
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๔ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  รวมท้ังส้ิน  ๒๓๖,๙๕๕  ราย   

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙ นางสุกานดา  ภูเขมา 

 ๕๐ นางสุทิศา  แกวคงคา 

 ๕๑ นางสาวสุนิษา  ปูพุด 

 ๕๒ นางสาวสุภาวดี  พรหมบุตร 

 ๕๓ นางสาวสุรภา  เอมสกุล 

 ๕๔ นางสาวอภิรัตน  สุภาพ 

 ๕๕ นางสาวอรอุมา  ชมภู 

 ๕๖ นางสาวอัญชิษฐา  โยธาวงค 

 ๕๗ นางอุทุมภรณ  อาจวิชัย 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ขาราชการ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๖  ราย) 

 ๑ วาที่รอยโท กมลกาจ  รุงปน 

 ๒ นายกานต  คงเจริญ 

 ๓ นายโกสน  เพชรรักษ 

 ๔ นายคงศักดิ์  โตจ่ัน 

 ๕ นายคมสันต  เริงเสรีย 

 ๖ นายชวดล  สงาศร ี

 ๗ นายไตรวิชช  จอมวงค 

 ๘ นายธนกร  นุยสุด 

 ๙ นายธิติพงค  เดชศรี 

 ๑๐ นายพงศกร  เวชประดิษฐ 

 ๑๑ พันจาเอก พิกุล  พิณทอง 

 ๑๒ นายพิศิษฐ  ชุมชื่น 

 ๑๓ นายพีระยุทธ  บุญศิริ 

 ๑๔ นายภัทรชนนท  จิตตา 

 ๑๕ นายภัทรพงศ  คัชมาตย 

 ๑๖ นายภัทรวรรธน  ศรีนิติพัฒน 

 ๑๗ นายมนตรี  ตองเรียน 

 ๑๘ นายวิชัย  ศรีวิเชียร 

 ๑๙ นายวีระยุทธ  ปานพันธ 

 ๒๐ นายศรัณย  รักษพลับ 

 ๒๑ นายสงคราม  เผาหอม 

 ๒๒ นายสันชัย  สุวรรณวิชนีย 

 ๒๓ นายเสนห  ศรีคุณ 

 ๒๔ นายแสนศึก  มงคลดาว 

 ๒๕ นายอนุกูล  สิงหเล็ก 

 ๒๖ นายอนุศักดิ์  เตชะสืบ 

 ๒๗ นายอัครภัทร  นรัตถรักษา 

 ๒๘ นายอับดลกอนี  เพ็งโอ 

 ๒๙ นางสาวกนกวรรณ  จันทรเฟอง 

 ๓๐ นางสาวเกสรา  วิเศษรัตน 

 ๓๑ นางจรรยาพร  เจียวกก 

 ๓๒ นางจันทรฉาย  นอยหางหวา 

 ๓๓ นางจิตรลดา  หลงอยูเจริญ 

 ๓๔ นางสาวจุฑาพร  ละอองขวัญ 

 ๓๕ นางสาวจุฑามาส  วองสาโรจน 

 ๓๖ นางสาวชนมชนก  แดงคินี 



 หนา   ๕๙ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗ นางสาวชลันธรณ  บัวจอม 

 ๓๘ นางญาณิศา  ทองลวน 

 ๓๙ นางสาวธมนวรรณ  เฮงวาณิชย 

 ๔๐ นางสาวนงลักษณ  สีนวลจันทร 

 ๔๑ นางสาวนภัตสร  เย็นใจมา 

 ๔๒ นางนภาภรณ  นีละกาญจน 

 ๔๓ นางนันทชกร  ทิพยพิมานพร 

 ๔๔ นางสาวนันทิพัฒน  หมื่นกัน 

 ๔๕ นางสาวนิลวรรณ  บัวแยม 

 ๔๖ นางบงกช  สุทธิธรรม 

 ๔๗ นางบุษบา  ใจแข็ง 

 ๔๘ นางสาวปภัชญา  อินทรเมือง 

 ๔๙ นางสาวปองใจ  เปรมปรีชา 

 ๕๐ นางปยานันญ  ตั่งพิสุทธิ์ศักดิ์ 

 ๕๑ นางสาวพรชนก  จันตระกูล 

 ๕๒ นางเพียงฤทัย  บัวงาม 

 ๕๓ นางสาวภัทราวดี  สวัสดี 

 ๕๔ นางสาวภิรดา  สาริบุตร 

 ๕๕ นางสาวมนัสนันท  ขําใบ 

 ๕๖ นางสาวมาลี  ปานมวง 

 ๕๗ นางยุวะลี  ปากดีสี 

 ๕๘ นางรุงรัตน  โตทองสุข 

 ๕๙ วาที่รอยตรีหญิง ลักษมี  พันธงาม 

 ๖๐ นางวรินทร  จิตดี 

 ๖๑ นางสาววิภาพร  อินแกววงค 

 ๖๒ นางสาววิไลวรรณ  บุญราช 

 ๖๓ นางสาวศวิตตา  ศรีแจม 

 ๖๔ นางศศิฎรัศมิ์  ตั้งพงษ 

 ๖๕ นางสาวศิลิกา  การดี 

 ๖๖ นางสมใจ  ชวยภิบาล 

 ๖๗ นางสาวสมหญิง  วิไลสุวรรณ 

 ๖๘ นางสาวสิริจันทร  กงหวั่น 

 ๖๙ นางสาวสุพรรณี  สรรคนิกร 

 ๗๐ นางสาวสุภัทรา  ภูระหงษ 

 ๗๑ นางสาวสุราลัย  แตะตอง 

 ๗๒ นางสาวสุวดี  กันภัย 

 ๗๓ นางสุวิชาดา  สุทิน 

 ๗๔ นางสาวอังคณา  เขียวทอง 

 ๗๕ นางอารียานันท  วัฒกีหัตถกรรม 

 ๗๖ นางสาวแอนนา  จันทรโนราช 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๒  ราย) 

 ๑ จาเอก ชนะศึก  เคารพ 

 ๒ พันจาอากาศเอก นพสิทธิ์  ศรีทองคํา 

 ๓ นางสาวจรัสวรรณ  ชื่นสวัสดิ์ 

 ๔ นางสาวชุวีตา  อัศวรัตน 

 ๕ นางสาวญานีนาถ  เกิดขาว 

 ๖ นางดวงสมร  นววิธิพงศ 

 ๗ นางสาวนันธิดา  สวางรัตน 

 ๘ นางสาวนาถสุภา  กัมปนานนท 



 หนา   ๖๐ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙ นางสาวนิภาพร  สุขคุม 

 ๑๐ นางสาวรุงนภา  โลราช 

 ๑๑ นางสาววิภา  อินมาลา 

 ๑๒ นางสาวศรีสุดา  นาคราช 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๕  ราย) 

 ๑ นายนพดล  เนาวชมภู 

 ๒ นางสาวนิศรา  ปานชาง 

 ๓ นางปริษา  แปงใจดี 

 ๔ นางสาววันวิสาข  ศรีดาเดช 

 ๕ นางสาวอารมย  อยูยืน 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗  ราย) 

 ๑ นายกฤษฎา  พิณมณี 

 ๒ นายธวัชชัย  โนนวงศ 

 ๓ นายปฐมพงศ  พงศสุภา 

 ๔ นายพลพจน  พงษสุวรรณ 

 ๕ นางสาวฉลองรัตน  แจงพะเนียด 

 ๖ นางสาวนาฎอนงค  แสงทอง 

 ๗ นางสาววัณฐนี  สกุณา 

ขาราชการ  พนกังานสวนทองถิ่น 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔,๒๐๘  ราย) 

 ๑ นายกณิศ  จันทนแดง 

 ๒ นายกตัญู  ฉิมพาลี 

 ๓ นายกนกพัทธ  สุกอินทร 

 ๔ นายกนกพันธ  ดุษฎี 

 ๕ นายกนกพันธุ  ไชยฟู 

 ๖ นายกนกศักดิ์  ชัยนาท 

 ๗ นายกนกศักดิ์  วัฒนศิริ 

 ๘ นายกมล  ตั้งธีรโรจน 

 ๙ นายกมล  ทองภา 

 ๑๐ นายกมล  ทะเขียว 

 ๑๑ นายกมล  บุมี 

 ๑๒ นายกมล  ประทุม 

 ๑๓ นายกมล  แพงพนม 

 ๑๔ นายกมล  วรรณสา 

 ๑๕ นายกมล  ศรีประภา 

 ๑๖ นายกมลลาสน  ภูปน 

 ๑๗ นายกร  บุระวัฒน 

 ๑๘ นายกร  หวังชัย 

 ๑๙ นายกรกฎ  กลัดแกว 

 ๒๐ นายกรกฎ  มะโนสุข 

 ๒๑ นายกรกฤช  พรมรัตน 

 ๒๒ นายกรณ  กันทนิตย 

 ๒๓ นายกรณพัฐณ  กัญญพัสวี 

 ๒๔ นายกรวิทย  รักษาสัตย 



 หนา   ๖๑ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕ จาเอก กรวิษ  แสนสุพรรณ 

 ๒๖ นายกรเอก  ใจไว 

 ๒๗ นายกระจาง  สวนไผ 

 ๒๘ นายกริชเพชร  ศรีธัญรัตน 

 ๒๙ นายกรินทร  อโนราช 

 ๓๐ นายกรีธา  บาหลัง 

 ๓๑ นายกรุงณพัฒน  อํานาจภัทรกาญจน 

 ๓๒ นายกฤชกร  ธนอภิรัตน 

 ๓๓ นายกฤชชัย  สมบัติดี 

 ๓๔ นายกฤตธกร  วิวันนนา 

 ๓๕ นายกฤตพล  บุญยินดี 

 ๓๖ นายกฤตภัทร  จันทรชื่น 

 ๓๗ นายกฤตภาส  เกษทองมา 

 ๓๘ นายกฤตภาส  สิริบัณฑิต 

 ๓๙ นายกฤตภาสณ  เพชรชวย 

 ๔๐ นายกฤตย  คงสิม 

 ๔๑ นายกฤตยชญ  ไชยานุกูล 

 ๔๒ นายกฤติณรงค  สวัสดิผล 

 ๔๓ นายกฤติเดช  นาควิจิตร 

 ๔๔ นายกฤศพล  อัศวิกุล 

 ๔๕ นายกฤษฎา  กาละพันธ 

 ๔๖ นายกฤษฎา  ชาลีโสม 

 ๔๗ นายกฤษฎา  เทพภาพ 

 ๔๘ นายกฤษฎา  นาคะวิโรจน 

 ๔๙ นายกฤษฎา  นาเมืองรักษ 

 ๕๐ นายกฤษฎา  เมืองเพชรงาม 

 ๕๑ นายกฤษฎา  รัตนประภากานต 

 ๕๒ นายกฤษฎา  เสรีวัฒน 

 ๕๓ นายกฤษฎาวุฒิ  หนูแดง 

 ๕๔ นายกฤษฎ์ิธนทัต  พงษวันมาละ 

 ๕๕ นายกฤษฏ  อินคําเชื้อ 

 ๕๖ นายกฤษฏา  คงสง 

 ๕๗ นายกฤษณ  ตวมสี 

 ๕๘ พันจาเอก กฤษณ  สุวรรณประภา 

 ๕๙ นายกฤษณบดินท  คิดเขม 

 ๖๐ นายกฤษณพงศ  แสวงสาย 

 ๖๑ พันจาอากาศเอก กฤษณะ  ขันธรูจี 

 ๖๒ วาที่รอยตรี กฤษณะ  จันทีนอก 

 ๖๓ นายกฤษณะ  จีนซื่อ 

 ๖๔ นายกฤษณะ  ผังดี 

 ๖๕ นายกฤษณะ  พยัคใหม 

 ๖๖ นายกฤษณะ  รวดเร็ว 

 ๖๗ นายกฤษณะ  ฤกษอราม 

 ๖๘ นายกฤษณะ  ลาวัณย 

 ๖๙ นายกฤษณะ  ศรีโพธิ์วัง 

 ๗๐ นายกฤษณะ  สุวรรณปญญากุล 

 ๗๑ นายกฤษณะ  อยูสุข 

 ๗๒ นายกฤษณะ  อุนแสง 

 ๗๓ นายกฤษณะ  เอี่ยมสุภา 

 ๗๔ นายกฤษดา  เริงชัยภูมิ 



 หนา   ๖๒ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๕ นายกฤษดา  วรรณวงศ 

 ๗๖ นายกฤษดา  อุนอารมณ 

 ๗๗ นายกฤษดาเดช  รัตนพันธุจักร 

 ๗๘ นายกฤษากร  สวางอารมณ 

 ๗๙ นายกวินวัชช  ธีรฤทธิ์เฉลิม 

 ๘๐ นายกวินวิโรจน  เดชายะรินทร 

 ๘๑ นายกษิดิศ  คณาญาติ 

 ๘๒ นายกษิดิศ  เสาทองหลาง 

 ๘๓ นายกสิณ  ตันปน 

 ๘๔ นายกอการ  ฝอดสูงเนิน 

 ๘๕ นายกอบสุข  ศรีมงคล 

 ๘๖ นายกอลาภ  กังวลกิจ 

 ๘๗ นายกัญจนตภณ  วงศเทเวศ 

 ๘๘ นายกัญจภพ  ไชยเมือง 

 ๘๙ นายกัณฐกิศ  แดงนุย 

 ๙๐ นายกัณตภณ  เนตรวงค 

 ๙๑ นายกันตณัช  ทีปตทินกฤติ 

 ๙๒ นายกันตธัช  กุหลาบเพ็ชร 

 ๙๓ นายกันตธีร  แกวมา 

 ๙๔ นายกันตพงษ  อิ่มจิตรจรัส 

 ๙๕ นายกันตพัฒน  คําสิงหวงษ 

 ๙๖ นายกันตภณ  เกิดสวัสดิ์ 

 ๙๗ นายกันตภณ  รวมวงค 

 ๙๘ นายกันตินันท  จิตเลขา 

 ๙๙ นายกันติพงษ  เบาจังหาร 

 ๑๐๐ นายกัมปนาท  ผินเจริญ 

 ๑๐๑ นายกัมปนาท  พรหมจุติ 

 ๑๐๒ วาที่รอยตรี กัมปนาท  อิ่มอมรพงศ 

 ๑๐๓ นายกัมพล  คําเคน 

 ๑๐๔ นายกาญจน  คัชรินทร 

 ๑๐๕ นายกาญจนพงศ  สุกก่ํา 

 ๑๐๖ นายกาญจนภักษ  มานะกูล 

 ๑๐๗ นายกานตพงศ  อึ้งพสิษฐกุล 

 ๑๐๘ นายกาลัญู  อรุณ 

 ๑๐๙ นายกําธร  จตุวรพัฒน 

 ๑๑๐ นายกําธร  โทแกว 

 ๑๑๑ นายกําธร  บุญคง 

 ๑๑๒ นายกําพล  คนเที่ยง 

 ๑๑๓ นายกําพล  ทานา 

 ๑๑๔ นายกําพลศักดิ์  โตสารเดช 

 ๑๑๕ นายกําพลศักดิ์  นันทสิงห 

 ๑๑๖ พันจาโท กิ่งเพ็ชร  แสนเดช 

 ๑๑๗ นายกิจจา  โพแดน 

 ๑๑๘ นายกิจชัย  ชิณโคตร 

 ๑๑๙ นายกิจติวรรณ  อินทรฤทธิ์ 

 ๑๒๐ นายกิตติ  คําบุญเกิด 

 ๑๒๑ นายกิตติ  ตระกูลรัมย 

 ๑๒๒ นายกิตติ  ตื้อปน 

 ๑๒๓ นายกิตติ  เทพสืบ 

 ๑๒๔ นายกิตติ  บุสราคํา 
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 ๑๒๕ นายกิตติ  ผลทองยอย 

 ๑๒๖ นายกิตติ  ศรีสนั่น 

 ๑๒๗ นายกิตติ  สุขสานต 

 ๑๒๘ นายกิตติ  สุคนธนิตย 

 ๑๒๙ นายกิตติ  หนองบัวขาว 

 ๑๓๐ นายกิตติกร  แถลงนิตย 

 ๑๓๑ นายกิตติคุณ  ยศบรรเทิง 

 ๑๓๒ นายกิตติชัย  รูปโฉม 

 ๑๓๓ นายกิตติชัย  สุปญบุตร 

 ๑๓๔ นายกิตติชัย  อุทธา 

 ๑๓๕ นายกิตติทัศน  คณาภิบาล 

 ๑๓๖ นายกิตตินันท  ปญญาศิริ 

 ๑๓๗ นายกิตตินันทน  มูลตา 

 ๑๓๘ นายกิตติพงศ  ภักดีรัตน 

 ๑๓๙ นายกิตติพงษ  กิติมูล 

 ๑๔๐ นายกิตติพงษ  ทองทับไทย 

 ๑๔๑ นายกิตติพงษ  บุญญานุพงศ 

 ๑๔๒ นายกิตติพงษ  ฝายดี 

 ๑๔๓ นายกิตติพงษ  สุกทอง 

 ๑๔๔ นายกิตติพล  สีมอม 

 ๑๔๕ นายกิตติพันธ  รักษาวงศ 

 ๑๔๖ นายกิตติพิชญ  ดุงโคกกรวด 

 ๑๔๗ นายกิตติภพ  ประทุม 

 ๑๔๘ นายกิตติภากร  จิตตะ 

 ๑๔๙ นายกิตติลาภ  ปรินทอง 

 ๑๕๐ นายกิตติศักดิ์  จําเริญ 

 ๑๕๑ นายกิตติศักดิ์  แจงเอี่ยม 

 ๑๕๒ นายกิตติศักดิ์  เทพมณี 

 ๑๕๓ นายกิตติศักดิ์  เพ็งศรี 

 ๑๕๔ นายกิตติศักดิ์  สถาผล 

 ๑๕๕ นายกิตติศักดิ์  สุวรรณรัตน 

 ๑๕๖ นายกิตติศักดิ์  แสงวงค 

 ๑๕๗ นายกิตติศัพท  ใจทน 

 ๑๕๘ พันจาตรี กิตติสัณห  บุญสิงหฐิติ 

 ๑๕๙ นายกิติพล  รชตะวณิชย 

 ๑๖๐ นายกิติพศ  ผิตพงศ 

 ๑๖๑ นายกิติศักดิ์  สุวรรณพันธุโสภา 

 ๑๖๒ นายกีรติ  อุทากรณ 

 ๑๖๓ นายกุลธวัช  ชายราม 

 ๑๖๔ นายกุลพันธ  เจริญกิจ 

 ๑๖๕ นายกุลวัสส  วิเศษย่ิง 

 ๑๖๖ พันจาเอก กุลวุฒิ  ปล้ืมศรี 

 ๑๖๗ นายกุศล  ประยูรชวย 

 ๑๖๘ นายกูดาเระ  กูยาหยา 

 ๑๖๙ นายกูมุนตาหา  บิสนุม 

 ๑๗๐ นายกูสมาน  กูหลง 

 ๑๗๑ จาเอก เกง  งามชื่น 

 ๑๗๒ นายเกงกลา  ปุณณสิน 

 ๑๗๓ นายเกริกฤทธิ์  ศรีเดช 

 ๑๗๔ นายเกรียงไกร  จรเอกา 
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 ๑๗๕ นายเกรียงไกร  ชัยรินทร 

 ๑๗๖ นายเกรียงไกร  นากร 

 ๑๗๗ นายเกรียงไกร  แสนลา 

 ๑๗๘ นายเกรียงไกร  หัสดินรัตน 

 ๑๗๙ นายเกรียงเดช  ปวงคํา 

 ๑๘๐ นายเกรียงศักดิ์  จักรทอง 

 ๑๘๑ นายเกรียงศักดิ์  นามยา 

 ๑๘๒ นายเกรียงศักดิ์  สหวิศิษฏ 

 ๑๘๓ นายเกรียงศักดิ์  สานา 

 ๑๘๔ จาเอก เกรียงศักดิ์  สิงหกวาง 

 ๑๘๕ นายเกรียงศักดิ์  สิริวัฒนโสภา 

 ๑๘๖ นายเกลา  ศิลา 

 ๑๘๗ นายเกษม  จามิตร 

 ๑๘๘ นายเกษม  บุญออน 

 ๑๘๙ นายเกษม  ประสมหงษ 

 ๑๙๐ นายเกษมศักดิ์  ศรีทอง 

 ๑๙๑ นายเกษมสุข  ขาวเหลือง 

 ๑๙๒ นายเกียรติศักดิ์  มะโนรักษ 

 ๑๙๓ นายเกียรติ  เจติปา 

 ๑๙๔ นายเกียรติชัย  ปญญารัตนคุณ 

 ๑๙๕ นายเกียรติพันธ  หมวยนอก 

 ๑๙๖ นายเกียรติศักดิ์  ชีพอุบัติ 

 ๑๙๗ นายเกียรติศักดิ์  ไชยรัตน 

 ๑๙๘ นายเกียรติศักดิ์  วันละ 

 ๑๙๙ นายเกียรติศักดิ์  เสือนาค 

 ๒๐๐ นายเกียรติศักดิ์  แสงรื่น 

 ๒๐๑ นายเกื้อกูล  โตงจันทร 

 ๒๐๒ นายแกลวกลา  แกวสนธิ์ 

 ๒๐๓ จาสิบเอก โกมล  ยันตนะ 

 ๒๐๔ นายโกมินทร  ถาวรผล 

 ๒๐๕ นายโกมินทร  มะเดื่อ 

 ๒๐๖ นายโกเมท  ซื่อตรง 

 ๒๐๗ นายโกวิตร  อุไรวงษ 

 ๒๐๘ นายโกวิท  ลําสมุทร 

 ๒๐๙ นายโกวิทย  ชูจันทรทอง 

 ๒๑๐ นายโกวิทย  วรรณกูล 

 ๒๑๑ นายโกศล  นามโร 

 ๒๑๒ นายโกสินทร  นิ่งกลาง 

 ๒๑๓ นายใกลรุง  ผุดเผือก 

 ๒๑๔ นายไกรเทพ  ยศบุญเรือง 

 ๒๑๕ นายไกรวิทย  ไกรนรา 

 ๒๑๖ นายไกรวุฒิ  อันพิมพ 

 ๒๑๗ นายไกรศร  จันทรเทพย 

 ๒๑๘ นายไกรสร  ชลสินธุ 

 ๒๑๙ นายไกรสิงห  ศิริกุล 

 ๒๒๐ นายขจร  ฮวบเจริญ 

 ๒๒๑ นายขจรเกียรติ  ทองสุวรรณ 

 ๒๒๒ นายขจรยศ  สุรเดช 

 ๒๒๓ นายขจรศักดิ์  ขลิบศรี 

 ๒๒๔ นายขจรศักดิ์  จันทรโคบุตร 
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 ๒๒๕ นายขจรศักดิ์  ใจใหญ 

 ๒๒๖ นายขจรศักดิ์  เชยบาล 

 ๒๒๗ นายขวัญ  ใจดี 

 ๒๒๘ นายขวัญชัย  พรฐิตานนท 

 ๒๒๙ นายขันติกร  สุวรรณวิหค 

 ๒๓๐ นายขันธชัย  ล้ิมพูล 

 ๒๓๑ นายเขมชาติ  เอี่ยมทรัพย 

 ๒๓๒ นายเข็มชาติ  นิลบรรพต 

 ๒๓๓ นายเขมณัช  เงินลาด 

 ๒๓๔ นายเข็มทอง  เขื่อนปง 

 ๒๓๕ นายเข็มพิศ  ศรีพลาย 

 ๒๓๖ นายคงกริช  พอคา 

 ๒๓๗ นายคงคณาพันธ  วงษา 

 ๒๓๘ นายคงฤทธิ์  กองทํา 

 ๒๓๙ นายคงศักดิ์  สิริกุล 

 ๒๔๐ นายคชมาส  คําถนอม 

 ๒๔๑ นายคชาชาญ  สีสันต 

 ๒๔๒ นายคเชนทร  คงภิบาล 

 ๒๔๓ นายคเชนทร  บุญแท 

 ๒๔๔ นายคเชนทร  ศรีสุริยจันทร 

 ๒๔๕ นายคเชนทร  อุนศิริวงศ 

 ๒๔๖ นายคฑาวุธ  คงเย็น 

 ๒๔๗ นายคฑาวุธ  วงศละคร 

 ๒๔๘ จาสิบเอก คณธชาติ  สอนอาจ 

 ๒๔๙ นายคณัสพิเชฐ  มิกขุนทด 

 ๒๕๐ นายคณาพจน  กําเหนิดอุทัย 

 ๒๕๑ นายคณาพันธ  ชินรักษกุล 

 ๒๕๒ นายคณารักษ  ประจําเมือง 

 ๒๕๓ นายคณิต  เทพสุวรรณ 

 ๒๕๔ นายคณิศร  ภูมิ 

 ๒๕๕ นายคเณศวร  ปนสุวรรณ 

 ๒๕๖ นายคธา  พลเดช 

 ๒๕๗ นายคนึง  เอกบาง 

 ๒๕๘ นายคม  จันทะวาลย 

 ๒๕๙ นายคมกริช  นิราพันธ 

 ๒๖๐ วาที่รอยตรี คมกริช  พิกุล 

 ๒๖๑ นายคมกริช  พุมไสว 

 ๒๖๒ นายคมกริช  ฟากระจาง 

 ๒๖๓ จาเอก คมกริช  สังวิเศษ 

 ๒๖๔ นายคมกริช  แสงหิม 

 ๒๖๕ พันจาเอก คมกฤษณ  เงินโพธิ์ 

 ๒๖๖ นายคมชาญ  ตรีวัย 

 ๒๖๗ นายคมเดช  เช็กชื่นกุล 

 ๒๖๘ นายคมเดช  พิละ 

 ๒๖๙ นายคมทวน  อัครจันทร 

 ๒๗๐ นายคมวิทย  เพ่ิมศรี 

 ๒๗๑ นายคมศร  อนุปญญาวัฒน 

 ๒๗๒ นายคมสัน  นอยแดง 

 ๒๗๓ นายคมสัน  ประทุมสุข 

 ๒๗๔ นายคมสันต  เขตนอก 
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 ๒๗๕ นายคมสันต  ติรักษา 

 ๒๗๖ จาเอก คมสันต  นันทะเพชร 

 ๒๗๗ นายคมสันต  สอนไว 

 ๒๗๘ นายครรชิต  มิตรสันเทียะ 

 ๒๗๙ นายครองศักดิ์  กุลบุตรดี 

 ๒๘๐ นายคัชรพล  อุปน 

 ๒๘๑ นายคามณ  ศิลากุล 

 ๒๘๒ นายคามิน  คุมแพทย 

 ๒๘๓ นายคํานึง  จงไกรจักร 

 ๒๘๔ นายคํานึง  พงษทวี 

 ๒๘๕ นายคําพอง  แคนอินทร 

 ๒๘๖ นายคํารณ  ไลเลิศ 

 ๒๘๗ วาที่รอยตรี คํารพ  ปสิตโร 

 ๒๘๘ นายคิรากร  ธนิกหิรัณย 

 ๒๘๙ นายคีตวิทย  แกวแกมจันทร 

 ๒๙๐ นายคึกฤทธิ์  กาฬหวา 

 ๒๙๑ นายคึกฤทธิ์  แสงจันทร 

 ๒๙๒ นายคุณากร  นิวาศานนท 

 ๒๙๓ นายคุณากรณ  กอเดช 

 ๒๙๔ นายคุณาธิป  บุญเรืองขาว 

 ๒๙๕ นายคุณาวัฒ  ปนสงคราม 

 ๒๙๖ สิบเอก จงรัก  คําย่ิง 

 ๒๙๗ นายจงรัก  นิ่มแกว 

 ๒๙๘ นายจตุพงศ  พันธสวัสดิ์ 

 ๒๙๙ นายจตุพร  ทุตะกิจ 

 ๓๐๐ นายจตุพร  บุญผอง 

 ๓๐๑ นายจตุพร  ศิวิไล 

 ๓๐๒ นายจตุพล  กําเนิดมี 

 ๓๐๓ นายจตุพล  เจริญธัญญากร 

 ๓๐๔ นายจตุพล  ดินไทย 

 ๓๐๕ นายจตุพล  นันทนธนกุล 

 ๓๐๖ นายจตุพล  บุตรสิงห 

 ๓๐๗ นายจตุพล  พลตื้อ 

 ๓๐๘ นายจตุพล  มะโน 

 ๓๐๙ นายจตุพล  เมืองกล่ัน 

 ๓๑๐ นายจตุรงค  กล่ินเกตุ 

 ๓๑๑ นายจตุรงค  กุลพรอม 

 ๓๑๒ นายจตุรงค  เจริญผล 

 ๓๑๓ นายจตุรงค  พุมนวล 

 ๓๑๔ นายจตุรงค  พุมหวง 

 ๓๑๕ พันจาเอก จตุรภัทร  สิมกันยา 

 ๓๑๖ นายจนุรักษ  ทองทาย 

 ๓๑๗ นายจรวย  จ๋ีคํา 

 ๓๑๘ นายจรัญ  จุลบุตร 

 ๓๑๙ นายจรัญ  ทิพยสิทธิ์ 

 ๓๒๐ นายจรัญ  บุตรดํา 

 ๓๒๑ นายจรัญ  โมออน 

 ๓๒๒ นายจรัน  อารีศีลธรรม 

 ๓๒๓ นายจรัล  จุมพลภัทร 

 ๓๒๔ นายจรัล  เหล็กคงสันเทียะ 
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 ๓๒๕ นายจรัส  นิลทะรัตน 

 ๓๒๖ นายจรัส  อ่ําดี 

 ๓๒๗ นายจรัสพงศ  พิชัยพรลภัส 

 ๓๒๘ นายจริญญา  สายโสภา 

 ๓๒๙ นายจรินทร  เรืองสังข 

 ๓๓๐ นายจริศักดิ์  วิหก 

 ๓๓๑ นายจรุงคศักดิ์  ศรีหะโคตร 

 ๓๓๒ นายจรุงวิทย  แกวขอมดี 

 ๓๓๓ นายจรูญ  ชะลอม 

 ๓๓๔ นายจรูญ  พุทธวงค 

 ๓๓๕ นายจรูญ  ศรีรักษา 

 ๓๓๖ นายจรูญ  อุดติ๊บ 

 ๓๓๗ นายจรูญพันธ  ศุขะพันธุ 

 ๓๓๘ นายจเรศักดิ์  ตั้งศิริไพบูลย 

 ๓๓๙ นายจอม  จงไกรจักร 

 ๓๔๐ นายจักกณภัทร  รอดแสวง 

 ๓๔๑ นายจักกฤษณ  เมืองแกว 

 ๓๔๒ นายจักรกฤช  คงรอด 

 ๓๔๓ นายจักรกฤช  จันดา 

 ๓๔๔ นายจักรกฤษ  วันเชียง 

 ๓๔๕ นายจักรกฤษ  แสงเดือน 

 ๓๔๖ นายจักรกฤษณ  กิ่งสกุล 

 ๓๔๗ นายจักรกฤษณ  พงษพัว 

 ๓๔๘ นายจักรกฤษณ  พรมเมืองเกา 

 ๓๔๙ นายจักรกฤษณ  มานิตกุล 

 ๓๕๐ นายจักรกฤษณ  เรือนโนวา 

 ๓๕๑ นายจักรกฤษณ  หลักหนองบัว 

 ๓๕๒ สิบเอก จักรพงศ  คูนาแก 

 ๓๕๓ นายจักรพงษ  ธนะวงศ 

 ๓๕๔ นายจักรพงษ  บุญมาหลา 

 ๓๕๕ นายจักรพงษ  ประเสริฐสังข 

 ๓๕๖ นายจักรพงษ  พักทิง 

 ๓๕๗ นายจักรพงษ  มะสะอะ 

 ๓๕๘ นายจักรพงษ  มิ่งแมน 

 ๓๕๙ นายจักรพงษ  โรจนรัต 

 ๓๖๐ นายจักรพงษ  หมิ่งทอง 

 ๓๖๑ จาสิบเอก จักรพล  ศรีจันทร 

 ๓๖๒ นายจักรพันธ  กันธวัง 

 ๓๖๓ นายจักรพันธ  แจงไพร 

 ๓๖๔ นายจักรพันธ  ฉัตรมาลัย 

 ๓๖๕ นายจักรพันธ  ดวงเลขา 

 ๓๖๖ จาเอก จักรพันธ  แทนทอง 

 ๓๖๗ นายจักรพันธ  พยอมใหม 

 ๓๖๘ นายจักรพันธ  มาดีประเสริฐ 

 ๓๖๙ นายจักรพันธุ  จําลองศักดิ์ 

 ๓๗๐ นายจักรเพชร  กลุมกลาง 

 ๓๗๑ นายจักรวาล  พรหมเสนา 

 ๓๗๒ นายจักรวุฒิ  ปองคําสิงห 

 ๓๗๓ นายจักรวุฒิ  พุทธิศักดิ์แสง 

 ๓๗๔ นายจักราวุฒิ  สมแสง 



 หนา   ๖๘ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗๕ นายจักราวุธ  หลีหนุด 

 ๓๗๖ นายจักรินทร  จารุศักดาเดช 

 ๓๗๗ นายจักรินทรวัชร  นามบุตรดี 

 ๓๗๘ นายจักรี  เชี่ยวงาน 

 ๓๗๙ นายจักรี  บุญวงษ 

 ๓๘๐ นายจักรี  ภูปา 

 ๓๘๑ นายจักรี  วังทัน 

 ๓๘๒ นายจันททรงกช  กิ่งขุนทด 

 ๓๘๓ นายจันทรดี  บุตรวาป 

 ๓๘๔ นายจันทวัฒน  ศรีไทย 

 ๓๘๕ นายจารึก  ทองสุวรรณ 

 ๓๘๖ นายจารึก  นาคมูล 

 ๓๘๗ พันจาโท จารุ  กําขันตี 

 ๓๘๘ นายจารุกิตติ์  เซงคะแซ 

 ๓๘๙ นายจารุพงศ  ปนสุภา 

 ๓๙๐ นายจารุพัฒน  ดอยแกวขาว 

 ๓๙๑ นายจารุภัทร  ใสกลาง 

 ๓๙๒ นายจารุวัตร  กล่ินอยู 

 ๓๙๓ นายจําการ  เพชรยังคง 

 ๓๙๔ นายจํานง  ขจรศักดิ์ศรี 

 ๓๙๕ นายจํานง  อังคุระษี 

 ๓๙๖ นายจํานงค  ไขแกว 

 ๓๙๗ นายจํานงค  มันตาพันธ 

 ๓๙๘ นายจําเนียร  ดวงพรม 

 ๓๙๙ จาเอก จําเนียร  ถูระวรณ 

 ๔๐๐ นายจําเนียร  วังสาร 

 ๔๐๑ นายจํารัส  รัตนอุบล 

 ๔๐๒ นายจํารูญ  สีลาลาด 

 ๔๐๓ นายจําเริญ  อุปมัย 

 ๔๐๔ นายจําลอง  บุตรจันทร 

 ๔๐๕ นายจําลอง  นาคเคลือ 

 ๔๐๖ นายจิณณกฤต  จันทรมนตรี 

 ๔๐๗ นายจิตติ  ธรรมปญญา 

 ๔๐๘ นายจิตติชัย  คํางาม 

 ๔๐๙ นายจิตรกร  กรึกกระโทก 

 ๔๑๐ นายจิตรกร  นาแกว 

 ๔๑๑ นายจิตรกร  อุนเรือน 

 ๔๑๒ นายจิตรภาณุ  ศรีสุขกาญจน 

 ๔๑๓ นายจิตรวัฒน  ปนอินทร 

 ๔๑๔ นายจิรกร  ถาวรพานิช 

 ๔๑๕ นายจิรทีปต  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๑๖ นายจิรพัฒน  เชื้อตาวงศ 

 ๔๑๗ พันจาเอก จิรภัทร  พัฒพันธุ 

 ๔๑๘ นายจิรเมธ  พริ้งเพราะ 

 ๔๑๙ นายจิรยุทธ  ศรีบริรักษ 

 ๔๒๐ นายจิรยุทธ  จําปาทอง 

 ๔๒๑ วาที่รอยตรี จิรยุทธ  พุฒตาลดง 

 ๔๒๒ นายจิรวัฒน  กําเนิดคุณ 

 ๔๒๓ นายจิรวัฒน  เขียวเหลือง 

 ๔๒๔ นายจิรวัฒน  ภัทรศิริโสภณ 
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 ๔๒๕ นายจิรวัฒน  เมืองยศ 

 ๔๒๖ นายจิรวัฒน  รัตนมณเฑียร 

 ๔๒๗ นายจิรวัฒน  วิกาศ 

 ๔๒๘ นายจิรวุฒิ  ประเสริฐสุข 

 ๔๒๙ นายจิรวุธ  บุญราษฎร 

 ๔๓๐ นายจิรศักดิ์  แกวนุย 

 ๔๓๑ นายจิรศักดิ์  รอดส้ัน 

 ๔๓๒ นายจิระ  เรืองทา 

 ๔๓๓ วาที่รอยเอก จิระชัย  ย้ิมเจริญ 

 ๔๓๔ นายจิระพงษ  ศรีสวาง 

 ๔๓๕ นายจิระพงษ  สังวร 

 ๔๓๖ นายจิระพรรติ  แกวมัน 

 ๔๓๗ นายจิระพันธ  ดิษฐพันธ 

 ๔๓๘ นายจิระวุฒิ  จินดาวงศ 

 ๔๓๙ นายจิระศักดิ์  เดชคําภู 

 ๔๔๐ นายจิระศักดิ์  ปญญาคม 

 ๔๔๑ นายจิรัฎฐ  นงคภา 

 ๔๔๒ นายจิรัฏฐ  ดิตถฐามูลค 

 ๔๔๓ นายจิรันดร  กลับกลาย 

 ๔๔๔ นายจิราณุวัฒน  เสียงดัง 

 ๔๔๕ นายจิราพัชร  วรรณโชติ 

 ๔๔๖ นายจิราภัทร  บุญภา 

 ๔๔๗ นายจิรายุ  วิริยะกิจ 

 ๔๔๘ นายจิรายุ  อุบลนอย 

 ๔๔๙ นายจิรายุทธ  จิตรณรงค 

 ๔๕๐ วาที่รอยตรี จิรายุศ  จันทพล 

 ๔๕๑ นายจีรนันท  จันทรแดง 

 ๔๕๒ นายจีรพัฒน  ไชยวุฒิ 

 ๔๕๓ นายจีรพันธ  สมคิด 

 ๔๕๔ นายจีรภัทร  สมควร 

 ๔๕๕ นายจีรวัฒน  ทองประมูล 

 ๔๕๖ นายจีรศักดิ์  สมมุติ 

 ๔๕๗ นายจีระวัฒน  ดานแกว 

 ๔๕๘ นายจีระวัฒน  อะริยะจอน 

 ๔๕๙ นายจีระวุฒิ  ปฎิสัมภิทาวุฒิ 

 ๔๖๐ นายจีระศักดิ์  แกวมรกต 

 ๔๖๑ นายจีระศักดิ์  ตะมิน 

 ๔๖๒ นายจีระศักดิ์  นิลจินเดา 

 ๔๖๓ นายจีระศักดิ์  บําเพ็ญศิลป 

 ๔๖๔ นายจุติกานต  ไชยวงศ 

 ๔๖๕ นายจุมพล  อนุรักษตระกูล 

 ๔๖๖ นายจุลศิลป  จินดารัตน 

 ๔๖๗ นายเจตนิพัทธ  กันศรีเวียง 

 ๔๖๘ นายเจน  ทองเปา 

 ๔๖๙ นายเจนณรงค  ทัดศรี 

 ๔๗๐ นายเจนณรงค  นามมณี 

 ๔๗๑ นายเจนณรงค  เนินสงคราม 

 ๔๗๒ นายเจนยุทธ  เสมอ 

 ๔๗๓ นายเจนศักดิ์  หมื่นสุนทร 

 ๔๗๔ นายเจริญ  จันมา 



 หนา   ๗๐ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๗๕ นายเจริญ  พันธสําโรง 

 ๔๗๖ นายเจริญ  อุทัยเรือง 

 ๔๗๗ วาที่รอยตรี เจริญดี  มวงเฟอง 

 ๔๗๘ นายเจริญพงษ  กองยอด 

 ๔๗๙ นายเจริญมนต  เปรมศรี 

 ๔๘๐ นายเจษฎา  ชคทันตบดี 

 ๔๘๑ นายเจษฎา  ชมภูนุช 

 ๔๘๒ นายเจษฎา  เณรจิตต 

 ๔๘๓ นายเจษฎา  นาชัยโชติ 

 ๔๘๔ นายเจษฎา  โปงวงค 

 ๔๘๕ นายเจษฎา  เรียมริมมะดัน 

 ๔๘๖ นายเจษฎา  วงคอินทร 

 ๔๘๗ สิบเอก เจษฎา  เวียงสุข 

 ๔๘๘ นายเจษฎากรณ  วีระสุข 

 ๔๘๙ นายเจษฎาภรณ  เจริญเชื้อ 

 ๔๙๐ นายเจษฎาภรณ  ถูระวรณ 

 ๔๙๑ นายเจษฎาภรณ  หทัยนิรมล 

 ๔๙๒ นายเจะมะรูดิง  เจะโซะ 

 ๔๙๓ นายโจ  แสนคํา 

 ๔๙๔ นายฉนอง  ปาปะไพ 

 ๔๙๕ นายฉลาด  ชูเมือง 

 ๔๙๖ นายฉัตรกุล  เพชรัตน 

 ๔๙๗ นายฉัตรชัย  จันทรแดง 

 ๔๙๘ นายฉัตรชัย  ไชยราช 

 ๔๙๙ นายฉัตรชัย  เผือกเนย 

 ๕๐๐ นายฉัตรชัย  พงอุดทา 

 ๕๐๑ นายฉัตรชัย  ภิริยะกากูล 

 ๕๐๒ นายฉัตรชัย  เวชสุกรรม 

 ๕๐๓ นายฉัตรชัย  อยูเย็น 

 ๕๐๔ นายฉัตรดํารงค  เชื้อนาม 

 ๕๐๕ นายฉัตรปรินทร  วัชรธนโฆสิต 

 ๕๐๖ นายฉัตรพล  พุทธจันทร 

 ๕๐๗ นายฉัตรมงคล  ศรีเมือง 

 ๕๐๘ นายฉันท  สุทธิ 

 ๕๐๙ นายเฉลิม  ขอนดอก 

 ๕๑๐ นายเฉลิม  ตังวกรุล 

 ๕๑๑ นายเฉลิมเกียรติ  ใจแกว 

 ๕๑๒ นายเฉลิมเกียรติ  พลอยพานิชเจริญ 

 ๕๑๓ นายเฉลิมพงษ  บุตรน้ําเพชร 

 ๕๑๔ จาเอก เฉลิมพล  พิมอุบล 

 ๕๑๕ นายเฉลิมพล  พูลเพ็ชร 

 ๕๑๖ นายเฉลิมพล  ภูผานิล 

 ๕๑๗ นายเฉลิมพล  ราชจันทร 

 ๕๑๘ นายเฉลิมพล  ศรีทอง 

 ๕๑๙ นายเฉลิมพล  เศษวงคแสน 

 ๕๒๐ นายเฉลิมพล  สุทธจรรยา 

 ๕๒๑ นายเฉลิมพล  หวลระลึก 

 ๕๒๒ นายเฉลิมพล  อยูเกตุ 

 ๕๒๓ นายเฉลิมรัตน  ออนจิตร 

 ๕๒๔ พันจาโท เฉลิมโรจน  พระสุรัตน 
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 ๕๒๕ นายเฉลิมวุฒิ  รอยพิลา 

 ๕๒๖ นายเฉลิมศักดิ์  ตองชู 

 ๕๒๗ นายเฉลิมศักดิ์  รุจิณรงค 

 ๕๒๘ นายเฉลิมศักดิ์  สุวรรณพันธ 

 ๕๒๙ สิบเอก เฉลียว  จันทะดี 

 ๕๓๐ นายเฉลียว  วิเศษศรี 

 ๕๓๑ นายเฉลียว  หารโย 

 ๕๓๒ นายชญานิน  ตันวิยะ 

 ๕๓๓ นายชนดวง  จันทรสีมาวรรณ 

 ๕๓๔ นายชนทัต  หลอมโพนทัน 

 ๕๓๕ นายชนนสรณพงศ  ชลสวัสดิ์ 

 ๕๓๖ นายชนภัทร  รัตนภูมิ 

 ๕๓๗ พันจาอากาศเอก ชนะ  จันทรเวียง 

 ๕๓๘ นายชนะชัย  ศรีกุล 

 ๕๓๙ นายชนะพงษ  ปะภูสะโร 

 ๕๔๐ นายชนะพล  ผลสุข 

 ๕๔๑ จาสิบตํารวจ ชนะพล  รูปเลิศ 

 ๕๔๒ นายชนะพันธ  รวีโชติภัคนันท 

 ๕๔๓ นายชนะพันธุ  สังขสวัสดิ์ 

 ๕๔๔ นายชนะภัย  โคตรสาขา 

 ๕๔๕ นายชนะภัย  หลาเตจะ 

 ๕๔๖ นายชนัชชงค  วงศเวียง 

 ๕๔๗ นายชเนรินทร  ใจแกว 

 ๕๔๘ จาสิบเอก ชเนศ  นราพจน 

 ๕๔๙ นายชโนทัย  แกวอําไพ 

 ๕๕๐ นายชยพล  เขมะโร 

 ๕๕๑ นายชยพล  คองอินทร 

 ๕๕๒ นายชยพล  คําภิละ 

 ๕๕๓ นายชยพล  ชารีกันณ 

 ๕๕๔ นายชยพล  บุญแรง 

 ๕๕๕ นายชยพล  โพทุมหา 

 ๕๕๖ นายชยพล  ออนสนิท 

 ๕๕๗ นายชยพัทธ  เทือกทา 

 ๕๕๘ นายชยพัทธ  ผองไสววงศ 

 ๕๕๙ นายชยา  อินทเชื้อ 

 ๕๖๐ นายชยานนท  ศรีลาโชติ 

 ๕๖๑ นายชยานนท  อุปฮาต 

 ๕๖๒ จาสิบเอก ชยุต  รัตนกรี 

 ๕๖๓ นายชยุต  เหมวิเชียร 

 ๕๖๔ นายชยุตม  กระตายทอง 

 ๕๖๕ นายชโยดม  มะเสนะ 

 ๕๖๖ นายชรัณฉัต  อนเกษม 

 ๕๖๗ นายชรินทร  ฉ่ํากล่ิน 

 ๕๖๘ นายชรินทร  ไปสุวรรณ 

 ๕๖๙ นายชรินทร  อินนวม 

 ๕๗๐ นายชฤทธิ์  พงษพระเกตุ 

 ๕๗๑ นายชลธร  กล่ินสุคนธ 

 ๕๗๒ วาที่รอยโท ชลภัทร  คําเขียว 

 ๕๗๓ นายชลศิริ  จันทร 

 ๕๗๔ นายชลอ  บุญเพ็ง 
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 ๕๗๕ นายชวดล  มันสามุข 

 ๕๗๖ นายชวลิต  กลอมจิตต 

 ๕๗๗ นายชวลิต  แกวกา 

 ๕๗๘ นายชวลิต  ชุมพุฒิพงษ 

 ๕๗๙ นายชวลิต  มะโนชาติ 

 ๕๘๐ จาเอก ชวลิต  ศรีเข็ม 

 ๕๘๑ นายชวลิตย  คลายบานใหม 

 ๕๘๒ นายชวลิตร  จันทะรส 

 ๕๘๓ นายชวินทรพล  สวนแกว 

 ๕๘๔ นายชัชชัย  ปะมาคะเต 

 ๕๘๕ นายชัชชัย  รัตนไกร 

 ๕๘๖ นายชัชชัย  ลีลาสินธุชัย 

 ๕๘๗ นายชัชพงษ  กําเลิศสิงห 

 ๕๘๘ นายชัชพงษ  ธนะไพบูลย 

 ๕๘๙ นายชัชพล  ทุมไมย 

 ๕๙๐ พันจาเอก ชัชพล  แสงชมภู 

 ๕๙๑ นายชัชวาล  กองแกว 

 ๕๙๒ นายชัชวาลย  เกิดศักดิ์ ณ แวงนอย 

 ๕๙๓ นายชัชวาลย  พรมจันทร 

 ๕๙๔ จาเอก ชัชวาลย  ภูระหงษ 

 ๕๙๕ นายชัชวาลย  รอดย้ิม 

 ๕๙๖ นายชัชวาลย  วงศสวรรค 

 ๕๙๗ นายชัชวาฬ  เถานอย 

 ๕๙๘ นายชัดชัย  บัวเพชร 

 ๕๙๙ นายชั้นสูง  เผาเพ็ง 

 ๖๐๐ นายชัยชนะ  ตนศรี 

 ๖๐๑ นายชัยชนะ  ปญญายืน 

 ๖๐๒ นายชัยชาญ  กุลเจริญ 

 ๖๐๓ จาสิบเอก ชัยชาญ  ชื่นอะลวย 

 ๖๐๔ นายชัยชาญ  สุวรรณ 

 ๖๐๕ นายชัยณรงค  จันทรทอง 

 ๖๐๖ นายชัยณรงค  ติ๊บประใจ 

 ๖๐๗ นายชัยณรงค  ถาวรเพียร 

 ๖๐๘ นายชัยณรงค  นามนาเมือง 

 ๖๐๙ นายชัยณรงค  วงศวันดี 

 ๖๑๐ นายชัยณรงค  ศรีโสดา 

 ๖๑๑ นายชัยณรงค  โสภา 

 ๖๑๒ นายชัยณฤทธิ์  เรืองประพันธ 

 ๖๑๓ นายชัยเดช  ทุมรัตน 

 ๖๑๔ นายชัยพจน  ขานโบ 

 ๖๑๕ นายชัยพร  บุญฤทธิ์เดโชชัย 

 ๖๑๖ สิบตํารวจโท ชัยพร  ภูถี่ถวน 

 ๖๑๗ นายชัยพล  ดิษฐอง 

 ๖๑๘ นายชัยพลวัฒน  หิรัญวงศ 

 ๖๑๙ นายชัยพิชิด  ถาปนแกว 

 ๖๒๐ นายชัยพิชิต  ปาปะขํา 

 ๖๒๑ นายชัยภทร  อภิชัยธนวัฎ 

 ๖๒๒ นายชัยภัทร  สุทธหลวง 

 ๖๒๓ นายชัยมงคล  จันทรละออง 

 ๖๒๔ นายชัยมงคล  ชนะสงคราม 
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 ๖๒๕ นายชัยมงคล  เล้ียงผองพันธ 

 ๖๒๖ นายชัยยง  ศรีกะชา 

 ๖๒๗ นายชัยยศ  ฮาวปนใจ 

 ๖๒๘ จาเอก ชัยยัณห  แกนจันทร 

 ๖๒๙ นายชัยยันต  สุวรรณโน 

 ๖๓๐ นายชัยยา  ไชยรบ 

 ๖๓๑ นายชัยยา  อุปพงษ 

 ๖๓๒ นายชัยยากรณ  แสงเขียว 

 ๖๓๓ นายชัยยุทธ  เพ็ญจํารัส 

 ๖๓๔ นายชัยยุทธ  สถิตยชัย 

 ๖๓๕ นายชัยยุทธ  อํานาจวงษ 

 ๖๓๖ นายชัยโย  คูพะเนียด 

 ๖๓๗ นายชัยโย  ปญญาสงค 

 ๖๓๘ นายชัยรัตน  กุมพล 

 ๖๓๙ นายชัยรัตน  เจียมเกตุ 

 ๖๔๐ นายชัยรัตน  ปฐมะพงษ 

 ๖๔๑ นายชัยรัตน  เรือนแกว 

 ๖๔๒ นายชัยรัตน  วิเชียรสาร 

 ๖๔๓ นายชัยรัติ  แสงเพ็ชร 

 ๖๔๔ นายชัยเรือง  ไชยคลัง 

 ๖๔๕ นายชัยโรจน  โชติโภคา 

 ๖๔๖ นายชัยวัช  รอดคลาย 

 ๖๔๗ นายชัยวัฒ  ไครโทง 

 ๖๔๘ นายชัยวัฒน  คุมพันธุ 

 ๖๔๙ นายชัยวัฒน  เคนโพธิ์ 

 ๖๕๐ นายชัยวัฒน  ทองจอย 

 ๖๕๑ นายชัยวัฒน  นวมงาม 

 ๖๕๒ นายชัยวัฒน  นุมสรอย 

 ๖๕๓ นายชัยวัฒน  บุญจง 

 ๖๕๔ นายชัยวัฒน  พัฒนราชสีหกุล 

 ๖๕๕ นายชัยวัฒน  พูนทอง 

 ๖๕๖ นายชัยวัฒน  แพงมา 

 ๖๕๗ นายชัยวัฒน  ศรีสันติเวศน 

 ๖๕๘ สิบเอก ชัยวัฒน  ศิริวัน 

 ๖๕๙ นายชัยวัฒน  สวัสดิ์ศรี 

 ๖๖๐ นายชัยวัฒน  สุมี 

 ๖๖๑ นายชัยวัฒนา  ดีใหม 

 ๖๖๒ นายชัยวุฒิ  คําดี 

 ๖๖๓ นายชัยวุฒิ  สิริเติมทรัพย 

 ๖๖๔ นายชัยวุฒิ  อยูวงค 

 ๖๖๕ วาที่รอยตรี ชัยศักดิ์   

  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๖๖๖ สิบเอก ชัยสิทธิ์  ธาตุคําภู 

 ๖๖๗ นายชัยสิทธิ์  พลวรรณ 

 ๖๖๘ นายชัยสิริ  เศรษฐสิริวาณิช 

 ๖๖๙ นายชัยอนันต  มานะชัย 

 ๖๗๐ นายชาคริต  ฉายาวัฒนา 

 ๖๗๑ นายชาคริต  ธีระประวัติ 

 ๖๗๒ นายชาคริต  เปฏะพันธ 

 ๖๗๓ นายชาคริต  ผลศรัทธา 
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 ๖๗๔ นายชาคริต  วิชัยยุทธิ์ 

 ๖๗๕ นายชาคริต  หีมปอง 

 ๖๗๖ ดาบตํารวจ ชาญ  ชุมภูชนะภัย 

 ๖๗๗ นายชาญกิตติ์  อูไพบูลยสิน 

 ๖๗๘ นายชาญชัย  กรีธาธร 

 ๖๗๙ นายชาญชัย  กันทากาศ 

 ๖๘๐ นายชาญชัย  คํารังษี 

 ๖๘๑ พันจาเอก ชาญชัย  ดอนภิรมย 

 ๖๘๒ นายชาญชัย  ตั้งพรชูพงศ 

 ๖๘๓ นายชาญชัย  นําสุย 

 ๖๘๔ นายชาญชัย  พิมพละมาตย 

 ๖๘๕ นายชาญชัย  พิริยะวิไล 

 ๖๘๖ พันจาเอก ชาญชัย  ภักดีนอก 

 ๖๘๗ นายชาญชัย  ยศทอง 

 ๖๘๘ นายชาญชัย  วันเที่ยง 

 ๖๘๙ นายชาญชัย  วันนา 

 ๖๙๐ นายชาญชัย  สุทธะตั้ง 

 ๖๙๑ นายชาญชัย  หอมเสียง 

 ๖๙๒ นายชาญชัย  อาษาสูนย 

 ๖๙๓ นายชาญชัย  อุสาห 

 ๖๙๔ นายชาญณรงค  บุญนิติ 

 ๖๙๕ นายชาญณรงค  แผอารยะ 

 ๖๙๖ จาเอก ชาญณรงค  ย่ีภูศรี 

 ๖๙๗ นายชาญณรงค  สุขอิ่ม 

 ๖๙๘ นายชาญนรัชต  สาทนิยม 

 ๖๙๙ นายชาญยศ  ทองคํา 

 ๗๐๐ นายชาญยุทธ  พรมสุทธิ 

 ๗๐๑ นายชาญยุทธ  เพชรสีสุข 

 ๗๐๒ นายชาญยุทธ  วงคพิพัฒน 

 ๗๐๓ นายชาญยุทธ  วิชาภรณ 

 ๗๐๔ นายชาญวิทย  โพธิ์ไฮ 

 ๗๐๕ นายชาญวิทย  ฤทธิ์ฤาชัย 

 ๗๐๖ วาที่รอยตรี ชาญวุธ  เครือดวงคํา 

 ๗๐๗ นายชาตรี  ชพานนท 

 ๗๐๘ นายชาตรี  นอยใจดี 

 ๗๐๙ นายชาตรี  แนนแผน 

 ๗๑๐ นายชาตรี  พรมมา 

 ๗๑๑ นายชาตรี  ศรีคํามี 

 ๗๑๒ นายชาตรี  ศรีภักดี 

 ๗๑๓ นายชาตรี  สีทน 

 ๗๑๔ นายชาติ  อินธิราช 

 ๗๑๕ นายชาติชาย  คําโกน 

 ๗๑๖ นายชาติชาย  ประดิษฐรัตน 

 ๗๑๗ พันจาอากาศโท ชาติชาย   

  เหงาเมืองกลาง 

 ๗๑๘ นายชาติณรงค  สงคํา 

 ๗๑๙ นายชานน  ชูเพชร 

 ๗๒๐ นายชานน  เนตรพรหม 

 ๗๒๑ นายชานนท  จําปา 

 ๗๒๒ จาเอก ชายชาญ  เริงสูงเนิน 
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 ๗๒๓ นายชายบดินทร  อินถา 

 ๗๒๔ นายชาริยะ  ปนสังข 

 ๗๒๕ นายชาลี  จิระนคร 

 ๗๒๖ นายชาลี  บุญจริง 

 ๗๒๗ นายชํานาญ  เคหา 

 ๗๒๘ นายชํานาญ  เฟอแกว 

 ๗๒๙ นายชํานาญ  มณี 

 ๗๓๐ นายชํานาญ  เรืองมาก 

 ๗๓๑ นายชํานาญ  สนธิ 

 ๗๓๒ นายชิงชัย  ภูวิชัย 

 ๗๓๓ นายชิณณวรรธน  ยอดทองหลาง 

 ๗๓๔ นายชิตชนก  ชนะกุล 

 ๗๓๕ นายชิตชัย  ปนทรายมูล 

 ๗๓๖ นายชิตติพงษ  มงคล 

 ๗๓๗ นายชิตพล  สีวาดมา 

 ๗๓๘ นายชินกร  แกวสาธร 

 ๗๓๙ นายชินเชษฎ  แสนวันดี 

 ๗๔๐ นายชินภัทร  บุตรสาทํา 

 ๗๔๑ นายชินวุฒิ  อาศนวิเชียร 

 ๗๔๒ นายชิรเวธน  โชติรัฐนันท 

 ๗๔๓ นายชิษณุ  เชิดชูสุวรรณ 

 ๗๔๔ นายชิษณุ  ฤทธิ์เดช 

 ๗๔๕ นายชิษณุพงศ  แข็งขัน 

 ๗๔๖ นายชิษณุพงศ  จอนรบ 

 ๗๔๗ นายชิษณุพงศ  บัวขาว 

 ๗๔๘ นายชิษณุพงศ  พงษแกววีระกุล 

 ๗๔๙ นายชีวทัศน  ภูตองใจ 

 ๗๕๐ นายชุณหเกียรติ  ทองอุทุม 

 ๗๕๑ นายชุติพนต  ถนนทิพย 

 ๗๕๒ นายชุติพนธ  นาคทอง 

 ๗๕๓ นายชุมนุม  ชวยคุณูปการ 

 ๗๕๔ นายชุมพล  จึงพิทักษอุดม 

 ๗๕๕ นายชุมพล  บุตุธรรม 

 ๗๕๖ นายชุมแพ  แสนยะบุตร 

 ๗๕๗ นายชุลาพงษ  ลายทิพย 

 ๗๕๘ นายชูเกียรติ  กัณพัฒนะ 

 ๗๕๙ จาเอก ชูเกียรติ  เขียวชอุม 

 ๗๖๐ นายชูเกียรติ  โชติผล 

 ๗๖๑ นายชูฉัตร  ปานะถึก 

 ๗๖๒ นายชูชัย  ไชยยาว 

 ๗๖๓ นายชูชัย  แวสุหลง 

 ๗๖๔ นายชูชัย  หลอนิมิตดี 

 ๗๖๕ นายชูชาติ  ตะโกทอง 

 ๗๖๖ นายชูชาติ  เพ่ิมอุตสาห 

 ๗๖๗ นายชูวฤทธิ์  ยะวิญชาญ 

 ๗๖๘ นายชูศักดิ์  การเร็ว 

 ๗๖๙ นายชูศักดิ์  คนใหญ 

 ๗๗๐ นายชูศักดิ์  บุตรคํา 

 ๗๗๑ นายชูศักดิ์  ประสาททอง 

 ๗๗๒ สิบเอก ชูศักดิ์  เพชรกระจาง 
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 ๗๗๓ นายชูศักดิ์  รักเสนาะ 

 ๗๗๔ นายเชต  มีประไพ 

 ๗๗๕ นายเชวง  ยอดเมือง 

 ๗๗๖ นายเชวงศักดิ์  เทวะสิงห 

 ๗๗๗ นายเชวงศักดิ์  มะลิวรรณ 

 ๗๗๘ นายเชษฐ  คันธภูมิ 

 ๗๗๙ นายเชษฐ  อัครจรรยา 

 ๗๘๐ นายเชษฐา  ชลสินธุ 

 ๗๘๑ นายเชษฐา  ศรีพลเมือง 

 ๗๘๒ นายเชาวนัฏฐ  ชาติประทีป 

 ๗๘๓ นายเชาวฤทธิ์  จิตติโล 

 ๗๘๔ นายเชาวฤทธิ์  แสงงาม 

 ๗๘๕ นายเชาวลิต  จินดาประเสริฐ 

 ๗๘๖ นายเชาวลิต  เจริญชนม 

 ๗๘๗ นายเชาวลิต  ดรุณวรรณ 

 ๗๘๘ นายเชาวลิต  บัวศรี 

 ๗๘๙ นายเชาวลิต  โพธิ์ศรี 

 ๗๙๐ นายเชาวลิต  มีแพง 

 ๗๙๑ นายเชาวัส  พุทธทองศรี 

 ๗๙๒ นายเชิงชาย  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๗๙๓ นายเชิด  เกื้อหนู 

 ๗๙๔ นายเชิดชาย  ทาประสาร 

 ๗๙๕ พันจาเอก เชิดชาย  เวชกามา 

 ๗๙๖ นายเชิดชาย  สุขอนันต 

 ๗๙๗ นายเชิดพงษ  ขวดพุทรา 

 ๗๙๘ นายเชิดศักดิ์  กันทะวงศ 

 ๗๙๙ นายเชิดศักดิ์  ศรีสุราช 

 ๘๐๐ จาเอก เชี่ยวชาญ  จวงจันทร 

 ๘๐๑ นายโชคชัย  จันทรโพธิ์ 

 ๘๐๒ นายโชคชัย  นิลไชย 

 ๘๐๓ พันจาเอก โชคชัย  บุษบก 

 ๘๐๔ นายโชคชัย  เปงปะนัน 

 ๘๐๕ นายโชคชัย  พงศพิพัฒนพันธุ 

 ๘๐๖ นายโชคดี  บุญประคม 

 ๘๐๗ นายโชติธนินท  กรณิศทิศารัศม 

 ๘๐๘ นายโชติวิชช  ยืนนานธนภัทร 

 ๘๐๙ จาเอก โชน  ผิวแดง 

 ๘๑๐ จาสิบเอก ไชยณรงค  แสนแทน 

 ๘๑๑ นายไชยนันต  เหลนยี 

 ๘๑๒ พันจาเอก ไชยยนต  แกวหาวงค 

 ๘๑๓ นายไชยรงค  จําปา 

 ๘๑๔ นายไชยวัฒน  นุยจินดา 

 ๘๑๕ นายไชยสมบัติ  ทัศนภูมิ 

 ๘๑๖ นายไชยา  ประทีปเมือง 

 ๘๑๗ นายซัมซูดิน  รอเซะ 

 ๘๑๘ นายซาวป  อับดุลมายิ 

 ๘๑๙ นายซุลฮิลมี  ดอเลาะ 

 ๘๒๐ นายซูฮารดี  หะยีวันนิก 

 ๘๒๑ นายญาณวุฒิ  วิโย 

 ๘๒๒ นายฐกฤต  ขุยรอด 
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 ๘๒๓ นายฐกฤตธรณ  เสาธงธีรโรจน 

