
 หนา   ๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง   พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ประจําป  ๒๕๕๑ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  พระราชทานเหรียญจักรมาลา  จํานวน  ๗,๘๐๕  ราย  และ 

เหรียญจักรพรรดิมาลา  จํานวน  ๓๑,๐๖๑  ราย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   

วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๑  รวมทั้งส้ิน  ๓๘,๘๖๖  ราย  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 



 หนา   ๓๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๙ นางเกล็ดแกว  ดานวิวัฒน 
 ๒๐ นางจุฑารัตน  อนุรักษมนตรี 
 ๒๑ นางชื่นฤทัย  พรภัทรกุล 
 ๒๒ นางดวงใจ  ผาสุข 
 ๒๓ นางดุษฎี  ปยะรัตนพิพัฒน 
 ๒๔ นางสาวตระการ  กัลชาญนันท 
 ๒๕ นางสาวธัญมณัสธนัญญ  พาณิภัค 
 ๒๖ นางนฤมล  ณ  สงขลา 
 ๒๗ นางนฤมล  นิราทร 
 ๒๘ นางสาวนลินี  ตันธุวนิตย 
 ๒๙ นางสาวนวลทิพย  ลูกจันทร 
 ๓๐ นางนันทพร  สิทธิศรชัย 
 ๓๑ นางนิภาพร  ยามา 
 ๓๒ นางสาวปณิธาน  วัฒนพานิชกิจ 
 ๓๓ นางประเทือง  กองแกว 
 ๓๔ นางสาวปราจรีย  อมาตยกุล 
 ๓๕ นางปทมา  สุวรรณภักดี 
 ๓๖ นางพงษลดา  เอี่ยมเย่ียม 
 ๓๗ นางสาวพิณทิมา  เลิศสมบูรณ 
 ๓๘ นางพิมลรัตน  ประพันธพงษ 
 ๓๙ นางสาวพิรุณา  ติงศภัทิย 

 ๔๐ นางสาวมาลินี  ดิลกวณิช 
 ๔๑ นางยุวพาส  ชัยศิลปวัฒนา 
 ๔๒ นางระพีพรรณ  คําหอม 
 ๔๓ นางรัมภา  สุภชัยพานิชพงศ 
 ๔๔ นางลักขณา  โกเมนเอก 
 ๔๕ นางวรินทร  วูวงศ 
 ๔๖ นางวิภาดา  ตันติประภา 
 ๔๗ นางศรีสุรางค  จันทรสมบัติ 
 ๔๘ นางสาวศิริลักษณ  กิจศรีไพศาล 
 ๔๙ นางสาวสมศุข  เทียมปฐม 
 ๕๐ นางสายรุง  จารุวังสันติ 
 ๕๑ นางสาวสาวิตรี  พืชพันธ 
 ๕๒ นางสาวสําเริง  ตรีลบ 
 ๕๓ นางสาวสุกัญญา  บํารุงสุข 
 ๕๔ นางสุกัญญา  วองวิกยการ 
 ๕๕ นางสาวสุภศรี  กาหยี 
 ๕๖ นางสุรัตน  ศรีราษฏร 
 ๕๗ นางสาวสุวดี  เมฆา 
 ๕๘ นางอารีย  ออนเอี่ยม 
 ๕๙ นางสาวเอิบลาภ  เลิศวิธี 
 ๖๐ นางสาวเอื้อจิต  แสงนิมิตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๑ นายกฤษณรักษ  ธีรรัฐ 
 ๒ นายเกรียงไกร  อุรุโสภณ 
 ๓ นายจักรกริช  สมิงชัย 
 ๔ นายจําลอง  อรุณเลิศอารีย 

 ๕ นายชัชวิน  ระงับภัย 
 ๖ นายชาญวิทย  ปนทอง 
 ๗ นายชาลิต  คําธารา 
 ๘ นายชุติชัย  มาแจง 



 หนา   ๓๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙ นายเชาวมณี  แทนนิล 

