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ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ 

ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง 

ดิเรกคุณาภรณ์   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่   ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓   

รวมทั้งสิ้น  ๑๒,๘๖๘  ราย  ดังรายนามท้ายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 

ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
ชั้นสายสะพาย 

ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๑  นายชาติศิริ  โสภณพนิช 

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
 ๑ นายเขียน  ไชยศุภรากุล 
 ๒ นายเฉลิม  หาญพาณิชย์ 
 ๓ นายประชา  ด ารงค์สุทธิพงศ์ 
 ๔ นายไพบูลย์  โสภณพิศ 
 ๕ นายวิชิต  ชินวงศ์วรกุล 
 ๖ นางสาวจันทราวดี  เคียงศิร ิ
 ๗ นางจารุณี  ชินวงศ์วรกุล 
 ๘ นางสาวชณิกา  เทศดนตรี 

 ๙ นางสาวชูศรี  บุญยะผลานันท์ 
 ๑๐ นางทัศนีย์  พุ่งกุมาร 
 ๑๑ นางปริศนา  ตรีทอง 
 ๑๒ นางสาวภาณิชดา  มหาพัฒนากุล 
 ๑๓ นางภารดี  นิศามณีวงศ ์
 ๑๔ นางลัดดา  ลีสวัสดิ์ตระกูล 
 ๑๕ นางวรัญญา  จันทรประเสริฐ 
 ๑๖ นางสาวสิริน  ตรีทอง 

กระทรวงมหาดไทย 
๑  นางสาวิณี  สินธู 

กระทรวงยุติธรรม 
๑  นายปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
๑  นายศุภชัย  เจียรวนนท์ 

กระทรวงสาธารณสุข 
 ๑ นายอาทิวราห์  คงมาลัย  ๒ นางบุณนาค  แจ่มนุช 
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 ๑๕ นายเอกลักษณ์  จันทร์อุดม 

