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

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  รวมทั้งส้ิน  ๗๗๑,๗๓๐  ราย   

ดังรายนามทายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

เทศบาล 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๖,๕๕๙  ราย) 

 ๑ นายกง  บุญชม 

 ๒ นายกตัญู  ไชยวงษา 

 ๓ นายกนก  ยอดมนต 

 ๔ นายกมล  จิตรเพ่ิม 

 ๕ นายกมล  ชื่นหมี้ 

 ๖ นายกมล  เมืองเจียง 

 ๗ นายกมล  วรพงศพัฒน 

 ๘ นายกมล  หวังดี 

 ๙ นายกมล  อภิธนัง 

 ๑๐ นายกมล  อินทรจันทร 

 ๑๑ นายกมล  อูเพชร 

 ๑๒ นายกรกฎ  ศรีสองเมือง 

 ๑๓ นายกรรชัย  รัตนะ 

 ๑๔ นายกระบวน  แจมศักดิ์ 

 ๑๕ นายกรันต  กาเดร 

 ๑๖ นายกฤตชัย  ชินสถิต 

 ๑๗ นายกฤตณรงค  พันธุรัตน 

 ๑๘ นายกฤตติรัฐ  คงทรัพย 

 ๑๙ นายกฤตพจน  เกิดสวาง 

 ๒๐ นายกฤตพร  บุญญฤทธิ์ 

 ๒๑ นายกฤตพร  บุญฤทธิ์ 

 ๒๒ นายกฤติน  แสงสวัสดิ์ 

 ๒๓ นายกฤษกรณ  ธรรมเสน 

 ๒๔ นายกฤษฎา  ขันทอง 

 ๒๕ นายกฤษฎา  ใจปา 

 ๒๖ นายกฤษฎา  ชูตาลัด 

 ๒๗ นายกฤษฎา  โตกกระโทก 

 ๒๘ นายกฤษฎา  นฤชิต 

 ๒๙ นายกฤษฎี  กล่ินจงกล 

 ๓๐ นายกฤษฏ์ิ  รวมสุข 

 ๓๑ นายกฤษณพงษ  รอดกร 

 ๓๒ นายกฤษณะ  ตันจรารักษ 

 ๓๓ นายกฤษณะ  มะลิทอง 

 ๓๔ นายกฤษณะ  สาระพันธ 

 ๓๕ นายกฤษณะ  หนูอุดม 

 ๓๖ นายกฤษณา  ชาวสวน 

 ๓๗ นายกฤษดา  กิจคา 

 ๓๘ นายกฤษนัย  เยาวธานี 

 ๓๙ นายกลชยรรถ  สนองคุณ 

 ๔๐ นายกลม  บุญผิว 

 ๔๑ นายกลอย  บุญปกครอง 

 ๔๒ นายกลา  อนทอง 



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

 

