เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

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

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑

นางสาวธัณญภัสร นุตรักษา
นางสาวปรภัสสกรณ บุญนพ
นางปริชาติ แหวนเพชร
นางปณฑารีย เบ็ญจรส
นางพัชรา สุขประกอบ
นางสาวพัชราวลัย วิมลสถิตย
นางสาวเพชรรัตน สุวรรณคํา
นางยุพา เกิดศักดิ์
นางยุพา เภสัชจา
นางสาวเรณูนวล ยิ้มจันทร
นางฤดีภรณ วรรณกลาง
นางลัดดา ดิษผึ้ง
นางลัดดา ทองใบ

๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางวราภรณ รักสัจ
นางสาววันเชาว รัตนสรอย
นางวิไลลักษณ ขันสมบัติ
นางสาวศีตลา กองสุข
นางสาวศุภรัตน รอดตัว
นางสาวสมฤดี ศิริยกุล
นางสาวสมหทัย ไพรอด
นางสาวสุพรรณษา อยูสุข
นางสุพรรษา กล่ําเสือ
นางสาวสุภัทรา บรรจงศิลป
นางสาวอังควรา รัตนอุดม
นางสาวไฮดน เจะสะนิ

กองทัพอากาศ
จัตุรถาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นางนภาพร ผลาวะสุ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒๐ ราย)
นายวสุสกิจจ เพชรรัตน
๙ นางปทุมพร กอนทองดี
๑๐ นางสาวปทมา อิศรัตน
นางสาวจารุวรรณ อรชร
นางจีรภรณ วรขะจี
๑๑ นางสาวพัฒนา แจงสวาง
นางสาวชุติสา ชัยภัทรวี
๑๒ นางสาวพิชญาณัฏฐ งามพรอมพร
๑๓ นางยุภา ธนาภรณ
นางสาวชุลีกร มงคลสถิตย
นางสาวฐิติกนันท สิงหา
๑๔ นางสาวแรกขวัญ ตันติอําไพวงศ
นางสาวทุงฝน ทับสมบัติ
๑๕ นางสาววัลลภา จันทสังข
นางนุชจรีย วจนะกิตติรัตน
๑๖ นางสาวศรีวรรณา พุม พฤกษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ นางศิริประภา อนชนะ
๑๘ นางสาวสุคนธทิพย สุภาศาสตร
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

เบญจมาภรณชางเผือก
นายกมลศักดิ์ จันทรอุดม
นายกฤษณะ จันทรมิตรี
นายกฤษณะกร สุนทรวัฒน
นายกําธร สุดสําริด
นายกิจธนา ชมพักตร
นายกิตติกรณ จันทรเนตร
นายกิตติชัย ฉัตรชัยโพธิ์ทอง
นายกิตติศักดิ์ ปจฉิมพิหงค
นายกิติศักดิ์ พันธุทวี
นายเกรียงไกร จันทรออน
นายไกรสร ศรีธิ
นายขันธชัย ศรีภักดี
นายคณิศร กาดนอก
นายคัมภีร พรหมลัมภัก
นายจตุรพร ปนครามศรี
นายจักรชัย เอี่ยมประไพ
นายจักรพงษ แกวโมรา
นายจักรพันธ พาชอบ
นายจําเริญ ทองยอย
นายจําลอง แสงดี
นายเฉลียว นาแวน
นายชนสิษฏ นอยประถม

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๙ นางสาวสุนันทา บุญชวย
๒๐ นางสาวเสาวนีย พวงดอกไม
(รวม
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

๓๕๖ ราย)
นายชัยยุทธ คุมญาติ
นายชัยศักดิ์ ขุนทอง
นายชัยศิลป บําเริบ
นายชาคริช นางาม
นายชาคริต ขําโต
นายชํานาญ โสภา
นายชีวัน รอดทอง
นายชุมพล ยอดใจ
นายเชาวลิต ดีสกุล
นายโชคชัย ประสงคศิลป
นายไชยวัฒน สุทินเผือก
นายฏิวัติ แกวคํา
นายฐิติพัฒน แสวงกิจ
นายฐิติภัทร กุลเพชรชาญมณี
นายณัฐพล เจตจําลอง
นายณัฐพล นนทวงษ
นายณัฐวุธ ศรีสวัสดิ์
นายเดช ทวยทุงสา
นายตรีเพชร นาสวน
นายทนงศักดิ์ คําสังขสกุล
นายทัตฐณา พรมภา
นายธนะเมศฐ วิเศษสิงห

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐

นายนพดล นิ่มนวล
นายนภาพล สุขสันติลาภ
นายนรินทร ศิริปุณย
นายนัฐพงค คุมพรอม
นายนัฐพล ยงประเสริฐ
นายนัสธี เกลียดสู
นายนิบุณ เทียมเพ็ง
นายนิโรจน ถิ่นธานี
นายบุญมี วงศเสนา
นายปรมินทร ใจดี
นายปรเมศร มีสมภพ
นายประเนตร ขุมพลอย
นายประสงค สรอยแสง
นายปรัชญา บุญปกครอง
นายปรีชาพล นัยรัตน
นายปญญา ขันเพ็ชร
นายเผาพันธ สัมพันธ
นายพงษพิพัฒน ชมพักตร
นายพงษศักดิ์ ฉิมเกิด
นายพงษศักดิ์ สงวนบุญ
นายพนมวรรณ ฝอยลามโลก
นายพรชัย บุญเชียงราก
นายพรชัย ยิ้มแกว
นายพินิจ ใขรัศมี
นายพิษณุศักดิ์ แกวกงพาน
นายพิสิษฐ ดวงทอง

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายไพรัช ภาคนาที
นายภัทรพล สาลีสี
นายมงคล ใจสะอาด
นายมนตชัย รักชอบดี
นายมนตรี กองซุย
นายมนัส กลิ่นพุฒซอน
นายมนัส ทองเกิด
นายยงยุทธ สงวนบุญ
นายยุทธนันท เขียววิลัย
นายยุทธพล ศรีชาเนตร
นายยุทธศาสตร แกวคํา
นายรณกร กาญจนุบัติ
นายรักชาติ อิทธิฤกษมงคล
นายรังสรรค นิตุธร
นายราชันย ชุบดี
นายรุงวิทยา ประสงคศรี
นายลุพธ โสภา
นายเลาะมาน บินกาศ
นายเลิศศักดิ์ ฟกประดิษฐสร
นายวรพล พงศาบุญมา
นายวัชระ เงาศรี
นายวัชระพงค เที่ยงธรรม
นายวิชัย เหล็กกลา
นายวิเชียร สวาสดิ์เพ็ชร
นายวิทวัฒน นวลสันเทียะ
นายวินัย อัตติบุตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒

