
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชดิชย่ิูงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  รวมทั้งส้ิน  ๗๗๑,๗๓๐  ราย   

ดังรายนามทายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๙,๐๖๓  ราย) 

 ๑ จาเอก กช  ยาขันทิพย 

 ๒ สิบเอก กชกร  พุทธสอน 

 ๓ จาสิบเอก กชฐพล  บุญนอก 

 ๔ นายกนกพล  โมทอง 

 ๕ นายกมนตชนม  พิมพะสาลี 

 ๖ นายกมนทัต  ล้ิมสุวรรณ 

 ๗ นายกมล  เกตุพันธ 

 ๘ นายกมล  จันทวงศ 

 ๙ นายกมล  บุบผาดา 

 ๑๐ นายกมลเทพ  สถิตยภูมิ 

 ๑๑ นายกมลพันธ  ชมภูพฤกษ 

 ๑๒ นายกมลภพ  จินาวา 

 ๑๓ วาที่รอยตรี กมลภพ  วัฒนกุล 

 ๑๔ นายกมลวิช  กําลังมาก 

 ๑๕ นายกมลวิทย  จุลชู 

 ๑๖ นายกมลศักดิ์  สายเนตร 

 ๑๗ นายกร  ตันติวาทินกร 

 ๑๘ นายกรกต  ธนารัตน 

 ๑๙ จาสิบเอก กรกต  วุฒิ 

 ๒๐ สิบเอก กรกมล  ประวัง 

 ๒๑ นายกรกฤช  เข็มวัน 

 ๒๒ นายกรกิจพัฒน  สุขดี 

 ๒๓ นายกรณธนัฐ  อยูสถิตย 

 ๒๔ นายกรณปรีชาชาญ  ปนแดง 

 ๒๕ นายกรธัช  ศรีสอน 

 ๒๖ นายกรภัทร  อัฒจักร 

 ๒๗ พันจาเอก กรมิษฐ  กรรณิกา 

 ๒๘ นายกรวิชญ  แกนแกว 

 ๒๙ นายกรวิชย  แกวขาว 

 ๓๐ นายกระเศียร  จันทรเกษ 

 ๓๑ นายกรัณย  ทองเพ็ชร 

 ๓๒ นายกริชทนง  หุนรูปงาม 

 ๓๓ นายกรีฑา  บุญฤทธิ์ 

 ๓๔ นายกรีธา  ขันตยาคม 

 ๓๕ นายกฤชพณ  ปนคลาย 

 ๓๖ นายกฤชา  อภิวัฒนานันท 

 ๓๗ นายกฤดินิธิ  รักษาราษฎร 

 ๓๘ นายกฤต  ณ ลําปาง 

 ๓๙ นายกฤตชัย  ยุชัย 

 ๔๐ จาเอก กฤตณัฐ  ชาลีชัย 

 ๔๑ นายกฤตธัช  ภูมิลา 

 ๔๒ วาที่รอยตรี กฤตภาส  สีทอนมาศ 

 ๔๓ นายกฤตวิทย  ศรีสุข 

 ๔๔ นายกฤติชนม  โกญจนาท 

 ๔๕ นายกฤติชัย  สุตะวงค 

 ๔๖ นายกฤติเดช  โพธิสม 



 หนา   ๓ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๗ นายกฤติน  ศรีอักษร 

 ๔๘ นายกฤติพงษ  อาจดวงดี 

 ๔๙ พันจาเอก กฤติภณ  กัญญาพัน 

 ๕๐ นายกฤพงศกร  คูนาดี 

 ๕๑ นายกฤศ  พุทธศรี 

 ๕๒ นายกฤษกร  มินาคํา 

 ๕๓ นายกฤษกร  วนาวรสุขรักษ 

 ๕๔ นายกฤษฎา  กัลจาก 

 ๕๕ นายกฤษฎา  ขันธะ 

 ๕๖ สิบเอก กฤษฎา  ไชยโย 

 ๕๗ นายกฤษฎา  ทองจํานงค 

 ๕๘ นายกฤษฎา  ทิพวงค 

 ๕๙ จาเอก กฤษฎา  นนแกว 

 ๖๐ นายกฤษฎา  บุญปก 

 ๖๑ นายกฤษฎา  บุญศรี 

 ๖๒ นายกฤษฎา  บุญสง 

 ๖๓ นายกฤษฎา  ภะสุโพธิ์ 

 ๖๔ นายกฤษฎา  มวงวงษ   

 ๖๕ จาสิบเอก กฤษฎา  มหาราช 

 ๖๖ นายกฤษฎา  ศรีทอง 

 ๖๗ นายกฤษฎา  ศรีมาลัย 

 ๖๘ จาสิบเอก กฤษฎา  สีสุทะ 

 ๖๙ นายกฤษฎา  อภิวันท 

 ๗๐ นายกฤษฎางค  ชาญฤทธิ์ 

 ๗๑ พันจาอากาศเอก กฤษฎาพงษ  คําลือ 

 ๗๒ นายกฤษฎาสิทธิ์  เกษจินดา 

 ๗๓ นายกฤษฎีกา  สีหาฤทธิ์ 

 ๗๔ นายกฤษฏาพงษ  เนื่องสุมาร 

 ๗๕ นายกฤษณ  เจนจินดามณี 

 ๗๖ นายกฤษณ  คงหาเพ็ชร 

 ๗๗ นายกฤษณธรัชช  นามปพนอังกูร 

 ๗๘ นายกฤษณพงศ  เชื้อกุดรู 

 ๗๙ นายกฤษณพงศ  ผาติวุฒินันท 

 ๘๐ นายกฤษณพล  ถิรวุธ 

 ๘๑ นายกฤษณพล  ตุงโสธานนท 

 ๘๒ นายกฤษณพล  พัฒนาศูนย 

 ๘๓ นายกฤษณพัทธ  มงคล 

 ๘๔ สิบเอก กฤษณะ  กิจบํารุง 

 ๘๕ นายกฤษณะ  เกตุสุริยงค 

 ๘๖ นายกฤษณะ  เขียนขาบ 

 ๘๗ นายกฤษณะ  จุลโพธิ์ 

 ๘๘ สิบเอก กฤษณะ  ใจโปรง 

 ๘๙ นายกฤษณะ  ทางเจริญ 

 ๙๐ จาเอก กฤษณะ  ธนะโรจชูเดช 

 ๙๑ นายกฤษณะ  นาทองบอ 

 ๙๒ นายกฤษณะ  ปกวงศ 

 ๙๓ นายกฤษณะ  ภูมิสถาน 

 ๙๔ นายกฤษณะ  ยินดีสาม 

 ๙๕ นายกฤษณะ  สายพิณ 

 ๙๖ สิบโท กฤษณะ  แสนโคก 



 หนา   ๔ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๗ นายกฤษณะ  เหลาลาภะ 

 ๙๘ นายกฤษณะชนม  รุงเรือง 

 ๙๙ จาเอก กฤษดนัย  โสมอินทร 

 ๑๐๐ วาที่รอยตรี กฤษดา  แกวเกษมชาญชัย 

 ๑๐๑ นายกฤษดา  ชาญวิจิตร 

 ๑๐๒ นายกฤษดา  แซชื้อ 

 ๑๐๓ นายกฤษดา  โนมะวงศ 

 ๑๐๔ จาสิบเอก กฤษดา  ประทุมวี 

 ๑๐๕ จาอากาศเอก กฤษดา  โพธิสาร 

 ๑๐๖ นายกฤษดาเลิศ  กัญจนบุศย 

 ๑๐๗ นายกฤษติ  แกงศิริ 

 ๑๐๘ สิบเอก กฤษติพงษ  โตจําปา 

 ๑๐๙ สิบเอก กฤษนล  ปาทาน 

 ๑๑๐ จาเอก กฤษนัย  ทักษิณ 

 ๑๑๑ นายกฤษเรศ  อาริยะกุล 

 ๑๑๒ นายกลเมศวร  อุปรีที 

 ๑๑๓ จาเอก กลยุทธ  บงคบุตร 

 ๑๑๔ สิบเอก กลองแสง  สีใส 

 ๑๑๕ นายกลารบ  กาญจนประพันธ 

 ๑๑๖ นายกวินท  พานอินทร 

 ๑๑๗ นายกวี  นันคะ 

 ๑๑๘ นายกศิษฐชนัน  บงพรม 

 ๑๑๙ นายกษิดิ์ญาณ  นาคสวัสดิ์ 

 ๑๒๐ วาที่รอยเอก กษิดิ์เดช  แพรงาม 

 ๑๒๑ จาสิบเอก กษิภัท  สินชัย 

 ๑๒๒ นายกอเกียรติ  บุญประกอบ 

 ๑๒๓ นายกอเกียรติ  เมฆขยาย 

 ๑๒๔ นายกองเกียรติ  ทิศรัตน 

 ๑๒๕ สิบเอก กองไกลวุธ  ทองอินทรี 

 ๑๒๖ นายกองปญญ  สายทอง 

 ๑๒๗ นายกองพนม  สวางวงษ 

 ๑๒๘ จาสิบโท กองสี  กับบุญ 

 ๑๒๙ นายกอบชัย  ไชยธรรมมา 

 ๑๓๐ นายกอบชัย  พลชุมแสง 

 ๑๓๑ นายกอบทรัพย  สมานรัตน 

 ๑๓๒ นายกอบศิษฐ  ไชยนภาวิรุฬห 

 ๑๓๓ นายกอพงศ  แจงจิต 

 ๑๓๔ นายกอรี  มูลา 

 ๑๓๕ นายกอศักดิ์  กูเมือง 

 ๑๓๖ นายกอสิน  เทพิน 

 ๑๓๗ นายกัณฐศักดิ์  ทําทิพย 

 ๑๓๘ นายกัณตภณ  เฉิดโฉม 

 ๑๓๙ นายกัตเวท  เยอเจริญ 

 ๑๔๐ นายกันตภณ  เพ็ญธรรม 

 ๑๔๑ นายกันติทัต  ปฐมชัยอัมพร 

 ๑๔๒ นายกันตินันท  พิมพโพธิ์ 

 ๑๔๓ สิบโท กัมปนาท  ทองดอนใหม 

 ๑๔๔ นายกัมปนาท  ทัดศรี 

 ๑๔๕ นายกัมปนาท  บริสุทธิ์ 

 ๑๔๖ นายกัมปนาท  บุตตะโยธี 

 ๑๔๗ นายกัมปนาท  สรสิทธิ์ 

 ๑๔๘ นายกัมปนาท  สํารวมจิต 



 หนา   ๕ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๙ สิบเอก กัมพล  กิริยากิจ 

 ๑๕๐ นายกัมพล  ทีเจริญ 

 ๑๕๑ นายกัมพล  ยาวุฒิ 

 ๑๕๒ นายกัมพล  รงคทอง   

 ๑๕๓ จาเอก กัมพล  สาแกว 

 ๑๕๔ นายกัลย  คําภักดี 

 ๑๕๕ นายกานตศักดิ์  มาหลา 

 ๑๕๖ นายการัญู  แสนโสม 

 ๑๕๗ นายการุณ  แซล่ิว   

 ๑๕๘ นายกาลัญู  ตังทนาม 

 ๑๕๙ นายกําจร  ทุนประดิษฐ 

 ๑๖๐ นายกําธร  ทับลอม 

 ๑๖๑ นายกําธร  สวัสดิ์นะที 

 ๑๖๒ นายกําธร  อยูดี 

 ๑๖๓ นายกําพล  แจงเหตุผล 

 ๑๖๔ นายกําพล  ณ พัทลุง 

 ๑๖๕ นายกําพล  ทรัพยอุดม 

 ๑๖๖ นายกําพล  พลจันทรหุล 

 ๑๖๗ นายกําพลศักดิ์  รื่นรวย 

 ๑๖๘ นายกําพลศักดิ์  ศรีพระราม 

 ๑๖๙ นายกิ่งเพชร  ชุมเจริญ 

 ๑๗๐ สิบเอก กิ่งศักดิ์  ลาโสภา 

 ๑๗๑ นายกิจจณัฎฐ  ทองออน 

 ๑๗๒ นายกิจติ  หนูดํา 

 ๑๗๓ นายกิจติ  อุนพรม 

 ๑๗๔ นายกิจศิพัฒน  ทับเกร็ด 

 ๑๗๕ นายกิดาพนธ  วารีวะนิช 

 ๑๗๖ สิบเอก กิตติ  กันทะไชย 

 ๑๗๗ นายกิตติ  ชะนุดรัมย 

 ๑๗๘ นายกิตติ  เทียนคํา 

 ๑๗๙ นายกิตติ  ปญญา 

 ๑๘๐ นายกิตติ  พันธุสุวรรณ 

 ๑๘๑ จาสิบเอก กิตติ  สีมวง 

 ๑๘๒ นายกิตติ  ไหมทอง 

 ๑๘๓ นายกิตติกรณ  คุมครอง 

 ๑๘๔ นายกิตติ์คเนศ  ภานุพัฒนนิธิยา 

 ๑๘๕ นายกิตติคม  สุหนั่น 

 ๑๘๖ นายกิตติคุณ  จงดํารงเกียรติ 

 ๑๘๗ นายกิตติคุณ  สุวรรณชาติ  

 ๑๘๘ นายกิตติชัย  ขาวกลาง 

 ๑๘๙ นายกิตติชัย  คนตรง 

 ๑๙๐ นายกิตติชัย  คลองนอย 

 ๑๙๑ นายกิตติชัย  จักรสาน 

 ๑๙๒ นายกิตติชัย  เต็มดวง 

 ๑๙๓ นายกิตติชัย  ทวีสุข 

 ๑๙๔ นายกิตติชัย  ทองมี 

 ๑๙๕ นายกิตติชัย  ธรรมคุณ 

 ๑๙๖ จาสิบเอก กิตติชัย  นันคํา 

 ๑๙๗ พันจาอากาศเอก กิตติ์ดนัย  แรเพชร 

 ๑๙๘ นายกิตติตภูมิ  พรประสิพธิ์ 

 ๑๙๙ นายกิตติทัต  จันทะเริง 

 ๒๐๐ สิบเอก กิตติธัช  แกวสระแสน 



 หนา   ๖ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๑ นายกิตตินันท  กระตายเพ็ชร 

 ๒๐๒ นายกิตตินันท  ราชพิบูลย 

 ๒๐๓ นายกิตตินันท  วิจิตรวัชรกุล 

 ๒๐๔ นายกิตติพงศ  มรรคา 

 ๒๐๕ นายกิตติพงศ  ใสสะอาด 

 ๒๐๖ นายกิตติพงษ  แกนแกว 

 ๒๐๗ นายกิตติพงษ  ขันติยู 

 ๒๐๘ นายกิตติพงษ  คะปญญา 

 ๒๐๙ วาที่รอยตรี กิตติพงษ  จิตรักดี 

 ๒๑๐ นายกิตติพงษ  ทาบัว 

 ๒๑๑ นายกิตติพงษ  ธานีวรรณ 

 ๒๑๒ นายกิตติพงษ  บุญทวี 

 ๒๑๓ นายกิตติพงษ  ประสิทธิ์พันธุ 

 ๒๑๔ นายกิตติพงษ  ปรางทอง 

 ๒๑๕ นายกิตติพงษ  ปาระมี 

 ๒๑๖ นายกิตติพงษ  พรไพบูลย 

 ๒๑๗ นายกิตติพงษ  พุฒโต 

 ๒๑๘ จาสิบเอก กิตติพงษ  วินิจสร 

 ๒๑๙ นายกิตติพงษ  เหลาคํา 

 ๒๒๐ นายกิตติพร  ชุมดวน 

 ๒๒๑ นายกิตติพร  ทิพยดี 

 ๒๒๒ นายกิตติพล  สีมาพล 

 ๒๒๓ นายกิตติพศ  อุณวงค 

 ๒๒๔ นายกิตติพัฒน  แจมจันทร 

 ๒๒๕ สิบเอก กิตติพัฒน  ตุงคะเสรีรักษ 

 ๒๒๖ นายกิตติพัฒน  ศรีบุญ 

 ๒๒๗ นายกิตติพัทธ  เกิดจ่ัน 

 ๒๒๘ นายกิตติพันธ  กิติมา 

 ๒๒๙ นายกิตติภณ  เอี่ยมเสริม 

 ๒๓๐ นายกิตติภพ  จีแจม 

 ๒๓๑ นายกิตติภัค  ประชากรณ 

 ๒๓๒ สิบเอก กิตติภูมิ  ภูอาษา 

 ๒๓๓ นายกิตติภูมิ  สุจริตจันทร 

 ๒๓๔ นายกิตติมศักดิ์  คุมดี 

 ๒๓๕ นายกิตติมศักดิ์  คุมวงษ 

 ๒๓๖ นายกิตติวงศ  วัดพิชัย 

 ๒๓๗ นายกิตติวัฒน  บํารุงชู 

 ๒๓๘ พันจาอากาศตรี กิตติวุฒิ  แกวนัยจิตร 

 ๒๓๙ นายกิตติวุฒิ  งามตะขบ 

 ๒๔๐ จาเอก กิตติศักดิ์  กุระดี 

 ๒๔๑ นายกิตติศักดิ์  ชุมเรือน 

 ๒๔๒ นายกิตติศักดิ์  ตามชู 

 ๒๔๓ นายกิตติศักดิ์  ธิบูรณบุญ 

 ๒๔๔ นายกิตติศักดิ์  นิติวิทยากุล 

 ๒๔๕ นายกิตติศักดิ์  โนนเทวา 

 ๒๔๖ จาเอก กิตติศักดิ์  บุญกล่ิน 

 ๒๔๗ นายกิตติศักดิ์  ปติพัฒนเชษฐ 

 ๒๔๘ นายกิตติศักดิ์  ผดุงจิระพันธทิพ 

 ๒๔๙ นายกิตติศักดิ์  พลภักดี 

 ๒๕๐ นายกิตติศักดิ์  มารศรี 

 ๒๕๑ นายกิตติศักดิ์  รัตนเมธาโกศล 

 ๒๕๒ นายกิตติศักดิ์  เรืองศรีมั่น 



 หนา   ๗ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๓ นายกิตติศักดิ์  เล็กประเสริฐ 

 ๒๕๔ นายกิตติศักดิ์  วรรณกูล 

 ๒๕๕ นายกิตติศักดิ์  วิเชฎฐะพงษ 

 ๒๕๖ นายกิตติศักดิ์  สินอิ่ม 

 ๒๕๗ นายกิตติศุภศักดิ์  มาละอินทร 

 ๒๕๘ นายกิติกร  ออนจันทร 

 ๒๕๙ นายกิติพงษ  คนตรง 

 ๒๖๐ นายกิติพร  เง็กศิริ 

 ๒๖๑ สิบเอก กิติพัฒน  ตุงคะเสรีรักษ 

 ๒๖๒ สิบโท กิติภพ  นกพรมพะเนา 

 ๒๖๓ นายกิติศักดิ์  บัวน้ําออม 

 ๒๖๔ จาสิบเอก กิติศักดิ์  พรมคง 

 ๒๖๕ นายกิติศักดิ์  มูลเชื้อ 

 ๒๖๖ นายกิติศักดิ์  เหนือจําทิศ 

 ๒๖๗ นายกีรติ  ทัพสิทธิ์ 

 ๒๖๘ นายกีรติ  สงวนรัตน 

 ๒๖๙ นายกีรติ  สุขใจ 

 ๒๗๐ นายกีรติ  แสงโทโพธิ์ 

 ๒๗๑ นายกุญชร  บุญสิทธิ 

 ๒๗๒ นายกุมภวัฒน  ฉายารินทร 

 ๒๗๓ นายกุมภา  พันธุนาค 

 ๒๗๔ เรืออากาศโท กุลพรรธน   

  ภัทรยศวิโรจน 

 ๒๗๕ นายกุศล  คนฉลาด 

 ๒๗๖ นายกูเกียรติ  สรอยสุวรรณ 

 ๒๗๗ นายกูไท  ชุมนาเสียว 

 ๒๗๘ พันจาเอก กูศักดิ์  โปรยโคกสูง 

 ๒๗๙ จาเอก กูอุสมาน  บินตํามะหงง 

 ๒๘๐ นายเกง  บํารุงสาลี 

 ๒๘๑ จาเอก เกง  แสงสุวอ 

 ๒๘๒ นายเก็จไพฑูรณ  ทองเกล้ียง 

 ๒๘๓ นายเกชา  มีสวน 

 ๒๘๔ นายเกชา  อรุณรัตน 

 ๒๘๕ นายเกตุ  มาหินกอง 

 ๒๘๖ สิบเอก เกริก  ยอดนวล 

 ๒๘๗ นายเกริกเกียรติ  พันธสุวรรณ 

 ๒๘๘ นายเกริกเกียรติ  อินทะรังสี 

 ๒๘๙ นายเกริกชัย  จันทรจักร 

 ๒๙๐ นายเกริกฤทธิ์  คําบุญเรือง 

 ๒๙๑ จาสิบเอก เกริกฤทธิ์  ชํานาญสิงห 

 ๒๙๒ นายเกรียงไกร  กาใจ 

 ๒๙๓ นายเกรียงไกร  แกวชื่น 

 ๒๙๔ นายเกรียงไกร  ไชยมิตร 

 ๒๙๕ นายเกรียงไกร  ไชยวงค 

 ๒๙๖ สิบเอก เกรียงไกร  ทิมหิราช 

 ๒๙๗ พันจาเอก เกรียงไกร   

  ประกอบธัญญะศิริ 

 ๒๙๘ นายเกรียงไกร  สมบูรณ 

 ๒๙๙ นายเกรียงไกร  อ่ําแห 

 ๓๐๐ นายเกรียงไกร  อุมอยู   

 ๓๐๑ นายเกรียงชัย  เรืองโชติเสถียร 

 ๓๐๒ นายเกรียงศักดิ์  ขันทวี 



 หนา   ๘ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๓ นายเกรียงศักดิ์  จิสูงเนิน 

 ๓๐๔ นายเกรียงศักดิ์  ไชยคําวัง 

 ๓๐๕ นายเกรียงศักดิ์  ทองจันทร 

 ๓๐๖ นายเกรียงศักดิ์  ธ.น.ดี 

 ๓๐๗ นายเกรียงศักดิ์  นาคแสง   

 ๓๐๘ นายเกรียงศักดิ์  เพชรสุข   

 ๓๐๙ นายเกรียงศักดิ์  มงคลชู 

 ๓๑๐ นายเกรียงศักดิ์  ศรีจันทรแปง 

 ๓๑๑ นายเกรียงศักดิ์  สุตะวงศ 

 ๓๑๒ นายเกรียงศักดิ์  อนันต 

 ๓๑๓ จาเอก เกรียงศักดิ์  เอี้ยวแซ 

 ๓๑๔ นายเกรียงสิทธิ์  บุญวรรณ 

 ๓๑๕ นายเกศวุธีรรัชฎ  ศรีธรรม 

 ๓๑๖ นายเกษฎา  มาธุระ 

 ๓๑๗ นายเกษมโกษา  แสงวงค 

 ๓๑๘ นายเกษมณัชฐกฤช  ทิศกระโทก 

 ๓๑๙ จาสิบโท เกษมวิทย  ทิพยพินิจ 

 ๓๒๐ นายเกษมศานต  พรรณวิเชียร 

 ๓๒๑ นายเกษมสันต  ดีจันทึก 

 ๓๒๒ นายเกษมสุข  ยอดพงษา 

 ๓๒๓ จาเอก เกษมสุข  หวังโสะ 

 ๓๒๔ นายเกียง  ชนะพิม 

 ๓๒๕ นายเกียรติชัย  ดวงเอียด 

 ๓๒๖ นายเกียรติธนพัฒน  สีโนน 

 ๓๒๗ นายเกียรติพงศ  แสงสวาง 

 ๓๒๘ นายเกียรติพงษ  ขยันกิจ 

 ๓๒๙ จาเอก เกียรติพงษ  มีสีบู 

 ๓๓๐ นายเกียรติพงษ  ยาพิมาย 

 ๓๓๑ สิบเอก เกียรติพงษ  วงษาบุตร 

 ๓๓๒ นายเกียรติรัตน  จริยะกุลญาณี 

 ๓๓๓ นายเกียรติศักดิ์  ตะลาโส 

 ๓๓๔ นายเกียรติศักดิ์  เต็มพรอม 

 ๓๓๕ นายเกียรติศักดิ์  ทองหนัน 

 ๓๓๖ นายเกียรติศักดิ์  พิมพจันทร 

 ๓๓๗ นายเกียรติศักดิ์  ศรีทอง 

 ๓๓๘ นายเกียรติศักดิ์  เสือสิงห 

 ๓๓๙ นายเกียรติศักดิ์  แสนทวีสุข 

 ๓๔๐ นายเกียรติศักดิ์  โสมชัย 

 ๓๔๑ นายเกียรติอนันต  ตุละทา 

 ๓๔๒ นายแกนเพชร  พวกแกว 

 ๓๔๓ นายโกมินทร  ทองเจริญ 

 ๓๔๔ นายโกมินทร  พิลัย 

 ๓๔๕ พันจาเอก โกมินทร  แสงธิ 

 ๓๔๖ นายโกเมน  บุญปก 

 ๓๔๗ นายโกเมนทร  แสงกุล 

 ๓๔๘ นายโกวิท  จันทรพลี 

 ๓๔๙ นายโกวิท  ชาวหนองแสน 

 ๓๕๐ จาสิบตรี โกวิท  มงคล 

 ๓๕๑ จาเอก โกวิทย  กระแสโท 

 ๓๕๒ นายโกวิทย  กุลวิเศษ 

 ๓๕๓ นายโกวิทย  แกวจันทร 

 ๓๕๔ นายโกวิทย  ฤทธิ์จรูญ 



 หนา   ๙ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๕ นายโกศล  พิมพวงศ 

 ๓๕๖ นายโกสินทร  เพชรไทยพงศ 

 ๓๕๗ นายโกสินทร  วิชาธรรม 

 ๓๕๘ นายไกร  แปสูงเนิน 

 ๓๕๙ นายไกรพล  วอนอก 

 ๓๖๐ นายไกรมาตร  นพเมือง 

 ๓๖๑ จาสิบตรี ไกรลาศ  บํารุง 

 ๓๖๒ นายไกรลาศ  หวายฤทธิ์ 

 ๓๖๓ นายไกรเลิศ  ตุดมะเริง 

 ๓๖๔ นายไกรวิชญ  กุณะ 

 ๓๖๕ นายไกรวิทย  กองใจ 

 ๓๖๖ นายไกรวิทย  ขวัญเมือง 

 ๓๖๗ พันจาตรี ไกรวิทย  ไชยสูง 

 ๓๖๘ นายไกรวิน  เดวิเลาะ 

 ๓๖๙ นายไกรวุฒิ  แกวมงคล 

 ๓๗๐ นายไกรวุฒิ  บุญธรรม 

 ๓๗๑ นายไกรเวทย  คําภักดี 

 ๓๗๒ นายไกรสร  ลอซง 

 ๓๗๓ จาเอก ไกรสร  ศิริโยธา 

 ๓๗๔ นายไกรสร  เอียดเนตร 

 ๓๗๕ วาที่รอยโท ไกรสิงห  วงศปญญา 

 ๓๗๖ สิบโท ไกวิทย  แสนรักษ 

 ๓๗๗ จาเอก ขจร  อุไรสาย 

 ๓๗๘ นายขจรฤทธิ์  ประเวระภัย 

 ๓๗๙ นายขจรศักดิ์  แดงสีทา 

 ๓๘๐ นายขจรศักดิ์  ทองเณร 

 ๓๘๑ สิบเอก ขจรศักดิ์  ทองลาด 

 ๓๘๒ นายขจรศักดิ์  บุตรกตัญู 

 ๓๘๓ นายขรรคชัย  แถบหอม 

 ๓๘๔ นายขวัญชัย  กุลศักดิ์ 

 ๓๘๕ พันจาเอก ขวัญชัย  โคตรสีหา 

 ๓๘๖ วาที่รอยตรี ขวัญชัย  ใจคง 

 ๓๘๗ นายขวัญชัย  บุญมั่น 

 ๓๘๘ จาเอก ขวัญชัย  บุญสิงหสอน 

 ๓๘๙ จาเอก ขวัญชัย  บุพโต 

 ๓๙๐ นายขวัญชัย  พัวพันธ 

 ๓๙๑ นายขวัญชัย  มะโนธรรม 

 ๓๙๒ จาสิบเอก ขวัญชัย  รัตนพันธุ 

 ๓๙๓ จาเอก ขวัญชัย  สิมมะราช 

 ๓๙๔ นายขวัญชัย  อิฐรัตน 

 ๓๙๕ นายขวัญณรงค  เหมือดอดทน 

 ๓๙๖ นายขวัญประชา  ลิมปะพันธุ 

 ๓๙๗ วาที่รอยตรี ขวัญฟา  ภูอาลัย 

 ๓๙๘ นายขุนทอง  สุขทวี 

 ๓๙๙ นายเขมกร  เกิดผล 

 ๔๐๐ นายเขมกร  เข็มมงคล 

 ๔๐๑ นายเข็มพร  ศรีทําเลา 

 ๔๐๒ นายเขมวณิช  ปนศิริ 

 ๔๐๓ นายคงคา  ศรีประเสริฐ 

 ๔๐๔ นายคชินทร  ปนทรายมูล 

 ๔๐๕ นายคฑาพร  แกวปญโญ 

 ๔๐๖ นายคฑายุทธ  วิรุณพันธ 



 หนา   ๑๐ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๐๗ นายคฑาวุฒิ  โตพลัด 

 ๔๐๘ นายคฑาวุธ  อินตะ 

 ๔๐๙ นายคณธร  ฉัตรเงิน 

 ๔๑๐ นายคณพศ  ทองบาน 

 ๔๑๑ นายคณะรัฐ  รัตนพรพันธ 

 ๔๑๒ นายคณัสนันท  นองเนือง 

 ๔๑๓ นายคณัสนันท  สุทา 

 ๔๑๔ นายคณาณัฏฐ  กันธิชาวงศ 

 ๔๑๕ วาที่รอยตรี คณิต  กิตติศักดิ์ 

 ๔๑๖ นายคณิต  ภูอาบทอง 

 ๔๑๗ นายคณิตศักดิ์  พลสมัคร 

 ๔๑๘ จาเอก คณิศร  พฤฒิพงศไพบูลย 

 ๔๑๙ นายคณิศร  ไพรเสรี 

 ๔๒๐ สิบโท คณิศร  มีสันทัด 

 ๔๒๑ สิบเอก คทายุทธ  เปรมปรีชาราษฎร 

 ๔๒๒ นายคธาวุธ  คุมพะเนียด 

 ๔๒๓ นายคนองเดช  แกวอินทรตา 

 ๔๒๔ นายคนองศักดิ์  ทรงศรี 

 ๔๒๕ นายคมกริช  ใบสุวรรณ   

 ๔๒๖ นายคมกริช  เรือนแกว 

 ๔๒๗ นายคมกริช  สุรชน 

 ๔๒๘ นายคมกริด  พรมนัส 

 ๔๒๙ นายคมกฤช  บุญศิริ 

 ๔๓๐ นายคมกฤษ  มัดจุปะ 

 ๔๓๑ นายคมกฤษฎ  อินทรมงคล 

 ๔๓๒ นายคมกฤษณ  โทนทอง 

 ๔๓๓ จาเอก คมขํา  รุงศรี 

 ๔๓๔ สิบเอก คมคาย  สอนโคตร 

 ๔๓๕ นายคมธนู  ยงยุทธตระกูล 

 ๔๓๖ นายคมเพชร  แกวทองคํา 

 ๔๓๗ นายคมศักดิ์  ขันตี   

 ๔๓๘ นายคมสรรค  ประเสริฐสังข 

 ๔๓๙ จาสิบเอก คมสรรณ  พวงลําภู 

 ๔๔๐ นายคมสัน  คําไธสง 

 ๔๔๑ นายคมสัน  ตอชีวัน 

 ๔๔๒ นายคมสัน  แพงถิ่น 

 ๔๔๓ พันจาเอก คมสัน  สารจิตร 

 ๔๔๔ นายคมสัน  อูปคําแดง 

 ๔๔๕ นายคมสันต  ขันตี 

 ๔๔๖ นายคมสันต  แชมอุบล 

 ๔๔๗ นายคมสันต  นาชัยสินธุ 

 ๔๔๘ นายคมสันต  โนนทิง 

 ๔๔๙ นายคมสันต  บรรยงค 

 ๔๕๐ นายคมสันต  เสาวโค 

 ๔๕๑ นายคมสันต  อุตรมุล 

 ๔๕๒ นายคมสันติ์  หาญวานิช 

 ๔๕๓ จาสิบเอก ครรชิต  เถาวชู 

 ๔๕๔ นายครรชิต  สิทธิสงคราม 

 ๔๕๕ สิบเอก ครรชิต  สุวรรณวนา 

 ๔๕๖ นายครรชิตพล  สวัสดีพุทธา 

 ๔๕๗ นายครรสร  ประสมบูรณ 

 ๔๕๘ นายคันธสาร  หมอนทอง 



 หนา   ๑๑ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๕๙ นายคันศร  ยืนยาว 

 ๔๖๐ นายคัมภีรภาพ  ธรรมคุณากรกิจ 

 ๔๖๑ นายคัมภีรภาพ  ยวนจิต 

 ๔๖๒ นายคาร  วงคแสนชัย 

 ๔๖๓ นายคารมย  สาธุจรัญ 

 ๔๖๔ นายคํานวน  คําศรี 

 ๔๖๕ นายคําผา  เสนาภักดิ์   

 ๔๖๖ จาเอก คําพันธ  ชาวทาโขลง 

 ๔๖๗ นายคําพันธ  สัพโส 

 ๔๖๘ นายคําฟอง  ขยัน 

 ๔๖๙ นายคําภีร  หลอดหลง 

 ๔๗๐ นายคํารณ  งามย่ิง 

 ๔๗๑ นายคํารณ  ชอคง 

 ๔๗๒ นายคิมหันต  ล้ิมประภาศรี 

 ๔๗๓ นายคุณชาย  มุลตองคะ 

 ๔๗๔ สิบเอก คุณวุฒิ  คงยก 

 ๔๗๕ นายคุณศักดิ์  พูลสวัสดิ์ 

 ๔๗๖ นายคุณากร  มวงสุวรรณ 

 ๔๗๗ วาที่รอยตรี คุณาธิป  ชาญนรา 

 ๔๗๘ นายคุณาพร  หลักเพชร 

 ๔๗๙ นายฆนาศัย  ขันทอง 

 ๔๘๐ นายงามพล  ลาล้ี 

 ๔๘๑ นายเงิน  เรืองสงา 

 ๔๘๒ นายจงรักษ  ประจวบสุข 

 ๔๘๓ นายจงรักษ  ปญญาภู 

 ๔๘๔ นายจงรักษ  เลิศนภารักษ 

 ๔๘๕ นายจตุชัย  หวานเสียง 

 ๔๘๖ นายจตุเทพ  คลังกูล 

 ๔๘๗ นายจตุพงษ  ลาดนอก 

 ๔๘๘ นายจตุพร  แกนสมบัติ 

 ๔๘๙ นายจตุพร  คําพูน 

 ๔๙๐ นายจตุพร  ประทุมชาติ 

 ๔๙๑ นายจตุพร  ปานอุทัย 

 ๔๙๒ นายจตุพร  อังกระโทก 

 ๔๙๓ นายจตุพล  กองตะ 

 ๔๙๔ นายจตุพล  ขอจิตต 

 ๔๙๕ นายจตุพล  คงชุม 

 ๔๙๖ สิบเอก จตุพล  ซุยทอง 

 ๔๙๗ นายจตุพล  ปญญาวุธ 

 ๔๙๘ นายจตุพล  พรมโชติ 

 ๔๙๙ นายจตุพล  ภูติโส 

 ๕๐๐ นายจตุภูมิ  เสยกระโทก 

 ๕๐๑ วาที่รอยตรี จตุรงค  แฉขุนทด 

 ๕๐๒ นายจตุรงค  บัวปะทะ 

 ๕๐๓ นายจตุรงค  ยอดผกา 

 ๕๐๔ นายจตุรงค  รอดสิน 

 ๕๐๕ นายจตุรงค  สมอคํา 

 ๕๐๖ สิบเอก จตุรงค  สันติรงยุทธ 

 ๕๐๗ นายจรกฤต  สุทธิใส 

 ๕๐๘ นายจรัญ  ตั๋นเวอ 

 ๕๐๙ นายจรัญ  นุนทอง   

 ๕๑๐ นายจรัญ  บุญถึงจิตร 



 หนา   ๑๒ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑๑ นายจรัญ  ส่ังศรี 

 ๕๑๒ นายจรัญ  อินตะกอก 

 ๕๑๓ นายจรัณย  คันธะมาลา 

 ๕๑๔ นายจรัล  นรมานิตย   

 ๕๑๕ นายจรัล  วิถาทานัง 

 ๕๑๖ จาสิบเอก จรัสชัย  หนอกิจ 

 ๕๑๗ นายจรัสพัฒน  สาครเจริญ 

 ๕๑๘ นายจรินทร  สีดารักษ 

 ๕๑๙ นายจรุงศักดิ์  ศรีประทุม 

 ๕๒๐ พันจาอากาศเอก จรุณศักดิ์  มิ่งขวัญ 

 ๕๒๑ นายจรูญ  จันทรทวี 

 ๕๒๒ จาสิบเอก จรูญ  ปุกออน 

 ๕๒๓ นายจรูญ  มาทอง 

 ๕๒๔ พันจาเอก จรูญ  สองแสง 

 ๕๒๕ นายจรูญ  สายแกว 

 ๕๒๖ นายจรูญ  หมัดหมัน 

 ๕๒๗ นายจรูญวิทย  มุณีวรรณ 

 ๕๒๘ นายจเร  ถําอุทก 

 ๕๒๙ นายจเร  เอกรัตน 

 ๕๓๐ นายจอนนี่  การวิชัย 

 ๕๓๑ นายจอมขวัญ  สุริยนต 

 ๕๓๒ นายจอมพล  วรรณวิจิตร 

 ๕๓๓ นายจักกฤษณ  ปอมเพ็ชร 

 ๕๓๔ นายจักชัย  เจริญศรี 

 ๕๓๕ วาที่รอยตรี จักนรินทร  หวามา 

 ๕๓๖ นายจักพรรดิ  โลมาศ 

 ๕๓๗ นายจักรกรด  ชนะสิทธิ์ 

 ๕๓๘ นายจักรกริช  ทับทิม 

 ๕๓๙ นายจักรกริช  ฤพธิศักดิ์ 

 ๕๔๐ นายจักรกริช  ศุภกสิกิจ 

 ๕๔๑ พันจาเอก จักรกรินทร  ผลสมหวัง 

 ๕๔๒ นายจักรกฤษ  ดวงเปง 

 ๕๔๓ นายจักรกฤษ  โตโทน 

 ๕๔๔ นายจักรกฤษ  โปแดง 

 ๕๔๕ นายจักรกฤษ  พ่ึงสุข 

 ๕๔๖ นายจักรกฤษณ  เกิดวิสูตร 

 ๕๔๗ นายจักรกฤษณ  คลองรับ 

 ๕๔๘ จาเอก จักรกฤษณ  จิตรเจริญ 

 ๕๔๙ นายจักรกฤษณ  ทัพพิโรจน 

 ๕๕๐ สิบโท จักรกฤษณ  บุญย่ิง 

 ๕๕๑ นายจักรกฤษณ  มีตน 

 ๕๕๒ นายจักรกฤษณ  สุวรรณ 

 ๕๕๓ นายจักรกฤษณ  อยูสุข 

 ๕๕๔ นายจักรกฤษณ  ศรีสด 

 ๕๕๕ นายจักรชัย  นันทะผา 

 ๕๕๖ นายจักรพงศ  ใจคง 

 ๕๕๗ สิบเอก จักรพงศ  สุตัญตั้งใจ 

 ๕๕๘ จาเอก จักรพงศ  แสงวิสิทธิ์ 

 ๕๕๙ นายจักรพงษ  คงทรัพย 

 ๕๖๐ นายจักรพงษ  ไชยปญหา 

 ๕๖๑ นายจักรพงษ  ทองโสม 

 ๕๖๒ นายจักรพงษ  ทัศนา 



 หนา   ๑๓ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๖๓ นายจักรพงษ  ทุมคําปญจรัส 

 ๕๖๔ นายจักรพงษ  บุญกอ 

 ๕๖๕ นายจักรพงษ  เพ่ิมทอง 

 ๕๖๖ นายจักรพงษ  เรือนสิทธิ์ 

 ๕๖๗ สิบเอก จักรพงษ  วิไลวรรณ 

 ๕๖๘ นายจักรพงษ  ศรีมูล 

 ๕๖๙ นายจักรพงษ  เอกวัฒน 

 ๕๗๐ นายจักรพงษ  เอี้ยวเจริญลาภ 

 ๕๗๑ นายจักรพรรดิ์  ทิพยคูนอก 

 ๕๗๒ นายจักรพล  พลตื้อ   

 ๕๗๓ นายจักรพันธ  กล่ันแตง 

 ๕๗๔ นายจักรพันธ  คนเพียร 

 ๕๗๕ นายจักรพันธ  ยุเหล็ก 

 ๕๗๖ นายจักรพันธ  ฤทธิวงค 

 ๕๗๗ นายจักรพันธ  สุขจริง 

 ๕๗๘ นายจักรพันธุ  ฟูสนิท 

 ๕๗๙ สิบเอก จักรภพ  คชสาร 

 ๕๘๐ นายจักรภพ  ธรรมขันท 

 ๕๘๑ นายจักรรินทร  ภูปา 

 ๕๘๒ จาเอก จักรรินทร  วีระทอง 

 ๕๘๓ นายจักรวาล  ครองบุญ 

 ๕๘๔ นายจักรวาล  ทรัพยนาถ 

 ๕๘๕ นายจักรวุธ  แสนจันทร 

 ๕๘๖ นายจักรา  ไชยโคตร 

 ๕๘๗ นายจักรายุ  เพชรชาง 

 ๕๘๘ นายจักราวุธ  แกวดี 

 ๕๘๙ นายจักราวุธ  จอมพงษ 

 ๕๙๐ นายจักราวุธ  เชิงขุนทด 

 ๕๙๑ นายจักราวุธ  วงษสมศรี 

 ๕๙๒ นายจักริน  กิจฉาโณ 

 ๕๙๓ พันจาเอก จักริน  ทองถวง 

 ๕๙๔ นายจักรินทร  เย็นอยู 

 ๕๙๕ นายจักรี  คุยบุตร 

 ๕๙๖ นายจักรี  ชาภูมี 

 ๕๙๗ นายจักรี  ไชยสิงห 

 ๕๙๘ นายจักรี  ทองแกว 

 ๕๙๙ นายจักรี  บุญสา 

 ๖๐๐ นายจักรี  พรมโคตร 

 ๖๐๑ นายจักรี  พวงเจริญ 

 ๖๐๒ นายจักรี  ภูละมุล 

 ๖๐๓ นายจักรี  ศรีเมือง 

 ๖๐๔ นายจัตุกาญ  เทียมสุน 

 ๖๐๕ นายจันทรเพ็ญ  โคตรศรี 

 ๖๐๖ นายจันทรศิริ  อึ่งผิว 

 ๖๐๗ นายจาตุรงค  สักกินา 

 ๖๐๘ นายจาตุรงค  อุทัยกรณ 

 ๖๐๙ นายจาตุรนต  แกวบุตร 

 ๖๑๐ วาที่รอยตรี จารวี  สินสํารวม 

 ๖๑๑ นายจาริยะ  เพชรเชนทร 

 ๖๑๒ ดาบตํารวจ จารึก  แกวมี 

 ๖๑๓ นายจารึก  ชูราศรี 

 ๖๑๔ นายจารุ  เลกากาญจน 



 หนา   ๑๔ (เลมท่ี  ๖/๗) 
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 ๖๑๕ นายจารุพงศ  พรมพิมพ 

 ๖๑๖ นายจารุภัทร  โยอาศรี   

 ๖๑๗ นายจารุวัฒน  คงจร 

 ๖๑๘ นายจารุวัฒน  เมืองไทย 

 ๖๑๙ นายจารุวิทย  สุเมธาลังการ 

 ๖๒๐ นายจํานรรจ  แสงฉ่ํา 

 ๖๒๑ นายจํารัส  แกวปาน 

 ๖๒๒ นายจํารัส  จิตรมั่น 

 ๖๒๓ นายจํารัส  ดําสงา 

 ๖๒๔ นายจํารัส  ประทุม 

 ๖๒๕ นายจํารัส  ปงยอง 

 ๖๒๖ วาที่รอยตรี จํารัส  โพธิ์ศรี 

 ๖๒๗ นายจํารุญ  ศรีโทนน้ําคํา 

 ๖๒๘ นายจําลอง  ชัยเนตร 

 ๖๒๙ นายจําลอง  พิมพสวาง 

 ๖๓๐ นายจําลอง  ศรีจํารัส 

 ๖๓๑ นายจิฎฐาภรม  อินทนนท 

 ๖๓๒ นายจิณรศักดิ์  ธนะธํารงรัฐ 

 ๖๓๓ นายจิตติคม  จันทรภิรมย 

 ๖๓๔ นายจิตติณ  โรจนบุนสงศรี 

 ๖๓๕ นายจิตติพงษ  วงศพันธ 

 ๖๓๖ นายจิตติพัฒน  จันทรสุกรี 

 ๖๓๗ นายจิตบุณย  ขุนนรา 

 ๖๓๘ สิบเอก จิตรกร  บัวพงษชน 

 ๖๓๙ นายจิตรกร  แปงมูล 

 ๖๔๐ นายจิตรกร  เรืองธรรม 

 ๖๔๑ นายจิรกฤต  พวงมาลี 

 ๖๔๒ นายจิรพงศ  จันทรัตน 

 ๖๔๓ นายจิรพงษ  วินารัตน 

 ๖๔๔ นายจิรพัฒน  ชุมนุมพรอม 

 ๖๔๕ นายจิรภัทร  สาทวอน 

 ๖๔๖ นายจิรโมท  ประทุมมาศ   

 ๖๔๗ นายจิรวัฒน  กิติคุณ 

 ๖๔๘ นายจิรวัฒน  ตันชนะศักดิ์ 

 ๖๔๙ นายจิรวัฒน  แพงตา 

 ๖๕๐ นายจิรวัฒน  รัตนมุง 

 ๖๕๑ นายจิรวัฒน  ศรีพระธรรม 

 ๖๕๒ นายจิรวัฒน  สงสุรินทร 

 ๖๕๓ นายจิรวัฒน  สายสอน 

 ๖๕๔ นายจิรศักดิ์  คงคาอินทร 

 ๖๕๕ นายจิรศักดิ์  ตันธนะ 

 ๖๕๖ นายจิรศักดิ์  เพงพิศ 

 ๖๕๗ นายจิรศักดิ์  ฤทธิกระจาย 

 ๖๕๘ นายจิรศักดิ์  สิทธิยะ 

 ๖๕๙ นายจิรศักดิ์  หมั่นคา 

 ๖๖๐ นายจิระเดช  โมกขศาสตร 

 ๖๖๑ นายจิระพงศ  ทองเรือง 

 ๖๖๒ สิบเอก จิระพงษ  บุญเกิด 

 ๖๖๓ วาที่รอยตรี จิระวัฒน  ประสันลักษณ 

 ๖๖๔ นายจิระวัฒน  ระวิหังโส 

 ๖๖๕ นายจิระวัฒน  ศรีนาง 

 ๖๖๖ นายจิระศักดิ์  คงเคว็จ 



 หนา   ๑๕ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๖๗ นายจิรัฐฏ  พวงมาลัย 

 ๖๖๘ นายจิรัท  ดีอวม 

 ๖๖๙ นายจิราธิพัฒน  เหลืองนฤทัย 

 ๖๗๐ นายจิรายุ  คําพิมพ 

 ๖๗๑ นายจิรายุตม  กุลสัมพันธมิตร 

 ๖๗๒ นายจิรายุทธ  ชวยรักษา 

 ๖๗๓ นายจิรายุทธ  ศรตะบํา 

 ๖๗๔ นายจิรายุส  อุปแสน 

 ๖๗๕ นายจิโรจ  อัครจรัสโรจน 

 ๖๗๖ นายจีรเดช  ไกวัลรุงพิพัฒน   

 ๖๗๗ นายจีรนันท  ใจเย็น 

 ๖๗๘ นายจีรพัฒน  ดีสนิท 

 ๖๗๙ จาเอก จีรวัฒน  พิมพแพงรักษ 

 ๖๘๐ นายจีรศักดิ์  บุญพรหม 

 ๖๘๑ นายจีรศักดิ์  มาลาลักษมี 

 ๖๘๒ นายจีระเดช  จันทะบุดศรี 

 ๖๘๓ นายจีระพงษ  ทองดีนอก   

 ๖๘๔ นายจีระพงษ  พูลสวัสดิ์ 

 ๖๘๕ นายจีระพล  จรจันทร 

 ๖๘๖ นายจีระพัฒน  งามงอน 

 ๖๘๗ จาเอก จีระพันธ  สมทอง 

 ๖๘๘ นายจีระยุทธ  ผาตินาวิน 

 ๖๘๙ นายจีระยุทธ  สีหาขันธ 

 ๖๙๐ จาเอก จีระรัตน   

  บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา 

 ๖๙๑ นายจีระวัฒน  คงโต 

 ๖๙๒ นายจีระศักดิ์  งวงคํานาม 

 ๖๙๓ นายจีระศักดิ์  ใจกระจาง 

 ๖๙๔ นายจีระศักดิ์  ถาบุตร 

 ๖๙๕ นายจีระศักดิ์  นาถมทอง 

 ๖๙๖ นายจุตตุพงษ  ศักดิ์สุรศักดิ์ 

 ๖๙๗ นายจุติเทพ  เขียวทิพย 

 ๖๙๘ นายจุมพจน  แกนธิยา 

 ๖๙๙ นายจุมพล  ปลอดภัย 

 ๗๐๐ นายจุฬา  สุภาทิพย 

 ๗๐๑ นายเจชา  พลเรืองทอง 

 ๗๐๒ นายเจตน  กัลยา 

 ๗๐๓ นายเจตพงษ  โสภา 

 ๗๐๔ นายเจตษฎา  ศรีมุกดา 

 ๗๐๕ นายเจตษฎา  แสงทอง 

 ๗๐๖ นายเจนวิทย  บุญกิจ 

 ๗๐๗ จาเอก เจริญ  ไชยโย 

 ๗๐๘ นายเจริญ  ปลอดแกนทอง 

 ๗๐๙ นายเจริญ  ปนตา 

 ๗๑๐ นายเจริญ  มะธุระ 

 ๗๑๑ นายเจริญ  วรรณนา 

 ๗๑๒ นายเจริญรัตน  ทิพเจริญ 

 ๗๑๓ จาสิบโท เจริญศักดิ์  เสารวงค 

 ๗๑๔ นายเจษฎา  การสมทบ 

 ๗๑๕ นายเจษฎา  เกิดแปลงทอง 

 ๗๑๖ วาที่รอยตรี เจษฎา  โกสิยาภรณ 

 ๗๑๗ นายเจษฎา  ชัยวร 



 หนา   ๑๖ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๑๘ นายเจษฎา  แซเตี๋ยว 

 ๗๑๙ นายเจษฎา  แถกระโทก 

 ๗๒๐ นายเจษฎา  ทวมกลาง 

 ๗๒๑ นายเจษฎา  ธรรมขันธ 

 ๗๒๒ นายเจษฎา  นงภา 

 ๗๒๓ นายเจษฎา  ประมูลทรัพย 

 ๗๒๔ นายเจษฎา  พรมหลอ 

 ๗๒๕ นายเจษฎา  โพธิชัยยา 

 ๗๒๖ นายเจษฎา  วัฒนาวงศดอน 

 ๗๒๗ นายเจษฎา  สังขทอง 

 ๗๒๘ นายเจษฎา  สุมามาลย 

 ๗๒๙ นายเจษฎา  หวันดาเหร 

 ๗๓๐ นายเจษฎา  ใหญผา 

 ๗๓๑ จาเอก เจษฎา  อินทรยา 

 ๗๓๒ นายเจษฎา  เองฉวน 

 ๗๓๓ จาสิบเอก เจษฎา  เอื้อเฟอ 

 ๗๓๔ สิบเอก เจษฎากร  คําซาว 

 ๗๓๕ นายเจษฎากรณ  ลํ้าเลิศ 

 ๗๓๖ นายเจษฎาพงษ  ประเวช 

 ๗๓๗ นายเจษฎาพร  เพ็งจันทร 

 ๗๓๘ จาอากาศเอก เจษฎาภรณ  จุนัน 

 ๗๓๙ นายเจษฏา  ล้ิมสูงเนิน 

 ๗๔๐ สิบเอก เจษฐา  คําพิทักษ 

 ๗๔๑ นายเจะอาดิลัน  เจะสแลแม 

 ๗๔๒ นายเจะอุเส็น  เหมมัน 

 ๗๔๓ นายโจ  รุงเรือง 

 ๗๔๔ จาเอก ฉลอง  กันยารัตน 

 ๗๔๕ นายฉลอง  จําลองโพธิ์ 

 ๗๔๖ นายฉลองชัย  ศรีบุญเรือง 

 ๗๔๗ นายฉลาด  ศรีรักษา 

 ๗๔๘ นายฉออน  สังขาร 

 ๗๔๙ นายฉัตตวุฒ  ดาวไฉว 

 ๗๕๐ นายฉัตรชัย  คํานันท 

 ๗๕๑ สิบเอก ฉัตรชัย  จันดากุล 

 ๗๕๒ นายฉัตรชัย  จันทรแกว 

 ๗๕๓ นายฉัตรชัย  ชัยดํารงคตระกูล 

 ๗๕๔ นายฉัตรชัย  ชํานาญเสือ 

 ๗๕๕ นายฉัตรชัย  เซ็งแซ 

 ๗๕๖ สิบโท ฉัตรชัย  นาคพงษ 

 ๗๕๗ นายฉัตรชัย  บุญชู 

 ๗๕๘ นายฉัตรชัย  พลเสน 

 ๗๕๙ นายฉัตรชัย  โพธิ์แกว 

 ๗๖๐ นายฉัตรชัย  โภคาสงเคราะห 

 ๗๖๑ สิบเอก ฉัตรชัย  ไวแพน 

 ๗๖๒ นายฉัตรชัย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๗๖๓ นายฉัตรชัย  สมสาย 

 ๗๖๔ พันจาอากาศเอก ฉัตรชัย  สวียานนท 

 ๗๖๕ นายฉัตรชัย  สีหราช 

 ๗๖๖ นายฉัตรไชย  สรรพอาสา 

 ๗๖๗ นายฉัตรดนัย  พูลสุข 

 ๗๖๘ สิบเอก ฉัตรทอง  ไชยสุข 

 ๗๖๙ นายฉัตรภัทร  อุปธิ 



 หนา   ๑๗ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๗๐ จาสิบเอก ฉัตรมงคล  สีนาค 

 ๗๗๑ นายฉันทวัฒน  ธัญนันทิวรรธน 

 ๗๗๒ นายเฉลย  ครองโมกข 

 ๗๗๓ นายเฉลา  ปนทอง 

 ๗๗๔ นายเฉลิม  โกวิทย 

 ๗๗๕ นายเฉลิมเกียรติ  วงคแกว 

 ๗๗๖ นายเฉลิมชัย  แกวสด 

 ๗๗๗ นายเฉลิมชัย  ขวัญอยู 

 ๗๗๘ สิบโท เฉลิมชัย  เดิมคลัง 

 ๗๗๙ นายเฉลิมชัย  โพธิ์ขวาง 

 ๗๘๐ จาเอก เฉลิมชัย  ยมศรีเคน 

 ๗๘๑ นายเฉลิมชัย  รักษจํารูญ 

 ๗๘๒ นายเฉลิมพงศ  อุปรี 

 ๗๘๓ นายเฉลิมพงษ  ชาติวัฒนา 

 ๗๘๔ นายเฉลิมพงษ  อินพิมพ 

 ๗๘๕ นายเฉลิมพล  กิ่มพะเกา 

 ๗๘๖ นายเฉลิมพล  ขจรพุทธรักษา 

 ๗๘๗ นายเฉลิมพล  คงความซื่อ   

 ๗๘๘ นายเฉลิมพล  นาครักษ 

 ๗๘๙ นายเฉลิมพล  บุญเพ็ง 

 ๗๙๐ นายเฉลิมพล  เมืองนอย 

 ๗๙๑ นายเฉลิมพล  อินทรวิศษฐ 

 ๗๙๒ นายเฉลิมพล  อินทรวิศิษฐ 

 ๗๙๓ นายเฉลิมวุฒิ  ซุนใช 

 ๗๙๔ นายเฉลิมวุฒิ  ปนหยัด 

 ๗๙๕ นายเฉลิมวุฒิ  พลศักดิ์ 

 ๗๙๖ นายเฉลิมศักดิ์  จันทรกลาง 

 ๗๙๗ นายเฉลิมศักดิ์  พลราชม 

 ๗๙๘ นายเฉลิมศักดิ์  พวยเปน 

 ๗๙๙ นายเฉลิมศักดิ์  มะลิงาม 

 ๘๐๐ นายเฉลียว  คนไว 

 ๘๐๑ พันจาเอก เฉวียน  ภานนท 

 ๘๐๒ นายชฏิล  ชัยพรหม 

 ๘๐๓ นายชติเดช  ศิริโภคขจร 

 ๘๐๔ นายชตินนท  ศิริกองบุญ 

 ๘๐๕ นายชนกพล  เพชรยศ 

 ๘๐๖ นายชนชล  เผ่ือนวงษ 

 ๘๐๗ นายชนมพิทักษ  ชมสุวรรณ 

 ๘๐๘ จาอากาศเอก ชนมภูมิ  ปาไร 

 ๘๐๙ วาที่รอยตรี ชนมสวัสดิ์  พระภูจํานงค 

 ๘๑๐ นายชนะ  ประชุมรัตน 

 ๘๑๑ นายชนะ  ผลพันธุ 

 ๘๑๒ นายชนะ  วงโคง 

 ๘๑๓ นายชนะหนึ่ง  ศรีพุทรา 

 ๘๑๔ นายชนัณชิดา  ภูขันซาย 

 ๘๑๕ นายชนานนท  ภูพัฒน   

 ๘๑๖ นายชนาสิน  บังเกิดกิจ 

 ๘๑๗ นายชนินทร  จันทรเปลงแจง 

 ๘๑๘ นายชนินทร  มุตติศานต 

 ๘๑๙ นายชนินทร  อองหงวน 

 ๘๒๐ นายชนุดม  ศาลารักษ 

 ๘๒๑ นายชโนทัย  วัฒนพงษ 



 หนา   ๑๘ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๒๒ นายชยกร  ผลรักษ 

 ๘๒๓ นายชยพล  การถัก 

 ๘๒๔ นายชยพล  โขมศิริ 

 ๘๒๕ นายชยพล  ชัยขวัญ 

 ๘๒๖ จาเอก ชยพล  บุตรแสง 

 ๘๒๗ นายชยพล  พุทธปา 

 ๘๒๘ นายชยพล  สวางศรี 

 ๘๒๙ จาสิบเอก ชยพัทธ  ทองมา 

 ๘๓๐ นายชยรพ  วงคทะเนตร 

 ๘๓๑ นายชยันต  เหลาประดิษฐ 

 ๘๓๒ นายชยากร  สุภอุดร 

 ๘๓๓ นายชโยธรณ  พรพฤติยากรณ 

 ๘๓๔ นายชรัญู  สุวรรณทา 

 ๘๓๕ นายชรัตน  พานิกุล 

 ๘๓๖ นายชรัตน  วงษปญญา 

 ๘๓๗ นายชรินทร  บุญเกษม 

 ๘๓๘ วาที่รอยตรี ชรินทร  สุนาอาจ 

 ๘๓๙ นายชลชาติ  กลับแกว 

 ๘๔๐ นายชลเดช  พัฒนะ 

 ๘๔๑ นายชลทิศ  คําซาว 

 ๘๔๒ นายชลนธี  ชาวนาปา 

 ๘๔๓ นายชลพัฒน  เกิดอินทร 

 ๘๔๔ นายชลสิทธิ์  อินทรเพชร 

 ๘๔๕ นายชลอ  ย้ิมจันทร 

 ๘๔๖ นายชลัท  เทพารักษ 

 ๘๔๗ นายชลาพล  ลาภมาก 

 ๘๔๘ นายชลิต  บัวทอง 

 ๘๔๙ นายชลิต  สุวรรณโณ   

 ๘๕๐ นายชโลธร  เจริญธรรม 

 ๘๕๑ นายชวงโชติ  ไชยมงคล 

 ๘๕๒ นายชวน  เหมือนวงษธรรม 

 ๘๕๓ นายชวนากร  สุธรรมคุณ 

 ๘๕๔ นายชวพล  วจีสิงห 

 ๘๕๕ นายชวลิต  เกิดมณี 

 ๘๕๖ นายชวลิต  ชนะสัตรู 

 ๘๕๗ นายชวลิต  ณ นคร 

 ๘๕๘ นายชวลิต  ปองสุวรรณ 

 ๘๕๙ นายชวลิต  ผาผิวดี 

 ๘๖๐ นายชวลิต  วังตระกูล 

 ๘๖๑ นายชวัลณัฐ  แทนคํา 

 ๘๖๒ นายชวากร  สอนสมฤทธิ์ 

 ๘๖๓ นายชัชชวาล  บุญจง 

 ๘๖๔ นายชัชชัย  ชัยเลิศ 

 ๘๖๕ นายชัชชัย  นาคสุขปาน 

 ๘๖๖ นายชัชชัย  พิมพแพทย 

 ๘๖๗ จาเอก ชัชน  ใบยา 

 ๘๖๘ นายชัชนา  นงคจิตร 

 ๘๖๙ นายชัชพงษ  บุญอยู 

 ๘๗๐ นายชัชพงษ  แสนวงษา 

 ๘๗๑ นายชัชยพล  หนองหาร 

 ๘๗๒ นายชัชยวาลย  คุมธง 

 ๘๗๓ นายชัชรินทร  หมื่นกลา 



 หนา   ๑๙ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๗๔ พันจาโท ชัชฤทธิ์  วงศพิสิษฐิกุล 

 ๘๗๕ นายชัชวาล  ขันทองชัย 

 ๘๗๖ นายชัชวาล  งามโกศล 

 ๘๗๗ นายชัชวาล  ชวงไกร 

 ๘๗๘ นายชัชวาล  ลายสนธิ์ 

 ๘๗๙ นายชัชวาล  สัตยากุล 

 ๘๘๐ นายชัชวาล  สายสมบัติ 

 ๘๘๑ นายชัชวาล  อินสุริยา 

 ๘๘๒ จาเอก ชัชวาลย  แกวใส 

 ๘๘๓ นายชัชวาลย  เงินมี 

 ๘๘๔ นายชัชวาลย  ชาติรัมย 

 ๘๘๕ นายชัชวาลย  ชูสวรรค   

 ๘๘๖ นายชัชวาลย  แซวอ 

 ๘๘๗ นายชัชวาลย  นิยมชื่น 

 ๘๘๘ นายชัชวาลย  ภูดอนตอง 

 ๘๘๙ นายชัชวาลย  อัครวรโชติ 

 ๘๙๐ นายชัดชัย  พิมพสิงห 

 ๘๙๑ นายชัยชนะ  ไชยบุตร 

 ๘๙๒ นายชัยชนะ  โยงไธสง 

 ๘๙๓ นายชัยญา  อังคะนาวิน 

 ๘๙๔ นายชัยณรงค  กิตติกรวรเดช 

 ๘๙๕ นายชัยณรงค  จันทรแดง 

 ๘๙๖ นายชัยณรงค  โชติวัฒนพัฒพงศ 

 ๘๙๗ นายชัยณรงค  นนทะจันทร 

 ๘๙๘ นายชัยณรงค  ผลเจริญ 

 ๘๙๙ นายชัยณรงค  วิจิตขากี 

 ๙๐๐ นายชัยณรงค  ศรีหานาม 

 ๙๐๑ นายชัยณรงค  สมานชาติ 

 ๙๐๒ นายชัยณรงค  สินโพธิ์ 

 ๙๐๓ จาเอก ชัยณรงค  อบอุน 

 ๙๐๔ วาที่รอยตรี ชัยทัต  พรประดิษฐ 

 ๙๐๕ นายชัยธนา  ประสงคทรัพย 

 ๙๐๖ นายชัยนาท  ดาวงษ 

 ๙๐๗ จาอากาศเอก ชัยนาท  นอยสอน 

 ๙๐๘ นายชัยนาท  ประดับเสริฐ 

 ๙๐๙ จาเอก ชัยนาท  วามะเกตุ 

 ๙๑๐ นายชัยนาท  โสภิพันธ 

 ๙๑๑ นายชัยนุวัฒน  ชัยชุมพล 

 ๙๑๒ นายชัยนุวัฒน  อุบลจันทร 

 ๙๑๓ นายชัยพงศ  เครือจักร 

 ๙๑๔ นายชัยพร  นวลคลาย 

 ๙๑๕ นายชัยพร  เพ็ญจันทร 

 ๙๑๖ นายชัยพร  แสงแกวสุข 

 ๙๑๗ นายชัยภัทร  โนนกระโทก 

 ๙๑๘ นายชัยภัทร  บุญสุข 

 ๙๑๙ สิบโท ชัยภูมิ  ชนะ 

 ๙๒๐ นายชัยมงคล  กลบรัตน 

 ๙๒๑ นายชัยมงคล  ใจสนธิ์ 

 ๙๒๒ นายชัยมงคล  ชาติเจริญศิลปสุข 

 ๙๒๓ สิบเอก ชัยมงคล  ภูสมยา 

 ๙๒๔ นายชัยมูล  ชัยสารี 

 ๙๒๕ นายชัยยงค  ศรีวรรณะ 



 หนา   ๒๐ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๒๖ นายชัยยนต  สายศักดา 

 ๙๒๗ นายชัยยันต  ตอนรับ 

 ๙๒๘ นายชัยยา  ยางชุม 

 ๙๒๙ นายชัยยารัตน  อะทะวงศา 

 ๙๓๐ นายชัยยุทธ  สมตั้งมั่น 

 ๙๓๑ นายชัยยุทธ  เปรมประชา 

 ๙๓๒ จาอากาศเอก ชัยยุทธ  พุดสิน 

 ๙๓๓ นายชัยยุทธ  แสนสุข 

 ๙๓๔ พันจาเอก ชัยโย  หลักคํา 

 ๙๓๕ นายชัยรัตน  ชูเรือง 

 ๙๓๖ นายชัยรัตน  ปลาลาศ 

 ๙๓๗ สิบเอก ชัยรัตน  ผิวผักแวน 

 ๙๓๘ นายชัยรัตน  พลเย่ียม 

 ๙๓๙ นายชัยรัตน  เสนาวัน 

 ๙๔๐ นายชัยรัตน  ออนทิมวงษ 

 ๙๔๑ นายชัยฤกษ  ทองตา 

 ๙๔๒ นายชัยฤทธิ์  วินทะไชย 

 ๙๔๓ นายชัยวรปรัชญ  รัชโพธิ์ 

 ๙๔๔ นายชัยวัฒน  คงเย็น 

 ๙๔๕ นายชัยวัฒน  โคตรสมบัติ 

 ๙๔๖ จาเอก ชัยวัฒน  ชื่นจันทร 

 ๙๔๗ สิบเอก ชัยวัฒน  บุศยบุตร 

 ๙๔๘ นายชัยวัฒน  มณีศรี 

 ๙๔๙ นายชัยวัฒน  วิเศษสมบูรณ 

 ๙๕๐ นายชัยวัฒน  ศรีสุริยจันทร 

 ๙๕๑ นายชัยวัฒน  สิเนฮะ 

 ๙๕๒ นายชัยวัฒน  สีทอง 

 ๙๕๓ นายชัยวัฒน  สุวรรณโคตร 

 ๙๕๔ นายชัยวัฒน  เส็งนา 

 ๙๕๕ นายชัยวิบูลย  ธัมมานุกูลสวัสดิ์ 

 ๙๕๖ นายชัยวิวัฒน  รังสิโรจน 

 ๙๕๗ นายชัยวุฒิ  เตชะฤทธิ์ 

 ๙๕๘ นายชัยวุฒิ  รุงเชา 

 ๙๕๙ นายชัยศรี  คุมตลอด 

 ๙๖๐ จาเอก ชัยสิทธิ์  ศิริเล้ียง 

 ๙๖๑ นายชัยอเดช  เลิศนพรัตนวงศ 

 ๙๖๒ นายชากร  แยมศรี 

 ๙๖๓ นายชาคริต  กาลวิบูลย 

 ๙๖๔ นายชาคริต  จันทรประเสริฐ 

 ๙๖๕ นายชาคริต  พึงตอกิจ 

 ๙๖๖ นายชาคริต  วุฒิพศินกิจ 

 ๙๖๗ นายชาญ  ทองสุข 

 ๙๖๘ นายชาญกิจ  เผือกหนู 

 ๙๖๙ นายชาญชัย  ชูศรี 

 ๙๗๐ จาสิบเอก ชาญชัย  ดีบุก 

 ๙๗๑ พันจาเอก ชาญชัย  เทพบุตร 

 ๙๗๒ นายชาญชัย  โทคําเวช 

 ๙๗๓ จาเอก ชาญชัย  พิมทอง 

 ๙๗๔ นายชาญชัย  เพ่ิมผล 

 ๙๗๕ นายชาญชัย  ภูชาดึก 

 ๙๗๖ นายชาญชัย  สุดสะอาด 

 ๙๗๗ นายชาญชัย  อินทวงค 
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 ๙๗๘ นายชาญชัย  อุดมศรี 

 ๙๗๙ สิบเอก ชาญชัย  เอกคณาสิงห 

 ๙๘๐ นายชาญณรงค  สราญบุรุษ 

 ๙๘๑ นายชาญนพ  ชาวเมือง 

 ๙๘๒ นายชาญยุทธ  งามสมทรง 

 ๙๘๓ นายชาญยุทธ  เพียรพจน 

 ๙๘๔ นายชาญยุทธ  โพธิ์เงิน 

 ๙๘๕ สิบโท ชาญรบ  ตุมสูงเนิน 

 ๙๘๖ นายชาญวิทย  คันธิก 

 ๙๘๗ นายชาญวิทย  จิตตคํา 

 ๙๘๘ นายชาญวิทย  ไชยมงคล 

 ๙๘๙ นายชาญวิทย  ประเสริฐผล 

 ๙๙๐ นายชาญวิทย  สมจิตร 

 ๙๙๑ นายชาญวิทย  สีลากุล 

 ๙๙๒ สิบตรี ชาญวิทย  หาญรบ 

 ๙๙๓ นายชาญสมร  ฤทธิ์เรือง 

 ๙๙๔ นายชาตรี  คําหอม 

 ๙๙๕ นายชาตรี  คุมสิงหสันต 

 ๙๙๖ นายชาตรี  ทองเล่ียมนาค 

 ๙๙๗ นายชาตรี  ฟาอรามศรี 

 ๙๙๘ นายชาตรี  ภูจอมทอง 

 ๙๙๙ นายชาตรี  เมฆดี 

 ๑๐๐๐ นายชาตรี  สุดาปน 

 ๑๐๐๑ นายชาติ  ตะเคียนราม 

 ๑๐๐๒ นายชาติ  นอยหางหวา 

 ๑๐๐๓ นายชาติชาย  ชางชุม   

 ๑๐๐๔ นายชาติชาย  เบญจวรรณ 

 ๑๐๐๕ สิบเอก ชาติชาย  รัศมี 

 ๑๐๐๖ จาเอก ชาติชาย  ลีหัวสระ 

 ๑๐๐๗ จาเอก ชาทิตย  คําชวง 

 ๑๐๐๘ นายชานนท  ชื่นแดง 

 ๑๐๐๙ นายชานนท  พิศูจน 

 ๑๐๑๐ นายชานนท  โพธิชาเนตร 

 ๑๐๑๑ สิบตํารวจโท ชานนท  รอดถนอม 

 ๑๐๑๒ นายชานนท  สิมมา 

 ๑๐๑๓ นายชานุวัฒน  พุทธา 

 ๑๐๑๔ นายชายชาญ  แสงยะรักษ 

 ๑๐๑๕ นายชายแดน  เดชาฤทธิ์ 

 ๑๐๑๖ นายชายสิทธิ์  เขียวแกว 

 ๑๐๑๗ นายชาริน  ขาวนี 

 ๑๐๑๘ นายชาลี  ลูกเหล็ม   

 ๑๐๑๙ นายชํานาญ  กิ่งมะลิ 

 ๑๐๒๐ จาเอก ชํานาญ  เชิงกาญจน 

 ๑๐๒๑ จาเอก ชํานาญ  ทวีทรัพย 

 ๑๐๒๒ นายชํานาญ  รองเมือง 

 ๑๐๒๓ นายชํานาญ  รอดบน 

 ๑๐๒๔ นายชํานาญ  อินทรจวง 

 ๑๐๒๕ นายชํานาญวิทย  นอมกลาง 

 ๑๐๒๖ นายชํานาณ  สราญบุรุษ 

 ๑๐๒๗ สิบเอก ชํานาน  วงคพรม 

 ๑๐๒๘ พันจาเอก ชิงชัย  นาสืบ 

 ๑๐๒๙ นายชิณณะกร  อรรถวิลัย 
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 ๑๐๓๐ นายชิณภพ  ชุนดี 

 ๑๐๓๑ พันจาเอก ชิตชัย  ภาธรธุวานนท 

 ๑๐๓๒ นายชิตพล  บัวพันธ 

 ๑๐๓๓ นายชิตพล  มั่นปาน 

 ๑๐๓๔ นายชิตพล  สายสิงหทอง 

 ๑๐๓๕ นายชินกร  จันแดง 

 ๑๐๓๖ นายชินกร  สาระผล 

 ๑๐๓๗ นายชินกร  สินรัตน 

 ๑๐๓๘ นายชินโชติ  คําประไพ 

 ๑๐๓๙ นายชินพัฒน  ทีสุกะ 

 ๑๐๔๐ นายชินพันธุ  ศรีโพธิ์ 

 ๑๐๔๑ นายชินภันทร  แสงตา 

 ๑๐๔๒ นายชินวัฒน  แสงชาตรี 

 ๑๐๔๓ นายชิรวุธ  เรียงสนาม 

 ๑๐๔๔ นายชิษณุ  ขาวสําอางค 

 ๑๐๔๕ นายชิษณุพงศ  ทรัพยศิริธนโชติ 

 ๑๐๔๖ นายชิษณุพงศ  สมโภชน 

 ๑๐๔๗ นายชีวภัค  หมดราคี 

 ๑๐๔๘ นายชีวภัทร  จันทรัตน 

 ๑๐๔๙ สิบเอก ชีวานนท  หนอชาย 

 ๑๐๕๐ นายชุติเดช  กานเพชร 

 ๑๐๕๑ นายชุติเดช  จันทรหงอม 

 ๑๐๕๒ นายชุติเดช  เอฟวา 

 ๑๐๕๓ นายชุติพงศ  สมไชย 

 ๑๐๕๔ นายชุติพนธ  ศิริพงษไทย 

 ๑๐๕๕ นายชุมพล  งามภัก 

 ๑๐๕๖ นายชุมพล  โตสวัสดิ์ 

 ๑๐๕๗ นายชุมพล  เบ็ญจกิจ 

 ๑๐๕๘ นายชุมพล  วรรณโน 

 ๑๐๕๙ นายชุมพล  ศรีสุขใส 

 ๑๐๖๐ นายชุมพล  สรอยจักร 

 ๑๐๖๑ นายชุมพล  สุทธวา 

 ๑๐๖๒ นายชูเกียรติ  ชูติมานันท   

 ๑๐๖๓ นายชูเกียรติ  มรรยาทออน 

 ๑๐๖๔ สิบเอก ชูชัย  เกษมทับทิม 

 ๑๐๖๕ จาเอก ชูชัย  เทียมเมือง 

 ๑๐๖๖ นายชูชาติ  จันทรทองสา 

 ๑๐๖๗ นายชูชาติ  พลสงคราม 

 ๑๐๖๘ นายชูชีพ  ทิพยโรจน 

 ๑๐๖๙ นายชูศักดิ์  อินทรถา 

 ๑๐๗๐ จาสิบเอก เชน  สวนใจ 

 ๑๐๗๑ จาเอก เชษฐชยุต  วิเศษศรี 

 ๑๐๗๒ สิบโท เชษฐวุธ  พุทธสอน 

 ๑๐๗๓ พันจาเอก เชษฐา  ศรีสุข 

 ๑๐๗๔ นายเชาวฤทธิ์  มหิเมือง 

 ๑๐๗๕ นายเชาวฤทธิ์  สิขิวัฒน 

 ๑๐๗๖ นายเชาวลิต  ขัดสืบ 

 ๑๐๗๗ นายเชาวลิตร  นาควิลัย 

 ๑๐๗๘ จาเอก เชิญ  นุมสกุล 

 ๑๐๗๙ นายเชิดเกียรติ  ไชยเสนา 

 ๑๐๘๐ นายเชิดชัย  กองกิ่ง 

 ๑๐๘๑ นายเชิดชัย  ไกยะษา 
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 ๑๐๘๒ จาสิบเอก เชิดชัย  แตงแดน 

 ๑๐๘๓ นายเชิดชัย  ไตรวชิรางกูล 

 ๑๐๘๔ นายเชิดชัย  ทวีสินธุ 

 ๑๐๘๕ นายเชิดชัย  เหลือทอง 

 ๑๐๘๖ นายเชิดชาย  แกวนรินทร 

 ๑๐๘๗ นายเชิดชาย  นิเรียงรัมย 

 ๑๐๘๘ นายเชิดชู  ปญญาบุญ 

 ๑๐๘๙ นายเชิดพงษ  ฉิมสอาด 

 ๑๐๙๐ นายเชิดพันธ  กันทะวัง 

 ๑๐๙๑ นายเชิดพันธ  ชาติสกุล 

 ๑๐๙๒ นายเชิดรักษ  รินทชัย 

 ๑๐๙๓ นายเชิดศักดิ์  สายแวว 

 ๑๐๙๔ นายเชิดศักดิ์  สิงหรักษ 

 ๑๐๙๕ นายเชิดศักดิ์  หงษาคร 

 ๑๐๙๖ นายเช่ียวชาญ  ครองไกรเวช 

 ๑๐๙๗ นายเชี่ยวชาญ  ดุงแกว 

 ๑๐๙๘ นายเชี่ยวชาญ  อุทาโย 

 ๑๐๙๙ นายโชค  กันทาดง 

 ๑๑๐๐ นายโชค  บุญชู 

 ๑๑๐๑ นายโชคชัย  แกววังออ 

 ๑๑๐๒ นายโชคชัย  พละพงศ 

 ๑๑๐๓ นายโชคชัย  แพงดิษฐ 

 ๑๑๐๔ นายโชคดี  เครือเนตร 

 ๑๑๐๕ นายโชคทวี  เกิดโชค 

 ๑๑๐๖ นายโชคอุทิศ  พวงคง 

 ๑๑๐๗ นายโชติชวง  จันทรแสน 

 ๑๑๐๘ นายโชติพัฒน  วุฒิทหัยโชติ 

 ๑๑๐๙ นายไชยกฤต  ชํานานสิงห 

 ๑๑๑๐ นายไชยยันต  สะศรี 

 ๑๑๑๑ นายไชยยา  คงแกว 

 ๑๑๑๒ นายไชยรัตน  นะวะสด 

 ๑๑๑๓ นายไชยรัตน  บัวปน 

 ๑๑๑๔ วาที่รอยตรี ไชยวัฒน   

  ไชยวัฒนกันทะทํา 

 ๑๑๑๕ นายไชยวัฒน  ดอนหลา 

 ๑๑๑๖ นายไชยศ  ศรีมาลา 

 ๑๑๑๗ นายไชยันต  ลาวัลย 

 ๑๑๑๘ นายไชยา  คงทรัพย 

 ๑๑๑๙ นายไชยา  โนนโพธิ์ 

 ๑๑๒๐ นายไชยา  อาจเอื้อ 

 ๑๑๒๑ นายไชโย  จําปาเทศ 

 ๑๑๒๒ จาเอก ไชโย  ปติคาม 

 ๑๑๒๓ นายซาฝอี  หาหวา 

 ๑๑๒๔ นายซาฟอี  ลีวาอุดดีน 

 ๑๑๒๕ นายซีดีฟ  เจะเมาะ 

 ๑๑๒๖ นายฌณภัทร  คงคะชาติ 

 ๑๑๒๗ พันจาเอก ญาณกร  เกิดใหม 

 ๑๑๒๘ นายญาณพงศ  แจมจันทร 

 ๑๑๒๙ นายญาณไพฑูรย  โยเหลา 

 ๑๑๓๐ นายญาณรพัฒน  แกวที 

 ๑๑๓๑ นายญาณวุฒิ  นุสุข 

 ๑๑๓๒ นายญาณวุฒิ  ปอมสุวรรณ 
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 ๑๑๓๓ นายฐปนพงศ  สุขตัว 

 ๑๑๓๔ นายฐปนรรฆ  เศษโถ 

 ๑๑๓๕ นายฐปนวัฒน  วงษจําปา 

 ๑๑๓๖ นายฐานะพงษ  ศรีจันทร 

 ๑๑๓๗ นายฐานันดร  คงอินทร 

 ๑๑๓๘ นายฐานันดร  มาลัย 

 ๑๑๓๙ นายฐานันดร  ศรีงาม 

 ๑๑๔๐ นายฐาปกรณ  คลายกัน 

 ๑๑๔๑ นายฐาปกรณ  แสนอวน 

 ๑๑๔๒ จาอากาศเอก ฐาปนะพงษ   

  พลคัดซาย 

 ๑๑๔๓ นายฐาปนัฐพงษ  ธนัญชัย 

 ๑๑๔๔ นายฐาวริศว  กลับศรี 

 ๑๑๔๕ นายฐิติกร  เจริญจันทร 

 ๑๑๔๖ นายฐิติกร  ชูสกุล 

 ๑๑๔๗ นายฐิติกร  วาสนะตระกูล 

 ๑๑๔๘ จาสิบเอก ฐิติกร  หอมสมบัติ 

 ๑๑๔๙ จาสิบเอก ฐิติภัทร  กองทอง 

 ๑๑๕๐ นายฐิติยานนท  ชาวนา 

 ๑๑๕๑ นายฐิติวัฏส  ขันทะเปยง 

 ๑๑๕๒ นายณชล  ล้ิมภักดี 

 ๑๑๕๓ วาที่รอยตรี ณฏฐดลป  แสงนาค 

 ๑๑๕๔ นายณฐกร  จุฬามณี   

 ๑๑๕๕ นายณฐกร  พุกนุน 

 ๑๑๕๖ นายณฐกร  อดใจ 

 ๑๑๕๗ นายณฐกิจพนธ  สวัสดิสาร 

 ๑๑๕๘ นายณฐชัย  คงทน 

 ๑๑๕๙ นายณฐพงศ  โพธิ์ชัยศรี 

 ๑๑๖๐ นายณฐพงษ  สมพงษ 

 ๑๑๖๑ นายณฐพล  พระโพธิ์ 

 ๑๑๖๒ นายณฐพัชร  กองสนธิ์ 

 ๑๑๖๓ นายณฐภัทร  มโนสมบัติ 

 ๑๑๖๔ สิบเอก ณฐวัฒน  ธิมิตร 

 ๑๑๖๕ นายณตฤณ  มาอน 

 ๑๑๖๖ นายณธกร  บูลยประมุข 

 ๑๑๖๗ นายณธัชพงศ  สัจจะศาสตร 

 ๑๑๖๘ นายณนธวัฒ  ไชยชนะ 

 ๑๑๖๙ นายณนฤโชติ  บุตรดี 

 ๑๑๗๐ นายณปภัช  พุทธเสน 

 ๑๑๗๑ นายณปภัช  สุระวงค 

 ๑๑๗๒ นายณพพงศ  พุมภักดี 

 ๑๑๗๓ นายณพภพ  นาจําปา 

 ๑๑๗๔ นายณพล  วรพันธ 

 ๑๑๗๕ จาเอก ณพล  แอมโคก 

 ๑๑๗๖ นายณภพ  ประสิทธิเมกุล 

 ๑๑๗๗ พันจาอากาศเอก ณภัทร   

  เดชโชติสมบัติ 

 ๑๑๗๘ นายณภัทร  พรอินทร 

 ๑๑๗๙ นายณภัทร  ศรีวะปะ 

 ๑๑๘๐ นายณภัทร  สุขุมทอง 

 ๑๑๘๑ นายณภัทร  เอี่ยมอรุณพงศ 

 ๑๑๘๒ นายณรงค  กลํ่าเสือ 



 หนา   ๒๕ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๘๓ สิบเอก ณรงค  กองแกว 

 ๑๑๘๔ นายณรงค  กุลณาวงศ 

 ๑๑๘๕ นายณรงค  จงรักษ   

 ๑๑๘๖ นายณรงค  จันทรนอย 

 ๑๑๘๗ นายณรงค  ใจกลา 

 ๑๑๘๘ นายณรงค  ชนะศึก 

 ๑๑๘๙ นายณรงค  ไชยสิทธิ์ 

 ๑๑๙๐ นายณรงค  ดํารงเกียรติพนา 

 ๑๑๙๑ นายณรงค  โทนทรัพย 

 ๑๑๙๒ นายณรงค  ไทยเรือง 

 ๑๑๙๓ นายณรงค  นิ่มเจริญดี 

 ๑๑๙๔ นายณรงค  เนตรนอย 

 ๑๑๙๕ นายณรงค  โนนนอย 

 ๑๑๙๖ นายณรงค  รอดตรง 

 ๑๑๙๗ นายณรงค  รําเพย 

 ๑๑๙๘ นายณรงค  รินทรักษ 

 ๑๑๙๙ นายณรงค  รุนประพันธ 

 ๑๒๐๐ นายณรงค  ศรีจํารัส 

 ๑๒๐๑ จาเอก ณรงค  สมานเพ่ือน 

 ๑๒๐๒ พันจาตรี ณรงค  อินทวัน 

 ๑๒๐๓ นายณรงคชัย  ใจการ 

 ๑๒๐๔ นายณรงคชัย  ผิวสรอย 

 ๑๒๐๕ นายณรงคชัย  พุทธสุวรรณ 

 ๑๒๐๖ นายณรงคชัย  วิศิษฎรุงเรือง 

 ๑๒๐๗ นายณรงคชัย  แสงใส 

 ๑๒๐๘ นายณรงคชัย  อรัญเหม 

 ๑๒๐๙ นายณรงคชัย  อารีสกุลกิจ 

 ๑๒๑๐ นายณรงคเดช  นันดา 

 ๑๒๑๑ นายณรงคเดช  ลอซง 

 ๑๒๑๒ นายณรงคเดช  ศรีนาม 

 ๑๒๑๓ นายณรงคเดช  ศรีปต 

 ๑๒๑๔ นายณรงคฤทธิ์  จินาการณ 

 ๑๒๑๕ นายณรงคฤทธิ์  ชวยศรี 

 ๑๒๑๖ นายณรงคฤทธิ์  ไชยศาสตร 

 ๑๒๑๗ นายณรงคฤทธิ์  พรัดเมือง 

 ๑๒๑๘ นายณรงคฤทธิ์  เมืองมูล 

 ๑๒๑๙ นายณรงคฤทธิ์  ลอย 

 ๑๒๒๐ นายณรงคฤทธิ์  แสงศิวะฤทธิ์ 

 ๑๒๒๑ นายณรงคฤทธิ์  อรามเรือง 

 ๑๒๒๒ นายณรงคศักดิ์  กุลวงศคเณศ 

 ๑๒๒๓ นายณรงคศักดิ์  จันทรอวน 

 ๑๒๒๔ นายณรงคศักดิ์  เถรี 

 ๑๒๒๕ นายณรงคศักดิ์  พรมดี 

 ๑๒๒๖ สิบเอก ณรงคศักดิ์  พิมพจันทร 

 ๑๒๒๗ นายณรงคศักดิ์  พิลา 

 ๑๒๒๘ นายณรงคศักดิ์  มีมุข 

 ๑๒๒๙ นายณรงคศักดิ์  สมผัด 

 ๑๒๓๐ นายณรงคศักดิ์  สังขประเสริฐ 

 ๑๒๓๑ นายณรงคศักดิ์  หงษทอง 

 ๑๒๓๒ สิบเอก ณราวุฒิ  บุญเจริญ 

 ๑๒๓๓ นายณราศักดิ์  เฝาหนองดู 

 ๑๒๓๔ นายณเอก  อึ้งเสือ 



 หนา   ๒๖ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๓๕ นายณัฎฐพงษ  เสถียร 

 ๑๒๓๖ นายณัฎฐพล  ชานนท 

 ๑๒๓๗ นายณัฎฐภาษณ  หวั่นเสง 

 ๑๒๓๘ นายณัฏฐ  จันทวงศ 

 ๑๒๓๙ นายณัฏฐกิจติ์พล  ขาวฟอง 

 ๑๒๔๐ นายณัฏฐชัย  ไชยฤทธิ์ 

 ๑๒๔๑ นายณัฏฐพงษ  ทองผอง 

 ๑๒๔๒ นายณัฏฐพัชร  เดชางาม 

 ๑๒๔๓ นายณัฏฐภิภพ  ดาวเรือง 

 ๑๒๔๔ นายณัฏฐรินทร  อินทรเพ็ญ 

 ๑๒๔๕ นายณัฏฐวัฒน  ชวยชม 

 ๑๒๔๖ นายณัฏฐวัฒน  เนียมจิตต 

 ๑๒๔๗ นายณัฏฐวัฒน  การเพียร 

 ๑๒๔๘ นายณัฐ  จินตศิริ 

 ๑๒๔๙ นายณัฐกรณ  จันทรทอง 

 ๑๒๕๐ จาสิบเอก ณัฐจักษ  คงเพชรศักดิ์ทนา 

 ๑๒๕๑ นายณัฐชัย  สิงหทอง 

 ๑๒๕๒ นายณัฐชัย  สินธุยา 

 ๑๒๕๓ นายณัฐเชษฐ  เงาศรี 

 ๑๒๕๔ พันจาเอก ณัฐฐชัย  บุตรอุดม 

 ๑๒๕๕ สิบเอก ณัฐดนัย  บัญมี 

 ๑๒๕๖ นายณัฐติวุฒิ  คําดี 

 ๑๒๕๗ นายณัฐทวี  ปุณณทรัพย 

 ๑๒๕๘ จาสิบเอก ณัฐธีรวัจน  สิทธิขันแกว 

 ๑๒๕๙ นายณัฐปคัลภ  ประยูรศิริธนกูล 

 ๑๒๖๐ นายณัฐพงศ  กอนทอง 

 ๑๒๖๑ นายณัฐพงศ  ไกรสร 

 ๑๒๖๒ นายณัฐพงศ  คําดี   

 ๑๒๖๓ นายณัฐพงศ  จันทวัฒน 

 ๑๒๖๔ นายณัฐพงศ  ไชยรา 

 ๑๒๖๕ นายณัฐพงศ  พรมเรืองเดช 

 ๑๒๖๖ นายณัฐพงศ  เพชรฤทธิ์ 

 ๑๒๖๗ นายณัฐพงศ  รูปกลม 

 ๑๒๖๘ วาที่รอยเอก ณัฐพงศ  วงศนอย 

 ๑๒๖๙ นายณัฐพงศ  ศรีเหรัญ 

 ๑๒๗๐ นายณัฐพงศ  สายคีรินท 

 ๑๒๗๑ จาสิบโท ณัฐพงศ  เสนห 

 ๑๒๗๒ นายณัฐพงศ  แสงเดือน 

 ๑๒๗๓ สิบเอก ณัฐพงษ  คุณทะวงษ 

 ๑๒๗๔ นายณัฐพงษ  ชวนย้ิม 

 ๑๒๗๕ สิบเอก ณัฐพงษ  ชํานาญ 

 ๑๒๗๖ นายณัฐพงษ  ชุมชื่นสกุลสุข 

 ๑๒๗๗ นายณัฐพงษ  ทิศกระโทก 

 ๑๒๗๘ นายณัฐพงษ  ปงกาวงศ 

 ๑๒๗๙ นายณัฐพงษ  พลทองสถิตย 

 ๑๒๘๐ นายณัฐพงษ  ศรีไพร 

 ๑๒๘๑ นายณัฐพงษ  ศิริรัตนพงษ 

 ๑๒๘๒ นายณัฐพงษ  สุวรรณ 

 ๑๒๘๓ นายณัฐพงษ  หมูเมืองสอง 

 ๑๒๘๔ นายณัฐพงษ  วิศรียา 

 ๑๒๘๕ นายณัฐพนธ  จําปาทอง 

 ๑๒๘๖ นายณัฐพร  พึงลําพู 



 หนา   ๒๗ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๘๗ นายณัฐพร  วรรณมูลิก 