 ๔๓ นายกล่ิน  สุขโข 

 ๔๔ นายกวาง  กาศกระโทก 

 ๔๕ นายกวาง  กล่ินศรีสุข 

 ๔๖ นายกวิน  บุญรัตนัง 

 ๔๗ นายกวี  โสดวิลัย 

 ๔๘ นายกวีพัฒน  ธนะคํามา 

 ๔๙ นายกวีวัฒน  มนตรี 

 ๕๐ นายกอง  กลากระโทก 

 ๕๑ นายกองเกียรติ  ชนากลาง 

 ๕๒ นายกองเกียรติ  ภูลา 

 ๕๓ นายกองเกียรติ  สิรสุนทร 

 ๕๔ นายกองคํา  อินโน 

 ๕๕ นายกองชุม  แกววิชัย 

 ๕๖ นายกองพล  ตระกูลศรี 

 ๕๗ นายกองภพ  อินตะจักร 

 ๕๘ นายกองมา  อายจันทึก 

 ๕๙ นายกองสกล  แกวกัญญา 

 ๖๐ นายกอเซ็ง  อูเซ็ง 

 ๖๑ นายกอเดร  มูละแต 

 ๖๒ นายกอบชัย  พันสุภะ 

 ๖๓ นายกอบโชค  เตียตระกูล 

 ๖๔ นายกอพิทักษ  เกาเอี้ยน 

 ๖๕ นายกอเส็ม  ชํานาญ 

 ๖๖ นายกอเส็ม  ทองเกิด 

 ๖๗ นายกะเฉ็ม  ขวดหรีม 

 ๖๘ นายกะติบีน  เก็มเด็น 

 ๖๙ นายกัญหา  สรอยกระโทก 

 ๗๐ นายกันณพงค  จันทรน้ํา 

 ๗๑ นายกันตดนัย  บุญมี 

 ๗๒ นายกันตพงศ  แยมชื่น 

 ๗๓ นายกันตภณ  ชุมกมล 

 ๗๔ นายกันตภณ  ทีปรัตนกุล 

 ๗๕ นายกัมพล  กําทอง 

 ๗๖ นายกัมพล  ยศแกว 

 ๗๗ นายกัมพล  อินทพันธุ 

 ๗๘ นายกัลยกฤต  เขียวอิ่ม 

 ๗๙ นายกาน  สมผกา 

 ๘๐ นายกานต  กางอองตา 

 ๘๑ นายกานต  จันดากุล 

 ๘๒ นายกาพยคํา  นิปุณะ 

 ๘๓ นายกามารูดิน  กีรีซี 

 ๘๔ นายกามารูดิน  ณ ปตตานี 

 ๘๕ นายการัณย  นิลวัฒน 

 ๘๖ นายกาเหวา  โหคลัง 

 ๘๗ นายกําชัย  กองโชค 

 ๘๘ นายกําพล  ศรีมณีพันธ 

 ๘๙ นายกิจจา  แกวรุงเรือง 

 ๙๐ นายกิจจา  รากจิตร 

 ๙๑ นายกิตติ  เชื้อคําลือ 

 ๙๒ นายกิตติ  ไทยบุรีรัมย 



 หนา   ๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๓ นายกิตติ  ผาพิมพ 

 ๙๔ นายกิตติ  พวงอินใจ 

 ๙๕ นายกิตติ  แมงทับทอง 

 ๙๖ นายกิตติ  สิทธิสมบูรณ 

 ๙๗ นายกิตติกร  กุมมาละ 

 ๙๘ นายกิตติกร  หลาพันธ 

 ๙๙ นายกิตติชัย  โกอัฐวาพร 

 ๑๐๐ นายกิตติชัย  ปนทอง 

 ๑๐๑ นายกิตติทัต  รุกขชาติ 

 ๑๐๒ นายกิตติทัศน  เมธีวัจนวงศ 

 ๑๐๓ นายกิตติ์ธนัตถ  อภิวงคงาม 

 ๑๐๔ นายกิตติพงษ  เคลือบวัณณรัตน 

 ๑๐๕ นายกิตติพงษ  ฉายาวัฒนะ 

 ๑๐๖ นายกิตติพงษ  พรมดวง 

 ๑๐๗ นายกิตติพงษ  สิมสน 

 ๑๐๘ วาที่รอยตรี กิตติพร  เพชรชวย 

 ๑๐๙ นายกิตติพศ  เกิดแพร 

 ๑๑๐ นายกิตติพัทธ  รูปสวางกุลพงศ 

 ๑๑๑ นายกิตติพันธ  แกวฮองคํา 

 ๑๑๒ นายกิตติพันธ  องคอกนิษฐ 

 ๑๑๓ นายกิตติพิชญ  มะโนคํา 

 ๑๑๔ นายกิตติวัฒน  กูรสุรพงศ 

 ๑๑๕ รอยตรี กิตติศักดิ์  คํานิล 

 ๑๑๖ นายกิตติศักดิ์  ไบเตะ 

 ๑๑๗ นายกิตติศักดิ์  พรรณรัตนศิลป 

 ๑๑๘ นายกิตติศักดิ์  ยามาสัน 

 ๑๑๙ นายกิตติศักดิ์  หนูโหยบ 

 ๑๒๐ นายกิติบล  โอภาสพินิจ 

 ๑๒๑ นายกิติศักดิ์  แสงเดช 

 ๑๒๒ นายกูเกียรติ  หนูเล้ียง 

 ๑๒๓ นายเกชา  ขันตระกูล 

 ๑๒๔ นายเกตสาดา  ราโอบ 

 ๑๒๕ นายเกตุ  ชัยมงคล 

 ๑๒๖ นายเกริก  พวงสมบัติ 

 ๑๒๗ นายเกรียง  พิงกระโทก 

 ๑๒๘ นายเกรียงไกร  เกาะทอง 

 ๑๒๙ นายเกรียงไกร  แกวเรือง 

 ๑๓๐ นายเกรียงไกร  จํานงคผล 

 ๑๓๑ นายเกรียงไกร  ทอทิพย 

 ๑๓๒ นายเกรียงไกร  นิธิเมสานนท 

 ๑๓๓ นายเกรียงไกร  ศรีมหานาม 

 ๑๓๔ นายเกรียงไกร  ศรีเมืองมูล 

 ๑๓๕ นายเกรียงไกร  แสงเพ็ชร 

 ๑๓๖ นายเกรียงชัย  กิตติพงษพัฒนา 

 ๑๓๗ นายเกรียงวุฒิ  วรรณทอง 

 ๑๓๘ นายเกรียงวุฒิ  สุวรรณ 

 ๑๓๙ นายเกรียงศักดิ์  แซจ้ิว 

 ๑๔๐ นายเกรียงศักดิ์  ศรีวงษราช 

 ๑๔๑ นายเกล้ียง  ปจัตุรัส 

 ๑๔๒ นายเกศฎา  บุบผาดา 



 หนา   ๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๓ นายเกษตร  โปธิมา 

 ๑๔๔ นายเกษม  เกตุฉาย 

 ๑๔๕ นายเกษม  ครอบตะขบ 

 ๑๔๖ นายเกษม  ติสา 

 ๑๔๗ นายเกษม  บิลหมุด 

 ๑๔๘ นายเกษม  พรรณราย 

 ๑๔๙ นายเกษม  พันธศรี 

 ๑๕๐ นายเกษม  พาจรทิศ 

 ๑๕๑ นายเกษม  มาตีด 

 ๑๕๒ นายเกษม  วงศจอม 

 ๑๕๓ นายเกษม  ศรีรัตน 

 ๑๕๔ นายเกษม  ศรีวิชัย 

 ๑๕๕ นายเกษม  สายพงษพรรณ 

 ๑๕๖ นายเกษม  สุขพันธ 

 ๑๕๗ นายเกษม  อินตะกาศ 

 ๑๕๘ นายเกษมสันต  บุญจูบุตร 

 ๑๕๙ นายเกษสมร  จงจันศรี 

 ๑๖๐ นายเกา  ตรีครบุรี 

 ๑๖๑ นายเกิ่ง  โคตรพิมพ 

 ๑๖๒ นายเกียน  ดีปา 

 ๑๖๓ นายเกียรติ  มูลจันทร 

 ๑๖๔ นายเกียรติ  ราชชมภู 

 ๑๖๕ นายเกียรติชัย  โนนแดง 

 ๑๖๖ นายเกียรติชัย  สารีภาวงษ 

 ๑๖๗ นายเกียรติชัย  แสนมี่ 

 ๑๖๘ นายเกียรติพันธ  ฝนกาศ 

 ๑๖๙ นายเกียรติศักดิ์  เครือศรี 

 ๑๗๐ รอยตํารวจตรี เกียรติศักดิ์  รัตนพันธ 

 ๑๗๑ นายเกียรติศักดิ์  ศรีสังวาลย 

 ๑๗๒ นายเกียรติศักดิ์  อรรคศรีวร 

 ๑๗๓ นายแกว  จันตะวงค 

 ๑๗๔ นายแกว  เจริญคุณ 

 ๑๗๕ นายแกว  ชวยค้ําชู 

 ๑๗๖ ดาบตํารวจ แกว  พนมสัย 

 ๑๗๗ นายแกว  อุตระธานี 

 ๑๗๘ นายโกญจนา  ภักดีชาติ 

 ๑๗๙ นายโกมล  จันจู 

 ๑๘๐ นายโกมล  ประคํานอก 

 ๑๘๑ นายโกมล  อุปการัตน 

 ๑๘๒ นายโกวิท  เล่ียนกัตวา 

 ๑๘๓ นายโกวิทย  ผองใส 

 ๑๘๔ นายโกศล  กูรมะสุวรรณ 

 ๑๘๕ นายโกศล  แกวหนูนวล 

 ๑๘๖ จาสิบเอก โกศล  เขียมรัมย 

 ๑๘๗ นายโกศล  ทองมาก 

 ๑๘๘ นายโกศล  บุญศรี 

 ๑๘๙ นายโกศล  รอดรักษา 

 ๑๙๐ นายโกศล  สุเมธาโส 

 ๑๙๑ นายโกสัย  มะลาคุม 

 ๑๙๒ นายไกทอง  ไกรมงคล 



 หนา   ๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๓ นายไกร  สาไชยันต 

 ๑๙๔ วาที่รอยตรี ไกรสร  มะโนใจ 

 ๑๙๕ นายขจร  จีนมัชยา 

 ๑๙๖ นายขจร  ชลเจริญ 

 ๑๙๗ นายขจร  ยานะนวล 

 ๑๙๘ นายขจรศักดิ์  ปญญาเรือน 

 ๑๙๙ นายขวัญชัย  ขันสี 

 ๒๐๐ นายขวัญชัย  จํานงคสาร 

 ๒๐๑ นายขวัญชัย  ถนอมธีระนันท 

 ๒๐๒ นายขวัญชัย  ทองมูลตน 

 ๒๐๓ นายขวัญชัย  ทิพยภักดี 

 ๒๐๔ นายขวัญชัย  พากเพียร 

 ๒๐๕ นายขวัญชัย  รักอู 

 ๒๐๖ นายขวัญชัย  ออนเพชร 

 ๒๐๗ นายขวัญประชา  คําตานิตย 

 ๒๐๘ นายขวัญเมือง  เอกจิตต 

 ๒๐๙ นายขอด  กิติอาสา 

 ๒๑๐ นายขันติ  หลาเพชร 

 ๒๑๑ นายขาว  อินทรงาม 

 ๒๑๒ นายเข็มชาติ  มุงคุณโคตร 

 ๒๑๓ นายเข็มทอง  ฟนเขียว 

 ๒๑๔ นายเข็มเพชร  แกวอราม 

 ๒๑๕ นายเขาพอง  ชาญตะบะ 

 ๒๑๖ นายเขิน  คงบัว 

 ๒๑๗ นายเขียว  หัสดี 

 ๒๑๘ นายคงกระพัน  พรพิมาน 

 ๒๑๙ นายคงเดช  แพงราษฎร 

 ๒๒๐ นายคงฤทธิ์  บุญเกิด 

 ๒๒๑ นายคงฤทธิ์  วงศพิทักษ 

 ๒๒๒ นายคงฤทธิ์  สืบเมืองซาย 

 ๒๒๓ นายคงศักดิ์  แกวสุวรรณ 

 ๒๒๔ นายคงศักดิ์  ศรีพรม 

 ๒๒๕ นายคณพงศ  เจริญสุข 

 ๒๒๖ นายคณัสภูชิต  แสนคํา 

 ๒๒๗ นายคณานนท  เปดเวียง 

 ๒๒๘ นายคณิต  ขวาไทย 

 ๒๒๙ นายคณิต  พงษนาวิน 

 ๒๓๐ นายคนอง  กรุดวงษ 

 ๒๓๑ นายคนอง  จองตามา 

 ๒๓๒ นายคนองชัย  จันทรเนย 

 ๒๓๓ นายคนองฤทธิ์  ศรีโคตร 

 ๒๓๔ นายคม  วิรัตน 

 ๒๓๕ นายคมกริช  จุรีมาศ 

 ๒๓๖ นายคมชาญ  อินตะ 

 ๒๓๗ นายคมปณัตญศ  ไทยดอน 

 ๒๓๘ นายคมศักดิ์  เมตุลา 

 ๒๓๙ นายคมสัน  แกวคําแสน 

 ๒๔๐ นายคมสัน  ตรีสุวรรณวัฒน 

 ๒๔๑ นายคมสันต  การะเกดพนา 

 ๒๔๒ นายคร  จอมธัญ 



 หนา   ๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๓ นายครรชิต  ทาตาน 

 ๒๔๔ นายครรชิต  นีระหานี 

 ๒๔๕ นายครรชิต  วงศวรรณ 

 ๒๔๖ นายคลี  เนินพลับ 

 ๒๔๗ นายควร  ทองจันทร 

 ๒๔๘ นายคองมณี  ตะปะชุม 

 ๒๔๙ นายคอม  ประชุมเหล็ก 

 ๒๕๐ นายคะเซ็น  ประชา 

 ๒๕๑ นายคะนอง  บุญหงษ 

 ๒๕๒ นายคาเร็ม  แมเยาะ 

 ๒๕๓ นายคาวิน  อินอุนโชติ 

 ๒๕๔ นายคาวี  สมมุติรัมย 

 ๒๕๕ นายคํา  ปนใจ 

 ๒๕๖ นายคํา  วงคกระโซ 

 ๒๕๗ นายคํา  วิปนเขตร 

 ๒๕๘ นายคํา  อุแท 

 ๒๕๙ นายคําคูณ  สุมาลย 

 ๒๖๐ นายคําจันทร  พลขาล 

 ๒๖๑ นายคําดี  ธะนาสินธ 

 ๒๖๒ นายคําดี  สีหะวงษ 

 ๒๖๓ นายคําตัน  ไขหินตั้ง 

 ๒๖๔ นายคําตัน  แสงนันดา 

 ๒๖๕ นายคําตา  หาญกลา 

 ๒๖๖ นายคําทูน  สัญญา 

 ๒๖๗ นายคํานวณ  ชํานิกุล 

 ๒๖๘ นายคํานึง  บุญสิทธิ์ 

 ๒๖๙ นายคํานึง  พลับพลา 

 ๒๗๐ นายคําปน  สุระพันธ 

 ๒๗๑ นายคําผอง  บัวแกว 

 ๒๗๒ นายคําพล  ดอนแกว 

 ๒๗๓ นายคําพวน  ยิงรัมย 

 ๒๗๔ นายคําพัด  ขวัญจา 

 ๒๗๕ นายคําพันธ  หมวดมหิงษ 

 ๒๗๖ นายคําพันธ  อินทะชัย 

 ๒๗๗ นายคําเพียร  ศรีสงคราม 

 ๒๗๘ นายคําแพง  เจริญชนม 

 ๒๗๙ นายคําภีร  ศรีคําวงษ 

 ๒๘๐ นายคํามวน  สีหาบุตร 

 ๒๘๑ นายคํามี  งามเถื่อน 

 ๒๘๒ นายคํามี  จันทะมาลี 

 ๒๘๓ นายคํามี  ทองเถาว 

 ๒๘๔ นายคํามี  ปงเมือง 

 ๒๘๕ นายคํามูล  ทวมแกว 

 ๒๘๖ นายคํามูล  สีทาแก 

 ๒๘๗ นายคําเมือง  บุญมี 

 ๒๘๘ นายคํารณ  บุญศรีรัมย 

 ๒๘๙ นายคําวงค  เทศคําจร 

 ๒๙๐ นายคําสอน  แถมนา 

 ๒๙๑ นายคําสิงห  จันตะคาด 

 ๒๙๒ นายคําหมั่น  จําปาทอง 



 หนา   ๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๓ นายคําหมุน  บุแกว 

 ๒๙๔ นายคําอาย  มหาวงค 

 ๒๙๕ นายคําไฮ  ทาแนน 

 ๒๙๖ นายคิ้ม  ภูครองหิน 

 ๒๙๗ นายคีรี  แจงอรุณ 

 ๒๙๘ นายคุณ  ดําปาน 

 ๒๙๙ นายคุณธรรม  ธรรมคุณ 

 ๓๐๐ นายคุณาวุฒิ  ชีพนุรัตน 

 ๓๐๑ นายคุมพล  มณีสาร 

 ๓๐๒ นายคูณ  บุญเจิม 

 ๓๐๓ นายคูณ  รักชาติ 

 ๓๐๔ นายคูณ  หอมวงศ 

 ๓๐๕ นายคูณชัย  พิมพาแสง 

 ๓๐๖ สิบเอก เคน  ผิวแดง 

 ๓๐๗ นายเคน  พละพันธ 

 ๓๐๘ นายเคล่ือน  มุงเมือง 

 ๓๐๙ นายเคารพ  พินิจนาม 

 ๓๑๐ นายโฆสิต  ดีเมฆ 

 ๓๑๑ นายงาม  มะลิแยม 

 ๓๑๒ นายงาย  มาดี 

 ๓๑๓ นายเงิน  คุมวงษ 

 ๓๑๔ นายจง  เสริฐขุนทด 

 ๓๑๕ นายจงดี  อาดํา 

 ๓๑๖ นายจงรักษ  ยังถาวร 

 ๓๑๗ นายจงรักษ  สมัชชัย 

 ๓๑๘ นายจตุพร  พงษขวัญ 

 ๓๑๙ นายจตุพร  เสนีวงศ ณ อยุธยา 

 ๓๒๐ นายจตุภัทร  เทพมูล 

 ๓๒๑ นายจตุรงค  ตาจุมปา 

 ๓๒๒ นายจตุรนต  สิงหลอ 

 ๓๒๓ นายจบ  ชูปาน 

 ๓๒๔ นายจรงค  ขวัญสุวรรณ 

 ๓๒๕ นายจรงค  อยูดี 

 ๓๒๖ นายจรรยา  สิมชมภู 

 ๓๒๗ นายจรัญ  กวางทอง 

 ๓๒๘ นายจรัญ  ชัยกุล 

 ๓๒๙ นายจรัญ  ชัยราช 

 ๓๓๐ นายจรัญ  นัยชิต 

 ๓๓๑ นายจรัญ  ปรึกษาพรหมราช 

 ๓๓๒ นายจรัญ  พุทธกาล 

 ๓๓๓ นายจรัญ  มวงพุม 

 ๓๓๔ นายจรัญ  มัธยันต 

 ๓๓๕ นายจรัญ  เมืองไทย 

 ๓๓๖ นายจรัญ  รัมกุล 

 ๓๓๗ นายจรัญ  หมื่นศรี 

 ๓๓๘ นายจรัญ  หวานเสนาะ 

 ๓๓๙ นายจรัญ  อองละออ 

 ๓๔๐ นายจรัญ  อินตะ 

 ๓๔๑ นายจรัล  พันธารักษ 

 ๓๔๒ นายจรัล  สันบู 



 หนา   ๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๓ นายจรัล  ใหมจันทร 

 ๓๔๔ นายจรัล  อูบตุย 

 ๓๔๕ นายจรัส  ชมอินทร 

 ๓๔๖ นายจรัส  ปนเขื่อนขัด 

 ๓๔๗ นายจรัส  พรหมวาส 

 ๓๔๘ นายจรัส  มาตรา 

 ๓๔๙ นายจรัส  สุวรรณรัตน 

 ๓๕๐ นายจริน  บาระเมศ 

 ๓๕๑ นายจรินทร  ขาขันมะลี 

 ๓๕๒ นายจรินทร  จันทรฉาย 

 ๓๕๓ นายจรินทร  บุญยเกียรติ 

 ๓๕๔ นายจรินทร  ศิริคํา 

 ๓๕๕ นายจรินันท  เกียรติชัยพัฒน 

 ๓๕๖ นายจรูญ  กาญจนพิมาย 

 ๓๕๗ นายจรูญ  ไกรสิงห 

 ๓๕๘ นายจรูญ  คําพิทูลย 

 ๓๕๙ นายจรูญ  จิตนาน 

 ๓๖๐ นายจรูญ  จิตอารีย 

 ๓๖๑ นายจรูญ  เต็มวงษ 

 ๓๖๒ นายจรูญ  ทองญวน 

 ๓๖๓ นายจรูญ  นอยสังขดํา 

 ๓๖๔ นายจรูญ  บัวผัน 

 ๓๖๕ นายจรูญ  บุญชัย 

 ๓๖๖ นายจรูญ  พิลาสันต 

 ๓๖๗ นายจรูญ  เรืองพุทธ 

 ๓๖๘ นายจรูญ  สถาปตานนท 

 ๓๖๙ นายจรูญ  แสนธนโชคชัย 

 ๓๗๐ นายจอม  นนทะพิมพ 

 ๓๗๑ นายจอมศักดิ์  ภูติรัตน 

 ๓๗๒ นายจะเด็จ  พลกลา 

 ๓๗๓ นายจะเร  ขุนทอง 

 ๓๗๔ นายจักภูวัฒน  เอี่ยมสําอางค 

 ๓๗๕ นายจักรกฤษณ  สุขอราม 

 ๓๗๖ นายจักรกฤษณ  จักรนิล 

 ๓๗๗ นายจักรกฤษณ  ดีสุยะ 

 ๓๗๘ นายจักรกฤษณ  เวียนจันทร 

 ๓๗๙ นายจักรกฤษณ  ศรีเชย 

 ๓๘๐ นายจักรกิต  สิงหกา 

 ๓๘๑ นายจักรชัย  พลโพธิ์ทอง 

 ๓๘๒ นายจักรพงศ  สุวภาพ 

 ๓๘๓ นายจักรพันธ  สังมะนะ 

 ๓๘๔ นายจักรเพชร  พลอยดํา 

 ๓๘๕ นายจักรภัทร  ประสพสงค 

 ๓๘๖ นายจักรวัฒน  จันลาวงศ 

 ๓๘๗ นายจักรา  นามรัตน 

 ๓๘๘ นายจัด  แรมสระนอย 

 ๓๘๙ นายจัตตาวุธ  การคนซื่อ 

 ๓๙๐ นายจันคํา  ทันหลา 

 ๓๙๑ นายจันทร  เทาใหม 

 ๓๙๒ นายจันทร  ประสม 



 หนา   ๑๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๓ นายจันทร  ศรีชัยโยรักษ 

 ๓๙๔ นายจันทร  อุตมะ 

 ๓๙๕ นายจันทรคํา  ชื่นใจ 

 ๓๙๖ นายจันทรติ๊บ  อุดปอม 

 ๓๙๗ นายจันทรวัน  ปญจทา 

 ๓๙๘ นายจันทรา  ทองสมุทร 

 ๓๙๙ นายจันทา  รูปสะอาด 

 ๔๐๐ นายจันที  สีมาลา 

 ๔๐๑ นายจาตุรงค  พิมพเคณา 

 ๔๐๒ นายจาย  แกวตา 

 ๔๐๓ นายจารึก  แกวสวาง 

 ๔๐๔ นายจารุต  พันธุฟก 

 ๔๐๕ นายจํานง  อินฟูลํา 

 ๔๐๖ นายจํานงค  คุระพูล 

 ๔๐๗ นายจํานงค  ดีรื่น 

 ๔๐๘ นายจํานงค  ทะมา 

 ๔๐๙ นายจํานงค  นันตากาศ 

 ๔๑๐ นายจํานงค  ประภาวงค 

 ๔๑๑ นายจํานงค  ผาธรรม 

 ๔๑๒ นายจํานงค  เมฆชาวนา 

 ๔๑๓ นายจํานงค  เลิศหงิม 

 ๔๑๔ สิบตรี จํานงค  สกุลรัง 

 ๔๑๕ นายจํานงค  สุรัส 

 ๔๑๖ นายจํานงชัย  แสงมะโน 

 ๔๑๗ นายจําเนียน  เพ่ิมพล 

 ๔๑๘ นายจําเนียร  ชํานาญ 

 ๔๑๙ นายจําเนียร  ทิพยเพ็ง 

 ๔๒๐ นายจําเนียร  นาควารี 

 ๔๒๑ นายจําเนียร  ประพาฬ 

 ๔๒๒ นายจําเนียร  พรมขันธ 

 ๔๒๓ นายจําเนียร  พลอยจ่ัน 

 ๔๒๔ นายจําเนียร  ยอมประโคน 

 ๔๒๕ นายจําเนียร  สมสุข 

 ๔๒๖ นายจําป  ครองยุติ 

 ๔๒๗ นายจําพล  รัตนเศียร 

 ๔๒๘ นายจํามะลี  โพธิ์ศรี 

 ๔๒๙ นายจํารอง  ยงยืน 

 ๔๓๐ นายจํารัส  กาโน 

 ๔๓๑ นายจํารัส  คลาดกระโทก 

 ๔๓๒ นายจํารัส  ดวงจิตต 

 ๔๓๓ นายจํารัส  ถายะเดช 

 ๔๓๔ นายจํารัส  ทับสุวรรณ 

 ๔๓๕ นายจํารัส  ผาตินันท 

 ๔๓๖ นายจํารัส  พูลเกตุ 

 ๔๓๗ นายจํารัส  ยามี 

 ๔๓๘ นายจํารัส  เรียงวัน 

 ๔๓๙ นายจํารัส  สังขวรรณะ 

 ๔๔๐ นายจํารัส  อุมนาง 

 ๔๔๑ นายจํารูญ  เกียนประโคน 

 ๔๔๒ นายจํารูญ  สอนสี 



 หนา   ๑๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๔๓ นายจําเริญ  คําพันธ 

 ๔๔๔ นายจําเริญ  ถึกกวย 

 ๔๔๕ นายจําเริญ  เทพกัญญาเมศร 

 ๔๔๖ นายจําเริญ  ประโลมรัมย 

 ๔๔๗ นายจําเริญ  แสงจันทร 

 ๔๔๘ นายจําเริญ  เหล็กเพชร 

 ๔๔๙ นายจําลอง  คลังนิล 

 ๔๕๐ นายจําลอง  ทองบุญโท 

 ๔๕๑ นายจําลอง  นาคชลธี 

 ๔๕๒ นายจําลอง  พลวาป 

 ๔๕๓ นายจําลอง  ภูมิ่งคํา 

 ๔๕๔ นายจําลอง  ศาตรวงษ 

 ๔๕๕ นายจําแลง  แสงทอง 

 ๔๕๖ นายจิณณวัตร  ไชยละมุล 

 ๔๕๗ นายจิตติ  พรหมเพศ 

 ๔๕๘ นายจิตติ  สารเรือน 

 ๔๕๙ นายจิตติชัย  ศรีลัย 

 ๔๖๐ นายจิตติพล  โคตะนนท 

 ๔๖๑ นายจิตปะพันธ  ออนเปรี้ยว 

 ๔๖๒ นายจิตร  ทองสุวรรณ 

 ๔๖๓ นายจิตร  หวยไชย 

 ๔๖๔ นายจิธภัทร  เจริญควนิช 

 ๔๖๕ นายจิรนันท  เกียรติชัยพัฒน 

 ๔๖๖ นายจิรพงศ  จันทรนพคุณ 

 ๔๖๗ นายจิรพงศ  เหลืองออน 

 ๔๖๘ นายจิรพัฒน  จันตุลัง 

 ๔๖๙ นายจิรวัฒน  เตชะอินทร 

 ๔๗๐ นายจิรวัฒน  มนที 

 ๔๗๑ นายจิรวุฒิ  ปญญาดิลก 

 ๔๗๒ นายจิรศักดิ์  เศวตาภรณ 

 ๔๗๓ นายจิรศักดิ์  โอธินทรยุทธ 

 ๔๗๔ นายจิระ  ผลอุดม 

 ๔๗๕ นายจิระเดช  จันทรดี 

 ๔๗๖ นายจิระวัฒน  ใจหาญ 

 ๔๗๗ นายจิระวัฒน  ตั้งจตุรวิธ 

 ๔๗๘ นายจิระวุฒิ  ไวศยะนันท 

 ๔๗๙ นายจิระศักดิ์  วงคกระตาย 

 ๔๘๐ นายจิราพัฒน  กิจพิบูลย 

 ๔๘๑ นายจีรยุทธ  เงาแกว 

 ๔๘๒ นายจีรวัสส  อวิรุทธิโยธิน 

 ๔๘๓ นายจีรศักดิ์  ทองบุญเพียร 

 ๔๘๔ นายจีรศักดิ์  ศรีมวง 

 ๔๘๕ นายจีรศักดิ์  อิ่มจิต 

 ๔๘๖ นายจีริกิตติ์  แตรสังข 

 ๔๘๗ นายจุฑา  เข็มแกว 

 ๔๘๘ นายจุมพต  บุญรอด 

 ๔๘๙ นายจุมพล  ถนอมนาค 

 ๔๙๐ นายจุมพล  พงษพานิช 

 ๔๙๑ นายจุรินทร  อิทธิพูนธนกร 

 ๔๙๒ นายจุฬา  เทียนครบ 



 หนา   ๑๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๙๓ นายเจตสิก  เทพบุปผา 

 ๔๙๔ นายเจน  วงษฝุง 

 ๔๙๕ นายเจนณรงค  ไชยวังราษฎร 

 ๔๙๖ นายเจมวิน  อุบลวรรณ 

 ๔๙๗ นายเจริญ  กิติ 

 ๔๙๘ นายเจริญ  เขมา 

 ๔๙๙ นายเจริญ  คําวาส 

 ๕๐๐ นายเจริญ  จันทรตา 

 ๕๐๑ นายเจริญ  ตันเฟย 

 ๕๐๒ นายเจริญ  เตชะ 

 ๕๐๓ นายเจริญ  นอยขํา 

 ๕๐๔ นายเจริญ  พรหมคุณ 

 ๕๐๕ นายเจริญ  เมธา 

 ๕๐๖ นายเจริญ  รัตนา 

 ๕๐๗ นายเจริญ  ศรีธิ 

 ๕๐๘ นายเจริญ  ศรีปน 

 ๕๐๙ นายเจริญ  สิทธิวงค 

 ๕๑๐ นายเจริญ  สุบิน 

 ๕๑๑ นายเจริญ  สุวรรณพรหม 

 ๕๑๒ นายเจริญ  อนันต 

 ๕๑๓ นายเจริญชัย  ทองขันธ 

 ๕๑๔ นายเจริญพล  จํานงคภักดี 

 ๕๑๕ นายเจลย  สมัครกสิกรรม 

 ๕๑๖ นายเจษฎา  ตากาศ 

 ๕๑๗ นายเจษฎา  เลาแกวหนู 

 ๕๑๘ นายเจษฎา  สุดสะอาด 

 ๕๑๙ นายเจษฎา  หุมอาจ 

 ๕๒๐ นายเจษฎา  อุตแจม 

 ๕๒๑ นายเจษฎากร  ศรีแจม 

 ๕๒๒ นายเจษฎาภรณ  เมฆโปธิ 

 ๕๒๓ นายเจษฏา  คลองเชิงสาร 

 ๕๒๔ นายเจษฏา  ดูสาย 

 ๕๒๕ นายเจะมุ  สะนิ 

 ๕๒๖ นายเจะอาลี  อาแว 

 ๕๒๗ นายเจะอูเซ็ง  เจะโด 

 ๕๒๘ นายเจียน  ทิพยกิ้ม 

 ๕๒๙ นายเจือ  หนูมาก 

 ๕๓๐ นายแจมใส  ศรีเสนา 

 ๕๓๑ นายแจว  นุชพงศ 

 ๕๓๒ นายใจ  คืนมาเมือง 

 ๕๓๓ นายใจ  บุญมา 

 ๕๓๔ นายใจ  ใสสม 

 ๕๓๕ นายใจเพชร  สวางเรืองศรี 

 ๕๓๖ นายฉกาจ  ดิษฐวงศ 

 ๕๓๗ นายฉกาจ  วงศชนะไพศาล 

 ๕๓๘ นายฉลวย  กระจางจิตร 

 ๕๓๙ นายฉลวย  นรินทรรัมย 

 ๕๔๐ นายฉลวย  อุดมลาภ 

 ๕๔๑ นายฉลอง  แกวสีเขียว 

 ๕๔๒ นายฉลอง  ชาติชํานิ 



 หนา   ๑๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๔๓ นายฉลอง  ทัพธานี 

 ๕๔๔ นายฉลอง  นครไพร 

 ๕๔๕ นายฉลอง  นันตะวัน 

 ๕๔๖ จาสิบเอก ฉลอง  นาคนวล 

 ๕๔๗ นายฉลอง  บวบดี 

 ๕๔๘ นายฉลอง  บัวโพชน 

 ๕๔๙ นายฉลอง  พันธเพชร 

 ๕๕๐ นายฉลอง  ลาภศิวะกุล 

 ๕๕๑ นายฉลอง  สัมพันธะ 

 ๕๕๒ นายฉลองเกียรติ  ลังการพินธุ 

 ๕๕๓ นายฉลองชัย  ปนเจริญ 

 ๕๕๔ นายฉลอม  ประสิทธิเขตรกิจ 

 ๕๕๕ นายฉลาด  ตุมประโคน 

 ๕๕๖ นายฉลาด  รักคง 

 ๕๕๗ นายฉวี  ขันไชย 

 ๕๕๘ นายฉวี  สาภิราช 

 ๕๕๙ นายฉัตรกมล  ปูหลํ่า 

 ๕๖๐ นายฉัตรชัย  มาเกิด 

 ๕๖๑ นายฉัตรชัย  มุขประเสริฐ 

 ๕๖๒ นายฉัตรโชค  พงษจตุรา 

 ๕๖๓ นายฉัตรมงคล  เย่ียมรัมย 

 ๕๖๔ นายฉัตรมงคล  อยูนิวาศน 

 ๕๖๕ นายฉัตรศิริ  หาญเสนา 

 ๕๖๖ นายฉันท  ประไพพู 

 ๕๖๗ นายฉาก  โสภาพันธ 

 ๕๖๘ นายเฉลย  สุขสําราญ 

 ๕๖๙ นายเฉลา  ผาสุข 

 ๕๗๐ นายเฉลิม  คําทะวงค 

 ๕๗๑ นายเฉลิม  ดํารงรัตน 

 ๕๗๒ นายเฉลิม  นรานันท 

 ๕๗๓ นายเฉลิม  บูรณะโภคา 

 ๕๗๔ นายเฉลิม  ภูสวัสดิ์ 

 ๕๗๕ นายเฉลิม  มะลิพรม 

 ๕๗๖ นายเฉลิม  อรินตะทราย 

 ๕๗๗ นายเฉลิม  อินนั่งแทน 

 ๕๗๘ นายเฉลิมชัย  พิมุ 

 ๕๗๙ นายเฉลิมชัย  สุภาแกว 

 ๕๘๐ นายเฉลิมชัย  ออนตะไคร 

 ๕๘๑ นายเฉลิมโชค  เหตุทอง 

 ๕๘๒ นายเฉลิมพล  เกตุโทคูณ 

 ๕๘๓ นายเฉลิมพล  ทัดเทียม 

 ๕๘๔ นายเฉลิมพล  เพชรเฉิดฉิน 

 ๕๘๕ นายเฉลิมพล  ออนนุม 

 ๕๘๖ นายเฉลิมศักดิ์  จันทะเคล่ือน 

 ๕๘๗ นายเฉลิมศักดิ์  เทพหยด 

 ๕๘๘ นายเฉลียว  ประเสริฐหลา 

 ๕๘๙ นายเฉลียว  ปานไม 

 ๕๙๐ นายไฉน  ขัติวงค 

 ๕๙๑ นายไฉน  นาคชูแกว 

 ๕๙๒ นายไฉน  เสภาการ 



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

 