 ๑๐ นายณรงคศักด์ิ  บุญทวี 

 ๑๑ นายดุษฎี  ปานทั่งทอง 

 ๑๒ นายดุสิต  สุจิรารัตน 

 ๑๓ นายเดชชัย  นิลสวัสด์ิ 

 ๑๔ นายทนันชัย  บุญบูรพงศ 

 ๑๕ นายทรงยศ  เจตนเกษกรรณ 

 ๑๖ นายเทียนไชย  ตันไทย 

 ๑๗ นายธงชัย  นนทดิษฐ 

 ๑๘ นายธนะ  จําปานิล 

 ๑๙ นายนิวัต อุณฑพันธุ 

 ๒๐ นายบัณฑิต  จินตนาปราโมทย 

 ๒๑ นายประดิษฐ  สมประกิจ 

 ๒๒ นายพาสนศิริ  นิสาลักษณ 

 ๒๓ นายพิเชต  จิตตเอื้อ 

 ๒๔ นายพิพัฒน  ลักษมีจรัลกุล 

 ๒๕ นายมนตรี  ไชยโรจน 

 ๒๖ นายยรรยงศ  อัมพวา 

 ๒๗ นายโยธิน  แสวงดี 

 ๒๘ นายรพีพัฒน  ชคัตประกาศ 

 ๒๙ นายรัชตะ  รัชตะนาวิน 

 ๓๐ นายวศิน  ปลื้มเจริญ 

 ๓๑ นายวิชัย  เอกพลากร 

 ๓๒ นายวิชิต  โรจนกิตติคุณ 

 ๓๓ นายวิรัตน  คําศรีจันทร 

 ๓๔ นายวิรัตน  ไพรัชเวทย 

 ๓๕ นายวีรศักด์ิ  วงศถิรพร 

 ๓๖ นายสมปอง  พัดบําเรอ 

 ๓๗ นายสมมิตร  วงศบุญเนตร 

 ๓๘ นายสมศักด์ิ  อารีวัฒนา 

 ๓๙ นายสุเทพ  ไวยครุฑธา 

 ๔๐ นายสุปภาต  จิตจํานงชัย 

 ๔๑ นายสุรินทร  ธนพิพัฒนศิริ 

 ๔๒ นายสุวัฒน  นาคีสุวรรณ 

 ๔๓ นายอดินันท  แนนอน 

 ๔๔ นายอภิชาติ  ประเดิมวงศ 

 ๔๕ นายอําพล  ไมตรีเวช 

 ๔๖ นายเอกราช  รุงเรือง 

 ๔๗ นางสาวกมลวรรณ  จลาพงษ 

 ๔๘ นางสาวกรธารา  ทองวรรณ 

 ๔๙ นางสาวกรรณิการ  ชินวงศพรม 

 ๕๐ นางสาวกรองแกว  กุศลสถาพร 

 ๕๑ นางกรองทอง  ยุวถาวร 

 ๕๒ นางกัญจนี  ชายู 

 ๕๓ นางกาญจนา  ทิมอ่ํา 

 ๕๔ นางสาวกาญจนา  เหมะ 

 ๕๕ นางกาญจนา  อมรพิเชษฐกูล 

 ๕๖ นางกุญชลี  พิมพา 

 ๕๗ นางสาวกุลสุดา  ผองประพันธ 

 ๕๘ นางสาวกุสุมา  คุววัฒนสัมฤทธิ์ 

 ๕๙ นางเกศริน  ธารีเทียน 

 ๖๐ นางสาวเกิดศิริ  ธรรมนําสุข 



 หนา   ๓๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๑ นางขจี  ปลกศิริ 

 ๖๒ นางสาวขนิตฐา  หาญประสิทธิ์คํา 

 ๖๓ นางสาวไขมุกด  เพ็ชรศรีกุล 

 ๖๔ นางคมขํา  แกวชูเงิน 

 ๖๕ นางครองทรัพย  ขํานเรศ 

 ๖๖ นางงามตา  วิยะบุญ 

 ๖๗ นางสาวจรวยพร  สังขทอง 

 ๖๘ นางจรูญ  บุรี 

 ๖๙ นางจรูญศรี  บุญเรือง 

 ๗๐ นางสาวจันทกานต  พงศพิพัฒน 

 ๗๑ นางจํารุณ  คําพา 

 ๗๒ นางจิตริสา  ไชยเสน 

 ๗๓ นางสาวจินดา  ลัทธลาภกุล 

 ๗๔ นางจินตนา  บุญสนอง 

 ๗๕ นางสาวจินตนา  ภัทรโพธิกุล 

 ๗๖ นางสาวจินตนา  แยมขจร 

 ๗๗ นางสาวจินตนา  อุณหโชค 

 ๗๘ นางสาวจิรวรรณ  พันธพฤกษ 

 ๗๙ นางสาวจีระภา  นกเล็ก 

 ๘๐ นางจีราภา  บุณยสิงห 

 ๘๑ นางสาวจุฑามาศ  คาแพรดี 

 ๘๒ นางจุรีพันธ  บุญทัน 

 ๘๓ นางสาวจุฬาลักษณ  โกมลตรี 

 ๘๔ นางสาวฉวีวรรณ  บุตรราช 

 ๘๕ นางชนิศา  ชาติวัฒนสุคนธ 

 ๘๖ นางชไมพร  สวางเมฆ 

 ๘๗ นางชอผกา  พัฒนาสันติชัย 

 ๘๘ นางชุณหกาญจน  นิตยารส 

 ๘๙ นางสาวชุติมา  ประมูลสินทรัพย 

 ๙๐ นางชุติมา  ศรีแวนแกว 

 ๙๑ นางชูศรี  ชูทอง 

 ๙๒ นางสาวชูศรี  พวงมณี 

 ๙๓ นางสาวฐิติพร  อุดมกิตติ 

 ๙๔ นางฑิตติยา  สุวรรณศรี 

 ๙๕ นางณัฏฐพร  ฉันทวรลักษณ 

 ๙๖ นางณัฐชยา  อมรเมตตาจิต 

 ๙๗ นางสาวณัฐพัชร  คงทอง 

 ๙๘ นางดารณี  พิพัฒนกุลชัย 

 ๙๙ นางสาวดารุณี  สินทรัพย 

 ๑๐๐ นางทรงใจ  สุวรรณทศ 

 ๑๐๑ นางทองเพิ่ม  จันทรทอง 

 ๑๐๒ นางสาวทัศนีย  รวิวรกุล 

 ๑๐๓ นางสาวทัศนียพร  ขจรดี 

 ๑๐๔ นางทิพวัลย  ดารามาศ 

 ๑๐๕ นางสาวเทพิน  จิรคุณเตชะ 

 ๑๐๖ นางสาวธารีรัตน  กะลัมพะเหติ 

 ๑๐๗ นางนพมาส  กันเสือ 

 ๑๐๘ นางนพรัตน  สิริสถิระ 

 ๑๐๙ นางนภารัตน  เอนกบุณย 

 ๑๑๐ นางสาวนฤมล  คชเสนี 

 ๑๑๑ นางนวลศรี  สิงหโต 

 ๑๑๒ นางสาวนัตติมา  ชูดวงแกว 



 หนา   ๓๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑๓ นางนันทยา  เอื้อมงคล 

