เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
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
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นางสาววงศผกา ประภาวงศ
นางสาววนิดา แสงอันประเสริฐ
นางสาววรรณา คุมรักษา
นางสาววรรณา เส็งสีแดง
นางสาววรรณี ชนประชา
นางสาววรารัตน วัฒนชโนบล
นางสาววราลักษณ ชิวปรีชา
นางสาววัลญา พรพิรุณ
นางสาววัลยา นรากร
นางสาววารุณี จันทรศรี
นางสาววิภาดา เขียนนอก
นางวิมลพรรณ เพชรดีศรีสมบัติ
นางสาววิยะดา แสงอันประเสริฐ
นางสาววิลาวัณย แสงประสิทธิ์
นางสาววีรยา แสงเพ็ชร
นางสาวศรัญญา บุญลัทธิ
นางสาวศริณีนุช ประทุม

หนา ๑๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศิรินภา ขาวผองอําไพ
นางสาวศิริพร ตรีศักดิ์ศรี
นางสาวศิริเพ็ญ รถทอง
นางสาวศิริวรรณ กาญจนวงศ
นางสาวสายชล แดงแกว
นางสาวสุกัญญา บวรรัตนบุญญา
นางสาวสุกัญญา อินทรไทร
นางสาวสุทธิวดี ไถเงิน
นางสาวสุนันทา ลองวัด
นางสาวสุภาวิตา บูลยชนะ
นางสาวสุวัจนา หนูในน้ํา
นางสาวสุวิมล ฝายดี
นางสาวเสียงพิณ ชางเทศ
นางสาวอมรวรรณ สิรินราพรรณ
นางสาวอาณดา ยิ้มถนอม
นางสาวอาทิตยา คงรอด
นางสาวเอื้อมเดือน แสงเหลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ตริตาภรณชางเผือก (รวม ๑๓ ราย)
๘ นางสาวบุปผเวช พันธุศรี
วาที่รอยตรี นิพล โนนจุย
๙ นางวิยะดา มีศรี
นายพรเทพ เกียรติดํารงคกุล
๑๐ นางสาวสุทธิดา ปญญาอินทร
นายวิฑูรย พรมมี
๑๑ นางสุภรพรรณ คนเฉียบ
นางชุติสร เรืองนาราบ
๑๒ นางสาวโสภณา สําราญ
นางสาวณวรรณพร จิรารัตน
๑๓ นางอรทัย บุญทะวงศ
นางสาวณัฐกฤตา สนองบุญ
นางธนีนุช เร็วการ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

หนา ๑๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตริตาภรณมงกุฎไทย (รวม ๖๑ ราย)
นายกอเกียรติ ออดทรัพย
๒๖ นายสถิรศักดิ์ รังสินานนท
นายไกรสร วงษปู
๒๗ นายหิรัญกฤษฎิ์ โลตุรัตน
นายจักรพันธ ถาวรงามยิ่งสกุล
๒๘ นายอภิชัย ซื่อสัตยสกุลชัย
นายชวรินทร คํามาเขียว
๒๙ นายอาทิตย วรรณแวก
นายชัยวัฒน กิตติเดชา
๓๐ นายเอกชัย ชัยดี
นายชาญยุทธ กาญจนพิบูลย
๓๑ นางกนกวรรณ เวชกามา
นายโชคมงคล นาดี
๓๒ นางสาวกาญจนา ทวินันท
นายณรงค เมตไตรพันธ
๓๓ นางจุไรรัตน สวัสดิ์
นายตนวงศ ปรีชานนท
๓๔ นางสาวฐาณิญา อิสสระ
วาที่รอยตรี ทนงศักดิ์ สัสดีแพง
๓๕ นางสาวณัฐรกานต คําใจวุฒิ
นายเทวา พรหมนุชานนท
๓๖ นางณิชพัณณ ปตินิยมโรจน
นายธนพงศ คุมญาติ
๓๗ นางสาวดลพร วองไวเวช
นายธีรยุทธ อินทรแกว
๓๘ นางดารารัตน ธาตุรักษ
นายปกรณ จันทรอินทร
๓๙ นางสาวธัญญลักษณ บุญลือ
นายประดิษฐ เจียรกุลประเสริฐ
๔๐ นางธัญทิพย ศิริพรอัครชัย
นายประเทียบ พรมสีนอง
๔๑ นางสาวธัญลักษณ บัวผัน
นายพินิจ เนื่องภิรมย
๔๒ นางธิตินันท กุมาร
นายไภสัชชา อินพูลใจ
๔๓ นางนงนุช เกตุย
นายมนตรี เงาเดช
๔๔ นางนิตยา เอกบาง
นายมาโนช นําฟู
๔๕ นางสาวปณิธิ อมาตยกุล
นายรัฐพล เกติยศ
๔๖ นางสาวปวียา รักนิ่ม
นายวรจักร เมืองใจ
๔๗ นางปยะวรรณ คุมญาติ
นายศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมนาคจาด
๔๘ นางสาวผจงจิต ติ๊บประสอน
นายศิริพงษ สมวรรณ
๔๙ นางฝนทิพ ราชเวียง
นายศิวโรฒม ศิริลักษณ
๕๐ นางพวงทอง วงราษฎร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๙๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

