เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจําป ๒๕๖๓
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเหรียญจักรมาลา จํานวน ๒๗,๔๓๘ ราย
และเหรี ยญจักรพรรดิม าลา จํา นวน ๗๒,๕๕๘ ราย รวมทั้ งสิ้น ๙๙,๙๙๖ ราย เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังรายนามทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๓ นางสาวแสงอรุณ ศรฤทธิ์
๓๔ นางสาวอมรรัตน แกนแกว
๑
๒
๓
๔
๕
๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓๕ นางอังคณา หอมหวล
๓๖ นางอุมาภรณ ผองจิตต

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
นางสาวจิราพร อรุณพูลทรัพย
๗ นางสาวไพลิน คําไพรินทร
นางฐณิฏฐา จันทนฤกษ
๘ นางสาวระรินทิพย เพ็ชรเจริญ
นางณฐอร อินทรดีศรี
๙ นางสาววริยาภรณ พรนภดล
นางสาวพรพรรณ คําเพิ่มพูล
๑๐ นางสาวสุกัญญา ทองเกษ
นางสาวพิมพรภัช ทิพยชวานนท
๑๑ นางสาวสุชญา สิทธิโชติวงศ
นางพิมภกา โรยพริกไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม
สํานักงานรัฐมนตรี
๑ นางสาวเสาวลักษณ ไทยวงษ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
นายธนะชัย พละการมย
นายภาสกร เหมกรณ
นายภูษิต โพธิ์แสง
นายเศรษฐพันธ กระจางวงษ
นายสมบัติ รุงรัศมี
นายสรนิต ศิลธรรม
นายสัมพันธ ฤทธิเดช
นางสาวกัลยา จีนเหลียง
นางสาวจินตนา แดงงาม
นางดวงดาว หนูแกว
นางสาวเตือนใจ คํารักษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
๑๒ นางเทียรทอง ใจสําราญ
๑๓ นางนงคนุช ชุนบัณฑิต
๑๔ นางสาวนันทนภัส ดอนศรีจันทร
๑๕ นางสาวบุญปวีณ ชูชีพวงศวาณิช
๑๖ นางสาวปุณยนุช แกวอัครกิจ
๑๗ นางสาวพสุภา ชินวรโสภาค
๑๘ นางเพชรรัตน นกอยู
๑๙ นางรัชดา แสงเภา
๒๐ นางวัฒนาโสภี สุขสอาด
๒๑ นางวิรัชนี แข็งแรง
๒๒ นางสิริพร เลิศภาวนาสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓ นางสิริมาศ จันทวโร
๒๔ นางสุจิตรา กิ่งสีดา
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๕ นางอภิชยา กิจเจา
๒๖ นางอรพรรณ มวงมณี

กรมวิทยาศาสตรบริการ
นายกาจพันธ สกุลแกว
๑๑ นางพจมาน ทาจีน
นายเชิน คําอาจ
๑๒ นางพะเยีย แจมกระจาง
นายสมบัติ คงวิทยา
๑๓ นางเยาวลักษณ ชินชูศักดิ์
นายสายัณห เกลี้ยงสิน
๑๔ นางรุงนภา มณีนิล
นายอรุณ คงแกว
๑๕ นางวิภาวรรณ ศรีมุข
นางสาวจันทรเพ็ญ เมฆาอภิรักษ
๑๖ นางสาวโศรดา ขุนโหร
นางสาวจิรสา กรงกรด
๑๗ นางสาวสิริวรรณ ลี้ศิริสรรพ
นางชุติมา วิไลพันธ
๑๘ นางสาวสุกัลยา พลเดช
นางสาวดวงกมล เชาวนศรีหมุด
๑๙ นางสาวสุภัตรา เจริญเกษมวิทย
นางสาวปริยากร มิตรชอบ
๒๐ นางอารีรัตน โพธิ์สุวรรณ

๑ นายมนตชัย ไชยสุกุมาร
๒ นายรชต สุทธศิริ
๓ นายสมเจตน สุดประเสริฐ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

นายชาญณรงค มณีรัตน
นายศิริชัย ทิวะศิริ
นายสมปรารถนา สุขทวี
นายสัพพวัฒน ทรรพนันทน
นายสิริฤกษ ทรงศิวิไล
นางกาญจนิตย สุวรรณโน

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๔ นายอรุณศักดิ์ สโมสร
๕ นางเฉลิมขวัญ ปติโสภณางกูร
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ
๗ นางณัฐชไม ปฐมพรพิทักษ
๘ นางณัฐญา พึ่งแยมศรวล
๙ นางสาวธรรมภรณ ประภาสะวัต
๑๐ นางมาริยาท ตั้งมิตรเจริญ
๑๑ นางรุงทิพย เพ็ชรัตน
๑๒ นางสาววัทธะนา ศรีรัตนภิญโญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓ นางสาวสมพิศ ศรีปุนจั่น
๑๔ นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ
๑๕ นางสาวสุภาพรรณ โทขัน
๑
๒
๓
๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หนา ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๖ นางสาวอัณณณิชา โตกิจกลาธวัฒน
๑๗ นางอุรัจฉทา ศศิปรียจันทร

นายวิชาญ ชุมมั่น
นายอรรถนิติ กมเลศรังสรรค
นางสาวจารุภา แซฮอ
นางสาวเพ็ญนภา นักฆอง

สถาบันวิทยาลัยชุมชน
๕ นางสาววนิดา สุภัทรกุล
๖ นางวีระวรรณ เอื้อจินดาพงษ
๗ นางสาวศศิพิสุทธิ์ หงษสมบัติ
๘ นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ

นายกนิช บุณยัษฐิติ
นายกมล สกุลวิระ
นายกฤษฎา ภูมี
นายกอบบุญ หลอทองคํา
นายกัณณพงศ ศรีนิธี
นายเกรียงไกร โอฐธนู
นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
นายเกียรติศักดิ์ ดวงมาลย
นายคงเดช ไชยสลี
นายจักรกริศน เนื่องจํานงค
นายจักรพันธ แซลี่
นายจิตติน แตงเที่ยง
นายจิระพล เสียงสังข
นายจุมพฏ วานิชสัมพันธ
นายจุล นําชัยศิริ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑๖ นายเจษฎา ชินรุงเรือง
๑๗ นายฉมาวงศ สุริยจันทร
๑๘ นายชนพ ชวงโชติ
๑๙ นายชัยเดช อินทรชัยศรี
๒๐ นายชัยชนัตถ ชาญศิลปกุล
๒๑ นายชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา
๒๒ นายชิดชนก เหลือสินทรัพย
๒๓ นายชูศักดิ์ คงมณี
๒๔ นายเชิดวงศ หงษศรีจินดา
๒๕ นายโชคชัย ยะชูศรี
๒๖ นายเชาวนดิศ อัศวกุล
๒๗ นายฐานิสร ดํารงควัฒนโภคิน
๒๘ นายฐิตินันท พงษสุทธิรักษ
๒๙ นายณัฐพจน ยืนยง
๓๐ นายณัฐพล พินทุโยธิน

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

นายดังกมล ณ ปอมเพชร
นายทินกร เทพกุศล
นายธงชัย โรจนกังสดาล
นายธรรมนูญ หนูจักร
นายธราธร มงคลศรี
นายธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
นายธิติ บวรรัตนารักษ
นายธีรยุส วัฒนาศุภโชค
นายธีระชัย ประสมแสง
นายนันทศักดิ์ พุทธิรังสี
นายนิพัญจน อิศรเสนา ณ อยุธยา
นายนิวัตร จันทรศิริพรชัย
นายบุญเสริม กิจศิริกุล
นายบุญไชย สถิตมั่นในธรรม
นายบุญชวย ทรัพยมนชัย
นายปกรัฐ หังสสูต
นายปณิธาน วัฒนายากร
นายประเสริฐ คณาวัฒนไชย
นายประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒนกุล
นายประณัฐ โพธิยะราช
นายประพฤติดี ปยะวิริยะกุล
วาที่รอยตรี ประวัติ สายโน
วาที่รอยตรี ปญญา พุมมูล
นายพงชัย หาญยุทธนากร
นายพงศพรต ฉัตราภรณ

หนา ๘๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพงศศักดิ์ ยุกตะนันทน
นายพรเทพ รอดโพธิ์ทอง
นายพรเลิศ ฉัตรแกว
นายพลกฤษณ แสงวณิช
นายพสุ เดชะรินทร
นายพัฒนพงศ นาวีเจริญ
นายพันธวัศ สัมพันธพานิช
นายพันธศักดิ์ พลสารัมย
วาที่รอยตรี พิพัฒน เพ็งคุม
นายพิพัฒน ศรีเที่ยง
นายพีรพงษ มนตรีวิวัฒนชัย
นายภาสกร วัธนธาดา
นายมานพ วงศสายสุวรรณ
นายรัฐพลี ภาคอรรถ
นายวชิระ บุณยเนตร
นายวรณพ วิยกาญจน
นายวรสัณฑ บูรณากาญจน
นายวรัญ แตไพสิฐพงษ
นายวรินทร ชวศิริ
นายวิชัย เบญจชลมาศ
นายวิฑูรย มะบุตร
นายวิศรุต ศรีบุญนาค
นายวีรชัย คงวัน
นายวีรพันธุ โขวิฑูรกิจ
นายศรัณย เตชะเสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕

นายศรีไฉล ขุนทน
นายศิรชัย จินดารักษ
นายศิริเดช สุชีวะ
นายศิริวัฒน ทรวดทรง
นายศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ
นายสมฤทธิ์ วงศมณีโรจน
นายสมศักดิ์ ตุมทอง
นายสรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล
นายสหดล ปุญญถาวร
นายสัณหพศ จันทรานุวัฒน
นายสัมพันธ ธรรมเจริญ
นายสามารถ บริบูรณ
นายสิริพงศ เกียรติกิตติคุณ
นายสุขเจริญ ตั้งวงษไชย
นายสุคคเณศ ตุงคะสมิต
นายสุชัย สุเทพารักษ
นายสุชาติ กาลวสุกุล
นายสุรเดช พันธุลี
นายสุรชัย เอกพลากร
นายสุรชัย พรภคกุล
นายสุวิทย กัมทรทิพย
นายเสรี สิงหถนัดกิจ
นายอเนกพล เกื้อมา
นายอดุลย กาขาว
นายอนุวัฒน ศิริวัฒน

หนา ๘๖
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอภิชาติ อิ่มยิ้ม
นายอมร วาณิชวิวัฒน
นายอรรณพ ใจสําราญ
นายอรรถพล สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง
นายอรรถวิทย สุดแสง
นายอัครวัต ศิริสุข
นายอาทิพันธุ พิมพขาวขํา
นายอุทิศ ทองคํา
นายเอนก โสภณ
นางสาวกนกทิพย ภักดีบํารุง
นางสาวกนิษฐา ภัทรกุล
นางสาวกรรณิการ ศรีแจ
นางกฤษณา ศิรเลิศมุกุล
นางกัญญรัตน บุญทองใหม
นางสาวกัญญา ศุภปติพร
นางสาวกัลยา สุนทรวงศสกุล
นางสาวกุณฤดี ดิศผดุง
นางสาวขณิษฐ คําทอน
นางสาวจรรยารักษ โกศลกิจจา
นางจรัสศรี พัวจินดาเนตร
นางจันทิมา กองตุย
นางสาวจารุณี หงสจารุ
นางสาวจิราพร เกศพิชญวัฒนา
นางจิรารัตน อนันตกูล
นางจุฑาทิพย ชื่นอารมย

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

หนา ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

นางจุฑารัตน คัมภีรภาพ
นางสาวจุฑารัตน วิบูลผล
นางสาวจุลนี เทียนไทย
นางสาวชรินทร ไชยมาเสรีกุล
นางสาวชัญญนิษฐ นีสันเทียะ
นางสาวชุติมณฑน ตะเภาทอง
นางชุติมณฑน สถิรพิพัฒนกุล
นางชูศรี วงศมณีโรจน
นางสาวโชติรส สุรพลชัย
นางสาวญาใจ ลิ่มปยะกรณ
นางฐิติวดี ชัยวัฒน
นางสาวณัฐพร โทณานนท
นางสาวดวงดาว อาจองค
นางสาวดาวเรือง วิทยารัฐ
นางดุจฤทัย พงษเกา คะชิมา
นางสาวทิพวัลย ตาปนานนท
นางสาวธนิษฐา ฉัตรสุวรรณ
นางสาวธัญยธรณ สิทธิประเสริฐผล
นางสาวธีรนุช โชคสุวณิช
นางสาวนภัสสวงศ โอสถศิลป
นางสาวนฤมล สุวรรณจันทรดี
นางสาวนฤมล ออนภิรมย
นางนวพร สุริยะ
นางสาวนววรรณ วุฒฑะกุล
นางสาวนัททนี เนียมทรัพย

๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางนัยนันทน อริยกานนท
นางสาวน้ําฝน แกวเพ็ชร
นางนิจศรี ชาญณรงค
นางสาวนิปกา สุขภิรมย
นางนีรชา สารชวนะกิจ
นางบุญตา คําดี
นางสาวบุญธิดา โฆษิตทรัพย
นางสาวประนอม จิตรมงคล
นางสาวประภาพรรณ รัชตะปติ
นางสาวปริญดา มณีโรจน
นางสาวปวิตรา จันทรสุกรี
นางปาณิศา วิเชียรญาณ
นางปานใจ จุฬาพันธุ
นางปยะรัตน จันทรศิริพรชัย
นางโปรดปราน บุณยพุกกณะ
นางสาวเปยมปติ ชางสาร
นางผุสดี มาคุม
นางพเยาว สนทนา
นางสาวพรเพ็ญ วีระวัฒกานนท
นางพรชนก คัมภีรยส คูเวนเบิรค
นางสาวพรพิมล ศุขะวาที
นางพรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ
นางพรรณงาม ใจรักษศักดิ์
นางสาวพรรณทิพา ศักดิ์ทอง
นางพรรณระพี สุทธิวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕

นางพรอนงค บุษราตระกูล
นางสาวพรอนงค อรามวิทย
นางสาวพวงทิพย ชูหนู
นางพอจิต ชูใจ
นางพัชรินทร สิทธิชาญคุณะ
นางสาวพัชรินทร ฮั่นพิพัฒน
นางสาวพัชสิรี ชมภูคํา
นางสาวพิมพมณี รัตนวิชา
นางสาวพิมพันธุ สายเพชร
นางสาวพิรงรอง รามสูต
นางพุทธรักษา วรานุศุภากุล
นางเพียงตา กิจหิรัญวงศ
นางแพร กีระสุนทรพงษ
นางสาวเฟองฟา อุนอบ
นางภาณี จาวะนา
นางภาวิกา ศรีรัตนบัลล
นางมรกต เปยมใจ
นางสาวยุพิน จินตภากร
นางสาวรัชลิดา ลิปกรณ
นางสาวรัตนศิริ ทาโต
นางรัตนา จักกะพาก
นางสาวรัตนา ธนีสรรค
นางรัตนา พิกุลกานตเลิศ
นางสาวราตรี จินตนา
นางสาวเรวดี วัฒฑกโกศล

หนา ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางลักษณา ดูบาส
นางสาวลักษยา ศรีอวมบู
นางสาวลาวัลย จรรยากูล
นางสาววรรณวิภา สุทธิไกร
นางสาววรัญญา อรัญวาลัย
นางวราลักษณ เกษตรานันท
นางวัชรา สรรพวัฒน
นางสาววัฒนิตา นําแสงวานิช
นางสาววัลภา เอื้องไมตรีภิรมย
นางวารี นิยมธรรม
นางสาววิไล อัศวเดชศักดิ์
นางวิไลรักษ สันติกุล
นางวิบูลยลักษณ พึ่งรัศมี
นางสาววิภา จารีวงศไพบูลย
นางสาววิมลวรรณ พิมพพันธุ
นางสาววิริยา พึ่งทอง
นางวิศัลยศยา รุดดิษฐ
นางสาวศศิวิมล รอบคอบ
นางสาวศศี พงศสรายุทธ
นางสาวศิริพันธุ ขัตตพงษ
นางสาวศิริมา ปญญาเมธีกุล
นางศุภศร วนิชเวชารุงเรือง
นางศุภางค มณีศรี เลอกรองด
นางสาวไศลทิพย จารุภูมิ
นางสมใจ ตั้งปณิธานสุข

หนา ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นางสมชนก ภาสกรจรัส
นางสมบุญ เหลาชัย
นางสาวสรอยสน สกลรักษ
นางสรินทร ลิ่มปนาท
นางสฤณี กลันทกานนท ทองทรง
นางสายชล ภักตรโกมล
นางสาวสิริกัญญา สิงหคุณา
นางสิริฉันท สถิรกุล เตชพาหพงษ
นางสาวสุกรรณภา คุมสุข
นางสุกัญญา ทรัพยประเสริฐ
นางสุกุมา สามงามนิ่ม
นางสุจาริณี สินไชย
นางสาวสุจินต ศิริสวัสดิ์
นางสาวสุดธิดา วงศสถาพรพัฒน
นางสุนันทา เจริญปญญายิ่ง
นางสุพจนา สิทธิกูล
นางสุภัทรพร เทพมงคล
นางสุภาวดี ไชยสุต
นายจํานอง โสมกุล
นายฉัตรชัย จรูญพงศ
นายชัชพล ชังชู
นายชาติ เจียมไชยศรี
นายณรงชัย บุญศรี
นายดอกรัก มารอด

๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุรีย ชุณหเรืองเดช
นางสาวสุรีรัตน เครือสุวรรณ
นางสาวแสงทิวา ไชยยศ
นางเสาวรส ภทรภักดิ์
นางอมรรัตน สีบัว
นางสาวอรนาฎ มาตังคสมบัติ
นางอรอนงค กุละพัฒน
นางอรอนงค ศิลโกเศศศักดิ์
นางสาวอรัญญา พลพรพิสิฐ
นางสาวอลิสา วังใน
นางอังศุมาลิน เสนจันทรฒิไชย
นางอาภาณี เหลืองนฤมิตชัย
นางสาวอาภาพรรณ ปญจนาทไชยกุล
นางสาวอารีย บุญชะนะ
นางสาวอุไรวรรณ ลีลาอดิศร
นางสาวอุบลรัตน สิริภัทราวรรณ
นางสาวอุราภรณ สุจริตจันทร
นางสาวเอมอร ใจเกงกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๗ นายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน
๘ นายธงชัย หฤทัยสดใส
๙ นายธนพัฒน เกิดสุข
๑๐ นายนรินทร อุประกรินทร
๑๑ นายนัยสันต อภิวัฒนลังการ
๑๒ นายปรณัฐ วิสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

นายประภาส ชางเหล็ก
นายประยูร เพียตะเณร
นายพิชัย จิรวัฒนาพงศ
นายรามิล กาญจันดา
นายวรฐ คูหิรัญ
นายวัชระ เครือรัฐติกาล
นายวิกรม รังสินธุ
นายวิชัย ศิวะโกศิษฐ
นายศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร
นายสกล ฉายศรี
นายสนธยา มณฑาสุวรรณ
นายสมพงษ บันลือพงศพันธุ
นายสมสุข เตชสมบูรณสุข
นายสาธิต ฤทธิ์เลิศชัย
นายอภิชาติ พงศสุพัฒน
นางกิ่งกานท พานิชนอก
นางกิริยา กุลชนะรัตน
นางฆรณี ตุยเต็มวงศ
นางชมพู สิงโสภา
นางสาวชลิดา เล็กสมบูรณ
นางสาวชุลีณี พาหุรัตน
นางทิพยพร ตรีพุทธรัตน
นางสาวทิพยรัตน เลาหวิเชียร
นางสาวธนวรรณ พาณิชพัฒน
นางสาวนภัสวรรณ กระจางรัตน