 ๑๒๘๘ นายณัฐพล  ขอนยาง 

 ๑๒๘๙ นายณัฐพล  คาร   

 ๑๒๙๐ นายณัฐพล  ตะแกว 

 ๑๒๙๑ นายณัฐพล  ทิพประไพ 

 ๑๒๙๒ นายณัฐพล  เทพมณี 

 ๑๒๙๓ นายณัฐพล  บรรลือหาญ 

 ๑๒๙๔ นายณัฐพล  บริรักษ 

 ๑๒๙๕ นายณัฐพล  พันธทุม 

 ๑๒๙๖ นายณัฐพล  เพ็ชรทองคํา 

 ๑๒๙๗ นายณัฐพล  เพชรรัตน 

 ๑๒๙๘ นายณัฐพล  ภักดี 

 ๑๒๙๙ จาอากาศเอก ณัฐพล  วงศไพรบูลย 

 ๑๓๐๐ นายณัฐพล  ศรีสุพงษ 

 ๑๓๐๑ นายณัฐพล  สุขภาค 

 ๑๓๐๒ นายณัฐพล  หงษา 

 ๑๓๐๓ นายณัฐพล  หมอมทา 

 ๑๓๐๔ นายณัฐพล  ออนกลา 

 ๑๓๐๕ จาเอก ณัฐพล  อักษรสม 

 ๑๓๐๖ นายณัฐพัชร  ไชยสินธ 

 ๑๓๐๗ นายณัฐพัฒน  คนอยู 

 ๑๓๐๘ นายณัฐพิพัฒน  สุขพัฒนสมบัติ 

 ๑๓๐๙ นายณัฐภูมิ  ศิริพล 

 ๑๓๑๐ นายณัฐภูมิณัฐภาส  นอยวงษ 

 ๑๓๑๑ นายณัฐเมศร  ธนาวรวิสิทธิ์ 

 ๑๓๑๒ นายณัฐรัชต  สมราช 

 ๑๓๑๓ สิบเอก ณัฐรัฐ  คําเหงา 

 ๑๓๑๔ นายณัฐฤทธิ์  ไชยมงคล 

 ๑๓๑๕ นายณัฐวรท  สลิลปราโมทย 

 ๑๓๑๖ นายณัฐวรรธน  นิกรสันติธรรม 

 ๑๓๑๗ นายณัฐวรรธน  สาธนันชัย 

 ๑๓๑๘ นายณัฐวัฒน  กาญจนไกรสร 

 ๑๓๑๙ นายณัฐวัฒน  ชื่นใจชน 

 ๑๓๒๐ วาที่รอยตรี ณัฐวัฒน  ทองคํา 

 ๑๓๒๑ นายณัฐวัฒน  พันธพรม 

 ๑๓๒๒ นายณัฐวัฒน  มาสวาง 

 ๑๓๒๓ วาที่รอยโท ณัฐวัฒน  ราชบุรี 

 ๑๓๒๔ นายณัฐวัฒน  แววมณีธนวดี 

 ๑๓๒๕ นายณัฐวัตร  แกวงอก 

 ๑๓๒๖ นายณัฐวิทย  เปล่ียววิญญา 

 ๑๓๒๗ นายณัฐวี  โพธิ์ธนะวิจิตร 

 ๑๓๒๘ นายณัฐวุฒิ  กุลวัฒนนาค 

 ๑๓๒๙ จาเอก ณัฐวุฒิ  กุศลธรรมรัตน 

 ๑๓๓๐ นายณัฐวุฒิ  แกวมณีฉาย 

 ๑๓๓๑ นายณัฐวุฒิ  ขุนไชย 

 ๑๓๓๒ จาเอก ณัฐวุฒิ  เขตบุรี 

 ๑๓๓๓ นายณัฐวุฒิ  งาเจือ 

 ๑๓๓๔ นายณัฐวุฒิ  จันทะคาม 

 ๑๓๓๕ นายณัฐวุฒิ  ใจบุญ   

 ๑๓๓๖ นายณัฐวุฒิ  นาตัน 

 ๑๓๓๗ นายณัฐวุฒิ  มูลสาร 

 ๑๓๓๘ นายณัฐวุฒิ  เมืองใจ 



 หนา   ๒๘ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๓๙ นายณัฐวุฒิ  รังษี 

 ๑๓๔๐ นายณัฐวุฒิ  รินเชื้อ 

 ๑๓๔๑ นายณัฐวุฒิ  ไรรอด 

 ๑๓๔๒ จาอากาศเอก ณัฐวุฒิ  ศรีมหาไชย 

 ๑๓๔๓ นายณัฐวุฒิ  ศรีเมือง 

 ๑๓๔๔ นายณัฐวุฒิ  ศิริโทวัย 

 ๑๓๔๕ นายณัฐวุฒิ  สาลาสุตา 

 ๑๓๔๖ นายณัฐวุฒิ  แสนภูวา 

 ๑๓๔๗ นายณัฐวุฒิ  อินทรโคกสูง 

 ๑๓๔๘ นายณัฐวุฒิ  อินสวาง 

 ๑๓๔๙ นายณัฐวุธ  พูลสุข 

 ๑๓๕๐ นายณัฐศนัย  หวั่นเซง 

 ๑๓๕๑ นายณัฐศักดิ์  หลักทอง 

 ๑๓๕๒ นายณัฐศิลป  ศักดิ์ศรี 

 ๑๓๕๓ นายณัฐเศรษฐ  โสภารัตน 

 ๑๓๕๔ นายณัฐสันตธร  ธรรมธวงศ 

 ๑๓๕๕ นายณัฐสิทธิ์  อุทธารนิช 

 ๑๓๕๖ นายณัษฐพงษ  ใบบัว 

 ๑๓๕๗ สิบเอก ณาณวุฒิ   

  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 

 ๑๓๕๘ พันจาโท ณิชเวธน  ขันทะวัตร 

 ๑๓๕๙ นายดนัย  ทิพยสมบัติ 

 ๑๓๖๐ นายดนัย  สมานมิตร 

 ๑๓๖๑ นายดนัย  เสือศิริ 

 ๑๓๖๒ นายดนัยเดช  ชูศรี 

 ๑๓๖๓ นายดนัยพัฒน  จาวะนา 

 ๑๓๖๔ นายดนุพร  ชูโชติ 

 ๑๓๖๕ นายดนุภูมิ  รัชโพธิ์ 

 ๑๓๖๖ นายดลเดช  ภูธนากฤต 

 ๑๓๖๗ นายดลไพสิทธิ์  อุปพงษ 

 ๑๓๖๘ จาสิบตรี ดวง  ทัศนสาธิต 

 ๑๓๖๙ นายดาบชัย  นวลตา 

 ๑๓๗๐ นายดาบชัย  ระยับแสง 

 ๑๓๗๑ จาเอก ดาม  ราคาแพง 

 ๑๓๗๒ นายดาราศักดิ์  คําตา 

 ๑๓๗๓ นายดาว  กุลเกษ 

 ๑๓๗๔ นายดําเนิน  จานิกร 

 ๑๓๗๕ นายดํารง  กรรณกนกชัย 

 ๑๓๗๖ นายดํารง  ฟอนกระโทก 

 ๑๓๗๗ พันจาอากาศเอก ดํารง   

  อาชีวเกษตรกร 

 ๑๓๗๘ นายดํารงค  ครุผาด 

 ๑๓๗๙ นายดํารงค  ยวนบุญหลิม 

 ๑๓๘๐ จาเอก ดํารงค  สมัครการ 

 ๑๓๘๑ สิบเอก ดํารงคศักดิ์  แจงแกว 

 ๑๓๘๒ จาเอก ดํารงณ  จบศรี 

 ๑๓๘๓ สิบเอก ดํารงศักดิ์  บัวสี 

 ๑๓๘๔ นายดํารงศักดิ์  ปรือปรัก 

 ๑๓๘๕ นายดิเรก  นิลสนธิ์ 

 ๑๓๘๖ วาที่รอยตรี ดิเรก  รัตนะ 

 ๑๓๘๗ นายดิเรก  หีมเขียว 

 ๑๓๘๘ นายดิเรก  อินทรกันทุม 



 หนา   ๒๙ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๘๙ นายดิษฐเนตร  พิศพาร 

 ๑๓๙๐ นายดิษพงษ  แทนแกว 

 ๑๓๙๑ นายดุรงคฤทธิ์  สุกใส 

 ๑๓๙๒ นายดุริยศิลป  วรรณา 

 ๑๓๙๓ นายดุษฎี  เงินมีศรี 

 ๑๓๙๔ นายดุสิต  คําหมื่น 

 ๑๓๙๕ นายดุสิต  แซล้ิม 

 ๑๓๙๖ นายดุสิต  อิ่มกระจาง 

 ๑๓๙๗ นายดุสิทธิ์  ศรีสรางคอม 

 ๑๓๙๘ นายเดช  สุดมี 

 ๑๓๙๙ นายเดชชัย  ไชยวงศ 

 ๑๔๐๐ นายเดชชาติ  ฉลาดธัญญกิจ 

 ๑๔๐๑ นายเดชพงษ  พรมมีเดช 

 ๑๔๐๒ นายเดชพิพัฒน  หอยพรมราช 

 ๑๔๐๓ นายเดชมนตรี  เบาหินลาด 

 ๑๔๐๔ นายเดชา  ชนะคา 

 ๑๔๐๕ นายเดชา  นอกสระ 

 ๑๔๐๖ นายเดชา  ลุสําเร็จ 

 ๑๔๐๗ นายเดชา  หุพาทิพย 

 ๑๔๐๘ นายเดชาวัต  ชฎาวงศ 

 ๑๔๐๙ นายเดน  นาถสีทา 

 ๑๔๑๐ นายเดน  อนันทบริพงศ 

 ๑๔๑๑ จาสิบตรี เดนจิตร  ภาษิตร 

 ๑๔๑๒ นายเดนชัย  เล็กสิงหโต 

 ๑๔๑๓ นายเดนชัย  หนุมไธสงค 

 ๑๔๑๔ นายเดวิท  ดวงออย 

 ๑๔๑๕ นายแดนชัย  คําดี 

 ๑๔๑๖ นายแดนชัย  ล่ิมดุลย 

 ๑๔๑๗ นายแดนไทย  นามศิริ 

 ๑๔๑๘ นายโดมไพร  เผาฉาน 

 ๑๔๑๙ นายตระการ  เอกา 

 ๑๔๒๐ นายตรัยวัฒน  ตันนิรัตร 

 ๑๔๒๑ พันจาตรี ตฤณภัท  สมปญญา 

 ๑๔๒๒ นายตอกวี  พรมบุตร 

 ๑๔๒๓ นายตอกานต  สมวาที 

 ๑๔๒๔ นายตอพงษ  มูลเสนา 

 ๑๔๒๕ นายตอศักดิ์  การนอก 

 ๑๔๒๖ นายตอศักดิ์  มะวงศษา 

 ๑๔๒๗ นายตะวัน  ประทุมมี 

 ๑๔๒๘ นายตะวัน  วรรณสินธ 

 ๑๔๒๙ นายตะวัน  สิงหแกว 

 ๑๔๓๐ นายตะวัน  หนูหลง 

 ๑๔๓๑ นายตัณติกร  เหลาพร 

 ๑๔๓๒ นายตันติกร  สาลี 

 ๑๔๓๓ นายตันติกร  อุดมโภชน 

 ๑๔๓๔ นายตามพงศ  จ้ิวพานิช 

 ๑๔๓๕ นายติณณ  จันทรเพชร 

 ๑๔๓๖ นายติรภาพ  เล็งไธสง 

 ๑๔๓๗ นายตุรากร  บึงราษฎร 

 ๑๔๓๘ นายตุล  เชื้อจรูญ 

 ๑๔๓๙ นายตุลา  เรือนเงิน 

 ๑๔๔๐ นายเตชะพงศ  มีแสง 



 หนา   ๓๐ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๔๑ นายเติมศักดิ์  อนุมาศ 

 ๑๔๔๒ นายเตือง  ตาคําสุก 

 ๑๔๔๓ นายไตยเทพ  เกิดกอบ 

 ๑๔๔๔ นายไตรภพ  แถวสามารถ 

 ๑๔๔๕ นายไตรภพ  ปุลา 

 ๑๔๔๖ นายไตรรงค  นิพนธรัมย 

 ๑๔๔๗ วาที่รอยโท ไตรรงค  บริบูรณ 

 ๑๔๔๘ นายถนอม  จินดาขัด 

 ๑๔๔๙ จาเอก ถนอม  บัตรประโคน 

 ๑๔๕๐ นายถนอม  ลําซาง 

 ๑๔๕๑ นายถนอมจิตร  โพธิ์ศรีคุณ 

 ๑๔๕๒ นายถนัด  พันธุแตง 

 ๑๔๕๓ นายถนัดกิจ  จูฑะสุวรรณ 

 ๑๔๕๔ นายถวิล  ผาพรม 

 ๑๔๕๕ จาสิบเอก ถวิล  พืชสิงห 

 ๑๔๕๖ นายถาวร  เตือนจันทึก 

 ๑๔๕๗ นายถาวร  นนทศิริ 

 ๑๔๕๘ นายถาวร  นาคคํา 

 ๑๔๕๙ นายถาวร  นิกุล 

 ๑๔๖๐ นายถาวร  ปาทะหา 

 ๑๔๖๑ นายถาวร  มุงชนะ 

 ๑๔๖๒ นายถาวร  มุงหมายผล 

 ๑๔๖๓ นายถาวร  สุมงคล 

 ๑๔๖๔ นายถิรชัย  ถิ่นคําเชิด 

 ๑๔๖๕ นายถิรนันท  ธรรมกาศ 

 ๑๔๖๖ พันจาเอก ถิรพงษ  แพงมา 

 ๑๔๖๗ จาเอก ถิรพุทธิ์  ผกาทอง 

 ๑๔๖๘ จาสิบเอก ถิรวัฒน  ฝายเทศ 

 ๑๔๖๙ นายถิรวัฒน  เลามาสุวพันธ 

 ๑๔๗๐ นายเถลิงเดช  เหมือนวงษญาติ 

 ๑๔๗๑ นายเถลิงศักดิ์  อาจธรรม 

 ๑๔๗๒ นายทนง  บุญรักษา 

 ๑๔๗๓ นายทนงคศักดิ์  รอดอําพันธุ 

 ๑๔๗๔ นายทนงศักด  ทองกอนสิงห 

 ๑๔๗๕ นายทนงศักดิ์  จันทรตา 

 ๑๔๗๖ นายทนงศักดิ์  ทานะกาญจน 

 ๑๔๗๗ นายทนงศักดิ์  บุญมี 

 ๑๔๗๘ นายทนงศักดิ์  ยอดเพ็ชร 

 ๑๔๗๙ นายทนงศักดิ์  ศรีตัมภวา 

 ๑๔๘๐ นายทนงศักดิ์  สวนสอน 

 ๑๔๘๑ นายทนสิทธิ์  สายสาธร 

 ๑๔๘๒ นายทรงกรด  พวงทอง 

 ๑๔๘๓ นายทรงกรด  มากขํา 

 ๑๔๘๔ นายทรงกฤษ  ทิศกะโทก 

 ๑๔๘๕ นายทรงกลด  จันทรศรีเมือง 

 ๑๔๘๖ นายทรงกิจ  ทุมมา 

 ๑๔๘๗ นายทรงชัย  ฉัตรทอง 

 ๑๔๘๘ นายทรงธรรม  เนียมหอม 

 ๑๔๘๙ นายทรงพล  งามวิวัฒนา 

 ๑๔๙๐ จาเอก ทรงพล  มากศิริ 

 ๑๔๙๑ นายทรงพล  สมบูรณ 

 ๑๔๙๒ นายทรงยศ  สักกามาตย 



 หนา   ๓๑ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๙๓ นายทรงวุฒิ  สุธีร 

 ๑๔๙๔ นายทรงวุฒิ  อิ่มโอษฐ 

 ๑๔๙๕ สิบเอก ทรงศักดิ์  แจงสวาง 

 ๑๔๙๖ จาเอก ทรงศักดิ์  หลานวงษ 

 ๑๔๙๗ นายทรงศักดิ์  เหงาละคร 

 ๑๔๙๘ นายทรรศนะ  ทับจะบก 

 ๑๔๙๙ นายทวิช  เพชรหลา 

 ๑๕๐๐ นายทวิทย  ปลอดฟก 

 ๑๕๐๑ นายทวี  ทับทิมศรี 

 ๑๕๐๒ นายทวี  พยายาม 

 ๑๕๐๓ นายทวี  เพ้ียบุญมาก 

 ๑๕๐๔ นายทวีคุณ  คงคลาย 

 ๑๕๐๕ วาที่รอยตรี ทวีชัย  กรองมาดี 

 ๑๕๐๖ นายทวีชัย  จันทะศรี 

 ๑๕๐๗ นายทวีโชค  พันธทวี 

 ๑๕๐๘ สิบเอก ทวีทรัพย  โนนจันทร 

 ๑๕๐๙ นายทวีป  กระดุมพรรค 

 ๑๕๑๐ นายทวีป  จันทรจุฬาลักษณ 

 ๑๕๑๑ นายทวีพงษ  ทุมชะ 

 ๑๕๑๒ นายทวีพงษ  โพธิ 

 ๑๕๑๓ นายทวีพงษ  สุทธิบุญ 

 ๑๕๑๔ นายทวีรัตน  อินทนนท 

 ๑๕๑๕ นายทวีวงศ  เกตุงาม 

 ๑๕๑๖ นายทวีวัฒน  มุหมีน 

 ๑๕๑๗ นายทวีวุฒิ  ตรวจมรรคา 

 ๑๕๑๘ นายทวีศักดิ์  กาศเจริญ 

 ๑๕๑๙ นายทวีศักดิ์  จตุแสน 

 ๑๕๒๐ จาเอก ทวีศักดิ์  ดวงโตด 

 ๑๕๒๑ นายทวีศักดิ์  ทิพยสีนวล 

 ๑๕๒๒ สิบเอก ทวีศักดิ์  พูลทอง 

 ๑๕๒๓ นายทวีศักดิ์  เมืองฤกษ 

 ๑๕๒๔ นายทวีศักดิ์  เสริมทรง 

 ๑๕๒๕ นายทวีศักดิ์  แสนสมัคร 

 ๑๕๒๖ นายทวีศักดิ์  อัครโชคทรัพย 

 ๑๕๒๗ นายทศเนตร  เพียรสุขเวช 

 ๑๕๒๘ นายทศพร  คงกระพันธ 

 ๑๕๒๙ นายทศพร  ทรงเกียรติ 

 ๑๕๓๐ สิบเอก ทศพร  สิงหเห 

 ๑๕๓๑ นายทศพร  ออนดี 

 ๑๕๓๒ นายทศพล  จันทรสืบ 

 ๑๕๓๓ นายทศพล  เจริญเผา 

 ๑๕๓๔ จาสิบเอก ทศพล  ทิพโกมล 

 ๑๕๓๕ นายทศพล  ธรรมเรืองฤทธิ์ 

 ๑๕๓๖ นายทศพล  นาเจริญ 

 ๑๕๓๗ นายทศพล  พลดร   

 ๑๕๓๘ นายทศพล  ภูรัพพา 

 ๑๕๓๙ นายทศพล  ศรีรักษา 

 ๑๕๔๐ นายทศพล  ศิลาเกษ 

 ๑๕๔๑ นายทศพล  หนันทุม 

 ๑๕๔๒ นายทศพล  อังคะปาน 

 ๑๕๔๓ นายทศพล  อุทาภักดี 

 ๑๕๔๔ นายทศวรรษ  ชิ้นแกว 



 หนา   ๓๒ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๔๕ วาที่รอยตรี ทสวร  สะสิริ 

 ๑๕๔๖ นายทองจันทร  โจมเสนาะ 

 ๑๕๔๗ นายทองดี  จันทศร 

 ๑๕๔๘ นายทองดี  ตาสา 

 ๑๕๔๙ นายทองดี  โอทารัมย 

 ๑๕๕๐ จาเอก ทองแท  พงคอันทไช 

 ๑๕๕๑ พันจาอากาศเอก ทองพูน  ระกัม 

 ๑๕๕๒ นายทองพูล  บุญอาจ 

 ๑๕๕๓ นายทองเพชร  สูสุข 

 ๑๕๕๔ นายทองภพ  ไรสงัด 

 ๑๕๕๕ นายทองมัย  พิมพันธ 

 ๑๕๕๖ จาเอก ทองสุก  จันทรา 

 ๑๕๕๗ นายทองสุข  เชิญชม 

 ๑๕๕๘ นายทะยอย  อยูเลิศ 

 ๑๕๕๙ นายทักศิลป  วิลาจันทร 

 ๑๕๖๐ นายทักษพงษ  ตามสมัคร 

 ๑๕๖๑ นายทักษิณ  แกวสิงห 

 ๑๕๖๒ จาอากาศโท ทักษิณ  เชื้อวงศ 

 ๑๕๖๓ นายทักษิณ  พลกลา 

 ๑๕๖๔ นายทัชธชา  ปญญารัตน 

 ๑๕๖๕ นายทัตชพงศ  จันทรหอม 

 ๑๕๖๖ นายทัตเทพ  พิมพะนิตย 

 ๑๕๖๗ นายทับทิม  อุณจักร 

 ๑๕๖๘ สิบเอก ทัศนพงศ  ศรีจันทร 

 ๑๕๖๙ นายทัศนพล  หมั่นเรียน 

 ๑๕๗๐ นายทัศนัย  พิณพาทย 

 ๑๕๗๑ นายทัศไนย  ประสงคศักดิ์ 

 ๑๕๗๒ นายทาดา  นพพิบูลย 

 ๑๕๗๓ นายทินกร  กองศรี 

 ๑๕๗๔ นายทินกร  แกวนอย 

 ๑๕๗๕ นายทินกร  แกวพนัส 

 ๑๕๗๖ นายทินกร  เชื้อวงศ 

 ๑๕๗๗ นายทินกร  ทรงเจริญ 

 ๑๕๗๘ นายทินกฤต  วงคกันทะ 

 ๑๕๗๙ นายทินกฤต  วันปล่ัง 

 ๑๕๘๐ นายทินกฤต  วินทะไชย 

 ๑๕๘๑ จาเอก ทินกฤต  โสภาพรม 

 ๑๕๘๒ นายทินทิวา  ทั่งสุวรรณ 

 ๑๕๘๓ นายทินภัทร  เครือแกว 

 ๑๕๘๔ นายทินภัทร  บุญลี 

 ๑๕๘๕ นายทิพย  สุคันธะมาลา 

 ๑๕๘๖ นายทิลายุ  ภูอาลัย 

 ๑๕๘๗ นายทิวกร  แยมศรี 

 ๑๕๘๘ นายทิวา  เที่ยงธรรม 

 ๑๕๘๙ นายทิวา  บุญปญญา 

 ๑๕๙๐ นายทิวากร  ปยมาตย 

 ๑๕๙๑ นายทิวากร  สัมมาสุข 

 ๑๕๙๒ นายทิวากร  อภิวงควาร 

 ๑๕๙๓ นายทีฆทัศน  บุญมาตร 

 ๑๕๙๔ นายทีปธรรมโม  เชื้อสะอาด 

 ๑๕๙๕ นายเทคนิค  จันทรานนท 

 ๑๕๙๖ นายเทพชัย  ผลทิพย 



 หนา   ๓๓ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๙๗ นายเทพทัต  ประทัง 

 ๑๕๙๘ นายเทพนิรันดร  แสงเพชร 

 ๑๕๙๙ นายเทพพนม  วงศศรีชา 

 ๑๖๐๐ นายเทพพร  มงคลแสน 

 ๑๖๐๑ นายเทพมงคล  ปุนพิทักษ 

 ๑๖๐๒ จาเอก เทพศักดิ์  ใจกัด 

 ๑๖๐๓ จาเอก เทวฤทธิ์  จอกเงิน 

 ๑๖๐๔ นายเทวัญ  ไพบูลยพานิช 

 ๑๖๐๕ นายเทวัญ  วิริยะ 

 ๑๖๐๖ นายเทวัญ  เหมากระโทก 

 ๑๖๐๗ นายเทวัญ  เอิบอิ่ม 

 ๑๖๐๘ นายเทวา  ดีใจ 

 ๑๖๐๙ นายเทวา  รักสัจจา 

 ๑๖๑๐ นายเทอดเกียรติ  บุญสิทธิ์ 

 ๑๖๑๑ นายเทอดทูล  กั้วสิทธิ์ 

 ๑๖๑๒ นายเทอดศักดิ์  แตรประสิทธิ์ 

 ๑๖๑๓ นายเทิดธรรม  นุยสวี 

 ๑๖๑๔ นายเทิดพงศ  กรีหมื่นไวย 

 ๑๖๑๕ นายเทิดศักดิ์  โพธิ์บางหวาย 

 ๑๖๑๖ นายเทิดศักดิ์  มูลเพ็ง 

 ๑๖๑๗ นายเทิดศักดิ์  ศิลปทาว 

 ๑๖๑๘ นายเทียนชัย  คํามงคล 

 ๑๖๑๙ นายธกรณเกียรติ  เอี่ยวสกุล 

 ๑๖๒๐ นายธง  ศิริโยธา 

 ๑๖๒๑ วาที่รอยตรี ธงชัย  จักรกระโทก 

 ๑๖๒๒ นายธงชัย  ไชยโชติ 

 ๑๖๒๓ นายธงชัย  แซเตี้ยว 

 ๑๖๒๔ นายธงชัย  ดงแสนแกว 

 ๑๖๒๕ นายธงชัย  ทองปสโนว 

 ๑๖๒๖ นายธงชัย  ธรรมสาร 

 ๑๖๒๗ นายธงชัย  มะโนปน 

 ๑๖๒๘ นายธงชัย  วงศชนะ 

 ๑๖๒๙ นายธงชัย  วงศาโรจน 

 ๑๖๓๐ สิบตํารวจโท ธงชัย  อัครพงศ 

 ๑๖๓๑ นายธงทอง  มีเจริญ 

 ๑๖๓๒ นายธณชัย  อาจวิชัย 

 ๑๖๓๓ นายธณภัส  บรรจง 

 ๑๖๓๔ นายธนกร  แดงฉ่ํา 

 ๑๖๓๕ สิบเอก ธนกร  เตื่อยโยชน 

 ๑๖๓๖ นายธนกร  ปล่ังกลาง 

 ๑๖๓๗ นายธนกร  รัตนทางมีศรี 

 ๑๖๓๘ นายธนกร  วงษา 

 ๑๖๓๙ นายธนกร  วัฒนากลาง 

 ๑๖๔๐ นายธนกฤช  ลิไทสง 

 ๑๖๔๑ สิบเอก ธนกฤต  เรือนแกว 

 ๑๖๔๒ นายธนกฤต  ศรีกันไชย 

 ๑๖๔๓ นายธนกฤต  สมวรรณ 

 ๑๖๔๔ นายธนกฤต  สุขลาน 

 ๑๖๔๕ นายธนกฤต  สุวัฒนะปญญา 

 ๑๖๔๖ นายธนกฤต  หาญอาวุธ 

 ๑๖๔๗ นายธนกฤต  อนุฤทธิ์ 

 ๑๖๔๘ นายธนกฤต  อินทสุวรรณโณ 



 หนา   ๓๔ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๔๙ นายธนชัย  สุริยสงคราม 

 ๑๖๕๐ นายธนชาติ  กิณเสน 

 ๑๖๕๑ นายธนชาติ  บริจาค 

 ๑๖๕๒ นายธนดณ  สุริยะนอย 

 ๑๖๕๓ จาเอก ธนดล  จันทรผิว 

 ๑๖๕๔ วาที่รอยตรี ธนดุลย  จงเจริญ 

 ๑๖๕๕ นายธนเดช  เขตเจริญ 

 ๑๖๕๖ จาสิบเอก ธนเดช  ฝายขาว 

 ๑๖๕๗ นายธนเดช  ศรีระโส 

 ๑๖๕๘ นายธนเดช  หริญบูรณานนท 

 ๑๖๕๙ นายธนนต  บัวย้ิม 

 ๑๖๖๐ จาสิบเอก ธนประเสริฐ  ผิวทอง 

 ๑๖๖๑ นายธนพงษ  ธรรมนิยม   

 ๑๖๖๒ นายธนพงษ  เภรีวงษ 

 ๑๖๖๓ นายธนพงษ  สีสิงห 

 ๑๖๖๔ นายธนพงษ  สีสิงหง 

 ๑๖๖๕ นายธนพฤธ  นวลเศษ 

 ๑๖๖๖ นายธนพล  ไกรยรัตน   

 ๑๖๖๗ นายธนพล  โคนพันธ 

 ๑๖๖๘ นายธนพล  ใจสมุทร 

 ๑๖๖๙ นายธนพล  ไชยสุรินทร 

 ๑๖๗๐ นายธนพล  เทียนสันต 

 ๑๖๗๑ นายธนพล  ปอกกันทา 

 ๑๖๗๒ นายธนพล  พูลงาม 

 ๑๖๗๓ นายธนพัฒณ  มีสุนทร 

 ๑๖๗๔ นายธนพัฒร  กองขุนทด 

 ๑๖๗๕ นายธนพัต  ธรรมรางกูร 

 ๑๖๗๖ นายธนพัต  พรส่ี 

 ๑๖๗๗ นายธนพัธศกรณ  โลหนารายณ 

 ๑๖๗๘ นายธนพิสิษฐ  เจริญเส็ง 

 ๑๖๗๙ นายธนภณ  กุลสุวรรณ 

 ๑๖๘๐ นายธนภณ  สุนทรภจน 

 ๑๖๘๑ นายธนภัทร  นารถสิทธิ์ 

 ๑๖๘๒ นายธนภาค  กียะสูตร 

 ๑๖๘๓ นายธนภาค  คงผอม 

 ๑๖๘๔ นายธนยศ  เทพยศ 

 ๑๖๘๕ นายธนรักษ  นาเทศ 

 ๑๖๘๖ นายธนรัตน  นามเดช 

 ๑๖๘๗ จาสิบเอก ธนวรรธน  ไตรสุนทร 

 ๑๖๘๘ นายธนวัชร  ตาลจรัส 

 ๑๖๘๙ นายธนวัฒน  กันรัมย   

 ๑๖๙๐ นายธนวัฒน  เกิดหน ู

 ๑๖๙๑ นายธนวัฒน  จาพา 

 ๑๖๙๒ นายธนวัฒน  ฉายวัฒนา 

 ๑๖๙๓ นายธนวัฒน  บุญคุม 

 ๑๖๙๔ นายธนวัฒน  ย่ิงดี 

 ๑๖๙๕ นายธนวัฒน  สุขเกษม 

 ๑๖๙๖ นายธนวิชญ  ถนอมวงศ 

 ๑๖๙๗ นายธนวินท  ไวฉลาด 

 ๑๖๙๘ นายธนวุฒิ  ยศแผน 

 ๑๖๙๙ นายธนวุฒิ  หลีเจริญ 

 ๑๗๐๐ นายธนเวศน  ล้ิมเสาวกุล 



 หนา   ๓๕ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๐๑ นายธนศักดิ์  มวงสอน 

 ๑๗๐๒ นายธนศักดิ์  สุริยะไกร 

 ๑๗๐๓ นายธนศิลป  เปาวนา 

 ๑๗๐๔ นายธนสาร  คําภีระปาวงค 

 ๑๗๐๕ นายธนสิทธิ์  สืบสิงห 

 ๑๗๐๖ นายธนเสฎฐ  วงษคําจันทร 

 ๑๗๐๗ นายธนะ  วงษศักดิ์ 

 ๑๗๐๘ นายธนะชล  ศิริวัฒนาโยธิน 

 ๑๗๐๙ นายธนะพัฒน  ปรีชาเชาวกุลศิริ 

 ๑๗๑๐ นายธนะพัฒน  สุพัฒนนเดชานนท 

 ๑๗๑๑ นายธนะภูมิ  สีวระกัน 

 ๑๗๑๒ นายธนะเมศฐ  สุวรรณโชติวัฒนา 

 ๑๗๑๓ นายธนะรักษ  สุขสันต 

 ๑๗๑๔ นายธนะวัฒน  พยัคฆเริงเดช 

 ๑๗๑๕ นายธนะวิทย  กอนทอง 

 ๑๗๑๖ จาสิบเอก ธนะศักดิ์  ฝายจิตรชอบ 

 ๑๗๑๗ นายธนัช  คงเกียรติจิรา 

 ๑๗๑๘ นายธนัช  นนทคําจันทร 

 ๑๗๑๙ นายธนัช  ปอมมี 

 ๑๗๒๐ นายธนัช  อินทนิล 

 ๑๗๒๑ นายธนัชกฤศ  แกวนา 

 ๑๗๒๒ นายธนัชชา  พินธุนิบาต 

 ๑๗๒๓ นายธนัชติพงษ  อภิชาติสวางไสว 

 ๑๗๒๔ นายธนัญชัย  บุญมาก 

 ๑๗๒๕ นายธนัทพงษ  ทองสมบูรณ 

 ๑๗๒๖ พันจาโท ธนัทภัทร  ใจเย็น 

 ๑๗๒๗ นายธนันวัฒน  ฤกษอมรพัฒน 

 ๑๗๒๘ นายธนัยวัฒน  ตาจันทรอินทร 

 ๑๗๒๙ นายธนา  กอเกษมวงศ 

 ๑๗๓๐ นายธนากร  เกษเหมือน 

 ๑๗๓๑ นายธนากร  เจริญสุข 

 ๑๗๓๒ นายธนากร  ดลวาส 

 ๑๗๓๓ นายธนากร  แพงคําสอน 

 ๑๗๓๔ นายธนากร  มุงคุณ 

 ๑๗๓๕ จาเอก ธนากร  เมืองสํานัก 

 ๑๗๓๖ นายธนากร  รัตนพันธ 

 ๑๗๓๗ สิบเอก ธนากร  ศรีประเสริฐ 

 ๑๗๓๘ นายธนากร  ศิริเรือง 

 ๑๗๓๙ สิบเอก ธนากร  แสงหิรัญ 

 ๑๗๔๐ นายธนากร  แสนภูมิ 

 ๑๗๔๑ นายธนากร  เหลามูล 

 ๑๗๔๒ พันจาอากาศเอก ธนากร  อินทรเลิศ 

 ๑๗๔๓ นายธนากร  อุดแกว 

 ๑๗๔๔ นายธนากร  เอมสวาสดิ์ 

 ๑๗๔๕ นายธนากรณ  เศษวงษ 

 ๑๗๔๖ สิบเอก ธนาการ  ลําคํา 

 ๑๗๔๗ จาเอก ธนาคม  วงคสวัสดิ์ 

 ๑๗๔๘ นายธนาธรณ  สีกาวี 

 ๑๗๔๙ นายธนาธาน  อินตา 

 ๑๗๕๐ นายธนาธิป  ดาบพิมพศรี 

 ๑๗๕๑ นายธนาธิป  อุตะมา 

 ๑๗๕๒ นายธนาพันธ  ตันสกุล 



 หนา   ๓๖ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๕๓ นายธนายุทธ  ฐิตะสาร 

 ๑๗๕๔ สิบเอก ธนายุทธ  มวงขวัญ 

 ๑๗๕๕ นายธนายุทธ  แสงพรหม 

 ๑๗๕๖ นายธนารักษ  มณีรัตนาพร 

 ๑๗๕๗ นายธนาวัต  เจริญพันธ 

 ๑๗๕๘ นายธนาวุฒิ  ขําเอนก 

 ๑๗๕๙ นายธนาอนันต  คําชู 

 ๑๗๖๐ นายธนิก  สังขทองงาม 

 ๑๗๖๑ สิบเอก ธนิต  ปรีดาผล 

 ๑๗๖๒ นายธนิสร  คิมหัน 

 ๑๗๖๓ นายธนุวัฒน  สวางภพ 

 ๑๗๖๔ นายธเนต  อรามเรือง 

 ๑๗๖๕ นายธเนศ  สุภาวดี 

 ๑๗๖๖ นายธพิวัจน  ศรีจวง 

 ๑๗๖๗ นายธมกร  เพียรภายลุน 

 ๑๗๖๘ นายธมฤทธิ์  อุบลจินดา 

 ๑๗๖๙ นายธรณิศร  ลักษณาวิบูลยกุล 

 ๑๗๗๐ นายธรรมนาท  พรหมทอง 

 ๑๗๗๑ นายธรรมนูญ  กกกระโทก 

 ๑๗๗๒ นายธรรมนูญ  กรเพ็ชร 

 ๑๗๗๓ นายธรรมนูญ  ตรีโอสถ 

 ๑๗๗๔ นายธรรมนูญ  นิมิตร   

 ๑๗๗๕ นายธรรมนูญ  สุนทรานิล 

 ๑๗๗๖ นายธรรมปกร  ภูมิแสน 

 ๑๗๗๗ นายธรรมไมพร  จรูญรัชฎ 

 ๑๗๗๘ นายธรรมรงค  คําใจ 

 ๑๗๗๙ นายธรรมรงค  ปานเกล้ียง 

 ๑๗๘๐ จาเอก ธรรมรัตน  ระโส 

 ๑๗๘๑ นายธรรมรัตน  เรืองระวีวานิชกูล 

 ๑๗๘๒ นายธรรมวิทย  สุพรมพิทักษ 

 ๑๗๘๓ นายธรรมศักดิ์  หอมนวล 

 ๑๗๘๔ นายธรรศกร  เพชรลอม 

 ๑๗๘๕ นายธราธิป  มีพวงผล 

 ๑๗๘๖ นายธราพงษ  จันทรศร ี

 ๑๗๘๗ นายธราพงษ  นุชประยูร 

 ๑๗๘๘ นายธราพงษ  วัดฟุงเฟอง 

 ๑๗๘๙ นายธราวุฒิ  ลาดมูล 

 ๑๗๙๐ นายธฤทธิ์  นพรัตน   

 ๑๗๙๑ นายธฤษณัช  เสือแฟง 

 ๑๗๙๒ นายธวัช  ซาวัน 

 ๑๗๙๓ นายธวัช  นะสะปะ 

 ๑๗๙๔ นายธวัช  วณิกสัมบัญ 

 ๑๗๙๕ พันจาอากาศเอก ธวัช  สนชาวไพร 

 ๑๗๙๖ นายธวัชชัย  กาวิจา 

 ๑๗๙๗ นายธวัชชัย  แกวสีทอง 

 ๑๗๙๘ นายธวัชชัย  เครือบสูงเนิน 

 ๑๗๙๙ นายธวัชชัย  ใจคํา 

 ๑๘๐๐ นายธวัชชัย  โตสุข 

 ๑๘๐๑ สิบเอก ธวัชชัย  ถิ่นแกว 

 ๑๘๐๒ นายธวัชชัย  ทองเทียบ 

 ๑๘๐๓ นายธวัชชัย  เที่ยงดี 

 ๑๘๐๔ นายธวัชชัย  ธรรมสละ 



 หนา   ๓๗ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๐๕ นายธวัชชัย  นพคุณ 

 ๑๘๐๖ นายธวัชชัย  นรโคตร 

 ๑๘๐๗ จาเอก ธวัชชัย  บุญจํานงค 

 ๑๘๐๘ นายธวัชชัย  บุตรจันทร 

 ๑๘๐๙ นายธวัชชัย  ประพาฬ 

 ๑๘๑๐ นายธวัชชัย  ปานเขียว 

 ๑๘๑๑ นายธวัชชัย  ปานจินดานนท 

 ๑๘๑๒ นายธวัชชัย  พุมทองดี 

 ๑๘๑๓ จาเอก ธวัชชัย  เพชรสลับแกว 

 ๑๘๑๔ นายธวัชชัย  ยาวิชัย 

 ๑๘๑๕ นายธวัชชัย  ยุงไธสง 

 ๑๘๑๖ นายธวัชชัย  รักษาพล 

 ๑๘๑๗ นายธวัชชัย  รัตนนิยม 

 ๑๘๑๘ นายธวัชชัย  สมเจริญ 

 ๑๘๑๙ นายธวัชชัย  สมบูรณนอก 

 ๑๘๒๐ จาเอก ธวัชชัย  สอนพันธ 

 ๑๘๒๑ นายธวัชชัย  อยูสบาย 

 ๑๘๒๒ นายธวัชไชย  เชิงยุทธ 

 ๑๘๒๓ นายธวัชรินทร  วงศดาว 

 ๑๘๒๔ นายธวัฒ  ลุงสาง 

 ๑๘๒๕ นายธวิกร  ชื่นจิตร 

 ๑๘๒๖ นายธวิสุทธิ์  นันทบุตร 

 ๑๘๒๗ นายธัชกร  บุญไชโย 

 ๑๘๒๘ วาที่รอยตรี ธัชชัยม  สุรินทอง 

 ๑๘๒๙ นายธัชทฤต  ยศวิไล 

 ๑๘๓๐ นายธัชเวชช  แสงสวาง 

 ๑๘๓๑ นายธัญญากรณ  พิทักษกุล 

 ๑๘๓๒ นายธัญประเสริฐ  ทัศนียไตรเทพ 

 ๑๘๓๓ นายธัญพิสิษฐ  หงษทอง 

 ๑๘๓๔ นายธัญวัฒน  กุลจันทร 

 ๑๘๓๕ นายธัญวิศิษฏ  ฟงอารมณ 

 ๑๘๓๖ นายธัณยธรณ  เกษร 

 ๑๘๓๗ นายธันฐภัทร  หิรัญรักษตระกูล 

 ๑๘๓๘ นายธันวา  บุญตัน 

 ๑๘๓๙ นายธาตรี  ชยุติ 

 ๑๘๔๐ จาสิบเอก ธาตรี  ลัทธิรมย 

 ๑๘๔๑ นายธาตรี  เหรียญลําดับญาติ 

 ๑๘๔๒ นายธานินทร  วงศแกว 

 ๑๘๔๓ นายธานี  ศรีสงคราม 

 ๑๘๔๔ นายธานุวัฒน  ทัศนพงศ 

 ๑๘๔๕ สิบเอก ธาราเทพ  ภูจอมจิต 

 ๑๘๔๖ นายธาริน  มวงกล่ิน 

 ๑๘๔๗ นายธํารงค  เกล้ียงคง 

 ๑๘๔๘ นายธํารงค  คลายเรือง 

 ๑๘๔๙ นายธํารงค  เงาภูทอง 

 ๑๘๕๐ สิบเอก ธิติ  คํามี 

 ๑๘๕๑ นายธิติ  บุญยะกลัมพะ 

 ๑๘๕๒ นายธิตินันท  ประสงคเจริญ 

 ๑๘๕๓ สิบโท ธิติพล  วัตตะกุมาร 

 ๑๘๕๔ นายธิติพัทธ  บํารุง 

 ๑๘๕๕ นายธิติศักดิ์  เขื่อนเพชร 

 ๑๘๕๖ นายธิติสรณ  บุตรโคตร 



 หนา   ๓๘ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๕๗ นายธิติสรรค  วรรณเมืองเกา 

 ๑๘๕๘ นายธินฐ  ผองใส 

 ๑๘๕๙ สิบเอก ธิปกร  คลายทอง 

 ๑๘๖๐ นายธิปไตย  ทองสุก 

 ๑๘๖๑ นายธี  เทียงปา 

 ๑๘๖๒ นายธีชัช  รัตนางกูร   

 ๑๘๖๓ รอยโท ธีทัต  ธรรมสิทธิ์ 

 ๑๘๖๔ นายธีร  ชูโตจีระกุล 

 ๑๘๖๕ นายธีรเดช  ชาญชัยวุฒิไกร 

 ๑๘๖๖ นายธีรเดช  ชูทวี 

 ๑๘๖๗ นายธีรเดช  เดชายุทธวงศ 

 ๑๘๖๘ นายธีรเดช  สมบูรณสิน 

 ๑๘๖๙ นายธีรนิตย  ทุมมี 

 ๑๘๗๐ นายธีรพงศ  แปนประจุน 

 ๑๘๗๑ นายธีรพงศ  ลลิตดาลกุล 

 ๑๘๗๒ นายธีรพงษ  ชาววัง 

 ๑๘๗๓ จาสิบเอก ธีรพงษ  ทัตตะทองคํา 

 ๑๘๗๔ นายธีรพงษ  สมหมาย 

 ๑๘๗๕ วาที่รอยตรี ธีรพงษ  อาจวารินทร 

 ๑๘๗๖ นายธีรพงษ  อิสี 

 ๑๘๗๗ นายธีรพร  จงประเสริฐ 

 ๑๘๗๘ นายธีรพร  ระจิตดํารงค 

 ๑๘๗๙ นายธีรพล  กะถาไชย 

 ๑๘๘๐ นายธีรพล  ภูเดนผา 

 ๑๘๘๑ นายธีรพล  มณีอินทร 

 ๑๘๘๒ นายธีรพล  สวัสดี 

 ๑๘๘๓ จาเอก ธีรพัฒน  ชอมะลิ 

 ๑๘๘๔ นายธีรพันธุ  ทองสุข 

 ๑๘๘๕ นายธีรภัทร  ขจรศรี 

 ๑๘๘๖ นายธีรภัทร  จักรบุตร 

 ๑๘๘๗ นายธีรภัทร  หลอดเข็ม 

 ๑๘๘๘ นายธีรยุทธ  บุญตอ 

 ๑๘๘๙ นายธีรยุทธ  ปาทอง 

 ๑๘๙๐ นายธีรยุทธ  จันอินทร 

 ๑๘๙๑ นายธีรยุทธ  ยนตไพบูลย 

 ๑๘๙๒ นายธีรวัจน  คําซาว   

 ๑๘๙๓ นายธีรวัชร  แหละเหย็บ 

 ๑๘๙๔ นายธีรวัฒน  แซตี่ 

 ๑๘๙๕ นายธีรวัฒน  บุญครอบ 

 ๑๘๙๖ นายธีรวัฒน  พรมพันหาว 

 ๑๘๙๗ นายธีรวัฒน  มูลทอง 

 ๑๘๙๘ พันจาโท ธีรวัฒน  ยศอินทร 

 ๑๘๙๙ นายธีรวัฒน  วาทะพุกกณะ 

 ๑๙๐๐ นายธีรวิทย  วารีวนิช 

 ๑๙๐๑ นายธีรวุฒิ  เข็มทิศ 

 ๑๙๐๒ นายธีรวุฒิ  ตังเจริญวัฒนา 

 ๑๙๐๓ นายธีรวุฒิ  สุขประเสริฐ 

 ๑๙๐๔ นายธีรเวช  สันติทวีชนะ 

 ๑๙๐๕ จาเอก ธีรศักดิ์  จันทรหลอด 

 ๑๙๐๖ นายธีรศักดิ์  ชตารัตน 

 ๑๙๐๗ นายธีรศักดิ์  เชื้อนันตา 

 ๑๙๐๘ นายธีรศักดิ์  แซโงว 



 หนา   ๓๙ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๐๙ นายธีรศักดิ์  รักษาสรอย 

 ๑๙๑๐ นายธีรศานต  ศรีกาญจน 

 ๑๙๑๑ นายธีรเศก  สพานทอง 

 ๑๙๑๒ นายธีรสิทธิ์  ศรีจันทริวงศ 

 ๑๙๑๓ นายธีระ  นิ่มบัว 

 ๑๙๑๔ จาเอก ธีระชัย  วรชิณา 

 ๑๙๑๕ นายธีระเดช  สังวร 

 ๑๙๑๖ นายธีระพงศ  แพเรือง 

 ๑๙๑๗ นายธีระพงศ  ศูนยกลาง 

 ๑๙๑๘ นายธีระพงษ  ทราธร 

 ๑๙๑๙ นายธีระพงษ  เทพประสิทธิ์ 

 ๑๙๒๐ วาที่รอยตรี ธีระพงษ  ธีระพงษผิวศิริ 

 ๑๙๒๑ นายธีระพงษ  มูสิกนิลพันธ 

 ๑๙๒๒ นายธีระพงษ  สวัสดิภาพ 

 ๑๙๒๓ นายธีระพร  สุขะ 

 ๑๙๒๔ วาที่รอยเอก ธีระพล  ชุลี 

 ๑๙๒๕ นายธีระพล  ไตรเกษม 

 ๑๙๒๖ นายธีระพล  สิทธิโคตร 

 ๑๙๒๗ วาที่รอยตรี ธีระพันธ  จันทรนอย 

 ๑๙๒๘ พันจาเอก ธีระยุทธ  แชมชอย 

 ๑๙๒๙ นายธีระยุทธ  ทองนิน 

 ๑๙๓๐ นายธีระยุทธ  สมบัติใหม 

 ๑๙๓๑ นายธีระยุทธ  สุโพธิ์ 

 ๑๙๓๒ นายธีระยุทธิ์  โพธิ์โพน 

 ๑๙๓๓ นายธีระยุธ  เดชะ 

 ๑๙๓๔ นายธีระวัฒน  ไชยมงคล 

 ๑๙๓๕ นายธีระวัฒน  ปนนิกร 

 ๑๙๓๖ นายธีระวัฒน  มณีวรรณ 

 ๑๙๓๗ นายธีระวัฒน  วิเทห 

 ๑๙๓๘ นายธีระวิทย  ทองเณร 

 ๑๙๓๙ สิบโท ธีระวิทย  นามิ่ง 

 ๑๙๔๐ นายธีระศักดิ์  กล่ินมณฑา 

 ๑๙๔๑ นายธีระศักดิ์  ทองดีเขียว 

 ๑๙๔๒ นายธีระศักดิ์  ทองนามอญ 

 ๑๙๔๓ สิบเอก ธีระศักดิ์  สุพรม 

 ๑๙๔๔ นายธีรุวัท  พ่ัวแพง 

 ๑๙๔๕ นายธุทธ  โทรัตน 

 ๑๙๔๖ นายธุทธ  มณีรัตน   

 ๑๙๔๗ นายเธียร  ศรีมานะศักดิ์ 

 ๑๙๔๘ นายเธียรพัฒน  สืบเรือง 

 ๑๙๔๙ นายนคร  กลยนี 

 ๑๙๕๐ นายนคร  แกวลังกา 

 ๑๙๕๑ นายนคร  นันตาหนู 

 ๑๙๕๒ นายนคร  อุดมผล 

 ๑๙๕๓ จาสิบเอก นครชัย  แกวดวงใหญ 

 ๑๙๕๔ นายนครินทร  คําเนตร 

 ๑๙๕๕ นายนครินทร  เปรมใจ 

 ๑๙๕๖ นายนครินทร  แพทยเพียร 

 ๑๙๕๗ นายนที  ตรีอรุณ 

 ๑๙๕๘ นายนธานุมาศ  ทัศนพงศ 

 ๑๙๕๙ นายนนทกรณ  กันสาร 

 ๑๙๖๐ นายนนทชัย  พงษพนัส 



 หนา   ๔๐ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๖๑ นายนนทชัย  รัตนะ 

 ๑๙๖๒ นายนนทปวิธ  แกวหานาม 

 ๑๙๖๓ นายนนทพจน  บรรพโต 

 ๑๙๖๔ นายนนทพัทธ  พงศพีเมียร 

 ๑๙๖๕ นายนนทวัชร  นิ่มกุล 

 ๑๙๖๖ นายนนทวัฒน  พวงพิมพ 

 ๑๙๖๗ นายนนทิวากร  จานคูณ 

 ๑๙๖๘ นายนพกร  เวียนไธสง 

 ๑๙๖๙ นายนพคุณ  จันทรภักดี 

 ๑๙๗๐ นายนพณัฐ  สันหมุด 

 ๑๙๗๑ นายนพดล  ขาวสอาด 

 ๑๙๗๒ นายนพดล  โคตรุโร 

 ๑๙๗๓ นายนพดล  งอกศิลป 

 ๑๙๗๔ นายนพดล  จํานอย 

 ๑๙๗๕ นายนพดล  จิตติศักดิ์ 

 ๑๙๗๖ พันจาเอก นพดล  ใจกลา 

 ๑๙๗๗ นายนพดล  ชัยยะ 

 ๑๙๗๘ พันจาอากาศเอก นพดล  ดวงแกว 

 ๑๙๗๙ สิบเอก นพดล  ถิรศิลาเวทย 

 ๑๙๘๐ นายนพดล  ทีเหล็ก 

 ๑๙๘๑ พันจาอากาศเอก นพดล  นามขันธ 

 ๑๙๘๒ จาสิบเอก นพดล  นิลบดี 

 ๑๙๘๓ นายนพดล  บัวแกว 

 ๑๙๘๔ นายนพดล  บุญสุข 

 ๑๙๘๕ นายนพดล  ประสงคศิลป 

 ๑๙๘๖ นายนพดล  พุทธเนตร 

 ๑๙๘๗ นายนพดล  เพชรคงทอง 

 ๑๙๘๘ นายนพดล  ศรีบุพิมพ 

 ๑๙๘๙ นายนพดล  แสนคํา 

 ๑๙๙๐ นายนพดล  อยูสนิท   

 ๑๙๙๑ นายนพนัย  เฉลิมนัย 

 ๑๙๙๒ จาเอก นพนิรันดร  มีราศรี 

 ๑๙๙๓ นายนพปฎล  วามุข 

 ๑๙๙๔ นายนพพร  แกวมาก 

 ๑๙๙๕ นายนพพร  ชาญณรงค 

 ๑๙๙๖ นายนพพร  ชาตรี 

 ๑๙๙๗ นายนพพร  ชินสรรเพชญ 

 ๑๙๙๘ นายนพพร  ปลอดภัย 

 ๑๙๙๙ นายนพพร  ศรีธรรม 

 ๒๐๐๐ นายนพพร  อุนในธรรม  

 ๒๐๐๑ นายนพเมศฐ  นกเหมือน 

 ๒๐๐๒ นายนพรัตน  การะเกษ 

 ๒๐๐๓ นายนพรัตน  ตันธนชัย 

 ๒๐๐๔ นายนพรัตน  ปตถาทุม 

 ๒๐๐๕ นายนพรัตน  พวงยอด 

 ๒๐๐๖ นายนพรัตน  พวงสมบัต ิ

 ๒๐๐๗ นายนพรัตน  อาทิตยเที่ยง 

 ๒๐๐๘ จาเอก นภดล  สอนสวาสดิ์ 

 ๒๐๐๙ นายนภพงศ  จันทายืน 

 ๒๐๑๐ นายนภวิถี  ชูเชิด 

 ๒๐๑๑ นายนภสินธุ  ธีรวรุฒ 

 ๒๐๑๒ นายนภัทร  อินตะ 



 หนา   ๔๑ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๑๓ นายนภัสรพี  มนัสวินวิทย 

 ๒๐๑๔ จาเอก นภา  นากสิงหชัย 

 ๒๐๑๕ จาสิบเอก นรชัย  ชุมสุวรรณ 

 ๒๐๑๖ นายนรพล  โกนันท 

 ๒๐๑๗ นายนรวร  ชาลีโสม 

 ๒๐๑๘ นายนรวรรษ  คุมจ่ัน 

 ๒๐๑๙ นายนรเศรษฐ  ภาชื่น 

 ๒๐๒๐ นายนรา  จิตตสกุล 

 ๒๐๒๑ นายนรากร  ไชยเขียว 

 ๒๐๒๒ สิบเอก นรากร  สิงหคง 

 ๒๐๒๓ นายนราธิป  ดวงชื่น 

 ๒๐๒๔ สิบเอก นราธิป  ปาประโคน 

 ๒๐๒๕ นายนราพล  แกวเขียว 

 ๒๐๒๖ สิบเอก นราภัค  ปาณลักษณ 

 ๒๐๒๗ นายนราศักดิ์  วรสาร 

 ๒๐๒๘ นายนราศักดิ์  สมอาจ 

 ๒๐๒๙ นายนรินทร  คูระโคตร 

 ๒๐๓๐ นายนรินทร  ไชยโน 

 ๒๐๓๑ นายนรินทร  เตอะสกุล 

 ๒๐๓๒ นายนรินทร  โตอินทร 

 ๒๐๓๓ นายนรินทร  นิยมแกว 

 ๒๐๓๔ นายนรินทร  บุญมี 

 ๒๐๓๕ นายนรินทร  พละดร 

 ๒๐๓๖ นายนรินทร  มารรัมย   

 ๒๐๓๗ นายนรินทร  รื่นนิมิตร 

 ๒๐๓๘ นายนรินทร  แสงจันทร 

 ๒๐๓๙ นายนรินทร  เหรียญทอง 

 ๒๐๔๐ จาสิบตํารวจ นรินทร  อุตรา 

 ๒๐๔๑ จาสิบเอก นรินทรชัย  พายุหะ 

 ๒๐๔๒ นายนเรศ  เชื้อหมอ 

 ๒๐๔๓ นายนเรศ  ทิพยสง 

 ๒๐๔๔ นายนเรศ  พอกวาง 

 ๒๐๔๕ นายนเรศ  เพ็ชรภิโรม 

 ๒๐๔๖ สิบเอก นเรศ  ศุระศรางค 

 ๒๐๔๗ นายนเรศ  ออนเกิด 

 ๒๐๔๘ นายนเรศน  สงเกิด 

 ๒๐๔๙ นายนฤชัย  จันทรวรรณะ 

 ๒๐๕๐ นายนฤชา  ปญญาเลิศ 

 ๒๐๕๑ นายนฤชา  ลาโพธิ์ 

 ๒๐๕๒ นายนฤนาถ  งิมขุนทด 

 ๒๐๕๓ นายนฤเบศร  ทองเพ็ชร 

 ๒๐๕๔ จาสิบเอก นฤพนธ  อุไรรัตน 

 ๒๐๕๕ นายนฤพล  บุญเหล่ียม 

 ๒๐๕๖ จาเอก นฤรงค  การสราง 

 ๒๐๕๗ นายนลธวัช  ลีโคตร 

 ๒๐๕๘ นายนเลด  วิเศษศรี 

 ๒๐๕๙ นายนวพล  เมืองใจ 

 ๒๐๖๐ นายนวพล  อาจมนตรี 

 ๒๐๖๑ นายนวรรช  จันทรหอมฟุง 

 ๒๐๖๒ นายนวรัฐ  ปนใจดี 



 หนา   ๔๒ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๖๓ นายนวศาสตร  สิงหกุล 

 ๒๐๖๔ พันจาอากาศเอก นวัสภคม   

  มงคงธนะนันต 

 ๒๐๖๕ นายนอย  พรมนัด   

 ๒๐๖๖ นายนะวิน  ผลจันทร 

 ๒๐๖๗ นายนัครินทร  หมื่นละมาย 

 ๒๐๖๘ นายนัชนะ  ไสยศาสตร 

 ๒๐๖๙ นายนัฎฐพงษ  เหมืองทอง 

 ๒๐๗๐ นายนัฎพร  จ๋ิวทา 

 ๒๐๗๑ นายนัฐกรานต  จันทรลา 

 ๒๐๗๒ นายนัฐกฤช  แสงอําไพ 

 ๒๐๗๓ นายนัฐกฤษ  จันโสดา 

 ๒๐๗๔ นายนัฐพงษ  ใจเจ็น 

 ๒๐๗๕ จาเอก นัฐพงษ  ธารเอี่ยม 

 ๒๐๗๖ นายนัฐพงษ  วังประชุม 

 ๒๐๗๗ นายนัฐพล  มีเภตรา 

 ๒๐๗๘ จาเอก นัฐวุฒิ  โกรธกลา 

 ๒๐๗๙ นายนัฐวุฒิ  ไชยปญโญ 

 ๒๐๘๐ นายนัฐวุฒิ  ทะแพงพันธ 

 ๒๐๘๑ นายนัฐวุฒิ  มูลศรีแกว 

 ๒๐๘๒ นายนัฐวุฒิ  วิสายอน 

 ๒๐๘๓ นายนัฐวุฒิ  สกุลคู 

 ๒๐๘๔ นายนัฐสิทธิ์  พาคําสุข 

 ๒๐๘๕ นายนัตถิพงษ  สถิตย 

 ๒๐๘๖ นายนัทฐิวุฒิ  ผลเกิด 

 ๒๐๘๗ นายนัทธพงศ  คํายันต 

 ๒๐๘๘ นายนัทธี  คันธา 

 ๒๐๘๙ นายนัทวุฒิ  ผกาแดง 

 ๒๐๙๐ นายนัธทวัฒน  สิทธิรัตนเดฃา 

 ๒๐๙๑ นายนัธทวัฒน  อัครพัฒน 

 ๒๐๙๒ จาสิบตรี นันทกร  ชราพก 

 ๒๐๙๓ นายนันทชยธร  เอกวัฒนศิริกุล 

 ๒๐๙๔ นายนันทพนธ  ซุนใช 

 ๒๐๙๕ นายนันทภพ  สุขโสม 

 ๒๐๙๖ นายนันทภูมิ  ถนอมพลกรัง 

 ๒๐๙๗ นายนันทวัฒน  ชองทอง 

 ๒๐๙๘ นายนันทวัฒน  รุจนสกุล 

 ๒๐๙๙ นายนันทวัฒน  ศรีเพชร 

 ๒๑๐๐ นายนันทวิทย  บุงอสตูล 

 ๒๑๐๑ นายนัสรณ  ยีแหลหมัน 

 ๒๑๐๒ นายนาตร  มานะทํา 

 ๒๑๐๓ นายนาท  วงสาสาย 

 ๒๑๐๔ นายนานนที  กัลยา 

 ๒๑๐๕ นายนาวา  สิริสา 

 ๒๑๐๖ นายนาวิน  ปรุงเหล็ก 

 ๒๑๐๗ นายนาวิน  สุภาษี 

 ๒๑๐๘ จาเอก นาวิน  อิ่มเอี่ยม 

 ๒๑๐๙ นายนําชัย  ชมดง 

 ๒๑๑๐ นายนําโชค  เมืองชู 

 ๒๑๑๑ นายนําโชค  วรรณภักดี 

 ๒๑๑๒ นายนิกร  กูลหลัง 

 ๒๑๑๓ นายนิกร  คงแท 
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 ๒๑๑๔ นายนิกร  ทองวิเศษ 

 ๒๑๑๕ นายนิกร  บุตดีวงค 

 ๒๑๑๖ พันจาเอก นิกร  ผินนอก 

 ๒๑๑๗ ดาบตํารวจ นิคม  คํานวล 

 ๒๑๑๘ นายนิคม  พรหมรินทร 

 ๒๑๑๙ วาที่รอยตรี นิคม  แสนเสาร 

 ๒๑๒๐ นายนิคม  หนูวงค 

 ๒๑๒๑ นายนิด  สุธรรม 

 ๒๑๒๒ นายนิติ  บูชาจันทรกูล 

 ๒๑๒๓ นายนิติกร  ศรีจันทร 

 ๒๑๒๔ นายนิติกร  ศรีวิไชย 

 ๒๑๒๕ นายนิติธร  สีเมือง 

 ๒๑๒๖ นายนิตินันต  โพธิ์จิต 

 ๒๑๒๗ นายนิติพัฒน  ภารการ 

 ๒๑๒๘ นายนิติพัฒน  ภารัตตะ   

 ๒๑๒๙ นายนิติพัฒน  สังขนอย 

 ๒๑๓๐ นายนิติพันธ  ภาชนะวรรณ 

 ๒๑๓๑ นายนิติภูมิ  ทองอันชา 

 ๒๑๓๒ นายนิติรักษ  ภวภูตานนท 

 ๒๑๓๓ นายนิทัศน  ชัยสะอาด 

 ๒๑๓๔ นายนิทัศน  ชูเชิด   

 ๒๑๓๕ นายนิทัศน  พวงสุวรรณ 

 ๒๑๓๖ นายนิทัศน  รื่นวิชา 

 ๒๑๓๗ นายนิทิศ  กิจขุนทด 

 ๒๑๓๘ นายนิธิชัย  บัวทอง 

 ๒๑๓๙ นายนิธิพงศ  สุขอัตตะ 

 ๒๑๔๐ นายนิธิพล  ชินศิริพันธ 

 ๒๑๔๑ สิบเอก นิธิพัฒน  ปราสาทศรี 

 ๒๑๔๒ นายนิธิรัตน  นามวงษา 

 ๒๑๔๓ จาเอก นิธิวัฒน  เขียวพุมพวง 

 ๒๑๔๔ นายนิธิวิทย  เผาพงศเมธา 

 ๒๑๔๕ สิบเอก นิธิศ  นิลละคา 

 ๒๑๔๖ สิบเอก นิธิศพัฐ  ภักดีจีรดิฐ 

 ๒๑๔๗ นายนิพนธ  กองสมุทร 

 ๒๑๔๘ นายนิพนธ  งอยภูธร 

 ๒๑๔๙ นายนิพนธ  จิตตรุงเรืองสุข 

 ๒๑๕๐ นายนิพนธ  เจริญจันทร 

 ๒๑๕๑ นายนิพนธ  ทวดสุวรรณ 

 ๒๑๕๒ นายนิพนธ  บรรเทากุล 

 ๒๑๕๓ นายนิพนธ  บุญเลิศ 

 ๒๑๕๔ นายนิพนธ  ประดับเพ็ชร   

 ๒๑๕๕ นายนิพนธ  ไวแสน 

 ๒๑๕๖ นายนิพนธ  สารมโน 

 ๒๑๕๗ นายนิพนธ  สินธุสอาด 

 ๒๑๕๘ พันจาเอก นิพนธ  เสนา 

 ๒๑๕๙ นายนิพล  จันทรราตรี 

 ๒๑๖๐ นายนิพล  ทองรอด 

 ๒๑๖๑ นายนิพิฐพนธ  เหรียญทองคํา 

 ๒๑๖๒ นายนิภากร  ชูปานกลีบ 

 ๒๑๖๓ วาที่รอยตรี นิมิตรชัย  ญานกาย 

 ๒๑๖๔ นายนิยม  แกวย่ิงยง 

 ๒๑๖๕ จาเอก นิยม  ชายโนนทัน 
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 ๒๑๖๖ พันจาเอก นิยม  พรหมวิหาร 

 ๒๑๖๗ นายนิยม  สิงหครุธ 

 ๒๑๖๘ นายนิยุทธ  ยกชู 

 ๒๑๖๙ นายนิระ  แคนคันรัมย 

 ๒๑๗๐ นายนิรัญ  คํามาวงศ 

 ๒๑๗๑ นายนิรัญ  ทองเพ่ิม 

 ๒๑๗๒ นายนิรัญ  เนินกลวย 

 ๒๑๗๓ พันจาเอก นิรัญ  สุดประเสริฐ 

 ๒๑๗๔ นายนิรันด  โตสิงห 

 ๒๑๗๕ นายนิรันดร  คันทะวุฒิ 

 ๒๑๗๖ นายนิรันดร  จอมจันทร 

 ๒๑๗๗ นายนิรันดร  เด็ดดวงรัมย 

 ๒๑๗๘ จาสิบเอก นิรันดร  มงคล 

 ๒๑๗๙ พันจาเอก นิรันดร  สมาน 

 ๒๑๘๐ วาที่รอยตรี นิรันดร  ใสสี 

 ๒๑๘๑ จาเอก นิรันดร  พลภักดี 

 ๒๑๘๒ นายนิรันดร  เฮียงประเสริฐ 

 ๒๑๘๓ นายนิรันตร  วงษพรม 

 ๒๑๘๔ นายนิรันทร  ขันตรี 

 ๒๑๘๕ จาเอก นิรุจน  ทรัพยสุรรรณ 

 ๒๑๘๖ นายนิรุต  กิจศิริ 

 ๒๑๘๗ สิบเอก นิรุต  ธรรมไธสง 

 ๒๑๘๘ นายนิรุต  วงศพันธ 

 ๒๑๘๙ นายนิรุตต  จันทรมา 

 ๒๑๙๐ นายนิรุตต  บุญเขต 

 ๒๑๙๑ นายนิรุตต  พิชัยพัฒนเจริญ 

 ๒๑๙๒ นายนิรุตต  วงคสุวรรณ 

 ๒๑๙๓ นายนิรุตติ์  นิ่มเซียน 

 ๒๑๙๔ นายนิรุตติ์  หลวงสุทิพย 

 ๒๑๙๕ นายนิรุตติ์  หัทยัง 

 ๒๑๙๖ นายนิรุตติ์วัชรา  นิมะ 

 ๒๑๙๗ นายนิรุติ  วุฒิพันธุ 

 ๒๑๙๘ นายนิรุทธ  คเณสุข 

 ๒๑๙๙ นายนิรุทธิ์  ยะราช 

 ๒๒๐๐ พันจาอากาศตรี นิรุธ  สมสิงห 

 ๒๒๐๑ นายนิรุธ  สุขเกษม 

 ๒๒๐๒ นายนิรุส  อินทะราชา 

 ๒๒๐๓ นายนิวัฒน  จุยศรีแกว 

 ๒๒๐๔ นายนิวัฒน  บัวลอย 

 ๒๒๐๕ นายนิวัฒน  สิทธิกิจ 

 ๒๒๐๖ นายนิวัฒน  เสียดขุนทด 

 ๒๒๐๗ นายนิวัฒน  หุนฉัตร 

 ๒๒๐๘ นายนิวัฒน  เหมหา 

 ๒๒๐๙ นายนิวารัตน  ฤทธิ์ไธสง 

 ๒๒๑๐ จาเอก นิเวส  สีแล 

 ๒๒๑๑ นายนิสิต  ชางเหล็ก 

 ๒๒๑๒ นายนิสิต  ดีเจริญ 

 ๒๒๑๓ นายนิสิต  บุรพา 

 ๒๒๑๔ นายนิสิต  อินสุวรรณ 

 ๒๒๑๕ นายนุกลกิจ  รุสิตานนท 

 ๒๒๑๖ นายนุกูล  วิเมศ 

 ๒๒๑๗ นายนุชา  ปล่ังเอี่ยม 
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 ๒๒๑๘ นายนุศรสิทธิ์  จันทรภูทัศน 

 ๒๒๑๙ สิบเอก เนติ  แตแดงเพชร 

 ๒๒๒๐ นายเนติรัฐการ  สิงหวิชัย 

 ๒๒๒๑ นายเนติวิศน  พลับลัดโพธิ์ 

 ๒๒๒๒ นายเนรมิต  เพ็งศิลา 

 ๒๒๒๓ นายเนส  ออนเกิด   

 ๒๒๒๔ นายบงกช  ใจกลา 

 ๒๒๒๕ วาที่รอยเอก บดินทร  จตุพลัง 

 ๒๒๒๖ จาสิบเอก บดินทร  ปะตังทะสา 

 ๒๒๒๗ พันจาอากาศเอก บดินทร  วงศอินตา 

 ๒๒๒๘ นายบดินทร  อินทราช 

 ๒๒๒๙ นายบพิษ  พรมแสง 

 ๒๒๓๐ นายบรรจง  ฉิมนิล 

 ๒๒๓๑ นายบรรจง  บวรศิริโสภณ 

 ๒๒๓๒ นายบรรจง  พลรักษา 

 ๒๒๓๓ นายบรรจบ  ปอมปอง 

 ๒๒๓๔ นายบรรเจิด  ภูมิโคกรักษ 

 ๒๒๓๕ นายบรรเจิด  หย่ังถึง 

 ๒๒๓๖ นายบรรเจิด  อินตะตอม 

 ๒๒๓๗ จาเอก บรรชา  ดอนหอมดี 

 ๒๒๓๘ นายบรรณวัฒน  มงคล 

 ๒๒๓๙ พันจาเอก บรรดิษฐ  แกวสีไว 

 ๒๒๔๐ นายบรรดิษย  ขวาโยธา 

 ๒๒๔๑ นายบรรเทิง  สวัสดิ์พานิช 

 ๒๒๔๒ นายบรรพจน  สุกแกว   

 ๒๒๔๓ นายบรรพต  พรมเสมอ 

 ๒๒๔๔ นายบรรยง  ลิละคร 

 ๒๒๔๕ นายบรรลือ  พรมประสิทธิ์ 

 ๒๒๔๖ นายบรรลือศักดิ์  ภิญโญ 

 ๒๒๔๗ จาสิบเอก บรูสลี  นอยอุนแสน 

 ๒๒๔๘ นายบวร  นิยมกุล 

 ๒๒๔๙ สิบเอก บวร  มลาขันธ 

 ๒๒๕๐ นายบวร  อุฐบุญ 

 ๒๒๕๑ นายบวรรัตน  กาคุธ 

 ๒๒๕๒ นายบอย  สมนา 

 ๒๒๕๓ นายบัญชร  สรณะ 

 ๒๒๕๔ จาสิบเอก บัญชา  ขันสาคร 

 ๒๒๕๕ จาเอก บัญชา  โคตรพันธ 

 ๒๒๕๖ นายบัญชา  พันธุจําปา 

 ๒๒๕๗ นายบัญชา  พิกุลทอง 

 ๒๒๕๘ นายบัญชา  มากชุมแสง 

 ๒๒๕๙ นายบัญชา  สัตยดิษฐ 

 ๒๒๖๐ นายบัญชา  สีสาย 

 ๒๒๖๑ สิบเอก บัญชา  แสงเนตร 

 ๒๒๖๒ นายบัญชา  หนูชัยแกว 

 ๒๒๖๓ นายบัญชา  ออนนวล 

 ๒๒๖๔ นายบัญญวัต  บัวเลิง 

 ๒๒๖๕ นายบัญญัติ  โภคาเพ็ชร 

 ๒๒๖๖ นายบัญญัติ  หอเพ็ชร 

 ๒๒๖๗ นายบัญญัติ  หัสมา 

 ๒๒๖๘ นายบัณฑิต  กุลจันทร 

 ๒๒๖๙ นายบัณฑิต  ชักโยง 
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 ๒๒๗๐ นายบัณฑิต  นาวาสุข 

 ๒๒๗๑ นายบัณฑิต  บ้ําสันเทียะ 

 ๒๒๗๒ นายบัณฑิต  ปรัชญาวิชัย 

 ๒๒๗๓ นายบัณฑิต  ปานแกว 

 ๒๒๗๔ นายบัณฑิต  มาขน 

 ๒๒๗๕ วาที่รอยตรี บัณฑิต  วิริยา 

 ๒๒๗๖ นายบัณฑิต  สุวรรณลพ 

 ๒๒๗๗ นายบัณฑิต  หลอดทอง 

 ๒๒๗๘ นายบัณฑูรย  ทาดี 

 ๒๒๗๙ นายบันทึก  กองยอง 

 ๒๒๘๐ นายบําเหน็จ  เสวิสิทธิ์ 

 ๒๒๘๑ นายบุญค้ํา  นิยม 

 ๒๒๘๒ นายบุญชวย  สิมมะโน 

 ๒๒๘๓ สิบโท บุญชอบ  แสงเย็น 

 ๒๒๘๔ จาสิบเอก บุญชัย  ชื่นวัฒนา 

 ๒๒๘๕ นายบุญชัย  แซเฮา 

 ๒๒๘๖ วาที่รอยตรี บุญชัย  ธารทิทยไพร 

 ๒๒๘๗ นายบุญชัย  โพธิ์ทอง 

 ๒๒๘๘ นายบุญชัย  วีระศิลป 

 ๒๒๘๙ จาสิบเอก บุญชู  คลํ้าจีน 

 ๒๒๙๐ นายบุญชู  เอื้อนยศ 

 ๒๒๙๑ นายบุญเชิด  ทิมคํา 

 ๒๒๙๒ นายบุญโชค  ชื่นชาวนา 

 ๒๒๙๓ นายบุญโชค  เลาหมี่ 

 ๒๒๙๔ นายบุญโชติ  ไวถาวร 

 ๒๒๙๕ นายบุญญฤทธิ์  ฝาหละเหย็บ 

 ๒๒๙๖ นายบุญตา  กองพิธี 

 ๒๒๙๗ นายบุญถนอม  จําปามนต 

 ๒๒๙๘ นายบุญถิ่น  บุญเฮียง 

 ๒๒๙๙ นายบุญถิ่น  ฤทธิยุง 

 ๒๓๐๐ นายบุญทิพย  ย้ิมรอด 

 ๒๓๐๑ นายบุญเที่ยง  ชํานิวัฒน 

 ๒๓๐๒ นายบุญไทย  เจริญสุข 

 ๒๓๐๓ จาสิบเอก บุญธงชัย  ใยเมือง 

 ๒๓๐๔ จาเอก บุญธรรม  สําราญ 

 ๒๓๐๕ นายบุญธรรม  อบอุน 

 ๒๓๐๖ นายบุญปน  มงคลพิศาลสุข 

 ๒๓๐๗ นายบุญมี  วรรณวงษ 

 ๒๓๐๘ นายบุญยืน  เงินดํา 

 ๒๓๐๙ จาเอก บุญเย่ียม  ศรีประสิทธิ์ 

 ๒๓๑๐ นายบุญโรม  ผิวแดง 

 ๒๓๑๑ นายบุญฤทธิ์  ชูแกว 

 ๒๓๑๒ นายบุญลือ  รัตนภรณ 

 ๒๓๑๓ นายบุญลือ  ลานอย 

 ๒๓๑๔ นายบุญเลิศ  นาระตะ 

 ๒๓๑๕ จาสิบเอก บุญสง  สังสกุล 

 ๒๓๑๖ นายบุญสง  สุขวงกฎ 

 ๒๓๑๗ จาสิบเอก บุญสง  สุดใจ 

 ๒๓๑๘ นายบุญสง  แสงนนท 

 ๒๓๑๙ จาสิบเอก บุญสง  แสนมี 

 ๒๓๒๐ นายบุญสงค  จันทรหอม 

 ๒๓๒๑ จาเอก บุญสังข  ทองเครือ 



 หนา   ๔๗ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๒๒ จาสิบเอก บุญสี  โพธิสาย 

 ๒๓๒๓ นายบุญสืบ  ลอดแปง 

 ๒๓๒๔ นายบุญเสริม  จันยอด 

 ๒๓๒๕ นายบุญเสริม  ปะสุกัง 

 ๒๓๒๖ นายบุญเหริม  พรมมาวัน 

 ๒๓๒๗ พันจาเอก บุญเหลือ  คางคํา 

 ๒๓๒๘ จาเอก บุญเหลือ  เที่ยงเกตุ 

 ๒๓๒๙ นายบุณยสิทธิ์  ดิฐชัยพันธุ 

 ๒๓๓๐ จาเอก บุณรักษ  แสงมาศ 

 ๒๓๓๑ นายบุรณิส  ทรัพยวัฒน 

 ๒๓๓๒ นายบุรินทร  พลทองเติม 

 ๒๓๓๓ จาสิบเอก บูรณะพงษ  ศิลปดอนบม 

 ๒๓๓๔ จาเอก บูรพา  ชางเงิน 

 ๒๓๓๕ สิบเอก ปกรณ  จันทรทรง 

 ๒๓๓๖ นายปกรณ  รองศักดิ์ 

 ๒๓๓๗ สิบเอก ปกรณ  สุวรรณศรี 

 ๒๓๓๘ นายปกรณ  อินทรักษ 

 ๒๓๓๙ นายปฎาวุฒิ  พันธโพธิทอง 

 ๒๓๔๐ นายปฏิญญา  สุขเฉย 

 ๒๓๔๑ นายปฏิพัฒน  นาคะเกศ 

 ๒๓๔๒ นายปฏิพัทธ  ศรีลาลัย 

 ๒๓๔๓ นายปฏิพัทธิ์  แผนศิลา 

 ๒๓๔๔ สิบเอก ปฏิภาณ  สุวรรณศรี 

 ๒๓๔๕ นายปฏิภาณ  แสวงสิน 

 ๒๓๔๖ นายปฏิยุทธ  พงษศักดิ์ไกรศรี 

 ๒๓๔๗ นายปฐมพงศ  ธนกิจจานนท 

 ๒๓๔๘ นายปฐมพงศ  เพียยุระ 

 ๒๓๔๙ นายปฐมพงศ  เมาพานิช 

 ๒๓๕๐ พันจาตรี ปฐมพงศ  ศรีสังข 

 ๒๓๕๑ นายปฐมพงษ  สุพสร 

 ๒๓๕๒ นายปฐมพงษ  ออนนอม 

 ๒๓๕๓ นายปฐมพงษ  อินทะศร 

 ๒๓๕๔ นายปฐวี  กลากสิกิจ 

 ๒๓๕๕ นายปฐวี  กุลบุตรดี 

 ๒๓๕๖ นายปณพัฒน  สุขสําราญ 

 ๒๓๕๗ นายปณวัตร  โดเคน 

 ๒๓๕๘ นายปณัฐ  ศรีสุมิตร 

 ๒๓๕๙ นายปณัสย  ชัยเพ็ชร 

 ๒๓๖๐ นายปณิธาน  ปญญาจริวัฒน 

 ๒๓๖๑ นายปณิธาน  ไววอง 

 ๒๓๖๒ นายปณิธาน  สรรพวุธ 

 ๒๓๖๓ นายปธิกร  ฝายสิงห 

 ๒๓๖๔ นายปภังกร  จันทะโพธิ์ 

 ๒๓๖๕ นายปภาวิน  ทวีผล 

 ๒๓๖๖ นายปภาวิน  นุนสวรรค 

 ๒๓๖๗ นายปภาวิน  ลายยูงค 

 ๒๓๖๘ นายปรณัฐ  ปริยันเต 

 ๒๓๖๙ นายปรมินทร  จิตถนอม 

 ๒๓๗๐ สิบเอก ปรมินทร  โซสิมา 

 ๒๓๗๑ นายปรเมฆ  ทาขุลี 

 ๒๓๗๒ นายปรเมศวร  คํามีภักดี 

 ๒๓๗๓ นายปรเมศวร  เมนทอง 



 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๗๔ นายปรเมศวร  อุปพระจันทร 

 ๒๓๗๕ สิบเอก ปรเมษฐ  สืบวงศ 

 ๒๓๗๖ นายปรเมษฐ  หนึ่งคํามี 

 ๒๓๗๗ นายประกฤษฏ์ิ  ทองดอนดู 

 ๒๓๗๘ นายประกอบ  ขวัญสง 

 ๒๓๗๙ นายประกอบ  สิทธศรี 

 ๒๓๘๐ นายประกันต  กกกลาง 

 ๒๓๘๑ นายประการ  แกวมณี 

 ๒๓๘๒ นายประกาศเกียรติ  จรรยา 

 ๒๓๘๓ นายประกาศิต  เคนน้ําเท่ียง 

 ๒๓๘๔ นายประจวบ  แกวรองคํา 

 ๒๓๘๕ นายประจักร  ชินคํา 

 ๒๓๘๖ นายประจักร  เพ็ชรเอี่ยม 

 ๒๓๘๗ นายประจักษ  คงแสนคํา 

 ๒๓๘๘ นายประจักษ  โพธิ์จันทร 

 ๒๓๘๙ นายประจักษ  โยธินสิริวัฒนา 

 ๒๓๙๐ พันจาเอก ประจักษ  วันจันทร 

 ๒๓๙๑ นายประจักษ  ศรีทอง 

 ๒๓๙๒ นายประจักษ  ศรีนาเมือง 

 ๒๓๙๓ จาสิบเอก ประจักษ  สายนต 

 ๒๓๙๔ นายประชรรณ  กาหลง 

 ๒๓๙๕ นายประชา  กาศกระโทก 

 ๒๓๙๖ นายประชา  มีสุวรรณ 

 ๒๓๙๗ นายประชารักษ  ประทุมโทน 

 ๒๓๙๘ นายประชิน  นอยแกว 

 ๒๓๙๙ นายประเชิญ  แกวตะพาน 

 ๒๔๐๐ จาเอก ประณัย  ประนิน 

 ๒๔๐๑ นายประดิษฐ  แกวลาย 

 ๒๔๐๒ นายประดิษฐ  สุริยะ 

 ๒๔๐๓ นายประดิษฐ  ทองแกว 

 ๒๔๐๔ นายประดิษฐ  ผาวิรัตน 

 ๒๔๐๕ นายประทิน  บุญประสม 

 ๒๔๐๖ นายประทีป  กิจพิทักษ 

 ๒๔๐๗ นายประทีป  ชางทองมะดัน 

 ๒๔๐๘ นายประทีป  ทิพยรักษ 

 ๒๔๐๙ นายประทุมพร  ยอดทรัพย 

 ๒๔๑๐ นายประเทือง  นามศรี 

 ๒๔๑๑ นายประเทือง  หงษทอง 

 ๒๔๑๒ นายประธาน  แทนรี 

 ๒๔๑๓ นายประพจน  โกงสายเงิน 

 ๒๔๑๔ นายประพจน  ฉิมพัฒน 

 ๒๔๑๕ นายประพฤทธิ์  อาจสําแดง 

 ๒๔๑๖ นายประพลนันท  เอี่ยมสําอางค 

 ๒๔๑๗ นายประพัทธ  เรือนใจ   

 ๒๔๑๘ นายประพันธ  มนตรี 

 ๒๔๑๙ นายประพันธ  วิชัย 

 ๒๔๒๐ จาสิบเอก ประพันธ  สุทธิสินธุ 

 ๒๔๒๑ นายประพันธกุล  กุลสันเทียะ 

 ๒๔๒๒ นายประพันธพงษ  บุญสมประสงค 

 ๒๔๒๓ นายประพันธุ  ฤทธิบุญ 

 ๒๔๒๔ นายประไพร  แสนสุด 

 ๒๔๒๕ นายประภพ  คําอาย 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๒๖ นายประภากร  เข็มจิตต 

 ๒๔๒๗ สิบเอก ประภาร  นาคพงษ 

 ๒๔๒๘ นายประภาศิต  เอี่ยมสะอาด 

 ๒๔๒๙ นายประภาส  ดวงอินทร 

 ๒๔๓๐ จาเอก ประภาส  ฤทธิ์รุง 

 ๒๔๓๑ นายประภาส  สังขเงิน 

 ๒๔๓๒ สิบเอก ประภูศักดิ์  คุมสุวรรณ 

 ๒๔๓๓ นายประมง  สีดาจิตร 

 ๒๔๓๔ นายประมวล  คําลําปาง 

 ๒๔๓๕ นายประมวล  บุญประสงค 

 ๒๔๓๖ จาสิบเอก ประมวล  สาระโป 

 ๒๔๓๗ นายประเมษฐ  สรอยวงษา 

 ๒๔๓๘ นายประยวน  ปนตาคํา   

 ๒๔๓๙ นายประยุค  แดนกาไสย 

 ๒๔๔๐ นายประยุทธ  ชาญชน 

 ๒๔๔๑ นายประยุทธ  ชินกร 

 ๒๔๔๒ นายประยุทธ  รองมาลี 

 ๒๔๔๓ นายประยูร  พุทธพ่ึง 

 ๒๔๔๔ นายประยูร  พูนภูเขียว 

 ๒๔๔๕ นายประยูร  อินทราช 

 ๒๔๔๖ นายประยูร  อินทวงค 

 ๒๔๔๗ นายประยูร  อุนเจริญ 

 ๒๔๔๘ นายประยูรศักดิ์  เฟองจันทร 

 ๒๔๔๙ จาเอก ประวิตร  คําเส็ง 

 ๒๔๕๐ นายประวิตร  จิตรจักร 

 ๒๔๕๑ นายประวิทย  กุมผัน 

 ๒๔๕๒ จาเอก ประวิทย  คิดตะเสน 

 ๒๔๕๓ นายประวิทย  งามสิริศักดิ์ 

 ๒๔๕๔ จาสิบโท ประวิทย  ชาญจิตร 

 ๒๔๕๕ นายประวิทย  นาเวียง 

 ๒๔๕๖ นายประวิทย  ปริ่มผล   

 ๒๔๕๗ นายประวิทย  มาสกุล 

 ๒๔๕๘ นายประวิทย  รามศรี 

 ๒๔๕๙ นายประวิทย  หิรัญกรณ 

 ๒๔๖๐ นายประวิทย  อยูเจริญ 

 ๒๔๖๑ นายประวิทยศิลป  อินจําปา 

 ๒๔๖๒ นายประเวช  วงษไทย 

 ๒๔๖๓ นายประเวช  สาดคลา 

 ๒๔๖๔ พันจาอากาศเอก ประเวศ  ปญญา 

 ๒๔๖๕ นายประเวศ  พ่ึงเจียก 

 ๒๔๖๖ นายประสงค  แกวขัด 

 ๒๔๖๗ นายประสงค  ครุธบึงพราว 

 ๒๔๖๘ นายประสงค  นิลวิเศษ 

 ๒๔๖๙ สิบโท ประสงค  สมคําหลา 

 ๒๔๗๐ จาเอก ประสงค  สีสงคราม 

 ๒๔๗๑ นายประสงค  หลีใจ 

 ๒๔๗๒ นายประสบโชค  เพ็ญจันทร 

 ๒๔๗๓ นายประสพ  เหล็กสุวรรณ 

 ๒๔๗๔ นายประสพพร  พวงพี 

 ๒๔๗๕ นายประสพราพณ  ภูขามคม 

 ๒๔๗๖ จาเอก ประสาน  ทองไพวรรณ 

 ๒๔๗๗ นายประสานต  พรหมทอง 



 หนา   ๕๐ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๗๘ จาเอก ประสานมิตร  คนคลอง 

 ๒๔๗๙ นายประสิทธิ์  กองแกว 

 ๒๔๘๐ นายประสิทธิ์  จันทมล 

 ๒๔๘๑ นายประสิทธิ์  จันทรแสน 

 ๒๔๘๒ นายประสิทธิ์  จันทรอัมพร 

 ๒๔๘๓ นายประสิทธิ์  ทรัพยมูล 

 ๒๔๘๔ นายประสิทธิ์  นุวันนา 

 ๒๔๘๕ นายประสิทธิ์  วังษาลุน 

 ๒๔๘๖ นายประสิทธิ์  ไวยจินดา 

 ๒๔๘๗ นายประสิทธิ์  สมบัติคํา 

 ๒๔๘๘ นายประสิทธิ์  สีสัน 

 ๒๔๘๙ นายประสิทธิ  เกตุแกว 

 ๒๔๙๐ นายประสิทธิชัย  สุทธิชื่น 

 ๒๔๙๑ นายประเสริฐ  กาฝาก 

 ๒๔๙๒ นายประเสริฐ  กิจกลาง 

 ๒๔๙๓ นายประเสริฐ  ฉลาดแยม 

 ๒๔๙๔ นายประเสริฐ  นวลสุวรรณ 

 ๒๔๙๕ นายประเสริฐ  เนื้อนุย 

 ๒๔๙๖ นายประเสริฐ  บุญชู 

 ๒๔๙๗ นายประเสริฐ  บุตรดี   

 ๒๔๙๘ นายประเสริฐ  ประพาฬ 

 ๒๔๙๙ นายประเสริฐ  พางาม 

 ๒๕๐๐ จาสิบเอก ประเสริฐ  พิมหา 

 ๒๕๐๑ นายประเสริฐ  มงเลห 

 ๒๕๐๒ จาเอก ประเสริฐ  มีสุข 

 ๒๕๐๓ นายประเสริฐ  เรียบรอย 

 ๒๕๐๔ นายประเสริฐ  สงคสกุล 

 ๒๕๐๕ นายประเสริฐ  สมอ 

 ๒๕๐๖ นายประเสริฐ  เอียดคง 

 ๒๕๐๗ พันจาเอก ประเสริฐศักดิ์  โนนสูง 

 ๒๕๐๘ นายประเสริฐศักดิ์  วรรัตน 

 ๒๕๐๙ นายปรัชญา  กระแสรชล 

 ๒๕๑๐ นายปรัชญา  เกิดสุข 

 ๒๕๑๑ นายปรัชญา  ไกรนรา 

 ๒๕๑๒ นายปรัชญา  ประทุม 

 ๒๕๑๓ วาที่รอยตรี ปรัชญา  ปนเกี๋ยง 

 ๒๕๑๔ นายปรัชญา  แอมอุตม 

 ๒๕๑๕ นายปราการ  นาคบุญมา 

 ๒๕๑๖ นายปราการ  บุษมงคล   

 ๒๕๑๗ นายปราชญสยาม  วงศาโรจน 

 ๒๕๑๘ จาสิบเอก ปราณพงศ  ชมสวนสวรรค 

 ๒๕๑๙ จาสิบโท ปราโมช  สายทอง 

 ๒๕๒๐ นายปราโมทย  เขียวเสน 

 ๒๕๒๑ สิบเอก ปราโมทย  ชูศรีทอง 

 ๒๕๒๒ นายปราโมทย  พละวงศ 

 ๒๕๒๓ จาเอก ปราโมทย  วังคะฮาต 

 ๒๕๒๔ จาเอก ปราโมทย  สมทอง 

 ๒๕๒๕ นายปริชาพล  มวงมนตรี 

 ๒๕๒๖ นายปริญญา  ขาวประเสริฐ 

 ๒๕๒๗ นายปริญญา  คําไขสอน 

 ๒๕๒๘ นายปริญญา  จันทรากุลนนท 

 ๒๕๒๙ จาเอก ปริญญา  แจมเท่ียงตรง 



 หนา   ๕๑ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๓๐ นายปริญญา  ถมปกษ 

 ๒๕๓๑ นายปริญญา  บุงทอง 

 ๒๕๓๒ นายปริญญา  ยอดราช 

 ๒๕๓๓ สิบเอก ปริญญา  สมปญญา 

 ๒๕๓๔ นายปริญญา  สุดชะฎา 

 ๒๕๓๕ นายปริญญา  เหรียญเครือ 

 ๒๕๓๖ นายปริญญา  อักษรดิษฐ 

 ๒๕๓๗ นายปรินทร  ปญโญใหญ 

 ๒๕๓๘ นายปรินทร  เลิศสกุล 

 ๒๕๓๙ นายปริพันธ  แซวะ 

 ๒๕๔๐ นายปริเยศ  ฐานกาญจน 

 ๒๕๔๑ สิบเอก ปริวัฏฬ  ผลดี 

 ๒๕๔๒ นายปริวัฒน  นาคะโชติ 

 ๒๕๔๓ นายปริษณา  ปานคํา 

 ๒๕๔๔ นายปรีชา  ทองดีนอก 

 ๒๕๔๕ นายปรีชา  ทองยอย 

 ๒๕๔๖ จาเอก ปรีชา  ทาเจริญ 

 ๒๕๔๗ นายปรีชา  ทิพโชติ 

 ๒๕๔๘ นายปรีชา  เที่ยงเรือง 

 ๒๕๔๙ นายปรีชา  นิโยนรัมย 

 ๒๕๕๐ นายปรีชา  พลศักดิ์ 

 ๒๕๕๑ จาเอก ปรีชา  มงคลพงษ 

 ๒๕๕๒ จาเอก ปรีชา  วงศมาเกษ 

 ๒๕๕๓ นายปรีชา  สิงหชู 

 ๒๕๕๔ นายปรีชา  สีหาทิพย 

 ๒๕๕๕ นายปรีชาพล  สิขิวิฒน 

 ๒๕๕๖ จาเอก ปรีชาวุธ  คันธี 

 ๒๕๕๗ นายปรีชาศักดิ์  สุขคํา   

 ๒๕๕๘ นายปรีดา  เชียงไขแกว 

 ๒๕๕๙ นายปรีดา  นารีคํา 

 ๒๕๖๐ นายปรีดา  บัวดง 

 ๒๕๖๑ นายปรีดา  ออนศรี   

 ๒๕๖๒ นายปรีดิพัทธ  ราหา 

 ๒๕๖๓ นายปวงพล  คงสิทธิ์ 

 ๒๕๖๔ นายปวริศ  ศรีหาตา 

 ๒๕๖๕ จาเอก ปวีณวัจ  ยงทวี 

 ๒๕๖๖ นายปองพล  ไชยชุม 

 ๒๕๖๗ นายปอย  ชุมภูวัง 

 ๒๕๖๘ นายปกษา  วิชาดี 

 ๒๕๖๙ นายปญจณัฐ  วรรณพราหมณ 

 ๒๕๗๐ นายปญญา  ขันธมูล 

 ๒๕๗๑ นายปญญา  คําสะไมล 

 ๒๕๗๒ จาสิบเอก ปญญา  จันทรเพชร 

 ๒๕๗๓ นายปญญา  เดชะ 

 ๒๕๗๔ นายปญญา  ตอซอน 

 ๒๕๗๕ นายปญญา  ถนัดคา 

 ๒๕๗๖ นายปญญา  บุตรศาสตร 

 ๒๕๗๗ พันจาเอก ปญญา  ปเจริญ 

 ๒๕๗๘ จาเอก ปญญา  โพธิสุทธิ์ 

 ๒๕๗๙ นายปญญา  วรบุตร 

 ๒๕๘๐ นายปญญา  สังขแสง 

 ๒๕๘๑ นายปญญา  สาซอง 



 หนา   ๕๒ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๘๒ นายปญญา  สายสินธุ 