 ๘๒๔ พันจาเอก ฐเดช  แกวมณี 

 ๘๒๕ นายฐนกร  ฤทธิศักดิ์ 

 ๘๒๖ นายฐนกร  อุบลบาน 

 ๘๒๗ พันจาอากาศเอก ฐปณต  อนรรฆจถกล 

 ๘๒๘ นายฐปนพงศ  แสงใสแกว 

 ๘๒๙ นายฐานมาศ  สมวรรณ 

 ๘๓๐ นายฐานันดร  อุดมสันติสุข 

 ๘๓๑ นายฐานัส  ขวัญกลับ 

 ๘๓๒ นายฐาปกรณ  ปานาโท 

 ๘๓๓ นายฐาปนพงศ  หมาดหลัง 

 ๘๓๔ นายฐิติกร  เตชะเสน 

 ๘๓๕ นายฐิตินันท  ดิษฐนาวา 

 ๘๓๖ นายฐิติพงศ  จงไมตรีพร 

 ๘๓๗ นายฐิติพงษ  เนื่องจํานงค 

 ๘๓๘ นายฐิติพงษ  หาเวียง 

 ๘๓๙ นายฐิติพล  พลายละหาร 

 ๘๔๐ นายฐิติภัทร  กัลปพฤกษ 

 ๘๔๑ นายฐิติรัช  ชัยวงษ 

 ๘๔๒ นายฐิติวัฒน  รักแม 

 ๘๔๓ นายฑีฆพัช  ชนะศรี 

 ๘๔๔ นายฒาลพล  พงษชาง 

 ๘๔๕ นายณกรณ  เรืองเพ็ง 

 ๘๔๖ นายณชพัฒน  บัวระพา 

 ๘๔๗ นายณฐกร  สอนสกุล 

 ๘๔๘ นายณฐพงศ  มหาวัน 

 ๘๔๙ นายณฐวัฒน  สีสะแล 

 ๘๕๐ นายณฐาภพ  ยาปน 

 ๘๕๑ นายณธรรศ  พิบูลยพงศ 

 ๘๕๒ นายณธะสิทธิ์  พัฒนคุณาพงษ 

 ๘๕๓ นายณธัชพงศ  ศรีแกว 

 ๘๕๔ นายณนนทกฤษณ  แกวตา 

 ๘๕๕ นายณพกร  สอนสกุล 

 ๘๕๖ นายณพภรรม  คชพลาย 

 ๘๕๗ นายณพวีร  พลายชุมพล 

 ๘๕๘ นายณภัทร  หงษสุวรรณ 

 ๘๕๙ นายณภัทร  อุบลนอย 

 ๘๖๐ นายณภูผา  โพธิมา 

 ๘๖๑ พันจาเอก ณรงค  กาฬภักดี 

 ๘๖๒ นายณรงค  ขวัญรอด 

 ๘๖๓ พันจาเอก ณรงค  ขําสรอยทอง 

 ๘๖๔ นายณรงค  เงินทนง 

 ๘๖๕ พันจาอากาศตรี ณรงค  ไชยสลี 

 ๘๖๖ นายณรงค  ทิพยอนันตกุล 

 ๘๖๗ นายณรงค  ทุยไชยสง 

 ๘๖๘ นายณรงค  นรดิษฐ 

 ๘๖๙ จาสิบตํารวจ ณรงค  นิลพลอย 

 ๘๗๐ จาเอก ณรงค  ปอสูงเนิน 

 ๘๗๑ นายณรงค  ผิวพรรณ 

 ๘๗๒ นายณรงค  พรมสุข 



 หนา   ๗๘ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๗๓ นายณรงค  ย้ิมศรี 

 ๘๗๔ นายณรงค  ระวังถอย 

 ๘๗๕ นายณรงค  รัศมี 

 ๘๗๖ นายณรงค  โสภา 

 ๘๗๗ นายณรงคกร  เกื้อกูล 

 ๘๗๘ นายณรงคชัย  โพธิสุข 

 ๘๗๙ นายณรงคชัย  เลาหุไรกุล 

 ๘๘๐ นายณรงคชาญ  เหิรเมฆ 

 ๘๘๑ นายณรงคเดช  กรรโณ 

 ๘๘๒ นายณรงคเดช  วิศิษฐศรี 

 ๘๘๓ นายณรงคเดช  เวชชประเสริฐ 

 ๘๘๔ นายณรงคเดช  อัมพร 

 ๘๘๕ นายณรงคภัทร  ปานศรี 

 ๘๘๖ นายณรงคฤทธิ์  คํามะนาง 

 ๘๘๗ นายณรงคฤทธิ์  โคตรวันทา 

 ๘๘๘ นายณรงคฤทธิ์  ไชยเสน 

 ๘๘๙ นายณรงคฤทธิ์  ทะชัย 

 ๘๙๐ นายณรงคฤทธิ์  สิทธิแกว 

 ๘๙๑ นายณรงควิทย  บุญอนันต 

 ๘๙๒ นายณรงคศักดิ์  ทองประเสริฐแสง 

 ๘๙๓ นายณรงคศักดิ์  พฤกษา 

 ๘๙๔ นายณรงคศักดิ์  อยูประเสริฐ 

 ๘๙๕ นายณรงคศักดิ์  อนุชาญ 

 ๘๙๖ นายณรงศักดิ์  คําเครื่อง 

 ๘๙๗ นายณรงศักดิ์  นิธิจิรวัฒน 

 ๘๙๘ นายณรงศักดิ์  โอษฐงาม 

 ๘๙๙ นายณรงศักดิ์  ไอยรากาญจนกุล 

 ๙๐๐ นายณราธิป  แกวแกมจันทร 

 ๙๐๑ นายณฤทธิ์  ครั่งพิมาย 

 ๙๐๒ สิบตรี ณฤทธิ์  ผลเจริญ 

 ๙๐๓ พันจาเอก ณฤทธิ์  วงศราช 

 ๙๐๔ นายณฤพน  พรมมานอก 

 ๙๐๕ นายณวรุฒ  ขจรบริรักษ 

 ๙๐๖ นายณวัสพล  รุงโต 

 ๙๐๗ นายณัชกฤศ  กิติธนภกร 

 ๙๐๘ สิบเอก ณัฎฐ  ภัทรพิไลรักษ 

 ๙๐๙ นายณัฎฐพงศ  เขตเตียนจันทึก 

 ๙๑๐ นายณัฎฐพัชร  งานนันไชย 

 ๙๑๑ นายณัฎฐสิทธิ์  เครือวงค 

 ๙๑๒ นายณัฏฐ  กอนคํา 

 ๙๑๓ จาสิบเอก ณัฏฐกิตติ์  คนรํา 

 ๙๑๔ นายณัฏฐกิตติ์  อนงค 

 ๙๑๕ นายณัฏฐชัย  ทับชา 

 ๙๑๖ นายณัฏฐฎากรณ  บัวลอย 

 ๙๑๗ นายณัฏฐนันท  พลนิโคตร 

 ๙๑๘ นายณัฏฐพล  สระทอง 

 ๙๑๙ นายณัฏฐวัฒน  อุมชอุม 

 ๙๒๐ นายณัฏฐวุฒิ  แกวภักดี 

 ๙๒๑ นายณัฏพัชร  นิธิวรรธนันท 

 ๙๒๒ นายณัฐ  กันภัย 



 หนา   ๗๙ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๒๓ นายณัฐ  เจียมเรืองจรัส 

 ๙๒๔ นายณัฐกรพจน  ทานัธยพงศ 

 ๙๒๕ นายณัฐกิตติ์  เหลาพนักสัก 

 ๙๒๖ นายณัฐชนน  พลเย่ียม 

 ๙๒๗ นายณัฐชัย  กันหารัตน 

 ๙๒๘ นายณัฐเชษฐ  มานะสุวรรณ 

 ๙๒๙ นายณัฐฐณัย  งิ้วเชียง 

 ๙๓๐ นายณัฐฐากร  จายนอก 

 ๙๓๑ นายณัฐฐาพงศ  ทรัพยสม 

 ๙๓๒ นายณัฐธัญ  อาทะจา 

 ๙๓๓ นายณัฐนภธัช  ปญญาฟอง 

 ๙๓๔ นายณัฐนันท  แกวเพ็ชร 

 ๙๓๕ นายณัฐนันท  ปมปานะ 

 ๙๓๖ นายณัฐพงศ  โคตรเพชร 

 ๙๓๗ นายณัฐพงศ  จันทะภา 

 ๙๓๘ นายณัฐพงศ  ดิษฐสอน 

 ๙๓๙ นายณัฐพงศ  ฟูคํา 

 ๙๔๐ นายณัฐพงศ  อําภวา 

 ๙๔๑ นายณัฐพงษ  แกวงาม 

 ๙๔๒ นายณัฐพงษ  ทวมจันทร 

 ๙๔๓ นายณัฐพงษ  เลียวพัฒนไพบูลย 

 ๙๔๔ นายณัฐพงษ  วงษบุญ 

 ๙๔๕ นายณัฐพงษ  ฮดมาลี 

 ๙๔๖ นายณัฐพนธ  ฤทธิ์บรรเจิด 

 ๙๔๗ จาเอก ณัฐพล  ชาติชัย 

 ๙๔๘ นายณัฐพล  แซตั๊ง 

 ๙๔๙ นายณัฐพล  ญวนกระโทก 

 ๙๕๐ นายณัฐพล  ทองอําภา 

 ๙๕๑ นายณัฐพล  ภูมิ 

 ๙๕๒ นายณัฐพล  มาทอง 

 ๙๕๓ นายณัฐพล  ศรีแกว 

 ๙๕๔ นายณัฐพล  สถิตธรรมสาคร 

 ๙๕๕ นายณัฐพัชร  จันทรกุลมณี 

 ๙๕๖ นายณัฐพัชร  แยมทรัพย 

 ๙๕๗ นายณัฐพัฒน  กมลภพ 

 ๙๕๘ นายณัฐพัฒน  อาจนนทลา 

 ๙๕๙ นายณัฐพัทร  นุยคดี 

 ๙๖๐ จาเอก ณัฐพันธ  นามแกว 

 ๙๖๑ นายณัฐภัค  ธรรมสะโร 

 ๙๖๒ นายณัฐภัทร  แลวงคนิล 

 ๙๖๓ นายณัฐภูศิษฐ  ธัญญวิรุฬห 

 ๙๖๔ นายณัฐวัชต  เรียนประเสริฐ 

 ๙๖๕ นายณัฐวัฒน  แกวภักดี 

 ๙๖๖ นายณัฐวัฒน  เจียงวงค 

 ๙๖๗ นายณัฐวุฒิ  คงเปยม 

 ๙๖๘ นายณัฐวุฒิ  คําวังสวัสดิ์ 

 ๙๖๙ นายณัฐวุฒิ  จิตตระกูล 

 ๙๗๐ นายณัฐวุฒิ  จินาการ 

 ๙๗๑ นายณัฐวุฒิ  ทองคํา 

 ๙๗๒ นายณัฐวุฒิ  บัวเล็ก 



 หนา   ๘๐ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๗๓ นายณัฐวุฒิ  บุญลักษณ 

 ๙๗๔ นายณัฐวุฒิ  บุตรตะ 

 ๙๗๕ นายณัฐวุฒิ  พุทธวงศ 

 ๙๗๖ สิบเอก ณัฐวุฒิ  ภูมิโคก 

 ๙๗๗ นายณัฐวุฒิ  วะทา 

 ๙๗๘ นายณัฐวุฒิ  วิทิตปริวรรค 

 ๙๗๙ นายณัฐสันต  ศรีเสนพิลา 

 ๙๘๐ นายณัฐสิทธิ์  ภูเต็ง 

 ๙๘๑ จาสิบตํารวจ ณัฐสิทธิ์  รังษิมาศ 

 ๙๘๒ นายณัฑกร  สุขชาญ 

 ๙๘๓ นายณัทธวัฒน  สังขสถิตย 

 ๙๘๔ นายดนัย  คําคุณ 

 ๙๘๕ นายดนัย  สังมีแสง 

 ๙๘๖ นายดนัย  แสงหมี 

 ๙๘๗ นายดนัย  อินลา 

 ๙๘๘ นายดนัยรัตน  สังขทอง 

 ๙๘๙ นายดนัยวัฒณ  อ่ํานอยวงษ 

 ๙๙๐ นายดนุพงษ  ยอดสาร 

 ๙๙๑ นายดล  วงคสุรินทร 

 ๙๙๒ นายดลธกร  วงษพันธุ 

 ๙๙๓ จาเอก ดวงเดน  สังฆมณี 

 ๙๙๔ นายดวงนที  ตาแกว 

 ๙๙๕ นายดารา  รัศมี 

 ๙๙๖ นายดาวรุง  แสงอวม 

 ๙๙๗ นายดําเกิง  แกวเมือง 

 ๙๙๘ นายดํารง  ศรียอด 

 ๙๙๙ นายดํารงค  จอมทอง 

 ๑๐๐๐ นายดํารงค  ศรีจันทร 

 ๑๐๐๑ นายดํารงค  หมั่นดี 

 ๑๐๐๒ นายดํารงค  ออยรักษา 

 ๑๐๐๓ นายดํารงฤทธิ์  ยินดีทรัพย 

 ๑๐๐๔ นายดิเรก  คําหวันมี 

 ๑๐๐๕ นายดิเรก  ดิเรกธนิน 

 ๑๐๐๖ นายดิเรก  ทองทา 

 ๑๐๐๗ นายดิเรก  เทียบสิทธิคุณ 

 ๑๐๐๘ นายดิเรก  พิมพจันทร 

 ๑๐๐๙ นายดิลก  ไชยโยราช 

 ๑๐๑๐ นายดิลกธรรม  สารดี 

 ๑๐๑๑ นายดุลยพร  ใจแจง 

 ๑๐๑๒ นายดุสิต  โกพลรัตน 

 ๑๐๑๓ นายดุสิต  คนยัง 

 ๑๐๑๔ นายดุสิต  ศรีสูงเนิน 

 ๑๐๑๕ นายเดช  พวงไพบูลย 

 ๑๐๑๖ นายเดช  เรืองคําวัฒนา 

 ๑๐๑๗ นายเดชชาติ  จันทราภรณ 

 ๑๐๑๘ นายเดชชาติ  ฟารักษา 

 ๑๐๑๙ นายเดชธนง  เดชมนต 

 ๑๐๒๐ จาสิบตรี เดชนิพล  จรบุรมย 

 ๑๐๒๑ นายเดชวุฒิ  ประดุจพงษเพชร 

 ๑๐๒๒ นายเดชศักดิ์  สุนทรภักดิ์ 



 หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๒๓ นายเดชศักดิ์ดา  ดวงจิตต 

 ๑๐๒๔ นายเดชอุดม  จันทรแดง 

 ๑๐๒๕ นายเดชา  คนสูง 

 ๑๐๒๖ นายเดชา  เจนจัด 

 ๑๐๒๗ นายเดชา  ตางใจ 

 ๑๐๒๘ นายเดชา  ประชารัตน 

 ๑๐๒๙ นายเดชา  พงศวัฒนาชัย 

 ๑๐๓๐ นายเดชากร  แกนเมือง 

 ๑๐๓๑ นายเดน  บุตรสีโคตร 

 ๑๐๓๒ จาเอก เดน  พระศรี 

 ๑๐๓๓ พันจาตรี โดม  หลํ่าศรี 

 ๑๐๓๔ นายตถาตา  นันทพิชัยทักษ 

 ๑๐๓๕ นายตนนที  เอมออง 

 ๑๐๓๖ นายตระการ  ดวงแกว 

 ๑๐๓๗ นายตรีภพ  ออนคําผาง 

 ๑๐๓๘ นายตอพงศ  พิมพิสาร 

 ๑๐๓๙ นายตอพงษ  กมขุนทด 

 ๑๐๔๐ นายตอยติ่ง  คําเหล็ก 

 ๑๐๔๑ นายตอลาภ  อรัญวารี 

 ๑๐๔๒ นายตอศักดิ์  คํานึงผล 

 ๑๐๔๓ สิบเอก ตะวัน  เดชาพรหมพิทักษ 

 ๑๐๔๔ นายตะวัน  เสวมาตย 

 ๑๐๔๕ นายตาน  อวิชา 

 ๑๐๔๖ นายติณณภ  ระยาแกว 

 ๑๐๔๗ นายติณณภพ  นิติฐานนท 

 ๑๐๔๘ นายติพัทธ  เมฆพระจันทร 

 ๑๐๔๙ นายตูแวอารปน  นิอาแซ 

 ๑๐๕๐ นายเตชสิทธิ์  ภูฉุน 

 ๑๐๕๑ นายเต็มศักดิ์  รักโอ 

 ๑๐๕๒ นายไตรภพ  พ่ึงชื่น 

 ๑๐๕๓ นายไตรรัตน  จริยาธรรม 

 ๑๐๕๔ นายไตรวุฒิ  ชาติดร 

 ๑๐๕๕ นายถนอม  เทพสุรินทร 

 ๑๐๕๖ นายถนอมศักดิ์  เทวรัตน 

 ๑๐๕๗ นายถนอมสิน  ขะจีฟา 

 ๑๐๕๘ นายถวัลยศักดิ์  ชวนประเสริฐ 

 ๑๐๕๙ นายถวิล  จันทะสงคราม 

 ๑๐๖๐ นายถวิล  ประทุมมา 

 ๑๐๖๑ นายถาวร  กวีสันติภาวัฒน 

 ๑๐๖๒ นายถาวร  กุมแกว 

 ๑๐๖๓ พันจาเอก ถาวร  พินะสา 

 ๑๐๖๔ นายถาวร  สีหาไชย 

 ๑๐๖๕ นายถาวร  อินทะศรี 

 ๑๐๖๖ นายทชาเดช  พันธนาม 

 ๑๐๖๗ นายทชานน  ศิลุจจัย 

 ๑๐๖๘ นายทนง  จิตตะพันธ 

 ๑๐๖๙ นายทนงคศักดิ์  ภักดีไพบูลยสกุล 

 ๑๐๗๐ นายทนงคศักดิ์  รักชื่อ 

 ๑๐๗๑ นายทนงศักดิ์  คําดี 

 ๑๐๗๒ นายทนงศักดิ์  ประพันธ 



 หนา   ๘๒ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๗๓ นายทนงศักดิ์  ผิวบุญเรือง 

 ๑๐๗๔ นายทนงศักดิ์  รังษีสม 

 ๑๐๗๕ นายทนงศักดิ์  อภัยรัตน 

 ๑๐๗๖ นายทรงกลด  วังเสมอ 

 ๑๐๗๗ นายทรงกลด  สุโธ 

 ๑๐๗๘ นายทรงเกียรติ  กองวี 

 ๑๐๗๙ นายทรงเกียรติ  ศรีกันไชย 

 ๑๐๘๐ นายทรงเกียรติ  สมเพาะ 

 ๑๐๘๑ นายทรงชัย  ราชภักดี 

 ๑๐๘๒ นายทรงพล  ขันธพัทธ 

 ๑๐๘๓ นายทรงยศ  เทวเดช 

 ๑๐๘๔ นายทรงฤทธิ์  เอกวุธ 

 ๑๐๘๕ นายทรงวุฒิ  จังพานิชกุล 

 ๑๐๘๖ นายทรงวุฒิ  นครชัย 

 ๑๐๘๗ นายทรงวุฒิ  ปาพนัสสัก 

 ๑๐๘๘ จาสิบเอก ทรงวุฒิ  สัตบุตร 

 ๑๐๘๙ นายทรงวุฒิ  สายฉลาด 

 ๑๐๙๐ พันจาเอก ทรงศักดิ์  ไทยพานิช 

 ๑๐๙๑ นายทรงศักดิ์  ลุนาหา 

 ๑๐๙๒ นายทรงศักดิ์  แววกิ่ง 

 ๑๐๙๓ นายทรงศักดิ์  สถาปนะนันท 

 ๑๐๙๔ นายทรงสวัสดิ์  พลอยประดับสี 

 ๑๐๙๕ นายทรรศนกมน  บุญหนัก 

 ๑๐๙๖ นายทวนชัย  ศีลาโคตร 

 ๑๐๙๗ นายทวิช  ยะปะนันท 

 ๑๐๙๘ นายทวิช  ฤทธิจักร 

 ๑๐๙๙ นายทวี  บุงทอง 

 ๑๑๐๐ นายทวี  มีพัฒน 

 ๑๑๐๑ นายทวี  สนนา 

 ๑๑๐๒ นายทวี  เสกรัมย 

 ๑๑๐๓ นายทวี  อานัน 

 ๑๑๐๔ นายทวีชัย  พันธศรี 

 ๑๑๐๕ นายทวีชัย  รัตนะธรรม 

 ๑๑๐๖ นายทวีรัชต  ชินบุตร 

 ๑๑๐๗ นายทวีลาภ  ใจชอบงาม 

 ๑๑๐๘ นายทวีวัฒน  คงวุน 

 ๑๑๐๙ นายทวีวิทย  ใจแจง 

 ๑๑๑๐ นายทวีศักดิ์  ขันไชย 

 ๑๑๑๑ นายทวีศักดิ์  แคลงพิมาย 

 ๑๑๑๒ นายทวีศักดิ์  โนนรุงเรือง 

 ๑๑๑๓ นายทวีศักดิ์  แววศรี 

 ๑๑๑๔ นายทวีศักดิ์  แหยมกระโทก 

 ๑๑๑๕ วาที่รอยตรี ทวีศักดิ์  อนันตพงษ 

 ๑๑๑๖ นายทศพร  โคตรพันธ 

 ๑๑๑๗ นายทศพร  จันทรผิว 

 ๑๑๑๘ นายทศพร  ดูมณี 

 ๑๑๑๙ นายทศพร  ทูไพเราะ 

 ๑๑๒๐ นายทศพร  รายา 

 ๑๑๒๑ นายทศพล  จินดาพล 

 ๑๑๒๒ นายทศพล  ดําดิบ 



 หนา   ๘๓ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๒๓ นายทศพล  พรรคนาวิน 

 ๑๑๒๔ นายทศพล  เสนามาตย 

 ๑๑๒๕ นายทศพล  หามกระโทก 

 ๑๑๒๖ นายทศพล  อังกินันทน 

 ๑๑๒๗ นายทศวร  ผาใต 

 ๑๑๒๘ นายทศวรรษ  ขายสุวรรณ 

 ๑๑๒๙ นายทองคํา  วัลลภา 

 ๑๑๓๐ นายทองคํา  หลายพา 

 ๑๑๓๑ นายทองดี  แดงบุญเรือง 

 ๑๑๓๒ นายทองพูน  เที่ยงไธสง 

 ๑๑๓๓ นายทองเพ็ชร  เสาระโส 

 ๑๑๓๔ นายทองสุข  รูปโฉม 

 ๑๑๓๕ นายทองหลอ  ปกเคระเต 

 ๑๑๓๖ นายทักษพงษ  วงคเห็น 

 ๑๑๓๗ นายทัชชัย  รอดนอย 

 ๑๑๓๘ นายทัฐศิน  สลางสิงห 

 ๑๑๓๙ นายทัตณัชพงศ  ขวัญประเสริฐ 

 ๑๑๔๐ จาสิบเอก ทัตเทพ  ตาลไธสง 

 ๑๑๔๑ สิบเอก ทัศดี  ทอนเทพ 

 ๑๑๔๒ พันจาโท ทัศนศักดิ์  จ๋ิวเจริญ 

 ๑๑๔๓ นายทัศนะ  พานมั่ง 

 ๑๑๔๔ นายทัศนัย  ใจดี 

 ๑๑๔๕ นายทัศนัย  สุคันธา 

 ๑๑๔๖ นายทัศพงษ  เหลาคุณากร 

 ๑๑๔๗ นายทินกร  แกวเมืองกลาง 

 ๑๑๔๘ พันจาเอก ทินกร  จําวงคลา 

 ๑๑๔๙ สิบเอก ทินกร  ดอนชัย 

 ๑๑๕๐ นายทินกร  ทานา 

 ๑๑๕๑ นายทินกร  พิพัฒนันทกุล 

 ๑๑๕๒ นายทินพันธุ  จวงจันทร 

 ๑๑๕๓ นายทินภัทร  ชันไธสง 

 ๑๑๕๔ นายทิพดล  ศรีบานชื่น 

 ๑๑๕๕ นายทิวา  เมี้ยนมิตร 

 ๑๑๕๖ นายทิวากร  สุวรรณไตรย 

 ๑๑๕๗ นายทีปกร  ดอนสิงห 

 ๑๑๕๘ นายทีรนนท  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๑๕๙ นายทีระยุทธ  มารมย 

 ๑๑๖๐ นายเทพ  เชียงแกว 

 ๑๑๖๑ นายเทพกร  แฝงวงศคํา 

 ๑๑๖๒ พันจาโท เทพชัย  ยมจินดา 

 ๑๑๖๓ สิบเอก เทพธนกฤต  วิริยปภากร 

 ๑๑๖๔ นายเทพบุตร  เทพา 

 ๑๑๖๕ นายเทพพิทักษ  เครือชัย 

 ๑๑๖๖ นายเทพมงคล  แกวกระจาง 

 ๑๑๖๗ นายเทพฤทธิ์  ฤทธิ์วิเศษ 

 ๑๑๖๘ นายเทพฤทัย  วรรณภา 

 ๑๑๖๙ นายเทวัญ  กล่ันไพรี 

 ๑๑๗๐ นายเทวัน  เทศสวัสดิ์วงศ 

 ๑๑๗๑ นายเทวา  พระราช 

 ๑๑๗๒ นายเทวา  เหมจันทึก 



 หนา   ๘๔ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๗๓ นายเทวากุล  จุลมณี 

 ๑๑๗๔ นายเทวินท  โขวัฒนา 

 ๑๑๗๕ นายเทเวศร  เข็มจริยา 

 ๑๑๗๖ นายเทอญศักดิ์  กาติ๊บ 

 ๑๑๗๗ นายเทอดเกียรติ  เกตุชิต 

 ๑๑๗๘ นายเทอดพันธุ  เกตุทิพย 

 ๑๑๗๙ นายเทอดศักดิ์  ทองลวน 

 ๑๑๘๐ นายเทอดศักดิ์  มวงชัย 

 ๑๑๘๑ นายเทอดศักดิ์  สําราญพงษ 

 ๑๑๘๒ นายเทิดชัย  ทองคําเภา 

 ๑๑๘๓ นายเทิดทูน  แพทยหลักฟา 

 ๑๑๘๔ นายเทิดศักดิ์  กรรณิกา 

 ๑๑๘๕ นายเทิดศักดิ์  พิสิษฐสิริกุล 

 ๑๑๘๖ สิบเอก เทิดศักดิ์  มีแกว 

 ๑๑๘๗ นายเทิดศักดิ์  ลานนท 

 ๑๑๘๘ นายเท่ียง  พรมลาย 

 ๑๑๘๙ นายเทียนชัย  บัวอุไร 

 ๑๑๙๐ นายเทียนชัย  อุปถัมภ 

 ๑๑๙๑ นายไทยคชา  อินตะนิล 

 ๑๑๙๒ นายไทยรัตน  กําเนิดพิลา 

 ๑๑๙๓ จาเอก ไทยอารี  บุระพวง 

 ๑๑๙๔ สิบเอก ไทรแกว  บังสูงเนิน 

 ๑๑๙๕ นายธงชัย  คําสําลี 

 ๑๑๙๖ นายธงชัย  เตวิน 

 ๑๑๙๗ นายธงชัย  บุญตาแสง 

 ๑๑๙๘ นายธงชัย  บุตราช 

 ๑๑๙๙ นายธงชัย  ฝายกลาง 

 ๑๒๐๐ นายธงชัย  พรมลาย 

 ๑๒๐๑ นายธงชัย  พ่ึงโพธิ์ทอง 

 ๑๒๐๒ นายธงชัย  พุดตาล 

 ๑๒๐๓ นายธงชัย  วิริยาธิบดี 

 ๑๒๐๔ นายธงชัย  สมเสนาะ 

 ๑๒๐๕ นายธงชัย  สังฆวาที 

 ๑๒๐๖ นายธงชัย  สุวรรณธาดา 

 ๑๒๐๗ นายธงชัย  อักษรพันธ 

 ๑๒๐๘ นายธชะกฤช  กุศลกิตติสกุล 

 ๑๒๐๙ นายธณัช  สีหะวงษ 

 ๑๒๑๐ นายธณาตมกุล  ธนจุฬานนท 

 ๑๒๑๑ นายธนกร  จันทรระวาง 

 ๑๒๑๒ นายธนกร  จันทรแสงคํา 

 ๑๒๑๓ นายธนกร  ชิศากรวณิช 

 ๑๒๑๔ นายธนกร  พวงอก 

 ๑๒๑๕ นายธนกร  เพ็งพุฒ 

 ๑๒๑๖ นายธนกร  วุฒิภูมิ 

 ๑๒๑๗ นายธนกร  สาริการินทร 

 ๑๒๑๘ นายธนกร  สิญธเจริญ 

 ๑๒๑๙ นายธนกร  สุทธิวัฒนาการ 

 ๑๒๒๐ นายธนกร  อินธินินทร 

 ๑๒๒๑ จาเอก ธนกฤต  ผาจิระวัฒนะชาติ 

 ๑๒๒๒ นายธนกฤต  พิพัฒนเดชาธร 



 หนา   ๘๕ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๒๓ นายธนกฤต  มหาวัน 

 ๑๒๒๔ นายธนกฤต  มูสิกะโรจน 

 ๑๒๒๕ นายธนกฤต  ศรีทอง 

 ๑๒๒๖ นายธนกฤต  อินทรนอย 

 ๑๒๒๗ นายธนกฤษ  ผิวศรี 

 ๑๒๒๘ นายธนกฤษ  ศิริปรุ 

 ๑๒๒๙ นายธนงศักดิ์  ชัยสวัสดิ์ 

 ๑๒๓๐ นายธนชัย  ทองเสริม 

 ๑๒๓๑ นายธนชัย  แสงแสน 

 ๑๒๓๒ นายธนดล  จันทรแดง 

 ๑๒๓๓ รอยโท ธนเดช  จิงหะรานนท 

 ๑๒๓๔ นายธนเดช  ทิพยวิชิน 

 ๑๒๓๕ นายธนเดช  พูลสงค 

 ๑๒๓๖ นายธนเดช  วงศน้ําคํา 

 ๑๒๓๗ สิบเอก ธนเดช  ศรีสงคราม 

 ๑๒๓๘ นายธนธรณ  เต็มตาวงษ 

 ๑๒๓๙ นายธนธรณ  เวหาธรนาวี 

 ๑๒๔๐ นายธนธีรภัทร  วงษไทย 

 ๑๒๔๑ นายธนนันท  จําปาทอง 

 ๑๒๔๒ นายธนบดินทร  เสมสันเทียะ 

 ๑๒๔๓ นายธนบดี  ทองคุม 

 ๑๒๔๔ นายธนบดี  ศิริมังฆศรี 

 ๑๒๔๕ นายธนบูลย  มาทอง 

 ๑๒๔๖ นายธนพงศ  บุตดา 

 ๑๒๔๗ นายธนพงษ  รัจพจน 

 ๑๒๔๘ นายธนพณ  สุกสด 

 ๑๒๔๙ นายธนพนธ  ชวยจันทร 

 ๑๒๕๐ นายธนพรรธน  คําแดง 

 ๑๒๕๑ จาเอก ธนพล  ขอบเหลือง 

 ๑๒๕๒ นายธนพล  เฉลิมวงศ 

 ๑๒๕๓ นายธนพล  น้ําฟา 

 ๑๒๕๔ นายธนพล  สวินทร 

 ๑๒๕๕ นายธนภัทร  กิ่งกาน 

 ๑๒๕๖ นายธนภัทร  ทิพชาติ 

 ๑๒๕๗ นายธนภัทร  นันตสุวรรณ 

 ๑๒๕๘ จาเอก ธนภัทร  ปะตะสังค 

 ๑๒๕๙ นายธนภัทร  ละนอย 

 ๑๒๖๐ นายธนภัทร  สายสะอาด 

 ๑๒๖๑ นายธนภูมิ  จรุงวรรณรัตน 

 ๑๒๖๒ นายธนภูมิ  โถสุวรรณ 

 ๑๒๖๓ นายธนรักษ  ฮอบุตร 

 ๑๒๖๔ นายธนรุจน  แดงแตง 

 ๑๒๖๕ นายธนวัฒน  ชาญธัญกร 

 ๑๒๖๖ นายธนวัฒน  เทวเดช 

 ๑๒๖๗ นายธนวัฒน  นรขุน 

 ๑๒๖๘ นายธนวัฒน  บุญแสง 

 ๑๒๖๙ นายธนวัฒน  วัฒนจิรพันธ 

 ๑๒๗๐ นายธนวัฒน  สุทธิจันโย 

 ๑๒๗๑ นายธนวิทย  ตี้ภู 

 ๑๒๗๒ นายธนวิน  ทองดีวัฒนา 
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 ๑๒๗๓ นายธนศรุต  มณีพิสุทธิเวช 

 ๑๒๗๔ นายธนศักดิ์  นาคสุด 

 ๑๒๗๕ นายธนศักดิ์  รุงตระการ 

 ๑๒๗๖ นายธนศักดิ์  หอมหวล 

 ๑๒๗๗ นายธนศิลป  เชิดศิริกาญจน 

 ๑๒๗๘ นายธนสิทธิ์  พูลสาทรกูล 

 ๑๒๗๙ นายธนเสฏฐ  จิระไชยบูรณ 

 ๑๒๘๐ นายธนเสฏฐ  พัฒนนิธิธรณ 

 ๑๒๘๑ นายธนะชัย  ฉ่ํามะนา 

 ๑๒๘๒ นายธนะเดช  เอี่ยมสําอางค 

 ๑๒๘๓ นายธนะพงศ  กิจประสงค 

 ๑๒๘๔ นายธนะพล  สมบูรณ 

 ๑๒๘๕ นายธนะรัชต  เนียมภิรมย 

 ๑๒๘๖ นายธนะรัชต  สุยะใจ 

 ๑๒๘๗ จาเอก ธนัชกฤศ  ตนทัพไทย 

 ๑๒๘๘ นายธนัญชัย  นิลสันเทียะ 

 ๑๒๘๙ นายธนัญชัย  สารบรรณ 

 ๑๒๙๐ นายธนัญชัย  หนักตื้อ 

 ๑๒๙๑ นายธนันตพัฒน  พรมพิลา 

 ๑๒๙๒ นายธนัสส  ปกครองบาน 

 ๑๒๙๓ นายธนา  แกวสองเมือง 

 ๑๒๙๔ นายธนา  เครือซุย 

 ๑๒๙๕ นายธนา  มาศงามเมือง 

 ๑๒๙๖ นายธนากร  ปอมนอย 

 ๑๒๙๗ นายธนากร  สุดใจ 

 ๑๒๙๘ นายธนากรณ  ทับทิม 

 ๑๒๙๙ นายธนาการ  เสมอใจ 

 ๑๓๐๐ นายธนาชัย  ทัยธิษา 

 ๑๓๐๑ นายธนาธิษณ  เตียบนอย 

 ๑๓๐๒ นายธนานนท  ศรนรายณ 

 ๑๓๐๓ นายธนานพ  ตุยโชติ 

 ๑๓๐๔ นายธนาพงษ  สืบศักดิ์วงศ 

 ๑๓๐๕ จาสิบเอก ธนาพัทธ  แกวเกิด 

 ๑๓๐๖ นายธนาวัสน  บัวนาค 

 ๑๓๐๗ นายธนาวุฒิ  จันทรวิรัช 

 ๑๓๐๘ นายธนาวุฒิ  บุญญานุสนธิ์ 

 ๑๓๐๙ นายธนาวุฒิ  บุตรคําโชติ 

 ๑๓๑๐ นายธนิต  จันทรกระจาง 

 ๑๓๑๑ นายธนิต  แหงธรรม 

 ๑๓๑๒ นายธนิศร  พวงสมบัติ 

 ๑๓๑๓ นายธนิสร  ยางคํา 

 ๑๓๑๔ นายธนู  ชาวปลายนา 

 ๑๓๑๕ นายธนู  ภูวาดเขียน 

 ๑๓๑๖ นายธนู  ศิริบุญมา 

 ๑๓๑๗ นายธเนศ  เทพแดง 

 ๑๓๑๘ นายธเนศ  ประทักษากุล 

 ๑๓๑๙ นายธเนศ  ผุดผอง 

 ๑๓๒๐ นายธเนศ  เพียรกสิกรรม 

 ๑๓๒๑ นายธเนศ  รัตนภูผา 

 ๑๓๒๒ นายธเนศ  วงคธิดา 



 หนา   ๘๗ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๒๓ นายธเนศพลสิษฐ  ไชยสวาสดิ์ 

 ๑๓๒๔ นายธเนษฐ  เพชรปราณี 

 ๑๓๒๕ นายธมลชัย  ชัยสุวรรณ 

 ๑๓๒๖ นายธรณเมธ  เตี่ยมังกรพันธุ 

 ๑๓๒๗ นายธรรมนูญ  จันทรอิ่ม 

 ๑๓๒๘ นายธรรมนูญ  พงษากุล 

 ๑๓๒๙ สิบเอก ธรรมนูญ  สายคงดี 

 ๑๓๓๐ นายธรรมนูญ  หาญกลา 

 ๑๓๓๑ นายธรรมนูญ  อเวรา 

 ๑๓๓๒ นายธรรมนูญ  อารีอับดุลซอมะ 

 ๑๓๓๓ นายธรรมรงค  แสงศักดิ์ 

 ๑๓๓๔ นายธรรมรักษ  รัตนวิโรจน 

 ๑๓๓๕ นายธรรมรัตน  ผลจันทร 

 ๑๓๓๖ นายธรรมรัตน  มณฑาทิพย 

 ๑๓๓๗ นายธรรมรัตน  อุบงชะนี 

 ๑๓๓๘ นายธรรมวัตร  นอยหมอ 

 ๑๓๓๙ นายธรรมศักดิ์  ธรรมกีรติ 

 ๑๓๔๐ นายธรรมศักดิ์  ธรรมนารถสกุล 

 ๑๓๔๑ นายธรรมศักดิ์  เสือนาค 

 ๑๓๔๒ นายธรรมสรรค  สิวายะวิโรจน 

 ๑๓๔๓ นายธรรมารัตน  สอนทอง 

 ๑๓๔๔ นายธรรศ  ปญญาสืบ 

 ๑๓๔๕ นายธราธิป  รุงแกร 

 ๑๓๔๖ นายธวัช  แกวควายงาม 

 ๑๓๔๗ วาที่รอยตรี ธวัช  ครูโคกกรวด 

 ๑๓๔๘ นายธวัช  มาศรี 

 ๑๓๔๙ นายธวัช  วัฒนะธรรม 

 ๑๓๕๐ นายธวัช  เศรษฐภักดี 

 ๑๓๕๑ นายธวัช  อัตถะ 

 ๑๓๕๒ นายธวัชขัย  เครือแกว 

 ๑๓๕๓ นายธวัชชัย  แกวดี 

 ๑๓๕๔ นายธวัชชัย  โกสีย 

 ๑๓๕๕ นายธวัชชัย  ชุมปล่ัง 

 ๑๓๕๖ นายธวัชชัย  ตั้งธนวุฒิเวทย 

 ๑๓๕๗ นายธวัชชัย  ติกขนา 

 ๑๓๕๘ นายธวัชชัย  เทียนขาว 

 ๑๓๕๙ นายธวัชชัย  ไทยกรรณ 

 ๑๓๖๐ นายธวัชชัย  นวลวัฒน 

 ๑๓๖๑ นายธวัชชัย  นามบุตร 

 ๑๓๖๒ นายธวัชชัย  เนียมมณี 

 ๑๓๖๓ นายธวัชชัย  บึงมุม 

 ๑๓๖๔ วาที่รอยตรี ธวัชชัย  บุญหนัก 

 ๑๓๖๕ นายธวัชชัย  ใบแกว 

 ๑๓๖๖ นายธวัชชัย  พรมเปย 

 ๑๓๖๗ นายธวัชชัย  พรหมลา 

 ๑๓๖๘ นายธวัชชัย  ไพฑูรย 

 ๑๓๖๙ นายธวัชชัย  มลัยคํา 

 ๑๓๗๐ นายธวัชชัย  มาศิลป 

 ๑๓๗๑ นายธวัชชัย  รัมมะมนต 

 ๑๓๗๒ นายธวัชชัย  วิเศษหมื่น 



 หนา   ๘๘ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๗๓ นายธวัชชัย  อามาตยมนตรี 

 ๑๓๗๔ นายธวัชพงศ  หิรัญบดินทร 

 ๑๓๗๕ นายธวัฒชัย  บุญมา 

 ๑๓๗๖ นายธวัตรชัย  สุนี 

 ๑๓๗๗ นายธวารัช  จูมพลหลา 

 ๑๓๗๘ นายธัญเกียรติ์  ตาปราบ 

 ๑๓๗๙ นายธัญญพัฒน  ภัคพาณิชย 

 ๑๓๘๐ นายธัญณัฐเทพ  เดชโชติภณ 

 ๑๓๘๑ นายธัญวิสิษฐ  พิทักษพงศ 

 ๑๓๘๒ นายธันฐกรณ  ศรีเสมอ 

 ๑๓๘๓ นายธันณภณ  เจ็ดจันทึก 

 ๑๓๘๔ นายธันวรัตน  อินสุวรรณ 

 ๑๓๘๕ นายธัมมจักร  มาเอื้อย 

 ๑๓๘๖ นายธัมมสิทธิวงค  มาลี 

 ๑๓๘๗ นายธาดา  คําจันทึก 

 ๑๓๘๘ นายธาดา  จําปาแขม 

 ๑๓๘๙ นายธาตรี  ตะหวด 

 ๑๓๙๐ นายธานินทร  บุญเย็น 

 ๑๓๙๑ นายธานินทร  ปญญาด ี

 ๑๓๙๒ นายธานินทร  วิรุฬหภูติ 

 ๑๓๙๓ นายธานี  คําชมภู 

 ๑๓๙๔ นายธานี  ศรีชัย 

 ๑๓๙๕ นายธานุพงษ  สุระสะ 

 ๑๓๙๖ นายธารณรัฐน  นพรัธษธาดา 

 ๑๓๙๗ นายธารา  ปะดุกา 

 ๑๓๙๘ นายธํารงค  สงวนสุข 

 ๑๓๙๙ นายธิติธัช  ชุมธาราธร 

 ๑๔๐๐ นายธิติบดินทร  นิติธรรมารัตน 

 ๑๔๐๑ วาที่รอยเอก ธิติพันธ  เดนดวง 

 ๑๔๐๒ นายธิติวัฒน  ดอเลาะ 

 ๑๔๐๓ นายธินพัฒน  หาญชนะ 

 ๑๔๐๔ นายธินาวุธ  วิชาดี 

 ๑๔๐๕ นายธีรโชต  สุวรรณลาส 

 ๑๔๐๖ นายธีรเดช  พงษกระโทก 

 ๑๔๐๗ นายธีรธวัช  ทวีวัชรรุงเรือง 

 ๑๔๐๘ นายธีรนันต  สมบัติสวัสดิ์ 

 ๑๔๐๙ นายธีรพงค  แสนศรี 

 ๑๔๑๐ นายธีรพงษ  กันทรสมบูรณ 

 ๑๔๑๑ นายธีรพงษ  ธนะแกว 

 ๑๔๑๒ นายธีรพงษ  ธัญญเจริญ 

 ๑๔๑๓ นายธีรพงษ  อินทพนม 

 ๑๔๑๔ นายธีรพจน  ศรีดวงจันทร 

 ๑๔๑๕ นายธีรพล  แสนพันนา 

 ๑๔๑๖ นายธีรพล  อาจผักปง 

 ๑๔๑๗ สิบเอก ธีรพัฒน  เชิดพงษ 

 ๑๔๑๘ นายธีรพันธ  วงศกาไสย 

 ๑๔๑๙ นายธีรพันธ  อรุณ 

 ๑๔๒๐ นายธีรพันธุ  สุขสุวรรณ 

 ๑๔๒๑ นายธีรภัทร  รุมา 

 ๑๔๒๒ นายธีรภัทร  กุณวงศ 



 หนา   ๘๙ (เลมท่ี  ๖) 
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 ๑๔๒๓ นายธีรภัทร  สุขเจือ 

 ๑๔๒๔ นายธีรภาพ  ยาวิชัยปอง 

 ๑๔๒๕ นายธีรยุทธ  คําไสย 

 ๑๔๒๖ นายธีรยุทธ  คําศรีแกว 

 ๑๔๒๗ นายธีรยุทธ  ฉันทมิตร 

 ๑๔๒๘ นายธีรยุทธ  แชมชอย 

 ๑๔๒๙ นายธีรยุทธ  พงษศิริ 

 ๑๔๓๐ นายธีรยุทธ  สุมาตรา 

 ๑๔๓๑ นายธีรยุทธิ์  ศิริไพบูลย 

 ๑๔๓๒ นายธีรวัฒน  กวางขวาง 

 ๑๔๓๓ นายธีรวัฒน  คงทน 

 ๑๔๓๔ นายธีรวัฒน  ธรรมทินโน 

 ๑๔๓๕ จาเอก ธีรวัฒน  เนียรกระโทก 

 ๑๔๓๖ นายธีรวัฒน  พรมดี 

 ๑๔๓๗ นายธีรวัฒน  มาเตี่ยง 

 ๑๔๓๘ นายธีรวัฒน  ศรีนวกุล 

 ๑๔๓๙ นายธีรวัตร  ศุภกิจอนันต 

 ๑๔๔๐ นายธีรวิชญ  ครูเรืองปญญา 

 ๑๔๔๑ นายธีรวีร  พงศธรภูริวัฒน 

 ๑๔๔๒ นายธีรวุฒิ  จุติโชติ 

 ๑๔๔๓ นายธีรวุฒิ  บัวเผ่ือน 

 ๑๔๔๔ นายธีรศักดิ์  ดังศรีเทศ 

 ๑๔๔๕ นายธีรศักดิ์  วองกิจอุสาหะ 

 ๑๔๔๖ นายธีรศักดิ์  สุวรรณไตร 

 ๑๔๔๗ นายธีรศักดิ์  อะทะจา 

 ๑๔๔๘ นายธีรสุทธิ์  เหมเวช 

 ๑๔๔๙ นายธีระ  สุภาวิมล 

 ๑๔๕๐ นายธีระ  หารี 

 ๑๔๕๑ นายธีระ  อุนาพรม 

 ๑๔๕๒ นายธีระนัน  พิรุณสุนทร 

 ๑๔๕๓ นายธีระนันท  วิสุทธิกุลชัย 

 ๑๔๕๔ จาเอก ธีระพงศ  มูลกัน 

 ๑๔๕๕ นายธีระพงษ  เชื้อบุญมี 

 ๑๔๕๖ นายธีระพงษ  แดนดี 

 ๑๔๕๗ นายธีระพงษ  สาจันทร 

 ๑๔๕๘ นายธีระพันธ  ทอนเทพ 

 ๑๔๕๙ นายธีระพันธุ  วงคธนา 

 ๑๔๖๐ นายธีระภัทร  ผอมคง 

 ๑๔๖๑ นายธีระยุทธ  ศรีสุทะ 

 ๑๔๖๒ สิบเอก ธีระยุทธ  ธีระวัชรมาศ 

 ๑๔๖๓ นายธีระยุทธ  ผองมณี 

 ๑๔๖๔ นายธีระยุทธ  พิมพคงคา 

 ๑๔๖๕ นายธีระยุทธ  แยมปรางค 

 ๑๔๖๖ นายธีระยุทธ  ศรีอมร 

 ๑๔๖๗ นายธีระยุทธ  อมรรัตนพิบูลย 

 ๑๔๖๘ นายธีระลักษณ  สรเดช 

 ๑๔๖๙ นายธีระวิชญ  นวลมาก 

 ๑๔๗๐ นายธีระวุฒิ  พรมกามินทร 

 ๑๔๗๑ นายธีระวุธ  นามเหลา 

 ๑๔๗๒ นายธีระศักดิ์  แกวรัตน 



 หนา   ๙๐ (เลมท่ี  ๖) 
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 ๑๔๗๓ นายธีระศักดิ์  คําไชยลึก 

 ๑๔๗๔ นายธีระศักดิ์  จริยากุลวงศ 

 ๑๔๗๕ นายธีระศักดิ์  ไชยรุตม 

 ๑๔๗๖ นายธีระศักดิ์  ทิพเนตร 

 ๑๔๗๗ นายธีระศักดิ์  สานุศิษย 

 ๑๔๗๘ นายธีระศักดิ์  อินตัน 

 ๑๔๗๙ นายธีราภัทร  ขัติยะหลา 

 ๑๔๘๐ นายธีรินทร  อมรวิทยารักษ 

 ๑๔๘๑ นายธนายุทธ  บุญไทยกลาง 

 ๑๔๘๒ นายนคร  จันทรวรรณ 

 ๑๔๘๓ พันจาอากาศโท นคร  จีนใจตรง 

 ๑๔๘๔ นายนคร  ดวงสุภา 

 ๑๔๘๕ นายนคร  ผลเลขา 

 ๑๔๘๖ นายนครินทร  ปาระสีห 

 ๑๔๘๗ นายนครินทร  พอครวงค 

 ๑๔๘๘ นายนครินทร  สุรภาพ 

 ๑๔๘๙ นายนฎิศวร  สายโสม 

 ๑๔๙๐ พันจาเอก นฐพงศ  เนยไธสง 

 ๑๔๙๑ นายนที  ดีพลงาม 

 ๑๔๙๒ นายนนชัย  พลเย่ียม 

 ๑๔๙๓ นายนนทชา  สุนทรพฤกษ 

 ๑๔๙๔ นายนนทปวิธ  ขวัญกลับ 

 ๑๔๙๕ นายนนทพัทธ  เขมนเขตกิจ 

 ๑๔๙๖ นายนนทพันธุ  คํายุธา 

 ๑๔๙๗ นายนนทวริศ  หิรัญรักษตระกูล 

 ๑๔๙๘ นายนพกร  เกตุนุย 

 ๑๔๙๙ นายนพคุณ  เดชเสน 

 ๑๕๐๐ นายนพดล  จองไพจิตรสกุล 

 ๑๕๐๑ นายนพดล  ชาติรัมยฐิติกุล 

 ๑๕๐๒ พันจาตรี นพดล  ไชยสุระ 

 ๑๕๐๓ นายนพดล  นวลเล่ือน 

 ๑๕๐๔ นายนพดล  นุมกล่ิน 

 ๑๕๐๕ นายนพดล  บุญบุรี 

 ๑๕๐๖ จาเอก นพดล  พฤกษามาตย 

 ๑๕๐๗ นายนพดล  พลโคกกอง 

 ๑๕๐๘ นายนพดล  พุมสวัสดิ์ 

 ๑๕๐๙ นายนพดล  มานะวงษ 

 ๑๕๑๐ นายนพดล  มุสิกทอง 

 ๑๕๑๑ นายนพดล  ยอดย่ิง 

 ๑๕๑๒ นายนพดล  วิหวา 

 ๑๕๑๓ จาเอก นพดล  วีระ 

 ๑๕๑๔ นายนพดล  ศรีปรีเปรม 

 ๑๕๑๕ นายนพดล  สรอยนาค 

 ๑๕๑๖ นายนพดล  อยูเสือ 

 ๑๕๑๗ จาสิบเอก นพดล  โอสถ 

 ๑๕๑๘ นายนพเดช  ใจคํามา 

 ๑๕๑๙ นายนพพร  กัลยาสนธิ์ 

 ๑๕๒๐ นายนพพร  โฉมาค 

 ๑๕๒๑ นายนพพร  ตั้งตระกูล 

 ๑๕๒๒ จาเอก นพพร  พันกิจ 



 หนา   ๙๑ (เลมท่ี  ๖) 
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 ๑๕๒๓ จาสิบโท นพพร  สายพันธ 

 ๑๕๒๔ จาสิบโท นพรัตน  เกษมสุข 

 ๑๕๒๕ นายนพรัตน  คงเมือง 

 ๑๕๒๖ นายนพรัตน  ทิพยเลิศ 

 ๑๕๒๗ นายนพรัตน  อินทรประเสริฐ 

 ๑๕๒๘ นายนพฤกษ  จงพินิจ 

 ๑๕๒๙ พันจาเอก นพวุธ  บุญบุตร 

 ๑๕๓๐ นายนภดล  ดอเลาะ 

 ๑๕๓๑ นายนภดล  เตียวตระกูล 

 ๑๕๓๒ นายนภดล  สถาวร 

 ๑๕๓๓ จาเอก นภดล  อุนตรีจันทร 

 ๑๕๓๔ นายนภพล  พวงพันธ 

 ๑๕๓๕ นายนภศกร  วงศเปยม 

 ๑๕๓๖ นายนภสิทธิ์  เกียรติหิรัญกุล 

 ๑๕๓๗ นายนภสินธุ  วิชัยโย 

 ๑๕๓๘ นายนภัทร  วรวิบูล 

 ๑๕๓๙ นายนรงค  ยงเพชร 

 ๑๕๔๐ สิบเอก นรวิชญ  สมฤทธิ์ 

 ๑๕๔๑ วาที่รอยตรี นรา  พูลผล 

 ๑๕๔๒ นายนราชิน  ไพรัตน 

 ๑๕๔๓ นายนรินทร  จันทบุตร 

 ๑๕๔๔ นายนรินทร  ไชยแกว 

 ๑๕๔๕ จาเอก นรินทร  ผาสุก 

 ๑๕๔๖ นายนรินทร  ศรีอุทา 

 ๑๕๔๗ นายนรินทร  เหลือสม 

 ๑๕๔๘ นายนริศร  มัชรินท 

 ๑๕๔๙ นายนรุตม  ภูมาลี 

 ๑๕๕๐ นายนเรศ  ทองสอาด 

 ๑๕๕๑ นายนเรศ  ระดากุล 

 ๑๕๕๒ นายนเรศ  วงษแหวน 

 ๑๕๕๓ นายนเรศ  หนูอุม 

 ๑๕๕๔ นายนเรศ  แพะขุนทด 

 ๑๕๕๕ นายนเรศฤทธิ์  เครือธนาวิทย 

 ๑๕๕๖ นายนฤชา  แกวสอาด 

 ๑๕๕๗ นายนฤดม  คัมภีโรสกุล 

 ๑๕๕๘ นายนฤเทพ  กอบเกื้อ 

 ๑๕๕๙ นายนฤนาท  เปยงอุทา 

 ๑๕๖๐ นายนฤบล  มณีเนตร 

 ๑๕๖๑ นายนวพร  นอยนอนเมือง 

 ๑๕๖๒ นายนวพร  สัตยพันธ 

 ๑๕๖๓ นายนวพล  ยังศิริ 

 ๑๕๖๔ นายนวพล  รัตนะ 

 ๑๕๖๕ นายนวพล  สีชมภู 

 ๑๕๖๖ นายนวรัตน  อินทรประพันธ 

 ๑๕๖๗ นายนอยใจยา  แกววงษา 

 ๑๕๖๘ นายนักสิทธิ์  อิสสระ 

 ๑๕๖๙ นายนัซรัน  เจะอามะ 

 ๑๕๗๐ นายนัฎฐกรณ  เจียมทอง 

 ๑๕๗๑ นายนัฐพงศ  พันสอน 

 ๑๕๗๒ นายนัฐพงษ  ทิพยวงศา 
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 ๑๕๗๓ นายนัฐวุฒิ  คุมนุช 

 ๑๕๗๔ นายนัฐวุฒิ  ชอบแตง 

 ๑๕๗๕ นายนัดนวุทธ  ระนา 

 ๑๕๗๖ นายนัตศิลป  รมสกุล 

 ๑๕๗๗ นายนัทธนากรณ  พิมพเนาว 

 ๑๕๗๘ วาที่รอยตรี นัทธพงศ  สุวรรณธัช 

 ๑๕๗๙ นายนัทพล  อินทะมาตร 

 ๑๕๘๐ นายนันทกร  พลศรี 

 ๑๕๘๑ จาเอก นันทวัฒน  คําสุข 

 ๑๕๘๒ นายนันธวัช  ศรีสม 

 ๑๕๘๓ นายนัสเซอรอน  หวังเบ็ญหมูด 

 ๑๕๘๔ นายนารา  ปากบารา 

 ๑๕๘๕ นายนาวา  แสนแพง 

 ๑๕๘๖ นายนาวิน  ทรัพยมามูล 

 ๑๕๘๗ นายนาวิน  นอยนันท 

 ๑๕๘๘ นายนาวิน  ประเสริฐพัฒนกิจ 

 ๑๕๘๙ นายนาวิน  รักษาวงศ 

 ๑๕๙๐ นายนาวิน  สิงหชํานาญ 

 ๑๕๙๑ นายนําชัย  ปดชาสุวรรณ 

 ๑๕๙๒ นายนําโชค  ประทีป ณ ถลาง 

 ๑๕๙๓ นายนิกร  คงเมือง 

 ๑๕๙๔ วาที่รอยตรี นิกร  จุมปา 

 ๑๕๙๕ จาเอก นิกร  ผุดบัวดง 

 ๑๕๙๖ นายนิกร  พัดมาน 

 ๑๕๙๗ นายนิกร  มาละ 

 ๑๕๙๘ นายนิกร  สุขจําลอง 

 ๑๕๙๙ นายนิกร  สุทธกูล 

 ๑๖๐๐ นายนิกสันต  ทองวิเศษ 

 ๑๖๐๑ นายนิกอน  ยอดคํา 

 ๑๖๐๒ นายนิคม  การสมมิตร 

 ๑๖๐๓ นายนิคม  ขยันสะการ 

 ๑๖๐๔ นายนิคม  จรณโยธิน 

 ๑๖๐๕ นายนิคม  พิมมะสาร 

 ๑๖๐๖ นายนิคม  สมใจ 

 ๑๖๐๗ นายนิคม  หมั่นกิจ 

 ๑๖๐๘ นายนิจสินธุ  จิตหาญ 

 ๑๖๐๙ นายนิเชษฐ  อาจนาฝาย 

 ๑๖๑๐ นายนิตธร  จินดาขันธ 

 ๑๖๑๑ นายนิติ  ตอพันธุ 

 ๑๖๑๒ นายนิติ  เสมสม 

 ๑๖๑๓ จาเอก นิตินัย  แกววิเศษ 

 ๑๖๑๔ จาสิบเอก นิติพล  พะนะเสน 

 ๑๖๑๕ นายนิติวุฒิ  แกวรักษา 

 ๑๖๑๖ นายนิทักษ  บุญสง 

 ๑๖๑๗ นายนิทัศน  กลัดแกว 

 ๑๖๑๘ นายนิธิศ  ตามคํามี 

 ๑๖๑๙ นายนิพน  นะวะสด 

 ๑๖๒๐ นายนิพนธ  คําแหล 

 ๑๖๒๑ นายนิพนธ  คุยบุตร 

 ๑๖๒๒ นายนิพนธ  ตนจาน 
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 ๑๖๒๓ นายนิพนธ  ธนพัฒนศิริ 

 ๑๖๒๔ นายนิพนธ  ปฏิพัทรศรีสกุล 

 ๑๖๒๕ นายนิพนธ  ปญญา 

 ๑๖๒๖ นายนิพนธ  พันธโคกกรวด 

 ๑๖๒๗ นายนิพนธ  สนธิ 

 ๑๖๒๘ นายนิพล  ทิพกร 

 ๑๖๒๙ พันจาเอก นิพล  วงชารี 

 ๑๖๓๐ นายนิพัทธ  พยันตา 

 ๑๖๓๑ นายนิพัทธ  สุวรรณรัตน 

 ๑๖๓๒ นายนิพิฐพนธ  มหัทธนบุญนพ 

 ๑๖๓๓ นายนิพิธ  นิรดา 

 ๑๖๓๔ นายนิมิต  ลวนหิรัญ 

 ๑๖๓๕ นายนิยม  ฉิมพลี 

 ๑๖๓๖ นายนิยม  ซุนซิ่ม 

 ๑๖๓๗ นายนิยม  พานิชกุล 

 ๑๖๓๘ นายนิยม  สํารวมใจ 

 ๑๖๓๙ นายนิยมเดช  ภูประเสริฐ 

 ๑๖๔๐ นายนิยมวิชช  อุยเอง 

 ๑๖๔๑ นายนิยมศักดิ์  เพชรสัมฤทธิ์ 

 ๑๖๔๒ นายนิรัญ  แกวกุณโฑ 

 ๑๖๔๓ นายนิรัญ  ธรฤทธิ์ 

 ๑๖๔๔ นายนิรันด  สารรัมย 

 ๑๖๔๕ นายนิรันดร  แกวพิกุล 

 ๑๖๔๖ นายนิรันดร  คํามุลนา 

 ๑๖๔๗ นายนิรันดร  จีนเฮ็ง 

 ๑๖๔๘ นายนิรันดร  มั่นมาตร 

 ๑๖๔๙ นายนิรุต  นามไธสงค 

 ๑๖๕๐ นายนิรุต  ศรีใต 

 ๑๖๕๑ นายนิรุตต  สายใจ 

 ๑๖๕๒ นายนิรุทธ  เพ่ิมพูล 

 ๑๖๕๓ สิบเอก นิโรจน  หุนแกว 

 ๑๖๕๔ นายนิวัชร  เครือแวงมล 

 ๑๖๕๕ นายนิวัฒน  ชิณหงส 

 ๑๖๕๖ นายนิวัฒน  พรหมศรี 

 ๑๖๕๗ นายนิวัฒน  มณีจันทร 

 ๑๖๕๘ นายนิวัฒน  สะสาง 

 ๑๖๕๙ นายนิวัฒน  สิริโภไคย 

 ๑๖๖๐ นายนิเวศ  แกวปองปก 

 ๑๖๖๑ นายนิเวศ  เนตรยอง 

 ๑๖๖๒ นายนิอาดือนันท  นินา 

 ๑๖๖๓ นายนิอุสมัน  อาแว 

 ๑๖๖๔ นายนุ  ขวัญสืบ 

 ๑๖๖๕ นายนุกูล  ปญญาดี 

 ๑๖๖๖ นายนุกูล  ศรีงาม 

 ๑๖๖๗ นายนุกูล  หมายมี 

 ๑๖๖๘ นายนุชิต  สังขใจ 

 ๑๖๖๙ นายเนตร  ใจธรรม 

 ๑๖๗๐ นายเนติธร  เนติศานนท 

 ๑๖๗๑ จาสิบเอก เนติธร  วงษจําปา 

 ๑๖๗๒ นายเนตินัย  สายเนตร 
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 ๑๖๗๓ นายเนติพงษ  วงษสิงห 

 ๑๖๗๔ นายเนติพันธ  แจงจุล 

 ๑๖๗๕ นายเนรมิตร  ชูมก 

 ๑๖๗๖ นายบดินทร  บุญยวงศ 

 ๑๖๗๗ นายบดินทร  บุตรดี 

 ๑๖๗๘ นายบรม  แสงจันทร 

 ๑๖๗๙ นายบรรจง  จัตกุล 

 ๑๖๘๐ นายบรรจบ  จินหะ 

 ๑๖๘๑ นายบรรจบ  มาลาวิลาศ 

 ๑๖๘๒ นายบรรเจิด  ทองชูใจ 

 ๑๖๘๓ สิบเอก บรรเจิด  นิ่มนอย 

 ๑๖๘๔ นายบรรเจิด  รอดจบ 

 ๑๖๘๕ นายบรรเจิด  รูดี 

 ๑๖๘๖ นายบรรเจิด  เรือนแกว 

 ๑๖๘๗ นายบรรเจิด  ศิริเวช 

 ๑๖๘๘ นายบรรเจิด  หัวนา 

 ๑๖๘๙ นายบรรฑิต  อินทรธิราช 

 ๑๖๙๐ นายบรรณ  แกวฉ่ํา 

 ๑๖๙๑ นายบรรณพัฒ  เรืองขํา 

 ๑๖๙๒ นายบรรพชาติ  พันธโสภณ 

 ๑๖๙๓ นายบรรพต  ปนแกว 

 ๑๖๙๔ นายบรรพต  โพธิ์ศรี 

 ๑๖๙๕ นายบรรพต  ศิริสิงห 

 ๑๖๙๖ นายบรรพต  สกุลเอี่ยม 

 ๑๖๙๗ นายบรรยาย  ชะบา 

 ๑๖๙๘ นายบรรหาร  วิจิตรจินดา 

 ๑๖๙๙ นายบริพัตร  นิลเพ็ชร 

 ๑๗๐๐ นายบวรพัฒน  ทุมมณี 

 ๑๗๐๑ นายบัญชร  กีรติตระกูล 

 ๑๗๐๒ นายบัญชา  จันทรจําเริญ 

 ๑๗๐๓ นายบัญชา  ชาวสวนศรีเจริญ 

 ๑๗๐๔ นายบัญชา  ดะวิบูลย 

 ๑๗๐๕ นายบัญชา  บํารุงธรรม 

 ๑๗๐๖ นายบัญชา  พูลผล 

 ๑๗๐๗ นายบัญชา  ไพวงศา 

 ๑๗๐๘ นายบัญชา  มาลา 

 ๑๗๐๙ นายบัญชา  รัตนสมบัติทวี 

 ๑๗๑๐ นายบัญชา  สายคําเลิศ 

 ๑๗๑๑ นายบัญชา  อุทธโยธา 

 ๑๗๑๒ วาที่รอยตรี บัญญัติ  ศศิวิมลกาล 

 ๑๗๑๓ นายบัณฑิต  จิตตสุโภ 

 ๑๗๑๔ นายบัณฑิต  ตั้งกมลศรี 

 ๑๗๑๕ นายบัณฑิต  ตัวจริง 

 ๑๗๑๖ นายบัณฑิต  เนียมชัยภูมิ 

 ๑๗๑๗ นายบัณฑิต  โพธิ์พยัคฆ 

 ๑๗๑๘ พันจาเอก บัณฑิต  วีระวงศ 

 ๑๗๑๙ นายบัณฑิต  ศิลประเสริฐ 

 ๑๗๒๐ นายบัณฑิต  สุจินตพงศ 

 ๑๗๒๑ นายบัณฑิต  หุตะวัฒนะ 

 ๑๗๒๒ นายบัณดิษฐ  สีเขียว 
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 ๑๗๒๓ นายบัณทัต  เข็มอุทา 

 ๑๗๒๔ นายบันเทิง  เทพษร 

 ๑๗๒๕ นายบัลลังก  เกลากลาง 

 ๑๗๒๖ นายบัวสี  หาวนวม 

 ๑๗๒๗ นายบํารุง  ทองนิยม 

 ๑๗๒๘ นายบุญเกิด  มรชัยภูมิ 

 ๑๗๒๙ นายบุญครอง  ปราชญชัยสกุล 

 ๑๗๓๐ นายบุญจันทร  รุงเรือง 

 ๑๗๓๑ นายบุญเจิด  ย่ังยืน 

 ๑๗๓๒ นายบุญชนะ  อาจจํานงค 

 ๑๗๓๓ นายบุญชัย  ทองประไพ 

 ๑๗๓๔ นายบุญชัย  อภิวัฒนสกุล 

 ๑๗๓๕ นายบุญชัย  เอี่ยมตระกูล 

 ๑๗๓๖ นายบุญโชค  งามนอก 

 ๑๗๓๗ นายบุญเดช  อุตสุภา 

 ๑๗๓๘ นายบุญเติม  มาเขียว 

 ๑๗๓๙ นายบุญถม  วรรณทอง 

 ๑๗๔๐ พันจาโท บุญทอม  หงษษา 

 ๑๗๔๑ พันจาตรี บุญทิง  จันทเขต 

 ๑๗๔๒ นายบุญเที่ยง  เทศออน 

 ๑๗๔๓ นายบุญธรรม  แกววิเชียร 

 ๑๗๔๔ จาเอก บุญธรรม  บุญสุข 

 ๑๗๔๕ นายบุญปอง  มูลลอน 

 ๑๗๔๖ นายบุญพรอม  ผาใต 

 ๑๗๔๗ พันจาเอก บุญมา  บุศดี 

 ๑๗๔๘ นายบุญมี  ปะนะทัง 

 ๑๗๔๙ นายบุญยงค  ผากงคํา 

 ๑๗๕๐ นายบุญยัง  ฉายาทับ 

 ๑๗๕๑ นายบุญย่ิง  ย่ีลังกา 

 ๑๗๕๒ นายบุญเย่ียม  หมอมีสุข 

 ๑๗๕๓ นายบุญรอด  สุรภัตการกิจ 

 ๑๗๕๔ นายบุญรักษ  กิจสกุล 

 ๑๗๕๕ นายบุญฤทธิ์  วิลัยรัมย 

 ๑๗๕๖ นายบุญเลิศ  นาวาทอง 

 ๑๗๕๗ นายบุญเลิศ  ปนนาค 

 ๑๗๕๘ นายบุญเลิศ  ศุภวิกรานตกุล 

 ๑๗๕๙ นายบุญวัฒน  กระตายจันทร 

 ๑๗๖๐ นายบุญศิลป  บุตรดี 

 ๑๗๖๑ นายบุญสง  โพธิ์ทอง 

 ๑๗๖๒ นายบุญสง  สงศรัทธาผล 

 ๑๗๖๓ นายบุญสง  หวันเมือง 

 ๑๗๖๔ วาที่รอยตรี บุญเสริม  นิสโร 

 ๑๗๖๕ นายบุรินทร  จันทรา 

 ๑๗๖๖ นายบุรินทร  ดวงวิไล 

 ๑๗๖๗ นายบุรินทร  นาวารัตน 

 ๑๗๖๘ นายบุรีรักษ  นามบุรี 

 ๑๗๖๙ นายบุสรอ  เจะแซ 

 ๑๗๗๐ นายบูบากาศ  เหล็มปาน 

 ๑๗๗๑ นายบูรชัย  นัดทะยาย 

 ๑๗๗๒ นายเบญจพล  บุญเครือบ 



 หนา   ๙๖ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๗๓ นายปกรณ  จันทรสุพัฒน 