 ๕๙๓ นายชด  วงศเสงี่ยม 

 ๕๙๔ นายชนะ  พรมเบา 

 ๕๙๕ นายชนะ  เพชรสุวรรณ 

 ๕๙๖ นายชนะ  แสนสุริวงค 

 ๕๙๗ นายชนะเงินแสน  ปอมแกว 

 ๕๙๘ นายชนะชัย  สถาพร 

 ๕๙๙ นายชนะภัย  คชสาร 

 ๖๐๐ นายชนะสิทธิ  สิบทิศ 

 ๖๐๑ นายชนิด  กลอมกลํ่านุม 

 ๖๐๒ นายชนินทร  จิตตสุภาพรรณ 

 ๖๐๓ นายชม  ฉวีรัตน 

 ๖๐๔ นายชม  ประเสริฐสุข 

 ๖๐๕ นายชมเชิด  เสนคราม 

 ๖๐๖ นายชมประธาน  สามหมอ 

 ๖๐๗ นายชมภู  ปราศกระโทก 

 ๖๐๘ นายชมะนันท  บรรดาศักดิ์ 

 ๖๐๙ นายชยพล  กิจภาระ 

 ๖๑๐ นายชยพล  พูดขุนทด 

 ๖๑๑ นายชยุต  กิจโสภี 

 ๖๑๒ นายชยุต  วงควิริยะ 

 ๖๑๓ นายชรินทร  คําภีระ 

 ๖๑๔ นายชรินทร  พิมนวล 

 ๖๑๕ นายชรินทร  ล้ีวิริยะไพฑูรย 

 ๖๑๖ นายชลเกา  ฉ่ํามะนา 

 ๖๑๗ นายชลสิทธิ์  เหลาะเหม 

 ๖๑๘ นายชลอ  นุมโพธิ์ 

 ๖๑๙ นายชลอ  พาขุนทด 

 ๖๒๐ นายชลอ  สุขหรอง 

 ๖๒๑ นายชลอ  อุปคํา 

 ๖๒๒ นายชลัช  กิ่งมณี 

 ๖๒๓ นายชลิต  เรืองสวัสดิ์ 

 ๖๒๔ นายชลิต  อินภูวา 

 ๖๒๕ นายชวง  กําลังศิลป 

 ๖๒๖ นายชวน  ทองสุข 

 ๖๒๗ นายชวโน  โชคชัย 

 ๖๒๘ นายชวพงษ  ซินเวียพรมราช 

 ๖๒๙ นายชวล  ไกรงาม 

 ๖๓๐ นายชวลิต  โควประเสริฐ 

 ๖๓๑ นายชวลิต  สุทธาชีวะ 

 ๖๓๒ นายชองชี  ธาดาชัยศรี 

 ๖๓๓ นายชอน  แอบสระนอย 

 ๖๓๔ นายชอบ  กองขวัญ 

 ๖๓๕ นายชอบ  นิมิตหมื่นไวย 

 ๖๓๖ นายชอบ  บริสุทธิ์ 

 ๖๓๗ นายชะนะชัย  ออนตระกูล 

 ๖๓๘ นายชะเลียง  ปุสสะรังษี 

 ๖๓๙ นายชะวี  สุนทร 

 ๖๔๐ นายชัชชัย  เถาะรอด 

 ๖๔๑ นายชัชพงษ  อรชัย 

 ๖๔๒ นายชัชวาล  วะชุม 



 หนา   ๑๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๔๓ นายชัชวาล  วีระบุตร 

 ๖๔๔ นายชัชวาลย  แกวพวง 

 ๖๔๕ นายชัชวาลย  สีสด 

 ๖๔๖ นายชัชวิทย  สัตยบัณฑิต 

 ๖๔๗ นายชัย  เชาวรัตน 

 ๖๔๘ นายชัยชนะ  กลางสุวรรณ 

 ๖๔๙ นายชัยชัย  แสงมณี 

 ๖๕๐ นายชัยญา  กิจนุกูล 

 ๖๕๑ นายชัยญา  แมงขุนทด 

 ๖๕๒ นายชัยณรงค  ชัยชนะ 

 ๖๕๓ นายชัยณรงค  แซเตี้ยว 

 ๖๕๔ นายชัยณรงค  ทวีวัฒนพงษ 

 ๖๕๕ นายชัยณรงค  สวัสดิ์ผล 

 ๖๕๖ นายชัยเดช  กิตติชาญวุฒิ 

 ๖๕๗ นายชัยเดช  บัวขาว 

 ๖๕๘ นายชัยทิศ  ศิริพิพัฒนไพสิฐ 

 ๖๕๙ นายชัยนรินท  ศรีบุณยพัฒน 

 ๖๖๐ นายชัยพร  ชลนิธี 

 ๖๖๑ นายชัยพร  ประยูรเธียร 

 ๖๖๒ นายชัยพร  สุจิพิธธรรม 

 ๖๖๓ นายชัยพฤกษ  จิตรณรงค 

 ๖๖๔ นายชัยภัทร  ธนิสปภาพร 

 ๖๖๕ นายชัยภัทร  มวงพูลสุข 

 ๖๖๖ นายชัยยง  แซอุย 

 ๖๖๗ นายชัยยง  พัฒนวงศา 

 ๖๖๘ นายชัยยงค  โคตะสิน 

 ๖๖๙ นายชัยยัณ  สวางวงค 

 ๖๗๐ นายชัยยุทธ  พรมแสง 

 ๖๗๑ นายชัยยุทธ  เอี่ยมภู 

 ๖๗๒ นายชัยยุทธิ์  สวางแสง 

 ๖๗๓ นายชัยรัฐ  โพธิ์ทอง 

 ๖๗๔ นายชัยรัตน  เกิดสมบัติ 

 ๖๗๕ นายชัยรัตน  พยาชม 

 ๖๗๖ นายชัยรัตน  มีแดนไผ 

 ๖๗๗ นายชัยวัฒน  คําสรดี 

 ๖๗๘ นายชัยวัฒน  ชินหา 

 ๖๗๙ นายชัยวัฒน  ธีสุมา 

 ๖๘๐ นายชัยวัฒน  พิมพประชา 

 ๖๘๑ นายชัยวัฒน  ยศสิงห 

 ๖๘๒ นายชัยวัฒน  วรวัฒน 

 ๖๘๓ นายชัยวัฒน  สุขะเดชะ 

 ๖๘๔ นายชัยวัฒน  อึ๊งอํานวยผล 

 ๖๘๕ นายชัยวุฒิ  ทรงศิริ 

 ๖๘๖ นายชัยศิริ  ปญญา 

 ๖๘๗ นายชัยสิทธิ์  เตชะดํารงธรรม 

 ๖๘๘ ดาบตํารวจ ชัยสิทธิ์  สําราญ 

 ๖๘๙ นายชา  โรจนพรรณ 

 ๖๙๐ นายชาครีย  ขัติรัตน 

 ๖๙๑ นายชาญ  เกตุจ๋ิว 

 ๖๙๒ นายชาญ  คงชาตรี 



 หนา   ๑๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๙๓ นายชาญ  ตาไคล 

 ๖๙๔ นายชาญ  ธนะภูมิชัย 

 ๖๙๕ นายชาญ  ธรรมใจ 

 ๖๙๖ นายชาญ  ปนปวง 

 ๖๙๗ นายชาญ  เปทุง 

 ๖๙๘ นายชาญ  โพธิ์วงค 

 ๖๙๙ นายชาญเกษม  พิทักษปกรณ 

 ๗๐๐ นายชาญเกียรติ  สาตแฟง 

 ๗๐๑ นายชาญชัย  นวคุณานนท 

 ๗๐๒ นายชาญชัย  บุญประเทือง 

 ๗๐๓ นายชาญชัย  เมืองกริ่ม 

 ๗๐๔ นายชาญชัย  วรพันธ 

 ๗๐๕ นายชาญชัย  สุนทร 

 ๗๐๖ นายชาญชัย  แสงชาติ 

 ๗๐๗ นายชาญชัย  หงษทอง 

 ๗๐๘ นายชาญณรงค  โชคเจริญเลิศ 

 ๗๐๙ นายชาญณรงค  พงศศิริ 

 ๗๑๐ นายชาญวิทย  แปะเสง 

 ๗๑๑ นายชาญวุฒิ  กุลพันธเลิศ 

 ๗๑๒ นายชาญวุฒิ  ทรัพยสงเสริม 

 ๗๑๓ นายชาญวุฒิ  พรนรินทรทิพย 

 ๗๑๔ นายชาญศักดิ์  ไกรสรณ 

 ๗๑๕ นายชาตรี  เกตุเพ็ชร 

 ๗๑๖ นายชาตรี  ดีปรีชา 

 ๗๑๗ นายชาตรี  เดชกําเหนิด 

 ๗๑๘ นายชาตรี  พรมมาเขียว 

 ๗๑๙ นายชาตรี  พันส่ิว 

 ๗๒๐ นายชาตรี  พิมพา 

 ๗๒๑ นายชาตรี  มุงดี 

 ๗๒๒ นายชาตรี  หลีเจ้ีย 

 ๗๒๓ นายชาตรี  เหมลวน 

 ๗๒๔ นายชาติ  ไชยอาดูล 

 ๗๒๕ นายชาติ  พาศรี 

 ๗๒๖ นายชาติชาย  เขียวปน 

 ๗๒๗ นายชาติชาย  ชื่นตา 

 ๗๒๘ นายชาติชาย  ชุมมงคล 

 ๗๒๙ นายชาติชาย  ใบกุหลาบ 

 ๗๓๐ นายชาติชาย  พัฒชนะ 

 ๗๓๑ นายชาติชาย  มากมณี 

 ๗๓๒ นายชาตินรักษ  ศรีโคตา 

 ๗๓๓ นายชาติพร  วิศิษฎสิน 

 ๗๓๔ นายชาติวุฒิ  สรอยสน 

 ๗๓๕ นายชานนท  ภัยชํานาญ 

 ๗๓๖ นายชานนท  อินทนนท 

 ๗๓๗ นายชานุ  สุนอุน 

 ๗๓๘ นายชานุวัฒน  ไพพิเชษฐ 

 ๗๓๙ นายชาย  ทองดี 

 ๗๔๐ นายชายแดน  ราศา 

 ๗๔๑ นายชารี  บุราณรักษ 

 ๗๔๒ นายชาลี  ประไพ 



 หนา   ๑๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๔๓ นายชาลี  โพธิ์หลา 

 ๗๔๔ นายชาลี  สินประเสริฐ 

 ๗๔๕ นายชํานาญ  การมณี 

 ๗๔๖ นายชํานาญ  แกวกลา 

 ๗๔๗ นายชํานาญ  ชูประสูตร 

 ๗๔๘ นายชํานาญ  โซวเซ็ง 

 ๗๔๙ นายชํานาญ  เทพเทียน 

 ๗๕๐ นายชํานาญ  ยอดย่ิงหทัยกุล 

 ๗๕๑ นายชํานาญ  ลามกิจจา 

 ๗๕๒ นายชํานาญ  ลาวัลย 

 ๗๕๓ นายชํานาญ  สารมี 

 ๗๕๔ นายชํานาญ  แสงงามซึ้ง 

 ๗๕๕ นายชํานาญ  หอศิวาลัย 

 ๗๕๖ นายชิด  สิทธิเรือง 

 ๗๕๗ นายชิดชัย  บัวเขียว 

 ๗๕๘ นายชิตนุสันต  ตาจุมปา 

 ๗๕๙ นายชิตพล  คําซอน 

 ๗๖๐ นายชิน  เอี่ยมใจดี 

 ๗๖๑ นายชินกร  จันทรสุริยะ 

 ๗๖๒ นายชินทัต  ประณิธิศุภกุล 

 ๗๖๓ นายชินวัตร  กาญจณาวิสุตย 

 ๗๖๔ นายชิราวุธ  โสภาลุน 

 ๗๖๕ นายชีพ  อรามฉาย 

 ๗๖๖ นายชุติเดช  หริ่งระรี่ 

 ๗๖๗ นายชุติพนธ  ผาสุข 

 ๗๖๘ นายชุม  ไชยเมธา 

 ๗๖๙ นายชุม  เผือกกลาง 

 ๗๗๐ นายชุมพร  สงศรี 

 ๗๗๑ นายชุมพร  หลาสุพรม 

 ๗๗๒ นายชุมพล  มูลยอง 

 ๗๗๓ นายชุมพล  หลาเมือง 

 ๗๗๔ นายชูชัช  ทองแกม 

 ๗๗๕ นายชูชัย  แยมกระโทก 

 ๗๗๖ นายชูชาติ  แกวดอนดู 

 ๗๗๗ นายชูชาติ  ใจชื้น 

 ๗๗๘ นายชูชาติ  ชูทิพย 

 ๗๗๙ นายชูชาติ  ฐานะโชติ 

 ๗๘๐ นายชูชาติ  นันติ 

 ๗๘๑ นายชูชาติ  บุญประจักษ 

 ๗๘๒ นายชูชาติ  แมลงภู 

 ๗๘๓ นายชูชาติ  สุขสามปน 

 ๗๘๔ นายชูชาติ  หลาแหลง 

 ๗๘๕ นายชูชาติ  อินทรวรรณ 

 ๗๘๖ นายชูชีพ  ทองหนู 

 ๗๘๗ นายชูชีพ  รักษกระโทก 

 ๗๘๘ นายชูวิทย  ดวงแกว 

 ๗๘๙ นายชูศักดิ์  จินะปน 

 ๗๙๐ นายชูศักดิ์  ชวยบุญญะ 

 ๗๙๑ นายชูศักดิ์  แซลี 

 ๗๙๒ นายชูศักดิ์  ดานกระโทก 



 หนา   ๑๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๙๓ นายชูศักดิ์  บัวสุวรรณ 

 ๗๙๔ นายชูศักดิ์  ศักดิ์วิจิตรเดชา 

 ๗๙๕ นายเชน  พูลผล 

 ๗๙๖ นายเชพ  ศรีพรม 

 ๗๙๗ นายเชยเนตร  วงคกระโซ 

 ๗๙๘ นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล 

 ๗๙๙ นายเชวง  นาคสถิตย 

 ๘๐๐ นายเชวงศักดิ์  แกวนา 

 ๘๐๑ นายเชวงศักดิ์  วิเชียรบุตร 

 ๘๐๒ นายเชษฐา  ทองศักดิ์ 

 ๘๐๓ นายเชา  ทองแท 

 ๘๐๔ นายเชาว  กองแกว 

 ๘๐๕ นายเชาว  จันทรโกมล 

 ๘๐๖ นายเชาวฤทธิ์  ย่ิงยศ 

 ๘๐๗ นายเชาวลิต  เสถียร 

 ๘๐๘ นายเชิงทรง  อภัยโส 

 ๘๐๙ นายเชิญ  ศรีญาติแยม 

 ๘๑๐ นายเชิด  สารโคกสูง 

 ๘๑๑ นายเชิด  สุขสุวานนท 

 ๘๑๒ นายเชิดฉัตร  ชานกัน 

 ๘๑๓ นายเชิดชาย  เหมือนจันทรเชย 

 ๘๑๔ นายเชิดศักดิ์  สถานติ้น 

 ๘๑๕ นายเชิดสกุล  พลารักษ 

 ๘๑๖ นายโชค  ชัยงาม 

 ๘๑๗ นายโชคชัย  เกษตรเกรียงไกร 

 ๘๑๘ นายโชคชัย  หรุนบุญลือ 

 ๘๑๙ นายโชคดี  สมพันธุ 

 ๘๒๐ นายโชคดี  หนูคีรี 

 ๘๒๑ นายโชคทวี  เศษสูงเนิน 

 ๘๒๒ นายโชคสุพรรณ  บุษราคัม 

 ๘๒๓ นายโชติ  กาญจนะพันธ 

 ๘๒๔ นายโชติ  จันทรโชติกุล 

 ๘๒๕ นายโชติ  ทองยอย 

 ๘๒๖ นายโชติ  เพ็ชรใส 

 ๘๒๗ นายโชติ  สัจจมาศ 

 ๘๒๘ นายโชโต  ริยาพันธ 

 ๘๒๙ นายไชยยงค  วาระพิลา 

 ๘๓๐ นายไชยยศ  เจริญไชย 

 ๘๓๑ นายไชยยศ  มะปราง 

 ๘๓๒ นายไชยยันต  ภาคกิจ 

 ๘๓๓ นายไชยรัตน  ศรีวิไล 

 ๘๓๔ นายไชยะ  ไตรยขันธ 

 ๘๓๕ นายไชยา  จินตนาธัญชาติ 

 ๘๓๖ นายไชยา  พันธุจินดา 

 ๘๓๗ นายซาหรี  มาหะ 

 ๘๓๘ นายเซะ  อาหลี 

 ๘๓๙ นายญาณโชติ  พงศวิชยะ 

 ๘๔๐ นายฐวัล  เครืองาว 

 ๘๔๑ นายฐาณัฐพงษ  อินศรี 

 ๘๔๒ นายฐิติพงศ  นิรันดรสุข 



 หนา   ๑๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๔๓ นายฐิติพงศ  วงคพิทักษ 

 ๘๔๔ นายฐิติวัชร  มะศรี 

 ๘๔๕ นายฑาณัฐฎา  ภูหวล 

 ๘๔๖ นายเฑียร  มานพ 

 ๘๔๗ นายณชพล  คําแผง 

 ๘๔๘ นายณนธวรรษ  ลังกากาศ 

 ๘๔๙ นายณภัทร  ปรีดี 

 ๘๕๐ นายณรงค  กลาคง 

 ๘๕๑ นายณรงค  กองแกว 

 ๘๕๒ นายณรงค  กองนาง 

 ๘๕๓ นายณรงค  กออินทร 

 ๘๕๔ นายณรงค  ขุนเกล้ียง 

 ๘๕๕ นายณรงค  ขุนทอง 

 ๘๕๖ พันเอก ณรงค  คนไหวพริบ 

 ๘๕๗ นายณรงค  คนองนึก 

 ๘๕๘ นายณรงค  คุมดิษฐ 

 ๘๕๙ นายณรงค  ชนะสิทธิ์ 

 ๘๖๐ นายณรงค  ชัยศักดิ์ 

 ๘๖๑ นายณรงค  ชุมใหม 

 ๘๖๒ นายณรงค  เชื้อเย็น 

 ๘๖๓ นายณรงค  แซซั่ว 

 ๘๖๔ นายณรงค  ดวงแกว 

 ๘๖๕ นายณรงค  แตงทองแท 

 ๘๖๖ นายณรงค  ทองบอ 

 ๘๖๗ นายณรงค  นวลอนงค 

 ๘๖๘ นายณรงค  นอยวิไล 

 ๘๖๙ นายณรงค  บุญชวย 

 ๘๗๐ นายณรงค  บุญธรรม 

 ๘๗๑ นายณรงค  บุญมี 

 ๘๗๒ นายณรงค  บุญสวัสดิ์ 

 ๘๗๓ นายณรงค  ปญญานะ 

 ๘๗๔ รอยตรี ณรงค  พยัฆโส 

 ๘๗๕ นายณรงค  พรมพุฒ 

 ๘๗๖ นายณรงค  พราหมฤกษ 

 ๘๗๗ นายณรงค  พวงเพ็ชร 

 ๘๗๘ นายณรงค  เพ็ชรศิริ 

 ๘๗๙ นายณรงค  ภาคาหาญ 

 ๘๘๐ นายณรงค  มาทาเม 

 ๘๘๑ นายณรงค  ยอดนางรอง 

 ๘๘๒ นายณรงค  รักษาเมือง 

 ๘๘๓ นายณรงค  รูปอั๋น 

 ๘๘๔ นายณรงค  เลิศพิทักษสินชัย 

 ๘๘๕ นายณรงค  ศรรุง 

 ๘๘๖ นายณรงค  ศรีษาวรรณ 

 ๘๘๗ นายณรงค  สมหวัง 

 ๘๘๘ นายณรงค  สิงหขร 

 ๘๘๙ นายณรงค  สุขสนอง 

 ๘๙๐ นายณรงค  สุทธิอาคาร 

 ๘๙๑ นายณรงค  สุวรรณรัตน 

 ๘๙๒ นายณรงค  อุปพันธ 



 หนา   ๒๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๙๓ นายณรงคชัย  ไชยนวล 

