เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนั เปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณอนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย
ประจําป ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก
และเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ อั น มี เ กี ย รติ ย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น ต่ํ า กว า สายสะพาย เนื่ อ งในโอกาส
พระราชพิ ธี เ ฉลิ ม พระชนมพรรษา วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้ ง สิ้ น ๗๗๑,๗๓๐ ราย
ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นางสาวสมใจรักษ ฉัตรมณี
นางสาวสาวิกา ภูมพัก
นางสาวสิริรัตน จันทรทองภักดี
นางสาวสิวะพร กวยสมบูรณ
นางสาวสุจิตรา วาสนาดํารงดี
นางสุจิรา คงสุวรรณ
นางสาวสุชาวดี พันคง
นางสาวสุดารัตน ชมแหน
นางสาวสุมณฑา สรวยโภค
นางสุวารี โฉมพระกลับ
นางหทัยทิพย กิจพิพัฒน
นางหทัยทิพย พรล้ําฟา

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวหัทยา แกวเขม
นางสาวอรอุมา ปานทิพย
นางสาวอภิญญา ลาญาติ
นางสาวอรวรรณ เปตะคุ
นางสาวอาภัสรา จันทรดี
นางสาวอารยา เริงสําราญ
นางสาวอารียา บูรณโสภณ
นางสาวอุทุมพร ไพรสัน
นางอุรินทร ดีมูล
นางสาวอุษารัตน พิบูลย
นางสาวอโณทัย อินตะกาวิล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๕๔ ราย)
นายกัมปนาท เพ็ญสุภา
๑๒ นายมงคล ชินบุตร
นายเกษมสันต สกุลรัตน
๑๓ นายยงยุทธ ไตรสุรัตน
นายคงปฐม กาญจนเสริม
๑๔ นายวรวุฒิ หวังวัชรกุล
นายฉลาด จักรพิมพ
๑๕ นายวัชรพงษ อินทรวงศ
นายชัยพร สามพุมพวง
๑๖ นายศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
นายถาวร คลายวงษ
๑๗ นายสมโชค เรืองอิทธินันท
นายธีร หะวานนท
๑๘ นายสมบุญ ศิลปรุงธรรม
นายนนทวัชร ชัยณรงค
๑๙ นายสุดเขตต นาคะเสถียร
นายนิสิต พรหมมา
๒๐ นายสุรสีห ชานกสกุล
วาที่รอยตรี บัณฑิต นิธีกุลวัฒน
๒๑ นายเสนีย ตั้งสถิตย
นายพิสุทธิ์ รพีศักดิ์
๒๒ นางสาวกฤตยา เพชรผึ้ง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

นาวาอากาศโทหญิง งามลมัย ผิวเหลือง
นางสาวจันทรวิภา รัตนอานันต
นางจุฑามาศ สิงหชัยนรา
นางสาวทวิกา อินสอน
นางสาวนิตยา พุมสุข
นางบรรเจิด ศรีโปฎก
นางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน
นางสาวพจมาลย ขันแกว
นางพรรวินท จันทรคลองใหม
นางภัทรกันย พฤทธิราชวิทยา
นางสาวภัสสรารัตน ยอดสุรางค
นางภาลิณี ขวัญแกว
นางสาวมณฑา หิรัญบัฏ
นางเยาวนารถ โพธิ์มี
นางวนิดา เกื้อแกว
นางสาววรุฬลักษณ เลียงมา

๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายกอบศักดิ์ วันธงไชย
๙
๑๐
นายคมกฤษณ สิงหใจ
นายจิระศักดิ์ มงคลเคหา
๑๑
นายชวลิต กิตติชัยการ
๑๒
๑๓
นายธํารงศักดิ์ เศวตเลข
นายประเทือง อุษาบริสุทธิ์
๑๔
นายปารเมศ กําแหงฤทธิรงค
๑๕
นายพงศธร มหาวิจิตร
๑๖

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวิภารัตน พิทักษดานธรรม
นางวิมล จรูญพงศ
นางสาววิรินทรดา สุขนอย
นางวีณา วงศศรีเผือก
นางสาวศรัณภัสร จีรภัทรกิตติกุล
นางสาวศันสนีย หวังวรลักษณ
นางสาวศิริรัตน บัวผัน
นางสายฝน เสนาะอาจ
นางสุนทรา โตบัว
นางสาวสุนทรี คุมไพโรจน
นางสาวอังคณา ศรีพยัพ
นางสาวอัจฉรา ปุราคม
นางสาวอารีย สีแสงมุข
นางอําพร แจมผล
นางอิสริยา บุญญะศิริ
นางอุมากร วิสิฐอุดรการ
๒๑ ราย)
นายพรเทพ เหมือนพงษ
นายวุฒิพงศ อาจริยอาจอง
นายสรณัฏฐ ศิริสวย
นายอนันต ผลเพิ่ม
นางฐิติวรรณ ศรีเจริญ
พันตรีหญิง ณัฐกฤตา ศิริโสภณ
นางปททมา สุริยกุล ณ อยุธยา
นางภัทรวดี สุมทอง นาคมี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗ นางสมสกุล คงวงศวาลย
๑๘ นางสาพิศ ดิลกสัมพันธ
๑๙ นางอนุตรา สุนทรส
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๐ นางอุมาพร รุงสุริยะวิบูลย
๒๑ นางอุษารัตน ธีรธร

ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๒๖๖ ราย)
นายกมล อมรฟา
๒๒ นายชิวาลรัตน มาสิงบุญ
นายกัญจน แกวมงคล
๒๓ นายณรงคฤทธิ์ แกวบรรจักร
นายกันย สุนยี่ขัน
๒๔ นายณัฏฐธน ฐิติชญาพงษ
นายกัมปนาท วิจิตรศรีกมล
๒๕ นายณัฐชนนท ซังพุก
นายกานดิส สุดสาคร
๒๖ นายณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห
นายกิติพงษ เจาจารึก
๒๗ นายณัฐพงศ สุโกมล
นายเกรียงไกร พรอมนฤฤทธิ์
๒๘ นายณัฐพล พจนาประเสริฐ
นายเกรียงไกร พัทยากร
๒๙ นายเดนติศักดิ์ ดอกจันทร
นายเกรียงไกร อัศวมาศบันลือ
๓๐ นายตอศักดิ์ ประเสริฐสังข
นายโกวิทย พิมพวง
๓๑ นายติโรธ ทองนวล
นายจรวย สุขแสงจันทร
๓๒ นายทรงชัย อักษรคิด
นายจักรกฤษณ พจนศิลป
๓๓ นายทวี งามวิไลกร
นายจักรนรินทร คงเจริญ
๓๔ นายทวีศักดิ์ ปติคุณพงศสุข
นายจิรโรจน ต.เทียนประเสริฐ
๓๕ นายธงรบ รื่นบรรเทิง
นายเจษฎา เตชมหาศรานนท
๓๖ นายธนพร ขจรผล
นายเจษฎา ภัทรเลอพงศ
๓๗ นายธนาคม บัณฑิตวงศรัตน
นายฉัฐวัฒน ลิมปสุรพงษ
๓๘ นายธนาวัฒน สิริวัฒนธนกุล
นายฉัตรมงคล วงศรัฐนันท
๓๙ นายธนาวินท รักธรรมานนท
นายชัยกร ฐิติญาณพร
๔๐ นายธวัชชัย บุญจันทร
นายชัยณรงค สกุลแถว
๔๑ นายธานินทร คงศิลา
นายชัยเทพ พูลเขตต
๔๒ นายธารินทร กานเหลือง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

นายธิติชัย จารุเดชา
นายธิบดี สกุลวิชญธาดา
นายนธกฤต วันตะเมล
นายนพดล ประเสริฐสินเจริญ
นายนพพร สังขทอง
นายนรุตม ทะนานทอง
นายนวทัศน กองสมุทร
นายนันทชัย พงศพัฒนานุรักษ
นายนิรุตติ์ สุวรรณา
นายบัณฑิต ชัยวิชญชาติ
นายบัณฑิต มังกิจ
นายประทีป ดวงแค
นายประภากรณ แสงวิจิตร
นายประภาษ กาวิชา
นายปยะณัฎฐ ผกามาศ
นายปุรินทร นาคสิงห
นายพงษศักดิ์ โลวมั่นคง
นายพิทักษ เชื้อวงศ
นายพิทาน ทองศาโรจน
นายพิบูลย พันธุ
นายพิษณุ ตุลยกุล
นายพีระ อารีศรีสม
นายพูนลาภ ลามศรีจันทร
พันจาอากาศเอก เพิ่มพล กุดจอมศรี
นายไพฑูรย เจตธํารงชัย
นายไพฑูรย วงศอนุการ

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายภักดี คบกลาง
นายภัทรวรรธน จีรพัฒนธนธร
นายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต
นายภาวัช หลวงสุนทร
นายภาสกร ปนานนท
วาที่รอยตรี ภุชงค รุงอินทร
นายภูดิท มณีสาย
นายมนตรี ตั้งพิชัยกุล
นายมิติ รุจานุรักษ
นายยอดชาย เตียเปน
นายรองลาภ สุขมาสรวง
นายรังสรรค วงศจีรภัทร
นายรัฐชา ชัยชนะ
นายราชันย ศรชัย
นายรุงโรจน แจมอน
นายวรวิทย กุลตังวัฒนา
นายวรเศรษฐ สุวรรณิก
นายวรสิทธิ์ วงศอดิศัย
นายวัฒนชัย ตาเสน
นายวิชาญ มะวิญธร
นายวิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย
นายวิน สุรเชษฐพงษ
นายวิรัช หิรัญ
นายวิรุณศักดิ์ สันติเพ็ชร
นายวิษณุ อรรถวานิช
นายวิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐

นายวิสุทธิ์ สุพิทักษ
นายวีระเกษตร สวนผกา
นายวุฒิ ทักษิณธรรม
นายวุฒินันท รักษาจิตร
นายวุฒิวงศ ธีระพันธ
นายศรัณย นักรบ
นายศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร
นายเศรษฐกร กาเมือง
นายเศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ
นายสมเจตน ถนอมพุทรา
นายสมเจตน พัชรพันธ
นายสมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
นายสมชาย ดอนเจดีย
นายสมบัติ ออนศิริ
นายสมพร แมลิ่ม
นายสมหมาย อุดมวิทิต
นายสวัสดิ์ วรรณรัตน
นายสังคม ศรีสมพร
นายสันติ แสงเลิศไสว
นายสิงห อินทรชูโต
นายสิทธิกร สุมาลี
นายสิทธิชัย ปนกาญจนโรจน
นายสิทธิชัย ฮะทะโชติ
นายสุชาย วรชนะนันท
นายสุรพล ธัญญวิบูลย
นายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายหทัยเทพ วงศสุวรรณ
วาที่รอยตรี อนุสรณ มนตรี
นายอภิรักษ จันทรสราง
นายอมรเดช นวลมณี
นายอมรเทพ อาชวกุลเทพ
นายอมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒนขจร
นายอาสูตร สงวนเกียรติ
นายอําพล วิจิตขจี
นายอุดมกฤษฏิ์ ศรีนนท
นายอุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช
นายอุบล ทองปญญา
นายเอกชัย ไพศาลกิตติสกุล
นายเอกวัต วิถีประดิษฐ
นางสาวกมลพรรณ แจงอรุณ
นางกรทิพย วัชรปญญาวงศ
เตชะเมธีกุล
นางสาวกรรณิการ วงษพานิชย
นางสาวกรรณิการ ศิริภัทรประวัติ
นางกันยารัตน สุขะวัธนกุล
นางกาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ
นางกานดา ลอแกวมณี
นางสาวเกวลิน ศรีจันทร
นางขวัญชนก หานนิมิตกุลชัย
นางสาวคทารัตน ชูศรีเอี่ยม
นางสาวเครือมาศ สมัครการ
นางสาวแคทลียา ดาวสุด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑

นางสาวจรรยา สมิงวรรณ
หมอมหลวงจรัลวิไล จรูญโรจน
นางจาริตา หินเธาว
นางจีมา ศรลัมพ
นางสาวจีรวรรณ มณีโรจน
นางสาวจุฑา พิชิตลําเค็ญ
นางจุฑามาศ ทวีไพบูลยวงษ
นางชนิกานต ยิ้มประยูร
นางสาวชลาธิป สมาหิโต
นางสาวชุติมา ศิริจันทรา
นางฐิตาวรรณ อินสะอาด
นางณัฏฐวิชิดา เลิศพงศรุจิกร
นางณัฐกันย ชินนรานันทน
นางสาวณัฐฐากร ถนอมตน
นางสาวณัฐพร ฉัตรแถม
นางสาวณิชา กลิ่นขจร
นางสาวดรุณวรรณ แกวหนูนวล
นางสาวตองตา สมใจเพ็ง
นางสาวทัศนีย เจริญทรง
นางสาวธัญลักษณ เมืองโคตร
นางธันวพร เสรีชัยกุล
นางธีราพร อนันตะเศรษฐกูล
นางนงลักษณ เล็กรุงเรืองกิจ
นางสาวนันทิยา หาญศุภลักษณ
นางสาวนารีรัตน กิติศรีปญญา
นางน้ําทิพย อนันตศุภมงคล

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิดา จําปาทิพย
นางสาวนิตยา เมืองนาค
นางสาวนิธิรัชต สงวนเดือน
นางสาวนุชจรี บุญธรรม
นางสาวเนตรนภิส เขียวขํา
นางประครอง วรกา
นางประชุมพร คงเสรี
นางสาวประภา โซะสลาม
นางปรารถนา ศิวะถาวร
นางสาวปจฉิมา สิทธิสาร
นางสาวปานชีวัน ปอนพังงา
นางสาวปานวาด พรหมดี
นางสาวปาริชาติ ภูติรัตน
นางปยภาคย ภูมิภมร
นางผกามาศ นันทจีวรวัฒน
นางสาวพรพรรณ เลียบสวัสดิ์
นางสาวพรอมพิไล บัวสุวรรณ
นางสาวพวงทิพย เกิดทรัพย
นางสาวพัชราวดี ศรีบุญเรือง
นางเพชรดา ปนใจ
นางสาวเพ็ญพรรณ ใชฮวดเจริญ
นางไพลิน จิตรชุม
นางสาวภคมน จิตประเสริฐ
นางภัทรพรรณ ทําดี
นางภัทรานิษฐ ศรีมงคล
นางสาวภูริชชญา แตปรเมศามัย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓

นางสาวมณชนิศาษ ศรีสมวงศ
นางสาวมณฑาทิพย โสมมีชัย
นางสาวมณีเนตร เวชกามา
นางสาวมิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล
นางสาวมินตา ชัยประสงคสุข
นางเมธินี วงศวานิช รัมภกาภรณ
นางสาวยุวดี แซตั้ง
นางสาวรวีวรรณ ตัณฑวณิช
นางรัก ชุณหกาญจน
นางสาวรุงกานต บุญนาถกร
นางสาวรุงทิพย ลุยเลา
นางสาวรุงฤดี ลุมรอย
นางรุจิกาญจน ศิริวาลย
นางสาววรภัทร รัตนาพาณิชย
นางสาววรรณศิริ ธรรมานุรักษ
นางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ
นางสาววราภรณ พวงบุตร
นางวราภรณ แยมทิม
นางสาววันดี เกษมสุขพิพัฒน
นางสาววารุณี ตันติวงศวาณิช
นางสาววิภาวรรณ ทายเมือง
นางสาวศรัญญา แซตั้ง
นางศรัญญา พัวพลเทพ
นางสาวศิรพรรณ สุคนธสิงห
นางศิริกุล จึงวิมุติพันธ
นางสาวศิริญญา โปรงจิตร

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศิริพร คงสรอย
นางสาวศิริรัตน ศรีสอาด
นางสาวศิริสุดา ลดาวัลย ณ อยุธยา
นางสาวโศรยา แสนเมือง
นางสาวสมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง
นางสะวรรณยา เกตานิรุจน
นางสาวสายพิณ ทานัชฌาสัย
นางสาวิณี แสงสุริยันต
นางสาวิตรี เจริญสงเสริมกิจ
นางสาวิตรี พังงา
นางสาวสิชาภัทร บุญหนุน
นางสาวสิรัญญา ทองชาติ
นางสิริลักษณ พิชัยณรงค
นางสาวสุกัญญา ทองรัตนสกุล
นางสาวสุกัญญา ยิ้มงาม
นางสุขกมล ปญญาจันทร
นางสุขุมาล กิติสิน
นางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี
นางสุนทรี แสงจันทร
นางสาวสุนียรัตน วุฒิจินดานนท
นางสาวสุปรียา หวังพัชรพล
นางสาวสุรังสี ไมกลัด
นางสาวสุรัสวดี อรุณวรากรณ
นางสาวสุวพร เหลืองขมิ้น
นางสาวสุวิกรม มาประณีต
นางสาวสุวิมล พันธุดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นางแสงแข สุวรรณสุนทร
นางสาวแสงสรรค ภูมิสถาน
นางสาวหทัยรัตน โชคทวีพาณิชย
นางสาวอนงคนุช สาสนรักกิจ
นางอนามิกา กฤติยากรรณ
นางสาวอรนันท กลันทปุระ
นางสาวอรนุช หงษาชาติ
นางสาวอรวรรณ คูหเพ็ญแสง
นางอรอุษา คําสุข

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอรัญญา พรหมกูล
นางอัญชณี คูเบอรา
นางสาวอัญมณี อาวุชานนท
นางสาวอาภัสสร ศิริจริยวัตร
นางสาวอําพร ศรียาภัย
นางสาวอุมาภรณ สังขมาน
นางสาวอุไรรัฒท เนตรหาญ
นางเออวดี เปรมัษเฐียร

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔๒๐ ราย)
นายกรัยวิเชียร นอยวิบล
๑๖ นายจักรพันธ ศิริเจริญศรี
นายกฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี
๑๗ นายจารุพันธุ หนูสมตน
นายกฤษณ วันอินทร
๑๘ นายจารุวฒ
ั น เถาธรรมพิทักษ
นายกฤษณะ จันทรโชติ
๑๙ นายจิระกานต ศิริวิชญไมตรี
นายกันตธกรณ เขาทอง
๒๐ นายจุมพฏ บริราช
นายกาญจนพันธุ สุขวิชชัย
๒๑ นายเจริญศักดิ์ ชูวงษ
นายกิตติ เครือมณี
๒๒ นายเจษฎา โพธิรตั น
นายกิติพงศ ตั้งกิจ
๒๓ นายฉัตรชัย เกษมทวีโชค
นายกุลนาถ ภูธรโคตร
๒๔ นายฉัตรศิริ ปยะพิมลสิทธิ์
นายเกริก วงศสอนธรรม
๒๕ นายเฉลิมพล ภูมิไชย
นายเกรียงไกร วิฑูรยเสถียร
๒๖ นายชนะ รักษศิริ
นายแกว กาแกว
๒๗ นายชนินทร ตรงจิตภักดี
นายขจร ฝายเทศ
๒๘ นายชาญวิทย แกวตาป
นายครศร ศรีกุลนาถ
๒๙ นายชาตรี ฝายคําตา
นายจักรพงศ อิทธิกุล
๓๐ นายชาติชาย วิริยะเจริญกิจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