 ๑๖ นางจันใด  ผกากอง 

 ๑๗ นางสาวชัชชญา  ธนิตประภากุล 

 ๑๘ นางสาวทัทยา  อังควินิจวงศ์ 

 ๑๙ นางทิพยวารี  คีรีวรรณ์ 

 ๒๐ นางสาวปิยะวดี  บ ารุงตระกูล 

 ๒๑ นางสาวปุณญดา  สงวนพันธุ์ 

 ๒๒ นางสาวพรรณวิภา  ศุภธนพัฒน์ 

 ๒๓ นางสาวพิมพ์ชนก  กัลยาพิเชฏฐ์ 

 ๒๔ นางยุวดี  บ ารุงบุตร 

 ๒๕ นางสาวยุวดี  บูรณธนานุกิจ 

 ๒๖ นางรสนันท์  ยิ่งทวีศักดิ์ 

 ๒๗ นางสาวศศิพิมล  แก้วทวีทรัพย์ 

 ๒๘ นางสาวสุดใจ  มิ่งพฤกษ์ 

 ๒๙ นางสาวสุพรรณี  หุ่นประเสริฐ 

 ๓๐ นางเสมา  อ านวยวัฒนกุล 

 ๓๑ นางอโนทัย  วัฒนะนุพงษ์ 

 ๓๒ นางอรนุช  ศิริสวัสดิ์ 

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ 

 ๑ นายสุวิชัย  อุไรพันธุ์ 

 ๒ นางสาวนวรัตน์  ณ สงขลา 

 ๓ นางนันทิกา  ศิลปวรางกูร 

 ๔ นางสาวอังสนา  สุนทรวรรณ 

 ๕ นางสาวอารีรัตน์  นพพัตร 

ตติยดิเรกคุณาภรณ์ 

 ๑ นายดนัย  ดีโรจนวงศ์ 

 ๒ นายประเสริฐ  รุ้งจรัสแสง 

 ๓ นายปิยะพันธ์  ทยานิธิ 

 ๔ นายศิโรจน์  ผลพันธิน 

 ๕ นายสันติ  วหาวิศาล 

 ๖ นางพรรณี  สยามวาลา 

 ๗ นางไพลิน  ทองตระกูล 

จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 

 ๑ นายกระมล  พูลเกษ 

 ๒ นายกิติชัย  รุ้งจรัสแสง 

 ๓ นายเกียรติ  เตชะพงศ์ธาดา 

 ๔ นายไกรสีห์  ศิริรังษ ี

 ๕ นายฉัตรชัย  รัตนพฤกษ์ 

 ๖ นายเชื้อชาติ  รุ้งจรัสแสง 

 ๗ พันเอก ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล 

 ๘ นายเดชา  คุปต์ถาวรฤกษ์ 

 ๙ นายต่อศักดิ์  โกศลศักดิ์ 

 ๑๐ นายนิวิฐ  สมบูรณ์นิธิผล 
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 ๒๗๑ นางอรุณวรรณ  หาญเจริญศักดิ์ 