หนา ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนวลวรรณ ชั้นไพศาลศิลป
นางสาวนันทพร ปติเกื้อกูล
นางสาวน้ําฝน ลําดับวงศ
นางสาวบุษบา ตนทอง
นางเบ็ญจวรรณ แสนทรัพยสิริ
นางประนอม คงสกุล
นางสาวปารมีย เดนชัยประดิษฐ
นางสาวปยมา ทัศนสุวรรณ
นางพิทยาภรณ สุภรพัฒน
นางเพ็ญพิศ กมลสุขยืนยง
นางสาวยุรพร ศุทธรัตน
นางสาวรัตติกรณ จงวิศาล
นางสาวลักษณา กันทะมา
นางสาววงเดือน พลับจะโปะ
นางสาววนิดา พัสดุรักษ
นางวรรณวิไล อินทนู
นางวรรณี เนียมหอม
นางสาววัฒนา มณีวงศ
นางสาววิรัญญา แกววัฒนะ
นางวิไลรัตน ฉ่ําสิงห
นางวีระศรี เมฆตรง
นางสาวศิรประภา เปรมเจริญ
นางสารัฐ รัตนะ
นางสุกิจจา พงษสุวรรณ
นางสาวสุพรรณนิจ พลเสน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

นางสุภัสรา ปนตบแตง
นางสุรางค เห็นสวาง
นางสาวแสงแข นาวานิช
นางสาวอตินุช แซจิว
นายกิตติกร นาคประสิทธิ์
นายกิตติพันธุ เสมอพิทักษ
นายคมกริช พิมพภักดี
นายจักรพันธ ขัดชุมแสง
นายเฉลิมชัย อภิญญานุรักษ
นายชัชชัย คุณบัว
นายชาญณรงค สายแกว
นายชํานาญ บุญญาพุทธิพงศ
นายชัยสิทธิ์ วงศวิภาพร
นายตรัย วงษศิริ
นายธชา รุญเจริญ
นายธนบดี สุวรรณศร
นายธีรยุทธ ชาญนุวงศ
นายนพดล ตั้งสกุล
นายนรากร พุทธโฆษ
นายนิยม พินิจการ
นายประมินทร อาจฤทธิ์
นายพิชัย คําไพร
นายไพรัตน ศรแผลง
นายไพโรจน วงศหทัยไพศาล

หนา ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอรพินท เจียรถาวร
นางสาวอังคณา จุโฬทก
นางอัญชลี รวีโรจนวิบูลย
นางสาวอารีรัตน สิชฌวัฒน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
๒๑ นายภัทรวุฒิ วัฒนศัพท
๒๒ นายยศสมบัติ จังตระกูล
๒๓ นายยอดชาย บุญประกอบ
๒๔ นายยุทธเกียรติ หอวิจิตร
๒๕ นายรัฐพล รังสีวิจิตรประภา
๒๖ นายเรืองทอง กิจเจริญปญญา
๒๗ นายวาธิส ลีลาภัทร
๒๘ นายวิจารณ สดศิริ
๒๙ นายศรีชัย เหลาพงศเจริญ
๓๐ นายศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร
๓๑ นายศุภพงษ พละเสถียร
๓๒ นายสงวนโชค ลวนรัตนากร
๓๓ นายสถิรพร พรนิมิตร
๓๔ นายสมชาย ศรีรมโพธิ์ทอง
๓๕ นายสมบูรณ มาตุม
๓๖ นายสักการ ราษีสุทธิ์
๓๗ นายสันติชัย ศรีโพธิ์
๓๘ นายสิรภพ ฝอยทอง
๓๙ นายสุรชัย แซจึง
๔๐ นายอธิป เหลืองไพโรจน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕

นายอนุสรณ ศรีธีระวิโรจน
นายอลงกลด แทนออมทอง
นายอานัติ วัฒเนสก
นายอานุภาพ มีสมบูรณ
นายอุดม มะพันธ
นางกฤษณา กลางเภา
นางกันยารัตน เควียเซน
นางเข็มพร กิจสหวงศ
นางสาวจรรยา จิระประดิษฐา
นางจรัสศรี บัวทอง
นางสาวจิดาภา พลางวัน
นางสาวจิตลดา ตรึงจิตพิชญดล
นางสาวจีรนุช เสงี่ยมศักดิ์
นางจุลจิรา หอวิจิตร
นางสาวชนกฤทัย ชื่นอารมณ
นางชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
นางณัฐปภัสร ตันติสุวิชวงษ
นางสาวนิภา นุศรีอัน
นางสาวนิสรา อารุณี
นางนุจรี ประทีปะวณิช จอหนส
นางสาวปยะฉัตร พัชรานุฉัตร
นางสาวปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ
นางพราวพรรณ พลบุญ
นางสาวพัชรี คําวิลัยศักดิ์
นางสาวพัชรี ธีรจินดาขจร

หนา ๙๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพัฒนารี ลวนรัตนากร
นางสาวพิมพวิมล เวียงยศ
นางสาวพิศเพลิน ชนาเทพาพร
นางเพชรรัตน ธรรมเบญจพล
นางเพ็ญแข พั่วโพธิ์
นางสาวภัทรา ภมรศิลปธรรม
นางภารดี เอื้อวิชญาแพทย
นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ
นางเยาวพร ศานติวิวัฒน
นางสาวรวยริน ชนาวิรัตน
นางลัดดาวัลย กําไรงาม
นางสาววรรณา ศิริแสงตระกูล
นางสาววรวรรณ คําฤาชา
นางสาววรวรรณ ชุมเปย
นางวรินรําไพ เศรษฐธนบุตร
นางวารุณี หวัง
นางสาววิภาวี กฤษณะภูติ
นางสาวศจี สัตยุตม
นางศศิกานต โฆษิตตระกูล
นางศิริมาศ กาญจนวาศ
นางสาวศิริลักษณ อนันตณัฐศิริ
นางสาวศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ
นางสาวสมหญิง ลีลาทรัพยเจริญ
นางสาวสาวิตรี วันเพ็ญ
นางสาวสิริพร ทิวะสิงห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๑ นางสุทธิพร ชาตาธิคุณ
๙๒ นางสาวสุพัตรา ปรศุพัฒนา
๙๓ นางเสาวลักษณ ยศกรกุล
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

นายกอบเกียรติ แสงนิล
นายกอพงศ สุขประเสริฐ
นายกิตติภัต เจริญขวัญ
นายขจรเดช ปญญาแกว
นายขจรเดช พิมพพิไล
นายจารึก หาญประเสริฐพงษ
นายจํานงค ใจนวล
นายเจริญ หนูคําปน
นายฉลวย ใหญนอก
นายฉลอง ชีวเกรียงไกร
นายชัชวาลย ชัยชนะ
นายชัยพร ตั้งทอง
นายชัยยุทธ เจริญธรรม
นายชุมพร ศรีวรรณ
นายเชิดศักดิ์ แซลี่
นายไชยศิลป ใจจิตร
นายณรงค เพชรชารี
นายณัฐพงษ อัครผล
นายณัฐพล เลิศอนันตพิพัฒน
นายเดช ดํารงศักดิ์
นายธงชัย สมศักดิ์บุญ

หนา ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๙๔ นางสาวอรรจนี มหรรฆานุเคราะห
๙๕ นางสาวอัครยา สังขจันทร
๙๖ นางสาวเอื้อมเดือน ประวาฬ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๒๒ นายธนะพงษ ธนะศักดิ์ศิริ
๒๓ นายธัญญา นรเศรษฐธาดา
๒๔ นายธีรัช ปญโญ
๒๕ นายเธียรชาย อักษรดิษฐ
๒๖ นายนพพร พวงสมบัติ
๒๗ นายนเรนทร โชติรสนิรมิต
๒๘ นายนเรศน ไหวศรี
๒๙ นายนิกร ตาสิงห
๓๐ นายนิพนธ ธีรอําพน
๓๑ นายนิวัติ อนงครักษ
๓๒ นายบุญรักษ พันธไชยศรี
๓๓ นายประทานพร จรัสศรี
๓๔ นายประสงค มหาวัน
๓๕ นายประสิทธิ์ แขกออย
๓๖ นายพัชร กัลยาณมิตร
๓๗ นายพีรพนธ อนุสารสุนทร
๓๘ นายพีระวุฒิ วงศสวัสดิ์
๓๙ นายพุทธิพล ดํารงชัย
๔๐ นายไพศาล จั่วทอง
๔๑ นายภาณุพันธ แสงศรีจันทร
๔๒ นายมารุต บูรพา

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

นายยศธนา คุณาทร
นายวนรักษ วัชระศักดิ์ศิลป
นายวิชัย ฉัตรทินวัฒน
นายวิชาญ แซกือ
นายวิฑูรย จอมแปง
นายวิทยา ขันคํานันตะ
นายวุฒิเดช โอภาศเจริญสุข
นายศักดิพล เทียนเสม
นายศิริพงค เชี่ยวชาญธนกิจ
นายศิวัฒม ภูริยะพันธ
นายศุภณ ศรีพลากิจ
นายสงกรานต สุดหอม
นายสาธิต ปยนลินมาศ
นายสิทธิชัย ลอดแกว
นายสิทธิชา สิริอารีย
นายสุกิจ รุงอภินันท
นายสุคนธ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
นายสุภาพ แสนเพชร
นายสุรชัย ตั้งสกุลวัฒนา
นายสุรพันธุ คุณอมรพงศ
นายสุระรอง ชินวงศ
นายสุวิชา รัตนรินทร
นายเสวต อินทรศิริ
นายอนุสรณ ทาเขียว
นายอรรถวุฒิ ดีสมโชค

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอรรถสิทธิ์ บุญทรง
นายอาทิตย พวงมะลิ
นายอานันท ไชยคําหลา
นายอิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ
นางกนกกาญจน บํารุงกิจ
นางกนกพร แสนเพชร
นางสาวกรรณิการ วันดี
นางกอดขวัญ นามสงวน
นางสาวเกษรา พัฒนพิฑูรย
นางสาวจงกลณี เศรษฐกร
นางจริยา คําบุญเรือง
นางจันทนา สุทธิจารี
นางสาวจันทรจิรา ฉายสองแสง
นางจารุลักษณ กลั่นกลิ่น
นางสาวจินดารัตน ชัยอาจ
นางจิราภรณ รุงเรือง
นางจีรนัน พิเศษพงษา
นางสาวจีรัง วองตระกูล
นางสาวจุฑามาศ อินทรชัย
นางสาวจุฑารัตน ประภารัตนะพันธุ
นางสาวแจมจิต ดวงปนตา
นางสาวชญามณี พิริยะวณิชย
นางสาวชมนาด สวาสดิ์มิตร
นางสาวชลาธิป วสุวัต
นางสาวฐปนีย สารครศรี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗

หนา ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

นางณปภัช ธวัชวีระกุล
นางณัฏฐิณี เต็มสวัสดิ์
นางณิชากมล พรานดี
นางดวงรัตน ริยอง
นางสาวดาราวรรณ รักเพื่อน
นางสาวดารุณี กิติเรืองแสง
นางดุจเดือน แสงบุญ
นางตติยา วงษรัตน
นางเตือนใจ สุวรรณวงศ
นางทัณฑิมา ตาสิงห
นางทัยรัตน พันธุแพ
นางนงคคราญ วิเศษกุล
นางสาวนงนุช บุญอยู
นางสาวนงนุช รวมรักษาวงษ
นางสาวนงลักษณ สิงหแกว
นางสาวนพรัตน วนิชชานันท
นางนริศรา จริยะพันธุ
นางนฤมล กิมภากรณ
นางสาวนัฏฐทกาญจน โชติชัยธนากร
นางสาวนันทกา คําแกว
นางสาวนันทนา กสิตานนท
นางสาวนันทนา นุนงาม
นางนันทิการ สันสุวรรณ
นางนาฎยา งามพสุธาดล
นางนาฏญา อภิชาติโยธิน

๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิดา ทะยะ
นางนิตยา ชัยวุฒิ
นางสาวนิธิดา อดิภัทรนันท
นางนุชนาต สุนทรลิ้มศิริ
นางสาวบุษราพรรณ ยศชัย
นางเบญจวรรณ จารุพันธ
นางปทิตตา กันตกวี
นางประภาพร สูประเสริฐ
นางสาวปริมานันท เชิญธงไชย
นางปาจรีย สุทัศน ณ อยุธยา
นางสาวเปรมวดี อวิรุทธนานนท
นางผองพรรณ เสารเขียว
นางสาวผองศรี ทิพวังโกศล
นางสาวพจนีย ใจวงคเปง
นางสาวพรรษวรรณ สายหราย
นางพัชรินทร ระวียัน
นางพัทธนันท แกวชุม
นางสาวพิกุล อิทธิหิรัญวงศ
นางสาวพิมพร อุตตะมะ
นางสาวพุทธชาติ สมณา
นางสาวเพ็ญศิริ ศรีบุรี
นางเพณณินาท โอเบอรดอรเฟอร
นางสาวไพรจิตร ตานัน
นางภาณุมาศ สิงหทองวรรณ
นางสาวมยุรี บุญนํามา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗

นางมัลลิกา วรรณโวหาร
นางมาริสา สุขพัทธี
นางยิ่งมณี ตระกูลพัว
นางสาวเยาวเรศ เชาวนพูนผล
นางสาวรวงผึ้ง ศิริจงดี
นางรวิวรรณ วงศภูมิชัย
นางระเบียบ สุวรรณปรีดา
นางรัชนี ณ เชียงใหม
นางรัตนา มณีศรีแสง
นางสาวเรนัส เสริมบุญสราง
นางเรียม ผิวใส
นางสาวแรมใจ วิชัยนันท
นางลัดดาวรรณ คําพาน
นางสาววนารักษ ไซพันธแกว
นางวรนุช ชูเมือง
นางวรรณิภา นุสุภะ
นางสาววรลักษณ อังศุวรางกูร
นางสาววริศรา ศิริมหาราช
นางวลัยพร สมานมิตร
นางวันทนาลักษณ ศฤงฆาร
นางสาววันเพ็ญ ทรงคํา
นางสาววารุณี ตั้งสถาเจริญพร
นางสาววารุณี สอนใจ
นางวาสนา ธรรมพิทักษ
นางวาสนา อ่ําแกว

หนา ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวิกันดา เขมาลีลากุล
นางสาววิทธนี ณ เชียงใหม
นางวิมล นาคสาทา
นางสาววิลาวัลย คําปวน
นางสาวศยามล คชปญญา
นางสาวศรัญญา ชัยแสง
นางศศิธร วงศเรือง
นางสาวศิริธร โฆษคุณวุฒิ
นางศิรินทรพร ลือชัยเกษม
นางสาวศิวาพร ธรรมดี
นางสาวศุภรินทร ไชยกลางเมือง
นางศุภาพร รัตนสิริ
นางสาวสมจิตร อยูเปนสุข
นางสรัญญา คงจิตต
นางสาวสรินยา ศรีเพชราวุธ
นางสัณหจุฑา วงศแกว
นางสายชล พรึงลําภู
นางสายทอง อภิวงค
นางสายพิณ พงษธา
นางสาวสิริกาญจน ลิมปกาญจน
นางสาวสิริดา ยังฉิม
นางสาวสุพัตรา ศิริโชติยะกุล
นางสุพัตรา แสงอินทร
นางสาวสุภางค เมืองแกว
นางสุภารัตน วังศรีคูณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นางสาวสุมาลี เลิศมัลลิกาพร
นางสาวสุวรรณา พานทอง
นางสุวลี พจมานวิพุธ
นางสาวเสาวคนธ แกวมี
นางเสาวนีย อิ่มออง
นางสาวแสงหลา โปธา
นางหทัย ทองงาม
นางหทัยชนก เนียมทรัพย
นางอนุตรา ฆังตระกูล
นางสาวอมรพรรณ วรรณวิไลย
นางอรกานต ไชยยา
นางสาวอรชร เจียมดํารัส

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอรพิณ สันติธีรากุล
นางสาวอรุณี ชุติมา
นางอรุณี ปาลี
นางสาวอัจฉรา เทียมภักดี
นางสาวอัจฉราวรรณ กาศเจริญ
นางสาวอัญชนา โตศิลากุล
นางอัญชลี เพิ่มสุวรรณ
นางอารยา ญาณกาย
นางอารีย อัจฉริยวิริยะ
นางอําไพ ยาวิลาศ
นางสาวอิงอร อินตะสาร
นางอุไร เต็งเจริญสกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นายกฤดายุทธ ชมภูมิ่ง
๑๓ นายพิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท
นายขจร ลักษณชยปกรณ
๑๔ นายโพชฌงค หรองบุตรศรี
นายฉัตรชัย สุรวัฒนบูรณ
๑๕ นายภัทรวิทย รักษกุล
นายดามพเมษ บุณยะเวศ
๑๖ นายรุธิร พนมยงค
นายธนิทธิ์ พิพัฒพันธุ
๑๗ เรืออากาศเอก วรรษา เปาอินทร
นายบัญชา ชื่นชูจิตต
๑๘ นายวรางกูร อุฬารางกูร
นายบุญทรัพย วิชญางกูร
๑๙ นายวินัย รักสุนทร
นายประสาน เผือกหอม
๒๐ นายไวพจน จันทรวิเมลือง
นายพงษศักดิ์ มหาโชคเลิศวัฒนา
๒๑ นายสหรัฐ พุทธวรรณะ
นายพรชัย ชุนหจินดา
๒๒ นายสายันต ศิริมนตรี
นายพรชัย ยอดวิศิษฎศักดิ์
๒๓ รอยเอก สุรจิต อาวสกุลสุทธิ
นายพิชัย อารีย
๒๔ นายสุริยันติ์ ปานเลห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายเอกวุฒิ ธนานาถ
นายโอภาส ศรัทธาพุทธ
นางกัญทิพา สรรพศรี
นางกัลยา อารีย
นางสาวกุลยา จันทะเดช
นางสาวเกษมศรี ดุริยรัตนทัต
นางสาวแกวตา โรหิตรัตนะ
นางจรินทรทิพย สมประสิทธิ์
นางจิตรลดา ลิ้มจินดาพร
นางสาวดุษฎี สกลยา
นางสาวทิพวรรณ หรรษคุณาชัย
นางสาวนิฉา แกวหาวงษ
นางสาวนันทวัน ชูอารยะประทีป
นางสาวปุณยนุช ดิษฐขํา
นางสาวพนาทิพย พินิจศักดิ์กุล
นายกรกฎ ศิริมัย
นายกอบธัม สถิรกุล
นายกิตติศักดิ์ ชยันตราคม
นายกิติกุล ลีละวงศ
นายกีรติ เจริญชลวานิช
นายเกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย
นายจงดี อาวเจนพงษ
นายจตุพร โชติกวณิชย
นายจรุงไทย เดชเทวพร

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวพรรณพัชร อิทธิโอภาสกุล
นางสาวพินทุสร หาญสกุล
นางสาวภวิดา ปานะนนท
นางวรารัตน กังสัมฤทธิ์
นางวิราภรณ ยอดวิศิษฎศักดิ์
นางสาวศิรินทร ใจเที่ยง
นางศิริรัตน โสมาภา
นางศุกระวรรณ อินทรขาว
นางสาวสุทธิชล โพธิรังษี
นางสุปรียา ธนะภูมิ
นางสาวแสงหลา ชัยมงคล
นางโสภาพรรณ เอกรัตนวงศ
นางอมราวดี แจงจอน
นางสาวอรลักษณา แพรัตกุล
นางอักษรศรี พานิชสาสน

มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐ นายจักรพันธุ ดอกจันทร
๑๑ นายจิรกุล สุจริตกุล
๑๒ นายเจนรบ แยมรอด
๑๓ นายเจริญ ลีนานุพันธุ
๑๔ นายฉัตรชัย ยกยอง
๑๕ นายเฉลิมชนม ดอกแขมกลาง
๑๖ นายเฉลิมชัย ชินตระการ
๑๗ หมอมหลวงชาครีย กิติยากร
๑๘ นายชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

นายชาญวิทย ตรีพุทธรัตน
นายฐากรณ สอนวัฒนา
นายณรงคภณ ทุมวิภาต
นายแดง ลมสูงเนิน
นายตรงธรรม ทองดี
นายตรี เขียวเภกา
นายตอพงษ ทองงาม
นายทวี มานะธํารง
นายทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
นายธนกรณ แนนหนา
นายธนวิน ชวฤาทัย
นายธวัช เจตนสวางศรี
นายธวัชชัย ชัยสวัสดิ์
นายธวัชชัย สุนทร
นายธัช อิทธิกุล
นายนรินทร ณัฐวุฒิ
นายนรินทร อจละนันท
นายเนติ สุขสมบูรณ
นายบรรยง ภักดีกิจเจริญ
นายบวร คลองนอย
นายเบญจพล สําราญถิ่น
นายประดิษฐ พานิชนาพันธ
นายปรีชา มนทกานติกุล
นายปารยะ อาศนะเสน
นายพงศอมร บุนนาค

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพนธกร ตันญาศิริ
นายพนม นิลสกุล
นายพรพจน เฟองธารทิพย
นายพฤหัส จันทรประภาพ
นายพัชรพล อุดมเกียรติ
นายพันธุเทพ อังชัยสุขศิริ
นายพัลลภ ฮวบสมบูรณ
นายพิธี บัวคํา
นายพูนทรัพย วงศสุรเกียรติ์
นายไพโรจน หลวงพิทักษ
นายมนตรี เดวีเลาะ
นายมานพ พิทักษภากร
นายมีโชค ชูดวง
นายยงค รงครุงเรือง
นายเรวัต ชุณหสุวรรณกุล
นายเรวัต พันธุวิเชียร
นายวงศพัทธ วิริยะการุณย
รอยเอก วรสรวง ทองสุข
นายวรากร เจริญสุข
นายวัชรงค โลหะประภากุล
นายวิชัย ฉัตรธนวารี
นายวิปร วิประกษิต
นายวีรศักดิ์ อังคณานุวัฒน
นายสนิท แสงเหลา
นายสบง ศรีวรรณบูรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
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

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายสมชาย เชื้อวัชรินทร
นายสัญญา หิรัญสุข
นายสาทิศ วงษทอง
นายสุจินดา ธนะภูมิ
นายสุจินต วังสุยะ
นายสุจินต อัศววิทูรทิพย
นายสุชาย ศรีทิพยวรรณ
นายสุเทพ ทั้งสุข
นายสุเทพ ธุระพันธ
นายสุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
นายอนุชาติ อวมขยัน
นายอรุณ เลาเฮง
นายอาทร สรรพานิช
นายอํานาจ ภิญโย
รอยเอก เอกภพ สิระชัยนันท
นายโอฬาร อภิรังสิมันต
เรืออากาศเอกหญิง กนกรัตน พรพาณิชย
นางสาวกันทิมา แสงศิริวุฒิ
นางกันยรักษ เงยเจริญ
นางกาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ
นางกุลนุช ชาญชัยรุจิรา
นางกุลภา ศรีสวัสดิ์
นางสาวเกษรา ศรีสถาน
นางขนิษฐา ลายทอง
นางขวัญพัฒน พรบุญบานเย็น

๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวขวัญเรือน คิดประเสริฐ
นางงามนิจ ชื่นบุญงาม
นางงามรักษ รังสิยีรานนท
นางสาวจรรยา จันทรผอง
นางสาวจารุวรรณ กองแกว
นางจารุวรรณ โพธิ์พรม
นางสาวจิตหทัย จงจิตร
นางสาวจิตหทัย สุขสมัย
นางจินดา ศาลากิจ
นางจินดา สุวรัตน
นางสาวจินรภา โพธิกสิกร
นางสาวจีรนุช ธรณินทร
นางสาวจีรันดา สันติประภพ
นางสาวจุฑาธิป มงคลทรัพยา
นางสาวเจียมใจ จีระอัมพร
นางสาวแจมจันทร หลาบพรมราช
นางสาวฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ
นางสาวเฉลียว คงคา
นางสาวชญาณิศา ชิติโชติปญญา
นางสาวชญานิษฐ มนูญผล
นางสาวชนัญชิดา จิตตหวัง
นางชนิตา นภาสวัสดิ์
นางสาวชลลดาย สาพียะ
นางสาวชุติรัตน วรรณโวหาร
นางสาวฐิติรัตน เดชพรหม

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวณพิชญ วัดมณี
นางณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย
นางณัฐวรรณ ศรีจินดา
นางณิษา โพธิสัตย
นางดวงเนตร อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางสาวดารณี แตบวนฮวด
นางสาวดาราณีย ทรัพยสมบุรณ
นางดาราภรณ เตรียมโพธิ์
นางสาวถนอมวงศ มัณฑจิตร
นางสาวทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน
นางสาวทัศนา ทวีคูณ
นางสาวธนธร จงเจริญกมล
นางธัญวรรณ อาศนสุวรรณ
นางนงคนุช พุทธศุภะ
นางสาวนงนุช เพ็ชรรวง
นางสาวนภัสวรรณ พีรญาศาสตร
นางสาวนภัสวรรณ เสนาเพ็ง
นางสาวนภาพร พัฒนสุทธิชลกุล
นางนฤมล ทวีเศรษฐ
นางสาวนฤมล เอมะรัตต
นางสาวนวลเพ็ญ ดํารงกิจอุดม
นางนันทกานต อภิวโรดมภ
นางสาวนันทิยา เอกอธิคมกิจ
นางสาวน้ําผึ้ง ปลั่งพงษพันธ
นางสาวนิตยา กาบแกว

๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิตยา เล็กตระกูล
นางสาวนิศรา จีนอยู
นางสาวนีธรา มีจันทร
นางสาวบัวคํา สะสมทรัพย
นางสาวเบญจมาภรณ ลิขิตกิจไพศาล
นางเบญจมาศ บัวบุตร
นางสาวเบญจรัตน หยกอุบล
นางสาวประภาพร ฐานุตรกุล
นางสาวประภาพรรณ อุนอบ
นางสาวปรางคเลขา เอื้ออารีย
นางสาวปรียชาต ปาจารย
นางปยรัตน ทวยเจริญ
นางสาวปยะกาญจน เที้ยธิทรัพย
นางสาวปยะนันท ลิมเรืองรอง
นางสาวปุณยนุช จุลนวล
นางสาวพงษพิชา ตูจินดา
นางสาวพนารัตน ออนแยม
นางสาวพรจิตร ศิริพานทอง
นางพรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล
นางสาวพรรณี จวงจาย
นางสาวพรรณี อติพลพรรค
นางสาวพัชรินทร คําอินทร
นางสาวพิชามญช ถังนอก
นางสาวพิณรัฎ ไชยปาล
นางสาวพิรมล เทพมงคล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓

นางสาวพุทธิพรณ เจริญพันธุ
นางสาวพุธพัฒน เงาภูทอง
นางสาวเพ็ญศิริ พุมหิรัญ
นางภรณี วัฒนสมบูรณ
นางสาวภัทรจิตร ตันกูล
นางภัทรานันท พูลสงวน
นางสาวภัสรา ลานเหลือ
นางสาวภัสสร สุดสมัย
นางสาวมานิดา ภาคพิเศษ
นางสาวมาลิน สุขเกษม
นางสาวยุพา จิ๋วพัฒนกุล
นางสาวเยาวพา มณีรัตน
นางรวมพร ลออจันทร
นางระวีวรรณ เล็กสกุลไชย
นางสาวรัชฎา สวัสดี
นางสาวรัตนา ฉันทเตยานนท
นางสาวรัตนา สายพานิชย
นางรัตนาพร ชัยราช
นางรัตนาภรณ คงคา
นางสาวรุงทิพย สัมฤทธิ์โสภาค
นางรุงทิพย สินิทธานนท
นางสาวรุงเพ็ชร สุยะเวช
นางสาวรุงรัตน แจมจันทร
นางสาวรุงฤดี ปาวิชัย
นางเรวดี พีรวัฒนฒึก

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวฤดีภรณ ภูวพานิช
นางสาวลัดดา จัยวัฒน
นางสาวลําพึง อวมทับ
นางวนิดา ลีเลิศไพศาล
นางวรฑา นักคุย
นางวรพรรณ เสนาณรงค
นางสาววรรณเพ็ญ จันทรศิรินุเคราะห
นางวรรณา ดิษบรรจง
นางวรัญญา สหายฟา
นางสาววรากร คชไกร
นางสาววราภรณ ขุนอินทร
นางวราภรณ จรรยาประเสริฐ
เรือเอกหญิง วรินทร จักรไพวงศ
นางสาววเรศรา วีระวัฒน
นางสาววัชรี อรุณสดใส
นางวารุณี สาริกา
นางสาววิมล ชินสวางวัฒนกุล
นางสาววิมล สอนแจม
นางวิมลวรรณ เหียงแกว
นางสาววิลาวัลย ดวงลอมจันทร
นางสาววิลาสินี ชัยสิทธิ์
นางสาววิไล นิยมสัจจา
นางสาววิไลลักษณ วงษคํา
นางสาววิไลวรรณ ทองใบนอย
นางวีรนุช รอบสันติสุข

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓

นางสาววีรวรรณ วัยวัฒน
นางศรีวรรณา ทาสันเทียะ
นางสาวศศิธร วงศโพธิสาร
นางศศิวิมล แสวงผล
นางสาวศิริจันทร ภัทรวิเชียร
นางศิริรัตน ขาวสอาด
นางศิริลักษณ ชนะพันชัย
นางสาวศิริวรรณ อนันตโท
นางสาวศิวพร พันธุสวัสดิ์
นางสาวศุขธิดา อุบล
นางสาวศุภนิดา กมลปภาธํารง
นางสมดี วรรณโสกเชือก
นางสมนิดา ภัทรนันท
นางสาวสมปอง มิ่งมงคล
นางสมพร ไชยบุตร
นางสมฤทัย ชัยประสิทธิกุล
นางสายฝน ชวาลไพบูลย
นางสิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ
นางสิริพร อินเหวาวงศ
นางสาวสิริรัตน ลีลาจรัส
นางสาวสุกัญญา ตันติประสพลาภ
นางสุกัญญา สงสวัสดิ์
นางสาวสุกัญญา สัจจาพิทักษ
นางสาวสุดาภรณ พยัคฆเรือง
นางสุดารัตน ตานพิพัฒน

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุดารัตน ปโยพีระพงศ
นางสาวสุนทรี เจียรวิทยกิจ
นางสาวสุนันทา อัคนิทัต
นางสุพิชฌาย ศาสตรสมัย
นางสุพินดา เรืองจิรัษเฐียร
นาวาอากาศตรีหญิง สุภนีวรรณ
เชาววิศิษฐ
นางสุภัสรา อุนสุข
นางสุภาพร ทั้งสุข
นางสุรางครัตน พรหมเมศร
นางสาวสุรีรัตน ศรีพรชัยเจริญ
นางสุวรรณี อวมขยัน
นางสาวสุวัฒณี คุปติวุฒิ
นางสาวสุวิภาภรณ ศิริพรพิทักษ
นางสาวสุวิมล ทิศา
นางสาวเสาวนีย ฉวีสุข
นางสาวเสาวลักษณ ศิลปสาคร
นางสาวโสภิณ แสงออน
นางอกนิษฐ ภูเขาทอง
นางอทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง
นางสาวอรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ
นางสาวอรวรรณ สุดิสุสดี
นางอัญชลี นิรชานนท
นางสาวอัมพร อรชร
นางสาวอาภรณ ครองกิจการ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๖๘ นางสาวอาภาวรรณ หนูคง
๒๖๙ นางสาวอารี แซแเบ
๒๗๐ นางอารีพร สังฆกุล

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๗๒ นางสาวอุดมลักษณ ทั้งทวีเวโรจน
๒๗๓ นางสาวอุมากร เขาสุเมรุ
๒๗๔ นางสาวอุไรวรรณ ภูสันติสัมพันธ

๒๗๑ นางสาวอําภา สุจิณโณ
๑ นายกิตติศักดิ์ เชื้ออาษา
๒ นายคนอง วรรณศรี
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายจักราวุธ แตงเจริญ
นายจิรวุฒิ จิระเสวี
นายจิระศักดิ์ กาญจนะ
นายเชาวลิต ขันคํา
นายณรงค กําเนิดเรือง
นายณรงค ผลดก

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๒๐ นายประสิทธิชัย หนูอยู
๒๑ นายปริม วงศโยธา
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

นายปรีดา มานหมัด
นายปยวัฒน เตโช
นายพสิษฐ บุญมี
นายพีระ ชางทอง

๒๖ นายมงคล วรรณประภา
๒๗ นายมนูญ ลาสุธรรม

๙ นายณรงค อมรเทพ
๑๐ นายดนัยศักดิ์ โกวิทวิบูล

๒๘ นายไม สงวนสกุล
๒๙ นายวิทยา ทองอินทร

๑๑ นายดําเกิง นุชเจริญ
๑๒ นายดํารงค ทองงาม

๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

๑๓ นายดุรงฤทธิ์ แนนหนา
๑๔ นายทเนศ นิตรลาภ
๑๕ นายธนา ทองอยู
๑๖ นายธนาคาร ศรีคลัง
๑๗ นายธีระพล ชัยพจนพานิช
๑๘ นายนิพนธ ผลบุญเสริม
๑๙ นายประกอบ มวงกล่ํา

นายวิมาน ขวัญสมบูรณ
นายวิวัฒน มานหมัด
นายสมชัย อวเกียรติ
นายสมพงษ เชี่ยวงาน
นายสาครินทร ยุวะพุกกะ
นายสาธิต ดีมี
นายสิรภพ กัณหาธนาธิป
นายสุชล แกวประทุม
นายสุชาติ รัมมะสิงห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

นายสุทธิลักษณ ผองทรัพย
นายเสถียร โรจนดุล
นายอดุลย ตะพัง
นายอนันตเดช ขวัญเมือง
นายอรรถพร นัยเนตร
นายอรุณ แยมมณี
นายอํานวย ทองเฉลิม
นายเอกกร ปรางคจันทร
นายโอฬาร พฤติศรัณยนนท
นางกนกพร โฉมศรี
นางกุลทรัพย อุณหะจิรังรักษ
นางแกวกัลยา อภัยบัณฑิตกุล
นางจารุทัศน สันติสิริสมบูรณ
นางจารุพร สิทธินันทเจริญ
นางจิณหนิภา ทาสุคนธ
นางจิตสุมาน เลิกบางพลัด
นางสาวจิตอารีย พิณโท
นางจิระพันธ โรจนดุล
นางจุฑามาศ แผนกทาน
นางสาวจุฑารัตน วรประทีป
นางชนันพร โตะสมัน
นางชลรดา หุนโพธิ์
นางสาวชุติมา สังขนิ่ม
นางญดา เชาวเจริญวุฒิ
นางสาวฐิติรัตน ภูกาญจน

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางณฐมน ศรีแกนจันทร
นางดารารัตน ผลัญชัย
นางธนพร จุฬารัตน
นางนงคพงา รุจิหาญ
นางนพรัตน ประไพทรัพย
นางสาวนฤมล มารคแมน
นางนันทธวัษ ขวัญสมบูรณ
นางนิตยา สิงหศิลป
นางนิรมล กิตติเรืองชาญ
นางเนื้อทิพย พึ่งปาน
นางเบญจวรรณ ไชยวสุ
นางประกายดาว วงษทอง
นางประนอม ไทยประยูร
นางปณชญา ใจสินธ
นางสาวปานนรี เอกภูมิ
นางปนสุภา ปติรักษสกุล
นางเปรมสุดา มีเพชร
นางพัชรา พริ้งถาวร
นางสาวพัชรา สุขศาลา
นางสาวพิทยา สีสด
นางเพลินพิศ ลี้วิทยา
นางมณีนุช เพ็ชรอินทร
นางสาวมิ่งขวัญ เสืองามเอี่ยม
นางสาวมุกดา โพธิ์ศรีสุข
นางสาวยุพาภรณ โสภารัตน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓

นางวิไลพร ภิรมย
นางศริญญา วีรอนันตมิตร
นางศรีรัตน เที่ยงถาวร
นางศศิธร ตอสกุล
นางศิริญา จันทรเพ็ชร
นางศิริทัศน ฉัตรภูติ
นางศิริพรรณ วัฒนกูล
นางสมพร ภูชํานิ
นางสมพิศ แกววิทยาการ
นางสาวสมหมาย ศรีทรัพย
นางสาวสวางวัน ไตรเจริญวิวัฒน

๑๐๘ นางสาววรรณภา ภูนุช
๑๐๙ นางวัชรินทร ตามประทีป

๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓

นางสายวรุณ สุนทโรทก
นางสุมาลี หวังดี
นางสุรีพร หวัดสูงเนิน
นางสุรียนุช ปณฑะแพทย
นางสุวณี ทองเฉลิม
นางสุวดี รูปสุวรรณ
นางสาวเสาวลักษณ เลี่ยวเฉลิมวงษ
นางอนันตภรณ ภูริพันธ
นางอนุช มหฤทัยนนท
นางอรวรรณ จันทรฉาย

๑๑๐ นางวันดี ชวดนุช
๑๑๑ นางสาววาริศา พลายบัว
๑๑๒ นางวิลาวัลย คงดวล

๑๓๔ นางอัจฉรา อุนรัตน
๑๓๕ นางสาวอัญชลา โภชนสมบูรณ
๑๓๖ นางอาริสรา ศักดิ์ชัย

๘๙ นางยุพิน บรรณการ
๙๐ นางสาวเยาวพรรณ ทิมทอง
๙๑ นางสาวรจนา วงเวียน
๙๒ นางรพีพร บุญชู
๙๓ นางสาวรสสุคนธ แกวสีขาว
๙๔ นางรสิตา โอสถานนท
๙๕ นางสาวรักชนก ภิรมยเนตร
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕

นางรัชฎาพร ยินดีวัลย
นางสาวรัชนี กรีฑาเวช
นางรัญชิดา อิศรานนท
นางสาวรุงทิวา คําทวี
นางสาวรุงรัตนา เจริญจิตต
นางสาวรุงอราม โอมาศ
นางเรณู คําแพ
นางสาวละมาย มีศิลป
นางลําดวน เจริญสิทธิ์
นางวงเดือน พิมพสวัสดิ์