นางสาวรดา สมเขื่อน
นางสาวศิรดา ปนใจ
นางสาวศิริจรรยา จันทรมี
นางสรินยา สุภัทรานนท
นางสายนที ทรัพยมี
นางสาวสิรินพร เกียงเกษร

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑๖๗ ราย)
นายกําพล จินตอมรชัย
๑๙ นายทศพร ไชยประคอง
นายกิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
๒๐ นายธนวัฒน พันธตุย
นายกิตติศักดิ์ อํามา
๒๑ นายธนิตพงศ พุทธวงศ
นายกีรติ วุฒิจารี
๒๒ นายธีระยุทธ ขอดแกว
นายไกรลาศ ดอนชัย
๒๓ นายนพณัฐ วรรณภีร
นายคงศักดิ์ ตุยสืบ
๒๔ นายนพดล มณีเฑียร
นายคุณากร สุปน
๒๕ นายนาวี นันตะภาพ
นายเจษฎาพร ศรีภักดี
๒๖ นายนิวัติ นวลกัน
นายเฉลิมพงค ทํางาน
๒๗ นายปกรณ สุนทรเมธ
นายชญาภพ บุญทาศรี
๒๘ นายปกรณ เสรีเผาวงษ
นายชัยวัฒน คําฝน
๒๙ นายประเสริฐ ศรีพนม
นายชูเกียรติ ศิริวงศ
๓๐ นายปรัชญ ปยะวงศวิศาล
นายฐปนนท สุวรรณกนิษฐ
๓๑ นายปยะพงษ วงคขันแกว
นายณัฐวุฒิ สังขทอง
๓๒ นายปุณยสิริ บุญเปง
นายตะวัน วาทกิจ
๓๓ นายพงศกร สุรินทร
นายไตรรัตน ปตตะพงศ
๓๔ นายพบสันต ติไชย
นายทวิชนม ชมทวีวิรุตม
๓๕ นายพรพจน นุเสน
นายทวีศักดิ์ มหาวรรณ
๓๖ นายพรศิลป แกนทาว

๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑

นางสาวสุภาวดี ศรีแยม
นางสาวสุริยาพร นิพรรัมย
นางสาวสุรีวรรณ ราชสม
นางสาวอพิศรา หงสหิรัญ
นางสาวอารุณี วงษขาว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

นายพฤทธิ์ เนตรสวาง
นายพิสุทธิ์ เพชรสุวรรณ
นายไพโรจน ไชยเมืองชื่น
นายภัทรกร ออแกว
นายภาคภูมิ ใจชมภู
นายภาคภูมิ ภัควิภาส
นายภานุพันธ ลาภรัตนทอง
นายมงคลกร ศรีวิชัย
นายมนตชัย ปญญาทอง
นายมนตรี ธรรมพัฒนากูล
นายมานะ ทะนะอน
นายยุรธร จีนา
นายระพินทร ขัดปก
นายรัชตา มาอากาศ
นายรัฐพล ภุมรินทรพงศ
นายเรวัฒ คําวัน
วาที่รอยโท ลีรวัฒน สุภารัตน
นายวัชรพงศ ศรีแสง
นายวันชัยยุทธ วงษเทพ
นายวาณิช หลิมวานิช
นายวาที พันธุวัฒน
นายวิรยะ เดชแสง
นายวิรัน วิสุทธิธาดา
นายวิวัฒนโชติกร เรืองจันทร
นายวิสูตร อาสนวิจิตร
นายวีระยุทธ หลาอมรชัยกุล

