
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๔) 
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   ๓๔ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

เทศบาล 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย) 

 ๑ นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล 

 ๒ นายนิวัฒน  ขวัญบุญ 

 ๓ นายบุญทรง  แทนธานี 

 ๔ นายบุญเรือน  มุงหามณี 

 ๕ นายพิทักษ  กอเกียรติพิทักษ 

 ๖ นายสมชาติ  ลิมปะพันธุ 

 ๗ นายสวัสดิ์  จังพานิช 

 ๘ นายสุรสิตย  กังวลกิจ 

 ๙ นายหมวดตรี เอกพันธุ  คุปตวัช 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๙  ราย) 

 ๑ นายกวี  ตันสุคตานนท 

 ๒ นายกาณชาญ  รังสีวรรธนะ 

 ๓ นายกําพล  วงศทรายทอง 

 ๔ นายกิตติพงศ  ธรรมโสภารัตน 

 ๕ นายเกรียงไกร  ใจเย็น 

 ๖ นายเกษม  ปารมีศิลปขจร 

 ๗ นายคมกฤษณ  ล้ิมปญญาเลิศ 

 ๘ นายโฆษิต  สงวนสัตย 

 ๙ นายจักรพันธุ  ตันติเสรีรัตน 

 ๑๐ นายจารุวัฒน  บุญเพ่ิม 

 ๑๑ นายเจษฎา  ส่ีพ่ีนอง 

 ๑๒ นายเฉลิมพันธ  จารุปราโมทย 

 ๑๓ นายชัยรัตน  กิตติหิรัญวัฒน 

 ๑๔ นายชิษณุพงศ  ยานเดิม   

 ๑๕ นายณรงค  เตชะนันทวณิช 

 ๑๖ นายณรงค  มะระยงค 

 ๑๗ นายณัฏฐพร  แสงบัว 

 ๑๘ นายถาวร  จิรพัฒนโสภณ 

 ๑๙ นายทวีศักดิ์  อินทรานุกูล 

 ๒๐ นายธวัช  สินไพบูลยผล 

 ๒๑ นายธวัตร  ธรรมเจริญ 

 ๒๒ นายธานี  รัตนานนท 

 ๒๓ นายธีรพงษ  จินตนามณีรัตน 

 ๒๔ นายธีระ  อัมพรพฤติ 

 ๒๕ นายนิคม  นามเสถียร 

 ๒๖ นายนิวาส  อรุณรัตน 

 ๒๗ นายนุกูล  พรสมบูรณศิริ 

 ๒๘ นายบรรจง  ยัพวัฒนา 

 ๒๙ นายบรรเจิด  ลาวัณยรัตนากุล 

 ๓๐ นายบวรเล็ก  ปนเนียม 

 ๓๑ นายบุญเนาว  ไชยภูมิ 

 ๓๒ นายบุญเลิศ  ย่ีอําพันธ 

 ๓๓ นายบุญเสริม  ปนกาญจนนาวี 

 ๓๔ นายประกิต  ปฐวีศรีสุธา 

 ๓๕ นายประวิช  เลิศพรทิพย 

 ๓๖ นายประสงค  ศรีวัฒน 



 หนา   ๓๕ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗ นายประสาน  จรรยารักษ 

 ๓๘ นายประเสริฐ  ธรรมศิริกาชัย 

 ๓๙ นายปราโมทย  โพธิ์กะตน 

 ๔๐ นายปยะ  พุฒตาล 

 ๔๑ นายปยะวัฒน  บุญวิบูลวัฒน 

 ๔๒ นายพรสวัสดิ์  บุญย่ิง 

 ๔๓ นายไพบูรณ  พันธสนิท 

 ๔๔ นายไพบูลย  ภุชชงค 

 ๔๕ นายเฟาซี  อุตรสินธุ 

 ๔๖ นายมานพ  วาจาสิทธิ์ 

 ๔๗ นายยุทธชัย  หลิมชัยสวัสดิ์ 

 ๔๘ นายรังสรรค  เจริญวัย 

 ๔๙ นายรัฐการ  พรรณพัฒน 

 ๕๐ นายรามเนตร  ใจกวาง 

 ๕๑ นายรุน  จันทนะ 

 ๕๒ นายวสุธร  บุญมาก 

 ๕๓ นายวันชัย  นารีรักษ 

 ๕๔ นายวัย  เสนอิ่ม 

 ๕๕ นายวิจิตร  ไชยมงคล 

 ๕๖ พันตรี วิชานนท  แดงสรอย 

 ๕๗ นายวิชิต  ศรีชลา 

 ๕๘ นายวิชิตพงศ  จันทรเพ็ญ 

 ๕๙ นายวินชัย  ไวยพัฒน 

 ๖๐ พันตรี วินัย  สายตางใจ 

 ๖๑ นายศรีเชียร  วิกรัยพัฒน 

 ๖๒ นายศุภชัย  ดอนกระสินธุ 

 ๖๓ นายสมเกียรติ  ดีบุญมี ณ ชุมแพ 

 ๖๔ นายสมศักดิ์  ชื่นนิยม 

 ๖๕ นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี 

 ๖๖ นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน 

 ๖๗ นายสมาน  สหสัจจญาณ 

 ๖๘ นายสรรเกียรติ  กุลเจริญ 

 ๖๙ นายสฤษดิ์  พลหนองหลวง 

 ๗๐ นายสันติ  คุณาวงศ 

 ๗๑ นายสันติภาพ  เชื้อบุญมี 

 ๗๒ นายสินชัย  แทนศร 

 ๗๓ นายสิริชัย  จันทรพัชรินทร 

 ๗๔ นายสุทธิชัย  เหรียญอารีย 

 ๗๕ นายสุเทพ  ดิบแดง 

 ๗๖ นายสุเทพ  แสงเพลิง 

 ๗๗ นายสุนทร  หาญสวัสดิ์ 

 ๗๘ นายสุนิพนธ  ฉุยกล่ิน 

 ๗๙ นายสุภชัย  งามสุคนธรัตนา 

 ๘๐ นายสุภัตรศักดิ์  โควคาศัย 

 ๘๑ นายสุเมธ  นภาพร 

 ๘๒ นายสุรพล  แจมวุฒิปรีชา 

 ๘๓ นายอโนไทย  คาวีวงศ 

 ๘๔ นายอาคม  วัฒนากูล 

 ๘๕ นายอิทธิชัยยะ  จึงจิรโรจน 

 ๘๖ นางธัสสรอร  สกลวิทยานนท   

 ๘๗ นางสาวปยนุช  ไชยกุล   

 ๘๘ นางสาวพรฤดี  พุทธิศรี 

 ๘๙ นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ 



 หนา   ๓๖ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๖๓  ราย) 

 ๑ นายกงหลี  แซตั้ง 

 ๒ นายกรีฑา  โชติวิชญพิพัฒน 

 ๓ นายกฤษฎ  สวางไสว 

 ๔ นายกฤษฎา  หลีนวรัตน 

 ๕ นายกิตติ  จิวะสันติการ 

 ๖ นายกิตติกร  ทีฆธนานนท 

 ๗ นายกิตติ์ธเนศ  พัวพรพงษ 

 ๘ นายกิตติพล  อวนไตร 

 ๙ นายกิตติศักดิ์  สมใจ 

 ๑๐ นายเกรียงไกร  ทวีกาญจน 

 ๑๑ นายเกรียงศักดิ์  วิริยะอาชา 

 ๑๒ วาที่รอยโท เกียรติศักดิ์  จรรยาสุทธิวงศ 

 ๑๓ นายโกเมน  กันตวธีระ 

 ๑๔ นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ   

 ๑๕ นายขจรเดช  นพคุณชัยกิจ 

 ๑๖ นายขวัญชัย  เจรียงประเสริฐ 

 ๑๗ นายคมสันต  สิทธิดํารงการ   

 ๑๘ นายครรชิต  ตระกูลพรหม 

 ๑๙ นายคําแกว  ประสมผง 

 ๒๐ นายเคารพ  อิสสระไพบูลย 

 ๒๑ นายโฆษิต  ธีรกุล 

 ๒๒ นายจาตุรงค  พรหมศร 

 ๒๓ นายจําเนียร  แนบเกษร 

 ๒๔ นายจีระชัย  ไกรกังวาร 

 ๒๕ นายจุลนพ  ทองโสภิต 

 ๒๖ นายเฉลิมพล  ศักดิ์คํา 

 ๒๗ นายชนะภัย  เขื่อนขันติ์ 

 ๒๘ นายชยพล  จันทกิจ 

 ๒๙ นายชลอ  แสวงกิจ 

 ๓๐ นายชัชวาล  แสงบัว 

 ๓๑ นายชัย  ชัยพัฒนศักดิ์ 

 ๓๒ นายชัยณรงค  ขานเพราะ 

 ๓๓ นายชัยยันต  ดีพุม 

 ๓๔ นายชัยยันต  เทพเกษตรกุล 

 ๓๕ นายชัยวัฒน  ศุภอรรถพานิช 

 ๓๖ นายชัยศรี  มีพัฒน 

 ๓๗ นายชาญชัย  เกียรติศักดิ์โสภณ 

 ๓๘ นายชาตรี  โพธิ์อบ 

 ๓๙ นายชานนท  ประทุมวงศ 

 ๔๐ นายชํานิ  ชิตมณี   

 ๔๑ นายชิดชัย  วิพัทนะพร 

 ๔๒ นายชิตชัย  จิวะตุวินันท 

 ๔๓ นายชินพันธุ  อภิเลิศธนาพงษ 

 ๔๔ นายชูยศ  โกอัฐวาพร 

 ๔๕ นายเชลงศักดิ์  อนวัช 

 ๔๖ พันโท เชาวน  เดชชัยภูมิ 

 ๔๗ นายเชาวนัย  ชาญเชี่ยว 

 ๔๘ นายโชคดี  จิตตรัตนพงศ 

 ๔๙ นายฐิติพล  พิชัยยุทธ 

 ๕๐ นายณรงคชัย  คุณปล้ืม 



 หนา   ๓๗ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑ นายณรงคเดช  ศรีทองชื่น 

 ๕๒ นายณรงคริทธิ์  อุดมรัตนโยธิน 

 ๕๓ นายณะรบ  ทวยเจริญ 

 ๕๔ นายณัฐพัฒน  เขตขัน 

 ๕๕ นายณัฐวัฒน  เรืองชัยโชค 

 ๕๖ นายณัฐวุฒิ  พรศิริจินดา 

 ๕๗ นายดํารงค  จีราระรื่นศักดิ์ 

 ๕๘ นายดํารงค  เภตรา 

 ๕๙ นายดิลก  บัวเกิด 

 ๖๐ นายตระกูล  มณีกานนท 

 ๖๑ นายตระกูล  สุขกุล 

 ๖๒ นายถนอม  สุพรรณพยัคฆ 

 ๖๓ นายถนอมทรัพย  สรรพโส 

 ๖๔ นายทนง  อยูคง 

 ๖๕ นายทรงกรด  ไกรกังวาร 

 ๖๖ นายทรงชัย  รุจิรารังสรรค 

 ๖๗ นายทวี  คงสวัสดิ์ 

 ๖๘ นายทวี  ดวงศิริ 

 ๖๙ นายทวี  ทองแชม 

 ๗๐ นายทวีศักดิ์  จองกาญจนา 

 ๗๑ นายทวีศักดิ์  ชโนเมธาภรณ 

 ๗๒ นายทองเพียร  อินทมาตย   

 ๗๓ นายเทอดเกียรติ  เกิดนพคุณ 

 ๗๔ นายเทอดศักดิ์  ยุพฤทธิ์ 

 ๗๕ นายธนพงศ  ธนเดชากุล 

 ๗๖ นายธนภณ  กิตติวิมลชัย 

 ๗๗ นายธนวัฒน  ยอดใจ 

 ๗๘ นายธนศักดิ์  มาคะสิระ 

 ๗๙ นายธนเสฏฐ  อุดมวงคยนต 

 ๘๐ นายธนะสิทธิ์  จันทเขต 

 ๘๑ นายธนาวิทย  ไชยานุพงศ 

 ๘๒ นายธเนศ  พัฒนาจิรยา 

 ๘๓ นายธเนศร  คงดํา 

 ๘๔ นายธวัชชัย  รื่นรมยสิริ 

 ๘๕ นายธานี  เกียรติพิพัฒนกุล 

 ๘๖ นายธานี  ฉัตรนภารัตน 

 ๘๗ นายธีรยุทธ  พันธุเวช 

 ๘๘ นายธีรศักดิ์  ชูสกุลพัฒนา 

 ๘๙ นายธีระ  โพธิ์เพชร 

 ๙๐ นายนพรัตน  รัชฎามาศ 

 ๙๑ นายนภดล  ทองนพเกา 

 ๙๒ นายนราชัย  ย่ิงเจริญ 

 ๙๓ นาย  ส.สุพรรณ  พวงรอดพันธุ 

 ๙๔ นายนิคม  นามวงษ 

 ๙๕ นายนิพนธ  เตชโชควารี 

 ๙๖ นายนิพนธ  ล้ิมวงศยุติ 

 ๙๗ นายนิพนธ  สกุลวีรวรรณ 

 ๙๘ นายนิพนธ  หวังพราย 

 ๙๙ นายนิมิตร  เอกวานิช 

 ๑๐๐ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา 

 ๑๐๑ นายนิอัฮหมัดลุตฟ  นิเดรหะ 

 ๑๐๒ นายนุกูล  สิริสุวรรณ 



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๓ นายเน  วุนซิ้ว 

 ๑๐๔ นายเนรมิตร  ขาวชูศรี 

 ๑๐๕ นายบรรหาญ  สุคนธวารี 

 ๑๐๖ นายบัณฑิต  ตั้งจิตรวัฒนากุล 

 ๑๐๗ นายบัณฑิต  เฮงวัฒนา 

 ๑๐๘ นายบุญเกื้อ  พากเพียรศิลป 

 ๑๐๙ นายบุญทรง  เวชยากิจ 

 ๑๑๐ นายบุญปลูก  เที่ยงนวม   

 ๑๑๑ นายบุญฤทธิ์  พาณิชยรุงเรือง 

 ๑๑๒ นายบุญเลิศ  สินลอย 

 ๑๑๓ นายบุญสง  แดงประเสริฐ 

 ๑๑๔ นายบุญสม  วิจารจันทร 

 ๑๑๕ นายบุรินทร  ธนอุดมนาน 

 ๑๑๖ นายเบิ้ม  จันทรฉาย 

 ๑๑๗ นายปกรณ  จีนาคํา   

 ๑๑๘ นายปกรณ  แสงสุข 

 ๑๑๙ นายปรมินทร  เลาหะพันธุ 

 ๑๒๐ นายประชิต  โชคอุดมพร 

 ๑๒๑ นายประชุม  มุงการ 

 ๑๒๒ นายประทีป  ประสิทธิ์เจริญชัย 

 ๑๒๓ นายประภาส  ภักดีสาร 

 ๑๒๔ นายประยูร  ล้ีไพบูลย 

 ๑๒๕ นายประเวช  ไกรเทพ 

 ๑๒๖ รอยตํารวจเอก ประเวช  ไชยรา 

 ๑๒๗ นายประสงค  บริรักษ   

 ๑๒๘ นายประสงค  อินทสิทธ 

 ๑๒๙ นายประสิทธิ์  สมัคร 

 ๑๓๐ นายประเสริฐ  แซแต 

 ๑๓๑ นายประเสริฐ  ทับทิมทอง 

 ๑๓๒ นายประเสริฐ  ผดุงสันต 

 ๑๓๓ นายประเสริฐ  ฟาประทานชัย 

 ๑๓๔ นายปรีชา  กาญพันธ   

 ๑๓๕ นายปรีชา  จันทรรวงทอง 

 ๑๓๖ นายปรีชา  มิตรสูงเนิน 

 ๑๓๗ นายปรีชา  วิศาลศักดิ์ 

 ๑๓๘ นายปอมเพชร  สุคนธกนิษฐ 

 ๑๓๙ นายปญญา  ประทีปพรศักดิ์ 

 ๑๔๐ นายปญญา  วรรณพิณ 

 ๑๔๑ นายปญญา  สุรสิงหไกรสร 

 ๑๔๒ นายปติ  เทพเกษตรกุล 

 ๑๔๓ นายผดุง  ไมแกว 

 ๑๔๔ วาที่พันตรี เผชิญลาภ  อินทรจันทร 

 ๑๔๕ นายพงษเลิศ  สุภัทรวณิชย 

 ๑๔๖ นายพงษสิงห  ณ นคร 

 ๑๔๗ นายพงษสิทธิ์  ศิริมาศกูล 

 ๑๔๘ นายพจนา  ศรีศิลปนันท 

 ๑๔๙ นายพยอม  ชูบัณฑิต 

 ๑๕๐ นายพรโชติ  สินวิโรจน 

 ๑๕๑ นายพรเทพ  ประดับพลอย 

 ๑๕๒ นายพรมมาศ  ย้ิมลมัย 

 ๑๕๓ นายพัฒนพงศ  จงรักดี 

 ๑๕๔ นายพาณิชย  สืบภู 



 หนา   ๓๙ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๕ พันจาอากาศเอก พายัพ  บุญคง 

 ๑๕๖ นายพิชัย  คันธวณิช 

 ๑๕๗ นายพิทักษ  สาคร 

 ๑๕๘ นายพิทักษ  แสนชมภู 

 ๑๕๙ นายพิพัฒน  วรวรรณปรีชา 

 ๑๖๐ นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ 

 ๑๖๑ นายพีระโรจน  ภัทรประสิทธิ์ 

 ๑๖๒ นายเพ่ิมศักดิ์  เพชรพงษ 

 ๑๖๓ นายไพจิตร  บุลทวีนันท 

 ๑๖๔ นายไพฑูรย  ตุงคเศรวงศ 

 ๑๖๕ นายไพฑูรย  ผิวผาง 

 ๑๖๖ นายไพฑูรย  สุขสามดาว 

 ๑๖๗ นายไพบูลย  นนทเบญจวรรณ 

 ๑๖๘ นายไพรทูรย  รัตนพรวารีสกุล 

 ๑๖๙ นายไพรัตน  อรุณเวสสะเศรษฐ 

 ๑๗๐ นายไพโรจน  อํานักมณี 

 ๑๗๑ นายไพโรจน  อินทรเนื่อง 

 ๑๗๒ นายไพศาล  สุสัณฐิตานนท 

 ๑๗๓ นายภาณุพงศ  ทิพยเศวต 

 ๑๗๔ นายภูมิน  ทองใหม 

 ๑๗๕ นายมงคล  ประยูรหงษ 

 ๑๗๖ นายมนตรี  สิงหปุณณภัทร 

 ๑๗๗ นายมนูญ  บูรณพัฒนา 

 ๑๗๘ นายมานพ  หวังสวัสดิ์โอฬาร 

 ๑๗๙ นายมานิตย  อุตศรี 

 ๑๘๐ นายมาโนช  มะลิขาว 

 ๑๘๑ นายมาโนช  สวัสดีนฤมล 

 ๑๘๒ นายมาย  ไชยนิตย 

 ๑๘๓ นายยงยุทธ  พ่ึงชื่น 

 ๑๘๔ นายยุทธนา  จิตรบรรเทา 

 ๑๘๕ นายยูสิน  จินตภากร 

 ๑๘๖ นายระวี  ศรีวะรมย 

 ๑๘๗ นายรัตนโชติ  ย่ิงแจมศิริ 

 ๑๘๘ นายรามธนะ  วิจิตรการ 

 ๑๘๙ นายเริงเกียรติ  ศักดิ์ณรงคเดช 

 ๑๙๐ นายลิขิต  สิริมณีรัตน 

 ๑๙๑ นายลือชา  โพธิ์อบ 

 ๑๙๒ นายเล็ก  เกิดสวาง 

 ๑๙๓ นายเล็ก  ทองระอา 

 ๑๙๔ นายวงษา  เอี่ยมสกุล 

 ๑๙๕ นายวรรณชัย  อิทธิมณีสิริ 

 ๑๙๖ นายวัฒนชัย  สนองคุณ 

 ๑๙๗ นายวัฒนพงษ  ชิตทรงสวัสดิ์ 

 ๑๙๘ นายวัฒนา  วานิชสุขสมบัติ 

 ๑๙๙ นายวันชัย  ซื่อศิริสวัสดิ์ 

 ๒๐๐ จาสิบเอก วันชัย  เสมอใจ 

 ๒๐๑ นายวันนา  อินเตสะ 

 ๒๐๒ นายวิจิตร  นิลเขต 

 ๒๐๓ พันโท วิชัย  กัลยาพงศ 

 ๒๐๔ นายวิชัย  นิยมสุข 

 ๒๐๕ นายวิชัย  ประภากรแกวรัตน 

 ๒๐๖ นายวิชัย  สาสุนีย   



 หนา   ๔๐ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๗ นายวิเชียร  พรมพิราม   

 ๒๐๘ นายวิเชียร  สุคนธประทีป 

 ๒๐๙ นายวิทยา  มั่นบุปผชาติ 

 ๒๑๐ นายวินิต  ธนเสนีวัฒน 

 ๒๑๑ นายวิระชาญ  ประทีปาระยะกุล 

 ๒๑๒ นายวิโรจน  งามระเบียบ 

 ๒๑๓ นายวิโรจน  มโนพรศิริกุล 

 ๒๑๔ นายวิโรจน  วิบูลรัตน 

 ๒๑๕ นายวิโรจน  ศรีพินิจ 

 ๒๑๖ นายวิโรจน  ศรีสังข 

 ๒๑๗ นายวิโรจน  สัตยชิติ 

 ๒๑๘ นายวิวัฒน  ธนะแพทย 

 ๒๑๙ นายวิสุทธิ์  พรหมทอง 

 ๒๒๐ นายวีรวัฒน  อินทรลักษณ 

 ๒๒๑ นายวีระ  บํารุงศรี 

 ๒๒๒ นายวีระ  สุขจิตร 

 ๒๒๓ นายวุฒิชัย  มะสี 

 ๒๒๔ นายศักดิ์ชัย  จันทรใหมมูล 

 ๒๒๕ นายศักดิ์สิทธิ์  กาญจนาศักดิ์ชัย 

 ๒๒๖ นายศิรินันท  ฉันทวิลาส 

 ๒๒๗ นายศิริพงษ  อรุณเดชาชัย 

 ๒๒๘ นายศุภกร  แสงราช 

 ๒๒๙ นายศุภกิจ  พงศอักษร   

 ๒๓๐ นายศุภเสกข  พูลลาภ 

 ๒๓๑ นายไศลยนต  ศรีสมุทร 

 ๒๓๒ นายสเกน  จันทรผดุงสุข 

 ๒๓๓ นายสนอง  ปานนาค 

 ๒๓๔ นายสนิท  ศิริวงค 

 ๒๓๕ นายสมเกียรติ  จันทรแสง 

 ๒๓๖ นายสมเกียรติ  พิณทอง 

 ๒๓๗ นายสมควร  ภูประเสริฐ 

 ๒๓๘ นายสมชัย  ยะคํานะ 

 ๒๓๙ นายสมชาติ  คุณปล้ืม 

 ๒๔๐ นายสมชาย  จินเดหวา 

 ๒๔๑ นายสมชาย  บรรดาศักดิ์ 

 ๒๔๒ นายสมชาย  โพธิ์เจริญ 

 ๒๔๓ นายสมชาย  รัตนประสาทพร 

 ๒๔๔ นายสมชาย  อยูดี 

 ๒๔๕ นายสมนึก  จันทรบํารุง 

 ๒๔๖ นายสมบัติ  ธรรมเมธาพร 

 ๒๔๗ นายสมบูรณ  คุรุภากรณ 

 ๒๔๘ นายสมบูรณ  จันทรกลํ่า 

 ๒๔๙ นายสมบูรณ  เทพสวัสดิ์ 

 ๒๕๐ จาสิบเอก สมบูรณ  บรรจงจิตต 

 ๒๕๑ นายสมบูรณ  เหลาทอง 

 ๒๕๒ นายสมพงษ  สายนภา 

 ๒๕๓ นายสมพงษ  หิรัญรัตน 

 ๒๕๔ นายสมพร  เพริดพริ้ง 

 ๒๕๕ นายสมพร  วะเท 

 ๒๕๖ นายสมภพ  รัตนไพบูลย 

 ๒๕๗ นายสมภูมิ  ไวคกุล 

 ๒๕๘ นายสมยศ  จอยชูรัศมี 



 หนา   ๔๑ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๙ นายสมยศ  อนโต 

 ๒๖๐ นายสมรัก  มีใจดี 

 ๒๖๑ นายสมศักดิ์  กาญจนเลขา 

 ๒๖๒ นายสมศักดิ์  ลามอ 

 ๒๖๓ นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ 

 ๒๖๔ นายสมหวัง  ลามอ 

 ๒๖๕ นายสรายุทธ  พลอยนําพล 

 ๒๖๖ นายสวัสดิ์  หอมปล้ืม 

 ๒๖๗ นายสันติ  ศิริตันหยง 

 ๒๖๘ นายสัมพันธ  ปลิงกระโทก 

 ๒๖๙ นายสัมฤทธิ์  ดวงโสน 

 ๒๗๐ นายสาริกา  อุทรักษ 

 ๒๗๑ นายสําเริง  ทองดวง 

 ๒๗๒ นายสิงหทอง  หนุนนําสิริสวัสดิ์   

 ๒๗๓ นายสิน  ทองเปรม 

 ๒๗๔ นายสุกรี  นิโครธางกูร 

 ๒๗๕ นายสุกิจ  สฤษดิชัยนันทา 

 ๒๗๖ นายสุขสันต  ชาตะพล 

 ๒๗๗ นายสุจินต  บุญญสิริ 

 ๒๗๘ นายสุชาติ  บัวคํา   

 ๒๗๙ นายสุชาติ  สุกิจปาณีนิจ 

 ๒๘๐ นายสุเชษฐ  พันธแกว 

 ๒๘๑ นายสุติกรณ  จําเริญพานิช 

 ๒๘๒ นายสุทัศน  ดานตระกูล 

 ๒๘๓ นายสุนทร  ยามศิริ 

 ๒๘๔ นายสุนิรันดร  รชตะพฤกษ 

 ๒๘๕ นายสุพรรณ  บุญอนันต 

 ๒๘๖ นายสุเมธ  ศศิธร 

 ๒๘๗ นายสุเมศร  เดชดวง 

 ๒๘๘ นายสุรชน  เนรมิตพานิชย 

 ๒๘๙ นายสุรชัย  เล้ียงอักษร 

 ๒๙๐ นายสุรเดชา  ฟุงสาคร 

 ๒๙๑ นายสุรพล  เธียรสูตร 

 ๒๙๒ นายสุรพล  อิทธิ์ประเสริฐ 

 ๒๙๓ นายสุรศักดิ์  เตชะมณีสถิตย 

 ๒๙๔ นายสุรศักดิ์  เรืองศรีมั่น 

 ๒๙๕ ดาบตํารวจ สุรินทร  ผดุงเพียร 

 ๒๙๖ นายสุริยา  ยีขุน 

 ๒๙๗ นายสุวัจ  รชตวัฒนกุล 

 ๒๙๘ พันจาอากาศเอก สุวัฒน   

  สรรพโกศลกุล 

 ๒๙๙ นายสุวิทย  ชอบใช 

 ๓๐๐ นายเสรี  ไชยกิตติ 

 ๓๐๑ นายเสวก  ผิวละออ 

 ๓๐๒ นายแสงประทีป  เทียนทอง 

 ๓๐๓ นายองอาจ  เกินอาษา 

 ๓๐๔ นายอดิศักดิ์  ทิพวรรณ 

 ๓๐๕ นายอติเทพ  ธัญญกสิกล 

 ๓๐๖ นายอนันต  มะทา 

 ๓๐๗ นายอนันตเทพ  นาวี 

 ๓๐๘ นายอนุชา  ศรีสุทธิรักษ 

 ๓๐๙ นายอนุชิต  กาญจนานุชิต 



 หนา   ๔๒ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๐ นายอนุรักษ  อันติมานนท 

 ๓๑๑ นายอนุศักดิ์  สมแปน 

 ๓๑๒ นายอนุสรณ  ดาราพาณิชย 

 ๓๑๓ นายอภิชาต  ชโลธร 

 ๓๑๔ นายอภิชิต  วิโนทัย 

 ๓๑๕ นายอภินันท  ประวัติงาม 

 ๓๑๖ นายอภิวัฒน  เคาภูไทย 

 ๓๑๗ นายอรรณพ  ตั้งกิตติถาวร 

 ๓๑๘ นายอรรถพงษ  แซแต 

 ๓๑๙ นายอราม  มีเดช 

 ๓๒๐ นายอัยรา  มาคะสิระ 

 ๓๒๑ นายอาคม  พันธเฉลิมชัย 

 ๓๒๒ นายอานนท  ล่ิวนภโรจน 

 ๓๒๓ พันตรี อารมย  เงาคูขัน 

 ๓๒๔ นายอํานวย  คุมบาน 

 ๓๒๕ นายอํานาจ  แจมขุน 

 ๓๒๖ นายอํานาจ  โพธิ์คํา 

 ๓๒๗ นายอิงครัตน  ตันติพงษศานติ 

 ๓๒๘ นายอุดม  คณาปราชญ 

 ๓๒๙ นายอุสมาน  บินตํามะหงง 

 ๓๓๐ นายเอนก  มหาเกียรติคุณ 

 ๓๓๑ นางสาวกัญชดา  บุศยารัศมี 

 ๓๓๒ นางสาวจันทร  ประวัติงาม 

 ๓๓๓ นางสาวเซาะทิม  ประภากรแกวรัตน 

 ๓๓๔ นางดลฤดี  ติยะโสภณจิต 

 ๓๓๕ นางธิดา  คงสกุล 

 ๓๓๖ นางสาวนริสศรา  เรืองศร 

 ๓๓๗ นางนฤมล  กิจพวงสุวรรณ 

 ๓๓๘ นางสาวนันทวัลย  ไกรศรีวรรธนะ 

 ๓๓๙ นางสาวนิษฐกานต  กีรติจริยาโสภณ 

 ๓๔๐ นางบุญย่ิง  ชัยชาญ   

 ๓๔๑ นางพัชรี  ยืนหยัดชัย 

 ๓๔๒ นางพัฒนา  เที่ยงศักดิ์อนุกุล 

 ๓๔๓ นางสาวพิมพรรณ  ธนเดชากุล 

 ๓๔๔ นางสาวเพชราพร  ภูมิรัตนประพิณ 

 ๓๔๕ นางเพลินพิศ  ศรีภพ 

 ๓๔๖ นางยุพิน  พรศิริรุง 

 ๓๔๗ นางรัชดา  ลีลาสวัสดิ์ชัย 

 ๓๔๘ นางรัตนาพร  นุชยงค 

 ๓๔๙ นางลลิตา  นวเลิศปรีชา 

 ๓๕๐ นางวงจันทร  ดวงปรึกษา 

 ๓๕๑ นางวรินทรพร  ณิชาภัทรนารากุล 

 ๓๕๒ นางวาสนา  ธีรนิติ 

 ๓๕๓ นางสาวศศิวิมล  ทองโอฬาร 

 ๓๕๔ นางสมจิตร  ทรงวัชราภรณ 

 ๓๕๕ นางสมพร  แปนคง 

 ๓๕๖ นางสมฤดี  จันทรสุวรรณ 

 ๓๕๗ นางสุดารัตน  บุญมี 

 ๓๕๘ นางสาวสุทธินี  สุริยกุล ณ อยุธยา 

 ๓๕๙ นางสุภารมย  โลทะกะ 

 ๓๖๐ นางอนงค  โสภาคดิษฐ 

 ๓๖๑ นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย 

 ๓๖๒ นางอรอนงค  ศิริชัย 

 ๓๖๓ นางอําไพ  วงเวียน 
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ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑,๑๐๕  ราย) 

 ๑ นายกบวน  มีที 

 ๒ นายกมล  บุญธีระเลิศ 

 ๓ นายกมล  เรืองสุขศรีวงศ 

 ๔ นายกมล  เลิศประเสริฐเวช 

 ๕ นายกมล  สุขสมัย 

 ๖ นายกฤษฎา  สุขสําราญ 

 ๗ นายกอเล็ก  บิลหมัน 

 ๘ นายกําจัด  นิลจันทร 

 ๙ นายกําภล  เมืองโคตร 

 ๑๐ นายกิตติ  กิตติวัฒนากูล 

 ๑๑ นายกิตติ  เกงการพานิช 

 ๑๒ นายกิตติคม  ชอบธรรม 

 ๑๓ นายกิตติชัย  ดํารงศักดิ์วิทยา 

 ๑๔ นายกิตติทัต  นันทรังษี 

 ๑๕ นายกิตติพงศ  มหิพันธ 

 ๑๖ ดาบตํารวจ กิตติภพ  สิงหชัง 

 ๑๗ นายกิตติศักดิ์  กุลเชษฐพิพัฒน 

 ๑๘ นายกิตติศักดิ์  ธีระอรรถเวช 

 ๑๙ นายกิตติศักดิ์  ล้ิมจํารูญรัตน 

 ๒๐ นายกิตติศักดิ์  วรรณภาสนี 

 ๒๑ นายกิติ  โฆษิตจิรนันท 

 ๒๒ นายกิติศักดิ์  วัฒนสิงหดํารงค 

 ๒๓ นายกิมเล้ียง  สันติแสงทอง 

 ๒๔ นายเกชา  เบ็ญจคาร 

 ๒๕ นายเกรียงไกร  กิจประเสริฐ 

 ๒๖ นายเกรียงไกร  ไมเขียว 

 ๒๗ นายเกรียงไกร  สะเภาคํา 

 ๒๘ นายเกรียงศักดิ์  เหลืองวิลัย 

 ๒๙ นายเกษม  โหสุวรรณ 

 ๓๐ นายเกียรติศักดิ์  บัวนิ่ม 

 ๓๑ นายแกว  สมจิตรานุกิจ 

 ๓๒ นายโกสินทร  เดชรุงเรือง 

 ๓๓ นายไกรศักดิ์  ธนาวิรัตนานิจ 

 ๓๔ นายขจาย  เรืองสวาง 

 ๓๕ นายขรรคชัย  คําอุน 

 ๓๖ นายขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ 

 ๓๗ นายขัน  วรรณภักดี 

 ๓๘ นายเขตรัตน  ไกรทอง 

 ๓๙ นายเขียน  แสงสวาง 

 ๔๐ นายคงพัฒน  ยงย่ิงพูน 

 ๔๑ นายคนองเดช  วงคสม 

 ๔๒ นายคนองศึก  นิลสุวรรณ 

 ๔๓ นายคมสัน  ชาญชัยวรวิทย 

 ๔๔ นายคําปาน  สอนบุญ 

 ๔๕ นายคําภู  ไชยสิทธิ์ 

 ๔๖ นายจงจรัส  ลัภยานุกูล 

 ๔๗ นายจงเอก  หลอศิลาทอง 

 ๔๘ นายจตุพร  บุญชอบ 

 ๔๙ นายจรวย  คงทาเรือ 

 ๕๐ นายจรัญ  ประกอบธรรม 
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 ๕๑ นายจรัญ  สันทะบุตร 

 ๕๒ นายจรินทร  นาคนอย 

 ๕๓ นายจรินทร  วิวัฒนไมตรี 

 ๕๔ นายจรูญ  กันทาสุวรรณ 

 ๕๕ นายจรูญ  มีมุงบุญ 

 ๕๖ จาสิบตํารวจ จรูญ  เรืองฤทธิ์ 

 ๕๗ นายจเร  ฉวาง 

 ๕๘ นายจะเด็ด  โชคพิพัฒนไพบูลย 

 ๕๙ นายจักรวาล  ตั้งประกอบ 

 ๖๐ นายจักราวุธ  สระทองออน 

 ๖๑ นายจํานงค  สนใจ 

 ๖๒ นายจําเนียร  จันทรสรอย 

 ๖๓ นายจําเนียร  ศรีเอียด 

 ๖๔ นายจําป  สิงหเรือง 

 ๖๕ นายจํารัส  นอยมณี 

 ๖๖ นายจํารูญ  ละมาย 

 ๖๗ นายจําลอง  ไหมขาว 

 ๖๘ นายจําลอง  อินทปาน 

 ๖๙ นายจิตกร  แกวทองประคํา 

 ๗๐ นายจิตติ  ไชโย 

 ๗๑ นายจิตรกร  ศิริพัฒนานุกูลชัย 

 ๗๒ นายจินดา  จันทรชาวนา 

 ๗๓ นายจิรโรจน  เกษรศิริศิษฐ 

 ๗๔ นายจิรวัฒน  กิตติโชติพาณิชย 

 ๗๕ นายจิรวัฒน  ณ เชียงใหม 

 ๗๖ นายจิรศักดิ์  เจริญศิลป 

 ๗๗ จาสิบตรี จิระวิทย  พวงจิตร 

 ๗๘ นายจิราวัจน  เจริญนิธิโภคิน 

 ๗๙ นายจุม  ตาสนธิ 

 ๘๐ เรือเอก เจด็จ  วิชรศรณ 

 ๘๑ นายเจริญ  เสงสุน 

 ๘๒ นายเจริญ  หงษประสิทธิ ์

 ๘๓ นายเจษฎา  สุทธิศาสนกุล 

 ๘๔ นายเจะแม  เจะอามิ 

 ๘๕ นายเจะอูมา  เจะมุ 

 ๘๖ นายแจก  ธิสงค 

 ๘๗ นายฉลวย  แยมสุวรรณ   

 ๘๘ นายฉลอง  ชางสุวรรณ 

 ๘๙ นายฉลอง  รับงาน 

 ๙๐ นายฉลาด  สายแกว 

 ๙๑ นายฉัตร  ชูเกล้ียง 

 ๙๒ นายเฉลา  สงขัย 

 ๙๓ นายเฉลิม  ชาญกล 

 ๙๔ นายเฉลิม  นพไทย 

 ๙๕ นายเฉลิม  พงษประยูร 

 ๙๖ นายเฉลิม  โพธิ์ชะคุม 

 ๙๗ นายเฉลิมชัย  โถนอย 

 ๙๘ นายเฉลิมชัย  พรพุทธประเสริฐ 

 ๙๙ นายเฉลิมพล  นิรันดรปกรณ 

 ๑๐๐ นายเฉลียว  นิลเขตร 

 ๑๐๑ นายเฉลียว  ลาดนอก 

 ๑๐๒ นายแฉลม  ไกรพันธ 
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 ๑๐๓ นายแฉลม  วงษเที่ยง 

 ๑๐๔ นายชนะ  เขียวจีน 

 ๑๐๕ นายชยะพัฒน  ทองนวล 

 ๑๐๖ นายชยันต  สัณฐิติ 

 ๑๐๗ นายชรินทร  หนูเกื้อ 

 ๑๐๘ นายชลชาติ  ตันจินดาประทีป 

 ๑๐๙ นายชลอ  พลอยแสนรัก 

 ๑๑๐ นายชลัช  รุจิพัฒนพงศ 

 ๑๑๑ นายชลาธิป  ตันตระการสกุล 

 ๑๑๒ นายชวง  ไชยทองขาว 

 ๑๑๓ นายชวน  แกวประเสริฐ 

 ๑๑๔ นายชวลิต  คําสอน 

 ๑๑๕ นายชวลิต  ธนิตกุล 

 ๑๑๖ นายชวลิต  วิมลเฉลา 

 ๑๑๗ นายชวลิต  ศิริรัตโนทัย 

 ๑๑๘ นายชวลิต  สุวรรณศิริเขต 

 ๑๑๙ นายชัช  อรรถวิทยกุล 

 ๑๒๐ นายชัชวาลย  ศรีวงษา 

 ๑๒๑ นายชั้น  เนตรทอง 

 ๑๒๒ นายชัย  นามปญญา 

 ๑๒๓ นายชัยณรงค  จารุสิน 

 ๑๒๔ นายชัยพจน  สุนทรโรหิต 

 ๑๒๕ นายชัยยง  วรพันธุ 

 ๑๒๖ นายชัยยุทธ  วงษสงฆ 

 ๑๒๗ นายชัยรัตน  บุญชัยศรี 

 ๑๒๘ นายชัยวัฒน  พ่ึงแรง 

 ๑๒๙ นายชัยเวช  รักเหลือ 

 ๑๓๐ นายชัยศิลป  เทียนพิทักษกุล 

 ๑๓๑ นายชัยอนันท  สุทธิกุล 

 ๑๓๒ นายชาญชัย  ธรรมพิทักษ 

 ๑๓๓ นายชาญวิจารณ  เกียรติวุฒินนท 

 ๑๓๔ นายชาตรี  กิตติยาภรณสกุล 

 ๑๓๕ นายชาติชาย  ศิริบุญหลง 

 ๑๓๖ นายชํานาญ  จิราสุคนธ 

 ๑๓๗ นายชํานาญ  สงวัฒนา 

 ๑๓๘ นายชิติพัทธ  แกนจันทร 

 ๑๓๙ นายชื่น  ทองอยู 

 ๑๔๐ นายชุมพร  มะโน 

 ๑๔๑ นายชุมพล  ใจครัว 

 ๑๔๒ นายชุมพล  รูประโยชนศิลป   

 ๑๔๓ นายชูเกียรติ  พิสิษฐกุล 

 ๑๔๔ นายชูชัย  อุดมศรีโยธิน 

 ๑๔๕ นายชูชาติ  โชครุงเจริญชัย 

 ๑๔๖ นายชูชาติ  มุงกลาง 

 ๑๔๗ นายชูชีพ  แกวสุนทร 

 ๑๔๘ นายชูชีพ  เปาอินทร 

 ๑๔๙ นายชูวงศ  ชาญสงาเวช 

 ๑๕๐ นายชูศักดิ์  เวียสุวรรณ 

 ๑๕๑ นายเชนทร  มานะกิจ 

 ๑๕๒ นายเชวง  จินตนาเลิศ 

 ๑๕๓ นายเชษฐา  เจริญศิริ 

 ๑๕๔ นายเชาวลิต  ชวยสงค 
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 ๑๕๕ นายเชาวลิต  มงคลเลิศ 

 ๑๕๖ นายเชิด  คลังศรี 

 ๑๕๗ นายเชิดชัย  เชิดชูโชคสุข 

 ๑๕๘ นายเชียง  เมตตา 

 ๑๕๙ นายโชติ  เพชรดี 

 ๑๖๐ นายไชยยศ  ไชยพฤกษ 

 ๑๖๑ นายไชยรัตน  เอื้อตระกูล 

 ๑๖๒ นายไชยวัฒน  ศุภกิจวัฒนา 

 ๑๖๓ นายไชยวัฒน  เหมือนเดช 

 ๑๖๔ นายไชยา  มวงไทยงาม 

 ๑๖๕ นายเซนต  เชื้อวงษบุญ 

 ๑๖๖ นายฎาวิ  กูลณรงค 

 ๑๖๗ นายณพชัย  ชัยเจริญเสรี 

 ๑๖๘ นายณรงค  ขาวนวล 

 ๑๖๙ นายณรงค  เขื่อนคํา 

 ๑๗๐ นายณรงค  คูธนพิทักษกุล 

 ๑๗๑ นายณรงค  เครือระยา 

 ๑๗๒ นายณรงค  จันทรมงคล 

 ๑๗๓ นายณรงค  ฉวมพรหมอินทร 

 ๑๗๔ นายณรงค  บัวจูม 

 ๑๗๕ นายณรงค  อูทรัพย 

 ๑๗๖ นายณรงคชัย  นาคะโยธินสกุล 

 ๑๗๗ นายณรงคชัย  โภควรรณวิทย 

 ๑๗๘ นายณรงคฤทธิ์  ถาวรไพบูลยบุตร 

 ๑๗๙ นายณรงคศักดิ์  เตือนสกุล 

 ๑๘๐ นายณรงคศักดิ์  วิงวอน 

 ๑๘๑ นายณรงคศักดิ์  อัตตวนิช 

 ๑๘๒ นายณัชนนท  ยะสูงเนิน 

 ๑๘๓ นายณัฎฐพล  เจริญพล 

 ๑๘๔ นายณัฏฐชัย  จิรพัฒนานันท 

 ๑๘๕ นายณัฏฐธนพล  จายเจริญ 

 ๑๘๖ นายณัฏฐพล  แตนุกูล 

 ๑๘๗ นายณัฐฐชูเดช  วิริยดิลกธรรม 

 ๑๘๘ นายณัฐพนธกิจ  เย่ียมบุญชัย 

 ๑๘๙ นายณัฐพล  ใจสะอาด 

 ๑๙๐ นายณัฐวัฒน  ปริยพาณิชย 

 ๑๙๑ นายณัทพงศ  ศิรินาค 

 ๑๙๒ นายดวงเนตร  โยนิจ 

 ๑๙๓ นายดวน  อารมณฤทธิ์ 

 ๑๙๔ นายดํารงค  นพรัตน 

 ๑๙๕ นายดํารงค  รอดทอง 

 ๑๙๖ นายดํารงเดช  ทองคํา   

 ๑๙๗ วาที่รอยตรี ดํารงศักดิ์  ขวัญชัย 

 ๑๙๘ นายดํารงศักดิ์  ไชยสาร   

 ๑๙๙ นายดํารงศักดิ์  เพ็ญประทุม 

 ๒๐๐ นายดิเรก  เกิดแปลงทอง 

 ๒๐๑ ดาบตํารวจ ดิเรก  พรินทรากูล 

 ๒๐๒ นายตวนอับดลกอเดร  ลงสะรี 

 ๒๐๓ นายตอย  เพ็ชรหนู 

 ๒๐๔ นายตอศักดิ์  นรินทร 

 ๒๐๕ นายติ๋ม  บุญรอด 

 ๒๐๖ นายเตชทัต  สีทาสังข 



 หนา   ๔๗ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๗ นายเติม  ธรรมไพศาล 

 ๒๐๘ นายไตรภพ  นุมสารพัดนึก 

 ๒๐๙ นายไตรศักดิ์  ปทมรัฐจิรนนท 

 ๒๑๐ นายถนอม  ตูสมัย 

 ๒๑๑ นายถวัลย  ลือประเสริฐ 

 ๒๑๒ นายถวิล  กุญชร 

 ๒๑๓ นายถวิล  พุกเศรษฐี 

 ๒๑๔ นายถาวร  ชัยฤกษ 

 ๒๑๕ นายถาวร  สังขคีรี   

 ๒๑๖ นายทนัน  รักษศรีทอง 

 ๒๑๗ นายทนู  แพงโตนด 

 ๒๑๘ นายทรงยศ  ยอดดนตรี 

 ๒๑๙ นายทรงยศ  อรัญยกานนท 

 ๒๒๐ นายทรงวุฒิ  เสริมสัย 

 ๒๒๑ นายทวิช  อรัญคีรี 

 ๒๒๒ นายทวี  บุตรดี 

 ๒๒๓ นายทวีชัย  พันธทอง 

 ๒๒๔ นายทวีชัย  เพศประเสริฐ 

 ๒๒๕ นายทวีศักดิ์  ชูฟอง 

 ๒๒๖ นายทวีศักดิ์  ปยะนีรนาท 

 ๒๒๗ นายทวีศักดิ์  แสนใจยา 

 ๒๒๘ นายทวีสิน  จันทสิงห 

 ๒๒๙ นายทศพล  ปรางคพรม 

 ๒๓๐ นายทศพล  พินิจธนภาคย 

 ๒๓๑ นายทศพล  วงศโสภา 

 ๒๓๒ นายทศพล  สุรพงษพิวัฒนะ 

 ๒๓๓ นายทอง  ธีระธรรม 

 ๒๓๔ นายทองดี  พลเวียงคํา 

 ๒๓๕ นายทองแถม  ทิพยอุทัย 

 ๒๓๖ นายทองสา  สังคะเพศ 

 ๒๓๗ นายทับ  พรมณี 

 ๒๓๘ นายทัศณพงษ  ธรรมคงทอง 

 ๒๓๙ นายทําเนียบ  คําหอม 

 ๒๔๐ นายทิน  ครุฑพงษ 

 ๒๔๑ นายทิวา  กุฎอินทร 

 ๒๔๒ นายทิวา  สังขบุญญา   

 ๒๔๓ นายเท่ียง  กรุงศรี 

 ๒๔๔ นายธงชัย  แกนภูเลิศ 

 ๒๔๕ นายธงชัย  ตันปานบุญ 

 ๒๔๖ นายธงชัย  พินิจจิตรสมุทร 

 ๒๔๗ นายธงชัย  ศรีจ่ันแกว 

 ๒๔๘ นายธงชัย  สุภีโพธิ์ 

 ๒๔๙ นายธนกร  คะกาทอง 

 ๒๕๐ นายธนกร  ปกรณสกุล 

 ๒๕๑ นายธนพล  เมืองคํา 

 ๒๕๒ นายธนภาสณ  ปญญากาวิน 

 ๒๕๓ นายธนวัต  หลมศรี 

 ๒๕๔ นายธนสาร  จิรจามร 

 ๒๕๕ นายธนสาร  ศรีเพชร 

 ๒๕๖ นายธนะพัฒน  ธนิกกุล 

 ๒๕๗ นายธนาคม  วิมลวัตรเวที 

 ๒๕๘ นายธนาชัย  สวัสดิ์เมธากุล 



 หนา   ๔๘ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๙ นายธนาพล  คิ้มแหน 

 ๒๖๐ นายธนิสร  กุลชา 

 ๒๖๑ นายธนู  ชีวินโชติมา 

 ๒๖๒ นายธมนตรี  โกฏเพชร 

 ๒๖๓ นายธรรมรัตน  เพชราวุฒิไกร 

 ๒๖๔ นายธรรมศักดิ์  ดีประดิษฐ 

 ๒๖๕ นายธวัช  ฤกษหราย 

 ๒๖๖ นายธวัช  หลานามวงค 

 ๒๖๗ นายธวัชชัย  จันทกิจ 

 ๒๖๘ นายธวัชชัย  ชูประสิทธิ์ 

 ๒๖๙ นายธวัชชัย  นิจพาณิชย 

 ๒๗๐ นายธวัชชัย  พิเสฏฐศลาศัย 

 ๒๗๑ นายธวัชชัย  วังเวชช 

 ๒๗๒ นายธวัฒ  ภูพัลลภ 

 ๒๗๓ นายธวัฒชัย  บุญชู 

 ๒๗๔ นายธานินทร  เรืองสุขศรี 

 ๒๗๕ นายธานี  เนื่องจํานงค 

 ๒๗๖ นายธํารงคศักดิ์  ชาญอาวุธ 

 ๒๗๗ นายธิติพัทธ  เสมาทอง 

 ๒๗๘ นายธีรฉัตร  ไทยเจริญ 

 ๒๗๙ นายธีรนันท  ประสมศักดิ์ 

 ๒๘๐ นายธีรพงศ  โสวภาค 

 ๒๘๑ นายธีรพันธ  ชัยวัฒนธนัน 

 ๒๘๒ นายธีระ  ปยะธนากร 

 ๒๘๓ นายธีระพงษ  มูลประหัส 

 ๒๘๔ นายธีระพล  ยันตะบุศย 

 ๒๘๕ นายธีระศักดิ์  พรหมบุญ 

 ๒๘๖ นายธีระศักดิ์  ภาควิวัฒน 

 ๒๘๗ นายธีระศักดิ์  เลาหรอดพันธ 

 ๒๘๘ นายเธียรศักดิ์  สันติกยาวกูล 

 ๒๘๙ นายนคร  แสงสงา 

 ๒๙๐ นายนนท  วิจิตรการ 

 ๒๙๑ นายนนทวัชร  เกษชุมพล 

 ๒๙๒ นายนพ  ภูมิชัยศักดิ์ 

 ๒๙๓ นายนพคุณ  เขตคาม 

 ๒๙๔ นายนพดล  จันทรพวง 

 ๒๙๕ นายนพดล  ประเสริฐ 

 ๒๙๖ นายนพดล  พัชรกิจโกมล 

 ๒๙๗ นายนพพร  วุฒิกุล 

 ๒๙๘ นายนพรัตน  คุมเขตร 

 ๒๙๙ นายนพลิศ  เสริมศักดิ์ศศิธร 

 ๓๐๐ นายนพสิทธิ์  เศรษฐพีระชัย 

 ๓๐๑ นายนภดล  พิศิษฐวานิช 

 ๓๐๒ นายนรง  รูอยู 

 ๓๐๓ นายนรินทร  วัฒนกุลชัย 

 ๓๐๔ นายนฤมินทร  อามิน 

 ๓๐๕ นายนอย  อยูสบาย 

 ๓๐๖ นายนันทวัฒน  กิจสกุลไพศาล 

 ๓๐๗ นายนิกร  จันธรรมาพิทักษ 

 ๓๐๘ นายนิกร  พรมทาว 

 ๓๐๙ นายนิทัศน  ฮวดล้ิม 

 ๓๑๐ นายนิพนธ  วิเศษศักดิ์ 



 หนา   ๔๙ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๑ นายนิพล  นามวงค 

 ๓๑๒ นายนิยม  เกื้อทอง 

 ๓๑๓ นายนิยิ  นิเลาะ 

 ๓๑๔ นายนิวัฒน  เฉินบํารุง 

 ๓๑๕ จาเอก นิวัฒน  ทิพยถนอม 

 ๓๑๖ นายนิวัฒน  ปนอมร 

 ๓๑๗ นายนิวัฒน  พันชู   

 ๓๑๘ นายนิวัฒน  เองฉวน 

 ๓๑๙ นายนิวัติ  ครุธพันธ 

 ๓๒๐ นายนิเวศ  อานามวัฒน 

 ๓๒๑ นายเนาว  วงษมณีวรรณ 

 ๓๒๒ นายบพิตร  พุทธเกสร 

 ๓๒๓ นายบรรจง  ยางยืน 

 ๓๒๔ นายบรรเจิด  พฤกษะศรี 

 ๓๒๕ นายบรรเทา  ปะนะ 

 ๓๒๖ นายบัญชา  จันทรมงคล 

 ๓๒๗ วาที่รอยตรี บัญชา  สิงหคําปอง 

 ๓๒๘ นายบัญชา  เหมศรีสวัสดิ์ 

 ๓๒๙ นายบัญฑูล  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๓๐ นายบัณฑิต  แดงศิริ 

 ๓๓๑ นายบันเทิง  ปญญาดี 

 ๓๓๒ นายบํานาญ  รัตนปญญา 

 ๓๓๓ นายบําเพ็ญ  ทองทวี 

 ๓๓๔ นายบุญชวย  ศิลาไลย 

 ๓๓๕ นายบุญชู  ทรัพยประสม 

 ๓๓๖ นายบุญทวี  สุขรัตนอมรกุล 

 ๓๓๗ นายบุญทัน  เท่ียงธรรม 

 ๓๓๘ นายบุญทา  ตันตรา 

 ๓๓๙ นายบุญธรรม  ชูผล 

 ๓๔๐ นายบุญธรรม  ฮะเชียง 

 ๓๔๑ นายบุญปลอด  ฟกทิม 

 ๓๔๒ นายบุญมี  ธรรมวิริยะ 

 ๓๔๓ นายบุญลือ  สุทธิจิต 

 ๓๔๔ นายบุญเลิศ  ปญญา 

 ๓๔๕ นายบุญแล  ย่ิงมี 

 ๓๔๖ นายบุญสง  ชนนิยม 

 ๓๔๗ นายบุญสิทธิ์  ปนประดับ 

 ๓๔๘ นายบุญเส็ง  วิโรจนรัตน 

 ๓๔๙ นายบุญโสต  สมมนุษย 

 ๓๕๐ นายปณพล  ภูมิวัตร 

 ๓๕๑ นายประกอบ  ขุนจํานงค 

 ๓๕๒ นายประคอง  รัตนานพ 

 ๓๕๓ นายประจวบ  คําวัดไทร 

 ๓๕๔ นายประจักษ  ใจผอง 

 ๓๕๕ นายประดิษฐ  โรจนพร 

 ๓๕๖ นายประถม  ชูเพชร 

 ๓๕๗ นายประทีป  จันทบูลย 

 ๓๕๘ นายประทีป  ทวยเจริญ 

 ๓๕๙ นายประเทือง  นาราสิริวิมล 

 ๓๖๐ จาสิบตํารวจ ประเทือง  อภิเดช 

 ๓๖๑ นายประนอม  อุปาสิทธิ์   

 ๓๖๒ นายประนัย  ศรีสมบัติ 



 หนา   ๕๐ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๓ นายประเนิม  ศิริรูป 

 ๓๖๔ นายประพัฒน  รักษศรีทอง 

 ๓๖๕ นายประพันธ  คันธมานนท 

 ๓๖๖ นายประพิณ  อักษรสวาง 

 ๓๖๗ นายประไพ  นาคนฤมิตร 

 ๓๖๘ นายประภาส  กิตติวณิชานนท 

 ๓๖๙ นายประเภา  แสงบุญเรือง 

 ๓๗๐ นายประยุทธ  ปญญา 

 ๓๗๑ นายประยูร  กาบออย 

 ๓๗๒ นายประยูร  บุญธรรม 

 ๓๗๓ นายประยูร  ฟกสังข 

 ๓๗๔ นายประยูร  เริงสมุทร 

 ๓๗๕ นายประวัติ  ประเสริฐสม 

 ๓๗๖ นายประวัติ  สงวนเพชรจินดา 

 ๓๗๗ นายประวิท  ทองนอก 

 ๓๗๘ นายประวิทย  งามทรัพย 

 ๓๗๙ นายประวิทย  ฉัตรศรีสุวรรณ 

 ๓๘๐ นายประเวท  ฝาเรือนดี 

 ๓๘๑ นายประสพโชค  สวางแจง 

 ๓๘๒ นายประสาน  นพมณี 

 ๓๘๓ นายประสาน  เหลาะเหม 

 ๓๘๔ นายประสาร  เสนีวงศ ณ อยุธยา 

 ๓๘๕ นายประสิทธิ์  จงเจียมใจ 

 ๓๘๖ นายประสิทธิ์  ธนานันต 

 ๓๘๗ นายประสิทธิ์  ฤทธิ์มนตรี 

 ๓๘๘ นายประสิทธิ์  สุวรรณจินดา   

 ๓๘๙ นายประสิทธิ์  เหลืองรัตนะ 

 ๓๙๐ นายประสิทธิพงศ  ดีวาจิน 

 ๓๙๑ นายประเสริฐ  ทองสาด 

 ๓๙๒ นายประเสริฐ  ผลมาก 

 ๓๙๓ นายประเสริฐ  โรจนสุวรรณชัย 

 ๓๙๔ นายประเสริฐ  ศรีประสม   

 ๓๙๕ นายประหยัด  เทียนบุญ 

 ๓๙๖ นายประหยัด  ศรีวิชัย 

 ๓๙๗ นายปราการ  กูลสวัสดิ์ 

 ๓๙๘ นายปราโมทย  ชิณโกสุม 

 ๓๙๙ นายปริภัทร  หิรัญ 

 ๔๐๐ นายปรีชา  ดัสดุลย 

 ๔๐๑ ดาบตํารวจ ปรีชา  นอยเลิศ 

 ๔๐๒ นายปรีชา  บัวบาน   

 ๔๐๓ นายปรีชา  ผสมทรัพย 

 ๔๐๔ นายปรีชา  พุมพฤกษา 

 ๔๐๕ นายปรีชา  เริ่มภักตร 

 ๔๐๖ นายปรีชา  วรกุล 

 ๔๐๗ นายปรีชา  สัมมาทรัพย 

 ๔๐๘ นายปรีชา  สุริยะแกว 

 ๔๐๙ นายปรีชา  อนุรักษ 

 ๔๑๐ เรืออากาศตรี ปรีชาญ  แสเพ็ชร 

 ๔๑๑ นายปญญา  กัลปตินันท 

 ๔๑๒ นายปญญา  ยอดจันทร 

 ๔๑๓ นายปณณณธีร  เศรษฐภูริประภา 

 ๔๑๔ นายปาน  ดําเลิศ 



 หนา   ๕๑ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑๕ นายปาน  มนติ๊บ 

 ๔๑๖ นายปารีส  กวิ 

 ๔๑๗ นายปติพงศ  พราหมณี 

 ๔๑๘ นายปน  บุณยานันต 

 ๔๑๙ นายปยะ  จุลดิลก 

 ๔๒๐ นายปยะ  นันทานิช 

 ๔๒๑ นายปยะ  เหลาสุวรรณ 

 ๔๒๒ นายปยะโชติ  ผลวัฒนะ 

 ๔๒๓ นายปยะวัฒน  รัตนโชติพงศ 

 ๔๒๔ นายเปล่ียน  เผาพันธ   

 ๔๒๕ นายผจญ  ดาวไสว 

 ๔๒๖ นายผจญ  สุใจ 

 ๔๒๗ นายไฝ  อยูชัง 

 ๔๒๘ นายพงศชัย  เกาะหมาก 

 ๔๒๙ นายพงศชัย  ทิวากรพิสุทธิ์ 

 ๔๓๐ นายพงศธวัช  ติยะชัยพานิช 

 ๔๓๑ นายพงศพันธุ  พันธุโชติ 

 ๔๓๒ นายพงษเทพ  ปริปุญโญ 

 ๔๓๓ นายพงษพัชร  จินดาพล 

 ๔๓๔ นายพงษศักดิ์  ตั้งสิทธิประเสริฐ 

 ๔๓๕ นายพจนารถ  จันทรสุขสวัสดิ์ 

 ๔๓๖ นายพนม  เย็นสบาย 

 ๔๓๗ นายพนม  สังวาลยสวย 

 ๔๓๘ นายพนมพร  ทองเจือ 

 ๔๓๙ นายพยงค  อรัญดร 

 ๔๔๐ นายพรชัย  กูสกุล 

 ๔๔๑ นายพรชัย  จิรัฐิติเจริญ 

 ๔๔๒ นายพรเลิศ  เกษมสิริกาญจน 

 ๔๔๓ นายพรเลิศ  สุทธิรักษ 

 ๔๔๔ จาสิบเอก พรหมมา  ท่ีพัก 

 ๔๔๕ นายพศิน  ธิติมงคล 

 ๔๔๖ นายพสิษฐ  นาคะบุตร 

 ๔๔๗ นายพัชรพล  คุณสมบัติ 

 ๔๔๘ นายพัฒนพงษ  พงษนวล 

 ๔๔๙ นายพันธุเกียรติ  จางเจริญ 

 ๔๕๐ นายพัลลภ  ขวัญเมือง 

 ๔๕๑ นายพิจิตร  โพธิเสน 

 ๔๕๒ นายพิชชา  ตรีวรรณกุล 

 ๔๕๓ นายพิชัย  พันธุสุวรรณ 

 ๔๕๔ นายพิชิต  บุตรดีวงศ 

 ๔๕๕ นายพิเชฐ  เฟองทองแดง 

 ๔๕๖ นายพิเชฐ  สุขเพสน 

 ๔๕๗ นายพิเชษฐ  กลาสุคนธ 

 ๔๕๘ นายพิเชษฐ  สีตะวัน 

 ๔๕๙ นายพิเชษฐ  เล่ียวบุนกิม 

 ๔๖๐ นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย 

 ๔๖๑ นายพิทักษ  ทองสุกใส   

 ๔๖๒ นายพิทักษ  สุวรรณโณ 

 ๔๖๓ นายพิธาน  เอี๋ยวเจริญ 

 ๔๖๔ นายพิเศก  ปติคาม 

 ๔๖๕ นายพิเศษศักดิ์  สามบุญศรี 

 ๔๖๖ นายพิสิทธิ์  พรมจันทร 



 หนา   ๕๒ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๖๗ นายพิสุทธิ์  สุทธิจินดาวงศ 

 ๔๖๘ นายพีรยุทธ  มาตรักษา 

 ๔๖๙ นายพีรวุฒิ  อิงคศิริ 

 ๔๗๐ นายพีระ  มิตรดี 

 ๔๗๑ สิบตรี พีระกิต  พลเย่ียม 

 ๔๗๒ นายพูล  เบญจาพุทธารักษ 

 ๔๗๓ นายพูลสวัสดิ์  ถือคง 

 ๔๗๔ นายพูลสวัสดิ์  สถาปตานนท 

 ๔๗๕ นายพูลสุข  ธรรมศร 

 ๔๗๖ นายเพทาย  แกวพลอย 

 ๔๗๗ นายไพฑูรย  โพธิ์ทอง 

 ๔๗๘ นายไพฑูลย  กําไพรี 

 ๔๗๙ นายไพทูลย  สมบูรณ 

 ๔๘๐ นายไพรณรงค  บัวเทศ 

 ๔๘๑ นายไพรัช  เกตุมะยูร 

 ๔๘๒ รอยตํารวจตรี ไพโรจน  การประดิษฐ 

 ๔๘๓ นายไพโรจน  พลพิชัย 

 ๔๘๔ นายไพโรจน  มาลากุล ณ อยุธยา 

 ๔๘๕ นายไพโรจน  รวมพรรณพงศ   

 ๔๘๖ นายไพโรจน  รอดรมย   

 ๔๘๗ นายไพโรจน  วิมลจิตรสอาด 

 ๔๘๘ นายไพโรจน  ศุภศิลป 

 ๔๘๙ นายไพโรจน  อิทธิชัยเจริญ 

 ๔๙๐ นายไพโรจน  อุยตระกูล 

 ๔๙๑ นายไพศาล  เปรุนาวิน 

 ๔๙๒ นายไพศาล  พงศนิธิสุนทร 

 ๔๙๓ ดาบตํารวจ ไพศาล  พุทธเหมาะ 

 ๔๙๔ นายไพศาล  วองไวกลยุทธ 

 ๔๙๕ นายภคเดช  วิชชโลกา   

 ๔๙๖ นายภาคภูมิ  ศรีสมวงค 

 ๔๙๗ จาสิบเอก ภาคิน  ธรณีทอง 

 ๔๙๘ นายภาณุพันธ  สงวนพันธ 

 ๔๙๙ นายภาสกร  กาญจนวรางกูร 

 ๕๐๐ นายภิโชค  กองสวัสดิ์ 

 ๕๐๑ นายภิรมย  เส่ียงบุญ 

 ๕๐๒ นายมงคล  ชื่นตา 

 ๕๐๓ นายมงคล  ชูคดี 

 ๕๐๔ นายมงคล  ผลพฤกษา 

 ๕๐๕ นายมงคล  ย้ิมทะโชติ 

 ๕๐๖ นายมงคล  สุนทรเลขา 

 ๕๐๗ นายมงคล  แสงสงา 

 ๕๐๘ นายมติ  อังศุพันธุ 

 ๕๐๙ นายมนตชัย  โกษฐเพชร 

 ๕๑๐ นายมนตรี  กาญจนบริรักษ 

 ๕๑๑ นายมนัส  ขุนสูงเนิน 

 ๕๑๒ นายมนัส  จันทรพิกุล 

 ๕๑๓ นายมนัส  ใจเจน 

 ๕๑๔ นายมนัส  ไวยวิเชียร 

 ๕๑๕ นายมนูญ  วงษประยูร 

 ๕๑๖ นายมังกร  นวลละออง 

 ๕๑๗ นายมาตุลี  ดาราเรือง 

 ๕๑๘ นายมานพ  จันทรวาววาม 



 หนา   ๕๓ (เลมที่  ๑๔) 
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 ๕๑๙ นายมานพ  ชวยมณี 

 ๕๒๐ นายมานพ  ธรรมเจริญ 

 ๕๒๑ นายมานพ  ประกอบธรรม 

 ๕๒๒ นายมานพ  เย็นฉ่ํา 

 ๕๒๓ นายมานะ  เรืองคง 

 ๕๒๔ นายมานะศักดิ์  แสนเดช 

 ๕๒๕ นายมานัส  โรจนไพรินทร 

 ๕๒๖ นายมานิจ  ซึ่งเกษม 

 ๕๒๗ นายมานิต  จินดา 

 ๕๒๘ นายมานิต  แสงศีลา 

 ๕๒๙ นายมานิต  อาบูลี 

 ๕๓๐ นายมาโนช  มหาสุวีระชัย 

 ๕๓๑ นายมาโนชน  มวงเขม 

 ๕๓๒ นายมุสตาฟา  โตะแปเราะ 

 ๕๓๓ นายมูหํามัด  หนุนหยู 

 ๕๓๔ นายยงยุทธ  จาตุย 

 ๕๓๕ นายยงยุทธ  ทากิจ 

 ๕๓๖ นายยงยุทธ  มั่นบุปผชาติ 

 ๕๓๗ นายยงยุทธ  โลพิศ 

 ๕๓๘ นายยงยุทธ  สังวรณ 

 ๕๓๙ นายยศ  เจริญศรี 

 ๕๔๐ นายยศวัจน  รุจสิรภัทระโชค 

 ๕๔๑ จาเอก ยศสิงห  เหล่ียมเลิศ 

 ๕๔๒ นายยอดย่ิง  จันทนพิมพ 

 ๕๔๓ นายยาย  ฮาวคําฟู 

 ๕๔๔ นายยุทธนา  เจริญภักดี 

 ๕๔๕ นายยุทธนา  รังสิยนันทน 

 ๕๔๖ นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ 

 ๕๔๗ นายยุทธนา  สิงหพันธ 

 ๕๔๘ นายรชต  กําลังแพทย 

 ๕๔๙ นายรณกฤต  กอประภากิจ 

 ๕๕๐ นายรพีศักดิ์  พัวศิริ 

 ๕๕๑ รอยตํารวจตรี รวมพล  ฉายแสง 

 ๕๕๒ นายรักชาติ  เฉลิมวงษ 

 ๕๕๓ นายรักพงษ  แซตั้ง 

 ๕๕๔ นายรักเร  สําราญรื่น 

 ๕๕๕ นายรักศักดิ์  ชนะศึก 

 ๕๕๖ นายรังสรรค  นันทกาวงศ 

 ๕๕๗ นายรังสันต  สินธุพันธ 

 ๕๕๘ นายรัฐพล  ไหลธนานนท 

 ๕๕๙ นายรัฐศรัณย  ตันทะอธิพานิช 

 ๕๖๐ นายรัฐศักดิ์  มุทุตา 

 ๕๖๑ นายรุงเรือง  วงศทรายทอง 

 ๕๖๒ นายละไม  ศรีคําทา 

 ๕๖๓ นายละออง  คูณแกว 

 ๕๖๔ นายลําดวน  เวียงนนท 

 ๕๖๕ รอยเอก ลํายอง  สังขเพ่ิม 

 ๕๖๖ นายลือชัย  เย็นพิทักษกุล 

 ๕๖๗ นายลือยศ  บรรพกาญจน 

 ๕๖๘ นายเลอสรร  สายวาณิชย 

 ๕๖๙ นายวงศเดชา  ปญญาพร 

 ๕๗๐ นายวรชาติ  ศรีไม 



 หนา   ๕๔ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๗๑ นายวรชาติ  ศักดิ์วราสวัสดิ์ 

 ๕๗๒ นายวรเดช  ธนัชกรองกุล 

 ๕๗๓ นายวรพงษ  บาลไธสง 

 ๕๗๔ นายวรพจน  พวงแยม 

 ๕๗๕ นายวรรณ  ดิลกวรโชติ 

 ๕๗๖ นายวรวิสิษฎ  เกียรติไพบูลย 

 ๕๗๗ นายวรวุฒิ  ตันวิสุทธิ์ 

 ๕๗๘ นายวรวุฒิ  ศรีนนท 

 ๕๗๙ นายวรศิลป  เที่ยงธรรม 

 ๕๘๐ นายวสันต  พงษวิริยะธรรม 

 ๕๘๑ นายวสันต  ยาแกว 

 ๕๘๒ นายวัง  แพงพันธ 

 ๕๘๓ นายวัชระ  บุญพาไสว 

 ๕๘๔ ดาบตํารวจ วัฒนพงษ  เกิดพูล 

 ๕๘๕ นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริบุญญา 

 ๕๘๖ นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา 

 ๕๘๗ นายวัฒนา  แสนทน 

 ๕๘๘ นายวันชัย  ทรงพลอย 

 ๕๘๙ นายวันชัย  ประชุม 

 ๕๙๐ นายวันชัย  พุมเมือง 

 ๕๙๑ นายวันชัย  รัตนบรรเทิง 

 ๕๙๒ นายวันชัย  เรืองขจร 

 ๕๙๓ นายวันชัย  ฤกษเมือง 

 ๕๙๔ นายวันนดี  แซจึง 

 ๕๙๕ นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   

 ๕๙๖ นายวารินทร  ดุษฎีวงษกําจร 

 ๕๙๗ นายวิจักขณ  อินทรสมบัติ 

 ๕๙๘ นายวิเจียร  ประเสริฐสังข 

 ๕๙๙ นายวิชัย  จันทรหอม 

 ๖๐๐ นายวิชัย  ทองโชติ 

 ๖๐๑ นายวิชัย  ลีละกุลเกียรติชัย 

 ๖๐๒ นายวิชัย  ไวยทิ 

 ๖๐๓ นายวิชัย  อรตัน 

 ๖๐๔ นายวิชาญ  ประสิทธิผล 

 ๖๐๕ นายวิชิต  แซล่ิม 

 ๖๐๖ นายวิชิต  วัชรเมฆินทร 

 ๖๐๗ นายวิเชษฐ  ไทยทองนุม 

 ๖๐๘ นายวิเชียร  กล่ันภูมิสี 

 ๖๐๙ นายวิเชียร  โชคพิทักษสมบัติ 

 ๖๑๐ นายวิเชียร  สุธรรมรักษ 

 ๖๑๑ นายวิฑูรย  สังขทอง 

 ๖๑๒ นายวิฑูรย  อิสระพิทักษกุล 

 ๖๑๓ นายวิทยา  ทิพยมณี 

 ๖๑๔ นายวิทยา  โลกุตตระ 

 ๖๑๕ นายวิทยา  ศรีทองพิมพ 

 ๖๑๖ นายวิทยา  เสนจันทรฒิไชย 

 ๖๑๗ นายวิทวัส  พันธนิกุล 

 ๖๑๘ นายวิทูร  ดีเมธา 

 ๖๑๙ นายวินัย  จีนะบุตร 

 ๖๒๐ นายวินัย  บุญเพ่ิม 

 ๖๒๑ นายวินัย  รอดอิ๋ว 

 ๖๒๒ นายวินัย  ศรีปยะรัต 
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 ๖๒๓ นายวินัย  สระบัว 

 ๖๒๔ นายวินัย  หงษเจริญ 

 ๖๒๕ นายวิบูลย  อนาถเนตร 

 ๖๒๖ นายวิบูลยศักดิ์  โพธารส 

 ๖๒๗ นายวิมลศักดิ์  ตันเจริญ 

 ๖๒๘ นายวิรัช  ยศธร 

 ๖๒๙ นายวิรัช  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๖๓๐ นายวิรัตน  บุตรวงษ 

 ๖๓๑ นายวิรัตน  ผาสุข 

 ๖๓๒ นายวิรัตน  อนุรัตนบดี 

 ๖๓๓ นายวิรุฬห  ศุภพิพัฒน 

 ๖๓๔ นายวิโรจน  จันทรมล 

 ๖๓๕ นายวิโรจน  ตันวิสุทธิ์ 

 ๖๓๖ นายวิลัย  แกนทองแดง 

 ๖๓๗ นายวิลัย  สงวนงาม 

 ๖๓๘ นายวิวัฒน  ตั้งสุวรรณวงศ 

 ๖๓๙ นายวิศณุ  ถิรารักษ 

 ๖๔๐ นายวิศิฏฐ  แสวงพืชน 

 ๖๔๑ นายวิศิษฐ  ชูสง 

 ๖๔๒ นายวิสิต  สันตดุษิต 

 ๖๔๓ นายวิสุทธิ์  เทียนแดง 

 ๖๔๔ นายวิสุทธิ์  บุญญสิทธิกุล 

 ๖๔๕ นายวีรพงษ  พิทักษไพบูลยกิจ 

 ๖๔๖ นายวีรยตม  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๔๗ นายวีรยศ  พิศิษฐสกุลวงศ 

 ๖๔๘ นายวีรศักดิ์  ปานอุดมลักษณ 

 ๖๔๙ นายวีระ  เทพวงศศิริรัตน 

 ๖๕๐ นายวีระ  พูสมจิตต 

 ๖๕๑ นายวีระพงษ  เจริญสุข 

 ๖๕๒ นายวีระพจน  วิมลชยากร 

 ๖๕๓ นายวุฒิ  อัศวนิโครธร 

 ๖๕๔ นายวุฒิชัย  ดานชัยวิจิตร 

 ๖๕๕ นายวุฒิชัย  ทิพยสงเคราะห 

 ๖๕๖ นายวุฒิชัย  วรรณภักดี 

 ๖๕๗ นายวุฒิพงษ  นาวาลอย 

 ๖๕๘ นายวุฒิสาร  ธัญญพานิช 

 ๖๕๙ นายศรชัย  สุวรรณกาศ 

 ๖๖๐ นายศรัณยพงศ  ธรรมรัตน 

 ๖๖๑ นายศรายุทธ  กวยทา 

 ๖๖๒ นายศราวุธ  มีคะชา 

 ๖๖๓ นายศักดิ์ชัย  ทันใจ 

 ๖๖๔ นายศักดิ์ชัย  ศรีพายัพ 

 ๖๖๕ รอยเอก ศักดิ์ชัย  หงษใจสี 

 ๖๖๖ นายศักดิ์ชาย  จันทะคูณ 

 ๖๖๗ นายศักดิ์ดา  เนตรคม 

 ๖๖๘ นายศักดิ์รวี  ชีวะเสรีชล 

 ๖๖๙ นายศักยกมล  ขรรควิไลกุล 

 ๖๗๐ นายศิรภพ  บุญลพ 

 ๖๗๑ นายศิลปชัย  โตะหลาง 

 ๖๗๒ นายศุภพงศ  ทองศรีนุน 

 ๖๗๓ นายเศกสันต  ตระกูลพรพงศ 

 ๖๗๔ นายเศรษฐกิจ  ทับทิมธงไชย 
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 ๖๗๕ นายเศรษฐพงศ  เต็มเปยม 

 ๖๗๖ นายสกุล  เมฆหมอก 

 ๖๗๗ นายสงกรานต  เรือนใจดี 

 ๖๗๘ นายสงสุข  มูลเมือง 

 ๖๗๙ นายสงา  รอดกําพล 

 ๖๘๐ นายสถาพร  ชวลิตพงษ 

 ๖๘๑ นายสถิต  อภิบาลวรกุลชัย 

 ๖๘๒ นายสนธิ  พิริยาสัยสันติ 

 ๖๘๓ นายสนั่น  พรหมประเสริฐ 

 ๖๘๔ นายสนาม  รักใคร 

 ๖๘๕ วาที่รอยตรี สมเกียรติ  จิรอมรรัตน 

 ๖๘๖ นายสมเกียรติ  โชติวุฒิเดชา 

 ๖๘๗ นายสมเกียรติ  ทองพันธ 

 ๖๘๘ นายสมเกียรติ  โยมเมือง   

 ๖๘๙ นายสมเกียรติ  ลิมปะพันธุ 

 ๖๙๐ นายสมเกียรติ  ลิวติวงษ 

 ๖๙๑ นายสมเกียรติ  วงศสมุท 

 ๖๙๒ นายสมเกียรติ  แสงสุวรรณ 

 ๖๙๓ นายสมควร  ริยะบุตร 

 ๖๙๔ นายสมคิด  การสมลาภ 

 ๖๙๕ นายสมคิด  ชัยวิบูลยธรรม 

 ๖๙๖ นายสมคิด  พวงชื่น 

 ๖๙๗ นายสมจิตร  ลิมปตานนท 

 ๖๙๘ นายสมชัย  ธรรมพัฒนพงศ 

 ๖๙๙ นายสมชัย  ฤทธิผลิน 

 ๗๐๐ นายสมชาย  จันทรประทิน 

 ๗๐๑ นายสมชาย  จินะ 

 ๗๐๒ นายสมชาย  ฉิมวิเศษ 

 ๗๐๓ นายสมชาย  เชิดชู 

 ๗๐๔ นายสมชาย  นาสวน 

 ๗๐๕ นายสมชาย  บุญยืน 

 ๗๐๖ นายสมชาย  ประสานเสียง 

 ๗๐๗ นายสมชาย  ประสิทธิชัย 

 ๗๐๘ นายสมชาย  ประเสริฐ 

 ๗๐๙ นายสมชาย  เปรมประเสริฐ 

 ๗๑๐ นายสมชาย  วงศวิศานต 

 ๗๑๑ นายสมชาย  วิชชุปญญาพาณิชย 

 ๗๑๒ นายสมชาย  แสงสุขขา 

 ๗๑๓ นายสมชาย  หนูกลับ 

 ๗๑๔ นายสมชาย  หลําพรม 

 ๗๑๕ นายสมเดช  เกินอาษา 

 ๗๑๖ นายสมเดช  ไคขุนทด 

 ๗๑๗ นายสมเดช  ถ้ํานอย 

 ๗๑๘ นายสมเดช  ทองเจียน 

 ๗๑๙ นายสมนึก  แตงใบ 

 ๗๒๐ นายสมนึก  บุตรคง 

 ๗๒๑ นายสมนึก  สุวรรณชาตรี   

 ๗๒๒ นายสมนึก  เสือคลาย 

 ๗๒๓ นายสมบัติ  เจริญเพชรกุล 

 ๗๒๔ นายสมบัติ  สมบูรณลักขณา 

 ๗๒๕ นายสมบัติ  เสียงใส 

 ๗๒๖ นายสมบุญ  เทพอยู 



 หนา   ๕๗ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๒๗ นายสมบูรณ  กุยดวง 