 ๑๗๗๔ นายปกรณ  ธรรมสุข 

 ๑๗๗๕ นายปกรณ  ประทีปแกว 

 ๑๗๗๖ นายปกรณ  เปลงไพโรจน 

 ๑๗๗๗ นายปกรณ  สนานคุณ 

 ๑๗๗๘ นายปกฤช  สานอินทรจักร 

 ๑๗๗๙ นายปกาศิต  ฝายขันธ 

 ๑๗๘๐ นายปกาสิต  ภาคพรหม 

 ๑๗๘๑ นายปฏิพัทธิ์  สายประเสริฐ 

 ๑๗๘๒ นายปฏิพันร  สุกดวง 

 ๑๗๘๓ นายปฏิภาณ  ปยาปน 

 ๑๗๘๔ นายปฏิภาณ  เวียงคํา 

 ๑๗๘๕ นายปฏิมา  นวมเจิม 

 ๑๗๘๖ นายปฏิยุทธ  นาคขํา 

 ๑๗๘๗ นายปฏิวัติ  ถูเพ็ง 

 ๑๗๘๘ นายปฏิวัติ  แปลงมาลย 

 ๑๗๘๙ นายปฐม  ขมสวัสดิ์ 

 ๑๗๙๐ นายปฐม  บัวอินทร 

 ๑๗๙๑ นายปฐม  ประเสริฐผล 

 ๑๗๙๒ นายปฐม  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๑๗๙๓ นายปฐมพงศ  วงศกลม 

 ๑๗๙๔ นายปฐมพร  อิสระพานิช 

 ๑๗๙๕ นายปฐมวิทย  วาทะพุกกณะ 

 ๑๗๙๖ นายปฐวี  ลอถิรธร 

 ๑๗๙๗ นายปณะวัจน  ธสวัสดิ์มั่นคง 

 ๑๗๙๘ นายปณัฐ  กันยาวุฒิกุล 

 ๑๗๙๙ นายปณิธิ  ชมชื่น 

 ๑๘๐๐ นายปติกร  แกวนอย 

 ๑๘๐๑ นายปทิตเดช  เทียมเกษม 

 ๑๘๐๒ นายปธานิน  คําวัง 

 ๑๘๐๓ นายปภังกร  จอมสมสา 

 ๑๘๐๔ นายปภังกร  วิบูลยกุล 

 ๑๘๐๕ นายปภาวิน  ปญญาเทพ 

 ๑๘๐๖ นายปภาวิน  ศรีพล 

 ๑๘๐๗ จาเอก ปรชาติ  แสนบน 

 ๑๘๐๘ นายปรพล  พรมเกิด 

 ๑๘๐๙ นายปรภัค  ศิริพันธุ 

 ๑๘๑๐ นายปรมินทร  จันทะวงษ 

 ๑๘๑๑ นายปรเมศวร  แกวหนองเสม็ด 

 ๑๘๑๒ นายปรเมศวร  ทิวสกุล 

 ๑๘๑๓ นายปรเมศวร  เทศแกว 

 ๑๘๑๔ นายปรเมษฐ  ประภาสะวัต 

 ๑๘๑๕ นายปรวรรตน  ปาจันทร 

 ๑๘๑๖ นายประกอบ  ประจิต 

 ๑๘๑๗ นายประกอบพร  ทองพูล 

 ๑๘๑๘ นายประกิจ  ชุมสิทธิ์ 

 ๑๘๑๙ นายประกิจ  ทองป 

 ๑๘๒๐ นายประกิจ  อุปราสิทธิ์ 

 ๑๘๒๑ นายประกิต  ชูจิตต 

 ๑๘๒๒ นายประคูณ  สาระศาลิน 



 หนา   ๙๗ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๒๓ นายประจวบ  มาตา 

 ๑๘๒๔ นายประจวบ  สวางภพ 

 ๑๘๒๕ นายประจวบ  อินทรัตน 

 ๑๘๒๖ นายประจวบ  อินมา 

 ๑๘๒๗ นายประจักร  ไวยพจน 

 ๑๘๒๘ นายประจักษ  ชัยอาย 

 ๑๘๒๙ นายประจักษ  พูลจําปา 

 ๑๘๓๐ นายประจักษ  วิเชียรสาร 

 ๑๘๓๑ นายประจักษ  สุกุมาลย 

 ๑๘๓๒ นายประจิต  ประเทพา 

 ๑๘๓๓ นายประจิตร  ธรรมคุณ 

 ๑๘๓๔ ดาบตํารวจ ประจีน  สุกทน 

 ๑๘๓๕ นายประชัน  บุตรดี 

 ๑๘๓๖ นายประชา  กิ่งแกว 

 ๑๘๓๗ นายประชาชน  รักษาดี 

 ๑๘๓๘ นายประดิษฐ  คณารส 

 ๑๘๓๙ จาเอก ประดิษฐ  บุญแผน 

 ๑๘๔๐ พันจาเอก ประดิษฐ  ยศปญญา 

 ๑๘๔๑ นายประดิษฐ  สงบ 

 ๑๘๔๒ จาเอก ประดิษฐ  อุนจารย 

 ๑๘๔๓ นายประดิษฐ  โยธาจันทร 

 ๑๘๔๔ นายประทีป  คําหลอ 

 ๑๘๔๕ นายประทีป  นวลวิจิตร 

 ๑๘๔๖ นายประทีป  ประทุมทอง 

 ๑๘๔๗ นายประทีป  ปญญา 

 ๑๘๔๘ นายประทีป  รัตนนุมนอย 

 ๑๘๔๙ นายประทีป  วงศไชย 

 ๑๘๕๐ นายประทึป  ชัดดง 

 ๑๘๕๑ นายประนอม  วิญญาสุข 

 ๑๘๕๒ นายประพจน  สุรฤทธิ์ 

 ๑๘๕๓ นายประพนธ  ตานันท 

 ๑๘๕๔ นายประพล  รัตนมาลา 

 ๑๘๕๕ พันจาเอก ประพัฒน  สถิตยวัฒน 

 ๑๘๕๖ นายประพันธ  ขมสูงเนิน 

 ๑๘๕๗ นายประพันธ  คมสาคร 

 ๑๘๕๘ นายประพันธ  จันทโชโต 

 ๑๘๕๙ นายประพันธ  จิกจักร 

 ๑๘๖๐ นายประพันธ  นันทะเพชร 

 ๑๘๖๑ นายประพันธ  บุตรจํารวญ 

 ๑๘๖๒ นายประพันธ  เวารัมย 

 ๑๘๖๓ นายประพันธ  หิรัณยบรรณสาร 

 ๑๘๖๔ นายประพาส  ปฏิชัย 

 ๑๘๖๕ นายประภักดิ์  นนทไสย 

 ๑๘๖๖ นายประภัทรพงศ  ทางทอง 

 ๑๘๖๗ นายประภัสร  บุญเชื้อ 

 ๑๘๖๘ นายประภาภรณ  หนองเรือง 

 ๑๘๖๙ นายประภาศ  ซื่อดี 

 ๑๘๗๐ นายประภาส  เทียนประทีป 

 ๑๘๗๑ นายประภาส  อภัยวงศ 

 ๑๘๗๒ นายประมง  แกนจันทร 



 หนา   ๙๘ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๗๓ นายประมวล  ขวดแกว 

 ๑๘๗๔ นายประมวล  อวดกลา 

 ๑๘๗๕ นายประเมศร  ถาวะระ 

 ๑๘๗๖ นายประเมินชัย  แกวสุวรรณ 

 ๑๘๗๗ นายประยนต  ถินแพ 

 ๑๘๗๘ นายประยุทธ  บุตรวงษ 

 ๑๘๗๙ นายประยูน  หนูเทพ 

 ๑๘๘๐ พันจาเอก ประยูร  โคตมูล 

 ๑๘๘๑ นายประยูร  เชียรรัมย 

 ๑๘๘๒ นายประยูร  บาตรโพธิ์ 

 ๑๘๘๓ จาเอก ประยูร  ปนกําลัง 

 ๑๘๘๔ นายประยูร  อินพิรุด 

 ๑๘๘๕ นายประวัติ  เกตุกินทะ 

 ๑๘๘๖ นายประวัติ  บรรเทิงศักดิ์ศิริ 

 ๑๘๘๗ นายประวิทย  คุณวัชระกิจ 

 ๑๘๘๘ นายประวิทย  จันทะเกษ 

 ๑๘๘๙ นายประวิทย  ธรรมกุล 

 ๑๘๙๐ นายประวิทย  ธรรมพิทักษ 

 ๑๘๙๑ นายประวิทย  พงษอุดทา 

 ๑๘๙๒ นายประวิทย  รัตนธรรม 

 ๑๘๙๓ นายประวิทย  ศรีวะรมย 

 ๑๘๙๔ นายประวิทย  แสงอรุณ 

 ๑๘๙๕ นายประเวศ  ครองคุม 

 ๑๘๙๖ นายประเวศ  ปงรังษี 

 ๑๘๙๗ นายประเวศน  ดีเพ็ชร 

 ๑๘๙๘ นายประสงค  ชินศรี 

 ๑๘๙๙ จาเอก ประสงค  พัฒนะแสง 

 ๑๙๐๐ จาเอก ประสงค  รัตนะ 

 ๑๙๐๑ นายประสบชัย  อุยศรีแคน 

 ๑๙๐๒ นายประสพชัย  ขุนชิตร 

 ๑๙๐๓ นายประสพชัยศิริ  จาริเพ็ญ 

 ๑๙๐๔ นายประสม  มารศรี 

 ๑๙๐๕ นายประสาท  สีหะนาม 

 ๑๙๐๖ นายประสาทพร  บุศยรัศมี 

 ๑๙๐๗ นายประสาทพร  ประจักษเมือง 

 ๑๙๐๘ นายประสาทพร  ปานชาตรี 

 ๑๙๐๙ นายประสาน  ขันติธรรมกุล 

 ๑๙๑๐ นายประสาน  ปญโญ 

 ๑๙๑๑ นายประสาน  แฟสันเทียะ 

 ๑๙๑๒ นายประสาร  ทองศรีทอง 

 ๑๙๑๓ นายประสิทธิ์  กองวงศ 

 ๑๙๑๔ นายประสิทธิ์  จําปเรือง 

 ๑๙๑๕ นายประสิทธิ์  ดิษสระ 

 ๑๙๑๖ นายประสิทธิ์  ดีแปน 

 ๑๙๑๗ นายประสิทธิ์  บรรลุสุข 

 ๑๙๑๘ นายประสิทธิ์  พันธภักดิ์ 

 ๑๙๑๙ นายประสิทธิ์  พิพัฒนวรสกุล 

 ๑๙๒๐ จาเอก ประสิทธิ์  ลวนโค 

 ๑๙๒๑ นายประสิทธิ์  วัดศรี 

 ๑๙๒๒ นายประสิทธิ์  สิทธิคุณ 



 หนา   ๙๙ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๒๓ นายประสิทธิ์  อัตตสินทอง 

 ๑๙๒๔ นายประสิทธิ์  อิ่นคํา 

 ๑๙๒๕ นายประสิทธิชัย  นางาม 

 ๑๙๒๖ นายประสิทธิ์พร  มาเนตร 

 ๑๙๒๗ นายประสิทธิวิทย  ฉัตรชัยวงศ 

 ๑๙๒๘ นายประเสริฐ  กันทะลา 

 ๑๙๒๙ นายประเสริฐ  ชูวงค 

 ๑๙๓๐ นายประเสริฐ  ตาสุยะ 

 ๑๙๓๑ นายประเสริฐ  แนมพลกรัง 

 ๑๙๓๒ นายประเสริฐ  บุญผลา 

 ๑๙๓๓ นายประเสริฐ  ปานสมุทร 

 ๑๙๓๔ นายประเสริฐ  ปนทอง 

 ๑๙๓๕ จาเอก ประเสริฐ  พูนประสิทธิ์ 

 ๑๙๓๖ นายประเสริฐ  พูลศรี 

 ๑๙๓๗ วาที่รอยตรี ประเสริฐ  มานะแกว 

 ๑๙๓๘ นายประเสริฐ  วองไวเจริญสุข 

 ๑๙๓๙ นายประเสริฐ  วิจิตรพันธุ 

 ๑๙๔๐ นายประเสริฐ  สุโพธิ์ 

 ๑๙๔๑ นายประหยัด  มนเทียนอาจ 

 ๑๙๔๒ นายปรัชญา  วารี 

 ๑๙๔๓ นายปรัชญานันต  ขันสุวรรณ 

 ๑๙๔๔ นายปราการ  แกลวทนง 

 ๑๙๔๕ นายปราการชัย  สุวรรณจันทร 

 ๑๙๔๖ นายปราชญกวี  จันทรตาบุญ 

 ๑๙๔๗ นายปราบ  แหวชาญ 

 ๑๙๔๘ นายปราโมช  อยูพรหมชาติ 

 ๑๙๔๙ นายปราโมทย  ฆารชม 

 ๑๙๕๐ นายปราโมทย  เริ่มภักดิ์ 

 ๑๙๕๑ นายปราโมทย  อินตะจา 

 ๑๙๕๒ นายปรารพ  แสงกุดรือ 

 ๑๙๕๓ นายปริญญา  กอนิธิกุล 

 ๑๙๕๔ นายปริญญา  ขันไชย 

 ๑๙๕๕ นายปริญญา  ชูใหม 

 ๑๙๕๖ นายปริญญา  ไชยโสดา 

 ๑๙๕๗ นายปริญญา  ทะจักร 

 ๑๙๕๘ นายปริญญา  แผนทอง 

 ๑๙๕๙ นายปริญญา  มั่นพลศรี 

 ๑๙๖๐ นายปริญญา  ราชศิริ 

 ๑๙๖๑ นายปริญญา  สมภูมิ 

 ๑๙๖๒ วาที่รอยโท ปริญญา  อัฒจักร 

 ๑๙๖๓ นายปริญญา  อุนพิกุล 

 ๑๙๖๔ นายปริญญา  เอนกรัตน 

 ๑๙๖๕ นายปริญญา  โอภาสพินิจ 

 ๑๙๖๖ พันจาตรี ปรินทรวัฒน  พวงจ่ัน 

 ๑๙๖๗ นายปรีชา  กันฑะวงค 

 ๑๙๖๘ นายปรีชา  ขุนเดช 

 ๑๙๖๙ นายปรีชา  คงสอน 

 ๑๙๗๐ นายปรีชา  คุณแสน 

 ๑๙๗๑ นายปรีชา  งามดี 

 ๑๙๗๒ นายปรีชา  จําปาทิพย 



 หนา   ๑๐๐ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๗๓ นายปรีชา  จินดาวรรณ 

 ๑๙๗๔ นายปรีชา  ชวนะบุญไพศาล 

 ๑๙๗๕ นายปรีชา  ชุมภู 

 ๑๙๗๖ นายปรีชา  ทมกระโทก 

 ๑๙๗๗ นายปรีชา  ทองรอง 

 ๑๙๗๘ สิบเอก ปรีชา  ทัพวิเศษ 

 ๑๙๗๙ สิบเอก ปรีชา  ทาโพธิ์ 

 ๑๙๘๐ นายปรีชา  ทาอินทะ 

 ๑๙๘๑ นายปรีชา  ไทยขํา 

 ๑๙๘๒ นายปรีชา  บุญจันทร 

 ๑๙๘๓ นายปรีชา  บุญนอย 

 ๑๙๘๔ นายปรีชา  ประชาชู 

 ๑๙๘๕ นายปรีชา  ปดตาระคะ 

 ๑๙๘๖ นายปรีชา  แผงงาม 

 ๑๙๘๗ นายปรีชา  ฤกษมาสกุล 

 ๑๙๘๘ นายปรีชา  สมประสงค 

 ๑๙๘๙ นายปรีชา  สืบสันต 

 ๑๙๙๐ นายปรีชา  เอียดขวัญ 

 ๑๙๙๑ นายปรีชาญ  ยินดี 

 ๑๙๙๒ นายปรีชาวัฒน  สมบูรณดี 

 ๑๙๙๓ นายปรีดา  เกษมสุข 

 ๑๙๙๔ นายปรีดา  นนทะนํา 

 ๑๙๙๕ นายปรีดา  นะดาบุตร 

 ๑๙๙๖ นายปรีดา  พาติกบุตร 

 ๑๙๙๗ จาสิบเอก ปรีดา  แพงมา 

 ๑๙๙๘ นายปรีดา  วงคหมอ 

 ๑๙๙๙ นายปรีดา  ศิลปประเสริฐ 

 ๒๐๐๐ นายปรีนะ  สิงหบุญมา 

 ๒๐๐๑ นายปรุฬห  ชนะสิทธิ์ 

 ๒๐๐๒ จาเอก ปวิช  สุวรรณโกศัย 

 ๒๐๐๓ นายปวิทยทัศน  วันทนียกุล 

 ๒๐๐๔ นายปวีณ  วารีนิล 

 ๒๐๐๕ นายปอมปราการ  สุวรรณวิโรจน 

 ๒๐๐๖ นายปกธงไชย  โมธรรม 

 ๒๐๐๗ นายปญจวุฒิ  พนมเขต 

 ๒๐๐๘ นายปญญพัทธ  เย่ียมศักดิ์ 

 ๒๐๐๙ นายปญญา  คงคากุล 

 ๒๐๑๐ นายปญญา  แจมแจง 

 ๒๐๑๑ นายปญญา  ซอนเพชร 

 ๒๐๑๒ นายปญญา  ดีเมฆ 

 ๒๐๑๓ นายปญญา  เทพเฉลิม 

 ๒๐๑๔ นายปญญา  ผันดอนดู 

 ๒๐๑๕ นายปญญา  พวงสมบัติ 

 ๒๐๑๖ นายปญญา  ระหา 

 ๒๐๑๗ วาที่รอยตรี ปญญา  สิทธิกูล 

 ๒๐๑๘ นายปญญา  หาไชย 

 ๒๐๑๙ นายปญญา  อิทธิพรม 

 ๒๐๒๐ วาที่รอยโท ปญญา  เอี่ยมอาจ 

 ๒๐๒๑ นายปญญาณัฏฐ  ปาตู 

 ๒๐๒๒ นายปณณธร  ขาวทอง 



 หนา   ๑๐๑ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๒๓ นายปณณธร  ชัยสิทธิ์ 

 ๒๐๒๔ นายปณณธร  สอนคําเสน 

 ๒๐๒๕ นายปณณวัฒน  โคตุทา 

 ๒๐๒๖ นายปารมี  เปงบังวัน 

 ๒๐๒๗ นายปาริชาติ  แยมกล่ิน 

 ๒๐๒๘ นายปารินทร  เรืองจันทร 

 ๒๐๒๙ นายปติพัฒน  ทองหลอ 

 ๒๐๓๐ นายปยชัย  โชคเทอดธรรม 

 ๒๐๓๑ นายปยพงศ  กลยนี 

 ๒๐๓๒ นายปยพัทธ  กวาวสิบสอง 

 ๒๐๓๓ นายปยวัฒน  สาโท 

 ๒๐๓๔ นายปยวิทย  กัลยาศิริ 

 ๒๐๓๕ นายปยะ  กุไรรัตน 

 ๒๐๓๖ นายปยะ  คงสมบุตร 

 ๒๐๓๗ นายปยะ  เจริญชัย 

 ๒๐๓๘ นายปยะ  ชะเอมสินธุ 

 ๒๐๓๙ นายปยะ  ฐิตธรรมโม 

 ๒๐๔๐ นายปยะ  ทรัพยศิริ 

 ๒๐๔๑ นายปยะ  ปญจิต 

 ๒๐๔๒ นายปยะ  พ่ึงไทย 

 ๒๐๔๓ นายปยะ  เพ็งเรือง 

 ๒๐๔๔ นายปยะ  แสงรัตน 

 ๒๐๔๕ นายปยะพงศ  ชูรัตน 

 ๒๐๔๖ นายปยะพงษ  จันทรฉาย 

 ๒๐๔๗ นายปยะพงษ  ปล้ืมสุข 

 ๒๐๔๘ นายปยะพงษ  ยนตชัย 

 ๒๐๔๙ นายปยะพันธ  อุทธิยา 

 ๒๐๕๐ นายปยะวัชร  เมืองสมบัติ 

 ๒๐๕๑ สิบเอก ปยะวัศว  มณีวัลย 

 ๒๐๕๒ นายปลันธกร  ชาปากดี 

 ๒๐๕๓ จาเอก ปยธนา  พนาดร 

 ๒๐๕๔ นายปุญญพัฒน  วงษแสนโคง 

 ๒๐๕๕ นายปุญณวัฒน  มาระวิชัย 

 ๒๐๕๖ จาเอก ปุณณัตถ  ผอมดํา 

 ๒๐๕๗ นายปุราณ  แกวรัตน 

 ๒๐๕๘ นายปุริมพัฒน  รัชตะกิตติวัฒน 

 ๒๐๕๙ นายเปาซี  หะมะ 

 ๒๐๖๐ จาสิบเอก เปยมวิวัฒน  ภิรมยกิจ 

 ๒๐๖๑ นายผจงศักดิ์  เอกเผาพันธุ 

 ๒๐๖๒ นายผดิษฐ  เอกรัตน 

 ๒๐๖๓ นายผดุงศักดิ์  ปาทา 

 ๒๐๖๔ นายผดุงศักดิ์  ปาวสงา 

 ๒๐๖๕ นายผดุงศิลป  อินทะรังษี 

 ๒๐๖๖ นายเผด็จชัย  สุพิมภพ 

 ๒๐๖๗ พันจาอากาศเอก เผาพันธุ   

  แสงนาค 

 ๒๐๖๘ นายพคเณศร  เวฬุวนารักษ 

 ๒๐๖๙ วาที่รอยตรี พงคพันธุ  นุมนาค 

 ๒๐๗๐ นายพงคพิสันต  ประชุม 

 ๒๐๗๑ นายพงพวัลย  ภูติยา 



 หนา   ๑๐๒ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๗๒ นายพงศกร  กองวิชา 

 ๒๐๗๓ นายพงศกร  กันสุทธิ 

 ๒๐๗๔ นายพงศกร  เจริญประเสริฐ 

 ๒๐๗๕ นายพงศกร  นวลตรีฉ่ํา 

 ๒๐๗๖ นายพงศกร  บุญประกอบ 

 ๒๐๗๗ นายพงศกร  วงศสิงห 

 ๒๐๗๘ นายพงศกรณ  หนูเพชร 

 ๒๐๗๙ นายพงศธร  แปลกศักดิ์ 

 ๒๐๘๐ นายพงศธร  สีนวนแกว 

 ๒๐๘๑ นายพงศนริศย  สุนทรภักดี 

 ๒๐๘๒ นายพงศปณต  ครองเคหา 

 ๒๐๘๓ นายพงศพันธ  สุขรา 

 ๒๐๘๔ นายพงศพิสุทธิ์  พรมสอน 

 ๒๐๘๕ นายพงศพิสุทธิ์  สุรัยรัตน 

 ๒๐๘๖ นายพงศพีระ  ล่ิมเสฎโฐ 

 ๒๐๘๗ นายพงศพีระ  วงษอุทา 

 ๒๐๘๘ นายพงศภีระ  สุขแกว 

 ๒๐๘๙ นายพงศศักดิ์  เฉิดฉิ้ม 

 ๒๐๙๐ นายพงศศักดิ์  ทองอนันต 

 ๒๐๙๑ นายพงศศักดิ์  มากสังข 

 ๒๐๙๒ นายพงศศิริ  ปฐวีวงศชาคร 

 ๒๐๙๓ นายพงศา  ชพานนท 

 ๒๐๙๔ สิบเอก พงษ  ปะละสี 

 ๒๐๙๕ นายพงษชาย  ชุมวรฐายี 

 ๒๐๙๖ นายพงษดนัย  หนาแนน 

 ๒๐๙๗ นายพงษเทพ  เทพวงศ 

 ๒๐๙๘ วาที่รอยตรี พงษเทพ  รุงเหมือนฟา 

 ๒๐๙๙ นายพงษเทพ  สงวนนาม 

 ๒๑๐๐ นายพงษเทพ  สุริยะศรี 

 ๒๑๐๑ พันจาเอก พงษเทพ  หันจางสิทธิ์ 

 ๒๑๐๒ นายพงษนิกร  โคตรพูลชัย 

 ๒๑๐๓ นายพงษพจน  อินตะวงค 

 ๒๑๐๔ นายพงษพัฒน  พับโพธิ์ 

 ๒๑๐๕ นายพงษพันธ  วรพงศปญญา 

 ๒๑๐๖ นายพงษพิชญ  พุมพิพัฒนพงษ 

 ๒๑๐๗ นายพงษพิชญ  เพชรสุวรรณ 

 ๒๑๐๘ นายพงษภัทร  พลหอม 

 ๒๑๐๙ นายพงษมิตร  กระทอง 

 ๒๑๑๐ นายพงษวิศิษฎ  บาลี 

 ๒๑๑๑ นายพงษศักดิ์  เคนสิงห 

 ๒๑๑๒ นายพงษศักดิ์  นันทพรหม 

 ๒๑๑๓ จาสิบตรี พงษศักดิ์  บุญสวัสดิ์กุลชัย 

 ๒๑๑๔ นายพงษศักดิ์  บุษเนียร 

 ๒๑๑๕ นายพงษศักดิ์  เพชรเสถียร 

 ๒๑๑๖ นายพงษศักดิ์  วายุพา 

 ๒๑๑๗ จาเอก พงษศักดิ์  ศักดิ์พงษ 

 ๒๑๑๘ สิบตํารวจโท พงษศักดิ์  สิงหโต 

 ๒๑๑๙ นายพงษศักดิ์  หมวกกุล 

 ๒๑๒๐ นายพงษศักดิ์  อินทรตรา 

 ๒๑๒๑ นายพงษศิรินทร  ขอบขํา 



 หนา   ๑๐๓ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๒๒ นายพจน  แกวตา 

 ๒๑๒๓ นายพจน  อาจหนองหวา 

 ๒๑๒๔ นายพจนา  แขอุดม 

 ๒๑๒๕ นายพจพร  เพียงกระโทก 

 ๒๑๒๖ นายพชร  ขันธศรี 

 ๒๑๒๗ นายพชร  แข็งขัน 

 ๒๑๒๘ นายพชร  นวนนุกูล 

 ๒๑๒๙ นายพชร  พลนิกร 

 ๒๑๓๐ นายพชร  เฮงเจริญ 

 ๒๑๓๑ นายพชรดนัย  วัชโรทัย 

 ๒๑๓๒ นายพนม  ศรีพิกุล 

 ๒๑๓๓ สิบเอก พนมกร  เครือวัง 

 ๒๑๓๔ นายพนมเทียน  นะราช 

 ๒๑๓๕ นายพนมพร  โยมรัมย 

 ๒๑๓๖ นายพนมไพร  อําพล 

 ๒๑๓๗ นายพนัส  สาลิกา 

 ๒๑๓๘ นายพยุงศักดิ์  โบวสุวรรณ 

 ๒๑๓๙ นายพร  สีดาบุตร 

 ๒๑๔๐ นายพรเกียรติ  เอกธนันทกุล 

 ๒๑๔๑ นายพรชัย  ชางยันต 

 ๒๑๔๒ นายพรชัย  ชินวัฒนกาญจน 

 ๒๑๔๓ นายพรชัย  นามชารี 

 ๒๑๔๔ นายพรชัย  ภาคะ 

 ๒๑๔๕ นายพรชัย  ศรีพรรณ 

 ๒๑๔๖ นายพรชัย  สุขสําราญ 

 ๒๑๔๗ นายพรชัย  หวัดคลาย 

 ๒๑๔๘ นายพรเทพ  นวลละออง 

 ๒๑๔๙ นายพรนรินทร  ภูครองหิน 

 ๒๑๕๐ นายพรพนม  โพธิ์พะเนาว 

 ๒๑๕๑ นายพรพิชัย  สกุลหนู 

 ๒๑๕๒ นายพรภิรมย  ศรีรักษา 

 ๒๑๕๓ นายพรมเมธ  เพ็ชรนารถ 

 ๒๑๕๔ นายพรมรินทร  ไปนาน 

 ๒๑๕๕ นายพรมรินทร  อบมา 

 ๒๑๕๖ นายพรรษกร  เปรมปรีดิ์ 

 ๒๑๕๗ จาเอก พรรษา  บุญเกิด 

 ๒๑๕๘ วาที่รอยโท พรศักดิ์  ดําแดง 

 ๒๑๕๙ นายพรศักดิ์  ถาบุตร 

 ๒๑๖๐ นายพรศักดิ์  ทับทิม 

 ๒๑๖๑ นายพรศักดิ์  ผะอบทิพย 

 ๒๑๖๒ นายพรศักดิ์  มูลศาสตร 

 ๒๑๖๓ นายพรศักดิ์  สวัสดิเวช 

 ๒๑๖๔ นายพรสวรรค  วรสิงห 

 ๒๑๖๕ นายพรสวรรค  อุดมลาภ 

 ๒๑๖๖ นายพรสวัสดิ์  บมไล 

 ๒๑๖๗ นายพรหมพิพัฒน  พรหมบุตร 

 ๒๑๖๘ นายพรอมศักย  ชูกิจ 

 ๒๑๖๙ นายพรอรุณ  เริ่มรวย 

 ๒๑๗๐ นายพฤติพงศ  พลราชม 

 ๒๑๗๑ นายพฤทธิ์  เพ็งพิมพ 



 หนา   ๑๐๔ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๗๒ วาที่รอยตรี พลกฤต  แกวคํา 

 ๒๑๗๓ นายพลกฤต  สุขเกษม 

 ๒๑๗๔ นายพลกิตติวัฒ  เกษมสิริอนันต 

 ๒๑๗๕ นายพลเดช  แกวประจบ 

 ๒๑๗๖ นายพลภัทร  ชางสากล 

 ๒๑๗๗ นายพลวัฒน  พลเสน 

 ๒๑๗๘ นายพลวัฒน  วันโดะ 

 ๒๑๗๙ วาที่รอยตรี พลวัต  ชะลอชล 

 ๒๑๘๐ นายพลัฏฐ  เพชรวิจิตร 

 ๒๑๘๑ นายพลากร  สุวรรณรัตน 

 ๒๑๘๒ นายพลายนอย  มานะกิจ 

 ๒๑๘๓ นายพสิษฐ  เลามาสุวพันธ 

 ๒๑๘๔ จาเอก พสุรัช  วัฒนศิริ 

 ๒๑๘๕ จาสิบตํารวจ พะเยา  จันทรศรี 

 ๒๑๘๖ นายพัฒนชัย  ใจจิต 

 ๒๑๘๗ นายพัฒนพงศ  ไชยศรี 

 ๒๑๘๘ นายพัฒนพงษ  แสนมะฮุง 

 ๒๑๘๙ นายพัฒนา  นอยวิเศษ 

 ๒๑๙๐ นายพัฒนา  บุญชํา 

 ๒๑๙๑ นายพัฒนา  วิชัยเดช 

 ๒๑๙๒ นายพัฒพงษ  กําหอม 

 ๒๑๙๓ นายพัฒพงษ  ยอดธรรม 

 ๒๑๙๔ นายพัทธนพงษ  ตราชู 

 ๒๑๙๕ นายพัทธนันท  แดงทองดี 

 ๒๑๙๖ นายพัทยา  อาจหาญ 

 ๒๑๙๗ นายพัธยา  สมจิตร 

 ๒๑๙๘ นายพันตรี  ทนุการ 

 ๒๑๙๙ นายพันธกานต  วิชาชาติ 

 ๒๒๐๐ นายพันธศักดิ์  เกตุแกว 

 ๒๒๐๑ นายพันธศักดิ์  คําทองยศ 

 ๒๒๐๒ นายพันธศักดิ์  ชุมคช 

 ๒๒๐๓ นายพันธศักดิ์  มณีนิล 

 ๒๒๐๔ นายพันธศักดิ์  เรืองเรื่อ 

 ๒๒๐๕ นายพันธุ  ศรีแพงมล 

 ๒๒๐๖ พันจาเอก พันธวิทย  พันนอย 

 ๒๒๐๗ นายพันพูล  สถิตย 

 ๒๒๐๘ นายพัลลภ  คําวันนา 

 ๒๒๐๙ นายพัลลภ  ไชยเลิศ 

 ๒๒๑๐ นายพัลลภ  นาคทองกุล 

 ๒๒๑๑ นายพัลลภ  มวงไหมทอง 

 ๒๒๑๒ นายพัศวีร  อนันตชัยมนตรี 

 ๒๒๑๓ นายพาณิชย  มะอินทร 

 ๒๒๑๔ วาที่รอยตรี พาณุพงศ  ขันทะ 

 ๒๒๑๕ นายพานิช  พลลํ้า 

 ๒๒๑๖ นายพายัพ  หมายมั่น 

 ๒๒๑๗ นายพิจักษณ  หมายเหนี่ยวกลาง 

 ๒๒๑๘ นายพิจักษณชัย  ยอดสูงเนิน 

 ๒๒๑๙ นายพิจักษณา  พรมณี 

 ๒๒๒๐ นายพิจิตร  ฉัตรสุวรรณ 

 ๒๒๒๑ นายพิชญ  เครื่องกัณฑ 



 หนา   ๑๐๕ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๒๒ นายพิชย  ไชยวงค 

 ๒๒๒๓ นายพิชัย  ปกการะสัย 

 ๒๒๒๔ พันจาเอก พิชัย  วังเกษมสุข 

 ๒๒๒๕ นายพิชัย  สองเสนา 

 ๒๒๒๖ นายพิชัยยุทธ  ธีระองคเจริญ 

 ๒๒๒๗ นายพิชิต  คําภูเมือง 

 ๒๒๒๘ นายพิชิต  พิณโพธิ์ 

 ๒๒๒๙ นายพิชิต  ศรีเพชร 

 ๒๒๓๐ นายพิชิตชัย  ประเสริฐสังข 

 ๒๒๓๑ นายพิชิตชัย  พิมพภูงา 

 ๒๒๓๒ นายพิชิตชัย  มิตรครบุรี 

 ๒๒๓๓ นายพิเชฐ  ภูพันธ 

 ๒๒๓๔ นายพิเชฐ  สระอุบล 

 ๒๒๓๕ นายพิเชษฐ  จูดเกล้ียง 

 ๒๒๓๖ นายพิเชษฐ  ตนะวัฒนา 

 ๒๒๓๗ นายพิเชษฐ  ทองทํามา 

 ๒๒๓๘ นายพิเชษฐ  บุญโสภิณ 

 ๒๒๓๙ นายพิเชษฐ  โพธิแกว 

 ๒๒๔๐ นายพิเชษฐ  มุกดา 

 ๒๒๔๑ นายพิเชษฐ  รักโนนสูง 

 ๒๒๔๒ จาเอก พิเชษฐ  เรืองรุง 

 ๒๒๔๓ จาเอก พิเชษฐ  วงศทะบุตร 

 ๒๒๔๔ นายพิเชษฐ  วงศอยู 

 ๒๒๔๕ นายพิเชษฐ  ศรีไชยวาน 

 ๒๒๔๖ นายพิเชษฐ  สุรีย 

 ๒๒๔๗ นายพิเชษฐ  ดวงดี 

 ๒๒๔๘ นายพิเชษฐ  ทับไทร 

 ๒๒๔๙ นายพิเชษฐ  อยูยงสินธุ 

 ๒๒๕๐ นายพิเชษฐศักดิ์  สุระประจิต 

 ๒๒๕๑ นายพิฑูร  ปานเกศรินทร 

 ๒๒๕๒ จาเอก พิตรพิบูล  ทวันเวท 

 ๒๒๕๓ นายพิตรพิบูล  เสาวกุล 

 ๒๒๕๔ นายพิทยา  กฤตเวทิน 

 ๒๒๕๕ นายพิทยา  กลาจริง 

 ๒๒๕๖ นายพิทยา  คําหงษา 

 ๒๒๕๗ นายพิทยา  เจนวิพากษ 

 ๒๒๕๘ จาสิบเอก พิทยา  บัวลอย 

 ๒๒๕๙ นายพิทยา  พิชญอนัญญา 

 ๒๒๖๐ นายพิทยา  เพชรรัตน 

 ๒๒๖๑ นายพิทยุทธ  วิเวก 

 ๒๒๖๒ นายพิทักขพงค  เมธังกูร 

 ๒๒๖๓ นายพิทักษ  กัณฑิโกวิท 

 ๒๒๖๔ วาที่รอยตรี พิทักษ  คมขํา 

 ๒๒๖๕ นายพิทักษ  เทียบกลาง 

 ๒๒๖๖ นายพิทักษ  พรมชาติ 

 ๒๒๖๗ จาสิบโท พิทักษ  พลเย่ียม 

 ๒๒๖๘ นายพิทักษ  ยะนาน 

 ๒๒๖๙ นายพิทักษ  ศรีรินทร 

 ๒๒๗๐ นายพิทักษ  ศรีเหนี่ยง 

 ๒๒๗๑ นายพิทักษ  สระทองพิมพ 



 หนา   ๑๐๖ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๗๒ สิบเอก พิทักษ  สุดใจ 

 ๒๒๗๓ นายพิทักษ  โสระมรรค 

 ๒๒๗๔ นายพิทักษ  อินชํานาญ 

 ๒๒๗๕ นายพิทักษพงษ  พรหมพิทักษ 

 ๒๒๗๖ นายพิทักษสิทธิ์  ฉลาดพงศพันธ 

 ๒๒๗๗ นายพินิจ  อรรคบุตร 

 ๒๒๗๘ นายพิบูลย  เดชรักษา 

 ๒๒๗๙ นายพิบูลยศักดิ์  กงศรี 

 ๒๒๘๐ นายพิบูลยศักดิ์  คําอาจ 

 ๒๒๘๑ นายพิพงศักดิ์  พลชารี 

 ๒๒๘๒ นายพิพัฒน  ฐิติธนานนท 

 ๒๒๘๓ นายพิพัฒน  วิภาคะ 

 ๒๒๘๔ นายพิพัฒน  แสงรุงเรือง 

 ๒๒๘๕ นายพิพัฒนพงศ  แกวสุวรรณ 

 ๒๒๘๖ นายพิภพพัฒน  เอกบุตร 

 ๒๒๘๗ นายพิภัตร  สานคลอง 

 ๒๒๘๘ นายพิรัชย  ศรีราม 

 ๒๒๘๙ นายพิรัตถ  จุลนิล 

 ๒๒๙๐ นายพิศณุรักษ  พยัคฆพงษ 

 ๒๒๙๑ นายพิศาล  เกิดมะเริง 

 ๒๒๙๒ นายพิศาล  พินทิสืบ 

 ๒๒๙๓ นายพิศาล  โมรา 

 ๒๒๙๔ นายพิศาล  รินทะรักษ 

 ๒๒๙๕ นายพิศิษฏ  วรรณสุทธิ์ 

 ๒๒๙๖ นายพิศิษฐ  ปรีชยาทิพย 

 ๒๒๙๗ นายพิศิษฐ  สินบุญประเสริฐ 

 ๒๒๙๘ นายพิศิษฐ  โคตรศรี 

 ๒๒๙๙ นายพิษณุ  กาพยศรี 

 ๒๓๐๐ นายพิษณุ  ธัญญเจริญ 

 ๒๓๐๑ นายพิษณุ  นามวงศ 

 ๒๓๐๒ นายพิษณุ  บูรณวิชิต 

 ๒๓๐๓ นายพิษณุ  ยุทธไกร 

 ๒๓๐๔ นายพิษณุ  หลีสัน 

 ๒๓๐๕ นายพิษณุพงษ  พุมมาก 

 ๒๓๐๖ นายพิษณุวัตร  จงเกษกรณ 

 ๒๓๐๗ นายพิสันห  อยูสุวรรณ 

 ๒๓๐๘ นายพิสิฐ  บุญสุขใส 

 ๒๓๐๙ นายพิสิฐชัย  เมฆอรุณ 

 ๒๓๑๐ นายพิสิทธิ์  เพงบุญ 

 ๒๓๑๑ นายพิสิษฐ  ดํารงคชีพ 

 ๒๓๑๒ นายพิสิษฐ  รัตนพลาไชย 

 ๒๓๑๓ นายพิสิษฐ  สุวรรณศรี 

 ๒๓๑๔ นายพิสิษฐพล  สิทธิวงค 

 ๒๓๑๕ นายพิสุทธิ์  ตะมะ 

 ๒๓๑๖ นายพีรกร  เจริญชนม 

 ๒๓๑๗ นายพีรพงศ  โลนไธสง 

 ๒๓๑๘ นายพีรพงษ  คงเรือง 

 ๒๓๑๙ นายพีรพล  เพชรกอง 

 ๒๓๒๐ นายพีรพล  อวมเปยม 

 ๒๓๒๑ นายพีรพัฒน  มุมออน 



 หนา   ๑๐๗ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๒๒ นายพีรภาส  มวงคะลา 

 ๒๓๒๓ นายพีรยศ  รอดแกว 

 ๒๓๒๔ นายพีรยุทธ  สิริธนาวณิชย 

 ๒๓๒๕ นายพีรวัส  ประพฤติธรรม 

 ๒๓๒๖ นายพีรวัส  ภูหมั่นเพียร 

 ๒๓๒๗ นายพีรวัส  มะโนมัย 

 ๒๓๒๘ นายพีรวิชญ  แสนหมื่นแกว 

 ๒๓๒๙ นายพีรศักดิ์  คําชัย 

 ๒๓๓๐ นายพีระ  จันทรหุน 

 ๒๓๓๑ พันจาเอก พีระพันธุ  พีระพันธุ 

 ๒๓๓๒ นายพีระศักดิ์  โพธิ์ชัย 

 ๒๓๓๓ นายพีระศักดิ์  เมฆเกิด 

 ๒๓๓๔ นายพุฒิฏพงศ  พุมประทุม 

 ๒๓๓๕ นายพุฒิพงศ  โรจพิทักษเลิศ 

 ๒๓๓๖ นายพุทธรัตน  นัยวิกุล 

 ๒๓๓๗ นายพูลทรัพย  ปูวัง 

 ๒๓๓๘ นายพูลลาภ  จูมทอง 

 ๒๓๓๙ นายพูลศักดิ์  ไขประภาย 

 ๒๓๔๐ นายเพชรรัตน  บุณยรัตพันธุ 

 ๒๓๔๑ จาสิบเอก เพชรรุง  วารินคีรีรัตน 

 ๒๓๔๒ นายเพทาย  เหลืองสีนาค 

 ๒๓๔๓ จาเอก เพลินจิต  ภักดีสัจจกุล 

 ๒๓๔๔ นายเพ่ิมเกียรติ  อันสา 

 ๒๓๔๕ นายเพ่ิมพูน  เพียรจริง 

 ๒๓๔๖ นายโพธิ์  แผพร 

 ๒๓๔๗ จาเอก ไพฑูรย  จันฝาย 

 ๒๓๔๘ นายไพฑูรย  ใจผอง 

 ๒๓๔๙ นายไพฑูรย  โชติการุณย 

 ๒๓๕๐ นายไพฑูรย  ทองเจิม 

 ๒๓๕๑ นายไพฑูรย  นิยะกิจ 

 ๒๓๕๒ นายไพฑูรย  แผนลี 

 ๒๓๕๓ นายไพฑูรย  พิบูลย 

 ๒๓๕๔ นายไพฑูรย  รองศักดิ์ 

 ๒๓๕๕ นายไพฑูรย  รัตนา 

 ๒๓๕๖ นายไพฑูรย  ศรีลาดหา 

 ๒๓๕๗ นายไพฑูรย  สุนทรวิภาต 

 ๒๓๕๘ จาเอก ไพฑูรย  อินทะนา 

 ๒๓๕๙ นายไพทูล  จันทร 

 ๒๓๖๐ นายไพทูล  บุญธรรม 

 ๒๓๖๑ นายไพบูรณ  ศรีระบุตร 

 ๒๓๖๒ นายไพบูล  แสงสีจันทร 

 ๒๓๖๓ นายไพบูลย  กองเทพ 

 ๒๓๖๔ นายไพบูลย  พลกุล 

 ๒๓๖๕ นายไพบูลย  มนตรี 

 ๒๓๖๖ จาสิบเอก ไพบูลย  มากรักษา 

 ๒๓๖๗ นายไพบูลย  รงคประเสริฐกุล 

 ๒๓๖๘ นายไพบูลย  รื่นเริง 

 ๒๓๖๙ นายไพบูลย  หุนรูปงาม 

 ๒๓๗๐ จาเอก ไพรโรจ  ทองพันธ 

 ๒๓๗๑ นายไพรวรรณ  คุณบุราณ 



 หนา   ๑๐๘ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๗๒ นายไพรวัลย  ธนูพล 

 ๒๓๗๓ สิบเอก ไพรวัลย  ยศปญญา 

 ๒๓๗๔ สิบเอก ไพรวัลย  ศรีวะสุทธิ์ 

 ๒๓๗๕ จาเอก ไพรวัลย  สุริเตอร 

 ๒๓๗๖ นายไพรสร  สุกุ 

 ๒๓๗๗ นายไพรัช  พลขันธ 

 ๒๓๗๘ นายไพรัช  โลกคําลือ 

 ๒๓๗๙ นายไพรัช  สินชูวงศ 

 ๒๓๘๐ นายไพรัชช  ศิริฐาน 

 ๒๓๘๑ นายไพรินทร  คันศร 

 ๒๓๘๒ นายไพรินทร  ศัตรูพินาศ 

 ๒๓๘๓ นายไพโรจน  กุตระแสง 

 ๒๓๘๔ นายไพโรจน  เกตุสมบุญ 

 ๒๓๘๕ นายไพโรจน  เกษโสภา 

 ๒๓๘๖ นายไพโรจน  จิระกาญจนากิจ 

 ๒๓๘๗ นายไพโรจน  นาคแกว 

 ๒๓๘๘ จาเอก ไพโรจน  บางทราย 

 ๒๓๘๙ นายไพโรจน  บุญจง 

 ๒๓๙๐ นายไพโรจน  เพ็ชรเกล้ียง 

 ๒๓๙๑ นายไพโรจน  มงคลทอง 

 ๒๓๙๒ นายไพโรจน  สิงสาหัส 

 ๒๓๙๓ นายไพโรจน  สุจินดา 

 ๒๓๙๔ นายไพโรจน  หยวกกลาง 

 ๒๓๙๕ นายไพวุธ  สุรินทรบุตร 

 ๒๓๙๖ นายไพศร  หลําเบ็นสะ 

 ๒๓๙๗ จาสิบตํารวจ ไพศาล  แกววังปา 

 ๒๓๙๘ นายไพศาล  ชายเหตุ 

 ๒๓๙๙ นายไพศาล  ทองชูชวย 

 ๒๔๐๐ นายไพศาล  ทิพยมณี 

 ๒๔๐๑ นายไพศาล  โยมมาก 

 ๒๔๐๒ นายไพศาล  สุมมาตย 

 ๒๔๐๓ นายไพศาล  แสงจันทร 

 ๒๔๐๔ นายไพสน  ชิดปรางค 

 ๒๔๐๕ นายไพสน  ผองขํา 

 ๒๔๐๖ นายฟตรี  อัลดาวุฒิ 

 ๒๔๐๗ นายฟาฆิณ  นามมหาจักร 

 ๒๔๐๘ นายเฟาซี  แวนิ 

 ๒๔๐๙ นายเฟองศาสตร  นรารัมย 

 ๒๔๑๐ นายภคณัฐ  วิปุลานุสาสน 

 ๒๔๑๑ นายภควัต  กาวรรณ 

 ๒๔๑๒ นายภควัต  จิยะพงษ 

 ๒๔๑๓ นายภควัต  หนูนาค 

 ๒๔๑๔ นายภพธร  นิยมกูล 

 ๒๔๑๕ นายภมร  แพงกุล 

 ๒๔๑๖ นายภมร  วงศภูสรณ 

 ๒๔๑๗ นายภราดร  ปรัชญาวงศชัย 

 ๒๔๑๘ นายภราดร  ราชรองชัย 

 ๒๔๑๙ นายภราดร  อัคคละ 

 ๒๔๒๐ นายภวัต  แกวมณี 

 ๒๔๒๑ นายภวัต  ชลประทิน 



 หนา   ๑๐๙ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๒๒ นายภวัต  ไทรแกวเรือง 

 ๒๔๒๓ จาเอก ภวิศ  บังอร 

 ๒๔๒๔ นายภสุ  วงษทวีโชค 

 ๒๔๒๕ นายภักดี  ติยะบุตร 

 ๒๔๒๖ นายภักดี  ไมเล้ียง 

 ๒๔๒๗ นายภัคพงศ  ดําแกว 

 ๒๔๒๘ นายภัคพงศ  ปญจศุภวงศ 

 ๒๔๒๙ สิบเอก ภัควภัทร  มีมุข 

 ๒๔๓๐ นายภัชชูโชค  ชุมชื่น 

 ๒๔๓๑ นายภัทกร  วงษนาค 

 ๒๔๓๒ สิบเอก ภัทร  สมแสง 

 ๒๔๓๓ นายภัทรทิยะ  บุราญรมย 

 ๒๔๓๔ นายภัทรนันต  กันทา 

 ๒๔๓๕ นายภัทรพงศ  สิมสี 

 ๒๔๓๖ นายภัทรพงษ  กิจคา 

 ๒๔๓๗ นายภัทรพงษ  แปงคํา 

 ๒๔๓๘ นายภัทรพงษ  สุดใจ 

 ๒๔๓๙ นายภัทรพล  ธนัทโรจนกุล 

 ๒๔๔๐ นายภัทรภณ  อุดใจ 

 ๒๔๔๑ นายภัทรวรรธน  รัศมีสุนทรางกูล 

 ๒๔๔๒ นายภัทราวุฒิ  หนองเรือง 

 ๒๔๔๓ นายภัทราวุธ  นุนชูคันธ 

 ๒๔๔๔ นายภากร  สีดาแนน 

 ๒๔๔๕ จาสิบเอก ภากรณ  ปานวงษ 

 ๒๔๔๖ นายภาคภูมิ  เชื้ออยูนาน 

 ๒๔๔๗ นายภาคภูมิ  นัฏสุภัคพงศ 

 ๒๔๔๘ นายภาคภูมิ  เมยขุนทด 

 ๒๔๔๙ นายภาคภูมิ  ลีลาเจริญพร 

 ๒๔๕๐ นายภาคิน  ขวัญนาค 

 ๒๔๕๑ วาที่รอยตรี ภาคิน  ขันติวงค 

 ๒๔๕๒ นายภาคิน  ชัยแกวเม 

 ๒๔๕๓ นายภาคิม  จิรจตุรพรกุล 

 ๒๔๕๔ นายภาณุพงศ  ไกรนรา 

 ๒๔๕๕ นายภาณุพงศ  บังคมเนตร 

 ๒๔๕๖ นายภาณุพงศ  แพนล้ินฟา 

 ๒๔๕๗ นายภาณุพงศ  อัตติยะ 

 ๒๔๕๘ นายภาณุมาศ  ทองขุนดํา 

 ๒๔๕๙ จาเอก ภาณุมาศ  ศรีแกวน้ําใส 

 ๒๔๖๐ นายภาณุมาศ  เอี่ยมอองกิจ 

 ๒๔๖๑ นายภาณุเมศ   

  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๒๔๖๒ นายภาณุวงศ  วรรณศิริ 

 ๒๔๖๓ นายภาณุวัฒน  คํามีสวาง 

 ๒๔๖๔ นายภาณุวัฒน  ชูสืบสาย 

 ๒๔๖๕ นายภาณุวัฒน  โนนวิเศษ 

 ๒๔๖๖ นายภาณุวัฒน  แบนเพชร 

 ๒๔๖๗ นายภาณุวัฒน  พูลเพ่ิม 

 ๒๔๖๘ นายภาณุวัฒน  แสงกลา 

 ๒๔๖๙ นายภาณุวิชญ  กลอมเมฆ 

 ๒๔๗๐ นายภาดล  อุสานใจ 
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 ๒๔๗๑ นายภาธร  เดียวตระกูล 

 ๒๔๗๒ นายภานุพงศ  ทาประเสริฐ 

 ๒๔๗๓ นายภานุพงศ  สอนสําโรง 

 ๒๔๗๔ นายภานุพันธุ  วัฒนธํารงค 

 ๒๔๗๕ นายภานุภัทร  มูลคําหลา 

 ๒๔๗๖ นายภานุมาศ  บัวเนียม 

 ๒๔๗๗ นายภานุมาส  เขียวชอุม 

 ๒๔๗๘ นายภานุวัตร  ภูวนารถ 

 ๒๔๗๙ วาที่รอยตรี ภานุส  ศรีไตรเรือง 

 ๒๔๘๐ นายภารดี  กอบกิจ 

 ๒๔๘๑ นายภาวัช  สารคุณ 

 ๒๔๘๒ นายภาวัฑ  ชโนวรรณ 

 ๒๔๘๓ นายภาวัต  ชวงบัญญัติ 

 ๒๔๘๔ นายภาวัต  ย้ิมยอง 

 ๒๔๘๕ นายภาสกร  บุญประกอบ 

 ๒๔๘๖ นายภาสกร  พาหุกูล 

 ๒๔๘๗ นายภาสกร  รอดจันทร 

 ๒๔๘๘ นายภาสกร  หริญบูรณานนท 

 ๒๔๘๙ นายภิญโญ  สีหา 

 ๒๔๙๐ จาสิบโท ภิญโญ  โสดาภักดิ์ 

 ๒๔๙๑ นายภิญโญ  หงษทอง 

 ๒๔๙๒ นายภิญโญ  หอธรรม 

 ๒๔๙๓ นายภิรมย  พงษคํา 

 ๒๔๙๔ นายภิรมย  พรมบุตร 

 ๒๔๙๕ นายภุชงค  บุญสนอง 

 ๒๔๙๖ จาเอก ภุชงค  อาทิตยวงษ 

 ๒๔๙๗ นายภูกิจ  จงจิตรปญญากร 

 ๒๔๙๘ นายภูชิต  หวังออมกลาง 

 ๒๔๙๙ นายภูดิท  สูนาสวน 

 ๒๕๐๐ พันจาเอก ภูธร  ดวงสิงหชัย 

 ๒๕๐๑ นายภูเบศ  ศรีสุราช 

 ๒๕๐๒ นายภูเบศร  สองสา 

 ๒๕๐๓ นายภูมิ  อนพวงรัตน 

 ๒๕๐๔ วาที่รอยตรี ภูมิจิตร  วงศสถิตย 

 ๒๕๐๕ นายภูมิชัย  ศิริปน 

 ๒๕๐๖ นายภูมิธงไชย  ทองหลอ 

 ๒๕๐๗ นายภูมิธรรม  ดวงใจ 

 ๒๕๐๘ เรือโท ภูมินทร  ชุมนุมพร 

 ๒๕๐๙ จาเอก ภูมินทร  พิเคราะหแน 

 ๒๕๑๐ นายภูมินทร  ศรีทานันท 

 ๒๕๑๑ นายภูมินทร  แสนเจริญสุข 

 ๒๕๑๒ นายภูมินันท  ชาติชํานาญ 

 ๒๕๑๓ นายภูมิประพันธุ  โตชัยภูมิ 

 ๒๕๑๔ นายภูมิพัฒน  ปล้ืมเกษร 

 ๒๕๑๕ นายภูมิพัฒน  มิตรมุสิก 

 ๒๕๑๖ วาที่รอยตรี ภูมิภัทร  โคงัน 

 ๒๕๑๗ นายภูริพัชร  บูชา 

 ๒๕๑๘ นายภูริวัจน  ศรีแสงเมือง 

 ๒๕๑๙ นายภูวดล  อะโน 

 ๒๕๒๐ นายภูวนนท  สังฆะวงศ 
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 ๒๕๒๑ นายภูวนัย  จันทีนอก 

 ๒๕๒๒ นายภูวนารถ  เฝาสันเทียะ 

 ๒๕๒๓ นายภูศิน  เตมีซิว 

 ๒๕๒๔ นายภูสิทธิ์  ใจมา 

 ๒๕๒๕ นายมกรานนท  โพธิ์ชัย 

 ๒๕๒๖ นายมงกุฎ  คงเพ็ง 

 ๒๕๒๗ นายมงคล  กลีบมณี 

 ๒๕๒๘ วาที่รอยตรี มงคล  ขันเงิน 

 ๒๕๒๙ นายมงคล  จันทรสุขศรี 

 ๒๕๓๐ สิบตํารวจตรี มงคล  ปากหวาน 

 ๒๕๓๑ นายมงคล  พวงบุญชู 

 ๒๕๓๒ นายมงคล  ภูบุตระ 

 ๒๕๓๓ นายมงคล  รักสนิท 

 ๒๕๓๔ นายมงคล  รื่นเรืองฤทธิ์ 

 ๒๕๓๕ นายมงคล  สันชัย 

 ๒๕๓๖ นายมงคล  สิงหแกว 

 ๒๕๓๗ นายมงคล  สิทธิเขต 

 ๒๕๓๘ นายมงคล  สุขจิตร 

 ๒๕๓๙ นายมงคล  เอกอัศดร 

 ๒๕๔๐ นายมงคลพัทธ  ชะตาเปรียบ 

 ๒๕๔๑ จาเอก มงคลสิษฐ  คําพุด 

 ๒๕๔๒ นายมณฑล  มณธรรมวารี 

 ๒๕๔๓ นายมนชัย  เนื้อนิ่ม 

 ๒๕๔๔ นายมนตชัย  กล่ันบุบผา 

 ๒๕๔๕ นายมนตชัย  ศุภพินิ 

 ๒๕๔๖ วาที่รอยตรี มนตชัย  อัฑฒพงษ 

 ๒๕๔๗ นายมนตมนัส  บุตรนา 

 ๒๕๔๘ นายมนตรักสยาม  เครือสาร 

 ๒๕๔๙ นายมนตรัตน  เขียวสะอาด 

 ๒๕๕๐ นายมนตรี  แกวนิตย 

 ๒๕๕๑ นายมนตรี  จะปะกียา 

 ๒๕๕๒ พันจาอากาศเอก มนตรี  ชมภูวิเศษ 

 ๒๕๕๓ นายมนตรี  ชิดปราง 

 ๒๕๕๔ นายมนตรี  นามแฮด 

 ๒๕๕๕ นายมนตรี  เนตตาวงษ 

 ๒๕๕๖ นายมนตรี  เบิกสวาง 

 ๒๕๕๗ นายมนตรี  พุกทอง 

 ๒๕๕๘ นายมนตรี  พุทธโอวาท 

 ๒๕๕๙ นายมนตรี  สมสะอาด 

 ๒๕๖๐ นายมนตรี  สายรัตน 

 ๒๕๖๑ นายมนตรี  อวมพรม 

 ๒๕๖๒ นายมนเทียน  แปงแกว 

 ๒๕๖๓ นายมนะ  โสสนุย 

 ๒๕๖๔ นายมนัส  โพธิ์เทศ 

 ๒๕๖๕ นายมนัส  มะสง 

 ๒๕๖๖ นายมนัส  วิชิต 

 ๒๕๖๗ นายมนัสชัย  เจริญมาศ 

 ๒๕๖๘ นายมนูญ  ประจิตร 

 ๒๕๖๙ นายมนูญ  พิพัฒนถาวรกุล 

 ๒๕๗๐ นายมนูญ  เมืองโคตร 
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 ๒๕๗๑ นายมนูญ  วันแกว 

 ๒๕๗๒ นายมนูญ  สมุทรชีวะ 

 ๒๕๗๓ นายมนูศักดิ์  จันทรโต 

 ๒๕๗๔ นายมโน  พรมสวัสดิ์ 

 ๒๕๗๕ นายมโนปกรณ  รุญจํารัส 

 ๒๕๗๖ นายมรกต  กันใจ 

 ๒๕๗๗ นายมรกต  ศรีสุข 

 ๒๕๗๘ นายมรุม  อินทพงษ 

 ๒๕๗๙ นายมลตรี  จากสีพรม 

 ๒๕๘๐ นายมหัคฆพันธ  ถูกหมาย 

 ๒๕๘๑ นายมะเซากี  มะเด็ง 

 ๒๕๘๒ นายมะดาโอะ  ดอเลาะ 

 ๒๕๘๓ นายมะยานิง  โตะมีนา 

 ๒๕๘๔ นายมัคเมษฐ  หลวงจันทร 

 ๒๕๘๕ จาเอก มัฆวาฬ  เกษกุล 

 ๒๕๘๖ นายมังกร  นอยเมล 

 ๒๕๘๗ นายมัธยันต  กันทะวงศ 

 ๒๕๘๘ นายมัสกี  ยูโซะ 

 ๒๕๘๙ นายมานพ  กะการัมย 

 ๒๕๙๐ นายมานพ  เข็มเมือง 

 ๒๕๙๑ จาสิบเอก มานพ  ชมเชย 

 ๒๕๙๒ นายมานพ  ผาเงิน 

 ๒๕๙๓ นายมานพ  พรมเพ็ชร 

 ๒๕๙๔ นายมานพ  วิทยารัตน 

 ๒๕๙๕ นายมานพ  ศรีมวง 

 ๒๕๙๖ นายมานพ  หนูนุน 

 ๒๕๙๗ นายมานพ  อาสาสุข 

 ๒๕๙๘ นายมานะ  จันทรสา 

 ๒๕๙๙ นายมานะ  นานอย 

 ๒๖๐๐ นายมานะ  ศรีสด 

 ๒๖๐๑ นายมานะ  เสนศิลา 

 ๒๖๐๒ นายมานะ  อิ่มอุดม 

 ๒๖๐๓ นายมานะชัย  สุวรรณ 

 ๒๖๐๔ นายมานัด  พรมออน 

 ๒๖๐๕ นายมานิต  บุทา 

 ๒๖๐๖ นายมานิต  ภูผิวฟา 

 ๒๖๐๗ นายมานิต  สินสมุทร 

 ๒๖๐๘ นายมานิตย  จิตอารีย 

 ๒๖๐๙ นายมานิตย  เจรณาเทพ 

 ๒๖๑๐ นายมานิตย  บุญมี 

 ๒๖๑๑ นายมานิตย  เปลือยศรี 

 ๒๖๑๒ นายมาโนช  ชัยโชค 

 ๒๖๑๓ จาเอก มาโนชญ  งามประเสริฐ 

 ๒๖๑๔ นายมาโนชญ  เรียนสรอย 

 ๒๖๑๕ นายมาโนชน  พลเดช 

 ๒๖๑๖ นายมาพน  เครือวรรณ 

 ๒๖๑๗ นายมารุต  กลมเกล้ียง 

 ๒๖๑๘ นายมารุต  ธีระวัชโรทัย 

 ๒๖๑๙ นายมารุต  สิทธิ์ประเสริฐ 

 ๒๖๒๐ นายมารุต  อาบสุวรรณ 
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 ๒๖๒๑ นายมาวิน  นามแดง 

 ๒๖๒๒ นายมาสพงศ  ฉิมออย 

 ๒๖๒๓ นายมาหะมะกอตารี  ตาเละ 

 ๒๖๒๔ นายมาหามะรือสะลี  บินเซ็ง 

 ๒๖๒๕ นายมิ่งมงคล  แกวชวย 

 ๒๖๒๖ นายมิตร  วรรณไชย 

 ๒๖๒๗ นายมูฮัมหมัดมุคตาร  ยูโซะ 

 ๒๖๒๘ นายมูฮําหมัดยัมรี  อาแว 

 ๒๖๒๙ นายเมฆ  กันยามา 

 ๒๖๓๐ นายเมฆิน  มะโนแกว 

 ๒๖๓๑ นายเมตไตร  วาลศิลป 

 ๒๖๓๒ นายเมธัส  โยธาพล 

 ๒๖๓๓ นายเมธา  เมืองพรหม 

 ๒๖๓๔ นายเมธา  รอดขันเมือง 

 ๒๖๓๕ นายเมธาวิน  นามนิล 

 ๒๖๓๖ นายเมธาวุฒิ  แกวมา 

 ๒๖๓๗ นายเมธาสิทธิ์  รุงเรืองอินทะเนตร 

 ๒๖๓๘ นายเมธาสิทธิ์  โอผล 

 ๒๖๓๙ นายเมธี  ใจศรี 

 ๒๖๔๐ นายเมธี  ชัยเจริญ 

 ๒๖๔๑ นายเมธี  พิขุนทด 

 ๒๖๔๒ นายเมธี  มณีชัย 

 ๒๖๔๓ นายเมธี  สาระพล 

 ๒๖๔๔ นายแมน  ทิพยวงศ 

 ๒๖๔๕ นายไมตรี  ฉายถวิล 

 ๒๖๔๖ นายไมตรี  โตะประดู 

 ๒๖๔๗ นายไมตรี  ปงสูงเนิน 

 ๒๖๔๘ นายยงชัย  มังธานี 

 ๒๖๔๙ นายยงยุทธ  คํานวนสิน 

 ๒๖๕๐ นายยงยุทธ  กันทะจิตร 

 ๒๖๕๑ นายยงยุทธ  ขวัญกิจสุนทร 

 ๒๖๕๒ จาเอก ยงยุทธ  คํานอย 

 ๒๖๕๓ นายยงยุทธ  อะโคตมี 

 ๒๖๕๔ นายยชญ  พูนรัตนทรัพย 

 ๒๖๕๕ นายยดิตรบดินทร  วัชรพาณิชย 

 ๒๖๕๖ นายยนตจิตร  เนาวโรจน 

 ๒๖๕๗ นายยรรยงค  กวีวัชรวรรณ 

 ๒๖๕๘ นายยรรยงค  ไทยทอง 

 ๒๖๕๙ นายยรรยงค  บุญจวง 

 ๒๖๖๐ จาเอก ยศพล  สัจจทองดี 

 ๒๖๖๑ วาที่รอยตรี ยศโยธิน  นาคนคร 

 ๒๖๖๒ นายยศวันต  บุญคง 

 ๒๖๖๓ นายยศวิน  แสงอราม 

 ๒๖๖๔ นายยศสันธ  แดงเจริญ 

 ๒๖๖๕ นายยอด  ศรีชัย 

 ๒๖๖๖ นายยอดชาย  กุลเกตุ 

 ๒๖๖๗ นายยอดชาย  ขุนทองจันทร 

 ๒๖๖๘ นายยอดชาย  อําไพฤทธิ์ 

 ๒๖๖๙ นายยอดเพรช  อนุไพรวรรณ 

 ๒๖๗๐ นายย่ิงเกียรติ  ศักดาพิสุทธิ์ 



 หนา   ๑๑๔ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๖๗๑ นายย่ิงยศ  หนูราช 