หนา ๑๙๓
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายศุภสิทธิ์ มะโนเครื่อง
นายสมควร สงวนแพง
นายสรายุทธ มาลัยพันธุ
นายสวัสดิ์ หากิน
นายสิฐพร พรหมกุลสิทธิ์
นายสินเดิม ดีโต
นายสุทธิเทพ รมยเวศม
นายสุทธิพงษ พิสิฐเสนากุล
วาที่รอยโท สุรพิน พรมแดน
นายสุวรรณ จันทรอินทร
นายเสกสรรค เจียรสุวรรณ
นายอดิเรก ชัยนวกุล
นายอดิศร กวาวสิบสาม
นายอนาวิน สุวรรณะ
นายอนุพงศ ไพโรจน
นายอริยะ แสนทวีสุข
นายอุกฤษฎ ธนทรัพยทวี
นายเอกรัฐ ชะอุมเอียด
นางกนกทิพย อโนราช
นางกนกอร จิตจํานงค
นางกมลลักษณ ชัยดี
นางกรรณิการ จันทรอินทร
นางสาวกรุณา ใจนนถีย
นางสาวกฤติกา อินตา
นางสาวกันยาพร ไชยวงศ
นางกาญจนา บุญทาศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔

นางสาวกุลทรัพย ผองศรีสุข
นางสาวเกิดศิริ ชมภูกาวิน
นางขนิษฐา ตลอดภพ
นางสาวขนิษฐา สุวรรณประชา
นางสาวจารุนันท เมธะพันธุ
นางสาวจุรีพร เลือกหา
นางสาวชณิชา จินาการ
นางชนนพร ยะใจมั่น
นางสาวชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ
นางชานิกา ฉัตรสูงเนิน
นางสาวญาณี คีรีตะ
นางสาวญาดา คําลือมี
นางสาวณฐมน ทรัพยบุญโต
นางสาวณัฏฐิรา กาวินจันทร
นางณัฐธินี สาลี
นางสาวณิชกุล คํารินทร
นางสาวตยานิตย มิตรแปง
นางสาวทัศวรรณ อินทะสรอย
นางธนิษฐา เกษมุณี
นางสาวธนิสสรา พินิจมนตรี
นางสาวธัญญาภักดิ์ ธิเดช
นางสาวนงนุช ตั้งใจเจริญทรัพย
นางนพรัตน เตชะพันธรัตนกุล
นางสาวนภอร อารีย
นางสาวนฤภร ปาลวัฒนวิไชย
นางสาวนวนพ สุวรรณภูมิ

หนา ๑๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนันทยา เกงเขตรกิจ
นางสาวนิลวรรณ ไชยทนุ
นางสาวบุผา ระวิโรจน
นางบุษบา มะโนแสน
นางสาวเบญญาภา กันทะวงศวาร
นางปณิสา กุระคาน
นางปรียารัตน ศรีชัยวงค
นางสาวปลูกเกษม ชูตระกูล
นางพัชราภรณ หงษสิบสอง
นางพิทธินันท สมไชยวงค
นางสาวพิมเนตร เทพปญญา
นางสาวพิริยมาศ ศิริชัย
นางพีรยา สมศักดิ์
นางสาวภัทราพร สมเสมอ
นางสาวภัทราวดี ธงงาม
นางสาวมนินทรา ใจคําปน
นางมาลัยพร วงคแกว
นางสาวมิ่งขวัญ กันจินะ
นางสาวมินตรา ไชยชนะ
นางสาวเมธาวี อนะวัชกุล
นางสาวยพรัตน อิ่มพิทักษ
นางยุพรัตน จันทรแกว
นางสาวรัชนีภรณ อิ่นคํา
นางรัชดาภรณ แสนประสิทธิ์
นางสาวรัตนาพร นรรัตน
นางริญญาภัทร เขจรนันทน