 ๘๙๔ นายณรงคชัย  วุฒิอนันตกุล 

 ๘๙๕ นายณรงคชัย  อนุพงศ 

 ๘๙๖ นายณรงคเดช  พิพิทธพงศ 

 ๘๙๗ นายณรงคเดช  มีลนศักดิ์ 

 ๘๙๘ นายณรงคเดช  ศรีบุญ 

 ๘๙๙ นายณรงครัช  นาดี 

 ๙๐๐ นายณรงคฤทธิ์  เกษเพ็ชร 

 ๙๐๑ นายณรงคฤทธิ์  ไชยศรี 

 ๙๐๒ นายณรงคศักดิ์  ชัยหาญ 

 ๙๐๓ นายณรงคศักดิ์  ดวงรัตน 

 ๙๐๔ นายณรงคศักดิ์  พรเจริญโรจน 

 ๙๐๕ นายณรงเดช  เรืองแสน 

 ๙๐๖ นายณวุฒิ  แกวปลาด 

 ๙๐๗ นายณัชฐปกรณ  โสรินทร 

 ๙๐๘ นายณัฎฐสิทธิ์  จันทนะ 

 ๙๐๙ นายณัฏฐ  อินทรศรี 

 ๙๑๐ นายณัฐชัย  ไสยสุวรรณ 

 ๙๑๑ นายณัฐธนัช  เผ่ือนภูสิทธิ์ 

 ๙๑๒ นายณัฐบูลย  อดิเรกสมบัติ 

 ๙๑๓ นายณัฐพงศ  ทรัพยอินทร 

 ๙๑๔ นายณัฐพงษ  จิตติพันธุ 

 ๙๑๕ นายณัฐพงษ  ถินจันทร 

 ๙๑๖ นายณัฐพล  ทองใจสด 

 ๙๑๗ นายณัฐพล  บุญทับ 

 ๙๑๘ นายณัฐพล  วงศวัฒน 

 ๙๑๙ นายณัฐวัฒน  บุญคําภา 

 ๙๒๐ นายณัฐวุฒิ  พุมฤทธิ์ 

 ๙๒๑ นายณัฐวุฒิ  เส็งสาย 

 ๙๒๒ นายดนตรี  ทอทิพย 

 ๙๒๓ นายดนเหลาะ  เจะอาหวัง 

 ๙๒๔ นายดนัย  เขียนพรพิพัฒน 

 ๙๒๕ นายดนัย  แดงไฝ 

 ๙๒๖ นายดนุเทพ  วัฒนสมบัติศิริ 

 ๙๒๗ นายดนุพล  แซอึ้ง 

 ๙๒๘ นายดลตอเหลบ  ชํานินา 

 ๙๒๙ นายดลเลาะ  หนูหนุด 

 ๙๓๐ นายดลเหลาะ  แขกพงศ 

 ๙๓๑ นายดวง  สายสวย 

 ๙๓๒ นายดวง  จิตรปทุม 

 ๙๓๓ นายดวงกิจ  บุตรงาม 

 ๙๓๔ นายดวงคํา  ปญญามี 

 ๙๓๕ นายดวงจันทร  แกวแดง 

 ๙๓๖ นายดวงจันทร  แยมศรี 

 ๙๓๗ นายดวงดี  ปริมา 

 ๙๓๘ นายดวงไตร  ไชยธนเรือง 

 ๙๓๙ นายดวน  เกษาโร 

 ๙๔๐ นายดอกรัก  แกวทุง 

 ๙๔๑ นายดอกรัก  ใจออน 

 ๙๔๒ นายดอรอแม  ลาเตะ 



 หนา   ๒๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๔๓ นายดาวเทียม  ปทุมวัน 

 ๙๔๔ นายดาวรุง  โพธิ์วัฒนไพศาล 

 ๙๔๕ นายดาวรุง  หอมมาก 

 ๙๔๖ นายดาวเรือง  คุมวงษ 

 ๙๔๗ นายดาวเรือง  มาบุรี 

 ๙๔๘ นายดาวเรือง  ฤกษสถิตย 

 ๙๔๙ นายดาวลอย  กล่ินทอง 

 ๙๕๐ นายดําเนิน  สํารวมจิต 

 ๙๕๑ นายดํารง  ประภาสะวัต 

 ๙๕๒ นายดํารง  โพธิวิจิตร 

 ๙๕๓ รอยตํารวจโท ดํารง  สังขเสวก 

 ๙๕๔ นายดํารง  อินตายวง 

 ๙๕๕ นายดํารงค  ไชยวุฒิ 

 ๙๕๖ นายดํารงค  ดงตาลคีรี 

 ๙๕๗ นายดํารงค  พิศสารแกว 

 ๙๕๘ นายดํารงค  พุทธรักษา 

 ๙๕๙ นายดํารงค  วัฒนไกร 

 ๙๖๐ นายดํารงค  เวียนโคกสูง 

 ๙๖๑ นายดํารงค  หมอยา 

 ๙๖๒ นายดํารงคชัย  นาคสุข 

 ๙๖๓ นายดํารงคฤทธิ์  ไชโย 

 ๙๖๔ นายดํารงเดช  วิชญสกุล 

 ๙๖๕ นายดํารงศักดิ์  เต็นยะ 

 ๙๖๖ นายดํารงศักดิ์  ศรีวิจิตร 

 ๙๖๗ นายดําริห  ธรรมปญญา 

 ๙๖๘ นายดิเรก  บุญชวย 

 ๙๖๙ นายดิเรก  วรวงษ 

 ๙๗๐ นายดิศรย  นิกรรัมย 

 ๙๗๑ นายดีเนก  สวางเมฆ 

 ๙๗๒ นายดือรอฮะ  สาแล 

 ๙๗๓ นายดุจตะวัน  วิไลวงษ 

 ๙๗๔ นายดุลย  ดิบประโคน 

 ๙๗๕ นายดุษิต  สุขประสิทธิพร 

 ๙๗๖ นายดุสิต  เพชรรัตน 

 ๙๗๗ นายเด็จ  ทองเปะ 

 ๙๗๘ นายเดช  จันดี 

 ๙๗๙ นายเดช  ทองคํา 

 ๙๘๐ นายเดช  บุญทวี 

 ๙๘๑ นายเดช  พรหมวงษ 

 ๙๘๒ นายเดชณ  ชาญอาวุธ 

 ๙๘๓ นายเดชนะ  ประเสริฐสังข 

 ๙๘๔ นายเดชฤทธิ์  สงกลาง 

 ๙๘๕ นายเดชศักดิ์  ภูบาทา 

 ๙๘๖ นายเดชะ  แสงศรี 

 ๙๘๗ นายเดชา  กออุดมศักดิ์ 

 ๙๘๘ นายเดชา  การะเกตุ 

 ๙๘๙ นายเดชา  ตุลาดิลก 

 ๙๙๐ นายเดชา  นาคศรีสังข 

 ๙๙๑ นายเดชา  ศรีเมือง 

 ๙๙๒ นายเดชา  หมื่นอภัย 



 หนา   ๒๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๙๓ นายเดโช  จันทรคง 

 ๙๙๔ นายเดน  คําอินเหลา 

 ๙๙๕ นายเดนตะชัย  บัวสาย 

 ๙๙๖ นายเดนศักดิ์  สุพินิจ 

 ๙๙๗ นายเดิน  บทมาตร 

 ๙๙๘ นายแดง  ดอนวิชา 

 ๙๙๙ นายแดง  ผาสุข 

 ๑๐๐๐ นายแดง  แรมสระนอย 

 ๑๐๐๑ นายแดง  วงษเพ็ง 

 ๑๐๐๒ นายแดง  เอสันเทียะ 

 ๑๐๐๓ นายแดน  เขียวปน 

 ๑๐๐๔ นายแดน  วีสม 

 ๑๐๐๕ นายโดราแม  บากา 

 ๑๐๐๖ นายตระกูล  เจนโกศล 

 ๑๐๐๗ นายตรัย  สุนทรวัฒน 

 ๑๐๐๘ นายตรัยเทพ  รักประสิทธิ์ 

 ๑๐๐๙ นายตรี  คงงาม 

 ๑๐๑๐ นายตรีวิทย  จงจิตต 

 ๑๐๑๑ นายตวงศักดิ์  พูลเพ่ิม 

 ๑๐๑๒ นายตอย  ทองมี 

 ๑๐๑๓ นายตอย  หงษบินโบก 

 ๑๐๑๔ นายตอวงศ  อนุแสน 

 ๑๐๑๕ นายตะวัน  เขียดนิล 

 ๑๐๑๖ นายตัน  นันตา 

 ๑๐๑๗ นายตั๋น  สุวรรณภา 

 ๑๐๑๘ นายตา  กันทา 

 ๑๐๑๙ นายตาล  ดีแกว 

 ๑๐๒๐ นายติ๋ง  สารรัมย 

 ๑๐๒๑ นายตี๋  แกวกระจาง 

 ๑๐๒๒ นายตุ  ย่ิงสุข 

 ๑๐๒๓ นายตุน  นวมคํา 

 ๑๐๒๔ นายเตชิด  มั่นหรั่ง 

 ๑๐๒๕ นายเติม  นาจันทร 

 ๑๐๒๖ นายเติม  สอนวงษ 

 ๑๐๒๗ นายเติมศักดิ์  สุขอุดม 

 ๑๐๒๘ นายแตงออน  สงแจง 

 ๑๐๒๙ นายโตมร  โอริส 

 ๑๐๓๐ นายไตรภพ  นาคสวัสดิ์ 

 ๑๐๓๑ นายถนอม  เครื่องสนุก 

 ๑๐๓๒ นายถนอม  จันทรผลึก 

 ๑๐๓๓ นายถนอม  บุญนาที 

 ๑๐๓๔ นายถนอม  ผากงคํา 

 ๑๐๓๕ นายถนอม  เพ็ชรเลิศ 

 ๑๐๓๖ นายถนอม  แสงศรี 

 ๑๐๓๗ นายถนัด  พรมทุง 

 ๑๐๓๘ นายถลัชนันท  ทาพลขันธ 

 ๑๐๓๙ นายถวัฒรชัย  สิงหษา 

 ๑๐๔๐ นายถวัลย  ความชอบ 

 ๑๐๔๑ นายถวัลย  จันทะศร 

 ๑๐๔๒ นายถวัลศักดิ์  ชุมศรี 



 หนา   ๒๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๔๓ นายถวิล  คุมบาง 

 ๑๐๔๔ นายถวิล  จันทะมา 

 ๑๐๔๕ นายถวิล  ทิศเชย 

 ๑๐๔๖ นายถวิล  นพกาศ 

 ๑๐๔๗ นายถวิล  ยาวะระ 

 ๑๐๔๘ นายถวิล  ราชคม 

 ๑๐๔๙ นายถวิล  ศรจันโท 

 ๑๐๕๐ นายถวิล  สอดโคกสูง 

 ๑๐๕๑ นายถวิล  ออนจิต 

 ๑๐๕๒ นายถวิลศักดิ์  วงศไพบูลย 

 ๑๐๕๓ นายถาวร  กาทอง 

 ๑๐๕๔ นายถาวร  คงศรี 

 ๑๐๕๕ นายถาวร  จันทรเสนา 

 ๑๐๕๖ นายถาวร  จันปุม 

 ๑๐๕๗ นายถาวร  จินานาง 

 ๑๐๕๘ นายถาวร  เจยแกว 

 ๑๐๕๙ นายถาวร  โฉมเอม 

 ๑๐๖๐ นายถาวร  ธรรมเกษร 

 ๑๐๖๑ นายถาวร  นกหนู 

 ๑๐๖๒ นายถาวร  มิ่งโมรี 

 ๑๐๖๓ นายถาวร  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๐๖๔ นายถาวร  อําพันธ 

 ๑๐๖๕ นายถาวร  อินสุภา 

 ๑๐๖๖ นายถิรพัฒน  ทักษิณาวรรต 

 ๑๐๖๗ นายถิระ  วองพานิช 

 ๑๐๖๘ นายเถลิง  ดิษกร 

 ๑๐๖๙ นายทน  สมัครธัญกิจ 

 ๑๐๗๐ นายทนง  ศรียอดพิรุณ 

 ๑๐๗๑ นายทนงคชัย  ปนเอี่ยม 

 ๑๐๗๒ นายทนงศักดิ์  กิตยานุรักษ 

 ๑๐๗๓ นายทนงศักดิ์  พวงแกว 

 ๑๐๗๔ นายทนงศักดิ์  พิมพานุวัตร 

 ๑๐๗๕ นายทนงศักดิ์  มาประโคน 

 ๑๐๗๖ นายทนงศักดิ์  รัตนติสรอย 

 ๑๐๗๗ นายทนงศักดิ์  ศิริชัย 

 ๑๐๗๘ นายทนงศักดิ์  สุขเสริม 

 ๑๐๗๙ นายทนงศักดิ์  สุทธิ 

 ๑๐๘๐ นายทนงศักดิ์  สุริยะ 

 ๑๐๘๑ นายทนงศักดิ์  ออกปน 

 ๑๐๘๒ นายทนาศักดิ์  อรุณโชติ 

 ๑๐๘๓ นายทม  อินทะรักษา 

 ๑๐๘๔ นายทรง  สุทธนะ 

 ๑๐๘๕ นายทรงพล  กลางทาไค 

 ๑๐๘๖ นายทรงพล  ขอนพิกุล 

 ๑๐๘๗ นายทรงพล  ครุฑวิลัย 

 ๑๐๘๘ นายทรงวุฒิ  คุณกะมุติ 

 ๑๐๘๙ นายทรงวุฒิ  แพทยคุณ 

 ๑๐๙๐ นายทรงศักดิ์  เงินคง 

 ๑๐๙๑ นายทรงศักดิ์  ภิรมยพานิช 

 ๑๐๙๒ นายทรงศักดิ์  เริงฤทธิ์ 



 หนา   ๒๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๙๓ นายทรงศักดิ์  สมรักษ 

 ๑๐๙๔ นายทรงศักดิ์  สุภา 

 ๑๐๙๕ นายทรงศิลป  จอมทรักษ 

 ๑๐๙๖ นายทราดล  พนเคราะห 

 ๑๐๙๗ นายทวน  มีสุข 

 ๑๐๙๘ นายทวัช  อินทรวงค 

 ๑๐๙๙ นายทวี  แกวหาญ 

 ๑๑๐๐ นายทวี  ขวัญแกว 

 ๑๑๐๑ นายทวี  คงจันทร 

 ๑๑๐๒ นายทวี  คงสุวรรณ 

 ๑๑๐๓ นายทวี  คําใหญ 

 ๑๑๐๔ นายทวี  จันทิมา 

 ๑๑๐๕ นายทวี  จินะปน 

 ๑๑๐๖ นายทวี  ทุงไธสง 

 ๑๑๐๗ นายทวี  นพเกตุ 

 ๑๑๐๘ นายทวี  บัวคําซาว 

 ๑๑๐๙ นายทวี  บัวระภา 

 ๑๑๑๐ นายทวี  ปรุยกระโทก 

 ๑๑๑๑ นายทวี  พันธวงษ 

 ๑๑๑๒ นายทวี  มุสิกพล 

 ๑๑๑๓ นายทวี  ยงเพชร 

 ๑๑๑๔ นายทวี  รัชอินทร 

 ๑๑๑๕ นายทวี  ศรีมุณี 

 ๑๑๑๖ นายทวี  หงษาวดี 

 ๑๑๑๗ นายทวีเดช  ไชยทองขาว 

 ๑๑๑๘ นายทวีทรัพย  ผองศรี 

 ๑๑๑๙ นายทวีป  กันธิสา 

 ๑๑๒๐ นายทวีป  คลังกรณ 

 ๑๑๒๑ นายทวีป  ทับทิมเดิม 

 ๑๑๒๒ นายทวีป  พรมกลาง 

 ๑๑๒๓ นายทวีป  ยุติมิตร 

 ๑๑๒๔ นายทวีพร  จ่ันนาค 

 ๑๑๒๕ นายทวีวัฒน  เลิศรุจิกุล 

 ๑๑๒๖ นายทวีศักดิ์  แกวจันทร 

 ๑๑๒๗ นายทวีศักดิ์  คัณทักษ 

 ๑๑๒๘ นายทวีศักดิ์  จตุรภัทรศิริ 

 ๑๑๒๙ นายทวีศักดิ์  ชูหนู 

 ๑๑๓๐ จาสิบตํารวจ ทวีศักดิ์  ทองสาด 

 ๑๑๓๑ นายทวีศักดิ์  เทียนมณี 

 ๑๑๓๒ นายทวีศักดิ์  บัวจันทร 

 ๑๑๓๓ นายทวีศักดิ์  ประทุมมาตร 

 ๑๑๓๔ นายทวีศักดิ์  พลอยสิทธิ์ 

 ๑๑๓๕ นายทวีศักดิ์  เรืองณรงค 

 ๑๑๓๖ นายทวีศิลป  เครื่องคํา 

 ๑๑๓๗ นายทเวส  จันทะมินทร 

 ๑๑๓๘ นายทศพร  สุขแสง 

 ๑๑๓๙ นายทศพล  ชุมภู 

 ๑๑๔๐ นายทศพล  นันทิทัน 

 ๑๑๔๑ นายทศพล  เนตรสุวรรณ 

 ๑๑๔๒ นายทศพล  ราศรี 



 หนา   ๒๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๔๓ นายทศพล  วองไวกลยุทธ 

 ๑๑๔๔ นายทอง  แขงขัน 

 ๑๑๔๕ นายทอง  จันทเพชร 

 ๑๑๔๖ นายทอง  จันทรสอน 

 ๑๑๔๗ นายทอง  ธิมาชัย 

 ๑๑๔๘ นายทอง  อยูสําราญ 

 ๑๑๔๙ นายทองกร  สิงคร 

 ๑๑๕๐ นายทองขาว  จันทร 

 ๑๑๕๑ นายทองคํา  เด็ดสกัน 

 ๑๑๕๒ นายทองคํา  บองเพชร 

 ๑๑๕๓ นายทองคํา  พละวัตร 

 ๑๑๕๔ นายทองคํา  วรรณทอง 

 ๑๑๕๕ นายทองคํา  สุภาวงศ 

 ๑๑๕๖ นายทองคํา  สุยะใหญ 

 ๑๑๕๗ นายทองคํา  สุริยมนตรี 

 ๑๑๕๘ นายทองคํา  แสงสกุล 

 ๑๑๕๙ นายทองคูณ  แสนเทพ 

 ๑๑๖๐ นายทองเคลือบ  ชางเหลา 

 ๑๑๖๑ นายทองจันทร  แกวเคนมา 

 ๑๑๖๒ นายทองจันทร  บุตรสาทร 

 ๑๑๖๓ นายทองเจริญ  อินทรเลิศ 

 ๑๑๖๔ นายทองดี  โคตรักษา 

 ๑๑๖๕ นายทองดี  จันทรลอย 

 ๑๑๖๖ นายทองดี  โชคบัณฑิต 

 ๑๑๖๗ นายทองดี  ไชยยะ 

 ๑๑๖๘ นายทองดี  บุญแดนไพร 

 ๑๑๖๙ นายทองดี  พลสมัคร 

 ๑๑๗๐ นายทองดี  ลาวรรณี 

 ๑๑๗๑ นายทองดี  วงศเคน 

 ๑๑๗๒ นายทองแดง  ผิวพงษ 

 ๑๑๗๓ นายทองเตียง  บริบาล 

 ๑๑๗๔ นายทองทศ  ดวงสวาท 

 ๑๑๗๕ นายทองทิพย  วัฒโล 

 ๑๑๗๖ นายทองธนโชติ  ชีกรรแสง 

 ๑๑๗๗ นายทองใบ  ผาภูวียง 

 ๑๑๗๘ นายทองใบ  พิมพสีทอง 

 ๑๑๗๙ นายทองใบ  มีบุตร 

 ๑๑๘๐ นายทองปลิว  วงศรี 

 ๑๑๘๑ นายทองแปลง  ภูยาทิพย 

 ๑๑๘๒ นายทองพูน  พิมพจันทร 

 ๑๑๘๓ นายทองพูล  แสนสี 

 ๑๑๘๔ นายทองเพชร  ทองเดือน 

 ๑๑๘๕ นายทองเพชร  มูลบุรี 

 ๑๑๘๖ นายทองมวน  จริตรัมย 

 ๑๑๘๗ นายทองยอย  คชมิตร 

 ๑๑๘๘ นายทองลวน  วงษา 

 ๑๑๘๙ นายทองวาท  สุปฐ 

 ๑๑๙๐ นายทองวิน  ฟองแกว 

 ๑๑๙๑ นายทองสุก  สวางอารมณ 

 ๑๑๙๒ นายทองสุก  แสนจักร 



 หนา   ๒๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๙๓ นายทองสุข  ขําเตี้ย 