 ๒๖๗๒ นายย่ิงใหญ  ภุมมา 

 ๒๖๗๓ นายยิด  บุญมา 

 ๒๖๗๔ นายยุทธ  ศรีวงศ 

 ๒๖๗๕ นายยุทธการ  แยมแกว 

 ๒๖๗๖ นายยุทธการ  สุขะกาศี 

 ๒๖๗๗ นายยุทธกาล  สุนทรศารทูล 

 ๒๖๗๘ นายยุทธจักร  จุกหอม 

 ๒๖๗๙ นายยุทธจักร  พรมชวย 

 ๒๖๘๐ นายยุทธจักร  พิศนอก 

 ๒๖๘๑ นายยุทธชัย  พรหมศร 

 ๒๖๘๒ นายยุทธชัย  รอบรู 

 ๒๖๘๓ นายยุทธชัย  วัชระเงิน 

 ๒๖๘๔ นายยุทธชัย  แสนสุข 

 ๒๖๘๕ นายยุทธนา  คงอินทร 

 ๒๖๘๖ นายยุทธนา  จองอนันต 

 ๒๖๘๗ จาเอก ยุทธนา  ชูศรีวัน 

 ๒๖๘๘ นายยุทธนา  เชิดพุดซา 

 ๒๖๘๙ นายยุทธนา  ไชยปญญา 

 ๒๖๙๐ นายยุทธนา  ไชยยะ 

 ๒๖๙๑ นายยุทธนา  เตียงนิล 

 ๒๖๙๒ นายยุทธนา  ทรัพยคง 

 ๒๖๙๓ นายยุทธนา  ทิพยเกาะ 

 ๒๖๙๔ นายยุทธนา  พิพิธกุล 

 ๒๖๙๕ นายยุทธนา  ยินดีสุข 

 ๒๖๙๖ จาเอก ยุทธนา  สายธรรม 

 ๒๖๙๗ นายยุทธนา  สิงหโต 

 ๒๖๙๘ นายยุทธนา  สิงหาบุตร 

 ๒๖๙๙ นายยุทธนา  สินเติม 

 ๒๗๐๐ นายยุทธพงศ  สมร 

 ๒๗๐๑ นายยุทธพงษ  คําแดง 

 ๒๗๐๒ นายยุทธพงษ  ไทยปรีชา 

 ๒๗๐๓ นายยุทธพงษ  ปราบชมภู 

 ๒๗๐๔ นายยุทธพงษ  สาเขตร 

 ๒๗๐๕ นายยุทธพงษ  สายสิงห 

 ๒๗๐๖ นายยุทธพงษ  เฮาประมงค 

 ๒๗๐๗ นายยุทธพล  เทพชนะ 

 ๒๗๐๘ นายยุทธภูมิ  วงษสําราญ 

 ๒๗๐๙ นายยุทธศาสตร  กระพ้ีสัตย 

 ๒๗๑๐ นายยุทธศิลป  ยาทองไชย 

 ๒๗๑๑ จาเอก ยุทธสันต  แพงคําดี 

 ๒๗๑๒ นายยุทวัฒน  ชัยคํา 

 ๒๗๑๓ นายยุรนันท  พรมประกูล 

 ๒๗๑๔ นายเย่ียม  แกวสุข 

 ๒๗๑๕ นายโยธิน  จวงไธสง 

 ๒๗๑๖ นายโยธิน  สีสันต 

 ๒๗๑๗ นายโยธิน  สุตภวา 

 ๒๗๑๘ นายรขิเวศน  แกวโยน 

 ๒๗๑๙ จาสิบเอก รชต  คงศรี 

 ๒๗๒๐ นายรชต  ลาภอภิสิทธิกุล 



 หนา   ๑๑๕ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗๒๑ นายรชตบริบูรณ  สุขสนธิสมบูรณ 

 ๒๗๒๒ สิบเอก รชตะพงษ  เสนจันทรฒิไชย 

 ๒๗๒๓ นายรณกร  บุญศรีทุม 

 ๒๗๒๔ นายรณกร  มีสัจจี 

 ๒๗๒๕ นายรณกฤต  บุญลอม 

 ๒๗๒๖ นายรณยุทธ  จุลอักษร 

 ๒๗๒๗ นายรณฤทธิ์  หิงสันเทียะ 

 ๒๗๒๘ นายรมกลา  ชี้เชิญ 

 ๒๗๒๙ นายรเมศ  ไพบูลยสมบัติ 

 ๒๗๓๐ นายรวมชาติ  ชัยนา 

 ๒๗๓๑ นายรวยไชย  ชัยสุริยา 

 ๒๗๓๒ นายรสพน  สังเกตกิจ 

 ๒๗๓๓ นายรอเฉด  จงราบ 

 ๒๗๓๔ นายรอยาลี  เบญยาอีส 

 ๒๗๓๕ นายรอเสะ  เบ็ญโสะ 

 ๒๗๓๖ นายระเบียบ  ดวงจันทร 

 ๒๗๓๗ นายระพินทร  ลิขิตการ 

 ๒๗๓๘ นายระพี  เกตุกวี 

 ๒๗๓๙ นายระพี  พิมพแกว 

 ๒๗๔๐ นายระพีพล  สีสนิท 

 ๒๗๔๑ นายระพีพันธุ  จันทรนอก 

 ๒๗๔๒ นายระมิน  ย่ีรัมย 

 ๒๗๔๓ นายระวี  ทัศบุตร 

 ๒๗๔๔ นายระวีพงษ  แพงเพ็ง 

 ๒๗๔๕ นายรักเกียรติ  แกวกิจ 

 ๒๗๔๖ นายรักชาติ  ชาติชํานิ 

 ๒๗๔๗ นายรักชาติ  บูรณสรรค 

 ๒๗๔๘ นายรักชาติ  สุขสม 

 ๒๗๔๙ นายรักพงศ  จารุภูมิ 

 ๒๗๕๐ นายรักษ  สุขธรรมนิยม 

 ๒๗๕๑ นายรักษชน  รักษาเคน 

 ๒๗๕๒ นายรังสรรค  ขาวจุย 

 ๒๗๕๓ นายรังสรรค  ฉิมพาลี 

 ๒๗๕๔ นายรังสรรค  ชั้นกลาง 

 ๒๗๕๕ นายรังสรรค  ภิมาลย 

 ๒๗๕๖ นายรังสรรค  มั่นเมือง 

 ๒๗๕๗ นายรังสรรค  ศุภมาสหิรัญ 

 ๒๗๕๘ นายรังสรรค  สโมสร 

 ๒๗๕๙ นายรังสรรค  สิงหคํา 

 ๒๗๖๐ สิบเอก รังสรรค  หอยสังข 

 ๒๗๖๑ นายรังสรรค  อูบแกว 

 ๒๗๖๒ นายรังสี  กังวาลย 

 ๒๗๖๓ นายรัชชานนท  วันทอง 

 ๒๗๖๔ นายรัชเดช  เจริญฤทธิ์ 

 ๒๗๖๕ นายรัชเดช  แจงเหล็ง 

 ๒๗๖๖ นายรัชพงษ  เพ็ชรประยูร 

 ๒๗๖๗ นายรัชพล  มั่นเจริญ 

 ๒๗๖๘ นายรัชพล  สุขรัมย 

 ๒๗๖๙ สิบเอก รัชพล  สุดชา 

 ๒๗๗๐ นายรัชภูมิ  กัณหารัตน 



 หนา   ๑๑๖ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗๗๑ นายรัชภูมิ  คุณากรวัตร 

 ๒๗๗๒ นายรัชวัฒนชัย  ชาญโพธิ์ 

 ๒๗๗๓ นายรัชศักดิ์  เวิดสูงเนิน 

 ๒๗๗๔ นายรัฐ  ไชยศิริ 

 ๒๗๗๕ นายรัฐชัย  สมชาย 

 ๒๗๗๖ นายรัฐพงษ  เสาวทอง 

 ๒๗๗๗ นายรัฐพล  รวมใจ 

 ๒๗๗๘ นายรัฐพล  อุดมบัว 

 ๒๗๗๙ นายรัฐพลพล  ธนะประเสริฐโชค 

 ๒๗๘๐ นายรัฐรวี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

 ๒๗๘๑ นายรัฐวิทย  เติมสุข 

 ๒๗๘๒ นายรัฐศักดิ์  สันตานนท 

 ๒๗๘๓ สิบโท รัฐศาสตร  สีอินทร 

 ๒๗๘๔ นายรัตนะ  ไชยยศ 

 ๒๗๘๕ นายรัตนะ  มุทิตา 

 ๒๗๘๖ นายราชพล  จันทรแกวปง 

 ๒๗๘๗ จาเอก ราชัน  พลศิริ 

 ๒๗๘๘ นายราชัน  มีทรัพย 

 ๒๗๘๙ พันจาเอก ราชัน  หาวหาญ 

 ๒๗๙๐ นายราชันท  สงฆเจริญธรรม 

 ๒๗๙๑ นายราชันย  ไพวงศา 

 ๒๗๙๒ นายราชันย  เย่ือใย 

 ๒๗๙๓ นายราชันย  วรรณโต 

 ๒๗๙๔ นายราชันย  สมศักดิ์ 

 ๒๗๙๕ นายราเชน  สุขจิตร 

 ๒๗๙๖ นายราเชนต  บัวเขียว 

 ๒๗๙๗ นายราเชนทร  พิมพโพธิ์ 

 ๒๗๙๘ นายราเชนทร  สุขสบาย 

 ๒๗๙๙ นายรามินทร  กําหอม 

 ๒๘๐๐ นายราวี  เมาคํา 

 ๒๘๐๑ นายราเหม  หลีนุม 

 ๒๘๐๒ นายรุง  ชัยนนท 

 ๒๘๐๓ นายรุง  ไชยสาร 

 ๒๘๐๔ จาสิบเอก รุง  ฟกทอง 

 ๒๘๐๕ นายรุง  วัดศรีพะเนา 

 ๒๘๐๖ นายรุง  สิทธิเสนา 

 ๒๘๐๗ นายรุง  อภัย 

 ๒๘๐๘ นายรุงพร  ผุยเจริญ 

 ๒๘๐๙ นายรุงเพชร  ติสระ 

 ๒๘๑๐ จาเอก รุงเพชร  รัตนประโคน 

 ๒๘๑๑ นายรุงเรือง  บุญชะเน 

 ๒๘๑๒ นายรุงเรือง  เสาสมวงษ 

 ๒๘๑๓ จาเอก รุงเรือง  ออนบานแดง 

 ๒๘๑๔ นายรุงโรจน  เนาวิรัตน 

 ๒๘๑๕ จาเอก รุงโรจน  โพธิมาตย 

 ๒๘๑๖ นายรุงโรจน  มัชฌิมาภิโร 

 ๒๘๑๗ นายรุงโรจน  สิงหโทราช 

 ๒๘๑๘ นายรุงโรจน  โสอุดม 

 ๒๘๑๙ นายรุงวิทย  ฟกเจริญ 

 ๒๘๒๐ นายรุงศักดิ์  สมบัติศิริ 



 หนา   ๑๑๗ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๘๒๑ นายรูสลัน  ดาราแม็ง 

 ๒๘๒๒ นายเรวัช  บุญยัง 

 ๒๘๒๓ นายเรวัฒน  เคนไชยวงค 

 ๒๘๒๔ นายเรวัต  ชุมแสง 

 ๒๘๒๕ นายเรวัตร  กนกวิรุฬห 

 ๒๘๒๖ นายเรวัติ  เอียดแกว 

 ๒๘๒๗ นายเรืองยศ  จําปา 

 ๒๘๒๘ วาที่รอยตรี เรืองฤทธิ์  ฤทธาภัย 

 ๒๘๒๙ นายเรืองฤทธิ์  รักษาพงศ 

 ๒๘๓๐ นายเรืองศักดิ์  ศรีสมยา 

 ๒๘๓๑ นายโรม  กลัดทอง 

 ๒๘๓๒ สิบเอก โรมรัน  รัศมี 

 ๒๘๓๓ นายไรนาน  แกวควรชุม 

 ๒๘๓๔ นายฤกษณรงค  รองเมือง 

 ๒๘๓๕ นายฤกษดี  ตันติผล 

 ๒๘๓๖ จาเอก ฤทธิชัย  ชุนสิทธิ์ 

 ๒๘๓๗ นายฤทธิเดช  เกล้ียงเกตุ 

 ๒๘๓๘ นายฤทธิเดช  ศรีสุระ 

 ๒๘๓๙ นายฤทธิรงค  เกษสังข 

 ๒๘๔๐ นายฤทธิรงค  ศรีภิรมย 

 ๒๘๔๑ นายฤทธิรงค  โสรินทร 

 ๒๘๔๒ สิบตํารวจโท ฤๅชัย  สุมมาตย 

 ๒๘๔๓ สิบเอก ลภชัย  กองบุตร 

 ๒๘๔๔ วาที่รอยตรี ลัทธิพล  ชื่นชม 

 ๒๘๔๕ นายลาชินทร  ตูมสี 

 ๒๘๔๖ นายลาแมน  สุวรรณสนธิ์ 

 ๒๘๔๗ นายลิขสิทธิ์  ปญญาคม 

 ๒๘๔๘ นายลิขิต  พันธุเทพ 

 ๒๘๔๙ นายลิขิต  อังศุภานิช 

 ๒๘๕๐ นายลือชัย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๘๕๑ นายเลอพงศ  มีแกว 

 ๒๘๕๒ วาที่รอยโท เลอพงษ  หอมยา 

 ๒๘๕๓ นายเลอสรรค  ปรางเพ็ชร 

 ๒๘๕๔ นายเลิงริทธิ์  ชาติแกว 

 ๒๘๕๕ นายเลิศชาย  บุญประชม 

 ๒๘๕๖ นายเลิศชาย  มีชูเวช 

 ๒๘๕๗ นายเลิศวรรธน  เจริญดี 

 ๒๘๕๘ นายเลิศศักดิ์  อรุณเรื่อ 

 ๒๘๕๙ พันจาเอก เลียว  นามขยัน 

 ๒๘๖๐ พันจาเอก วงกต  ชั้นดี 

 ๒๘๖๑ นายวงศธร  ศรีเพชร 

 ๒๘๖๒ จาเอก วชรกฤษ  นิลแกว 

 ๒๘๖๓ นายวชรอัษฎากร  บุญภิละ 

 ๒๘๖๔ นายวชิร  ใจดี 

 ๒๘๖๕ นายวชิร  ตันหยง 

 ๒๘๖๖ นายวชิรพล  คําลือ 

 ๒๘๖๗ นายวชิรพล  ทาวแพทย 

 ๒๘๖๘ นายวชิรพันธ  ทองดี 

 ๒๘๖๙ นายวชิรเมธี  จอมไธสง 

 ๒๘๗๐ นายวชิระ  คําไตรย 



 หนา   ๑๑๘ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๘๗๑ นายวชิระ  จันทะวงค 

 ๒๘๗๒ นายวชิระ  ปนสุภา 

 ๒๘๗๓ นายวชิระ  สุขเอี่ยม 

 ๒๘๗๔ นายวชีรศักดิ์  นวลศรี 

 ๒๘๗๕ นายวนัส  พิณเขียว 

 ๒๘๗๖ นายวรฉัตร  ศรีกลับ 

 ๒๘๗๗ นายวรชัย  คชาธาร 

 ๒๘๗๘ นายวรชัย  อินตะแกว 

 ๒๘๗๙ นายวรชาติ  คงสมุทร 

 ๒๘๘๐ นายวรชาติ  สุนทรจันทรัตน 

 ๒๘๘๑ จาเอก วรเชษฐ  จันทรอุดม 

 ๒๘๘๒ นายวรเชษฐ  ประกอบมูล 

 ๒๘๘๓ นายวรเชษฐ  เรืองเดช 

 ๒๘๘๔ นายวรดร  ยวียส 

 ๒๘๘๕ นายวรนันท  จารนาเพียง 

 ๒๘๘๖ จาเอก วรพงษ  เปลงวรรณ 

 ๒๘๘๗ นายวรพงษ  ผลทิพย 

 ๒๘๘๘ นายวรพจ  กอมณี 

 ๒๘๘๙ จาสิบเอก วรพจน  สุดสวาท 

 ๒๘๙๐ นายวรพล  ศรัทธาผล 

 ๒๘๙๑ นายวรพล  สําราญวงษ 

 ๒๘๙๒ นายวรพล  แสนสิงห 

 ๒๘๙๓ นายวรพัฒน  โงวพิพัฒนมงคล 

 ๒๘๙๔ นายวรพัทธ  ทองทวี 

 ๒๘๙๕ จาสิบเอก วรภพ  วงคบุญธรรม 

 ๒๘๙๖ นายวรภพ  อับดุลระหมาน 

 ๒๘๙๗ นายวรยุทธ  จันทรสอาด 

 ๒๘๙๘ นายวรรฐธวุศฐิ์  รัตนานนท 

 ๒๘๙๙ นายวรรณเดช  คําภูษา 

 ๒๙๐๐ นายวรรณทัศน  อุบลเหนือ 

 ๒๙๐๑ นายวรรณพ  ใจคํา 

 ๒๙๐๒ นายวรรณวิทย  สุวรรณปาน 

 ๒๙๐๓ นายวรรณะ  อุนเรือนงาม 

 ๒๙๐๔ นายวรวัชร  จันทรวิริยะกุล 

 ๒๙๐๕ นายวรวัชร  สองสี 

 ๒๙๐๖ นายวรวัฒน  กาพยพิมาย 

 ๒๙๐๗ นายวรวัฒน  ชวยไธสง 

 ๒๙๐๘ นายวรวัตร  ตาลจรัส 

 ๒๙๐๙ นายวรวิทย  กาเส็มสะ 

 ๒๙๑๐ นายวรวิทย  คชวิทย 

 ๒๙๑๑ นายวรวิทย  จ้ันเอียบ 

 ๒๙๑๒ จาเอก วรวิทย  เต็กล่ี 

 ๒๙๑๓ นายวรวิทย  ถมยา 

 ๒๙๑๔ นายวรวิทย  บุญรักษา 

 ๒๙๑๕ นายวรวิทย  ศรีหาเสนา 

 ๒๙๑๖ นายวรวุฒิ  บุญชู 

 ๒๙๑๗ นายวรวุฒิ  บุรีรัมย 

 ๒๙๑๘ นายวรศักดิ์  เจียมยุทธการณ 

 ๒๙๑๙ นายวรศักดิ์  เพชรพรรณนาม 

 ๒๙๒๐ พันจาอากาศเอก วรศักดิ์  วรโยธา 



 หนา   ๑๑๙ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๒๑ นายวรเศรษฐ  ทรัพยสิน 

 ๒๙๒๒ นายวรัท  มาดีประเสริฐ 

 ๒๙๒๓ นายวรัท  ล้ีพล 

 ๒๙๒๔ นายวรากร  กังวานรัตนกุล 

 ๒๙๒๕ นายวรากร  พงศสุวรรณ 

 ๒๙๒๖ นายวราธร  ศรีรินติ๊บ 

 ๒๙๒๗ นายวราธิป  โลหะวิจารณ 

 ๒๙๒๘ นายวราพงษ  จันดาออน 

 ๒๙๒๙ นายวราพงษ  ดังศรีพล 

 ๒๙๓๐ นายวรายุทธ  หลวงแกว 

 ๒๙๓๑ นายวราวุฒิ  ชูแสง 

 ๒๙๓๒ นายวราวุฒิ  มะเสนา 

 ๒๙๓๓ นายวราวุฒิ  เกตวัลห 

 ๒๙๓๔ นายวราวุธ  โกษาพงค 

 ๒๙๓๕ นายวรินทร  ยนจอหอ 

 ๒๙๓๖ นายวรินทร  กฤชกาญจนพันธ 

 ๒๙๓๗ นายวรุณ  สวนนาค 

 ๒๙๓๘ นายวรุต  อินทะสมบัติ 

 ๒๙๓๙ นายวรุตม  สิทธิสมบัติ 

 ๒๙๔๐ สิบเอก วรุธฒิพงษ  ทัดเทียม 

 ๒๙๔๑ นายวฤทธิ์  กอภาณุวัฒนา 

 ๒๙๔๒ นายวสวัตติ์  อวนโพธิ์กลาง 

 ๒๙๔๓ นายวสัน  อรชร 

 ๒๙๔๔ นายวสันชัย  แสมรัมย 

 ๒๙๔๕ นายวสันต  จิตแฉลม 

 ๒๙๔๖ นายวสันต  ทิพชัย 

 ๒๙๔๗ นายวสันต  นิลโกศล 

 ๒๙๔๘ นายวสันต  ปรีชาวิภาคผล 

 ๒๙๔๙ นายวสันต  ปนคํา 

 ๒๙๕๐ นายวสันต  ศรีทอง 

 ๒๙๕๑ นายวสันต  ศรีโยธี 

 ๒๙๕๒ นายวสันต  สรอยศรี 

 ๒๙๕๓ นายวสันต  อันทวาป 

 ๒๙๕๔ นายวัง  ทับกระโทก 

 ๒๙๕๕ นายวัฉระย  เชื้อพันธ 

 ๒๙๕๖ นายวัชชิราวุฒิ  ยอดปองเทศ 

 ๒๙๕๗ นายวัชพนธ  ยุบลพันธ 

 ๒๙๕๘ พันจาเอก วัชพล  สมปาน 

 ๒๙๕๙ นายวัชรชัย  ทองบุญเมือง 

 ๒๙๖๐ นายวัชรชัย  วรรณสิงห 

 ๒๙๖๑ นายวัชรญาณ  ไชยทอง 

 ๒๙๖๒ นายวัชรพงษ  ตะนะเกตุ 

 ๒๙๖๓ นายวัชรพงษ  ปางคา 

 ๒๙๖๔ นายวัชรพงษ  เปรมจิตร 

 ๒๙๖๕ นายวัชรพงษ  เรืองวงษ 

 ๒๙๖๖ นายวัชรพงษ  อาสนาชัย 

 ๒๙๖๗ นายวัชรพล  คํานันท 

 ๒๙๖๘ นายวัชรพล  เบาเจริญ 

 ๒๙๖๙ นายวัชรวิชญ  ปฐมเมธีพัฒน 

 ๒๙๗๐ นายวัชระ  ชโลธร 



 หนา   ๑๒๐ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๗๑ นายวัชระ  ตีรชาติ 

 ๒๙๗๒ นายวัชระ  บุญยบุตร 

 ๒๙๗๓ นายวัชระ  สุเรนรัมย 

 ๒๙๗๔ นายวัชระชัย  มณเฑียร 

 ๒๙๗๕ พันจาโท วัชรา  อุณวงศ 

 ๒๙๗๖ นายวัชรากร  กองประชุม 

 ๒๙๗๗ นายวัชราวุฒิ  สมแกว 

 ๒๙๗๘ นายวัชรินทร  ใจเพลิน 

 ๒๙๗๙ นายวัชรินทร  ชิตณรงค 

 ๒๙๘๐ นายวัชรินทร  นิยมลาภ 

 ๒๙๘๑ นายวัชรินทร  ผมพันธ 

 ๒๙๘๒ นายวัชรินทร  รอดโต 

 ๒๙๘๓ นายวัชโรทร  ทิมแหง 

 ๒๙๘๔ นายวัฐพงษ  นามยุดา 

 ๒๙๘๕ นายวัฒชระ  นาทา 

 ๒๙๘๖ นายวัฒนพงศ  คงคานอย 

 ๒๙๘๗ นายวัฒนพล  ติ่งซุยกุล บัวแกว 

 ๒๙๘๘ นายวัฒนศักดิ์  ชนะจิต 

 ๒๙๘๙ นายวัฒนะ  เชื้อดวงผุย 

 ๒๙๙๐ นายวัฒนะ  แหลมคม 

 ๒๙๙๑ นายวัฒนา  แกวเกิดเคน 

 ๒๙๙๒ นายวัฒนา  ไชยสาร 

 ๒๙๙๓ นายวัฒนา  โลกลินไลน 

 ๒๙๙๔ นายวัฒนา  ศรีจุมพล 

 ๒๙๙๕ นายวัฒนา  ศรีสุทัศน 

 ๒๙๙๖ นายวัฒนา  สมจันทร 

 ๒๙๙๗ สิบเอก วัฒนา  สังขจาย 

 ๒๙๙๘ นายวัฒนา  สุริยะลังกา 

 ๒๙๙๙ นายวัฒนา  เสงี่ยมพงษ 

 ๓๐๐๐ นายวัฒนา  อิ่มพวง 

 ๓๐๐๑ นายวัฒนากร  กลางชาติ 

 ๓๐๐๒ นายวัฒยากรณ  แนนอุดร 

 ๓๐๐๓ นายวัณณุวรรธน  ประสาทเงิน 

 ๓๐๐๔ นายวัธชิรศักดิ์  คุณมาศ 

 ๓๐๐๕ นายวันเฉลิม  แกววิสูตร 

 ๓๐๐๖ นายวันชัย  แขวงอาย 

 ๓๐๐๗ นายวันชัย  ยกนาม 

 ๓๐๐๘ นายวันชัย  สุขเกษม 

 ๓๐๐๙ นายวันชัย  หงษออนสา 

 ๓๐๑๐ นายวันเผด็จ  มีชัย 

 ๓๐๑๑ นายวันรบ  ชํานิกุล 

 ๓๐๑๒ นายวัลลพ  ศรีงาม 

 ๓๐๑๓ นายวัลลภ  พรตพรหมจริยา 

 ๓๐๑๔ นายวัลลภ  พรมมิ 

 ๓๐๑๕ นายวัลลภ  ภูนาสอน 

 ๓๐๑๖ นายวัลลภ  เอกตะคุ 

 ๓๐๑๗ นายวาทิต  ฟกแกว 

 ๓๐๑๘ นายวาธี  ยาไชยบุญเรือง 

 ๓๐๑๙ วาที่เรือโท สุรศักดิ์  ดวงแข 

 ๓๐๒๐ นายวารินทร  วงษศรี 



 หนา   ๑๒๑ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๐๒๑ นายวารินทร  วิชัยสุชาติ 

 ๓๐๒๒ นายวารุต  มาลาแวจันทร 

 ๓๐๒๓ นายวิกิตติ์  รักเอียด 

 ๓๐๒๔ นายวิคุณ  กิ่งสวัสดิ์ 

 ๓๐๒๕ จาเอก วิจิตร  ศรีไชโย 

 ๓๐๒๖ พันจาเอก วิจิตร  เสสนาเวช 

 ๓๐๒๗ นายวิจิตร  หัสดร 

 ๓๐๒๘ นายวิชชุกร  ทิพยเสถียร 

 ๓๐๒๙ นายวิชญพงศ  สาลีสิงห 

 ๓๐๓๐ จาเอก วิชญภาส  บุญเลิศ 

 ๓๐๓๑ นายวิชญภาส  ผลกระโทก 

 ๓๐๓๒ นายวิชัย  กําลังรัมย 

 ๓๐๓๓ นายวิชัย  เจริญผล 

 ๓๐๓๔ นายวิชัย  ฉิมงาม 

 ๓๐๓๕ นายวิชัย  โตนวุธ 

 ๓๐๓๖ นายวิชัย  บริสุทธิ์ 

 ๓๐๓๗ นายวิชัย  ปุณพงษไชย 

 ๓๐๓๘ นายวิชัย  พรหมพิทยาจารย 

 ๓๐๓๙ นายวิชัย  พุฒบรรจง 

 ๓๐๔๐ นายวิชัย  ภูทอง 

 ๓๐๔๑ นายวิชัย  ยอดหลา 

 ๓๐๔๒ จาเอก วิชัย  ลาดลาย 

 ๓๐๔๓ นายวิชัย  สาลีอาจ 

 ๓๐๔๔ นายวิชัย  สําเร 

 ๓๐๔๕ นายวิชัย  อัฐนาค 

 ๓๐๔๖ นายวิชัยยุทธ  ชูชาติ 

 ๓๐๔๗ นายวิชาญ  คําภา 

 ๓๐๔๘ นายวิชาญ  มีนาลุม 

 ๓๐๔๙ นายวิชิต  จงไกรจักร 

 ๓๐๕๐ นายวิชิต  ชื่นนอก 

 ๓๐๕๑ นายวิชิต  เทศขันธ 

 ๓๐๕๒ นายวิชิต  บุญเนาว 

 ๓๐๕๓ นายวิชิต  ยายอ 

 ๓๐๕๔ นายวิชิต  แสนอุบล 

 ๓๐๕๕ นายวิเชต  กันแมน 

 ๓๐๕๖ นายวิเชียร  จรวุฒิพันธ 

 ๓๐๕๗ นายวิเชียร  ประทุมมา 

 ๓๐๕๘ นายวิเชียร  มุดทะเล 

 ๓๐๕๙ นายวิเชียร  สุนธนนท 

 ๓๐๖๐ นายวิเชียร  อัปมระกา 

 ๓๐๖๑ นายวิเชียร  อินสองใจ 

 ๓๐๖๒ นายวิญญาติ  อาสารณะ 

 ๓๐๖๓ วาที่รอยตรี วิญู  แกวเทพ 

 ๓๐๖๔ นายวิญู  บุญมั่น 

 ๓๐๖๕ นายวิฑูรย  แกวแกว 

 ๓๐๖๖ นายวิฑูรย  บุตรศิริ 

 ๓๐๖๗ นายวิฑูรย  รังสีพิพัฒน 

 ๓๐๖๘ นายวิณัย  ชินสีห 

 ๓๐๖๙ นายวิณา  ดวงสา 

 ๓๐๗๐ นายวิทมล  แกวกลา 



 หนา   ๑๒๒ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๐๗๑ นายวิทยา  กลาหาญ 

 ๓๐๗๒ นายวิทยา  จัตุรัส 

 ๓๐๗๓ นายวิทยา  ชาฎา 

 ๓๐๗๔ นายวิทยา  ชุมสุวรรณ 

 ๓๐๗๕ นายวิทยา  ชูประดิษฐ 

 ๓๐๗๖ นายวิทยา  ถุงปญญา 

 ๓๐๗๗ นายวิทยา  นอยสุวรรณ 

 ๓๐๗๘ นายวิทยา  นามนา 

 ๓๐๗๙ นายวิทยา  แนบเนียน 

 ๓๐๘๐ นายวิทยา  ปทุมวัลย 

 ๓๐๘๑ นายวิทยา  พรวิชาชาญ 

 ๓๐๘๒ นายวิทยา  รักทอง 

 ๓๐๘๓ นายวิทยา  ฤทธิ์ขันธ 

 ๓๐๘๔ นายวิทยา  วังจํานงค 

 ๓๐๘๕ นายวิทยา  วัฒณธัญการ 

 ๓๐๘๖ นายวิทยา  ศักดี 

 ๓๐๘๗ นายวิทยา  สยามไชย 

 ๓๐๘๘ นายวิทยา  สุดสายอึก 

 ๓๐๘๙ นายวิทยา  สุวรรณการ 

 ๓๐๙๐ นายวิทยา  หนอใหม 

 ๓๐๙๑ นายวิทยา  หารจริง 

 ๓๐๙๒ นายวิทยา  ใหมเฟย 

 ๓๐๙๓ นายวิทยา  อุดมลาภ 

 ๓๐๙๔ นายวิทยา  อุทัยหงษ 

 ๓๐๙๕ นายวิทยากร  ใจกลา 

 ๓๐๙๖ นายวิทยาพล  คนซื่อ 

 ๓๐๙๗ นายวิทยาวัฒน  แหวนเงิน 

 ๓๐๙๘ นายวิทวัช  ดวงปากเพ็ง 

 ๓๐๙๙ นายวิทวัฒน  รอดอินทร 

 ๓๑๐๐ นายวิทวัส  เจริญผล 

 ๓๑๐๑ พันตํารวจโท วิทวัส  ทัศนศร 

 ๓๑๐๒ นายวิทวัส  สหะวิริยะ 

 ๓๑๐๓ จาเอก วิทวัส  แสงทอง 

 ๓๑๐๔ นายวิธิชัย  แสงดวง 

 ๓๑๐๕ นายวิน  สุทธหลวง 

 ๓๑๐๖ นายวินัย  จําพันดุง 

 ๓๑๐๗ นายวินัย  ไชยนาเหลือง 

 ๓๑๐๘ นายวินัย  ทิพรักษ 

 ๓๑๐๙ นายวินัย  นามบุตร 

 ๓๑๑๐ พันจาเอก วินัย  ปานเลิศ 

 ๓๑๑๑ นายวินัย  ลาคํา 

 ๓๑๑๒ นายวินัย  อินตะ 

 ๓๑๑๓ นายวินิจ  แกวฝาย 

 ๓๑๑๔ นายวินิจ  มณีวรรณ 

 ๓๑๑๕ นายวินิจฉัย  ฉลาดธัญญกิจ 

 ๓๑๑๖ นายวินิตร  พลนุย 

 ๓๑๑๗ วาที่รอยตรี วิบูรณ  ชาดาเม็ก 

 ๓๑๑๘ นายวิภาส  ดีสมภูรินท 

 ๓๑๑๙ นายวิมล  จันดารักษ 

 ๓๑๒๐ นายวิมล  รักษาแสง 



 หนา   ๑๒๓ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑๒๑ นายวิมานย  ทุดปอ 

 ๓๑๒๒ นายวิรวัฒน  ใจหาญ 

 ๓๑๒๓ นายวิรวัฒน  เศรษฐาธนาศักดิ์ 

 ๓๑๒๔ นายวิระชาติ  บุญประชม 

 ๓๑๒๕ นายวิระเทศ  ประเสริฐเศรษฐวรรธน 

 ๓๑๒๖ นายวิรัช  บุญเอียด 

 ๓๑๒๗ นายวิรัช  หวันละเบะ 

 ๓๑๒๘ นายวิรัชชัย  เขตคํา 

 ๓๑๒๙ นายวิรัตน  จงศิริ 

 ๓๑๓๐ นายวิรัตน  จันทรเปง 

 ๓๑๓๑ นายวิรัตน  ใจเอื้อ 

 ๓๑๓๒ นายวิรัตน  เทพจันอัด 

 ๓๑๓๓ จาเอก วิรัตน  ในจันทึก 

 ๓๑๓๔ นายวิรัตน  วิริยาสกุล 

 ๓๑๓๕ นายวิรัตน  สรอยมี 

 ๓๑๓๖ นายวิรัตน  สุทธิ 

 ๓๑๓๗ นายวิรัตน  หนุมรักชาติ 

 ๓๑๓๘ นายวิรัตน  เอี่ยมสอาด 

 ๓๑๓๙ นายวิรัลพัชร  บางปลากด 

 ๓๑๔๐ นายวิรุช  หวานเสียง 

 ๓๑๔๑ นายวิรุณ  เชื้อสะอาด 

 ๓๑๔๒ นายวิรุณ  บุณเรือง 

 ๓๑๔๓ นายวิรุฬ  โสภาเจริญ 

 ๓๑๔๔ นายวิโรจณรัตน  เพ็ชรสูงเนิน 

 ๓๑๔๕ นายวิโรจน  กุสิรัมย 

 ๓๑๔๖ นายวิโรจน  คําแสน 

 ๓๑๔๗ นายวิโรจน  จันทรชู 

 ๓๑๔๘ นายวิโรจน  พรมประถม 

 ๓๑๔๙ นายวิโรจน  พวงเพียงงาม 

 ๓๑๕๐ นายวิโรจน  ภูนาสูง 

 ๓๑๕๑ นายวิโรจน  มะลิซอน 

 ๓๑๕๒ นายวิลาศ  วงศแสงอุษา 

 ๓๑๕๓ นายวิวัฒน  โดยบุญ 

 ๓๑๕๔ นายวิวัฒน  บุญมาทอง 

 ๓๑๕๕ นายวิวัฒน  สังขแยม 

 ๓๑๕๖ นายวิวัฒน  สุวรรณพงษ 

 ๓๑๕๗ นายวิวัฒนชัย  คําคูเมือง 

 ๓๑๕๘ นายวิวัตร  บุญชาญ 

 ๓๑๕๙ นายวิวัติ  มีวงษ 

 ๓๑๖๐ นายวิศณุ  มันตะสูตร 

 ๓๑๖๑ นายวิศรุต  นิลอวน 

 ๓๑๖๒ นายวิศรุต  วิเชียร 

 ๓๑๖๓ นายวิศวชิต  อาจหาญ 

 ๓๑๖๔ นายวิษณุ  กองแกม 

 ๓๑๖๕ นายวิษณุ  เยาวรัตน 

 ๓๑๖๖ พันจาเอก วิษณุ  ศรีปจฉิม 

 ๓๑๖๗ นายวิษณุ  สุตระภักดิ์ 

 ๓๑๖๘ นายวิษณุพงศ  นวพงษศิรินทร 

 ๓๑๖๙ นายวิษณุพงษ  ใจธิ 

 ๓๑๗๐ นายวิษณุวัติ  สุมมาตย 



 หนา   ๑๒๔ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑๗๑ จาเอก วิษณุศักดิ์  อนุรักษ 

 ๓๑๗๒ นายวิษุวัต  อุมารังษี 

 ๓๑๗๓ นายวิสันต  ปญญากาศ 

 ๓๑๗๔ นายวิสารท  เพชรเจือสุข 

 ๓๑๗๕ นายวิสิฐศักดิ์  พิจิตรศิริ 

 ๓๑๗๖ นายวิสิทธิ์  เพชรรัตนตรัย 

 ๓๑๗๗ นายวิสุทธิ์  สูตรอนันต 

 ๓๑๗๘ นายวิสูจน  ลานรอบ 

 ๓๑๗๙ สิบเอก วิสูตร  กฤษณะสุวรรณ 

 ๓๑๘๐ นายวิสูทธิ์  บุญนอย 

 ๓๑๘๑ นายวีรชน  หวยทราย 

 ๓๑๘๒ นายวีรชัย  จันทรเพ็ญ 

 ๓๑๘๓ นายวีรชัย  สงวนรัมย 

 ๓๑๘๔ นายวีรชัย  สืบแสนศรี 

 ๓๑๘๕ นายวีรชาติ  ชวดจอหอ 

 ๓๑๘๖ นายวีรชิต  กูลรมย 

 ๓๑๘๗ นายวีรพงค  นนทะบุตร 

 ๓๑๘๘ นายวีรพงษ  วันควร 

 ๓๑๘๙ นายวีรพล  ภิญโญยาง 

 ๓๑๙๐ นายวีรพล  สุทธิวิเศษ 

 ๓๑๙๑ นายวีรเพทย  นามสงา 

 ๓๑๙๒ นายวีรภัทร  คงฐิติวัจนกุล 

 ๓๑๙๓ จาเอก วีรภัทร  ผลบูรณ 

 ๓๑๙๔ นายวีรภัทร  ศิลาเลิศ 

 ๓๑๙๕ นายวีรเมธ  สาชิน 

 ๓๑๙๖ นายวีรยศ  สืบนอย 

 ๓๑๙๗ นายวีรยุทธ  ไชยนาพงศ 

 ๓๑๙๘ นายวีรยุทธ  สายยาพัฒน 

 ๓๑๙๙ วาที่เรือตรี วีรวัฒน  มณีกุล 

 ๓๒๐๐ นายวีรวัฒน  โมราบุตร 

 ๓๒๐๑ นายวีรวัฒน  ศรีรัตนสุภานนท 

 ๓๒๐๒ นายวีรวัฒน  สิริลักขณาภรณ 

 ๓๒๐๓ นายวีรวุฒิ  ใจจันทร 

 ๓๒๐๔ นายวีรศักดิ์  ประสุวรรณ 

 ๓๒๐๕ นายวีระ  แกวพูล 

 ๓๒๐๖ นายวีระ  ชออบเชย 

 ๓๒๐๗ นายวีระ  ปนหิรัญ 

 ๓๒๐๘ จาเอก วีระจักร  พวงศรีเคน 

 ๓๒๐๙ นายวีระชัย  รอดอวม 

 ๓๒๑๐ นายวีระชาติ  ผิวบาง 

 ๓๒๑๑ นายวีระเชษฐ  คําคง 

 ๓๒๑๒ สิบตํารวจโท วีระเดช  คําประเสริฐ 

 ๓๒๑๓ นายวีระพงค  คงประสิทธิ์ 

 ๓๒๑๔ นายวีระพงค  มั่งมูล 

 ๓๒๑๕ จาเอก วีระพงศ  ทองคณารักษ 

 ๓๒๑๖ นายวีระพงษ  ทองเพชร 

 ๓๒๑๗ นายวีระพันธ  แกนพันธ 

 ๓๒๑๘ พันจาเอก วีระยุทธ  ฐานะ 

 ๓๒๑๙ นายวีระยุทธ  แกวคํา 

 ๓๒๒๐ นายวีระยุทธ  อุตสาหะ 



 หนา   ๑๒๕ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๒๑ นายวีระวัฒน  นารี 

 ๓๒๒๒ นายวีระวัฒนต  การุญ 

 ๓๒๒๓ นายวีระศักดิ์  กองโพธิ์ชัย 

 ๓๒๒๔ นายวีระศักดิ์  การถัก 

 ๓๒๒๕ นายวีระศักดิ์  แกวจุลศรี 

 ๓๒๒๖ นายวีระศักดิ์  ณ พัทลุง 

 ๓๒๒๗ นายวีระศักดิ์  ทานะกิจ 

 ๓๒๒๘ นายวีระศักดิ์  ธุระพอคา 

 ๓๒๒๙ นายวีระศักดิ์  เบอรไธสง 

 ๓๒๓๐ นายวีระศักดิ์  ศรีสมโภชน 

 ๓๒๓๑ นายวีระศักดิ์  สุรังกาญจน 

 ๓๒๓๒ นายวีระศักดิ์  หอมออน 

 ๓๒๓๓ นายวีระศักดิ์  หัตถะแสน 

 ๓๒๓๔ นายวีราวัตร  สมแสวง 

 ๓๒๓๕ นายวีรุจน  แสวงดี 

 ๓๒๓๖ นายวุฒธิศักดิ์  ชัยพัฒนวงศกร 

 ๓๒๓๗ นายวุฒิกร  วิกรมโยธิน 

 ๓๒๓๘ นายวุฒิกรณ  ใจศิริ 

 ๓๒๓๙ นายวุฒิกรณ  สาริบุตร 

 ๓๒๔๐ นายวุฒิไกร  แกวทอง 

 ๓๒๔๑ นายวุฒิไกร  จัตตุพันธ 

 ๓๒๔๒ จาเอก วุฒิไกร  แพงผม 

 ๓๒๔๓ นายวุฒิไกร  ภูนาโท 

 ๓๒๔๔ นายวุฒิไกร  ภูศรี 

 ๓๒๔๕ นายวุฒิไกร  สุขสําราญ 

 ๓๒๔๖ นายวุฒิไกร  สุวรรณมารถ 

 ๓๒๔๗ นายวุฒิชัย  แกวนิมิตร 

 ๓๒๔๘ นายวุฒิชัย  โคตระ 

 ๓๒๔๙ นายวุฒิชัย  จันทรเจริญ 

 ๓๒๕๐ นายวุฒิชัย  นิธิสิริอมร 

 ๓๒๕๑ นายวุฒิชัย  นิ่มดํา 

 ๓๒๕๒ นายวุฒิชัย  บุญญา 

 ๓๒๕๓ นายวุฒิชัย  บุญรอดรัมย 

 ๓๒๕๔ สิบเอก วุฒิชัย  ประทุมวัน 

 ๓๒๕๕ นายวุฒิชัย  รัตนศิริ 

 ๓๒๕๖ นายวุฒิชัย  ลาวัณย 

 ๓๒๕๗ นายวุฒิชัย  สาตรนอก 

 ๓๒๕๘ นายวุฒิชัย  สิริวัฒนวาณิชย 

 ๓๒๕๙ นายวุฒิชัย  อภิพุทธิกุล 

 ๓๒๖๐ นายวุฒิโชติ  เฮงพนมทิพย 

 ๓๒๖๑ นายวุฒินันท  จันทรเขียว 

 ๓๒๖๒ สิบเอก วุฒินันท  ชูชุมพล 

 ๓๒๖๓ นายวุฒินันท  ภูมิเขต 

 ๓๒๖๔ นายวุฒิพงศ  นวลสนอง 

 ๓๒๖๕ นายวุฒิพงศ  โนทะ 

 ๓๒๖๖ นายวุฒิพงษ  ชางเกวียน 

 ๓๒๖๗ นายวุฒิพงษ  แพทยพงศ 

 ๓๒๖๘ จาเอก วุฒิพงษ  สิมวงค 

 ๓๒๖๙ นายวุฒิศักดิ์  ถิระโคตร 

 ๓๒๗๐ นายวุฒิศักดิ์  บุตสา 



 หนา   ๑๒๖ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๗๑ นายวุฒิศักดิ์  สิทธิ 

 ๓๒๗๒ พันจาเอก วุฒิศาสตร  สมพรอม 

 ๓๒๗๓ นายเวชยันต  สุขสีดา 

 ๓๒๗๔ นายเวท  ปดตังถาเน 

 ๓๒๗๕ นายเวทางค  วรรณปะโก 

 ๓๒๗๖ นายเวนิช  สีดี 

 ๓๒๗๗ นายเวฬุวัฒน  จุลโคตร 

 ๓๒๗๘ นายเวียงชัย  ละเลิศ 

 ๓๒๗๙ นายแวฮาซัน  บําเพ็ญสมัย 

 ๓๒๘๐ นายโวหาร  ยะสารวรรณ 

 ๓๒๘๑ นายไวพจน  เพ็ชรศรี 

 ๓๒๘๒ นายศรชัย  บุญสุวรรณ 

 ๓๒๘๓ จาสิบตํารวจ ศรณัฐ  ดวงมาลัย 

 ๓๒๘๔ นายศรทิพย  ดําทิพย 

 ๓๒๘๕ นายศรเพ็ชร  สมอคํา 

 ๓๒๘๖ นายศรฤทธิ์  ดาบพลออน 

 ๓๒๘๗ นายศรวัสย  พุทธปฏิโมกข 

 ๓๒๘๘ นายศรวิเชียร  บุตรสอนคูเมือง 

 ๓๒๘๙ นายศรสิทธิ์  ตรียศ 

 ๓๒๙๐ นายศรัญย  ศรัทธา 

 ๓๒๙๑ นายศรัณย  ทันตานนท 

 ๓๒๙๒ นายศรัณย  ภูจริต 

 ๓๒๙๓ นายศรัณย  ศรีเมือง 

 ๓๒๙๔ นายศรัณย  อยูยืน 

 ๓๒๙๕ นายศรัณยพงศ  พอเหมาะ 

 ๓๒๙๖ นายศรัณยโรจณ  มูลรังษี 

 ๓๒๙๗ นายศรัณยู  เพ็ชรสงฆ 

 ๓๒๙๘ นายศรันย  โพธิ์วิจิตร 

 ๓๒๙๙ นายศรายุทธ  เพ็งเภา 

 ๓๓๐๐ นายศรายุทธ  ลํานามน 

 ๓๓๐๑ นายศรายุทธ  แสงนาค 

 ๓๓๐๒ นายศรายุทธ  ออนขาว 

 ๓๓๐๓ นายศรายุทธ  อาจารยานนท 

 ๓๓๐๔ นายศรายุธ  แสนบาน 

 ๓๓๐๕ นายศราวุฒิ  กล่ันขาว 

 ๓๓๐๖ วาที่เรือตรี ศราวุฒิ  ถนอมรอด 

 ๓๓๐๗ นายศราวุฒิ  เนตรวิเชียร 

 ๓๓๐๘ นายศราวุฒิ  สัตยาลักษณ 

 ๓๓๐๙ สิบเอก ศราวุฒิ  สุราราช 

 ๓๓๑๐ นายศราวุฒิ  อัครบุตร 

 ๓๓๑๑ นายศราวุธ  กุลแกว 

 ๓๓๑๒ นายศราวุธ  กุวลัยรัตน 

 ๓๓๑๓ นายศราวุธ  เตชะคํา 

 ๓๓๑๔ นายศราวุธ  ทองขาว 

 ๓๓๑๕ นายศราวุธ  นนทธิ 

 ๓๓๑๖ นายศราวุธ  นาโควงษ 

 ๓๓๑๗ นายศราวุธ  บุตรดีลา 

 ๓๓๑๘ นายศราวุธ  มีสุวรรณ 

 ๓๓๑๙ นายศราวุธ  ศรีพัก 

 ๓๓๒๐ นายศราวุธ  แสงเกตุ 



 หนา   ๑๒๗ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓๒๑ นายศรี  อาจประโคน 

 ๓๓๒๒ นายศรีประวัติ  วิลาศรี 

 ๓๓๒๓ นายศรีเมือง  สามล 

 ๓๓๒๔ นายศรุต  รัฐปตย 

 ๓๓๒๕ พันจาเอก ศรุษฐ  จูฑา 

 ๓๓๒๖ นายศักดา  เซี่ยงจง 

 ๓๓๒๗ จาเอก ศักดา  ประดับวงศ 

 ๓๓๒๘ นายศักดา  โปจุย 

 ๓๓๒๙ นายศักดา  พุทธาสมศรี 

 ๓๓๓๐ นายศักดา  วงศศักดา 

 ๓๓๓๑ จาเอก ศักดา  สิงหโต 

 ๓๓๓๒ จาเอก ศักดิ์  หรรษา 

 ๓๓๓๓ นายศักดิ์โกศล  มะสัน 

 ๓๓๓๔ นายศักดิ์ชัย  กาลจักร 

 ๓๓๓๕ นายศักดิ์ชัย  ดรุณพันธ 

 ๓๓๓๖ นายศักดิ์ชัย  มณีโชติ 

 ๓๓๓๗ นายศักดิ์ชัย  วันนา 

 ๓๓๓๘ นายศักดิ์ชัย  อุนใจ 

 ๓๓๓๙ นายศักดิ์ชาย  จิตชัย 

 ๓๓๔๐ นายศักดิ์ชาย  มรรครัตนโส 

 ๓๓๔๑ นายศักดิ์ชาย  เรืองสังข 

 ๓๓๔๒ นายศักดิ์ชาย  ศุภเมธี 

 ๓๓๔๓ นายศักดิ์ณรงค  แกวพรหม 

 ๓๓๔๔ นายศักดิ์ดา  จันทรดํา 

 ๓๓๔๕ นายศักดิ์ดา  พรหมหากุล 

 ๓๓๔๖ นายศักดิ์ดา  ศิริ 

 ๓๓๔๗ นายศักดิ์ดา  สีพะรัง 

 ๓๓๔๘ นายศักดินนท  ศรีแสง 

 ๓๓๔๙ นายศักดิ์นรินทร  ขาวคม 

 ๓๓๕๐ นายศักดิ์นิรัญ  ภูวะลี 

 ๓๓๕๑ นายศักดิวัฒน  มะโนชาติ 

 ๓๓๕๒ นายศักดิ์สกล  คลังทรัพย 

 ๓๓๕๓ นายศักดิ์สิทธิ์  เชารุงเกียรติ 

 ๓๓๕๔ นายศักดิ์สิทธิ์  นันแกว 

 ๓๓๕๕ นายศักดิ์สิทธิ์  ไมยาง 

 ๓๓๕๖ นายศักดิ์สิทธิ์  ระพาเพท 

 ๓๓๕๗ จาสิบเอก ศักดิ์สิทธิ์  สีสังข 

 ๓๓๕๘ นายศักยวริษฐ  อินธิแสง 

 ๓๓๕๙ นายศักยศรณ  ธนะจักร 

 ๓๓๖๐ นายศักรินทร  วิเศษสังข 

 ๓๓๖๑ นายศานติ  วงษสอาด 

 ๓๓๖๒ นายศาสนะ  ประทาน 

 ๓๓๖๓ นายศิณพงศ  ศรีอัญชลี 

 ๓๓๖๔ นายศิณวงศ  มาตกฤษ 

 ๓๓๖๕ นายศิพิสิษฐ  นาคบุญธรรม 

 ๓๓๖๖ นายศิรพงศ  ศรีป 

 ๓๓๖๗ นายศิรวิทย  ชัยธณวณิชย 

 ๓๓๖๘ จาเอก ศิรสิทธิ์  ฮาดสม 

 ๓๓๖๙ สิบเอก ศิริ  เร็วอุไร 

 ๓๓๗๐ นายศิริชัย  ไขขุนทด 



 หนา   ๑๒๘ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓๗๑ นายศิริชัย  ทัพขวา 

 ๓๓๗๒ นายศิริชัย  มาตรมนตรี 

 ๓๓๗๓ นายศิริโชค  จันนา 

 ๓๓๗๔ นายศิริพงษ  พวงอินทร 

 ๓๓๗๕ นายศิริพงษ  วงศใน 

 ๓๓๗๖ นายศิริพงษ  อินทรีย 

 ๓๓๗๗ นายศิริพล  คูณหอม 

 ๓๓๗๘ นายศิริมงคล  อรัญวงศ 

 ๓๓๗๙ นายศิริรัตน  ชูอํานาจ 

 ๓๓๘๐ นายศิริวัฒน  จตุพิธพรไชย 

 ๓๓๘๑ นายศิริวัฒน  ชํานาญ 

 ๓๓๘๒ นายศิริวัฒน  ศศิศรี 

 ๓๓๘๓ นายศิริศักดิ์  อินสา 

 ๓๓๘๔ นายศิลป  สรอยสังวาลย 

 ๓๓๘๕ นายศิลปชัย  เบาจังหาร 

 ๓๓๘๖ นายศิลาวุฒิ  เจียมวิจักษณ 

 ๓๓๘๗ นายศิวะรักษ  ศิวิโรจน 

 ๓๓๘๘ นายศิวากร  จิตรปรีดา 

 ๓๓๘๙ นายศุทธา  วองสารกิจ 

 ๓๓๙๐ นายศุภกร  กุลวัตมนตรี 

 ๓๓๙๑ จาเอก ศุภกฤษณ  อักษร 

 ๓๓๙๒ นายศุภกานต  บุตรวัง 

 ๓๓๙๓ นายศุภกิจ  ทบลา 

 ๓๓๙๔ นายศุภกิจ  สัจกุล 

 ๓๓๙๕ นายศุภกิตติ์  กาวิละ 

 ๓๓๙๖ นายศุภกิตติ์  ทูลเกียรติวัฒนา 

 ๓๓๙๗ นายศุภกิตติ์  สีดวง 

 ๓๓๙๘ นายศุภจิตต  เฮารัง 

 ๓๓๙๙ นายศุภชัย  ขาทิพยพาที 

 ๓๔๐๐ นายศุภชัย  จําปาแดง 

 ๓๔๐๑ นายศุภชัย  ชื่นแสง 

 ๓๔๐๒ นายศุภชัย  นิลสิงขร 

 ๓๔๐๓ นายศุภชัย  เนียนไธสง 

 ๓๔๐๔ นายศุภชัย  เปรมนัส 

 ๓๔๐๕ นายศุภชัย  ฝดวิเศษ 

 ๓๔๐๖ นายศุภชัย  พันธเจริญกิจ 

 ๓๔๐๗ นายศุภชัย  ลาวทอง 

 ๓๔๐๘ นายศุภชัย  ศรีธัญรัตน 

 ๓๔๐๙ นายศุภชัย  สุขกุล 

 ๓๔๑๐ นายศุภชัย  แสงงาม 

 ๓๔๑๑ นายศุภชัย  หองแซง 

 ๓๔๑๒ นายศุภชาติ  รักษากุล 

 ๓๔๑๓ นายศุภโชค  จุมชวย 

 ๓๔๑๔ นายศุภพันธ  นันสุ 

 ๓๔๑๕ นายศุภฤกษ  โตโส 

 ๓๔๑๖ นายศุภฤกษ  บุญมา 

 ๓๔๑๗ นายศุภฤกษ  พัฒนพงศศรี 

 ๓๔๑๘ นายศุภฤกษ  ลามกิจจา 

 ๓๔๑๙ เรือโท ศุภฤกษ  ศรีสุขนาเวียง 

 ๓๔๒๐ นายศุภฤกษ  อินทรแกว 



 หนา   ๑๒๙ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๒๑ นายศุภฤกษ  เทียมดี 

 ๓๔๒๒ นายศุภวัฒน  สรรพจารย 

 ๓๔๒๓ นายศุภวัตร  สาขา 

 ๓๔๒๔ นายศุภวิชญ  บัณฑิตถาวร 

 ๓๔๒๕ นายศุภเศรษฐ  พุมไสว 

 ๓๔๒๖ นายศุภสวัสดิ์  อาจหาญ 

 ๓๔๒๗ นายศุภสิทธิ์  แวงดงบัง 

 ๓๔๒๘ นายศุภากร  ศรีชัยภูมิ 

 ๓๔๒๙ นายเศกสรรค  คงคชวัน 

 ๓๔๓๐ นายเศกสันต  เมฆกัลจาย 

 ๓๔๓๑ พันจาเอก เศรษฐกานต  โตวิเศษ 

 ๓๔๓๒ นายเศรษฐการ  อินคําเช้ือ 

 ๓๔๓๓ นายเศรษฐกุสุมภชัย  คงจันทร 

 ๓๔๓๔ นายเศรษฐชาติ  วงศใหญ 

 ๓๔๓๕ จาเอก เศรษฐไชย  มีมา 

 ๓๔๓๖ นายเศรษฐอรรถ  เศรษฐาธรรศกุล 

 ๓๔๓๗ จาเอก เศรษฐา  พระเกตุ 

 ๓๔๓๘ นายเศวต  ปญญา 

 ๓๔๓๙ นายเศวตศิลป  วรรณวิล 

 ๓๔๔๐ นายสกล  ราษฎรเริงฤทธิ์ 

 ๓๔๔๑ นายสกลวัฒน  เพชรสมัย 

 ๓๔๔๒ นายสกุลพล  แสงโคตร 

 ๓๔๔๓ นายสงกรานต  คําบึงกลาง 

 ๓๔๔๔ นายสงกรานต  เงินคําคง 

 ๓๔๔๕ นายสงกรานต  วาเพชร 

 ๓๔๔๖ นายสงกรานต  สุทธิ 

 ๓๔๔๗ นายสงคราม  ศรัทธาผล 

 ๓๔๔๘ นายสงเคราะห  นิธุรัมย 

 ๓๔๔๙ นายสงบ  คําแสนเทียะ 

 ๓๔๕๐ นายสงวน  พิมพแสง 

 ๓๔๕๑ นายสงวน  ศรีสุพรรณ 

 ๓๔๕๒ นายสงวนศักดิ์  วิมลศรี 

 ๓๔๕๓ นายสงสุข  สมบูรณ 

 ๓๔๕๔ นายสงัด  สุบุญมา 

 ๓๔๕๕ นายสงา  ดาวเรือง 

 ๓๔๕๖ นายสด  วิเศษศาสน 

 ๓๔๕๗ นายสด  อภัยวงศ 

 ๓๔๕๘ นายสดใส  กวกขุนทด 

 ๓๔๕๙ นายสดใส  จันทพิมพ 

 ๓๔๖๐ นายสถาพร  ดวงตา 

 ๓๔๖๑ นายสถาพร  มาหะมะ 

 ๓๔๖๒ นายสถาพร  มูลมาตย 

 ๓๔๖๓ นายสถาพร  ศิริบุตรวงษ 

 ๓๔๖๔ นายสถาพร  หาดสาร 

 ๓๔๖๕ นายสถาพร  อินทรวิชะ 

 ๓๔๖๖ นายสถิตย  กิจรัก 

 ๓๔๖๗ นายสถิตย  ขันทะสินธุ 

 ๓๔๖๘ นายสถิตย  ฉ่ําแฉลม 

 ๓๔๖๙ นายสถิตย  ธิสันเทียะ 

 ๓๔๗๐ นายสถิตย  แพนศรี 



 หนา   ๑๓๐ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๗๑ นายสถิตย  ไมหวั่น 

 ๓๔๗๒ นายสถิตย  ศรีวัชรกุล 

 ๓๔๗๓ นายสถิตย  สมบุญจันทร 

 ๓๔๗๔ นายสถิตย  สีวิสุทธิ์ 

 ๓๔๗๕ นายสน  ศิระวงษ 

 ๓๔๗๖ นายสนทยา  จักรศรี 

 ๓๔๗๗ นายสนธยา  จิโรจนกุล 

 ๓๔๗๘ นายสนธยา  รังรองธานินทร 

 ๓๔๗๙ นายสนอง  ปนแคน 

 ๓๔๘๐ นายสนั่น  สุระพันธ 

 ๓๔๘๑ นายสนิท  แกวมณี 

 ๓๔๘๒ นายสนิท  สายแกว 

 ๓๔๘๓ นายสนิท  หงษษา 

 ๓๔๘๔ นายสนิท  เหลาพิเดช 

 ๓๔๘๕ พันจาเอก สปทน  ปนศักดิ์ 

 ๓๔๘๖ นายสพโชค  ปาณะวีระ 

 ๓๔๘๗ พันจาเอก สม  คําโท 

 ๓๔๘๘ นายสมเกียรติ์  พาลีวัน 

 ๓๔๘๙ นายสมเกียรติ  แกวงาม 

 ๓๔๙๐ นายสมเกียรติ  เขื่อนแกว 

 ๓๔๙๑ นายสมเกียรติ  โชคคีรีกร 

 ๓๔๙๒ นายสมเกียรติ  ตระการเจริญพร 

 ๓๔๙๓ นายสมเกียรติ  ทองหลอ 

 ๓๔๙๔ นายสมเกียรติ  บัวสิม 

 ๓๔๙๕ นายสมเกียรติ  ปานสกุล 

 ๓๔๙๖ นายสมเกียรติ  รักพงษ 

 ๓๔๙๗ นายสมเกียรติ  รัศมี 

 ๓๔๙๘ นายสมเกียรติ  วงษสินธ 

 ๓๔๙๙ นายสมควร  ชูสิงห 

 ๓๕๐๐ นายสมควร  นรากรณ 

 ๓๕๐๑ นายสมควร  ปรมปญญาวรกุล 

 ๓๕๐๒ นายสมควร  พันธพระ 

 ๓๕๐๓ นายสมควร  มีธรรม 

 ๓๕๐๔ นายสมคิด  กรรขํา 

 ๓๕๐๕ ดาบตํารวจ สมคิด  ภูผาน 

 ๓๕๐๖ นายสมคิด  มาตรา 

 ๓๕๐๗ นายสมคิด  ศิริมา 

 ๓๕๐๘ นายสมคิด  อุทัยวัฒน 

 ๓๕๐๙ นายสมจิตต  ศิริชัยชุม 

 ๓๕๑๐ นายสมจิตร  โรมรุจนากร 

 ๓๕๑๑ นายสมจิตร  ขานเกตุ 

 ๓๕๑๒ นายสมจิตร  แจมจันทร 

 ๓๕๑๓ นายสมเจตน  เมินกระโทก 

 ๓๕๑๔ จาเอก สมใจ  ชุมพะลัย 

 ๓๕๑๕ นายสมใจ  บุญสนิท 

 ๓๕๑๖ นายสมใจ  พรหมยานนท 

 ๓๕๑๗ นายสมเฉลิม  ษรสกุลทรัพย 

 ๓๕๑๘ พันจาเอก สมชัย  นาถมทอง 

 ๓๕๑๙ นายสมชาติ  ชางคํา 

 ๓๕๒๐ นายสมชาติ  ทองเรือง 



 หนา   ๑๓๑ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๒๑ นายสมชาติ  ศรีไกร 