หนา ๑๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

นางสาวรุจิรา สุขมณี
นางสาวลชินี ปานใจ
นางลมัย ผัสดี
นางสาวลัดดา ปนตา
นางสาววรวลัญช ฉิมพะเนาว
นางสาววรัญญา ฐานะ
นางสาววิภาดา ญาณสาร
นางศศิพัชร สันกลกิจ
นางสาวศิริภรณ บุญประกอบ
นางสาวศิริรักษ ยาวิราช
นางสาวศุภณิตา พงศสุวรรณ
นางสุชาดา อรุณศิโรจน
นางสาวสุภาณี ใหมจันทรดี
นางสาวสุภาภรณ ศุภพลกิจ

๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุภาวดี วรุณกูล
นางสาวสุภาวิตา สุดออน
นางสาวสุรัสวดี ปลิโพธ
นางสาวสุวัจนกานดา พูลเอียด
นางสุวิสา ทะยะธง
นางสาวหฤทัย ลองกุลบุตร
นางอนิตา ประดาอินทร
นางสาวอมิตตา คลายทอง
นางสาวอริสา สุยะปน
นางสาวอัจฉราพร แปลงมาลย
นางอัจฉริน จิตตปรารพ
นางสาวอุนอารี ตลาดเงิน
นางสาวอุษณียภรณ สรอยเพ็ชร

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๑ ราย)
๑ นางเมตตา เบ็ญจลักษณ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒๘ ราย)
นายจิรวัฒน แกวรากมุข
๙ นางณัชชา ทิพยประเสริฐ
๑๐ นางสาวทิพวรรณ เจดียวงค
นายประเสริฐ เทพภาพ
สิบเอก พงศพันธศักดิ์ พึ่งชาติ
๑๑ นางสาวธนิณี นิติธรรมบัณฑิต
วาที่รอยตรี รัชตพงษ หอชัยรัตน
๑๒ นางสาวนงเยาว มูลหลอ
๑๓ นางนงลักษณ วรพจนพรชัย
นายศักดิ์สิทธิ์ เปงอินทร
นายสุรเชษฐ ชมภูมิ่ง
๑๔ นางพรนภา อุนใจจม
นางจิตติมา ทองเล็ก
๑๕ นางพรลักษณ วรัญญาชัยมลล
นางสาวชมนพร นามวงค
๑๖ นางสาวพัชราภรณ อวนเฝอ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

นางสาวภัทรพร ชัยสิทธิ์
นางสาวภาวิณี คํามวง
นางสาวมธุรดา สุรินทรคํา
นางสาวรุงอรุณ กันทวัง
นางสาววันทนา มาลา
นางสาวแววดาว ญาณะ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

เบญจมาภรณมงกุฎไทย
นายกิตติพงษ วงคกองแกว
นายเกรียงไกร พงคปวน
วาที่รอยตรี เกรียงไกร ศรีประเสริฐ
นายไกรวุฒิ สวนพันธุ
นายคเชนทร เครือสาร
นายครรชิต เงินคําคง
นายคุณพจน สันชุมภู
นายจตุรงค คําขาว
นายจรินทร ทองทวี
นายจเร นะราชา
นายจักรพงษ วุฒิรัตน
นายจักรรินทร ถิ่นนคร
นายจัตวา บุญตรง
นายเจษฎา สุภาพรเหมินทร
นายเฉลิมพล โนราช
นายชัชวาล เลาวกุล
นายชัชวาลย ศะศิวนิชย
นายชัยวัฒน พงศสุขุมาลกุล