 ๑๑๙๔ เรือตรี ทองสุข  ณ ชาติ 

 ๑๑๙๕ นายทองสุข  สุริกัลป 

 ๑๑๙๖ นายทองสุข  แสงอรุณ 

 ๑๑๙๗ นายทองสุขวัฒน  หลากสุขถม 

 ๑๑๙๘ นายทองสุภเนตร  อินทนิล 

 ๑๑๙๙ นายทองสุวรรณ  ไชยราช 

 ๑๒๐๐ นายทองโสม  ปอมไธสง 

 ๑๒๐๑ นายทองใส  ราชโคตร 

 ๑๒๐๒ นายทองเหรียญ  ธุรี 

 ๑๒๐๓ นายทองอยู  พงษสมุทร 

 ๑๒๐๔ นายทองอยู  พุมเงิน 

 ๑๒๐๕ นายทองอินทร  คําทวี 

 ๑๒๐๖ นายทองอินทร  คําหาญ 

 ๑๒๐๗ นายทองอินทร  ไชยลอด 

 ๑๒๐๘ นายทองอินทร  ปนตา 

 ๑๒๐๙ นายทองอินทร  เมธีเกรียงไกร 

 ๑๒๑๐ นายทองฮวด  หวานหมด 

 ๑๒๑๑ นายทอม  สวยสม 

 ๑๒๑๒ นายทะยาน  พาอินทร 

 ๑๒๑๓ นายทักษิณ  ปญญาไว 

 ๑๒๑๔ นายทักษิณ  วงศฝน 

 ๑๒๑๕ นายทักษิณ  สโมสร 

 ๑๒๑๖ นายทัตพงศ  ชางกลาง 

 ๑๒๑๗ นายทัน  ราชนิรัมย 

 ๑๒๑๘ นายทันสมัย  เอี่ยมเจริญ 

 ๑๒๑๙ นายทัย  พรมมา 

 ๑๒๒๐ นายทัศนัย  รัตนวงศ 

 ๑๒๒๑ นายทาย  ไสนะรา 

 ๑๒๒๒ นายทาใส  วะชุม 

 ๑๒๒๓ นายทํานอง  ไชยเศษ 

 ๑๒๒๔ นายทิฐินันท  นาคมงคล 

 ๑๒๒๕ นายทิตย  กันทะวงค 

 ๑๒๒๖ นายทินกร  กาญจนพัฒนะ 

 ๑๒๒๗ นายทินกร  เอียกพงษ 

 ๑๒๒๘ นายทินกฤต  มาประจักษ 

 ๑๒๒๙ นายทินภัทร  ภัทรโศภิษฐ 

 ๑๒๓๐ นายทิพย  วงศหิรัญ 

 ๑๒๓๑ นายทิว  นิตยาชิต 

 ๑๒๓๒ นายที  สารนอก 

 ๑๒๓๓ นายทุน  เผาปนตา 

 ๑๒๓๔ นายเทพ  คําวงศษา 

 ๑๒๓๕ นายเทพชา  พ้ืนผาทองคํา 

 ๑๒๓๖ นายเทพนิมิต  เจริญสุข 

 ๑๒๓๗ นายเทพมงคล  พ่ึงพรอม 

 ๑๒๓๘ นายเทพรัตน  สุพร 

 ๑๒๓๙ นายเทพฤทธิ์  นามจักร 

 ๑๒๔๐ นายเทวัน  ศรีลาวงษ 

 ๑๒๔๑ นายเทวิน  หริ่งระรี ่

 ๑๒๔๒ นายเทิดศักดิ์  จันทรโสม 



 หนา   ๒๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๔๓ นายเที่ยง  วิบูลยรัตน 

 ๑๒๔๔ นายเทียด  จันทรประโคน 

 ๑๒๔๕ นายเทียนทอง  วงษา 

 ๑๒๔๖ นายเทียม  กิติกุลวรากร 

 ๑๒๔๗ นายเทียม  จันทรจอม 

 ๑๒๔๘ นายแทน  อิ้วบาง 

 ๑๒๔๙ นายไทย  อาจปาสา 

 ๑๒๕๐ นายไทย  อุบงชะนี 

 ๑๒๕๑ นายธงชัย  ขันทองดี 

 ๑๒๕๒ นายธงชัย  ฉุยฉาย 

 ๑๒๕๓ นายธงชัย  เดชธนู 

 ๑๒๕๔ นายธงชัย  ตราพันธ 

 ๑๒๕๕ นายธงชัย  ตันตระกูล 

 ๑๒๕๖ นายธงชัย  ตันศิริรุงเรือง 

 ๑๒๕๗ นายธงชัย  นพพาลี 

 ๑๒๕๘ นายธงชัย  บุญเหาะ 

 ๑๒๕๙ นายธงชัย  พันธอินทร 

 ๑๒๖๐ นายธงชัย  พูลพืชชนม 

 ๑๒๖๑ นายธงชัย  มาฉาย 

 ๑๒๖๒ นายธงชัย  ล่ิมล้ี 

 ๑๒๖๓ นายธงชัย  ลุมเพชร 

 ๑๒๖๔ นายธงชัย  สาครมาลี 

 ๑๒๖๕ นายธงชัย  สุวรรณโอสถ 

 ๑๒๖๖ นายธงชัย  เสือศรี 

 ๑๒๖๗ นายธงชัย  หลาลัว 

 ๑๒๖๘ นายธงชาติ  มะลิทอง 

 ๑๒๖๙ นายธงชาติ  สมริน 

 ๑๒๗๐ นายธณภณ  มหาทัพกฤษ 

 ๑๒๗๑ นายธณัท  บํารุงราษฎร 

 ๑๒๗๒ นายธนกร  จันทรเพ็ญ 

 ๑๒๗๓ นายธนกร  ผอมสวัสดิ์ 

 ๑๒๗๔ นายธนกฤต  นิโรจนรัมย 

 ๑๒๗๕ นายธนกฤต  นิลมณี 

 ๑๒๗๖ นายธนกฤต  สวางฟา 

 ๑๒๗๗ นายธนกฤต  อินจา 

 ๑๒๗๘ วาที่รอยตรี ธนชล  ศิริ 

 ๑๒๗๙ นายธนโชค  ดําดวงโรม 

 ๑๒๘๐ นายธนนที  อภิชาตตระกูล 

 ๑๒๘๑ นายธนนิตย  นุชเทียน 

 ๑๒๘๒ นายธนบดี  เกตวงษา 

 ๑๒๘๓ นายธนบดี  นาวีสาคร 

 ๑๒๘๔ นายธนบูรณ  ย้ิมสวัสดิ์ 

 ๑๒๘๕ นายธนพนธ  ชีหมื่อ 

 ๑๒๘๖ นายธนพนธ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๒๘๗ นายธนพล  ชื่นเมือง 

 ๑๒๘๘ นายธนพล  ดิษฐย้ิม 

 ๑๒๘๙ นายธนพล  ธาดาจรูญมงคล 

 ๑๒๙๐ นายธนพล  บุญเกิด 

 ๑๒๙๑ นายธนพล  ประสิทธิ์สุวรรณ 

 ๑๒๙๒ นายธนพัฒน  เกาเอี้ยน 



 หนา   ๒๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๙๓ นายธนพัฒน  ลากุลเพีย 

 ๑๒๙๔ นายธนพัฒน  โสดา 

 ๑๒๙๕ นายธนภัทร  กันเขี่ยสกุล 

 ๑๒๙๖ นายธนภัทร  กิจเท่ียง 

 ๑๒๙๗ นายธนภัทร  จันทรปง 

 ๑๒๙๘ นายธนภัทร  เฮงชูทรัพย 

 ๑๒๙๙ นายธนภูมิ  ภูมิรินทร 

 ๑๓๐๐ นายธนมล  แซตัง 

 ๑๓๐๑ นายธนวัฒน  เขียมรัมย 

 ๑๓๐๒ นายธนวัฒน  คีตะหานันท 

 ๑๓๐๓ นายธนวัฒน  ทองนิล 

 ๑๓๐๔ นายธนวัฒน  ฝนคําสาย 

 ๑๓๐๕ นายธนวัฒน  ศิริพร 

 ๑๓๐๖ นายธนสาร  รัตนบรรยงค 

 ๑๓๐๗ นายธนะบัติ  นุชกําแสง 

 ๑๓๐๘ นายธนะศักดิ์  ริมโพธิ์เงิน 

 ๑๓๐๙ นายธนะสิทธิ์  แตไชยวิวัฒน 

 ๑๓๑๐ นายธนัช  เจนจตุรานนท 

 ๑๓๑๑ นายธนัชนันท  มีลาภ 

 ๑๓๑๒ นายธนัญชัย  สหัสานันท 

 ๑๓๑๓ นายธนัท  เสวราภี 

 ๑๓๑๔ นายธนากร  มิรินทร 

 ๑๓๑๕ นายธนากร  เมธาธราภรภัทร 

 ๑๓๑๖ นายธนากร  ลาลุด 

 ๑๓๑๗ นายธนาธร  กล่ินพงษา 

 ๑๓๑๘ นายธนาศักดิ์  กุณธูป 

 ๑๓๑๙ นายธนาสิน  ใบเงิน 

 ๑๓๒๐ นายธนิด  ธนวรรณ 

 ๑๓๒๑ นายธนิต  หานวิไล 

 ๑๓๒๒ นายธนิต  อินทรฉ่ํา 

 ๑๓๒๓ นายธนู  ขุนนคร 

 ๑๓๒๔ นายธนู  เข็มทอง 

 ๑๓๒๕ นายธนู  จักรปรอง 

 ๑๓๒๖ นายธนู  เพชรรอน 

 ๑๓๒๗ นายธเนศ  ชํานินา 

 ๑๓๒๘ นายธเนศ  สกุลวดี 

 ๑๓๒๙ นายธเนศธรรม  ไครศรี 

 ๑๓๓๐ นายธรรมนูญ  คงไพร 

 ๑๓๓๑ นายธรรมนูญ  จุติชอบ 

 ๑๓๓๒ นายธรรมนูญ  ดีพิจารณ 

 ๑๓๓๓ นายธรรมนูญ  ศรีธนะกุล 

 ๑๓๓๔ นายธรรมพงษ  แกวสอน 

 ๑๓๓๕ นายธรรมรงค  บัวเรือง 

 ๑๓๓๖ นายธรรมรัตน  ล้ิมนิยม 

 ๑๓๓๗ นายธรรมศักดิ์  มโนสุขุมนนท 

 ๑๓๓๘ นายธราวัตร  ปญญาอิ่นแกว 

 ๑๓๓๙ นายธวัช  ไชยวุฒิ 

 ๑๓๔๐ นายธวัช  ทรัพยโฉม 

 ๑๓๔๑ นายธวัช  นวลหนูปลอง 

 ๑๓๔๒ นายธวัช  นาอุดม 



 หนา   ๒๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๔๓ นายธวัช  ปนทอง 

 ๑๓๔๔ นายธวัช  ปยะวาทินทร 

 ๑๓๔๕ นายธวัช  พันธุเสือทอง 

 ๑๓๔๖ นายธวัช  ยีมันใบ 

 ๑๓๔๗ นายธวัช  สยามอวยชัยกิจ 

 ๑๓๔๘ นายธวัชชัย  กวางสนิท 

 ๑๓๔๙ นายธวัชชัย  คงโคก 

 ๑๓๕๐ นายธวัชชัย  คงรัตน 

 ๑๓๕๑ นายธวัชชัย  โชตินภาลัย 

 ๑๓๕๒ นายธวัชชัย  ประเสริฐโสภณ 

 ๑๓๕๓ นายธวัชชัย  ปานาง 

 ๑๓๕๔ นายธวัชชัย  มูลขํา 

 ๑๓๕๕ นายธวัชชัย  วิประชา 

 ๑๓๕๖ นายธวัชชัย  สรอยสมพงษ 

 ๑๓๕๗ นายธวัชร  ชูเทียน 

 ๑๓๕๘ นายธวัชร  มุงเมือง 

 ๑๓๕๙ นายธวัฒชัย  จันทรแดง 

 ๑๓๖๐ นายธวัฒชัย  ชิดรัมย 

 ๑๓๖๑ นายธวัฒน  เลิศวังมวง 

 ๑๓๖๒ นายธวัฒน  แสงคํา 

 ๑๓๖๓ นายธวิช  ทองกําเหนิด 

 ๑๓๖๔ นายธัชชัย  แสงประจักษ 

 ๑๓๖๕ นายธัชพงษ  สุพรรณพงศ 

 ๑๓๖๖ นายธัญญา  จันทราทิตย 

 ๑๓๖๗ นายธัญญา  ชัยมงคล 

 ๑๓๖๘ นายธัญญา  ประวรรณรัมย 

 ๑๓๖๙ นายธันวา  ลิธรรมมา 

 ๑๓๗๐ นายธาตรี  ล่ีเส็ง 

 ๑๓๗๑ นายธานินทร  คงสมพงษ 

 ๑๓๗๒ นายธานินทร  ใจดี 

 ๑๓๗๓ นายธานินทร  โฉมจันทร 

 ๑๓๗๔ นายธานินทร  สิทธิวัฒนพงศ 

 ๑๓๗๕ นายธานี  มุกดาสนิท 

 ๑๓๗๖ นายธานี  สามสี 

 ๑๓๗๗ นายธาริน  สุขใส 

 ๑๓๗๘ นายธาริน  เสือตาด 

 ๑๓๗๙ นายธํารง  พลฉิมพันธุ 

 ๑๓๘๐ นายธิติพงศ  จิตตการุณย 

 ๑๓๘๑ นายธิติพัชร  ธัญญเกียรติโภคิน 

 ๑๓๘๒ นายธีณภัทร  คําแสน 

 ๑๓๘๓ นายธีรชัย  โชคเหรียญสุขชัย 

 ๑๓๘๔ นายธีรเดช  คุปตะพันธุสนธิ 

 ๑๓๘๕ นายธีรเดช  ชุมศรี 

 ๑๓๘๖ นายธีรพล  ลบบํารุง 

 ๑๓๘๗ นายธีรพล  เวชพนม 

 ๑๓๘๘ นายธีรพล  อวดกลา 

 ๑๓๘๙ นายธีรพล  เอี่ยมสอาด 

 ๑๓๙๐ นายธีรพัฒน  โพธิ์คํา 

 ๑๓๙๑ นายธีรภัทร  สุระดะนัย 

 ๑๓๙๒ นายธีรวัฒน  ทองออน 



 หนา   ๓๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๙๓ นายธีรวัต  จรูญวงศ 

 ๑๓๙๔ นายธีรศักดิ์  วุฒิ 

 ๑๓๙๕ นายธีรศักดิ์  สุฤทธิ์ 

 ๑๓๙๖ นายธีรศักดิ์  เหมไอยรา 

 ๑๓๙๗ นายธีระ  ไชยวงคทอง 

 ๑๓๙๘ นายธีระ  เริงศักดิ์ 

 ๑๓๙๙ นายธีระ  หวายฤทธิ์ 

 ๑๔๐๐ นายธีระทรัพย  วงศยุพล 

 ๑๔๐๑ นายธีระยุทธ  อังสนานนท 

 ๑๔๐๒ นายธีระศักดิ์  ศักดิ์ศรี 

 ๑๔๐๓ นายธีระศักดิ์  อุดมรัตนโยธิน 

 ๑๔๐๔ จาสิบเอก ธีระศักดิ์  อุปะละสกุล 

 ๑๔๐๕ นายธนายุทธ  ใจอาย 

 ๑๔๐๖ นายเธียรชัย  แกวนกสิการณ 

 ๑๔๐๗ นายนคร  ทองแทง 

 ๑๔๐๘ นายนคร  เนตรายนต 

 ๑๔๐๙ นายนคร  พิริยะโภคานนท 

 ๑๔๑๐ นายนคร  วันเพ็ญ 

 ๑๔๑๑ นายนครสี  คนตรง 

 ๑๔๑๒ นายนครินทร  สืบนันตา 

 ๑๔๑๓ นายนงค  คําพิศมัย 

 ๑๔๑๔ นายนที  บุญเฉื่อย 

 ๑๔๑๕ นายนที  ลอยลม 

 ๑๔๑๖ นายนนทกร  สุวรรณเทียบ 

 ๑๔๑๗ นายนนทพัฒน  จําปาแดง 

 ๑๔๑๘ นายนพชัย  ภูเจริญ 

 ๑๔๑๙ นายนพดล  กันธะวิลา 

 ๑๔๒๐ นายนพดล  ไชยยะ 

 ๑๔๒๑ นายนพดล  ตนวงศ 

 ๑๔๒๒ นายนพดล  นุกูลวงษ 

 ๑๔๒๓ นายนพดล  สาแช 

 ๑๔๒๔ นายนพดล  หวังกอ 

 ๑๔๒๕ นายนพดล  อยูหลํ่า 

 ๑๔๒๖ นายนพพร  คงอารยะเวชกุล 

 ๑๔๒๗ นายนพพร  ชนะภัย 

 ๑๔๒๘ นายนพพร  ตอกิจการเจริญ 

 ๑๔๒๙ นายนพพร  ถายะเดช 

 ๑๔๓๐ นายนพพร  ย่ีมี 

 ๑๔๓๑ นายนพพร  วงศใหญ 

 ๑๔๓๒ นายนพพร  วิญญา 

 ๑๔๓๓ นายนพพร  สุวรรณเพ่ิม 

 ๑๔๓๔ นายนพพร  อยูประเสริฐ 

 ๑๔๓๕ นายนพรัตน  ขวัญทอง 

 ๑๔๓๖ นายนพรัตน  ดวงภมร 

 ๑๔๓๗ นายนพรัตน  ล้ีศิริวัฒนกุล 

 ๑๔๓๘ นายนพรัตน  โสรธร 

 ๑๔๓๙ นายนพรัตน  เหมียนเอียด 

 ๑๔๔๐ นายนพราชย  หิรัญเรือง 

 ๑๔๔๑ นายนพวงษ  สมปราชญาชัยกุล 

 ๑๔๔๒ นายนภดล  ไกลจตุรัส 



 หนา   ๓๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๔๓ นายนภดล  ผิวโสม 

 ๑๔๔๔ นายนรงค  มวงทองคํา 

 ๑๔๔๕ นายนรชัย  แกวดา 

 ๑๔๔๖ นายนรสิงห  อรรถธรรม 

 ๑๔๔๗ นายนรากร  ทองนอก 

 ๑๔๔๘ นายนราชัย  ริมแจม 

 ๑๔๔๙ นายนราธร  ชนะการ 

 ๑๔๕๐ นายนรินทร  จันทรทอง 

 ๑๔๕๑ นายนรินทร  ศรีลอม 

 ๑๔๕๒ นายนริศ  เรืองรังษี 

 ๑๔๕๓ นายนริศร  กาบยุบล 

 ๑๔๕๔ นายนฤทธิ์  สิทธิเอี่ยมศักดิ์ 

 ๑๔๕๕ นายนวพงษ  กันภัย 

 ๑๔๕๖ นายนวรัตน  ศรีเมือง 

 ๑๔๕๗ นายนวล  บุปผาดา 

 ๑๔๕๘ นายนวล  ปองแกวนอย 

 ๑๔๕๙ นายนวล  ราศรีชัย 

 ๑๔๖๐ นายนวินวิชญ  สินทวีทรัพย 

 ๑๔๖๑ นายนอย  กันกลับ 

 ๑๔๖๒ นายนอย  จอกถึง 

 ๑๔๖๓ นายนอย  บุญสาย 

 ๑๔๖๔ นายนอย  พลเดช 

 ๑๔๖๕ นายนอย  พวงสิน 

 ๑๔๖๖ นายนอย  วราภักดิ์ 

 ๑๔๖๗ นายนอย  หนูเจริญ 

 ๑๔๖๘ นายนะภา  หอมเสียง 

 ๑๔๖๙ นายนัฐฉกรรณ  อินเจริญ 

 ๑๔๗๐ นายนัฐศักดิ์  จะโต 

 ๑๔๗๑ นายนัณฐกริช  นวนพนัส 

 ๑๔๗๒ นายนัด  รักชุม 

 ๑๔๗๓ นายนัดที  ภาคาพรต 

 ๑๔๗๔ นายนัดพบ  ภูสีเขียว 

 ๑๔๗๕ นายนัทธิเขต  จิตรศิลปฉายากุล 

 ๑๔๗๖ นายนันท  กลาณรงค 

 ๑๔๗๗ นายนันทิ  เสือคุม 

 ๑๔๗๘ นายนับ  เมืองแกว 

 ๑๔๗๙ นายนัสรี  มะเด็ง 

 ๑๔๘๐ นายนาค  นอยพา 

 ๑๔๘๑ นายนาม  สมัครสยาม 

 ๑๔๘๒ นายนาวิน  วงกาศ 

 ๑๔๘๓ นายนาวี  คงเดช 

 ๑๔๘๔ นายนาวี  ดวงเกิด 

 ๑๔๘๕ นายนาวี  เรืองอราม 

 ๑๔๘๖ นายนํา  สมบัติ 

 ๑๔๘๗ นายนิกนธ  ตะนาวศรี 

 ๑๔๘๘ นายนิกร  ชมภูสม 

 ๑๔๘๙ นายนิกร  ทองล่ิม 

 ๑๔๙๐ นายนิกร  นาทรัพย 

 ๑๔๙๑ นายนิกร  บุญรักษา 

 ๑๔๙๒ นายนิกร  ยางทอง 
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 ๑๔๙๓ นายนิกรณ  เสนสุภา 