 ๒๕๘๓ สิบเอก ปญญา  สํารวมจิตร 

 ๒๕๘๔ นายปญญา  สุวรรณ 

 ๒๕๘๕ นายปญญากร  เวชชศาสตร 

 ๒๕๘๖ นายปญญาพล  เกษร   

 ๒๕๘๗ นายปญญาพล  สุดสน 

 ๒๕๘๘ นายปณณพัฒน  เนาวบุตร 

 ๒๕๘๙ จาสิบเอก ปณณวิชญ   

  สัจจะพิทักษจิตต 

 ๒๕๙๐ นายปณณวิชญ  อัครธีรพงศ 

 ๒๕๙๑ จาเอก ปทถาพงษ  บุญอาจ 

 ๒๕๙๒ นายปทมากร  พลสนะ 

 ๒๕๙๓ สิบเอก ปสสัจฐิ  ลมออน 

 ๒๕๙๔ นายปานเทพ  มรกตพรรณ 

 ๒๕๙๕ นายปานธง  แสงมณี   

 ๒๕๙๖ จาสิบเอก ปานศักดิ์  บัวตุม 

 ๒๕๙๗ นายปติ  ตันสกุล 

 ๒๕๙๘ นายปติพงษ  ศรีสัตยา 

 ๒๕๙๙ นายปติพักตร  เทพศิลปแกว   

 ๒๖๐๐ นายปติพัฒน  วรนาถอุไรพงศ 

 ๒๖๐๑ จาสิบตรี ปน  เชี่ยวชาญ 

 ๒๖๐๒ นายปยชาติ  ชินชัย 

 ๒๖๐๓ นายปยณัติ  หัสจรรย 

 ๒๖๐๔ จาสิบโท ปยเดย  แสงโทโพ 

 ๒๖๐๕ นายปยทัช  จันทรแกว 

 ๒๖๐๖ นายปยทัศน  วิเวกอรุณ 

 ๒๖๐๗ นายปยบุตร  รามศิริ 

 ๒๖๐๘ นายปยพงศ  ชูเกื้อ 

 ๒๖๐๙ นายปยพงษ  โคตรชมภู 

 ๒๖๑๐ นายปยพงษ  จันทรดี 

 ๒๖๑๑ นายปยพงษ  ภารไสว 

 ๒๖๑๒ นายปยพงษ  ภูมิพันธ 

 ๒๖๑๓ นายปยพงษ  สมยะ 

 ๒๖๑๔ นายปยพันธ  พรหมอินทร 

 ๒๖๑๕ นายปยวัฒน  นาควงค 

 ๒๖๑๖ นายปยวัฒน  นิมิสวิน 

 ๒๖๑๗ นายปยวัฒน  พงศวัฑฒนรักษ 

 ๒๖๑๘ นายปยวัฒน  มงคลพงษ 

 ๒๖๑๙ สิบเอก ปยวัฒน  วริสาร 

 ๒๖๒๐ นายปยวุฒิ  เมืองตัง 

 ๒๖๒๑ นายปยะ  เกษร   

 ๒๖๒๒ นายปยะ  ตองถือดี 

 ๒๖๒๓ นายปยะ  ทุมมา 

 ๒๖๒๔ นายปยะ  มวงเส็ง 

 ๒๖๒๕ นายปยะ  วงศวัลลภ 

 ๒๖๒๖ นายปยะกร  ออนเปง 

 ๒๖๒๗ นายปยะกานต  ทองคํา 

 ๒๖๒๘ นายปยะณัฐ  สายเมฆ 

 ๒๖๒๙ นายปยะนัทธ  อินขํา 

 ๒๖๓๐ นายปยะนุช  ศรีแกว 

 ๒๖๓๑ พันจาโท ปยะบุตร  เย่ียมนิคม 

 ๒๖๓๒ นายปยะพงษ  คําพุทธ 



 หนา   ๕๓ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๓๓ นายปยะพงษ  แตงโสภา 

 ๒๖๓๔ นายปยะพงษ  พันธุเดช 

 ๒๖๓๕ นายปยะพงษ  พิมเสน 

 ๒๖๓๖ นายปยะพงษ  มูลผ้ึง 

 ๒๖๓๗ นายปยะพงษ  วังสวาง 

 ๒๖๓๘ นายปยะพงษ  โสดาตา 

 ๒๖๓๙ นายปยะพร  ลักษณะสมบูรณ 

 ๒๖๔๐ นายปยะพล  เชื้อนาขา 

 ๒๖๔๑ นายปยะราช  แสงเผน 

 ๒๖๔๒ นายปยะรุจ  ปกกาวะลา 

 ๒๖๔๓ นายปยะวัชร  พุทธปฏิโมกข 

 ๒๖๔๔ นายปยะวัฒน  กิตติ์ธนกาญจน 

 ๒๖๔๕ จาเอก ปยะวัฒน  มากประดิษฐ 

 ๒๖๔๖ นายปยะวัฒน  แวงคํา 

 ๒๖๔๗ นายปยะเวท  เขตวิทย   

 ๒๖๔๘ นายปยะสันต  ปญจขันธ 

 ๒๖๔๙ นายปุญญกานต  ทองเรือง 

 ๒๖๕๐ นายปุญญพัฒน  กาเมือง 

 ๒๖๕๑ นายปุญญาณิกา  ย้ิมแยม 

 ๒๖๕๒ นายปุณญพัฒน  วังแสง 

 ๒๖๕๓ นายปุณณพัฒน  ไกรสิงหสม 

 ๒๖๕๔ นายปุณณัตถ  ยะตา 

 ๒๖๕๕ สิบเอก ปุณยวีร  ศรีโท 

 ๒๖๕๖ นายเปรมปติ  สวัสดีพุทรา 

 ๒๖๕๗ นายไปรเวท  สุริยะ 

 ๒๖๕๘ จาสิบโท ผดุง  ธงชัย 

 ๒๖๕๙ นายผดุง  ศรีโคตา 

 ๒๖๖๐ นายผดุงเกียรติ  ออนสําอางค 

 ๒๖๖๑ นายผดุงศักดิ์  เกตโกมล 

 ๒๖๖๒ สิบเอก ผดุงศักดิ์  วรรณชัย 

 ๒๖๖๓ สิบเอก ผนึก  สีหลัก 

 ๒๖๖๔ นายเผด็จ  รักษาชนม 

 ๒๖๖๕ นายเผอิญ  มั่งมี 

 ๒๖๖๖ นายเผาพงศ  กุญชนะรงค 

 ๒๖๖๗ สิบโท ไผ  สีทะ 

 ๒๖๖๘ นายพงคษา  คุณชล 

 ๒๖๖๙ นายพงคสรรค  เจียงวงศ 

 ๒๖๗๐ นายพงชธรณ  ยอดวงศ 

 ๒๖๗๑ นายพงศกร  จิตมะกลํ่า 

 ๒๖๗๒ นายพงศกร  ชื่นบาน 

 ๒๖๗๓ นายพงศกร  ตีบกลาง 

 ๒๖๗๔ นายพงศกร  ทอนติลา 

 ๒๖๗๕ นายพงศกร  ธนภัคพลชัย 

 ๒๖๗๖ นายพงศกร  โนชัยตะสอน 

 ๒๖๗๗ นายพงศกร  เฟองฟู 

 ๒๖๗๘ นายพงศกร  มะลิซอน 

 ๒๖๗๙ นายพงศกร  เรือนสิทธิ์ 

 ๒๖๘๐ นายพงศกร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๖๘๑ นายพงศกร  สุขันธ 

 ๒๖๘๒ นายพงศกร  หยีมะเหรบ 

 ๒๖๘๓ นายพงศกร  อนุพันธ 

 ๒๖๘๔ นายพงศกร  อินธิยศ 



 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๘๕ นายพงศกรณ  เรืองพัฒนศิริ 

 ๒๖๘๖ นายพงศกรณ  แกนคํา 

 ๒๖๘๗ นายพงศธนัท  ยอดครุฑ 

 ๒๖๘๘ นายพงศธร  จิตตนอม 

 ๒๖๘๙ นายพงศธร  ทองแพง 

 ๒๖๙๐ สิบเอก พงศธร  นครศรี 

 ๒๖๙๑ จาสิบเอก พงศธร  พรอมไธสงค 

 ๒๖๙๒ นายพงศธร  พลฉิม 

 ๒๖๙๓ นายพงศธร  พลชํานิ 

 ๒๖๙๔ นายพงศธร  รุงเรือง 

 ๒๖๙๕ นายพงศธร  วงศพิทักษ 

 ๒๖๙๖ นายพงศธร  สุตาชู 

 ๒๖๙๗ นายพงศธรรศ  กงฉิน 

 ๒๖๙๘ นายพงศปณต  มูลกัน 

 ๒๖๙๙ นายพงศประดิษฐ  ธนาวุฒิ 

 ๒๗๐๐ นายพงศพล  หอตระกูล 

 ๒๗๐๑ นายพงศพัฒน  ปอมเมือง 

 ๒๗๐๒ นายพงศพันธ  คําเบา 

 ๒๗๐๓ นายพงศพันธ  วิจิตรานนท 

 ๒๗๐๔ นายพงศพันธุ  ทับทิมทอง 

 ๒๗๐๕ นายพงศพันธุ  พงษไพโรจน 

 ๒๗๐๖ นายพงศพันธุ  พิทักษปรัชญากุล 

 ๒๗๐๗ นายพงศพันธุ  พิมพพรหม 

 ๒๗๐๘ นายพงศพีระ  ล่ิมเสฎโฐ 

 ๒๗๐๙ นายพงศภรณ  ศรีหะนัลต 

 ๒๗๑๐ นายพงศภัค  นามแดง 

 ๒๗๑๑ นายพงศศักดิ์  เกปน 

 ๒๗๑๒ นายพงศศักดิ์  ขาวเผือก 

 ๒๗๑๓ วาที่รอยตรี พงศศักดิ์  ดวงคง 

 ๒๗๑๔ นายพงศศักดิ์  บุญเปลง 

 ๒๗๑๕ นายพงศสยาม  แสนเดช 

 ๒๗๑๖ นายพงศสิริ  แข็งขันธุ 

 ๒๗๑๗ นายพงศักดิ์  ยังกิว 

 ๒๗๑๘ สิบโท พงษดนัย  อภัยนิพัฒน 

 ๒๗๑๙ สิบเอก พงษเทพ  แนวชาลี 

 ๒๗๒๐ นายพงษเทพ  ลีทองดี 

 ๒๗๒๑ นายพงษเทพ  สายคําฮอง 

 ๒๗๒๒ นายพงษปกรณ  ศรีวงศชัย 

 ๒๗๒๓ นายพงษพัชร  หาญณรงค 

 ๒๗๒๔ นายพงษพันธ  พวงมาลัย 

 ๒๗๒๕ นายพงษพันธ  ส่ังศรี 

 ๒๗๒๖ นายพงษพันธุ  หอมหวล 

 ๒๗๒๗ นายพงษพิชัย  ชารีวงศ 

 ๒๗๒๘ นายพงษพิพัฒน  ศรีจันทร 

 ๒๗๒๙ นายพงษเมธา  ยินดีมาก 

 ๒๗๓๐ นายพงษวัน  ปราบเสียง 

 ๒๗๓๑ นายพงษศักดิ์  กุลวงษ 

 ๒๗๓๒ นายพงษศักดิ์  ทรงศิลป 

 ๒๗๓๓ นายพงษศักดิ์  แบนเพ็ชร 

 ๒๗๓๔ นายพงษศักดิ์  ประดิษฐศิลปกุล 

 ๒๗๓๕ นายพงษศักดิ์  ปอใย 

 ๒๗๓๖ นายพงษศักดิ์  มัฐผา 



 หนา   ๕๕ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๓๗ นายพงษศักดิ์  ศรีมงคลบุตร 

 ๒๗๓๘ นายพงษศักดิ์  เหรียญทอง 

 ๒๗๓๙ นายพงษศิริ  งานขยัน 

 ๒๗๔๐ นายพงษสวัสดิ์  บุญชาญ 

 ๒๗๔๑ นายพงษสวัสดิ์  สีแกว 

 ๒๗๔๒ นายพงษสุรีย  วรรณแกว 

 ๒๗๔๓ นายพจน  เจริญธรรม 

 ๒๗๔๔ สิบเอก พจนเวทน  ปญญาดี 

 ๒๗๔๕ นายพชร  โทพล 

 ๒๗๔๖ นายพชร  รัตนศรี 

 ๒๗๔๗ สิบเอก พชร  เรืองฤทธิ์ 

 ๒๗๔๘ นายพชรกฤช  นูมหันต 

 ๒๗๔๙ นายพณศรา  มัทธุรศ 

 ๒๗๕๐ นายพณิช  กูตระกูล 

 ๒๗๕๑ นายพนธกร  แกวกลางเมือง 

 ๒๗๕๒ สิบเอก พนม  จันทร 

 ๒๗๕๓ นายพนม  นามประเทือง 

 ๒๗๕๔ นายพนม  พลอาสา 

 ๒๗๕๕ นายพนม  ระรวยรื่น 

 ๒๗๕๖ นายพนม  โลหนารายณ 

 ๒๗๕๗ นายพนม  ศูนยทัณฑ 

 ๒๗๕๘ นายพนม  เสนานุช 

 ๒๗๕๙ นายพนมกร  แกวกลํ่า 

 ๒๗๖๐ นายพนมพร  เชื้อวงศสกุล 

 ๒๗๖๑ นายพนมไพล  จันทะมา 

 ๒๗๖๒ นายพนมรัตน  วิเศษทักษ 

 ๒๗๖๓ นายพนัฎชัย  ใจนวล 

 ๒๗๖๔ นายพนัสศักดิ์  แดงบุญเรือง 

 ๒๗๖๕ สิบเอก พนาดร  ทองสุขนอก 

 ๒๗๖๖ นายพนาศักดิ์  มณีวรรณ 

 ๒๗๖๗ นายพบพริษฐ  ริกําแง 

 ๒๗๖๘ นายพยงค  ติดจาด 

 ๒๗๖๙ นายพยนต  คงแดง 

 ๒๗๗๐ จาสิบเอก พยนต  รัตนประทุม 

 ๒๗๗๑ นายพยัคฆ  แกวขวัญ 

 ๒๗๗๒ จาเอก พยุง  ธรรมสาร 

 ๒๗๗๓ นายพยุง  ยืนยัง 

 ๒๗๗๔ นายพยุงศักดิ์  ขนิษฐวงษ 

 ๒๗๗๕ จาเอก พยุงศักดิ์  คําพวงชัย 

 ๒๗๗๖ พันจาเอก พยุงศักดิ์  พรหมพิชัย 

 ๒๗๗๗ พันจาเอก พยุงศักดิ์  โสพิน 

 ๒๗๗๘ วาที่รอยตรี พยุงศักดิ์  เอี่ยมละมัย 

 ๒๗๗๙ นายพเยาว  เหลาพร 

 ๒๗๘๐ นายพร  หรีกประโคน 

 ๒๗๘๑ นายพรชัย  กอนคํา 

 ๒๗๘๒ นายพรชัย  กิวัฒนา 

 ๒๗๘๓ นายพรชัย  แกวมีมาก 

 ๒๗๘๔ นายพรชัย  จริงจิตร 

 ๒๗๘๕ นายพรชัย  เนตรถาวร 

 ๒๗๘๖ จาสิบเอก พรชัย  บุญทวี 

 ๒๗๘๗ นายพรชัย  บุญประสม 

 ๒๗๘๘ นายพรชัย  บุตรสาลี 



 หนา   ๕๖ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๘๙ นายพรชัย  โลมากูล 

 ๒๗๙๐ นายพรชัย  วรัมมานุสัย 

 ๒๗๙๑ นายพรชัย  สังขสัจจธรรม 

 ๒๗๙๒ จาเอก พรชัย  สุขศิลา 

 ๒๗๙๓ นายพรชัย  แสนวงศใน 

 ๒๗๙๔ นายพรทวี  มาตรา 

 ๒๗๙๕ นายพรทิพย  กองทิพย 

 ๒๗๙๖ นายพรเทพ  จันทอน 

 ๒๗๙๗ นายพรเทพ  แจมอัมพร 

 ๒๗๙๘ จาสิบโท พรเทพ  ทับโชติ 

 ๒๗๙๙ สิบเอก พรเทพ  แผนใหญ 

 ๒๘๐๐ นายพรเทพ  เพ่ิมสมบัติ 

 ๒๘๐๑ นายพรเทพ  รักษบางแหลม 

 ๒๘๐๒ นายพรเทพ  หงทอง 

 ๒๘๐๓ นายพรนิมิตร  โตเหมือน 

 ๒๘๐๔ นายพรประเสริฐ  ภูจุไร 

 ๒๘๐๕ นายพรพจน  พัฒนาศูนย 

 ๒๘๐๖ นายพรพิชิตร  ภูทะวัง 

 ๒๘๐๗ สิบเอก พรพิศาล  ศรีเคลือบ 

 ๒๘๐๘ นายพรเพ่ิม  เลิศวิทยาวิวัฒน 

 ๒๘๐๙ นายพรไพร  บุญรังษี 

 ๒๘๑๐ นายพรภิรมย  ศรีเกตุ 

 ๒๘๑๑ นายพรรค  จันทรสวาง 

 ๒๘๑๒ จาเอก พรวีระพงษ  เงินเมือง 

 ๒๘๑๓ นายพรศักด  วังคีรี 

 ๒๘๑๔ นายพรศักดิ์  นวนแยม 

 ๒๘๑๕ สิบเอก พรศักดิ์  ยุบล 

 ๒๘๑๖ นายพรศักดิ์  วังครี 

 ๒๘๑๗ สิบตรี พรศกัดิ์  หวงแกว 

 ๒๘๑๘ นายพรสิทธิ์  ทองหนู 

 ๒๘๑๙ จาเอก พรไสว  แพงแสง 

 ๒๘๒๐ นายพรหมพิริยะ  เมืองขันธ 

 ๒๘๒๑ นายพรหมเวช  รุงเรือง 

 ๒๘๒๒ นายพฤฒ  พุทธิพัฒน 

 ๒๘๒๓ นายพฤตินัย  สุทธิประภา 

 ๒๘๒๔ วาที่รอยตรี พฤหัส  ปะกวา 

 ๒๘๒๕ นายพล  พรหมมา 

 ๒๘๒๖ นายพลกฤษณ  ยันงาม 

 ๒๘๒๗ จาสิบตรี พลกฤษณ  แสงทอง 

 ๒๘๒๘ นายพลกฤษณ  อํานวยโชติสกุล 

 ๒๘๒๙ นายพลเชฎฐ  กิตติวงศธรรม 

 ๒๘๓๐ นายพลพัฒน  ยะรี 

 ๒๘๓๑ นายพลยุทธ  เมืองเจริญ 

 ๒๘๓๒ นายพลรบ  เตจะสิงห 

 ๒๘๓๓ สิบโท พลวรรธน  นาคะศิริ 

 ๒๘๓๔ จาเอก พลวัฒน  ขุนประเสริฐ 

 ๒๘๓๕ จาสิบเอก พลวัฒน  สิมสา 

 ๒๘๓๖ นายพลสิทธิ์  ฤทธิคง 

 ๒๘๓๗ นายพลอนันต  จันทวัฒน 

 ๒๘๓๘ นายพลากร  กินรีแซ 

 ๒๘๓๙ นายพลากร  บรรเทา 

 ๒๘๔๐ นายพลากร  ยืนบุญ 



 หนา   ๕๗ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๔๑ นายพลากร  เลียบคง 

 ๒๘๔๒ นายพลาพงษ  ฉิมพาลี 

 ๒๘๔๓ นายพลาวัสถ  เกตุวิฑูรยวโรดม 

 ๒๘๔๔ นายพวัชชัย  ปญญา 

 ๒๘๔๕ นายพศิน  พาณิชย 

 ๒๘๔๖ นายพศิน  เมฆอรุณ 

 ๒๘๔๗ นายพสิษฐ  เข็มบุบผา 

 ๒๘๔๘ นายพสิษฐ  คูณแกว 

 ๒๘๔๙ นายพสิษฐ  มะนาวหวาน 

 ๒๘๕๐ นายพะเยาว  รอดชีวี 

 ๒๘๕๑ นายพัชรกฤษฎ์ิ  บุญแสงโชติอนันต 

 ๒๘๕๒ นายพัชรชัย  ชาญณรงค 

 ๒๘๕๓ นายพัชรพงศ  สุขดี 

 ๒๘๕๔ นายพัชรากร  ขุนทอง 

 ๒๘๕๕ นายพัฒถรศักดิ์  ราชู 

 ๒๘๕๖ นายพัฒธวุฒิ  จันโทมุข 

 ๒๘๕๗ นายพัฒนกร  ทาระเวทย 

 ๒๘๕๘ พันจาเอก พัฒนชัย  พงษา 

 ๒๘๕๙ นายพัฒนพงษ  คําแปง 

 ๒๘๖๐ นายพัฒนพงษ  ดีไว 

 ๒๘๖๑ จาสิบเอก พัฒนพล  สีเหลือง 

 ๒๘๖๒ นายพัฒนวิชญ  นามราช 

 ๒๘๖๓ วาที่รอยตรี พัฒนศักดิ์  เที่ยงธรรม 

 ๒๘๖๔ จาสิบเอก พัฒนศักดิ์  ศิระปรีดาพัฒน 

 ๒๘๖๕ นายพัฒนศิลป  พิมพพา 

 ๒๘๖๖ นายพัฒนะ  โคตรวงศ 

 ๒๘๖๗ นายพัฒนา  ศุกรวัติ 

 ๒๘๖๘ นายพัฒพงค  มุณีเกิด 

 ๒๘๖๙ นายพัฒพงษ  กาลสังข 

 ๒๘๗๐ สิบเอก พันชิต  สะเดา 

 ๒๘๗๑ นายพันธกานต  ศรีกงพาน 

 ๒๘๗๒ พันจาอากาศเอก พันธทิวา  ทิมไทย 

 ๒๘๗๓ นายพันธเทพ  ปาทอง 

 ๒๘๗๔ นายพันธศักดิ์  สุทธิประภา 

 ๒๘๗๕ จาสิบเอก พันพนา  เหลาสา 

 ๒๘๗๖ นายพัรภัทร  ชาลาม 

 ๒๘๗๗ นายพัลลภ  มาลัย 

 ๒๘๗๘ นายพัลลภ  เหล่ียมเทศ 

 ๒๘๗๙ นายพัสกร  ปนเดช 

 ๒๘๘๐ นายพัสกร  พิทักษอมรพันธ 

 ๒๘๘๑ นายพาทิศ  เหล็กกนก 

 ๒๘๘๒ นายพายุ  สุวรรณชาตรี 

 ๒๘๘๓ จาเอก พายุพงษ  โพยนอก 

 ๒๘๘๔ นายพิกุล  งอธิราช 

 ๒๘๘๕ นายพิฆเนศ  วัจนามัย 

 ๒๘๘๖ นายพิจักษณ  ธามธนิก   

 ๒๘๘๗ นายพิจักษณ  พันธวัฒน 

 ๒๘๘๘ นายพิจิตร  ศรีชาคํา 

 ๒๘๘๙ นายพิชญ  พระอําพร 

 ๒๘๙๐ นายพิชญะ  รัศมีเวียงชัย 

 ๒๘๙๑ นายพิชุตม  กิ่งแกว 

 ๒๘๙๒ จาเอก พิชุตม  ธรรมราช 



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๙๓ นายพิชพงศ  สิงหเสนา 

 ๒๘๙๔ นายพิชัย  จันทรชวย 

 ๒๘๙๕ นายพิชัย  ใจแกวศิริ 

 ๒๘๙๖ นายพิชัย  เชื้อเมืองพาน 

 ๒๘๙๗ นายพิชัย  ประดับกรณ 

 ๒๘๙๘ นายพิชัย  ปทไพ   

 ๒๘๙๙ นายพิชัย  ศรวงค 

 ๒๙๐๐ นายพิชัย  ศรีงามฉ่ํา 

 ๒๙๐๑ นายพิชัย  สุมามาลย 

 ๒๙๐๒ พันจาเอก พิชัย  หมอกมีชัย 

 ๒๙๐๓ นายพิชาญ  พนม 

 ๒๙๐๔ นายพิชาติ  ชนะหาญ 

 ๒๙๐๕ นายพิชาติ  ปล่ังกลาง 

 ๒๙๐๖ นายพิชิต  กิจรุงวัฒนากร 

 ๒๙๐๗ สิบเอก พิชิต  จันทร 

 ๒๙๐๘ นายพิชิต  ชุบสุวรรณ 

 ๒๙๐๙ นายพิชิต  ดวงปากดี 

 ๒๙๑๐ นายพิชิต  เดชทะสอน 

 ๒๙๑๑ นายพิชิต  สันติสูงเนิน 

 ๒๙๑๒ พันจาเอก พิชิต  สาคูณ 

 ๒๙๑๓ จาสิบเอก พิชิต  สินเปยง 

 ๒๙๑๔ นายพิชิต  สุขศรี 

 ๒๙๑๕ นายพิชิต  หนูคง 

 ๒๙๑๖ นายพิชิตชัย  จุลสานะ 

 ๒๙๑๗ นายพิชิตชัย  นาคะสุนทร 

 ๒๙๑๘ นายพิชิตชัย  นิติศักดิ์ 

 ๒๙๑๙ จาเอก พิชิตชัย  ปามุทา 

 ๒๙๒๐ นายพิชิตชัย  วารุกา 

 ๒๙๒๑ วาที่รอยตรี พิชิตชัย  แสงเขียว 

 ๒๙๒๒ นายพิชิตชัย  อินทะวัฒน 

 ๒๙๒๓ นายพิเชฐ  แกนชา 

 ๒๙๒๔ จาเอก พิเชฐ  ตราพระสําโรง 

 ๒๙๒๕ นายพิเชต  คําเรืองศรี 

 ๒๙๒๖ นายพิเชต  แซมมณี 

 ๒๙๒๗ จาอากาศเอก พิเชษ  เจนไธสง 

 ๒๙๒๘ จาสิบเอก พิเชษฐ  กันอินทร 

 ๒๙๒๙ นายพิเชษฐ  จันทรคล 

 ๒๙๓๐ นายพิเชษฐ  ใจศรี 

 ๒๙๓๑ นายพิเชษฐ  ฉิมพลี 

 ๒๙๓๒ นายพิเชษฐ  เชื่อมกระโทก 

 ๒๙๓๓ นายพิเชษฐ  ธนาวุฒิกูร 

 ๒๙๓๔ นายพิเชษฐ  เนตรสังข 

 ๒๙๓๕ นายพิเชษฐ  บุญเกิด 

 ๒๙๓๖ นายพิเชษฐ  ศิริบุญญาคม 

 ๒๙๓๗ นายพิเชษฐ  สากร 

 ๒๙๓๘ นายพิเชษฐ  อินตะเขื่อน 

 ๒๙๓๙ นายพิเชษฐ  เครือยา 

 ๒๙๔๐ นายพิเชษฐ  ไชยสนาม 

 ๒๙๔๑ นายพิเชษฐ  สอนจังหรีด 

 ๒๙๔๒ นายพิเชษฐา  ชัยชาญ 

 ๒๙๔๓ นายพิฒชัยุตก  เรืองนาราบ 

 ๒๙๔๔ นายพิตรพิบูล  อุนแกว 



 หนา   ๕๙ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๔๕ นายพิติกร  ธุปญญา 

 ๒๙๔๖ นายพิทยา  กูลเรือน 

 ๒๙๔๗ นายพิทยา  ดุจพายัพ 

 ๒๙๔๘ จาสิบตรี พิทยา  เดชรัชตกุล 

 ๒๙๔๙ นายพิทยา  ทรงกลด 

 ๒๙๕๐ สิบเอก พิทยา  นิยมเยาว 

 ๒๙๕๑ นายพิทักพงษ  เต็มพันธ 

 ๒๙๕๒ นายพิทักษ  ดอนแกว 

 ๒๙๕๓ นายพิทักษ  ทองพันชั่ง 

 ๒๙๕๔ นายพิทักษ  ทองลอย 

 ๒๙๕๕ นายพิทักษ  บุญปลูก 

 ๒๙๕๖ นายพิทักษ  ประสพสินธุ 

 ๒๙๕๗ นายพิทักษ  ปากอุตสาห 

 ๒๙๕๘ วาที่รอยตรี พิทักษ  พละศักดิ์ 

 ๒๙๕๙ นายพิทักษ  ศรีทัง 

 ๒๙๖๐ สิบเอก พิทักษ  สนิทพันธ 

 ๒๙๖๑ นายพิทักษ  สระรส 

 ๒๙๖๒ จาสิบเอก พิทักษ  สุดาชม 

 ๒๙๖๓ นายพิทักษ  เหงาละคร 

 ๒๙๖๔ นายพิทักษเขตต  แสนโพง 

 ๒๙๖๕ นายพิทักษพงศ  พรหมณะ 

 ๒๙๖๖ นายพิทักษพงศ  ศรีรัตน 

 ๒๙๖๗ นายพิทูล  เฟองตลบ 

 ๒๙๖๘ นายพิธฐชพงศ  พงศญาติ 

 ๒๙๖๙ นายพินัย  นาคแกว 

 ๒๙๗๐ นายพินิจ  อินธิเดช 

 ๒๙๗๑ นายพินิจนันท  มณีจันทร 

 ๒๙๗๒ นายพินิจพล  พรมวงค 

 ๒๙๗๓ นายพิพัฒน  เจริญวรรธะ 

 ๒๙๗๔ นายพิพัฒน  แจวจันทึก 

 ๒๙๗๕ นายพิพัฒน  ใจบุญ 

 ๒๙๗๖ นายพิพัฒน  พงษประเสริฐ 

 ๒๙๗๗ นายพิพัฒน  ศรีรักษา 

 ๒๙๗๘ นายพิพัฒน  เสนคราม 

 ๒๙๗๙ จาสิบเอก พิพัฒน  อ่ําทอง 

 ๒๙๘๐ นายพิพัฒนปวีร  สุขขวัญ 

 ๒๙๘๑ นายพิพัฒนพงศ  ประภาการ 

 ๒๙๘๒ นายพิพัฒนพงษ  ทองอยู 

 ๒๙๘๓ สิบโท พิพันธ  สิทธิเขตตการ 

 ๒๙๘๔ สิบเอก พิภพ  จันทะสิงห 

 ๒๙๘๕ นายพิภพ  โชคเจริญนพคุณ 

 ๒๙๘๖ จาสิบโท พิภพ  เมืองมา 

 ๒๙๘๗ นายพิภพชัย  คะอรัญ 

 ๒๙๘๘ สิบโท พิรพงศ  แกวออด 

 ๒๙๘๙ นายพิรุฬห  วชิรหัตถ 

 ๒๙๙๐ นายพิศพิชัย  ไรวิเศษ 

 ๒๙๙๑ นายพิศาล  ตุมนาค 

 ๒๙๙๒ นายพิศาล  พุมฉัตร 

 ๒๙๙๓ นายพิศาล  มาลอม 

 ๒๙๙๔ นายพิศาล  หาญแกว 

 ๒๙๙๕ นายพิษณุ  ใจภพ 

 ๒๙๙๖ นายพิษณุ  เทวา 



 หนา   ๖๐ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๙๗ นายพิษณุ  ปานประคอง 

 ๒๙๙๘ นายพิษณุ  เพ็ชราวรรณ 

 ๒๙๙๙ นายพิษณุ  ยืนยาว 

 ๓๐๐๐ นายพิษณุ  ศิลาเณร 

 ๓๐๐๑ นายพิษณุ  แสนคํา 

 ๓๐๐๒ จาสิบเอก พิษณุ  ออนจ๋ิว 

 ๓๐๐๓ นายพิษณุวงศ  วงษภักดี 

 ๓๐๐๔ นายพิษณุวัชร  อยูเปยม 

 ๓๐๐๕ นายพิสิฐ  วัสวงค 

 ๓๐๐๖ นายพิสิฐ  อัศวรรธนะวงศ 

 ๓๐๐๗ นายพิสิทธิ์  ชางเสนา 

 ๓๐๐๘ นายพิสิษฐ  ชาญชิตร 

 ๓๐๐๙ นายพิสิษฐ  หิรัญรุจิรัตน 

 ๓๐๑๐ นายพิสิษฐกรณ  แกวเมือง 

 ๓๐๑๑ นายพิสิษฐชัย  เวียงแก 

 ๓๐๑๒ นายพิสุทธิ์  จริตซื่อ 

 ๓๐๑๓ นายพีชรพัชร  สุวรรณโชติ 

 ๓๐๑๔ นายพีร  เมาทับ 

 ๓๐๑๕ นายพีรการณ  ทะลีสี 

 ๓๐๑๖ นายพีรดนย  แกวชมภู 

 ๓๐๑๗ นายพีรดนย  ตองทํากิจ 

 ๓๐๑๘ นายพีรทัศน  กิตติกาญจนเมธี 

 ๓๐๑๙ นายพีรนันท  หัตถกิจนิกร 

 ๓๐๒๐ นายพีรพงศ  ไวพยาบาล 

 ๓๐๒๑ สิบเอก พีรพล  กมลบูรณ 

 ๓๐๒๒ นายพีรพัฒน  เต็มวงษ 

 ๓๐๒๓ นายพีรพัฒน  วีระสัมฤทธิ์ 

 ๓๐๒๔ นายพีรพัสตร  ทัศบุตร 

 ๓๐๒๕ นายพีรวัส  ดีมาก 

 ๓๐๒๖ นายพีรวิชญ  บุตรชาติ 

 ๓๐๒๗ นายพีรศักดิ์  ชัยรุงโรจนปญญา 

 ๓๐๒๘ นายพีรศักดิ์  บุระคร 

 ๓๐๒๙ นายพีรศิลป  แยมแกว 

 ๓๐๓๐ จาอากาศเอก พีระนนท  คําภูมี 

 ๓๐๓๑ นายพีระพงศ  เกษรบัวขาว 

 ๓๐๓๒ นายพีระพงษ  พงษชีวิน 

 ๓๐๓๓ นายพีระพงษ  มณีกันตา 

 ๓๐๓๔ นายพีระยุทธ  ทองใบ 

 ๓๐๓๕ พันจาเอก พีระยุทธ  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๐๓๖ นายพีระวัฒน  บรรทะจิตต 

 ๓๐๓๗ นายพีรายุ  ฝายจําปา 

 ๓๐๓๘ นายพุฒิพงศ  จายหนองบัว 

 ๓๐๓๙ นายพุทธมนต  วงศกองแกว 

 ๓๐๔๐ นายพุทธา  ผิวบาง 

 ๓๐๔๑ นายพุทธา  หวังลาภ 

 ๓๐๔๒ นายพุทธิพงศ  สรอยสังวาลย 

 ๓๐๔๓ สิบเอก พุทธิพงษ  รักบุญ 

 ๓๐๔๔ นายพุทธิพัชร  ธงสิบสอง 

 ๓๐๔๕ นายพูนพิพัฒน  พันธุมาศโกมล 

 ๓๐๔๖ นายพูนพิศ  เทศถัน 

 ๓๐๔๗ นายพูนศักดิ์  แสนหาญ 

 ๓๐๔๘ นายพูนศิลป  วิระศรี 



 หนา   ๖๑ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๔๙ นายเพชร  คําเกง 

 ๓๐๕๐ นายเพ็ชร  เกี๋ยวคํา 

 ๓๐๕๑ นายเพชรชระ  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๐๕๒ วาที่รอยตรี เพชรณรงค  สาวิโรจน 

 ๓๐๕๓ นายเพชรปรินทร  หลอนกลาง 

 ๓๐๕๔ นายเพชรสวัสดิ์  สรอยดอกจิก 

 ๓๐๕๕ จาสิบเอก เพชรัตน  สมบัติมี 

 ๓๐๕๖ นายเพ่ิม  โลกคําลือ 

 ๓๐๕๗ นายเพ่ิมพล  วงศทับแกว 

 ๓๐๕๘ นายเพ่ิมศักดิ์  แกววิสิษฏ 

 ๓๐๕๙ นายเพียรพันธ  มูระวงษ 

 ๓๐๖๐ นายโพธิ์ชัย  ปดตาทะเน 

 ๓๐๖๑ นายโพธิ์ทอง  บุญที 

 ๓๐๖๒ นายไพจิตร  จุยสองแกว 

 ๓๐๖๓ นายไพชยนต  นวลนาง 

 ๓๐๖๔ นายไพฑูรย  จีวรพรหม 

 ๓๐๖๕ นายไพฑูรย  ปอมนาค 

 ๓๐๖๖ นายไพฑูรย  วงศโสภา 

 ๓๐๖๗ นายไพฑูรย  สมบัติหอม 

 ๓๐๖๘ นายไพฑูรย  หอมสมบัติ 

 ๓๐๖๙ นายไพฑูลย  มีชํานะ 

 ๓๐๗๐ นายไพทูล  ศรีอรัญ 

 ๓๐๗๑ นายไพทูลย  โนนศิลา 

 ๓๐๗๒ นายไพบูณ  ศิริพล 

 ๓๐๗๓ จาเอก ไพบูรณ  คําไพ 

 ๓๐๗๔ นายไพบูรณ  ชุมปก 

 ๓๐๗๕ นายไพบูลย  ปรักมาส 

 ๓๐๗๖ นายไพบูลย  พิลาธรรม 

 ๓๐๗๗ สิบเอก ไพบูลย  มาตา 

 ๓๐๗๘ นายไพบูลย  สายศรี 

 ๓๐๗๙ นายไพยนต  มุลี 

 ๓๐๘๐ นายไพรวัลย  คําแดง 

 ๓๐๘๑ นายไพรวัลย  มะณีจันทร 

 ๓๐๘๒ นายไพรวัลย  โลมาอินทร 

 ๓๐๘๓ นายไพรศาล  ศึกษาชาติ 

 ๓๐๘๔ นายไพรัช  กองสารศรี 

 ๓๐๘๕ นายไพรัช  จิวหล่ิน 

 ๓๐๘๖ นายไพรัช  บุญธรรมรัตน 

 ๓๐๘๗ นายไพรัช  พัดคํา 

 ๓๐๘๘ นายไพรัช  วงคถามาตย 

 ๓๐๘๙ นายไพรัช  วังกรานต 

 ๓๐๙๐ นายไพรัช  สนทอง 

 ๓๐๙๑ นายไพรัช  สิมมานอย 

 ๓๐๙๒ นายไพรัช  โสภิพัส 

 ๓๐๙๓ นายไพรัตน  เงินทอง 

 ๓๐๙๔ นายไพรัตน  นิลวงศ   

 ๓๐๙๕ นายไพรัตน  ศรีสุข 

 ๓๐๙๖ นายไพรินทร  ภวภูตานนท 

 ๓๐๙๗ พันจาเอก ไพโรจน  ทัศนา 

 ๓๐๙๘ นายไพโรจน  ปญญาสิม 

 ๓๐๙๙ พันจาเอก ไพโรจน  พลนงค 

 ๓๑๐๐ นายไพโรจน  พ่ึงวัน 



 หนา   ๖๒ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๐๑ นายไพโรจน  ศิริราช 

 ๓๑๐๒ นายไพโรจน  สุขผอง 

 ๓๑๐๓ นายไพโรจน  แหวนทองคํา 

 ๓๑๐๔ นายไพโรจน  อุดมลักษณ 

 ๓๑๐๕ นายไพศาล  ขอผลกลาง 

 ๓๑๐๖ นายไพศาล  ขําใจดี 

 ๓๑๐๗ นายไพศาล  โชติพันธ 

 ๓๑๐๘ นายไพศาล  นิลพฤกษ 

 ๓๑๐๙ พันจาเอก ไพศาล  บัวลา 

 ๓๑๑๐ นายไพศาล  ปรักมาส 

 ๓๑๑๑ นายไพศาล  วงพาลา 

 ๓๑๑๒ นายไพศาล  ศรีมาศ 

 ๓๑๑๓ นายไพศาล  หนูพรหม 

 ๓๑๑๔ นายไพศาล  หลามาชน 

 ๓๑๑๕ พันจาเอก ไพศิษฐ  ชนธนัสมพงศา 

 ๓๑๑๖ นายไพสิฐ  คณานุรักษ 

 ๓๑๑๗ นายฟารุง  หมวดกอย 

 ๓๑๑๘ นายฟุงศักดิ์  อุมรูปงาม 

 ๓๑๑๙ นายภควันต  สมุหเสนีโต 

 ๓๑๒๐ นายภคิน  ตุนมะเริง 

 ๓๑๒๑ นายภณสุทธ  เนียมรัตน 

 ๓๑๒๒ นายภราดร  ใจประการ 

 ๓๑๒๓ นายภราดร  ชมชื่น 

 ๓๑๒๔ นายภราดร  แถลงกัณฑ 

 ๓๑๒๕ นายภราดร  ภูระหงษ 

 ๓๑๒๖ จาสิบตรี ภวดล  อนทมนต 

 ๓๑๒๗ นายภัคพงศ  เอี่ยมศิริ 

 ๓๑๒๘ นายภัควัฒน  วิบูลย 

 ๓๑๒๙ นายภัณฑิรา  ศักดิ์ศรีจันทร 

 ๓๑๓๐ นายภัทธาวุธ  พันทา 

 ๓๑๓๑ นายภัทรดนัย  สุขสําราญ 

 ๓๑๓๒ นายภัทรนันท  มูลศรี 

 ๓๑๓๓ นายภัทรพล  ปวีราวิราพันธ 

 ๓๑๓๔ นายภัทรพล  ภูคุมจันอัด 

 ๓๑๓๕ สิบเอก ภัทรพล  วาโย 

 ๓๑๓๖ สิบเอก ภัทรพล  สกุลชัยยะ 

 ๓๑๓๗ นายภัทรพล  อยูทองหลาง 

 ๓๑๓๘ พันจาโท ภัทรวรรธน  เหลากอเกษ 

 ๓๑๓๙ นายภัทรวรรธน  อินทรวิเชียร 

 ๓๑๔๐ นายภัทรวิทย  บุญหนุน 

 ๓๑๔๑ นายภัทรศกรณ  วงษดํารงสิน 

 ๓๑๔๒ นายภัทรศักดิ์  เจาสาย 

 ๓๑๔๓ นายภัทระ  โพธิ์ชะโน 

 ๓๑๔๔ นายภัทราวุธ  เพงพินิจ 

 ๓๑๔๕ สิบเอก ภาคภูมิ  กอบแกว 

 ๓๑๔๖ นายภาคภูมิ  เกิดมงคล 

 ๓๑๔๗ นายภาคภูมิ  ประสาท 

 ๓๑๔๘ นายภาคภูมิ  ปลอดวงค 

 ๓๑๔๙ นายภาคภูมิ  พิสิษฐ 

 ๓๑๕๐ นายภาคิน  วันละพงษ 

 ๓๑๕๑ นายภาคิน  วิใจคํา 

 ๓๑๕๒ นายภาคินัย  เทศเพ่ิม 



 หนา   ๖๓ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๕๓ นายภาฒิภัทร  ฉิมเสือ 

 ๓๑๕๔ นายภาณุ  ทิวารังสรรค 

 ๓๑๕๕ นายภาณุ  ปญญาแม 

 ๓๑๕๖ นายภาณุเดช  สือนอ 

 ๓๑๕๗ สิบเอก ภาณุพงศ  ชนะบูรณ 

 ๓๑๕๘ นายภาณุพงศ  ไชยมงคล 

 ๓๑๕๙ จาสิบเอก ภาณุพงศ  ลุนจักร 

 ๓๑๖๐ สิบเอก ภาณุพงษ  สวางแจง 

 ๓๑๖๑ นายภาณุภณ  โฆษิตเตชะดล 

 ๓๑๖๒ นายภาณุภาค  สังขนอย 

 ๓๑๖๓ นายภาณุมาศ  ชูชวย 

 ๓๑๖๔ นายภาณุมาศ  ยานะวิน 

 ๓๑๖๕ นายภาณุวัชร  แตงพลับ 

 ๓๑๖๖ นายภาณุวัฒน  กุดนอก 

 ๓๑๖๗ นายภาณุวัฒน  จรูญรักษ 

 ๓๑๖๘ นายภาณุวัฒน  ทั่งประโคน 

 ๓๑๖๙ นายภาณุวัฒน  เนียมนวม 

 ๓๑๗๐ นายภาณุวัฒน  บุญพระธรรม 

 ๓๑๗๑ นายภาณุวัฒน  พรมรส 

 ๓๑๗๒ นายภาณุวัฒน  อุนจิต 

 ๓๑๗๓ นายภาณุวิชญ  ธิวะโต 

 ๓๑๗๔ นายภานุ  ตูธีระ 

 ๓๑๗๕ นายภานุ  สุภาคํา 

 ๓๑๗๖ นายภานุพงษ  จอมภา 

 ๓๑๗๗ วาที่รอยตรี ภานุพงษ  สอยโว 

 ๓๑๗๘ นายภานุพล  ตลับเพชร 

 ๓๑๗๙ นายภานุมาส  แรงเขตกิจ 

 ๓๑๘๐ นายภานุรัตน  ระวันประโคน 

 ๓๑๘๑ นายภานุวัฒน  กิ่งนอก 

 ๓๑๘๒ นายภานุวัฒน  คําพิลา 

 ๓๑๘๓ นายภานุวัฒน  ถิ่นวรแสง 

 ๓๑๘๔ นายภานุวัฒน  ปนเจริญ 

 ๓๑๘๕ วาที่รอยตรี ภานุวัฒน  หนองคาย 

 ๓๑๘๖ นายภานุวัตร  แกวโสพรม 

 ๓๑๘๗ นายภาวพันธ  บูรณเจริญ 

 ๓๑๘๘ นายภาวัฒ  สรวงปติภัค 

 ๓๑๘๙ นายภาษิณ  วีระวุฒิกร 

 ๓๑๙๐ นายภาษิต  สองสนิท 

 ๓๑๙๑ พันจาเอก ภาสกร  เคนเหลา 

 ๓๑๙๒ สิบเอก ภาสกร  พินิจพรรณ 

 ๓๑๙๓ นายภาสกร  ออนคํา 

 ๓๑๙๔ นายภาสวัฒน  มงคลสุวบัณฑิต 

 ๓๑๙๕ จาเอก ภิชาติ  สิงหบุราณ 

 ๓๑๙๖ นายภิญญาวัฒน  โรจนคุณกําจร 

 ๓๑๙๗ นายภิญโญ  แกวเมืองปก 

 ๓๑๙๘ จาเอก ภิญโญ  โพธิ์เจริญ 

 ๓๑๙๙ นายภิญโญ  วรวิเศษ 

 ๓๒๐๐ นายภิรมย  รอดชัยภูมิ 

 ๓๒๐๑ นายภีมพศ  เหมออน 

 ๓๒๐๒ นายภุชงค  ผ้ันเตย 

 ๓๒๐๓ นายภุชงค  พุดกุเรือ 

 ๓๒๐๔ นายภุมรินทร  ผลสมหวัง 



 หนา   ๖๔ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๐๕ นายภูดิศ  ยุทธพันธ   

 ๓๒๐๖ นายภูดิศ  สอนสุภาพ 

 ๓๒๐๗ นายภูดิศ  สุยะใหญ 

 ๓๒๐๘ นายภูดิศ  ออนจงไกร 

 ๓๒๐๙ นายภูดิส  เทพทองคํา 

 ๓๒๑๐ นายภูธร  นิ่มนวล 

 ๓๒๑๑ นายภูเบศร  บุญมา 

 ๓๒๑๒ นายภูมิ  กําจัดภัย 

 ๓๒๑๓ พันจาอากาศเอก ภูมิกิติ  เนหลา 

 ๓๒๑๔ นายภูมินทร  โพธิวงศ 

 ๓๒๑๕ นายภูมินทร  โพธิ์หนองโคก 

 ๓๒๑๖ นายภูมินทร  มารอด 

 ๓๒๑๗ นายภูมินทร  รุงศรี 

 ๓๒๑๘ นายภูมินันท  จันตะหลา 

 ๓๒๑๙ นายภูมิพลัง  ตายจันทร 

 ๓๒๒๐ พันจาเอก ภูมิพัฒน  พลมะณี 

 ๓๒๒๑ นายภูมิภักดิ์  ชูชวย 

 ๓๒๒๒ นายภูมิภัทร  สุริยะศรี 

 ๓๒๒๓ นายภูมิมินทร  พรหมศร 

 ๓๒๒๔ วาที่รอยโท ภูมิศักดิ์  แสงใส 

 ๓๒๒๕ นายภูริชช  พัจนสุนทร 

 ๓๒๒๖ นายภูริชญ  นามใหม 

 ๓๒๒๗ นายภูริณัฐ  นามแสน 

 ๓๒๒๘ นายภูรินท  ฤทธิศักดิ์ 

 ๓๒๒๙ จาสิบโท ภูริพงษ  แสนตลาด 

 ๓๒๓๐ นายภูริพัฒน  จุยวงษ   

 ๓๒๓๑ นายภูริภัทร  จีนคง 

 ๓๒๓๒ นายภูรีภัทร  เสืออินทร 

 ๓๒๓๓ นายภูวกร  วรรณฤมล 

 ๓๒๓๔ นายภูวกร  สําราญสุข 

 ๓๒๓๕ นายภูวณัฎฐ  รอบคอบ 

 ๓๒๓๖ นายภูวดล  คงแสง 

 ๓๒๓๗ นายภูวดล  แคนสังข 

 ๓๒๓๘ นายภูวดล  ไชยมงคล 

 ๓๒๓๙ นายภูวดล  ภัคคะธารา 

 ๓๒๔๐ นายภูวนัตนัย  ประพฤติตรง 

 ๓๒๔๑ นายภูวนาถ  เทพสุวรรณ 

 ๓๒๔๒ นายภูวนาท  โทปุรินทร 

 ๓๒๔๓ นายภูวนาท  นาคบุตรศรี 

 ๓๒๔๔ พันจาตรี ภูวรินทร  สยุมพร 

 ๓๒๔๕ สิบเอก ภูวสิษฏ  ศรีสิงห 

 ๓๒๔๖ วาที่รอยตรี ภูษิต  ดุจจานุทัศน 

 ๓๒๔๗ นายภูสิทธิ์  จําปาทอง 

 ๓๒๔๘ จาสิบโท มงคล  กองมณี 

 ๓๒๔๙ นายมงคล  เกตุแยม 

 ๓๒๕๐ นายมงคล  แกวพินึก 

 ๓๒๕๑ นายมงคล  เขียวแกว 

 ๓๒๕๒ นายมงคล  จันทรพวง 

 ๓๒๕๓ นายมงคล  เจริญสูงเนิน 

 ๓๒๕๔ นายมงคล  ทวีวรรณกิจ 

 ๓๒๕๕ นายมงคล  เทพโส 

 ๓๒๕๖ นายมงคล  นันธิ 



 หนา   ๖๕ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๕๗ นายมงคล  นิคม 

 ๓๒๕๘ นายมงคล  บัวหอม 

 ๓๒๕๙ นายมงคล  บุญศรี 

 ๓๒๖๐ นายมงคล  บุษดี 

 ๓๒๖๑ นายมงคล  พลเดช 

 ๓๒๖๒ นายมงคล  ศรีบูโฮม 

 ๓๒๖๓ นายมงคล  สีหาวงษ 

 ๓๒๖๔ นายมงคล  สุระดนัย 

 ๓๒๖๕ สิบเอก มงคล  โสดา 

 ๓๒๖๖ นายมงคล  เหล็กเพชร 

 ๓๒๖๗ จาสิบเอก มณฑป  พิทักษทรัพย 

 ๓๒๖๘ จาสิบเอก มณฑล  เขี้ยวงา 

 ๓๒๖๙ นายมณเฑียร  บินปดํา 

 ๓๒๗๐ จาเอก มณเฑียร  ภูบุญเติม 

 ๓๒๗๑ นายมณตรา  หนูหริ่ง 

 ๓๒๗๒ นายมณัฐชัย  ถาวร 

 ๓๒๗๓ นายมณี  กองศรีเกษ 

 ๓๒๗๔ นายมณี  มีพร 

 ๓๒๗๕ นายมติ  วิเศษชลธาร 

 ๓๒๗๖ จาเอก มนตชัย  แกวมณี 

 ๓๒๗๗ นายมนตชัย  ชาวไชย 

 ๓๒๗๘ นายมนตชัย  ธชีพันธ 

 ๓๒๗๙ นายมนตชัย  วิไลธัญญา 

 ๓๒๘๐ นายมนตชัย  ไวทยะเสรี 

 ๓๒๘๑ นายมนตชัย  ไวทยะเสวี 

 ๓๒๘๒ นายมนตรี  ขามชวง 

 ๓๒๘๓ นายมนตรี  ชนะพาล 

 ๓๒๘๔ นายมนตรี  ชุมจันทร 

 ๓๒๘๕ นายมนตรี  ตวนสูงเนิน 

 ๓๒๘๖ นายมนตรี  มหาวรรณ 

 ๓๒๘๗ พันจาเอก มนตรี  สิงขุดร 

 ๓๒๘๘ นายมนตรี  แสงชัย 

 ๓๒๘๙ นายมนตรี  หนูแดง 

 ๓๒๙๐ นายมนตรี  หนูนารถ 

 ๓๒๙๑ นายมนตรี  หุนฉัตร 

 ๓๒๙๒ นายมนตรี  เหรียญทอง 

 ๓๒๙๓ นายมนตรี  อินนอย 

 ๓๒๙๔ นายมนเทียน  กองแกว 

 ๓๒๙๕ นายมนเทียน  แสงจันทร 

 ๓๒๙๖ นายมนัส  กาฬเนตร 

 ๓๒๙๗ นายมนัส  แกวแดง 

 ๓๒๙๘ นายมนัส  คงคาชัย 

 ๓๒๙๙ นายมนัส  ฉิมมา 

 ๓๓๐๐ นายมนัส  สุขโชค 

 ๓๓๐๑ นายมนัส  สุวรรณมณี   

 ๓๓๐๒ นายมนัส  อัศจรรย 

 ๓๓๐๓ นายมนัสชัย  เนื่องมี 

 ๓๓๐๔ นายมนิตย  อุไรรัตน 

 ๓๓๐๕ วาที่รอยตรี มนู  คําหลา 

 ๓๓๐๖ นายมนู  สิงหทอง 

 ๓๓๐๗ นายมนูญ  ไชยวิเศษ 

 ๓๓๐๘ นายมนูญ  บุตตะนาม 



 หนา   ๖๖ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๐๙ นายมนูญ  สกุลตาล 

 ๓๓๑๐ นายมโน  ตรงบรรทัด 

 ๓๓๑๑ นายมรกต  เกิดมณี 

 ๓๓๑๒ นายมรรคพนธ  วงศพรหม 

 ๓๓๑๓ จาโท มหชัย  ปดกอง 

 ๓๓๑๔ จาเอก มะกัน  โพธิ์บุญ 

 ๓๓๑๕ นายมะซากี  มามะ 

 ๓๓๑๖ นายมาณพ  จิตรวิเศษสม 

 ๓๓๑๗ นายมาณพ  เรืองยศ 

 ๓๓๑๘ สิบเอก มาณะ  พอสิงห 

 ๓๓๑๙ นายมานนท  มีสิทธิ์ 

 ๓๓๒๐ นายมานพ  กอนไธสง 

 ๓๓๒๑ นายมานพ  ขยัน   

 ๓๓๒๒ นายมานพ  ช่ืนบาล 

 ๓๓๒๓ นายมานพ  ปานสาคร 

 ๓๓๒๔ นายมานพ  แพงโสภา 

 ๓๓๒๕ นายมานพ  มั่นแกว 

 ๓๓๒๖ จาเอก มานพ  ศรีวนะวงค 

 ๓๓๒๗ นายมานพ  ศาลาแดง 

 ๓๓๒๘ นายมานพ  สียางนอก 

 ๓๓๒๙ นายมานพ  อิ่มสมบูรณ 

 ๓๓๓๐ นายมานะ  เทียนทอง 

 ๓๓๓๑ นายมานะ  นันทกมลวารี 

 ๓๓๓๒ นายมานะ  บุญชุม 

 ๓๓๓๓ จาเอก มานะ  วิริต 

 ๓๓๓๔ พันจาอากาศตรี มานะ  สีนวน 

 ๓๓๓๕ สิบเอก มานะชัย  ยศนอก 

 ๓๓๓๖ นายมานัส  เติมพิทยาไพสิฐ 

 ๓๓๓๗ นายมานิต  เหลาสิทธิ์ 

 ๓๓๓๘ นายมานิตย  ไกรเล็ก 

 ๓๓๓๙ นายมานิตย  เคหัง 

 ๓๓๔๐ นายมานิตย  เชียงรัมย 

 ๓๓๔๑ นายมานิตย  บุตรพวง 

 ๓๓๔๒ นายมานิตย  ภูคุม 

 ๓๓๔๓ นายมานิตย  อาจวงษา 

 ๓๓๔๔ นายมานินพันธุ  พรสุขศิริรักษ 

 ๓๓๔๕ นายมาโนช  ขันทพิริยา 

 ๓๓๔๖ นายมาโนช  ทัศนา 

 ๓๓๔๗ จาเอก มาโนช  มารักษ 

 ๓๓๔๘ นายมาโนช  วิเชียร 

 ๓๓๔๙ นายมาโนช  เสวิสทธิ์ 

 ๓๓๕๐ นายมาโนชน  เจียนรัมย 

 ๓๓๕๑ นายมารุต  ดํารงวงษสุวินัย 

 ๓๓๕๒ นายมารุต  หนุมไธสงค 

 ๓๓๕๓ พันจาเอก มาศไสว  ภาคเจริญ 

 ๓๓๕๔ นายมิ่งศิษฐ  ทองธนณัฏฐภพ 

 ๓๓๕๕ พันจาเอก มิตร  ชนประทาน 

 ๓๓๕๖ นายมีโชคร่ํารวย  ใจแสน 

 ๓๓๕๗ นายมีศักดิ์  ศรีสุวรรณ 

 ๓๓๕๘ จาสิบเอก มีศิลป  โคตรศรีหา 

 ๓๓๕๙ จาสิบเอก มุก  สกุลไทย 

 ๓๓๖๐ นายมุขพล  ชูกล่ินหอม 



 หนา   ๖๗ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๖๑ นายมุตตาฝา  ยะหรี่ 

 ๓๓๖๒ นายมูฮํามัดอามิน  เลาะเมาะ 

 ๓๓๖๓ นายเมฆิน  ศรียุบล 

 ๓๓๖๔ นายเมทวิน  จันทนมูลมนตรี 

 ๓๓๖๕ สิบตํารวจตรี เมธา  ล่ิมถาวรานันต 

 ๓๓๖๖ นายเมธา  ศรีโท   

 ๓๓๖๗ นายเมธา  เอมปรากฎ 

 ๓๓๖๘ นายเมธิณัฏฐ  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๓๖๙ นายเมธินทร  นันตะเคน 

 ๓๓๗๐ นายเมธี  ฑีฆายุ 

 ๓๓๗๑ นายเมธี  เนติวุฒิสาร 

 ๓๓๗๒ นายเมธี  ปรกแกว 

 ๓๓๗๓ นายเมธี  มณีนวม 

 ๓๓๗๔ จาเอก เมษา  คนซื่อ 

 ๓๓๗๕ จาสิบเอก ไมตรี  กิ่งรัตน 

 ๓๓๗๖ นายไมตรี  คุณสมบัติ 

 ๓๓๗๗ นายไมตรี  แทนไธสง 

 ๓๓๗๘ นายไมตรี  ธงศรี 

 ๓๓๗๙ นายไมตรี  วงศงาม 

 ๓๓๘๐ นายไมตรี  ศรีเทียมเงิน 

 ๓๓๘๑ นายไมตรี  อินทะนาม 

 ๓๓๘๒ นายยงคยุทธ  ไชยหาเนตร 

 ๓๓๘๓ นายยงยุทธ  คุมญาติ 

 ๓๓๘๔ นายยงยุทธ  จุยบาง 

 ๓๓๘๕ นายยงยุทธ  ประวีณชัยกุล 

 ๓๓๘๖ นายยงยุทธ  ปาเมืองมูล 

 ๓๓๘๗ นายยงยุทธ  พรหมเมือง 

 ๓๓๘๘ จาสิบเอก ยงยุทธ  ภาครัตณี 

 ๓๓๘๙ จาเอก ยงยุทธ  สกุลประกายพร 

 ๓๓๙๐ นายยงยุทธ  สรางชาติ 

 ๓๓๙๑ สิบเอก ยงยุทธ  หอมนาน 

 ๓๓๙๒ นายยมนา  วงศมณี 

 ๓๓๙๓ นายยรรยง  พินิจวงษ 

 ๓๓๙๔ นายยศ  มณีนิล 

 ๓๓๙๕ สิบเอก ยศดนัย  ศรีวิชา 

 ๓๓๙๖ นายยศธณัญ  หลาหนัก 

 ๓๓๙๗ นายยศพนธ  เล่ียมดํารงกุลกิจ 

 ๓๓๙๘ นายยศพล  ทิพยเนตร 

 ๓๓๙๙ นายยศพล  ภูมิวัตร 

 ๓๔๐๐ นายยศพล  หิญชีระนันทน 

 ๓๔๐๑ นายยศพัทธ  บรรลือทรัพย 

 ๓๔๐๒ จาสิบเอก ยศวัตร  วันดี 

 ๓๔๐๓ นายยอดชาย  กาญจนะวสิต 

 ๓๔๐๔ สิบเอก ยอดชาย  เนติ 

 ๓๔๐๕ นายยอดชาย  วงคบุตร 

 ๓๔๐๖ นายยอดรัก  กอเกิด 

 ๓๔๐๗ นายยาหรีน  ฮัจชา 

 ๓๔๐๘ นายย่ิงคุณ  ณ นคร 

 ๓๔๐๙ นายย่ิงยศ  สุวรรณศักดิ์ 

 ๓๔๑๐ นายย่ิงศักดิ์  มารังกูล 

 ๓๔๑๑ นายยุทธกร  วังภูสิทธิ์ 

 ๓๔๑๒ นายยุทธการ  ทาทุงกู 



 หนา   ๖๘ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๑๓ นายยุทธการ  นวลยอง 

 ๓๔๑๔ นายยุทธการ  โพธิ์คํา 

 ๓๔๑๕ นายยุทธจักร  จักรสาร 

 ๓๔๑๖ นายยุทธชัย  ราชกิจ 

 ๓๔๑๗ นายยุทธณา  จันทรวงษศา 

 ๓๔๑๘ นายยุทธนนท  กวางทะวาย 

 ๓๔๑๙ นายยุทธนัยต  ศรีดาโคตร 

 ๓๔๒๐ นายยุทธนา  กุลดี 

 ๓๔๒๑ จาสิบเอก ยุทธนา  โคตรโนนกอก 

 ๓๔๒๒ นายยุทธนา  ตั้งคติธรรม 

 ๓๔๒๓ นายยุทธนา  บุญพิคํา 

 ๓๔๒๔ นายยุทธนา  ปญจศิลป 

 ๓๔๒๕ นายยุทธนา  ภูพาดแร 

 ๓๔๒๖ นายยุทธนา  มันตภาณีวัฒน 

 ๓๔๒๗ นายยุทธนา  รักษาศรี 

 ๓๔๒๘ นายยุทธนา  รัตนบํารุง 

 ๓๔๒๙ นายยุทธนา  วงคพิมสอน 

 ๓๔๓๐ นายยุทธนา  วัฒนาประสิทธิ์ 

 ๓๔๓๑ นายยุทธนา  สุคันธ 

 ๓๔๓๒ นายยุทธนา  อุทัยแพน 

 ๓๔๓๓ นายยุทธนา  เอี่ยมแจง 

 ๓๔๓๔ สิบเอก ยุทธพงศ  ริยะสาร 

 ๓๔๓๕ นายยุทธพงษ  ปกเขตานัง 

 ๓๔๓๖ นายยุทธพงษ  ฟนลอม 

 ๓๔๓๗ นายยุทธพงษ  ศรีสรอย 

 ๓๔๓๘ นายยุทธพล  คําผาลา 

 ๓๔๓๙ นายยุทธพล  นินทราช 

 ๓๔๔๐ นายยุทธพล  สิงหะลวะ 

 ๓๔๔๑ นายยุทธพิชัย  อาจวัฒน 

 ๓๔๔๒ สิบเอก ยุทธภูมิ  แกนลา 

 ๓๔๔๓ นายยุทธภูมิ  นามษร   

 ๓๔๔๔ นายยุทธภูมิ  บุญรมย 

 ๓๔๔๕ สิบเอก ยุทธภูมิ  วิมุกตาคม 

 ๓๔๔๖ นายยุทธภูมิ  ไสวงาม 

 ๓๔๔๗ นายยุทธศักดิ์  ไกรแกว 

 ๓๔๔๘ นายยุทธศักดิ์  จันทรจินดา 

 ๓๔๔๙ นายยุทธศักดิ์  จันทรสุริย 

 ๓๔๕๐ นายยุทธศักดิ์  ธงงาม 

 ๓๔๕๑ นายยุทธศักดิ์  พันธงาม 

 ๓๔๕๒ สิบเอก ยุทธศักดิ์  หนูราช 

 ๓๔๕๓ นายยุทธศาสตร  บุญกวาง 

 ๓๔๕๔ จาเอก ยุทธศิลป  โสสุย 

 ๓๔๕๕ นายยุธณา  พิมพลอย 

 ๓๔๕๖ นายยุพา  อินตะนํา 

 ๓๔๕๗ นายยุวพล  ผาดี 

 ๓๔๕๘ นายยูสุบ  หมาดท้ิง   

 ๓๔๕๙ นายโยคิน  ผ่ึงบางแกว 

 ๓๔๖๐ นายโยธิน  เชื้อเมืองพาน 

 ๓๔๖๑ นายโยธิน  เตชะปตุ 

 ๓๔๖๒ พันจาเอก โยธิน  ผาพรม 

 ๓๔๖๓ จาอากาศเอก โยธิน  แสนทวีสุข 

 ๓๔๖๔ นายโยธิน  อุนวิเศษ 



 หนา   ๖๙ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๖๕ นายรชต  วจีภูมิ 

 ๓๔๖๖ นายรชา  คงชาวนา 

 ๓๔๖๗ สิบเอก รณกร  ศิริคุณมโนช 

 ๓๔๖๘ นายรณกฤต  เครือเหลา 

 ๓๔๖๙ นายรณชัย  การะเกษ 

 ๓๔๗๐ นายรณชัย  แกวอุดม 

 ๓๔๗๑ นายรณชัย  ชัยสิทธิ์ 

 ๓๔๗๒ จาเอก รณชิต  เผือกนอก 

 ๓๔๗๓ นายรณภัทร  เฉลิมสุข 

 ๓๔๗๔ นายรณรงคชัย  คําแกนกลาง 

 ๓๔๗๕ นายรตน  หิรัญ 

 ๓๔๗๖ นายรตนขจร  สมศักดิ์ 

 ๓๔๗๗ นายรถะเดช  แสวงสุข 

 ๓๔๗๘ นายรพีพัฒน  ศรีบุญสุข 

 ๓๔๗๙ นายรพีพัทธ  บุญทา 

 ๓๔๘๐ สิบเอก รมเย็น  บุตรศรีวงษ 

 ๓๔๘๑ นายรวมพร  ศรีบุญมา 

 ๓๔๘๒ จาสิบเอก รวมพล  ชื่นจิตร 

 ๓๔๘๓ นายรวมพล  ทวยภา 

 ๓๔๘๔ นายรวิกร  คงขวัญ 

 ๓๔๘๕ นายรวีพันธ  แกวคงคา 

 ๓๔๘๖ นายรหัท  จันทรดี 

 ๓๔๘๗ นายรอซลี  ตาเละ 

 ๓๔๘๘ นายรอศักดิ์  อาดํา 

 ๓๔๘๙ นายระพิน  วันเปรี่ยงเทา 

 ๓๔๙๐ นายระพีพัฒน  คงสิทธิ์ 

 ๓๔๙๑ นายระวิ  เอกธรรมกุล 

 ๓๔๙๒ จาสิบเอก รักเกียรติ  รักษาสีมันต 

 ๓๔๙๓ นายรักพงษ  โพระดก 

 ๓๔๙๔ จาเอก รักษพงศ  ศุภนิมิตกุล 

 ๓๔๙๕ นายรังสรรค  กุลวงศ 

 ๓๔๙๖ นายรังสรรค  จอยเอกา 

 ๓๔๙๗ สิบเอก รังสรรค  ชมชื่น 

 ๓๔๙๘ นายรังสรรค  นวมดวง 

 ๓๔๙๙ นายรังสรรค  ผาลึก 

 ๓๕๐๐ นายรังสรรค  สุขศรี 

 ๓๕๐๑ นายรังสรรค  สุวรรณศรี 

 ๓๕๐๒ นายรังสรรค  หอมทรัพย 

 ๓๕๐๓ นายรังสรรค  อัปมาเก 

 ๓๕๐๔ นายรังสันต  คงดารา 

 ๓๕๐๕ นายรัช  จันจางวาง 

 ๓๕๐๖ นายรัชกร  แดงตา 

 ๓๕๐๗ จาเอก รัชตะ  ตุงประโคน 

 ๓๕๐๘ จาสิบตํารวจ รัชพล  คําเครื่อง 

 ๓๕๐๙ นายรัชพล  จักรมณี 

 ๓๕๑๐ นายรัชพล  เตชปญญาสิริ 

 ๓๕๑๑ นายรัชพล  วังวัฒนา 

 ๓๕๑๒ นายรัชพล  สุขดี 

 ๓๕๑๓ วาที่รอยตรี รัชพล  เสมอกิจ 

 ๓๕๑๔ นายรัฐการต  แรงจบ 

 ๓๕๑๕ นายรัฐไกร  ปกษี 

 ๓๕๑๖ นายรัฐชัย  อนุสี 



 หนา   ๗๐ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๑๗ นายรัฐธีร  นาคศรีชุมศักดิ์ 

 ๓๕๑๘ นายรัฐนนทเดชา  วัฒนาทรัพยศิริ 

 ๓๕๑๙ นายรัฐนันท  เจริญสุข 

 ๓๕๒๐ นายรัฐพงศ  มะลิวัลย 

 ๓๕๒๑ นายรัฐพงษ  เลิศปติมงคล 

 ๓๕๒๒ จาเอก รัฐพงษ  วงษภักดี 

 ๓๕๒๓ นายรัฐพร  อรุณรัตน 

 ๓๕๒๔ นายรัฐพล  มะละกา 

 ๓๕๒๕ นายรัฐพล  ล้ิมเกื้อ 

 ๓๕๒๖ นายรัฐพล  สาสีรัตน 

 ๓๕๒๗ นายรัฐภูมิ  โพธิ์งาม 

 ๓๕๒๘ นายรัฐภูมิ  เรียมริมมะดัน 

 ๓๕๒๙ สิบโท รัฐวิชญ  พันธุพิทักษ 

 ๓๕๓๐ นายรัฐศาสตร  เพ็งพาจร 

 ๓๕๓๑ นายรัตธวุธ  ตุพิลา 

 ๓๕๓๒ นายรัตน  มะเลิศ 

 ๓๕๓๓ นายรัตน  กุเวสา 

 ๓๕๓๔ นายรัตนชัย  ปวงแกว 

 ๓๕๓๕ นายรัตนธิพงษ  เพ็ชรโทน 

 ๓๕๓๖ นายรัตนพงศ  นวลปล้ืม 

 ๓๕๓๗ นายรัตนพล  จันทรทอง 

 ๓๕๓๘ นายรัตนพล  สัจจะกุล 

 ๓๕๓๙ นายรัตนษา  ชัยนัด 

 ๓๕๔๐ นายรัตนะ  อดุลยกลาง 

 ๓๕๔๑ นายรัตาพล  พรพิพิธ 

 ๓๕๔๒ นายรัมย  สมเพ็ชร 

 ๓๕๔๓ นายราชกิจ  บัวบาน 

 ๓๕๔๔ นายราชพล  พ้ืนพรหม 

 ๓๕๔๕ นายราชวัฒน  นําระนะ 

 ๓๕๔๖ นายราชวัตร  ทบบัณฑิตย 

 ๓๕๔๗ นายราชวัตร  ศรีสม 

 ๓๕๔๘ นายราชัน  ไชยลา 

 ๓๕๔๙ นายราชันท  นามประมา 

 ๓๕๕๐ นายราชัล  จุดดา 

 ๓๕๕๑ นายราชินทรชัย  ไชยกา 

 ๓๕๕๒ นายราเชด  บิลมะหมัด 

 ๓๕๕๓ นายราเชนทร  รักสกุล 

 ๓๕๕๔ นายราเชนทร  รูปเรี่ยม 

 ๓๕๕๕ นายราม  พิลึก   

 ๓๕๕๖ นายราเมศ  ชาตะรัตน 

 ๓๕๕๗ นายราเมศวร  อัปกาญจน 

 ๓๕๕๘ นายรุง  ชาวหวยหมาก 

 ๓๕๕๙ นายรุงทิพย  บุญหลา 

 ๓๕๖๐ นายรุงนิรันด  เมฆเขียว 

 ๓๕๖๑ พันจาเอก รุงเรือง  โชตินอก 

 ๓๕๖๒ นายรุงโรจน  ชาวนาน 

 ๓๕๖๓ นายรุงโรจน  ชํานาญ 

 ๓๕๖๔ จาเอก รุงโรจน  แดงทอง 

 ๓๕๖๕ จาเอก รุงโรจน  นอยวรรณะ 

 ๓๕๖๖ จาสิบเอก รุงโรจน  ยศรุงเรือง 

 ๓๕๖๗ นายรุงโรจน  ยางยืน 

 ๓๕๖๘ นายรุงโรจน  สุวรรณนารัญ 



 หนา   ๗๑ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๖๙ นายรุงโรจน  แสนทอน 

 ๓๕๗๐ นายรุงศักดิ์  นนทการ 

 ๓๕๗๑ นายรุงสุริยา  ควรการ 

 ๓๕๗๒ นายรุงอรุณ  อุปจักร 

 ๓๕๗๓ นายรุจนาธาร  เขื่อนเพ็ชร 

 ๓๕๗๔ นายรุชยดีน  วงศนา 

 ๓๕๗๕ นายรุสมัน  การีอูมา 

 ๓๕๗๖ นายเรนุวัฒน  ทองรอด 

 ๓๕๗๗ นายเรวัช  บุตรพรม 

 ๓๕๗๘ นายเรวัฒน  แสนใจ 

 ๓๕๗๙ นายเรวัต  ทับทิมเจือ 

 ๓๕๘๐ สิบเอก เรวัต  ศรีชัยอินทร 

 ๓๕๘๑ จาสิบเอก เรวัต  หญีตนอย 

 ๓๕๘๒ นายเรวัตร  แกวใจจิราพัชร 

 ๓๕๘๓ นายเรวัตร  ขันธมะ 

 ๓๕๘๔ นายเรวัตร  พราวเอียด 

 ๓๕๘๕ นายเริงฤทธิ์  โมทะจิต 

 ๓๕๘๖ นายเริงวิทย  พรหมโลก 

 ๓๕๘๗ นายเริงศักดิ์  พจนา 

 ๓๕๘๘ นายเรืองชัย  สุขะหา 

 ๓๕๘๙ นายเรืองเดช  ปลูกกลาง 

 ๓๕๙๐ นายเรืองยศ  พละหาญ 

 ๓๕๙๑ นายเรืองฤทธิ์  ซาหมู 

 ๓๕๙๒ นายเรืองฤทธิ์  วังคีรี 

 ๓๕๙๓ นายโรมรัน  ไมแสนดี 

 ๓๕๙๔ นายฤชูพันธ  ยืนยัง 

 ๓๕๙๕ นายฤทธิกร  ใจวงค 

 ๓๕๙๖ นายฤทธิไกร  กุลยณีย   

 ๓๕๙๗ นายฤทธิรงค  จันทะโยธา 

 ๓๕๙๘ นายฤทธิศักดิ์  พิมชาติ 

 ๓๕๙๙ นายลอมพงศ  บัวแกว 

 ๓๖๐๐ นายลักษณะเกียรติ  ภมะราภา 

 ๓๖๐๑ จาเอก ลันดร  ทะนิไธสง 

 ๓๖๐๒ นายลาวิน  พิมภาค 

 ๓๖๐๓ นายลิขิต  ปุญสิริ 

 ๓๖๐๔ จาเอก ลิขิต  เลิกนอก 

 ๓๖๐๕ นายลิขิต  สวางพ้ืน 

 ๓๖๐๖ นายลิขิต  สิงหนาท 

 ๓๖๐๗ นายลีนวัฒน  ศิริเมฆา 

 ๓๖๐๘ นายลือชัย  วรรณเพ็ชร 

 ๓๖๐๙ นายลือชา  ทัศนา 

 ๓๖๑๐ นายลือเดช  พิลาพรม 

 ๓๖๑๑ นายลุกมาน  หีมเกะ 

 ๓๖๑๒ นายเล็ก  ปนนา 

 ๓๖๑๓ นายเลง  มวลสุชัย 

 ๓๖๑๔ นายเลอศักดิ์  แสงแกว 

 ๓๖๑๕ นายเลอศักดิ์  อินทรปรุง 

 ๓๖๑๖ นายเลิศชาย  วงษเสล   

 ๓๖๑๗ นายเลิศชาย  วัดขวาง 

 ๓๖๑๘ นายเลิศเดช  ชัยรัตนากูล 

 ๓๖๑๙ นายเลิศวรรธน  โคตจันทา 

 ๓๖๒๐ นายเลิศศักดิ์  ถิระโคตร 



 หนา   ๗๒ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๒๑ นายเลิศศักดิ์  ภัทรสิริเมธากุล 

 ๓๖๒๒ นายเลิศสกุล  จักรกฤษณ 

 ๓๖๒๓ นายเลิศอนันต  จันทรสาร 

 ๓๖๒๔ นายเลิศอารีย  รักสมัย 

 ๓๖๒๕ นายไลนันท  สะนิ 

 ๓๖๒๖ จาอากาศโท วงศกร  รอดไม 

 ๓๖๒๗ นายวงศกร  โสหนองบัว 

 ๓๖๒๘ นายวงศณกร  ธรรมชัย 

 ๓๖๒๙ นายวจนพงษ  พระชัย 

 ๓๖๓๐ นายวชรพัฒน  สุกใส 

 ๓๖๓๑ นายวชิรพงษ  วงศแกน 

 ๓๖๓๒ สิบเอก วชิรพันธุ  มีเดช 

 ๓๖๓๓ นายวชิรวิชญ  ยามา 

 ๓๖๓๔ นายวชิรวิทย  ภักดี 

 ๓๖๓๕ นายวชิระ  จําปาหอม 

 ๓๖๓๖ นายวชิระ  ไพยารมย 

 ๓๖๓๗ นายวชิระ  สีธง 

 ๓๖๓๘ นายวชิราวุฒิ  ธรรทวี 

 ๓๖๓๙ นายวทัญู  พุทธคุณ 

 ๓๖๔๐ นายวทัญู  สังขสวัสดิ์ 

 ๓๖๔๑ นายวรกร  สายทอง 

 ๓๖๔๒ นายวรกฤษณ  อุนจังหาร 

 ๓๖๔๓ นายวรการ  ใจหวัง 

 ๓๖๔๔ นายวรการ  สาภา 

 ๓๖๔๕ นายวรคิด  สุริคํา 

 ๓๖๔๖ นายวรจักร  ภูอาจ 

 ๓๖๔๗ นายวรชาติ  เยาวดํา 

 ๓๖๔๘ นายวรเชษฐ  กิจศิลปวัฒนา 

 ๓๖๔๙ พันจาเอก วรเชษฐ  ฟกเขียว 

 ๓๖๕๐ นายวรเชษฐ  โมงจันทร 

 ๓๖๕๑ นายวรดิษฐ  ศรหิรัญ 

 ๓๖๕๒ นายวรเดช  ฤกษวัลย 

 ๓๖๕๓ นายวรเดช  ศรีสุมัง 

 ๓๖๕๔ นายวรเทพ  แสงโอภาส 

 ๓๖๕๕ นายวรเทพย  เทศมงคล 

 ๓๖๕๖ นายวรธน  เฟองถิ่นขาว 

 ๓๖๕๗ นายวรนน  โพธิสัตยา   

 ๓๖๕๘ นายวรปรัชญ  โพธิทัต 

 ๓๖๕๙ นายวรปรัชญ  แวนฉิม 

 ๓๖๖๐ สิบโท วรพงศ  วรรักษรุงศิร ิ

 ๓๖๖๑ นายวรพงศ  แสนวงษ 

 ๓๖๖๒ นายวรพงษ  วรภู 

 ๓๖๖๓ นายวรพงษ  สุรางควัฒนากูล 

 ๓๖๖๔ นายวรพจน  ชุดทอง 

 ๓๖๖๕ นายวรพจน  มั่งสิน 

 ๓๖๖๖ นายวรพจน  สุขรี 

 ๓๖๖๗ นายวรพล  จันทะขันธ 

 ๓๖๖๘ จาสิบโท วรพล  บริบูรณ 

 ๓๖๖๙ นายวรภัทร  แกวคํา 

 ๓๖๗๐ จาเอก วรเมธ  เนียมหอม 

 ๓๖๗๑ นายวรรณกร  กออรุโณทัย 

 ๓๖๗๒ วาที่รอยตรี วรรณโชค  ชมภูพลอย 



 หนา   ๗๓ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๗๓ นายวรรณพล  อุปเทพ 

 ๓๖๗๔ นายวรรณวนัช  ลามุล 

 ๓๖๗๕ นายวรรณศักดิ์  นาคประสิทธิ์ 

 ๓๖๗๖ นายวรรธนะ  เพ็ชรประสิทธิ์ 

 ๓๖๗๗ นายวรรักษ  ธรรมโส 

 ๓๖๗๘ นายวรวัฒน  ศรีพอ 

 ๓๖๗๙ นายวรวิทย  จันทรสุวรรณ 

 ๓๖๘๐ นายวรวิทย  ปานจินดา 

 ๓๖๘๑ นายวรวิทย  มีคุณ 

 ๓๖๘๒ นายวรวิทย  ศิริสวัสดิ์ 

 ๓๖๘๓ นายวรวิทย  สมจิตร 

 ๓๖๘๔ นายวรวิทย  สาธุจรัญ 

 ๓๖๘๕ นายวรวุฒิ  คดคง 

 ๓๖๘๖ จาเอก วรวุฒิ  แถมสมดี 

 ๓๖๘๗ นายวรวุฒิ  ทาหวางกัน 

 ๓๖๘๘ นายวรวุฒิ  นารอด 

 ๓๖๘๙ นายวรวุฒิ  ประจุทรัพย 

 ๓๖๙๐ นายวรวุฒิ  มายะนันท 

 ๓๖๙๑ นายวรวุฒิ  วินไธสง 

 ๓๖๙๒ นายวรวุฒิ  ศิริคํานอย 

 ๓๖๙๓ นายวรวุฒิ  สุใจโรจน 

 ๓๖๙๔ นายวรวุฒิ  แสวงวิทย 

 ๓๖๙๕ นายวรวุธ  อวบสันเทียะ 

 ๓๖๙๖ นายวรเศรษฐ  เจษฎางกูร ณ อยุธยา 

 ๓๖๙๗ นายวรสงค  ตั้งสกุล 

 ๓๖๙๘ จาเอก วระพงษ  กุมภาว 

 ๓๖๙๙ วาที่รอยตรี วรัญู  ชมโกศล 

 ๓๗๐๐ นายวรา  กวีกิจวิรัตน 

 ๓๗๐๑ นายวรากร  ทับทิม 

 ๓๗๐๒ นายวรากร  พงษเมษา 

 ๓๗๐๓ นายวรากร  สีดอกบวบ 

 ๓๗๐๔ นายวราธิการณ  เจียมพงษ 

 ๓๗๐๕ นายวรานนท  มานะสันติ 

 ๓๗๐๖ นายวราพงษ  เงางาม 

 ๓๗๐๗ นายวราพงษ  มั่นใจดี 

 ๓๗๐๘ จาเอก วราพงษ  ออนตา 

 ๓๗๐๙ จาเอก วรายุ  ทองฉิม 

 ๓๗๑๐ จาเอก วรายุทธ  พรมยะดวง 

 ๓๗๑๑ นายวรายุทธ  พิมพายับ 

 ๓๗๑๒ นายวราวุฒ  ชูคุมภัย 

 ๓๗๑๓ นายวราวุฒิ  จันทรเจริญ 

 ๓๗๑๔ นายวราวุฒิ  สุขประโคน 

 ๓๗๑๕ นายวราวุธ  คําสามปอนด 

 ๓๗๑๖ นายวราสิน  ศรีสุธรรม 

 ๓๗๑๗ จาเอก วริทธิ์นันท  จันทรตรี 

 ๓๗๑๘ นายวริทธินันท  บุญเลา 

 ๓๗๑๙ จาเอก วรุทธิ์  ศรีสรางคอม 

 ๓๗๒๐ นายวฤษสพงศ  ลิขิตวัฒนานุกูล 

 ๓๗๒๑ นายวศิน  ปงสุวรรณ 

 ๓๗๒๒ นายวสวัตติ์  รัตนวีระพันธุ 

 ๓๗๒๓ นายวสันต  กัณหากุล 

 ๓๗๒๔ นายวสันต  ขาวพราย 



 หนา   ๗๔ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๒๕ นายวสันต  คําลวน 

 ๓๗๒๖ นายวสันต  โคตรนายูง 

 ๓๗๒๗ นายวสันต  ซาวบุญตัน   

 ๓๗๒๘ จาสิบเอก วสันต  ฐานะวัน 

 ๓๗๒๙ นายวสันต  ดาปาน 

 ๓๗๓๐ นายวสันต  เดชมี 

 ๓๗๓๑ นายวสันต  นวนกลาง 

 ๓๗๓๒ นายวสันต  นายดาน 

 ๓๗๓๓ นายวสันต  พรมเมือง 

 ๓๗๓๔ นายวสันต  พันธนาค 

 ๓๗๓๕ นายวสันต  ภักดี 

 ๓๗๓๖ นายวสันต  ล้ิมปวะนิช 

 ๓๗๓๗ นายวสันต  วทัญู   

 ๓๗๓๘ นายวสันต  แสนจิตต 

 ๓๗๓๙ นายวสันตชัย  นวมไธสง 

 ๓๗๔๐ นายวสุ  ออยจีน 

 ๓๗๔๑ นายวัชรนนท  วุนบํารุง 

 ๓๗๔๒ นายวัชรพงศ  แจมจํารัสแสง 

 ๓๗๔๓ นายวัชรพงศ  เชาวลิต 

 ๓๗๔๔ นายวัชรพงศ  บุญอาษา 

 ๓๗๔๕ นายวัชรพงศ  เมตตา 

 ๓๗๔๖ นายวัชรพงษ  กลางบุรัมย 

 ๓๗๔๗ นายวัชรพงษ  กุลสุวรรณ 

 ๓๗๔๘ นายวัชรพงษ  บุญจํานงค 

 ๓๗๔๙ นายวัชรพงษ  รอดสงฆ 

 ๓๗๕๐ นายวัชรพงษ  เรืองจาม 

 ๓๗๕๑ นายวัชรพงษ  สําราญรมย 

 ๓๗๕๒ นายวัชระ  กุลเสน 

 ๓๗๕๓ นายวัชระ  ชางนรินทร 

 ๓๗๕๔ นายวัชระ  บัวรอด 

 ๓๗๕๕ นายวัชระ  บุญเอนก 

 ๓๗๕๖ นายวัชระ  พระงาม 

 ๓๗๕๗ จาเอก วัชระ  เรืองนาม 

 ๓๗๕๘ จาสิบตรี วัชระ  ลาวัลย 

 ๓๗๕๙ นายวัชระ  วงษชู 

 ๓๗๖๐ นายวัชระ  สอนไข 

 ๓๗๖๑ นายวัชระ  สิงหพันธ 

 ๓๗๖๒ นายวัชระ  แสนสุข 

 ๓๗๖๓ นายวัชระ  แสนหาญ 

 ๓๗๖๔ พันจาเอก วัชระ  หวลกําเนิด 

 ๓๗๖๕ นายวัชระ  อดทน 

 ๓๗๖๖ นายวัชระพล  ชนโนราช 

 ๓๗๖๗ นายวัชรา  ลาภหลาย 

 ๓๗๖๘ นายวัชรา  สุทธิอาจ 

 ๓๗๖๙ นายวัชรากรณ  อยางสวย 

 ๓๗๗๐ จาสิบเอก วัชรากรณ  อิ้ววังโส 

 ๓๗๗๑ นายวัชราภรณ  ละอองทอง 

 ๓๗๗๒ พันจาเอก วัชรินทร  กมุติรา 

 ๓๗๗๓ วาที่รอยตรี วัชรินทร  กันขัติ 

 ๓๗๗๔ นายวัชรินทร  ครองบุญ 

 ๓๗๗๕ จาเอก วัชรินทร  คําทอง 

 ๓๗๗๖ นายวัชรินทร  จงกลาง 



 หนา   ๗๕ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๗๗ นายวัชรินทร  ปญญารัตน 

 ๓๗๗๘ จาเอก วัชรินทร  โพธิสุทธิ์ 

 ๓๗๗๙ นายวัชรินทร  มูลมืด 

 ๓๗๘๐ นายวัชรินทร  สมแสน 

 ๓๗๘๑ นายวัชรินทร  อินทรอัมพร 

 ๓๗๘๒ นายวัชรินทร  โกมลวานิช 

 ๓๗๘๓ นายวัชเรนทร  บุษบงค 

 ๓๗๘๔ นายวัฒน  มะลิซอน 

 ๓๗๘๕ นายวัฒนชัย  แกวมะไฟ 

 ๓๗๘๖ นายวัฒนชัย  ศรีเสมอ 

 ๓๗๘๗ นายวัฒนชัย  สามิดี 

 ๓๗๘๘ นายวัฒนพล  ตั้งณภัทรกุล 

 ๓๗๘๙ นายวัฒนศักดิ์  ล้ินทอง 

 ๓๗๙๐ นายวัฒนะ  อินทรนิ่ม 

 ๓๗๙๑ นายวัฒนา  งันปญญา 

 ๓๗๙๒ นายวัฒนา  จันนาค 

 ๓๗๙๓ นายวัฒนา  จิรพณิชชากุล 

 ๓๗๙๔ นายวัฒนา  เจือจํา 

 ๓๗๙๕ นายวัฒนา  ทาโพธิ์ 

 ๓๗๙๖ นายวัฒนา  เทียนมั่น 

 ๓๗๙๗ จาเอก วัฒนา  ปาตังตะโร 

 ๓๗๙๘ นายวัฒนา  พรดอนกอ 

 ๓๗๙๙ จาสิบเอก วัฒนา  ยศไกร 

 ๓๘๐๐ นายวัฒนา  ลูกจันทร 

 ๓๘๐๑ นายวัฒนา  เหล็กยัง 

 ๓๘๐๒ นายวัฒวุฒิ  ศรีบุรินทร 

 ๓๘๐๓ จาสิบเอก วันเฉลิม  ไชยรักษา 

 ๓๘๐๔ นายวันเฉลิม  ตั้งวิริยะ 

 ๓๘๐๕ นายวันชนะ  เท่ียงบางหลวง 

 ๓๘๐๖ นายวันชนะ  พิมพแกว 

 ๓๘๐๗ นายวันชนะ  รูปโอ 

 ๓๘๐๘ นายวันชนิน  ไตรพัชร 

 ๓๘๐๙ นายวันชัย  ขวัญพะงุน 

 ๓๘๑๐ นายวันชัย  คงสมมาตร 

 ๓๘๑๑ นายวันชัย  ถึงทุง 

 ๓๘๑๒ จาสิบตรี วันชัย  บุญเพ็ชร 

 ๓๘๑๓ นายวันชัย  พิมสวัสดิ์ 

 ๓๘๑๔ จาสิบตํารวจ วันชัย  ศรีผ้ึงทอง 

 ๓๘๑๕ นายวันชัย  หวยไชย 

 ๓๘๑๖ นายวันลภ  ภูจัตตุ 

 ๓๘๑๗ นายวันเสน  แปลบุญ 

 ๓๘๑๘ นายวันใหม  สังขสงหา 

 ๓๘๑๙ นายวัยวุฒิ  อัจกลับ 

 ๓๘๒๐ นายวัลภ  แปนทอง 

 ๓๘๒๑ นายวัลลพ  พลธี 

 ๓๘๒๒ นายวัลลภ  จรรยารัศมี 

 ๓๘๒๓ พันจาเอก วัลลภ  พุมประเสริฐ 

 ๓๘๒๔ นายวัลลภ  หมื่นโฮง 

 ๓๘๒๕ นายวัลลภ  เหลือลน 

 ๓๘๒๖ นายวาณิช  ฝาชัยภูมิ 

 ๓๘๒๗ นายวาณิช  พลอยชุม 

 ๓๘๒๘ นายวาทะศิลป  อภัยกาวี 



 หนา   ๗๖ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๒๙ นายวาทิต  แดงประเสริฐ 