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
(รวม
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางศรัญญา อินทรคําเชื้อ
นางสายพิมพ อินทรประเสริฐ
นางสาวสุดาพร ปญญาดี
นางสาวโสภาวรรณ พรหมจักร
นางสาวอัครณี วงศไชยะ
นางสาวโอปอล ลาวัลย
๑๙๑ ราย)
นายชุมพล พาใจธรรม
นายญาณกวี ขัดสีทะลี
นายทิวากร หมื่นแกว
นายธนพล มูลประการ
นายธรายุทธ กิตติวรารัตน
นายธวัช จันตะวงค
นายธีรพงศ แสงนาค
นายนิพนธ เขื่อนแกว
นายนิเวศน ศรีวิชัย
นายประเสริฐ อุประทอง
นายพรหมฬังศรี เคหะลุนย
นายพรอมพงศ โสภาวรรณ
นายพัฒนพงศ คงตระกูล
วาที่รอยตรี พิภพ อินตะภา
นายพิศาล หลาใจ
นายพีรวัฒน ไชยแกวเมร
นายภรัญยู ใจบํารุง
นายภานุทัตต สมฟอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

นายวยุกร เกตุนอย
วาที่รอยตรี วรกมล สันชุมภู
นายวัชชิระ อินตาเทพ
นายวิษรุลักษณ คํายอง
นายวีระชาติ ขัดมัน
นายเวธนวิวัฒน เชื้อไทย
นายศิวณัฐ อินจินา
นายสกนธ เรืองฉาย
นายสงกรานต แสวงงาม
นายสรายุธ บุญชวย
นายสุทธิพงษ ยอดยา
นายสุพจน ดีอิ่นคํา
นายสุระพงษ โดงดัง
นายสุริยะ พิจารณ
นายเสกสิทธิ์ ณ หงษา
นายอภิชาติ ปญญา
นายอภิชาติ ปบานใหม
นายอภิเดช กรรณิกา
นายอมรทัติ ขันแกว
นายออมทรัพย อินกองงาม
นายอาริต นาควิโรจน
นายอํานาจ อุยฟูใจ
นายอิทธิ อุทธวัง
นายเอกพงศ ดวงมาลา
นางสาวกรกฏ พีระเกียรติขจร
นางสาวกฤตติยา สุรสิทธิ์

หนา ๑๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวกาญจนา ขัดเขียว
นางสาวกิ่งกานต สาริวาท
นางกุลินา ศักดิ์ศิริศรีฟา
นางเกศสุดา อั๋งสกุล
นางสาวเกษชไม บุญโสม
นางสาวเกสร จันทรพุฒ
นางสาวขนิษฐา คําจันทรตะ
นางสาวขวัญเนตร ยาวิชัย
นางสาวคนึงนาฏ เหมือนสิงห
นางสาวจันจิรา สุขสามปน
นางจามจุรี ฟาคําตัน
นางสาวจารุวรรณ สุยะ
นางจารุวรรณ อินทรทิพย
นางสาวจินดา เชื้อเมืองพาน
นางจินตนา กันแกว
นางสาวจิราพร คํามา
นางสาวจิราภรณ กันทะใจ
นางสาวจุฑาทิพย สุวรรณ
นางสาวจุรีรัตน บทเรศ
นางสาวเจนจิรา ถุงเสน
นางสาวเฉลิมศิลป นันทวงศ
นางสาวชนัสถนันท กันทาปา
นางชนิกานต คําสมุทร
นางสาวชูขวัญ แสงทอง
นางณปภัช พันธุแกว
นางสาวณภัทร ปญญาวงค

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔

นางสาวณัฐกานต สถิรภัทรกุล
นางสาวณัฐนันท อนันตสถาพร
นางณิชา เครือมิ่งมงคล
นางสาวณิชาพร ธรรมสอน
นางสาวดลพร ใจบุญเรือง
นางทิพยธิดา กาวิละ
นางสาวทิพยสุดา พรมรักษา
นางสาวธนพร ดีศิริ
นางธนพร บันทัดกิจ
นางสาวธมนวรรณ จิตบาล
นางสาวธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล
นางธัญลักษณ กิตติวรเชฏฐ
นางนภาพร กันทะวงค
นางสาวนฤมล คิดวอง
นางสาวนาขวัญ รัตนมงคล
นางน้ําฝน สุทธิกุญชร
นางนิยดา ตุยแพร
นางสาวนิลุบล สุขวณิช
นางเนาวเรศ ตาปวง
นางปภาดา เรืองฉาย
นางสาวประทุมพร ปามี
นางประภา สนั่นกอง
นางสาวปริยาภัสสร เพ็งจันทร
นางสาวปาณิสรา ธรรมเรือง
นางสาวปาริฉัตต อธิพรหม
นางสาวปยะดา ครูบา