นายวิรัตน แตงศรี
นายวิวัฒน สุนทรราช
นายวิสูตร หนูหรุน
นายวีรเชษฐ อจรสิงห
นายศราวุธ หนูเจริญ
นายศักดิ์ชัย กิจเพ็ชร
นายศิรัส รมลําดวน
นายศิริพงษ เจริญสินธุ
นายศิริพงษ ไชยศิริ
นายสมเกียรติ อวนศรีเมือง
นายสมจิน เจริญสิน
นายสมชาติ วงศสุวรรณ
นายสมชาย ภักดี
นายสมชาย ศรีจันทุม
นายสมบัติ ดีเจริญ
นายสมพร จันทรหลวง
นายสมพร บุตรศรี
นายสันติ ชุมสนธิ์
นายสันติ พจนา
นายสายชล ผองผึ้ง
นายสําราญ สระทอง
นายสิทธิชัย ฉิมอิ่ม
นายสุทัศ ศรีสอาด
นายสุพจน กาญจนกันงาม
นายสุภาพ คําพานิชย
นายสุรฉัตร หมอนทอง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสุรชัย เฉลียวพรหม
นายสุรชาติ เฉลียวพรหม
นายสุรเดช เรืองฤทธิ์
นายสุรศักดิ์ เปาเปยมทรัพย
นายเสริฐ ขวดแกว
นายองอาจ ศรีคุม
นายอดิศร สุขคมขํา
นายอนัน ออนเกลา
นายอนุกูล พุมราตรี
นายอนุชา หอมกลิ่น
นายอนุชาติ หวังชูชอบ
นายอนุพันธ คลายเกตุ
นายอนุรักษ แสงสีนิล
นายอนุสรณ เณรตากอง
นายอภิชาติ จันแพทยรักษ
นายอมรชาติ ผลศิริ
นายอรรณพ ตัณฑกูล
นายอรรณพ มโนแสงจันทร
นายอรรถวิทย เอกรักษวัฒนา
นายอรรถวุฒิ นิยมแกว
นายอัญญาศิ เอมสาร
นายอานนท บรรหาร
นายอํานวย คลายภู
นายอํานวยศักดิ์ ดวงเงิน
นายอํานาจ นิลบรรจง
นายอิทธิวัฒน ชื่นแพ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

นายอิสระ พาทีทิน
นายอุดม ขุนทอง
นายเอกชัย สุดรุง
นายเอกราช สุขโสภณ
นางกชพร เผยฉวี
นางสาวกนกพร เจริญจึงกิจ
นางสาวกนกวรรณ อาษาสนา
นางสาวกฤษณา เฉลยมรรค
นางกันธิชา โพธิ์ประภาพันธุ
นางสาวกาญจนศริน เปลี่ยนหมื่นไวย
นางกานตพิชญชา ทะการ
นางสาวเกศินี พูลโสภา
นางเกษกนก เข็มนาค
นางสาวขวัญชนก พันธไมศรี
นางสาวครองใจ วิตตะ
นางสาวจรรยาพร พานิชวัฒน
นางจันทนี โตทรัพย
นางสาวจันทรสุดา เรืองฤทธิ์
นางจันทรา คันธารส
นางจารวี เมรุทอง
นางสาวจารุณี อินทผล
นางจารุนันท คําภาจิตร
นางจิณหจุฑา สราทธพันธุ
นางจินตนา แจงการ
นางสาวจิระพร ปทมสูตร
นางสาวจิรันธนิน กิจกลา

๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวจิราพร พรหมจรรย
นางสาวจิราวดี พิมเสน
นางสาวจิราวรรณ เกิดมนต
นางจีระพา โพธิ์ศรี
นางสาวจุฬาลักษณ จันทรหอม
นางจุฬาลักษณ แสงสังข
นางฉวีวรรณ โคตรวุฒิ
นางสาวฉัตรชนก ชาววัง
นางสาวชญานิศ เจริญผอง
นางสาวชนิดา แพรขาว
นางสาวชนิดา สุวรรณศรี
นางสาวชลธิชา ปนปอก
นางสาวชอเพชร อาวุธเพชร
นางชะลอ พิมสุข
นางณภัทร ดอกไมไหว
นางสาวณภัทร สมพะมิตร
นางสาวณัชนรี เหมะธุลิน
นางสาวณัฏฐภัทร มาลัยวงษ
นางสาวณัฏฐวรรณ แสงมา
นางสาวณัฐณิชา ดีบุบผา
นางณัฐธิดา เทียนอราม
นางณิชนันท อภิธนพันธุทวี
นางณิชาพัฒน สุพรหมพักตร
นางสาวณัฐธิวรรณ อรินทรชัย
นางสาวดรุณี บุญรามอน
นางดลณพร เมฆหมอก

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖

นางดลนภา พัดเพิ่ม
นางดลนภา รัชตะชัยเดช
นางดวงใจ แกนศักดิ์
นางสาวดวงรัตน เริงสมุทร
นางสาวดวงฤดี เพ็ญสุข
นางดุษราภรณ พิพัฒพลกาย
นางทองเลียบ ล้ําบริสุทธิ์
นางทิติยา ยงคโภชน
นางทิพวรรณ ตายธานี
นางเทียมใจ คงเกษม
นางสาวธมลวรรณ ถินสกุล
นางธัญลักษณ แยมภู
นางสาวธัญวรรณ แชมชอย
นางสาวธิดา ธรรมผล
นางสาวธิราภรณ แปงเขียว
นางนงนุช บุญรอด
นางนภารัตน มีลาภ
นางนันทภรณ โทนแกว
นางสาวนันทวรรณ อนชนะ
นางสาวน้ําทิพย สุขสวาง
นางสาวนิชฌานา เหลาจันทึก
นางสาวนิชานันท เทพกัน
นางนิตยา สงขาว
นางนิภาพร พุมอินทร
นางบุญยิ่ง คงพิทัก
นางสาวบุศณี บุญเตี้ย

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางบุศรินทร สีเขียว
นางสาวเบ็ญจพร โคตรวุฒิ
นางเบ็ญจพร ดวงสุวรรณ
นางสาวประกายแกว ไชยชาติ
นางประชุม จันทรเกตุ
นางประทุม สังวาลยเงิน
นางปรานอม เรืองรัตน
นางสาวปาริชาติ ไมเรียง
นางปยนุช ยศราวาส
นางสาวปยภา เชากระโทก
นางปยะนาท ดีษะเกษ
นางสาวปยะวรรณ ธนูศร
นางสาวผุสดี เคลือบสูงเนิน
นางพรทิพย คามเกตุ
นางสาวพรทิพย ทองเงิน
นางสาวพรทิพา ลิขิตกุล
นางพรพนา นานุช
นางสาวพรพรรณ คงเมือง
นางพรพรรณ พุมมาลัย
นางพรอารีย สุนสวัสดิ์
นางสาวพัจฐนภรณ ดอนตุมไพร
นางสาวพัชรพร จักษุบท
นางพัชรินทร ตามแบบ
นางพัชรินทร ทรัพยอาจสวัสดิ์
นางสาวพัชรินทร นาคประคอง
นางพัชรินทร นิลประดิษฐ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘

นางสาวพัชรี เคหะนันท
นางพัสรัชต ประเสริฐศิลป
นางสาวพิชญาภา ภาสะฐิติ
นางสาวพิมพทอง บัวประดิษฐ
นางพิมพรัตน ไชยมงคล
นางสาวพีรยา ชื่นอารมย
นางสาวไพลิน ชุมวรรณ
นางภัคญดา เพ็งตะโก
นางสาวภาพิชมนทน เยาวบุตร
นางสาวภารดี ตรีวารี
นางสาวภิญญานภัสถ ราชภักดี
นางสาวมณีรัตน แกวอาษา
นางสาวมนัสนันท ผุยทอง
นางมยุรา มั่นลวน
นางมารยาท ศรีอุทยาน
นางมาริสา สารประสพ
นางสาวมุสรินทร พุมมารักษ
นางยุพเยาว ทองสัมฤทธิ์
นางเยาวมาลย เพียรเสมอ
นางเยาวลักษณ หมูโยธา
นางระวิวรรณ ฉวีรัตน
นางรัชกร ปยะสันติ
นางรัชฎาภรณ ทุมมา
นางสาวรัชดาวรรณ หล่ําเรือง
นางสาวรัฐจินัน ชูแกว
นางรัตติยา สูทรัพย