 ๓๘๓๐ นายวาที  สนิกะวาที 

 ๓๘๓๑ นายวายุ  วัฒโน 

 ๓๘๓๒ นายวาริน  ศรีสม 

 ๓๘๓๓ นายวาเฮะ  ดราแม 

 ๓๘๓๔ นายวิกรณ  นิยม 

 ๓๘๓๕ วาที่รอยโท วิกรม  ศรีหานาม 

 ๓๘๓๖ นายวิกรรณ  ทากาด 

 ๓๘๓๗ นายวิจักษณ  จิรพันธพิเชษฐ 

 ๓๘๓๘ นายวิจัย  จันพิลา 

 ๓๘๓๙ นายวิจิตร  โคตรวัน 

 ๓๘๔๐ นายวิจิตร  จือเตาะ 

 ๓๘๔๑ นายวิชชาวุธ  รักพุทธคุณ 

 ๓๘๔๒ นายวิชญ  มาตรา 

 ๓๘๔๓ จาเอก วิชญะ  เทอดธีระกุล 

 ๓๘๔๔ วาที่รอยตรี วิชนันท  ขันเงิน 

 ๓๘๔๕ จาเอก วิชัย  แกวดอน 

 ๓๘๔๖ จาเอก วิชัย  จิตรคง 

 ๓๘๔๗ พันจาโท วิชัย  ทรัพยคําจันทร 

 ๓๘๔๘ จาเอก วิชัย  ทองมาก 

 ๓๘๔๙ นายวิชัย  ทิพชาติ 

 ๓๘๕๐ นายวิชัย  บําเรอ 

 ๓๘๕๑ นายวิชัย  ปญญาคํา 

 ๓๘๕๒ พันจาอากาศเอก วิชัย  ศรีษะเกษ 

 ๓๘๕๓ จาอากาศเอก วิชัย  ศิริรักษ 

 ๓๘๕๔ นายวิชัย  แสงวิเศษ 

 ๓๘๕๕ นายวิชัย  อนจีน 

 ๓๘๕๖ นายวิชัย  อรุณไพร 

 ๓๘๕๗ จาสิบเอก วิชัย  อุทัยศรี 

 ๓๘๕๘ นายวิชากร  จันทรชนะ 

 ๓๘๕๙ นายวิชาญ  แกวบุตร 

 ๓๘๖๐ นายวิชาญ  จันทรแยม 

 ๓๘๖๑ นายวิชาญ  ทองจรัส 

 ๓๘๖๒ นายวิชาญ  บุญทีฆ 

 ๓๘๖๓ นายวิชารัตน  ทันหลา 

 ๓๘๖๔ นายวิชิต  ชอบคุย 

 ๓๘๖๕ นายวิชิต  บัวแกว 

 ๓๘๖๖ สิบเอก วิชิต  ศรีออน 

 ๓๘๖๗ นายวิชิต  สายาจักร 

 ๓๘๖๘ นายวิชิต  หนูประโคน 

 ๓๘๖๙ นายวิเชน  พงษสนิท 

 ๓๘๗๐ นายวิเชษฐ  มีกาย 

 ๓๘๗๑ วาที่รอยตรี วิเชษฐ  สมสมัย 

 ๓๘๗๒ นายวิเชียร  ใจศรี 

 ๓๘๗๓ นายวิเชียร  ชวดตระกูล 

 ๓๘๗๔ นายวิเชียร  แซกรัมย 

 ๓๘๗๕ นายวิเชียร  นามวัฒน 

 ๓๘๗๖ สิบเอก วิเชียร  แนวเพชร 

 ๓๘๗๗ นายวิเชียร  บัวละคร 

 ๓๘๗๘ นายวิเชียร  บุตรสะอาด 

 ๓๘๗๙ นายวิเชียร  ปญญารัมย 

 ๓๘๘๐ จาเอก วิเชียร  พรหมมาศ 



 หนา   ๗๗ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๘๑ นายวิเชียร  ริ้วทองชุม 

 ๓๘๘๒ จาสิบโท วิเชียร  ศรีโยวงศ 

 ๓๘๘๓ นายวิญู  นกนวม 

 ๓๘๘๔ นายวิญู  พินิจวงษ 

 ๓๘๘๕ นายวิญู  ภูหงษเพชร 

 ๓๘๘๖ นายวิฑูรย  กระจาย 

 ๓๘๘๗ นายวิฑูรย  ทับยาง 

 ๓๘๘๘ นายวิฑูรย  ปรากฏ 

 ๓๘๘๙ นายวิตติวุฒิ  สรอยโสม 

 ๓๘๙๐ นายวิทธวัช  หรรษาวงศ 

 ๓๘๙๑ จาเอก วิทยสนุกร  ชุมวัน 

 ๓๘๙๒ นายวิทยา  กองทุงมน 

 ๓๘๙๓ นายวิทยา  งามสงา 

 ๓๘๙๔ นายวิทยา  ใจซื่อ 

 ๓๘๙๕ นายวิทยา  ชินวงษ 

 ๓๘๙๖ นายวิทยา  ณ ลําพูน 

 ๓๘๙๗ นายวิทยา  เถาสาคร 

 ๓๘๙๘ นายวิทยา  ประทุมขันธ 

 ๓๘๙๙ นายวิทยา  ผองโต 

 ๓๙๐๐ จาอากาศเอก วิทยา  ภูชมศรี 

 ๓๙๐๑ นายวิทยา  มาศงามเมือง 

 ๓๙๐๒ นายวิทยา  เมาะราษี 

 ๓๙๐๓ นายวิทยา  ยะฟู 

 ๓๙๐๔ นายวิทยา  วงคชารี 

 ๓๙๐๕ นายวิทยา  ศรีวารีรัตน 

 ๓๙๐๖ นายวิทยา  ศิริอํานาจ 

 ๓๙๐๗ นายวิทยา  สมบัติ 

 ๓๙๐๘ นายวิทยา  สุภาสาย 

 ๓๙๐๙ นายวิทยา  สุวรรณภา 

 ๓๙๑๐ นายวิทยา  หงษทอง 

 ๓๙๑๑ นายวิทยา  หนูนา 

 ๓๙๑๒ นายวิทยา  เหลาคม 

 ๓๙๑๓ นายวิทยา  อรรถาเวช 

 ๓๙๑๔ สิบเอก วิทยา  อินทวรรณ 

 ๓๙๑๕ นายวิทวัท  สีชมภู 

 ๓๙๑๖ นายวิทวัส  แซงสีนวล 

 ๓๙๑๗ นายวิทวัส  ภิรมย 

 ๓๙๑๘ นายวิทวัส  มิทะลา 

 ๓๙๑๙ นายวิทวัส  วัฒนพันธุ 

 ๓๙๒๐ นายวิทวัส  วัฒนสิงหดํารงค 

 ๓๙๒๑ นายวิทูร  ครอมกระโทก 

 ๓๙๒๒ นายวิทูร  เรืองบุญ 

 ๓๙๒๓ นายวิทูรย  นามรัตนสี 

 ๓๙๒๔ นายวิธวัช  สายยืด 

 ๓๙๒๕ นายวิธาณร  วิเศษสม 

 ๓๙๒๖ นายวิธาน  รักรวม 

 ๓๙๒๗ นายวินัย  แกวอรสาร 

 ๓๙๒๘ นายวินัย  คมกลา 

 ๓๙๒๙ นายวินัย  คลองใจ 

 ๓๙๓๐ นายวินัย  จิตตะนัง 

 ๓๙๓๑ นายวินัย  เชิงเร็ว 

 ๓๙๓๒ นายวินัย  แตงเจริญโชค 



 หนา   ๗๘ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๓๓ นายวินัย  ทองหนูนุย 

 ๓๙๓๔ จาเอก วินัย  ทับภูมี 

 ๓๙๓๕ สิบเอก วินัย  นาคพันธ 

 ๓๙๓๖ จาเอก วินัย  บุญเกิน 

 ๓๙๓๗ นายวินัย  ปุญศิริ 

 ๓๙๓๘ นายวินัย  เมากลาง 

 ๓๙๓๙ สิบโท วินัย  เรืองไชยศ 

 ๓๙๔๐ นายวินัย  ศรีมายา 

 ๓๙๔๑ นายวินัยศักดิ์  เจริญรัมย 

 ๓๙๔๒ นายวินิจ  ชายสิงขรณ 

 ๓๙๔๓ นายวินิจ  ปะริเตสัง 

 ๓๙๔๔ จาสิบเอก วินิต  นันตะนะ 

 ๓๙๔๕ นายวิบูลย  กั้วสิทธิ์ 

 ๓๙๔๖ นายวิบูลยศักดิ์  เสาวพานต 

 ๓๙๔๗ พันจาเอก วิบูลศิลป  ชื่นชม 

 ๓๙๔๘ นายวิภาคย  เข็มกลัด 

 ๓๙๔๙ นายวิมุตติ  ประกอบบัว 

 ๓๙๕๐ จาสิบเอก วิรวุฒิ  ไสยา 

 ๓๙๕๑ นายวิระ  ยะปาน 

 ๓๙๕๒ จาเอก วิระชัย  กองพิธี 

 ๓๙๕๓ นายวิระชิต  หยูคลาย 

 ๓๙๕๔ นายวิรัช  คงอ่ํา 

 ๓๙๕๕ นายวิรัช  มุริจันทร 

 ๓๙๕๖ นายวิรัด  ลายเพชร 

 ๓๙๕๗ นายวิรัตน  นะตะ 

 ๓๙๕๘ นายวิรัตน  เนรมัติ 

 ๓๙๕๙ นายวิรัตน  ผลจันทร 

 ๓๙๖๐ นายวิรัตน  พรมรักษ 

 ๓๙๖๑ นายวิรัตน  พรหมโสฬส 

 ๓๙๖๒ นายวิรัตน  สักขี 

 ๓๙๖๓ จาสิบโท วิรากร  สัมพโว 

 ๓๙๖๔ นายวิราวุฒิ  เนาหนองหวาย 

 ๓๙๖๕ สิบเอก วิริทธิ์พล  โรจนาศรี 

 ๓๙๖๖ นายวิริยะ  เชาวพานิช 

 ๓๙๖๗ นายวิริยะ  ศรีภูธร 

 ๓๙๖๘ นายวิริยะ  สุขประสิทธิ์ 

 ๓๙๖๙ นายวิริยะพล  โพธิ์หะนาม 

 ๓๙๗๐ นายวิรุต  กสิคุณ 

 ๓๙๗๑ นายวิรุต  ชั่งโต 

 ๓๙๗๒ นายวิรุฬห  เงินทอง 

 ๓๙๗๓ นายวิรุฬห  จูเปย 

 ๓๙๗๔ นายวิเรศ  นุชทิสาร 

 ๓๙๗๕ นายวิโรจน  กันธะอูป 

 ๓๙๗๖ จาเอก วิโรจน  ดรสีเนตร 

 ๓๙๗๗ นายวิโรจน  นาคผู 

 ๓๙๗๘ นายวิโรจน  พิศจารย 

 ๓๙๗๙ นายวิโรจน  สิทธิโคตร 

 ๓๙๘๐ นายวิโรจน  สุขสงเคราะห 

 ๓๙๘๑ นายวิโรจน  อินมีสี 

 ๓๙๘๒ นายวิลาศ  ดีแปน 

 ๓๙๘๓ นายวิวรรธน  วชระพันธ 

 ๓๙๘๔ นายวิวรรธน  หนูเทศ 



 หนา   ๗๙ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๘๕ นายวิวัฒ  พรอมเพรียง 

 ๓๙๘๖ นายวิวัฒน  วรรณวิทย 

 ๓๙๘๗ นายวิวัฒน  สอิ้ง 

 ๓๙๘๘ พันจาอากาศเอก วิวัฒนชัย  มูลวิรัตน 

 ๓๙๘๙ นายวิวิธ  บุญเจษฎารักษ 

 ๓๙๙๐ จาเอก วิวิศน  แองมูล 

 ๓๙๙๑ นายวิศณุ  งบสุวรรณ 

 ๓๙๙๒ นายวิศพร  มาทรัพย 

 ๓๙๙๓ นายวิศรุฒ  วสนาท 

 ๓๙๙๔ นายวิศรุต  ชุปวา 

 ๓๙๙๕ นายวิศรุต  เทวมิตร 

 ๓๙๙๖ นายวิศรุต  ผดุงสุขดํารง 

 ๓๙๙๗ นายวิศรุต  ภูลนแกว 

 ๓๙๙๘ นายวิศรุต  อุปารี 

 ๓๙๙๙ จาสิบเอก วิศววิทย  แสงทอง 

 ๔๐๐๐ นายวิศวะ  นนทะบูรณ 

 ๔๐๐๑ นายวิศาล  จันทรง 

 ๔๐๐๒ นายวิศาล  บุญตอ 

 ๔๐๐๓ สิบเอก วิศิษฏ  นิกรแท 

 ๔๐๐๔ นายวิศิษฏ  พานดอกไม 

 ๔๐๐๕ นายวิศิษฏ  ยะสิงหสาร 

 ๔๐๐๖ นายวิศิษฐ  อิทธาคม 

 ๔๐๐๗ นายวิศิษฐ  ใสเพ้ีย 

 ๔๐๐๘ นายวิศูตร  ทองเจือ 

 ๔๐๐๙ นายวิเศษ  สมพงษพันธุ 

 ๔๐๑๐ สิบเอก วิษณุ  จํานงค 

 ๔๐๑๑ นายวิษณุ  เชิดชู 

 ๔๐๑๒ นายวิษณุ  ถ้ําเพชร 

 ๔๐๑๓ นายวิษณุ  เนียมแกว 

 ๔๐๑๔ นายวิษณุ  บวรชาติ 

 ๔๐๑๕ นายวิษณุ  โพธิ์เอม 

 ๔๐๑๖ นายวิษณุ  มีชัย 

 ๔๐๑๗ นายวิษณุ  วงษเคี่ยม 

 ๔๐๑๘ นายวิษณุกรณ  กันยารัตน 

 ๔๐๑๙ นายวิษณุกรณ  โคตมี 

 ๔๐๒๐ จาเอก วิษณุพงศ  ทุมทอง 

 ๔๐๒๑ นายวิษุวัต  ปนะกาโน 

 ๔๐๒๒ นายวิษุวัต  สาระศาลิน 

 ๔๐๒๓ วาที่รอยตรี วิสรรชัย  เวชสาร 

 ๔๐๒๔ นายวิสรุฒ  พรมศิริ 

 ๔๐๒๕ นายวิสันต  เจียนมะเริง 

 ๔๐๒๖ นายวิสันต  หมูสีโทน 

 ๔๐๒๗ นายวิสา  ดิษฐบรรจง 

 ๔๐๒๘ นายวิสา  ศรีสาทร 

 ๔๐๒๙ นายวิสิฐ  แยมแสงฉาย 

 ๔๐๓๐ จาสิบตรี วิสิทธิ์  มุกดามวง 

 ๔๐๓๑ นายวิสิษฐศักดิ์  ย้ิมสุข 

 ๔๐๓๒ นายวิสุทธิ์  ฉิมพวัน 

 ๔๐๓๓ นายวีรกิตย  ไตรสาคร 

 ๔๐๓๔ นายวีรชน  ตะภา 

 ๔๐๓๕ นายวีรชน  บุญเรือง 

 ๔๐๓๖ นายวีรชน  เพ็งถา 



 หนา   ๘๐ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๐๓๗ จาเอก วีรชัย  ลวนวิเศษ 

 ๔๐๓๘ นายวีรชาติ  สุขเจริญ 

 ๔๐๓๙ นายวีรชาพิภัทร  ผาสุก 

 ๔๐๔๐ นายวีรณัฐกรณ  พรหมเอี่ยม 

 ๔๐๔๑ วาที่รอยตรี วีรทัต  ปรินายวนิชย 

 ๔๐๔๒ วาที่รอยตรี วีรนันท  อินพุม 

 ๔๐๔๓ จาเอก วีรพงษ  นามมนตรี 

 ๔๐๔๔ นายวีรพงษ  วะลับ 

 ๔๐๔๕ นายวีรพงษ  สุกใส 

 ๔๐๔๖ นายวีรพงษ  อโนทัย 

 ๔๐๔๗ นายวีรพงษ  อินทวัด 

 ๔๐๔๘ นายวีรพล  คีรี 

 ๔๐๔๙ นายวีรพัฒน  กิติมศักดิ์ 

 ๔๐๕๐ นายวีรพันธุ  ดวงดูสัน 

 ๔๐๕๑ นายวีรภัฏศาสตรา  ธนอัคราพงษ 

 ๔๐๕๒ จาเอก วีรภัทร  พรประดับพงษ 

 ๔๐๕๓ นายวีรยุทธ  สัพโส 

 ๔๐๕๔ นายวีรยุทธ  คงประจักษ 

 ๔๐๕๕ นายวีรยุทธ  ดอนทราย 

 ๔๐๕๖ นายวีรยุทธ  เต็มสังข 

 ๔๐๕๗ นายวีรยุทธ  ธรรมเกตุ 

 ๔๐๕๘ นายวีรยุทธ  นันตา 

 ๔๐๕๙ นายวีรยุทธ  รัตนะไทย 

 ๔๐๖๐ นายวีรยุทธ  สุวรรณราช 

 ๔๐๖๑ นายวีรยุทธ  โอนแกว 

 ๔๐๖๒ นายวีรฤทธิ์  พรมตัน 

 ๔๐๖๓ นายวีรวัฒน  ศรีจันทึก 

 ๔๐๖๔ นายวีรวัฒน  อินตา 

 ๔๐๖๕ นายวีรวิทย  ปูเงิน 

 ๔๐๖๖ นายวีรวุฒิ  สุวรรณรัตน 

 ๔๐๖๗ นายวีรศักดิ์  กกกลาง 

 ๔๐๖๘ นายวีรศักดิ์  แกวอาทะ 

 ๔๐๖๙ นายวีรศักดิ์  แกวเอียด 

 ๔๐๗๐ นายวีรศักดิ์  ชูเอียด 

 ๔๐๗๑ นายวีรศักดิ์  ปานประยูร 

 ๔๐๗๒ นายวีรศักดิ์  ภูลสวัสดิ์ 

 ๔๐๗๓ นายวีรศักดิ์  มากสุข 

 ๔๐๗๔ นายวีรศักดิ์  วรสาร 

 ๔๐๗๕ นายวีรศักดิ์  สิงหสิทธิ์ 

 ๔๐๗๖ นายวีรศักดิ์  อาจจุฬา 

 ๔๐๗๗ นายวีระ  กันสุข 

 ๔๐๗๘ นายวีระ  ชาวนา 

 ๔๐๗๙ สิบเอก วีระ  ชุมโกมนต 

 ๔๐๘๐ นายวีระ  นิยมชม 

 ๔๐๘๑ นายวีระ  ลําใย 

 ๔๐๘๒ จาเอก วีระ  ศรีกําปง 

 ๔๐๘๓ นายวีระ  สุขทองดี 

 ๔๐๘๔ นายวีระกิตติ์  ศักดิ์ชัยกรณ 

 ๔๐๘๕ นายวีระกุล  สุขสบาย 

 ๔๐๘๖ นายวีระฉัตร  จันตะวงค 

 ๔๐๘๗ นายวีระชล  โมรัษเฐียร 

 ๔๐๘๘ นายวีระชัย  กองปญญา 



 หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๐๘๙ นายวีระชัย  ดิสกะประกาย 

 ๔๐๙๐ พันจาเอก วีระชัย  นุชถาวร 

 ๔๐๙๑ นายวีระชัย  มูลยะ 

 ๔๐๙๒ นายวีระชัย  ยีรัมย 

 ๔๐๙๓ นายวีระชัย  วงหาจักร 

 ๔๐๙๔ นายวีระชัย  วุฒิ 

 ๔๐๙๕ นายวีระชัย  ศรีจันทร 

 ๔๐๙๖ พันจาอากาศเอก วีระชาติ  ทิพยโสต 

 ๔๐๙๗ จาสิบเอก วีระชาติ  สํารวมจิตร 

 ๔๐๙๘ นายวีระนุชค  โคตรทิพย   

 ๔๐๙๙ พันจาเอก วีระพงค  พูลเพ่ิม 

 ๔๑๐๐ จาเอก วีระพงค  รัศมีโชติ 

 ๔๑๐๑ นายวีระพงศ  ไชยพหล 

 ๔๑๐๒ นายวีระพงษ  ทิพยประคอง 

 ๔๑๐๓ สิบตรี วีระพงษ  โนนทิง 

 ๔๑๐๔ นายวีระพงษ  เบิกบาน 

 ๔๑๐๕ นายวีระพงษ  โปกประโคน 

 ๔๑๐๖ นายวีระพงษ  พจนสุวรรณ 

 ๔๑๐๗ นายวีระพงษ  พุทธอาสน 

 ๔๑๐๘ นายวีระพงษ  สุขสงวน 

 ๔๑๐๙ นายวีระพงษ  หาญสุริย 

 ๔๑๑๐ พันจาเอก วีระพรรณ  ปาละสาร 

 ๔๑๑๑ นายวีระพล  จันมา   

 ๔๑๑๒ นายวีระพล  วิชาผา 

 ๔๑๑๓ นายวีระพันธ  เบาหลอเพชร 

 ๔๑๑๔ นายวีระพันธ  ไพยเสน 

 ๔๑๑๕ นายวีระยุทธ  คิสาลัง 

 ๔๑๑๖ นายวีระยุทธ  คีรีรักษ 

 ๔๑๑๗ จาเอก วีระยุทธ  พันธสวัสดิ์ 

 ๔๑๑๘ นายวีระยุทธ  รอดสุข 

 ๔๑๑๙ นายวีระยุทธ  ลงกลาง 

 ๔๑๒๐ นายวีระยุทธ  อุประ 

 ๔๑๒๑ นายวีระวัฒน  ปญญามา 

 ๔๑๒๒ นายวีระวัฒน  สังรวมใจ 

 ๔๑๒๓ พันจาอากาศเอก วีระวุฒิ  ชอนทอง 

 ๔๑๒๔ พันจาเอก วีระวุธ  ปะสังติโย 

 ๔๑๒๕ จาสิบเอก วีระศักดิ์  คงแกว 

 ๔๑๒๖ นายวีระศักดิ์  ประภาษา 

 ๔๑๒๗ นายวีระศักดิ์  ภูยืด 

 ๔๑๒๘ นายวีระศักดิ์  ศรีวงศ 

 ๔๑๒๙ นายวีระศักดิ์  หะติง 

 ๔๑๓๐ นายวีรัตน  เขียวคชสาร 

 ๔๑๓๑ สิบเอก วีรัตน  สมสา 

 ๔๑๓๒ นายวุฒิ  โดนสันเที๊ยะ 

 ๔๑๓๓ นายวุฒิไกร  เกล้ียงสมร 

 ๔๑๓๔ นายวุฒิไกร  จันทาวงศ 

 ๔๑๓๕ พันจาเอก วุฒิไกร  บุตรสันติ์ 

 ๔๑๓๖ นายวุฒิไกร  ประศรี 

 ๔๑๓๗ จาสิบโท วุฒิไกร  ออนละมุล 

 ๔๑๓๘ พันจาอากาศเอก วุฒิชัย  กอบคํา 

 ๔๑๓๙ นายวุฒิชัย  คนขยัน 

 ๔๑๔๐ สิบเอก วุฒิชัย  จันทรเสนา 



 หนา   ๘๒ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑๔๑ นายวุฒิชัย  จุลลี 

 ๔๑๔๒ นายวุฒิชัย  ชมพูพ้ืน 

 ๔๑๔๓ นายวุฒิชัย  เชื้อจารยชิน 

 ๔๑๔๔ นายวุฒิชัย  ดวงสาร 

 ๔๑๔๕ นายวุฒิชัย  ตุยดา 

 ๔๑๔๖ นายวุฒิชัย  ทองแผน 

 ๔๑๔๗ นายวุฒิชัย  ภูขันซาย 

 ๔๑๔๘ นายวุฒิชัย  มณีงาม 

 ๔๑๔๙ นายวุฒิชัย  ยิสะหมัน 

 ๔๑๕๐ จาเอก วุฒิชัย  วุฒิวิทยางกูล 

 ๔๑๕๑ นายวุฒิชัย  สิทธิจันทร 

 ๔๑๕๒ นายวุฒิชัย  เสริมทรัพย 

 ๔๑๕๓ นายวุฒิชัย  อินทรบํารุง 

 ๔๑๕๔ นายวุฒิชาติ  ดีหลี   

 ๔๑๕๕ นายวุฒิเดช  นิราศคํา 

 ๔๑๕๖ นายวุฒินันท  ดวงแกว 

 ๔๑๕๗ นายวุฒินันท  นิตยกระโทก 

 ๔๑๕๘ นายวุฒินันท  มะนะมุติ 

 ๔๑๕๙ นายวุฒิพงษ  คันธิยงค 

 ๔๑๖๐ นายวุฒิพงษ  พรมมี 

 ๔๑๖๑ นายวุฒิพงษ  สายบุญมี 

 ๔๑๖๒ นายวุฒิพงษ  สีมาพล 

 ๔๑๖๓ นายวุฒิพงษ  สุริยผล 

 ๔๑๖๔ นายวุฒิพงษ  สุริยะ 

 ๔๑๖๕ นายวุฒิพล  ทุมมี 

 ๔๑๖๖ นายวุฒิภัทร  เกลาเกล้ียง 

 ๔๑๖๗ นายวุฒิฤกษ  สัพโส 

 ๔๑๖๘ จาเอก วุฒิศักดิ์  ภูละมุล 

 ๔๑๖๙ พันจาเอก วุฒิสรรค   

  ศรีรัตนประชากูล 

 ๔๑๗๐ นายวุทธิพงษ  คงขาว 

 ๔๑๗๑ นายวุทธิพันธ  เพ็ชรแสน 

 ๔๑๗๒ นายวุรวุฒิ  เคาแกว 

 ๔๑๗๓ นายเวชยันต  อุปนันท 

 ๔๑๗๔ นายเวซิน  เอกวงษา 

 ๔๑๗๕ นายเวโรจน  ศรีปดถา 

 ๔๑๗๖ นายเวศม  ประจําการ 

 ๔๑๗๗ นายแวบือราเฮง  แวอารง 

 ๔๑๗๘ นายไวกูณฐ  ชูมา 

 ๔๑๗๙ นายไวพจน  คําแกว 

 ๔๑๘๐ นายไวภพ  เชื้อแกว 

 ๔๑๘๑ นายศกานต  สีหานาม 

 ๔๑๘๒ นายศดานนท  จากนาน 

 ๔๑๘๓ นายศดายุ  สตารัตน 

 ๔๑๘๔ นายศตคุณ  ศรีนวล 

 ๔๑๘๕ นายศตวรรษ  ปุณริบูรณ 

 ๔๑๘๖ นายศนิช  ชาวบางพลี 

 ๔๑๘๗ นายศรชัย  บรรณศาลา 

 ๔๑๘๘ นายศรณรงค  ศรีพลอย 

 ๔๑๘๙ นายศรลือชัย  พิมพสิน 

 ๔๑๙๐ นายศรวิจิตร  กระจาย 

 ๔๑๙๑ นายศรศักดิ์  บือทอง 



 หนา   ๘๓ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑๙๒ นายศรศักดิ์  เหลาภักดี 

 ๔๑๙๓ นายศรัญ  จันทิหลา 

 ๔๑๙๔ นายศรัญ  สังฆพันธ 

 ๔๑๙๕ นายศรัณู  รูทํานอง 

 ๔๑๙๖ นายศรัณย  ชัชวาลยวงศ 

 ๔๑๙๗ นายศรัณย  เทพมา 

 ๔๑๙๘ จาสิบเอก ศรัณย  สุวรรณธรรม 

 ๔๑๙๙ นายศรัณยพงค  วรรณสมัย 

 ๔๒๐๐ นายศรัณยพงศ  เจริญภัทรไพศาล 

 ๔๒๐๑ นายศรัณยภัทร  ชูชุม 

 ๔๒๐๒ นายศรัณยู  ภักดีวงษ 

 ๔๒๐๓ นายศรายุทธ  แกวกลม 

 ๔๒๐๔ วาที่รอยตรี ศรายุทธ  ตากกระโทก 

 ๔๒๐๕ จาเอก ศรายุทธ  น้ํารักษ 

 ๔๒๐๖ นายศรายุทธ  เนียมงาม 

 ๔๒๐๗ นายศรายุทธ  วรรณศุภมงคล 

 ๔๒๐๘ จาเอก ศรายุทธ  ศุภกิจ 

 ๔๒๐๙ นายศรายุทธ  สงวนรัษฎ 

 ๔๒๑๐ นายศราวุฒิ  กอสาลี 

 ๔๒๑๑ นายศราวุฒิ  กะการดี 

 ๔๒๑๒ นายศราวุฒิ  คําสีทา 

 ๔๒๑๓ นายศราวุฒิ  จําประโคน 

 ๔๒๑๔ นายศราวุฒิ  ชมบุญ 

 ๔๒๑๕ นายศราวุฒิ  ชัยมัง 

 ๔๒๑๖ นายศราวุฒิ  ทรายใจ 

 ๔๒๑๗ นายศราวุฒิ  บัวแกว 

 ๔๒๑๘ นายศราวุฒิ  พิมพชัยศรี 

 ๔๒๑๙ นายศราวุฒิ  มวงศรทอง 

 ๔๒๒๐ นายศราวุฒิ  วงศร 

 ๔๒๒๑ จาเอก ศราวุฒิ  แสงไชยราช 

 ๔๒๒๒ นายศราวุธ  กลาหาญ 

 ๔๒๒๓ นายศราวุธ  กองแดง 

 ๔๒๒๔ นายศราวุธ  กุลกิติเกษ 

 ๔๒๒๕ นายศราวุธ  ขันธหัตถ 

 ๔๒๒๖ นายศราวุธ  ขาขันมะลี 

 ๔๒๒๗ นายศราวุธ  ดวงทองพล 

 ๔๒๒๘ นายศราวุธ  ตาสาโรจน 

 ๔๒๒๙ นายศราวุธ  นวลอินทร 

 ๔๒๓๐ นายศราวุธ  นาคํา 

 ๔๒๓๑ นายศราวุธ  พอชมภู 

 ๔๒๓๒ นายศราวุธ  พิมสิม 

 ๔๒๓๓ นายศราวุธ  พุทธามาตย 

 ๔๒๓๔ นายศราวุธ  มณีวงค   

 ๔๒๓๕ นายศราวุธ  มั่นยืน 

 ๔๒๓๖ นายศราวุธ  รอดขาว 

 ๔๒๓๗ นายศราวุธ  ศรีวงษชัย 

 ๔๒๓๘ นายศราวุธ  ศรีวะลา 

 ๔๒๓๙ นายศราวุธ  สหุนาลุ 

 ๔๒๔๐ นายศราวุธ  สุขอราม 

 ๔๒๔๑ นายศราวุธ  สุวรรณ 

 ๔๒๔๒ นายศราวุธ  เสนาพันธ 

 ๔๒๔๓ จาสิบเอก ศราวุธ  อังคุระษี 



 หนา   ๘๔ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๒๔๔ นายศรีคํารุง  จุฬะอาด 

 ๔๒๔๕ พันจาเอก ศรีไพร  หลาคําคง 

 ๔๒๔๖ นายศรีวงษ  มีพัฒน 

 ๔๒๔๗ นายศรีศักดิ์  แข็งแรง 

 ๔๒๔๘ นายศรีสงคราม  เหมือนเสน 

 ๔๒๔๙ จาเอก ศรีหาญ  ศรีหาญ 

 ๔๒๕๐ นายศรุต  ตรัสพันธ 

 ๔๒๕๑ นายศวรศิริ  วรเกศธนวัชร 

 ๔๒๕๒ นายศวัศ  พรมสุข 

 ๔๒๕๓ นายศวิกร  เกิดไทย 

 ๔๒๕๔ วาที่รอยตรี ศักดชัย  สัชชานนท 

 ๔๒๕๕ นายศักดิ์เกษม  ชนะจิต 

 ๔๒๕๖ นายศักดิ์ชัย  กินรี 

 ๔๒๕๗ จาเอก ศักดิ์ชัย  แกวสีดา 

 ๔๒๕๘ จาเอก ศักดิ์ชัย  ปญญากุล 

 ๔๒๕๙ นายศักดิ์ชัย  ศาลาคํา 

 ๔๒๖๐ นายศักดิ์ชัย  สําอางกาย 

 ๔๒๖๑ สิบเอก ศักดิ์ชัย  อินทะ 

 ๔๒๖๒ นายศักดิ์ชัย  เอี้ยงกลาง 

 ๔๒๖๓ จาเอก ศักดิ์ชาติ  ศรีสวางวงค 

 ๔๒๖๔ นายศักดิ์ชาย  ขุนนิล 

 ๔๒๖๕ นายศักดิ์ชาย  ชูคช 

 ๔๒๖๖ นายศักดิ์ชาย  แทนทอง 

 ๔๒๖๗ นายศักดิ์ชาย  ปตไตร 

 ๔๒๖๘ นายศักดิ์ดา  จันทรตน 

 ๔๒๖๙ นายศักดิ์ดา  ชูสกุล 

 ๔๒๗๐ สิบเอก ศักดิ์ดา  ภูสีดิน 

 ๔๒๗๑ นายศักดิ์ดา  แววศรี 

 ๔๒๗๒ นายศักดิ์ดา  หมิ่งทอง 

 ๔๒๗๓ นายศักดิธัช  ทาวเอ 

 ๔๒๗๔ นายศักดินันท  เปล่ียนศรี 

 ๔๒๗๕ นายศักดิ์นิพนธ  จัมปะโสม 

 ๔๒๗๖ จาสิบเอก ศักดิ์นิพนธ  ลุนาบุตร 

 ๔๒๗๗ นายศักดิ์ปรินทร  รักษสุจิตรัตน 

 ๔๒๗๘ นายศักดิ์พยัคฆ  แกนอินทร 

 ๔๒๗๙ นายศักดิ์ศรี  นิสวงค 

 ๔๒๘๐ จาเอก ศักดิ์ศิริ  ทองมณี 

 ๔๒๘๑ จาสิบเอก ศักดิ์ศิริ  ศรีเมืองใหม 

 ๔๒๘๒ นายศักดิ์สิทธิ์  เครือคํา 

 ๔๒๘๓ นายศักดิ์สิทธิ์  ดาวเรือง 

 ๔๒๘๔ นายศักดิ์สิทธิ์  ถิ่นรัศมี 

 ๔๒๘๕ นายศักดิ์สิทธิ์  นินธิรักษ 

 ๔๒๘๖ สิบเอก ศักดิ์สิทธิ์  บัวโฮม 

 ๔๒๘๗ นายศักดิ์สิทธิ์  ปานะสี 

 ๔๒๘๘ นายศักดิ์สิทธิ์  พิมสาร 

 ๔๒๘๙ นายศักดิ์สิทธิ์  วงศกมลาไสย 

 ๔๒๙๐ นายศักดิ์สุริยา  พรหมดีสาร 

 ๔๒๙๑ นายศักดิ์อรัญ  เกิดกลาง 

 ๔๒๙๒ นายศักยชิษณุ  สิริกุลสิงห 

 ๔๒๙๓ นายศักยภพ  กุลขลา 

 ๔๒๙๔ นายศักยศรณ  ธรรมสอน 

 ๔๒๙๕ นายศักยโสภณ  พงษเพชร 



 หนา   ๘๕ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๒๙๖ นายศักรภพณ  ปริยัติฆรพันธ 

 ๔๒๙๗ นายศักรภาพ  ชูอินทร 

 ๔๒๙๘ นายศักรินทร  กอขันธ 

 ๔๒๙๙ จาเอก ศักรินทร  กันสําอาง 

 ๔๓๐๐ นายศักรินทร  ทรัพยประเสริฐ 

 ๔๓๐๑ นายศานิต  เจียรเสริมสุข 

 ๔๓๐๒ นายศานิตย  ขันธนาค 

 ๔๓๐๓ นายศาศวัต  ระจันทึก 

 ๔๓๐๔ นายศิฑาภพ  คณาจันทร 

 ๔๓๐๕ นายศิรพรชัย  หนูนุน 

 ๔๓๐๖ นายศิรวิทย  วัชระประดิษฐ 

 ๔๓๐๗ นายศิระกานต  เนื่องสุข 

 ๔๓๐๘ นายศิรายุทธ  จุมปามณี 

 ๔๓๐๙ นายศิริชัย  ตนคําใบ 

 ๔๓๑๐ นายศิริชัย  บุรุษเกิด 

 ๔๓๑๑ พันจาเอก ศิริชัย  พรรัมย 

 ๔๓๑๒ นายศิริชัย  ภูมิเขต 

 ๔๓๑๓ นายศิริชัย  ศรีวงษา 

 ๔๓๑๔ นายศิริชัย  สกุลพฤทธิ์ 

 ๔๓๑๕ นายศิริโชติ  พจนสุนทร 

 ๔๓๑๖ นายศิริเทพ  เนียมทอง 

 ๔๓๑๗ นายศิริธรรม  โมครัตน 

 ๔๓๑๘ นายศิริพงศ  จันทรเสนา 

 ๔๓๑๙ นายศิริพงศ  พรมมาก 

 ๔๓๒๐ นายศิริพงศ  ศรีพร 

 ๔๓๒๑ นายศิริพงษ  คํางอก 

 ๔๓๒๒ นายศิริพงษ  มณีสวาง 

 ๔๓๒๓ นายศิริพล  สุโพเคน 

 ๔๓๒๔ จาเอก ศิริวัฒน  ขันตี 

 ๔๓๒๕ นายศิริวัฒน  ฉัตรจิรันดร 

 ๔๓๒๖ นายศิริวัฒน  ฉัตรจิรันตน 

 ๔๓๒๗ จาเอก ศิริวัตร  จันทมาต 

 ๔๓๒๘ สิบเอก ศิริวิบูลย  บุญศิลป 

 ๔๓๒๙ นายศิริศักดิ์  นวนมุสิก 

 ๔๓๓๐ สิบโท ศิริศักดิ์  นามราช 

 ๔๓๓๑ นายศิริศักดิ์  ภูทองจันทร 

 ๔๓๓๒ นายศิริศักดิ์  รักษาชน 

 ๔๓๓๓ นายศิริศักดิ์  ราชไรกิจ 

 ๔๓๓๔ นายศิริศักดิ์  ศิลาวงศ 

 ๔๓๓๕ นายศิริศักดิ์  อาจปาสา 

 ๔๓๓๖ นายศิริศิลป  สุวรรณกูฎ 

 ๔๓๓๗ จาโท ศิริสวัสดิ์  คํายงค 

 ๔๓๓๘ นายศิลปชัย  สุขหนู 

 ๔๓๓๙ นายศิลา  วันดี 

 ๔๓๔๐ นายศิวนนท  ศรีคราม 

 ๔๓๔๑ นายศิวะ  ฤทธิ์เลิศ 

 ๔๓๔๒ นายศิวะพร  โรหิตะชาติ 

 ๔๓๔๓ นายศิวัช  ขุนพรหม 

 ๔๓๔๔ นายศิวัช  จันทรเทพ 

 ๔๓๔๕ นายศิวัช  ไชยกาล 

 ๔๓๔๖ นายศิวาพัชญ  กาญจนคลอด 

 ๔๓๔๗ นายศุปชัย  ดาราเรือง 



 หนา   ๘๖ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๓๔๘ นายศุภกร  จันทรพรม 

 ๔๓๔๙ นายศุภกร  ทองเชื้อ 

 ๔๓๕๐ นายศุภกร  เทียกมูล 

 ๔๓๕๑ จาสิบเอก ศุภกร  นามทิพย 

 ๔๓๕๒ นายศุภกร  เพ็งสา 

 ๔๓๕๓ นายศุภกร  วรรณถนอม 

 ๔๓๕๔ สิบเอก ศุภกร  อินเล่ือมใส 

 ๔๓๕๕ สิบเอก ศุภกฤต  งอนสระนอย 

 ๔๓๕๖ นายศุภกฤต  สินธู 

 ๔๓๕๗ นายศุภกฤษณ  บุญสนอง 

 ๔๓๕๘ สิบเอก ศุภกิจ  จันทรกลางเดือน 

 ๔๓๕๙ นายศุภกิจ  อินตะชัย 

 ๔๓๖๐ นายศุภกิตติ์  แกวเรียง 

 ๔๓๖๑ นายศุภกิตติ์  อินนันชัย 

 ๔๓๖๒ นายศุภเกียรติ  ศุภดล 

 ๔๓๖๓ นายศุภชัย  กาญจนพาที 

 ๔๓๖๔ นายศุภชัย  กาบทอง 

 ๔๓๖๕ นายศุภชัย  แกวมณี 

 ๔๓๖๖ นายศุภชัย  ขีดสรอย 

 ๔๓๖๗ นายศุภชัย  เคี่ยมการ 

 ๔๓๖๘ นายศุภชัย  จํานงคทัย 

 ๔๓๖๙ จาเอก ศุภชัย  เจยนอย 

 ๔๓๗๐ นายศุภชัย  เชี่ยวชาญ 

 ๔๓๗๑ นายศุภชัย  ตะอาย 

 ๔๓๗๒ นายศุภชัย  ทองดอนเหมือน 

 ๔๓๗๓ สิบเอก ศุภชัย  บุญเทศ 

 ๔๓๗๔ นายศุภชัย  บูรณะกิติ 

 ๔๓๗๕ นายศุภชัย  ผลเจริญ 

 ๔๓๗๖ นายศุภชัย  พงษศิริ 

 ๔๓๗๗ นายศุภชัย  พานทอง 

 ๔๓๗๘ นายศุภชัย  เพชรเมืองเกา 

 ๔๓๗๙ นายศุภชัย  รุงเรืองศิลป 

 ๔๓๘๐ นายศุภชัย  โรจนธนิยกุล 

 ๔๓๘๑ นายศุภชัย  วัชระสวัสดิ์ 

 ๔๓๘๒ นายศุภชัย  สามเพชรเจริญ 

 ๔๓๘๓ นายศุภชัย  สีเมือง   

 ๔๓๘๔ สิบเอก ศุภชัย  โสภาไฮ 

 ๔๓๘๕ นายศุภชัย  หมูมูลตุน 

 ๔๓๘๖ นายศุภชัย  หัสดี 

 ๔๓๘๗ นายศุภชัย  อุบาลี 

 ๔๓๘๘ นายศุภโชค  ชวยนวล 

 ๔๓๘๙ นายศุภโชค  เสยยงคะ 

 ๔๓๙๐ สิบเอก ศุภนิตย  เหมือนแกว 

 ๔๓๙๑ นายศุภนิมิต  รูสมกาย 

 ๔๓๙๒ นายศุภเนตร  ทิพยสูงเนิน 

 ๔๓๙๓ นายศุภพงศ  วงคพุทธคํา 

 ๔๓๙๔ นายศุภมงคล  ธรรมพิทักษ 

 ๔๓๙๕ นายศุภมิตร  สานพคุณ 

 ๔๓๙๖ นายศุภฤกษ  ศรีสุวรรณ 

 ๔๓๙๗ นายศุภฤกษ  สารทอง 

 ๔๓๙๘ นายศุภฤกษ  หนองเส 

 ๔๓๙๙ นายศุภฤกษ  เหมือนสุทธิวงศ 



 หนา   ๘๗ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๔๐๐ นายศุภวัชร  พลทองมาก 

 ๔๔๐๑ นายศุภวัฒนา  สุนทรวิวัฒนวงศ 

 ๔๔๐๒ นายศุภวัตร  วิชัย 

 ๔๔๐๓ นายศุภวิชญ  คงเรือง 

 ๔๔๐๔ นายศุภวิชญ  ตนภู 

 ๔๔๐๕ นายศุภวิชญ  เพสัมพันธ 

 ๔๔๐๖ นายศุภวิชญ  มีเจริญ 

 ๔๔๐๗ นายศุภวิทย  จันทพันธุ 

 ๔๔๐๘ นายศุภวุฒิ  มุทุมล 

 ๔๔๐๙ นายศุภวุฒิ  อินธุโสภณ 

 ๔๔๑๐ นายศุภศิลป  อุลิตร 

 ๔๔๑๑ นายศุภศิษฎ  กล่ินจันทร 

 ๔๔๑๒ นายศุภศิษฎ  พินิจพรรณ 

 ๔๔๑๓ นายศุภษร  แตงออน 

 ๔๔๑๔ นายศุภสิทธิ์  จิตราช 

 ๔๔๑๕ นายศุภสิน  วงษชื่น 

 ๔๔๑๖ จาเอก ศุภักษร  เผาฉนวน 

 ๔๔๑๗ นายศุระชัย  ปะทะวัง 

 ๔๔๑๘ นายศุษณะ  เนินชนม 

 ๔๔๑๙ นายเศกสิทธิ์  จันใด 

 ๔๔๒๐ นายเศรษฐชาติ  แหงมงาม 

 ๔๔๒๑ นายเศรษฐศักดิ์  สารบรรณ 

 ๔๔๒๒ นายเศรษฐา  ปนะเต 

 ๔๔๒๓ นายเศวต  ชินกลาง 

 ๔๔๒๔ นายสกนธ  อิ่มใจ 

 ๔๔๒๕ นายสกล  มะสิกะ 

 ๔๔๒๖ นายสกล  สัจจานิจการ 

 ๔๔๒๗ นายสกล  อินทรลักษณ 

 ๔๔๒๘ นายสกลวรรธน  ศรีสมพงษ 

 ๔๔๒๙ นายสกลวัฒน  เชื้อผูดี 

 ๔๔๓๐ นายสกลศักดิ์  กันตาย 

 ๔๔๓๑ นายสกานต  เทียมแสน 

 ๔๔๓๒ นายสกุลจิตร  มูลคํา 

 ๔๔๓๓ นายสกุลชาย  สุขเกษม 

 ๔๔๓๔ จาเอก สกุลวัฒน  ปานทอง 

 ๔๔๓๕ นายสงกรานต  กันธะวงค 

 ๔๔๓๖ นายสงกรานต  เกียรติโกศลกุล 

 ๔๔๓๗ นายสงกรานต  เครือน้ําคํา 

 ๔๔๓๘ นายสงกรานต  ตาเมือง 

 ๔๔๓๙ นายสงกรานต  พรมเวช 

 ๔๔๔๐ นายสงกรานต  โสดาจันทร 

 ๔๔๔๑ นายสงคราม  วงษไชย 

 ๔๔๔๒ นายสงครามชัย  แกนหลา 

 ๔๔๔๓ นายสงบ  กมลเลิศ 

 ๔๔๔๔ นายสงวน  ถนอมวงคขันธ 

 ๔๔๔๕ นายสงัด  คิดอาน 

 ๔๔๔๖ สิบเอก สงา  จันทร 

 ๔๔๔๗ นายสงา  วัดคํา 

 ๔๔๔๘ นายสงา  ศรีจันทรดี 

 ๔๔๔๙ นายสดใส  ผาอินดี 

 ๔๔๕๐ นายสตาร  แกวปองปก 

 ๔๔๕๑ นายสติสัญญา  เกษหอม 



 หนา   ๘๘ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๔๕๒ นายสถาปตย  หนองหารพิทักษ 

 ๔๔๕๓ นายสถาพร  แกวดํา 

 ๔๔๕๔ นายสถาพร  แกวมะไฟ 

 ๔๔๕๕ นายสถาพร  คําวิลัย 

 ๔๔๕๖ นายสถาพร  ยอดยางแดง 

 ๔๔๕๗ นายสถาพร  เสนา 

 ๔๔๕๘ จาเอก สถาพร  เสียงหวาน 

 ๔๔๕๙ นายสถิต  ขวัญแกว 

 ๔๔๖๐ นายสถิตชัย  ยกย่ิง 

 ๔๔๖๑ จาสิบเอก สถิตยนาจ  ชูชื่น 

 ๔๔๖๒ นายสนธยา  เกิดมี 

 ๔๔๖๓ สิบเอก สนธยา  เครือภักดี 

 ๔๔๖๔ นายสนธยา  บุญสิงห 

 ๔๔๖๕ นายสนธยา  วัจนเทพินทร 

 ๔๔๖๖ สิบเอก สนธยา  สินเธาว 

 ๔๔๖๗ นายสนธิรักษ  แดงมณี 

 ๔๔๖๘ นายสนรินทร  ปะนัดสุดจา 

 ๔๔๖๙ นายสนอง  ผลเจริญ 

 ๔๔๗๐ นายสนั่น  จิตกันยา 

 ๔๔๗๑ นายสนั่น  ธรรมตา 

 ๔๔๗๒ สิบเอก สนั่น  วงษดี 

 ๔๔๗๓ นายสนามชัย  คําดอนทอง 

 ๔๔๗๔ นายสนิท  ชาระมาตย 

 ๔๔๗๕ นายสนิท  อุลมาน 

 ๔๔๗๖ นายสนึก  มหาวงศนันท 

 ๔๔๗๗ นายสมเกียรติ  เกษตรวิทย 

 ๔๔๗๘ นายสมเกียรติ  ชุมแวงวาป 

 ๔๔๗๙ นายสมเกียรติ  ชูประทีป 

 ๔๔๘๐ นายสมเกียรติ  ดิสโร   

 ๔๔๘๑ นายสมเกียรติ  ธงไชย 

 ๔๔๘๒ นายสมเกียรติ  นันตะภาพ 

 ๔๔๘๓ นายสมเกียรติ  บุญมาก 

 ๔๔๘๔ นายสมเกียรติ  เพ็ชรทอง 

 ๔๔๘๕ สิบเอก สมเกียรติ  เรืองฤาหาร 

 ๔๔๘๖ นายสมเกียรติ  ฤทธิบรรเจิด 

 ๔๔๘๗ นายสมเกียรติ  สมัย 

 ๔๔๘๘ จาเอก สมคิด  จันทะวงษ 

 ๔๔๘๙ นายสมคิด  ใจประสงค 

 ๔๔๙๐ จาเอก สมคิด  ญาติสมบูรณ 

 ๔๔๙๑ นายสมคิด  ตันธนไพบูลย 

 ๔๔๙๒ จาเอก สมคิด  นนพิทักษ 

 ๔๔๙๓ นายสมคิด  นนพิทักษ 

 ๔๔๙๔ นายสมคิด  นากองศรี 

 ๔๔๙๕ นายสมคิด  เพ็ชรประเสริฐ 

 ๔๔๙๖ นายสมคิด  มาสีแกว 

 ๔๔๙๗ วาที่รอยตรี สมคิด  ศรีธรรมสิทธิ์ 

 ๔๔๙๘ นายสมคิด  สมผล 

 ๔๔๙๙ นายสมจิต  อยูดี 

 ๔๕๐๐ จาเอก สมจิตร  จันทรธรรม 

 ๔๕๐๑ นายสมจินต  ผิวอุบล 

 ๔๕๐๒ นายสมเจต  รักทอง 

 ๔๕๐๓ นายสมเจต  สมสุดใจ 



 หนา   ๘๙ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๕๐๔ นายสมเจต  สวัสดี 

 ๔๕๐๕ นายสมเจตน  กมลเสถียรกุล 

 ๔๕๐๖ จาเอก สมเจตน  แกวสุขใส 

 ๔๕๐๗ จาเอก สมใจ  พลเสน 

 ๔๕๐๘ นายสมใจ  มณีพรหม 

 ๔๕๐๙ นายสมชาติ  ฉันทผอง 

 ๔๕๑๐ จาสิบเอก สมชาติ  ชมเชย 

 ๔๕๑๑ นายสมชาติ  ตรีมรรค 

 ๔๕๑๒ นายสมชาติ  พวงทอง 

 ๔๕๑๓ นายสมชาติ  วงษไชยา 

 ๔๕๑๔ นายสมชาย  กรังสันเทียะ 

 ๔๕๑๕ นายสมชาย  โกมลวานิช 

 ๔๕๑๖ นายสมชาย  คุณสุทธิ์ 

 ๔๕๑๗ นายสมชาย  งามทุง 

 ๔๕๑๘ นายสมชาย  เจรจาปรีดี 

 ๔๕๑๙ นายสมชาย  เจริญรัมย 

 ๔๕๒๐ นายสมชาย  ชางเงิน 

 ๔๕๒๑ นายสมชาย  ทองนรินทร 

 ๔๕๒๒ จาสิบโท สมชาย  พรหมศิริ 

 ๔๕๒๓ นายสมชาย  พิมลเกษตรสิน 

 ๔๕๒๔ จาสิบเอก สมชาย  พิลาจันทร 

 ๔๕๒๕ นายสมชาย  ลายน้ําทอง 

 ๔๕๒๖ นายสมชาย  สมนอย 

 ๔๕๒๗ นายสมชาย  สุขโอ 

 ๔๕๒๘ นายสมชาย  สุมประดิษฐ 

 ๔๕๒๙ นายสมชาย  แสนณรงค 

 ๔๕๓๐ นายสมชาย  หมูเมืองสอง 

 ๔๕๓๑ จาสิบเอก สมชาย  หีดนุย 

 ๔๕๓๒ นายสมเชาว  แพเอี่ยมทรัพย 

 ๔๕๓๓ นายสมโชค  ดิลกอุดมชัย 

 ๔๕๓๔ นายสมญา  วกกุม 

 ๔๕๓๕ นายสมทบ  เขียวประแดง 

 ๔๕๓๖ นายสมนึก  ดีผาด 

 ๔๕๓๗ นายสมนึก  อนันธิโย   

 ๔๕๓๘ นายสมบัติ  จันรส 

 ๔๕๓๙ นายสมบัติ  จําเริญพานิช 

 ๔๕๔๐ นายสมบัติ  เตงภู 

 ๔๕๔๑ นายสมบัติ  บุราณ 

 ๔๕๔๒ นายสมบัติ  อรรถวณิช 

 ๔๕๔๓ นายสมบูรณ  แกวกลอม 

 ๔๕๔๔ นายสมบูรณ  นะตาคํา 

 ๔๕๔๕ นายสมบูรณ  บุษบาไพร 

 ๔๕๔๖ จาสิบเอก สมบูรณ  พัสดร 

 ๔๕๔๗ นายสมบูรณ  ศิริโชติ 

 ๔๕๔๘ นายสมประสงค  คนไว 

 ๔๕๔๙ นายสมประสงค  คูพรมมี 

 ๔๕๕๐ นายสมประสงค  ทองคํา 

 ๔๕๕๑ นายสมปราถนา  กกใหญ 

 ๔๕๕๒ นายสมปอง  ประจิม 

 ๔๕๕๓ นายสมพงค  กวางขวาง 

 ๔๕๕๔ พันจาเอก สมพงค  คงสี 

 ๔๕๕๕ นายสมพงศ  คงฉง 



 หนา   ๙๐ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๕๕๖ นายสมพงศ  ดีมาก 

 ๔๕๕๗ สิบโท สมพงศ  บุรีรักษ 

 ๔๕๕๘ นายสมพงษ  คําพวง 

 ๔๕๕๙ นายสมพงษ  จันทรเกิด 

 ๔๕๖๐ พันจาเอก สมพงษ  ชัยปญหา 

 ๔๕๖๑ นายสมพงษ  ตุมทอง 

 ๔๕๖๒ นายสมพงษ  ทองกําเหนิด 

 ๔๕๖๓ นายสมพงษ  เทพวรรณ 

 ๔๕๖๔ นายสมพงษ  บุตรวงษ 

 ๔๕๖๕ นายสมพงษ  บุระประโคน 

 ๔๕๖๖ นายสมพงษ  วรรณพงษ 

 ๔๕๖๗ สิบเอก สมพงษ  แสงสุเทพ 

 ๔๕๖๘ นายสมพงษ  หัดกลา 

 ๔๕๖๙ นายสมพงษ  หาญวงษ 

 ๔๕๗๐ นายสมพงษ  อัคนิจ 

 ๔๕๗๑ นายสมพงษ  อุปชฌาใต 

 ๔๕๗๒ นายสมพร  จันทาทุม 

 ๔๕๗๓ จาเอก สมพร  ตุมงาม 

 ๔๕๗๔ นายสมพร  ทองยวน 

 ๔๕๗๕ นายสมพร  นัดสันเทียะ 

 ๔๕๗๖ นายสมพร  ประทุมทอง 

 ๔๕๗๗ จาเอก สมพร  พรมหญาคา 

 ๔๕๗๘ นายสมพร  พิมพาคํา 

 ๔๕๗๙ นายสมพร  วิ่งพิมาย 

 ๔๕๘๐ นายสมพร  ศิริมา 

 ๔๕๘๑ จาเอก สมพร  สมบัติ 

 ๔๕๘๒ จาเอก สมพร  สาพาที 

 ๔๕๘๓ นายสมพร  แสนดี 

 ๔๕๘๔ นายสมพาน  ธรรมวัตร 

 ๔๕๘๕ นายสมเพ็ชร  ทิศเมือง 

 ๔๕๘๖ นายสมภพ  เกาเล็ก 

 ๔๕๘๗ นายสมภพ  เทียนลา 

 ๔๕๘๘ นายสมภพ  นวชัยสกุล 

 ๔๕๘๙ พันจาเอก สมภพ  บัวแพง 

 ๔๕๙๐ นายสมภพ  บุญโส 

 ๔๕๙๑ นายสมภพ  ปนศรีละ 

 ๔๕๙๒ นายสมภพ  ใยปางแกว 

 ๔๕๙๓ นายสมภพ  หอมสนิท 

 ๔๕๙๔ นายสมโภช  คานสี 

 ๔๕๙๕ สิบเอก สมโภชน  พาโคกทม 

 ๔๕๙๖ นายสมมาตย  มณีศรี 

 ๔๕๙๗ นายสมมิตร  ตนงอ 

 ๔๕๙๘ นายสมมิตร  เพ็งวิรุฬ 

 ๔๕๙๙ นายสมยศ  บุญปลูก 

 ๔๖๐๐ นายสมยศ  บุญรักษ 

 ๔๖๐๑ นายสมยศ  พันธงาม   

 ๔๖๐๒ นายสมยศ  ศรีภักดี 

 ๔๖๐๓ นายสมรัก  บุตรศรี 

 ๔๖๐๔ นายสมฤทธิ์  กันทเนตร 

 ๔๖๐๕ จาเอก สมลักษณ  พรมคุณ 

 ๔๖๐๖ นายสมลักษณ  พุทธศรี 

 ๔๖๐๗ นายสมศักดิ์  กันตรง 



 หนา   ๙๑ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๖๐๘ นายสมศักดิ์  ขันทะสีมา 

 ๔๖๐๙ นายสมศักดิ์  คงดี 

 ๔๖๑๐ นายสมศักดิ์  คําบุญเกิด 

 ๔๖๑๑ นายสมศักดิ์  จันดา 

 ๔๖๑๒ นายสมศักดิ์  เดชกมล 

 ๔๖๑๓ นายสมศักดิ์  เทาสิงห   

 ๔๖๑๔ นายสมศักดิ์  ธนะพาณิชยสกุล 

 ๔๖๑๕ นายสมศักดิ์  บุญเผือก 

 ๔๖๑๖ นายสมศักดิ์  ปล้ืมสุด 

 ๔๖๑๗ นายสมศักดิ์  ปองศิริ 

 ๔๖๑๘ นายสมศักดิ์  เปกรัมย 

 ๔๖๑๙ นายสมศักดิ์  พามาดิ   

 ๔๖๒๐ นายสมศักดิ์  พิมพนนท 

 ๔๖๒๑ นายสมศักดิ์  พุฒิภาษ 

 ๔๖๒๒ นายสมศักดิ์  ภูคําวงค 

 ๔๖๒๓ นายสมศักดิ์  ศรีใสคํา 

 ๔๖๒๔ นายสมศักดิ์  ศิรินนทวัฒนา 

 ๔๖๒๕ นายสมศักดิ์  ศิริโสม 

 ๔๖๒๖ นายสมศักดิ์  สุขสุวรรณ 

 ๔๖๒๗ นายสมศักดิ์  แสงทอง 

 ๔๖๒๘ นายสมศักดิ์  อิ่มเหวา 

 ๔๖๒๙ นายสมสวน  ศรีสถลมารค 

 ๔๖๓๐ นายสมหมาย  ย้ิมถนอม 

 ๔๖๓๑ นายสมหมาย  สวนชัยภูมิ 

 ๔๖๓๒ นายสมหมาย  อัมลา 

 ๔๖๓๓ พันจาเอก สมหวัง  ผางนอย 

 ๔๖๓๔ นายสมหวัง  มูลโพธิ์ทอง 

 ๔๖๓๕ นายสมหวัง  สีลาโส 

 ๔๖๓๖ นายสมอนันท  สมประดี 

 ๔๖๓๗ นายสมัคร  แกวลือ 

 ๔๖๓๘ นายสมัคร  ผลทวี 

 ๔๖๓๙ สิบเอก สมัคร  พรมออน 

 ๔๖๔๐ นายสมัชชา  นนทนาพันธ 

 ๔๖๔๑ พันจาเอก สมัย  ปรือปรัง 

 ๔๖๔๒ จาเอก สมาน  แกลมกระโทก 

 ๔๖๔๓ นายสมาน  ศรีโยธา 

 ๔๖๔๔ นายสมาน  แสงสุวรรณ 

 ๔๖๔๕ พันจาอากาศเอก สมารท  ภูมาศ 

 ๔๖๔๖ นายสมินนา  ชิเนนทอน 

 ๔๖๔๗ นายสยมพร  สดากร 

 ๔๖๔๘ พันจาโท สยาม  แตงสาขา 

 ๔๖๔๙ นายสยาม  มั่นเมือง 

 ๔๖๕๐ นายสยาม  สีเสียดงาม 

 ๔๖๕๑ สิบเอก สยุม  สุขเกษม 

 ๔๖๕๒ นายสยุมพู  นกหงษ 

 ๔๖๕๓ นายสยุมภู  เจิมจอหอ 

 ๔๖๕๔ นายสรกฤช  พลาหาญวิชญ 

 ๔๖๕๕ นายสรพจน  วรประชา 

 ๔๖๕๖ นายสรรชัย  คําดวง 

 ๔๖๕๗ นายสรรพฤทธิ์  ภูธรรมะ 

 ๔๖๕๘ นายสรรพสิทธิ์  วิทยายนต 

 ๔๖๕๙ นายสรรเสริญ  จิรัฏฐชยธร 



 หนา   ๙๒ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๖๖๐ นายสรรเสริญ  สัยนิฐี 

 ๔๖๖๑ นายสรวิชญ  ทองคํา 

 ๔๖๖๒ นายสรวีย  พลจร 

 ๔๖๖๓ นายสรศักดิ์  คําวัง 

 ๔๖๖๔ นายสรศักดิ์  จันทะดวง 

 ๔๖๖๕ นายสรศักย  ชินสรนันท 

 ๔๖๖๖ จาเอก สระแกว  วงศงาม 

 ๔๖๖๗ นายสรานนท  คําพิมพ 

 ๔๖๖๘ นายสรายุทธ  จิตรา 

 ๔๖๖๙ วาที่รอยตรี สรายุทธ  ฐิตะวิริโย 

 ๔๖๗๐ นายสรายุทธ  นิลบุตร 

 ๔๖๗๑ พันจาอากาศเอก สรายุธ  ปดภัย 

 ๔๖๗๒ จาสิบเอก สรายุธ  หาทนต 

 ๔๖๗๓ จาสิบโท สราวุฒิ  คงบุญรักษ 

 ๔๖๗๔ นายสราวุฒิ  ฉินทสงเคราะห 

 ๔๖๗๕ พันจาเอก สราวุฒิ  ตะเวียงนาน 

 ๔๖๗๖ นายสราวุธ  คงแกว 

 ๔๖๗๗ จาเอก สราวุธ  คมแท 

 ๔๖๗๘ นายสราวุธ  เคนโพธิ์ 

 ๔๖๗๙ นายสราวุธ  จุลวัฒนะ 

 ๔๖๘๐ นายสราวุธ  พรรณเภรี 

 ๔๖๘๑ นายสราวุธ  ภูสีดิน 

 ๔๖๘๒ นายสราวุธ  เมือบสน 

 ๔๖๘๓ นายสราวุธ  สมหมาย 

 ๔๖๘๔ นายสราวุธ  สวัสดี 

 ๔๖๘๕ นายสราวุธ  สาระคํา 

 ๔๖๘๖ นายสราวุธ  หงษวิเศษ 

 ๔๖๘๗ นายสราวุธ  หนูวงศ 

 ๔๖๘๘ จาสิบตรี สฤษฎ  กมลเสถียร 

 ๔๖๘๙ นายสฤษดิ์  แทนกระโทก 

 ๔๖๙๐ นายสฤษดิ์เดช  วังอาจ 

 ๔๖๙๑ นายสวรรค  ศรีสมุทร 

 ๔๖๙๒ นายสวัสดิ์  ไชยบุรมย 

 ๔๖๙๓ นายสวัสดิ์  รามัญวงศ 

 ๔๖๙๔ นายสวางพงษ  สงเกื้อ 

 ๔๖๙๕ พันจาเอก สวิช  สรอยแสง 

 ๔๖๙๖ นายสหชาติ  ตระการ 

 ๔๖๙๗ นายสหดล  แกวย่ิง 

 ๔๖๙๘ นายสหรักษ  วงศาพันธ 

 ๔๖๙๙ จาเอก สหรัถ  โชติอําพร 

 ๔๗๐๐ นายสหัส  แสนภูเขียว 

 ๔๗๐๑ จาสิบเอก สอยดาว  ขอนขะแจะ 

 ๔๗๐๒ จาเอก สอาด  มะธิปไข 

 ๔๗๐๓ นายสอาด  สมราง 

 ๔๗๐๔ วาที่รอยโท สอาด  โอละลึก 

 ๔๗๐๕ นายสักกรินทร  แสวงสุนทะริ 

 ๔๗๐๖ นายสังคม  สาชํานาญ 

 ๔๗๐๗ นายสังวาร  ขันตี 

 ๔๗๐๘ นายสังวาลย  จันทรเทพ 

 ๔๗๐๙ สิบเอก สังวาลย  วงศวาร 

 ๔๗๑๐ นายสังวาลย  วรรณเสริฐ 

 ๔๗๑๑ จาเอก สังเวียน  วงศใหญ 



 หนา   ๙๓ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๗๑๒ นายสัจจพล  ศิลปะรายะ 

 ๔๗๑๓ นายสัจจา  กัลยา 

 ๔๗๑๔ สิบเอก สัจจา  หงษมณี 

 ๔๗๑๕ นายสัญชัย  เขียนคางพลู 

 ๔๗๑๖ นายสัญชัย  จําปาศรี 

 ๔๗๑๗ นายสัญชัย  บุญชมภู 

 ๔๗๑๘ นายสัญชิต  ชัยวิเศษ 

 ๔๗๑๙ นายสัญญา  จันทวฤทธิ์ 

 ๔๗๒๐ นายสัญญา  ชัยอินทร 

 ๔๗๒๑ นายสัญญา  บุญตามทัน 

 ๔๗๒๒ สิบเอก สัญญา  มีบุญ 

 ๔๗๒๓ นายสัญญา  โลมรัตน 

 ๔๗๒๔ นายสัญญา  สุบงกช 

 ๔๗๒๕ จาเอก สัญญา  เหล่ือมสีจัน 

 ๔๗๒๖ นายสัณหพจน  วุนดํา 

 ๔๗๒๗ นายสัณหวัชญ  แสงจันทรฉาย 

 ๔๗๒๘ สิบเอก สัตยา  อุดมรัตน 

 ๔๗๒๙ นายสันต  จุยโต 

 ๔๗๓๐ นายสันตชัย  บุญจวง 

 ๔๗๓๑ จาเอก สันติ  เขมแกว 

 ๔๗๓๒ นายสันติ  งามตา 

 ๔๗๓๓ นายสันติ  ชนะบริบูรณ 

 ๔๗๓๔ นายสันติ  ไชยชาติ 

 ๔๗๓๕ จาเอก สันติ  ไชยวงศ 

 ๔๗๓๖ นายสันติ  ทวีเปลง 

 ๔๗๓๗ นายสันติ  บุญคง 

 ๔๗๓๘ พันจาเอก สันติ  พรมนอก 

 ๔๗๓๙ นายสันติ  พิมพใจใส 

 ๔๗๔๐ นายสันติ  มะปรางหวาน 

 ๔๗๔๑ นายสันติ  ฦาชา 

 ๔๗๔๒ นายสันติ  ศรีบัวทอง 

 ๔๗๔๓ นายสันติ  ศรีรักษา 

 ๔๗๔๔ นายสันติ  สลาเลิศ 

 ๔๗๔๕ นายสันติ  โสรีกุน 

 ๔๗๔๖ นายสันติชัย  ศรสุขเจริญ 

 ๔๗๔๗ นายสันติภาพ  บัวงาม 

 ๔๗๔๘ นายสันติภาพ  ภุมรา 

 ๔๗๔๙ นายสันติราษฎร  ภะวัง 

 ๔๗๕๐ นายสันทัด  กลีบกระโทก 

 ๔๗๕๑ นายสัมพัทธ  นิ่มพิศาล 

 ๔๗๕๒ นายสัมพัน  ไกรสร 

 ๔๗๕๓ นายสัมพันธ  จันทรโคตร 

 ๔๗๕๔ นายสัมพันธ  นาคสกุล 

 ๔๗๕๕ นายสากล  ศรีทานนท 

 ๔๗๕๖ นายสากล  สานันต 

 ๔๗๕๗ นายสาคร  ขันทอง 

 ๔๗๕๘ นายสาคร  บุญชู 

 ๔๗๕๙ นายสาคร  ปากวิเศษ 

 ๔๗๖๐ จาเอก สาคร  ริปนโน 

 ๔๗๖๑ นายสาคร  ศรศรี 

 ๔๗๖๒ นายสาทร  ขาวกุญชร 

 ๔๗๖๓ นายสาทร  ปลาดุก 



 หนา   ๙๔ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๗๖๔ จาสิบเอก สาทิต  งอกศิลป 

 ๔๗๖๕ นายสาทิต  ราชสุวรรณ 

 ๔๗๖๖ จาเอก สาทิศ  อินทะชัย 

 ๔๗๖๗ นายสาธิต  เกตุแกว 

 ๔๗๖๘ นายสาธิต  ขึงภูเขียว 

 ๔๗๖๙ นายสาธิต  คุมครอง 

 ๔๗๗๐ นายสาธิต  นาระกันทา 

 ๔๗๗๑ นายสาธิต  ปะลาวัน   

 ๔๗๗๒ นายสาธิต  ปาใหญ 

 ๔๗๗๓ นายสาธิต  เปยสันเทียะ 

 ๔๗๗๔ นายสาธิต  พงษกลับ 

 ๔๗๗๕ นายสาธิต  พงษตะลุง 

 ๔๗๗๖ นายสาธิต  อาจหาญ 

 ๔๗๗๗ นายสานไทย  สาภิราช 

 ๔๗๗๘ นายสานนท  เดนดวง 

 ๔๗๗๙ นายสานนท  ทองไตรภพ 

 ๔๗๘๐ นายสานิต  หวะสุวรรณ 

 ๔๗๘๑ นายสานิตย  จันทรทอง 

 ๔๗๘๒ สิบเอก สานิตย  ไชยสุนา 

 ๔๗๘๓ นายสานิตย  โตสัมฤทธิ์ 

 ๔๗๘๔ จาเอก สานิตย  เพ็ญประชุม 

 ๔๗๘๕ นายสานิตย  ลอยพอ 

 ๔๗๘๖ นายสานิตย  สุขสมดาว 

 ๔๗๘๗ นายสานิตย  หวังหมูกลาง 

 ๔๗๘๘ นายสามภพ  คําศรี 

 ๔๗๘๙ นายสามารถ  เจริญศิริ 

 ๔๗๙๐ นายสามารถ  เชื้อวีระชน 

 ๔๗๙๑ นายสามารถ  ทิพยนางรอง 

 ๔๗๙๒ นายสามารถ  บุญนอย 

 ๔๗๙๓ จาอากาศเอก สามารถ  ปดไชยสง 

 ๔๗๙๔ สิบเอก สามารถ  พรมฮวด 

 ๔๗๙๕ นายสามารถ  ไพรัช 

 ๔๗๙๖ นายสามารถ  สุดตาชาติ 

 ๔๗๙๗ นายสายชล  คุมศักดิ์ 

 ๔๗๙๘ นายสายชล  ชางโรจน 

 ๔๗๙๙ นายสายชล  ทรวงโพธิ์ 

 ๔๘๐๐ นายสายัณต  บุญทรง 

 ๔๘๐๑ นายสายัณห  จันทรออน 

 ๔๘๐๒ จาสิบเอก สายัณห  เจริญสุข 

 ๔๘๐๓ พันจาเอก สายัณห  ชางแกวมณี 

 ๔๘๐๔ นายสายัณห  ศรีสุธรรม 

 ๔๘๐๕ นายสายัณห  สาเสนา 

 ๔๘๐๖ นายสายัณห  อุมโทกาศ 

 ๔๘๐๗ นายสายัน  จูมพล 

 ๔๘๐๘ นายสายันต  กะระสนันทน 

 ๔๘๐๙ นายสายันต  พันธะไชย 

 ๔๘๑๐ นายสายันต  วงษพิพัฒน 

 ๔๘๑๑ นายสายันต  สุขโสม 

 ๔๘๑๒ นายสาริศ  สาโคตร 

 ๔๘๑๓ นายสาโรจน  เครืออาษา 

 ๔๘๑๔ นายสาโรจน  บุญปด 

 ๔๘๑๕ นายสาโรจน  ประดับศรี 



 หนา   ๙๕ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๘๑๖ นายสาโรจน  พัฒนมณี 

 ๔๘๑๗ นายสาโรจน  ออนจันทรอบ 

 ๔๘๑๘ นายสาโรช  ศาลางาม 

 ๔๘๑๙ นายสาโรช  ศิริบูรณะ 

 ๔๘๒๐ จาสิบเอก สําเนียง  ขวัญบุญจันทร 

 ๔๘๒๑ จาสิบเอก สําเนียง  บุญจันทร 

 ๔๘๒๒ พันจาเอก สํารวณ  เกษมแสง 

 ๔๘๒๓ จาสิบเอก สํารวย  บุรีรัมย 

 ๔๘๒๔ พันจาเอก สํารวย  ประดาสุข 

 ๔๘๒๕ นายสํารวย  ศรีบท 

 ๔๘๒๖ นายสําราญ  จันทรคง   

 ๔๘๒๗ นายสําราญ  พรมเลิศ 

 ๔๘๒๘ สิบเอก สําราญ  เพชรแสน 

 ๔๘๒๙ นายสําราญ  แพงสอน 

 ๔๘๓๐ นายสําราญ  โสมาบุตร 

 ๔๘๓๑ นายสําฤทธิ์  เดชผลิต 

 ๔๘๓๒ นายสิงขร  ศรีสงคราม 

 ๔๘๓๓ นายสิงหนาท  จันทรทรัพย 

 ๔๘๓๔ นายสิงหา  พยาบาล 

 ๔๘๓๕ นายสิฐคณัส  พงษพิมาย 

 ๔๘๓๖ นายสิทธิ  คงประกาวุฒิ 

 ๔๘๓๗ นายสิทธิกร  ทองเพ็ชร 

 ๔๘๓๘ นายสิทธิกุล  ศิรินุพงศ 

 ๔๘๓๙ นายสิทธิชัย  ใจซื่อ 

 ๔๘๔๐ พันจาเอก สิทธิชัย  ทุมวงษ 

 ๔๘๔๑ นายสิทธิชัย  เทพพรหม 

 ๔๘๔๒ นายสิทธิชัย  บุพศิริ 

 ๔๘๔๓ นายสิทธิชัย  พรหมบุตร 

 ๔๘๔๔ นายสิทธิชัย  พิมจันนา 

 ๔๘๔๕ นายสิทธิชัย  พ้ืนชมภู 

 ๔๘๔๖ นายสิทธิชัย  มุงเกิด 

 ๔๘๔๗ นายสิทธิชัย  เรือนเจริญ 

 ๔๘๔๘ นายสิทธิชัย  สุขเพ็ง 

 ๔๘๔๙ นายสิทธิชัย  เอกระโทก 

 ๔๘๕๐ นายสิทธิชาย  ชิวพิมาย 

 ๔๘๕๑ นายสิทธิโชค  ไทรนิ่มนวล 

 ๔๘๕๒ นายสิทธิโชค  บํารุงชัย 

 ๔๘๕๓ นายสิทธิโชค  มธุรส 

 ๔๘๕๔ นายสิทธิโชค  เอิบอิ่ม 

 ๔๘๕๕ นายสิทธิเดช  หงษทอง 

 ๔๘๕๖ จาเอก สิทธิเดช  อองเภา 

 ๔๘๕๗ นายสิทธินันท  เกตุเรน 

 ๔๘๕๘ นายสิทธินันท  ภูฉายา 

 ๔๘๕๙ นายสิทธิผล  ผานสําแดง 

 ๔๘๖๐ นายสิทธิพงศ  ภิรมณ 

 ๔๘๖๑ จาสิบเอก สิทธิพงษ  ทองกอน 

 ๔๘๖๒ นายสิทธิพงษ  นอยนรินทร 

 ๔๘๖๓ นายสิทธิพงษ  เพ่ิมพูล 

 ๔๘๖๔ นายสิทธิพงษ  เหลาทอง 

 ๔๘๖๕ นายสิทธิพงษ  เหลาพล 

 ๔๘๖๖ นายสิทธิพงษ  อุทรักษ 

 ๔๘๖๗ นายสิทธิพร  ฉายรุง 



 หนา   ๙๖ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๘๖๘ นายสิทธิพร  พรมสีใหม 

 ๔๘๖๙ นายสิทธิพร  เพ็ญศรี 

 ๔๘๗๐ นายสิทธิพร  สังขอน 

 ๔๘๗๑ นายสิทธิพล  คงคา 

 ๔๘๗๒ จาเอก สิทธิพล  เนี่ยมมา 

 ๔๘๗๓ นายสิทธิพล  สงนอก 

 ๔๘๗๔ นายสิทธิพันธ  จันธิมา 

 ๔๘๗๕ นายสิทธิพันธ  วิชพัฒน 

 ๔๘๗๖ นายสิทธิวรากร  ตรองจิตร 

 ๔๘๗๗ นายสิทธิวัฒน  ระงับ 

 ๔๘๗๘ นายสิทธิศักดิ์  เทือกกอง 

 ๔๘๗๙ นายสิทธิศักดิ์  บุญมา 

 ๔๘๘๐ สิบเอก สิทธิศักดิ์  ประชาราษฎร 

 ๔๘๘๑ นายสิทธิศักดิ์  ย่ิงเชิดสุข 

 ๔๘๘๒ นายสิทธิศักดิ์  วีระบัน 

 ๔๘๘๓ จาเอก สิทธิศักดิ์  สุขสูงเนิน 

 ๔๘๘๔ พันจาอากาศเอก สินชัย  นามสิมมา 

 ๔๘๘๕ นายสิปปภาส  เจริญย่ิง 

 ๔๘๘๖ นายสิปปภาส  ใจสํารวม 

 ๔๘๘๗ นายสิปปภาส  พุทธิกุล 

 ๔๘๘๘ นายสิปปภาส  ฟูคํามี 

 ๔๘๘๙ นายสิปปวิชญ  พัดขุนทด 

 ๔๘๙๐ นายสิรศุภพสิษฐ  คําภิรานนท 

 ๔๘๙๑ จาสิบเอก สิริชัย  ญาณชาญปรีชา 

 ๔๘๙๒ นายสิริพงษ  ฝปากเพราะ 

 ๔๘๙๓ นายสิริวัฒน  พาลาด 

 ๔๘๙๔ นายสีหราช  สุภาวงศ 

 ๔๘๙๕ นายสืบสกุล  ลอยเกตุ 

 ๔๘๙๖ นายสุกฤษ  จินณรักษ 

 ๔๘๙๗ นายสุกฤษฎ์ิ  ทั่งหิรัญ 

 ๔๘๙๘ นายสุกิจ  รังสิยารมณ 

 ๔๘๙๙ นายสุขพัฒน  หนูสวัสดิ์ 

 ๔๙๐๐ นายสุขวุฒิ  ทองตรัง 

 ๔๙๐๑ นายสุขสันต  เจตินัย 

 ๔๙๐๒ นายสุขสันต  ตะวัน 

 ๔๙๐๓ นายสุขสันต  ทรัพยเที่ยง 

 ๔๙๐๔ จาอากาศโท สุขสันต  โพทุมทา 

 ๔๙๐๕ นายสุขสันต  ศรีภักดี 

 ๔๙๐๖ นายสุขุม  ถนอมกาวิน 

 ๔๙๐๗ จาเอก สุโข  นนทะใส 

 ๔๙๐๘ นายสุจริต  แสงอรุณ 

 ๔๙๐๙ นายสุจิตต  คําลวน 

 ๔๙๑๐ นายสุจินต  ชางตีทอง   

 ๔๙๑๑ นายสุจินต  พันธขาว 

 ๔๙๑๒ นายสุชา  กุลกิติเกษ 

 ๔๙๑๓ นายสุชาติ  เตจะฝน 

 ๔๙๑๔ นายสุชาติ  ปะนันชัย 

 ๔๙๑๕ นายสุชาติ  ละไม 

 ๔๙๑๖ จาสิบเอก สุชาติ  หิรัญสุข 

 ๔๙๑๗ นายสุชาติ  อรรคศรีวร 

 ๔๙๑๘ นายสุชานนท  ราชเล็ก 

 ๔๙๑๙ นายสุชานนท  ส่ิงสา 



 หนา   ๙๗ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๙๒๐ นายสุชิต  ลครพล 

 ๔๙๒๑ นายสุชิน  พิมทอง 

 ๔๙๒๒ นายสุดเขต  ประคองใจ 

 ๔๙๒๓ สิบเอก สุดที  แกวพิลา 

 ๔๙๒๔ นายสุดรัก  สุวิสัน 

 ๔๙๒๕ นายสุดสาคร  บุรา 

 ๔๙๒๖ นายสุเดช  ปดตายะสังข 

 ๔๙๒๗ นายสุตินันท  เมงเล่ียม   

 ๔๙๒๘ นายสุทธิชัย  คําคง 

 ๔๙๒๙ นายสุทธิเทพ  หนุมสําเนา 

 ๔๙๓๐ นายสุทธินันท  นัทธีประเสริฐ 

 ๔๙๓๑ วาที่รอยตรี สุทธิ์พงค  บุญอาจ 

 ๔๙๓๒ นายสุทธิพงษ  กุลวงษ 

 ๔๙๓๓ นายสุทธิพงษ  คําแกว 

 ๔๙๓๔ นายสุทธิพงษ  ชุมชื่นสกุลสุข 

 ๔๙๓๕ นายสุทธิพงษ  เผือกผอง 

 ๔๙๓๖ นายสุทธิพงษ  วลัยพรอนันต 

 ๔๙๓๗ นายสุทธิพจน  ซิ้มศิริ 

 ๔๙๓๘ จาเอก สุทธิพร  นิรุธนภาพันธ 

 ๔๙๓๙ นายสุทธิพล  คําหา 

 ๔๙๔๐ นายสุทธิพล  เทพสิงห 

 ๔๙๔๑ นายสุทธิพันธุ  ชาญขุนทด 

 ๔๙๔๒ วาที่รอยตรี สุทธิภัทร  ธีรวัฒนสกุล 

 ๔๙๔๓ นายสุทธิรักษ  ชัยสุนทร 

 ๔๙๔๔ นายสุทธิวัฒน  สาลี 

 ๔๙๔๕ นายสุทธิศักดิ์  เข็มปญญา 

 ๔๙๔๖ นายสุทธี  ราชวงศศึก 

 ๔๙๔๗ นายสุทน  พุงพวง 

 ๔๙๔๘ นายสุทัต  วงศเจริญ 

 ๔๙๔๙ นายสุทัศน  จันทรเต็ม 

 ๔๙๕๐ สิบเอก สุทัศน  สัจจา 

 ๔๙๕๑ นายสุทิน  ไกรสิงห 

 ๔๙๕๒ นายสุทิน  จะริบรัมย 

 ๔๙๕๓ นายสุทิน  ธรรมวัง 

 ๔๙๕๔ นายสุทิน  มะยะเฉียว 

 ๔๙๕๕ วาที่รอยโท สุทินทร  โพธิ์นรินทร 

 ๔๙๕๖ นายสุเทพ  แกวแกม 

 ๔๙๕๗ นายสุเทพ  แกวโท 

 ๔๙๕๘ นายสุเทพ  ทับไทร 

 ๔๙๕๙ นายสุเทพ  วิสุทธิแพทย 

 ๔๙๖๐ นายสุเทพ  ศรีทองสุข 

 ๔๙๖๑ นายสุเทพ  สุนทโรสถ 

 ๔๙๖๒ นายสุเทพ  หีบกลา 

 ๔๙๖๓ นายสุเทพ  อนันตชัยยะ 

 ๔๙๖๔ นายสุธน  ชุมนวล 

 ๔๙๖๕ นายสุธรรม  คาดปาระปกษ 

 ๔๙๖๖ นายสุธรรม  ดอกแขมกลาง 

 ๔๙๖๗ นายสุธรรม  วันสารัมย 

 ๔๙๖๘ นายสุธา  บุบผากิจ 

 ๔๙๖๙ นายสุธิชัย  กันติ๊บ 

 ๔๙๗๐ นายสุธิพรรณ  เมืองพงษา 

 ๔๙๗๑ จาสิบตรี สุธิวัตร  ชาติบัญชาพร 



 หนา   ๙๘ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๙๗๒ นายสุธี  อุโมง 

 ๔๙๗๓ นายสุธีรัชต  อุนแกว 

 ๔๙๗๔ นายสุนทร  เขตมนตรี 

 ๔๙๗๕ นายสุนทร  จันชะนะ 

 ๔๙๗๖ นายสุนทร  เจริญรัมย 

 ๔๙๗๗ นายสุนทร  ดําขํา 

 ๔๙๗๘ นายสุนทร  ผลกระโทก 

 ๔๙๗๙ จาสิบเอก สุนทร  พันทะสี 

 ๔๙๘๐ นายสุนทร  เพ็งจันทร 

 ๔๙๘๑ นายสุนทร  รูปต่ํา 

 ๔๙๘๒ นายสุนทร  โรมวิลาส 

 ๔๙๘๓ นายสุนทร  เศษโถ 

 ๔๙๘๔ นายสุนทร  สาแกว 

 ๔๙๘๕ นายสุนทร  หนูชวย 

 ๔๙๘๖ นายสุนทร  อินทรสมบัติ 

 ๔๙๘๗ นายสุนันท  แถมจันทึก 

 ๔๙๘๘ นายสุนัย  ศรีศักดิ์ 

 ๔๙๘๙ นายสุเนตร  สมชาติ 

 ๔๙๙๐ นายสุเนติลักษณ  ยกเทพ 

 ๔๙๙๑ นายสุบัญดิฐ  ศรีกระทุม 

 ๔๙๙๒ นายสุปรีชา  อรรคพิณ 

 ๔๙๙๓ นายสุปญญา  แกวมณี 

 ๔๙๙๔ นายสุพจน  คะเลรัมย 

 ๔๙๙๕ นายสุพจน  จันทรแกว 

 ๔๙๙๖ นายสุพจน  โตกระโทก 

 ๔๙๙๗ นายสุพจน  พรมสี 

 ๔๙๙๘ พันจาอากาศเอก สุพจน  พะวงค 

 ๔๙๙๙ นายสุพจน  หมอยา 

 ๕๐๐๐ นายสุพณิช  สวยสุน 

 ๕๐๐๑ นายสุพนธ  ทองใบ 

 ๕๐๐๒ นายสุพรรณ  จันทรหา 

 ๕๐๐๓ นายสุพรรณ  ติ้วจันทึก 

 ๕๐๐๔ นายสุพรรณ  พรมโสภา 

 ๕๐๐๕ นายสุพรักษ  ภูมูลนา 

 ๕๐๐๖ พันจาอากาศเอก สุพล  สีแดงนอย 

 ๕๐๐๗ นายสุพศิน  สวัสดี 

 ๕๐๐๘ จาเอก สุพัฒ  ทองแกะ 

 ๕๐๐๙ สิบเอก สุพัฒ  สุขทองหลาง 

 ๕๐๑๐ นายสุพัฒน  พุทมี 

 ๕๐๑๑ นายสุพัฒนชัย  เจริญสุข 

 ๕๐๑๒ นายสุพัฒนพงษ  เวศรานุรักษ 

 ๕๐๑๓ นายสุพัทชัย  วรภัทรสกุล 

 ๕๐๑๔ นายสุพิพิธธน  หมื่นแกว 

 ๕๐๑๕ นายสุพิศ  ศรีบุญ 

 ๕๐๑๖ นายสุภชัย  สงเมา 

 ๕๐๑๗ นายสุภเนตร  ศรีวัง 

 ๕๐๑๘ นายสุภรณ  ชื่นนิรันดร 

 ๕๐๑๙ นายสุภรัตน  อินทรสมบูรณ 

 ๕๐๒๐ นายสุภวัฒน  หุมอาจ 

 ๕๐๒๑ นายสุภา  โยธานันท 

 ๕๐๒๒ นายสุภาพ  กุงไธสง 

 ๕๐๒๓ นายสุภาพ  มอบหมาย 



 หนา   ๙๙ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๐๒๔ นายสุภิเชษฐ  ภูทอง 

 ๕๐๒๕ นายสุมน  ตันตอมแกว 

 ๕๐๒๖ นายสุมนต  สวางภพ 

 ๕๐๒๗ นายสุมาตร  มาตรา 

 ๕๐๒๘ นายสุมาตร  เชิญรัมย 

 ๕๐๒๙ นายสุมิตร  ตังคะอารีย 

 ๕๐๓๐ นายสุมิตร  บุญเซ็ง 

 ๕๐๓๑ นายสุเมต  เบาราญ 

 ๕๐๓๒ นายสุเมตตา  หยงสตาร 

 ๕๐๓๓ นายสุเมทร  อูแสง 

 ๕๐๓๔ นายสุเมธ  เกษทองมา 

 ๕๐๓๕ นายสุเมธ  โคตรไกสร 

 ๕๐๓๖ นายสุเมธ  จันทรผาด 

 ๕๐๓๗ นายสุเมธ  ภาษาเวท 

 ๕๐๓๘ นายสุเมธ  มาบาง 

 ๕๐๓๙ นายสุเมธ  โมทาน 

 ๕๐๔๐ นายสุเมธ  เรืองฉาย 

 ๕๐๔๑ นายสุเมธ  วีระพันธ 

 ๕๐๔๒ นายสุเมธ  อยูโต 

 ๕๐๔๓ จาสิบตรี สุเมศ  ศรัทธาผล 

 ๕๐๔๔ นายสุรการ  สรอยเรืองศรี 

 ๕๐๔๕ นายสุรชัย  ขวัญพราย 

 ๕๐๔๖ นายสุรชัย  คุมกระโทก 

 ๕๐๔๗ นายสุรชัย  งอกงาม 

 ๕๐๔๘ นายสุรชัย  ชาญเดช 

 ๕๐๔๙ นายสุรชัย  ชูธงชาติ 

 ๕๐๕๐ นายสุรชัย  ชูศักดิ์ 

 ๕๐๕๑ สิบเอก สุรชัย  นิตยาสิทธิ์ 

 ๕๐๕๒ จาเอก สุรชัย  ในพรมราช 

 ๕๐๕๓ นายสุรชัย  บุญเขื่อง 

 ๕๐๕๔ นายสุรชัย  พิมพสุข 

 ๕๐๕๕ พันจาโท สุรชัย  พ่ึงผล 

 ๕๐๕๖ สิบเอก สุรชัย  โพธิ์ทิพย 

 ๕๐๕๗ สิบเอก สุรชัย  ภูฉุน 

 ๕๐๕๘ นายสุรชัย  มะลิ 

 ๕๐๕๙ นายสุรชัย  ฤทธิพลาดิสัย 

 ๕๐๖๐ นายสุรชัย  เลขพลการ 

 ๕๐๖๑ นายสุรชัย  ศรีสุกใส 

 ๕๐๖๒ นายสุรชัย  ศิริรัตน 

 ๕๐๖๓ นายสุรชัย  สนุกพันธ 

 ๕๐๖๔ นายสุรชัย  สมจันทร 

 ๕๐๖๕ นายสุรชัย  สายแกว 

 ๕๐๖๖ นายสุรชัย  เอื้องคํา 

 ๕๐๖๗ นายสุรชาติ  ฉ่ําแสง 

 ๕๐๖๘ สิบเอก สุรชาติ  ชารีแกว 

 ๕๐๖๙ นายสุรชาติ  แสงสุกวาว 

 ๕๐๗๐ สิบเอก สุรเชษฎ  เทียมลม 

 ๕๐๗๑ นายสุรเชษฐ  เจยชุม 

 ๕๐๗๒ นายสุรเชษฐ  เจริญสุข 

 ๕๐๗๓ นายสุรเชษฐ  เดชาพิทักษ 

 ๕๐๗๔ นายสุรเชษฐ  มงคลทิพย 

 ๕๐๗๕ นายสุรเชษฐ  เสาเวียง 



 หนา   ๑๐๐ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๐๗๖ นายสุรเชษฐ  จะใจ 

