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

 

เหรียญจักรพรรดิมาลา 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ๑ นายกฤตติภูมิ  เร่ิมคิดการ 

 ๒ นายกฤตยา  วรรณพินิจ 

 ๓ นายกฤษฎา  ชูกลิ่น 

 ๔ นายกฤษฎา  ยคชรัฐ 

 ๕ นายกฤษณพงศ  คงแกว 

 ๖ นายกฤษณะ  แจมโสภณ 

 ๗ นายกองเกียรติ  ไกรแกว 

 ๘ นายกองศักด์ิ  ตันต์ิทวิสุทธิ์ 

 ๙ นายการุณ  สามสุวรรณ 

 ๑๐ นายกิตติ  สุขแกว 

 ๑๑ นายกิตติศักด์ิ  เที่ยงทัศน 

 ๑๒ นายกิติพงศ  รติปาณ 

 ๑๓ นายกิติศักด์ิ  โพธิ์กระจาง 

 ๑๔ นายกิมหงวน  อุทัย 

 ๑๕ นายเกริกชัย  เหลืองออน 

 ๑๖ นายเกษม  ศรีนาคา 

 ๑๗ นายเกษม  สุวรรณจักร 

 ๑๘ นายเกษมพิสิษฐ  สุธีธรรมากุล 

 ๑๙ นายเกียรติศักด์ิ  ศิริฤทัยวัฒนา 

 ๒๐ นายเขตชัย  เอี่ยมศรี 

 ๒๑ นายคงเดช  สุขสมบูรณ 

 ๒๒ นายคณิต  ตันวิพัฒน 

 ๒๓ นายคณิน  ศิลปวรณวิวัฒน 

 ๒๔ นายคมสันต  มวงทิพย 

 ๒๕ นายครรชิต  ทองสมบัติ 

 ๒๖ นายคําไปร  ฝูงที 

 ๒๗ นายคํารณ  เดชมา 

 ๒๘ นายคุมทรัพย  บุญเปลง 

 ๒๙ นายจตุภัทร  รัตนสากล 

 ๓๐ นายจรรยา  จริยานุสรณ 

 ๓๑ นายจรัญ  เกตุสาลี 

 ๓๒ นายจรัญ  ตันมา 

 ๓๓ นายจรัล  ยุบรัมย 

 ๓๔ นายจรินทร  ศรีสวัสด์ิ 

 ๓๕ นายจรินทร  หลังสัน 

 ๓๖ นายจารึก  ศรีอุดร 

 ๓๗ นายจํานง  ตะวะนิตย 

 ๓๘ นายจํานงค  กันแสงแกว 

 ๓๙ นายจํานงค  พูลภักดี 

 ๔๐ นายจํานงค  สุขชู 

 ๔๑ นายจํารัส  อุยถาวร 

 ๔๒ นายจําลอง  สิงหโต 

 ๔๓ นายจิตติพร  ชาตะปทมะ 

 ๔๔ นายจิตรอาภร  ทวีตา 

 ๔๕ นายจิรายุ  จิรสุนทร 

 ๔๖ นายจิโรภาส  ชุติมาศ 



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

 

 ๔๗ นายจีรวัฒน  ภูบัวเผื่อน 

 ๔๘ นายเจตนสฤษฎิ์  จําปาทอง 

 ๔๙ นายเจนวิทย  ครองตน 

 ๕๐ นายเจนศักด์ิ  รัตนลัมภ 

 ๕๑ นายเจริญ  สิงหลอ 

 ๕๒ นายเจริญ  เสาวภาณี 

 ๕๓ นายฉัตรชัย  สดากร 

 ๕๔ นายเฉลิม  นิลจันทร 

 ๕๕ นายเฉลิมชัย  รวมสุข 

 ๕๖ นายเฉลิมวุฒิ  มาตรา 

 ๕๗ นายเฉลิมศักด์ิ  มีไพบูลยสกุล 

 ๕๘ นายโฉม  บุญจันทร 

 ๕๙ นายชนินทร  อนอารี 

 ๖๐ นายชนินทร  อินหันต 

 ๖๑ นายชโยธร  หลงเจริญ 

 ๖๒ นายชลอ  ไทรงาม 

 ๖๓ นายชัชวาลย  ไชยราช 

 ๖๔ นายชัยณรงค  พูลศิริ 

 ๖๕ นายชัยทวี  โนวิชัย 

 ๖๖ นายชัยบัญชา  ปลาคํา 

 ๖๗ นายชัยประสิทธิ์  ศรีวิชัย 

 ๖๘ นายชัยพฤกษ  มลิกุล 

 ๖๙ วาที่รอยตรี  ชัยพฤกษ  วิเศษประสิทธิ์ 

 ๗๐ นายชัยยศ  วัชรปรารมย 

 ๗๑ นายชัยรัตน  ชาญวิรัตน 

 ๗๒ นายชาติชาย  เกตุพรหม 

 ๗๓ นายชาติชาย  เกียรติศักด์ิโสภณ 

 ๗๔ นายชาติชาย  จํารัสศรี 

 ๗๕ นายชานนท  นาคทอง 

 ๗๖ นายชํานาญ  คลายศรี 

 ๗๗ นายชุมพร  ชวงกรุด 

 ๗๘ นายชูศักด์ิ  เปาอินทร 

 ๗๙ นายเชิดชัย  พลเสนา 

 ๘๐ นายโชเกียรติ  กาพยเกิด 

 ๘๑ นายโชคชัย  นพเทาว 

 ๘๒ นายโชติ  นุชมวง 

 ๘๓ นายโชติ  สัตยพัฒน 

 ๘๔ นายโชติ  โสบุญ 

 ๘๕ นายโชติรส  ชลารักษ 

 ๘๖ นายไชยศ  บุญคง 

 ๘๗ นายญาณภัทร  สีหะมงคล 

 ๘๘ นายณฐพล  อุดมธนวงศ 

 ๘๙ นายณรงค  ต้ังถึงถิ่น 

 ๙๐ นายณรงค  ปานเพ็ชร 

 ๙๑ นายณรงค  วิริยะวรพันธ 

 ๙๒ นายณรงคศักด์ิ  ชัญญาวงคศักด์ิ 

 ๙๓ นายณัชธร  ทองดอนเปรียง 

 ๙๔ นายณุวัฒชัย  ศรีกรุงพลี 

 ๙๕ นายดําเนิน  แสงสีดํา 

 ๙๖ นายดํารงคเดช  สุริยา 

 ๙๗ นายเต็ม  อุดมโชค 

 ๙๘ นายไตรวุฒิ  จาตุรนลักษณ 



 หนา   ๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๙ นายถาวร  พืชพันธ 

 ๑๐๐ นายถาวร  อินทะแสง 

 ๑๐๑ นายทนงศักด์ิ  ทรวงโพธิ์ 

 ๑๐๒ นายทรงศักด์ิ  สุขวิเศษ 

 ๑๐๓ นายทวี  เปรมวิชิต 

 ๑๐๔ นายทวี  วงคคําหลา 

 ๑๐๕ นายทวีศักด์ิ  บุตรจันทร 

 ๑๐๖ นายทองคํา  ปกษิณ 

 ๑๐๗ นายทองมวน  ธีระวงศ 

 ๑๐๘ นายทินกร  ศิริวัฒน 

 ๑๐๙ นายทีปกร  เกิดกลา 

 ๑๑๐ นายเทอดศักด์ิ  เจริญนวรัตน 

 ๑๑๑ นายธงชาติ  โตปานวงษ 

 ๑๑๒ นายธนบดี  วิรเศรษฐ 

 ๑๑๓ นายธนวัฒน  บุญทรง 

 ๑๑๔ นายธนัท  ทวีวัฒน 

 ๑๑๕ นายธนา  หยีหลาหนี 

 ๑๑๖ นายธนิต  ศิริสาคร 

 ๑๑๗ นายธนิต  หมื่นวิชิต 

 ๑๑๘ นายธวัชชัย  กูดอั้ว 

 ๑๑๙ นายธวัตร  ชัยสถิตย 

 ๑๒๐ นายธาดา  นิมานนท 

 ๑๒๑ นายธีรชัย  วองวัฒนกิจ 

 ๑๒๒ นายธีรศักด์ิ  เลิศศึกษากุล 

 ๑๒๓ นายธีระ  นรสิงห 

 ๑๒๔ นายนครชัย  พิมศร 

 ๑๒๕ นายนพชัย  ศรีเดิมมา 

 ๑๒๖ นายนพดล  กาญจนา 

 ๑๒๗ นายนพดล  สุทธิแยม 

 ๑๒๘ นายนภนต  เกื้อนอย 

 ๑๒๙ นายนริสร  หาญใจ 

 ๑๓๐ นายนเรศร  พรพิสุทธิ์ 

 ๑๓๑ นายนลธวัช  ยุทธวงศ 

 ๑๓๒ นายนัฐวุฒิ  ชนะศุภโชค 

 ๑๓๓ นายนันทวัต  พรมจวง 

 ๑๓๔ นายนิกร  กาเลี่ยง 

 ๑๓๕ นายนิกร  วรภักด์ิ 

 ๑๓๖ นายนิติ  โสขวัญฟา 

 ๑๓๗ นายนิธิศศักด์ิ  นอยรูปเรา 

 ๑๓๘ นายนิพนธ  โหมดศิริ 

 ๑๓๙ นายนิมิตร  อาศัย 

 ๑๔๐ นายนิโรจน  แสงพงษ 

 ๑๔๑ นายนุกูล  แสงพันธุ 

 ๑๔๒ นายบพิตร  วงศเจริญ 

 ๑๔๓ นายบรรจบ  นิลโกศล 

 ๑๔๔ นายบรรลุ  บุญเลิศ 

 ๑๔๕ นายบัญญัติ  เล็กขาว 

 ๑๔๖ นายบัญญัติ  สมสุพรรณ 

 ๑๔๗ นายบัญญัติ  อรุณานันท 

 ๑๔๘ นายบัตรเชิญ  ถาวรชาติ 

 ๑๔๙ นายบุญชัย  งามระยับ 

 ๑๕๐ นายบุญชี  แสนโคตร 



 หนา   ๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๕๑ นายบุญโชติ  ชํานาญ 

 ๑๕๒ นายบุญทอง  สุขสวัสด์ิ 

 ๑๕๓ นายบุญธรรม  กลิ่นเล็ก 

 ๑๕๔ นายบุญธรรม  คําแปน 

 ๑๕๕ นายบุญธรรม  ล่ันซาย 

 ๑๕๖ นายบุญธรรม  อูสุวรรณ 

 ๑๕๗ นายบุญประเสริฐ  แตสวัสด์ิ 

 ๑๕๘ นายบุญยเกียรติ  ก่ิงวัชระพงศ 

 ๑๕๙ นายบุญยเดช  บุญเกื้อสงค 

 ๑๖๐ นายบุญรัตน  บุญชวย 

 ๑๖๑ นายบุญลือ  ทองเกตุแกว 

 ๑๖๒ นายบุญเลิศ  เขตนิมิตร 

 ๑๖๓ นายบุญเลิศ  โรจนบุนสงศรี 

 ๑๖๔ นายบุญสืบ  ทองกําพรา 

 ๑๖๕ นายบุรุษ  จริยพงค 

 ๑๖๖ นายปกครอง  สุปญญา 

 ๑๖๗ นายปฏิญญา  ครองสุริยวงค 

 ๑๖๘ นายประจวบ  จันทรวงษ 

 ๑๖๙ นายประจิน  โพธิ์รอด 

 ๑๗๐ นายประดับ  เต็มดี 

 ๑๗๑ นายประเทือง  สังขนาค 

 ๑๗๒ นายประพัฒน  ทัศวิล 

 ๑๗๓ นายประภากร  วัชราคม 

 ๑๗๔ นายประมาณ  ตัณฑิกุล 

 ๑๗๕ นายประมาณ  ยศราสูงเนิน 

 ๑๗๖ นายประมุข  บุญเจริญปญญา 

 ๑๗๗ นายประยนต  สุวรรณเทพ 

 ๑๗๘ นายประยุทธ  แคนยุกต 

 ๑๗๙ นายประยุทธ  สีสิงห 

 ๑๘๐ นายประยุทธิ์  แดงขาว 

 ๑๘๑ นายประยูร  กัลปศิริไพศาล 

 ๑๘๒ นายประวิทย  อุนะพํานัก 

 ๑๘๓ นายประสงค  ชูวิจิตร 

 ๑๘๔ นายประสาร  เกริกกีรติ 

 ๑๘๕ นายประสาร  แสงเหมือนคง 

 ๑๘๖ นายประสิทธิ์  พรประเสริฐ 

 ๑๘๗ วาที่รอยตรี  ประสิทธิ์  พูลฉนวน 

 ๑๘๘ นายประสูตร  มีพยุง 

 ๑๘๙ นายประเสริฐ  กอกอง 

 ๑๙๐ นายประเสริฐ  จันโททัย 

 ๑๙๑ นายประเสรฐิ  ชูรอด 

 ๑๙๒ นายประเสริฐ  ตออภิชาตตระกูล 

 ๑๙๓ นายประเสริฐ  ทองรอด 

 ๑๙๔ นายประเสริฐ  อายุรพรรณ 

 ๑๙๕ นายประหยัด  วรรณมะกอก 

 ๑๙๖ นายปราโมทย  สหายรักษ 

 ๑๙๗ นายปราโมทย  สันติโรจนกุล 

 ๑๙๘ นายปราโมทย  อัมพร 

 ๑๙๙ นายปริญญา  นฤมิตรบวรกุล 

 ๒๐๐ นายปริญญา  หวังมั่น 

 ๒๐๑ นายปริวัฒน  ถานิสโร 

 ๒๐๒ จาสิบเอก  ปรีชา  ไกรชิต 



 หนา   ๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๐๓ นายปรีชา  บัณรส 

 ๒๐๔ นายปรีชา  สวนมะลิ 

 ๒๐๕ นายปรีชา  อวมทร 

 ๒๐๖ นายโปรงวิทย  ล้ิมตระกูล 

 ๒๐๗ นายเผชิญ  อินทะโย 

 ๒๐๘ นายแผน  เวชศิลป 

 ๒๐๙ นายพงศธร  จิระวุฒินันท 

 ๒๑๐ นายพงศ  อุทัยไขฟา 

 ๒๑๑ นายพนม  พึ่งบัว 

 ๒๑๒ นายพนมยงค  บัวจูม 

 ๒๑๓ นายพยงค  พันธพรหม 

 ๒๑๔ นายพยุง  พูลทอง 

 ๒๑๕ นายพรชัย  ฉัตรชัยวัฒนา 

 ๒๑๖ นายพรชัย  สุขสุภกิจ 

 ๒๑๗ นายพรโรจน  เจษฎาบัณฑิต 

 ๒๑๘ นายพรอมพงษ  ดําพะธิก 

 ๒๑๙ นายพลาดร  สําเนียงแจม 

 ๒๒๐ นายพันธศักด์ิ  เกริกภุญชัย 

 ๒๒๑ นายพันธศักด์ิ  พลอินทร 

 ๒๒๒ นายพิชัย  ไชยอนันต 

 ๒๒๓ นายพเิชฎฐ  หล่ังทรัพย 

 ๒๒๔ นายพิเชษฐ  สิทธิ์ภานุวงค 

 ๒๒๕ นายพิทักษ  บุตรโพธิ์ศรี 

 ๒๒๖ นายพิระรัตน  สนใจธรรม 

 ๒๒๗ นายพีลีน  สกุณา 

 ๒๒๘ นายไพฑูรย  ตัณทานนท 

 ๒๒๙ นายไพฑูรย  สุวรรณมาศ 

 ๒๓๐ นายไพบูลย  การสมวรรณ 

 ๒๓๑ นายไพบูลย  พิมพแกว 

 ๒๓๒ นายไพบูลย  สุมนนอก 

 ๒๓๓ นายไพรัช  กิตติโรจนโยธิน 

 ๒๓๔ นายไพรัช  วรรณศิริลักษณ 

 ๒๓๕ นายไพโรจน  ดวงอัน 

 ๒๓๖ นายไพโรจน  ทรัพยสุทธิ์ 

 ๒๓๗ นายไพโรจน  นอยเอี่ยม 

 ๒๓๘ นายไพโรจน  สุขนิคม 

 ๒๓๙ นายไพศาล  จันทรไชย 

 ๒๔๐ นายภคพจน  ปวนอินตา 

 ๒๔๑ นายภาณุเดช  ขัดเงางาม 

 ๒๔๒ นายภูริณัฐ  อมรศักด์ิ 

 ๒๔๓ นายภูวเดช  อินทรพรหม 

 ๒๔๔ นายมงคล  ดวงชาทม 

 ๒๔๕ นายมงคล  พุฒธรรม 

 ๒๔๖ นายมงคล  รอดวัณโน 

 ๒๔๗ นายมณัส  ชิตาภรณพันธุ 

 ๒๔๘ นายมณี  บุญคง 

 ๒๔๙ วาที่รอยโท  มนตรี  ปทุมมาศ 

 ๒๕๐ นายมนตรี  วารุกา 

 ๒๕๑ นายมนตรี  วิบูลยลักษณากุล 

 ๒๕๒ นายมนตรี  แสงนวกิจ 

 ๒๕๓ นายมนัส  ชูเวช 

 ๒๕๔ นายมนูญ  แกวแสนเมือง 



 หนา   ๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๕๕ นายมานะ  วาจาสัตย 

 ๒๕๖ นายมานะ  ศรีสูงเนิน 

 ๒๕๗ นายมานิจ  สวาทพงษ 

 ๒๕๘ นายมานิตย  มณีโชติ 

 ๒๕๙ นายมานิตย  ศรีเมือง 

 ๒๖๐ นายมิตรจิตร  ทะโรงอาด 

 ๒๖๑ นายแมนฤทธิ์  บุญเย็น 

 ๒๖๒ นายไมตรี  ตรีภาค 

 ๒๖๓ นายยงยศ  หวังดี 

 ๒๖๔ นายโยธิน  แสงสงา 

 ๒๖๕ นายระเบียบ  เที่ยงธรรม 

 ๒๖๖ นายรังสรรค  บุศยน้ําเพชร 

 ๒๖๗ นายรังสรรค  วนิชจิวพันธ 

 ๒๖๘ นายรังสฤษฎ  สมเขื่อน 

 ๒๖๙ นายรัตนศักด์ิ  แกวประเสริฐ 

 ๒๗๐ นายราเชน  หวยใหญ 

 ๒๗๑ นายรุงจรัสแสง  พิรุณรัตน 

 ๒๗๒ นายรุงธรรม  ศรีวรรธนศิลป 

 ๒๗๓ นายเริงศักด์ิ  ใจสําราญ 

 ๒๗๔ นายเริงสันต  ภูริคัมภีร 

 ๒๗๕ นายฤทธิเดช  บุญตา 

 ๒๗๖ นายวชิระ  สุขมหา 

 ๒๗๗ นายวนิช  บุญผองเสถียร 

 ๒๗๘ นายวรพงษ  เอี่ยมสุคนธ 

 ๒๗๙ นายวรรณพฤกษ  วรรณนิยม 

 ๒๘๐ นายวศินวุฒิ  พุทธศิริรังษี 

 ๒๘๑ นายวัชระพล  ชูเกื้อ 

 ๒๘๒ นายวัชรินทร  พุมพฤกษ 

 ๒๘๓ วาที่รอยตรี  วัฒนา  มีตองปน 

 ๒๘๔ นายวัฒนสัณห  วังสาร 

 ๒๘๕ นายวนัชัย  เพชรนอย 

 ๒๘๖ นายวันชัย  ศิริวัฒนากุล 

 ๒๘๗ นายวันชัย  ศุภธีรารักษ 

 ๒๘๘ นายวารินทร  คําขจร 

 ๒๘๙ นายวิกร  ปลองออน 

 ๒๙๐ นายวิจารย  ธุมาพันธ 

 ๒๙๑ นายวิชัย  เกตุถาวร 

 ๒๙๒ นายวิชัย  พรหมเมศ 

 ๒๙๓ นายวิชิต  คําหยอน 

 ๒๙๔ นายวิเชียร  แซต้ัง 

 ๒๙๕ นายวิเชียร  เดชะผล 

 ๒๙๖ นายวิญู  คงฉิม 

 ๒๙๗ นายวิฑูร  ศุภกุลวัฒนา 

 ๒๙๘ นายวิทยา  กิตติเนาวสุนทร 

 ๒๙๙ นายวิทยา  เจริญพงศ 

 ๓๐๐ นายวิทยา  สุทธิพันธ 

 ๓๐๑ นายวิทยา  อยูภาโส 

 ๓๐๒ นายวิทยา  อินสวาง 

 ๓๐๓ นายวิทวัส  ฉันธรอาภรณ 

 ๓๐๔ นายวิธาร  วงศมยุรา 

 ๓๐๕ นายวินัย  คงสุข 

 ๓๐๖ นายวินัย  พุมแดง 



 หนา   ๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๐๗ นายวิม  กัลปนาท 

 ๓๐๘ นายวิรศักด์ิ  ต่ิวกุล 

 ๓๐๙ นายวิระ  จันทนุพงศ 

 ๓๑๐ นายวิรัช  ชวยกาญจน 

 ๓๑๑ นายวิรัตน  วิญูกุล 

 ๓๑๒ นายวิรุฬห  คเชนทรรัตนกุล 

 ๓๑๓ นายวิโรจน  ขุนทอง 

 ๓๑๔ นายวิโรจน  จันทรมณี 

 ๓๑๕ นายวิโรจน  ตันตาปกุล 

 ๓๑๖ นายวิวรรธน  เติมเกียรติไพศาล 

 ๓๑๗ นายวิวัฒนชัย  แสงสวาง 

 ๓๑๘ นายวิศิษฎ  วัชรินทร 

 ๓๑๙ นายวิสูตร  ฤกษจํานงค 

 ๓๒๐ นายวีรยุทธ  กิจเจริญ 

 ๓๒๑ นายวีระ  ศรีนวลปาน 

 ๓๒๒ นายวีระพันธ  ทองไทย 

 ๓๒๓ นายวีระพิศ  แฝงจันทร 

 ๓๒๔ นายศรศิลป  บุญอิ่ม 

 ๓๒๕ นายศราวุฒิ  คชภักดี 

 ๓๒๖ นายศราวุธ  ชูศรีโฉม 

 ๓๒๗ นายศักดินา  โพธารส 

 ๓๒๘ นายศักด์ิชัย  ชมไพบูลย 

 ๓๒๙ นายศักด์ิชัย  พรหมถาวร 

 ๓๓๐ นายศักด์ินิพนธ  ผาดไธสง 

 ๓๓๑ นายศิระ  จันทรสวาสด์ิ 

 ๓๓๒ นายศิริพงษ  พูลผล 

 ๓๓๓ วาที่รอยตรี  ศิริพงษ  มูสิกะ 

 ๓๓๔ นายศิริศักด์ิ  ใจหาว 

 ๓๓๕ นายศิลา  ครุตสิงห 

 ๓๓๖ นายศึกษา  ทิพยวงศ 

 ๓๓๗ นายศุภชัย  เกาเอี้ยน 

 ๓๓๘ นายศุภชัย  ตันติพัฒนานนท 

 ๓๓๙ นายศุภชัย  แสนเดช 

 ๓๔๐ นายศุภนันท  รอดมีบุญ 

 ๓๔๑ นายษฎี  เศรษฐชัย 

 ๓๔๒ นายสกนธ  หมั่นกิจ 

 ๓๔๓ นายสกล  หุนงาม 

 ๓๔๔ นายสกุลศักด์ิ  มิตรวงศ 

 ๓๔๕ นายสถิตย  วิษณุรังสรรค 

 ๓๔๖ นายสนชัย  ผดุงกิจ 

 ๓๔๗ จาอากาศเอก  สนอง  วิสุทธิศิริ 

 ๓๔๘ วาที่รอยเอก  สนั่น  แกวบุญเรือง 

 ๓๔๙ นายสนาม  สุขารมณ 

 ๓๕๐ นายสมคิด  ไทยดวง 

 ๓๕๑ นายสมคิด  อาจเอื้อ 

 ๓๕๒ นายสมจิตร  ธงหอย 

 ๓๕๓ นายสมจิตร  คูหาจิต 

 ๓๕๔ นายสมชัย  เปลี่ยนศิริชัย 

 ๓๕๕ นายสมชาย  เกตุพันธุ 

 ๓๕๖ นายสมชาย  แกวพิกุล 

 ๓๕๗ นายสมชาย  แคฝอย 

 ๓๕๘ นายสมชาย  ชอไสว 



 หนา   ๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๕๙ นายสมชาย  ทาตะเคียน 

