวภา  พลเสนา 

 ๘๖๕ นางรจนา  บุญแยมวงศ 

 ๘๖๖ นางสาวรจนา  หอมกระหลบ 

 ๘๖๗ นางรชนีกร  มัคคสมัน 

 ๘๖๘ นางระนวย  รัชฎะ 

 ๘๖๙ นางรักตกมล  พิริยะภิญโญ 

 ๘๗๐ นางรัชฎา  เสริฐวิชา 

 ๘๗๑ นางสาวรัชดา  อัจจิมากุล 

 ๘๗๒ นางรัชดาภรณ  สุขเจริญ 

 ๘๗๓ นางรัชนี  เทียนสิงห 

 ๘๗๔ นางรัชนี  บุญสุข 

 ๘๗๕ นางรัชนี  มอญพันธุ 

 ๘๗๖ นางรัชนี  รักจิตร 

 ๘๗๗ นางรัตชุฎา  ปทุมหิรัญรักษ 

 ๘๗๘ นางรัตนา  แสงเพชร 



 หนา   ๑๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๗๙ นางรัมภา  ภัทรรังษี 

 ๘๘๐ นางรัมภา  ศิริวงศ 

 ๘๘๑ นางราตรี  มะโหฐาน 

 ๘๘๒ นางรําไพ  คํานวนศักดิ์ 

 ๘๘๓ นางรุงทิพย  คุมเขต 

 ๘๘๔ นางสาวรุงนภา  สุทธวานิช 

 ๘๘๕ นางรุจิรา  ประสิทธิชัย 

 ๘๘๖ นางเรืองฤทธิ์  แกวพิกุล 

 ๘๘๗ นางลมูล  ทัศนา 

 ๘๘๘ นางลลิตา  ฤทธิ์สืบเชื้อ 

 ๘๘๙ นางลักขณา  ธเนศอนันต 

 ๘๙๐ นางลักขณา  สมเจริญศิลป 

 ๘๙๑ นางสาวลักษณา  นุมเจริญ 

 ๘๙๒ นางสาวลักษณา  บุตรแสงดี 

 ๘๙๓ นางลัชนา  ศศิภัทรกุล 

 ๘๙๔ นางลัดดา  แสงสงา 

 ๘๙๕ นางลัดดา  หนูเจริญ 

 ๘๙๖ นางสาวลั่นทม  จักรเพชร 

 ๘๙๗ นางลูกคิด  ผาสุข 

 ๘๙๘ นางวนิดา  เกื้อกูล 

 ๘๙๙ นางวนดิา  นาควิชานนท 

 ๙๐๐ นางวนิดา  พงศกิตติไพบูลย 

 ๙๐๑ นางวนิดา  รุงสวาง 

 ๙๐๒ นางวนิดา  อธิกิจไพบูลย 

 ๙๐๓ นางวรนาฏ  จันทรหอม 

 ๙๐๔ นางวรนุช  จิตตเจียรนัย 

 ๙๐๕ นางวรรณณี  พิทักษพิเศษ 

 ๙๐๖ นางวรรณเพ็ญ  อินทรเอก 

 ๙๐๗ นางวรรณา  มาลีหวล 

 ๙๐๘ นางวรรณา  อาภาอดุล 

 ๙๐๙ นางวรรณ ี นามจันทึก 

 ๙๑๐ นางวราภรณ  โตนชัยภูมิ 

 ๙๑๑ นางวัชรี  เอื้อเฟอ 

 ๙๑๒ นางวันดี  โพธิ์วัฒ 

 ๙๑๓ นางสาววันทนีย  ทองคําจันทร 

 ๙๑๔ นางสาววันทนีย  ศิริพันธ 

 ๙๑๕ นางสาววันทนีย  เหลาวิทวัส 

 ๙๑๖ นางวันเพ็ญ  ย้ิมเยื้อน 

 ๙๑๗ นางวันเพ็ญ  สุมนาพันธุ 

 ๙๑๘ นางวันเพ็ญ  เอกกานตรง 

 ๙๑๙ นางวัลประภา  อนสุวรรณ 

 ๙๒๐ นางวัลลภา  บัวหอม 

 ๙๒๑ นางสาววิจิตรา  กาญจนาพงศาเวช 

 ๙๒๒ นางวิจิตรา  ศิริประภารัตน 

 ๙๒๓ นางวิชญาดา  โพธิสาร 

 ๙๒๔ นางวิภาวรรณ  ภิรมยไชย 

 ๙๒๕ นางวิภาวรรณ  รวมชาติ 

 ๙๒๖ นางวิภาษณ  เทศนธรรม 

 ๙๒๗ นางวิไล  เอกชน 

 ๙๒๘ นางวิไลพร  สมสุข 

 ๙๒๙ นางสาววีณา  กฤษณชิต 

 ๙๓๐ นางสาวศรัณยา  เอมอินทร 



 หนา   ๒๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๓๑ นางศรีเจริญ  ชัยพรม 

 ๙๓๒ นางศรีเพ็ญ  ทองเหมือน 

 ๙๓๓ นางสาวศรีสุดา  นามเมือง 

 ๙๓๔ นางสาวศรีอัมพร  หลิมวานิช 

 ๙๓๕ นางสาวศศิพร  อายุรไชย 

 ๙๓๖ นางศะศิเพ็ญ  โรจนาคม 

 ๙๓๗ นางศิริกุล  คุณากรพันธุ 

 ๙๓๘ นางสาวศิริพรรณ  อังอนันท 

 ๙๓๙ นางศิริเพ็ญ  นันทนาวินิจกุล 

 ๙๔๐ นางสาวศริิภรณ  ชุติพงษวิเวท 

 ๙๔๑ นางสาวศิริรัตน  แกวเวชวงศ 

 ๙๔๒ นางศิริรัตน  สงวนสุข 

 ๙๔๓ นางศิริโสภา  วิทอนโถง 

 ๙๔๔ นางสาวศิวัช  ทองศรีชุม 

 ๙๔๕ นางศุภรา  ฉันทรักษ 

 ๙๔๖ นางสดใส  ชูวงศ 

 ๙๔๗ นางสนอง  ฟูประเสริฐ 

 ๙๔๘ นางสมจิตต  มั่งมีสิทธิ์ 

 ๙๔๙ นางสมใจ  บุญมี 

 ๙๕๐ นางสมไทย  ศิริเมร 

 ๙๕๑ นางสมบูรณ  พุทธชัยยงค 

 ๙๕๒ นางสาวสมบูรณ  อํายะสุจริต 

 ๙๕๓ นางสมปรารถนา  แมนสํารวจการ 

 ๙๕๔ นางสมพิศ  สัตตวัชราเวช 

 ๙๕๕ นางสาวสมศรี  พรมมิ 

 ๙๕๖ นางสาวสมศรี  พริ้งมงคล 

 ๙๕๗ นางสมศิริ  แทนปน 

 ๙๕๘ นางสมศิริ  อนุศิลป 

 ๙๕๙ นางสาคร  รักษาชนม 

 ๙๖๐ นางสาทิพย  ฉอุมประโคน 

 ๙๖๑ นางสายใจ  สุภัคสิริถาวร 

 ๙๖๒ นางสายชล  ไวยสุระสิงห 

 ๙๖๓ นางสายหยุด  ปรัชญาภรณ 

 ๙๖๔ นางสาลินี  คนบุญ 

 ๙๖๕ นางสาวสิริกาญจน  ปรีชาหาญ 

 ๙๖๖ นางสาวสิริจันทร  อนันตวัฒนาพร 

 ๙๖๗ นางสิริเพ็ญ  ชลเทพ 

 ๙๖๘ นางสิริมล  ธีระประทีป 

 ๙๖๙ นางสาวสุกัญญา  แซเอี่ย 

 ๙๗๐ นางสาวสุกัญญา  ไทยมานะ 

 ๙๗๑ นางสาวสุกัญญา  ไพรดํา 

 ๙๗๒ นางสุขกมล  จิตสมร 

 ๙๗๓ นางสุขสม  กาญจนะโภคิน 

 ๙๗๔ นางสุคนธจรินทร  ไกรศรวัชร 

 ๙๗๕ นางสุจวน  แขงขัน 

 ๙๗๖ นางสุณีย  ประสานศักดิ์ 

 ๙๗๗ นางสุดคนึง  สังขนอย 

 ๙๗๘ นางสุทธรา  เตือนธรรมรักษ 

 ๙๗๙ นางสาวสุทธาทิพย  บุญวงศ 

 ๙๘๐ นางสุทธิชา  กุยฉนวน 

 ๙๘๑ นางสุทธิวรรณ  กิตินิรันดรกูล 

 ๙๘๒ นางสุทิพา  สวัสดี 



 หนา   ๒๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๘๓ นางสุธาทิพย  พาโพธิ์ 

 ๙๘๔ นางสุธาทิพย  เมฆพัฒน 

 ๙๘๕ นางสุธิดา  สุวรรณธาดา 

 ๙๘๖ นางสุนทรี  ตัณฑสิทธิ์ 

 ๙๘๗ นางสาวสุนทรี  ภูพัทธยากร 

 ๙๘๘ นางสุนันทา  อรุณฉาย 

 ๙๘๙ นางสาวสุนิดา  รองนุชิต 

 ๙๙๐ นางสุนีย  สืบสําราญ 

 ๙๙๑ นางสุนีรัตน  วรรณสวัสดิ์ 

 ๙๙๒ นางสุปราณี  ศูนยกลาง 

 ๙๙๓ นางสุปญญา  ทาหะพรหม 

 ๙๙๔ นางสุพรรณี  วงศสุวรรณ 

 ๙๙๕ นางสุพัฏรา  นพคุณ 

 ๙๙๖ นางสุพัตรา  จันทรา 

 ๙๙๗ นางสาวสุพัตรา  เลิศประเสริฐรัตน 

 ๙๙๘ นางสุภัทรา  สีหสําเริง 

 ๙๙๙ นางสุภาณี  สิทธิเกษร 

 ๑๐๐๐ นางสุภาพร  รัตนเลิศลบ 

 ๑๐๐๑ นางสุภาพร  สุวรรณพฤกษ 

 ๑๐๐๒ นางสภุาพรรณ  อิ่มสุวรรณ 

 ๑๐๐๓ นางสุภาภรณ  กระตุฤกษ 

 ๑๐๐๔ นางสุภาภรณ  นาคพันธุ 

 ๑๐๐๕ นางสาวสุภาภรณ  เลอเลิศวณิชย 

 ๑๐๐๖ นางสุภามาศ  สุจริตกุล 

 ๑๐๐๗ นางสุมนา  ทรายขาว 

 ๑๐๐๘ นางสุมลรัตน  กองแกว 

 ๑๐๐๙ นางสาวสุมาลี  แสงแกว 

 ๑๐๑๐ นางสาวสุรภี  ทองเสริม 

 ๑๐๑๑ นางสาวสุรัตน  คีรีชัยวัฒน 

 ๑๐๑๒ นางสาวสุรัสวด ี กีรติวิริยาภรณ 

 ๑๐๑๓ นางสาวสุรีย  คลายสุข 

 ๑๐๑๔ นางสาวสุรียพร  ไชยภักดี 

 ๑๐๑๕ นางสุวรรณรัตน  ภักดีเจริญ 

 ๑๐๑๖ นางสุวรรณา  วรกุล 

 ๑๐๑๗ นางสุวารี  เพ็ชรสงคราม 

 ๑๐๑๘ นางเสาวคนธ  คงสุข 

 ๑๐๑๙ นางเสาวคนธ  รักเพื่อน 

 ๑๐๒๐ นางเสาวภา  ไลทอง 

 ๑๐๒๑ นางเสาวลักษณ  โชควิทยา 

 ๑๐๒๒ นางเสาวลักษณ  ตันตระกูล 

 ๑๐๒๓ นางสาวเสาวลักษณ  รูปแกว 

 ๑๐๒๔ นางเสาวลักษณ  สติชอบ 

 ๑๐๒๕ นางโสภา  ทองออน 

 ๑๐๒๖ นางโสภิต  ภัทรพิพัฒน 

 ๑๐๒๗ นางอณิชา  มังคละคีรี 

 ๑๐๒๘ นางอภิกัญ  เลิศวาสนา 

 ๑๐๒๙ นางอภิณหพร  พิพัฒวงศเกษม 

 ๑๐๓๐ นางอภิวันท  พันธุศักดิ์ศิริ 

 ๑๐๓๑ นางอมรพันธ  หลอคงสุข 

 ๑๐๓๒ นางอมรรัตน  เหิรเมฆ 

 ๑๐๓๓ นางอรทิพย  แกวไชย 

 ๑๐๓๔ นางอรนุช  พิมเสน 



 หนา   ๒๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
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 ๑๐๓๕ นางสาวอรพิน  เพ็ชรคลาย 

 ๑๐๓๖ นางอรพินท  จํานงค 

 ๑๐๓๗ นางอรวรรณ  เศรษฐเสถียร 

 ๑๐๓๘ นางสาวอรศรี  บุตรดีสุวรรณ 

 ๑๐๓๙ นางอรสา  เจริญพันธุวงศ 

 ๑๐๔๐ นางอรอนงค  สาระผล 

 ๑๐๔๑ นางอรัญญา  ศีลสัตยาวงศ 

 ๑๐๔๒ นางอรุณแกว  ลีธรรมชโย 

 ๑๐๔๓ นางอรุณรัตน  ดวงมาลา 

 ๑๐๔๔ นางสาวอรุณี  สิทธิวงศ 

 ๑๐๔๕ นางอรุณี  สโิรรส 

 ๑๐๔๖ นางอวยพร  ฤทธิศักดิ์ 

 ๑๐๔๗ นางอัจฉรา  ปรางคจันทร 

 ๑๐๔๘ นางอัจฉรา  สงวนสุข 

 ๑๐๔๙ นางอัจฉราวดี  อิสสอาด 

 ๑๐๕๐ นางสาวอัญชนา  พันธสวัสดิ์ 

 ๑๐๕๑ นางอัญชลี  รุจิเรข 

 ๑๐๕๒ นางอัญชลี  เลาหเลิศชัย 

 ๑๐๕๓ นางอัญญาพร  จันทรสมบูรณ 

 ๑๐๕๔ นางสาวอาภรณ  มหาคํา 

 ๑๐๕๕ นางอารยา  รอดสการ 

 ๑๐๕๖ นางอารยี  ขุลาศรี 

 ๑๐๕๗ นางสาวอารีย  ภูมณี 

 ๑๐๕๘ นางอําไพ  บุญเต็งชาญ 

 ๑๐๕๙ นางอําไพ  สายทอง 

 ๑๐๖๐ นางอุบล  ภูเกิด 

 ๑๐๖๑ นางสาวอุมา  อนรรฆมณีกุล 

 ๑๐๖๒ นางอุมาภรณ  บุญชวย 

 ๑๐๖๓ นางอุราวดี  ทันตานนท 

 ๑๐๖๔ นางสาวอุไร  รัชชนะธรรม 

 ๑๐๖๕ นางอุไร  สัตตะบุษย 

 ๑๐๖๖ นางอุไรรัตน  ศุภจิตตากร 

 ๑๐๖๗ นางอุษณีย  เวทโอสถ 

 ๑๐๖๘ นางอุษา  บุตรบุราณ 

 ๑๐๖๙ นางเอี่ยมนภา  บุญจันทร 

 ๑๐๗๐ นางเอื้อมพร  เสตะเมธากุล 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๑ นายขจร  จิตสุขุมมงคล 

 ๒ นายสมชาย  โชคฤทธิผานนท 

 ๓ นายสุชิน  นาคเงิน 

 ๔ นายเอกพงษ  เลาหะเทียนสินธุ 

 ๕ นางจุไรพร  ขวัญนิพนธ 

 ๖ นางสาวชุตินันท  อิทธิรัตนา 

 ๗ นางนิรมล  นิ่มเจริญ 

 ๘ นางเมตตา  อภิรมยเสมอ 

 ๙ นางสาววรรณี  สิงหโตนาท 

 ๑๐ นางสมสมร  วงศรจิต 

 ๑๑ นางสาวสุนทรี  สุกาญจนาเศรษฐ 



 หนา   ๒๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

วิทยาลัยชุมชน  สังกัดสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 

 ๑ นายศิริชัย  เทียนทอง 

 ๒ นางกรรณิกา  สุภาภา 

 ๓ นางนิภา  มนตรีพงษ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ๑ นายคณิต  วัฒนวิเชียร 

 ๒ นายคึกเดช  กันตามระ 

 ๓ นายเฉลิม  ชัยวัชราภรณ 

 ๔ นายชเนฏฐวัลลภ  ขุมทอง 

 ๕ นายชัยสิงห  ภูรักษเกียรติ 

 ๖ นายชาญณรงค  พรรุงโรจน 

 ๗ นายทวีศักดิ์  ตีระวัฒนพงษ 

 ๘ นายธนัชกฤช  เหลืองลออ 

 ๙ นายนภดล  นพคุณ 

 ๑๐ นายปฐมพงศ  บรรพบุรุษ 

 ๑๑ นายประเสริฐ  สิทธิเจริญชัย 

 ๑๒ นายพงศศักดิ์  วิวรรธนะเดช 

 ๑๓ นายพรชัย  เลาหชัย 

 ๑๔ นายพานิช  นาประดิษฐ 

 ๑๕ นายพุฒ  ศรีโสภาภรณ 

 ๑๖ นายภาคภูมิ  สุปยพันธุ 

 ๑๗ นายเลิศชาย  ฤกษดําริห 

 ๑๘ นายวิเชียร  ริมพณิชยกิจ 

 ๑๙ นายวินัย  แวดวงธรรม 

 ๒๐ นายวิสุทธิ์  ชอวิเชียร 

 ๒๑ นายศักดิ์ชัย  แกวไทรเทียม 

 ๒๒ นายสมนึก  นพนิตย 

 ๒๓ นายสมพร  เอี่ยมสําอางค 

 ๒๔ นายสมศักดิ์  ปญหา 

 ๒๕ นายสันติ  ทิพยางค 

 ๒๖ นายสืบสกุล  พิภพมงคล 

 ๒๗ นายสุเนตร  ชุตินธรานนท 

 ๒๘ นายสุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล 

 ๒๙ นายสุริยะ  ชมสวัสดิ์ 

 ๓๐ นายสุวิทย  บุณยวานิชกลุ 

 ๓๑ นายอนุสรณ  ชนวีระยุทธ 

 ๓๒ นายอนุสรณ  รังสิโยธิน 

 ๓๓ นายอราม  ศิริพันธุ 

 ๓๔ นายอาวุธ  วาจาสัตย 

 ๓๕ นายอุทัย  ติยะวิสุทธิ์ศรี 

 ๓๖ นายโอฬาร  วงศบานดู 

 ๓๗ นางกรรณิการ  นลราชสุวัจน 

 ๓๘ นางสาวกอบกุล  ขําแจง 

 ๓๙ นางสาวจันทรพนิต  สุระศิลป 

 ๔๐ นางจามรี  อาระยานิมิตรสกุล 

 ๔๑ นางจิตรจวบ  เปาอินทร 

 ๔๒ นางจิราภรณ  ธนียวัน 
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 ๔๓ นางไฉไล  คูวัฒนานุกูล 