 ๒๗๒ นางอัจฉรา  ยิ่งสถาพรอนันต์ 

 ๒๗๓ นางสาวอัญชลี  โกศลศักดิ์ 

 ๒๗๔ นางอัญชลี  เจียมสมบัติ 

 ๒๗๕ นางสาวอัญชลี  อุนรัตน์ 

 ๒๗๖ นางอ าภา  บุญศิริ 

 ๒๗๗ นางอุไรวรรณ  หาญเสรี 

 ๒๗๘ นางเอมอร  ศิริไชยา 

เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ 

 ๑ นายกนก  อ้างสันติกุล 

 ๒ นายกฤติเดช  ธนโชตกุถภัทร์ 

 ๓ นายกิตติวัฒน์  เกษมศุภกิจ 

 ๔ นายเกรียงไกร  เกษมทรงธรรม 

 ๕ นายเกรียงเชาว์  ดุรงค์แสง 

 ๖ นายเกียรติ  ตั้งตรงศักดิ์ 

 ๗ นายโกวิทย์  ฐานพูนสุข 

 ๘ นายขวัญชัย  นวไพบูลย์ 

 ๙ นายคมกฤษณ์  อริยะแจ่มเลิศ 

 ๑๐ นายจักรพรรดิ์  มงคลสิทธิ์ 

 ๑๑ นายจิระชัย  โอฆานุรักษ์ 

 ๑๒ นายฉัตรชัย  ส่องแสงเจริญ 

 ๑๓ นายเฉลิมชัย  เขียวประดิษฐ์ 

 ๑๔ นายชญตร์  ชลเกตุ 

 ๑๕ นายชัยวัฒน์  ลิมวัฒนานนท์ 

 ๑๖ นายชาญณรงค์  เตียววณิชกุล 

 ๑๗ นายชาญวิทย์  สกุลดีเลิศ 

 ๑๘ นายชิม  ชินวิริยกุล 

 ๑๙ นายชุติ  อูนากูล 

 ๒๐ นายเชิดชัย  ศิริวิชยกุล 

 ๒๑ นายไชยนันท์  สถิตย์วรกุล 

 ๒๒ นายณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ 

 ๒๓ นายณรงค์เดช  พิทักษ์สหภูมิ 

 ๒๔ นายณัฐเกียรติ  ชูไสว 

 ๒๕ นายณัฐพงศ์  วาระกิจ 

 ๒๖ นายณัฐพหล  วงศ์ปรีดี 

 ๒๗ นายด าเนิน  ตั้งบริบูรณ์รัตน์ 

 ๒๘ นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์ 

 ๒๙ นายถนอม  ดีสร้อย 

 ๓๐ นายทวิชา  ทองจิรโชติ 

 ๓๑ นายทวี  ธนะกาญจนสุทธิ์ 

 ๓๒ นายทวีศักดิ์  ฉายะภูติ 

 ๓๓ นายทวีศักดิ์  สินวิโรจน์ 

 ๓๔ นายทศพร  วานิชนาม 

 ๓๕ นายธนานันท์  ทรัพย์มณีอนันต์ 

 ๓๖ นายธนาเศรษฐ์  อัครดิลกพัฒน์ 

 ๓๗ นายธีรพันธ์  จรัสสุริยงค์ 

 ๓๘ นายธีรวรรณ  วะน้ าค้าง 

 ๓๙ นายธีรศักดิ์  ธนสารกิจ 

 ๔๐ นาวาอากาศเอก ธีระพร  ไทยจินดา 
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 ๔๑ นายนมาพงศ์  เดชพงศานติ์ 

 ๔๒ นายนรสันต์  วิชเศรษฐสมิต 

 ๔๓ นายนรินทร์  จันทร์วิเมลือง 

 ๔๔ นายนันทกร  บุญเกิด 

 ๔๕ นายนิรันดร์  อิสสระนุวัฒนกุล 

 ๔๖ นายบรรจงสัณห์  ศรีพยัตต์ 

 ๔๗ นายบวรกฤษฏ์ิ  ถาวรวสุ 

 ๔๘ นายบัญชร  ศิริพงศ์ปรีดา 

 ๔๙ นายบัญชร  สุขอนันต์ชัย 

 ๕๐ นายบัญชา  สกุลดีเลิศ 

 ๕๑ นายบัญญัติ  บุญญานิตย์ 

 ๕๒ นายบุญจันทร์  กายาผาด 

 ๕๓ นายเบ็นจมิน  มุตธิกุลโจนส์ 

 ๕๔ นายประจวบ  ปัณฑุวิเชียร 

 ๕๕ นายประเทิน  มหาขันธ์ 

 ๕๖ นายประพนธ์  โสภณสิริทรัพย์ 

 ๕๗ นายประภาส  วงศ์เบญจรัตน์ 

 ๕๘ นายประสิทธิ์  ศรอารีย์ 

 ๕๙ นายประเสริฐ  กลิ่นอุบล 

 ๖๐ นายประเสริฐ  ตันตยานนท์กุล 

 ๖๑ นายประเสริฐ  แสงสุวรรณ 

 ๖๒ นายประเสริฐ  อัครพงศ์พิศักดิ์ 

 ๖๓ นายปรัชกร  สืบสุข 

 ๖๔ นายปรินทร์  ใจปัญญา 

 ๖๕ นายปรชีา  ธรรมนิยม 

 ๖๖ นายปรีดี  ประทีปพลีผล 

 ๖๗ นายปัญจศังกร  กัลล์ประวิทธ์ 

 ๖๘ นายปิยะ  ทองไพบูลย์ 

 ๖๙ นายพงศ์บุณย์  หิรัฐเจริญนนท์ 

 ๗๐ นายพงศ์ศักดิ์  เกษมสุวรรณ 

 ๗๑ นายพงศ์ศักดิ์  ปานดิษฐ์ 

 ๗๒ นายพงษ์ศักดิ์  ลักษณ์ธนากุล 

 ๗๓ นายพนิต  กิตติคุณากร 

 ๗๔ นายพรชัย  ปัญจศรีรัตน์ 

 ๗๕ นายพิทักษ์  จันทร์เจริญ 

 ๗๖ นายพีระวัฒน์  ธัมอุทัยพร 

 ๗๗ นายพุทธกาล  รัชธร 

 ๗๘ นายพูนศักดิ์  ศิริพงศ์ปรีดา 

 ๗๙ นายไพบูลย์  พิทยธรากุล 

 ๘๐ นายไพศาล  ไพศาลศรีศิลป ์

 ๘๑ นายภากร  วนัปติกุล 

 ๘๒ นายภุชงค์  ทองไพบูลย์ 

 ๘๓ นายภูริวัฒน์  พรเกษม 

 ๘๔ นายมงคล  ทั้งไพศาล 

 ๘๕ นายมงคล  ยิบยินธรรม 

 ๘๖ นายมนต์ชัย  วีรชัยวัฒน์ 

 ๘๗ นายมนตรี  ไตรนภากุล 

 ๘๘ นายมนัส  จิรมนัสนาคร 

 ๘๙ นายมนูญ  ใจอุ่น 

 ๙๐ นายแมน  ชุติชูเดช 

SDU
Highlight



 หน้า   ๒๗  
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๙๑ นางสาวอมรรัตน์  สัธนะกุล 