๑๐๖ นางวนิดา หาญณรงค
๑๐๗ นางสาววรัตธนันท รักษวิเชียร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นายจักรกริช รอดพุฒ
๑๓ นางทัศนีย พันธุพานิช
นายชัยณรงค แยมขจร
๑๔ นางสาวบุศราคัม ชวงชัย
นายไพบูลย สุขโพธารมณ
๑๕ นางบุษกร สุวิสุทธ
นายไพรัช วงศยุทธไกร
๑๖ นางสาวปยวรรณ กุลมัย
นายประวัติ อังประภาพรชัย
๑๗ นาพัชรี ศรีสังข
นายวรพันธุ อิ่มอ่ํา
๑๘ นางเยาวลักษณ สุขุมินท
นายเศวตฉัตร ศรีสุรัตน
๑๙ นางวรรณวดี พรหมสุรินทร
นายหาญพงศ ฟกทองพรรณ
๒๐ นางวันเพ็ญ พูลเทียบรัตน
นางกอบกุล จักรพันธุ ณ อยุธยา
๒๑ นางสุกัญญา ฉายโฉมเลิศ
นางสาวคณาภรณ รัศมีมารีย
๒๒ นางสาวสุนี ศิริพิสุทธิวิมล
นางสาวจันทิมา ฤกษเลื่อนฤทธิ์
๒๓ นางสาวสุภาพร วิวัฒนากุล
นางสาวชุติมา ยานะรมย
๒๔ นางสาวสุมล จึงอุดมเจริญ
นายกัมปนาท ธาราภูมิ
นายชัยวัฒน บรรใดเพ็ชร
นายชูเกียรติ สอดศรี
นายธัญญา มีอยูเต็ม
นายธีรวัฒน งามเชื้อชิต
นายนิรัตน บุตรเคน
นายประสงค ศิริวงศวิไลชาติ
นายประสิทธิ์ นิธิโกสินทร
นายพรชัย แกวฉกรรจ
นายพิทักษ สงา
นายภัทรพล มหาขันธ

มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๒ นายวิรุฬห พานิชสุโข
๑๓ นายสมเกียรติ ฉัตรชื่นยศ
๑๔ นายสมภพ สุขดี
๑๕ นายสหเทพ เทพบุรี
๑๖ นายสาโรช พูลเทพ
๑๗ นายสุเชษฐ สมุหเสนีโต
๑๘ นางกฤษณา สุภชัยพานิชพงศ
๑๙ นางสาวกัลยาณี จิรศรีพงศพันธ
๒๐ นางสาวจันทรเพ็ญ อนุรัตนานนท
๒๑ นางจุฑารัตน แกวโหมดตาด
๒๒ นางสาวฑิพาภรณ ทรัพยสมบูรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

นางสาวนภวรรณ รัตสุข
นางสาวปริญดา เพ็ญโรจน
นางสาวปยะฉัตร ใจเอื้อ
นางสาวผองศรี เผาภูรี
นางสาวพรทิพย สมฤทธิ์
นางพัฒนา ครามแสง
นางแพงศรี ภารังกูล
นางสาวลักขณา บัณฑิตศรี
นางสาววนิดา วัฒนการุณ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นายคํานวล คํามณี
๑๖ นายภูธร แคนยุกต
นายจรุงวิทย บุญเพิ่ม
๑๗ นายรักชาย บุหงาชาติ
นายไซนี แวมูซอ
๑๘ นายวิกลม ธีรภาพขจรเดช
นายณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ
๑๙ นายวิรัช ทวีปรีดา
นายธรรมนูญ โปรดปราน
๒๐ นายวิรัช เกียรติศรีสกุล
นายธวัชชัย ทองธรรมชาติ
๒๑ นายศตรณ กาญจนโอภาส
นายนพดล ชํานาญผล
๒๒ นายศิวศักดิ์ จุทอง
นายนรุตมชัย ดิษโสภา
๒๓ นายเศวต ไชยมงคล
นายบัญชา สมบูรณสุข
๒๔ นายสมชาย ศรียาเทพ
นายบุญเลิศ กูเกียรติตระกูล
๒๕ นายสมพร นุทผล
นายปรีชา วงศหิรัญเดชา
๒๖ นายสุวิทย สุวรรณโณ
นายปน จันจุฬา
๒๗ นายอนันตศักดิ์ ศักดิ์อํานวย
นายพยอม รัตนมณี
๒๘ นายอนุชา รัตนะ
นายพินิจ ทวีธรรมเสวี
๒๙ นายอานนท อุปบัลลังก
นายไพจิตร กชกรจารุพงศ
๓๐ นายอินยาส กามะ

๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

นางสาววิภาลักษณ ปฐมชัยวิวัฒน
นางวิไลรักษ แกววิไล
นางสาวสุชิน สิงหเดช
นางสาวสุนันทา ธรรมกิจวัฒน
นางสาวสุรีพร จรุงธนะกิจ
นางสาวหรรษา การเวก
นางสาวอรทัย เขียวพุม
นางอาทิตา นกอยู

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

นางกองกาญจน กิจรุงโรจน
นางกัญญารัตน ชูชาติ
นางกาญจนลักขณ เพชรชนะ
นางสาวเข็มทอง สินวงศสุวัฒน
นางสาวจตุรพร แสงกูล
นางจารุรินทร ปตานุพงศ
นางจิราพร จันจุฬา
นางชนิษฎา ชูสุข
นางชุติพร จิโรจนกุล
นางสาวฐิติพร อารยะพงษ
นางณัฐพร ยูรวงศ
นางสาวณารีญา วีระกิจ
นางสาวดารานาถ แตนสุย
นางสาวทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล
นางสาวทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์
นางนงลักษณ อุเส็นดี
นางสาวนิรัติศัย เพชรสุภา
นางสาวบานเย็น แซหลี
นางบุปผา จองปญญาเลิศ
นางสาวประภาพร บุญมี
นางปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร
นางสาวผจงศิลป เพิงมาก
นางสาวพนาลี ชีวกิดาการ
นางพวงทิพย แกวทับทิม
นางสาวพัชรพิมล อภิธรรมบัณฑิต

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพัชรินทร ภักดีฉนวน
นางพิมพพิมล พฤกษภัทรานนต
นางสาวรัดใจ เวชประสิทธิ์
นางสาววชิราภรณ จันทรโพธนุกุล
นางวนันยา หมัดยูโสะ
นางวนิดา รัตนมณี
นางสาววราพร เลาหพฤฒิสาร
นางวิไลลักษณ สุวะโซโน
นางวีณา เอมเอก ทัพไชย
นางสาวศรันญา วัฒนกําธรกุล
นางสาวศศิกานต นิมมานรัชต
นางสาวศศิธร พุมดวง
นางศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
นางสาวสมทิพย ดานธีรวนิชย
นางสาธนา บุณยพิพัฒน
นางสาวสุกัญญา ทองดีนอก
นางสุภาณี ชนะวีรวรรณ
นางสุภาพรรณ ไชยประพัทธ
นางสาวสุภิญญา ติ๋วตระกูล
นางเสาวคนธ วัฒนจันทร
นางเสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี
นางสาวอมรพรรณ พัทโร
นางสาวอัจฉรา เพ็งหนู
นางฮาสือเมาะ ดือราโอะ

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

หนา ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นายจํานงค จอมใจเหล็ก
๒๕ นายศุภชัย ไกรแกว
นายเฉลิมศักดิ์ เย็นสําราญ
๒๖ นายสมเจตน ปรีชาชาติ
จาเอก ชูศักดิ์ ศิริรุงพันธ
๒๗ นายสรศักดิ์ เฉลิมลักษณ
นายชัยวัฒน นาชม
๒๘ นายสัญญา ทองทิพย
นายเชาวรัตน แจมหลา
๒๙ นายสุเทพ ศรีวรกุล
นายทศพร นรเศรษฐสถาพร
๓๐ นายสุพรรณ ฝูงใหญ
นายธนพล เนตราทิพย
๓๑ นายสุรศักดิ์ มากระดี
นายธิติพัฒน เอี่ยมนิรันดร
๓๒ นายเสกสรร ทองประภา
นายธีระพงศ เส็งหนองแบน
๓๓ นายอภิชาติ ศรีสังขจร
นายนพดล เศวตามร
๓๔ นางกชพรรณ ผลศรัทธา
นายบัญชา ตติยาวนิชกุล
๓๕ นางกมลศรี ฤกษสมุทร
นายประทีป พงษสวัสดิ์
๓๖ นางกัญจนนิกข ธนาบริบูรณ
นายประพันธพร นวมประวัติ
๓๗ นางสาวกนกรัตน ณ นคร
นายประภาส ไวยโภคา
๓๘ นางสาวกาญจนา แมนเหมือน
นายประยูร ดีถนัด
๓๙ นางคนึงนิจ ณ นคร
นายพรศักดิ์ จันทรศรีนาค
๔๐ นางสาวคนิษฐา พันธุมวานิช
นายพิชัย จอยรุง
๔๑ นางสาวเครือวัลย ปญโญ
นายพิชัย ชาฎา
๔๒ นางจริยา สุวรรณปราโมทย
นายยงยุทธ ดวงแกว
๔๓ นางจิราพร รัชตโภคิน
นายวรวุฒิ เทพทอง
๔๔ นางสาวจันทนา เพชรคอน
นายวิชาญ ศรีสวาง
๔๕ นางสาวจันทร นาคสงวน
นายวิทยา มีกลิ่นหอม
๔๖ นางสาวจีรามร หัสเนตร
นายวิมาน กฤตพลวิมาน
๔๗ นางฉัตรกมล ทองประภา
นายศักดิ์ดา เกตุไสว
๔๘ นางชลธิชา อนุมานราชธน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

นางสาวชุติมณฑน บรรจง
นางสาวฐิตารีย พัทธนันทศรี
นางสาวณัฏฐวี มงคลบริรักษ
นางทองรอย พันธยาง
นางธนันชพร นาราศรี
นางธัญทิพย สกลวัฒนานนท
นางนนทิยา มณีศิลป
นางนาถลดา ตะพาบน้ํา
นางนิตยา อินทรประสิทธิ์
นางนิภรณ วัฒนานุกูลกิจ
นางสาวบุณยนุช วุนสน
นางบุศริน ตราตรี
นางเปรมฤดี ชัยวัชระณานนท
นางสาวปอแกว แมนเดช
นางสาวปทมรัชฎ สําราญสุข
นางสาวเปรมฤทัย นอยหมื่นไวย
นางสาวผองศรี ปนเพชร
นางสาวผุสดี เชื้อผูดี
นางพรอนงค โตแหยม
นางสาวพิชพันธุ สาริยันต
นางสาวพุธิตา บุญชู
นางสาวเพ็ญพร ดวงประเสริฐ
นางสาวภทรวรรณ อักษร
นางภัสชญนิษฐ วิทยาธีรรัตน
นางสาวภาวิณี ปุริมปรัชญ

หนา ๑๑๑
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมนวิภา วงรุจิระ
นางสาวมนัสนันท เสตะจันทน
นางเยาวเรศ ไมตรีสวัสดิ์
นางสาวรัชนี พลแสน
นางสาวรัณญภัช พิชิต
นางสาวรัตนาภรณ แดนนา
นางสาวเรณู ทองมี
นางสาวลฎาภา อาจสูงเนิน
นางลักษมี นวมถนอม คีมูระ
นางลัคนา พูลเจริญ
นางวัลลภาภรณ มัสอูดี
นางศิริจันทร ลามแขก
นางศุภิฌา ยุวการุณย
นางสาวศศิธร สายนภา
นางสมใจ จันทรศรีนาค
นางสมหมาย บุญประกอบ
นางสาวสมใจ พุทธาพิทักษผล
นางสาวสิริรัตน สุวณิชยเจริญ
นางสาวสุนทรี ธรรมานุรักษ
นางสาวสุภรัตน ชื่นสุขุม
นางสุกัญยา ทอนใจ
นางสํารวม อุดมศรี
นางสาวสุรียภัค พวงทองภิสิทธิ์
นางสุภัชชา ชางกลอม
นางสุมณฑา สุขชานุลักษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นางอนุสรณ ศรีสังขจร
นางสาวอมรวรรณ ผงทอง
นางสาวอรวรรณ อภิชัยเจริญรัตน
นางสาวอัจนา มิสดีย
นางสาวอัญชุลี ใจเที่ยง
นางสาวอมรรัตน นวนสําเนียง

หนา ๑๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐

มหาวิทยาลัยแมโจ
วาที่รอยตรี นคเรศ รังควัต
๑๑
นายนิวุฒิ หวังชัย
๑๒
นายประคอง ยอดหอม
๑๓
นายพิสุทธิ์ กลิ่นขจร
๑๔
นายวาริน สุทนต
๑๕
นายวิวัฒน หวังเจริญ
๑๖
นางสาวกฤษณพรรณ ฉันทกิจ
๑๗
นางสาวกิตตินุช ชุลิกาวิทย
๑๘
นางจิราพร โรจนทินกร
๑๙
นางสาวชุติมา คงจรูญ
๒๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางอุฬารรัฐ ปานรสทิพย
นางอภิญญา กํากระโทก
นางอรทัย หงสธนิกกุล
นางอัมพร ศิริรุงพันธ
นางอารีรัตน อยูยอด
นางอุษา สมบัติวงศ
นางสาวดาว แสงบุญ
นางบงกชมาศ เอกเอี่ยม
นางปวีณา ฉัตรสูงเนิน
นางสาวมธุรส สวางบํารุง
นางสาวลัคนา วัฒนะชีวะกุล
นางสาวลัดดา จิตตคุตตานนท
นางสาววาสนา ศรีรักษ
นางสาวศัณสนี ชุมนุมมณี
นางศิริรัตน ไพศาลสุทธิชล
นางสาวเสาวลักษณ ชายทวีป

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
นายกรรณชัย กัลยาศิริ
๗ นายชินภัทร นันทจิวากรชัย
นายกฤดากร กลอมการ
๘ นายถิรายุทธ วิจิตรภาพ
นายกฤษณ วงรุจิระ
๙ นายธรรมรัตน แตงตั้ง
นายกสิน วิเชียรชม
๑๐ นายธีรวัฒน ประกอบผล
นายชัชวาลย เปนสุข
๑๑ นายนภัทร สระเอี่ยม
นายชาติ ภาสวร
๑๒ นายบุญชัย โชติวิริยวาณิชย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

นายบุณยชนะ ภูระหงษ
นายประภาส เริงรื่น
นายพนา โลหะทรัพยทวี
นายไพรัตน พิมพศิริกุล
นายภูดิท ชัยดิลกพัฒนกุล
นายมณฑล ใจกุศล
นายมานะชัย เหลืองจารุธร
นายวรวิทย สมหา
นายวรัญู แกนทองหลาง
นายวิชัย พลอยประเสริฐ
นายสมชาย หวังวิบูลยกิจ
นายสมโชค กิ้มปาน
นายสยาม สงวนรัมย
นายสักรียา ชิตวงศ
นายสัญญา แสนบุตร
นายสิทธิพงษ สรัสสมิต
นายสุมิตร พนาอุดมทรัพย
นางสาวจรรยา คงฤทธิ์
นางสาวจันทรเพ็ญ เจริญยัง
นางสาวจารุพัชร อาชวะสมิต
นางจําเนียร พูลผล
นางจินตนา ทิพยจักษุรัตน
นางใจทิพย จันทรโชติ
นางสาวญาดา ชวาลกุล
นางสาวดวงกมล ณ ระนอง

หนา ๑๑๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนริศรา ทองบุญชู
นางนฤมล กําเนิดมณี
นางสาวนวพร รัตนสินธุ
นางสาวเบญจมาศ กุฏอินทร
นางสาวเบญญาภรณ ชุติกาญจน
นางสาวปรียาภา จิตตบุญ
นางพเยาว เลียงสุนทรสิทธิ์
นางพิจิตรา ครองตน
นางพิชญจิรา ชัยพฤกษาทรัพย
นางภาวนา สังขจินดา
นางระจิตร สุวพานิช
นางรําเพย ผึ้งผัน
นางรื่นฤดี เบญจางคประเสริฐ
นางสาวรุจริน ลิ้มศุภวานิช
นางรุจิรา บํารุงกาญจน
นางฤดี มาสุจันท
นางวิภา แสงพิสิทธิ์
นางสาวสมพิศ ฟูสกุล
นางสาวสายสุณี โพธิ์กระเจน
นางสาวสุกานดา ลิ้มถาวรรัตน
นางอพัชชา จินดาประเสริฐ
นางสาวอัจฉรี เรืองเดช
นางสาวอัญชลี พิจารณา
นางสาวอุไรวรรณ ปติมณียากุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๑๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
นายกฤษณะ โซะสลาม
๑๘ นายอนวัช แสงสวาง
นายจิรศิลป จยาวรรณ
๑๙ นายอาลักษณ ทิพยรัตน
นายชลาธิป ชื่นกุล
๒๐ นายอุดร สระตันติ์
นายชูชัย สุจิวรกุล
๒๑ นายอุสมาน บีรูวาเหตุ
นายดิเรก จรูญรอดดํารง
๒๒ นางกองทุน จงสกุล
นายทศนพ กําเนิดทอง
๒๓ นางสาวจงกล พูนทวี
นายธงชัย โพธิ์ทอง
๒๔ นางดวงทิพย มูลมั่งมี
นายธวัชชัย นิ่มพญา
๒๕ นางสาวนวลวรรณ ทองสุพรรณ
นายพงษชัย อธิคมรัตนกุล
๒๖ นางสาวรุงอรุณ ไวศยะวรรณ
นายมานะ อมรกิจบํารุง
๒๗ นางสาวศุภกัญญา มะโน
นายรชต มีดา
๒๘ นางสาวสมใจ เนียมพูลทอง
นายวรสิทธิ์ รัตนบุญกร
๒๙ นางสรอยดาว วินิจนันทรัตน
นายวิทวัส มิ่งวานิช
๓๐ นางสิริพร โรจนนันต
นายสมเกียรติ ปรัชญาวรากร
๓๑ นางสาวสุคนธ ตันติไพบูลยวุฒิ
นายสาโรช บุญยกิจสมบัติ
๓๒ นางสาวอภิรดี อุทัยรัตนกิจ
นายสําเริง ชื่นรังสิกุล
๓๓ นางสาวอรุณ คาขึ้น
นายสุทัศน ทิพยปรักมาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
นายกฤษณเวช ทรงธนศักดิ์
๗ นายธงไชย สัมพันธวัฒนชัย
นายเก็จ แกวแดง
๘ นายธีรพล เดโชเกียรติถวัลย
นายเขมวันต จันทรังษี
๙ นายปญญา อรรถเสยโย
นายจํารูญ หฤทัยพันธ
๑๐ นายพงศพล จันทรี
นายไชยันต สุวรรณชีวะศิริ
๑๑ นายพิสิษฐ ใจสถาพร
นายทรงพล แดงเสริมศิริ
๑๒ นายภิรมย พาบุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๑
๒
๓
๔

นายภูดิส ลักษณะเจริญ
นายรังสฤษฏ กองผาพา
นายวรรณชัย วรรณสวัสดิ์
นายวิชัย นาคพล
นายวิทวัส ผองญาติ
นายวิสุทธิ์ องคคุณารักษ
นายสมชาย ประเสริฐศิลป
นายสมรัฐ เกิดสุวรรณ
นายสัมพันธ สรอยกลอม
นายสายัณห เรือนกอน
นายองอาจ โชคบํารุง
นางสาวกนิษฐา ฉันทนาชัย
นางสาวกมลวรรณ โศรกศรี
นางกฤติญา ศิริมัย
นางสาวขวัญใจ ผุดผาด
นางสาวจันทร เพ็ชรอําไพ
นางสาวจารุวรรณ ตาฬวัฒน
นางสาวจิราภรณ วิจิตรพันธ
นางสาวฉันทนา เมตตาจิตต
นางชวนีย พงศศาพิชณ

