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บัญชีการขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๔ 
 

ที่ ชื่อพระอารามหลวง จังหวัด รายชื่อผู้ขอรับพระราชทาน วันถวาย 

๑ กัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน วันจันทร์ที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๒ กาญจนสงิหาสน ์ กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการกองทัพไทย วันอังคารที่ ๑6 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 09.59 น. 

๓ คฤหบดี กรุงเทพมหานคร 
สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์  
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  

วันเสาร์ที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๔ คูหาสวรรค์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลยัมหิดล วันจันทร์ที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑3.3๐ น. 

๕ เครือวัลย์ (ธ) กรุงเทพมหานคร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันศุกร์ที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๖ จักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร บริษัท การบนิกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายพฒุิพงศ์ ปราสาททองโอสถ  วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๗ จันทาราม กรุงเทพมหานคร นายสวัสดิ์ ศิริเอ้ียวพิกูล ผู้จัดการบริษัท ไฮเทค ไทย คอนกรีต จำกัด  

๘ ชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันศุกร์ที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๙ ชัยชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๑๐ ชัยพฤกษมาลา กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๑๑ ชิโนรสาราม กรุงเทพมหานคร กองทัพเรือ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๑๒ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร กองทัพอากาศ วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 13.30 น. 

๑๓ ดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร 
นายรัฐนนัท์ ลีเศรษฐเลิศ  
ประธานกลุม่เจ้าหนา้ทีบ่ริหาร (Group CEO) บริษทั  แอ็คเคา้น ์แชนแนล โฮลดิง้ กรุป๊ จำกดั 

วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑3.๐๐ น. 

๑๔ ดุสิดาราม กรุงเทพมหานคร 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์  
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล  

วันศุกร์ที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๑๕ ตรีทศเทพ (ธ) กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑4.๐๐ น. 

๑๖ ไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร 
นางทพิย์วรรณ จิรชนานนท์  
ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกดั (มหาชน)  

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
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๑๗ ทองธรรมชาต ิ กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ วันเสาร์ที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

๑๘ ทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๑๙ เทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร กรมราชทัณฑ ์ วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๒๐ เทพลีลา กรุงเทพมหานคร บริษัท มีสุข แลนด์ จำกัด นำโดย นางผ่องจิตร์ กรรณสูต และครอบครัว วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๒๑ เทวราชกุญชร กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวรวิทย์ นางพัชรา วีรบวรพงศ ์  
๒๒ ธาตุทอง (ธ) กรุงเทพมหานคร บริษัท เบญจจนิดา โฮลดิ้ง จำกัด วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
๒๓ นรนาถสุนทริการาม (ธ) กรุงเทพมหานคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๒๔ นวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนเผดิมศึกษา  วันเสาร์ที ่6 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑5.๐๐ น. 

๒๕ นาคกลาง กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๒๖ นางช ี กรุงเทพมหานคร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 09.39 น. 

๒๗ นางนอง กรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม วันพุธที่ ๑7 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๒๘ นิมมานรด ี กรุงเทพมหานคร นางกิตติมา รักษาธรรมเจริญ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๙ บพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร ครอบครัวเศวตมาลย์ นำโดย นางสาวนวลศรี เศวตมาลย์  

๓๐ บรมนิวาส (ธ) กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา 14.๐๐ น. 

๓๑ บวรมงคล (ธ) กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกัด วันจันทร์ที ่๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

๓๒ บางนาใน กรุงเทพมหานคร นายวิรัช ฉัตรนิธิกุล วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๓๓ บุณยประดษิฐ ์ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิปู่อ่ิม ยา่เป้า เนยีมพลอย นำโดย นางมะลิ นางสาวศุภจิรา มีใย วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

๓๔ บุปผาราม (ธ) กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

๓๕ บุรณศิริมาตยาราม (ธ) กรุงเทพมหานคร สำนักงานศาลยุติธรรม วันศุกร์ที ่18 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๓๖ ปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร กระทรวงคมนาคม วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑0.๐๐ น. 

๓๗ ปทุมวนาราม (ธ) กรุงเทพมหานคร บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๓๘ ประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร Dr. Dolly Swee, Dr. Ni Ni, Dr. Tanlly Swee จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วันศุกร์ที ่๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
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๓๙ ปรินายก กรุงเทพมหานคร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  วันศุกร์ที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๔๐ ปากนำ้ กรุงเทพมหานคร สมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ นำโดย นางสาวสนุิภา คานีเยา วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

๔๑ พระยาทำ กรุงเทพมหานคร วุฒิสภา วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๔๒ พระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ธ) กรุงเทพมหานคร บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ในเครือ นำโดย นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา  วันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

๔๓ พระศรีมหาธาตุ (ธ) กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวงชนบท  วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๔๔ พิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร 
นายวิเชียร นางศรีลำปาง สวาทยานนท์  
ประธานและรองประธานกรรมการ บริษัท สยามเคหะมินิแฟค จำกัด 

วันอาทิตย์ที่ ๓1 ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๔๕ โพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิไทยรวมใจ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑0.๐๐ น. 