 ๗๒๘ นายสมบูรณ  ปญญาธนกร 

 ๗๒๙ นายสมประสงค  ดวงเหม็ด 

 ๗๓๐ นายสมปอง  ดาบเพชร 

 ๗๓๑ นายสมปอง  อนุตรวิชา 

 ๗๓๒ นายสมพงษ  จันทรซาย 

 ๗๓๓ นายสมพงษ  พรมวิเศษ 

 ๗๓๔ นายสมพงษ  โพธิ์สะวัง 

 ๗๓๕ นายสมพงษ  ยอดวงศ 

 ๗๓๖ นายสมพงษ  ศรีอนันท 

 ๗๓๗ นายสมพร  เหลือลน 

 ๗๓๘ นายสมภพ  สุนทรรักษ 

 ๗๓๙ นายสมโภชน  ธุวธารางกูร 

 ๗๔๐ นายสมมิต  ทวีวิทย 

 ๗๔๑ นายสมยศ  นะลําเลียง 

 ๗๔๒ นายสมยศ  แพงศรี 

 ๗๔๓ นายสมยศ  วิจักขณาวุธ 

 ๗๔๔ นายสมยศ  ศรีโสภาเจริญรัตน 

 ๗๔๕ นายสมยศ  สาปคํา 

 ๗๔๖ นายสมรมย  จําปาศักดิ์ 

 ๗๔๗ นายสมศักดิ์  คงทน 

 ๗๔๘ นายสมศักดิ์  ดาวฤกษ 

 ๗๔๙ นายสมศักดิ์  ทองสุข 

 ๗๕๐ นายสมศักดิ์  ธรรมสุทธิ์ 

 ๗๕๑ นายสมศักดิ์  ภูสุพรรณ 

 ๗๕๒ นายสมศักดิ์  สนิทอินทร 

 ๗๕๓ พันจาอากาศเอก สมศักดิ์  เหมหงษา 

 ๗๕๔ นายสมศักดิ์  อดเหนียว 

 ๗๕๕ นายสมหมาย  แดงประเสริฐ   

 ๗๕๖ นายสมหมาย  นาทิพย 

 ๗๕๗ นายสมหมาย  พงษไพบูลย 

 ๗๕๘ นายสมหมาย  เมืองแกว 

 ๗๕๙ นายสมหวัง  แกนจันทรใบ 

 ๗๖๐ นายสมัคร  ถะเกิงสุข 

 ๗๖๑ นายสมัคร  ยานา 

 ๗๖๒ นายสมัคร  ออนทองหลาง 

 ๗๖๓ นายสมัชญ  จรเสมอ 

 ๗๖๔ สิบโท สมิง  พรรณวิเชียร 

 ๗๖๕ นายสยาม  วงศเส็ง 

 ๗๖๖ นายสรกฤต  ปราณปรีชากุล 

 ๗๖๗ นายสรนนท  จิโรจนมนตรี 

 ๗๖๘ นายสรพงษ  สีสังวาลย 

 ๗๖๙ นายสรวิชญ  ภูมิศรี 

 ๗๗๐ จาสิบตํารวจ สฤษดิ์  ชื่นจิตต 

 ๗๗๑ นายสวัสดิ์  แกวประดับ   

 ๗๗๒ นายสหชัยพล  มันทิกะ 

 ๗๗๓ นายสอน  เสรีรัฐ 

 ๗๗๔ นายสักการียา  หวังบิลหมัด 

 ๗๗๕ นายสังวาลย  นิลหิรัญ 

 ๗๗๖ นายสังเวียน  ยุทธศาสตร 

 ๗๗๗ นายสันติ  เขียวอุไร 

 ๗๗๘ ดาบตํารวจ สันติ  จันทรเพ็ญ 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๗๙ นายสันติ  นุยเมือง 

 ๗๘๐ นายสันติ  โยเรือง 

 ๗๘๑ นายสันติ  อรุณเวสสะเศรษฐ 

 ๗๘๒ นายสันทัต  สุขศรี 

 ๗๘๓ นายสันทัศน  วชิรินทราวัฒน 

 ๗๘๔ นายสัมพันธ  คูณทวีลาภผล 

 ๗๘๕ นายสัมฤทธิ์  รุนดารัตน 

 ๗๘๖ นายสากล  เพชรมีศรี 

 ๗๘๗ นายสามารถ  สุขสวาง 

 ๗๘๘ นายสําเนาว  ชางมาศ 

 ๗๘๙ นายสํารวม  ใจซื่อ 

 ๗๙๐ นายสําราญ  เจียมใจ 

 ๗๙๑ นายสําราญ  ชอบบรรเลง 

 ๗๙๒ นายสําราญ  บุญเสริฐ 

 ๗๙๓ นายสําราญ  หนุนนาค 

 ๗๙๔ นายสําราญ  อันแท 

 ๗๙๕ นายสําเริง  ครองตน 

 ๗๙๖ นายสําเริง  ไพฑูรย 

 ๗๙๗ นายสําเริง  ศรีผุดผอง 

 ๗๙๘ นายสําเริง  หมื่นหาญ 

 ๗๙๙ นายสําอางค  ตรงคง 

 ๘๐๐ นายสิทธิชัย  ศิริธนาภิวัฒน 

 ๘๐๑ นายสิทธิโชค  มีเจริญ 

 ๘๐๒ นายสิทธิศักดิ์  เกียรติสุอาภานนท 

 ๘๐๓ นายสิทธิศักดิ์  คงขวัญ 

 ๘๐๔ ดาบตํารวจ สินชัย  สุวรรณพฤกษ 

 ๘๐๕ นายสุกิจ  สัมพันธรัตน 

 ๘๐๖ นายสุข  ปนภู 

 ๘๐๗ นายสุข  ยอดทอง 

 ๘๐๘ นายสุขพงศ  สมบูรณพงษกิจ 

 ๘๐๙ นายสุขุม  อินแดง 

 ๘๑๐ นายสุคนธ  พงษสมบัติ 

 ๘๑๑ นายสุชล  รวมครบุรี 

 ๘๑๒ นายสุชาติ  แกวออนแสง 

 ๘๑๓ นายสุชาติ  ธนผลเลิศ 

 ๘๑๔ นายสุชาติ  วิริยะยุทมา 

 ๘๑๕ นายสุชาติ  สรสิทธิ์ 

 ๘๑๖ นายสุชาติ  อนอยู 

 ๘๑๗ นายสุทธิเดช  ริมธีระกุล 

 ๘๑๘ นายสุทธิพล  ขวัญเมือง 

 ๘๑๙ นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย 

 ๘๒๐ นายสุทธี  สมประสงค 

 ๘๒๑ นายสุทัศน  ปละอุด 

 ๘๒๒ นายสุทัศน  ปทมาวีรภรณ 

 ๘๒๓ นายสุทัศน  หอมเจริญ 

 ๘๒๔ นายสุทิน  กับปะหะ 

 ๘๒๕ นายสุทิน  แกวมาก 

 ๘๒๖ นายสุทิน  โฆษพงศา 

 ๘๒๗ จาเอก สุทิน  แจงสุวรรณ 

 ๘๒๘ นายสุเทพ  พัดมีเทศน 

 ๘๒๙ รอยเอก สุเทพ  มากสาคร 

 ๘๓๐ นายสุธรรม  ธรรมโชติ   



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๓๑ นายสุธรรม  สามทอง 

 ๘๓๒ นายสุธีร  สุขพัฒน 

 ๘๓๓ นายสุนทร  คงวารี 

 ๘๓๔ นายสุนทร  สันติมิตร 

 ๘๓๕ นายสุนันท  กิ่งแกว 

 ๘๓๖ นายสุนันท  แจงวงษ 

 ๘๓๗ นายสุนัย  สําเนียงเสนาะ 

 ๘๓๘ นายสุพจน  ไทยสมัคร 

 ๘๓๙ นายสุฟาง  แซหวอง 

 ๘๔๐ นายสุภรัตน  พลทองสถิตย 

 ๘๔๑ นายสุภาพ  กัปปะหะ 

 ๘๔๒ นายสุมนิศร  ทีฆธนานนท 

 ๘๔๓ นายสุมิตร  จินเดหวา   

 ๘๔๔ นายสุเมธ  ประเสริฐสิริพงศ 

 ๘๔๕ นายสุรชัย  ทับทิมทอง 

 ๘๔๖ นายสุรชัย  รัตนเกียรติชัย 

 ๘๔๗ นายสุรชัย  เรียบประดิษฐ   

 ๘๔๘ นายสุรเชษฐ  คะดุน 

 ๘๔๙ นายสุรโชติ  โชคชัย 

 ๘๕๐ นายสุรธัช  สัมนักษร 

 ๘๕๑ นายสุรพงษ  เทียมเพ็ชร 

 ๘๕๒ นายสุรพงษ  พงศสิมภากรณ 

 ๘๕๓ นายสุรพล  ตินตะบุระ 

 ๘๕๔ นายสุรพล  แบนมาก 

 ๘๕๕ นายสุรพล  มณีขัติ 

 ๘๕๖ นายสุรวุฒิ  แจมถนอม 

 ๘๕๗ นายสุรศักดิ์  กานจักร 

 ๘๕๘ พันตํารวจตรี สุรศักดิ์  ขําเนตร 

 ๘๕๙ นายสุรศักดิ์  บุญตาระวะ 

 ๘๖๐ นายสุรศักดิ์  เพ็ชรสุก 

 ๘๖๑ นายสุรศักดิ์  สุรกิจบวร 

 ๘๖๒ นายสุระ  การประเสริฐ 

 ๘๖๓ นายสุระศักดิ์  เกียรติอาภาเดช 

 ๘๖๔ นายสุรินทร  เขื่อนเพชร 

 ๘๖๕ นายสุรินทร  ไตรวัย 

 ๘๖๖ นายสุริยันต  เจริญชัย 

 ๘๖๗ นายสุวรรณ  นครังกุล 

 ๘๖๘ วาที่รอยตรี สุวัฒน  เทียนใส 

 ๘๖๙ นายสุวัฒน  สงวนวงษ 

 ๘๗๐ นายสุวัฒน  เสมาทอง 

 ๘๗๑ นายสุวัฒน  ฮัมดาหลี 

 ๘๗๒ นายสุวัตถิ์  ณ เชียงใหม 

 ๘๗๓ นายสุวัธชัย  ศรีโพธิ์ชัย 

 ๘๗๔ นายสุวิทย  โชติรัตน 

 ๘๗๕ นายสุวิทย  เรืองนาค   

 ๘๗๖ นายสุวิน  พูลสุข 

 ๘๗๗ นายสุวิรัตน  กิมสวัสดิ์ 

 ๘๗๘ นายสูไฮมี  มะรอดิง 

 ๘๗๙ นายเสกสรร  ไกรสดับ 

 ๘๘๐ นายเสกสรร  นิยมเพ็ง 

 ๘๘๑ นายเสงี่ยม  บุญเรือง 

 ๘๘๒ นายเสถียร  กาโน 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๘๓ นายเสถียร  ธรรมเพชร 

 ๘๘๔ นายเสริม  ปลอดทอง 

 ๘๘๕ นายเสรี  ยอดจันทร 

 ๘๘๖ นายเสรี  สําราญจิตร 

 ๘๘๗ นายแสวง  สินนุเคราะห 

 ๘๘๘ นายไสว  ขจรกล่ิน 

 ๘๘๙ นายหาญชัย  ออพานิชกิจ 

 ๘๙๐ นายหิรัญ  คัชมาตย 

 ๘๙๑ นายองอาจ  บุนจันทึก 

 ๘๙๒ นายอดิศักดิ์  ฐิตวัฒนกุล 

 ๘๙๓ นายอดุลย  หวังสะและฮ 

 ๘๙๔ นายอดุลย  แอมปญเยา 

 ๘๙๕ นายอนันต  การันสันติ 

 ๘๙๖ นายอนันต  จิตประวัติ 

 ๘๙๗ นายอนันต  จึงสุระ 

 ๘๙๘ นายอนันต  แจมฟา 

 ๘๙๙ นายอนันต  ภักดีชายแดน 

 ๙๐๐ นายอนันต  เวสิยานนท 

 ๙๐๑ นายอนันท  นวลวงคอิน 

 ๙๐๒ นายอนันทชัย  ทวีเกื้อกูลกิจ 

 ๙๐๓ นายอนิรุตติ์  ชัยกูล 

 ๙๐๔ นายอนุกูล  สงฆชู   

 ๙๐๕ นายอนุชา  ดอกไม 

 ๙๐๖ นายอนุศร  สุรัตนะ 

 ๙๐๗ นายอนุสรณ  ไกรสวัสดิ์ 

 ๙๐๘ นายอนุสรณ  สุรนารถ 

 ๙๐๙ นายอภิชัย  ตันตระกูล 

 ๙๑๐ นายอภิชาต  เตียวสกุล 

 ๙๑๑ นายอภิเดช  บุญลอม 

 ๙๑๒ นายอภินพ  พันธุมุง 

 ๙๑๓ นายอภินัทธ  พรกนกกุล 

 ๙๑๔ นายอภิวัฒน  ธานีตระกูล 

 ๙๑๕ นายอภิวัฒน  เพชรเรือง 

 ๙๑๖ นายอมร  แคลวภัย 

 ๙๑๗ นายอมร  วีรชาติยานุกูล 

 ๙๑๘ นายอมรศักดิ์  ตั้งบริพัตรสกุล 

 ๙๑๙ นายอรรถพงษ  โรจนพิบูลธรรม 

 ๙๒๐ นายอรุณ  โสฬส 

 ๙๒๑ นายอรุณ  เหมือนหมาย 

 ๙๒๒ นายอรุณ  อรัญดร 

 ๙๒๓ นายอรุณกาญจน  ไมเกตุ 

 ๙๒๔ นายอลงกต  แสวงสุข 

 ๙๒๕ นายอวบ  วงศมหา 

 ๙๒๖ นายอวยพร  รัตนสุนทร 

 ๙๒๗ นายอวยพร  หนูแกว 

 ๙๒๘ นายออด  ไชยณรงค 

 ๙๒๙ นายอัครเดช  อารี 

 ๙๓๐ นายอัครวัฒน  พระเกตุเมือง 

 ๙๓๑ นายอัชฌา  แดงกนิษฐ 

 ๙๓๒ นายอับดลรอซัก  หวันเตะ 

 ๙๓๓ นายอับดุลกาเดร  บือราเฮง 

 ๙๓๔ นายอัมพร  ฉลาดดี 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๓๕ นายอาคม  เผือกหอม 

 ๙๓๖ นายอาคม  สําราญเนตร 

 ๙๓๗ นายอาง  คงอุน 

 ๙๓๘ นายอาทิตย  คูสกุลวัฒน 

 ๙๓๙ นายอานนท  ธีระพันธุพิเชฎฐ 

 ๙๔๐ นายอานนท  ยาวิคํา 

 ๙๔๑ นายอามิง  บินนิแว 

 ๙๔๒ นายอํานวย  แกวมา 

 ๙๔๓ นายอํานวย  คําฟู 

 ๙๔๔ นายอํานวย  สมปาน 

 ๙๔๕ นายอํานวย  เสริฐศรี 

 ๙๔๖ นายอํานาจ  บุญบารมี 

 ๙๔๗ นายอํานาจ  ประเสริฐ 

 ๙๔๘ นายอํานาจ  พรชัยเจริญพันธ 

 ๙๔๙ นายอํานาจ  วิสุทธิธาดา 

 ๙๕๐ นายอําพล  กุลอาบ 

 ๙๕๑ นายอําไพ  ลาภเจริญ 

 ๙๕๒ นายอิทธิพงษ  ทองลอม 

 ๙๕๓ นายอิทธิพร  สังขแกว 

 ๙๕๔ นายอิ่นคํา  บุญศรี 

 ๙๕๕ นายอุกฤษฐ  ตันติธรรมานันท 

 ๙๕๖ นายอุดม  แจงกิจ   

 ๙๕๗ นายอุดม  ธานีรัตน 

 ๙๕๘ นายอุดมศักดิ์  หาญศักดิ์สิริกุล 

 ๙๕๙ นายอุดร  ปะส่ิงชอบ 

 ๙๖๐ นายอุไดย  ฐานันดรกุล 

 ๙๖๑ นายอุทัย  เพงจิตต 

 ๙๖๒ นายอุเทน  หาทรัพย 

 ๙๖๓ นายอุไร  ชะเอมเทศ 

 ๙๖๔ นายเอกพจน  ยอดพินิจ 

 ๙๖๕ นายเอกพันธุ  อินทรใจเอื้อ 

 ๙๖๖ นายเอกศิลป  กล่ินสุคนธ 

 ๙๖๗ นายเอกศิษฐ  เชาวธํารงวรรธน 

 ๙๖๘ นายเอนก  ไกลถิ่น 

 ๙๖๙ นายเอนก  สมบุญ 

 ๙๗๐ นายเอนก  เสือโพธิ์ 

 ๙๗๑ นายเอนก  หวังสุข 

 ๙๗๒ นายโอภาส  เกษประทุม 

 ๙๗๓ นายโอภาส  วุฒิกิจ 

 ๙๗๔ นายโอฬาร  ยโสธรา 

 ๙๗๕ นางสาวกนกศิริ  ประชุมพรรณ 

 ๙๗๖ นางสาวกรวรรณ  เตมียศร 

 ๙๗๗ นางสาวกันทณา  เกียรติดํารงคกุล 

 ๙๗๘ นางกัลยกร  มณีโชติ 

 ๙๗๙ นางกิ่งกาญจน  พัวไพฑูรย 

 ๙๘๐ นางสาวเกงกรานต  คงวราคม 

 ๙๘๑ นางเกษร  ศรีสุนทร 

 ๙๘๒ นางขวัญดาว  สุมนัส 

 ๙๘๓ นางคําภู  แสวงทรัพย 

 ๙๘๔ นางจรวยพร  เทพลิบ 

 ๙๘๕ นางสาวจันทนภา  แสวงการ 

 ๙๘๖ นางจันทิรา  ชมวงษ 
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 ๙๘๗ นางจําลอง  ศรีตงกิม 

 ๙๘๘ นางจินตนา  คงพันธ 

 ๙๘๙ นางจินตนา  โนวิรัตน 

 ๙๙๐ นางจุฑาพา  เมนมิ่ง 

 ๙๙๑ นางสาวจุฬาสินี  โรจนคุณกําจร 

 ๙๙๒ นางสาวฉัฐณัฐ  ศิธรกุล 

 ๙๙๓ นางสาวฉัฐพนิต  มยูขโชติ 

 ๙๙๔ นางสาวชนิกานต  พุฒใจกลา 

 ๙๙๕ นางชนิตา  พีรบวรเดช 

 ๙๙๖ นางสาวชมกร  แสงเพลิง 

 ๙๙๗ นางสาวชิดชไม  ผสมทรัพย 

 ๙๙๘ นางโชติกา  ฐิตะชนภัค 

 ๙๙๙ นางสาวฐิติกานต  เดนดวง 

 ๑๐๐๐ นางสาวณัฐกมล  ตายคนอง 

 ๑๐๐๑ นางดารา  ปตตะกาศ 

 ๑๐๐๒ นางดาราวรรณ  พานิช 

 ๑๐๐๓ นางทองคํา  ปุณชัยวิลาศ 

 ๑๐๐๔ นางทองหยด  รื่นยาน 

 ๑๐๐๕ นางสาวทัดดาว  โปรงเมฆ 

 ๑๐๐๖ นางทิศวัลย  ศรีสุข 

 ๑๐๐๗ นางธนวรรณ  พากเพียรศิลป 

 ๑๐๐๘ นางธัญญพัทธ  เชื้อนพรัตน 

 ๑๐๐๙ นางสาวธัณยธาราห  สรวลเสนห 

 ๑๐๑๐ นางนงเยาว  แสงเพชร 

 ๑๐๑๑ นางนพรัตน  หนูสิทธิ์ 

 ๑๐๑๒ นางนภาพร  ไกรกังวาร 

 ๑๐๑๓ นางสาวนฤมล  วัชระพงศไพบูลย 

 ๑๐๑๔ นางสาวนวรัตน  ไตรรักษ 

 ๑๐๑๕ นางนารดา  อึ้งสวัสดิ์ 

 ๑๐๑๖ นางนิลุบล  วินิจฉัย 

 ๑๐๑๗ นางบังอร  มะลิดิน 

 ๑๐๑๘ นางบุญนาค  สวางศรี 

 ๑๐๑๙ นางบุญสง  หวยมาลา 

 ๑๐๒๐ นางประนอม  คําสุทธี 

 ๑๐๒๑ นางประภาวดี  แซโคว 

 ๑๐๒๒ นางปราณี  จันทรหอม 

 ๑๐๒๓ นางปรียานาถ  เหล่ียมสุวรรณ 

 ๑๐๒๔ นางปยพร  ผลพิพัฒนพงศ 

 ๑๐๒๕ นางสาวปุณยวีร  โพธิพิพิธ 

 ๑๐๒๖ นางฝน  คงศักดิ์ตระกูล 

 ๑๐๒๗ นางพรพรรณ  ถาริยะ 

 ๑๐๒๘ นางสาวพรยมล  ขรรควิไลกุล 

 ๑๐๒๙ นางสาวพวงเพ็ชร  พัวพันธพงษ 

 ๑๐๓๐ นางพัชรา  ศิริศักดิ์กมล 

 ๑๐๓๑ นางพิพิศน  วัฒนาวีรชัย 

 ๑๐๓๒ นางสาวพิมพพจี  ธรรมจิตรสกุล 

 ๑๐๓๓ นางสาวพิมพพร  ประมูลศิลป 

 ๑๐๓๔ นางเพ็ญศรี  กันภัย 

 ๑๐๓๕ นางเพ็ญศรี  นันทพันธ 

 ๑๐๓๖ นางสาวเฟองลดา  กุลธอุทัย 

 ๑๐๓๗ นางมะณี  ฉออนโฉม 

 ๑๐๓๘ นางสาวเมทิณี  สิทธิสงค 
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 ๑๐๓๙ นางสาวยุพา  โลหสวัสดิ์กุล 

 ๑๐๔๐ นางเยาวเรศ  เย็นเยือก 

 ๑๐๔๑ นางสาวรัชนี  กรรมลิขิต 

 ๑๐๔๒ นางรัศมี  ศักดิ์ทัศนา 

 ๑๐๔๓ นางรุงอรุณ  คําโมง 

 ๑๐๔๔ นางเรณู  พลเสน 

 ๑๐๔๕ นางโรจนี  อนุตรโสตถิ 

 ๑๐๔๖ นางละเอียด  พิมพประเสริฐ   

 ๑๐๔๗ นางลําเพลิน  สกิดขวา 

 ๑๐๔๘ นางวรกมล  ปนปล้ืมจิตต 

 ๑๐๔๙ นางวรินทร  จงรักดี 

 ๑๐๕๐ นางสาววลัยรัตน  ตันติเศรณี   

 ๑๐๕๑ นางวัฒนา  อินทสุวรรณ 

 ๑๐๕๒ นางสาววันดี  เชยนาค 

 ๑๐๕๓ นางวันทอง  ถาวงษกลาง 

 ๑๐๕๔ นางวันทา  โตมอญ 

 ๑๐๕๕ นางวันเพ็ญ  นันทปญญา 

 ๑๐๕๖ นางวันเพ็ญ  อิฐงาม 

 ๑๐๕๗ นางวัลลภา  ระบาเลิศ 

 ๑๐๕๘ นางวาริณี  เกตุสุวรรณ 

 ๑๐๕๙ นางวิบูลยศิริ  บุญพัฒน 

 ๑๐๖๐ นางสาววิรุณพร  แซตัน 

 ๑๐๖๑ นางศนิ  ดีบุญมี ณ ชุมแพ 

 ๑๐๖๒ นางศรีรัตน  กริษฐาทิพย 

 ๑๐๖๓ นางสาวศศิธร  ล่ิวนภโรจน 

 ๑๐๖๔ นางศิรินธร  ไกรการ 

 ๑๐๖๕ นางสาวสถิตาพร  สถาปตานนท 

 ๑๐๖๖ นางสมคิด  แกวกอง 

 ๑๐๖๗ นางสมจิตร  พันธุสุวรรณ 

 ๑๐๖๘ นางสมใจ  บัวมั่น   

 ๑๐๖๙ นางสมปอง  สิงหจินดา 

 ๑๐๗๐ นางสาวสมหญิง  ชัยรัตนมโนกร 

 ๑๐๗๑ นางสยมพร  ตรีสุวรรณวัฒน 

 ๑๐๗๒ นางสรัญญา  ประสงคดี 

 ๑๐๗๓ นางสาวสลักจิต  กิมตระกูล 

 ๑๐๗๔ นางสวาท  เกียรติภัทรชัย 

 ๑๐๗๕ นางสังวาลย  จุยคง 

 ๑๐๗๖ นางสัญญลักษณ  กาญจนวัฒนา 

 ๑๐๗๗ นางสัมพันธ  เกิดศักดิ์ 

 ๑๐๗๘ นางสายใจ  บุญมาลีรัตน 

 ๑๐๗๙ นางสายใจ  เลิศวิริยะประภา 

 ๑๐๘๐ นางสายทอง  ดานสันเทียะ 

 ๑๐๘๑ นางสาวสายสุนีย  จับใจนาย 

 ๑๐๘๒ นางสํารวย  สมพงษ 

 ๑๐๘๓ นางสิรกิาญจน  เศรษฐวงศ 

 ๑๐๘๔ นางสาวสิริรักษ  โบวเสรีวงศ 

 ๑๐๘๕ นางสุชญา  พิณทอง 

 ๑๐๘๖ นางสุชาดา  พันธนรา 

 ๑๐๘๗ นางสุธิดา  ตั้งบูรพาจิตร 

 ๑๐๘๘ นางสุนัดดา  ตั้งวิริยะ 

 ๑๐๘๙ นางสุมาลี  อินทอง 

 ๑๐๙๐ นางสาวสุรางค  ลัคณาสถิตย 
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 ๑๐๙๑ นางสาวสุรีพร  วณิชยศักดิพงศ 

 ๑๐๙๒ นางสาวสุวรรณ  คูประทุมศิริ 

 ๑๐๙๓ นางสุวรรณี  ตั้งปณิธานนท 

 ๑๐๙๔ นางหลํ่า  สุดเย็น 

 ๑๐๙๕ นางอทิติ  เมฆสุวรรณ 

 ๑๐๙๖ นางสาวอนิดา  เรามานะชัย 

 ๑๐๙๗ นางอภิสมา  โพธารากุล 

 ๑๐๙๘ นางอมร  แซภู 

 ๑๐๙๙ นางอังคกุล  ไทยเที่ยง 

 ๑๑๐๐ นางอังคณา  แยมพราย 

 ๑๑๐๑ นางอัฎฐวัฒน  บรรจงพินิจ 

 ๑๑๐๒ นางสาวอัมพิกา  เซียสวัสดิ์ 

 ๑๑๐๓ นางอุทัย  สุระเสียง 

 ๑๑๐๔ นางอุบล  ทัพวัตร 

 ๑๑๐๕ นางสาวเอี่ยม  มากอําไพ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๒,๗๑๓  ราย) 

 ๑ นายกชเดชา  กลุมไหม 

 ๒ นายกนิษฐ  อาวัชนาการ 

 ๓ นายกมล  ชื่อมณีสวรรค 

 ๔ นายกมล  บุญงาม 

 ๕ นายกมล  พงศทองคําวงศ 

 ๖ นายกมล  รักรวม 

 ๗ นายกมล  ศรีใชประวัติ 

 ๘ นายกมลพันธุ  จีระสมบัติ 

 ๙ ดาบตํารวจ กรกฤษณ  ศิริสกุลสมบัติ 

 ๑๐ นายกรณวิวัชร  จิตรานุรักษสกุล 

 ๑๑ นายกรภัทร  คําแมน 

 ๑๒ นายกรีฑา  บูรประทีป 

 ๑๓ นายกฤตนัน  ปุสิงห 

 ๑๔ นายกฤตภพ  เพ็ญจันทร 

 ๑๕ นายกฤตภัชณ  แกวทอง 

 ๑๖ นายกฤษ  ไชยดวงจินดา 

 ๑๗ นายกฤษ  ทิพรส 

 ๑๘ นายกฤษ  สกุลพันธ 

 ๑๙ นายกฤษ  เสนคราม 

 ๒๐ นายกฤษฎา  เวียงวะลัย 

 ๒๑ นายกฤษณ  อัศวรัตน 

 ๒๒ นายกฤษณชัย  วิเชียรพงษ 

 ๒๓ นายกฤษณัฏฐ  ไพรวรรณ 

 ๒๔ นายกลม  บุญเสริฐ 

 ๒๕ นายกองเกียรติ  วงศนิยม 

 ๒๖ นายกองคํา  ฝนหาแกว 

 ๒๗ ดาบตํารวจ กอบชัย  มีสุขศรี 

 ๒๘ นายกอเส็ม  ดาอี 

 ๒๙ พันจาอากาศเอก กันตพัฒน   

  เสตะพันธุ 

 ๓๐ นายกันภัย  แกวเจริญ 

 ๓๑ นายกัมพล  จันทบูรณ 
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 ๓๒ นายกัมพล  ชวงโชติ 

 ๓๓ นายกาเซ็ง  มามะ 

 ๓๔ นายกาหลง  สุขโข 

 ๓๕ นายกําจัด  บุญโกย 

 ๓๖ นายกําแหง  เทพนรินทร 

 ๓๗ นายกิตติ  บัวสมุย 

 ๓๘ นายกิตติ  ปลูกงาม 

 ๓๙ นายกิตติ  หมวกโตนด 

 ๔๐ นายกิตติคม  ศรีทองแท 

 ๔๑ นายกิตติ์ชนม  ศุภสิทธิกุลชัย 

 ๔๒ นายกิตติไชย  คุณปล้ืม 

 ๔๓ นายกิตติพงษ  เทพพานิช 

 ๔๔ นายกิตติพงษ  รัตนศศิวิมล 

 ๔๕ นายกิตติพงษ  สังขะรมย 

 ๔๖ นายกิตติพงษ  สุขพูล 

 ๔๗ นายกิตติพงษ  หอมมาลัย 

 ๔๘ นายกิตติพัฒน  แสงประดิษฐ 

 ๔๙ นายกิตติพันธ  เกี้ยงกรแกว 

 ๕๐ นายกิตติภณ  ใจคําตา 

 ๕๑ นายกิตติวัฒน  แสวงเจริญ 

 ๕๒ นายกิตติวุฒ  นาเจริญ 

 ๕๓ นายกิตติศักดิ์  บุญเอิบ 

 ๕๔ นายกิตติศักดิ์  สังเกตุดี 

 ๕๕ นายกิมฮง  ภัทรไกร 

 ๕๖ นายกุหลาบ  หลักคํา 

 ๕๗ นายกูตระกูล  วองกุศลกิจ 

 ๕๘ นายเกรียงศักดิ์  รุงโรจนวรารักษ   

 ๕๙ นายเกรียงศักดิ์  สุขประเสริฐ 

 ๖๐ นายเกษม  กุลดี 

 ๖๑ นายเกษม  ดาวดึงษ 

 ๖๒ นายเกษม  บุญสงค 

 ๖๓ นายเกษม  ปญญาทอง 

 ๖๔ นายเกษม  พรหมแกว 

 ๖๕ นายเกษม  พรหมเมฆ 

 ๖๖ นายเกษม  ภูประเสริฐ 

 ๖๗ นายเกษม  ลือกระจาง 

 ๖๘ นายเกษม  อัครพิพัฒนกุล 

 ๖๙ นายเกษม  อาจหาญ 

 ๗๐ นายเกษมศักดิ์  ไชยสุวรรณ 

 ๗๑ นายเกษมสิทธิ์  ลักษณาวิวัฒน 

 ๗๒ นายเกิด  ทรัพยเลิศ 

 ๗๓ นายเกียรติกร  ศรีนวลละออง 

 ๗๔ นายเกียรติชัย  แซอุย 

 ๗๕ นายเกียรติธนากิตติ์  ทองเศรษฐี 

 ๗๖ นายเกียรติพิภพ  สมพิทักษ 

 ๗๗ นายเกียรติศักดิ์  กีรติดําเกิงสกุล 

 ๗๘ นายเกียรติศักดิ์  ขุยอาภัย 

 ๗๙ นายเกียรติศักดิ์  วนากมล   

 ๘๐ นายเกื้อ  คามาวาส 

 ๘๑ นายแกวกานต  สโมทานทวี 

 ๘๒ นายโกมล  ชูเชิดรัตน 

 ๘๓ นายโกมล  หนูเสน 
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 ๘๔ นายโกมิตร  ทองคํา 

 ๘๕ นายโกวิท  ภูแข 

 ๘๖ นายโกวิท  โลเกศเสถียร 

 ๘๗ นายโกวิท  ออนสุด 

 ๘๘ นายไกรวัฒน  ธรรมเพชร 

 ๘๙ นายไกรวุฒิ  คงเจริญ 

 ๙๐ นายไกรศร  พะยานอน 

 ๙๑ นายไกรสิงห  ทิพยมาก 

 ๙๒ นายขจรรุง  มาสุข 

 ๙๓ นายขจรศักดิ์  นิตชิน 

 ๙๔ นายขยัน  เปงเฟย 

 ๙๕ นายขวัญใจ  ลาวัน 

 ๙๖ นายขวัญชัย  งามศิลป 

 ๙๗ นายขวัญชัย  นามพันธ 

 ๙๘ นายขวัญชัย  ปองสีดา 

 ๙๙ นายขวัญชัย  ราวียา 

 ๑๐๐ นายขันตี  มีโสภา 

 ๑๐๑ นายขาบ  นุมขึง 

 ๑๐๒ นายคงเดช  วรรณชัย 

 ๑๐๓ นายคงศัลย  เลาหเรืองรองกุล 

 ๑๐๔ นายคเชนทร  แจมใส 

 ๑๐๕ นายคเชนทร  สรอยจําป 

 ๑๐๖ นายคณาจารย  พงษพิมาย 

 ๑๐๗ นายคณิต  ผดุงอรรถ   

 ๑๐๘ นายคณิต  วองประเสริฐการ 

 ๑๐๙ นายคเณศ  ประมุขกุล 

 ๑๑๐ นายคธา  ชัยสุวรรณ 

 ๑๑๑ นายคม  ปานกลาง 

 ๑๑๒ นายคมสัน  ภุมรินทร 

 ๑๑๓ นายครรชิต  ณ นคร 

 ๑๑๔ นายครรชิต  ปนเจริญ 

 ๑๑๕ นายคลอง  ฮกคี 

 ๑๑๖ นายคลาย  กลางแม 

 ๑๑๗ นายคอซาลี  กอฮิง 

 ๑๑๘ นายคะเชน  เหลารักผล 

 ๑๑๙ นายคัณโท  อินทแกลว 

 ๑๒๐ นายคํา  มณีจันสุข 

 ๑๒๑ นายคํา  ออนจันทร 

 ๑๒๒ นายคํานวน  โสมนิล 

 ๑๒๓ นายคํานวล  เมฆจันทรฉิม 

 ๑๒๔ นายคํานึง  คงศรี 

 ๑๒๕ นายคํานึง  อินทรสุวรรณ 

 ๑๒๖ นายคําพงษ  สนิท 

 ๑๒๗ นายคําพุ  หีบแกว 

 ๑๒๘ นายคําภา  ขันสูการ 

 ๑๒๙ นายคีรินทร  ชํานาญหมอ 

 ๑๓๐ นายเคารพ  สอนไข 

 ๑๓๑ นายฆัมพร  อุเทนพันธ   

 ๑๓๒ นายโฆษิต  เครือวรรณ 

 ๑๓๓ วาที่รอยเอก จตุรงค  พงษศิริ 

 ๑๓๔ นายจตุรงค  มีเวชสม 

 ๑๓๕ วาที่รอยโท จตุรงค  ศิริพานิชกร 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๖ นายจตุรวิทย  นิโรจนธนรัฐ 

 ๑๓๗ นายจบ  ชวยจันทร 

 ๑๓๘ นายจรรโลง  ผองใส 

 ๑๓๙ นายจรัญ  งาสุวรรณ 

 ๑๔๐ นายจรัญ  จันทรแกว 

 ๑๔๑ นายจรัญ  เจียจิราพัทธนันท 

 ๑๔๒ นายจรัญ  เตาทอง 

 ๑๔๓ รอยตรี จรัญ  ภาวมิ่งมงคล 

 ๑๔๔ นายจรัล  ชูชุม 

 ๑๔๕ นายจรัส  รัตนวรรณ 

 ๑๔๖ นายจรัส  อนุสาร   

 ๑๔๗ นายจรัส  อินตะนาม 

 ๑๔๘ นายจรินทร  นุชดี 

 ๑๔๙ นายจรินทร  แสงเจริญ 

 ๑๕๐ นายจรุวัฒน  จิโรจนมนตรี 

 ๑๕๑ นายจรูญ  กิจผสมทรัพย 

 ๑๕๒ นายจรูญ  บุญมา 

 ๑๕๓ นายจรูญ  มะโนแกว 

 ๑๕๔ นายจรูญ  มีเงิน 

 ๑๕๕ นายจรูญ  วงศนาปา 

 ๑๕๖ นายจรูญ  ออดเดช 

 ๑๕๗ นายจเร  ทองนพคุณ 

 ๑๕๘ นายจเร  บุญเรืองนาม 

 ๑๕๙ นายจเร  ประจําแถว 

 ๑๖๐ นายจักรกฤช  อินทะเกตุ 

 ๑๖๑ นายจักรกฤษณ  วรรณศิริ 

 ๑๖๒ นายจักรพงษ  ศักดิ์ประศาสน 

 ๑๖๓ นายจักรพันธุ  จันทรเขียว 

 ๑๖๔ นายจักราวุธ  กูรมะสุวรรณ 

 ๑๖๕ นายจักรินทร  พรหมเกาะ 

 ๑๖๖ นายจันทร  กอนตั้ง 

 ๑๖๗ นายจันทร  เกตุย 

 ๑๖๘ นายจันทรเพ็ง  สุริยงค 

 ๑๖๙ นายจันที  พิลึก 

 ๑๗๐ นายจํานงค  แกวเนตร 

 ๑๗๑ นายจํานงค  บุตรพรม 

 ๑๗๒ นายจํานอง  ศิริมุสิกะ 

 ๑๗๓ นายจําเนียร  พรหมเพชร 

 ๑๗๔ นายจําเนียร  เพ็ชรวงษ 

 ๑๗๕ นายจําเนียร  แยมวงษ 

 ๑๗๖ นายจําเนียร  รักษาจันทร 

 ๑๗๗ นายจําเนียร  วงศกาฬสินธุ 

 ๑๗๘ นายจําเนียร  วัฒกี 

 ๑๗๙ นายจําป  พงษมิตร 

 ๑๘๐ นายจํารัส  กันทะวัง 

 ๑๘๑ นายจํารัส  โพธิญาณ 

 ๑๘๒ นายจํารัส  ศุภผล 

 ๑๘๓ นายจํารูญศักดิ์  อุตมะ 

 ๑๘๔ นายจําเริญ  กระพ้ีแดง 

 ๑๘๕ นายจําเริญ  กองาน 

 ๑๘๖ นายจําเริญ  ปนดอน 

 ๑๘๗ นายจําเริญ  สวัสดิ์วาทิน 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๘ นายจําลอง  จ๋ิวเดช 

 ๑๘๙ นายจําลอง  เจริญภักดี 

 ๑๙๐ นายจําลอง  เผือกผุด 

 ๑๙๑ นายจําลอง  พวงสมบัติ 

 ๑๙๒ นายจําลอง  วิชิตแยม 

 ๑๙๓ นายจําลอง  ศิริกาศ 

 ๑๙๔ นายจําลอง  ศิลาสะอาด 

 ๑๙๕ นายจําลอง  สุตจิตโต 

 ๑๙๖ นายจําลอง  ออนนอก 

 ๑๙๗ นายจิตตศิลป  ปภาวีร 

 ๑๙๘ นายจิตติ  เลิศพัฒนาไพบูรณ 

 ๑๙๙ นายจิตรกร  แสงทอง 

 ๒๐๐ นายจิตรี  สายบุญ 

 ๒๐๑ นายจินณาวัตร  พ่ึงประชา 

 ๒๐๒ นายจินตน  จันทคาร   

 ๒๐๓ นายจิร  จักกะพาก 

 ๒๐๔ นายจิรกฤต  จิรานุกรม 

 ๒๐๕ นายจิรชัย  ถนอมวงษ 

 ๒๐๖ นายจิรทีป  รมเกตุ 

 ๒๐๗ นายจิรยุทธ  ตันไทย 

 ๒๐๘ นายจิรศักดิ์  จรูญจิตร 

 ๒๐๙ นายจิรศักดิ์  ฉันทวิลาศ 

 ๒๑๐ นายจิระ  ไพศาล 

 ๒๑๑ นายจิระเดช  สุขเกษม 

 ๒๑๒ นายจิราวัฒน  ทุมคํา 

 ๒๑๓ นายจีรประทีป  ทองเปรม 

 ๒๑๔ นายจีรภัทร  วรสิงห 

 ๒๑๕ จาสิบตํารวจ จีรวัฒน  โสภณ 

 ๒๑๖ นายจีระศักดิ์  ชุติมารัต 

 ๒๑๗ นายจุมพฎ  หิรัญรัตนากร 

 ๒๑๘ นายจุมพล  คูประทุมศิริ 

 ๒๑๙ นายจุมพล  บุษบงษ 

 ๒๒๐ นายจุมพล  ศรีนอก 

 ๒๒๑ นายจุลวิศิษฏ  ล่ิมศิลา 

 ๒๒๒ นายเจตกร  หวันสู 

 ๒๒๓ นายเจตริณ  ออนสอาด 

 ๒๒๔ นายเจริญ  กาญจนพันธุ 

 ๒๒๕ นายเจริญ  ขวัญยืน 

 ๒๒๖ นายเจริญ  คํายามา 

 ๒๒๗ นายเจริญ  คุณสุข 

 ๒๒๘ นายเจริญ  สอนไข 

 ๒๒๙ นายเจริญ  หาผลกลา 

 ๒๓๐ นายเจษฎา  ศรีประทักษ 

 ๒๓๑ นายเจษฎาภรณ  เจริญเงินทวี 

 ๒๓๒ นายเจะรูสลัน  เจะอูมาร 

 ๒๓๓ นายเจะอูเซ็ง  สาและ 

 ๒๓๔ นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง   

 ๒๓๕ นายเจือ  กิ้มอั้น 

 ๒๓๖ นายเจือ  ใยบํารุง 

 ๒๓๗ นายฉลอง  คงดี 

 ๒๓๘ นายฉลอง  พัฒโน 

 ๒๓๙ นายฉลองชัย  แสงสวาง 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๐ นายฉลาด  หอกคํา 

 ๒๔๑ นายฉลาม  แกวมณีวงษ 

 ๒๔๒ นายฉัตร  นพภา 

 ๒๔๓ นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 

 ๒๔๔ นายฉัตรชัย  ตั้งศักดิ์ประเสริฐ 

 ๒๔๕ นายฉัตรชัย  พรมพัตร 

 ๒๔๖ นายฉัตรชัย  วรรธนอารีย 

 ๒๔๗ นายฉัตรชัย  ศิริวรรณทรัพย 

 ๒๔๘ นายฉัตรพล  วัชรคิรินทร 

 ๒๔๙ นายเฉม  โกศล   

 ๒๕๐ นายเฉลิม  ตาวิยะ 

 ๒๕๑ นายเฉลิม  ปญญา 

 ๒๕๒ นายเฉลิม  ศรีจันทร 

 ๒๕๓ นายเฉลิม  สันสีเมือง 

 ๒๕๔ นายเฉลิมชาติ  ระยับ 

 ๒๕๕ นายเฉลิมพล  ทิพยมณี   

 ๒๕๖ นายเฉลิมพล  ศรีครุฑ 

 ๒๕๗ นายเฉลิมพล  อังสุภานิช 

 ๒๕๘ นายเฉลิมศักดิ์  กองกันภัย 

 ๒๕๙ นายเฉลิมศักดิ์  เพชรเฉิดฉิน 

 ๒๖๐ นายเฉลิมศักดิ์  สกลวิศาลศักดิ์ 

 ๒๖๑ นายเฉลียว  จิตรดํารงค 

 ๒๖๒ นายเฉลียว  นกแกว 

 ๒๖๓ นายเฉลียว  โนรี 

 ๒๖๔ นายเฉลียว  พลกุล 

 ๒๖๕ นายเฉลียว  ไสยรัตน 

 ๒๖๖ นายเฉลียว  เอมโอช 

 ๒๖๗ นายเฉวียง  แพงเจริญผล 

 ๒๖๘ นายไฉยา  วรเชษฐ 

 ๒๖๙ นายชนินทร  เพชรศรี 

 ๒๗๐ นายชนินทร  ลาภชิตาภรณ 

 ๒๗๑ นายชมเชย  ศรีบุตรตา 

 ๒๗๒ นายชมพร  เพ็ญกุล 

 ๒๗๓ นายชยวีร  เรืองเดชสุวรรณ 

 ๒๗๔ นายชรวัตร  อนสุวรรณ 

 ๒๗๕ นายชรินทร  พลอยสุวรรณ 

 ๒๗๖ นายชรินทรวัชร  มรรคสันต 

 ๒๗๗ นายชลวรัท  กียะสูตร 

 ๒๗๘ นายชลอ  ดีขุนทด 

 ๒๗๙ นายชลิต  ธนโชควณิช 

 ๒๘๐ นายชลิต  มากทรัพย 

 ๒๘๑ นายชวย  ศิลา 

 ๒๘๒ นายชวโรจน  มวงนนทศรี 

 ๒๘๓ นายชวลิต  บัวผัน 

 ๒๘๔ นายชวลิต  วงศศิริ 

 ๒๘๕ นายชะนะพัทธ  พรพรรณทิพย 

 ๒๘๖ นายชะออม  สังขทอง 

 ๒๘๗ นายชัชชรัช  สมแกว 

 ๒๘๘ นายชัชพล  ฉัตรแกว 

 ๒๘๙ นายชัชวาลย  ศักดิ์สุวรรณ 

 ๒๙๐ นายชั้น  รักสูงเนิน 

 ๒๙๑ นายชัยกฤต  เรืองศิริ 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๒ นายชัยชนะ  คงหาญ 

 ๒๙๓ นายชัยชนะ  นุชประเสริฐ 

 ๒๙๔ นายชัยณรงค  เลือดชัยพฤกษ 

 ๒๙๕ นายชัยณัฐ  ออนตา 

 ๒๙๖ นายชัยเดช  ชิตวิเศษ 

 ๒๙๗ นายชัยธิศักดิ์  อําลอย 

 ๒๙๘ นายชัยนันท  แกวประชานุรักษ 

 ๒๙๙ นายชัยพิทักษ  เจริญผล 

 ๓๐๐ นายชัยยศ  ชูชวง 

 ๓๐๑ นายชัยยศ  หมอมพกุล 

 ๓๐๒ นายชัยยันต  บุญเทียม 

 ๓๐๓ วาที่รอยตรี ชัยยา  พลอยแหวน 

 ๓๐๔ นายชัยยา  ลาดปาละ 

 ๓๐๕ นายชัยยุทธ  บุญสวาง 

 ๓๐๖ นายชัยยุทธ  ปทมาพรพรรณ 

 ๓๐๗ นายชัยโย  พัฒนเจริญ 

 ๓๐๘ นายชัยรัตน  คํามูล 

 ๓๐๙ นายชัยรัตน  ชื่นชม 

 ๓๑๐ นายชัยรัตน  ตําหนง 

 ๓๑๑ นายชัยรัตน  บุญชวย 

 ๓๑๒ นายชัยรัตน  เรือนไกล 

 ๓๑๓ นายชัยรัตน  วงษขมทอง 

 ๓๑๔ นายชัยโรจน  ฐิรศิริชวเลิศ 

 ๓๑๕ นายชัยวัฒน  กิตติเมธีวรกุล 

 ๓๑๖ นายชัยวัฒน  ดอกบุก 

 ๓๑๗ นายชัยวัฒน  นิลสิงขรณ 

 ๓๑๘ นายชัยวัฒน  วชิรเขื่อนขันธ 

 ๓๑๙ นายชัยวัฒน  สมประสงค 

 ๓๒๐ นายชัยวัฒน  สังกุลา 

 ๓๒๑ นายชัยวัฒน  หมูเย็น 

 ๓๒๒ นายชัยวัฒน  เหลืองทรัพยสิน 

 ๓๒๓ นายชัยวัฒน  เหลืองอุดมศิลป 

 ๓๒๔ นายชัยศักดิ์  บูรณเจริญกิจ 

 ๓๒๕ นายชาญ  เทพพานิช 

 ๓๒๖ นายชาญชัย  ทิพยมณี 

 ๓๒๗ นายชาญชัย  พระพันเพชร 

 ๓๒๘ นายชาญชัย  หินสุภาพ 

 ๓๒๙ นายชาญณรงค  กุลสานต 

 ๓๓๐ นายชาญณรงค  นามนคร 

 ๓๓๑ นายชาญณรงค  ผดุงผล 

 ๓๓๒ นายชาญณรงค  โวหาร 

 ๓๓๓ นายชาญธวัช  รัตนวงศ 

 ๓๓๔ นายชาณุภณ  ศรียอดแกว 

 ๓๓๕ นายชาตรี  ชื่นวิทยา 

 ๓๓๖ นายชาตรี  พรทักษิณ 

 ๓๓๗ นายชาตรี  สังขพิทักษ 

 ๓๓๘ นายชาติ  ไทยแท 

 ๓๓๙ นายชาติชาย  เฉลยจิตร 

 ๓๔๐ นายชาติชาย  เทียมเกาะ 

 ๓๔๑ นายชายชั้ง  ศรีพรประภา 

 ๓๔๒ นายชาลี  ธรรมจง 

 ๓๔๓ นายชาลี  พานทอง 
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เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๔ นายชํานาญ  จีนเจือ 

 ๓๔๕ นายชํานาญ  ลายศรี 

 ๓๔๖ นายชํานาญ  ศรัทธาผล 

 ๓๔๗ ดาบตํารวจ ชิงชัย  ออนนุม 

 ๓๔๘ นายชิต  ขวัญคํา   

 ๓๔๙ นายชิต  ตุละ 

 ๓๕๐ นายชิน  เพ็ชรโยธา 

 ๓๕๑ วาที่รอยเอก ชินโชติ  มะโนชัย 

 ๓๕๒ นายชินดนัย  รุจิรัตน 

 ๓๕๓ นายชินวรณ  วิเชียร 

 ๓๕๔ นายชินวัตร  แสงมณี 

 ๓๕๕ นายชีวะ  ชีวะธรรม 

 ๓๕๖ นายชื่น  คําแกว 

 ๓๕๗ นายชุติพนธ  ดาววงค 

 ๓๕๘ นายชุม  ฤทธิ์จันทึก 

 ๓๕๙ นายชุมพร  ทรัพยเมือง 

 ๓๖๐ นายชุมพล  คุมวงศ 

 ๓๖๑ นายชุมพล  ชังชั่ว 

 ๓๖๒ นายชุมพล  ตันประดิษฐ 

 ๓๖๓ นายชุมพล  ถนอมกิจ 

 ๓๖๔ นายชู  แกวหา 

 ๓๖๕ นายชูเกียรติ  กาญจนกิจ 

 ๓๖๖ นายชูเกียรติ  พูลเจริญ 

 ๓๖๗ นายชูเกียรติ  ล้ีตระกูล 

 ๓๖๘ นายชูชาติ  เชิดชู 

 ๓๖๙ นายชูชาติ  ทองบุญนะ 

 ๓๗๐ นายชูชาติ  สรรคประสิทธิ์ 

 ๓๗๑ นายชูชาติ  เหลาตระกูล 

 ๓๗๒ นายชูชีพ  แกวคุม 

 ๓๗๓ นายชูชีพ  งามประเสริฐ 

 ๓๗๔ นายชูชีพ  สุพบุตร 

 ๓๗๕ นายชูศักดิ์  ซายหนู 

 ๓๗๖ นายเชตฐพร  คลายศรี 

 ๓๗๗ นายเชวงศักดิ์  แตงนําศิริ 

 ๓๗๘ นายเชา  พัฒนสูตร 

 ๓๗๙ นายเชาว  เตียวซุน 

 ๓๘๐ นายเชาว  สุชลสถิตย   

 ๓๘๑ นายเชาวลิต  กาประโคน 

 ๓๘๒ นายเชาวลิต  เจริญพงศ 

 ๓๘๓ นายเชาวลิต  ลือศักดิ์ 

 ๓๘๔ นายเชิงชาย  จําปาทอง 

 ๓๘๕ นายเชิญ  นรกิจ 

 ๓๘๖ นายเชิด  วังเนตร 

 ๓๘๗ นายเชิดชัย  ซิบเข 

 ๓๘๘ นายเชิดศักดิ์  ขุยลานหญา 

 ๓๘๙ นายเชียร  โภคทรัพย 

 ๓๙๐ นายเชี่ยวชาญ  เทียบจันทึก 

 ๓๙๑ นายแชน  ธัญญานนท 

 ๓๙๒ นายโชคดี  มังคละคีรี 

 ๓๙๓ ดาบตํารวจ โชควิทย  พรมดี 

 ๓๙๔ นายโชตวิวัฒน  ดีย้ิม 

 ๓๙๕ นายโชติอนันต  แกวกาวิล 



 หนา   ๗๒ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๖ นายไชยยศ  เอฬกายนท 

 ๓๙๗ นายไชยโรจน  วันเพ็ชร 

 ๓๙๘ นายไชยวัฒน  โตเขียว 

 ๓๙๙ นายไชยันต  จันทวงษ 

 ๔๐๐ นายไชยา  คลอวุฒินันท 

 ๔๐๑ นายซายูดา  มันตีเมาะ 

 ๔๐๒ นายฏอฮา  อิบราฮีมีย 

 ๔๐๓ นายฐมวงศ  เชียสวัสดิ์ 

 ๔๐๔ นายฐานพัฒน  สุบุตรดี 

 ๔๐๕ นายฐิติชัย  ลาภเวที 

 ๔๐๖ นายฐิติรัชต  อุนวงศ 

 ๔๐๗ นายฐิติวัจน  บุญคง 

 ๔๐๘ นายฒโน  จินนาคุณ   

 ๔๐๙ นายณกรณ  ศิริรัตนพิริยะ 

 ๔๑๐ นายณฐกฤต  ญาสนธิ 

 ๔๑๑ นายณนชพงศ  ศรีสุข 

 ๔๑๒ นายณภัทร  กิตติโกษา 

 ๔๑๓ นายณรงค  กิ่งศรี 

 ๔๑๔ นายณรงค  แกวกาญจนกุล 

 ๔๑๕ นายณรงค  ธิลา 

 ๔๑๖ นายณรงค  ปะมาละ 

 ๔๑๗ นายณรงค  ผลลูกอินทร 

 ๔๑๘ นายณรงค  วรรณชาติ 

 ๔๑๙ นายณรงค  ศักดิ์ย่ิงยง 

 ๔๒๐ นายณรงค  อรุณวงษ 

 ๔๒๑ นายณรงคฤทธิ์  พรมมา 

 ๔๒๒ นายณรงคฤทธิ์  พัฒนศรีศักดา 

 ๔๒๓ นายณรงคเวทย  ลาภวิไล 

 ๔๒๔ นายณรงคศักดิ์  ดีพรม 

 ๔๒๕ นายณรงคศักดิ์  นิลเวศน 

 ๔๒๖ นายณรงคศักดิ์  อุริต 

 ๔๒๗ นายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา 

 ๔๒๘ นายณราวุฒิ  ลําเภาธีรภัทร 

 ๔๒๙ ดาบตํารวจ ณเรศ  หมุดเส็ม 

 ๔๓๐ นายณัฏฐชยกร  สุวัฒนะพงศเชฏ 

 ๔๓๑ นายณัฏฐเดช  แกวเรือง 

 ๔๓๒ นายณัฏฐพร  จันทรแกว 

 ๔๓๓ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต 

 ๔๓๔ นายณัฐนันทน  ตั้งธนาเกียรติ 

 ๔๓๕ นายณัฐพงษ  เนียมสม 

 ๔๓๖ นายณัฐพงษ  สุนทรวงษ 

 ๔๓๗ นายณัฐพร  วงศแสงทอง 

 ๔๓๘ นายณัฐพล  คลองงูเหลือม 

 ๔๓๙ นายณัฐวัฒน  โชติกสถิตย 

 ๔๔๐ นายณัฐวุฒิ  ผดุงเพียร 

 ๔๔๑ นายณัฐวุทธิ์  แกวมีศรี 

 ๔๔๒ นายณัฐเวทย  ทัพพระจันทร 

 ๔๔๓ นายณัฐสิทธิ์  วงศทรัพย 

 ๔๔๔ นายณิยศ  สิงหชาติ 

 ๔๔๕ นายณุสรณ  กุลปรีดา 

 ๔๔๖ นายดนเลาะ  แกวสาเระ 

 ๔๔๗ นายดนัย  ตั้งเจิดจา 



 หนา   ๗๓ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๔๘ วาที่รอยตรี ดนัย  ปานอยนนท 

 ๔๔๙ นายดนัย  สิทธิวัชระชัย 

 ๔๕๐ นายดนัย  เอี่ยมวสันต 

 ๔๕๑ นายดรัณ  สิรีเลิศ 

 ๔๕๒ นายดลนรุตม  ชาญเศรษฐนนท 

 ๔๕๓ นายดวงคํา  เชื้อเจ็ดตน 

 ๔๕๔ นายดวงคํา  มะโนรี 

 ๔๕๕ นายดวน  ฤทธิ์จอหอ 

 ๔๕๖ นายดวน  กันทิยะ 

 ๔๕๗ นายดาน  สนิทชน 

 ๔๕๘ นายดานียา  เจะสนิ 

 ๔๕๙ นายดารณี  ทองเขียว 

 ๔๖๐ นายดาโอะ  เจะตู 

 ๔๖๑ นายดํารงค  จินะกาศ 

 ๔๖๒ นายดํารงค  พนาพิทักษทอง 

 ๔๖๓ นายดํารงค  มาลีรส 

 ๔๖๔ นายดํารงคศักดิ์  แตเจริญ 

 ๔๖๕ นายดํารงศักดิ์  ทองนพเกา 

 ๔๖๖ จาสิบเอก ดิเรก  ไพศาลธรรม 

 ๔๖๗ นายดิเรก  เรงรอน 

 ๔๖๘ นายดุนหละ  หมัดเบ็ญหมาน 

 ๔๖๙ นายดุสิต  บูรณะพิมพ 

 ๔๗๐ นายดุสิต  เพชรลํ้า 

 ๔๗๑ นายดุสิต  ลาภพาณิชยกุล 

 ๔๗๒ นายเดชชาติ  ย้ิมแยม 

 ๔๗๓ นายเดชพล  นิลสิน 

 ๔๗๔ นายเดชเลิศ  มวงอ่ํา 

 ๔๗๕ นายเดชา  กาฬจันทร 

 ๔๗๖ นายเดชา  แกลวทนงค 

 ๔๗๗ นายเดโช  บุญรอด 

 ๔๗๘ นายเดนดวง  ประดลชอบ 

 ๔๗๙ นายแดง  จันทรแกว 

 ๔๘๐ นายตระกูล  เดนดวง 

 ๔๘๑ นายตระกูล  บุญบํารุง 

 ๔๘๒ นายตอง  วองไวกริยา 

 ๔๘๓ นายตอชาติ  ฆารไสว 

 ๔๘๔ นายตอน  ลวนเจริญ 

 ๔๘๕ นายติม  ปกนอก 

 ๔๘๖ นายตี๋  เนตรสี 

 ๔๘๗ นายตื่ม  กุมภาว 

 ๔๘๘ นายตุน  บุนเฮี้ยน 

 ๔๘๙ นายเติมศักดิ์  หาลิพันธ 

 ๔๙๐ นายเตียง  อินพรหม 

 ๔๙๑ นายเตื้อน  ฆังคะสะเร   

 ๔๙๒ นายไตรรงค  คําวิเศษณ   

 ๔๙๓ นายถนอม  กรรมใจ 

 ๔๙๔ นายถนอม  แกวบุตร 

 ๔๙๕ นายถนอม  ปนตา 

 ๔๙๖ นายถนอม  แยมสุวรรณ   

 ๔๙๗ นายถนัด  บุญทวี 

 ๔๙๘ นายถวัลย  พูลประเสริฐ 

 ๔๙๙ นายถวิล  เปล่ียนจิตต 



 หนา   ๗๔ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๐๐ นายถาวร  หนูฤทธิ์ 

 ๕๐๑ นายทนงศักดิ์  กิตติศุภกุล 

 ๕๐๒ นายทรงกลด  ตรีสุวรรณ 

 ๕๐๓ นายทรงเกียรติ  มุณีสิทธิ์   

 ๕๐๔ นายทรงชัย  เที่ยงธรรม 

 ๕๐๕ นายทรงชัย  วงษวัชรดํารง 

 ๕๐๖ นายทรงไชย  เพียรเจริญ   

 ๕๐๗ นายทรงบท  คุมฉายา 

 ๕๐๘ นายทรงพล  แกวพรประเสริฐ 

 ๕๐๙ นายทรงพล  นิยมวงศ 

 ๕๑๐ นายทรงยศ  ผาสุข 

 ๕๑๑ นายทรงยศ  รุงมณี 

 ๕๑๒ นายทรงวุฒิ  ประกอบธรรม 

 ๕๑๓ นายทรงศรี  ชูวัฒนกุล 

 ๕๑๔ นายทรงศักดิ์  ประสิทธิหัตถ 

 ๕๑๕ นายทรงศักดิ์  หมื่นแกว 

 ๕๑๖ นายทรัพยสมบูรณ  คําหวาง 

 ๕๑๗ นายทวิช  สุวรรณทํามี 

 ๕๑๘ นายทวิชาติ  จันทรปาน 

 ๕๑๙ นายทวี  กุลคําธรกิตติ์ 

 ๕๒๐ นายทวี  ชูนวล   

 ๕๒๑ นายทวี  ณ ลําพูน 

 ๕๒๒ นายทวี  ผิวออนดี 

 ๕๒๓ นายทวี  สีหะวงษ 

 ๕๒๔ นายทวี  โสภา 

 ๕๒๕ นายทวีชัย  งามวัฒนสุข 

 ๕๒๖ นายทวีชัย  เติมพรเลิศ 

 ๕๒๗ นายทวีป  เนียนทะศาสตร 

 ๕๒๘ นายทวีวัฒน  แซตั้ง 

 ๕๒๙ นายทวีวัฒน  วงศประสิทธิ์ 

 ๕๓๐ นายทวีศักดิ์  ชูแกว 

 ๕๓๑ นายทวีศักดิ์  ประถมสาสน 

 ๕๓๒ นายทวีศักดิ์  ประโยชนงาม 

 ๕๓๓ นายทวีศักดิ์  พิมลรัฐ 

 ๕๓๔ นายทศพร  จอยกันเจียก 

 ๕๓๕ นายทศพร  รติยานุวัฒน 

 ๕๓๖ นายทศพร  โรจนสุวณิชกร 

 ๕๓๗ นายทศพล  ไทยปนณรงค 

 ๕๓๘ นายทศพล  วงษกําปน 

 ๕๓๙ นายทองคํา  แกวจินดา 

 ๕๔๐ นายทองคํา  ผัดตัน 

 ๕๔๑ นายทองคํา  ยาปะโลหิต 

 ๕๔๒ นายทองคํา  ศรีสอาด 

 ๕๔๓ นายทองเจิม  ตุยคํา 

 ๕๔๔ นายทองดี  มาลาวงษ 

 ๕๔๕ นายทองแถม  สมนิยม 

 ๕๔๖ นายทองใบ  ภูทองปด 

 ๕๔๗ นายทองใบ  สุทธิประภา 

 ๕๔๘ จาสิบเอก ทองเปลว  รัตนวิจารณ 

 ๕๔๙ นายทองพูน  โคตมา 

 ๕๕๐ นายทองพูล  หมื่นอภัย 

 ๕๕๑ นายทองลํ้า  เย็นวัฒนา 



 หนา   ๗๕ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๕๒ นายทองสาย  สาลี 

 ๕๕๓ นายทองสุข  ขัดธินนท 

 ๕๕๔ นายทัด  เพชรดี 

 ๕๕๕ นายทิน  พุทธัง 

 ๕๕๖ นายทินกร  ปุยะติ 

 ๕๕๗ นายทินกร  พันธโคตร 

 ๕๕๘ นายทูล  ยาดี 

 ๕๕๙ นายเทพ  ปนแปง 

 ๕๖๐ นายเทวัญ  ศรีสําราญ 

 ๕๖๑ นายเทวินทร  เขียวหวาน 

 ๕๖๒ นายเทิ่ม  นวลละออง 

 ๕๖๓ นายเที่ยง  ผดุงโกเม็ด 

 ๕๖๔ นายเทียนชัย  คชานันท 

 ๕๖๕ นายเทียนชัย  พลายกลาง 

 ๕๖๖ นายเทียบ  จารนัย 

 ๕๖๗ นายไทย  ภิรมยนาค 

 ๕๖๘ นายไทยรัมย  พิพัฒนภานุกุล 

 ๕๖๙ นายธงชัย  บุญทั่ง 

 ๕๗๐ นายธงชัย  วองทรง 

 ๕๗๑ นายธงชัย  เสงนนท   

 ๕๗๒ นายธณัชพงศ  เพชรดี 

 ๕๗๓ นายธนกร  วนะกิจกุลพัฒน 

 ๕๗๔ นายธนกร  สังฆโร 

 ๕๗๕ นายธนกฤต  ประสานสุทธิพร 

 ๕๗๖ นายธนกิตต  อักษรเนียม 

 ๕๗๗ นายธนดล  ชัยยุตต 

 ๕๗๘ นายธนดล  วรวัลย 

 ๕๗๙ นายธนเดช  แซออง 

 ๕๘๐ นายธนเดช  พรหมเดช 

 ๕๘๑ นายธนเดช  พันธุฟก 

 ๕๘๒ นายธนบูลย  ไตรจรัสพงศ 

 ๕๘๓ นายธนปพน  เงินเมย 

 ๕๘๔ นายธนพล  ทองรัตน 

 ๕๘๕ นายธนพล  บัวทอง   

 ๕๘๖ นายธนพล  สุยสําอางค 

 ๕๘๗ นายธนวัฒน  กันทะยวง 

 ๕๘๘ นายธนวัฒน  จิระพันธุ 

 ๕๘๙ นายธนวัฒน  ตราเต็ง 

 ๕๙๐ นายธนวัฒน  เลิศศรีนภาพร 

 ๕๙๑ นายธนศักดิ์  เกดจริยานนท 

 ๕๙๒ นายธนสร  รักษาพันธ 

 ๕๙๓ นายธนเสฏฐ  ชัยสงครามธนทัต 

 ๕๙๔ นายธนะภูมิ  ตั้งสุขอภิโชค 

 ๕๙๕ นายธนัชพันธ  ประพฤติกิจกุล 

 ๕๙๖ นายธนากร  รอดพงษา 

 ๕๙๗ นายธนากร  สิงหราช 

 ๕๙๘ นายธนากร  อินศิริ 

 ๕๙๙ นายธนาชิต  จิริวิภากร 

 ๖๐๐ นายธนาธิป  หัตถรุงเรือง 

 ๖๐๑ นายธนาวัฒน  มีรส 

 ๖๐๒ รอยตรี ธนู  นอยบุญรอด 

 ๖๐๓ นายธนู  เรืองเดช 



 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๐๔ นายธเนศ  เลาหะจินดา 

 ๖๐๕ นายธเนศ  วรพงศาทิตย 

 ๖๐๖ นายธเนศน  อิงคามระธร 

 ๖๐๗ นายธรรมนูญ  วัชระวลีกุล 

 ๖๐๘ นายธรรมศักดิ์  ฤทธิ์แดง 

 ๖๐๙ นายธวัช  สุดใจ 

 ๖๑๐ นายธวัชชัย  ชวลิตสิทธิกุล 

 ๖๑๑ นายธวัชชัย  ทองทิพย 

 ๖๑๒ นายธวัชชัย  วรกุลเสถียร 

 ๖๑๓ นายธวัชชัย  วรพงศพัฒน 

 ๖๑๔ นายธวัชชัย  สงฉิม 

 ๖๑๕ นายธวัฒน  ทองเมฆ 

 ๖๑๖ นายธัชชัย  พวงสมบัติ 

 ๖๑๗ นายธานินทร  อรรถทรัพย 

 ๖๑๘ นายธานี  มณีรัตน 

 ๖๑๙ นายธานี  ล้ีมงคล 

 ๖๒๐ นายธิติพันธ  จันทรทอง 

 ๖๒๑ นายธีรชัย  แคบํารุง 

 ๖๒๒ นายธีรชัย  บัวติ๊บ 

 ๖๒๓ สิบเอก ธีรโชติ  ปริญรัมย 

 ๖๒๔ นายธีรพงศ  สิริรัตนนันท 

 ๖๒๕ นายธีรพงษ  เถาวแดง 

 ๖๒๖ นายธีรมัตถ  แวยูโซะ 

 ๖๒๗ นายธีรโรจน  สาระอาภรณ 

 ๖๒๘ นายธีรวัตร  สุวรรณแพทย 

 ๖๒๙ นายธีรศักดิ์  วรรณวชิรกุล 

 ๖๓๐ นายธีรสิญจ  อยูยืน 

 ๖๓๑ นายธีระ  จันทะบุตร 

 ๖๓๒ นายธีระ  บุญพิศ 

 ๖๓๓ สิบเอก ธีระพล  สุภากาญจน 

 ๖๓๔ นายธีระวัฒน  คงสําราญ 

 ๖๓๕ นายธีระวุฒิ  พูลแกว 

 ๖๓๖ นายธีระศักดิ์  เจริญพิมลกุล 

 ๖๓๗ นายธีรัตน  เพียรประเสริฐ 

 ๖๓๘ นายนนท  หวานชอบ 

 ๖๓๙ นายนพ  วัฒนาการ 

 ๖๔๐ นายนพคุณ  แถมพยัคฆ 

 ๖๔๑ นายนพดล  จันทรหลา 

 ๖๔๒ นายนพดล  เจริญหินทอง 

 ๖๔๓ นายนพดล  ตุรงคเรือง 

 ๖๔๔ นายนพดล  พงศรัตนศักดิ์ 

 ๖๔๕ นายนพดล  วรมานะกุล 

 ๖๔๖ นายนพพร  ปานชัย 

 ๖๔๗ นายนพรุจ  เจริญสุข 

 ๖๔๘ นายนพสิทธิ์  กุลเจริญวิรัตน 

 ๖๔๙ นายนรเศรษฐ  เรืองพยุงศักดิ์ 

 ๖๕๐ นายนรา  แกวรักษ 

 ๖๕๑ นายนราทร  ถนอมวงษ 

 ๖๕๒ นายนราธิป  ฟกฤกษ 

 ๖๕๓ นายนราวุธ  กุนาคํา 

 ๖๕๔ นายนรินทร  นามประดิษฐ 

 ๖๕๕ นายนรินทร  เนตรสุวรรณ 



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๕๖ นายนรินทร  วัฒนปกษ 

 ๖๕๗ นายนรินทร  สายสุด 

 ๖๕๘ นายนเรศ  นาคนิกร 

 ๖๕๙ นายนฤนาท  ยุติวงษ 

 ๖๖๐ นายนวพัฒน  ไหวมาเจริญ 

 ๖๖๑ นายนอม  มะลิตน 

 ๖๖๒ นายนอย  หารอาวุธ 

 ๖๖๓ นายนะริน  ดื่นตา 

 ๖๖๔ นายนัซรุดดีน  มะเซ็ง 

 ๖๖๕ นายนัฐพงษ  เตี่ยมังกรพันธุ 

 ๖๖๖ นายนัทธพงศ  เห็นประเสริฐ 

 ๖๖๗ นายนันทธชัย  จุติภัทรธนานนท 

 ๖๖๘ นายนันทพงศ  เพ็ชรบึงพราว 

 ๖๖๙ นายนัส  พ่ึงจาบ 

 ๖๗๐ นายนาวิน  เจริญพร 

 ๖๗๑ นายนิกร  คุมนิล 

 ๖๗๒ นายนิกร  ปภากิจยศพัฒน 

 ๖๗๓ นายนิกร  วงคภูมี 

 ๖๗๔ นายนิกร  เวชพัฒน 

 ๖๗๕ รอยตํารวจตรี นิกร  สวีวงศ 

 ๖๗๖ นายนิกุล  จันทรสะอาด 

 ๖๗๗ นายนิคม  ครุทธามาศ 

 ๖๗๘ นายนิคม  จุลเขต 

 ๖๗๙ นายนิคม  ชูเมือง 

 ๖๘๐ นายนิคม  บอหลี 

 ๖๘๑ นายนิคม  รองจํานงค 

 ๖๘๒ นายนิติธร  เดชรังสฤษดิ์ 

 ๖๘๓ นายนิธิศ  ฐิติฐนิต 

 ๖๘๔ นายนิพนธ  ธีรภานุสรณ 

 ๖๘๕ นายนิพนธ  พิพัฒนาคม 

 ๖๘๖ นายนิพนธ  มิตรพระพันธ 

 ๖๘๗ นายนิพนธ  ล่ิมสกุล 

 ๖๘๘ นายนิพนธ  วงษใหญ   

 ๖๘๙ นายนิพนธ  วังษะ 

 ๖๙๐ นายนิพนธ  สัมฤทธิจามร 

 ๖๙๑ นายนิพนธ  สายสืบสวัสดิ์ 

 ๖๙๒ นายนิพนธ  สารถอย 

 ๖๙๓ นายนิพล  หนูจิตร 

 ๖๙๔ นายนิภัทร  ปจจุทธรณ 

 ๖๙๕ นายนิมะ  นิกะจิ 

 ๖๙๖ นายนิมะ  แวอุมา 

 ๖๙๗ นายนิมา  เลาะนะ 

 ๖๙๘ นายนิมิต  เจริญนิตย 

 ๖๙๙ นายนิมิต  เฉลยอาจ 

 ๗๐๐ นายนิมิตต  เหมันต 

 ๗๐๑ นายนิยม  ชาวเขา 

 ๗๐๒ นายนิยม  สีสุนาม 

 ๗๐๓ นายนิรัญ  ตระกูลรัมย 

 ๗๐๔ นายนิรัตน  รัตนสุรการย 

 ๗๐๕ นายนิรัน  ปุนประโคน 

 ๗๐๖ นายนิรันดร  โซวงเดือน 

 ๗๐๗ นายนิรันดร  ปอมนอย 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๐๘ นายนิรันดร  ออสันตินุตสกุล 

 ๗๐๙ นายนิรุตติ์  ปานนาค 

 ๗๑๐ นายนิลพัตร  ปนแกวประเสริฐ 

 ๗๑๑ นายนิวัฒน  เกตุสวัสดิ์ 

 ๗๑๒ นายนิเวศน  สุขสําราญ 

 ๗๑๓ นายนิสัน  ขันทอง 

 ๗๑๔ รอยตํารวจตรี เนติรัตน  รุงเรือง 

 ๗๑๕ นายเนย  วงศสระนอย 

 ๗๑๖ นายเนื่อง  เปรมเจริญ 

 ๗๑๗ นายบดินทร  วัฒนศิริ 

 ๗๑๘ นายบรรเทิง  เรืองขจร 

 ๗๑๙ นายบรรจง  จอมเมืองกาศ 

 ๗๒๐ นายบรรจง  จอมศิลา 

 ๗๒๑ นายบรรจง  จิตรเจือ 

 ๗๒๒ นายบรรจง  ดาปาน 

 ๗๒๓ นายบรรจง  ตั้งใจ 

 ๗๒๔ นายบรรจง  มาคง 

 ๗๒๕ นายบรรเทา  อูเงิน 

 ๗๒๖ นายบรรเทิง  คงทองสอาด 

 ๗๒๗ นายบรรพต  จิตรดล 

 ๗๒๘ นายบรรยง  ศิลรักษา 

 ๗๒๙ นายบรรยงค  ชาวปลายนา 

 ๗๓๐ นายบรรลพ  อาศัย 

 ๗๓๑ นายบรรเลง  ล้ิมมาลินันท 

 ๗๓๒ นายบรรหาร  ทิมแสง 

 ๗๓๓ นายบวรศักดิ์  ภูนาศรี 

 ๗๓๔ นายบัญชา  จันทศรี 

 ๗๓๕ นายบัญชา  วิจิตรปญญารักษ 

 ๗๓๖ นายบัญชา  แสงสวาง 

 ๗๓๗ นายบัญชา  หนูภักดี 

 ๗๓๘ นายบัญญัติ  ใจชวง 

 ๗๓๙ นายบัณฑิต  คัมภีระ 

 ๗๔๐ นายบัณฑิต  ผลงาม 

 ๗๔๑ นายบัว  บุญกําเชียง 

 ๗๔๒ นายบําเพ็ญ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๗๔๓ นายบํารุง  เจริญพจน 

 ๗๔๔ นายบํารุง  แยมนิยม 

 ๗๔๕ นายบํารุง  สมพืช 

 ๗๔๖ นายบุญกิจ  ดีประเสริฐกุล 

 ๗๔๗ นายบุญจันทร  พานุรัตน 

 ๗๔๘ นายบุญจันทร  มงคลสวัสดิ์ 

 ๗๔๙ นายบุญชวย  ตุงคบุรี 

 ๗๕๐ นายบุญชวย  ปวนมณี 

 ๗๕๑ นายบุญชวย  วงศคําลือ 

 ๗๕๒ นายบุญชวย  สิทธิผล 

 ๗๕๓ นายบุญชวย  สุธาสินีวรรณ 

 ๗๕๔ นายบุญชอบ  โอภาษี 

 ๗๕๕ นายบุญชัย  ทรัพยเจริญกุล 

 ๗๕๖ นายบุญชัย  หลวงคําดุก 

 ๗๕๗ นายบุญชู  รั้งกระโทก 

 ๗๕๘ นายบุญโชค  ชัยเกษตรสิน 

 ๗๕๙ นายบุญโชติ  หลักฐาน 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๖๐ นายบุญญฤทธิ์  นามวงษ 