หนา ๑๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวธันยพร แสงวิรัช
นางนิรมล สุขสมิตร
นางแนงนอย ภูมิเดช
นางบุษยาณี เกตุมณี
นางสาวปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ
นางสาวปราณี ปรีชา
นางสาวมณฑา ทรงศิริ
นางสาวมาลี ซิ้มศรีสกุล
นางสาวรัตนา อัตภูมิสุวรรณ
นางรินนภา รัตนวิไลวรรณ
นางสาววรทัย ประจักษเพิ่มศักดิ์
นางวันเพ็ญ นอยเมือง
นางวาสนา กลิ่นจําป
นางสาวสายพิณ ไตรเมฆ
นางสาวิตรี วทัญูไพศาล
นางสิริวรรณ อยูผอง
นางสาวแสงดาว เทียมทัน
นางสาวโสภา กลิ่นจันทร
นางสาวอรสา ศิริราช
นางสาวอุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
นายประดิษฐ วิธิศุภกร
๕ นางจิรประภา อัครบวร
นายภาณุวัฒน ภูมิศาสตร
๖ นางสาวดุษฎี กองเพิ่มพูล
นายสมบัติ กุสุมาวลี
๗ นางสาวนงคราญ โสมาบุตร
นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน
๘ นางสาวนฐพร พุฒเจริญ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นางนัยนา กรุดนาค
นางบุษยา วีรกุล
นางสาวเบญจภรณ พรมกูล
นางพนารัตน แสงแกว
นางสาวรติพร ถึงฝง
นางรุงฤทัย ดวงมณี
นางวนิดา ประภาวสิทธิ์
นางวรรณา จิ๊สมัน
นางวรรณี กาญจนวงศ
นางสาววัฒนา คุมรักษา
นายคณินทร ธีรภาพโอฬาร
นายจรูญ จันทรเจริญ
นายจํานงค ธนาวนิชกุล
นายดุสิต ขาวเหลือง
นายปวเรศ นวลแกว
นายเศรษฐวัชร ฉ่ําศาสตร
นางกันทิมา สุวรรณพงศ
นางสาวจิรภา สุจิรานุธรรม
นางสาวชมพูนุช ปญญไพโรจน
นางธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
นางสาวธิดารัตน นอยรักษา
นางสาวนงคนาถ เปรมวังศรี
นางนลิน มงคลศรี
นางนิสา ไกรรักษ

หนา ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวารุณี วงษเพ็ง
นางวิไลวรรณ นวลชวย
นางศรีตระกูล ภูภิญโญ
นางศรีอรุณ ชื่นนางชี
นางสายพิณ จีนโน
นางสาวสายพิน ทองคํา
นางสาวสิบพร คุปตารักษ
นางสาวสุธิสา คงรื่น
นางสุภารัตน เฮงโม

มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๕ นางประไพ จันทรเจริญ
๑๖ นางปทมา ศุภธนกร
๑๗ นางภรณี สวัสดิ์-ชูโต
๑๘ นางรุงอรุณ สุทธิสงา
๑๙ นางสาววนิดา พงษศักดิ์ชาติ
๒๐ นางสาววรนาฎ จงโยธา
๒๑ นางวันศุกร เสนานาญ
๒๒ นางสาววิสาตรี คงเจริญสุนทร
๒๓ นางสมพร ผาติเสนะ
๒๔ นางสมศิริ สิงหลพ
๒๕ นางสาวสุชญา ผองใส
๒๖ นางสาวสุทธาภา โชติประดิษฐ
๒๗ นางสุภาพร สมิตะสิริ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑ นายณฌา ขวัญมณี
๒ นางกนกวรรณ เอกเจริญกุล

หนา ๑๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยทักษิณ
๓ นางสาวนูรียัน สาและ
๔ นางอรพิน ทิพยเดช

มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑ นายกําพล ทรัพยสมบูรณ
๒๒ นายพันธุชนะ สงวนเสริมศรี
๒ นายเกตุชนา บุญฤทธิ์
๒๓ นายพิพัฒน สนั่นนาม
๓ นายคนอง นุมพิษณุ
๒๔ นายพีระพล วอง
๔ นายจิระพงษ พงศนิมิตประเสริฐ
๒๕ นายพีระศักดิ์ ฉายประสาท
๕ นายเฉลิม ทรายอินทร
๒๖ นายภูพงษ พงษเจริญ
๖ นายชนินทร อัมพรสถิร
๒๗ นายภูมิศักดิ์ อินทนนท
๗ นายชัยวัฒน นามนาค
๒๘ นายยุทธพงษ อุดแนน
๘ นายชาคริต สวัสดิดล
๒๙ นายรุงรัตน พระนาค
๙ นายเชิดศักดิ์ ทัพใหญ
๓๐ นายวรภัทร นกคลาย
๑๐ นายไชยยุทธ ชางทอง
๓๑ นายวัฒนา พัดเกตุ
๑๑ นายณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล
๓๒ นายวิสาข สุพรรณไพบูลย
๑๒ นายณธร ชัยญาคุณาพฤกษ
๓๓ นายศิริชัย ตันรัตนวงศ
๑๓ นายทวีศักดิ์ แตะกระโทก
๓๔ นายศิริพงษ เปรมจิต
๑๔ นายเทิดศักดิ์ ผลจันทร
๓๕ นายสนาม เอกวิลัย
๑๕ นายธนาพล ปธานิน
๓๖ นายสมชาย กฤตพลวิวัฒน
๑๖ นายธนาวุธ เชื้อเจริญ
๓๗ นายสมชาย แสงอํานาจเดช
๑๗ นายประเทือง โมราราย
๓๘ นายสมพร กล่ําเทศ
๑๘ นายประสุข โฆษวิฑิตกุล
๓๙ นายสันติ อโหสิ
๑๙ นายพงษพิทักษ สุคํา
๔๐ นายสําเริง พวงสุดา
๒๐ นายพัฒนา ราชวงศ
๔๑ นายสุชาติ แยมเมน
๒๑ นายพันธณรงค จันทรแสงศรี
๔๒ นายสุพโชค แกลวเกษตรกรณ

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

นายสุรัตน พูลเขตรกิจ
นายเสมอ ถานอย
นายอนุพันธ กงบังเกิด
นายอนุวัทย เรืองจันทร
นายอภิรักษ วงศรัตนชัย
นายอัครพันธ วงศกังแห
นายอุทัย วิชัย
นายเอกสิทธิ์ เทียมแกว
นายโอรส รักชาติ
นางกณิตา ธนเจริญชณภาส
นางกมลณิชา ฉิมแยม
นางสาวกรกนก อิงคนินันท
นางสาวกรองกาญจน ชูทิพย
นางสาวกัญจนณัฏฐ เทอญชูชีพ
นางกิตติมา ชาญวิชัย
นางสาวจรินทร เสโตบล
นางจิตตรีพร คลายแท
นางจินตนา กล่ําเทศ
นางจิระประภา ศรีปตตา
นางจีระพรรณ ชาติวรรณ
นางชัญญานุช สุขสบาย
นางสาวชุลีกร ดานยุทธศิลป
นางสาวณิชาภา โสภณ
นางดลฤดี สงวนเสริมศรี
นางดวงพร เปรมจิต

หนา ๑๑๘
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางทิพยวิมล แตะกระโทก
นางสาวทิพากร ดิษโต
นางธิดารัตน ใบสูงเนิน
นางสาวธิติมา พึ่งพันธุ
นางนพวรรณ พานทอง
นางนองนุช สุโยธีธนรัตน
วาที่รอยตรีหญิง นันทนีย พราชาวนา
นางนันทวัน เหลี่ยมปรีชา
นางสาวนาตอนงค จันทรแจมแจง
นางสาวนาถวดี ฟกคง
เรือโทหญิง นิภาภัทร เจริญไทย
นางเนตรนภิส วรรณิสสร
นางสาวบารนี บุญทรง
นางสาวบุญภา หลักทรัพย
นางปณิชา ธนเดชจิรชัย
นางสาวปภัสชญา ศรีพยัฆ
นางประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ
นางสาวประไพรัตน ไวทยกุล
นางปราณี คําแหง
นางสาวปราณี ประทุมทอง
นางสาวปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ
นางสาวพชรพรรณ ญาณลาพ
นางพชรพรรณ ปลื้มวงศ
นางพรณภัทร เวียงหา
นางพรนรินทร เทพาวราพฤกษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗

นางสาวพรรตรี สุโยธีธนรัตน
นางสาวพรรัตน ศรีสวัสดิ์
นางพัชรา เจาสกุล
นางสาวพัชรี ทวมใจดี
นางสาวพีรยา ภูอภิชาติดํารง
นางสาวพูนสุข ภระมรทัต
นางเพียงกานต เครือทอง
นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณกิจ
นางภัทรวดี พันธเดช
นางสาวมหัทธนา คลังสมบัติ
นางสาวมาลี นิเวศนา
นางยุพา กูลประดิษฐ
นางรัชดาภรณ ยาวขันแกว
นางสาวรัตติมา จีนาพงษา
นางรุงทอง ไวทยกุล
นางเรณู เรือนคํา
นางสาวละออ ชมพักตร
นางสาววชิราวดี มาลากุล
นางวนาวัลย ดาตี้
นางสาววรี ติยะบุญชัย
นางวินิสา บุญคง
นางวิภารัตน เชื้อชวด ชัยสิทธิ์
นางศรินทรทิพย แทนธานี
นางสาวศรีสังวาลย ลายวิเศษกุล
นางสาวศรีสุดา กวยาสกุล

หนา ๑๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวศรีสุดา พุมชม
นางสาวศวัสมน ยาคลาย
นางสาวศศิธร ติณะมาศ
นางสาวศศิวิมล จิตรากร
นางศิรินทร พิศุทธานันท
นางสาวศิรินุช จินดารักษ
นางศิริมาศ เสนารักษ
นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ
นางศิริวรรณ วิชัย
นางสกลวรรณ ประพฤติบัติ
นางสนิท ปอมบรรพต
นางสมจิตต หอมจันทร
นางสาวสมร หิรัญประดิษฐกุล
นางสาวสิริรัตน แสนยงค
นางสาวสิริลักษณ ชัยจํารัส
นางสุณีย พาสพิษณุ
นางสาวสุดารัตน เจียมยั่งยืน
นางสาวสุนีย ตั้งศรีวงศ
นางสาวสุนีย สีธรรมใจ
นางสุภาพร ล้ําเลิศธน
นางสุรีย จันทรสงคราม
นางสุวพรรณ ครุฑเมือง
นางเสาวณีย สิทธิสมบูรณ
นางสาวเสาวภาคย กัลยาณมิตร
นางโสภา บุญเกิดกูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘

นางโสภา มะสึนาริ
นางอรพิน วินาลัย
นางอรรัตน โลหิตนาวี
นางสาวอรอินทุ ประไชโย
นางออย ประยูรคํา
นางสาวอัญชลี ศรีจําเริญ

หนา ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอัญชลี ศิษยนเรนทร
นางอารี ทองทุง
นางอุบลวรรณ ปฐมวงษกฤท
นางอุรัตน พิมลศรี
นางสาวอุษณี เกิดพินธ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑ นายกิตติ ศรีสะอาด
๑๙ นายอัศวิน อมรสิน
๒ นายขรรชัย กลิ่นผกา
๒๐ นายอารยะ เสนาคุณ
๓ นายจุล ใหมคามิ
๒๑ นางสาวกชพร สิงหะหลา
๔ นายชูชาติ วงศอนุชิต
๒๒ นางกรรณิการ ชูเกียรติวัฒนา
๕ นายฐิติศักดิ์ เวชกามา
๒๓ นางกรรณิการ ภูผาธรรม
๖ นายดุลยเทพ ภัทรโกศล
๒๔ นางกาญจนา นอยฤทธิ์
๗ นายถวิล ชนะบุญ
๒๕ นางกิจปภา แสงหิม
๘ นายทศพร ปอศิริ
๒๖ นางเกศสุคนธ มณีวรรณ
๙ นายธนานันท ตรงดี
๒๗ นางจิรัฎฐา ภูบุญอบ
๑๐ นายนฤเศรษฐ ประเสริฐศรี
๒๘ นางจุฑามาศ ภิญโญศรี
๑๑ นายบรรจบ วันโน
๒๙ นางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง
๑๒ นายพิมเสน บัวระภา
๓๐ นางฉวีวรรณ คืนสันเทียะ
๑๓ นายรณชัย เหลาโพธิ์
๓๑ นางฉันทนา จันทรจํานง
๑๔ นายสถิตย เจ็กมา
๓๒ นางฉันทลักษณ สาชํานาญ
๑๕ นายสมชัย ภัทรธนานันท
๓๓ นางเฉลิมศรี รักษา
๑๖ นายสุรเชต นอยฤทธิ์
๓๔ นางชฎาพร เสนาคุณ
๑๗ นายอดิศักดิ์ อาจหาญ
๓๕ นางสาวดวงแข เนื่องอุดม
๑๘ นายอนิรุทธ โชติถนอม
๓๖ นางสาวธัญภา สอนสา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นางสาวนริสา วงศพนารักษ
นางสาวเนื้อทิพย ดํารงคไชย
นางบงกชทิพย เกาะสมบัติ
นางบุษบา ธระเสนา
นางประนอม นามษร
นางสาวปริยาภรณ อิศรานุวัฒน
นางปยะฉัตร ธนภัทรธุวานันท
นางผกานุช เหลาพิเดช
นางพรทิพย อติชาติ
นางพีรยา โชติถนอม
นางสาวเยาวลักษณ ศรีสุวรรณ
นางรพีพร ช่ําชอง
นางรัชนี นามมาตย
นางสาวรําไพ เกณฑสาคู
นางสาวรุงทิพย เจริญศักดิ์
นายกุลเชษฐ เพียรทอง
นายเกรียงศักดิ์ แกวกุลชัย
นายคณิศร ภูนิคม
นายฉัตรชัย กันยาวุธ
นายณรงค วงศนามเถาว
นายณัชพล สามารถ
นายทยากร วริทธานนท
นายธนกร ลิ้มสุวรรณ
นายธานินทร นุตโร

หนา ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรุงเรือง สิทธิจันทร
นางสาวรุงฤดี ภูชมศรี
นางสาวรุจิรา เหลืองอุบล
นางสาวรัชฐนันป เครือวรรณ
นางวราลักษณ คุปตบดินทร
นางวิราวรรณ ศิริวงษ
นางศศิธร แกวมั่น
นางศิริธร ศิริอมรพรรณ
นางสมพร สารปรัง
นางสิริพร ลาวัลย
นางสาวสุมลวรรณ ชุมเชื้อ
นางเสาวลักษณ รัตนะปญญา
นางอิสราภรณ สมบุญวัฒนกุล
นางเอื้ออารีย ปานพิมพใหญ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๐ นายธีระพงษ วงศบุญ
๑๑ นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
๑๒ นายนุกุล มงคล
๑๓ นายประกิจ เชื้อนิล
๑๔ นายประสงคสม ปุณยอุปพัทธ
๑๕ นายประสิทธิ์ กาญจนา
๑๖ นายปรีชา บุญทํานุก
๑๗ นายผดุง กิจแสวง
๑๘ นายพงศศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

นายพิชิต โสภากันต
นายภควัต เนาวโสภา
นายมงคล ปุษยตานนท
นายมิตต ทรัพยผุด
นายรักเกียรติ แสนประเสริฐ
นายรัชชนนท แกะมา
นายเรวัฒน เหลาไพบูลย
นายวันชัย อินทิแสง
นายวิวัฒน พัวทัศนานนท
นายวีรเวทย อุทโธ
นายศุภกร สีสันต
นายสมชาย สินชัยสุข
นายสมปอง เวฬุวนาธร
นายสมภพ สนองราษฎร
นายสิทธา เจนศิริศักดิ์
นายสิริวิชญ เตชะเจษฎารังษี
นายสุชินต ดรุณพันธ
นายสุพัฒน เงาะปก
นายสุพัฒนพงษ มัตราช
นายสุรชัย จูมพระบุตร
นายสุรชัย ศรีใส
นายโสพล บุตรงาม
นายอดุลย จรรยาเลิศอดุลย
นายอนันต ไชยกุลวัฒนา
นางกนกวรรณ มะโนรมย

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา
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

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกรชนก แกนคํา
นางสาวกาญจนา พยุหะ
นางเกษมณี โสภาณเวช
นางสาวเกษสุดา จันดาพันธ
นางสาวจิตรลดา เดชาติวงศ ณ อยุธยา
นางสาวจุฑามาส จิตตเจริญ
นางชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา
นางฐิตินันท ภูนิคม
นางสาวฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ
นางณิชารัตน สวาสดิพันธ
นางทัศนีย ปญญา
นางธัญดา ศรีพิทักษ
นางสาวนพมาศ นามแดง
นางนวลวรรณ แสนประเสริฐ
นางสาวนันทนา พิมพพันธ
นางนันทา กิจแสวง
นางนารีรัตน ไชยคง
นางสาวนิธิมา สุทธิพันธุ
นางนิภาพรรณ สิงหทองลา
นางนุชสรา เกรียงกรกฎ
นางสาวบุบผา ใจเที่ยง
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
นางเบญจมาศ บุญเจริญ
นางปทุมทิพย ผลโยญ
นางปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

หนา ๑๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖๙ นางปริญญา บุญศรัทธา
๗๐ นางปาณฑรา ศิริทวี
๗๑ นางปาริชาติ พุมขจร

๘๙ นางวิยะดา ธนสรรวนิช

๗๒ นางเปมิกา สิทธิจินดา
๗๓ นางสาวพรพรรณ พึ่งโพธิ์

๙๒ นางศิมาพร กาเผือกงาม
๙๓ นางสาวศิรดาภักค พิทักษา

๗๔ นางพิกุล ยิ่งยง
๗๕ นางพูนสุข คํากอน

๙๔ นางสาวศิริพร จึงสุทธิวงษ
๙๕ นางสาวสมศรี ชัยวณิชยา

๙๐ นางศกุนตลา เกตวงศา
๙๑ นางสาวศศิธร พันธุคํา

๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

นางเพชรรัตน แสนทวีสุข
นางสาวเพียงเพ็ญ ธิโสดา
นางสาวรมิตา ผูกรักษ
นางรุงนภา ชื่นเกษร

๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕

นางรุจิรา โชคสวัสดิ์
นางเรไร กาฬบุตร
นางสาวลภัส ยิ่งยืน
นางละอองดาว เพชรแกว
นางสาววริษฎา ศิลาออน
นางสาววัชราภรณ จันทรกาญจน

๘๖ นางวัชรี หาทองคํา
๘๗ นางวันดี รังสีวิจิตรประภา

๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗

นางสาวสินีนุช เถาถวิล
นางสุกัญญา พิมพบุญมา
นางสุจิตร ทรงสุคนธ
นางสุชาฎา ไกรพันธ
นางสุภาพร ธีระพงษสวัสดิ์
นางสุภารัตน จันทรเหลือง
นางสุภาวดี แกวระหัน
นางสุรางคณา แสนทวีสุข
นางสาวสุวรรณา ภัทรเบญจพล
นางเสาวนิตย มีสวัสดิ์
นางอชิรญาณปวริศกร วัฒนโกศล
นางอัปสร อินทิแสง

๘๘ นางสาววิชุดา เชาวศรีกุล
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
๑ นายธรรมศักดิ์ โทนไทย
๒ นายธีระ เทพพรหม

๔ นางนิตยรดี บือราเฮง
๕ นางสาวศิริกัญญา แกนทอง

๓ นายประวิตร หวังประเสริฐ

๖ นางสายทอง แกวฉาย

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑ นายประสิทธิ์ นางทิน
๒ นายพงษพนั ธุ ฤกษขมุ ทรัพย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

