
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ประจําป  ๒๕๖๔ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเหรียญจักรมาลา  จํานวน  ๗,๐๔๕  ราย   

และเหรียญจักรพรรดิมาลา  จํานวน  ๒๒,๒๓๓  ราย  รวมทั้งส้ิน  ๒๙,๒๗๘  ราย  เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๑๖ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครัว 

 ๑ นางสาวพรอุมา  พิชัยกาล  ๒ นางสาวรัตนา  โรหิตธรรมพร 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร 

 ๑ นายนพดล  ศักดิ์เจริญชัยกุล 

 ๒ นายบุญตุม  ศรีชุมพวง 

 ๓ นางสาวณัฐมน  เสริฐคัมภศร 

 ๔ นางสาวธิดาพร  เสาวนะ 

 ๕ นางสาวประภัสสร  ทาระพันธ 

 ๖ นางสาวอิสรีย  จักรผันชีวี 

กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 ๑ นางพัชรินทร  ศิลปรัสมี  ๒ นางพรจันทร  เกียรติศิริโรจน 

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา  วิทยาศาสตร  วจัิยและนวตักรรม 

 ๑ นายสุทิน  เชยชม 

 ๒ นายจรัส  เล็กเกาะทวด 

 ๓ นางดารนี  ศุภธีรารักษ 

 ๔ นางสาวนวลวรรณ  โตะทอง 

 ๕ นางสาวปทิตตา  อยูเย็น 

 ๖ นางสาวพิชามญชุ  ศรีดุรงคธรรมพ 

 ๗ นางสุดาพร  อิ่มเจริญ 

 ๘ นางอุไรวรรณ  รุงเรือง 

 ๙ นางสาวอัญชุลีย  นิลโต 

กรมวิทยาศาสตรบริการ 

 ๑ นายศรีสัชนา  เรืองเพชร 

 ๒ นายสมชาย  ศิริเลิศพิทักษ 

 ๓ นายอํานวย  เส็มไข 

 ๔ นางสาวสุวศรี  เตชะภาส 

 ๕ นางสาวเสาวลักษณ  อุกฤษฎาวิทิต 

 ๖ นางอรวรรณ  ศรีคุมวงษ 

 ๗ นางอัจฉราวรรณ  วัฒนหัตถกรรม 

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

 ๑ นายกฤษฎา  ถิ่นทับปุด 

 ๒ นายเกษม  ขาวมณี 

 ๓ นายเกษม  ดีศรี 

 ๔ นางจิตติมา  บางวิรุฬหรักษ 

 ๕ นางสาวนาฏนลิน  ศาสตรี 

 ๖ นางรัตนาภรณ  ชอบเพราะ 

 ๗ นางสาวอัมพิกา  อภิชัยบุคคล 



 หนา   ๑๗ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

สํานักงานการวิจัยแหงชาต ิ

 ๑ นายธีรวัฒน  บุญสม  ๒ นางยุพิน  เลิศบุรุษ 

สถาบนัวิทยาลัยชมุชน 

 ๑ นายศราวุธ  เถาวโท 

 ๒ นายสาคร  ปานจีน 

 ๓ นางศิริพร  พันนุมา 

 ๔ นางสาวสุภาวดี  อิสณพงษ 

 ๕ นางเสาวนีย  อุตรวิเชียร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ๑ นายคมสัน  จันทิมากร 

 ๒ นายฉัตรพันธ  จินตนาภักดี 

 ๓ นายชัยพร  ภูประเสริฐ 

 ๔ นายดริษ  กวักเพฑูรย 

 ๕ นายตราวิทย  ศิวะเกื้อ 

 ๖ นายตุลย  สิทธิสมวงศ 

 ๗ นายถาวร  สุวรรณกิจ 

 ๘ นายทรงกฤษณ  ประภักดี 

 ๙ นายเทวิน  เทนคําเนาว 

 ๑๐ นายธนาภัทร  ปาลกะ 

 ๑๑ นายธรรมธร  อาศนะเสน 

 ๑๒ นายธีรยุทธ  วิไลวัลย 

 ๑๓ นายบุญเหลือ  เงาถาวรชัย 

 ๑๔ นายปยะวัฒน  โกมลมิศร 

 ๑๕ นายปุญชวิษฐ  จันทรานุวัฒน 

 ๑๖ นายพงศธร  รุงเจริญ 

 ๑๗ นายพงศธาริน  โลหตระกูล 

 ๑๘ นายพิชญ  พงษสวัสดิ ์

 ๑๙ นายพิรัส  พัชรเศวต 

 ๒๐ นายพิษณุ  เสงี่ยมพงษ 

 ๒๑ นายพูลลาภ  ชีพสุนทร 

 ๒๒ นายวรพงษ  ลีวัฒนกิจ 

 ๒๓ นายวิโรจน  ศรีอุฬารพงศ 

 ๒๔ นายศักดิ์สิทธิ์  เฉลิมพงศ 

 ๒๕ นายศารทูล  สันติวาสะ 

 ๒๖ นายศุภวิน  วัชรมูล 

 ๒๗ นายสิทธิศักดิ์  หรรษาเวก 

 ๒๘ นายโสตถิพงศ  พิชัยสวัสดิ์ 

 ๒๙ นายหัสคุณ  บริพนธมงคล 

 ๓๐ นายอรรณพ  สุริยสมบูรณ 

 ๓๑ นายอาธร  เหลืองสดใส 

 ๓๒ นางสาวกัลยา  อุดม 

 ๓๓ นางสาวกุลวดี  ซายอิ่ม 

 ๓๔ นางสาวจินตนา  เสริมพณิชกุล 

 ๓๕ นางสาวธิดาสิริ  ภัทรากาญจน 

 ๓๖ นางบุษยรัตน  ธรรมพัฒนกิจ 



 หนา   ๑๘ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗ นางปญญาพร  มีโบ 

 ๓๘ นางไปรมา  อิศรเสนา ณ อยุธยา 

 ๓๙ นางพรประภา  เสวกวิหารี 

 ๔๐ นางสาวพรรณทิพา  ฉัตรชาตรี 

 ๔๑ นางพรรณพิมล  นาคนาวา 

 ๔๒ นางสาวพวงเพชร  บุณยธรรมา 

 ๔๓ นางสาวพันธุมดี  เกตะวันดี 

 ๔๔ นางพิมพพนา  ปตธวัชชัย 

 ๔๕ นางสาวภาวนา  เกษตรเสริมวิริยะ 

 ๔๖ นางสาวภาวิณี  อินชมภู 

 ๔๗ นางสาวรชพร  ชูชวย 

 ๔๘ นางรัชนีพร  ติยะวิสุทธิ์ศรี 

 ๔๙ นางรําพึง  ทองมณี 

 ๕๐ นางวรภา  คงเปนสุข 

 ๕๑ นางสาววรรณาภรณ  ชื่นชมพูนุท 

 ๕๒ นางสาววัชรี  จาดไรขิง 

 ๕๓ นางสาววิมลรัตน  งามอรามวรางกูร 

 ๕๔ นางวิลาวัณย  พวงศรีเจริญ 

 ๕๕ นางสาวศุภจิตรา  ชัชวาลย 

 ๕๖ นางสาวสยาณี  วิโรจนรัตน 

 ๕๗ นางสัญลักษณ  ศรียากร 

 ๕๘ นางสาวสุปราณี  บูรณประดิษฐกุล 

 ๕๙ นางสาวสุพรรณี  บุญเพ็ง 

 ๖๐ นางสาวโสภาวรรณ  บุญนิมิตร 

 ๖๑ นางสาวอภิญญา  บุญประกอบ 

 ๖๒ นางสาวอรบงกช  ภูเกิด 

 ๖๓ นางอรลักษณ  รอดอนันต 

 ๖๔ นางสาวอัจฉริยา  สุริยะวงค 

 ๖๕ นางสาวอัมพร  อังศรีพวง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ๑ นายกรรมมันต  ชูประเสริฐ 