 ๕๐๗๗ นายสุรเซษฐ  กําศร 

 ๕๐๗๘ นายสุรเดช  ขําบางมวง 

 ๕๐๗๙ นายสุรเดช  คลายคง 

 ๕๐๘๐ นายสุรเดช  ชมพูนิมิตร 

 ๕๐๘๑ นายสุรเดช  ซิวคํา 

 ๕๐๘๒ นายสุรนาท  วัฒนากลาง 

 ๕๐๘๓ นายสุรพงศ  สงการพิพัฒน 

 ๕๐๘๔ นายสุรพงษ  จันทราช 

 ๕๐๘๕ นายสุรพงษ  จําปานาค 

 ๕๐๘๖ นายสุรพงษ  มาโยง 

 ๕๐๘๗ นายสุรพงษ  เรือนสา 

 ๕๐๘๘ จาเอก สุรพงษ  หงษคํา 

 ๕๐๘๙ นายสุรพรรณ  บัวรัตนะ   

 ๕๐๙๐ นายสุรพล  แกวสิงหขรณ 

 ๕๐๙๑ จาสิบตรี สุรพล  คําชมภู 

 ๕๐๙๒ นายสุรพล  ภูทองปด 

 ๕๐๙๓ นายสุรพล  รัตนศรี 

 ๕๐๙๔ นายสุรพล  อนารัตน 

 ๕๐๙๕ พันจาเอก สุรพัฒน  ปุริโส 

 ๕๐๙๖ นายสุรยุทธ  สุตะคาน 

 ๕๐๙๗ นายสุรวัจน  ทําดีกุลโชติสถิตย 

 ๕๐๙๘ พันจาเอก สุรวิช  จะเรียมพันธ 

 ๕๐๙๙ นายสุรวินท  ติ้งหวัง 

 ๕๑๐๐ นายสุรวุฒิ  คิดรัมย 

 ๕๑๐๑ นายสุรวุฒิ  พรมรุกขชาติ 

 ๕๑๐๒ จาเอก สุรวุฒิ  พ่ึงพงษ 

 ๕๑๐๓ นายสุรวุฒิ  ศรีสุวรรณ 

 ๕๑๐๔ นายสุรศักดิ์  แกวบอ 

 ๕๑๐๕ นายสุรศักดิ์  ขันขยัน 

 ๕๑๐๖ นายสุรศักดิ์  จันมี 

 ๕๑๐๗ นายสุรศักดิ์  เชยชะนันท 

 ๕๑๐๘ นายสุรศักดิ์  ฐานพิมพ 

 ๕๑๐๙ นายสุรศักดิ์  ทองสุข 

 ๕๑๑๐ นายสุรศักดิ์  นอยคําสิน 

 ๕๑๑๑ นายสุรศักดิ์  พงศศิริไพบูลย 

 ๕๑๑๒ นายสุรศักดิ์  พรมชวย 

 ๕๑๑๓ นายสุรศักดิ์  พันธเสน 

 ๕๑๑๔ นายสุรศักดิ์  พิณสุวรรณ 

 ๕๑๑๕ นายสุรศักดิ์  มั่นวงค 

 ๕๑๑๖ นายสุรศักดิ์  ยาดํา 

 ๕๑๑๗ นายสุรศักดิ์  รุงเรือง 

 ๕๑๑๘ นายสุรศักดิ์  วรโพด 

 ๕๑๑๙ นายสุรศักดิ์  วิมานะ 

 ๕๑๒๐ นายสุรศักดิ์  สีดาเหลา 

 ๕๑๒๑ นายสุรศักดิ์  สีโยหะ 

 ๕๑๒๒ นายสุรศักดิ์  องคอาจ 

 ๕๑๒๓ นายสุรศักดิ์  ออนเหล 

 ๕๑๒๔ พันจาอากาศเอก สุรศักดิ์   

  อาภรณพงษ 

 ๕๑๒๕ นายสุรศิลป  ภูหินกอง 

 ๕๑๒๖ นายสุรสันต  ปะสังขีนี 



 หนา   ๑๐๑ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑๒๗ นายสุรสิทธิ์  ฟอนโคกสูง 

 ๕๑๒๘ นายสุรสิทธิ์  มิ่งศรีสุข 

 ๕๑๒๙ นายสุรสิทธิ์  ศรีเทพ 

 ๕๑๓๐ นายสุรสิทธิ์  สัตยฌุชนม 

 ๕๑๓๑ นายสุรสิทธิ์  แสงทอง 

 ๕๑๓๒ นายสุรสิทธิ์  อนุอัน 

 ๕๑๓๓ นายสุระชัย  ภาคําตา 

 ๕๑๓๔ นายสุระชัย  เวียงดินดํา 

 ๕๑๓๕ นายสุระชัย  แสนอุบล   

 ๕๑๓๖ นายสุระเดช  สุตาชา 

 ๕๑๓๗ นายสุระพงษ  จันทรโท 

 ๕๑๓๘ นายสุระพงษ  รอดชีวะ 

 ๕๑๓๙ จาสิบเอก สุระศักดิ์  ทองวาด 

 ๕๑๔๐ นายสุระศักดิ์  ทองหลา 

 ๕๑๔๑ นายสุระศักดิ์  พันธพรม 

 ๕๑๔๒ จาเอก สุระศักดิ์  เพชรพิมูล 

 ๕๑๔๓ นายสุระศักดิ์  สืบหย่ิว 

 ๕๑๔๔ นายสุรัฐ  เมฆคนอง 

 ๕๑๔๕ นายสุรัตน  จิตสงคราม 

 ๕๑๔๖ นายสุรัตน  ไชยรา 

 ๕๑๔๗ นายสุรัตน  มุกดาดี 

 ๕๑๔๘ นายสุรัตน  หวยทราย 

 ๕๑๔๙ วาที่รอยตรี สุรินทร  เงาะดี 

 ๕๑๕๐ นายสุรินทร  ย่ืนปน 

 ๕๑๕๑ นายสุรินทร  รัตนะศรี 

 ๕๑๕๒ นายสุรินทร  ราชยศ 

 ๕๑๕๓ นายสุรินทร  สยมพร 

 ๕๑๕๔ นายสุรินทร  สุทธิสา 

 ๕๑๕๕ สิบเอก สุรินทร  อินทวิเศษ 

 ๕๑๕๖ นายสุรินทร  อุปคุตม 

 ๕๑๕๗ นายสุริพงค  สงชู 

 ๕๑๕๘ นายสุริยกาญจน  นาดี 

 ๕๑๕๙ นายสุริยน  รูสมัย 

 ๕๑๖๐ จาเอก สุริยนต  ชนะชัย 

 ๕๑๖๑ นายสุริยพงษ  ทองแกว 

 ๕๑๖๒ จาเอก สุริยวงศ  เสริมแกว 

 ๕๑๖๓ นายสุริยะ  เท่ียงตรง 

 ๕๑๖๔ นายสุริยะ  บุญเจือ 

 ๕๑๖๕ นายสุริยะ  เปรมประโยชน 

 ๕๑๖๖ นายสุริยะ  วงศาโรจน 

 ๕๑๖๗ นายสุริยันต  ตาแกว 

 ๕๑๖๘ นายสุริยา  แกวธรรม 

 ๕๑๖๙ นายสุริยา  แกวแสน 

 ๕๑๗๐ นายสุริยา  คําพินิจ 

 ๕๑๗๑ นายสุริยา  จิตรประพัฒน 

 ๕๑๗๒ นายสุริยา  จิตรา 

 ๕๑๗๓ นายสุริยา  ชะนะชู 

 ๕๑๗๔ นายสุริยา  ดวงหรน 

 ๕๑๗๕ นายสุริยา  เตียงพลกรัง 

 ๕๑๗๖ พันจาเอก สุริยา  โตงิ้ว 

 ๕๑๗๗ นายสุริยา  นันทะ 

 ๕๑๗๘ นายสุริยา  บริรัตนฤทธิ์   



 หนา   ๑๐๒ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑๗๙ จาเอก สุริยา  บุตรลักษณ 

 ๕๑๘๐ นายสุริยา  มุงแฝงกลาง 

 ๕๑๘๑ นายสุริยา  ราชพล 

 ๕๑๘๒ นายสุริยา  ศิลปพรหมมาศ 

 ๕๑๘๓ นายสุริยา  ศึกขะชาติ 

 ๕๑๘๔ นายสุริยา  สรอยจิต 

 ๕๑๘๕ นายสุริยา  สีลาปง 

 ๕๑๘๖ นายสุริยา  สุขแดง 

 ๕๑๘๗ สิบเอก สุริยา  สุชาดา 

 ๕๑๘๘ นายสุริยา  เสงี่ยมอยู 

 ๕๑๘๙ จาอากาศโท สุริยา  อโนราช 

 ๕๑๙๐ นายสุริยา  อินทบํารุง 

 ๕๑๙๑ นายสุริยา  อินปญญา 

 ๕๑๙๒ นายสุริยากร  ไชยภา 

 ๕๑๙๓ นายสุริเยนทร  ติดสุข 

 ๕๑๙๔ นายสุริโย  ผัวะสูงเนิน 

 ๕๑๙๕ วาที่รอยตรี สุรีย  นพพิบูลย 

 ๕๑๙๖ นายสุเรศวร  ยุตกิจ 

 ๕๑๙๗ จาสิบเอก สุฤทธิ์  ราชอาจ 

 ๕๑๙๘ นายสุลักษณ  เนตรวงศ 

 ๕๑๙๙ นายสุวรรณโชติ  เรืองแยม 

 ๕๒๐๐ นายสุวัจชัย  เจริญทรัพย   

 ๕๒๐๑ นายสุวัฒน  โฉมแพ 

 ๕๒๐๒ นายสุวัฒน  ชูลีรักษ 

 ๕๒๐๓ นายสุวัฒน  ทองประสิทธิ์ 

 ๕๒๐๔ นายสุวัฒน  ประทุมเงิน 

 ๕๒๐๕ นายสุวัฒน  หิ้วพิมาย 

 ๕๒๐๖ นายสุวัด  ภูจอมจิตร 

 ๕๒๐๗ นายสุวาณิช  ทัด 

 ๕๒๐๘ จาเอก สุวิจักขณ  จันบุญมี 

 ๕๒๐๙ นายสุวิจักขณ  ยอดกุล 

 ๕๒๑๐ จาเอก สุวิชชา  ศิริเพชร 

 ๕๒๑๑ นายสุวิชัย  แกนจันทร 

 ๕๒๑๒ นายสุวิชัย  พิมพิลา 

 ๕๒๑๓ นายสุวิชา  บุตรแกว 

 ๕๒๑๔ นายสุวิทย  กิ่งเล็ก 

 ๕๒๑๕ นายสุวิทย  จําลองเพ็ง 

 ๕๒๑๖ จาเอก สุวิทย  เจริญวัย 

 ๕๒๑๗ จาเอก สุวิทย  เจริยวัย 

 ๕๒๑๘ นายสุวิทย  ชาวสวน 

 ๕๒๑๙ นายสุวิทย  ตัณฑุลวณิชย 

 ๕๒๒๐ นายสุวิทย  ตันติสัจกุล 

 ๕๒๒๑ นายสุวิทย  ตุยไชย 

 ๕๒๒๒ นายสุวิทย  ปชาพัฒนไพศาล 

 ๕๒๒๓ นายสุวิทย  ประโม 

 ๕๒๒๔ นายสุวิทย  ปุยปญจะ 

 ๕๒๒๕ นายสุวิทย  เสวิเศษ 

 ๕๒๒๖ นายสุวิทย  แสงสิน 

 ๕๒๒๗ นายสุวิทย  หนอพุฒิ 

 ๕๒๒๘ นายสุวิทย  อาบสุวรรณ 

 ๕๒๒๙ นายสุวิทย  อินเกตุ 

 ๕๒๓๐ จาสิบเอก สุวิทย  อุทิพย 



 หนา   ๑๐๓ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๒๓๑ จาโท สุวิทวัส  สาโพธิ์ 

 ๕๒๓๒ นายสุวินัย  อนันต 

 ๕๒๓๓ นายสุวิมล  มุมตา 

 ๕๒๓๔ นายสุวิศิษฏ  วิทยาวัฒนกิจ 

 ๕๒๓๕ นายสุวีระ  จันทรฉาย 

 ๕๒๓๖ นายสุวุฒินันท  คิดใจเดียว 

 ๕๒๓๗ วาที่รอยตรี สุศรวัส  บํารุงผล 

 ๕๒๓๘ นายสุไหล  ออนนวล 

 ๕๒๓๙ นายเสกข  ไชยเสนา 

 ๕๒๔๐ นายเสกสรร  เกื้ออารีนันทวุฒิ 

 ๕๒๔๑ นายเสกสรร  มหาลวเลิศ 

 ๕๒๔๒ นายเสกสรร  สมพาน 

 ๕๒๔๓ นายเสกสรร  สุจริต 

 ๕๒๔๔ นายเสกสรร  อุนไฝ 

 ๕๒๔๕ นายเสกสรรค  ตันตระกูล 

 ๕๒๔๖ นายเสกสรรค  ทิพเนตร 

 ๕๒๔๗ นายเสกสรรค  อวนเสมอ 

 ๕๒๔๘ นายเสกสรรค  อินทรไชยา 

 ๕๒๔๙ นายเสกสรรณ  พรหมจารีย 

 ๕๒๕๐ นายเสกสัญ  ทวีสุข 

 ๕๒๕๑ จาเอก เสงี่ยม  ไชยเชษฐ 

 ๕๒๕๒ สิบเอก เสฎฐวุฒิ  ดับทุกขรัฎฐ 

 ๕๒๕๓ นายเสฎฐวุฒิ  นิลยอง 

 ๕๒๕๔ นายเสฎฐวุฒิ  เรือนติปน 

 ๕๒๕๕ นายเสฎฐวุฒิ  เลิศแกว 

 ๕๒๕๖ นายเสฎฐวุฒิ  เอี้ยงอาย 

 ๕๒๕๗ นายเสฏฐวุฒิ  อินทลี 

 ๕๒๕๘ นายเสถียร  กิ่งผา 

 ๕๒๕๙ นายเสถียร  บริการจันทร 

 ๕๒๖๐ นายเสถียร  ประจงสาร 

 ๕๒๖๑ นายเสถียร  พุมทิพย 

 ๕๒๖๒ นายเสถียร  เพ็งเพชร 

 ๕๒๖๓ นายเสถียรพงศ  อยูกลัด 

 ๕๒๖๔ นายเสทือน  ทระคําหาร 

 ๕๒๖๕ นายเสนห  สุขดา 

 ๕๒๖๖ นายเสนาะ  จารุวรพล 

 ๕๒๖๗ นายเสนาะ  บัวสําโรง 

 ๕๒๖๘ นายเสนาะ  อุตพันธ 

 ๕๒๖๙ วาที่รอยตรี เสนีย  เศษปรุ 

 ๕๒๗๐ นายเสริม  สุดใสดี 

 ๕๒๗๑ นายเสริมศักดิ์  ไผเทศ 

 ๕๒๗๒ นายเสรี  คงนาค 

 ๕๒๗๓ นายเสรี  ตรีวุฒิ 

 ๕๒๗๔ นายเสวี  ไชยวงศกอน 

 ๕๒๗๕ จาสิบโท เสวียง  จันทะโสม 

 ๕๒๗๖ นายเสียน  กกรัมย 

 ๕๒๗๗ นายแสง  ลวนดี 

 ๕๒๗๘ นายแสงทอง  ปล่ังกลาง 

 ๕๒๗๙ นายแสงสุรีย  ดัชถุยาวัตร 

 ๕๒๘๐ นายแสงสุรีย  วัตตะ 

 ๕๒๘๑ นายแสงอุทัย  จันทะเสน 

 ๕๒๘๒ นายแสวงศักดิ์  นาถกร   



 หนา   ๑๐๔ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๒๘๓ นายโสพล  ศรีมงคล 

 ๕๒๘๔ นายโสภณ  กอนทองสิงห 

 ๕๒๘๕ นายโสภณ  เจริญสุข 

 ๕๒๘๖ นายโสภณ  ชมภูศรี 

 ๕๒๘๗ นายโสภณ  ดีบุก 

 ๕๒๘๘ นายโสภณ  ดีเลิศประเสริฐกุล 

 ๕๒๘๙ นายโสภณ  เดชทิศ 

 ๕๒๙๐ นายโสภณ  ตั้งตรงเกียรติ 

 ๕๒๙๑ นายโสภณ  สนานคุณ 

 ๕๒๙๒ นายโสภณ  สืบแสน 

 ๕๒๙๓ นายโสภณา  ญาณผล 

 ๕๒๙๔ จาสิบเอก โสภล  ออนทอง 

 ๕๒๙๕ นายโสฬส  อยูวัตร 

 ๕๒๙๖ นายไสว  ทองทิพย 

 ๕๒๙๗ จาสิบเอก ไสว  เพ่ิมขึ้น 

 ๕๒๙๘ นายหมัดอุเสน  ตําแปน 

 ๕๒๙๙ นายหวันดาวุด  และหมัน 

 ๕๓๐๐ นายหอมไกร  แสนเสาร 

 ๕๓๐๑ นายหัสดิน  ฟูธรรม 

 ๕๓๐๒ นายหัสนัย  เจริญกุล 

 ๕๓๐๓ นายหัสพล  รัตนพล 

 ๕๓๐๔ นายหาญณรงค  จันทรแจมใส 

 ๕๓๐๕ นายหาญทรัพย  วรรณพราหมณ 

 ๕๓๐๖ นายหาญศึก  อุระเพ็ญ 

 ๕๓๐๗ นายหารศักดิ์  ฤทธิ์รักษา 

 ๕๓๐๘ นายหิรัญ  อยูคง 

 ๕๓๐๙ นายเหมหาญ  ปะพาน 

 ๕๓๑๐ สิบโท แหลมชัย  ประใจ 

 ๕๓๑๑ นายองอาจ  อมรพันธุสกุล 

 ๕๓๑๒ นายองอาจ  อิทธิสิริศักดิ์ 

 ๕๓๑๓ นายอณัฐพงษ  ลุกแลน 

 ๕๓๑๔ นายอณุลักษ  เพียดขุนทด 

 ๕๓๑๕ นายอดิกันต  อุนุคํา 

 ๕๓๑๖ นายอดิคุปต  คําคุณ 

 ๕๓๑๗ นายอดินันท  สวนศรี 

 ๕๓๑๘ นายอดิรุจ  งามนาศรี 

 ๕๓๑๙ นายอดิเรก  งอยผาลา 

 ๕๓๒๐ นายอดิเรก  ใจแกว 

 ๕๓๒๑ นายอดิเรก  นาวงศ 

 ๕๓๒๒ จาเอก อดิเรก  บุญมีรอด 

 ๕๓๒๓ นายอดิเรก  แสนสุข 

 ๕๓๒๔ นายอดิเรก  หลาสมศรี 

 ๕๓๒๕ จาเอก อดิเรก  หุนารัตน 

 ๕๓๒๖ วาที่รอยตรี อดิลักษณ  ยอดย่ิง 

 ๕๓๒๗ นายอดิศร  จันทรสุกรี 

 ๕๓๒๘ นายอดิศร  นวลวัง 

 ๕๓๒๙ นายอดิศร  ปลอดกระโทก 

 ๕๓๓๐ นายอดิศร  พองผาลา 

 ๕๓๓๑ นายอดิศร  หุนเล็ก 

 ๕๓๓๒ นายอดิศักดิ์  แกวกันยา 

 ๕๓๓๓ นายอดิศักดิ์  ขาดรัมย 

 ๕๓๓๔ นายอดิศักดิ์  เตาะสาตู 



 หนา   ๑๐๕ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๓๓๕ นายอดิศักดิ์  นอยหมอ 

 ๕๓๓๖ นายอดิศักดิ์  บุญสราง 

 ๕๓๓๗ นายอดิศักดิ์  พานโน 

 ๕๓๓๘ นายอดิศักดิ์  ภักษร 

 ๕๓๓๙ นายอดิศักดิ์  ยึนประโคน 

 ๕๓๔๐ นายอดิศักดิ์  รัตนพันธ 

 ๕๓๔๑ นายอดิศักดิ์  วิเศษศิลป 

 ๕๓๔๒ นายอดิศักดิ์  อุปนิ 

 ๕๓๔๓ นายอดิศัย  ศรีโยธา 

 ๕๓๔๔ นายอดิสร  พรอมสันเทียะ 

 ๕๓๔๕ นายอดิสรณ  ผลจันทร 

 ๕๓๔๖ นายอดิสรณ  อุตโรกุล 

 ๕๓๔๗ นายอดุล  หอมเย็นใจ 

 ๕๓๔๘ นายอดุลย  กฤษณานุวัตร 

 ๕๓๔๙ นายอดุลย  กองบุตร 

 ๕๓๕๐ นายอดุลย  การดี 

 ๕๓๕๑ นายอดุลย  แจมแจง 

 ๕๓๕๒ จาเอก อดุลย  บุญพรอม 

 ๕๓๕๓ นายอดุลย  ผานดอยแดน 

 ๕๓๕๔ นายอดุลย  สุไผโพธิ์ 

 ๕๓๕๕ นายอดุลวิทย  พุทธลา 

 ๕๓๕๖ สิบเอก อติชาต  พิมพจันทร 

 ๕๓๕๗ นายอธิชัย  สนนา 

 ๕๓๕๘ นายอธิป  ทองลน 

 ๕๓๕๙ นายอธิปติ  ชื่นกมล 

 ๕๓๖๐ นายอธิพงศ  ทับทิมฉาย 

 ๕๓๖๑ นายอธิพล  โคตรพันธ 

 ๕๓๖๒ นายอธิรัช  ทิพยเทอดธนา 

 ๕๓๖๓ นายอธิราช  ดงสิงห 

 ๕๓๖๔ นายอธิวัฒน  เถรี 

 ๕๓๖๕ นายอธิวัฒน  ทองพุ 

 ๕๓๖๖ จาสิบเอก อนงค  ชอมะลิ 

 ๕๓๖๗ นายอนณ  นพรัตนมงคล 

 ๕๓๖๘ นายอนนท  ดวงใจดี 

 ๕๓๖๙ จาเอก อนนท  ทุมสิทธิ์ 

 ๕๓๗๐ นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ 

 ๕๓๗๑ นายอนันต  กระแสสินธุโกมล 

 ๕๓๗๒ จาสิบเอก อนันต  ทํานุ 

 ๕๓๗๓ นายอนันต  นาคสุข 

 ๕๓๗๔ นายอนันต  นิลยอย 

 ๕๓๗๕ นายอนันต  สัจธรรม 

 ๕๓๗๖ นายอนันต  แสงศรีจันทร 

 ๕๓๗๗ นายอนันต  อรุณสวัสดิ์ 

 ๕๓๗๘ นายอนันต  อาแวกาแฉะ 

 ๕๓๗๙ นายอนันตชัย  สุขมั่น 

 ๕๓๘๐ นายอนันตชัย  รัตนกาญจน 

 ๕๓๘๑ นายอนันตพัฒน  กางกลาง 

 ๕๓๘๒ นายอนันตะชาติ  สุนี 

 ๕๓๘๓ นายอนิรุต  การเพียร 

 ๕๓๘๔ นายอนิรุทธ  คํามะขัน 

 ๕๓๘๕ นายอนิรุทธ  เดชเกาะเกา 

 ๕๓๘๖ นายอนิวัติ  ประเทืองยุคันต 



 หนา   ๑๐๖ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๓๘๗ นายอนุกุล  มงคล 

 ๕๓๘๘ นายอนุกูล  มหานาม 

 ๕๓๘๙ นายอนุคิด  กาสิงห 

 ๕๓๙๐ นายอนุชา  กระแสอินทร 

 ๕๓๙๑ นายอนุชา  แกวสุวรรณ 

 ๕๓๙๒ นายอนุชา  ชาวเหนือ 

 ๕๓๙๓ นายอนุชา  แซนา 

 ๕๓๙๔ สิบโท อนุชา  ตะโกเนียม 

 ๕๓๙๕ นายอนุชา  ทรัพยอํานวยสุข 

 ๕๓๙๖ นายอนุชา  ปงลังกา 

 ๕๓๙๗ นายอนุชา  พรมทับ 

 ๕๓๙๘ นายอนุชา  ภิญโญ 

 ๕๓๙๙ นายอนุชา  มังคะโชติ 

 ๕๔๐๐ นายอนุชา  สโมทาน 

 ๕๔๐๑ พันจาโท อนุชา  หอมจันทร 

 ๕๔๐๒ นายอนุชา  อัมพะวา 

 ๕๔๐๓ พันจาเอก อนุชา  อินทรดี 

 ๕๔๐๔ นายอนุชา  อินทรมา 

 ๕๔๐๕ นายอนุชิต  แกวพิลา 

 ๕๔๐๖ จาสิบเอก อนุชิต  ขันชัย 

 ๕๔๐๗ นายอนุชิต  คําสวัสดิ์ 

 ๕๔๐๘ นายอนุชิต  มิทํามา 

 ๕๔๐๙ นายอนุชิต  เมืองดู 

 ๕๔๑๐ นายอนุชิต  แสงวิเชียร 

 ๕๔๑๑ นายอนุชิต  แสนสุข 

 ๕๔๑๒ นายอนุตร  ลีมอปาแล 

 ๕๔๑๓ จาเอก อนุพงศ  นาชัยสินธุ 

 ๕๔๑๔ สิบเอก อนุพงษ  ชอบงาม 

 ๕๔๑๕ นายอนุพงษ  ลําดวนดง 

 ๕๔๑๖ นายอนุพนธ  โพธิ์ใบ 

 ๕๔๑๗ นายอนุพล  เพชรลาเวียง 

 ๕๔๑๘ นายอนุพัฒน  สังขบูรณ 

 ๕๔๑๙ นายอนุพันธ  อินทรศิลา 

 ๕๔๒๐ นายอนุภาพ  ไพบูลย 

 ๕๔๒๑ นายอนุรัก  เอกเพชร 

 ๕๔๒๒ นายอนุรักษ  คงอินทร 

 ๕๔๒๓ นายอนุรักษ  คํานก 

 ๕๔๒๔ นายอนุรักษ  เงินอยู 

 ๕๔๒๕ นายอนุรักษ  ดูสัจธรรม 

 ๕๔๒๖ นายอนุรักษ  ตาจันทรดี 

 ๕๔๒๗ นายอนุรักษ  ทองปอง 

 ๕๔๒๘ พันจาอากาศเอก อนุรักษ  พูลทรัพย 

 ๕๔๒๙ จาสิบเอก อนุรักษ  รอดละมาย 

 ๕๔๓๐ นายอนุรักษ  ลองลอย 

 ๕๔๓๑ นายอนุรักษ  ลาตรินทร 

 ๕๔๓๒ นายอนุรักษ  วงคราช 

 ๕๔๓๓ จาสิบเอก อนุรักษ  วงษกรด 

 ๕๔๓๔ นายอนุรักษ  หงษสิบสอง 

 ๕๔๓๕ นายอนุรักษ  อรุณเพ็ง 

 ๕๔๓๖ นายอนุรัตน  มุสิกเสถียร 

 ๕๔๓๗ นายอนุรุท  ซาซุม 

 ๕๔๓๘ นายอนุลักษณ  โจร 



 หนา   ๑๐๗ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๔๓๙ นายอนุวัฒน  กรพรหม 

 ๕๔๔๐ นายอนุวัฒน  จารุสมภพกุล 

 ๕๔๔๑ นายอนุวัฒน  ซาอุรัมย 

 ๕๔๔๒ นายอนุวัฒน  ดอนเงิน 

 ๕๔๔๓ นายอนุวัฒน  ตอยปาน 

 ๕๔๔๔ นายอนุวัฒน  บุตรทอง 

 ๕๔๔๕ นายอนุวัฒน  พันธแสง 

 ๕๔๔๖ นายอนุวัฒน  พารา 

 ๕๔๔๗ วาที่รอยเอก อนุวัฒน  หวลจิต 

 ๕๔๔๘ นายอนุศร  ย้ิมนอย 

 ๕๔๔๙ นายอนุศิษฎ  ดอกไม 

 ๕๔๕๐ นายอนุสรณ  กระจางจิตร 

 ๕๔๕๑ นายอนุสรณ  กองสอน 

 ๕๔๕๒ นายอนุสรณ  กานกายันต 

 ๕๔๕๓ สิบเอก อนุสรณ  แกวดํา 

 ๕๔๕๔ นายอนุสรณ  ขจรเกษ 

 ๕๔๕๕ นายอนุสรณ  คีรีนิล 

 ๕๔๕๖ จาสิบตรี อนุสรณ  บุญสม 

 ๕๔๕๗ นายอนุสรณ  ปนสุวรรณ 

 ๕๔๕๘ นายอนุสรณ  ผลเจริญ 

 ๕๔๕๙ นายอนุสรณ  พรมมาเตียม 

 ๕๔๖๐ นายอนุสรณ  พอจิต 

 ๕๔๖๑ นายอนุสรณ  โพธิโต 

 ๕๔๖๒ นายอนุสรณ  โมกไธสง 

 ๕๔๖๓ นายอนุสรณ  วันนุบล 

 ๕๔๖๔ สิบเอก อนุสรณ  วามะลุน 

 ๕๔๖๕ นายอนุสรณ  หงษทอง 

 ๕๔๖๖ นายอนุสรณ  อิฐสุวรรณ 

 ๕๔๖๗ นายอนุสิทธิ์  จันทรดี 

 ๕๔๖๘ นายอนุสิษฐ  ใจคํา 

 ๕๔๖๙ นายอนุสิษฐ  ถาสอสุด 

 ๕๔๗๐ นายอนุสิษฐ  สายแกว 

 ๕๔๗๑ นายอเนก  เกื้อมา 

 ๕๔๗๒ จาเอก อโนเชาว  วงศชานนท 

 ๕๔๗๓ นายอโนทัย  นอยหวง 

 ๕๔๗๔ นายอภิชัจ  สมอไทย 

 ๕๔๗๕ สิบเอก อภิชัย  กรรมโชติ 

 ๕๔๗๖ นายอภิชัย  ไชยทิพย 

 ๕๔๗๗ นายอภิชัย  บัวละพา 

 ๕๔๗๘ นายอภิชัย  มานพจันทร 

 ๕๔๗๙ นายอภิชัย  มุทิตา 

 ๕๔๘๐ นายอภิชัย  เห็มวิพัฒน 

 ๕๔๘๑ นายอภิชาณัท  ศรีคํานวน 

 ๕๔๘๒ นายอภิชาติ  ขวัญยืน 

 ๕๔๘๓ นายอภิชาติ  จริยธรรมกร 

 ๕๔๘๔ นายอภิชาติ  จันทร 

 ๕๔๘๕ นายอภิชาติ  เจนพิทักษคุณ 

 ๕๔๘๖ นายอภิชาติ  ชลเทพ 

 ๕๔๘๗ นายอภิชาติ  แซเตียว 

 ๕๔๘๘ จาเอก อภิชาติ  ดวงเศษวงษ 

 ๕๔๘๙ นายอภิชาติ  ตาลศิริวัฒนกุล 

 ๕๔๙๐ นายอภิชาติ  ทองแดง 



 หนา   ๑๐๘ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๔๙๑ นายอภิชาติ  ทัพโพธิ์ 

 ๕๔๙๒ นายอภิชาติ  นึกมั่น 

 ๕๔๙๓ วาที่รอยตรี อภิชาติ  บุญไสย 

 ๕๔๙๔ นายอภิชาติ  พิมพกรรณ 

 ๕๔๙๕ นายอภิชาติ  เพียแกว 

 ๕๔๙๖ นายอภิชาติ  ภูกิจนาค 

 ๕๔๙๗ นายอภิชาติ  มาศิริ 

 ๕๔๙๘ จาสิบเอก อภิชาติ  โมออน 

 ๕๔๙๙ นายอภิชาติ  ฤทธิเดช 

 ๕๕๐๐ นายอภิชาติ  ศรีเวียงธวัช 

 ๕๕๐๑ นายอภิชาติ  ศรีสาพันธ 

 ๕๕๐๒ นายอภิชาติ  ศรีอิน 

 ๕๕๐๓ นายอภิชาติ  ศิริเอก 

 ๕๕๐๔ นายอภิชาติ  สุขรัตน 

 ๕๕๐๕ นายอภิชิต  สาระคํา 

 ๕๕๐๖ สิบเอก อภิชิต  สุวรรณประเทศ 

 ๕๕๐๗ นายอภิเชษฐ  ละมอม 

 ๕๕๐๘ นายอภิเชษฐ  อาศัย 

 ๕๕๐๙ นายอภิโชติ  เย็นธนากุล 

 ๕๕๑๐ นายอภิเดช  ดาวเศรษฐ 

 ๕๕๑๑ นายอภิเดช  ผือโย 

 ๕๕๑๒ นายอภิเดช  ยอดนิล 

 ๕๕๑๓ นายอภิเดช  หลูหลํ่า 

 ๕๕๑๔ นายอภิเดช  เหงาจุ 

 ๕๕๑๕ นายอภินันท  จันทรสงคราม 

 ๕๕๑๖ นายอภินันท  จิตรา 

 ๕๕๑๗ นายอภินันท  ชูคดี 

 ๕๕๑๘ นายอภินันท  เหมยปน 

 ๕๕๑๙ นายอภินันท  อังอภิสิทธิ์ 

 ๕๕๒๐ พันจาเอก อภิรม  เบ็ญจรักษ 

 ๕๕๒๑ จาเอก อภิรัก  ชาพิภักดิ์ 

 ๕๕๒๒ นายอภิรักษ  ตั้งเจียมศรี 

 ๕๕๒๓ จาเอก อภิรักษ  ทองคํา 

 ๕๕๒๔ นายอภิรักษ  เพียรเจริญ 

 ๕๕๒๕ นายอภิรัต  รักษเกล้ียง 

 ๕๕๒๖ นายอภิรัตน  คุณประทุม 

 ๕๕๒๗ นายอภิรัตน  วงศยืน 

 ๕๕๒๘ นายอภิลักษณ  แกวประเสริฐ 

 ๕๕๒๙ นายอภิวัฒน  กมลธรรม 

 ๕๕๓๐ นายอภิวัฒน  คชรักษ 

 ๕๕๓๑ จาเอก อภิวัฒน  ไชยหลอ 

 ๕๕๓๒ นายอภิวัฒน  บูทองมา 

 ๕๕๓๓ นายอภิวัฒน  ศีลคุณ 

 ๕๕๓๔ นายอภิวัฒน  หมื่นหนา 

 ๕๕๓๕ นายอภิวัฒน  โอฬารรัตน 

 ๕๕๓๖ นายอภิวุฒิ  มานะจิต 

 ๕๕๓๗ นายอภิศักดิ์  ดีดิษฐ 

 ๕๕๓๘ สิบเอก อภิศักดิ์  อินทรดี 

 ๕๕๓๙ นายอภิเษก  ศรีสมบัติ 

 ๕๕๔๐ จาสิบตํารวจ อภิสิทธิ์  ขัตติยะวรรณ 

 ๕๕๔๑ นายอภิสิทธิ์  บุญเฉลียว 

 ๕๕๔๒ จาสิบเอก อภิสิทธิ์  บุญชอบ 



 หนา   ๑๐๙ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๕๔๓ นายอภิสิทธิ์  พยัคฆชาติ 

 ๕๕๔๔ จาสิบเอก อภิสิทธิ์  มณีนิล 

 ๕๕๔๕ นายอภิสิทธิ์  มิตรจังหรีด 

 ๕๕๔๖ นายอภิสิทธิ์  ยางหาด 

 ๕๕๔๗ นายอภิสิทธิ์  ศรีสุข 

 ๕๕๔๘ นายอภิสิทธิ์  สกุลแพง 

 ๕๕๔๙ นายอภิสุทธิ์  ทรัพยศรีเกื้อกูล 

 ๕๕๕๐ นายอมร  บัวยัง 

 ๕๕๕๑ นายอมร  บุญพามา 

 ๕๕๕๒ จาเอก อมร  ยรรยง 

 ๕๕๕๓ นายอมร  ศรีเมือง 

 ๕๕๕๔ นายอมรชัย  ยอดธรรมศร 

 ๕๕๕๕ นายอมรชัย  รักษาผล 

 ๕๕๕๖ นายอมรเทพ  ภะโว 

 ๕๕๕๗ วาที่รอยตรี อมรพงษ  การสมชน 

 ๕๕๕๘ นายอมรพงษ  สมัย 

 ๕๕๕๙ นายอมรศักดิ์  บัวจูม 

 ๕๕๖๐ นายอมรศักดิ์  สุตนพัฒน 

 ๕๕๖๑ สิบเอก อมรศักดิ์  เหลากุล 

 ๕๕๖๒ นายอมรสฤษฏ์ิ  นิรัติศยกุล 

 ๕๕๖๓ จาเอก อมรินทร  ศรีรัตน 

 ๕๕๖๔ นายอมรินทร  เหลานุกูล 

 ๕๕๖๕ นายอยวัต  บัวพรวน 

 ๕๕๖๖ นายอยุธยา  กฤษสุวรรณ 

 ๕๕๖๗ นายอรชุน  ชิณหงส 

 ๕๕๖๘ นายอรรณพ  ธรรมประเสริฐ 

 ๕๕๖๙ นายอรรณพ  ปุราชะกา 

 ๕๕๗๐ นายอรรณพ  สุวรรณกลาง 

 ๕๕๗๑ นายอรรตนันท  ไพบูลย 

 ๕๕๗๒ นายอรรถกร  ดิลกคุณธรรม 

 ๕๕๗๓ นายอรรถพงศ  มัชฌิมาภิโร 

 ๕๕๗๔ นายอรรถพร  อัตตะวิริยะกุล 

 ๕๕๗๕ นายอรรถพร  อุดตมะปญญา 

 ๕๕๗๖ นายอรรถพล  กุลเทียนประดิษฐ 

 ๕๕๗๗ นายอรรถพล  จันทรจิตร 

 ๕๕๗๘ นายอรรถพล  จันโททัย 

 ๕๕๗๙ นายอรรถพล  เจริญผล 

 ๕๕๘๐ นายอรรถพล  ทองวิจิตร 

 ๕๕๘๑ นายอรรถพล  โพธิ์เย็น 

 ๕๕๘๒ นายอรรถพล  มั่นประสิทธิ์ 

 ๕๕๘๓ นายอรรถพล  ริมทอง 

 ๕๕๘๔ นายอรรถพันธ  พันธุงาม 

 ๕๕๘๕ นายอรรถวุฒิ  ปะโสทะกัง 

 ๕๕๘๖ นายอรรถวุฒิ  พวงเพชร 

 ๕๕๘๗ นายอรรถวุธ  สัพโส 

 ๕๕๘๘ นายอรรถสิทธิ์  จัตตุพันธ 

 ๕๕๘๙ นายอรรถสิทธิ์  บํารุงเสนา 

 ๕๕๙๐ นายอรรษนัย  ภูสุวรรณ 

 ๕๕๙๑ จาเอก อรัญ  บุตรลับ 

 ๕๕๙๒ นายอริยธัช  จินดาวงษ 

 ๕๕๙๓ นายอรุณ  กลาแรง 

 ๕๕๙๔ จาเอก อรุณ  แกวจํานงค 



 หนา   ๑๑๐ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๕๙๕ นายอรุณ  งามแสง 

 ๕๕๙๖ นายอรุณ  มุมแดง 

 ๕๕๙๗ นายอรุณ  ศรีพรมทอง 

 ๕๕๙๘ นายอรุณสวัสดิ์  เพงกิจ 

 ๕๕๙๙ นายอรุโณ  เพ็ชรโคกสูง 

 ๕๖๐๐ นายอรุศักดิ์  เพชรคง 

 ๕๖๐๑ นายอลงกรณ  บริบูรณ 

 ๕๖๐๒ จาเอก อลงกรณ  ยอดแยม 

 ๕๖๐๓ นายอวยชัย  ชาติศิริกุล 

 ๕๖๐๔ นายอวยไชย  พราหมณแตง 

 ๕๖๐๕ นายอวยพร  จันมะณีย 

 ๕๖๐๖ นายอวิรุทธิ์  ประสงค 

 ๕๖๐๗ จาเอก อวิศรุต  จิตตระวล 

 ๕๖๐๘ นายอสิไชยพัฒน  กุลนา 

 ๕๖๐๙ นายอัคคเดช  สิมาตา 

 ๕๖๑๐ นายอัครเดช  นาสินเพ่ิม 

 ๕๖๑๑ จาเอก อัครเดช  มินทมอน 

 ๕๖๑๒ นายอัครเดช  มีพรอม 

 ๕๖๑๓ นายอัครเดช  ศาลางาม 

 ๕๖๑๔ นายอัครเดช  สละชีพ 

 ๕๖๑๕ นายอัครเดช  เหเรือ 

 ๕๖๑๖ นายอัครนันท  บุญเปง 

 ๕๖๑๗ นายอัครพล  บุญยงค 

 ๕๖๑๘ นายอัครพล  พลชัย 

 ๕๖๑๙ นายอัครพล  วาปทะ 

 ๕๖๒๐ นายอัครราช  ศรีแพน 

 ๕๖๒๑ พันจาอากาศเอก อัครวัฒน  ขํามี 

 ๕๖๒๒ นายอัครวัฒน  ไพดีพะเนาว 

 ๕๖๒๓ จาเอก อัครวัฒน  เหลาฝาย 

 ๕๖๒๔ นายอัครวินท  สงาบานโคก 

 ๕๖๒๕ นายอัครา  อมรเดโช 

 ๕๖๒๖ นายอัคราชัย  ภูโคกหิน 

 ๕๖๒๗ นายอัคเรศ  ทรัพยเจริญ 

 ๕๖๒๘ นายอังคาร  จันขัน 

 ๕๖๒๙ นายอัชนัย  เย่ียงมโนธรรม 

 ๕๖๓๐ นายอัญเชิญ  ละคํา 

 ๕๖๓๑ นายอัฏฐะณัฐ  สุทธินิธิรัตน 

 ๕๖๓๒ นายอัฐกรณ  ชื่นอาย 

 ๕๖๓๓ นายอัฐชาติ  ประสาร 

 ๕๖๓๔ นายอัฐพนธิ์  คงสําเร็จ 

 ๕๖๓๕ นายอัฐพร  แซอุย 

 ๕๖๓๖ นายอัฐพร  ธรรมาภิรมย 

 ๕๖๓๗ นายอัดทวัน  ตันเลียง 

 ๕๖๓๘ จาเอก อัตพล  ยอดคํา 

 ๕๖๓๙ วาที่รอยตรี อัธชัย  เหลือมพล 

 ๕๖๔๐ นายอับดุลรอซีด  สมายล 

 ๕๖๔๑ นายอับดุลรอนิง  บือราเฮง 

 ๕๖๔๒ นายอับดุลรอฟด  หะยีดือเระ 

 ๕๖๔๓ นายอัมนาฎจ  เอื้อกิจรัตน 

 ๕๖๔๔ วาที่รอยตรี อัมพร  ตัญญาภักดิ์ 

 ๕๖๔๕ นายอัมพร  สารภาค 

 ๕๖๔๖ นายอัมรา  เหลานายอ 



 หนา   ๑๑๑ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๖๔๗ นายอัมรินทร  ไชยทอง 

 ๕๖๔๘ นายอัมรินทร  เมืองมูล 

 ๕๖๔๙ นายอัศฎา  บุญเพ็ง 

 ๕๖๕๐ นายอัศนัย  ชัยเนตร 

 ๕๖๕๑ นายอัศนัย  ไพหนูสี 

 ๕๖๕๒ นายอัศนัย  ออนเกิด 

 ๕๖๕๓ นายอัศวเดช  แจงอักษร 

 ๕๖๕๔ นายอัศวิน  ประกอบผล 

 ๕๖๕๕ นายอัศวิน  เปรมศิริ 

 ๕๖๕๖ นายอัศวิน  พลคชา 

 ๕๖๕๗ จาสิบเอก อัศวิน  แสงฟาสกุลไท 

 ๕๖๕๘ นายอัศวี  เมฆิยานนท 

 ๕๖๕๙ นายอัษฎา  ทุมมา 

 ๕๖๖๐ สิบเอก อัษฎากร  โปแอ 

 ๕๖๖๑ นายอัษฎายุธ  แจดนาลาว 

 ๕๖๖๒ นายอัสกาม  สาแม 

 ๕๖๖๓ นายอัสนีย  บุญเจริญศักดิ์ 

 ๕๖๖๔ นายอากร  ธนารักษ 

 ๕๖๖๕ นายอากลา  พรหมสิทธิ์ 

 ๕๖๖๖ นายอากาศ  ธรรมปรีชา 

 ๕๖๖๗ นายอาคม  ดิษฐสุวรรณ 

 ๕๖๖๘ นายอาคม  เทียมทัด 

 ๕๖๖๙ นายอาคม  พิเคราะห 

 ๕๖๗๐ นายอาคม  มีปอง 

 ๕๖๗๑ นายอาคม  สองเมือง 

 ๕๖๗๒ นายอาคม  สุวรรณโชติ 

 ๕๖๗๓ นายอาคม  อยูประทานพร 

 ๕๖๗๔ นายอาคม  อําพันแสง 

 ๕๖๗๕ นายอาคม  อินทรสุข 

 ๕๖๗๖ นายอาคิน  คําวัน 

 ๕๖๗๗ จาอากาศเอก อาชานัย  จิตติรัตนกุล 

 ๕๖๗๘ นายอาณัฐ  ปญญา 

 ๕๖๗๙ นายอาณัต  เตียนธนา 

 ๕๖๘๐ นายอาณัติ  อนออด 

 ๕๖๘๑ นายอาทร  อันโน 

 ๕๖๘๒ จาอากาศเอก อาทิตย  กัดฟก 

 ๕๖๘๓ พันจาเอก อาทิตย  การัณโยภาส 

 ๕๖๘๔ นายอาทิตย  แกวสุวรรณ 

 ๕๖๘๕ จาเอก อาทิตย  ขุมทอง 

 ๕๖๘๖ นายอาทิตย  โชยรัมย 

 ๕๖๘๗ นายอาทิตย  ไชยมงคล 

 ๕๖๘๘ สิบโท อาทิตย  ตะวงค 

 ๕๖๘๙ นายอาทิตย  ทวมตะเคียน 

 ๕๖๙๐ นายอาทิตย  ทาวโยธา 

 ๕๖๙๑ นายอาทิตย  นาลอง 

 ๕๖๙๒ พันจาอากาศเอก อาทิตย  นึกได 

 ๕๖๙๓ นายอาทิตย  ปริเตนัง 

 ๕๖๙๔ นายอาทิตย  ปนเพ็ง 

 ๕๖๙๕ นายอาทิตย  พรรณารักษ 

 ๕๖๙๖ นายอาทิตย  ภูเนตร 

 ๕๖๙๗ นายอาทิตย  มีศิลป 

 ๕๖๙๘ จาเอก อาทิตย  มูลเสนา 



 หนา   ๑๑๒ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๖๙๙ นายอาทิตย  ลานบุญมี 

 ๕๗๐๐ สิบโท อาทิตย  สงนอก 

 ๕๗๐๑ นายอาทิตย  สมจิตร 

 ๕๗๐๒ สิบเอก อาทิตย  สายโส 

 ๕๗๐๓ นายอาทิตย  สีมารักษ 

 ๕๗๐๔ นายอาทิตย  สุวรรณคํา 

 ๕๗๐๕ นายอาทิตย  หอมวัน 

 ๕๗๐๖ นายอาทิตย  อุระ 

 ๕๗๐๗ นายอาธร  เพ็ชรแกว 

 ๕๗๐๘ จาเอก อานนต  มาบกลาง 

 ๕๗๐๙ จาเอก อานนท  กล่ินพวง 

 ๕๗๑๐ นายอานนท  เกษสวาง 

 ๕๗๑๑ นายอานนท  เจริญสุข 

 ๕๗๑๒ นายอานนท  ชาวสวน 

 ๕๗๑๓ นายอานนท  ทองนอย 

 ๕๗๑๔ นายอานนท  เทพวงศ 

 ๕๗๑๕ นายอานนท  เที่ยงทัศน 

 ๕๗๑๖ นายอานนท  พุทธคี 

 ๕๗๑๗ นายอานนท  เพียงเกตุ 

 ๕๗๑๘ นายอานนท  ศรีเทพ 

 ๕๗๑๙ นายอานนท  สงวนสกุล 

 ๕๗๒๐ นายอานนท  สุวรรณศรี 

 ๕๗๒๑ นายอานนท  หนากลาง 

 ๕๗๒๒ นายอานนท  เอี่ยมตาล 

 ๕๗๒๓ นายอานนท  เอี่ยมอราม 

 ๕๗๒๔ นายอานัต  ศรีผดุง 

 ๕๗๒๕ นายอานันต  โคตรพรม 

 ๕๗๒๖ นายอานุภาพ  เสาวเนียม 

 ๕๗๒๗ นายอานู  สวางรัตนชัยยง 

 ๕๗๒๘ นายอาภากร  ชีวะสุทธิรัตน 

 ๕๗๒๙ นายอาภากร  ยุพโคตร 

 ๕๗๓๐ นายอามัน  อูมา 

 ๕๗๓๑ นายอายิ  ลาเตะ 

 ๕๗๓๒ นายอารมย  สถาพรพงศ 

 ๕๗๓๓ นายอารยะ  หูตาชัย 

 ๕๗๓๔ นายอารยะ  อินทรคลาย 

 ๕๗๓๕ นายอารีฟน  ดอเส็น 

 ๕๗๓๖ นายอาวุฒิ  ขันเพชร 

 ๕๗๓๗ นายอาวุธ  เมืองสอน 

 ๕๗๓๘ นายอาหามะสุบัยดี  ซีเดะ 

 ๕๗๓๙ นายอํานวย  เชื้อบริบูรณ 

 ๕๗๔๐ นายอํานวย  โพสุวรรณ 

 ๕๗๔๑ นายอํานวย  มูลมั่งคั่ง 

 ๕๗๔๒ พันจาโท อํานวย  แสงปญญา 

 ๕๗๔๓ นายอํานวยชัย  สางรัมย 

 ๕๗๔๔ นายอํานวยไชย  ศรีสังวรณ 

 ๕๗๔๕ นายอํานาจ  กะลําพัก 

 ๕๗๔๖ นายอํานาจ  แกวมา 

 ๕๗๔๗ นายอํานาจ  ขุนอินทร 

 ๕๗๔๘ จาอากาศโท อํานาจ  ขุมพลอย 

 ๕๗๔๙ นายอํานาจ  คงเจริญ 

 ๕๗๕๐ นายอํานาจ  โชติหิรัญสกุล 



 หนา   ๑๑๓ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๗๕๑ จาสิบตรี อํานาจ  ไชยวุฒิ 

 ๕๗๕๒ นายอํานาจ  ทองแดง 

 ๕๗๕๓ สิบเอก อํานาจ  เทียมพล 

 ๕๗๕๔ นายอํานาจ  น้ําจันทร 

 ๕๗๕๕ สิบเอก อํานาจ  บุญพรม 

 ๕๗๕๖ นายอํานาจ  ปล้ืมภะวัง 

 ๕๗๕๗ นายอํานาจ  พาขุนทด 

 ๕๗๕๘ นายอํานาจ  มวนทอง 

 ๕๗๕๙ นายอํานาจ  มูลสาคร 

 ๕๗๖๐ นายอํานาจ  เมืองฮาม 

 ๕๗๖๑ นายอํานาจ  รุงเรือง 

 ๕๗๖๒ จาเอก อํานาจ  ศักดิ์ดาดวง 

 ๕๗๖๓ นายอํานาจ  สกุลทอง 

 ๕๗๖๔ นายอํานาจ  สนธิ์สุพรรณ 

 ๕๗๖๕ สิบเอก อํานาจ  เสือเจริญ 

 ๕๗๖๖ นายอํานาจ  หิรัญงาม 

 ๕๗๖๗ นายอํานาจ  อนุรักษธานี 

 ๕๗๖๘ นายอํานาจ  อินตะเมา   

 ๕๗๖๙ นายอําพร  พวงสรอย 

 ๕๗๗๐ จาสิบตรี อําพร  อุดมดี 

 ๕๗๗๑ นายอําพล  ยุติศรี 

 ๕๗๗๒ นายอิทธิกร  แกนทิพย 

 ๕๗๗๓ นายอิทธิกร  แสงผา 

 ๕๗๗๔ นายอิทธิเชษฐ  ไวยเขตกิจ 

 ๕๗๗๕ นายอิทธิไชย  นาคะไชย 

 ๕๗๗๖ สิบเอก อิทธิเดช  พิมพานราทร 

 ๕๗๗๗ นายอิทธิพล  จันทรหอม 

 ๕๗๗๘ นายอิทธิพล  ดิษฐอินทร 

 ๕๗๗๙ นายอิทธิพล  ดิษฐอินทร 

 ๕๗๘๐ นายอิทธิพล  บุญสะอาด 

 ๕๗๘๑ นายอิทธิพล  พันพู 

 ๕๗๘๒ นายอิทธิพล  เพ็ญสวัสดิ์ 

 ๕๗๘๓ นายอิทธิพล  โมคภา 

 ๕๗๘๔ นายอิทธิพล  รันจัตุรัส 

 ๕๗๘๕ นายอิทธิพล  วิไลลักษณ 

 ๕๗๘๖ นายอิทธิพล  ไวยภรณ 

 ๕๗๘๗ นายอิทธิลักษณ  เมฆาลัย 

 ๕๗๘๘ นายอิทธิวัฒน  สุริโย 

 ๕๗๘๙ นายอิทธิวุฒิ  สมสวนจิตร 

 ๕๗๙๐ นายอิทธิศักดิ์  พิเชษฐปกรณกุล 

 ๕๗๙๑ นายอินทรฤทธิ์  พาเผาพันธุ 

 ๕๗๙๒ นายอินทราวุฒิ  ผังคี 

 ๕๗๙๓ นายอินทัช  เสนสอาด 

 ๕๗๙๔ นายอิบราฮีม  เจะแม 

 ๕๗๙๕ นายอิศรา  ปุญสิริ 

 ๕๗๙๖ นายอิศเรศ  ภูบรรทัด 

 ๕๗๙๗ นายอิศเรศ  อินจันทร 

 ๕๗๙๘ นายอิสมะแอ  กะลูแป 

 ๕๗๙๙ นายอิสมาแอ  อาลี 

 ๕๘๐๐ นายอิสรกร  แสนปญญา 

 ๕๘๐๑ นายอิสรพงศ  มูลสูตร 

 ๕๘๐๒ นายอิสระ  พานผา 



 หนา   ๑๑๔ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๘๐๓ นายอิสเรศ  ตรีพรต 

 ๕๘๐๔ นายอิสสระ  แพงสารี 

 ๕๘๐๕ นายอุกฤษฏ  กันทะวัง 

 ๕๘๐๖ จาสิบโท อุดม  ดีแกว 

 ๕๘๐๗ นายอุดม  เนียนมงคล 

 ๕๘๐๘ นายอุดม  รักษา 

 ๕๘๐๙ สิบเอก อุดมทรัพย  เชื้อชัย 

 ๕๘๑๐ นายอุดมทรัพย  ผานเมือง 

 ๕๘๑๑ นายอุดมพร  ภูวิลัย 

 ๕๘๑๒ นายอุดมวรรธน  พิรุฬพัชร 

 ๕๘๑๓ นายอุดมศักดิ์  ทะนะบริหาร 

 ๕๘๑๔ นายอุดมศักดิ์ศิริ  พิมพโพธิ์ 

 ๕๘๑๕ นายอุดร  ขันเอียด 

 ๕๘๑๖ นายอุดร  รักแดง 

 ๕๘๑๗ นายอุทัย  คงนวลใย 

 ๕๘๑๘ นายอุทัย  จันทรแดง 

 ๕๘๑๙ นายอุทัย  นิ่มเดช 

 ๕๘๒๐ นายอุทัย  บุญชิต 

 ๕๘๒๑ นายอุทัย  ประทุมชาติ 

 ๕๘๒๒ นายอุทัย  สมบัติงวศ 

 ๕๘๒๓ นายอุทัย  สุภชาติ 

 ๕๘๒๔ จาอากาศตรี อุทัยทิตย  ดงบัง 

 ๕๘๒๕ พันจาเอก อุทาน  ปะริโต 

 ๕๘๒๖ นายอุทิศ  เทศฉาย 

 ๕๘๒๗ นายอุทิศ  ลานรอบ 

 ๕๘๒๘ พันจาเอก อุทิศ  ศรีสุวรรณ 

 ๕๘๒๙ นายอุทิศ  เอียดเฉลิม 

 ๕๘๓๐ นายอุเทน  คงมี 

 ๕๘๓๑ นายอุเทน  จันตะราช 

 ๕๘๓๒ นายอุเทน  ชํานาญจุย 

 ๕๘๓๓ นายอุเทน  ชูชื่น 

 ๕๘๓๔ จาเอก อุเทน  เทียนทอง 

 ๕๘๓๕ นายอุเทน  บุตรสาลี 

 ๕๘๓๖ สิบเอก อุเทน  พวงเฟอง 

 ๕๘๓๗ นายอุเทน  มิ่งขวัญ 

 ๕๘๓๘ นายอุเทน  เหล็กหมาด 

 ๕๘๓๙ นายอุไทย  เครือบุดดี 

 ๕๘๔๐ นายอุลินท  บัวพุด 

 ๕๘๔๑ นายอุฬาร  ศักดิวรพงศ 

 ๕๘๔๒ นายเอกกะราช  หิรัตพรม 

 ๕๘๔๓ พันจาอากาศเอก เอกคนึง  แพพูล 

 ๕๘๔๔ จาเอก เอกชัย  กองพิมพ 

 ๕๘๔๕ นายเอกชัย  กันธร 

 ๕๘๔๖ นายเอกชัย  เงินสายตา 

 ๕๘๔๗ นายเอกชัย  จะรอนรัมย 

 ๕๘๔๘ นายเอกชัย  จักรวาฬนรสิงห 

 ๕๘๔๙ นายเอกชัย  จันทรปรางค 

 ๕๘๕๐ นายเอกชัย  ชออบเชย 

 ๕๘๕๑ นายเอกชัย  ชาญวิการณ 

 ๕๘๕๒ นายเอกชัย  เตชะสา 

 ๕๘๕๓ นายเอกชัย  ทองประเสริฐ 

 ๕๘๕๔ นายเอกชัย  ธนะวงค 



 หนา   ๑๑๕ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๘๕๕ นายเอกชัย  นุยผุด 

 ๕๘๕๖ จาสิบตรี เอกชัย  บุญงาม 

 ๕๘๕๗ นายเอกชัย  ปนตา 

 ๕๘๕๘ นายเอกชัย  พิมพา 

 ๕๘๕๙ นายเอกชัย  โภคา 

 ๕๘๖๐ นายเอกชัย  มาทิพย 

 ๕๘๖๑ นายเอกชัย  เมืองสองศรี 

 ๕๘๖๒ นายเอกชัย  รักษาทิพย 

 ๕๘๖๓ นายเอกชัย  ลิงาลาห 

 ๕๘๖๔ นายเอกชัย  หวังผล 

 ๕๘๖๕ นายเอกชัยราช  คําภูแสน 

 ๕๘๖๖ นายเอกธนัช  ย่ิงชัลวาล 

 ๕๘๖๗ นายเอกนรินทร  คําปน 

 ๕๘๖๘ วาที่รอยตรี เอกนรินทร  มุลมอม 

 ๕๘๖๙ นายเอกนัด  กองรัมย 

 ๕๘๗๐ นายเอกพงค  กามูณี 

 ๕๘๗๑ นายเอกพงศ  ริมไธสง 

 ๕๘๗๒ นายเอกพงษ  ขุนทอง 

 ๕๘๗๓ นายเอกพงษ  คํามาตย 

 ๕๘๗๔ นายเอกพงษ  สารพล 

 ๕๘๗๕ นายเอกพล  กันวุฒิ 

 ๕๘๗๖ นายเอกพล  แนวหลา 

 ๕๘๗๗ นายเอกพล  ปอมคํา 

 ๕๘๗๘ นายเอกพล  วงษาเภา 

 ๕๘๗๙ นายเอกพันธ  พรมวังขวา 

 ๕๘๘๐ นายเอกพิศิษฐ  สุระดะนัย 

 ๕๘๘๑ นายเอกภพ  กันยารอง 

 ๕๘๘๒ นายเอกภพ  เชื้อหมอ 

 ๕๘๘๓ นายเอกรักษ  ปนสา 

 ๕๘๘๔ นายเอกรัตน  คงมาก 

 ๕๘๘๕ นายเอกรัตน  ครุฑชา 

 ๕๘๘๖ นายเอกรัตน  ตะระเวลา 

 ๕๘๘๗ นายเอกรัตน  ปรีปาน 

 ๕๘๘๘ นายเอกราช  โปธิ 

 ๕๘๘๙ นายเอกราช  มณีศรี 

 ๕๘๙๐ นายเอกราช  ยะสะโร 

 ๕๘๙๑ นายเอกราช  รักษทอง 

 ๕๘๙๒ นายเอกราช  สุขศิลปวิทยา 

 ๕๘๙๓ นายเอกรินทร  แซล่ี 

 ๕๘๙๔ นายเอกรินทร  นิวัฒนาสีสิทธิคุณ 

 ๕๘๙๕ นายเอกรินทร  บุญสง 

 ๕๘๙๖ สิบเอก เอกรินทร  เพ็งแกว 

 ๕๘๙๗ นายเอกรินทร  รวมธรรม 

 ๕๘๙๘ สิบเอก เอกลักษณ  พุมเจริญ 

 ๕๘๙๙ นายเอกลักษณ  รักสกุล 

 ๕๙๐๐ นายเอกลักษณ  ลีพรม 

 ๕๙๐๑ นายเอกลักษณ  วงษวาสน 

 ๕๙๐๒ นายเอกลักษณ  สําเภา 

 ๕๙๐๓ นายเอกลักษณ  แสงนอย 

 ๕๙๐๔ นายเอกลักษณ  หงษเวียงจันทร 

 ๕๙๐๕ นายเอกเลิศ  แสวงวโรตม 

 ๕๙๐๖ จาเอก เอกวัฒน  ภูมี 



 หนา   ๑๑๖ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๙๐๗ นายเอกวัตร  สีออน 

 ๕๙๐๘ นายเอกวิทย  ศรีสุข 

 ๕๙๐๙ สิบเอก เอกวิน  นาคนวล 

 ๕๙๑๐ นายเอกศาสตร  สังขเสวก 

 ๕๙๑๑ นายเอกศาสตร  หนันตะ 

 ๕๙๑๒ นายเอกสิทธิ์  จุลเรือง 

 ๕๙๑๓ นายเอกสิทธิ์  ชางสาร 

 ๕๙๑๔ จาอากาศโท เอกสิทธิ์  เส่ียงบุญ 

 ๕๙๑๕ นายเอนก  กิจสุวรรณ 

 ๕๙๑๖ นายเอนก  นพใหม 

 ๕๙๑๗ นายเอนก  นออุน 

 ๕๙๑๘ นายเอนก  นันทรากร 

 ๕๙๑๙ พันจาอากาศเอก เอนก  บุญกิจ 

 ๕๙๒๐ นายเอนก  มะโนสีลา 

 ๕๙๒๑ นายเอนก  ยินดีมาก 

 ๕๙๒๒ นายเอนก  รุงสวาง 

 ๕๙๒๓ นายเอ็มเอ็ก  เล็กวงษ 

 ๕๙๒๔ สิบเอก โอชิษฐ  ราคาย่ิง 

 ๕๙๒๕ จาสิบเอก โอเด็น  ละดาดาษ 

 ๕๙๒๖ นายโอภาส  กันยายน 

 ๕๙๒๗ นายโอภาส  เพ็งประโคน 

 ๕๙๒๘ นายโอภาส  มาฟู 

 ๕๙๒๙ นายโอภาส  วงคชัย 

 ๕๙๓๐ นายโอภาส  สกุลจุมจัง 

 ๕๙๓๑ นายโอฬาร  เชื้อเมืองพาน 

 ๕๙๓๒ นายโอฬาร  ธนะวงศ 

 ๕๙๓๓ นายโอฬาร  สําเร็จย่ิง 

 ๕๙๓๔ นายฮัมดาน  ยูโซะ 

 ๕๙๓๕ นายฮิลมี  กือจิ 

 ๕๙๓๖ นางสาวกชกมน  เส็งไทยแท 

 ๕๙๓๗ นางกชกร  จงสุขวรากุล 

 ๕๙๓๘ นางสาวกชกร  นรสิงห 

 ๕๙๓๙ นางกชกร  นอยบัณฑิต 

 ๕๙๔๐ นางสาวกชกร  ปกโณดม 

 ๕๙๔๑ นางสาวกชกร  พรมชัย 

 ๕๙๔๒ นางกชกร  ภูเดนแกง 

 ๕๙๔๓ นางกชกร  รัตนพาหุ 

 ๕๙๔๔ นางสาวกชกร  ศรีคําภา 

 ๕๙๔๕ นางกชกร  ศิริจันทรเวช 

 ๕๙๔๖ นางกชกร  สมทรัพย 

 ๕๙๔๗ นางสาวกชกร  เสือบุญ 

 ๕๙๔๘ นางสาวกชณัช  ปารวัณกลวิชร 

 ๕๙๔๙ นางกชณิภา  ทองศิริ 

 ๕๙๕๐ นางกชนัฑ  เตมะศิริ 

 ๕๙๕๑ นางสาวกชนันท  พุฒปญญา 

 ๕๙๕๒ นางสาวกชพร  คํามาวงศ 

 ๕๙๕๓ นางสาวกชพร  เฉลิมวรรณ 

 ๕๙๕๔ นางสาวกชพร  เชิดกล่ิน 

 ๕๙๕๕ วาที่รอยตรีหญิง กชพร  ไชยวงค 

 ๕๙๕๖ นางกชพร  บูรณเจริญ 

 ๕๙๕๗ นางสาวกชพร  ปญญาวงค 

 ๕๙๕๘ นางสาวกชพร  พวงแกว 



 หนา   ๑๑๗ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๙๕๙ นางสาวกชพร  ลีจาด 

 ๕๙๖๐ นางกชพร  วังเสมอ 

 ๕๙๖๑ นางกชพร  ศุภพิน ิ

 ๕๙๖๒ นางกชพร  สืบหลา 

 ๕๙๖๓ นางสาวกชพร  แสนสุริวงค 

 ๕๙๖๔ นางกชพร  หมงหอง 

 ๕๙๖๕ นางกชพร  หอมขจร 

 ๕๙๖๖ นางกชพรรณ  กอบเงินทอง 

 ๕๙๖๗ นางสาวกชพรรณ  กาพยแกว 

 ๕๙๖๘ นางสาวกชพรรณ  จันทรกลาง 

 ๕๙๖๙ นางสาวกชพรรณ  จารีย 

 ๕๙๗๐ นางสาวกชพรรณ  เจริญผิว 

 ๕๙๗๑ นางกชพรรณ  เจาะจง 

 ๕๙๗๒ นางกชพรรณ  ภัทรมัย 

 ๕๙๗๓ นางกชพรรณ  ฤทธิรักษ 

 ๕๙๗๔ นางกชพรรณ  สิริศรีเกษตร 

 ๕๙๗๕ นางสาวกชภัส  ทองสุกดี 

 ๕๙๗๖ นางกชภัส  มวงมี 

 ๕๙๗๗ นางสาวกชมน  ตลับนาค 

 ๕๙๗๘ นางสาวกชมล  ศุภกรภิรมย 

 ๕๙๗๙ นางสาวกชมล  หงษฟอน 

 ๕๙๘๐ นางสาวกชรัตน  เขื่อนเพชร 

 ๕๙๘๑ นางสาวกชวรรณ  รักใคร 

 ๕๙๘๒ นางกชามาศ  แกวนวล 

 ๕๙๘๓ นางกณกวรรณ  แกวจําปา 

 ๕๙๘๔ นางกณัฐยาพัชร  จันทนบุบผา 

 ๕๙๘๕ นางสาวกณิกนันส  กัญชะนะ 

 ๕๙๘๖ นางสาวกณิษฐา  กิ่งวงษา 

 ๕๙๘๗ นางสาวกตวรรณ  สุวะศรี 

 ๕๙๘๘ นางกตัญชลี  สุเกียง 

 ๕๙๘๙ นางกติกา  มณีวรรณ 

 ๕๙๙๐ นางสาวกนก  สิงหสิทธิ์ 

 ๕๙๙๑ นางกนกกนดา  สุขสมภักตร 

 ๕๙๙๒ นางสาวกนกกร  คําลือชัย 

 ๕๙๙๓ นางกนกกาญจน  จันทรเสนา 

 ๕๙๙๔ นางสาวกนกกาญจน  ตุนจาเรือน 

 ๕๙๙๕ นางกนกกาญจน  แตงฤทธิ์ 

 ๕๙๙๖ นางกนกกาญจน  เปดี 

 ๕๙๙๗ นางกนกกาญจน  พรหมปกษา 

 ๕๙๙๘ นางสาวกนกกาญจน  ภักดีวิวรรธ 

 ๕๙๙๙ นางกนกกาญจน  สินสมบูรณทอง 

 ๖๐๐๐ นางสาวกนกกานต  แกวผองใส 

 ๖๐๐๑ นางกนกจันทร  จันบัว 

 ๖๐๐๒ นางสาวกนกจันทร  บุรีศรี   

 ๖๐๐๓ นางสาวกนกจันทรรัตน  สมปญญา 

 ๖๐๐๔ นางสาวกนกดาริน  เสนเถาว   

 ๖๐๐๕ นางกนกทิพย  ทับทิม 

 ๖๐๐๖ นางสาวกนกทิพย  สุขสมยา 

 ๖๐๐๗ นางกนกนาฎ  ธรรมโหร 

 ๖๐๐๘ นางกนกนาฎ  สิงหแกว 

 ๖๐๐๙ นางสาวกนกนาถ  แจมแจง 

 ๖๐๑๐ นางกนกนาถ  อวมมีเพียร 



 หนา   ๑๑๘ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๐๑๑ นางกนกนิภา  เรืองสา 

 ๖๐๑๒ นางกนกนุช  สีสุนนท 

 ๖๐๑๓ นางกนกนุช  สุวรรณฤทธิ์ 

 ๖๐๑๔ นางกนกพร  แกวพริ้ง 

 ๖๐๑๕ นางกนกพร  แกวโมกข 

 ๖๐๑๖ นางสาวกนกพร  ขําขาว 

 ๖๐๑๗ นางกนกพร  เครืออินทร 

 ๖๐๑๘ นางกนกพร  จิณะไชย 

 ๖๐๑๙ นางสาวกนกพร  นาคโนนหัน 

 ๖๐๒๐ นางกนกพร  นามวงศพันธ 

 ๖๐๒๑ นางกนกพร  บุญคง 

 ๖๐๒๒ นางกนกพร  เบิกบานดี 

 ๖๐๒๓ นางสาวกนกพร  ประทุมดี 

 ๖๐๒๔ นางกนกพร  ประหยัด 

 ๖๐๒๕ นางสาวกนกพร  พิงคะสัน 

 ๖๐๒๖ นางกนกพร  ภักดีโต 

 ๖๐๒๗ นางสาวกนกพร  ภูผา 

 ๖๐๒๘ นางสาวกนกพร  ภูมิภาคสุวรรณ 

 ๖๐๒๙ นางกนกพร  มิตยสิทธิ์ 

 ๖๐๓๐ นางสาวกนกพร  มูลโกศล 

 ๖๐๓๑ นางสาวกนกพร  โยธานันท 

 ๖๐๓๒ นางสาวกนกพร  รัตนมณี 

 ๖๐๓๓ นางสาวกนกพร  วรรณสําเริง 

 ๖๐๓๔ นางกนกพร  ศรีเมือง 

 ๖๐๓๕ นางกนกพร  เสริฐศรี 

 ๖๐๓๖ นางสาวกนกพร  แสงพรหมศรี 

 ๖๐๓๗ นางสาวกนกพร  เหมือนอินทร 

 ๖๐๓๘ นางกนกพร  ออนสงค 

 ๖๐๓๙ นางสาวกนกพรรณ  คาวีวงค 

 ๖๐๔๐ นางสาวกนกพรรณ  ทองเกล้ียง 

 ๖๐๔๑ นางสาวกนกพรรณ  พานทอง 

 ๖๐๔๒ นางสาวกนกพรรณ  รัตนสรอย 

 ๖๐๔๓ นางสาวกนกพันธ  สุขเลิศ 

 ๖๐๔๔ นางกนกพิชญ  แกวปลา 

 ๖๐๔๕ นางกนกพิชญ  ไกรเมฆ 

 ๖๐๔๖ นางสาวกนกพิชญ  ดวงวิเศษ 

 ๖๐๔๗ นางสาวกนกพิชญ  โนกุล 

 ๖๐๔๘ นางกนกพิชญ  บุทธิจักร 

 ๖๐๔๙ นางกนกพิชญ  เมฆลอย 

 ๖๐๕๐ นางกนกภรณ  กันทะกาลัง 

 ๖๐๕๑ นางสาวกนกภรณ  แชมชื่น 

 ๖๐๕๒ นางกนกภรณ  ประทุมศรี 

 ๖๐๕๓ นางกนกภรณ  พินธุรักษ 

 ๖๐๕๔ นางกนกมัย  สุวรรณ 

 ๖๐๕๕ นางกนกรดา  จันทเสน 

 ๖๐๕๖ นางสาวกนกรส  สุขสราญ 

 ๖๐๕๗ นางกนกรัชน  บุญแตง 

 ๖๐๕๘ นางกนกรัฐ  กุลเรวัตร 

 ๖๐๕๙ นางสาวกนกรัตน  เจียรมาศ 

 ๖๐๖๐ นางสาวกนกลักษณ  กองแกว 

 ๖๐๖๑ นางกนกลักษณ  ชนะฮวด 

 ๖๐๖๒ นางกนกลักษณ  นาสอน 



 หนา   ๑๑๙ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๐๖๓ นางกนกลักษณ  ปานแสง 

 ๖๐๖๔ นางสาวกนกลักษณ  วงศา 

 ๖๐๖๕ นางสาวกนกลักษณ  สาหราย 

 ๖๐๖๖ นางกนกลักษณ  สุรินทรจันทร 

 ๖๐๖๗ นางสาวกนกวรรณ  หมื่นเทพ 

 ๖๐๖๘ นางสาวกนกวรรณ  กลางแผลง 

 ๖๐๖๙ นางสาวกนกวรรณ  กุมารนอย 

 ๖๐๗๐ นางกนกวรรณ  เกษทองมา 

 ๖๐๗๑ นางกนกวรรณ  แกวศรีงาม 

 ๖๐๗๒ นางสาวกนกวรรณ  ขาวสมุทร 

 ๖๐๗๓ นางสาวกนกวรรณ  ขุนสิทธิ์เจริญ 

 ๖๐๗๔ นางกนกวรรณ  คงศรี 

 ๖๐๗๕ นางกนกวรรณ  คนชัยภูมิ 

 ๖๐๗๖ นางสาวกนกวรรณ  คําประเสริฐ 

 ๖๐๗๗ นางกนกวรรณ  จันทรสาขา 

 ๖๐๗๘ นางสาวกนกวรรณ   

  จันทรหอมประดิษฐ 

 ๖๐๗๙ นางกนกวรรณ  เชียงตุง 

 ๖๐๘๐ นางสาวกนกวรรณ  ไชยจันดา 

 ๖๐๘๑ นางสาวกนกวรรณ  ดรหมั่น 

 ๖๐๘๒ นางกนกวรรณ  ดวงใจ 

 ๖๐๘๓ นางกนกวรรณ  ทรงคุณ 

 ๖๐๘๔ นางกนกวรรณ  ทับทิมออน 

 ๖๐๘๕ นางสาวกนกวรรณ  ธนวุฒิ 

 ๖๐๘๖ นางสาวกนกวรรณ  ธุนันทา 

 ๖๐๘๗ นางสาวกนกวรรณ  นอมประวัติ 

 ๖๐๘๘ นางสาวกนกวรรณ  นัทธี 

 ๖๐๘๙ นางกนกวรรณ  นามเมา 

 ๖๐๙๐ นางกนกวรรณ  บุญประเสริฐ 

 ๖๐๙๑ นางกนกวรรณ  บุญศักดิ์ 

 ๖๐๙๒ นางกนกวรรณ  ประกระโทก 

 ๖๐๙๓ นางกนกวรรณ  ประทุมมาตย 

 ๖๐๙๔ นางสาวกนกวรรณ  ประมวล 

 ๖๐๙๕ นางสาวกนกวรรณ  ผิวพันธุ 

 ๖๐๙๖ นางสาวกนกวรรณ  เพชรนิล 

 ๖๐๙๗ นางสาวกนกวรรณ  โพชสาลี 

 ๖๐๙๘ วาที่รอยตรีหญิง กนกวรรณ  ภูขยัน 

 ๖๐๙๙ นางสาวกนกวรรณ  มัทปานัง 

 ๖๑๐๐ นางกนกวรรณ  มาดกาด 

 ๖๑๐๑ นางกนกวรรณ  มีชัย 

 ๖๑๐๒ นางกนกวรรณ  ยศทะนะ 

 ๖๑๐๓ นางสาวกนกวรรณ  ยอดสาแล 

 ๖๑๐๔ นางกนกวรรณ  ยาจ๋ิว 

 ๖๑๐๕ นางสาวกนกวรรณ  ย้ิมคําตอ 

 ๖๑๐๖ นางสาวกนกวรรณ  วรรณเจริญ 

 ๖๑๐๗ นางสาวกนกวรรณ  วิบูลยกุล 

 ๖๑๐๘ นางสาวกนกวรรณ  วิรุมาศ 

 ๖๑๐๙ นางกนกวรรณ  โวหาร 

 ๖๑๑๐ นางกนกวรรณ  ศรีวรรณา 

 ๖๑๑๑ นางสาวกนกวรรณ  ศรีสุข 

 ๖๑๑๒ นางสาวกนกวรรณ  สังขโชติ 

 ๖๑๑๓ นางกนกวรรณ  สิขัณฑกนาค 



 หนา   ๑๒๐ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๑๑๔ นางกนกวรรณ  สิงหเพียง 

 ๖๑๑๕ นางกนกวรรณ  สีขํามี 

 ๖๑๑๖ นางสาวกนกวรรณ  สุจารี 

 ๖๑๑๗ นางกนกวรรณ  สุปนธรรม 

 ๖๑๑๘ นางสาวกนกวรรณ  หนูนั่น 

 ๖๑๑๙ นางกนกวรรณ  อรชร 

 ๖๑๒๐ นางสาวกนกวรรณ  อรรคบุตร 

 ๖๑๒๑ นางกนกวรรณ  อรุณวิง 

 ๖๑๒๒ นางกนกวรรณ  อินตนัย 

 ๖๑๒๓ นางกนกวรรณ  อุปถัมภ 

 ๖๑๒๔ นางกนกวลัย  งาชาง 

 ๖๑๒๕ นางกนกวลัย  นางาม 

 ๖๑๒๖ นางกนกศรี  คชฤทธิ์ 

 ๖๑๒๗ นางกนกอร  กาฬหวา 

 ๖๑๒๘ นางสาวกนกอร  คงโพธิ์นอย 

 ๖๑๒๙ นางสาวกนกอร  คําสรอยทอง 

 ๖๑๓๐ นางสาวกนกอร  จงกิตติรัตน 

 ๖๑๓๑ นางสาวกนกอร  ตุเจริญ 

 ๖๑๓๒ นางสาวกนกอร  เทพมุสิก 

 ๖๑๓๓ นางสาวกนกอร  นิพนธภัณฑ 

 ๖๑๓๔ นางกนกอร  ประคองจิตมั่น 

 ๖๑๓๕ นางสาวกนกอร  ปุงคํานอย 

 ๖๑๓๖ นางสาวกนกอร  พวงสุข 

 ๖๑๓๗ นางสาวกนกอร  พุกสุวรรณ 

 ๖๑๓๘ นางสาวกนกอร  รสจันทน 

 ๖๑๓๙ นางสาวกนกอร  สอลอ 

 ๖๑๔๐ นางสาวกนกอร  หอยย่ีภู 

 ๖๑๔๑ นางสาวกนวรรณ  มาลีสี 

 ๖๑๔๒ นางกนิฏฐา  ผลทิพย 

 ๖๑๔๓ นางสาวกนิษฐา  กาญจนคงคา 

 ๖๑๔๔ นางกนิษฐา  เจริญผล 

 ๖๑๔๕ นางสาวกนิษฐา  ตันติพนาทิพย 

 ๖๑๔๖ นางกนิษฐา  ติดมา 

 ๖๑๔๗ นางสาวกนิษฐา  พลอยกิติกูล 

 ๖๑๔๘ นางกนิษฐา  พิมวรรณ 

 ๖๑๔๙ นางกนิษฐา  ศรีบุตตา 

 ๖๑๕๐ นางสาวกนิษฐา  สอนวงคษา 

 ๖๑๕๑ นางกนิษฐา  สิงหแกว 

 ๖๑๕๒ นางสาวกนิษฐา  สิงหน ุ

 ๖๑๕๓ นางสาวกมณนกร  เดินไพร 

 ๖๑๕๔ นางสาวกมนตชณัฐษ  พัฒนมงคล 

 ๖๑๕๕ นางกมนทิพ  เรืองสุข 

 ๖๑๕๖ นางสาวกมลชนก  คําศาลา 

 ๖๑๕๗ นางสาวกมลชนก  ตาธุวัน 

 ๖๑๕๘ นางสาวกมลชนก  พงษหนองพอก 

 ๖๑๕๙ นางสาวกมลชนก  มงคลแกวเลิศ 

 ๖๑๖๐ นางสาวกมลชนก  รัษฎาเพชร   

 ๖๑๖๑ นางกมลชนก  รายทุย 

 ๖๑๖๒ นางสาวกมลชนก  วงษชู 

 ๖๑๖๓ นางสาวกมลชนก  อุนเที่ยว 

 ๖๑๖๔ นางกมลทรัพย  ใจพุก 

 ๖๑๖๕ นางกมลทรัพย  นันทะโพธิ์เดช 



 หนา   ๑๒๑ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๑๖๖ นางสาวกมลทิพย  คตจําปา 

 ๖๑๖๗ นางสาวกมลทิพย  คนขยัน 

 ๖๑๖๘ นางสาวกมลทิพย  จรจิตร 

 ๖๑๖๙ นางสาวกมลทิพย  ดําอําภัย 

 ๖๑๗๐ นางสาวกมลทิพย  ดีปนตา 

 ๖๑๗๑ นางกมลทิพย  ตุมคุม 

 ๖๑๗๒ นางสาวกมลทิพย  ปนตะคุ 

 ๖๑๗๓ นางสาวกมลทิพย  ปานคํา 

 ๖๑๗๔ นางกมลทิพย  เพ็ชรขวัญ 

 ๖๑๗๕ นางสาวกมลทิพย  มหารักษ 

 ๖๑๗๖ นางสาวกมลทิพย  ยันตะคุ 

 ๖๑๗๗ นางกมลทิพย  รอดแกว 

 ๖๑๗๘ นางกมลทิพย  รักษกําเนิด 

 ๖๑๗๙ นางกมลทิพย  รัชอินทร 

 ๖๑๘๐ นางสาวกมลทิพย  รัตนบุรี 

 ๖๑๘๑ นางกมลทิพย  ศรีธนิษฐาภรณ 

 ๖๑๘๒ นางกมลทิพย  สมันจิตร 

 ๖๑๘๓ นางกมลทิพย  สุขจิตร 

 ๖๑๘๔ นางสาวกมลทิพย  เสนอกลาง 

 ๖๑๘๕ นางกมลทิพย  แสงทอง 

 ๖๑๘๖ นางสาวกมลทิพย  หนามพรม 

 ๖๑๘๗ นางสาวกมลธิดา  แกวกมล 

 ๖๑๘๘ นางสาวกมลนิตย  ปยเจริญธนกุล 

 ๖๑๘๙ นางสาวกมลเนตร  เนตรสกุล 

 ๖๑๙๐ นางกมลเนตร  บํารุงพงษ 

 ๖๑๙๑ นางกมลเนตร  ปานแดง 

 ๖๑๙๒ นางกมลพร  กล่ินรัตน 

 ๖๑๙๓ นางกมลพร  กันเสน 

 ๖๑๙๔ นางสาวกมลพร  แกวนาคแนว 

 ๖๑๙๕ นางกมลพร  คมทองหลาง 

 ๖๑๙๖ นางกมลพร  ฆารสวาง 

 ๖๑๙๗ นางสาวกมลพร  จันทรจอย 

 ๖๑๙๘ นางสาวกมลพร  โฉมบุตร 

 ๖๑๙๙ นางสาวกมลพร  ธานี 

 ๖๒๐๐ นางสาวกมลพร  ผอนผาสุข 

 ๖๒๐๑ นางสาวกมลพร  เลาหสิงห 

 ๖๒๐๒ นางกมลพรรณ  เคาหมอง 

 ๖๒๐๓ นางสาวกมลพรรณ  ผินกระโทก 

 ๖๒๐๔ นางสาวกมลพรรณ  วิชชุรังษี 

 ๖๒๐๕ นางกมลพรรณ  ศรีสูงเนิน 

 ๖๒๐๖ นางกมลพรรณ  สุพรมมา 

 ๖๒๐๗ นางสาวกมลภรณ  ดีฉ่ํา 

 ๖๒๐๘ นางสาวกมลภรณ  ทิมทอง 

 ๖๒๐๙ นางสาวกมลภัค  พงศพณิชบวร 

 ๖๒๑๐ นางกมลมาลย  สุดขันธ 

 ๖๒๑๑ นางกมลมาศ  อินทแสน 

 ๖๒๑๒ นางกมลรัตน  ชวยเกิด 

 ๖๒๑๓ นางสาวกมลรัตน  ทองมาก 

 ๖๒๑๔ นางสาวกมลรัตน  รุจิตร 

 ๖๒๑๕ นางสาวกมลรัตน  วิจิรัมย 

 ๖๒๑๖ นางสาวกมลรัตน  สละผัน 

 ๖๒๑๗ นางสาวกมลรัศม  พับขุนทด 



 หนา   ๑๒๒ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๒๑๘ นางกมลลักษณ  คําเอย 

 ๖๒๑๙ นางกมลลักษณ  บัวระภา 

 ๖๒๒๐ นางกมลลักษณ  บุญสะอาด 

 ๖๒๒๑ นางสาวกมลลักษณ  พัชรภัทรพันธุ 

 ๖๒๒๒ นางสาวกมลลักษณ  พันธดี 

 ๖๒๒๓ นางสาวกมลลักษณ  พันธุดี 

 ๖๒๒๔ นางสาวกมลลักษณ  แสนทวีสุข 

 ๖๒๒๕ นางสาวกมลวดี  แกวคํา 

 ๖๒๒๖ นางกมลวรรณ  กันแตง 

 ๖๒๒๗ นางกมลวรรณ  เกษเดช 

 ๖๒๒๘ นางกมลวรรณ  แกนมั่น 

 ๖๒๒๙ นางสาวกมลวรรณ  แดงนอย 

 ๖๒๓๐ นางสาวกมลวรรณ  เทพทวี 

 ๖๒๓๑ นางสาวกมลวรรณ  ธุระกิจ 

 ๖๒๓๒ นางสาวกมลวรรณ  ปนยศ 

 ๖๒๓๓ นางสาวกมลวรรณ  พระจันทรทอง 

 ๖๒๓๔ นางสาวกมลวรรณ  มวงสุข 

 ๖๒๓๕ นางสาวกมลวรรณ  วันบุญเรือง 

 ๖๒๓๖ นางกมลวรรณ  วิทยาเรืองสุข 

 ๖๒๓๗ นางสาวกมลวรรณ  วิพรรณะ 

 ๖๒๓๘ นางสาวกมลวรรณ  ศรีมวง 

 ๖๒๓๙ นางกมลวรรณ  ศิริกัณทะ 

 ๖๒๔๐ นางสาวกมลวรรณ  สาหนองหมอ 

 ๖๒๔๑ นางสาวกมลวรรณ  สิงหไพร 

 ๖๒๔๒ นางกมลวรรณ  สุขสวัสดิ์ 

 ๖๒๔๓ นางกมลวรรณ  สุเมธร 

 ๖๒๔๔ นางสาวกมลวรรณ  อุดมชัชวาล 

 ๖๒๔๕ นางสาวกมลวัลย  มุงคุณ 

 ๖๒๔๖ นางสาวกมุทากร  จันทวงค 

 ๖๒๔๗ นางสาวกรกช  แกลวทนงค 

 ๖๒๔๘ นางสาวกรกชท  คิดเสารชุม 

 ๖๒๔๙ นางสาวกรกฎ  อินทรารักษสกุล 

 ๖๒๕๐ นางกรกนก  แกวหอทอง 

 ๖๒๕๑ นางกรกนก  ขํานุรักษ 

 ๖๒๕๒ นางกรกนก  เซ็นนอก 

 ๖๒๕๓ นางสาวกรกนก  ดิลกรัตนตระกูล 

 ๖๒๕๔ นางสาวกรกนก  ธํารงศักดิ์คุณ 

 ๖๒๕๕ นางกรกนก  มะเดื่อชุมพร 

 ๖๒๕๖ นางกรกนก  สุขนอย 

 ๖๒๕๗ นางกรกนกหงส  ดงแดง 

 ๖๒๕๘ นางสาวกรกมล  รอดพิศดาร 

 ๖๒๕๙ นางกรกมล  วงษพุฒ 

 ๖๒๖๐ นางกรกมล  เสนนอก 

 ๖๒๖๑ นางกรกมลวรรณ  ผาสุข 

 ๖๒๖๒ นางสาวกรกันยา  ชํานาญนา 

 ๖๒๖๓ นางสาวกรกานต  พฤกษเสถียร 

 ๖๒๖๔ นางกรขนก  แกวตุน 

 ๖๒๖๕ นางสาวกรชนก  ธนุชิต 

 ๖๒๖๖ นางกรชนก  พลกระโทก 

 ๖๒๖๗ นางกรชนก  วันภูงา 

 ๖๒๖๘ นางสาวกรชพรรษ  ขันเงิน 

 ๖๒๖๙ นางกรชวัล  ไทยประกอบ 



 หนา   ๑๒๓ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๒๗๐ นางสาวกรชินันท  สิทธิโน 

 ๖๒๗๑ นางสาวกรณพัฒน  ถิ่นระหา 

 ๖๒๗๒ นางกรณพัฒน  โทพล 

 ๖๒๗๓ นางกรณิกา  วรรณรัตนพันธ 

 ๖๒๗๔ นางกรณิการ  งะสมัน 

 ๖๒๗๕ นางสาวกรณิชชา  วัดนนท 

 ๖๒๗๖ นางสาวกรณิศ  จงแจงกลาง 

 ๖๒๗๗ นางกรณิศ  สุวรรณภักดี 

 ๖๒๗๘ นางกรณิศ  แสงทอง 

 ๖๒๗๙ นางสาวกรทิพย  แกวบุตร 

 ๖๒๘๐ นางกรทิพย  ยูหนู 

 ๖๒๘๑ นางสาวกรธนาวีร  ออนสําอางค 

 ๖๒๘๒ นางสาวกรปรียา  บุญประคอง 

 ๖๒๘๓ นางสาวกรพินธุ  ไชยะมะณี 

 ๖๒๘๔ นางสาวกรภัค  วีสันเทียะ 

 ๖๒๘๕ นางกรภัทร  ทิพยบรรพต 

 ๖๒๘๖ นางสาวกรภัทร  หอมแมน 

 ๖๒๘๗ นางสาวกรรญากร  แกวมณี 

 ๖๒๘๘ นางกรรณเการ  ศรีบุรินทร 

 ๖๒๘๙ นางกรรณทิมา  บางพันธุวิมล 

 ๖๒๙๐ นางสาวกรรณาภรณ  ยาเคน 

 ๖๒๙๑ นางสาวกรรณิกา  กันทะสอน 

 ๖๒๙๒ นางกรรณิกา  ไกรมาท 

 ๖๒๙๓ นางสาวกรรณิกา  เขียวยศกิจ 

 ๖๒๙๔ นางกรรณิกา  คูณตุม 

 ๖๒๙๕ นางสาวกรรณิกา  จีนคง 

 ๖๒๙๖ นางสาวกรรณิกา  เจียกุญธร 

 ๖๒๙๗ นางกรรณิกา  เซงมณี 

 ๖๒๙๘ นางกรรณิกา  ดวงคํา 

 ๖๒๙๙ นางกรรณิกา  ดวงธนู 

 ๖๓๐๐ นางสาวกรรณิกา  ดอกคํา 

 ๖๓๐๑ นางกรรณิกา  เดชขุนทด 

 ๖๓๐๒ นางกรรณิกา  ตอวงศ 

 ๖๓๐๓ นางสาวกรรณิกา  ทองอาจ 

 ๖๓๐๔ นางสาวกรรณิกา  บุญมาก 

 ๖๓๐๕ นางกรรณิกา  ผิวผา 

 ๖๓๐๖ นางกรรณิกา  แผวสถาน 

 ๖๓๐๗ นางสาวกรรณิกา  พวงนอย 

 ๖๓๐๘ นางสาวกรรณิกา  พิมพจันดา 

 ๖๓๐๙ นางสาวกรรณิกา  โพนสิงห 

 ๖๓๑๐ นางสาวกรรณิกา  เฟองฟุง 

 ๖๓๑๑ นางกรรณิกา  โวหาร 

 ๖๓๑๒ นางกรรณิกา  ศรีสังข 

 ๖๓๑๓ นางกรรณิกา  สอนยศ 

 ๖๓๑๔ นางสาวกรรณิกา  สุธรรมซาว 

 ๖๓๑๕ นางกรรณิกา  สุริวงค 

 ๖๓๑๖ นางสาวกรรณิกา  แสนทําพล 

 ๖๓๑๗ นางกรรณิกา  แสนโพธิ์ 

 ๖๓๑๘ นางสาวกรรณิกา  อินทรนุช 

 ๖๓๑๙ นางสาวกรรณิการ  กระแสเทพ 

 ๖๓๒๐ นางสาวกรรณิการ  แกลวทนงค 

 ๖๓๒๑ นางกรรณิการ  แกวคลอง 



 หนา   ๑๒๔ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๓๒๒ นางสาวกรรณิการ  โกเมฆ 