 ๗๖๑ นายบุญญวัฒน  เกรียงกีรติกุล 

 ๗๖๒ นายบุญทวี  วงศถาวร 

 ๗๖๓ นายบุญทิตย  เมืองซื่อ 

 ๗๖๔ นายบุญธรรม  พรหมปลูก 

 ๗๖๕ นายบุญธรรม  มุกดาสนิท 

 ๗๖๖ นายบุญธรรม  ยงศรีปญญะฤทธิ์ 

 ๗๖๗ นายบุญธรรม  อะทะวงษา 

 ๗๖๘ นายบุญนาค  บูรณพันธ 

 ๗๖๙ นายบุญผาย  สารพฤกษ 

 ๗๗๐ นายบุญพัฒน  วิชัยเลิศ 

 ๗๗๑ นายบุญเพ็ง  ติคํารัมย 

 ๗๗๒ นายบุญมา  กรรณสูตร 

 ๗๗๓ นายบุญมา  ติระสา 

 ๗๗๔ นายบุญมี  เดชสุทธิ์ 

 ๗๗๕ นายบุญมี  ทัศเกษร 

 ๗๗๖ นายบุญมี  มีแกว 

 ๗๗๗ นายบุญมี  สมคํา 

 ๗๗๘ นายบุญยง  จินตนกุล 

 ๗๗๙ นายบุญยงค  แกวจันทร 

 ๗๘๐ นายบุญยงค  เบญจบุญญานุภาพ 

 ๗๘๑ นายบุญยอด  มาคลาย 

 ๗๘๒ นายบุญยาย  ทาจุมปู 

 ๗๘๓ นายบุญยืน  ถนอมวงษ 

 ๗๘๔ นายบุญยืน  อนนทสมิง   

 ๗๘๕ นายบุญรัตน  สุวรรณดี 

 ๗๘๖ นายบุญรัตน  เอียดสี 

 ๗๘๗ นายบุญเรียง  บุตรศรี 

 ๗๘๘ นายบุญลพ  จินะราช 

 ๗๘๙ นายบุญลือ  โพธิ์ศรีวงค 

 ๗๙๐ นายบุญลือ  สุทธาวาส 

 ๗๙๑ นายบุญเลิศ  มหาชน 

 ๗๙๒ นายบุญเลิศ  สงบจิตร 

 ๗๙๓ นายบุญเลิศ  สมใจ 

 ๗๙๔ นายบุญศรี  สมรักษ 

 ๗๙๕ นายบุญศรี  สุวรรณประภา 

 ๗๙๖ นายบุญสง  แกวกลัด 

 ๗๙๗ นายบุญสง  คงดั่น 

 ๗๙๘ นายบุญสง  คชชา 

 ๗๙๙ นายบุญสง  นาครักษ 

 ๘๐๐ นายบุญสง  โพธิ์ศรี   

 ๘๐๑ นายบุญสง  ภาคาเดช 

 ๘๐๒ นายบุญสง  มวงนนทะศรี 

 ๘๐๓ นายบุญสม  วังบัวทอง 

 ๘๐๔ นายบุญสืบ  อาสวาง 

 ๘๐๕ นายบุญสุยา  บุดดาหยุด 

 ๘๐๖ นายบุญเส็ง  วรสาร 

 ๘๐๗ นายบุญอิ่ม  พรรณศรี 

 ๘๐๘ นายบุญอุม  พันธภักดิ์ 

 ๘๐๙ นายบุญโฮม  ปกเสติ 

 ๘๑๐ นายบุรินทร  ศรีวิศาลกิจกุล 

 ๘๑๑ นายบุษกร  พิมพอุบล 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๑๒ นายเบญจมะ  จ่ึงสกุล 

 ๘๑๓ นายใบ  ทํานานอก 

 ๘๑๔ นายปกปอง  ปุสุรินทรคํา 

 ๘๑๕ นายปกรณ  กาญจนโอภาส 

 ๘๑๖ นายปกรณ  ธรรมรัตนปรานี   

 ๘๑๗ นายปกรณ  นอยเกตุ 

 ๘๑๘ นายปกรณ  ศรีกมล 

 ๘๑๙ นายปฎลชัย  พัฒนดํารงจิตร 

 ๘๒๐ นายปฎิพัฒน  ยอดสุวรรณ 

 ๘๒๑ นายปฐมพงศ  วันดี 

 ๘๒๒ นายปฐมพงษ  ฤทธิแผลง 

 ๘๒๓ นายปรวีร  วัฒนานุกิจ 

 ๘๒๔ นายประกอบ  จันทสุวรรณ 

 ๘๒๕ นายประกอบ  ปราบคะเชนทร 

 ๘๒๖ นายประกอบ  เปลากระโทก 

 ๘๒๗ นายประกอบ  มีสุขศรี   

 ๘๒๘ นายประกอบ  เรืองติก 

 ๘๒๙ นายประกอบ  สาตรอด 

 ๘๓๐ นายประกิจ  ปนเหนง 

 ๘๓๑ นายประกิจ  สุภาผล 

 ๘๓๒ นายประครอง  โคระถา 

 ๘๓๓ นายประคอง  สอนจะโปะ 

 ๘๓๔ นายประจวบ  จุลจินดา   

 ๘๓๕ นายประจวบ  ตวงทรัพย 

 ๘๓๖ นายประจวบ  บุญเมือง 

 ๘๓๗ นายประจวบ  พรมแจม 

 ๘๓๘ นายประจวบ  มะปะเข 

 ๘๓๙ ดาบตํารวจ ประจักษ  จันทยุทธ 

 ๘๔๐ นายประจักษ  หนูแกลว 

 ๘๔๑ นายประจิน  เนื้อเขียว 

 ๘๔๒ นายประจิม  เสืองามเอี่ยม 

 ๘๔๓ นายประชา  กิจตรงศิริ 

 ๘๔๔ นายประชา  เกตุสูงเนิน 

 ๘๔๕ นายประชีพ  ศรีนวลเอียด 

 ๘๔๖ นายประชุม  ขวัญเมือง 

 ๘๔๗ นายประชุม  นิยมรัตน 

 ๘๔๘ นายประเชิญ  เหงย่ี 

 ๘๔๙ นายประดิษฐ  เตาบํารุง 

 ๘๕๐ นายประดิษฐ  ทุริสุทธิ์ 

 ๘๕๑ นายประดิษฐ  ปญญา 

 ๘๕๒ นายประดิษฐ  มอพิมพ 

 ๘๕๓ นายประดิษฐ  วงษสา 

 ๘๕๔ นายประดิษฐ  สุบุตรดี 

 ๘๕๕ นายประดิษฐ  เสถียรเขต 

 ๘๕๖ นายประดิษฐ  อุปถัมภ 

 ๘๕๗ นายประดิษฐ  ดมอุนดี 

 ๘๕๘ นายประดิษฐชัย  ทูคํามี 

 ๘๕๙ นายประเดื่อง  นาคพล   

 ๘๖๐ นายประทักษ  สิทธิมงคล 

 ๘๖๑ นายประทิน  แพใหญ 

 ๘๖๒ นายประทิน  ล้ิมพันธ 

 ๘๖๓ นายประทีป  เผือกโสภา 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๖๔ นายประทีป  สถิตมั่น 

 ๘๖๕ นายประเทือง  ชางนอย 

 ๘๖๖ นายประเทือง  ผอมทอง 

 ๘๖๗ นายประเทือง  วิลัยพฤกษ 

 ๘๖๘ นายประเทือง  ศิริยงค 

 ๘๖๙ นายประธาน  เรืองสวาง 

 ๘๗๐ นายประพงษ  ทวีสินธ 

 ๘๗๑ นายประพจน  ณ ตะกั่วทุง 

 ๘๗๒ นายประพันธ  ชัยจิตติประเสริฐ 

 ๘๗๓ นายประพันธ  ทรัพยพิพัฒนา 

 ๘๗๔ นายประพันธ  ปนทะวงค 

 ๘๗๕ นายประพันธ  เพ็งสุข 

 ๘๗๖ นายประพันธ  เสมอใจ 

 ๘๗๗ นายประพิศ  ศรีนอง 

 ๘๗๘ นายประภาส  มะลาศรี 

 ๘๗๙ นายประภาส  ยํายวน 

 ๘๘๐ นายประภาส  วุฒิโสภากร 

 ๘๘๑ นายประภาส  แสงจันทร 

 ๘๘๒ นายประมวล  สอนเฒา 

 ๘๘๓ นายประมวล  หาญพละ 

 ๘๘๔ นายประมูล  ชาลีรินทร 

 ๘๘๕ นายประเมิน  ภูมิมาโนช 

 ๘๘๖ นายประยงค  แกวกัน 

 ๘๘๗ นายประยงค  แดงชาติ 

 ๘๘๘ นายประยุทธ  จันทรแกว 

 ๘๘๙ นายประยุทธ  ตะนะวิไชย 

 ๘๙๐ นายประยูร  จิระพิบูลยพันธ 

 ๘๙๑ นายประยูร  มะหับผลา 

 ๘๙๒ นายประยูร  แยมสุนทร 

 ๘๙๓ นายประยูร  ศิริตัน 

 ๘๙๔ นายประยูร  สุขกําเนิด 

 ๘๙๕ นายประเยาว  ฝายลุย 

 ๘๙๖ นายประวัติ  เทพสมบัติ 

 ๘๙๗ นายประวิง  บุญเพ็ชร   

 ๘๙๘ นายประวิตร  ใจวงคเปง 

 ๘๙๙ นายประวิทย  ศรีสุขวรกุล 

 ๙๐๐ นายประวุฒิ  ชุณหชัยชนะ 

 ๙๐๑ นายประเวช  ภูโสดา 

 ๙๐๒ นายประเวช  ราชชมภู 

 ๙๐๓ นายประเวท  สุยสุทธิ์ 

 ๙๐๔ นายประศุกร  วงศพิมายคราม 

 ๙๐๕ นายประสงค  วัฒนสารสมบัติ 

 ๙๐๖ นายประสงค  สินเจริญ 

 ๙๐๗ นายประสงค  สุวรรณวงศ 

 ๙๐๘ นายประสงค  หอยสังข 

 ๙๐๙ นายประสงค  เหล็กกลา 

 ๙๑๐ นายประสงค  เอี่ยมสุข 

 ๙๑๑ นายประสบผล  สุภาพ 

 ๙๑๒ นายประสพ  ทองไสย 

 ๙๑๓ นายประสพ  บวรรัตนกุล 

 ๙๑๔ นายประสพโชค  วุนบํารุง 

 ๙๑๕ นายประสาน  บุญฉาย 
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 ๙๑๖ นายประสาน  บุญเต็ม 

 ๙๑๗ นายประสาน  พรคต 

 ๙๑๘ นายประสาร  วณิชกุลนันท 

 ๙๑๙ นายประสิทธิ์  ขาวกิจไพศาล 

 ๙๒๐ นายประสิทธิ์  เขียวกาศ 

 ๙๒๑ นายประสิทธิ์  จันพวง 

 ๙๒๒ นายประสิทธิ์  นิศากรเกรียงเดช   

 ๙๒๓ นายประสิทธิ์  บริสุทธิ์ 

 ๙๒๔ นายประสิทธิ์  ไพรสมพงษ 

 ๙๒๕ นายประสิทธิ์  มิ่งสกุล 

 ๙๒๖ นายประสิทธิ์  แยมทอง 

 ๙๒๗ นายประสิทธิ์  ฤทธิยา 

 ๙๒๘ นายประสิทธิ์  เลาวกุล 

 ๙๒๙ นายประสิทธิ์  วงศพิศาล 

 ๙๓๐ นายประสิทธิ์  เอี่ยวสานุรักษ 

 ๙๓๑ นายประสิทธิชัย  แซวอง 

 ๙๓๒ นายประเสริฐ  กุลชัยวิวัฒนกิจ 

 ๙๓๓ นายประเสริฐ  เกิดพุม 

 ๙๓๔ นายประเสริฐ  แกวเทวี 

 ๙๓๕ นายประเสริฐ  จันตา 

 ๙๓๖ นายประเสริฐ  จันทวี 

 ๙๓๗ นายประเสริฐ  จิตปรีดา 

 ๙๓๘ นายประเสริฐ  ซึ้งศิริทรัพย 

 ๙๓๙ นายประเสริฐ  ทรายหมอ 

 ๙๔๐ นายประเสริฐ  ธรรมเมธาพร 

 ๙๔๑ นายประเสริฐ  มะณะแกว 

 ๙๔๒ นายประเสริฐ  มิตรชอบ 

 ๙๔๓ นายประเสริฐ  ยินดีสุข 

 ๙๔๔ นายประเสริฐ  เล็บครุฑ 

 ๙๔๕ นายประเสริฐ  สรางทองดี 

 ๙๔๖ นายประเสริฐ  หอวิจิตร 

 ๙๔๗ นายประเสริฐ  หาญณรงค 

 ๙๔๘ นายประเสริฐศักดิ์  เนตรประภิศ 

 ๙๔๙ นายประหยัด  เทพนคร 

 ๙๕๐ นายประหยัด  พรหมพะเนาว 

 ๙๕๑ นายประหยัด  ยนตะพันธ 

 ๙๕๒ นายปราณี  วิชาผง 

 ๙๕๓ นายปรานม  รวมพงศ 

 ๙๕๔ นายปราโมทย  ชูเพชร 

 ๙๕๕ นายปราโมทย  ไชยติขะ 

 ๙๕๖ นายปราโมทย  พลเพชร 

 ๙๕๗ นายปราโมทย  สิทธิ์ปราโมทย 

 ๙๕๘ นายปริญญา  คุณาวิชชา 

 ๙๕๙ นายปริญญา  ปาละวงค 

 ๙๖๐ นายปรีชา  กระพ้ีสัตย 

 ๙๖๑ นายปรีชา  กิจฉาโณ 

 ๙๖๒ นายปรีชา  คงลาภเจริญย่ิง 

 ๙๖๓ นายปรีชา  งึ้มนันใจ 

 ๙๖๔ นายปรีชา  ปญญาสวรรค 

 ๙๖๕ นายปรีชา  มากชิต 

 ๙๖๖ นายปรีชา  รักษเมือง 

 ๙๖๗ นายปรีชา  รุงฟา 



 หนา   ๘๓ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๖๘ นายปรีชา  เรียนหัตถกรรม 

 ๙๖๙ นายปรีชา  เรืองอราม 

 ๙๗๐ นายปรีชา  วิริยะบูรณ 

 ๙๗๑ นายปรีชา  ศรีชนะ 

 ๙๗๒ นายปรีชา  สุขพานิช 

 ๙๗๓ นายปรีชา  สุวรรณมณี 

 ๙๗๔ นายปรีชา  หิรัญเมฆาวนิช 

 ๙๗๕ นายปรีดา  ไชยเสนา 

 ๙๗๖ นายปรีดา  วิภาสวัชรโยธิน 

 ๙๗๗ นายปวิช  คงสมปรีดิ์ 

 ๙๗๘ นายปวีณ  งอกคํา 

 ๙๗๙ นายปอง  เบาทอง 

 ๙๘๐ นายปองพล  เมี้ยนทอง 

 ๙๘๑ นายปญญพัฒน  ศรีวิชา 

 ๙๘๒ นายปญญา  ขาวแจง 

 ๙๘๓ นายปญญา  บัวแสง 

 ๙๘๔ นายปญญา  พรมแสนปง 

 ๙๘๕ นายปญญา  มณีรัตน   

 ๙๘๖ นายปญญา  รอดนวล 

 ๙๘๗ นายปณณวิชญ  แกวมาก 

 ๙๘๘ นายปณยา  สําเภารัตน 

 ๙๘๙ นายปน  พุมเงิน 

 ๙๙๐ นายปยมิตร  มูลผลา 

 ๙๙๑ นายปยะ  กลับหอม 

 ๙๙๒ นายปลันธน  โพธิ์ใบ 

 ๙๙๓ นายผจญ  ตันมา 

 ๙๙๔ นายผณินทร  เกษรแพทย 

 ๙๙๕ นายผดุงศักดิ์  ทองสาร 

 ๙๙๖ นายผอน  รัตนอรุณ   

 ๙๙๗ นายผอน  จันทรอุดม 

 ๙๙๘ นายผาย  วงศฝน 

 ๙๙๙ ดาบตํารวจ เผชิญ  พลฉิม 

 ๑๐๐๐ นายเผด็จ  ดงยะโสภา 

 ๑๐๐๑ นายพงศฉัตร  ดวงดี 

 ๑๐๐๒ นายพงศธร  บุญศรี 

 ๑๐๐๓ นายพงศภัทร  เตียววิทวัส 

 ๑๐๐๔ นายพงษดิษฐ  นภาศรี 

 ๑๐๐๕ นายพงษเทพ  ชีพสมุทร 

 ๑๐๐๖ นายพงษเทพ  สาทรสัมฤทธิ์ผล 

 ๑๐๐๗ นายพงษนรินทร  ครองลาภเจริญ 

 ๑๐๐๘ นายพงษพจน  จันทเปรมจิตต 

 ๑๐๐๙ นายพงษพันธ  ตะถา 

 ๑๐๑๐ นายพงษพันธ  เผาประทาน 

 ๑๐๑๑ นายพงษเพ็ชร  เยาวรัตน 

 ๑๐๑๒ นายพงษศักดิ์  แกวชุม   

 ๑๐๑๓ นายพงษศักดิ์  ตติยาวงษชัย 

 ๑๐๑๔ นายพงษศักดิ์  บัวแกว 

 ๑๐๑๕ นายพงษศักดิ์  โพธิครูประเสริฐ 

 ๑๐๑๖ นายพงษศิลป  บุญมาเครือ 

 ๑๐๑๗ นายพจน  แกวตาสาม 

 ๑๐๑๘ นายพจนธนพนธ  โพธิ์ตุน 

 ๑๐๑๙ นายพจนาท  นัยพงศประสิทธิ์ 
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 ๑๐๒๐ นายพจนารถ  สิงหสูถ้ํา 

 ๑๐๒๑ นายพนม  วัฒนวิเชียร 

 ๑๐๒๒ นายพนมชัย  พันธุพุทธ 

 ๑๐๒๓ นายพนมศักดิ์  สีดาธรรม 

 ๑๐๒๔ นายพยงค  สงวนถอย 

 ๑๐๒๕ นายพยนต  ชุนหจันทร 

 ๑๐๒๖ นายพยอม  พินทอง 

 ๑๐๒๗ นายพยับ  จุฬมุสิก 

 ๑๐๒๘ นายพรชัย  จินดาศักดิ์ชัย 

 ๑๐๒๙ นายพรชัย  ใจกวาง 

 ๑๐๓๐ นายพรชัย  ถาวงศ 

 ๑๐๓๑ นายพรชัย  ทองจิตร 

 ๑๐๓๒ นายพรชัย  เรืองวิชา 

 ๑๐๓๓ นายพรเทพ  จวงทอง 

 ๑๐๓๔ นายพรรณ  คุณสุข 

 ๑๐๓๕ นายพรรณเลิศ  ชูชวยสุวรรณ 

 ๑๐๓๖ นายพรศักดิ์  ใจสุข 

 ๑๐๓๗ นายพรสิทธิ์  กันคํากาศ 

 ๑๐๓๘ นายพฤนท  ปานจีน 

 ๑๐๓๙ นายพล  ทองจีน 

 ๑๐๔๐ นายพลเดช  สุวรรณบล 

 ๑๐๔๑ นายพลยุทธ  อังกินันทน 

 ๑๐๔๒ นายพลวัฒน  สวางอารมณ 

 ๑๐๔๓ นายพศวัต  มวงแกมไหม 

 ๑๐๔๔ นายพอเจตน  เทพวารินทร 

 ๑๐๔๕ นายพัชวัฒณ  สมัยพัฒนา 

 ๑๐๔๖ นายพัฒธิโย  บุญเลิศ 

 ๑๐๔๗ นายพัฒนพงษ  วงษทวีทรัพย 

 ๑๐๔๘ นายพัฒนา  เกตุแกว 

 ๑๐๔๙ นายพัฒนา  ยะกร 

 ๑๐๕๐ นายพัฒนา  อินธิชิตร 

 ๑๐๕๑ นายพัทรฐนินท  ธัญญาวินิชกุล 

 ๑๐๕๒ นายพันทวี  ไชยเชษฐ 

 ๑๐๕๓ นายพันธ  สุวรรณมณี 

 ๑๐๕๔ นายพันธวัช  ไวยาประโคน 

 ๑๐๕๕ นายพันธศักดิ์  คชสิทธิ์ 

 ๑๐๕๖ นายพันธศักดิ์  ศรีคํา 

 ๑๐๕๗ นายพันธุยศ  ชูตระกูล 

 ๑๐๕๘ ดาบตํารวจ พันแสน  เสือพริก 

 ๑๐๕๙ นายพันอนันต  บุญมาก 

 ๑๐๖๐ นายพัสกร  มูลศรี 

 ๑๐๖๑ นายพายัพ  พันกลม 

 ๑๐๖๒ นายพิชัย  ขันติมงคล 

 ๑๐๖๓ นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี 

 ๑๐๖๔ นายพิชัย  ไฝศิริ 

 ๑๐๖๕ นายพิชัย  ล้ิมสวัสดิ์ 

 ๑๐๖๖ นายพิชัย  ล้ีวรกุล 

 ๑๐๖๗ นายพิชิต  ขันติพันธุ 

 ๑๐๖๘ นายพิชิต  ฉ่ํามะณี 

 ๑๐๖๙ นายพิชิต  พงษพัฒนเจริญ 

 ๑๐๗๐ นายพิชิต  มีนาม 

 ๑๐๗๑ นายพิชิตศักดิ์  อบรม 



 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๗๒ นายพิเชษฐ  จินตนาการวิไล 

 ๑๐๗๓ นายพิเชษฐ  ชุติประภา 

 ๑๐๗๔ นายพิณโย  ขวัญเซง 

 ๑๐๗๕ นายพิทยา  อินทรคง 

 ๑๐๗๖ นายพิทักษ  พงสปน 

 ๑๐๗๗ นายพิทักษ  ลาดกาน 

 ๑๐๗๘ นายพิทักษ  สุวรรณ 

 ๑๐๗๙ นายพิทักษพล  ตันกิตติวัฒน 

 ๑๐๘๐ นายพิทูร  วิเศษศิริ 

 ๑๐๘๑ นายพินัย  หลาสุด 

 ๑๐๘๒ นายพินิจ  เพชรนาชม 

 ๑๐๘๓ นายพิบูล  ฝายดี 

 ๑๐๘๔ นายพิพัฒน  คลายสุวรรณ 

 ๑๐๘๕ นายพิพัฒน  จงมีความสุข 

 ๑๐๘๖ นายพิพัฒน  จันจีน 

 ๑๐๘๗ นายพิพัฒน  โลหเรืองทรัพย 

 ๑๐๘๘ นายพิพัฒน  ศรีศิริวรรณา 

 ๑๐๘๙ นายพิพัฒน  สมกุณา 

 ๑๐๙๐ นายพิพัฒพงษ  รุงเจริญอารีจิตต 

 ๑๐๙๑ นายพิรมณ  สุวรรณรัตน 

 ๑๐๙๒ นายพิริน  ตุละรัตน 

 ๑๐๙๓ นายพิวุธ  แสงกูล 

 ๑๐๙๔ นายพิศาล  พึงไชย 

 ๑๐๙๕ นายพิศิษฐ  ชํามะนาด 

 ๑๐๙๖ นายพิศิษฐ  อิทธิศักดิ์พงศา 

 ๑๐๙๗ นายพิศุทธ  พิศุทธกุล 

 ๑๐๙๘ นายพิษณุ  เขื่อนเพชร 

 ๑๐๙๙ นายพิษณุ  ทิวากรสกุล 

 ๑๑๐๐ นายพิสน  เรืองฤทธิ์ 

 ๑๑๐๑ นายพิสนุ  อยูสุวรรณ 

 ๑๑๐๒ นายพิสัย  พานิชดี 

 ๑๑๐๓ นายพิสิฐ  ตีระบูรณะพงษ 

 ๑๑๐๔ นายพิสิษฐ  กาญจนภิญพงศ 

 ๑๑๐๕ นายพิสิษฐ  ปานจินดานนท 

 ๑๑๐๖ นายพิสิษฐ  ศิลาเลิศเดชกุล 

 ๑๑๐๗ นายพิสิษฐ  สุรชาญชัย 

 ๑๑๐๘ นายพิสุทธิ์  อนุตรอังกูร 

 ๑๑๐๙ นายพิสูจน  ปนธิยะ 

 ๑๑๑๐ นายพี  อวนศรี 

 ๑๑๑๑ นายพีรณัฐ  มารศรี 

 ๑๑๑๒ นายพีรเทพ  นิลนนท 

 ๑๑๑๓ นายพีรพงค  บาลทิพย 

 ๑๑๑๔ นายพีรพงษ  ปริกเพชร 

 ๑๑๑๕ นายพีรพัฒน  แสงสวาง 

 ๑๑๑๖ นายพีรวัส  เตชัสพัชรพงษ 

 ๑๑๑๗ นายพีระ  กสิวิวัฒน 

 ๑๑๑๘ นายพีระ  เผือกวัฒนะ 

 ๑๑๑๙ จาสิบตํารวจ พีระ  เมฆนันทไพศิฐ 

 ๑๑๒๐ นายพีระพงษ  แตสกุล 

 ๑๑๒๑ นายพีระพงษ  สิมิวณิชย 

 ๑๑๒๒ นายพีระพล  งามดี 

 ๑๑๒๓ นายพุฒิโชค  มานะเพียร 



 หนา   ๘๖ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๒๔ นายพุทธา  นารีวงศ 

 ๑๑๒๕ นายพุม  ปรางจัน 

 ๑๑๒๖ นายพูนทวี  วิโย 

 ๑๑๒๗ นายพูนผล  คูภิรมย 

 ๑๑๒๘ วาที่รอยตรี พูนศักดิ์  ดีมั่น 

 ๑๑๒๙ นายพูลชัย  ยาวิละ 

 ๑๑๓๐ นายพูลสวัสดิ์  สิงคราช 

 ๑๑๓๑ นายเพ็ชร  งอกผล 

 ๑๑๓๒ นายเพลิน  วรพงศวัฒนา 

 ๑๑๓๓ นายเพ่ิม  สอบเหล็ก 

 ๑๑๓๔ นายเพ่ิมเขตุ  ชาตะรูปะ 

 ๑๑๓๕ นายเพียร  แกวนวน 

 ๑๑๓๖ นายไพฑูรย  กิตติปญจมาศ 

 ๑๑๓๗ นายไพฑูรย  คงกัลป 

 ๑๑๓๘ นายไพฑูรย  เพชรแสง 

 ๑๑๓๙ ดาบตํารวจ ไพฑูรย  เหลืองสุวรรณ 

 ๑๑๔๐ นายไพฑูลย  สีฟุง 

 ๑๑๔๑ นายไพบูลย  นิลฉ่ํา 

 ๑๑๔๒ นายไพบูลย  บัวรื่น 

 ๑๑๔๓ นายไพบูลย  ผิวพิมพดี 

 ๑๑๔๔ นายไพบูลย  พฤกษพนาเวศ 

 ๑๑๔๕ นายไพบูลย  หอมขจร 

 ๑๑๔๖ นายไพบูลย  หาส่ิง 

 ๑๑๔๗ นายไพรฑูล  จาทร 

 ๑๑๔๘ นายไพรทูน  รักมงคล 

 ๑๑๔๙ นายไพรวัล  อองประเสริฐ 

 ๑๑๕๐ นายไพรวัลย  สินลอมทรัพย 

 ๑๑๕๑ ดาบตํารวจ ไพรัตน  พงษเจริญ 

 ๑๑๕๒ ดาบตํารวจ ไพรินทร  ผมหอม 

 ๑๑๕๓ นายไพโรจน  จันทวงษ 

 ๑๑๕๔ นายไพโรจน  ตนสําโรง 

 ๑๑๕๕ นายไพโรจน  นิติธรรม 

 ๑๑๕๖ นายไพโรจน  มีมาก 

 ๑๑๕๗ นายไพโรจน  สุขคําเมือง 

 ๑๑๕๘ นายไพโรจน  อภินิเวศ 

 ๑๑๕๙ นายไพวรรณ  ศรประสิทธิ์ 

 ๑๑๖๐ นายไพศาล  ปตาภา 

 ๑๑๖๑ นายไพศาล  เรงรัด 

 ๑๑๖๒ นายไพศาล  สืบวงษชัย 

 ๑๑๖๓ นายไพศาล  อุปมะ 

 ๑๑๖๔ นายฟก  ดังกลาง 

 ๑๑๖๕ นายแฟง  สุวรรณบุตร 

 ๑๑๖๖ นายภณฤทธิ์  อุดมรัตนศิริชัย 

 ๑๑๖๗ นายภรโชค  ขวดชัยภูมิ 

 ๑๑๖๘ นายภักดี  กาจสกุลพานิช 

 ๑๑๖๙ นายภักดี  อุยานันท 

 ๑๑๗๐ นายภัณฑารักษ  สินทรัพย 

 ๑๑๗๑ ดาบตํารวจ ภาชโร  เรืองสังข 

 ๑๑๗๒ นายภาณุพงค  พัฒนวงศอนันต 

 ๑๑๗๓ นายภาณุรัตน  ศรีฟา 

 ๑๑๗๔ นายภานุเมศ  นอยแสงศรี 

 ๑๑๗๕ นายภานุวัฒน  รอดผล 



 หนา   ๘๗ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๗๖ นายภาสิทธิ์  จันทมุณี   

 ๑๑๗๗ นายภิญโญ  วัจนศิริเสถียร 

 ๑๑๗๘ นายภิเดช  ชุมประยูร   

 ๑๑๗๙ นายภีณวรรธน  เพ่ิมทวี 

 ๑๑๘๐ นายภูตะวัน  ไชยโคตร 

 ๑๑๘๑ นายภูเบศร  วรมานะกุล 

 ๑๑๘๒ นายภูมเดชา  บุญญศรีขวัญ 

 ๑๑๘๓ นายภูมินทร  บุญชู 

 ๑๑๘๔ นายภูมินทร  บุญลือ 

 ๑๑๘๕ นายภูริทัต  รัตนพาหุ 

 ๑๑๘๖ นายภูวเดช  หลับดวง 

 ๑๑๘๗ นายภูวไนย  วิจิตรปญญา 

 ๑๑๘๘ นายภูษา  ภุชงคอนันต 

 ๑๑๘๙ นายมงคล  เชื้อไทย 

 ๑๑๙๐ ดาบตํารวจ มงคล  นนทสาย 

 ๑๑๙๑ นายมงคล  บุญรักษา 

 ๑๑๙๒ นายมงคล  พินทา 

 ๑๑๙๓ นายมงคล  โพธิ์ชูชาติ 

 ๑๑๙๔ นายมงคล  มานอย 

 ๑๑๙๕ นายมงคล  มีลา 

 ๑๑๙๖ นายมงคล  วินิจฉัยกุล 

 ๑๑๙๗ นายมงคล  เสนาะกลาง 

 ๑๑๙๘ นายมงคล  อินตา 

 ๑๑๙๙ นายมงคลสวาง  ทองเพ็ชร 

 ๑๒๐๐ นายมณฑล  ไทยสมบูรณ 

 ๑๒๐๑ นายมณฑล  มาลาอบ 

 ๑๒๐๒ นายมณเฑียร  วานิชศรี 

 ๑๒๐๓ นายมนตชัย  ธนกนกวรรณ 

 ๑๒๐๔ นายมนตรี  กัลปตินันท 

 ๑๒๐๕ นายมนตรี  ชูภู 

 ๑๒๐๖ นายมนตรี  บํารุงกิจ   

 ๑๒๐๗ นายมนตรี  ประเทืองสุข 

 ๑๒๐๘ นายมนตรี  อโณวรรณพันธ 

 ๑๒๐๙ นายมนัส  วรภากรณ 

 ๑๒๑๐ นายมนัส  ศรีพิเชียร 

 ๑๒๑๑ นายมนัส  สดากร 

 ๑๒๑๒ นายมนัสวี  แซเตี้ยว 

 ๑๒๑๓ นายมนู  ครองคา 

 ๑๒๑๔ นายมนู  สังขศิริ 

 ๑๒๑๕ นายมนูญ  จิตตะเสโณ   

 ๑๒๑๖ นายมนูญ  รัตนศิลปพงศ 

 ๑๒๑๗ นายมรกต  พาพรหมฤทธิ์ 

 ๑๒๑๘ นายมวน  เขียวอุบล 

 ๑๒๑๙ นายมอญคํา  คําพีระ 

 ๑๒๒๐ นายมะนาวี  อาแว 

 ๑๒๒๑ นายมะรอมือลี  โละดิง 

 ๑๒๒๒ นายมะสดี  หะยีป 

 ๑๒๒๓ นายมะหะมัดลาเซ็ง  อาแว 

 ๑๒๒๔ นายมะแอ  สมัย 

 ๑๒๒๕ นายมัชลอง  เทพสมบัติ 

 ๑๒๒๖ นายมัย  นามัสเก 

 ๑๒๒๗ นายมานพ  ตันติพิพัฒนกุล 



 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๒๘ นายมานพ  ปรางคทอง 

 ๑๒๒๙ นายมานะ  กําเงิน 

 ๑๒๓๐ นายมานะ  คงเทศ 

 ๑๒๓๑ นายมานะ  ฉิมชา 

 ๑๒๓๒ นายมานะ  พันธฉลาด 

 ๑๒๓๓ นายมานะ  มุนินทร 

 ๑๒๓๔ นายมานะ  วิเวโก 

 ๑๒๓๕ นายมานะ  แสนหาญ 

 ๑๒๓๖ นายมานะ  หมายมั่น 

 ๑๒๓๗ นายมานะชาย  เจริญสุข 

 ๑๒๓๘ นายมานิจ  อยูเย็น 

 ๑๒๓๙ นายมานิต  ไชยศิวามงคล 

 ๑๒๔๐ นายมานิต  ทองบอ 

 ๑๒๔๑ นายมานิตย  เกิดพิพัฒน 

 ๑๒๔๒ นายมานิตย  เครืออินทร 

 ๑๒๔๓ นายมานิตย  พุมโพธิ์ทอง 

 ๑๒๔๔ นายมานิตร  อุตรสินธุ 

 ๑๒๔๕ นายมาโนช  นวลจันทร 

 ๑๒๔๖ นายมาโนช  ยังประโยชน 

 ๑๒๔๗ นายมามุ  มามะ 

 ๑๒๔๘ นายมารุต  สุขะเกตุ 

 ๑๒๔๙ นายมาลัย  ภูสุพรรณ 

 ๑๒๕๐ นายมิตชัย  ประกอบธรรม 

 ๑๒๕๑ นายมิตร  นพคุณ 

 ๑๒๕๒ นายมุย  กําไร 

 ๑๒๕๓ นายมูคอรี  หวังพ่ึงฉาย 

 ๑๒๕๔ นายเมธี  รามนัฏ 

 ๑๒๕๕ นายเมี้ยน  กิริยา 

 ๑๒๕๖ นายเมืองคํา  กาวิตา 

 ๑๒๕๗ นายเมืองมนต  แชมชื่น 

 ๑๒๕๘ นายเมืองแมน  พินโคกสูง 

 ๑๒๕๙ นายแมน  อินทรพิทักษ 

 ๑๒๖๐ นายยง  แสนปญญา 

 ๑๒๖๑ นายยงยุทธ  กวยประเสริฐ 

 ๑๒๖๒ นายยงยุทธ  ไชยลังการ 

 ๑๒๖๓ นายยงยุทธ  หลิมวัฒนา 

 ๑๒๖๔ นายยงยุทธ  อิ่มผอง 

 ๑๒๖๕ นายยงยุธ  เจริญรัตน 

 ๑๒๖๖ นายยม  พิเดช 

 ๑๒๖๗ นายยรรยง  กุลละวณิชย 

 ๑๒๖๘ นายยรรยงค  ถุงปญญา 

 ๑๒๖๙ นายยรรยงค  สาริขิต 

 ๑๒๗๐ นายดาบตํารวจ ยวน  เณรมณี 

 ๑๒๗๑ นายยวน  เพ็ชรพล 

 ๑๒๗๒ นายยศธน  ตุลาผล 

 ๑๒๗๓ นายยสพล  ไกรวิริยะ 

 ๑๒๗๔ นายยอด  อินเรียน 

 ๑๒๗๕ นายยอดชาย  ไชยเมืองชื่น 

 ๑๒๗๖ นายยอดธง  เอี่ยมพวง 

 ๑๒๗๗ นายยอดสงาชัย  โมฬีชาติ 

 ๑๒๗๘ นายยอดอองญา  อันผาสุข 

 ๑๒๗๙ นายยะโกบ  หวังมุสา 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๘๐ นายยืน  เกตุย 

 ๑๒๘๑ นายยุทธชัย  พงศพณิช 

 ๑๒๘๒ นายยุทธดนัย  แจมศรี 

 ๑๒๘๓ นายยุทธนา  ชุมพงษ 

 ๑๒๘๔ นายยุทธนา  แซโคว 

 ๑๒๘๕ นายยุทธนา  ดํานิล 

 ๑๒๘๖ ดาบตํารวจ ยุทธนา  มหิทธาฤทธิไกร 

 ๑๒๘๗ นายยุทธนา  รัตนคีรี 

 ๑๒๘๘ นายยุทธนา  วงศจรุงโรจน 

 ๑๒๘๙ นายยุทธนา  สิทธิไพโรจนสกุล 

 ๑๒๙๐ นายยุทธนา  โสภา   

 ๑๒๙๑ นายยุทธยง  ลํายาว 

 ๑๒๙๒ นายยุทธศักดิ์  จันดี 

 ๑๒๙๓ นายยุทธศาสตร  วัชรธนาคม 

 ๑๒๙๔ นายยุทธศิลป  อุไรรัตน 

 ๑๒๙๕ นายยูโสบ  ดอละ 

 ๑๒๙๖ นายแยง  สังขวงษ 

 ๑๒๙๗ นายแยม  จ๋ิวนารายณ 

 ๑๒๙๘ นายรชตะ  ทรวงกําเนิด 

 ๑๒๙๙ นายรณชัย  คีรีเพ็ชร 

 ๑๓๐๐ นายรนชัย  ตั้งพูนผลวิวัฒน 

 ๑๓๐๑ นายรวย  ทองยัง 

 ๑๓๐๒ นายรวย  ศิริวาโภ 

 ๑๓๐๓ นายรส  จารุณะ 

 ๑๓๐๔ นายรอเซ็ง  ไหรเจริญ   

 ๑๓๐๕ นายระบิล  ทองเหลือ 

 ๑๓๐๖ นายระยอง  พิมพปรุ 

 ๑๓๐๗ นายรังสรรค  เจียระนัย 

 ๑๓๐๘ นายรัชกฤต  ศิริชาติวัฒนา 

 ๑๓๐๙ นายรัชชัย  วัฒนไกร 

 ๑๓๑๐ นายรัตนชัย  ไชยคํามี 

 ๑๓๑๑ นายรัศมี  สังวิเศษ 

 ๑๓๑๒ นายราชัน  มหาวัน 

 ๑๓๑๓ นายราชัน  มีปอม 

 ๑๓๑๔ นายราชัน  เสือวงค 

 ๑๓๑๕ นายราชิน  ตันตรานนท 

 ๑๓๑๖ นายราชินทร  อินทรขาว 

 ๑๓๑๗ นายรินทร  สุขย่ิง 

 ๑๓๑๘ นายรุง  ขัติยะ 

 ๑๓๑๙ นายรุงรัตน  คําเพชร 

 ๑๓๒๐ นายรุงเรือง  ดีโนนอด 

 ๑๓๒๑ นายรุงโรจน  ตันวัฒนวิทย 

 ๑๓๒๒ นายรุงโรจน  พรสินศิริรักษ 

 ๑๓๒๓ นายรุจิพัชร  หิรัญฉันทพัชร 

 ๑๓๒๔ นายรุจิสรรค  สิงหเถื่อน 

 ๑๓๒๕ นายเรวัต  เกิดแสง 

 ๑๓๒๖ นายเรวัตร  เขียวคา 

 ๑๓๒๗ นายเรวัตร  รุงเชา 

 ๑๓๒๘ นายเรียม  ยืนยงค 

 ๑๓๒๙ นายเรืองชัย  ล้ิมบูรณพันธ   

 ๑๓๓๐ นายเรืองเดช  คํามาโต 

 ๑๓๓๑ นายเรือน  บุญลือ 
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 ๑๓๓๒ นายฤกษ  อยูดี 

 ๑๓๓๓ นายฤาชา  สุขสงฆ 

 ๑๓๓๔ นายลวน  นวลสุวรรณ 

 ๑๓๓๕ นายลอน  จันทรพิมพ 

 ๑๓๓๖ นายละเมียด  เขียววิมล 

 ๑๓๓๗ นายลักษ  เสือเล็ก 

 ๑๓๓๘ นายลําดวน  กองสาสน 

 ๑๓๓๙ นายลําพูล  ทองคง 

 ๑๓๔๐ นายลิตร  กาใจ 

 ๑๓๔๑ นายเล็ก  ชูสกุล 

 ๑๓๔๒ นายเล็ก  พิทักษาวรากร 

 ๑๓๔๓ นายเลห  สังขทอง 

 ๑๓๔๔ นายเลอศักดิ์  ศรีเฉลิม   

 ๑๓๔๕ นายเลิศชาย  เจียระสินธุกุล 

 ๑๓๔๖ นายเลิศฤทธิ์  พลนิกร 

 ๑๓๔๗ นายเลิศฤทธิ์  วินุราช 

 ๑๓๔๘ นายเลิศศักดิ์  ถีระวงษ 

 ๑๓๔๙ นายเลียม  ชํานาญ 

 ๑๓๕๐ นายวงคศักดิ์  อินทรแสง 

 ๑๓๕๑ นายวงศวริศ  โชคดี 

 ๑๓๕๒ นายวงษเดือน  กานกหงษ 

 ๑๓๕๓ นายวชิร  รักดี 

 ๑๓๕๔ นายวชิรพงษ  โผพวงพันธ 

 ๑๓๕๕ นายวชิรศักดิ์  ศักดิ์ถาวรเลิศ 

 ๑๓๕๖ นายวรชัย  คุณโลหิต 

 ๑๓๕๗ นายวรชาติ  ชวงโชติ 

 ๑๓๕๘ นายวรพจน  ใจมูลวงศ 

 ๑๓๕๙ นายวรพจน  ภิรมยกิจ 

 ๑๓๖๐ นายวรพจน  แสนสัมฤทธิ์ 

 ๑๓๖๑ นายวรรณพล  มีเดช 

 ๑๓๖๒ นายวรรณา  พยุพา 

 ๑๓๖๓ นายวรวัฒน  เทพาพรสุวรรณ 

 ๑๓๖๔ นายวรวิช  ศิษยนเรนทร 

 ๑๓๖๕ นายวรวิทย  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๓๖๖ นายวรวิทย  ฤทธิ์ฤาชัย 

 ๑๓๖๗ นายวรวุฒิ  การะเกศ 

 ๑๓๖๘ นายวรวุฒิ  ทรงยศ   

 ๑๓๖๙ นายวรสิทธิ์  วรกิจธํารงคชัย 

 ๑๓๗๐ นายวรา  แตงทองแท 

 ๑๓๗๑ นายวรากร  กิจการ 

 ๑๓๗๒ นายวรากร  ตันวานิช 

 ๑๓๗๓ นายวรินทร  เอกบุรินทร 

 ๑๓๗๔ นายวรินทร  พรมภักดี 

 ๑๓๗๕ นายวศิน  ดับโศก 

 ๑๓๗๖ นายวสันต  เจริญสุข 

 ๑๓๗๗ นายวสันต  ชาพิลา 

 ๑๓๗๘ นายวสันต  ไชยวรรณ 

 ๑๓๗๙ นายวสันต  เรืองนอย 

 ๑๓๘๐ นายวสันต  วชิราศรีศิริกุล 

 ๑๓๘๑ นายวสาโรช  งามระเบียบ 

 ๑๓๘๒ นายวัชรชัย  บุญสุข 

 ๑๓๘๓ นายวัชรพงศ  แสงสวาง 
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 ๑๓๘๔ นายวัชระ  บํารุงสงฆ 

 ๑๓๘๕ นายวัชระ  อินทรมุสิก 

 ๑๓๘๖ นายวัชรากร  หาญสวัสดิ์ 

 ๑๓๘๗ นายวัฒนชัย  ทิพยเลิศ 

 ๑๓๘๘ นายวัฒนา  นวลวัฒน 

 ๑๓๘๙ นายวัฒนา  สินไพบูลยผล 

 ๑๓๙๐ นายวัฒนา  หินรัตน 

 ๑๓๙๑ นายวัน  เขียวชะอุม 

 ๑๓๙๒ นายวัน  พ่ึงพงษ 

 ๑๓๙๓ นายวัน  เมฆอัคคี 

 ๑๓๙๔ นายวันเฉลิม  ขัตติโยทัยวงศ 

 ๑๓๙๕ นายวันชัย  กฤษฎาธาร 

 ๑๓๙๖ นายวันชัย  กุลศิริ   

 ๑๓๙๗ นายวันชัย  จันทรสิน 

 ๑๓๙๘ นายวันชัย  แสนงาม 

 ๑๓๙๙ นายวันชัย  อิงขนร 

 ๑๔๐๐ นายวันใหม  วรรณทอง 

 ๑๔๐๑ นายวัยศักดิ์  ใจเทพ 

 ๑๔๐๒ นายวัลลภ  มากบัว 

 ๑๔๐๓ นายวัลลภ  สรรพคา 

 ๑๔๐๔ นายวัลลภ  ส่ือเจริญ 

 ๑๔๐๕ นายวาณิชย  บางสี 

 ๑๔๐๖ นายวาท  นาโลกา 

 ๑๔๐๗ นายวิกรม  ธนสมบัติมงคล 

 ๑๔๐๘ นายวิจัย  เพ่ิมพูล 

 ๑๔๐๙ นายวิจิต  นิลปกษ   

 ๑๔๑๐ นายวิจิตร  พงษเพ็ง 

 ๑๔๑๑ นายวิจิตร  ศรีลิมปนนท 

 ๑๔๑๒ นายวิจิตร  ศิริรักษ 

 ๑๔๑๓ นายวิชญธนทัต  หุนทนทาน 

 ๑๔๑๔ นายวิชระ  อินทรีย 

 ๑๔๑๕ นายวิชัย  แกวบุตร 

 ๑๔๑๖ นายวิชัย  ขุนวิมล 

 ๑๔๑๗ นายวิชัย  จริยานันทกุล 

 ๑๔๑๘ นายวิชัย  ชัยวิทยนนท 

 ๑๔๑๙ นายวิชัย  แตงเอี่ยม 

 ๑๔๒๐ นายวิชัย  ถาวรพงศ 

 ๑๔๒๑ รอยตํารวจตรี วิชัย  ปองลม 

 ๑๔๒๒ นายวิชัย  พยงงาม 

 ๑๔๒๓ นายวิชัย  พฤทธิ์สรวิศ   

 ๑๔๒๔ นายวิชัย  ศิริรัตน 

 ๑๔๒๕ นายวิชัย  โสภาเถร 

 ๑๔๒๖ นายวิชัย  หลวงเมือง 

 ๑๔๒๗ นายวิชาญ  ใจอุน 

 ๑๔๒๘ นายวิชาญ  ดวงประเสริฐ 

 ๑๔๒๙ นายวิชาญ  เบี้ยไคล 

 ๑๔๓๐ จาสิบเอก วิชาญ  หรั่งเจริญ 

 ๑๔๓๑ นายวิชิต  ไพรอนันต 

 ๑๔๓๒ นายวิชิต  สุวรรณหงษ 

 ๑๔๓๓ นายวิชิต  เสาเปรีย 

 ๑๔๓๔ นายวิชิต  หาญปราบ 

 ๑๔๓๕ นายวิเชียร  แคบํารุง 
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 ๑๔๓๖ นายวิเชียร  โชคมี 

 ๑๔๓๗ นายวิเชียร  สังขสม 

 ๑๔๓๘ นายวิเชียร  สีชารี 

 ๑๔๓๙ นายวิเชียร  แสงใส 

 ๑๔๔๐ นายวิเชียร  หนองชาง 

 ๑๔๔๑ นายวิเชียร  อุทรส 

 ๑๔๔๒ นายวิฑูรย  โพธิสกล 

 ๑๔๔๓ นายวิฑูรย  หัสภาคย 

 ๑๔๔๔ นายวิทยา  เบญจกุล 

 ๑๔๔๕ นายวิทยา  ประเสริฐเจริญสุข 

 ๑๔๔๖ นายวิทยา  โพธา 

 ๑๔๔๗ นายวิทยา  อุนทรีจันทร   

 ๑๔๔๘ นายวิทวัส  จอมขันเงิน 

 ๑๔๔๙ นายวิทวัส  เสาศิริ 

 ๑๔๕๐ นายวิธิณัฏฐ  มงคลสวัสดิ์ 

 ๑๔๕๑ นายวิน  มิตรณรงค   

 ๑๔๕๒ นายวินัย  ชุมโชติ 

 ๑๔๕๓ นายวินัย  ทองสุขมาก 

 ๑๔๕๔ นายวินัย  ทานศิลา 

 ๑๔๕๕ นายวินัย  แพทยรังษี 

 ๑๔๕๖ นายวินัย  ยินดีวิทย 

 ๑๔๕๗ นายวินัย  ศรีเมือง 

 ๑๔๕๘ นายวินัย  ศุภกิจวัฒนา 

 ๑๔๕๙ นายวินัย  เหมือนแกว 

 ๑๔๖๐ นายวินัย  ใหญกวาวงศ 

 ๑๔๖๑ นายวินิจ  บัวเผ่ือน 

 ๑๔๖๒ นายวิบูลย  ปฏิเวธ 

 ๑๔๖๓ นายวิบูลย  ล้ีไพบูลย 

 ๑๔๖๔ นายวิบูลย  สมกาศ 

 ๑๔๖๕ นายวิพัฒน  ตอใจ 

 ๑๔๖๖ นายวิภัทร  พรหมขัติแกว 

 ๑๔๖๗ นายวิมล  ยิวาพัฒ 

 ๑๔๖๘ นายวิมล  แสงทอง 

 ๑๔๖๙ นายวิระ  ทับขัน 

 ๑๔๗๐ นายวิระพันธ  ทุมกิ่ง 

 ๑๔๗๑ นายวิระวัฒน  กอศิริวลานนท 

 ๑๔๗๒ นายวิรัช  จิวรรักษ 

 ๑๔๗๓ นายวิรัช  บัวสุวรรณ 

 ๑๔๗๔ นายวิรัญ  แกลวเขตรการ 

 ๑๔๗๕ นายวิรัตน  เกิดอยู 

 ๑๔๗๖ นายวิรัตน  คลองวิเชียร 

 ๑๔๗๗ นายวิรัตน  จันทรมิล 

 ๑๔๗๘ นายวิรัตน  จิระธนากร 

 ๑๔๗๙ นายวิรัตน  แนวจันทร 

 ๑๔๘๐ นายวิรัตน  รื่นพืชน 

 ๑๔๘๑ นายวิรัตน  ศรีประไพ 

 ๑๔๘๒ นายวิรัติ  พัฒนงาม 

 ๑๔๘๓ นายวิรัติ  อึ้งสุนทรทรัพย 

 ๑๔๘๔ นายวิโรจน  เกื้อกูลธรรมกุล 

 ๑๔๘๕ นายวิโรจน  บุญนิตย 

 ๑๔๘๖ นายวิโรจน  เพ็ชรมั่ง 

 ๑๔๘๗ นายวิโรจน  ยุคุณธร 
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 ๑๔๘๘ นายวิโรจน  เย้ียนชลคํา 

 ๑๔๘๙ ดาบตํารวจ วิโรจน  ฦาชา 

 ๑๔๙๐ นายวิโรจน  วิชชโอฬารกุล 

 ๑๔๙๑ นายวิโรจน  สีกรด 

 ๑๔๙๒ นายวิโรจน  สุตา 

 ๑๔๙๓ นายวิโรจน  ใหมใจ 

 ๑๔๙๔ นายวิไล  ไชยคําภา 

 ๑๔๙๕ นายวิไล  ทองสลับ 

 ๑๔๙๖ นายวิวัฒน  เจริญการยนต 

 ๑๔๙๗ นายวิวัฒน  ล้ิมตระกูล 

 ๑๔๙๘ นายวิวัฒน  วรรณภากร 

 ๑๔๙๙ นายวิวุฒน  ตั้งปอง 

 ๑๕๐๐ นายวิศาล  แกนสาร 

 ๑๕๐๑ นายวิศิษฎ  ไชยาพงศพิพัฒน 

 ๑๕๐๒ นายวิศิษฐ  ศรีสุพรรณ 

 ๑๕๐๓ นายวิษณุเดช  ชัยศรีทิพย 

 ๑๕๐๔ นายวิสิฐศักดิ์  ตาประโคน 

 ๑๕๐๕ นายวิสุทธิ์  จุมสุวรรณ 

 ๑๕๐๖ นายวิสุทธิ์  ไชยวงศ 

 ๑๕๐๗ นายวิสุทธิ์  บุญชูวงศ 

 ๑๕๐๘ นายวิสูตร  นบนอบ 

 ๑๕๐๙ นายวิสูตร  รงคสุวรรณ 

 ๑๕๑๐ นายวีรพงษ  ย่ังยืน 

 ๑๕๑๑ นายวีรพจน  เหลืองพัฒนผดุง 

 ๑๕๑๒ นายวีระ  แกวมณี 

 ๑๕๑๓ นายวีระ  ศรีพล 

 ๑๕๑๔ นายวีระชัย  พลาดอินทร 

 ๑๕๑๕ นายวีระชัย  อิงคณิสร 

 ๑๕๑๖ นายวีระชัยโชค  มงคลภูมิรัตน 

 ๑๕๑๗ นายวีระพงศ  เกื้อกูล 

 ๑๕๑๘ นายวีระพงศ  คําจันทร 

 ๑๕๑๙ นายวีระพงษ  ศิริศรีวรนันท 

 ๑๕๒๐ นายวีระพล  จักขุพันธ 

 ๑๕๒๑ นายวีระศักดิ์  เกิดกลํ่า 

 ๑๕๒๒ นายวุฒิ  จินาวัลย 

 ๑๕๒๓ นายวุฒิไกร  วัชนุชชา 

 ๑๕๒๔ นายวุฒิชัย  เขียวหวาน 

 ๑๕๒๕ นายวุฒิชัย  บุญชิต 

 ๑๕๒๖ นายวุฒิชัย  บุตราช 

 ๑๕๒๗ นายวุฒิชาติ  ศิริปกสุขจร 

 ๑๕๒๘ นายวุฒิพงษ  อรุณเจริญย่ิง 

 ๑๕๒๙ นายเวียง  จันทฤทธิ์ 

 ๑๕๓๐ นายเวียง  สิงหโกมล   

 ๑๕๓๑ จาสิบเอก เวียง  ออนแกว 

 ๑๕๓๒ นายแวว  คําพฤกษ 

 ๑๕๓๓ นายแวว  โคตรโสภา 

 ๑๕๓๔ นายแวว  หนานนะ 

 ๑๕๓๕ นายแวหะมะกูซี  อีปง 

 ๑๕๓๖ นายไวพจน  นอยจํารัส 

 ๑๕๓๗ นายไวยพจน  กล่ินขจร 

 ๑๕๓๘ นายศตพล  วงศริยะ 

 ๑๕๓๙ นายศตวรรษ  สถาพรธนดล 



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๔๐ นายศรัณย  ขวัญเมือง 

 ๑๕๔๑ นายศราวุฒิ  สวัสดิผล 

 ๑๕๔๒ นายศราวุธ  ทัศนลีลพร 

 ๑๕๔๓ นายศราวุธ  ศรีทันดร 

 ๑๕๔๔ นายศรีคํา  ขันธิมา 

 ๑๕๔๕ นายศรีทูล  ใจปนตา 

 ๑๕๔๖ นายศรีนวล  สนั่น 

 ๑๕๔๗ นายศรีฟา  แสงสีนิล 

 ๑๕๔๘ นายศรีมูน  ชัยสุวรรณ 

 ๑๕๔๙ นายศรีสุข  แสนยอดคํา 

 ๑๕๕๐ นายศรีโสธร  พรหมหอม 

 ๑๕๕๑ นายศักดา  คชาเสถ 

 ๑๕๕๒ นายศักดา  ชยะกฤตย 

 ๑๕๕๓ นายศักดา  แสงศิลาสุวรรณ 

 ๑๕๕๔ นายศักดิ์  เลรุงรดิศ 

 ๑๕๕๕ นายศักดิ์ชัย  กรัดกระยาง 

 ๑๕๕๖ นายศักดิ์ชัย  ตันจริยภรณ 

 ๑๕๕๗ นายศักดิ์ชาย  ปญญาทรงรุจิ 

 ๑๕๕๘ นายศักดิ์ชาย  สายจะโปะ 

 ๑๕๕๙ นายศักดิ์ศรี  บัวแกว 

 ๑๕๖๐ นายศักดิ์สิทธิ์  แผนสุวรรณ 

 ๑๕๖๑ ดาบตํารวจ ศักรภพน  เขียวยะสิทธิ์ 

 ๑๕๖๒ นายศันสนะ  จิรวงศ 

 ๑๕๖๓ นายศิรพงศ  ลออรุงโรจน   

 ๑๕๖๔ นายศิรัตน  อินทรวิเชียร 

 ๑๕๖๕ นายศิริ  หิรัญรักษ 

 ๑๕๖๖ นายศิริเกียรติ  ไมงาม 

 ๑๕๖๗ นายศิริทร  ทองออน 

 ๑๕๖๘ นายศิริพัฒน  เหลาประชา 

 ๑๕๖๙ นายศิริศักดิ์  เสาะสมบูรณ 

 ๑๕๗๐ นายศิวกร  จีนเกษร 

 ๑๕๗๑ นายศิวกร  ถนอมจิตร 

 ๑๕๗๒ นายศิวัช  บัวสด 

 ๑๕๗๓ นายศุกร  ชายปนโย 

 ๑๕๗๔ สิบตรี ศุภกร  กิตติโทวงษ 

 ๑๕๗๕ นายศุภกร  ทิพยมณี 

 ๑๕๗๖ นายศุภชัย  คนงาน 

 ๑๕๗๗ นายศุภชัย  นิ่มอนงค 

 ๑๕๗๘ นายศุภชัย  ศุภศิริ 

 ๑๕๗๙ นายศุภชัย  สืบพงศ 

 ๑๕๘๐ นายศุภฤกษ  รัตนโชติเรืองสุข 

 ๑๕๘๑ นายเศรษฐา  พันธุวิริยะพงษ 

 ๑๕๘๒ นายเศรษฐา  เพชรสง 

 ๑๕๘๓ นายโศภน  พรวัฒนา 

 ๑๕๘๔ นายสกล  เคาศิริวัฒน 

 ๑๕๘๕ นายสกุล  ธงชัย 

 ๑๕๘๖ นายสงกรานต  ไชยชนะ 

 ๑๕๘๗ นายสงกรานต  บุญเติม 

 ๑๕๘๘ นายสงคราม  ทาวัน 

 ๑๕๘๙ นายสงคราม  ปานศิริ 

 ๑๕๙๐ นายสงวน  ขวัญทวี 

 ๑๕๙๑ นายสงวน  คําสุข 



 หนา   ๙๕ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๙๒ นายสงวน  แดงนอย 

 ๑๕๙๓ นายสงวน  ธรรมศรี 

 ๑๕๙๔ นายสงัด  สมบูรณวงศ 

 ๑๕๙๕ นายสงัด  สายคําฟู 

 ๑๕๙๖ นายสงัด  หอมดอก 

 ๑๕๙๗ นายสงัด  อินทนิล 

 ๑๕๙๘ นายสงา  ปานขลิบ 

 ๑๕๙๙ นายสงา  ยุทธนาวา 

 ๑๖๐๐ นายสด  ชูไสว 

 ๑๖๐๑ นายสถาพร  พรมรักษ 

 ๑๖๐๒ นายสถาพร  วิสิทธิ์สูงเนิน 

 ๑๖๐๓ นายสถิตชัย  ริ้วมงคล 

 ๑๖๐๔ นายสน  บิลโตะเตะ   

 ๑๖๐๕ นายสนธยา  จันทรอน 

 ๑๖๐๖ นายสนธยา  จันทรเอม 

 ๑๖๐๗ นายสนธยา  บุญรักษ 

 ๑๖๐๘ นายสนธิเดช  เทียนทอง 

 ๑๖๐๙ นายสนธิรักษ  แปนชุม 

 ๑๖๑๐ นายสนอง  ลือมงคล 

 ๑๖๑๑ นายสนั่น  ไชยเจริญ 

 ๑๖๑๒ นายสนั่น  นาคแกว 

 ๑๖๑๓ นายสนั่น  มิ่งศิริรัตน 

 ๑๖๑๔ นายสนั่น  รัตนบุรี 

 ๑๖๑๕ นายสนั่น  สุขแสง 

 ๑๖๑๖ นายสนันท  ตะปญญา 

 ๑๖๑๗ นายสนิท  บุญธรรม 

 ๑๖๑๘ นายสนิท  แยมสังข 

 ๑๖๑๙ นายสนิท  สุดาเดช 

 ๑๖๒๐ นายสม  พรหมมา 

 ๑๖๒๑ นายสมกิจ  แกวทอง 

 ๑๖๒๒ นายสมเกียรติ  แกวพิลา 

 ๑๖๒๓ นายสมเกียรติ  รัตนานุสนธิ์ 

 ๑๖๒๔ นายสมเกียรติ  สนใจ 

 ๑๖๒๕ นายสมเกียรติ  สวัสดิวงศ 

 ๑๖๒๖ นายสมเกียรติ  แสงอุทัย 

 ๑๖๒๗ นายสมควร  แกลวกสิกิจ 

 ๑๖๒๘ นายสมควร  ดิษเทศ 

 ๑๖๒๙ นายสมควร  ทําจะดี 

 ๑๖๓๐ นายสมควร  สอิ้งทอง 

 ๑๖๓๑ นายสมควร  สิงหวี 

 ๑๖๓๒ นายสมควร  แสงวิจิตร 

 ๑๖๓๓ นายสมควร  อุสาห 

 ๑๖๓๔ นายสมคิด  จันทาพูน 

 ๑๖๓๕ นายสมคิด  ทองมอญ 

 ๑๖๓๖ นายสมคิด  ธรรมศิริ 

 ๑๖๓๗ นายสมคิด  ปานทอง 

 ๑๖๓๘ นายสมคิด  ผการัตน 

 ๑๖๓๙ นายสมคิด  รังสิยารมณ 

 ๑๖๔๐ นายสมคิด  สวัสดี 

 ๑๖๔๑ นายสมคิด  อินทวิเศษ 

 ๑๖๔๒ นายสมจิต  จาลุขมูล 

 ๑๖๔๓ นายสมจิต  หาผล 



 หนา   ๙๖ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๔๔ นายสมจิตร  คําศร 

 ๑๖๔๕ นายสมจิตร  ธงดํา   

 ๑๖๔๖ นายสมจิตร  แปงสาย 

 ๑๖๔๗ นายสมจิตร  วัดเวียงคํา 

 ๑๖๔๘ นายสมเจตน  บุญจันทร 

 ๑๖๔๙ นายสมใจ  สวายผล 

 ๑๖๕๐ นายสมใจ  แสงแกว 

 ๑๖๕๑ นายสมใจ  เอื้อสถาพรกิจ 

 ๑๖๕๒ นายสมชัย  คํานึก 

 ๑๖๕๓ นายสมชัย  จิตรพีระ 

 ๑๖๕๔ นายสมชัย  แซโคว 

 ๑๖๕๕ นายสมชัย  ทรงวศิน 

 ๑๖๕๖ นายสมชัย  ฦาชา 

 ๑๖๕๗ นายสมชัย  สนธิอัชชรา 

 ๑๖๕๘ นายสมชัย  สินเจริญ 

 ๑๖๕๙ นายสมชัย  สุกสกุลนี 

 ๑๖๖๐ นายสมชัย  อินปุระ 

 ๑๖๖๑ นายสมชาติ  เดชดอน 

 ๑๖๖๒ นายสมชาติ  หมวกเหล็ก 

 ๑๖๖๓ นายสมชาย  กุดสระนอย 

 ๑๖๖๔ นายสมชาย  ขันจํานงค 

 ๑๖๖๕ นายสมชาย  เขียวชอุม 

 ๑๖๖๖ นายสมชาย  งั่นบุญศรี 

 ๑๖๖๗ นายสมชาย  จันทรงาม 

 ๑๖๖๘ นายสมชาย  จันธรรมาพิทักษ 

 ๑๖๖๙ นายสมชาย  ฉลูทอง 

 ๑๖๗๐ นายสมชาย  ชูตาลัด 

 ๑๖๗๑ นายสมชาย  แซล้ิม 

 ๑๖๗๒ นายสมชาย  ทรงศักดิ์สุจริต 

 ๑๖๗๓ นายสมชาย  เทียนปญญา 

 ๑๖๗๔ นายสมชาย  นาคใหม 

 ๑๖๗๕ นายสมชาย  นาเล้ียง 

 ๑๖๗๖ นายสมชาย  นิธุรัมย 

 ๑๖๗๗ นายสมชาย  นุนเกล้ียง 

 ๑๖๗๘ นายสมชาย  ปวงนอย 

 ๑๖๗๙ นายสมชาย  ไพรบึง 

 ๑๖๘๐ นายสมชาย  มิตรเพ่ือนบาน 

 ๑๖๘๑ นายสมชาย  แมนปน 

 ๑๖๘๒ นายสมชาย  รมโพธิ์ 

 ๑๖๘๓ นายสมชาย  ศรีนาก 

 ๑๖๘๔ นายสมชาย  ศรีมูล 

 ๑๖๘๕ นายสมชาย  สถิตเดชกุญชร 

 ๑๖๘๖ นายสมชาย  สมชายชาญ 

 ๑๖๘๗ นายสมชาย  สุขอํานวยพร 

 ๑๖๘๘ นายสมชาย  หนูจุย 

 ๑๖๘๙ นายสมชาย  หละสัน 

 ๑๖๙๐ นายสมชีพ  จันทะคาร   

 ๑๖๙๑ นายสมเดช  โปอินทร 

 ๑๖๙๒ นายสมเดช  แสงสุรินทร 

 ๑๖๙๓ นายสมทบ  ณณฤทธิเรือง 

 ๑๖๙๔ นายสมทรง  งอกผล 

 ๑๖๙๕ นายสมทรง  ลีวัฒนะ 



 หนา   ๙๗ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๙๖ นายสมทรง  สิงหรา ณ อยุธยา 

 ๑๖๙๗ นายสมนึก  คุมบาง 

 ๑๖๙๘ นายสมนึก  ตนภูเขียว 

 ๑๖๙๙ นายสมนึก  ผองประภา 

 ๑๗๐๐ นายสมนึก  ศรีสุมล 

 ๑๗๐๑ นายสมบัติ  แกวประเสริฐ 

 ๑๗๐๒ นายสมบัติ  จันทวงศ 

 ๑๗๐๓ นายสมบัติ  ณ วรรณไทย 

 ๑๗๐๔ นายสมบัติ  แตงฉ่ํา 

 ๑๗๐๕ นายสมบัติ  บุญมา 

 ๑๗๐๖ นายสมบัติ  รัตนจันทร 

 ๑๗๐๗ นายสมบัติ  สุขแปน 

 ๑๗๐๘ นายสมบัติ  สุวรรณวงศ 

 ๑๗๐๙ นายสมบัติ  หุนประเสริฐ 

 ๑๗๑๐ นายสมบูรณ  กังกเวคิน 

 ๑๗๑๑ นายสมบูรณ  กิมสราง 

 ๑๗๑๒ นายสมบูรณ  บัวบูชา 

 ๑๗๑๓ นายสมบูรณ  บุญญาพิทักษ 

 ๑๗๑๔ รอยตํารวจตรี สมบูรณ  ปนแกวนาวา 

 ๑๗๑๕ รอยตํารวจตรี สมบูรณ  เจริญผล   

 ๑๗๑๖ ดาบตํารวจ สมบูรณ  ศรศรี 

 ๑๗๑๗ นายสมบูรณ  ศรีวิชัย 

 ๑๗๑๘ นายสมบูรณ  อิ่นนวน 

 ๑๗๑๙ นายสมพงศ  ทองเทียบ 

 ๑๗๒๐ นายสมพงศ  พรามสุภา 

 ๑๗๒๑ สิบเอก สมพงษ  เกิดมงคล 

 ๑๗๒๒ นายสมพงษ  จันทรทอง 

 ๑๗๒๓ นายสมพงษ  จิริวิภากร 

 ๑๗๒๔ นายสมพงษ  ทาระพันธ 

 ๑๗๒๕ นายสมพงษ  เทพไหว 

 ๑๗๒๖ นายสมพงษ  สุวัฒนพันธ 

 ๑๗๒๗ นายสมพงษ  โสภี 

 ๑๗๒๘ นายสมพงษ  หมื่นอาจย้ิม 

 ๑๗๒๙ นายสมพงษ  เหมือนเดช 

 ๑๗๓๐ นายสมพงษ  อุยโยชะกะ 

 ๑๗๓๑ นายสมพร  กาญจนาวิบูลย 

 ๑๗๓๒ นายสมพร  เชียงรส 

 ๑๗๓๓ ดาบตํารวจ สมพร  บุญคง 

 ๑๗๓๔ นายสมพร  มณีอินทร 

 ๑๗๓๕ นายสมพร  สนใจ 

 ๑๗๓๖ นายสมพร  สิมลี 

 ๑๗๓๗ นายสมพร  โสตถิรวราภรณ 

 ๑๗๓๘ นายสมพล  รั้งกลาง 

 ๑๗๓๙ นายสมพล  เรืองกูล   

 ๑๗๔๐ นายสมเพชร  เปงเมือง 

 ๑๗๔๑ นายสมโภช  เจนพาณิชพงศ 

 ๑๗๔๒ นายสมโภชน  นามประสิทธิ์ 

 ๑๗๔๓ นายสมโภชน  ล้ิมถาวรฤทธิ์ 

 ๑๗๔๔ นายสมโภชน  อุดมวงศ 

 ๑๗๔๕ นายสมมาตร  คงพระบาท 

 ๑๗๔๖ นายสมมาตร  คชศิริ   

 ๑๗๔๗ นายสมมารถ  หวังสัน 



 หนา   ๙๘ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๔๘ นายสมมาศ  ชาญพาณิชยกิจ 

 ๑๗๔๙ นายสมเมือง  ตัณฑเลขา 

 ๑๗๕๐ นายสมยง  เปาเพ็ชร 

 ๑๗๕๑ นายสมยศ  กันทะวัง 

 ๑๗๕๒ นายสมยศ  กาศสกุล 

 ๑๗๕๓ นายสมยศ  คุมสะอาด 

 ๑๗๕๔ นายสมยศ  เฉียวกุล 

 ๑๗๕๕ นายสมยศ  พุมโพธิ์ทอง 

 ๑๗๕๖ นายสมยศ  ศุภธนากรกุล 

 ๑๗๕๗ นายสมยศ  สุทธิพงศเกียรติ์ 

 ๑๗๕๘ นายสมยศ  ฮึกหาญสมบัติ 

 ๑๗๕๙ นายสมวุฒิ  สวัสดิ์พิบูลย 

 ๑๗๖๐ นายสมศร  จอยจินดา 

 ๑๗๖๑ นายสมศรี  ปุงโพ 

 ๑๗๖๒ นายสมศักดิ์  กล่ินสุคนธ 

 ๑๗๖๓ นายสมศักดิ์  กันทะอุโมงค 

 ๑๗๖๔ นายสมศักดิ์  การะเกษ 

 ๑๗๖๕ นายสมศักดิ์  ขวัญเผือก 

 ๑๗๖๖ นายสมศักดิ์  ขันจํานงค 

 ๑๗๖๗ นายสมศักดิ์  งามแท 

 ๑๗๖๘ นายสมศักดิ์  งิ้วพรหม 

 ๑๗๖๙ นายสมศักดิ์  เจะดามัน 

 ๑๗๗๐ นายสมศักดิ์  ชางสัมฤทธิ์ 

 ๑๗๗๑ นายสมศักดิ์  ทอทิพย 

 ๑๗๗๒ นายสมศักดิ์  ทาไว 

 ๑๗๗๓ นายสมศักดิ์  เทพรินทร 

 ๑๗๗๔ นายสมศักดิ์  ธรรมวุฒิพงศ 

 ๑๗๗๕ นายสมศักดิ์  นาคเจือทอง 

 ๑๗๗๖ นายสมศักดิ์  บัวคล่ี 

 ๑๗๗๗ นายสมศักดิ์  พรผุดผอง 

 ๑๗๗๘ นายสมศักดิ์  พะเนียงทอง 

 ๑๗๗๙ นายสมศักดิ์  มาประจง 

 ๑๗๘๐ นายสมศักดิ์  มีทองคํา 

 ๑๗๘๑ นายสมศักดิ์  มีบุญ 

 ๑๗๘๒ นายสมศักดิ์  เมธีระวัฒน 

 ๑๗๘๓ นายสมศักดิ์  รอดรังษี 

 ๑๗๘๔ นายสมศักดิ์  รุงเรือง 

 ๑๗๘๕ นายสมศักดิ์  ลิมปะวิทยานนท 

 ๑๗๘๖ นายสมศักดิ์  วงศหลวง 

 ๑๗๘๗ นายสมศักดิ์  ศรีอาย 

 ๑๗๘๘ นายสมศักดิ์  สุภาพ 

 ๑๗๘๙ นายสมศักดิ์  สุภามณี 

 ๑๗๙๐ นายสมศักดิ์  อังคะนาวิน 

 ๑๗๙๑ นายสมศักดิ์  เอี่ยมพินพันธุ 

 ๑๗๙๒ นายสมสกุล  คลายสิทธิ์ 

 ๑๗๙๓ นายสมสวน  ปลิงกระโทก 

 ๑๗๙๔ นายสมสุข  ชนมเรืองฉาย 

 ๑๗๙๕ นายสมหมาย  ของนา 

 ๑๗๙๖ นายสมหมาย  เจนรบ   

 ๑๗๙๗ นายสมหมาย  ไชยสันติ์ 

 ๑๗๙๘ นายสมหมาย  นอยเจริญ 

 ๑๗๙๙ นายสมหมาย  อาริยโชคชัย 



 หนา   ๙๙ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๐๐ นายสมหวัง  นอยมาตวน 

 ๑๘๐๑ นายสมหวัง  ปุณยถิรวาณิชย 

 ๑๘๐๒ นายสมหวัง  เหลือลน 

 ๑๘๐๓ นายสมัคร  แตงราน 

 ๑๘๐๔ นายสมัคร  พลหินลาด 

 ๑๘๐๕ นายสมัคร  เฟองสวัสดิ์ 

 ๑๘๐๖ นายสมัย  บํารุงกิจ 

 ๑๘๐๗ นายสมัย  ภัยผองแผว 

 ๑๘๐๘ นายสมัย  มุทาพร 

 ๑๘๐๙ นายสมัย  สายบุญสง 

 ๑๘๑๐ พันจาเอก สมาน  แกวละเอียด 

 ๑๘๑๑ นายสมาน  บูชารัตนชัย 

 ๑๘๑๒ นายสมาน  ภูพยอม 

 ๑๘๑๓ นายสมาน  รินสาร 

 ๑๘๑๔ นายสมาน  ศรีจันทุม 

 ๑๘๑๕ นายสมาน  ศิลาแดง 

 ๑๘๑๖ นายสมาน  สุภสินธุ 

 ๑๘๑๗ นายสมานมิตร  ลาล้ี 

 ๑๘๑๘ นายสมิง  ขามธาตุ 

 ๑๘๑๙ นายสมิง  บุญมาก 

 ๑๘๒๐ นายสมิทธิ์  โพธิพัฒน 

 ๑๘๒๑ นายสรพงษ  คงสําราญ 

 ๑๘๒๒ นายสรรชัย  ธ.น.ตื้อ 

 ๑๘๒๓ นายสรรเพชญ  ศรีทอง 

 ๑๘๒๔ นายสรรเสริญ  เตี๋ยวบุตร 

 ๑๘๒๕ นายสรวิศ  เตาทอง 

 ๑๘๒๖ นายสราพันธ  จินดาเจ่ีย 

 ๑๘๒๗ นายสราเมศร  สุดสัตย 

 ๑๘๒๘ นายสรายุทธ  อุบลสวัสดิ์ 

 ๑๘๒๙ พันจาอากาศเอก สฤษดิ์  เย็นทรวง 

 ๑๘๓๐ นายสวงค  ชางขํา 

 ๑๘๓๑ นายสวน  นะคะจัด 

 ๑๘๓๒ นายสวัสดิ์  เจือละออง   

 ๑๘๓๓ นายสวัสดิ์  ตันเกง 

 ๑๘๓๔ นายสวัสดิ์  นิ่มนวลดี 

 ๑๘๓๕ นายสวัสดิ์  บุตรศรี 

 ๑๘๓๖ นายสวัสดิ์  แพงสี 

 ๑๘๓๗ นายสวัสดิ์  มั่นเข็มทอง 

 ๑๘๓๘ นายสวัสดิ์  โสะขาว 

 ๑๘๓๙ นายสวัสดิ์  อุนอุโมงค 

 ๑๘๔๐ นายสวัสดี  ทาใจ 

 ๑๘๔๑ นายสวาง  เทพเถา 

 ๑๘๔๒ นายสวาง  ภมรพล 

 ๑๘๔๓ นายสวาท  ชัยดรุณ 

 ๑๘๔๔ นายสวาท  ทวีทรัพย 

 ๑๘๔๕ นายสวาท  เพียรพนัสสัก 

 ๑๘๔๖ นายสวาท  อรุณจิตร 

 ๑๘๔๗ นายสวิท  แสงทอง 

 ๑๘๔๘ นายสหพัฒน  พรพฤฒิพันธุ 

 ๑๘๔๙ นายสหยศ  วงศบุรี 

 ๑๘๕๐ นายสหัส  ถนอมศิริ 

 ๑๘๕๑ นายสอน  ไชยเลิศ 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๕๒ นายสอื้น  ใจเบิกบาน 