 ๒ นายเกษม  วงคแสน 

 ๓ นายเฉลิมพล  เปลงสะอาด 

 ๔ นายชวลิต  ศรีสถาพรพัฒน 

 ๕ นายชัยวัฒน  วามวรรัตน 

 ๖ นายณัฏฐ  พิชกรรม 

 ๗ นายณัฐพล  พันธุภักดี 

 ๘ นายณัฐวุฒิ  รัตนวนิชยโรจน 

 ๙ นายธํารงค  พุทธาพิทักษผล 

 ๑๐ นายนพพงศ  จุลจอหอ 

 ๑๑ นายนิติ  ชูเชิด 

 ๑๒ นายพิษณุ  บุญศิริ 

 ๑๓ นายพีระยศ  แสนโภชน 

 ๑๔ นายยอดเย่ียม  ทิพยสุวรรณ 

 ๑๕ นายศิริวัฒน  พูนวศิน 

 ๑๖ นายสุขชัย  ตระกูลศุภชัย 

 ๑๗ นายโสฬส  จิวานุวงศ 

 ๑๘ นายอภิชาต  แจงบํารุง 



 หนา   ๑๙ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙ นางสาวกรรณิการ  ดวงมาลย 

 ๒๐ นางกังสดาลย  บุญปราบ 

 ๒๑ นางสาวจุฑามาส  รัตนคุณูประการ 

 ๒๒ นางสาวนภสร  เผาชูศักดิ์ 

 ๒๓ นางนันทนา  สีสุข 

 ๒๔ นางนุชนารถ  รัตนสุวงศชัย 

 ๒๕ นางสาวบุษบงค  ศรีเสนา 

 ๒๖ นางปริมใจ  พรหมสุทธิ 

 ๒๗ นางพจนารถ  สุวรรณรุจิ 

 ๒๘ นางพรรณญาฎา  ฉายศรีสุริยศ 

 ๒๙ นางสาวมนธิดา  เราอรุณ 

 ๓๐ นางสาวรวมสุข  สุขมาก 

 ๓๑ นางสําราญ  ศรีชมพร 

 ๓๒ นางสุกัญญา  มณีเจริญ 

 ๓๓ นางสาวสุพัตรา  มิตรภานนท 

 ๓๔ นางสุภาภรณ  ไชยภัฏ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ๑ นายจรัญ  โทผาวงษ 

 ๒ นายธนิสร  ปทุมานนท 

 ๓ นายรณรงค  อยูเกตุ 

 ๔ นายศิริพงศ  สิทธิสมวงค 

 ๕ นางสาวแกวตา  จันทรานุสรณ 

 ๖ นางสาวชนกพร  เผาศิริ 

 ๗ นางสาวทิพวรรณ  เตรียมวิทยานนท 

 ๘ นางสาวนันทวัน  ฤทธิ์เดช 

 ๙ นางนันทนริน  ทีฆวิวรรธน 

 ๑๐ นางนุชวนา  เหลืองอังกูร 

 ๑๑ นางสาววรรณฤดี  คุระวรรณ 

 ๑๒ นางศรีสุดา  ศิริภาษณ 

 ๑๓ นางสมปรารถนา  ดาผา 

 ๑๔ นางสาวอรอุมา  อังวราวงศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ๑ นายกัญญชล  วัฒนากูล 

 ๒ นายงาม  จิตรคํา 

 ๓ นายชรินทร  ยาอินทร 

 ๔ นายชิตชล  ผลารักษ 

 ๕ นายธนสาร  เมืองสุข 

 ๖ นายธีรบุญ  พจนการุณ 

 ๗ นายธีระพงษ  เสาวภาคย 

 ๘ นายนที  ทองศิริ 

 ๙ นายนภัสดล  สุมินทร 

 ๑๐ นายนิสิต  พันธมิตร 

 ๑๑ นายปุน  เท่ียงบูรณธรรม 

 ๑๒ นายพนมศักดิ์  พรหมบุรมย 

 ๑๓ วาที่รอยตรี ภาณุ  ปนมาศ 

 ๑๔ นายเวชยันต  รางศรี 

 ๑๕ นายสนิท  เรืองรองรัตน 

 ๑๖ นายสมชาย  พัฒนา 



 หนา   ๒๐ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗ นายสมบูรณ  นุชประยูร 

 ๑๘ นายสรวิศ  ชัยศรี 

 ๑๙ นายสุรเชษฐ  ณ เชียงใหม 

 ๒๐ นายอภิวัฒน  ธีรวุฒิกุลรักษ 

 ๒๑ นายอริยพงษ  วงษนพวิชญ 

 ๒๒ นายอิศรพงษ  พงษศิริกุล 

 ๒๓ นายอุดมรัตน  ทิพวรรณ 

 ๒๔ นางสาวกมรวรรณ  กตัญูวงศ 

 ๒๕ นางกมลลักษณ  ปนทะรส 

 ๒๖ นางกรรณิการ  เถาปาอินทร 

 ๒๗ นางสาวกันตสินี  กันทะวงศวาร 

 ๒๘ นางคนธาภรณ  เมียรแมน 

 ๒๙ นางชวนพิศ  จิตตรุงเรือง 

 ๓๐ นางชัชฎากร  จันทรวิทูร 

 ๓๑ นางณัชชดา  ใจมิภักดิ์ 

 ๓๒ นางณัฏฐณิชา  สมศักดิ์บุญ 

 ๓๓ นางณัฐธยาน  สุวรรณคฤหาสน 

 ๓๔ นางทิพากร  ตาวิกา 

 ๓๕ นางนงลักษณ  เฉลิมสุข 

 ๓๖ นางสาวนตวัน  วงศฉลาด 

 ๓๗ นางนฤมล  แสนหลวง 

 ๓๘ นางสาวบุณฑริกา  ศรีทัย 

 ๓๙ นางประทุมพร  ย่ิงธงชัย 

 ๔๐ นางปยพรรณ  กล่ันกล่ิน 

 ๔๑ นางพรทิพย  โรจนศิรพิศาล 

 ๔๒ นางพรรณี  บุญแรง 

 ๔๓ นางพัชรินทร  ศรีดวงแกว 

 ๔๔ นางพัชรินทร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๕ นางพิสุทธา  มั่นเหมาะ 

 ๔๖ นางสาวพีรยา  มั่นเขตวิทย 

 ๔๗ นางสาวภาวิณี  พิเคราะหงาน 

 ๔๘ นางมณีวรรณ  วิรัตนเกษม 

 ๔๙ นางสาวรัตนา  ไชยมงคล 

 ๕๐ นางรัตนา  พงษศิร ิ

 ๕๑ นางสาวรุจิรา  นวลอุทัย 

 ๕๒ นางรุจี  รัตนเสถียร 

 ๕๓ นางลัดดาพร  พิมพวงษ 

 ๕๔ นางวนิดา  บอคํา 

 ๕๕ นางวรลักษณ  หิมะกลัส 

 ๕๖ นางศิริพร  เวชานนท 

 ๕๗ นางศุจิกา  ภูมิโคกรักษ 

 ๕๘ นางสาวสมพิศ  อําไพ 

 ๕๙ นางสายนที  ปรารถนาผล 

 ๖๐ นางสาวสิริรักษ  เจริญศรีเมือง 

 ๖๑ นางสุทธิณี  อินถา 

 ๖๒ นางสาวสุนทรา  เอกอนันตกุล 

 ๖๓ นางสาวสุพัชรา  วงศอัจฉริยกุล 

 ๖๔ นางสาวสุภาภรณ  บุณโยทยาน 

 ๖๕ นางสุรชัดา  ธีระราษฎร 

 ๖๖ นางสาวอรุณศรี  กันธิยาใจ 

 