 ๖๓๒๓ นางสาวกรรณิการ  คงชู 

 ๖๓๒๔ นางสาวกรรณิการ  คงสําเร็จ 

 ๖๓๒๕ นางกรรณิการ  คันธชุมภู 

 ๖๓๒๖ นางสาวกรรณิการ  คิดเร็ว 

 ๖๓๒๗ นางกรรณิการ  จันทะวิชัย 

 ๖๓๒๘ นางกรรณิการ  จําปาสี 

 ๖๓๒๙ นางสาวกรรณิการ  เจตุวิรุฬห 

 ๖๓๓๐ นางกรรณิการ  ชัยวงคแกว 

 ๖๓๓๑ นางกรรณิการ  เชิงสะอาด 

 ๖๓๓๒ นางสาวกรรณิการ  ตะบุตร 

 ๖๓๓๓ นางกรรณิการ  เตียงประโคน 

 ๖๓๓๔ นางกรรณิการ  ธรรมเพชร 

 ๖๓๓๕ นางสาวกรรณิการ  ธรรมวงศา 

 ๖๓๓๖ นางกรรณิการ  นันตะสา 

 ๖๓๓๗ นางกรรณิการ  บันลือ 

 ๖๓๓๘ นางสาวกรรณิการ  บุญทิมา 

 ๖๓๓๙ นางกรรณิการ  บุญยรัตพันธุ 

 ๖๓๔๐ นางสาวกรรณิการ  ปนแกว 

 ๖๓๔๑ นางสาวกรรณิการ  พรมแตง 

 ๖๓๔๒ นางกรรณิการ  พลาภรณ 

 ๖๓๔๓ นางกรรณิการ  พุทธิมา 

 ๖๓๔๔ นางสาวกรรณิการ  โพธิ์ศรี 

 ๖๓๔๕ นางสาวกรรณิการ  ภูมิวารินทร 

 ๖๓๔๖ นางสาวกรรณิการ  มาจอมศรี 

 ๖๓๔๗ นางสาวกรรณิการ  มีมานะ 

 ๖๓๔๘ นางกรรณิการ  เมฆประดับ 

 ๖๓๔๙ นางกรรณิการ  รวมชนอนุเคราะห 

 ๖๓๕๐ นางกรรณิการ  ไรนุน 

 ๖๓๕๑ นางสาวกรรณิการ  วงคจันติ๊บ 

 ๖๓๕๒ นางกรรณิการ  วงคพล 

 ๖๓๕๓ นางกรรณิการ  วิชาชัย 

 ๖๓๕๔ นางสาวกรรณิการ  ศารทประภา 

 ๖๓๕๕ นางสาวกรรณิการ  สาขา 

 ๖๓๕๖ นางสาวกรรณิการ  สาธุชาติ 

 ๖๓๕๗ นางสาวกรรณิการ  สุขจิตร 

 ๖๓๕๘ นางกรรณิการ  สุธาบูรณ 

 ๖๓๕๙ นางกรรณิการ  สุยะ 

 ๖๓๖๐ นางสาวกรรณิการ  เสลาสุวรรณ 

 ๖๓๖๑ นางสาวกรรธิมา  จิตรโสภา 

 ๖๓๖๒ นางกรรนิการ  ธรรมวงค 

 ๖๓๖๓ นางสาวกรรลิการ  ไชยวงค 

 ๖๓๖๔ นางกรรวี  โพธิ์เพชร 

 ๖๓๖๕ นางสาวกรรวี  ออนสีทา 

 ๖๓๖๖ นางกรรหา  ณ นคร 

 ๖๓๖๗ นางกรวรรณ  แกวจังหวัด 

 ๖๓๖๘ นางสาวกรวรรณ  โคตะมา 

 ๖๓๖๙ นางสาวกรวรรณ  ทองใบ 

 ๖๓๗๐ นางกรวรรณ  สอนผ้ึง 

 ๖๓๗๑ นางกรวรรณ  ไหวเคล่ือน 

 ๖๓๗๒ นางกรวลัย  บํารุงคีร ี

 ๖๓๗๓ นางสาวกรวิกา  ติ๊บเหมย 



 หนา   ๑๒๕ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๓๗๔ นางสาวกรวิการ  กอใจ 

 ๖๓๗๕ นางสาวกรวิภา  พรอมพิมพ 

 ๖๓๗๖ นางสาวกรสิริ  เพ็ชรดี 

 ๖๓๗๗ นางสาวกรองกมล  เอนก 

 ๖๓๗๘ นางกรองกาญจน  บัวงาม 

 ๖๓๗๙ นางกรองกาญจน  หยูทองคํา 

 ๖๓๘๐ นางสาวกรองแกว  ภักดีคํา 

 ๖๓๘๑ นางกรองแกว  ล้ิมวิลัย 

 ๖๓๘๒ นางสาวกรองจิต  หมุดตะเหล็บ 

 ๖๓๘๓ นางกรองทอง  วงศไตรรัตน 

 ๖๓๘๔ นางสาวกรองทอง  วางขุนทด 

 ๖๓๘๕ นางกรองทอง  ศรีแกว 

 ๖๓๘๖ นางกระบวน  ไชยศรี 

 ๖๓๘๗ นางกรัณฑรัตน  แกนเขียว 

 ๖๓๘๘ นางสาวกรานต  แสนสงา 

 ๖๓๘๙ นางสาวกรินทรญา  สุขเกื้อ 

 ๖๓๙๐ นางกรุณพร  ขันโท 

 ๖๓๙๑ นางกรุณรัตน  ตระกูลพิทักษกิจ 

 ๖๓๙๒ นางสาวกรุณา  กิ่งแกว 

 ๖๓๙๓ นางกรุณา  เทพยา 

 ๖๓๙๔ นางสาวกรุณา  ปาทาน 

 ๖๓๙๕ นางกรุณา  มิ่งขวัญ 

 ๖๓๙๖ นางสาวกฤชญา  อินทรโคตร 

 ๖๓๙๗ นางกฤชภร  สีเหลือง 

 ๖๓๙๘ นางกฤตกนธธร  พลสามารถ   

 ๖๓๙๙ นางกฤตชญา  กัมพูธนี 

 ๖๔๐๐ นางสาวกฤตชญา  ปนอิน 

 ๖๔๐๑ นางสาวกฤตติกา  เกตุแกว 

 ๖๔๐๒ นางสาวกฤตติกา  ไชยนิคม 

 ๖๔๐๓ นางกฤตติกา  สิธานนท 

 ๖๔๐๔ นางสาวกฤตติกา  เหลวกูล 

 ๖๔๐๕ นางสาวกฤตยา  จันทาสี 

 ๖๔๐๖ นางสาวกฤตยา  ปนเกศ 

 ๖๔๐๗ นางกฤตยา  เพ็ชรรัตน 

 ๖๔๐๘ นางกฤตยา  เพ็ชรัตน 

 ๖๔๐๙ นางสาวกฤตยา  ล้ีลับ 

 ๖๔๑๐ นางกฤตยา  เลิศศรี 

 ๖๔๑๑ นางสาวกฤตยาภา  ชูเมือง 

 ๖๔๑๒ นางกฤตาภา  จินาวัลย 

 ๖๔๑๓ นางกฤติกา  แซมสีมวง 

 ๖๔๑๔ นางสาวกฤติกา  ทองนํา 

 ๖๔๑๕ นางกฤติกา  เลิศตระกูล 

 ๖๔๑๖ นางสาวกฤติกา  สอนวิชา 

 ๖๔๑๗ นางสาวกฤติกานต  กาลมงคล 

 ๖๔๑๘ นางสาวกฤติกานต  เอมอยู 

 ๖๔๑๙ นางสาวกฤติญา  กิติมา 

 ๖๔๒๐ นางสาวกฤติญา  คําวิเศษธนกุล 

 ๖๔๒๑ นางสาวกฤติญาภรณ  สุดแกว 

 ๖๔๒๒ นางสาวกฤติณี  อินทรมนตรี 

 ๖๔๒๓ นางกฤติยา  คําสุวรรณ 

 ๖๔๒๔ นางกฤติยา  งามโรจนสิริ 

 ๖๔๒๕ นางสาวกฤติยา  แตงรม 



 หนา   ๑๒๖ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๔๒๖ นางกฤติยา  บัวเทศ 

 ๖๔๒๗ นางสาวกฤติยา  ใยขันธ 

 ๖๔๒๘ นางกฤติยา  วงคกันยา 

 ๖๔๒๙ นางกฤติยา  วงศกันยา 

 ๖๔๓๐ นางกฤติยา  สัตราศรี 

 ๖๔๓๑ นางสาวกฤติยา  สุภาวรรณ 

 ๖๔๓๒ นางสาวกฤติยา  สุริยวงค 

 ๖๔๓๓ นางกฤติยากร  สุริยันต 

 ๖๔๓๔ นางกฤติยากรณ  ธราวุธ 

 ๖๔๓๕ นางสาวกฤติยาณี  ชัยรังษี 

 ๖๔๓๖ นางกฤติยาณี  ศรีนาทม 

 ๖๔๓๗ นางกฤติยาภรณ  ศรีสัจจา 

 ๖๔๓๘ นางกฤติยาภรณ  สุขฑีฆะ 

 ๖๔๓๙ นางกฤษฎาภรณ  ศิลคุม 

 ๖๔๔๐ นางกฤษฎาวรรณ  ฉายละออ 

 ๖๔๔๑ นางกฤษฏ์ิณิชา  สนิทบุรุษ 

 ๖๔๔๒ นางกฤษณา  กงเตน 

 ๖๔๔๓ นางกฤษณา  การชะนะไชย 

 ๖๔๔๔ นางสาวกฤษณา  กาลเขวา 

 ๖๔๔๕ นางสาวกฤษณา  เกษสุวรรณ 

 ๖๔๔๖ นางกฤษณา  ขอบไชยแสง 

 ๖๔๔๗ นางสาวกฤษณา  คําภาแกว 

 ๖๔๔๘ นางสาวกฤษณา  จันทรสีลา 

 ๖๔๔๙ นางสาวกฤษณา  จันทเสน 

 ๖๔๕๐ นางกฤษณา  ฉัตรทิม 

 ๖๔๕๑ นางกฤษณา  ชํานาญ 

 ๖๔๕๒ นางกฤษณา  เชื้อนาฮี 

 ๖๔๕๓ นางสาวกฤษณา  ไชยาวรรณ 

 ๖๔๕๔ นางกฤษณา  ทวะชาลี 

 ๖๔๕๕ นางกฤษณา  ทาแสง 

 ๖๔๕๖ นางกฤษณา  ธรรมปราณีสุข 

 ๖๔๕๗ นางกฤษณา  ธรรมปญญา 

 ๖๔๕๘ นางกฤษณา  ธาระจันทร 

 ๖๔๕๙ นางกฤษณา  นอยสุข 

 ๖๔๖๐ นางสาวกฤษณา  นามวงษ 

 ๖๔๖๑ นางกฤษณา  นิลพันธ 

 ๖๔๖๒ นางสาวกฤษณา  บวรชาติ 

 ๖๔๖๓ นางสาวกฤษณา  ปาเต็ม 

 ๖๔๖๔ นางกฤษณา  พุฒตาล 

 ๖๔๖๕ นางสาวกฤษณา  ภูน้ําเสียง 

 ๖๔๖๖ นางสาวกฤษณา  ภูผาโลน 

 ๖๔๖๗ นางกฤษณา  มีแกว 

 ๖๔๖๘ นางสาวกฤษณา  รอดเสมอ 

 ๖๔๖๙ นางสาวกฤษณา  วงคไชยสิทธิ์ 

 ๖๔๗๐ นางสาวกฤษณา  ศักดิ์คําดวง 

 ๖๔๗๑ นางสาวกฤษณา  สงคราม 

 ๖๔๗๒ นางสาวกฤษณา  สรอยเสน 

 ๖๔๗๓ นางกฤษณา  สิงหพิมพ 

 ๖๔๗๔ นางกฤษณา  สุขแกว 

 ๖๔๗๕ นางกฤษณา  สุวรรณยุทธ 

 ๖๔๗๖ นางสาวกฤษณา  โสวรรณี 

 ๖๔๗๗ นางกฤษณา  ออนอัฐ 



 หนา   ๑๒๗ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๔๗๘ นางสาวกฤษณา  อัครฮาตุ 

 ๖๔๗๙ นางกฤษณา  อุนทา 

 ๖๔๘๐ นางสาวกฤษณาภรณ  นูมหันต 

 ๖๔๘๑ นางกฤษณี  โกยดุลย 

 ๖๔๘๒ นางกฤษดา  รักทรง 

 ๖๔๘๓ นางกฤษดาภรณ  จันทรเติม 

 ๖๔๘๔ นางกฤษดี  ศรีพิกุล 

 ๖๔๘๕ นางสาวกฤษติกา  โพธิ์กระจาง 

 ๖๔๘๖ นางสาวกฤษนันท  บุตรสาลี 

 ๖๔๘๗ นางสาวกฤษนา  เทียนนอย 

 ๖๔๘๘ นางกลวยไม  ศรีเลิศ 

 ๖๔๘๙ นางสาวกลองเพชร  คําจันทรศรี 

 ๖๔๙๐ นางกลัยาณี  ปาขันตี 

 ๖๔๙๑ นางกลางใจ  เสรีธรรมพิทักษ 

 ๖๔๙๒ นางสาวกลาโสม  หมัดสะมัน 

 ๖๔๙๓ นางสาวกลิกา  เพชรสร 

 ๖๔๙๔ นางสาวกล่ินนภา  ทับเมี่ยง 

 ๖๔๙๕ นางสาวกล่ินฤทัย  แสงสุดตา 

 ๖๔๙๖ นางสาวกล่ินสุคนธ  หลําริ้ว 

 ๖๔๙๗ นางสาวกวิตา  สุขเจริญ 

 ๖๔๙๘ นางสาวกวินญรัตน  ชาธิพา 

 ๖๔๙๙ นางสาวกวินณภัทร  เจตบุตร 

 ๖๕๐๐ นางกวินณา  ภาโนชิต 

 ๖๕๐๑ นางสาวกวินทรา  ปะไธสง 

 ๖๕๐๒ นางสาวกวินทรา  มาหมัด 

 ๖๕๐๓ นางสาวกวินทิพย  พนมเวทย 

 ๖๕๐๔ นางกวินทิพย  ศิริพูลอนนต 

 ๖๕๐๕ นางสาวกวินทิพย  หนูสมแกว 

 ๖๕๐๖ นางสาวกวิสรา  แกวรอด 

 ๖๕๐๗ นางสาวกวิสรา  มะโนวงศ 

 ๖๕๐๘ นางสาวกวิสรา  มะยีเตะ 

 ๖๕๐๙ นางกวิสรา  สีดี 

 ๖๕๑๐ นางสาวกวิสรา  หนูอน 

 ๖๕๑๑ นางสาวกวิสราภรณ  โพธิวัฒน 

 ๖๕๑๒ นางกวีนา  เด็กทองหลาง 

 ๖๕๑๓ นางกวียา  เฮาจํานงค 

 ๖๕๑๔ นางสาวกวีศันต  ดวงชัยภูมิ 

 ๖๕๑๕ นางกษมา  จันทเสน 

 ๖๕๑๖ นางสาวกษมา  เทียนเงิน 

 ๖๕๑๗ นางกษมา  เมฆอินทร 

 ๖๕๑๘ นางสาวกษิตตา  ศรนุวัตร 

 ๖๕๑๙ นางสาวกษิรา  กาแสงพงษ 

 ๖๕๒๐ นางสาวกษิรา  ศรีสกุลไทย 

 ๖๕๒๑ นางกองกาญจน  เยือกเย็น 

 ๖๕๒๒ นางกองกาญจน  ศรีโยวงศ 

 ๖๕๒๓ นางกองแกว  ฉายถวิล 

 ๖๕๒๔ นางกองแกว  มาฆะเซ็นต 

 ๖๕๒๕ นางกองแกว  มาวัง 

 ๖๕๒๖ นางกองเขียน  กูกขุนทด 

 ๖๕๒๗ นางกองตึก  เขียวมะหา 

 ๖๕๒๘ นางกองสี  พิมพพา 

 ๖๕๒๙ นางสาวกอบกุล  ณ รัชชกาล 



 หนา   ๑๒๘ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๕๓๐ นางกอบกุล  ศรีบุญเรือง 

 ๖๕๓๑ นางสาวกอบกุล  เศิกศิริ 

 ๖๕๓๒ นางกอบกุล  อินทะเขื่อน 

 ๖๕๓๓ นางกอมารีหยะ  สายสะอิด 

 ๖๕๓๔ นางกอศิริ  เทพศรัทธา 

 ๖๕๓๕ นางสาวกะฐิน  บัวพันธ 

 ๖๕๓๖ นางสาวกังสดาล  กองแกว 

 ๖๕๓๗ นางสาวกังสดาล  ภัทรรังสรรค 

 ๖๕๓๘ นางสาวกัญจณสุรีย  ผลรอด 

 ๖๕๓๙ นางสาวกัญจนกมล  โสตถิวงศวาร 

 ๖๕๔๐ นางกัญจนชญาน  ศรชัย 

 ๖๕๔๑ พันจาเอกหญิง กัญจนณิชา  สุดชารี 

 ๖๕๔๒ นางกัญจนพรณ  คงพันวัตร 

 ๖๕๔๓ นางกัญจนภรณ  ศรีสังข 

 ๖๕๔๔ นางสาวกัญจนศญนันท  สาคําวรโชติ 

 ๖๕๔๕ นางกัญจนา  มาชาวปา 

 ๖๕๔๖ นางสาวกัญจนาภรณ  อรุณขอบเขต 

 ๖๕๔๗ นางกัญชพร  สินธุเขต 

 ๖๕๔๘ นางกัญชรส  รินถา 

 ๖๕๔๙ นางกัญชรา  แกวนุช 

 ๖๕๕๐ นางสาวกัญชริญา  อนันต 

 ๖๕๕๑ นางกัญชัญญา  เขื่อนเพชร 

 ๖๕๕๒ นางกัญชุชญา  แกวคําชาติ 

 ๖๕๕๓ นางสาวกัญญชลิดา  ทองอวน 

 ๖๕๕๔ นางสาวกัญญชลิดา  รุงเรือง 

 ๖๕๕๕ นางกัญญญาภัค  ตังประเสริฐ 

 ๖๕๕๖ นางสาวกัญญณณัฏฐ  กิ่งถาวร 

 ๖๕๕๗ นางกัญญนัทธ  วิศาลกุลวัฒน 

 ๖๕๕๘ นางสาวกัญญนันทน  ขําเอนก 

 ๖๕๕๙ นางสาวกัญญพัชร  ไพเรืองโสม 

 ๖๕๖๐ นางกัญญพัชร  สุขขี 

 ๖๕๖๑ นางสาวกัญญพัฑฒา  แสนคํา 

 ๖๕๖๒ นางกัญญพิชชา  เนียมจีน 

 ๖๕๖๓ นางสาวกัญญภรณ  คงศิลา 

 ๖๕๖๔ นางกัญญรัตน  นรดิษฐ 

 ๖๕๖๕ นางสาวกัญญลักษณ  บุณยพัชรินทร 

 ๖๕๖๖ นางสาวกัญญอัญญ  ศรีวิไชย 

 ๖๕๖๗ นางสาวกัญญา  กรุดแกว 

 ๖๕๖๘ นางสาวกัญญา  กิตติปยะพร 

 ๖๕๖๙ นางกัญญา  ขวัญนิมิตร 

 ๖๕๗๐ นางสาวกัญญา  เขียนอักษร 

 ๖๕๗๑ นางกัญญา  คนยง 

 ๖๕๗๒ นางสาวกัญญา  คัชมา 

 ๖๕๗๓ นางกัญญา  จันพัก 

 ๖๕๗๔ นางกัญญา  ชวยบํารุง 

 ๖๕๗๕ นางกัญญา  ชัยเพ็ญ 

 ๖๕๗๖ นางกัญญา  ชาติมนตรี 

 ๖๕๗๗ นางสาวกัญญา  ชินเจริญวงศ 

 ๖๕๗๘ นางสาวกัญญา  ณัฐมิกทา 

 ๖๕๗๙ นางสาวกัญญา  ทองเสนา 

 ๖๕๘๐ นางสาวกัญญา  ทะสุด 

 ๖๕๘๑ นางกัญญา  ประทุมทอง 



 หนา   ๑๒๙ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๕๘๒ นางสาวกัญญา  แปนแกว 

 ๖๕๘๓ นางสาวกัญญา  ผะเดียงฉันท 

 ๖๕๘๔ นางสาวกัญญา  พรหมจันทร 

 ๖๕๘๕ นางสาวกัญญา  พะกะจาง 

 ๖๕๘๖ นางสาวกัญญา  พานิชย 

 ๖๕๘๗ นางสาวกัญญา  พาระนัง 

 ๖๕๘๘ นางสาวกัญญา  พึดขุนทด 

 ๖๕๘๙ นางกัญญา  พูลพันธ 

 ๖๕๙๐ นางกัญญา  มาตรคํามี 

 ๖๕๙๑ นางสาวกัญญา  รุงกล่ิน 

 ๖๕๙๒ นางสาวกัญญา  เรืองเพชร 

 ๖๕๙๓ นางสาวกัญญา  อันทรัตน 

 ๖๕๙๔ นางกัญญา  อินทรประพันธ 

 ๖๕๙๕ นางสาวกัญญา  อุตรพรม 

 ๖๕๙๖ นางสาวกัญญาณพัชญ  ศรีนวลฟูตะ 

 ๖๕๙๗ นางสาวกัญญาณัช  แซอึ้ง 

 ๖๕๙๘ นางสาวกัญญาณัฐ  คุณอโหนด 

 ๖๕๙๙ นางกัญญาณัฐ  บําเพ็ญพงษ 

 ๖๖๐๐ นางกัญญาณัฐ  มูลยะเทพ 

 ๖๖๐๑ นางกัญญาณัฐ  ละมั่งทอง 

 ๖๖๐๒ นางสาวกัญญาณัฐ  วิรัตนประเสริฐ 

 ๖๖๐๓ นางกัญญาณัฐ  สิทธิโสณ 

 ๖๖๐๔ นางกัญญาณัฐ  อาจอํานวย 

 ๖๖๐๕ นางสาวกัญญานันท  แตงแดน 

 ๖๖๐๖ นางสาวกัญญาปาณ  โฉมทอง 

 ๖๖๐๗ นางกัญญาพัชญ  ทับแกว 

 ๖๖๐๘ นางสาวกัญญาพัชร  จําปาทอง 

 ๖๖๐๙ นางกัญญาภรณ  พอคําจันทร 

 ๖๖๑๐ นางสาวกัญญาภัค  ดลใจ 

 ๖๖๑๑ นางกัญญาภัค  ทิตยวงค 

 ๖๖๑๒ นางสาวกัญญาภัค  บุญปน 

 ๖๖๑๓ นางสาวกัญญาภัค  บุญรักษา 

 ๖๖๑๔ นางสาวกัญญาภัค  บุตรสาลี 

 ๖๖๑๕ นางสาวกัญญาภัค  พรมแพง 

 ๖๖๑๖ นางสาวกัญญาภัค  พิลา 

 ๖๖๑๗ นางสาวกัญญาภัค  มรรยาทออน 

 ๖๖๑๘ นางสาวกัญญาภัค  มหารักษ 

 ๖๖๑๙ นางสาวกัญญาภัค  สมศิริ 

 ๖๖๒๐ นางสาวกัญญาภัค  สวัสดิ์รักษา 

 ๖๖๒๑ นางสาวกัญญาภัค  สารเทพ 

 ๖๖๒๒ นางกัญญาภัค  สุขประเสริฐ 

 ๖๖๒๓ นางสาวกัญญาภัค  สุนินบูรณ 

 ๖๖๒๔ นางสาวกัญญาภัค  แสนคํา 

 ๖๖๒๕ นางกัญญาภัทร  คนหาญ 

 ๖๖๒๖ นางสาวกัญญาภัทร  พวงพิลา 

 ๖๖๒๗ นางสาวกัญญาภัทร  มาเยอะ 

 ๖๖๒๘ นางสาวกัญญาภัทร  สกุลซง 

 ๖๖๒๙ นางสาวกัญญาภัทร  แสนนาใต 

 ๖๖๓๐ นางสาวกัญญาภัทร  อุนสวน 

 ๖๖๓๑ นางสาวกัญญามาศ  นาคบํารุง 

 ๖๖๓๒ นางกัญญารัตน  กลีบสันเทียะ 

 ๖๖๓๓ นางสาวกัญญารัตน  คงปราณ 



 หนา   ๑๓๐ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๖๓๔ นางกัญญารัตน  คงสุขสม 

 ๖๖๓๕ นางสาวกัญญารัตน  ไชยประโคน 

 ๖๖๓๖ นางสาวกัญญารัตน  ต่ําทอง 

 ๖๖๓๗ นางสาวกัญญารัตน  แตงออน 

 ๖๖๓๘ นางสาวกัญญารัตน  ถําวาป 

 ๖๖๓๙ นางสาวกัญญารัตน  ทองชอย 

 ๖๖๔๐ นางสาวกัญญารัตน  ทองนวคุณ 

 ๖๖๔๑ นางสาวกัญญารัตน  ประทุม 

 ๖๖๔๒ นางกัญญารัตน  มะลิดา 

 ๖๖๔๓ นางสาวกัญญารัตน  ยุพานิชย 

 ๖๖๔๔ นางสาวกัญญารัตน  สมสุข 

 ๖๖๔๕ นางกัญญารัตน  สินมา 

 ๖๖๔๖ นางสาวกัญญารัตน  สีหะสุทธิ์ 

 ๖๖๔๗ นางกัญญารัตน  หมูพยัคฆ 

 ๖๖๔๘ นางสาวกัญญารัตน  โหเต็ก 

 ๖๖๔๙ นางสาวกัญญารัตน  ไหมแกว 

 ๖๖๕๐ นางสาวกัญญาวดี  นิลเพชร 

 ๖๖๕๑ นางสาวกัญญาวีร  ชูศรี 

 ๖๖๕๒ นางกัญญาวีร  นะราช 

 ๖๖๕๓ นางสาวกัญญาษรณ  เกษแกว 

 ๖๖๕๔ นางกัญฐณา  อินทรักษ 

 ๖๖๕๕ นางสาวกัญฐมณี  กอนทอง 

 ๖๖๕๖ นางสาวกัญติมา  หาญณรงค 

 ๖๖๕๗ นางกัญทิมา  เมืองพูล 

 ๖๖๕๘ นางกัญธศภรณ  สุวรรณพงศ 

 ๖๖๕๙ นางสาวกัญนิชา  เบาทอง 

 ๖๖๖๐ นางกัญพัชญ  กันทัศน 

 ๖๖๖๑ นางสาวกัญภร  กระตายจันทร 

 ๖๖๖๒ นางกัญภัทรกร  รักษายศ 

 ๖๖๖๓ นางกัญยา  นาคพูล 

 ๖๖๖๔ นางกัญรญา  สิงหศร 

 ๖๖๖๕ นางกัญรัตน  ยะแสง 

 ๖๖๖๖ นางสาวกัญลิกา  ล้ียววัฒนาสกุล 

 ๖๖๖๗ นางกัญวรา  เพชรดา 

 ๖๖๖๘ นางสาวกัญวัฒน  ราศรี 

 ๖๖๖๙ นางกัญหา  บุญครอง 

 ๖๖๗๐ นางกัณญณรัจญ  สุดสม 

 ๖๖๗๑ นางกัณญาภัค  กันตงาม 

 ๖๖๗๒ นางกัณฐภรณ  ชูชวย 

 ๖๖๗๓ นางสาวกัณฐลดา  ทองนาค 

 ๖๖๗๔ นางสาวกัณฐิกา  คําแพง 

 ๖๖๗๕ นางกัณฑณภัค  บุญแสนสุรจีร 

 ๖๖๗๖ นางกัณฑรัตน  กมลรัตน 

 ๖๖๗๗ นางกัณฑิมา  ภัทรภูติ 

 ๖๖๗๘ นางกัณฑิมา  ลอยไสว 

 ๖๖๗๙ นางกัณณวิมล  ขันตีธนสกุล 

 ๖๖๘๐ นางสาวกัณณอลิน  เขียววิลัย 

 ๖๖๘๑ นางสาวกัณณิกา  สายะโน 

 ๖๖๘๒ นางกัณติยา  หนองภักดี 

 ๖๖๘๓ นางสาวกัณทกานต  บดีการ 

 ๖๖๘๔ นางกัณทิมา  ดวงเพชรแสง 

 ๖๖๘๕ นางกัณธชรสม  เมนกูลเกตุสิงห 
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 ๖๖๘๖ นางสาวกัณธิมา  สุภา 

 ๖๖๘๗ นางกัณนิกา  สุวรรณชัยรบ 

 ๖๖๘๘ นางกัณยา  บุญรัตน 

 ๖๖๘๙ นางสาวกัณวสา  สังขแกว 

 ๖๖๙๐ นางสาวกัญหา  แกวศรี 

 ๖๖๙๑ นางสาวกัณหา  งามย่ิง 

 ๖๖๙๒ นางกัณหา  ทองสลัก 

 ๖๖๙๓ นางกัตติกา  แกวฟอง 

 ๖๖๙๔ นางสาวกัตติกา  วงศไพรเวศ 

 ๖๖๙๕ นางสาวกันญนา  มากสุวรรณ 

 ๖๖๙๖ นางสาวกันญา  บานเย็น 

 ๖๖๙๗ นางกันญาพัชร  สักบุตร 

 ๖๖๙๘ นางกันณิกา  คชรักษ 

 ๖๖๙๙ นางสาวกันณิกา  ศรีดาว 

 ๖๗๐๐ นางสาวกันตณัฐฐา  รัตนเจียมรังษี 

 ๖๗๐๑ นางสาวกันตณา  ทางทอง 

 ๖๗๐๒ นางสาวกันตณิชชา  ทาศักดิ์ 

 ๖๗๐๓ นางกันตธีร  สุทธินนท 

 ๖๗๐๔ นางสาวกันตภัส  อุดหนุน 

 ๖๗๐๕ นางสาวกันตฤทัย  บุญเรือง 

 ๖๗๐๖ นางสาวกันตา  ตางจิตร 

 ๖๗๐๗ นางกันตา  พิณนา 

 ๖๗๐๘ นางสาวกันตา  มาฮอส 

 ๖๗๐๙ นางกันตินันท  การะพัตร 

 ๖๗๑๐ นางสาวกันตินันท  นพพิบูลย 

 ๖๗๑๑ นางสาวกันตินันท  สอยจินดา 

 ๖๗๑๒ นางกันตินันท  อิ่มสําราญ 

 ๖๗๑๓ นางสาวกันติมา  จูเจริญ   

 ๖๗๑๔ นางสาวกันติศา  ปากบอง 

 ๖๗๑๕ นางสาวกันทนา  กานิล 

 ๖๗๑๖ นางกันทิมา  ชางกลาง 

 ๖๗๑๗ นางสาวกันนิกา  หอมชื่นใจ 

 ๖๗๑๘ นางสาวกันนิดา  กาญจนชีวาโชติ 

 ๖๗๑๙ นางกันยกร  ภูทองบุตร 

 ๖๗๒๐ นางกันยกร  โสมติด 

 ๖๗๒๑ นางสาวกันยพัชร  ธนัตทวีเกียรติ 

 ๖๗๒๒ นางสาวกันยสินี  บุญกิจรัชตวดี 

 ๖๗๒๓ นางสาวกันยสินี  รัตนประยูร 

 ๖๗๒๔ นางสาวกันยา  กันปลอง 

 ๖๗๒๕ นางสาวกันยา  ไชยซาววงค 

 ๖๗๒๖ นางกันยา  ไชยนรา 

 ๖๗๒๗ นางสาวกันยา  เท่ียงตรง 

 ๖๗๒๘ นางสาวกันยา  บุญชวย 

 ๖๗๒๙ นางกันยา  ปนต ิ

 ๖๗๓๐ นางกันยา  สุดสาคร 

 ๖๗๓๑ นางสาวกันยากร  แกววิไล 

 ๖๗๓๒ นางสาวกันยากร  จินสีดา 

 ๖๗๓๓ นางกันยากร  ชางบุญมี 

 ๖๗๓๔ นางกันยากร  มณีโชติ 

 ๖๗๓๕ นางสาวกันยากร  ลิมประวัติ 

 ๖๗๓๖ นางสาวกันยากร  ศรีรัศมี 

 ๖๗๓๗ นางกันยาพร  ปกกุนนัน 
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เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๗๓๘ นางสาวกันยารัตน  เกตุนาค 

 ๖๗๓๙ นางกันยารัตน  แกวสุใจ 

 ๖๗๔๐ นางสาวกันยารัตน  ทองรักขาว 

 ๖๗๔๑ นางสาวกันยารัตน  นอกพุดซา 

 ๖๗๔๒ นางสาวกันยารัตน  บัวทิน 

 ๖๗๔๓ นางกันยารัตน  ผสมทรัพย 

 ๖๗๔๔ นางสาวกันยารัตน  เพชรไกร 

 ๖๗๔๕ นางสาวกันยารัตน  มาศโอสถ 

 ๖๗๔๖ นางกันยารัตน  โยวะ 

 ๖๗๔๗ นางสาวกันยารัตน  รุงโรจน 

 ๖๗๔๘ นางสาวกันยารัตน  แสนเรือง 

 ๖๗๔๙ นางกันยารัตน  หาญนอก 

 ๖๗๕๐ นางสาวกันยาวดี  อนันตภักดิ์ 

 ๖๗๕๑ นางกันรญาณี  ศรีสุรักษ 

 ๖๗๕๒ นางสาวกันสินีย  มาลา 

 ๖๗๕๓ นางสาวกัลญภัค  ตะยศ 

 ๖๗๕๔ นางกัลญา  แกนแกว 

 ๖๗๕๕ นางกัลญา  ตาใจ 

 ๖๗๕๖ นางกัลญา  ตูมกลาง   

 ๖๗๕๗ นางสาวกัลญาณี  ปาปะ 

 ๖๗๕๘ นางสาวกัลญาพร  หมื่นลบ 

 ๖๗๕๙ นางกัลญารัตน  ยงกิจ 

 ๖๗๖๐ นางสาวกัลนิกา  มาระสาร 

 ๖๗๖๑ นางกัลนิกา  ศูนยจันทร 

 ๖๗๖๒ นางกัลยกร  คณาภักดิ์ 

 ๖๗๖๓ นางสาวกัลยกร  คําสีทา 

 ๖๗๖๔ นางกัลยกร  จันทรสุพันธ 

 ๖๗๖๕ นางกัลยกร  ชูแสงศรี 

 ๖๗๖๖ นางสาวกัลยกร  เทียนดี   

 ๖๗๖๗ นางกัลยกร  นาหอมวรกุล 

 ๖๗๖๘ นางสาวกัลยกร  ยอดแกว 

 ๖๗๖๙ นางสาวกัลยกร  เรืองสุขสุด 

 ๖๗๗๐ นางสาวกัลยกร  วรสมุทรปราการ 

 ๖๗๗๑ นางกัลยกร  วังจันทร 

 ๖๗๗๒ นางสาวกัลยกร  สวันตรัจฉ 

 ๖๗๗๓ นางสาวกัลยกร  หลาเรือน 

 ๖๗๗๔ นางสาวกัลยกร  อระวีพร 

 ๖๗๗๕ นางสาวกัลยชนก  น้ําพ้ี 

 ๖๗๗๖ นางสาวกัลยฐิตา  ชวนชม 

 ๖๗๗๗ นางสาวกัลยณัฏฐ  แพงไพรี 

 ๖๗๗๘ นางสาวกัลยณิศา  ฉิมพันธ 

 ๖๗๗๙ นางสาวกัลยดา  ถนอมถิ่น 

 ๖๗๘๐ นางสาวกัลยรัตน  กะตะศิลา 

 ๖๗๘๑ นางกัลยรัตน  ทายะ 

 ๖๗๘๒ นางสาวกัลยรัตน  ทิพอุต 

 ๖๗๘๓ นางสาวกัลยรัตน  ลาดใจ 

 ๖๗๘๔ นางสาวกัลยวรรธน  คุมญาติ 

 ๖๗๘๕ นางกัลยา  กรกําจายฤทธิ์ 

 ๖๗๘๖ นางสาวกัลยา  กาวีวน 

 ๖๗๘๗ นางสาวกัลยา  กิ่งแกว 

 ๖๗๘๘ นางสาวกัลยา  กูรอหมีน 

 ๖๗๘๙ นางกัลยา  เกียรติปรากฎ 
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 ๖๗๙๐ นางสาวกัลยา  ขําเจิม 

 ๖๗๙๑ นางสาวกัลยา  เจริญเวชรักษ 

 ๖๗๙๒ นางกัลยา  ชลวัฒนโยธิน 

 ๖๗๙๓ นางสาวกัลยา  ช่ืนวิเศษ 

 ๖๗๙๔ นางกัลยา  ชูจ๋ิว 

 ๖๗๙๕ นางกัลยา  ชูราษี 

 ๖๗๙๖ นางสาวกัลยา  ชูสังข 

 ๖๗๙๗ นางสาวกัลยา  เชียงขลุง 

 ๖๗๙๘ นางกัลยา  เซ็นหลวง 

 ๖๗๙๙ นางสาวกัลยา  แซเซี่ยน 

 ๖๘๐๐ นางกัลยา  ไตรยะมูล 

 ๖๘๐๑ นางสาวกัลยา  ทําความชอบ 

 ๖๘๐๒ นางสาวกัลยา  นอยมณี 

 ๖๘๐๓ นางกัลยา  นันชนะ 

 ๖๘๐๔ นางสาวกัลยา  นามเดช 

 ๖๘๐๕ นางกัลยา  เนตรทิพย 

 ๖๘๐๖ นางกัลยา  บุตรศรีภูมิ 

 ๖๘๐๗ นางสาวกัลยา  บุราณเดช 

 ๖๘๐๘ นางสาวกัลยา  ปรานะพรม 

 ๖๘๐๙ นางกัลยา  ปากาวงค 

 ๖๘๑๐ นางสาวกัลยา  พรมเพียร 

 ๖๘๑๑ นางสาวกัลยา  พรสอน 

 ๖๘๑๒ นางกัลยา  พลแสน 

 ๖๘๑๓ นางกัลยา  พัดลม 

 ๖๘๑๔ นางกัลยา  พันธศิริ 

 ๖๘๑๕ นางสาวกัลยา  เพียนผักแวน 

 ๖๘๑๖ นางสาวกัลยา  ภูจีรัง 

 ๖๘๑๗ นางกัลยา  มรดกเกษม 

 ๖๘๑๘ นางสาวกัลยา  มวงเกล้ียง 

 ๖๘๑๙ นางกัลยา  ยมจันทร 

 ๖๘๒๐ นางสาวกัลยา  ยุทธศิลปเสวี 

 ๖๘๒๑ นางสาวกัลยา  รักษาพล 

 ๖๘๒๒ นางกัลยา  ราษเจริญ 

 ๖๘๒๓ นางกัลยา  ลุนบง 

 ๖๘๒๔ นางสาวกัลยา  วงคไทยดี 

 ๖๘๒๕ นางกัลยา  วงศวรรณ 

 ๖๘๒๖ นางกัลยา  ศรีษะโคตร 

 ๖๘๒๗ นางสาวกัลยา  สายแจม 

 ๖๘๒๘ นางสาวกัลยา  แสนอุม 

 ๖๘๒๙ นางสาวกัลยา  หมูกาว 

 ๖๘๓๐ นางกัลยา  อรรคศรีวร 

 ๖๘๓๑ นางกัลยา  อินทรอาสา 

 ๖๘๓๒ นางกัลยา  อูพิทักษ 

 ๖๘๓๓ นางสาวกัลยา  เอี๊ยะฮะ 

 ๖๘๓๔ นางสาวกัลยากร  ศรีจัดการ 

 ๖๘๓๕ นางสาวกัลยากรณ  สมคะเณย 

 ๖๘๓๖ นางกัลยาณี  กล่ินจันทร 

 ๖๘๓๗ นางสาวกัลยาณี  แกววรรณา 

 ๖๘๓๘ นางสาวกัลยาณี  คชศิลา 

 ๖๘๓๙ นางกัลยาณี  จันทรกุล 

 ๖๘๔๐ นางกัลยาณี  เฉลียวไว 

 ๖๘๔๑ นางสาวกัลยาณี  ชื่นบุญเพ่ิม 



 หนา   ๑๓๔ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๘๔๒ นางสาวกัลยาณี  บุญศรี 

 ๖๘๔๓ นางสาวกัลยาณี  บูรณะกิจ 

 ๖๘๔๔ นางสาวกัลยาณี  ภูระหงษ 

 ๖๘๔๕ นางกัลยาณี  โยวะ 

 ๖๘๔๖ นางกัลยาณี  ศรีสมบูรณ 

 ๖๘๔๗ นางสาวกัลยาณี  ศรีสุข 

 ๖๘๔๘ นางสาวกัลยาณี  สินธุมาศ 

 ๖๘๔๙ นางกัลยานี  อุทธิยา 

 ๖๘๕๐ นางกัลยาภัสร  ตาดี   

 ๖๘๕๑ นางสาวกัลยารัตน  เกื้อเพชร 

 ๖๘๕๒ นางสาวกัลยารัตน  ตันแจ 

 ๖๘๕๓ นางกัลยารัตน  นาไพบูลย 

 ๖๘๕๔ นางสาวกัลยารัตน  บัวนิล 

 ๖๘๕๕ นางสาวกัลยาลักษณ  รัตนมณี 

 ๖๘๕๖ นางสาวกัษมาฤดี  ขนตา 

 ๖๘๕๗ นางกาญจณพิศุทธิ์  ธนลาภมนตรี 

 ๖๘๕๘ นางสาวกาญจณา  ดวงตัน 

 ๖๘๕๙ นางสาวกาญจณา  ถาวรกูล 

 ๖๘๖๐ นางสาวกาญจณา  ศรีเพ็ชร 

 ๖๘๖๑ นางสาวกาญจณี  พรหมกาล 

 ๖๘๖๒ นางกาญจน  คงสุขมาก 

 ๖๘๖๓ นางสาวกาญจนชิตา  ชูศรี   

 ๖๘๖๔ นางสาวกาญจนภชาพัฒน   

  สีสันเกษมภักดี 

 ๖๘๖๕ นางกาญจนวัฒน  ธีระเผาพงษ 

 ๖๘๖๖ นางกาญจนสุดา  รุงเรือง 

 ๖๘๖๗ นางกาญจนะ  ชมภูประเภท 

 ๖๘๖๘ นางสาวกาญจนา  กมขุนทด 

 ๖๘๖๙ นางกาญจนา  กันหาบุตร   

 ๖๘๗๐ นางสาวกาญจนา  กับกระโทก 

 ๖๘๗๑ นางสาวกาญจนา  กานนาค 

 ๖๘๗๒ นางสาวกาญจนา  การิก 

 ๖๘๗๓ นางสาวกาญจนา  กําลาง 

 ๖๘๗๔ นางกาญจนา  กุลมาลา 

 ๖๘๗๕ นางกาญจนา  กุลราช 

 ๖๘๗๖ นางกาญจนา  กุลวงษ 

 ๖๘๗๗ นางสาวกาญจนา  เกตุสกุล 

 ๖๘๗๘ นางสาวกาญจนา  เกษตรสุขใจ 

 ๖๘๗๙ นางสาวกาญจนา  แกนจันทร 

 ๖๘๘๐ นางกาญจนา  แกวบํารุง 

 ๖๘๘๑ นางสาวกาญจนา  แกวพวง 

 ๖๘๘๒ นางสาวกาญจนา  แกวสุวรรณ 

 ๖๘๘๓ นางกาญจนา  เขียวขํา 

 ๖๘๘๔ นางสาวกาญจนา  คงปาน 

 ๖๘๘๕ นางสาวกาญจนา  คงรักษ 

 ๖๘๘๖ นางสาวกาญจนา  คงสี 

 ๖๘๘๗ นางกาญจนา  คดคง 

 ๖๘๘๘ นางสาวกาญจนา  คอมมุข 

 ๖๘๘๙ นางกาญจนา  โคตวิทย 

 ๖๘๙๐ นางกาญจนา  จงใจรักษ 

 ๖๘๙๑ นางสาวกาญจนา  จันทรจินดา 

 ๖๘๙๒ นางสาวกาญจนา  แจงจ่ัน 



 หนา   ๑๓๕ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๘๙๓ นางสาวกาญจนา  แจมกุลเดช 

 ๖๘๙๔ นางสาวกาญจนา  ชะลูด 

 ๖๘๙๕ นางสาวกาญจนา  ชัยชะนะ 

 ๖๘๙๖ นางกาญจนา  ชัยล้ินฟา 

 ๖๘๙๗ นางสาวกาญจนา  ชัยศักดิ์เลิศ 

 ๖๘๙๘ นางกาญจนา  ชาติชํานาญ 

 ๖๘๙๙ นางสาวกาญจนา  ชุนเกาะ 

 ๖๙๐๐ นางสาวกาญจนา  ณ ศรีสุข 

 ๖๙๐๑ นางสาวกาญจนา  ดําเนินงาม 

 ๖๙๐๒ นางสาวกาญจนา  เดชเพชร 

 ๖๙๐๓ นางสาวกาญจนา  เดชา 

 ๖๙๐๔ นางกาญจนา  ตันเจริญ 

 ๖๙๐๕ นางสาวกาญจนา  แตมงาม 

 ๖๙๐๖ นางสาวกาญจนา  ทองคํา 

 ๖๙๐๗ นางกาญจนา  ทองดี 

 ๖๙๐๘ นางสาวกาญจนา  ทองหยอด 

 ๖๙๐๙ นางสาวกาญจนา  ธีระกูล 

 ๖๙๑๐ นางสาวกาญจนา  ธีระโรจน 

 ๖๙๑๑ นางกาญจนา  นอยฤทธิ์ 

 ๖๙๑๒ นางสาวกาญจนา  นาวา 

 ๖๙๑๓ นางกาญจนา  บุญทรัพย 

 ๖๙๑๔ นางกาญจนา  บุญมี 

 ๖๙๑๕ นางกาญจนา  บุญอินทร 

 ๖๙๑๖ นางกาญจนา  ปอกเช้ือ 

 ๖๙๑๗ นางกาญจนา  ปองจันทร 

 ๖๙๑๘ นางสาวกาญจนา  ปองสวย 

 ๖๙๑๙ นางสาวกาญจนา  ปานสวย 

 ๖๙๒๐ นางกาญจนา  ปุริมายะตา 

 ๖๙๒๑ นางกาญจนา  พงษพันธุ 

 ๖๙๒๒ นางสาวกาญจนา  พงษสุภา 

 ๖๙๒๓ นางกาญจนา  พญารัง 

 ๖๙๒๔ นางสาวกาญจนา  พลอยลวน 

 ๖๙๒๕ นางกาญจนา  พัฒเพ็ง 

 ๖๙๒๖ นางกาญจนา  พันนอย 

 ๖๙๒๗ นางสาวกาญจนา  พิทักษเกียรติกุล 

 ๖๙๒๘ นางสาวกาญจนา  พินิจมนตรี 

 ๖๙๒๙ นางกาญจนา  พิมดี 

 ๖๙๓๐ นางกาญจนา  พิศเพ็ง 

 ๖๙๓๑ นางสาวกาญจนา  ฟาคุม 

 ๖๙๓๒ นางกาญจนา  ภูทอง   

 ๖๙๓๓ นางกาญจนา  มณฑปใหญ 

 ๖๙๓๔ นางกาญจนา  มโนรัตน 

 ๖๙๓๕ นางสาวกาญจนา  มหาโคตร 

 ๖๙๓๖ นางสาวกาญจนา  มั่นสมใจ 

 ๖๙๓๗ นางสาวกาญจนา  มิ่งมิตร 

 ๖๙๓๘ นางสาวกาญจนา  เมทา 

 ๖๙๓๙ นางสาวกาญจนา  ยอดออน 

 ๖๙๔๐ นางกาญจนา  รมยชารี 

 ๖๙๔๑ นางกาญจนา  รมเย็น 

 ๖๙๔๒ นางกาญจนา  รอดพงษ 

 ๖๙๔๓ นางกาญจนา  รักภักดี 

 ๖๙๔๔ นางกาญจนา  รักษาเมือง 



 หนา   ๑๓๖ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๙๔๕ นางสาวกาญจนา  รัตญา 

 ๖๙๔๖ นางสาวกาญจนา  รัตนะวรรณี 

 ๖๙๔๗ นางสาวกาญจนา  รูปสังข 

 ๖๙๔๘ นางกาญจนา  โรจนบุตร 

 ๖๙๔๙ นางกาญจนา  ลาโพธิ์ 

 ๖๙๕๐ นางกาญจนา  ลาสรอย 

 ๖๙๕๑ นางกาญจนา  วงคศรีชา 

 ๖๙๕๒ นางกาญจนา  วงษจินดา 

 ๖๙๕๓ นางสาวกาญจนา  วงษนา 

 ๖๙๕๔ นางสาวกาญจนา  วรรณพรม 

 ๖๙๕๕ นางกาญจนา  วรรณลักษณ 

 ๖๙๕๖ นางกาญจนา  วังคีรี 

 ๖๙๕๗ นางกาญจนา  วิจิตรกูล 

 ๖๙๕๘ นางกาญจนา  ศรีแกว 

 ๖๙๕๙ นางสาวกาญจนา  ศรีตาบุตร 

 ๖๙๖๐ นางสาวกาญจนา  ศรีธิ 

 ๖๙๖๑ นางสาวกาญจนา  ศรีนาค 

 ๖๙๖๒ นางสาวกาญจนา  ศรีอินทร 

 ๖๙๖๓ นางสาวกาญจนา  ศิริวรรณ 

 ๖๙๖๔ นางกาญจนา  ศิลา 

 ๖๙๖๕ นางกาญจนา  สองศรี 

 ๖๙๖๖ นางสาวกาญจนา  สัจจาสังข 

 ๖๙๖๗ นางสาวกาญจนา  สาระชาติ 

 ๖๙๖๘ นางสาวกาญจนา  สาสีสุก 

 ๖๙๖๙ นางสาวกาญจนา  สิงหทองหอม 

 ๖๙๗๐ นางสาวกาญจนา  สินศิริ 

 ๖๙๗๑ นางสาวกาญจนา  สีกา 

 ๖๙๗๒ นางกาญจนา  สีหมอก 

 ๖๙๗๓ นางกาญจนา  สุดใจ 

 ๖๙๗๔ นางสาวกาญจนา  สุภาสุทธิรักษ 

 ๖๙๗๕ นางกาญจนา  สุมาลัย 

 ๖๙๗๖ นางกาญจนา  หนักเกิด 

 ๖๙๗๗ นางกาญจนา  หมาดเด็น   

 ๖๙๗๘ นางกาญจนา  หอมสมบัติ 

 ๖๙๗๙ นางสาวกาญจนา  หาญแกว 

 ๖๙๘๐ นางกาญจนา  อดทน 

 ๖๙๘๑ นางกาญจนา  อิ่นมะโน 

 ๖๙๘๒ นางกาญจนา  อุทามนตรี 

 ๖๙๘๓ นางกาญจนา  อุนพิมพ 

 ๖๙๘๔ นางกาญจนา  อุปจักร 

 ๖๙๘๕ นางกาญจนาพร  ธนิกกุล 

 ๖๙๘๖ นางสาวกาญจนาพร  รุงเรือง 

 ๖๙๘๗ นางสาวกาญจนาพร  ออนมิ่ม 

 ๖๙๘๘ นางสาวกาญจนาภรณ  บุญยรัตผลิน 

 ๖๙๘๙ นางสาวกาญจนาภรณ  เผือกผอง 

 ๖๙๙๐ นางสาวกาญจนาภา  ชะลาชล 

 ๖๙๙๑ นางกาญจนาวดี  แกวเคน 

 ๖๙๙๒ นางกาญจนาวรรณ  เทพแกว 

 ๖๙๙๓ นางสาวกาญจนิต  กองแสง 

 ๖๙๙๔ นางสาวกาญจนี  ครองแกว 

 ๖๙๙๕ นางกาญจนี  จาบกระโทก 

 ๖๙๙๖ นางสาวกาญจนีย  วงศประชา 



 หนา   ๑๓๗ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๙๙๗ นางกาญชฎา  ศรีสุนทร 

 ๖๙๙๘ นางกาญดา  กานสันเทียะ 

 ๖๙๙๙ นางสาวกาญดา  อยูประเสริฐ 

 ๗๐๐๐ นางสาวกาญประภา  วงคจีนา 

 ๗๐๐๑ นางสาวกาญลิษา  สงสม 

 ๗๐๐๒ นางสาวกาณพิชชา  แวนระเว 

 ๗๐๐๓ นางกานดา  กัมปา 

 ๗๐๐๔ นางกานดา  คํารังษี 

 ๗๐๐๕ นางสาวกานดา  ดวนรูที่ 

 ๗๐๐๖ นางสาวกานดา  ทองวรรณ 

 ๗๐๐๗ นางสาวกานดา  ทางจันทร 

 ๗๐๐๘ นางกานดา  ประสพสุข 

 ๗๐๐๙ นางสาวกานดา  พบรมเย็น 

 ๗๐๑๐ นางสาวกานดา  เรืองวิทยากูล 

 ๗๐๑๑ นางกานดา  สายนุย 

 ๗๐๑๒ นางกานตกนิษฐ  ทองหมัน 

 ๗๐๑๓ นางกานตจิราห  โพธิสาร 

 ๗๐๑๔ นางกานตชนก  เหมทานนท 

 ๗๐๑๕ นางกานตดา  สุดาม 

 ๗๐๑๖ นางกานตธิดา  ปอแกว 

 ๗๐๑๗ นางกานตนภัส  ถิ่นรัตน 

 ๗๐๑๘ นางสาวกานตพิชชา  กองเพ็ง 

 ๗๐๑๙ นางสาวกานตพิชชา  บังเอิญ 

 ๗๐๒๐ นางสาวกานตพิชชา  แสนปญญา 

 ๗๐๒๑ นางสาวกานตพิชชา  โสมาศรี 

 ๗๐๒๒ นางกานตพิชชา  ไสยวัง 

 ๗๐๒๓ นางสาวกานตพิชชา  อินทนาคม 

 ๗๐๒๔ นางสาวกานตมณี  แกวพวง 

 ๗๐๒๕ นางกานตมณี  ขันทีทาว 

 ๗๐๒๖ นางสาวกานตรวี  ขัดสาร 

 ๗๐๒๗ นางสาวกานตรวี  ทองลอม 

 ๗๐๒๘ นางสาวกานตรวี  โปสาม 

 ๗๐๒๙ นางสาวกานตศินี  ศรีแกว 

 ๗๐๓๐ นางกานตสิรี  พูกัน 

 ๗๐๓๑ นางสาวกานติมา  แตงชัยภูมิ 

 ๗๐๓๒ นางกาบแกว  มาติ 

 ๗๐๓๓ นางสาวกามีลาวาตี  หะยีสาและ 

 ๗๐๓๔ นางการเกตุ  สมุหทัย 

 ๗๐๓๕ นางการดา  ฟุงนภากาศ 

 ๗๐๓๖ นางการะเกต  ทองราช 

 ๗๐๓๗ นางสาวการะเกต  เอกจิตร 

 ๗๐๓๘ นางสาวการะเกศ  ชุดจีน 

 ๗๐๓๙ นางการะทอน  สิงทองชัย 

 ๗๐๔๐ นางสาวกาลวรินทร  จันทะปลาขาว 

 ๗๐๔๑ นางกาว  แจมสิริกุล 

 ๗๐๔๒ นางกาหลง  โตแหยม 

 ๗๐๔๓ นางกาหลง  แมนจํารัส 

 ๗๐๔๔ นางกาหลง  เศียนขุนทศ 

 ๗๐๔๕ นางสาวกําพรา  วันขํา 

 ๗๐๔๖ นางกําลัย  อิ่มแกว 

 ๗๐๔๗ นางสาวกําไล  ยอดพิจิตร 

 ๗๐๔๘ นางกิ่ง  ธุระยศ 



 หนา   ๑๓๘ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๐๔๙ นางกิ่งกนก  ปุญญมาโนชญ 

 ๗๐๕๐ นางสาวกิ่งกนก  มีสิน 

 ๗๐๕๑ นางสาวกิ่งกาญ  บุตรตามา 

 ๗๐๕๒ นางสาวกิ่งกาญจน  เกิดพุม 

 ๗๐๕๓ นางสาวกิ่งกาญจน  โกสินทร 

 ๗๐๕๔ นางกิ่งกาญจน  จันทรปญญา 

 ๗๐๕๕ นางกิ่งกาญจน  ตะเสาร 

 ๗๐๕๖ นางสาวกิ่งกาญจน  ปนวารี 

 ๗๐๕๗ นางสาวกิ่งกาญจน  เวชทรัพย 

 ๗๐๕๘ นางกิ่งกาญจน  หลอหลอม 

 ๗๐๕๙ นางกิ่งกาญจนา  จันธิบุญ 

 ๗๐๖๐ นางสาวกิ่งกานต  สิงหนอย 

 ๗๐๖๑ นางสาวกิ่งแกว  คุณยศย่ิง 

 ๗๐๖๒ นางสาวกิ่งแกว  ชื่นพีรชัย 

 ๗๐๖๓ นางกิ่งแกว  ไชยชนะ 

 ๗๐๖๔ นางกิ่งแกว  เดชทะศร 

 ๗๐๖๕ นางกิ่งแกว  บุญมณี 

 ๗๐๖๖ นางสาวกิ่งแกว  ศรีโพนาม 

 ๗๐๖๗ นางกิ่งแกว  สังขศิริ 

 ๗๐๖๘ นางกิ่งแกว  สินทร 

 ๗๐๖๙ นางกิ่งแกว  สินธิสุทธิ์ 

 ๗๐๗๐ นางกิ่งชบา  บุตรวงค 

 ๗๐๗๑ นางกิ่งดาว  ใหมกิ่ม 

 ๗๐๗๒ นางสาวกิ่งดาว  อองแกว 

 ๗๐๗๓ นางกิ่งทอง  แกวมะโน 

 ๗๐๗๔ นางสาวกิ่งทอง  ศิริแกว 

 ๗๐๗๕ นางสาวกิ่งทอง  สุขไทย 

 ๗๐๗๖ นางกิ่งพงัน  หีดฤทธิ์ 

 ๗๐๗๗ นางสาวกิ่งเพชร  รักชาติ 

 ๗๐๗๘ นางสาวกิ่งอุบล  เวียงงาม 

 ๗๐๗๙ นางกิจจา  แมนศร 

 ๗๐๘๐ นางสาวกิตณภา  ปญญาคม 

 ๗๐๘๑ นางกิตติ  ขรรคแกว 

 ๗๐๘๒ นางสาวกิตติกา  วงษเพ็ชร 

 ๗๐๘๓ นางสาวกิตติกาญจณ  ศิริพันธ 

 ๗๐๘๔ นางกิตติกาญจน  ณ นคร 

 ๗๐๘๕ นางสาวกิตติญา  ดานพงศสุวรรณ 

 ๗๐๘๖ นางกิตติญา  นินทะ 

 ๗๐๘๗ นางกิตติญา  มาลาพันธ 

 ๗๐๘๘ นางสาวกิตติธรา  อุสันโน 

 ๗๐๘๙ นางสาวกิตติ์ธัญญา  วรรณคํา 

 ๗๐๙๐ นางกิตติพิชญ  โกญจนาท 

 ๗๐๙๑ นางสาวกิตติภรณ  ติ๊บปะละวงศ 

 ๗๐๙๒ นางสาวกิตติภัทร  ศิริชัย 

 ๗๐๙๓ นางกิตติมา  กล่ินโลกัย 

 ๗๐๙๔ นางกิตติมา  กองเส็ง 

 ๗๐๙๕ นางกิตติมา  คีรีแกว 

 ๗๐๙๖ นางสาวกิตติมา  จุติเสรี 

 ๗๐๙๗ นางสาวกิตติมา  ไชยราช 

 ๗๐๙๘ นางสาวกิตติมา  นวลทอง   

 ๗๐๙๙ นางกิตติมา  เรืองมั่น 

 ๗๑๐๐ นางกิตติมา  สุขมา 



 หนา   ๑๓๙ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๑๐๑ นางสาวกิตติมา  อําภาผิว 

 ๗๑๐๒ นางสาวกิตติมา  โอภาปญญโชติ 

 ๗๑๐๓ นางสาวกิตติมาพร  พันธสะอาง 

 ๗๑๐๔ นางสาวกิตติยา  ชัยปรีดา 

 ๗๑๐๕ นางสาวกิตติยา  เดชทัพ 

 ๗๑๐๖ นางกิตติยา  ทรงแกว 

 ๗๑๐๗ นางสาวกิตติยา  นิลรัตน 

 ๗๑๐๘ นางสาวกิตติยา  ภูพาดนา 

 ๗๑๐๙ นางสาวกิตติยา  มงคลสาร 

 ๗๑๑๐ นางสาวกิตติยา  ยาทองไชย 

 ๗๑๑๑ นางกิตติยา  โยธาฤทธิ์ 

 ๗๑๑๒ นางสาวกิตติยา  ระดิ่งหิน 

 ๗๑๑๓ นางสาวกิตติยา  ระวิวงศ 

 ๗๑๑๔ นางสาวกิตติยา  สังขารมย 

 ๗๑๑๕ นางกิตติยา  สุขรัตน 

 ๗๑๑๖ นางสาวกิตติวรา  คํามุงคุล 

 ๗๑๑๗ นางกิตติวรา  พูนนุ 

 ๗๑๑๘ นางกิตยา  ทองสาย 

 ๗๑๑๙ นางสาวกิตยาภรณ  บุญชาลี 

 ๗๑๒๐ นางสาวกิตราพร  เพชรโพธหาร 

 ๗๑๒๑ นางสาวกิติญา  ปานมณี 

 ๗๑๒๒ นางสาวกิติพร  กระลาม 

 ๗๑๒๓ นางสาวกิติมา  สาระพงศ 

 ๗๑๒๔ นางสาวกิติมา  เฮาวัน 

 ๗๑๒๕ นางกิติมาพร  บัวศรี 

 ๗๑๒๖ นางสาวกิติยา  กังวาฬ 

 ๗๑๒๗ นางกิติยา  คุณความดี 

 ๗๑๒๘ นางสาวกิติยา  จิรังดา 

 ๗๑๒๙ นางสาวกิติยา  นาวงศ 

 ๗๑๓๐ นางกิติยา  พงษวัน 

 ๗๑๓๑ นางสาวกิติยา  พลวารินทร 

 ๗๑๓๒ นางสาวกิติยา  ไพพา 

 ๗๑๓๓ นางสาวกิติยา  รักษากุล 

 ๗๑๓๔ นางกิติยา  รัศมีเวียงชัย 

 ๗๑๓๕ นางสาวกิติยา  สุวรรณสิงห 

 ๗๑๓๖ นางสาวกิติยา  เสนากลาง 

 ๗๑๓๗ นางกิติยา  แสนศรี 

 ๗๑๓๘ นางกิติยา  เหมนะ 

 ๗๑๓๙ นางกิติยาพร  ภูสดสูง 

 ๗๑๔๐ นางสาวกิติยาพร  หงษสุวรรณ 

 ๗๑๔๑ นางสาวกิติยาภรณ  ตนชมภู 

 ๗๑๔๒ นางกิติยารัตน  พลสยม 

 ๗๑๔๓ นางกินนารี  จิตอารี 

 ๗๑๔๔ นางสาวกินนารี  ปนใจกุล 

 ๗๑๔๕ นางกิมล้ี  เยขะจร 

 ๗๑๔๖ นางกิมฮวน  พิลา 

 ๗๑๔๗ นางกิรณา  เกียรติตระกูล   

 ๗๑๔๘ นางกิรติดา  ซอหมัด 

 ๗๑๔๙ นางสาวกิฬาวะตี  วรรณเสถียร 

 ๗๑๕๐ นางสาวกีรตยา  เกลียวทอง 

 ๗๑๕๑ นางสาวกีรติ  ต่ําเกษม 

 ๗๑๕๒ นางกีรติภัฌน  ศรีทะหา 



 หนา   ๑๔๐ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๑๕๓ นางกีรติวดี  ฉัตรหลวง 

 ๗๑๕๔ นางสาวกีฬะภา  ญานนนท 

 ๗๑๕๕ นางสาวกีฬาทิพย  กุนอก 

 ๗๑๕๖ นางกุญชร  ดรดี 

 ๗๑๕๗ นางสาวกุณชลี  ตุมศิริ 

 ๗๑๕๘ นางกุนตนันทสิรี  ปริรัตน 

 ๗๑๕๙ นางสาวกุนที  ภุมรินทร 

 ๗๑๖๐ นางกุนารัตน  ชุมทอง 

 ๗๑๖๑ นางสาวกุมารี  วะเจดีย 

 ๗๑๖๒ นางกุลกรอัณณ  สุขสวัสดิ์ 

 ๗๑๖๓ นางกุลกัญญาณัฐ  สิโนรักษ 

 ๗๑๖๔ นางสาวกุลการ  แข็งแอ 

 ๗๑๖๕ นางสาวกุลคณิต  เพ็ญอน 

 ๗๑๖๖ นางกุลจิรา  กุณะ 

 ๗๑๖๗ นางกุลชญา  กาญจนะกันโห 

 ๗๑๖๘ นางสาวกุลชญา  เจริญสุข 

 ๗๑๖๙ นางสาวกุลชาดา  โตโภชนพันธุ 

 ๗๑๗๐ นางกุลญาดา  สุวรรมาดี 

 ๗๑๗๑ นางสาวกุลฎา  โนวัฒน 

 ๗๑๗๒ นางกุลฑีรา  ภูเดชกลา 

 ๗๑๗๓ นางกุลณี  หนองขา 

 ๗๑๗๔ นางสาวกุลทิวา  ยามะสัก 

 ๗๑๗๕ นางสาวกุลธารินท  อินทรขาว 

 ๗๑๗๖ นางสาวกุลธิดา  ไชยชนะ 

 ๗๑๗๗ นางสาวกุลธิดา  เพียรประจํา 

 ๗๑๗๘ นางสาวกุลธิดา  ไพโรจน 

 ๗๑๗๙ นางกุลธิดา  ภูสอาด 

 ๗๑๘๐ นางสาวกุลธิดา  ยอดลี 

 ๗๑๘๑ นางสาวกุลธิดา  โสลมัย 

 ๗๑๘๒ นางสาวกุลธิดา  หมื่นละมาย 

 ๗๑๘๓ นางสาวกุลธิดา  อินทสุรัช 

 ๗๑๘๔ นางสาวกุลธินี  สมบัติมี 

 ๗๑๘๕ นางกุลนที  นวลคํา 

 ๗๑๘๖ นางสาวกุลนรี  ไหวพริบ 

 ๗๑๘๗ นางกุลนันทน  สมบูรณ 

 ๗๑๘๘ นางสาวกุลนิศ  พากเพียร 

 ๗๑๘๙ นางกุลนิษฐ  ใจผอง 

 ๗๑๙๐ นางสาวกุลประวีณ  ซินโซ 

 ๗๑๙๑ นางกุลพัชร  บุญเดช 

 ๗๑๙๒ นางสาวกุลภวา  ชัยวัฒนสมวงศ 

 ๗๑๙๓ นางสาวกุลภานัน  แกวหลวง 

 ๗๑๙๔ นางสาวกุลยา  ศรีเที่ยงตรง 

 ๗๑๙๕ นางสาวกุลยาภรณ  กมลจิรัสย 

 ๗๑๙๖ นางสาวกุลยาภรณ  พวงรับ 

 ๗๑๙๗ นางกุลรภัส  เรืองภักดี 

 ๗๑๙๘ นางสาวกุลรภัส  ออนหวาน 

 ๗๑๙๙ นางกุลรัตน  เนียมทอง 

 ๗๒๐๐ นางสาวกุลรัศมิ์  กองสุเรือง 

 ๗๒๐๑ นางสาวกุลรัศมิ์  โพธิมา 

 ๗๒๐๒ นางสาวกุลฤดี  ศรีสงคราม 

 ๗๒๐๓ นางกุลวดี  คงธนธาดาพร 

 ๗๒๐๔ นางสาวกุลวรรณ  เจนสุวรรณ 



 หนา   ๑๔๑ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๒๐๕ นางสาวกุลวรางค  วิเศษศาสตร 

 ๗๒๐๖ นางสาวกุลวรินทร  บุญวงค 

 ๗๒๐๗ นางกุลวลี  เรือนคํามา 

 ๗๒๐๘ นางสาวกุลสตรี  วรรณมณี 

 ๗๒๐๙ นางสาวกุลอัจฉริยา  เจริญจิตร 

 ๗๒๑๐ นางสาวกุลิสรา  คลายรักษา 

 ๗๒๑๑ นางสาวกุลิสรา  ธัญมาศกวิน 

 ๗๒๑๒ นางกุลิสรา  ย่ิงหาญ 

 ๗๒๑๓ นางกุศล  โสดก 

 ๗๒๑๔ นางกุศลิญ  มีปลอง 

 ๗๒๑๕ นางกุศลิน  เวชรัตน 

 ๗๒๑๖ นางกุศลิน  ศรีนอย 

 ๗๒๑๗ นางสาวกุสาวดี  มรรคผล 

 ๗๒๑๘ นางกุสุมา  เกตภูงา 

 ๗๒๑๙ นางกุสุมา  ชมนาวัง 

 ๗๒๒๐ นางสาวกุสุมา  ดวงทา 

 ๗๒๒๑ นางสาวกุสุมา  ทีอุทิศ 

 ๗๒๒๒ นางกุสุมา  แมบงทับ 

 ๗๒๒๓ นางกุสุมา  ศรีพิทักษ 

 ๗๒๒๔ นางกุสุมา  ศรีวัฒนชัย 

 ๗๒๒๕ นางกุสุมา  สนิทแสง 

 ๗๒๒๖ นางกุสุมา  อินปา 

 ๗๒๒๗ นางสาวกุสุมาลย  บงชมโพธิ์ 

 ๗๒๒๘ นางกุสุมาศ  ออนอก 

 ๗๒๒๙ นางสาวกุหลาบ  ชุมจันทร 

 ๗๒๓๐ นางสาวกุหลาบ  ไชยชวย 

 ๗๒๓๑ นางกุหลาบ  ทิพยกมลพันธ 

 ๗๒๓๒ นางกุหลาบ  ปะคํา 

 ๗๒๓๓ นางสาวกุหลาบ  วรรณพงษ 

 ๗๒๓๔ นางกุหลาบ  ศรีสวางสุข 

 ๗๒๓๕ นางกุหลาบ  สิริธรรมตระกูล 

 ๗๒๓๖ นางสาวกุหลาบ  สุขสําราญ 

 ๗๒๓๗ นางสาวกุหลาบ  สุนทรงาม 

 ๗๒๓๘ นางกุหลาบ  เสนนอก 

 ๗๒๓๙ นางกุหลาบ  อยูสมบูรณ 

 ๗๒๔๐ นางสาวเก  นิตยเมืองปก 

 ๗๒๔๑ นางสาวเก็จกาญจน  พันธนา 

 ๗๒๔๒ นางเก็จมณี  จันทรมา 

 ๗๒๔๓ นางเกฎสุฎา  ภูแชมโชติ 

 ๗๒๔๔ นางสาวเกตณภา  ทุมสวัสดิ์ 

 ๗๒๔๕ นางสาวเกตทิพย  เกี๋ยงแกว 

 ๗๒๔๖ นางสาวเกตนสิรี  เขียวพันธ 

 ๗๒๔๗ นางสาวเกตนสิรี  รักษวงษ 

 ๗๒๔๘ นางเกตยา  สิงหสู 

 ๗๒๔๙ นางเกตยุพา  จันทรเพ็งเพ็ญ 

 ๗๒๕๐ นางสาวเกตศราภรณ  คุณวิบูลย 

 ๗๒๕๑ นางสาวเกตุแกว  สายน้ําเย็น 

 ๗๒๕๒ นางเกตุชญา  ไชยชมภู 

 ๗๒๕๓ นางสาวเกตุชญา  สุขพวง 

 ๗๒๕๔ นางสาวเกตุทิพย  คําแยม 

 ๗๒๕๕ นางสาวเกตุศรินทร  เพชรสุวรรณ 

 ๗๒๕๖ นางเกตุสยาม  นันทปภกรณ 



 หนา   ๑๔๒ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๒๕๗ นางสาวเกตุสริน  ดวงแกว 

 ๗๒๕๘ นางเกยูร  มหาคาม 

 ๗๒๕๙ นางเกยูร  ศรีมหาพรม 

 ๗๒๖๐ นางเกยูร  อินทรวรศิลป 

 ๗๒๖๑ นางเกลาทอง  คงมาก 

 ๗๒๖๒ นางสาวเกลารจิกา  ถวัลยเสรี 

 ๗๒๖๓ นางสาวเกลียวทิพย  แกลวกลา 

 ๗๒๖๔ นางสาวเกวรินทร  หมองนันท 

 ๗๒๖๕ นางสาวเกวรี  เนตรสมศักดิ์ 

 ๗๒๖๖ นางสาวเกวรี  บุตรสีตะราช 

 ๗๒๖๗ นางสาวเกวรีพรรณ  พะมุลิลา 

 ๗๒๖๘ นางสาวเกวลิน  ชนะกุล 

 ๗๒๖๙ นางสาวเกวลิน  อุราแกว 

 ๗๒๗๐ นางเกวลินญาณ  ราชรักษ 

 ๗๒๗๑ นางสาวเกวลี  ขุนทอง 

 ๗๒๗๒ นางสาวเกวลี  ดาฮาตอ 

 ๗๒๗๓ นางเกศกนก  มาตยวัลย 

 ๗๒๗๔ นางสาวเกศกนก  สาทิพจันทร 

 ๗๒๗๕ นางเกศกร  พรมมา 

 ๗๒๗๖ นางสาวเกศกัญญา  กางโหลน 

 ๗๒๗๗ นางเกศแกว  นันทพล   

 ๗๒๗๘ นางเกศแกว  พงษไทย 

 ๗๒๗๙ นางสาวเกศแกว  รักมาก 

 ๗๒๘๐ นางสาวเกศแกว  ราชสมบัติ 

 ๗๒๘๑ นางเกศณา  กฤตภาสเดช 

 ๗๒๘๒ นางเกศณี  มิ่งขวัญ 

 ๗๒๘๓ นางสาวเกศตะวัน  หอมนิยม 

 ๗๒๘๔ นางสาวเกศนัดดา  เตียผลประเสริฐ 

 ๗๒๘๕ นางสาวเกศมณี  ใบเหลือง 

 ๗๒๘๖ นางสาวเกศรา  กิจวิจารณ 

 ๗๒๘๗ นางเกศรา  ไชยพิทักษ 

 ๗๒๘๘ นางเกศรา  มีกุล 

 ๗๒๘๙ นางเกศรา  ศรีเมือง 

 ๗๒๙๐ นางเกศรา  หลอธาน 

 ๗๒๙๑ นางสาวเกศราพร  ปนตา 

 ๗๒๙๒ นางสาวเกศราภรณ  จีนประโคน 

 ๗๒๙๓ นางสาวเกศราภรณ  รักถิ่นพนา 

 ๗๒๙๔ นางเกศราภรณ  ศรเกษตริน 

 ๗๒๙๕ นางเกศราภรณ  ศิริโสม 

 ๗๒๙๖ นางสาวเกศราวรรณ  โยธาบริบาล 

 ๗๒๙๗ นางเกศริน  คุมไกรสร 

 ๗๒๙๘ นางสาวเกศริน  ตุทาโน 

 ๗๒๙๙ นางสาวเกศริน  พูลสมุทร 

 ๗๓๐๐ นางเกศริน  มรกต 

 ๗๓๐๑ นางเกศริน  วังคีรี 

 ๗๓๐๒ นางเกศริน  ศรีสังข 

 ๗๓๐๓ นางสาวเกศริน  ศิริ 

 ๗๓๐๔ นางเกศรินทร  เจริญผล 

 ๗๓๐๕ นางเกศรินทร  ชัยกรี 

 ๗๓๐๖ นางสาวเกศรินทร  ดวงเวาว 

 ๗๓๐๗ นางสาวเกศรินทร  บุญตันอิ่น 

 ๗๓๐๘ นางสาวเกศรินทร  ปนตานาง 



 หนา   ๑๔๓ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๓๐๙ นางเกศรินทร  ฟูกัน 

 ๗๓๑๐ นางสาวเกศรินทร  รอดพนภัย 

 ๗๓๑๑ นางเกศรินทร  ลือชา 

 ๗๓๑๒ นางเกศรินทร  สุรินทร 

 ๗๓๑๓ นางสาวเกศรินทร  แสงเสน 

 ๗๓๑๔ นางเกศรินทร  โสประดิษฐ 

 ๗๓๑๕ นางเกศรินทร  โสภาวรรณ 

 ๗๓๑๖ นางเกศรินทร  อมาตยกุล 

 ๗๓๑๗ นางสาวเกศรินทร  อังคสิงห 

 ๗๓๑๘ นางสาวเกศวดี  กล่ินพุฒซอน 

 ๗๓๑๙ นางเกศวรี  อูทอง 

 ๗๓๒๐ นางสาวเกศศิรินทร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๗๓๒๑ นางเกศสรินทร  สีดวงแกว 

 ๗๓๒๒ นางเกศสุดา  เขียดเขียว 

 ๗๓๒๓ นางสาวเกศสุดา  หงษชูตา 

 ๗๓๒๔ นางเกศิณี  ชายทวีป 

 ๗๓๒๕ นางเกศิณี  พันธรอด 

 ๗๓๒๖ นางสาวเกศิณี  วารินทร 

 ๗๓๒๗ นางสาวเกศินี  เกิดทรัพย 

 ๗๓๒๘ นางสาวเกศินี  คงรักษ 

 ๗๓๒๙ นางเกศินี  ทองสรรค 

 ๗๓๓๐ นางเกศินี  นักคิ้ม 

 ๗๓๓๑ นางสาวเกศินี  แนวโอโล 

 ๗๓๓๒ นางสาวเกศินี  บุญจิตร 

 ๗๓๓๓ นางเกศินี  แยมชวย 

 ๗๓๓๔ นางเกศินี  ศรีสัน 

 ๗๓๓๕ นางสาวเกศินี  สิริพฤกษา 

 ๗๓๓๖ นางสาวเกศินี  อุบลวิรัตนา 

 ๗๓๓๗ นางสาวเกศินี  อูทรัพย 

 ๗๓๓๘ นางเกศิรินทร  วิสายอน 

 ๗๓๓๙ นางเกษกนก  เกตุงาม 

 ๗๓๔๐ นางเกษกนก  จันทรภูงา 

 ๗๓๔๑ นางสาวเกษฎาภรณ  จันทรแจม 

 ๗๓๔๒ นางเกษฐิณี  โพชสาลี 

 ๗๓๔๓ นางเกษณาภรณ  สุทธศิลป 

 ๗๓๔๔ นางเกษณี  จันทะคาร 

 ๗๓๔๕ นางเกษณีย  แผลงฤทธิ์ 

 ๗๓๔๖ นางสาวเกษดา  ชันดู 

 ๗๓๔๗ นางสาวเกษดาพร  ทับแสง 

 ๗๓๔๘ นางเกษมณี  พรมศรี 

 ๗๓๔๙ นางสาวเกษมณี  พิมพันธ 

 ๗๓๕๐ นางสาวเกษมศรี  กายแกว 

 ๗๓๕๑ นางเกษมศรี  ดวงจันทร 

 ๗๓๕๒ นางเกษมศรี  สิทธิบุตร 

 ๗๓๕๓ นางสาวเกษร  คงดวง 

 ๗๓๕๔ นางสาวเกษร  แคนสิงห 

 ๗๓๕๕ นางเกษร  เจริญแพทย 

 ๗๓๕๖ นางเกษร  โชคสวัสดิ์ 

 ๗๓๕๗ นางเกษร  ดิษฐเจริญ 

 ๗๓๕๘ นางเกษร  แดงไฝ 

 ๗๓๕๙ นางเกษร  ตังวีระสิงห 

 ๗๓๖๐ นางเกษร  ไตเปนสุข 



 หนา   ๑๔๔ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๓๖๑ นางเกษร  ทาทอง 

 ๗๓๖๒ นางเกษร  ทาโสม 

 ๗๓๖๓ นางเกษร  ธาตุชัย 

 ๗๓๖๔ นางเกษร  นาไชย 

 ๗๓๖๕ นางสาวเกษร  นาถาดทอง 

 ๗๓๖๖ นางสาวเกษร  น้ํานวล 

 ๗๓๖๗ นางสาวเกษร  เนตรทองหลาง 

 ๗๓๖๘ นางสาวเกษร  บุญรอด 

 ๗๓๖๙ นางเกษร  ปองสุข 

 ๗๓๗๐ นางเกษร  พรมฝน 

 ๗๓๗๑ นางเกษร  พรรณา 

 ๗๓๗๒ นางเกษร  พิมพทอง 

 ๗๓๗๓ นางสาวเกษร  พิษออน 

 ๗๓๗๔ นางสาวเกษร  มณีอินทร 

 ๗๓๗๕ นางเกษร  มีนาโพธิ์   

 ๗๓๗๖ นางสาวเกษร  ยอดดําเนิน 

 ๗๓๗๗ นางเกษร  โยกเกณฑ 

 ๗๓๗๘ นางสาวเกษร  รอญศึก 

 ๗๓๗๙ นางสาวเกษร  วรรณโร 

 ๗๓๘๐ นางเกษร  วิเศษสิงห 

 ๗๓๘๑ นางสาวเกษร  ศรีพิทักษเที่ยงแท 

 ๗๓๘๒ นางเกษร  ศรีสุริยมาตร 

 ๗๓๘๓ นางสาวเกษร  สโมสร 

 ๗๓๘๔ นางสาวเกษร  สุขเจริญ 

 ๗๓๘๕ นางเกษร  สุขเสนา 

 ๗๓๘๖ นางเกษร  แสงศรีจันทร 

 ๗๓๘๗ นางสาวเกษร  แสงสวี 

 ๗๓๘๘ นางเกษร  แสนโคตร 

 ๗๓๘๙ นางเกษร  ออนจันทร 

 ๗๓๙๐ นางสาวเกษร  อินทรกําแหง 

 ๗๓๙๑ นางสาวเกษรา  คารี 

 ๗๓๙๒ นางเกษรา  บํารุงทรัพย 

 ๗๓๙๓ นางสาวเกษรา  พฤกษนิยพงศ 

 ๗๓๙๔ นางเกษรา  พลสวัสดิ์ 

 ๗๓๙๕ นางสาวเกษรา  เมืองกอน 

 ๗๓๙๖ นางเกษรา  โยทอง 

 ๗๓๙๗ นางเกษรา  รอดโฉม 

 ๗๓๙๘ นางสาวเกษรา  รอยอําแพง 

 ๗๓๙๙ นางสาวเกษรา  หงษพรม 

 ๗๔๐๐ นางเกษราพร  ดวงอินทร 

 ๗๔๐๑ นางเกษราพร  สายสมบัติ 

 ๗๔๐๒ นางสาวเกษราภรณ  คําภาพันธ 

 ๗๔๐๓ นางเกษราภรณ  จันทะผล 

 ๗๔๐๔ นางสาวเกษราภรณ  นิลสกุล 

 ๗๔๐๕ นางสาวเกษราภรณ  พลวัน 

 ๗๔๐๖ นางเกษราภรณ  อาปามัง 

 ๗๔๐๗ นางสาวเกษริน  โพธิพฤกษ 

 ๗๔๐๘ นางเกษรินทร  แกนจันทร 

 ๗๔๐๙ นางสาวเกษรินทร  ทองแทงใหญ 

 ๗๔๑๐ นางเกษรินทร  ทอนมาตร 

 ๗๔๑๑ นางเกษรี  สนองคุณ 

 ๗๔๑๒ นางเกษลา  อินแกบ 



 หนา   ๑๔๕ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๔๑๓ นางสาวเกษวดี  สิทธิเกษร 

 ๗๔๑๔ นางสาวเกษศรินทร  พัฒผล 

 ๗๔๑๕ นางสาวเกษศิริญานี  มณีศรี 

 ๗๔๑๖ นางเกษศิรินทร  ขุนพนิจ 

 ๗๔๑๗ นางเกษศิรินทร  ขุนพินิจ 

 ๗๔๑๘ นางสาวเกษศิรินทร  บํารุงสุข 

 ๗๔๑๙ นางเกษศิรินทร  เพ่ิมชาติ 

 ๗๔๒๐ นางเกษศิรินทร  ศักดิ์นิติจารุชัย 

 ๗๔๒๑ นางเกษศิรินทร  สุโพธิ์ 

 ๗๔๒๒ นางสาวเกษศิรินทร  สุวรรณออน 

 ๗๔๒๓ นางเกษศิรินทร  เหนือเกาะหวาย 

 ๗๔๒๔ นางเกษศิรินทร  เอกจันทร 

 ๗๔๒๕ นางเกษสุดา  มนัสไธสง 

 ๗๔๒๖ นางสาวเกษิณี  อาวุธเพชร 

 ๗๔๒๗ นางเกสนี  มาตยวิเศษ 

 ๗๔๒๘ นางสาวเกสร  กิตติพนาไพร 

 ๗๔๒๙ นางเกสร  จันทรนวล 

 ๗๔๓๐ นางสาวเกสร  พลประจักร 

 ๗๔๓๑ นางเกสร  ราชกิจ 

 ๗๔๓๒ นางสาวเกสรา  ขันทวี 

 ๗๔๓๓ นางสาวเกสรา  แซฟาน 

 ๗๔๓๔ นางสาวเกสรินทร  แสงทอง 

 ๗๔๓๕ นางเกียงคํา  ประทุมชาติ 

 ๗๔๓๖ นางสาวเกียงสอน  กอนศรี 

 ๗๔๓๗ นางเกียนทอง  พานเชียงศรี 

 ๗๔๓๘ นางเกียนทอง  พาพเชียงศรี 

 ๗๔๓๙ นางเกียรติกร  จันตาวงค 

 ๗๔๔๐ นางเกียรติธิดา  วรุณโรจน 

 ๗๔๔๑ นางเกียรติพร  นามไพรสันต 

 ๗๔๔๒ นางสาวเกียรติรัตน  พลเย่ียม 

 ๗๔๔๓ นางสาวเกื้อกูล  เพลียวงษ 

 ๗๔๔๔ นางแกนจันทร  สงวนศิลป 

 ๗๔๔๕ นางสาวแกนจิตร  นารีจันทร 

 ๗๔๔๖ นางแกนวิไล  ศรีผาย 

 ๗๔๔๗ นางสาวแกวเกลา  บุญพูล 

 ๗๔๔๘ นางสาวแกวจรินทร  ลวนแกว 

 ๗๔๔๙ นางสาวแกวใจ  ตันเสียง 

 ๗๔๕๐ นางสาวแกวใจ  วงคทรายคํา 

 ๗๔๕๑ นางแกวใจ  สุขโต 

 ๗๔๕๒ นางสาวแกวใจ  หาสอน 

 ๗๔๕๓ นางแกวตา  ปนทอง 

 ๗๔๕๔ นางแกวตา  พัฒนาภรณ 

 ๗๔๕๕ นางสาวแกวตา  พูลสวัสดิ์ 

 ๗๔๕๖ นางสาวแกวตา  เลาหเวชวานิช 

 ๗๔๕๗ นางสาวแกวตา  สรอยสุวรรณ 

 ๗๔๕๘ นางแกวตา  ออนพันธ 

 ๗๔๕๙ นางแกวตา  อาจคงหาญ 

 ๗๔๖๐ นางแกวพารา  แจมเล็ก 

 ๗๔๖๑ นางสาวแกวมณี  ราชโคตร 

 ๗๔๖๒ นางแกวละมัย  กาดนอก 

 ๗๔๖๓ นางแกวลูน  แวนแกว 

 ๗๔๖๔ นางสาวแกวอาภรณ  เสนา 
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 ๗๔๖๕ นางสาวโกทิพย  เพียงเกษ 

 ๗๔๖๖ นางสาวโกลัญญา  ทัพคง 

 ๗๔๖๗ นางโกศล  วงษาเภา 

 ๗๔๖๘ นางโกสุม  เกษมจิต 

 ๗๔๖๙ นางโกสุม  แซงโคตร 

 ๗๔๗๐ นางสาวใกลรุง  เขื่อนเพ็ชร 

 ๗๔๗๑ นางสาวใกลรุง  เรงเทียน 

 ๗๔๗๒ นางใกลรุง  เสนีวงศ ณ อยุธยา 

 ๗๔๗๓ นางสาวไกรรัตน  ดินจันทึก 

 ๗๔๗๔ นางสาวไกรศรี  พรมสิงห 

 ๗๔๗๕ นางไกรษร  นันทโพธิ์เดช 

 ๗๔๗๖ นางไกรสร  ไชยปญหา 

 ๗๔๗๗ นางขจร  ทํางาม 

 ๗๔๗๘ นางขจรจิต  ปดไธสง 

 ๗๔๗๙ นางขจรพรรณ  โอทอง 

 ๗๔๘๐ นางสาวขณิชฐา  อัตทโชติ 

 ๗๔๘๑ นางขนิดถา  คําของ 

 ๗๔๘๒ นางสาวขนิตฐา  บูรณศิล 

 ๗๔๘๓ นางสาวขนิษ  ทองแกมแกว 

 ๗๔๘๔ นางสาวขนิษฐา  เกษแตง 

 ๗๔๘๕ นางขนิษฐา  แกวประดับ 

 ๗๔๘๖ นางขนิษฐา  ขําชุม 

 ๗๔๘๗ นางสาวขนิษฐา  คงเสือ 

 ๗๔๘๘ นางขนิษฐา  คงหนู 

 ๗๔๘๙ นางสาวขนิษฐา  คล้ิงทอง 

 ๗๔๙๐ นางขนิษฐา  คํานึงผล 

 ๗๔๙๑ นางสาวขนิษฐา  จันลาศรี 

 ๗๔๙๒ นางขนิษฐา  จิตธรรมมา 

 ๗๔๙๓ นางสาวขนิษฐา  จีนวัง 

 ๗๔๙๔ นางสาวขนิษฐา  เจริญวงค 

 ๗๔๙๕ วาที่รอยตรีหญิง ขนิษฐา  ชัยศิริ 

 ๗๔๙๖ นางสาวขนิษฐา  ชูคํา 

 ๗๔๙๗ นางสาวขนิษฐา  เชาวสมชาติ 

 ๗๔๙๘ นางสาวขนิษฐา  ไชยรัตน 

 ๗๔๙๙ นางสาวขนิษฐา  แซกาว 

 ๗๕๐๐ นางสาวขนิษฐา  ตองแกว 

 ๗๕๐๑ นางขนิษฐา  โตพันธุดี 

 ๗๕๐๒ นางสาวขนิษฐา  ไถเงิน 

 ๗๕๐๓ นางสาวขนิษฐา  ทัพธาน ี

 ๗๕๐๔ นางสาวขนิษฐา  แทนทด 

 ๗๕๐๕ นางขนิษฐา  ธรรมจักร 

 ๗๕๐๖ นางสาวขนิษฐา  ธุระการ 

 ๗๕๐๗ นางขนิษฐา  บุญกาญจน 

 ๗๕๐๘ นางขนิษฐา  บุญไชย 

 ๗๕๐๙ นางสาวขนิษฐา  บุษบา 

 ๗๕๑๐ นางสาวขนิษฐา  ไผโสภา 

 ๗๕๑๑ นางสาวขนิษฐา  พรหมลา 

 ๗๕๑๒ นางขนิษฐา  พละวงศ 

 ๗๕๑๓ นางสาวขนิษฐา  พวงเงิน 

 ๗๕๑๔ นางสาวขนิษฐา  พานิชการ 

 ๗๕๑๕ นางขนิษฐา  มหาโยธี 

 ๗๕๑๖ นางสาวขนิษฐา  มากุญชร 



 หนา   ๑๔๗ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๕๑๗ นางสาวขนิษฐา  เมืองเขียว 

 ๗๕๑๘ นางขนิษฐา  โมภักดี 

 ๗๕๑๙ นางสาวขนิษฐา  ละงู 

 ๗๕๒๐ นางสาวขนิษฐา  ลาสิทธิ์ 

 ๗๕๒๑ นางสาวขนิษฐา  ลินทอง   

 ๗๕๒๒ นางสาวขนิษฐา  วรวิทยาสุทธิกุล 

 ๗๕๒๓ นางสาวขนิษฐา  วัฒนพันธ 

 ๗๕๒๔ นางขนิษฐา  วันนาคํา 

 ๗๕๒๕ นางสาวขนิษฐา  วิเจียร 

 ๗๕๒๖ นางสาวขนิษฐา  วินทะไชย 

 ๗๕๒๗ นางสาวขนิษฐา  สติมั่น 

 ๗๕๒๘ นางสาวขนิษฐา  สมคํา 

 ๗๕๒๙ นางขนิษฐา  สารภาพ 

 ๗๕๓๐ นางสาวขนิษฐา  หรองบุตรศรี 

 ๗๕๓๑ นางสาวขนิษฐา  หลิมวานิช 

 ๗๕๓๒ นางสาวขนิษฐา  หาญเชิงชัย 

 ๗๕๓๓ นางสาวขนิษฐา  เหล่ียมมณี 

 ๗๕๓๔ นางขนิษฐา  อินสอน 

 ๗๕๓๕ นางสาวขนิษฐา  อิยะโมงค 

 ๗๕๓๖ นางขนิษศา  บุณยปรีดี 

 ๗๕๓๗ นางสาวขรินทรทิพย  มวงทวี 

 ๗๕๓๘ นางขวัญ  บุตรดี 

 ๗๕๓๙ วาที่รอยตรีหญิง ขวัญกมล  มวงศรี 

 ๗๕๔๐ นางสาวขวัญกมลรัตน  สายสมบัติ 

 ๗๕๔๑ นางขวัญจิตร  คงบุญ 

 ๗๕๔๒ นางขวัญจิตร  จีนชาวนา 

 ๗๕๔๓ นางขวัญจิตร  สิงหอินทร 

 ๗๕๔๔ นางสาวขวัญจิตร  อินทคีรี 

 ๗๕๔๕ นางสาวขวัญจิรา  ดาศรี 

 ๗๕๔๖ นางขวัญจิรา  ติ๊บประจักร 

 ๗๕๔๗ นางขวัญใจ  การไชยศรี 

 ๗๕๔๘ นางขวัญใจ  เงินหมื่น 

 ๗๕๔๙ นางขวัญใจ  จันทรรัตนบุปผา 

 ๗๕๕๐ นางสาวขวัญใจ  ชมตา 

 ๗๕๕๑ นางขวัญใจ  เชาวพอง 

 ๗๕๕๒ นางขวัญใจ  โตโทน 

 ๗๕๕๓ นางขวัญใจ  ทับขํา 

 ๗๕๕๔ นางสาวขวัญใจ  บุญกาวิน 

 ๗๕๕๕ นางขวัญใจ  ผลทอง 

 ๗๕๕๖ นางสาวขวัญใจ  พรมเสาร 

 ๗๕๕๗ นางสาวขวัญใจ  พรหมเกิด 

 ๗๕๕๘ นางขวัญใจ  พ้ืนขุนทด 

 ๗๕๕๙ นางขวัญใจ  มวงแกว 

 ๗๕๖๐ นางสาวขวัญใจ  มาลําปาง 

 ๗๕๖๑ นางขวัญใจ  ริยะบุตร 

 ๗๕๖๒ นางสาวขวัญใจ  ฤกษจํานงค 

 ๗๕๖๓ นางขวัญใจ  แวดอุดม 

 ๗๕๖๔ นางขวัญใจ  ศักดิ์แสน 

 ๗๕๖๕ นางขวัญใจ  ศุภไพบูลย 

 ๗๕๖๖ นางสาวขวัญใจ  สงบดี 

 ๗๕๖๗ นางขวัญใจ  สุดรัก 

 ๗๕๖๘ นางขวัญใจ  อุปครุฑ 



 หนา   ๑๔๘ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๕๖๙ นางสาวขวัญชนก  คงแปน 