 ๑๘๕๓ นายสะเกณ  ไขศรี 

 ๑๘๕๔ นายสังขชัย  สังขทอง 

 ๑๘๕๕ นายสังคม  เหงาจําปา 

 ๑๘๕๖ นายสังวาลย  พลายวัตร 

 ๑๘๕๗ นายสังวาลย  ริมเขาใหญ 

 ๑๘๕๘ นายสังวาลย  หงษทอง 

 ๑๘๕๙ นายสังเวียน  กลีอิ่ม 

 ๑๘๖๐ นายสัจจพร  บุญยงค 

 ๑๘๖๑ นายสัญชัย  หลวงใน 

 ๑๘๖๒ นายสัญญา  ปรัชญสุนทร 

 ๑๘๖๓ นายสัญญา  พรโคกสูง 

 ๑๘๖๔ นายสัญมาญ  ลีเฮ็ม 

 ๑๘๖๕ นายสันชาย  ศรีวุฒิชาญ 

 ๑๘๖๖ นายสันติ์  ศรียา 

 ๑๘๖๗ นายสันติ  กิตติโชติทรัพย 

 ๑๘๖๘ นายสันติ  จันทโณ 

 ๑๘๖๙ นายสันติ  รักชาติ 

 ๑๘๗๐ นายสันติ  วงศบุญชัยเลิศ 

 ๑๘๗๑ นายสันติ  เส็มหมัด 

 ๑๘๗๒ นายสันติชัย  ชาลากูลพฤติ 

 ๑๘๗๓ นายสันติชัย  ตังสวานิช 

 ๑๘๗๔ นายสัมฤทธิ์  กันทะคํา 

 ๑๘๗๕ นายสัมฤทธิ์  จ่ันพา 

 ๑๘๗๖ นายสัมฤทธิ์  ฤทธิเดช 

 ๑๘๗๗ นายสาคร  ถนอมเงิน 

 ๑๘๗๘ นายสาคร  มูลผล 

 ๑๘๗๙ นายสาคร  สุริยะโชติ 

 ๑๘๘๐ นายสาคร  อุดรเขตต 

 ๑๘๘๑ นายสาทร  ประสพแกว   

 ๑๘๘๒ นายสาธิต  พงษเดชา 

 ๑๘๘๓ นายสานนท  แพรงาม 

 ๑๘๘๔ นายสานิต  อนันตเพชร 

 ๑๘๘๕ นายสานิตย  ทองเงา 

 ๑๘๘๖ นายสานิตย  พวงศรี 

 ๑๘๘๗ นายสามารถ  แกวมณี 

 ๑๘๘๘ นายสามารถ  ฉิมนาค 

 ๑๘๘๙ นายสามารถ  ทองรักษา 

 ๑๘๙๐ นายสามารถ  ไมทราง 

 ๑๘๙๑ นายสามารถ  วงคเลียบ 

 ๑๘๙๒ นายสามารถ  อารยรุงโรจน 

 ๑๘๙๓ นายสามารถ  อินทรประเสริฐ 

 ๑๘๙๔ นายสายชล  เชาวไทย 

 ๑๘๙๕ นายสายชล  มณฑา 

 ๑๘๙๖ นายสายชล  สมบัติ 

 ๑๘๙๗ นายสายทอง  ปจจัย 

 ๑๘๙๘ นายสายยัน  บุญยังมี 

 ๑๘๙๙ นายสายหยุด  คุมบํารุง 

 ๑๙๐๐ นายสายัณ  ไกรกิจการ 

 ๑๙๐๑ นายสายัณ  พูลเพ่ิม 

 ๑๙๐๒ นายสายัณห  จงศิริวรโชติ 

 ๑๙๐๓ นายสายัณห  พานิช 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๐๔ นายสายันต  ผาสุข 

 ๑๙๐๕ นายสายันต  มวงสวาสดิ 

 ๑๙๐๖ นายสายันต  อุนบางหลวง 

 ๑๙๐๗ นายสารีน  ดีนและ 

 ๑๙๐๘ นายสาโรจน  ลาภหงษทอง 

 ๑๙๐๙ นายสาโรช  อัศวรรธนะวงศ 

 ๑๙๑๐ นายสาโรส  ปนทอง 

 ๑๙๑๑ นายสาวิทย  ฟูเฟอง 

 ๑๙๑๒ นายสําคัญ  แอบกระโทก 

 ๑๙๑๓ นายสําเภา  เงินแถบ 

 ๑๙๑๔ นายสําเภา  ดอกลําใย   

 ๑๙๑๕ นายสําเภา  หนูประโคน 

 ๑๙๑๖ นายสํารวม  ปานหลุมขาว 

 ๑๙๑๗ นายสํารวย  กล่ินอภัย 

 ๑๙๑๘ นายสํารวย  ผดุงสุขดํารง 

 ๑๙๑๙ นายสํารวย  รุนเฉื่อย 

 ๑๙๒๐ นายสําราญ  กุลดี 

 ๑๙๒๑ นายสําราญ  จันทรยัง 

 ๑๙๒๒ นายสําราญ  วงษวุฒิ 

 ๑๙๒๓ นายสําราญ  สมบูรณ   

 ๑๙๒๔ นายสําราญ  สันตุยลือ 

 ๑๙๒๕ นายสําราญ  สํารีดี 

 ๑๙๒๖ นายสําเร็จ  ทองสุข 

 ๑๙๒๗ นายสําเริง  จํานงค 

 ๑๙๒๘ นายสําเริง  ปราบริปู 

 ๑๙๒๙ นายสําเริง  อินพาเพียร 

 ๑๙๓๐ นายสําอาง  จงมีเดช 

 ๑๙๓๑ นายสิขเรศ  สุริยฉาย 

 ๑๙๓๒ นายสิงหคํา  แสงหลา 

 ๑๙๓๓ นายสิทธิกร  วงษธาน ี

 ๑๙๓๔ นายสิทธิชัย  บูรณะศักดิ์สกุล 

 ๑๙๓๕ นายสิทธิพล  ชานันโท 

 ๑๙๓๖ นายสิทธิพล  พัฒนงาม 

 ๑๙๓๗ นายสิทธิวัชร  หวังสวัสดิ์ 

 ๑๙๓๘ นายสิทธิศักดิ์  สีพอ 

 ๑๙๓๙ นายสินชัย  ทองมีมา 

 ๑๙๔๐ นายสิริดนย  นาวิไลเจริญ 

 ๑๙๔๑ นายสิรินเทพ  รวมพัฒนา 

 ๑๙๔๒ นายสิริพงศ  วีรผาติวัฒน 

 ๑๙๔๓ นายสี  อิ่นคํา 

 ๑๙๔๔ นายสีทน  ดาระสุวรรณ 

 ๑๙๔๕ นายสีนวน  เหิมขุนทด 

 ๑๙๔๖ นายสีนวล  เปกาลี 

 ๑๙๔๗ นายสีหกุล  จันทรถนอม 

 ๑๙๔๘ นายสุกิจ  จันทรมณี 

 ๑๙๔๙ นายสุกิจ  จินตพงค 

 ๑๙๕๐ นายสุขคํา  เดชอูป   

 ๑๙๕๑ นายสุขเจริญ  ศรีสวาง 

 ๑๙๕๒ นายสุขสันต  โคตรหานาม 

 ๑๙๕๓ นายสุขสันต  ชาติทหาร 

 ๑๙๕๔ นายสุขสันต  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๙๕๕ นายสุขุม  วังเสาร 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๕๖ นายสุเจตตนา  เพชรปราณี 

 ๑๙๕๗ นายสุชน  ควรสนอง 

 ๑๙๕๘ นายสุชน  พงษสระพัง 

 ๑๙๕๙ รอยตํารวจตรี สุชาติ  กล่ินสังข 

 ๑๙๖๐ นายสุชาติ  แกวกระจาง 

 ๑๙๖๑ นายสุชาติ  ทาสิทธิ์ 

 ๑๙๖๒ นายสุชาติ  เทียบพระ 

 ๑๙๖๓ นายสุชาติ  รัตนโชติ 

 ๑๙๖๔ นายสุชาติ  ลอยประโคน 

 ๑๙๖๕ นายสุชาติ  สุบินรัตน 

 ๑๙๖๖ นายสุชาติ  หาระคุณ 

 ๑๙๖๗ นายสุชาติ  เอียดส้ัน 

 ๑๙๖๘ นายสุชิน  พูลหิรัญ 

 ๑๙๖๙ นายสุชิน  ศรีสิริวิบูลยชัย 

 ๑๙๗๐ นายสุโชติ  อัศวโนดม 

 ๑๙๗๑ นายสุดใจ  ลินลา 

 ๑๙๗๒ นายสุทธิเดช  นอยเพ่ิมพูล 

 ๑๙๗๓ นายสุทธิพร  สมจาย 

 ๑๙๗๔ นายสุทธิรักษ  มั่นคง 

 ๑๙๗๕ นายสุทัศน  แกวสมบัติ 

 ๑๙๗๖ นายสุทัศน  เข็มทอง 

 ๑๙๗๗ นายสุทัศน  ฉิมพาลี 

 ๑๙๗๘ นายสุทัศน  ญาณภาพ 

 ๑๙๗๙ นายสุทัศน  อินทิราวรนนท 

 ๑๙๘๐ นายสุทิน  รอดเริงรื่น 

 ๑๙๘๑ นายสุเทพ  แกวประดับ 

 ๑๙๘๒ นายสุเทพ  ไขศรี 

 ๑๙๘๓ วาที่รอยตรี สุเทพ  บุพศิริ 

 ๑๙๘๔ นายสุเทพ  พ่ึงกล่ัน 

 ๑๙๘๕ นายสุเทพ  เรืองชัยเสรีพงษ 

 ๑๙๘๖ นายสุเทพ  ลอไพบูลยทรัพย 

 ๑๙๘๗ นายสุเทพ  สุมณฑกุล 

 ๑๙๘๘ นายสุเทพ  อินทะชัย 

 ๑๙๘๙ นายสุธน  บุญทอง 

 ๑๙๙๐ นายสุธน  อุดมทรัพย 

 ๑๙๙๑ นายสุธรรม  ทองมี 

 ๑๙๙๒ นายสุธี  ธนาวงศนุกูล 

 ๑๙๙๓ นายสุน  พิมสาร 

 ๑๙๙๔ นายสุนทร  จําปางาม 

 ๑๙๙๕ นายสุนทร  แดงสกุล 

 ๑๙๙๖ นายสุนทร  ภูเกาลวน 

 ๑๙๙๗ นายสุนทร  ภูไพบูลย 

 ๑๙๙๘ นายสุนทร  มหานิล 

 ๑๙๙๙ นายสุนันท  ทองกัลยา 

 ๒๐๐๐ นายสุนันท  สําเร 

 ๒๐๐๑ รอยตํารวจตรี สุนันท  อุทุมพร 

 ๒๐๐๒ นายสุนัย  อุดม 

 ๒๐๐๓ นายสุนิต  ชาวบางนอย 

 ๒๐๐๔ นายสุเนส  เฉียงเหนือ 

 ๒๐๐๕ นายสุบัน  แสนโคก 

 ๒๐๐๖ นายสุบิน  กิจจานนท 

 ๒๐๐๗ นายสุบิน  ชุมตา 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๐๘ นายสุบิน  บุญจันทร 

 ๒๐๐๙ นายสุบิน  ศรีบุศกร 

 ๒๐๑๐ นายสุบิน  สมรฤทธิ์ 

 ๒๐๑๑ นายสุพจน  ขุนตาล 

 ๒๐๑๒ นายสุพจน  คําสูง 

 ๒๐๑๓ นายสุพจน  จิระพัฒนพงศ 

 ๒๐๑๔ นายสุพจน  ชนะแกว 

 ๒๐๑๕ นายสุพจน  ชางน้ํา 

 ๒๐๑๖ นายสุพจน  บานเย็น 

 ๒๐๑๗ นายสุพจน  ผลสุข 

 ๒๐๑๘ นายสุพจน  พวงนาค 

 ๒๐๑๙ นายสุพจน  รัตนเจริญ 

 ๒๐๒๐ นายสุพจน  ริจาม 

 ๒๐๒๑ นายสุพจน  สวัสดิ์พุทรา 

 ๒๐๒๒ นายสุพจน  สอบกระโทก 

 ๒๐๒๓ นายสุพรรณ  ภูมิภมร 

 ๒๐๒๔ นายสุพรรณ  สงาพล 

 ๒๐๒๕ นายสุพล  ชุมเย็น   

 ๒๐๒๖ นายสุพัฒน  แกวจันทร 

 ๒๐๒๗ นายสุพัฒน  พงษเพียจันทร 

 ๒๐๒๘ นายสุพัตร  เอี่ยมอําไพ 

 ๒๐๒๙ นายสุภัค  รัตนพฤกษขจร 

 ๒๐๓๐ นายสุภาพ  พรอมมูล 

 ๒๐๓๑ นายสุภาพ  สทาน 

 ๒๐๓๒ นายสุมิตร  เหรียญอารีย 

 ๒๐๓๓ นายสุเมธ  ชุมภูศรี 

 ๒๐๓๔ นายสุเมธ  ตรีศูลรัตน 

 ๒๐๓๕ นายสุเมธ  อินทรพรหม 

 ๒๐๓๖ นายสุเมธ  เฮงยศมาก 

 ๒๐๓๗ นายสุรชัย  จัตตุพรพงษ 

 ๒๐๓๘ นายสุรชัย  พัตรสิงห 

 ๒๐๓๙ นายสุรชัย  รุงนิรันดร 

 ๒๐๔๐ นายสุรชัย  อาภรณรัตน 

 ๒๐๔๑ นายสุรชาติ  กันนิ่ม 

 ๒๐๔๒ นายสุรเชษฐ  อิ่มอรชร 

 ๒๐๔๓ นายสุรพงษ  คงทอง 

 ๒๐๔๔ นายสุรพงษ  จันทบุรานันท 

 ๒๐๔๕ นายสุรพงษ  จารุฉัตราภรณ 

 ๒๐๔๖ นายสุรพงษ  นฤภัย 

 ๒๐๔๗ นายสุรพงษ  พนากิจกุล 

 ๒๐๔๘ นายสุรพล  จันทรเที่ยง 

 ๒๐๔๙ นายสุรพล  ชูสกุล 

 ๒๐๕๐ นายสุรพล  ทองทิพย 

 ๒๐๕๑ นายสุรพล  ทองบัณฑิต 

 ๒๐๕๒ นายสุรพล  ทองสกุล 

 ๒๐๕๓ นายสุรพล  ธรรมจง 

 ๒๐๕๔ นายสุรพล  มหาวงศนันท 

 ๒๐๕๕ นายสุรพล  สุราใหม 

 ๒๐๕๖ นายสุรพัฒน  ผิวบาง 

 ๒๐๕๗ นายสุรยุทธ  มีความสุข 

 ๒๐๕๘ นายสุรวัฒน  เลิศชัยพิทักษ 

 ๒๐๕๙ นายสุรวุฒิ  ล้ิมวุฒิวงศ 
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 ๒๐๖๐ นายสุรศักดิ์  จันทรปาน 

 ๒๐๖๑ นายสุรศักดิ์  จิตรอาษา 

 ๒๐๖๒ นายสุรศักดิ์  ไชยงาม 

 ๒๐๖๓ นายสุรศักดิ์  เตรียมพิทักษ 

 ๒๐๖๔ นายสุรศักดิ์  บวรวัฒนานุกิจ 

 ๒๐๖๕ นายสุรศักดิ์  พานแกว 

 ๒๐๖๖ นายสุรศักดิ์  ย่ังยืน 

 ๒๐๖๗ นายสุรศักดิ์  โรจนประดิษฐ 

 ๒๐๖๘ นายสุรศักดิ์  ศรีเมืองกลาง 

 ๒๐๖๙ นายสุรศักดิ์  สุขเนตร 

 ๒๐๗๐ นายสุรศักดิ์  อักษรทอง 

 ๒๐๗๑ นายสุรสิทธิ์  ราชสีห 

 ๒๐๗๒ นายสุรสิทธิ์  สังโคมินทร 

 ๒๐๗๓ นายสุระ  รักเจียม   

 ๒๐๗๔ นายสุระชัย  ทรัพยสวนแตง 

 ๒๐๗๕ นายสุระพงษ  เขื่อนขันธ 

 ๒๐๗๖ นายสุรัตน  ดีชวย 

 ๒๐๗๗ นายสุรัส  ธรรมจีรัญ 

 ๒๐๗๘ นายสุราช  เสนารัตน 

 ๒๐๗๙ นายสุรินทร  จันทรอินทร 

 ๒๐๘๐ นายสุรินทร  ทองขวัญ 

 ๒๐๘๑ นายสุรินทร  แสงสาย 

 ๒๐๘๒ นายสุริยะ  จันทรวิโรจน 

 ๒๐๘๓ นายสุริยันต  ฆารเลิศ 

 ๒๐๘๔ นายสุริยันต  หิรัญเขวา 

 ๒๐๘๕ นายสุริยา  ผาเงิน 

 ๒๐๘๖ นายสุริยา  เหล็มโสะ 

 ๒๐๘๗ นายสุรีย  ปนติ๊บ 

 ๒๐๘๘ นายสุวรรณ  ชัยตระกูลทอง 

 ๒๐๘๙ นายสุวรรณ  ตรีไวย 

 ๒๐๙๐ นายสุวรรณ  สาลีสาย 

 ๒๐๙๑ นายสุวรรณโชค  เหลาฤชุพงค 

 ๒๐๙๒ นายสุวัจน  ณ วิชัย 

 ๒๐๙๓ นายสุวัฒน  เข็มเจริญ 

 ๒๐๙๔ นายสุวัฒน  ตั๊นศิริ 

 ๒๐๙๕ นายสุวัฒน  มะณู 

 ๒๐๙๖ นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง 

 ๒๐๙๗ นายสุวิช  ปนเปง 

 ๒๐๙๘ นายสุวิชา  ศิริบุญ 

 ๒๐๙๙ นายสุวิทย  เชื้อดี 

 ๒๑๐๐ นายสุวิทย  แทนทอง 

 ๒๑๐๑ นายสุวิทย  นอยพันธ 

 ๒๑๐๒ นายสุวิทย  ภูลนแกว 

 ๒๑๐๓ นายสุวิทย  ศิริรัตน 

 ๒๑๐๔ นายสุวิทย  สุวรรณเรืองศรี 

 ๒๑๐๕ นายเสกสรร  ลังกาพินธ 

 ๒๑๐๖ นายเสกสรรค  จันทรถิระติกุล   

 ๒๑๐๗ นายเสกสรรค  สุรินกาศ 

 ๒๑๐๘ นายเสกสรรค  แกวเมืองมูล 

 ๒๑๐๙ นายเสกสิทธิ์  สัธนะกุล 

 ๒๑๑๐ นายเสฎฐวุฒิ  ดาบโสมศรี 

 ๒๑๑๑ นายเสถียร  ควบพิมาย 
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 ๒๑๑๒ นายเสถียร  นึกรักษ 

 ๒๑๑๓ นายเสนห  บุญนอย 

 ๒๑๑๔ รอยตํารวจตรี เสนห  มะโนจิตต 

 ๒๑๑๕ นายเสนห  ศรีบาง 

 ๒๑๑๖ นายเสนห  สุวรรณราช 

 ๒๑๑๗ นายเสนห  แสนประสิทธิ์ 

 ๒๑๑๘ นายเสนอ  ฉ่ําชื่น 

 ๒๑๑๙ นายเสนาะ  แกวคง 

 ๒๑๒๐ นายเสนาะ  เขียววงศใหญ 

 ๒๑๒๑ นายเสนาะ  นอยรักษา 

 ๒๑๒๒ นายเสนาะ  ย้ิมเจริญ 

 ๒๑๒๓ นายเสนาะ  สรอยสกุล 

 ๒๑๒๔ นายเสมอ  เสือเถื่อน 

 ๒๑๒๕ นายเสริญ  สุขกระจาง 

 ๒๑๒๖ นายเสริม  ภุมมา 

 ๒๑๒๗ นายเสริมชัย  แกวพุดซา 

 ๒๑๒๘ นายเสริมศักดิ์  เขียวคํา 

 ๒๑๒๙ นายเสริมศักดิ์  ชุมภูพันธ 

 ๒๑๓๐ นายเสริมศิลป  ทวีกสิกรรม 

 ๒๑๓๑ นายเสรี  แกวนิล 

 ๒๑๓๒ นายเสรี  ขจรไชยกุล 

 ๒๑๓๓ นายเสรี  จันทรสุวรรณ 

 ๒๑๓๔ นายเสรี  ดอกพุฒ 

 ๒๑๓๕ นายเสรี  ธุวสิน 

 ๒๑๓๖ นายเสล็ม  ศรีไพล 

 ๒๑๓๗ นายเสวก  ภมร 

 ๒๑๓๘ นายเสวก  วิบูลยศักดิ์ 

 ๒๑๓๙ นายเสวก  ศรลัมพ 

 ๒๑๔๐ นายแสง  มาลินทา 

 ๒๑๔๑ นายแสงเฉลียว  สีผ้ึง 

 ๒๑๔๒ นายแสงชัย  ศรีมงคลปทุม 

 ๒๑๔๓ นายแสน  ผิวลออ 

 ๒๑๔๔ นายแสน  สายทอง 

 ๒๑๔๕ นายแสนชัย  สวยสม 

 ๒๑๔๖ นายแสวง  ยาวิชัย 

 ๒๑๔๗ นายโสภณ  พบสุภาพ 

 ๒๑๔๘ นายโสภณ  พรหมแกว 

 ๒๑๔๙ นายโสภณ  วิเชียรวรรณ 

 ๒๑๕๐ ดาบตํารวจ โสภัณฑ  ภูพานทอง 

 ๒๑๕๑ นายไสว  กันหอม 

 ๒๑๕๒ นายไสว  ทองสุข 

 ๒๑๕๓ นายไสว  นอยหมอ 

 ๒๑๕๔ นายไสว  พระอุมเอิบ 

 ๒๑๕๕ นายไสว  มีเงิน 

 ๒๑๕๖ นายไสว  สุวรรณธนะ 

 ๒๑๕๗ นายหนอม  อรรถสงเคราะห 

 ๒๑๕๘ นายหนูสินธุ  สุภารมย 

 ๒๑๕๙ นายหยวก  แกวอินตะ 

 ๒๑๖๐ นายหรอหีม  นวลดํา 

 ๒๑๖๑ นายหริ่ง  วงษไพศาล 

 ๒๑๖๒ นายหลิน  ชีพนุรัตน 

 ๒๑๖๓ นายหอม  บัวเบา 
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 ๒๑๖๔ นายหัสชัย  เรืองนุย 

 ๒๑๖๕ นายหัสภูมิชัย  ทับทิม 

 ๒๑๖๖ นายหิรัญ  อาจองค 

 ๒๑๖๗ นายเหลียง  หอมจันทร 

 ๒๑๖๘ นายใหญ  คําขะ 

 ๒๑๖๙ นายไหล  จะหลาบหลวง 

 ๒๑๗๐ นายองอาจ  จินดา 

 ๒๑๗๑ นายองอาจ  ศรีทองคํา 

 ๒๑๗๒ นายองอาจ  ศิริรัตน 

 ๒๑๗๓ นายอชิระ  พีระบูล 

 ๒๑๗๔ นายอดิทัต  ตั้งบัณฑิต 

 ๒๑๗๕ นายอดินันท  ศุภการกําจร 

 ๒๑๗๖ นายอดิเรก  สุกใส 

 ๒๑๗๗ นายอดิศักดิ์  เจะแว 

 ๒๑๗๘ นายอดุลย  กันธิดา 

 ๒๑๗๙ นายอดุลย  คําเครื่องใจ 

 ๒๑๘๐ นายอดุลย  ชั่งกฤษ 

 ๒๑๘๑ นายอดุลย  บุญสม 

 ๒๑๘๒ นายอดุลย  วงษแหวน 

 ๒๑๘๓ นายอดุลย  วัฒนสืบแถว 

 ๒๑๘๔ นายอดุลย  อรุมชูตี 

 ๒๑๘๕ นายอนันต  จันทรกระจาง 

 ๒๑๘๖ นายอนันต  จินะกาศ 

 ๒๑๘๗ นายอนันต  ใจประสงค 

 ๒๑๘๘ นายอนันต  โชคเกื้อ 

 ๒๑๘๙ นายอนันต  ตั้งสุวรรณวงศ 

 ๒๑๙๐ นายอนันต  แตงเอี่ยม 

 ๒๑๙๑ นายอนันต  บรรณา 

 ๒๑๙๒ นายอนันต  บุตรวงษ 

 ๒๑๙๓ นายอนันต  แสงรัตน 

 ๒๑๙๔ นายอนันต  อับดุลรอมาน 

 ๒๑๙๕ นายอนันตชัย  เลิศมณี 

 ๒๑๙๖ นายอนิรุทธิ์  บริสุทธิ์ 

 ๒๑๙๗ นายอนุชนม  ทําสวน 

 ๒๑๙๘ นายอนุชัย  ศรีสม 

 ๒๑๙๙ นายอนุชา  นาคทิม 

 ๒๒๐๐ นายอนุชา  เพียรใจ 

 ๒๒๐๑ นายอนุชา  เลาหวิช 

 ๒๒๐๒ นายอนุชา  วาศนราศรี 

 ๒๒๐๓ นายอนุพงษ  วงษจันทร   

 ๒๒๐๔ นายอนุภพ  รัตนพิชญชัย 

 ๒๒๐๕ นายอนุรักษ  เกษมโสภา 

 ๒๒๐๖ นายอนุรักษ  ชะนัน 

 ๒๒๐๗ นายอนุรักษ  ทรัพยสําราญ 

 ๒๒๐๘ นายอนุรักษ  พรสมบูรณศิริ 

 ๒๒๐๙ วาที่รอยตรี อนุรักษ  ฤทัยธรรม 

 ๒๒๑๐ นายอนุวัชรพงศ  ใจชมชื่น 

 ๒๒๑๑ นายอนุวัฒน  ชุมทอง 

 ๒๒๑๒ นายอนุวัฒน  มีสุข 

 ๒๒๑๓ นายอนุศักดิ์  พงศศรีโรจน 

 ๒๒๑๔ นายอนุสิทธิ์  กองเกียรติกุล   

 ๒๒๑๕ นายอนุสิษฐ  ธรรมเกษร 
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 ๒๒๑๖ นายอภิชัย  ใจดี 

 ๒๒๑๗ นายอภิชัย  ปูแดง 

 ๒๒๑๘ นายอภิชาติ  เติมพรเลิศ 

 ๒๒๑๙ นายอภิชาติ  ธูปบูชา 

 ๒๒๒๐ นายอภิชาติ  ปานมณี 

 ๒๒๒๑ นายอภิชาติ  มาไพศาลสิน 

 ๒๒๒๒ นายอภิชาติ  วิปุละวงศ 

 ๒๒๒๓ นายอภิเชษฐ  เจะอูมา 

 ๒๒๒๔ นายอภิเดช  ปญสุวรรณวงค 

 ๒๒๒๕ นายอภิเดช  พันธนา 

 ๒๒๒๖ นายอภินันท  พรสมบูรณศิริ 

 ๒๒๒๗ สิบตรี อภิมาน  หวังเบ็ญหมัด 

 ๒๒๒๘ นายอภิรักษ  พูลมาศ 

 ๒๒๒๙ นายอภิสิทธิ์  แซออง 

 ๒๒๓๐ นายอภิสิทธิ์  ติยวรนันท 

 ๒๒๓๑ นายอภิสิทธิ์  วรศักดิ์กัญญา 

 ๒๒๓๒ นายอภิสิทธิ์  อินทโชติ 

 ๒๒๓๓ นายอมร  เจนสาริกิจ 

 ๒๒๓๔ นายอมร  อานามนารถ 

 ๒๒๓๕ นายอมรเทพ  เทพสวัสดิ์ 

 ๒๒๓๖ นายอรรคเดช  อุดมศิริธํารง 

 ๒๒๓๗ นายอรรถกร  รุงเจิดฟา 

 ๒๒๓๘ นายอรรถนนท  เหมือนสมัย 

 ๒๒๓๙ นายอรรถพล  สิทธิวิไล 

 ๒๒๔๐ นายอรรถวุฒิ  ทรัพยวัฒนชัย 

 ๒๒๔๑ นายอรัญ  ใจตั้ง 

 ๒๒๔๒ นายอรัญ  สุวรรณรักษา 

 ๒๒๔๓ นายอราม  นิสัยซื่อ 

 ๒๒๔๔ นายอริน  สิริพัฒน 

 ๒๒๔๕ นายอรุณ  นวลเดช 

 ๒๒๔๖ นายอรุณ  มิตรดี 

 ๒๒๔๗ นายอรุณ  เมืองนิล 

 ๒๒๔๘ นายอรุณ  สุฤทธิ์ 

 ๒๒๔๙ นายอรุณ  เส็นยีหีม 

 ๒๒๕๐ นายอลงกรณ  รัชตเมธี 

 ๒๒๕๑ นายออง  เดียรดาษ 

 ๒๒๕๒ นายออน  ยอดสนิท   

 ๒๒๕๓ นายออมสิน  วัฒนะรัตน 

 ๒๒๕๔ นายอัครเดช  คัมภีระมนต 

 ๒๒๕๕ นายอัครเดช  แพงศรีสาร 

 ๒๒๕๖ นายอั๊ง  เจริญสุข 

 ๒๒๕๗ นายอังกูร  จันทะวงค 

 ๒๒๕๘ นายอังคาร  ตะกู 

 ๒๒๕๙ นายอัจฉริยะ  ผามั่ง 

 ๒๒๖๐ นายอัฐ  สมยศ 

 ๒๒๖๑ นายอัฐพร  ชูทุงยอ 

 ๒๒๖๒ นายอัถไชย  ตรีชนะสมุทร 

 ๒๒๖๓ นายอันนนุพันธ  นิลเทศ 

 ๒๒๖๔ นายอับดุลอาซี  หะยีบือราเฮง 

 ๒๒๖๕ นายอัมพร  เนติ   

 ๒๒๖๖ นายอัมพร  สุขเกิด 

 ๒๒๖๗ นายอัศวิน  พินิจวงษ 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๖๘ นายอาคม  พรรณสังข 

 ๒๒๖๙ นายอาคม  สุทธิ 

 ๒๒๗๐ นายอาจิน  อ่ําพุด 

 ๒๒๗๑ นายอาแซ  มาหะมะ 

 ๒๒๗๒ นายอาแด  บอเตาะ 

 ๒๒๗๓ นายอาทิตย  วองสกุลพาณิชย 

 ๒๒๗๔ นายอาทิตย  สุวรรณโชติ 

 ๒๒๗๕ นายอาทิตย  แสงศรี 

 ๒๒๗๖ นายอานนท  จันทรแกว 

 ๒๒๗๗ นายอานนท  สิงหตาแกว 

 ๒๒๗๘ นายอานันต  ศรียาหลา 

 ๒๒๗๙ นายอาบีดิง  กาจะลากี 

 ๒๒๘๐ นายอาย  นอยยะ 

 ๒๒๘๑ นายอาย  ปนสวน 

 ๒๒๘๒ นายอายุ  เบ็ญจลักษณ 

 ๒๒๘๓ นายอารต  รุนประพันธ 

 ๒๒๘๔ นายอารมณ  สืบสาววงษ 

 ๒๒๘๕ นายอารีดีน  อินตัน 

 ๒๒๘๖ นายอารีฟ  สะอิ 

 ๒๒๘๗ นายอาวุธ  สุขันทอง 

 ๒๒๘๘ นายอํานวย  ชาวบางงาม 

 ๒๒๘๙ นายอํานวย  ทองฟู 

 ๒๒๙๐ พันตํารวจโท อํานวย  บุญกอบ 

 ๒๒๙๑ นายอํานวย  พรหมจันทร 

 ๒๒๙๒ นายอํานวย  ยะแกว 

 ๒๒๙๓ นายอํานวย  รอดประชา 

 ๒๒๙๔ นายอํานวย  วงคนาม 

 ๒๒๙๕ นายอํานวย  ศรีสุข 

 ๒๒๙๖ นายอํานวย  สุกแลว 

 ๒๒๙๗ นายอํานวย  เสนาวรรณ 

 ๒๒๙๘ นายอํานวย  หอกกิ่ง 

 ๒๒๙๙ นายอํานวย  เหลามะโฮง   

 ๒๓๐๐ นายอํานวย  อุดมเจริญไมตรี 

 ๒๓๐๑ นายอํานาจ  กําธรศักดิ์ 

 ๒๓๐๒ นายอํานาจ  ขันธควร 

 ๒๓๐๓ นายอํานาจ  คนรักษ 

 ๒๓๐๔ นายอํานาจ  ชูเลิศ 

 ๒๓๐๕ นายอํานาจ  สังขสุวรรณ 

 ๒๓๐๖ นายอํานาจ  สาทาวงษ 

 ๒๓๐๗ นายอํานาจ  หอกรอง 

 ๒๓๐๘ นายอําพร  สมทิพย 

 ๒๓๐๙ นายอําพล  มาศทอง 

 ๒๓๑๐ นายอําโพน  อโนราช 

 ๒๓๑๑ นายอิทธิชัย  ตันบุตร 

 ๒๓๑๒ นายอิทธิพงศ  ถาวรพิชิตพงศ 

 ๒๓๑๓ นายอิทธิพล  มีสมศักดิ์ 

 ๒๓๑๔ นายอิ่นแกว  อินทะชัย 

 ๒๓๑๕ นายอิ่นคํา  กรงจักร 

 ๒๓๑๖ นายอินจันทร  คําแปง 

 ๒๓๑๗ นายอินทรจันทร  จันตา 

 ๒๓๑๘ นายอินทอน  ศรีลิลา 

 ๒๓๑๙ นายอินปน  มะโนนอม 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๒๐ นายอินปน  วงคสุวรรณ 

 ๒๓๒๑ นายอินสม  ปญญารัตนดิลก 

 ๒๓๒๒ นายอินสอน  โสภา 

 ๒๓๒๓ นายอิศรา  เนตรสุวรรณ 

 ๒๓๒๔ นายอิสรา  พันทะนาภูมิ 

 ๒๓๒๕ นายอุดม  คําวัน 

 ๒๓๒๖ นายอุดม  เดนสันติกุล 

 ๒๓๒๗ นายอุดม  นวมจิตร 

 ๒๓๒๘ นายอุดม  บํารุงเขต 

 ๒๓๒๙ นายอุดม  ปนตะถา 

 ๒๓๓๐ นายอุดม  ภูจันทึก 

 ๒๓๓๑ นายอุดม  ภูมิพักตร 

 ๒๓๓๒ นายอุดม  มูลใจทราย   

 ๒๓๓๓ นายอุดม  ไรเรือง 

 ๒๓๓๔ นายอุดม  วงวาทิน 

 ๒๓๓๕ นายอุดม  อินชัย 

 ๒๓๓๖ นายอุดม  อิ่มอรชร 

 ๒๓๓๗ นายอุดมศักดิ์  วิญูตระกูล 

 ๒๓๓๘ นายอุดมศักดิ์  ศรีธิ 

 ๒๓๓๙ นายอุดร  คําเจก 

 ๒๓๔๐ นายอุดร  จันทรโนนแซง 

 ๒๓๔๑ นายอุดร  จารัญ 

 ๒๓๔๒ นายอุดร  พาศิรายุธ 

 ๒๓๔๓ นายอุดร  แสงมณี 

 ๒๓๔๔ นายอุตสาห  เกษมศิริ 

 ๒๓๔๕ นายอุตสาหะ  บุญลพ 

 ๒๓๔๖ นายอุทัย  เกษตรกิจ 

 ๒๓๔๗ นายอุทัย  ตายเมือง 

 ๒๓๔๘ นายอุทัย  บุญสุข 

 ๒๓๔๙ นายอุทัย  ภักสรสิทธิ์ 

 ๒๓๕๐ นายอุทัย  วงษไพศาล 

 ๒๓๕๑ นายอุทัย  สําราญ 

 ๒๓๕๒ นายอุทัยพันธ  ใหมกูศิริกูล 

 ๒๓๕๓ นายอุทิน  จันทะโสม 

 ๒๓๕๔ นายอุทิศ  จรรีบรัด   

 ๒๓๕๕ นายอุทิษา  ภิญโญทรัพย 

 ๒๓๕๖ นายอุเทน  ล้ิมถวิล 

 ๒๓๕๗ นายอุเทือง  คงคุม 

 ๒๓๕๘ นายอุบล  สันศรีธิ 

 ๒๓๕๙ นายอุไร  คงโพธิ์นอย 

 ๒๓๖๐ นายอุไร  งามจิตร 

 ๒๓๖๑ นายอุสมาน  หวันละเบะ 

 ๒๓๖๒ นายเอกชัย  กลาหาญ 

 ๒๓๖๓ นายเอกชัย  กิ้มดวง   

 ๒๓๖๔ นายเอกชัย  ขาวสะอาด 

 ๒๓๖๕ นายเอกชัย  โคตรพันธ 

 ๒๓๖๖ นายเอกชัย  ภูเปยม 

 ๒๓๖๗ นายเอกชัย  โศจิวิศาล 

 ๒๓๖๘ นายเอกชัย  อมรสุนทร 

 ๒๓๖๙ นายเอกชัย  โอภากุลวงษ 

 ๒๓๗๐ นายเอกนคร  จับใจนาย 

 ๒๓๗๑ นายเอกพงษ  นาสุริวงษ 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๗๒ นายเอกพงษ  วงคเรือง 

 ๒๓๗๓ นายเอกพจน  หรันหลัง 

 ๒๓๗๔ นายเอกพล  หาทรัพย 

 ๒๓๗๕ นายเอกภพ  โตมรศักดิ์ 

 ๒๓๗๖ นายเอกรัฐ  วัชรเสรีกุล 

 ๒๓๗๗ นายเอกรินทร  รอดทอง 

 ๒๓๗๘ นายเอกรินทร  ศรีวะรมย 

 ๒๓๗๙ นายเอกสิทธิ์  ตรีรัตนตระกูล 

 ๒๓๘๐ นายเอกอนันต  สีมาเจริญศรี 

 ๒๓๘๑ นายเอนก  กิรติรูปครุฑ 

 ๒๓๘๒ นายเอนก  คําโอภาส 

 ๒๓๘๓ นายเอนก  พงษสวาง 

 ๒๓๘๔ นายเอนก  อุทธชาติ 

 ๒๓๘๕ นายเอนกศักดิ์  อังสนานิวัฒน 

 ๒๓๘๖ นายเอิบ  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๓๘๗ นายเอี่ยม  ขําคม 

 ๒๓๘๘ นายโอภาส  คุณากรธํารง 

 ๒๓๘๙ นายโอภาส  ผสมทรัพย 

 ๒๓๙๐ นายไอคุน  ปญจศุภวงศ 

 ๒๓๙๑ นายเฮียง  พิพัฒนเจริญ 

 ๒๓๙๒ นางสาวกนกวรรณ  ชื่นนิยม 

 ๒๓๙๓ นางกรกมล  อาจณรงค   

 ๒๓๙๔ นางกรรจนา  จันทรเสนา 

 ๒๓๙๕ นางกรรณิการ  ใจจํานงค 

 ๒๓๙๖ นางกันยารัตน  โพธิ์พันธกระจาง 

 ๒๓๙๗ นางสาวกาญจนา  ทองไพรวรรณ 

 ๒๓๙๘ นางกาญจนา  พลอยประเสริฐ 

 ๒๓๙๙ นางกาญจรัตน  ชินกุลกิจนิวัฒน 

 ๒๔๐๐ นางการเกตุ  สังเกตุดี 

 ๒๔๐๑ นางสาวกุลวดี  ดีขุนทด 

 ๒๔๐๒ นางสาวเกศรี  โคตรสิม 

 ๒๔๐๓ นางเกษมศรี  ธรรมโทะ 

 ๒๔๐๔ นางเกษา  มีสิทธิ์ 

 ๒๔๐๕ นางแกวลา  ฟูคํา 

 ๒๔๐๖ นางสาวขนิษฐา  ทองเชื้อ 

 ๒๔๐๗ นางสาวขวัญใจ  โมกขพันธ 

 ๒๔๐๘ นางขวัญชนก  ศรีประภา 

 ๒๔๐๙ นางขวัญศรี  อังษานาม 

 ๒๔๑๐ นางเข็มทอง  เขียวหอม 

 ๒๔๑๑ นางคนางค  สารโชติ 

 ๒๔๑๒ นางสาวคนึงนิตย  วงศเฉลียว 

 ๒๔๑๓ นางคัทลียา  จิตตางกูร 

 ๒๔๑๔ นางคําพันธ  บุญไชย 

 ๒๔๑๕ นางเครือพันธ  ปนแกว 

 ๒๔๑๖ นางจงจิต  แซเหีย 

 ๒๔๑๗ นางจงนภา  ทองศิริกุล 

 ๒๔๑๘ นางจันทรทิพย  สมุทรหลา 

 ๒๔๑๙ นางจันทรพร  ภูมิศักดิ์ 

 ๒๔๒๐ นางจันทรเพ็ญ  พุทธกาล 

 ๒๔๒๑ นางสาวจันทรา  เหลาสกุล 

 ๒๔๒๒ นางจารึก  คุรุอุปถัมภพงศ 

 ๒๔๒๓ นางจําเรียง  เกตุทองพัฒน 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๒๔ นางจิดาภา  เกิดผล 

 ๒๔๒๕ นางจินตนา  ผาอินทร วงษรัตนะ 

 ๒๔๒๖ นางจินตนา  พวงสมบัติ   

 ๒๔๒๗ นางสาวจินตนาพร  คงเกิดสีหรัฐ 

 ๒๔๒๘ นางสาวจิรัชยา  หาญรณงค 

 ๒๔๒๙ นางสาวจิราวรรณ  อังศานาม 

 ๒๔๓๐ นางจีราภรณ  อยูสาตร 

 ๒๔๓๑ นางจุฑารัตน  คําเอม 

 ๒๔๓๒ นางจุติมา  ตันดิลกตระกูล 

 ๒๔๓๓ นางสาวจุรีรัตน  บุตตะโยธี 

 ๒๔๓๔ นางจุไรรัตน  ตันตมณีรัตน 

 ๒๔๓๕ นางฉออน  เซ็ทเจริญ 

 ๒๔๓๖ นางเฉลิมขวัญ  อุริต 

 ๒๔๓๗ นางสาวชนิตา  ฉัตรรุงรังษี 

 ๒๔๓๘ นางสาวชลทิพย  เศวตนัย 

 ๒๔๓๙ นางชอย  ฤทธิ์สงคราม   

 ๒๔๔๐ นางชุมพล  สุทธิจิต 

 ๒๔๔๑ นางชูจิตร  สีแดงเหลือง 

 ๒๔๔๒ นางสาวโชติกา  เพชรเจริญ 

 ๒๔๔๓ นางฐานิวรรณ  ศิริกุล 

 ๒๔๔๔ นางฐิติชญา  ชัยชนะ 

 ๒๔๔๕ นางสาวฐิติพร  เชี่ยวพัทธยากร 

 ๒๔๔๖ นางฐิติมา  ทองมนต 

 ๒๔๔๗ นางสาวณัฎฐกานต  รัตนอริยมงคล 

 ๒๔๔๘ นางสาวณัฏฐจีรา  ทัศนศิริ 

 ๒๔๔๙ นางสาวณัฐกมล  ศรีสุเทพ 

 ๒๔๕๐ นางสาวณัฐกฤตา  พวงตรง 

 ๒๔๕๑ นางณัฐกานต  สีหาวัฒน 

 ๒๔๕๒ นางสาวณัฐนันท  จันทราทิพย 

 ๒๔๕๓ นางสาวดลพินิจ  ทองศิริกุล 

 ๒๔๕๔ นางดวงใจ  ชาวเชียงขวาง 

 ๒๔๕๕ นางดวงเดือน  ศรีเสริม 

 ๒๔๕๖ นางดวงพร  พิมพโปรง 

 ๒๔๕๗ นางเดือนนอย  บุญศิริ 

 ๒๔๕๘ นางสาวทัศนีย  ไกรศิริวิทยา 

 ๒๔๕๙ นางทิพวรรณ  มานวม 

 ๒๔๖๐ นางธนวรรณ  แพงดิษฐ 

 ๒๔๖๑ นางธนวรรณ  วังขุนพรหม 

 ๒๔๖๒ นางธนาภรณ  สังขเงิน 

 ๒๔๖๓ นางธัญญรตัน  แสงโคม 

 ๒๔๖๔ นางธารา  เรืองกูล 

 ๒๔๖๕ นางธิติมา  ศิลปชัย 

 ๒๔๖๖ นางนงคราญ  สุริเมือง 

 ๒๔๖๗ นางนงคลักษณ  จิตรใจกลา 

 ๒๔๖๘ นางนงนุช  บุญเพ็ง 

 ๒๔๖๙ นางนพวรรณ  ธนะสุวัตถิ์ 

 ๒๔๗๐ นางนภา  ใจแกวทิ 

 ๒๔๗๑ นางนภาพร  ยามศิริ 

 ๒๔๗๒ นางนฤมล  รักกมล 

 ๒๔๗๓ นางนวลจันทร  ศรสําราญ 

 ๒๔๗๔ นางสาวนัฎฐา  แกวเจริญผล 

 ๒๔๗๕ นางนัดดา  สาระอาภรณ 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๗๖ นางสาวนัทธมน  นันทปญญา 

 ๒๔๗๗ นางสาวนันทชญาณ  ไพฑูรยรังสฤษดิ์ 

 ๒๔๗๘ นางนันทนา  แดงใหม 

 ๒๔๗๙ นางนันทนีย  วัฒนภิโกวิท 

 ๒๔๘๐ นางสาวนัยนปพร  ภูใบทวีพัฒน 

 ๒๔๘๑ นางนิรมล  ขันธุลา 

 ๒๔๘๒ นางสาวนิฮัสนา  เลาะนะ 

 ๒๔๘๓ นางสาวนุชนาฏ  สุริยะวงค 

 ๒๔๘๔ นางสาวเนาวรัตน  ตั๊นธรารักษ 

 ๒๔๘๕ นางบัวศรี  สังขสุวรรณ 

 ๒๔๘๖ นางบุญเตือน  บุญยืน 

 ๒๔๘๗ นางบุญธรรม  แสนภูมิ 

 ๒๔๘๘ นางบุญเรือง  แกวนอย 

 ๒๔๘๙ นางบุญเรือน  กอนทองดี 

 ๒๔๙๐ นางสาวบุษบา  โชคสุชาติ 

 ๒๔๙๑ นางเบญจมาศ  ขาวสะอาด 

 ๒๔๙๒ นางเบญจวรรณ  วะลัยศรี 

 ๒๔๙๓ นางสาวปทมา  นุนประสิทธิ์ 

 ๒๔๙๔ นางปทิดา  เพชรลานน 

 ๒๔๙๕ นางปทิตตา  ทรัพยอบรม 

 ๒๔๙๖ นางประณอม  พงษรัก 

 ๒๔๙๗ นางประทีปทอง  ณ พัทลุง 

 ๒๔๙๘ นางประทุมมา  หลวงชัย 

 ๒๔๙๙ นางประไพรศรี  นิลนอย 

 ๒๕๐๐ นางประไพศรี  ยานู 

 ๒๕๐๑ นางประภัสสร  ไชยมาตย 

 ๒๕๐๒ นางประเสริฐ  บุญเกิด 

 ๒๕๐๓ นางปราณี  พรายแกว 

 ๒๕๐๔ นางสาวปริญญา  บุญวิเศษ 

 ๒๕๐๕ นางปยนุช  ตั้งบูรพาจิตร 

 ๒๕๐๖ นางปยพร  ถากาศ 

 ๒๕๐๗ นางสาวปยรัตน  ดีพรอม 

 ๒๕๐๘ นางปุณญาดา  ฟุงกิตติกุล 

 ๒๕๐๙ นางสาวเปรมจิต  ตังสกุล 

 ๒๕๑๐ นางสาวพจนีย  เมืองสุด 

 ๒๕๑๑ นางพร  บุญประเสริฐ 

 ๒๕๑๒ นางสาวพรทิพย  พาศิรายุธ 

 ๒๕๑๓ นางพรทิพย  สุภาพพรชัย 

 ๒๕๑๔ นางพรธนวงศ  พีรพัชรทิพโชต ิ

 ๒๕๑๕ นางสาวพรผกา  ตาระกา 

 ๒๕๑๖ นางพรพักตร  เต็กสี 

 ๒๕๑๗ นางพรพิศ  วิลาการ   

 ๒๕๑๘ นางพรรณี  สวาสุ 

 ๒๕๑๙ นางพรสุนีย  คําพันธ 

 ๒๕๒๐ นางพลอยเพชร  รัตนศิลา 

 ๒๕๒๑ นางพัชรา  นาคนวน 

 ๒๕๒๒ นางพิทธิยา  พัฒนเดชากูล 

 ๒๕๒๓ นางสาวพิมพรรณ  มานะจิต 

 ๒๕๒๔ นางพิมล  พาชื่น 

 ๒๕๒๕ นางพิมล  รัตนสุวรรณ 

 ๒๕๒๖ นางพิไลวรรณ  พวงเจริญ 

 ๒๕๒๗ นางพิศมัย  จันคําใจ 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๒๘ นางพิศสุดา  ล่ิมกําปนทอง 

 ๒๕๒๙ นางพิสมัย  คํามุล 

 ๒๕๓๐ นางพูลทรัพย  เดชผิว 

 ๒๕๓๑ นางเพชรดารัตน  บุญจันทร 

 ๒๕๓๒ นางเพ็ญศรี  เลิศเกษมสุขสกุล 

 ๒๕๓๓ นางแพรว  จันทรฉาย 

 ๒๕๓๔ นางสาวไพรวัลย  ประจําเรือ 

 ๒๕๓๕ นางภัทรกร  กําลังมาก 

 ๒๕๓๖ นางภัสศุชดา  งดงาม 

 ๒๕๓๗ นางภาภรณ  เจ็นปา 

 ๒๕๓๘ นางสาวภาสินี  ธีรภานุ 

 ๒๕๓๙ นางมณี  ผูเรียนศิลป 

 ๒๕๔๐ นางมลิวรรณ  จันทรสุขสถิตย 

 ๒๕๔๑ นางมะลิ  เถื่อนสันเทียะ 

 ๒๕๔๒ นางสาวมารยาท  พิมพปร ุ

 ๒๕๔๓ นางมารีนี  วิรัญโท 

 ๒๕๔๔ นางสาวมาลัย  กิจสมุทร 

 ๒๕๔๕ นางสาวมาลัย  บุญประดับ 

 ๒๕๔๖ นางยุพเยาว  หลีนวรัตน 

 ๒๕๔๗ นางสาวยุวดี  มากเจริญ 

 ๒๕๔๘ นางเย็นจิต  ศิริพฤกษพงษ 

 ๒๕๔๙ นางรจรินทร  ปญญากาวิน 

 ๒๕๕๐ นางสาวรวิสรา  เลาเรืองตระกูล 

 ๒๕๕๑ นางระพิพร  ฝายพนอม 

 ๒๕๕๒ นางรัชฎาพร  พิมพา 

 ๒๕๕๓ นางรัชดาพร  ไชยวุฒิ 

 ๒๕๕๔ นางรัชนี  สุริยันต 

 ๒๕๕๕ นางรัตติกาล  ศรีอุทธา 

 ๒๕๕๖ นางรัตนดาพรณ  โคตจันทึก 

 ๒๕๕๗ นางรัตนา  เกิดสงกรานต 

 ๒๕๕๘ นางสาวรัสรินทร  ปนคูณพิพัฒน 

 ๒๕๕๙ นางสาวรุงเรือง  กาญจนวัฒนา 

 ๒๕๖๐ นางรุจิกาญจน  วิริยนันทอุดม 

 ๒๕๖๑ นางสาวรุจิรา  พงศพันธุพิเชฐ 

 ๒๕๖๒ นางเรณู  แสงเสรี 

 ๒๕๖๓ นางโรจนา  ปรีชาผล 

 ๒๕๖๔ นางฤดี  จุลนิล 

 ๒๕๖๕ นางฤดี  บุญชอบ 

 ๒๕๖๖ นางละเอียด  ชูสูงเนิน 

 ๒๕๖๗ นางลักษณา  ทองมอญ 

 ๒๕๖๘ นางลัดดา  แจมจิตร 

 ๒๕๖๙ นางล่ันทม  แนบเนียน 

 ๒๕๗๐ นางลีวัฒน  คําใหม 

 ๒๕๗๑ นางวนิดา  แซโคว 

 ๒๕๗๒ นางวรรณภา  อุนอารมณ 

 ๒๕๗๓ นางวรรณา  ไกรโสภณ 

 ๒๕๗๔ นางวรรณา  อึ้งศรีวงษ 

 ๒๕๗๕ นางสาววรรณารัตน   

  อัศวเดชาชาญยุทธ 

 ๒๕๗๖ นางวรวรร  บุญประสิทธิ ์

 ๒๕๗๗ นางวรัญญา  ตันตมณีรัตน 

 ๒๕๗๘ นางวรางคณา  สัญญเดช   



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๗๙ นางสาววลัยพัชร  รวมพรรณพงศ 

 ๒๕๘๐ นางวะไล  นุมมีศรี 

 ๒๕๘๑ นางสาววัชรินทร  เจนการ 

 ๒๕๘๒ นางวัชรี  อัตตกิจกุล 

 ๒๕๘๓ นางวัฒนา  จิณะแสน 

 ๒๕๘๔ นางวันนา  ชวยดับโรค 

 ๒๕๘๕ นางวันเพ็ญ  กุมารสิงห 

 ๒๕๘๖ นางสาววันเพ็ญ  เจริญนนทสิทธิ์ 

 ๒๕๘๗ นางวันเพ็ญ  ศิริผลา 

 ๒๕๘๘ นางวาริน  เวียตตัน 

 ๒๕๘๙ นางวาริน  สิงหโตทอง 

 ๒๕๙๐ นางวารี  ชวงสูงเนิน 

 ๒๕๙๑ นางวาสนา  ฉายาเวทย 

 ๒๕๙๒ นางวาสนา  อุตมะพันธุ 

 ๒๕๙๓ นางสาววิจาริณี  เชื้อเมืองพาน 

 ๒๕๙๔ นางวิน  ตนยาง 

 ๒๕๙๕ นางวิภารัตน  แสนอุม 

 ๒๕๙๖ นางสาววิมลรัตน  อุดมวิทยานนท 

 ๒๕๙๗ นางวิลินรัตน  ตติยาภรณ 

 ๒๕๙๘ นางวิไลพร  พุทธิศรี 

 ๒๕๙๙ นางสาววิไลลักษณ  อุณยะวงศ 

 ๒๖๐๐ นางวิไลวรรณ  วิเชียรสรรค 

 ๒๖๐๑ นางไว  ยอดบุตรี 

 ๒๖๐๒ นางสาวศจี  บุณยเกียรติ 

 ๒๖๐๓ นางศรัญญา  แสนประเสริฐ 

 ๒๖๐๔ นางสาวศริณญา  โทรักษา 

 ๒๖๐๕ นางศรีรัตน  นิตินันท 

 ๒๖๐๖ นางศรีรัตน  สมบัติหลา 

 ๒๖๐๗ นางสาวศรีวรรณ  จันทรสวาง 

 ๒๖๐๘ นางศรีสกุล  ทองอินศรี 

 ๒๖๐๙ นางศศิธร  คําเหลา 

 ๒๖๑๐ นางสาวศศิธร  แตพานิช 

 ๒๖๑๑ นางศศิวรรณ  ซื่อตระกูล 

 ๒๖๑๒ นางศินีกัญจพร  จงธนสุขศรี 

 ๒๖๑๓ นางศิริทอง  จันทโชติ 

 ๒๖๑๔ นางศิริพร  ปนลม 

 ๒๖๑๕ นางสาวศิริลักษณ  ทองมหา 

 ๒๖๑๖ นางศิริลักษณ  พงษพานิช 

 ๒๖๑๗ นางศิริวรรณ  พิมพันธดี 

 ๒๖๑๘ นางสาวศุภนิมิต  วรกิตติ 

 ๒๖๑๙ นางศุภิสรา  ผาสุโพธิ์ 

 ๒๖๒๐ นางสงวน  ภูผาน 

 ๒๖๒๑ นางสมเกียรติ  ณ นครพนม 

 ๒๖๒๒ นางสมจิต  ธารามรรค 

 ๒๖๒๓ นางสมใจ  คําสัตย 

 ๒๖๒๔ นางสมบุญ  เหมวงค 

 ๒๖๒๕ นางสมบูรณ  วงษศิริวรรณ 

 ๒๖๒๖ นางสมปอง  กัญญาเงิน 

 ๒๖๒๗ นางสมพร  ไตไกรลักษณ 

 ๒๖๒๘ นางสาวสมพร  เมธากุลพุฒิ 

 ๒๖๒๙ นางสมร  เกิดสมบูรณ 

 ๒๖๓๐ นางสมรัก  โตอดิเทพ 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๓๑ นางสมศรี  ตระกูลสวาง 

 ๒๖๓๒ นางสมหมาย  มีแกว 

 ๒๖๓๓ นางสาวสรยา  แสงวงศ 

 ๒๖๓๔ นางสรอย  อินทรวงศ 

 ๒๖๓๕ นางสริยา  เอื้อเปรมจิต 

 ๒๖๓๖ นางสะอาด  อุดมศรีลาภ 

 ๒๖๓๗ นางสังวรณ  กระชั้น 

 ๒๖๓๘ นางสาวสัตตบงกช  ประดับพลอย 

 ๒๖๓๙ นางสายนภา  ภูอินออย 

 ๒๖๔๐ นางสายหยุด  เข็มทอง 

 ๒๖๔๑ นางสาล่ี  จันทจํารัสปญญา 

 ๒๖๔๒ นางสํารวย  จันทรเปลงแจง 

 ๒๖๔๓ นางสาวสํารวย  ชิดรัมย 

 ๒๖๔๔ นางสําราญ  แสงกิ่ง 

 ๒๖๔๕ นางสิริกัญญา  เสาะแสวง 

 ๒๖๔๖ นางสาวสิริรัตน  คุประตกุล 

 ๒๖๔๗ นางสาวสุโก  บํารุง 

 ๒๖๔๘ นางสุจิตรา  สีดํา 

 ๒๖๔๙ นางสุจินต  แกวกลํ่า 

 ๒๖๕๐ นางสุจินตนา  เอี่ยมสะอาด 

 ๒๖๕๑ นางสุณีย  ราชฤทธิ์ 

 ๒๖๕๒ นางสุดใจ  รักดี 

 ๒๖๕๓ นางสุดาพร  ปาลวิสุทธิ์ 

 ๒๖๕๔ นางสุดาวดี  วิริยะพงษ 

 ๒๖๕๕ นางสุทัศน  มธุรวงษาดิษฐ 

 ๒๖๕๖ นางสุธัญญา  กสิชาญ 

 ๒๖๕๗ นางสุธารัตน  ชมมณฑา 

 ๒๖๕๘ นางสุธาสินี  สายทอง 

 ๒๖๕๙ นางสุธี  ยุวนบุณย 

 ๒๖๖๐ นางสาวสุนันท  เจริญญาติ 

 ๒๖๖๑ นางสุนิสา  แซตัง 

 ๒๖๖๒ นางสาวสุนี  ธรรมเจริญ 

 ๒๖๖๓ นางสุนีย  ดาราโพธิ์ 

 ๒๖๖๔ นางสุปราณี  มาละดา 

 ๒๖๖๕ นางสุปราณีย  แสงเดช 

 ๒๖๖๖ นางสุพรรณศรี  กาญจนเกตุ 

 ๒๖๖๗ นางสาวสุภลัคน  นิรันดรสุข 

 ๒๖๖๘ นางสุภาพรรณ  ปะวรณา 

 ๒๖๖๙ นางสุภาภรณ  พรอมส้ิน 

 ๒๖๗๐ นางสาวสุภิณดา  ตุงคะสามน 

 ๒๖๗๑ นางสาวสุมาลี  สถิตดนัยกุล 

 ๒๖๗๒ นางสุรภี  รุงโรจน 

 ๒๖๗๓ นางสาวสุรีรัตน  จ่ันลา 

 ๒๖๗๔ นางสาวสุรีรัตน  ผลพฤกษา 

 ๒๖๗๕ นางสุรีรัตน  เฮืองศรี 

 ๒๖๗๖ นางสุลี  บุญโญปกรณ 

 ๒๖๗๗ นางสุวรรณ  ดานพัฒนานุรักษ 

 ๒๖๗๘ นางสุวรรณา  คงคานอย 

 ๒๖๗๙ นางสาวสุวรรณี  ปานคลาย 

 ๒๖๘๐ นางสุวรรนีย  จงนวกิจ 

 ๒๖๘๑ นางเสงี่ยม  โกมลนาค   

 ๒๖๘๒ นางโสภา  สารพฤกษ 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๘๓ นางโสภา  สุขอาษา 

 ๒๖๘๔ นางไสว  สิงหทอง 

 ๒๖๘๕ นางอมร  คําเจริญ 

 ๒๖๘๖ นางสาวอมรรัตน  กล่ินจ๋ิว 

 ๒๖๘๗ นางสาวอมรรัตน  เงินเล่ียม 

 ๒๖๘๘ นางสาวอมรรัตน  ศรีแผว 

 ๒๖๘๙ นางสาวอรทัย  ฮงประยูร 

 ๒๖๙๐ นางอรวรรณ  เซล่ี 

 ๒๖๙๑ นางอรสา  สุภาพ 

 ๒๖๙๒ นางอรอนงค  ทองอะคราว 

 ๒๖๙๓ นางอรัญญา  ประจิมนอก 

 ๒๖๙๔ นางอรัญญา  อุณหเลขจิตร 

 ๒๖๙๕ นางอริสรา  วิศิษฐวาณิชย 

 ๒๖๙๖ นางสาวออมสิน  จันใด 

 ๒๖๙๗ นางอังคณา  ปล่ังแสงไพฑูรย 

 ๒๖๙๘ นางอัจฉรา  อนุรักษ 

 ๒๖๙๙ นางอัจฉราวรรณ  จันทรเจนจบ 

 ๒๗๐๐ นางอัญชลี  สกุลไพศาล 

 ๒๗๐๑ นางสาวอัมพร  ไอยรา 

 ๒๗๐๒ นางอาภรณ  ฉลวยแสง 

 ๒๗๐๓ นางอารี  ประสงคดี 

 ๒๗๐๔ นางอําภา  เวชวินิจ 

 ๒๗๐๕ นางอิสริยา  พนัสอัมพร 

 ๒๗๐๖ นางอุดม  พรหมอารักษ 

 ๒๗๐๗ นางสาวอุดมจิตร  ปนทอง 

 ๒๗๐๘ นางอุดมลักษณ  วัฒนชีพ 

 ๒๗๐๙ นางสาวอุทัย  สายเงิน 

 ๒๗๑๐ นางอุไร  พุฒตาลดง 

 ๒๗๑๑ นางอุลัย  พัชรพลวรภาส 

 ๒๗๑๒ นางอุษา  นวนวิลัย   

 ๒๗๑๓ นางเอมอร  แตงไทย 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔,๗๓๕  ราย) 

 ๑ นายกงมา  ศรีลือ 

 ๒ นายกนก  ดานสวางกูล 

 ๓ นายกนก  วุฒิสรรพ 

 ๔ จาสิบเอก กมล  ฐิตะรังษี 

 ๕ นายกมล  ตอกัน 

 ๖ นายกมล  ภักดีลน 

 ๗ นายกมลชัย  สุขเกษม 

 ๘ นายกรวิทย  ติวเฮือง 

 ๙ นายกริช  ปฐมกําเนิด 

 ๑๐ นายกริชติชัย  แกวแจม 

 ๑๑ นายกริณยพล  ไชยยาพิบูล 

 ๑๒ นายกรี  ละเอียด 

 ๑๓ นายกฤต  มูลแจม 

 ๑๔ นายกฤตชาภณ  กล่ินเกษร 

 ๑๕ นายกฤติเดช  คําเปก 

 ๑๖ นายกฤษฎา   

  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๑๗ นายกฤษฎา  รัตนโมรา 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘ นายกฤษณ  จงเจริญ 

 ๑๙ นายกฤษณ  เถี่ยนมิตรภาพ 

 ๒๐ นายกฤษณกร  ยมนา 

 ๒๑ นายกฤษณะ  ขําเขมร 

 ๒๒ นายกฤษดา  ฉัตรศรีวงศ 

 ๒๓ นายกวีพัฒน  มั่นเจริญ 

 ๒๔ นายกอเกียรติ  นาคโทน 

 ๒๕ นายกอง  เสนาหมื่น 

 ๒๖ นายกองแพง  เปอยหนองแข 

 ๒๗ นายกอเดช  อินตัน 

 ๒๘ นายกอบศักดิ์  ไกรศาสตร 

 ๒๙ นายกัณภัคฑ  พิกุลศรี 

 ๓๐ นายกันฑอเนก  เกตุแกว 

 ๓๑ นายกัมปนาท  โชติ 

 ๓๒ นายกัมพล  ทรัพยจันทร 

 ๓๓ นายกัมพล  มานะสิริ 

 ๓๔ รอยตรี กาจพิสัย  สินธุยศ ณ กรุงธนบุรี 

 ๓๕ นายกานต  กางออนตา 

 ๓๖ นายกานต  เก็มเบ็นหมาด   

 ๓๗ นายกานต  ฆารไสว 

 ๓๘ นายการิยา  กาเจ 

 ๓๙ นายการี  ยูโซะ 

 ๔๐ นายการุณ  พลอยวิจิตร 

 ๔๑ นายการุณย  แดงเพชร 

 ๔๒ นายกําจร  ศิริสุวรรณ 

 ๔๓ รอยตรี กําจัด  วันดี   

 ๔๔ นายกําธร  ปญญาสิทธิ์ 

 ๔๕ นายกําธร  วงคนํา 

 ๔๖ นายกําพล  กิจณเวกรณ 

 ๔๗ นายกําพล  ขันธขวา 

 ๔๘ นายกําพล  โฆษิตานนท 

 ๔๙ นายกําพล  ศรีภิรมย 

 ๕๐ นายกิจจา  วงษเสถียร 

 ๕๑ นายกิจจานัฎฐ  บรรทัด 

 ๕๒ นายกิตติ  ชมแสงแกว 

 ๕๓ นายกิตติ  โตวิวัธ 

 ๕๔ นายกิตติ  ทองขาว 

 ๕๕ นายกิตติ  เพียรพนัสสัก 

 ๕๖ นายกิตติ  สุภารัตน 

 ๕๗ นายกิตติกร  ศรีใหญ 

 ๕๘ นายกิตติกาญจน  จันทรมา 

 ๕๙ นายกิตติคุณ  พูนเพียรเลิศสกุล 

 ๖๐ นายกิตติณัฐ  กนกกิจ 

 ๖๑ นายกิตติเดช  ลานทอง 

 ๖๒ นายกิตติทัต  ศิริมุสิกะ 

 ๖๓ นายกิตติธัช  ขําอนันต 

 ๖๔ นายกิตติพงศ  กิจภูวดล 

 ๖๕ นายกิตติพงษ  ยุทธนาปกรณ 

 ๖๖ นายกิตติยุทธ  บุญศิริพันธ 

 ๖๗ นายกิตติศักดิ์  กังวานโยธากุล 

 ๖๘ นายกิตติศักดิ์  กันทาพันธ 

 ๖๙ นายกิตติศักดิ์  ผสมทรัพย 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๐ นายกิตติศักดิ์  พิศวง 

 ๗๑ นายกิตติศักดิ์  ยุกตวัฒนพงศ 

 ๗๒ นายกิตติศักดิ์  สมชาติ 

 ๗๓ นายกิตติศักดิ  หอสวางวงศ 

 ๗๔ นายกิตติสัณห  ยังสําราญชัย   

 ๗๕ นายกิติกร  ลอตระกานนท 

 ๗๖ นายกิติชัย  ชาติเวียง 

 ๗๗ นายกิติพงศ  ตาหลา 

 ๗๘ นายกิติศักดิ์  เผนโผน 

 ๗๙ นายกิ่น  มะโนพันธ 

 ๘๐ นายกิมชุน  หอทอง 

 ๘๑ นายกิ้มฝาย  ศรีคงทอง 

 ๘๒ นายกิมยงค  แถมวัฒนะ 

 ๘๓ นายกิมวาย  สุรพงษพิวัฒนะ 

 ๘๔ นายกุย  บัวตูม 

 ๘๕ นายกุล  จรัสศรี 

 ๘๖ นายกุลชาติ  ทําทอง 

 ๘๗ นายกุศล  ควรตะขบ 

 ๘๘ นายกุหลาบ  สะออนโล 

 ๘๙ นายเกตุ  จันทสุวรรณ 

 ๙๐ นายเกตุ  ศรีวะโสภา 

 ๙๑ นายเกริกฤทธิ์  รัตนมงคล 

 ๙๒ นายเกรียง  เจริญดี 

 ๙๓ นายเกรียงไกร  กสิกิจพาณิชย 

 ๙๔ นายเกรียงไกร  กิจเจา 

 ๙๕ นายเกรียงไกร  เกษร 

 ๙๖ นายเกรียงไกร  โชระเวก 

 ๙๗ นายเกรียงไกร  พรหมจันทร 

 ๙๘ นายเกรียงไกร  โสมพงษากุล   

 ๙๙ นายเกรียงศักดิ์  กาญจนเอกรินทร 

 ๑๐๐ นายเกรียงศักดิ์  คิดดีแล 

 ๑๐๑ นายเกรียงศักดิ์  บรรณราช 

 ๑๐๒ นายเกรียงศักดิ์  บริสุทธิ์ 

 ๑๐๓ นายเกรียงศักดิ์  พิมพพรรค 

 ๑๐๔ นายเกรียงศักดิ์  สนปน 

 ๑๐๕ นายเกรียงศักดิ์  เสือภู 

 ๑๐๖ นายเกรียงศักดิ์  อุบลแกว 

 ๑๐๗ นายเกษม  กิ้มเสง   

 ๑๐๘ นายเกษม  เกษมศรี 

 ๑๐๙ นายเกษม  ขวัญเจริญ 

 ๑๑๐ นายเกษม  คชชา 

 ๑๑๑ นายเกษม  ชวฤทธิ์ 

 ๑๑๒ นายเกษม  ชัยดา 

 ๑๑๓ นายเกษม  ซื่อตรง 

 ๑๑๔ นายเกษม  บุญทิพย 

 ๑๑๕ นายเกษม  แปงปน 

 ๑๑๖ นายเกษม  พันธุทองดี 

 ๑๑๗ นายเกษม  ยังศิริ 

 ๑๑๘ นายเกษม  ย้ือเผาพันธ 

 ๑๑๙ นายเกษม  รัตนบัติ 

 ๑๒๐ นายเกษม  ละมาย 

 ๑๒๑ นายเกษม  สุขบรม 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๒ นายเกษม  อินยศ 

 ๑๒๓ นายเกียรติศักดิ์  แกวทองสุข 

 ๑๒๔ นายเกียรติศักดิ์  จันทรธาราม 

 ๑๒๕ นายเกียรติศักดิ์  ตฤณวิวัฒน 

 ๑๒๖ นายเกียรติศักดิ์  นิ่มนอย 

 ๑๒๗ นายเกียรติศักดิ์  บุตรศรีพันธ 

 ๑๒๘ นายเกียรติศักดิ์  สิงหราช 

 ๑๒๙ นายเกียรติศักดิ์  สุขดานนท 

 ๑๓๐ นายแกว  ทุยะนา 

 ๑๓๑ นายโกเมนทร  วัดขนาด 

 ๑๓๒ นายโกวิท  กะจะวงษ 

 ๑๓๓ นายโกวิท  ลัภพระบุตร 

 ๑๓๔ นายโกศล  คชนิล 

 ๑๓๕ นายโกศล  จิตตพันธ 

 ๑๓๖ นายโกศล  ดวงสวัสดิ์ 

 ๑๓๗ นายโกศล  ลีกระจาง 

 ๑๓๘ นายโกสุขโข  บัวทอง 

 ๑๓๙ นายโกฮัง  เดชกัลยา 

 ๑๔๐ นายไกรจักร  อินทรสมบัติ 

 ๑๔๑ นายไกรเดช  ตันพานิช 

 ๑๔๒ นายไกรฤกษ  วงคติ๊บ 

 ๑๔๓ ดาบตํารวจ ไกรวุฒิ  กล่ินทิพย 

 ๑๔๔ นายไกรศักดิ์  ขอยุน 

 ๑๔๕ นายไกรสร  เคาไวยกุล 

 ๑๔๖ นายไกรสิทธิ์  พุฒธรรม 

 ๑๔๗ นายไกรสีห  วีระวราพันธุ 

 ๑๔๘ นายขจร  สุธรรม 

 ๑๔๙ นายขจร  อินทนาม 

 ๑๕๐ นายขจรศักดิ์  จําปาจูม 

 ๑๕๑ นายขจรศักดิ์  ปวงคํา 

 ๑๕๒ นายขจรศักดิ์  สุขเกษม 

 ๑๕๓ นายขจิตร  ปล่ังกลาง 

 ๑๕๔ นายขนบ  อุไรรัตน 

 ๑๕๕ นายขวัญชัย  ใจแจม 

 ๑๕๖ นายขวัญชัย  นพเทา 

 ๑๕๗ นายขวัญชัย  ประมวลสุข 

 ๑๕๘ นายขวัญชัย  วัฒนากร 

 ๑๕๙ นายขวัญพัฒน  ดีมี 

 ๑๖๐ นายขันติ  มวงทวี 

 ๑๖๑ รอยตรี เขม  รอนทอง 

 ๑๖๒ นายเข็มเงิน  คําพรมมา 

 ๑๖๓ นายเข็มชัย  กอมมะณี 

 ๑๖๔ นายเขมชาติ  วงษพันธุเสือ 

 ๑๖๕ นายคงกฤต  เสือปาน 

 ๑๖๖ นายคงกิจ  แกวกรัด 

 ๑๖๗ นายคงรัฐ  คายทอง 

 ๑๖๘ นายคชภัค  พิณทอง 

 ๑๖๙ นายคชศักดิ์  รอดบุญลือ 

 ๑๗๐ นายคฑาวุฒิ  นารถพินิจ 

 ๑๗๑ นายคณบดี  ศิริพฤกษ 

 ๑๗๒ นายคณาธิป  เกตุเดชา 

 ๑๗๓ นายคณิต  ประเสริฐดํา 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๔ นายคณิต  โยมศรีเคน 

 ๑๗๕ นายคณิต  ฤทธิวงค 

 ๑๗๖ นายคด  โพธิ์เนินชัย 

 ๑๗๗ นายคนิน  ชาญสวัสดิ์ 

 ๑๗๘ นายคมกริช  เกิดศักดิ์ 

 ๑๗๙ นายคมกฤษ  เศรษฐสุข 

 ๑๘๐ นายคมกฤษณ  สอนศรี 

 ๑๘๑ นายคมจักร  กําเนิดกาญจน 

 ๑๘๒ นายคมศักดิ์  หานวิไล 

 ๑๘๓ นายคมสรรญ  แซล้ิม 

 ๑๘๔ นายคมสันต  ชูชื่น 

 ๑๘๕ นายคมสันต  ไมกระโทก 

 ๑๘๖ นายคมสันต  วีระประพันธพร 

 ๑๘๗ นายคมสันต  หาผลกลา 

 ๑๘๘ นายคมสันต  อุนอารมณ 

 ๑๘๙ นายครรชิต  สุวรรณชาตรี   

 ๑๙๐ นายคริน  แกวมา 

 ๑๙๑ นายคลอย  จันทรเพ็ชร 

 ๑๙๒ ดาบตํารวจ ควง  สุกระ 

 ๑๙๓ นายคะนอง  กาวิชัย 

 ๑๙๔ นายคารีน  เรืองทอง 

 ๑๙๕ นายคํา  สุปญโญ 

 ๑๙๖ นายคําจันทร  หาวเส็ง 

 ๑๙๗ นายคําตัน  สิงหาโคตร 

 ๑๙๘ นายคําเบา  แกวกันยา 

 ๑๙๙ นายคําปน  กุณามณี 

 ๒๐๐ นายคําพร  เกตุแกว 

 ๒๐๑ นายคําพันธ  แกวดวงตา 

 ๒๐๒ นายคําพันธ  สีดอนซาย 

 ๒๐๓ นายคําฟอง  มานะพิมพ 

 ๒๐๔ นายคํามา  สีนิล 

 ๒๐๕ นายคํามุข  ปะการัง 

 ๒๐๖ นายคําไมล  อาจยาคํา 

 ๒๐๗ นายคํารณ  แกนกสิการณ 

 ๒๐๘ นายคํารณ  คงกล่ันดี 

 ๒๐๙ นายคํารณ  บําเรอ 

 ๒๑๐ นายคํารณ  เบ็ญพาด 

 ๒๑๑ นายคําสี  มูลชีวะ 

 ๒๑๒ นายคําเส็ง  แกวปอ 

 ๒๑๓ นายคําเส็ง  แสนยะมุล 

 ๒๑๔ นายคําแหง  วงตา 

 ๒๑๕ นายคุณเมษ  สันติธรรมรักษ 

 ๒๑๖ นายคูณ  การนอก 

 ๒๑๗ นายคูณสุข  ศรีภูมิ 

 ๒๑๘ นายคูไฮเลก  โตะหีม 

 ๒๑๙ นายเคียง  วิจิตรโสภา 

 ๒๒๐ นายเคียง  สลาประโคน 

 ๒๒๑ นายแคลว  พรหมจรรย 

 ๒๒๒ นายโฆสิต  โพธิ์ทอง 

 ๒๒๓ นายโฆสิทธิ์  ทองศรีจันทร 

 ๒๒๔ นายเงิน  ปนสุวรรณ 

 ๒๒๕ นายจงจิต  ดุงโคกกรวด 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๖ นายจงเจริญ  มณีรัตน 

 ๒๒๗ นายจงรัก  สุขประเสริฐ 

 ๒๒๘ นายจงรัก  อาสวาง 

 ๒๒๙ นายจงสฤษฎ  ภาระเวช 

 ๒๓๐ นายจตุพร  คงหาญ 

 ๒๓๑ นายจตุพล  โชคอุทัยกุล 

 ๒๓๒ นายจตุพล  สุนทรวัฒน 

 ๒๓๓ นายจตุรงค  บุญนัก 

 ๒๓๔ นายจตุรงค  วณสุขเกษม 

 ๒๓๕ นายจตุรภัทร  แดงกลับ 

 ๒๓๖ นายจตุรภัทร  ธานิสพงศ 

 ๒๓๗ นายจรัญ  กุรุพินทพาณิชย   

 ๒๓๘ นายจรัญ  คนเฉลียว 

 ๒๓๙ นายจรัญ  จันทรอินทร 

 ๒๔๐ นายจรัญ  เดชสุวรรณ 

 ๒๔๑ นายจรัญ  ตั๊นเจริญ 

 ๒๔๒ นายจรัญ  มากมี 

 ๒๔๓ นายจรัญ  วลัยศรี 

 ๒๔๔ นายจรันด  ตุมพงศ 

 ๒๔๕ นายจรัส  ประสงคเงิน 

 ๒๔๖ นายจริน  ดิสระ 

 ๒๔๗ นายจรินทร  คุมกุมาร 

 ๒๔๘ นายจรุงศักดิ์  คําปรีชา   

 ๒๔๙ นายจรุงศักดิ์  มุงหาดี 

 ๒๕๐ นายจรุญ  บูรณพันธ 

 ๒๕๑ นายจรูญ  กองแกว 

 ๒๕๒ นายจรูญ  แกวงาม 

 ๒๕๓ นายจรูญ  เจตนตะพุก 

 ๒๕๔ นายจรูญ  ทวิชาตานนท 

 ๒๕๕ นายจรูญ  ทองดอนนอย 

 ๒๕๖ นายจรูญ  บุญเย็น 

 ๒๕๗ นายจรูญ  พูลผล 

 ๒๕๘ นายจรูญ  เพ็ชรชิต 

 ๒๕๙ นายจรูญศักดิ์  ปราณประดิษฐ 

 ๒๖๐ นายจเร  ขวัญเย็น 

 ๒๖๑ นายจเร  สุขสําราญ 

 ๒๖๒ นายจอน  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๖๓ นายจอมแปง  อินทะรังษี 

 ๒๖๔ นายจอมพล  ศรีพนม 

 ๒๖๕ นายจอย  ญาติเจริญ 

 ๒๖๖ นายจักตุรงค  จิตรถิ่น 

 ๒๖๗ นายจักร  ฟนบานไร 

 ๒๖๘ นายจักร  ชูชวย 

 ๒๖๙ นายจักรกฤช  กรเพชรปาณี 

 ๒๗๐ นายจักรกฤษ  เตชะยอด 

 ๒๗๑ นายจักรกฤษ  ปวนปนใจ 

 ๒๗๒ นายจักรกฤษณ  พาณิชยกิจเจริญ 

 ๒๗๓ นายจักรพงศ  ศิริพจนานนท   

 ๒๗๔ รอยตรี จักรพงษ  วิบูลยกุล 

 ๒๗๕ นายจักรพงษ  ศิริสวัสดิ์ 

 ๒๗๖ สิบตํารวจตรี จักรพงษ  โปทาวี   

 ๒๗๗ นายจักรพงษ  อังคพินิจ 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่  ๑๔) 
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 ๒๗๘ นายจักรพันธ  ปญจขันธ 