 หนา   ๒๑ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ๑ นายตรีทศ  เหลาศิริหงษทอง 

 ๒ นายบรรยงค  รุงเรืองดวยบุญ 

 ๓ นายพงศขนัน  เหลืองไพบูลย 

 ๔ นายพรระพีพัฒน  ภาสบุตร 

 ๕ นายยุกติ  มุกดาวิจิตร 

 ๖ นายรัฐกร  วิไลชนม 

 ๗ นายวชิรา  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๘ นางสาวชาลินี  รอนไพริน 

 ๙ นางณิชารีย  สุรียชัยนิรันดร 

 ๑๐ นางสาวดมิศา  มุกดมณี 

 ๑๑ นางทิพาพร  ธาระวานิช 

 ๑๒ นางบุปผา  ไกรสัย 

 ๑๓ นางภัทรานุช  นพกุลสถิตย 

 ๑๔ นางสาวภุมรัตน  ฤทธิเกิด 

 ๑๕ นางมีนา  เปรมมุณี 

 ๑๖ นางลักษณา  เหลาเกียรติ 

 ๑๗ นางสาววนิดา  พฤทธิวิทยา 

 ๑๘ นางศิริวัน  ตติยานุพันธวงศ 

 ๑๙ นางสาวอรวรรณ  เล็กสกุลไชย 

 ๒๐ นางสาวอัญญานีย  บัวแกว 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๑ นายกิตติพงศ  มณีโชติสุวรรณ 

 ๒ นายคัมภีร  ทรงกําพล 

 ๓ เรือโท จุมพล  วิลาศรัศมี 

 ๔ นายฉัตรกนก  ทุมวิภาต 

 ๕ นายเดชา  วิไลรัตน 

 ๖ นายธีรพร  ชูรอด 

 ๗ นายประเสริฐ  สวัสดิ์วิภาชัย 

 ๘ นายปรารถนา  สถิตยวิภาวี 

 ๙ นายพรพรหม  เมืองแมน 

 ๑๐ นายพัญู  พันธบูรณะ 

 ๑๑ นายมณเฑียร  งดงามทวีสุข 

 ๑๒ นายวิทยา  ไชยธีระพันธ 

 ๑๓ นายสมพล  ฤกษสมถวิล 

 ๑๔ นายสุทธิพงษ  จงจิระศิริ 

 ๑๕ นายสุธี  เดชะวงศสุวรรณ 

 ๑๖ นายสุรเดช  หงสอิง 

 ๑๗ นายสุสัณห  อาศนะเสน 

 ๑๘ เรืออากาศเอก อนิรุธ  ภัทรากาญจน 

 ๑๙ วาที่รอยตรี อักษร  ใชบางยาง 

 ๒๐ นายอัครพล  มุงนิรันดร 

 ๒๑ นางกุลดา  อุดมศิลป 

 ๒๒ นางเขมิสรา  กมล 

 ๒๓ นางสาวจันทิมา  รองวิริยะพานิช 

 ๒๔ นางสาวจินตนา  ปานสําเนียง 

 ๒๕ นางจิรภา  เจตนสวาง 

 ๒๖ นางซูหงษ  ดีเสมอ 

 ๒๗ นางสาวญานิศา  ประเสริฐ 

 ๒๘ นางสาวดวงดาว  ฉันทศาสตร 



 หนา   ๒๒ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙ นางสาวทศพร  แสงเนตรสวาง 

 ๓๐ นางสาวธัญวรินทร  ตั้งเสริมวงศ 

 ๓๑ นางสาวนบธรรม  ศิวะศริยานนท 

 ๓๒ นางนวลนิตย  ตฤษณานนท 

 ๓๓ นางสาวปยะนารถ  ยาทวม 

 ๓๔ นางสาวปยะรัตน  กุลอัก 

 ๓๕ นางสาวพรพิมล  ศรีทอง 

 ๓๖ นางเพ็ญพรรณ  วัฒนไกร 

 ๓๗ นางแพรทอง  ภิญโญ 

 ๓๘ นางมนทรัตม  ถาวรเจริญทรัพย 

 ๓๙ เรืออากาศโทหญิง รณิษฐา  รัตนะรัต 

 ๔๐ นางลักขณา  ศิริพละ 

 ๔๑ นางวรภรณ  ศรียอดเวียง 

 ๔๒ นางวรรณภา  เย็นศิริกุล 

 ๔๓ นางวรารัตน  บุญณสะ 

 ๔๔ นางสาววลัยลักษณ  รูกิจนา 

 ๔๕ นางศรัณยา  โฆสิตะมงคล 

 ๔๖ นางสมฤทัย  เพชรประยูร 

 ๔๗ นางสาวสายพิณ  เมืองแมน 

 ๔๘ นางสาวสิริรัตน  นามทอง 

 ๔๙ นางสุกัญญา  มาโค 

 ๕๐ นางสาวสุวรรณา  ศรยิงไกล 

 ๕๑ นางสาวอัจจิมา  ย่ิงเชิดสุข 

 ๕๒ นางอุษณีษ  พิชกรรม 

 ๕๓ เรืออากาศเอกหญิง เอมวลี  อารมยดี 

 ๕๔ นางสาวเอมอร  งามธรรมนิตย 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ๑ นายกฤษณะ  งามลักษณ   

 ๒ นายบดินท  คะนาค   

 ๓ นายบุญเอก  ย่ิงยงณรงคกุล   

 ๔ นายมานะชัย  วิชาญจิตร   

 ๕ วาที่เรือตรี สมัย  กองปท   

 ๖ นายสุกิจ  คุณวรรณา   

 ๗ นายอภิรักษ  จิรายุสกุล   

 ๘ นางสาวกุลชญา  วงษเพ็ญ 

 ๙ นางสาวจรีพร  ศรีทอง 

 ๑๐ นางสาวชนกนาถ  ชูพยัคฆ 

 ๑๑ นางสาวนงนุช  อินทรวิเศษ 

 ๑๒ นางปฐิมาพร  ลอมลาย 

 ๑๓ นางลาวัลย  จีนปฏิพัทธิ์ 

 ๑๔ นางสมภักดิ์  จันทรสุกรี 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ 

 ๑ นายนพดล  สิทธิกานต 

 ๒ นายพลากร  ศิรินิธิวัฒน 

 ๓ นายพิพัฒน  นวลอนันต 

 ๔ นายสายยัณห  โสธะโร 

 ๕ นางสาวตุลยา  โพธารส 

 ๖ นางนลินา  ประไพรักษสิทธิ ์

 ๗ นางศิริเพ็ญ  ประกอบดี 



 หนา   ๒๓ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ๑ นายภูวนาท  รัตนรังสิกุล 