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางรัตนา จินดามณี
นางสาวรัตนา ชาญภูวดล
นางรัตนา ศุภฤทธิ์
นางราตรี กรีลพ
นางสาวราตรี ประทุมรัตน
นางสาวรุจิราภรณ เอมสาร
นางลักขณา ตั้งประเสริฐ
นางลําพูน รุงทอง
นางวยุบล เดนไชยรัตน
นางสาววรานิษฐ ชัยสมบูรณยศ
นางสาววรินกาญจน คําชวด
นางวลัยทิพย แสงทอง
นางสาววาริน ยอดปญญา
นางวิรังรอง ถ้ํากระแสร
นางสาววิลัยรัตน จิตจํานงค
นางสาววิลาวรรณ ออนสําลี
นางศรีสาคร บริบูรณ
นางสาวศิริพร นาคพวง
นางศิริลักษณ กลิ่นชาวนา
นางศิริลักษณ ศรีแกว
นางสาวศิริวรรณ ศรีหาเลิศ
นางสาวศิวพร ผูกพันธ
นางศุภลักษณ บุญเรืองยา
นางสมใจ สุขภักดี
นางสมปอง ธรรมกาย
นางสมลักษณ สวนสี

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐

นางสาวสลักจิตร พลพิมพ
นางสันติพร พึ่งขยาย
นางสายเงิน ยุระยาตร
นางสาวสายพิณ บุญศรี
นางสายสุนีย ศรีอนันต
นางสําเนา สวางใจ
นางสาวสํารวย เกตุมา
นางสําราญ คุณอนันต
นางสาวสิริกร โพธิ์ทอง
นางสาวสิริกรจ รูปหุน
นางสาวสิริพร สรีระศาสตร
นางสาวสุกัญญา กรุดทอง
นางสาวสุกัญญา มณีโชติ
นางสุคนธ โสภา
นางสาวสุณีย สําราญสลุง
นางสาวสุดารัตน ปนทองคํา
นางสุนัทฐา รักเอียด
นางสุประภา สุนาวี
นางสุปราณี สอนไข
นางสุพรรณี สายใหม
นางสาวสุพรรษา สุขเกษม
นางสุพิชญนันทร พวงเจริญ
นางสาวสุภัค สุระวัง
นางสาวสุภัชชา สวัสดิราช
นางสาวสุภาพร คนิชฉาย
นางสาวสุภาพร ปานสุนทร

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสุภาพร แผวพิบูลย
นางสุภาวรรณ พวงสาร
นางสุมณฑา แยมขยาย
นางสาวสุวภัทร สุภาภัทรานนท
นางสาวสุวรรณทิพย แกวสุวรรณ
นางสาวสุวรรณา สาสูงเนิน
นางเสมอดาว ภัทรสุวรรณ
นางสาวเสารวรรณี ผกาแดง
นางสาวแสงดาว สิงหาราช
นางสาวหนูวงษ ทิพอุต
นางสาวอรชลีลักษณ รักประสงค
นางสาวอรทัย ชัยอินตะ
นางสาวอรทัย ทองลอย
นางสาวอรนลิน ภิรมย
นางสาวอรนัส เรืองรุง
นางสาวอรพรรณ กุตนันท
นางสาวอรวรรณ จันทรชู
นางสาวอรษา สวัสดิ์ชัย
นางสาวอัจฉรา รุงสวาง
นางอัจฉรา สุขชาติ
นางสาวอัฉยา พินยะ
นางสาวอัญชรีรัตน มีภักดิ์สม
นางสาวอารีญา วิศาลบรรณวิทย
นางสาวอุทุมพร ภาษิต
นางอุบลวรรณ พึ่งทอง
นางสาวเอื้อมพร ฮวบเจริญ

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

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม
นายกนก ลือชัย
๒๖
นายกนกภพ จันทรเขียว
๒๗
นายกรกฎ แสวงศรี
๒๘
นายกฤษฎา ไกรอุโภค
๒๙
นายกฤษณะ คําภิรานนท
๓๐
นายกฤษดา มณฑา
๓๑
นายกวินภพ เพิ่มพูน
๓๒
นายกัณติเกยะ ชุมวิจารณ
๓๓
นายกัศนัย บุญธรรม
๓๔
นายกําจัด ทองโปรง
๓๕
นายกิตติ สุระขันธ
๓๖
นายกิตติ อินธนู
๓๗
นายกิตติคุณ ภูมา
๓๘
นายกิตติโชค พุมโลกา
๓๙
นายกิตติ์ธเนศ ปนพุมโพธิ์
๔๐
นายกิตติธัช ไมหวั่น
๔๑
นายกิตติ์นิพัทธ สัมพันธสภาวะ
๔๒
นายกิตติพงษ จิตรวัฒนศิริกุล
๔๓
นายกิตติพงษ นอยเจริญ
๔๔
นายกิตติพงษ พิมพสวรรค
๔๕
นายกิตติพงษ ลีลิตธรรม
๔๖
นายกิตติพล กลอมใจ
๔๗
นายกิตติศักดิ์ ทองยอย
๔๘
นายกิติกรณ สุขปลั่ง
๔๙
นายกิติศักดิ์ ไกรสุริยวงศ
๕๐

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๖๙๙ ราย)
นายกีธนัฏฐ วริศสุนทรวงศ
นายกุลพงษ พงษอุดม
นายเกษม เปลื้องผล
นายโกมารภัจจ นกเล็ก
นายขวัญชัย ภูศรี
นายคงศักดิ์ รุงเรือง
นายคณพศ พิเดช
นายคมกฤษ สิงหทอง
นายคมสันต ทุมโมง
นายครรชิต อาจปาสา
นายคุณากร ธีวะสาสน
นายจตุพันธ เรืองรัตน
นายจรัส ศรีเมือง
นายจักกฤษ นิ่มพญา
นายจักรกฤษ พันรอด
นายจักรพงศ คําหอมอวม
นายจักรพงษ อินทรเหมือน
นายจักรวุฒิ หีบเงิน
นายจาตุรนต ไกรสิงหสม
นายจิรวัฒณ สดสําอางค
นายจีรพงษ เงินคํา
นายจีระวัตร สุขประเสริฐ
นายจุรินธร พากยะสิทธิ์
นายจุลจักร ทรงอยู
นายเจริญ ศรีโพธิ์วงษ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

นายเจษฎา งิ้วเชียง
นายฉลอง ศรีสุวรรณ
นายฉัตรชัย ตัวตน
นายฉัตรชัย นามชวัด
นายฉัตรชัย ศรีโมรา
นายเฉลิมชัย ครเกษม
นายเฉลิมชัย ชีระรมย
นายเฉลิมพล ดําขํา
นายชัยณรงค ตีรณานนท
นายชัยณฤทธิ์ พุทธบูชา
นายชัยนันท ศรเจริญ
นายชัยพร เที่ยงพูนวงศ
นายชัยพฤกษ สิงหโต
นายชาติชาย ชูเชิด
นายชานนท เนื้อนุม
นายชานนท ปยะศีล
นายชิตณรงค นาคประเวศน
นายเชาวพงศ ศุขเนตร
นายเชาวลิต มะธุ
นายเชาวลิต สุวรรณเกิด
นายโชคชัย ดาบสมเด็จ
นายโชติอนันต รัตนวงษ
นายฐานิต วุฒิจันทร
นายฐิตินันท สิรสุคนธ
นายฐิติภูมิ ฤกษดี
นายณรงค จันทฤทธิ์