 ๑๑๔ นางสาวนันทา  เกียรติกังวาฬไกล 

 ๑๑๕ นางสาวนิชนันท  รักษาธรรม 

 ๑๑๖ นางนิตยา  ตรีพร 

 ๑๑๗ นางสาวนิตยา  สินสุกใส 

 ๑๑๘ นางนิทรา  สหุนิล 

 ๑๑๙ นางนิภา  เพียรพิจารณ 

 ๑๒๐ นางบงกช  บุญฤทธิ์ 

 ๑๒๑ นางบรรจง  จันทรังษี 

 ๑๒๒ นางบัวงาม  สุดสวาท 

 ๑๒๓ นางสาวบุญจิรา  อนุกูล 

 ๑๒๔ นางสาวบุญมี  วัฒนานนท 

 ๑๒๕ นางบุญสม  มัณยานนท 

 ๑๒๖ นางบุษยมาส  วิรบัลย 

 ๑๒๗ นางสาวเบ็ญจวรรณ  ชิณณะเสถียร 

 ๑๒๘ นางสาวเบญจวรรณ  ธีระเทอดตระกูล 

 ๑๒๙ นางปนัดดา  ฐิติกุล 

 ๑๓๐ นางประสาทนีย  จันทร 

 ๑๓๑ นางปราณี  จอมประเสริฐ 

 ๑๓๒ นางปราณี  มหมัดซอและ 

 ๑๓๓ นางปราณี  เมฆหมี 

 ๑๓๔ นางสาวปราณตี  ใจธรรม 

 ๑๓๕ นางปราณีต  ทวมจันทร 

 ๑๓๖ นางสาวปรีดาพร  คูสุวรรณ 

 ๑๓๗ นางสาวปรียา  ลีฬหกุล 

 ๑๓๘ นางสาวปรียาพร  เพชรมงคลชัย 

 ๑๓๙ นางปวีณา  สิกขชาติ 

 ๑๔๐ นางปณณรศรี  เอี่ยมโฉม 

 ๑๔๑ นางปทมา  ศรีสุวรรณ 

 ๑๔๒ นางสาวปติมา  ฉายโอภาส 

 ๑๔๓ นางผองศรี  กิจสมชีพ 

 ๑๔๔ นางพรจันทร  จันทรฉุน 

 ๑๔๕ นางสาวพรทิพย  เตชะนิเวศน 

 ๑๔๖ นางสาวพรเพ็ญ  เกียรติกําจร 

 ๑๔๗ นางสาวพรรณี  พงศเชี่ยวบุญ 

 ๑๔๘ นางสาวพรรณี  ออเจริญ 

 ๑๔๙ นางสาวพรวิไล  อุรัจฉัทชัยรัตน 

 ๑๕๐ นางพราวรวี  ภักดีศักด์ิสกุล 

 ๑๕๑ นางสาวพสชน  ตูปาน 

 ๑๕๒ นางสาวพัฒนา  พันธประสิทธิเวช 

 ๑๕๓ นางสาวพิชญาพรรณ  กลิ่นร่ืน 

 ๑๕๔ นางพิมพใจ  ครูเจริญ 

 ๑๕๕ นางสาวพิมลพรรณ  ฉิมโฉม 

 ๑๕๖ นางสาวพิมลพรรณ  อิศรภักดี 

 ๑๕๗ นางพิมลรัตน  สุวรรณกลาง 

 ๑๕๘ นางสาวพีรพรรณ  ตันอารีย 

 ๑๕๙ นางสาวเพ็ญใจ  จิตรนําทรัพย 

 ๑๖๐ นางเพ็ญปวีณ  เจริญแพทย 

 ๑๖๑ นางสาวเพียงใจ  กองวิรุฬห 

 ๑๖๒ นางเพียรจิตต  ภูมิสิริกุล 

 ๑๖๓ นางแพรวพรรณ  อึ้งภาภรณ 

 ๑๖๔ นางไพเราะ  อรุณรัตน 



 หนา   ๓๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๖๕ นางภนิตา  พรหมนิตย 