๔๖ ภคินีนาถ กรุงเทพมหานคร สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย - กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินปูถัมภ์ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๔๗ มหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร สำนักงานการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

๔๘ มหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๔๙ โมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร นางยุพา วิริยวงศ ์ วันเสาร์ที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๕๐ ยาง กรุงเทพมหานคร นายบันเทิง แสงรัฐวัฒนะ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๕๑ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร กรมสรรพสามิต วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๕๒ ระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว ในพระบรมราชปูถัมภ์ วันเสาร์ที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๕๓ รัชฎาธิษฐาน กรุงเทพมหานคร สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถัมภ์  วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๕๔ ราชคฤห์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  วันเสาร์ที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๕๕ ราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย วันอังคารที่ ๑6 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑3.3๐ น. 

๕๖ ราชบุรณะ กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑3.๐๐ น. 

๕๗ ราชผาติการาม (ธ) กรุงเทพมหานคร กรมสรรพากร วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๕๘ ราชสิงขร กรุงเทพมหานคร กรมการจัดหางาน วันเสาร์ที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๕๙ ราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม วันเสาร์ที ่6 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑0.๐๐ น. 
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๖๐ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร นายทน นางอาภรณ์ กวินอนนัต์ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๖๑ เวฬุราชิณ กรุงเทพมหานคร นางสาวชลชั ศิริภาคย ์ วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๖๒ ศรีสุดาราม กรุงเทพมหานคร 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี  
นำโดย รศ.ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๖๓ เศวตฉัตร กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย วันศุกร์ที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๖๔ สร้อยทอง กรุงเทพมหานคร กระทรวงอุตสาหกรรม วันศุกร์ที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๒๙ น. 

๖๕ สระเกศ กรุงเทพมหานคร บริษัท เลอ คองคอร์ด โฮเต็ล จำกัด วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา  ๑๔.๐๐ น. 

๖๖ สังข์กระจาย กรุงเทพมหานคร 
พลเอก สิทธิชัย อินทเสน อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 
นางนันทวรรณ อินทเสน พร้อมครอบครัวและญาติมิตร 

วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๖๗ สังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชนิูปถัมภ์ วันเสาร์ที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๖๘ สัมพันธวงศาราม (ธ) กรุงเทพมหานคร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๖๙ สามพระยา กรุงเทพมหานคร เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๗๐ สุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล และคณะ วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 13.00 น. 

๗๑ เสมียนนารี กรุงเทพมหานคร สำนักงบประมาณ วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๗๒ หงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร สำนักนายกรัฐมนตร ี วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

๗๓ หนัง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑4.๐๐ น. 

๗๔ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายประกอบ นางวรรณา จิรกิต ิ วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๗๕ หัวลำโพง กรุงเทพมหานคร นายนที ชัยสินธพ ประธานกรรมการบริษัท โปรไบค์ จำกัด วันพฤหัสบดีที่ ๑1 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑4.๐๐ น. 

๗๖ หิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๗๗ อนงคาราม กรุงเทพมหานคร กระทรวงการคลัง วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๗๘ อมรินทราราม กรุงเทพมหานคร สภาผู้แทนราษฎร วันจันทร์ที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา  ๑๔.๐๐ น. 

๗๙ อัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร พลเอก ธวัชชัย นางพชิามญ ชวนสมบูรณ์  วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 09.39 น. 
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๘๐ อาวุธวิกสิตาราม (ธ) กรุงเทพมหานคร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๘๑ อินทรวิหาร กรุงเทพมหานคร นายจุตนิันท์ หม่อมหลวงปิยาภสัร์ ภิรมย์ภักดี วันเสาร์ที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๘๒ อินทาราม กรุงเทพมหานคร สำนักงาน กสทช. วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๘๓ แก้วโกรวาราม กระบี่ เบญจมราชาลัยสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันศุกร์ที ่29 ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑0.๐๐ น. 

๘๔ ไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุร ี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

๘๕ เทวสังฆาราม (ผ้าขาว) กาญจนบุร ี นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน ์ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑4.๐๐ น. 

๘๖ พระแท่นดงรัง กาญจนบุร ี กระทรวงศึกษาธิการ วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 0๙.๐๙ น. 

๘๗ กลาง กาฬสินธุ ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วันศุกร์ที ่๑2 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.39 น. 