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายณรงค ถนอมสุวรรณ
นายณรงคชัย ปนวันนา
นายณัฎฐกิตติ์ ทองคํา
นายณัฐดนัย ทองงิ้ว
นายณัฐพงศ เหมือนใจ
นายณัฐพล จั่นเพิ้ง
นายณัฐพล แซโคว
นายณัฐพัชร ภูครองทุง
นายณัฐวรรธน ปญญาคุณาภรณ
นายณัฐวัฒน อินเลี้ยง
นายณัฐวุฒิ มีตอม
นายณัฐวุฒิ ไวยสุทา
นายดอน สรอยธรรมดา
นายเดชา จางทอง
นายเดชาพล กําลังเดช
นายตรีเนตร เจริญริบ
นายไตรเทพ ฤทธิ์เดช
นายทรงกรด นาคยงค
นายทรงกลด อวมฉิม
นายทวัช จันทรยะรมย
นายทวีเกียรติ มาไทย
นายทวีชัย บรรเทา
นายทวีศักดิ์ เจริญผล
นายทศพร สงวนบุญ
นายทศพล อักษรธรรม
นายทศวรรณ มวงแกว

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘

นายทัตพงศ หริพาย
นายทัพฟา บุญประเสริฐ
นายธนกร จารุรัตน
นายธนกร ประจิมทิศ
นายธนกร ปาลวัฒกะวงศ
นายธนกร ผลจันทรหลาก
นายธนกฤต วรวิชญ
นายธนวัฒน ดินมวง
นายธนศักดิ์ชัย สมตน
นายธนาทร หาญชนะชวดล
นายธนิต หวลคนึง
นายธนิสร ผองใส
นายธนูพันธ สังขทอง
นายธวัชชัย ชางเพ็ชรผล
นายธวัชชัย วิชัยขัตฆะ
นายธารา ศรีงาม
นายธีรพงค พันธง
นายธีรวีธ แสงมวง
นายนครินทร วงษสุด
นายนภดล รัตนะวาร
นายนเรศ พันธเสน
นายนฤดล นาคนอย
นายนัฐพงษ ยอดใจ
นายนัธวุฒิ พันธศรี
นายนันทมาณพ สองหอง
นายนันทิพัฒน นอยทอง

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายนาวิน บางสมบูรณ
นายนาวิน สองเมืองสุข
นายนิพนธ จิตตอารมย
นายนิมิต ภูติรักษ
นายนิรันดร จันทรแสงสี
นายนิรันต ใจวงศา
นายนิวัฒน อินแชมชื่น
นายนิวัติ ลายเงิน
นายบํารุงศักดิ์ ทองออน
นายบุญเกิด ชูเชิด
นายบุญยิ่ง มิ่งขวัญ
นายบุญเลิศ บุญประดิษฐ
นายบูรพา เปลี่ยนทอง
นายปฐมพร ภูจอมจิตร
นายปรมะ ผองศิลป
นายประกาญจน ผองใส
นายประจักษ แจมกระจาง
นายประจักษ ดีลวน
นายประจักษ เบาสารี
นายประดิษฐ จิตรผอง
นายประดิษฐ ประสาร
นายประติวัติ คําหมอง
นายปรัชญา โกนขุนทด
นายปราโมทย มีสมโรจน
นายปรีชา หาบุญพาท
นายปรีชา อรรคเนตร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๑๕๕
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

นายปรีดา แกนจันทร
นายปองฉัตร ทองพัด
นายปญญา คลี่หมื่นไวย
นายปญญา ประเสริฐศรี
นายปญญา สงสอาด
นายปยชัย ธรรมสา
นายปยเทพ ศรีทอง
นายปยะ บุญเปยม
นายปยะโชติ โชติดิลก
นายปยะวุฒิ วงษจําปา
นายพงศ สุขเกื้อ
นายพงศพันธุ นาคพวง
นายพงษชัย วัฒนะแสงมีชัย
นายพงษพัฒน ธัญญเจริญ
นายพงษสันติ์ แกนเขียว
นายพงษสินทร ศรีถาพร
นายพนัส เพไร
นายพรประเสริฐ โสรัสประกาย
นายพรพิทักษ วงศษา
นายพรมมินทร กองสุข
นายพรศักดิ์ ขันทะชา
นายพัฒนฐพนต ภูเขียวปด
นายพัลลภ กรุยพันธ
นายพัลลภ ไกรสุขกาย
นายพิเชฐ เกตุพงษ
นายพิเชฐ ภูทอง

หนา ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา
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
๒๐๖

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายพิเชษฐ เนียมศรีสมหมาย
นายพิทักษ พงษโสภณ
นายพิรัชยภูมิ ทองสัมฤทธิ์
นายพิษณุ มาศิริ
นายพีระพล นะราช
นายพุฒิพงศ สามชูศรี
นายพุฒิพงษ เจริญวนาสันติ
นายเพชรมงคล พูกันแกว
นายไพฑูรย กองไตย
นายไพฑูรย สุวรรณจันทร
นายภรัณยู มาลีบูชา
นายภัฏ มั่นจิตร
นายภาคินันท ศรีประใหม
นายภานุวัฒน เงินกลม
นายภาสกร สุวรรณรัศมี
นายภิญโญ ออนทรัพย
นายภูชิสส จักรเพ็ชร
นายภูวนัย ผลมะไฟ
นายมงคล จันทรใจ
นายมณเฑียร บุญจิตร
นายมลฑณ มาไมตรี
นายมานพ ชื่นศิริ
นายมานพ ธูปเชย
นายมานพ ประสงคผล
นายมานพ รุงเณร
นายมานะ บุญผล

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒

นายมานิตย ผลลําใย
นายเมธาวัจน นิติรัตนกุลพงษ
นายเมธาสิทธิ์ นิติรัตนกุลพงษ
นายยงยุทธ กองพันธ
นายยอด วงษะ
นายยอดรัก เขียวหราย
นายยุทธการ สายคําทอน
นายยุทธนา ปทุมเพชร
นายยุทธนา ไพสารี
นายยุทธศักดิ์ อยูเย็น
นายยุทธศิลป ตูมไทย
นายรัฐวิทย ขําพวง
นายรุทธ สังขมี
นายแร แสนแทน
นายฤทธากร ดิสมินทร
นายวทันยา ผองผึ้ง
นายวรวุฒิ แกวดวง
นายวรวุธ วอนเบา
นายวราพันธ ไกรอุโภค
นายวราวุธ สาครมณีทรัพย
นายวราห ดิลกศรี
นายวศิน บุญสู
นายวัชรชัย วรรณาพรหม
นายวัชรพงษ พาเรือง
นายวัชรพงษ ภมร
นายวัชรพงษ สานุทัศน