 ๒ นายเอกชาติ  จันอุไรรัตน 

 ๓ นายเอกสิทธิ์  ชนินทรภูมิ 

 ๔ นางสาวกาญจนา  กรรเจียกพงษ 

 ๕ นางสาวชนิศา  ชงัดเวช 

 ๖ นางสาวบุศรินทร  เฆษะปะบุตร 

 ๗ นางสาวรัชฎา  บุญเต็ม 

 ๘ นางวยา  พุทธวงศ 

 ๙ นางสาววรันดา  แกวหอมคํา 

 ๑๐ นางวราภรณ  เจียนระลึก 

 ๑๑ นางอําไพ  อุดมสุด 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 ๑ นายณรงค  ผองสะอาด 

 ๒ นายทวีศักดิ์  เรืองพีระกุล 

 ๓ นายปณณวิชญ  เบญจวลียมาศ 

 ๔ นายพฤทธิกร  สมิตไมตรี 

 ๕ นายพายัพ  มาศนิยม 

 ๖ นายวิชัย  หวังวโรดม 

 ๗ นายศราชัย  กองศิริวงศ 

 ๘ นายศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ 

 ๙ นายอาคม  โสวณา 

 ๑๐ นางสาวกุลจิรา  อุดมอักษร 

 ๑๑ นางเกื้อ  ฤทธิบูรณ 

 ๑๒ นางเขมิกา  อุระวงค 

 ๑๓ นางสาวนภาพร  ทองนอย 

 ๑๔ นางสาวนิศากร  ทองนอก 

 ๑๕ นางเนตรนภิส  อองสุวรรณ 

 ๑๖ นางสาวปริลักษณ  กล่ินชาง 

 ๑๗ นางปยรัตน  ศิริวงศไพศาล 

 ๑๘ นางพรพิมล  เชื้อดวงผุย 

 ๑๙ นางเยาวเรศ  เลขะกุล พรหมอินทร 

 ๒๐ นางสาวลัดดา  ปรีชาวีรกุล 

 ๒๑ นางสาวลัดดาวัลย  ไชยมุณี 

 ๒๒ นางสาววนิดา  สุเมธากุลวัฒน 

 ๒๓ วาที่รอยตรีหญิง วาสนา  คงขันธ 

 ๒๔ นางสาววิราภรณ  อัจฉริยะเสถียร 

 ๒๕ นางสาวสมรักษ  พันธผล 

 ๒๖ นางสาวสุกัญญา  เดชอดิศัย 

 ๒๗ นางเสาวณีย  บางโรย 

 ๒๘ นางสาวเสาวภา  โชติสุวรรณ 

 ๒๙ นางสาวแสงสุรีย  วสุพงศอัยยะ 

 ๓๐ นางอรวรรณ  ตรีภักดิ์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

 ๑ นายถาวร  สุขสุเสียง 

 ๒ นายธเนส  เพ่ิมประยูร 

 ๓ นายปรัชญ  ปราบปรปกษ 

 ๔ นายปยทัสน  สังขมาลัย 



 หนา   ๒๔ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕ นายพงศพล  โพนะทา 

 ๖ นายสุเมธ  ดวงเงิน 

 ๗ นางสาวกัญญาภัส  สุภารี 

 ๘ นางสาวณัฐฌา  จันทรัตน 

 ๙ นางสาวนัทนวีร  ชูชื่น 

 ๑๐ นางบูชิตา  พรหมพิทักษ 

 ๑๑ นางสาวพรพิมล  นุนปาน 

 ๑๒ นางพัชรา  ศรีสุข 

 ๑๓ นางเพ็ชรรัตน  มากอารีย 

 ๑๔ นางสาวรัตตินันท  ลีนะจารุสิทธิ์ 

 ๑๕ นางสาวสารภี  แยมแสงทอง 

 ๑๖ นางสุดารัตน  บัวศรี 

 ๑๗ นางสุดาวดี  จตุธนะสุวรรณ 

 ๑๘ นางอภิชญา  อยูในธรรม 

 ๑๙ นางอังคณา  พรรณนราวงศ 

 ๒๐ นางเอมอร  จารุรังษี 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

๑  นางสาวสมคิด  ดีจริง 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 

 ๑ นายกิตติชัย  บรรจง 

 ๒ นายจินดา  ไชยชวย 

 ๓ นายชาย  ชมภูอินไหว 

 ๔ นายนรินทร  อติวงศแสงทอง 

 ๕ นายประกอบ  กิจไชยา 

 ๖ นายประธาน  บุรณศิริ 

 ๗ นายพงษชัย  นิลาศ 

 ๘ นายภารุจ  บัณฑิธาดาวิทย 

 ๙ นายรังสรรค  เมืองเหลือ 

 ๑๐ นายสนธิสุข  ธีระชัยชยุติ 

 ๑๑ นายสมชาย  หมื่นสายญาติ 

 ๑๒ นายสุริภณ  สมควรพาณิชย 

 ๑๓ นายอภิสักก  สินธุภัค 

 ๑๔ นางสาวกนกพร  สุพงษ 

 ๑๕ นางสาวยุพิน  หลําผาสุข 

 ๑๖ นางสมัย  ลุกิเลศ 

 ๑๗ นางสิริพร  แฮนนา วินเทอร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

 ๑ นายจินต  อโณทัย 

 ๒ นายเฉลิมชัย  วงษอารี 

 ๓ นายธีระวุฒิ  มูฮําหมัด 

 ๔ นายภัทรพล  จันทรคํา 

 ๕ นายมงคล  กงศหิรัญ 

 ๖ นายรุงโรจน  สงคประกอบ 



 หนา   ๒๕ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗ นายวิวัฒน  สกลสนธิเศรษฐ 

 ๘ นายวุฒิพงษ  คําวิลัยศักดิ์ 

 ๙ นายสมชาย  อินทรใหญ 

 ๑๐ นายเสกสรรค  แยมพินิจ 

 ๑๑ นายอุไร  ผองฉวี 

 ๑๒ นางจันจิรา  อินทรจันทร 

 ๑๓ นางทิพบรรณ  ปะละไทย 

 ๑๔ นางธัญญพิชชา  กีรติธนกุลวัฒน 

 ๑๕ นางสาวผองเพ็ญ  จิตอารียรัตน 

 ๑๖ นางสาวศศิธร  พุทธวงษ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 ๑ นายกรกฎ  ก่ําแกว 

 ๒ นายคทาเทพ  สวัสดิพิศาล 

 ๓ นายจิรพงศ  ลิม 

 ๔ นายจิรพันธุ  ศรีสมพันธุ 

 ๕ นายชาญยุทธ  โกลิตะวงษ 

 ๖ นายชัยณรงค  ศรีกุลวงศ 

 ๗ นายธีรธรรม  บุณยะกุล 

 ๘ นายวรรณวิทย  แตมทอง 

 ๙ นายวรวิทย  รัตนวงษ 

 ๑๐ นายศุภฤกษ  จันทรศุภเสน 

 ๑๑ นายสิทธิโชค  สุนทรโอภาส 

 ๑๒ นายสิทธิพร  ใหญธนายศ 

 ๑๓ นายอรรถกร  เกงพล 

 ๑๔ นายเอกกมล  บุญยะผลานันท 

 ๑๕ นางสาวพรพรรณ  โอฬารพัฒนะชัย 

 ๑๖ นางสาวเพ็ญศรี  ชื่นชม 

 ๑๗ นางสาวภรณี  ลิมปสุต 

 ๑๘ นางสาวมนทิรา  ประชาฤทธิ์ภักดี 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 ๑ นายประดิษฐ  วรรณรัตน 