๘๘ คูยาง กำแพงเพชร บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด นำโดย ดร. เสริมวุฒิ นางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา 10.09 น. 

๘๙ นาควัชรโสภณ (ธ) กำแพงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ศิวาวิทย์ สำเร็จผล วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 0๙.๐๙ น. 

๙๐ พระบรมธาต ุ กำแพงเพชร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ วันเสาร์ที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๙๑ ธาต ุ ขอนแก่น ดร. เอกราช ช่างเหลา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น พร้อมครอบครัว วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๙๒ ศรีจันทร์ (ธ) ขอนแก่น นางสาวจิระพรรณ โชติกุลวฒันา วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๙๓ หนองแวง ขอนแก่น มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช วันเสาร์ที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๙๔ ไผ่ล้อม จันทบุร ี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๙๕ บูรพาพิทยาราม จันทบุร ี
สมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสทุธนารนีาถ 

วันเสาร์ที ่30 ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.19 น. 

๙๖ ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ ์ ฉะเชิงเทรา นางสาวดาริน วรุณทรัพย ์ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.00 น. 

๙๗ โสธรวราราม ฉะเชิงเทรา พลตำรวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม รองจเรตำรวจแห่งชาติ นางพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม วันศุกร์ที ่5 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑4.๐๐ น. 

๙๘ เขาบางทราย (ธ) ชลบุร ี กระทรวงแรงงาน วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๙๙ ใหญ่อินทาราม ชลบุร ี บริษัท ผลติภัณฑ์คอนกรีตชลบรุี จำกัด (มหาชน) นำโดย นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐9.๐๐ น. 

๑๐๐ จุฑาทิศธรรมสภาราม ชลบุร ี สโมสรกีฬาและนนัทนาการจงัหวัดชัยภูมิ  วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 64 เวลา 15.00 น. 
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๑๐๑ ชัยมงคล ชลบุร ี นายสมควร นางจำเนียร ค้าขาย  

๑๐๒ ญาณสังวราราม (ธ) ชลบุร ี ธนาคารยโูอบี จำกัด (มหาชน) วันเสาร์ที ่30 ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๐๓ บางพระ ชลบุร ี นางฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยฯ  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

๑๐๔ ธรรมามูล ชัยนาท กรมการพัฒนาชุมชน วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๐๕ พระบรมธาต ุ ชัยนาท นางสมบุญ ปั้นงาม วันศุกร์ที ่๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๐๖ ชัยสามหมอ ชัยภูมิ 
บริษัท ตรัยคุณธรรม จำกัด นำโดย นายพชร พูลเจริญ ประธานเครือข่ายธรรมาภิบาลไทย 
กรรมการผู้จัดการบริษัท ตรัยคุณธรรม จำกัด 

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๐๗ ทรงศิลา ชัยภูมิ มหาวิทยาลยัราชภัฏชัยภูม ิ วันอังคารที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๐๘ ชุมพรรังสรรค์ ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาค วันเสาร์ที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.3๐ น. 

๑๐๙ ขันเงินชุมพร ชุมพร โรงเรียนสอนวิชาชพีและบริการปิยะแสงปัญญา วันอาทิตย์ที่ 3๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๑๐ ราชบุรณะ ชุมพร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑0.๐0 น. 

๑๑๑ เจ็ดยอด เชียงราย กรมส่งเสริมสหกรณ์ วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๑๒ พระแก้ว เชียงราย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. วันเสาร์ที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๑๓ พระสิงห์ เชียงราย กรมการข้าว วันศุกร์ที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๑๔ เจดีย์หลวง (ธ) เชียงใหม่ ดร. ลือชา การณ์เมือง กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นที ไอปัชช์ จำกัด วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๑๕ เจ็ดยอด เชียงใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ืช วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓9 น. 

๑๑๖ พระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่ นายอมร สุดถาวรเจริญ วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

๑๑๗ พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ นางสุนนัท์ นชุวานิช และกลุ่มสยามบวร  วันอาทิตย์ที่ 3๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา 10.1๐ น. 

๑๑๘ พระสิงห์ เชียงใหม่ นางฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยฯ วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

๑๑๙ ศรีโสดา เชียงใหม่ นางสาวสุวิวรรณ เอ้ือสุขกุล  วันจันทร์ที ่๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๒๐ สวนดอก เชียงใหม่ มูลนิธิทายาทเจ้านายฝา่ยเหนือ วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๑๙ น. 
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๑๒๑ พระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ 
บริษัท เอสพี เพ็ทแพค จำกัด นายวิวรรธน์ นางสุพร ปณิธานศิริกุล พร้อมคณะศิษย์
หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล 

วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

๑๒๒ ป่าดาราภิรมย์ (ธ) เชียงใหม่ ร้อยโท สัณชัย เองตระกูล  วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑0.๐๐ น. 