 ๔๔ นางสาวชนิดา  จริยาพรพงศ 

 ๔๕ นางณัฐดา  วิโรจนแสงอรุณ 

 ๔๖ นางดวงพร  พิสนุแสน 

 ๔๗ นางสาวทิพยสุดา  ปทุมานนท 

 ๔๘ นางสาวธนาวรรณ  จันทรัตนไพบูลย 

 ๔๙ นางนฤมล  พิมลแสงสุริยา 

 ๕๐ นางสาวนวลจันทร  ปราบพาล 

 ๕๑ นางสาวนวลนอย  บุญวงษ 

 ๕๒ นางนวลศรี  นิวัติศัยวงศ 

 ๕๓ นางนิลุบล  คลองเวสสะ 

 ๕๔ นางนิสา  แพสมหวัง 

 ๕๕ นางบุญศรี  ซอนเจริญ 

 ๕๖ นางบุษบา  วิวัฒนเวคิน 

 ๕๗ นางเบญจวรรณ  พลพืชน 

 ๕๘ นางปนัดดา  มณีโรจน 

 ๕๙ นางสาวปนิตา  สุพจน 

 ๖๐ นางประเทือง  เชาวะวณิช 

 ๖๑ นางปริญ  ธรธนินท 

 ๖๒ นางสาวพนิดา  เอื้ออภัยกุล 

 ๖๓ นางสาวพัชรา  พิพัฒนโกวิท 

 ๖๔ นางสาวพิมพรําไพ  เปรมสมิทธ 

 ๖๕ นางสาวพูลสุข  รัตโนทยานนท 

 ๖๖ นางสาวเพ็กเกียว  ธนาพลกุล 

 ๖๗ นางสาวมาลินี  ฉัตรมงคลกุล 

 ๖๘ นางมุกดา  สุขการคา 

 ๖๙ นางเมตตา  วิวัฒนานุกูล 

 ๗๐ นางรมณี  สงวนดีกุล 

 ๗๑ นางสาวรัชนีโรจน  กุลธํารง 

 ๗๒ นางลัดดาวัลย  วัชระคุปต 

 ๗๓ นางสาววนิดา  จีนศาสตร 

 ๗๔ นางวรรณภา  มหาพสุธานนท 

 ๗๕ นางวรรณา  ศรีรินทรนุช 

 ๗๖ นางสาววันเพ็ญ  ศิลา 

 ๗๗ นางสาววาสนา  แสงวารินทร 

 ๗๘ นางวิภู  เปรมประยูร 

 ๗๙ นางวิไลลักษณ  บุญยัง 

 ๘๐ นางวีรนุช  กิจสุขจิต 

 ๘๑ นางศนันทกรณ  โสตถิพันธุ 

 ๘๒ นางสาวศลิษา  ภมรสถิตย 

 ๘๓ นางศิรินนัท  ดุลลาพันธ 

 ๘๔ นางศิรินันท  เอี่ยมภักดิ์ 

 ๘๕ นางสาวศิริเพ็ญ  เวชชการัณย 

 ๘๖ นางสาวสมรตรี  วิถีพร 

 ๘๗ นางสรินทรยา  สุพรรณพงศ 

 ๘๘ นางสัตถาพร  สิโรตมรัตน 

 ๘๙ นางสาวสาทร  สุวรรณ 

 ๙๐ นางสายพิน  โกสุมา 

 ๙๑ นางสายรุง  หอมจันทร 

 ๙๒ นางสุกัญญา  สุนทรส 

 ๙๓ นางสุทธิมา  ชํานาญเวช 

 ๙๔ นางสุนันท  รังษีกาญจนสอง 
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 ๙๕ นางสุนิศา  สีคําภา 

 ๙๖ นางสุพรรณี  ยงกิจเจริญลาภ 

 ๙๗ นางสุพิชชา  จันทรโยธา 

 ๙๘ นางสุภา  หลายคงคา 

 ๙๙ นางสุภาพร  เชิงเอี่ยม 

๑๐๐ นางสาวสุวิตรา  อาภาศิลป 

 ๑๐๑ นางเสาวณีย  เต็มอุดม 

 ๑๐๒ นางโสมภาณี  ศรีสุวรรณ 

 ๑๐๓ นางอมราวดี  อังคสุวรรณ 

 ๑๐๔ นางอัจฉรา  คุวินทรพันธุ 

 ๑๐๕ นางอัจฉริยา  ไศละสูต 

 ๑๐๖ นางสาวอุษณีย  พ่ึงปาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ๑ นายกฤษณ  พลอยโสภณ 

 ๒ นายเกียรติไกร  อายุวัฒน 

 ๓ นายจรัล  เห็นพิทักษ 

 ๔ นายจิตรกร  วิริยารัมภะ 

 ๕ นายจิรพงษ  โกสะ 

 ๖ นายฉลองชัย  คุมภัย 

 ๗ นายชนสิทธิ์  พฤฒิพิทักษ 

 ๘ นายชลอ  รอดลอย 

 ๙ นายชัชวัสส  แกวขาว 

 ๑๐ นายชัยวุฒิ  พรบัณฑิตยปทมา 

 ๑๑ วาที่รอยตรี  ทองหลอ  หมื่นราษฎร 

 ๑๒ นายเทพบุตร  เวชกามา 

 ๑๓ นายธรรมนูญ  ธรรมศาล 

 ๑๔ นายธรรมศักดิ์  ทองเกตุ 

 ๑๕ นายธัญญะ  เกียรติวัฒน 

 ๑๖ นายนิรันดร  จันทวงศ 

 ๑๗ นายนุสรณ  ปานนพภา 

 ๑๘ นายบุญชอบ  เกียรติกําจาย 

 ๑๙ นายบุญมา  ปานประดิษฐ 

 ๒๐ นายประชา  ตันติยาภรณ 

 ๒๑ นายประสทิธิ์  จารุสันต 

 ๒๒ นายปรียพันธุ  อุดมประเสริฐ 

 ๒๓ นายพงศพันธ  เหลืองวิไล 

 ๒๔ นายพยัตติพล  ณรงคะชวนะ 

 ๒๕ นายพฤพล  สันติธรรมเมธี 

 ๒๖ นายพัฒนธนันตร  ตนานุประวัติ 

 ๒๗ เรืออากาศเอก  พิพัฒน  สอนวงษ 

 ๒๘ นายพิเศษ  ปนรัตน 

 ๒๙ นายเพิ่ม  สุรักษา 

 ๓๐ นายไพโรจน  ลิ้มศรีสกุลวงศ 

 ๓๑ นายไพโรจน  สิทธิผกาผล 

 ๓๒ นายมณฑป  ไชยชิต 

 ๓๓ นายมนตรี  พิรุณเกษตร 

 ๓๔ นายมนัส  ศรีละออ 

 ๓๕ นายยุทธนา  ปทีปโชติวงศ 

 ๓๖ นายรวีโรจน  จันทรหอม 



 หนา   ๒๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๗ นายริเชษฐ  พ่ึงชัย 

 ๓๘ นายเลิศชัย  ระตะนะอาพร 

 ๓๙ วาที่รอยโท  วงษสถิตย  วัฒนเสรี 

 ๔๐ นายวัชรินทร  วิทยกุล 

 ๔๑ นายวันชัย  จันทรประเสริฐ 

 ๔๒ นายวัลลภ  ลําพาย 

 ๔๓ นายวิเชียร  กลิ่นอบ 

 ๔๔ นายวิเชียร  วงษวาศ 

 ๔๕ นายวินัย  ดําสุวรรณ 

 ๔๖ นายวิพักตร  จินตนา 

 ๔๗ นายวีรชน  พ่ึงชัย 

 ๔๘ นายวุฒิพงศ  เอี่ยมบุรี 

 ๔๙ นายสบสันติ์  มหานิยม 

 ๕๐ นายสมชาย  สุขะกูล 

 ๕๑ นายสรศักดิ์  เพ่ิมศิลป 

 ๕๒ นายสิทธิชัย  แกวสุวรรณ 

 ๕๓ นายสิทธิชัย  ตันธนะสฤษดิ์ 

 ๕๔ นายสุวัฒน  สุภาพ 

 ๕๕ นายสุวิชชา  ฐิตินันทพันธุ 

 ๕๖ นายสุวิทย  สินที 

 ๕๗ นายองอาจ  เลาหวินิจ 

 ๕๘ นายอับดุลหาดี  อุเซ็ง 

 ๕๙ นายเอนก  สุขเจริญ 

 ๖๐ นางกชนันท  ปานคลัง 

 ๖๑ นางสาวกนกทิพย  เปยมสมบูรณ 

 ๖๒ นางกฤษณา  ชมภูแดง 

 ๖๓ นางกฤษณา  สุฉันทบุตร 

 ๖๔ นางกาญจนา  วสุสิริกุล 

 ๖๕ นางกานดา  สกุลธนะศักดิ์  มัวร 

 ๖๖ นางกานตรวี  กฤตยากวินธร 

 ๖๗ นางสาวเกื้อกูล  อุตรารัชตกิจ 

 ๖๘ นางจารุวรรณ  ภูชาง 

 ๖๙ นางสาวญาดา  คุมแกว 

 ๗๐ นางฐิติเพ็ญ  วิงวอน 

 ๗๑ นางทักษิณา  ทวีนุช 

 ๗๒ นางนงนุช  ภิญโญภานุวัฒน 

 ๗๓ นางนภาภรณ  พรหมชนะ 

 ๗๔ นางนภาลัย  ทองปน 

 ๗๕ นางนวลฉวี  รุงธนเกียรติ 

 ๗๖ หมอมหลวงนิพาดา  เทวกุล 

 ๗๗ นางสาวปนัดดา  อินทรพรหม 

 ๗๘ นางประนอม  เปยธัญญา 

 ๗๙ นางสาวประนอม  สูชัยยะ 

 ๘๐ นางประภาศรี  สิงหรัตน 

 ๘๑ นางปราณีต  จันทรารมย 

 ๘๒ นางปทมาวดี  เลหมงคล 

 ๘๓ นางสาวพรทิพย  สุนทรนันท 

 ๘๔ นางพรธิพา  ธนเศรษฐกร 

 ๘๕ นางพรรณพิศ  ภาณุภาส 

 ๘๖ นางสาวพรศรี  ชัยรัตนายุทธ 

 ๘๗ นางพัชนี  สินไพบูลยผล 

 ๘๘ นางพัฑฒาภร  วรสัตย 



 หนา   ๒๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๙ นางสาวพินิจ  กรินทธัญญกิจ 

 ๙๐ นางพิมสิริ  คลายขํา 

 ๙๑ นางเพชรา  เปสลาพันธ 

 ๙๒ นางภานุวัฒน  จิระกรานนท 

 ๙๓ นางสาวมณฑา  ล้ําเลิศ 

 ๙๔ นางมนทิรา  อารีพิทักษ 

 ๙๕ นางสาวมนสิชา  สุขเจริญ 

 ๙๖ นางมาลินท  อิทธิรส 

 ๙๗ นางสาวยุภาพร  สุรเวช 

 ๙๘ นางรัชนี  จารุสันต 

 ๙๙ นางรัตนา  แบนจาด 

 ๑๐๐ นางรุงแข  รุงเรืองเกียรติ 

 ๑๐๑ นางเรณู  เทพไชย 

 ๑๐๒ นางลิ้นจี่  สุขีวงศ 

 ๑๐๓ นางวนิดา  ศรีทองคํา 

 ๑๐๔ นางวราภรณ  แดงชวง 

 ๑๐๕ นางวลีรัตน  บรรจงจิตร 

 ๑๐๖ นางวัฒนา  วิธีจงเจริญ 

 ๑๐๗ นางวิภาวรรณ  อยูเย็น 

 ๑๐๘ นางศรีสมัย  วิริยารัมภะ 

 ๑๐๙ นางศศิธร  วุฒิวณิชย 

 ๑๑๐ นางสงวนศรี  ปาลกะวงศ 

 ๑๑๑ นางสมจิตร  เฉลิมสุวิวัฒนาการ 

 ๑๑๒ นางสาวสมบุญ  เตชะภิญญาวัฒน 

 ๑๑๓ นางสาวสมร  พ่ึงฉิ่ง 

 ๑๑๔ นางสมศรี  กิติศรีวรพันธุ 

 ๑๑๕ นางสมสุข  นูหาร 

 ๑๑๖ นางสรอยทอง  สายหยุดทอง 

 ๑๑๗ นางสาวสิริกุล  วะสี 

 ๑๑๘ นางสาวสุดา  ภูระหงษ 

 ๑๑๙ นางสุนทรา  อมราพิทักษ 

 ๑๒๐ นางสาวสุนทราภรณ  ลิ่มสกุล 

 ๑๒๑ นางสาวสุภา  สุริยกานนท 

 ๑๒๒ นางสุภาพ  ทองคํา 

 ๑๒๓ นางสุภาวดี  โรจนธรรมกุล 

 ๑๒๔ นางสุมนฤดี  ปานพินิจ 

 ๑๒๕ นางสุรางค  สุธิราวุธ 

 ๑๒๖ นางสาวเสาวลักษณ  จิตตยังกูล 

 ๑๒๗ นางสาวอัจฉราพรรณ  คอวนิช 

 ๑๒๘ นางสาวอัญชฎา  โบวสุวรรณ 

 ๑๒๙ นางสาวอัศนีย  กอตระกูล 

 ๑๓๐ นางอารีย  ชัชวาลวรรณ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ๑ นายกังวาน  ทวีฤทธิ์ 

 ๒ นายเกริก  ปนเหนงเพ็ชร 

 ๓ นายเกรียงไกร  กิจเจริญ 

 ๔ นายคเณศ  ศีลสัตย 

 ๕ นายจารุวัฒน  มณีพันธุ 

 ๖ นายเจษฎา  รอดชมภู 



 หนา   ๒๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗ นายเฉลิมชัย  สาผิว 

 ๘ นายชนะชัย  สืบปรุ 

 ๙ นายชลิต  ชัยครรชิต 

 ๑๐ นายชวลิต  เนตรอริยทรัพย 

 ๑๑ นายชาลี  พิทักษ 

 ๑๒ นายชูศักดิ์  คุปตานนท 

 ๑๓ นายโชคชัย  วิลาชัย 

 ๑๔ นายไชยวิทย  ธนไพศาล 

 ๑๕ นายณรงค  หงษแกว 

 ๑๖ นายถวัลย  สุขทะเล 

 ๑๗ นายทรงศิลป  แกวลา 

 ๑๘ นายธนวัฒน  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๙ นายนิพนธ  มหาจันทวงศ 

 ๒๐ นายประดิษฐ  สุคนธวารินทร 

 ๒๑ นายประสงค  วงศวิชา 

 ๒๒ นายปรีชา  สิงหา 

 ๒๓ นายเปรื่องจิตร  ฆารรัศมี 

 ๒๔ นายพรชัย  เอี่ยมสุนทรกุล 

 ๒๕ นายพรเทพ  ขอขจายเกียรติ 

 ๒๖ นายพัชรสุ  วรรณขาว 

 ๒๗ นายมานิตย  โฆษิตตระกูล 

 ๒๘ นายไมตรี  อินทรประสิทธิ์ 

 ๒๙ นายเริงศักดิ์  กตเวทิน 

 ๓๐ นายเลิศชัย  เจริญธัญรักษ 

 ๓๑ นายวรวุฒิ  วรพุทธพร 

 ๓๒ นายวันชัย  ไอรารัตน 

 ๓๓ นายวิชัย  อึงพินิจพงศ 

 ๓๔ นายวิทยา  ศรีพิมพมาตย 

 ๓๕ นายวิบูลย  วีระอาชากุล 

 ๓๖ นายวีระ  ภาคอุทัย 

 ๓๗ นายวีระศักดิ์  ชาติพุทธา 

 ๓๘ นายวีระศักดิ์  ศักดิ์ศิริรัตน 

 ๓๙ นายสงวนศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 

 ๔๐ นายสมชาย  ปนละออ 

 ๔๑ นายสมชาย  รัตนทองคํา 

 ๔๒ นายสมพงษ  พันธุรัตน 

 ๔๓ นายสมศักดิ์  หอมดี 

 ๔๔ นายสยาม  ชูถิ่น 

 ๔๕ นายสุเทพ  หมอกมืด 

 ๔๖ นายสุพล  ลิมวัฒนานนท 

 ๔๗ นายสุวัฒน  มบขุนทด 

 ๔๘ นายเสถียร  ศิลปษา 

 ๔๙ นายอนุชา  ไพศาลธรรม 

 ๕๐ นายอภัย  ศรีบุญเรือง 

 ๕๑ นายเอกศักดิ์  ยุกตะนันทน 

 ๕๒ นางกรรณิการ  เรืองศรีวิรัตน 

 ๕๓ นางสาวกรรณิการ  วิขัมภประหาร 

 ๕๔ นางกฤษณา  ตระการไทย 

 ๕๕ นางกองงัน  ศรีพนัสกุล 

 ๕๖ นางกัลยา  พรอมขุมทอง 

 ๕๗ นางกานดา  เรงพัฒนกิจ 

 ๕๘ นางเขมชัญญา  จันทะเสน 



 หนา   ๒๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๙ นางจงรักษ  ศรีภา 

 ๖๐ นางจรัสลักษณ  ภูมิเวียงศรี 

 ๖๑ นางจันทรเพ็ญ  เหนือกอง 

 ๖๒ นางจันทิมา  กาญจนสุรัตน 

 ๖๓ นางจันทิรา  วชิราภากร 

 ๖๔ นางสาวจารุวรรณ  นิพพานนท 

 ๖๕ นางจํารัส  วงศคํา 

 ๖๖ นางจิตติมา  อินธิราช 

 ๖๗ นางจินตนา  สมสวัสดิ์ 

 ๖๘ นางจีราภรณ  วิทยาคม 

 ๖๙ นางจุฬา  นามโสม 

 ๗๐ นางจุฬารัตน  ปริยชาติกุล 

 ๗๑ นางชยุดา  ชัยวิเชียร 

 ๗๒ นางฐิติกา  ใหมประยูร 

 ๗๓ นางฐิติพร  เริงจิตรนุกูล 

 ๗๔ นางสาวณัฐชา  ภัทรผดุงกิจ 

 ๗๕ นางเต็มใจ  ธรรมกิติราษฎร 

 ๗๖ นางถนอมวรรณ  ประเสริฐเจริญสุข 

 ๗๗ นางทองอุไร  ศรีนอเรศ 

 ๗๘ นางทัศนีย  วังศรีมงคล 

 ๗๙ นางสาวธนพรรณ  ธานี 

 ๘๐ นางธัญญารัตน  อรุณวงศ 

 ๘๑ นางนงนภัส  สุทธิประภา 

 ๘๒ นางนงนุช  คงวัฒนานนท 

 ๘๓ นางสาวนพรัตน  แพงสรอย 

 ๘๔ นางสาวนภาพร  นารอง 

 ๘๕ นางสาวนฤมล  แสงประดับ 

 ๘๖ นางนฤมล  อินทรประสิทธิ์ 

 ๘๗ นางนลัทพร  สืบเสาะ 

 ๘๘ นางบุญญาณี  คําทะลาด 

 ๘๙ นางบุญรวม  จันทองหลาง 

 ๙๐ นางบุษกร  อุสสาหกิจ 

 ๙๑ นางสาวบุษบามินตรา  ฉลวยแสง 

 ๙๒ นางบุสรินทร  หมั่นบุญ 

 ๙๓ นางเบญจา  มุกตพันธุ 

 ๙๔ นางสาวปราณี  จําลองสอง 

 ๙๕ นางปยวรรณ  กําพลศักดิ์ 

 ๙๖ นางปยะนุช  บุศราคํา 

 ๙๗ นางสาวปุญทรี  พวงสุวรรณ 

 ๙๘ นางผิวพรรณ  มาลีวงษ 

 ๙๙ นางพนมไพร  สทิธิวงษา 

 ๑๐๐ นางสาวพรนภา  ศุกรเวทยศิริ 

 ๑๐๑ นางพรพิมล  เจียระนัยปรีเปรม 

 ๑๐๒ นางพรพิไล  พจนานุกิจ 

 ๑๐๓ นางพรพิศ  ประทุมชาติ 

 ๑๐๔ นางพัชรินทร  มีแสง 

 ๑๐๕ นางสาวพัชรินทร  อวนไตร 

 ๑๐๖ นางพัชรียา  คนชาญ 

 ๑๐๗ นางพิกุล  ทิพยฤาตรี 

 ๑๐๘ นางสาวพูลสุข  ศิริพูล 

 ๑๐๙ นางเพลินตา  ศิริปการ 

 ๑๑๐ นางเพลินพิศ  ชอบสูงเนิน 



 หนา   ๓๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑๑ นางภัชราภรณ  คําสิงห 