 ๓๙๒ นางอรพิณ  วิสุทธิ์สัตย์ 

 ๓๙๓ นางอรสา  ปราชญ์นคร 

 ๓๙๔ นางอรอนงค์  ธนสุนทรสุทธิ์ 

 ๓๙๕ นางสาวอรุณี  วารีรัตนโรจน์ 

 ๓๙๖ นางสาวอัจฉราภรณ์  ดียิ่ง 

 ๓๙๗ นางสาวอัชยาณี  พัฒนเจริญ 

 ๓๙๘ นางสาวอัญชลี  จงวัฒนานุกุล 

 ๓๙๙ นางสาวอัมพวัน  รัตนวิภาค 

 ๔๐๐ นางอาภรณ์  เฉลียวเกรียงไกร 

 ๔๐๑ นางอ าไพพรรณ  จิราธิวัฒน์ 

 ๔๐๒ นางอินทิรา  โรจวัฒนา 

 ๔๐๓ นางอุทัยวรรณ  ฉัตรเดชา 

 ๔๐๔ นางสาวอุบล  ดาวกระจ่าง 

 ๔๐๕ นางอุไร  สุภานิช 

 ๔๐๖ นางอุไรนีย์  โค้วตระกูล 

 ๔๐๗ นางสาวอุไรวรรณ  ซิ้มงิ้น 

 ๔๐๘ นางอุไรวรรณ  ศานต์รักษ์ 

 ๔๐๙ นางอุไรวรรณ  สิระเวโรจน์ 

 ๔๑๐ นางสาวอุษณีย์  จตุรวณิช 

 ๔๑๑ นางอุษา  วิเศษมงคล 

 ๔๑๒ นางอุษา  ศิลป์สัมฤทธิ์ 

 ๔๑๓ นางเอี้ยวกี  กรอบพานิชวงศ์ 

 ๔๑๔ นางเอื้อมพร  ภมรบุตร 

เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ 

 ๑ นายกร  ลาวัง 

 ๒ นายกลย์ภัทร์  อาชวกุลเทพ 

 ๓ นายกัญจน์  วิยะทัศน์ 

 ๔ นายการุญพงค์  ภัทรามรุต 

 ๕ นายเกิดเกียรติ  เล็กปรีชากุล 

 ๖ นายเกียรติศักดิ์  สิงห์สัจจเทพ 

 ๗ นายขจรเดช  ผลสุวรรณชัย 

 ๘ นายขจรศักดิ์  พรรณเชษฐ์ 

 ๙ นายขวัญชัย  อัสนี 

 ๑๐ นายจรัล  ชวาลา 

 ๑๑ นายจรินทร์  หทัยวิทวัส 

 ๑๒ นายจอมพล  รัชตารมย์ 

 ๑๓ นายจินตกวี  คัมภีรญาณนนท์ 

 ๑๔ นายจิรยุทธ  คุณาพร 

 ๑๕ นายจุมพล  ตรรกการพาณิชย์ 

 ๑๖ นายเจษฎา  เกศวา 

 ๑๗ นายเจียยง  หวง 

 ๑๘ นายฉัตรชัย  เอื้อศรีธนากร 

 ๑๙ นายฉันทวัฒน์  หรูชวพล 

 ๒๐ นายเฉลิมชัย  จิรศักยกุล 

 ๒๑ นายชลัช  ฉัตรมงคลชาติ 

 ๒๒ นายชลัญ  สุนิตย์สกุล 

 ๒๓ นายช่วง  อังศุนพรัตน์ 

 ๒๔ นายชวลิต  จันทรรัตน์ 

 ๒๕ นายชัยยศ  เลิศธัญพันธ์ 

 ๒๖ นายชัยรัตน์  สิทธิวิรัชธรรม 
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 หน้า   ๒๘  
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๗ นายชัยวุฒิ  เล็กศรีกุล 