๑๒๓ ท่าตอน เชียงใหม่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๒๔ กะพังสุรินทร ์ ตรัง กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑0.๐9 น. 

๑๒๕ ตันตยาภิรม ตรัง เทศบาลนครตรัง วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๒๖ คิรีวิหาร (ธ) ตราด สำนักงานประกันสังคม วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๒๗ โยธานิมิต ตราด นายกิตติพงษ์ นางธารินี อยู่ละออ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 09.30 น. 

๑๒๘ มณีบรรพต ตาก นายอุดร ตันตสิุนทร ประธานมลูนิธิสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น วันเสาร์ที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๑๒๙ พราหมณี นครนายก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๑๓๐ อุดมธาน ี นครนายก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๓๑ พระงาม นครปฐม นางจนัทร์เพ็ญ แตงจุ้ย วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

๑๓๒ พระประโทณเจดีย ์ นครปฐม พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑3.3๐ น. 

๑๓๓ เสนหา (ธ) นครปฐม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา 09.0๐ น. 

๑๓๔ ไร่ขิง นครปฐม พลตำรวจโท กรไชย นางณสุดา คล้ายคลึง  วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

๑๓๕ พระธาตุพนม นครพนม ธนาคารออมสิน วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 09.30 น. 

๑๓๖ บึง นครราชสีมา นายสมศักดิ์ จักสาร วันอาทิตย์ที่ ๑4 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น. 

๑๓๗ พระนารายณ์มหาราช นครราชสีมา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ วันศุกร์ที ่5 พฤศจิกายน 64 เวลา 10.00 น. 

๑๓๘ พายัพ นครราชสีมา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 64 เวลา 14.00 น. 

๑๓๙ สะแก นครราชสีมา สถาบนัพระปกเกล้า วันเสาร์ที ่30 ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา 10.00 น. 

๑๔๐ สุทธจินดา (ธ) นครราชสีมา 
เภสัชกรไพบูลย์ จุฬาธรรมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยาไพบลูย์ จำกัด  
และนางสุพร จุฬาธรรมกุล 

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 64 เวลา 13.09 น. 
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๑๔๑ วชิราลงกรณวราราม (ธ) นครราชสีมา กรมการขนส่งทางบก วันเสาร์ที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น. 

๑๔๒ แจ้ง นครศรีธรรมราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วันจันทร์ที ่๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

๑๔๓ ท่าโพธิ์ (ธ) นครศรีธรรมราช บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น. 

๑๔๔ พระมหาธาตุ (ธ) นครศรีธรรมราช สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐9.๐๙ น. 

๑๔๕ มะนาวหวาน นครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์ วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

๑๔๖ นครสวรรค์ นครสวรรค์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๑๔๗ โพธาราม นครสวรรค์ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ร่วมกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มวิชาชีพ ๗ กลุ่มวิชาชีพ 

วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.0๐ น. 

๑๔๘ วรนาถบรรพต นครสวรรค์ กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 64 เวลา 14.09 น. 

๑๔๙ ตากฟ้า นครสวรรค์ นางสาวสุวิชา พูลเกษ วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๕๐ เขมาภิรตาราม (ธ) นนทบุรี ศาลปกครอง วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๑๕๑ เฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๑๕๒ ชลประทานรังสฤษดิ ์ นนทบุรี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๑๕๓ บางไผ ่ นนทบุรี สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร ในพระบรมราชปูถัมภ ์ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๑๕๔ บัวขวัญ นนทบุรี มูลนิธิครอบครัวช่องส่องผ ี วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๑๕๕ ปรมัยยิกาวาส 
(ไตร ๒ ช้ัน+ผ้าขาว+เงินพระราชทาน ร. ๕) 

นนทบุรี กองทัพบก (089-4861117 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน) วันศุกร์ที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๑๕๖ ชลธาราสิงเห นราธิวาส กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

๑๕๗ พญาภ ู น่าน กรมทรัพยากรน้ำ วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๕๘ พระธาตุชา้งคำ้ น่าน กระทรวงยุติธรรม วันเสาร์ที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๕๙ พระธาตุแช่แห้ง น่าน นายทชัย นางปณุณกา รัตนะฉัตตา วันอาทิตย์ที่ ๓1 ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑0.๐9 น. 

๑๖๐ บุญยืน น่าน นายชาตรี นางอัญชลุี วงศ์วาสิน พร้อมลูกหลาน วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑0.๐๐ น. 

๑๖๑ เซกาเจติยาราม บึงกาฬ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันศุกร์ที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 09.39 น. 
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๑๖๒ กลาง บุรีรัมย์ กรมฝนหลวงและการบนิเกษตร วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑0.๐๐ น. 