 ๑๑๒ นางมณีรัตน  ภัทรจินดา 

 ๑๑๓ นางสาวมนทกานติ์  บุตรคํา 

 ๑๑๔ นางมโนบาน  สังฆะมณี 

 ๑๑๕ นางมยุรี  ทิพยสิงห 

 ๑๑๖ นางมาริสา  มัทธวรัตน 

 ๑๑๗ นางมิตรวรา  เจริญวงศ 

 ๑๑๘ นางยุพา  คูคงวิริยพันธุ 

 ๑๑๙ นางรังษี  คําภาสัน 

 ๑๒๐ นางรื่นฤดี  แกนนาค 

 ๑๒๑ นางละมาย  ศรีพรหม 

 ๑๒๒ นางลํายง  เมืองโสม 

 ๑๒๓ นางวรรณดี  บัญญัติรัชต 

 ๑๒๔ นางวรรณิภา  รักษมณี 

 ๑๒๕ นางวรรณี  ทรัพยศรี 

 ๑๒๖ นางวาสนา  แกนเชียงสา 

 ๑๒๗ นางวาสนา  จันทะชุม 

 ๑๒๘ นางวินิตา  จีราระรื่นศักดิ์ 

 ๑๒๙ นางวิลาวัณย  ชมนิรัตน 

 ๑๓๐ นางวีระวัฒน  นาสูงชน 

 ๑๓๑ นางสาวศศิธร  อินทยุง 

 ๑๓๒ นางศิราณี  สมณะ 

 ๑๓๓ นางสาวศิริพร  มีหมู 

 ๑๓๔ นางสาวศิวิลัย  สิริมังครารัตน 

 ๑๓๕ นางศุภลักษณ  ศรีจารนัย 

 ๑๓๖ นางศุภางคลักษณ  จิระสวัสดิ์พงศ 

 ๑๓๗ นางสาวศุลีพร  พันธุธนวิบูลย 

 ๑๓๘ นางสงวน  พงศกิจวิทูร 

 ๑๓๙ นางสมปอง  ทองผา 

 ๑๔๐ นางสมพร  แสงชาติ 

 ๑๔๑ นางสาวสมฤทธิ์  สวัสดิ์พาณิชย 

 ๑๔๒ นางสลักจิต  ศรีมงคล 

 ๑๔๓ นางสายฝน  มูลเจริญพร 

 ๑๔๔ นางสายลม  วรรณเสริฐ 

 ๑๔๕ นางสิรินดา  คุณนา 

 ๑๔๖ นางสาวสุกาญจนา  ทิพยเนตร 

 ๑๔๗ นางสุณี  อัษฎายุธ 

 ๑๔๘ นางสุดใจ  ธนไพศาล 

 ๑๔๙ นางสุดารัตน  เตโพธิ์ 

 ๑๕๐ นางสุทธาทิพย  เนตรอริยทรัพย 

 ๑๕๑ นางสุพัตรา  ครองยุทธ 

 ๑๕๒ นางสุพัตรา  ทองกิ่ง 

 ๑๕๓ นางสุพิศ  จิตติวาทิน 

 ๑๕๔ นางสุภัทรา  ปลื้มกมล 

 ๑๕๕ นางเสาวมาศ  เถื่อนนาดี 

 ๑๕๖ นางแสงจันทร  ภูหลงเพีย 

 ๑๕๗ นางหนูภักดิ์  พาสงค 

 ๑๕๘ นางหวานใจ  สิงหเสนา 

 ๑๕๙ นางหอมหวล  กองมวง 

 ๑๖๐ นางอรุณลักษณ  ลุลิตานนท 

 ๑๖๑ นางอรุณศรี  รอนยุทธ 

 ๑๖๒ นางอังคณา  หิรัญเกิด 



 หนา   ๓๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๖๓ นางอัญชลี  สารรัตนะ 

 ๑๖๔ นางอาทิยา  อาจหาญ 

 ๑๖๕ นางอาภรณ  หมอกมืด 

 ๑๖๖ นางอํานวย  บุญเฮา 

 ๑๖๗ นางอําพร  จอกลอย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ๑ นายกิตติพงศ  รุงเรืองธนะกิจ 

 ๒ นายจํานงค  กิ่งแกว 

 ๓ นายเฉลิมพงษ  ชิตไทสง 

 ๔ นายชยันต  ปนตาปน 

 ๕ นายชัชวาลย  ทักษอุดม 

 ๖ นายชัยธวัช  เสาวพนธ 

 ๗ นายชัยยาพร  สุยะวา 

 ๘ นายชาญชัย  ไชยรินทร 

 ๙ นายชาติชาย  กวางสุขสถิตย 

 ๑๐ นายถาวร  มณีวงค 

 ๑๑ นายทวี  มากา 

 ๑๒ นายเทพมงคล  ไชยวงศ 

 ๑๓ นายธนภัทร  คุณยศยิ่ง 

 ๑๔ นายธนัท  จันทรดี 

 ๑๕ นายธานินทร  ภูพัฒน 

 ๑๖ นายธีรศักดิ์  บริสุทธิบัณฑิต 

 ๑๗ นายธีระพงษ  พันธุเกษม 

 ๑๘ นายธีระพร  วุฒยวนิช 

 ๑๙ วาที่รอยตรี  นพดล  วิสุพร 

 ๒๐ นายนิติกรณ  วงศชัย 

 ๒๑ นายนิมิตร  สมณะ 

 ๒๒ นายบัณฑิต  อินตะพิงค 

 ๒๓ นายประชัน  ตาอินทุ 

 ๒๔ นายประพันธ  นิติธีรพงศ 

 ๒๕ นายประสิทธิ์  เมืองมูล 

 ๒๖ นายประสิทธิ์  วัฒนวงศวิจิตร 

 ๒๗ นายผดุงวิทย  ทองศุภผล 

 ๒๘ นายพิชาติ  อุปรานุเคราะห 

 ๒๙ นายพิรุณ  ไชยเชียงพิณ 

 ๓๐ นายพีระพล  คดบัว 

 ๓๑ นายไพศิษฎ  ศิริวิทยากร 

 ๓๒ นายภูเบศ  ปาโมกขเกษม 

 ๓๓ นายมนัส  ยอดคํา 

 ๓๔ นายเรือง  ใจกลา 

 ๓๕ นายวรมัย  ชัยบุญเรือง 

 ๓๖ นายวินัย  ปนมณี 

 ๓๗ สิบโท  วิรัตน  ปราโมทย 

 ๓๘ นายศักดิ์ชัย  เดชตรัยรัตน 

 ๓๙ นายศักดิ์ดา  ถิราวัตร 

 ๔๐ นายสมประสงค  บุญเกิด 

 ๔๑ นายสรศักดิ์  ลี้รัตนาวลี 

 ๔๒ นายสัมพันธ  สิงหราชวราพันธ 



 หนา   ๓๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๔๓ นายสากล  ต้ังตัว 

 ๔๔ นายเสนีย  กาญจนวงศ 

 ๔๕ นายเสริมเกียรติ  จอมจันทรยอง 

 ๔๖ นายเสารแกว  พายุ 

 ๔๗ นายอดิศักดิ์  ใจศิลป 

 ๔๘ นายอนุชาติ  มาธนะสารวุฒิ 

 ๔๙ นายอภินันท  อรามรัตน 

 ๕๐ นายอรรณพ  พงษวาท 

 ๕๑ นายอรรถชัย  จินตะเวช 

 ๕๒ นางกมลณัฏฐ  รัตนวรางค 

 ๕๓ นางกรุณา  บุญญพันธุ 

 ๕๔ นางสาวกัญญา  สุขพรหม 

 ๕๕ นางสาวกิ่งกาญจน  ไชยนวล 

 ๕๖ นางเกศสุภรณ  เขื่อนเพชร 

 ๕๗ นางจําเนียร  คําเมืองใจ 

 ๕๘ นางจิราพร  เรือนคํามาวงษ 

 ๕๙ นางจิราลักษณ  อินทรวงศ 

 ๖๐ นางชฎานันท  ประเสริฐปน 

 ๖๑ นางสาวชลอ  นอยเผา 

 ๖๒ นางสาวชุลีพร  วงศธวัชนุกูล 

 ๖๓ นางสาวชูศรี  เที้ยศิริเพชร 

 ๖๔ นางสาวฐิตินันทน  จารุจินดา 

 ๖๕ นางณทชา  รัตนวาณิชกุล 

 ๖๖ นางดรุณี  เตียวประเสริฐ 

 ๖๗ นางทศพร  คําผลศิริ 

 ๖๘ นางสาวทัศนัย  วงศจักร 

 ๖๙ นางทัศนีย  ลักษณานันท 

 ๗๐ นางสาวทัศนียา  จํารัสรัตนกร 

 ๗๑ นางสาวธัญภรณ  เกิดนอย 

 ๗๒ นางธีระนุช  กิจสวัสดิ์ไพบลูย 

 ๗๓ นางนงพงา  บุญสูง 

 ๗๔ นางสาวนงเยาว  มัทนพันธ 

 ๗๕ นางนงลักษณ  วิลาสเดชานนท 

 ๗๖ นางสาวนภา  กิริยา 

 ๗๗ นางนิตยา  โชติกเสถียร 

 ๗๘ นางนิภา  วราหะ 

 ๗๙ นางนิสากร  สุทธิแปน 

 ๘๐ นางนุชา  สิมะสาธิตกุล 

 ๘๑ นางสาวบัวเรือง  มั่งใหม 

 ๘๒ นางสาวบุญรักษ  สุธาชัย 

 ๘๓ นางสาวปทุมพร  เดชา 

 ๘๔ นางสาวประพิมพ  พุทธิรักษกุล 

 ๘๕ นางสาวปริยา  ตันติพัฒนานันต 

 ๘๖ นางปทมา  หมั่นพินิจ 

 ๘๗ นางปาริชาต  รังคกูลนุวัฒน 

 ๘๘ นางสาวผกาพันธุ  วุฒิลักษณ 

 ๘๙ นางผองพรรณ  คํามามูล 

 ๙๐ นางผองพรรณ  ดลพิพัฒนพงศ 

 ๙๑ นางผองพันธ  สมเพชร 

 ๙๒ นางผองศร ี ดาวลับเมฆ 

 ๙๓ นางผองศรี  ตาสา 

 ๙๔ นางพจนา  ศรีบุรี 



 หนา   ๓๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๙๕ นางพรงาม  ลิ้มตระกูล 

 ๙๖ นางพรปริญญา  สุขวัฒนา 

 ๙๗ นางพรรณงาม  มณีวรรณ 

 ๙๘ นางพรรณา  แสงจันทร 

 ๙๙ นางพรรณี  ศิริวรรธนาภา 

 ๑๐๐ นางสาวพิศมัย  มาภักดี 

 ๑๐๑ นางพิศมัย  ยลภักตร 

 ๑๐๒ นางสาวเพ็ญประภา  ศิวิโรจน 

 ๑๐๓ นางมนรดา  ธรรมจารีย 

 ๑๐๔ นางมยุรี  ปละมัย 

 ๑๐๕ นางมยุรี  อนุมานราชธน 

 ๑๐๖ นางสาวมรรยาท  ณ  นคร 

 ๑๐๗ นางมัจรินทร  คํามะนิด 

 ๑๐๘ นางมัณฑนา  สุกัณศีล 

 ๑๐๙ นางมาลัย  มุตตารักษ 

 ๑๑๐ นางมาลี  ไชยปนสุข 

 ๑๑๑ นางมาลียา  มโนรถ 

 ๑๑๒ นางยุพิน  ศรีบุญเรือง 

 ๑๑๓ นางยุพิน  ศิริกุลพันธ 

 ๑๑๔ นางยุวดี  คําวงศษา 

 ๑๑๕ นางยุวดี  ทับสุวรรณ 

 ๑๑๖ นางรสสุคนธ  เรืองฤทธิ์ 

 ๑๑๗ นางสาวรัตนาภรณ  เศขรฤทธิ์ 

 ๑๑๘ นางสาวลักขณา  ปญญาฟู 

 ๑๑๙ นางลักษณา  พวะกุล 

 ๑๒๐ นางวงเพชร  ชัยอริยะกุล 

 ๑๒๑ นางวนภา  อินทรสุข 

 ๑๒๒ นางสาววรรณี  โอจรัสพร 

 ๑๒๓ นางสาววราภรณ  สิทธิวงศ 

 ๑๒๔ นางวันทนา  หมื่นตูม 

 ๑๒๕ นางสาววันทนา  เหลี่ยมศิริเจริญ 

 ๑๒๖ นางสาววนัเพ็ญ  จันทรแจม 

 ๑๒๗ นางสาววิกูล  สิงหโทราช 

 ๑๒๘ นางวิภาภรณ  ประดิษฐดํารง 

 ๑๒๙ นางวิราวรรณ  สินธพอาชากุล 

 ๑๓๐ นางสาววิไล  เบาทรวง 

 ๑๓๑ นางวิไลลักษณ  กิจจนะพานิช 

 ๑๓๒ นางวิไลวรรณ  เทพยงค 

 ๑๓๓ นางสาวศรวณีย  สุขุมวาท 

 ๑๓๔ นางศิรินภา  นันทพงษ 

 ๑๓๕ นางสาวศุกลรัตน  พรพุทษา 

 ๑๓๖ นางสมใจ  กาญจนวงศ 

 ๑๓๗ นางสมชาติ  ศรีจันทรตา 

 ๑๓๘ นางสาวสมบูรณ  วิศร 

 ๑๓๙ นางสาวสมศรี  เชตะวัน 

 ๑๔๐ นางสมศรี  บุญยงค 

 ๑๔๑ นางสันทนา  บัวมงคล 

 ๑๔๒ นางสาวสากันย  สุวรรณการ 

 ๑๔๓ นางสายชล  สัตยานุรักษ 

 ๑๔๔ นางสาวสุกัญญา  ยะนันโต 

 ๑๔๕ นางสุแกว  เรืองมาลัย 

 ๑๔๖ นางสาวสุขจิตต  กังวานคุณากร 



 หนา   ๓๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๔๗ นางสุจิตรา  พานิชเกษม 

 ๑๔๘ นางสุจิตรา  อาทิตยทอง 

 ๑๔๙ นางสุดาพร  บรรณจักร 

 ๑๕๐ นางสุดารัตน  อุตโม 

 ๑๕๑ นางสุธิศา  ลามชาง 

 ๑๕๒ นางสาวสุนีมาศ  โนรี 

 ๑๕๓ นางสุเนตร  ไชยวงศ 

 ๑๕๔ นางสุปราณี  นอยอ่ํา 

 ๑๕๕ นางสาวสุปรียา  วงษตระหงาน 

 ๑๕๖ นางสาวสุพร  ศรีทิพงษกุล 

 ๑๕๗ นางสุพรรณี  ปนมณี 

 ๑๕๘ นางสุพิศ  ปญญาคม 

 ๑๕๙ นางสาวสุภาณี  สมหวังประเสริฐ 

 ๑๖๐ นางสุมาลี  วงษชัย 

 ๑๖๑ นางเสาวภา  เลี้ยงสกุล 

 ๑๖๒ นางแสงเดือน  ประสพสมบัติ 

 ๑๖๓ นางแสงเทียน  รังษี 

 ๑๖๔ นางสาวแสงอรุณ  ศรีสุวรรณ 

 ๑๖๕ นางสาวหทัยรัตน  อํานาจวรรณพันธ 

 ๑๖๖ นางอนุสรณ  สุภาคุณ 

 ๑๖๗ นางอมรรัตน  ทองชุมสิน 

 ๑๖๘ นางอมรา  โกไศยกานนท 

 ๑๖๙ นางสาวอรวรรณ  ฉัตรสีรุง 

 ๑๗๐ นางอรัญญา  มโนสรอย 

 ๑๗๑ นางออนศรี  ชอท 

 ๑๗๒ นางสาวอังคณา  ปกปงเมือง 

 ๑๗๓ นางอัจฉรา  สโรบล 

 ๑๗๔ นางอัญชลี  กฤษณะภูติ 

 ๑๗๕ นางอัญชลี  เลาวงค 

 ๑๗๖ นางสาวอัมพิกา  มังคละพฤกษ 

 ๑๗๗ นางอัมรา  จอมใจ 

 ๑๗๘ นางอารีย  ดวงทิพย 

 ๑๗๙ นางอารีย  พันธุศาสตร 

 ๑๘๐ นางสาวอุทัยพรรณ  หาญใจ 

 ๑๘๑ นางสาวอุทุมพร  คํามงคล 

 ๑๘๒ นางอุษณีย  จินตะเวช 

 ๑๘๓ นางเอื้องไพร  แปงจันทร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ๑ นายกําพล  รุจิวิชชญ 