 ๒ นายผลิน  ภูจรูญ 

 ๓ นายอุดมศักดิ์  ศีลประชาวงศ 

 ๔ นางสาวกสิมา  คิ้วเจริญ 

 ๕ นางณดา  จันทรสม 

 ๖ นางสาวบุญอนันต  พินัยทรัพย 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ๑ นายชัยณรงค  แตพานิช 

 ๒ นางกรองทิพย  ปุระณะ 

 ๓ นางสาวกันยารัตน  ชวนรัมย 

 ๔ นางสาวจิรสุดา  นาคเอี่ยม 

 ๕ นางสาวจุฬารัตน  หงสวลีรัตน 

 ๖ นางสาวดวงฤดี  เชิดวงศเจริญสุข 

 ๗ นางสาวดารัสนี  โพธารส 

 ๘ นางนริสา  เจริญผล 



 หนา   ๒๖ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙ นางสาวนลัท  ชํานาญชาง 

 ๑๐ นางพัชรี  ราวีศรี 

 ๑๑ นางวาสนา  กลมออน 

 ๑๒ นางศศิธร  มั่นเจริญ 

 ๑๓ นางสาวศุภธนิศร  ศุภฤทธิ์ภานุวัฒน 

 ๑๔ นางสมสวย  ซุนไล 

 ๑๕ นางสาวเสาวรส  ศรีสุข 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 ๑ นายสุรศักดิ์  เสพมงคลเลิศ  ๒ นางศุภวรรณ  อภิวันทนากร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ๑ นายกัมปนาท  ปยะธํารงชัย 

 ๒ นายจรัญ  สายะสถิตย 

 ๓ นายจักรกฤษณ  เสนห นมะหุต 

 ๔ นายดลเดช  ตั้งตระการพงษ 

 ๕ นายธนิต  มาลากร 

 ๖ นายธีรพร  กงบังเกิด 

 ๗ นายบัณฑูร  เวียงมูล 

 ๘ นายประสิทธิ์  เมฆอรุณ 

 ๙ นายพนมสิทธิ์  สอนประจักษ 

 ๑๐ นายภาณุ  พุทธวงศ 

 ๑๑ นายเรืองวิทย  กิจบรรณเดช 

 ๑๒ นายสงกรานต  เชื้อครุฑ 

 ๑๓ นายสรวุฒิ  รุจิวิพัฒน 

 ๑๔ นายสันติ  วีรกุล 

 ๑๕ นายสุทัศน  เย่ียมวัฒนา 

 ๑๖ นายสุรเชษฐ  กานตประชา 

 ๑๗ วาที่รอยตรี อนุสรณ  วรสิงห 

 ๑๘ นายอภิชัย  ฤตวิรุฬห 

 ๑๙ นายเอกรินทร  ชุลีกร 

 ๒๐ นายเอกวีร  ศรีปริวุฒิ 

 ๒๑ นางสาวกุลยา  กนกจารุวิจิตร 

 ๒๒ นางสาวขวัญตระกูล  กล่ินสุคนธ 

 ๒๓ นางสาวจันทรจิรา  วสุนธราวัฒน 

 ๒๔ นางจิรนันท  วีรกุล 

 ๒๕ นางสาวจุลินทร  สําราญ 

 ๒๖ นางชวนพิศ  เทียมทัน 

 ๒๗ นางสาวฑิราณี  ขําลํ้าเลิศ 

 ๒๘ นางสาวทัศนา  พิทักษสุธีพงศ 

 ๒๙ นางสาวทิพวรรณ  ทองสุข 

 ๓๐ นางนรัสถ  กานตประชา 

 ๓๑ นางสาวปริตา  ธนสุกาญจน 

 ๓๒ นางสาวปาจรีย  ทองสนิท 

 ๓๓ นางสาวพนมขวัญ  ริยะมงคล 

 ๓๔ นางมัทนี  สงวนเสริมศรี 

 ๓๕ นางวาณีรัตน  กาฬสีห 

 ๓๖ นางสาววาสนา  ฉัตรดํารง 



 หนา   ๒๗ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗ นางศรีสัจจา  วิทยศักดิ์ 

 ๓๘ นางสาวศศิธร  จันทโรทัย 

 ๓๙ นางศิริวรรณ  กิจโชติ 

 ๔๐ นางสาวสุชิลา  ศรีทิพยวรรณ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ๑ นายคมกริช  การินทร 

 ๒ นายจักริน  เพชรสังหาร 

 ๓ นายธนกร  บุญพันธ 

 ๔ นายวุฒิชัย  อุทธารนิช 

 ๕ นางกรวิภา  ไมตรีแพน 

 ๖ นางขวัญสิริ  ศรีจันลี 

 ๗ นางสาวจงจิตร  อะโนราช 

 ๘ นางณัฐพร  เดชชัย 

 ๙ นางสาวนภาภรณ  พลนิกรกิจ 

 ๑๐ นางนวลจันทร  เหลือลน 

 ๑๑ นางสาวริณณฐพัชร  จันจํานงค 

 ๑๒ นางโรจนี  หอมชาลี 

 ๑๓ นางศิริรัตน  ดีศีลธรรม 

 ๑๔ นางสุดารัตน  ถนนแกว 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 ๑ นายกัมปนาท  ฉายจรัส 

 ๒ นายกิตติศักดิ์  ขันติยวิชัย 

 ๓ นายจิตกร  ผลโยญ 

 ๔ นายชวลิต  ถิ่นวงศพิทักษ 

 ๕ นายฐิติเดช  ลือตระกูล 

 ๖ นายฐิติพล  ภักดีวานิช 

 ๗ นายณรงคชัย  จักษุพา 

 ๘ นายทรงพล  อินทเศียร 

 ๙ นายไท  แสงเทียน 

 ๑๐ นายนิติกร  พรหมดวง 

 ๑๑ นายประจันบาน  ออนสนิท 

 ๑๒ นายปรีชา  บุญจูง 

 ๑๓ นายสมชาย  อรรคฮาต 

 ๑๔ นายสุรศักดิ์  คําคง 

 ๑๕ นางสาวกนกพร  ชางทอง 

 ๑๖ นางกฤตยา  อุทโธ 

 ๑๗ นางสาวจันทรพร  ทองเอกแกว 

 ๑๘ นางจารุวรรณ  ธนวิรุฬห 

 ๑๙ นางสาวจินตนา  นภาพร 

 ๒๐ นางจิราภรณ  สมิธ 

 ๒๑ นางสาวชัญญานุช  ชวงชิง 

 ๒๒ นางชื่นจิต  ภูทอง 

 ๒๓ นางดวงดาว  สัตยากูล 

 ๒๔ นางธิราพร  ศรีบุญยงค 

 ๒๕ นางสาวนงคราญ  สระโสม 

 ๒๖ นางนลิน  เพียรทอง 

 ๒๗ นางสาวนองเล็ก  คุณวราดิศัย 

 ๒๘ นางสาวนุตติยา  วีระวัธนชัย 



 หนา   ๒๘ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙ นางสาวปรียาภรณ  เจริญบุตร 