หนา ๑๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวผุสชา ธรรมสอน
นางสาวพัชรินทร จินตนา
นางพิมพลักษณ พุมชวย
นางสาวพิมพวิมล แผวสูงเนิน
นางสาวพีรยา สอนอน
นางสาวภัทรมน ลิ้มเลิศเจริญวนิช
นางสาวภัทรวรรณ จันตะมะ
นางสาวภาวริศ ถือคํา
นางมนทิชา ทับเกิด
นางสาวมัทนา จุลเสวก
นางมาลาริน ประจําดี
นางสาวเยาวัลย จันทรตะมูล
นางสาวรสสุคนธ พุทธวงค
นางรักษคณา กวาวสิบสาม
นางสาวรัชนีกร แรงขิง
นางสาวรัตนาภรณ สารภี
นางรุงรัชนี ทิพยอักษร
นางสาวรุจิราพร แสงปวง
นางสาววรัญญา กันทะ
นางสาววราภรณ บุญจู
นางสาววรินทรภัสสร อวดสม
นางสาววริษฐา มอดูดัส
นางสาววัชรียา อริวรรณา
นางวาสนา วงษชัย
นางวิบูลลักษณ บางพาน
นางสาววิราวรรณ ไชยวงศ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖

หนา ๑๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาววิไลวรรณ ไชยพรหม
นางสาววิไลพร สายทอง
นางวีรยา ประกัตฐโกมล
นางสาววีรินทรภัทร สมพมิตร
นางสาวศรัญญา งามกระบวน
นางศิริพรรณ ธารพรศรี
นางศิริมาศ สวนพันธุ
นางศิริลักษณ เสนหา
นางศิวภรณ ออดทรัพย
นางสกาวเดือน เมฆวิไล
นางสาวสรรคศิริกุล พยอมแยม
นางสรอยฟา แสงเงิน
นางสาวสายสมร ติ๊บมา
นางสายหยุด สุวัตถี
นางสาวสาลีทิพย แชมชอย
นางสีดา วรรณชัย
นางสาวสุกัญญา โชคพาณิชยวรกุล
นางสาวสุคนธ วงศหาญ
นางสุทิตย เพาะคํา
นางสุพรรณนี กาวิชัย
นางสาวสุพรรณี คงดีได
นางสาวสุพรรษา ตาคํามูล
นางสุพัตรา ตาดคํา
นางสาวสุภาวดี เดชธรรมรงค
นางสาวสุรัตน เดนสทาน
นางสาวสุริยาพร สุตาคํา

๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑

(เลมที่ ๑๔/๒๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวเสงี่ยม คืนดี
นางสาวเสาวลักษณ จันทรพรหม
นางสาวแสงจันทร อนนทยี
นางแสงดาว หมื่นแกว
นางแสงเดือน ชมภูมิ่ง
นางสาวอชิรญาณ จักรบุญมา
นางอนงค มัลลวงค
นางสาวอภิญญา พูลทรัพย
นางสาวอภิญญา สงคราม
นางสาวอภิรดี เลี้ยงประเสริฐ
นางสาวอรทัย ใจกาศ
นางสาวอรพรรณ นามพิชัย
นางอรสุภา จันทรวงษ
นางอังศุมาลิน พรหมนุชานนท
นางสาวอัจจิมา สกุลพนาอาสา
นางสาวอัญมณี สุวรรณ
นางสาวอัษฎาพร กันทา
นางสาวอาภรณ นากุ
นางสาวอารีรัตน ปนตันมูล
นางสาวอารีวัณย อรุณสิทธิ์
นางอําไพ แสนคํา
นางสาวอุบลรัตน ขัณฑแกว
นางอุมาพร เจริญธนากุล
นางสาวอุไรพร ดาวเมฆลับ
นางสาวอุไรวรรณ สายยะนันท