 ๗๕๗๐ นางสาวขวัญชนก  ดวงสีดา 

 ๗๕๗๑ นางขวัญชนก  นุชพันธ 

 ๗๕๗๒ นางขวัญชนก  บุญณมี 

 ๗๕๗๓ นางสาวขวัญชนก  ปะหนัน 

 ๗๕๗๔ นางสาวขวัญชนก  รวยเจริญ 

 ๗๕๗๕ นางขวัญชนก  หาญฉวะ 

 ๗๕๗๖ นางสาวขวัญชีวา  คุมญาติ 

 ๗๕๗๗ นางขวัญชีวา  ภูมิทอง 

 ๗๕๗๘ นางสาวขวัญชีวา  หงษเวียงจันทร 

 ๗๕๗๙ นางสาวขวัญชีวี  สุธรรมเม็ง 

 ๗๕๘๐ นางขวัญดารา  บุญพิทักษ 

 ๗๕๘๑ นางสาวขวัญดาว  กล่ินจันทร 

 ๗๕๘๒ นางสาวขวัญดาว  เกตุมณี 

 ๗๕๘๓ นางขวัญดาว  แกวมาลัย 

 ๗๕๘๔ นางขวัญดาว  ทนกระโทก 

 ๗๕๘๕ นางสาวขวัญดาว  นามวงค 

 ๗๕๘๖ นางขวัญดาว  บุญวรรณ 

 ๗๕๘๗ นางสาวขวัญดาว  รอดประเสริฐ 

 ๗๕๘๘ นางขวัญตา  คําวงศา 

 ๗๕๘๙ นางสาวขวัญตา  จันทรเต็ม 

 ๗๕๙๐ นางขวัญตา  ปราชญเปรื่อง 

 ๗๕๙๑ นางขวัญตา  ปนะสา 

 ๗๕๙๒ นางสาวขวัญตา  พงษแดง 

 ๗๕๙๓ นางขวัญตา  พวงพันธศักดิ์ 

 ๗๕๙๔ นางขวัญตา  มีจันทร 

 ๗๕๙๕ นางสาวขวัญตา  ละวาทิน 

 ๗๕๙๖ นางสาวขวัญตา  สังเกตุ 

 ๗๕๙๗ นางสาวขวัญตา  สังขรอด 

 ๗๕๙๘ นางขวัญตา  สุขบําเพิง 

 ๗๕๙๙ นางสาวขวัญทิพย  เนตรแสงสี 

 ๗๖๐๐ นางขวัญเทวา  ลุมวงษ 

 ๗๖๐๑ นางสาวขวัญธิดา  นะราช 

 ๗๖๐๒ นางสาวขวัญธิรัศม  ทิพยบุญทรัพย 

 ๗๖๐๓ นางสาวขวัญนภา  ปนเพ็ชร 

 ๗๖๐๔ นางสาวขวัญนภา  พอดี 

 ๗๖๐๕ นางขวัญนัสฐา  ชวยสถิตย 

 ๗๖๐๖ นางสาวขวัญนิภา  คงสกุล 

 ๗๖๐๗ นางขวัญเนตร  หาดแกว 

 ๗๖๐๘ นางสาวขวัญประภา  กองแกว 

 ๗๖๐๙ นางสาวขวัญประภา  ราชกิจ 

 ๗๖๑๐ นางสาวขวัญพิชชา  สบายใจ 

 ๗๖๑๑ นางสาวขวัญพิศา  โชคพัฒนทวีเลิศ 

 ๗๖๑๒ นางขวัญเมือง  แนนสันเทียะ 

 ๗๖๑๓ นางขวัญยืน  ทีวะเวช 

 ๗๖๑๔ นางสาวขวัญยืน  ศรีโพธิ์ 

 ๗๖๑๕ นางขวัญเรือน  แกวบุญขุน 

 ๗๖๑๖ นางขวัญเรือน  เข็มเพชร 

 ๗๖๑๗ นางขวัญเรือน  คําใหญ 

 ๗๖๑๘ นางขวัญเรือน  จันทรชุม 

 ๗๖๑๙ นางสาวขวัญเรือน  เชียงเจริญ 

 ๗๖๒๐ นางสาวขวัญเรือน  นวมเฟอง 



 หนา   ๑๔๙ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๖๒๑ นางสาวขวัญเรือน  บุญบุตตะ 

 ๗๖๒๒ นางขวัญเรือน  บุญเฟอง 

 ๗๖๒๓ นางสาวขวัญเรือน  บุญอยู 

 ๗๖๒๔ นางขวัญเรือน  พรมวัง 

 ๗๖๒๕ นางขวัญเรือน  โพธิ์นอย 

 ๗๖๒๖ นางสาวขวัญเรือน  มีแกว 

 ๗๖๒๗ นางสาวขวัญเรือน  รุงรัศมี 

 ๗๖๒๘ นางสาวขวัญเรือน  รูกิจนา 

 ๗๖๒๙ นางสาวขวัญเรือน  เรืองฟก 

 ๗๖๓๐ นางสาวขวัญเรือน  ลูกสอาด 

 ๗๖๓๑ นางสาวขวัญเรือน  สาระยิง 

 ๗๖๓๒ นางสาวขวัญเรือน  สีเขมงาม 

 ๗๖๓๓ นางขวัญเรือน  สุวรรณทิพเนตร 

 ๗๖๓๔ นางสาวขวัญเรือน  อัมพะวา 

 ๗๖๓๕ นางขวัญเรือน  อารมณ 

 ๗๖๓๖ นางสาวขวัญฤดี  กล่ินขจร 

 ๗๖๓๗ นางสาวขวัญฤดี  ดวงจันทร 

 ๗๖๓๘ นางสาวขวัญฤดี  มณฑา 

 ๗๖๓๙ นางสาวขวัญฤดี  ศิริพงษ 

 ๗๖๔๐ นางขวัญฤดี  แสงโพธิ์ทอง 

 ๗๖๔๑ นางสาวขวัญฤทัย  ขวัญงาม 

 ๗๖๔๒ นางสาวขวัญฤทัย  โทประดิษฐ 

 ๗๖๔๓ นางสาวขวัญฤทัย  เพชรไปล 

 ๗๖๔๔ นางขวัญฤทัย  ระวัง 

 ๗๖๔๕ นางขวัญฤทัย  รัตนแสง 

 ๗๖๔๖ นางสาวขวัญฤทัย  เรืองทับ 

 ๗๖๔๗ นางสาวขวัญฤทัย  สงเสมอ 

 ๗๖๔๘ นางสาวขวัญฤทัย  สุวรรณพิศุทธิ์ 

 ๗๖๔๙ นางสาวขวัญฤทัย  เหลามูล 

 ๗๖๕๐ นางขวัญฤทัย  เอียดแจม 

 ๗๖๕๑ นางสาวขวัญลดา  ขําจันทร   

 ๗๖๕๒ นางขวัญลดา  ริยะบุตร 

 ๗๖๕๓ นางสาวขวัญลภา  ยินดีสุข 

 ๗๖๕๔ นางขวัญลา  หลักเพชร 

 ๗๖๕๕ นางสาวขวัญวรี  ฝนแกว   

 ๗๖๕๖ นางขวัญเวียง  แกวหลํา 

 ๗๖๕๗ นางสาวขวัญสุดา  กาฬเพ็ญ 

 ๗๖๕๘ นางขวัญสุดา  ใจหาว 

 ๗๖๕๙ นางสาวขวัญสุดา  ไชยพิม 

 ๗๖๖๐ นางสาวขวัญสุดา  พรมอินตา 

 ๗๖๖๑ นางขวัญหทัย  พวงเดช 

 ๗๖๖๒ นางขวัญหทัย  วงคราช 

 ๗๖๖๓ นางสาวขวัญหทัย  เสนานุช 

 ๗๖๖๔ นางสาวขวัญหทัย  หวังผล 

 ๗๖๖๕ นางสาวขวัญหลา  อินปน 

 ๗๖๖๖ นางสาวขอฏ่ียะ  มาโนช 

 ๗๖๖๗ นางขอบใจ  นามโพธิ์ไทร 

 ๗๖๖๘ นางขอบฟา  คันธภูมิ 

 ๗๖๖๙ นางขอบฟา  ดอกยอ 

 ๗๖๗๐ นางขอรีเยาะ  พิศุทธิสาธร 

 ๗๖๗๑ นางสาวขัตติยา  สุโสะ 

 ๗๖๗๒ นางสาวขัติญาภรณ  โจมเสนาะ 



 หนา   ๑๕๐ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๖๗๓ นางสาวขันแกว  ศรีสุริยมาตย 

 ๗๖๗๔ นางขันคํา  เพชรชมภู 

 ๗๖๗๕ นางขันทอง  เขียวสด 

 ๗๖๗๖ นางขันทอง  ชานุชิต 

 ๗๖๗๗ นางสาวขันทอง  ประทุมชาติ 

 ๗๖๗๘ นางขันทอง  สมศรี 

 ๗๖๗๙ นางสาวขิมไหม  อินทกูล   

 ๗๖๘๐ นางเขมกร  ศิริประทุม 

 ๗๖๘๑ นางเขมจิรา  แกวสวี 

 ๗๖๘๒ นางเขมจิรา  จิตรมั่น 

 ๗๖๘๓ นางสาวเขมจิรา  จิตรอมร 

 ๗๖๘๔ นางเขมจิรา  ไชยเสน 

 ๗๖๘๕ นางสาวเขมจิรา  ธาตุดี 

 ๗๖๘๖ นางสาวเขมจิรา  บุญผาจักร 

 ๗๖๘๗ นางเขมจิรา  มีทรัพยเจริญวัฒนา 

 ๗๖๘๘ นางสาวเขมจิรา  สนอุทา 

 ๗๖๘๙ นางเขมณัฏฐ  ชูดํา 

 ๗๖๙๐ นางสาวเขมณัฏฐ  ทานทา 

 ๗๖๙๑ นางสาวเขมณัฏฐ  นาคสมญาติ 

 ๗๖๙๒ นางเข็มทอง  เข็มศรีรัตน 

 ๗๖๙๓ นางเข็มทอง  ดวงเอย 

 ๗๖๙๔ นางเข็มทอง  ศรีหมื่น 

 ๗๖๙๕ นางเขมทิภา  มวงจําปา 

 ๗๖๙๖ นางสาวเข็มทิศ  ทุบแปน 

 ๗๖๙๗ นางเขมนันท  ปญหา 

 ๗๖๙๘ นางสาวเขมนิตร  เคนวันดี 

 ๗๖๙๙ นางสาวเข็มพร  กลมจัตุรัส 

 ๗๗๐๐ นางสาวเข็มพร  คํามูล 

 ๗๗๐๑ นางสาวเขมภัสสร  ทองสวาง 

 ๗๗๐๒ นางเข็มมา  แกวถาวร 

 ๗๗๐๓ นางเขมมิกา  การนอก 

 ๗๗๐๔ นางสาวเขมมิกา  ทับทิมดี 

 ๗๗๐๕ นางสาวเขมรัตน  กุณะแสงคํา 

 ๗๗๐๖ นางเขมรัตน  กุลพงษ 

 ๗๗๐๗ นางสาวเขมลักษิกา  อาศัย 

 ๗๗๐๘ นางสาวเขมศิริ  ชื่นชม 

 ๗๗๐๙ นางเขมสิริ  ปราณีรักษ 

 ๗๗๑๐ นางสาวเขมะสิริ  แสงรอด 

 ๗๗๑๑ นางเขมิกา  คงชู 

 ๗๗๑๒ นางสาวเขมิกา  ตะวิชัย 

 ๗๗๑๓ นางเขมิกา  พันธพานิช 

 ๗๗๑๔ นางสาวเขมิกา  แพงไทย 

 ๗๗๑๕ นางเขมิกา  ฤาชา 

 ๗๗๑๖ นางสาวเขมิธทรา  อรรฆยากร 

 ๗๗๑๗ นางเขมินทรา  จันทรเทพ 

 ๗๗๑๘ นางสาวเขมิสรา  พรหมทอง 

 ๗๗๑๙ นางเขมิสรา  ริมทอง 

 ๗๗๒๐ นางแขนง  พันพล 

 ๗๗๒๑ นางแขลดา  มีมูล 

 ๗๗๒๒ นางไขมุก  ไขประภาย 

 ๗๗๒๓ นางไขฤทัย  โอนแกว 

 ๗๗๒๔ นางสาวไขศรี  จันทสาร 



 หนา   ๑๕๑ (เลมท่ี  ๖/๗) 
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 ๗๗๒๕ นางสาวคงศิริ  คงสมมาตย 

 ๗๗๒๖ นางคงสถิตย  ดวงศรี 

 ๗๗๒๗ นางสาวคชาภรณ  พรรณา 

 ๗๗๒๘ นางคณพรสิริน  ทักษิณประเสริฐ 

 ๗๗๒๙ นางคณาพร  ใจจํานงค 

 ๗๗๓๐ นางคณาวรรณ  หมีดง 

 ๗๗๓๑ นางคณิชชา  สาลัย 

 ๗๗๓๒ นางคณิชถา  สีนอยขาว 

 ๗๗๓๓ นางสาวคณิตา  พินิจ 

 ๗๗๓๔ นางสาวคณิตา  เพชรมีศรี 

 ๗๗๓๕ นางคณิตา  หลาบหนองแสง 

 ๗๗๓๖ นางสาวคณินทรา  คลายดวง 

 ๗๗๓๗ นางสาวคณิศรา  บุญวงศ 

 ๗๗๓๘ นางสาวคนิดา  ศรีขาวรส 

 ๗๗๓๙ นางสาวคนิดา  สุธงษา 

 ๗๗๔๐ นางคนึง  นุชนารถ 

 ๗๗๔๑ นางสาวคนึง  บวบเอม 

 ๗๗๔๒ นางคนึง  สิริพุฒิพรกุล 

 ๗๗๔๓ นางสาวคนึง  หงษสา   

 ๗๗๔๔ นางคนึงนิจ  คําแสนโคตร 

 ๗๗๔๕ นางสาวคนึงนิจ  ใจไหว 

 ๗๗๔๖ นางคนึงนิจ  ชาเหลา 

 ๗๗๔๗ นางสาวคนึงนิจ  พัฒสังวาล 

 ๗๗๔๘ นางคนึงนิจ  พันธุเทียม 

 ๗๗๔๙ นางสาวคนึงนิจ  ภูทองเงิน 

 ๗๗๕๐ นางสาวคนึงนิจ  วงคจันทรติ๊บ 

 ๗๗๕๑ นางคนึงนิจ  ศุภจิตร 

 ๗๗๕๒ นางสาวคนึงนิจ  สิงหงอย 

 ๗๗๕๓ นางสาวคนึงนิจ  สินโท 

 ๗๗๕๔ นางสาวคนึงนิจ  หนูหมาด 

 ๗๗๕๕ นางคนึงนิตย  เขื่อนธนะ 

 ๗๗๕๖ นางสาวคนึงนิตย  คีรีมา 

 ๗๗๕๗ นางสาวคนึงนิตย  ดวงเทียน 

 ๗๗๕๘ นางสาวคนึงนิตย  โตปานวงษ 

 ๗๗๕๙ นางคนึงนิตย  ทารินทร 

 ๗๗๖๐ นางสาวคนึงนิตย  พุยนอย 

 ๗๗๖๑ นางคนึงนิตย  มณี 

 ๗๗๖๒ นางสาวคนึงนิตย  สุรินทร 

 ๗๗๖๓ นางคนึงนิตย  หลวงมัจฉา 

 ๗๗๖๔ นางคนึงหา  เจริญพืชผลไทย 

 ๗๗๖๕ นางคมคาย  กันตยศ 

 ๗๗๖๖ นางคมคาย  มะเสนา 

 ๗๗๖๗ นางคมคาย  ศิริศร 

 ๗๗๖๘ นางสาวคมคาย  อุตรชน 

 ๗๗๖๙ นางคมฉัตร  คลายย่ิงเหมือน 

 ๗๗๗๐ นางสาวครอง  วงคกระโซ 

 ๗๗๗๑ นางครองทรัพย  ปญจวรรณา 

 ๗๗๗๒ นางสาวครองศิริ  ปนตาใส 

 ๗๗๗๓ นางสาวครองศิริ  เพาะพูล 

 ๗๗๗๔ นางครองสวัสดิ์  วรติยะ 

 ๗๗๗๕ นางสาวควรคิด  พลศรี 

 ๗๗๗๖ นางคองมา  พรหมศิริ 



 หนา   ๑๕๒ (เลมท่ี  ๖/๗) 
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 ๗๗๗๗ นางคองศรี  แกวดวง 

 ๗๗๗๘ นางสาวคอดียะ  อูโหยบ 

 ๗๗๗๙ นางสาวคอลีเปาะ  มะยิ 

 ๗๗๘๐ นางสาวคอลีเยาะ  ชอดอกไม 

 ๗๗๘๑ นางคัทรียา  แตงแกว 

 ๗๗๘๒ นางสาวคัทรียา  บูรณะ 

 ๗๗๘๓ นางสาวคัทรียาภรณ  ชัยโยธาธนพงษ 

 ๗๗๘๔ นางคันธารัตน  ศรีพันธุ 

 ๗๗๘๕ นางคารม  ปนสันเทียะ 

 ๗๗๘๖ นางคารมณ  ชะอุมพันธ 

 ๗๗๘๗ นางสาวคํา  ประเสริฐศรี 

 ๗๗๘๘ นางคํากอง  ประทาน 

 ๗๗๘๙ นางคํากอง  พลเย่ียม 

 ๗๗๙๐ นางคํากอง  ศรีนวล 

 ๗๗๙๑ นางคําแกว  กรรมใจ 

 ๗๗๙๒ นางสาวคําขวัญ  หวังเสริมกลาง 

 ๗๗๙๓ นางสาวคําจันทร  การัตน 

 ๗๗๙๔ นางสาวคําชาย  ทาอุปรงค   

 ๗๗๙๕ นางคําตา  สัมนวนชี 

 ๗๗๙๖ นางคําเตือน  คงใจดี 

 ๗๗๙๗ นางคํานวณ  กะการดี 

 ๗๗๙๘ นางคํานวน  อิ่นแกว 

 ๗๗๙๙ นางคํานอย  มาทา 

 ๗๘๐๐ นางคํานาง  ภุมรินทร 

 ๗๘๐๑ นางคํานาง  โสพิน 

 ๗๘๐๒ นางสาวคํานาณ  ใจศรี 

 ๗๘๐๓ นางคําบัว  ไกรรักษ 

 ๗๘๐๔ นางคําปอ  คําปน 

 ๗๘๐๕ นางคําปอง  ประสมทรัพย 

 ๗๘๐๖ นางคําปอน  เพียงโนนดา 

 ๗๘๐๗ นางคําปน  วามะลุน 

 ๗๘๐๘ นางคําปน  มาลา 

 ๗๘๐๙ นางคําปุน  คําสอน 

 ๗๘๑๐ นางสาวคําปุน  จุลวงษ 

 ๗๘๑๑ นางคําปุน  สีหาวงค 

 ๗๘๑๒ นางสาวคําปุน  แสนนอก 

 ๗๘๑๓ นางคําปุย  ศรีบุรินทร 

 ๗๘๑๔ นางคําแปง  ปนรัตนทน 

 ๗๘๑๕ นางคําผอน  ชูรัตน 

 ๗๘๑๖ นางคําผิว  เชื้อศรี 

 ๗๘๑๗ นางคําพอง  บุญยะประสพ 

 ๗๘๑๘ นางคําพัน  นามธานี 

 ๗๘๑๙ นางสาวคําพันธ  ยอดมาลี 

 ๗๘๒๐ นางสาวคําพันธ  สุขสวาท 

 ๗๘๒๑ นางคําพู  เศษออน 

 ๗๘๒๒ นางคําเพชร  บํารุงมี 

 ๗๘๒๓ นางสาวคําเพียร  ขวัญงอน 

 ๗๘๒๔ นางสาวคําเพือน  เมษาคุณ 

 ๗๘๒๕ นางคําแพง  ทําสอาด 

 ๗๘๒๖ นางคําแพง  แสนแกว 

 ๗๘๒๗ นางสาวคําฟา  ขุนลา 

 ๗๘๒๘ นางคํามวน  ไชยสิทธิ์ 



 หนา   ๑๕๓ (เลมท่ี  ๖/๗) 
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 ๗๘๒๙ นางสาวคํามุก  พรหมทา 

 ๗๘๓๐ นางคํามุข  หมั่นมี 

 ๗๘๓๑ นางคํามุล  แสงใสแกว 

 ๗๘๓๒ นางคํามูล  ฤทธิ์ภักดี 

 ๗๘๓๓ นางสาวคํามูล  สุระมณี 

 ๗๘๓๔ นางคําสิงห  แจงไพร 

 ๗๘๓๕ นางคําสี  เทาดี 

 ๗๘๓๖ นางคําหมุน  อุนเมือง   

 ๗๘๓๗ นางคําหลา  ปะตังเวสา 

 ๗๘๓๘ นางคําไอ  ต่ําเตี้ย 

 ๗๘๓๙ นางคิด  สมุทรศรี 

 ๗๘๔๐ นางสาวคิม  สุกรแกว 

 ๗๘๔๑ นางสาวคีรยา  จาดสุข 

 ๗๘๔๒ นางสาวคุณวดี  พรหมมา 

 ๗๘๔๓ นางสาวคุณัญญา  จิตตพุม 

 ๗๘๔๔ นางคุมครอง  ศรีเมือง 

 ๗๘๔๕ นางคุรุจิตร  สอาดจิตต 

 ๗๘๔๖ นางคุลาลักษณ  ประกอบบัว 

 ๗๘๔๗ นางคูณ  เลางาม 

 ๗๘๔๘ นางสาวคูณเนอันชรา  บุญแกว 

 ๗๘๔๙ นางเครือนิล  สนธิจันทร 

 ๗๘๕๐ นางเครือฟา  กฤชทอง 

 ๗๘๕๑ นางเครือวรรณ  เกาเอี้ยน 

 ๗๘๕๒ นางเครือวรรณ  ชนะเปง 

 ๗๘๕๓ นางสาวเครือวรุณ  คชสิทธิ์ 

 ๗๘๕๔ นางเครือวัลย  กัณหา 

 ๗๘๕๕ นางเครือวัลย  ตละแกว 

 ๗๘๕๖ นางสาวเครือวัลย  ตุมทอง 

 ๗๘๕๗ นางเครือวัลย  ผิวหลอ 

 ๗๘๕๘ นางเครือวัลย  เพ็ชรรักษ 

 ๗๘๕๙ นางสาวเครือวัลย  มีทอง 

 ๗๘๖๐ นางเครือวัลย  เมืองจันทร 

 ๗๘๖๑ นางเครือวัลย  ฤทธิวุธ 

 ๗๘๖๒ นางสาวเครือวัลย  วังยายฉิม 

 ๗๘๖๓ นางเครือวัลย  วัดนอย 

 ๗๘๖๔ นางเครือวัลย  สังขปรีชา 

 ๗๘๖๕ นางเครือวัลย  โสภาปุด 

 ๗๘๖๖ นางสาวเครือวัลย  เหมเวียงจันทร 

 ๗๘๖๗ นางเคลือวัลย  ทองสุก 

 ๗๘๖๘ นางสาวเคียงขวัญ  นิลลักษณ 

 ๗๘๖๙ นางแค  อาตวงษ 

 ๗๘๗๐ นางสาวแคทชรียา  ภูบุญอิ่ม 

 ๗๘๗๑ นางแคทรียา  เขียวเล็ก 

 ๗๘๗๒ นางสาวแคทรียา  อนุกูล 

 ๗๘๗๓ นางสาวแคทรีศา  ลานง 

 ๗๘๗๔ นางสาวแคทลียา  ผงบุญตา 

 ๗๘๗๕ นางสาวแคทสรีญา  กัญญาโภค 

 ๗๘๗๖ นางสาวโคมทอง  มณีรัตน 

 ๗๘๗๗ นางโคริน  เงาศรี 

 ๗๘๗๘ นางฆนรส  ไพรวัลย 

 ๗๘๗๙ นางฆัสรา  พองพรหม 

 ๗๘๘๐ นางสาวงามจิตร  เกสีจอหอ 
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 ๗๘๘๑ นางงามตา  ไขแสง 

 ๗๘๘๒ นางสาวงามตา  มวงทอง 

 ๗๘๘๓ นางสาวงามเนตร  ทองอวม 

 ๗๘๘๔ นางจงกล  โคตรคํา 

 ๗๘๘๕ นางจงกล  โบบทอง   

 ๗๘๘๖ นางสาวจงกล  เปยมทอง 

 ๗๘๘๗ นางสาวจงกล  สัตยกาญจน 

 ๗๘๘๘ นางสาวจงกล  หะจงกุล 

 ๗๘๘๙ นางสาวจงกลณี  กาญจนเสน 

 ๗๘๙๐ นางสาวจงกลณี  ขวัญศรีวงค 

 ๗๘๙๑ นางจงกลณี  ชินพา 

 ๗๘๙๒ นางจงกลณี  ทองดี 

 ๗๘๙๓ นางสาวจงกลณี  โทนาสิงห 

 ๗๘๙๔ นางจงกลณี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๗๘๙๕ นางสาวจงกลนี  โชคศิริวุฒิกุล 

 ๗๘๙๖ นางจงกลนี  แนนอุดร 

 ๗๘๙๗ นางสาวจงกลสิริ  คชธานี 

 ๗๘๙๘ นางสาวจงจิต  พรหมศร 

 ๗๘๙๙ นางจงจิต  สวนแยง 

 ๗๙๐๐ นางสาวจงจิต  หมาดเตะ 

 ๗๙๐๑ นางสาวจงจิตต  จําปามูล 

 ๗๙๐๒ นางสาวจงจิตร  หงษบุญเรือง 

 ๗๙๐๓ นางจงจิตร  พรมจันทร 

 ๗๙๐๔ นางจงจิตร  วิเศษ 

 ๗๙๐๕ นางสาวจงเพียร  พันธสีมา 

 ๗๙๐๖ นางสาวจงรัก  ขวัญศิริ 

 ๗๙๐๗ นางสาวจงรัก  เครือแตง 

 ๗๙๐๘ นางจงรัก  บรรเทิง 

 ๗๙๐๙ นางจงรัก  มะลิงาม 

 ๗๙๑๐ นางสาวจงรักษ  คงมวงหมู 

 ๗๙๑๑ นางจงรักษ  คิดอาน 

 ๗๙๑๒ นางจงรักษ  ใจมนต 

 ๗๙๑๓ นางจงรักษ  ทัญญาสัก 

 ๗๙๑๔ นางจงรักษ  บญคง 

 ๗๙๑๕ นางจงรักษ  บุญคง 

 ๗๙๑๖ นางจงรักษ  บุรัมยสูงเนิน 

 ๗๙๑๗ นางจงรักษ  วงสีสา 

 ๗๙๑๘ นางจงรักษ  วันควร 

 ๗๙๑๙ นางจงลักษณ  สุทธสม 

 ๗๙๒๐ นางจติญา  อันพันลํา 

 ๗๙๒๑ นางสาวจตุพร  กองดารัตน 

 ๗๙๒๒ นางจตุพร  คงอภัย 

 ๗๙๒๓ นางสาวจตุพร  จันทะดวง 

 ๗๙๒๔ นางสาวจตุพร  บัวเพ็ง 

 ๗๙๒๕ นางสาวจตุพร  บุญเสนา 

 ๗๙๒๖ นางจตุพร  เบ็ญจพร 

 ๗๙๒๗ นางจตุพร  ปติภูมิวิเศษ 

 ๗๙๒๘ นางสาวจตุพร  พลทาตรี 

 ๗๙๒๙ นางสาวจตุพร  เมืองพรหม 

 ๗๙๓๐ นางจตุพร  สิริพันธุนนท 

 ๗๙๓๑ นางสาวจตุพร  แสนพิช 

 ๗๙๓๒ นางจตุพร  หลาธรรม 
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 ๗๙๓๓ นางจตุพร  อาจธะขันธ 

 ๗๙๓๔ นางสาวจตุรพร  ยอดอินทร 

 ๗๙๓๕ นางจตุรวัลย  ศรีทอง 

 ๗๙๓๖ นางสาวจนพฤกษ  ไพโรจน 

 ๗๙๓๗ นางสาวจนัญญา  มณีวงศ 

 ๗๙๓๘ นางสาวจนิตา  มุสิกเจริญ 

 ๗๙๓๙ นางจรรญษร  กล่ินหอม 

 ๗๙๔๐ นางสาวจรรญาพร  หมวดแกว 

 ๗๙๔๑ นางสาวจรรยฑภรณ  คําขวา 

 ๗๙๔๒ นางจรรยา  แกวนุย 

 ๗๙๔๓ นางจรรยา  แกวประเสริฐ 

 ๗๙๔๔ นางสาวจรรยา  ชื่นรส 

 ๗๙๔๕ นางจรรยา  เดชอรัญ 

 ๗๙๔๖ นางจรรยา  ทองยอย 

 ๗๙๔๗ นางสาวจรรยา  นวลขํา 

 ๗๙๔๘ นางสาวจรรยา  บุญพ่ึง 

 ๗๙๔๙ นางสาวจรรยา  บุตรปะสะ 

 ๗๙๕๐ นางสาวจรรยา  ศีลจรรยา 

 ๗๙๕๑ นางสาวจรรยา  สมสนุก 

 ๗๙๕๒ นางจรรยา  สาตรอด 

 ๗๙๕๓ นางจรรยา  สุขเรือง 

 ๗๙๕๔ นางจรรยา  หมูแกวเครือ 

 ๗๙๕๕ นางสาวจรรยา  องอาจ 

 ๗๙๕๖ นางสาวจรรยา  อภิรติง 

 ๗๙๕๗ นางจรรยา  อันสะโก 

 ๗๙๕๘ นางจรรยา  อุดอาย 

 ๗๙๕๙ นางสาวจรรยา  อุทธิยา 

 ๗๙๖๐ นางสาวจรรยากร  บุญทอง 

 ๗๙๖๑ นางสาวจรรยาพร  แจมมณี 

 ๗๙๖๒ นางจรรยาพร  ใจชื้น 

 ๗๙๖๓ นางจรรยาพร  ตางจงราช 

 ๗๙๖๔ นางจรรยาพร  บุญยอด 

 ๗๙๖๕ นางสาวจรรยาพร  เลิศอาริยธรรม 

 ๗๙๖๖ นางจรรยาพร  สุขสนิท 

 ๗๙๖๗ นางจรรยาภรณ  เสนห 

 ๗๙๖๘ นางสาวจรรยารักษ  กะหมาย 

 ๗๙๖๙ นางจรรยารักษ  จันทะยุทธ 

 ๗๙๗๐ นางสาวจรรยารักษ  พิมพพรรค 

 ๗๙๗๑ นางสาวจรรยารัตน  อภัยบริรัตน   

 ๗๙๗๒ นางจรรยาวรรธน  ทองเหลา 

 ๗๙๗๓ นางจรวย  ตามคุณ 

 ๗๙๗๔ นางสาวจรวย  รักจันทร 

 ๗๙๗๕ นางจรวยจิตร  ปนทอง 

 ๗๙๗๖ นางสาวจรวยพร  ชาญโลหะ 

 ๗๙๗๗ นางจรวยพร  ณ อุบล 

 ๗๙๗๘ นางจรวยพร  เทพจันตา 

 ๗๙๗๙ นางสาวจรัญ  ทาบรรหาญ 

 ๗๙๘๐ นางจรัญ  หลอดแกว 

 ๗๙๘๑ นางจรัญญา  ทองบุญชม 

 ๗๙๘๒ นางสาวจรัญญา  มาสขาว 

 ๗๙๘๓ นางจรัญญา  ลุนไธสง 

 ๗๙๘๔ นางสาวจรัญญา  อุทจิตร 



 หนา   ๑๕๖ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๙๘๕ นางจรัส  กระแสเสน 

 ๗๙๘๖ นางจรัสทิพย  อนุกูล 

 ๗๙๘๗ นางสาวจรัสพร  อาจหาญ 

 ๗๙๘๘ นางจรัสศรี  คงเมือง 

 ๗๙๘๙ นางจรัสศรี  จันทะศิลา 

 ๗๙๙๐ นางสาวจรัสศรี  ชาติมนตรี 

 ๗๙๙๑ นางจรัสศรี  ทรงโท 

 ๗๙๙๒ นางสาวจรัสศรี  ทรัพยสุจริต 

 ๗๙๙๓ นางจรัสศรี  นันผาด 

 ๗๙๙๔ นางจรัสศรี  บุญเกิด 

 ๗๙๙๕ นางสาวจรัสศรี  พรหมมาก 

 ๗๙๙๖ นางจรสัศรี  เพ็ญสุภา 

 ๗๙๙๗ นางจรัสศรี  เพ่ิมดี 

 ๗๙๙๘ นางจรัสศรี  รักบํารุง 

 ๗๙๙๙ นางสาวจริญ  เทพศรี   

 ๘๐๐๐ นางจริญญา  พลเย่ียม 

 ๘๐๐๑ นางสาวจริญญา  พัดทอง 

 ๘๐๐๒ นางสาวจริญญา  พานจํานงค 

 ๘๐๐๓ นางสาวจริญญา  รมโพธิ์เย็น 

 ๘๐๐๔ นางจริญญา  วิมลอักษร 

 ๘๐๐๕ นางสาวจริญญา  ศรีสุข 

 ๘๐๐๖ นางจริญา  เพ็งพันธ 

 ๘๐๐๗ นางสาวจรินญา  เมืองเกิด 

 ๘๐๐๘ นางจรินทร  ทองจันดี 

 ๘๐๐๙ นางสาวจรินทร  ธาราฉาย 

 ๘๐๑๐ นางสาวจรินทร  เรืองออง 

 ๘๐๑๑ นางสาวจรินทร  ศุภดิษฐ 

 ๘๐๑๒ นางสาวจรินทรญา  อุนวิเศษ 

 ๘๐๑๓ นางสาวจรินทรทิพย  หาญศรี 

 ๘๐๑๔ นางสาวจรินทรัตน  นอยแท 

 ๘๐๑๕ นางจรินทรา  สุบานงาม 

 ๘๐๑๖ นางจรินทิพย  ชํานาญ 

 ๘๐๑๗ นางสาวจรินทิพย  สิทธิวงศ 

 ๘๐๑๘ นางจริพา  สังฆะมณีย 

 ๘๐๑๙ นางจริยา  กุลไธสง 

 ๘๐๒๐ นางสาวจริยา  เกตุเจริญผล 

 ๘๐๒๑ นางจริยา  แกวสกด 

 ๘๐๒๒ นางจริยา  แกวใส 

 ๘๐๒๓ นางสาวจริยา  คงเจริญ 

 ๘๐๒๔ นางสาวจริยา  คงนวล 

 ๘๐๒๕ นางสาวจริยา  คงศรีทอง 

 ๘๐๒๖ นางจริยา  เจริญบุญ 

 ๘๐๒๗ นางสาวจริยา  เชาวปรีชา 

 ๘๐๒๘ นางสาวจริยา  แดนกระโทก 

 ๘๐๒๙ นางสาวจริยา  นาคพิน 

 ๘๐๓๐ นางจริยา  นามกรณ 

 ๘๐๓๑ นางสาวจริยา  นามเกตุ 

 ๘๐๓๒ นางจริยา  นิตะโคตร 

 ๘๐๓๓ นางสาวจริยา  นิลสวัสดิ์ 

 ๘๐๓๔ นางสาวจริยา  บุญปน 

 ๘๐๓๕ นางจริยา  ผจญกลา 

 ๘๐๓๖ นางจริยา  ผิวพรรณ 



 หนา   ๑๕๗ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๐๓๗ นางสาวจริยา  เผยพร 

 ๘๐๓๘ นางสาวจริยา  ฝายกระโทก 

 ๘๐๓๙ นางสาวจริยา  พุทโธสังข 

 ๘๐๔๐ นางจริยา  มีเจริญ 

 ๘๐๔๑ นางสาวจริยา  เมฆฉาย 

 ๘๐๔๒ นางจริยา  วิชชุรังษี 

 ๘๐๔๓ นางจริยา  วิเสษเพ่ิมพร 

 ๘๐๔๔ นางสาวจริยา  สมศักดิ์ 

 ๘๐๔๕ นางจริยา  สายวิจิตร 

 ๘๐๔๖ นางจริยา  สิทธิขุนทด 

 ๘๐๔๗ นางสาวจริยา  สุภาพโรจน 

 ๘๐๔๘ นางจริยา  สุวรรณวิจิต 

 ๘๐๔๙ นางสาวจริยา  เสนาะสกุณา 

 ๘๐๕๐ นางสาวจริยา  แสงทนต 

 ๘๐๕๑ นางจริยา  อมตปรีชา 

 ๘๐๕๒ นางสาวจริยานุช  ศรีถา 

 ๘๐๕๓ นางจริยาพร  กุลตัน 

 ๘๐๕๔ นางจริยาพร  นิ่มอนงค 

 ๘๐๕๕ นางจริยาพร  พุทธชัย 

 ๘๐๕๖ นางสาวจรีนา  เชื้อสมัน 

 ๘๐๕๗ นางสาวจรีพร  ภุมรินทร ณ อยุธยา 

 ๘๐๕๘ นางสาวจรีพร  รักษรอด 

 ๘๐๕๙ นางจรียรัตน  เตโจ 

 ๘๐๖๐ นางสาวจรียา  กิจโสภี   

 ๘๐๖๑ นางจรียา  ชอมณี   

 ๘๐๖๒ นางสาวจรีรัตน  กรุณา 

 ๘๐๖๓ นางจรีรัตน  เพ็ชรภา 

 ๘๐๖๔ นางจรุงจิต  กอผจญ 

 ๘๐๖๕ นางจรุณศรี  แกนสงสัย 

 ๘๐๖๖ นางจรุณี  หลาบสีดา 

 ๘๐๖๗ นางสาวจรูญ  จันทูล 

 ๘๐๖๘ นางสาวจรูญ  ทองทา 

 ๘๐๖๙ นางจรูญ  สมกลาง 

 ๘๐๗๐ นางจรูญรัตน  ชัยทอง 

 ๘๐๗๑ นางสาวจรูญรัตน  ประทาน 

 ๘๐๗๒ นางจรูญรัตน  เมธากิตติอนันต 

 ๘๐๗๓ นางจรูญรัตน  ศรีละพันธ 

 ๘๐๗๔ นางสาวจรูญรัตน  ออนอภัย 

 ๘๐๗๕ นางสาวจรูญลักษ  ศรีเคนขันธ 

 ๘๐๗๖ นางจรูญลักษณ  รินนาศักดิ์ 

 ๘๐๗๗ นางสาวจฬุงรัฐ  โลแพทย 

 ๘๐๗๘ นางจอมขวัญ  ทองหลอ 

 ๘๐๗๙ นางสาวจอมขวัญ  มุสะระ   

 ๘๐๘๐ นางสาวจอมขวัญ  สมนาม 

 ๘๐๘๑ นางจอมขวัญ  สมบูรณลักขณา 

 ๘๐๘๒ นางจอมศรี  จงมุม 

 ๘๐๘๓ นางสาวจอมศรี  รูปสูง 

 ๘๐๘๔ นางสาวจอมศรี  ลือคําสิงห 

 ๘๐๘๕ นางจอมสี  ทองสุทธิ์ 

 ๘๐๘๖ นางจอย  หนูสีแกว 

 ๘๐๘๗ นางสาวจะรัก  ใจฟองวิชัย 

 ๘๐๘๘ นางจะเรียน  แกวคําจันทร 



 หนา   ๑๕๘ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๐๘๙ นางสาวจักขุมา  ไชยพรพัฒนา 

 ๘๐๙๐ นางจักรสุมา  กลํ่าประเสริฐ 

 ๘๐๙๑ นางจักรี  เตยเล้ียง 

 ๘๐๙๒ นางจัญชญา  ศุภรักษ 

 ๘๐๙๓ สิบเอกหญิง จันจิรา  กล่ันจันทร 

 ๘๐๙๔ นางจันจิรา  เกิดแดงบุ 

 ๘๐๙๕ นางจันจิรา  จริยา 

 ๘๐๙๖ นางสาวจันจิรา  ชัชวาลย 

 ๘๐๙๗ นางจันจิรา  ชํานาญนา 

 ๘๐๙๘ นางสาวจันจิรา  แซเล่ียว 

 ๘๐๙๙ นางจันจิรา  พันเกศา 

 ๘๑๐๐ นางสาวจันจิรา  เพชรปญญา 

 ๘๑๐๑ นางสาวจันจิรา  มาผาบ 

 ๘๑๐๒ นางจันจิรา  วิจิตรากูล 

 ๘๑๐๓ นางจันจิรา  ศรีรักษ 

 ๘๑๐๔ นางสาวจันจิรา  ศิริกิจ 

 ๘๑๐๕ นางสาวจันจิรา  สิทธิแกว 

 ๘๑๐๖ นางสาวจันจีรา  แตกฉาน 

 ๘๑๐๗ นางสาวจันจีรา  เถี้ยมดํา 

 ๘๑๐๘ นางจันฉาย  วรรณมาตร 

 ๘๑๐๙ นางสาวจันดี  ณรินทร 

 ๘๑๑๐ นางจันดี  วะตินา 

 ๘๑๑๑ นางจันใด  ศรีคํามวน 

 ๘๑๑๒ นางสาวจันได  ขาวฟอม 

 ๘๑๑๓ นางจันทกานต  สังขยุทธ 

 ๘๑๑๔ นางจันทกานต  ปานมา 

 ๘๑๑๕ นางสาวจันทจร  สิมสา 

 ๘๑๑๖ นางสาวจันทนา  กังแฮ 

 ๘๑๑๗ นางจันทนา  งามจันทร 

 ๘๑๑๘ นางจันทนา  จงราช 

 ๘๑๑๙ นางสาวจันทนา  จันทรพรหมแกว 

 ๘๑๒๐ นางสาวจันทนา  จิตรสิงห 

 ๘๑๒๑ นางสาวจันทนา  จิระยา 

 ๘๑๒๒ นางจันทนา  เชื้อฉิม 

 ๘๑๒๓ นางจันทนา  โชติรักษา 

 ๘๑๒๔ นางจันทนา  ไชยธรรม 

 ๘๑๒๕ นางสาวจันทนา  ไชยรัตน 

 ๘๑๒๖ นางจันทนา  ทองทาชี 

 ๘๑๒๗ นางจันทนา  ทาวิรัตน 

 ๘๑๒๘ นางจันทนา  ประทีป ณ ถลาง 

 ๘๑๒๙ นางจันทนา  เปยมสุข 

 ๘๑๓๐ นางจันทนา  พงษสุภา 

 ๘๑๓๑ นางจันทนา  พรหมศิร ิ

 ๘๑๓๒ นางจันทนา  มงคลจิตร 

 ๘๑๓๓ นางจันทนา  หนองนา 

 ๘๑๓๔ นางจันทนา  หนุนดาราเดน 

 ๘๑๓๕ นางจันทนา  หมอกมีชัย 

 ๘๑๓๖ นางสาวจันทนิภา  ใจตรง 

 ๘๑๓๗ นางสาวจันทนี  ปรีสมุทร 

 ๘๑๓๘ นางสาวจันทนี  ราชสิงห 

 ๘๑๓๙ นางสาวจันทนี  ศรีหิรัญ 

 ๘๑๔๐ นางจันทนี  สังขทอง 



 หนา   ๑๕๙ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๑๔๑ นางสาวจันทนี  หาญประเสริฐ 

 ๘๑๔๒ นางสาวจันทนี  เฮาฮูเที่ยน 

 ๘๑๔๓ นางจันทพร  จันแปงเงิน 

 ๘๑๔๔ นางจันทร  เขื่อนขวา 

 ๘๑๔๕ นางสาวจันทร  สีมอม 

 ๘๑๔๖ นางสาวจันทร  สีสรร 

 ๘๑๔๗ นางสาวจันทรกานต  พวงพรรณทอง 

 ๘๑๔๘ นางจันทรคํา  บุญประเสริฐ 

 ๘๑๔๙ นางจันทรจรี  โสมวงศ 

 ๘๑๕๐ นางสาวจันทรจิรา  กรไชยา 

 ๘๑๕๑ นางสาวจันทรจิรา  กิตติวุฒิดํารงชัย 

 ๘๑๕๒ นางสาวจันทรจิรา  แกวบังเกิด 

 ๘๑๕๓ นางสาวจันทรจิรา  ขันเสริฐ 

 ๘๑๕๔ นางจันทรจิรา  คําพวง 

 ๘๑๕๕ นางสาวจันทรจิรา  จันทรแกว 

 ๘๑๕๖ นางสาวจันทรจิรา  จันละคร 

 ๘๑๕๗ นางจันทรจิรา  จิตตมั่น 

 ๘๑๕๘ นางจันทรจิรา  แชมชื่น 

 ๘๑๕๙ นางจันทรจิรา  แชมรัมย 

 ๘๑๖๐ นางสาวจันทรจิรา  ตะเปย 

 ๘๑๖๑ นางจันทรจิรา  ทวีคํา 

 ๘๑๖๒ นางสาวจันทรจิรา  ทุยบึงฉิม 

 ๘๑๖๓ นางจันทรจิรา  เทพนิกร 

 ๘๑๖๔ นางจันทรจิรา  ธนัตนพงศ 

 ๘๑๖๕ นางจันทรจิรา  แผพุมทรัพย 

 ๘๑๖๖ นางสาวจันทรจิรา  พ่ึงสาย 

 ๘๑๖๗ นางจันทรจิรา  พูนมา 

 ๘๑๖๘ นางสาวจันทรจิรา  มาลัยทอง 

 ๘๑๖๙ นางสาวจันทรจิรา  มีนะ 

 ๘๑๗๐ นางจันทรจิรา  ยะคํา 

 ๘๑๗๑ นางจันทรจิรา  รวงผ้ึง 

 ๘๑๗๒ นางจันทรจิรา  วงคคม 

 ๘๑๗๓ นางสาวจันทรจิรา  วารนิช   

 ๘๑๗๔ นางจันทรจิรา  ศรีสุราช 

 ๘๑๗๕ นางจันทรจิรา  สมผัด 

 ๘๑๗๖ นางจันทรจิรา  สาจําปา 

 ๘๑๗๗ นางสาวจันทรจิรา  สาปอง 

 ๘๑๗๘ นางสาวจันทรจิรา  สิทธิรส 

 ๘๑๗๙ นางสาวจันทรจิรา  สุดใจ 

 ๘๑๘๐ นางสาวจันทรจิรา  โสสุย 

 ๘๑๘๑ นางสาวจันทรจิรา  หมาตระกูล 

 ๘๑๘๒ นางจันทรจิรา  หลูจ่ิง 

 ๘๑๘๓ นางสาวจันทรจิราพร  บรรเทิง 

 ๘๑๘๔ นางจันทรจิราพร  โสระมรรค 

 ๘๑๘๕ นางจันทรจิรารัตน  มั่งมูล 

 ๘๑๘๖ นางจันทรจุฬา  บุญนุช 

 ๘๑๘๗ นางสาวจันทรเจา  โตยะวะนิช 

 ๘๑๘๘ นางจันทรแจม  พ่ึงโคกสูง 

 ๘๑๘๙ นางจันทรฉาย  ชนะบุญ 

 ๘๑๙๐ นางสาวจันทรฉาย  ดําดี 

 ๘๑๙๑ นางสาวจันทรฉาย  ทวีวรรณ 

 ๘๑๙๒ นางจันทรฉาย  ศรีฉายา 



 หนา   ๑๖๐ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๑๙๓ นางจันทรฉาย  สะเดา 

 ๘๑๙๔ นางจันทรฉาย  สิทธิมาท 

 ๘๑๙๕ นางสาวจันทรฉาย  เหลานอก 

 ๘๑๙๖ นางสาวจันทรญา  คูเมือง 

 ๘๑๙๗ นางจันทรดา  จันทคุณ 

 ๘๑๙๘ นางจันทรดี  อุดเต็น 

 ๘๑๙๙ นางจันทรถนอม  มากันต 

 ๘๒๐๐ นางสาวจันทรทนา  อุปโภชน 

 ๘๒๐๑ นางสาวจันทรทร  เมอืงนา 

 ๘๒๐๒ นางสาวจันทรทรา  สนุกลํ้า 

 ๘๒๐๓ นางจันทรทา  เนตรรักษ 

 ๘๒๐๔ นางจันทรทิตย  ราศา 

 ๘๒๐๕ นางจันทรทิพย  กาละพันธ 

 ๘๒๐๖ นางจันทรทิพย  แซล้ิว 

 ๘๒๐๗ นางจันทรทิพย  ทองอาญา 

 ๘๒๐๘ นางสาวจันทรทิพย  นอยบุตร 

 ๘๒๐๙ นางสาวจันทรทิพย  ผลาฤทธิ์ 

 ๘๒๑๐ นางสาวจันทรทิพย  พันธุรัตน 

 ๘๒๑๑ นางจันทรทิพย  รัตนชัย 

 ๘๒๑๒ นางจันทรทิพย  ศรีวงษหลง 

 ๘๒๑๓ นางจันทรทิพย  สุวรรณมาโจ 

 ๘๒๑๔ นางจันทรทิพย  สุจรต 

 ๘๒๑๕ นางสาวจันทรนภา  กมลกลาง 

 ๘๒๑๖ นางสาวจันทรนภา  เขจรศาสตร 

 ๘๒๑๗ นางสาวจันทรนภา  วังจันทร 

 ๘๒๑๘ นางจันทรนภา  สอดกําปง 

 ๘๒๑๙ นางจันทรนภา  อุยะวาป 

 ๘๒๒๐ นางสาวจันทรนะภา  แสนโคตร 

 ๘๒๒๑ นางสาวจันทรประภา  ทับโชติ 

 ๘๒๒๒ นางสาวจันทรผอง  เพ่ิมจรัส 

 ๘๒๒๓ นางจันทรพิพย  จันทรแกว 

 ๘๒๒๔ นางจันทรพิมพ  กัลยาหัตถ 

 ๘๒๒๕ นางจันทรเพ็ง  ศรีบัว 

 ๘๒๒๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  กลาหาญ 

 ๘๒๒๗ นางจันทรเพ็ญ  กวีการุณยวงศ 

 ๘๒๒๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  เกรียงไกรสิริกุล 

 ๘๒๒๙ นางจันทรเพ็ญ  เกษแกว 

 ๘๒๓๐ นางจันทรเพ็ญ  แกวคือ 

 ๘๒๓๑ นางจันทรเพ็ญ  ขวัญชุม 

 ๘๒๓๒ นางจันทรเพ็ญ  ครุฑตัน 

 ๘๒๓๓ นางจันทรเพ็ญ  จระกรรณ 

 ๘๒๓๔ นางจันทรเพ็ญ  จันทะสุระ 

 ๘๒๓๕ นางสาวจันทรเพ็ญ  จุลยโชค 

 ๘๒๓๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  ใจหาญ 

 ๘๒๓๗ นางจันทรเพ็ญ  ตาวงค 

 ๘๒๓๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  ถิ่นจันทร 

 ๘๒๓๙ นางจันทรเพ็ญ  ทองมี 

 ๘๒๔๐ นางจันทรเพ็ญ  ทาวงคมาธนกร 

 ๘๒๔๑ นางจันทรเพ็ญ  ทิวอง 

 ๘๒๔๒ นางจันทรเพ็ญ  ธนู 

 ๘๒๔๓ นางจันทรเพ็ญ  นาจันทัด 

 ๘๒๔๔ นางจันทรเพ็ญ  นุยดวง 



 หนา   ๑๖๑ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๒๔๕ นางสาวจันทรเพ็ญ  บุญถม 

 ๘๒๔๖ นางจันทรเพ็ญ  บุญธรรมรัตน 

 ๘๒๔๗ นางสาวจันทรเพ็ญ  บุญเรือง 

 ๘๒๔๘ นางจันทรเพ็ญ  ปล้ืมจิตร 

 ๘๒๔๙ นางจันทรเพ็ญ  ปาสุนันท 

 ๘๒๕๐ พันจาเอกหญิง จันทรเพ็ญ  พุทธิกุล 

 ๘๒๕๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  โพธิ์พา 

 ๘๒๕๒ นางจันทรเพ็ญ  โพธิมา 

 ๘๒๕๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  โพยนอก 

 ๘๒๕๔ นางจันทรเพ็ญ  ลิไธสง 

 ๘๒๕๕ นางจันทรเพ็ญ  วิมู 

 ๘๒๕๖ นางจันทรเพ็ญ  วิเศษแกว 

 ๘๒๕๗ นางจันทรเพ็ญ  ศรีภูธร 

 ๘๒๕๘ นางจันทรเพ็ญ  ศรีษะ 

 ๘๒๕๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  ศุภผล 

 ๘๒๖๐ นางจันทรเพ็ญ  สมสุข 

 ๘๒๖๑ นางจันทรเพ็ญ  สารคํา 

 ๘๒๖๒ นางจันทรเพ็ญ  แสงจันดา 

 ๘๒๖๓ นางจันทรเพ็ญ  โสดาราม 

 ๘๒๖๔ นางสาวจันทรเพ็ญ  อองมะลิ 

 ๘๒๖๕ นางจันทรเพ็ญ  ดาเจะ 

 ๘๒๖๖ นางสาวจันทรมาลี  เจริญโพธิ์ 

 ๘๒๖๗ นางจันทรย้ิม  สารบรรณ 

 ๘๒๖๘ นางสาวจันทรรัตน  ลิบขาว 

 ๘๒๖๙ นางสาวจันทรรัตน  หนูผ้ึง 

 ๘๒๗๐ นางจันทรเรือง  ศรีสิงห 

 ๘๒๗๑ นางจันทรแรม  คงมา 

 ๘๒๗๒ นางสาวจันทรแรม  คะลา 

 ๘๒๗๓ นางจันทรแรม  จันโท 

 ๘๒๗๔ นางจันทรแรม  บุญบู 

 ๘๒๗๕ นางสาวจันทรแรม  ศรีหนองเปด 

 ๘๒๗๖ นางจันทรแรม  หงษบุญ 

 ๘๒๗๗ นางสาวจันทรลักษณ  นามบุญ 

 ๘๒๗๘ นางจันทรวรรณ  วะรังศรี 

 ๘๒๗๙ นางจันทรศรี  แยงจันทร 

 ๘๒๘๐ นางจันทรศรี  สมพรมมา 

 ๘๒๘๑ นางจันทรศรี  สุทธิสา 

 ๘๒๘๒ นางสาวจันทรศิริ  ทรัพยใหญ 

 ๘๒๘๓ นางจันทรศิริ  สวัสดิภาพ 

 ๘๒๘๔ นางจันทรสม  จันทรแกวติ๊บ 

 ๘๒๘๕ นางจันทรสม  โนราช 

 ๘๒๘๖ นางจันทรสิริ  วัฒนปกษ 

 ๘๒๘๗ นางจันทรสุดา  พัดเย็น 

 ๘๒๘๘ นางสาวจันทรสุดา  วรกา 

 ๘๒๘๙ นางสาวจันทรแสง  กุลเม็ง 

 ๘๒๙๐ นางจันทรแสง  ขอยุน 

 ๘๒๙๑ นางสาวจันทรหอม  พันทึก 

 ๘๒๙๒ นางจันทรหอม  โววงศ 

 ๘๒๙๓ นางจันทรอรุณ  บุญยืน 

 ๘๒๙๔ นางสาวจันทรอุษา  จิตตงามขํา 

 ๘๒๙๕ นางจันทรัตน  กุลพลเมือง 

 ๘๒๙๖ นางจันทรัตน  เพ่ิมพูน 



 หนา   ๑๖๒ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๒๙๗ นางจันทรัตน  ระพรมมา 

 ๘๒๙๘ นางจันทรัตน  อินทรเทพ 

 ๘๒๙๙ นางจันทรัสม  ขอมา 

 ๘๓๐๐ นางจันทรัสม  ศรีเกษ 

 ๘๓๐๑ นางสาวจันทรา  กมลบูรณ 

 ๘๓๐๒ นางจันทรา  กาทอง 

 ๘๓๐๓ นางจันทรา  ชัยวิเศษ 

 ๘๓๐๔ นางสาวจันทรา  ชุมเขียว 

 ๘๓๐๕ นางจันทรา  ไชยประพันธ 

 ๘๓๐๖ นางจันทรา  ทวีเลิศ 

 ๘๓๐๗ นางจันทรา  ทาเจริญ 

 ๘๓๐๘ นางสาวจันทรา  เทพพะ 

 ๘๓๐๙ นางสาวจันทรา  ธาราการะเกด 

 ๘๓๑๐ นางจันทรา  มิทิน 

 ๘๓๑๑ นางสาวจันทรา  ย้ิมเข็ม 

 ๘๓๑๒ นางสาวจันทรา  ระดิ่งหิน 

 ๘๓๑๓ นางจันทรา  วงศอักษร 

 ๘๓๑๔ นางสาวจันทรา  สุขตาไชย 

 ๘๓๑๕ นางจันทรา  สุริโย 

 ๘๓๑๖ นางสาวจันทรา  หนูมาก 

 ๘๓๑๗ นางจันทรา  อยูคอน 

 ๘๓๑๘ นางจันทราทิพย  เอกรักษา 

 ๘๓๑๙ นางจันทราพร  สุปนนุช 

 ๘๓๒๐ นางสาวจันทราภรณ  แสงเย็น 

 ๘๓๒๑ นางจันทราภา  นาสมวงศ 

 ๘๓๒๒ นางจันทวี  สุขศรี 

 ๘๓๒๓ นางสาวจันทัปปภา  จันทะศรี 

 ๘๓๒๔ นางจันทา  มหาราช 

 ๘๓๒๕ นางจันทา  วงศคําภู 

 ๘๓๒๖ นางสาวจันทา  วงศจันดี 

 ๘๓๒๗ นางจันทา  สําเภา 

 ๘๓๒๘ นางจันทิดา  มีอิสระ 

 ๘๓๒๙ นางสาวจันทิพา  จอยรอย 

 ๘๓๓๐ นางสาวจันทิมา  กุลจู 

 ๘๓๓๑ นางสาวจันทิมา  ขันทะสีมา 

 ๘๓๓๒ นางสาวจันทิมา  คงเจริญ 

 ๘๓๓๓ นางสาวจันทิมา  คงศรี 

 ๘๓๓๔ นางจันทิมา  ชุมพล 

 ๘๓๓๕ นางสาวจันทิมา  ไชยดี 

 ๘๓๓๖ นางจันทิมา  ดีมีศรี 

 ๘๓๓๗ นางจันทิมา  แดงเดช 

 ๘๓๓๘ นางจันทิมา  ทอนมาตร 

 ๘๓๓๙ นางจันทิมา  นครศรี 

 ๘๓๔๐ นางจันทิมา  ไปดี 

 ๘๓๔๑ นางสาวจันทิมา  พรหมคลาย 

 ๘๓๔๒ นางจันทิมา  พานพืช 

 ๘๓๔๓ นางจันทิมา  เพ็งจันทร 

 ๘๓๔๔ นางสาวจันทิมา  โภคา 

 ๘๓๔๕ นางจันทิมา  มาพิพัฒน 

 ๘๓๔๖ นางสาวจันทิมา  แยมผิว 

 ๘๓๔๗ นางสาวจันทิมา  ระรวยรื่น 

 ๘๓๔๘ นางสาวจันทิมา  ศรีบัวเอี่ยม 



 หนา   ๑๖๓ (เลมท่ี  ๖/๗) 
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 ๘๓๔๙ นางสาวจันทิมา  สนใจ 

 ๘๓๕๐ นางจันทิมา  สังสมศักดิ์ 

 ๘๓๕๑ นางจันทิมา  สุทธา 

 ๘๓๕๒ นางจันทิมา  โสระเม็ก 

 ๘๓๕๓ นางจันทิมา  หาดสุด 

 ๘๓๕๔ นางสาวจันทิรา  กองกะมุด 

 ๘๓๕๕ นางจันทิรา  จันทฤทธิ์ 

 ๘๓๕๖ นางสาวจันทิรา  จิตระกูล 

 ๘๓๕๗ นางสาวจันทิรา  แตงทิพย 

 ๘๓๕๘ นางจันทิรา  ยนตไชย 

 ๘๓๕๙ นางสาวจันทิรา  แรมวิโรจน 

 ๘๓๖๐ นางสาวจันทิรา  สุยะลือ 

 ๘๓๖๑ นางสาวจันทิรา  หมาดอาดํา 

 ๘๓๖๒ นางจันทิวา  เฉียบแหลม 

 ๘๓๖๓ นางสาวจันทิวา  พงษลิขิตพัฒน 

 ๘๓๖๔ นางสาวจันทิวา  สุทธิบริบาล 

 ๘๓๖๕ นางจันที  รูรอบดี 

 ๘๓๖๖ นางสาวจันธนาพร  นันทพานิช 

 ๘๓๖๗ นางสาวจันธิดา  ตวงทรัพย 

 ๘๓๖๘ นางจันธิภา  ถิ่นโพธิ์วงศ 

 ๘๓๖๙ นางจันธิมา  หนูคลาย   

 ๘๓๗๐ นางจันเปง  ปานตะละสี 

 ๘๓๗๑ นางจันหอม  เปล่ียนไธสง 

 ๘๓๗๒ นางสาวจาฏพัจน  มิ่งแกว 

 ๘๓๗๓ นางสาวจามจุรี  คําบุญ 

 ๘๓๗๔ นางจามจุรี  ยารังษี 

 ๘๓๗๕ นางสาวจามจุรีย  ใจสูง 

 ๘๓๗๖ นางสาวจามรี  มูลสังข 

 ๘๓๗๗ นางสาวจามรี  แสงสวาง 

 ๘๓๗๘ นางสาวจามรี  อินวัฒนา 

 ๘๓๗๙ นางจารวี  กายเมืองปก 

 ๘๓๘๐ นางสาวจารวี  ตูทอง 

 ๘๓๘๑ นางสาวจาริก  แกวเจริญ 

 ๘๓๘๒ นางจาริณี  มากแกว 

 ๘๓๘๓ นางจาริดา  จิเบ็ญจะ 

 ๘๓๘๔ นางจารินี   จงแจมฟา 

 ๘๓๘๕ นางจารี  ทิพยแกว 

 ๘๓๘๖ นางจารี  สนทอง 

 ๘๓๘๗ นางจารีย  เวชพฤกษไพบูลย 

 ๘๓๘๘ นางสาวจารุกัญญ  อินจา 

 ๘๓๘๙ นางสาวจารุกิตติ์  ตะเวที 

 ๘๓๙๐ นางสาวจารุณี  กรีหมื่นไวย 

 ๘๓๙๑ นางสาวจารุณี  กลมเกลา 

 ๘๓๙๒ นางสาวจารุณี  กุยรัมย 

 ๘๓๙๓ นางสาวจารุณี  คลายสุบรรณ 

 ๘๓๙๔ วาที่รอยตรีหญิง จารุณี  คันธบุปผา 

 ๘๓๙๕ นางสาวจารุณี  คุมหอม 

 ๘๓๙๖ นางจารุณี  จันทรศร 

 ๘๓๙๗ นางสาวจารุณี  จันสดี   

 ๘๓๙๘ นางจารุณี  แจงสวาง 

 ๘๓๙๙ นางสาวจารุณี  ชนะฤทธิ์ 

 ๘๔๐๐ นางจารุณี  ดานแกว 



 หนา   ๑๖๔ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๔๐๑ นางจารุณี  ติรักษา 

 ๘๔๐๒ นางจารุณี  ทองคํา 

 ๘๔๐๓ นางสาวจารุณี  นวลแกว 

 ๘๔๐๔ นางสาวจารุณี  บัณฑิตวัฒนกุล 

 ๘๔๐๕ นางจารุณี  บัวกลาง 

 ๘๔๐๖ นางจารุณี  ประชานันท 

 ๘๔๐๗ นางจารุณี  ผิวออน 

 ๘๔๐๘ นางจารุณี  เผยฤทัย 

 ๘๔๐๙ นางจารุณี  พรรณรักษ 

 ๘๔๑๐ นางจารุณี  พิกุลทอง 

 ๘๔๑๑ นางจารุณี  มณีโชติ 

 ๘๔๑๒ นางสาวจารุณี  มูลเฟย 

 ๘๔๑๓ นางจารุณี  ย้ิมเกตุ 

 ๘๔๑๔ นางจารุณี  ลิมปแสงศศิ 

 ๘๔๑๕ นางจารุณี  วงษา 

 ๘๔๑๖ นางสาวจารุณี  วนิชยถนอม 

 ๘๔๑๗ นางจารุณี  ศรีบุดดา 

 ๘๔๑๘ นางสาวจารุณี  ศรีเผือก 

 ๘๔๑๙ นางจารุณี  ศรีสุทัศน 

 ๘๔๒๐ นางจารุณี  สรอยจิตร 

 ๘๔๒๑ นางสาวจารุณี  สายอารี 

 ๘๔๒๒ นางสาวจารุณี  สีหาราช 

 ๘๔๒๓ นางสาวจารุณี  เสามั่น 

 ๘๔๒๔ นางจารุณี  หินซุย 

 ๘๔๒๕ นางสาวจารุณี  เหนือเกาะหวาย 

 ๘๔๒๖ นางจารุณี  อินทสิทธิ์ 

 ๘๔๒๗ นางสาวจารุณี  อุนรุงโรจน 

 ๘๔๒๘ นางสาวจารุณีย  แกวดวงดี 

 ๘๔๒๙ นางจารุณีย  คงปราณี 

 ๘๔๓๐ นางจารุณีย  หัตถประดิษฐ 

 ๘๔๓๑ นางสาวจารุดา  ขึ้นภูเขียว 

 ๘๔๓๒ นางจารุดา  สุกแดง 

 ๘๔๓๓ นางสาวจารุนันท  จันทร 

 ๘๔๓๔ นางสาวจารุนันท  ตูพิมาย 

 ๘๔๓๕ นางจารุนันท  สุคนธชาติ 

 ๘๔๓๖ นางจารุนันท  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๘๔๓๗ นางจารุพร  ชํานาญศิลป 

 ๘๔๓๘ นางสาวจารุพิชญา  โพธิ์บุตดี 

 ๘๔๓๙ นางสาวจารุภา  ศรีมาชัย 

 ๘๔๔๐ นางสาวจารุภา  สิทธิพูล 

 ๘๔๔๑ นางจารุภา  สีงาม 

 ๘๔๔๒ นางสาวจารุมนต  จันทรสวัสดิ์ 

 ๘๔๔๓ นางจารุรินทร  พันธพิมพ 

 ๘๔๔๔ นางสาวจารุลักษ  พรมหมื่นไวย 

 ๘๔๔๕ นางจารุลักษณ  ตรีอินทอง 

 ๘๔๔๖ นางจารุลักษณ  มูลดี 

 ๘๔๔๗ นางสาวจารุวรรณ  กองเสียง 

 ๘๔๔๘ นางจารุวรรณ  กอนดี 

 ๘๔๔๙ นางสาวจารุวรรณ  กี่จนา 

 ๘๔๕๐ นางสาวจารุวรรณ  กุลประจวบ 

 ๘๔๕๑ นางสาวจารุวรรณ  เกตุเจริญ 

 ๘๔๕๒ นางสาวจารุวรรณ  เกิดบัญฑิต 



 หนา   ๑๖๕ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๔๕๓ นางสาวจารุวรรณ  แกวขาว 

 ๘๔๕๔ นางจารุวรรณ  ขาวลาภ 

 ๘๔๕๕ นางสาวจารุวรรณ  ขุมเงิน 

 ๘๔๕๖ นางจารุวรรณ  จรเปล่ียว 

 ๘๔๕๗ นางสาวจารุวรรณ  จักรกร 

 ๘๔๕๘ นางสาวจารุวรรณ  จันทรนวล 

 ๘๔๕๙ นางจารุวรรณ  จันทรศรี 

 ๘๔๖๐ นางสาวจารุวรรณ  จันทรออน 

 ๘๔๖๑ นางสาวจารุวรรณ  ใจฟู 

 ๘๔๖๒ นางจารุวรรณ  ชัยวิเศษ 

 ๘๔๖๓ นางสาวจารุวรรณ  ซึ้งใจธรรม 

 ๘๔๖๔ นางสาวจารุวรรณ  แดงสกล 

 ๘๔๖๕ นางจารุวรรณ  โตอุตตชนม 

 ๘๔๖๖ นางสาวจารุวรรณ  ไทยเจริญ 

 ๘๔๖๗ นางสาวจารุวรรณ  ธรรมรัตน 

 ๘๔๖๘ นางสาวจารุวรรณ  นนทไชยเสน 

 ๘๔๖๙ นางจารุวรรณ  นัยจิตร 

 ๘๔๗๐ นางจารุวรรณ  นิลสนธิ 

 ๘๔๗๑ นางสาวจารุวรรณ  บุญจอง 

 ๘๔๗๒ นางสาวจารุวรรณ  บุญวงษ 

 ๘๔๗๓ นางสาวจารุวรรณ  บูรณสิทธิ ์

 ๘๔๗๔ นางสาวจารุวรรณ  ปนใจ 

 ๘๔๗๕ นางจารุวรรณ  พงศพรสวรรค 

 ๘๔๗๖ นางสาวจารุวรรณ  พงศาปาน 

 ๘๔๗๗ นางสาวจารุวรรณ  พลทองเติม 

 ๘๔๗๘ นางจารุวรรณ  พูลสวัสดิ์ 

 ๘๔๗๙ นางสาวจารุวรรณ  เพียรธรรม 

 ๘๔๘๐ นางจารุวรรณ  มัฆวิน 

 ๘๔๘๑ นางจารุวรรณ  มาศจิตต 

 ๘๔๘๒ นางสาวจารุวรรณ  ยองใย 

 ๘๔๘๓ นางสาวจารุวรรณ  ยุคะรัง 

 ๘๔๘๔ นางจารุวรรณ  รมพยอม 

 ๘๔๘๕ นางสาวจารุวรรณ  ละอองเอก 

 ๘๔๘๖ นางสาวจารุวรรณ  วงศชัย 

 ๘๔๘๗ นางจารุวรรณ  วงษปญญา 

 ๘๔๘๘ นางจารุวรรณ  วะจีปะษี 

 ๘๔๘๙ นางสาวจารุวรรณ  วีระพันธ 

 ๘๔๙๐ นางจารุวรรณ  ศรีสุนทร 

 ๘๔๙๑ นางสาวจารุวรรณ  ศรีแสนยงค 

 ๘๔๙๒ นางจารุวรรณ  สายสิงเทศ 

 ๘๔๙๓ นางจารุวรรณ  สิงหเงา 

 ๘๔๙๔ นางสาวจารุวรรณ  สิงหสูง 

 ๘๔๙๕ นางสาวจารุวรรณ  สีแกว 

 ๘๔๙๖ นางสาวจารุวรรณ  สุขเสนาะ 

 ๘๔๙๗ นางสาวจารุวรรณ  โสภักดี 

 ๘๔๙๘ นางสาวจารุวรรณ  เหมือนจิตต 

 ๘๔๙๙ นางสาวจารุวรรณ  อุนเรือน 

 ๘๕๐๐ นางจารุวรรณ  ปุสสะรังษี 

 ๘๕๐๑ นางสาวจารุวัฒน  ปานศรี 

 ๘๕๐๒ นางจํานง  จันทรอินทร 

 ๘๕๐๓ นางจํานงค  เกตุบุตร 

 ๘๕๐๔ นางจํานงค  จันทรมณี 



 หนา   ๑๖๖ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๕๐๕ นางจํานงค  ทองกุล 

 ๘๕๐๖ นางสาวจํานงค  พูนอนันต 

 ๘๕๐๗ นางจํานงค  สีหาบุตร 

 ๘๕๐๘ นางสาวจํานอง  เพียสา 

 ๘๕๐๙ นางจําเนียร  เนตรจุย 

 ๘๕๑๐ นางสาวจําเนียร  บุญยืน 

 ๘๕๑๑ นางจําเนียร  ปนแทง 

 ๘๕๑๒ นางจําเนียร  พรมโคตร 

 ๘๕๑๓ นางจําเนียร  ฟงเย็น 

 ๘๕๑๔ นางจําเนียร  ลาดบาศรี 

 ๘๕๑๕ นางสาวจําเนียร  วรรณวิโรจน 

 ๘๕๑๖ นางจําเนียร  ศรีบุญลํา 

 ๘๕๑๗ นางจําเนียร  หิรัญพันธ 

 ๘๕๑๘ นางจําปา  ตรีเทพา 

 ๘๕๑๙ นางจําปา  บุญภา 

 ๘๕๒๐ นางจําปา  ภารพัฒน 

 ๘๕๒๑ นางสาวจําปา  ภูทอง 

 ๘๕๒๒ นางจําปาทอง  วิเศษดี 

 ๘๕๒๓ นางจําป  แคนปา 

 ๘๕๒๔ นางจําป  ชุมจินดา 

 ๘๕๒๕ นางจําป  ปกนอก 

 ๘๕๒๖ นางจําป  พัฒนสกุลกาล 

 ๘๕๒๗ นางจําป  ยวงสุวรรณ 

 ๘๕๒๘ นางจําป  สะอาด 

 ๘๕๒๙ นางจําป  โสวาป 

 ๘๕๓๐ นางจํารัส  ชาตะนาวิน 

 ๘๕๓๑ นางจํารัส  สิริสมวงศ 

 ๘๕๓๒ นางจําเรียง  ขัดถี 

 ๘๕๓๓ นางจําเรียง  จันทาพูน 

 ๘๕๓๔ นางสาวจําเรียง  ถิ่นเขาตอ 

 ๘๕๓๕ นางสาวจําเรียง  นาคทับทิม 

 ๘๕๓๖ นางสาวจําเรียง  พรหมฉ่ํา 

 ๘๕๓๗ นางจําเรียง  สุขเกษม 

 ๘๕๓๘ นางจําเรียน  ดวงเทศ 

 ๘๕๓๙ นางสาวจําเรือน  เทียมกัน 

 ๘๕๔๐ นางสาวจําลอง  บํารุงศรี 

 ๘๕๔๑ นางจําลองลักษณ  คํากอน 

 ๘๕๔๒ นางจําลองลักษณ  ศรีวารี 

 ๘๕๔๓ นางสาวจําลองลักษณ  เหลาเขตรกิจ   

 ๘๕๔๔ นางจําลองลักษณ  อวดราง 

 ๘๕๔๕ นางจําหริด  กล่ินศรีสุข 

 ๘๕๔๖ นางสาวจิญา  บุญชูวิทย 

 ๘๕๔๗ นางจิณณญาดา  สุวรรณประการ 

 ๘๕๔๘ นางสาวจิณณพัต  แกวจีน 

 ๘๕๔๙ นางสาวจิณณพัต  ศรศรี 

 ๘๕๕๐ นางสาวจิณณภัทร  ชมชัยภูมิ 

 ๘๕๕๑ นางสาวจิณณะ  ทิพดากาญจน 

 ๘๕๕๒ นางสาวจิณนณิชา  แกวนวลนารัตน 

 ๘๕๕๓ นางสาวจิณพัฒน  รัตนบํารุง 

 ๘๕๕๔ นางจิณภัส  ไกรวิเศษ 

 ๘๕๕๕ นางสาวจิณหนิภา  ขําทับทิม 

 ๘๕๕๖ นางสาวจิณหปุญญา  แสงมาศ 



 หนา   ๑๖๗ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๕๕๗ นางจิณหสุภากาญจน  เลาทา 

 ๘๕๕๘ นางจิณัฏฐา  มณฑามณี 

 ๘๕๕๙ นางสาวจิณัฐตา  แกวบุญพะเนา 

 ๘๕๖๐ นางจิณัณฐิตา  ชาวแพร 

 ๘๕๖๑ นางสาวจิดานันท  จันทรศรีงาม 

 ๘๕๖๒ นางสาวจิดาภา  การะเกต 

 ๘๕๖๓ นางจิดาภา  กุดกังวล 

 ๘๕๖๔ นางสาวจิดาภา  คงดี 

 ๘๕๖๕ นางสาวจิดาภา  จงรักชอบ 

 ๘๕๖๖ นางสาวจิดาภา  จันทรพรม 

 ๘๕๖๗ นางสาวจิดาภา  จันทรานนท 

 ๘๕๖๘ นางสาวจิดาภา  จันลาศรี 

 ๘๕๖๙ นางสาวจิดาภา  ไชยสอน 

 ๘๕๗๐ นางสาวจิดาภา  ดวงพุมเมศ 

 ๘๕๗๑ นางสาวจิดาภา  ทัศนพิทักษกุล 

 ๘๕๗๒ นางสาวจิดาภา  เทียนคํา 

 ๘๕๗๓ นางสาวจิดาภา  ธรรมานุวัติ 

 ๘๕๗๔ นางสาวจิดาภา  บุญกลํ่า 

 ๘๕๗๕ นางจิดาภา  พลอยมะกลํ่า 

 ๘๕๗๖ นางจิดาภา  พันธนิตย 

 ๘๕๗๗ นางสาวจิดาภา  ยุตสธรรม 

 ๘๕๗๘ นางสาวจิดาภา  แรงกลา 

 ๘๕๗๙ นางสาวจิดาภา  สุขสม 

 ๘๕๘๐ นางสาวจิดาภา  สุดเสนาะ 

 ๘๕๘๑ นางสาวจิดาภา  สุบูรณ 

 ๘๕๘๒ นางจิดาภา  สุฤทธิ์ 

 ๘๕๘๓ นางสาวจิดาภา  หอมสุคนธ 

 ๘๕๘๔ นางสาวจิดาภา  ไหมทอง 

 ๘๕๘๕ นางจิดาภา  อัตตะสระ 

 ๘๕๘๖ นางจิดาภา  อุสาใจ 

 ๘๕๘๗ นางจิตจํานง  ระโส 

 ๘๕๘๘ นางจิตใจ  ดวงขํา 

 ๘๕๘๙ นางจิตใจ  สุทธิประภา 

 ๘๕๙๐ นางสาวจิตชญา  สุจันทา 

 ๘๕๙๑ นางสาวจิตฏิมากรณ  ศรีเพ็ชร 

 ๘๕๙๒ นางสาวจิตตรา  คุยตวน 

 ๘๕๙๓ นางสาวจิตตรา  ผลงาม 

 ๘๕๙๔ นางจิตตราพร  ละเอียดออง 

 ๘๕๙๕ นางสาวจิตตรียา  ศิริมาศ 

 ๘๕๙๖ นางสาวจิตตศิริ  ทองคําคุม 

 ๘๕๙๗ นางสาวจิตตสิริ  บัวหนอง 

 ๘๕๙๘ นางจิตตา  เล่ือยกระโทก 

 ๘๕๙๙ นางจิตตานันท  ถิ่นคําบง 

 ๘๖๐๐ นางจิตติ  จันทรศิริ 

 ๘๖๐๑ นางจิตตินันทน  แซย่ี 

 ๘๖๐๒ นางจิตติมา  ขุนทอง 

 ๘๖๐๓ นางสาวจิตติมา  แคะจู 

 ๘๖๐๔ นางสาวจิตติมา  ไชยรัตน 

 ๘๖๐๕ นางสาวจิตติมา  นาถมทอง 

 ๘๖๐๖ นางจิตติมา  บานใหม 

 ๘๖๐๗ นางสาวจิตติมา  บุญสมยา 

 ๘๖๐๘ นางจิตติมา  พูนพร 



 หนา   ๑๖๘ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๖๐๙ นางจิตติมา  พูลสินธนาพงษ 

 ๘๖๑๐ นางจิตติมา  รมโพธิ์ขวัญ 

 ๘๖๑๑ นางสาวจิตติมา  ศรีมงคล 

 ๘๖๑๒ นางจิตติมา  เสนห 

 ๘๖๑๓ นางจิตติมาศ  ซอนกล่ิน 

 ๘๖๑๔ นางจิตนภา  กันไชยคํา 

 ๘๖๑๕ นางจิตนา  ศรีเมือง 

 ๘๖๑๖ นางสาวจิตรติยากร  ศรีสรางคอม 

 ๘๖๑๗ นางจิตรทิวา  แซวอง 

 ๘๖๑๘ นางจิตรนัน  ธรรมแท 

 ๘๖๑๙ นางจิตรปฏิมา  เมืองมุงคุณ 

 ๘๖๒๐ นางสาวจิตรฤทัย  ศรีพลลา 

 ๘๖๒๑ นางจิตรลดา  กรอบแกว 

 ๘๖๒๒ นางสาวจิตรลดา  ขัตวงษ 

 ๘๖๒๓ นางจิตรลดา  ตาละสา 

 ๘๖๒๔ นางสาวจิตรลดา  ทับงาม 

 ๘๖๒๕ นางสาวจิตรลดา  พูดคลอง 

 ๘๖๒๖ นางสาวจิตรลดา  สงวนทรัพย 

 ๘๖๒๗ นางจิตรลดา  สนธิศรี 

 ๘๖๒๘ นางสาวจิตรลดา  สุริวงค 

 ๘๖๒๙ นางสาวจิตรลมัย  สิมมา 

 ๘๖๓๐ นางจิตรเลขา  จิตตชะนะ 

 ๘๖๓๑ นางสาวจิตรวดี  คําพรรณ 

 ๘๖๓๒ นางสาวจิตรวดี  สีหาบุญทอง 

 ๘๖๓๓ นางจิตรวรรณ  บุรีวงษ 

 ๘๖๓๔ นางสาวจิตรสุดา  สุขสงค 

 ๘๖๓๕ นางจิตรอารี  ไกรกิจราษฎร 

 ๘๖๓๖ นางสาวจิตรอารีย  ประเสริฐศรี 

 ๘๖๓๗ นางสาวจิตรา  จันบัว 

 ๘๖๓๘ นางสาวจิตรา  จุลวรรณโณ   

 ๘๖๓๙ นางจิตรา  ชุมภูเขียว 

 ๘๖๔๐ นางจิตรา  เท่ียงธรรม 

 ๘๖๔๑ นางจิตรา  นิลวรรณ 

 ๘๖๔๒ นางจิตรา  ภาษี 

 ๘๖๔๓ นางจิตรา  ภูสุนาทัน 

 ๘๖๔๔ นางจิตรา  วรรณสุข 

 ๘๖๔๕ นางจิตรา  ศิริยงค 

 ๘๖๔๖ นางจิตรา  สมบุญ 

 ๘๖๔๗ นางจิตรา  สุขล้ิม 

 ๘๖๔๘ นางสาวจิตรา  หมั่นเพียร 

 ๘๖๔๙ นางสาวจิตรา  อะติชาคะโร 

 ๘๖๕๐ นางจิตรานุช  ถาวรชาติ 

 ๘๖๕๑ นางสาวจิตรานุช  สุภาคํา 

 ๘๖๕๒ นางสาวจิตราพร  สีสังข 

 ๘๖๕๓ นางจิตราพร  หงษบิน   

 ๘๖๕๔ นางจิตราภรณ  พรหมบุตร 

 ๘๖๕๕ นางสาวจิตราภรณ  แยมเจริญ 

 ๘๖๕๖ นางสาวจิตราภรณ  องอาจ 

 ๘๖๕๗ นางสาวจิตรารัตน  ฉัตรวรางคเมฆ 

 ๘๖๕๘ นางสาวจิตราวดี  แขงขัน 

 ๘๖๕๙ นางสาวจิตราวดี  ประดิษฐจิตร   

 ๘๖๖๐ นางสาวจิตราวดี  สุนทรรังสรรค 



 หนา   ๑๖๙ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๖๖๑ นางสาวจิตลดา  ครูมนตรี 

 ๘๖๖๒ นางจิตศจี  แซจู 

 ๘๖๖๓ นางจิตศุภา  แสงรุง 

 ๘๖๖๔ นางสาวจิตสุภา  ตั้งเทียมพงษ 

 ๘๖๖๕ นางจิตโสพิน  ฟองคํา 

 ๘๖๖๖ นางจิตอนงค  นันทะพล 

 ๘๖๖๗ นางสาวจิตอารีย  วันยอด 

 ๘๖๖๘ นางจิตานันท  บุญรอด 

 ๘๖๖๙ นางสาวจิตาภา  นามพุทธา 

 ๘๖๗๐ วาที่รอยตรีหญิง จิติมนต   

  เสถียรเขตต 

 ๘๖๗๑ นางจิติมา  เทียนประเสริฐ 

 ๘๖๗๒ นางจินกันดา  แกนประยูร 

 ๘๖๗๓ นางจินดา  กองตุย 

 ๘๖๗๔ นางสาวจินดา  จานแกว 

 ๘๖๗๕ นางจินดา  บุตรพา 

 ๘๖๗๖ นางจินดา  ปานเพชร 

 ๘๖๗๗ นางสาวจินดา  พรายแกว 

 ๘๖๗๘ นางจินดา  ภมรพล 

 ๘๖๗๙ นางจินดา  มากสุก 

 ๘๖๘๐ นางสาวจินดา  วรบุตร 

 ๘๖๘๑ จาอากาศเอกหญิง จินดา  สงศรี 

 ๘๖๘๒ นางสาวจินดา  สนุกพันธ 

 ๘๖๘๓ นางสาวจินดา  สารคํา 

 ๘๖๘๔ นางจินดา  สุขใจ 

 ๘๖๘๕ นางจินดา  อนุจารี 

 ๘๖๘๖ นางจินดา  อุดนัน 

 ๘๖๘๗ นางจินดานุช  ตรงมาตัง 

 ๘๖๘๘ นางสาวจินดานุช  ธีระวงศภิญโญ 

 ๘๖๘๙ นางสาวจินดานุช  ประเสริฐ 

 ๘๖๙๐ นางสาวจินดาพร  ชาติน้ําเพชร 

 ๘๖๙๑ นางสาวจินดาพร  โนราช 

 ๘๖๙๒ นางจินดาภรณ  ศรีบุญมี 

 ๘๖๙๓ นางสาวจินดารัตน  ทันวัน 

 ๘๖๙๔ นางสาวจินดารัตน  ภูภมร 

 ๘๖๙๕ นางจินดารัตน  วัฒนธรรม 

 ๘๖๙๖ นางจินดารัตน  แสนคาร 

 ๘๖๙๗ นางสาวจินดาวรรณ  เพอแสละ 

 ๘๖๙๘ นางจินตกานท  ใจมั่น 

 ๘๖๙๙ นางสาวจินตจุฑา  ทับทิม 

 ๘๗๐๐ วาที่รอยตรีหญิง จินตจุฑาณิศ   

  ชินดิศธเนศ 

 ๘๗๐๑ นางจินตตา  สุขใจ 

 ๘๗๐๒ นางจินตนา  กลีบกลาง 

 ๘๗๐๓ นางสาวจินตนา  กายขุนทด 

 ๘๗๐๔ นางจินตนา  กุมสะรัมย 

 ๘๗๐๕ นางสาวจินตนา  แกนทอง 

 ๘๗๐๖ นางจินตนา  แกวหาวงษ 

 ๘๗๐๗ นางสาวจินตนา  คงแกว   

 ๘๗๐๘ นางจินตนา  คริจันทร 

 ๘๗๐๙ นางสาวจินตนา  คัชมาตย 

 ๘๗๑๐ นางจินตนา  คัญทัพ 



 หนา   ๑๗๐ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๗๑๑ จาสิบเอกหญิง จินตนา  ค้ําชู 

 ๘๗๑๒ นางจินตนา  คิดสุขุม 

 ๘๗๑๓ นางสาวจินตนา  เครือแสง 

 ๘๗๑๔ นางจินตนา  จันทรมาลา 

 ๘๗๑๕ นางจินตนา  จันทวงษสิงห 

 ๘๗๑๖ นางจินตนา  จิตตเกษม 

 ๘๗๑๗ นางจินตนา  จิตธรรม 

 ๘๗๑๘ นางจินตนา  จิตสงค 

 ๘๗๑๙ นางสาวจินตนา  ฉิมสุข 

 ๘๗๒๐ นางสาวจินตนา  เฉยฉ่ํา 

 ๘๗๒๑ นางจินตนา  ชมราศรี 

 ๘๗๒๒ นางจินตนา  เชยหํา 

 ๘๗๒๓ นางสาวจินตนา  เชาวเดชา 

 ๘๗๒๔ นางจินตนา  ดอกดวง 

 ๘๗๒๕ นางจินตนา  เดชวิชิต 

 ๘๗๒๖ นางสาวจินตนา  ตั๋นเขียว 

 ๘๗๒๗ นางจินตนา  ตามศรี 

 ๘๗๒๘ นางจินตนา  ติละบาล 

 ๘๗๒๙ นางจินตนา  ตื้อเชียง 

 ๘๗๓๐ นางสาวจินตนา  โถปาคํา 

 ๘๗๓๑ นางจินตนา  ทวมทอง 

 ๘๗๓๒ นางสาวจินตนา  ทองวิจิตร 

 ๘๗๓๓ นางสาวจินตนา  ทองสิงห 

 ๘๗๓๔ นางจินตนา  ทากอง 

 ๘๗๓๕ นางสาวจินตนา  ทาแกง 

 ๘๗๓๖ นางสาวจินตนา  เทียมทอง 

 ๘๗๓๗ นางสาวจินตนา  นอยคํา 

 ๘๗๓๘ นางสาวจินตนา  นาคริน 

 ๘๗๓๙ นางสาวจินตนา  นาควรรณ 

 ๘๗๔๐ นางจินตนา  บอหนา 

 ๘๗๔๑ นางจินตนา  บัวสังข 

 ๘๗๔๒ นางสาวจินตนา  บุญชูศรี 

 ๘๗๔๓ นางสาวจินตนา  บุญบรรจง 

 ๘๗๔๔ นางจินตนา  ประโยชนดี 

 ๘๗๔๕ นางจินตนา  ปรีชาเลิศศิริ 

 ๘๗๔๖ นางจินตนา  ปานแกว 

 ๘๗๔๗ นางจินตนา  พงธนวรรณ 

 ๘๗๔๘ นางจินตนา  พรมชู 

 ๘๗๔๙ นางสาวจินตนา  พรหมลักษณ 

 ๘๗๕๐ นางจินตนา  พลขยัน 

 ๘๗๕๑ นางจินตนา  พันสุ 

 ๘๗๕๒ นางจินตนา  พาวเวลล 

 ๘๗๕๓ นางสาวจินตนา  เพชรนาคิน 

 ๘๗๕๔ นางจินตนา  ภูมิวงศ 

 ๘๗๕๕ นางสาวจินตนา  ภูสงา 

 ๘๗๕๖ นางจินตนา  มอญพูด 

 ๘๗๕๗ นางจินตนา  มาตรเล่ียม 

 ๘๗๕๘ นางสาวจินตนา  มินทะนา 

 ๘๗๕๙ นางจินตนา  ยืนย่ัง 

 ๘๗๖๐ นางจินตนา  รักย่ิง 

 ๘๗๖๑ นางสาวจินตนา  รักษากิจ 

 ๘๗๖๒ นางสาวจินตนา  รัตนเพ็ชร 



 หนา   ๑๗๑ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๗๖๓ นางสาวจินตนา  รัตนมณี 