 ๓๖๐ นายสมชาย  ธีรรัตนรักษ 

 ๓๖๑ นายสมชาย  นนเดช 

 ๓๖๒ นายสมชาย  นวลใย 

 ๓๖๓ นายสมชาย  บัวบานแยม 

 ๓๖๔ นายสมชาย  หอมจําปา 

 ๓๖๕ นายสมเดช  ชูหีบ 

 ๓๖๖ นายสมนิราช  รุงกระจาง 

 ๓๖๗ นายสมนึก  ฉันทะกานนท 

 ๓๖๘ นายสมนึก  ชางพิงงา 

 ๓๖๙ นายสมบัติ  แกวจันทร 

 ๓๗๐ นายสมบัติ  เผนโคกสูง 

 ๓๗๑ นายสมบัติ  แสงอรุณ 

 ๓๗๒ นายสมบัติ  อินทรประเสริฐ 

 ๓๗๓ นายสมบุญ  กาละพงศ 

 ๓๗๔ นายสมบูรณ  แซเจ็ง 

 ๓๗๕ นายสมบูรณ  บุญศิริ 

 ๓๗๖ นายสมบูรณ  มีแสน 

 ๓๗๗ นายสมบูรณ  ศรีธัญญา 

 ๓๗๘ นายสมปอง  สิขเรศ 

 ๓๗๙ นายสมพงศ  รัชดาธิกุล 

 ๓๘๐ นายสมพล  มวงยัง 

 ๓๘๑ วาที่รอยโท  สมภพ  เพชรพระประเสริฐ 

 ๓๘๒ นายสมภพ  สุจริตจันทร 

 ๓๘๓ นายสมภูมิ  ศรีบุญงาม 

 ๓๘๔ นายสมยศ  สีตลวรางค 

 ๓๘๕ นายสมรัก  ภาชีทรัพย 

 ๓๘๖ นายสมโรจน  ฤทธิเสน 

 ๓๘๗ นายสมศักด์ิ  คุมชู 

 ๓๘๘ นายสมศักด์ิ  จาดแกว 

 ๓๘๙ นายสมศักด์ิ  ปญญาประทีป 

 ๓๙๐ นายสมศักด์ิ  มณีรัตนโชติ 

 ๓๙๑ นายสมสวน  กุยประเสริฐ 

 ๓๙๒ นายสมาน  ภาณะรมย 

 ๓๙๓ นายสฤษด์ิ  มณีประกร 

 ๓๙๔ นายสวัสด์ิ  ประพฤติ 

 ๓๙๕ นายสวาส  ทุงนากลาง 

 ๓๙๖ นายสักขี  พฤกษะศรี 

 ๓๙๗ นายสันติ  กาญจนสุนทร 

 ๓๙๘ นายสันติ  ระดมกิจ 

 ๓๙๙ นายสันติ  สิงหอุบล 

 ๔๐๐ นายสันทนา  ณ  สงขลา 

 ๔๐๑ นายสัมพันธ  ศรีสัตยกุล 

 ๔๐๒ นายสัมพันธ  หยกสุวรรณกุล 

 ๔๐๓ นายสัมฤทธิ์  ปุรณรัตน 

 ๔๐๔ นายสัมฤทธิ์  รัตนไพบูลยกิจ 

 ๔๐๕ นายสาธิต  คงหัด 

 ๔๐๖ นายสานิต  หรัญรัตน 

 ๔๐๗ นายสายยน  ออนสูงเนิน 

 ๔๐๘ นายสาวิทย  ญาณภิรัต 

 ๔๐๙ นายสําเนาว  ฤทธิ์นุช 

 ๔๑๐ นายสําราญ  ลุนบุดดา 



 หนา   ๑๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๔๑๑ นายสําราญ  สุธรรมแปง 

 ๔๑๒ นายสําราญ  อุปญญ 

 ๔๑๓ นายสําเริง  ชูสุข 

 ๔๑๔ นายสําเริง  สินธพทอง 

 ๔๑๕ นายสิงหคาร  ชมภูศรี 

 ๔๑๖ นายสิทธิชัย  ชื่นชูวิทย 

 ๔๑๗ นายสิทธิพงศ  นกแอนหมาน 

 ๔๑๘ นายสิทธิพร  พลศรี 

 ๔๑๙ นายสิทธิมนต  นิยมฤทธิ์ 

 ๔๒๐ นายสิทธิศักด์ิ  อาจหาญ 

 ๔๒๑ นายสิน  ชุมนุมมณี 

 ๔๒๒ นายสิรคม  สะราคํา 

 ๔๒๓ นายสีกุน  นุชชา 

 ๔๒๔ นายสุกรี  ประทุมรัตน 

 ๔๒๕ นายสุกิจ  สุริเยนทรากร 

 ๔๒๖ นายสุกิต  วัฒนะ 

 ๔๒๗ นายสุคนธ  แกวแท 

 ๔๒๘ นายสุคนธ  ประพฤติตรง 

 ๔๒๙ นายสุคนธ  พุมศรี 

 ๔๓๐ นายสุคนธ  อุดมทรัพย 

 ๔๓๑ นายสุชาติ  บุษยากุล 

 ๔๓๒ นายสุดใจ  ฉายบานใหม 

 ๔๓๓ นายสุทธิชัย  รัตนโกสินทร 

 ๔๓๔ นายสุทธิพันธ  สมทวีศิลป 

 ๔๓๕ นายสุทธิรักษ  กาจหาญ 

 ๔๓๖ นายสุทน  ตันติกวินวงศ 

 ๔๓๗ นายสุทัศน  ประพันธพจน 

 ๔๓๘ นายสุทัศน  ลิมปยประพันธ 

 ๔๓๙ นายสุทัศน  ศุภนคร 

 ๔๔๐ นายสุทิน   ชาตะรัตน 

 ๔๔๑ นายสุเทพ  สุทธิบุตร 

 ๔๔๒ นายสุธน  แกนตน 

 ๔๔๓ นายสุนทร  มหารัตนวงศ 

 ๔๔๔ นายสุนันท  กุลมาตย 

 ๔๔๕ นายสุนันท  ชวยนวล 

 ๔๔๖ นายสุพัฒน  หรดี 

 ๔๔๗ นายสุภาพ  วงศจันทร 

 ๔๔๘ นายสุมน  โสสมัน 

 ๔๔๙ วาที่พันตรี  สุเมฆ  ขาวงาม 

 ๔๕๐ นายสุรกิจ  หลีสกุล 

 ๔๕๑ นายสุรชัย  แกวประดับ 

 ๔๕๒ นายสุรชัย  แยมทิม 

 ๔๕๓ นายสุรชัย  อุนะบุตร 

 ๔๕๔ วาที่รอยตรี  สุรชาติ  แปลนนาค 

 ๔๕๕ นายสุรทัศน  โลหเพชร 

 ๔๕๖ นายสุรพล  รังสฤษติกุล 

 ๔๕๗ นายสุรพล  วรินทรเวช 

 ๔๕๘ นายสุรพล  สุขุมาลินทร 

 ๔๕๙ นายสุรพันธ  พึ่งยอย 

 ๔๖๐ นายสุรศักด์ิ  ศรีมากรณ 

 ๔๖๑ นายสุราษฎร  เดชปรอท 

 ๔๖๒ นายสุริยน  บุญเสริม 



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

 

 ๔๖๓ นายสุริยะ  ลมลอย 

 ๔๖๔ นายสุริยา  พละบุรี 

 ๔๖๕ นายสุฤทธิ์  คุณะวัฒนกุล 

 ๔๖๖ นายสุวัฒน  นิยมไทย 

 ๔๖๗ นายสุวัฒน  รวมธรรม 

 ๔๖๘ นายสุวัฒน  รัตนปริคณน 

 ๔๖๙ นายสุวิช  วงษจันทร 

 ๔๗๐ นายเสถียร  โพธิรัตน 

 ๔๗๑ วาที่รอยตรี  เสถียร  แฟงมูล 

 ๔๗๒ นายเสนีย  เทพศุภร 

 ๔๗๓ นายเสริมเกียรติ  ชมไพบูลย 

 ๔๗๔ นายโสภณ  แกวมงคล 

 ๔๗๕ นายโสภณ  มีพัฒน 

 ๔๗๖ นายไสว  เลื่องสีนิล 

 ๔๗๗ นายองอาจ  โกมลมรรค 

 ๔๗๘ นายองอาจ  รมโพธิ์ชี 

 ๔๗๙ วาที่รอยตรี  อดิศักด์ิ  แขดอน 

 ๔๘๐ นายอดิศักด์ิ  ศรีสิทธิพรหม 

 ๔๘๑ นายอดิศักด์ิ  สอนคุณแกว 

 ๔๘๒ นายอดิศัย  ทองธวัช 

 ๔๘๓ นายอดุลย  จีนลอย 

 ๔๘๔ นายอดุลย  ศรีรักษ 

 ๔๘๕ นายอนันต  โดรณ 

 ๔๘๖ นายอนันต  พงศประยูร 

 ๔๘๗ นายอนุกูล  ชังชั่ว 

 ๔๘๘ นายอนุชิต  กลับประสิทธิ์ 

 ๔๘๙ นายอนุวัฒน  แสงประเสริฐ 

 ๔๙๐ นายอนุสรณ  เจะมะ 

 ๔๙๑ นายอภิชาติ  พิกุลทอง 

 ๔๙๒ นายอภิชาติ  ศรบรรจง 

 ๔๙๓ นายอภินันท  เจียวกก 

 ๔๙๔ นายอภิวัติ  งามสม 

 ๔๙๕ นายอภิศักด์ิ  บุญเลิศ 

 ๔๙๖ นายอราม  ไชยสุวรรณ 

 ๔๙๗ นายอัครินทร  สุขมา 

 ๔๙๘ นายอัชฮารี  หมานมานะ 

 ๔๙๙ นายอัศวิน  พิริยะภิญโญ 

 ๕๐๐ นายอาณัติ  วุฒิระวัฒน 

 ๕๐๑ นายอาทิตย  เก็บไว 

 ๕๐๒ นายอารยะ  รุนประพันธ 

 ๕๐๓ นายอารักข  ลัญฉกวิน 

 ๕๐๔ นายอํานวย  อินทนนท 

 ๕๐๕ นายอํานาจ  ปานหิรัญ 

 ๕๐๖ นายอํานาจ  ฝาวิบาก 

 ๕๐๗ นายอิทธิพล  นวลชวย 

 ๕๐๘ นายอิสมัน  อิสสะมะแอ 

 ๕๐๙ นายอุกฤษฏ  วีรวานิช 

 ๕๑๐ นายอุดมศักด์ิ  มะหมีน 

 ๕๑๑ นายอุสาห  ทองพรอม 

 ๕๑๒ นายเอ็ก  หงสโรจนภาคย 

 ๕๑๓ นายเอกชัย  ยุทธชัยวรกุล 

 ๕๑๔ นายเอกวินท  เตชะวรรักษ 



 หนา   ๑๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๑๕ นายเอกศักด์ิ  อินทรเตรียะ 

 ๕๑๖ นายเอนก  สัตยพงศ 

 ๕๑๗ นายเอนก  อุดแดง 

 ๕๑๘ นางกชกร  เจริญกิจ 

 ๕๑๙ นางกชพรรณ  สกุลสุพิชญ 

 ๕๒๐ นางกนกกาญจน  เวชศิลป 

 ๕๒๑ นางกนกพร  คงสมบูรณ 

 ๕๒๒ นางกนกพรรณ  โสมาศรี 

 ๕๒๓ นางกรรณิกา  นิธากร 

 ๕๒๔ นางสาวกรรณิกา  พูลเกษม 

 ๕๒๕ นางกฤตยา  ประจง 

 ๕๒๖ นางกฤษณา  หงสไกร 

 ๕๒๗ นางกลั่นทิพย  ไสเพี้ย 

 ๕๒๘ นางกษิดิพร  ดิษบรรจง 

 ๕๒๙ นางกะกุล  วงษทหาร 

 ๕๓๐ นางสาวกัญญา  ล่ิมเจริญชาติ 

 ๕๓๑ นางกันปหา  เกาเอี้ยน 

 ๕๓๒ นางกัลชณิช  แยมภักดี 

 ๕๓๓ นางกัลยา  เกตุสกุล 

 ๕๓๔ นางกัลยา  ทองทิพย 

 ๕๓๕ นางสาวกัลยา  พัฒนสุวรรณา 

 ๕๓๖ นางกัลยาณี  ชวยกาญจน 

 ๕๓๗ นางกาญจนา  ทรงยศ 

 ๕๓๘ นางกาญจนา  นามวงษ 

 ๕๓๙ นางกาญจนา  ภิรักจรรยากุล 

 ๕๔๐ นางสาวกาญจนา  สุขใจ 

 ๕๔๑ นางกาญจนา  หว่ังประดิษฐ 

 ๕๔๒ นางกาญจนา  อุปญญ 

 ๕๔๓ นางกิ่งกาญจน  อุสาหะ 

 ๕๔๔ นางกิ่งหยก  หวังกุศล 

 ๕๔๕ นางกิติมา  สมฤาแสน 

 ๕๔๖ นางสาวกุญชรี  เต็มเปยม 

 ๕๔๗ นางกุณฑิกา  บริเพ็ชร 

 ๕๔๘ นางกุลตรี  นกแอนหมาน 

 ๕๔๙ นางกุลศานต  เจริญสม 

 ๕๕๐ นางเกศวลี  สุทธิอํานวยเดช 

 ๕๕๑ นางเกษมศรี  เสาวภา 

 ๕๕๒ นางเกษรา  ศรพรหม 

 ๕๕๓ นางสาวเกษสุดา  สองหองนอก 

 ๕๕๔ นางคมคาย  ยิบประดิษฐ 

 ๕๕๕ นางจรรยา  จรเสมอ 

 ๕๕๖ นางจรรยา  มั่งมูล 

 ๕๕๗ นางจรรยา  สุวรรณประเสริฐ 

 ๕๕๘ นางจรัญญา  ชูวิจิตร 

 ๕๕๙ นางจันทนา  ภูบวัเผื่อน 

 ๕๖๐ นางจันทรา  ทองดวง 

 ๕๖๑ นางจันทรเพ็ญ  พันเลิศจํานรรจ 

 ๕๖๒ นางจันทรเพ็ญ  อภิรัตนวรากุล 

 ๕๖๓ นางจันทิรา  วิเศษณัฐ 

 ๕๖๔ นางจารุณี  ชินติวงค 

 ๕๖๕ นางจารุวัลย  เกตุพรหม 

 ๕๖๖ นางจํารูญ  ศิมานนท 



 หนา   ๑๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕๖๗ นางจิตตรา  ลัทธิกุล 

 ๕๖๘ นางสาวจิตรา  โฉมประดิษฐ 

 ๕๖๙ นางจิตรา  วงษกวน 

 ๕๗๐ นางจิตรา  อนุกูลเรืองกิตต์ิ 

 ๕๗๑ นางจิตราภรณ  แซต้ัง 

 ๕๗๒ นางจิตสิริ  ลือชัย 

 ๕๗๓ นางจินตนา  กลิ่นเล็ก 

 ๕๗๔ นางจินตนา  บุษยากุล 

 ๕๗๕ นางจินตนา  รวมชมรัตน 

 ๕๗๖ นางจินตภา  พุทธศิริรังษี 

 ๕๗๗ นางจิรพร  คุณเจริญ 

 ๕๗๘ นางจุฑามาศ  วิทิตวรารักษ 

 ๕๗๙ นางจุติมา  บัวทอง 

 ๕๘๐ นางจุติอาภา  นิวรณ 

 ๕๘๑ นางเจนจิรา  รุธิรโก 

 ๕๘๒ นางเฉลี่ย  เจริญคง 

 ๕๘๓ นางโฉมศรี  แดงเปยม 

 ๕๘๔ นางชนัญญา  มุงตอกิจ 

 ๕๘๕ นางสาวชนากานต  ปองกัน 

 ๕๘๖ นางชนิดา  วรรณปทุมจินดา 

 ๕๘๗ นางสาวชนิลรักษ  รักษาสุข 

 ๕๘๘ นางสาวชนิศา  ประสิทธิกุล 

 ๕๘๙ นางสาวชมกมล  พรนราดล 

 ๕๙๐ นางชมนาด  เมืองศิริ 

 ๕๙๑ นางชุติมา  โชคมาเสริมกุล 

 ๕๙๒ นางชูศรี  สุนทรธรรมนิติ 

 ๕๙๓ นางซะบิดะ  เบ็ญหมัด 

 ๕๙๔ นางญาณิศา  ปุยชุมพล 

 ๕๙๕ นางสาวฐานิดา  อุทธา 

 ๕๙๖ นางณภัทร  คุณประเสริฐ 

 ๕๙๗ นางสาวณวรรณ  จิตรสวาง 

 ๕๙๘ นางณัชกาญจน  ศิริเวชช 

 ๕๙๙ นางณัฐ  ศรีสัตยกุล 

 ๖๐๐ นางณัฐษมนต  ณุวงคศรี 

 ๖๐๑ นางสาวณิชกานต  กลาแข็ง 

 ๖๐๒ นางณัชนันย  ชูวงศเลิศ 

 ๖๐๓ นางณิชมนย  ตรงจันทึก 

 ๖๐๔ นางดรรชนี  จันทรปอแดง 

 ๖๐๕ นางดวงใจ  จีระเดชากุล 

 ๖๐๖ นางสาวดวงใจ  หนูไชยา 

 ๖๐๗ นางสาวดวงพร  ธีระโรจนพงษ 

 ๖๐๘ นางดวงพร  มงคลประเสริฐ 

 ๖๐๙ นางสาวดวงรัตน  อภินันทนากุล 

 ๖๑๐ นางดาราพร  พูลศิริ 

 ๖๑๑ นางดาลัด  บุญตัน 

 ๖๑๒ นางสาวตันหยง  แพทวีทรัพย 

 ๖๑๓ นางถาวร  พรามไทย 

 ๖๑๔ นางสาวทนงศรี  ทินะ 

 ๖๑๕ นางทรงพร  บํารุงศรี 

 ๖๑๖ นางทรงพิลาศ  ครุฑเหิร 

 ๖๑๗ นางทองเลี่ยม  เหมาะชาติ 

 ๖๑๘ นางสาวทัชชภร  ออนนอม 



 หนา   ๑๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๑๙ นางทัศนา  สุวรรณกลาง 