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายวัชระ ชัยวาระศิริพงษ
นายวัชระ ปาระจัน
นายวัชรินทร กุฎีพันธ
นายวัฒนา ไกรถาวร
นายวาณิชย แสวงหา
นายวิชชากร ฟกขาว
นายวิฑูรย จิตหาญ
นายวิฑูรย เอกชัย
นายวิทยา กระจกทอง
นายวิทยา สุขสี
นายวิทยา อินจําปา
นายวิทวัส ศักดิลาภ
นายวิทูร โกนขุนทด
นายวิทูร เดชะ
นายวิธวัฒน จันทรแจมใส
นายวินัย ศิริบาง
นายวิริยะ ผาสุขหัส
นายวิศรุต แจงโพธิ์นาค
นายวีรยุทธ รุจิธรรม
นายวีรศักดิ์ สิทธิ์ศักดิ์
นายวีระชัย ปญญาภากุล
นายวีระพงษ เยาวกูล
นายวุฒิกุล หินลายเลิศ
นายวุฒินันท อาภาพันธุ
นายศราวุฒิ รุจิธรรม
นายศักดิ์ชัย ลักษณสุวรรณ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔

นายศักดิ์ชัย เสมอจันทร
นายศักดิ์ดา บานเตย
นายศักดิ์ดา มาลัยบุตร
นายศักดิ์ศรี เจริญมา
นายศักดิ์สิทธิ์ วรวะไล
นายศักดิ์สิทธิ์ เสมอใจ
นายศักรินทร มุสิกะปาน
นายศิริชัย มวงรัตน
นายศิลา หงวนถนอม
นายศิวกร แดงสังวาลย
นายศิวพันธุ อุมาลี
นายศุภกร มะยมทอง
นายศุภชัย สกุลวัชรโยธิน
นายเศรษฐศิริ ภูโต
นายสถาพร อุบลรัศมี
นายสนั่น สุขประเสริฐศิลป
นายสมเกียรติ สนเล็ก
นายสมคิด สุนันตา
นายสมจิตร รุงรังษี
นายสมชาย ศรีเมือง
นายสมบูรณ เอี่ยมใย
นายสมพงษ เส็งดอนไพร
นายสมพร จันทะลุน
นายสมหมาย ชลไพร
นายสยมพร ศรีจันทรโฉม
นายสราวุฒิ เบาะพรม

หนา ๕๙
ราชกิจจานุเบกษา
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายสฤษดิ์ ปรีชาญจิรากุล
นายสลักชัย พรธิอั้ว
นายสัญชัย เทียนอราม
นายสัญญา พันธสถิตย
นายสัญญา ยืนยง
นายสัญญา ร่ํารวย
นายสัณหชัย ยังยุบล
นายสัณหพล คุณแสง
นายสัตยา นาชม
นายสามล ดิษทับ
นายสายศักดิ์ สุขสวัสดิ์
นายสายัณห เดือนหงาย
นายสาโรจน ทองฉิม
นายสํารวย จันทรนวล
นายสิทธินันท สิงหนาท
นายสิทธิศักดิ์ บุญกลิ่น
นายสืบชัย ทาหลวง
นายสุเชาว สาลี
นายสุทธิพงศ เงอสังข
นายสุทธิพงศ สารชาติ
นายสุทัศน มุยทองคุง
นายสุพล เวฬุวนารักษ
นายสุพัฒน หิรัญญัตฐิติ
นายสุภวัฒน ไพโรจน
นายสุมิตร แสงสําลี
นายสุเมธ เขียวอมร

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔
๓๑๕
๓๑๖
๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙
๓๒๐
๓๒๑
๓๒๒
๓๒๓
๓๒๔
๓๒๕
๓๒๖
๓๒๗
๓๒๘
๓๒๙
๓๓๐
๓๓๑
๓๓๒
๓๓๓
๓๓๔
๓๓๕
๓๓๖

นายสุรชัย สาตแฟง
นายสุรเดช สกุณี
นายสุรพงษ ธงไชย
นายสุรศักดิ์ จันทรขาว
นายสุวัฒน เลิศสงา
นายเสกสรร ภูพะเนียด
นายโสภณ จีนสุกแสง
นายใหญ อุนเงิน
นายองอาจ ณรงคศิลป
นายอชรายุ ศรนารายณ
นายอชานนท นามพุดซา
นายอธิวัฒน เพ็ชรัตน
นายอนรรฆพงษ บัวทอง
นายอนันตชัย เพ็ชรนอย
นายอนิรุทธ เล็กดารา
นายอนุชา มารศรี
นายอนุรัก ดีสวัสดิ์
นายอนุรักษ บุญธรรม
นายอนุวัตร มีไชยโย
นายอนุสรณ ผองใส
นายอนุสิทธิ์ นาคนอย
นายอภิชาติ ฤทธิ์สิริณรงค
นายอภิชาติ สุขเอี่ยม
นายอภิเดช สุกะระยู
นายอภินันท คําปทุม
นายอภิวัฒน สังขนอย

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา
๓๓๗
๓๓๘
๓๓๙
๓๔๐
๓๔๑
๓๔๒
๓๔๓
๓๔๔
๓๔๕
๓๔๖
๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๓๕๐
๓๕๑
๓๕๒
๓๕๓
๓๕๔
๓๕๕
๓๕๖
๓๕๗
๓๕๘
๓๕๙
๓๖๐
๓๖๑
๓๖๒

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอภิวิชญ สุวรรณพิมพ
นายอภิศักดิ์ ตรัสยอดสกุล
นายอภิสิทธิ์ บุญจันทร
นายอมรศักดิ์ มาโต
นายอรรถชัย ชวยศรี
นายอรรถพล อยูยืน
นายอรรนพ แทนสงา
นายอวยพร ฉ่ําดี
นายอัฐกาญจน ชูแกว
นายอัณณพ วงษอินตา
นายอัทชา เจือนาค
นายอาจเดชา แกวสี
นายอาชาวิน ชอบธรรม
นายอาณัฐ นาเจริญ
นายอาทิตย โหสุวรรณ
นายอานนท พาขุนทด
นายอานนท สอาดนัก
นายอานัด พุดทะเล
นายอานุภาพ อิ่มทอง
นายอํานาจ สีมา
นายอิทธิกร ปานแมน
นายอิทธิเดช ขําโต
นายอินทนนท ยอมแผน
นายอิศรัตร มลสิน
นายอุกกฤษ ภาพัฒนสกุล
นายอุดม ปานปู

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๓๖๓
๓๖๔
๓๖๕
๓๖๖
๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙
๓๗๐
๓๗๑
๓๗๒
๓๗๓
๓๗๔
๓๗๕
๓๗๖
๓๗๗
๓๗๘
๓๗๙
๓๘๐
๓๘๑
๓๘๒
๓๘๓
๓๘๔
๓๘๕
๓๘๖
๓๘๗
๓๘๘