นายโกวิท ยอดมงคล
นายธราธิป ภูระหงษ
นายนาวี อุดร
นายบุญรอด ดอนประเพ็ง
นายปรัชญา พนมอุปถัมภ
นายพรศักดิ์ ยตะโคตร
นายพิชิต รอดชุม
นายพิพัฒนพงศ เข็มปญญา
นายพูลทวี ศรพรหม
วาที่รอยตรี รักษิต เสียงล้ํา
นายวรวุฒิ อินทนนท
นายสรร ธงยศ
นายสิทธิพงศ อินทรายุทธ
นายหาญณรงค บํารุงศิริ
นายอภิสิทธิ์ ฉกรรจศิลป
นางกัลยาณี มวงไทย
นางจุรีรัตน กอเจริญยศ

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
๓ นายสุเนตร มูลทา
มหาวิทยาลัยนครพนม
๑๘ นางณัฐกฤตา ศรีเมือง
๑๙ นางดวงใจ บุญคง
๒๐ นางสาวดัชนี สุวรรณคม
๒๑ นางนุชรัตน มังคละคีรี
๒๒ นางบงกชไพร ศรพรหม
๒๓ นางสาวประไพรัตน แกวศิริ
๒๔ นางปุณยนุช ภูระหงษ
๒๕ นางพยอม สินธุศิริ
๒๖ นางสาวเพ็ญพักตร สืบศรี
๒๗ นางเพ็ญศิริ ดํารงภคภากร
๒๘ นางสาวมะยุรี วงคกวานกลม
๒๙ นางวันเพ็ญ อุไรวงศ
๓๐ นางศิริดา บุรชาติ
๓๑ นางสาวสุจิตรา หงษามนุษย
๓๒ นางสุพรรณี เขียวไกร
๓๓ นางอรุณี บุญสวาง

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
๑ นายแทนทัศน เพียกขุนทด
๓ นางขนิษฐา ปาลโมกข
๒ นางสาวกนกวรรณ รุงอดุลพิศาล
๔ นางทยุ เกื้อสกุล

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕
๖
๗
๘

นางสาวนงคราญ สุขเวชชวรกิจ
นางสาวนุจิรา รัศมีไพบูลย
นางพรใจ สารยศ
นางสาววนิดา แกนจันทร

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๙ นางวันดี สิริธนา
๑๐ นางสาวสุดารัตน พุทธิรังสี
๑๑ นางสรินยา สมบุญ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
๑ นายคมสันทิ์ ขจรปญญาไพศาล
๘ นายสมจิตร กันธาพรม
๒ นายจิรศักดิ์ ศรีเมฆารัตน
๙ นายสุรสิทธิ์ พอคา
๓ นายทรงเกียรติ ซาตัน
๑๐ นางนิภา นาสินพรอม
๔ นายบุญถม ทับสมบัติ
๑๑ นางปารีณา เมญา แอนเดอรสัน
๕ นายศราวุธ ดวงมะวงศ
๑๒ นางสาววนุชชิดา สุภัควนิช
๖ นายศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน
๑๓ นางสาวอรนุช สีหามาลา
๗ นายศุภชัย ภูลายดอก
๑๔ นางอําภาศรี พอคา
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นายธงชัย เหมือนชู
๙ นางสาวภัทรศุภาว เสียงใหญ
นายธวัชชัย ประหยัดวงศ
๑๐ นางมณี ชินณรงค
นายพันธทิพย เลิศบุรุษ
๑๑ นางสาวรัฐทิตยา หิรัณยหาด
นางสาวจริยาภรณ สกุลพราหมณ
๑๒ นางวัลยา แยมสกุล
นางดาวรุง เรียนรู
๑๓ นางสาวสายสวาท ธนะภูมิ
นางดุษณี ผาสุขดี
๑๔ นางสุวิมล กะตากูล เรเกอรส
นางสาวธนภรณ เพชรินทร
๑๕ นางสาวแสงโสม ตั้งสินพูลเพิ่ม
นางบรรจบพร อินดี

๑ นายบุณยกฤต รัตนพันธุ
๒ นายบัณฑิต ฉัตรวิโรจน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
๓ นายพรหมเมศ วีระพันธ
๔ นายพิชิต พจนพาที

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายวิจิตร ฤทธิธรรม
นายอนุ ธัชยะพงษ
นายเอนก บัวสําลี
นางขวัญดาว แจมแจง
นางชาลี ตระกูล
นางณัฐรดา วงษนายะ
นางถมรัตน เงินทอง
นางสาวนุจรินทร ปทุมพงษ

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวนิศากร ประคองชาติ
นางปวีณณัฎฐ คงสมนาม
นางปาณิสรา จรัสวิญู
นางเพชรา บุดสีทา
นางสาวยุภาดี ปณะราช
นางรัชนีวรรณ บุญอนนท
นางราตรี สิทธิพงษ
นางสาวสายพิณ เขียวมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นายเกียรติพงษ ยอดเยี่ยมแกร
๘ นางพิศมัย จัตุรัตน
นายพิทยา เรืองเดช
๙ นางสาววารดา พุมผกา
นายสงกรานต สุขเกษม
๑๐ นางศิวาพร เกิดวาจา
นายอมร วัฒนกุลจรัส
๑๑ นางสุเมธี กิตติพงศไพศาล
นายอํานาจ สวัสดิ์นะที
๑๒ นางเอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
นางฉัตรชนก เธียรปรีชา
๑๓ นางอัจฉรา บางสุวรรณ
นางสาวบุปผา จันทรสุวรรณ

๑ นายกรรณวิษณ ชวยอุปการ
๑
๒
๓
๔
๕

หนา ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

นายเฉลิมชัย คําแสน
นายณรงคศักดิ์ ศรีสม
นายเทพฤทธิ์ เยาวธานี
นายไพโรจน ดวงนคร
นายศิรสิทธิ์ ศิริวิวัฒนากุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
๒ นายศรายุทธ สุขเสริม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๖ นางนุกุล อินทกูล
๗ นางวรินทรีย เยาวธานี
๘ นางสาววรลักษณ วรรณโล
๙ นางอรวรรณ บุญพัฒน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

นายชัยทัศน เกียรติยากุล
นายศุภกฤษ เมธีโภคพงษ
นายสําเนา หมื่นแจม
นายเอกพิชัย สอนศรี
นางสาวกมลณัฏฐ พลวัน
นางเกษรา ปญญา
นางสาวชไมมน ศรีสุรักษ
นางสาวดารารัตน ศิริลาภา
นางสาวธนพชร นุตสาระ
นางบุษราภรณ มหัทธนชัย
นางพรพิมล วงศสุข
นายคชา ศัยยกุล
นายเนติ เฉลยวาเรศ
นายพันธุล มินวงษ
นายสมโภชน สายบุญเรือน
นางสาวขจิตพรรณ ทองคํา
นางสาวณัฏฐชา หนอทอง
นางธัญณิชา ทองอยู

หนา ๑๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๒ นางสาวรัชนีกร ปญญา
๑๓ นางสาววิภาดา เพชรโชติ
๑๔ นางวิลาวัณย หงษอนุรักษ
๑๕ นางวิไลพร ลักษมีวาณิชย
๑๖ นางสาววิศนี สุประดิษฐอาภรณ
๑๗ นางสาวศศิธร ศรีรัตน
๑๘ นางศศิพินต สุขบุญพันธ
๑๙ นางอโนดาษ รัชเวทย
๒๐ นางอัศวินี ไชยวุฒิ
๒๑ นางสาวอุบล พวงมาลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๘ นางบุณยานุช เฉวียงหงส
๙ นางพรรณนิภา เดชพล
๑๐ นางรัชชนก สวนสีดา
๑๑ นางสาววรรณวิไล โกษะโยธิน
๑๒ นางศศิธร วชิรปญญาพงศ
๑๓ นางสาวสุนิศา ธรรมาวิวัฒน
๑๔ นางไอลดา ศราทธทัต

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
๑ พันจาอากาศเอก ยงยุทธ ดําศรี
๔ นางอมรรัตน ศิริไปล
๒ นายเอกรัตน สุขะสุคนธ
๕ นางอาภรณ เจริญศรีธีรกุล
๓ นางบุษบา กอศรีสกุล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑
๒
๓
๔
๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นายนิพล เชื้อเมืองพาน
๖ นางฐิติรัตน ฟาเฟองวิทยากุล
นายประพันธ ขันติธีระกุล
๗ นางพรทิพา ดวงพิบูลย
นางสาวกนกวรรณ สุทธิพร
๘ นางแพรวพรรณ ตรีชั้น
นางสาวเกลากัลยา ศิลาจันทร
๙ นางสาวรัฐดาว พิศาลพงศ
นางจรรยา รมเพชร

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นายการุณ มุกดาเนตร
๑๒ นางกิ่งแกว บุญสุข
นายจิติวัฒนา คํากลิ้ง
๑๓ นางสาวชมัยพร เจริญพร
นายชยพล ธงภักดี
๑๔ นางเนตรนภา รัตนโพธานันท
นายนิวัต ทองวล
๑๕ นางพรณีย ตะกรุดทอง
นายบรรจบ บุญจันทร
๑๖ นางรมิดา ศรีมันตะ
นายบุญชุบ บุญสุข
๑๗ นางลลิตา ธงภักดี
นายพงษศักดิ์ พงษทองเจริญ
๑๘ นางศศิธร หวังค้ํากลาง
นายภักดี ปรีดาศักดิ์
๑๙ นางสาวสิรินาถ จงกลกลาง
นายวุฒิชัย จงคํานึงศีล
๒๐ นางสุกัญญา กลอมจอหอ
นายสุรศักดิ์ เทศประสิทธิ์
๒๑ นางสาวสุชาดา น้ําใจดี
นายเอกชัย ปานมาก

๑
๒
๓
๔
๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นายฉัตรชัย แกวดี
๖ นายสมพร เรืองออน
นายธนกฤต ยอดอุดม
๗ นายสุภาพ บุญเรือง
นายวรรณชัย พรหมเกิด
๘ นายอํานวยโชค เวชกุล
นายวันชัย เอื้อจิตรเมศ
๙ นางสาวกรวรรณ สืบสม
นายวัยวุฒ อินทวงศ
๑๐ นางสาวจุรีรัตน เสนาะกรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

นางสาวแฉลม สถาพร
นางสาวชญานิษฐ ธรรมธิษฐาน
นางสาวชิราพร หนูฤทธิ์
นางสาวแนงนอย แสงเสนห
นางสาวประนอม การชะนันท

หนา ๑๒๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวลัยภรณ ศรเกลี้ยง
นางสาวศิริพร หมื่นหัสถ
นางสาวสุขุมาล จันทวี
นางสาวสุพัตรา คงขํา
นางแสงจันทร เรืองออน

๑
๒
๓
๔
๕
๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
นายกฤษฏิ์ติณณ พันธุไพโรจน
๗ นางสาวนันทภัค ธนาอภินนท
นายสิปปวิชญกร สิทธิอัครานนท
๘ นางนาตยา แพงศรีสาร
นางกาญจนา ยลสิริธัม
๙ นางพรรณราย เทียมทัน
นางธิติมา บุญเจริญ
๑๐ นางลาวรรณ เหมพิจิตร
นางนงลักษณ ปยะมังคลา
๑๑ นางสาวสุพัตรา ปทมะโสภา
นางนภัสนันท บัวแกว
๑๒ นางสาวอิ่มเอิบ พันสด

๑
๒
๓
๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
นายณรงควัฒน มิ่งมิตร
๕ นางวิมล อุทานนท
นางณัฏฐกิตติ์ เหมทานนท
๖ นางสาวสุภาพร ศรีหามี
นางบุญเพ็ญ หงษทอง
๗ นางสาวอรุณ ชาญชัยเชาววิวัฒน
นางรัตนา เทียมถนอม

๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายโกวิท วัชรินทรางกูร
นายครุปกรณ ละเอียดออน
นายชูศักดิ์ ยาทองไชย
นายเชาว การวิชา
นายโชคชัย วิเศษศรี
นายธนพล ตีรชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
๗ นายธนวุฒิ ตั้งสอนบุญ
๘ นายนวมินทร ประชานันท
๙ นายพิพัฒน สมใจ
๑๐ นายวีระยุทธ พรมดิราช
๑๑ นายสนิท พาราษฎร
๑๒ นายอรรถกร จัตุกูล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นางกมลรัตน สมใจ
นางเกณิกกา สงากลาง
นางสาวจันทิราพร ศิรินนท
นางเดนละออง ภาคคําภู
นางสาวนฤมล จิตตหาญ
นางสาวนิตยา บรรณประสิทธิ์

หนา ๑๓๐
ราชกิจจานุเบกษา
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเบญจพร วรรณูปถัมภ
นางพิสมัย ประชานันท
นางวิไลรัตน ยาทองไชย
นางวิไลวรรณ ศิริเมฆา
นางสุภาพร ชื่นชูจิตร

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นายชโนภาส ชนลักษณดาว
๘ นางจุฑาทิพย พหลภาคย
นายปกรชัย เมืองโคตร
๙ นางสาวนรากร ดุลยปภัสศร
นายวราวุธ ยอดจันทร
๑๐ นางรุจิรัศม มุตธิกุล
นายวีรยุทธ ดวงใย
๑๑ นางลัดดา สรรพคุณ
นายสวางบุญ วงกฟาเลื่อน
๑๒ นางสาววนิดา ชางเย็นฉ่ํา
นายสืบตระกูล สุชาติ
๑๓ นางสุนันทา ศรีมวง
นายอวยชัย วงศรัตน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นายบุญล้ํา สุนทร
๑๐ นางปรัชวนี พิบํารุง
นายพงระภี ศรีสวัสดิ์
๑๑ นางพวงชมพู หงษชัย
นายสุวิทย ไวยกุล
๑๒ นางสาวพิจิกามาศ แยมบู
นางกรองทิพย เนียมถนอม
๑๓ นางสาวภควดี สุขอนันต
นางสาวกาญจนา เงินออน
๑๔ นางสาวภารดี แซอึ้ง
นางจุฑามาศ บรรณสาร
๑๕ นางมณฑิรา ชุมวรานนท
นางนงเยาว ในอรุณ
๑๖ นางลักขณา เตชวงษ
นางนันทนิธิ์ เอิบอิ่ม
๑๗ นางสาววชิรา ปูชตรีรัตน
นางสาวบุญไท เจริญผล
๑๘ นางสาววันทนา เนาววัน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๙ นางวิชชุลดา ตันประเสริฐ
๒๐ นางสาววิมล กิตติรักษปญญา
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

หนา ๑๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๑ นางสุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
๒๒ นางอุมาภรณ กลาหาญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นายจุมพฏ พงศศักดิ์ศรี
๙ นางปยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
นายเจนต คันทะ
๑๐ นางสาวพิมพชนก พริกบุญจันทร
วาที่เรืออากาศตรี บัญชา สํารวยรื่น
๑๑ นางสาววรารัตน วริรักษ
นายปณณวิชญ ใบกุหลาบ
๑๒ นางสาวสุดารัตน สุตพันธ
นายรติวัฒน ปารีศรี
๑๓ นางสาวอรพิน เสละคร
นายอําพน กลีบปาน
๑๔ นางสาวอุมาภรณ ยศเจริญ
นางขนิษฐา ไชยแกว
๑๕ นางอุไรวรรณ รักผกาวงศ
นางบุษบา หินเธาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๑ นายณัฐธัญ พงษพานิช
๑๓ นางสาวณัฐประภา นุมเมือง
๒ นายเที่ยง เหมียดไธสง
๑๔ นางทานตะวัน มณีวิหค
๓ นายธนกฤต ทองคล้ํา
๑๕ นางสาวธนัฏฐา ขนอม
๔ นายนพพล มิ่งเมือง
๑๖ นางนงลักษณ พหุพันธ
๕ นายประกาศ ชมภูทอง
๑๗ นางสาวนันทนภัส สุวรรณสินธุ
๖ นายประเสริฐ ปราชญประยูร
๑๘ นางสาวบําเพ็ญ นิ่มเขียน
๗ นายวันชัย ซันประสิทธิ์
๑๙ นางปยวรรณ คุสินธุ
๘ นายสมชาย สอาดนัก
๒๐ นางพรรณทิพย ทองแยม
๙ นายสะอาด เข็มสีดา
๒๑ นางพรรณี คอนจอหอ
๑๐ นายสุวัฒน เตชะเพชรไพบูลย
๒๒ นางพิทยาภรณ พิริยะสุขถาวร
๑๑ นายสูตรทิน อินทรขํา
๒๓ นางสาวมธุรส ปราบไพรี
๑๒ นายอุทัย ผองรัศมี
๒๔ นางสาวยุพิน โกณฑา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕ นางวัชรีย กิ่งทอง
๒๖ นางศิวาพร เหมียดไธสง
๒๗ นางสาวสุภัทรา กล่ําสกุล
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๑๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๘ นางโสภาพร กล่ําสกุล
๒๙ นางสาวอรอนงค ศรีพวาทกุล
๓๐ นางสาวอัจฉรีย ภุมวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
นายชนัญ ศรีชีวิน
๖ นางสาวถนิม สกุลมา
นายไพโรจน พรเจริญ
๗ นางทัสนันทน ตรีนันทรัตน
นายวิทยา หนูชางสิงห
๘ นางสาวพริมาดา บัวหลวง
นางสาวชัชชญา อัตตะชีวะ
๙ นางอิศราพร ชัยงาม
นางเดือนฉาย ไชยบุตร
นายครรชิต สุวภาคยรังสี
นายธวัชชัย ทุมทอง
นายมานพ ชาชิโย
นายวรเชษฐ จันทรสระ
นายสุวิชา วิริยมานุวงษ
นางเครือมาส ทองฤทธิ์
นางสาวมนทิรา ไชยตะญากูร
นายณัฐพงษ พันธุมณี
นายทินกร คุณาสิทธิ์
นายนัฐณรงค กวีพงศธร
นายประวิทย สิมมาทัน
นายพูนศักดิ์ ศิริโสม
นายมณฑล วชิรโกเมน

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๘ นางวนิดา หาญเจริญ
๙ นางวิภาวรรณ บัวทอง
๑๐ นางสาวศรัณยา นาคแกว
๑๑ นางสาวสัณหพัฒน อรุณธารี
๑๒ นางสาวสุทิพย จีนาวุธ
๑๓ นางอารยา โพธิ์ทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๗ นายสุธีระพงษ พินิจพล
๘ นายอนุวัต ชัยเกียรติธรรม
๙ นายอนุสรณ ถูสินแกน
๑๐ นางเขมิกา แสนโสม
๑๑ นางสาวจันททัปภาส ธนประดิษฐกุล
๑๒ นางสาวจีระนัน เสนาจักร

หนา ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นางชยากานต เรืองสุวรรณ
นางประภาพร พิมพพาศรีภิรมย
นางไปรมา เฮียงราช
นางพวงผกา คุณาสิทธิ์
นางสาวพัชราภรณ ฉายบุญครอง
นางพิราภรณ พันธุมณี
นายกฤษฎา กุณฑล
นายจรัญ พิทักษธรรม
นายธนากร ปามุทา
นายบุญสิทธิ์ ไชยชนะ
นายปราโมทย ศรีปลั่ง
นายศิษฏธวัช มั่นเศรษฐวิทย
นายสุรเดช สุวรรณชาตรี
นางเกสรี ลัดเลีย
นางจริยา สุขจันทรา
นางจิรภรณ มั่นเศรษฐวิทย
นางสาวฐานกุล กุฏิภักดี
นางฐานิดา เดือนจํารูญ
นางสาวณฤดี เนตรโสภา