 ๖๒๐ นางสาวทัศนีย  พึ่งจิตตตน 

 ๖๒๑ นางทัศนียพร  ใจภักดี 

 ๖๒๒ นางธนภร  ฤทธิเกษม 

 ๖๒๓ นางสาวธนภัค  ภัทรปญจศรี 

 ๖๒๔ นางธรรมพร  หุนานนทศักด์ิ 

 ๖๒๕ นางธัชพร  ขัดขาว 

 ๖๒๖ นางธาริณี  ทองดอนเปรียง 

 ๖๒๗ นางธิดารัตน  เทพรัตน 

 ๖๒๘ นางธีลาพร  คงฉิม 

 ๖๒๙ นางนงคราญ  รัชดาธิกุล 

 ๖๓๐ นางนงเยาว  ชอมณี 

 ๖๓๑ นางนงลักษณ  คงศิริ 

 ๖๓๒ นางสาวนงลักษณ  ริมคีรี 

 ๖๓๓ นางนงลักษณ  ล้ิมวนานนท 

 ๖๓๔ นางนพกาญจน  ชิ้นประกอบเกิด 

 ๖๓๕ นางนพรัตน  สุวรรณรัตน 

 ๖๓๖ นางนริสรา  บุตรวงษ 

 ๖๓๗ นางนฤมล  กระแสทิพย 

 ๖๓๘ นางสาวนฤมล  ขันติสมบูรณ 

 ๖๓๙ นางนฤมล  ผูกรอด 

 ๖๔๐ นางนวลฉวี  มัชฌิมา 

 ๖๔๑ นางนวลอนงค  บุญนิธิ 

 ๖๔๒ นางนันทนา  ศรีหาสาร 

 ๖๔๓ นางนัยนา  หิรัญญชาติธาดา 

 ๖๔๔ นางนาตยา  แสงวันลอย 

 ๖๔๕ นางนารี  วงษนิยม 

 ๖๔๖ นางสาวนารีมาน  ฮะซานี 

 ๖๔๗ นางน้ําทิพย  ต้ันชีวะวงศ 

 ๖๔๘ นางนิตยดา  ทิมจันทึก 

 ๖๔๙ นางสาวนิตยา  อรรถโกมล 

 ๖๕๐ นางนิภาพันธ  แสนมโนรักษ 

 ๖๕๑ นางสาวบังอร  จันโทวงษ 

 ๖๕๒ นางบังอร  ฉัตรชัยวัฒนา 

 ๖๕๓ นางบุญญรัตน  สุขศิลป 

 ๖๕๔ นางบุญนํา  ตันธนกุล 

 ๖๕๕ นางบุญมี  พัชรมงคล 

 ๖๕๖ นางบุญศรี  เดชมา 

 ๖๕๗ นางสาวบูชิตา  สุดเสนผม 

 ๖๕๘ นางเบญจวรรณ  ชูสิริ 

 ๖๕๙ นางเบญจางค  อูสุวรรณ 

 ๖๖๐ นางประกายดาว  สถาพร 

 ๖๖๑ นางประนงคเยาว  ภูนาแร 

 ๖๖๒ นางสาวประภัสสร  คงศิริวัฒนา 

 ๖๖๓ นางประยูร  มีตองปน 

 ๖๖๔ นางประเสริฐสุข  เขียวสังข 

 ๖๖๕ นางปราณี  ทรัพยมี 

 ๖๖๖ นางสาวปราณีต  มณีเทศ 

 ๖๖๗ นางสาวปริยะดา  สิงหเรศร 

 ๖๖๘ นางปญจวีส  ขมสนิท 

 ๖๖๙ นางสาวปญฑารีย  สําราญศิลป 

 ๖๗๐ นางปนไพร  ต้ังถึงถิ่น 



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

 

 ๖๗๑ นางปยะนาฏ  อักษรกุล 

 ๖๗๒ นางผองศรี  แกวชูเสน 

 ๖๗๓ นางผุสดี  ชัยพัฒน 

 ๖๗๔ นางพรจันทร  หินหุมเพ็ชร 

 ๖๗๕ นางพรทิพย  เทพเจริญนิรันดร 

 ๖๗๖ นางพรทิพย  บัวจันทร 

 ๖๗๗ นางพรทิพย  สุขเกษม 

 ๖๗๘ นางพรทิพย  สุวรรณเลิศ 

 ๖๗๙ นางพรประดิษฐ  เลือกหา 

 ๖๘๐ นางพรพรรณ  กลิ่นหอม 

 ๖๘๑ นางสาวพรพิมล  วิชญคุปต 

 ๖๘๒ นางพรรณทิพย  กัลปากรณชัย 

 ๖๘๓ นางพรรณลินี  พูนสาระคุณ 

 ๖๘๔ นางพรรณวดี  สรรเสริญ 

 ๖๘๕ นางสาวพรรณี  นราภักดี 

 ๖๘๖ นางพรสุภาพ  โพธิ์งาม 

 ๖๘๗ นางพวงทอง  โสธรศิริมงคล 

 ๖๘๘ นางพวงรัตน  โลหะ 

 ๖๘๙ นางพัชรา  แสงภักดี 

 ๖๙๐ นางพัชรี  พัศระ 

 ๖๙๑ นางพัชรี  ฤทธิ์แสวง 

 ๖๙๒ นางสาวพัชรี  วุฒิพงษ 

 ๖๙๓ นางพัชรียา  ผิวเงิน 

 ๖๙๔ นางพิกุล  ชวยนวล 

 ๖๙๕ นางพิชญดา  จรูญฉาย 

 ๖๙๖ นางพิณทิพย  กมลทิพย 

 ๖๙๗ นางพิณพาทย  แตงสี 

 ๖๙๘ นางสาวพิมพา  อิ่มมาก 

 ๖๙๙ นางพิมพประไพ  คําโฉม 

 ๗๐๐ นางพิศมัย  สุขะเกตุ 

 ๗๐๑ นางสาวพีรชิตา  อยูจันทร 

 ๗๐๒ นางพีรพรรณ  ธีรรัตนรักษ 

 ๗๐๓ นางสาวพูลสุข  ธัชโอภาส 

 ๗๐๔ นางพูลสุข  นุมบัว 

 ๗๐๕ นางเพชรผอง  มยูขโชติ 

 ๗๐๖ นางเพ็ชรัตน  ขวัญสังข 

 ๗๐๗ นางสาวเพ็ญใจ  ชัยวงศ 

 ๗๐๘ นางสาวเพ็ญพิมล  ประภาพันธวรกุล 

 ๗๐๙ นางเพ็ญศรี  เขมะสุวรรณ 

 ๗๑๐ นางเพ็ญศรี  ตันติสุทธิเวท 

 ๗๑๑ นางเพ็ญศรี  เศรษฐชัย 

 ๗๑๒ นางเพลินตา  มีกลิ่นหอม 

 ๗๑๓ นางเพียงใจ  ชูวงศเลิศ 

 ๗๑๔ นางภณิชฐา  พนมยงค 

 ๗๑๕ นางสาวภัครานิษฐ  แสนหลาบคํา 

 ๗๑๖ นางภาวดี  เจริญตะคุ 

 ๗๑๗ นางภาวนา  พันธุลัดดา 

 ๗๑๘ นางภาวนา  วัฒนา 

 ๗๑๙ นางภาวิณี  จันทรรัศมี 

 ๗๒๐ นางภาวิรินทร  ประทุมขํา 

 ๗๒๑ นางภิญญดา  อยูสําราญ 

 ๗๒๒ นางสาวมณฑกานต  มุกตพนัธุ 



 หนา   ๑๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๒๓ นางมณฑิรา  ทองนอย 

 ๗๒๔ นางมลฤดี  วรางกูร 

 ๗๒๕ นางสาวมัลลิกา  โสภณลัคนา 

 ๗๒๖ นางมาตรฤดี  ชุณหบัณฑิต 

 ๗๒๗ นางสาวมาลินี  มุณีกุล 

 ๗๒๘ นางมุขดา  สะราคํา 

 ๗๒๙ นางเมตตา  กาละพงศ 

 ๗๓๐ นางยุพดี  กาญจนะ 

 ๗๓๑ นางยุพดี  วัฒกชัย 

 ๗๓๒ นางสาวยุพา  ภูมินรินทโชติ 

 ๗๓๓ นางยุพาพิน  จันทรวงษ 

 ๗๓๔ นางยุพิน  กิติโกระ 

 ๗๓๕ นางสาวยุวดี  จงสมบุญทิภากร 

 ๗๓๖ นางสาวเยาวนิตย  จารุจิตติพันธ 

 ๗๓๗ นางเยาวลักษณ  ญาณสุภาพ 

 ๗๓๘ นางสาวรจิต  สมจิตต 

 ๗๓๙ นางรวมพร  พุทธจักร 

 ๗๔๐ นางระวิวรรณ  บุญศิริ 

 ๗๔๑ นางรัชดา  รอดเนียม 

 ๗๔๒ นางรัชดา  หมอยาดี 

 ๗๔๓ นางสาวรัชนี  ทั่งศรี 

 ๗๔๔ นางรัชนีบล  ศณีธนาอุทัยกร 

 ๗๔๕ นางรัชพินทร  สุดประเสริฐ 

 ๗๔๖ นางรัตนา  บํารุงวงศ 

 ๗๔๗ นางรัตนา  บุญเกื้อสงค 

 ๗๔๘ นางสาวราทรพิภพ  เชื้อเงิน 

 ๗๔๙ นางรําไพ  อินทสวัสด์ิ 

 ๗๕๐ นางร่ืนฤดี  ศรีปญญา 

 ๗๕๑ นางสาวรุงทิวา  อินทวงศ 

 ๗๕๒ นางสาวรุงนภา  ยืนยงวนานนท 

 ๗๕๓ นางสาวรุจา  เชาวนสวน 

 ๗๕๔ นางสาวรุจิรา  แกลวทะนงค 

 ๗๕๕ นางเรณู  รัตมิทัต 

 ๗๕๖ นางสาวเรไร  จันทรนิกุล 

 ๗๕๗ นางเรืองรุง  แข็งแรง 

 ๗๕๘ นางละเวง  คําแหง 

 ๗๕๙ นางลัดดา  สิทธิชัย 

 ๗๖๐ นางสาวลัดดาวัลย  เกิดสุวรรณ 

 ๗๖๑ นางวนิดา  งามเนตร 

 ๗๖๒ นางวนิดา  แยมทิม 

 ๗๖๓ นางสาววรรณดี  แซฟู 

 ๗๖๔ นางวรรณดี  พยุงศุขศรี 

 ๗๖๕ นางวรรณพร  คําเพราะ 

 ๗๖๖ นางวรรณา  โกสิยาภรณ 

 ๗๖๗ นางวรรณา  ทรงศิริโสภิณ 

 ๗๖๘ นางวรรณา  ธนิยผล 

 ๗๖๙ นางสาววรรลี  ปนเกษ 

 ๗๗๐ นางวรัทยา  ชุมแวงวาป 

 ๗๗๑ นางวราพร  พงศมั่นจิต 

 ๗๗๒ นางวราภรณ  บุญจิต 

 ๗๗๓ นางวราภรณ  สิทธิธัญกิจ 

 ๗๗๔ นางวลีย  จินดามัง 



 หนา   ๑๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๗๕ นางวัชณีย  เติมทอง 

 ๗๗๖ นางวัชรี  ปนทอง 

 ๗๗๗ นางวัชรี  โหวธีระกุล 

 ๗๗๘ นางวัชรีญา  ศรีไทย 

 ๗๗๙ นางวันเพ็ญ  สาลีผลิน 

 ๗๘๐ นางวัลภา  สรรเสริญ 

 ๗๘๑ นางวัลยา  จูมี 

 ๗๘๒ นางวัลยา  เนติมากุล 

 ๗๘๓ นางสาววัลลภา  อยูทอง 

 ๗๘๔ นางวัลลีย  อาศัย 

 ๗๘๕ นางวารีรัตน  ศรีวิทยา 

 ๗๘๖ นางวารุณี  ล้ีสกุลรักษ 

 ๗๘๗ นางสาววาสนา  ตังอาพรรณ 

 ๗๘๘ นางวิจิตรา  สิงขรวัฒน 

 ๗๘๙ นางวิชชุตา  สุพรศิลป 

 ๗๙๐ นางวิภวานี  สุคันธวณิช 

 ๗๙๑ นางวิมล  แถมเงิน 

 ๗๙๒ นางวิมล  สุวรรณทัศน 

 ๗๙๓ นางวิยะดา  สุริยจันทร 

 ๗๙๔ นางวิไลพร  ลาสิงห 

 ๗๙๕ นางศรินธร  อนสวน 

 ๗๙๖ นางศรีจันทร  ศิริสะอาด 

 ๗๙๗ นางสาวศรีนรา  นวลแกว 

 ๗๙๘ นางศรีนวล  โทวิชา 

 ๗๙๙ นางศรีพรรณ  เผาบุญเสริม 

 ๘๐๐ นางศรีวรรณี  เลิศเจริญฤทธิ์ 

 ๘๐๑ นางศรีสุรางค  อนุชาติกิจเจริญ 

 ๘๐๒ นางศศินันท  ภูระยา 

 ๘๐๓ นางสาวศศิมา  กานยะคามิน 

 ๘๐๔ นางศศิวรรณ  กลาวิจารณ 

 ๘๐๕ นางสาวศิรินันท  ยังเจริญ 

 ๘๐๖ นางศิริพร  แจมใส 

 ๘๐๗ นางศิริพร  พวงลําใย 

 ๘๐๘ นางศิริพร  อ่ําสําอางค 

 ๘๐๙ นางศิริพรรณ  สนใจธรรม 

 ๘๑๐ นางศิริเพ็ญ  บุตรเวช 

 ๘๑๑ นางศิริภัทร  ตุลยาพร 

 ๘๑๒ นางศิริมาศ  วัฒนกูล 

 ๘๑๓ นางศิริลักษณ  วิภาศรีนิมิต 

 ๘๑๔ นางศิริวรรณ  สอนคุณแกว 

 ๘๑๕ นางศุทธิกมล  นวลแดง 

 ๘๑๖ นางสาวศุภนิจ  คุณเวช 

 ๘๑๗ นางสาวศุภนิตย  สงาบุตร 

 ๘๑๘ นางศุภากร  เชาวนวม 

 ๘๑๙ นางสาวโศจิกานต  ปานดี 

 ๘๒๐ นางษมาพร  เอี่ยมโอภาส 

 ๘๒๑ นางสาวสนธยา  อรุณเรืองสวัสด์ิ 

 ๘๒๒ นางสาวสมคิด  ศิริพยัคฆ 

 ๘๒๓ นางสมใจ  ชูจิต 

 ๘๒๔ นางสมใจ  พวงนิล 

 ๘๒๕ นางสมทรง  แสงอรุณ 

 ๘๒๖ นางสมปอง  คงทอง 



 หนา   ๑๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๒๗ นางสมปอง  บุญญา 

 ๘๒๘ นางสาวสมพร  จิรศาสตร 

 ๘๒๙ นางสมพร  เธียรสุนทร 

 ๘๓๐ นางสมพร  บัวแจมรัตนวงศ 

 ๘๓๑ นางสาวสมพร  พงษเสถียรศักด์ิ 

 ๘๓๒ นางสมรมิตร  ตัณฑิกุล 

 ๘๓๓ นางสมศรี  ทัพฤทธิ์ 

 ๘๓๔ นางสมสมัย  แกวธรรมมา 

 ๘๓๕ นางสมสวย  จูฑามาตย 

 ๘๓๖ นางสมสุข  ประเสริฐสกุล 

 ๘๓๗ นางสมหมาย  ยินดีภพ 

 ๘๓๘ นางสรอยลัดดา  ปภาธร 

 ๘๓๙ นางสรอยสน  แสงอํานาจเจริญ 

 ๘๔๐ นางสาคร  สุทนต 

 ๘๔๑ นางสายสมร  แคฝอย 

 ๘๔๒ นางสายสมร  ปญจะสุวรรณ 

 ๘๔๓ นางสาวสายหยุด  ศรีสุเทพ 

 ๘๔๔ นางสําเภา  ศรีปาน 

 ๘๔๕ นางสินีนาฎ  พลแสง 

 ๘๔๖ นางสาวสิริกุล  ธนะมานนท 

 ๘๔๗ นางสิรินาฎ  สมนักพงษ 

 ๘๔๘ นางสิรีย  อินทรเพ็ญ 

 ๘๔๙ นางสาวสีดา  ขํากลิ่น 

 ๘๕๐ นางสุกแสง  ศรีจามร 

 ๘๕๑ นางสุกัญญา  สาตนุรักษ 

 ๘๕๒ นางสุกัญญา  โหมดศิริ 

 ๘๕๓ นางสุขภา  ยอดพานิช 

 ๘๕๔ นางสุจิตรา  จงรัก 

 ๘๕๕ นางสุจิตรา  สอนจรูญ 

 ๘๕๖ นางสุชาดา  สุขเจริญ 

 ๘๕๗ นางสุณี  กาญจนจันทร 

 ๘๕๘ นางสุณี  สุขสบาย 

 ๘๕๙ นางสาวสุดคนึง  แกววี 

 ๘๖๐ นางสุดใจ  ยาละ 

 ๘๖๑ นางสุดสวาท  ชวนคิด 

 ๘๖๒ นางสุดา  เจริญพงศไพบูลย 

 ๘๖๓ นางสาวสุดา  ลิมปประเสริฐกุล 

 ๘๖๔ นางสาวสุดาจิต  มณีโชติ 

 ๘๖๕ นางสุดาพร  สุกใส 

 ๘๖๖ นางสุถิรากร  นอยสอน 

 ๘๖๗ นางสาวสุทธิณีย  สันอุดร 

 ๘๖๘ นางสุธา  ทองขาว 

 ๘๖๙ นางสุธาทิพย  แสนเดช 

 ๘๗๐ นางสาวสุธิดา  สุวรรณธาดา 

 ๘๗๑ นางสุนทรี  คณวิวัฒนกูล 

 ๘๗๒ นางสุนันทา  สังขทัศน 

 ๘๗๓ นางสาวสุนันท  ฉัตรนิเทศตระกูล 

 ๘๗๔ นางสาวสุพร  บรรเลงทอง 

 ๘๗๕ นางสุพัฒนา  อุดมทรัพย 

 ๘๗๖ นางสุพัตรา  บุญประเสริฐ 

 ๘๗๗ นางสาวสุภรณี  สุขทรัพย 

 ๘๗๘ นางสุภรณ  ภุมมาพันธุ 



 หนา   ๑๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๗๙ นางสุภัชชา  นาคสระเกษ 

 ๘๘๐ นางสุภัทรา  แกวเจริญ 

 ๘๘๑ นางสาวสุภาณี  ศรีเปารยะ 

 ๘๘๒ นางสุภาณี  แสงอินทร 

 ๘๘๓ นางสุภาพร  เจริญเวศยางกูร 

 ๘๘๔ นางสุภาพร  รูปขําดี 

 ๘๘๕ นางสุภาพร  หลอดศิริ 

 ๘๘๖ นางสุมนรัตน  พงศพงัน 

 ๘๘๗ นางสุมนศรี  เผือกแสง 

 ๘๘๘ นางสุมนา  หงอสกุล 

 ๘๘๙ นางสมุาลี  ผองผิว 

 ๘๙๐ นางสุรางค  ยังดี 

 ๘๙๑ นางสุรีย  โปทาสาย 

 ๘๙๒ นางสุวรรณา  วรรณนิยม 

 ๘๙๓ นางสุวิภา  จินาชาญ 

 ๘๙๔ นางโสภา  ชางพิงงา 

 ๘๙๕ นางโสภาภรณ  พิศุทธางกูร 

 ๘๙๖ นางสาวโสภาวรรณ  มณีสินธุ 

 ๘๙๗ นางหญิบมณี  ถาวระ 

 ๘๙๘ นางอนงค  ทองดา 

 ๘๙๙ นางสาวอนงค  นาครักษ 

 ๙๐๐ นางอนงคนุช  ปอเจริญ 

 ๙๐๑ นางอภิวันท  นิลกุล 

 ๙๐๒ นางอมรฤทธิ์  สุขมณี 

 ๙๐๓ นางอรจิตร  ล้ิมกิติศุภสิน 

 ๙๐๔ นางสาวอรทัย  เอนกอายุวัฒน 

 ๙๐๕ นางอรนุช  กัณหะสุต 

 ๙๐๖ นางอรวรรณ  ฉัตรจันทร 

 ๙๐๗ นางสาวอรวรรณ  สันติชานุวัตร 

 ๙๐๘ นางสาวอรษา  คงชื่น 

 ๙๐๙ นางอรษา  ทองเด็จ 

 ๙๑๐ นางอรัญญา  กิมภิระ 

 ๙๑๑ นางอรุโณทัย  คงวีระวัฒน 

 ๙๑๒ นางอวัสดา  คังคะโน 

 ๙๑๓ นางอังศนา  บรรจงจัด 

 ๙๑๔ นางอัชฌาดา  พุทธบูชา 

 ๙๑๕ นางสาวอัญชนา  เจตนสัมฤทธิ์ 

 ๙๑๖ นางอัญชลี  ทองสมัคร 

 ๙๑๗ นางอัญชลี  โรจนวิภาต 

 ๙๑๘ นางสาวอัญชลี  ล้ีสมบูรณวงศ 

 ๙๑๙ นางอัญชลี  แสงกฤษเพ็ชร 

 ๙๒๐ นางอัญชุลี  ณ  เชียงรุง 

 ๙๒๑ นางอัมพร  ขบวนงาม 

 ๙๒๒ นางอัมพร  นกแกว 

 ๙๒๓ นางอาภรณ  ดานสกุล 

 ๙๒๔ นางอาภรณ  ไหมละเอียด 

 ๙๒๕ นางอาภาภรณ  เทียนขาว 

 ๙๒๖ นางสาวอารีย  อัศวนุภาพ 

 ๙๒๗ นางอําพร  สุคนธรัตนสุข 

 ๙๒๘ นางอําไพ  เมืองทอง 

 ๙๒๙ นางอุบล  บุญชุม 

 ๙๓๐ นางอุบล  เบญจพงศ 



 หนา   ๒๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙๓๑ นางอุบลรัตน  ชูกลิ่น 
 ๙๓๒ นางอุไรรัตน  สมบัติไชยยง 
 ๙๓๓ นางอุไรวรรณ  ถิระผลิกะ 
 ๙๓๔ นางอุไรวรรณ  สังขพันธ 