 ๑๔๙๔ นายนิคม  เกิดแสงสุริยงค 

 ๑๔๙๕ นายนิคม  แกวคําแหง 

 ๑๔๙๖ นายนิคม  คงแหลม 

 ๑๔๙๗ นายนิคม  โฉมศรี 

 ๑๔๙๘ นายนิคม  ชูแกว 

 ๑๔๙๙ นายนิคม  แดงเพชร 

 ๑๕๐๐ นายนิคม  เถื่อนสันเทียะ 

 ๑๕๐๑ นายนิคม  ทิพยแกว 

 ๑๕๐๒ นายนิคม  พันธุศิริ 

 ๑๕๐๓ นายนิคม  โพธิ์กลํ่า 

 ๑๕๐๔ นายนิคม  ลอยไธสง 

 ๑๕๐๕ นายนิคม  วังเจริญ 

 ๑๕๐๖ นายนิคม  อินใจมา 

 ๑๕๐๗ นายนิชสัน  เดชะอุป 

 ๑๕๐๘ นายนิด  ศรีดาชาติ 

 ๑๕๐๙ นายนิติ  มุนเชย 

 ๑๕๑๐ นายนิติธร  ธรรมปานลาภเกิด 

 ๑๕๑๑ นายนิติพัฒน  ภิญญากุลโรจน 

 ๑๕๑๒ นายนิติภัทธ  จักรมูล 

 ๑๕๑๓ นายนิทัศน  ขวดแกว 

 ๑๕๑๔ นายนิธิ  สวัสดิ์ตระกูล 

 ๑๕๑๕ นายนิธิวัฒน  เนตรโรจน 

 ๑๕๑๖ นายนินทร  เตชนันท 

 ๑๕๑๗ นายนิบอซู  โซะนิเปาะ 

 ๑๕๑๘ นายนิพนธ  กันทาฟง 

 ๑๕๑๙ นายนิพนธ  จงถนอม 

 ๑๕๒๐ นายนิพนธ  เจริญสมบัติ 

 ๑๕๒๑ นายนิพนธ  แดงดี 

 ๑๕๒๒ นายนิพนธ  เทียมพิทักษ 

 ๑๕๒๓ นายนิพนธ  บัวรัตนกาญจน 

 ๑๕๒๔ นายนิพนธ  บุญสิทธิ์ 

 ๑๕๒๕ นายนิพนธ  ฟนเฟอย 

 ๑๕๒๖ นายนิพนธ  ยุวะเวช 

 ๑๕๒๗ นายนิพนธ  ลอมวงษ 

 ๑๕๒๘ นายนิพนธ  โวหาร 

 ๑๕๒๙ นายนิพนธ  สานุ 

 ๑๕๓๐ นายนิพล  ไกษร 

 ๑๕๓๑ นายนิพล  เคหะ 

 ๑๕๓๒ นายนิพล  ถั่วประโคน 

 ๑๕๓๓ นายนิพัทธ  บุญทองคง 

 ๑๕๓๔ นายนิพิฐพนธ  สรรพสิทธิ์สิริ 

 ๑๕๓๕ นายนิ่ม  ศอกจะบก 

 ๑๕๓๖ นายนิมิต  ตราชู 

 ๑๕๓๗ นายนิมิต  พูลศิริ 

 ๑๕๓๘ นายนิมิต  สงวนนาม 

 ๑๕๓๙ นายนิมิตร  สุขวาจา 

 ๑๕๔๐ นายนิยม  ขําแกว 

 ๑๕๔๑ นายนิยม  วรรณโสภา 

 ๑๕๔๒ นายนิรัณ  โทนผุย 



 หนา   ๓๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
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 ๑๕๔๓ นายนิรันด  ย้ิมวัลย 

 ๑๕๔๔ นายนิรันดร  กล่ินนวล 

 ๑๕๔๕ นายนิรันดร  จบฤทธิ์ 

 ๑๕๔๖ นายนิรันดร  ฟูเหลือ 

 ๑๕๔๗ นายนิรันดร  มูลรังษี 

 ๑๕๔๘ นายนิรันดร  วองสวัสดิ์ 

 ๑๕๔๙ นายนิรันดร  ศรีหานาม 

 ๑๕๕๐ นายนิรันดร  สุขประเสริฐ 

 ๑๕๕๑ นายนิรันดร  อิ่มอินทร 

 ๑๕๕๒ นายนิรุจติ์  ผลทับทิม 

 ๑๕๕๓ นายนิรุตติ์  ชาบัญ 

 ๑๕๕๔ นายนิรุตน  ตะขวา 

 ๑๕๕๕ นายนิรุธ  พรมแจ 

 ๑๕๕๖ นายนิวัฒน  ปนงาม 

 ๑๕๕๗ นายนิวัฒน  พาพรมพฤกษ 

 ๑๕๕๘ นายนิวัฒน  ภูตนหยง 

 ๑๕๕๙ นายนิวัฒน  สวางแสง 

 ๑๕๖๐ นายนิวัฒน  สอนเอี่ยม 

 ๑๕๖๑ นายนิวัตร  กําเหนิดผล 

 ๑๕๖๒ นายนิวัติ  กอเซ็ม 

 ๑๕๖๓ นายนิวัติ  วงศพ่ึง 

 ๑๕๖๔ นายนิวัติ  สุทธิพิทักษ 

 ๑๕๖๕ นายนิเวช  กฤตานุสาร 

 ๑๕๖๖ นายนิเวท  ดวงตาดํา 

 ๑๕๖๗ นายนิเวศน  ตาจุมปา 

 ๑๕๖๘ นายนึก  คําภิลัง 

 ๑๕๖๙ นายนุกูล  เกตุนุย 

 ๑๕๗๐ นายนุกูล  ปากน้ําเขียว 

 ๑๕๗๑ นายนุกูล  พวงจําป 

 ๑๕๗๒ นายนุกูล  พันธเอม 

 ๑๕๗๓ นายนุกูล  วิเศษการ 

 ๑๕๗๔ นายนุกูล  ศรีบุญจิตร 

 ๑๕๗๕ นายนุภาพงษ  โรจนจํานงค 

 ๑๕๗๖ นายนู  ปญสุวรรณ 

 ๑๕๗๗ นายนู  สมวรรณ 

 ๑๕๗๘ นายเนตร  มีชัย 

 ๑๕๗๙ นายเนรมิต  สืบแกว 

 ๑๕๘๐ นายเนียม  ผาตะนนท 

 ๑๕๘๑ นายบรรจง  จันทรจิตร 

 ๑๕๘๒ นายบรรจง  ฉีดอิ่ม 

 ๑๕๘๓ นายบรรจง  เชื้อฟก 

 ๑๕๘๔ นายบรรจง  นกสี 

 ๑๕๘๕ นายบรรจง  นิ่มนอย 

 ๑๕๘๖ นายบรรจง  นิยม 

 ๑๕๘๗ นายบรรจง  ปนตาวะนา 

 ๑๕๘๘ นายบรรจง  เปรุณาวิน 

 ๑๕๘๙ นายบรรจง  สีคํา 

 ๑๕๙๐ นายบรรจง  อุโบสถ 

 ๑๕๙๑ นายบรรจบ  ใจบุญ 

 ๑๕๙๒ นายบรรจบ  มูลขุนทด 
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 ๑๕๙๓ นายบรรจบ  แววดี 

 ๑๕๙๔ นายบรรเจิด  ตรีทิพากิจ 

 ๑๕๙๕ นายบรรเจิด  ทวมแกว 

 ๑๕๙๖ นายบรรเจิด  รักษาเขตร 

 ๑๕๙๗ นายบรรเจิด  วงศทองดี 

 ๑๕๙๘ นายบรรเจิด  วุฒิรัตน 

 ๑๕๙๙ นายบรรดิษฐ  ปกษี 

 ๑๖๐๐ นายบรรเทา  เมืองวงษ 

 ๑๖๐๑ นายบรรเทิง  จันทรนิยม 

 ๑๖๐๒ นายบรรเทิง  ชนะสิทธิ ์

 ๑๖๐๓ นายบรรเทิง  สีสงค 

 ๑๖๐๔ นายบรรพต  เกษอินทร 

 ๑๖๐๕ นายบรรพต  บุญเบา 

 ๑๖๐๖ นายบรรพต  ปลอดโปรง 

 ๑๖๐๗ นายบรรพต  พงษโพธิ์ชัย 

 ๑๖๐๘ นายบรรพต  โพธิ์คํา 

 ๑๖๐๙ นายบรรยูร  สุคนธ 

 ๑๖๑๐ นายบรรลือ  ระพิสุวรรณ 

 ๑๖๑๑ นายบรรลือ  สาวสวรรค 

 ๑๖๑๒ นายบรรลือศักดิ์  ไทยกลาง 

 ๑๖๑๓ นายบรรเลง  อุนเรือน 

 ๑๖๑๔ นายบรรหาญ  จันอุดทะ 

 ๑๖๑๕ นายบรรหาญ  มาลี 

 ๑๖๑๖ นายบรรหาร  ซ่ําสาตร 

 ๑๖๑๗ นายบริพัตร  พิลาปุรณะ 

 ๑๖๑๘ นายบริพัตร  เพ็ชรคงทอง 

 ๑๖๑๙ นายบวร  ชมภูเพชร 

 ๑๖๒๐ นายบวร  รัตนสุพงษ 

 ๑๖๒๑ นายบัญชา  ดวงชวย 

 ๑๖๒๒ นายบัญชา  ดวงเรือง 

 ๑๖๒๓ นายบัญชา  เบ็ญจวรรณ 

 ๑๖๒๔ นายบัญชา  ผดุงนึก 

 ๑๖๒๕ นายบัญชา  ฤทธิบูรณ 

 ๑๖๒๖ นายบัญชา  สุทา 

 ๑๖๒๗ นายบัญชา  อาศรัยราช 

 ๑๖๒๘ นายบัญชี  สุวรรณไตร 

 ๑๖๒๙ นายบัญเชิด  ตันเจิญ 

 ๑๖๓๐ นายบัญญัติ  กองแกว 

 ๑๖๓๑ นายบัญญัติ  พบสูงเนิน 

 ๑๖๓๒ นายบัญญัติ  ราตรี 

 ๑๖๓๓ นายบัณฑิต  ภูหิรัญ 

 ๑๖๓๔ นายบัณฑิต  อินทรทอง 

 ๑๖๓๕ นายบันลือ  โพธิดอกไม 

 ๑๖๓๖ นายบันลือ  ภิญโญ 

 ๑๖๓๗ นายบันหาร  แสงทอง 

 ๑๖๓๘ นายบัลลังค  ไชยพินิจ 

 ๑๖๓๙ นายบัว  ใจตรง 

 ๑๖๔๐ นายบัว  พิมพขันธ 

 ๑๖๔๑ นายบัวผัน  บุตรศิริ 

 ๑๖๔๒ นายโฮม  ดีดวงพันธ 
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 ๑๖๔๓ นายบัวพันธ  นาไชโย 

 ๑๖๔๔ นายบัวพันธ  พรมตา 

 ๑๖๔๕ นายบัวพา  รอบคอบ 

 ๑๖๔๖ นายบัวเรียน  กอบุญ 

 ๑๖๔๗ นายบัวเรียน  ปราบพล 

 ๑๖๔๘ นายบัวเรียน  สิงสารี 

 ๑๖๔๙ นายบัวเรียน  แสงเปยง 

 ๑๖๕๐ นายบัวลอย  ผานามสดใส 

 ๑๖๕๑ นายบัวลา  กุณรักษ 

 ๑๖๕๒ นายบัวสอน  คําทา 

 ๑๖๕๓ นายบัวสี  ใบเข็ม 

 ๑๖๕๔ นายบานเย็น  สุจิมงคล 

 ๑๖๕๕ นายบารมี  เปาปา 

 ๑๖๕๖ นายบํารุง  กระทุมเขต 

 ๑๖๕๗ นายบํารุง  เตมียะชาติ 

 ๑๖๕๘ นายบํารุง  พลนารี 

 ๑๖๕๙ นายบํารุง  มีโต 

 ๑๖๖๐ นายบํารุง  ออนนอม 

 ๑๖๖๑ นายบํารุง  อินทรสูรย 

 ๑๖๖๒ นายบํารุง  เอี่ยมสุคนธ 

 ๑๖๖๓ นายบินคํา  จรสิงห 

 ๑๖๖๔ นายบิล  ทศภักดี 

 ๑๖๖๕ นายบี้ภัก  ดําพระทิก 

 ๑๖๖๖ นายบุญ  ทองหอ 

 ๑๖๖๗ นายบุญ  มณีสาย 

 ๑๖๖๘ นายบุญ  ศรีวังโปง 

 ๑๖๖๙ นายบุญกาน  แกวพร 

 ๑๖๗๐ นายบุญเกียรติ์  นครโชติ 

 ๑๖๗๑ นายบุญเกื้อ  เรืองสาท 

 ๑๖๗๒ นายบุญเกื้อ  อูสุวรรณ 

 ๑๖๗๓ นายบุญจันทร  ตันตะวาโย 

 ๑๖๗๔ นายบุญจันทร  พานแกว 

 ๑๖๗๕ นายบุญเจือ  เชียงบุญ 

 ๑๖๗๖ นายบุญเจือ  ย้ิมแกว 

 ๑๖๗๗ นายบุญฉลอง  โลพิศ 

 ๑๖๗๘ นายบุญชง  ดนตรีรส 

 ๑๖๗๙ นายบุญชนะ  จารยปญญา 

 ๑๖๘๐ นายบุญชลย  รองวารี 

 ๑๖๘๑ ดาบตํารวจ บุญชวง  หวานสง 

 ๑๖๘๒ นายบุญชวย  การอวน 

 ๑๖๘๓ นายบุญชวย  กิจปกรณสันติ 

 ๑๖๘๔ นายบุญชวย  คําจันทร 

 ๑๖๘๕ นายบุญชวย  ชีโพธิ์ 

 ๑๖๘๖ นายบุญชวย  เดชประเสริฐ 

 ๑๖๘๗ นายบุญชวย  ถุงเงิน 

 ๑๖๘๘ นายบุญชวย  เนาวชมภู 

 ๑๖๘๙ นายบุญชวย  บุญเชิญ 

 ๑๖๙๐ นายบุญชวย  บุสยา 

 ๑๖๙๑ นายบุญชวย  สมนึกตน 

 ๑๖๙๒ นายบุญชวย  หวังสุข 
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 ๑๖๙๓ นายบุญชอ  นวลนุช 

 ๑๖๙๔ นายบุญชื่น  ภูน้ําเย็น 

 ๑๖๙๕ นายบุญชู  เกื้อกิจ 

 ๑๖๙๖ นายบุญชู  อุตมะกาศ 

 ๑๖๙๗ นายบุญเชิด  การเพียร 

 ๑๖๙๘ นายบุญเชิด  ตุนนิ่ม 

 ๑๖๙๙ นายบุญเชิด  เอกาบูรณ 

 ๑๗๐๐ นายบุญโชค  เพ็งแกว 

 ๑๗๐๑ นายบุญซน  วงคคําลือ 

 ๑๗๐๒ นายบุญซวน  มะปะโท 

 ๑๗๐๓ นายบุญญฤทธิ์  แกนกระโทก 

 ๑๗๐๔ นายบุญณรงค  บุญอารมยสกุล 

 ๑๗๐๕ นายบุญดวง  จํานงคธรรม 

 ๑๗๐๖ นายบุญดาว  อินทรสุข 

 ๑๗๐๗ นายบุญดี  เกษตรสุขใจ 

 ๑๗๐๘ นายบุญตง  วชิรวิทยากร 

 ๑๗๐๙ นายบุญตอน  กล่ินมะพร 

 ๑๗๑๐ นายบุญตา  น้ําคํา 

 ๑๗๑๑ นายบุญตา  เพ็ชรอาภา 

 ๑๗๑๒ นายบุญเติม  พรมเทศ 

 ๑๗๑๓ นายบุญเตียง  ทองแถม 

 ๑๗๑๔ นายบุญเตือน  จวนอาจ 

 ๑๗๑๕ นายบุญถม  ชินภักดี 

 ๑๗๑๖ นายบุญถม  โยวะ 

 ๑๗๑๗ นายบุญทรง  คําจันทร 

 ๑๗๑๘ นายบุญทรง  วงคตอ 

 ๑๗๑๙ นายบุญทวี  ไชยรินทร 

 ๑๗๒๐ นายบุญทวี  พรรณราย 

 ๑๗๒๑ จาสิบเอก บุญทัน  พาพลงาม 

 ๑๗๒๒ นายบุญทัน  เพชรถึก 

 ๑๗๒๓ นายบุญทัน  ภูมิเลิศ 

 ๑๗๒๔ นายบุญทัน  รักอู 

 ๑๗๒๕ นายบุญทัน  แสนมะโนราช 

 ๑๗๒๖ นายบุญเทศ  เศษฤทธิ์ 

 ๑๗๒๗ นายบุญเทียน  ทําสี 

 ๑๗๒๘ นายบุญเทียม  ชางเหลา 

 ๑๗๒๙ นายบุญเทียม  วิวาสุขุ 

 ๑๗๓๐ นายบุญธรรม  จักรแกว 

 ๑๗๓๑ นายบุญธรรม  ทําปวน 

 ๑๗๓๒ นายบุญธรรม  บัวจันทร 

 ๑๗๓๓ นายบุญธรรม  บุญมาวงศ 

 ๑๗๓๔ นายบุญธรรม  ยอดดําเนิน 

 ๑๗๓๕ นายบุญธรรม  สอาดแกว 

 ๑๗๓๖ นายบุญธรรม  อักษร 

 ๑๗๓๗ นายบุญนอย  วรเวช 

 ๑๗๓๘ นายบุญนะ  อยูชาญ 

 ๑๗๓๙ นายบุญนาค  ทองเทศ 

 ๑๗๔๐ นายบุญนาค  บุตรสนิท 

 ๑๗๔๑ นายบุญปน  แขนเขต 

 ๑๗๔๒ นายบุญปน  ปนกัน 



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

 

 ๑๗๔๓ นายบุญเปรียบ  โรจนนาวี 

 ๑๗๔๔ นายบุญเปยม  ศรีจันทรเคน 

 ๑๗๔๕ นายบุญพรอม  ศิริ 

 ๑๗๔๖ นายบุญเพ็ง  ศรีบุรมย 

 ๑๗๔๗ นายบุญเพ็ง  สุทธิประภา 

 ๑๗๔๘ นายบุญเพ็ง  แสนบรรดิษฐ 

 ๑๗๔๙ นายบุญมา  จักรรถ 

 ๑๗๕๐ นายบุญมา  ชัยเจริญ 

 ๑๗๕๑ นายบุญมา  บุญเรือง 

 ๑๗๕๒ นายบุญมา  เพ่ิมพูล 

 ๑๗๕๓ นายบุญมา  สงเคราะห 

 ๑๗๕๔ นายบุญมา  สุทธะสนธิ์ 

 ๑๗๕๕ นายบุญมี  จันทอง 

 ๑๗๕๖ นายบุญมี  แจชัยภูมิ 

 ๑๗๕๗ นายบุญมี  ทองย่ีสุน 

 ๑๗๕๘ นายบุญมี  เนตรนอย 

 ๑๗๕๙ นายบุญมี  บุญถนอม 

 ๑๗๖๐ นายบุญมี  พรานเนื้อ 

 ๑๗๖๑ นายบุญมี  เพ็งสุวรรณ 

 ๑๗๖๒ นายบุญมี  รุงเรือง 

 ๑๗๖๓ นายบุญมี  หลาทา 

 ๑๗๖๔ นายบุญยัง  แกวแสนทิพย 

 ๑๗๖๕ นายบุญยัง  สมผัด 

 ๑๗๖๖ นายบุญยืน  แขขุนทด 

 ๑๗๖๗ นายบุญยืน  นาคบรรพ 

 ๑๗๖๘ นายบุญยืน  เพชรคง 

 ๑๗๖๙ นายบุญยืน  วงศฝน 

 ๑๗๗๐ นายบุญยืน  สุมสังข 

 ๑๗๗๑ นายบุญเย็น  ชุมภู 

 ๑๗๗๒ นายบุญเย็น  วันดี 

 ๑๗๗๓ นายบุญรวย  สุตระ 

 ๑๗๗๔ นายบุญรอด  กาญจนวณิชยกุล 

 ๑๗๗๕ นายบุญรอด  ดํามินเศษ 

 ๑๗๗๖ นายบุญรัตน  ดําริห 

 ๑๗๗๗ นายบุญรัตน  วิญญาเงือก 

 ๑๗๗๘ นายบุญรัตน  อุณาสิงห 

 ๑๗๗๙ นายบุญรุง  วรหาญ 

 ๑๗๘๐ นายบุญเรียง  หาสนนต 

 ๑๗๘๑ นายบุญเรียน  จินะราช 

 ๑๗๘๒ นายบุญเรือง  คําไพ 

 ๑๗๘๓ นายบุญเรือง  บุญกาญจน 

 ๑๗๘๔ นายบุญเรือง  ผลสงเคราะห 

 ๑๗๘๕ นายบุญเรือง  เรียงราย 

 ๑๗๘๖ นายบุญเรือง  หวานเหย 

 ๑๗๘๗ นายบุญเรือง  อุปคิ 

 ๑๗๘๘ นายบุญเรือน  เนตรนิยม 

 ๑๗๘๙ นายบุญฤทธิ์  ทิพยญาณ 

 ๑๗๙๐ นายบุญฤทธิ์  ศรีสุวรรณ 

 ๑๗๙๑ นายบุญลวน  ภูกองชัย 

 ๑๗๙๒ นายบุญลอ  ภาษิต 



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

 