 ๓๕๒๒ นายสมชาย  กิตติพรรณราย 

 ๓๕๒๓ นายสมชาย  แกวสังข 

 ๓๕๒๔ วาที่รอยตรี สมชาย  จาจุย 

 ๓๕๒๕ นายสมชาย  ฉันโชคดี 

 ๓๕๒๖ นายสมชาย  ชาญจอหอ 

 ๓๕๒๗ นายสมชาย  ดีสวัสดิ์ 

 ๓๕๒๘ นายสมชาย  โตสม 

 ๓๕๒๙ จาเอก สมชาย  ทองทรัพย 

 ๓๕๓๐ นายสมชาย  ไทยปยะ 

 ๓๕๓๑ นายสมชาย  นาควิโรจน 

 ๓๕๓๒ ดาบตํารวจ สมชาย  นามวิชิต 

 ๓๕๓๓ นายสมชาย  บุญญานุพงศ 

 ๓๕๓๔ นายสมชาย  ผลกลํ่า 

 ๓๕๓๕ จาเอก สมชาย  เพงสวัสดิ์ 

 ๓๕๓๖ นายสมชาย  มณีไชย 

 ๓๕๓๗ นายสมชาย  ย้ิมเมือง 

 ๓๕๓๘ นายสมชาย  รัตนวงศ 

 ๓๕๓๙ นายสมชาย  วิเศษศิริ 

 ๓๕๔๐ นายสมชาย  ศรีกอง 

 ๓๕๔๑ นายสมชาย  ศรีสม 

 ๓๕๔๒ นายสมชาย  ศรีสุวรรณวิเชียร 

 ๓๕๔๓ นายสมชาย  สมวงศ 

 ๓๕๔๔ นายสมชาย  สิมมา 

 ๓๕๔๕ นายสมชาย  หงาฝา 

 ๓๕๔๖ นายสมชาย  อารีรมย 

 ๓๕๔๗ นายสมโชค  บุญญานุกูลกิจ 

 ๓๕๔๘ จาสิบเอก สมโชค  พรมพิลา 

 ๓๕๔๙ นายสมณะ  รตินรภัทร 

 ๓๕๕๐ นายสมเดช  ทิพยวงศา 

 ๓๕๕๑ นายสมเดช  บํารุงเอื้อ 

 ๓๕๕๒ นายสมทรง  จันทรจงปราณี 

 ๓๕๕๓ สิบเอก สมนึก  การะภักดี 

 ๓๕๕๔ นายสมนึก  ชูเดช 

 ๓๕๕๕ นายสมนึก  บุญสวาง 

 ๓๕๕๖ นายสมนึก  รอดเจริญ 

 ๓๕๕๗ นายสมบัติ  กันไว 

 ๓๕๕๘ นายสมบัติ  จันดารักษ 

 ๓๕๕๙ นายสมบัติ  นาคแปน 

 ๓๕๖๐ สิบเอก สมบัติ  นิสรา 

 ๓๕๖๑ นายสมบัติ  พนมเวช 

 ๓๕๖๒ นายสมบัติ  พรหมเพชร 

 ๓๕๖๓ นายสมบัติ  วุฒิ 

 ๓๕๖๔ นายสมบัติ  อัครกุลพิทักษ 

 ๓๕๖๕ นายสมบัติ  อินเบา 

 ๓๕๖๖ นายสมบุญ  เกตุพิบูลย 

 ๓๕๖๗ นายสมบูรณ  กาวิรส 

 ๓๕๖๘ สิบเอก สมบูรณ  ธนะสิทธิ์ 

 ๓๕๖๙ นายสมบูรณ  วังสะพันธ 

 ๓๕๗๐ นายสมบูรณ  สุดทองมั่น 



 หนา   ๑๓๒ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๗๑ นายสมบูรณ  เสถียรกาล 

 ๓๕๗๒ นายสมบูรณ  ไสวงาม 

 ๓๕๗๓ นายสมบูรณ  อินทจันทร 

 ๓๕๗๔ นายสมประสงค  หนูจาแสง 

 ๓๕๗๕ นายสมปอง  ขุนอักษร 

 ๓๕๗๖ จาเอก สมปอง  สิงหศก 

 ๓๕๗๗ นายสมพงศ  มีขวัญ 

 ๓๕๗๘ นายสมพงศ  ลือเรื่อง 

 ๓๕๗๙ นายสมพงศ  สพันู 

 ๓๕๘๐ นายสมพงษ  จันทรพันธ 

 ๓๕๘๑ พันจาอากาศตรี สมพงษ  โชติชื่น 

 ๓๕๘๒ นายสมพงษ  ทิพยพิมวงศ 

 ๓๕๘๓ นายสมพงษ  พานปรุ 

 ๓๕๘๔ นายสมพงษ  พุทธยะรักษ 

 ๓๕๘๕ นายสมพงษ  วงศแกว 

 ๓๕๘๖ นายสมพงษ  สุทธไชย 

 ๓๕๘๗ นายสมพงษ  สุริโย 

 ๓๕๘๘ พันจาเอก สมพร  การบุรุษ 

 ๓๕๘๙ นายสมพร  กาสา 

 ๓๕๙๐ นายสมพร  แกวสีแดง 

 ๓๕๙๑ นายสมพร  เขียดนิล 

 ๓๕๙๒ นายสมพร  คํานึงคุณากร 

 ๓๕๙๓ นายสมพร  โงมขุนทด 

 ๓๕๙๔ วาที่รอยโท สมพร  จันทรมาก 

 ๓๕๙๕ นายสมพร  ชูสังกิจ 

 ๓๕๙๖ นายสมพร  เทียนไธสง 

 ๓๕๙๗ นายสมพร  แทนบุญ 

 ๓๕๙๘ นายสมพร  ประดิษฐศิลป 

 ๓๕๙๙ นายสมพร  พลศิริ 

 ๓๖๐๐ นายสมพร  มั่นใจ 

 ๓๖๐๑ นายสมพร  มิ่งแกว 

 ๓๖๐๒ จาเอก สมพร  วงษบัว 

 ๓๖๐๓ นายสมพร  สมสุข 

 ๓๖๐๔ นายสมพร  สุวรรณมณี 

 ๓๖๐๕ นายสมพร  แสนเหวิม 

 ๓๖๐๖ นายสมพร  อนันตะบุศย 

 ๓๖๐๗ นายสมพรประเสริฐ  พ่ีพิมาย 

 ๓๖๐๘ นายสมพล  ไชยแกว 

 ๓๖๐๙ นายสมพันธ  ควรรับสวน 

 ๓๖๑๐ พันจาอากาศเอก สมพาน  บรรดิษฐ 

 ๓๖๑๑ นายสมพิตร  หึนกระโทก 

 ๓๖๑๒ นายสมเพ็ชร  วิทุน 

 ๓๖๑๓ สิบเอก สมภพ  แชมพุกพันธ 

 ๓๖๑๔ นายสมภพ  ดอกบัว 

 ๓๖๑๕ นายสมภพ  พวงจินดา 

 ๓๖๑๖ นายสมภพ  ระถะยาน 

 ๓๖๑๗ นายสมภพ  สุขาพันธ 

 ๓๖๑๘ นายสมภาร  ผลประดิษฐานนท 

 ๓๖๑๙ จาเอก สมโภชน  อินทรงรัมย 

 ๓๖๒๐ นายสมโภชน  เอมหงษ 
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 ๓๖๒๑ นายสมโภชร  สุภาพ 

 ๓๖๒๒ นายสมมาตย  สิงหทา 

 ๓๖๒๓ นายสมมิตร  รุงกลาง 

 ๓๖๒๔ นายสมยงค  ศรีทามาตย 

 ๓๖๒๕ นายสมยศ  แกนโคตร 

 ๓๖๒๖ นายสมยศ  จาดแกว 

 ๓๖๒๗ นายสมยศ  ปตะแสง 

 ๓๖๒๘ นายสมยศ  ลามาพิสาร 

 ๓๖๒๙ นายสมยศ  ศรีอรรถิกานันท 

 ๓๖๓๐ นายสมย่ิง  แสงงาม 

 ๓๖๓๑ นายสมร  ไขมุข 

 ๓๖๓๒ นายสมรถ  ตุมทอง 

 ๓๖๓๓ นายสมรถ  บุญเศษ 

 ๓๖๓๔ สิบตํารวจโท สมรรถวีร  ดวงศรี 

 ๓๖๓๕ นายสมฤกษ  กิมฮั่นเจริญ 

 ๓๖๓๖ นายสมฤทธิ์  ตั้งเจียมศรี 

 ๓๖๓๗ นายสมศักดิ์  กุศล 

 ๓๖๓๘ นายสมศักดิ์  คูศรี 

 ๓๖๓๙ นายสมศักดิ์  ทวินิจ 

 ๓๖๔๐ นายสมศักดิ์  ทวีทอง 

 ๓๖๔๑ นายสมศักดิ์  เทพวงค 

 ๓๖๔๒ นายสมศักดิ์  นวลมีศรี 

 ๓๖๔๓ นายสมศักดิ์  บังสันเทียะ 

 ๓๖๔๔ นายสมศักดิ์  ปนคํา 

 ๓๖๔๕ นายสมศักดิ์  พรหมจันทร 

 ๓๖๔๖ นายสมศักดิ์  รอดวินิจ 

 ๓๖๔๗ นายสมศักดิ์  วงศเทพ 

 ๓๖๔๘ นายสมศักดิ์  สมนอย 

 ๓๖๔๙ นายสมศักดิ์  สายแกว 

 ๓๖๕๐ นายสมศักดิ์  สุโอษฐ 

 ๓๖๕๑ นายสมศักดิ์  หัดขะเจ 

 ๓๖๕๒ นายสมศักดิ์  เหมรักษ 

 ๓๖๕๓ นายสมสิทธิ์  เตชะ 

 ๓๖๕๔ นายสมหมาย  มนตรีปฐม 

 ๓๖๕๕ นายสมหวัง  พากเพียร 

 ๓๖๕๖ นายสมอาจ  แสงกระจาง 

 ๓๖๕๗ นายสมัคร  ขันคํานันตะ 

 ๓๖๕๘ นายสมัคร  คําภา 

 ๓๖๕๙ นายสมัย  เพ็งลาภ 

 ๓๖๖๐ นายสมัย  ยกยอง 

 ๓๖๖๑ พันจาเอก สมาน  บุตรศรี 

 ๓๖๖๒ นายสมาน  พิลาธร 

 ๓๖๖๓ นายสมาน  สันงะ 

 ๓๖๖๔ นายสมาน  สีตะโกเพชร 

 ๓๖๖๕ นายสมานชน  เจมิวัง 

 ๓๖๖๖ นายสมิทธิ์  โชติศิริ 

 ๓๖๖๗ นายสมิทร  อารินทร 

 ๓๖๖๘ นายสมุทร  ปนตาแกว 

 ๓๖๖๙ นายสยาม  ทาคํา 

 ๓๖๗๐ นายสยาม  บุญตอ 
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 ๓๖๗๑ นายสยาม  บุตรโยจันโท 

 ๓๖๗๒ นายสยาม  พันธุกุล 

 ๓๖๗๓ จาเอก สยาม  มโนใจ 

 ๓๖๗๔ นายสยาม  ออนหยู 

 ๓๖๗๕ นายสยามรัตน  ขันทะสีมา 

 ๓๖๗๖ นายสยามศักดิ์  ศรีศิลป 

 ๓๖๗๗ จาเอก สยุมภู  จิตรหาญ 

 ๓๖๗๘ จาเอก สรณัฐ  เตชะปน 

 ๓๖๗๙ นายสรนนท  ขจรเจริญกุล 

 ๓๖๘๐ นายสรพงษ  พันธโสภา 

 ๓๖๘๑ นายสรภพ  ตั้งวิชิตฤกษ 

 ๓๖๘๒ นายสรรชัย  ยางชุม 

 ๓๖๘๓ นายสรรชัย  หลองทุง 

 ๓๖๘๔ นายสรรชาย  นิลพัฒน 

 ๓๖๘๕ นายสรรโชค  นวะมะวัฒน 

 ๓๖๘๖ นายสรรพัชญ  สุขปอ 

 ๓๖๘๗ นายสรรักษ  เรืองวังสัน 

 ๓๖๘๘ นายสรวิชญ  ทองนา 

 ๓๖๘๙ นายสรวิชญ  ปทวงค 

 ๓๖๙๐ นายสรวิชญ  เพชรนคร 

 ๓๖๙๑ นายสรวิชญ  ศิริโภคา 

 ๓๖๙๒ นายสรวิชญ  แสงดี 

 ๓๖๙๓ นายสรวิศ  เห็นแกว 

 ๓๖๙๔ จาเอก สรวุฒิ  กองสมุทร 

 ๓๖๙๕ นายสรวุฒิ  ทองดอนนอย 

 ๓๖๙๖ นายสรศักดิ์  จันทรเหลือง 

 ๓๖๙๗ นายสรศักดิ์  ศุภบุญมี 

 ๓๖๙๘ นายสรอรรฆ  กองปู 

 ๓๖๙๙ วาที่รอยตรี สรายุทธ  ทานะมัย 

 ๓๗๐๐ นายสรายุทธ  พุมมี 

 ๓๗๐๑ นายสรายุทธ  เลกากาญจน 

 ๓๗๐๒ นายสรายุทธ  ศักดิ์เรืองฤทธิ์ 

 ๓๗๐๓ จาเอก สราวุฒิ  แปลงสนิท 

 ๓๗๐๔ จาเอก สราวุทธิ์  แสงสุวรรณ 

 ๓๗๐๕ นายสราวุธ  คุณเกษม 

 ๓๗๐๖ นายสราวุธ  ชิณวงศ 

 ๓๗๐๗ นายสราวุธ  ทับทวี 

 ๓๗๐๘ นายสราวุธ  บุญญา 

 ๓๗๐๙ นายสราวุธ  พงษสนิทกุล 

 ๓๗๑๐ นายสราวุธ  วัฒนา 

 ๓๗๑๑ นายสราวุธ  เสริมสุข 

 ๓๗๑๒ นายสราวุธ  อินทรเอี่ยม 

 ๓๗๑๓ นายสฤษฎ  คลายมุข 

 ๓๗๑๔ นายสฤษดิ์  จรรยงค 

 ๓๗๑๕ นายสวรรค  กีรติโล 

 ๓๗๑๖ เรือตรี สวรรค  แสนเพียร 

 ๓๗๑๗ นายสวัสดิ์  พรมทอง 

 ๓๗๑๘ นายสหธรรมรัฐ  เอียการนา 

 ๓๗๑๙ จาเอก สหพร  ฉิมพลี 

 ๓๗๒๐ นายสหรักษ  อยูชุม 
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 ๓๗๒๑ นายสหรัชช  เสนารินทร 

 ๓๗๒๒ นายสหัส  จันทรแดง 

 ๓๗๒๓ นายสอง  ศรีประเสริฐ 

 ๓๗๒๔ นายสอและ  ตามาต 

 ๓๗๒๕ นายสอาด  วิจิตรประภาสินธุ 

 ๓๗๒๖ นายสะมะแอ  บินเงาะ 

 ๓๗๒๗ นายสะมาแอ  วาจิ 

 ๓๗๒๘ นายสะอารอนิง  เซ็งมิง 

 ๓๗๒๙ นายสะอารี  ดีมูเละ 

 ๓๗๓๐ นายสักรินทร  มหาโชติ 

 ๓๗๓๑ นายสังเขตร  เทาวิวัฒนาการ 

 ๓๗๓๒ พันจาเอก สังคม  แจมหมอ 

 ๓๗๓๓ นายสังคม  ราษี 

 ๓๗๓๔ จาเอก สังคม  แสงแปลง 

 ๓๗๓๕ นายสัญชัย  สงชวย 

 ๓๗๓๖ นายสัญชาติ  ไชยชนะ 

 ๓๗๓๗ นายสัญชาติ  วงษประเสริฐ 

 ๓๗๓๘ นายสัญญา  ใจกลา 

 ๓๗๓๙ นายสัญญา  ทองสวัสดิ์ 

 ๓๗๔๐ นายสัญญา  พิพัฒนบรรณกิจ 

 ๓๗๔๑ นายสัญญา  เมืองใหม 

 ๓๗๔๒ นายสัญญา  วิลาศรี 

 ๓๗๔๓ นายสัญญา  ศุภรัตน 

 ๓๗๔๔ นายสัญญา  อัมพันธ 

 ๓๗๔๕ สิบเอก สัญญา  วงคเสือ 

 ๓๗๔๖ นายสัณฐิต  สุภาพ 

 ๓๗๔๗ จาเอก สันติ  แกวมูลตรี 

 ๓๗๔๘ นายสันติ  ดาวเวียงกัน 

 ๓๗๔๙ นายสันติ  ทาวนอก 

 ๓๗๕๐ นายสันติ  ทิพยพานทอง 

 ๓๗๕๑ นายสันติ  เพ่ือนสงคราม 

 ๓๗๕๒ นายสันติ  โยรภัตร 

 ๓๗๕๓ นายสันติ  รักษาคม 

 ๓๗๕๔ นายสันติ  รัตนรังศรี 

 ๓๗๕๕ นายสันติ  ศรีจันทร 

 ๓๗๕๖ นายสันติ  ศิลปรายะ 

 ๓๗๕๗ นายสันติชัย  พรหมศิลา 

 ๓๗๕๘ นายสันติพงษ  สีมาพล 

 ๓๗๕๙ นายสันติพล  เศรษโฐ 

 ๓๗๖๐ นายสันติภาพ  กอปรสิริพัฒน 

 ๓๗๖๑ นายสันติสุข  เทือกสุบรรณ 

 ๓๗๖๒ นายสันติสุข  หมั่นอุตสาห 

 ๓๗๖๓ นายสันทนา  วันสุทธะ 

 ๓๗๖๔ นายสันทัด  ดอนสระนอย 

 ๓๗๖๕ นายสันทัด  บุตะลา 

 ๓๗๖๖ นายสันทัด  เลิศพันธ 

 ๓๗๖๗ นายสันธิชัย  นาแว 

 ๓๗๖๘ นายสัมพันธ  กองสวัสดิ์ 

 ๓๗๖๙ นายสัมพันธ  ศรีกะกูล 

 ๓๗๗๐ นายสัมฤทธิ์  วรศรี 
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 ๓๗๗๑ นายสากล  โชคบัณพิต 

 ๓๗๗๒ นายสากล  พุฒิมานรดีกุล 

 ๓๗๗๓ นายสาคร  ผองแผว 

 ๓๗๗๔ นายสาคร  วงษจอน 

 ๓๗๗๕ นายสาธร  กล่ินหรั่น 

 ๓๗๗๖ นายสาธิต  ตรงประสิทธิ์ 

 ๓๗๗๗ นายสาธิต  มณี 

 ๓๗๗๘ นายสาธิต  รักเกตุ 

 ๓๗๗๙ จาสิบเอก สาธิต  หนูเล็ก 

 ๓๗๘๐ นายสาธิต  อําพันทอง 

 ๓๗๘๑ นายสาธิตย  คํานอย 

 ๓๗๘๒ นายสานิต  ไกแกว 

 ๓๗๘๓ พันจาอากาศเอก สานิต  ปถพี 

 ๓๗๘๔ นายสานิต  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๗๘๕ สิบตํารวจตรี สานิต  อินทรโชติ 

 ๓๗๘๖ จาสิบโท สานิตย  สามัญเขตกิจ 

 ๓๗๘๗ นายสานิส  พ่ึงพรชัย 

 ๓๗๘๘ นายสามารถ  ภูยาทิพย 

 ๓๗๘๙ นายสามารถ  มาตรอิทธิพล 

 ๓๗๙๐ นายสามารถ  มุเส็มสะเดา 

 ๓๗๙๑ นายสามารถ  ยีสา 

 ๓๗๙๒ นายสามารถ  ศรีทรง 

 ๓๗๙๓ นายสามารถ  ศรีวิลัย 

 ๓๗๙๔ นายสามารถ  หิรัญวัฒนะ 

 ๓๗๙๕ นายสามารถ  อัควิจิตร 

 ๓๗๙๖ นายสายชล  ทองสุข 

 ๓๗๙๗ นายสายชล  สวัสดีสุข 

 ๓๗๙๘ นายสายฝน  ตรีณาวงษ 

 ๓๗๙๙ นายสายัณต  ศรีระวงศ 

 ๓๘๐๐ จาเอก สายัณห  ทองคณารักษ 

 ๓๘๐๑ นายสายัณห  พันธุบัว 

 ๓๘๐๒ นายสายันต  แกวเจริญ 

 ๓๘๐๓ นายสายันต  จินดาพันธุ 

 ๓๘๐๔ นายสายันต  ภูผิวขํา 

 ๓๘๐๕ สิบตํารวจตรี สายันห  บุญเวช 

 ๓๘๐๖ นายสารัตน  สุเพ็ญ 

 ๓๘๐๗ นายสาโรจน  บุญพันธุ 

 ๓๘๐๘ นายสาโรช  สุนทราวิรัตน 

 ๓๘๐๙ นายสาลูดีน  หะหนัง 

 ๓๘๑๐ นายสาวิตต  เดือนดาว 

 ๓๘๑๑ นายสํารวย  คะชุนรัมย 

 ๓๘๑๒ นายสําราญ  เกษรินทร 

 ๓๘๑๓ นายสําราญ  ปาปะเส 

 ๓๘๑๔ นายสําราญ  มีคํานิล 

 ๓๘๑๕ จาสิบเอก สําเร็จ  ดีแลว 

 ๓๘๑๖ นายสําเริง  แกวคําสอน 

 ๓๘๑๗ นายสิขเรศ  บุญพิทักษ 

 ๓๘๑๘ นายสิงหทนง  สลางสิงห 

 ๓๘๑๙ นายสิงหนาท  ศันติวิชยะ 

 ๓๘๒๐ นายสิงหา  เมงพัด 



 หนา   ๑๓๗ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๘๒๑ นายสิญญพงษ  สุขิโต 

 ๓๘๒๒ สิบเอก สิทธกานต  ปญญาอิ่นแกว 

 ๓๘๒๓ นายสิทธิกร  ขอจุลซวน 

 ๓๘๒๔ นายสิทธิกร  คงสืบชาติ 

 ๓๘๒๕ นายสิทธิกร  สกุลเวช 

 ๓๘๒๖ นายสิทธิคม  แกวใสทอง 

 ๓๘๒๗ นายสิทธิชัย  ชนะศรี 

 ๓๘๒๘ นายสิทธิชัย  รุงเรือง 

 ๓๘๒๙ นายสิทธิชัย  โรจนศิลปชัย 

 ๓๘๓๐ นายสิทธิชัย  สิริโชติกุลชัย 

 ๓๘๓๑ นายสิทธิโชค  ตติยกองเกียรติ์ 

 ๓๘๓๒ จาเอก สิทธิ์ทัศน  แกวไพยทูล 

 ๓๘๓๓ นายสิทธินนท  แกวมณี 

 ๓๘๓๔ นายสิทธิพงษ  ดวงชวย 

 ๓๘๓๕ นายสิทธิพงษ  พรรณรักณรงค 

 ๓๘๓๖ นายสิทธิพงษ  สุภามูล 

 ๓๘๓๗ นายสิทธิพร  ทุมสงคราม 

 ๓๘๓๘ นายสิทธิพร  นิลวรรณ 

 ๓๘๓๙ นายสิทธิพันธ  ฉิมพลี 

 ๓๘๔๐ นายสิทธิพันธ  พูลศรี 

 ๓๘๔๑ นายสิทธิพิกัณญ  อนันทกิตติ์ 

 ๓๘๔๒ นายสิทธิภาคย  แกวบาง 

 ๓๘๔๓ นายสิทธิวุฒิ  ทรัพยแกว 

 ๓๘๔๔ พันจาโท สิทธิศักดิ์  แกวโพนเพ็ก 

 ๓๘๔๕ นายสิทธิศักดิ์  วงศสุพรรณ 

 ๓๘๔๖ นายสิทธิศาสตร  ตาเมืองมูล 

 ๓๘๔๗ นายสินชัย  พูนขันธ 

 ๓๘๔๘ นายสินชัย  อินทราพงษ 

 ๓๘๔๙ นายสิปปวิชญ  หนอทองแดง 

 ๓๘๕๐ นายสิรภพ  ชมภูจันทร 

 ๓๘๕๑ พันจาอากาศเอก สิรภพ  นาทุงนุย 

 ๓๘๕๒ นายสิรวิชญ  ชนะสิมมา 

 ๓๘๕๓ นายสิรวิชญ  ศรีชัยเลิศ 

 ๓๘๕๔ นายสิรสิทธิ์  บูทอง 

 ๓๘๕๕ นายสิริกร  ประสารวัน 

 ๓๘๕๖ นายสิริเชษฐ  สีวันคํา 

 ๓๘๕๗ นายสิริณัฎร  จิตตสอาด 

 ๓๘๕๘ นายสิริวัฒน  ขําหิรัญ 

 ๓๘๕๙ นายสิริวัฒน  คงไข 

 ๓๘๖๐ นายสิโรจน  เหลืองออน 

 ๓๘๖๑ จาเอก สีไพร  ชาวดง 

 ๓๘๖๒ นายสียนต  ตาคํา 

 ๓๘๖๓ นายสืบสกุล  กาวี 

 ๓๘๖๔ นายสืบสกุล  แสงประพาฬ 

 ๓๘๖๕ นายสุกรี  มะมิง 

 ๓๘๖๖ วาที่รอยตรี สุกล  พรหมรักษ 

 ๓๘๖๗ นายสุกาญจน  นอยเจริญ 

 ๓๘๖๘ นายสุกิจ  มาลีเศษ 

 ๓๘๖๙ นายสุโกสม  นามกูล 

 ๓๘๗๐ นายสุขขุม  ศรีทะวงศ 



 หนา   ๑๓๘ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๘๗๑ นายสุขณรงค  นพเกา 

 ๓๘๗๒ นายสุขประเสริฐชัย  ไชยวงค 

 ๓๘๗๓ นายสุขวรรจ  สรรคพงษ 

 ๓๘๗๔ นายสุขสวัสดิ์  ไมแพง 

 ๓๘๗๕ นายสุขสวัสดิ์  สุภิวงศ 

 ๓๘๗๖ นายสุขสันต  ยังสุขเกษม 

 ๓๘๗๗ สิบโท สุขสันต  สุขบงกช 

 ๓๘๗๘ นายสุขอนันต  ทองดี 

 ๓๘๗๙ นายสุคนธ  นุยพวง 

 ๓๘๘๐ นายสุคนธ  ศรีบุรัมย 

 ๓๘๘๑ นายสุคมน  เทพคําราม 

 ๓๘๘๒ นายสุจินต  เขียวบุษบง 

 ๓๘๘๓ วาที่รอยตรี สุจินต  บุญเปรือง 

 ๓๘๘๔ นายสุเจษฎ  ศรีเทศ 

 ๓๘๘๕ นายสุชน  แรกรุน 

 ๓๘๘๖ นายสุชัย  จงมหาสวัสดิ์ 

 ๓๘๘๗ นายสุชาติ  กระแสกุล 

 ๓๘๘๘ นายสุชาติ  ขยัน 

 ๓๘๘๙ นายสุชาติ  จันทรถองแท 

 ๓๘๙๐ นายสุชาติ  จิวาสุข 

 ๓๘๙๑ นายสุชาติ  ชารินทร 

 ๓๘๙๒ นายสุชาติ  ดาวเงิน 

 ๓๘๙๓ วาที่เรือโท สุชาติ  ศรีเฉลิม 

 ๓๘๙๔ นายสุชาติ  สอนดิษฐ 

 ๓๘๙๕ นายสุชานนท  แกวคําปอด 

 ๓๘๙๖ นายสุชาย  ผัสดี 

 ๓๘๙๗ นายสุชีพ  อินทรจันทร 

 ๓๘๙๘ นายสุโชติ  สีพาชัย 

 ๓๘๙๙ นายสุดจิตต  รักงาม 

 ๓๙๐๐ นายสุดใจ  ซอนกล่ิน 

 ๓๙๐๑ นายสุดเสนหา  บุญพา 

 ๓๙๐๒ นายสุตพิวัฒณ  สีลาวงค 

 ๓๙๐๓ นายสุทธิชัย  ชวยเล่ือม 

 ๓๙๐๔ นายสุทธิโชติ์  เศวตโชติ์ 

 ๓๙๐๕ นายสุทธิพล  นันทผาสุข 

 ๓๙๐๖ นายสุทธิศักดิ์  ใจแข็ง 

 ๓๙๐๗ พันจาอากาศเอก สุทธิศักดิ์  ราชหงษ 

 ๓๙๐๘ นายสุทธิสาร  สนองคุณ 

 ๓๙๐๙ นายสุทนต  เดชวงค 

 ๓๙๑๐ นายสุทัศน  คงสมหมาย 

 ๓๙๑๑ นายสุทัศน  จันทวาด 

 ๓๙๑๒ นายสุทัศน  ชัยสุวรรณ 

 ๓๙๑๓ นายสุทัศน  นุชนารถ 

 ๓๙๑๔ นายสุทัศน  บุตรเวียงพันธุ 

 ๓๙๑๕ นายสุทัศน  พันธศรี 

 ๓๙๑๖ นายสุทาน  อสิพงษ 

 ๓๙๑๗ นายสุทิน  วิจิรัมย 

 ๓๙๑๘ นายสุทิวัส  วิชาเปง 

 ๓๙๑๙ นายสุเทพ  การะเกษ 

 ๓๙๒๐ นายสุเทพ  ชองกิ่ง 



 หนา   ๑๓๙ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๒๑ นายสุเทพ  ดวงจันทร 

 ๓๙๒๒ นายสุเทพ  ดาซามิ 

 ๓๙๒๓ นายสุเทพ  ตั้งสวางไทย 

 ๓๙๒๔ นายสุเทพ  วงคชู 

 ๓๙๒๕ นายสุเทพ  อวมนอย 

 ๓๙๒๖ นายสุเทพ  อาญาเมือง 

 ๓๙๒๗ นายสุเทียบ  เข็มผะกา 

 ๓๙๒๘ นายสุธน  เพริ้งจันทร 

 ๓๙๒๙ นายสุธรรม  บุญแกว 

 ๓๙๓๐ นายสุธาเวศ  วงศชมภู 

 ๓๙๓๑ นายสุธาสินธ  สอนสอาด 

 ๓๙๓๒ นายสุธี  คงดี 

 ๓๙๓๓ นายสุธี  ดงรุง 

 ๓๙๓๔ นายสุธี  ดีทองออน 

 ๓๙๓๕ นายสุธีระ  รักการ 

 ๓๙๓๖ จาเอก สุนทร  กล่ินไม 

 ๓๙๓๗ นายสุนทร  เกษเงิน 

 ๓๙๓๘ นายสุนทร  เจ้ียมดี 

 ๓๙๓๙ นายสุนทร  ใจรักษ 

 ๓๙๔๐ นายสุนทร  ชนะธีระภัทรพงศ 

 ๓๙๔๑ นายสุนทร  พรมลา 

 ๓๙๔๒ นายสุนทร  พิกุลหอม 

 ๓๙๔๓ นายสุนทร  พูลทอง 

 ๓๙๔๔ นายสุนทร  มีเจริญ 

 ๓๙๔๕ นายสุนทร  วาดวงศ 

 ๓๙๔๖ นายสุนัน  ขันทะสิทธิ์ 

 ๓๙๔๗ นายสุนัน  บํารุง 

 ๓๙๔๘ นายสุนันท  ฉายาวิก 

 ๓๙๔๙ นายสุนันท  บริบูรณ 

 ๓๙๕๐ นายสุนันท  อ่ําเทศ 

 ๓๙๕๑ จาเอก สุนิติ  คําดวง 

 ๓๙๕๒ นายสุบรรพต  อภิรมยสุขสันต 

 ๓๙๕๓ นายสุบิน  บุญรัตน 

 ๓๙๕๔ นายสุบิน  ปญญาเรือง 

 ๓๙๕๕ นายสุปญญา  ศรีคํา 

 ๓๙๕๖ นายสุพงษ  ชางนับ 

 ๓๙๕๗ นายสุพจน  กาญจนรัชต 

 ๓๙๕๘ นายสุพจน  เกิดคํา 

 ๓๙๕๙ นายสุพจน  แกวมาตย 

 ๓๙๖๐ นายสุพจน  ขจรมาศบุษป 

 ๓๙๖๑ นายสุพจน  คํามา 

 ๓๙๖๒ นายสุพจน  ชูรัตน 

 ๓๙๖๓ นายสุพจน  ดีเจริญ 

 ๓๙๖๔ จาเอก สุพจน  ทองประดิษฐ 

 ๓๙๖๕ นายสุพจน  แพงสุดใจ 

 ๓๙๖๖ นายสุพจน  วรรณวินิจ 

 ๓๙๖๗ นายสุพจน  ศรีสวย 

 ๓๙๖๘ นายสุพจน  ศุภสําราญกิจ 

 ๓๙๖๙ นายสุพจน  สอนศรี 

 ๓๙๗๐ นายสุพจน  หริตกุล 



 หนา   ๑๔๐ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๗๑ นายสุพจน  อุนเจริญ 

 ๓๙๗๒ นายสุพรรณ  ชางถม 

 ๓๙๗๓ ดาบตํารวจ สุพล  งามบุศยโพยม 

 ๓๙๗๔ นายสุพสิทธิ์  ตระกูลปาน 

 ๓๙๗๕ ดาบตํารวจ สุพัฒน  เชื้อดวงผูย 

 ๓๙๗๖ นายสุพัฒน  ธนะพรสุขสันต 

 ๓๙๗๗ นายสุพัฒน  สุวรรณศักดิ์ 

 ๓๙๗๘ นายสุพัฒนพล  บัวทิพยเนตร 

 ๓๙๗๙ จาเอก สุพิช  สืบสิงคาน 

 ๓๙๘๐ นายสุพิน  บุญตา 

 ๓๙๘๑ นายสุเพชร  ดีเสมอ 

 ๓๙๘๒ นายสุภกิจ  รูปสูง 

 ๓๙๘๓ นายสุภกิจ  สงธนู 

 ๓๙๘๔ จาเอก สุภคมภ  ละลี 

 ๓๙๘๕ นายสุภรณ  อินทรประวัต ิ

 ๓๙๘๖ นายสุภศักดิ์  วิจารณปรีชา 

 ๓๙๘๗ นายสุภัทร  รินรักษา 

 ๓๙๘๘ นายสุภัทร  เบ็ญฤทธิ์ 

 ๓๙๘๙ นายสุภัทรชัย  ชํานิถิรวาณิชย 

 ๓๙๙๐ นายสุภัทศร  เถื่อนแกว 

 ๓๙๙๑ นายสุภาพ  ดาวุธ 

 ๓๙๙๒ นายสุภาพ  ทองมี 

 ๓๙๙๓ นายสุภาพ  เรืองโรจน 

 ๓๙๙๔ นายสุภาพ  วงษจันทร 

 ๓๙๙๕ นายสุภาพ  หอมกระจุย 

 ๓๙๙๖ นายสุมลชัย  พรอมมงคล 

 ๓๙๙๗ นายสุเมธ  ดวงศิริ 

 ๓๙๙๘ นายสุเมธ  ประนนท 

 ๓๙๙๙ นายสุเมธ  ปตะโน 

 ๔๐๐๐ นายสุเมธ  มหาวงศนันท 

 ๔๐๐๑ นายสุเมธ  โลกคําลือ 

 ๔๐๐๒ นายสุเมธ  สัมพะวงศ 

 ๔๐๐๓ นายสุเมธี  เกษร 

 ๔๐๐๔ นายสุเมศ  แซอุย 

 ๔๐๐๕ นายสุรกานต  เข็มเพชร 

 ๔๐๐๖ นายสุรกิจ  วงศสุวรรณ 

 ๔๐๐๗ จาเอก สุรกิจ  สุนันทนาม 

 ๔๐๐๘ จาเอก สุรกิต  บุญตา 

 ๔๐๐๙ นายสุรชัย  แกววิเศษ 

 ๔๐๑๐ นายสุรชัย  คงคาวงศ 

 ๔๐๑๑ นายสุรชัย  คํายวง 

 ๔๐๑๒ นายสุรชัย  จันทรเรือง 

 ๔๐๑๓ วาที่รอยตรี สุรชัย  ใจนนถี 

 ๔๐๑๔ นายสุรชัย  ดีลอม 

 ๔๐๑๕ นายสุรชัย  นาคหลอ 

 ๔๐๑๖ นายสุรชัย  นามวงษ 

 ๔๐๑๗ นายสุรชัย  ประดับศรี 

 ๔๐๑๘ นายสุรชัย  เพียรไพโรจน 

 ๔๐๑๙ นายสุรชัย  ภูดอนโพธิ์ 

 ๔๐๒๐ นายสุรชัย  สาขี 



 หนา   ๑๔๑ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๐๒๑ พันจาเอก สุรชัย  สุขพานิชย 

 ๔๐๒๒ นายสุรชัย  อินพหล 

 ๔๐๒๓ นายสุรชา  โปรงสูงเนิน 

 ๔๐๒๔ จาเอก สุรชาติ  งากิ่ง 

 ๔๐๒๕ นายสุรชาติ  ตันตลา 

 ๔๐๒๖ นายสุรเชษฎ  พันธุวร 

 ๔๐๒๗ นายสุรเชษฐ  คงอนันต 

 ๔๐๒๘ นายสุรเชษฐ  มีบุญเปยม 

 ๔๐๒๙ นายสุรเชษฐ  สุทธรินทร 

 ๔๐๓๐ นายสุรเชษฐ  สุพรรณกลาง 

 ๔๐๓๑ นายสุรเชษฐ  จันทร 

 ๔๐๓๒ นายสุรเชษฐ  ลือแมะ 

 ๔๐๓๓ นายสุรเดช  กันชนะ 

 ๔๐๓๔ นายสุรเดช  คําวงคษา 

 ๔๐๓๕ นายสุรเดช  ใจสูศึก 

 ๔๐๓๖ นายสุรเดช  เล้ียวตระกูล 

 ๔๐๓๗ นายสุรเดช  หนูนันท 

 ๔๐๓๘ นายสุรทัศน  ทิพยประยูร 

 ๔๐๓๙ นายสุรบดี  นามโสม 

 ๔๐๔๐ นายสุรพงศ  การินทร 

 ๔๐๔๑ นายสุรพงษ  ผาสุก 

 ๔๐๔๒ นายสุรพงษ  ศรีนวล 

 ๔๐๔๓ นายสุรพจน  มาณพ 

 ๔๐๔๔ นายสุรพล  กุชโร 

 ๔๐๔๕ นายสุรพล  เกงนอก 

 ๔๐๔๖ นายสุรพล  จันดาเบา 

 ๔๐๔๗ นายสุรพล  ยานวารี 

 ๔๐๔๘ นายสุรพล  วรพันธุ 

 ๔๐๔๙ นายสุรพล  ศรีจันทรา 

 ๔๐๕๐ จาเอก สุรพล  หวังรวยกลาง 

 ๔๐๕๑ นายสุรพันธ  แกวหลวง 

 ๔๐๕๒ นายสุรวิช  แสงบุญเรือง 

 ๔๐๕๓ สิบเอก สุรวุฒิ  บัญหนองสา 

 ๔๐๕๔ นายสุรวุธ  บูรณาศานติคุปต 

 ๔๐๕๕ นายสุรศักดิ์  คาแหวน 

 ๔๐๕๖ นายสุรศักดิ์  จันทรแกว 

 ๔๐๕๗ นายสุรศักดิ์  จันทุรัตน 

 ๔๐๕๘ นายสุรศักดิ์  ใจวังเย็น 

 ๔๐๕๙ นายสุรศักดิ์  แดงชาติ 

 ๔๐๖๐ นายสุรศักดิ์  เพ็ชรดํา 

 ๔๐๖๑ นายสุรศักดิ์  ระพาเพท 

 ๔๐๖๒ นายสุรศักดิ์  รังสิโยกฤษฏ 

 ๔๐๖๓ นายสุรศักดิ์  สุขหมั่น 

 ๔๐๖๔ นายสุรศักดิ์  แหวนวงศ 

 ๔๐๖๕ สิบเอก สุรสิฏฐิ์  พรมมารัตน 

 ๔๐๖๖ นายสุรสิทธิ์  ดีสุทธิ 

 ๔๐๖๗ นายสุรสิทธิ์  นนทสุต 

 ๔๐๖๘ นายสุรเสน  พุฒิวณิชย 

 ๔๐๖๙ นายสุระกิจ  ยอดมงคล 

 ๔๐๗๐ จาสิบเอก สุระพงษ  สนั่นเอื้อ 



 หนา   ๑๔๒ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๐๗๑ นายสุระพล  ทาปลัด 

 ๔๐๗๒ นายสุระศักดิ์  ภูพรรณา 

 ๔๐๗๓ นายสุรักษกมล  ตาหยอง 

 ๔๐๗๔ นายสุรัตน  สุขสาธุ 

 ๔๐๗๕ นายสุรัตน  เสียงลํ้า 

 ๔๐๗๖ จาเอก สุราษ  แพหมอ 

 ๔๐๗๗ นายสุรินทร  แกวภู 

 ๔๐๗๘ นายสุรินทร  โชตินันท 

 ๔๐๗๙ นายสุรินทร  โทะยะ 

 ๔๐๘๐ นายสุรินทร  พุมคํา 

 ๔๐๘๑ นายสุรินทร  เพียรทํา 

 ๔๐๘๒ นายสุรินทร  ภูริชกานต 

 ๔๐๘๓ นายสุรินทร  รักษวงศ 

 ๔๐๘๔ นายสุรินทร  ศรีลา 

 ๔๐๘๕ นายสุริยน  หนอแกว 

 ๔๐๘๖ นายสุริยศักดิ์  เกิดสิน 

 ๔๐๘๗ นายสุริยะ  ขําพงศ 

 ๔๐๘๘ นายสุริยะ  เนินริมหนอง 

 ๔๐๘๙ นายสุริยะ  เนียมฉาย 

 ๔๐๙๐ นายสุริยะ  ประเชตุ 

 ๔๐๙๑ พันจาเอก สุริยะ  ศาลิคุปต 

 ๔๐๙๒ นายสุริยะกาญจน  มาลาวัลย 

 ๔๐๙๓ นายสุริยัณทร  หมั่นเพียร 

 ๔๐๙๔ นายสุริยัน  คําสม 

 ๔๐๙๕ นายสุริยัน  ชูลิขิต 

 ๔๐๙๖ นายสุริยา  กัลยาลอง 

 ๔๐๙๗ นายสุริยา  แกวไพฑูรย 

 ๔๐๙๘ นายสุริยา  ใจกวาง 

 ๔๐๙๙ นายสุริยา  เชื้อไชยนา 

 ๔๑๐๐ นายสุริยา  ตาใจ 

 ๔๑๐๑ นายสุริยา  เพชรลอย 

 ๔๑๐๒ นายสุริยา  ศรีแกวกูล 

 ๔๑๐๓ นายสุริยา  หงษอินทร 

 ๔๑๐๔ นายสุริยา  อินสอน 

 ๔๑๐๕ นายสุริยา  เจะอาลี 

 ๔๑๐๖ นายสุริโย  จุลมณฑล 

 ๔๑๐๗ นายสุริวัชร  นันทบุตร 

 ๔๑๐๘ นายสุริศร  ทัดงาม 

 ๔๑๐๙ นายสุรี  สวางวงษ 

 ๔๑๑๐ นายสุลักษณ  วองไว 

 ๔๑๑๑ นายสุวพิชญ  ทิพยประไพ 

 ๔๑๑๒ นายสุวรรณ  ธรรมขันคํา 

 ๔๑๑๓ นายสุวรรณ  โพธิ์พระยา 

 ๔๑๑๔ นายสุวรรณ  มณีออน 

 ๔๑๑๕ นายสุวรรณ  เลิศศรี 

 ๔๑๑๖ นายสุวรรณสิทธิ์  เรือนคํา 

 ๔๑๑๗ นายสุวัฒน  บุบผา 

 ๔๑๑๘ นายสุวัฒน  สุขสันติชัย 

 ๔๑๑๙ นายสุวัฒน  อินทนาม 

 ๔๑๒๐ นายสุวัธน  ศรีบุตร 



 หนา   ๑๔๓ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑๒๑ นายสุวิจักขณ  บรรยง 

 ๔๑๒๒ นายสุวิชา  แกวกลา 

 ๔๑๒๓ นายสุวิชา  สุภาจันทร 

 ๔๑๒๔ นายสุวิญณพัฒน  ปรางนอย 

 ๔๑๒๕ นายสุวิทย  คงปลอด 

 ๔๑๒๖ นายสุวิทย  เครือเค 

 ๔๑๒๗ นายสุวิทย  จันทะสอน 

 ๔๑๒๘ นายสุวิทย  ราตรี 

 ๔๑๒๙ พันจาตรี สุวิทย  โสหนองบัว 

 ๔๑๓๐ นายสุวิทยา  ตองตาสี 

 ๔๑๓๑ นายสุวีรพัฒน  เพชรรัตน 

 ๔๑๓๒ นายสุเวช  นิลแสง 

 ๔๑๓๓ นายเสก  กรุณาหลาย 

 ๔๑๓๔ นายเสกน  ยอดทัพ 

 ๔๑๓๕ นายเสกสรร  แสนใจวุฒิ 

 ๔๑๓๖ นายเสกสรร  หนอแกว 

 ๔๑๓๗ นายเสกสรรค  คุมครอง 

 ๔๑๓๘ นายเสกสรรค  จันอินตา 

 ๔๑๓๙ นายเสกสรรค  ชังชั่ว 

 ๔๑๔๐ นายเสกสรรค  บัวระภา 

 ๔๑๔๑ นายเสกสรรค  สนผา 

 ๔๑๔๒ นายเสกสรรค  เหลืองเพ่ิมพูล 

 ๔๑๔๓ นายเสกสันต  เกตุแกว 

 ๔๑๔๔ จาสิบเอก เสกสันต  ดํามินเสส 

 ๔๑๔๕ วาที่รอยเอก เสกสิทธิ์  สุวรรณโชติ 

 ๔๑๔๖ นายเสงี่ยม  ใจนวล 

 ๔๑๔๗ นายเสงี่ยม  ศักดารัตนากร 

 ๔๑๔๘ นายเสฎฐวุฒิ  ปุรินทราภิบาล 

 ๔๑๔๙ นายเสฏฐวุฒิ  ปนตะกั่ว 

 ๔๑๕๐ นายเสฐียรชัย  ศรีสุแล 

 ๔๑๕๑ นายเสด็จ  เมฆวิไล 

 ๔๑๕๒ นายเสถียรชัย  ไชยนอก 

 ๔๑๕๓ จาเอก เสนห  เข็มทอง 

 ๔๑๕๔ นายเสนห  เพ่ิมขุนทด 

 ๔๑๕๕ นายเสนอ  จิตอารี 

 ๔๑๕๖ นายเสนอ  รอดเรืองฤทธิ์ 

 ๔๑๕๗ นายเสนอ  ศรีตัมภวา 

 ๔๑๕๘ นายเสนีย  เหมนะ 

 ๔๑๕๙ นายเสมอ  จัดพล 

 ๔๑๖๐ นายเสมา  ผองศรีงามชัย 

 ๔๑๖๑ วาที่รอยตรี เสมือน  เทียมสา 

 ๔๑๖๒ นายเสริมทรัพย  เสริมศรี 

 ๔๑๖๓ นายเสริมวุฒิ  ศิริมาลาตัง 

 ๔๑๖๔ นายเสรี  สีแดง 

 ๔๑๖๕ จาเอก เสวก  สุขแสวง 

 ๔๑๖๖ นายเสวต  ณ นาน 

 ๔๑๖๗ นายเสาร  พะโรงรัมย 

 ๔๑๖๘ จาเอก เสาวรส  เนินริมหนอง 

 ๔๑๖๙ นายแสงกลา  ชูลิขิต 

 ๔๑๗๐ นายแสงทอง  สุวรรณภาพ 



 หนา   ๑๔๔ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑๗๑ นายแสงทอง  อินธิแสง 

 ๔๑๗๒ นายแสงบุญ  รีพิมพ 

 ๔๑๗๓ นายแสงสุรี  ยืนยง 

 ๔๑๗๔ นายแสนคม  วัณเดช 

 ๔๑๗๕ นายแสนศักดิ์  ศรีสนิท 

 ๔๑๗๖ พันจาอากาศโท โสภณ  กุฎีสุข 

 ๔๑๗๗ นายโสภณ  จันทรเขียว 

 ๔๑๗๘ นายโสภณ  ทองไพบูลยกิจ 

 ๔๑๗๙ นายโสภณ  ทุนย่ี 

 ๔๑๘๐ นายโสภณ  แบงรัมย 

 ๔๑๘๑ นายโสภณ  โพธิ 

 ๔๑๘๒ นายโสภณ  โพธิ์ศรี 

 ๔๑๘๓ นายโสภณ  มณีชาติ 

 ๔๑๘๔ นายโสภณ  มั่นทรัพย 

 ๔๑๘๕ นายโสภณ  โลมาแจม 

 ๔๑๘๖ นายโสภณ  สะอาดแกว 

 ๔๑๘๗ นายโสรัส  คชปญญา 

 ๔๑๘๘ นายโสฬส  สงึมรัมย 

 ๔๑๘๙ พันจาเอก ไสยา  สิงหชา 

 ๔๑๙๐ พันจาเอก ไสว  สัชชานนท 

 ๔๑๙๑ นายหนิหะ  เต็มหลง 

 ๔๑๙๒ พันจาเอก หมาย  คํากอง 

 ๔๑๙๓ นายหรรฐชัย  แยมประยูร 

 ๔๑๙๔ นายหลวง  ปตาละเต 

 ๔๑๙๕ นายหัสดินธุ  สรณภัสกุล 

 ๔๑๙๖ วาที่รอยโท หาญชัย  เรือนกุล 

 ๔๑๙๗ จาเอก หาญชัย  ลาวัลย 

 ๔๑๙๘ นายหิรัญ  มงคล 

 ๔๑๙๙ นายเหมณกรณ  เสมบาง 

 ๔๒๐๐ นายเหมันต  คลองดี 

 ๔๒๐๑ พันจาเอก เหล็กเพชร  นันชนะ 

 ๔๒๐๒ นายแหลมทอง  นามวา 

 ๔๒๐๓ นายอคิระ  ไชยเทศ 

 ๔๒๐๔ นายองอาจ  พุมพวง 

 ๔๒๐๕ นายองอาจ  รอดพิทักษ 

 ๔๒๐๖ นายองอาจ  แสงทน 

 ๔๒๐๗ นายอชิตศักดิ์  ศรีสุราช 

 ๔๒๐๘ นายอดิเรก  พรหมเผา 

 ๔๒๐๙ นายอดิเรก  ไพรเขต 

 ๔๒๑๐ นายอดิเรก  สมใจ 

 ๔๒๑๑ นายอดิลัน  โตะตายง 

 ๔๒๑๒ นายอดิศร  ชูออน 

 ๔๒๑๓ นายอดิศร  พ่ึงฝง 

 ๔๒๑๔ นายอดิศร  เพ็ชรจรูญ 

 ๔๒๑๕ นายอดิศร  ภูสระแกว 

 ๔๒๑๖ นายอดิศร  โมทํา 

 ๔๒๑๗ นายอดิศร  สุขใส 

 ๔๒๑๘ นายอดิศร  สุทนต 

 ๔๒๑๙ วาที่รอยตรี อดิศร  อุบลสุข 

 ๔๒๒๐ นายอดิศักดิ์  ขอดณะ 



 หนา   ๑๔๕ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๒๒๑ นายอดิศักดิ์  คันธนู 

 ๔๒๒๒ นายอดิศักดิ์  จันเหลือง 

 ๔๒๒๓ วาที่รอยตรี อดิศักดิ์  แจมจันทร 

 ๔๒๒๔ นายอดิศักดิ์  ไทยภักดี 

 ๔๒๒๕ นายอดิศักดิ์  เผาตุย 

 ๔๒๒๖ นายอดิศักดิ์  พรมมาสุข 

 ๔๒๒๗ นายอดิศักดิ์  พ่ึงฝง 

 ๔๒๒๘ นายอดิศักดิ์  แวนใหญ 

 ๔๒๒๙ นายอดิศักดิ์  สวัสดิผล 

 ๔๒๓๐ นายอดิศักดิ์  อินทรพรหมมา 

 ๔๒๓๑ นายอดิศักดิ์  อินทํา 

 ๔๒๓๒ นายอดิสร  โยวบุตร 

 ๔๒๓๓ นายอดิสรณ  มาราสา 

 ๔๒๓๔ นายอดุล  ธัมนัด 

 ๔๒๓๕ นายอดุลเดช  กองชาวนา 

 ๔๒๓๖ นายอดุลย  ยอดทองคํา 

 ๔๒๓๗ นายอดุลย  ยืนยงชาติ 

 ๔๒๓๘ วาที่รอยตรี อดุลยศุภเดช   

  พงษประเสริฐ 

 ๔๒๓๙ นายอดุลวิทย  ศิริคํา 

 ๔๒๔๐ นายอติเทพ  นาครัตน 

 ๔๒๔๑ นายอติพร  ประพันธเสน 

 ๔๒๔๒ นายอติโรจน  ธนาวัฒนเอกจินดา 

 ๔๒๔๓ นายอติวิชญ  วงศิริ 

 ๔๒๔๔ นายอธิคม  เตชะทรัพยสิริ 

 ๔๒๔๕ นายอธิปกิจจ  พงศดารา 

 ๔๒๔๖ นายอธิภัทร  เที่ยงตรง 

 ๔๒๔๗ นายอธิมงคล  ชุมมงคล 

 ๔๒๔๘ นายอธิวัฒน  พูลเมือง 

 ๔๒๔๙ นายอธิวัตน  เกตุมณี 

 ๔๒๕๐ นายอนันต  เกื้อขะเหร็ม 

 ๔๒๕๑ นายอนันต  จักรน้ําอาง 

 ๔๒๕๒ นายอนันต  จันทะเขต 

 ๔๒๕๓ นายอนันต  ชัยแกว 

 ๔๒๕๔ นายอนันต  ดวงเสน 

 ๔๒๕๕ นายอนันต  แดงกุล 

 ๔๒๕๖ นายอนันต  นัยติ๊บ 

 ๔๒๕๗ จาสิบเอก อนันต  นาคกร 

 ๔๒๕๘ นายอนันต  ปตตังทานัง 

 ๔๒๕๙ นายอนันต  พิมพะวะ 

 ๔๒๖๐ นายอนันต  ยองคํา 

 ๔๒๖๑ นายอนันต  วุฒิ 

 ๔๒๖๒ นายอนันต  สมัคร 

 ๔๒๖๓ นายอนันต  สุวรรณา 

 ๔๒๖๔ นายอนันต  หอมทอง 

 ๔๒๖๕ นายอนันตพงษ  วัชรปรีดาพล 

 ๔๒๖๖ นายอนันตรักษ  สลีสองสม 

 ๔๒๖๗ นายอนันท  ฐานะทรัพยปญญา 

 ๔๒๖๘ นายอนันท  โพธิ์ศรี 

 ๔๒๖๙ นายอนันท  รัตนชมภู 



 หนา   ๑๔๖ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๒๗๐ นายอนิรุจน  สุขตะโก 

 ๔๒๗๑ นายอนิรุทธ  กิติรัตน 

 ๔๒๗๒ นายอนิรุทธ  แกวหานาม 

 ๔๒๗๓ นายอนิรุทธิ์  สมร 

 ๔๒๗๔ นายอนิรุธ  รุกขพันธ 

 ๔๒๗๕ นายอนิวรรต  สุขกําเนิด 

 ๔๒๗๖ นายอนิวรรตน  เปล่ียนปราณ 

 ๔๒๗๗ สิบเอก อนุกูล  งามขํา 

 ๔๒๗๘ นายอนุกูล  โชครุงเจริญถาวร 

 ๔๒๗๙ นายอนุกูล  พรวรรณะศิริเวช 

 ๔๒๘๐ นายอนุเกียรติ  จันทาพูน 

 ๔๒๘๑ นายอนุชัย  สําริทธ 

 ๔๒๘๒ นายอนุชา  ขัติยนนท 

 ๔๒๘๓ นายอนุชา  จันทรกล่ิน 

 ๔๒๘๔ นายอนุชา  จิระวัฒนกุล 

 ๔๒๘๕ นายอนุชา  ชวนชัยสิทธิ์ 

 ๔๒๘๖ นายอนุชา  ชาญพนา 

 ๔๒๘๗ นายอนุชา  ทวะการ 

 ๔๒๘๘ นายอนุชา  ทาแท 

 ๔๒๘๙ นายอนุชา  แผดศรี 

 ๔๒๙๐ นายอนุชา  โพธิ์คง 

 ๔๒๙๑ นายอนุชา  ศรีวะโสภา 

 ๔๒๙๒ นายอนุชา  ศิโรรัตนาวาทย 

 ๔๒๙๓ นายอนุชา  สีใส 

 ๔๒๙๔ นายอนุชา  โหสมบูรณ 

 ๔๒๙๕ พันจาเอก อนุชา  อารีรัมย 

 ๔๒๙๖ นายอนุชาติ  ชาติรัมย 

 ๔๒๙๗ นายอนุชาติ  ปนันคํา 

 ๔๒๙๘ นายอนุชาติ  รัตนอนันต 

 ๔๒๙๙ นายอนุชิต  ผลแกว 

 ๔๓๐๐ นายอนุชิต  พุทธิวงศ 

 ๔๓๐๑ นายอนุชิต  มโนรินทร 

 ๔๓๐๒ นายอนุทิน  กรัณยวัฒนกุล 

 ๔๓๐๓ นายอนุทิน  แกวเทพ 

 ๔๓๐๔ นายอนุภาพ  เพชรมีศรี 

 ๔๓๐๕ นายอนุรักษ  คชรินทร 

 ๔๓๐๖ นายอนุรักษ  ผานสถิน 

 ๔๓๐๗ จาเอก อนุรักษ  พักตรสวัสดิ์ 

 ๔๓๐๘ นายอนุรักษ  เรืองประดิษฐ 

 ๔๓๐๙ นายอนุรักษ  ศิริเทพ 

 ๔๓๑๐ นายอนุรักษ  สมตั้น 

 ๔๓๑๑ นายอนุรักษ  สิงหใส 

 ๔๓๑๒ นายอนุวัฒน  จันทรพรม 

 ๔๓๑๓ พันจาอากาศเอก อนุวัฒน  จูมจันทา 

 ๔๓๑๔ นายอนุวัฒน  สุวรรผล 

 ๔๓๑๕ นายอนุวัต  ประสาทสุข 

 ๔๓๑๖ นายอนุศักดิ์  ผสมทรัพย 

 ๔๓๑๗ นายอนุสร  ประมูลสิน 

 ๔๓๑๘ นายอนุสรณ  จันดาแสง 

 ๔๓๑๙ นายอนุสรณ  นิลแพทย 



 หนา   ๑๔๗ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๓๒๐ นายอนุสรณ  บัณฑิตย 

 ๔๓๒๑ นายอนุสรณ  บุญณรงค 

 ๔๓๒๒ นายอนุสรณ  พรหมเมือง 

 ๔๓๒๓ นายอนุสรณ  พวงประเสริฐ 

 ๔๓๒๔ นายอนุสรณ  เรือนคําปา 

 ๔๓๒๕ นายอนุสรณ  สุขแลว 

 ๔๓๒๖ นายอนุสรา  ศรีสาพันธ 

 ๔๓๒๗ นายอนุสิษฐ  วิเศษสมบัติ 

 ๔๓๒๘ นายอเนก  ปานะโปย 

 ๔๓๒๙ นายอเนก  ริยาน 

 ๔๓๓๐ นายอพิชาต  สังวิบุตร 

 ๔๓๓๑ สิบเอก อภิชน  เขมะปญญา 

 ๔๓๓๒ นายอภิชัย  พลลม 

 ๔๓๓๓ นายอภิชัย  โยธะวงษ 

 ๔๓๓๔ นายอภิชาต  นอยแสง 

 ๔๓๓๕ นายอภิชาติ  เกษอินทร 

 ๔๓๓๖ นายอภิชาติ  นรทีทาน 

 ๔๓๓๗ จาเอก อภิชาติ  ผุดผอง 

 ๔๓๓๘ นายอภิชาติ  พลพิชัย 

 ๔๓๓๙ นายอภิชาติ  เพชรคุม 

 ๔๓๔๐ พันจาเอก อภิชาติ  โพธิ์ศรี 

 ๔๓๔๑ นายอภิชาติ  โสภาวิสัย 

 ๔๓๔๒ นายอภิชาติ  หมอนทอง 

 ๔๓๔๓ พันจาโท อภิเชษฐ  ทบวัน 

 ๔๓๔๔ นายอภิโชค  กุลเสน 

 ๔๓๔๕ นายอภิญญา  จันทรแจง 

 ๔๓๔๖ นายอภิญญา  โตมร 

 ๔๓๔๗ นายอภิเดช  หลักคํา 

 ๔๓๔๘ นายอภินันท  ปจชัยสังข 

 ๔๓๔๙ นายอภินันท  สังขมณี 

 ๔๓๕๐ นายอภิรติ  คําบุญ 

 ๔๓๕๑ นายอภิรัก  มูลสาร 

 ๔๓๕๒ นายอภิรักษ  ขัดชุมแสง 

 ๔๓๕๓ นายอภิรักษ  จานสังคโลก 

 ๔๓๕๔ นายอภิรักษ  นิราราช 

 ๔๓๕๕ นายอภิรักษ  พรรณสุข 

 ๔๓๕๖ สิบเอก อภิรักษ  ลิชัยมูล 

 ๔๓๕๗ นายอภิรักษ  แสงอรพินท 

 ๔๓๕๘ นายอภิรักษ  อินทะวงษ 

 ๔๓๕๙ นายอภิรัตน  กันทาทอง 

 ๔๓๖๐ นายอภิราช  พงษศรีทัศน 

 ๔๓๖๑ นายอภิลักษณ  คะชา 

 ๔๓๖๒ นายอภิวัฒน  เงินดี 

 ๔๓๖๓ นายอภิวัฒน  นพฤทธิ์ 

 ๔๓๖๔ นายอภิวัฒน  นาคีสินธ 

 ๔๓๖๕ นายอภิวัฒน  บุญรอง 

 ๔๓๖๖ นายอภิวัฒน  ศรีชมภู 

 ๔๓๖๗ นายอภิวิชญ  ฉันทะไท 

 ๔๓๖๘ จาเอก อภิวิชญ  ชอบพิศพุฒิพล 

 ๔๓๖๙ นายอภิศร  พันธุบุญรัตน 



 หนา   ๑๔๘ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๓๗๐ นายอภิศักดิ์  จันทรโคตร 

 ๔๓๗๑ นายอภิศักดิ์  สอดสองกฤษ 

 ๔๓๗๒ นายอภิศักดิ์  อินทนนท 

 ๔๓๗๓ นายอภิเษก  ธรรมรงครักษ 

 ๔๓๗๔ นายอภิสันต  นันทพรหม 

 ๔๓๗๕ นายอภิสิทธิ์  จงกลาหาญ 

 ๔๓๗๖ นายอภิสิทธิ์  มุหมีน 

 ๔๓๗๗ นายอภิสิทธิ์  รอดอุตม 

 ๔๓๗๘ นายอภิหาร  โทแกว 

 ๔๓๗๙ นายอมร  นิลรัตน 

 ๔๓๘๐ นายอมร  โพธิ์พุม 

 ๔๓๘๑ นายอมร  รัตนวิสาลนนท 

 ๔๓๘๒ นายอมรเทพ  คําเพชร 

 ๔๓๘๓ นายอมรพันธ  กันทาติ๊บ 

 ๔๓๘๔ นายอมรรัตน  บุตรดี 

 ๔๓๘๕ นายอมรวิทย  แกวมีศรี 

 ๔๓๘๖ นายอมรินทร  กิจศิริรัตน 

 ๔๓๘๗ นายอรรฆรัตน  อรัญพิทักษ 

 ๔๓๘๘ นายอรรณพ  เพงพิศ 

 ๔๓๘๙ นายอรรณพ  เพ็ชรกําเนิด 

 ๔๓๙๐ นายอรรถพล  บุตรโพธิ์ศรี 

 ๔๓๙๑ นายอรรถพล  พุมพวง 

 ๔๓๙๒ นายอรรถพล  โรจนดิษฐ 

 ๔๓๙๓ นายอรรถพล  เล้ียงผองพันธ 

 ๔๓๙๔ นายอรรถพล  วรรณสินธ 

 ๔๓๙๕ นายอรรถพล  อุนแอบ 

 ๔๓๙๖ นายอรรถพล  อุปมา 

 ๔๓๙๗ นายอรรถภูมิ  หมัดอะด้ํา 

 ๔๓๙๘ นายอรรถวุฒิ  แผนทอง 

 ๔๓๙๙ นายอรรถสิทธิ์  อาแว 

 ๔๔๐๐ นายอราม  ดวงจันทร 

 ๔๔๐๑ นายอริยะเดช  สายแกว 

 ๔๔๐๒ นายอรุณ  ไชยวงษา 

 ๔๔๐๓ นายอรุณ  พงษถิ่น 

 ๔๔๐๔ นายอรุณ  พาโคกทม 

 ๔๔๐๕ นายอรุณ  สารารัตน 

 ๔๔๐๖ นายอรุณ  อุลัย 

 ๔๔๐๗ นายอลงกรณ  กรอบกระจก 

 ๔๔๐๘ นายอลงกรณ  กัณหา 

 ๔๔๐๙ นายอลงกรณ  พริกบุญจันทร 

 ๔๔๑๐ นายอลงกรณ  สุทธิสอน 

 ๔๔๑๑ นายอลงกรณ  อันปญญา 

 ๔๔๑๒ วาที่รอยตรี อวยชัย  พงษอุดม 

 ๔๔๑๓ นายอวยชัย  อับเซ็น 

 ๔๔๑๔ นายอะนน  สืบเสน 

 ๔๔๑๕ นายอัคเดช  ฉีดเกตุ 

 ๔๔๑๖ นายอัคเดช  สวยงาม 

 ๔๔๑๗ นายอัครฉัตร  ราชบัณฑิตย 

 ๔๔๑๘ จาเอก อัครชัย  พุทธบุญ 

 ๔๔๑๙ นายอัครเดช  กาญจนะเกตุ 



 หนา   ๑๔๙ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๔๒๐ นายอัครเดช  ชิณวงษ 

 ๔๔๒๑ นายอัครเดช  พุมบานเซา 

 ๔๔๒๒ นายอัครเดช  มนตรีบุตร 

 ๔๔๒๓ นายอัครเดช  วีระเดชาพล 

 ๔๔๒๔ นายอัครเดช  สุขชาวนา 

 ๔๔๒๕ นายอัครพงศ  สืบตางใจ 

 ๔๔๒๖ นายอัครพล  ตังตา 

 ๔๔๒๗ นายอัครพล  ติดตอ 

 ๔๔๒๘ นายอัครพล  วรรณทวี 

 ๔๔๒๙ นายอัครวัฒน  อัครธรรมฤทธิ์ 

 ๔๔๓๐ นายอัครวัตร  ดุริยกรณ 

 ๔๔๓๑ นายอัครัช  หีตเพ็ง 

 ๔๔๓๒ นายอัชชะญะ  วิระษร 

 ๔๔๓๓ นายอัฐชัย  ชนาเนตร 

 ๔๔๓๔ นายอัฐพงษ  ฝนเตย 

 ๔๔๓๕ นายอัทชัย  นิตยารส 

 ๔๔๓๖ นายอับดลรอศัก  นุยเศษ 

 ๔๔๓๗ นายอับดุลยรอหีม  หวังหยัน 

 ๔๔๓๘ นายอับดุลเลาะ  แซมะแซ 

 ๔๔๓๙ นายอับดุลเลาะ  นาป 

 ๔๔๔๐ นายอับดุลเลาะ  มะเซ็ง 

 ๔๔๔๑ นายอับดุลเลาะ  อาบะห 

 ๔๔๔๒ นายอับดุลเลาะ  ชายดานา 

 ๔๔๔๓ นายอัมรินทร  แกวระงับ 

 ๔๔๔๔ นายอัศนัย  นามกรณ 

 ๔๔๔๕ นายอัศวิน  อนุพันธ 

 ๔๔๔๖ นายอัษฎางค  อุนวิเศษ 

 ๔๔๔๗ นายอัษฎายุธ  กิณเรศ 

 ๔๔๔๘ นายอัสดีน  คงหัด 

 ๔๔๔๙ นายอัสนี  ภูดรโพธิ์ 

 ๔๔๕๐ นายอัสมี  มะยูโซะ 

 ๔๔๕๑ นายอัสหมาน  สาแม็ง 

 ๔๔๕๒ นายอาคม  แกวกันใจ 

 ๔๔๕๓ นายอาคม  โคตรเขื่อน 

 ๔๔๕๔ นายอาคม  เชื้อบัณฑิต 

 ๔๔๕๕ นายอาคม  นามศรี 

 ๔๔๕๖ นายอาคม  ปวีณเกียรติคุณ 

 ๔๔๕๗ จาเอก อาคม  ฝนใจเมือง 

 ๔๔๕๘ จาเอก อาคม  แสงแกว 

 ๔๔๕๙ นายอาคม  หมองคําธิ 

 ๔๔๖๐ นายอาชว  แสนจันทร 

 ๔๔๖๑ จาเอก อาชวิน  พจนอาจ 

 ๔๔๖๒ นายอาชาชัย  เกริกวัชราดล 

 ๔๔๖๓ นายอาซิดิง  เปาะเตะ 

 ๔๔๖๔ นายอาดนัน  มามะ 

 ๔๔๖๕ นายอาทร  พรชาตา 

 ๔๔๖๖ นายอาทิตย  กองเบา 

 ๔๔๖๗ นายอาทิตย  จันทระ 

 ๔๔๖๘ นายอาทิตย  ญาณสวาง 

 ๔๔๖๙ นายอาทิตย  เทือกเถาว 



 หนา   ๑๕๐ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๔๗๐ นายอาทิตย  ประเสริฐ 