 ๒ นายจักรชัย  จึงธีรพานิช 

 ๓ นายถนอม  เทียนสวางชัย 

 ๔ นายนพพร  ประชากุล 

 ๕ นายประเสริฐ  วงศวัฒนารัตน 

 ๖ นายปรีชา  วาณิชยเศรษฐกุล 

 ๗ นายพิชัย  จันทรสวัสดิ์ 

 ๘ นายไพทูรย  สุจริตจันทร 

 ๙ นายไพโรจน  กัมพูสิริ 

 ๑๐ นายวรีวัฒน  เหลืองชนะ 



 หนา   ๓๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑ นายวุฒิสาร  ตันไชย 

 ๑๒ นายสุนทร  แกวไชย 

 ๑๓ นายสุรพล  นิติไกรพจน 

 ๑๔ นายอภิชาติ  ภูระหงษ 

 ๑๕ นางกิติมา  สุรสนธิ 

 ๑๖ นางจรวยรัตน  ริยาพันธ 

 ๑๗ นางจันทนา  มากมิตร 

 ๑๘ นางจันทิมา  ไหลงาม 

 ๑๙ นางสาวจิราพร  โชติเธียระวงศ 

 ๒๐ นางชูมาน  ถิระกิจ 

 ๒๑ นางณฏัฐพร  เหลาธรรมทัศน 

 ๒๒ นางสาวณิชภัทร  ตันตราวงศ 

 ๒๓ นางนุชลักษณ  แสงทอง 

 ๒๔ นางบุณยวีร  อินเฉิดฉาย 

 ๒๕ นางพรชนก  รัตนไพจิตร 

 ๒๖ นางพรรณณมาศ  ประทุมธารารัตน 

 ๒๗ นางเพ็ญแข  ศิริวรรณ 

 ๒๘ นางภาวดี  สมภักดี 

 ๒๙ นางภาวนา  นาถะพินธุ 

 ๓๐ นางสาวมณทิพย  ปฏิทัศน 

 ๓๑ นางสาวมะลิ  อาจริยะกุล 

 ๓๒ นางรัตนวัลย  พรหมสุรินทร 

 ๓๓ นางสาววรรณา  เจริญชาง 

 ๓๔ นางสาวศรีเพ็ญ  ทรัพยมนชัย 

 ๓๕ นางสาวสมบุญ  ยมนา 

 ๓๖ นางสาวสายพิณ  คมคาย 

 ๓๗ นางสาวสุกุล  เกวลิน 

 ๓๘ นางสุพานี  สฤษฎวานิช 

 ๓๙ นางสาวสุวรรณี  จุฑามณีพงษ 

 ๔๐ นางสาวอรอนงค  เอี่ยมเยี่ยม 

 ๔๑ นางอัญชลี  เขมการโกศล 

 ๔๒ นางอัธยา  อภิรัชชัยกุล 

 ๔๓ นางอุษาจรัส  เวชพงศา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๑ นายกริตติศักดิ์  สาสนกูล 

 ๒ นายกิตติพงษ  สวนกัน 

 ๓ นายแกว  กังสดาลอําไพ 

 ๔ นายจรูญ  ชื่นชม 

 ๕ นายฉัตรชัย  อารีเสวต 

 ๖ นายชยันต  ทัศนียะเวช 

 ๗ นายชัยวัฒน  วงศอาษา 

 ๘ นายชาญชัย  วันทนาศิริ 

 ๙ นายชูเกียรติ  วิวัฒนวงศเกษม 

 ๑๐ นายชูสงา  สุวรรณศรี 

 ๑๑ นายณรงค  เลิศอรรฆยมณี 

 ๑๒ นายณรงค  สาริสุต 

 ๑๓ นายณรงคศักดิ์  ใจซื่อ 

 ๑๔ นายณัฐ  มาลัยนวล 



 หนา   ๓๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๕ นายถาวร  เดชเพ็ชร 

 ๑๖ นายทนงศักดิ์  เอี่ยมอาทร 

 ๑๗ นายธริส  หิญชีระนันทน 

 ๑๘ นายธีรจิต  มีลาด 

 ๑๙ นายนพรัตน  รัตนยัง 

 ๒๐ นายนิพนธ  ครุฑเครือศรี 

 ๒๑ นายประตาป  สิงหศิวานนท 

 ๒๒ นายประพันธ  ศุภภัคพัฒนา 

 ๒๓ นายประสิทธิ์  ผลิตผลการพิมพ 

 ๒๔ นายประเสริฐ  ศิริพิน 

 ๒๕ นายประหยัด  โภคฐิติยุกต 

 ๒๖ นายพงศภรณ  โคติวงษา 

 ๒๗ นายพงศพันธุ  อัมพวา 

 ๒๘ นายพิภพ  จิรภิญโญ 

 ๒๙ นายพีระ  ศรีสําราญ 

 ๓๐ นายภักดี  ทิพทวี 

 ๓๑ นายภัคพงษ  สอดสอง 

 ๓๒ นายภัทรบูรณ  พิชญไพบูลย 

 ๓๓ นายภิรมย  เอี่ยมละออ 

 ๓๔ นายมนตรี  วงศรัฐธนา 

 ๓๕ นายลําพอง  ธรรมรักษเจริญ 

 ๓๖ นายวรชาติ  สิรวราภรณ 

 ๓๗ นายวรพจน   คงนนท 

 ๓๘ นายวิชัย  สุภนรานนท 

 ๓๙ นายวิธูร  ยุตตานนท 

 ๔๐ นายศักดา  สุขรื่น 

 ๔๑ นายสถาพร  ศรีวินิจ 

 ๔๒ นายสมเกียรติ  โกศัลวัฒน 

 ๔๓ นายสินาด  ประชุมพันธุ 

 ๔๔ นายสุเชษฐ  ชัยเจริญ 

 ๔๕ นายสุธรรม  อินทรเรืองศร 

 ๔๖ นายสุรงค  ประสาทพันธ 

 ๔๗ นายสุรศักดิ์  นิลกานุวงศ 

 ๔๘ นายสุวรรณ  สามารถ 

 ๔๙ นายอดิศักดิ์  อยูเล็ก 

 ๕๐ นายอธิป  ลิขิตลิลิต 

 ๕๑ นายอภิชา  กรณปภาวี 

 ๕๒ นายอภิชาติ  จันศิริ 

 ๕๓ นายอรรณพ  สถิรปญญา 

 ๕๔ นายอริยะ  ปนแกว 

 ๕๕ นายอาทร  ริ้วไพบูลย 

 ๕๖ นายไอศรูย  ทองพิมพ 

 ๕๗ นางกรรณิกา  ธีรปญญาธรรม 

 ๕๘ นางสาวกฤษณา  ภาคภูมิกมล 

 ๕๙ นางสาวกอบแกว  ซื่อตรง 

 ๖๐ นางกัณฑิมา  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา 

 ๖๑ นางกัลลยานี  ดวงฉวี 

 ๖๒ นางกาญจนา  ขาวสะอาด 

 ๖๓ นางสาวกาญจนา  สุจิรชาโต 

 ๖๔ นางกิจมน  รัตนจันทร 

 ๖๕ นางสาวกุลชลี  ยอดเชื้อ 

 ๖๖ นางเกศริน  จันทรนิมิตรศรี 



 หนา   ๓๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๖๗ นางสาวขนิษฐา  ศรีสุข 

 ๖๘ นางสาวคมคาย  ทักษิยานนท 

 ๖๙ นางสาวคัคนานต  จบศรี 

 ๗๐ รอยตํารวจเอกหญิง  จงกล  โพธิ์แดง 

 ๗๑ นางจรรยา  มั่นเขตวิทย 

 ๗๒ นางจรีพร  อัตโสภณวัฒนา 

 ๗๓ นางจันทนี  เทพวณิช 

 ๗๔ นางจิดาภา  อรุณศิลป 

 ๗๕ นางจิตาภา  สัจจโสภณ 

 ๗๖ นางจิราพร  โสลี 

 ๗๗ นางจิราภรณ  ไมโรยรส 

 ๗๘ นางสาวจิราภรณ  ศานติสุข 

 ๗๙ นางสาวจิราภรรณ  ทองสุโชติ 

 ๘๐ นางจุฑามาศ  สนธิรัตน 

 ๘๑ นางจุฬาภรณ  รุงพิสุทธิพงษ 

 ๘๒ นางสาวฉลองขวัญ  ต้ังบรรลือกาล 

 ๘๓ นางสาวเฉลิมศรี  ธนันตเศรษฐ 

 ๘๔ นางสาวเฉลิมศรี  บรรทัดจันทน 

 ๘๕ นางแฉลม  ทองประทีป 

 ๘๖ นางชนิดา  กาญจนลาภ 

 ๘๗ นางชนิดา  ศรีบุตร 

 ๘๘ นางชัญญพิชญ  ประสิทธิแพทย 

 ๘๙ นางสาวชุติมณฑน  ตูทรัพยประเสริฐ 

 ๙๐ นางชุติมา  กรรณสนธิ์ 

 ๙๑ นางชุติมา  หลอกิตติวณิชย 

 ๙๒ นางสาวชุลีวัลย  ราษฎรวิรุฬหกิจ 

 ๙๓ นางสาวชูศรี  พุมอิ่ม 

 ๙๔ นางฐาปนี  พิมพประดิษฐ 

 ๙๕ นางสาวณฑกร  คําจาด 

 ๙๖ นางณัฐชานันท  โสภจารีย 

 ๙๗ นางสาวณัฐพร  สุขประเสริฐ 

 ๙๘ นางณัฐวสา  วิวัฒนวรารมณ 

 ๙๙ นางณิภาภัส  อินทรกําแหง 

 ๑๐๐ นางสาวดวงพร  เชื้อวัฒนา 

 ๑๐๑ นางสาวดวงพร  สันทัด 

 ๑๐๒ นางตุกตา  สนามทอง 

 ๑๐๓ นางตุมทิพย  แสงรุจิ 

 ๑๐๔ นางสาวไตรทิพย  จิระวารี 

 ๑๐๕ นางถาวร  แตงออน 

 ๑๐๖ นางทัศนีย  ไทยนิรันประเสริฐ 

 ๑๐๗ นางสาวเทพนมิิตร  จุแดง 

 ๑๐๘ นางสาวธารณี  ลิ้มพงศธร 

 ๑๐๙ นางสาวนงนุช  สุวรรณโชติ 

 ๑๑๐ นางนงเยาว  โรจนอุทัย 

 ๑๑๑ นางนงลักษณ  ชางปน 

 ๑๑๒ นางสาวนภวรรณ  ญานสุคนธ 

 ๑๑๓ นางสาวนภาพร  โชติมโนธรรม 

 ๑๑๔ นางสาวนภาพร  โตจินดา 

 ๑๑๕ นางนภาพร  แยมแกว 

 ๑๑๖ นางนฤมล  ตีรกาญจนา 

 ๑๑๗ นางนฤมล  ไพเมือง 

 ๑๑๘ นางสาวนวรัตน  พิพัฒนบวรกุล 



 หนา   ๓๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๑๙ นางนวรัตน  สระศรี 

 ๑๒๐ นางนวลวรรณ  จวนานนท 

 ๑๒๑ นางนัทธีวรรณ  ทรัพยดี 

 ๑๒๒ นางนันทา  เสถียรภาพงษ 

 ๑๒๓ นางสาวนันทิ  สุวภิรมยโชติ 

 ๑๒๔ นางนาถสุนีย  แดงเสม 

 ๑๒๕ นางสาวน้ําทิพย  คณากุล 

 ๑๒๖ นางนิตยา  ปรีชายุทธ 

 ๑๒๗ นางนิตยา  สุทธิยุทธ 

 ๑๒๘ นางนิภา  ผองบุรุษ 

 ๑๒๙ นางสาวนิภา  เวชสุวรรณรักษ 

 ๑๓๐ นางนิศารัตน  โอภาสเกียรติกุล 

 ๑๓๑ นางนุจรีย  ลอมสุธา 

 ๑๓๒ นางนุชรีย  โชติพันธุวิทยากุล 

 ๑๓๓ นางเนาวรัตน  สิงหโต 

 ๑๓๔ นางบังอร  เนตรศิริ 

 ๑๓๕ นางสาวบังอร  เสริมสาตร 

 ๑๓๖ นางบังอร  อ่ําคง 

 ๑๓๗ นางสาวบุญมี  สถาปตยวงศ 

 ๑๓๘ นางสาวปนัดดา  จิตตประเสริฐ 

 ๑๓๙ นางสาวประคอง  ชื่นวัฒนา 

 ๑๔๐ นางสาวประทุม  เสลานนท 

 ๑๔๑ นางสาวประนอม  ภูศรีทอง 

 ๑๔๒ นางสาวประไพ  เชิงทวี 

 ๑๔๓ นางประภาพรรณ  ศรีจินไตย 

 ๑๔๔ นางประฤดา  สุริยันต 

 ๑๔๕ นางประโลม  ขําคม 

 ๑๔๖ นางปราณี  ชาติพหล 

 ๑๔๗ นางปรานอม  ภูชฎาภิรมย 

 ๑๔๘ นางสาวปรานี  ปองเรือ 

 ๑๔๙ นางปรารุณี  อติสุคนธ 

 ๑๕๐ นางสาวปถยา  ไทยทุงฉิน 

 ๑๕๑ นางปทมา  พีรากรเดช 

 ๑๕๒ นางสาวปนนารี  สังกรธนกิจ 

 ๑๕๓ นางสาวปยาภรณ  ศุภสินธุ 

 ๑๕๔ นางเปรมฤดี  ปองมงคล 

 ๑๕๕ นางสาวพจมาน  ศรีนวรัตน 

 ๑๕๖ นางสาวพรชฎา  สุวรรณภักดี 

 ๑๕๗ นางพรทิพย  พรหมโชติ 

 ๑๕๘ นางพรทิพย  มาลาธรรม 

 ๑๕๙ นางสาวพรพิมล  กองทิพย 

 ๑๖๐ นางพรพิมล  พัวประดิษฐ 

 ๑๖๑ นางพรภัส  เภานุช 

 ๑๖๒ นางพรศิริ  อนุกูล 

 ๑๖๓ นางพวงเพชร  หัสรินทร 

 ๑๖๔ นางพัชรดา  กลาหาญ 

 ๑๖๕ นางพัชรมน  นานวม 

 ๑๖๖ นางสาวพัชรินทร  ยศเทียม 

 ๑๖๗ นางพัชรี  วิไลลักษณ 

 ๑๖๘ นางสาวพัชรี  อรวงษ 

 ๑๖๙ นางสาวพัชรีย  การสมบัติ 

 ๑๗๐ นางพัฒนา  ปลื้มถนอม 



 หนา   ๓๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๗๑ นางพัศมัย  เอกกานตรง 

 ๑๗๒ นางพัสนนันท  มงคลจาตุรงค 

 ๑๗๓ นางพิชชาพร  สวนพุฒ 

 ๑๗๔ นางพิมใจ  ศิริวงศไพรัช 

 ๑๗๕ นางพุทธชาติ  หลอฉัตรนพคุณ 

 ๑๗๖ นางสาวพูนสุข  ยมจินดา 

 ๑๗๗ นางสาวพูลสุข  อินทคง 

 ๑๗๘ นางเพชรา  วังสดาน 

 ๑๗๙ นางเพ็ญจันทร  วิจิตรโท 

 ๑๘๐ นางสาวเพ็ญโฉม  พ่ึงวิชา 

 ๑๘๑ นางสาวเพิ่มสุข  เอื้ออารี 

 ๑๘๒ นางไพรัตน  เอมแยม 

 ๑๘๓ นางสาวไพเราะ  กุรุพินฑารักษ 

 ๑๘๔ นางสาวภนิดา  กลีบทอง 

 ๑๘๕ นางภัคณัฏฐ  หอเลง 

 ๑๘๖ นางภัททิพา  สุขโสภี 

 ๑๘๗ นางสาวภาณินี  เจริญทิพย 

 ๑๘๘ นางภารดี  เจริญวารี 

 ๑๘๙ นางมณีรัตน  ศรีมานอย 

 ๑๙๐ นางมนฤดี  ทองสอาด 

 ๑๙๑ นางมยุรา  นาคแกมทอง 

 ๑๙๒ นางสาวมาราตีเทวี  ซิงห 

 ๑๙๓ นางยิ่งลักษณ  พันธุชัย 

 ๑๙๔ นางยินดี  จินดาชาญประพันธ 

 ๑๙๕ นางยุบลรัตน  ธนเขตไพศาล 

 ๑๙๖ นางยุพันธ  จันทร 

 ๑๙๗ นางยุพิน  วรสิริอมร 

 ๑๙๘ นางสาวยุภา  โอภาศ 

 ๑๙๙ นางรงครัตน  หนูแกว 

 ๒๐๐ นางสาวรตน  ต๊ันสวัสดิ์ 

 ๒๐๑ นางรัชดาภร  สุทธิสน 

 ๒๐๒ นางสาวรัชนี  คงคาฉุยฉาย 

 ๒๐๓ นางรัศมี  พรหมจอม 

 ๒๐๔ นางสาวรําพึง  ศรีจุไร 

 ๒๐๕ นางสาวรุงจิต  เติมศิริกุลชัย 

 ๒๐๖ นางสาวเรืองรําไพ  แจงจวบแกว 

 ๒๐๗ นางสาวลักขณา  ดาวรัตนหงษ 

 ๒๐๘ นางสาวลัดดา  แกวจินดา 

 ๒๐๙ นางสาวลัดดา  คมโสภาพงศ 

 ๒๑๐ นางลําจวน  ลงศรี 

 ๒๑๑ นางสาวลําดวน  คุณสมบติั 

 ๒๑๒ นางสาววจี  ตลับนาค 

 ๒๑๓ นางสาววชิรา  วรรณสถิตย 

 ๒๑๔ นางวณิชยา  บําเพ็ญบุญ 

 ๒๑๕ นางวรรณชนาถ  ศรีมงคล 

 ๒๑๖ นางวรรณลา  ผูกพันธ 

 ๒๑๗ นางวรรณา  ตรีวิทยรัตน 

 ๒๑๘ นางวรรณา  หิมะสุข 

 ๒๑๙ นางสาววรรณิภา  รัตนภิญโญวงศ 

 ๒๒๐ นางสาววรรณี  องควิเศษไพบูลย 

 ๒๒๑ นางสาววราพร  ศรีสุพรรณ 

 ๒๒๒ นางวราภรณ  ชิโนเรศโยธิน 



 หนา   ๔๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๒๓ นางวราภรณ  พุมสุวรรณ 