 ๙๓๕ นางสาวอุศา  เกษมสันต  ณ  อยุธยา 
 ๙๓๖ นางอุษณีย  ชุมวงศ 
 ๙๓๗ นางอุษณีย  เรือนประเสริฐ 
 ๙๓๘ นางไอยญารินทร  โพธิ์เต็ม 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๑ นายเจริญชัย  วงษจินดา 
 ๒ นางเกษรา  จินตวัฒน 
 ๓ นางสาวชฎารัตน  สิงหเดชากุล 

 ๔ นางชนิกา  น้ําเพชร 
 ๕ นางสมอัปสร  ปนสุข 
 ๖ นางอารีย  ตรีวิมล 

วิทยาลัยชุมชน  สังกัดสํานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๑ นายคมสัน  คูสินทรัพย 
 ๒ นายพล  เสาะสุวรรณ 
 ๓ นายสงา  เศษสุวรรณ 
 ๔ นายสายศิลป  สายืน 
 ๕ นายสํารวย  ศิริรัตนพงษ 
 ๖ นายสุริยะ  พิศิษฐอรรถการ 

 ๗ นายอภิศักด์ิ  วรรณไกรศรี 
 ๘ นางสาวขวัญแกว  ดํารงคศิริ 
 ๙ นางสาวปยะฉัตร  แซลัว 
 ๑๐ นางสาวพิชญประภา  กองจนัทึก 
 ๑๑ นางสาวสารินี  สุคนธปฏิมา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ๑ นายกัลยาณปญญา  ละออกุล 
 ๒ นายจรัญ  มหาทุมะรัตน 
 ๓ นายเจษฎา  แสงสุพรรณ 
 ๔ นายชยันติ  ไกรกาญจน 
 ๕ นายชลธี  อิ่มอุดม 
 ๖ นายชัยโรจน  คุณพนิชกิจ 
 ๗ นายชุมพร  ปจจุสานนท 
 ๘ นายเชิดพันธ  วิทูราภรณ 
 ๙ นายณรงค  ลุมพิกานนท 

 ๑๐ นายดนัย  ทายตะคุ 
 ๑๑ นายเดโช  ทองอราม 
 ๑๒ นายถาวร  สุทธิไชยากุล 
 ๑๓ นายไทยถาวร  เลิศวิทยาประสิทธิ 
 ๑๔ นายธีรพงษ  ประทุมศิริ 
 ๑๕ นายธีรพล  คังคะเกตุ 
 ๑๖ นายบรรเจิด  พละการ 
 ๑๗ นายประยุทธ  โชครุงวรานนท 
 ๑๘ นายประสิทธิ์  หาญเสนหลักษณ 



 หนา   ๒๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๙ นายประเสริฐ  ตรีวิจิตรศิลป 

 ๒๐ นายพงศศักด์ิ  วัฒนสินธุ 

 ๒๑ นายพงศศักด์ิ  วรรณไกรโรจน 

 ๒๒ นายพิสนธิ์  จงตระกูล 

 ๒๓ นายมนตรี  วงศศรี 

 ๒๔ นายรักศานต  วิวัฒนสินอุดม 

 ๒๕ นายรังสิพันธุ  แข็งขัน 

 ๒๖ นายวสันต  อุทัยเฉลิม 

 ๒๗ นายวิชัย  เย่ียงวีรชน 

 ๒๘ นายศักด์ิชัย  โตภาณุรักษ 

 ๒๙ นายศิลปชัย  เพียรชอบ 

 ๓๐ นายสถาพร  อรุณวิลาศ 

 ๓๑ นายสถิตพงศ  ธนวิริยะกุล 

 ๓๒ นายสมพร  แวงสูงเนิน 

 ๓๓ นายสาคร  ปรีดาศักด์ิ 

 ๓๔ นายสาธิต  วงศประทีป 

 ๓๕ นายสุทธิพร  จิตตมิตรภาพ 

 ๓๖ นายสุนทรา  พันธมีเกียรติ 

 ๓๗ นายสุพจน  แจมสุวรรณ 

 ๓๘ นายสุรชัย  สมบัติบริบูรณ 

 ๓๙ นายสุวัฒน  ชลวิถี 

 ๔๐ นายอภิวรรธน  นุตเวช 

 ๔๑ นายอภิสิทธิ์  วีระไวทยะ 

 ๔๒ นายอานนท  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา 

 ๔๓ นายอุรา  ปานเจริญ 

 ๔๔ นางกัญชลี  เลิศโภคะสมบัติ 

 ๔๕ นางกัญญดา  ประจุศิลป 

 ๔๖ นางกัญญา  เพลิดพราว 

 ๔๗ นางกาญจนพิมล  ฤทธิเดช 

 ๔๘ นางสาวกาญจนา  สิทธิจรรยาวัลย 

 ๔๙ นางขนิษฐา  คีตาชีวะ 

 ๕๐ นางจงกล  แสงวิรุณ 

 ๕๑ นางจรูญ  เกนี่ 

 ๕๒ นางจิระประภา  เนียมปาน 

 ๕๓ พันตํารวจเอกหญิง  จีรวรรณ  จิระกิจจา 

 ๕๔ นางสาวจุฑาพันธุ  พิณสวัสด์ิ 

 ๕๕ นางสาวฉันทชนก  รอดสําเภา 

 ๕๖ นางชนกพร  จิตปญญา 

 ๕๗ นางชลัยพร  อมรวัฒนา 

 ๕๘ นางดรุณี  บุญยืนเวทวัฒน 

 ๕๙ นางทองมวน  เชาวนเกษม 

 ๖๐ นางทัศนีย  ยงชัยตระกูล 

 ๖๑ นางนงนาฎ  จิวะวิโรจน 

 ๖๒ นางนพรัตน  ภูมิวุฒิสาร 

 ๖๓ นางนิตยา  ทองอุน 

 ๖๔ นางนิ่มนวล  แสงชมภู 

 ๖๕ นางเบญจา  รุงเรืองศิลป 

 ๖๖ นางปรมาภรณ  เขียนสาร 

 ๖๗ นางสาวประไพศรี  ดวงแกว 

 ๖๘ นางประสพพร  พนมกรเจริญ 

 ๖๙ นางปวีณา  บุญบูรพงศ 

 ๗๐ นางปทมา  พิมพิสัย 



 หนา   ๒๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๑ นางพงษลดา  ธรรมพิทักษกุล 
 ๗๒ นางสาวพัชนี  เชยจรรยา 
 ๗๓ นางพัชรจุฑา  พัฒนรังษีเลิศ 
 ๗๔ นางสาวพัฒนาวดี  ชูโต 
 ๗๕ นางพาลาภ  สิงหเสนี 
 ๗๖ นางสาวยุพา  ทัศกุล 
 ๗๗ นางสาวเยาวรีย  กิตติกัลยาวงศ 
 ๗๘ นางสาวรัชนา  ศานติยานนท 
 ๗๙ นางสาวลาวัณย  เปลงวิทยา 
 ๘๐ นางวนิดา  ฉ่ัวสุวรรณ 
 ๘๑ นางวรรณพร  วีรวัฒน 
 ๘๒ นางสาววรรณา  เนตยสุภา 
 ๘๓ นางสาววราภรณ  ชัยวัฒน 
 ๘๔ นางวัลยวดี  ปานนอก 
 ๘๕ นางสาววิจิตรา  วิพิศมากูล 
 ๘๖ นางวิไล  ศักด์ิศิริสัมพันธ 
 ๘๗ นางวิไลวรรณ  แสงผัด 
 ๘๘ นางวีรวรรณ  โลกาอภิชัย 
 ๘๙ นางสาวศศิรัตน  บรรยายกิจ 

 ๙๐ นางสาวศิริธร  ทองเจิม 
 ๙๑ นางสาวศิริเพ็ญ  โกมลวานิช 
 ๙๒ นางศิริรัตน  นิสารัตนพร 
 ๙๓ นางสมรัตน  เลิศมหาฤทธิ์ 
 ๙๔ นางสาวิตรี  วุฒิคะโร 
 ๙๕ นางสีชมพู  นรภูมิพิภัชน 
 ๙๖ นางสุนิต  กลิ่นพงศ 
 ๙๗ นางสุปราณี  นิรุตติศาสน 
 ๙๘ นางสุภาภรณ  พลนิกร 
 ๙๙ นางสุมาลี  สุขดานนท 
 ๑๐๐ นางสุรีรัตน  คงสมปราชญ 
 ๑๐๑ นางสุวรรณา  สถาอานันท 
 ๑๐๒ นางสาวสุวาณี  สุรเสียงสังข 
 ๑๐๓ นางสาวสุวิมล  รุงเจริญ 
 ๑๐๔ นางสาวอนงค  คุปตระกูล 
 ๑๐๕ นางสาวอัญชลี  ออนศรี 
 ๑๐๖ นางอารี  พรวัฒนะกิจ 
 ๑๐๗ นางอารีรัตน  ลออปกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๑ นายกนกพจน  อารีกุล 
 ๒ นายครรชิต  สุตันติราษฎร 
 ๓ นายจตุพร  จิตรบุญถนอม 
 ๔ นายเจริญ  ขุนพรม 
 ๕ นายเฉลิมพล  ศิลปาจารย 
 ๖ นายชลอ  ล้ิมสุวรรณ 

 ๗ นายชวเลข  วณิชเวทิน 
 ๘ นายชัยวัฒน  ขยันการนาวี 
 ๙ นายณรงค  วีระไวทยะ 
 ๑๐ นายดํารงค  ศรีพระราม 
 ๑๑ นายดีเซลล  สวนบุรี 
 ๑๒ นายธนู  ภิญโญภูมิมินทร 



 หนา   ๒๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓ นายธเนศร  ทิพยรักษ 

 ๑๔ นายธีระพล  ออนละมูล 

 ๑๕ นายธีระศักด์ิ  พราพงษ 

 ๑๖ นายนภพล  นุชเขียว 

 ๑๗ นายนริศ  อนันตยา 

 ๑๘ นายนิรัตน  กองรัตนานันท 

 ๑๙ นายเนรมิตร  สุขมณี 

 ๒๐ นายบรรจบ  ภิรมยคํา 

 ๒๑ นายบุญเชิด  พิณพาทย 

 ๒๒ นายประเทือง  ทินรัตน 

 ๒๓ นายประสงค  สงวนธรรม 

 ๒๔ นายผดุงศักด์ิ  เพชรสังหาร 

 ๒๕ นายพรชัย  ศุภวิทิตพัฒนา 

 ๒๖ นายไพร  มัทธวรัตน 

 ๒๗ นายมนตรี  ฝายอุประ 

 ๒๘ นายรักเกียรติ  ชอบเกื้อ 

 ๒๙ นายรังสรรค  ปติปญญา 

 ๓๐ นายรังสฤษด์ิ  กาวีตะ 

 ๓๑ นายรัตนะ  สุวรรณเลิศ 

 ๓๒ นายเรวัต  เลิศฤทัยโยธิน 

 ๓๓ นายลักษณ  เพียซาย 

 ๓๔ นายวรเทพ  ชมภูนิตย 

 ๓๕ นายวรวิทย  ย่ีสวัสด์ิ 

 ๓๖ นายวรวุฒิ  ฤกษอํานวยโชค 

 ๓๗ นายวันชัย  อรุณประภารัตน 

 ๓๘ นายวิชา  หมั่นทําการ 

 ๓๙ นายวิเชฐ  ศรีชลเพชร 

 ๔๐ นายวิเชียร  กีรตินิจกาล 

 ๔๑ นายวิน  เชยชมศรี 

 ๔๒ นายวิรัตน  สุมน 

 ๔๓ นายวุฒิชัย  ทองดอนแอ 

 ๔๔ นายศิริศักด์ิ  พราหมณโสภี 

 ๔๕ นายสงัด  พูลศรี 

 ๔๖ นายสถาพร  จิตตปาลพงศ 

 ๔๗ นายสถาพร  ประดิษฐพงษ 

 ๔๘ นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม 

 ๔๙ นายสมชาย  พรมมา 

 ๕๐ นายสมนึก  เชื้อวงศสกุล 

 ๕๑ นายสมภพ  นวีภาพ 

 ๕๒ นายสุทธิชัย  อินนุรักษ 

 ๕๓ นายสุพิทย  ขุนเพชร 

 ๕๔ นายสุวพงษ  สวัสด์ิพาณิชย 

 ๕๕ นายหนูจันทร  มาตา 

 ๕๖ นายอภิชาติ  วรรณวิจิตร 

 ๕๗ นายอุดมพงษ  ดอกไม 

 ๕๘ นางกนกนาฏ  ฐิตะปุระ 

 ๕๙ นางกรรณิกา  คําดี 

 ๖๐ นางสาวกฤษณา  กฤษณพุกต 

 ๖๑ นางกัลยาณี  บรรจงจิตร 

 ๖๒ นางเกศินี  คุณคํ้าชู 

 ๖๓ นางแกวจุฑา  นาคประกอบ 

 ๖๔ นางสาวงามทิพย  ภูวโรดม 



 หนา   ๒๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๖๕ นางจันทรจรัส  วีรสาร 

 ๖๖ นางจิราพร  โหมาศวิน 

 ๖๗ นางจุฬารัตน  ขุนพรม 

 ๖๘ นางจุฬารัตน  วัฒนะ 

 ๖๙ นางชไมพร  อักกาญจนวาณิชย 

 ๗๐ นางสาวชวนพิศ  อรุณรังสิกุล 

 ๗๑ นางชิดชม  ฮิรางะ 

 ๗๒ นางสาวชุติมณฑน  บุญมาก 

 ๗๓ นางญาดา  อารัมภีร 

 ๗๔ นางญานิษา  เนตรสุวรรณ  เยนเซน 

 ๗๕ นางสาวดวงจันทร  เฮงสวัสด์ิ 

 ๗๖ นางสาวตวิษา  โลหะนะ 

 ๗๗ นางทัศนาลัย  บูรพาชีพ 

 ๗๘ นางทัศนีย  ล้ิมสุวรรณ 

 ๗๙ นางสาวทิพยวัลย  สุรินยา 

 ๘๐ นางทิพยวัลย  เหลาวงศโคตร 

 ๘๑ นางธีรนุต  รมโพธิ์ภักด์ิ 

 ๘๒ นางนาตยาพร  วิศาลมงคล 

 ๘๓ นางสาวนิศากร  สุวรรณจินดา 

 ๘๔ นางประไพ  บุญรังษี 

 ๘๕ นางประไพพิศ  ลลิตาภรณ 

 ๘๖ นางปราณี  จงสุจริตธรรม 

 ๘๗ นางผกาพรรณ  สกุลมั่น 

 ๘๘ นางผองศรี  จิตตนูนท 

 ๘๙ นางพรพนา  วัฒนเสรี 

 ๙๐ นางสาวพรพรรณ  พรศิลปทิพย 

 ๙๑ นางพรสา  พวงลา 

 ๙๒ นางพัชรลักษณ  เจวจินดา 

 ๙๓ นางพิศมัย  โหตรภวานนท 

 ๙๔ นางสาวพูนสุข  แปนออย 

 ๙๕ นางพูนสุข  เล็กวิกรม 

 ๙๖ นางเพ็ญขวัญ  ชมปรีดา 

 ๙๗ นางเพ็ญแข  วันไชยธนวงศ 

 ๙๘ นางเฟองฟา  จันทนิยม 

 ๙๙ นางภคนันท  พุมประเสริฐ 

 ๑๐๐ นางภัทรา  ชูวาธิวัฒน 

 ๑๐๑ นางมณฑา  ชางเทศ 

 ๑๐๒ นางสาวมธุรส  กิตติพงศพิศาล 

 ๑๐๓ นางสาวมยุรี  ดวงเพชร 

 ๑๐๔ นางสาวยุพิน  เกียรติสุวิมล 

 ๑๐๕ นางรัตนา  อังกสิทธิ์ 

 ๑๐๖ นางรุงนภา  กอประดิษฐสกุล 

 ๑๐๗ นางลดาวัลย  พวงจิตร 

 ๑๐๘ นางสาววิภาภรณ  ณ  ถลาง 

 ๑๐๙ นางสาววีรวรรณ  อมรศักด์ิ 

 ๑๑๐ นางศรีเรือน  มากมูล 

 ๑๑๑ นางศิรินันท  ทรัพยพลับ 

 ๑๑๒ นางสาวศิริพร  วิหคโต 

 ๑๑๓ นางสาวศิริพรรณ  ตันตาคม 

 ๑๑๔ นางสยุมพร  โยธาสมุทธ 

 ๑๑๕ นางสาวสรณัฐ  ไตลังคะ 

 ๑๑๖ นางสาวสรอยสุดา  ณ  ระนอง 



 หนา   ๒๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๑๗ นางสาวิตรี  รังสิภัทร 
 ๑๑๘ นางสําอาง  จังไพบูลย 
 ๑๑๙ นางสาวสิริกร  กาญจนสุนทร 
 ๑๒๐ นางสิริภัทร  พราหมณีย 
 ๑๒๑ นางสุกัญญา  ณ  นคร 
 ๑๒๒ นางสุขวิมล  ชางชํานิ 
 ๑๒๓ นางสุคันธรส  ธาดากิตติสาร 
 ๑๒๔ นางสุภาภรณ  ดีพรอม 
 ๑๒๕ นางสุมาลี  สันติพลวุฒิ 
 ๑๒๖ นางสาวสรัุตนวดี  จิวะจินดา 

 ๑๒๗ นางสาวสุรางค  หิรัญศรี 
 ๑๒๘ นางสุวินัย  พรหมมะ 
 ๑๒๙ นางอรชร  ศรีสวัสด์ิเล็ก 
 ๑๓๐ นางอรทัย  พงศกระพันธุ 
 ๑๓๑ นางอรรถธีรา  วรย่ิงยง 
 ๑๓๒ นางสาวอรุณศิริ  กําลัง 
 ๑๓๓ นางสาวอรุณี  แกวพลอย 
 ๑๓๔ นางสาวอัจฉริยา  ปราบอริพาย 
 ๑๓๕ นางอารีย  ต้ังวงศวิวัฒนา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ๑ นายกลมเกลียว  มาเวียง 
 ๒ นายคณิต  วิชิตพันธุ 
 ๓ นายจารึก  เทอดเกียรติกุล 
 ๔ นายชยพล  พุมทองดี 
 ๕ นายชัยชาญ  วงศสามัญ 
 ๖ นายชินะวัฒน  มุกตพันธุ 
 ๗ นายชุติพงศ  อรรคแสง 
 ๘ นายณรงค  วรรณจักร 
 ๙ นายณรงค  เหลืองบุตรนาค 
 ๑๐ นายณัฐศาสตร  สิงหคํามา 
 ๑๑ นายดําริ  กูลประสิทธิ์ 
 ๑๒ นายธนกร  ปรุงวิทยา 
 ๑๓ นายนพดล  มีไชยโย 
 ๑๔ นายนาถ  ภูวงศผา 
 ๑๕ นายบัวพันธ  พรหมพักพิง 

 ๑๖ นายบุญมี  ศิริ 
 ๑๗ นายประครอง  ศรีคลังไพร 
 ๑๘ นายประวี  คําภีระ 
 ๑๙ นายปรีชา  มั่งพรอม 
 ๒๐ นายปยพิกุล  สุดโปรง 
 ๒๑ นายพิทยา  ภาภิรมย 
 ๒๒ นายพินิจ  หวังสมนึก 
 ๒๓ นายไพรินทร  หลายวิวัฒน 
 ๒๔ นายไพโรจน  สําราญบํารุง 
 ๒๕ นายภัทระ  แสนไชยสุริยา 
 ๒๖ นายภูมิภักด์ิ  พิทักษเข่ือนขันธ 
 ๒๗ นายมณเฑียร  พันธุเมธากุล 
 ๒๘ นายมารุต  แซล้ิม 
 ๒๙ นายวสันต  จันทรสนิท 
 ๓๐ นายวัชรินทร  กาสลัก 



 หนา   ๒๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๑ นายวัฒนะ  ดิฐสถาพรเจริญ 

 ๓๒ นายวัณณลภ  โกวิท 

 ๓๓ นายวัลลภ  เหลาไพบูลย 

 ๓๔ นายวิชัย  วิชชาธรตระกูล 

 ๓๕ นายวิชาญ  ธรรมวิรัตน 

 ๓๖ นายวิเชียร  วรพุทธพร 

 ๓๗ นายวิบูลยชัย  ยุทธนวิบูลยชัย 

 ๓๘ นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ 

 ๓๙ นายวุฒิศักด์ิ  บุญผองเสถียร 

 ๔๐ นายศักดา  ไชกิจภิญโญ 

 ๔๑ นายศุภศิลป  สุนทราภา 

 ๔๒ นายสมเกียรติ  เจริญสุข 

 ๔๓ นายสมเกียรติ  แพทยประดิษฐ 

 ๔๔ นายสมเกียรติ  เฮงนิรันดร 

 ๔๕ นายสมจิต  โชติชัยสถิตย 

 ๔๖ นายสมศักด์ิ  วงษศานนท 

 ๔๗ นายสมศักด์ิ  อนันตสุวรรณชัย 

 ๔๘ นายสมัคร  พงษดวง 

 ๔๙ นายสมาน  เลืองวัฒนะวนิช 

 ๕๐ นายสรวิศ  รัฐเกตุ 

 ๕๑ นายสันติพงศ  แสนรักษ 

 ๕๒ นายสัมฤทธิ์  สุพรรณฝาย 

 ๕๓ นายสําอางค  กาสา 

 ๕๔ นายสุทธิพันธ  จิตพิมลมาศ 

 ๕๕ นายสุนทร  สาระพาณิชย 

 ๕๖ นายสุรเชษฐ  มั่งมีศรี 

 ๕๗ นายเสนห  ปญโย 

 ๕๘ นายหลา  ภวภูตานนท 

 ๕๙ นายอาคม  อึ่งพวง 

 ๖๐ นายเอกพรรณ  สวัสด์ิชิตัง 

 ๖๑ นางกนกวรรณ  สิทธิมงคล 

 ๖๒ นางสาวกรรณกนก  กลาหาญ 

 ๖๓ นางกฤษณา  อิสระเดช 

 ๖๔ นางกัญญมล  จันทรเกศ 

 ๖๕ นางสาวกัญญา  วังศรี 

 ๖๖ นางสาวกัปกันชรฐ  ถาโอด 

 ๖๗ นางกาญจนา  นาถะพินธุ 

 ๖๘ นางสาวกิตติมา  เมฆโกมล 

 ๖๙ นางกิติมา  ดอนพันธชาง 

 ๗๐ นางเกสร  เหลาอรรคะ 

 ๗๑ นางเข็มเพชร  แคนลา 

 ๗๒ นางคําพันธ  กาวงษกลาง 

 ๗๓ นางคํามูล  ศรีนอย 

 ๗๔ นางเครือวัลย  ธรรมเสาวภาคย 

 ๗๕ นางเครือวัลย  ออนเหลา 

 ๗๖ นางจงกลณี  เจียรจํานงค 

 ๗๗ นางจริยา  หาญวจนวงศ 

 ๗๘ นางจันทรเพ็ญ  บัวเผื่อน 

 ๗๙ นางจําเนียร  คํานวน 

 ๘๐ นางสาวจิราพร  เขียวอยู 

 ๘๑ นางจุไร  จิณารักษ 

 ๘๒ นางสาวจุฬารัตน  คงเพชร 



 หนา   ๒๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๘๓ นางเฉลิมพร  โสมอินทร 