 ๔๔๗๑ นายอาทิตย  พรอุดม 

 ๔๔๗๒ นายอาทิตย  วาธนารุงฤดี 

 ๔๔๗๓ นายอาทิตย  ศรีจันทร 

 ๔๔๗๔ นายอาทิตย  สุขสด 

 ๔๔๗๕ นายอาทิตย  สุยอุบล 

 ๔๔๗๖ นายอาทิตย  แสงงาม 

 ๔๔๗๗ นายอาทิตย  อวยชัย 

 ๔๔๗๘ นายอาทิตย  อุทิตสาร 

 ๔๔๗๙ นายอาทิตย  อุปชิตวาล 

 ๔๔๘๐ นายอาทิศ  แกวจิตตะ 

 ๔๔๘๑ นายอาธิปพรรธน  นาไพรวัลย 

 ๔๔๘๒ พันจาเอก อาธิศักดิ์  ใครบุตร 

 ๔๔๘๓ นายอานนท  เทวบิน 

 ๔๔๘๔ นายอานนท  อินทมาตร 

 ๔๔๘๕ นายอานนทชัย  วงกลอม 

 ๔๔๘๖ นายอานุ  บาลนคร 

 ๔๔๘๗ นายอานุภาพ  สุวรรณโณ 

 ๔๔๘๘ นายอามีซี  หะยีสาและ 

 ๔๔๘๙ นายอารมณ  เกตุแกว 

 ๔๔๙๐ นายอารักษ  วิลัยกุล 

 ๔๔๙๑ นายอารี  ยาพิมาย 

 ๔๔๙๒ นายอารีด  พลนุย 

 ๔๔๙๓ นายอาวุธ  ดวงเศษวงษ 

 ๔๔๙๔ นายอาวุธ  ทองพราว 

 ๔๔๙๕ นายอาวุธ  สงนอก 

 ๔๔๙๖ นายอาหลี  คลองยวน 

 ๔๔๙๗ นายอาหะมะ  มะยูโซะ 

 ๔๔๙๘ นายอํานวย  จันดี 

 ๔๔๙๙ นายอํานวย  จันอิน 

 ๔๕๐๐ นายอํานวย  ทองแยม 

 ๔๕๐๑ นายอํานวย  ปลองไหม 

 ๔๕๐๒ นายอํานวย  พุทธนุกูล 

 ๔๕๐๓ นายอํานวย  วงศแหง 

 ๔๕๐๔ นายอํานวย  สมผล 

 ๔๕๐๕ นายอํานาจ  กลอมจิตต 

 ๔๕๐๖ นายอํานาจ  โคตรคํา 

 ๔๕๐๗ นายอํานาจ  ดอกไมงาม 

 ๔๕๐๘ นายอํานาจ  บุญทรง 

 ๔๕๐๙ นายอํานาจ  ภัทรฤทัย 

 ๔๕๑๐ นายอํานาจ  รักแจง 

 ๔๕๑๑ นายอํานาจ  วรรณแกว 

 ๔๕๑๒ นายอํานาจ  วิถี 

 ๔๕๑๓ นายอํานาจ  เอียดแกว 

 ๔๕๑๔ นายอําพร  ชิณโชติ 

 ๔๕๑๕ นายอําพร  สิงหเสนา 

 ๔๕๑๖ นายอําพล  แกวเจริญ 

 ๔๕๑๗ นายอําพล  เงินงาม 

 ๔๕๑๘ นายอําพล  โทษา 

 ๔๕๑๙ นายอําราญ  เจะมะ 



 หนา   ๑๕๑ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๕๒๐ นายอิทธิกร  เสมสวน 

 ๔๕๒๑ นายอิทธิเชษฐ  อภินันทธนากฤต 

 ๔๕๒๒ นายอิทธิเดช  นาหิรัญ 

 ๔๕๒๓ นายอิทธินันต  คําจันทรดี 

 ๔๕๒๔ นายอิทธิพงษ  พวงดี 

 ๔๕๒๕ นายอิทธิพงษ  โอภาษี 

 ๔๕๒๖ นายอินทรโชติ  ศริพันธุ 

 ๔๕๒๗ นายอินทราวุธ  สีหาราช 

 ๔๕๒๘ นายอิบรอเฮง  สะมะลี 

 ๔๕๒๙ นายอิศรา  นัยวิรัตน 

 ๔๕๓๐ นายอิสบอรอเฮง  เวานิ 

 ๔๕๓๑ นายอิสระพงษ  พิกุล 

 ๔๕๓๒ นายอิสรารัฐต  ไสยวงศ 

 ๔๕๓๓ นายอิสรีย  ธัมมะจริยา 

 ๔๕๓๔ พันจาเอก อิสสระ  หิรัญคํา 

 ๔๕๓๕ นายอุกฤษ  เกล้ียงทองคํา 

 ๔๕๓๖ นายอุดม  การะนันต 

 ๔๕๓๗ นายอุดม  จันสา 

 ๔๕๓๘ นายอุดม  รัตนะเพ็ง 

 ๔๕๓๙ นายอุดม  วงษศรีเทพ 

 ๔๕๔๐ นายอุดม  ศรีขันธ 

 ๔๕๔๑ นายอุดมโชค  ดาราศร 

 ๔๕๔๒ นายอุดมพร  จิตตเหลือ 

 ๔๕๔๓ นายอุดมรัตน  ศรีนา 

 ๔๕๔๔ นายอุดมศักดิ์  บุญคุม 

 ๔๕๔๕ นายอุดมศักดิ์  ปญญาเขม 

 ๔๕๔๖ นายอุดร  กองแกว 

 ๔๕๔๗ เรือเอก อุดร  กะการดี 

 ๔๕๔๘ นายอุดร  จันทเสน 

 ๔๕๔๙ นายอุดร  สิงหซอม 

 ๔๕๕๐ นายอุดร  สุขทรัพย 

 ๔๕๕๑ นายอุดร  อั้นทอง 

 ๔๕๕๒ นายอุดร  อินทา 

 ๔๕๕๓ นายอุทร  หลาพิมพสิงห 

 ๔๕๕๔ นายอุทัย  แกวมาลัย 

 ๔๕๕๕ นายอุทัย  ขันลุน 

 ๔๕๕๖ นายอุทัย  เขียวหาย 

 ๔๕๕๗ นายอุทัย  โคตรธรรม 

 ๔๕๕๘ นายอุทัย  จุลบล 

 ๔๕๕๙ นายอุทัย  อินแดง 

 ๔๕๖๐ นายอุทิตย  ดีจานเหนือ 

 ๔๕๖๑ นายอุเทน  เกษสุดาภรณศักดิ์ 

 ๔๕๖๒ พันจาอากาศเอก อุเทน   

  จามนอยพรหม 

 ๔๕๖๓ นายอุเทน  ไชยโวหาร 

 ๔๕๖๔ นายอุเทน  เที่ยงกระโทก 

 ๔๕๖๕ นายอุเทน  ยะมา 

 ๔๕๖๖ นายอุเทียน  คําเดชศักดิ์ 

 ๔๕๖๗ นายอุบล  จันทรชนะ 

 ๔๕๖๘ สิบเอก อุศเรช  ปูวัง 



 หนา   ๑๕๒ (เลมท่ี  ๖) 
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 ๔๕๖๙ นายอุสมาน  ดอมอลอ 

 ๔๕๗๐ นายอุสมาน  ไมมะหาด 

 ๔๕๗๑ นายเอก  ทับหุน 

 ๔๕๗๒ นายเอกจิต  มนตสุวรรณ 

 ๔๕๗๓ นายเอกชัย  กาญจนสกุลชัย 

 ๔๕๗๔ นายเอกชัย  แกวเชือกหนัง 

 ๔๕๗๕ นายเอกชัย  ชนะสิทธิ์ 

 ๔๕๗๖ นายเอกชัย  ไชยนริศกุล 

 ๔๕๗๗ นายเอกชัย  ทิมินกุล 

 ๔๕๗๘ นายเอกชัย  โทวรรณา 

 ๔๕๗๙ นายเอกชัย  ปอมชัย 

 ๔๕๘๐ นายเอกชัย  ผลาวรรณ 

 ๔๕๘๑ นายเอกชัย  พิธีพรม 

 ๔๕๘๒ สิบเอก เอกชัย  วงคแกว 

 ๔๕๘๓ นายเอกชัย  วัฒนโพธิ์ทอง 

 ๔๕๘๔ นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน 

 ๔๕๘๕ นายเอกชัย  สมจิตร 

 ๔๕๘๖ นายเอกชัย  แสนกล 

 ๔๕๘๗ นายเอกชัย  แสนคําวงค 

 ๔๕๘๘ นายเอกชัย  อรรถพิจารณ 

 ๔๕๘๙ นายเอกชัย  อินเหลือง 

 ๔๕๙๐ นายเอกธนัช  ใจมั่น 

 ๔๕๙๑ นายเอกธนา  รอยศรี 

 ๔๕๙๒ นายเอกนรินทร  เพียรดี 

 ๔๕๙๓ นายเอกนรินทร  รัตนะ 

 ๔๕๙๔ นายเอกบุรุษ  สมสุข 

 ๔๕๙๕ นายเอกพงศ  อินทรชิต 

 ๔๕๙๖ นายเอกพจน  ยังประโยชน 

 ๔๕๙๗ นายเอกพร  พรหมดิสาร 

 ๔๕๙๘ นายเอกพล  เข็มทอง 

 ๔๕๙๙ รอยเอก เอกพล  บุญมาเลิศ 

 ๔๖๐๐ นายเอกพิทักษ  ศรีชุม 

 ๔๖๐๑ นายเอกภพ  แปนขํา 

 ๔๖๐๒ นายเอกภพ  สามสี 

 ๔๖๐๓ นายเอกภูมิ  ภิญโญ 

 ๔๖๐๔ นายเอกมล  ษหัติปโชติทวีกิจ 

 ๔๖๐๕ นายเอกรักษ  ชัยวงค 

 ๔๖๐๖ นายเอกรัฐ  จันทรเสม 

 ๔๖๐๗ นายเอกรัฐ  ตะนาน 

 ๔๖๐๘ นายเอกรัตน  เกื้อเพชร 

 ๔๖๐๙ นายเอกรัตน  สุขรังสรรค 

 ๔๖๑๐ นายเอกรินทร  จันทรรักษ 

 ๔๖๑๑ นายเอกรินทร  เจริญราช 

 ๔๖๑๒ นายเอกรินทร  แสงโพธิ์ทอง 

 ๔๖๑๓ นายเอกลักษณ  สันตานนท 

 ๔๖๑๔ พันจาเอก เอกวัฒน  ซึมกระโทก 

 ๔๖๑๕ นายเอกวัฒน  นุมาศ 

 ๔๖๑๖ จาเอก เอกวิน  สุวรรณสิงห 

 ๔๖๑๗ นายเอกสันติ  เขียวกุง 

 ๔๖๑๘ นายเอกสิทธิ์  บุญสินชัย 



 หนา   ๑๕๓ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๖๑๙ นายเอกสิทธิ์  พรรณภักตรา 

 ๔๖๒๐ นายเอธัส  ศิลารักษ 

 ๔๖๒๑ นายเอนก  จันทระ 

 ๔๖๒๒ นายเอนก  ยศสุวรรณ 

 ๔๖๒๓ นายเอนก  รูทํานอง 

 ๔๖๒๔ นายเอนก  ศรีนันท 

 ๔๖๒๕ นายเอนก  แสงจีน 

 ๔๖๒๖ นายเอรวัณ  วรวัฒน 

 ๔๖๒๗ นายเอราวัต  โถแกวเขียว 

 ๔๖๒๘ นายโอภาส  แคนจา 

 ๔๖๒๙ นายโอภาส  บรรณศรี 

 ๔๖๓๐ นายโอภาส  บุญจันดา 

 ๔๖๓๑ นายโอภาส  บุญภาตระกูล 

 ๔๖๓๒ นายโอฬาร  ปญจขันธ 

 ๔๖๓๓ นายโอฬาร  วงศสุริยา 

 ๔๖๓๔ นายไอสุริย  วังทะพันธ 

 ๔๖๓๕ นายฮาซัน  ละสูสามา 

 ๔๖๓๖ สิบตํารวจตรี ฮาเซ็ง  มะเซ็ง 

 ๔๖๓๗ นายฮารน  อาดํา 

 ๔๖๓๘ นายฮาริซ  กาซอร 

 ๔๖๓๙ นายฮาสัน  รอเกตุ 

 ๔๖๔๐ นางสาวกชกร  ตรีศรี 

 ๔๖๔๑ นางสาวกชกร  ตามวงศศร 

 ๔๖๔๒ นางสาวกชกร  พงษศรี 

 ๔๖๔๓ นางกชกร  ยอดคีรี 

 ๔๖๔๔ นางสาวกชกร  ศรีสุทัศน 

 ๔๖๔๕ นางกชกร  สาลิกา 

 ๔๖๔๖ นางสาวกชกร  เอื้อไพโรจนถาวร 

 ๔๖๔๗ นางกชกานต  เหล็กกลา 

 ๔๖๔๘ นางสาวกชณิชา  ซิ้มเสียง 

 ๔๖๔๙ นางกชนันท  พรมสิงห 

 ๔๖๕๐ นางกชนันท  วงคแกว 

 ๔๖๕๑ นางสาวกชนิภา  น้ําดอกไม 

 ๔๖๕๒ นางสาวกชพร  กิจจะ 

 ๔๖๕๓ นางสาวกชพร  ไกรยารัตน 

 ๔๖๕๔ นางกชพร  คําภูเมือง 

 ๔๖๕๕ นางกชพร  เงินงาม 

 ๔๖๕๖ นางสาวกชพร  แชมคา 

 ๔๖๕๗ นางสาวกชพร  นพกุลโรดม 

 ๔๖๕๘ นางสาวกชพร  บุงนาแซง 

 ๔๖๕๙ นางกชพร  ปองสมาน 

 ๔๖๖๐ นางกชพร  สุดถนอม 

 ๔๖๖๑ นางกชพรรณ  เรืองทอง 

 ๔๖๖๒ นางสาวกชพรรณ  สราญนาค 

 ๔๖๖๓ นางสาวกชมาศ  สุคุณณี 

 ๔๖๖๔ นางสาวกณิกนันท  แกวประชุม 

 ๔๖๖๕ นางกณิศา  จันทรงาม 

 ๔๖๖๖ นางกนกกร  ดีตันนา 

 ๔๖๖๗ นางสาวกนกกาญจน  โพธิ์รัตนโส 

 ๔๖๖๘ นางสาวกนกกาญจน  มะลาง 



 หนา   ๑๕๔ (เลมท่ี  ๖) 
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 ๔๖๖๙ นางกนกกาญจน  ระยารักษ 

 ๔๖๗๐ นางสาวกนกกาญจน  รามบุตร 

 ๔๖๗๑ นางกนกขวัญ  วงคทา 

 ๔๖๗๒ นางกนกดา  แสงคําพระ 

 ๔๖๗๓ นางกนกธร  สายสุวรรณ 

 ๔๖๗๔ นางสาวกนกนภา  นันทสิงห 

 ๔๖๗๕ นางกนกพร  คําเรือง 

 ๔๖๗๖ นางกนกพร  ปานสมสวย 

 ๔๖๗๗ นางสาวกนกพร  ลึกงาม 

 ๔๖๗๘ นางสาวกนกพร  เสารทอง 

 ๔๖๗๙ นางสาวกนกพร  แสงพงษชัย 

 ๔๖๘๐ นางสาวกนกพร  จิตติถาวร 

 ๔๖๘๑ นางสาวกนกพรรณ  พงษสิทธิศักดิ์ 

 ๔๖๘๒ นางกนกภณ  เขียวหาน 

 ๔๖๘๓ นางสาวกนกมณี  เรืองระวีวานิชกูล 

 ๔๖๘๔ นางกนกรัตน  คําสมบัติ 

 ๔๖๘๕ นางสาวกนกรัตน  มณีทอง 

 ๔๖๘๖ นางกนกรัตน  เลยชัยภูมิ 

 ๔๖๘๗ นางกนกลดา  วรรณกุล 

 ๔๖๘๘ นางกนกลักษณ  แดดขุนทด 

 ๔๖๘๙ นางกนกลักษณ  ผลแกว 

 ๔๖๙๐ นางสาวกนกลักษณ  ภัคชัยเจริญสิน 

 ๔๖๙๑ นางสาวกนกวรรณ  วงศเมือง 

 ๔๖๙๒ นางกนกวรรณ  แกวสังขไชย 

 ๔๖๙๓ นางสาวกนกวรรณ  คงแกว 

 ๔๖๙๔ นางกนกวรรณ  คชเสนีย 

 ๔๖๙๕ นางสาวกนกวรรณ  คําภักดี 

 ๔๖๙๖ นางสาวกนกวรรณ  จันทรสวาง 

 ๔๖๙๗ นางสาวกนกวรรณ  จันโทสุทธิ์ 

 ๔๖๙๘ นางสาวกนกวรรณ  ชื่นฤทัย 

 ๔๖๙๙ นางสาวกนกวรรณ  ชูดารา 

 ๔๗๐๐ นางสาวกนกวรรณ  ไชยรัตนะ 

 ๔๗๐๑ นางสาวกนกวรรณ  โตตอบ 

 ๔๗๐๒ นางกนกวรรณ  ทับธนะ 

 ๔๗๐๓ นางสาวกนกวรรณ  พรนภาเจริญ 

 ๔๗๐๔ นางกนกวรรณ  มุลนอยสุ 

 ๔๗๐๕ นางกนกวรรณ  วิจิตรวงศ 

 ๔๗๐๖ นางสาวกนกวรรณ  สวัสดิไชย 

 ๔๗๐๗ นางสาวกนกวรรณ  สวัสดิ์ประสิทธิ์ 

 ๔๗๐๘ นางสาวกนกวรรณ  สาประเสริฐ 

 ๔๗๐๙ นางสาวกนกวรรณ  สินบํารุง 

 ๔๗๑๐ นางกนกศรี  ศิริคําปา 

 ๔๗๑๑ นางกนกอร  ฆองชัย 

 ๔๗๑๒ นางสาวกนกอร  ใจเอี่ยม 

 ๔๗๑๓ นางสาวกนกอร  ไชยปญญา 

 ๔๗๑๔ นางสาวกนกอร  ทําเนียบ 

 ๔๗๑๕ นางสาวกนกอร  บุญมาศ 

 ๔๗๑๖ นางสาวกนกอร  พรมชาติ 

 ๔๗๑๗ นางกนกอร  สมัยมาก 

 ๔๗๑๘ นางสาวกนกอร  อือนอก 



 หนา   ๑๕๕ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๗๑๙ นางสาวกนิษฐนุช  อุดมสุขสวัสดิ์ 

 ๔๗๒๐ นางสาวกนิษฐรินทร  เวียงอินทร 

 ๔๗๒๑ นางสาวกนิษฐา  ชวยยก 

 ๔๗๒๒ นางสาวกนิษฐา  ยกทอง 

 ๔๗๒๓ นางสาวกนิษฐา  วิเชียรวงศ 

 ๔๗๒๔ นางสาวกนิษฐา  สรรพานิช 

 ๔๗๒๕ นางสาวกมณธพรรณ  ชนะไชย 

 ๔๗๒๖ นางสาวกมนพรรธน  สิทธิ์นอย 

 ๔๗๒๗ นางกมลกานต  กุลตัน 

 ๔๗๒๘ นางสาวกมลทิพย  เจียมบุญ 

 ๔๗๒๙ นางกมลทิพย  ชื่นหมื่นไวย 

 ๔๗๓๐ นางกมลทิพย  พ่ึงบุญ ณ อยุธยา 

 ๔๗๓๑ นางกมลทิพย  ภาคีวุฒิ 

 ๔๗๓๒ นางกมลทิพย  ภูบุญอิ่ม 

 ๔๗๓๓ นางสาวกมลนิตย  ชูสุข 

 ๔๗๓๔ นางกมลพร  ฉายอรุณ 

 ๔๗๓๕ นางกมลพร  นิลาลน 

 ๔๗๓๖ นางกมลพร  บุญชวย 

 ๔๗๓๗ นางกมลพร  สกุลออด 

 ๔๗๓๘ นางสาวกมลพรรณ  สิทธิกัน 

 ๔๗๓๙ นางสาวกมลพัฒน  วรรณรถ 

 ๔๗๔๐ นางสาวกมลภรณ  ไพรีรณ 

 ๔๗๔๑ นางกมลรัตน  กรีพละ 

 ๔๗๔๒ นางสาวกมลรัตน  บุญถาวร 

 ๔๗๔๓ นางสาวกมลรัตน  รักนาค 

 ๔๗๔๔ นางสาวกมลรัตน  แสงสาย 

 ๔๗๔๕ นางกมลรัตน  หวันขุนหลัด 

 ๔๗๔๖ นางสาวกมลลักษณ  คําภีระ 

 ๔๗๔๗ นางกมลวรรณ  แกวทอง 

 ๔๗๔๘ นางกมลวรรณ  โกยวิวัฒนตระกูล 

 ๔๗๔๙ นางสาวกมลวรรณ  บุญสืบวงษ 

 ๔๗๕๐ นางสาวกมลวรรณ  เปยมสวัสดิ์ 

 ๔๗๕๑ นางสาวกมลวรรณ  พรหมลิ 

 ๔๗๕๒ นางสาวกมลวรรณ  แพงเพ็ง 

 ๔๗๕๓ นางสาวกมลวรรณ  โพธิ์สุวรรณ 

 ๔๗๕๔ นางสาวกมลวรรณ  วงษา 

 ๔๗๕๕ นางสาวกมลวรรณ  วรรณมณี 

 ๔๗๕๖ นางสาวกมลวรรณ  หาญโกธา 

 ๔๗๕๗ นางสาวกมลวรรณ  เหมือนดวง 

 ๔๗๕๘ นางสาวกมลวรรณ  อินตะนัย 

 ๔๗๕๙ นางสาวกมลวรรณ  อินธิจักร 

 ๔๗๖๐ นางกมลา  ทนันชัย 

 ๔๗๖๑ นางสาวกมัชชา  สุภาวะไตร 

 ๔๗๖๒ นางกรกฎ  เศียรสมาน 

 ๔๗๖๓ นางสาวกรกนก  ชัยชนะ 

 ๔๗๖๔ นางสาวกรกนก  ชัยเนตร 

 ๔๗๖๕ นางสาวกรกนก  ถิ่นวงษแอ 

 ๔๗๖๖ นางสาวกรกนก  หญาลาภ 

 ๔๗๖๗ นางสาวกรกมล  เสรีรักษ 

 ๔๗๖๘ นางสาวกรกวรรษ  สังเมียร 



 หนา   ๑๕๖ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๗๖๙ นางสาวกรชนก  แพงคํา 

 ๔๗๗๐ นางสาวกรชนก  หอจันทร 

 ๔๗๗๑ นางสาวกรณภัสสรณ  บูลยสิน 

 ๔๗๗๒ นางกรณัฐ  บุญเหนือ 

 ๔๗๗๓ นางสาวกรทอง  กองแดนไพร 

 ๔๗๗๔ นางสาวกรพินธ  เหมะธุรินทร 

 ๔๗๗๕ นางสาวกรภัทร  อินตา 

 ๔๗๗๖ นางกรรฐกร  แสงอรุณ 

 ๔๗๗๗ นางสาวกรรณกนก  ไตรยะสุทธิ์ 

 ๔๗๗๘ นางกรรณการ  ประมูลจักโก 

 ๔๗๗๙ นางกรรณฤทัย  สุขสุแพทย 

 ๔๗๘๐ นางกรรณิกา  แกวบุญเรือง 

 ๔๗๘๑ นางสาวกรรณิกา  ขวัญเมือง 

 ๔๗๘๒ นางกรรณิกา  ขันธเนตร 

 ๔๗๘๓ นางสาวกรรณิกา  จันทวงค 

 ๔๗๘๔ นางกรรณิกา  ใจเย็น 

 ๔๗๘๕ นางสาวกรรณิกา  ตรีรัตน 

 ๔๗๘๖ นางสาวกรรณิกา  ถาปาบุตร 

 ๔๗๘๗ นางสาวกรรณิกา  บุญทศ 

 ๔๗๘๘ นางกรรณิกา  ผลดี 

 ๔๗๘๙ นางกรรณิกา  พรมจันทร 

 ๔๗๙๐ นางสาวกรรณิกา  มัยญะกิต 

 ๔๗๙๑ นางกรรณิกา  ล้ิมปรีดีชัย 

 ๔๗๙๒ นางสาวกรรณิกา  ศิริอุดม 

 ๔๗๙๓ นางสาวกรรณิกา  ศุกระมูล 

 ๔๗๙๔ นางสาวกรรณิกา  ศุภมาศ 

 ๔๗๙๕ นางสาวกรรณิกา  สุวรรณประภา 

 ๔๗๙๖ นางกรรณิกา  สุวรรณหาร 

 ๔๗๙๗ นางสาวกรรณิกา  อิทธิพรชัย 

 ๔๗๙๘ นางสาวกรรณิการ  กมลศรี 

 ๔๗๙๙ นางสาวกรรณิการ  แกวกําเนิด 

 ๔๘๐๐ นางสาวกรรณิการ  แกวรวมวงค 

 ๔๘๐๑ นางสาวกรรณิการ  คําปาเชื้อ 

 ๔๘๐๒ นางสาวกรรณิการ  เครือฟู 

 ๔๘๐๓ นางสาวกรรณิการ  โคนาสร 

 ๔๘๐๔ นางสาวกรรณิการ  จันดา 

 ๔๘๐๕ นางสาวกรรณิการ  จันทวาป 

 ๔๘๐๖ นางสาวกรรณิการ  จําปาดวง 

 ๔๘๐๗ นางกรรณิการ  ชํานาญคา 

 ๔๘๐๘ นางกรรณิการ  โชคชาตรี 

 ๔๘๐๙ นางสาวกรรณิการ  ดิเรกโภค 

 ๔๘๑๐ นางสาวกรรณิการ  ตนสกุล 

 ๔๘๑๑ นางสาวกรรณิการ  ทํามา 

 ๔๘๑๒ นางสาวกรรณิการ  เทพสินธพ 

 ๔๘๑๓ นางกรรณิการ  น้ําใจ 

 ๔๘๑๔ นางกรรณิการ  นิธิศธนากุล 

 ๔๘๑๕ นางกรรณิการ  นิรัติศยกุล 

 ๔๘๑๖ นางกรรณิการ  บุญสวัสดิ์ 

 ๔๘๑๗ นางกรรณิการ  พุธอุดร 

 ๔๘๑๘ นางสาวกรรณิการ  มีทรัพย 



 หนา   ๑๕๗ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๘๑๙ นางสาวกรรณิการ  ลักษณะจินดา 

 ๔๘๒๐ นางสาวกรรณิการ  ศรีตนไชย 

 ๔๘๒๑ นางสาวกรรณิการ  สาวเสม 

 ๔๘๒๒ นางกรรณิการ  สิงหพันธ 

 ๔๘๒๓ นางกรรณิการ  อินเอี่ยม 

 ๔๘๒๔ นางสาวกรรทิมา  กองกุล 

 ๔๘๒๕ นางกรรทิมา  ทวีภากุล 

 ๔๘๒๖ นางสาวกรรธิมา  แจมแจง 

 ๔๘๒๗ นางสาวกรรปณิภา  ดีสุขแสง 

 ๔๘๒๘ นางสาวกรวรรณ  คันยุไร 

 ๔๘๒๙ นางสาวกรวรรณ  ทรัพยมาก 

 ๔๘๓๐ นางสาวกรวรรณ  ผิวผอง 

 ๔๘๓๑ นางสาวกรวรรณ  ศรีจันทร 

 ๔๘๓๒ นางกรวรรณ  สิทธิบุศย 

 ๔๘๓๓ นางสาวกรวรรณ  สุริยาวงษ 

 ๔๘๓๔ นางสาวกรวิกา  ทับไทร 

 ๔๘๓๕ นางสาวกรวิกา  พันธุไชยศรี 

 ๔๘๓๖ นางกรองกาญจน  บัวเมืองปก 

 ๔๘๓๗ นางสาวกรองแกว  สอนพลทัน 

 ๔๘๓๘ นางสาวกรองทอง  กุลภา 

 ๔๘๓๙ นางกรองทิพย  อินทนะ 

 ๔๘๔๐ นางสาวกรีญาภรณ  ชัยศุภลักษณ 

 ๔๘๔๑ นางสาวกรุณภรณ  หมวกกุล 

 ๔๘๔๒ นางกรุณา  ทิพยโสธร 

 ๔๘๔๓ นางกรุณา  ภูหมั่นคิด 

 ๔๘๔๔ นางสาวกรุณา  สุขลาภ 

 ๔๘๔๕ นางกฤชอร  ใยดี 

 ๔๘๔๖ นางกฤตธีรา  คําภิธรรม 

 ๔๘๔๗ นางสาวกฤตนาถฑ  เจริญสุข 

 ๔๘๔๘ นางกฤตพร  จันทรอยูจริง 

 ๔๘๔๙ นางสาวกฤตยา  มูลพิทักษ 

 ๔๘๕๐ นางกฤตยาณี  ธรรมโน 

 ๔๘๕๑ นางกฤตวัล  ชูเกตุ 

 ๔๘๕๒ นางสาวกฤตาณัฐ  แตรพันธ 

 ๔๘๕๓ นางสาวกฤตาภรณ  ทะราษี 

 ๔๘๕๔ นางสาวกฤติกร  บุญจันทร 

 ๔๘๕๕ นางกฤติกา  สุวาท 

 ๔๘๕๖ นางกฤติญา  เขื่อนแกว 

 ๔๘๕๗ นางสาวกฤติมา  ไทยหนุม 

 ๔๘๕๘ นางกฤติยา  พิศูจน 

 ๔๘๕๙ นางสาวกฤติยา  มานะเปรมชัย 

 ๔๘๖๐ นางสาวกฤติยากร  หลาบคํา 

 ๔๘๖๑ นางสาวกฤติยาภรณ  ตระกูลดี 

 ๔๘๖๒ นางสาวกฤษชนก  บุญจงพงษรัตน 

 ๔๘๖๓ นางกฤษฎี  ดํานิล 

 ๔๘๖๔ นางสาวกฤษณพร  แซซื่อ 

 ๔๘๖๕ นางกฤษณา  เครือคํา 

 ๔๘๖๖ นางกฤษณา  จิปอมจา 

 ๔๘๖๗ นางสาวกฤษณา  ชางบรรจง 

 ๔๘๖๘ นางกฤษณา  ชีวาชุติ 



 หนา   ๑๕๘ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๘๖๙ นางกฤษณา  ทองบ ุ

 ๔๘๗๐ นางสาวกฤษณา  ทองศรี 

 ๔๘๗๑ นางกฤษณา  ธนะ 

 ๔๘๗๒ นางกฤษณา  ธรรมราช 

 ๔๘๗๓ นางสาวกฤษณา  บํารุงใจ 

 ๔๘๗๔ นางสาวกฤษณา  บุญยอด 

 ๔๘๗๕ นางสาวกฤษณา  พวงปรึก 

 ๔๘๗๖ นางกฤษณา  มั่นเมือง 

 ๔๘๗๗ นางสาวกฤษณา  ล้ิมตระกูล 

 ๔๘๗๘ นางกฤษณา  สมณะ 

 ๔๘๗๙ นางกฤษณา  สุวรรณา 

 ๔๘๘๐ นางสาวกฤษณา  หรี่จินดา 

 ๔๘๘๑ นางสาวกฤษณียา  หาระสุข 

 ๔๘๘๒ นางสาวกลมเกลียว  จําเนียรกูล 

 ๔๘๘๓ นางสาวกวิญรวี  เรืองนวล 

 ๔๘๘๔ นางสาวกวินกาญจน  ธนชัยวุฒิพงศ 

 ๔๘๘๕ นางกษมพร  จุยโต 

 ๔๘๘๖ นางกษมา  หวานภักดี 

 ๔๘๘๗ พันจาเอกหญิง กษมาพร  บุญมาศ 

 ๔๘๘๘ นางกษิญา  ทองบุญเหลือ 

 ๔๘๘๙ นางสาวกษิรา  พุทธรอด 

 ๔๘๙๐ นางกษิรา  เมืองสุข 

 ๔๘๙๑ นางกษิรา  ศรีวิชัย 

 ๔๘๙๒ นางกองนภา  คงศรี 

 ๔๘๙๓ นางสาวกอบกุล  จันทรเศียร 

 ๔๘๙๔ นางสาวกอบกุล  ราชแกว 

 ๔๘๙๕ นางกอบกุล  สุขเอี่ยม 

 ๔๘๙๖ นางสาวกอบแกว  รุนสงค 

 ๔๘๙๗ นางสาวกอพร  อูทรัพย 

 ๔๘๙๘ นางสาวกังสดาล  กันทะสร 

 ๔๘๙๙ นางกัญจนกนก  คงไมตรี 

 ๔๙๐๐ นางกัญจนชญา  แกวปุก 

 ๔๙๐๑ นางสาวกัญจนชญา  ชูแกว 

 ๔๙๐๒ นางกัญจนพร  ภูเลิศ 

 ๔๙๐๓ นางสาวกัญจนพร  มีศิลป 

 ๔๙๐๔ นางกัญชพร  ฟองทอง 

 ๔๙๐๕ นางกัญชพร  วงษแสง 

 ๔๙๐๖ นางสาวกัญชริญา  เปรมจิต 

 ๔๙๐๗ นางสาวกัญชริญา  อครเดชกัณฑ 

 ๔๙๐๘ นางสาวกัญญณัช  ปานทอง 

 ๔๙๐๙ นางกัญญณัช  รัตนสีหา 

 ๔๙๑๐ นางสาวกัญญณัชฐ  สิริธนาวณิชย 

 ๔๙๑๑ นางกัญญณัฐ  พลอยกระจาง 

 ๔๙๑๒ นางสาวกัญญธวัล  วันดี 

 ๔๙๑๓ นางสาวกัญญนัทธ  อัศวพุฒินันท 

 ๔๙๑๔ นางสาวกัญญพิชญา  ผลากุล 

 ๔๙๑๕ นางกัญญภัส  เชื้อสะอาด 

 ๔๙๑๖ นางกัญญรัตน  กรรณิการ 

 ๔๙๑๗ นางสาวกัญญรัตน  นาคสกุล 

 ๔๙๑๘ นางกัญญลักษณ  สัตยซื่อ 



 หนา   ๑๕๙ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙๑๙ นางสาวกัญญา  คําวิชัย 

 ๔๙๒๐ นางสาวกัญญา  ชิ้นจอหอ 

 ๔๙๒๑ นางสาวกัญญา  บุญถนอม 

 ๔๙๒๒ นางสาวกัญญา  ปรีประชา 

 ๔๙๒๓ นางสาวกัญญา  มวงงาม 

 ๔๙๒๔ นางกัญญา  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๔๙๒๕ นางสาวกัญญาการณ  ยุวบุตร 

 ๔๙๒๖ นางสาวกัญญาณัฏฐ  วงคอํานาจ 

 ๔๙๒๗ นางกัญญาณัฐ  ขุนเจริญ 

 ๔๙๒๘ นางสาวกัญญาณัฐ  บุญวัฒน 

 ๔๙๒๙ นางสาวกัญญาณิษฐ  เศรษฐีสําเภา 

 ๔๙๓๐ นางสาวกัญญาธิกา  หงษโต 

 ๔๙๓๑ นางสาวกัญญานัฐ  กระทง 

 ๔๙๓๒ นางกัญญาภัค  แกวเกิด 

 ๔๙๓๓ นางสาวกัญญาภัค  จงเจริญ 

 ๔๙๓๔ นางสาวกัญญาภัค  จักรดา 

 ๔๙๓๕ นางกัญญาภัค  โททัสสะ 

 ๔๙๓๖ นางกัญญาภัทร  ศิริธรรมานุวงศ 

 ๔๙๓๗ นางสาวกัญญาภัทร  สองศรี 

 ๔๙๓๘ นางกัญญาภัทร  ออนศรี 

 ๔๙๓๙ นางสาวกัญญามณี  รสจันทร 

 ๔๙๔๐ นางสาวกัญญารัตน  กาดี 

 ๔๙๔๑ นางกัญญารัตน  ขุนหมื่น 

 ๔๙๔๒ นางกัญญารัตน  แทนดี 

 ๔๙๔๓ นางกัญญารัตน  ปาณาตี 

 ๔๙๔๔ นางกัญญารัตน  ผาผง 

 ๔๙๔๕ นางสาวกัญญารัตน  พันดวง 

 ๔๙๔๖ นางสาวกัญญารัตน  สุวรรณ 

 ๔๙๔๗ นางกัญญารัตน  แสงประโคน 

 ๔๙๔๘ นางกัญญารัตน  อุปสิทธิ์ 

 ๔๙๔๙ นางสาวกัญญาวรรณ  แพงตะคุ 

 ๔๙๕๐ นางสาวกัญญาวีร  โหมดประดิษฐ 

 ๔๙๕๑ นางสาวกัญฐภา  โคงาม 

 ๔๙๕๒ นางสาวกัญณัฎฐ  อุดมรักษาทรัพย 

 ๔๙๕๓ นางสาวกัญตเนศ  สินฉิม 

 ๔๙๕๔ นางสาวกัญภร  ทศพิมพ 

 ๔๙๕๕ วาที่รอยตรีหญิง กัญมนิษฐ   

  มงคลเศรษฐกิจ 

 ๔๙๕๖ นางกัญยานันท  โสมศรีแพง 

 ๔๙๕๗ นางสาวกัญยารัตน  ประเสริฐสาร 

 ๔๙๕๘ นางสาวกัญรินทร  อติชาติวานิช 

 ๔๙๕๙ นางสาวกัญศรัศม  ดีมาก 

 ๔๙๖๐ นางกัญหา  ทองนุม 

 ๔๙๖๑ นางกัณฐมาศ  วรินทร 

 ๔๙๖๒ นางกัณฐิรัศมิ์  วงคคําปน 

 ๔๙๖๓ นางสาวกัณณธีมา  สุริยะบวรชัย 

 ๔๙๖๔ นางสาวกัณติยา  ดวงแกว 

 ๔๙๖๕ นางกัณทิมา  แสงรอด 

 ๔๙๖๖ นางกันจนา  พุดดี 

 ๔๙๖๗ นางสาวกันจนา  หลาออนศรี 



 หนา   ๑๖๐ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙๖๘ นางกันตตวงพร  ธนาแกวนันทชัย 

 ๔๙๖๙ นางสาวกันตพร  โนลา 

 ๔๙๗๐ นางสาวกันตสินี  คลังระหัด 

 ๔๙๗๑ นางสาวกันตสินี  รุงสุรฉัตร 

 ๔๙๗๒ นางกันตา  โพธิ์ยอย 

 ๔๙๗๓ นางสาวกันตา  รัตนวงศสวัสดิ์ 

 ๔๙๗๔ นางสาวกันตา  วงศนิมิตร 

 ๔๙๗๕ นางกันตินันท  เจดียนันท 

 ๔๙๗๖ นางกันทิมา  งามชัยชูสิทธิ์ 

 ๔๙๗๗ นางสาวกันทิมา  มิตรอุดม 

 ๔๙๗๘ นางสาวกันทิยา  มารโล 

 ๔๙๗๙ นางสาวกันยกร  ภัทรธนันชัย 

 ๔๙๘๐ นางกันยนิพา  กันยะมี 

 ๔๙๘๑ นางสาวกันยสินี  เค็มบิง 

 ๔๙๘๒ นางกันยา  นันดี 

 ๔๙๘๓ นางกันยา  โวหาญ 

 ๔๙๘๔ นางสาวกันยานี  ชิตไธสง 

 ๔๙๘๕ นางกันยารัตน  อุปญญ 

 ๔๙๘๖ นางสาวกันยารัตน  เปยมประยงค 

 ๔๙๘๗ นางกันยารัตน  สิตรานนท 

 ๔๙๘๘ นางกันยารัตน  สุขสุวรรณ 

 ๔๙๘๙ นางกันยาลักษณ  พาพิมพ 

 ๔๙๙๐ นางสาวกัลญา  จําปาโพธิ์ 

 ๔๙๙๑ นางกัลฑริดา  กรุงวงศ 

 ๔๙๙๒ นางสาวกัลทิชา  วิเศษโวหาร 

 ๔๙๙๓ นางกัลธิดา  ทองแปน 

 ๔๙๙๔ นางสาวกัลนิกา  บุรีแสง 

 ๔๙๙๕ นางสาวกัลยกร  ไชยเมือง 

 ๔๙๙๖ นางสาวกัลยกร  ตามัย 

 ๔๙๙๗ นางสาวกัลยกร  รัตนาคม 

 ๔๙๙๘ นางสาวกัลยกร  วลาสินธุ 

 ๔๙๙๙ นางสาวกัลยกร  วิหกเหิน 

 ๕๐๐๐ นางสาวกัลยณภัส  สุพร 

 ๕๐๐๑ นางสาวกัลยธีรา  ทะแสนเทพ 

 ๕๐๐๒ นางสาวกัลยพัทธ  การดี 

 ๕๐๐๓ นางสาวกัลยรัตนสิริ  บําเพ็ญธรรม 

 ๕๐๐๔ นางสาวกัลยา  เกตุศรี 

 ๕๐๐๕ นางกัลยา  จันทรนวล 

 ๕๐๐๖ นางกัลยา  จันเนย 

 ๕๐๐๗ นางสาวกัลยา  จินดาวงษ 

 ๕๐๐๘ นางสาวกัลยา  ใจวังเย็น 

 ๕๐๐๙ นางสาวกัลยา  ฉิมนาค 

 ๕๐๑๐ นางสาวกัลยา  ตอติด 

 ๕๐๑๑ นางกัลยา  ไทรแกว 

 ๕๐๑๒ นางสาวกัลยา  ธิกันงา 

 ๕๐๑๓ นางสาวกัลยา  บุตรนิล 

 ๕๐๑๔ นางสาวกัลยา  ผัดแสน 

 ๕๐๑๕ นางกัลยา  ยังอุน 

 ๕๐๑๖ นางกัลยา  แรกพินิจ 

 ๕๐๑๗ นางกัลยา  ศรีโสภา 



 หนา   ๑๖๑ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๐๑๘ นางสาวกัลยา  ศักดิ์แกว 

 ๕๐๑๙ นางสาวกัลยา  สมานศิวนาถ 

 ๕๐๒๐ นางสาวกัลยา  สิงขิตร 

 ๕๐๒๑ นางกัลยา  แสนโคตร 

 ๕๐๒๒ นางกัลยา  อุบล 

 ๕๐๒๓ นางกัลยาณี  โถมกระโทก 

 ๕๐๒๔ นางกัลยาณี  ผลไม 

 ๕๐๒๕ นางสาวกัลยาณี  ลัมวุฒิ 

 ๕๐๒๖ นางสาวกัลยาณี  ศิริวารินทร 

 ๕๐๒๗ นางสาวกัลยาณี  หานตระกูล 

 ๕๐๒๘ นางกัลยาภัสร  ภูเดชนิธิเจริญ 

 ๕๐๒๙ นางกัลยารัตน  อนุมาศ 

 ๕๐๓๐ นางสาวกัลยาลักษณ  สงหมื่นไวย 

 ๕๐๓๑ นางสาวกัลยาลักษณ  สมพันธ 

 ๕๐๓๒ นางสาวกาญกันตา  เหมือนเพ็ชร 

 ๕๐๓๓ นางกาญจณา  วงควังจันทร 

 ๕๐๓๔ นางสาวกาญจนณภัทร  ขาวสงา 

 ๕๐๓๕ นางสาวกาญจนปภา  แทนทอง 

 ๕๐๓๖ นางสาวกาญจนสิณี  เชื้อผูดี 

 ๕๐๓๗ นางกาญจนา  กงลอม 

 ๕๐๓๘ นางสาวกาญจนา  กวาวสิบส่ี 

 ๕๐๓๙ นางสาวกาญจนา  กองชนะ 

 ๕๐๔๐ นางสาวกาญจนา  กองนอย 

 ๕๐๔๑ นางสาวกาญจนา  กายโรจน 

 ๕๐๔๒ นางสาวกาญจนา  แกววรรณ 

 ๕๐๔๓ นางสาวกาญจนา  แกวอุด 

 ๕๐๔๔ นางกาญจนา  ไกรรบอาน 

 ๕๐๔๕ นางกาญจนา  ขัดชุมแสง 

 ๕๐๔๖ นางกาญจนา  แขวนโพธิ์ 

 ๕๐๔๗ นางกาญจนา  คนสูง 

 ๕๐๔๘ นางสาวกาญจนา  คลายยา 

 ๕๐๔๙ นางสาวกาญจนา  คําปน 

 ๕๐๕๐ นางกาญจนา  คํามุกชิก 

 ๕๐๕๑ นางกาญจนา  โคกทอง 

 ๕๐๕๒ นางสาวกาญจนา  เจะพร 

 ๕๐๕๓ นางกาญจนา  แจงชัด 

 ๕๐๕๔ นางกาญจนา  แจทอง 

 ๕๐๕๕ นางสาวกาญจนา  ชูศรี 

 ๕๐๕๖ นางกาญจนา  เชื้อเถาว 

 ๕๐๕๗ นางกาญจนา  ไชยวงศนนท 

 ๕๐๕๘ นางกาญจนา  ดวงทวีป 

 ๕๐๕๙ นางสาวกาญจนา  ดาศรี 

 ๕๐๖๐ นางสาวกาญจนา  เต็กสี 

 ๕๐๖๑ นางสาวกาญจนา  ทรัพยอินทร 

 ๕๐๖๒ นางสาวกาญจนา  ทองธรรมชาติ 

 ๕๐๖๓ นางสาวกาญจนา  ทองเหงา 

 ๕๐๖๔ นางกาญจนา  ทาวรรณ 

 ๕๐๖๕ นางสาวกาญจนา  แทนงาม 

 ๕๐๖๖ นางสาวกาญจนา  นาคะ 

 ๕๐๖๗ นางกาญจนา  นามศักดิ์ 



 หนา   ๑๖๒ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๐๖๘ นางสาวกาญจนา  นิลนาค 

 ๕๐๖๙ นางกาญจนา  ปทุมวัน 

 ๕๐๗๐ นางกาญจนา  แปนสุขา 

 ๕๐๗๑ นางสาวกาญจนา  พรอมวงศ 

 ๕๐๗๒ นางสาวกาญจนา  เพชรพันธ 

 ๕๐๗๓ นางสาวกาญจนา  ฟกกล่ิน 

 ๕๐๗๔ นางสาวกาญจนา  ภักดีอุดม 

 ๕๐๗๕ นางสาวกาญจนา  มิ่งเมือง 

 ๕๐๗๖ นางกาญจนา  มีเสน 

 ๕๐๗๗ นางสาวกาญจนา  ยงเสมอ 

 ๕๐๗๘ นางกาญจนา  รามสันเทียะ 

 ๕๐๗๙ นางกาญจนา  วันดี 

 ๕๐๘๐ นางสาวกาญจนา  ศรีภะนา 

 ๕๐๘๑ นางกาญจนา  ศรีสงา 

 ๕๐๘๒ นางกาญจนา  สมบูรณ 

 ๕๐๘๓ นางสาวกาญจนา  สาขาสุวรรณ 

 ๕๐๘๔ นางกาญจนา  สิงหชาดา 

 ๕๐๘๕ นางสาวกาญจนา  สุดเรือง 

 ๕๐๘๖ นางกาญจนา  สุวรรณศรี 

 ๕๐๘๗ นางสาวกาญจนา  สุวรรณศิริ 

 ๕๐๘๘ นางสาวกาญจนา  แสงชาติ 

 ๕๐๘๙ นางกาญจนา  แสงอาวุธ 

 ๕๐๙๐ นางกาญจนา  แสนเกตุ 

 ๕๐๙๑ นางสาวกาญจนา  แสนใจศรี 

 ๕๐๙๒ นางสาวกาญจนา  แสนทวีสุข 

 ๕๐๙๓ นางกาญจนา  หนูอุไร 

 ๕๐๙๔ นางสาวกาญจนา  อนนาค 

 ๕๐๙๕ นางกาญจนา  อะโนดาษ 

 ๕๐๙๖ นางสาวกาญจนา  อายุเจริญ 

 ๕๐๙๗ นางสาวกาญจนา  อินทอง 

 ๕๐๙๘ นางสาวกาญจนา  อุปมา 

 ๕๐๙๙ นางสาวกาญจนาณัฏฐ  แสงดาว 

 ๕๑๐๐ นางสาวกาญชนาพร  ทองเพ็ชร 

 ๕๑๐๑ นางสาวกาญณิกา  วงศาสนธิ์ 

 ๕๑๐๒ นางกาญธิยา  รัตนบุผา 

 ๕๑๐๓ นางกาญยานี  โพนเบา 

 ๕๑๐๔ นางกานดา  การีชุม 

 ๕๑๐๕ นางกานดา  ใจแสน 

 ๕๑๐๖ นางสาวกานดา  เที่ยงศิริชัย 

 ๕๑๐๗ นางกานดา  หมานจิตร 

 ๕๑๐๘ นางสาวกานดาวดี  มุงแฝงกลาง 

 ๕๑๐๙ นางสาวกานตชนิต  จําวิเศษ 

 ๕๑๑๐ นางสาวกานตดา  เหลาเคน 

 ๕๑๑๑ นางสาวกานตธิดา  รังษิมาศ 

 ๕๑๑๒ นางกานตพิชชา  ตะวัน 

 ๕๑๑๓ นางสาวกานตพิชชา  ฟุงสิริสัมพันธ 

 ๕๑๑๔ นางสาวกานตมณี  ศรีษะสมุทร 

 ๕๑๑๕ นางกานตรวี  ชมภูพรพิพัฒน 

 ๕๑๑๖ นางสาวกานตลดา  แซติ้น 

 ๕๑๑๗ นางกานตสิรี  ขวัญมา 



 หนา   ๑๖๓ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๑๑๘ นางกานทปยาภรณ  ตาลศรี 

 ๕๑๑๙ นางการศา  มาลาวัลย 

 ๕๑๒๐ นางสาวกาวินี  ศิทัศเทวากูน 

 ๕๑๒๑ นางสาวกําไร  พุทธสุข 

 ๕๑๒๒ นางกิ่งกมล  ทิพวรรณ 

 ๕๑๒๓ จาสิบเอกหญิง กิ่งกาญจน   

  วรรณสอน 

 ๕๑๒๔ นางกิ่งกาญจน  สมภักดี 

 ๕๑๒๕ นางกิ่งกาญจน  โสภารัตน 

 ๕๑๒๖ นางกิ่งกานต  ชุมภูชนะภัย 

 ๕๑๒๗ นางกิ่งกานต  เปงวรรณา 

 ๕๑๒๘ นางกิ่งแกว  คานเขต 

 ๕๑๒๙ นางสาวกิ่งแกว  บุรงค 

 ๕๑๓๐ นางสาวกิ่งแกว  เมฆสุวรรณ 

 ๕๑๓๑ นางสาวกิ่งใจ  ศิริอางค 

 ๕๑๓๒ นางกิ่งดาว  ชุมพระวงศ 

 ๕๑๓๓ นางกิ่งดาว  ทุงฝน 

 ๕๑๓๔ นางกิ่งดาว  ศรีศิริสิทธิกุล 

 ๕๑๓๕ นางสาวกิ่งดาว  สมศรี 

 ๕๑๓๖ นางกิ่งทอง  แสนทา 

 ๕๑๓๗ นางสาวกิ่งฟา  ขอเอิบกลาง 

 ๕๑๓๘ นางสาวกิ่งมณี  จันทรประทีป 

 ๕๑๓๙ นางกิจจา  กล่ินจันทร 

 ๕๑๔๐ นางสาวกิจชญา  วีระประภพ 

 ๕๑๔๑ นางกิจตกร  ยังพ่ึง 

 ๕๑๔๒ นางกิจรินทร  ธรรมโชติ 

 ๕๑๔๓ นางสาวกิฐิมา  กลับแปน 

 ๕๑๔๔ นางสาวกิดารัตน  แกวทุมลา 

 ๕๑๔๕ นางสาวกิตติ์ชญาห  เคยเห็น 

 ๕๑๔๖ นางกิตติญา  แพถนอม 

 ๕๑๔๗ นางสาวกิตติญาภร  สบายใจ 

 ๕๑๔๘ นางสาวกิตตินันท  กินิพันธ 

 ๕๑๔๙ นางกิตตินาฎ  ปุรินทราภิบาล 

 ๕๑๕๐ นางกิตติพร  จันทรสายทอง 

 ๕๑๕๑ นางกิตติมา  รองเทพ 

 ๕๑๕๒ นางสาวกิตติมา  ศรีหิรัญ 

 ๕๑๕๓ นางสาวกิตติยา  ขําสุข 

 ๕๑๕๔ นางสาวกิตติยา  คงเจริญ 

 ๕๑๕๕ นางกิตติยา  จุลบุตร 

 ๕๑๕๖ นางสาวกิตติยา  ดีเหลือ 

 ๕๑๕๗ นางสาวกิตติยา  ดุจเพ็ญ 

 ๕๑๕๘ นางสาวกิตติยา  ถิ่นสุข 

 ๕๑๕๙ นางสาวกิตติยา  บรรจง 

 ๕๑๖๐ นางสาวกิตติยาพัทร  เสวีพงศ 

 ๕๑๖๑ นางสาวกิตติยาภรณ  สิทธิธรรม 

 ๕๑๖๒ นางกิตติลักษณ  เรืองวงษ 

 ๕๑๖๓ นางสาวกิตติสุดา  นนทรีย 

 ๕๑๖๔ นางสาวกิติชาดา  ปญจาคะ 

 ๕๑๖๕ นางสาวกิตินันท  ปญญาพร 

 ๕๑๖๖ นางสาวกิติยา  เคนสิน 



 หนา   ๑๖๔ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๑๖๗ นางกิติยา  วาแมดีซา 

 ๕๑๖๘ นางกิรณา  ทบธรรม 

 ๕๑๖๙ นางสาวกิรณา  อัยกูล 

 ๕๑๗๐ นางกิรติกา  ตอพันธ 

 ๕๑๗๑ นางกิริยา  ชุมมงคล 

 ๕๑๗๒ นางกีรติ  เอ็ดวารดส 

 ๕๑๗๓ นางสาวกีรติญา  จันทศร 

 ๕๑๗๔ นางสาวกุญชชญา  ขวัญนาค 

 ๕๑๗๕ นางสาวกุญฑริกา  จันทรจิตร 

 ๕๑๗๖ นางกุญณัฐ  บาลัน 

 ๕๑๗๗ นางกุลจิรา  ขําเกล้ียง 

 ๕๑๗๘ นางกุลจิรา  เจริญภูมิ 

 ๕๑๗๙ นางสาวกุลจิรา  หมื่นดวง 

 ๕๑๘๐ นางกุลชญา  เกษียร 

 ๕๑๘๑ นางสาวกุลชญา  คลายสุบรรณ 

 ๕๑๘๒ นางสาวกุลชา  ภูติวณิชย 

 ๕๑๘๓ นางสาวกุลชาณัช  แสงทอง 

 ๕๑๘๔ นางกุลชุลี  เริงจักร 

 ๕๑๘๕ นางกุลณสร  ทีปจิรังกูล 

 ๕๑๘๖ นางสาวกุลธรรัตน  ไตรพิธมงคลกุล 

 ๕๑๘๗ นางสาวกุลธิดา  แกวขวัญไกร 

 ๕๑๘๘ นางสาวกุลธิดา  ขามสาม 

 ๕๑๘๙ นางสาวกุลธิดา  พิณวานิช 

 ๕๑๙๐ นางสาวกุลธิดา  พิมพดี 

 ๕๑๙๑ นางกุลธิดา  ภาชนะ 

 ๕๑๙๒ นางกุลธิดา  สิงหหนู 

 ๕๑๙๓ นางกุลธิดา  แสงสุวรรณ 

 ๕๑๙๔ นางสาวกุลธิดา  อยูวงษอั๋น 

 ๕๑๙๕ นางกุลธิดา  อุไรรัตน 

 ๕๑๙๖ นางสาวกุลนรี  ไตรนาค 

 ๕๑๙๗ นางสาวกุลนิตา  ทองเงิน 

 ๕๑๙๘ นางสาวกุลนิษฐ  เส็นบัตร 

 ๕๑๙๙ นางกุลปรียา  อิ่มแสง 

 ๕๒๐๐ นางสาวกุลภาภร  โมหะกิจ 

 ๕๒๐๑ นางสาวกุลยา  โยธาภักดี 

 ๕๒๐๒ นางกุลรดา  จูจันทร 

 ๕๒๐๓ นางกุลรภัส  รักพงษ 

 ๕๒๐๔ นางสาวกุลริศา  กลับสติ 

 ๕๒๐๕ นางกุลริศา  อํามะรี 

 ๕๒๐๖ นางสาวกุลวนัชช  วงคงาม 

 ๕๒๐๗ นางสาวกุศล  ขาวเรือง 

 ๕๒๐๘ นางกุสินา  รอดทอง 

 ๕๒๐๙ นางสาวกุสุมา  คํามา 

 ๕๒๑๐ นางสาวกุสุมา  โฆษิตานนท 

 ๕๒๑๑ นางสาวกุสุมา  โตศักดิ์ 

 ๕๒๑๒ นางกุสุมา  ทิพอาสน 

 ๕๒๑๓ นางกุสุมา  มังคะโชติ 

 ๕๒๑๔ นางกุสุมา  วิริยะเขษม 

 ๕๒๑๕ นางกุสุมา  หินนาง 

 ๕๒๑๖ นางสาวกุหลาบ  จันทบูลย 



 หนา   ๑๖๕ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๒๑๗ นางกุหลาบ  ทิศทาพวน 

 ๕๒๑๘ นางสาวกุหลาบ  เปยมสุข 

 ๕๒๑๙ นางกุหลาบ  ศิลาออน 

 ๕๒๒๐ นางสาวเกณิกา  พาสนาวุฒิโชติ 

 ๕๒๒๑ นางสาวเกณิกา  แยมศรวล 

 ๕๒๒๒ นางเกณิกา  ศุภพิไล 

 ๕๒๒๓ นางสาวเกณิกา  อินตะถา 

 ๕๒๒๔ นางเกตกมล  สมใจ 

 ๕๒๒๕ นางเกตศินี  เมาตากนอย 

 ๕๒๒๖ นางสาวเกตสรี  ชูแกว 

 ๕๒๒๗ นางเกตุมะณี  อินตะชัย 

 ๕๒๒๘ นางสาวเกร็ตนาที  กรองใจ 

 ๕๒๒๙ นางสาวเกล็ดฟา  มุสิกวัน 

 ๕๒๓๐ นางสาวเกวริญญา  สุวรรณวงศ 

 ๕๒๓๑ นางสาวเกวรินทร  กากแกว 

 ๕๒๓๒ นางเกวรีย  จันคง 

 ๕๒๓๓ นางเกวลี  มูลมี 

 ๕๒๓๔ นางเกศกาญจน  ใจคิด 

 ๕๒๓๕ นางเกศแกว  พลวิชิต 

 ๕๒๓๖ นางสาวเกศรา  ผลประมูล 

 ๕๒๓๗ นางสาวเกศรา  เพลงสา 

 ๕๒๓๘ นางเกศรา  สุขทิน 

 ๕๒๓๙ นางสาวเกศริน  ทิพยรักษา 

 ๕๒๔๐ นางสาวเกศริน  สานเมือง 

 ๕๒๔๑ นางสาวเกศรินทร  คําบอน 

 ๕๒๔๒ นางเกศวรางค  สารบัญ 

 ๕๒๔๓ นางสาวเกศศิริ  แสงจันทร 

 ๕๒๔๔ นางสาวเกศสุดา  แกวคําแสน 

 ๕๒๔๕ นางเกศสุดา  สอนแปง 

 ๕๒๔๖ นางสาวเกศิณี  วันงาม 

 ๕๒๔๗ นางสาวเกศินี  จงเจริญ 

 ๕๒๔๘ นางเกศินี  ผลาภรณ 

 ๕๒๔๙ นางสาวเกศินี  พัฒนสัมพันธ 

 ๕๒๕๐ นางสาวเกศินี  มธุรสปรีชากุล 

 ๕๒๕๑ นางเกศินี  สิทธิชัย 

 ๕๒๕๒ นางสาวเกศิรินทร  พัดทอง 

 ๕๒๕๓ นางสาวเกษจันทร  นิเทียน 

 ๕๒๕๔ นางสาวเกษณี  คําปนศรี 

 ๕๒๕๕ นางเกษมณ  พลรักษา 

 ๕๒๕๖ นางเกษมณี  อิ่มสมบัติ 

 ๕๒๕๗ นางสาวเกษมสุข  เงินวิลัย 

 ๕๒๕๘ นางเกษร  แกวรัตน 

 ๕๒๕๙ นางสาวเกษร  ทาโน 

 ๕๒๖๐ นางเกษร  ทิพยเพ็ง 

 ๕๒๖๑ นางเกษร  เทอดพิทักษพงษ 

 ๕๒๖๒ นางสาวเกษร  ไทยรักประวัติ 

 ๕๒๖๓ นางสาวเกษร  ธรรมชาพร 

 ๕๒๖๔ นางเกษร  โพนทอง 

 ๕๒๖๕ นางสาวเกษร  เวชกามา 

 ๕๒๖๖ นางเกษร  แสนกล 



 หนา   ๑๖๖ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๒๖๗ นางสาวเกษร  หนูเดช 

 ๕๒๖๘ นางเกษร  อิ๋วสกุล 

 ๕๒๖๙ นางสาวเกษรา  บุญรส 

 ๕๒๗๐ นางสาวเกษราภรณ  ถนอมสุข 

 ๕๒๗๑ นางสาวเกษริน  เทพารักษ 

 ๕๒๗๒ นางเกษศรินทร  อยูขาว 

 ๕๒๗๓ นางสาวเกษศิริ  ภิสักไพสิฐ 

 ๕๒๗๔ นางสาวเกษศิรินทร  พุดเครือ 

 ๕๒๗๕ นางเกษศิรินทร  ศรีวังยาง 

 ๕๒๗๖ นางเกษิณี  สรรพประเสริฐ 

 ๕๒๗๗ นางสาวเกสรา  ศรีศักดิ์ 

 ๕๒๗๘ นางสาวเกสรา  หมั่นประกอบ 

 ๕๒๗๙ นางเกสสุดา  คลังศรี 

 ๕๒๘๐ นางเกานภา  ไหลวารินทร 

 ๕๒๘๑ นางเกียรตินัดดา  พ่ึงสมบัติ 

 ๕๒๘๒ นางสาวเกียรติสุดา  สุดาบุตร 

 ๕๒๘๓ นางสาวเกื้อกูล  ภูสกุล 

 ๕๒๘๔ นางแกวใจ  บาเปย 

 ๕๒๘๕ นางแกวใจ  ปนตะคุ 

 ๕๒๘๖ นางสาวแกวใจ  สุวรรณโฆษิต 

 ๕๒๘๗ นางสาวแกวตา  ธนาวรสูตร 

 ๕๒๘๘ นางสาวแกวสวาง  หลาอามาตย 

 ๕๒๘๙ นางสาวใกลรุง  ชูแกว 

 ๕๒๙๐ นางสาวใกลรุง  ย้ิมศิลป 

 ๕๒๙๑ นางสาวใกลรุง  เล็กสาลี 

 ๕๒๙๒ นางขนกพร  ผองอําไพ 

 ๕๒๙๓ นางสาวขนัตยา  สารรัตน 

 ๕๒๙๔ นางขนิษฐา  ขาวสุข 

 ๕๒๙๕ นางขนิษฐา  ชมภูวิเศษ 

 ๕๒๙๖ นางสาวขนิษฐา  ทักษิณากร 

 ๕๒๙๗ นางสาวขนิษฐา  นะภาโชติ 

 ๕๒๙๘ นางสาวขนิษฐา  ประมูลใหม 

 ๕๒๙๙ นางสาวขนิษฐา  ปราบภัย 

 ๕๓๐๐ นางขนิษฐา  พรมเลิศ 

 ๕๓๐๑ นางขนิษฐา  พันธุชา 

 ๕๓๐๒ นางสาวขนิษฐา  มะสัน 

 ๕๓๐๓ นางสาวขนิษฐา  มัชการ 

 ๕๓๐๔ นางสาวขนิษฐา  วิชาภรณ 

 ๕๓๐๕ นางขนิษฐา  ศรมะณี 

 ๕๓๐๖ นางสาวขนิษฐา  ศิริประภา 

 ๕๓๐๗ นางขนิษฐา  สุนทรนนท 

 ๕๓๐๘ นางสาวขนิษฐา  อันทะปญญา 

 ๕๓๐๙ นางสาวขวัญจิตร  บัวทอง 

 ๕๓๑๐ นางสาวขวัญจิตร  ยุนเพ็ญ 

 ๕๓๑๑ นางขวัญจิรา  จรณโยธิน 

 ๕๓๑๒ นางขวัญจิรา  ทุงไธสง 

 ๕๓๑๓ นางสาวขวัญใจ  กันธร 

 ๕๓๑๔ นางสาวขวัญใจ  ดานทองหลาง 

 ๕๓๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทันบุญ 

 ๕๓๑๖ นางขวัญใจ  พรหมมี 



 หนา   ๑๖๗ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๓๑๗ นางขวัญใจ  ศักดิ์ชวย 