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางเมตตา เกงชูวงศ
นางรัตนฐาภัทร สินเธาว
นางราตรี มะปะไมย
นางลักขณา ศิริจําปา
นางสาววิลาวรรณ มหาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๑๔ นางนิชาภัทรชย รวิชาติ
๑๕ นางนิชาวดี ตานีเห็ง
๑๖ นางนิภาภัทร กุณฑล
๑๗ นางพรรณี แพงทิพย
๑๘ นางพิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ
๑๙ นางวาสนา พิทักษธรรม
๒๐ นางวิภาดา มุนินทรนพมาศ
๒๑ นางสาวแวอาซีซะห ดาหะยี
๒๒ นางสาวเสาวลักษณ สมวงษ
๒๓ นางโสภี เสนพงษ
๒๔ นางสาวอรวรรณ กมล
๒๕ นางสาวอรุณี มวงแกวงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
๑ นางสาวจารุวรรณ แสงปลาด
๒ นางเบญจมาภรณ เสนารัตน
๑ นายโยธิน จี้กังวาฬ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
๒ นายวัชรพงษ ครูเกษตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓ นายอภิวัฒน วงศณรัตน
๔ นางสาวจันทนา ประยูรพงษ
๕ นางสาวประภัสสร จันทรแกว

๘ นางสิริวรรณ ชวลิตเมธา
๙ นางสาวสุทธิดา การะเวก
๑๐ นางสาวสุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล

๖ นางสาวเพ็ญศรี ปกกะสีนัง
๗ นางสาวรัชฎาพร วงษโสพนากุล

๑๑ นางสาวอรนุช กฤตยขจรสกุล
๑๒ นางสาวอัญชลี ชนะคา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
นายจําเริญ คังคะศรี
๙ นางพรทิพย โคตะ
นายวิสันต พูนชัย
๑๐ นางสาววริศชนม นิลนนท
นางสกล กิจจริต
๑๑ นางสาวศิริลักษณ เทียนมณี
นางสาวกาญจนา ตรีรัตน
๑๒ นางสิริลักษณ เจริญสุข
นางจิตติมา สิงหธรรม
๑๓ นางสุพร สังขสุวรรณ
นางจุฑาทิพย นามวงษ
๑๔ นางสุวารี ศิลปะ
นางฉวี สิงหาด
๑๕ นางอรพรรณ ถาวรายุศม
นางปาริชาติ หงสเกียรติขจร
๑๖ นางสาวอรสา ออนถาวร
วาที่รอยตรี นิรันดร ภักดี
นายปญญา พลรักษ
นายศรชัย เต็งรัตนลอม
นางกาญจนา คุมา
นางสาวจรีรัตน สุวรรณ
นางจิระประภา คําราช
นางเบญจวรรณ เลาลลิต
นางปองปรารถน สุนทรเภสัช

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๙ นางพรสวรรค มณีทอง
๑๐ นางไพจิตร สุขสมบูรณ
๑๑ นางรัชนี คะระวาด
๑๒ นางรัชนีวรรณ มาวงศ
๑๓ นางสาวลัดดา กาจารี
๑๔ นางวรภรณ วงคสวัสดิ์
๑๕ นางสาวศิริมา เอมวงษ
๑๖ นางอุษา โบสถทอง

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นายโกเมนทร พรอมจะบก
๑๑ นางสาวบุษบาวดี พุทธานุ
นายนพรัตน พันธุวาป
๑๒ นางปานฤทัย พุทธทองศรี
นายพิทักษ นอยเมล
๑๓ นางสาวยิ่งศักดิ์ คชโคตร
นายวรายศ หลาหา
๑๔ นางสาวศิวารักข พรหมรักษา
นายสุชาติ บางวิเศษ
๑๕ นางสุภาวดี สําราญ
นายสมศักดิ์ พินิจดานกลาง
๑๖ นางสมยงค สีขาว
นางสาวเกษร นอยนาง
๑๗ นางเสาวภา ไชยวงค
นางสาวชมพูนาฏ ชมภูพันธ
๑๘ นางอารีวรรณ บังเกิด
นางสาวเตือนใจ ศิริพาหนะกุล
๑๙ นางสาวอัญชลี โกกะนุช
นางสาวนันทนิตย บุตรปาละ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
นายกานต ทองทวี
๑๑ นางสาวเบญจลักษณ เมืองมีศรี
นายชยานันท อาวะโต
๑๒ นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม
นายไชย มีหนองหวา
๑๓ นางศศิธร จันทมฤก
นายทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง
๑๔ นางศิริพร จิระชัยประสิทธิ
นายวัชระ เพิ่มชาติ
๑๕ นางสาวสําเนียง อภิสันติยาคม
นายสมคเณ เกียรติกอง
๑๖ นางสาวหรรษา เวียงวะลัย
นายอุทัย ยะรี
๑๗ นางสาวอาทิมา แปนธัญญานนท
นางสาวฐิติพร พิชญกุล
๑๘ นางอารีย ทิพรส
นางสาวทักษิณา วิไลลักษณ
๑๙ นางสาวอิงอร วงษศรีรักษา
นางนิธิวดี ตั้งจันทรสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๑ นางสหัสา พลนิล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

นายชัยยศ ณัฐอังกูร
นายจตุรงค ศรีทอง
นายชาญวิทย พฤกษชาติ
นายทองพูล แสงคํา
นายยุทธนา อุทปา
นายสมภาร ดอนจันดา
นายอภิชาติ วงศอนันต
นางจีระนันต เจริญรัตน
นางฐิติรัตน แวนเรืองรอง
นางสาวดวงฤดี อิ่มบุญสุ
นางสาวธนานันต กุลไพบุตร
นายครวญ บัวคีรี
นายไชยวุธ โกศล
นายณรงค กาญจนะ
นายพิเชษฐ จันทวี
นายพุฒิธร ตุกเตียน
นายศรีคํา บัวโรย
นายอดุลย หวังจิ
นางสาวกมลวรรณ นิลจู

๑ นายธีระ อินทรเรือง
๒ นายมารุต พิเชษฐวิทย
๓ นายยงยุทธ กิจสันทัด

หนา ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๑๒ นางนวรัตน สุรัติวรพัทธ
๑๓ นางสาวปยะวดี ยอดนา
๑๔ นางปูริดา วิปชชา
๑๕ นางพจมาน ชํานาญกิจ
๑๖ นางสาวสุขสถิต มีสถิตย
๑๗ นางสาวสุทิศา ซองเหล็กนอก
๑๘ นางอรทัย พันธสวรรค
๑๙ นางสาวอังคณา ศิริกุล
๒๐ นางอุดมพร บุตรสุวรรณ
๒๑ นางอุบลศิลป โพธิ์พรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๙ นางคันธมาทน กาญจนภูมิ
๑๐ นางจิราวรรณ นาคสีทอง
๑๑ นางฐากูร ชูจร
๑๒ นางณฐมน เสมือนคิด
๑๓ นางนัยนา ยีหมะ
๑๔ นางสาวภวิกา บุณยพิพัฒน
๑๕ นางสาวรัศมิ์ดาว สุขมาตย
๑๖ นางศิริวรรณ กาหลง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
๔ นายวีระ โชติธรรมาภรณ
๕ นายศุภโยธิน ณ สงขลา
๖ นางสาวชญาภา แจมใส

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๗ นางสาวดนยา ดานสวัสดิ์
๘ นางนลินี โสพัศสถิตย
๙ นางสาวศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์

หนา ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๐ นางสุจิตรา สุขสมบูรณวัฒนา
๑๑ นางสาวสุธิรา ทรัพยเจริญ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
นายสมพงษ ยิ่งเมือง
๑๒ นางเพ็ญแกว พิมาน
นายสุกิจ เอี่ยมสะอาด
๑๓ นางสาวภวิษณณัฏฐ เวชวิฐาน
นางกฤษณี สงสวัสดิ์
๑๔ นางสาวรัตนา วงศชูพันธ
นางกิตติกร ไสยรินทร
๑๕ นางสาววิชชุตา ใหเจริญ
นางสาวจิตติมา จอยเจือ
๑๖ นางวิลาวัณย ทิพยสุวรรณพร
นางสาวณัฐปภัสร บุญดํา
๑๗ นางศุภัจฉรีย นวกิจไพฑูรย
นางทัศนีย ทองกานเหลือง
๑๘ นางสงบ สิงสันจิตร
นางนันทนา เดชเกิด
๑๙ นางสุกัญญา ไหมเครือแกว
นางบัวผิน โตทรัพย
๒๐ นางสุภานีย พุทธพงค
นางพรทิพย ทวีพงษ
๒๑ นางหรรษา เฉลิมพิพัฒน
นางพรพรหม พรหมเมศร
๒๒ นางอุบลรัตน ศิริพันธุ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร
๙ นายอิสรภาพ เอ็นดู
๑๐ นางสาวกัญญา เยี่ยมสวัสดิ์
๑๑ นางณัฐกานต พวงไพบูลย
๑๒ นางสาวนิภาวัลย พุทธไทยรัช
๑๓ นางพรรัตน สุจินพรัหม
๑๔ นางสาวรัชดา ธนูศิปล
๑๕ นางรุจิเรศ รุงสวาง
๑๖ นางสาววิภาวดี มูลไชยสุข

วาที่รอยตรี ชูชาติ พยอม
นายดุรงฤทธิ์ เอกวงษา
นายนพรัตน โพธิ์สิงห
นายบัญชา ชื่นจิต
นายพนา จินดาศรี
นายวิกรม วรรณสุทธิ์
นายสมบัติ สมัครสมาน
นายสมพร จันทมัตตุการ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๗ นางศศิธร ศูนยกลาง
๑๘ นางศุภางค นันตา
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑
๒
๓
๔
๕
๑
๒
๓
๔
๕
๖

หนา ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๙ นางสาวสิริพัฒถ ลาภจิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
๑๐ นางวรลักษณ ทองประยูร
นายเขตรัฐ พวงธรรมรงค
๑๑ นางสาววรันลดา หวังคุณธรรม
นายถาวร เสงเอียด
๑๒ นางสาวสัจจา ไกรศรรัตน
นายสมคิด ดวงจักร
๑๓ นางสาวสุนิสา โพธิ์พรม
นายสุดจิต หมั่นตะคุ
๑๔ นางเสาวรส ชูศรี
นางสาวกุลยา อนุโลก
๑๕ นางสาวหทัยรัตน มีจันทร
นางดาราวรรณ ญาณะนันท
๑๖ นางอรนุช จินดาสกุลยนต
นางนงลักษณ เพิ่มชาติ
๑๗ นางอัจฉรียา โชติกลาง
นางภิรมย โพธิคํา
นางสาวลําใย มีเสนห
นายชาลี เกตุแกว
นายพงษศักดิ์ ศรีจันทร
นายวิบูล เปนสุข
นายศิลปชัย เจริญ
นางสาวณรรฐวรรณ พูลสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
๖ นางพฤษมงคล จุลพูล
๗ นางสาวพีระนันท คําบอนพิทักษ
๘ นางสาวมณีญา สุราช
๙ นางวิชุดา ธีระสาร
๑๐ นางสุทธิกานต บอจักรพันธ

นายชุมพล แพรนาน
นายบุญชวย อิ่มทอง
นายไพจิตต สายจันทร
นายสมคิด ทุนใจ
นายอิราวัฒน ชมระกา
นางสาวกิ่งดาว จินดาเทวิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
๗ นางชนทิรา ไทยพฆัคฆ
๘ นางสาวพิณภัคธิมา ใจเงิน
๙ นางเยาวเรศ แตงจวง
๑๐ นางสาวราตรี คําโมง
๑๑ นางวิภา ประพินอักษร
๑๒ นางสาวสิริเนตร วรรณจักร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

หนา ๑๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นายธีระ สาธุพันธ
๑๐ นางจันทิมา วงศวรรณ
นายนิราศ กิ่งวาที
๑๑ นางชวนคิด มะเสนะ
นายนิสิต ภาคบุบผา
๑๒ นางสาวนิภา ชุณหภิญโญกุล
พันจาอากาศตรี ภัทระ เกิดอินทร
๑๓ นางศุภาวีร มากดี
นายภาสกร นันทพานิช
๑๔ นางสาวสุดาพร ตังควนิช
นายราเชนทร ดวงศรี
๑๕ นางสุทิพย เปงทอง
นายสัณชัย ยงกุลวณิช
๑๖ นางเสาวลักษณ ภูสมสาย
นายสุวัฒน บรรลือ
๑๗ นางอําไพ ยงกุลวณิช
วาที่รอยตรี เกศินี จันทรโสภณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
นายเกียรติศักดิ์ แซโคว
๑๕ นายสุพจน สระทองหลาง
นายณรงค เฉลิมวัฒนชัย
๑๖ นายสุริยา สงคอินทร
นายณัฐพงษ ศรีสุภะ
๑๗ นายสูนฤต เงินสงเสริม
นายนิพนธ ทางทอง
๑๘ นายอนันต โสภิณ
นายบุญชวย เจริญผล
๑๙ นายอัครวุฒิ จินดานุรักษ
นายปฏิพากย ปุนอุดม
๒๐ นางสาวจินตนา พลศรี
นายพรสวัสดิ์ ผดุง
๒๑ นางสาวจีรรัตน เพชรรัตนโมรา
นายไพบูลย หาญมนต
๒๒ นางณัฐภัส จีรสันติ์พิชย
นายมนูญ จิตตใจฉ่ํา
๒๓ นางดาลัด พุกาธร
นายวรพงษ คุณเดชอมร
๒๔ นางนุชริน ทองพูล
นายวิชาญ ชวยพันธ
๒๕ นางบุศรินทร เดชดํารงคปรีชา
นายวุฒิวัฒน คงรัตนประเสริฐ
๒๖ นางสาวเบญจา จันทร
นายสมชาย ดิษฐาภรณ
๒๗ นางพีรยา สระมาลา
นายสวาง ฉันทวิทย
๒๘ นางภัทรานิษฐ สิทธินพพันธ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

นางมาริสา การีโรจน
นางรุงทิพย โคบาล
นางวรัศมน เชื้อฟก
วาที่รอยตรีหญิง วิภาวัน จุลยา
นางสาริศา ชัยสงค
นางสินีภรณ วัฒนจินดา
นางสาวสุกัณยา กิตติคุณงาม
นางสาวสุพรรณี บุญเรือง
นางสุภาพ ศรีวงษา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
นายจเร อุดมยิ่ง
๑๖ นายสมศักดิ์ ผลภักดี
นายชัยชาญ วงศกระจาง
๑๗ นางเกษเพ็ชร วงษวัฒนพงษ
นายชัยวัฒน มครเพศ
๑๘ นางจันทรพิมพ กังพานิช
นายชาติชาย ไชยชวย
๑๙ นางจารุภา สุนทร
นายทัศน ขันเขื่อน
๒๐ นางสาวเจตนจรรย อาจไธสง
นายนฤศันส วาสิกดิลก
๒๑ นางสาวชญานันทน แซเฮง
นายบรรณารัก แกวจรูญ
๒๒ นางตวงสิริ สยมภาค
นายปฏิยุทธ ขวัญออน
๒๓ นางสาวเบญจวรรณ ไชยวงศ
นายพิเชฐ มาเร็ว
๒๔ นางปวีณา แตงจวง
นายไพรัตน อําลอย
๒๕ นางสาวพรจิต พีระพัฒนกุล
นายยิ่งยง รุงฟา
๒๖ นางมัณทนาภรณ อรุณเรือง
นายยิ่งยศ จิตจักร
๒๗ นางรัตนา ไชยชวย
นายวทัญู รอดประพัฒน
๒๘ นางวรัญญา โนนมวง
นายศิริชัย สมแสน
๒๙ นางสมปอง นวมสุวรรณ
นายศุภวัฒน คุณานุวัฒน

๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

นางสาวสุภาพร ตาไข
นางโสภา หนูแดง
นางสาวโสมวดี ฤทธิโชติ
นางอภิมณีณ ปวรัชพิสิษฐ
นางสาวอมรพรรณ จําปา
นางอมรรัตน อนันตวราพงษ
นางสาวอรอนงค สรรเสริญ
นางอาภัสรา แสงนาค

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

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายกวิพงษ นิสสัยพันธุ
๒๕ นายยุทธชัย ศิลปวิจารณ
นายกฤษฎา ทองสมบูรณ
๒๖ นายโยธิน แพทยพิทักษ
นายไกรสร ประเสริฐ
๒๗ นายวิรชัย โรยนรินทร
นายจักรี รัศมีฉาย
๒๘ นายศักดิ์ชัย จันทศรี
นายจักรี ศรีนนทฉัตร
๒๙ นายศิริชัย แดงเอม
นายฉลาด สวางแจง
๓๐ นายสมควร แววดี
จาอากาศโท ฉัตรชัย ศุภพิทักษสกุล
๓๑ นายสมพงษ บุญหนุน
นายชัยยะ ปราณีตพลกรัง
๓๒ นายสิลัง สุพวงแกว
นายชาติชาย โยเหลา
๓๓ นายสุคม ลิปเลิศ
นายณัฐ แกวสกุล
๓๔ นายสุทินัน พรอนุรักษ
นายณัฐสิทธิ์ พัฒนะอิ่ม
๓๕ นายสุระจิตร แกนพิมพ
นายทวีสิทธิ์ สาสะเดาะห
๓๖ นายสุวัฒน แสนขัติยรัตน
นายเทอดเกียรติ ลิมปทีปราการ
๓๗ นายอมร อัศววงศานนท
นายธวัชชัย ใจศิริ
๓๘ นายอัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ
นายเธียรอุทัย ศิริประเสริฐ
๓๙ นางกัญญาณัฐ สายประสาท
นายบัณฑิต อินทรคง
๔๐ นางสาวกิตติมา บุญยศ
นายบุณยฤทธิ์ ประสาทแกว
๔๑ นางสาวกฤติยา รางสม
นายประจักษ อางบุญตา
๔๒ นางสาวจันทนี อุทธิสินธุ
นายประเสริฐ หาชานนท
๔๓ นางจิรฐา จัตุรงคธเนศ
นายปญญา มินยง
๔๔ นางสาวจุฑามาศ เจริญพงษมาลา
นายปณณธร ศลิษฏธนวัฒน
๔๕ นางสาวชุติมา นวมจิตร
นายพงษศักดิ์ ทรงพระนาม
๔๖ นางชุติมา ประสาทแกว
นายพรพนม คํามุงคุณ
๔๗ นางฐิตยา ศรขวัญ
นายพินิจ จิตจริง
๔๘ นางณฐา คุปตัษเฐียร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๑
๒
๓
๔
๕

นางณปภัช เจริญผล
นางดวงใจ เนตระคเวสนะ
นางดารณี ศรีชวย
นางสาวนฎกร สุดพิพัฒน
นางนฤมล มาธุพันธ
นางนาถรพี ชัยมงคล
นางสาวนวลพรรณ ศีลประชาวงศ
นางนันทวรรณ หวลมานพ
นางนันธิญา บางจั่น
นางนุชนาฏ จันทรา
นางสาวเนตรนภิส แกวชวย
นางปรรฐมาศ พสิษฐภคกุล
นางประดิษฐา ภาษาประเทศ
นางสาวประภาภร ดลกิจ
นางสาวประภาศรี จันทรโอ
นางปานฉัตท อินทรคง
นางสาวพนิดา บุษปฤกษ
นางสาวพรรณปพร โภคัง
นางสาวพัชรินทร ขําวงษ