๑๖๓ ชินวราราม (ผา้ขาว) ปทุมธาน ี
นายสทุธิพงษ์ จุลเจริญ ปลดักระทรวงมหาดไทย  
นางวนัดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย 

วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

๑๖๔ เขียนเขต ปทุมธาน ี นายสุทธิพงษ ์จุลเจริญ ปลดักระทรวงมหาดไทย วันเสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 13.๓๐ น. 

๑๖๕ จันทน์กะพ้อ (ธ) ปทุมธาน ี กรมเจ้าท่า  วันเสาร์ที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๑๖๖ เกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ 
ชมรมปิดทองหลังพระตามรอยพระยุคลบาท  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
นำโดยนายเมธี ขันทอง ประธานชมรมปิดทองหลังพระตามรอยพระยุคลบาทฯ 

วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑3.๐๐ น. 

๑๖๗ ธรรมิการาม (ธ) ประจวบคีรีขันธ์ พันเอกหญิง ชมพูนุช ฮวดหิน  วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๖๘ คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

๑๖๙ เขาโบสถ ์ ประจวบคีรีขันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

๑๗๐ แก้วพิจิตร (ธ) ปราจีนบุร ี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันศุกร์ที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. 

๑๗๑ บางกระเบา ปราจีนบุร ี กรมส่งเสริมการเกษตร วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐9 น. 

๑๗๒ ตานนีรสโมสร ปัตตาน ี นางสุดา ก่อเกียรติพิทักษ์ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

๑๗๓ มุจลินทวาปีวิหาร ปัตตาน ี นางอุดมลักษณ์ พรมนุชาธิป วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

๑๗๔ กษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. 

๑๗๕ ชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา สำนักงานอัยการสงูสุด วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๑๗๖ ชูจิตธรรมาราม (ธ) พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑4.๐๐ น. 

๑๗๗ ตูม พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา วันจันทร์ที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. 

๑๗๘ บรมวงศ์อิศรวราราม พระนครศรีอยุธยา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๑1 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐9.39 น. 

๑๗๙ พนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา กรมบัญชีกลาง  วันจันทร์ที ่๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๑๘๐ พรหมนิวาส พระนครศรีอยุธยา กรมธุรกิจพลังงาน วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๘๑ พุทไธศวรรย ์ พระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. 
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๑๘๒ วรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม พระนครศรีอยุธยา กรมทรัพยากรธรณี วันเสาร์ที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๘๓ วิเวกวายุพัด พระนครศรีอยุธยา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๑๘๔ ศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๘๕ เสนาสนาราม (ธ) พระนครศรีอยุธยา กรมการปกครอง วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๑๘๖ หน้าพระเมรุราชิการาม พระนครศรีอยุธยา กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี วันศุกร์ที ่๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น. 

๑๘๗ ศรีโคมคำ พะเยา นายสงคราม ชืน่ภิบาล อดตีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตแิละอดตีสมาชิกวุฒสิภา  วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๔๙ น. 

๑๘๘ ประชุมโยธ ี พังงา มหาวิทยาลยัรามคำแหง  วันเสาร์ที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๘๙ คูหาสวรรค์ พัทลุง นางศิวาพร มนูญดาหวี ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง  

๑๙๐ ท่าหลวง พิจิตร บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด  วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๙๑ มงคลทับคล้อ พิจิตร นางสายพิณ พหลโยธนิ วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๑๙๒ คงคาราม เพชรบุร ี นางจนัทร์เพ็ญ พันธุ์ภักด ี วันพุธที่ ๑0 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑0.09 น. 

๑๙๓ มหาธาต ุ เพชรบุร ี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 08.30 น. 

๑๙๔ มหาสมณาราม (ธ) เพชรบุร ี
บริษัท ไพพรรณรัตน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  
นำโดย ดร. วราภัสร ์ไพพรรณรัตน์ ประธานกรรมการบริษทั ไพพรรณรัตน ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 

วันอาทิตย์ที่ ๑4 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 10.00 น. 

๑๙๕ ใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุร ี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย วันจันทร์ที ่๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๑๙๖ เพชรวราราม (ธ) เพชรบูรณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า วันเสาร์ที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑0.๐๐ น. 

๑๙๗ มหาธาต ุ เพชรบูรณ์ มูลนิธิสถาบนัพัฒนานิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัว วันเสาร์ที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๑๙๘ ไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์ ดร. อัครภิทย์ตา มีชัยวงค ์ วันศุกร์ที ่5 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑3.๐๐ น. 

๑๙๙ พระธาตุช่อแฮ แพร ่ กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.29 น. 