นายเอกนรินทร นิลเกตุ
นายเอกภพ ตรีพันธุ
นายเอกภพ หมวดโคกสูง
นายเอกรัฐ เกตุศรี
นายเอกราช มาเนียม
นายเอนก นุชนารถ
นายโอภาส คํายนต
นายโอฬาร ออนใย
นางกชามาศ แสงเงิน
นางสาวกนกพร พิบูลรัตนสังข
นางสาวกนกวรรณ บุญฤทธิ์
นางกนกอร ดําขํา
นางกมลวรรณ สอนสุภาพ
นางสาวกรรณิการ ชุมเชื้อ
นางกรรนิกา โชติจิติเศรษฐ
นางสาวกรองแกว บัวลอย
นางสาวกฤติยา เรืองศรี
นางสาวกฤติยาภรณ เขมา
นางสาวกัญจนา การะเกตุ
นางกัญญา แผทอง
นางสาวกัญญา สุขุมพันธ
นางสาวกัญญาณัฐ คุมเกตุ
นางกัญญาณัฐ ชีอยู
นางสาวกัณยากร ผดุงสรรพ
นางสาวกัลยา บุญทับถม
นางกัลยา มั่งสุวรรณ

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา
๓๘๙
๓๙๐
๓๙๑
๓๙๒
๓๙๓
๓๙๔
๓๙๕
๓๙๖
๓๙๗
๓๙๘
๓๙๙
๔๐๐
๔๐๑
๔๐๒
๔๐๓
๔๐๔
๔๐๕
๔๐๖
๔๐๗
๔๐๘
๔๐๙
๔๑๐
๔๑๑
๔๑๒
๔๑๓
๔๑๔

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางกัลยา อดุลยเดช
นางกัลยารัตน ผดุงใจ
นางกาญจนา เฮงศิริ
นางสาวกิตติกานต สายวงษ
นางกุลธภัสฐ พิมลสัตย
นางสาวกุลธิดา ชิวธนาสุนทร
นางสาวเกศรินทร ปลอดยอดยิ่ง
นางสาวเกษศิณี แจมผล
นางสาวแกวตา ผองจิตร
นางสาวขวัญชนก สุภานิชย
นางสาวขวัญดาว เมษตนชัยกุล
นางสาวขัตติยาพร สํารวลรื่น
นางสาวจตุพร ยังประดิษฐ
นางสาวจรรยสุดา สอาดพงษ
นางสาวจริยา เข็มพันธ
นางจรีพันธุ ตรีรส
นางจรียา เหลาเขตรกิจ
นางสาวจันทรเพ็ญ ลิมปนิลชาติ
นางสาวจารุรัตน ทาถี
นางสาวจารุวรรณ นิ่มนวล
นางจิตฤดี ทองพี
นางสาวจินดา อินมาเมือง
นางสาวจิรชยา นฤขัตรพิชัย
นางจุฑารัตน กลั่นคุม
นางเจนจิตต บุญมา
นางสาวเจลจีรา แกวมะ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๑๕
๔๑๖
๔๑๗
๔๑๘
๔๑๙
๔๒๐
๔๒๑
๔๒๒
๔๒๓
๔๒๔
๔๒๕
๔๒๖
๔๒๗
๔๒๘
๔๒๙
๔๓๐
๔๓๑
๔๓๒
๔๓๓
๔๓๔
๔๓๕
๔๓๖
๔๓๗
๔๓๘
๔๓๙
๔๔๐

นางฉันชนก ทองหลาย
นางสาวชญาภา สุขยิ่งทวี
นางสาวชฎาพรรณ พุมมาลัย
นางสาวชฎาวัลย จรทะผา
นางชนมณกานต ภูเกษมสถาพร
นางสาวชนากานต จันทรแสงสี
นางชนิดาภา มีกมลเวช
นางสาวชนิษฐา บุญวงศ
นางสาวชลธิดา ศรีออน
นางสาวชุติรัตน รัตนะกุล
นางสาวฐิตาพันธุ สีแสงวาม
นางสาวฐิติยา ยางมวง
นางสาวฐิรญา สุขสวิง
นางสาวฑิติกมล แสนนรินทร
นางสาวณปภัช มูลปญญา
นางสาวณภัทร ธนากรวุฒิกุล
นางสาวณัฐชยา สุขพูล
นางณัฐสินี พันธุเณร
นางสาวณัฐสุดา ยะกิจ
นางดลนภา ไกรถาวร
นางดลพร ใจปนตา
นางดารากาณ บุญจันทร
นางสาวดาราพร เจตะภัย
นางสาวดาราวัลย จันพอน
นางสาวดารินธร บุญเต็ม
นางตติยา ปติจะ

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๔๔๔
๔๔๕
๔๔๖
๔๔๗
๔๔๘
๔๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๔๕๒
๔๕๓
๔๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑
๔๖๒
๔๖๓
๔๖๔
๔๖๕
๔๖๖

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวทัตยาภรณ ทิพรอด
นางสาวทิพยาภรณ รัตนะ
นางสาวทิพากร พันธุศิริ
นางสาวทิวาภรณ สังขรมย
นางทิวาวรรณ วังกานนท
นางสาวธนัญญา ชูความดี
นางสาวธัชพัช วงสมิง
นางสาวธันยชนก ทองสุข
นางสาวธันยภรณ บุญสง
นางสาวธารวดี จงหวงกลาง
นางสาวธาริณี สุรเสียงสังข
นางสาวธิดาเฉลิม นิตไธสง
นางสาวธิติมา ชมพักตร
นางนงคลักษณ ศรีประเสริฐ
นางสาวนฏกร ตันจรรักษ
นางสาวนนทิกานต คลายบวร
นางสาวนพกรานต ทัพศาสตร
นางสาวนพมาศ เกิดพวง
นางสาวนภภสร รอดประเสริฐ
นางสาวนภาลักษณ เรืองงาม
นางสาวนฤมล เมฆฉิม
นางสาวนลินรัตน ทัศวร
นางนวลศรี สุวรรณดี
นางสาวนัฐกานต คุมพยูร
นางนัฐิยา ฉันทสิริวรวัฒน
นางนันทิวา บัวระบัติ

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๔๖๗
๔๖๘
๔๖๙
๔๗๐
๔๗๑
๔๗๒
๔๗๓
๔๗๔
๔๗๕
๔๗๖
๔๗๗
๔๗๘
๔๗๙
๔๘๐
๔๘๑
๔๘๒
๔๘๓
๔๘๔
๔๘๕
๔๘๖
๔๘๗
๔๘๘
๔๘๙
๔๙๐
๔๙๑
๔๙๒

หนา ๖๓
ราชกิจจานุเบกษา

นางสาวนัยนา สนองนุกูล
นางสาวนารี ครองยุติ
นางสาวน้ําผึ้ง ถมภิรมย
นางน้ําผึ้ง บุญมา
นางสาวนิชชา บุดดา
นางสาวนิชาภา สุประดิษฐ ณ อยุธยา
นางสาวนิตยา ชุมสวัสดิ์
นางสาวนุศรา อินทรเอม
นางสาวนุสรา สวัสดิ์วงษ
นางสาวเนตรนรินทร อิ่มสิน
นางบงกชนภัส สุขมุข
นางสาวบังอร จุยขํา
นางสาวบัณฑิตา โพธิ์มี
นางสาวบํารุงใจ บุญหนา
นางสาวบุปผาผกา จิตกรียาน
นางสาวบุปผารัตน ดินมวง
นางสาวบุษยมาส เติมเจิม
นางสาวเบญจทิพย กลายสุข
นางสาวเบญจวรรณ กุดแถลง
นางสาวเบญญาภา สิงหทอง
นางสาวประทุมทิพย พันธุเสี้ยม
นางสาวประไพ บํารุงเรือง
นางปราณี ทองเอี่ยม
นางปรานี กําเนิดเหมาะ
นางสาวปวีณา หนูสม
นางสาวปญชิกา พระสุพรรณ