 ๓๐ นางพยอม  บุญมั่น 

 ๓๑ นางพุทธพร  แสงเทียน 

 ๓๒ นางเพชรา  ทัดเทียม 

 ๓๓ นางยุวดี  ชูประภาวรรณ 

 ๓๔ นางรัตนาพร  ทิวะพล 

 ๓๕ นางสาวลักขณา  กอแกว 

 ๓๖ นางสาววาสนา  เหงาเกษ 

 ๓๗ นางสาววิภาดา  เดชะปญญา 

 ๓๘ นางวิรัตน  จันทรตรี 

 ๓๙ นางสุดารัตน  หอมหวล 

 ๔๐ นางแสงรัชนีย  อเนกคุณวุฒิ 

 ๔๑ นางอภิญญา  เอกพงษ 

 ๔๒ นางสาวอรนุช  ธนเขตไพศาล 

มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร 

 ๑ นายกฤษกร  ไชยยาว 

 ๒ นายธนกูล  สืบวงค 

 ๓ นายประทีป  หมวกสกุล 

 ๔ นายปรีชา  สะแลแม 

 ๕ นายรังสฤษฎ  แวดือราแม 

 ๖ นายฤทธิวุธ  ภูวพัฒน 

 ๗ นายสุเมศ  ศรีชู 

 ๘ นายสุรสิทธิ์  ชอวงศ 

 ๙ นายสุรเสน  ศรีริกานนท 

 ๑๐ นายเสกสรรค  ตีงี 

 ๑๑ นายอัมพรรณดี  ยูโซะ 

 ๑๒ นายอารง  มะเซ็ง 

 ๑๓ นางกิติยา  ถาวโรฤทธิ์ 

 ๑๔ นางสาวพรทิวา  คงคุณ 

 ๑๕ นางสาววัชรินทร  ฟองโหย 

 ๑๖ นางสุกัญญา  เทพโซะ 

สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวัน 

 ๑ นายประยูร  สุรินทร  ๒ นางปยะมาศ  ไชยนอก 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 ๑ นายเจริญชัย  หมื่นหอ 

 ๒ นายมานะชัย  แกวสีดวง 

 ๓ นายวัฒนา  ศรีวรมย 

 ๔ นายวีรธรรม  ไชยยงค 

 ๕ นายสุทัศน  คําพันธ 

 ๖ นายสุรเชษฐ  สมตัว   

 ๗ นายเอนก  นรสาร 

 ๘ นางกมลทิพย  เกิดวิบูลย 

 ๙ นางบัวจันทร  อินธิโส 

 ๑๐ นางปาริชาติ  เมืองขวา 

 ๑๑ นางรุงลาวัลย  เอี่ยมกุศลกิจ 

 ๑๒ นางสุประวีณ  คงธนชโยพิทย 



 หนา   ๒๙ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

๑  นายวรีะ  พุมเกดิ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 ๑ นายทองปก  ทับสมบัติ 

 ๒ นายวิริยะ  แดงทน 

 ๓ นายสุพรรณ  สุดสนธิ์ 

 ๔ นายอมร  มะลาศรี 

 ๕ นางปฏิมา  บุษราคัม 

 ๖ นางพรพิมล  พิมพแกว 

 ๗ นางเพ็ญรดี  กางถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

 ๑ นายเศกสิทธิ์  ปกษี 

 ๒ นางสาวมรกต  โกมลดิษฐ 

 ๓ นางสุธาสินี  ขําคม 

 ๔ นางสุรีวรรณ  แจงจิตร 

 ๕ นางสาวอารีย  มหานิล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร 

๑  นายอัครพล  ชเูชิด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

๑  นายโกเมนทร  บญุเจือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

๑  นายสมภารธัชธรณ  ศโิลศรีไช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 ๑ นายดิเรก  วรรณวัฒนกูล 

 ๒ นายพูนชัย  ยาวิราช 

 ๓ นางคณนา  อาจสูงเนิน 

 ๔ นางภิญญาพัชญ  กาวินคํา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 ๑ นายธนชัย  ปฐมรัตน 

 ๒ นางชนมชกรณ  วรอินทร 

 ๓ นางอัมราภรณ  เพชรวาลี 



 หนา   ๓๐ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 ๑ นายวีระศักดิ์  ชื่นตา 

 ๒ นางสาวกัญญา  สอนสนิท 

 ๓ นางอารีรัตน  บุตรแกว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 ๑ นายชาญเรืองฤทธิ์  จันทรนอก 

 ๒ นายประยุทธ  ไทยธานี 

 ๓ นายสุภาพ  ผูรุงเรือง 

 ๔ นายสุวัฒน  ผาบจันดา 

 ๕ นางจินตนา  เอี่ยมสอาด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 

 ๑ นายวีระยุทธ  สุดสมบูรณ 

 ๒ นางสาวเตือนใจ  คชภูมิ 

 ๓ นางพัชธรกรณ  เอื้อจิตรเมศ 

 ๔ นางมัลลิกา  คงแกว 

 ๕ นางลดาวัลย  แกวสีนวล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 ๑ นางสาววชิรา  รินทรศรี 

 ๒ นางวราพรรณ  บุญบัวทอง 

 ๓ นางสาวอรสา  เตติวัฒน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

๑  นางมรกต  ภูทอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย 

 ๑ นายคงศักดิ์  ปตตาฤทธิ์ 

 ๒ นายเชาวลิต  สิมสวย 

 ๓ นายนพพล  เชาวนกุล 

 ๔ นายสมพร  กระออมแกว 

 ๕ นางสาวณัฏฐทิชา  ยอดไฟอินทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 ๑ นายปรีชา  จ่ันกลา 

 ๒ นางสาวพัชรี  ฉลาดธัญกิจ 

 ๓ นางรวมพร  เพ็ชรเพ็ง 

 ๔ นางสาวศุภินธนการย  ระวังวงศา 



 หนา   ๓๑ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ๑ นายกฤษณะ  กันอ่ํา 

 ๒ นายเจริญ  จันทรทาโล 

 ๓ นายศักดา  จันทราศรี 

 ๔ นางวิณัฏฐา  แสงสุข 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

๑  นางสาวเกตกุาร  ดาจันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี 

๑  นางกายทิพย  เพ็งกับหนู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ 

๑  นางสาวฐณิาภัณฑ  นิธิยุวิทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 

 ๑ นายทรงเกียรติ  ภาวดี 

 ๒ นายนพดล  จันระวัง 

 ๓ นายอํานาจ  ใจคําฟู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ๑ นายธรรมนูญ  รวีผอง  ๒ นายเอกรินทร  ศรีลาพัฒน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

๑  นางแพรวศร ี เดิมราช 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

๑  นายอดุม  คุมภัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 

 ๑ นางสาวเดือนรุง  เบญจมาศ 

 ๒ นางสาวทิพวรรณ  นิยมวงศ 

 ๓ นางอาภรณ  ใจกลา 

 ๔ นางสาวอัญชนา  บุญทวี 

 



 หนา   ๓๒ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 ๑ นายวรากร  เนือยทอง 

 ๒ นายสมัย  ศรีสวย 

 ๓ นางสาวตองตา  จรูญศรีวัฒนา 

 ๔ นางพิศวง  กองกระโทก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 ๑ นางสาวเปรมสิริ  ภูโภไคย  ๒ นางสกุลไทย  ปอมมะรัง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 ๑ นายเจษฎา  ชาตรี  ๒ นางวิไลวรรณ  สิงหเจริญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 ๑ นายสมบัติ  เทียบแสง  ๒ นางสาวพิชญาดา  ธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ๑ นายวัชรินทร  สายน้ําใส  ๒ นางสาวปณฑิตา  โชติชวง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

 ๑ นางวิภาวรรณ  เอกวรรณัง  ๒ นางสิริพร  ปอมจัตุรัส 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธาน ี