 ๒๘ นายช านาญ  วงศ์รัศมีเดือน 

 ๒๙ นายชุณห์  เลิศชัยประเสริฐ 

 ๓๐ นายชุมพล  เจริญสุทธิพันธ์ 

 ๓๑ นายชูชัย  ต.ศิริวัฒนา 

 ๓๒ นายชูชาติ  กัลมาพิจิตร 

 ๓๓ นายชูวงษ์  ชิโนดม 

 ๓๔ นายเชิดพงศ์  วิสารทานนท์ 

 ๓๕ นายโชคดี  สิทธิ์บูรณะ 

 ๓๖ นายโชติโรจน์  วงศ์วรรณ 

 ๓๗ นายฌายก์  กาญจนภ ู

 ๓๘ นายณรงค์  ปัทมะเสวี 

 ๓๙ นายณัฏฐ์  จินนิกร 

 ๔๐ นายณัฐวุฒิ  วงษ์ประภารัตน์ 

 ๔๑ นายด้วง  พุธศุกร์ 

 ๔๒ นายดิเรก  ผาติกุลศิลา 

 ๔๓ นายทรงชัย  มานะจีรจรัส 

 ๔๔ นายทวี  บูรพเกียรติ 

 ๔๕ นายทวีชัย  เอื้อกชกร 

 ๔๖ นายทวีศักดิ์  เตชะกิจวิบูลย์ 

 ๔๗ นายเทพ  หิมะทองค า 

 ๔๘ นายเทวัญ  วิชิตะกุล 

 ๔๙ นายธนกฤต  ตั้งชัยตระกูล 

 ๕๐ นายธนศิษฐ์  ธนสิริเศรษฐ ์

 ๕๑ นายธนัชพงศ์  อุ่นพิพัฒน์ 

 ๕๒ นายธนา  เธียรอัจฉริยะ 

 ๕๓ นายธนาพงษ์  สินเจริญ 

 ๕๔ นายธนาวัฒน์  วงศ์ธนากิจเจริญ 

 ๕๕ นายธรรศ  สงวนกิจวิบูลย์ 

 ๕๖ นายธาดา  จิตยานันท์ 

 ๕๗ นายธานี  ธราภาค 

 ๕๘ นายธีรเดช  พยัคฆาภรณ์ 

 ๕๙ นายธีระพงษ์  เพิ่มวัฒนชัย 

 ๖๐ นายนคร  พิสิฐชูวงศ์ 

 ๖๑ นายนภนันทน์  จันทราชโลธร 

 ๖๒ นายนรพงศ์  วรอาคม 

 ๖๓ นายนัธทวัฒนิ์  ธนาธิวัฒน์ 

 ๖๔ นายนิกร  รอดประเสริฐ 

 ๖๕ นายบัญชา  กุลลิ้มรัตนชัย 

 ๖๖ นายบุญชะนะ  เอกวานิช 

 ๖๗ นายบุญส่ง  นับทอง 

 ๖๘ นายบุญสิทธิ์  อาชาปราโมทย์ 

 ๖๙ นายปณิธิ  ชุณหสวัสดิกุล 

 ๗๐ นายปพนธ์  เสียงวัฒนะ 

 ๗๑ นายประเสริฐ  อารยะชีพปรีชา 

 ๗๒ นายปริญญา  ชื่นมีเชาว์ 

 ๗๓ นายปรีชา  บุณยินทุ 

 ๗๔ นายปรีชา  พานิชวงศ์ 

 ๗๕ นายปัณณวิชญ์  นันทโชคเนตินันท์ 

 ๗๖ นายปุญฤทธิ์  คงสุนทรกิจกุล 
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 หน้า   ๒๙  
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๗๗ นายปุ่น  อยู่เล็ก 