๔๙๓
๔๙๔
๔๙๕
๔๙๖
๔๙๗
๔๙๘
๔๙๙
๕๐๐
๕๐๑
๕๐๒
๕๐๓
๕๐๔
๕๐๕
๕๐๖
๕๐๗
๕๐๘
๕๐๙
๕๑๐
๕๑๑
๕๑๒
๕๑๓
๕๑๔
๕๑๕
๕๑๖
๕๑๗
๕๑๘

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวปฐมา สาโรจน
นางสาวปณณธร ศรีผึ้ง
นางสาวปทมพร ถือมั่น
นางสาวปทมพร ภายใน
นางสาวปทมาพร สุวรรณดี
นางสาวปาณิสรา บุญมาก
นางสาวปาริชาติ ขันทอง
นางสาวปาริชาติ สุขประเสริฐ
นางสาวปาลิตา เขียวขวาง
นางสาวปุญญาภา สวนศรี
นางสาวปุณยนุช ใจดี
นางสาวปุณยวีร บุญมั่น
นางสาวผกามาศ ธีระวุฒิ
นางพจนา ยศสูงเนิน
นางสาวพรทิพย ดีแจม
นางสาวพรนภัส พรมลี
นางพรพรรณ ชูศรีสุข
นางสาวพรพรรณ มาไทย
นางสาวพรพิมล ศรีทองแท
นางสาวพรพิมล หมื่นราช
นางสาวพรเพชร ลีนะเสน
นางสาวพรรณทิพา เสาศิริ
นางสาวพรรณพิมล สวัสดี
นางสาวพรรธวัลย ปลื้มจิตต
นางสาวพรรวี เชื้อบุญไทย
นางสาวพัชญา บุญเกิด

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๑๙
๕๒๐
๕๒๑
๕๒๒
๕๒๓
๕๒๔
๕๒๕
๕๒๖
๕๒๗
๕๒๘
๕๒๙
๕๓๐
๕๓๑
๕๓๒
๕๓๓
๕๓๔
๕๓๕
๕๓๖
๕๓๗
๕๓๘
๕๓๙
๕๔๐
๕๔๑
๕๔๒
๕๔๓
๕๔๔

นางสาวพัชรภรณ ภูกองไชย
นางสาวพัชรวรรณ พวงนาคพันธุ
นางสาวพัชรี ทองโสภณ
นางสาวพัทธนันท ผองดารา
นางสาวพัทรศยา ออมสิน
นางสาวพันธุทิพา รัดดาดวง
นางสาวพิกุล พันธุชื่น
นางสาวพิชชารัตน ศิริกุลชัยรัชต
นางสาวพิชญาภา ศรีสุขใส
นางสาวพิชามล ทับไทย
นางสาวพิมพภัทรา มาสุข
นางสาวพิรนันต เฉลิมญาติ
นางพิศมัย แกลวกลา
นางสาวพิศิษฐศรี รมโพธิ์พัด
นางสาวพีรดา ชื่นอารมย
นางสาวเพ็ญกุณต ศรีอนันต
นางเพ็ญนภา บัวพันกลีบ
นางสาวเพ็ญพร กําลังวัย
นางสาวฟาวลัย สืบนุสรณ
นางสาวภนัชฎา สัญญพร
นางสาวภภิศา อัมพรเวช
นางสาวภัทรวดี แกวขวานอย
นางสาวภัทรา จันทวาสน
นางสาวภัทรา เหลืองตระกูล
นางสาวภิญญดา ลิ้มธนาพงศา
นางสาวภูษณิศา สุขเกษม

หนา ๖๔
ราชกิจจานุเบกษา
๕๔๕
๕๔๖
๕๔๗
๕๔๘
๕๔๙
๕๕๐
๕๕๑
๕๕๒
๕๕๓
๕๕๔
๕๕๕
๕๕๖
๕๕๗
๕๕๘
๕๕๙
๕๖๐
๕๖๑
๕๖๒
๕๖๓
๕๖๔
๕๖๕
๕๖๖
๕๖๗
๕๖๘
๕๖๙
๕๗๐

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวมธุรส เงินเทศ
นางสาวมนัญญา นาคนาคา
นางสาวมลธิชา สงแสง
นางสาวเมธิณี นิเวศธนาวรรณ
นางสาวยุพดี จันทรแสงสี
นางยุวภา แกวกลิ่น
นางเยาวเรศ สืบนุสรณ
นางสาวรวีวรรณ เคนคม
นางสาวรสสุคนธ บุญประเทือง
นางรสสุคนธ พุกอนันต
นางสาวระวิวรรณ ศรีรัง
นางสาวรักษมณี พรไตร
นางสาวรัชนีวรรณ กันธิยะ
นางรัศมี ผลภาษี
นางรุงนภา ดีวงษา
นางสาวรุงนภา ธรมีฤทธิ์
นางสาวรุงนภา พูลศิลป
นางรุงราตรี อรรถวิเชียร
นางสาวฤดี อาจณรงคฤทธิ์
นางสาวฤทัยรัตน กางดวง
นางลดาวัลย ไชยบุตร
นางลภัสอิสรีย ศรีบุญธรรม
นางลักขณา ประติภาไพศาล
นางสาวลักขณา วิจรรยา
นางลัดดา ขอสินกลาง
นางสาวลัดดาวรรณ แยมสิทธิ์

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๕๗๑
๕๗๒
๕๗๓
๕๗๔
๕๗๕
๕๗๖
๕๗๗
๕๗๘
๕๗๙
๕๘๐
๕๘๑
๕๘๒
๕๘๓
๕๘๔
๕๘๕
๕๘๖
๕๘๗
๕๘๘
๕๘๙
๕๙๐
๕๙๑
๕๙๒
๕๙๓
๕๙๔
๕๙๕
๕๙๖

นางสาวโลมฤทัย ทองแท
นางสาววงศวิภา โคตรวัฒน
นางสาววรกมล เต็ดสุวรรณ
นางสาววรรณดี นามสงา
นางสาววรรณภา ถนอมสุวรรณ
นางสาววรรณวิสา บุญสมบัติ
นางสาววรัญญา ภูแพร
นางสาววรัญญา มัณฑนานุชาติ
นางสาววรากร สุดพวง
นางสาววราภรณ เรืองสุวรรณ
นางวรินทรา จันทรหอม
นางวารี ชื่นบาน
นางสาววารุณี ดิษฐสม
นางวาสนา บุณยเลขา
นางวิจิตรา ผิวแยม
นางวิชชุดา กุศล
นางวิพารัก น้ําทรัพย
นางสาววิภาพร เรืองพงษ
นางวิภาวดี สีปานมั่น
นางสาววิมลนันท อินทันวิทย
นางสาววิมลรัตน เชียงกา
นางวิยะดา ชวาลา
นางสาววิไลลักษณ สรุปราษฎร
นางสาววิไลวรรณ กิ่งทอง
นางสาววิไลวรรณ เวียงพล
นางสาววิวาห ดินมวง

หนา ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา
๕๙๗
๕๙๘
๕๙๙
๖๐๐
๖๐๑
๖๐๒
๖๐๓
๖๐๔
๖๐๕
๖๐๖
๖๐๗
๖๐๘
๖๐๙
๖๑๐
๖๑๑
๖๑๒
๖๑๓
๖๑๔
๖๑๕
๖๑๖
๖๑๗
๖๑๘
๖๑๙
๖๒๐
๖๒๑
๖๒๒