๒๐๐ พระบาทมิง่เมือง แพร ่ บริษัท ฌาณิ จำกัด วันอาทิตย์ที่ ๑4 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

๒๐๑ มงคลนิมิตร ภูเก็ต 
บริษัท ด ิเอ็กซ์เซคคิวทิฟ เลาจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
นำโดย นายทรรศชล ทรัพยส์ุนทรกุล และคณะญาติธรรม 

วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 13.๐๐ น. 
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๒๐๒ มหาชัย มหาสารคาม มูลนิธิร่วมกตัญญู  วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

๒๐๓ ศรีมงคลใต้ มุกดาหาร บริษัท เอ็มซีเอส ไมนิ่ง อินดัสทรี จำกัด นำโดย นายวิรัตน์ นางณรัมภา กุลตังวัฒนา วันอาทิตย์ที่ ๑4 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๐๔ จองคำ แม่ฮ่องสอน ดร. บารมี หงส์วณิชย์กลุ วันศุกร์ที ่๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๐๕ มหาธาต ุ ยโสธร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันเสาร์ที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

๒๐๖ ศรีธรรมาราม (ธ) ยโสธร นายกิมซุน นางลดาวัลย์ แซ่เซีย วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐9.๓๐ น. 

๒๐๗ พุทธภูมิ ยะลา นางประจิม นางมนวดี เปลีย่นบำรุงและครอบครัว วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๐๘ พุทธาธิวาส ยะลา สมาคมสตรีสัมพนัธ์ นำโดย นางสวุรรณี พงิพิทยากุล นายกสมาคมสตรีสมัพนัธ์ สมัยที ่๓๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.00 น. 

๒๐๙ เมืองยะลา ยะลา นายตรง คณาพรพงค์ ผู้จัดการบริษัทโคว้ตงเฮง  วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

๒๑๐ กลางมิ่งเมือง ร้อยเอ็ด 
นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจ
พอเพียง จำกัด และประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกับ
สมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ (สพวช.)  

วันอังคารที่ ๑6 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑4.๐๐ น. 

๒๑๑ บึงพระลานชัย (ธ) ร้อยเอ็ด กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี วันจันทร์ที ่๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐9 น. 

๒๑๒ บูรพาภิราม ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด วันศุกร์ที ่5 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๑๓ สุวรรณคีรีวิหาร ระนอง นายมานะ กิจเจริญยิ่งยง วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๙ น. 

๒๑๔ ป่าประดู ่ ระยอง 
โรงเลื่อยจักรเพ็ชรรัตน์ 888 ระยอง, หมู่บ้านเพ็ชรรัตน์ ระยอง, 
หมู่บ้านเพ็ชรรัตน์ สมุทรสงคราม, บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จํากัด 

วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๑๕ ลุ่ม ระยอง 
มหาวิทยาลยัธนบุร,ี วทิยาลัยเทคโนโลยีหมู่บา้นครู, วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บา้นครูภาคเหนือ,  
แม่ชีระเอิบ แย้มชุต ิ

วันศุกร์ที ่5 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๑๖ เขาวัง (ผ้าขาว) ราชบุร ี นางสาวอัจฉรา จิรวิวฒัน์เสร ี วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๑2.๐๐ น. 

๒๑๗ ช่องลม ราชบุร ี สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันเสาร์ที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๐9.3๐ น. 

๒๑๘ มหาธาต ุ ราชบุร ี ตระกูลชิ้นปิ่นเกลียว นำโดย นายปิติวัฒน์ ชิน้ปิน่เกลียว  

๒๑๙ ศรีสุริยวงศาราม (ธ) ราชบุร ี กรมที่ดิน วันเสาร์ที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

๒๒๐ สัตตนารถปริวัตร (ธ) ราชบุร ี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วันเสาร์ที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
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๒๒๑ สุรชายาราม (ธ) ราชบุร ี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ กก.ผช.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  วันอาทิตย์ที่ ๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๒๒ บัวงาม ราชบุร ี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด วันเสาร์ที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑3.๐๐ น. 

๒๒๓ หนองหอย ราชบุร ี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วันเสาร์ที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๑0.๐๐ น. 

๒๒๔ กวิศราราม ลพบุร ี นางประยูร ตรีสุผล พร้อมครอบครัว วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๒๒๕ มณีชลขัณฑ์ (ธ) ลพบุร ี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วันเสาร์ที ่๑3 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 1๐.๐๙ น. 

๒๒๖ สิริจันทรนิมิตร (ธ) ลพบุร ี บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด นำโดย นายโรจน์ ธรานนท์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๕๙ น. 

๒๒๗ เสาธงทอง ลพบุร ี มหาวิทยาลยักรุงเทพ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.00 น. 

๒๒๘ จองคำ ลำปาง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นำโดย นายธนนิท์ เจียรวนนท์ และครอบครัว วันเสาร์ที ่6 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑3.00 น. 