 ๑๗๙๓ นายบุญลอ  อนทอง 

 ๑๗๙๔ นายบุญลอม  อันดี 

 ๑๗๙๕ นายบุญลอย  ชุมใจ 

 ๑๗๙๖ นายบุญลือ  สุดาเทพ 

 ๑๗๙๗ นายบุญเลิศ  กันทะสี 

 ๑๗๙๘ นายบุญเลิศ  เขียวอาสะวะ 

 ๑๗๙๙ นายบุญเลิศ  คงรอด 

 ๑๘๐๐ นายบุญเลิศ  บุตรเพ็ชร 

 ๑๘๐๑ นายบุญเลิศ  ผลโภชน 

 ๑๘๐๒ นายบุญเลิศ  เพชราเวช 

 ๑๘๐๓ นายบุญเลิศ  มาทอง 

 ๑๘๐๔ นายบุญเลิศ  มีสัมฤทธิ์ 

 ๑๘๐๕ นายบุญเลิศ  สุขเกษม 

 ๑๘๐๖ นายบุญเลิศ  หอมจันทรศรี 

 ๑๘๐๗ นายบุญเล้ียง  ดังกลาง 

 ๑๘๐๘ นายบุญเล้ียง  โตหรั่ง 

 ๑๘๐๙ นายบุญเล่ียม  พิมพศรี 

 ๑๘๑๐ นายบุญเล่ือน  ไชยมูล 

 ๑๘๑๑ นายบุญเล่ือน  ไทยอินทร 

 ๑๘๑๒ นายบุญศรี  ใจงิ้วคํา 

 ๑๘๑๓ นายบุญศรี  ไชยมงคล 

 ๑๘๑๔ นายบุญศรี  ไชยมูล 

 ๑๘๑๕ นายบุญศรี  เรือนเหล็ก 

 ๑๘๑๖ นายบุญศรี  วรรณชัย 

 ๑๘๑๗ นายบุญศรี  สายพันธ 

 ๑๘๑๘ นายบุญสง  แกวเสนา 

 ๑๘๑๙ นายบุญสง  จันทาพูน 

 ๑๘๒๐ นายบุญสง  เชื้อพราหมณ 

 ๑๘๒๑ นายบุญสง  ทะลังกา 

 ๑๘๒๒ นายบุญสง  โนนเดช 

 ๑๘๒๓ นายบุญสง  ประสาททอง 

 ๑๘๒๔ นายบุญสง  ประสานทรัพย 

 ๑๘๒๕ นายบุญสง  ปญญา 

 ๑๘๒๖ นายบุญสง  พูนดี 

 ๑๘๒๗ นายบุญสง  เม็งขาว 

 ๑๘๒๘ นายบุญสง  ศรีทิพย 

 ๑๘๒๙ นายบุญสง  ศรีวิไชย 

 ๑๘๓๐ นายบุญสง  แสนสี 

 ๑๘๓๑ นายบุญสง  อุไรมาลย 

 ๑๘๓๒ นายบุญสงค  วงษสุวรรณ 

 ๑๘๓๓ นายบุญสม  ขําเพ็ง 

 ๑๘๓๔ นายบุญสม  พุมพวง 

 ๑๘๓๕ นายบุญสวน  การเกษม 

 ๑๘๓๖ นายบุญสวรรค  ไชยะธรรม 

 ๑๘๓๗ นายบุญสืบ  จันทรมี 

 ๑๘๓๘ นายบุญสืบ  พลายละมูล 

 ๑๘๓๙ นายบุญเสริม  กันตาย 

 ๑๘๔๐ นายบุญเสริม  บุญสมบัติ 

 ๑๘๔๑ นายบุญเสาร  ศิริปญญา 

 ๑๘๔๒ นายบุญหนา  พันธขาว 



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

 

 ๑๘๔๓ นายบุญหนา  มั่งมี 

 ๑๘๔๔ นายบุญหลาย  ระวา 

 ๑๘๔๕ นายบุญอยู  ปราดเปรื่อง 

 ๑๘๔๖ นายบุญเฮือง  สัตยาวัน 

 ๑๘๔๗ นายบุญโฮม  ไทยทวี 

 ๑๘๔๘ นายบุดดี  สาตราคม 

 ๑๘๔๙ นายบุดสี  สุริยะเสน 

 ๑๘๕๐ นายบุบผา  เกษอาด 

 ๑๘๕๑ นายบุร่ํา  เส็งนา 

 ๑๘๕๒ นายบุรี  เกื้อหนุน 

 ๑๘๕๓ นายบุษบา  วันสืบ 

 ๑๘๕๔ นายบูลันฤทธิ์  มูลสูตร 

 ๑๘๕๕ นายโบลง  แซเจียง 

 ๑๘๕๖ นายปกรณ  ชินดุษฎีกุล 

 ๑๘๕๗ นายปกรณ  ภิญโญวนางกูร 

 ๑๘๕๘ นายปกาสิต  ศรีอินทรเกื้อ 

 ๑๘๕๙ นายปฏิพัทธ  ล้ิมทรัพยเจริญ 

 ๑๘๖๐ นายปฏิภาณ  ผาดานบัณฑิต 

 ๑๘๖๑ นายปฏิภาณ  วรรณเขตต 

 ๑๘๖๒ นายปฏิวัติ  คิมอิ๋ง 

 ๑๘๖๓ นายปฏิวัติ  วรรณคํา 

 ๑๘๖๔ นายปฐม  โกติรัมย 

 ๑๘๖๕ นายปฐม  พันธุสมุทร 

 ๑๘๖๖ นายปฐมพงษ  วงคอิ่น 

 ๑๘๖๗ นายปฐมรัตน  จีรัง 

 ๑๘๖๘ นายปณตพงศ  ดีเลิศ 

 ๑๘๖๙ นายปรเมศ  พนมมรรค 

 ๑๘๗๐ นายปรเมศวร  หาญยุทธ 

 ๑๘๗๑ นายปรเมษฐ  เผือกสุวรรณ 

 ๑๘๗๒ นายประกอบ  เขียนโคกกรวด 

 ๑๘๗๓ นายประกอบ  คงคา 

 ๑๘๗๔ นายประกอบ  คลายแจง 

 ๑๘๗๕ นายประกอบ  คิดหาการ 

 ๑๘๗๖ นายประกอบ  แตงออน 

 ๑๘๗๗ นายประกอบ  นิลแท 

 ๑๘๗๘ นายประกอบ  ประทุมทอง 

 ๑๘๗๙ นายประกอบ  หวัดพงษ 

 ๑๘๘๐ นายประการ  สุพันธ 

 ๑๘๘๑ นายประกิต  บุญสนอง 

 ๑๘๘๒ นายประครอง  แสนภูวา 

 ๑๘๘๓ นายประคอง  ทองดี 

 ๑๘๘๔ นายประคอง  มังคุด 

 ๑๘๘๕ นายประคอง  สุวรรณ 

 ๑๘๘๖ นายประโคม  คลํ่าคง 

 ๑๘๘๗ นายประจบ  โพธิ์ทอง 

 ๑๘๘๘ นายประจวบ  รอดจรูญ 

 ๑๘๘๙ นายประจวบ  รัตนพงษ 

 ๑๘๙๐ นายประจวบ  สอนจันทร 

 ๑๘๙๑ นายประจวบ  อ่ําสุข 

 ๑๘๙๒ นายประจักร  พูลทวี 



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

 

 ๑๘๙๓ นายประจักษ  จันทาโทออน 

 ๑๘๙๔ นายประจักษ  ราญมีชัย 

 ๑๘๙๕ นายประจักษ  สอนดอก 

 ๑๘๙๖ นายประจักษ  สุวรรณริน 

 ๑๘๙๗ นายประจักษ  เหล่ือมจอหอ 

 ๑๘๙๘ นายประจักษ  อินธิแสง 

 ๑๘๙๙ นายประจํา  ไมหอม 

 ๑๙๐๐ นายประจํา  วิเศษ 

 ๑๙๐๑ นายประจิตร  สิงหลสาย 

 ๑๙๐๒ นายประชัน  แกวขัดแสน 

 ๑๙๐๓ นายประชัน  ทาอินทร 

 ๑๙๐๔ นายประชา  ดีสุติน 

 ๑๙๐๕ นายประชา  บุญมณี 

 ๑๙๐๖ นายประชา  พบสันเทียะ 

 ๑๙๐๗ นายประชาชน  หนูจันทร 

 ๑๙๐๘ นายประณีต  นิธิพงศพันธุ 

 ๑๙๐๙ นายประดิษฐ  จอมคํา 

 ๑๙๑๐ นายประดิษฐ  จุมพล 

 ๑๙๑๑ นายประดิษฐ  ชาติอิ่ม 

 ๑๙๑๒ นายประดิษฐ  นวลแกว 

 ๑๙๑๓ นายประดิษฐ  นากองศรี 

 ๑๙๑๔ นายประดิษฐ  พันพลสิทธิ์ 

 ๑๙๑๕ นายประดิษฐ  ริยะตา 

 ๑๙๑๖ นายประดิษฐ  เรือนใจ 

 ๑๙๑๗ นายประดิษฐ  วงษยะปาน 

 ๑๙๑๘ นายประดิษฐ  สรรพวุธ 

 ๑๙๑๙ นายประดิษฐ  สวางวงษ 

 ๑๙๒๐ นายประดิษฐ  สุวรรณ 

 ๑๙๒๑ นายประดิษฐ  กุลทวี 

 ๑๙๒๒ นายประดิษฐ  จินตรัตน 

 ๑๙๒๓ นายประดิษฐ  พัสดุ 

 ๑๙๒๔ นายประดิษฐ  เสาเวียง 

 ๑๙๒๕ นายประทวน  กล่ันแยม 

 ๑๙๒๖ นายประทวน  แตงตรง 

 ๑๙๒๗ นายประทาน  รินนายรักษ 

 ๑๙๒๘ นายประทิน  ศิริสวัสดิ์ 

 ๑๙๒๙ รอยตรี ประทิน  หุตะมาน 

 ๑๙๓๐ นายประทีป  ทองอินทร 

 ๑๙๓๑ นายประทีป  นวลขลิบ 

 ๑๙๓๒ นายประทีป  บุญมี 

 ๑๙๓๓ นายประทีป  ปอกกันทา 

 ๑๙๓๔ นายประทีป  ปดชาชม 

 ๑๙๓๕ นายประทีป  พรมขํา 

 ๑๙๓๖ นายประทีป  มูลงาม 

 ๑๙๓๗ นายประทีป  สมสวย 

 ๑๙๓๘ นายประทีป  สีมวง 

 ๑๙๓๙ นายประทีป  หลายเจ็ด 

 ๑๙๔๐ นายประเทียง  ภูกาบเพ็ชร 

 ๑๙๔๑ นายประเทือง  ชมดําเนิน 

 ๑๙๔๒ นายประเทือง  ชมมั่น 



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

 

 ๑๙๔๓ นายประเทือง  บํารุง 

 ๑๙๔๔ นายประเทือง  บุญลา 

 ๑๙๔๕ นายประเทือง  ภักดีกุล 

 ๑๙๔๖ นายประธาน  คชาโภชน 

 ๑๙๔๗ นายประธาน  หาทรัพย 

 ๑๙๔๘ นายประนอม  คุมศิริ 

 ๑๙๔๙ นายประนอม  แสงมณี 

 ๑๙๕๐ นายประนาม  จันดี 

 ๑๙๕๑ นายประพรรณ  ยาวิชัย 

 ๑๙๕๒ นายประพล  ถาวงษกลาง 

 ๑๙๕๓ นายประพล  หาญตระกูล 

 ๑๙๕๔ นายประพันธ  ชนะสกุลนิยม 

 ๑๙๕๕ นายประพันธ  ทะวันเวช 

 ๑๙๕๖ นายประพันธ  ทิพวร ี

 ๑๙๕๗ นายประพันธ  ภูเวียง 

 ๑๙๕๘ นายประพันธ  โยแกว 

 ๑๙๕๙ นายประพันธ  ราชาไกร 

 ๑๙๖๐ นายประพันธ  วิชายะ 

 ๑๙๖๑ นายประพันธ  เหลากสิการ 

 ๑๙๖๒ นายประพันธ  อินตะแกว 

 ๑๙๖๓ นายประพันธ  อินทรักษา 

 ๑๙๖๔ นายประพาส  แกวหอทอง 

 ๑๙๖๕ นายประพาส  พรหมวิหาร 

 ๑๙๖๖ นายประพาฬ  สุทัศน 

 ๑๙๖๗ นายประพิศ  อิ่มสะอาด 

 ๑๙๖๘ นายประพืช  พรหมเมศว 

 ๑๙๖๙ นายประภัย  กัลญาน 

 ๑๙๗๐ นายประภาศ  พุทธคล้ิง 

 ๑๙๗๑ นายประภาส  เกล้ียงลํ่า 

 ๑๙๗๒ นายประภาส  ขาวนวล 

 ๑๙๗๓ นายประภาส  เดชพันธ 

 ๑๙๗๔ วาที่รอยตรี ประภาส  บุญเชิด 

 ๑๙๗๕ นายประภาส  ปวนวันประสม 

 ๑๙๗๖ จาสิบเอก ประภาส  อินทนู 

 ๑๙๗๗ จาสิบเอก ประมวล  เกตุไชโย 

 ๑๙๗๘ นายประมวล  คลังดงเค็ง 

 ๑๙๗๙ นายประมวล  แฉงฉวี 

 ๑๙๘๐ นายประมวล  ธนะวาสน 

 ๑๙๘๑ นายประมวล  ประเสริฐชัย 

 ๑๙๘๒ นายประมวล  พันธุธรรม 

 ๑๙๘๓ นายประมวล  แยมกล่ิน 

 ๑๙๘๔ นายประมวล  ลือเรื่อง 

 ๑๙๘๕ นายประมวล  วงศเศวตมนตรี 

 ๑๙๘๖ นายประมาณ  กันพยา 

 ๑๙๘๗ นายประมาณ  ปราดเปรื่อง 

 ๑๙๘๘ นายประยงค  ใจเย็น 

 ๑๙๘๙ นายประยงค  ชูพรม 

 ๑๙๙๐ นายประยงค  ไทยพยัคฆ 

 ๑๙๙๑ นายประยงค  บานเย็น 

 ๑๙๙๒ นายประยนต  นุศาสตรสังข 



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

 

 ๑๙๙๓ นายประยุทธ  เกษรพรหม 

 ๑๙๙๔ นายประยุทธ  โตะเจริญสกุล 

 ๑๙๙๕ นายประยุทธ  หนูนุรัตน 

 ๑๙๙๖ นายประยุทธถี  คําภูแกว 

 ๑๙๙๗ นายประยุทธิ์  วิรณะ 

 ๑๙๙๘ นายประยูร  คลายทอง 

 ๑๙๙๙ นายประยูร  คานนิม 

 ๒๐๐๐ นายประยูร  คํามาเมือง 

 ๒๐๐๑ นายประยูร  เจนการ 

 ๒๐๐๒ นายประยูร  ชายเกตุ 

 ๒๐๐๓ นายประยูร  ดวงมณี 

 ๒๐๐๔ นายประยูร  ทนานนท 

 ๒๐๐๕ นายประยูร  ทองมณี 

 ๒๐๐๖ นายประยูร  นองการ 

 ๒๐๐๗ นายประยูร  นอยคอน 

 ๒๐๐๘ นายประยูร  ประทุมทอด 

 ๒๐๐๙ นายประยูร  พรมจันดา 

 ๒๐๑๐ นายประยูร  พรแสน 

 ๒๐๑๑ นายประยูร  เพ็งสวย 

 ๒๐๑๒ นายประยูร  รังษี 

 ๒๐๑๓ นายประยูร  ฤทธิเดช 

 ๒๐๑๔ นายประยูร  วากระโทก 

 ๒๐๑๕ นายประยูร  ศรีษะโคตร 

 ๒๐๑๖ นายประยูร  ศิริสุภา 

 ๒๐๑๗ นายประยูร  อินทรโพธิ์ 

 ๒๐๑๘ นายประยูรชาญ  ลีลาศ 

 ๒๐๑๙ นายประยูรย  แกวโต 

 ๒๐๒๐ นายประโยชน  เมืองคํา 

 ๒๐๒๑ นายประโยชน  ย้ิมเจริญ 

 ๒๐๒๒ นายประโยชน  สีกลํ่า 

 ๒๐๒๓ นายประวัติ  ภัทรประสิทธิ์ 

 ๒๐๒๔ นายประวิต  อาจวิชัย 

 ๒๐๒๕ นายประวิทย  แจมจรัส 

 ๒๐๒๖ นายประวิทย  ธีระกุลพิศุทธิ์ 

 ๒๐๒๗ นายประวิทย  นนทะสิงห 

 ๒๐๒๘ นายประวิทย  ลิมปนิลชาติ 

 ๒๐๒๙ นายประวิทย  สนตุน 

 ๒๐๓๐ นายประวิทย  สุวรรณมณี 

 ๒๐๓๑ นายประวิทย  อิทธิฤทธิพันธ 

 ๒๐๓๒ นายประวุฒิ  ศึกษา 

 ๒๐๓๓ นายประเวช  สุขสิงห 

 ๒๐๓๔ นายประเวท  จินาจันทร 

 ๒๐๓๕ นายประเวศ  วรรณทาป 

 ๒๐๓๖ นายประเวศน  พรมยืน 

 ๒๐๓๗ นายประศาสตร  วงษกําปน 

 ๒๐๓๘ นายประศาสน  หาญจิตร 

 ๒๐๓๙ นายประสงค  เครือยศ 

 ๒๐๔๐ นายประสงค  เทพละออ 

 ๒๐๔๑ นายประสงค  นาคราช 

 ๒๐๔๒ นายประสงค  เนียมเนตร 



 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๔๓ นายประสงค  โพธิ์งาม 

 ๒๐๔๔ นายประสงค  มิตรศิริ 

 ๒๐๔๕ นายประสงค  รอดลี 

 ๒๐๔๖ นายประสงค  ลานสวัสดิ์ 

 ๒๐๔๗ นายประสงค  สิงตะนะ 

 ๒๐๔๘ นายประสงค  หอกคํา 

 ๒๐๔๙ นายประสงค  อินจินดา 

 ๒๐๕๐ นายประสบผล  ภังคสังข 

 ๒๐๕๑ นายประสพ  ภาโสม 

 ๒๐๕๒ นายประสพ  มีจันทร 

 ๒๐๕๓ นายประสพ  โสดา 

 ๒๐๕๔ นายประสพชัย  รูปใหญ 

 ๒๐๕๕ นายประสพโชค  แกวชูทอง 

 ๒๐๕๖ นายประสพสุข  สิทธิเสนา 

 ๒๐๕๗ นายประสม  ขุมเพชร 

 ๒๐๕๘ นายประสม  แจงประจักษ 

 ๒๐๕๙ นายประสาท  งามประเสริฐ 

 ๒๐๖๐ นายประสาน  เกตุแกว 

 ๒๐๖๑ นายประสิทธ  อุราทร 

 ๒๐๖๒ นายประสิทธิ์  กรัดกระยาง 

 ๒๐๖๓ นายประสิทธิ์  กิติวงค 

 ๒๐๖๔ นายประสิทธิ์  ไกยวรรณ 

 ๒๐๖๕ นายประสิทธิ์  เงาแกว 

 ๒๐๖๖ นายประสิทธิ์  จันทรอักษร 

 ๒๐๖๗ นาวาอากาศตรี ประสิทธิ์  เจริญศรี 

 ๒๐๖๘ นายประสิทธิ์  แจมสุวรรณ 

 ๒๐๖๙ นายประสิทธิ์  เฉลิมภาค 

 ๒๐๗๐ นายประสิทธิ์  ชมสมุท 

 ๒๐๗๑ นายประสิทธิ์  ชัยอุโคตร 

 ๒๐๗๒ นายประสิทธิ์  แซสอ 

 ๒๐๗๓ นายประสิทธิ์  ดานตระกูล 

 ๒๐๗๔ นายประสิทธิ์  ถาวร 

 ๒๐๗๕ นายประสิทธิ์  ทองเทพ 

 ๒๐๗๖ นายประสิทธิ์  เทพบาท 

 ๒๐๗๗ นายประสิทธิ์  โทแกว 

 ๒๐๗๘ นายประสิทธิ์  บันดร 

 ๒๐๗๙ นายประสิทธิ์  บุญหลักคํา 

 ๒๐๘๐ นายประสิทธิ์  ประสุวรรณ 

 ๒๐๘๑ นายประสิทธิ์  ปงเมือง 

 ๒๐๘๒ นายประสิทธิ์  พวงบุบผา 

 ๒๐๘๓ นายประสิทธิ์  พันสนิท 

 ๒๐๘๔ นายประสิทธิ์  พินธุ 

 ๒๐๘๕ นายประสิทธิ์  ย้ิมแกว 

 ๒๐๘๖ นายประสิทธิ์  รัตนัง 

 ๒๐๘๗ นายประสิทธิ์  เริ่มลึก 

 ๒๐๘๘ นายประสิทธิ์  เลิศสกุลกิจ 

 ๒๐๘๙ นายประสิทธิ์  สิงหสีดา 

 ๒๐๙๐ นายประสิทธิ์  สีตาบุตร 

 ๒๐๙๑ นายประสิทธิ์  สุยะหลาน 

 ๒๐๙๒ นายประสิทธิ์  แสนสูง 



 หนา   ๔๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๙๓ นายประสิทธิ์  หมายพรหม 