 ๑ นางกชกร  เพ็งศรี 

 ๒ นางสุพรรณี  อนุกูล 

 ๓ นางสาวสุภาพร  อภิรัตนานุสรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร 

 ๑ นายมาโนช  แพงกุล 

 ๒ นายอนุรักษ  สวายสมสีกุล 

 ๓ นางวนมพร  พาหะนิชย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 

 ๑ นายธวัชชัย  จํารัสแสง 

 ๒ นายวรพงศ  มาลัยวงษ 

 ๓ นางสาวณิศรา  ประดิษฐดวง 



 หนา   ๓๓ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธาน ี

 ๑ นายศักดา  บุญยืด 

 ๒ นางประกายดาว  เศวตนนท 

 ๓ นางอัยรดา  พรเจริญ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 ๑ นายพิชัย  จันทรมณี 

 ๒ นายวรพันธ  แกวพิทยาภรณ 

 ๓ นายวิชัย  พรมาลัยรุงเรือง 

 ๔ นายวิโรจน  เลิศธีระชาญชัย 

 ๕ นายสันติ  ยาทิพย 

 ๖ นายอนุสรณ  สาธุเสน 

 ๗ นายโอรีส  มณีสาย 

 ๘ นางกมลวรรณ  สีใส 

 ๙ นางสาวกมลศิริ  คงสมัย 

 ๑๐ นางสาวกัญญา  เชาวชาญชัยกุล 

 ๑๑ นางฉัตรกาญจน  ดรุมาศ 

 ๑๒ นางนพรัตน  ภัยวิมุติ 

 ๑๓ นางลัคนา  ชัยศักดิ์เลิศ 

 ๑๔ นางสาวหทัยชนก  โทสินธิติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 ๑ นายทัศพันธุ  สุวรรณทัต 

 ๒ นายมนตรี  เรืองสิงห 

 ๓ นายสาคร  บัวบาน 

 ๔ นายอัครวุฒิ  ส่ือประสาร 

 ๕ นายอารี  เลาะเหม็ง 

 ๖ นางสาวจินตนา  เพชรมณีโชติ 

 ๗ นางสาวชุลีพร  ลักขณาพิพัฒน 

 ๘ นางสาวน้ําฝน  ใจดี 

 ๙ นางปราณี  นิมิบุตร 

 ๑๐ นางสาวเพ็ชรรัตน  รุงวชิรา 

 ๑๑ นางสาววิชริณี  สวัสดี 

 ๑๒ นางสาวศรีวารี  สุจริตชัย 

 ๑๓ นางอโนชา  กิริยากิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

 ๑ นายกฤษณชนม  ภูมิกิตติพิชญ 

 ๒ นายกิตติพงษ  กิมะพงศ 

 ๓ นายกิตติวัณณ  นิ่มเกิดผล 

 ๔ นายเกรียงศักดิ์  สิงหแกว 

 ๕ นายจักรกฤษ  ออนชื่นจิตร 

 ๖ นายณัชติพงศ  อูทอง 

 ๗ นายณัฐวุฒิ  โสมะเกษตรินทร 

 ๘ นายณัทณรงค  จตุรัส 

 ๙ นายนวเทพ  นพสุวรรณ 

 ๑๐ นายบุญยัง  ปล่ังกลาง 



 หนา   ๓๔ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑ นายประดิษฐ  คําหนองไผ 

 ๑๒ นายปราชญ  อัศวนรากุล 

 ๑๓ นายพงษศักดิ์  อําภา 

 ๑๔ นายพัฒณรพี  สุนันทพจน 

 ๑๕ นายมาโนช  ประชา 

 ๑๖ นายวัฒนา  วิริวุฒิกร 

 ๑๗ นายวินัย  จันทรเพ็ง 

 ๑๘ นายวินัย  ตาระเวช 

 ๑๙ นายศิริชัย  ตอสกุล 

 ๒๐ นายสถาพร  ทองวิค 

 ๒๑ นายสมควร  ออนศรี 

 ๒๒ นายสมชาย  เบียนสูงเนิน 

 ๒๓ นายสมชาย  ผาธรรม 

 ๒๔ นายสุเมธ  เทศกุล 

 ๒๕ นายสุรินทร  แหงมงาม 

 ๒๖ นายอโณทัย  ผลสุวรรณ 

 ๒๗ นายอนินท  มีมนต 

 ๒๘ นายอภิชาติ  ไชยขันธุ 

 ๒๙ นายอิฐอารัญ  ปติมล 

 ๓๐ นายอํานวย  เรืองวารี 

 ๓๑ นางณัฐชา  เพ็ชรย้ิม 

 ๓๒ นางดลนภา  แกวภา 

 ๓๓ นางสาวถาวร  สุมหิรัญ 

 ๓๔ นางพรนภา  เปยมไชย 

 ๓๕ นางรพี  สวางแจง 

 ๓๖ นางศศธร  ศรีวิเชียร 

 ๓๗ นางสายฝน  บูชา 

 ๓๘ นางสุพรรณี  คชเถื่อน 

 ๓๙ นางสาวนรพร  กล่ันประชา 

 ๔๐ นางสาวอรพินท  สุขยศ 

 ๔๑ นางสาวอารียา  ตงสาลี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 ๑ นายจักรกฤษณ  ย้ิมแฉง 

 ๒ นายณัฐพงศ  พันธุนะ 

 ๓ นายปฎิภาณ  ถิ่นพระบาท 

 ๔ นายยุทธนา  สรวลสรรค 

 ๕ นายสาคร  วุฒิพัฒนพันธุ 

 ๖ นางกมลทิพย  วัฒกีกําธร 

 ๗ นางขวัญฤทัย  วงศกําแหงหาญ 

 ๘ นางธิดารัตน  นาคเกี้ยว 

 ๙ นางศศพร  มุงวิชา 

 ๑๐ นางสุภาวดี  ไหมเกตุ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร 

 ๑ นายพรประสิทธิ์  บุญทอง 

 ๒ นายวัชร  จินตวรรณ 

 ๓ นายวัชรินทร  วรินทักษะ 

 ๔ นางประนอม  ตั้งปรีชาพาณิชย 

 ๕ นางสาวปยวรรณ  สันติแกว 



 หนา   ๓๕ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 ๑ นายขัติพงษ  จิโนสุวัตร 