 ๕๓๑๘ นางขวัญใจ  ศิริวงค 

 ๕๓๑๙ นางขวัญใจ  แสนเตปน 

 ๕๓๒๐ นางขวัญใจ  หาญยุทธ 

 ๕๓๒๑ นางขวัญใจ  อาธิเสนะ 

 ๕๓๒๒ นางสาวขวัญฉัตร  นาวาเรือน 

 ๕๓๒๓ นางขวัญชนก  กางกาละ 

 ๕๓๒๔ นางขวัญชนก  หริ่งระรี่ 

 ๕๓๒๕ นางสาวขวัญชนก  อินทะกูล 

 ๕๓๒๖ นางสาวขวัญชนาถ  ถิตยพิพิธ 

 ๕๓๒๗ นางสาวขวัญชีวา  เขียวทวงศ 

 ๕๓๒๘ นางสาวขวัญดาว  ใจแนน 

 ๕๓๒๙ นางสาวขวัญดาว  ภุมรินทร 

 ๕๓๓๐ นางขวัญดาว  วงคมณี 

 ๕๓๓๑ นางขวัญเดือน  มวงสมัย 

 ๕๓๓๒ นางสาวขวัญเดือน  สรอยแสง 

 ๕๓๓๓ นางสาวขวัญตา  เจริญศรี 

 ๕๓๓๔ นางขวัญตา  ใจทน 

 ๕๓๓๕ นางขวัญตา  เวชพิศ 

 ๕๓๓๖ นางขวัญทอง  เชื้อสุวรรณ 

 ๕๓๓๗ นางขวัญนภา  ทองกระจาง 

 ๕๓๓๘ นางขวัญไพร  ปมะนาว 

 ๕๓๓๙ นางสาวขวัญรักษ  หมื่นศรีชัย 

 ๕๓๔๐ นางสาวขวัญเรือน  แกวบุญขุน 

 ๕๓๔๑ นางสาวขวัญเรือน  คําไพเราะ 

 ๕๓๔๒ นางขวัญเรือน  โคกขุนทด 

 ๕๓๔๓ นางขวัญเรือน  ชาญจอหอ 

 ๕๓๔๔ นางขวัญเรือน  ทาระจีน 

 ๕๓๔๕ นางสาวขวัญเรือน  เล็กยินดี 

 ๕๓๔๖ นางสาวขวัญเรือน  หอมจะบก 

 ๕๓๔๗ นางขวัญฤดี  โสภาตา 

 ๕๓๔๘ นางสาวขวัญฤทัย  เขื่อนจันทึก 

 ๕๓๔๙ นางสาวขวัญฤทัย  สุขเพ็ญ 

 ๕๓๕๐ นางสาวขวัญสุดา  กานุสนธิ์ 

 ๕๓๕๑ นางขวัญหญิง   

  ประเสริฐเศรษฐวรรธน 

 ๕๓๕๒ นางขวัญหญิง  สอนเสือ 

 ๕๓๕๓ นางสาวขวัญหทัย  ชัยเลิศ 

 ๕๓๕๔ นางขวัญหทัย  พรหมประสิทธิ์ 

 ๕๓๕๕ นางสาวขัญญาณัท  สุมาวัน 

 ๕๓๕๖ นางสาวขัตตยรัตน  สงวนสัตย 

 ๕๓๕๗ นางขันทอง  บุษราคํา 

 ๕๓๕๘ นางสาวขันทอง  ริดพันธุ 

 ๕๓๕๙ นางขันมา  เหมือนพันธุ 

 ๕๓๖๐ นางเขมณัฎฐ  กล่ันขํา 

 ๕๓๖๑ นางสาวเขมณัฏฐ  นนทพัฒนเอกธนา 

 ๕๓๖๒ นางสาวเขมนิพพิชฌน  ธนพณัณฑ 

 ๕๓๖๓ นางสาวเขมิกา  ยะสุคํา 

 ๕๓๖๔ นางสาวเขมิกา  สุนันตะ 

 ๕๓๖๕ นางสาวเขมิกา  เอี่ยมอักษร 



 หนา   ๑๖๘ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๓๖๖ นางแขไข  แกวพิภพ 

 ๕๓๖๗ นางสาวไขนภา  ชัดสระนอย 

 ๕๓๖๘ นางคชาภา  ดิษฐฐเจริญ 

 ๕๓๖๙ นางสาวคณิฎฐษา  สลีออน 

 ๕๓๗๐ นางสาวคณิตฐา  เรียนอํานวย 

 ๕๓๗๑ นางสาวคณิตา  วังจินา 

 ๕๓๗๒ นางสาวคณิศร  ทองวล 

 ๕๓๗๓ นางคนึง  ธเนศราภา 

 ๕๓๗๔ นางสาวคนึง  ผาบพิชวงศ 

 ๕๓๗๕ นางสาวคนึงนิจ  เขตตกลาง 

 ๕๓๗๖ นางสาวคนึงนิตย  บุญทา 

 ๕๓๗๗ นางคนึงนิตย  วัลทอง 

 ๕๓๗๘ นางสาวคมคาย  เจริญอินทร 

 ๕๓๗๙ นางคมคาย  ภิมาลย 

 ๕๓๘๐ นางสาวครองขวัญ  จันทิหลา 

 ๕๓๘๑ นางสาวครองขวัญ  ณ ถลาง 

 ๕๓๘๒ นางสาวคริษฐญาณี  เนื่องจากจุย 

 ๕๓๘๓ นางคอลีเยาะ  เด็งราเม็ง 

 ๕๓๘๔ นางสาวคัคนางค  เสาเวียง 

 ๕๓๘๕ นางสาวคัชรียา  สุมาลา 

 ๕๓๘๖ นางสาวคัดติยะ  กะโด 

 ๕๓๘๗ นางคันธจุฬาลักษณ  ช. ปลอดฟก 

 ๕๓๘๘ นางคันธรส  เกษเกษร 

 ๕๓๘๙ นางคํานวล  จอกนาค 

 ๕๓๙๐ นางคําผอน  จันทะโชติ 

 ๕๓๙๑ นางสาวคําพอง  โสภิณ 

 ๕๓๙๒ นางคําแพง  เลิศลักษณสกุล 

 ๕๓๙๓ นางสาวเครือมาศ  บุญสง 

 ๕๓๙๔ นางสาวเครือวรรณ  ตีระมาตย 

 ๕๓๙๕ นางสาวเครือวัลย  คงขํา 

 ๕๓๙๖ นางเครือวัลย  คลังระหัด 

 ๕๓๙๗ นางเครือวัลย  เทพคํา 

 ๕๓๙๘ นางเครือวัลย  นาควิโรจน 

 ๕๓๙๙ นางเครือวัลย  ประจันทรศรี 

 ๕๔๐๐ นางเครือวัลย  วรชมพู 

 ๕๔๐๑ นางสาวแคทริยา  ไชยจํานงค 

 ๕๔๐๒ นางแคทรียา  ขุนแกว 

 ๕๔๐๓ นางแค็ทรียา  พรหมทัศนานนท 

 ๕๔๐๔ นางสาวแครตติญา  ฉิมพาลี 

 ๕๔๐๕ นางสาวฆฤตตา  วาทมณีกร 

 ๕๔๐๖ นางสาวงามจิตร  บุบผาพันธ 

 ๕๔๐๗ นางงามตา  บุญปน 

 ๕๔๐๘ นางสาวจงกล  คําจันวงษ 

 ๕๔๐๙ นางสาวจงกลณี  งามทองคํา 

 ๕๔๑๐ นางสาวจงกลณี  แตงเกตุ 

 ๕๔๑๑ นางจงจิต  เชิดโคกสูง 

 ๕๔๑๒ นางสาวจงจิต  ไชยเฉลิม 

 ๕๔๑๓ นางสาวจงรักษ  สีขวา 

 ๕๔๑๔ นางสาวจงศิริ  อนุกูล 

 ๕๔๑๕ นางจณิตชา  รอดอุบล 
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 ๕๔๑๖ นางสาวจตุพร  โกศลกาญจน 

 ๕๔๑๗ นางสาวจตุพร  ไกรรัตน 

 ๕๔๑๘ นางสาวจตุพร  คลองแคลว 

 ๕๔๑๙ นางสาวจตุพร  ณ นคร 

 ๕๔๒๐ นางสาวจตุพร  โมปลอด 

 ๕๔๒๑ นางสาวจตุพร  หลาใจ 

 ๕๔๒๒ นางสาวจตุพร  อังคะรุด 

 ๕๔๒๓ นางสาวจตุพร  อุดม 

 ๕๔๒๔ นางจรรญา  เดชรอด 

 ๕๔๒๕ นางสาวจรรยา  คีรีชล 

 ๕๔๒๖ นางจรรยา  นามวงศ 

 ๕๔๒๗ นางจรรยา  โนนเคา 

 ๕๔๒๘ นางสาวจรรยา  ปรีชา 

 ๕๔๒๙ นางสาวจรรยา  ภูเผือก 

 ๕๔๓๐ นางสาวจรรยา  วิสุทธิแพทย 

 ๕๔๓๑ นางสาวจรรยา  สลีวงศ 

 ๕๔๓๒ นางสาวจรรยา  แสนหลา 

 ๕๔๓๓ นางสาวจรรยา  อังศุกาญจนกุล 

 ๕๔๓๔ นางสาวจรรยารักษ  เสธิปา 

 ๕๔๓๕ นางสาวจรรยารัตน  ปลายชัยภูมิ 

 ๕๔๓๖ นางสาวจรวย  เลิศวิบูลยลักษณ 

 ๕๔๓๗ นางจรวยพร  กัตติยา 

 ๕๔๓๘ นางจรัสศรี  อนุสาร 

 ๕๔๓๙ นางสาวจริญ  แกนคง 

 ๕๔๔๐ นางสาวจริญญา  จําปากุล 

 ๕๔๔๑ นางจรินทร  ทองศรี 

 ๕๔๔๒ นางจรินทร  รัฐการัณย 

 ๕๔๔๓ นางสาวจรินทรศรี  โตบุญรอด 

 ๕๔๔๔ นางสาวจริยา  เกณฑทา 

 ๕๔๔๕ นางสาวจริยา  ขุนโอษฐ 

 ๕๔๔๖ นางสาวจริยา  งามบุญสืบ 

 ๕๔๔๗ นางจริยา  นิศวอนุตรพันธ 

 ๕๔๔๘ นางจริยา  บุญจันทร 

 ๕๔๔๙ นางจริยา  บุญมา 

 ๕๔๕๐ นางสาวจริยา  โพธิ์นิล 

 ๕๔๕๑ นางสาวจริยา  ฟุงสูงเนิน 

 ๕๔๕๒ นางสาวจริยา  วงษชมภู 

 ๕๔๕๓ นางจริยา  สิงหเสนา 

 ๕๔๕๔ นางจริยา  ออนสะระ 

 ๕๔๕๕ นางสาวจริยาภรณ  พิมทนต 

 ๕๔๕๖ นางสาวจริยาวดี  เพชรอรุณ 

 ๕๔๕๗ นางสาวจริยาวัตร  บัวกนก 

 ๕๔๕๘ นางสาวจรีรัตน  รวงเริก 

 ๕๔๕๙ นางสาวจรีรัตน  สวัสดี 

 ๕๔๖๐ นางสาวจเร  คงเกตุ 

 ๕๔๖๑ นางสาวจอมใจ  ธรรมบุตร 

 ๕๔๖๒ นางจอมณิชกานต  รอยกรอง 

 ๕๔๖๓ นางสาวจอมสุดา  ณ ลําพูน 

 ๕๔๖๔ นางจัตตุพร  แสนภูวา 

 ๕๔๖๕ นางสาวจันจิรา  ปงยอง 



 หนา   ๑๗๐ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๔๖๖ นางสาวจันจิรา  เพชรรัตน 

 ๕๔๖๗ นางสาวจันจิรา  รักรวม 

 ๕๔๖๘ นางจันจิรา  ศรีหลา 

 ๕๔๖๙ นางสาวจันทกร  ศรีธรรมชาติ 

 ๕๔๗๐ นางจันทกานต  สุขโข 

 ๕๔๗๑ นางจันทนา  คําวงษ 

 ๕๔๗๒ นางจันทนา  ชางโต 

 ๕๔๗๓ นางสาวจันทนา  ทรัพพะนะ 

 ๕๔๗๔ นางสาวจันทนา  นัยนาพิศุทธิ์ 

 ๕๔๗๕ นางสาวจันทนา  พันธมิตร 

 ๕๔๗๖ นางจันทนา  ราญจิตต 

 ๕๔๗๗ นางสาวจันทนา  เรไร 

 ๕๔๗๘ นางจันทนา  ศิริพร 

 ๕๔๗๙ นางจันทนา  สวามิวัศดิ์ 

 ๕๔๘๐ นางสาวจันทนา  สังขจิตต 

 ๕๔๘๑ นางจันทนา  สามารถ 

 ๕๔๘๒ นางจันทนา  เหลาโนนครอ 

 ๕๔๘๓ นางจันทนา  อังครา 

 ๕๔๘๔ นางจันทนิภา  มณีรัตนาพร 

 ๕๔๘๕ นางจันทพร  พิทักษโกศล 

 ๕๔๘๖ นางสาวจันทพิมพ  นามปรานิล 

 ๕๔๘๗ นางสาวจันทร  เฉียวกุล 

 ๕๔๘๘ นางสาวจันทร  สุขล้ิม 

 ๕๔๘๙ นางสาวจันทรกานต  ปญญาเรือง 

 ๕๔๙๐ นางสาวจันทรจิรา  ถนอมวงศ 

 ๕๔๙๑ นางจันทรจิรา  นูเนตร 

 ๕๔๙๒ นางจันทรจิรา  เปรมศรี 

 ๕๔๙๓ นางจันทรจิรา  ภมรสูตร 

 ๕๔๙๔ นางสาวจันทรจิรา  มุขแกว 

 ๕๔๙๕ นางสาวจันทรจิราภรณ  สาริวงค 

 ๕๔๙๖ นางจันทรจิลา  ชาวโพธิ์เอน 

 ๕๔๙๗ นางจันทรจีรา  ชอชั้น 

 ๕๔๙๘ นางจันทรฉาย  คําเหมือง 

 ๕๔๙๙ นางสาวจันทรฉาย  จารนัย 

 ๕๕๐๐ นางสาวจันทรฉาย  ทรงฐาน 

 ๕๕๐๑ นางจันทรฉาย  ยวงทอง 

 ๕๕๐๒ นางจันทรตนา  อิตุพร 

 ๕๕๐๓ นางสาวจันทรทิตย  ภาคคําภู 

 ๕๕๐๔ นางจันทรทิพา  จันปอม 

 ๕๕๐๕ นางจันทรธิภา  เรืองรุง 

 ๕๕๐๖ นางจันทรเพ็ญ  กองธนานันท 

 ๕๕๐๗ นางสาวจันทรเพ็ญ  จันตะคาด 

 ๕๕๐๘ นางจันทรเพ็ญ  เจริญสุข 

 ๕๕๐๙ นางจันทรเพ็ญ  ชนไพโรจน 

 ๕๕๑๐ นางจันทรเพ็ญ  ไชยนา 

 ๕๕๑๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  ตูประสิทธิ์ 

 ๕๕๑๒ นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิวาวงศ 

 ๕๕๑๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  นุมประเสริฐ 

 ๕๕๑๔ นางจันทรเพ็ญ  เพ็ชรเอี่ยม 

 ๕๕๑๕ นางสาวจันทรเพ็ญ  เฟองฟุง 



 หนา   ๑๗๑ (เลมท่ี  ๖) 
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 ๕๕๑๖ นางจันทรเพ็ญ  มะลัยขวัญ 

 ๕๕๑๗ นางสาวจันทรเพ็ญ  ยาคํา 

 ๕๕๑๘ นางจันทรเพ็ญ  รักษสุจริต 

 ๕๕๑๙ นางจันทรเพ็ญ  วงศทอง 

 ๕๕๒๐ นางสาวจันทรเพ็ญ  ศรีรัตนาโสภณ 

 ๕๕๒๑ นางจันทรเพ็ญ  สกุลณีย 

 ๕๕๒๒ นางสาวจันทรเพ็ญ  อะนา 

 ๕๕๒๓ นางสาวจันทรรัตน  ไกรยา 

 ๕๕๒๔ นางจันทรแรม  ทองพงษเนียม 

 ๕๕๒๕ นางสาวจันทรแรม  น้ําใจสุข 

 ๕๕๒๖ นางจันทรวิไล  เพชรจันทร 

 ๕๕๒๗ นางสาวจันทรสุดา  ฦาชา 

 ๕๕๒๘ นางจันทรัตน  จํารัส 

 ๕๕๒๙ นางจันทรา  จันทรสง 

 ๕๕๓๐ นางจันทรา  บุญสิทธิ์ 

 ๕๕๓๑ นางจันทรา  สูกี้ 

 ๕๕๓๒ นางจันทรา  แสนจันทร 

 ๕๕๓๓ นางสาวจันทราทิตย  สุรวัฒนปญญา 

 ๕๕๓๔ นางจันทา  ลิบูละ 

 ๕๕๓๕ นางสาวจันทิชา  ราชคฤห 

 ๕๕๓๖ นางสาวจันทิมา  จันทสิทธิ์ 

 ๕๕๓๗ นางสาวจันทิมา  จินดารัตน 

 ๕๕๓๘ นางจันทิมา  เติมธนะศักดิ์ 

 ๕๕๓๙ นางสาวจันทิมา  ทองดี 

 ๕๕๔๐ นางจันทิมา  พรหมบุตร 

 ๕๕๔๑ นางจันทิมา  มุสิกพันธุ 

 ๕๕๔๒ นางสาวจันทิมา  แมงกลาง 

 ๕๕๔๓ นางสาวจันทิมา  ล้ิมไพบูลย 

 ๕๕๔๔ นางสาวจันทิมา  สอนดี 

 ๕๕๔๕ นางจันทิรา  จันทรนอย 

 ๕๕๔๖ นางสาวจันทิรา  ทองหลอ 

 ๕๕๔๗ นางสาวจันทิรา  ไทยสยาม 

 ๕๕๔๘ นางสาวจันธิมาพร  ขําฤกษ 

 ๕๕๔๙ นางจันธิรา  ผาปรางค 

 ๕๕๕๐ นางสาวจ่ันเพ็ชร  สืบนาค 

 ๕๕๕๑ นางจาจุรี  แจมใส 

 ๕๕๕๒ นางสาวจามจุรี  ตรูหมอง 

 ๕๕๕๓ นางจามจุรี  สถาผล 

 ๕๕๕๔ นางสาวจามรี  รุงโรจนปรีดากุล 

 ๕๕๕๕ นางสาวจามรี  โสธรรมมงคล 

 ๕๕๕๖ นางจาริณีย  ชูแกว 

 ๕๕๕๗ นางสาวจาริยา  เจนจบ 

 ๕๕๕๘ นางสาวจาริวรรณ  สิโร 

 ๕๕๕๙ นางจารุกร  หนูเรือง 

 ๕๕๖๐ นางจารุฉัตร  แสนชางไม 

 ๕๕๖๑ นางจารุชา  ผิวขํา 

 ๕๕๖๒ นางสาวจารุณี  แกวชาลี 

 ๕๕๖๓ นางจารุณี  ขุนเจริญ 

 ๕๕๖๔ นางสาวจารุณี  โคตรประทุม 

 ๕๕๖๕ นางสาวจารุณี  จันทรเสม 
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 ๕๕๖๖ นางสาวจารุณี  ชูชวย 

 ๕๕๖๗ นางจารุณี  ติชะพันธุ 

 ๕๕๖๘ นางสาวจารุณี  ทองดอนเหมือน 

 ๕๕๖๙ นางสาวจารุณี  ธัญญฐิติกร 

 ๕๕๗๐ นางสาวจารุณี  นุชสุดสวาท 

 ๕๕๗๑ นางสาวจารุณี  บัวดอนไพร 

 ๕๕๗๒ นางสาวจารุณี  บุญไชย 

 ๕๕๗๓ นางสาวจารุณี  บุญมี 

 ๕๕๗๔ นางสาวจารุณี  พรสุข 

 ๕๕๗๕ นางสาวจารุณี  เพ่ิมคํา 

 ๕๕๗๖ นางสาวจารุณี  โพธิ์ไพร 

 ๕๕๗๗ นางจารุณี  ฟองงาม 

 ๕๕๗๘ นางสาวจารุณี  ย้ิมสาระ 

 ๕๕๗๙ นางจารุณี  โยเหลา 

 ๕๕๘๐ นางสาวจารุณี  วงคสวาง 

 ๕๕๘๑ นางสาวจารุณี  วิกุล 

 ๕๕๘๒ นางจารุณี  ศุภรพิชญสิริ 

 ๕๕๘๓ นางสาวจารุณี  สุกศรี 

 ๕๕๘๔ นางสาวจารุทัศน  นาคสกุล 

 ๕๕๘๕ นางจารุพร  พรหมวิชัย 

 ๕๕๘๖ นางสาวจารุพร  โพธิ์แกว 

 ๕๕๘๗ นางจารุภา  วัฒนาเหมทวี 

 ๕๕๘๘ นางสาวจารุรัตน  มังกะโรทัย 

 ๕๕๘๙ นางจารุรัตน  รุจวาณิชย 

 ๕๕๙๐ นางสาวจารุรัตน  สุนทรวิภาต 

 ๕๕๙๑ นางจารุวรรณ  ปญญาเพ็ชร 

 ๕๕๙๒ นางจารุวรรณ  กาตาสาย 

 ๕๕๙๓ นางสาวจารุวรรณ  แกวตา 

 ๕๕๙๔ นางสาวจารุวรรณ  ขอนดอน 

 ๕๕๙๕ นางสาวจารุวรรณ  จักษุจินดา 

 ๕๕๙๖ นางสาวจารุวรรณ  จันทรศรี 

 ๕๕๙๗ นางจารุวรรณ  แซตั๋น 

 ๕๕๙๘ นางสาวจารุวรรณ  ถนอมชู 

 ๕๕๙๙ นางสาวจารุวรรณ  นาคศรี 

 ๕๖๐๐ นางจารุวรรณ  บุญศร 

 ๕๖๐๑ นางสาวจารุวรรณ  พรเจริญ 

 ๕๖๐๒ นางสาวจารุวรรณ  ภูพูลเพียร 

 ๕๖๐๓ นางสาวจารุวรรณ  ย้ิวย้ิม 

 ๕๖๐๔ นางจารุวรรณ  วรรณขาว 

 ๕๖๐๕ นางจารุวรรณ  วิธุระ 

 ๕๖๐๖ นางจารุวรรณ  สโมสรสุข 

 ๕๖๐๗ นางสาวจารุวรรณ  สาบุตร 

 ๕๖๐๘ นางจารุวรรณ  สุรษร 

 ๕๖๐๙ นางสาวจารุวรรณ  โสตะวงศ 

 ๕๖๑๐ นางสาวจารุวรรณ  หมวดเมือง 

 ๕๖๑๑ นางสาวจารุวรรณ  หลําเนียม 

 ๕๖๑๒ นางสาวจารุวรรณ  หอมพุง 

 ๕๖๑๓ นางสาวจารุวรรณ  อินทะรักษ 

 ๕๖๑๔ นางจํานงค  เทพฉิม 

 ๕๖๑๕ นางจําเนียร  สุภาวงค 
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 ๕๖๑๖ นางสาวจําปา  ไชยบุญศรี 

 ๕๖๑๗ นางจําปา  สวายแมว 

 ๕๖๑๘ นางจําป  ขจรฟุง 

 ๕๖๑๙ นางสาวจําป  นนทพักตร 

 ๕๖๒๐ นางจําเปน  ชะนะสงคราม 

 ๕๖๒๑ นางสาวจํารัส  อายชุม 

 ๕๖๒๒ นางสาวจํารัสโฉม  ประทุมกุล 

 ๕๖๒๓ นางจําเรียง  ไชยลา 

 ๕๖๒๔ นางจิณญามณฑ  วสุรัตนภัสพร 

 ๕๖๒๕ นางสาวจิณฐตภัท  แกวฟู 

 ๕๖๒๖ นางสาวจิณณพัต  ศรีโมรา 

 ๕๖๒๗ นางจิณณะ  อุสาคู 

 ๕๖๒๘ นางสาวจิณภัค  บาอินทร 

 ๕๖๒๙ นางสาวจิณหญาภัค  มุนนท 

 ๕๖๓๐ นางจิณหวรา  ทองดี 

 ๕๖๓๑ นางสาวจิณหวรา  บุญยวง 

 ๕๖๓๒ นางสาวจิณัฐนชา  พัณณธพสิฐ 

 ๕๖๓๓ นางจิณารี  ชมจินดา 

 ๕๖๓๔ นางสาวจิดาภา  แกวมณี 

 ๕๖๓๕ นางจิดาภา  คงอรุณ 

 ๕๖๓๖ นางสาวจิดาภา  คันธะรัตน 

 ๕๖๓๗ นางสาวจิดาภา  เจตนจําลอง 

 ๕๖๓๘ นางจิดาภา  พุมแกว 

 ๕๖๓๙ นางสาวจิดาภา  โพธิรัตน 

 ๕๖๔๐ นางสาวจิดาภา  เลาหโมลิศพงษ 

 ๕๖๔๑ นางจิดาภา  ศรีขันแกว 

 ๕๖๔๒ นางสาวจิดาภา  หาญปกรณ 

 ๕๖๔๓ นางสาวจิดาภา  อองดา 

 ๕๖๔๔ นางจิตกวี  หลักหาญ 

 ๕๖๔๕ นางจิตตมาส  รักไทย 

 ๕๖๔๖ นางจิตตรา  แจงจุล 

 ๕๖๔๗ นางสาวจิตตรี  เทพวงศ 

 ๕๖๔๘ นางสาวจิตตานันท  ใจหาญ 

 ๕๖๔๙ นางสาวจิตตานันทิ์  แสงทอง 

 ๕๖๕๐ นางจิตติกานต  แมบจันทึก 

 ๕๖๕๑ นางจิตตินันท  ชูจันทรทอง 

 ๕๖๕๒ นางจิตตินันท  นาคเจริญ 

 ๕๖๕๓ นางจิตติภัท  เพียนามโคตร 

 ๕๖๕๔ นางจิตติมา  กิตติสุวรางกูล 

 ๕๖๕๕ นางจิตติมา  ขันทอง 

 ๕๖๕๖ นางสาวจิตติมา  คนชม 

 ๕๖๕๗ นางสาวจิตติมา  คําฉายทอง 

 ๕๖๕๘ นางสาวจิตติมา  จันทรมา 

 ๕๖๕๙ นางสาวจิตติมา  จารุเกียรติสกุล 

 ๕๖๖๐ นางจิตติมา  จินนะวงศ 

 ๕๖๖๑ นางสาวจิตติมา  เจริญฤทธิ์ 

 ๕๖๖๒ นางจิตติมา  ตองอบ 

 ๕๖๖๓ นางจิตติมา  ศรีทาพักตร 

 ๕๖๖๔ นางจิตติมา  อูสุวรรณ 

 ๕๖๖๕ นางสาวจิตติยาพร  สาระผล 
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 ๕๖๖๖ นางจิตทิพย  พาหุบุตร 

 ๕๖๖๗ นางสาวจิตนภา  กวางมาก 

 ๕๖๖๘ นางสาวจิตนภา  ภัทรไชยโชติ 

 ๕๖๖๙ นางจิตนภา  เลาะนาคีวงศ 

 ๕๖๗๐ นางสาวจิตรปราณี  บรรณทอง 

 ๕๖๗๑ นางสาวจิตรภา  ทองดอนเสียง 

 ๕๖๗๒ นางสาวจิตรลดา  ใจงาม 

 ๕๖๗๓ นางสาวจิตรลดา  บัวกล่ิน 

 ๕๖๗๔ นางจิตรลดา  วิชชุกิจมงคล 

 ๕๖๗๕ นางจิตรลัดดา  ถิ่นสําราญ 

 ๕๖๗๖ นางสาวจิตรวดี  รามณีย 

 ๕๖๗๗ นางจิตรวรรณ  สุชาดา 

 ๕๖๗๘ นางจิตรวัฒนา  อยูสุข 

 ๕๖๗๙ นางสาวจิตรา  ขําสุนทร 

 ๕๖๘๐ นางสาวจิตรา  แซตัน 

 ๕๖๘๑ นางจิตรา  ศรีกําเหนิด 

 ๕๖๘๒ นางสาวจิตราพร  ดลวิชัย 

 ๕๖๘๓ นางจิตราพร  ไทยแสน 

 ๕๖๘๔ นางจิตราพร  อินทรีย 

 ๕๖๘๕ นางสาวจิตราภรณ  เสริมสุข 

 ๕๖๘๖ นางสาวจิตราภา  กําธรธนกาญจน 

 ๕๖๘๗ นางสาวจิตลดา  กองแกว 

 ๕๖๘๘ นางจิตลัดดา  แพงบุบผา 

 ๕๖๘๙ นางจิตโสภิณ  เรือนสิทธิ์ 

 ๕๖๙๐ นางจิตอารีย  ธิจิตตัง 

 ๕๖๙๑ นางสาวจิติกานต  ทองมี 

 ๕๖๙๒ นางสาวจินดา  กลางสอน 

 ๕๖๙๓ นางจินดา  แกวนอย 

 ๕๖๙๔ นางจินดา  ไชยธรรม 

 ๕๖๙๕ นางสาวจินดา  ปานเพ็ชร 

 ๕๖๙๖ นางจินดา  โยธารินทร 

 ๕๖๙๗ นางจินดา  รุงเรือง 

 ๕๖๙๘ นางสาวจินดา  อโหสิ 

 ๕๖๙๙ นางสาวจินดานุช  จันทรางกูล 

 ๕๗๐๐ นางจินดารัตน  เทพไทอํานวย 

 ๕๗๐๑ นางสาวจินดาศรี  ใจหงอก 

 ๕๗๐๒ นางสาวจินตกานต  ศรีเพชร 

 ๕๗๐๓ นางสาวจินตนา  เกรียงเดช 

 ๕๗๐๔ นางจินตนา  แกวศรีงาม 

 ๕๗๐๕ นางสาวจินตนา  ขักขะโร 

 ๕๗๐๖ นางสาวจินตนา  จันทรกล่ัน 

 ๕๗๐๗ นางจินตนา  เจียมงาม 

 ๕๗๐๘ นางสาวจินตนา  ชนาภัทรกิจ 

 ๕๗๐๙ นางสาวจินตนา  ตั้นเจริญ 

 ๕๗๑๐ นางสาวจินตนา  ทองภักดี 

 ๕๗๑๑ นางจินตนา  แทนไธสง 

 ๕๗๑๒ นางสาวจินตนา  ธรรมเนียมไทย 

 ๕๗๑๓ นางจินตนา  บุญเจิม 

 ๕๗๑๔ นางสาวจินตนา  บุญทอง 

 ๕๗๑๕ นางจินตนา  บุญลา 
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 ๕๗๑๖ นางสาวจินตนา  พรมทอง 

 ๕๗๑๗ นางจินตนา  ลาภจิต 

 ๕๗๑๘ นางจินตนา  วรรณโพธิ์กลาง 

 ๕๗๑๙ นางจินตนา  วรวงศเวสารัช 

 ๕๗๒๐ นางสาวจินตนา  ศึกขะชาติ 

 ๕๗๒๑ นางสาวจินตนา  สนอง 

 ๕๗๒๒ นางสาวจินตนา  สมจิตร 

 ๕๗๒๓ นางสาวจินตนา  หนูไพร 

 ๕๗๒๔ นางจินตนา  อุตมะ 

 ๕๗๒๕ นางสาวจินตพร  ตลึงจิตร 

 ๕๗๒๖ นางจินตวีร  รวมพรม 

 ๕๗๒๗ นางจินเรศ  สีสุหราย 

 ๕๗๒๘ นางสาวจินหจุฐา  ชุติฐิตาคุณาสิน 

 ๕๗๒๙ นางสาวจิภาพร  ประเสริฐชัย 

 ๕๗๓๐ นางสาวจิรกิตต  คําจันทร 

 ๕๗๓๑ นางสาวจิรชยา  สุดสาย 

 ๕๗๓๒ นางสาวจิรณภร  ปรีชาโชคกิจกุล 

 ๕๗๓๓ นางจิรนันท  ธรรมวิชุกร 

 ๕๗๓๔ นางจิรนันท  แสนทวีสุข 

 ๕๗๓๕ นางสาวจิรปรียา  รั้งกระโทก 

 ๕๗๓๖ นางจิรพร  โยธินสิริวัฒนา 

 ๕๗๓๗ นางสาวจิรพรรณ  เขาแกว 

 ๕๗๓๘ นางสาวจิรพรรณ  ตัวรวย 

 ๕๗๓๙ นางสาวจิรภัทร  โพทะยา 

 ๕๗๔๐ นางสาวจิรภัทร  ศรีใจ 

 ๕๗๔๑ นางสาวจิรภา  กีรติดําเกิงสกุล 

 ๕๗๔๒ นางจิรภา  จันทรอุดม 

 ๕๗๔๓ นางจิรภา  ฝาคํา 

 ๕๗๔๔ นางจิรภา  ยะราไสย 

 ๕๗๔๕ นางจิรภา  ไสยสนิท 

 ๕๗๔๖ นางจิรมน  กุลอภิรักษ 

 ๕๗๔๗ นางสาวจิรวรรณ  ธัมโรจน 

 ๕๗๔๘ นางสาวจิรวรรณ  จงจิตร 

 ๕๗๔๙ นางสาวจิรวรรณ  เนตรภักดี 

 ๕๗๕๐ นางจิรวรรณ  พิลึก 

 ๕๗๕๑ นางสาวจิรวรรณ  วงศชนะ 

 ๕๗๕๒ นางจิรวรรณ  ออนสุวรรณ 

 ๕๗๕๓ นางจิรวัส  ทองชูชวย 

 ๕๗๕๔ นางสาวจิระพรรณ  แกวสุวรรณพันธุ 

 ๕๗๕๕ นางสาวจิระพรรณ  ภูชื่นศรี 

 ๕๗๕๖ นางจิระวรรณ  วงศมณี 

 ๕๗๕๗ นางจิรัชญา  ฉายศรี 

 ๕๗๕๘ นางจิรัชยา  เกตุโกวิทย 

 ๕๗๕๙ นางสาวจิรัชยา  คงบวรทิพย 

 ๕๗๖๐ นางสาวจิรัชยา  จุลสม 

 ๕๗๖๑ นางสาวจิรัชยา  สารพันธ 

 ๕๗๖๒ นางสาวจิรัญญา  ฉิมพลี 

 ๕๗๖๓ นางสาวจิรัญญา  เสนาฤทธิ์ 

 ๕๗๖๔ นางสาวจิรัฐติกาล  ทอดชวง 

 ๕๗๖๕ นางจิรัฐติกาล  บาตรดี 
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 ๕๗๖๖ นางสาวจิรัฐพร  ทรัพยมูล 

 ๕๗๖๗ นางสาวจิรันดร  วิกสูงเนิน 

 ๕๗๖๘ นางสาวจิรัสยา  ศรีศักดา 

 ๕๗๖๙ นางสาวจิรา  แทงทอง 

 ๕๗๗๐ นางจิรา  ผัดกระโทก 

 ๕๗๗๑ นางจิรานิลย  เกศแกวกมล 

 ๕๗๗๒ นางสาวจิราพร  แกวโพธิ์ 

 ๕๗๗๓ นางสาวจิราพร  คงแกว 

 ๕๗๗๔ นางจิราพร  จันทรเชย 

 ๕๗๗๕ นางจิราพร  ชูเมฆา 

 ๕๗๗๖ นางสาวจิราพร  เชษฐปจิฉิม 

 ๕๗๗๗ นางจิราพร  นารีนาถ 

 ๕๗๗๘ นางสาวจิราพร  พรหมดวง 

 ๕๗๗๙ นางสาวจิราพร  วงษปญญา 

 ๕๗๘๐ นางจิราพร  วิณโรจน 

 ๕๗๘๑ นางสาวจิราพร  ศรีสุข 

 ๕๗๘๒ นางจิราพร  สงวนพันธ 

 ๕๗๘๓ นางจิราพร  สมภูมิ 

 ๕๗๘๔ นางจิราพร  แสงอรุณ 

 ๕๗๘๕ นางสาวจิราพร  อินตะกอน 

 ๕๗๘๖ นางจิราพรรณ  ทิมทอง 

 ๕๗๘๗ นางจิราพรรณ  นามวงค 

 ๕๗๘๘ นางสาวจิราพัชร  ปรักเจริญ 

 ๕๗๘๙ นางจิราพัชร  พวงเต็ง 

 ๕๗๙๐ นางสาวจิราภรณ  กอนใจ 

 ๕๗๙๑ นางจิราภรณ  เกษมกุลวงศ 

 ๕๗๙๒ นางสาวจิราภรณ  แกวคง 

 ๕๗๙๓ นางจิราภรณ  ขัติวงษ 

 ๕๗๙๔ นางสาวจิราภรณ  ขาวหนูนา 

 ๕๗๙๕ นางจิราภรณ  คารมปราชญ 

 ๕๗๙๖ นางสาวจิราภรณ  งามวิลัย 

 ๕๗๙๗ นางสาวจิราภรณ  จันทรแจมศรี 

 ๕๗๙๘ นางสาวจิราภรณ  เดือนใหม 

 ๕๗๙๙ นางสาวจิราภรณ  ตนหมาก 

 ๕๘๐๐ นางจิราภรณ  นิลยกานนท 

 ๕๘๐๑ นางสาวจิราภรณ  เปลงขํา 

 ๕๘๐๒ นางจิราภรณ  เพ็ชรวิเชียร 

 ๕๘๐๓ นางสาวจิราภรณ  โพธิ์ทอง 

 ๕๘๐๔ นางสาวจิราภรณ  มั่นแดง 

 ๕๘๐๕ นางจิราภรณ  รําพึงนิตย 

 ๕๘๐๖ นางจิราภรณ  ลอยนอก 

 ๕๘๐๗ นางจิราภรณ  โวหารกลา 

 ๕๘๐๘ นางสาวจิราภรณ  ศรีบุญอาย 

 ๕๘๐๙ นางสาวจิราภรณ  ศรีสุพรรณ 

 ๕๘๑๐ นางจิราภรณ  ศิริโยธา 

 ๕๘๑๑ นางจิราภรณ  ศิริสวัสดิ์ 

 ๕๘๑๒ นางจิราภรณ  สินธุศิริ 

 ๕๘๑๓ นางสาวจิราภรณ  สุทธิประภา 

 ๕๘๑๔ นางจิราภรณ  อุนอก 

 ๕๘๑๕ นางสาวจิราภรณ  อุปถัมภ 
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 ๕๘๑๖ นางจิราภา  เพชรรักษ 

 ๕๘๑๗ นางจิราภา  ยินดี 

 ๕๘๑๘ นางจิราภา  สุขสวัสดิ์ 

 ๕๘๑๙ นางจิรายุ  บัวสด 

 ๕๘๒๐ นางจิรารัตน  บุญทองสังข 

 ๕๘๒๑ นางจิรารัตน  ปลอดแกว 

 ๕๘๒๒ นางสาวจิราลักษณ  ศารารัมย 

 ๕๘๒๓ นางสาวจิราวรรณ  คํามั่น 

 ๕๘๒๔ นางจิราวรรณ  พรมรัตน 

 ๕๘๒๕ นางสาวจิราวรรณ  พลประสิทธิ์ 

 ๕๘๒๖ นางจิราวรรณ  วงศอินทร 

 ๕๘๒๗ นางจิราวรรณ  สีหะวงษ 

 ๕๘๒๘ นางสาวจิราวรรณ  แสงตันชัย 

 ๕๘๒๙ นางจิราวัฒน  ทิพยสมบัติ 

 ๕๘๓๐ นางจิราวัฒน  นาดี 

 ๕๘๓๑ นางจิราวัลย  มาปก 

 ๕๘๓๒ นางจิริดาพรรณ  บุญเกษนม 

 ๕๘๓๓ นางสาวจิรินทรรัฐ  ตั้งพัฒนาสมบุญ 

 ๕๘๓๔ นางสาวจิลาวรรณ  ขันตรี 

 ๕๘๓๕ นางสาวจิฬาภรณ  ภาวะเดช 

 ๕๘๓๖ นางจีรนันท  ตองติดรัมย 

 ๕๘๓๗ นางจีรนันท  ตันสุหัช 

 ๕๘๓๘ นางสาวจีรนันท  ทรัพยวรศิริ 

 ๕๘๓๙ นางสาวจีรนันท  พวงมาลัยรัตน 

 ๕๘๔๐ นางสาวจีรนันท  มาลาด 

 ๕๘๔๑ นางสาวจีรนุช  เสมอตน 

 ๕๘๔๒ นางจีรภรณ  ยะกิจ 

 ๕๘๔๓ นางสาวจีรภัทร  ไพเรืองโสม 

 ๕๘๔๔ นางจีรภา  ดวงโน 

 ๕๘๔๕ นางจีรภา  ทองสอน 

 ๕๘๔๖ นางจีรภา  มณีเศวต 

 ๕๘๔๗ นางจีรริน  นามมณฑา 

 ๕๘๔๘ นางจีรวรรณ  ดอนลาดพันธ 

 ๕๘๔๙ นางสาวจีรวรรณ  เนื่องวัง 

 ๕๘๕๐ นางสาวจีรวรรณ  วรพิสุทธิวงศ 

 ๕๘๕๑ นางสาวจีรวรรณ  ศรีพรม 

 ๕๘๕๒ นางจีรวรรณ  ศิริสิงห 

 ๕๘๕๓ นางจีรวัฒน  เทพสุวรรณ 

 ๕๘๕๔ นางจีรวัลย  รูการ 

 ๕๘๕๕ นางจีระนาถ  ฉายจรุง 

 ๕๘๕๖ นางจีระนุช  หมุยมาต 

 ๕๘๕๗ นางสาวจีระพร  แสนใจ 

 ๕๘๕๘ นางจีระพาพร  สุขเกษม 

 ๕๘๕๙ นางสาวจีระภา  จันทรกอง 

 ๕๘๖๐ นางสาวจีระวรรณ  ศรีบุญยัง 

 ๕๘๖๑ นางจีราพร  ธรรมปญญา 

 ๕๘๖๒ นางสาวจีราภรณ  โคตรเครื่อง 

 ๕๘๖๓ นางสาวจีราภรณ  จันทโรกร 

 ๕๘๖๔ นางสาวจีราภรณ  ประทุมเหงา 

 ๕๘๖๕ นางจีราภรณ  ศิริบูรณ 



 หนา   ๑๗๘ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๘๖๖ นางสาวจีราภรณ  สุทธิประภา 

 ๕๘๖๗ นางจีราภา  อภิชัย 

 ๕๘๖๘ นางสาวจีราวรร  กอบุตร 

 ๕๘๖๙ นางจีราวรรณ  ตนสําโรง 

 ๕๘๗๐ นางสาวจีราวรรณ  บุญย่ิง 

 ๕๘๗๑ นางสาวจีราวรรณ  ศรียาภัย 

 ๕๘๗๒ นางสาวจีราวัจช  มงคลชีวาพร 

 ๕๘๗๓ นางสาวจุฑาทิพ  ศรพรหมกุล 

 ๕๘๗๔ นางสาวจุฑาทิพย  โพธิ์ทอง 

 ๕๘๗๕ นางสาวจุฑาทิพย  ฤทธิเดช 

 ๕๘๗๖ นางจุฑาธิบดิ์  ศรีวรัญุตานนท 

 ๕๘๗๗ นางจุฑาธิบดิ์  อินทรวงศ 

 ๕๘๗๘ นางสาวจุฑาพร  กลํ่ามอญ 

 ๕๘๗๙ นางจุฑาพร  ภูพรรณา 

 ๕๘๘๐ นางสาวจุฑาพรรณ  หนูทับ 

 ๕๘๘๑ นางจุฑาภรณ  ทองบริบูรณ 

 ๕๘๘๒ นางสาวจุฑาภัทร  เมนะคงคา 

 ๕๘๘๓ นางสาวจุฑาภา  ศรีทองหนู 

 ๕๘๘๔ นางสาวจุฑามณี  นิลศิริ 

 ๕๘๘๕ นางจุฑามณี  ปนเพ็ชร 

 ๕๘๘๖ นางสาวจุฑามาศ  โกศลเจริญ 

 ๕๘๘๗ นางจุฑามาศ  คงสัตย 

 ๕๘๘๘ นางจุฑามาศ  คําออ 

 ๕๘๘๙ นางจุฑามาศ  คุมเคี่ยม 

 ๕๘๙๐ นางสาวจุฑามาศ  จริยาพงษ 

 ๕๘๙๑ นางจุฑามาศ  จริยาวัฒนะ 

 ๕๘๙๒ นางจุฑามาศ  จันโลหิต 

 ๕๘๙๓ นางสาวจุฑามาศ  ญาณะศร 

 ๕๘๙๔ นางจุฑามาศ  ผสมจันทร 

 ๕๘๙๕ นางสาวจุฑามาศ  ศรีทองอินทร 

 ๕๘๙๖ นางจุฑามาศ  ศิริกุล 

 ๕๘๙๗ นางสาวจุฑามาศ  สังฆพันธ 

 ๕๘๙๘ นางสาวจุฑามาศ  อาลัยสุข 

 ๕๘๙๙ นางสาวจุฑามาศ  ไอยะ 

 ๕๙๐๐ นางสาวจุฑามาส  ตันเมืองปก 

 ๕๙๐๑ นางสาวจุฑามาส  ไวยนิทา 

 ๕๙๐๒ นางสาวจุฑามาส  อรัญมิตร 

 ๕๙๐๓ นางจุฑามาส  อุปรานุเคราะห 

 ๕๙๐๔ นางสาวจุฑารัตน  เกษมราษฎร 

 ๕๙๐๕ นางจุฑารัตน  เขียนพลกรัง 

 ๕๙๐๖ นางสาวจุฑารัตน  คําจร 

 ๕๙๐๗ วาที่รอยตรีหญิง จุฑารัตน   

  จูเซงเจริญ 

 ๕๙๐๘ นางสาวจุฑารัตน  ฉิ่งเชิด 

 ๕๙๐๙ นางจุฑารัตน  ไชยหาญ 

 ๕๙๑๐ นางสาวจุฑารัตน  แซตั้ง 

 ๕๙๑๑ นางสาวจุฑารัตน  เทพไพฑูรย 

 ๕๙๑๒ นางจุฑารัตน  เทพมณี 

 ๕๙๑๓ นางสาวจุฑารัตน  ธิสวนงัว 

 ๕๙๑๔ นางจุฑารัตน  บังศรี 



 หนา   ๑๗๙ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๙๑๕ นางจุฑารัตน  บางเขน 

 ๕๙๑๖ นางสาวจุฑารัตน  ปุราโส 

 ๕๙๑๗ นางจุฑารัตน  พรมทองมี 

 ๕๙๑๘ นางจุฑารัตน  พิกุลทอง 

 ๕๙๑๙ นางสาวจุฑารัตน  สาจําปา 

 ๕๙๒๐ นางสาวจุฑารัตน  แสนนามวงษ 

 ๕๙๒๑ นางจุฑารัตน  หมอกแกว 

 ๕๙๒๒ นางจุฑาลักษณ  นะวะสด 

 ๕๙๒๓ นางจุฑาษร  บํารุงกิจ 

 ๕๙๒๔ นางสาวจุธารัฐ  สุปงคลัด 

 ๕๙๒๕ นางจุมพร  พัฒนะมาศ 

 ๕๙๒๖ นางจุมพร  แสงสวาง 

 ๕๙๒๗ นางจุรี  จันติ 

 ๕๙๒๘ นางจุรี  ศิริยานนท 

 ๕๙๒๙ นางสาวจุรีพร  ขุนอุดม 

 ๕๙๓๐ นางสาวจุรีพร  จงจอหอ 

 ๕๙๓๑ นางสาวจุรีพร  จันทรทอง 

 ๕๙๓๒ นางจุรีพร  ปล้ืมใจ 

 ๕๙๓๓ นางจุรีภรณ  เสงอิ่ม 

 ๕๙๓๔ นางจุรีรัตน  ชูกรณ 

 ๕๙๓๕ นางจุรีรัตน  ภาจันทรคู 

 ๕๙๓๖ นางสาวจุรีรัตน  ศรีถัด 

 ๕๙๓๗ นางสาวจุไรพร  ดํารงชีพ 

 ๕๙๓๘ นางสาวจุไรรัตน  แกวสมบัติ 

 ๕๙๓๙ นางสาวจุไรรัตน  ฉวีรักษ 

 ๕๙๔๐ นางสาวจุไรรัตน  เพ็ชรเจริญ 

 ๕๙๔๑ นางสาวจุไรรัตน  มณีฉาย 

 ๕๙๔๒ นางจุไรรัตน  รอดจันทร 

 ๕๙๔๓ นางสาวจุไรรัตน  รอดรังษี 

 ๕๙๔๔ นางสาวจุไรรัตน  เศรษฐพงษ 

 ๕๙๔๕ วาที่รอยตรีหญิง จุไรรัตน  สตาปอ 

 ๕๙๔๖ นางจุไรรัตน  แสงนภาวรรณ 

 ๕๙๔๗ นางสาวจุฬา  คชเดช 

 ๕๙๔๘ นางสาวจุฬาทิพพิชา  สติปญ 

 ๕๙๔๙ นางจุฬาพร  รักษาขันธ 

 ๕๙๕๐ นางสาวจุฬาพร  ศรศิลป 

 ๕๙๕๑ นางสาวจุฬาพรรณ  หมื่นสุวรรณ 

 ๕๙๕๒ นางสาวจุฬาภรณ  ตอวาส 

 ๕๙๕๓ นางสาวจุฬาภรณ  อําพันประสิทธิ์ 

 ๕๙๕๔ นางสาวจุฬารัตน  คนเพียร 

 ๕๙๕๕ นางสาวจุฬารัตน  ยะปะนัน 

 ๕๙๕๖ นางจุฬารัตน  ฤทธิพันธรักษ 

 ๕๙๕๗ นางจุฬาลักษณ  ณ ระนอง 

 ๕๙๕๘ นางจุฬาลักษณ  อรุณรัตนชยะกุล 

 ๕๙๕๙ นางสาวเจน  รุงศิริกุล 

 ๕๙๖๐ นางสาวเจนจิตร  ครุธตําคํา 

 ๕๙๖๑ นางสาวเจนจิรา  เขียวออน 

 ๕๙๖๒ นางสาวเจนจิรา  ไชยรัตน 

 ๕๙๖๓ นางสาวเจนจิรา  โทนคํา 

 ๕๙๖๔ นางสาวเจนจิรา  บังคาย 



 หนา   ๑๘๐ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๙๖๕ นางสาวเจนจิรา  ปติวรยุทธ 

 ๕๙๖๖ นางสาวเจนนิศา  ผิวออนดี 

 ๕๙๖๗ นางเจริญขวัญ  แสนรัง 

 ๕๙๖๘ นางสาวเจริญศรี  จับกลาง 

 ๕๙๖๙ นางสาวเจริญศรี  พูลสุข 

 ๕๙๗๐ นางเจษฎา  บุญชุม 

 ๕๙๗๑ นางเจษฎากรณ  อภิวงคงาม 

 ๕๙๗๒ นางสาวเจษฎาพร  พันธุพาณิชย 

 ๕๙๗๓ นางสาวเจษฎาภรณ  ภิรมยไทย 

 ๕๙๗๔ นางสาวเจะหลัน  หวันตาหลา 

 ๕๙๗๕ นางเจิมจิต  เพชรทอง 

 ๕๙๗๖ นางเจียงจิตร  นามสาร 

 ๕๙๗๗ นางสาวเจียมจิตร  นาศรีทม 

 ๕๙๗๘ นางเจียมใจ  พานอนันต 

 ๕๙๗๙ นางเจียรพรรณ  เหลืองทอง 

 ๕๙๘๐ นางแจง  บุตรโสภา 

 ๕๙๘๑ นางสาวแจมจันทร  ภูทองทิพย 

 ๕๙๘๒ นางแจมจันทร  ออนปะคํา 

 ๕๙๘๓ นางสาวแจมอุรา  ธรรมิภักดิ์ 

 ๕๙๘๔ นางสาวใจกมล  พันธรักษ 

 ๕๙๘๕ นางสาวใจทิพย  มณีเขียว 

 ๕๙๘๖ นางสาวใจสคราญ  คงพันธุ 

 ๕๙๘๗ นางสาวฉลวย  ดานสาคร 

 ๕๙๘๘ นางฉลองขวัญ  ศีลาโคตร 

 ๕๙๘๙ นางฉวีวรรณ  ตั้งตรงไพโรจน 

 ๕๙๙๐ นางฉวีวรรณ  ปลูกงาม 

 ๕๙๙๑ นางฉวีวรรณ  เชื้อกุลา 

 ๕๙๙๒ นางฉวีวรรณ  ทองมา 

 ๕๙๙๓ นางสาวฉวีวรรณ  พงศทัต 

 ๕๙๙๔ นางสาวฉวีวรรณ  พลใหม 

 ๕๙๙๕ นางสาวฉวีวรรณ  สิทธิธนากุล 

 ๕๙๙๖ นางฉวีวรรณ  สีชุมภู 

 ๕๙๙๗ นางสาวฉวีวรรณ  ออสันเทียะ 

 ๕๙๙๘ นางสาวฉะออน  แปนทองหลาง 

 ๕๙๙๙ นางสาวฉัตรชนก  วันสุข 

 ๖๐๐๐ นางฉัตรชมพู  ไชยสิทธิ์ 

 ๖๐๐๑ นางสาวฉัตรดาว  เกษกุล 

 ๖๐๐๒ นางฉัตรทอง  เสริมสุขรัตนกุล 

 ๖๐๐๓ นางฉัตรนภา  เกษมสุข 

 ๖๐๐๔ นางสาวฉัตรพร  วงศศิริพรพันธ 

 ๖๐๐๕ นางฉัตรไพพรรณ  พุฒทอง 

 ๖๐๐๖ นางฉัตรภิญญา  อามาตยมนตรี 

 ๖๐๐๗ นางฉัตรวารี  แทนสุวรรณ 

 ๖๐๐๘ นางฉัตรสุดา  ขันทะชา 

 ๖๐๐๙ นางฉัตรี  สุวรรณทรัพย 

 ๖๐๑๐ นางสาวฉันทนา  คําดวง 

 ๖๐๑๑ นางฉันทนา  งามวงศสถิต 

 ๖๐๑๒ นางฉันทนา  จันทรอิ่ม 

 ๖๐๑๓ นางสาวฉันทนา  ตุกังงัน 

 ๖๐๑๔ นางฉันทนา  เนื้อไม 



 หนา   ๑๘๑ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๐๑๕ นางฉันทนา  ผิวฟก 

 ๖๐๑๖ นางฉันทนา  หลอประเสริฐ 

 ๖๐๑๗ นางสาวฉันทลักษณ  เฉลยพจน 

 ๖๐๑๘ นางฉันทหัย  คําสาร 

 ๖๐๑๙ นางสาวฉันทะนา  ไขคํา 

 ๖๐๒๐ นางฉายศรี  อาทรวิริยกุล 

 ๖๐๒๑ นางเฉลิมพร  ทําทอง 

 ๖๐๒๒ นางเฉลิมพร  บุญมี 

 ๖๐๒๓ นางสาวเฉลิมพร  ราษฎรเจริญดี 

 ๖๐๒๔ นางเฉลิมรัตน  สุวรรณ 

 ๖๐๒๕ นางสาวเฉลิมลักษณ  ปวงขจร 

 ๖๐๒๖ นางสาวเฉลิมหลา  บุตรดี 

 ๖๐๒๗ นางโฉมยง  ปดตาละคะ 

 ๖๐๒๘ นางสาวชญาณนันท  แกวอุดมรัชช 

 ๖๐๒๙ นางสาวชญาณนันท  ธนโชติจิรชัย 

 ๖๐๓๐ นางสาวชญาณิศา  ชัยชื่นกมล 

 ๖๐๓๑ นางสาวชญาณิศา  วรวงค 

 ๖๐๓๒ นางสาวชญาณิษฐ  ตะลี 

 ๖๐๓๓ นางสาวชญาดา  กองเกตุใหญ 

 ๖๐๓๔ นางชญาดา  ไชยรบ 

 ๖๐๓๕ นางสาวชญาดา  เพ็ญสุข 

 ๖๐๓๖ นางชญาดา  มณีฉาย 

 ๖๐๓๗ นางชญาดา  ฤกษสุนทร 

 ๖๐๓๘ นางสาวชญานนันท  ทองคํา 

 ๖๐๓๙ นางสาวชญานันทน  สมงาม 

 ๖๐๔๐ นางสาวชญานิศ  พิมพทอง 

 ๖๐๔๑ นางสาวชญานิศา  กาญจนะเลขา 

 ๖๐๔๒ นางสาวชญานิษฐ  กันภัย 

 ๖๐๔๓ นางชญานิษฐ  มนทสิทธิ์ 

 ๖๐๔๔ นางชญานี  เรืองไทย 

 ๖๐๔๕ นางชญานุตน  ชัยดวงดี 

 ๖๐๔๖ นางสาวชญาพร  เทวรักษ 

 ๖๐๔๗ นางสาวชญาพร  ออนสอาด 

 ๖๐๔๘ นางสาวชญาภา  มุลาลินน 

 ๖๐๔๙ นางชญาภา  สุทธิพันธ 

 ๖๐๕๐ นางชฎากร  เสงสุข 

 ๖๐๕๑ นางสาวชฎานันท  อนุลีจันทร 

 ๖๐๕๒ นางสาวชฎาพร  ไชยศรี 

 ๖๐๕๓ นางชฎาภา  รัตนสกล 

 ๖๐๕๔ นางสาวชฎามาศ  สังขนอย 

 ๖๐๕๕ นางสาวชฎารัตน  ชัยวัตร 

 ๖๐๕๖ นางชฎารัตน  ปตะบูรณ 

 ๖๐๕๗ นางชนกกร  ศรีจันทร 

 ๖๐๕๘ นางสาวชนกนันท  ทันใจ 

 ๖๐๕๙ นางชนกนาถ  วงษสุวรรณ 

 ๖๐๖๐ นางสาวชนกนาถ  ศิรไสวกุล 

 ๖๐๖๑ นางชนกภรณ  วารี 

 ๖๐๖๒ นางชนกภุษา  ชินรัตน 

 ๖๐๖๓ นางชนกวนัน  หากันได 

 ๖๐๖๔ นางสาวชนกวนันท  คําพุนศรี 



 หนา   ๑๘๒ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๐๖๕ นางชนกานต  กรุงศรี 

 ๖๐๖๖ นางชนกานต  ทุงพรวญ 

 ๖๐๖๗ นางสาวชนกานต  เหล็กแปง 

 ๖๐๖๘ นางสาวชนธิชา  ฐานะ 

 ๖๐๖๙ นางชนนาถ  เจริญรักษ 

 ๖๐๗๐ นางชนมนิกานต  หามกระโทก 

 ๖๐๗๑ นางสาวชนมนิภา  การจะโนศรี 

 ๖๐๗๒ นางสาวชนมสิตา  วิระศักดิ์ถาวร 

 ๖๐๗๓ นางสาวชนัญชิดา  แกวประจํา 

 ๖๐๗๔ นางสาวชนัญชิดา  ฉันทา 

 ๖๐๗๕ นางชนัญชิดา  เดชอรัญ 

 ๖๐๗๖ นางชนัญชิดา  นาธรรมเจริญ 

 ๖๐๗๗ นางสาวชนัญชิดา  สะวานนท 

 ๖๐๗๘ นางชนัญชิดา  สาระนันท 

 ๖๐๗๙ นางชนัญชิดา  สิมพันธ 

 ๖๐๘๐ นางสาวชนัญชิตา  พิพิธกุล 

 ๖๐๘๑ นางสาวชนัญญา  บุญค้ํา 

 ๖๐๘๒ นางสาวชนัญญา  มีทรัพย 

 ๖๐๘๓ นางชนัญญา  สิงคเสลิต 

 ๖๐๘๔ นางชนัญธกาญจน  รัตนเพียร 

 ๖๐๘๕ นางชนัญธิดา  บัวโฮม 

 ๖๐๘๖ นางสาวชนัญพัทธ  ศิริโชติทวีกุล 

 ๖๐๘๗ นางสาวชนัญภัสฐ  มนัสขจรพงศ 

 ๖๐๘๘ นางสาวชนัญศิกาญจน  ขุนเศรษฐ 

 ๖๐๘๙ นางสาวชนัญิดา  สุวรรณศรี 

 ๖๐๙๐ นางชนัฏนันท  ติ๊บประใจ 

 ๖๐๙๑ นางสาวชนัดดา  หาญนอก 

 ๖๐๙๒ นางชนัดดา  อิ่มเงิน 

 ๖๐๙๓ นางชนันทกรณ  สุบินเกษมสิริ 

 ๖๐๙๔ นางสาวชนันทธิดา  เสมา 

 ๖๐๙๕ นางชนันทภรณ  นันชาดี 

 ๖๐๙๖ นางสาวชนันธร  จงสุกใส 

 ๖๐๙๗ นางชนันธร  นนตะ 

 ๖๐๙๘ นางชนันภัค  ปรางทอง 

 ๖๐๙๙ นางสาวชนันรัตน  สมณศักดิ์ 

 ๖๑๐๐ นางสาวชนัสดา  ศิริไกรวัฒนาวงศ 

 ๖๑๐๑ นางสาวชนากานต  งอมสงัด 

 ๖๑๐๒ นางชนากานต  ปญทจักร 

 ๖๑๐๓ นางชนากานต  โมคภา 

 ๖๑๐๔ นางชนากานต  รุงฉัตร 

 ๖๑๐๕ นางสาวชนากานต  สมไธสง 

 ๖๑๐๖ นางสาวชนาธิป  มณีโชติ 

 ๖๑๐๗ นางชนานันท  ประสงคสุข 

 ๖๑๐๘ นางสาวชนาภา  ขวัญนิมิตร 

 ๖๑๐๙ นางชนาภา  คนยืน 

 ๖๑๑๐ นางชนิกา  บุนนาค 

 ๖๑๑๑ นางชนิกา  เผาศิริ 

 ๖๑๑๒ นางสาวชนิกานต  ผินดอน 

 ๖๑๑๓ นางชนิญญา  บุญมาก 

 ๖๑๑๔ นางสาวชนิดา  งามพรอม 



 หนา   ๑๘๓ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๑๑๕ นางสาวชนิดา  งามระเบียบ 

 ๖๑๑๖ นางสาวชนิดา  ชูชนะ 

 ๖๑๑๗ นางสาวชนิดา  เชื้อวีระชน 

 ๖๑๑๘ นางชนิดา  มูสิกะเจริญ 

 ๖๑๑๙ นางชนิดา  อินจําปา 

 ๖๑๒๐ นางชนิดา  อินทรสําราญ 

 ๖๑๒๑ นางสาวชนิดาภา  กันทะวงค 

 ๖๑๒๒ นางสาวชนิดาภา  ชัยชนะ 

 ๖๑๒๓ นางสาวชนิดาภา  เทศแกว 

 ๖๑๒๔ นางสาวชนิดาภา  ปยนันทจรัสศรี 

 ๖๑๒๕ นางสาวชนิตา  กองเกียรติคุณ 

 ๖๑๒๖ นางสาวชนิตา  ขัติรัตน 

 ๖๑๒๗ นางสาวชนิตา  จันทรเจริญ 

 ๖๑๒๘ นางสาวชนิตา  ดานไชยกูล 

 ๖๑๒๙ นางสาวชนิตา  เวียงวิเศษ 

 ๖๑๓๐ นางสาวชนินทรญา  อินเทพา 

 ๖๑๓๑ นางชนินันท  แหยมตั้ง 

 ๖๑๓๒ นางชนิภรณ  ศรีธาราธิคุณ 

 ๖๑๓๓ นางชนิศา  ปริโชติ์ 

 ๖๑๓๔ นางสาวชนิสรา  รามัญอุดม 

 ๖๑๓๕ นางสาวชนิสรา  ศรีระกิ่ง 

 ๖๑๓๖ นางสาวชนิสรา  สันติมุนินทร 

 ๖๑๓๗ นางสาวชโนทัย  ลับสูงเนิน 

 ๖๑๓๘ นางชมชนก  เปรมพินิจ 

 ๖๑๓๙ นางสาวชมนาด  สํารวย 

 ๖๑๔๐ นางสาวชมพูนุช  เจียวเล่ียน 

 ๖๑๔๑ นางชมพูนุท  การเร็ว 

 ๖๑๔๒ นางสาวชมพูนุท  รามคลาย 

 ๖๑๔๓ นางชมพูนุท  วราลักษณ 

 ๖๑๔๔ นางสาวชมพูนุท  วิเศษแสงทอง 

 ๖๑๔๕ นางชมพูนุท  สอดศรี 

 ๖๑๔๖ นางชมภัค  เหมืองทอง 

 ๖๑๔๗ นางชมภู  แกวดา 

 ๖๑๔๘ นางสาวชมภูนุช  สุขรัตน 

 ๖๑๔๙ นางชมภูนุชย  ทองนอก 

 ๖๑๕๐ นางสาวชมัยพร  พงคคํา 

 ๖๑๕๑ นางสาวชไมพร  ชนูดหอม 

 ๖๑๕๒ นางสาวชไมพร  ชุนประวัติ 

 ๖๑๕๓ นางสาวชไมพร  มนัยนิล 

 ๖๑๕๔ นางสาวชไมพร  อุดมนพวิทยา 

 ๖๑๕๕ นางสาวชไมภรณ  ชายชาญ 

 ๖๑๕๖ นางชยณิชชา  ชูปาน 

 ๖๑๕๗ นางสาวชยานันท  ญาณวารี 

 ๖๑๕๘ นางชยานันท  ใบยา 

 ๖๑๕๙ นางสาวชยาภรณ  วิชาโคตร 

 ๖๑๖๐ นางชยาวี  จิรังดา 

 ๖๑๖๑ นางชยุตรา  แกวเรือง 

 ๖๑๖๒ นางสาวชรัณฎา  ทรวงโพธิ ์

 ๖๑๖๓ นางสาวชริดา  สิทธิเสือ 

 ๖๑๖๔ นางชรินทิพย  ธนาพงษไทยทัต 



 หนา   ๑๘๔ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๑๖๕ นางชรินรัตน  กันทะวงศ 