 ๘๗๖๔ นางสาวจินตนา  เลิศไกร 

 ๘๗๖๕ นางจินตนา  วังวงค 

 ๘๗๖๖ นางจินตนา  วัฒนะนอย 

 ๘๗๖๗ นางจินตนา  วุฒวัณณะ 

 ๘๗๖๘ นางจินตนา  ศรีวัง 

 ๘๗๖๙ นางจินตนา  เศรษฐวิทยา 

 ๘๗๗๐ นางสาวจินตนา  สัตบุษ 

 ๘๗๗๑ นางจินตนา  สีตะวัน 

 ๘๗๗๒ นางจินตนา  สุขรี 

 ๘๗๗๓ นางจินตนา  สุดสูง 

 ๘๗๗๔ นางสาวจินตนา  สุนันท 

 ๘๗๗๕ นางสาวจินตนา  สุผล 

 ๘๗๗๖ นางจินตนา  สุภลักษณ 

 ๘๗๗๗ นางจินตนา  สุริโย 

 ๘๗๗๘ นางจินตนา  สุวรรณโส 

 ๘๗๗๙ นางจินตนา  โสภากาศ 

 ๘๗๘๐ นางจินตนา  โสมนรินทร 

 ๘๗๘๑ นางสาวจินตนา  เหมือนมี 

 ๘๗๘๒ นางจินตนา  เหลาคํา 

 ๘๗๘๓ นางสาวจินตนา  อรรถจรูญ 

 ๘๗๘๔ นางจินตนา  อวนพล 

 ๘๗๘๕ นางสาวจินตนา  อัครพัฒนผล 

 ๘๗๘๖ นางสาวจินตนา  อางแกว 

 ๘๗๘๗ นางสาวจินตนา  อาจธานี 

 ๘๗๘๘ นางสาวจินตนา  เอี่ยมเทียน 

 ๘๗๘๙ นางจินตนาพร  มองคําหมื่น 

 ๘๗๙๐ นางสาวจินตนาภรณ  โพธิบุตร 

 ๘๗๙๑ นางจินตนาภรณ  หงษกรรณ 

 ๘๗๙๒ นางสาวจินตยา  สุขเกษม 

 ๘๗๙๓ นางจินตสุพิมพ  นาจาน 

 ๘๗๙๔ นางจินตะหรา  วงศจันทร 

 ๘๗๙๕ นางจินนารี  สุขสงวน 

 ๘๗๙๖ นางสาวจินันทธิณี  เสียงลํ้า 

 ๘๗๙๗ นางสาวจินารี  เมฆสงค 

 ๘๗๙๘ นางสาวจิมาณิกา  บรรเทิง 

 ๘๗๙๙ นางจิยาลักษณ  เนียมสวัสดิ์ 

 ๘๘๐๐ นางจิรชยา  ทับไธสง 

 ๘๘๐๑ นางสาวจิรชยา  บรรหาญ 

 ๘๘๐๒ นางสาวจิรชยา  พัฒนา 

 ๘๘๐๓ นางจิรชยา  พุฒโต 

 ๘๘๐๔ นางสาวจิรฐา  ขอสูงเนิน 

 ๘๘๐๕ นางสาวจิรฐา  ธนะเดชกุลธนา 

 ๘๘๐๖ นางสาวจิรณัฐ  กองณรงค 

 ๘๘๐๗ นางสาวจิรดา  ชนะคา 

 ๘๘๐๘ นางสาวจิรนันท  แกวเรือง 

 ๘๘๐๙ นางจิรนันท  คชรมย 

 ๘๘๑๐ นางสาวจิรนันท  คําออน 

 ๘๘๑๑ นางสาวจิรนันท  จัดรัมย 

 ๘๘๑๒ นางสาวจิรนันท  จันทะคอม 

 ๘๘๑๓ นางจิรนันท  ตนพรหม 

 ๘๘๑๔ นางสาวจิรนันท  นรสิงห 



 หนา   ๑๗๒ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๘๑๕ นางสาวจิรนันท  พิมพงษ 

 ๘๘๑๖ นางสาวจิรนันท  พูลสวัสดิ์ 

 ๘๘๑๗ นางจิรนันท  ภูสีเขียว 

 ๘๘๑๘ นางสาวจิรนาถ  คุมหรั่ง 

 ๘๘๑๙ นางสาวจิรนุช  คิริชี 

 ๘๘๒๐ นางจิรนุช  เอี่ยมสอาด 

 ๘๘๒๑ นางสาวจิรปรียา  พานนิ่ม 

 ๘๘๒๒ นางสาวจิรพร  จิตติรบํารุง 

 ๘๘๒๓ นางสาวจิรพร  ไชยสา 

 ๘๘๒๔ นางสาวจิรพร  บุญมี 

 ๘๘๒๕ นางจิรพร  โมงขุนทด 

 ๘๘๒๖ นางสาวจิรพรรณ  สมทิพย 

 ๘๘๒๗ นางจิรพิศ  สังขเพชร 

 ๘๘๒๘ นางจิรพิศ  สังขเพชร 

 ๘๘๒๙ นางสาวจิรภรณ  วงศเกษ 

 ๘๘๓๐ นางจิรภัทร  กล่ินลอง 

 ๘๘๓๑ นางสาวจิรภัทร  สวางอารมณ 

 ๘๘๓๒ นางจิรภา  แกวจํารัส 

 ๘๘๓๓ นางสาวจิรภา  ตันชัยฤทธิกุล 

 ๘๘๓๔ นางจิรภา  ราชนาวี 

 ๘๘๓๕ นางจิรภา  สายยศ 

 ๘๘๓๖ นางสาวจิรภิญญา  จงนุช 

 ๘๘๓๗ นางจิรภิญญา  สืบชาติ 

 ๘๘๓๘ นางจิรวดี  ชูตน 

 ๘๘๓๙ นางสาวจิรวรณ  กาญจนจิรวงศ 

 ๘๘๔๐ นางจิรวรรณ  อินทรโทโล 

 ๘๘๔๑ นางสาวจิรวรรณ  ครุธดิลกานันท 

 ๘๘๔๒ นางจิรวรรณ  ชวยรอด 

 ๘๘๔๓ นางสาวจิรวรรณ  ชูแกว 

 ๘๘๔๔ นางสาวจิรวรรณ  บุญญฐี 

 ๘๘๔๕ นางสาวจิรวรรณ  แปนบางนา 

 ๘๘๔๖ นางจิรวรรณ  แปลงดี 

 ๘๘๔๗ นางจิรวรรณ  ผาลีจันทร 

 ๘๘๔๘ นางสาวจิรวรรณ  พัดอยู 

 ๘๘๔๙ นางจิรวรรณ  ภิเภก 

 ๘๘๕๐ นางจิรวรรณ  วงศสนันท 

 ๘๘๕๑ นางจิรวรรณ  ศรีเสน 

 ๘๘๕๒ นางจิรวรรณ  สมมติ 

 ๘๘๕๓ นางสาวจิรวรรณ  สําราญวงษ 

 ๘๘๕๔ นางจิรวรรณ  เหล็มปาน 

 ๘๘๕๕ นางจิรวรรณ  เอกวงษา 

 ๘๘๕๖ นางสาวจิรวัฒนา  แหงบุตร 

 ๘๘๕๗ นางจิรวัส  ประเสริฐสังข 

 ๘๘๕๘ นางจิรสิริ  นาคะตะ 

 ๘๘๕๙ นางสาวจิรสุดา  ชนะบุญ 

 ๘๘๖๐ นางสาวจิรสุตา  เภาพันธ 

 ๘๘๖๑ นางจิระญา  นาคเล็ก 

 ๘๘๖๒ นางจิระนันท  สุวรรณสุข 

 ๘๘๖๓ นางจิระนันท  เสนาวิเศษ 

 ๘๘๖๔ นางจิระพรรณ  พงไธสงค 

 ๘๘๖๕ นางสาวจิระพันธุ  สุวัฒโน 

 ๘๘๖๖ นางจิระพา  ไชยรา 



 หนา   ๑๗๓ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๘๖๗ นางสาวจิระพา  อุปรี 

 ๘๘๖๘ นางสาวจิระภา  เทพลักษณ 

 ๘๘๖๙ นางสาวจิระภาพร  ขอมีกลาง 

 ๘๘๗๐ นางจิระวรรณ  วีระคํา 

 ๘๘๗๑ นางจิระษา  รัตนสถาพร 

 ๘๘๗๒ นางจิรัชฌา  อุนใจ 

 ๘๘๗๓ นางสาวจิรัชญา  ชัยสิงห 

 ๘๘๗๔ นางสาวจิรัชญา  ไชยเทพา 

 ๘๘๗๕ นางสาวจิรัชญา  ประดิษฐ 

 ๘๘๗๖ นางสาวจิรัชญา  ปาชิโร 

 ๘๘๗๗ นางจิรัชญา  สิงหกลา 

 ๘๘๗๘ นางจิรัชญา  หอมสุวรรณ 

 ๘๘๗๙ นางสาวจิรัชญา  อินตะยศ 

 ๘๘๘๐ นางจิรัชยา  บั้นบูรณ 

 ๘๘๘๑ นางสาวจิรัชยา  พราหมณเพชร 

 ๘๘๘๒ นางจิรัชยา  เพียอาร 

 ๘๘๘๓ นางสาวจิรัชยา  มูลสวัสดิ์ 

 ๘๘๘๔ นางสาวจิรัชยา  เย็นบํารุง 

 ๘๘๘๕ นางสาวจิรัชยา  รอดทอง 

 ๘๘๘๖ นางสาวจิรัชยา  วงษารัตน 

 ๘๘๘๗ นางจิรัชยา  ศรีออนทอง 

 ๘๘๘๘ นางสาวจิรัชยา  หลักบุญ 

 ๘๘๘๙ นางสาวจิรัชยา  อินทะวิเศษ 

 ๘๘๙๐ นางจิรัฎฐ  จินดาวัลย 

 ๘๘๙๑ นางจิรัฐติกาล  เทียมทอง 

 ๘๘๙๒ นางสาวจิรัฐิกา  ศิริภิรมย 

 ๘๘๙๓ นางจิรัตชยา  ปญญาราษฎร 

 ๘๘๙๔ นางจิรัตนชยา  ฐิตินันทไชย 

 ๘๘๙๕ นางสาวจิรันธนิน  กระจาง 

 ๘๘๙๖ นางสาวจิรัศยา  สุระเสนา 

 ๘๘๙๗ นางสาวจิรา  กอบเกื้อ 

 ๘๘๙๘ นางจิรา  บุญกระพือ 

 ๘๘๙๙ นางสาวจิรา  ปากประโคน 

 ๘๙๐๐ นางสาวจิรากรภัคร   

  เลิศอภิชชญาวงศ 

 ๘๙๐๑ นางสาวจิรากาญจน  อามาตย 

 ๘๙๐๒ นางจิราธร  บัวทุม 

 ๘๙๐๓ นางจิรานันต  แกวนวล 

 ๘๙๐๔ นางจิรานันท  รัตนเพิด 

 ๘๙๐๕ นางจิรานุข  พันธุนาค 

 ๘๙๐๖ นางจิรานุช  จิตชัยสาร 

 ๘๙๐๗ นางจิรานุช  บุญครอง 

 ๘๙๐๘ นางสาวจิรานุช  อานุภาพยรรยง 

 ๘๙๐๙ นางสาวจิรานุตม  ถินคําเชิด 

 ๘๙๑๐ นางจิราพร  กาญจนสุขเมฆิน 

 ๘๙๑๑ นางจิราพร  กําแพงแกว 

 ๘๙๑๒ นางจิราพร  เกิดมงคล 

 ๘๙๑๓ นางสาวจิราพร  ขุนสิทธิ์ 

 ๘๙๑๔ นางสาวจิราพร  เคี่ยมการ 

 ๘๙๑๕ นางจิราพร  โคกพัฒน 

 ๘๙๑๖ นางสาวจิราพร  โคตรชมภู 

 ๘๙๑๗ นางสาวจิราพร  โคตรเพชร 



 หนา   ๑๗๔ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๙๑๘ นางสาวจิราพร  จันทนดี 

 ๘๙๑๙ นางสาวจิราพร  เจริญงาม 

 ๘๙๒๐ นางสาวจิราพร  เจียมฮวดหลี 

 ๘๙๒๑ นางจิราพร  ใจรังษี 

 ๘๙๒๒ นางสาวจิราพร  ชูชวย 

 ๘๙๒๓ นางจิราพร  ทีนาคะ 

 ๘๙๒๔ นางสาวจิราพร  ธุรี 

 ๘๙๒๕ นางจิราพร  นุรักษ 

 ๘๙๒๖ นางสาวจิราพร  แนนหนา 

 ๘๙๒๗ นางจิราพร  บุญทองกุล 

 ๘๙๒๘ นางจิราพร  บุญทองเถิง 

 ๘๙๒๙ นางสาวจิราพร  บุญบํารุง 

 ๘๙๓๐ นางสาวจิราพร  ปอมแกว 

 ๘๙๓๑ นางจิราพร  เผามงคล 

 ๘๙๓๒ นางสาวจิราพร  พลสิทธิ์ 

 ๘๙๓๓ นางสาวจิราพร  พันธุพรม 

 ๘๙๓๔ นางสาวจิราพร  พูลติ้ม 

 ๘๙๓๕ นางสาวจิราพร  เพ็ชรฟก 

 ๘๙๓๖ นางสาวจิราพร  ภูเล่ือนลม 

 ๘๙๓๗ นางสาวจิราพร  ภูสุวรรณ 

 ๘๙๓๘ นางจิราพร  มูซอ 

 ๘๙๓๙ นางจิราพร  มูลชาติ 

 ๘๙๔๐ นางสาวจิราพร  ยมนา 

 ๘๙๔๑ นางสาวจิราพร  รอดแกว 

 ๘๙๔๒ นางสาวจิราพร  รักย่ิง 

 ๘๙๔๓ นางจิราพร  เรืองอุไรฤกษ 

 ๘๙๔๔ นางจิราพร  ฤทธิ์ศักดิ์ 

 ๘๙๔๕ นางสาวจิราพร  วันชูเสริม 

 ๘๙๔๖ นางจิราพร  สอนคําหาร 

 ๘๙๔๗ นางสาวจิราพร  สันกลาง 

 ๘๙๔๘ นางจิราพร  สุวรรณทา 

 ๘๙๔๙ นางสาวจิราพร  แสนโน 

 ๘๙๕๐ นางจิราพร  หัตถมา 

 ๘๙๕๑ นางสาวจิราพรรณ  คําสีแกว   

 ๘๙๕๒ นางสาวจิราพรรณ  คูณจินดา 

 ๘๙๕๓ นางสาวจิราพรรณ  จะเรียมพันธ 

 ๘๙๕๔ นางจิราพรรณ  เดชมาก 

 ๘๙๕๕ นางจิราพรรณ  พันธขาว 

 ๘๙๕๖ นางจิราพัชร  นาคเปรม 

 ๘๙๕๗ นางสาวจิราพันธ  มะโนปน 

 ๘๙๕๘ นางสาวจิราภร  พรหมชวย 

 ๘๙๕๙ นางสาวจิราภรณ  กลมเรือง 

 ๘๙๖๐ นางสาวจิราภรณ  กล่ินหอม 

 ๘๙๖๑ นางสาวจิราภรณ  กาลพัฒน 

 ๘๙๖๒ นางจิราภรณ  กุญชรินทร 

 ๘๙๖๓ นางสาวจิราภรณ  แกววิชิตร 

 ๘๙๖๔ นางจิราภรณ  ขะจรสมบัติ 

 ๘๙๖๕ นางสาวจิราภรณ  เขียวสอาด   

 ๘๙๖๖ นางจิราภรณ  คําพันธ 

 ๘๙๖๗ นางสาวจิราภรณ  เครืองรัมย 

 ๘๙๖๘ นางจิราภรณ  จันทรมา 

 ๘๙๖๙ นางจิราภรณ  จันทรหงษ 



 หนา   ๑๗๕ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๙๗๐ นางสาวจิราภรณ  จันอังคาร 

 ๘๙๗๑ นางจิราภรณ  โชติออน 

 ๘๙๗๒ นางจิราภรณ  ไชยบัง 

 ๘๙๗๓ นางสาวจิราภรณ  ทองนุน 

 ๘๙๗๔ นางสาวจิราภรณ  นุสติ 

 ๘๙๗๕ นางจิราภรณ  เนียมทอง 

 ๘๙๗๖ นางจิราภรณ  บริรักษ 

 ๘๙๗๗ นางจิราภรณ  บุญจริง 

 ๘๙๗๘ นางจิราภรณ  บุญปน 

 ๘๙๗๙ นางสาวจิราภรณ  บุดดีศรี 

 ๘๙๘๐ นางจิราภรณ  ปฏิโชติ 

 ๘๙๘๑ นางจิราภรณ  ปริกกระโทก 

 ๘๙๘๒ นางสาวจิราภรณ  พลายบัว 

 ๘๙๘๓ นางสาวจิราภรณ  พัศดร 

 ๘๙๘๔ นางจิราภรณ  พุฒตาล 

 ๘๙๘๕ นางจิราภรณ  พุทธสิม 

 ๘๙๘๖ นางจิราภรณ  ภูมรินทร 

 ๘๙๘๗ นางจิราภรณ  รอดรวยรื่น 

 ๘๙๘๘ นางจิราภรณ  เรือนแกว 

 ๘๙๘๙ นางสาวจิราภรณ  วงศศรี 

 ๘๙๙๐ นางสาวจิราภรณ  วงศสนิท 

 ๘๙๙๑ นางสาวจิราภรณ  วงษแกว 

 ๘๙๙๒ นางจิราภรณ  วรรณา 

 ๘๙๙๓ นางสาวจิราภรณ  วุฒิวงค 

 ๘๙๙๔ นางจิราภรณ  ศรีจันทร 

 ๘๙๙๕ นางจิราภรณ  ศรีสุวรรณ 

 ๘๙๙๖ นางสาวจิราภรณ  สมภักดี 

 ๘๙๙๗ นางสาวจิราภรณ  สังขสุวรรณ 

 ๘๙๙๘ นางสาวจิราภรณ  สังสุมาตร 

 ๘๙๙๙ นางสาวจิราภรณ  สาดทอง 

 ๙๐๐๐ นางสาวจิราภรณ  สิงหภูมิ 

 ๙๐๐๑ นางจิราภรณ  สุขแสน 

 ๙๐๐๒ นางจิราภรณ  สุวรรณวงศ 

 ๙๐๐๓ นางสาวจิราภรณ  แสงแกว 

 ๙๐๐๔ นางจิราภรณ  แสงงาม 

 ๙๐๐๕ นางจิราภรณ  แสงเดือน 

 ๙๐๐๖ นางสาวจิราภรณ  หวานตะเล็บ 

 ๙๐๐๗ นางสาวจิราภรณ  เหมเปา 

 ๙๐๐๘ นางจิราภรณ  อาสา   

 ๙๐๐๙ นางจิราภรณ  อินทรชะมาต 

 ๙๐๑๐ นางสาวจิราภรณ  อึ้งเจริญชัย 

 ๙๐๑๑ นางสาวจิราภรณ  อุดมรัตน 

 ๙๐๑๒ นางจิราภรณ  อุสุภราช 

 ๙๐๑๓ นางสาวจิราภรณ  เอี่ยมโพธิ์ 

 ๙๐๑๔ นางสาวจิราภัทร  จันปุม 

 ๙๐๑๕ นางจิราภา  ขานพิมาย 

 ๙๐๑๖ นางจิราภา  คันธนู 

 ๙๐๑๗ นางสาวจิราภา  จันทรพฤกษา 

 ๙๐๑๘ นางจิราภา  จันอุทระ 

 ๙๐๑๙ นางสาวจิราภา  เนตรแสงสี 

 ๙๐๒๐ นางจิราภา  ปนฟอง 

 ๙๐๒๑ นางจิราภา  เพ่ิมสินธุ 



 หนา   ๑๗๖ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๐๒๒ นางจิราภา  ศรีมานะศักดิ์ 

 ๙๐๒๓ นางสาวจิราภา  เหลาหนองจันทร 

 ๙๐๒๔ นางสาวจิราภิญญ  สุขศรี 

 ๙๐๒๕ นางสาวจิรายุ  จันทราสา 

 ๙๐๒๖ นางสาวจิรารักษ  จันทรสอง 

 ๙๐๒๗ นางสาวจิรารัตน  กลาหาญ 

 ๙๐๒๘ นางจิรารัตน  บุตรแกว 

 ๙๐๒๙ นางสาวจิรารัตน  ศรีทน 

 ๙๐๓๐ นางจิราลักษณ  ทองเจือ 

 ๙๐๓๑ นางสาวจิราลักษณ  แปะกระโทก 

 ๙๐๓๒ นางจิราลักษณ  สุขสวาง 

 ๙๐๓๓ นางสาวจิราวรรณ  กงกุล 

 ๙๐๓๔ นางจิราวรรณ  กิจผดุง 

 ๙๐๓๕ นางจิราวรรณ  เกษมณี 

 ๙๐๓๖ นางจิราวรรณ  เกิดเมืองเล็ก 

 ๙๐๓๗ นางสาวจิราวรรณ  คําแนน 

 ๙๐๓๘ นางสาวจิราวรรณ  คุณประสาท 

 ๙๐๓๙ นางจิราวรรณ  จันทจร 

 ๙๐๔๐ นางจิราวรรณ  ใจดี 

 ๙๐๔๑ นางจิราวรรณ  เดชพรรณนา   

 ๙๐๔๒ นางสาวจิราวรรณ  ถิรศักดิ์ธนา   

 ๙๐๔๓ นางจิราวรรณ  ทองชาย 

 ๙๐๔๔ นางจิราวรรณ  ปจจวงษ 

 ๙๐๔๕ นางจิราวรรณ  เพ่ิมทรัพย 

 ๙๐๔๖ นางจิราวรรณ  ภาคพรม 

 ๙๐๔๗ นางจิราวรรณ  มูสิกะ 

 ๙๐๔๘ นางสาวจิราวรรณ  ยอดราช 

 ๙๐๔๙ นางจิราวรรณ  รณรงค   

 ๙๐๕๐ นางสาวจิราวรรณ  รามะโคตร 

 ๙๐๕๑ นางสาวจิราวรรณ  วิริยะพันธ 

 ๙๐๕๒ นางจิราวรรณ  โวหาร 

 ๙๐๕๓ นางจิราวรรณ  สุกใส 

 ๙๐๕๔ นางสาวจิราวรรณ  แสงมณี 

 ๙๐๕๕ นางสาวจิราวัลย  นามฮูง 

 ๙๐๕๖ นางจิริยา  เทอดศักดิ์ศรี 

 ๙๐๕๗ นางจิลาวัลย  มีกุศล 

 ๙๐๕๘ นางจิฬาพร  วินทะชัย 

 ๙๐๕๙ นางสาวจิฬาภรณ  สวัสดิ์นาที 

 ๙๐๖๐ นางจีรกาญ  สีสด 

 ๙๐๖๑ นางสาวจีรณัทย  สัจวรรณ 

 ๙๐๖๒ นางสาวจีรดาภัทร  ฉายจรุง 

 ๙๐๖๓ นางสาวจีรทัศนีย  สมพล 

 ๙๐๖๔ นางสาวจีรนันท  แกวกัณฐี 

 ๙๐๖๕ นางสาวจีรนันท  คณาพันธ 

 ๙๐๖๖ นางจีรนันท  คําพิพากษ 

 ๙๐๖๗ นางสาวจีรนันท  จันทรเปลง 

 ๙๐๖๘ นางจีรนันท  เจ็กมา 

 ๙๐๖๙ นางสาวจีรนันท  แถมสุข 

 ๙๐๗๐ นางสาวจีรนันท  ทีเกาะ 

 ๙๐๗๑ นางสาวจีรนันท  ยายะวงษ 

 ๙๐๗๒ นางสาวจีรนันท  สุดโสม 

 ๙๐๗๓ นางสาวจีรนันท  สุวรรณ 



 หนา   ๑๗๗ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๐๗๔ นางจีรนันท  สุวรรณรัตน 

 ๙๐๗๕ นางจีรนันท  ใสศรีดา 

 ๙๐๗๖ นางสาวจีรพรรณ  จันดาหัวดง 

 ๙๐๗๗ นางสาวจีรพรรณ  เอื้อสุขพันธปราณี 

 ๙๐๗๘ นางจีรภัณฑ  ชาญศรี 

 ๙๐๗๙ นางจีรภัทร  โพธิ์นอก 

 ๙๐๘๐ นางจีรภา  กาแกว 

 ๙๐๘๑ นางสาวจีรภา  พลซา 

 ๙๐๘๒ นางสาวจีรภา  ภาระพล 

 ๙๐๘๓ นางจีรภา  ล้ิมประเสริฐ 

 ๙๐๘๔ นางจีรภา  สุวรรณ 

 ๙๐๘๕ นางจีรวดี  ทองประเสริฐ 

 ๙๐๘๖ นางสาวจีรวรรณ  เผากันหา 

 ๙๐๘๗ นางสาวจีรวรรณ  กลมเกล้ียง 

 ๙๐๘๘ นางสาวจีรวรรณ  เทพรส 

 ๙๐๘๙ นางจีรวรรณ  นพรัธษธาดา 

 ๙๐๙๐ นางจีรวรรณ  พิสนาท 

 ๙๐๙๑ นางจีรวรรณ  เพ็ชรรัตน 

 ๙๐๙๒ นางจีรวรรณ  วงศนิล 

 ๙๐๙๓ นางสาวจีรวรรณ  วงษวันดี 

 ๙๐๙๔ นางสาวจีรวรรณ  ศรีสรรค 

 ๙๐๙๕ นางจีรวรรณ  สินปร ุ

 ๙๐๙๖ นางสาวจีรวรรณ  อภิบาลวนา 

 ๙๐๙๗ นางจีรวัตร  ไอยรัตน 

 ๙๐๙๘ นางจีรสุดา  ตอตน 

 ๙๐๙๙ นางจีระนัน  แกวกัณหา 

 ๙๑๐๐ นางสาวจีระนันต  แกวไตรรัตน 

 ๙๑๐๑ นางสาวจีระนันท  คําแสน 

 ๙๑๐๒ นางจีระนันท  จํารูญ 

 ๙๑๐๓ นางจีระนันท  ไชยยา 

 ๙๑๐๔ นางสาวจีระนันท  ทองแกมแกว 

 ๙๑๐๕ นางจีระนันท  พูนพันธ 

 ๙๑๐๖ นางสาวจีระพงษ  ไพราม 

 ๙๑๐๗ นางสาวจีระพร  เซ็นกลาง 

 ๙๑๐๘ นางสาวจีระภา  นามเสนา 

 ๙๑๐๙ นางจีระภา  ระเบียบดี 

 ๙๑๑๐ นางจีระภา  สถิตยชนม 

 ๙๑๑๑ นางสาวจีระภา  หนูกระโทก 

 ๙๑๑๒ นางจีระภา  หาดทวายการ 

 ๙๑๑๓ นางสาวจีระวรรณ  พรหมเดช 

 ๙๑๑๔ นางสาวจีระวรรณ  ภูศรี 

 ๙๑๑๕ นางสาวจีระวรรณ  ภูสมนึก 

 ๙๑๑๖ นางสาวจีระวรรณ  แสงงิ้ว 

 ๙๑๑๗ นางสาวจีรัชญ  แกวศิลา 

 ๙๑๑๘ นางจีรัชวรรณ  กองรัมย 

 ๙๑๑๙ นางสาวจีราพร  เกษแกว 

 ๙๑๒๐ นางสาวจีราพร  ขุนอภัย 

 ๙๑๒๑ นางสาวจีราพร  นันทะชัย 

 ๙๑๒๒ นางสาวจีราพร  นายาว 

 ๙๑๒๓ นางสาวจีราพรรณ  แกวปญญาเพ็ญ 

 ๙๑๒๔ นางจีราพา  นิลวิสุทธิ์ 

 ๙๑๒๕ นางสาวจีราภร  พิมพา 



 หนา   ๑๗๘ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๑๒๖ นางจีราภรณ  ชลพานิช 

 ๙๑๒๗ นางจีราภรณ  ธรรมรัตน   

 ๙๑๒๘ นางจีราภรณ  วิจิตรศิริ 

 ๙๑๒๙ นางจีราภรณ  หารจริง 

 ๙๑๓๐ นางจีราภา  จิตหลัง 

 ๙๑๓๑ นางสาวจีราวรรณ  ปกติ 

 ๙๑๓๒ นางสาวจีราวรรณ  พินิจชัย 

 ๙๑๓๓ นางสาวจีราวรรณ  วรรณวิจิตร 

 ๙๑๓๔ นางจีราวรรณ  อยูสุขดี 

 ๙๑๓๕ นางสาวจุกแจง  ทองมณโฑ 

 ๙๑๓๖ นางสาวจุฑาทิพย  กรณณัฐวัศ 

 ๙๑๓๗ นางสาวจุฑาทิพย  เครือทอง 

 ๙๑๓๘ นางสาวจุฑาทิพย  จันทรยุย 

 ๙๑๓๙ นางสาวจุฑาทิพย  เจริญบุตร 

 ๙๑๔๐ นางจุฑาทิพย  ไชยเลิศ 

 ๙๑๔๑ นางจุฑาทิพย  ทองเลียบ 

 ๙๑๔๒ นางจุฑาทิพย  นุยเย็น 

 ๙๑๔๓ นางจุฑาทิพย  บุญครอง 

 ๙๑๔๔ นางจุฑาทิพย  พรมเลิศ 

 ๙๑๔๕ นางจุฑาทิพย  พลอาจทํา 

 ๙๑๔๖ นางสาวจุฑาทิพย  โรจนวิศวกรรม 

 ๙๑๔๗ นางจุฑาทิพย  แสนมิตร 

 ๙๑๔๘ นางจุฑาทิพย  โสดวิลัย 

 ๙๑๔๙ นางสาวจุฑาทิพย  อยูตน 

 ๙๑๕๐ นางจุฑาทิพย  อิ่มหมี 

 ๙๑๕๑ นางจุฑาธิบดิ์  ฆังคะ 

 ๙๑๕๒ นางสาวจุฑาพิมพ  สีหะนาม 

 ๙๑๕๓ นางสาวจุฑาภรณ  อินทรชํานาญ 

 ๙๑๕๔ วาที่รอยตรีหญิง จุฑามณี  กังวล 

 ๙๑๕๕ นางสาวจุฑามณี  เผาพงศกาญจน 

 ๙๑๕๖ นางสาวจุฑามณี  สายยศ 

 ๙๑๕๗ นางจุฑามาฑ  แปนเกิด 

 ๙๑๕๘ นางจุฑามาตร  ปนสี 

 ๙๑๕๙ นางจุฑามาศ  กองเมืองปก 

 ๙๑๖๐ นางจุฑามาศ  คําใจ 

 ๙๑๖๑ นางสาวจุฑามาศ  งามเสงี่ยม 

 ๙๑๖๒ นางสาวจุฑามาศ  จตุแสน 

 ๙๑๖๓ นางสาวจุฑามาศ  จันทะสิงห 

 ๙๑๖๔ นางสาวจุฑามาศ  จูมา 

 ๙๑๖๕ นางจุฑามาศ  ชัยสุวรรณ 

 ๙๑๖๖ นางสาวจุฑามาศ  ชํานาญกุล 

 ๙๑๖๗ นางจุฑามาศ  ณ นคร 

 ๙๑๖๘ นางจุฑามาศ  นาคใย 

 ๙๑๖๙ นางจุฑามาศ  บัวลม 

 ๙๑๗๐ นางสาวจุฑามาศ  บุญเสริฐ 

 ๙๑๗๑ นางสาวจุฑามาศ  ประสิทธิ์ 

 ๙๑๗๒ นางสาวจุฑามาศ  พนมเขต 

 ๙๑๗๓ นางจุฑามาศ  เพ่ิมพูล 

 ๙๑๗๔ นางจุฑามาศ  ภูสุดสูง 

 ๙๑๗๕ นางจุฑามาศ  มณีพันธ 

 ๙๑๗๖ นางสาวจุฑามาศ  มัชฌิมะบุระ 

 ๙๑๗๗ นางจุฑามาศ  เมฆจันทรฉิม 



 หนา   ๑๗๙ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๑๗๘ นางจุฑามาศ  เมตตา 

 ๙๑๗๙ นางสาวจุฑามาศ  เมศเคน 

 ๙๑๘๐ นางจุฑามาศ  รักบุรี 

 ๙๑๘๑ นางสาวจุฑามาศ  เรือนมงคล  

  พวงเพชร 

 ๙๑๘๒ นางจุฑามาศ  เล็มมณี 

 ๙๑๘๓ นางสาวจุฑามาศ  วณิชยเศรษฐ 

 ๙๑๘๔ นางจุฑามาศ  วังภูมิใหญ 

 ๙๑๘๕ นางสาวจุฑามาศ  ศิริ 

 ๙๑๘๖ นางจุฑามาศ  สมณะ 

 ๙๑๘๗ นางสาวจุฑามาศ  สุดรุง 

 ๙๑๘๘ นางสาวจุฑามาศ  สุทธกุล 

 ๙๑๘๙ นางสาวจุฑามาศ  เสริฐศรี 

 ๙๑๙๐ นางสาวจุฑามาศ  หนูดวง 

 ๙๑๙๑ นางจุฑามาศ  อุปญญ 

 ๙๑๙๒ นางจุฑามาส  กาบทอง 

 ๙๑๙๓ นางสาวจุฑามาส  จุลมัญลิก 

 ๙๑๙๔ นางสาวจุฑามาส  นาคปฐม 

 ๙๑๙๕ นางสาวจุฑามาส  ปนทอง 

 ๙๑๙๖ นางจุฑามาส  พวงออน 

 ๙๑๙๗ นางสาวจุฑารัตน  แกวเนียม 

 ๙๑๙๘ นางจุฑารัตน  แกวแสน 

 ๙๑๙๙ นางสาวจุฑารัตน  คูณกลาง 

 ๙๒๐๐ นางจุฑารัตน  จอนเคอร 

 ๙๒๐๑ นางสาวจุฑารัตน  ชนะดี 

 ๙๒๐๒ นางสาวจุฑารัตน  เชื้อวงษดี 

 ๙๒๐๓ นางจุฑารัตน  แซตั้ง 

 ๙๒๐๔ นางจุฑารัตน  ตันเบ็ตนิมิตรพร 

 ๙๒๐๕ นางจุฑารัตน  ตันปก 

 ๙๒๐๖ นางจุฑารัตน  ทรัพยขุนดอน 

 ๙๒๐๗ นางจุฑารัตน  ทองคํา 

 ๙๒๐๘ นางสาวจุฑารัตน  ทองเชียว 

 ๙๒๐๙ นางสาวจุฑารัตน  นาดา 

 ๙๒๑๐ นางจุฑารัตน  นิลละออ 

 ๙๒๑๑ นางสาวจุฑารัตน  ปล้ืมมะลัง 

 ๙๒๑๒ นางสาวจุฑารัตน  ปานสารี 

 ๙๒๑๓ นางจุฑารัตน  พลศรีพิมพ 

 ๙๒๑๔ นางจุฑารัตน  พินากัน 

 ๙๒๑๕ นางสาวจุฑารัตน  พุมพุฒ 

 ๙๒๑๖ นางจุฑารัตน  เพชรสุก 

 ๙๒๑๗ นางสาวจุฑารัตน  มุลลีปุม 

 ๙๒๑๘ นางจุฑารัตน  มูลชัย 

 ๙๒๑๙ นางจุฑารัตน  มูลตะกอน 

 ๙๒๒๐ นางจุฑารัตน  ยืนมะเริง 

 ๙๒๒๑ นางสาวจุฑารัตน  รัตนมูลปญญา 

 ๙๒๒๒ นางจุฑารัตน  รัตนวัน 

 ๙๒๒๓ นางสาวจุฑารัตน  แรงรอบ 

 ๙๒๒๔ นางจุฑารัตน  วัฒโน 

 ๙๒๒๕ นางจุฑารัตน  สายยศ 

 ๙๒๒๖ นางจุฑารัตน  แสงจรัสวงศ 

 ๙๒๒๗ นางสาวจุฑารัตน  แสนสุริวงค 

 ๙๒๒๘ นางสาวจุฑารัตน  หมื่นราษฎร 



 หนา   ๑๘๐ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๒๒๙ นางจุฑารัตน  หลานอาว 

 ๙๒๓๐ นางสาวจุฑารัตน  เหรียญนาค 

 ๙๒๓๑ นางสาวจุฑารี  คงวรรณ 

 ๙๒๓๒ นางสาวจุฑาลักษณ  อัมไพพันธ 

 ๙๒๓๓ นางสาวจุดารัตน  สุวรรณ 

 ๙๒๓๔ นางสาวจุติพร  ปนรัตน 

 ๙๒๓๕ นางสาวจุติพร  พลายหมื่นไวย 

 ๙๒๓๖ นางจุติมา  พินาศภัย 

 ๙๒๓๗ นางจุติมาพันธ  ล้ิมวารีสกุล 

 ๙๒๓๘ นางจุธาทิพย  ดํารงแดน 

 ๙๒๓๙ นางสาวจุรารัฐ  ปอคํา 

 ๙๒๔๐ นางจุรินทร  ชูเสียงแจว 

 ๙๒๔๑ นางจุรี  มวงเนียม 

 ๙๒๔๒ นางจุรี  อินแฝง 

 ๙๒๔๓ นางจุรีกร  ทิอวน 

 ๙๒๔๔ นางจุรีพร  จ่ันทองคํา 

 ๙๒๔๕ นางสาวจุรีพร  ดวงเดช 

 ๙๒๔๖ นางจุรีพร  ภูกาล 

 ๙๒๔๗ นางสาวจุรีพร  มัฏฐาพันธ 

 ๙๒๔๘ นางจุรีพร  ศรีออน 

 ๙๒๔๙ นางสาวจุรีพร  แสงชา 

 ๙๒๕๐ นางสาวจุรีภรณ  นอยประเสริฐ 

 ๙๒๕๑ นางจุรีภรณ  ยอดดี 

 ๙๒๕๒ นางจุรีมาศ  หมอกสังข 

 ๙๒๕๓ นางสาวจุรีย  แกวเล็ก 

 ๙๒๕๔ นางจุรีย  สิงหสาย 

 ๙๒๕๕ นางสาวจุรียรัตน  น้ําเพ็ชร 

 ๙๒๕๖ นางสาวจุรียา  พารัตน 

 ๙๒๕๗ นางจุรีรลักษณ  ชมภู 

 ๙๒๕๘ นางสาวจุรีรัตน  กุยุคํา 

 ๙๒๕๙ นางสาวจุรีรัตน  แกวทอง 

 ๙๒๖๐ นางสาวจุรีรัตน  ขาวจุย 

 ๙๒๖๑ นางสาวจุรีรัตน  จันทรหอม 

 ๙๒๖๒ นางจุรีรัตน  จินาวงศ 

 ๙๒๖๓ นางจุรีรัตน  จิสงา 

 ๙๒๖๔ นางสาวจุรีรัตน  ชูหาร 

 ๙๒๖๕ นางจุรีรัตน  เชียรศรี 

 ๙๒๖๖ นางสาวจุรีรัตน  แซเตีย 

 ๙๒๖๗ นางสาวจุรีรัตน  ทองนวล 

 ๙๒๖๘ นางจุรีรัตน  ทองแมน 

 ๙๒๖๙ นางสาวจุรีรัตน  นันทบริสุทธิ์ 

 ๙๒๗๐ นางสาวจุรีรัตน  สนั่นบุตร 

 ๙๒๗๑ นางจุรีรัตน  สุขสรอย 

 ๙๒๗๒ นางสาวจุรีรัตน  สุขสวัสดิ์ 

 ๙๒๗๓ นางสาวจุรีวัลย  วัยวัฒน 

 ๙๒๗๔ นางสาวจุไร  บุญใบ 

 ๙๒๗๕ นางจุไรพร  หนูนุย 

 ๙๒๗๖ นางสาวจุไรภรณ  ชมชื่น 

 ๙๒๗๗ นางสาวจุไรรัตน  กันทะติ๊บ 

 ๙๒๗๘ นางจุไรรัตน  คมจริง 

 ๙๒๗๙ นางสาวจุไรรัตน  ชัยสวัสดิ์ 

 ๙๒๘๐ นางจุไรรัตน  ชาติภูธร 



 หนา   ๑๘๑ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๒๘๑ นางจุไรรัตน  ถุงเงิน 

 ๙๒๘๒ วาที่รอยตรีหญิง จุไรรัตน  ทิพรัตน 

 ๙๒๘๓ นางจุไรรัตน  โพธิ์เตียน 

 ๙๒๘๔ นางจุไรรัตน  ฤทธิ์ธาร 

 ๙๒๘๕ นางจุไรรัตน  เวชชศาสตร 

 ๙๒๘๖ นางสาวจุไรรัตน  สมใจ 

 ๙๒๘๗ นางจุไรรัตน  สอนลือ 

 ๙๒๘๘ นางสาวจุไรรัตน  เสวกฉิม 

 ๙๒๘๙ นางสาวจุไรรัตน  หวังมวนกลาง 

 ๙๒๙๐ นางสาวจุไรวรรณ  ศิรินนท 

 ๙๒๙๑ นางจุลจิฬา  เชื้อสาวะถี 

 ๙๒๙๒ นางจุลลดา  ทําประเสริฐ 

 ๙๒๙๓ นางจุลารัตน  ศรีทิน 

 ๙๒๙๔ นางสาวจุไล  แกวนอย 

 ๙๒๙๕ นางจุไลรัตน  รูปสวย 

 ๙๒๙๖ นางสาวจุฬาทิพ  ประดับดี 

 ๙๒๙๗ นางจุฬาพร  ผดุงวงษ 

 ๙๒๙๘ นางสาวจุฬาพร  แพทยเพียร 

 ๙๒๙๙ นางจุฬาภรณ  ธรรมโกฎ์ิ 

 ๙๓๐๐ นางสาวจุฬาภรณ  ปกกาโต 

 ๙๓๐๑ นางจุฬาภรณ  รักษวงศ 

 ๙๓๐๒ นางจุฬาภรณ  ฮิวส 

 ๙๓๐๓ นางสาวจุฬาภา  แกวไชยะ 

 ๙๓๐๔ นางสาวจุฬามณี  สุขเสนา 

 ๙๓๐๕ นางสาวจุฬามาศ  พลายแสง 

 ๙๓๐๖ นางสาวจุฬายุทธ  วัฒนา 

 ๙๓๐๗ นางสาวจุฬารักษ  ไชยทอง 

 ๙๓๐๘ นางจุฬารักษ  หลักคํา 

 ๙๓๐๙ นางสาวจุฬารัตน  เกษรศิลป 

 ๙๓๑๐ นางสาวจุฬารัตน  ชิดปราง 

 ๙๓๑๑ นางจุฬารัตน  ชุมแวงวาป 

 ๙๓๑๒ นางจุฬารัตน  ชูแกว 

 ๙๓๑๓ นางจุฬารัตน  ตาอินทร 

 ๙๓๑๔ นางสาวจุฬารัตน  ทิพเศษ 

 ๙๓๑๕ นางจุฬารัตน  ปูกวาง 

 ๙๓๑๖ นางสาวจุฬารัตน  ยังทรัพย 

 ๙๓๑๗ นางสาวจุฬารัตน  รัตนมาณ 

 ๙๓๑๘ นางจุฬารัตน  ศรีเมือง 

 ๙๓๑๙ นางจุฬารัตน  สุปนตา 

 ๙๓๒๐ นางจุฬารัตน  หัศกรรจ 

 ๙๓๒๑ นางสาวจุฬารัตน  ฮะสม 

 ๙๓๒๒ นางจุฬาลักษณ  ขาวดํา 

 ๙๓๒๓ นางจุฬาลักษณ  จําปา 

 ๙๓๒๔ นางจุฬาลักษณ  ฉายละออ 

 ๙๓๒๕ นางสาวจุฬาลักษณ  ชินแสง 

 ๙๓๒๖ นางสาวจุฬาลักษณ  เนื่องจํานงค 

 ๙๓๒๗ นางสาวจุฬาลักษณ  ประทัยเทพ 

 ๙๓๒๘ นางจุฬาลักษณ  ปรีจํารัส 

 ๙๓๒๙ นางสาวจุฬาลักษณ  เมืองแกว 

 ๙๓๓๐ นางจุฬาลักษณ  ยอดเจริญ 

 ๙๓๓๑ นางสาวจุฬาลักษณ  ยอดมณี 

 ๙๓๓๒ นางจุฬาลักษณ  วิเศษ 



 หนา   ๑๘๒ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๓๓๓ นางสาวจุฬาลักษณ  สุขโชติ 

 ๙๓๓๔ นางสาวจุฬาลักษณ  สุวรรณศักดิ์ 

 ๙๓๓๕ นางจุฬาลักษณ  หินกาล 

 ๙๓๓๖ นางสาวจุฬาลัย  รักปญญา 

 ๙๓๓๗ นางสาวจูน  ชูชื่น 

 ๙๓๓๘ นางจูมพิศ  กุมภาว 

 ๙๓๓๙ นางเจตกมล  ฤทธิทักษ 

 ๙๓๔๐ นางสาวเจตวรรณ  วายุภาพ 

 ๙๓๔๑ นางสาวเจติยา  เตชะนัง 

 ๙๓๔๒ นางสาวเจนจิตร  การะเวก 

 ๙๓๔๓ นางเจนจิรา  เกษทองมา 

 ๙๓๔๔ นางสาวเจนจิรา  โกจารยศรี 

 ๙๓๔๕ นางสาวเจนจิรา  คํามีมุฑิตกุล 

 ๙๓๔๖ นางสาวเจนจิรา  ชูสุวรรณ 

 ๙๓๔๗ นางสาวเจนจิรา  เชยครบุรี 

 ๙๓๔๘ นางเจนจิรา  เชียงแรง 

 ๙๓๔๙ นางสาวเจนจิรา  แซอึง 

 ๙๓๕๐ นางเจนจิรา  ดวงแกว 

 ๙๓๕๑ นางสาวเจนจิรา  ตงกระโทก 

 ๙๓๕๒ นางเจนจิรา  ตะติ๊บ 

 ๙๓๕๓ นางสาวเจนจิรา  ทองมาก 

 ๙๓๕๔ นางเจนจิรา  ทาพรม 

 ๙๓๕๕ นางสาวเจนจิรา  นอยเจริญ 

 ๙๓๕๖ นางเจนจิรา  บูรณะ 

 ๙๓๕๗ นางเจนจิรา  ปจดี 

 ๙๓๕๘ นางสาวเจนจิรา  ปูมณี 

 ๙๓๕๙ นางสาวเจนจิรา  พิบูลยศรี 

 ๙๓๖๐ นางสาวเจนจิรา  เพ็ชรสุด 

 ๙๓๖๑ นางเจนจิรา  โพธิ์สอาด 

 ๙๓๖๒ นางสาวเจนจิรา  มีฮิ่น 

 ๙๓๖๓ นางสาวเจนจิรา  รัตนา 

 ๙๓๖๔ นางสาวเจนจิรา  เล้ียงเชื้อ 

 ๙๓๖๕ นางเจนจิรา  วังคํา 

 ๙๓๖๖ นางสาวเจนจิรา  ศรีไชยวงค 

 ๙๓๖๗ นางสาวเจนจิรา  สังขโชติ 

 ๙๓๖๘ นางเจนจิรา  สันติไพบูลย 

 ๙๓๖๙ นางสาวเจนจิรา  สุภัทราพันธกุล 

 ๙๓๗๐ นางสาวเจนจิรา  สุวรรณนําปน 

 ๙๓๗๑ นางสาวเจนจิรา  เสาวพันธ 

 ๙๓๗๒ นางสาวเจนจิรา  แสงแกว 

 ๙๓๗๓ นางสาวเจนจิรา  เหลามงคล 

 ๙๓๗๔ นางเจนจิรา  อักษรวงศ 

 ๙๓๗๕ นางเจนจีรา  โอดประไพ 

 ๙๓๗๖ นางสาวเจนฐิฎสิริ  ตระกูลทาเสนาะ 

 ๙๓๗๗ นางเจนเนตร  ธีรพินิจกิจการ 

 ๙๓๗๘ นางเจนระวี  นนทะแกว 

 ๙๓๗๙ นางสาวเจมจิรา  แขงขัน 

 ๙๓๘๐ นางสาวเจมจิรา  เมืองแพน 

 ๙๓๘๑ นางสาวเจมภัสสร  เศษคง 

 ๙๓๘๒ นางเจริญ  ขามอุดม 

 ๙๓๘๓ นางเจริญ  จินดา 

 ๙๓๘๔ นางเจริญ  โตนวุธ 



 หนา   ๑๘๓ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๓๘๕ นางเจริญ  พิใจ 

 ๙๓๘๖ นางเจริญ  วังแกว 

 ๙๓๘๗ นางสาวเจริญ  สาดคลา 

 ๙๓๘๘ นางเจริญ  สําราญ 

 ๙๓๘๙ นางเจริญจิตร  ชาญศึก 

 ๙๓๙๐ นางสาวเจริญใจ  อวมเจริญ 

 ๙๓๙๑ นางเจริญศรี  เกษมจิตต 

 ๙๓๙๒ นางเจริญศรี  บุญสกุล 

 ๙๓๙๓ นางเจริญศรี  พรมมา 

 ๙๓๙๔ นางสาวเจริญศิริ  เอี่ยมสะอาด 

 ๙๓๙๕ นางสาวเจวรี  สงาเนตร 

 ๙๓๙๖ นางสาวเจษฎา  ไพละออ 

 ๙๓๙๗ นางสาวเจษฎาพร  ศิริมาตย 

 ๙๓๙๘ นางสาวเจษฎาภรณ  ลําพุทธา 

 ๙๓๙๙ นางเจษฎาภรณ  สองแสง 

 ๙๔๐๐ นางเจษฎาภรณ  หาปอง 

 ๙๔๐๑ นางสาวเจะตน  สุวาหลํา 

 ๙๔๐๒ นางสาวเจะอะ  อาหลี 

 ๙๔๐๓ นางเจะอาหวา  เหมเส็ม 

 ๙๔๐๔ นางสาวเจิมขวัญ  เอื้อกลาง 

 ๙๔๐๕ นางเจียม  สายแกว 

 ๙๔๐๖ นางเจียมจิต  ฉิมรัมย 

 ๙๔๐๗ นางเจียมจิตร  พันธโภชน 

 ๙๔๐๘ นางเจียมใจ  มะลิ   

 ๙๔๐๙ นางเจียมใจ  ศาลาคํา 

 ๙๔๑๐ นางสาวเจือทิพย  ศิริรักษ 

 ๙๔๑๑ นางสาวแจมจรัส  สุโน 

 ๙๔๑๒ นางแจมจันทร  ติ๊บกรณ 

 ๙๔๑๓ นางแจมจันทร  ถินกะไสย 

 ๙๔๑๔ นางสาวแจมจันทร  นามวงษ 

 ๙๔๑๕ นางแจมจันทร  พลราศรี 

 ๙๔๑๖ นางแจมจันทร  รักญาติ 

 ๙๔๑๗ นางแจมจันทร  วงศใหญ 

 ๙๔๑๘ นางสาวแจมจันทร  ศรีโยหะ 

 ๙๔๑๙ นางแจมจันทร  สายวงคใจ 

 ๙๔๒๐ นางสาวแจมจันทร  หิ่มมะวัน 

 ๙๔๒๑ นางแจมจิตร  อากาศสุภา 

 ๙๔๒๒ นางแจมใจ  ราชคํา 

 ๙๔๒๓ นางแจมศรี  แกวแฝก 

 ๙๔๒๔ นางสาวใจแกว  พฤฒารา 

 ๙๔๒๕ นางสาวใจเงิน  แดนแมจัน 

 ๙๔๒๖ นางใจดาว  เพ็ชรคงออน 

 ๙๔๒๗ นางใจเย็น  คงสิน 

 ๙๔๒๘ นางฉกาพร  อุนสาร 

 ๙๔๒๙ นางสาวฉรินภร  ทิพยอาสน 

 ๙๔๓๐ นางฉลวย  กลาคง 

 ๙๔๓๑ นางฉลวย  เกิดพรธรรม 

 ๙๔๓๒ นางฉลวย  แกวสีนวล 

 ๙๔๓๓ นางสาวฉลวย  จันทศร 

 ๙๔๓๔ นางฉลวย  ถนอมรอด 

 ๙๔๓๕ นางฉลวย  ทองสมเพียร 

 ๙๔๓๖ นางฉลวย  นุมเจริญ 



 หนา   ๑๘๔ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๔๓๗ นางฉลวย  ยอดสอน 

 ๙๔๓๘ นางสาวฉลองขวัญ  พัฒนา   

 ๙๔๓๙ นางฉลองรัตน  นวลศรี 

 ๙๔๔๐ นางฉลองรัตน  บุญเพ็ง 

 ๙๔๔๑ นางฉโลม  โพธิ์ทอง 

 ๙๔๔๒ นางสาวฉวี  ฉิมวาส 

 ๙๔๔๓ นางฉวี  ชิณบุตร 

 ๙๔๔๔ นางสาวฉวี  ซาหนองออ 

 ๙๔๔๕ นางฉวี  บรรดาศักดิ์ 

 ๙๔๔๖ นางฉวี  พลชัย 

 ๙๔๔๗ นางฉวี  วรวัฒน 

 ๙๔๔๘ นางสาวฉวีวงศ  เชื่อมพงษ 

 ๙๔๔๙ นางฉวีวงศ  โภชะโน 

 ๙๔๕๐ นางฉวีวรรณ  กรรณศร 

 ๙๔๕๑ นางฉวีวรรณ  กริชคม 

 ๙๔๕๒ นางฉวีวรรณ  คัชรินทร 

 ๙๔๕๓ นางฉวีวรรณ  คูณขุนทด 

 ๙๔๕๔ นางฉวีวรรณ  เฉลิมวงค   

 ๙๔๕๕ นางฉวีวรรณ  ชมจันทร 

 ๙๔๕๖ นางสาวฉวีวรรณ  ชวยนุสนธิ์ 

 ๙๔๕๗ นางสาวฉวีวรรณ  ชื่นอารมณ 

 ๙๔๕๘ นางฉวีวรรณ  ดาศรี 

 ๙๔๕๙ นางฉวีวรรณ  ทศภา 

 ๙๔๖๐ นางฉวีวรรณ  ทองลาด 

 ๙๔๖๑ นางฉวีวรรณ  ทะวงษศรี 

 ๙๔๖๒ นางฉวีวรรณ  นอยนาง 

 ๙๔๖๓ นางฉวีวรรณ  นามศรี 

 ๙๔๖๔ นางฉวีวรรณ  นิลสุวรรณ 

 ๙๔๖๕ นางฉวีวรรณ  แผนพุทธา 

 ๙๔๖๖ นางฉวีวรรณ  พงษหนองพอก 

 ๙๔๖๗ นางฉวีวรรณ  พรหมจอม 

 ๙๔๖๘ นางฉวีวรรณ  ภิญโญวัย 

 ๙๔๖๙ นางสาวฉวีวรรณ  ภูโสภา 

 ๙๔๗๐ นางฉวีวรรณ  ยอดหาญ 

 ๙๔๗๑ นางสาวฉวีวรรณ  ราชไชยา 

 ๙๔๗๒ นางสาวฉวีวรรณ  ฤทธิ์สยาม 

 ๙๔๗๓ นางสาวฉวีวรรณ  ลาขุนทด 

 ๙๔๗๔ นางฉวีวรรณ  วงคใหญ 

 ๙๔๗๕ นางฉวีวรรณ  วงศเกษมสันต 

 ๙๔๗๖ นางฉวีวรรณ  วงษใหญ 

 ๙๔๗๗ นางสาวฉวีวรรณ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๙๔๗๘ นางฉวีวรรณ  ศรีอาภรณ 

 ๙๔๗๙ นางสาวฉวีวรรณ  สนโชติ 

 ๙๔๘๐ นางสาวฉวีวรรณ  สระปอมแกว 

 ๙๔๘๑ นางฉวีวรรณ  สหัสวาป 

 ๙๔๘๒ นางฉวีวรรณ  สันติวีรยุทธ 

 ๙๔๘๓ นางฉวีวรรณ  สาระ 

 ๙๔๘๔ นางสาวฉวีวรรณ  สีนวลแสง 

 ๙๔๘๕ นางฉวีวรรณ  สุดหลา 

 ๙๔๘๖ นางฉวีวรรณ  แสงพงษ 

 ๙๔๘๗ นางฉวีวรรณ  หนูเมือง 

 ๙๔๘๘ นางฉวีวรรณ  หยะแหมะ 



 หนา   ๑๘๕ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๔๘๙ นางสาวฉวีวรรณ  เหลาแตว 

 ๙๔๙๐ นางสาวฉวีวรรณ  ไหมเสน 

 ๙๔๙๑ นางสาวฉวีวรรณ  อาจหาญ 

 ๙๔๙๒ นางฉวีวรรณ  อุทธบูรณ 

 ๙๔๙๓ นางสาวฉออน  อินอาจ 

 ๙๔๙๔ นางฉะ  ใจดี 

 ๙๔๙๕ นางสาวฉัฐมณฑน  เพ็ชรตะกั่ว 

 ๙๔๙๖ นางฉัฐรัชต  เตาบํารุง 

 ๙๔๙๗ นางสาวฉัตรกุล  กฤดนาคประไพ 

 ๙๔๙๘ นางฉัตรตราภรณ  บุญสิทธิ์ 

 ๙๔๙๙ นางสาวฉัตรทิพย  กลับเจริญ 

 ๙๕๐๐ นางสาวฉัตรธนัส  นพคุณ 

 ๙๕๐๑ นางฉัตรพร  คุยสูงเนิน 

 ๙๕๐๒ นางสาวฉัตรมงคล  เชยคําดี 

 ๙๕๐๓ นางฉัตรรัตน  เชื้อวูหลิม 

 ๙๕๐๔ นางฉัตรรัตน  ทวีกุล 

 ๙๕๐๕ นางสาวฉัตรฤทัย  วรเดช 

 ๙๕๐๖ นางสาวฉัตรลดา  เขียวคํา 

 ๙๕๐๗ นางฉัตรลัดดา  กุศลเสถียร 

 ๙๕๐๘ นางสาวฉัตรวดี  คําชาย 

 ๙๕๐๙ นางฉัตรวรีย  หลีประไพ 

 ๙๕๑๐ นางสาวฉัตรสุดา  รอดแตง 

 ๙๕๑๑ นางฉัตรสุดา  รัตนหิรัญกร 

 ๙๕๑๒ นางฉัตรสุนีย  ปนโย 

 ๙๕๑๓ นางสาวฉัตราพร  คลานกลาง 

 ๙๕๑๔ นางสาวฉัตราภรณ  อินทรธุ 

 ๙๕๑๕ นางสาวฉันชนก  เสมาทอง 

 ๙๕๑๖ นางฉันชนก  อินทรโสม 

 ๙๕๑๗ นางฉันทณา  มีชัย 

 ๙๕๑๘ นางสาวฉันทนา  เกิดทอง 

 ๙๕๑๙ นางฉันทนา  คําซาว 

 ๙๕๒๐ นางสาวฉันทนา  ฉัตรเงิน 

 ๙๕๒๑ นางฉันทนา  ตะโจประรัง 

 ๙๕๒๒ นางสาวฉันทนา  ธนะเพ่ิม 

 ๙๕๒๓ นางฉันทนา  บุรีรัมย 

 ๙๕๒๔ นางฉันทนา  พลพรม 

 ๙๕๒๕ นางสาวฉันทนา  พานทอง 

 ๙๕๒๖ นางฉันทนา  เรืองอรุณ 

 ๙๕๒๗ นางฉันทนา  วงคโต   

 ๙๕๒๘ นางฉันทนา  วิลัยวรรณ 

 ๙๕๒๙ นางฉันทนา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๙๕๓๐ นางฉันทนา  ศรีหัน 

 ๙๕๓๑ นางสาวฉันทนา  แสงงาม 

 ๙๕๓๒ นางสาวฉันทพิชญาพร  ทุมแสง 

 ๙๕๓๓ นางสาวฉันทยา  บุญคงทอง 

 ๙๕๓๔ นางสาวฉันทวิทย  มูลโคตร 

 ๙๕๓๕ นางฉันทะนา  จิตพิมาย 

 ๙๕๓๖ นางสาวฉันทิชา  สุวรรณลาภ 

 ๙๕๓๗ นางสาวฉันธนา  สามพันธ 

 ๙๕๓๘ นางฉาย  ไชยแดง 

 ๙๕๓๙ นางฉายตะวัน  วิลามาศ 

 ๙๕๔๐ นางสาวฉาเราะ  เบ็นโสะ   



 หนา   ๑๘๖ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๕๔๑ นางเฉลา  เต็มตุม 

 ๙๕๔๒ นางสาวเฉลา  มากแกว   

 ๙๕๔๓ นางเฉลา  ยืนยง 

 ๙๕๔๔ นางเฉลา  สิงหหะ 

 ๙๕๔๕ นางสาวเฉลา  เหี่ยวเกิด 

 ๙๕๔๖ นางเฉลา  เอี่ยมชม 

 ๙๕๔๗ นางเฉลิม  ปจจุสนันท 

 ๙๕๔๘ นางเฉลิมขวัญ  ชุมทอง 

 ๙๕๔๙ นางสาวเฉลิมขวัญ  ทองขุนดํา 

 ๙๕๕๐ นางสาวเฉลิมขวัญ  พงษพันนา 

 ๙๕๕๑ นางสาวเฉลิมขวัญ  พรหมลัทธิ์ 

 ๙๕๕๒ นางเฉลิมขวัญ  สงวนศักดิ์ 

 ๙๕๕๓ นางเฉลิมขวัญ  อุนใจ 

 ๙๕๕๔ นางเฉลิมพร  ชาวเมือง 

 ๙๕๕๕ นางเฉลิมพร  สตรี 

 ๙๕๕๖ นางเฉลิมพร  อําไพ 

 ๙๕๕๗ นางสาวเฉลิมลักษณ  ทองประเทือง 

 ๙๕๕๘ นางเฉลิมวงษ  บุญเรืองนาม 

 ๙๕๕๙ นางเฉลิมศรี  ชายวิชัย 

 ๙๕๖๐ นางเฉลิมศรี  พินิจมนตรี 

 ๙๕๖๑ นางสาวเฉลิมศรี  พูลทวี 

 ๙๕๖๒ นางสาวเฉลิมศรี  สมหวัง 

 ๙๕๖๓ นางสาวเฉลิมศรี  สุวรรณภูมิ   

 ๙๕๖๔ นางเฉลิมศิลป  พิรักษา 

 ๙๕๖๕ นางเฉลียง  เสียงแจม 

 ๙๕๖๖ นางเฉลียว  คงชวย   

 ๙๕๖๗ นางเฉลียว  ประกิ่ง 

 ๙๕๖๘ นางสาวเฉลียว  โพธิ์ศรีเมือง 

 ๙๕๖๙ นางสาวเฉลียว  วงคคํา 

 ๙๕๗๐ นางเฉลียว  แสงพันธ 

 ๙๕๗๑ นางเฉิดฉัน  อักคะจุน 

 ๙๕๗๒ นางแฉลม  โกฉิม 

 ๙๕๗๓ นางแฉลม  มงคลฉัตร 

 ๙๕๗๔ นางโฉมฉาย  รอบแควน 

 ๙๕๗๕ นางโฉมพิศ  อุนเจริญ 

 ๙๕๗๖ นางโฉมอนงค  พลราชม 

 ๙๕๗๗ นางไฉไล  ยอดทอง 

 ๙๕๗๘ นางสาวชญาฐพิมณ  ณ เชียงใหม 

 ๙๕๗๙ นางสาวชญาณิศ  ทองมาก 

 ๙๕๘๐ นางสาวชญาณิศา  ปลอดวงศ 

 ๙๕๘๑ นางชญาณี  บุคจําปา 

 ๙๕๘๒ นางสาวชญาดา  ตนเจริญ 

 ๙๕๘๓ นางสาวชญาดา  นอมระวี 

 ๙๕๘๔ นางสาวชญาดา  บัวทรัพย 

 ๙๕๘๕ นางสาวชญาดา  เพ็งสุวรรณ 

 ๙๕๘๖ นางสาวชญานนันท  รุงแจง 

 ๙๕๘๗ นางสาวชญานันท  กอนใส 

 ๙๕๘๘ นางสาวชญานันท  พานิช 

 ๙๕๘๙ นางชญานันท  หลายแหง 

 ๙๕๙๐ นางสาวชญานันทน  อันทินทา 

 ๙๕๙๑ นางสาวชญานินท  สมบัติตรา 

 ๙๕๙๒ นางชญานิศ  จงไกรจักร 



 หนา   ๑๘๗ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๕๙๓ นางชญานิศ  นุทผล 

 ๙๕๙๔ นางสาวชญานิศ  วรดี 

 ๙๕๙๕ นางสาวชญานิศ  ศรีกุลวงค 

 ๙๕๙๖ นางชญานิษฐ  คนการ 

 ๙๕๙๗ นางสาวชญานิษฐ  บุญเติม 

 ๙๕๙๘ นางชญานิษฐ  พิมพมีลาย 

 ๙๕๙๙ นางชญานิษฐ  มูลนิกา 

 ๙๖๐๐ นางสาวชญานิษฐ  สุริยะ 

 ๙๖๐๑ นางสาวชญานิษฐ  อรรถอาภรณ 

 ๙๖๐๒ นางสาวชญานี  ชูติกุล 

 ๙๖๐๓ นางชญานี  ปราบนอก 

 ๙๖๐๔ นางสาวชญานุช  ศรีบุรินทร 

 ๙๖๐๕ นางสาวชญานุศภัฒค  ทวีสุข 

 ๙๖๐๖ นางสาวชญาพรรธน  ตันเงินรพีภัทร 

 ๙๖๐๗ นางชญาพิมพ  ชุมเงิน 

 ๙๖๐๘ นางสาวชญาภา  จะแรกรัมย 

 ๙๖๐๙ นางสาวชญาภา  แตงเกตุ 

 ๙๖๑๐ นางชญาภา  พลศิริ 

 ๙๖๑๑ นางสาวชญาภา  พัชรดนย 

 ๙๖๑๒ นางสาวชญาภา  วงคคําปน 

 ๙๖๑๓ นางสาวชญาภา  สุดเรือง 

 ๙๖๑๔ นางสาวชญาภา  เสมสฤษดิ์ 

 ๙๖๑๕ นางชญาษร  พูลกําจรกุล 

 ๙๖๑๖ นางชฎาณิศ  ชลอยเมฆ 

 ๙๖๑๗ นางชฎาพร  คําลือชา 

 ๙๖๑๘ นางสาวชฎาพร  ใจเชื้อ 

 ๙๖๑๙ นางชฎาพร  ทองดี 

 ๙๖๒๐ นางชฎาพร  บุตรดีสุวรรณ 

 ๙๖๒๑ นางชฎาพร  พรเรืองวงศ 

 ๙๖๒๒ นางสาวชฎาพร  ภูมาตนา 

 ๙๖๒๓ นางชฎาพร  เมอแล 

 ๙๖๒๔ นางชฎาพร  รัตนบุรี 

 ๙๖๒๕ นางสาวชฎาพร  รูปจะโปะ 

 ๙๖๒๖ นางชฎาพร  อินมณี 

 ๙๖๒๗ นางสาวชฎาพรรณ  กิจวรรณ 

 ๙๖๒๘ นางสาวชฎาภรณ  นันตา 

 ๙๖๒๙ นางชฎาภรณ  พากเพียร 

 ๙๖๓๐ นางสาวชฎาภัค  เกลือมีผล 

 ๙๖๓๑ นางชฎาภา  บุญจํารัส 

 ๙๖๓๒ นางชฎารัตน  เหลามาลา 

 ๙๖๓๓ นางชณัญญา  สุขอินทร 

 ๙๖๓๔ นางสาวชณัฐตา  วุฒิเกตุ 

 ๙๖๓๕ นางสาวชณัฐธัญนพ  สงศิริเงินดี 

 ๙๖๓๖ นางสาวชณาฎา  พุทธิยมงคลกุล 

 ๙๖๓๗ นางสาวชณิดาภา  กุลสุวรรณ 

 ๙๖๓๘ นางสาวชณิตา  นิลคลาย 

 ๙๖๓๙ นางสาวชณุตาพร  แสงพันธ 

 ๙๖๔๐ นางสาวชณุตาพร  แสนพันธ 

 ๙๖๔๑ นางสาวชธัญมน  เสรี 

 ๙๖๔๒ นางชนกนันท  เจ็กนอก 

 ๙๖๔๓ นางสาวชนกพร  บัวอุไร 

 ๙๖๔๔ นางสาวชนกพร  หาญสวัสดิ์ 



 หนา   ๑๘๘ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๖๔๕ นางสาวชนกานต  ไกรสัย 

 ๙๖๔๖ นางชนกานต  ไชยสอาด 

 ๙๖๔๗ นางสาวชนกานต  มูลจันทร 

 ๙๖๔๘ นางชนธัญ  จอมพงษ 

 ๙๖๔๙ นางชนธิชา  พรหมชัย 

 ๙๖๕๐ นางสาวชนนิกานต  ติเจ 

 ๙๖๕๑ นางสาวชนนิกานต  พรมแจ 

 ๙๖๕๒ นางสาวชนนิกานต  สุขเต็มดี 

 ๙๖๕๓ นางสาวชนพร  ศรีคันธรักษ 

 ๙๖๕๔ นางชนมชนก  เบญจวรรณ 

 ๙๖๕๕ นางชนมชนก  มนทองหลาง 

 ๙๖๕๖ นางสาวชนมณิกา  ชาญเชี่ยว 

 ๙๖๕๗ นางสาวชนมณี  คงรอด 

 ๙๖๕๘ นางสาวชนมณี  ใจซื่อดี 

 ๙๖๕๙ นางสาวชนมนิภา  ยังอยู 

 ๙๖๖๐ นางสาวชนรดี  คําผุย 

 ๙๖๖๑ นางสาวชนวิษา  พรมคํา 

 ๙๖๖๒ นางสาวชนัญชิดา  ขุมทอง 

 ๙๖๖๓ นางชนัญชิดา  โครมกระโทก 

 ๙๖๖๔ นางชนัญชิดา  เชื้อจํารูญ 

 ๙๖๖๕ นางสาวชนัญชิดา  ราคาแพง 

 ๙๖๖๖ นางชนัญชิดา  โสภา 

 ๙๖๖๗ นางสาวชนัญชิดา  อยูนาน 

 ๙๖๖๘ วาที่รอยตรีหญิง ชนัญชิดา   

  อิทธิธรรมานันท 

 ๙๖๖๙ นางสาวชนัญชิตา  อองกุลนะ 

 ๙๖๗๐ นางสาวชนัญญา  ทองผาง 

 ๙๖๗๑ นางสาวชนัญญา  อินทรขุนทศ 

 ๙๖๗๒ นางสาวชนัญญา  อูอินทร 

 ๙๖๗๓ นางสาวชนัญญาศ  ฝาปะทะ 

 ๙๖๗๔ นางชนัญพร  บาลเพียร 

 ๙๖๗๕ นางสาวชนัฎดา  นอยนิล 

 ๙๖๗๖ นางชนัฐฎา  มนประณีต 

 ๙๖๗๗ นางชนัฐตา  บุญเย็น 

 ๙๖๗๘ นางชนัฐปภา  ถิระธรรมกิจ 

 ๙๖๗๙ นางสาวชนัณชิดา  สงฉิม 

 ๙๖๘๐ นางชนัดดา  เนตรทิพย 

 ๙๖๘๑ นางสาวชนันณชิฎา  ทองชัยสมบูรณ 

 ๙๖๘๒ นางสาวชนันทธิดา  ผกามาศ 

 ๙๖๘๓ นางชนันทพร  วิชาศรี 

 ๙๖๘๔ นางสาวชนันทรัตน  ประดิษฐพัชรกุล 

 ๙๖๘๕ นางสาวชนันธร  ทุยจันทร 

 ๙๖๘๖ นางสาวชนันเนตร  กองจริต 

 ๙๖๘๗ นางสาวชนันรัตน  บุญแกว 

 ๙๖๘๘ นางชนันศรี  สอนคํา 

 ๙๖๘๙ นางชนัษฏา  สุขสุวรรณ 

 ๙๖๙๐ นางสาวชนากาญจน  คํารอด 

 ๙๖๙๑ นางชนากานต  ขลิบเงิน 

 ๙๖๙๒ นางชนากานต  เจนจิตร 

 ๙๖๙๓ นางสาวชนากานต  ตั้งธงทองกุล 

 ๙๖๙๔ นางสาวชนากานต  ทองพรอม 

 ๙๖๙๕ นางชนากานต  บุญอินทร 



 หนา   ๑๘๙ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๖๙๖ นางชนากานต  ประสานทรัพย 

 ๙๖๙๗ นางสาวชนากานต  พรมโคตร 

 ๙๖๙๘ นางสาวชนากานต  สีนวน 

 ๙๖๙๙ นางชนากานต  เสนสม 

 ๙๗๐๐ นางสาวชนาชล  นิลคช 

 ๙๗๐๑ นางสาวชนาทิพย  ทองไซร 

 ๙๗๐๒ นางสาวชนาทิพย  นาคาประสิทธิ์ 

 ๙๗๐๓ นางชนาธิป  อินแสง 

 ๙๗๐๔ นางสาวชนานันท  ขันจีนา 

 ๙๗๐๕ นางสาวชนานิศ  ตุยสิมา 

 ๙๗๐๖ นางสาวชนานุช  ชูเชิด 

 ๙๗๐๗ นางสาวชนาพร  กอมณี 

 ๙๗๐๘ นางชนาพร  ทะวีวงค 

 ๙๗๐๙ นางชนาภา  เกื้อนุน 

 ๙๗๑๐ นางสาวชนาภา  แกวรัตน 

 ๙๗๑๑ นางชนาภา  นอยประดิษฐ 

 ๙๗๑๒ นางชนาภา  นาคสีทอง 

 ๙๗๑๓ นางชนาภา  รสแกน 

 ๙๗๑๔ นางชนาภา  หาญสิทธิ์ 

 ๙๗๑๕ นางสาวชนาภา  อิ่มเงิน 

 ๙๗๑๖ นางสาวชนาภากาญจน  คําบานฝาย 

 ๙๗๑๗ นางชนารดี  มีเพ็ชร 

 ๙๗๑๘ นางสาวชนาศิริ  จันทรน้ําดวน 

 ๙๗๑๙ นางสาวชนิกานต  ใจนันตะ 

 ๙๗๒๐ นางสาวชนิกานต  ทรัพยภรากรณ 

 ๙๗๒๑ นางชนิกานต  ธิติรัตนโชติ 

 ๙๗๒๒ นางชนิกานต  สดากร 

 ๙๗๒๓ นางสาวชนิกานต  สัมมา 

 ๙๗๒๔ นางสาวชนิกานต  หมอมประเสริฐ 

 ๙๗๒๕ นางสาวชนิชา  คําวัตร 

 ๙๗๒๖ นางสาวชนิชา  ชัยมงคล 

 ๙๗๒๗ นางสาวชนิฎา  เพชรรัตน 

 ๙๗๒๘ นางชนิดา  ชันวิจิตร 

 ๙๗๒๙ นางชนิดา  ทองล้ิม 

 ๙๗๓๐ นางสาวชนิดา  ทิวาวัลย 

 ๙๗๓๑ นางชนิดา  ทีตะละ 

 ๙๗๓๒ นางชนิดา  ปฎิบัติ 

 ๙๗๓๓ นางสาวชนิดา  เล็กตั๋ว 

 ๙๗๓๔ นางสาวชนิดา  วิจารณ 

 ๙๗๓๕ นางชนิดา  สนิทภิรมย 

 ๙๗๓๖ นางชนิดา  สอนบุตรดี 

 ๙๗๓๗ นางชนิดาพร  ขันธพัฒน 

 ๙๗๓๘ นางสาวชนิดาภา  กรีติโชติวัฒนา 

 ๙๗๓๙ นางสาวชนิดาภา  กล่ินจันทสร 

 ๙๗๔๐ นางสาวชนิดาภา  คืนสันเทียะ 

 ๙๗๔๑ นางสาวชนิดาภา  ชุมสุข 

 ๙๗๔๒ นางชนิดาภา  แดงนอย 

 ๙๗๔๓ นางสาวชนิดาภา  ผลาเหิม 

 ๙๗๔๔ นางสาวชนิดาภา  พุทธรักษ 

 ๙๗๔๕ นางชนิดาภา  รัตนวิไสย 

 ๙๗๔๖ นางสาวชนิดาภา  สุริยวงศ 

 ๙๗๔๗ นางชนิตตา  ศรีเฟอง 



 หนา   ๑๙๐ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๗๔๘ นางสาวชนิตรนันท  ภิรมยศรี 

 ๙๗๔๙ นางชนิตา  ชมเมือง 

 ๙๗๕๐ นางสาวชนิตา  ดิษธรรม 

 ๙๗๕๑ นางชนิตา  พงเกษม 

 ๙๗๕๒ นางสาวชนิตา  โลหะภากร 

 ๙๗๕๓ นางชนิตา  อวนผุย 

 ๙๗๕๔ นางชนินธร  นามพรม 

 ๙๗๕๕ นางชนินันท  รบไพรินทร 

 ๙๗๕๖ นางชนิภา  บุญผอง 

 ๙๗๕๗ นางสาวชนิภา  พลยางนอก 

 ๙๗๕๘ นางสาวชนิภิญดา  กุลไทย 

 ๙๗๕๙ นางสาวชนิศรา  สิงหฉลาด 

 ๙๗๖๐ นางสาวชนิศา  จุลประสงคทรัพย 

 ๙๗๖๑ นางชนิศา  วงศเพชร 

 ๙๗๖๒ นางสาวชนิศา  ออนยัง 

 ๙๗๖๓ นางชนิษฐภัค  ปญญาดี 

 ๙๗๖๔ นางชนิษฐา  ชื่นชม 

 ๙๗๖๕ นางชนิษฐา  บุญสง 

 ๙๗๖๖ นางสาวชนิสรา  จันทวงศ 

 ๙๗๖๗ นางสาวชนิสรา  เจริญศิริ 

 ๙๗๖๘ นางสาวชนิสรา  ชัยศิริ 

 ๙๗๖๙ นางสาวชนิสรา  นพรัตน 

 ๙๗๗๐ นางสาวชนิสรา  ศักดิ์ศรีชนารักษ 

 ๙๗๗๑ นางสาวชนิสรา  ศิริรักษ 

 ๙๗๗๒ นางชนิสรา  สงเคราะห 

 ๙๗๗๓ นางชนุตพร  มีบุญมาก 

 ๙๗๗๔ นางสาวชนุพร  วรรณโกฏิ 

 ๙๗๗๕ นางสาวชบา  ธานีรัตน 

 ๙๗๗๖ นางชบาไพร  คําสีห 

 ๙๗๗๗ นางสาวชบาไพร  ติเหลา 

 ๙๗๗๘ นางสาวชบาไพร  อําพล 

 ๙๗๗๙ นางสาวชมชนก  เปรมจิตรธนา 

 ๙๗๘๐ นางสาวชมพู  บุญมี 

 ๙๗๘๑ นางสาวชมพูนาถ  บัวไสว 

 ๙๗๘๒ นางสาวชมพูนุช  กุลสอนนาน 

 ๙๗๘๓ นางสาวชมพูนุช  พวงรัตน 

 ๙๗๘๔ นางสาวชมพูนุช  สีดาพันธ 

 ๙๗๘๕ นางสาวชมพูนุท  กระแสรคุปต 

 ๙๗๘๖ นางชมพูนุท  แซงคํา 

 ๙๗๘๗ นางชมพูนุท  ดํานงค 

 ๙๗๘๘ นางชมพูนุท  ปญญาแกว 

 ๙๗๘๙ นางชมพูนุท  ปญญามา 

 ๙๗๙๐ นางสาวชมพูนุท  อาทิตยเที่ยง 

 ๙๗๙๑ นางสาวชมภู  เชื้อฉุน 

 ๙๗๙๒ นางชมภู  มาเล้ียง 

 ๙๗๙๓ นางชมภู  อารีย 

 ๙๗๙๔ นางชมภู  สาลาด 

 ๙๗๙๕ นางสาวชมภูนุช  ชัยลา 

 ๙๗๙๖ นางชมภูนุท  เบ็ญจกุล 

 ๙๗๙๗ นางชมัยพร  แกวกลา 

 ๙๗๙๘ นางชมัยพร  วงศกองแกว 

 ๙๗๙๙ นางสาวชมัยพร  วิกล 



 หนา   ๑๙๑ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๘๐๐ นางสาวชมัยพร  สุทธิรัตน 

 ๙๘๐๑ นางชไมพร  กิจจานนท 

 ๙๘๐๒ นางชไมพร  ชิวปรีชา 

 ๙๘๐๓ นางชไมพร  เดชรัตน 

 ๙๘๐๔ นางสาวชไมพร  แทวิรุฬห 

 ๙๘๐๕ นางชไมพร  มาตชัยเคน 

 ๙๘๐๖ นางชไมพร  ศิริฤกษ 

 ๙๘๐๗ นางสาวชไมพร  แสงปอม 

 ๙๘๐๘ นางชยากร  ยาประเสริฐ 

 ๙๘๐๙ นางสาวชยานันท  ศรีอําคา 

 ๙๘๑๐ นางชยาภรณ  พันหนองแสน 

 ๙๘๑๑ นางชยาภัสร  ตระการไทย 

 ๙๘๑๒ นางสาวชยิสรา  บรรเลง 

 ๙๘๑๓ นางชยุตา  จีพอมจา 

 ๙๘๑๔ นางชรัญญา  ลายยูงค 

 ๙๘๑๕ นางชรัญดา  ขันธชา 

 ๙๘๑๖ นางสาวชรัญรัช  เรืองศรี 

 ๙๘๑๗ นางสาวชริกา  พรมลุน 

 ๙๘๑๘ นางสาวชริตตา  ศรีวิโรจน 

 ๙๘๑๙ นางชริตา  ชุมเชื้อ 

 ๙๘๒๐ นางชรินทร  บุญอิ่ม 

 ๙๘๒๑ นางสาวชรินทรทิพย  กมลเดชรุงเรือง 

 ๙๘๒๒ นางสาวชรินทรทิพย  ทองนุม 

 ๙๘๒๓ นางชรินทรทิพย  ปญจภิรมยกุล 

 ๙๘๒๔ นางสาวชรินทรรัตน  อังคณา 

 ๙๘๒๕ นางสาวชรินทิพย  พัฒนโพธิ์ 

 ๙๘๒๖ นางสาวชรินธร  ดรดีเลิศ 

 ๙๘๒๗ นางชรินภรณ  กองกาย 

 ๙๘๒๘ นางชรินรัตน  พวงทวี 

 ๙๘๒๙ นางชรินรัตน  เพียพิมเพ่ิม 

 ๙๘๓๐ นางชรินรัตน  โสดามรรค 

 ๙๘๓๑ นางชริยา  ประสมปล้ืม 

 ๙๘๓๒ นางชริยาภร  เผาศิริ 

 ๙๘๓๓ นางชลกนก  สุทนต 

 ๙๘๓๔ นางชลกร  วิทจิตร 

 ๙๘๓๕ นางสาวชลกาญจน  บุตรวงศ 

 ๙๘๓๖ นางสาวชลกานต  กีขุนทด 

 ๙๘๓๗ นางสาวชลชญา  ทุมจันทร 

 ๙๘๓๘ นางสาวชลดา  กลํ่าดี 

 ๙๘๓๙ นางชลดา  กาฮง 

 ๙๘๔๐ นางชลดา  ประโคถานัง 

 ๙๘๔๑ นางชลดา  แสงทอง 

 ๙๘๔๒ นางสาวชลดา  เหลืองประเสริฐ 

 ๙๘๔๓ นางชลทิชา  จินดาขันธ 

 ๙๘๔๔ นางสาวชลทิชา  ธูปเทียน 

 ๙๘๔๕ นางชลธิชา  กระจางแจง 

 ๙๘๔๖ นางสาวชลธิชา  แกวจีน 

 ๙๘๔๗ นางสาวชลธิชา  ขุมทรัพย 

 ๙๘๔๘ นางสาวชลธิชา  คําดวง 

 ๙๘๔๙ นางสาวชลธิชา  เคี่ยงคําผง 

 ๙๘๕๐ นางสาวชลธิชา  งามสม 

 ๙๘๕๑ นางสาวชลธิชา  จันทรไกรทอง 
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 ๙๘๕๒ นางชลธิชา  ไชยมาตร 

 ๙๘๕๓ นางสาวชลธิชา  ตาหงษ 

 ๙๘๕๔ นางชลธิชา  ตูแวสุหลง 

 ๙๘๕๕ นางสาวชลธิชา  นาวาทอง 

 ๙๘๕๖ นางชลธิชา  โนนทิง 

 ๙๘๕๗ นางสาวชลธิชา  บุญติน 

 ๙๘๕๘ นางชลธิชา  บุญยะกลัมพะ 

 ๙๘๕๙ นางสาวชลธิชา  บุญสนอง 

 ๙๘๖๐ นางสาวชลธิชา  ปนตา 

 ๙๘๖๑ นางสาวชลธิชา  ผิวออนดี 

 ๙๘๖๒ นางสาวชลธิชา  พะเนตรัมย 

 ๙๘๖๓ นางชลธิชา  พิกุลกาญจน 

 ๙๘๖๔ นางชลธิชา  พุมประเสริฐ 

 ๙๘๖๕ นางชลธิชา  เพียรดี 

 ๙๘๖๖ นางสาวชลธิชา  ยอดบุรี 

 ๙๘๖๗ นางชลธิชา  รักสัตย 

 ๙๘๖๘ นางสาวชลธิชา  รัตนอุดม 

 ๙๘๖๙ นางชลธิชา  ลุงคะ 

 ๙๘๗๐ นางสาวชลธิชา  วิไลขํา 

 ๙๘๗๑ นางสาวชลธิชา  วุฒิชัยประเสริฐ 

 ๙๘๗๒ นางสาวชลธิชา  แวนแกว 

 ๙๘๗๓ นางชลธิชา  ศรีพอ 

 ๙๘๗๔ นางสาวชลธิชา  ศศิธรรัตนชัย 

 ๙๘๗๕ นางชลธิชา  สงรัมย 

 ๙๘๗๖ นางสาวชลธิชา  สาระปญญา 

 ๙๘๗๗ นางชลธิชา  โสภากุล 

 ๙๘๗๘ นางสาวชลธิชา  หมีโชติ 

 ๙๘๗๙ นางสาวชลธิชา  หลวงกัน 

 ๙๘๘๐ นางชลธิดา  ฆารเลิศ 

 ๙๘๘๑ นางสาวชลธิดา  ชากัน 

 ๙๘๘๒ นางสาวชลธิดา  ทุมสิงห 

 ๙๘๘๓ นางสาวชลธิดา  นวลรมย 

 ๙๘๘๔ นางสาวชลธิดา  ปญจันทรสิงห 

 ๙๘๘๕ นางสาวชลธิดา  พฤศวานิช 

 ๙๘๘๖ นางชลธิธาร  แกวกลอม 

 ๙๘๘๗ นางสาวชลนที  นิตยใหม 

 ๙๘๘๘ นางสาวชลนนันท  แสงมานานท 

 ๙๘๘๙ นางสาวชลนิชา  สมภักดี 

 ๙๘๙๐ นางสาวชลภัท  ธนะบวรนนท 

 ๙๘๙๑ นางสาวชลภัทร  ฉิมนอก 

 ๙๘๙๒ นางสาวชลภัสสรณ  พรหมมินทร 

 ๙๘๙๓ นางชลมนีย  สารธยากุล 

 ๙๘๙๔ นางสาวชลฤทัย  แหลทอง 

 ๙๘๙๕ นางสาวชลลดา  กาญจนโกสุม 

 ๙๘๙๖ นางชลลดา  ไชยโชติ 

 ๙๘๙๗ นางชลลดา  เพชรแสนงาม 

 ๙๘๙๘ นางชลลดา  รุจิรกาล 

 ๙๘๙๙ นางสาวชลลดา  อินทผลา 

 ๙๙๐๐ นางชลอ  อินทะเรืองรุง 

 ๙๙๐๑ นางสาวชลอศรี  ไมตรีจิตร 

 ๙๙๐๒ นางชลัดดา  สาชนะ 

 ๙๙๐๓ นางสาวชลัดดา  สิงหทอง 
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 ๙๙๐๔ นางชลันดา  โภคาแสง 

 ๙๙๐๕ นางสาวชลันดา  ฮวนอัมพร 

 ๙๙๐๖ นางสาวชลันทร  สิงหวิบูล 

 ๙๙๐๗ นางสาวชลันธร  ศรีสุวงค 

 ๙๙๐๘ นางสาวชลัยรัตน  โรจนบวรวิทยา 

 ๙๙๐๙ นางสาวชลากร  เจริญนาม 

 ๙๙๑๐ นางสาวชลากร  อภิญญาณัฐกุล 

 ๙๙๑๑ นางชลาภรณ  สวางเนตร 

 ๙๙๑๒ นางสาวชลาลักษณ  ทองขันธ 

 ๙๙๑๓ นางสาวชลาลัย  ยมโดย 

 ๙๙๑๔ นางสาวชลิกา  บุญเพชรประกอบ 

 ๙๙๑๕ นางชลิดา  กองจันทรดี 

 ๙๙๑๖ นางชลิดา  ขันแข็ง 

 ๙๙๑๗ นางสาวชลิดา  เทียนชัย 

 ๙๙๑๘ นางชลิดา  ปอมอุนเรือน   

 ๙๙๑๙ นางสาวชลิดา  ภูมิแสนโคตร 

 ๙๙๒๐ นางสาวชลิดา  รอนไพริน 

 ๙๙๒๑ นางสาวชลิดา  สวางศิลป 

 ๙๙๒๒ นางชลิดา  สามผองบุญ 

 ๙๙๒๓ นางชลิดา  สุขสาคร 

 ๙๙๒๔ นางสาวชลิดา  สุทธิชวย 

 ๙๙๒๕ นางชลิดา  หาญจิตร   

 ๙๙๒๖ นางสาวชลิดา  ออนมณี 

 ๙๙๒๗ นางสาวชลิดา  อาบสุวรรณ 

 ๙๙๒๘ นางสาวชลิตตา  เสาวโค 

 ๙๙๒๙ นางชลิตา  กุลชะโมรินทร 

 ๙๙๓๐ นางสาวชลิตา  ไชยสัตย 

 ๙๙๓๑ นางสาวชลิตา  ตุงโสธานนท 

 ๙๙๓๒ นางชลิตา  นิเรียงรัมย 

 ๙๙๓๓ นางชลิตา  โปงปนตะ 

 ๙๙๓๔ นางสาวชลิตา  ผลพฤกษา   

 ๙๙๓๕ นางชลิตา  ฟาสาร 

 ๙๙๓๖ นางชลิตา  อําภา 

 ๙๙๓๗ สิบเอกหญิง ชลินี  บุษบา 

 ๙๙๓๘ นางชลีวรรณ  ศรีภักดิ์ 

 ๙๙๓๙ นางชลีวรรณ  ศรีศักดิ์ 

 ๙๙๔๐ นางชวนจิตร  นงคะวาส 

 ๙๙๔๑ นางสาวชวนชม  กล่ินนอย 

 ๙๙๔๒ นางสาวชวนชม  ปรโฆษิต 

 ๙๙๔๓ นางชวนชื่น  ไชยโชติ 

 ๙๙๔๔ นางสาวชวนพิศ  จอมคําสิงห 

 ๙๙๔๕ นางชวนพิศ  จันประทุม 

 ๙๙๔๖ นางสาวชวนพิศ  ซาเสน 

 ๙๙๔๗ นางชวนพิศ  ดีโยธา 

 ๙๙๔๘ นางชวนพิศ  บุญพา 

 ๙๙๔๙ นางชวนพิศ  บุญแสนยศ 

 ๙๙๕๐ นางชวนพิศ  รุจิระยรรยง 

 ๙๙๕๑ นางชวนพิศ  วรรณุวาส 

 ๙๙๕๒ นางชวนพิศ  ศรีสุวรรณ 

 ๙๙๕๓ นางชวนพิศ  หมายมั่น 

 ๙๙๕๔ นางสาวชวนพิศ  อินทรเจริญ 

 ๙๙๕๕ นางชวนศรี  สัตยโส 



 หนา   ๑๙๔ (เลมท่ี  ๖/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๙๕๖ นางสาวชวัณภร  มาฮวบ 

 ๙๙๕๗ นางสาวชวันรัตน  พงษแกววีระกุล 

 ๙๙๕๘ นางชวัลรัตน  คงนาค 

 ๙๙๕๙ นางชวัลลักษณ  ทองมาก 

 ๙๙๖๐ นางสาวชวัลลักษณ  ศรีสุสัตย 

 ๙๙๖๑ นางชวา  ปลองเข็ม 

 ๙๙๖๒ นางสาวชวาลิน  รัศมี 

 ๙๙๖๓ นางสาวชอแกว  ไชยบัณฑิตย 

 ๙๙๖๔ นางสาวชอแกวพิกุล  อยูแดน 

 ๙๙๖๕ นางสาวชอฉัตร  ฮวบอิน 

 ๙๙๖๖ นางชอทิพย  นกดวน 

 ๙๙๖๗ นางชอทิพย  เพ็ชรเกิด 

 ๙๙๖๘ นางชอทิพย  ศรีคํา 

 ๙๙๖๙ นางสาวชอทิพย  ศรีสุทัศน 

 ๙๙๗๐ นางสาวชอทิพย  อังศุนิตยลาภา 

 ๙๙๗๑ นางชอผกา  พระสวาง 

 ๙๙๗๒ นางชอผกานิต  สุพล 

 ๙๙๗๓ นางชอพิกุล  วงษสุวรรณ 

 ๙๙๗๔ นางชอเพชร  พงศสุวรรณ 

 ๙๙๗๕ นางสาวชอเพชร  โยเหลา 

 ๙๙๗๖ นางสาวชอเพชร  ราษฎรเจริญ 

 ๙๙๗๗ นางสาวชอเพชร  สวนสัน 

 ๙๙๗๘ นางสาวชอเพ็ชร  จําปาทอง 

 ๙๙๗๙ นางชอแพร  สวนโพธิ ์

 ๙๙๘๐ นางชอฤทัย  ย้ิมใหญ 

 ๙๙๘๑ นางชอลดา  ซงสกุลชัยภักดิ์ 

 ๙๙๘๒ นางสาวชอลดา  อนุญาหงษ 

 ๙๙๘๓ นางสาวชอใหม  บัวมี 

 ๙๙๘๔ นางชออน  งามคณะ 

 ๙๙๘๕ นางสาวชะมัยพร  พรมสาตร 

 ๙๙๘๖ นางสาวชะไมพร  ศรีชนะ 

 ๙๙๘๗ นางชัชจิรา  จําปาทอง 

 ๙๙๘๘ นางสาวชัชจิรา  ตุลาพันธุ 

 ๙๙๘๙ นางชัชชญา  กิติสาย 

 ๙๙๙๐ นางสาวชัชชญา  จันตา 

 ๙๙๙๑ นางสาวชัชชญา  ปญญาวิเลิศ 

 ๙๙๙๒ นางสาวชัชชญา  รักษาญาติ 

 ๙๙๙๓ นางสาวชัชชญา  เลิศสิทธิ์ 

 ๙๙๙๔ นางสาวชัชชษา  จงวิไลเกษม 

 ๙๙๙๕ นางชัชญาภา  เสนามาตย 

 ๙๙๙๖ นางชัชฎาพร  ตอพล 

 ๙๙๙๗ นางชัชฎาพร  ทองสุข 

 ๙๙๙๘ นางชัชฎาพร  พิกิจอาจ 

 ๙๙๙๙ นางสาวชัชฎาภรณ  พลสุวรรณ 

 ๑๐๐๐๐ นางสาวชัชฎาภรณ  สุภารักษ 
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