นายชินธันย อารีประเสริฐ
นายชีวิน มัลลิกะมาลย
นายชูพันธุ ชมภูจันทร
นายเชฎฐา ชํานาญหลอ
นายเชิดพงษ ขีระจิตต
นายเชิดวงศ แสงศุภวานิช
นายณธกร ทัศนัส
นายณรงค วงศกันทรากร
นายณรงพน ไลประกอบทรัพย
นายณัฐพล รําไพ
นายณัฐวุฒิ ชินธเนศ
นายดํารงค ถาวร
นายทรงพล จารุวิศิษฏ
นายทรงวุฒิ สุรมิตร
นายทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร
นายทวีศักดิ์ ศรีผอง
นายทศพร สายยิ้ม
นายทองใส จํานงการ
นายทัชชกร สัมมะสุต
นายธงไทย วิฑูรย
นายธนภณ พันธเสน
นายธนวรรธก มีศักดิ์
นายธนัตถภัทร ถิรธนัชดิลก
นายธนา สมพรเสริม
นายธนารักษ เหลาสุทธิ
นายธนิต พุทธพงษศิริพร

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธรณินทร ทันศรี
นายธัญดร ออกวะลา
นายธัญวรรธน ชาญอาวุธ
นายธานี ศรีวงศชัย
นายธิติพงศ โพธิสุทธิ์
นายธิติศักดิ์ เดือดสันเทียะ
นายธีรวิทย เปยคําภา
นายธีรศักดิ์ สรอยคีรี
นายธีรัตม แสงแกว
นายนที อธิกคุณากร
นายนันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน
นายนันธวุฒิ ลีอมรสิริ
นายนิธิพัฒน ทีรฆวณิช
นายนิรอมลี มะกาเจ
นายบรรพต กุลสุวรรณ
นายบัญชา ชิณศรี
นายบัณฑิต เทียบทอง
นายบุญเดช เบิกฟา
นายบุญธนา วรรณเลิศ
นายบุญธรรม วงศไชย
นายประกิจ สมทา
นายประกิต สุขใย
นายประดิษฐ แสงทอง
นายประทีป ชัยเสริมเทวัญ
นายประพนธ โอสถสัมพันธสุข
นายประวิทย ชุมชู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

นายปรัชญา งามจันทร
นายปริญญา ลิมปวิริยะกุล
นายปยพงษ ทองดีนอก
นายพงศธร พรหมบุตร
นายพงศภัค บานชื่น
นายพรหมมินทร วงศรัตน
นายพฤทธิ์ ราชรักษ
นายพสิษฐ สืบสุวงศ
นายพายุ ศรีศุภร
นายพิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ
นายพิพัฒน คงประชา
นายพิพัฒน นนทนาธรณ
นายพูลพงษ พงษวิทยภานุ
นายไพบูลย เงินมีศรี
นายไพบูลย เรืองพัฒนพงศ
นายไพโรจน ทองประศรี
นายภาณุภัค โมกขศักดิ์
นายภาธร ศรีกรานนท
นายภานุวัฒน คัมภีราวัฒน
นายภูริวัจน เดชอุม
นายมนตชัย พินิจจิตรสมุทร
นายมนตชัย สุระรัตนชัย
นายมนธีร จิตตอนันต
นายมฤษฎ แกวจินดา
นายมหาลาภ ปอมสุข
นายเมธา จันดา

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายเมธี ศิลา
นายยศพนธ นิตยแสวง
นายรักศักดิ์ เสริมศักดิ์
นายรักสกุล ชีวะโกเศรษฐ
นายรัชพล พะวงศรัตน
นายรัฐพล ฉัตรบรรยงค
นายรัฐพล สาครสินธุ
นายราชธีร เตชไพศาลเจริญกิจ
นายรุงทวี ผดากาล
นายรุงโรจน พิทักษดานธรรม
นายเริงทิวา ทิพยศักดิ์
นายวนัท ศรีเจริญ
นายวัชมา โพธิ์ทอง
นายวัชรพล ชยประเสริฐ
นายวัชรพล พิมพเสริฐ
นายวัชระ เทพารส
นายวันชัย ปลื้มภาณุภัทร
นายวิทยา ศรีสมบูรณ
นายวิเนตร แสนหาญ
นายวิรงค จันทร
นายวิษุวัฒก แตสมบัติ
นายวีระยุทธ พิมพาภรณ
นายศรันย สมันตรัฐ
นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ
นายศราวุฒิ สุพรรณราช
นายศศิเทพ ปติพรเทพิน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐

นายศักดิ์ดา คําจันทร
นายศาสตรินทร ตันสุน
นายศิรเดช สุริต
นายศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล
นายศุภกิจ อาชีวะวานิช
นายศุภกิตต สายสุนทร
นายศุภชัย วุฒิพงศชัยกิจ
นายศุภชัย อําคา
นายศุภฤกษ ทานาค
นายสถาพร เชื้อเพ็ง
นายสมเกียรติ นกบิน
นายสมคิด ปราบภัย
นายสมภพ จรุงธรรมโชติ
นายสมาน แกวเรือง
นายสรพงศ พงศกระพันธุ
นายสราวุธ รุงเมฆารัตน
นายสหณัฐ เพชรศรี
นายสัณหะ เหมวนิช
นายสันติ พวงเจริญ
นายสืบสกุล คุรุรัตน
นายสุทธิเดช ปรีชารัมย
นายสุนันท ทิพยทิพากร
นายสุพจน กาเซ็ม
นายสุพรรณ บุดดี
นายสุภัทร พัฒนวิชัยโชติ
นายสุรเชษฎ อรามรักษ

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุริยา ชิณวงศ
นายสุวิวัฒน สืบสานกุล
นายสูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
นายเสฎฐวิทย เกิดผล
นายอนุชัย รามวรังกูร
นายอภิชาติ พัฒนโภครัตนา
นายอภิชาติ โรจนโรวรรณ
นายอมลิน ตองกระโทก
นายอรรถพล กําลังดี
นายอัครนันท คิดสม
นายอังกูร หงษคณานุเคราะห
นายอาทร ลอยสรวงสิน
นายอาทิตย แสงงาม
นายอานนท ผองรัศมีเพ็ญ
นายอานนท พึ่งสาย
นายอารม อันอาตมงาม
นายอิษฎี กุฏอินทร
นายเอกชัย สุนทรศิลสังวร
นางกมลชนก แสนเมือง
นางสาวกมลทิพย ขัตติยะวงศ
นางสาวกัญญาภา อรามรักษ
นางสาวแกวกานต พวงสมบัติ
นางสาวเครือวัลย ปาวิลัย
นางจรรยา เจตนเจริญ
นางจรรยา เจตนาเสน
นางสาวจรินธร ไพศาลสิทธิกานต

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒

นางสาวจันทนา ไพรบูรณ
นางสาวจันทรศิริ สิงหเถื่อน
นางจันทิมา พฤกษากร
นางจารุดา รัชนี ณ อยุธยา
นางสาวจํานงจิต ผาสุข
นางสาวจิตติมา พิศาภาค
นางจินดารัตน คุณวโรตม
นางสาวจินตนาถ วงศชวลิต
นางจิราภรณ กาแกว
นางสาวจีรภา หินซุย
นางสาวจุฑาทิพย โพธิ์อุบล
นางชนยิตรี แสงวิจิตร
นางสาวชมนาด เลิศไกร
นางสาวชมพูนุท วรากุลวิทย
นางสาวชลดา โกมินทรชาติ
นางสาวชลธิชา รุงศรี
นางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี
นางสาวชาริณี หวาจีน
นางสาวชารินี ลิ้มสวัสดิ์
นางสาวชีวารัตน พรินทรากูล
นางสาวชุรภา ธีรภัทรสกุล
นางโชติกา หยกทองวัฒนา
นางสาวเฌอมาลย วงศชาวจันท
นางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล
นางสาวฐิติมา พุฒิทานันท
นางสาวณฐมน บุญเรือน

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวณัฏฐชุดา วิจิตรจามรี
นางสาวณัฐนรี อินทอง
นางณัฐนันท ต.เทียนประเสริฐ
นางณิชยา วัฒนวรกิจกุล
นางดวงกมล ลิ่วเฉลิมวงศ
นางดวงรัตน หิรัญญะสิริ
นางสาวเดือนรัตน ชลอุดมกุล
นางเตือนใจ นอยพา
นางถิตรัตน พิมพาภรณ
นางทัศตริน วรรณเกตุศิริ
นางทัศนีย จันติยะ
นางทานตะวัน พิรักษ
นางเทพกัญญา หาญศีลวัต
นางสาวธนาทิพย สุวรรณโสภี
นางสาวธิญาดา พิชญาศุภกุล
นางสาวธิดา เดชฮวบ
นางสาวธิดาพร ศุภภากร
นางธีรนันท ตันพานิชย
นางธีราพร ทองปญญา
นางสาวธีราภรณ พูลพิพัฒน
นางสาวนงลักษณ มโนวลัยเลา
นางสาวนพิมพพร แสงวิเชียร
นางนภัสกร อุดมศรี
นางนภัสวรรณ ชํานาญเวช
นางนภาพร พันธุกมลศิลป
นางสาวนฤทัย สุรพงรักตระกูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔

นางสาวนฤพร เพ็ชรกลาง
นางนวลอนงค สินวัต
นางนองนุช ศิริวงศ
นางนัทธชนัน นาถประทาน
นางนันทรัตน เครืออินทร
นางสาวนันทวัน เทียนแกว
นางสาวนันทิภา พันธุสวัสดิ์
นางสาวนันทิยา พรมทอง
นางสาวนิตยา เมี้ยนมิตร
นางนิภาวรรณ กุลสุวรรณ
นางสาวนิยดา ลานทรัพยสกุล
นางสาวนิรวรรณ แสนโพธิ์
นางสาวนิอร รัตนภพ
นางสาวนุชนภา ตั้งบริบูรณ
นางสาวนุชนาฎ สัตยากวี
นางสาวบัวผัน พวงศิลป
นางสาวบุญรัตน เผดิมรอด
นางสาวเบญญา กสานติกุล
นางสาวเบญญา มะโนชัย
นางสาวปฐมาพร อํานาจอนันต
นางสาวปนันดา เลอเลิศยุติธรรม
นางสาวประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ
นางประไพพิศ สวัสดิ์รัมย
นางสาวปรางฉาย ปรัตคจริยา
นางสาวปญญาพร ปรางจโรจน
นางสาวปาริชาด สุภักวัฒนะ