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวภัทรา ฉิมอ่ํา
นางสาวมาริน สาลี
นางมาลี จัตุรัส
นางมาลี พฤกษชาติ
นางสาวยุรีย วรวิชัยยันต
วาที่รอยตรีหญิง ยุวดี กวาตระกูล
นางรุงราตรี วันดี
นางวัชรินทร จินดาราม
นางสาววิไลวรรณ ศรีสงคราม
นางสาวศุภานัน พุฒตาล
นางสาวสุกัญญา ติยภรณพิพัฒน
นางสุกัญญา แสงเดือน
นางสุวดี อิสรายุวพร
นางสุจิตรา ยอดเสนหา
นางสาวสุนีย หทัยวสีวงศ
นางอภิญญา พุกสุขสกุล
นางอรวัลภ อุปถัมภานนท
นางอุจิตชญา จิตรวิมล
นางอุไรวรรณ คําสิงหา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นายกรีฑา สิงหสมบูรณ
๖ นายธนะกิจ วัฒกีกําธร
นายกิตติพันธ บุญโตสิตระกูล
๗ นายประสิทธิ์ แพงเพชร
นายเกรียงไกร เหลืองอําพล
๘ นายพิชิตพล เจริญทรัพยานันท
นายคมพันธ ชมสมุทร
๙ นายมนัส บุญเทียรทอง
นายชัชวาล ศรีภักดี
๑๐ นายรัชดาศักดิ์ สุเพ็งคํา

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

นายสิงหแกว ปอกเทิ่ง
นายสิทธิศักดิ์ วรดิษฐ
นายสุทธิพงษ จํารูญรัตน
นายสุรเชษฐ เดชฟุง
นายสุริยา เทพิน
นายอนันต เต็มเปยม
นางกมลพรรณ จารุวาระกูล
นางกรรณิการ มวงชู
นางกัลยาณี เรืองชวลิต
นางสาวเกษสุนีย บํารุงจิตต
นางฐิตินันท พงษคะเชนทร
นางณิชกมล ยมนา
นางทิวาวรรณ นามจันทร
นางนงลักษณ ทองนาค
นางสาวเบ็ญจมาศ สังขนุช

หนา ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางพีรญา เชตุพงษ
นางเพชราภรณ สิงหทองชัย
นางสาวเพ็ญนภา สุวรรณบํารุง
นางสาววิภาดา อําพนพรรณ
นางวิไลลักษณ ตางาม
นางสาวศิริกุล บุญญาลัย
นางสาวสมทรง สุภาพ
นางสาวสรวงกนก พิบูลธรรมนนท
นางสาวสโรชา หัตถกรรม
นางสาวสายพิณ ใจทน
นางสาวสิริบุปผา อุทารธาดา
นางสาวสุวดี ประดับ
นางสาวเสาวณีย อารีจงเจริญ
นางสาวหทัยรัตน ปทมาวิวัฒน
นางสาวอรวรรณ ศิริพราหมณกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
นายคงศักดิ์ นาคทิม
๑๐ นายวิทยา พาสุกรี
นายจิระพล กลิ่นบุญ
๑๑ วาที่รอยตรี ศรัทธา สินสาธิตสุกุล
นายณรงคศักดิ์ ดอยลอม
๑๒ นายสมชาย เอี่ยมผอง
นายนพศักดิ์ ตันติสัตยานนท
๑๓ วาที่รอยตรี สมบัติ สมคะเนย
นายนริศ เหมวิจิตร
๑๔ นายสมพงษ ปญญาวงค
นายบรรเจิด ศรีสุข
๑๕ นายสมพล บุญญสุวรรณโณ
นายประดิษฐ สุทธิเภท
๑๖ นายโสภณ เปยสนิท
นายเมธังกร สุธีวร
๑๗ นางสาวกัลยา นามสงวน
นายรัฐศักดิ์ พรหมมาศ
๑๘ นางสาวชนาธิป วิทาโน

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

นางสาวชาคริยา รักไทย
นางณัจฉรียา อัศวรัตน
นางทรงศรี พานิชย
นางนพนภา จุลโลบล
นางนิศานาถ อิงคดาภา
นางสาวพัสกร สิงหโต
นางสาวภรภัค สุวรรณศรี

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
นายกฤษดา กาวีวงศ
๑๘ นายดํารงคชัย แสงคํา
นายกานต วิรุณพันธ
๑๙ วาที่รอยตรี ดิเรก มณีวรรณ
นายกําธร เรือนฝายกาศ
๒๐ นายดิลก ประสานวรกิจกุล
นายกิตติชัย กันแตง
๒๑ นายดุสิต ทองเปรมจิตต
นายเกชา คูหา
๒๒ นายทรงกลด ศรีวัฒนวรัญู
นายขวัญชัย เทศฉาย
๒๓ นายทวีสิน ปญญาสีห
นายคํารณ แกวผัด
๒๔ นายทศพร เงินเนตร
นายจตุรงค แปนพงษ
๒๕ วาที่รอยตรี ทัศนะ ถมทอง
นายจรูญ สินทวีวรกุล
๒๖ นายธงชัย เบ็ญจลักษณ
นายจัตตุฤทธิ์ ทองปรอน
๒๗ นายธวัชชัย ซอนยนต
นายจีราวิชช นาคภักดี
๒๘ นายธานินทร สินพรมมา
นายเฉลิมพล ถนอมวงค
๒๙ นายธีรวัฒน เทพใจกาศ
นายชนินทร แกวมณี
๓๐ นายนราวิชญ ความหมั่น
นายชัยทัต พูลสวัสดิ์
๓๑ นายนิรันดร กองเงิน
นายชัยพร ปรมาธิกุล
๓๒ นายนิวัตร มูลปา
นายชาคริต ชูวุฒยากร
๓๓ นายบุญฤทธิ์ สโมสร
วาที่รอยตรี ดรณ สุทธิภิบาล
๓๔ นายประกิต ทิมขํา

๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

นางวิระมล จันทรภู
นางศรีสมร ผองพุฒิ
นางศศกร กฤษณะเสถียร
นางสมใจ สืบเสาะ
นางสุรัชฎา เมฆขลา
นางสาวอุไร มากคณา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙

นายประเทือง ฝนแกว
นายประวัติ ปรางสุรางค
นายเปรมศักดิ์ อาษากิจ
นายพงศยุทธ นวลบุญเรือง
นายพิทักษ พุทธวรชัย
นายพิสิษฐ วิมลธนสิทธิ์
นายพีระ จูนอยสุวรรณ
นายไพโรจน จันทรแกว
นายภาณุพงศ จงชานสิทโธ
นายภาสวรรธน วัชรดํารงคศักดิ์
นายภูพิงค ศรีภูมินทร
นายแมน ตุยแพร
นายยุทธนา มูลกลาง
นายรุงโรจน ขะมันจา
นายวรวุธ ชัยเนตร
นายวัชรวุธ พุทธิรินโน
นายวัชรินทร สิทธิเจริญ
นายวิษณุ ทองเล็ก
นายวีระศักดิ์ ปญญาราช
นายศรีธร อุปคํา
นายศักดิ์สิทธิ์ โรจนฤทธากร
นายศิริศักดิ์ บุตรกระจาง
นายสมทรง เดชภิรัตนมงคล
นายสมนึก เครือสอน
นายสุเทพ บุญมาบํารุง

หนา ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุนทร วิทยาคุณ
นายสุรศักดิ์ อยูสวัสดิ์
นายสุรสิทธิ์ แสนทอน
นายเสนห สวัสดิ์
นายอนันท ทับเกิด
นายอนุวัตร ศรีนวล
นายอโนชา รุงโรจนวัฒนศิริ
นายอภิรักษ ขัดวิลาศ
นายอรรถสิทธิ์ มงคล
นายอํานวย คําบุญ
นายอํานาจ ทับเกิด
นายอํานาจ ศรีรักษ
นายเอกทัศน พฤกษวรรณ
นางสาวกานตธีรา โพธิ์ปาน
นางจันทรจิรา นที
นางจันทรา สโมสร
นางจีรสุดา เกษมสุข
นางจุไรพร ตุมพสุวรรณ
นางสาวชนกภร สุขลาภ
นางสาวซินเนีย รัติภัทร
นางสาวญาณิศา โกมลสิริโชค
นางทัศนาวลัย พงษยืน
นางนลัทพร คูหา
นางสาวนิอร โฉมศรี
นางบัญจรัตน โจลานันท

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒

นางสาวพัชราภา ศักดิ์โสภิณ
นางสาวภัทราภรณ ศรีสมรรถการ
นางมลทิพย บํารุงกิจ
นางสาวมาลี ตั้งระเบียบ
นางสาวเมตตา ตาละลักษณ
นางสาววรรณพร ทีเกง
นางวิภาวรรณ จงชาญสิทโธ
นางวิมลมาส พงศธไนศวรรย

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นายกิตติ พิมเสน
๑๗ นายไพจิต พันธุทอง
นายคณโฑ ปานทองคํา
๑๘ นายยงยุทธ ดุลยกุล
นายจีระศักดิ์ เพียรเจริญ
๑๙ นายวรวุฒิ เกิดปราง
นายเฉลิมชัย อนุสาร
๒๐ นายวัฒนา วัฒนกุล
นายเดช เหมือนขาว
๒๑ นายศรีอุบล ทองประดิษฐ
นายธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
๒๒ นายศุภเวทย สงคง
นายธรรมนงค ทวีชื่น
๒๓ นายสถาพร ขุนเพชร
นายธรรมศักดิ์ พุทธกาล
๒๔ นายสมคิด ชัยเพชร
นายนันทชัย ชูศิลป
๒๕ นายสมยศ ศรีเพิ่ม
นายบรรเจิด โปฏกรัตน
๒๖ นายสิทธิพร บุญญานุวัตร
นายประทีป ทิพยประชา
๒๗ นายสุเทพ ชูกลิ่น
นายพรประสิทธิ์ คงบุญ
๒๘ นายสุธรรม ชุมพรอมญาติ
นายพลากร พันธุมณี
๒๙ นายสุรสิทธิ์ ระวังวงศ
นายพันธยศ วรเชฐวราวัตร
๓๐ นายสุวัจน ธัญรส
นายพิเชษฐ พรหมใหม
๓๑ นายอัมพร บุญราม
นายพูนศักดิ์ สันติวิทยานนท
๓๒ นายเอกวิทย เพียรอนุรักษ

๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐

นางศศิธร ทองเปรมจิตต
นางศศิธร ปรือทอง
นางสวาท สายปาระ
นางสาวสินีนาฏ วงคเทียนชัย
นางสุชาดา ทรัพยสาร
นางสุภาวดี แชม
นางสาวโสภิตสุดา ใหมวัน
นางหฤทัย อาษากิจ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

นางกานตยุพิน หิรัญรัตน
นางสาวกิตติมา ตันติหาชัย
นางสาวจุฑามาศ ลักษณะกิจ
นางเฉลิมขวัญ พันธะกิจ
นางชญาดา เฉลียวพรหม
นางสาวญาดา คงชวย
นางสาวดรุณี ชายทอง
นางสาวธยา ภิรมย
นางนอมจิตต แกวไทย อันเดร
นางนุจรี โปฏกรัตน
นางประภาศรี ศรีชัย
นางปรีชญา ชุมศรี

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นายกุศล สมุทรคชรินทร
๑๓ นายประดับ แยมแสง
นายเกษม เจนวิไลศิลป
๑๔ นายพิชิต ออนปรางค
นายคมกริช หมายสุข
๑๕ นายพิพัฒน สุจิตธรรมกุล
นายจักรินทร นวมทิม
๑๖ นายภูษิต โชติสวัสดิ์
นายจําเนียร ฝายดี
๑๗ นายวาณิช นิลนนท
นายเจษฎา อิสเหาะ
๑๘ นายสมเกียรติ อุดมหรรษากุล
วาที่รอยตรี ชัยยง ศิริพรมงคลชัย
๑๙ นายสมบัติ ก่ํามอญ
นายณฐพงศ จันทรเพ็ชร
๒๐ นายสมพร ศรีวัฒนพล
นายทวีศักดิ์ ศรีจันทรอินทร
๒๑ นายสหัส นุชนารถ
นายทองศักดิ์ สุดา
๒๒ นายสุทิน เกษตรรัตนชัย
นายธีรชาติ นุสโส
๒๓ นายสุวุฒิ ตุมทอง
นายนิรันดร ชุมสาย ณ อยุธยา
๒๔ นายอนุชา ขวัญสุข

๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

นางปรีดา ภูมี
นางพรโพยม วรเชฐวราวัตร
นางพรวดี เพ็งสุวรรณ
นางพัชรินทร ฆังฆะ
นางเพ็ญพร เกิดสุข
นางเพ็ญศรี เพ็ญประไพ
นางไพลิน บุญลิปตานนท
นางมาลินี ฉินนานนท
นางวรรณภา แซโล
นางวันวิสาข เพ็ชรรัตนมุณี
นางศศิธร สุวรรณปทมะ
นางสาวอภิญญา วณิชพันธุ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

นายอนุชา ซาเฮาะ
นางสาวกาญจนา สงสวัสดิ์
นางชิดกานท ขุนเอียด
นางสาวณัฐญา อาจองค สเปยร
นางเตือนใจ อาชีวะพนิช
นางนิตยา ปุระชาติ
นางสาวปชฌา ตรีมงคล

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นายกฤช รุนรักษา
๑๗ วาที่พันตรี ธเนศวรอุดม จูมพลหลา
นายกฤติเดช บัวใหญ
๑๘ นายธรรมกร ครองไตรภพ
นายกาณฑ เกิดชื่น
๑๙ นายนัฐวุฒิ ทิพยโยธา
นายกิตติวงศ สุธรรมโน
๒๐ นายนาวา งามวิทยานนท
นายเขมวัตร อินทรวิเศษ
๒๑ นายนิติพัฒน พิสุทธิพงศ
นายคมกร ไชยเดชาธร
๒๒ นายบุญกิจ อุนพิกุล
นายจักรวัฒน บุตรบุญชู
๒๓ นายบุญสง ฤทธิ์ตา
นายจิรโรจน สามารถโชติพันธุ
๒๔ นายประจวบ อินระวงค
นายชเวง สารคลอง
๒๕ นายประพันธ ยาวระ
นายชัยวัฒน บุญนอย
๒๖ นายประยงค เสารแกว
นายชัยวัฒน วัฒนะกุล
๒๗ นายปริญ นาชัยสิทธิ์
นายณรงค สีหาจอง
๒๘ นายปานทอง สรอยมุข
นายณรงคศักดิ์ ธรรมโชติ
๒๙ นายพิเชษฐ เวชวิฐาน
นายณัฐพล ฐาตุจิรางคกุล
๓๐ นายพิทักษพล พรเอนก
นายเดน คอกพิมาย
๓๑ นายพินิจ ศรีธร
นายทนงศักดิ์ มากทอง
๓๒ นายพิสิฐ คลังกูล

๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

นางภัทราวดี ศิริวรรณ
นางสาวศิริมา แกวเกิด
นางสาลินันท บุญมี
นางสุชาดา บุญเลิศนิรันดร
นางสาวสุภาวดี โกยดุลย
นางโสพิศ ทุมดี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

นายพีรเดช สุวิทยารักษ
นายไพโรจน ยอดสงา
วาที่รอยตรี ไพรทูล ไชยวงศา
นายมาโนช ริทินโย
นายไมตรี พลสงคราม
นายวทัญู เนตรสงา
นายวรรณะ มาเฉี่ยว
นายวัชรินทร แมนธนู
นายวิวัฒน อภิสิทธิ์ภิญโญ
นายวีรยุทธ จี้เพชร
นายวุฒิชัย สงางาม
นายวุฒิพงษ ฮามวงศ
นายศักดิ์ระวี ระวีกุล
นายศิริวัฒน วสุนธราเจริญ
นายสุเธียร นามวงศ
นายสุทธิศักดิ์ แกวแกมจันทร
นายสุทัศน ยอดเพ็ชร
นายสุนทร ดวงประเสริฐชัย
นายสุรพจน วัชโรภากุล
นายอภิวัฒน สวัสดิรัตน
นายอภิศักดิ์ หาญพิชาญชัย
นายอรุณ อุนไธสง
นางสาวกรรณิการ สมบุญ
นางกิ่งสมร ทิพยโยธา
นางจันทรเฉิดฉาย สังเกตุกิจ

หนา ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
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 ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจันทรเพ็ญ ธงไชย
นางจารุวรรณ ธาระศัพท
นางสาวจีรภัทร จอดนอก
นางสาวณภัคอร ศรีตระการ
นางดลใจ ลี้ตระกูล
นางสาวนัฏพร จิรเจษฎา
นางบุณยดา เทศวัฒน
นางผัลยสุภา โคตุทา
นางพัชรี ครองกิจศิริ
นางเมทินี ดวงประเสริฐชัย
นางรัชดาภรณ ปนรัตนานนท
นางราตรี พระนคร
นางรุงทิพย เกษตรสิงห
นางลัดดาวัลย เพ็ชรกอง
นางศิริพร สารคลอง
นางสมใจ บุญหมื่นไวย
นางสาวสมพินิจ เหมืองทอง
นางสาวสมพิศ ตามสั่ง
นางสาวสิรินาถ สุวินทรากร
นางสาวสุกัญญา ทองโยธี
นางสุคนรัตน ศรีมงคล
นางสุจิตรา อินทรรัศมี
นางสุภกาญจน พรหมขันธ
นางสุภาภรณ อนุภาพไพรบูรณ
นางสุมาลี นันทศิริพล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๘๓ นางเสาวลักษณ จิตตนอม
๘๔ นางอรลัดา เจือจันทร

หนา ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๕/๒)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๘๕ นางอารมณ เพิ่มงาม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ
๒๒ นางโฉมเฉลา เมืองสง
นายจิตติศักดิ์ ศรีปญญา
๒๓ นางสาวชนชนก จันทรเพ็ง
นายเจษฎา ขวัญแกว
๒๔ นางซารีนา มีพลกิจ
นายนาวิน ปองกัน
๒๕ นางณัฐชุตา เข็มทองสกุล
นายบัญชา ศิริวัฒนะตระกูล
๒๖ นางสาวทิพธัญญา อินทเวช
นายบุญรักษ บุตรละคร
๒๗ นางนงลักษณ ตันสกุล
นายประดิษฐ เกษมวิสิฐกุล
๒๘ นางนันฐิกา ตรงดานกลาง
นายปรัชญา อุตสาหะ
๒๙ นางสาวนิภา ดูยอดรัมย
นายพีรพันธ คอทอง
๓๐ นางสาวนิภากร ดํานิล
นายวิรัช ฉายาประเสริฐ
๓๑ นางสาวปภาสร บุญเทียม
นายศักดิ์ชัย ออนละไม
๓๒ นางปารณีย ศรีดาวเรือง
นายศิวะบุญ อักษรพิบูลย
๓๓ นางผองศรี สิงหมารศรี
นายสนธยา ถุงคํา
๓๔ นางผุสดี จันทรเพ็ชร
นายสุรเทพ กิจกลา
๓๕ นางพรทิพย วรภคบุญญา
นายสุรพล ปุสุรินทรคํา
๓๖ นางพรพรรณนี ใจเอื้อ
จาเอก อารีย สาตรนอก
๓๗ นางสาวพรสวรรค ปอมยุคล
นางกนกวรรณ เหรียญทอง
๓๘ นางสาวพวงผกา สุวรรณรักษ
นางสาวกนกวลี เตชมณีแดง
๓๙ นางสาวไพรินทร ศิริพันธ
นางไขแกว ไชยโย
๔๐ นางมณฑวรรณ มาเอียด
นางสาวจิตรา ราชแกว
๔๑ นางสาวมะลิ ผดุงสมบัติ
นางสาวจินตนา บูรณะนันทสิริ
๔๒ นางยอดขวัญ วิภาคกิจ