 ๗๘ นายผดุง  พรมมูล 

 ๗๙ นายพงศธัธส์  ธนันชัยวัฒน์ 

 ๘๐ นายพงศ์ปราชญ์  มากแจ้ง 

 ๘๑ นายพงษ์พันธ์  เวชอนันทนุรักษ์ 

 ๘๒ นายพรชัย  ก าพลรัตน์ 

 ๘๓ นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ 

 ๘๔ นายพิทพล  โชติสรยุทธ์ 

 ๘๕ นายพินิจ  ธรานนท์ 

 ๘๖ นายพิพัฒน์  เรืองรองปัญญา 

 ๘๗ นายพิรุฬห์  เหรียญวัจนะวงศ์ 

 ๘๘ นายพีรวิชญ์  ตุ่นค า 

 ๘๙ นายพีรวุฒิ  โสมนะพันธุ์ 

 ๙๐ นายพีระสัก  อัศวนพคุณ 

 ๙๑ นายเพชร  หวั่งหลี 

 ๙๒ นายไพบูลย์  อุ่นพิพัฒน์ 

 ๙๓ นายไพรัตน์  เตชะวิวัฒนาการ 

 ๙๔ นายไพศาล  ชูวงศ์วณิช 

 ๙๕ นายไพศาล  อารีประเสริฐกุล 

 ๙๖ นายภฐกร  พัฒนเจริญ 

 ๙๗ นายภาดร  ธุวนลิน 

 ๙๘ นายภาวิต  ขจรฤทธิ์เดชา 

 ๙๙ นายภาสิต  ลี้สกุล 

 ๑๐๐ นายภูษิต  ไสยมรรคา 

 ๑๐๑ นายมณเฑียร  แก้วมุกดาโชติ 

 ๑๐๒ นายมนัส  สุวรรณวาทิน 

 ๑๐๓ นายมานพ  ใจบุญ 

 ๑๐๔ นายมานิต  เอื้อทวีกุล 

 ๑๐๕ นายมานิตย์  น้อยนารถ 

 ๑๐๖ นายริศิษฏ์  ชมเชิงแพทย์ 

 ๑๐๗ นายเรวัตย์  ฤทธาภรณ์ 

 ๑๐๘ นายเรวัติ  อาชวกุลเทพ 

 ๑๐๙ นายวรท  รัฐประเสริฐ 

 ๑๑๐ นายวรพงษ์  ตั้งอารมณ์สุข 

 ๑๑๑ นายวรพล  ชินธรรมมิตร์ 

 ๑๑๒ นายวรพล  วงศ์วรรณ 

 ๑๑๓ นายวรุตม์  วงศ์วรรณ 

 ๑๑๔ นายวสันต์  เต็มแสวงเลิศ 

 ๑๑๕ นายวัฒนะ  ปริศนาวาณิชย์ 

 ๑๑๖ นายวัฒนา  ประภาสโกศลกุล 

 ๑๑๗ นายวันชัย  เกษมไพบูลย์ 

 ๑๑๘ นายวันชัย  คชารักษ ์

 ๑๑๙ นายวาที  รินทรสุนทร 

 ๑๒๐ นายวิจิตร  ธรานนท์ 

 ๑๒๑ นายวิชัย  ปูณบัณฑิตย์กุล 

 ๑๒๒ นายวิชัย  วีระนนท์ชัย 

 ๑๒๓ นายวิเชียร  จารุรัชตพันธ์ 

 ๑๒๔ นายวิญญู  ธรรมดี 

 ๑๒๕ นายวิภาค  เวทย์วิทยวัฒนา 

 ๑๒๖ นายวิรัช  เตชคุณวุฒิ 
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 หน้า   ๓๑  
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๗๗ นางกัลยา  กติกาวงศ์ขจร 