 ๘๔ นางชนิดาภา  เอี่ยมสะอาด 

 ๘๕ นางณัฐธิดา  หนุมเพชร 

 ๘๖ นางสาวณัฐยา  แซอึ้ง 

 ๘๗ นางสาวดรุณี  สังสหชาติ 

 ๘๘ นางดวงนภา  สินจริยานนท 

 ๘๙ นางสาวดารารัตน  เมตตาริกานนท 

 ๙๐ นางสาวเต็มดวง  ล้ิมไพบูลย 

 ๙๑ นางทับทิม  สุริยสุภาพงศ 

 ๙๒ นางทิพวรรณ  อนุรักษ 

 ๙๓ นางธนพินท  อินสา 

 ๙๔ นางธนันดร  โพธิชํานาญ 

 ๙๕ นางธารินี  อัครวิเชียร 

 ๙๖ นางธีรนันท  พฤกษกันทรากร 

 ๙๗ นางสาวนภัสสร  ปะนะมัง 

 ๙๘ นางนภา  สุขใจ 

 ๙๙ นางนภา  หลิมรัตน 

 ๑๐๐ นางสาวนรพร  พระธานี 

 ๑๐๑ นางนฤมล  ภูศรี 

 ๑๐๒ นางนฤมล  ลีลายุวัฒน 

 ๑๐๓ นางนวลจันทร  ศิริขอนแกน 

 ๑๐๔ นางสาวนอมจิตต  นวลเนตร 

 ๑๐๕ นางนัทธหทัย  คงนาวัง 

 ๑๐๖ นางสาวนันทนา  มูลปอม 

 ๑๐๗ นางนันทพร  สอนศิลพงศ 

 ๑๐๘ นางสาวนันทรัตน  โฆมานะสิน 

 ๑๐๙ นางนาถอนงค  พัชรินทรวิทยา 

 ๑๑๐ นางนิภา  แนบทอง 

 ๑๑๑ นางนิรมล  แสงดารา 

 ๑๑๒ นางนิรันดร  สายคําพา 

 ๑๑๓ นางนุชรีย  ศิริ 

 ๑๑๔ นางบวร  เลพล 

 ๑๑๕ นางบังอร  ลีทอง 

 ๑๑๖ นางบุญเชิด  กอมาตย 

 ๑๑๗ นางบุญเม็ง  นามวงษา 

 ๑๑๘ นางบุญศาล  พลพิทักษ 

 ๑๑๙ นางสาวบุษบา  เจริญอินทร 

 ๑๒๐ นางบุหลัน  การปลื้มจิตต 

 ๑๒๑ นางปภาดา  เอี่ยมสุนทรกุล 

 ๑๒๒ นางประพิศ  ถูอาษา 

 ๑๒๓ นางประไพพรรณ  เปยจําปา 

 ๑๒๔ นางประมวล  ปดตายะโส 

 ๑๒๕ นางปราณี  ธรรมบรูณวิทย 

 ๑๒๖ นางปราณี  ธีรโสภณ 

 ๑๒๗ นางปราณีย  อินทรดี 

 ๑๒๘ นางสาวปริยพร  สกุลพอง 

 ๑๒๙ นางปริยา  เวชสุนทร 

 ๑๓๐ นางสาวปติยาพร  ภูงาม 

 ๑๓๑ นางปนปนัทธ  เผือกพันธ 

 ๑๓๒ นางปยะมาศ  บงง้ึม 

 ๑๓๓ นางผุสนี  อัยยะแกว 

 ๑๓๔ นางสาวพรรณี  บัญชรหัตถกิจ 



 หนา   ๒๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓๕ นางพหุรัตน  ดีนอก 

 ๑๓๖ นางพัชนี  ศรีกัณหา 

 ๑๓๗ นางพัชรีวัลย  ปนเหนงเพ็ชร 

 ๑๓๘ นางพิกุล  แปนุน 

 ๑๓๙ นางพิสมัย  บํารุงชนม 

 ๑๔๐ นางสาวพูลสวัสด์ิ  วงพงษคํา 

 ๑๔๑ นางสาวเพ็ญพรรณ  ศรีสกุลเตียว 

 ๑๔๒ นางสาวเพ็ญพิมล  วงษสุย 

 ๑๔๓ นางภัทรนันท  จันทรจรัสทอง 

 ๑๔๔ นางสาวภัสสรา  อินทรกําแหง 

 ๑๔๕ นางมณีมัย  ทองอยู 

 ๑๔๖ นางมลิวรรณ  เบาวัน 

 ๑๔๗ นางมัณจนา  เชยชัยภูมิ 

 ๑๔๘ นางมาลัย  พงษศรี 

 ๑๔๙ นางเมรีย  ราชสีห 

 ๑๕๐ นางยุพา  เศรษฐจรรยา 

 ๑๕๑ นางเยาวลักษณ  ธีระเจตกูล 

 ๑๕๒ นางระเบียบ  ทีทา 

 ๑๕๓ นางสาวรัชนี  เกตุแกว 

 ๑๕๔ นางสาวรัชนี  จรุงศิรวัฒน 

 ๑๕๕ นางรัตนา  อัตนวงศ 

 ๑๕๖ นางรัตนาภรณ  อัตธรรมรัตน 

 ๑๕๗ นางลักษณา  สุขศรี 

 ๑๕๘ นางลัดดา  เชียงนางาม 

 ๑๕๙ นางวรรดี  จิตจักร 

 ๑๖๐ นางวริศรา  ถาคํามี 

 ๑๖๑ นางวลัยลักขณ  แสงวรรณกูล 

 ๑๖๒ นางวัฒนา  สืบปรุ 

 ๑๖๓ นางสาววันเพ็ญ  ปณราช 

 ๑๖๔ นางวาจี  ชูเชิด 

 ๑๖๕ นางวจิิตรา  พิมพะนิตย 

 ๑๖๖ นางวิภารัตน  สุขวาณิชวิชัย 

 ๑๖๗ นางศรีสอางค  นิติวรคุณาพันธุ 

 ๑๖๘ นางศรีอัมพร  ดิฐสถาพรเจริญ 

 ๑๖๙ นางสาวศิรินารถ  ศรีกาญจนเพริศ 

 ๑๗๐ นางศุลีพร  แสนเมือง 

 ๑๗๑ นางโศภิษฐ  นามขํา 

 ๑๗๒ นางสกุลรัตน  อุษณาวรงค 

 ๑๗๓ นางสาวสงศรี  ดีศรีแกว 

 ๑๗๔ นางสมจิตร  มณีกานนท 

 ๑๗๕ นางสมปอง  ทาทอง 

 ๑๗๖ นางสาวสมพร  แกวสุทอ 

 ๑๗๗ นางสมพิศ  นามเปอย 

 ๑๗๘ นางสาวสมฤทธิ์  หาจําปา 

 ๑๗๙ นางสมัคร  คําสิงห 

 ๑๘๐ นางสมัย  วงศแสนแกว 

 ๑๘๑ นางสาวสะอาด  เพิ่มพูล 

 ๑๘๒ นางสาคร  งาคม 

 ๑๘๓ นางสําเนียง  เลี้ยวประเสริฐ 

 ๑๘๔ นางสุจิตรา  ยังมี 

 ๑๘๕ นางสุจีระ  กองผาพา 

 ๑๘๖ นางสาวสุชาดา  ภัยหลีกลี้ 



 หนา   ๒๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๘๗ นางสุชีลา  เตชะวงคเสถียร 
 ๑๘๘ นางสุดใจ  ศิริภูธร 
 ๑๘๙ นางสุทิน  ศิริมาตย 
 ๑๙๐ นางสุธิดา  ทองนอย 
 ๑๙๑ นางสาวสุนันทา  ก่ิงไพบูลย 
 ๑๙๒ นางสุพรรณีย  อรุณรัตน 
 ๑๙๓ นางสุพันธ  ชวยนา 
 ๑๙๔ นางสุพิน  จําปานา 
 ๑๙๕ นางสุภาภรณ  แพงหมั้น 
 ๑๙๖ นางสุภาวดี  ประดับวงษ 
 ๑๙๗ นางสุมนต  ดิเรกฤทธิ์ 
 ๑๙๘ นางสุมาลี  พิลาวรรณ 
 ๑๙๙ นางสุมิตรา  จิระวุฒินันท 
 ๒๐๐ นางสุวรรณี  เภารอด 
 ๒๐๑ นางเสงี่ยม  ฉัตราพงษ 
 ๒๐๒ นางเสาวคนธ  วีระศิริ 

 ๒๐๓ นางเสาวณีย  ทาวอนนท 
 ๒๐๔ นางอนงคศรี  งอสอน 
 ๒๐๕ นางสาวอมร  อุนเจริญ 
 ๒๐๖ นางอรทัย  เล็กบุญญาสิน 
 ๒๐๗ นางอรรฆิศา  ไชกิจภิญโญ 
 ๒๐๘ นางอรสา  มั่งค่ัง 
 ๒๐๙ นางอรัญรัตน  วิไลพิศ 
 ๒๑๐ นางสาวอรุณวดี  ชนะวงศ 
 ๒๑๑ นางอัมรา  ศิริทองสุข 
 ๒๑๒ นางสาวอารี  จังสถิตยกุล 
 ๒๑๓ นางสาวอารี  พฤกษาหอม 
 ๒๑๔ นางสาวอําพร  ไตรภัทร 
 ๒๑๕ นางอําพร  ลาสปนา 
 ๒๑๖ นางอุบลรัตน  ปดถาวโร 
 ๒๑๗ นางอุไรวรรณ  อินทรมวง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ๑ นายเกษม  อุตวิชัย 
 ๒ นายคะเณ  เรือนแกว 
 ๓ นายจรัสพงศ  หมื่นอภัย 
 ๔ นายชัยโรจน  สอาดลวน 
 ๕ นายชาตรี  เรืองเดชณรงค 
 ๖ นายชูชัย  สมิทธิไกร 
 ๗ วาที่รอยตรี  ทนงเกียรติ  อุปนโน 
 ๘ นายทรงพล  รุจิพรรณ 
 ๙ นายธีระ  ทองสง 

 ๑๐ นายนคร  พวงสายใจ 
 ๑๑ นายนพรุจ  ชินบัญชรสกล 
 ๑๒ นายบรรจง  วงคเรือง 
 ๑๓ นายบุญญฤทธิ์  ชุมเย็น 
 ๑๔ นายบุญทรง  ทิศแจม 
 ๑๕ นายบุญเย่ียม  คําสอน 
 ๑๖ นายปรีชา  ลามชาง 
 ๑๗ นายพงษเจริญ  ศรีบุญเรือง 
 ๑๘ นายไพฑูรย  ณรงคชัย 



 หนา   ๓๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๙ นายไพโรจน  วิริยจารี 

 ๒๐ นายภูพายัพ  ยอดมิ่ง 

 ๒๑ นายมานพ  พรหมวาทย 

 ๒๒ นายยศ  สันตสมบัติ 

 ๒๓ นายรุงเรือง  กาวีแวน 

 ๒๔ นายวรวิทย  เลาหเรณู 

 ๒๕ นายวราพงษ  บุญมา 

 ๒๖ นายวสุ  ละอองศรี 

 ๒๗ นายวิชิต  เนติวิวัฒน 

 ๒๘ นายวิลาศ  ครุธลักษณ 

 ๒๙ นายวิษณุพงษ  นกมีรอด 

 ๓๐ นายวีระ  วงศคํา 

 ๓๑ นายวุฒิชัย  บุณยนฤธี 

 ๓๒ นายศักด์ิดา  วุฒิรัตน 

 ๓๓ นายสกล  วงศเรือไชย 

 ๓๔ นายสมเดช  ศรีชัยรัตนกูล 

 ๓๕ นายสมบูรณ  องคมหัทมงคล 

 ๓๖ นายสมเพชร  ไชยวุฒิ 

 ๓๗ นายสมมาตร  ศรีบํารุงสันติ 

 ๓๘ นายสัตยา  โรจนเสถียร 

 ๓๙ นายสายัณห  พรหมมิจิตร 

 ๔๐ นายสําเริง  รางแดง 

 ๔๑ นายสุชาติ  เอี่ยมรัศมี 

 ๔๒ นายสุธีร  อินตะประเสริฐ 

 ๔๓ นายสุระเดช  ศรีวิชัย 

 ๔๔ นายสุริธร  สุนทรพันธ 

 ๔๕ นายสุวิน  คอมคําพันธุ 

 ๔๖ นายอภิวัฒน  โอฬารรัตนชัย 

 ๔๗ นายอิสรา  ธีระวัฒนสกุล 

 ๔๘ นายเอกชัย  จงคีรี 

 ๔๙ นางกนกพร  วิบูลยณัฐกุล 

 ๕๐ นางกนกพัชร  สุวรรณภัค 

 ๕๑ นางกรรณิการ  แยมสุนทร 

 ๕๒ นางกรองกาญจน  อรุณรัตน 

 ๕๓ นางกรุณา  คฤหเตชะ 

 ๕๔ นางสาวกรุณา  จิตการุณ 

 ๕๕ นางกุศล  ทองงาม 

 ๕๖ นางกุศล  ศิริพงศธีระกุล 

 ๕๗ นางคมขํา  พัฒนาภรณ 

 ๕๘ นางจรัสศรี  คูพัฒน 

 ๕๙ นางจริยา  กาทอง 

 ๖๐ นางสาวจันทรเพชร  บุษบงไพรวัลย 

 ๖๑ นางจิดาภา  ตันประเสริฐ 

 ๖๒ นางจิราพร  มณีศร 

 ๖๓ นางสาวฉลาด  แสงอาทิตย 

 ๖๔ นางสาวฉวีวรรณ  ประเสริฐวิทยากิจ 

 ๖๕ นางสาวชลธิชา  เรืองยุทธิการณ 

 ๖๖ นางณัฐวรรณ  ยอดจิตตใจ 

 ๖๗ นางดรุณี  คีรีมาศทอง 

 ๖๘ นางสาวดาราวรรณ  ศิระกมล 

 ๖๙ นางสาวทรรศนง  ทองสวัสด์ิ 

 ๗๐ นางสาวทัศนีย  จันทรมา 



 หนา   ๓๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
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 ๗๑ นางธิดา  กฤษฎาธาร 

 ๗๒ นางธีระนันท  ปวงคําไหล 

 ๗๓ นางสาวนงนุช  ธนาจิตร 

 ๗๔ นางนงลักษณ  เจษฎาพันธ 

 ๗๕ นางนพมาศ  โรจนเสถียร 

 ๗๖ นางนภาพรรณ  ชมเชิงแพทย 

 ๗๗ นางสาวนรัชพร  ศศิวงศากุล 

 ๗๘ นางนฤมล  ธีรวัฒน 

 ๗๙ นางสาวนิภา  มีเครือรอด 

 ๘๐ นางสาวนิรัชร  เลิศประเสริฐสุข 

 ๘๑ นางสาวบุญพิชชา  จิตตภักดี 

 ๘๒ นางสาวเบญจพร  ไชยวรรณ 

 ๘๓ นางเบญจพร  พงษจิตตภักด์ิ 

 ๘๔ นางสาวปทุม  ทายะ 

 ๘๕ นางสาวประกาย  สมพาน 

 ๘๖ นางประชิต  เอื้องไพโรจน 

 ๘๗ นางปรียา  กลั่นบิดา 

 ๘๘ นางปรียาพรรณ  บุรีคํา 

 ๘๙ นางปองจิตต  ธรรมทิลา 

 ๙๐ นางปญจวรรณ  ธนสุทธิพิทักษ 

 ๙๑ นางปยะภรณ  ขันธราช 

 ๙๒ นางสาวเปรมใจ  ทาทอง 

 ๙๓ นางสาวผองศรี  เกียรติเลิศนภา 

 ๙๔ นางสาวผาณิต  สกุลวัฒนะ 

 ๙๕ นางสาวพรพรรณ  เรืองคุณวุฒิ 

 ๙๖ นางสาวพรภิรมย  พรหมเทศ 

 ๙๗ นางพรรณรัตน  บุญโถ 

 ๙๘ นางสาวพรรณรายรัตน  ศรีไชยรัตน 

 ๙๙ นางพราวศรี  ฤทธิ์ปญจะ 

 ๑๐๐ นางสาวพัชรา  เสนาลัย 

 ๑๐๑ นางสาวพันธุระวี  สุจริตกุล 

 ๑๐๒ นางพิจิตร  พิริยะปญญาพร 

 ๑๐๓ นางสาวมนทิพย  แสงทอง 

 ๑๐๔ นางสาวมาลินี  จันทรนิกูล 

 ๑๐๕ นางสาวมาลี  เมฆาประทีป 

 ๑๐๖ นางสาวรัชฎา  วิหครัตน 

 ๑๐๗ นางสาวลดาวัลย  ตรียะพัฒนาพร 

 ๑๐๘ นางสาวลัดดาวัลย  ปนเต 

 ๑๐๙ นางสาววนิดา  เพ็ญกิ่งกาญจน 

 ๑๑๐ นางวราภรณ  ปณณวลี 

 ๑๑๑ นางวัฒนาวดี  ศรีวัฒนพงศ 

 ๑๑๒ นางสาววัฒนาวรรณ  บุญกุณะ 

 ๑๑๓ นางวารุณี  ฟองแกว 

 ๑๑๔ นางสาววาสนา  วงษสุชัย 

 ๑๑๕ นางวีรณา  ภูพานิชเจริญกูล 

 ๑๑๖ นางศรีสุดา  ศรีบัณฑิตกุล 

 ๑๑๗ นางศศิมา  คําราพิช 

 ๑๑๘ นางศิรประภา  วรพัฒน 

 ๑๑๙ นางศิริมาศ  ประเสริฐศรี 

 ๑๒๐ นางสาวศุทธินี  ดนตรี 

 ๑๒๑ นางศุลีพร  ชีวะพาณิชย 

 ๑๒๒ นางสมจิต  สมพัตร 
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 ๑๒๓ นางสาวสมจิต  สิงหทอง 
 ๑๒๔ นางสมพิศ  การดําริห 
 ๑๒๕ นางสมศรี  เสารแกว 
 ๑๒๖ นางสาวสรัญญา  เศวตมาลย 
 ๑๒๗ นางสลิลดา  ไชยประคอง 
 ๑๒๘ นางสังวาลย  ฟงสําเนียง 
 ๑๒๙ นางสายใจ  เกิดชาง 
 ๑๓๐ นางสาวสายสมร  สีลอ 
 ๑๓๑ นางสิริพันธ  ณรงคชัย 
 ๑๓๒ นางสาวสิริวรรณ  ปยะกุลดํารง 
 ๑๓๓ นางสุจิรา  ไชยคุตร 
 ๑๓๔ นางสุปราณี  ฟูอนันต 
 ๑๓๕ นางสุพร  อุตสาคต 
 ๑๓๖ นางสาวสุภาพ  พรหมวงศ 
 ๑๓๗ นางสุมาลี  วิมลสันติรังษี 
 ๑๓๘ นางสุมาลี  ศิริอังกุล 

 ๑๓๙ นางสุวารินทร  ขุนอินทร 
 ๑๔๐ นางเสาวนีย  ฟูเจริญ 
 ๑๔๑ นางโสภิต  คําอาย 
 ๑๔๒ นางสาวหรรษา  เทียนทอง 
 ๑๔๓ นางอภิญญา  จันทรเจนจบ 
 ๑๔๔ นางอภิรดี  ตรรกไพจิตร 
 ๑๔๕ นางสาวอมรรัตน  กาญจนหฤทัย 
 ๑๔๖ นางอรทัย  ดาวสดใส 
 ๑๔๗ นางอรุณีย  สุขทรัพยศรี 
 ๑๔๘ นางอัจฉรา  วัฒนภิญโญ 
 ๑๔๙ นางอัจฉรา  อรามรัตน 
 ๑๕๐ นางอัจฉราวรรณ  แสนสุภา 
 ๑๕๑ นางสาวอัมพร  เดชพุทธวัจน 
 ๑๕๒ นางอัมรา  จันทราเดช 
 ๑๕๓ นางสาวอุทุมมา  มัฆะเนมี 
 ๑๕๔ นางอุไร  มหาวงษ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 ๑ นายกําชัย  จงจักรพันธ 
 ๒ นายคงสวัสด์ิ  โพธิ์อบ 
 ๓ นายชวนะ  ภวกานันท 
 ๔ นายชัยยุทธ  เสรีรัฐ 
 ๕ นายตวงศักด์ิ  วรรณแสงแกว 
 ๖ นายไตรรัตน  โภคพลากรณ 
 ๗ นายนฤทธิ์  เซ็นนอย 
 ๘ นายบุญสืบ  รูปสม 
 ๙ นายประวิทย  เรืองไรรัตนโรจน 