 ๖๑๖๖ นางสาวชรินรัตน  หัสฎางกูล 

 ๖๑๖๗ นางชลกร  สมานพงษ 

 ๖๑๖๘ นางชลณี  ลาดสุวรรณ 

 ๖๑๖๙ นางสาวชลดา  ธรรมพร 

 ๖๑๗๐ นางสาวชลดา  สายสมุทร 

 ๖๑๗๑ นางสาวชลทิชา  นาคสุข 

 ๖๑๗๒ นางชลธิชา  ฆองเกิด 

 ๖๑๗๓ นางสาวชลธิชา  จิวจินดา 

 ๖๑๗๔ นางสาวชลธิชา  ชอบคุณ 

 ๖๑๗๕ นางสาวชลธิชา  ไชโยแสง 

 ๖๑๗๖ นางชลธิชา  ดวงแกว 

 ๖๑๗๗ นางชลธิชา  นอยฤทธิ์ 

 ๖๑๗๘ นางชลธิชา  มัทธวรัตน 

 ๖๑๗๙ นางสาวชลธิชา  สุขโก 

 ๖๑๘๐ นางสาวชลธิรา  นองสินธ 

 ๖๑๘๑ นางสาวชลนธี  มานะวิน 

 ๖๑๘๒ นางชลภัทธ  สุขทรัพย 

 ๖๑๘๓ นางสาวชลภัสสรณ  พ่ึงสระนอย 

 ๖๑๘๔ นางชลลดา  จําปาศรี 

 ๖๑๘๕ นางชลลดา  โพธิ์ชูชาติ 

 ๖๑๘๖ นางชลลดา  เอมทอง 

 ๖๑๘๗ นางชลาวัลย  ชินอักษร 

 ๖๑๘๘ นางสาวชลิดา  กิตติขจร 

 ๖๑๘๙ นางชลิดา  ประทีปทอง 

 ๖๑๙๐ นางสาวชลิดา  ปุญญาชนันธร 

 ๖๑๙๑ นางสาวชลิดา  ลุนสะแกวงษ 

 ๖๑๙๒ นางสาวชลิดา  ศรีสะอาด 

 ๖๑๙๓ นางชลิดาภา  จันทรเพ็งเพ็ญ 

 ๖๑๙๔ นางชลิตรา  สินธุพันธุประทุม 

 ๖๑๙๕ นางสาวชลิตา  กลัดทอง 

 ๖๑๙๖ นางชลิตา  จันทรปญญา 

 ๖๑๙๗ นางสาวชลิตา  ชูพินิจ 

 ๖๑๙๘ นางชลิตา  ปญญารส 

 ๖๑๙๙ นางสาวชลิตา  ผลบุญ 

 ๖๒๐๐ นางชลิตา  โพธิ์ทอง 

 ๖๒๐๑ นางชลิตาพร  ทองสุทธิ์ 

 ๖๒๐๒ นางชลิยา  ถายะเดช 

 ๖๒๐๓ นางสาวชวนพิศ  กิติวงศ 

 ๖๒๐๔ นางชวนพิศ  ชวยศรีนวล 

 ๖๒๐๕ นางสาวชวนพิศ  ลําภา 

 ๖๒๐๖ นางชวนพิศ  สูงเทิง 

 ๖๒๐๗ นางชวันรัตน  นิธิสิทธิพงศ 

 ๖๒๐๘ นางสาวชวัลนุช  แพทยหลักฟา 

 ๖๒๐๙ นางสาวชวัลพัชร  ทําขุรู 

 ๖๒๑๐ นางสาวชวาลา  ชอบธรรม 

 ๖๒๑๑ นางชวิษฐา  ดีจรูญ 

 ๖๒๑๒ นางชอแกว  รมสุข 

 ๖๒๑๓ นางชอทิพย  ปกรีย 

 ๖๒๑๔ นางชะดาพร  จันทะมาลา 



 หนา   ๑๘๕ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๒๑๕ นางชะไมพร  บุสดี 

 ๖๒๑๖ นางสาวชัชชญา  คํามอญ 

 ๖๒๑๗ นางสาวชัชชญา  จันทรปรีชายุทธ 

 ๖๒๑๘ นางชัชชษา  ขุนระงับสังข 

 ๖๒๑๙ นางชัชฎา  ศรีทองสุข 

 ๖๒๒๐ นางสาวชัชฎาภรณ  ยอดชาญ 

 ๖๒๒๑ นางชัชฎาภรณ  อินนาคกูล 

 ๖๒๒๒ นางชัชฏาภรณ  คงธนธีระสันติ 

 ๖๒๒๓ นางสาวชัญชาดา  เมืองใจคํา 

 ๖๒๒๔ นางสาวชัญญณัท  ฤทธิ์นอก 

 ๖๒๒๕ นางชัญญา  ศรสินชัย 

 ๖๒๒๖ นางชัญญา  สุขรมย 

 ๖๒๒๗ นางสาวชัญญานุช  วัดเมือง 

 ๖๒๒๘ นางชัญญาภัค  ทาปุย 

 ๖๒๒๙ นางชัญญาวีร  รวมสุขกุลศักดิ์ 

 ๖๒๓๐ นางสาวชัยยุทธ  บรรจมาตย 

 ๖๒๓๑ นางชาคริยา  สมัครกิจ 

 ๖๒๓๒ นางชาดิกามาศ  พาณิชโชติพงศ 

 ๖๒๓๓ นางสาวชานิดา  ไทรงามเอี่ยม 

 ๖๒๓๔ นางสาวชาริณี  ชนประเสริฐ 

 ๖๒๓๕ นางสาวชารีรัตน  นิ่มเภา 

 ๖๒๓๖ นางชาลิสา  ดวงแสง 

 ๖๒๓๗ นางชาลิสา  บุญแรง 

 ๖๒๓๘ นางสาวชิชญาข  จิตใจฉ่ํา 

 ๖๒๓๙ นางสาวชิญารัถ  แกวพิกุล 

 ๖๒๔๐ นางชิณากานต  เจริญสุข 

 ๖๒๔๑ นางชิดจันทร  พงษสกุล 

 ๖๒๔๒ นางสาวชิดชนก  ศรีนาคเอี้ยง 

 ๖๒๔๓ นางชิตใจ  เสียมหงษ 

 ๖๒๔๔ นางชิตาภาส  ปญจพัฒนศิริ 

 ๖๒๔๕ นางสาวชินภัทรจิรา  สุจวิพันธ 

 ๖๒๔๖ นางสาวชินานันท  อริยนนทวิทย 

 ๖๒๔๗ นางสาวชินานาฎ  วงศทวีทรัพย 

 ๖๒๔๘ นางสาวชิษณุชา  ล่ิมสกุล 

 ๖๒๔๙ นางสาวชิสา  แยมทิม 

 ๖๒๕๐ นางชิสา  วองวชิราพาณิชย 

 ๖๒๕๑ นางชิสาพัชร  เลิศอัครชัยกุล 

 ๖๒๕๒ นางสาวชีวรัตน  วิไลชนม 

 ๖๒๕๓ นางสาวชีวรัตน  สระแพ 

 ๖๒๕๔ นางสาวชีวารัตน  เสวกวิหารี 

 ๖๒๕๕ นางชื่นจิตต  นานวม 

 ๖๒๕๖ นางสาวชื่นจิตต  วงษพนัส 

 ๖๒๕๗ นางชื่นจิตร  เพชรประสมกูล 

 ๖๒๕๘ นางชื่นนภา  ปราบณรงค 

 ๖๒๕๙ นางสาวชุณหกาญจน  สมัครธัญกิจ 

 ๖๒๖๐ นางสาวชุตยารัตน  อินชาวนา 

 ๖๒๖๑ นางชุติกาญจน  แขงขัน 

 ๖๒๖๒ นางชุติกาญจน  ดาวดึงษ 

 ๖๒๖๓ นางชุติกาญจน  ตั้งโสภณ 

 ๖๒๖๔ นางสาวชุติกาญจน  เทพสุทธิ์ 



 หนา   ๑๘๖ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๒๖๕ นางสาวชุติกาญจน  บุญยืน 

 ๖๒๖๖ นางสาวชุติกาญจน  พวงศรี 

 ๖๒๖๗ นางสาวชุติกาญจน  โพธิ์หลาชวพร 

 ๖๒๖๘ นางชุติกาญจน  ศรียางนอก 

 ๖๒๖๙ นางสาวชุตินันท  สกุลชัย 

 ๖๒๗๐ นางสาวชุติภัค  บุญปาน 

 ๖๒๗๑ นางชุติภา  จิตสําราญ 

 ๖๒๗๒ นางสาวชุติมณฑ  แสงศรี 

 ๖๒๗๓ นางสาวชุติมน  ธาดาพรรษวุฒิ 

 ๖๒๗๔ นางชุติมล  พันธกิจ 

 ๖๒๗๕ นางชุติมา  เกตุสิงห 

 ๖๒๗๖ นางสาวชุติมา  เกิดบัณฑิต 

 ๖๒๗๗ นางชุติมา  คูณมา 

 ๖๒๗๘ นางชุติมา  เงินสอาด 

 ๖๒๗๙ นางสาวชุติมา  ชัยมงคล 

 ๖๒๘๐ นางสาวชุติมา  เทียนไชย 

 ๖๒๘๑ นางชุติมา  ไทยภักดี 

 ๖๒๘๒ นางสาวชุติมา  นพเกา 

 ๖๒๘๓ นางชุติมา  บุญศรี 

 ๖๒๘๔ นางสาวชุติมา  ปญจะศิลา 

 ๖๒๘๕ นางชุติมา  ปนงาม 

 ๖๒๘๖ นางสาวชุติมา  มวงมณี 

 ๖๒๘๗ นางสาวชุติมา  ศิลาภิวัฒน 

 ๖๒๘๘ นางชุติมา  สมวรรณ 

 ๖๒๘๙ นางสาวชุติมา  สังวิบุตร 

 ๖๒๙๐ นางชุติมา  สุทธิประภา 

 ๖๒๙๑ นางชุติมา  แสงเงา 

 ๖๒๙๒ นางชุติมา  อาจแกว 

 ๖๒๙๓ นางสาวชุติมา  อุปพงศ 

 ๖๒๙๔ นางสาวชุนิดา  สุกสี 

 ๖๒๙๕ นางสาวชุมพูวดี  ตาเมืองมูล 

 ๖๒๙๖ นางสาวชุรีพร  แกวมณี 

 ๖๒๙๗ นางสาวชุรีรัตน  สุนทรประเสริฐ 

 ๖๒๙๘ นางชุลี  อัศวพิชยนต 

 ๖๒๙๙ นางสาวชุลีกร  ชมเชี่ยวชาญ 

 ๖๓๐๐ นางสาวชุลีพร  คงจินดา 

 ๖๓๐๑ นางสาวชุลีพร  จิระรัตนรังษี 

 ๖๓๐๒ นางสาวชุลีพร  ตันฮะเส็ง 

 ๖๓๐๓ นางสาวชุลีพร  เทียนทอง 

 ๖๓๐๔ นางชุลีพร  ปนตาแสน 

 ๖๓๐๕ นางสาวชุลีพร  โพธิ์จา 

 ๖๓๐๖ นางสาวชุลีพร  โพธิ์เหลือง 

 ๖๓๐๗ นางชูมน  วรรณทวี 

 ๖๓๐๘ นางเชษฐธิดา  วงศวิวัฒนกิตติ 

 ๖๓๐๙ นางเชาวณี  มณีฉาย 

 ๖๓๑๐ นางสาวโชติกา  คําสุทธิ์ 

 ๖๓๑๑ นางโชติกา  แซโคว 

 ๖๓๑๒ นางสาวโชติกา  แซฉั่ว 

 ๖๓๑๓ นางสาวโชติกา  เดือนฉาย 

 ๖๓๑๔ นางสาวโชติกา  ตาลเจริญ 



 หนา   ๑๘๗ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๓๑๕ นางสาวโชติกา  พิพัฒนปทมากร 

 ๖๓๑๖ นางสาวโชติกา  มาตทะวงษ 

 ๖๓๑๗ นางสาวโชติกา  ยศพลพิเนต 

 ๖๓๑๘ นางโชติกา  รัตนสรอย 

 ๖๓๑๙ นางโชติกา  ศรีขันธ 

 ๖๓๒๐ นางโชติกา  สืบสุข 

 ๖๓๒๑ นางโชติกา  หวังสิน 

 ๖๓๒๒ นางสาวโชติกา  หากมุสา 

 ๖๓๒๓ นางสาวโชตินุต  อาทิเวช 

 ๖๓๒๔ นางโชติมา  นาคะเสนีย 

 ๖๓๒๕ นางสาวโชษิตา  ประทีปทอง 

 ๖๓๒๖ นางซอบารียะห  แวดราแม 

 ๖๓๒๗ นางสาวซันมา  มนูญ 

 ๖๓๒๘ นางสาวซานะ  อูมา 

 ๖๓๒๙ นางสาวซานีซาห  แมเหงาะ 

 ๖๓๓๐ นางสาวซานีตา  อุมา 

 ๖๓๓๑ นางสาวซาฟูเราะห  กามะ 

 ๖๓๓๒ นางซาราห  อุสมา 

 ๖๓๓๓ นางสาวซารีญา  หมอเตะ 

 ๖๓๓๔ นางซารีปะ  รักดี 

 ๖๓๓๕ นางสาวซารีปะ  อารี 

 ๖๓๓๖ นางซารีฟะห  พิริยะทรัพย 

 ๖๓๓๗ นางซารีหนาม  สุราฤทธิ์ 

 ๖๓๓๘ นางซุรีญานี  เจะแม 

 ๖๓๓๙ นางสาวซูรีนา  สนอยายา 

 ๖๓๔๐ นางฌานิกา  คูสวางวงศ 

 ๖๓๔๑ นางสาวฌานิกา  มีแกว 

 ๖๓๔๒ นางสาวเฌนิศา  ครุฑเงิน 

 ๖๓๔๓ นางญดา  ชวนไชยสิทธิ์ 

 ๖๓๔๔ นางสาวญภิภา  โสนิราช 

 ๖๓๔๕ นางญาณวรรธน  ปานนิล 

 ๖๓๔๖ นางสาวญาณาธิป  พงษาโคตร 

 ๖๓๔๗ นางสาวญาณิฏา  ทรัพยจรัสแสง 

 ๖๓๔๘ นางสาวญาณิพัชญ  ธนากุลจิราพงศ 

 ๖๓๔๙ นางสาวญาณิศา  ชางทองคํา 

 ๖๓๕๐ นางญาณิศา  ไชยศรี 

 ๖๓๕๑ นางสาวญาณิศา  ตติยประเสริฐ 

 ๖๓๕๒ นางสาวญาณิศา  วงษมิตร 

 ๖๓๕๓ นางสาวญาณิศา  สังขทอง 

 ๖๓๕๔ นางญาณิศา  หวังคุมกลาง 

 ๖๓๕๕ นางสาวญาณิศา  อินทรักษ 

 ๖๓๕๖ นางญาณิษา  นิลเปยม 

 ๖๓๕๗ นางสาวญาณี  คงมั่น 

 ๖๓๕๘ นางญาณี  มหาวงศนันท 

 ๖๓๕๙ นางญาดา  จันที 

 ๖๓๖๐ นางสาวญาดานิภาณัฏฐ  ศิริอํามาตร 

 ๖๓๖๑ นางสาวญาดาพัฒน  จุลบุตร 

 ๖๓๖๒ นางญานกร  ภิญโญวิศาล 

 ๖๓๖๓ นางญานิศา  ณรินทร 

 ๖๓๖๔ นางสาวญานิศา  อัฒจักร 



 หนา   ๑๘๘ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๓๖๕ นางฎิรัชชญา  เมฆสุวรรณ 

 ๖๓๖๖ นางสาวฐณัฎญกฤตา  นาชิน 

 ๖๓๖๗ นางสาวฐาณิญา  ฉันทมิตร 

 ๖๓๖๘ นางสาวฐาณิตา  หมุนลี 

 ๖๓๖๙ นางฐานวีร  วงศซิ้ม 

 ๖๓๗๐ นางฐานัดดา  บริบูรณ 

 ๖๓๗๑ นางฐานิดา  รูขะจี 

 ๖๓๗๒ นางฐานิต  จันทมาส 

 ๖๓๗๓ นางสาวฐานิตา  จุนทการ 

 ๖๓๗๔ นางฐานิยยา  กลับมา 

 ๖๓๗๕ นางสาวฐาปนี  พุมไสว 

 ๖๓๗๖ นางสาวฐาปนีย  ฐิติธรพลวัตร 

 ๖๓๗๗ นางฐาริณี  สุภโกศล 

 ๖๓๗๘ นางฐิชญากาญจน  คําทวี 

 ๖๓๗๙ นางสาวฐิญาภัทร  กองมงคล 

 ๖๓๘๐ นางฐฎิภรณ  ผดุงศิลป 

 ๖๓๘๑ นางสาวฐิตาชญา  โสมรักษ 

 ๖๓๘๒ นางฐิตานันท  ธรรมสุธีร 

 ๖๓๘๓ นางสาวฐิตาภรณ  รมกลาง 

 ๖๓๘๔ นางสาวฐิตาภรณ  วิภาณุรัตน 

 ๖๓๘๕ นางสาวฐิตาภา  นาตัน 

 ๖๓๘๖ นางฐิตาภา  วงศใหญ 

 ๖๓๘๗ นางสาวฐิตาภา  แสงนอก 

 ๖๓๘๘ นางสาวฐิตารัตน  ธีระสุฐวัฒน 

 ๖๓๘๙ นางฐิตารีย  กุลมิตร 

 ๖๓๙๐ นางสาวฐิตารีย  คํานุ 

 ๖๓๙๑ นางสาวฐิตารีย  จันทะวงศ 

 ๖๓๙๒ นางฐิตารีย  เจริญวรสกุล 

 ๖๓๙๓ นางสาวฐิตารีย  ตรีเหรา 

 ๖๓๙๔ นางสาวฐิตารีย  ปนตาคํา 

 ๖๓๙๕ นางสาวฐิตารีย  ลิย่ีเก 

 ๖๓๙๖ นางฐิตารีย  สากระสันต 

 ๖๓๙๗ นางสาวฐิตารีย  สุขวานิชวิชัย 

 ๖๓๙๘ นางสาวฐิติชญา  ชิณโชติ 

 ๖๓๙๙ นางสาวฐิติชญาณ  ใจทิพย 

 ๖๔๐๐ นางสาวฐิติฐรัตน  พิมพลีชัย 

 ๖๔๐๑ นางสาวฐิตินันท  ดวงจันทร 

 ๖๔๐๒ นางสาวฐิตินันท  เติบโต 

 ๖๔๐๓ นางสาวฐิตินันท  เพียงเพ็ญ 

 ๖๔๐๔ นางฐิตินันท  เลิศจันทรเพ็ญ 

 ๖๔๐๕ นางสาวฐิตินา  ยุราวรรณ 

 ๖๔๐๖ นางสาวฐิตินาถ  สุขสําราญ 

 ๖๔๐๗ นางสาวฐิติพร  คุณสมบัติ 

 ๖๔๐๘ นางสาวฐิติพร  งามประเสริฐ 

 ๖๔๐๙ นางฐิติพร  นาวา 

 ๖๔๑๐ นางฐิติพร  เนื่องเมง 

 ๖๔๑๑ นางฐิติพร  โพธิ์เงิน 

 ๖๔๑๒ นางสาวฐิติพร  สุนทรปญญาวัฒน 

 ๖๔๑๓ นางฐิติพร  สุภาจันทร 

 ๖๔๑๔ นางสาวฐิติภรณ  แตงเมือง 



 หนา   ๑๘๙ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๔๑๕ นางสาวฐิติภัค  โกฉิม 

 ๖๔๑๖ นางสาวฐิติภา  เอี่ยมขํา 

 ๖๔๑๗ นางฐิติมา  แกวคง 

 ๖๔๑๘ นางฐิติมา  เครือรัตน 

 ๖๔๑๙ นางฐิติมา  ชุมนุม 

 ๖๔๒๐ นางสาวฐิติมา  ศรีสมุทร 

 ๖๔๒๑ นางสาวฐิติมา  สกุลแกว 

 ๖๔๒๒ นางฐิติมา  แสงจันทร 

 ๖๔๒๓ นางสาวฐิติมาพร  พรหมศิริ 

 ๖๔๒๔ นางสาวฐิติรัชต  เรืองแจม 

 ๖๔๒๕ นางฐิติรัตน  กิติยานันท 

 ๖๔๒๖ นางสาวฐิติรัตน  เกียรติจารุภัค 

 ๖๔๒๗ นางสาวฐิติรัตน  โฆษิตรัตนชัย 

 ๖๔๒๘ นางฐิติรัตน  ชนะคา 

 ๖๔๒๙ นางสาวฐิติรัตน  ทองประเสริฐ 

 ๖๔๓๐ นางสาวฐิติรัตน  มวงนุ 

 ๖๔๓๑ นางฐิติรัตน  มุงเงิน 

 ๖๔๓๒ นางฐิติรัตน  ลีลากานต 

 ๖๔๓๓ นางสาวฐิติรัตน  วัชรเกียรติกร 

 ๖๔๓๔ นางฐิติรัตน  สุวรรณโคตร 

 ๖๔๓๕ นางสาวฐิติวรดา  คิดชอบ 

 ๖๔๓๖ นางสาวฐิติอลีนา  ใจเพียร 

 ๖๔๓๗ นางสาวฐิภา  ศรซี 

 ๖๔๓๘ นางฑิชา  จารุสวัสดิ์ 

 ๖๔๓๙ นางฑิตฐิตา  ใจหาญ 

 ๖๔๔๐ นางฑิตฐิตา  สิริทุมมากุล 

 ๖๔๔๑ นางสาวฑิตยา  สอนแจม 

 ๖๔๔๒ นางสาวณกานดา  นพประภานนท 

 ๖๔๔๓ นางสาวณคยา  สาประเสริฐ 

 ๖๔๔๔ นางสาวณจันทร  กิจประชากร 

 ๖๔๔๕ นางสาวณชญาดา  บุญทา 

 ๖๔๔๖ นางสาวณฐกร  แจมศรี 

 ๖๔๔๗ นางณฐพร  สามารถ 

 ๖๔๔๘ นางณฐพัชร  ศรกิจ 

 ๖๔๔๙ นางสาวณฐมน  ขวัญแดง 

 ๖๔๕๐ นางณฐมน  ดอนชัย 

 ๖๔๕๑ นางณฐมน  ปญญาไวย 

 ๖๔๕๒ นางสาวณฐมน  ศิริกุล 

 ๖๔๕๓ นางณดาพัณ  นิลตีป 

 ๖๔๕๔ นางสาวณธรา  ยมะคุปต 

 ๖๔๕๕ นางณปภัช  จิตจักร 

 ๖๔๕๖ นางสาวณปภัช  บุญเจริญธนาธร 

 ๖๔๕๗ นางสาวณปภัช  บุญยศาสตร 

 ๖๔๕๘ นางสาวณปภัช  บุนนาค 

 ๖๔๕๙ นางสาวณปภัช  รุงโรจน 

 ๖๔๖๐ นางณปภัช  วารสิทธิ์ 

 ๖๔๖๑ นางสาวณปภัช  สุลํานาจ 

 ๖๔๖๒ นางสาวณปภัช  อุทธิยะ 

 ๖๔๖๓ นางณปภา  โพธิ์สุวรรณ 

 ๖๔๖๔ นางสาวณพนารัตน  สาริการินทร 



 หนา   ๑๙๐ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๔๖๕ นางณพัชร  วรรณวิเศษ 

 ๖๔๖๖ นางสาวณพัศษิตา  มนตกา 

 ๖๔๖๗ นางสาวณพิชญา  จิตอารี 

 ๖๔๖๘ นางสาวณภัชพร  หลงพิมาย 

 ๖๔๖๙ นางสาวณภัทร  โกมลกิตติ์ 

 ๖๔๗๐ นางณภัทร  จันทรแจม 

 ๖๔๗๑ นางสาวณภัทร  ธีระบุตร 

 ๖๔๗๒ นางสาวณภัทร  ฤทธิ์พระคุณ 

 ๖๔๗๓ นางสาวณภัทสุดา  เปรมใจ 

 ๖๔๗๔ นางสาวณภัสวรรณ  ใจมั่น 

 ๖๔๗๕ นางสาวณภาสุกาญจน  มณีพงศภักดิ์ 

 ๖๔๗๖ นางณภิญญา  พลครุธ 

 ๖๔๗๗ นางณรัญญา  อดทน 

 ๖๔๗๘ นางสาวณริศรากรณ  จันทรกล่ิน 

 ๖๔๗๙ นางสาวณฤวดี  บุญทศ 

 ๖๔๘๐ นางณลุมล  โถแกวเขียว 

 ๖๔๘๑ นางณวภรณ  จันทรเนตร 

 ๖๔๘๒ นางสาวณหทัย  อุปนันท 

 ๖๔๘๓ นางณัชชนากร  สุวรรณพยัคฆ 

 ๖๔๘๔ นางสาวณัชชา  เฉลิมกิตติกุล 

 ๖๔๘๕ นางสาวณัชชา  ชัยวังเย็น 

 ๖๔๘๖ นางสาวณัชชา  เชียงเงาะ 

 ๖๔๘๗ นางสาวณัชชา  ไชยา 

 ๖๔๘๘ นางณัชชา  นวลปลอด 

 ๖๔๘๙ นางณัชชา  เส้ียวทอง 

 ๖๔๙๐ นางณัชชา  หิรัญโรจน 

 ๖๔๙๑ นางณัชชา  อุดมขันธ 

 ๖๔๙๒ นางสาวณัชชาพัชร  แพรสี 

 ๖๔๙๓ นางสาวณัชชาภัทร   

  จันทรจุฬาลักษณ 

 ๖๔๙๔ นางสาวณัชชารินทร  โยคี 

 ๖๔๙๕ นางสาวณัชณภัทร  ปอมเสมา 

 ๖๔๙๖ นางสาวณัชปภา  รสจันทร 

 ๖๔๙๗ นางสาวณัชพร  ชนะสิมมา 

 ๖๔๙๘ วาที่รอยตรีหญิง ณัชยาพร  ฟองมี 

 ๖๔๙๙ นางสาวณัชรัตน  สําราญสุข 

 ๖๕๐๐ นางสาวณัชสฎา  ณ ระนอง 

 ๖๕๐๑ นางสาวณัฎฐกมล  ภูกองไชย 

 ๖๕๐๒ นางสาวณัฎฐกมลธร  เฮงสาโรชัย 

 ๖๕๐๓ นางณัฎฐญา  มูลมี 

 ๖๕๐๔ นางณัฎฐณิชา  วิเศษศิลป 

 ๖๕๐๕ นางสาวณัฎฐนรีย  ศิลมั่น 

 ๖๕๐๖ นางณัฎฐนันท  มีแกวนอย 

 ๖๕๐๗ นางสาวณัฎฐนิชา  สารักษ 

 ๖๕๐๘ นางสาวณัฎฐนิฐ  ปกครอง 

 ๖๕๐๙ นางณัฎฐพัชร  คงผดุง 

 ๖๕๑๐ นางสาวณัฎฐภรณ  พวงบานเย็น 

 ๖๕๑๑ นางณัฎฐมณ  กะวิกุล 

 ๖๕๑๒ นางณัฎฐยาพัชร  ธนันชญานนท 

 ๖๕๑๓ นางณัฎฐริกา  ดํารงแดน 



 หนา   ๑๙๑ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๕๑๔ นางสาวณัฎฐา  พัดประดับ 

 ๖๕๑๕ นางสาวณัฎฐิชา  เนียมศรี 

 ๖๕๑๖ นางสาวณัฎฐิรา  เตโชวิทวัสกุล 

 ๖๕๑๗ นางสาวณัฏฐกันย  บุณยเกียรติ 

 ๖๕๑๘ นางสาวณัฏฐกานต  ดีแซง 

 ๖๕๑๙ นางสาวณัฏฐชญาภา  กลีบพุดซา 

 ๖๕๒๐ นางณัฏฐชนันทน  หวังรวมกลาง 

 ๖๕๒๑ นางสาวณัฏฐชยา  ศิริพันธ 

 ๖๕๒๒ นางณัฏฐชา  ครองชื่น 

 ๖๕๒๓ นางณัฏฐญากรณ  กระสินธุ 

 ๖๕๒๔ นางณัฏฐฑิภา  แกวมณีธนโชติ 

 ๖๕๒๕ นางสาวณัฏฐณิชา  จ๋ิวปญญา 

 ๖๕๒๖ นางสาวณัฏฐณิชา  เตะประโคน 

 ๖๕๒๗ นางณัฏฐณิชา  มานะกลา 

 ๖๕๒๘ นางณัฏฐณิชา  หลักดี 

 ๖๕๒๙ นางสาวณัฏฐธีร  เวชกามา 

 ๖๕๓๐ นางณัฏฐนรี  ทองขาว 

 ๖๕๓๑ นางสาวณัฏฐนลิน  จันทรฤทธิ์ 

 ๖๕๓๒ นางณัฏฐนันท  ขันสุวรรณา 

 ๖๕๓๓ นางณัฏฐนันท  พิทยะภัทร 

 ๖๕๓๔ นางณัฏฐนันท  อินธิจักร 

 ๖๕๓๕ นางสาวณัฏฐพิชา  คงสวัสดิ์ 

 ๖๕๓๖ นางสาวณัฏฐลิตา  รัฐธีรยา 

 ๖๕๓๗ นางสาวณัฏฐวี  กัณหา 

 ๖๕๓๘ นางสาวณัฏฐวี  ประเสริฐ 

 ๖๕๓๙ นางณัฏฐวี  มงคลศรี 

 ๖๕๔๐ นางสาวณัฏฐา  จันทรศรี 

 ๖๕๔๑ นางณัฏฐา  นามกุณี 

 ๖๕๔๒ นางสาวณัฏฐา  เสนาเพ็ง 

 ๖๕๔๓ นางณัฏฐากร  เล่ียงสกุล 

 ๖๕๔๔ นางณัฏฐิณี  สินศิริ 

 ๖๕๔๕ นางณัฏฐิราภรณ  ศิริปยะภิญญากุล 

 ๖๕๔๖ นางสาวณัฏธิดา  ยืนยง 

 ๖๕๔๗ นางณัฏนันท  จันทรา 

 ๖๕๔๘ นางสาวณัฏยา  เกิดนาวี 

 ๖๕๔๙ นางสาวณัฏยา  บัวทอง 

 ๖๕๕๐ นางสาวณัฏหทัย  มงกุฎ 

 ๖๕๕๑ นางณัฐกมล  ไชยราช 

 ๖๕๕๒ นางสาวณัฐกมล  ทองเหี่ยง 

 ๖๕๕๓ นางสาวณัฐกฤดา  ปนคํา 

 ๖๕๕๔ นางณัฐกฤตา  เจริญโภค 

 ๖๕๕๕ นางณัฐกฤตา  เชยบาล 

 ๖๕๕๖ นางณัฐกฤตา  ดุลยเภรี 

 ๖๕๕๗ นางณัฐกฤตา  นันตะปน 

 ๖๕๕๘ นางสาวณัฐกฤตา  บัวหลวง 

 ๖๕๕๙ นางสาวณัฐกฤตา  พรมทอง 

 ๖๕๖๐ นางณัฐกฤตา  ยาออม 

 ๖๕๖๑ นางณัฐกันย  วิเลขรัตน 

 ๖๕๖๒ นางสาวณัฐกานต  ฉางขาวคํา 

 ๖๕๖๓ นางสาวณัฐกานต  ตัจฉกานันท 



 หนา   ๑๙๒ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๕๖๔ นางสาวณัฐกานต  นันตา 

 ๖๕๖๕ นางสาวณัฐกานต  ศรีมั่น 

 ๖๕๖๖ นางณัฐกานต  สุดสวาท 

 ๖๕๖๗ นางสาวณัฐกานต  เสนขวัญแกว 

 ๖๕๖๘ นางสาวณัฐจิรา  ยาวิราช 

 ๖๕๖๙ นางสาวณัฐชนัน  หมื่นโฮง 

 ๖๕๗๐ นางณัฐชนันตร  อยูสีมารักษ 

 ๖๕๗๑ นางณัฐชนันท  บงศรีดา 

 ๖๕๗๒ นางณัฐชพร  กิ่งมาลัย 

 ๖๕๗๓ นางสาวณัฐชยา  เฉลิมชัย 

 ๖๕๗๔ นางณัฐชยา  พวงดอกไม 

 ๖๕๗๕ นางณัฐชยา  มาลัย 

 ๖๕๗๖ นางสาวณัฐชยา  วันมหาใจ 

 ๖๕๗๗ นางณัฐชยา  แสงเขียว 

 ๖๕๗๘ นางสาวณัฐชยานันต   

  ทองธรรมจินดา 

 ๖๕๗๙ นางสาวณัฐชยาพรรณ  นันทะศักดิ์ 

 ๖๕๘๐ นางณัฐชา  ลําบาล 

 ๖๕๘๑ นางสาวณัฐชา  สุดสะอาด 

 ๖๕๘๒ นางสาวณัฐชา  เสนใหม 

 ๖๕๘๓ นางสาวณัฐชา  อิ่มพงษ 

 ๖๕๘๔ นางสาวณัฐฌา  ทาคํา 

 ๖๕๘๕ นางณัฐฌา  พันธุสุวรรณ 

 ๖๕๘๖ นางณัฐฌานนท  กรีธาทรัพย 

 ๖๕๘๗ นางสาวณัฐญดารุจา  วะดีศิริศักดิ์ 

 ๖๕๘๘ นางสาวณัฐญา  พลเสน 

 ๖๕๘๙ นางสาวณัฐญากานต  บุญแสน 

 ๖๕๙๐ นางสาวณัฐฐานันต  เพชรคชสิทธิ์ 

 ๖๕๙๑ นางสาวณัฐฐาพร  ทาย่ี 

 ๖๕๙๒ นางสาวณัฐฐาพร  เอกะจิตร 

 ๖๕๙๓ นางสาวณัฐฐินันท  เกิดมนต 

 ๖๕๙๔ นางสาวณัฐฐีภัณฑ  ทองนํา 

 ๖๕๙๕ นางสาวณัฐฒิยา  คํามาวงศ 

 ๖๕๙๖ นางสาวณัฐณิชา  บุญชัยโย 

 ๖๕๙๗ นางสาวณัฐณิชา  มณีสุวรรณ 

 ๖๕๙๘ นางณัฐณิชา  มีปด 

 ๖๕๙๙ นางสาวณัฐณิชา  ยืนยง 

 ๖๖๐๐ นางสาวณัฐณิฐ  ธนะสิวโรปกรณ 

 ๖๖๐๑ นางสาวณัฐณี  ศรีคํา 

 ๖๖๐๒ นางสาวณัฐติกานต  พงษทอง 

 ๖๖๐๓ นางสาวณัฐถานันท  หันถา 

 ๖๖๐๔ นางสาวณัฐทารินทร  มารุง 

 ๖๖๐๕ นางสาวณัฐธฌา  ศรีลาเลิศ 

 ๖๖๐๖ วาที่รอยตรีหญิง ณัฐธพร   

  เปลงเจริญศิริชัย 

 ๖๖๐๗ นางณัฐธยาน  ทองสง 

 ๖๖๐๘ นางณัฐธยาน  ปนคํา 

 ๖๖๐๙ นางสาวณัฐธยาน  เพียรประสพ 

 ๖๖๑๐ นางสาวณัฐธยาน  วงศคํา 

 ๖๖๑๑ นางณัฐธยาน  สิทธิวรปญญา 



 หนา   ๑๙๓ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๖๑๒ นางสาวณัฐธยาน  สีเหลือง 

 ๖๖๑๓ นางสาวณัฐธัญรดา  คลองดี 

 ๖๖๑๔ นางสาวณัฐธิดา  กวางขวาง 

 ๖๖๑๕ นางสาวณัฐธิดา  จันธัญญะ 

 ๖๖๑๖ นางสาวณัฐธิดา  แชเชือน 

 ๖๖๑๗ นางสาวณัฐธิดา  ตาสําโรง 

 ๖๖๑๘ นางณัฐธิดา  ศิวิไลย 

 ๖๖๑๙ นางณัฐธิดา  โสเต 

 ๖๖๒๐ นางสาวณัฐธิดา  หมัดเส็น 

 ๖๖๒๑ นางสาวณัฐธิดาวัลย  จันทนา 

 ๖๖๒๒ นางสาวณัฐธีรชา  บุญชู 

 ๖๖๒๓ นางณัฐนฌา  จันทรหอม 

 ๖๖๒๔ นางสาวณัฐนรี  ภัทราภรณไพบูลย 

 ๖๖๒๕ นางณัฐนรี  วิชัด 

 ๖๖๒๖ นางสาวณัฐนรี  ศรีเคน 

 ๖๖๒๗ นางณัฐนันท  กาญจนศร 

 ๖๖๒๘ นางสาวณัฐนันท  ทองนาค 

 ๖๖๒๙ นางสาวณัฐนันท  ทิพพายักษ 

 ๖๖๓๐ นางณัฐนันท  ทิพยพินิจ 

 ๖๖๓๑ นางณัฐนันท  พรมภักดี 

 ๖๖๓๒ นางสาวณัฐนันท  พรหมโลก 

 ๖๖๓๓ นางณัฐนันท  ฟองคํา 

 ๖๖๓๔ นางสาวณัฐนันท  โรจนวศินกุลเดช 

 ๖๖๓๕ นางสาวณัฐนันท  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๖๓๖ นางสาวณัฐนันท  สิงพันนา 

 ๖๖๓๗ นางสาวณัฐนิชา  ใจกลา 

 ๖๖๓๘ นางณัฐเนตร  ฉัตรกาญจนกุล 

 ๖๖๓๙ นางสาวณัฐปภัสร  ฏปวรนันท 

 ๖๖๔๐ นางสาวณัฐปภัสร  ธนโชติวัฒนสิริ 

 ๖๖๔๑ นางณัฐปภัสร  เอี่ยมสําอางค 

 ๖๖๔๒ นางสาวณัฐพร  ถิ่นพุดซา 

 ๖๖๔๓ นางสาวณัฐพร  นฤชิตปรีชา 

 ๖๖๔๔ นางสาวณัฐพร  ภูมิกระจาย 

 ๖๖๔๕ นางสาวณัฐพร  มิ่งสันเทียะ 

 ๖๖๔๖ นางณัฐพร  เสนาชัย 

 ๖๖๔๗ นางณัฐพัชร  ขําเพชร 

 ๖๖๔๘ นางสาวณัฐพัชร  รุงเรืองงามชีพ 

 ๖๖๔๙ นางสาวณัฐพิมล  คํานึงบุญ 

 ๖๖๕๐ นางสาวณัฐภรณ  เงินคํา 

 ๖๖๕๑ นางณัฐภรณ  ไชยสนาม 

 ๖๖๕๒ นางสาวณัฐภัสสร  แกวมวงพะเนาว 

 ๖๖๕๓ นางณัฐภัสสรณ  ไชยรัตน 

 ๖๖๕๔ นางสาวณัฐภาส  การรินทร 

 ๖๖๕๕ นางสาวณัฐภาสรณ  เข็มเพ็ชร 

 ๖๖๕๖ นางณัฐมณฑ  สมบูรณพูนสิน 

 ๖๖๕๗ นางสาวณัฐยาภรณ  บุญเศษ 

 ๖๖๕๘ นางสาวณัฐยาวีร  ริ้วสุวรรณ 

 ๖๖๕๙ นางสาวณัฐรดา  มหิศยา 

 ๖๖๖๐ นางสาวณัฐรดา  วงคกันทา 

 ๖๖๖๑ นางสาวณัฐรพี  โอบนิธิกุล 



 หนา   ๑๙๔ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๖๖๒ นางสาวณัฐรมย  มีสมวัฒน 

 ๖๖๖๓ นางสาวณัฐริณี  ไพสีขาว 

 ๖๖๖๔ นางสาวณัฐริณีย  ออยฉิมพลี 

 ๖๖๖๕ นางณัฐรินทร  ทวีชัยจุฑานนท 

 ๖๖๖๖ นางณัฐรินีย  ฉ่ํามะนา 

 ๖๖๖๗ นางณัฐรินีย  ไชยโคตร 

 ๖๖๖๘ นางสาวณัฐวดี  ดีดวยชาติ 

 ๖๖๖๙ นางณัฐวดี  ปอมนอย 

 ๖๖๗๐ นางณัฐวดี  พรหมเจียม 

 ๖๖๗๑ นางสาวณัฐวดี  พรหมพันธ 

 ๖๖๗๒ นางณัฐวรรธน  มูสิกพงศ 

 ๖๖๗๓ นางณัฐวรา  กอบกิจ 

 ๖๖๗๔ นางณัฐวริตา  คําหอม 

 ๖๖๗๕ นางณัฐวิภา  บุญแกว 

 ๖๖๗๖ นางสาวณัฐวิภา  ผลชํานัญ 

 ๖๖๗๗ นางสาวณัฐวิภา  วิเศษชาติ 

 ๖๖๗๘ นางณัฐศิกาณ  ไพราม 

 ๖๖๗๙ นางสาวณัฐศิตา  เปนศิริ 

 ๖๖๘๐ นางณัฐศิริกานต  พิลึก 

 ๖๖๘๑ นางณัฐศิริชุภา  ไชยคเกษมเลิศ 

 ๖๖๘๒ นางสาวณัฐสิมา  ทัศนา 

 ๖๖๘๓ นางสาวณัฐสุนันท  โคตรวงศ 

 ๖๖๘๔ นางสาวณัฐสุรางค  สมภาค 

 ๖๖๘๕ นางสาวณัฐหทัย  เดโชพัฒนชญานิน 

 ๖๖๘๖ นางสาวณัฐา  จันทรเมือง 

 ๖๖๘๗ นางสาวณัฐิกา  เกษกําธร 

 ๖๖๘๘ นางณัฐิกา  จันทรบุตร 

 ๖๖๘๙ นางสาวณัฐิกา  สิงหหลา 

 ๖๖๙๐ นางณัทชญากานต  เหมือนเพ็ชร 

 ๖๖๙๑ นางณัทชยา  ชาทอง 

 ๖๖๙๒ นางณัทชุดา  บุติมูลตรี 

 ๖๖๙๓ นางณัทญา  สุวรรณโยธี 

 ๖๖๙๔ นางสาวณัทณลัลน  แกวซุง 

 ๖๖๙๕ นางสาวณันทนภัส  มีอํามาตย 

 ๖๖๙๖ นางสาวณันทนี  ลิปภานนท 

 ๖๖๙๗ นางสาวณาตยา  ขาวบริสุทธิ์ 

 ๖๖๙๘ นางณาตยา  ปญญา 

 ๖๖๙๙ นางณาฬิศ  ฝรั่งทอง 

 ๖๗๐๐ นางสาวณิชกาณต  ระแหง 

 ๖๗๐๑ นางสาวณิชกานต  จันทรกันสิน 

 ๖๗๐๒ นางณิชกานต  โทนแกว 

 ๖๗๐๓ นางณิชกุล  ผารัตน 

 ๖๗๐๔ นางสาวณิชกุล  หงษสิงห 

 ๖๗๐๕ นางสาวณิชชา  พรหมเจริญ 

 ๖๗๐๖ นางสาวณิชชา  วงศทับแกว 

 ๖๗๐๗ นางสาวณิชชาภัทร  สมยา 

 ๖๗๐๘ นางณิชชาอร  เอกเจริญบุญกร 

 ๖๗๐๙ นางณิชณฐินี  วิมลกุลทรัพย 

 ๖๗๑๐ นางสาวณิชนันทน  โคตชาดา 

 ๖๗๑๑ นางณิชนันทน  นันตาเวียง 



 หนา   ๑๙๕ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๗๑๒ นางณิชมน  ฝนกอม 

 ๖๗๑๓ นางณิชมน  พิมเสน 

 ๖๗๑๔ นางสาวณิชากร  เทพอินทร 

 ๖๗๑๕ นางสาวณิชากร  นิดคง 

 ๖๗๑๖ นางสาวณิชากร  สาครวาสี 

 ๖๗๑๗ นางสาวณิชากานต  ปนแกว 

 ๖๗๑๘ นางสาวณิชาดา  หวยสูงเนิน 

 ๖๗๑๙ นางสาวณิชานันท  ขอสันติกุล 

 ๖๗๒๐ นางสาวณิชานันท  เดนมะลิ 

 ๖๗๒๑ นางสาวณิชาพัฒน  ทองทวีสิทธิ์ 

 ๖๗๒๒ นางสาวณิชาภัทร  กันชัย 

 ๖๗๒๓ นางณิชาภัทร  เกิดสุขโข 

 ๖๗๒๔ นางสาวณิชาภัทร  แขโส 

 ๖๗๒๕ นางสาวณิชาภัทร  เจริญศิลป 

 ๖๗๒๖ นางสาวณิชาภัทร  พรรณขาม 

 ๖๗๒๗ นางณิชาภัทร  มุณีวรรณ 

 ๖๗๒๘ นางสาวณิชาภา  แกวเจริญ 

 ๖๗๒๙ นางสาวณิชาภา  จันทโรทัย 

 ๖๗๓๐ นางณิชาภา  บรมสําลี 

 ๖๗๓๑ นางสาวณิชาภา  มวงศรีสุข 

 ๖๗๓๒ นางณิฌานัฏฐ  อุสาหดี 

 ๖๗๓๓ นางสาวณิญาพัณณ  คงดี 

 ๖๗๓๔ นางสาวณิภัทรา  หอมสอาด 

 ๖๗๓๕ นางสาวณิรดา  ซื่อกําเนิด 

 ๖๗๓๖ นางณิรดา  สาริยา 

 ๖๗๓๗ นางณิรนัทธ  นิลฉาย 

 ๖๗๓๘ นางณิระมูล  จํารูญศิริ 

 ๖๗๓๙ นางสาวณิรินทรรดา  รื่นกล่ินจันทร 

 ๖๗๔๐ นางสาวณิศขาญา  คํามาวงศ 

 ๖๗๔๑ นางณิศรา  ทองโคตร 

 ๖๗๔๒ นางณิศศา  จุลพรหม 

 ๖๗๔๓ นางณิษา  วงศสวัสดิ์ 

 ๖๗๔๔ นางสาวณิษา  วัฒนสุวรรณ 

 ๖๗๔๕ นางณีรนุช  สังคะโห 

 ๖๗๔๖ นางณีรนุช  สุชินชัยกุล 

 ๖๗๔๗ นางสาวณีระพร  นาคา 

 ๖๗๔๘ นางณุชฎา  จิตตพรหม 

 ๖๗๔๙ นางสาวณุชนก  ธรรมจักร 

 ๖๗๕๐ นางเณจินา  สุนทรวิภาต 

 ๖๗๕๑ นางสาวดนิตา  ไชยคง 

 ๖๗๕๒ นางดนุพร  แหลงสิน 

 ๖๗๕๓ นางสาวดรณี  พันธฤทธิ์ดํา 

 ๖๗๕๔ นางสาวดรรชนี  จันทรจิต 

 ๖๗๕๕ นางสาวดรรชนี  นิลภาทย 

 ๖๗๕๖ นางสาวดรุณวรรณ  เสมอใจ 

 ๖๗๕๗ นางดรุณี  จิตรเสงี่ยม 

 ๖๗๕๘ นางดรุณี  ชาวประทุม 

 ๖๗๕๙ นางสาวดรุณี  นันทชัย 

 ๖๗๖๐ นางดรุณี  พยุวงศ 

 ๖๗๖๑ นางดรุณี  ภูมิสวัสดิ์ 



 หนา   ๑๙๖ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๗๖๒ นางสาวดรุณี  มรรคสิริสุข 

 ๖๗๖๓ นางดรุณี  ศุภเสถียร 

 ๖๗๖๔ นางดลธชา  ทองประเสริฐ 

 ๖๗๖๕ นางสาวดลนภัส  ประดับสุข 

 ๖๗๖๖ นางดลนภา  ตุมทอง 

 ๖๗๖๗ นางสาวดลนภา  บัวเจริญ 

 ๖๗๖๘ นางสาวดลปภัสสร  เพชรชุม 

 ๖๗๖๙ นางสาวดลพร  จําสุข 

 ๖๗๗๐ นางสาวดลพรรธน  ลลิตสิรจันทร 

 ๖๗๗๑ นางสาวดลภิญญ  น้ําเจ็ด 

 ๖๗๗๒ นางสาวดลรวี  จันทรบุตร 

 ๖๗๗๓ นางดวงกมล  จิตตรี 

 ๖๗๗๔ นางสาวดวงกมล  ดวงภักดี 

 ๖๗๗๕ นางสาวดวงกมล  ปาลิวนิช 

 ๖๗๗๖ นางสาวดวงกมล  พรหมบรรยง 

 ๖๗๗๗ นางดวงกมล  วงคละคร 

 ๖๗๗๘ นางสาวดวงกมล  อัศวเดชาฤทธิ์ 

 ๖๗๗๙ นางดวงกมลวรรณ  แผงฤทธิ์ 

 ๖๗๘๐ นางดวงแข  วิใจสา 

 ๖๗๘๑ นางสาวดวงจันททรา  ถาดา 

 ๖๗๘๒ นางสาวดวงจันทร  ใจเที่ยง 

 ๖๗๘๓ นางดวงจันทร  ชื่นตา 

 ๖๗๘๔ นางดวงจันทร  สุทธิธรรม 

 ๖๗๘๕ นางสาวดวงจิตร  ขันธวัตร 

 ๖๗๘๖ นางดวงจินดา  พิกุลหอม 

 ๖๗๘๗ นางสาวดวงใจ  ขยันทํา 

 ๖๗๘๘ นางดวงใจ  ฆารประเดิม 

 ๖๗๘๙ นางดวงใจ  จุมพลหลา 

 ๖๗๙๐ นางสาวดวงใจ  ชอบทํากิจ 

 ๖๗๙๑ นางดวงใจ  เชียงแกว 

 ๖๗๙๒ นางสาวดวงใจ  นันทวงษ 

 ๖๗๙๓ นางสาวดวงใจ  บุตรหนองแสง 

 ๖๗๙๔ นางสาวดวงใจ  บุราโส 

 ๖๗๙๕ นางดวงใจ  ประคองศักดิ์ 

 ๖๗๙๖ นางดวงใจ  ประสาททอง 

 ๖๗๙๗ นางดวงใจ  รัมมะบุตร 

 ๖๗๙๘ นางดวงใจ  รีอิน 

 ๖๗๙๙ นางดวงใจ  สมสุข 

 ๖๘๐๐ นางดวงใจ  สุดสวาท 

 ๖๘๐๑ นางดวงใจ  อุทากรณ 

 ๖๘๐๒ นางสาวดวงดาว  โกกะพันธ 

 ๖๘๐๓ นางสาวดวงดาว  แจมใส 

 ๖๘๐๔ นางดวงดาว  ทวีพัฒน 

 ๖๘๐๕ นางสาวดวงดาว  พลดงนอก 

 ๖๘๐๖ นางสาวดวงดาว  สุชลธารา 

 ๖๘๐๗ นางดวงดาว  เสนหดี 

 ๖๘๐๘ นางดวงเดือน  ชัยสงคราม 

 ๖๘๐๙ นางดวงเดือน  นุชมาก 

 ๖๘๑๐ นางสาวดวงเดือน  วันทา 

 ๖๘๑๑ นางสาวดวงตา  ดีรักษ 



 หนา   ๑๙๗ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๘๑๒ นางสาวดวงตา  อุปชัย 

 ๖๘๑๓ นางสาวดวงธิดา  คนดี 

 ๖๘๑๔ นางสาวดวงธิดา  บวรจิตติกุล 

 ๖๘๑๕ นางสาวดวงนภา  เขียวขํา 

 ๖๘๑๖ นางสาวดวงนภา  จันทเขต 

 ๖๘๑๗ นางสาวดวงนภา  ใจใส 

 ๖๘๑๘ นางดวงนภา  บุตรแกว 

 ๖๘๑๙ นางสาวดวงนภา  เพ็งพุธ 

 ๖๘๒๐ นางดวงนภา  ยศสงคราม 

 ๖๘๒๑ นางสาวดวงนภา  เสมทับ 

 ๖๘๒๒ นางดวงเนตร  จันทรกล่ิน 

 ๖๘๒๓ นางดวงเนตร  ถวิลคํา 

 ๖๘๒๔ นางสาวดวงเนตร  พรมพ้ืน 

 ๖๘๒๕ นางสาวดวงเนตร  สําราญวงศ 

 ๖๘๒๖ นางสาวดวงเนตร  สุริยพรรณพงศ 

 ๖๘๒๗ นางสาวดวงพร  กันยาสาย 

 ๖๘๒๘ นางสาวดวงพร  ชนมทวี 

 ๖๘๒๙ นางสาวดวงพร  ชินโคตร 

 ๖๘๓๐ นางสาวดวงพร  ตั้งอุดมภพ 

 ๖๘๓๑ นางสาวดวงพร  ปะธรรมยาเต 

 ๖๘๓๒ นางสาวดวงพร  ปาจินะ 

 ๖๘๓๓ นางสาวดวงพร  พรศักดิ์ 

 ๖๘๓๔ นางสาวดวงพร  พุทธิจุณ 

 ๖๘๓๕ นางสาวดวงพร  มีทา 

 ๖๘๓๖ นางสาวดวงพร  รัตนยศ 

 ๖๘๓๗ นางดวงพร  วงคพระจันทร 

 ๖๘๓๘ นางสาวดวงพร  ศรีดงพลับ 

 ๖๘๓๙ นางดวงพร  สิทธ ิ

 ๖๘๔๐ นางสาวดวงพร  สิทธิมาลัยรัตน 

 ๖๘๔๑ นางสาวดวงพร  สุภาวงษ 

 ๖๘๔๒ นางสาวดวงมณี  สุริยาสองไพร 

 ๖๘๔๓ นางดวงรัตน  แซเจีย 

 ๖๘๔๔ นางสาวดวงรัตน  เรืองศรี 

 ๖๘๔๕ นางดวงรัตน  เรืองอุไร 

 ๖๘๔๖ นางดวงรัตน  สอนริต 

 ๖๘๔๗ นางดวงรัตน  อิ่มเกิด 

 ๖๘๔๘ นางดวงรัตนดา  นองขมวด 

 ๖๘๔๙ นางสาวดวงฤทัย  จันตูม 

 ๖๘๕๐ นางสาวดวงฤทัย  ทัดแกว 

 ๖๘๕๑ นางสาวดวงฤทัย  เหมือนจิต 

 ๖๘๕๒ นางดวงศิริ  แสงนนท 

 ๖๘๕๓ นางสาวดวงสมร  จันทรปา 

 ๖๘๕๔ นางสาวดวงสมร  นาธิเลศ 

 ๖๘๕๕ นางดวงสมร  วารุลังค 

 ๖๘๕๖ นางดวงสุดา  มาประจวบ 

 ๖๘๕๗ นางดวงหทัย  บุญประสิทธิ์ 

 ๖๘๕๘ นางดวงหทัย  มิ่งบุญ 

 ๖๘๕๙ นางสาวดวงหทัย  อินสวาง 

 ๖๘๖๐ นางสาวดวงอัมพร  มากาศ 

 ๖๘๖๑ นางสาวดอกจันทร  เอื้อศรี 



 หนา   ๑๙๘ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๘๖๒ นางดอกไม  ทองสัน 

 ๖๘๖๓ นางดอกไม  ศาลารักษ 

 ๖๘๖๔ นางสาวดอกสรอย  คําแหง 

 ๖๘๖๕ นางดอกออ  พิมพิสาร 

 ๖๘๖๖ นางดัชนีรัช  ปนทอง 

 ๖๘๖๗ นางสาวดารณี  บุญรักษาเจริญพร 

 ๖๘๖๘ นางสาวดารณี  มาหนองโดน 

 ๖๘๖๙ นางสาวดารณี  ศรีพอ 

 ๖๘๗๐ นางสาวดารัตน  สํารวมรัมย 

 ๖๘๗๑ นางสาวดารา  เสียงลํ้า 

 ๖๘๗๒ นางสาวดาราณี  ลํามาลา 

 ๖๘๗๓ นางสาวดารารัตน  บุญเพ่ิม 

 ๖๘๗๔ นางสาวดารารัตน  วังเสมอ 

 ๖๘๗๕ นางดารารัตน  ศรียาภัย 

 ๖๘๗๖ นางดาราวรรณ  ชัยวีระเดช 

 ๖๘๗๗ นางสาวดาราวรรณ  ตระกูลแต 

 ๖๘๗๘ นางดาราวัลย  ภิญโญฤทธิ์ 

 ๖๘๗๙ นางดาริกา  เกตวงษา 

 ๖๘๘๐ นางดาริกา  ขุนจินดา 

 ๖๘๘๑ นางสาวดาริกา  จันทรจริง 

 ๖๘๘๒ นางสาวดาริกา  ดวงกลาง 

 ๖๘๘๓ นางดาริกา  บริบูรณาคม 

 ๖๘๘๔ นางสาวดาริกา  วิบูลยศิลป 

 ๖๘๘๕ นางสาวดาริน  แกวตาบรรเจิด 

 ๖๘๘๖ นางสาวดาริน  หงษสิบหก 

 ๖๘๘๗ นางดารินทร  วังโสภา 

 ๖๘๘๘ นางสาวดาริษา  ลภัสบวรสกุล 

 ๖๘๘๙ นางดารุณนี  คําเรือน 

 ๖๘๙๐ นางดารุณี  บุญคง 

 ๖๘๙๑ นางสาวดารุณี  หมัดหมัน 

 ๖๘๙๒ นางดารุณี  เหมะธุลิน 

 ๖๘๙๓ นางสาวดารุณี  ฮกหลง 

 ๖๘๙๔ นางดารุณี  ฮงทอง 

 ๖๘๙๕ นางสาวดาลัด  ยาทุมานนท 

 ๖๘๙๖ นางดาลัด  สังขวิเศษ 

 ๖๘๙๗ นางสาวดาวใจ  ดีลน 

 ๖๘๙๘ นางดาวใจ  อินทรธิราช 

 ๖๘๙๙ นางดาวทอง  พระวิจิตต 

 ๖๙๐๐ นางดาวนิน  เบ็ญหยีหมาน 

 ๖๙๐๑ นางดาวประกาย  คฤหานนท 

 ๖๙๐๒ นางสาวดาวพระศุกร  สังขสนิท 

 ๖๙๐๓ นางดาวริน  สีหะวงษ 

 ๖๙๐๔ นางสาวดาวรุง  กาลศิลป 

 ๖๙๐๕ นางสาวดาวรุง  บุญชลอ 

 ๖๙๐๖ นางสาวดาวรุง  พุมเจริญ 

 ๖๙๐๗ นางดาวรุง  สวัสดิรักษ 

 ๖๙๐๘ นางดาวรุง  ชัยบรรฑิตย 

 ๖๙๐๙ นางดาวเรือง  ไวสติ 

 ๖๙๑๐ นางดาวเรือง  ศรีลาวงษ 

 ๖๙๑๑ นางดาวเรือง  อริแสน 



 หนา   ๑๙๙ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๙๑๒ นางสาวดาวเรือง  อินตากาศ 

 ๖๙๑๓ นางสาวดาววรรณ  ใหญหลวง 

 ๖๙๑๔ นางสาวดิศรินทร  บูรมาตย 

 ๖๙๑๕ นางสาวดิษญา  กุหลาบเพชร 

 ๖๙๑๖ นางสาวดุจดาว  จิตใส 

 ๖๙๑๗ นางดุจฤดี  เจริญทรง 

 ๖๙๑๘ นางดุษฎี  แกวเมฆ 

 ๖๙๑๙ นางดุษฎี  ไชยพินิจ 

 ๖๙๒๐ นางดุษฎี  นวลพริ้ง 

 ๖๙๒๑ นางสาวดุษฎี  พัดพิน 

 ๖๙๒๒ นางสาวดุษณีย  รองกลัด 

 ๖๙๒๓ นางสาวดุษดี  พูลเพ่ิม 

 ๖๙๒๔ นางสาวดุษยา  ผลประเสริฐ 

 ๖๙๒๕ นางเดนเดือน  งามขํา 

 ๖๙๒๖ นางสาวเดนนภา  ตรงเที่ยง 

 ๖๙๒๗ นางสาวเดนปากร  บุญรอด 

 ๖๙๒๘ นางสาวเดือน  เที่ยงธรรม 

 ๖๙๒๙ นางสาวเดือนฉาย  กลางราช 

 ๖๙๓๐ นางเดือนฉาย  ทัตเศษ 

 ๖๙๓๑ นางเดือนเพ็ญ  กุลวงษ 

 ๖๙๓๒ นางสาวเดือนเพ็ญ  ขัดบุญเรือง 

 ๖๙๓๓ นางสาวเดือนเพ็ญ  จันโย 

 ๖๙๓๔ นางเดือนเพ็ญ  จิตมา 

 ๖๙๓๕ นางเดือนเพ็ญ  ไชยพรพัฒนา 

 ๖๙๓๖ นางสาวเดือนเพ็ญ  เตชะกําพุต 

 ๖๙๓๗ นางเดือนเพ็ญ  ทองธรรมชาติ 

 ๖๙๓๘ นางสาวเดือนเพ็ญ  ผดุงสันต 

 ๖๙๓๙ นางสาวเดือนเพ็ญ  วงษบัณฑิต 

 ๖๙๔๐ นางเดือนเพ็ญ  ศิริชมภู 

 ๖๙๔๑ นางเดือนรุง  เรือนเงิน 

 ๖๙๔๒ นางสาวตรารัก  ทองดี 

 ๖๙๔๓ นางตรีชฎา  เรงพัฒนพิบูล 

 ๖๙๔๔ นางตรีรินทร  พันธนิตย 

 ๖๙๔๕ นางสาวตรีสุคนธ  แกวบุญใส 

 ๖๙๔๖ นางสาวตฤณภัทร  ติ๊บหลา 

 ๖๙๔๗ นางตวนซารีปะฮ  วรรณอาลี 

 ๖๙๔๘ นางตองจิต  ภูมิประเทศ 

 ๖๙๔๙ นางสาวตองพร  ครอบแกว 

 ๖๙๕๐ นางสาวติยาพร  อัณฑยานนท 

 ๖๙๕๑ นางสาวติยาภรณ  สุขสง 

 ๖๙๕๒ นางตีรณา  วัฒนธินนภัค 

 ๖๙๕๓ นางสาวตุกตา  คําจันทร 

 ๖๙๕๔ นางเติมใจ  แหวนวงษ 

 ๖๙๕๕ นางสาวเตือนใจ  จําปาทอง 

 ๖๙๕๖ นางเตือนใจ  ชมภูวิเศษ 

 ๖๙๕๗ นางเตือนใจ  ดุลยอนุกิจ 

 ๖๙๕๘ นางสาวเตือนใจ  สารักษ 

 ๖๙๕๙ นางเตือนตรา  หาญมนตรี 

 ๖๙๖๐ นางเตือนฤทัย  หอมจันทร 

 ๖๙๖๑ นางสาวแตว  ศรีสุวรรณ 



 หนา   ๒๐๐ (เลมท่ี  ๖) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มนีาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๙๖๒ นางถนอมทรัพย  วงคกําภู 

 ๖๙๖๓ นางถาวร  ธงงาม 

 ๖๙๖๔ นางสาวถาวรีย  เสนคราม 

 ๖๙๖๕ นางสาวถิรดา  เพ่ิมพูล 

 ๖๙๖๖ นางถิรนันท  เปนศิริ 

 ๖๙๖๗ นางสาวทธมณ  วงษทน 

 ๖๙๖๘ นางสาวทมิตา  มวลเมี่ยง 

 ๖๙๖๙ นางทมิตา  วัฒนาจรัสแสง 

 ๖๙๗๐ นางทรงศรี  กําทรัพย 

 ๖๙๗๑ นางทรงศรี  จันทรพิธาร 

 ๖๙๗๒ นางทรงศิริ  จันทรอน 

 ๖๙๗๓ นางสาวทรรศนีย  เสือมาก 

 ๖๙๗๔ นางทรรศพร  เมทแลนด 

 ๖๙๗๕ นางทรรศมน  สระสําลี 

 ๖๙๗๖ นางสาวทรรศอร  บุญนอม 

 ๖๙๗๗ นางสาวทรัพยทวี  ราชสีห 

 ๖๙๗๘ นางทรายแกว  โพธิรักษ 

 ๖๙๗๙ นาวาตรีหญิง ทรายทอง   

  สุนทรศารทูล 

 ๖๙๘๐ นางสาวทฤษฎี  ภูมิเจริญ 

 ๖๙๘๑ นางทวินันท  พรมมี 

 ๖๙๘๒ นางสาวทวินันท  สุดพันธดี 

 ๖๙๘๓ นางสาวทวี  ชวนโพธิ์ 

 ๖๙๘๔ นางทวี  นาคเจือทอง 

 ๖๙๘๕ นางทวีทรัพย  เจริญผล 

 ๖๙๘๖ นางทวีทรัพย  อนเสน 

 ๖๙๘๗ นางสาวทวีภรณ  ยาไชย 

 ๖๙๘๘ นางสาวทวีรัตน  สงคุม 

 ๖๙๘๙ นางสาวทวีวรรณ  เทพวงษ 

 ๖๙๙๐ นางสาวทศนพร  จันทรหอม 

 ๖๙๙๑ นางทศพร  จันตะวงค 

 ๖๙๙๒ นางสาวทองขาร  พอใจ 

 ๖๙๙๓ นางสาวทองพูล  หุตะวัฒนะ 

 ๖๙๙๔ นางสาวทองลวน  งามเงิน 

 ๖๙๙๕ นางทองวาท  คาดสนิท 

 ๖๙๙๖ นางทองสุข  ล้ิมประเสริฐ 

 ๖๙๙๗ นางทองใส  สีหะวงษ 

 ๖๙๙๘ นางทักษพร  ทองคํา 

 ๖๙๙๙ นางสาวทักษิณา  ขจรกุล 

 ๗๐๐๐ นางทักษิณา  ตีรมาโนช 

 