 ๑๖๖ นางภัณฑิรา  พงศาสกุลโชติ 

 ๑๖๗ นางภัทรพร  วัฒนาศรีโรจน 

 ๑๖๘ นางภาวินี  สุขสาคร 

 ๑๖๙ นางมณฑิรา  คําตุม 

 ๑๗๐ นางสาวมะลิ  เวชเจริญ 

 ๑๗๑ นางมาฆะมาศ  ตรีสุวรรณ 

 ๑๗๒ นางสาวมาลินี  กัณวเศรษฐ 

 ๑๗๓ นางสาวมาลินี  โตประสี 

 ๑๗๔ นางมาลี  คุมญาติ 

 ๑๗๕ นางมาลี  อุปนิสากร 

 ๑๗๖ นางมาลีวรรณ  พนาเวศร 

 ๑๗๗ นางสาวแมนมนา  จิระจรัส 

 ๑๗๘ นางยุพยง  พิระภิญโญ 

 ๑๗๙ นางสาวเยาวลักษณ  ชาญศิลป 

 ๑๘๐ นางระวีวรรณ  รัตนขจรศักด์ิ 

 ๑๘๑ นางรัชชพิน  ศรีสัจจะลักษณ 

 ๑๘๒ นางรัชฎา  สิรวราภรณ 

 ๑๘๓ นางรัชฎาพร  เจริญวราวุฒิ 

 ๑๘๔ นางรัชดา  เจิดรังษี 

 ๑๘๕ นางรัชนี  อวนศรี 

 ๑๘๖ นางรัตนา  นินถึก 

 ๑๘๗ นางราตรี  เทพเกษตรกุล 

 ๑๘๘ นางสาวราตรี  อินทศร 

 ๑๘๙ นางรุงทิพย  เพ็งอุดม 

 ๑๙๐ นางรุงทิวา  วัจฉละฐิติ 

 ๑๙๑ นางรุงทิวา  ศิริมุจลินท 

 ๑๙๒ นางลดาวัลย  กิมเห 

 ๑๙๓ นางลัดดาวัลย  บัวเทศ 

 ๑๙๔ นางวชิราภรณ  ควรขจร 

 ๑๙๕ นางวรรณนิภา  ชนะเกียรติ 

 ๑๙๖ นางสาววรรณา  คงวิเวกขจรกิจ 

 ๑๙๗ นางสาววรรณี  แยมโอวาท 

 ๑๙๘ นางสาววราภรณ  ทิพยสุวรรณกุล 

 ๑๙๙ นางวราภรณ  เอี่ยมวิจารณ 

 ๒๐๐ นางวลัย  เกิดนอย 

 ๒๐๑ นางสาววัฒนา  นามเมือง 

 ๒๐๒ นางวัฒนา  วัฒนาภา 

 ๒๐๓ นางวันเพ็ญ  แกวปาน 

 ๒๐๔ นางวันเพ็ญ  ตะโกพร 

 ๒๐๕ นางวันเพ็ญ  อูรัชตมาศ 

 ๒๐๖ นางวาริณี  เสริมกิจ 

 ๒๐๗ นางวาสนา  ผลากรกลุ 

 ๒๐๘ นางวาสนา  อั้งสุพวง 

 ๒๐๙ นางวิภา  สวัสดี 

 ๒๑๐ นางวิภาวี  ต้ังธรรมนิยม 

 ๒๑๑ นางสาววิไลลักษณ  กานตเดชารักษ 

 ๒๑๒ นางวีนัส  ลีฬหกุล 

 ๒๑๓ นางศกุนตลา  รังสิโย 

 ๒๑๔ นางศมาธร  เจริญศรี 

 ๒๑๕ นางศรินทยา  เดินขุนทด 

 ๒๑๖ นางศรีวรรณ  บัวบังศึก 



 หนา   ๓๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๑๗ นางศรีวิภา  ดีใจวงษ 