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปาริชาติ พรมโชติ
นางสาวปนสุรางค ดีวงษ
นางสาวปยะดา อุกะโชค
นางสาวปยะนันท หิรัณยชโลทร
นางปยะนุช เรืองโพน
นางสาวเปรมฤดี จิตรเกื้อกูล
นางพรทิพย ธูปถมพงศ
นางพรทิพย ศรีมงคล
นางสาวพรพิมล เมธีนุกูล
นางสาวพรพิศ ยิ้มประยูร
นางพริมา พิริยางกูร
นางสาวพัชนิจ เนาวพันธ
นางสาวพัชรา ศรีพระบุ
นางพัชราภรณ ศิริโพธิ์
นางสาวพัชรีนารถ ทรัพยอาภากร
นางสาวพัดชา เศรษฐากา
นางสาวพัทธนันท หรรษาภิรมยโชค
นางสาวพันธุวดี ณ ลําปาง
นางพันพิชา สัตถาสาธุชนะ
นางสาวพิจิตรา แกวสอน
นางสาวพิณทิพย รัมภกาภรณ
นางสาวพินดา วราสุนันท
นางพิมณฑนพัทธ รอดทุกข
นางสาวพิมพพรรณ ปรืองาม
นางสาวพิมพอมร นิยมคา
นางสาวพีรญา พงษปรสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖

นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา
นางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์
นางเพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดํา
นางสาวเพียงเดือน พรรณรุกข
นางสาวแพรทอง เหลาภา
นางสาวแพรวพรรณ ออเรืองเอก
นางสาวไพลิน กิตติเสรีชัย
นางสาวภิญญารัตน กงประโคน
นางมริสสา พงษศิริกุล
นางมลธิรา ศรีถาวร
นางสาวมลฤดี ฐิติชัยมงคล
นางสาวมะลิ สมหมาย
นางสาวมินตรา สิงหนาค
นางมุกขดา สุขธาราจาร
นางสาวมุขสุดา พูลสวัสดิ์
นางสาวเมตตา เรงขวนขวาย
นางสาวเมลดา เฟองฟู
นางสาวเยาวลักษณ มั่นธรรม
นางสาวรติยา ธุวพาณิชยานันท
นางสาวรัตติกาล นิยมเอี่ยม
นางสาวราตรี วงศปญญา
นางสาวรุงทิพย มาศเมธาทิพย
นางสาวรุงนภา อดิศรมงคล
นางรุจิรา ชุมแวงวาป
นางสาวรุจิรา เสงเนตร
นางเรณุกา กลับสุข

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห
นางลักษณาวดี ทรายขาว
นางสาวลัดดาพร กุลแกว
นางลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล
นางวนิช พันธุยิ้ม
นางสาววรดี จงอัศญากุล
นางสาววรพรรณ สังขเวช
นางสาววรรณดี ไทยสยาม
นางสาววรรณรดา สุราช
นางสาววรรณวิภา วงศแสงนาค
นางสาววรรณวิภา หงสนภาดล
นางสาววรรณวิมล ปาสาณพันธ
นางสาววรัญญา อรรถเสนา
นางสาววราพร พิมพประไพ
นางสาววราภรณ จันทรจํานงค
นางสาววราภรณ ตั้งจิตรเจริญ
นางวราลี จันทโร
นางสาววลีรัตน ปานเพียร
นางสาววไลลักษณ วงษรื่น
นางสาววศินี อัศวเสรีเลิศ
นางสาววัชรี บุญวิทยา
นางสาววัลลีย นวนมุสิก
นางวาทินี สวนผกา
นางสาววารุณี สุนพคุณศรี
นางวิจิตรา ภูมิสวัสดิ์
นางสาววิมลนันทน กันเกตุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิมลมาศ ประชากุล
นางสาววิมลรัตน อินศวร
นางสาววิริยา ลุงใหญ
นางวิเรขา คําจันทร
นางสาววิลาวัลย สินธุประภา
นางสาววีณา ยาไทย
นางสาววีนาวรรณ สมผล
นางสาววีรมลล ไวลิขิต
นางสาววุฒิดา รัตนพิไชย
นางศราวรรณ แกวมงคล
นางสาวศรินยา สนิทวงศ ณ อยุธยา
นางสาวศศิธร สุชัยยะ
นางสาวศศิมนัส อุณจักร
นางสาวศิริกาญจนา ทองมี
นางสาวศิรินิตย ธารธาดา
นางสาวศิรินุช อินละคร
นางสาวศิริพร เลิศไพศาลวงศ
นางศิริพร เรียบรอย คิม
นางสาวศิริภัทรา สุขศรี
นางสาวศิริรัตน โกศการิกา
นางสาวศิริรัตน จึงรุงเรืองถาวร
นางสาวศุฐฐิวีร เจิมประไพ
นางสาวศุภร ทองยวน
วาที่รอยตรีหญิง ศุภวรรณ
วงศสรางทรัพย
๓๖๗ นางสาวศุภิฌา ธนะจิตต

๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสยุมพร รัตนพันธ
นางสาวิตรี รัตนสุมาวงศ
นางสิตางศุ พิลัยหลา
นางสาวสิตาภา บัวเกษ
นางสาวสิรางค กลั่นคําสอน
นางสาวสิริกุล สุนทรารักษ
นางสาวสิรินภา ชวงโอภาส
นางสาวสุกัญญา อุทามนตรี
นางสุจิตรา แสนหาญ
นางสาวสุชาดา ชมจันทร
นางสาวสุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย
นางสุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค
นางสุทธิดา ชูเกียรติศิริ
นางสาวสุทิศา ลิ้มสกุล
นางสาวสุธิดา สัตยากร
นางสาวสุนทรี เหลาพัดจัน
นางสาวสุนันท กิจจารุวรรณกุล
นางสาวสุปยนิตย ไมแพ
นางสาวสุพจนา เจริญสิน
นางสาวสุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ
นางสุภาพร แกวกอ เลี่ยวไพโรจน
นางสุมาลี ขําอิน
นางสาวสุรีย ทองวณิชนิยม
นางสาวสุรียพร ชินเศรษฐกิจ
นางสาวสุรีรัตน วงศสมิง
นางสาวสุวิชภรณ วิชกูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นางสาวเสาวคนธ บุญสมธป
นางอนงคนาฏ คํากลา
นางอนุตตรีย อุดมกิจจา
นางสาวอมรรัตน เลิศวรสิริกุล
นางสาวอมรศรี ขุนอินทร
นางสาวอรทัย จงประทีป
นางสาวอรรธิกา พังงา
นางอรวรรณ ชุณหชาติ
นางสาวอรวรรณ วัชนุภาพร
นางอรอุมา เพียซาย
นางสาวอริสรา โพธิ์สนาม
นางสาวออ พรานไชย
นางอักษร แสงเทียนชัย
นางอังคณา ขันตรีจิตรานนท

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอัญชนา ทานเจริญ
นางสาวอัญชลี เอาผล
นางสาวอารยา ศักดิ์บูรณาเพชร
นางสาวอารีย อินทรนวล
นางอารียา โอบิเดียกวู
นางสาวอิงอร กิมกง
นางสาวอินทิรา บํารุงสาลี
นางสาวอินทิรา ตรีเดชี
นางอิษยา นาคนาวา
นางสาวอิสรีย ทรัพยนุย
นางอุลัยวรรณ วิทยเกียรติ
นางสาวอุษา สัมมาพันธ
นางเอกรัตน ทานาค

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๓๐๓ ราย)
นายกฤช วีรกุล
๑๑ นายคมกฤษณ ชัยโย
นายกฤษ วงษเกษม
๑๒ นายจักรพงษ ผิวนวล
นายกฤษกมล ณ จอม
๑๓ นายจิรเกียรติ ทรายทอง
นายกฤษณันท มะลิทอง
๑๔ นายจิรวุฒิ กิจการุณ
นายกิตติพงษ เยาวาจา
๑๕ นายจีรชัย สุภาสุทธากูล
นายกีรติ มณีสาย
๑๖ นายจุมพล วรสายัณห
นายเกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง
๑๗ นายเจษฎา วงศแสนสุขเจริญ
นายโกศล จันทรเสนา
๑๘ นายฉัตรชัย เอี่ยมพรสิน
นายขรรคชัย ประสานัย
๑๙ นายเฉลิมพงษ เสนารักษ
นายคเชนทร ตัญศิริ
๒๐ นายเฉลิมพล สุวรรณภักดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

นายชัยฤกษ จักรพัฒนจิต
นายชาริติ ขวัญเมือง
นายชิษณุพงศ สุธัมมะ
นายเชาวลิต มิตรสันติสุข
นายเชาววิทย ระฆังทอง
นายโชคชัย กองฟู
นายไชยา ประสิทธิชัย
นายไชยาพงษ เทพประสิทธิ์
นายฐิติ กาญจนเกตุ
นายฐิติกร พัตนพิบูล
นายณภสินธุ พัฒนากุล
นายณรงค กมลรัตน
นายณรงคฤทธิ์ ฉายา
นายณัฐดนัย หาญการสุจริต
นายณัฐพล จันทรพาณิชย
นายณัฐวรรษฐ ตั้งฤทัยวานิชย
นายณัฐวุฒิ ทรัพยสมบัติ
นายดํารงวุฒิ ออนวิมล
นายเดชา เดชตรัยรัตน
นายทรงยศ โชติชุติมา
นายทัศไนย จารุวัฒนพันธ
นายธนพล ไชยแสน
นายธนวัฒน ภัทรวรเมธ
นายธนสิน ถนอมพงษพันธ
นายธนา ไมหอม
นายธนาธิป เพริศพรายวงศ