 ๒๒๔ นางสาววรินทรา  ดวงดารา 

 ๒๒๕ นางวัฒนา  แจมจํารัส 

 ๒๒๖ นางสาววันชลี  ทิพวัลย 

 ๒๒๗ นางสาววันดี  นอยเจริญ 

 ๒๒๘ นางสาววันทนี  พันธุประสิทธิ์ 

 ๒๒๙ นางวันเพ็ญ  มหาธนสมบัติ 

 ๒๓๐ นางวัยรัตน  ซิมฟา 

 ๒๓๑ นางวาสนา  ศิระสากร 

 ๒๓๒ นางวิจิวัณย  ทิพยโส 

 ๒๓๓ นางวิภา  กรรณสูต 

 ๒๓๔ นางสาววิภารัตน  สุขทองสา 

 ๒๓๕ นางวิภาวิน  วัฒนะประการชัย 

 ๒๓๖ นางสาววิมล  อนันตสกุลวัฒน 

 ๒๓๗ นางสาววิมลรัตน  ภูวราวุฒิพานิช 

 ๒๓๘ นางวิมลลักษณ  สนั่นศิลป 

 ๒๓๙ นางสาววีนัส  วิเศษแสง 

 ๒๔๐ นางวีนัส  สุพรรณ 

 ๒๔๑ นางวีรวรรณ  ทองสุข 

 ๒๔๒ นางสาววีระวรรณ  เยาววิวัฒน 

 ๒๔๓ นางสาวศราวรรณ  ภววัฒนานุสรณ 

 ๒๔๔ นางสาวศรีประภา  เพชรมีศรี 

 ๒๔๕ นางศรีเมือง  พุทธสรมงคล 

 ๒๔๖ นางสาวศรีวัฒนา  ทรงจิตสมบูรณ 

 ๒๔๗ นางสาวศิรประภา  หนายคอน 

 ๒๔๘ นางสาวศิริวรรณ  ไกรสุรพงศ 

 ๒๔๙ นางศิริวรรณ  จิตสุขุมมงคล 

 ๒๕๐ นางสาวศุภร  เจริญพานิช 

 ๒๕๑ นางสาวศุภร  วงศวทัญู 

 ๒๕๒ นางไศลเพ็ชร  ชนเห็นชอบ 

 ๒๕๓ นางสดใส  รอดอยู 

 ๒๕๔ นางสาวสนธิดา  เกยูรวงศ 

 ๒๕๕ นางสาวสมบุญ  ศรีมวง 

 ๒๕๖ นางสาวสมปอง  อนเดช 

 ๒๕๗ นางสมพร  ชุมชัง 

 ๒๕๘ นางสาวสมรัตน  ปนศิริ 

 ๒๕๙ นางสมหมาย  เจริญวัฒนะ 

 ๒๖๐ นางสมัญญา  ย้ิมถนอม 

 ๒๖๑ นางสวาท  สุขโชค 

 ๒๖๒ นางสาคร  ต้ังศรีอูยา 

 ๒๖๓ นางสาวสายพิณ  ขวัญเจริญทรพัย 

 ๒๖๔ นางสายสมร  โกมลกระหนก 

 ๒๖๕ นางสายสุนีย  เบ็ญจโภคี 

 ๒๖๖ นางสิรินิภา  พลอยเพ็ชร 

 ๒๖๗ นางสิริลักษณ  ธนเรืองรอง 

 ๒๖๘ นางสาวสิริวดี 

  อินทรกําแหง  ณ  ราชสีมา 

 ๒๖๙ นางสุกัญญา  โชตศุภการย 

 ๒๗๐ นางสุกัญญา  เนตรมาเกล็ด 

 ๒๗๑ นางสุกัญญา  วิบูลยพานิช 

 ๒๗๒ นางสุขศิริ  วิชาศรี  กรามส 

 ๒๗๓ นางสุขสม  สภานุชาต 



 หนา   ๔๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๗๔ นางสุคนธา  ผดุงวัตร 

 ๒๗๕ นางสุชาดา  เจริญราษฎร 

 ๒๗๖ นางสาวสุดใจ  อารีย 

 ๒๗๗ นางสุธีรา  ยมตะโก 

 ๒๗๘ นางสาวสุนัน  สุดดี 

 ๒๗๙ นางสุปรียา  ตันสกุล 

 ๒๘๐ นางสุพร  ดนัยดุษฎีกุล 

 ๒๘๑ นางสุพัฒตรา  จรุงพันธุ 

 ๒๘๒ นางสุพัตรา  ปนประดับ 

 ๒๘๓ นางสุพิทยา  เดนดํารงกุล 

 ๒๘๔ นางสุภาพร  พันธจันทร 

 ๒๘๕ นางสาวสุภารัตน  ไฝทอง 

 ๒๘๖ นางสาวสุมณฑา  ผองแผว 

 ๒๘๗ นางสาวสุมาลี  เกียรติบุญศรี 

 ๒๘๘ นางสุรินดา  ภูนาค 

 ๒๘๙ นางสาวสุรีภรณ  จันทรทอง 

 ๒๙๐ นางสาวสุรีรัตน  ชวงสวัสดิ์ศักดิ์ 

 ๒๙๑ นางสุลีพร  รัตนรุงเรืองยศ 

 ๒๙๒ นางสุวภัทร  ผูพัฒนพงศ 

 ๒๙๓ นางสุวรรณา  จิตบานชื่น 

 ๒๙๔ นางสุวรรณา  ชวลิต 

 ๒๙๕ นางสุวรรณี    ย่ิงยืนยง 

 ๒๙๖ นางสาวสุวรรณี  เหรียญรุงเรือง 

 ๒๙๗ นางสาวสุวิมล  รัตนพงศเจริญ 

 ๒๙๘ นางสาวแสงทิพย  สูคีรี 

 ๒๙๙ นางสาวโสภา  ธมโชติพงศ 

 ๓๐๐ นางโสภา  พิชัยยงควงศดี 

 ๓๐๑ นางสาวไสว  นรสาร 

 ๓๐๒ นางอติพร  ศิวพิทักษพงศ 

 ๓๐๓ นางอนงค  ดวงทวีป 

 ๓๐๔ นางสาวอมร  สงวนทรัพย 

 ๓๐๕ นางอมรรัตน  ฉายรัตน 

 ๓๐๖ นางสาวอมรรัตน  อินทรจนา 

 ๓๐๗ นางอมรา  นาคสถิตย 

 ๓๐๘ นางสาวอรัญญา  ปภัสธนาพร 

 ๓๐๙ นางอรุณ  วุฒิเสน 

 ๓๑๐ นางอรุณพร  โพธิโมกข 

 ๓๑๑ นางสาวออยทิพย  สื่อสุวรรณ 

 ๓๑๒ นางสาวอังคณา  บุญเสนันท 

 ๓๑๓ นางสาวอัญชนา  ทวมเพิ่มผล 

 ๓๑๔ นางอัญชลี  สมโสภณ 

 ๓๑๕ นางสาวอัมพร  วนเศรษฐ 

 ๓๑๖ นางอาภรณ  จันทจารุณี 

 ๓๑๗ นางอารียลักษณ  สายทอง 

 ๓๑๘ นางอิงพร  นิลประดับ 

 ๓๑๙ นางสาวอุดมลักษณ  ฤษีสิทธิ์ 

 ๓๒๐ นางอุบล  อสัมภินทรัพย 

 ๓๒๑ นางอุษา  ศักดิ์วงศ 

 ๓๒๒ นางอุษาพร  ชวลิตนิธิกุล 

 ๓๒๓ นางเอื้องนอย  อ่ําบุญ 



 หนา   ๔๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ๑ นายเกียรติพงศ  วงศพุทธิ์ 

 ๒ นายขจรศักดิ์  ปยะไพร 

 ๓ นายคมกฤษณ  ปนเพชร 

 ๔ นายคมิก  เทพปฐม 

 ๕ นายจตุรพล  สุขสัมมากร 

 ๖ นายเชวง  ศิริวัฒน 

 ๗ นายทัศศะ  ทรงผาสุข 

 ๘ นายบุรินทร  มีนาค 

 ๙ นายปรารภ  ลีลาศเจริญ 

 ๑๐ นายพิจิตร  เที่ยงถาวร 

 ๑๑ นายไพฑูรย  ปยะปกรณ 

 ๑๒ นายภาคภูมิ  ปนศรี 

 ๑๓ นายมาวิน  ทาเวียง 

 ๑๔ นายยงยุทธ  รักษาศรี 

 ๑๕ นายวรพจน  จรัสศรี 

 ๑๖ นายวันชัย  ศรีธรรมาภิมุข 

 ๑๗ นายวีระศักดิ์  ภักดีสงคราม 

 ๑๘ นายศรีนคร  พันธุรัตน 

 ๑๙ นายศักดา  ธรรมสิทธิ์ 

 ๒๐ นายสมเกียรติ  ชัยพจนพานิช 

 ๒๑ นายสิทธิพร  พิกุลแกว 

 ๒๒ นายสุชาติ  พิกุลเทศ 

 ๒๓ นายสุชาติ  ศรียารัณย 

 ๒๔ นายสุนทร  เฉลิมสันต 

 ๒๕ นางกอสุข  วีระถาวร 

 ๒๖ นางกัญญา  ต้ังสุวรรณรังษี 

 ๒๗ นางจงจิตต  โศภนคณาภรณ 

 ๒๘ นางจุฑามาศ  มงคลพิทักษสุข 

 ๒๙ นางชีลาพร  อินทรอุดม 

 ๓๐ นางชุลีพร  พันธุมสุต 

 ๓๑ นางสาวโชติกา  ศิลาเกษ 

 ๓๒ นางทิพดา  เรืองรุง 

 ๓๓ นางนอมจิตร  ปาณะดิษ 

 ๓๔ นางสาวประไพ  ตระการวชิรหัตถ 

 ๓๕ นางสาวปราณี  เนื่องทองนิ่ม 

 ๓๖ นางสาวปราณี  เหมาะสุวรรณ 

 ๓๗ นางพรศรี  ฉัตรธนะกุล 

 ๓๘ นางสาวภาวิดา  พลอยแหวน 

 ๓๙ นางลัดดาวรรณ  มณีนพ 

 ๔๐ นางสาววรวรรณ  ตันติวัฒน 

 ๔๑ นางสาวสุมาลี  วงษวิฑิต 

 ๔๒ นางสุวรรณา  โพธิ์นอย 

 ๔๓ นางสาวอรพิณ  เจนสมบูรณ 

 ๔๔ นางอรรถยา  วัฒนาสุรกิตต 

 ๔๕ นางสาวอรุณี  ตุลยนิษกะ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ๑ นายชัยโรจน  สายพันธุ  ๒ นายธนูชัย  ภูอุดม 



 หนา   ๔๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓ นายสุชาติ  ผิวงาม 

 ๔ นายอนุพงศ  จันทรมณี 

 ๕ นางจิรพรรณ  สุขตลอดชีพ 

 ๖ นางชุติมา  วัฒนะคีรี 

 ๗ นางดวงใจ  อัมระปาล 

 ๘ นางสาวปณิสรา  แกวมณี 

 ๙ นางประพาฬ  เฟองฟูสกุล 

 ๑๐ นางพรพิมล  มวงไทย 

 ๑๑ นางสาวพรรณนิภา  อกนิษฐาภิชาติ 

 ๑๒ นางสาวพวงรัตน  เกษรแพทย 

 ๑๓ นางพัชรินทร  แสงจารึก 

 ๑๔ นางลลิตพรรณ  ทองงาม 

 ๑๕ นางวนิดา  ขําเขียว 

 ๑๖ นางสาววิชชุกร  ทองหลอ 

 ๑๗ นางศรีจันทร  พันธุพานิช 

 ๑๘ นางศรีจิตรา  ชนะกานนท 

 ๑๙ นางสาวสุณีย  วงเวียน 

 ๒๐ นางสาวสุนี  เหลารัตนเวช 

 ๒๑ นางสุภาภรณ  ศิริโสภณา 

 ๒๒ นางอารีย  งามขํา 

 ๒๓ นางสาวอารีย  ชื่นวัฒนา 

 ๒๔ นางอุทัยวรรณ  ปนประชาสรร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ๑ นายชัยชาญ  ถาวรเวช 

 ๒ นายถาวร  โกอุดมวิทย 

 ๓ นายธีรพล  อักษรเนียม 

 ๔ นายบัณฑิตย  สมประสงค 

 ๕ วาที่รอยตรี  บุญยืน  สุวรรณศรี 

 ๖ นายประเสริฐ  อินทรรักษ 

 ๗ นายพนม  พุมดารา 

 ๘ นายไพโรจน  ชมุนี 

 ๙ นายรุจิโรจน  อนามบุตร 

 ๑๐ นายวรดิษ  กาญจนอัครเดช 

 ๑๑ นายวิทยากร  ระติเดช 

 ๑๒ นายวีระ  อินพันทัง 

 ๑๓ นายสนอง  เกาเจริญ 

 ๑๔ นายสมคิด  จิระทัศนกุล 

 ๑๕ นายสําเภา  มหาวีระรัตน 

 ๑๖ นางสาวกัณฑรีย  ศรีพงศพันธุ 

 ๑๗ นางกัลยา  ศรีพุทธชาติ 

 ๑๘ นางกานตรวี  ครุธครองพันธ 

 ๑๙ นางสาวเกษรา  เพ่ิมวัฒนะ 

 ๒๐ นางจรวยศรี  สํารวมเพียรสกุล 

 ๒๑ นางสาวจิตรา  กัลยาณพงศ 

 ๒๒ นางสาวนพพร  อมรเมธ 

 ๒๓ นางนภาพร  ทองทวี 

 ๒๔ นางนวรัตน  อนันตชื่น 

 ๒๕ นางสาวปราณี  ศิลปศาสตร 

 ๒๖ นางพรทิพย  ชัยมณี 



 หนา   ๔๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๗ นางพันธุดา  พุฒิไพโรจน 

 ๒๘ นางภัทรวรรณ  สุขประทุม 

 ๒๙ นางสาวรวีวรรณ  อังกูรอัจฉรา 

 ๓๐ นางเรวดี  สุนทรวิชัย 

 ๓๑ นางสาวเรวดี  อมรรัตนพันธ 

 ๓๒ นางสาววรลักษณ  เฉลิมชัย 

 ๓๓ นางวราภรณ  ฉัตรวงศพันธ 

 ๓๔ นางศิริญญา  ลิ้มภูติปฐม 

 ๓๕ นางศุภกา  ปาลเปรม 

 ๓๖ นางสาวศุภรา  คูคูสมทุร 

 ๓๗ นางสาวสุธาสินี  ผลวัฒนะ 

 ๓๘ นางสุรีย  ชาญอาวุธ 

 ๓๙ นางสุลักษณ  อยูคง 

 ๔๐ นางสาวสุวรรณา  จันทศิริโชติ 

 ๔๑ นางสาวสุศิริ  พรสวัสดิภักดิ์ 

 ๔๒ นางสาวอมรรัตน  ดิฐสถาพรเจริญ 

 ๔๓ นางสาวอมรรัตน  นิโครธานนท 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 ๑ นายกร  ศรเลิศล้ําวาณิช 

 ๒ นายเกรียงศักดิ์  หลิวจันทรพัฒนา 

 ๓ นายขอหลิก  เกษตรกาลาม 

 ๔ นายจารุ  คัตตพันธ 

 ๕ นายจิตร  หอทอง 

 ๖ นายเฉลิม  สัตยเสวนา 

 ๗ นายชาญชัย  ธนาวุฒิ 

 ๘ นายณัฐวิทย  พจนตันติ 

 ๙ นายทนงศักดิ์  ยีละ 

 ๑๐ นายธงไชย  หวยห้ิน 

 ๑๑ นายธรีวัฒน  สุริยปราการ 

 ๑๒ นายธีระ  เอกสมทราเมษฐ 

 ๑๓ นายธีระพล  ภูมิเดช 

 ๑๔ นายนครชัย   เผื่อนปฐม 

 ๑๕ นายนิมิตร  กัณหาพันธ 

 ๑๖ นายนิยม  พันพงศ 

 ๑๗ นายบุญสิทธิ์  วัฒนไทย 

 ๑๘ นายปกรณ  นิสัน 

 ๑๙ นายปกิต  รุงจรรยารักษ 

 ๒๐ นายประชา  ศรียะโอะ 

 ๒๑ นายประโชติ  อินทรถาวร 

 ๒๒ นายประยูร  พันธุรัตน 

 ๒๓ นายประวิทย  วิไลรัตน 

 ๒๔ นายประวิทย  สุดแกว 

 ๒๕ นายปราโมทย  ขุนศรี 

 ๒๖ นายพงษธร  นิภานันท 

 ๒๗ นายพนมพร  วิมุตติสุข 

 ๒๘ นายพิเชฐ  อุดมรัตน 

 ๒๙ นายพิทยา  อดุลยธรรม 

 ๓๐ นายพุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย 



 หนา   ๔๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓๑ นายไพโรจน  กลิ่นพิทักษ 