 ๑๐ นายภราดร  ปรีดาศักด์ิ 
 ๑๑ นายวราวุธ  เสือดี 
 ๑๒ นายศิริศักด์ิ  สรานุกูล 
 ๑๓ นายสมคิด  เลิศไพฑูรย 
 ๑๔ นายสิทธิชัย  ขุนทองแกว 
 ๑๕ นายสุวัฒน  สุวัฒโน 
 ๑๖ นายอนุสรณ  ดวงประทีป 
 ๑๗ นายเอกบุญ  วงศสวัสด์ิกุล 
 ๑๘ นางกรรณิการ  จังสมยา 



 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 
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 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) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 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 



 หนา   ๔๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๙ นางธนวรรณ  วงศสมศักด์ิ 
 ๒๐ นางธัญญรัตน  ตติยะวรนันท 
 ๒๑ นางสาวนพชนัญ  จันทมาศ 
 ๒๒ นางนิตยา  ภูแสนธนาสาร 
 ๒๓ นางสาวประภาวดี  กุศลรอด 
 ๒๔ นางผองศรี  เสียมไหม 
 ๒๕ นางเพียงใจ  มหาสุคนธ 
 ๒๖ นางสาวภัครมาส  เครือมั่นคงภักด์ิ 
 ๒๗ นางมาลี  จิรเดชาชาญ 
 ๒๘ นางระพิณ  ทรัพยเอนก 
 ๒๙ นางลดาวัลย  ลิ่มเจริญ 
 ๓๐ นางลีนา  ล่ิมอภิชาต 

 ๓๑ นางวรรณี  ศิรินพกุล 
 ๓๒ นางวราภรณ  ศิรินาวิน 
 ๓๓ นางวิภา  คงสพสิน 
 ๓๔ นางสาววัชรา  วิศิษฐกิจการ 
 ๓๕ นางสาวศุภรัศมิ์  ฐิติกุลเจริญ 
 ๓๖ นางสมปอง  กะการดี 
 ๓๗ นางสมร  วิเศษมณี 
 ๓๘ นางสุรียพันธุ  วรพงศธร 
 ๓๙ นางสาวอารยา  เกรียงอดุม 
 ๔๐ นางอุไรวรรณ  แยมนิยม 
 ๔๑ นางเอมอร  ดิสปญญา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ๑ นายเกริก  ยุนพันธ 
 ๒ นายไตรรัตน  พิพัฒโภคผล 
 ๓ นายธงชาติ  พูเจริญ 
 ๔ นายธัช  พรหมปทมะ 
 ๕ นายธาวุฒิ  ปลื้มสําราญ 
 ๖ นายบรรพต  ศิริชัย 
 ๗ นายบัณฑิต  นวมดี 
 ๘ นายประจง  เสถียรภาพงษ 
 ๙ นายประพนธ  จายเจริญ 
 ๑๐ นายผดุงศิลป  เพ็งชะอุม 
 ๑๑ นายภาณุพงศ  อุดมศิลป 
 ๑๒ นายวิชัย  รักพานิชมณี 
 ๑๓ นายสมชาย  เนื่องนุช 

 ๑๔ นายสมนึก  รุงเรือง 
 ๑๕ นายสมพงษ  สุขีเกตุ 
 ๑๖ นายสําราญ  ภูผึ้ง 
 ๑๗ นายอดุลย  ธูปสุวรรณ 
 ๑๘ นายอภิชัย  บวรกิติวงศ 
 ๑๙ นายอารีย  หาญสืบสาย 
 ๒๐ นางกนกวรรณ  เหมือนสิน 
 ๒๑ นางกมนทรรศน  พัฒนะ 
 ๒๒ นางสาวขจรศรี  ชาติกานนท 
 ๒๓ นางจําเรียง  สุขขี 
 ๒๔ นางจิตตินันท  พรมสุวรรณ 
 ๒๕ นางเฉลารักษ  ดอนพุดซา 
 ๒๖ นางดาว  ล้ิมวงษสินธุ 



 หนา   ๔๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๗ นางทิวาพร  ชํานาญกิจ 
 ๒๘ นางธัญชนก  เฟองวุฒิ 
 ๒๙ นางธัญสุตา  จิรกิตตยากร 
 ๓๐ นางสาวนาราวดี  กิจวิธี 
 ๓๑ นางบุญญาพร  อูนากูล 
 ๓๒ นางประภา  วิเชียรสิงห 
 ๓๓ นางสาวปานพิมพ  เชื้อพลากิจ 
 ๓๔ นางพเยาว  ยอดกาวี 
 ๓๕ นางพรรณประไพ  มุขแจง 
 ๓๖ นางสาวพรรณี  หนูซ่ือตรง 
 ๓๗ นางพัชรินทร  สนธิวนิช 
 ๓๘ นางสาวพัฒนา  ชัชพงศ 
 ๓๙ นางพิมพา  ตุลวรรธนะ 
 ๔๐ นางเพ็ญสิริ  จีระเดชากุล 
 ๔๑ นางภัทณีญา  ไชยสุข 
 ๔๒ นางเมธินี  ต้ังตรงไพโรจน 
 ๔๓ นางสาวยุพิน  พุทธาพิพัฒน 
 ๔๔ นางรวีวรรณ  งามสันติกุล 
 ๔๕ นางสาววาณี  อรรจนสาธิต 
 ๔๖ นางสาววิไลรัตน  ขันธเจริญ 
 ๔๗ นางแววตา  เตชาทวีวรรณ 

 ๔๘ นางสาวศิรินุช  เทียนรุงโรจน 
 ๔๙ นางสนธยา  ศรีบางพลี 
 ๕๐ นางสมจิตร  อังคะเว 
 ๕๑ นางสาวสาลี่  สุภาภรณ 
 ๕๒ นางสาวสุณี  รักษาเกียรติศักด์ิ 
 ๕๓ นางสาวสุนันทา  พลับแดง 
 ๕๔ นางสุนันท  ชัยนะกุล 
 ๕๕ นางสุนีย  นาคมั่น 
 ๕๖ นางสาวสุนีย  เหมะประสิทธิ์ 
 ๕๗ นางสุรีพร  ภัทรสุวรรณ 
 ๕๘ นางอรชร  สารชร 
 ๕๙ นางอรพินธุ  เสนจันทรฒิไชย 
 ๖๐ นางออมเดือน  สดมณี 
 ๖๑ นางออย  ดวงศรี 
 ๖๒ นางสาวอัจฉรา  องคศิริวิทยา 
 ๖๓ นางอําไพ  มีจ่ันเพ็ชร 
 ๖๔ นางอุทัย  แกวคีรี 
 ๖๕ นางอุนใจ  ไววิทยะ 
 ๖๖ นางสาวอุมาพร  คาดการณไกล 
 ๖๗ นางอุษณีย  อนุรุทธวงศ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ๑ นายนพดล  ยุทธมนตรี 
 ๒ นายประพันธพงษ  มนตแกว 
 ๓ นายพุฒิชัย  แกวมุณี 
 ๔ นายมนัส  แซดาน 

 ๕ นายมนัสชัย  เศรฐไชย 
 ๖ นายวิศนุ  นอยเล็ก 
 ๗ นายวีรพันธ  ดุลยากุล 
 ๘ นายศักด์ิชัย  สายสิงห 



 หนา   ๔๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๙ นายสมคิด  ภูมิโคกรักษ 
 ๑๐ นายสมชาติ  อูอน 
 ๑๑ นายสมบัติ  มุกดา 
 ๑๒ นายสาธิต  จันทรวินิจ 
 ๑๓ นายอิศเรศ  พิพัฒนมงคลพร 
 ๑๔ นางกนกรัตน  พรประเสริฐ 
 ๑๕ นางชนาภัทร  วงศโรจนภรณ 
 ๑๖ นางสาวชุติมา  เหลืองตระกูล 
 ๑๗ นางณิชมน  สุวรรณวงษ 
 ๑๘ นางสาวถนอมวงศ  สัมพัญู 
 ๑๙ นางปทุมพร  เมืองพระ 
 ๒๐ นางภาวนา  ใจประสาท 

 ๒๑ นางมลิวรรณ  บุญเสนอ 
 ๒๒ นางมัญธรัตน  จิตมาลีรัตน 
 ๒๓ นางยุพิน  งามพร้ิงศรี 
 ๒๔ นางสมศรี  สวาสิทธิเชย 
 ๒๕ นางสาวสายสวาท  พงษวิธี 
 ๒๖ นางสุพรรณี  ฉายะบุตร 
 ๒๗ นางสุภาณี  สุชาตานนท 
 ๒๘ นางสุวรรณี  ชินเพียร 
 ๒๙ นางสาวอรนาถ  สุนทรวัฒน 
 ๓๐ นางสาวอรุณ  บัวจีน 
 ๓๑ นางสาวอัจฉรา  วรรณเชษฐ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 ๑ นายกฤษฎา  ภูประยูร 
 ๒ นายกอปรชุษณ  ตยัคคานนท 
 ๓ นายกิจเกษม  ศุภโสภณวิชญ 
 ๔ นายขจรศักด์ิ  ศิลปโภชากุล 
 ๕ นายจํานงค  นพรัตน 
 ๖ นายเจริญ  ภคธีรเธียร 
 ๗ นายชนวรรฒน  ชูแสง 
 ๘ นายชัยรัตน  นิลนนท 
 ๙ นายณรงค  ยันเย่ียม 
 ๑๐ วาที่รอยโท  ณัฐณรงค  วิทยธาดา 
 ๑๑ นายทวิช  บุญมี 
 ๑๒ นายธงชัย  พันธเมธาฤทธิ์ 
 ๑๓ นายธวัช  ตันติสารศาสน 

 ๑๔ นายธํารงวิทย  ชัยจรูญพร 
 ๑๕ นายนพพร  เหรียญทอง 
 ๑๖ นายบัณฑิต  คงอินทร 
 ๑๗ นายประคม  ดําคง 
 ๑๘ นายประทักษ  บุญเลื่อง 
 ๑๙ นายประยูร  ดวงศิริ 
 ๒๐ นายประสิทธิ์  บัวงาม 
 ๒๑ นายประเสริฐ  ศรีเพ็ชร 
 ๒๒ นายพนัสพงศ  อาวรเจริญ 
 ๒๓ นายพรศักด์ิ  ดิสนีเวทย 
 ๒๔ นายพิเชษฐ  เพียรเจริญ 
 ๒๕ นายพิพัฒน  ชูโต 
 ๒๖ นายฟน  อรัญดร 



 หนา   ๔๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๗ นายมูฮํามัด  โรจนอุดมศาสตร 

 ๒๘ นายเมธี  เอกศิรินิมิตร 

 ๒๙ นายยูโสบ  เกปน 

 ๓๐ นายเริงฤทธิ์  พิพัฒนกุล 

 ๓๑ นายวชิระ  เหล็กนิ่ม 

 ๓๒ นายวินิจ  จึงเจริญธรรม 

 ๓๓ นายศักด์ิชัย  ปรีชาวีรกุล 

 ๓๔ นายศุภชัย  เจนจินดามัย 

 ๓๕ นายศุภชัย  ไทยประดิษฐ 

 ๓๖ นายสงวนสิน  รัตนเลิศ 

 ๓๗ นายสมเกียรติ  ทองรักษ 

 ๓๘ นายสมพัฒน  รุงตะวันเรืองศรี 

 ๓๙ นายสัมผัส  ล่ิมเจริญชาติ 

 ๔๐ นายสากล  สุวลักษณ 

 ๔๑ นายสิทธิพัฒน  โพชนารัตน 

 ๔๒ นายสุพจน  สะมุณี 

 ๔๓ นายสุเมธ  พรหมอินทร 

 ๔๔ นายสุรพล  ศรีแกว 

 ๔๕ นายสุรพล  แสงอุไร 

 ๔๖ นายสุวัฒน  ธนานุภาพไพศาล 

 ๔๗ นายเสถียร  แปนเหลือ 

 ๔๘ นายอดุลย  วันสุไลมาน 

 ๔๙ นายอารักษ  ทองปยะภูมิ 

 ๕๐ นายอาแว  มะแส 

 ๕๑ นายอํานวย  อินทสโร 

 ๕๒ นายอํานาจ  เปาะทอง 

 ๕๓ นายอําพล  ลักษมีวาณิชย 

 ๕๔ นายอิว  ไอยรากาญจนกุล 

 ๕๕ นายอิสมาแอ  ระนี 

 ๕๖ นายอุกฤษฎ  มากมณี 

 ๕๗ นางกนิษฐา  คงแกว 

 ๕๘ นางกรรณิกา  อัษณางคกรชัย 

 ๕๙ นางสาวกรรณิการ  ฤทธิรงค 

 ๖๐ นางกอบแกว  สุวรรณ 

 ๖๑ นางสาวอัญชลี  พุมนอย 

 ๖๒ นางสาวกาญจนา  ล่ิมสุนทร 

 ๖๓ นางกุสุมา  ลานุย 

 ๖๔ นางสาวคําพร  สุนทรธรรมนิติ 

 ๖๕ นางเครือศรี  วิเศษสุวรรณภูมิ 

 ๖๖ นางสาวจงกล  วณิชยเศรษฐ 

 ๖๗ นางจรรยา  เพชรหวน 

 ๖๘ นางจรียา  ภูมิเดช 

 ๖๙ นางจักรปาณี  เชาววานิชย 

 ๗๐ นางสาวจันทรฉาย  แซต้ัง 

 ๗๑ นางจิตราภรณ  เชิดชูพงษ 

 ๗๒ นางจินตนา  ประดุจกาญจนา 

 ๗๓ นางจินตนา  โพชนารัตน 

 ๗๔ นางจุฑามาศ  ชัยเพชร 

 ๗๕ นางสาวจุฑามาส  แสงอาวุธ 

 ๗๖ นางสาวจุรี  คงเพชร 

 ๗๗ นางฉลอง  แกวมณี 

 ๗๘ นางสาวฉวีวรรณ  แกวพิบูลย 



 หนา   ๔๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๙ นางเฉลิมศรี  ประทุมสุวรรณ 

 ๘๐ นางชฎาภัทร  จันเนียม 

 ๘๑ นางชมนา  จักรอารี 

 ๘๒ นางชวดี  นพรัตน 

 ๘๓ นางชะออน  อุบลสุวรรณ 

 ๘๔ นางชุติมา  จิตตแจง 

 ๘๕ นางชูลี  ดําคง 

 ๘๖ นางสาวญาวนี  จรูญศักด์ิ 

 ๘๗ นางฑาริณี  อัศววงศสวัสด์ิ 

 ๘๘ นางณีระวรรณ  สิงหเศรษฐ 

 ๘๙ นางดรุณี  โชติธรรมโม 

 ๙๐ นางสาวดวงมณี  จงรักษ 

 ๙๑ นางสาวถนอม  บุญโชติ 

 ๙๒ นางถนอมศรี  อินทนนท 

 ๙๓ นางสาวทัศนาภรร  โคตัน 

 ๙๔ นางทัศนียา  สุมาลี 

 ๙๕ นางทัศนีย  เทพไชย 

 ๙๖ นางเทวิกา  เทพญา 

 ๙๗ นางธนพร  วณิชยาพณิชย 

 ๙๘ นางสาวนงคนุช  ตังควัฒนกุล 

 ๙๙ นางนงนุช  เอื้อสุจริตวงศ 

 ๑๐๐ นางนฏวรรณ  ธรรมคําภีร 

 ๑๐๑ นางสาวนที  เกื้อกูลกิจการ 

 ๑๐๒ นางนพภา  นวลศรี 

 ๑๐๓ นางสาวนราทิพย  จ่ันสกุล 

 ๑๐๔ นางนวลตา  นัคราบัณฑิตย 

 ๑๐๕ นางนันทินาฏ  ละอองแกว 

 ๑๐๖ นางสาวนิตยา  ไกรวงศ 

 ๑๐๗ นางนิตยา  เวชกะ 

 ๑๐๘ นางนิยม  สถานทรัพย 

 ๑๐๙ นางสาวนิสิตา  บํารุงวงศ 

 ๑๑๐ นางบุญเรียม  จุติวิโรจน 

 ๑๑๑ นางสาวบุษกร  พันธเมธาฤทธิ์ 

 ๑๑๒ นางประจวบ  หนูอุไร 

 ๑๑๓ นางประณีต  สงวัฒนา 

 ๑๑๔ นางประเทือง  ตุลยกนิษก 

 ๑๑๕ นางสาวประนอม  อินทสโร 

 ๑๑๖ นางประภาพร  อุทารพันธุ 

 ๑๑๗ นางสาวปราณี  นิพัทธกุศลกิจ 

 ๑๑๘ นางปราณี  มีความไว 

 ๑๑๙ นางสาวปราศรัย  จินดามณีผล 

 ๑๒๐ นางสาวปริศนา  ชัยดวง 

 ๑๒๑ นางปริศา  จุลละศร 

 ๑๒๒ นางสาวปรียา  คําเจริญ 

 ๑๒๓ นางปารีดะ  หมันหลิน 

 ๑๒๔ นางปารียะ  หมาดหมีน 

 ๑๒๕ นางเปรมวดี  พงษศิริวรรณ 

 ๑๒๖ นางสาวพรตรี  กิติคุณ 

 ๑๒๗ นางพรทิพา  ณ  นคร 

 ๑๒๘ นางสาวพรนิตย  วรรธนพิสิฐกุล 

 ๑๒๙ นางพรพิมล  พฤกษประเสริฐ 

 ๑๓๐ นางพัทธธีรา  ไตรพงศรัตน 



 หนา   ๔๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๓๑ นางพิชมญช  แซเฮง 

 ๑๓๒ นางเพ็ญจิตต  มานพศิลป 

 ๑๓๓ นางเพลินพิศ  ฐานิวัฒนานนท 

 ๑๓๔ นางมณฑา  อัมราทร 

 ๑๓๕ นางมณีรัตน  บุญล้ํา 

 ๑๓๖ นางมณีศา  หมัดอาดํ้า 

 ๑๓๗ นางมลฤดี  สุขธัมรงค 

 ๑๓๘ นางสาวมัชฌิมาพร  นวลแกว 

 ๑๓๙ นางยอรอนะ  สะมะแอ 

 ๑๔๐ นางสาวรอซียะ  มะมิง 

 ๑๔๑ นางระวิวรรณ  รัตนพฤกษาชาติ 

 ๑๔๒ นางรัชดา  ตันติสารศาสน 

 ๑๔๓ นางสาวรัตติยา  ปริชญากร 

 ๑๔๔ นางรัตนา  หิรัญพันธุ 

 ๑๔๕ นางรัตนาภรณ  ศรีวิลัย 

 ๑๔๖ นางสาวรัตนาวลี  กสิกรรมไพบูลย 

 ๑๔๗ นางราณี  เจริญมาก 

 ๑๔๘ นางสาวรุงศิรินทร  จันทรหอม 

 ๑๔๙ นางรุจิรา  โชติการ 

 ๑๕๐ นางละมาย  แกวจังหวัด 

 ๑๕๑ นางลักษมี  สารบรรณ 

 ๑๕๒ นางสาวลัดดา  แกวพรหม 

 ๑๕๓ นางสาวลัดดา  นิลรัตน 

 ๑๕๔ นางสาวลัลนลลิต  มุสิกพงศ 

 ๑๕๕ นางวนิดา  หนูสวัสด์ิ 

 ๑๕๖ นางวรรณา  กํ่ากุล 

 ๑๕๗ นางวรรณา  ขวัญแกว 

 ๑๕๘ นางวรรณา  จารุพานิช 

 ๑๕๙ นางวลัยลักษณ  พึชนไพบูลย 

 ๑๖๐ นางสาววันดี  คหะวงศ 

 ๑๖๑ นางวิภา  จาริยะ 

 ๑๖๒ นางวิมล  ภคธีรเธียร 

 ๑๖๓ นางวิลัย  อินทรสุวรรณ 

 ๑๖๔ นางวิไล  หนอสกูล 

 ๑๖๕ นางสาววิไลลักษณ  สิงขรัตน 

 ๑๖๖ นางศกลวรรณ  ขนาดผล 

 ๑๖๗ นางศศิวิมล  สุขบท 

 ๑๖๘ นางศิริจันทร  แกวสนิท 

 ๑๖๙ นางศิริพันธุ  หิรัญญะชาติธาดา 

 ๑๗๐ นางศิริวรรณ  พิริยคุณธร 

 ๑๗๑ นางสาวศภุลักษณ  เทพรัตน 

 ๑๗๒ นางสาวศุภศิริ  หงสฤทธิพันธุ 

 ๑๗๓ นางสมจิตร  ทองปยะภูมิ 

 ๑๗๔ นางสมศรี  อวนเสง 

 ๑๗๕ นางสาคร  เสงนนท 

 ๑๗๖ นางสาวสาวิตรี  ล้ิมชัยอรุณเรือง 

 ๑๗๗ นางสาวิตรี  อัษณางคกรชัย 

 ๑๗๘ นางสิริ  ขุนดํา 

 ๑๗๙ นางสาวสิรินทร  ศาสตรานุรักษ 

 ๑๘๐ นางสิริวรรณ  หยกวิจิตร 

 ๑๘๑ นางสุจิตรา  เรืองพร้ิม 

 ๑๘๒ นางสุใจ  สวนไพโรจน 



 หนา   ๔๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๑๘๓ นางสุชาดา  สมิตจิต 
 ๑๘๔ นางสุธาสินี  สันแอ 
 ๑๘๕ นางสาวสุนีย  ปรชาวีรกุล 
 ๑๘๖ นางสุปรียา  ยืนยงสวัสด์ิ 
 ๑๘๗ นางสุพรรณี  นิลสุวรรณ 
 ๑๘๘ นางสุภา  ชาติวัฒนา 
 ๑๘๙ นางสุภาพ  นวลพลับ 
 ๑๙๐ นางสาวสุภาพรรณ  จิตตโสภณ 
 ๑๙๑ นางสุรินทร  รัตนกาญจน 
 ๑๙๒ นางสาวสุวรรณี  นลินพิเชฐ 
 ๑๙๓ นางเสาวรัตน  เอื้อเพิ่มเกียรติ 
 ๑๙๔ นางสาวแสงอุษา  แพงสภา 
 ๑๙๕ นางสาวอดิศา  แซเตียว 
 ๑๙๖ นางอรนลิน  ศรีไพบูลย 