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายธนิศร ปทมพิฑูร
นายธเนศ วงศหงษ
นายธัญญวนิช ธัญสิริวรรธน
นายธีรพงษ ศรีเชียงสา
นายนนทร วรพาณิชช
นายนนทิพัฒน ทวีวัฒน
นายนพพล เลิศวัฒนาสกุล
นายนพรัตน สระแกว
นายบัณฑิต มนัสเกษมศักดิ์
นายบุญเลิศ วิวรรณ
นายปฐมวัฒน สุระประจิต
นายปณิทัต หาสิน
นายปราโมทย ชํานาญปน
นายปรีชา นวมนาม
นายปยจิต ประทีปะเสน
นายปยะพงษ เลาศรีรัตนชัย
นายปยะพงษ ศรีรัตน
นายพงศพล เรือนคง
นายพงศระวี นิ่มนอย
นายพชร สุขสุเมฆ
นายพลวัฒน เลิศกุลวัฒน
นายพัฒนพงศ วงศเรณู
นายพันศักดิ์ เทียนวิบูลย
นายพิชาศิษฐ แสงเมฆ
นายพิชิต ลําใย
นายพีรพงศ ยศประยูรศักดิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

นายพีรพจน ปนทองดี
นายพุฒิพัฒน ทวีวชิรพัฒน
นายพูนศักดิ์ ไมโภคทรัพย
นายไพทูล คําคอนสาร
นายฟาริส โยธาสมุทร
นายภัทรพงศ คงวัฒนา
นายภัทรพงษ ภาคภูมิ
นายภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน
นายภูเบศร นภัทรพิทยาธร
นายภูวนารถ ศรีทน
นายมนตชัย ลีลาถาวรสุข
นายมานะ ลักษมีอรุโณทัย
นายมานะกร สุขมาก
นายมานิตย จิตรภักดี
นายยุรนันท หาญลํายวง
นายระวี สัจจโสภณ
นายรังสรรค ไชยเชษฐ
นายรัฐกฤต เรียบรอย
นายรัตนพล ชื่นคา
นายรุงเรือง ยอดชีวัน
นายวรชาติ วิศวพิพัฒน
นายวรพจน สืบประเสริฐกุล
นายวิทยา จินดาหลวง
นายวิทัศน ฝกเจริญผล
นายวีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร
นายวีรชัย ชัยวรพฤกษ

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวีรวุฒิ กนกบรรณกร
นายวีรศักดิ์ สมิทธิพงศ
นายวีระศักดิ์ ฟุงเฟอง
นายศรัณย พรหมสาย
นายศรัณย รื่นณรงค
นายศิรวัตร ไทยแท
นายศิวดล เสถียรพัฒนากูล
นายศิวพงศ ธีรอําพน
นายศิวพล ศรีสนพันธุ
นายศิวเรศ อารีกิจ
นายศุภศิษย ศรีอักขรินทร
นายสมพล สกุลหลง
นายสโรช แกวมณี
นายสัญชัย ภูเงิน
นายสันติชัย อนุวรชัย
นายสันทัด พิทักษวงศาภรณ
นายสาธิต พงษดวง
นายสิทธารถ ศรีโคตร
นายสิทธิเดช บํารุงทรัพย
นายสุโกสินทร ทองรัตนาศิริ
นายสุขกฤช นิมิตรกุล
นายสุทธิพจน เทียบเทียมเมธา
นายสุรเดช อินทกรณ
นายสุสิทธิ์ ฉายประกายแกว
นายเสรี พงศพันธุภาณี
นายโสภณัฐ คงศรีประพันธุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

นายอณจ ชัยมณี
นายอดิศักดิ์ บุญชื่น
นายอนวัช แสงมาลี
นายอนันต บรรหารสกุล
นายอนันต อิฟติคาร
นายอนุศักดิ์ เนตรานนท
นายอนุสรณ สืบสาย
นายอบ นิลผาย
นายอภินันท สืบพิมพาวงศ
นายอรรถพล ชัยมนัสกุล
นายอัศเลข รัตนวรรณี
นายอาคม ทิพยเนตร
นายอาทิตย พวงสมบัติ
นายอาทิตย ลิมปยากร
นายอุชุก ดวงบุตรศรี
นายเอกพันธ ไกรจักร
นางสาวกนกกร สินมา
นางสาวกนกทิพย โคตรสําราญ
นางสาวกนกวรรณ เหลืองน้ําเพ็ชร
นางสาวกนกอร รจนากิจ
นางกนกอร สีมานนท
นางสาวกนิษฐา ตั้งไทยขวัญ
นางสาวกรพินธ ผรณาปติ
นางสาวกฤตยา งามประดิษฐ
นางสาวกฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล
นางสาวกันทิมา มีแหยม

๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกิตติมา งามวิไลกร
นางสาวกุลนันทน ศรีพงษพันธุ
นางสาวกุสุมา พิริยาพรรณ
นางสาวเกตุนภัส ศรีไพโรจน
นางสาวเกษริน ขํายิ่งเกิด
นางสาวเกษศิรินทร เอกสินิทธกุล
นางจตุพร เพิ่มทรัพยทวี
นางสาวจันทรเมธา ศรีรักษา
นางสาวจันทิกา ชูโชติรส
นางสาวจิตพิสุทธิ์ บุปผาพันธุ
นางสาวจิรพิชชา บุญพอ
นางสาวจีราพร ไทยถานันดร
นางสาวจุฑารัตน จิตโสภา
นางสาวจุไรรักษ ศรีวัฒนา
นางสาวเจนจิรา ชุมภูคํา
นางสาวเจนจิรา ดวงจิต
นางสาวชญาดา ภัทราคม
นางสาวชนาภา คงมาก
นางสาวชนิตา บุญมาก
นางสาวชมดาว สินธุวณิชย
นางชมาพร เจียรบุตร
นางสาวชลิตา บัณฑุวงศ
นางชามา พานแกว
นางสาวญดา สัตตะรุจาวงษ
นางสาวณัฏฐิณี สังขวรรณ
นางสาวณัฐสมน เพชรแสง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑

หนา ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวดวงเพ็ญ เจตนพิพัฒนพงษ
นางสาวดาวจรัส เกตุโรจน
นางดุสิตา ศิริศักดิ์พาณิชย
นางสาวติยากร ฉัตรนภารัตน
นางสาวทัศนีวรรณ เลิศเจริญฤทธิ์
นางทาริกา แยมขะมัง
นางสาวทิมทอง ดรุณสนธยา
นางสาวธัญภัสสร ทองเย็น
นางสาวธันยนิชา เกียรติทับทิว
เลิศนรเศรษฐ
นางสาวธารรัตน แกวกระจาง
นางสาวธิดารัตน คุมกิจ
นางธิดารัตน วิสุทธิ์เสรีวงศ
นางสาวธิดารัตน สุภาสัย
นางสาวธีรนาฏ กาลปกษ
นางสาวนงคลักษณ เหลาพรม
นางสาวนพมาศ โลกคําลือ
นางนภชนก สเวนสัน
นางสาวนภัสวรรณ สีดวง
นางสาวนภาขวัญ แหวนเพชร
นางนราภรณ เภาประเสริฐ
นางสาวนรารัก บุญญานาม
นางสาวนวลพรรณ ไมทองดี
นางสาวนวลลักษณ แสงเพิ่ม
นางสาวนันลนา ควรพันธ
นางสาวนัยนพัศ อธิษฐพัส

๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวน้ําทิพย ฉิมสะอาด
นางสาวนิธิมา โกยสมบูรณ
นางสาวนิสา เหล็กสูงเนิน
นางสาวนุสสรี คันธิก
นางสาวเนตรชนก สุขรัตนโสภณ
นางสาวเบญจคุณ แสงทองพราว
นางเบญจพร สาภักดี อดัมส
นางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร
นางสาวเบญญาภา ศรีปญญา
นางสาวปณิธี การสมดี
นางประภัสรา นาคะ พันธุอําไพ
นางปริชาติ สาลารัตน
นางสาวปริญญา พัฒนวสันตพร
นางปวีณา ออนใจเอื้อ
นางสาวปฐวิภา สงกุมาร
นางสาวปทธิมา อุดมไพจิตรกุล
นางปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน
นางสาวปยนุช เนตรคุณ
นางสาวปยภรณ เอี่ยมเจริญ
นางสาวปยวรรณ รัตนวารินทรชัย
นางสาวปยะดา สุภาจันทร
นางสาวปยะดา จันทวงศ
นางสาวปยาภรณ ตุมนาค
นางเปรมฤดี เพ็ชรกูล
นางสาวพรทิพย เรือนปานันท
นางสาวพรธิมา มณีรัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวพรรณทิศา ลิ้มแหลมทอง
นางสาวพรรณรัตน ดิษฐเจริญ
นางสาวพัชราพรรณ กะตากูล
นางสาวพัชราภรณ ถิ่นจันทร
นางพัชรี โตแกว ทองรัตนะ
นางสาวพัณณไพลิน เหมะธุลิน
นางสาวพัทธนันท เศรษฐนันทโภคิน
นางสาวพิชชานันท ภาโสภะ
นางสาวพิชญา รมโพธิ์ภักดิ์
นางสาวพิชามญชุ เกียรติวุฒินนท
นางสาวพีรญา ธภัทรสุวรรณ
นางสาวเพ็ญศิริ ศิลอุตตมะบูชา
นางสาวภรพัสุ ศิริคุรุรัตน
นางสาวภัทรศรัณย ธนัชญาอิศมเดช
นางสาวภาวไล ตันจันทรพงศ
นางภีรพรรณ ดิษฐเนตร
นางสาวมณฑาทิพย คงมี
นางสาวมณีขวัญ โตยั่งยืนทรัพย
นางสาวมนัสรา เรียนสุเมธธราดล
นางสาวมัสลิน นาคไพจิตร
นางสาวมาลินี พรหมขัติแกว
นางสาวยลยง วุนวงษ
นางสาวยุวดี ศิริยทรัพย
นางสาวยุวลักษณ เศรษฐบุญสราง
นางสาวเยาวนุช พรมนวล
นางสาวรพีพรรณ ยงยอด

๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวรมิดา รัตนคาม
นางรินดา ปานมั่น
นางสาวรุงนภา อัศวนิรันดร
นางสาวฤดีรัตน สันตะโก
นางสาวฤทัยทิพย วิเศษศรี
นางฤทัยทิพย สุระเสียง
นางสาววชิรญาณ ธงอาสา
นางวรรณพร วุฒิจํานงค
นางสาววรรณสิริ วรรณรัตน
นางสาววรางคณา โสมะนันทน
นางสาววลีพรรณ กันเนื่อง
นางสาววศะพร จันทรพุฒ
นางสาววัตสาตรี ดิถียนต
นางสาววันวิสา ชุมเงิน
นางวาสิฏฐี สุชินศักดิ์
นางสาววิไล ศิริวัชรไพบูลย
นางสาววีรนุช แกววิเศษ
นางสาวศรีประภา เหลาโชคชัยกุล
นางสาวศรีวิภา ชวงไชยยะ
นางสาวศศิวดี บุญญะอุทธยาน
นางสาวศิรประภา โคตรมุงคุณ
นางสาวศิรินทร ธีระวัฒนศิริกุล
นางสาวศิริพร ดอนเหนือ
นางสาวศุภพัชรี รอดเดชา
นางสาวศุภร บุตรสุวรรณ
นางสาวศุภรักษ อธิคมสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางสาวสถิตภัค อัศวราชันย
นางสาวสรณีย สายศร
นางสาวสิทธิณี กุลประเสริฐศรี
นางสาวสิรินาฏ นอยพิทักษ
นางสาวสุขรัชตดา วงศบุญเอื้อ
นางสาวสุขสวัสดิ์ พลพินิจ
นางสาวสุดาทิพย แซตั้น
นางสาวสุธาวัลย พฤกษอําไพ
นางสุพัตรา สุจริตรักษ
นางสาวสุภัคนรี สัตตะโส
นางสาวสุภาภรณ ประสงคทัน
นางสาวสุรัสวดี แสนสุข

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุวคนธ สมไพรพิทักษ
นางสาวเสาวภา ชัยพิทักษ
นางสาวอภิชญา ลีลาวณิชกุล
นางสาวอมต จันทรังษี
นางอรทัย ชัยญา จรูญธวัชชัย
นางสาวอรนภา ทัศนัยนา
นางสาวอรรถสุดา เลิศกุลวัฒน
นางสาวอรอุมา เพชรนุย
นางสาวอังศุธร เถื่อนนาดี
นางอารยา อาจเจริญ เทียนหอม
นางสาวอินทิรา ขูดแกว
นางสาวอุดมพร บุญชู

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๙๗ ราย)
นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์
๑๓ นายนิติ พิศาภาค
นายจามร ดวงกุลสา
๑๔ นายประคุณ ศาลิกร
นายเฉลิมพล ฉัตรอําพันธุ
๑๕ นายประยุทธ สุวรรณา
นายชัชวาลย ดีจริง
๑๖ นายปญญา ไพจันทร
นายชัยยุทธ ปวีณเมธา
๑๗ นายพรศักดิ์ แสนศรี
นายณัฐวัฒน คลังทรัพย
๑๘ นายมนู สอนนอย
นายทรงวุฒิ แพนบุตร
๑๙ นายยุทธนา แสงสุวรรณ
นายทวัตชัย อัยยะรัตน
๒๐ นายรณฤทธิ์ ธรรมาธิกร
นายธนารัตน มั่งสูงเนิน
๒๑ นายรัฐพันธ ตรงวิวัฒน
นายธีทัต ถิรัตประดับกุล
๒๒ นายรัฐวิทย สุมประเสริฐ
นายธีรชัย แสงกนึก
๒๓ นายฤกษชัย แยมวงษ
นายนริศ ปานศรีแกว
๒๔ นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

นายวิเชียร คดพิมพ
นายวินัย จอมแกว
นายวิรัตน ชูแกว
นายวุฒิ บุญกระจาง
นายศักดิ์ชัย ชมโคกกรวด
นายสนธยา ผาลลาพัง
นายสมพร บุญอินทร
นายสมศักดิ์ เจริญสุข
นายสุวิทย คําแสง
นายเสวก ชาวแพรกนอย
นายอนุชา แสนสุภา
นายอภิวิชญ ทรงกระสินธุ
นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย
นางสาวกชพร วองไววุฒิ
นางกฤษณา จริยโกศล
นางกุลพัชฌาณ หงษวิวัฒน
นางสาวเกวลิน อิสสะอาด
นางสาวเกศสิรินทร แพทอง
นางสาวขวัญกมล ทวายตาคํา
นางขวัญตา พัฒนธารา
นางสาวจรุวรรณ พฤกษติกุล
นางสาวณัฏฐา คงแชมดี
นางสาวณัฐกาญจน นายมอญ
นางสาวณาตยา ศักดิ์ถาวรเลิศ
นางทัศนวรรณ ทรัพยเล็ก
นางทิตยา สุภาวงค

หนา ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนกภาวัลย ชูทอง
นางนฤมล นพพิบูลย เงินดี
นางเนตรดาว ดํารักษ
นางเบญจมาศ แยมพลอย
นางสาวเบญญาภา พึ่งโพธิ์
นางสาวปฐมา จาตกานนท
นางสาวปทิดา รัตนอารีกุล
นางประวีณนุช เกตุแกว
นางผองพรรณ มีพรหม
นางสาวพจีจินต อาวรณ
นางสาวพรทิพา ครุตรารักษ
นางสาวพรรณทิพา ทองใบ
นางสาวพิชญาภา ฝาวัง
นางสาวเพ็ญนภา แกวคงดี
นางสาวเพ็ญสุดา โหมลา
นางสาวภัทรา วณิชชานนท
นางภัทรียา สุทธิเลิศ
นางสาวมนัธญา นิลพันธุ
นางสาวยลรวิวรร วิบูรณวงศ
นางสาวยุพดี เผาพันธ
นางสาวเยาวเรศ โนนทิง
นางรังสิมา ชลคุป
นางรัตนศศิร สุนทรนิธิกุล
นางสาวรุงอรุณ ผาสุกสกุล
นางเรืองใจ คําพันธ
นางวนันยา มหาวงศวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗

นางวราภรณ สมบูรณกุล
นางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา
นางสาวสรอยขวัญ เสมอพิทักษ
นางสาวสินีนาฎ แสงงาม
นางสาวสุจิตรา โตะเถื่อน
นางสาวสุดาทิพย แสนสุภา
นางสุดารัตน แจงบํารุง
นางสาวสุธีนี สุทธิศรี
นางสาวสุนิษา ขวัญเมือง
นางสุนิสา สมดวง
นางสุพัตรา ผาลลาพัง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒๖๒ ราย)
นายกนก สุขมณี
๑๔ นายฐิติพงศ ศุภวัฒนภิญโญ
นายกิตติศักดิ์ อิ่มสุด
๑๕ นายณรงค บางหลวง
นายเกษตร สุเตชะ
๑๖ นายณรงคศักดิ์ เทียมถนอม
นายขวัญชัย สุขสมบูรณ
๑๗ นายณัฐ วดีศิริศักดิ์
นายคณิต โลหากาศ
๑๘ นายณัฐวุฒิ นันทปรีชา
นายจักรกฤษณ วันดี
๑๙ นายดุสิต มุขยประเสริฐ
นายจักรพันธ แกวสามเรือน
๒๐ นายเตชทัต ศุภสินอธิกา
นายเจษฎา วงคพรหม
๒๑ นายทศพร วัฒนะพันธศักดิ์
นายเฉลิมชัย เอื้อวิริยะวิทย
๒๒ นายเทเวศร นนทะชัย
นายเฉลิมเดช เทศเรียน
๒๓ นายธนภูมิ มณีบุญ
นายชัชรัตน สีน้ําเงิน
๒๔ นายธนัญกรณ ใจผอง
นายชาญณรงค ตั้งคณาทรัพย
๒๕ นายนพพล ศรีสมุทร
นายชาญศักดิ์ พบลาภ
๒๖ นายนรินทร สังขหรุน

๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗

นางสาวสุวรรณา โพธิออน
นางสาวเสาวคนธ ตวนเทศ
นางเสาวรส บุญมุสิก
นางสาวอมรรัตน อุปพงศ
นางสาวอรวีร แซโงว
นางอรุณศรี นิภานันท
นางสาวอัจฉราวรรณ ฉัตรเวทิน
นางสาวอัมพร วรรณปะกาศิล
นางสาวอุดมลักษณ สุขอัตตะ
นางสาวอุษาวดี แซหลี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

นายบัณฑิต ชมไชย
นายปณิธาน แกวจันทวี
นายปรเมศวร หยวกอิ่ม
นายประสิทธิ์ รอดพันธุ
นายปรีดา กุลเสวตร
นายพงษทร ติสันเทียะ
นายพงษศักดิ์ จันทรลอยนภา
นายพนมพร สาคร
นายพรศักดิ์ ขวากุพันธ
นายพิทักษ พุมไสว
นายพิสิฐ ประเสริฐสุข
นายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
นายพีระภัทร ตามประดิษฐ
นายพูนศักดิ์ ทิพยศิริ
นายเพทาย คําสวัสดิ์
นายภคพงศ พวงศรี
นายภราดร ดอกจันทร
นายภัฏฏ วงษจินดา
นายภูมิสิษฐ ชูไกรพินิจ
นายภูวพล สุวิชาวรานนท
นายยงยุทธ พลับจะโปะ
นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายยุทธนา สมรูป
นายรฐนนท เจริญชาศรี
นายวรรธนะ แถวจันทึก
นายวรวีร รายา