๒๒๙ บุญวาทย์วิหาร ลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วันเสาร์ที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา  ๑4.๐๐ น. 

๒๓๐ พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง นางอาภา คามิมูรา  วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.00 น. 

๒๓๑ พระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง นายสุเรศว์ อโรร่า กรรมการบริษัท เอ็น.บี.ฟาร์ม่า จำกัด วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑3.00 น. 

๒๓๒ พระธาตุหริภุญชัย ลำพูน 
บริษัท แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จำกัด บริษัท สรรพสนิค้าแจ่มฟา้พลา่ซ่า จำกัด  
บริษัท แจ่มฟ้าช้อปปิง้มอลล์ จำกัด นำโดย นางอัญเชิญ วงศ์มณรีุ่ง 

วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.00 น. 

๒๓๓ พระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน นายณัฏฐพล นางทยา ทปีสุวรรณ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๓๔ ศรีสุทธาวาส (ธ) เลย กรมทางหลวง วันเสาร์ที ่13 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.00 น. 

๒๓๕ เจียงอีศรีมงคลวราราม ศรีสะเกษ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วันศุกร์ที ่๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.09 น. 

๒๓๖ มหาพุทธาราม ศรีสะเกษ นายสรสาสน์ สีเพ็ง วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๓๗ หลวงสุมังคลาราม (ธ) ศรีสะเกษ ดร. พุทธพร แข็งแรง วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

๒๓๘ แจ้งแสงอรุณ สกลนคร กรมป่าไม ้ วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑0.๐๐ น. 

๒๓๙ พระธาตุเชิงชุม สกลนคร บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด นำโดย นางสุธาสนิี นิตสิาครินทร์ วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๔๐ ชัยมงคล สงขลา สำนักงานการตรวจเงินแผน่ดิน วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.00 น. 

๒๔๑ โพธิ์ปฐมาวาส สงขลา เทศบาลนครสงขลา  วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.00 น. 
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๒๔๒ มัชฌิมาวาส (ธ) สงขลา ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่  วันจันทร์ที ่๑5 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๔๓ โคกสมานคุณ สงขลา นางฉัตรแก้ว คชเสนี กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทในเครือฉัตรทอง พร็อพเพอร์ตี้  วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.00 น. 

๒๔๔ ในวัง (ผา้ขาว) สงขลา 
นายจตุรพร จาํนงรัตน์ ร่วมกับบรษิัท เอส วีออโต้ ไทร์ จาํกัด นำโดย นายธเนตร์ กรอบเพช็ร 
และบริษัท แอร์โรคลาส จํากัด นำโดย นางสุภาวดี วิฑูรปกรณ์  

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๔๕ ชนาธิปเฉลิม สตูล กรมพัฒนาที่ดนิ วันเสาร์ที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๙ น. 

๒๔๖ กลาง สมุทรปราการ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันอังคารที่ ๑6 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑4.๐๐ น. 

๒๔๗ ทรงธรรม (ไตร ๒ ชั้น+ผ้าขาว) สมุทรปราการ ดร. วทัญญู รัศมิทัต  วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๔๘ บางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ นางสำรวย ธารไพฑูรย ์ วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๒๔๙ โปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ นายสงวน เตชะดำรง  

๒๕๐ ไพชยนต์พลเสพย ์ สมุทรปราการ นายพสิิฐ เพิ่มพูน วันเสาร์ที ่13 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๙ น. 

๒๕๑ อาษาสงคราม (ธ) สมุทรปราการ 
หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พร้อมด้วย นางสาวอัมพวนั ลิ้มรัตนดำรงค์ นางศิริพร ไวชนะ  
และนางพรรณี ศุภเทศชัย 

วันเสาร์ที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๕๒ เพชรสมุทร สมุทรสงคราม กระทรวงการต่างประเทศ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๕๓ เกตการาม (ธ) สมุทรสงคราม เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑3.00 น. 

๒๕๔ เจริญสุขาราม (ผ้าขาว) สมุทรสงคราม 
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ  
และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว 

วันเสารท์ี่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๕๕ ประดู ่ สมุทรสงคราม กรมศุลกากร วันศุกร์ที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

๒๕๖ อัมพวันเจติยาราม สมุทรสงคราม กรมศิลปากร วันเสาร์ที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๕๗ เจษฎาราม สมุทรสาคร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันเสาร์ที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๕๘ ป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร นางฐิติกร ลิ้มธนสาร วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

๒๕๙ สุทธิวาตวราราม สมุทรสาคร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๖๐ สระแก้ว สระแก้ว สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๖๑ เขาแก้ว สระบุร ี กระทรวงพลังงาน วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.00 น. 
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๒๖๒ สมุหประดิษฐาราม สระบุร ี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.09 น. 