 ๑๙๗ นางอรพินท  นฤบาล 
 ๑๙๘ นางอรวรรณ  นวลละเอียด 
 ๑๙๙ นางอรสา  กนกวงศ 
 ๒๐๐ นางสาวอัจฉรา  สัปปพันธ 
 ๒๐๑ นางอารยา  อดุมตระกูล 
 ๒๐๒ นางอารี  แซเจีย 
 ๒๐๓ นางสาวอารี  นุยบานดาน 
 ๒๐๔ นางอารียา  นาทิพเวทย 
 ๒๐๕ นางอําพรรณ  เปรมปรีนนท 
 ๒๐๖ นางอําไพ  ถมมาลี 
 ๒๐๗ นางสาวอําไพวรรณ  สุภาพวานิช 
 ๒๐๘ นางอุดม  พานทอง 
 ๒๐๙ นางสาวอุไร  หัถกิจ 
 ๒๑๐ นางสาวเอมอร  วัฒนยมนาพร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ๑ นายกรณ  กระแสเศวต 
 ๒ วาที่รอยตรี  เกรียงไกร  กิตติธรทรัพย 
 ๓ นายชาตรี  วงศมาลา 
 ๔ นายณัฐกฤต  ดิฐวิรุฬห 
 ๕ นายดํารงค  ใจสมคม 
 ๖ นายธนิศ  ภูศิริ 
 ๗ พันจาเอก  บัญชา  ดาวกระจาย 
 ๘ นายประสาน  ชนาพงษจารุ 
 ๙ นายปวิช  หิรัญภาษณ 
 ๑๐ นายพงศศิษฎ  ไทยสีหราช 
 ๑๑ นายพีระศักด์ิ  โชติชวง 

 ๑๒ นายไพบูรณ  คะเชนทรพรรค 
 ๑๓ นายมงคล  นาคนัตร 
 ๑๔ นายยศ  เกษกุล 
 ๑๕ นายรุงพงษ  ชัยนาม 
 ๑๖ นายวงศกร  เจียมเผา 
 ๑๗ นายวิชัย  วิชยศิริ 
 ๑๘ นายวิทยาธร  ทอแกว 
 ๑๙ นายวิทวัส  รัชตะวรรณ 
 ๒๐ นายวิรัตน  เย็นประเสริฐ 
 ๒๑ นายศริศักด์ิ  สุนทรไชย 
 ๒๒ นายสมคะเน  คํ้าจุน 



 หนา   ๔๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๓ นายสมคิด  พรมจุย 

 ๒๔ นายสมบัติ  พันธวิศิษฏ 

 ๒๕ นายสมศักด์ิ  แกวใหญ 

 ๒๖ นายสันต  จันทานานนท 

 ๒๗ นายสุรพล  ทองสอาด 

 ๒๘ นายเสนห  จุยโต 

 ๒๙ นายเสมอ  ประสงคดี 

 ๓๐ นายอัครเดช  อินทมานนท 

 ๓๑ นางสาวกมลรัตน  อินทรทัศน 

 ๓๒ นางกมลรัตน  ประกอบการ 

 ๓๓ นางสาวกมลวรรณ  ลิปนาทร 

 ๓๔ นางกฤษณา  รุงโรจนวณิชย 

 ๓๕ นางสาวกาญจนา  ใจกวาง 

 ๓๖ นางสาวจรีรัตน  เสริมศิลป 

 ๓๗ นางจันทนา  ปราการสมุทร 

 ๓๘ นางจิตรา  วีรบุรีนนท 

 ๓๙ นางจินดา  ขลิบทอง 

 ๔๐ นางจินตนา  รักดีแข 

 ๔๑ นางจิรพร  สินเสริฐ 

 ๔๒ นางจุไรรัตน  วิริยะบัญชา 

 ๔๓ นางเจียรนัย  ทองชัยกุล 

 ๔๔ นางฉวีวรรณ  แยมหัตถา 

 ๔๕ นางชรินทรทิพย  ทองธรรมชาติ 

 ๔๖ นางชลาภรณ  สุวรรณสัมฤทธิ์ 

 ๔๗ นางฐิตารีย  ธนชัยรุงโรจน 

 ๔๘ นางณัฏฐพร  พิมพายน 

 ๔๙ นางณิชาภา  พวงมาลัย 

 ๕๐ นางณิชารีย  ประสิทธิ์ชัยฤทธิ์ 

 ๕๑ นางสาวตวงพร  ซ่ือมโนธรรม 

 ๕๒ นางสาวธนรัชฏ  ศิริสวัสด์ิ 

 ๕๓ นางธรียา  อินทมานนท 

 ๕๔ นางสาวธัญญรัศม  วศวรรณวัฒน 

 ๕๕ นางสาวนลินี  ณ  นคร 

 ๕๖ นางสาวนิภา  ศิระสาตร 

 ๕๗ นางปาริชาต  กาญจนรจิต 

 ๕๘ นางปยฉัตร  ลอมชวการ 

 ๕๙ นางสาวพิศมัย  ชางประดิษฐ 

 ๖๐ นางสาวพีรัชฌา  แกวแจม 

 ๖๑ นางสาวเพชรา  จารุสกุล 

 ๖๒ นางภัททิญา  สิริบวรพิพัฒน 

 ๖๓ นางรสลิน  ศิริยะพันธุ 

 ๖๔ นางสาวรัญจวน  เพียรสม 

 ๖๕ นางสาวราวดี  ปฏิวัติวงศ 

 ๖๖ นางสาวรุจี  อมฤตย 

 ๖๗ นางลดาวัลย  ทิพยเสนา 

 ๖๘ นางลัดดา  ฤทธิโชติ 

 ๖๙ นางสาวลัดดาวรรณ  ณ  ระนอง 

 ๗๐ นางสาววรรณนิภา  พุมสุวรรณ 

 ๗๑ นางวรรณี  ทีปประชัย 

 ๗๒ นางวัชราภรณ  สังขกนิษฐ 



 หนา   ๔๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๗๓ นางสาววัฒนี  วัฒนวิกยกิจ 
 ๗๔ นางสาววันดี  ปทุมเมือง 
 ๗๕ นางสาววัลนิภา  พัดเปย 
 ๗๖ นางวาณี  บุณยะไวโรจน 
 ๗๗ นางวาสนา  แสงนาค 
 ๗๘ นางวิยะดา  วรธนานันท 
 ๗๙ นางสาวศศิมน  ปรีดา 
 ๘๐ นางศิริพร  สุนทราภิรมย 
 ๘๑ นางสงศรี  อินไข 
 ๘๒ นางสาวสมนิด  บุญญาสัย 
 ๘๓ นางสาวสมพร  พุทธาพิทักษผล 
 ๘๔ นางสมพิศ  นิชลานนท 
 ๘๕ นางสาวสังวาล  สุวรรณปราโมทย 

 ๘๖ นางสาวสาคร  เห็นแกว 
 ๘๗ นางสุชาดา  เอกเกอรสเตด 
 ๘๘ นางสาวสุธีรา  หาญกําธร 
 ๘๙ นางสุนทรี  ชลนภาทวีป 
 ๙๐ นางสาวสุรัตนา  ไตรโภชน 
 ๙๑ นางออยทิพย  ศุภมิตรโยธิน 
 ๙๒ นางอัจฉรา  จิตตลดากร 
 ๙๓ นางอัญชลี  นาควิเชตร 
 ๙๔ นางสาวอารีย  อยูโปรง 
 ๙๕ นางอินทิรา  นาคนัตร 
 ๙๖ นางสาวอุทัยวรรณ  จรุงวิภู 
 ๙๗ นางสาวอุไรวรรณ  สมสมัย 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
 ๑ วาที่รอยตรี  กิติพงษ  ขัติยะ 
 ๒ นายขยัน  สุวรรณ 
 ๓ นายชลิต  พงศศุภสมิทธิ์ 
 ๔ นายประสิทธิ์  กาบจันทร 
 ๕ นายประเสริฐ  จรรยาสุภาพ 
 ๖ นายพรพันธ  ภูพรอมพันธุ 
 ๗ นายเมธี  เงินคีรี 
 ๘ นายรชฏ  เชื้อวิโรจน 
 ๙ นายรังสิต  ศิริรังษี 

 ๑๐ นายสมบูรณ  กลัดกลีบ 
 ๑๑ นายสุเทพ  นันทะชมภู 
 ๑๒ นายสุวรรณ  เอี่ยมอุไร 
 ๑๓ นายอนวัช  ยาวิชัย 
 ๑๔ นายอภิชาต  ไตรแสง 
 ๑๕ นางสาวชลลดา  บันสิทธิ์ 
 ๑๖ นางนพมณี  โทปุญญานนท 
 ๑๗ นางรุงทิวา  เจริญทรัพย 
 ๑๘ นางสินธนา  ลีนานุรักษ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 ๑ นายกิติพล  ชิตสกุล 
 ๒ นายชัยยุทธ  เจริญพิพัฒนสุข 

 ๓ นายธนโชค  ภูมิศิริชโย 
 ๔ นายนิกร  สุขุตมตันติ 



 หนา   ๔๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕ นายนุกูล  ถวิลถึง 
 ๖ นายบุญสนอง  รัตนสุนทรากุล 
 ๗ นายประภากร  สุวรรณะ 
 ๘ นายประสิทธิ์  แผวบาง 
 ๙ นายพงศศักด์ิ  ศรีธเนศชัย 
 ๑๐ นายพิชิต  ลํายอง 
 ๑๑ นายรังสรรค  โนชัย 
 ๑๒ รอยเอก  วีระเชษฐ  ขันเงิน 
 ๑๓ นายวุฒิชัย  นาครักษา 
 ๑๔ นายศิริวัฒน  โพธิเวชกุล 
 ๑๕ นายสกุล  หอวโนทยาน 
 ๑๖ นายสุชาติ  คูณทวีเทพ 
 ๑๗ นายสุวงษ  โสมพงศ 
 ๑๘ นายสุวัฒน  ถิรเศรษฐ 
 ๑๙ นายอารีย  วิเชียรฉาย 

 ๒๐ นายอํานวย  พานิชกุลพงศ 
 ๒๑ นางจิราภรณ  ชื่นปรีชา 
 ๒๒ นางดาระกา  ศิริสันติสัมฤทธิ์ 
 ๒๓ นางทิพวรรณ  ลิมังกูร 
 ๒๔ นางนิฤมน  พุมจันทร 
 ๒๕ นางปรานอม  เอี๊ยบศิริเมธี 
 ๒๖ นางลัดดา  วัชระวรากรณ 
 ๒๗ นางศิณีณาฎ  ยมวรรณ 
 ๒๘ นางสุขใจ  ชูจันทร 
 ๒๙ นางสาวสุจิตรา  สุคนธมัต 
 ๓๐ นางสุภา  พิมพสวัสด์ิ 
 ๓๑ นางสุภาวดี  รัตนมาศ 
 ๓๒ นางสุมนา  พูนเพิ่มบุญกุศล 
 ๓๓ นางอัจฉรา  แผวบาง 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
 ๑ นายจิระศักด์ิ  บุออน 
 ๒ วาที่รอยตรี  เชาวลิต  สุขคะนนท 
 ๓ นายณรงคฤทธิ์  วะชุม 
 ๔ นายประเสริฐ  บุญพิทักษกิจ 
 ๕ นายประเสริฐ  บุญรักษ 
 ๖ นายสมเกียรติ  กสิกรานันท 

 ๗ นายเสนอ  ลาภะ 
 ๘ นางกรรณิกา  สิงหศรี 
 ๙ นางจงใจ  เตโช 
 ๑๐ นางชาติหญิง  กสิบาล 
 ๑๑ นางยนิดา  หงษมณีรัตน 
 ๑๒ นางสาวศศิธร  เชื้อกุณะ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 ๑ นายประเสริฐ  สินนอย 
 ๒ นายปรีชา  ทองตัน 
 ๓ นายศิริชัย  เทพา 

 ๔ นายเอกชัย  ภัทรวงศไพบูลย 
 ๕ นางชวนพิศ  ปยขจรกุล 
 ๖ นางสาวเบญจางค  แสงจักร 



 หนา   ๕๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 ๑ นายการุณ  เศวตนัย 
 ๒ นายชวลิต  เขงทอง 
 ๓ นายธานุวัฒน  ลาภตันศุภผล 
 ๔ นายปฐม  กลั่นน้ําทิพย 
 ๕ นายประดิษฐ  เหมือนคิด 
 ๖ นายพัฒนพงษ  อมรวงศ 
 ๗ นายมนตรี  เข็มราช 
 ๘ นายมานพ  ชูนิล 
 ๙ นายวินัย  โพธิ์สุวรรณ 
 ๑๐ นายศราวุฒิ  คลี่สุวรรณ 
 ๑๑ นายสงบ  คงคา 
 ๑๒ นายสมเด็จ  นอยสวย 

 ๑๓ นายเสนอ  คุณประเสริฐ 
 ๑๔ นางงามทิพย  วิมลเกษม 
 ๑๕ นางตวงรัตน  ศรีวงศคล 
 ๑๖ นางสาวนภาพร  อมรชัยเจริญ 
 ๑๗ นางสาวนภาพรรณ  สุทธิพินทุ 
 ๑๘ นางนัทธมน  เชยชุม 
 ๑๙ นางรัชฎา  ธิโสภา 
 ๒๐ นางวัชรี  คลี่สุวรรณ 
 ๒๑ นางสายสมร  การสมนุต 
 ๒๒ นางสุกานดา  อาบีดิน 
 ๒๓ นางอรวรรณ  เบ็ญจชัยพร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 ๑ นายจักรินทร  ศุขหมอก 
 ๒ นางมาลี  สุวรรณสิงห 

 ๓ นางวราภรณ  สุวรรณปกษ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑ นายครรชิต  ดอกไมคลี่ 
 ๒ นายชาดล  เมฆประดับ 
 ๓ นายนเรศ  ประสานพานิช 
 ๔ นายบุญสง  ไกรสังข 
 ๕ นายผลาดร  สุวรรณโพธิ์ 
 ๖ นายพิสิษฐ  พิริยาพรรณ 
 ๗ นายสมรรถชัย  สารถวัลยแพศย 
 ๘ นายอุดม  รัตนอัมพรโสภณ 
 ๙ นางสาวกนกรัตน  คลายทองคํา 
 ๑๐ นางขวัญจิต  คัมภิรานนท 

 ๑๑ นางดรุณี  ชมศรี 
 ๑๒ นางทัศนีย  วรภัทรากุล 
 ๑๓ นางสาวพัทยา  จันทรเสง่ียม 
 ๑๔ นางยุพิน  ถนัดวณิชย 
 ๑๕ นางยุวดี  ลีลัคนาวีระ 
 ๑๖ นางรวีวรรณ  เผากัณหา 
 ๑๗ นางรัชนี  วงศสุมิตร 
 ๑๘ นางวารี  เนื่องจํานงค 
 ๑๙ นางสาวศิริรัตน  ชาญไววิทย 
 ๒๐ นางสมสมัย  รัตนกรีฑากุล 



 หนา   ๕๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๒๑ นางสาวิตรี  ผาสุขเจริญ 
 ๒๒ นางสาวสิริวรรณ  วงษทัต 
 ๒๓ นางสุกัญญา  บูรณเดชาชัย 

 ๒๔ นางสาวสุชาดา  รัตนวาณิชยพันธ 
 ๒๕ นางสุดา  สุวรรณาภิรมย 
 ๒๖ นางสุวรรณา  จันทรประเสริฐ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ๑ นายฉลอง  ชาตูรประชีวิน 
 ๒ นายมาโนชญ  สิริพิทักษเดช 
 ๓ นายสัมฤทธิ์  โมพวง 
 ๔ นายสุรพล  ต้ังวรสิทธิชัย 
 ๕ นางสาวจินดา  อมราสิงห 

 ๖ นางฐิติอาภา  ต้ังคาวานิช 
 ๗ นางสาวธนพร  ประเสริฐกุล 
 ๘ นางสาวศุภลักษณ  วิรัชพินทุ 
 ๙ นางอรทัย  ต้ังวรสิทธิชัย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 ๑ นายนิพนธ  อินทรทอง 
 ๒ นายภาณุ  ธรรมสุวรรณ 
 ๓ นายสมชาย  เลี้ยงพรพรรณ 

 ๔ นายสุนันท  อินทนิล 
 ๕ นางประไพ  อินทรทอง 
 ๖ นางสาวอุบลศรี  อรรถพันธุ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 ๑ นายชุน  เทียมทินกฤต 
 ๒ นายพิทักษ  นอยวังคลัง 
 ๓ นายสุรีย  พรหมยศ 
 ๔ นางกฤตยา  แสนศักด์ิ 

 ๕ นางจันทรฉาย  กรรภิรมย 
 ๖ นางสาวภคินี  ศรีสารคาม 
 ๗ นางโสรัจญา  สุริยันต 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ๑ นายพจน  ไชยเสนา 
 ๒ สิบเอก  สมศักด์ิ  สันติวงศกร 

 ๓ นางสายสุนี  ชัยมงคล 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
 ๑ นายเจริญ  ไชยรัตน 
 ๒ นายสารี  มะนอ 
 ๓ นายสุพัฒน  ศรีสวัสด์ิ 
 ๔ นายสุรวุฒิ  วัฑฒนายน 
 ๕ นางสาวรสสุคนธ  แสงมณี 

 ๖ นางเรณู  จันทรแสงรัตน 
 ๗ นางวาสนา  เพ็ชรวงศ 
 ๘ นางวิภา  วังศิริกุล 
 ๙ นางสุนีย  วัฑฒนายน 



 หนา   ๕๒ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
 ๑ นายชัยพฤกษ  อาภาเวท 
 ๒ นายอุทัย  มั่นวงศ 
 ๓ นางชัญญา  ภคกรไพศาล 

 ๔ นางสาวศิริพรรณ  โสภณเสถียร 
 ๕ นางสาวอุไรวรรณ  วรรณศิลป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ๑ นายจักรกฤษณ  โพธิ์แพงพุม 
 ๒ นายจุมพจน  วนิชกุล 

 ๓ นางสาววันทนา  ชนะวิวัฒน 
 ๔ นางสุพรรณี  โพธิ์แพงพุม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 ๑ นายบูรพา  นิธากร 
 ๒ นายวิสิฐ  ธัญญะวัน 
 ๓ นางรัชนี  นิธากร 

 ๔ นางรุงพร  งามผองใส 
 ๕ นางสาววรภรณ  โพธิ์เงิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 ๑ นางนันทวรรณ  บัวรา 
 ๒ นางสาวดารัด  มุกดาอุดม 

 ๓ นางสาวศศิพิมล  แสงจันทร 
 ๔ นางสุภาพร  ตันติสันติสม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 ๑ นายสุภธัชวุฒิ  ตูกลาง 
 ๒ นายสุรพล  ชยภพ 

 ๓ นายอาวุธ  ปะเมโท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๑  นายจําเริญ  ฐานันดร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 ๑ นายชูชีพชัย  แกวมงคลเพชร 
 ๒ นายถาวร  รักกาญจนันท 
 ๓ นายสาโรจน  สอาดเอี่ยม 

 ๔ นางประพิณ  ขอดแกว 
 ๕ นางสาวสุกัญญา  คํานวนสกุณี 
 ๖ นางอรพินทร  ศิริบุญมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 ๑ นายชนะ  ปรีชา 
 ๒ นายฐาปกรณ  แกวเงิน 

 ๓ นายประเสริฐ  เรือนนะการ 
 ๔ นางชมนาด  มั่นสัมฤทธิ์ 



 หนา   ๕๓ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕ นางสาวทรงศรี  ตุนทอง 
 ๖ นางพัทธนันท  พิมพทองงาม 

 ๗ นางศรีสุภา  นาคธน 
 ๘ นางสาคร  กลาหาญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 ๑ นายดิเรก  สุขสุนัย 
 ๒ นายสุพัฒน  ศรีโกศล 
 ๓ นายหลุยส  อัมสุทธิ 
 ๔ นางปรียามาลย  บุญมาก 

 ๕ นางสมพิศ  แตรุงเรือง 
 ๖ นางสุรางคนา  มัณยานนท 
 ๗ นางอุทุมพร  แยมสุข 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 ๑ นายกฤษฎา  ดานประดิษฐ 
 ๒ นายเผดิมศักด์ิ  ปอศรี 
 ๓ นายสมปอง  ทองงามดี 
 ๔ นางสาวผุสดี  ปทุมารักษ 

 ๕ นางสาวสุวรรณา  ไชยะธน 
 ๖ นางสาวโสภา  ลีวงศพันธ 
 ๗ นางสาวอุษา  นอยทิม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 ๑ นายทวี  วัชระเกียรติศักด์ิ 
 ๒ นายธวัช  ตราชู 
 ๓ นางสาวจันทิมา  งามโคกกรวด 