 ๒๗๙ นายจักรพันธ  สายจันทร 

 ๒๘๐ นายจักรรินทร  สุขีชล 

 ๒๘๑ นายจักริน  วีระปต 

 ๒๘๒ นายจักรินทร  โกฎจันทึก 

 ๒๘๓ นายจักรี  รุจิขจรเดช 

 ๒๘๔ นายจัด  ศรีฟอง 

 ๒๘๕ นายจันทร  กันทะสมบัติ 

 ๒๘๖ นายจันทร  เครื่องสนุก 

 ๒๘๗ นายจันทร  โคสขึง 

 ๒๘๘ นายจันทร  ภิมุข 

 ๒๘๙ นายจันทร  ศรีใจ 

 ๒๙๐ นายจันทรพล  ฟองแกว 

 ๒๙๑ นายจันทรแรม  สังจัน 

 ๒๙๒ นายจันทรวิรัช  เวชการ 

 ๒๙๓ นายจาง  แปนทอง 

 ๒๙๔ นายจาณุพันธ  ชูเชื้อ 

 ๒๙๕ นายจาตุรนต  ดวงแสง 

 ๒๙๖ นายจารึก  ย้ิมสวัสดิ์ 

 ๒๙๗ นายจารึก  สีสด 

 ๒๙๘ นายจารึก  สุกสี 

 ๒๙๙ นายจารึก  สุขโข 

 ๓๐๐ นายจารึก  เสวกวิหารี 

 ๓๐๑ นายจารึก  อินญาญาณยศ 

 ๓๐๒ นายจารุนันท  สอนนอง 

 ๓๐๓ นายจารุวัตร  วนาสันติพงศ 

 ๓๐๔ นายจํา  โสบุญ 

 ๓๐๕ นายจํานงค  ไกรกุลศรุต 

 ๓๐๖ นายจํานงค  เข็มขาว 

 ๓๐๗ นายจํานงค  จันทิหลา 

 ๓๐๘ นายจํานงค  ชูมณี   

 ๓๐๙ นายจํานงค  ภารีตา 

 ๓๑๐ นายจํานงค  มณีจันทร 

 ๓๑๑ นายจํานงค  ศรีโคตร 

 ๓๑๒ นายจํานงค  ศรีประจักษ 

 ๓๑๓ นายจํานงค  แสงทอง 

 ๓๑๔ นายจํานงค  หลําร่ําไป 

 ๓๑๕ นายจํานาญ  มากแกว 

 ๓๑๖ นายจํานูญ  อินทรชุมนุม 

 ๓๑๗ นายจําเนียร  ศักดิ์สันเทียะ 

 ๓๑๘ นายจํารัส  จันทวงศ 

 ๓๑๙ นายจํารัส  ปนอิ่น 

 ๓๒๐ นายจํารัส  ศรีเทศ 

 ๓๒๑ นายจํารัส  หย่ังทะเล 

 ๓๒๒ นายจํารูญ  คนตรง 

 ๓๒๓ นายจํารูญ  คลายแจง 

 ๓๒๔ นายจํารูญ  จุลพฤกษ 

 ๓๒๕ นายจํารูญ  ไชยศร 

 ๓๒๖ นายจําเริญ  พรหมลิกุล 

 ๓๒๗ นายจําเรียง  ปองแกวนอย 

 ๓๒๘ นายจําลอง  งีเกาะ 

 ๓๒๙ นายจําลอง  จิโนเปง 
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 ๓๓๐ นายจําลอง  ตันสวัสดิ์ 

 ๓๓๑ นายจําลอง  พงษเผาพงษ 

 ๓๓๒ นายจําลอง  ยศสุรินทร 

 ๓๓๓ นายจําลอง  วุนพวง 

 ๓๓๔ นายจําลอง  สุขประเสริฐ 

 ๓๓๕ นายจําลอง  สุธาพจน 

 ๓๓๖ นายจําแลง  เพชรตีบ 

 ๓๓๗ นายจิณณวัฒน  สุขอยู 

 ๓๓๘ นายจิตต  พรรณวิเชียร 

 ๓๓๙ นายจิตประพันธ  สุวรรณเนาว 

 ๓๔๐ นายจิตร  ไชยกาศ 

 ๓๔๑ นายจิตรกร  แกวมาลัย 

 ๓๔๒ นายจิตรกร  อินทรวงศ 

 ๓๔๓ นายจินดา  ถวยทอง 

 ๓๔๔ นายจินดา  พงษแกว 

 ๓๔๕ นายจิรกร  ทองสุริวงค 

 ๓๔๖ นายจิรเดช  กมลธง 

 ๓๔๗ นายจิรพัฒน  บุระชัด   

 ๓๔๘ นายจิรภัทร  คเชนทร 

 ๓๔๙ นายจิรยุทธ  วัยวราวุธ 

 ๓๕๐ นายจิรวรรธน  อาษารัฐ 

 ๓๕๑ นายจิรศักดิ์  จิรัตถิติกุล 

 ๓๕๒ นายจิรศักดิ์  สุปยะพาณิชย 

 ๓๕๓ นายจิระชาติ  เท่ียงตรง 

 ๓๕๔ นายจิระศักดิ์  พวงจิตร 

 ๓๕๕ นายจิรัฐณัฐ  แกวงาม 

 ๓๕๖ นายจิรันธนิน  ศรีสกุลจรัส 

 ๓๕๗ นายจิราวัฒน  ปงสุขสมบูรณ 

 ๓๕๘ นายจีรพล  คงจันทร 

 ๓๕๙ นายจีรภัทร  สุขสาย 

 ๓๖๐ นายจีระ  ณ ลําพูน 

 ๓๖๑ นายจีระศักดิ์  จีระพิวัฒน 

 ๓๖๒ นายจีระศักดิ์  ตรีสมบูรณ 

 ๓๖๓ นายจีราวัฒน  บุญพูล 

 ๓๖๔ นายจุฑาเอก  นภจร 

 ๓๖๕ นายจุติเดช  คงแยมเอม 

 ๓๖๖ นายจุมพฎ  กิ่งจันทร 

 ๓๖๗ นายจุมพร  ลาอุน 

 ๓๖๘ นายจุมพล  เนมียะ 

 ๓๖๙ นายจุฬา  คชทองคํา 

 ๓๗๐ นายจุฬารักษ  ศรีธนะ 

 ๓๗๑ นายเจน  ถาวรจิต 

 ๓๗๒ นายเจนยุทธ  อุนเจริญทวีสิน 

 ๓๗๓ นายเจนศักดิ์  คณิตศิลป 

 ๓๗๔ นายเจริญ  จันทวงศ 

 ๓๗๕ นายเจริญ  ดวงคํา 

 ๓๗๖ นายเจริญ  ตั้งจิตรวิทยากูล 

 ๓๗๗ นายเจริญ  ติ๊บยะกาศ 

 ๓๗๘ นายเจริญ  ใบงิ้ว 

 ๓๗๙ นายเจริญ  ปาละปน 

 ๓๘๐ นายเจริญ  โภควัฒน   

 ๓๘๑ นายเจริญ  ลักษณะสิงห 
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 ๓๘๒ นายเจริญ  สันตศรี 

 ๓๘๓ นายเจริญ  สุทธิประภา 

 ๓๘๔ นายเจริญ  อินตะนิล 

 ๓๘๕ นายเจริญ  อุเต็ม 

 ๓๘๖ นายเจริญชัย  เครือคํา 

 ๓๘๗ นายเจริญพร  สุขเจริญ 

 ๓๘๘ นายเจริญศักดิ์  ขวัญเจริญ 

 ๓๘๙ นายเจษฎา  จันทรทัต 

 ๓๙๐ นายเจษฎาภรณ  เทียนทอง 

 ๓๙๑ นายเจะดอหะ  เจะซอ 

 ๓๙๒ นายเจะนะ  สะอิ 

 ๓๙๓ นายเจะยาแม  เจะและ 

 ๓๙๔ นายเจะอาแซ  เจะแว 

 ๓๙๕ นายเจ๊ียบ  แซเลา 

 ๓๙๖ นายเจียม  บุญมีรอด 

 ๓๙๗ นายเจือ  เหรียญทอง 

 ๓๙๘ นายใจถึงพุทธ  เสียงแจม 

 ๓๙๙ จาสิบตรี ฉกาจ  ประสมศรี 

 ๔๐๐ นายฉลวย  คนึงคิด 

 ๔๐๑ นายฉลอง  กมลเลิศ 

 ๔๐๒ นายฉลอง  ปวงขันคํา 

 ๔๐๓ นายฉลอง  พุดทา 

 ๔๐๔ นายฉลอง  รัตนผลิน 

 ๔๐๕ นายฉลอง  เรืองประชา 

 ๔๐๖ นายฉลอง  สมศรี 

 ๔๐๗ นายฉลาด  จัยสิน 

 ๔๐๘ นายฉลาด  สังขสุด 

 ๔๐๙ นายฉวี  โภยออนตา 

 ๔๑๐ นายฉวี  สีบัวออน 

 ๔๑๑ นายฉออน  เขื่อนเพขร 

 ๔๑๒ นายฉัตรชนก  วงศทรัพยสกุล 

 ๔๑๓ นายฉัตรชัย  อุทธชาติ 

 ๔๑๔ นายฉัตรนรินทร  ฉัตรภูติ 

 ๔๑๕ นายฉัตรพล  พันธเจริญ 

 ๔๑๖ นายเฉลา  จีนเกา 

 ๔๑๗ นายเฉลา  รุงเรือง 

 ๔๑๘ ดาบตํารวจ เฉลิม  จันทะคาม 

 ๔๑๙ นายเฉลิม  ทานศิลา 

 ๔๒๐ นายเฉลิม  ภูครองนาค 

 ๔๒๑ นายเฉลิม  หนูแกว 

 ๔๒๒ นายเฉลิม  หลากาศ 

 ๔๒๓ นายเฉลิมชัย  จันทรดวง 

 ๔๒๔ นายเฉลิมชัย  ทองโฉม 

 ๔๒๕ นายเฉลิมชัย  บัวพิมพ 

 ๔๒๖ นายเฉลิมชัย  โรจนสิริกมล 

 ๔๒๗ นายเฉลิมชัย  สาดแจม 

 ๔๒๘ นายเฉลิมทอง  สองคําชุม 

 ๔๒๙ นายเฉลิมพงษ  ชิตมณี   

 ๔๓๐ นายเฉลิมพงษ  มงคล 

 ๔๓๑ นายเฉลิมพล  แทนประมูล 

 ๔๓๒ นายเฉลิมพล  บุญประเสริฐ 

 ๔๓๓ นายเฉลิมพล  สัจจะบุตร 
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 ๔๓๔ นายเฉลิมยศ  ขุนเวียงจันทร 

 ๔๓๕ นายเฉลิมศักดิ์  จันโอ 

 ๔๓๖ นายเฉลียง  อินหวังสุข 

 ๔๓๗ นายเฉลียว  ไขรอด 

 ๔๓๘ นายเฉลียว  ปากเมย 

 ๔๓๙ นายเฉลียว  ไพศาล 

 ๔๔๐ นายเฉลียว  รักทอง 

 ๔๔๑ นายเฉวียง  ขวัญพรหม 

 ๔๔๒ นายโฉมเฉลา  วิชามูล 

 ๔๔๓ นายชณภพ  ไกรศักดิ์ 

 ๔๔๔ นายชนะ  แสนใจ 

 ๔๔๕ นายชนะการณ  เกตุมะยูร 

 ๔๔๖ นายชนะชัย  กิ่งพา 

 ๔๔๗ นายชนะชัย  นิพนธนิมิต 

 ๔๔๘ นายชนะวิทย  ฉายแสง 

 ๔๔๙ นายชนะศึก  ผมพันธ 

 ๔๕๐ นายชนินทร  เตาเงิน 

 ๔๕๑ นายชม  ทองราช 

 ๔๕๒ นายชม  ยศบุตร 

 ๔๕๓ นายชมภู  วงษประเทศ 

 ๔๕๔ นายชยกร  เรืองสุวรรณ 

 ๔๕๕ นายชยันต  แกวกาศ 

 ๔๕๖ นายชยันต  มีเงิน 

 ๔๕๗ นายชยุต  แกวมณี 

 ๔๕๘ นายชราวุฒ  พงษชมพร 

 ๔๕๙ นายชล  กองอิ่น 

 ๔๖๐ นายชลชิต  ศรีโยธี 

 ๔๖๑ นายชลวิทย  ศรีประศาสตร 

 ๔๖๒ นายชลอ  เกิดมากมี 

 ๔๖๓ นายชลา  มีมะแม 

 ๔๖๔ นายชลิต  โตเจริญ 

 ๔๖๕ นายชลิตร  ดุลยพิจารณ 

 ๔๖๖ นายชโลม  บุญคําภา 

 ๔๖๗ นายชวง  ชูโชคกุล 

 ๔๖๘ นายชวน  กิ่งแกว 

 ๔๖๙ นายชวโรจน  รอดไผ 

 ๔๗๐ นายชวลิต  เขียดสง 

 ๔๗๑ นายชวลิต  เติมปรีดา 

 ๔๗๒ นายชวลิต  บุญสง 

 ๔๗๓ นายชวลิต  เบงศรี 

 ๔๗๔ นายชวลิต  โภชนประสิทธิ์ 

 ๔๗๕ นายชวลิต  สัมมา 

 ๔๗๖ นายชวลิต  สิงคาร 

 ๔๗๗ นายชอต  ชนะสิทธิ์ 

 ๔๗๘ นายชอุม  ขุนสนิท 

 ๔๗๙ นายชัชวาลย  จันทรฉาย 

 ๔๘๐ นายชั้นฟา  ทีภูเวียง 

 ๔๘๑ นายชัย  มวงคลองใหม 

 ๔๘๒ นายชัยกร  โชติธรรม 

 ๔๘๓ นายชัยเฉลิม  ชุบขุนทด 

 ๔๘๔ นายชัยชนะ  ประพันธ 

 ๔๘๕ นายชัยชนะ  ปุรณะวิทย   
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 ๔๘๖ นายชัยณรงค  ปลวาสน 

 ๔๘๗ นายชัยณรงค  สุขผล 

 ๔๘๘ นายชัยนาต  ราชพรหมมา 

 ๔๘๙ นายชัยพร  ตากลม 

 ๔๙๐ นายชัยพร  ธรรมจ๋ี 

 ๔๙๑ นายชัยพร  พันธุเมธาฤทธิ์ 

 ๔๙๒ นายชัยพร  สิงคราช   

 ๔๙๓ นายชัยพร  อิ่มดวยสุข 

 ๔๙๔ นายชัยพันธ  ภักดิ์ปาน 

 ๔๙๕ นายชัยภณ  บํารุงทรัพย 

 ๔๙๖ นายชัยภรณ  พุมพวง 

 ๔๙๗ นายชัยมงคล  เรืองโสม 

 ๔๙๘ นายชัยยนต  พลศักดิ์ 

 ๔๙๙ นายชัยยศ  จันทรอารักษ 

 ๕๐๐ นายชัยยะ  ตาปวเครือ 

 ๕๐๑ นายชัยยันต  เยาวแสง 

 ๕๐๒ นายชัยยุทธ  สุวรรณจํารูญ 

 ๕๐๓ สิบเอก ชัยรัตน  กงไกรลาศ 

 ๕๐๔ นายชัยรัตน  ไสยาศิลป 

 ๕๐๕ นายชัยวัฒน  รัตนคํามูล 

 ๕๐๖ นายชัยวัฒน  สุวิบาย 

 ๕๐๗ นายชัยวัน  บุญออน 

 ๕๐๘ นายชัยวุฒิ  นาคสินธุ   

 ๕๐๙ นายชัยศักดิ์  มุลิกะบุตร   

 ๕๑๐ นายชัยศิริ  ศิริรุงสกุลวงศ 

 ๕๑๑ นายชัยสวาท  คําภูษา 

 ๕๑๒ นายชัยสิทธิ์  เจียมสกุล 

 ๕๑๓ นายชัยสิทธิ์  ฉะพรรณรังษี 

 ๕๑๔ นายชัยสิทธิ์  ประสิทธิ์ 

 ๕๑๕ นายชัยสิทธิ์  สันบู 

 ๕๑๖ นายชาคริต  โตะนากายอ 

 ๕๑๗ นายชาคริต  ธิสา 

 ๕๑๘ นายชาคริต  นาคสถิตย 

 ๕๑๙ นายชาญ  กิจไพบูลยพาณิช 

 ๕๒๐ นายชาญ  เชิงรู 

 ๕๒๑ นายชาญ  พรหมจักร 

 ๕๒๒ นายชาญ  พันธุแตง 

 ๕๒๓ นายชาญ  เรือนทอง 

 ๕๒๔ นายชาญชัย  จันทรแกว 

 ๕๒๕ นายชาญชัย  ตระกูลพานิชย 

 ๕๒๖ นายชาญชัย  ไทยเมืองทอง 

 ๕๒๗ จาสิบเอก ชาญชัย  ผลเทิ้ม 

 ๕๒๘ นายชาญไชย  ทองมหา 

 ๕๒๙ วาที่รอยตรี ชาญณรงค  ธนะมูล 

 ๕๓๐ นายชาญณรงค  ปญญาดี 

 ๕๓๑ นายชาญณรงค  พันฤทธิ์ดํา 

 ๕๓๒ นายชาญณรงค  สุขเจริญ 

 ๕๓๓ นายชาญณรงค  สุริยะธง 

 ๕๓๔ นายชาญยุทธ  แหวดี 

 ๕๓๕ นายชาญวิทย  ปรางควัฒนานนท 

 ๕๓๖ นายชาญวิทย  รัตนานิคม 

 ๕๓๗ นายชาญศักดิ์  ตันหยงมาศกุล 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๓๘ นายชาญศักดิ์  ทองคีรี   

 ๕๓๙ นายชาญศักดิ์  พงษศิริ 

 ๕๔๐ นายชาตรี  ใจคะจัด 

 ๕๔๑ นายชาตรี  ชาวเมือง 

 ๕๔๒ นายชาตรี  เชิดพุทธ 

 ๕๔๓ นายชาตรี  ไทยดํารงค 

 ๕๔๔ นายชาตรี  ปูดํา 

 ๕๔๕ นายชาตรี  โสภณสุขเจริญ 

 ๕๔๖ นายชาตรีคาล  สกุลสุริยะ 

 ๕๔๗ นายชาติชาย  ชะนะวัฒน 

 ๕๔๘ นายชานล  ธนระพิโชติ 

 ๕๔๙ นายชาย  ชนะรัมย 

 ๕๕๐ นายชาย  ศรีสุข 

 ๕๕๑ นายชายแดน  ลอยล่ิว 

 ๕๕๒ นายชายเอก  มีอิ่ม 

 ๕๕๓ นายชารี  เรืองกูล   

 ๕๕๔ นายชาลี  คชพลายุกต 

 ๕๕๕ นายชาลี  นิ่มดํา 

 ๕๕๖ นายชาลี  สรอยน้ํา 

 ๕๕๗ นายชํานาญ  พวงแคะ 

 ๕๕๘ นายชํานาญ  เวียงทอง 

 ๕๕๙ นายชํานาญ  ใหมจันทร 

 ๕๖๐ นายชํานิ  สิงขรบาท 

 ๕๖๑ นายชิต  ซึมครบุรี 

 ๕๖๒ นายชิติสรรค  จิรสัตยาวงษ 

 ๕๖๓ นายชินกร  นาคนาศักดิ์ 

 ๕๖๔ นายชิราวุธ  คงทอง 

 ๕๖๕ นายชีพ  สุกสี 

 ๕๖๖ นายชีพ  สุริยะ 

 ๕๖๗ นายชื่น  จิณะไชย 

 ๕๖๘ นายชื่น  แสนใหญ 

 ๕๖๙ นายชุติพนธ  สารแปง 

 ๕๗๐ นายชุมพร  จาปญญะ 

 ๕๗๑ นายชุมพร  วงควิริยะ 

 ๕๗๒ นายชุมพร  แสงเปก 

 ๕๗๓ นายชุมพล  เจนจัดการ 

 ๕๗๔ นายชุมพล  ญาติโพธิ์ 

 ๕๗๕ นายชุมพล  ธรรมรักขิโต 

 ๕๗๖ นายชุมพล  ศักดิ์ประเสริฐพร 

 ๕๗๗ นายชุมพล  ศิริอารียกมล 

 ๕๗๘ นายชุมพล  สุมนาค 

 ๕๗๙ นายชูเกียรติ  สินไชย 

 ๕๘๐ นายชูชาติ  กองเสนาะ 

 ๕๘๑ นายชูชาติ  คุมพลาย 

 ๕๘๒ นายชูชาติ  ฉัตรนภารัตน 

 ๕๘๓ นายชูชาติ  ตระกูลเกิด 

 ๕๘๔ จาสิบเอก ชูชีพ  มีไชยโย 

 ๕๘๕ นายชูเชพ  สีหะ 

 ๕๘๖ นายชูพันธ  ดีประสิทธิ์ 

 ๕๘๗ นายชูศักดิ์  คาดพันธโน 

 ๕๘๘ นายชูศักดิ์  ทะพงค 

 ๕๘๙ นายชูศักดิ์  บุณยาศัย 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๙๐ นายเชย  นุนปาน 

 ๕๙๑ นายเชวง  ฟองมณี 

 ๕๙๒ นายเชษฐ  สนิทชน 

 ๕๙๓ นายเชษฐา  ทรงประโคน 

 ๕๙๔ นายเชาวพิเชฎฐ  ปนทะศิริ 

 ๕๙๕ นายเชาวลิต  โชติหา 

 ๕๙๖ นายเชิด  พงษคํา 

 ๕๙๗ นายเชิด  ละมูลเกตุ 

 ๕๙๘ นายเชิดชัย  สีพรม 

 ๕๙๙ นายเชิดชาย  สังสนา 

 ๖๐๐ นายเชิดพงศ  ไตรแกว 

 ๖๐๑ นายเชิดศักดิ์  ไชยชวย 

 ๖๐๒ นายเชิดศักดิ์  ผจวบโชค 

 ๖๐๓ นายเชิดศักดิ์  ภิมาล 

 ๖๐๔ นายเชี่ยวชาญ  ควงผจญ 

 ๖๐๕ นายโชคดี  อาจทอง 

 ๖๐๖ นายโชคนรินทร  ขาวเหลือง 

 ๖๐๗ นายโชฎึก  โชติกําจร 

 ๖๐๘ นายไชยงฆ  พูลบัว 

 ๖๐๙ นายไชยพร  แซตาง 

 ๖๑๐ นายไชยวัฒน  ศรีวิไลสกุลวงศ 

 ๖๑๑ นายไชยันต  ธุระสกุล 

 ๖๑๒ นายไชยา  ไชยศรี 

 ๖๑๓ นายไชยา  เสนาวนา 

 ๖๑๔ นายไชโย  ชางเขียน 

 ๖๑๕ นายซอน  ทองคํา 

 ๖๑๖ นายซาฟารี  จันทรทะนา 

 ๖๑๗ นายซุงฝด  พุทธจักรศรี 

 ๖๑๘ นายแซน  ชัยอุดมสิน 

 ๖๑๙ นายฐกฤต  ยมะสมิต 

 ๖๒๐ นายฐากูร  สุทธิคณะ   

 ๖๒๑ นายฐานพัฒน  แสนแสง 

 ๖๒๒ นายฐิติกร  เกกินะ 

 ๖๒๓ นายฐิติกร  สุขดี 

 ๖๒๔ นายฐิติพงศ  ปนดิ 

 ๖๒๕ นายฐิติศักดิ์  ผาสุข 

 ๖๒๖ นายฑีฆพันธ  เหลืองออน 

 ๖๒๗ นายณฐพน  เชษฐนรงค 

 ๖๒๘ นายณฐพล  โสนะโชติ 

 ๖๒๙ นายณธัชศักดิ์  ผสมทรัพย 

 ๖๓๐ นายณธาเมศ  ปนไชย 

 ๖๓๑ นายณปภัทช  ทีฆธนานนท 

 ๖๓๒ นายณพดล  ชัยนา 

 ๖๓๓ นายณรงค  กองเงิน 

 ๖๓๔ นายณรงค  กองเงิน 

 ๖๓๕ นายณรงค  แกวมณี 

 ๖๓๖ นายณรงค  ขวัญเกื้อ 

 ๖๓๗ นายณรงค  คําฟู 

 ๖๓๘ นายณรงค  จันชาวนา 

 ๖๓๙ นายณรงค  จันทรเรือง 

 ๖๔๐ นายณรงค  ซิวฮะหลี 

 ๖๔๑ นายณรงค  ณ บางชาง 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๔๒ นายณรงค  ณ สุวรรณ 

 ๖๔๓ นายณรงค  ทะกาศ 

 ๖๔๔ ดาบตํารวจ ณรงค  ทิพยดวง   

 ๖๔๕ นายณรงค  ธรรมเนียม 

 ๖๔๖ นายณรงค  นาคสนิท 

 ๖๔๗ นายณรงค  ประสันรักษ 

 ๖๔๘ นายณรงค  ปุดพรม 

 ๖๔๙ นายณรงค  พันธุโสรี 

 ๖๕๐ นายณรงค  พานขันธ 

 ๖๕๑ นายณรงค  เพียคําลือ 

 ๖๕๒ นายณรงค  ฟองคํา 

 ๖๕๓ นายณรงค  แยมชัย 

 ๖๕๔ นายณรงค  ฤทธิรัตน 

 ๖๕๕ นายณรงค  เล้ียงรักษา 

 ๖๕๖ นายณรงค  วงษไกร 

 ๖๕๗ นายณรงค  วรรณศิริ 

 ๖๕๘ นายณรงค  วองกิจอุสาหะ 

 ๖๕๙ นายณรงค  ศรีประเสริฐ 

 ๖๖๐ นายณรงค  ศรีพงษพิจิตร 

 ๖๖๑ นายณรงค  ศรีวรรัตน 

 ๖๖๒ นายณรงค  สังกุนะ 

 ๖๖๓ นายณรงค  สุขรักษ 

 ๖๖๔ นายณรงค  อูผลเจริญ 

 ๖๖๕ นายณรงคชัย  บุษบา 

 ๖๖๖ นายณรงคชัย  พันธสระนอย 

 ๖๖๗ นายณรงคชัย  มงคลไทร 

 ๖๖๘ นายณรงคชัย  มวงคํา 

 ๖๖๙ นายณรงคชัย  เหลาสุข 

 ๖๗๐ นายณรงคฤทธิ์  พันธปญญา 

 ๖๗๑ ดาบตํารวจ ณรงคฤทธิ์  วรพุฒิพงศ 

 ๖๗๒ นายณรงคศักดิ์  เทพนิยม 

 ๖๗๓ นายณราวุฒิ  หนูเนียม 

 ๖๗๔ นายณฤทธิ์  สมพลเดช 

 ๖๗๕ นายณัชธชาญยุทธ  วิเศษอโสโก 

 ๖๗๖ นายณัฏฐกิตต  ภาคการ 

 ๖๗๗ นายณัฐกรณ  ดวงแกว 

 ๖๗๘ นายณัฐกรณ  อินตา 

 ๖๗๙ นายณัฐกิต  ทะกา 

 ๖๘๐ นายณัฐกิตติ์  เทียนอินทร 

 ๖๘๑ นายณัฐชัย  สาเหลทู 

 ๖๘๒ นายณัฐชัย  หลิมพัฒนวงศ 

 ๖๘๓ นายณัฐชา  อิ่มวรคุณ 

 ๖๘๔ นายณัฐชาติ  สนจิตร 

 ๖๘๕ นายณัฐดนัย  แกวคําดี 

 ๖๘๖ นายณัฐธพงษ  สมิทธิปพินท 

 ๖๘๗ นายณัฐนันท  นิยม 

 ๖๘๘ นายณัฐปคัลภ  สีสุข 

 ๖๘๙ นายณัฐพงศ  ยุวกาฬกุล 

 ๖๙๐ นายณัฐพงษ  คําภีระ 

 ๖๙๑ นายณัฐพล  ชิดชอบ 

 ๖๙๒ นายณัฐพล  พรชัยเรืองสุข 

 ๖๙๓ นายณัฐพัชร  เวชพานิชยดํารง 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๙๔ นายณัฐวัฒน  เล่ือนประไพ 

 ๖๙๕ นายณัฐวัฒน  สาธุจรัญ 

 ๖๙๖ นายณัฐวิชญ  สรวลเสนห 

 ๖๙๗ นายณัฐวุฒิ  จันทรดํา 

 ๖๙๘ นายณัฐวุฒิ  ชื่นใจเล็ก 

 ๖๙๙ นายณัฐวุฒิ  ไชยยา 

 ๗๐๐ นายณัฐวุฒิ  ประวัง 

 ๗๐๑ นายณัทณพงศ  อินทอง 

 ๗๐๒ นายดนเหลาะ  เหมริหนี 

 ๗๐๓ นายดนัย  พงศรุงเรืองชัย 

 ๗๐๔ นายดนุพงษ  ภูตรี 

 ๗๐๕ นายดลอาหรี่  นิยมเดชา 

 ๗๐๖ นายดวง  แกวตา 

 ๗๐๗ นายดวงใจ  กัปปะหะ 

 ๗๐๘ นายดวงใจ  นานาค 

 ๗๐๙ นายดวงดี  พันธวงค 

 ๗๑๐ นายดวงดี  หงสอาย 

 ๗๑๑ นายดวงเดช  ตาริน   

 ๗๑๒ นายดวงมะณี  ชาธรรมมา 

 ๗๑๓ นายดอกรัก  ทองเจือ 

 ๗๑๔ นายดอน  รื่นเกษร 

 ๗๑๕ นายดอรอแม  มะดงแซ 

 ๗๑๖ นายดอรอแม  หะมะ 

 ๗๑๗ นายดาย  ขาวเครือ 

 ๗๑๘ นายดาริส  สาบวช 

 ๗๑๙ นายดาว  ทรัพยประโคน 

 ๗๒๐ นายดาวเดือน  นิที 

 ๗๒๑ นายดาวี  ทองมูล 

 ๗๒๒ นายดาวุด  ดอกย่ีโถ 

 ๗๒๓ นายดํารง  ทะมา 

 ๗๒๔ นายดํารง  เสกธีระ 

 ๗๒๕ นายดํารงเกียรติ  กิตติประภัสร 

 ๗๒๖ นายดํารงค  ดีเจริญวงษกุล 

 ๗๒๗ นายดํารงค  ตรีรัตน 

 ๗๒๘ นายดํารงค  บรรจง 

 ๗๒๙ นายดํารงค  วรรณภิระ 

 ๗๓๐ นายดํารงคศักดิ์  ปญญาดี 

 ๗๓๑ นายดํารงณฤทธิ์  จําปาแพง 

 ๗๓๒ นายดํารงพล  เหมวิทยากุล 

 ๗๓๓ นายดิง  สาเมาะ 

 ๗๓๔ นายดิเรก  ยา 

 ๗๓๕ นายดิเรก  วงษโทน 

 ๗๓๖ นายดี  เปนเอก 

 ๗๓๗ นายดุสิต  กายเมืองปก 

 ๗๓๘ นายดุสิต  ตุลาการ 

 ๗๓๙ นายดุสิต  มันทะติ 

 ๗๔๐ นายเดช  จันทนา 

 ๗๔๑ นายเดช  ตันกาบ 

 ๗๔๒ นายเดช  ปนเมา 

 ๗๔๓ นายเดช  มาหินกอง 

 ๗๔๔ นายเดช  มีผล 

 ๗๔๕ นายเดช  โหมดแหละหมัน 
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 ๗๔๖ นายเดชณรงค  ไพบูลยนันทพงศ 

 ๗๔๗ นายเดชอดุลย  พหลทัพ 

 ๗๔๘ นายเดชา  คชเลิศ 

 ๗๔๙ รอยโท เดชา  ทองมี 

 ๗๕๐ นายเดชา  บัวทองคํา 

 ๗๕๑ นายเดชา  สืบพันธุ 

 ๗๕๒ นายเดชา  เอี่ยมมณี 

 ๗๕๓ นายแดง  เจริญวัฒน 

 ๗๕๔ นายแดง  ชมโคกสูง 

 ๗๕๕ นายแดง  ไชยประดิษฐ 

 ๗๕๖ นายแดง  ทองขาว 

 ๗๕๗ นายแดง  ศรีสวาง   

 ๗๕๘ นายแดง  สาทรกิจ 

 ๗๕๙ นายแดง  สุวรรณคํา 

 ๗๖๐ นายแดง  อินทนนท 

 ๗๖๑ นายตระการ  จันทะธิราช 

 ๗๖๒ นายตรีปพัฒน  โชคชัยวิทัศน 

 ๗๖๓ นายตรีเพชร  ทาสีเพชร 

 ๗๖๔ นายตะเย็บ  เหมมัน 

 ๗๖๕ นายตา  สัตยมาก 

 ๗๖๖ นายตาคํา  แกวอาย 

 ๗๖๗ นายตาเพียร  แสนโยเมือง 

 ๗๖๘ นายติรัตน  หลาคอม 

 ๗๖๙ นายตึ๋ง  กาศกระโทก 

 ๗๗๐ นายตุย  ชัยชนะ 

 ๗๗๑ นายตุย  เพ็งคําปง 

 ๗๗๒ นายตุลา  ชินวงศ 

 ๗๗๓ นายเตชสิทธิ์  พรหมหาญ 

 ๗๗๔ นายเติม  บุญเรือง 

 ๗๗๕ นายเติมเขต  กีรติมาศ 

 ๗๗๖ นายเตียง  อ่ําแห 

 ๗๗๗ นายไตรภพ  จบศรี 

 ๗๗๘ นายไตรรัตน  ชินวัฒนโสภณ 

 ๗๗๙ นายไตรรัตน  หอมประเสริฐสุข 

 ๗๘๐ นายไตรวิทย  นาคะวิโรจน 

 ๗๘๑ นายถนอม  ขันทาเงิน 

 ๗๘๒ นายถนอม  ปนชาติ 

 ๗๘๓ นายถนอม  ยินดี 

 ๗๘๔ นายถนอมพล  มาดี 

 ๗๘๕ นายถนอมศักดิ์  คําหลาทราย 

 ๗๘๖ นายถนอมศักดิ์  แปะเสง   

 ๗๘๗ นายถนัดศรี  บุญชูศรี 

 ๗๘๘ นายถวัลย  บวบเมือง 

 ๗๘๙ นายถวิล  กีฬาแปง 

 ๗๙๐ นายถวิล  เนียมหอม 

 ๗๙๑ นายถวิล  ผิวเงินยวง 

 ๗๙๒ นายถวิล  พันธวาวงษ 

 ๗๙๓ นายถวิล  มีกุลรัตน 

 ๗๙๔ นายถวิล  แสงนพรัตน 

 ๗๙๕ นายถัน  สุวรรณชาตรี   

 ๗๙๖ นายถาวร  งามขํา 

 ๗๙๗ นายถาวร  จอมคําสิงห 
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 ๗๙๘ นายถาวร  ไชยมะโณ 

 ๗๙๙ นายถาวร  บัวชู 

 ๘๐๐ นายถาวร  ภูสมสาย 

 ๘๐๑ นายถาวร  วงศสาคร 

 ๘๐๒ นายถาวร  สมพงษ 

 ๘๐๓ นายถาวร  สําราญ 

 ๘๐๔ นายถาวร  สุวรรณชาตร ี

 ๘๐๕ นายถาวร  อินใหม 

 ๘๐๖ นายเถ็ก  สุวรรณชาตรี   

 ๘๐๗ นายเถวียร  ธรรมสัตย 

 ๘๐๘ นายแถมศักดิ์  ทองคณารักษ 

 ๘๐๙ นายแถว  กองอน 

 ๘๑๐ นายทนง  พวงพฤกษ 

 ๘๑๑ นายทนง  เมธาวรากุล 

 ๘๑๒ นายทนงค  สุวรรณศรี 

 ๘๑๓ นายทนงศักดิ์  ภารสําเร็จ 

 ๘๑๔ นายทนงศักดิ์  วงศทรัพย 

 ๘๑๕ นายทนงศักดิ์  สวัสดิ์พนาไพร 

 ๘๑๖ นายทม  เทพภักดี 

 ๘๑๗ นายทรงกลด  พุทไธสง 

 ๘๑๘ นายทรงกลด  ระมาตร 

 ๘๑๙ นายทรงชัย  สวนอินทร 

 ๘๒๐ นายทรงเดช  พิทักษศักดิ์ธํารง 

 ๘๒๑ นายทรงพล  รัตนเมืองสอง 

 ๘๒๒ นายทรงพล  อัชวากุล 

 ๘๒๓ นายทรงฤทธิ์  อุนใจ 

 ๘๒๔ นายทรงวุฒิ  ตนดี 

 ๘๒๕ นายทรงวุฒิ  ธนวรรณ 

 ๘๒๖ นายทรงศักดิ์  ศรีสุวรรณ 

 ๘๒๗ นายทวัฒ  มีมาก 

 ๘๒๘ นายทวาย  รงคทอง 

 ๘๒๙ นายทวิ  ถาวรจิตร 

 ๘๓๐ ดาบตํารวจ ทวิช  ทวมจันทร 

 ๘๓๑ นายทวิน  ภาชะนัย 

 ๘๓๒ นายทวี  ชัยวงค 

 ๘๓๓ นายทวี  ชางหลอ 

 ๘๓๔ นายทวี  ตรงกลา 

 ๘๓๕ นายทว ี พิรุณ 

 ๘๓๖ นายทวี  มาแสวง 

 ๘๓๗ นายทวี  แสงนิล 

 ๘๓๘ นายทวีป  ไชยตะมาตย 

 ๘๓๙ นายทวีวัฒน  จิรภิญญาวัฒน 

 ๘๔๐ นายทวีวัฒน  จิโรจนมนตรี 

 ๘๔๑ นายทวีวัฒน  สายมา 

 ๘๔๒ นายทวีศักดิ์  กันภัย 

 ๘๔๓ นายทวีศักดิ์  จันทรหนอแกว 

 ๘๔๔ นายทวีศักดิ์  ตาเวียน 

 ๘๔๕ นายทวีศักดิ์  ปานมี 

 ๘๔๖ วาที่รอยโท ทวีศักดิ์  วงศศิริกุล 

 ๘๔๗ นายทวีศักดิ์  สวัสดี 

 ๘๔๘ นายทวีศักดิ์  หลิมวัฒนา 

 ๘๔๙ นายทวีศิลป  แสงเจริญ 
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 ๘๕๐ ดาบตํารวจ ทศพร  กันทะ 

 ๘๕๑ นายทศพร  สงบ 

 ๘๕๒ นายทศพล  แจมใส 

 ๘๕๓ นายทอง  เงินถา 

 ๘๕๔ นายทอง  นอยรอด 

 ๘๕๕ นายทองขัน  อินทรคํา 

 ๘๕๖ นายทองขาว  สีกาแกว 

 ๘๕๗ นายทองคํา  ชุมสงฆ 

 ๘๕๘ นายทองคํา  ดีเขวา 

 ๘๕๙ นายทองเจียม  บุญสงค 

 ๘๖๐ นายทองเชิญ  ผดุงภักดิ์ 

 ๘๖๑ นายทองดา  ภูตาเพิด 

 ๘๖๒ นายทองดี  ปญญาเจริญ 

 ๘๖๓ นายทองดี  สุระขันธ 

 ๘๖๔ นายทองเดือน  ไชยเพชร 

 ๘๖๕ นายทองแดง  ใจบุญ 

 ๘๖๖ นายทองแดง  อรรคนิตย 

 ๘๖๗ นายทองเติม  ประสมทรัพย 

 ๘๖๘ นายทองพูน  สีหานาม 

 ๘๖๙ นายทองพูล  โคตรสมบัติ 

 ๘๗๐ นายทองพูล  ฟูมะเฟอง 

 ๘๗๑ นายทองมา  พลาศรี 

 ๘๗๒ นายทองแมน  จรโคกกรวด 

 ๘๗๓ นายทองโรจน  อยูยืน 

 ๘๗๔ นายทองเล่ือน  คีรีชล 

 ๘๗๕ นายทองเล่ือน  พลายแกว 

 ๘๗๖ นายทองเล่ือน  ศรีนาง 

 ๘๗๗ นายทองสวย  ไชยเทศน 

 ๘๗๘ นายทองสังข  วิลามาศ 

 ๘๗๙ นายทองสา  จํารี 

 ๘๘๐ นายทองสา  เหมะรัตน 

 ๘๘๑ นายทองสืบ  จุออน 

 ๘๘๒ นายทองสุข  คามวัลย 

 ๘๘๓ นายทองสุข  เชี่ยวปญญานันท 

 ๘๘๔ นายทองสุข  พงษชัยชาญ 

 ๘๘๕ นายทองสุข  มูลไชย 

 ๘๘๖ นายทองสุข  มูลศรี 

 ๘๘๗ นายทองสุข  ยอยกลาง 

 ๘๘๘ นายทองสุข  วงศจําปา 

 ๘๘๙ นายทองสุข  สงวน 

 ๘๙๐ นายทองสุข  อินมาตย 

 ๘๙๑ นายทองใส  ปยะวงศ 

 ๘๙๒ นายทองหลอ  เจริญการ 

 ๘๙๓ นายทองหลอ  ชมภูพันธ 

 ๘๙๔ นายทองหลอ  ปรีชาศิลป 

 ๘๙๕ นายทองอินทร  แกวภา 

 ๘๙๖ นายทองอินทร  ทองระยา 

 ๘๙๗ นายทักษิณ  คุณมี 

 ๘๙๘ นายทักษิณ  หนองบัว 

 ๘๙๙ นายทัชชกร  เกิดผล 

 ๙๐๐ นายทัตณัชพงษ  เติมวรรธนภัทร 

 ๙๐๑ นายทัตพล  พันธุสุขเลิศ 
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 ๙๐๒ นายทัน  ยอดรักษ 

 ๙๐๓ นายทัน  อุนเรือน 

 ๙๐๔ นายทัศน  วงศธิดา 

 ๙๐๕ นายทัศนกาตน  โลทะกะ 

 ๙๐๖ นายทัศนัย  โอเจริญ 

 ๙๐๗ นายทํานอง  กันทะเสนา 

 ๙๐๘ นายทิชชากรณ  ดวงสุวรรณ 

 ๙๐๙ นายทินกร  บุญประสพ 

 ๙๑๐ นายทินกร  แยมโอษฐ 

 ๙๑๑ นายทิพากร  รสฟุง 

 ๙๑๒ นายทิวัตถ  หละเขียว 

 ๙๑๓ นายทีฆโชติ  งามถาวรวงษ 

 ๙๑๔ นายทีรศักดิ์  ขนาดนิด 

 ๙๑๕ นายเทพธร  เจริญกิจอุดม 

 ๙๑๖ นายเทพประธาร  จิตตเจริญ 

 ๙๑๗ นายเทวา  โชติศรี 

 ๙๑๘ นายเทวี  จันทรนอย 

 ๙๑๙ นายเทอดศักดิ์  ทองอินทร 

 ๙๒๐ นายเทอดศักดิ์  ประจิตรานนท 

 ๙๒๑ นายเทอดศักดิ์  พงษสวัสดิ์ 

 ๙๒๒ นายเที่ยง  ปญญาเท่ียง 

 ๙๒๓ นายเท่ียงวัน  นาราศรี 

 ๙๒๔ นายเทียน  ไขลือนาม 

 ๙๒๕ นายเทียน  อินชื่นใจ 

 ๙๒๖ นายเทียม  อินตะวงศ 

 ๙๒๗ นายแทน  เครือแกว 

 ๙๒๘ นายแทนมูล  มุงคุณ 

 ๙๒๙ นายไทย  ทองสน 

 ๙๓๐ นายไทย  รอบจังหวัด 

 ๙๓๑ นายธงชัย  จันทรศักดิ์ศรี 

 ๙๓๒ นายธงชัย  จาแทนทะรัง 

 ๙๓๓ นายธงชัย  ทองฉิม 

 ๙๓๔ นายธงชัย  เพ็ชรสงคราม 

 ๙๓๕ นายธงชัย  ยอยพลแสน 

 ๙๓๖ นายธงชัย  เล็กออน 

 ๙๓๗ นายธงชัย  ศรีสังข 

 ๙๓๘ นายธงชัย  เหลืองออน 

 ๙๓๙ นายธนกร  ขจรกล่ิน 

 ๙๔๐ นายธนกร  แควงอินทร 

 ๙๔๑ นายธนกร  ตันติไพจิตร 

 ๙๔๒ นายธนกร  แถบทอง 

 ๙๔๓ นายธนกร  ปยะพิสุทธิ์ 

 ๙๔๔ นายธนกฤต  คงมั่น 

 ๙๔๕ นายธนกฤต  จิตตเสถียร 

 ๙๔๖ นายธนกฤต  เผือกจีน 

 ๙๔๗ นายธนกฤษ  พันธุสนิท 

 ๙๔๘ นายธนชิต  มาลาวิสุทธิ์ 

 ๙๔๙ นายธนโชค  จันทิม 

 ๙๕๐ นายธนญชัย  พิเชียรนวกุล 

 ๙๕๑ นายธนดล  ปานเพชร 

 ๙๕๒ นายธนเดช  จิตพิทยานุภาพ 

 ๙๕๓ นายธนทรัพย  เกเย็น 
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 ๙๕๔ นายธนทรัพย  มะนุภา 

 ๙๕๕ นายธนธัส  ขุนนุช   

 ๙๕๖ นายธนนท  กีรติตระกูล 

 ๙๕๗ นายธนนันท  แยมพราย 

 ๙๕๘ นายธนบดี  กุมพิทักษ 

 ๙๕๙ นายธนพงศ  ไทรเมฆ 

 ๙๖๐ นายธนพล  คําลือ 

 ๙๖๑ นายธนพล  นุตตานนท 

 ๙๖๒ นายธนพล  ภักดีศรีสันติกุล 

 ๙๖๓ นายธนพล  วะริวงศ 

 ๙๖๔ นายธนพล  วิศาล 

 ๙๖๕ นายธนพล  ศุภพิพัฒน 

 ๙๖๖ นายธนภณ  ศิริรัตน 

 ๙๖๗ นายธนภัทร  แกนดี 

 ๙๖๘ นายธนภัทร  จรูญสุข 

 ๙๖๙ นายธนภัทร  พัฒนพูนทอง   

 ๙๗๐ นายธนภัทร  พีรนันทสิทธิ์ 

 ๙๗๑ นายธนวัฒน  มังคะละ 

 ๙๗๒ นายธนวัฒน  หอพิสุทธิสาร 

 ๙๗๓ นายธนวัฒน  อินตุย 

 ๙๗๔ นายธนศักดิ์  ผิวเมืองปก 

 ๙๗๕ นายธนัช  แกวกัน 

 ๙๗๖ นายธนัตถสันต  ตั้งกองเกียรติ 

 ๙๗๗ นายธนัท  อินทะราชา 

 ๙๗๘ นายธนัธ  กุลผ้ึง 

 ๙๗๙ นายธนันต  สารอุตม 

 ๙๘๐ นายธนันทชัย  เพชรพาณิชย 

 ๙๘๑ นายธนากร  เล้ียงฤทัย 

 ๙๘๒ นายธนากร  สุขวัฒน 

 ๙๘๓ นายธนากิจ  แปลกปลาด 

 ๙๘๔ นายธนานพ  เทพเรียน 

 ๙๘๕ นายธนานันท  เท่ียงฟู 

 ๙๘๖ นายธนาวุฒิ  มะอักษร 

 ๙๘๗ นายธนิต  เลิศพันธุพรหม 

 ๙๘๘ นายธนิต  วงศสิทธิการ 

 ๙๘๙ นายธนิท  แข็งสาริกิจ 

 ๙๙๐ นายธนูศักดิ์  กลัดนาค 

 ๙๙๑ นายธนูศิลป  เล่ือนไชย 

 ๙๙๒ นายธเนศ  เฉียบแหลม 

 ๙๙๓ นายธเนศ  ศุภรสหัสรังสี 

 ๙๙๔ วาที่รอยตรี ธเนศร  แพงมา 

 ๙๙๕ นายธเนส  สุธาสัตกุล 

 ๙๙๖ นายธรรมนูญ  สนเส็ม 

 ๙๙๗ นายธรรมนูญ  หีตหนู 

 ๙๙๘ นายธรรมเนียม  หงษแพง 

 ๙๙๙ นายธรรมพล  เสียงเสนาะ 

 ๑๐๐๐ ดาบตํารวจ ธรรมภณ  โพธิ์เอม 

 ๑๐๐๑ นายธรรมลักษณ  เนียมหอม 

 ๑๐๐๒ นายธรรมสรรค  มีบุญ 

 ๑๐๐๓ นายธราพงษ  คําสอ 

 ๑๐๐๔ นายธวัช  กันทะปริง 

 ๑๐๐๕ นายธวัช  ชาติวัฒนา 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๐๖ นายธวัช  ถาวอน 

 ๑๐๐๗ นายธวัช  ธนะชัยขันธ 

 ๑๐๐๘ นายธวัช  เพ็ชรหิน 

 ๑๐๐๙ นายธวัช  มีศิริ 

 ๑๐๑๐ นายธวัช  วุนชุม 

 ๑๐๑๑ นายธวัช  สรพิน 

 ๑๐๑๒ นายธวัช  สุขทนารักษ 

 ๑๐๑๓ นายธวัช  หาญดานสกุล 

 ๑๐๑๔ นายธวัชชัย  กูลนรา 

 ๑๐๑๕ นายธวัชชัย  คงนะภักดี 

 ๑๐๑๖ นายธวัชชัย  ชัยกิตติภรณ 

 ๑๐๑๗ นายธวัชชัย  ชัยมหาวงค 

 ๑๐๑๘ นายธวัชชัย  ตนแพง 

 ๑๐๑๙ นายธวัชชัย  ทองเหลือง 

 ๑๐๒๐ นายธวัชชัย  เทอดเกียรติ 

 ๑๐๒๑ นายธวัชชัย  เทียบแกว 

 ๑๐๒๒ นายธวัชชัย  ศรีทอง 

 ๑๐๒๓ นายธวัชพงศ  โยคะสิงห 

 ๑๐๒๔ นายธัชธรรคชน  มะเริงสิทธิ์ 

 ๑๐๒๕ นายธัชพงศ  ปนงาม 

 ๑๐๒๖ นายธัชพล  สีสด 

 ๑๐๒๗ นายธัญชนน  ผิวเหลือง   

 ๑๐๒๘ นายธัญญา  ปราบวิไล 

 ๑๐๒๙ นายธันยพงศ  สกุลเวช 

 ๑๐๓๐ นายธาณีชัย  แจมจรัส   

 ๑๐๓๑ นายธานิ  ระวิวงศ 

 ๑๐๓๒ นายธานินทร  เปยมสมบูรณ 

 ๑๐๓๓ นายธานินทร  ฤทธิเดช 

 ๑๐๓๔ นายธิ  สังวรลิ 

 ๑๐๓๕ นายธิตินัยต  สรอยสุมาลี 

 ๑๐๓๖ นายธิติวัฒน  ธนะชัยกุลโรจน 

 ๑๐๓๗ นายธิวา  สุพรรณเนียม 

 ๑๐๓๘ นายธีรชัย  วุนซิ้ว 

 ๑๐๓๙ นายธีรพงษ  เสียงลํ้า 

 ๑๐๔๐ นายธีรพงษ  หิรัญญสมบัติ 

 ๑๐๔๑ นายธีรพล  ทีฆกุล 

 ๑๐๔๒ นายธีรพล  หยองตระกูล 

 ๑๐๔๓ นายธีรพัฒน  ชพานนท 

 ๑๐๔๔ นายธีรพันธ  บัวระภา 

 ๑๐๔๕ นายธีรยุทธ  ลีวรางกุล 

 ๑๐๔๖ นายธีรยุทธ  อมรชัยยาพิทักษ 

 ๑๐๔๗ นายธีรฤทธิ์  ธนอุดมนาน 

 ๑๐๔๘ นายธีรวัฒน  จันทรเสมา 

 ๑๐๔๙ นายธีรวัฒน  นิจจันพันธศรี 

 ๑๐๕๐ นายธีรวัฒน  ผลจรัญ 

 ๑๐๕๑ นายธีรวัฒน  เหมมะรา 

 ๑๐๕๒ นายธีรวุฒิ  นราอาจ 

 ๑๐๕๓ นายธีรวุฒิ  ประสาตรสาน 

 ๑๐๕๔ นายธีรวุธ  คุณแสน 

 ๑๐๕๕ นายธีระ  โทณผลิน 

 ๑๐๕๖ นายธีระ  นาพุทธา 

 ๑๐๕๗ นายธีระ  พฤกษอุดม   



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๕๘ นายธีระ  โรจนพงคเพียร 

 ๑๐๕๙ นายธีระพงษ  ชวยทุกข 

 ๑๐๖๐ นายธีระยุทธ  คงแยม 

 ๑๐๖๑ นายธีระยุทธ  ชนะสิทธิ์ 

 ๑๐๖๒ นายธีระยุทธ  มหายศนันท 

 ๑๐๖๓ นายธีระวัฒน  สุรพันธ 

 ๑๐๖๔ สิบเอก ธีระศักดิ์  คําภีระ 

 ๑๐๖๕ นายธีระศักดิ์  เมืองซื่อ 

 ๑๐๖๖ นายธีระศักดิ์  โสดกระโทก 

 ๑๐๖๗ นายธีรัตม  โปรดสันเทียะ 

 ๑๐๖๘ นายนคร  คํากิ่ง 

 ๑๐๖๙ นายนคร  จําปาทอง 

 ๑๐๗๐ นายนคร  พงษดา 

 ๑๐๗๑ นายนคร  วงคภูมี 

 ๑๐๗๒ นายนคร  วงษคํานา 

 ๑๐๗๓ นายนงนุช  ทิพยภาษา 

 ๑๐๗๔ นายนที  ชลธาร 

 ๑๐๗๕ นายนที  รุงเรืองศรี 

 ๑๐๗๖ นายนนทวัฒน  ชัยเกษตรสิน 

 ๑๐๗๗ นายนพกร  สุทธิบุญ 

 ๑๐๗๘ นายนพดล  จัดพล 

 ๑๐๗๙ นายนพดล  จันทกาญจน 

 ๑๐๘๐ นายนพดล  ทัตเศษ 

 ๑๐๘๑ นายนพดล  ท่ัวประโคน 

 ๑๐๘๒ นายนพดล  นรินทร 

 ๑๐๘๓ นายนพดล  บุญบุตร 

 ๑๐๘๔ นายนพดล  ผดุงพงษ 

 ๑๐๘๕ นายนพดล  พลภูเขียว 

 ๑๐๘๖ นายนพดล  เรืองพุม 

 ๑๐๘๗ นายนพดล  สะระยะ 

 ๑๐๘๘ นายนพดล  สุวรรณจักรศรี 

 ๑๐๘๙ นายนพดล  หามกระโทก 

 ๑๐๙๐ นายนพเดช  ผาดไพบูลย 

 ๑๐๙๑ นายนพทีพ  สิกขะพันธ   

 ๑๐๙๒ นายนพพร  ปนตาสม 

 ๑๐๙๓ นายนพรัต  จันทรสาขา 

 ๑๐๙๔ นายนพรัตน  ฤทธิ์อารีย 

 ๑๐๙๕ นายนพรัตน  เลขาสถาพร 

 ๑๐๙๖ นายนพรัตน  อยูรอด 

 ๑๐๙๗ นายนพรัตน  อักษรชู 

 ๑๐๙๘ นายนพรุจ  บั้นบูรณ 

 ๑๐๙๙ นายนพรุจ  ฟูแสง 

 ๑๑๐๐ นายนพล  ศรีระหงษ 

 ๑๑๐๑ นายนพอนันต  พะยุดรัมย 

 ๑๑๐๒ นายนภาพล  วรรณรัตน 

 ๑๑๐๓ นายนรา  ปยะวงค 

 ๑๑๐๔ นายนรินทร  บุญชม 

 ๑๑๐๕ นายนรินทร  ปทุมสูตร 

 ๑๑๐๖ นายนรินทร  พูลกสิวิทย 

 ๑๑๐๗ นายนรินทร  แยมประยูร 

 ๑๑๐๘ นายนรินทร  เรืองศรี 

 ๑๑๐๙ นายนรินทร  สาระคง 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๑๐ นายนรินทร  หะยีแยนา 

 ๑๑๑๑ นายนริศ  นอยราช 

 ๑๑๑๒ นายนริศ  ไอยรา 

 ๑๑๑๓ นายนรี  คูณขุนทด 

 ๑๑๑๔ นายนเรศ  จันทร 

 ๑๑๑๕ นายนเรศ  มาใหญ 

 ๑๑๑๖ นายนเรศ  สุขจินดาเสถียร 

 ๑๑๑๗ นายนโรจน  อาชีวกิจสกุล 

 ๑๑๑๘ นายนฤชัย  นวลแกว 

 ๑๑๑๙ นายนฤชา  ศิริบูรณ 

 ๑๑๒๐ นายนฤชิต  บําเพ็ญวัฒนา 

 ๑๑๒๑ นายนฤดม  แพรใจ 

 ๑๑๒๒ นายนวม  สุดขํา 

 ๑๑๒๓ นายนวย  สิงหทอง 

 ๑๑๒๔ นายนวล  แรงจริง 

 ๑๑๒๕ นายนอม  วรจิต 

 ๑๑๒๖ นายนัทธี  เพ็งศรี 

 ๑๑๒๗ นายนัธทวัฒน  สุขแกว 

 ๑๑๒๘ นายนันท  บุญย่ิง 

 ๑๑๒๙ นายนันท  อินทะจันทร 

 ๑๑๓๐ นายนันทชัย  พงษากลาง 

 ๑๑๓๑ นายนันทโชค  ดีเลิศสิน 

 ๑๑๓๒ นายนันทะ  อัมพไพศาล 

 ๑๑๓๓ นายนัยเนตร  สารทรง 

 ๑๑๓๔ นายนาค  ปรีวาสนา 

 ๑๑๓๕ นายนาค  โอชารส 

 ๑๑๓๖ นายนาเซร  มูซอ 

 ๑๑๓๗ นายนาวา  เอกทัศน 

 ๑๑๓๘ นายนาวิน  ฉันทานุลักษณ 

 ๑๑๓๙ นายนิกร  ใจแกว 

 ๑๑๔๐ นายนิกร  ชูศิลป 

 ๑๑๔๑ นายนิกร  มหายศ 

 ๑๑๔๒ นายนิกรณ  บุญกลาง 

 ๑๑๔๓ นายนิคม  แกวศรีขาว 

 ๑๑๔๔ นายนิคม  คําคูณเมือง 

 ๑๑๔๕ นายนิคม  จุไธสง 

 ๑๑๔๖ นายนิคม  จุลมวง 

 ๑๑๔๗ นายนิคม  เจริญผล 

 ๑๑๔๘ นายนิคม  ชวยเตา 

 ๑๑๔๙ นายนิคม  ชุมใจ 

 ๑๑๕๐ นายนิคม  แดงพรวน 

 ๑๑๕๑ นายนิคม  บุญชูดํา 

 ๑๑๕๒ นายนิคม  ภูผิวคํา 

 ๑๑๕๓ นายนิคม  สมชิต 

 ๑๑๕๔ นายนิคม  สํานักวิชา 

 ๑๑๕๕ นายนิคม  อุนใจละ 

 ๑๑๕๖ นายนิด  สุขศิริ 

 ๑๑๕๗ นายนิตย  สิมอวย 

 ๑๑๕๘ นายนิทัศน  อินทเจริญศานต 

 ๑๑๕๙ นายนิเทศ  แกวกิ่ง 

 ๑๑๖๐ ดาบตํารวจ นิธิศ  เพชรดํา 

 ๑๑๖๑ นายนิพนธ  คําชื่น 



 หนา   ๑๓๙ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๖๒ นายนิพนธ  ชูศรีวาสน 

 ๑๑๖๓ นายนิพนธ  เดชบุญ 

 ๑๑๖๔ นายนิพนธ  ปนเอี่ยม 

 ๑๑๖๕ นายนิพนธ  วองประจันทร 

 ๑๑๖๖ นายนิพนธ  วิณโรจน 

 ๑๑๖๗ นายนิพนธ  วีระวงษ 

 ๑๑๖๘ นายนิพนธ  สิงหทาเมือง 

 ๑๑๖๙ นายนิพนธ  สุพัฒนโกศล 

 ๑๑๗๐ นายนิพร  ชินคําวงค 

 ๑๑๗๑ นายนิพัฒน  ไชยูปถัมภ 

 ๑๑๗๒ นายนิมล  คังคะวิสุทธิ์ 

 ๑๑๗๓ นายนิมุศอัฟ  เลาะนะ 

 ๑๑๗๔ นายนิยม  ทองแกว 

 ๑๑๗๕ นายนิยม  บัวเกตุ 

 ๑๑๗๖ นายนิยม  พรมสวัสดิ์ 

 ๑๑๗๗ นายนิยม  พุฒปอง   

 ๑๑๗๘ นายนิยม  สิงหชัย 

 ๑๑๗๙ นายนิยม  สิงหาเจริญ 

 ๑๑๘๐ ดาบตํารวจ นิรนาท  โวะนิเน็ง 

 ๑๑๘๑ นายนิรัตน  ชูชาติ 

 ๑๑๘๒ นายนิรันดร  ใจปา 

 ๑๑๘๓ นายนิรันดร  ไตรบรรณ 

 ๑๑๘๔ นายนิรันดร  สุเจตวงศ 

 ๑๑๘๕ นายนิรันดร  จิตรา 

 ๑๑๘๖ นายนิรันต  วัดหนู 

 ๑๑๘๗ นายนิรุช  พุมบานเซา 

 ๑๑๘๘ นายนิรุตต  จันทรไทย 

 ๑๑๘๙ นายนิรุตต  ดวงประเสริฐ 

 ๑๑๙๐ นายนิรุทธ  ยอดขันธ 

 ๑๑๙๑ นายนิวอง  รัตนพันธ 

 ๑๑๙๒ นายนิวัฒน  โชคชัยวิศาล 

 ๑๑๙๓ นายนิวัฒน  เทียนบูชา 

 ๑๑๙๔ นายนิวัติ  พันธุเมือง 

 ๑๑๙๕ นายนิเวศ  ยาบุษดี 

 ๑๑๙๖ นายนิเวศน  ทิพยแดง 

 ๑๑๙๗ นายนิสัน  พันธเพชร 

 ๑๑๙๘ นายนิแฮ  นิแฮ 

 ๑๑๙๙ นายนึกชัย  เทศสวัสดิ์ 

 ๑๒๐๐ นายนุกูล  กรสังข 

 ๑๒๐๑ นายนุกูล  รวมสุข 

 ๑๒๐๒ นายนุกูล  ล้ิมติ้ว 

 ๑๒๐๓ นายนุวัตร  เอี่ยมกล่ิน 

 ๑๒๐๔ นายเนตร  นวลนุน 

 ๑๒๐๕ นายเนตร  สีพรม 

 ๑๒๐๖ ดาบตํารวจ เนาว  เวกสูงเนิน 

 ๑๒๐๗ นายเนียม  อรชร 

 ๑๒๐๘ นายบรรจง  ถั่วประโคน 

 ๑๒๐๙ นายบรรจง  วงษาปน 

 ๑๒๑๐ นายบรรจง  อนุรักษลาภวงศ 

 ๑๒๑๑ นายบรรจบ  ชื่นจิตต 

 ๑๒๑๒ นายบรรจบ  วิศาล 

 ๑๒๑๓ นายบรรเจิด  นิทรารัตน 



 หนา   ๑๔๐ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๑๔ นายบรรเจิด  สิงหทอง 

 ๑๒๑๕ นายบรรณา  ทองเอม 

 ๑๒๑๖ นายบรรทม  พันธุโพธิ์ 

 ๑๒๑๗ นายบรรเทา  พลสงคราม 

 ๑๒๑๘ นายบรรพจน  พันธุอารีย 

 ๑๒๑๙ นายบรรพต  จตุรภัทร 

 ๑๒๒๐ นายบรรพต  ธัญญพืช 

 ๑๒๒๑ นายบรรพต  เมืองนิล 

 ๑๒๒๒ นายบรรยง  ชื่นจิตรพิทักษ   

 ๑๒๒๓ นายบรรยงค  บุญอินทร 

 ๑๒๒๔ นายบรรลือศักดิ์  นิตชิน 

 ๑๒๒๕ นายบรรลุ  ศรีคอ 

 ๑๒๒๖ นายบรรหาญ  ปราบพาลา   

 ๑๒๒๗ นายบัญชร  รักเมือง 

 ๑๒๒๘ นายบัญชา  คงแกว 

 ๑๒๒๙ นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์ 

 ๑๒๓๐ นายบัญญพนต  สุริเมือง 

 ๑๒๓๑ นายบัญญัติ  สะลิหมีน 

 ๑๒๓๒ นายบัณฑิต  กระจางใจ 

 ๑๒๓๓ นายบัณฑิต  ชางหิน 

 ๑๒๓๔ นายบัณฑิต  สิงหทร 

 ๑๒๓๕ นายบัณฑิต  หวันหีม 

 ๑๒๓๖ นายบัณฑิตย  เองฉวน 

 ๑๒๓๗ นายบัณดิษฐ  โลพิศ 

 ๑๒๓๘ นายบันเทิง  แกงโคกกรวด 

 ๑๒๓๙ นายบั่ว  ขาวเจริญ 

 ๑๒๔๐ นายบัวลัย  ไชธงรัตน 

 ๑๒๔๑ นายบัวลัย  ไชยธงรัตน 

 ๑๒๔๒ นายบารมี  ชูศิริ 

 ๑๒๔๓ นายบารมี  ฟกสวัสดิ์ 

 ๑๒๔๔ นายบําเพ็ญ  โคตรเท้ิง 

 ๑๒๔๕ นายบําเพ็ญ  รุจิเรข 

 ๑๒๔๖ จาสิบเอก บํารุง  คชชา 

 ๑๒๔๗ นายบุญกลา  อุฒา 

 ๑๒๔๘ นายบุญเกิด  นันทะจันทร 

 ๑๒๔๙ นายบุญเกิด  บุญกลอม 

 ๑๒๕๐ นายบุญขวย  บัวรุง 

 ๑๒๕๑ นายบุญเงิน  อายุยืน 

 ๑๒๕๒ นายบุญจันทร  ไชยทองศรี 

 ๑๒๕๓ นายบุญเฉิด  ทะนันใจ 

 ๑๒๕๔ นายบุญชม  คิ้วดวงตา 

 ๑๒๕๕ นายบุญชวน  ทะจักร 

 ๑๒๕๖ นายบุญชวย  กลอมพันธุ 

 ๑๒๕๗ นายบุญชวย  เกิดทรัพย 

 ๑๒๕๘ นายบุญชวย  จองโพธิ์ 

 ๑๒๕๙ นายบุญชวย  จุลพันธ 

 ๑๒๖๐ นายบุญชวย  แซออง 

 ๑๒๖๑ นายบุญชวย  มาลัย 

 ๑๒๖๒ นายบุญชวย  เรียนศิลป 

 ๑๒๖๓ นายบุญชอบ  พินอุไร 

 ๑๒๖๔ นายบุญชัย  ฉัตรวัฒนสกุล 

 ๑๒๖๕ นายบุญชัย  ตรีพัฒนาสุวรรณ 



 หนา   ๑๔๑ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๖๖ นายบุญชิต  ฉวนกล่ิน 

 ๑๒๖๗ นายบุญชู  คําบานฆอง 

 ๑๒๖๘ นายบุญชู  จันทนดิษฐ 

 ๑๒๖๙ นายบุญชู  ชมภูแกว 

 ๑๒๗๐ นายบุญชู  ทาโปปน 

 ๑๒๗๑ สิบตํารวจโท บุญชู  สีใส 

 ๑๒๗๒ นายบุญเชิด  ตันเจริญ 

 ๑๒๗๓ นายบุญเชิด  นําฟู 

 ๑๒๗๔ นายบุญเชิด  ปนใจ 

 ๑๒๗๕ นายบุญเชิด  หวลคํา 

 ๑๒๗๖ นายบุญเชียง  เกื้ออังสกุล 

 ๑๒๗๗ นายบุญเชียร  สุภาวรรณ 

 ๑๒๗๘ นายบุญเชื่อม  สมณะ 

 ๑๒๗๙ นายบุญญฤทธิ์  สิงหเสม 

 ๑๒๘๐ นายบุญถนอม  พิมพมีลาย 

 ๑๒๘๑ นายบุญถม  ละเหลา 

 ๑๒๘๒ นายบุญถม  เลิศพันธ 

 ๑๒๘๓ นายบุญเถาว  ปญญาเรืองแกว 

 ๑๒๘๔ นายบุญทรง  สีหะวงษ 

 ๑๒๘๕ นายบุญทวี  ตะรักษา 

 ๑๒๘๖ นายบุญทัย  นารินทร 

 ๑๒๘๗ นายบุญทา  วงคมูล 

 ๑๒๘๘ นายบุญทิล  กาแดง 

 ๑๒๘๙ นายบุญเทียน  ลัทธิไพ 

 ๑๒๙๐ นายบุญเทียร  หงสพิทักษชน 

 ๑๒๙๑ นายบุญแทน  ภิรมยฤทธิ์ 

 ๑๒๙๒ นายบุญธรรม  คงถาวร 

 ๑๒๙๓ นายบุญธรรม  ติณศรี 

 ๑๒๙๔ นายบุญธรรม  เตชะยอด 

 ๑๒๙๕ นายบุญธรรม  โตตอบ   

 ๑๒๙๖ นายบุญธรรม  นามสิงหษา 

 ๑๒๙๗ นายบุญธรรม  บุญเรือง 

 ๑๒๙๘ นายบุญธรรม  ประเสริฐ 

 ๑๒๙๙ นายบุญธรรม  มูลเมือง 

 ๑๓๐๐ นายบุญธรรม  รมเกตุ 

 ๑๓๐๑ นายบุญธรรม  วรรณวิเศษ 

 ๑๓๐๒ นายบุญธรรม  สอนสงคราม 

 ๑๓๐๓ นายบุญเนื่อง  สุขณะลํ้า 

 ๑๓๐๔ นายบุญปน  เทือกถา 

 ๑๓๐๕ นายบุญเปรียบ  เนียมจันทร 

 ๑๓๐๖ นายบุญเปล่ือง  อุตยะราช 

 ๑๓๐๗ นายบุญพุฒ  คงขํา 

 ๑๓๐๘ นายบุญเพ็ง  จันทรโย 

 ๑๓๐๙ นายบุญมั่น  วัดแกว 

 ๑๓๑๐ นายบุญมา  กอนแกว 

 ๑๓๑๑ นายบุญมา  ไชยดา 

 ๑๓๑๒ นายบุญมา  เพ่ิมสินธุ 

 ๑๓๑๓ นายบุญมา  วงษจวง 

 ๑๓๑๔ นายบุญมา  สุดา 

 ๑๓๑๕ นายบุญมา  หาสุข 

 ๑๓๑๖ นายบุญมา  เอียบทรัพย 

 ๑๓๑๗ นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ 



 หนา   ๑๔๒ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๑๘ นายบุญมี  กลอมใจ 

 ๑๓๑๙ นายบุญมี  จันทรโสภา 

 ๑๓๒๐ นายบุญมี  ชะแมบ 

 ๑๓๒๑ จาเอก บุญมี  บุดดา 

 ๑๓๒๒ นายบุญมี  ปญญา 

 ๑๓๒๓ นายบุญมี  ผินพิมาย 

 ๑๓๒๔ นายบุญมี  มีผล 

 ๑๓๒๕ นายบุญมี  สิมมา 

 ๑๓๒๖ นายบุญมี  อุทัยสาวัง 

 ๑๓๒๗ นายบุญยง  สองศรี 

 ๑๓๒๘ นายบุญยงค  พรเวียง 

 ๑๓๒๙ นายบุญยงค  มะปรางออน 

 ๑๓๓๐ นายบุญยอด  จากาซื้อ 

 ๑๓๓๑ นายบุญยืน  สําราญมาก 

 ๑๓๓๒ นายบุญรวม  พวงจันทร 

 ๑๓๓๓ นายบุญรอด  กลอมยัง 

 ๑๓๓๔ นายบุญรอด  เชาวอุบล 

 ๑๓๓๕ นายบุญรอด  ดวงเดือน 

 ๑๓๓๖ นายบุญรอด  ถึงสุข 

 ๑๓๓๗ นายบุญรอด  ทองเนื้อดี   

 ๑๓๓๘ นายบุญรัตน  คบขุนทด 

 ๑๓๓๙ นายบุญรัตน  ทะบุญ 

 ๑๓๔๐ นายบุญรับ  ศรีวิโรจน 

 ๑๓๔๑ นายบุญเริง  นวลสีดา 

 ๑๓๔๒ นายบุญเรือง  ถนอมบุญ 

 ๑๓๔๓ นายบุญเรือง  พิมพศรี 

 ๑๓๔๔ นายบุญเรือน  ทองสะอาด 

 ๑๓๔๕ นายบุญลอย  วันทัศน 

 ๑๓๔๖ นายบุญลับ  ปงกันคํา 

 ๑๓๔๗ นายบุญลือ  คําลา 

 ๑๓๔๘ นายบุญลือ  เตชะสัตยา 

 ๑๓๔๙ นายบุญลือ  รัตนทอง 

 ๑๓๕๐ นายบุญเลิศ  แกววิเศษ 

 ๑๓๕๑ นายบุญเลิศ  คําใต 

 ๑๓๕๒ นายบุญเลิศ  จินดาธรรม 

 ๑๓๕๓ นายบุญเลิศ  ดวงกลัด 

 ๑๓๕๔ นายบุญเลิศ  ดานปาน 

 ๑๓๕๕ นายบุญเลิศ  ตัณฑเวส 

 ๑๓๕๖ นายบุญเลิศ  บัวพันธ 

 ๑๓๕๗ นายบุญเลิศ  บุญพา 

 ๑๓๕๘ นายบุญเลิศ  แปลมูลตรี 

 ๑๓๕๙ นายบุญเลิศ  พลมาตย 

 ๑๓๖๐ นายบุญเลิศ  ลําภู 

 ๑๓๖๑ นายบุญเลิศ  ไหมสุข 

 ๑๓๖๒ นายบุญเล่ือง  เรืองแกว 

 ๑๓๖๓ นายบุญศรี  เขียวดี 

 ๑๓๖๔ นายบุญศรี  พิมพศรี 

 ๑๓๖๕ นายบุญสง  หงษา 

 ๑๓๖๖ นายบุญสง  อุดมทรัพย 

 ๑๓๖๗ นายบุญสงวน  กอเกียรติพิทักษ 

 ๑๓๖๘ นายบุญสม  เสารเย็น 

 ๑๓๖๙ นายบุญสม  แสงสุขศิริ 



 หนา   ๑๔๓ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๗๐ นายบุญสรวง  ถนอมวงศ 

 ๑๓๗๑ นายบุญสวย  พันสาง 

 ๑๓๗๒ นายบุญสอน  ปงรังษี 

 ๑๓๗๓ นายบุญสืบ  จันทรกลา 

 ๑๓๗๔ นายบุญสืบ  เผือกฟก 

 ๑๓๗๕ นายบุญสืบ  เอี่ยมสุข 

 ๑๓๗๖ นายบุญเสริม  หนูสุวรรณ 

 ๑๓๗๗ นายบุญแสน  วิเศษ 

 ๑๓๗๘ นายบุญหลาย  จูมณีย 

 ๑๓๗๙ นายบุญเหลือ  จําเนียรกูล 

 ๑๓๘๐ นายบุญเหลือ  เรื่องลือ 

 ๑๓๘๑ นายบุญโฮม  สีสรรณ 

 ๑๓๘๒ นายบุลากร  เหมะ 

 ๑๓๘๓ นายบูชิต  ผลอุทิศ 

 ๑๓๘๔ นายเบญจพล  เนินริมหนอง 

 ๑๓๘๕ นายเบี้ยว  ภักดีสุข 

 ๑๓๘๖ นายโบย  กุลทนันท 

 ๑๓๘๗ นายปกรณ  เพชรลํ้า 

 ๑๓๘๘ นายปกรณ  หงษสุพรรณ 

 ๑๓๘๙ นายปกรณ  อัศวีนารักษ 

 ๑๓๙๐ นายปฎิวัติ  อํานาจบัณฑิต 

 ๑๓๙๑ นายปฏิพัทธ  ภูพระสิงห 

 ๑๓๙๒ นายปฏิมา  จันไทรรอด 

 ๑๓๙๓ นายปฐม  ติ๊บหนอ 

 ๑๓๙๔ นายปณชัย  กล่ินพูล 

 ๑๓๙๕ นายปณชัย  วงษสนิท 

 ๑๓๙๖ นายปณิธาน  ศิลปสิทธิ์ 

 ๑๓๙๗ นายปติ  แสงรักษ 

 ๑๓๙๘ นายปรเมศวร  รัตนไชย 

 ๑๓๙๙ นายประกรณ  ชูสงค 

 ๑๔๐๐ นายประกอบ  จํานงคถิ่น 

 ๑๔๐๑ นายประกอบ  บุญธรรม 

 ๑๔๐๒ นายประกอบ  ผาดไพบูลย 

 ๑๔๐๓ นายประกอบ  พิกุลทอง 

 ๑๔๐๔ นายประกอบ  โพธิ์เย็น 

 ๑๔๐๕ นายประกอบ  เยือนพิมาย 

 ๑๔๐๖ นายประกอบ  วุฒิสาร 

 ๑๔๐๗ นายประกอบ  สนโสม 

 ๑๔๐๘ นายประกอบ  สมเพราะ 

 ๑๔๐๙ นายประกอบ  อังควินิจวงศ 

 ๑๔๑๐ นายประกิจ  ศรีมีเอี่ยม 

 ๑๔๑๑ นายประคอง  ชะแมบ 

 ๑๔๑๒ นายประจญ  สืบกินร 

 ๑๔๑๓ นายประจบ  บุญสู 

 ๑๔๑๔ นายประจวบ  แกวขาว 

 ๑๔๑๕ นายประจวบ  โชคชัยเจริญสิน 

 ๑๔๑๖ นายประจวบ  พวงแยม 

 ๑๔๑๗ นายประจวบ  วิชัย 

 ๑๔๑๘ นายประจัก  หอยพลับ 

 ๑๔๑๙ นายประจักร  ปนเสม 

 ๑๔๒๐ นายประจักษ  ทองชาง 

 ๑๔๒๑ นายประจักษ  ทองวงษา 



 หนา   ๑๔๔ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๒๒ นายประจักษ  โยธาฤทธิ์ 