 ๒ นายชัย  วศินวงศสวาง 

 ๓ นายธานี  อดิศัยพัฒนะกุล 

 ๔ นายนฐ  พชรธนนนท 

 ๕ นายนทีชัย  ผัสดี 

 ๖ นายนิติศักดิ์  เจริญรูป 

 ๗ นายประชา  ยืนยงกุล 

 ๘ นายปรีชา  พลชัย 

 ๙ นายปรีชา  มหาไม 

 ๑๐ นายพิชิต  ทนันชัย 

 ๑๑ นายพิบูลย  เครือคําอาย 

 ๑๒ นายพุทสายัน  นราพินิจ 

 ๑๓ นายไพโรจน  วรพจนพรชัย 

 ๑๔ นายภาณุ  อุทัยศรี 

 ๑๕ นายแมน  ฟกทอง 

 ๑๖ นายรุง  หมูลอม 

 ๑๗ นายลิปกร  มาแกว 

 ๑๘ นายวัชรากร  ชัยวัฒนพิพัฒน 

 ๑๙ นายวิรัตน  นักกรองดี 

 ๒๐ นายวีรพจน  การคนซื่อ 

 ๒๑ นายศราวุธ  เอกบาง 

 ๒๒ นายสถาพร  พิมสาร 

 ๒๓ นายสมบัติ  พนเจริญสวัสดิ์ 

 ๒๔ นายสัญญา  อุทธโยธา 

 ๒๕ วาที่รอยตรี สิทธิบูรณ  ศิริพรอัครชัย 

 ๒๖ นายสุพงศ  แดงสุริยศรี 

 ๒๗ นายเสกสรร  วงศศิริ 

 ๒๘ นายอนนท  นําอิน 

 ๒๙ นายอุเทน  คํานาน 

 ๓๐ นางสาวกนกวรรณ  คชสีห 

 ๓๑ นางกุลพรภัสร  ภราดรภิบาล 

 ๓๒ นางณภัทร  ทิพยศรี 

 ๓๓ นางนงเยาว  สารเถื่อนแกว 

 ๓๔ นางปรีดา  ตัญจนะ 

 ๓๕ นางปาริชาติ  อํานวยพรเลิศ 

 ๓๖ นางพรวิภา  สะนะวงศ 

 ๓๗ นางยุพิน  มีใจเจริญ 

 ๓๘ นางสาวรสริน  จอหนสัน 

 ๓๙ นางรัญชนา  นําอิน 

 ๔๐ นางสาวลัดดาวัลย  หวังเจริญ 

 ๔๑ นางวริษา  สินทวีวรกุล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ๑ นายจักรนรินทร  ฉัตรทอง 

 ๒ นายจารุวัฒน  เจริญจิต 

 ๓ นายซูไฮดี  สนิ 

 ๔ นายนัดพลพิชัย  ดุลยวาทิต 



 หนา   ๓๖ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕ นายประเสริฐ  นนทกาญจน 

 ๖ นายปยะ  ประสงคจันทร 

 ๗ นายพรเทพ  วิรัชวงศ 

 ๘ นายพรอุมา  ไกรนรา 

 ๙ นายพิทักษ  สถิตวรรธนะ 

 ๑๐ นายวิทยา  ศิริคุณ 

 ๑๑ นายสัญญา  ผาสุข 

 ๑๒ นายสุรศักดิ์  เกตุบุญนาค 

 ๑๓ วาที่รอยตรี อเนก  ไทยกุล 

 ๑๔ นายเอกรัตน  โภคสวัสดิ์ 

 ๑๕ นางสาวกัญฐณา  สุขแกว 

 ๑๖ นางกัลยาณี  ทองเล่ียมนาค 

 ๑๗ นางสาวจันทิรา  ภูมา 

 ๑๘ นางจิฬา  แกวแพรก 

 ๑๙ นางจุฑาทิพย  อาจชมภู 

 ๒๐ นางชมพูนุช  โสมาลีย 

 ๒๑ นางสาวชัชฎา  หนูสาย 

 ๒๒ นางธันยาภรณ  ดําจุติ 

 ๒๓ นางนงนาฎ  ระวงัวงศ 

 ๒๔ นางสาวบุสรินทร  คูนิอาจ 

 ๒๕ นางสาวปยะพร  มูลทองชุน 

 ๒๖ นางสาวปยาภรณ  ธุระกิจจํานง 

 ๒๗ นางสาวพิมล  เท่ียงธรรม 

 ๒๘ นางวิไลลักษณ  เกตุแกว 

 ๒๙ นางสาวสาโรช  รมแกว 

 ๓๐ นางสาวิตรี  มุณีศรี 

 ๓๑ นางสุภาพร  ไชยรัตน 

 ๓๒ นางสาวอวยพร  วงศกูล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

 ๑ นายเฉลิม  ขุนเอียด 

 ๒ นายเฉลิมพล  เรืองพัฒนาวิวัฒน 

 ๓ นายชาญณรงค  หนูอินทร 

 ๔ นายณรงคศักดิ์  แสงปอม 

 ๕ นายณัฐพงศ  สนองคุณ 

 ๖ นายดนุพล  คําปญญา 

 ๗ วาที่รอยตรี ดํารง  เซงมณี 

 ๘ นายตะวัน  ขุนอาสา 

 ๙ นายธานี  สมวงศ 

 ๑๐ นายนัยวิท  เฉลิมนนท 

 ๑๑ นายนิกร  สุกขชาติ 

 ๑๒ นายประมุข  อุณหเลขกะ 

 ๑๓ นายภาคภูมิ  คันธวิวรณ 

 ๑๔ นายสมบัติ  ศิริจันดา 

 ๑๕ นายสาโรจน  ย้ิมถิน 

 ๑๖ นายสุรเชษฐ  บํารุงคีรี 

 ๑๗ นายสุริยา  แกวกอง 

 ๑๘ นายสุวิกร  กระแจะจันทร 

 ๑๙ นางวารุณี  กรุดพันธ 

 ๒๐ นางวารุณี  ศรีสงคราม 

 ๒๑ นางสาวอมรรัตน  ทัดจันทึก 



 หนา   ๓๗ (เลมท่ี  ๑๕/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 ๑ นายการัณย  หอมชาติ 

 ๒ นายโชตินรินท  พิริยศิลป 

 ๓ นายติณกร  ภูวดิน 

 ๔ นายเทวิล  สกุลบุญยงค 

 ๕ นายธวัชชัย  สิมมา 

 ๖ นายประกาย  นาดี 

 ๗ นายธเนษฐ  โยธาศิริ 

 ๘ นายพิสิษฐ  ศรีนอย 

 ๙ นายรัก  สกุลพงศ 

 ๑๐ นายวิทยา  ชํานาญไพร 

 ๑๑ นายวีระ  ธันยาภิรักษ 

 ๑๒ นายวุฒิชัย  สิทธิวงษ 

 ๑๓ นายวุฒิพงษ  พิชิตวงศ 

 ๑๔ นายสุรัตน  วรรณศรี 

 ๑๕ นายอิสเรศ  อิสระสุข 

 ๑๖ นางชลีนุช  คนซื่อ 

 ๑๗ นางสาวบูรณา  เขาแกว 

 ๑๘ นางวรุณทิพย  ฉัตรจุฑามณี 

 ๑๙ นางโสภิดา  สัมปตติกร 

 ๒๐ นางสุมินทร  เบาธรรม 

 ๒๑ นางสาวอุษณา  แจงคลอย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ๑ นายชัยวัฒน  กงสะเด็น 

 ๒ นายธนวรรษ  เทียนสิน 

 ๓ นายธิติ  โลหะปยะพรรณ 

 ๔ นายพลกฤษณ  อุยตา 

 ๕ นายศักดิ์ชาย  เพ็งอารีย 

 ๖ นายสุขุมวิท  สุขพันธุถาวร 

 ๗ นายเอก  อุนจิตตวรรธนะ 

 ๘ นางนัยนา  ทองโรย 

 ๙ นางสาวนิพภยา  ยอดระบํา 

 ๑๐ นางสาวพจนา  เสมา 

 ๑๑ นางสาวภริตพร  ปสเสนะ 

 ๑๒ นางภาวินี  พิทักษสฤษดิ์ 

 ๑๓ นางสาววิลาวัลย  จันทมัน 

 ๑๔ นางสาวศรีประไพ  พูลทรัพย 

กรมการขาว 

 ๑ นายกฤษณะ  ศิริรัตน 

 ๒ นายธานี  ชื่นบาน 

 ๓ นายนิคม  มะธุ 

 ๔ นายวีระศักดิ์  หอมสมบัติ 

 ๕ นายศราวุธ  ประดับคํา 

 ๖ นายสันตชัย  ศีลพันธุ 