 ๒๑๘ นางศศมน  พงษมาลี 

 ๒๑๙ นางศิรินุช  ดุลยประภา 

 ๒๒๐ นางศิริพร  มากทวม 

 ๒๒๑ นางสาวศิริพรรณ  ชาญสุกิจเมธี 

 ๒๒๒ นางศิริพรรณ  หมอกออน 

 ๒๒๓ นางศิริลักษณ  สุวรรณวงศ 

 ๒๒๔ นางศุจีรัตน  เพ็ชรักษ 

 ๒๒๕ นางสมคิด  มั่งอุดม 

 ๒๒๖ นางสาวสมจิตร  ดอกบวัทอง 

 ๒๒๗ นางสาวสมจินตนา  สมศรี 

 ๒๒๘ นางสมชื่น  ฮอนซา-จูเนียร 

 ๒๒๙ นางสมบัติ  สําเภาเทศ 

 ๒๓๐ นางสมพร  กิจนุกูล 

 ๒๓๑ นางสาวสมพร  โชติวิทยธารากร 

 ๒๓๒ นางสาวสมพร  สุนทราภา 

 ๒๓๓ นางสาวสมภัทร  โชคชัย 

 ๒๓๔ นางสมศรี  เจริญสุข 

 ๒๓๕ นางสมศรี  ชู 

 ๒๓๖ นางสาวสมหมาย  วนะวนานต 

 ๒๓๗ นางสราญรัตน  เนียมกอง 

 ๒๓๘ นางสัมฤทธิ์  รัตนกําพล 

 ๒๓๙ นางสานิตย  จันทรอ่ํา 

 ๒๔๐ นางสายขวัญ  ศรีจํารูญ 

 ๒๔๑ นางสายทอง  พิมลบุตร 

 ๒๔๒ นางสาวสายพิน  ลิขิตเลิศล้ํา 

 ๒๔๓ นางสายหยุด  เถาลัดดา 

 ๒๔๔ นางสาระภี สุคนธสุโชติ 

 ๒๔๕ นางสาวสารินท  ตรีพนากร 

 ๒๔๖ นางสําเริง  พิทักษสินธ 

 ๒๔๗ นางสิริกร  นามชุม 

 ๒๔๘ นางสิริลักษณ  บุนนาค 

 ๒๔๙ นางสาวสุกัญญา  มากเกษร 

 ๒๕๐ นางสุจิตรา  วัชฤทธิ์ 

 ๒๕๑ นางสุชาดา  กุลมัย 

 ๒๕๒ นางสุชาดา  ภัทรมงคลฤทธิ์ 

 ๒๕๓ นางสาวสุชาดา  ยศสมบัติ 

 ๒๕๔ นางสาวสุชาดา  อิ่มสอาด 

 ๒๕๕ นางสาวสุชีรา  ภัทรายุตวรรตน 

 ๒๕๖ นางสาวสุณี  ทิมแตงบุญรอด 

 ๒๕๗ นางสาวสุณีรัตน  คงเสรีพงศ 

 ๒๕๘ นางสาวสุทัศนีย  มีแสงแกว 

 ๒๕๙ นางสาวสุธิศา  ฉมาดล 

 ๒๖๐ นางสาวสุนทรียา  ศิริโชติ 

 ๒๖๑ นางสาวสุนันทา  สนธิโรจน 

 ๒๖๒ นางสุนันท  เถียรถาวร 

 ๒๖๓ นางสาวสุนิต  มีเพียร 

 ๒๖๔ นางสาวสุพรรณี  หอมชะเอม 

 ๒๖๕ นางสุพัตรา  ลีลาภิวัฒน 

 ๒๖๖ นางสุพินธุ  รุจิแกว 

 ๒๖๗ นางสุภาวดี  สอดส ี

 ๒๖๘ นางสุมาลี  กิตติภูมิ 