 ๑๗๘ นางสาวกัลยา  โทรวัฒนา 

 ๑๗๙ นางกัลยา  หมายหาทรัพย์ 

 ๑๘๐ นางกัลยาณี  เล็กสมบูรณ์ 

 ๑๘๑ นางกัลล์ชลา  มหิทธิหาญ 

 ๑๘๒ นางกุลชา  เปรมสมาน 

 ๑๘๓ นางเกสร  กิจชัยยง 

 ๑๘๔ นางขนิษฐา  โกมลตรี 

 ๑๘๕ นางคิมหันต์  ตันตยานนท์กุล 

 ๑๘๖ นางจณา  วรรณดิษฐ์ 

 ๑๘๗ นางจรัสศรี  รุ่งแสนทอง 

 ๑๘๘ นางจรินทร์  เกิดเดโช 

 ๑๘๙ นางจเร  ผดุงตระกูล 

 ๑๙๐ นางจวน  สุนิตย์สกุล 

 ๑๙๑ นางจันทนา  ครองนาม 

 ๑๙๒ นางจันทรา  วิริยะเสนา 

 ๑๙๓ นางจารุณี  ตันติเวชวุฒิกุล 

 ๑๙๔ นางจารุวรรณ  พานิชพงศ์ 

 ๑๙๕ นางจ าเรียง  เขียวนาวาวงศ์ษา 

 ๑๙๖ นางจิดาภา  เกษมสุข 

 ๑๙๗ นางสาวจิตติมา  การุณกรสกุล 

 ๑๙๘ นางจิตรามาณี  วิวัฒน์พรธนา 

 ๑๙๙ นางจินตนา  ธนวิบูลย์ชัย 

 ๒๐๐ นางจิรัชญา  อรัญจาร ุ

 ๒๐๑ นางสาวจิราพร  สุวรรณเกษม 

 ๒๐๒ นางแจ่มศรี  ตันตยานนท์กุล 

 ๒๐๓ นางฉวีวรรณ  วุ่นบ ารุง 

 ๒๐๔ นางเฉลิมพร  ช้างมิ่ง 

 ๒๐๕ นางชนัดดา  อังศุนพรัตน์ 

 ๒๐๖ นางชมพูนุท  มหาคุณาจีระกุล 

 ๒๐๗ นางชาติมา  ตัณฑรัตน์ 

 ๒๐๘ นางชุลีพร  ศิริไชยา 

 ๒๐๙ นางสาวฐศิชนากานต์  หลวงกลาง 

 ๒๑๐ นางฐาปนีย์  ครองสกุล 

 ๒๑๑ นางฐิตารัตน์  พิชัยอนันต์เดช 

 ๒๑๒ นางณฐนนท  วงศ์สุวรรณ 

 ๒๑๓ นางดารพรรณ  นาคฉัตรีย์ 

 ๒๑๔ นางดารุณี  อัครวณิชเลิศ 

 ๒๑๕ นางดาวณีย์  อรุณสกุล 

 ๒๑๖ นางทองคูณ  แซ่ฉั่ว 

 ๒๑๗ นางทัศนีย์  อาชาปราโมทย์ 

 ๒๑๘ นางทิพย์พร  รื่นภาคพระคุณ 

 ๒๑๙ นางสาวเทียบรัก  ณ หนองคาย 

 ๒๒๐ นางธนชื่น  แจ้งพลาย 

 ๒๒๑ นางธัญชนก  วิไลเจริญตระกูล 

 ๒๒๒ นางธัญญนุช  ชาวนา 

 ๒๒๓ นางธิดารัตน์  รัตนอักษรศิลป์ 

 ๒๒๔ นางนงนุช  สิงห์สุขสวัสดิ์ 

 ๒๒๕ นางนงพงา  คุ้มด ารงค์ 

 ๒๒๖ นางนพวรรณ  รัตนเวคิน 
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