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวันชาติ ยิบประดิษฐ
นายวิชาญ ยั่งยืน
นายวิญู แสงทอง
นายวินัย ดิษฐาน
นายวินัย มะหะหมัด
นายวิโรจน พวงพิกุล
นายวิษณุ สันสน
นายวุฒิชัย ออนเอี่ยม
นายศักดิ์สิทธิ์ ภูนาโคก
นายสงกรานต คุมกลาง
นายสนธยา จําปานิล
นายสมเจตน จักษุรัตน
นายสมชาย ตามบุญ
นายสรดิษฐ เอี่ยมชู
นายสหภพ ดอกแกว
นายสหัส ราชเมืองขวาง
นายสามารถ เศรษฐวิทยา
นายสิลา พันธุบุญรัตน
นายสุชาติ แซแต
นายสุธี ชาวนาฟาง
นายสุรเนตร พิลาภ
นายสุรศักดิ์ ศรีพรหม
นายสุรินทรภรณ ศรีอินทร
นายสุริยัน สองประทีป
นายแสวง บุญราศรี
นายอนุ นนทรีย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

นายอนุสรณ เรืองศรี
นายอภินันท จรัสรวีวงศ
นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ
นายอรรถสิทธิ์ งามภักดิ์
นางสาวกชพรรณ ผาใต
นางสาวกนกวรรณ ขัดโพธิ์
นางสาวกนกวรรณ เลาอรุณ
นางสาวกมลวรรณ เขียวรจนา
นางสาวกรรณิการ ปูนอย
นางสาวกษมา เนตรวิเชียร
นางกัญชุมา จันทโรปกรณ
นางสาวกัญญาฏา พวงมะลิ
นางกัณทิมา โอชารส
นางกัลยวรรต ทวีทรัพย
นางสาวกาญจนา ทองเครือ
นางสาวกิตติยา ขุมทอง
นางสาวกีรติญา ยืนยง
นางสาวเกศรินทร บริบูรณ
นางสาวขวัญจิต โลหากาศ
นางขวัญพิชา หยวกอิ่ม
นางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร
นางจงกล พุทธิชัยกุล
นางสาวจงกลลดา พลายดี
นางสาวจตุพร เหรียญเจริญ
นางสาวจรินทรญา ถาวรนิตยกุล
นางสาวจรินธร เฮงบานแพว

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจริยา สุพรรณ
นางสาวจันทรสุดา เดชแสงจันทร
นางจารุณี สอนนอย
นางสาวจํานงค ธัญญสิทธิ์
นางสาวจิตรลดา ประสงคกุล
นางจิตริณีย หลอวิจิตร
นางจิตฤทัย เมาไธสง
นางสาวจินตนา กลิ่นกลั่น
นางจิรดาวัลย จรุงธรรมโชติ
นางเจษฎาภรณ สิริพัชโรธรณ
นางสาวเฉลียว ภากะสัย
นางสาวชฎามาศ จิตตเลขา
นางสาวชลดา เฉลิมรูป
นางสาวชัญญา เกงระดมกิจ
นางชื่นสุมณ ไกรวิจิตร
นางฐิตวดี เพลงปาน
นางสาวฐิตา ตาปนานนท
นางสาวฐิตาภรณ เดือนฉาย
นางสาวณัฎฐิณี ทะนะแสง
นางสาวณัฐชพร ทองดอนแชม
นางณัฐชยา อยูคง
นางสาวณัฐปภัสษ เลาเฮย
นางสาวดวงกมล วงศจันทร
นางสาวดวงใจ บัวแกว
นางสาวดวงทิพย กันฐา
นางสาวทวีรัตน ญาณฤกษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖

นางสาวทัสนันทน หงสะพัก
นางสาวธณาภรณ สุนทรธรรม
นางสาวธนาภรณ ฉิมแพ
นางสาวธัญรดี ดาบสมเด็จ
นางสาวธิติมา ชนะรบ
นางสาวธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ
นางนงคลักษณ เที่ยงธรรม
นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ
นางสาวนงลักษณ วงษพรพันธุ
นางสาวนพพร เลิศประเสริฐ
นางสาวนภัสมน แทนเพชร
นางนภัสวรรณ คําฝน
นางสาวนรินธร จําวงษ
นางสาวนวรัตน สามารถ
นางสาวนะจา โงวกาญจนนาค
นางสาวนัทธมน โพธิยะราช
นางสาวนันทนภัส เตชะวันโต
นางนารีรัตน ลีลาวรรณเขต
นางสาวนิลเนตร ศรีคราม
นางสาวนิลุบล สุขภาพ
นางสาวนิศานาถ พิภพลาภอนันต
นางสาวบุญจิรา ปนทอง
นางสาวบุณฑริกา ไตรโกมุท
นางสาวบุษบง ดําชื่น
นางเบญจลักษณ ศรีวงศ
นางสาวเบญญา เจริญเฉลิมศักดิ์

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางปฏิญญา ชวนชม
นางสาวปฏิมา อูสูงเนิน
นางสาวปณิดา ทัดนุม
นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ
นางสาวประภาพร ปองขวาเลา
นางสาวปราณี นองเดชา
นางสาวปวีณา ทองเหลือง
นางสาวปทมา คงศักดิ์ไพบูลย
นางสาวปาลาวี เอื้องาน
นางสาวปุณยวีร เดชครอง
นางสาวผจงจิต มวงพารา
นางพจนา สมทรัพย
นางพจนีย อังกูรดีพานิชย
นางสาวพนารัตน ทองหมั้น
นางสาวพรนภา ตั้งนิติพงศ
นางพัชรินทร สิทธิเวชเมธี
นางสาวพัชรี ธนพิทักษ
นางสาวพูนพัชรี ประสพเนตร
นางสาวพูมิชาติ เอียดแกว
นางสาวเพชรนอย ยอดอยูดี
นางสาวแพรวไพลิน กังวานสุระ
นางสาวไพลิน จิตเจริญสมุทร
นางสาวเฟองลัดดา เทพสถิตยศิลป
นางภคอร อัครมธุรากุล
นางสาวภัทรกร ศรีวะรมย
นางสาวภัทรินทร เดชะฤกษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘

นางมณฑภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ์
นางสาวเมธิสารี เกลื่อนเมฆ
นางสาวยุพา ปนสลัก
นางสาวยุพิน ออนศิริ
นางยุวดี อินจันทร
นางสาวรยากร นกแกว
นางสาวระวิวรรณ สัมฤทธิ์
นางรักชนก ทองดีพันธุ
นางสาวรัชฎาภรณ ขอเจริญ
นางสาวรัตติกรณ วิเชษฐกุล
นางรัตมา ใชไหวพริบ
นางรัสรินทร นิศาธรรมพัฒน
นางรุงนภา สุนทรศารทูล
นางสาวลดาวัลย วชิรเมฆากุล
นางลักษณา อุณหรัตน
นางลัดดาวัลย ภูทอง
นางสาววชิรา มาลาวัลย
นางวนิดา บุญธรรม
นางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรคกุล
นางสาววรรณา บุญอินทร
นางสาววราพันธุ จินตณวิชญ
นางสาววราภรณ บุญเกิด
นางสาววราภรณ ประเสริฐ
นางสาววราภรณ อภิวัฒนาภิวัต
นางสาววรารัตน หาคํา
นางสาววัชรี จันทรจํานงค

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววัชรีพร จุดาสิงห
นางสาววารุณี ผลประเสริฐ
นางสาววาสนา นาราศรี
นางสาววิไล สีดาจันทร
นางสาววิไลวรรณ หยงหนู
นางศศิธร พลโยธา
นางสาวศันสนีย สุทธิสังทร
นางสาวศิริขวัญ สุริยันต
นางศิริจันทร แตสกุล
นางสาวศิรินทรทิพย สุรกิจสกุล
นางสาวศิริลักษณ เลี้ยงประยูร
นางศิริวรรณ คลองแคลว
นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล
นางสาวศุภธิดา พิมพิสณฑ
นางสดับภิน พวงมาลัย
นางสาวสนธยา กันทะมาศ
นางสาวสรินนา อ่ํารุง
นางสาวสายชล พรมหมื่น
นางสายสิริน ชูศิริ
นางสาวสินิทธ สิทธิเสรีชน
นางสาวสินี อําภารักษ
นางสิริดาว จันทรสุข
นางสาวสิรินันท ชมภูแสง
นางสาวสิริวรรณ ชมภูแกว
นางสาวสุจินต ศรีเกษเพ็ชร
นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นางสุณี โสดา
นางสุนทรา อุชุภาพ
นางสาวสุนิสา สมถวิล
นางสาวสุปราณี เทียนเล็ก
นางสาวสุพัตรา พันธไมสี
นางสาวสุพัตรา ศรีจิ๋ว
นางสาวสุพัตรา สุขแสวง
นางสุพิญญา กาวไธสง
นางสาวสุภัค ถาวรนิติกุล
นางสาวสุรัตน แสงสีเหลือง
นางสาวสุลักษณ แจมจํารัส
นางสาวสุวรรณา ปรมาพจน
นางสาวเสาวลักษณ บัวจันทร
นางสาวโสภณา คุณุทัย

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวโสภาวรรณ ตันหยง
นางสาวหทัยกาญจน ลูกฟก
นางสาวอโณทัย เทวราชสมบูรณ
นางอนัญญา อุณหโภคา
นางสาวอโนมา นามพิมูล
นางสาวอรญา ศรีอนันต
นางสาวอรสา สระทองแกว
นางสาวอรอุมา ดวงงาม
นางสาวอริสา เหรียญบุญยงค
นางอวสร ภิรมยาภรณ
นางอัจฉรี เอี่ยมชู
นางสาวอารยา พีชผล
นางสาวอารีรัตน วงศสถิตย
นางอุทัยวรรณ ดวงเงิน

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๑๘ ราย)
นายกฤษพิมาณ หัสไทย
๑๑ นายณัฐวุฒิ นวลกุล
นายกันตภัค ยศวิชัย
๑๒ นายดํารงค สุขเกิด
นายกิติศักดิ์ เสพศิริสุข
๑๓ นายทศพล องควิเศษไพบูลย
นายจักรินทร สัทธาธรรม
๑๔ นายทศวรรษ วิทยาเดชขจร
นายจิรภาศกรณ ศรีปนเปา
๑๕ นายทัศนัย ชัยเพ็ชร
นายชลชาติ ผิวเผื่อน
๑๖ นายธนกฤต มากงลาด
นายชัยรัตน คําหา
๑๗ นายธนภัทร แซซิ่น
นายณรงคศักดิ์ หวังรัตนปราณี
๑๘ นายธนวิตร พัฒนะ
นายณัฐ ดานพนัง
๑๙ นายธนากร พรมโนภาส
นายณัฐพงษ ปานขาว
๒๐ นายธนาชัย หอมมะลิ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