 ๓๒ นายภูวดล  บุตรรัตน 

 ๓๓ นายมานะ  เรืองกําเนิด 

 ๓๔ นายไมตรี  นวลพลับ 

 ๓๕ นายยอดดวง  พันธนรา 

 ๓๖ นายวิจิตร  วรรณชิต 

 ๓๗ นายวิศิษฎ  พาหุกุล 

 ๓๘ นายวีระศักดิ์  จงสูวิวัฒนวงศ 

 ๓๙ นายศิโรจน  สมิทจิต 

 ๔๐ นายสมใจ  แกวหนู 

 ๔๑ นายสมชาย  สุนทรโลหะนะกูล 

 ๔๒ นายสมโชค  หมื่นสิทธิ์ 

 ๔๓ นายสมศักดิ์  เหลาเจริญสุข 

 ๔๔ นายสันติ  เสียมไหม 

 ๔๕ นายสุกรี  เมฆทันต 

 ๔๖ นายสุชน  ฆังคะจิตร 

 ๔๗ นายสุชาติ  วิจิตร 

 ๔๘ นายสุเทพ  จารุรัตนศิริกุล 

 ๔๙ นายสุธรรม  อําพะมะ 

 ๕๐ นายสุภาพ  จันทรัตน 

 ๕๑ นายสุรเชษฐ  ชิระมณี 

 ๕๒ นายสุรินทร  จุติดํารงพันธ 

 ๕๓ นายสุวิทย  สงศรี 

 ๕๔ นายเสกสรร  ดนหมาน 

 ๕๕ นายโสภณ  ชีวะธนรักษ 

 ๕๖ นายอยุทธ  นิสสภา 

 ๕๗ นายอัมพร  ฝนเซียน 

 ๕๘ นายอัศวิน  ศิลปเมธางกุล 

 ๕๙ นายอาวุธ  มุสิกพันธ 

 ๖๐ นายอําพล  รัตติ 

 ๖๑ นายโอฬาร  รตันบุรี 

 ๖๒ นายฮาซัน  หะยีมะเย็ง 

 ๖๓ นางกนิษฐา  มุสิกะไชย 

 ๖๔ นางกรณิศ  แทนโป 

 ๖๕ นางกัญญาภัค  จันจุฬา 

 ๖๖ นางกัญญาภัค  หลีวิจิตร 

 ๖๗ นางสาวกันยิกา  ชํานิประศาสน 

 ๖๘ นางกัลยา  ลีธนาภรณ 

 ๖๙ นางกาญจนา  สิงหโต 

 ๗๐ นางกิ่งแกว  สมบูรณ 

 ๗๑ นางขจิตา  อนนัต 

 ๗๒ นางคนึง  รัตนสมบัติ 

 ๗๓ นางสาวคัทยา  ณ  สงขลา 

 ๗๔ นางสาวจรัสศรี  สุวลักษณ 

 ๗๕ นางสาวจันทิภา  ปุรินทราภิบาล 

 ๗๖ นางจารุวรรณ  มานะสุรการ 

 ๗๗ นางจิรพรรณ  มณีสุวรรณ 

 ๗๘ นางจิราพรรณ  จิตโสภณ 

 ๗๙ นางสาวจุรีพรรณ  ตันสกุล 

 ๘๐ นางจุไร  จิรนิล 

 ๘๑ นางสาวฉวีวรรณ  ย่ีสกุล 

 ๘๒ นางชลลดา  เลาหวิริยานนท 



 หนา   ๔๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๘๓ นางชลัมพร  กุลวิจิตร 

 ๘๔ นางชัญญา  ศุภวิจิตรกุล 

 ๘๕ นางชุติมา  ตันติกิตติ 

 ๘๖ นางชุติมา  พาหุกุล 

 ๘๗ นางสาวชุติมา  ยุทธโกษา 

 ๘๘ นางดวงกมล  บุนนาค 

 ๘๙ นางสาวดารัตน  คํามณีย 

 ๙๐ นางสาวดุจเดือน  ชินเจริญทรัพย 

 ๙๑ นางทัศนีย  ย้ิวเหี้ยง 

 ๙๒ นางธนพรรณ  สาสุธรรม 

 ๙๓ นางธัญชนก  ภูเจริญ 

 ๙๔ นางนงนุช  นิยมเดชา 

 ๙๕ นางนงเยาว  สวางเจริญ 

 ๙๖ นางนทมน  พิชญาภรณ 

 ๙๗ นางนพวรรณ  โอสถากุล 

 ๙๘ นางนภาพร  ดิกิจ 

 ๙๙ นางนันทิยา  คุปตอัครภิญโญ 

 ๑๐๐ นางสาวนิยา  สออารีย 

 ๑๐๑ นางนุชรี  ขวัญชื่น 

 ๑๐๒ นางบงกช  เทพสิงห 

 ๑๐๓ นางบุญเลิศ  วิไลรัตน 

 ๑๐๔ นางเบญจนาฏ  ดวงจิโน 

 ๑๐๕ นางประคอง  เหมพัฒน 

 ๑๐๖ นางสาวปราณี  มากมณี 

 ๑๐๗ นางปราณี  รัตนสุวรรณ 

 ๑๐๘ นางปริศนา  ปริพัฒนานนท 

 ๑๐๙ นางปฐมาภรณ  ศรประสิทธิ์ 

 ๑๑๐ นางสาวปารณีย  เจะมิง 

 ๑๑๑ นางสาวปยะนุช  จิตตนูนท 

 ๑๑๒ นางพรรณนี  อาวเจริญ 

 ๑๑๓ นางพรรณี  วาสิกนานนท 

 ๑๑๔ นางพวงนอย  ศิขรินมาศ 

 ๑๑๕ นางพัชรินทร  รติกรกุล 

 ๑๑๖ นางพิชญา  ศรเลิศล้ําวาณิช 

 ๑๑๗ นางพิมพใจ  ซุนทรัพย 

 ๑๑๘ นางพิมพพรรณ  โอทองคํา 

 ๑๑๙ นางเพ็ญศรี  ศรีสัจธรรม 

 ๑๒๐ นางภรตริมา  ไกรสวัสดิ์ 

 ๑๒๑ นางมณฑิรา  หอมชิต 

 ๑๒๒ นางสาวมณี  อินทสโร 

 ๑๒๓ นางสาวมยุรี  นภาพรรณสกุล 

 ๑๒๔ นางมยุรี  ราชยอด 

 ๑๒๕ นางมาริษา  เขมะพันธุมนัส 

 ๑๒๖ นางสาวมาลัย  วองชาญชัยเลิศ 

 ๑๒๗ นางสาวมาลี  สบายยิ่ง 

 ๑๒๘ นางเมตตา  ศรีบุษย 

 ๑๒๙ นางเมธินี  ไหมแพง 

 ๑๓๐ นางยืนยง  งามอุดม 

 ๑๓๑ นางยุพิณ  วัฒนสิทธิ์ 

 ๑๓๒ นางรัตนา  วุฒิสันติกุล 

 ๑๓๓ นางราตรี  อมแกว 

 ๑๓๔ นางละเอียด  สุวรรณมณี 



 หนา   ๔๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓๕ นางสาวเล็ก  แซจิว 

 ๑๓๖ นางวงจันทร  เพชรพิเชฐเชียร 

 ๑๓๗ นางสาววงศพร  ถาวรกาญจน 

 ๑๓๘ นางสาววนิตย  ยกศิริ 

 ๑๓๙ นางวรดา  เหลืองจินดา 

 ๑๔๐ นางสาววรรณา  อินทสระ 

 ๑๔๑ นางวรลักษณ  ทองสีดํา 

 ๑๔๒ นางวาสนา  พรหมโณ 

 ๑๔๓ นางวิภาพรรณ  ฤทธิ์ถกล 

 ๑๔๔ นางศศิธร  บุญนํามา 

 ๑๔๕ นางศุภรัตนา  เตแกว 

 ๑๔๖ นางสมใจ  บุญโท 

 ๑๔๗ นางสมถวิล  เรืองกูล 

 ๑๔๘ นางสมภรณ  วรรณโชติ 

 ๑๔๙ นางสมศรี   เกาเอี้ยน 

 ๑๕๐ นางสมสิน  รุจิเรขเสรีกุล 

 ๑๕๑ นางสริยะ  หมานระเด็น 

 ๑๕๒ นางสาธนี  พิบูลย 

 ๑๕๓ นางสายใจ  จรเอียด 

 ๑๕๔ นางสารภี  รัตนพงศ 

 ๑๕๕ นางสาวสุกัญญา  โลจนาภิวัฒน 

 ๑๕๖ นางสุกุญญา  ปฐมระวี 

 ๑๕๗ นางสุนันท  เกษตรกาลาม 

 ๑๕๘ นางสาวสุมาลี  ผองสุวรรณ 

 ๑๕๙ นางสุรีย  พีรภูติ 

 ๑๖๐ นางสาวสุวิมล  วงศวิทยวิโชติ 

 ๑๖๑ นางอนุชิต  บิลและหมัน 

 ๑๖๒ นางอรดา  แซลิ้ม 

 ๑๖๓ นางอรพิน  ฝนเซียน 

 ๑๖๔ นางสาวอรยาณี  แซลิ่ม 

 ๑๖๕ นางอะมินะ  สันนะกิจ 

 ๑๖๖ นางอังคณา  จินเดหวา 

 ๑๖๗ นางอัญชลี  คงหัด 

 ๑๖๘ นางอัมพร  อรุณศรี 

 ๑๖๙ นางอาภรณ  เพ็ญสวัสดิ์ 

 ๑๗๐ นางอารี  ดานวรนันท 

 ๑๗๑ นางอําไพ  จันทราเดช 

 ๑๗๒ นางอุบล  เสือแกว 

 ๑๗๓ นางอุษณีย  เพชรรัชตะชาติ 

 ๑๗๔ นางเอมอร  กําเหนิดทอง 

 ๑๗๕ นางเอื้อจิตร  บุญกูล 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ๑ นายเกียรติภูมิ  ชูเกียรติศิริ 

 ๒ นายทวีศักดิ์  จินดานุรักษ 

 ๓ นายบุญยืน  ทองประสงค 

 ๔ นายปวริศ  ปยสมพันธ 

 ๕ นายวัชระ  เพชรมาเกิด 

 ๖ นายวิวิทย  ชูเกิด 



 หนา   ๔๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๗ นายสมชาติ  อสมพันธ 

 ๘ นายสราวุธ  เทพศิริ 

 ๙ นายสันติ  ภักดี 

 ๑๐ นายสัมพันธ  หนูอักษร 

 ๑๑ นายสุทัส  ย้ิมใย 

 ๑๒ นางสาวกัลยาณี  อินทรศักดิ์ 

 ๑๓ นางสาวกิ่งพร  ทองใบ 

 ๑๔ นางสาวคําฝน  ดวงมี 

 ๑๕ นางสาวจันทรจิรา  ตันเจียง 

 ๑๖ นางจําเรียง  สุขปรุง 

 ๑๗ นางจีราภรณ  สุธัมมสภา 

 ๑๘ นางชัชนา  ดวงจินดา 

 ๑๙ นางสาวชัญญา  ภัทรจิราวุธ 

 ๒๐ นางดลพร  บุญพารอด 

 ๒๑ นางสาวดุษณี  จันทร 

 ๒๒ นางสาวทิพยวัน  เลิศขุมทรัพย 

 ๒๓ นางนงคลักณ  รุงวิทยาธร 

 ๒๔ นางนพมล  มงคล 

 ๒๕ นางนาตยา  พันธุมะมวง 

 ๒๖ นางเบญจมาศ  อยูประเสริฐ 

 ๒๗ นางสาวเบญญาดา  ทองสิมา 

 ๒๘ นางประภาภรณ  บุญญกาศ 

 ๒๙ นางสาวปทมาพร  เย็นบํารุง 

 ๓๐ นางเปรมฤดี  ทองประสงค 

 ๓๑ นางสาวผกามาศ  ผจญแกลว 

 ๓๒ นางฝนทิพย  แสงวัฒนรัตน 

 ๓๓ นางสาวพัชรา  สิทธิสาตร 

 ๓๔ นางพาณี  สีตกะลิน 

 ๓๕ นางพิมพธนา  เลิศวุฒิโสภณ 

 ๓๖ นางสาวเพ็ญทิพย  เตียวสุวรรณ 

 ๓๗ นางสาวไพรินทร  บัวแดง 

 ๓๘ นางสาวมณีรตัน  สุวรรณพรหมา 

 ๓๙ นางสาวรัตนา  ยังศิริ 

 ๔๐ นางสาวรําไพพรรณ  บุณยพันธพงศ 

 ๔๑ นางสาวลัดดา  เฉยบํารุง 

 ๔๒ นางลาวัลย  หอนพรัตน 

 ๔๓ นางวศินา  จันทรศิริ 

 ๔๔ นางวันทนา  เปรื่องการ 

 ๔๕ นางสาววันเพ็ญ  บุญนุกูล 

 ๔๖ นางวิภา  จารุรัตน 

 ๔๗ นางสาวศรีธนา  บุญญเศรษฐ 

 ๔๘ นางศรีโสภา  ขาวสวี 

 ๔๙ นางสาวศิริจันทร  สุวิสุทธิเกษม 

 ๕๐ นางศิริลักษณ  วงสพิเชษฐ 

 ๕๑ นางสาวศุภรัตน  เลิศพาณิชยกุล 

 ๕๒ นางสมศรี  ลอยอ่ํา 

 ๕๓ นางสายพิณ  ชวงโชติ 

 ๕๔ นางสาวสําอาง  สืบสมาน 

 ๕๕ นางสุนทรี  ศรีสวรรค 

 ๕๖ นางสาวสุนิดา  แสงกระจาง 

 ๕๗ นางสาวสุภวรรณ  เลิศสถากิจ 

 ๕๘ นางสภุาพร  วิจิตรเตมีย 



 หนา   ๔๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๕๙ นางสาวสุรีพร  สมสมัย 

 ๖๐ นางสุลัยวรรณ  ทัพปญญา 

 ๖๑ นางสุวภัทร  เจริญศรี 

 ๖๒ นางอนงค  จิวานนท 

 ๖๓ นางสาวอมรพรรณ  ซุมโชคชัยกุล 

 ๖๔ นางอมรรัตน  ศรีทองทิม 

 ๖๕ นางอัจฉรา  สังขอยุทธ 

 ๖๖ นางอําไพรัตน  อักษรพรหม 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

 ๑ นายจักรภพ  วงศละคร 

 ๒ นายชัยวัฒน  เฮงประดิษฐ 

 ๓ นายชุมพล  รินคํา 

 ๔ นายชูชาติ  อุปนโน 

 ๕ นายดํารง  ลีนานุรักษ 

 ๖ นายประสิทธิ์  โนรี 

 ๗ นายวิเชียร  คํารินทร 

 ๘ นายสมคิด  แกวทิพย 

 ๙ นายสมวงค  ทิพยประจักษ 

 ๑๐ นายสิทธิสิน  บวรสมบัติ 

 ๑๑ นายสุพจน  เอี้ยงกุญชร 

 ๑๒ นายอนันต  ปญญาวีร 

 ๑๓ นางกรรณิการ  มีนิสัย 

 ๑๔ นางจินตนา  จูมวงษ 

 ๑๕ นางวรรณวิสา  พิเชษฐพันธ 

 ๑๖ นางสาววราภรณ  ศิริโภคากิจ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณโพธิ์ศรี 

 ๒ นายเกษตร  ศิริสันติสัมฤทธิ์ 

 ๓ นายณัฏฐนรากร  จันทรธิมาน 

 ๔ นายเทพ  เนตรวงษ 

 ๕ นายธวัชชัย  โลกเลื่อง 

 ๖ นายบุญเทียม  พันธุเพ็ง 

 ๗ นายเผชิญชัย  ไชยสิทธิ์ 

 ๘ นายพลผดุง  ผดุงกุล 

 ๙ นายมณฑล  ลีลาจินดาไกรฤกษ 

 ๑๐ นายวราวุฒิ  เถาลัดดา 

 ๑๑ นายวิชัย  ศุภลักษณ 

 ๑๒ นายศักดิ์ชัย  สกานุพงษ 

 ๑๓ นายศุภมิตร  จิตตะยโศธร 

 ๑๔ นายสุทธิชัย  นพนาคีพงษ 

 ๑๕ นายสุเธียร  เกียรติสุนทร 

 ๑๖ นายสุวรรณ  วีเกษ 

 ๑๗ นายอดิศร  เสวตวิวัฒน 

 ๑๘ นายอนุสรณ  จวงพานิช 

 ๑๙ นายอภิสิทธิ์  แกวฉา 

 ๒๐ นางจนิตนา  บุนนาค 

 ๒๑ นางสาวจิราภรณ  เบญจประกายรัตน 

 ๒๒ นางสาวฉัตรภิรมย  สุรเชษฐ 



 หนา   ๕๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๓ นางสาวพจมาน  คูหาสวรรค 

 ๒๔ นางพรรณิภา  ศิวะพิรุฬหเทพ 

 ๒๕ นางพรรษวรรณ  ศรีนาค 

 ๒๖ นางเพชรรัตน  ลิมปสวัสดิ์ 

 ๒๗ นางมณีรัตน  สรรพอาษา 

 ๒๘ นางสาวเยาวลักษณ  สุรพันธพิศิษฐ 

 ๒๙ นางสวนิต  พูนพิพัฒน 

 ๓๐ นางสาวสิริภัค  สระตันติ์ 

 ๓๑ นางสาวสุดาลักษณ  วงศกาฬสินธุ 

 ๓๒ นางสุริยา  ประเสริฐวัฒนกุล 

 ๓๓ นางอรทัย  สมานวงษ 

 ๓๔ นางอุมาพร  จันทศร 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 ๑ วาที่รอยเอก  ชาญวิทย  หาญรินทร 

 ๒ นายประเสริฐ  จินดา 

 ๓ นายเพ็ชร  รัชนกุล 

 ๔ นายราชันทร  บัวบาน 

 ๕ นายสุรศักดิ์  ต้ังตระกูล 

 ๖ นางจรีย  สุขคะนนท 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

 ๑ นายกิติศักดิ์  พลอยพานิชเจริญ 

 ๒ นายปราโมทย  เสตสุวรรณ 

 ๓ นายวีระชัย  แกนทรัพย 

 ๔ นายศิริชัย  กัลยาณรัตน 

 ๕ นายสมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ 

 ๖ นายสุขสันติ์  พรหมบัญพงษ 

 ๗ นายสุนทร  ลิ่วเลาหคุณ 

 ๘ นายสุรพล  บุญดวง 

 ๙ นายเอนก  ศิริพานิชกร 

 ๑๐ นางสาวจงจิตร  หิรัญลาภ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 ๑ นายคณิต  เฉลยจรรยา 

 ๒ นายจําเริญ  โกศัลวิตร 

 ๓ นายชาญ  กบเผือก 

 ๔ นายณรงค  ผังวิวัฒน 

 ๕ นายเทวินทร  จันทรศักดิ์ 

 ๖ นายธวัชชัย  งามสันติวงศ 

 ๗ นายประวิทย  อนรรฆจินดา 

 ๘ นายปญญาคุณ  รัตนเสถียร 

 ๙ นายมโหสถ  ปนโภชนา 

 ๑๐ พันจาอากาศเอก  ยรรยง  ศรีสม 

 ๑๑ นายวิรัติ  อัศวานุวัตร 

 ๑๒ นายสมชาย  พรชัยวิวัฒน 

 ๑๓ นายสมนึก  วัฒนศรียกุล 

 ๑๔ นายสมบัติ  อาบีดิน 



 หนา   ๕๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๕ นายสมศักดิ์  ตรีสัตย 

 ๑๖ นายสํารวย  เกษตรสกุลชัย 

 ๑๗ นายสุธรรม  ธัมกิตติคุณ 

 ๑๘ นายสุพจน  นิตยสุวัฒน 

 ๑๙ นายสุรชัย  จันทรสุข 

 ๒๐ นายสุรพล  โฉมฉายแสง 

 ๒๑ นายอดิศักดิ์  เซ็นเสถียร 

 ๒๒ นายอรุณ  ตันสกุล 

 ๒๓ นางกุศลิน  บัวแกว 

 ๒๔ นางจติรา  บุตรจันทร 

 ๒๕ นางสาวฉวีวรรณ  โสภาจารีย 

 ๒๖ นางสาวชนกนันท  ชื่นบาน 

 ๒๗ นางนาตยา  แกวใส 

 ๒๘ นางสาวผะอบ  พวงนอย 

 ๒๙ นางสาวพนารมย  เกียรติลีลานันท 

 ๓๐ นางพรเพ็ญ  คงขํา 

 ๓๑ นางสาวพิศมัย  รักจรรยา 

 ๓๒ นางวรรณี  ศรีเพ็ญ 

 ๓๓ นางวิภาวดี  ศรีมณีชัย 

 ๓๔ นางสาวศรีประภา  เสกสุวงศ 

 ๓๕ นางสุณีย  ศักดิ์แสน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 ๑ นายณัฏฐพงศ  ทองภักดี 