 ๑๔๒๓ รอยตํารวจตรี ประจักษ  เรืองแสน 

 ๑๔๒๔ นายประจันต  ขุนทิพย 

 ๑๔๒๕ นายประจิตร  กุลสุวรรณ 

 ๑๔๒๖ นายประจิม  วรดิถี 

 ๑๔๒๗ นายประชัญ  ทองสุข 

 ๑๔๒๘ นายประชัน  จําวงค 

 ๑๔๒๙ นายประชัน  ชัฎดง 

 ๑๔๓๐ นายประชุม  เปรมออน 

 ๑๔๓๑ นายประเชิญ  เมฆรา 

 ๑๔๓๒ นายประโชค  เขาหนองบัว 

 ๑๔๓๓ นายประณต  ศรีตรัย 

 ๑๔๓๔ นายประณีต  ถั่วเถื่อน 

 ๑๔๓๕ นายประดัง  ธรรมรังรอง 

 ๑๔๓๖ นายประดับ  เชื้อดี 

 ๑๔๓๗ นายประดับ  สนธิรักษ 

 ๑๔๓๘ นายประดิฐ  สุวรรณราษฎ 

 ๑๔๓๙ นายประดิษ  เพชรวิไชย 

 ๑๔๔๐ นายประดิษฐ  กองแกว 

 ๑๔๔๑ นายประดิษฐ  เกตุสุวรรณ 

 ๑๔๔๒ นายประดิษฐ  ขาวคม 

 ๑๔๔๓ นายประดิษฐ  ไชยชนะ 

 ๑๔๔๔ นายประดิษฐ  นิสสัยสุข 

 ๑๔๔๕ นายประดิษฐ  ภักษา 

 ๑๔๔๖ นายประดิษฐ  ศรีเทียม 

 ๑๔๔๗ นายประดิษฐ  อินทรตะ 

 ๑๔๔๘ นายประดิษฐ  แดงเย็น 

 ๑๔๔๙ นายประดิษฐ  ถิ่นแกว 

 ๑๔๕๐ นายประดิษฐ  บุญเลิศ 

 ๑๔๕๑ นายประทวน  แกวมา 

 ๑๔๕๒ นายประทวน  หลอดคํา 

 ๑๔๕๓ นายประทับ  ทนันชัย 

 ๑๔๕๔ นายประทาน  หวังคอนกลาง 

 ๑๔๕๕ นายประทิน  บูรณัติ 

 ๑๔๕๖ นายประทีป  ศิลปรัศมี 

 ๑๔๕๗ ดาบตํารวจ ประทีป  สีลา 

 ๑๔๕๘ นายประทุม  งามเขียว 

 ๑๔๕๙ นายประทุม  นพดล 

 ๑๔๖๐ นายประทุม  สุวรรณมาลา 

 ๑๔๖๑ นายประเทิน  แพงเกษร 

 ๑๔๖๒ นายประเทือง  นุชบานปา 

 ๑๔๖๓ นายประเทือง  ประสงธนกุล 

 ๑๔๖๔ นายประไทย  จําปาสิทธิ์ 

 ๑๔๖๕ นายประธาน  สุวรรณธนะ 

 ๑๔๖๖ นายประนอม  โชติจิตร 

 ๑๔๖๗ นายประนอม  นอยแสง 

 ๑๔๖๘ นายประนอม  ปทุมสูติ 

 ๑๔๖๙ นายประเนตร  ไกรปก 

 ๑๔๗๐ นายประพัฒน  เผ่ือนจันทึก 

 ๑๔๗๑ นายประพัต  เมืองอุดร 

 ๑๔๗๒ นายประพันธ  กันทวงษ 

 ๑๔๗๓ นายประพันธ  การินทรบุตร 



 หนา   ๑๔๕ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๗๔ นายประพันธ  ขําเกื้อ 

 ๑๔๗๕ นายประพันธ  เขียวคําสุข 

 ๑๔๗๖ นายประพันธ  จันระวังยศ 

 ๑๔๗๗ นายประพันธ  เจาะสุนทร 

 ๑๔๗๘ นายประพันธ  ดวงแกวกาศ 

 ๑๔๗๙ นายประพันธ  ดวงวิโรจน 

 ๑๔๘๐ นายประพันธ  สมวรรณ 

 ๑๔๘๑ นายประพันธ  สุบิน 

 ๑๔๘๒ นายประพันธ  หลาปวน 

 ๑๔๘๓ นายประพาส  เหล็กกลา 

 ๑๔๘๔ นายประไพ  คงตระกูล 

 ๑๔๘๕ นายประไพ  จันตะไพสน 

 ๑๔๘๖ นายประภากรณ  ดาราศร 

 ๑๔๘๗ นายประภาศ  ฉิมเรือง 

 ๑๔๘๘ นายประภาส  ปอยี 

 ๑๔๘๙ นายประภาส  ศรีเจริญ 

 ๑๔๙๐ นายประภาส  ศรีประเสริฐ 

 ๑๔๙๑ นายประภาส  อ่ําพันธุ 

 ๑๔๙๒ นายประมวล  กระธรรมะ 

 ๑๔๙๓ นายประมวล  แกวคํา 

 ๑๔๙๔ นายประมวล  ชูดํา 

 ๑๔๙๕ นายประมวล  สุมิตร 

 ๑๔๙๖ นายประมวล  ฮุยสุสดี 

 ๑๔๙๗ นายประมาณ  สืบมงคล 

 ๑๔๙๘ นายประมาน  พุทธวารินทร 

 ๑๔๙๙ นายประมูล  ธนาคุณ 

 ๑๕๐๐ นายประเมศฐ  ศรีสุวรรณเดโช 

 ๑๕๐๑ นายประเมิน  สุมะโน 

 ๑๕๐๒ นายประยงค  ตะเพียนทอง 

 ๑๕๐๓ นายประยงค  พวงประโคน 

 ๑๕๐๔ นายประยน  ไทยทวี 

 ๑๕๐๕ นายประยุง  อินกา 

 ๑๕๐๖ ดาบตํารวจ ประยุทธ  แกวศรีงาม 

 ๑๕๐๗ นายประยุทธ  ขันตี 

 ๑๕๐๘ นายประยุทธ  นอยเอม 

 ๑๕๐๙ นายประยุทธ  ปอนปน 

 ๑๕๑๐ นายประยุทธ  ลืนภูเขียว 

 ๑๕๑๑ นายประยูร  กล่ินหอม 

 ๑๕๑๒ นายประยูร  กํายาน 

 ๑๕๑๓ นายประยูร  ทิพโคต 

 ๑๕๑๔ นายประยูร  เนตรแสงศรี 

 ๑๕๑๕ นายประยูร  มอบหมาย 

 ๑๕๑๖ นายประยูร  ละดาดาษ 

 ๑๕๑๗ นายประยูร  วิจิตรพันธ 

 ๑๕๑๘ นายประยูร  สิงหคํา 

 ๑๕๑๙ นายประยูร  อสัมภินพงศ 

 ๑๕๒๐ นายประยูรศักดิ์  บุญจงรักษ 

 ๑๕๒๑ นายประเย่ียม  บุรวัฒน 

 ๑๕๒๒ นายประวัติ  สุยะ 

 ๑๕๒๓ นายประวิก  งามฉวี 

 ๑๕๒๔ นายประวิง  ขุนศรีจตุรงค 

 ๑๕๒๕ นายประวิด  ตุนทอง 



 หนา   ๑๔๖ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๒๖ นายประวิทย  ขาวอุไร 

 ๑๕๒๗ นายประวิทย  ตุลารักษ 

 ๑๕๒๘ นายประวิทย  พวงปทุม 

 ๑๕๒๙ นายประวิทย  ภูมิระวิ 

 ๑๕๓๐ นายประวิทย  มายา 

 ๑๕๓๑ นายประวิทย  ระทวย 

 ๑๕๓๒ นายประวิทย  สวนมา 

 ๑๕๓๓ นายประวิทย  หนูเชื้อเรียง 

 ๑๕๓๔ นายประวิน  ปานอําไพ 

 ๑๕๓๕ นายประเวทย  บุตรโคตร 

 ๑๕๓๖ นายประเวทย  อินทรเพชร 

 ๑๕๓๗ นายประเวศ  ใจลังกา 

 ๑๕๓๘ นายประเวศน  โปธิตา 

 ๑๕๓๙ นายประศักดิ์  มากพันธ 

 ๑๕๔๐ นายประสงค  ขาวกระฉอน 

 ๑๕๔๑ นายประสงค  เงินแกว 

 ๑๕๔๒ นายประสงค  ตันติสมบูรณ 

 ๑๕๔๓ นายประสงค  พรหมวันรัตน 

 ๑๕๔๔ นายประสงค  พลายมี 

 ๑๕๔๕ นายประสงค  พูลพิทักษ 

 ๑๕๔๖ นายประสงค  ยอดมงคล 

 ๑๕๔๗ นายประสงค  แอฤทธิ์ 

 ๑๕๔๘ นายประสพ  จุลโรจน 

 ๑๕๔๙ นายประสพ  วิเศษสิงห 

 ๑๕๕๐ นายประสพโชค  สุวรรณเมศ 

 ๑๕๕๑ นายประสพสุข  บุดดาพันธ 

 ๑๕๕๒ นายประสาท  โตนุม 

 ๑๕๕๓ นายประสาท  นามเขียนทอง 

 ๑๕๕๔ นายประสาท  บุญมา 

 ๑๕๕๕ นายประสาท  พุมมาจันทร 

 ๑๕๕๖ นายประสาท  เวียนขุนทด 

 ๑๕๕๗ นายประสาน  คงดี 

 ๑๕๕๘ นายประสาน  ดัสดุลย 

 ๑๕๕๙ นายประสาน  บุญสูง 

 ๑๕๖๐ นายประสาน  วงศกําปน 

 ๑๕๖๑ นายประสาน  สมแกว 

 ๑๕๖๒ นายประสาร  พินิจ 

 ๑๕๖๓ นายประสาร  มวงภูเขียว 

 ๑๕๖๔ นายประสาร  เมืองอินทร 

 ๑๕๖๕ นายประสาร  แรงครุฑ 

 ๑๕๖๖ นายประสาร  หนูเชต 

 ๑๕๖๗ นายประสิทธิ์  เกิดทรัพย 

 ๑๕๖๘ นายประสิทธิ์  แกวแกมจันทร 

 ๑๕๖๙ นายประสิทธิ์  คํามูลนา 

 ๑๕๗๐ นายประสิทธิ์  คูทรัพยรุงโรจน 

 ๑๕๗๑ นายประสิทธิ์  จงบูรณสิทธิ์ 

 ๑๕๗๒ นายประสิทธิ์  ชนะใหม 

 ๑๕๗๓ นายประสิทธิ์  ชัยรังษี   

 ๑๕๗๔ นายประสิทธิ์  ชางเหล็ก 

 ๑๕๗๕ นายประสิทธิ์  แซล้ี 

 ๑๕๗๖ นายประสิทธิ์  ทวีศรี 

 ๑๕๗๗ นายประสิทธิ์  ทองบุบผา 



 หนา   ๑๔๗ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๗๘ นายประสิทธิ์  ธรรมนิยม 

 ๑๕๗๙ นายประสิทธิ์  ปนศิโรดม 

 ๑๕๘๐ นายประสิทธิ์  เผาพันธศร 

 ๑๕๘๑ นายประสิทธิ์  เพ็ชรประยูร 

 ๑๕๘๒ นายประสิทธิ์  มูลวงศ 

 ๑๕๘๓ นายประสิทธิ์  ยอดมาลัย 

 ๑๕๘๔ นายประสิทธิ์  รักรอด 

 ๑๕๘๕ นายประสิทธิ์  ศรีวงษ 

 ๑๕๘๖ นายประสิทธิ์  สมรส 

 ๑๕๘๗ นายประสิทธิ์  สวัสดีพุดซา 

 ๑๕๘๘ นายประสิทธิ์  สิกกะ 

 ๑๕๘๙ นายประสิทธิ์  สิงหบุตร   

 ๑๕๙๐ นายประสิทธิ์  เสนคํา 

 ๑๕๙๑ นายประสิทธิ์  เสาระโส 

 ๑๕๙๒ นายประสิทธิ์  เสืออวม 

 ๑๕๙๓ นายประสิทธิ์  อินตา 

 ๑๕๙๔ นายประสิทธิ์  อุตสาห 

 ๑๕๙๕ นายประสิทธิชัย  ถิ่นพังงา   

 ๑๕๙๖ นายประเสริฐ  กัณหสินวัฒนา 

 ๑๕๙๗ นายประเสริฐ  แกวรัตน 

 ๑๕๙๘ นายประเสริฐ  คงทอง 

 ๑๕๙๙ นายประเสริฐ  ชางเหล็ก 

 ๑๖๐๐ นายประเสริฐ  ถนอมจิตต 

 ๑๖๐๑ นายประเสริฐ  ทวีธนาทรัพย 

 ๑๖๐๒ วาที่รอยตรี ประเสริฐ  ทับนิล 

 ๑๖๐๓ นายประเสริฐ  เทพวัน 

 ๑๖๐๔ นายประเสริฐ  แทนนาค 

 ๑๖๐๕ นายประเสริฐ  นามวัย 

 ๑๖๐๖ นายประเสริฐ  บุญประสพ   

 ๑๖๐๗ นายประเสริฐ  บุญมี 

 ๑๖๐๘ นายประเสริฐ  ประสิทธิกสิกร 

 ๑๖๐๙ นายประเสริฐ  พลเพชร 

 ๑๖๑๐ นายประเสริฐ  พิศวงศเทวัญ 

 ๑๖๑๑ รอยเอก ประเสริฐ  เพ่ิมพูล 

 ๑๖๑๒ นายประเสริฐ  เพียงจันทร 

 ๑๖๑๓ นายประเสริฐ  มุงเมือง 

 ๑๖๑๔ นายประเสริฐ  เมตตา 

 ๑๖๑๕ นายประเสริฐ  รัตนศรี 

 ๑๖๑๖ นายประเสริฐ  ศรีเหมาะ 

 ๑๖๑๗ นายประเสริฐ  แสงมณี 

 ๑๖๑๘ นายประเสริฐ  หงษวิเศษ 

 ๑๖๑๙ นายประเสริฐ  หยูนิษ 

 ๑๖๒๐ นายประเสริฐ  อนงคทรัพย 

 ๑๖๒๑ นายประเสริฐ  อุดมชาติ 

 ๑๖๒๒ นายประเสริฐ  อุตตระพยอม 

 ๑๖๒๓ นายประเสริฐ  อุทัย 

 ๑๖๒๔ นายประเสริฐศักดิ์  กล่ินเจริญ 

 ๑๖๒๕ นายประเสริฐศักดิ์  อีกจอม 

 ๑๖๒๖ นายประโสตร  ครองสวัสดิ์ 

 ๑๖๒๗ นายประหยัด  เพ็ชรทิพย 

 ๑๖๒๘ นายประหยัด  วงศสุข 

 ๑๖๒๙ นายปรัชญา  ประเสริฐผล 



 หนา   ๑๔๘ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๓๐ นายปราการ  คําบุรี 

 ๑๖๓๑ นายปราณี  มาลาศรี 

 ๑๖๓๒ นายปราโมท  บุญมี 

 ๑๖๓๓ เรืออากาศตรี ปราโมทย  กัณหาวงศ 

 ๑๖๓๔ นายปราโมทย  มีสมสินธุ 

 ๑๖๓๕ นายปราโมทย  สุขเขียว 

 ๑๖๓๖ นายปราศัย  ทองดวง 

 ๑๖๓๗ นายปริญญา  ขาววัฒน 

 ๑๖๓๘ นายปริญญา  จันทรทิพย 

 ๑๖๓๙ นายปริญญา  บูรพาพาณิช 

 ๑๖๔๐ นายปริญญา  สวนดี 

 ๑๖๔๑ นายปริญญา  เหลาวชิรวงศ 

 ๑๖๔๒ นายปรีชา  กาญจนบัตร 

 ๑๖๔๓ นายปรีชา  คลายรักษ 

 ๑๖๔๔ นายปรีชา  จันทะดวง 

 ๑๖๔๕ นายปรีชา  ชวยบํารุง 

 ๑๖๔๖ นายปรีชา  เดชะวลีกุล 

 ๑๖๔๗ นายปรีชา  ทองสง 

 ๑๖๔๘ นายปรีชา  นาคูณ 

 ๑๖๔๙ นายปรีชา  บุญมีก่ํา 

 ๑๖๕๐ นายปรีชา  ผันกระโทก 

 ๑๖๕๑ นายปรีชา  พรมเกศ 

 ๑๖๕๒ นายปรีชา  พรหมจรรย   

 ๑๖๕๓ นายปรีชา  ฟูคํา 

 ๑๖๕๔ นายปรีชา  ภูศรี 

 ๑๖๕๕ นายปรีชา  มังกร 

 ๑๖๕๖ นายปรีชา  มากนคร 

 ๑๖๕๗ นายปรีชา  วงษจีน 

 ๑๖๕๘ นายปรีชา  วิรเศรษฐ 

 ๑๖๕๙ นายปรีชา  ศรีบํารุง 

 ๑๖๖๐ นายปรีชา  สุคนธ 

 ๑๖๖๑ นายปรีชา  สุริวงค 

 ๑๖๖๒ นายปรีชา  อินทนนาโพธิ์ 

 ๑๖๖๓ นายปรีชา  อิ่มดี 

 ๑๖๖๔ รอยตรี ปรีชาชัย  เกตุฉาย 

 ๑๖๖๕ นายปรีดา  โกสินรุงเรือง 

 ๑๖๖๖ นายปรีดา  ทุนทรัพย 

 ๑๖๖๗ นายปรีดา  นิลคํา 

 ๑๖๖๘ นายปรีดา  สมวถา 

 ๑๖๖๙ นายปรีดา  สุริยะจันทร 

 ๑๖๗๐ นายปลัด  แสงไชยา 

 ๑๖๗๑ นายปลาย  ตะวิละ 

 ๑๖๗๒ นายปลิม  คลายปน 

 ๑๖๗๓ นายปวัฒฑนะ  เชษฐพันธ 

 ๑๖๗๔ นายปวิช  เจริญปภาวงษ 

 ๑๖๗๕ นายปอน  ลืมหลง 

 ๑๖๗๖ นายปอม  คงปก 

 ๑๖๗๗ นายปญญา  กลอมโอสถ 

 ๑๖๗๘ นายปญญา  คําทองไชย 

 ๑๖๗๙ นายปญญา  งอสอน 

 ๑๖๘๐ นายปญญา  ไชยรุงเรือง 

 ๑๖๘๑ นายปญญา  ญานประภาส 



 หนา   ๑๔๙ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๘๒ นายปญญา  โทวิวัฒนานนท 

 ๑๖๘๓ นายปญญา  บุญเรือง 

 ๑๖๘๔ นายปญญา  เปงเรือน 

 ๑๖๘๕ นายปญญา  พันธุพรอม 

 ๑๖๘๖ นายปญญา  วงศขจิตต 

 ๑๖๘๗ นายปญญา  สุนันตะวงค 

 ๑๖๘๘ นายปญญา  สุนันตะวงศ 

 ๑๖๘๙ นายปญญา  เสือคุย 

 ๑๖๙๐ นายปญญา  เหมศิริปญญากูล 

 ๑๖๙๑ นายปญญาศักดิ์  ดวงจันทร   

 ๑๖๙๒ นายปาณชัย  คณะแนม 

 ๑๖๙๓ นายปานชัย  ปยะนาคร 

 ๑๖๙๔ นายปานทอง  แซโก 

 ๑๖๙๕ นายปฎก  อักษรเสือ 

 ๑๖๙๖ นายปยบุตร  จันทรอาภา 

 ๑๖๙๗ นายปยพงษ  ประเสริฐรัตน 

 ๑๖๙๘ นายปยพันธ  เตาทอง 

 ๑๖๙๙ นายปยมิตร  ชัยวินิจ 

 ๑๗๐๐ นายปยะ  แซหลิม 

 ๑๗๐๑ นายปยะ  ทองวัฒนา 

 ๑๗๐๒ นายปยะ  อรรฆภัทรโฆษิต 

 ๑๗๐๓ นายปยะชัย  สงวัฒนา 

 ๑๗๐๔ นายปยะเทพ  กลึงมั่น 

 ๑๗๐๕ นายปยะพร  เงางาม 

 ๑๗๐๖ นายปยะวัตร  มวงนิ่ม 

 ๑๗๐๗ นายปูน  โลกคําลือ 

 ๑๗๐๘ นายเปรมศักดิ์  ภูมิชัยศักดิ์ 

 ๑๗๐๙ นายเปยก  ชื่นใจดี 

 ๑๗๑๐ นายเปยมศักดิ์  ทิดพรม 

 ๑๗๑๑ นายโปรง  จํ้าเจริญผล 

 ๑๗๑๒ นายผจญ  กงซุย 

 ๑๗๑๓ นายผดุง  โปธา   

 ๑๗๑๔ นายผอง  กลัดเกษา 

 ๑๗๑๕ นายผอง  แกวกอ   

 ๑๗๑๖ นายผอง  จ๊ับโกรย 

 ๑๗๑๗ นายผอง  ทับขัน 

 ๑๗๑๘ นายผอน  เกิดผล 

 ๑๗๑๙ นายผอน  ธาระ 

 ๑๗๒๐ นายผอน  แสงสุด 

 ๑๗๒๑ นายผาด  พงษจรูญ 

 ๑๗๒๒ นายผาน  ไทยรัก 

 ๑๗๒๓ นายผาน  บุญสราง 

 ๑๗๒๔ นายผาย  สมพันธุ 

 ๑๗๒๕ นายเผด็จ  จําลองพันธ 

 ๑๗๒๖ นายเผด็จ  รุงศรี 

 ๑๗๒๗ นายเผด็จศักดิ์  พงษสมบัติ 

 ๑๗๒๘ นายแผน  ทุทิน 

 ๑๗๒๙ นายแผน  สีสัน 

 ๑๗๓๐ นายฝน  ใสสัง 

 ๑๗๓๑ นายพงศกร  จินะเสนา   

 ๑๗๓๒ นายพงศจิตร  จิตตจร 

 ๑๗๓๓ นายพงศเทพ  ฟุงตระกูล 



 หนา   ๑๕๐ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๓๔ นายพงศเผา  เหลาวิโรจนกุล 

 ๑๗๓๕ นายพงศฤทธิ์  เลิศศิริธนะกุล 

 ๑๗๓๖ นายพงศสีห  ศรีปทุมทอง 

 ๑๗๓๗ นายพงศักดิ์  แสบงบาล 

 ๑๗๓๘ นายพงษเทพ  จอยจาด 

 ๑๗๓๙ นายพงษเทพ  ดวงประเสริฐ 

 ๑๗๔๐ นายพงษพัฒน  เพชรแสน 

 ๑๗๔๑ นายพงษพันธ  เกิดอน 

 ๑๗๔๒ ดาบตํารวจ พงษรัตน  โชติกวนิชย 

 ๑๗๔๓ นายพงษศักดิ์  นาคจํานงค 

 ๑๗๔๔ นายพงษศักดิ์  รักความสุข 

 ๑๗๔๕ นายพงษศักดิ์  อินทะผิว 

 ๑๗๔๖ นายพงษสิทธิ์  วีรัชพงษภา 

 ๑๗๔๗ นายพจน  กุลสวัสดิ์ 

 ๑๗๔๘ นายพจน  ใจโฮงลํา 

 ๑๗๔๙ นายพชรพัชร  พงศวัลย 

 ๑๗๕๐ นายพณวรรธน  กุลธนวิทย 

 ๑๗๕๑ นายพนม  ตันยะกุล 

 ๑๗๕๒ นายพนมทอง  คําดวง 

 ๑๗๕๓ นายพนมศักดิ์  สุริยะไชย 

 ๑๗๕๔ นายพนัส  พนัสจุฑาบูลย 

 ๑๗๕๕ นายพนาสิทธิ์  วงศวัฒนา 

 ๑๗๕๖ นายพนิศ  หนูเสมียน 

 ๑๗๕๗ นายพยงค  บินฮารูน 

 ๑๗๕๘ นายพยนต  สภาพบดี 

 ๑๗๕๙ นายพยอม  สมตัน 

 ๑๗๖๐ นายพยุง  ชนะศึก 

 ๑๗๖๑ นายพยุงศักดิ์  หาญกลา 

 ๑๗๖๒ นายพยูร  ภูรัตน 

 ๑๗๖๓ นายพร  เครืออิน 

 ๑๗๖๔ นายพร  ชูกลา 

 ๑๗๖๕ นายพรชัย  แกวพวง 

 ๑๗๖๖ นายพรชัย  ธารเท่ียงธรรม 

 ๑๗๖๗ นายพรชัย  นันทโย 

 ๑๗๖๘ นายพรชัย  ล้ีประกอบบุญ 

 ๑๗๖๙ นายพรชัย  สนไชย 

 ๑๗๗๐ นายพรชัย  สมณา 

 ๑๗๗๑ นายพรเทพ  วณิชยธิติกาล 

 ๑๗๗๒ นายพรพจน  ชลุยรัตน 

 ๑๗๗๓ นายพรพล  อนวัช 

 ๑๗๗๔ นายพรพิศณุ  ทวีปญญสกุล 

 ๑๗๗๕ นายพรม  วรรณเขตร 

 ๑๗๗๖ นายพรมมา  แดนประเทือง 

 ๑๗๗๗ นายพรมรินทร  ขันคํา 

 ๑๗๗๘ นายพรรษพล  มกพูลทรัพย 

 ๑๗๗๙ นายพรศักดิ์  เมนสุวรรณ 

 ๑๗๘๐ นายพรศักดิ์  สารกิตินภากุล 

 ๑๗๘๑ นายพรหม  นาอุดม 

 ๑๗๘๒ นายพรหมมา  พาแกว 

 ๑๗๘๓ นายพฤฒพงศ  ศรีสุรินทร 

 ๑๗๘๔ นายพลวิชัย  บุญมี 

 ๑๗๘๕ นายพลสินธ  อุทัยศรี 



 หนา   ๑๕๑ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๘๖ นายพลสุระ  ชวงชัย 

 ๑๗๘๗ นายพลากร  กุดวิฬา 

 ๑๗๘๘ นายพสิษฐ  ขันอาษา 

 ๑๗๘๙ นายพสุธา  เมืองจันทร 

 ๑๗๙๐ นายพหล  หวานแกว   

 ๑๗๙๑ นายพะเยาว  เมฆไหว 

 ๑๗๙๒ นายพัฒ  กาหลิบ   

 ๑๗๙๓ นายพัฒนชัย  จุลพรหม 

 ๑๗๙๔ นายพัฒนชัย  พันธประสิทธิ์เวช 

 ๑๗๙๕ นายพัฒนพงษ  อิ่นคํา 

 ๑๗๙๖ นายพัฒนา  พิณพาทย 

 ๑๗๙๗ นายพันธชัย  วังเหนือ 

 ๑๗๙๘ นายพันธณรงค  เกษมหนันท 

 ๑๗๙๙ นายพันธศักดิ์  ดอกแสง 

 ๑๘๐๐ นายพันศักดิ์  กลีบตะขบ 

 ๑๘๐๑ นายพันศักดิ์  เจริญนุกูล 

 ๑๘๐๒ นายพัลลพ  ศรทอง 

 ๑๘๐๓ นายพัลลภ  เรืองศุภนิมิต 

 ๑๘๐๔ นายพัสกร  ล่ิมมณีธร 

 ๑๘๐๕ นายพาด  เกตุศรัทธา 

 ๑๘๐๖ นายพาน  เขียวออน 

 ๑๘๐๗ นายพานิช  แสงประไพ 

 ๑๘๐๘ นายพิชญะ  สุยะมัน 

 ๑๘๐๙ นายพิชัย  กันหาวัล 

 ๑๘๑๐ นายพิชัย  จุลพันธ 

 ๑๘๑๑ นายพิชัย  ทองคลอด 

 ๑๘๑๒ นายพิชัย  ไผพงษ 

 ๑๘๑๓ นายพิชิต  คําชั่ง 

 ๑๘๑๔ นายพิชิต  จวงตะขบ 

 ๑๘๑๕ นายพิชิต  เปรมปรีดิ์ 

 ๑๘๑๖ นายพิชิต  สุทธิยานุช 

 ๑๘๑๗ นายพิเชต  แกวอัมพร   

 ๑๘๑๘ นายพิเชษฐ  คงชุบ 

 ๑๘๑๙ นายพิเชษฐ  ชมชื่น 

 ๑๘๒๐ นายพิเชษฐ  มาโต 

 ๑๘๒๑ นายพิเชษฐ  กาญจนอนุรักษ 

 ๑๘๒๒ นายพิเชษฐ  ดําคราม 

 ๑๘๒๓ นายพิเชษฐ  ภิรมยสุด 

 ๑๘๒๔ นายพิทยา  บรรจงรัตน 

 ๑๘๒๕ นายพิทยา  สันติภูมิโพธา 

 ๑๘๒๖ นายพิทยา  สาคร 

 ๑๘๒๗ นายพิทักษ  จูมสูงเนิน 

 ๑๘๒๘ นายพิทักษ  ทวีพันธ 

 ๑๘๒๙ นายพิทักษ  ทองทุม 

 ๑๘๓๐ นายพิทักษ  นานา 

 ๑๘๓๑ นายพิทักษ  บางระพิมลพงศ 

 ๑๘๓๒ นายพิทักษ  พงษแกว 

 ๑๘๓๓ นายพิทักษ  ฟองดวง 

 ๑๘๓๔ นายพิทักษ  ลือศักดิ์ 

 ๑๘๓๕ นายพิทักษ  วรรณภักดี 

 ๑๘๓๖ นายพิทักษ  หัตถสาร 

 ๑๘๓๗ นายพิทักษ  โหงวประสิทธิ์ 



 หนา   ๑๕๒ (เลมที่  ๑๔) 
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 ๑๘๓๘ นายพิทักษ  อุตบัววงศ 

 ๑๘๓๙ นายพินิจ  ไชยมุข 

 ๑๘๔๐ นายพินิจ  วรรณประภา 

 ๑๘๔๑ นายพินิจ  สมสุข 

 ๑๘๔๒ นายพินิจพงษ  วันชัย 

 ๑๘๔๓ นายพิพัฒน  ขุนจันทร 

 ๑๘๔๔ นายพิพัฒน  บัวริมบึง 

 ๑๘๔๕ นายพิพัฒน  แพงสภา 

 ๑๘๔๖ นายพิพัฒน  โพธิเขต 

 ๑๘๔๗ นายพิพัฒน  วิณโรจน 

 ๑๘๔๘ นายพิพัฒน  สะตอ 

 ๑๘๔๙ นายพิพัฒน  สุวรรณรัตน 

 ๑๘๕๐ นายพิพัฒน  เหมสุวิมล 

 ๑๘๕๑ นายพิมล  พิทักษศิลป 

 ๑๘๕๒ นายพิมล  โพธินาค 

 ๑๘๕๓ นายพิมล  รัมจวน 

 ๑๘๕๔ นายพิมล  อาจใจ 

 ๑๘๕๕ นายพิศ  จํากัด 

 ๑๘๕๖ นายพิศิษฎ  พรหมศิริ 

 ๑๘๕๗ นายพิษณุ  พันธุรัศมีทอง 

 ๑๘๕๘ นายพิสัณห  พานิชสมบัติ 

 ๑๘๕๙ นายพิสิษฐ  ผดุงสิน 

 ๑๘๖๐ นายพิสิษฐ  วัฒนมะโน 

 ๑๘๖๑ นายพิสิษฐ  ศิริวิโรจน 

 ๑๘๖๒ นายพิสิษฐ  อิ่นคําฟู 

 ๑๘๖๓ นายพิสิษฐ  แสงสวาง 

 ๑๘๖๔ นายพีรดนย  บุญรัตนัง 

 ๑๘๖๕ นายพีรพงศ  แสงเกง 

 ๑๘๖๖ นายพีรพงศ  เหลืองศุภบูลย 

 ๑๘๖๗ นายพีรพันธุ  ตั้งตระกูล 

 ๑๘๖๘ นายพีรวิชญ  เสือสาน 

 ๑๘๖๙ นายพีระ  สิตาลรัศมี 

 ๑๘๗๐ นายพีระพงษ  เจริญพันธ 

 ๑๘๗๑ นายพีระศิลป  เกื้อสกุล 

 ๑๘๗๒ นายพุต  โตผา 

 ๑๘๗๓ นายพุธิชัย  โชคชัยเจริญย่ิง 

 ๑๘๗๔ นายพุม  นิลกลอม 

 ๑๘๗๕ นายพูนทอง  ศูนยจันทร 

 ๑๘๗๖ นายพูนศักดิ์  เพ็งพันธ 

 ๑๘๗๗ นายพูนศักดิ์  ศรีสุข 

 ๑๘๗๘ นายพูลผล  แซตั้ง 

 ๑๘๗๙ นายพูลศักดิ์  เขื่อนเพชร 

 ๑๘๘๐ นายพูลศักดิ์  ธรรมศร 

 ๑๘๘๑ นายเพชร  ใจธรรม 

 ๑๘๘๒ ดาบตํารวจ เพชร  บุตรดา 

 ๑๘๘๓ นายเพ็ชร  พูลศิริ 

 ๑๘๘๔ นายเพชรอรุณ  เหมพรมมา 

 ๑๘๘๕ นายเพทาย  ดวงดํา 

 ๑๘๘๖ นายเพลิน  สุขใจ 

 ๑๘๘๗ นายเพลียว  สุดพิทักษกุล 

 ๑๘๘๘ นายเพ่ิม  ขุมทอง 

 ๑๘๘๙ นายเพ่ิม  แปรโคกสูง 



 หนา   ๑๕๓ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๙๐ นายเพ่ิมพูน  สมบูรณการณ 

 ๑๘๙๑ นายเพียร  สงคง 

 ๑๘๙๒ นายแพง  แกวอุน 

 ๑๘๙๓ นายโพธิ์  พิณสระนอย 

 ๑๘๙๔ นายไพจิตร  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๘๙๕ นายไพฑูรย  เขตบํารุง 

 ๑๘๙๖ นายไพฑูรย  จิตราภิรมย 

 ๑๘๙๗ นายไพฑูรย  พอคา 

 ๑๘๙๘ นายไพฑูรย  ภัคพยัต 

 ๑๘๙๙ นายไพฑูรย  ภัทรโกศล 

 ๑๙๐๐ นายไพฑูรย  ลาวเกษม 

 ๑๙๐๑ นายไพฑูรย  สนธิวัฒนตระกูล 

 ๑๙๐๒ นายไพทูลย  ประกอบเสียง 

 ๑๙๐๓ นายไพบูรณ  สการะเศรณี 

 ๑๙๐๔ นายไพบูลย  กาญจนบวร 

 ๑๙๐๕ นายไพบูลย  โคกมวง 

 ๑๙๐๖ นายไพบูลย  ชมทวี 

 ๑๙๐๗ นายไพบูลย  นาคินทร 

 ๑๙๐๘ นายไพบูลย  นุยเจริญ 

 ๑๙๐๙ นายไพบูลย  บุศราคัม 

 ๑๙๑๐ นายไพบูลย  พิณอุไร 

 ๑๙๑๑ นายไพบูลย  แพรสกุล 

 ๑๙๑๒ นายไพบูลย  อบเชย 

 ๑๙๑๓ นายไพรรัน  เสือชื้น 

 ๑๙๑๔ นายไพรัช  ปล้ืมสําราญ 

 ๑๙๑๕ นายไพรัตน  การะเกดธารา 

 ๑๙๑๖ นายไพรัตน  สุนสันเขตร 

 ๑๙๑๗ นายไพโรจน  แกวสาย 

 ๑๙๑๘ นายไพโรจน  ทิดพรม 

 ๑๙๑๙ นายไพโรจน  ธนะนพรัตน 

 ๑๙๒๐ นายไพโรจน  นิยมเดช 

 ๑๙๒๑ นายไพโรจน  พวงศิริ 

 ๑๙๒๒ นายไพโรจน  พิสูจน 

 ๑๙๒๓ นายไพโรจน  มีสอน 

 ๑๙๒๔ นายไพโรจน  เมฆขยาย   

 ๑๙๒๕ นายไพโรจน  วณิชกิตติโชติ 

 ๑๙๒๖ นายไพโรจน  ศรีพินิจ 

 ๑๙๒๗ นายไพโรจน  สามารถ 

 ๑๙๒๘ นายไพโรจน  หวยหงษทอง 

 ๑๙๒๙ นายไพโรจน  โอษฐวิไล 

 ๑๙๓๐ นายไพวัลย  ชมชัย 

 ๑๙๓๑ นายไพศาล  ขําวงษ 

 ๑๙๓๒ นายไพศาล  เบ็ญจุฬามาศ 

 ๑๙๓๓ นายไพศาล  เปรมชื่น 

 ๑๙๓๔ นายไพศาล  โลณานุรักษ 

 ๑๙๓๕ นายไพศาล  วงศประเสริฐ 

 ๑๙๓๖ นายไพศาล  ศรีชมภู 

 ๑๙๓๗ นายไพศาล  สงวนวงศ 

 ๑๙๓๘ นายไพศาล  ออนแตม 

 ๑๙๓๙ นายไพศิษฐ  วณิชธนศิริ   

 ๑๙๔๐ นายฟาริด  เบ็ญมุสา 

 ๑๙๔๑ นายภณ  ศรีรัตนา 



 หนา   ๑๕๔ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๔๒ นายภพกฤต  สุทธิบากสกุล 

 ๑๙๔๓ นายภราดร  ล่ิวรุงโรจน 

 ๑๙๔๔ นายภวิศร  อินธิแสง 

 ๑๙๔๕ นายภักดี  ชูพันธ 

 ๑๙๔๖ นายภักดี  แดงสอน 

 ๑๙๔๗ นายภักดี  บังเกิดผล 

 ๑๙๔๘ นายภักดี  หอมเสียง 

 ๑๙๔๙ นายภัคพล  ออนสําอางค 

 ๑๙๕๐ นายภัททชิติ์  คงพันธ 

 ๑๙๕๑ นายภัทธพงษ  วัฒนไกร 

 ๑๙๕๒ นายภัทรพงศ  เจริญสุวรรณ 

 ๑๙๕๓ นายภัทรภาณุเดช  สุทธิรัตน 

 ๑๙๕๔ นายภัทรศักดิ์  พลพุทธา 

 ๑๙๕๕ นายภัทระ  จารุธนิตกุล 

 ๑๙๕๖ นายภา  แกวคํา 

 ๑๙๕๗ นายภาคภูมิ  กองเพชร 

 ๑๙๕๘ นายภาคภูมิ  นุกูลรักษ 

 ๑๙๕๙ นายภาคยภูมิ  ผดุงกูล 

 ๑๙๖๐ นายภาคินทร  ศรีคะมานนท 

 ๑๙๖๑ นายภาณุวัช  ศิริศรี 

 ๑๙๖๒ นายภาณุวัตร  จิตรีเชื้อ 

 ๑๙๖๓ นายภานุวัฒน  บุติมาลย 

 ๑๙๖๔ นายภานุวัฒน  พิริเยศยางกูร 

 ๑๙๖๕ นายภาราดร  รุงเรืองศิลาทิพย 

 ๑๙๖๖ นายภาสกร  เกางิ้ว 

 ๑๙๖๗ นายภาสพร  ทับทัน 

 ๑๙๖๘ นายภิญโญ  กระสินธุ 

 ๑๙๖๙ นายภิญโญ  จิตตพงศ   

 ๑๙๗๐ นายภิญโญ  สุวรรณพุฒ 

 ๑๙๗๑ นายภิรมย  สูญกรรมรัตน 

 ๑๙๗๒ นายภีระพงศ  พิสิฐคุณานนท 

 ๑๙๗๓ นายภูดิท  ย้ิมใย 

 ๑๙๗๔ นายภูเบศวร  นาเจ็ก 

 ๑๙๗๕ รอยตรี ภูมิ  สาระ 

 ๑๙๗๖ นายภูมิกฤษฏ  สาสาร 

 ๑๙๗๗ นายภูมิชาย  แปงชุมภู 

 ๑๙๗๘ นายภูริชาธรณ  ดวงออน 

 ๑๙๗๙ นายภูรี  ประดับรัตน 

 ๑๙๘๐ นายภูวดล  ชูชัยยะ 

 ๑๙๘๑ นายภูวดล  ไมงาม 

 ๑๙๘๒ นายภูวเดช  เงินเย็น 

 ๑๙๘๓ นายภูวเดช  เต็มฟอม 

 ๑๙๘๔ นายภูษิชญ  บุญผลึก 

 ๑๙๘๕ นายมงคล  แกวทอง 

 ๑๙๘๖ นายมงคล  คูวงศไพศาล 

 ๑๙๘๗ นายมงคล  เจริญเหลา 

 ๑๙๘๘ นายมงคล  พรมณี 

 ๑๙๘๙ นายมงคล  พองพรหม 

 ๑๙๙๐ นายมงคล  ไพเราะ 

 ๑๙๙๑ นายมงคล  สําราญเนตร 

 ๑๙๙๒ นายมงคล  สุตตะระ 

 ๑๙๙๓ นายมงคล  สุทธิกุล 



 หนา   ๑๕๕ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๙๔ นายมงคล  เสาวภา 

 ๑๙๙๕ นายมณฑล  เครือวัลย 

 ๑๙๙๖ นายมณฑล  เฉลิมกุล 

 ๑๙๙๗ นายมณฑล  ตั้งทวี 

 ๑๙๙๘ นายมณฑล  สิงหรอ 

 ๑๙๙๙ นายมณี  ปดตะคุ 

 ๒๐๐๐ นายมณีรัตน  วงศปนตา 

 ๒๐๐๑ นายมนตรี  คําเขียน 

 ๒๐๐๒ นายมนตรี  คําตัน 

 ๒๐๐๓ นายมนตรี  จอมผา 

 ๒๐๐๔ นายมนตรี  จันทตรี 

 ๒๐๐๕ นายมนตรี  จันทรจาน 

 ๒๐๐๖ นายมนตรี  จุลจินดา 

 ๒๐๐๗ นายมนตรี  ดวงทองสุข 

 ๒๐๐๘ นายมนตรี  ดาราราช 

 ๒๐๐๙ นายมนตรี  ดําจีน 

 ๒๐๑๐ นายมนตรี  ทองเพ่ิม 

 ๒๐๑๑ นายมนตรี  เล่ือนเกื้อ 

 ๒๐๑๒ นายมนตรี  วงคนันตา 

 ๒๐๑๓ นายมนตรี  สมแกว 

 ๒๐๑๔ นายมนตรี  สุดตา 

 ๒๐๑๕ นายมนตรี  แสงมณี 

 ๒๐๑๖ นายมนตรี  เหมือนใจ 

 ๒๐๑๗ นายมนัฐธวัช  กลัดเนินกุม 

 ๒๐๑๘ นายมนัส  กัณหาเรียง 

 ๒๐๑๙ นายมนัส  ขวัญเมือง 

 ๒๐๒๐ นายมนัส  ควรหา 

 ๒๐๒๑ นายมนัส  แคบํารุง 

 ๒๐๒๒ นายมนัส  เดชชีวะ 

 ๒๐๒๓ นายมนัส  ทวีบุญ 

 ๒๐๒๔ นายมนัส  ไทยเจริญ 

 ๒๐๒๕ นายมนัส  บัวกลํ่า 

 ๒๐๒๖ นายมนัส  โพธิ 

 ๒๐๒๗ นายมนัส  มะโนรส 

 ๒๐๒๘ นายมนัส  มุงหมายผล 

 ๒๐๒๙ นายมนัส  สุขจิตร 

 ๒๐๓๐ นายมนัส  หอมขจร 

 ๒๐๓๑ นายมนู  วงศษา 

 ๒๐๓๒ นายมนู  อาลี 

 ๒๐๓๓ นายมนูญ  เกิดขวัญ 

 ๒๐๓๔ นายมโน  สวางศรี 

 ๒๐๓๕ นายมรกต  ล้ิมสวัสดิ์ 

 ๒๐๓๖ นายมรุเดช  คําประสิทธิ์ 

 ๒๐๓๗ นายมวน  หวงรัก 

 ๒๐๓๘ นายมอหะมะรอสาลี  มะ 

 ๒๐๓๙ สิบตรี มะดารี  สะนิ 

 ๒๐๔๐ นายมะนาวี  สาบา 

 ๒๐๔๑ นายมะนิ  เมงเวหา 

 ๒๐๔๒ นายมะพีเยาะ  มะนุง 

 ๒๐๔๓ นายมะยูนุ  เวาะเซ็ง 

 ๒๐๔๔ นายมะรอนิง  คาเร็ง 

 ๒๐๔๕ นายมะรอนิง  มะยิ 



 หนา   ๑๕๖ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๔๖ นายมะลิ  จันทรอ่ํา 

 ๒๐๔๗ นายมะอีสอ  มาสนิท   

 ๒๐๔๘ นายมั่น  บัวระภา 

 ๒๐๔๙ นายมาซํา  โชติชวง 

 ๒๐๕๐ นายมาณพ  โยวบุตร   

 ๒๐๕๑ นายมานพ  ครุธหอม 

 ๒๐๕๒ นายมานพ  ถาเกิด 

 ๒๐๕๓ นายมานพ  ทาสีคํา 

 ๒๐๕๔ นายมานพ  นาสวน 

 ๒๐๕๕ นายมานพ  บุญคง 

 ๒๐๕๖ นายมานพ  เพาะแปน 

 ๒๐๕๗ นายมานพ  โมรา 

 ๒๐๕๘ นายมานพ  ริตศิลา 

 ๒๐๕๙ นายมานพ  เลือดศรี 

 ๒๐๖๐ นายมานพรัตน  ไชยสุ 

 ๒๐๖๑ นายมานะ  กึกกองสวัสดิ์ 

 ๒๐๖๒ นายมานะ  แกวทอง 

 ๒๐๖๓ นายมานะ  จันทรศรี 

 ๒๐๖๔ นายมานะ  บุญรัตนพิศุทธิ์ 

 ๒๐๖๕ นายมานะ  พนาศรีสกุล 

 ๒๐๖๖ นายมานะ  พยนตเลิศ 

 ๒๐๖๗ นายมานะชัย  หมื่นฝน 

 ๒๐๖๘ นายมานะเดช  เตียบฉายพันธ 

 ๒๐๖๙ นายมานัด  แสงสวาง 

 ๒๐๗๐ นายมานิต  ขาวเจริญ 

 ๒๐๗๑ นายมานิต  ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ 

 ๒๐๗๒ นายมานิต  ฤทธิสาร 

 ๒๐๗๓ นายมานิตย  เชิดโฉม 

 ๒๐๗๔ นายมานิตย  หย่ังถึง 

 ๒๐๗๕ นายมาโนช  พวงสุวรรณ 

 ๒๐๗๖ นายมาโนช  ภูมิเลิศ 

 ๒๐๗๗ นายมาโนช  ภูหัสดร 

 ๒๐๗๘ นายมารุต  อาภรณรัตน 

 ๒๐๗๙ นายมาลีฟน  มะลิซอน 

 ๒๐๘๐ นายมาลูน  ยารังสี 

 ๒๐๘๑ นายมาหะมะดาโอะ  มอซู 

 ๒๐๘๒ นายมาหะมัดสุกรี  อาลี 

 ๒๐๘๓ นายมิตรดํารงค  ซึมเมฆ 

 ๒๐๘๔ นายมินรามเมศ  สุธนโภคิน 

 ๒๐๘๕ นายมีเกียรติ์  ชูเดชา 

 ๒๐๘๖ นายมีชัย  สีหิน 

 ๒๐๘๗ นายมีชัย  อินอุเทน 

 ๒๐๘๘ นายมุข  กาวน 

 ๒๐๘๙ นายมุซายาลี  สาและ 

 ๒๐๙๐ นายมุสตาฟา  อาดํา 

 ๒๐๙๑ นายมูฮามัดรอสดี  สามะ 

 ๒๐๙๒ นายเมตตรา  บัวบาน 

 ๒๐๙๓ นายเมทาวิน  สืบสาย 

 ๒๐๙๔ นายเมธาศิษฏ  สมลา 

 ๒๐๙๕ นายเมธาสิทธิ์  คงอินทร 

 ๒๐๙๖ นายเมธี  เอกบุตร 

 ๒๐๙๗ นายเมืองกรณ  อาทะ 



 หนา   ๑๕๗ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๙๘ นายเมืองจันทร  บุตรแกว 

 ๒๐๙๙ รอยตรี เมืองอินทร  มณีจันสุข 

 ๒๑๐๐ นายแมน  สดดวง 

 ๒๑๐๑ นายแมน  เสือทุง 

 ๒๑๐๒ นายไมตรี  จินารัตน 

 ๒๑๐๓ นายไมตรี  บุญยะธรรม 

 ๒๑๐๔ นายไมตรี  เหลาภักดี 

 ๒๑๐๕ นายยก  เครื่องเพ็ชร 

 ๒๑๐๖ นายยงคหลี  ฟองบาลศรี 

 ๒๑๐๗ นายยงยศ  มัธยัสสิน 

 ๒๑๐๘ นายยงยุทธ  เกตุมะยูร 

 ๒๑๐๙ นายยงยุทธ  เกิดนิยม 

 ๒๑๑๐ นายยงยุทธ  ควรศิริ 

 ๒๑๑๑ นายยงยุทธ  คีรีนิล 

 ๒๑๑๒ นายยงยุทธ  พรมชัย 

 ๒๑๑๓ นายยงยุทธ  พรรณราย 

 ๒๑๑๔ นายยงยุทธ  ล้ิมจิตสมบูรณ 

 ๒๑๑๕ นายยงยุทธ  สางสวัสดิ์ 

 ๒๑๑๖ นายยงยุทธ  สีแตงออน 

 ๒๑๑๗ นายยวน  เสารเทพ 

 ๒๑๑๘ นายยศ  พ่ึงพระพร 

 ๒๑๑๙ นายยศกร  สุขเจริญ 

 ๒๑๒๐ นายยศพงษ  ฤกษวิเชียร 

 ๒๑๒๑ นายยศพนธ  เกาะแกว 

 ๒๑๒๒ นายยศพนธ  อินเล้ียง 

 ๒๑๒๓ นายยศวัฒน  จริยาวัฒนชัยกุล 

 ๒๑๒๔ นายยอด  เจริญสันติสุข 

 ๒๑๒๕ นายยอย  สุวรรณ 

 ๒๑๒๖ นายยะยา  เหมหีม   

 ๒๑๒๗ รอยตรี ยะสีน  ศรีสมพงษ 

 ๒๑๒๘ นายยาลี  มารีนิง 

 ๒๑๒๙ นายยาวารี  บินสอเลาะ 

 ๒๑๓๐ นายย่ิงเจริญ  อํานวยศิลป 

 ๒๑๓๑ นายย่ิงยศ  ภูษิตกาญจนา 

 ๒๑๓๒ นายยืนยง  บุญขจรพงศ 

 ๒๑๓๓ นายยุทธ  คามนีย 

 ๒๑๓๔ นายยุทธการ  ชานนตรี 

 ๒๑๓๕ นายยุทธนเดช  สุกิตติยาโน 

 ๒๑๓๖ นายยุทธนา  ตะมูล 

 ๒๑๓๗ นายยุทธนา  ตุมเจริญ 

 ๒๑๓๘ นายยุทธนา  ธนาคุณ 

 ๒๑๓๙ นายยุทธนา  นุนเหวา 

 ๒๑๔๐ นายยุทธนา  เปาอินทร 

 ๒๑๔๑ นายยุทธนา  พลอยเพชร 

 ๒๑๔๒ นายยุทธนา  โพธิ์เกษม 

 ๒๑๔๓ นายยุทธนา  ยะจา 

 ๒๑๔๔ นายยุทธนา  สุมาลี 

 ๒๑๔๕ นายยุทธนา  หมานเส็น   

 ๒๑๔๖ นายยุทธศักดิ์  ดวงนิล 

 ๒๑๔๗ นายยุทธิชัย  อึ้งประเสริฐ 

 ๒๑๔๘ นายยุทนา  โพธิ์ลอย 

 ๒๑๔๙ นายยูนิตย  เชื้อคําลือ 
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 ๒๑๕๐ นายเยาว  แปะกลาง 

 ๒๑๕๑ นายเย่ียม  คงหวยรอบ 

 ๒๑๕๒ นายเย่ียม  บุญณะมี   

 ๒๑๕๓ นายเยือ  บุญโกง 

 ๒๑๕๔ นายโยธิน  กิ่งรัตนะ 

 ๒๑๕๕ นายรงศักดิ์  อักษรวงศ   

 ๒๑๕๖ วาที่รอยตรี รณกร  เดชประมวลพล 

 ๒๑๕๗ นายรณภูมิ  เองฉวน 

 ๒๑๕๘ นายรณฤทธิ์  ใยสําลี 

 ๒๑๕๙ นายรมหลี  หลีหมาด 

 ๒๑๖๐ นายรวม  บุญเที่ยง 

 ๒๑๖๑ นายรวม  ฝนถุง 

 ๒๑๖๒ นายรวมชัย  ลวนอํานวยโชค 

 ๒๑๖๓ นายรวมศักดิ์  ปลาเปง 

 ๒๑๖๔ นายรอง  ตรีเศียร 

 ๒๑๖๕ นายรอนิง  ดอเลาะหะวอ 

 ๒๑๖๖ นายระเดน  แทนประชา 

 ๒๑๖๗ นายระยิบ  ไสวอมร 

 ๒๑๖๘ นายระวัง  ลิปต 

 ๒๑๖๙ นายระวาง  แรงสาริกิจ 

 ๒๑๗๐ นายรักเกียรติ  อินทรชํานาญ 

 ๒๑๗๑ นายรักชาติ  บัวชุม 

 ๒๑๗๒ นายรักดี  ภูมิมาโนช 

 ๒๑๗๓ นายรักษเกียรติ  ออนสอาด 

 ๒๑๗๔ นายรังษี  มุทาพร 

 ๒๑๗๕ นายรังสรรค  มาลัยศรี 

 ๒๑๗๖ นายรังสรรค  ศักดิ์ศรี 

 ๒๑๗๗ นายรังสรรค  สิงหใจดี 

 ๒๑๗๘ นายรัชกฤต  กิจนุกูล 

 ๒๑๗๙ นายรัชกฤต  สิริมหานาม 

 ๒๑๘๐ นายรัชกฤต  สุวรรณเนาว 

 ๒๑๘๑ นายรัชศปวีร  วงษแหวนสกุล 

 ๒๑๘๒ นายรัญดร  แสงโสดา 

 ๒๑๘๓ นายรัฐศาสตร  สาพรม 

 ๒๑๘๔ นายรัตน  เขียวเมน 

 ๒๑๘๕ นายรัตน  เทียนแดง 

 ๒๑๘๖ นายรัตนชัย  นาคปฐม 

 ๒๑๘๗ นายรัตนบัลลังก  เพชรเงินคําแกว 

 ๒๑๘๘ นายรัตนสิทธิ์  แกวบุญ 

 ๒๑๘๙ นายรัตนะ  ละลมชัย 

 ๒๑๙๐ นายราชัน  เศวตอมรกุล 

 ๒๑๙๑ นายราชันย  ชํานาญคํา 

 ๒๑๙๒ นายราชัย  ทองวิไลไพสิฐ 

 ๒๑๙๓ นายราชิต  มัสสกุล   

 ๒๑๙๔ นายราหมาน  กาวิเศษ 

 ๒๑๙๕ นายรื่น  เสือขํา 

 ๒๑๙๖ นายรุงเพชร  แชมเทศ 

 ๒๑๙๗ นายรุงเพ็ชร  กลํ่าโก 

 ๒๑๙๘ นายรุงรัฐกิจ  สอนกลาง 

 ๒๑๙๙ นายรุงเรือง  ศรีภูมิ 

 ๒๒๐๐ นายรุงโรจน  เชิงสมอ 

 ๒๒๐๑ นายรุงโรจน  นาคออน 



 หนา   ๑๕๙ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๐๒ นายรุงศักดิ์  จีนขจร 

 ๒๒๐๓ นายรุงอนันต  ศิลวิชัย 

 ๒๒๐๔ นายรุฒิชัย  นันทาทอง 

 ๒๒๐๕ นายรุน  สวยที่สุด 

 ๒๒๐๖ รอยตรี เรงชัย  หลาจันทร 

 ๒๒๐๗ นายเรวัต  หลานวงษ 

 ๒๒๐๘ นายเรวัต  อุมา 

 ๒๒๐๙ นายเริง  ดวงแกว 

 ๒๒๑๐ นายเริงชัย  ศรีรัตน 

 ๒๒๑๑ นายเริงศักดิ์  ทองแกว 

 ๒๒๑๒ นายเริญ  สงวนใจ 

 ๒๒๑๓ นายเรียง  พรหมศรี   

 ๒๒๑๔ นายเรือง  เล็กทรัพย 

 ๒๒๑๕ นายเรืองเดช  เล้ียงเพ็ชร 

 ๒๒๑๖ นายเรืองเดช  ออนทรัพย 

 ๒๒๑๗ นายเรืองยศ  เปนสุข 

 ๒๒๑๘ นายเรืองยศ  มิตรภานนท 

 ๒๒๑๙ นายเรืองรัตน  อารีย 

 ๒๒๒๐ นายเรืองฤทธิ์  ทิมแพร   

 ๒๒๒๑ นายเรืองฤทธิ์  เพชรสุก 

 ๒๒๒๒ นายเรืองฤทธิ์  หมื่นประจักษ 

 ๒๒๒๓ นายเรืองวุธ  รูคิด 

 ๒๒๒๔ นายเรืองศักดิ์  ธงยศ 

 ๒๒๒๕ นายเรือเหาะ  ผลงาม 

 ๒๒๒๖ นายโรจ  ชัยชูโชค 

 ๒๒๒๗ นายโรจนินทร  หิรัญโชคอนันต 

 ๒๒๒๘ นายฤกษชัย  สมเพ็ชร 

 ๒๒๒๙ นายฤทธิไกร  จันทรเจริญ 

 ๒๒๓๐ นายฤทธิชัย  ชูทอง 

 ๒๒๓๑ นายฤทธิชัย  ศรีเมือง 

 ๒๒๓๒ นายฤทัย  สุพรมอินทร 

 ๒๒๓๓ นายลพิน  การรักษ 

 ๒๒๓๔ นายลวง  ทาพันธ 

 ๒๒๓๕ นายลวย  วรรณะ 

 ๒๒๓๖ นายละมอม  เกตุสุภะ 

 ๒๒๓๗ นายละมาย  ชูแวน 

 ๒๒๓๘ นายละออ  คงประเสริฐ 

 ๒๒๓๙ นายละออง  ทองพรหม 

 ๒๒๔๐ นายลับ  บอแกว 

 ๒๒๔๑ นายลาซิ  เหล็มเร 

 ๒๒๔๒ นายลาด  บางวิเศษ 

 ๒๒๔๓ นายลํ้า  เทพสัตรา 

 ๒๒๔๔ นายลําเนา  หอมเสียง 

 ๒๒๔๕ นายลํายอง  ชลสวัสดิ์ 

 ๒๒๔๖ นายลํายอง  วงศเกิด 

 ๒๒๔๗ นายลิขิต  การคา 

 ๒๒๔๘ นายลิขิต  มั่นกําเนิด 

 ๒๒๔๙ นายลิขิต  สวัสดี 

 ๒๒๕๐ นายลีเปง  สะแลมัน 

 ๒๒๕๑ นายลือชัย  ทองหลอ 

 ๒๒๕๒ นายลือชัย  สอนศรี 

 ๒๒๕๓ นายลือชาย  บัวนาค 



 หนา   ๑๖๐ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๕๔ นายลุตฟ  หะยีอีแต 

 ๒๒๕๕ นายเล็ก  ธรรมศร 

 ๒๒๕๖ นายเลง  ดงพยง 

 ๒๒๕๗ นายเล็น  เพ็ชรพราว 

 ๒๒๕๘ นายเลอชา  วงษสุวรรณ 

 ๒๒๕๙ นายเลอศักด  หลอรุงเลิศ 

 ๒๒๖๐ นายเลิศ  เลิศกุลภพ 

 ๒๒๖๑ นายเลิศศิลป  กิ่งทอง   

 ๒๒๖๒ นายเลียง  แขนรัมย 

 ๒๒๖๓ นายเลียบ  พานทอง 

 ๒๒๖๔ นายเลียบ  ล้ิมทอง 

 ๒๒๖๕ นายเล่ืยม  พลจันทึก 

 ๒๒๖๖ นายเล่ือน  ฟูคํามี 

 ๒๒๖๗ นายเล่ือน  วรรณโวหาร 

 ๒๒๖๘ นายเล่ือนยศ  โชคสวัสดิ์ 

 ๒๒๖๙ นายโลม  ชางเขียว 

 ๒๒๗๐ นายวงคทวี  เปงนอย 

 ๒๒๗๑ นายวงเวียน  กองลุน 

 ๒๒๗๒ นายวงศ  ไกรงามสม 

 ๒๒๗๓ นายวชิรเชษฐ  กิตติ์พรศิริกุล 

 ๒๒๗๔ นายวชิรศักดิ์  วริทธิ์ธานนท 

 ๒๒๗๕ นายวชิระ  มาประสม 

 ๒๒๗๖ นายวชิรา  ภาคํา   

 ๒๒๗๗ นายวธัญู  ผอมนุย 

 ๒๒๗๘ นายวร  กลีอิ่ม 

 ๒๒๗๙ นายวรการ  เจนจัด 

 ๒๒๘๐ นายวรนันท  ราคาแพง 

 ๒๒๘๑ นายวรพจน  ศรีจันทึก 

 ๒๒๘๒ นายวรพต  วรทอง 

 ๒๒๘๓ นายวรพล  ตามูล 

 ๒๒๘๔ นายวรพล  พันธุรัตน 

 ๒๒๘๕ นายวรพล  พูลสมบัติ   

 ๒๒๘๖ นายวรพล  เพไร 

 ๒๒๘๗ นายวรยุทธ  จินดาหลวง 

 ๒๒๘๘ นายวรรณ  กันพวง 

 ๒๒๘๙ นายวรรณชาติ  ยอดแกว 

 ๒๒๙๐ นายวรรณศักดิ์  บัวงาม 

 ๒๒๙๑ นายวรรณะ  ใยแกว 

 ๒๒๙๒ นายวรรเพ็ญ  สุขจิต 

 ๒๒๙๓ นายวรวัฒน  รุจิระเมธี 

 ๒๒๙๔ นายวรวิช  ดํารงพาณิชกิจ 

 ๒๒๙๕ นายวรวิทย  ไพบูลยรัตนากร 

 ๒๒๙๖ นายวรวิทย  อินทนาคม 

 ๒๒๙๗ นายวรวุฒิ  กลัมพะบุตร 

 ๒๒๙๘ นายวรวุฒิ  ดอกแกวนาค 

 ๒๒๙๙ นายวรวุฒิ  นาคกระแสร 

 ๒๓๐๐ นายวรวุฒิ  โนภา 

 ๒๓๐๑ นายวรวุฒิ  วรีพุฒซอน 

 ๒๓๐๒ นายวรวุฒิ  หาญกุล 

 ๒๓๐๓ นายวรศักดิ์  ตั้งใจ 

 ๒๓๐๔ นายวรสินธุ  ไมสังข 

 ๒๓๐๕ นายวรากร  พนมไพร 



 หนา   ๑๖๑ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๐๖ นายวรากร  เสือสาน 

 ๒๓๐๗ นายวราพงษ  เทียมถม 

 ๒๓๐๘ นายวริทธิ์  พูละคร 

 ๒๓๐๙ นายวริศวัสส  วรรธนพิสิฐ 

 ๒๓๑๐ นายวโรดม  ขําวงค 

 ๒๓๑๑ นายวศิน  พิมมะโคตร 

 ๒๓๑๒ นายวศิน  เอี่ยมคําจันทร   

 ๒๓๑๓ นายวสวัตติ์  นิธิฐิติภรัตน 

 ๒๓๑๔ นายวสันต  เกิดสวัสดิ์ 

 ๒๓๑๕ นายวสันต  เจริญทวิโรจนกุล 

 ๒๓๑๖ นายวสันต  มาลีคลาย 

 ๒๓๑๗ นายวสันต  วิศาล 

 ๒๓๑๘ วาที่รอยตรี วสันต  สุดาจันทร 

 ๒๓๑๙ นายวสันต  เอี่ยมอินทร 

 ๒๓๒๐ นายวสันติ์  ภูผิว 

 ๒๓๒๑ นายวัง  วงษมะณี 

 ๒๓๒๒ นายวัชระ  คีรีวัชรินทร 

 ๒๓๒๓ นายวัชระ  ฉิมเทียม 

 ๒๓๒๔ นายวัชระ  ทองยอย 

 ๒๓๒๕ นายวัชระ  พลหวา 

 ๒๓๒๖ นายวัชระ  รอดสถิตย 

 ๒๓๒๗ นายวัชระ  วุสันเทียะ 

 ๒๓๒๘ นายวัชระ  สุวรรณเติม 

 ๒๓๒๙ นายวัชระ  หนูหีต 

 ๒๓๓๐ นายวัชรินทร  ศรีชุมพร 

 ๒๓๓๑ นายวัชรินทร  สินคางาม   

 ๒๓๓๒ นายวัฒนชพล  แกวกําเนิด 

 ๒๓๓๓ นายวัฒนชัย  ใจบุญ 

 ๒๓๓๔ นายวัฒนพงศ  สุทัศนาวิจิตร 

 ๒๓๓๕ นายวัฒนา  ดาจง 

 ๒๓๓๖ นายวัฒนา  ปรางคสุวรรณ 

 ๒๓๓๗ นายวัฒนา  วรรณพรม 

 ๒๓๓๘ นายวัฒนา  วัฒนปาณี 

 ๒๓๓๙ นายวัฒนา  หาญธีระพิทักษ 

 ๒๓๔๐ นายวัฒนาพงศ  ขวัญมนตชญา 

 ๒๓๔๑ นายวันชัย  เกตุวงศวิริยะ 

 ๒๓๔๒ นายวันชัย  เกษรสุวรรณ 

 ๒๓๔๓ นายวันชัย  จิตรรักมั่น 

 ๒๓๔๔ นายวันชัย  ชําเกิด 

 ๒๓๔๕ นายวันชัย  แตงศรี 

 ๒๓๔๖ นายวันชัย  ทองประเสริฐ 

 ๒๓๔๗ นายวันชัย  ปานโชติ 

 ๒๓๔๘ นายวันชัย  ปตินทรางกูร 

 ๒๓๔๙ นายวันชัย  ยอดดําเนิน 

 ๒๓๕๐ นายวันชัย  เลาหเวชวานิช 

 ๒๓๕๑ นายวันชัย  โลเรืองสมบูรณ 

 ๒๓๕๒ นายวันชัย  ศรีเพ็ง 

 ๒๓๕๓ นายวันชัย  สมบูรณผล 

 ๒๓๕๔ นายวันชัย  สมสวย 

 ๒๓๕๕ นายวันชัย  แสงจันทร 

 ๒๓๕๖ นายวันทิต  ตั้งรักษาสัตย 

 ๒๓๕๗ นายวัลลภ  ขันธคุปต 



 หนา   ๑๖๒ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๕๘ นายวัลลภ  ซายขวัญ 

 ๒๓๕๙ นายวัลลภ  ทินผล 

 ๒๓๖๐ นายวัลลภ  ฟองน้ํา 

 ๒๓๖๑ นายวัลลาภ  ปะลาวัน 

 ๒๓๖๒ นายวาทิน  ชัยธวัชธํารง 

 ๒๓๖๓ นายวาสนา  ทองขาว 

 ๒๓๖๔ นายวิจักษณ  บุญฤทธิ์ 

 ๒๓๖๕ นายวิจารณ  เกษสุวรรณ 

 ๒๓๖๖ นายวิจิตร  กั่วพานิช 

 ๒๓๖๗ นายวิจิตร  กาหยี 

 ๒๓๖๘ นายวิจิตร  แกลวทนงค 

 ๒๓๖๙ นายวิจิตร  วงศสมิทธิพันธุ 

 ๒๓๗๐ นายวิชัน  เมธา 

 ๒๓๗๑ นายวิชัย  กวางสวาสดิ์ 

 ๒๓๗๒ นายวิชัย  กาญจนเลขา 

 ๒๓๗๓ นายวิชัย  เกียรติตันสกุล 

 ๒๓๗๔ นายวิชัย  ขุนคงเสถียร 

 ๒๓๗๕ นายวิชัย  จิรสุขเมธากุล 

 ๒๓๗๖ นายวิชัย  ใจใส 

 ๒๓๗๗ นายวิชัย  เฉลยจิต 

 ๒๓๗๘ นายวิชัย  เฉลยจิตร 

 ๒๓๗๙ นายวิชัย  โตสมบัติ 

 ๒๓๘๐ นายวิชัย  ธรรมจง 

 ๒๓๘๑ นายวิชัย  เธียรพิทยามาศ   

 ๒๓๘๒ นายวิชัย  นามวงค 

 ๒๓๘๓ นายวิชัย  นุนนา 

 ๒๓๘๔ นายวิชัย  บุญบรรลุ 

 ๒๓๘๕ นายวิชัย  บุญพญา 

 ๒๓๘๖ นายวิชัย  บุญยะวัตร 

 ๒๓๘๗ นายวิชัย  ประทุมถิ่น 

 ๒๓๘๘ นายวิชัย  ยาชมภู 

 ๒๓๘๙ นายวิชัย  ยุบลไสย   

 ๒๓๙๐ นายวิชัย  ลาปน 

 ๒๓๙๑ นายวิชัย  ศรีทอง 

 ๒๓๙๒ นายวิชัย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๓๙๓ นายวิชัย  สมราช 

 ๒๓๙๔ นายวิชัย  สุดส้ิน 

 ๒๓๙๕ นายวิชัย  อินชา 

 ๒๓๙๖ นายวิชัย  อิ่มจิต 

 ๒๓๙๗ นายวิชา  จิรวัฒน 

 ๒๓๙๘ นายวิชา  ทองดี 

 ๒๓๙๙ นายวิชา  มังกรงาม 

 ๒๔๐๐ นายวิชา  วงษสารสิน 

 ๒๔๐๑ พันตรี วิชาญ  ชวยสงค 

 ๒๔๐๒ นายวิชาญ  ตอสกุล 

 ๒๔๐๓ นายวิชาญ  บํารุงยา 

 ๒๔๐๔ นายวิชาญ  ปนทอง 

 ๒๔๐๕ นายวิชาญ  ผดุงผุด   

 ๒๔๐๖ นายวิชาญ  ยีละ   

 ๒๔๐๗ นายวิชาญ  ลอวิไล 

 ๒๔๐๘ นายวิชิต  ฉัตรธนะกุล 

 ๒๔๐๙ นายวิชิต  ดิเลศ 



 หนา   ๑๖๓ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๑๐ นายวิชิต  ผิวออน 

 ๒๔๑๑ นายวิชิต  พฤกษากุล 

 ๒๔๑๒ นายวิชิต  พุทธสิงห 

 ๒๔๑๓ รอยโท วิชิต  ราชเพ็ชร 

 ๒๔๑๔ นายวิชิต  สวนศิริ 

 ๒๔๑๕ นายวิชิต  อบอุน 

 ๒๔๑๖ นายวิเชฎฐ  จงศิริ 

 ๒๔๑๗ นายวิเชษฐ  กามัน 

 ๒๔๑๘ นายวิเชษฐ  เปล่ียนโมฬี 

 ๒๔๑๙ นายวิเชียร  กล่ินกมล 

 ๒๔๒๐ นายวิเชียร  กองกังวาลย 

 ๒๔๒๑ นายวิเชียร  จ่ันเรไร 

 ๒๔๒๒ นายวิเชียร  เจนชัย 

 ๒๔๒๓ นายวิเชียร  เจียระนัย 

 ๒๔๒๔ นายวิเชียร  แจมดอน 

 ๒๔๒๕ นายวิเชียร  ชูโคกกรวด 

 ๒๔๒๖ นายวิเชียร  ชูปาน 

 ๒๔๒๗ นายวิเชียร  ทรงลําเจียก 

 ๒๔๒๘ นายวิเชียร  ทองจินดา 

 ๒๔๒๙ นายวิเชียร  เทียนลาย 

 ๒๔๓๐ รอยตรี วิเชียร  นิสกนิลกุล 

 ๒๔๓๑ นายวิเชียร  เนียมเทศ 

 ๒๔๓๒ นายวิเชียร  ประกอบธรรม 

 ๒๔๓๓ นายวิเชียร  ปญญาสิน 

 ๒๔๓๔ นายวิเชียร  เปยปน 

 ๒๔๓๕ รอยตรี วิเชียร  ฝนมณีวรรณ 

 ๒๔๓๖ นายวิเชียร  พรมลา 

 ๒๔๓๗ นายวิเชียร  พรหมอินทร 

 ๒๔๓๘ นายวิเชียร  พิณศิริ 

 ๒๔๓๙ นายวิเชียร  วงคอนุ 

 ๒๔๔๐ รอยเอก วิเชียร  วงศยะรา 

 ๒๔๔๑ นายวิเชียร  ศรีพรหมพิชิต 

 ๒๔๔๒ นายวิเชียร  ศิริโท 

 ๒๔๔๓ นายวิเชียร  สบายจิตร 

 ๒๔๔๔ นายวิเชียร  สังหราย 

 ๒๔๔๕ นายวิเชียร  สินเปยง 

 ๒๔๔๖ นายวิเชียร  สุวรรณโชติ 

 ๒๔๔๗ นายวิเชียร  หอยสังข 

 ๒๔๔๘ นายวิเชียร  อยูเจริญสมบัติ 

 ๒๔๔๙ นายวิเชียร  อุไรรัตน 

 ๒๔๕๐ นายวิญญา  ธารเอี่ยม 

 ๒๔๕๑ นายวิญู  เหลาหะพันธ 

 ๒๔๕๒ นายวิฑิต  พุมสีนิล 

 ๒๔๕๓ นายวิฑูรย  แกวคาม 

 ๒๔๕๔ ดาบตํารวจ วิฑูรย  ขัติยศ 

 ๒๔๕๕ นายวิฑูรย  เจริญโสภณ 

 ๒๔๕๖ นายวิฑูรย  สารนอย 

 ๒๔๕๗ นายวิฑูรย  สุขเริงรื่น 

 ๒๔๕๘ นายวิทนา  พันธุศรี 

 ๒๔๕๙ นายวิทย  ไขนาค 

 ๒๔๖๐ นายวิทยา  เกษวิชิต 

 ๒๔๖๑ นายวิทยา  คงคาเหนือ 



 หนา   ๑๖๔ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๖๒ นายวิทยา  จิตวิทยาภรณ 

 ๒๔๖๓ นายวิทยา  เจือกโวน 

 ๒๔๖๔ นายวิทยา  ดีมี 

 ๒๔๖๕ นายวิทยา  ตรียกุล 

 ๒๔๖๖ นายวิทยา  ทัศคร 

 ๒๔๖๗ นายวิทยา  ประสงคทรัพย 

 ๒๔๖๘ นายวิทยา  ปยมโนรักษ 

 ๒๔๖๙ นายวิทยา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

 ๒๔๗๐ นายวิทยา  มณีโชติ 

 ๒๔๗๑ นายวิทยา  วงศมา 

 ๒๔๗๒ นายวิทยา  วังธิยอง 

 ๒๔๗๓ นายวิทยา  สินคา 

 ๒๔๗๔ นายวิทยา  หลาเพชร 

 ๒๔๗๕ นายวิทยา  หวานใจ 

 ๒๔๗๖ นายวิทัศ  ภาพยนต 

 ๒๔๗๗ นายวิทูล  พณิชนันทเวช 

 ๒๔๗๘ นายวิน  กําประโคน 

 ๒๔๗๙ นายวินันท  ตันติมงคลสกุล 

 ๒๔๘๐ นายวินัย  กวานสกุล 

 ๒๔๘๑ นายวินัย  เดชมาลา 

 ๒๔๘๒ นายวินัย  ทองเขื่อนขันธ 

 ๒๔๘๓ นายวินัย  นันตา 

 ๒๔๘๔ นายวินัย  นาคะประเสริฐกุล 

 ๒๔๘๕ นายวินัย  ปราบกร ี

 ๒๔๘๖ นายวินัย  พนาขวา 

 ๒๔๘๗ นายวินัย  มีแกว 

 ๒๔๘๘ นายวินัย  สิงหเถื่อน 

 ๒๔๘๙ นายวินัย  แสงนาค 

 ๒๔๙๐ นายวินัย  แสนสะทาน 

 ๒๔๙๑ นายวินัย  อุยหะ 

 ๒๔๙๒ นายวินัส  ขีดดี 

 ๒๔๙๓ นายวินิจ  ประเสริฐศรี 

 ๒๔๙๔ นายวินิต  วรรณธจักร 

 ๒๔๙๕ นายวิบูรณ  ชัยธนะกุลมงคล 

 ๒๔๙๖ นายวิบูลย  เจริญพร 

 ๒๔๙๗ นายวิบูลย  รอดเชียงลํ้า 

 ๒๔๙๘ นายวิบูลย  ลาภทวีสมบูรณ 

 ๒๔๙๙ นายวิบูลย  อรัญดร   

 ๒๕๐๐ นายวิม  คนกลา 

 ๒๕๐๑ นายวิม  ฟกสมบูรณ 

 ๒๕๐๒ นายวิมล  จันทรย้ิม 

 ๒๕๐๓ นายวิระชัย  ศรีโคตร 

 ๒๕๐๔ นายวิระศักดิ์  เจนชัยภูมิ 

 ๒๕๐๕ นายวิรัช  กล่ินศร 

 ๒๕๐๖ นายวิรัช  เปรมจิต 

 ๒๕๐๗ นายวิรัช  ฤทธิเรือง 

 ๒๕๐๘ นายวิรัช  วิศรุตไพศาล 

 ๒๕๐๙ นายวิรัช  ใสชื่น 

 ๒๕๑๐ นายวิรัช  อาฒยะพันธ 

 ๒๕๑๑ นายวิรัชสินธุ  บุญเรือนชัย 

 ๒๕๑๒ นายวิรัตน  แกวอาย 

 ๒๕๑๓ นายวิรัตน  คงแกว 



 หนา   ๑๖๕ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๑๔ นายวิรัตน  คําสุ 

 ๒๕๑๕ นายวิรัตน  คําหอมกุล 

 ๒๕๑๖ นายวิรัตน  จินดาเนตร 

 ๒๕๑๗ นายวิรัตน  ทองรักษา 

 ๒๕๑๘ นายวิรัตน  พรหมทา 

 ๒๕๑๙ นายวิรัตน  ลานพญา 

 ๒๕๒๐ นายวิรัตน  สิงหเนี่ยว 

 ๒๕๒๑ นายวิริยะ  ศรีทองกุล 

 ๒๕๒๒ นายวิโรจ  งีเกาะ 

 ๒๕๒๓ นายวิโรจน  กล่ินสุวรรณ 

 ๒๕๒๔ นายวิโรจน  ชลธาร 

 ๒๕๒๕ นายวิโรจน  ชูภักดิ์ 

 ๒๕๒๖ นายวิโรจน  ทับทิมดี 

 ๒๕๒๗ นายวิโรจน  เนาวรุงโรจน 

 ๒๕๒๘ นายวิโรจน  บุญรอด 

 ๒๕๒๙ นายวิโรจน  ปรักเจริญ 

 ๒๕๓๐ นายวิโรจน  ปล้ินโชคชัย 

 ๒๕๓๑ นายวิโรจน  พันธเศรษฐ 

 ๒๕๓๒ นายวิโรจน  พานทอง 

 ๒๕๓๓ นายวิโรจน  มณีอินทร 

 ๒๕๓๔ นายวิโรจน  มาทะการณ 

 ๒๕๓๕ นายวิโรจน  เรืองเกียรติกุล 

 ๒๕๓๖ ดาบตํารวจ วิโรจน  เรือนเหมย 

 ๒๕๓๗ นายวิโรจน  วงคคําปวน 

 ๒๕๓๘ นายวิโรจน  ศิริ 

 ๒๕๓๙ นายวิโรจน  ศิริสุภา 

 ๒๕๔๐ นายวิโรจน  สรยิง 

 ๒๕๔๑ นายวิโรจน  เสมอวงษ 

 ๒๕๔๒ ดาบตํารวจ วิโรจน  แสนโคตร 

 ๒๕๔๓ นายวิโรจน  อุตะมะ 

 ๒๕๔๔ นายวิละศักดิ์  โหราจันทร 

 ๒๕๔๕ นายวิลัย  สุจํานงค 

 ๒๕๔๖ นายวิลัยพนม  สุพร 

 ๒๕๔๗ นายวิลาศ  ปานกลาง 

 ๒๕๔๘ นายวิลาศ  พงษโคกกรวด 

 ๒๕๔๙ นายวิวัฒน  ราชพิทักษ 

 ๒๕๕๐ นายวิวัฒน  วิสุทธิ์ 

 ๒๕๕๑ นายวิวัฒน  ศรีพลนอย 

 ๒๕๕๒ นายวิวัฒน  หรั่งฟก 

 ๒๕๕๓ นายวิวัฒน  หลิวทอง 

 ๒๕๕๔ นายวิเวก  พฤกษา 

 ๒๕๕๕ นายวิศนุรักษ  หอมตลบ 

 ๒๕๕๖ นายวิศรุต  แกวกาศ 

 ๒๕๕๗ นายวิศรุต  ผาละนัด 

 ๒๕๕๘ นายวิศิษฎ  บุญชวย 

 ๒๕๕๙ นายวิศิษฐ  ภิรมยไกรภักดิ์ 

 ๒๕๖๐ นายวิษณุ  แจงสวาง 

 ๒๕๖๑ นายวิษณุ  ศิริพัฒนศักดิ์ 

 ๒๕๖๒ นายวิษณุ  อ่ํารัศมี 

 ๒๕๖๓ นายวิสิทธิ์พงษ  วงษบัณฑิต 

 ๒๕๖๔ นายวิสุทธิ์  เฉียบแหลมดี 

 ๒๕๖๕ นายวิสุทธิ์  เตชะอุปถัมภกุล 



 หนา   ๑๖๖ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๖๖ นายวิสุทธิ์  นาเจริญ 