๒๖๓ พระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี นายเทียนชัย ตรชีัยรัศมี กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยแสงดีพาร์ทเมนสโตร์ วันจันทร์ที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น. 

๒๖๔ พิกุลทอง สิงห์บุรี กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๖๕ โบสถ์ (ธ) สิงห์บุรี กระทรวงพาณิชย ์ วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑0.๐๐ น. 

๒๖๖ พระศรีรัตนมหาธาต ุ สุโขทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ศวิาวิทย์ สำเร็จผล  วันศุกร์ที ่๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๑๙ น. 

๒๖๗ ราษฎร์ศรัทธาธรรม สุโขทัย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปโิตรเลียม จำกัด (มหาชน) วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๑๙ น. 

๒๖๘ สว่างอารมณ ์ สุโขทัย นายแพทยว์ิชัย วนรัตน์วิจติร ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลอำเภอสวรรคโลก วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๖๙ หนองโว้ง สุโขทัย กรมวิชาการเกษตร วันเสาร์ที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.0๐ น. 

๒๗๐ ป่าเลไลยก ์ สุพรรณบุรี ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) วันเสาร์ที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๙ น. 

๒๗๑ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี สำนักงานการวิจัยแห่งชาต ิ วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๗๒ ไตรธรรมาราม สุราษฎร์ธาน ี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 10.๐9 น. 

๒๗๓ ธรรมบูชา (ธ) สุราษฎร์ธาน ี
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย พล.ต.ต. สาธิต พลพนิิจ ผู้บังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑0.00 น. 

๒๗๔ พัฒนาราม สุราษฎร์ธาน ี มูลนิธิราชสกุลอินทรางกูร วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น. 

๒๗๕ พระบรมธาตไุชยา สุราษฎร์ธาน ี บริษัท เชียงใหม่สุขศิริ จำกัด นำโดย ดร. อมร บุญชัยณชิกุล วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๗๖ บูรพาราม (ธ) สุรินทร ์ พลเอก จงรักษ์ นางวันเพ็ญ หนองบัวล่าง วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

๒๗๗ ศาลาลอย สุรินทร ์ นายมาโนชญ์ นางขนิษฐา ลิ่วธนกิจพิพัฒน์ และครอบครัว วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๗๘ โพธิ์ชัย หนองคาย บริษัท สายฝน อินชัวรนัส์ โบรกเกอร์ จำกัด นำโดย นางสาวมุจจรินทร์ ทัศดรกุลพัฒน์ วันเสาร์ที ่๓0 ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๗๙ พิศาลรัญญาวาส (ธ) หนองบัวลำภ ู
นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานบริหาร บริษทั เมืองเศรษฐกิจพอเพียง 
จำกัด และประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชน
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ (สพวช.)  

วันจันทร์ที ่๑๕ พฤศจิกายน 25๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

๒๘๐ ศรีสระแก้ว หนองบัวลำภ ู จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผูว้่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภ ู วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

๒๘๑ อ่างทอง อ่างทอง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
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๒๘๒ ไชโย อ่างทอง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วันเสาร์ที ่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๘๓ ป่าโมก อ่างทอง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันศุกร์ที ่๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑3.3๐ น. 

๒๘๔ สำราญนิเวศ (ธ) อำนาจเจริญ บริษัท ทองเยาวราช อำนาจเจริญ จำกัด นำโดย นางสาวปราณี วระโพธิ์ ผู้จัดการและเจา้ของ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

๒๘๕ โพธิสมภรณ์ (ธ) อุดรธาน ี นางอำนวย ลือชัยประสิทธิ์ พรอ้มบุตรธิดาและหลาน ๆ  วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๒๘๖ มัชฌิมาวาส อุดรธาน ี มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธาน ี  

๒๘๗ คลองโพธิ ์ อุตรดิตถ์ มูลนิธิอุตรดิตถส์งเคราะห์    วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐9 น. 

๒๘๘ พระแท่นศิลาอาสน์ (ธ) อุตรดิตถ์ บริษัท นครชยัแอร์ จำกัด วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น. 

๒๘๙ มณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธาน ี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันอาทิตย์ที่ 3๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา 1๐.๐๐ น. 

๒๙๐ มหาวนาราม อุบลราชธาน ี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วันเสาร์ที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.00 น. 

๒๙๑ ศรีอุบลรัตนาราม (ธ) อุบลราชธาน ี มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธาน ี วันจันทร์ที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๙ น. 

๒๙๒ สุปัฏนาราม (ธ) อุบลราชธาน ี บริษัท เอสพคีอนกรีตอุบล จำกัด วันอาทิตย์ที่ ๑4 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา 10.00 น. 

        