 ๒ นายวัฒนา  พัฒนพงศ 

 ๓ นายวิวัฒน  ชมภูเอี่ยม 

 ๔ นายสุรพล  มณีขาว 

 ๕ นางชุลัย  ไตรอรุณ 

 ๖ นางสาวนราทิพย  ทับเที่ยง 

 ๗ นางภาวนา  เขมะรัตน 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ๑ นายชิงชัย  เมธพัฒน 

 ๒ นายทณุ  เตียวรัตนกุล 

 ๓ นายวาทิตย  ชูมณีโชติ 

 ๔ นายสนธิ  รักตะวัต 

 ๕ นายสมสิทธิ์  จิตรสถาพร 

 ๖ นายเสถียร  ปุรณะวิทย 

 ๗ นางกุลทรัพย  ติวากุลพิพัฒน 

 ๘ นางสาวนฤมล  ธีระรังสิกุล 

 ๙ นางสาวนิภาวรรณ  สามารถกิจ 

 ๑๐ นางสาวประภาพรรณ  เตชะเสาวภาคย 

 ๑๑ นางรัชนันต  ถิรรดา 

 ๑๒ นางสาววันดี  นิลสําราญจิต 

 ๑๓ นางสุจินดา  มวงมี 

 ๑๔ นางสาวเสาวณีย  สําราญสุข 

 ๑๕ นางอาภรณ  ดีนาน 

 ๑๖ นางอุษา  เชื้อหอม 



 หนา   ๕๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ๑ นายเกษม  สาหรายทิพย 

 ๒ นายไพศาล  อินทสิงห 

 ๓ นายสมบัติ  เครือทอง 

 ๔ นายสมยศ  พลับเที่ยง 

 ๕ นายสุระพล  ภานุไพศาล 

 ๖ นางสาวกัลยา  ปรีชานุกูล 

 ๗ นางสาวทํารงลักษณ  เอื้อนครินทร 

 ๘ นางเทียมจันทร  พานิชยผลินไชย 

 ๙ นางสาวนิภาภรณ  ถิรเศรษฐ 

 ๑๐ นางวลุลี  โพธิรังสิยากร 

 ๑๑ นางวัชราภรณ  ออนเส็ง 

 ๑๒ นางสุปราณี  บัวงามดี 

 ๑๓ นางสุเพ็ญ  ทาเกิด 

 ๑๔ นางสาวสุภาพร  คงศิริรัตน 

 ๑๕ นางสุรีย  ชมพูพันธ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 ๑ นายจริน  ศิริ 

 ๒ นายจรูญ  หยูทอง 

 ๓ นายเฉลิม  ฟองสุวรรณ 

 ๔ นายนอม  สังขทอง 

 ๕ นายประมาณ  เทพสงเคราะห 

 ๖ นายสมพร  ขุมทอง 

 ๗ นายสถาพร  ศรีสัจจัง 

 ๘ นายอานอบ  คันฑะชา 

 ๙ นางกรรณิการ  กันอุปทว 

 ๑๐ นางกัลยา  นรสิงห 

 ๑๑ นางเกศแกว  เจริญวิรยิะภาพ 

 ๑๒ นางสาวพรพันธุ  เขมคุณาศัย 

 ๑๓ นางเรวดี  กระโหมวงศ 

 ๑๔ นางละเอียด  สกุลรัตน 

 ๑๕ นางอิงอร  จุลทรัพย 

 ๑๖ นางสาวอุทัยวรรณ  สุทธิพงศ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ๑ นายชํานาญ  เล็กบรรจง 

 ๒ นายธีรพจน  พุทธิกีฏกวีวงศ 

 ๓ นายวรรณศักดิ์พิจิตร  บุญเสริม 

 ๔ นายศุภชัย  สิงหยะบุศย 

 ๕ นายสมเกียรติ  ภูพัฒนวิบูลย 

 ๖ นายสุรศักดิ์  พิมพเสน 

 ๗ นายอุดมศักดิ์  มหาวีรวัฒน 

 ๘ นายอุดร  หวานอารมณ 

 ๙ นางจีระพรรณ  สุขศรีงาม 

 ๑๐ นางทัศนีย  บัวระภา 

 ๑๑ นางภัทรวรรธน  ชนพัฒนจิรโชติ 

 ๑๒ นางสาวมะลิวัลย  นอยบัวทิพย 



 หนา   ๕๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓ นางสาวลักขณา  สริวัฒน 
 ๑๔ นางศศิ  กุลประภา 
 ๑๕ นางสาวสมทรง  สิทธิ 

 ๑๖ นางสากล  สาระไชย 
 ๑๗ นางสาวสุมาลี  ลิ้มสุวรรณ 
 ๑๘ นางสาวอนุกูล  บุญออน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 ๑ นายทองคํา  กิริยะ 
 ๒ นายสัมมนา  มูลสาร 

 ๓ นางสาวนงนิตย  ธีระวัฒนสุข 
 ๔ นางศรีประไพ  ธรรมแสง 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 ๑ นายกอสุชน  ศาตะโยธิน  ๒ นายมนัส  ศรีวงศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ๑ นายไพบูลย  ตรีเดชี  ๒ นายรังสรรค  ชัยบํารุง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ๑ นายธงชัย  ชอพฤกษา 
 ๒ นายไพโรจน  เนียมนาค 
 ๓ หมอมหลวงปทมาวดี  สิงหจารุ 

 ๔ นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม 
 ๕ นางอรอนงค  แจมผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 ๑ นายคํานวณ  วาสนาเปนสุข 
 ๒ นายเฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ 
 ๓ นายนิลมณี  ศรีบุญ 
 ๔ นายประชิด  ทิณบุตร 
 ๕ นายยุทธนา  พรหมศิลป 
 ๖ นายสุรพล  พานิชชัย 

 ๗ นายไสว  ฟกขาว 
 ๘ นายอดุลย  วงศแกว 
 ๙ นางสาวกนกรัตน  ยศไกร 
 ๑๐ นางสาวจันทรพร  นวลแพง 
 ๑๑ นางพิมลรัตน  วนสัณฑ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 ๑ นายวรสฤษฎิ์  ปงเมือง 
 ๒ นายสุพรรณ  วนิชปริญญากุล 

 ๓ นางเพ็ญพิศุทธิ์  ใจสนิท 
 ๔ นางสาวสุจินต  ล.สกุล 



 หนา   ๕๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 ๑ นายชัยยง  ไชยศรี 

 ๒ นายชาตรี  มวงงาม 

 ๓ นายสนิท  หาจัตุรัส 

 ๔ นางเยี่ยมลักษณ  อุดาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 ๑ นายกฤษฎางค  ไวยนันท 

 ๒ นายบุญสนอง  เภาคํา 

 ๓ นายพิธพร  ไทยภูมิ 

 ๔ นางนันทนา  แจงสุวรรณ 

 ๕ นางสาววนิดา  เพ่ิมศิริ 

 ๖ นางวันดี  เภาคํา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 ๑ นางสาวนฤมล  ปภัสสรานนท  ๒ นางสุวรรณี  สันตธนะวาณิช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๑  นางสาวสุรัตนา  เศรษฐชาญวิทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 ๑ นายมงคล  ทะมังกลาง 

 ๒ นายไสว  กันนุลา 

 ๓ นางสาวธนภร  สกุลสราญสุข 

 ๔ นางศศิธร  นิธิปรีชา 

 ๕ นางสมทรง  สิมณี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 ๑ นายทวนทอง  ทองออน 

 ๒ นายพจน  ใจบุญ 

 ๓ นางจรุงใจ  มนตเลี้ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 ๑ นายเจสดา  ธนวิภาคะนนท 

 ๒ นายทัศนุพันธุ  กุศลสถิตย 

 ๓ นายธาตรี  จีราพันธุ 

 ๔ นายภาณุพงษ  คงจันทร 

 ๕ นายมงคล  จันทรภิบาล 

 ๖ นางธีราพร  กุลนานันท 

 ๗ นางนิตยา  ชนินทยุทธวงศ 

 ๘ นางศุภนิตย  คงสิบ 



 หนา   ๕๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 ๑ นายโดม  สวางอารมย 

 ๒ นายทวีชัย  มงคลเคหา 

 ๓ นายประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน 

 ๔ นางกาญจนา  ศิริสวัสดิ์ 

 ๕ นางจันทนา  รังรักษ 

 ๖ นางบุษกร  ปนหุน 

 ๗ นางบุษบงค  วงษพันทา 

 ๘ นางระวีพันธ  สะอาดเอี่ยม 

 ๙ นางสาวปญจนาฏ  วรวัฒนชัย 

 ๑๐ นางสาวอารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย 

 ๑ นายถวิล  แสนตรง 

 ๒ นายนิรันดร  กุลฑานันท 

 ๓ นางสาวดาระณี  สุรินทรเสรี 

 ๔ นางสาวนงลักษณ  ทองศรี 

 ๕ นางสาวปรานีพัน  จารุวัฒนพันธ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 ๑ นายกําพล  ดํารงควงศ 

 ๒ นายชินวงศ  ศรีงาม 

 ๓ นายธนัท  อาจสีนาค 

 ๔ นายยงยุทธ  เกษสาคร 

 ๕ นายไอยเรศ  ลิบลับ 

 ๖ นางมุกดา  ลิบลับ 

 ๗ นางสาววิไลลักษณ  สุวจิตตานนท 

 ๘ นางสาลินี  หนูจิตต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ๑ นายจรัญ  ยินยอม 

 ๒ นายธนู  บุญญานุวัตร 

 ๓ นายสุมิตร  เทพวงษ 

 ๔ นางสาวจันทรเพ็ญ  คลายมุข 

 ๕ นางสาวศิริณา  จิตตจรัส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ๑ นายบุญเลิศ  เจิมปลั่ง 

 ๒ นายสุชาติ  สุดประเสริฐ 

 ๓ นางปถมา  เอี่ยมสอาด 

 ๔ นางสาวพรทิพย  วัฒรัชนากูล 

 ๕ นางสุภาภรณ  บัณฑิตย 

 ๖ นางอนงคนาฏ  คงประชา 



 หนา   ๕๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

 ๑ นายประชา  รัตวร 

 ๒ นายสาโรช  เผือกบัวขาว 

 ๓ นางเพ็ญทิพย  สายกฤษณะ 

 ๔ นางรัตนาภรณ  ปรีดาศักดิ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

 ๑ นางสาวจินตนา  วิบูลรัตน 

 ๒ นางเนื้อทิพย  เลาสุทธิพงศ 

 ๓ นางเพียงพบ  มนตนวลปรางค 

 ๔ นางสาวรัชภร  วัฒนดําเนิน 

 ๕ นางสาวศิริกานต  ผาสุข 

 ๖ นางสาวสุนทรี  จีนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

 ๑ นายบุญรัตน  พิมพาภรณ 

 ๒ นายประสิทธิ์  ไชยศรี 

 ๓ นายสมบัติ  บุญเลี้ยง 

 ๔ นางเปรมฤดี  ศรีเงิน 

 ๕ นางศิริวรางค  ปทุมมาศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 ๑ นายสกล  ชัยนิตยพันธ  ๒ นางสาววราภรณ  วัจนะพันธ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ๑ นายจําเนียร  พลหาญ 

 ๒ นายนุกูล  กุดแถลง 

 ๓ นายมานิตย  อัญญะโพธิ์ 

 ๔ นายสอน  โฮมแพน 

 ๕ นายสุขศิลป  ประสงคสุข 

 ๖ นางเพียงเพ็ญ  ธรรมสโรช 

 ๗ นางสมสงวน  จันทจร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 ๑ นายศตพล  ลูกอินทร  ๒ นายสุนิตย  โรจนสุวรรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 ๑ นายมณเฑียร  มุสิกทอง  ๒ นายศิริวัฒน  จิระเดชประไพ 



 หนา   ๕๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 

๑  นายธีระศักดิ์  ดาแกว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 ๑ นางสาวกัลยา  จยุติรัตน 

 ๒ นางกุลวนิดา  มาสุปรีดิ์ 

 ๓ นางเกศินี  กูลพฤกษี 

 ๔ นางมาลี  แสงจันทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 ๑ นายวรพจน  อาษารัฐ 

 ๒ นายวัชรินทร  สายสาระ 

 ๓ นายสุขุม  พรมเมืองคุณ 

 ๔ นางสาวกรองแกว  ไชยปะ 

 ๕ นางรัตนา  แสงสวาง 

 ๖ นางสาวอรามศรี  ชูศรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 ๑ นายจํานง  วงษชาชม 

 ๒ นายนิยม  ชลิตะนาวิน 

 ๓ นายหาญชัย  อัมภาผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ๑ นายวรสิทธิ์  มุทธเมธา 

 ๒ นางนิตยา  จิตรักษธรรม 

 ๓ นางออยทิพย  พลศรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 ๑ นายปราโมทย  กิ้มซื่อ 

 ๒ นายศักดิ์ชัย  เกียรตินาคินทร 

 ๓ นางสาวโฉมสมร  เหลือโกศล 

 ๔ นางฐานะวัฒนา  สุขวงศ 

 ๕ นางทิพยวิมล  กิตติวราพล 

 ๖ นางพิทยาภรณ  สิงหกานตพงศ 

 ๗ นางเมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ 

 ๘ นางสาวยุวดี  ต้ังคํา 

 ๙ นางรสริน  สุทองหลอ 

 ๑๐ นางอรุณี  โคตรสมบัคิ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ๑ นายกานน  สมราง  ๒ นายพันธศักดิ์  วรรณดี 



 หนา   ๕๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓ นายวรพจน  วีรพลิน 
 ๔ นายสมศักดิ์  บัวรอด 
 ๕ นายอดิศัย  โทวิชา 
 ๖ นางขนิษฐา  ธิติปวัตน 
 ๗ นางนฤมล  ประภาสุวรรณกุล 
 ๘ นางบุษกร  พรหมหลาวรรณ 

 ๙ นางสาววรรณพร  ศิริพละ 
 ๑๐ นางสุกัญญา  ศรีโพธิ์ 
 ๑๑ นางสาวอมรา  รักษมณี 
 ๑๒ นางอรทัย  รัตนานนท 
 ๑๓ นางอรวัฒนา  ชนิพันธ 
 ๑๔ นางสาวอัมพรศรี  พรพิทักษดํารง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี
 ๑ นายบรรเจิด  เจริญเวช 
 ๒ นายถกล  ศรีแกว 
 ๓ นายสมชาย  สหนิบุตร 

 ๔ นายเสรี  ดวงคําจันทร 
 ๕ นายเอนก  สุดจํานงค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
 ๑ นายธวัชชัย  ชิณวงศ 
 ๒ นายพีระศักดิ์  วรฉัตร 
 ๓ นายศึกษา  พาหะมาก 
 ๔ นายสมนึก  รัตนกําเหนิด 
 ๕ นางณาฏญา  คันธาวัฒน 

 ๖ นางเบญจวรรณ  วงษาวดี 
 ๗ นางพันธทิพย  ทองอราม 
 ๘ นางวรญา  ทองอุน 
 ๙ นางสุกัญญา  ศรีเมืองธน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 ๑ นายกิตติคม  คาวีรัตน 
 ๒ นายชัยฤทธิ์  ศิลาเดช 
 ๓ นายชวน  ภารังกูล 
 ๔ นายสุทิน  สนองผัน 

 ๕ นายอาคม  เจริญสุข 
 ๖ นางสาวปราณี  สุขเกษม 
 ๗ นางอรุณี  เอี่ยมพงษไพฑูรย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
 ๑ นายณรงคฤทธิ์  ปุตุรงค 
 ๒ นายวีระพันธ  แสงศิริไพศาล 
 ๓ นายสุกิจ  พลประถม 

 ๔ นางนงคลักษณ  อัศวมณี 
 ๕ นางสาวรัตนา  วาทะวัฒนะ 
 ๖ นางวาสนา  ธีระตันติกานนท 



 หนา   ๕๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 ๑ นายอุดม  คําขาด 

 ๒ นางรัชนี  เพ็ชรชาง 

 ๓ นางสาวหยกแกว  กมลวรเดช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

 ๑ นายกชกร  ธิปตดี 

 ๒ นายชลวิทย  กิจสวัสดิ์ไพศาล 

 ๓ นายบุญศรี  ไหลศิริกุล 

 ๔ นายพีระพล  ศิริวงศ 

 ๕ นายยุทธ  แมนพิมพ 

 ๖ รอยเอก  วราวุธ  ผลานันต 

 ๗ นางสาวทิพวดี  ไชยยงยศ 

 ๘ นางสาวนิตยา  ทองงอก 

 ๙ นางวยุภา  สุขอูด 

 ๑๐ นางสาววาสนา  กวีนัฎยานนท 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ๑ นายกมล  พุกทอง 

 ๒ นายไชยยันต  วรรณวนิช 

 ๓ นายธเนศ  อิสระมงคลพันธุ 

 ๔ นายนิติรุตติ์  ทิมไทย 

 ๕ นายพงศเกษม  สนธิไทย 

 ๖ นายไพศาล  มั่นใจอางค 

 ๗ นายรักชัย  ตรังคตระกูล 

 ๘ นายวัฒนา  ลุมนอก 

 ๙ นายสมจิต  ปาณะ 

 ๑๐ นายสุเทพ  เขียวคราม 

 ๑๑ นายอวยชัย  เขยีวขํา 

 ๑๒ นางกัญญาลักษณ  สัตบรรณมงคล 

 ๑๓ นางขนิษฐา  ดวงพัสตรา 

 ๑๔ นางสาวจารุรัตน  นิยมเกียรติกุล 

 ๑๕ นางชนะจิต  ติยัพเสน 

 ๑๖ นางสาวชลธิชา  หนูเรืองงาม 

 ๑๗ นางชลรัตน  ศิลปเจริญ 

 ๑๘ นางสาวชูศรี  ไพศาลอุดมศิลป 

 ๑๙ นางสาวณัฎฐยา  สุวรรณสโรช 

 ๒๐ นางธัญลักษณ  ทวีธนสมบัติ 

 ๒๑ นางสาวบงัอร  โพธินิ่มแดง 

 ๒๒ นางเบญจพร  อินทรมหา 

 ๒๓ นางสาวเพชรรัตน  จงรุงเรืองสิน 

 ๒๔ นางมนฤดี  ชางอยู 

 ๒๕ นางมลวิภา  ภูลสนอง 

 ๒๖ นางวิลาวรรณ  รพีพิศาล 

 ๒๗ นางวิไลลักษณ  อิสระมงคลพันธุ 

 ๒๘ นางสุจิตต  ศรีชัย 



 หนา   ๖๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๙ นางสาวสุชาดา  ภูสิทธิกุล 