 ๔ นางธนิดา  ผาติเสนะ 
 ๕ นางพีนาลีน  สาริยา 
 ๖ นางลักขณา  สกุลลิขเรศสีมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 ๑ วาที่รอยตรี  ปรีชา  รมบานโหละ 
 ๒ นางเกศริน  มนูญผล 
 ๓ นางสาวมลิวัลย  สมศักด์ิ 

 ๔ นางศุภวรรณ  พรหมเพรา 
 ๕ นางสุชีรา  พูลสิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 ๑ นายภูษิต  คําชมภู 
 ๒ นางสวลีย  บุตรประดิษฐ 

 ๓ นางสาวสุภาวดี  ศรีวรรธนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 ๑ นายทัศนัย  กีรติรัตนะ 
 ๒ นายวิเชียร  อินทรสมพันธ 

 ๓ นางฐิติมา  นาคะผดุงรัตน 
 ๔ นางธันยกรณ  จันทรวิจิตร 



 หนา   ๕๔ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕ นางนงนุช  อุณอนันต 
 ๖ นางนพพร  ล้ิมสุขวัฒน 
 ๗ นางพรสวรรค  ต้ังเมตตาจิตตกุล 

 ๘ นางลินดา  เกณฑมา 
 ๙ นางสาวเปรมสุรีย  เชื่อมทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
 ๑ นายชูเกียรติ  จารัตน 
 ๒ นายปญญา  เจริญพจน 
 ๓ นายสุริยา  รักการศิลป 
 ๔ นางสาวจิตรี  ภูตระกูล 

 ๕ นางภาวิณี  รวมใหม 
 ๖ นางมัลลิกา  เจริญพจน 
 ๗ นางสุวรรณา  รักพาณิชย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 ๑ นายพิชัย  ไชยสงคราม 
 ๒ นายภาคี  วงษพานิชย 
 ๓ นายสุทัศน  วงศกระบากถาวร 
 ๔ นายสมชาย  ทองพันธอยู 
 ๕ นายเลิศ  สิทธิโกศล 
 ๖ นางภัทราวลี  กระแสร 

 ๗ นางเมตตา  ศรีโพธิ์ชัย 
 ๘ นางสาวรจกร  จันทรเจริญ 
 ๙ นางวิมล  สงวนวงศ 
 ๑๐ นางวรนุช  แจงสวาง 
 ๑๑ นางสายพิณ  แกวชินดวง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 ๑ นายชัยวัฒน  สุทธิรัตน 
 ๒ นายลําเนา  เอี่ยมสอาด 
 ๓ นางสาวชลกร  อาสนะนนท 

 ๔ นางศิริสุภา  เอมหยวก 
 ๕ นางอนงค  ตันติวิชัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 ๑ นายบุญสนอง  ชวยแกว 
 ๒ นายพูลสวัสด์ิ  มุมบานเซา 
 ๓ นายวรพล  เสียงสนั่น 

 ๔ นายสุวรรณ  จันทรแจมใส 
 ๕ นางสาวนรีนารถ  ศรีวรนารถ 
 ๖ นางสาวศุภศี  ศรีสุคนธ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
 ๑ นายสุธี  พรรณหาญ 
 ๒ นางกาญจนา  สุจีนะพงษ 

 ๓ นางสาวยุพดี  เสนขาว 
 ๔ นางสาวอนงค  อนันตริยเวช 



 หนา   ๕๕ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 ๑ นายชวงวิทย  เทียนศรี  ๒ นางศันสนีย  อุตมอาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 ๑ นางสาวกัลยา  ไอยรา 
 ๒ นางสาวคะนึงนิจ  นิรมิตเจียรพันธุ 

 ๓ นางปวารณา  อัจฉริยบุตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 ๑ นายทรงเดช  แสงนิล 
 ๒ นายทองสุข  พละมา 
 ๓ นายสุรกานต  จังหาร 
 ๔ นางสาวกนกพร  ทองสอดแสง 

 ๕ นางกัลยา  กุลสุวรรณ 
 ๖ นางสาวจริยาภรณ  รุจิโมระ 
 ๗ นางสุนันท  บุตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 ๑ นายสุวัฒน  เดนสถาพร 
 ๒ นางสาวฉวีวรรณ  ธัญญะศิริกุล 

 ๓ นางเนาวรัตน  ผาหอมสุข 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 ๑ นายธวัชชัย  อุดมอารยะ 
 ๒ นางประกอบกูล  นาคพิทักษ 

 ๓ นางสาวพจนีย  มั่งค่ัง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 ๑ วาที่รอยตรี  ประสาน  แสงไพบูลย  ๒ นายวารินทร  สุภาภรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ๑ นายกันตภณ  ไวโสภา 
 ๒ นายเชาว  อินใย 
 ๓ นายเชิดเกียรติ  กุลบุตร 
 ๔ นายวัชรินทร  สินศิริ 

 ๕ นายศราวุฒิ  มวงศรี 
 ๖ นายอนุสรณ  เอื้อประเสริฐ 
 ๗ นางวิไลรัตน  สุภามา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 ๑ นายสมเกียรติ  เบญจศาสตร 
 ๒ นายสมชาย  เย่ียงพฤกษาวัลย 
 ๓ นายสมชัย  โกศล 

 ๔ นางประภา  ไชยมงคล 
 ๕ นางสาวยุพา  อภิโกมลกร 



 หนา   ๕๖ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 ๑ นายธวัชชัย  ไพใหล 
 ๒ นางสาวอุษา  ปราบหงษ 

 ๓ นางทองลักษณ  คําทะเนตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 ๑ นางชฏามาศ  ขาวสะอาด 
 ๒ นางนิรมิต  คุณานุวัฒน 
 ๓ นางเบญจวรรณ  ก่ีสุขพันธ 

 ๔ นางวันทนี  อนุพันธ 
 ๕ นางเอื้อมพร  เนาวเย็นผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ๑ นายเจษฎาภรณ  อัจฉริโยภาส 
 ๒ นายประสาน  บริบูรณางกูร 
 ๓ นางจันทนา  กาญจนกมล 

 ๔ นางเปรมวดี  ณ  นครพนม 
 ๕ นางสุภาวดี  โพธิ์เวชกุล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 ๑ นายพิสณุ  ฟองศรี 
 ๒ นายวินัย  ชูนวลศรี 
 ๓ นางนิตยา  กันตะวงษ 

 ๔ นางพจนีย  สุวัฒนานุกร 
 ๕ นางสาววรรณะ  บรรจง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
 ๑ นายถิรพิทย  ถาพรผาด 
 ๒ นายพนิต  ศรีประดิษฐ 
 ๓ นายสมใจ  อินทานนท 
 ๔ นายสําเริง  วันทอง 

 ๕ นายสุรินทร  หลวงนา 
 ๖ นายสุริยะ  ชนะชัย 
 ๗ นางสาวอัมพาพรรณ  พงศผลาดิสัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 ๑ นายเสรี  เพิ่มชาติ 
 ๒ นางสาวรักตวรรณ  ศิริถาพร 
 ๓ นางรพีพรรณ  คทาวัชรกุล 

 ๔ นางสาวเรืองอุไร  ตัณฑเจริญรัตน 
 ๕ นางสาววรรณา  โชคบรรดาลสุข 
 ๖ นางสุนีย  หนูสง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
๑  นางสาววัชพร  มานะจิตร 



 หนา   ๕๗ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
๑  นายฉลวย  เสาวคนธ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 ๑ นายทองใบ  สุดชารี 
 ๒ นายบวร  ไชยษา 
 ๓ นายวุฒิไกร  ศิริกุล 
 ๔ วาที่รอยโท  สมยศ  ขันแกว 

 ๕ นายสุเชาวน  มีหนองหวา 
 ๖ นางมาลี  ไชยเสนา 
 ๗ นางสุมลรัตน  ไกรสรสวัสด์ิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 ๑ นายชัชวาลย  งามศรี 
 ๒ นายบุญศักด์ิ  สมบุญรอด 
 ๓ นายยศกร  สายมั่น 
 ๔ นายวีระ  ตัณฑโกไศย 
 ๕ นายสมจิตร  สุขสวัสด์ิ 
 ๖ นายสมหวัง  กิจยรรยง 
 ๗ นายสุกิจ  นิตินัย 
 ๘ นายสุพจน  พูลนอย 
 ๙ นายโอภาส  เชาวนานนท 
 ๑๐ นางสาวกนกลักษณ  วงษเกรียงไกร 
 ๑๑ นางสาวกัลยา  เพชรเพริศ 
 ๑๒ นางสาวจิตตรี  ยกยองสกุล 
 ๑๓ นางณัฐฤดี  สินทิพยสมบูรณ 
 ๑๔ นางทินประภา  จีระพันธุ 
 ๑๕ นางนลินี  สนธิไทย 

 ๑๖ นางสาวนวลจันทร  ปทพงศ 
 ๑๗ นางสาวพัชราวลัย  เซ็นเสถียร 
 ๑๘ นางไพบูลย  กลมกลอม 
 ๑๙ นางสาวภาวนา  ชลาภิรมย 
 ๒๐ นางรจนา  ศรีสังวรณ 
 ๒๑ นางเรณู  ใยมณี 
 ๒๒ นางวนิตา  จิรสรรพคุณากร 
 ๒๓ นางสาววรรณภา  เจียมจรุงใจ 
 ๒๔ นางวิไลพร  เลิศมหาเกียรติ 
 ๒๕ นางสาวสมจินต  เชี่ยวชาญ 
 ๒๖ นางหฤทัย  ปานเปรม 
 ๒๗ นางอรวรรณ  เคหสุขเจริญ 
 ๒๘ นางสาวอลิสา  ชัยอิสรากร 
 ๒๙ นางอุษา  อภิพันธุ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 ๑ นายมาโนชญ  กูลพฤกษี 
 ๒ นายศรีศักด์ิ  เย็นมะโนช 

 ๓ นายอุธร  ฤทธิลึก 
 ๔ นางสาวชงโค  แซต้ัง 



 หนา   ๕๘ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๕ นางสาววรรณา  เฉลิมพรพงศ 
 ๖ นางสารดา  จารุพันธ 
 ๗ นายจรุงชาติ  ศุภพิชญนาม 
 ๘ นายฉัตรชาย  ศุภจารีรักษ 
 ๙ นาย ณ  นพชัย  ชาญศิลป 
 ๑๐ นายธนาวุฒิ  พิมพกิ 
 ๑๑ นายวันชัย  อิงปญจลาภ 
 ๑๒ นายวีระพงษ  คันธชา 
 ๑๓ นายวีระพล  แจมสวัสด์ิ 
 ๑๔ นางชุติกาญจน  ทองสุข 

 ๑๕ นางนฤมล  แกวสุทธิพล 
 ๑๖ นางสาวยุพา  ตองออน 
 ๑๗ นางสันทนา  วิเชียรฉันท 
 ๑๘ นางสาวสาโรจน  ประเสริฐศิริวัฒน 
 ๑๙ นางสุภร  พงษสําราญ 
 ๒๐ นางสุภารัตน  สุขประดิษฐ 
 ๒๑ นางเอ็นดู  พิมพกิ 
 ๒๒ นางอรามพรรณ  ชาญนารถ 
 ๒๓ นางสาวอัมรา  เชื้อชาญ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 ๑ นายจรัญ  ลิขิตรัตนพร 
 ๒ นายบดินทรชาติ  สุขบท 
 ๓ นายประยุทธ  ดวงคลาย 
 ๔ นายประวิทย  ลีลางามวงศา 
 ๕ นายปราจิต  ทิพยโอสถ 
 ๖ นายวัลลภ  พิเชฐกุล 
 ๗ นายวานิช  โสภาสพ 
 ๘ นายวิรัตน  ชาญศิริรัตนา 
 ๙ นายสถิตย  พรรณรุกข 
 ๑๐ นายสมประสงค  ภาษาประเทศ 
 ๑๑ นายสมศักด์ิ  คําปลิว 
 ๑๒ นายสมิง  จําปาศรี 
 ๑๓ วาที่รอยตรี  สุทธิพร  บุญสง 
 ๑๔ นายสุเทพ  วัชราเรืองวิทย 
 ๑๕ นายอุรส  จิตติวรรณ 

 ๑๖ นางสาวกอปรพร  วัฒนะภูติ 
 ๑๗ นางสาวกุสุมา  ดําพิทักษ 
 ๑๘ นางสาวชญาภา  ทิมจําลองเจริญ 
 ๑๙ นางชาลี  กิติสุนทร 
 ๒๐ นางสาวนิตยา  โงววัฒนา 
 ๒๑ นางบงกชกร  นิลชะชา 
 ๒๒ นางบรรเลง  สระมูล 
 ๒๓ นางสาวบังอร  สุดมรรคา 
 ๒๔ นางยุพดี  จวงมาลา 
 ๒๕ นางยุพา  มาระสุตร 
 ๒๖ นางสาวยุวนาถ  รุจจนเวท 
 ๒๗ นางรจนา  สุนทรานนท 
 ๒๘ นางรัชดา  รัตนสิน 
 ๒๙ นางสาวรัชตา  ทนวิทูวัตร 
 ๓๐ นางรุงทิวา  เทพปตุพงศ 



 หนา   ๕๙ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

 ๓๑ นางรุงสวรรค  วรรณสุทธิ์ 

 ๓๒ นางรุงอรุณ  รังรองรัตน 

 ๓๓ นางสาววนิดา  ฉินนะโสต 

 ๓๔ นางวัฒนา  บัวตูม 

 ๓๕ นางศรีวไล  โอมอภิญญาณ 

 ๓๖ นางศรีสมร  ดวงภมร 

 ๓๗ นางสาวสายจิต  วัชรสินธุ 

 ๓๘ นางสายสมร  อภิญญานนท 

 ๓๙ นางสาวสุกัญญา  รุงทองใบสุรีย 

 ๔๐ นางสุทธิศรี  มวงสาย 

 ๔๑ นางสาวสุนทรี  พงศสุภาพชน 

 ๔๒ นางสาวสุภาพร  อุไกรหงษา 

 ๔๓ นางสุวรินทร  ปทมวรคุณ 

 ๔๔ นางสาวอรุณี  อินทรไพโรจน 

 ๔๕ นางสาวอุษณีย  สิงหอําพล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 ๑ นายจักรวัฒน  เรืองแรงสกุล 

 ๒ นายชัชชัย  เผาพงศ 

 ๓ นายชัยชนะ  มิตรสัมพันธ 

 ๔ นายปยะชาติ  สิทธิ์วิภูศิริ 

 ๕ นายพรทัศน  บุญมั่งมี 

 ๖ นายเพชร  สายเสน 

 ๗ นายรังสรรค  เจะโวะ 

 ๘ นายรังสรรค  อักษรชาติ 

 ๙ นายเลอพงษ  พิศนุย 

 ๑๐ นายสุธี  จันทราภาขจี 

 ๑๑ นายอํานาจ  เจนจิตศิริ 

 ๑๒ นางจุไรรัตน  ศรีสัตตรัตน 

 ๑๓ นางสาวธนพรรณ  บุณยรัตนกสิน 

 ๑๔ นางสาวนุชลี  อุปภัย 

 ๑๕ นางประดิษฐา  นาครักษา 

 ๑๖ นางสาวประนอม  นิลศรีใส 

 ๑๗ นางสาวพรรณี  วิศิษฎวงศกร 

 ๑๘ นางสาววาสนา  ชางมวง 

 ๑๙ นางสดศรี  ชลังสุทธิ์ 

 ๒๐ นางสุกัญญา  เจียมวิเศษ 

 ๒๑ นางสาวโสภา  ภัทรชาคร 

 ๒๒ นางอรุณี  พึงวัฒนานุกูล 

 ๒๓ นางอุบลศรี  อุบลสวัสด์ิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 ๑ นายกิตติเชษฐ  สุอังคะวาทิน 

 ๒ นายดนัย  สุขีพจน 

 ๓ นายบรรลือ  ขอรวมเดช 

 ๔ นายไพรัตน  หลวงแนม 

 ๕ นางสาวชุติมา  เลิศลบศิริ 

 ๖ นางสาวอนงค  รุงสุข 



 หนา   ๖๐ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 ๑ นายทวีศักด์ิ  ทวีวิทยาการ 
 ๒ นายเผดิมศิลป  รามศิริ 
 ๓ นายพิชัย  สุรพรไพบูลย 
 ๔ นายมนตรี  เลากิตติศักด์ิ 
 ๕ นายวัลลภ  พงษยืน 
 ๖ นายวิทยา  วนาพิชิต 
 ๗ นายสมหมาย  พันธุบานแหลม 
 ๘ นายสาโรช  พรนิมิตร 
 ๙ นายสุรชัย  อุตมอาง 
 ๑๐ นายสุวรรณ  ชางกลึงดี 
 ๑๑ นายแสงแกว  คํากวน 

 ๑๒ นายอภิชัย  ตีรณวัฒนากูล 
 ๑๓ นางสาวเกษร  กันทะตา 
 ๑๔ นางสาวชไมพร  เพ็งมาก 
 ๑๕ นางสาวพองาม  เดชคํารณ 
 ๑๖ นางสาวพัฒนา  อยูเปนสุข 
 ๑๗ นางพิกุล  สุรพรไพบูลย 
 ๑๘ นางศีลศิริ  สงาจิตร 
 ๑๙ นางสุธีกานต  โสตธิกุล 
 ๒๐ นางสาวสุนทรี  รินทรคํา 
 ๒๑ นางอรนุช  สมภักดี 
 ๒๒ นางเอมอร  ไชยโรจน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ๑ นายคณิต  ขอพลอยกลาง 
 ๒ นายจรัญ  ทองเจือ 
 ๓ นายเฉลิมศักด์ิ  ศรีเปารยะ 
 ๔ นายชัยพร  เฉลิมพักตร 
 ๕ นายชัยสิทธิ์  ปรีชา 
 ๖ นายชูเกียรติ  อักษรศรี 
 ๗ นายบูชา  เหน็บบัว 
 ๘ นายประเสริฐ  คงแกว 
 ๙ นายพิสิษฐ  สังขรัตน 
 ๑๐ นายราชศักด์ิ  ชวยชูวงศ 
 ๑๑ นายเรวัตร  เจยาคม 
 ๑๒ นายลิขิต  วรรณพงศ 
 ๑๓ นายวีระศักด์ิ  ตุลยาพร 
 ๑๔ นายศุภชัย  อรุณพันธ 

 ๑๕ นายสมเกียรติ  อินทรักษ 
 ๑๖ นายสมใจ  ชวยทุกข 
 ๑๗ นายสมโภชน  บุญสมสุข 
 ๑๘ นายสมศักด์ิ  กาญจนนันทวงศ 
 ๑๙ นายสุชาติ  เย็นวิเศษ 
 ๒๐ นางทิพาวรรณ  ทองเจือ 
 ๒๑ นางสาวนวลศรี  อุทัยเชฏฐ 
 ๒๒ นางนันทนา  ชวยชูวงศ 
 ๒๓ นางประนอม  ประทีปอุษานนท 
 ๒๔ นางสาวประณีต  ทองแปน 
 ๒๕ นางวิจิตรา  คํ้าไพโรจน  สุวรรณ 
 ๒๖ นางสุจินต  สุวรรณ 
 ๒๗ นางสุมณฑา  ดํารงเลาหพันธ 
 ๒๘ นางอรพิน  โปกุล 



 หนา   ๖๑ (เลมที่   ๑๕/๓) 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 ๑ นายกนก  อุไรสกุล 
 ๒ นายจุมพต  พุมศรีภานนท 
 ๓ นายบัญญัติ  สัมมารัตน 
 ๔ นายพนธกร  สุวรรณประทีป 
 ๕ นายพิโชต  พงษพานิช 
 ๖ นายศรีปาน  เชยกลิ่นเทศ 
 ๗ นายศิระ  วงศอิทธิกุล 
 ๘ นายสุวัชร  ภัทรกุลพงษ 

 ๙ นางจินตนา  เกิดลาภี 
 ๑๐ นางประไพพรรณ  สิทธิกูล 
 ๑๑ นางภัทรวดี  ภัทรกุลพงษ 
 ๑๒ นางวรรณวิมล  บุญญพงษ 
 ๑๓ นางสาววรารัตน  นิยมคา 
 ๑๔ นางสุวพีร  ชัยพฤกษ 
 ๑๕ นางอัจนา  นิตยพงศชัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 ๑ นายจิรัฎฐ  บุญแสนแผน 
 ๒ นายชาญ  ราชวงศ 
 ๓ นายณรงค  คงวิบูลยเทพ 
 ๔ นายบัญชา  นาคทอง 
 ๕ นายบุญรอด  อาสาสะนา 
 ๖ นายพิพัฒน  อมตฉายา 
 ๗ นายมงคล  คธาพันธ 
 ๘ นายวัชระ  ผดุงพจน 
 ๙ นายวิระ  ศรีธัญรัตน 
 ๑๐ นายสังวาลย  บุตรศรีสวย 

 ๑๑ นายสุรนาถ  โสวรรณี 
 ๑๒ นายไสว  พูลเกษ 
 ๑๓ นางสาวณัฐนันท  หลักคํา 
 ๑๔ นางดุษณี  รัตนวราห 
 ๑๕ นางนันทิยา  สุวรรณปญญา 
 ๑๖ นางปภาวี  สุขมณี 
 ๑๗ นางประวิชญา  ณัฏฐากรกุล 
 ๑๘ นางรัชนีวรรณ  การคา 
 ๑๙ นางสุวัฒนา  ตุงสวัสด์ิ 
 ๒๐ นางอินทอง  จันทะพร 

กระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานรัฐมนตรี 

 ๑ นายวีรวัฒน  วรกิจวิวัฒน  ๒ นางนวรัตน  มาลินีรัตน 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ๑ นายกนกศักด์ิ  บุญญไกร 
 ๒ นายกมล  สุพรรณนนท 

 ๓ นายกมลวัฒนก  คงศิริ 
 ๔ นายกรกฎ  ขจรโมทย 