 หนา   ๓๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
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 ๒๖๙ นางสาวสุมาลี  เคียนทอง 
 ๒๗๐ นางสุรัตนา  มีขํา 
 ๒๗๑ นางสุรินทร  เวบานแพว 
 ๒๗๒ นางสาวสุรียพร  พันพึ่ง 
 ๒๗๓ นางสุรียพร  เรืองแสง 
 ๒๗๔ นางสุวรรณา  ไชยประพันธ 
 ๒๗๕ นางสาวสุวัฒนา  จุฬาวัฒนทล 
 ๒๗๖ นางสุวิมล  อุดมเพทายกุล 
 ๒๗๗ นางสาวเสาวลักษณ  จิรธรรมคุณ 
 ๒๗๘ นางโสภา  มณีโชติ 
 ๒๗๙ นางอภิชญา  นิภารักษ 
 ๒๘๐ นางสาวอมรรัตน  จูธารี 
 ๒๘๑ นางอรทัย  รัตนกําพล 
 ๒๘๒ นางอรพรรณ  โตสิงห 
 ๒๘๓ นางสาวอรุณี  โรจวทัญู 
 ๒๘๔ นางอังคนา  แสนรักษ 

 ๒๘๕ นางสาวอัจฉราพร  ศุภจําปยา 
 ๒๘๖ นางอัจฉราพร  อัศเวศน 
 ๒๘๗ นางอัจฉราพรรณ  จรัสวัฒน 
 ๒๘๘ นางสาวอัญชลี  ชูโรจน 
 ๒๘๙ นางสาวอัญณิการ  วงศพรหม 
 ๒๙๐ นางสาวอัมพร  ซอฐานานุศักด์ิ 
 ๒๙๑ นางอารยา  ชูสัตยานนท 
 ๒๙๒ นางสาวอารีรัตน  เทศสวัสด์ิ 
 ๒๙๓ นางอําไพ  ดานยางหวาย 
 ๒๙๔ นางอําไพ  ตันสกุล 
 ๒๙๕ นางสาวอุบล  ปลื้มกุศล 
 ๒๙๖ นางอุมาพร  อุดมทรัพยากุล 
 ๒๙๗ นางอุไรพร  จิตตแจง 
 ๒๙๘ นางอุไรรัตน  แกวประสงค 
 ๒๙๙ นางอษุาวดี  อัศดรวิเศษ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ๑ นายจเร  สําราญฤทธิ์ 
 ๒ นายนิคม  เชี่ยวงาน 
 ๓ นายนิตินัย  มลิลา 
 ๔ นายบุญธรรม  ราชรักษ 
 ๕ นายประยงค  มีใจซ่ือ 
 ๖ นายประสพชัย  วิริยะศรีสุวัฒนา 
 ๗ นายพรชัย  ปนเดย 
 ๘ นายวิชัย  ล่ิมอภิชาต 
 ๙ นายวีระ  ไทยพานิช 

 ๑๐ นายศุภนิตย  วงษาลังการ 
 ๑๑ นายสมเกียรติ  ศรีจันทรดี 
 ๑๒ นายสมยศ  คงดวล 
 ๑๓ นายสุริยน  ภูชํานิ 
 ๑๔ นางกรรณิการ  บูรศิริรักษ 
 ๑๕ นางสาวจุฬาภรณ  เลิศบวรวงศ 
 ๑๖ นางดุจกมล  เรืองฉาย 
 ๑๗ นางดุษฎี  ธรมธัช 
 ๑๘ นางทัชชกร  โคมทอง 