 ๒๕๖๗ นายวิสุทธิ์  รวยรื่น 

 ๒๕๖๘ นายวิสุทธิ์  เรืองจรัส 

 ๒๕๖๙ นายวิสุทธิ์  สุทธิวาศ 

 ๒๕๗๐ นายวิสุทธิ์  เหลืองพรนุวัฒน 

 ๒๕๗๑ นายวิสุทธิ์  อาสนสถิตย 

 ๒๕๗๒ นายวิสูตร  แซล้ิม 

 ๒๕๗๓ นายวิสูตร  ระหงษ 

 ๒๕๗๔ นายวีนัส  สีหาราช 

 ๒๕๗๕ นายวีรพงศ  ใจกวาง 

 ๒๕๗๖ นายวีรพล  สุทธิเพชร 

 ๒๕๗๗ นายวีรพันธ  ปญญาสุ 

 ๒๕๗๘ นายวีรยุทธ  วิสุทธิเกษม 

 ๒๕๗๙ นายวีรยุทธ  หมะสะอะ   

 ๒๕๘๐ นายวีรวิชญ  เครือสมบัติ 

 ๒๕๘๑ นายวีรศักดิ์  แกวเดิม 

 ๒๕๘๒ นายวีรศักดิ์  ไทยโพธิ์ศรี 

 ๒๕๘๓ นายวีรศักดิ์  เสงสุน 

 ๒๕๘๔ นายวีรศักดิ์  หวลถนอม 

 ๒๕๘๕ นายวีระ  เงินยวง 

 ๒๕๘๖ นายวีระ  ดวงสุวรรณ 

 ๒๕๘๗ นายวีระ  ตะวัน 

 ๒๕๘๘ นายวีระ  ทองคํา 

 ๒๕๘๙ นายวีระ  บุญคช 

 ๒๕๙๐ นายวีระ  ผาสุข 

 ๒๕๙๑ นายวีระ  วะชุม 

 ๒๕๙๒ นายวีระ  ศรีทอง 

 ๒๕๙๓ นายวีระ  ศุภศิลป 

 ๒๕๙๔ นายวีระ  หมัดหลี 

 ๒๕๙๕ นายวีระชัย  พรพิทักษพงศ 

 ๒๕๙๖ นายวีระชัย  เพ็ชรอําไพ 

 ๒๕๙๗ นายวีระชัย  เสือคง 

 ๒๕๙๘ สิบเอก วีระชาติ  ปอมพันธุ 

 ๒๕๙๙ นายวีระเดช  ตะไกแกว 

 ๒๖๐๐ นายวีระเทพ  หาญสุรกานต 

 ๒๖๐๑ นายวีระพงษ  กาดนอก 

 ๒๖๐๒ นายวีระพงษ  วงศนอก 

 ๒๖๐๓ นายวีระพล  เต็งเท่ียง 

 ๒๖๐๔ นายวีระพล  สายวงค 

 ๒๖๐๕ นายวีระพล  สืบศรี 

 ๒๖๐๖ นายวีระพัฒน  วราอัศวปติ 

 ๒๖๐๗ นายวีระศักดิ์  ขมิ้นทอง 

 ๒๖๐๘ นายวีระศักดิ์  พินธะ 

 ๒๖๐๙ นายวีระศักดิ์  สถิตอินทาพร 

 ๒๖๑๐ นายวุฒิชัย  แกวประดับ 

 ๒๖๑๑ นายวุฒิชัย  ทองมี 

 ๒๖๑๒ นายวุฒิชัย  แนวจันทร 

 ๒๖๑๓ นายวุฒิชัย  มากเจริญ 

 ๒๖๑๔ นายวุฒิชัย  สงศรี 

 ๒๖๑๕ นายวุฒิชัย  สิทธิมา 

 ๒๖๑๖ นายวุฒิโชติ  เอกรักดนตรี 

 ๒๖๑๗ นายวุฒิภัทร  ฉัตรเงิน 



 หนา   ๑๖๗ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๑๘ นายวุฒิภัทร  ล.ไพบูลย 

 ๒๖๑๙ นายวุฒิวงค  เขาะหมาน   

 ๒๖๒๐ นายวุฒิวัฒน  อุปละ 

 ๒๖๒๑ นายเวทิน  เพียรวิทยา 

 ๒๖๒๒ นายเวียง  พิมพุฒ 

 ๒๖๒๓ นายเวียง  ไหมจีน 

 ๒๖๒๔ นายแวสดี  แวอูเซ็ง 

 ๒๖๒๕ นายแวอาแซ  หะยีเลาะ 

 ๒๖๒๖ นายไว  ยะกระโทก 

 ๒๖๒๗ นายไวพจน  แปลงใจ 

 ๒๖๒๘ นายไวพจน  วิชิตรัมย 

 ๒๖๒๙ นายไวพจน  สุขจิตต 

 ๒๖๓๐ นายศรชัย  บัวงาม 

 ๒๖๓๑ นายศรัณย  กรกมล 

 ๒๖๓๒ นายศรัณย  เรืองจิตชัชวาลย 

 ๒๖๓๓ นายศรัทธา  วังสิงห 

 ๒๖๓๔ นายศรายุทธ  ทองนวล 

 ๒๖๓๕ นายศรายุทธ  บุญมี 

 ๒๖๓๖ นายศรายุทธ  เสารแสง 

 ๒๖๓๗ นายศราวุฒิ  เหลาพิพัฒนตระกูล 

 ๒๖๓๘ นายศราวุธ  กล่ินเลิศ 

 ๒๖๓๙ นายศราวุธ  ปลอดภัย 

 ๒๖๔๐ นายศรี  นันทรัตน 

 ๒๖๔๑ นายศรีทอน  วะเท 

 ๒๖๔๒ นายศรีทุน  ปญญา 

 ๒๖๔๓ นายศรีบุญ  ศรีจันทรตา 

 ๒๖๔๔ นายศรีบุตร  วารินทร 

 ๒๖๔๕ นายศรีมา  สุทา 

 ๒๖๔๖ นายศรียนต  นามวงค 

 ๒๖๔๗ นายศรียนต  ฟูตั้ง 

 ๒๖๔๘ นายศรีรัฐ  ศรีจันทรฉาย 

 ๒๖๔๙ นายศรีวิชัย  สุขสะอาด 

 ๒๖๕๐ นายศรีสุข  ศุภการ 

 ๒๖๕๑ นายศรุต  ทิพยมงคล 

 ๒๖๕๒ นายศศิศ  ชูสิน 

 ๒๖๕๓ นายศักดา  จําปารัตน 

 ๒๖๕๔ นายศักดา  พูลเขตรวิทย 

 ๒๖๕๕ นายศักดา  โอภาชาติ 

 ๒๖๕๖ นายศักดิ์  วงคใหม 

 ๒๖๕๗ นายศักดิ์  สุโขประสพชัย 

 ๒๖๕๘ นายศักดิ์ชัย  แจงกระจาง 

 ๒๖๕๙ นายศักดิ์ชัย  ประชุมดี 

 ๒๖๖๐ นายศักดิ์ชัย  ปญญา 

 ๒๖๖๑ นายศักดิ์ชัย  มากสุริวงศ 

 ๒๖๖๒ นายศักดิ์ชัย  วัชรลิมปกรณ 

 ๒๖๖๓ นายศักดิ์ชัย  แสงเหมือนขวัญ 

 ๒๖๖๔ นายศักดิ์ชาย  เชื้อศุภโรบล 

 ๒๖๖๕ นายศักดิ์ชาย  ยินดีสุข 

 ๒๖๖๖ นายศักดิ์ดา  ราชอําไพ 

 ๒๖๖๗ นายศักดิ์ดา  สุวรรณศรี 

 ๒๖๖๘ นายศักดิเดช  ปริสุทธิ์กุล   

 ๒๖๖๙ นายศักดิ์นอย  วังสกุล 



 หนา   ๑๖๘ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๗๐ นายศักดินันท  แสนปนตา 

 ๒๖๗๑ นายศักดิ์ศรี  ชาดิษฐ 

 ๒๖๗๒ นายศักดิ์ศรี  พุทธิกา 

 ๒๖๗๓ นายศักดิ์ศรี  ศรีรัตนวรรณ 

 ๒๖๗๔ นายศักดิ์สิทธิ์  วรรณพุฒ 

 ๒๖๗๕ นายศักดิ์สิทธิ์  สิงหคํามา 

 ๒๖๗๖ นายศักรินทร  จันทรชัยโรจน 

 ๒๖๗๗ นายศักรินทร  จันทาพูน 

 ๒๖๗๘ นายศานิต  หงษหิน 

 ๒๖๗๙ นายศาสดา  อุยตยะกุล 

 ๒๖๘๐ นายศาสตร  บุญเจริญ 

 ๒๖๘๑ นายศิระ  ไกรจินดา 

 ๒๖๘๒ นายศิริ  เพ็งจันทร 

 ๒๖๘๓ นายศิริคุปต  สารทอง 

 ๒๖๘๔ นายศิริชัย  วัจนนาถรุงโรจน 

 ๒๖๘๕ นายศิริชัย  อาคมานนท 

 ๒๖๘๖ นายศิริพงษ  กล่ินศรีสุข 

 ๒๖๘๗ นายศิริพงษ  เชียนพลแสน 

 ๒๖๘๘ นายศิริพงษ  มาทอง 

 ๒๖๘๙ นายศิริพัฒน  สุขเกษม 

 ๒๖๙๐ นายศิริศักดิ์  ดําชะไว 

 ๒๖๙๑ นายศิริศักดิ์  เสมาสี 

 ๒๖๙๒ นายศิริศักดิ์  อุทิศธรรม 

 ๒๖๙๓ นายศิล  คําหลาทราย   

 ๒๖๙๔ นายศิลปชัย  เผือกชาย 

 ๒๖๙๕ นายศิวกร  เตมะศิริ 

 ๒๖๙๖ นายศิวกร  ลอนันทกุล 

 ๒๖๙๗ นายศิวนันท  ใจสนิท 

 ๒๖๙๘ นายศิวพงษ  อํานวยสุนทร 

 ๒๖๙๙ นายศิวัช  เตียเจริญวรรธน 

 ๒๗๐๐ นายศุภกร  แพฏิษฐ 

 ๒๗๐๑ นายศุภกฤต  ธนภัทรชูโชค 

 ๒๗๐๒ นายศุภกฤต  วันมาละ 

 ๒๗๐๓ นายศุภกิจ  ติ๊บยอย 

 ๒๗๐๔ นายศุภชัย  แกวมุกดา 

 ๒๗๐๕ นายศุภชัย  ใจสมุทร 

 ๒๗๐๖ นายศุภชัย  โชคลํ้าเลิศ 

 ๒๗๐๗ นายศุภชัย  เตชะวัชรานนท 

 ๒๗๐๘ นายศุภชัย  ทิพยสุวรรณ 

 ๒๗๐๙ นายศุภชัย  บุญชู 

 ๒๗๑๐ นายศุภชัย  วีรสิทธิโชต 

 ๒๗๑๑ นายศุภชัย  สุบงกช 

 ๒๗๑๒ นายศุภชัย  แสงฟา 

 ๒๗๑๓ นายศุภชาติ  ศรีสามยอด 

 ๒๗๑๔ นายศุภโชค  ติยานนท 

 ๒๗๑๕ นายศุภเดช  แกวอมตวงศ 

 ๒๗๑๖ นายศุภนิมิต  อยูหุน 

 ๒๗๑๗ นายศุภฤกษ  บุญเต็ม 

 ๒๗๑๘ นายศุภวัฒน  ชวิทยฤทัยกุล 

 ๒๗๑๙ นายศุภวัฒน  วิรักขะโม 

 ๒๗๒๐ นายศุภวิชญ  ทิพากร 

 ๒๗๒๑ นายศุภวิชญ  ศรีบาง 



 หนา   ๑๖๙ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๒๒ นายศุภศิลป  แซโลว 

 ๒๗๒๓ นายศุภศิษฏ  วาสกุล 

 ๒๗๒๔ นายศุภสิทธิ์  ยศศรี 

 ๒๗๒๕ นายเศก  บุญอินทร 

 ๒๗๒๖ นายเศกสันต  ขุนปราบ 

 ๒๗๒๗ นายเศกสันติ์  เงินงาม 

 ๒๗๒๘ นายเศรษฐวิทย  ปยะนีรนาท 

 ๒๗๒๙ นายเศวตฉัตร  บรรเทาทุกข 

 ๒๗๓๐ นายสกล  ทับทิมทอง 

 ๒๗๓๑ นายสกล  ศรีแกวกุล 

 ๒๗๓๒ นายสกล  ศักดิ์สุริยผดุง 

 ๒๗๓๓ นายสกล  สามหาดไทย 

 ๒๗๓๔ นายสกุลชาติ  นาเมืองรักษ 

 ๒๗๓๕ นายสกุลเลิศ  บัวซอน 

 ๒๗๓๖ ดาบตํารวจ สงกรานต  ปญญาศิริ 

 ๒๗๓๗ นายสงกรานต  แปงแกว 

 ๒๗๓๘ นายสงกรานต  ภาชนะ 

 ๒๗๓๙ นายสงกรานต  มณีเล็ก 

 ๒๗๔๐ นายสงกรานต  อวมอาบ 

 ๒๗๔๑ นายสงคราม  คงทายาท 

 ๒๗๔๒ นายสงบ  จวงดวง 

 ๒๗๔๓ นายสงบ  หัสนันท 

 ๒๗๔๔ นายสงวน  กันทะดี 

 ๒๗๔๕ นายสงวน  ตรีสกุล 

 ๒๗๔๖ นายสงวน  ศรีบุญเรือง 

 ๒๗๔๗ นายสงศักดิ์  เกียรติปกรณ 

 ๒๗๔๘ นายสงัด  ธรรมปาน 

 ๒๗๔๙ นายสงัด  สายสุวรรณ 

 ๒๗๕๐ นายสงัด  อาจตน 

 ๒๗๕๑ นายสงา  กันทะ 

 ๒๗๕๒ นายสงา  ปนตา 

 ๒๗๕๓ นายสงา  เสนนะ 

 ๒๗๕๔ นายสงา  หนูนันท 

 ๒๗๕๕ นายสงา  อุปครุธ   

 ๒๗๕๖ นายสฐิรพงษ  เครือวงค 

 ๒๗๕๗ นายสดับ  สุกใส 

 ๒๗๕๘ นายสถาพร  ฉายประดิษฐ 

 ๒๗๕๙ นายสถาพร  พงษกลา 

 ๒๗๖๐ นายสถาพร  วัฒโน 

 ๒๗๖๑ นายสถาพร  วายุภาพ 

 ๒๗๖๒ นายสถาพร  ศรีเพียวไทย 

 ๒๗๖๓ นายสถิตย  จันทรอุดม 

 ๒๗๖๔ นายสถิตย  โนนทิง 

 ๒๗๖๕ นายสทาน  มาสืบ 

 ๒๗๖๖ นายสธน  สงยัง 

 ๒๗๖๗ นายสน  ไมฉําฉา 

 ๒๗๖๘ นายสนธยา  พงษตระกูล 

 ๒๗๖๙ นายสนธยา  พ่ึงประยูร 

 ๒๗๗๐ นายสนธยา  วงศหงษ 

 ๒๗๗๑ นายสนธิ  สีดากูด 

 ๒๗๗๒ นายสนธิชชัย  ฮั้วประเสริฐ 

 ๒๗๗๓ นายสนอง  ไขโพธิ์ 



 หนา   ๑๗๐ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๗๔ นายสนอง  โคกศรีอํานวย 

 ๒๗๗๕ นายสนอง  นิ่งนึก 

 ๒๗๗๖ นายสนอง  ปญญาย่ิง 

 ๒๗๗๗ นายสนอง  พรมนุม 

 ๒๗๗๘ นายสนอง  ศรีพุม 

 ๒๗๗๙ นายสนอง  หวั้นหนู 

 ๒๗๘๐ นายสนัด  พรหมปญญา 

 ๒๗๘๑ นายสนั่น  กกไธสง 

 ๒๗๘๒ นายสนั่น  กล่ินอุบล 

 ๒๗๘๓ นายสนั่น  คารมชิต 

 ๒๗๘๔ นายสนั่น  ใจซื่อ 

 ๒๗๘๕ นายสนั่น  ชินมา 

 ๒๗๘๖ นายสนั่น  บุญมาเครือ 

 ๒๗๘๗ นายสนั่น  บุญเมือง 

 ๒๗๘๘ นายสนั่น  วีระชน 

 ๒๗๘๙ นายสนั่น  สิทธิจู 

 ๒๗๙๐ นายสนั่น  หมอประกอบ 

 ๒๗๙๑ นายสนิท  แกวมรกต 

 ๒๗๙๒ นายสนิท  แกวรอด 

 ๒๗๙๓ นายสนิท  ชวยนา 

 ๒๗๙๔ นายสนิท  ภิวัฒนกุล 

 ๒๗๙๕ นายสนุน  เพ็งมะณี 

 ๒๗๙๖ นายสบา  บัวสอน 

 ๒๗๙๗ นายสปน  ธนาพาณิชย 

 ๒๗๙๘ นายสมเกียรติ์  หวายคํา 

 ๒๗๙๙ นายสมเกียรติ  คันธนู 

 ๒๘๐๐ นายสมเกียรติ  คําเหลือง 

 ๒๘๐๑ นายสมเกียรติ  เชื้ออยูนาน 

 ๒๘๐๒ นายสมเกียรติ  ใชโฉมยงค 

 ๒๘๐๓ นายสมเกียรติ  เดือนแจม 

 ๒๘๐๔ นายสมเกียรติ  พลนิกาย 

 ๒๘๐๕ นายสมเกียรติ  เล่ือนสุขสันต 

 ๒๘๐๖ นายสมเกียรติ  วันดี 

 ๒๘๐๗ นายสมเกียรติ  ศรีคงแกว 

 ๒๘๐๘ ดาบตํารวจ สมเกียรติ  สนธิวรชัย 

 ๒๘๐๙ นายสมเกียรติ  หินแกว 

 ๒๘๑๐ นายสมควร  แซตั๊น 

 ๒๘๑๑ นายสมควร  ตรีธนะ 

 ๒๘๑๒ นายสมควร  เทวชู 

 ๒๘๑๓ นายสมควร  ปดตะคุ 

 ๒๘๑๔ นายสมควร  ปาคํา 

 ๒๘๑๕ นายสมควร  ศรีประดู 

 ๒๘๑๖ นายสมคิด  เขียวกลม 

 ๒๘๑๗ นายสมคิด  คะดุลย 

 ๒๘๑๘ นายสมคิด  คําจันทรา 

 ๒๘๑๙ นายสมคิด  คําศรี 

 ๒๘๒๐ นายสมคิด  เครือสุข 

 ๒๘๒๑ นายสมคิด  จิตจันทร 

 ๒๘๒๒ นายสมคิด  ฐานันดรวัฒน 

 ๒๘๒๓ นายสมคิด  นอยแมว 

 ๒๘๒๔ นายสมคิด  นิลบดี 

 ๒๘๒๕ นายสมคิด  บุสสุวัน 



 หนา   ๑๗๑ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๒๖ นายสมคิด  ประทับแกว 

 ๒๘๒๗ นายสมคิด  เพ็ญตาย 

 ๒๘๒๘ นายสมคิด  มณเทียน 

 ๒๘๒๙ นายสมคิด  ศิลลา 

 ๒๘๓๐ นายสมคิด  สุธีรชูเกียรติ 

 ๒๘๓๑ นายสมคิด  หยกสกุล 

 ๒๘๓๒ นายสมคิด  อุตมโน 

 ๒๘๓๓ นายสมจิต  กองบุญมา 

 ๒๘๓๔ นายสมจิต  นาคปน 

 ๒๘๓๕ นายสมจิตต  เตียเจริญ 

 ๒๘๓๖ นายสมจิตร  ใจรักษ 

 ๒๘๓๗ นายสมจิตร  แตะไธสง 

 ๒๘๓๘ นายสมจิตร  นิสเรส 

 ๒๘๓๙ นายสมจิตร  เนาวรัตน 

 ๒๘๔๐ นายสมจิตร  บุญดวง 

 ๒๘๔๑ นายสมจิตร  ปญญารัตน 

 ๒๘๔๒ นายสมจิตร  พูนศรี 

 ๒๘๔๓ นายสมเจต  พรหมเช็ก 

 ๒๘๔๔ นายสมใจ  เขมะปญญา 

 ๒๘๔๕ นายสมใจ  โพธิ์วงศไพรเลิศ 

 ๒๘๔๖ นายสมใจ  วรรณรัตน 

 ๒๘๔๗ นายสมใจ  ศรีวงษสุวรรณ 

 ๒๘๔๘ นายสมใจ  หวานสง 

 ๒๘๔๙ นายสมชัย  เจียมจําเริญสุข 

 ๒๘๕๐ นายสมชัย  ชวยหาร 

 ๒๘๕๑ นายสมชัย  ศรีจาด 

 ๒๘๕๒ นายสมชาติ  บุตราช 

 ๒๘๕๓ นายสมชาติ  ล่ิมทอง 

 ๒๘๕๔ นายสมชาติ  วงคปญญา 

 ๒๘๕๕ นายสมชาย  กล่ินพุฒซอน 

 ๒๘๕๖ นายสมชาย  กุลาวงศ 

 ๒๘๕๗ นายสมชาย  โกณฑา 

 ๒๘๕๘ นายสมชาย  ขวัญชัย 

 ๒๘๕๙ นายสมชาย  คําภานนท 

 ๒๘๖๐ นายสมชาย  เงาภูทอง 

 ๒๘๖๑ นายสมชาย  จําเริญ 

 ๒๘๖๒ นายสมชาย  เจนรบ 

 ๒๘๖๓ นายสมชาย  โฉมฉิน 

 ๒๘๖๔ นายสมชาย  ณะชํานาญ 

 ๒๘๖๕ นายสมชาย  ทะสังขา 

 ๒๘๖๖ นายสมชาย  ทับขันธ 

 ๒๘๖๗ นายสมชาย  เทียนธวัช 

 ๒๘๖๘ นายสมชาย  ธนารักษ 

 ๒๘๖๙ นายสมชาย  นิลมูล 

 ๒๘๗๐ นายสมชาย  นุชพุก 

 ๒๘๗๑ นายสมชาย  บางขัน   

 ๒๘๗๒ นายสมชาย  บํารุงศิลป 

 ๒๘๗๓ นายสมชาย  บุญศรี 

 ๒๘๗๔ นายสมชาย  ผลพูน 

 ๒๘๗๕ นายสมชาย  พงศภัทรพร 

 ๒๘๗๖ นายสมชาย  เพ็ชรจํารัส 

 ๒๘๗๗ นายสมชาย  โมราเลิศ 



 หนา   ๑๗๒ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๗๘ นายสมชาย  ยินดีหา 

 ๒๘๗๙ นายสมชาย  รื่นรวย 

 ๒๘๘๐ นายสมชาย  ลอมวงษ 

 ๒๘๘๑ นายสมชาย  ลีวัฒนะ 

 ๒๘๘๒ วาที่เรือตรี สมชาย  วังศิริไพศาล 

 ๒๘๘๓ นายสมชาย  ศรีโปฎก 

 ๒๘๘๔ นายสมชาย  สมบัติใหม 

 ๒๘๘๕ นายสมชาย  สอนสกุล 

 ๒๘๘๖ นายสมชาย  สําราญสุข 

 ๒๘๘๗ นายสมชาย  สิงหกลางพล 

 ๒๘๘๘ นายสมชาย  สีเขียว 

 ๒๘๘๙ นายสมชาย  หงษหอม 

 ๒๘๙๐ นายสมชาย  เหลามูล 

 ๒๘๙๑ นายสมชาย  ใหมแกว 

 ๒๘๙๒ นายสมชาย  อมรวิทย 

 ๒๘๙๓ นายสมชาย  อยูยืนยง 

 ๒๘๙๔ นายสมชาย  เอี่ยมเรือง 

 ๒๘๙๕ นายสมชาย  โอภาสสมานมิตร 

 ๒๘๙๖ นายสมเชษฐ  มุงเจริญ   

 ๒๘๙๗ นายสมโชค  เขียวปน 

 ๒๘๙๘ นายสมโชค  ฉัตรมาศ 

 ๒๘๙๙ นายสมโชค  รัตตะ 

 ๒๙๐๐ นายสมเด็จ  สุวรรณราช 

 ๒๙๐๑ นายสมเดช  กสิการ 

 ๒๙๐๒ นายสมเดช  นาคดี 

 ๒๙๐๓ นายสมเดช  ใบหมะ   

 ๒๙๐๔ นายสมเดช  ศรีไชยโยรักษ 

 ๒๙๐๕ นายสมเดช  สมณะ 

 ๒๙๐๖ นายสมเดช  เห็นประจักษ 

 ๒๙๐๗ นายสมทบ  ขุนจันทร 

 ๒๙๐๘ นายสมทรง  อินจงกล 

 ๒๙๐๙ นายสมนึก  เกิดชวย 

 ๒๙๑๐ นายสมนึก  ใจชื้น 

 ๒๙๑๑ นายสมนึก  ตันชุม 

 ๒๙๑๒ นายสมนึก  ทองขยัน 

 ๒๙๑๓ นายสมนึก  ทองเทศ 

 ๒๙๑๔ นายสมนึก  นอยเอี่ยม 

 ๒๙๑๕ นายสมนึก  บุระตะ 

 ๒๙๑๖ นายสมนึก  ผลิสอน 

 ๒๙๑๗ นายสมนึก  พวงขันแกว 

 ๒๙๑๘ นายสมนึก  พุทธกิจ 

 ๒๙๑๙ นายสมนึก  เพ่ิมบุญ 

 ๒๙๒๐ นายสมนึก  ล้ีสกุล 

 ๒๙๒๑ นายสมนึก  ศิลปสูงเนิน 

 ๒๙๒๒ นายสมนึก  หิมะ 

 ๒๙๒๓ นายสมบัติ  คมขํา 

 ๒๙๒๔ นายสมบัติ  คําภูผา 

 ๒๙๒๕ นายสมบัติ  ชินรา 

 ๒๙๒๖ นายสมบัติ  ตระกูลสุนทรชัย 

 ๒๙๒๗ นายสมบัติ  ทองใบ 

 ๒๙๒๘ นายสมบัติ  ปุยงาม 

 ๒๙๒๙ นายสมบัติ  พรหมอินทร 



 หนา   ๑๗๓ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๓๐ นายสมบัติ  ภูสุวรรณ 

 ๒๙๓๑ นายสมบัติ  มั่นกุง 

 ๒๙๓๒ นายสมบัติ  โยงรัมย 

 ๒๙๓๓ นายสมบัติ  สาทสิทธิ์ 

 ๒๙๓๔ นายสมบุญ  ไขศรี 

 ๒๙๓๕ นายสมบุญ  พูลผล 

 ๒๙๓๖ นายสมบูรณ  กันทา 

 ๒๙๓๗ นายสมบูรณ  กาลดิษฐ 

 ๒๙๓๘ นายสมบูรณ  เงินลาด 

 ๒๙๓๙ นายสมบูรณ  ชนะศึก 

 ๒๙๔๐ นายสมบูรณ  ไชยมิตร 

 ๒๙๔๑ นายสมบูรณ  บุญชวย 

 ๒๙๔๒ นายสมบูรณ  บุรี 

 ๒๙๔๓ นายสมบูรณ  ประกอบธรรม 

 ๒๙๔๔ นายสมบูรณ  ปตติลาพัง 

 ๒๙๔๕ นายสมบูรณ  พิศเพ็ง 

 ๒๙๔๖ นายสมบูรณ  รุงรัศมี 

 ๒๙๔๗ นายสมบูรณ  วิณะโรจน 

 ๒๙๔๘ นายสมบูรณ  ศิลปนันท 

 ๒๙๔๙ นายสมบูรณ  สามี 

 ๒๙๕๐ นายสมบูรณ  อานนท 

 ๒๙๕๑ นายสมบูรณ  อายุโย 

 ๒๙๕๒ นายสมบูรณ  อาษาจิตร 

 ๒๙๕๓ นายสมบูรณ  อ่ําแจง 

 ๒๙๕๔ นายสมบูรณ  อินทรวงค 

 ๒๙๕๕ นายสมบูรณสุทัด  พูลนิน 

 ๒๙๕๖ นายสมประสงค  ตลาดขวัญ 

 ๒๙๕๗ นายสมปอง  คําเท่ียง 

 ๒๙๕๘ นายสมปอง  จงสมจิตร 

 ๒๙๕๙ นายสมปอง  ทองลอม 

 ๒๙๖๐ นายสมปอง  สุบรรณพันธ 

 ๒๙๖๑ นายสมปอง  อินนิล 

 ๒๙๖๒ นายสมปญญา  กี่สงา 

 ๒๙๖๓ นายสมพงค  สุขสวัสดิ์   

 ๒๙๖๔ นายสมพงศ  ปานเพชร 

 ๒๙๖๕ นายสมพงศ  รัตนมุสิทธิ์   

 ๒๙๖๖ นายสมพงษ  กีไสย 

 ๒๙๖๗ นายสมพงษ  แกวประถม 

 ๒๙๖๘ นายสมพงษ  จันลา 

 ๒๙๖๙ นายสมพงษ  จีนทอง 

 ๒๙๗๐ นายสมพงษ  ตันสุ 

 ๒๙๗๑ นายสมพงษ  ถือฉลาด 

 ๒๙๗๒ นายสมพงษ  นาคยา 

 ๒๙๗๓ นายสมพงษ  บรรเทิงกุล 

 ๒๙๗๔ นายสมพงษ  ประสพศิลป 

 ๒๙๗๕ นายสมพงษ  พรมมงคุณ 

 ๒๙๗๖ นายสมพงษ  พลาดอินทร 

 ๒๙๗๗ นายสมพงษ  เพ็ชรดํา 

 ๒๙๗๘ นายสมพงษ  มากกุญขร 

 ๒๙๗๙ นายสมพงษ  เรือนฉิมพลี 

 ๒๙๘๐ นายสมพงษ  ละใจมา 

 ๒๙๘๑ นายสมพงษ  วงษแกว 



 หนา   ๑๗๔ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๘๒ นายสมพงษ  วันแอเลาะ 

 ๒๙๘๓ นายสมพงษ  ศรีฤทธิเดช 

 ๒๙๘๔ นายสมพงษ  ศรีหนูขํา 

 ๒๙๘๕ นายสมพงษ  สมปญญา 

 ๒๙๘๖ นายสมพงษ  สระทองจุติ 

 ๒๙๘๗ นายสมพงษ  สังขย้ิม 

 ๒๙๘๘ นายสมพงษ  หนูวงค 

 ๒๙๘๙ นายสมพงษ  ใหมพรหม 

 ๒๙๙๐ นายสมพร  คชราช 

 ๒๙๙๑ นายสมพร  จิตสีรัง 

 ๒๙๙๒ นายสมพร  ทรงไตรย 

 ๒๙๙๓ นายสมพร  บงสันเทียะ 

 ๒๙๙๔ นายสมพร  บุตรเต 

 ๒๙๙๕ นายสมพร  บุตรเนียร 

 ๒๙๙๖ นายสมพร  บูทอง 

 ๒๙๙๗ นายสมพร  ประจงมูล 

 ๒๙๙๘ นายสมพร  ยานเพ่ิม 

 ๒๙๙๙ นายสมพร  เรืองชูชาติ 

 ๓๐๐๐ นายสมพร  ศรีวัฒทานัง 

 ๓๐๐๑ นายสมพร  แสงสุด 

 ๓๐๐๒ นายสมพร  หัตถแพทย 

 ๓๐๐๓ นายสมพร  อูพิมาย 

 ๓๐๐๔ นายสมพล  เครือสาร 

 ๓๐๐๕ นายสมพันธ  ปงยอง 

 ๓๐๐๖ นายสมพิศ  จิตสุข 

 ๓๐๐๗ นายสมพิศ  แจมเพ็ชร 

 ๓๐๐๘ นายสมพิศ  เถียรอ่ํา 

 ๓๐๐๙ นายสมเพ็ชร  ศรีทิพงศ 

 ๓๐๑๐ นายสมเพ็ชร  บุญงาม 

 ๓๐๑๑ นายสมภพ  แกวทอง 

 ๓๐๑๒ นายสมภพ  อุคํา 

 ๓๐๑๓ นายสมภาร  วิถีเทพ 

 ๓๐๑๔ นายสมโภช  พุทธโศภิษฐ 

 ๓๐๑๕ นายสมโภชน  กะวิ 

 ๓๐๑๖ นายสมโภชน  งามขํา 

 ๓๐๑๗ นายสมโภชน  นุมวัฒนา 

 ๓๐๑๘ นายสมโภชน  บุญคุม 

 ๓๐๑๙ นายสมมาตร  รอดภัย 

 ๓๐๒๐ นายสมมารถ  ดวงจันทร 

 ๓๐๒๑ นายสมมี  เทือกธรรมมา 

 ๓๐๒๒ นายสมยงค  ไกยราช 

 ๓๐๒๓ นายสมยศ  คงสมของ 

 ๓๐๒๔ นายสมยศ  เทียนอินทร 

 ๓๐๒๕ นายสมยศ  ผาอินทร 

 ๓๐๒๖ นายสมยศ  พลอยเอี่ยม 

 ๓๐๒๗ นายสมยศ  เรืองศรี 

 ๓๐๒๘ นายสมยศ  ศักดารักษ 

 ๓๐๒๙ นายสมยศ  อมตะธงไชย 

 ๓๐๓๐ นายสมยศ  อริยะพงศ 

 ๓๐๓๑ นายสมยศ  อาบสุวรรณ 

 ๓๐๓๒ ดาบตํารวจ สมรัก  พรหมชนะ 

 ๓๐๓๓ นายสมวงค  คงออน 



 หนา   ๑๗๕ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๓๔ นายสมศรี  จันทมาตย 

 ๓๐๓๕ นายสมศรี  เอื้อศิลป 

 ๓๐๓๖ นายสมศักดิ์  กลอมบุญ 

 ๓๐๓๗ นายสมศักดิ์  กลาสุคนธ 

 ๓๐๓๘ นายสมศักดิ์  กิติ 

 ๓๐๓๙ นายสมศักดิ์  คงพิกุล 

 ๓๐๔๐ นายสมศักดิ์  คลายศิริ 

 ๓๐๔๑ นายสมศักดิ์  คิมเนียง 

 ๓๐๔๒ นายสมศักดิ์  คีรีวัน 

 ๓๐๔๓ นายสมศักดิ์  จันทรทรัพย 

 ๓๐๔๔ นายสมศักดิ์  จําปาวงค 

 ๓๐๔๕ นายสมศักดิ์  โตะสิงห 

 ๓๐๔๖ นายสมศักดิ์  นอยติ 

 ๓๐๔๗ นายสมศักดิ์  ผลสุข 

 ๓๐๔๘ รอยตรี สมศักดิ์  ผองชนะ 

 ๓๐๔๙ นายสมศักดิ์  พรหมศิริ 

 ๓๐๕๐ นายสมศักดิ์  พุมพัด 

 ๓๐๕๑ นายสมศักดิ์  ยวญเจริญ 

 ๓๐๕๒ นายสมศักดิ์  ยุนิลา 

 ๓๐๕๓ นายสมศักดิ์  ราชศิริ 

 ๓๐๕๔ นายสมศักดิ์  เรืองอุดมโชคชัย 

 ๓๐๕๕ นายสมศักดิ์  วงษศีล 

 ๓๐๕๖ นายสมศักดิ์  สงคตะคุ 

 ๓๐๕๗ นายสมศักดิ์  สาระเกษ 

 ๓๐๕๘ นายสมศักดิ์  สําฤทธิ์ 

 ๓๐๕๙ นายสมศักดิ์  หลอมทอง 

 ๓๐๖๐ นายสมศักดิ์  หวานแกว   

 ๓๐๖๑ นายสมศักดิ์  อัศวภูมิ 

 ๓๐๖๒ นายสมศักดิ์  อารีรักษ 

 ๓๐๖๓ นายสมศักดิ์  อินตะงาม 

 ๓๐๖๔ นายสมศักดิ์  อินทรพานิช 

 ๓๐๖๕ นายสมศักดิ์  อิ่มอุไร 

 ๓๐๖๖ นายสมสมัย  ทองเจริญ 

 ๓๐๖๗ วาที่รอยตรี สมสวน  บุญปญญา 

 ๓๐๖๘ นายสมหมาย  ฉิมพลี 

 ๓๐๖๙ นายสมหมาย  ปาวงค 

 ๓๐๗๐ นายสมหมาย  ผลพฤกษา 

 ๓๐๗๑ นายสมหมาย  โพธิ์พันธุ 

 ๓๐๗๒ นายสมหมาย  มณีนวม 

 ๓๐๗๓ นายสมหมาย  ศรีบุรินทร 

 ๓๐๗๔ นายสมหมาย  สินสองแสง 

 ๓๐๗๕ นายสมหมาย  สุวรรณเพ็ชร   

 ๓๐๗๖ นายสมหมาย  เสือสิงห 

 ๓๐๗๗ นายสมหวัง  กั้วสิทธิ์ 

 ๓๐๗๘ นายสมหวัง  รวมวงค 

 ๓๐๗๙ นายสมอาจ  คํามะยอม 

 ๓๐๘๐ นายสมเอก  ชุมเรียง 

 ๓๐๘๑ นายสมัย  แกวทอง 

 ๓๐๘๒ นายสมัย  นอยรามศูนย 

 ๓๐๘๓ นายสมัย  เพลครบุรี 

 ๓๐๘๔ นายสมัย  มากลน 

 ๓๐๘๕ นายสมาน  คลังคง 



 หนา   ๑๗๖ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๘๖ นายสมาน  แจงเปลา 

 ๓๐๘๗ นายสมาน  ทวีศรี 

 ๓๐๘๘ นายสมาน  ทองลือ 

 ๓๐๘๙ นายสมาน  เทียมผล 

 ๓๐๙๐ นายสมาน  นภาโชติ 

 ๓๐๙๑ นายสมาน  บุญกุศล 

 ๓๐๙๒ นายสมาน  บุญพา 

 ๓๐๙๓ นายสมาน  บุญมา 

 ๓๐๙๔ นายสมาน  รานิง 

 ๓๐๙๕ นายสมาน  ศรีโมรา 

 ๓๐๙๖ นายสมาน  หลาหวัน 

 ๓๐๙๗ นายสยาม  สีทับทิม 

 ๓๐๙๘ นายสยาม  เหลานภาพร 

 ๓๐๙๙ นายสรจักษ  อุงจิตตตระกูล 

 ๓๑๐๐ นายสรณนัส  คงอิ้ว 

 ๓๑๐๑ นายสรณัฐ  ตาฬุมาศสวัสดิ์ 

 ๓๑๐๒ นายสรนภัส  มากระนิตย 

 ๓๑๐๓ นายสรพล  พิมพสกุล 

 ๓๑๐๔ นายสรร  วีระวงษ 

 ๓๑๐๕ นายสรรญา  ชัยเจริญ 

 ๓๑๐๖ นายสรวิชญ  ทับทิมสุข 

 ๓๑๐๗ นายสรศักดิ์  ศิริสวัสดิ์ 

 ๓๑๐๘ นายสรศักดิ์  หะสิตะ 

 ๓๑๐๙ นายสรศักดิ์  เอี่ยมสมบูรณ 

 ๓๑๑๐ นายสรสิช  คูหา 

 ๓๑๑๑ นายสรสินธุ  คณาวัลย 

 ๓๑๑๒ นายสรายุทธ  ยอสมเพชร 

 ๓๑๑๓ นายสรายุทธ  บุญปลูก 

 ๓๑๑๔ นายสราวุฒิ  สุภัคคะ 

 ๓๑๑๕ นายสราวุธ  ธิติรัตนโชติ 

 ๓๑๑๖ นายสราวุธ  เพชรเรียง 

 ๓๑๑๗ นายสราวุธ  มีมงคล 

 ๓๑๑๘ นายสราวุธ  สิริชัยเจริญกล 

 ๓๑๑๙ นายสราวุธ  สุวรัตน 

 ๓๑๒๐ นายสราวุธ  แสนยะ 

 ๓๑๒๑ นายสราวุธ  หงสวิไล 

 ๓๑๒๒ นายสราวุธ  อุทัยรัตนกิจ 

 ๓๑๒๓ นายสริ  หมั่นดี 

 ๓๑๒๔ นายสฤษฏ  นาควารินทร 

 ๓๑๒๕ นายสฤษดิ์  เนธิบุตร 

 ๓๑๒๖ นายสวงค  ภคเลิศพาณิชย 

 ๓๑๒๗ นายสวนิต  สิทธิรุง 

 ๓๑๒๘ นายสวย  รินนายรักษ 

 ๓๑๒๙ นายสวรรค  โคตรสมบัติ 

 ๓๑๓๐ นายสวัสดิ์  ชมพล 

 ๓๑๓๑ นายสวัสดิ์  บุตะเขียว 

 ๓๑๓๒ นายสวัสดิ์  แปงชิด 

 ๓๑๓๓ นายสวัสดิ์  เระเบ็นหมุด   

 ๓๑๓๔ นายสวัสดิ์  ละมายพันธ   

 ๓๑๓๕ นายสวัสดิ์  ศรีจันทร 

 ๓๑๓๖ นายสวัสดิ์  ศิริ 

 ๓๑๓๗ นายสวัสดิ์  สุธรรมนอย 



 หนา   ๑๗๗ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๓๘ นายสวัสดิ์  สุภาพ 

 ๓๑๓๙ นายสวัสดิ์  หอมจิตร 

 ๓๑๔๐ นายสวาง  ก่ําเพชร 

 ๓๑๔๑ นายสวาง  คํามี 

 ๓๑๔๒ นายสวาง  จันทรเสง 

 ๓๑๔๓ นายสวาง  จูบาง 

 ๓๑๔๔ นายสวาง  ชัยวรรณ 

 ๓๑๔๕ นายสวาง  ทัดเทียม 

 ๓๑๔๖ นายสวาง  พานเพ็ชร 

 ๓๑๔๗ นายสวาง  เรือนคํา 

 ๓๑๔๘ นายสวาง  วงศใหญ 

 ๓๑๔๙ นายสวาง  สวางวงศ 

 ๓๑๕๐ นายสวาง  อุนคํา 

 ๓๑๕๑ นายสวาท  แกวมาตย 

 ๓๑๕๒ นายสวาท  ทองบอ 

 ๓๑๕๓ นายสวาท  ฝปากเพราะ 

 ๓๑๕๔ นายสวาท  พูลคลาย 

 ๓๑๕๕ นายสวาท  สืบเมืองซาย 

 ๓๑๕๖ นายสวิก  สาระเกตุ 

 ๓๑๕๗ นายสวิง  ตาละโชติ 

 ๓๑๕๘ นายสวิน  เฌอรัมย 

 ๓๑๕๙ นายสมศักดิ์  บุญแกว 

 ๓๑๖๐ นายสหเกียรติ  เกษณียบุตร 

 ๓๑๖๑ นายสหชาติ  เรี่ยมทอง 

 ๓๑๖๒ นายสหัส  จรุงกล่ิน 

 ๓๑๖๓ นายสอง  สํามาการ 

 ๓๑๖๔ นายสอด  ชัยเชื้อ   

 ๓๑๖๕ นายสอน  เกตุสุวรรณ 

 ๓๑๖๖ นายสอน  ชะอุมเกต 

 ๓๑๖๗ นายสอแหละ  หมัดอาดัม 

 ๓๑๖๘ นายสอาด  ดวงใจสืบ 

 ๓๑๖๙ นายสอาด  ไวงาน 

 ๓๑๗๐ นายสะเปญ  ทองสุขโข 

 ๓๑๗๑ นายสะอาด  เกษเกสร 

 ๓๑๗๒ นายสักรินทร  อังวรโชติ 

 ๓๑๗๓ นายสังเกต  โอภาสฐิติยศ 

 ๓๑๗๔ นายสังขชล  วังศรีราช 

 ๓๑๗๕ นายสังคม  บัวทิน 

 ๓๑๗๖ นายสังวล  ทวีผล 

 ๓๑๗๗ นายสังเวียน  อินอราม 

 ๓๑๗๘ นายสัญญา  กนกเวชยันต 

 ๓๑๗๙ นายสัญญา  เกตุลิขิตกุล 

 ๓๑๘๐ นายสัญญา  รัศมีงาม 

 ๓๑๘๑ นายสัญญา  ลีอารียกุล 

 ๓๑๘๒ นายสัญญา  ศรีประเสริฐ 

 ๓๑๘๓ นายสันติ  คงเกตุ 

 ๓๑๘๔ นายสันติ  โฉมเผือก 

 ๓๑๘๕ นายสันติ  บุญอิ่ม 

 ๓๑๘๖ นายสันติ  บุราณสาร 

 ๓๑๘๗ นายสันติ  ปญวงค 

 ๓๑๘๘ นายสันติ  แปนเจ 

 ๓๑๘๙ นายสันติ  ศรีธนะ 



 หนา   ๑๗๘ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๙๐ นายสันติ  ศุภสินถาวรกุล 

 ๓๑๙๑ นายสันติ  สฤษดิ์กุล 

 ๓๑๙๒ นายสันติ  แสงจันทร 

 ๓๑๙๓ นายสันติ  เหมือนสุทธิวงค 

 ๓๑๙๔ นายสันติพงษ  บุตรดีวงศ 

 ๓๑๙๕ นายสันติสุข  วงคประดิษฐ 

 ๓๑๙๖ นายสันทัด  โภคสมบัติ 

 ๓๑๙๗ นายสัมพันธ  ชิตสมบัติ 

 ๓๑๙๘ นายสัมพันธ  ตวนใจ 

 ๓๑๙๙ นายสัมพันธ  ตั้งพรโชติชวง 

 ๓๒๐๐ นายสัมพันธ  สุวรรณเดช 

 ๓๒๐๑ นายสัมฤทธิ์  เชื้อพงษ 

 ๓๒๐๒ นายสัมฤทธิ์  พ่ึงเขียวแหนง 

 ๓๒๐๓ นายสัมฤทธิ์  เสาวลักษณาการ 

 ๓๒๐๔ นายสากล  ปทุมานนท 

 ๓๒๐๕ นายสากาเรีย  แดงนุย 

 ๓๒๐๖ นายสาคร  พวงชะอุม 

 ๓๒๐๗ นายสาคร  อินทรชน 

 ๓๒๐๘ นายสาคลี  สาเมาะ 

 ๓๒๐๙ นายสาท  แจงสุข 

 ๓๒๑๐ นายสาธร  ยาชมภู 

 ๓๒๑๑ นายสาธุ  ศรียาภัย 

 ๓๒๑๒ นายสานนท  อินทรัตน 

 ๓๒๑๓ นายสามารถ  นิมิตกุล 

 ๓๒๑๔ นายสามารถ  โพธิ์คล่ี 

 ๓๒๑๕ นายสามารถ  เมฆมาก 

 ๓๒๑๖ นายสามารถ  สุดใจ 

 ๓๒๑๗ นายสามารถ  หลักเพชร 

 ๓๒๑๘ นายสามิตร  จํานงคสังข 

 ๓๒๑๙ นายสาย  แตงกระโทก 

 ๓๒๒๐ นายสายชม  สามารถ 

 ๓๒๒๑ นายสายชล  แกวทอง 

 ๓๒๒๒ นายสายชล  ชวยชูหนู 

 ๓๒๒๓ นายสายชล  ไผสมบูรณ 

 ๓๒๒๔ นายสายชล  หุนลําภู 

 ๓๒๒๕ นายสายทอง  แกวบุญชวย 

 ๓๒๒๖ นายสายยันต  ขําสุขเลิศ 

 ๓๒๒๗ นายสายรุง  ธรรมจันทร 

 ๓๒๒๘ นายสายวิว  เดชกรรณ 

 ๓๒๒๙ นายสายัญ  เทียมผล 

 ๓๒๓๐ นายสายัณห  เงินขาว 

 ๓๒๓๑ นายสายัณห  นามวงศ 

 ๓๒๓๒ นายสายัณห  มวงเกษม 

 ๓๒๓๓ นายสายัณห  มุงแสง 

 ๓๒๓๔ นายสายัณห  อยูสุขสุวรรณ 

 ๓๒๓๕ นายสายัน  วงคเพ็ญ 

 ๓๒๓๖ นายสายัน  แสงไทย 

 ๓๒๓๗ นายสายันต  รัตนรักษ 

 ๓๒๓๘ นายสายันห  พรมเจียม 

 ๓๒๓๙ นายสารวิทย  คชรักษ 

 ๓๒๔๐ นายสาโรจน  แกวสุข 

 ๓๒๔๑ นายสาโรจน  ขุนรักษ 



 หนา   ๑๗๙ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๔๒ นายสาโรจน  มีลนนท 

 ๓๒๔๓ นายสาวิตร  นิยมยอดคีรี 

 ๓๒๔๔ นายสาเหาะ  เวาะสะ 

 ๓๒๔๕ นายสาอุดี  หะยีดามะ 

 ๓๒๔๖ นายสําเนา  ถวนทรัพย 

 ๓๒๔๗ นายสําผัด  อินทะชัย 

 ๓๒๔๘ นายสําเภา  คลายสังวาลย 

 ๓๒๔๙ นายสําเภา  จํารูญบวรรัตน 

 ๓๒๕๐ นายสําเภา  ลาเล้ียง 

 ๓๒๕๑ นายสําเภา  หรุนบุญลือ 

 ๓๒๕๒ นายสํารวย  คงศิลป 

 ๓๒๕๓ นายสํารวย  คงศิลป 

 ๓๒๕๔ นายสํารวย  เจริญสุข 

 ๓๒๕๕ นายสํารวย  ปล่ังกลาง 

 ๓๒๕๖ นายสํารวย  โสภาพ 

 ๓๒๕๗ นายสําราญ  ทับสาย 

 ๓๒๕๘ นายสําราญ  บรรทา 

 ๓๒๕๙ นายสําราญ  บุญอินทร 

 ๓๒๖๐ นายสําราญ  บุตรวงค 

 ๓๒๖๑ นายสําราญ  แสนใจ 

 ๓๒๖๒ นายสําราญ  ใหลออน 

 ๓๒๖๓ นายสําเร็จ  วิเศษฤทธิ์ 

 ๓๒๖๔ นายสําเริง  กําเนิดเมือง 

 ๓๒๖๕ นายสําเริง  คําอาย 

 ๓๒๖๖ นายสําเริง  จงสุขกลาง 

 ๓๒๖๗ นายสําเริง  ถาวรจิต 

 ๓๒๖๘ นายสําเริง  ทัพชัยยุทธ 

 ๓๒๖๙ นายสําเริง  นวลเดช 

 ๓๒๗๐ นายสําฤทธิ์  สุณาวงศ 

 ๓๒๗๑ นายสําฤทธิ์  สุพรรณ 

 ๓๒๗๒ นายสําลี  เพชรดําดี 

 ๓๒๗๓ นายสําลี  สุทธิประภา 

 ๓๒๗๔ นายสําลี  เหลากลม 

 ๓๒๗๕ นายสําอาง  กองเกิด 

 ๓๒๗๖ นายสิกพงษ  วงศชนะ   

 ๓๒๗๗ นายสิงชัย  แสงสังข 

 ๓๒๗๘ นายสิงห  ปฏิทิน 

 ๓๒๗๙ นายสิงห  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๒๘๐ นายสิงหคํา  บุญตันจีน 

 ๓๒๘๑ นายสิงหน  สีใหม 

 ๓๒๘๒ นายสิงหหา  อารียรอบ 

 ๓๒๘๓ นายสิทธิชัย  ชื่อตรง 

 ๓๒๘๔ นายสิทธิชัย  ภากรธรรม 

 ๓๒๘๕ นายสิทธิพงษ  วังผือ 

 ๓๒๘๖ นายสิทธิพันธุ  บรรเทือง 

 ๓๒๘๗ นายสิทธิภรณ  ตุงคะเตชะ 

 ๓๒๘๘ นายสิทธิศักดิ์  ตั้งใจประสพโชค 

 ๓๒๘๙ นายสิทธิศักดิ์  ฤทธิ์เดช 

 ๓๒๙๐ นายสิน  กิติรัตน 

 ๓๒๙๑ นายสิน  จันทราภรณศิลป 

 ๓๒๙๒ นายสินธ  ผิวเพชร 

 ๓๒๙๓ นายสินธไชย  วัฒนศาสตรสาธร 



 หนา   ๑๘๐ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๙๔ นายสินธุชัย  พงษปรีชา 

 ๓๒๙๕ นายสินสมุทร  ภานุรัตน 

 ๓๒๙๖ นายสินสุข  วองไว 

 ๓๒๙๗ นายสิรภพ  บุตรโยธี 

 ๓๒๙๘ นายสิรภพ  ภิรมยชาติ 

 ๓๒๙๙ นายสิรวัจน  ภัทรวิกรัยกุล 

 ๓๓๐๐ นายสิริชัย  ฟาสิริพร 

 ๓๓๐๑ นายสิริชัย  โสภิตเจริญ 

 ๓๓๐๒ นายสิริธร  บัวแกว 

 ๓๓๐๓ นายสิริพงศ  สืบเนียม   

 ๓๓๐๔ นายสิริพรชัย  ภูมิชัยธีรโชติ 

 ๓๓๐๕ นายสิสิทธิ์  เกี่ยวของ 

 ๓๓๐๖ นายสีทน  ปงรังสี 

 ๓๓๐๗ นายสีทน  รักยา 

 ๓๓๐๘ นายสีทอง  วงษธรรมศักดิ์ 

 ๓๓๐๙ นายสีมา  ไชยศรี 

 ๓๓๑๐ นายสีลา  โพธิ์ศรี 

 ๓๓๑๑ นายสืบศักดิ์  แจมศักดิ์ 

 ๓๓๑๒ นายสุกรี  สนธิญาติ 

 ๓๓๑๓ นายสุกรี  หรีมหนก 

 ๓๓๑๔ นายสุกิจจา  สถิตเสถียร 

 ๓๓๑๕ นายสุโกฐ  เหล็มนุย 

 ๓๓๑๖ นายสุข  ทะนันไชย 

 ๓๓๑๗ นายสุข  พรนฤชิตพงศ 

 ๓๓๑๘ นายสุขสันต  ลัทธิเดช 

 ๓๓๑๙ นายสุขสันต  ศรีสะอาด 

 ๓๓๒๐ รอยตรี สุขุม  ทับทวี 

 ๓๓๒๑ นายสุคํา  วินัน 

 ๓๓๒๒ นายสุคํา  สุวรรณ 

 ๓๓๒๓ นายสุจิน  รัชนจิตบริสุทธ 

 ๓๓๒๔ นายสุจินต  สุขะ 

 ๓๓๒๕ นายสุชน  นันทะโค 

 ๓๓๒๖ นายสุชน  วาหะรักษ 

 ๓๓๒๗ นายสุชัย  ปานเจริญ 

 ๓๓๒๘ นายสุชาติ  เข็มสม 

 ๓๓๒๙ นายสุชาติ  เจริญศรี 

 ๓๓๓๐ นายสุชาติ  ชูนิล   

 ๓๓๓๑ นายสุชาติ  ชูสุทธิ์ 

 ๓๓๓๒ นายสุชาติ  โชติรัตน 

 ๓๓๓๓ นายสุชาติ  เณรแขก 

 ๓๓๓๔ นายสุชาติ  เต็มปรีชา 

 ๓๓๓๕ นายสุชาติ  ทองแกมแกว 

 ๓๓๓๖ นายสุชาติ  ทุยาวัตร 

 ๓๓๓๗ นายสุชาติ  ธิคํา 

 ๓๓๓๘ นายสุชาติ  เบี้ยไคล 

 ๓๓๓๙ นายสุชาติ  พันธุสถิตยวงศ 

 ๓๓๔๐ นายสุชาติ  ไพบูลย 

 ๓๓๔๑ จาสิบเอก สุชาติ  มวงเขม 

 ๓๓๔๒ นายสุชาติ  ราหมาน 

 ๓๓๔๓ นายสุชาติ  ละมัยขันธ 

 ๓๓๔๔ นายสุชาติ  วรรณกลัด 

 ๓๓๔๕ นายสุชาติ  ศรชัย 



 หนา   ๑๘๑ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๔๖ นายสุชาติ  สังขเอี่ยม   

 ๓๓๔๗ นายสุชาติ  สืบสมบัติ 

 ๓๓๔๘ นายสุชาติ  สุโยธีธนรัตน 

 ๓๓๔๙ นายสุชาติ  หลาเบอะ 

 ๓๓๕๐ นายสุชาย  ทองถนอม 

 ๓๓๕๑ นายสุชิน  เกตุพิทักษ 

 ๓๓๕๒ นายสุชิน  จักรเพชร 

 ๓๓๕๓ นายสุชิน  ชาติชาตรี 

 ๓๓๕๔ นายสุชิน  ผิวละออ 

 ๓๓๕๕ นายสุชิน  เผือกคํา 

 ๓๓๕๖ นายสุชิน  อินทรวงค 

 ๓๓๕๗ นายสุดใจ  แกนคําเปก 

 ๓๓๕๘ นายสุดใจ  จิตรมั่น 

 ๓๓๕๙ นายสุดใจ  มนตรี 

 ๓๓๖๐ นายสุดใจ  หนุนหนัก 

 ๓๓๖๑ นายสุดตา  กุลสุวรรณ 

 ๓๓๖๒ นายสุทธิ  กลมกลอม 

 ๓๓๖๓ นายสุทธิ  วิลาพล 

 ๓๓๖๔ นายสุทธิชัย  พิมลยรรยง 

 ๓๓๖๕ นายสุทธิชาติ  ทาประสาร 

 ๓๓๖๖ นายสุทธิพงศ  ทองสองแสง 

 ๓๓๖๗ นายสุทธิพงษ  อุนันทจันทร 

 ๓๓๖๘ นายสุทธิศักดิ์  ฉัตรตระกูล 

 ๓๓๖๙ นายสุทธี  มหันต 

 ๓๓๗๐ นายสุทน  จันตะรังษี 

 ๓๓๗๑ นายสุทน  ฟองโหย 

 ๓๓๗๒ นายสุทัศน  จิตตั้งสกุล 

 ๓๓๗๓ นายสุทัศน  ชาญประเสริฐ 

 ๓๓๗๔ นายสุทัศน  เตชะวัน 

 ๓๓๗๕ นายสุทัศน  ประสิทธิกุล 

 ๓๓๗๖ นายสุทัศน  พวงแกว 

 ๓๓๗๗ นายสุทัศน  พัฒนขจร 

 ๓๓๗๘ นายสุทิน  แกวบัวดี 

 ๓๓๗๙ นายสุทิน  บูรณเจริญ 

 ๓๓๘๐ นายสุทิน  พวงแยม 

 ๓๓๘๑ นายสุทิน  สุขเกษม 

 ๓๓๘๒ นายสุทิน  อินทรแกว 

 ๓๓๘๓ นายสุเทน  พ่ึงสุข 

 ๓๓๘๔ นายสุเทพ  เกิดชื่น 

 ๓๓๘๕ นายสุเทพ  จินากูล 

 ๓๓๘๖ นายสุเทพ  จุลสุภา 

 ๓๓๘๗ นายสุเทพ  ฉัตรทอง 

 ๓๓๘๘ นายสุเทพ  รอดชีวะ 

 ๓๓๘๙ นายสุเทพ  รักอาชีพ 

 ๓๓๙๐ นายสุเทพ  เวชวิฐาน 

 ๓๓๙๑ นายสุเทพ  ศรีศัมภุวงศ 

 ๓๓๙๒ นายสุเทพ  สํารวมใจ 

 ๓๓๙๓ นายสุเทพ  ไสยปา 

 ๓๓๙๔ นายสุเทพ  โหนแหยม 

 ๓๓๙๕ นายสุเทพ  อยูไทย 

 ๓๓๙๖ นายสุเทพ  อยูประเสริฐ 

 ๓๓๙๗ นายสุธิศักดิ์  ดังชัยภูมิ 



 หนา   ๑๘๒ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๙๘ นายสุธีพงศ  อัศวเมธสุวรรณ 

 ๓๓๙๙ นายสุธีร  บรรตานึก 

 ๓๔๐๐ นายสุนตอน  หมัดอะดัม 

 ๓๔๐๑ นายสุนทร  เกตุทอง 

 ๓๔๐๒ นายสุนทร  ชินวงศ 

 ๓๔๐๓ รอยตํารวจตรี สุนทร  ทุมมา 

 ๓๔๐๔ นายสุนทร  บุญไสว 

 ๓๔๐๕ นายสุนทร  พันธดนตรี 

 ๓๔๐๖ นายสุนทร  พานิชพันธ 

 ๓๔๐๗ นายสุนทร  โพธิ์งาม 

 ๓๔๐๘ นายสุนทร  มีสุวรรณ 

 ๓๔๐๙ นายสุนทร  รัตนานุกูล 

 ๓๔๑๐ วาที่รอยตรี สุนทร  รุงเรือง 

 ๓๔๑๑ นายสุนทร  วิกรานตกุล 

 ๓๔๑๒ นายสุนทร  สายหมอก 

 ๓๔๑๓ นายสุนทร  สิงหสาธร 

 ๓๔๑๔ นายสุนทร  อินนุย 

 ๓๔๑๕ นายสุนทร  อุดรเขตต 

 ๓๔๑๖ นายสุนธี  เทียมทัด 

 ๓๔๑๗ นายสุนันท  แซจ้ิว 

 ๓๔๑๘ นายสุนันท  หนูมวง 

 ๓๔๑๙ นายสุนัย  ปนชัยศิริ   

 ๓๔๒๐ นายสุนิตย  ทองเพณี 

 ๓๔๒๑ นายสุนิวัฒน  ขันตีตอ 

 ๓๔๒๒ นายสุบรรณ  สองสี 

 ๓๔๒๓ นายสุบิน  จุลบุรมย 

 ๓๔๒๔ นายสุบิน  ทรัพยสมบูรณ 

 ๓๔๒๕ นายสุพงษ  พรหมจรรย 

 ๓๔๒๖ นายสุพจน  จูงจิตต 

 ๓๔๒๗ นายสุพจน  ไชยคํา 

 ๓๔๒๘ นายสุพจน  ตั้งไพศาล 

 ๓๔๒๙ นายสุพจน  ถินทัศน 

 ๓๔๓๐ นายสุพจน  ทองพัฒน 

 ๓๔๓๑ นายสุพจน  เทศศรีเมือง 

 ๓๔๓๒ นายสุพจน  พวกภะรับ 

 ๓๔๓๓ นายสุพจน  แพงมา 

 ๓๔๓๔ นายสุพจน  มะติยะภักดิ์ 

 ๓๔๓๕ นายสุพจน  ศริญญามาศ 

 ๓๔๓๖ นายสุพจน  สรรพกุล 

 ๓๔๓๗ นายสุพจน  เอี่ยมอุไร 

 ๓๔๓๘ นายสุพรชัย  ชุมแวงวาป 

 ๓๔๓๙ นายสุพรชัย  ย่ีเก็งเอี่ยม 

 ๓๔๔๐ นายสุพรม  ภิรมยภักดิ์ 

 ๓๔๔๑ นายสุพรรณ  ชาติไทย 

 ๓๔๔๒ นายสุพรรณ  ชาวล้ีแสน 

 ๓๔๔๓ นายสุพรรณ  ภาณุดุลกิตติ 

 ๓๔๔๔ นายสุพรรณ  แกวดวง 

 ๓๔๔๕ นายสุพรรณ  ผาจําปา 

 ๓๔๔๖ นายสุพรรณ  มิ่งขวัญ 

 ๓๔๔๗ นายสุพรรณ  ไสว 

 ๓๔๔๘ นายสุพล  เครือบุญ 

 ๓๔๔๙ นายสุพล  ชัยสวัสดิ์ 



 หนา   ๑๘๓ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๕๐ นายสุพล  แดนกาไสย 

 ๓๔๕๑ นายสุพล  มูลละออง 

 ๓๔๕๒ นายสุพล  สอนสุภาพ 

 ๓๔๕๓ นายสุพล  อนามัย 

 ๓๔๕๔ นายสุพักษ  แข็งสงา 

 ๓๔๕๕ นายสุพัฒน  เกรียงกฤติกา   

 ๓๔๕๖ นายสุพัฒน  แกวคูนอก 

 ๓๔๕๗ นายสุพัฒน  คําหอมรื่น 

 ๓๔๕๘ นายสุพัฒน  สายทอง 

 ๓๔๕๙ นายสุพัฒนเกษม  ถึกกวย 

 ๓๔๖๐ นายสุพิฒ  ไชยเวช 

 ๓๔๖๑ นายสุพีร  ฉ่ําคราม 

 ๓๔๖๒ นายสุภชัย  ศูนยกลาง 

 ๓๔๖๓ นายสุภวัฒน  คุมปลี 

 ๓๔๖๔ นายสุภศักดิ์  พิภพไชยาสิทธิ์ 

 ๓๔๖๕ จาเอก สุภัทร  ศิลารัตนชัย 

 ๓๔๖๖ นายสุภัทร  เฮงยศมาก 

 ๓๔๖๗ นายสุภาพ  คอนกําลัง 

 ๓๔๖๘ นายสุภาพ  ดาวเจริญ 

 ๓๔๖๙ นายสุภาพ  อินทรจันทร 

 ๓๔๗๐ นายสุภี  จําปาลาด 

 ๓๔๗๑ นายสุมิตร  กสิกรรม 

 ๓๔๗๒ นายสุมิตร  วารีย 

 ๓๔๗๓ นายสุเมธ  จงศิริรักษ 

 ๓๔๗๔ นายสุเมธ  สืบพงษ 

 ๓๔๗๕ นายสุเมธี  ใจยาใหญ 

 ๓๔๗๖ นายสุรกานต  จันตั้งอัด 

 ๓๔๗๗ นายสุรจิตร  ปยกุลกนก 

 ๓๔๗๘ นายสุรเจต  สุขเกษม 

 ๓๔๗๙ นายสุรชัย  จรุงจิตตานุสนธิ์ 

 ๓๔๘๐ นายสุรชัย  ชูอักษร 

 ๓๔๘๑ นายสุรชัย  ธรรมกิจเจิรญ 

 ๓๔๘๒ นายสุรชัย  นาคเสวีวงศ 

 ๓๔๘๓ นายสุรชัย  สุนันตะ 

 ๓๔๘๔ นายสุรชาติ  การพงษ 

 ๓๔๘๕ นายสุรชาติ  พันธุราษฎร 

 ๓๔๘๖ นายสุรชาติ  ยุพจันทร 

 ๓๔๘๗ นายสุรชาติ  เหลืองเดชานุรักษ 

 ๓๔๘๘ นายสุรเชษฐ  ซื่อมาก 

 ๓๔๘๙ นายสุรเชษฐ  ภุมรินทร 

 ๓๔๙๐ นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 

 ๓๔๙๑ นายสุรเชษฐ  สุริยะศรี 

 ๓๔๙๒ นายสุรเดช  เพียรทํา 

 ๓๔๙๓ นายสุรเดช  สงวนศิลป 

 ๓๔๙๔ นายสุรพงษ  ตะเคียนงาม 

 ๓๔๙๕ นายสุรพงษ  วงคละคร 

 ๓๔๙๖ นายสุรพงษ  วงษคําหาญ 

 ๓๔๙๗ นายสุรพร  เปยมสุข 

 ๓๔๙๘ นายสุรพล  กิตติคุณ 

 ๓๔๙๙ นายสุรพล  คนกลา 

 ๓๕๐๐ นายสุรพล  ชัยชาญ 

 ๓๕๐๑ นายสุรพล  เชื้อเมืองพาน 



 หนา   ๑๘๔ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๐๒ วาที่รอยตรี สุรพล  ตะวิชัย   

 ๓๕๐๓ นายสุรพล  ผิวบาง 

 ๓๕๐๔ นายสุรพล  เผาดี 

 ๓๕๐๕ นายสุรพล  มัชฉิม 

 ๓๕๐๖ นายสุรพล  ศิริพันธุ 

 ๓๕๐๗ นายสุรพล  อินทรกําแหง 

 ๓๕๐๘ นายสุรยุทธ  บูรณา   

 ๓๕๐๙ นายสุรวุฒิ  จ่ันเพชร 

 ๓๕๑๐ นายสุรศักดิ์  แกวแฝก 

 ๓๕๑๑ นายสุรศักดิ์  ขัตวงษ 

 ๓๕๑๒ นายสุรศักดิ์  จงประเสริฐ 

 ๓๕๑๓ นายสุรศักดิ์  ทวีโชติ 

 ๓๕๑๔ ดาบตํารวจ สุรศักดิ์  เนื่องชุมพล 

 ๓๕๑๕ นายสุรศักดิ์  ปลูกสกุล 

 ๓๕๑๖ นายสุรศักดิ์  วงศวิทยานันท 

 ๓๕๑๗ นายสุรศักดิ์  ศรีสวาง 

 ๓๕๑๘ นายสุรศักดิ์  อยูประจํา 

 ๓๕๑๙ นายสุรสิงห  บุรี 

 ๓๕๒๐ นายสุรสิทธิ์  แกวกันยา 

 ๓๕๒๑ นายสุรสิทธิ์  คําหงษา 

 ๓๕๒๒ นายสุรสิทธิ์  สาคร 

 ๓๕๒๓ นายสุระ  จักรศรี 

 ๓๕๒๔ นายสุระชัย  แองดี 

 ๓๕๒๕ นายสุระชาติ  พรหมเจริญ 

 ๓๕๒๖ นายสุระชาติ  สีแดงเดช 

 ๓๕๒๗ นายสุระเดช  อังสุพันธโกศล 

 ๓๕๒๘ นายสุรัตน  เตมิยนันท 

 ๓๕๒๙ นายสุรินทร  เกษทอง 

 ๓๕๓๐ นายสุรินทร  ดําชม 

 ๓๕๓๑ นายสุรินทร  แถมตาน 

 ๓๕๓๒ นายสุรินทร  ปานสังข 

 ๓๕๓๓ นายสุรินทร  พิเศษสินธ 

 ๓๕๓๔ นายสุรินทร  พูลพืชชนม 

 ๓๕๓๕ นายสุรินทร  โภคา 

 ๓๕๓๖ นายสุรินทร  โยธี 

 ๓๕๓๗ นายสุรินทร  หงษเส็ง 

 ๓๕๓๘ นายสุริยะ  เตียเจริญ 

 ๓๕๓๙ นายสุริยัน  ศรีภักดี 

 ๓๕๔๐ นายสุริยันต  พงศมานะวุฒิ 

 ๓๕๔๑ นายสุริยันต  ศรีไชยยนต 

 ๓๕๔๒ นายสุริยันต  สาเพ็ง 

 ๓๕๔๓ นายสุริยา  แกวมาลา 

 ๓๕๔๔ นายสุริยา  ซอนกล่ิน 

 ๓๕๔๕ นายสุริยา  มากใหม 

 ๓๕๔๖ นายสุริยา  ลอมทอง 

 ๓๕๔๗ นายสุริยา  ศรีวรกุล 

 ๓๕๔๘ นายสุริยา  สําราญรื่น 

 ๓๕๔๙ นายสุริโย  เทพโพธา 

 ๓๕๕๐ นายสุริศร  เพ่ิมผัน 

 ๓๕๕๑ นายสุริศักดิ์  ประหยัดทรัพย 

 ๓๕๕๒ นายสุโรจน  บัวบานพรอม 

 ๓๕๕๓ นายสุโรจน  แสงโสภาพรรณ 



 หนา   ๑๘๕ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๕๔ นายสุฤทธิ์  หลอพัฒนากุล 

 ๓๕๕๕ นายสุไลมาน  ยูโซะ 

 ๓๕๕๖ นายสุวรรณ  กุลบุญ 

 ๓๕๕๗ นายสุวรรณ  จํานงคจีนารักส 

 ๓๕๕๘ นายสุวรรณ  นนทคํา 

 ๓๕๕๙ นายสุวรรณ  นรินทร 

 ๓๕๖๐ นายสุวรรณ  ศรียารักษ 

 ๓๕๖๑ นายสุวัจชัย  ใจสมุทร 

 ๓๕๖๒ นายสุวัชชัย  ขวัญเมือง 

 ๓๕๖๓ นายสุวัฒน  เชยสกุล 

 ๓๕๖๔ นายสุวัฒน  พงศสิริจินดา 

 ๓๕๖๕ นายสุวัฒน  รัตนชัย 

 ๓๕๖๖ นายสุวัฒน  หานมณี 

 ๓๕๖๗ นายสุวัตร  กาดานจาก 

 ๓๕๖๘ นายสุวิช  สุภาวงค 

 ๓๕๖๙ นายสุวิด  ย้ิมแยม 

 ๓๕๗๐ นายสุวิทย  ฉัตรสุกิจ 

 ๓๕๗๑ นายสุวิทย  ชัยทอง 

 ๓๕๗๒ นายสุวิทย  ธนเดชากุล 

 ๓๕๗๓ นายสุวิทย  ประทุมถม 

 ๓๕๗๔ นายสุวิทย  เผาไพ 

 ๓๕๗๕ นายสุวิทย  พารอด 

 ๓๕๗๖ นายสุวิทย  วงษสวัสดิ์ 

 ๓๕๗๗ นายสุวิทย  สืบปญญา 

 ๓๕๗๘ นายสุวิวัฒน  ธรรมกิจ 

 ๓๕๗๙ นายสุวีระ  สิงหทอง 

 ๓๕๘๐ นายสุไหลหมาน  มูเก็ม   

 ๓๕๘๑ นายเสกสรร  เจริญเมือง 

 ๓๕๘๒ นายเสกสรรค  แจงจิตร 

 ๓๕๘๓ นายเสกสันต  แกวนํา 

 ๓๕๘๔ นายเสกสิทธิ์  ขึมจันทร 

 ๓๕๘๕ นายเสกสิน  ไวยสุศรี 

 ๓๕๘๖ นายเส็ง  พรมมาศ 

 ๓๕๘๗ นายเสฎฐวุฒิ  กิตติภัค 

 ๓๕๘๘ นายเสฐฐา  เกชิต 

 ๓๕๘๙ นายเสถียน  พุมนวล 

 ๓๕๙๐ นายเสถียร  ขันทะ 

 ๓๕๙๑ นายเสถียร  คําสิลา 

 ๓๕๙๒ นายเสถียร  โทนแกว 

 ๓๕๙๓ นายเสน  พลซักซาย 

 ๓๕๙๔ นายเสนห  กอบโคกกรวด 

 ๓๕๙๕ นายเสนห  เกตุเพ็ชร 

 ๓๕๙๖ นายเสนห  ทาวแปง 

 ๓๕๙๗ นายเสนห  พิมพทองครบุรี 

 ๓๕๙๘ นายเสนห  มหิพันธ 

 ๓๕๙๙ นายเสนห  รังสิยารมณ 

 ๓๖๐๐ นายเสนห  ศรีสุข 

 ๓๖๐๑ นายเสนห  สิงหนอย 

 ๓๖๐๒ นายเสนอ  ไชโย 

 ๓๖๐๓ นายเสนอ  ทรงพินิจ 

 ๓๖๐๔ นายเสนอ  น้ําจันทร 

 ๓๖๐๕ นายเสนอ  เพ็ชรแท 



 หนา   ๑๘๖ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๐๖ นายเสนอ  เมืองแพน 

 ๓๖๐๗ นายเสนาะ  ชูดวง 

 ๓๖๐๘ นายเสนาะ  โยมญาติ 

 ๓๖๐๙ นายเสนาะ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๖๑๐ นายเสนีย  ศรีนิล 

 ๓๖๑๑ นายเสมอ  เหลาแชม 

 ๓๖๑๒ ดาบตํารวจ เสมา  ดอกพุด 

 ๓๖๑๓ นายเสมา  อันสุกัน 

 ๓๖๑๔ นายเสริม  บุญชื่น 

 ๓๖๑๕ นายเสริม  บุญมาสูงทรง 

 ๓๖๑๖ นายเสริม  มาเอียด 

 ๓๖๑๗ นายเสริม  รอดพันธุ 

 ๓๖๑๘ สิบโท เสริม  ศรีมูล 

 ๓๖๑๙ นายเสริมศักดิ์  เรณุมาศ 

 ๓๖๒๐ นายเสริมสุข  พวงงาม 

 ๓๖๒๑ นายเสรี  ธนาภิญญานนท 

 ๓๖๒๒ นายเสรี  ลอออุดมพงศ 

 ๓๖๒๓ นายเสรี  หนูรอด 

 ๓๖๒๔ นายเสรี  อารินทร 

 ๓๖๒๕ นายเสรี  อิ่นแกว 

 ๓๖๒๖ นายเสวก  จ่ันเจริญ 

 ๓๖๒๗ นายเสาร  ฤทธิ์รุง 

 ๓๖๒๘ นายเสารแกว  แสนบาน 

 ๓๖๒๙ นายเสียง  คําแสน 

 ๓๖๓๐ นายแสง  บุตรอามาตย 

 ๓๖๓๑ นายแสงทอง  แกนประธูป 

 ๓๖๓๒ นายแสงทอง  สาสุทธิ์ 

 ๓๖๓๓ นายแสงเมือง  วรรณสอน 

 ๓๖๓๔ นายแสน  สมสนุก 

 ๓๖๓๕ นายแสนงาม  แดนกาไสย 

 ๓๖๓๖ นายแสวง  คงเขามวง 

 ๓๖๓๗ นายแสวง  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๖๓๘ นายแสวง  ไรวอน 

 ๓๖๓๙ นายแสวง  วันมาละ 

 ๓๖๔๐ นายแสวง  สมพร 

 ๓๖๔๑ นายแสวง  สาทาวงศ 

 ๓๖๔๒ นายโสบ  หีมหมะ 

 ๓๖๔๓ นายโสพล  ขุนอินทร 

 ๓๖๔๔ นายโสพล  ชุมทอง 

 ๓๖๔๕ นายโสพล  วัฒนากร 

 ๓๖๔๖ นายโสภณ  ตันเจริญ 

 ๓๖๔๗ นายโสภณ  หนูบูรณ 

 ๓๖๔๘ นายโสภณ  อินทรัตน   

 ๓๖๔๙ นายใส  สาจันทร 

 ๓๖๕๐ นายไสว  แกนเรือง 

 ๓๖๕๑ นายไสว  เขียวงาม 

 ๓๖๕๒ นายไสว  ตามิ 

 ๓๖๕๓ นายไสว  ทาราช 

 ๓๖๕๔ นายไสว  บํารุงสวัสดิ์ 

 ๓๖๕๕ นายไสว  พลดงนอก 

 ๓๖๕๖ นายไสว  พินสุวรรณ 

 ๓๖๕๗ นายไสว  สาระสิทธิ์ 



 หนา   ๑๘๗ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๕๘ นายไสว  สุพรรณพยัคฆ 