 ๓๐ นางหทัยกร  พันธุงาม 

 ๓๑ นางอรชฎา  ภาคสัญไชย 

 ๓๒ นางสาวอัญชลี  ยะวาลซา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 ๑ นายวรชาติ  รัตนะ 

 ๒ นายสมบูรณ  พันเลิศจํานรรจ 

 ๓ นายสมศักดิ์  รักเกียรติวินัย 

 ๔ นายสูศึก  ศิลปจารุ 

 ๕ นายอาคม  บุญปญญา 

 ๖ นายอัมรัตน  โกมลมาศ 

 ๗ นางดารุวรรณ  โรจนสุพจน 

 ๘ นางทิวาวรรณ  ประทีป  ณ  ถลาง 

 ๙ นางธัญนันท  นาคแดง 

 ๑๐ นางสาวบัวทิพย  อุบลประเสริฐ 

 ๑๑ นางพจนา  ต้ังจันทรแสงศรี 

 ๑๒ นางสาวพรนภา  ฐิติเสถียรธรรม 

 ๑๓ นางพัชมน  จิรรัตโนภาส 

 ๑๔ นางวรพิศ  พัฒนพานิช 

 ๑๕ นางสาววรรณา  อาจณรงค 

 ๑๖ นางสมพิศ  ทองคํา 

 ๑๗ นางสาวสุนีต์ิ  ภูจิรฐาพันธุ 

 ๑๘ นางศุภฤกษ  กุลปภังกร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 ๑ นายชนินทร  รัตนสิน 

 ๒ นายธนภัทร  นทีปราการ 

 ๓ นายไพฑูรย  ประทีปสุข 

 ๔ นายไพบูลย  ใสยาวงศ 

 ๕ นายมนตรี  ภูนพคุณดี 

 ๖ นายมานพ  ตันตระบัณฑิตย 

 ๗ นายวรุณ  นันทพันธ 

 ๘ นายวัชระ  รอดสัมฤทธิ์ 

 ๙ นายวันชัย  ทรัพยสิงห 

 ๑๐ นายวันชัย  ประเสริฐศรี 

 ๑๑ นายวารินทร  คอเหลี่ยม 

 ๑๒ นายวิรัช  โหตระไวศยะ 

 ๑๓ นายสมพงษ  อังศุภโชติ 

 ๑๔ นายสุนทร  จันทรประเสริฐ 

 ๑๕ นายสุรเดช  ชูพินิจรอบคอบ 

 ๑๖ นางสาวกาญจนา  ภิญโญภาพ 

 ๑๗ นางสาวเกยูร  ใยบัวกลิ่น 

 ๑๘ นางเกษรา  มานันตพงศ 

 ๑๙ นางจรรยา  นาคะเสถียร 

 ๒๐ นางสาวจีรวัฒน  เหรียญอารีย 

 ๒๑ นางจุฑารัตน  ศริดารา 

 ๒๒ นางฉันทนา  สรอยทองดี 

 ๒๓ นางณัฐชา  กีรติกําจร 

 ๒๔ นางสาวเตือนใจ  สุตตาชัย 



 หนา   ๖๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๒๕ นางทัศนีย  ชลวิถี 

 ๒๖ นางนนทลี  พรธาดาวิทย 

 ๒๗ นางนฤมล  จารุสัมฤทธิ์ 

 ๒๘ นางนลินรัตน  แกวศรีงาม 

 ๒๙ นางสาวนิยมา  เลปาจารย 

 ๓๐ นางปนิตา  ขันดี 

 ๓๑ นางประทิน  เผือกสีสุก 

 ๓๒ นางประทุมทอง  ไตรรัตน 

 ๓๓ นางสาวปยะวดี  เจริญวัฒนะ 

 ๓๔ นางพิศมัย  กระแสสัตย 

 ๓๕ นางสาวรัตนา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๖ นางรุจิรา  เดชสูงเนิน 

 ๓๗ นางเลอลักษณ  เสถียรรัตน 

 ๓๘ นางสาววณิภา  นาคลดา 

 ๓๙ นางวราภรณ  ศรีกนก 

 ๔๐ นางศรีกาญจนา  พลอาสา 

 ๔๑ นางศิริกาญจน  ดุจจานุทัศน 

 ๔๒ นางไศลเพชร  ศรีสุวรรณ 

 ๔๓ นางสมพร  เจนคุณาวัฒน 

 ๔๔ นางสาวสมพร  สุขแกว 

 ๔๕ นางสาวสิริแข  พงษสวัสดิ์ 

 ๔๖ นางสาวสุขเนตร  บุญนวม 

 ๔๗ นางสาวสุมานิการ  จันทรบรรเจิด 

 ๔๘ นางสาวสุวรรณี  อาจหาญณรงค 

 ๔๙ นางสาวสุวิมล  พุมประทีป 

 ๕๐ นางสาวอภิรดา  สุทธิสานนท 

 ๕๑ นางอรัญญา  วรชาติอุดมพงศ 

 ๕๒ นางออยทิพย  ผูพัฒน 

 ๕๓ นางอุษาพร  เสวกวิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 ๑ นายชัยธวัช  ตุมมะ 

 ๒ นายทง  ลานธารทอง 

 ๓ นายนุกูล  ชูทอง 

 ๔ นายวิรัช  รักษาสกุล 

 ๕ นายสมเกียรติ  ทองแกว 

 ๖ นายสุนทร  วิริยะ 

 ๗ นายอารยะ  ไทยเที่ยง 

 ๘ นางกชพร  เชิดชูพงษ 

 ๙ นางสาวกรวสา  จันทวงศวิไล 

 ๑๐ นางขนิษฐา  สิงหเหม 

 ๑๑ นางจุฑา  พีรพัชระ 

 ๑๒ นางณัฐติยา  จตุรนาคากุล 

 ๑๓ นางดวงแข  สุขโข 

 ๑๔ นางสาวทิพสุดา  คมวงศวิวัฒน 

 ๑๕ นางพจนา  นูมหันต 

 ๑๖ นางพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธิ์ 

 ๑๗ นางสาวมานิตย  แกววงษศิริ 

 ๑๘ นางมาเรียม  นะมิ 



 หนา   ๖๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๙ นางระจิตรา  ศุภดิลกลักษณ 

 ๒๐ นางรัชนี  ผิวทอง 

 ๒๑ นางโรจนรวี  พจนพัฒนพล 

 ๒๒ นางวาสนา  ขวยเขิน 

 ๒๓ นางสมคิด  ชมสุข 

 ๒๔ นางสาวสมจิตต  มหัธนันท 

 ๒๕ นางสาวอัจฉราวรรณ  ณ  สงขลา 

 ๒๖ นางสาวอุไรวรรณ  อิ่มสุขวิริยะกุล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 ๑ นายกัญจนมณัส  พชรบดี 

 ๒ นายทิวา  ตันสถิตย 

 ๓ นายปรีชา  ชลวัฒนพงศ 

 ๔ นายภมร  แสนสิ่ง 

 ๕ นายยุทธพงษ  จิวรานันตกุล 

 ๖ นายสมชาย  นิลบดี 

 ๗ นายสัมพันธ  วรเจริญศรี 

 ๘ นายเอกฉัตร  พัฒราช 

 ๙ นางสาวกนกพร  รัชดานุวัฒน 

 ๑๐ นางจรัสพัฒน  วงศวิเศษ 

 ๑๑ นางจันทนี  รุงเรืองธนาผล 

 ๑๒ นางชลธิชา  พิเชษฐวณิชยโชค 

 ๑๓ นางทัศนีย  ทองกอน 

 ๑๔ นางนภาภรณ  ศิริพรพิทักษ 

 ๑๕ นางนิลุบล  ขอรวมเดช 

 ๑๖ นางพรทิพย  ธรรมปรีชา 

 ๑๗ นางพิมพรรณ  พุมแชม 

 ๑๘ นางรุงทิวา  ชูทอง 

 ๑๙ นางศรีวัฒนา  จักรานุพงศ 

 ๒๐ นางสาวศิริสุข  นาคะเสนีย 

 ๒๑ นางสุขใจ  แกวมาลัยรัตน 

 ๒๒ นางสุภาวดี  พนัสอําพน 

 ๒๓ นางสุมาลี  ทองรุงโรจน 

 ๒๔ นางสุวรรณา  ฤกขะวุฒิกุล 

 ๒๕ นางสาวเสาวภา  ธนะนาวานุกุล 

 ๒๖ นางสาวอาภากร  บุญสม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 ๑ นายจํานง  ชูดวง 

 ๒ นายเจษฎา  จรุงจรูญพันธ 

 ๓ นายชาญชัย  ฤาชัยพาณิชย 

 ๔ นายชูเกียรติ  เต็งไตรสรณ 

 ๕ นายณรงค  ผลวงษ 

 ๖ นายดํารง  ธรรมไชย 

 ๗ นายถาวร  ถนอมพงษชาติ 

 ๘ นายทรงพล  จริยวิทยาวัฒน 

 ๙ นายทินกร  ทาตระกูล 

 ๑๐ นายธานี  พิทักษผล 

 ๑๑ นายธีระศักดิ์  อุรัจนานนท 

 ๑๒ นายนัย  บํารุงเวช 



 หนา   ๖๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๑๓ นายประกิตศิลป  วรมิศร 

 ๑๔ นายประเสริฐ  วรรณรัตน 

 ๑๕ นายพรหมมินทร  สายนาคํา 

 ๑๖ นายพิกรม  สุวรรณกนิษฐ 

 ๑๗ นายพิชัย  ไชยเสนา 

 ๑๘ นายโพธิ์งาม  ภูทอง 

 ๑๙ นายมงคล  พุทธวงศ 

 ๒๐ นายมนัส  จูมี 

 ๒๑ นายมนูญ  เมฆอรุณกมล 

 ๒๒ นายมังกร  ศิริจันทรชื่น 

 ๒๓ นายเรวัต  ธรรมสนธิ 

 ๒๔ นายวรพจน  จิตจํานงค 

 ๒๕ นายวัฒนาพร  เขื่อนสุวรรณ 

 ๒๖ นายวิทูรย  สองแสง 

 ๒๗ นายวิสุทธิ์  ทาแกว 

 ๒๘ นายวีระพัฒน  กรุยรุงโรจน 

 ๒๙ นายศักดิ์สิทธิ์  ดรุณ 

 ๓๐ นายสวัสดิ์  ชางสาร 

 ๓๑ นายสําเร็จ  ศรีบรรเทา 

 ๓๒ นายสุทธิศักดิ์  ประสิทธิ์บุรีรักษ 

 ๓๓ นายสุรินทร  ชาตตนนท 

 ๓๔ นายอนันต  ถูระวรณ 

 ๓๕ นายอรรถพร  อินถาสาน 

 ๓๖ นายอรุณ  โสตถิกุล 

 ๓๗ นายอัครเดช  พิมพะนิตย 

 ๓๘ นายอํานวย  คันธวงศ 

 ๓๙ นายเอกชัย  กิตติวรากูล 

 ๔๐ นางกาญจนา  จิตจํานงค 

 ๔๑ นางจันศิริ  ดวงคําปน 

 ๔๒ นางจิราพร  ชํานาญศิลป 

 ๔๓ นางชนิตา  โชติเสถยีรกุล 

 ๔๔ นางณงคณุช  นทีพายัพทิศ 

 ๔๕ นางณิฐิมา  เฉลิมแสน 

 ๔๖ นางสาวดวงจันทร  ขัดสีทะลี 

 ๔๗ นางดวงพร  ออนหวาน 

 ๔๘ นางทัศนีย  สุวานิชวงศ 

 ๔๙ นางสาวทิพวรรณ  มานนท 

 ๕๐ นางนุชจรินทร  คูวิบูลยศิลป 

 ๕๑ นางบุญชู  นาวานุเคราะห 

 ๕๒ นางปาริชาติ  บัวเจริญ 

 ๕๓ นางไพจิตร  อิ่งศิริวัฒน 

 ๕๔ นางยุพเยาว  ดรุณ 

 ๕๕ นางรัชนี  พนเจริญสวัสดิ์ 

 ๕๖ นางเริงนภรณ  โมพวง 

 ๕๗ นางวรรณา  อัมมวรรธน 

 ๕๘ นางศตวรรณ  พิกุล 

 ๕๙ นางศรีสมร  ชูดวง 

 ๖๐ นางสุชญา  วรามิตร 

 ๖๑ นางสุธิดา  ศิริพงศ 

 ๖๒ นางเสาวณีย  ภูทอง 

 ๖๓ นางอัปษร  ธรรมสโรช 

 ๖๔ นางอุทิน  คุณาแจมจรัส 



 หนา   ๖๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ๑ นายกนก  ธิดานันท 

 ๒ นายจิโรจน  พีระเกียรติขจร 

 ๓ นายพัฒนา  ธรรมสุวรรณ 

 ๔ นายพิชิต  แกวแจง 

 ๕ นายพิทยา  อําพนพนารัตน 

 ๖ นายพิน  นวลศรีทอง 

 ๗ นายเรวัตร  เจยาคม 

 ๘ นายลิขิต  วรรณพงศ 

 ๙ นายสมโภชน  บุญสมสุข 

 ๑๐ นายสุพจน  นาคฤทธิ์ 

 ๑๑ นายสําราญ  โชคสวัสดิการ 

 ๑๒ นายศักดิ์ชัย  คีรีศรี 

 ๑๓ นายอนันต  ปญญาศิริ 

 ๑๔ นางสาวกัณหา  ไฝขาว 

 ๑๕ นางจันทรเพ็ญ  ชิดเชื้อ 

 ๑๖ นางจามเรศ  ปญญาศิริ 

 ๑๗ นางจินตนา  เลิศสกุล 

 ๑๘ นางชวนพิศ  เจยาคม 

 ๑๙ นางฐาปนีย  กาละกาญจน 

 ๒๐ นางทิวา  รักนิ่ม 

 ๒๑ นางวณี  ชูพงศ 

 ๒๒ นางวิยะดา  ยืนตระกูล 

 ๒๓ นางสุรียพร  แกวชูเสน 

 ๒๔ นางอมรพันธ  แกวศรีนวล 

 ๒๕ นางเอื้อมพร  คงนคร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 ๑ นายชญานทัต  วิชญสมบูรณ 

 ๒ นายนิมิตร  ขจรไชยกุล 

 ๓ นายพรเทพ  สรนันท 

 ๔ นายภสุโชค  หยกสหชาติ 

 ๕ นายศักดา  กาศพรอม 

 ๖ นายสนอง  เกตุแกว 

 ๗ นายอนนท  บูชาพันธ 

 ๘ นางชสนา  หยกสหชาติ 

 ๙ นางสาวดารณี  คําแหง 

 ๑๐ นางนราภรณ  สุขอยู 

 ๑๑ นางนิรมล  จันทรแยม 

 ๑๒ นางสาวบุญสมหญิง  พลเมืองดี 

 ๑๓ นางพรพิมล  พฤกษประมูล 

 ๑๔ นางสาวพัชราภรณ  จันทรฉาย 

 ๑๕ นางวรรณา  ขันธชัย 

 ๑๖ นางสาววัฒนา  แสงแกวสุข 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 ๑ นายคมสัน  วงศวีรขันธ  ๒ นายเฉลิมพล  คงจันทร 



 หนา   ๖๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๑๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 ๓ นายชยพร  แอคะรัจน 

 ๔ นายชวพล  ระดาเขต 

 ๕ นายชัยพร  ตรีกิ่ง 

 ๖ นายตระกานต  ทะสังขา 

 ๗ นายทนนท  รัตนรวมการ 

 ๘ นายทรงชัย  หนุนชู 

 ๙ นายธนประเสริฐ  จุฑางกูร 

 ๑๐ นายนัตถวุธ  ละลี 

 ๑๑ นายนิคม  กุบแกว 

 ๑๒ นายนิพนธ  สุริยานิติกุล 

 ๑๓ นายประณต  แกวทอง 

 ๑๔ นายประมวล  โฮมละคร 

 ๑๕ นายพิเชษฐ  คลองพิทักษ 

 ๑๖ นายมรกต  ทิวะสิงห 

 ๑๗ นายราชภัทร  รัตนวราห 

 ๑๘ นายวันชัย  แสนคําวงษ 

 ๑๙ นายวิชัย  กนกพิทยาทร 

 ๒๐ นายวิโชติ  ทองเสมอ 

 ๒๑ นายวิฑูรย  ตันสุวรรณรัตน 

 ๒๒ นายวิรัช  รัยมธุรพงษ 

 ๒๓ นายสนั่น  การคา 

 ๒๔ นายสาระ  สวัสดิ์โยธิน 

 ๒๕ นายสําลี  แสงหาว 

 ๒๖ นายสุโชติ  อนลําพูน 

 ๒๗ นายสุพิชญพงศ  ภูหวล 

 ๒๘ นายอนุรัตน  ลิ่มสกุล 

 ๒๙ นายอภิสิทธิ์  ใสยิด 

 ๓๐ นายอุทิศ  ชํานาญกิจ 

 ๓๑ นางกาญจนา  ตันสุวรรณรัตน 

 ๓๒ นางสาวกิ่งกาญจน  บูชาธรรม 

 ๓๓ นางจันทิมา  คงจันทร 

 ๓๔ นางฉววีรรณ  วงษคําสิงห 

 ๓๕ นางสาวเบ็ญจาภา  สุทธะพินทุ 

 ๓๖ นางพรทิพย  ฉัตรชูเกียรติกุล 

 ๓๗ นางสาวพรรณิภา  วิทยาภินันท 

 ๓๘ นางพรศรี  เวศสุวรรณ 

 ๓๙ นางไพฑูรย  สังคนนท 

 ๔๐ นางลัคณา  ทองใบ 

 ๔๑ นางสาววรวรรณ  ธุลีจันทร 

 ๔๒ นางวราพร  พูลเกษ 

 ๔๓ นางศิริพร  มุลาลินน 

 ๔๔ นางสายตา  บุญโฉม 

 ๔๕ นางสุภาพร  วีระปรียากูร 

 ๔๖ นางอรวรรณ  รักสงฆ 

 ๔๗ นางสาวอรุณี  ใจใหญ 

กระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานรัฐมนตรี 

 ๑ นายทศพร  นาราพานิช  ๒ นางสาวกฤษณา  สนองคุณ 