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาววีระยา บุญปลอด
นางสาวศรัญญา ศีลพิพัฒน
นางศรัณรัตน โชติรัตนวิมล
นางศรินยา วงษพันธ
นางสาวศศิธร เมฆหมอก
นางศศิธร วัฒนกูล
นางสาวศิรดา รอดพยุง
นางสาวศิราภรณ วงศบัวคอ
นางศิริกร ทศพรชยะกูร
นางสาวศิรินภา คําภิรานนท
นางศิริพร ทองรอด
นางศิริพร สีหา
นางศิริพร สุขชวย
นางสาวศิริพร โสภา
นางสาวศิริพันธุ ผลอําพันธุ
นางสาวศิริรักษ ดวงเนตร
นางสาวศิริรัตน กฤษแกว
นางสาวศิริลักษณ บัวคลี่
นางศิริลักษณ พงษประสิทธิ์
นางศิริวรรณ ชางอินทร
นางศิริวรรณ รอดขาว
นางสาวศุภณัฏฐาน ชูพันธดิลก
นางสาวศุภมาส พงษไพโรจน
นางสาวศุภิสรา รัตนโชติ
นางสาวสมนนัทธ นนทจันทร
นางสาวสมลักษณ เลิศวิชิตเวช

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๒๓
๖๒๔
๖๒๕
๖๒๖
๖๒๗
๖๒๘
๖๒๙
๖๓๐
๖๓๑
๖๓๒
๖๓๓
๖๓๔
๖๓๕
๖๓๖
๖๓๗
๖๓๘
๖๓๙
๖๔๐
๖๔๑
๖๔๒
๖๔๓
๖๔๔
๖๔๕
๖๔๖
๖๔๗
๖๔๘

นางสมสมร คงบุญ
นางสาวสรัลพร เรืองคํา
นางสาวสโรธร คํานุช
นางสาวสลักจิต สุนทรชาติ
นางสาวสวาท บุญเรืองรอด
นางสาวสาคร คะเชนทร
นางสาวสาวิตรี สิทธิสรรณ
นางสาวิตรี อาจคงหาญ
นางสาวสิราภรณ ศิรมณี
นางสาวสิริพร แกวดํารงคฤทธิ์
นางสุกัญญา นาคประดับพลอย
นางสาวสุขรดา ทิพยไสยาสน
นางสุจิมา สาลาด
นางสุณีวรรณ แยมประเสริฐ
นางสุดารัตน บํารุงสาลี
นางสาวสุดารัตน อาญาเมือง
นางสุดาวดี ผลเกิด
นางสาวสุทธิวรรณ ศรีชมภู
นางสุนันท มั่นสิน
นางสาวสุนิสา สิงหฬ
นางสาวสุพรรณษา บัวบาน
นางสุพัตรา ธารา
นางสาวสุภาพร ไกรศิลป
นางสาวสุภาพร โพธิ์ทอง
นางสาวสุภาพร ยอดจันดา
นางสาวสุภาวิตา นุชกูล

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา
๖๔๙
๖๕๐
๖๕๑
๖๕๒
๖๕๓
๖๕๔
๖๕๕
๖๕๖
๖๕๗
๖๕๘
๖๕๙
๖๖๐
๖๖๑
๖๖๒
๖๖๓
๖๖๔
๖๖๕
๖๖๖
๖๖๗
๖๖๘
๖๖๙
๖๗๐
๖๗๑
๖๗๒
๖๗๓
๖๗๔

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวสุรภา วงศภา
นางสาวสุระภี กระทาง
นางสาวสุรัสวดี ลายทอง
นางสาวสุลีวัลย แจมถาวร
นางสุวรรณ ไกรถาวร
นางสาวสุวลี พรอมสุขสันต
นางสุวารินทร ศรีสุข
นางสาวเสาวลักษณ นนทวงษ
นางสาวเสาวลี พุทธบูชา
นางโสภีร หุนเมืองปก
นางสาวหฤทัย เจริญชูเชิด
นางสาวหฤทัย เหมือนเพ็ชร
นางสาวหัสยา ศรีเฟอง
นางสาวอคีรา คําปลิว
นางสาวอโณทัย เอมสมบูรณ
นางอโณมา ทัศนากร
นางสาวอติกาญ อิ่มประไพ
นางสาวอภิชญา สุนาวี
นางสาวอภิญญา คงมาก
นางอภิรดี ครุฑบิน
นางอมรรัตน กุลธิติธานนท
นางอมรรัตน เรืองสําเร็จ
นางสาวอรทัย กิ่งแกว
นางอรทัย ทิพาบูลย
นางอรนุช คณิตจินดา
นางสาวอรปรียา ลักษณสุวรรณ

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓ ข
๖๗๕
๖๗๖
๖๗๗
๖๗๘
๖๗๙
๖๘๐
๖๘๑
๖๘๒
๖๘๓
๖๘๔
๖๘๕
๖๘๖
๖๘๗

นางสาวอรพรรณ พรหมมา
นางอรพินท ชูจันทร
นางอรวรรณ แสงจันทร
นางสาวอรวิสา นิ่มนวน
นางสาวอรอุมา อรุณรัตน
นางสาวอรัญญา เกษทอง
นางอริสรา อาภาวัฒนาสกุล
นางอะโนมา ชุมสงฆ
นางสาวอัจฉรา ตั้งพงษ
นางอัญชลี เชื้อแกว
นางสาวอัญชลี ธัญญาพืช
นางสาวอัญชลี ไวยุกรณ
นางสาวอัญชัญ เฉลิมลักษณ

๖๘๘
๖๘๙
๖๙๐
๖๙๑
๖๙๒
๖๙๓
๖๙๔
๖๙๕
๖๙๖
๖๙๗
๖๙๘
๖๙๙

(เลมที่ ๑๔/๑๖)
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางสาวอัญชิษฐา บุญพรอม
นางสาวอัญชุลี เผือกผอง
นางสาวอัมพร เบญจทรัพย
นางสาวอัมภาพันธุ คนมั่น
นางอาภรณ บัวทับ
นางสาวอาภา ผาสุขตระกูล
นางอุทัยวรรณ เข็มเพ็ชร
นางสาวอุมาพร พึ่งประดิษฐ
นางอุไรวรรณ เฉลิมเกียรตินุกูล
นางอุษณีย บุญสม
นางสาวอุษา หมดนาค
นางสาวเอมธิดา วีรเดชะ

กระทรวงการคลัง
สํานักงานรัฐมนตรี
เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๑ ราย)
๑ นายปติพล อํานวยเวช

๑ นายอภิรักษ คงแกว

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
จัตุรถาภรณมงกุฎไทย (รวม ๒ ราย)
๒ นางสาวชลธิชา เทพเรณู

เบญจมาภรณชางเผือก (รวม ๒ ราย)
๑ นางสาวจุฑาทิพ โอโน
๒ นางสาวชุติมา ปตถาทุม
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (รวม ๔ ราย)
๑ นายธีระวัฒน ลีหลง
๓ วาที่รอยตรีหญิง บุญยดา ถามูล
๒ นายเอกรัช ราชภักดี
๔ นางสาวปกฉัตร สุขแสงธรรม