นายธีรศักดิ์ สุนทรา
นายธีระภัณฑ ศิริสุวรรณ
นายธีรัตว อาจสําอางค
นายนนทชัย ปญจานนท
นายนราพล เกษมสานต
นายนาวี จันทรวงษ
นายบัญชารัก รองศักดิ์
นายปฏิวัติ สุขกุล
นายประวิทย โสมีชัย
นายประเสริฐ ถาหลา
นายปรีชา อินทรสกุล
นายปยะวัชร ศิขรินทร
นายปุญฤทธิ์ ยาศรี
นายพงศนาถ เปรมภิภัสสร
นายพรชัย ยอดเศรณี
นายพรนริน พูลภิรมย
นายพลากร คําแกว
วาที่รอยตรี ไพบูลย ทองยอดเกรื่อง
นายภราดร ทองเสน
นายภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ
นายภัทรพงษ นิภากุล
นายภูวเมศฐ สันติพันธธนา
นายมนตรี สุขคง
นายมารุศ ชาวไร
นายยุทธนา บรรจง
นายรัฐธีร ไชยสิริวิชญ

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวชิระ ใจงาม
นายวสันต จันทรแดง
นายวสันต สินธุยศ
นายวันเฉลิม พรมแจง
นายวิสิทธิ์ จงแจม
นายวิสูตร ไมตรีจิตต
นายวิสูตร เลิศประเสริฐ
นายวีรกิจ จรเกตุ
นายวุฒิชัย วงศณะรัตน
นายศรราม รักสกุล
นายศรันย หงษาครประเสริฐ
นายศราวุธ อยางธารา
นายศิลาพันธ มาตังครัตน
นายศุภกร สกุลนุม
นายสมควร มรรณทัต
นายสมพงษ ผลสมบูรณ
นายสมพจน คําแกว
นายสรายุทธ พรหมทา
นายสิทธินันต จองโพธิ์
นายอนุชิต วรปญญา
นายอํานาจ เปลี่ยนขํา
นางสาวกนกกร จีรวรางกูร
นางสาวกมลชนก แดนประโคม
นางสาวกรรณิกา กิจมั่นคง
นางสาวกัญญารัตน สุวรรณทีป
นางสาวกาญจนา อนุพันธุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘

นางสาวกิ่งแกว ตั้งมั่นภักดีพงศ
นางสาวกิตติยาวดี ดาขวา
นางกิติมา โพธิ์สุข
นางสาวกุสุมา สุขประเสริฐ
นางสาวเกวริน ยุทธโกศา
นางสาวขวัญกมล สระทองฮวม
นางขวัญชนก พุทธจันทร
นางขวัญฤทัย นาคทรงแกว
นางสาวขวัญฤทัย หัสไทย
นางสาวคาริน วิชชุกิจ
นางสาวคุณภัทร เกตุสุวรรณ
นางสาวจรรยา แสงเขียว
นางสาวจํานงค รักชาง
นางสาวจิตรวดี สุทธิชีวะ
นางสาวจินตนา คงใหญ
นางสาวจุฑามาศ กลิ่นโซดา
นางจุไรวรรณ ชญาวรากุล
นางชนิศา ประสมศรี
นางสาวชมนาถ เกิดคง
นางสาวชลลดา บุราชรินทร
นางสาวชลิตา ชินพันธ
นางชีวารัตน บุณยสงวน
นางสาวชุติณัชชา รัตนปราณี
นางสาวชุษณา เมฆโหรา
นางสาวฐาปนี ศิริสุรักษ
นางสาวฐิติเกษม สําเริง

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวฐิติยาภรณ ยงมงคล
นางสาวณัฏฐรมณ แสนเสนา
นางสาวณัฐฐิรา เงาศรี
นางสาวณัฐวรรณ นิยติวัฒนชาญชัย
นางณันทนภัส อาจหาญ
นางดวงสมร นามกระโทก
นางทัชชกร พันธุฤทธิ์
นางสาวทัดชาวดี นฤทุม
นางสาวทิพยทอง นาคะอินทร
นางสาวทิพวรรณ จันทพันธ
นางสาวทิพวัลย ดวงพาเพ็ง
นางสาวทิพวัลย พันธจันทึก
นางสาวธนาทิพย สุทธิประภา
นางสาวธรฐิสา สังขสารทูล
นางสาวธัญญลักษณ คุณโฑ
นางสาวธัญญาลักษณ งามจริยางกูร
นางสาวไธวดี ลิ่มศิลา
นางนงนภัส ขันทอง
นางนงลักษณ ทวีสุข
นางสาวนภัสนันท เลื่อนราม
นางนภาภรณ เสนารัตน
นางนัฐพร กรทรวง
นางสาวนันทพร มากมูล
นางสาวนิภาพร อินคะเณย
นางสาวนิสา ภูมิรักษ
นางสาวบุปผา ฉิมแบน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

นางเบญจพร กิตติภาดากุล
นางสาวเบญจมาภรณ ปานรัตน
นางสาวเบญจวรรณ วัชรารัตนกุล
นางสาวปนัดดา รูปงาม
นางสาวประภาพรรณ แสงดาว
นางสาวปรารถนา ประสงคสิน
นางสาวปริชาติ อนประวัติ
นางสาวปรียชาติ จันทโชติ
นางสาวปวีณริศา บัวบาน
นางสาวปาลิดา ขมอาวุธ
นางสาวปยนันท ถนอมชาติ
นางสาวเปมิกา เปรมปรีดิ์
นางสาวพจนีย สถิตทรัพย
นางสาวพนอ รวยสูงเนิน
นางสาวพรรณพนัช จันหา
นางสาวพลอยเพทาย กาญจนพาที
นางสาวพัชรากร กําแพงสมบูรณ
นางพัชรี คําซื่อ
นางพัชรี อํารุง
นางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล
นางสาวพิชญจุฑา จวงพานิช
นางสาวพินทุสุดา ดีชวย
นางสาวพิมพปวีณ อนุพันธ
นางสาวไพลิน ไมไพบูลย
นางสาวภัทรวดี ธรรมสถิต
นางภาธิกา เพงพินิจ

๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวภิญลดา หวังแกว
นางมโนรม แสนสุภา
นางสาวมรกต รื่นเจริญ
นางสาวมลฤดี ศรีแตงออน
นางมัณฑนา บุญปู วัดจินดากุล
นางสาวระพีพรรณ มาเห็ม
นางสาวรัชภร พานิชเฮง
นางรัตนาภรณ ไชยแสน
นางสาวรุจิเรข เกษมโชติพัฒน
นางสาวเรืองรอง ทองตัน
นางสาวลลิดา มะศิริ
นางสาวลักขณา ลุยประเสริฐ
นางสาวลักษมณ ศรีจันทร
นางสาววนาวรรณ แกวกําเนิด
นางสาววรรษมณ ฐิติรัตนมงคล
นางสาววรลักษณ โสมะภีร
นางสาววรวรรณี ปญญา
นางสาววรัชดา ปอกเทิง
นางสาววรัญญา ปราณสุข
นางสาววรัณญา สุขบุญสง
นางสาววรารัตน ณรงควงศวัฒนา
นางสาววริศรา มุสิกชาติ
นางสาววริศษา นรินทร
นางสาววันวิสาข ลําลองรัตน
นางสาววารุณี ศรีบัว
นางสาววิภา กองเปง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗

นางสาววิภา เสริฐสันติ
นางวิภาดา ไชยเชษฐ
นางสาวศรัญญาภรณ โชลิตกุล
นางสาวศรีรัตน พงษเจริญ
นางสาวศิริพร ปราณี
นางสาวศิริพร มงคลรัตนาศิริ
นางสาวศิริวรรณ ทุนคุมทอง
นางสาวศุภรา จันทรคืน
นางสมใจ เพาพาน
นางสาวสังวาลย ชางสอน
นางสาวสิริพร มากรุน
นางสิริพร วรรณชาติ
นางสาวสุกัญญา ศิบุญนันท
นางสาวสุขุมาลย สมสุขเจริญ
นางสุณี ขาวเขียว
นางสาวสุดธิษา เหลาเปยม
นางสาวสุดารัตน ดวงเฟอง
นางสาวสุธาสินี วัฒนมงคลลาภ
นางสาวสุธิตานันท โรจนสุรางค
นางสาวสุธิษา มาเจริญ
นางสุนิสา โบลทัล

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘

(เลมที่ ๑๔/๒๐)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุนีย ฉัตรศิริยิ่งยง
นางสาวสุพรรณี ไทยสวัสดิ์
นางสาวสุพรรษา รื่นกระวี
นางสาวสุภัควาณี โชติธรรมพัฒน
นางสาวสุภาพร ปญญาสิทธิ์
นางสาวสุวีณา จันทพิรักษ
นางสาวเสาวลักษณ เข็มนาค
นางสาวหทัยชนก กันตรง
นางอชิรญา นูนึช กาแลนต
นางสาวอรุณี อนมงคล
นางสาวอลิสสา มหาสวัสดิ์
นางสาวอัจฉรา นภาโชติ
นางสาวอัจฉราพร ละอองศรี
นางอัจฉรินธร เกียรติทนงศักดิ์
นางสาวอัญชลี บวดขุนทด
นางสาวอัญชลี อุษณาสุวรรณกุล
นางสาวอันธิกา บุญแดง
นางสาวอาริยา สดไธสง
นางสาวอุทุมพร ไชยวงษ
นางสาวอุทุมพร บุญอุม
นางสาวเอมอร อิ่มเอม

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทวีติยาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๑ นายพงษเดช สารการ
๒ นางสุธาสินี เนรมิตตกพงศ