 ๓๖๕๙ นายหงษ  จานนอก 

 ๓๖๖๐ นายหนําใจ  บุญประสพ 

 ๓๖๖๑ นายหนีด  เจะหวังสวา 

 ๓๖๖๒ นายหนึ่ง  เกาะลอย 

 ๓๖๖๓ นายหนุม  วงคกระโซ 

 ๓๖๖๔ นายหนูกัน  ทองตัน 

 ๓๖๖๕ นายหนูเทียน  บาวภูเวียง 

 ๓๖๖๖ นายหนูน้ํา  ทองไสล 

 ๓๖๖๗ นายหนูสินธ  พรหมโสภา 

 ๓๖๖๘ นายหมัดแสละ  สุขติ 

 ๓๖๖๙ นายหมาด  วงษเตะ   

 ๓๖๗๐ นายหมาด  อาจหาญ 

 ๓๖๗๑ นายหมีด  หมุดและ 

 ๓๖๗๒ นายหยิบ  หวันเจะ 

 ๓๖๗๓ นายหยูโสบ  หนิมุสา 

 ๓๖๗๔ นายหรอเขป  หมูเก็ม   

 ๓๖๗๕ นายหรอแอ  บิลอะหลี 

 ๓๖๗๖ นายหรั่ง  สุดาวงค 

 ๓๖๗๗ นายหรุม  กันทุกข 

 ๓๖๗๘ นายหลวน  โฆษิตธนสาร 

 ๓๖๗๙ นายหวานเย็น  อามาตยทอง 

 ๓๖๘๐ นายหะมะ  เจะเด็ง 

 ๓๖๘๑ นายหัสดิน  สถานันท 

 ๓๖๘๒ เรืออากาศตรี หาญ  กฤษณา 

 ๓๖๘๓ นายหาญ  ชนะสงคราม 

 ๓๖๘๔ นายหาญ  ไตรเจตน 

 ๓๖๘๕ นายหาร  อัศวภูมิ 

 ๓๖๘๖ นายเหม  แกวเกิด 

 ๓๖๘๗ นายเหรียญ  นาดี 

 ๓๖๘๘ นายเหรียญ  นามบุตร 

 ๓๖๘๙ นายเหลือง  แจงหวย 

 ๓๖๙๐ นายเหล่ือม  ธรรมปญญา 

 ๓๖๙๑ นายเหวียน  แสนทอง 

 ๓๖๙๒ นายแหลม  ชุมทอง 

 ๓๖๙๓ นายองอาจ  แกวดวงตา 

 ๓๖๙๔ นายองอาจ  คําปากูล 

 ๓๖๙๕ นายองอาจ  เจริญดง 

 ๓๖๙๖ นายองอาจ  เจริญสุข 

 ๓๖๙๗ นายองอาจ  แลสุภา 

 ๓๖๙๘ นายอดินันท  ลือบานะ 

 ๓๖๙๙ นายอดินันท  หมื่นโฮง 

 ๓๗๐๐ นายอดิเรก  ขุนจันทร 

 ๓๗๐๑ นายอดิเรก  ปตตาคะโส 

 ๓๗๐๒ นายอดิศร  ชัยประเดิมศักดิ์ 

 ๓๗๐๓ นายอดิศักดิ์  งะสงบ 

 ๓๗๐๔ นายอดิศักดิ์  เจริญผล 

 ๓๗๐๕ นายอดิศักดิ์  สุทธิอาจ 

 ๓๗๐๖ นายอดิศักดิ์  แสนใหญ 

 ๓๗๐๗ นายอดิสัย  อนุพรรณสวาง 

 ๓๗๐๘ นายอดุล  หนุดทอง 

 ๓๗๐๙ นายอดุลย  แกงอินทร 



 หนา   ๑๘๘ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๑๐ นายอดุลย  เตชะ 

 ๓๗๑๑ นายอดุลย  พรมชาติ 

 ๓๗๑๒ นายอดุลย  มีชัย 

 ๓๗๑๓ นายอดุลย  รอบรู 

 ๓๗๑๔ นายอดุลย  เลิศศิริ 

 ๓๗๑๕ นายอดุลย  วงษพันธุ 

 ๓๗๑๖ นายอดุลย  องอาจ 

 ๓๗๑๗ นายอดุลศักดิ์  อาดํา 

 ๓๗๑๘ นายอธิทัชร  โภควรรณวิทย 

 ๓๗๑๙ นายอธิพงค  เจริญผล 

 ๓๗๒๐ นายอธิพัชร  เลิศพิศาลโภคิน 

 ๓๗๒๑ นายอธิราช  วรรณา 

 ๓๗๒๒ นายอธิวัฒน  พิสุทธิศิลป 

 ๓๗๒๓ นายอน  มณีโชติ   

 ๓๗๒๔ นายอนงค  โพคาศรี 

 ๓๗๒๕ นายอนัน  นามแสงจันทร 

 ๓๗๒๖ นายอนัน  ศรีวิสัย 

 ๓๗๒๗ นายอนัน  ศิริวรรณ 

 ๓๗๒๘ นายอนันต  กุลีชวย 

 ๓๗๒๙ นายอนันต  โชตินีรนาท 

 ๓๗๓๐ นายอนันต  ไชยวงค 

 ๓๗๓๑ นายอนันต  ตรีธารา 

 ๓๗๓๒ นายอนันต  ทองล้ินจ่ี 

 ๓๗๓๓ นายอนันต  นนทเสม 

 ๓๗๓๔ นายอนันต  ปานตุน 

 ๓๗๓๕ นายอนันต  ภวันนา 

 ๓๗๓๖ นายอนันต  ภูนางาม 

 ๓๗๓๗ นายอนันต  ภูมิพันธ 

 ๓๗๓๘ นายอนันต  มีมุสิก 

 ๓๗๓๙ นายอนันต  มูฮําหมัด 

 ๓๗๔๐ นายอนันต  เรืองสุวรรณ 

 ๓๗๔๑ นายอนันต  สุดใจ 

 ๓๗๔๒ นายอนันต  หรุมรื่น 

 ๓๗๔๓ นายอนันต  หะยีมะยี 

 ๓๗๔๔ นายอนันต  อํานาจเจริญ 

 ๓๗๔๕ นายอนันท  ธนันชัย 

 ๓๗๔๖ นายอนันทร  ฆังคะโร   

 ๓๗๔๗ นายอนุกูล  จันทคาร   

 ๓๗๔๘ นายอนุชา  นิลวงษ 

 ๓๗๔๙ นายอนุชา  โนวิชัย 

 ๓๗๕๐ นายอนุชา  สุขเชิงชาย 

 ๓๗๕๑ นายอนุชิต  แกวเพชร 

 ๓๗๕๒ นายอนุชิต  ไชยถา 

 ๓๗๕๓ นายอนุชิต  ทองไทย 

 ๓๗๕๔ นายอนุชิต  อั้นนอย 

 ๓๗๕๕ นายอนุพงค  อินทะชัย 

 ๓๗๕๖ นายอนุพงษ  เหลาภักดี 

 ๓๗๕๗ นายอนุพร  เพียรสราง 

 ๓๗๕๘ นายอนุพันธ  เลิศสิทธิกุล 

 ๓๗๕๙ นายอนุภาส  สิทธุสอาด 

 ๓๗๖๐ นายอนุรักษ  ตันสุภาพ 

 ๓๗๖๑ นายอนุรัตน  จักรเจริญพรชัย 



 หนา   ๑๘๙ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๖๒ นายอนุวัฒน  ยะสานติทิพย 

 ๓๗๖๓ นายอนุวัฒน  แสนสุขตระกูล 

 ๓๗๖๔ นายอนุวัต  สุวรรณทา 

 ๓๗๖๕ นายอนุวัตร  ธรรมอภิรักษ 

 ๓๗๖๖ นายอนุศักดิ์  นิจรัญ 

 ๓๗๖๗ นายอนุศักดิ์  วิศิษฐศิลป 

 ๓๗๖๘ นายอนุสรณ  คันธวณิช 

 ๓๗๖๙ นายอนุสรณ  หลวงเมือง 

 ๓๗๗๐ นายอภัย  ชมภูมี 

 ๓๗๗๑ นายอภัย  เตมีสุภาพ 

 ๓๗๗๒ นายอภัย  อุราพร 

 ๓๗๗๓ นายอภิกิตย  แกวน้ําคาง 

 ๓๗๗๔ นายอภิชัย  น้ําจันทร 

 ๓๗๗๕ นายอภิชัย  รอดศิริ 

 ๓๗๗๖ นายอภิชัย  เหมสุวิมล 

 ๓๗๗๗ นายอภิชาต  วิสุทธิวัฒน 

 ๓๗๗๘ นายอภิชาติ  กอบกิจวัฒนา 

 ๓๗๗๙ นายอภิชาติ  กิตติศักดิ์นาวิน   

 ๓๗๘๐ นายอภิชาติ  ขันทอง   

 ๓๗๘๑ นายอภิชาติ  ขุนพลชวย 

 ๓๗๘๒ นายอภิชาติ  ชัยวิรัตนนุกูล 

 ๓๗๘๓ นายอภิชาติ  ไชยชาย 

 ๓๗๘๔ นายอภิชาติ  พรรณวิเชียร 

 ๓๗๘๕ นายอภิชาติ  วงศนุม 

 ๓๗๘๖ นายอภิชาติ  ศรีระสันต   

 ๓๗๘๗ นายอภิชาติ  สมบูรณธรรม 

 ๓๗๘๘ นายอภิชาติ  สุขหนู 

 ๓๗๘๙ นายอภิโชค  ทรัพยทวีพงศ 

 ๓๗๙๐ นายอภิญญา  เดชาติวงศ ณ อยุธยา 

 ๓๗๙๑ นายอภิเดช  คําภาแกว 

 ๓๗๙๒ นายอภิเดช  บุญพิทักษ   

 ๓๗๙๓ นายอภิเดช  ย่ังยืนนาน 

 ๓๗๙๔ นายอภิรักษ  บุญโส 

 ๓๗๙๕ นายอภิรัตน  วงษบาท 

 ๓๗๙๖ นายอภิลาภ  ถูกแผน 

 ๓๗๙๗ นายอภิวัฒน  สรณะศันสนีย 

 ๓๗๙๘ นายอภิวัฒน  ออนศรีอุบล 

 ๓๗๙๙ นายอภิสิทธิ์  จิตรื่น 

 ๓๘๐๐ นายอภิสิทธิ์  เฉลิมบุญ 

 ๓๘๐๑ นายอภิสิทธิ์  เชื้ออาสา 

 ๓๘๐๒ นายอภิสิทธิ์  ธรรมธาดา 

 ๓๘๐๓ นายอภิสิทธิ์  ประถมวงศ 

 ๓๘๐๔ นายอมร  จิตรจันทร   

 ๓๘๐๕ นายอมร  โชคอํานวย 

 ๓๘๐๖ นายอมรเทพ  เล็กโลง 

 ๓๘๐๗ นายอมรเทพ  หวังสวัสดิ์ 

 ๓๘๐๘ นายอมรวุฒิ  อนันตทิพยเมธี 

 ๓๘๐๙ นายอมรัน  อุเซ็ง 

 ๓๘๑๐ นายอรรณพ  ทองนพคุณ 

 ๓๘๑๑ นายอรรณพ  ศรีธาราม 

 ๓๘๑๒ นายอรรถพล  ปล่ังดี 

 ๓๘๑๓ นายอรรถพล  ศรพรหม 
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เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๑๔ นายอรัญ  จินดาธรรม 

 ๓๘๑๕ นายอรัญ  พูนผล 

 ๓๘๑๖ นายอรุณ  คงประพัฒน 

 ๓๘๑๗ นายอรุณ  นักตรีพงษ 

 ๓๘๑๘ นายอรุณ  ศรีวิชัย   

 ๓๘๑๙ นายอรุณ  สอนเพ็ง 

 ๓๘๒๐ นายอลงกรต  พรมขัตแกว 

 ๓๘๒๑ นายอวน  ภาควุฒิ 

 ๓๘๒๒ นายอวยชัย  บุญกอน 

 ๓๘๒๓ นายอวยพร  ดาบสีพาย 

 ๓๘๒๔ นายอวยพร  อิสโร 

 ๓๘๒๕ นายอวิรุทธิ์  โถสุวรรณ 

 ๓๘๒๖ นายออด  พูนเทกอง 

 ๓๘๒๗ นายออด  แรจ่ัน 

 ๓๘๒๘ นายออน  รองเนียม 

 ๓๘๒๙ นายออมสิน  อ่ําพันธุ 

 ๓๘๓๐ นายอะดุล  มีก่ํา 

 ๓๘๓๑ นายอะหมัด  เหมสนิท 

 ๓๘๓๒ นายอัครเดช  สังขทอง 

 ๓๘๓๓ นายอัครนันท  ศรีสุขพรอมสุข 

 ๓๘๓๔ นายอัครเนตร  เงาทอง 

 ๓๘๓๕ นายอัครพงษ  เฉลิมเล่ียมทอง 

 ๓๘๓๖ สิบตรี อัถวิชย  โรจจนานนท 

 ๓๘๓๗ นายอับดุลนาเซร  ลาเตะ 

 ๓๘๓๘ นายอับดุลมานะ  เจะโกะ 

 ๓๘๓๙ นายอับดุลมุตตอเล็บ  นิยมเดชา   

 ๓๘๔๐ นายอับดุลรอแม  ตาเยะ 

 ๓๘๔๑ นายอับดุลละเล็ง  เซะบิง 

 ๓๘๔๒ นายอับดุลอาซิส  มะ 

 ๓๘๔๓ นายอับดุลอายิ  สามะ   

 ๓๘๔๔ นายอัมพร  เจริญรัตน 

 ๓๘๔๕ นายอัมพร  ชัยวิรัช 

 ๓๘๔๖ นายอัมพร  พิมพัฒน 

 ๓๘๔๗ นายอัมรินทร  อารัมภวิโรจน 

 ๓๘๔๘ นายอัศวิน  กิจพยัคฆ 

 ๓๘๔๙ นายอัศวิน  แสนสมบูรณ 

 ๓๘๕๐ นายอัษฎางค  เจียมศักดิ์ 

 ๓๘๕๑ นายอัษฏายุธ  โชติเมธี 

 ๓๘๕๒ นายอัสมิง  ตาเฮ 

 ๓๘๕๓ นายอาคม  แกวเสน   

 ๓๘๕๔ นายอาคม  เจริญภักดี 

 ๓๘๕๕ นายอาคม  โยธา   

 ๓๘๕๖ นายอาคม  สายนอย 

 ๓๘๕๗ นายอาคีระ  ประชาศรี 

 ๓๘๕๘ นายอาจ  จันทรเพ็ชร 

 ๓๘๕๙ นายอาแซ  ยูนุ 

 ๓๘๖๐ นายอาณัติ  ทัศนทอง 

 ๓๘๖๑ นายอาณัติ  รุงแจง 

 ๓๘๖๒ นายอาดานา  เสะแม 

 ๓๘๖๓ นายอาดุลย  แกวแกมทอง 

 ๓๘๖๔ นายอาทร  ละอองเทพ 

 ๓๘๖๕ นายอาทิตย  เขื่อนเพชร 



 หนา   ๑๙๑ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๖๖ นายอาทิตย  ศรีอินทร 

 ๓๘๖๗ นายอาทิตย  สายทอง 

 ๓๘๖๘ นายอานนท  ญานะ 

 ๓๘๖๙ นายอานนท  วงษารัตน 

 ๓๘๗๐ นายอานันท  เย้ืองยอง 

 ๓๘๗๑ นายอาบูบากา  เปาะกา 

 ๓๘๗๒ นายอาบูบากาศ  นกหมุด 

 ๓๘๗๓ นายอารมณ  โตมอญ 

 ๓๘๗๔ นายอารักษ  ทีเกง 

 ๓๘๗๕ นายอารักษ  รุจิระศิริกุล   

 ๓๘๗๖ นายอาราม  บุญพาสุข 

 ๓๘๗๗ นายอารี  การะเกตุ 

 ๓๘๗๘ นายอารี  บินรินทร 

 ๓๘๗๙ นายอารี  สะมะแอ 

 ๓๘๘๐ นายอารีย  เมืองชื่น 

 ๓๘๘๑ นายอารีย  หนูรินทร 

 ๓๘๘๒ นายอาหลี  ชูจางหวาง 

 ๓๘๘๓ นายอาหลี  สามาน 

 ๓๘๘๔ นายอาหลี  หมัดหนิ 

 ๓๘๘๕ นายอํานวย  คําวิโส 

 ๓๘๘๖ นายอํานวย  ใจเบิกบาน 

 ๓๘๘๗ นายอํานวย  ไชยะโม 

 ๓๘๘๘ นายอํานวย  บุญฤทธิ์ 

 ๓๘๘๙ นายอํานวย  ปนงาม 

 ๓๘๙๐ นายอํานวย  พราหมณแกว 

 ๓๘๙๑ นายอํานวย  มลคลํ้า 

 ๓๘๙๒ นายอํานวย  สนธิรักษ 

 ๓๘๙๓ นายอํานวย  หนูทอง 

 ๓๘๙๔ นายอํานวย  อยูเจริญ 

 ๓๘๙๕ นายอํานวยชัย  กีรกมลชัย 

 ๓๘๙๖ นายอํานอง  คันธะดวง 

 ๓๘๙๗ นายอํานาจ  ถมยา 

 ๓๘๙๘ นายอํานาจ  ภิญโญ 

 ๓๘๙๙ นายอํานาจ  ยอดปญญา 

 ๓๙๐๐ นายอํานาจ  อาคมคง 

 ๓๙๐๑ นายอํานาจ  อินศวร 

 ๓๙๐๒ นายอําพร  สําแดง 

 ๓๙๐๓ นายอําพล  ตายคํา 

 ๓๙๐๔ นายอําพล  นาสมฝน 

 ๓๙๐๕ นายอําพล  เรืองแสง 

 ๓๙๐๖ นายอําพล  สุขกอ 

 ๓๙๐๗ นายอําพันธ  กําสมุทร 

 ๓๙๐๘ นายอําไพ  จิตรทศ 

 ๓๙๐๙ นายอิทธิกร  กาฬภักดี 

 ๓๙๑๐ นายอิทธิพงศ  จันทนพิมพ 

 ๓๙๑๑ นายอิทธิพล  อุดโน 

 ๓๙๑๒ นายอินตา  พอศรีชา 

 ๓๙๑๓ นายอินตา  สุวรรณการ 

 ๓๙๑๔ นายอินถา  ปนตาติ๊บ 

 ๓๙๑๕ นายอินทร  เหมจันทึก 

 ๓๙๑๖ นายอินทรจันทร  วันดี 

 ๓๙๑๗ นายอินทรแปลง  ขวัญนอย 



 หนา   ๑๙๒ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๑๘ นายอินทรีย  มีปญญา 

 ๓๙๑๙ นายอิบราเฮม  กะแน 

 ๓๙๒๐ นายอิศเรศน  สุวรรณจักรศรี 

 ๓๙๒๑ นายอิสดาเรส  หะยีเด   

 ๓๙๒๒ นายอุกกฤษ  ฉัตรศรีสุวรรณ 

 ๓๙๒๓ นายอุกฤษณ  ผิวงาม 

 ๓๙๒๔ นายอุด  นนทะภักดิ์ 

 ๓๙๒๕ นายอุด  มัดสยาลักษ 

 ๓๙๒๖ นายอุดม  ขําชาลี 

 ๓๙๒๗ นายอุดม  ชมชื่น 

 ๓๙๒๘ นายอุดม  ชุมภูศรี 

 ๓๙๒๙ นายอุดม  เชียงบาล 

 ๓๙๓๐ นายอุดม  ไชยผา 

 ๓๙๓๑ นายอุดม  ไชยเหล็ก 

 ๓๙๓๒ นายอุดม  ดําจํานงค 

 ๓๙๓๓ นายอุดม  ตุยแพร 

 ๓๙๓๔ นายอุดม  นาชัยเงิน 

 ๓๙๓๕ นายอุดม  บุญเจริญ 

 ๓๙๓๖ นายอุดม  พรมขํา 

 ๓๙๓๗ นายอุดม  ลําดวล 

 ๓๙๓๘ นายอุดม  สายทอง 

 ๓๙๓๙ นายอุดม  สุขศรี 

 ๓๙๔๐ นายอุดมชัย  มหายาโน 

 ๓๙๔๑ นายอุดมเดช  นวลเปยน 

 ๓๙๔๒ นายอุดมพล  ตอพล 

 ๓๙๔๓ นายอุดร  เกษตระ 

 ๓๙๔๔ นายอุดร  แพงทรัพย 

 ๓๙๔๕ นายอุดร  สวัสดิ์ศรี 

 ๓๙๔๖ นายอุทัย  คําภา 

 ๓๙๔๗ นายอุทัย  บุญเทียม 

 ๓๙๔๘ นายอุทัย  ปราบนอก 

 ๓๙๔๙ นายอุทัย  พิทักษ 

 ๓๙๕๐ นายอุทัย  สามารถ 

 ๓๙๕๑ นายอุทัย  เสกรัมย 

 ๓๙๕๒ นายอุทิศ  จันธํารง 

 ๓๙๕๓ นายอุทิศ  จําเริญสรรพ 

 ๓๙๕๔ นายอุทิศ  ชนะกุล 

 ๓๙๕๕ นายอุเท็ญ  เขนย 

 ๓๙๕๖ นายอุเทน  จันทคัด 

 ๓๙๕๗ นายอุเทน  เบน ปุรินทราภิบาล 

 ๓๙๕๘ นายอุธรณ  สูสุข 

 ๓๙๕๙ นายอุนเรือน  เรือนกูล 

 ๓๙๖๐ นายอุนหลา  นานโพธิ์ศรี 

 ๓๙๖๑ นายอุบล  สุขสําราญ 

 ๓๙๖๒ นายอุบล  สุขหรอง 

 ๓๙๖๓ นายอุมาด  ตําหละ   

 ๓๙๖๔ นายอุรชาติ  หาวหาญ 

 ๓๙๖๕ นายอูมา  ยือราน 

 ๓๙๖๖ นายเอก  ตันวโรภาส 

 ๓๙๖๗ นายเอกชัย  ดาวเจริญ 

 ๓๙๖๘ นายเอกชัย  ริปุฤทธิชัย 

 ๓๙๖๙ นายเอกนิรันดร  จันทรงาม 



 หนา   ๑๙๓ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๗๐ นายเอกพล  เมฆปน 

 ๓๙๗๑ นายเอกภณ  ธนันเดชโชติ 

 ๓๙๗๒ นายเอกวัส  ไขรักษ 

 ๓๙๗๓ นายเอกวุฒิ  สุภัควชิรกุล 

 ๓๙๗๔ นายเอกอนันต  ศุภวิทยาภินันท 

 ๓๙๗๕ นายเอกอมร  มะโนรัตน 

 ๓๙๗๖ นายเอนก  งุนคํา 

 ๓๙๗๗ นายเอนก  เงินอยู 

 ๓๙๗๘ นายเอนก  มูลคําหลา   

 ๓๙๗๙ นายเอนก  วงคสุวรรณ 

 ๓๙๘๐ นายเอนก  สิงหคา 

 ๓๙๘๑ นายเอนก  หมัดสมัน 

 ๓๙๘๒ ดาบตํารวจ เอิบ  แกวชูเสน 

 ๓๙๘๓ นายเอี่ยม  ศรีจําปา 

 ๓๙๘๔ นายเอื้อน  ศรีเมือง 

 ๓๙๘๕ นายเอื้ออังกูร  มานะกิจไพศาล 

 ๓๙๘๖ นายแอ  แจงปกรณกิจ 

 ๓๙๘๗ นายโอด  สุภาภาค 

 ๓๙๘๘ นายโอภาส  เจริญดี 

 ๓๙๘๙ นายโอฬาร  เจษฎาจินต 

 ๓๙๙๐ นายโอฬาร  อยูกาญจนเศรษฐ 

 ๓๙๙๑ นายฮามะ  สะอิ   

 ๓๙๙๒ นายเฮ็ง  สุมลทา 

 ๓๙๙๓ นางสาวกชวรรณ  แกวยองผาง 

 ๓๙๙๔ นางสาวกนกกร  พฤกษไพศาล 

 ๓๙๙๕ นางกมนพร  โควคาศัย 

 ๓๙๙๖ นางสาวกมลทิพย  วณิชสัมพันธ 

 ๓๙๙๗ นางกมลรส  ลุงคะ 

 ๓๙๙๘ นางกมลรัตน  ชลอมเพชร 

 ๓๙๙๙ นางสาวกมลา  ชํานินา 

 ๔๐๐๐ นางกรกนก  บุญปญญา 

 ๔๐๐๑ นางสาวกรรณิกา  กําแพงดี 

 ๔๐๐๒ นางสาวกรุณา  สิริยะเสถียร 

 ๔๐๐๓ นางกัญญา  แกวกาศ   

 ๔๐๐๔ นางกัญญา  จันทรเทพ 

 ๔๐๐๕ นางกัญญา  ยกฉวี 

 ๔๐๐๖ นางกัญญาภัทร  คดสระนอย 

 ๔๐๐๗ นางกันยารัตน  ปานทับทิม 

 ๔๐๐๘ นางกันยารัตน  เพ็ชรมีศรี 

 ๔๐๐๙ นางสาวกัลยกร  ชวชิรานนท 

 ๔๐๑๐ นางกัลยา  จารุสิน 

 ๔๐๑๑ นางกัลยา  สันหกรณ 

 ๔๐๑๒ นางกัลยา  สิบศิริ 

 ๔๐๑๓ นางกัลยา  สุขสาธุ 

 ๔๐๑๔ นางกัลยากร  สุวรรณกูฏ 

 ๔๐๑๕ นางกัลยาภัสร  แกวงาม   

 ๔๐๑๖ นางสาวกาญจนา  จันทร 

 ๔๐๑๗ นางกาญจนา  เจริญนนทสิทธิ์ 

 ๔๐๑๘ นางกาญจนา  ทองพัด 

 ๔๐๑๙ นางกาญจนา  นันทพูนพิพัฒน 

 ๔๐๒๐ นางกานตนภัส  พับบํานาญ 

 ๔๐๒๑ นางกาหลง  ทะมังกลาง 



 หนา   ๑๙๔ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๐๒๒ นางกาหลง  แสวงศักดิ์ 

 ๔๐๒๓ นางกิ่งแกว  แสงรุง 

 ๔๐๒๔ นางกิจจา  เตปนวงศ 

 ๔๐๒๕ นางสาวกุลจิรา  สังขทอง 

 ๔๐๒๖ นางกุหลาบ  แฝงแกว 

 ๔๐๒๗ นางเกศนีย  ตานะเศรษฐ 

 ๔๐๒๘ นางเกศนีย  สหนนทชัยกุล 

 ๔๐๒๙ นางเกศมณี  มารดาพิทักษ 

 ๔๐๓๐ นางสาวเกศวรินทร  ดอนอินผล 

 ๔๐๓๑ นางแกวมาลี  เครือซา 

 ๔๐๓๒ นางโกศล  บุญเย็น 

 ๔๐๓๓ นางขนาน  เซี่ยงหลิว 

 ๔๐๓๔ นางขนิษฐา  อินทรเหงา 

 ๔๐๓๕ นางขวัญเมือง  จิตประวัติ 

 ๔๐๓๖ นางขันเงิน  โถตะบุตร 

 ๔๐๓๗ นางเขมกร  พูลอุย 

 ๔๐๓๘ นางครสวรรค  สุพัฒนานนท 

 ๔๐๓๙ นางคํานวน  พลเสน 

 ๔๐๔๐ นางคําเพียร  กอนทอง 

 ๔๐๔๑ นางเครือวัน  หงษแปลง 

 ๔๐๔๒ นางจงรักษ  โตรักษา 

 ๔๐๔๓ นางจงรักษ  สุขหอม 

 ๔๐๔๔ นางสาวจรรยา  ขันฮะ 

 ๔๐๔๕ นางจรรยา  สุวรรณวงศ   

 ๔๐๔๖ นางจรัญญา  แกวมณี 

 ๔๐๔๗ นางจริยา  กังวลกิจ 

 ๔๐๔๘ นางจริยา  ชุมประยูร 

 ๔๐๔๙ นางจรูญ  นิลธร 

 ๔๐๕๐ นางจันใด  บุติมาลย 

 ๔๐๕๑ นางจันทกานต  นอยหมอ 

 ๔๐๕๒ นางจันทนา  เชื้อเพชร 

 ๔๐๕๓ นางจันทนา  ยะสืบ 

 ๔๐๕๔ นางจันทนา  วิวัฒนรัตนศักดิ์ 

 ๔๐๕๕ นางจันทรจิรา  ฉายากุล 

 ๔๐๕๖ นางสาวจันทรจิรา  โชคพรหมอนันต 

 ๔๐๕๗ นางสาวจันทรฉาย  ย่ังยืนวณิชสกุล 

 ๔๐๕๘ นางจันทรทา  สังขศิริ 

 ๔๐๕๙ นางจันทรที  ทดไกร 

 ๔๐๖๐ นางจันทรพร  วงษแสงเงินออน 

 ๔๐๖๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  กลัดงาม 

 ๔๐๖๒ นางจันทรเพ็ญ  ไกลถิ่น 

 ๔๐๖๓ นางจันทรแรม  ดวนสันเทียะ 

 ๔๐๖๔ นางจารี  สิงหทอน 

 ๔๐๖๕ นางสาวจารุนันท  กอบกระโทก 

 ๔๐๖๖ นางจารุนันท  ปละอุด 

 ๔๐๖๗ นางจารุภา  สมจิตติ์ชอบ 

 ๔๐๖๘ นางจารุวรรณ  ถาวรรัตน 

 ๔๐๖๙ นางจารุวรรณ  เพ่ือนประเสริฐ 

 ๔๐๗๐ นางสาวจําเนียร  จุนเจิม 

 ๔๐๗๑ นางจําเนียร  ใจดี 

 ๔๐๗๒ นางจํารัส  เหลาตน 

 ๔๐๗๓ นางจําลอง  เผนโคกสูง 



 หนา   ๑๙๕ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๐๗๔ นางจําลอง  ภูเตานาค 

 ๔๐๗๕ นางจิดาภา  สิทธิพล 

 ๔๐๗๖ นางจิตรมณี  กุลชนะโรง 

 ๔๐๗๗ นางสาวจิตรลดา  สุทธิผล 

 ๔๐๗๘ นางสาวจิตรวี  เอี่ยมศรีเพ็ง 

 ๔๐๗๙ นางจินดา  ใจกวาง 

 ๔๐๘๐ นางจิรพรรณ  ศรีอําไพ 

 ๔๐๘๑ นางจิรวดี  เจริญศิลป 

 ๔๐๘๒ นางจิราพร  กองอาสา 

 ๔๐๘๓ นางจิราพร  ลําภาษี 

 ๔๐๘๔ นางจิราพร  เอมเจริญ 

 ๔๐๘๕ นางจิราภรณ  คลังชํานาญ 

 ๔๐๘๖ นางสาวจิราวรรณ  วิทยาภินันท 

 ๔๐๘๗ นางจีรนันท  เกตุสาลี 

 ๔๐๘๘ นางสาวจีรวรรณ  แขกวัด 

 ๔๐๘๙ นางจุฑามาศ  ณ เชียงใหม 

 ๔๐๙๐ นางจุฑารัตน  ทองขํา 

 ๔๐๙๑ นางจุรี  หมัดงะ 

 ๔๐๙๒ นางจุไรรัตน  ยอยกระโทก 

 ๔๐๙๓ นางเจตสุภา  นิตยพัฒน 

 ๔๐๙๔ นางสาวเจษฎา  พรหมสวาง 

 ๔๐๙๕ นางฉลวย  กะเหวานาค 

 ๔๐๙๖ นางฉวี  โพธิสิทธิ์ 

 ๔๐๙๗ นางสาวฉัตรนภา  วงคไชยา 

 ๔๐๙๘ นางเฉลา  เมืองเหลือ 

 ๔๐๙๙ นางเฉลียว  ไสวอมร 

 ๔๑๐๐ นางแฉลม  วิริโย 

 ๔๑๐๑ นางโฉมยงค  ไมตรี 

 ๔๑๐๒ นางไฉน  วงศกลม 

 ๔๑๐๓ นางไฉไล  จําลองนาค 

 ๔๑๐๔ นางสาวชณิปทม  สุธรรมรักษ 

 ๔๑๐๕ นางชนัดดา  เจียรรัตนสวัสดิ์ 

 ๔๑๐๖ นางสาวชนาภัทท  ชมภูนิช 

 ๔๑๐๗ นางชนิดา  พิกุลพวง 

 ๔๑๐๘ นางชลธิชา  แยมอรุณ 

 ๔๑๐๙ นางสาวชวนชม  สุขนิตย 

 ๔๑๑๐ นางชวนชื่น  แพชนะ 

 ๔๑๑๑ นางสาวชีวรัตน  สาลี 

 ๔๑๑๒ นางชุติมา  มหาเมฆ 

 ๔๑๑๓ นางสาวชุม  คนกลา 

 ๔๑๑๔ นางชูฉาย  จันทรเอี่ยม 

 ๔๑๑๕ นางซุงฟา  บุญมี 

 ๔๑๑๖ นางญาณี  มีระหันนอก 

 ๔๑๑๗ นางสาวเญาวนา  วงศชวลิต 

 ๔๑๑๘ นางสาวฐิตาภรณ  เทพบุผา 

 ๔๑๑๙ นางฐิติมา  คําพูล 

 ๔๑๒๐ นางสาวฐิติมา  ภูพงษพานิช 

 ๔๑๒๑ นางฐิติมา  ล่ีทองอิน 

 ๔๑๒๒ นางณฐา  เพชรรัตน 

 ๔๑๒๓ นางณทีร  นวพรเพ่ิม 

 ๔๑๒๔ นางณภัทริน  แสนทําพล 

 ๔๑๒๕ นางสาวณัชชา  นาคอรุณรัตน 
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 ๔๑๒๖ นางสาวณัฏฐิมา  พรธาดาวิทย 

 ๔๑๒๗ นางสาวณัฐชานันท  เทพาพรสุวรรณ 

 ๔๑๒๘ นางณัฐธิดา  ขอบทอง 

 ๔๑๒๙ นางณัฐนันท  มั่นยืนยง 

 ๔๑๓๐ นางณัฐรินีย  สินทรัพย 

 ๔๑๓๑ นางณิชกานต  กลับใจ 

 ๔๑๓๒ นางสาวณิชติณณ  จําเริญวัตติ์ 

 ๔๑๓๓ นางสาวณิชาภัทร  วงศสลางกุล 

 ๔๑๓๔ นางดรรชนี  อุนคําเมือง 

 ๔๑๓๕ นางดรุณี  ขุนเพ็ชร   

 ๔๑๓๖ นางสาวดรุณี  ปองผล 

 ๔๑๓๗ นางดรุณี  ระคํามา 

 ๔๑๓๘ นางดลนิยา  วรภักดี 

 ๔๑๓๙ นางสาวดลพร  เดชสุภา 

 ๔๑๔๐ นางดวงใจ  คงคา 

 ๔๑๔๑ นางดวงพร  นุมนวลศรี 

 ๔๑๔๒ นางดวงพร  อยูสถิตย 

 ๔๑๔๓ นางดวงมาลย  จันทรแดง 

 ๔๑๔๔ นางดวงฤทัย  เครือดวงคํา 

 ๔๑๔๕ นางดวงสมร  ศรีหมากสุก 

 ๔๑๔๖ นางดารา  ปงวงค 

 ๔๑๔๗ นางดุษฎี  สุภาพ 

 ๔๑๔๘ นางดุษณี  เจียรใจรักษ 

 ๔๑๔๙ นางสาวดุษยา  ภูริธรจินดา   

 ๔๑๕๐ นางเดือนเต็ม  ล้ิมทองเจิดสกุล 

 ๔๑๕๑ นางเดือนเพ็ญ  พุฒิ 

 ๔๑๕๒ นางแดง  จอหนส 

 ๔๑๕๓ นางสาวตวงรัตน  วะทิสา 

 ๔๑๕๔ นางตอย  พุทธอารักษวงศ 

 ๔๑๕๕ นางติ่ง  บุญมาธรรม 

 ๔๑๕๖ นางเตียง  ทองเชื้อ 

 ๔๑๕๗ นางเตียนทอง  เรือนคํา 

 ๔๑๕๘ นางเตือนใจ  ไกรแกว 

 ๔๑๕๙ นางเตือนใจ  หองแซง   

 ๔๑๖๐ นางถนอม  ไชยวรรณ 

 ๔๑๖๑ นางถนอมขวัญ  เนตรไธสง 

 ๔๑๖๒ นางเถาวัลย  ผิวขาว 

 ๔๑๖๓ นางทรงศรี  ถาวรวรานนท 

 ๔๑๖๔ นางทวี  ศักดิ์ศินานนท 

 ๔๑๖๕ นางทองพาด  โคตรบุญเรือง 

 ๔๑๖๖ นางทองเมี้ยน  ขําสนิท 

 ๔๑๖๗ นางทองลวน  ฤทธิ์สกุล 

 ๔๑๖๘ นางทองศรี  ไชยาสิงห 

 ๔๑๖๙ นางทองเหลือง  ฐานคร 

 ๔๑๗๐ นางทองใหม  กวยทา 

 ๔๑๗๑ นางสาวทองอยู  นอมระวี 

 ๔๑๗๒ นางทับทิม  แกมนิล 

 ๔๑๗๓ นางทัศนาพร  ศรีใจลม 

 ๔๑๗๔ นางทัศนีย  บุญไชย 

 ๔๑๗๕ นางทัศนีย  พงศภูมิมาศ 

 ๔๑๗๖ นางสาวทัศนูพร  ถนอมทรัพย 

 ๔๑๗๗ นางสาวทิพนภา  แสวงคํา 
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 ๔๑๗๘ นางทิพยติมา  จันทรเปลง 

 ๔๑๗๙ นางสาวทิพยสุณี  สกุลศิริภิรมย 

 ๔๑๘๐ นางทิพากร  มีเสียง 

 ๔๑๘๑ นางสาวทิพาพรรณ  ล้ิมกิติศุภสิน 

 ๔๑๘๒ นางทิวาพร  โชครุงเจริญชัย 

 ๔๑๘๓ นางเทียมจันทร  กอบไกร 

 ๔๑๘๔ นางธนพร  เมืองทรัพย 

 ๔๑๘๕ นางธรรมญลักษณ  ดอกตะเคียน 

 ๔๑๘๖ นางธัญชนก  คงนาน 

 ๔๑๘๗ นางธัญชนก  เปรมศรี 

 ๔๑๘๘ นางธัญญธร  บุญอภัย 

 ๔๑๘๙ นางธัญญนภัส  วิรัตนศิลป 

 ๔๑๙๐ นางธัญญลักษณ  ชุมใจ 

 ๔๑๙๑ นางสาวธัญญารัตน  หรุมเรืองวงษ 

 ๔๑๙๒ นางธัญพร  มีโพธิ์ 

 ๔๑๙๓ นางสาวธันยธรณ  พรมพร 

 ๔๑๙๔ นางธันยนันท  ทองปน 

 ๔๑๙๕ นางธันยวัน  มวงสุข 

 ๔๑๙๖ นางธิติมา  ตระกูลพานิช 

 ๔๑๙๗ นางสาวธินันพร  มวลชัยภูมิ 

 ๔๑๙๘ นางนกเล็ก  รัตนบวรชัย 

 ๔๑๙๙ นางนงครัตน  สุขใจ 

 ๔๒๐๐ นางนงนุช  เขื่อนสาร 

 ๔๒๐๑ นางสาวนงนุช  คูสกุลรัตน 

 ๔๒๐๒ นางนงนุช  เทพวงศ 

 ๔๒๐๓ นางนงเยาว  ปราโมทย 

 ๔๒๐๔ นางนงเยาว  สุวรรณปราโมทย 

 ๔๒๐๕ นางนงลักษณ  แกวกราง 

 ๔๒๐๖ นางนงลักษณ  ทานันท 

 ๔๒๐๗ นางสาวนงลักษณ  ผดุงทศ 

 ๔๒๐๘ นางนงลักษณ  หลํ่าสีลี 

 ๔๒๐๙ นางนธภรณ  จิรส 

 ๔๒๑๐ นางสาวนภา  ทองนอย 

 ๔๒๑๑ นางสาวนภาพร  ลิมปะพันธุ 

 ๔๒๑๒ นางสาวนภาพร  ศิรินภารัตน 

 ๔๒๑๓ นางสาวนรมน  พงษภัทราพร 

 ๔๒๑๔ นางนรารัตน  ใจเย็น 

 ๔๒๑๕ นางนรินทร  สิงหผดุงศักดิ์ 

 ๔๒๑๖ นางนฤมล  อภิวันท 

 ๔๒๑๗ นางนวพร  พัฒนเพ็ญ 

 ๔๒๑๘ นางนวรัตน  ชัยคํา 

 ๔๒๑๙ นางนอย  คําภาจันทร 

 ๔๒๒๐ นางนันทนภัส  ฐิติวรวงศ 

 ๔๒๒๑ นางสาวนันทนีย  แสวกจันทร 

 ๔๒๒๒ นางนันทวัน  สุขสวัสดิ์ 

 ๔๒๒๓ นางนันทิรา  ศิริยอด 

 ๔๒๒๔ นางนัยนา  ชอบเจริญ 

 ๔๒๒๕ นางสาวนาตยา  ศรีทองพิมพ 

 ๔๒๒๖ นางนารินทร  คํานึง 

 ๔๒๒๗ นางนารี  แกววิชิต 

 ๔๒๒๘ นางนารีรัตน  ศรีหาราช 

 ๔๒๒๙ นางน้ํานอง  สินธุไชย 
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 ๔๒๓๐ นางสาวนิตฐญา  โชคชัยธนานันท 

 ๔๒๓๑ นางนิตยา  เคารพธรรม 

 ๔๒๓๒ นางนิตยา  นาบํารุง 

 ๔๒๓๓ นางนิตยา  พุทธพงษ 

 ๔๒๓๔ นางนิตยา  อุเทนสุต 

 ๔๒๓๕ นางนิทรา  ประเสริฐ 

 ๔๒๓๖ นางนิภา  เมืองจันทบุรี 

 ๔๒๓๗ นางนิภาธร  นากระโทก 

 ๔๒๓๘ นางนิภาพร  ทองผาสุข 

 ๔๒๓๙ นางนิภาวรรณ  อรุณเรื่อ 

 ๔๒๔๐ นางนิ่มนวล  กองนอย 

 ๔๒๔๑ นางนิ่มนวล  สุขีวัฒน 

 ๔๒๔๒ นางนิยมพร  พลเย่ียม 

 ๔๒๔๓ นางนิลุบล  โรจนรุงสถิตย 

 ๔๒๔๔ นางนิเวส  จันทรเมือง 

 ๔๒๔๕ นางนิสาชล  จอมปรัญชา 

 ๔๒๔๖ นางนุชจรีย  โดรณ 

 ๔๒๔๗ นางสาวนุชจิรา  จันทรสาขา 

 ๔๒๔๘ นางนุชนารถ  แกวประสิทธิ์ 

 ๔๒๔๙ นางเนตรนภา  ทบคลัง 

 ๔๒๕๐ นางสาวบรรจง  เพ็ชรพิมาย 

 ๔๒๕๑ นางสาวบรรยงค  เก็บทรัพย 

 ๔๒๕๒ นางบริบูรณ  คําสุยะ 

 ๔๒๕๓ นางบังอร  บุรีรักษ 

 ๔๒๕๔ นางสาวบังอร  ผานาค 

 ๔๒๕๕ นางบังอร  มั่นปาน 

 ๔๒๕๖ นางบังอร  สลิดชัย 

 ๔๒๕๗ นางสาวบังอร  อยูในธรรม 

 ๔๒๕๘ นางบังเอิญ  สมจรรยา 

 ๔๒๕๙ นางบัวแยม  มณีรัตน 

 ๔๒๖๐ นางบัวหลัน  ลอมขุนทด 

 ๔๒๖๑ นางบานเย็น  สุภาสุ 

 ๔๒๖๒ นางบํารุง  ยอยรูรอบ 

 ๔๒๖๓ นางบุญชวย  ทันโคกกรวด 

 ๔๒๖๔ นางบุญถม  แข็งโตนด 

 ๔๒๖๕ นางบุญทา  ไมยาง 

 ๔๒๖๖ นางบุญธรรม  กันสุข 

 ๔๒๖๗ นางบุญปน  เหล็กกลา 

 ๔๒๖๘ นางบุญยืน  ยุระวงศ 

 ๔๒๖๙ นางบุญรอด  อินทนาศักดิ์ 

 ๔๒๗๐ นางบุญรุง  ศรีรุง 

 ๔๒๗๑ นางสาวบุญสง  แกวรศ 

 ๔๒๗๒ นางบุญสง  หอยมาลา 

 ๔๒๗๓ นางบุญสม  แพงพิบูลย 

 ๔๒๗๔ นางบุญสราง  ทองทิม 

 ๔๒๗๕ นางบุญสิตา  ศุภรัตนวนิชย 

 ๔๒๗๖ นางสาวบุญเสริม  จันทรหอม 

 ๔๒๗๗ นางบุณฑริกา  ปนเจริญ 

 ๔๒๗๘ นางสาวบุปผา  บุญแกวผล 

 ๔๒๗๙ นางสาวบุษบา  ใจบริสุทธิ ์

 ๔๒๘๐ นางเบญจมาศ  แสนชา 

 ๔๒๘๑ นางเบ็ญจมาศ  อั๋นดอนกลอย 
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 ๔๒๘๒ นางเบญจวรรณ  คําเสน 

 ๔๒๘๓ นางเบญจวรรณ  สุริโย 

 ๔๒๘๔ นางสาวใบออย  แกวชาติ 

 ๔๒๘๕ นางปทุมมา  ชโลธร 

 ๔๒๘๖ นางปนัดดา  ตะโละมือแย 

 ๔๒๘๗ นางปภาวรรณ  กลางคํา 

 ๔๒๘๘ นางประกายเพชร  อิสระภาพ   

 ๔๒๘๙ นางประดิษฐา  การะเกตุ 

 ๔๒๙๐ นางประทวน  กอนเพชร 

 ๔๒๙๑ นางสาวประทีป  ทองกลํ่า 

 ๔๒๙๒ นางประทุม  บุญเกิด 

 ๔๒๙๓ นางประทุม  ภาชนะ 

 ๔๒๙๔ นางประทุม  หลวงพิทักษชุมพล 

 ๔๒๙๕ นางประนอม  ชูวงษ 

 ๔๒๙๖ นางประนอม  ทินชวย 

 ๔๒๙๗ นางประนอม  มัตนาวี 

 ๔๒๙๘ นางประเพ็ญศรี  นามพลกรัง 

 ๔๒๙๙ นางสาวประไพ  จินนะมงคล 

 ๔๓๐๐ นางประไพ  พ่ึงวัน 

 ๔๓๐๑ นางประภัสสร  พรหมเสน 

 ๔๓๐๒ นางประภาพร  มหาวัน 

 ๔๓๐๓ นางประภาพรรณ  แกนณรงค 

 ๔๓๐๔ นางประภาภรณ  ไชยศรี 

 ๔๓๐๕ นางประมง  ชวยมิตร 

 ๔๓๐๖ นางสาวประเสริฐ  เอี่ยมเพชร 

 ๔๓๐๗ นางสาวปราณี  จักรเวช 

 ๔๓๐๘ นางปราณี  ปสวาส 

 ๔๓๐๙ นางปราณี  พูลศิริ 

 ๔๓๑๐ นางปราณี  ยังแหยม 

 ๔๓๑๑ นางปราณี  สอนเปรม 

 ๔๓๑๒ นางสาวปราณีต  แทนทอง 

 ๔๓๑๓ นางสาวปริศนา  พาภักดี 

 ๔๓๑๔ นางสาวปริศนา  อุดมรัตน 

 ๔๓๑๕ นางปรียนิตย  สังขเรือง 

 ๔๓๑๖ นางสาวปวินททิตา  หลีนวรัตน 

 ๔๓๑๗ นางปญชลีย  บุญญถาวร 

 ๔๓๑๘ นางสาวปาณิสรา  จุลศรี 

 ๔๓๑๙ นางสาวปาณิสรา  เรืองสุขศรีวงศ 

 ๔๓๒๐ นางปารณีย  รักษาสุข 

 ๔๓๒๑ นางปาริชาต  นาคสุวรรณ 

 ๔๓๒๒ นางสาวปาลิดา  เหลืองงาม 

 ๔๓๒๓ นางปนศิริ  ผิวเผ่ือน 

 ๔๓๒๔ นางปนัย  สินศิริ 

 ๔๓๒๕ นางเปมิกา  นาคสนอง 

 ๔๓๒๖ นางผกากรอง  วัชรรัศมี 

 ๔๓๒๗ นางผกามาศ  สถิตสุข 

 ๔๓๒๘ นางผองพรรณ  สรอยมุข 

 ๔๓๒๙ นางผองพรรณ  แสงคํา 

 ๔๓๓๐ นางผัลยศุภา  โชติรัศมีชัย 

 ๔๓๓๑ นางพจนา  เอี่ยมพินพันธ 

 ๔๓๓๒ นางพจนีย  รัตพนัส 

 ๔๓๓๓ นางพนมพร  แซตั้ง 



 หนา   ๒๐๐ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๓๓๔ นางพเยาว  เสือสืบพันธ 

 ๔๓๓๕ นางสาวพรชุลี  ศักดิ์ถาวรเลิศ 

 ๔๓๓๖ นางสาวพรฌรี  ตันวานิช 

 ๔๓๓๗ นางพรทิพย  ทองเกล็ด 

 ๔๓๓๘ นางพรทิพย  เปลงปล่ัง 

 ๔๓๓๙ นางพรทิพย  มาสีจันทร 

 ๔๓๔๐ นางพรทิพย  ศิริเจริญธรรม 

 ๔๓๔๑ นางพรธิพา  ไชยรัตน 

 ๔๓๔๒ นางพรพจน  จูอําไพ 

 ๔๓๔๓ นางพรพรรณ  รินสินจอย 

 ๔๓๔๔ นางพรพิมล  อัจกลับ 

 ๔๓๔๕ นางสาวพรรณวดี  ศรีสุวรรณ 

 ๔๓๔๖ นางสาวพรรณวิภา  โสภา 

 ๔๓๔๗ นางสาวพรรณอร  สารสืบ 

 ๔๓๔๘ นางพรรณี  บัวศรี 

 ๔๓๔๙ นางพรศรี  มะโนธรรม 

 ๔๓๕๐ นางพรศรี  เหลาจันตา 

 ๔๓๕๑ นางพรศิลป  จ๋ิวเมฆ 

 ๔๓๕๒ นางพรสวรรค  สุกทน 

 ๔๓๕๓ นางสาวพัชรณัฐ  อนุปญญาวัฒน 

 ๔๓๕๔ นางพัชรี  ศรีสังข 

 ๔๓๕๕ นางสาวพัฒนวดี  สรอยสังวาลย 

 ๔๓๕๖ นางพัฒนี  หยัดน้ํา 

 ๔๓๕๗ นางสาวพันธทิพย  ติ้วสุวรรณ 

 ๔๓๕๘ นางพันธุทิพย  บรรลือหาญ 

 ๔๓๕๙ นางพาชื่น  กาญจนวัฒน 

 ๔๓๖๐ นางพาณี  พิธกิจ 

 ๔๓๖๑ นางพิจิตรา  โลหะศิริมณี 

 ๔๓๖๒ นางพิชชาภรณ  จันทมาศ 

 ๔๓๖๓ นางพิภัทรา  ชนะบวรบุตร 

 ๔๓๖๔ นางสาวพิมพกมน  กงแกว 

 ๔๓๖๕ นางพิมพา  จารนัย 

 ๔๓๖๖ นางสาวพิมลรัตน  แซล้ี 

 ๔๓๖๗ นางพิรดา  เส็มหมาด 

 ๔๓๖๘ นางพิไลพร  อริยา 

 ๔๓๖๙ นางพิศมัย  ขันแกว 

 ๔๓๗๐ นางพิศมัย  บุญวรรโณ   

 ๔๓๗๑ นางพิศสุคนธ  เพชรอักษร 

 ๔๓๗๒ นางพิสมัย  คํามูล 

 ๔๓๗๓ นางพีรยานันท  ชัยสิทธิ์ 

 ๔๓๗๔ นางพุฒชาติ  นิถากรณ 

 ๔๓๗๕ นางพุดตาล  ชอลัดดา 

 ๔๓๗๖ นางพูนทรัพย  พุมแกว 

 ๔๓๗๗ นางเพชรรัตน  คําจีระ 

 ๔๓๗๘ นางเพ็ญจันทร  ชื่นใจ 

 ๔๓๗๙ นางเพ็ญจิตร  วังผือ 

 ๔๓๘๐ นางเพ็ญศรี  ขันธาโรจน 

 ๔๓๘๑ นางเพลินจิตต  ศรีบุรี 

 ๔๓๘๒ นางเพลินพุฒ  เพชรลํ้า 

 ๔๓๘๓ นางสาวเพียงจันทร  จารุวรวิรัตน 

 ๔๓๘๔ นางเพียงใจ  หนูพัฒน 

 ๔๓๘๕ นางสาวเพียรวิภา  โพศาราช 



 หนา   ๒๐๑ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๓๘๖ นางไพรชล  บัวปลอด 

 ๔๓๘๗ นางไพศาล  วิลาลัย 

 ๔๓๘๘ นางฟองจันทร  วันออน 

 ๔๓๘๙ นางสาวภัทรภร  เนตรสุวรรณ 

 ๔๓๙๐ นางภัสชลสรณ  วิวรรธนาสิน 

 ๔๓๙๑ นางสาวภัสธนาฒย  มั่นศรี 

 ๔๓๙๒ นางภาคินี  ตั้งตรงเวชกิจ 

 ๔๓๙๓ นางภาริณี  พีระพันธ 

 ๔๓๙๔ นางภาวิณี  วิสุทธิรัตน 

 ๔๓๙๕ นางภาวิณีย  สามัคคี 

 ๔๓๙๖ นางภิญญาพัชญ  ปฐมทอง 

 ๔๓๙๗ นางภุชงค  เนตรประภิศ 

 ๔๓๙๘ นางมณฑา  เทียนทอง 

 ๔๓๙๙ นางมณเฑียร  นอยเอี่ยม 

 ๔๔๐๐ นางมณี  กอนทรัพย 

 ๔๔๐๑ นางมณี  ทรัพยอุดมมาก 

 ๔๔๐๒ นางมณีรัตน  กลอนจะโปะ 

 ๔๔๐๓ นางมณีรัตน  ศรีมาลา 

 ๔๔๐๔ นางมนฤดี  เมณฑกูล 

 ๔๔๐๕ นางมยุลี  ล้ินทอง 

 ๔๔๐๖ นางสาวมรา  เหลารอด 

 ๔๔๐๗ นางมลธิรา  จําดี 

 ๔๔๐๘ นางสาวมลิวัลย  ชัยเรียบ 

 ๔๔๐๙ นางมะลิวัลย  กันทะหล่ัน 

 ๔๔๑๐ นางมะลิวัลย  บุตรา 

 ๔๔๑๑ นางมะลิวัลย  รัตนเสถียร 

 ๔๔๑๒ นางมะลิวัลย  วิชาชัย 

 ๔๔๑๓ นางสาวมัทนียา  โฆษพงศา 

 ๔๔๑๔ นางมัลลิกา  สัตยานุชิต 

 ๔๔๑๕ นางมารศรี  คันธา 

 ๔๔๑๖ นางมาลัย  ดําพะทิก   

 ๔๔๑๗ นางมาลี  ชางหลอ 

 ๔๔๑๘ นางมาลี  ปนตะ 

 ๔๔๑๙ นางมุกดา  สุวรรณประเภา 

 ๔๔๒๐ นางยุพา  ชาติพุทธิพงศ 

 ๔๔๒๑ นางยุพิน  ทองกุล 

 ๔๔๒๒ นางสาวยุพิน  มีมาก 

 ๔๔๒๓ นางยุพิน  วุฒิการณ 

 ๔๔๒๔ นางยุพิน  สินสุข 

 ๔๔๒๕ นางยุพินธุ  นันตากาศ 

 ๔๔๒๖ นางเย็น  คบทองหลาง 

 ๔๔๒๗ นางเยาวภา  สุขเสวตร 

 ๔๔๒๘ นางเยาวเรศ  สนั่นวงศ 

 ๔๔๒๙ นางสาวเยาวลักษณ  ทองใบนอย 

 ๔๔๓๐ นางเยาวลักษณ  ไพรขจรเดช 

 ๔๔๓๑ นางรจนี  ผงสาย 

 ๔๔๓๒ นางรวมรัตน  ทองคํา 

 ๔๔๓๓ นางรสสุคนธ  จิตณรงค 

 ๔๔๓๔ นางระทม  เผาพันธุ 

 ๔๔๓๕ นางระเบียบ  ล้ิมสากล 

 ๔๔๓๖ นางสาวระพีพรรณ  รัตนเหล่ียม 

 ๔๔๓๗ นางสาวรัชดา  ภัทราวุฒิชัย 



 หนา   ๒๐๒ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๔๓๘ นางรัตจะนา  ดาราศร 

 ๔๔๓๙ นางรัตตนา  บุญสิทธิ์ 

 ๔๔๔๐ นางสาวรัตนตกา  แปนแกว 

 ๔๔๔๑ นางรัตนา  กันทายวง 

 ๔๔๔๒ นางรัตนา  ฤทธิ์ประเสริฐ 

 ๔๔๔๓ นางรัตนาภรณ  ดอนเลย 

 ๔๔๔๔ นางสาวรัตนาภรณ  อุทุมโภค 

 ๔๔๔๕ นางราวรรณ  ประเสริฐสิน 

 ๔๔๔๖ นางรําไพ  สิงหาคร 

 ๔๔๔๗ นางสาวรุงจิรา  บัวคล่ี 

 ๔๔๔๘ นางรุงทิวา  เทศทับ 

 ๔๔๔๙ นางสาวรุงนภา  กลมกลอม 

 ๔๔๕๐ นางสาวรุงระวี  สรรคหาสุข 

 ๔๔๕๑ นางรุงฤดี  รุงฉัตร 

 ๔๔๕๒ นางรุจิภา  พิมลไพบูลย 

 ๔๔๕๓ นางเรณู  คําเผือก   

 ๔๔๕๔ นางเรณู  ธรรมจุฒา 

 ๔๔๕๕ นางลดาวัลย  นิลวิเศษ 

 ๔๔๕๖ นางลลิตตา  เหลาสิงห 

 ๔๔๕๗ นางละมูล  บุญรักษา 

 ๔๔๕๘ นางละออ  บุญอยู 

 ๔๔๕๙ นางลักขณา  รักเงิน 

 ๔๔๖๐ นางลัดดา  จันทราช 

 ๔๔๖๑ นางลัดดา  แปนงาม 

 ๔๔๖๒ นางลัดดา  พ่ึงกล่ัน 

 ๔๔๖๓ นางลัดดาวัลย  จุลโรจน 

 ๔๔๖๔ นางสาวลาวัณย  สมกาศ 

 ๔๔๖๕ นางลํายวน  มีสุข 

 ๔๔๖๖ นางลําใย  อินทวัฒนวงษา 

 ๔๔๖๗ นางเล็ก  จ๋ิวนารายณ 

 ๔๔๖๘ นางสาวเลิศจันฑา  สีเหลืองสวัสดิ์ 

 ๔๔๖๙ นางสาววชิรา  ฮกยินดี 

 ๔๔๗๐ นางสาววชิราภรณ  งวนเฮง 

 ๔๔๗๑ นางวนิดา  กองนาง 

 ๔๔๗๒ นางวนิดา  เชื้อบุญมี 

 ๔๔๗๓ นางวนิดา  สุริยะวรรณากูล 

 ๔๔๗๔ นางวรรณนา  อนวัช 

 ๔๔๗๕ นางวรรณพร  สวางศรี 

 ๔๔๗๖ นางวรรณเพ็ญ  ฉางขาวพรหม 

 ๔๔๗๗ นางสาววรรณรดา  เลิศลบ 

 ๔๔๗๘ นางวรรณา  เต็มธนกิจไพศาล 

 ๔๔๗๙ นางวรรณา  ศิริพานิช 

 ๔๔๘๐ นางวรรณา  อินฤทธิ์ 

 ๔๔๘๑ นางสาววรวรรณ  สายตรง 

 ๔๔๘๒ นางสาววราภรณ  เกื้อกูล 

 ๔๔๘๓ นางวราภรณ  ละเหมาะ 

 ๔๔๘๔ นางวรารัตน  นกอินทรีย 

 ๔๔๘๕ นางสาววรารัตน  วงษนาปา 

 ๔๔๘๖ นางวริพร  สุวรรณ 

 ๔๔๘๗ นางสาววลีพร  ทวีธรรมเสวี 

 ๔๔๘๘ นางวัจนี  สุทธานี 

 ๔๔๘๙ นางวัชรี  ล้ิมจิตสมบูรณ 



 หนา   ๒๐๓ (เลมที่  ๑๔) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๔๙๐ นางวันดี  ปนตุมมา   

 ๔๔๙๑ นางวันทนา  มงคล 

 ๔๔๙๒ นางวันทนา  วรรณโชติ 

 ๔๔๙๓ นางวันเพ็ญ  จันทรปุม 

 ๔๔๙๔ นางวันเพ็ญ  จินตนา 

 ๔๔๙๕ นางวันเพ็ญ  ไชยเมือง 

 ๔๔๙๖ นางวันเพ็ญ  ธรรมเทศน 

 ๔๔๙๗ นางวันเพ็ญ  เมฆเมืองทอง 

 ๔๔๙๘ นางวันเพ็ญ  สะงา 

 ๔๔๙๙ นางวารุณี  ใจบุญมา 

 ๔๕๐๐ นางวาสนา  การนา 

 ๔๕๐๑ นางวาสนา  ธิขวัญ   

 ๔๕๐๒ นางวิจิตร  รอดวินิจ 

 ๔๕๐๓ นางวิภาวรรณ  เอื้อทยา 

 ๔๕๐๔ นางวิมลนันท  ทิมาตฤกะ 

 ๔๕๐๕ นางวิรดา  วงษทาว 

 ๔๕๐๖ นางวิรัลพัชร  ไชยคําหลา 

 ๔๕๐๗ นางวิลาวรรณ  นามวงศ 

 ๔๕๐๘ นางวิไล  ชาวไชย 

 ๔๕๐๙ นางสาววิไลวรรณ  จ่ึงสกุล 

 ๔๕๑๐ นางสาววิไลวรรณ  ทนุพงษ 

 ๔๕๑๑ นางวิไลวรรณ  มานะศิลป 

 ๔๕๑๒ นางวิไลวรรณ  ศาสกุล 

 ๔๕๑๓ นางสาววีรานันท  ฮึกหาญจิรโรจน 

 ๔๕๑๔ นางสาวแววตา  ยุวกาฬกุล 

 ๔๕๑๕ นางแววตา  อรุณโชติ 

 ๔๕๑๖ นางสาวศกุนตลา  พงษประยูร 

 ๔๕๑๗ นางศนิ  ศรีจันทรเฟอ 

 ๔๕๑๘ นางศริญญาลักษณ  ธรรมสอน 

 ๔๕๑๙ นางศรีนวล  เกตุบรรลุ 

 ๔๕๒๐ นางสาวศรีนวล  โพธิ์นาค 

 ๔๕๒๑ นางศรีพรรณ  แสนเสร็จ 

 ๔๕๒๒ นางศรีวตาภรณ  ศรีชัย 

 ๔๕๒๓ นางศรีวรรณ  สมบูรณ 

 ๔๕๒๔ นางศรีวิมล  เถลิงศรี 

 ๔๕๒๕ นางสาวศิรินันท  หลอตระกูล 

 ๔๕๒๖ นางศิริพร  มากชุม 

 ๔๕๒๗ นางศิริเพ็ญ  นาคสุวรรณ 

 ๔๕๒๘ นางศิริรัตน  มณเฑียร 

 ๔๕๒๙ นางสาวศิริวรรณ  ฉิมพาลี 

 ๔๕๓๐ นางสาวษุภากร  สวัสดิชัย 

 ๔๕๓๑ นางสงกรานต  โสภาศรี   

 ๔๕๓๒ นางสงเสริม  จันทรเรือง 

 ๔๕๓๓ นางสถาพร  สําลีราช 

 ๔๕๓๔ นางสนอง  วันทอง 

 ๔๕๓๕ นางสมจิตต  บุณยะบูรณ 

 ๔๕๓๖ นางสมจิตร  ภูคงน้ํา 

 ๔๕๓๗ นางสาวสมจิตร  วันทวี 

 ๔๕๓๘ นางสมจิตร  ศรีเกิดครืน 

 ๔๕๓๙ นางสมจิตร  อินทร 

 ๔๕๔๐ นางสมใจ  ชัยชนะ 

 ๔๕๔๑ นางสาวสมใจ  เทียนสันต 
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 ๔๕๔๒ นางสมใจ  เล็กปรีดิ์เปรม 

 ๔๕๔๓ นางสมทรง  แปนเขียว 

 ๔๕๔๔ นางสมทรง  สุขุมมะสวัสดิ์ 

 ๔๕๔๕ นางสาวสมนึก  กันเดิน 

 ๔๕๔๖ นางสมนึก  แกวแดง 

 ๔๕๔๗ นางสมนึก  ปญญะ 

 ๔๕๔๘ นางสาวสมบัติ  นกเกตุ 

 ๔๕๔๙ นางสมบัติ  อิ่มอรชร 

 ๔๕๕๐ นางสมบูรณ  คูศรีพิทักษ 

 ๔๕๕๑ นางสมบูรณ  อินแหยม 

 ๔๕๕๒ นางสมประสงค  สุพัฒนาพงศ 

 ๔๕๕๓ นางสมปอง  ขันทอง 

 ๔๕๕๔ นางสมปอง  สินจิตร 

 ๔๕๕๕ นางสมพร  ชัยสงคราม 

 ๔๕๕๖ นางสมพร  ปฐมทอง 

 ๔๕๕๗ นางสมพร  พรมลา 

 ๔๕๕๘ นางสมพิศ  คงสมเพียร 

 ๔๕๕๙ นางสมยง  บัวสี 

 ๔๕๖๐ นางสมศรี  กล่ินนิ่ม 

 ๔๕๖๑ นางสมศรี  ชุมพลศรี 

 ๔๕๖๒ นางสมศรี  ดูแกว 

 ๔๕๖๓ นางสาวสมศรี  ทองแทงใหญ 

 ๔๕๖๔ นางสมศรี  มงคลคลี 

 ๔๕๖๕ นางสมสวน  ธูปทอง 

 ๔๕๖๖ นางสมหมาย  บัวชุมพล   

 ๔๕๖๗ นางสมหมาย  พิพัฒพงคชัย 

 ๔๕๖๘ นางสมหวัง  วันทนะ 

 ๔๕๖๙ นางสาวสรอยเพชร  เนตรนิยม 

 ๔๕๗๐ นางสวิตตา  ศรีเทียน 

 ๔๕๗๑ นางสหรัตน  เกียรติบัวใหญ 

 ๔๕๗๒ นางสังวาลย  พรหมดี 

 ๔๕๗๓ นางสาวสังเวียน  น้ําเพชร 

 ๔๕๗๔ นางสังเวียน  สิงหคํา 

 ๔๕๗๕ นางสันตฤทัย  ฉัตรบูรณพิมพ 

 ๔๕๗๖ นางสาคร  เถื่อนเครือวัลย 

 ๔๕๗๗ นางสาคร  เนื้อไม 

 ๔๕๗๘ นางสายใจ  บุญมาก 

 ๔๕๗๙ นางสายชล  ทองสุขงาม 

 ๔๕๘๐ นางสายทิพย  แสนสวาง 

 ๔๕๘๑ นางสายพิณ  ชางเผือก 

 ๔๕๘๒ นางสายพิณ  มูลรัตน 

 ๔๕๘๓ นางสายสุรีย  ทิพยอาย 

 ๔๕๘๔ นางสาวสารินทร  อยูศรีเจริญ 

 ๔๕๘๕ นางสาวิณี  คูณทวี 

 ๔๕๘๖ นางสาวิตรี  ความดี 

 ๔๕๘๗ นางสําเนา  อุตโมท 

 ๔๕๘๘ นางสําเนียง  สังขทอง 

 ๔๕๘๙ นางสํารวม  ภาคาแพทย 

 ๔๕๙๐ นางสํารวม  สมคุณ 

 ๔๕๙๑ นางสําอางค  นพรัตน 

 ๔๕๙๒ นางสาวสินาภรณ  ผิวจันทรสด 

 ๔๕๙๓ นางสิริกาญจน  คํามะภา 
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 ๔๕๙๔ นางสิริน  สุภาพักตร 

 ๔๕๙๕ นางสาวสุกัญญา  คุณยศย่ิง 

 ๔๕๙๖ นางสุกัญญา  รินคํา 

 ๔๕๙๗ นางสุกานดา  อรามฉาย 

 ๔๕๙๘ นางสาวสุขใจ  ไพรสิงห 

 ๔๕๙๙ นางสุจิตรา  คําพรหม 

 ๔๖๐๐ นางสุจิตรา  เล้ียงเทวา 

 ๔๖๐๑ นางสุจินต  หาญปราบ 

 ๔๖๐๒ นางสาวสุจีรา  อยูสําลี 

 ๔๖๐๓ นางสุณิสา  จันทรสวาง 

 ๔๖๐๔ นางสุณี  เขมนกิจ 

 ๔๖๐๕ นางสุดใจ  ชมภูมี 

 ๔๖๐๖ นางสุดา  แยมกลีบ 

 ๔๖๐๗ นางสาวสุทธินันท  สมคุณ 

 ๔๖๐๘ นางสุธาทิพย  ศรีนวลออน 

 ๔๖๐๙ นางสุนทร  หนอกกระโทก 

 ๔๖๑๐ นางสุนัตตา  สายปาน 

 ๔๖๑๑ นางสุนันท  ดาราษี 

 ๔๖๑๒ นางสุนันท  ไสยะหุต 

 ๔๖๑๓ นางสุนันทา  จันทรปรุง 

 ๔๖๑๔ นางสุนัยนา  สถาพรภูริศักดิ์ 

 ๔๖๑๕ นางสุนิตรา  เพียรเกาะ 

 ๔๖๑๖ นางสาวสุนี  ธรรมประชา 

 ๔๖๑๗ นางสุนีย  เกตุมะยูร 

 ๔๖๑๘ นางสุนีย  ถี่ปอม 

 ๔๖๑๙ นางสุนีย  เปยกบุตร 

 ๔๖๒๐ นางสาวสุปราณี  บัวแกว 

 ๔๖๒๑ นางสุปราณี  เมฆพัฒน 

 ๔๖๒๒ นางสุพรรณ  แซตั้ง 

 ๔๖๒๓ นางสุพรรณ  เลิศพฤกษ 

 ๔๖๒๔ นางสุพรรณี  กันทะดี 

 ๔๖๒๕ นางสาวสุพรรณี  ดวงรัศมี 

 ๔๖๒๖ นางสาวสุพัสวี  ใยบัวทอง 

 ๔๖๒๗ นางสาวสุพิชฌาย  ปานผดุง 

 ๔๖๒๘ นางสุพิศ  เถียรทิม 

 ๔๖๒๙ นางสุภร  แสงสุริยา 

 ๔๖๓๐ นางสุภรณ  นาคทอง 

 ๔๖๓๑ นางสุภานัน  ดวงสวาง 

 ๔๖๓๒ นางสาวสุภาพร  กิตติชาติสกุล 

 ๔๖๓๓ นางสุภาพร  ภูออน 

 ๔๖๓๔ นางสุภาพร  รามศิริ 

 ๔๖๓๕ นางสุภาพร  วิเทียนเทียบ 

 ๔๖๓๖ นางสุภาพรรณ  จันทรคง 

 ๔๖๓๗ นางสุภาภรณ  ไทยวงศ 

 ๔๖๓๘ นางสาวสุภาภรณ  ศุภผลา 

 ๔๖๓๙ นางสาวสุภาวดี  พันธุระ 

 ๔๖๔๐ นางสุภาวดี  เรืองหิรัญ 

 ๔๖๔๑ นางสาวสุภาวดี  อินทรกุย 

 ๔๖๔๒ นางสาวสุภิญญา  ศรีทองกุล 

 ๔๖๔๓ นางสุมาลี  ทิมทอง 

 ๔๖๔๔ นางสาวสุมาลี  สุนทรารักษ 

 ๔๖๔๕ นางสุมาลี  สูนานนท 
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 ๔๖๔๖ นางสุรินทร  บุญเสริม 

 ๔๖๔๗ นางสุรินทร  หะหวัง 

 ๔๖๔๘ นางสุรีย  อวยพร 

 ๔๖๔๙ นางสาวสุรีรัตน  รุจิพงษ 

 ๔๖๕๐ นางสุวปรยีา  จันตะ 

 ๔๖๕๑ นางสุวรรณรัตน  วรรตนิกุล 

 ๔๖๕๒ นางสุวรรณา  หะยีรอมาน 

 ๔๖๕๓ นางสุวารี  สีสัย 

 ๔๖๕๔ นางสุวิชาดา  มีตาบุญ 

 ๔๖๕๕ นางสุวิทย  โพธิสาร 

 ๔๖๕๖ นางสาวสุวิมล  บุญรอด 

 ๔๖๕๗ นางเสริมศรี  เสาวภาณี 

 ๔๖๕๘ นางเสาวคนธ  เริงสมุทร 

 ๔๖๕๙ นางเสาวนีย  นิภาโยธิน 

 ๔๖๖๐ นางเสาวนีย  เนียมศิริ 

 ๔๖๖๑ นางแสงจันทร  ชางปรุง 

 ๔๖๖๒ นางแสงอรุณ  สมุทรภักดี 

 ๔๖๖๓ นางโสภา  ดาวลอม 

 ๔๖๖๔ นางโสภี  จันทรัมพร 

 ๔๖๖๕ นางหนู  บุตรมูล 

 ๔๖๖๖ นางหนูแกว  ดวงมณี 

 ๔๖๖๗ นางหนูราช  ราชพรหมมา 

 ๔๖๖๘ นางสาวเหมวดี  หลิมวัฒนา 

 ๔๖๖๙ นางเหรียญ  ปวงเมา 

 ๔๖๗๐ นางเหรียญทอง  อุตมะ 

 ๔๖๗๑ นางองุน  ย้ิมออน 

 ๔๖๗๒ นางอโณทัย  รัตนโนทัย 

 ๔๖๗๓ นางอโนชา  คูคูสมุทร 

 ๔๖๗๔ นางอภิชญา  วรรณไสย 

 ๔๖๗๕ นางสาวอภิสรา  ศรีธาราม 

 ๔๖๗๖ นางอมรรัตน  คะริบรัมย 

 ๔๖๗๗ นางสาวอมรรัตน  จุติไชย 

 ๔๖๗๘ นางสาวอมรรัตน  แยมพุม 

 ๔๖๗๙ นางสาวอรนุช  ล้ิมทองคํา 

 ๔๖๘๐ นางอรพรรณ  ปนปูนทราย 

 ๔๖๘๑ นางอรรัมภา  เรืองทัพ 

 ๔๖๘๒ นางสาวอรวรรณ  เศรษฐพงษ 

 ๔๖๘๓ นางสาวอรวรรณ  สุวพันธุ 

 ๔๖๘๔ นางอรวีณา  เกตุเพ็ง 

 ๔๖๘๕ นางอรสา  ทองขาว 

 ๔๖๘๖ นางอรัตนยา  โอสถาน 

 ๔๖๘๗ นางอรุณทิพย  พุมดีย่ิง 

 ๔๖๘๘ นางสาวอรุณศรี  ตั้งชิงชัย 

 ๔๖๘๙ นางสาวอรุณี  มีศิริ 

 ๔๖๙๐ นางอรุณี  เสงี่ยมงาม 

 ๔๖๙๑ นางสาวอวยพร  จูงทรัพย 

 ๔๖๙๒ นางสาวอังคณา  ล้ีโชติกุล 

 ๔๖๙๓ นางสาวอังคณา  ศรีสวาสดิ์ 

 ๔๖๙๔ นางอังสนา  ฉันทวรภาพ 

 ๔๖๙๕ นางอัจฉรา  ศรชัย 

 ๔๖๙๖ นางอัจฉราภรณ  เจียมจตุรงค 

 ๔๖๙๗ นางอัญชนา  โภคี 
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 ๔๖๙๘ นางอัญชลี  รอดนิกร 

 ๔๖๙๙ นางสาวอัศฌา  รัตนสุวรรณ 

 ๔๗๐๐ นางอาจารี  บํารุงรักษา 

 ๔๗๐๑ นางอาภรณ  แสงยศ 

 ๔๗๐๒ นางอาภัสรา  บุญอุน 

 ๔๗๐๓ นางอาภาภัทร  รัตนชงค 

 ๔๗๐๔ นางอาภาศรี  คงไทย 

 ๔๗๐๕ นางอารมย  เกษรบัว 

 ๔๗๐๖ นางอารมย  ฉิมทอง 

 ๔๗๐๗ นางอารี  ศิริปกมานนท 

 ๔๗๐๘ นางอารีย  ปนนาค 

 ๔๗๐๙ นางอารีย  พิเนตรเสถียร 

 ๔๗๑๐ นางสาวอารีย  รอดหลํา 

 ๔๗๑๑ นางอํานวย  ขอมีกลาง 

 ๔๗๑๒ นางอําพร  ลมไธสง   

 ๔๗๑๓ นางอําพรรณ  วรรณตุง 

 ๔๗๑๔ นางอําพันธ  คิดอาน 

 ๔๗๑๕ นางอําไพ  สังคนิตย 

 ๔๗๑๖ นางอําไพ  อินการะเกตุ 

 ๔๗๑๗ นางสาวอุดมลักษณ  ยังตรง 

 ๔๗๑๘ นางอุดมลักษณ  ไสยรินทร 

 ๔๗๑๙ นางอุทัย  ดีสดใส 

 ๔๗๒๐ นางอุทุมพร  จอมใจ 

 ๔๗๒๑ นางสาวอุธารัตน  บุญฤทธิ์ 

 ๔๗๒๒ นางสาวอุบล  ใจวรรณะ 

 ๔๗๒๓ นางอุบล  พิดิษฐ 

 ๔๗๒๔ นางอุบล  อินทะนะนก 

 ๔๗๒๕ นางอุบลรัตน  ณ ตะกั่วทุง 

 ๔๗๒๖ นางอุบลรัตน  สุฤทธิ์ 

 ๔๗๒๗ นางอุไร  มหาเมฆ 

 ๔๗๒๘ นางอุไร  ราชสมบัติ 

 ๔๗๒๙ นางอุไร  วองสกุล 

 ๔๗๓๐ นางอุไรลักษณ  รุงโรจนอุดมผล 

 ๔๗๓๑ นางอุไรวรรณ  แกวเขียว 

 ๔๗๓๒ นางสาวอุศนา  รุงรัชกานนท 

 ๔๗๓๓ นางเอ็มอร  อาฆราช 

 ๔๗๓๔ นางสาวไอรินทร  โชคหิรัณยชัย 

 ๔๗๓๕ นางสาวฮําดะ  หมัดศิริ 

 