 ๒๐๙๔ นายประสิทธิ์  หมื่นศรี 

 ๒๐๙๕ นายประสิทธิ์  เหลืองเพชรงาม 

 ๒๐๙๖ นายประสิทธิ์  อยูเย็น 

 ๒๐๙๗ นายประสิทธิ์  อิ่มแมน 

 ๒๐๙๘ นายประสิทธิ์  แอกประโคน 

 ๒๐๙๙ นายประสิทธิศักดิ์  เปยมสวัสดิ์ 

 ๒๑๐๐ นายประสูตร  ชางจักรดี 

 ๒๑๐๑ นายประเสริฐ  โกทัน 

 ๒๑๐๒ นายประเสริฐ  ขันทิศ 

 ๒๑๐๓ นายประเสริฐ  เขียนเขวา 

 ๒๑๐๔ นายประเสริฐ  คิ้วเจริญ 

 ๒๑๐๕ นายประเสริฐ  เครือแกว 

 ๒๑๐๖ นายประเสริฐ  เจือมา 

 ๒๑๐๗ นายประเสริฐ  ชัยประภา 

 ๒๑๐๘ นายประเสริฐ  ชารี 

 ๒๑๐๙ นายประเสริฐ  ชุมมะโน 

 ๒๑๑๐ นายประเสริฐ  ชูเลขา 

 ๒๑๑๑ นายประเสริฐ  ทรัพยพานิช 

 ๒๑๑๒ นายประเสริฐ  ทองคํา 

 ๒๑๑๓ นายประเสริฐ  เทพสมเกตุ 

 ๒๑๑๔ นายประเสริฐ  นันทะ 

 ๒๑๑๕ นายประเสริฐ  บุญพิลา 

 ๒๑๑๖ นายประเสริฐ  ปาประโคน 

 ๒๑๑๗ นายประเสริฐ  ปนประดับ 

 ๒๑๑๘ นายประเสริฐ  ผิวงาม 

 ๒๑๑๙ นายประเสริฐ  พุทธทอง 

 ๒๑๒๐ นายประเสริฐ  เพียกขุนทด 

 ๒๑๒๑ นายประเสริฐ  มณีวรรณ 

 ๒๑๒๒ นายประเสริฐ  มานะเจริญทรัพย 

 ๒๑๒๓ นายประเสริฐ  ฤทธิกํากับการ 

 ๒๑๒๔ นายประเสริฐ  ลอมวงษ 

 ๒๑๒๕ นายประเสริฐ  วงคตันกาศ 

 ๒๑๒๖ นายประเสริฐ  ศิริพงษเวคิน 

 ๒๑๒๗ นายประเสริฐ  ศิริมา 

 ๒๑๒๘ นายประเสริฐ  สุขจันทร 

 ๒๑๒๙ นายประเสริฐ  หวังสุข 

 ๒๑๓๐ นายประเสริฐ  เอี่ยมพรม 

 ๒๑๓๑ นายประเสริฐ  เอี่ยวพิพัทธนากร 

 ๒๑๓๒ นายประเสริฐศักดิ์  ดําหนูอินทร 

 ๒๑๓๓ นายประเสริฐศักดิ์  หมวกยอด 

 ๒๑๓๔ นายประหยัด  กรีเหล่ียง 

 ๒๑๓๕ นายประหยัด  ทองพรหม 

 ๒๑๓๖ นายประหยัด  ทองสุข 

 ๒๑๓๗ นายประหยัด  ธรรมริตร 

 ๒๑๓๘ นายประหยัด  พรหมมนัส 

 ๒๑๓๙ นายประหยัด  เพ่ือนเกาะ 

 ๒๑๔๐ นายประหยัด  วรรณโกฎิ 

 ๒๑๔๑ นายประหยัด  ศรีบุญ 

 ๒๑๔๒ นายประหยัด  อุทัยสวาง 



 หนา   ๔๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๔๓ นายปราการ  สิทธา 

 ๒๑๔๔ นายปราณี  กาเล่ียง 

 ๒๑๔๕ นายปราโมท  สิมมา 

 ๒๑๔๖ นายปราโมทย  เครือสุวรรณ 

 ๒๑๔๗ นายปราโมทย  ธงชัย 

 ๒๑๔๘ จาสิบเอก ปราโมทย  รอดมาลี 

 ๒๑๔๙ นายปราโมทย  เรืองโรจน 

 ๒๑๕๐ นายปราโมทย  วงศรีลา 

 ๒๑๕๑ นายปราโมทย  ศรีพรหม 

 ๒๑๕๒ นายปราโมทย  สวางแสง 

 ๒๑๕๓ นายปรารภ  บัวแกว 

 ๒๑๕๔ นายปรารภ  สรเสณี 

 ๒๑๕๕ นายปรินทร  โชคจารุพรชัย 

 ๒๑๕๖ นายปรีชา  กล่ินพุฒซอน 

 ๒๑๕๗ นายปรีชา  กินนะลีโดน 

 ๒๑๕๘ นายปรีชา  ครองยุติ 

 ๒๑๕๙ ดาบตํารวจ ปรีชา  คุมสุพรรณ 

 ๒๑๖๐ นายปรีชา  จันทรไข 

 ๒๑๖๑ นายปรีชา  จันทรแสง 

 ๒๑๖๒ นายปรีชา  จันทรังษี 

 ๒๑๖๓ นายปรีชา  ชวดเปย 

 ๒๑๖๔ นายปรีชา  ชาญวิการณ 

 ๒๑๖๕ นายปรีชา  เชาวนิติธรรม 

 ๒๑๖๖ นายปรีชา  ธรรมประเสริฐ 

 ๒๑๖๗ นายปรีชา  นิระโส 

 ๒๑๖๘ นายปรีชา  นุนเกล้ียง 

 ๒๑๖๙ นายปรีชา  บริแสง 

 ๒๑๗๐ นายปรีชา  บุษบรรณ 

 ๒๑๗๑ นายปรีชา  ปราบอักษร 

 ๒๑๗๒ นายปรีชา  ผดุงฤกษ 

 ๒๑๗๓ นายปรีชา  พรหมทอง 

 ๒๑๗๔ นายปรีชา  พุมเหมือน 

 ๒๑๗๕ นายปรีชา  ภูเกียรติกุลศิริ 

 ๒๑๗๖ นายปรีชา  มาวงคษา 

 ๒๑๗๗ นายปรีชา  มีอิสระ 

 ๒๑๗๘ นายปรีชา  มุขยงค 

 ๒๑๗๙ นายปรีชา  ไมสุวรรณ 

 ๒๑๘๐ นายปรีชา  ย่ิงประสิทธิ์ 

 ๒๑๘๑ นายปรีชา  รักษาชนม 

 ๒๑๘๒ ดาบตํารวจ ปรีชา  ราชโรจน 

 ๒๑๘๓ นายปรีชา  วัฒนวิไล 

 ๒๑๘๔ นายปรีชา  ศรีบุญเรือง 

 ๒๑๘๕ นายปรีชา  สกุลเพทายเลิศ 

 ๒๑๘๖ นายปรีชา  สนใจย่ิง 

 ๒๑๘๗ นายปรีชา  สมบัตินา 

 ๒๑๘๘ นายปรีชา  สวัสดิ์มา 

 ๒๑๘๙ พันโท ปรีชา  แสงปรีดานนท 

 ๒๑๙๐ นายปรีชา  เอี่ยมออน 

 ๒๑๙๑ นายปรีชาญ  สมภักดี 

 ๒๑๙๒ นายปรีชาพัทร  วิเชียรสรรค 



 หนา   ๔๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๙๓ นายปรีดา  เจาไทย 

 ๒๑๙๔ นายปรีดา  ตรองใจ 

 ๒๑๙๕ นายปรีดา  ราศรีจันทร 

 ๒๑๙๖ นายปรีดา  ศรีคงไทย 

 ๒๑๙๗ นายปรีดี  ประสม 

 ๒๑๙๘ นายปรีดี  หมูสะแก 

 ๒๑๙๙ นายปลอง  จันทาทอง 

 ๒๒๐๐ นายปลอด  ทองคง 

 ๒๒๐๑ นายปลูก  เพชรโชติ 

 ๒๒๐๒ นายปวงดี  ใจดวง 

 ๒๒๐๓ นายปองพล  กะรัตน 

 ๒๒๐๔ นายปอม  ยอดย่ิง 

 ๒๒๐๕ นายปจฉิม  พันธอุฬาร 

 ๒๒๐๖ นายปญจพล  สังขขาว 

 ๒๒๐๗ นายปญญวัฒน  พามขุนทด 

 ๒๒๐๘ นายปญญา  กล่ินหอม 

 ๒๒๐๙ นายปญญา  เฉยเฉลียง 

 ๒๒๑๐ นายปญญา  แซอึ๋ง 

 ๒๒๑๑ นายปญญา  ดวงมาก 

 ๒๒๑๒ นายปญญา  ถนอนชีพ 

 ๒๒๑๓ นายปญญา  บุญแจง 

 ๒๒๑๔ นายปญญา  บุตโลบล 

 ๒๒๑๕ นายปญญา  ปญญากุล 

 ๒๒๑๖ นายปญญา  พนมวาสน 

 ๒๒๑๗ นายปญญา  พารุไน 

 ๒๒๑๘ นายปญญา  โพธิ์เสน 

 ๒๒๑๙ นายปญญา  ศรีไชโยรักษ 

 ๒๒๒๐ นายปญญาวุธ  ขวัญเพชร 

 ๒๒๒๑ นายปณฑา  แสงทองอราม 

 ๒๒๒๒ นายปด  ธรรมโม 

 ๒๒๒๓ นายปน  นอยกัลยา 

 ๒๒๒๔ นายปน  ยศตะ 

 ๒๒๒๕ นายปน  แสนยอด 

 ๒๒๒๖ นายปน  อมรรัตนโยธิน 

 ๒๒๒๗ นายปนแกว  ศรีบุญเรือง 

 ๒๒๒๘ นายปาง  แกวมณี 

 ๒๒๒๙ นายปานทิพย  อินทรังษี 

 ๒๒๓๐ นายปาย  ชิณพร 

 ๒๒๓๑ นายปาราเมศ  สําเริง 

 ๒๒๓๒ นายปาริชาติ  จํานงค 

 ๒๒๓๓ นายปาวี  จันทะโพธิ์ 

 ๒๒๓๔ นายปน  ใบแกว 

 ๒๒๓๕ นายปยณัฐ  กันทาดง 

 ๒๒๓๖ นายปยเดช  เชื้อฉลาด 

 ๒๒๓๗ นายปยะ  เหมหมัด 

 ๒๒๓๘ นายปยะฉัตร  อักษรนันทน 

 ๒๒๓๙ นายปยะชาติ  คลองแคลว 

 ๒๒๔๐ นายปยะพงษ  ศรีเดช 

 ๒๒๔๑ นายป  สายปง 

 ๒๒๔๒ นายเปรมชนัน  เขตรวิทย 



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

 

 ๒๒๔๓ นายเปรมปรีดิ์  หมูวิเศษ 

 ๒๒๔๔ นายเปรมศักดิ์  สุขปญญา 

 ๒๒๔๕ นายเปล่ียน  สีนากรุง 

 ๒๒๔๖ นายเปล้ือง  โสภาคํา 

 ๒๒๔๗ นายเปน  วงคกะโซ 

 ๒๒๔๘ นายแปลก  ศรีสันเทียะ 

 ๒๒๔๙ นายแปลง  จันดากุล 

 ๒๒๕๐ นายแปว  กล่ินศรีสุข 

 ๒๒๕๑ นายผงาด  ศรประสิทธิ์ 

 ๒๒๕๒ นายผจญ  คํานอย 

 ๒๒๕๓ นายผจญ  สิทธิกัน 

 ๒๒๕๔ นายผดุงเกียรติ  มินพิมาย 

 ๒๒๕๕ นายผไทธง  วงศสุวรรณ 

 ๒๒๕๖ นายผล  ใจงิ้วคํา 

 ๒๒๕๗ นายผล  ชูกระสิพันธ 

 ๒๒๕๘ นายผวน  คงพูน 

 ๒๒๕๙ นายผอง  ธรรมหมื่นยอง 

 ๒๒๖๐ นายผอง  ศรีคําจักร 

 ๒๒๖๑ นายผัน  มีแกว 

 ๒๒๖๒ นายผาด  ปนลาย 

 ๒๒๖๓ นายผาด  ยดยอย 

 ๒๒๖๔ นายผาแสง  วงศคําจันทร 

 ๒๒๖๕ นายแผน  วันสิงห 

 ๒๒๖๖ นายใฝซอล  ยาอีด 

 ๒๒๖๗ นายพงคชัย  อําลอย 

 ๒๒๖๘ นายพงพันธ  เจริญกิตติยศ 

 ๒๒๖๙ นายพงศกร  มณีโชติ 

 ๒๒๗๐ นายพงศกร  สุขมา 

 ๒๒๗๑ นายพงศณพัช  สุภาพ 

 ๒๒๗๒ นายพงศนพล  นววรวงศสกุล 

 ๒๒๗๓ นายพงศปณต  จรียานุวัฒน 

 ๒๒๗๔ นายพงศพฤฒิ  จันทรัตน 

 ๒๒๗๕ นายพงศพล  ทันหาทรัพย 

 ๒๒๗๖ นายพงศพันธ  กลับคุณ 

 ๒๒๗๗ นายพงศพันธุ  ทารส 

 ๒๒๗๘ นายพงศศักดิ์  ยศประเสริฐ 

 ๒๒๗๙ นายพงศสิทธิ์  เกษเพ็ชร 

 ๒๒๘๐ นายพงษชัย  คชสวัสดิ์ 

 ๒๒๘๑ นายพงษเทพ  ดําอุดม 

 ๒๒๘๒ นายพงษเทพ  พลไวย 

 ๒๒๘๓ นายพงษนรินทร  แกวดํา 

 ๒๒๘๔ นายพงษนเรศ  พรมเลิศ 

 ๒๒๘๕ นายพงษพัฒน  พงษสิมา 

 ๒๒๘๖ นายพงษพันธ  ขวัญศิริมงคล 

 ๒๒๘๗ นายพงษพันธ  มุทะธากุล 

 ๒๒๘๘ นายพงษพันธ  อมรขจรเดช 

 ๒๒๘๙ นายพงษพันธุ  โชติศรีพันธุพร 

 ๒๒๙๐ นายพงษพิพัฒน  ภูครองทุง 

 ๒๒๙๑ นายพงษพิษณุ  ตะพานทอง 

 ๒๒๙๒ นายพงษลักษณ  เรืองธรรม 



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

 

 ๒๒๙๓ นายพงษศรา  ศรีสันธา 

 ๒๒๙๔ นายพงษศักดิ์  กองอาษา 

 ๒๒๙๕ นายพงษศักดิ์  แกวมณี 

 ๒๒๙๖ นายพงษศักดิ์  ตางใจ 

 ๒๒๙๗ นายพงษศักดิ์  โตพันธานนท 

 ๒๒๙๘ นายพงษศักดิ์  ทรัพยสงวน 

 ๒๒๙๙ นายพงษศกัดิ์  ธาราภูมิ 

 ๒๓๐๐ นายพงษศักดิ์  นับวันดี 

 ๒๓๐๑ นายพงษศักดิ์  ประทีปทอง 

 ๒๓๐๒ นายพงษศักดิ์  ปราดเปรื่อง 

 ๒๓๐๓ นายพงษศักดิ์  รักดี 

 ๒๓๐๔ นายพงษศักดิ์  ศรีนิล 

 ๒๓๐๕ นายพงษศักดิ์  สุขปติ 

 ๒๓๐๖ นายพงษสรร  วิสาหาญ 

 ๒๓๐๗ นายพงษสิงห  พิชัยรัตน 

 ๒๓๐๘ นายพงษสิทธิ์  จิตมาตย 

 ๒๓๐๙ นายพจน  กันทะดวง 

 ๒๓๑๐ นายพจนปรีชา  จารุจารีตร 

 ๒๓๑๑ นายพจนารถ  ยายอ 

 ๒๓๑๒ นายพชร  สุขวารี 

 ๒๓๑๓ นายพนม  แดนแกวมูล 

 ๒๓๑๔ นายพนม  เผ่ือนสุริยา 

 ๒๓๑๕ นายพนม  พลชนะ 

 ๒๓๑๖ นายพนม  หวองวิทยา 

 ๒๓๑๗ นายพนมพันธ  อนันชัย 

 ๒๓๑๘ นายพนมศักดิ์  ขันทองคํา 

 ๒๓๑๙ นายพนมศักดิ์  เมฆนาคินทร 

 ๒๓๒๐ นายพนัช  ปองทอง 

 ๒๓๒๑ นายพนัส  แตกฉาน 

 ๒๓๒๒ นายพยง  พ่ึงทอง 

 ๒๓๒๓ นายพยนต  อนันต 

 ๒๓๒๔ ดาบตํารวจ พยอม  เนื่องจากฉิม 

 ๒๓๒๕ นายพยอม  บุญคํา 

 ๒๓๒๖ นายพยัคฆ  ปงใจ 

 ๒๓๒๗ นายพยุง  อิ่มพิทักษ 

 ๒๓๒๘ นายพยูง  โฉมศรี 

 ๒๓๒๙ นายพร  คล่ีลา 

 ๒๓๓๐ นายพร  บุญมา 

 ๒๓๓๑ นายพรชัย  ควบพิมาย 

 ๒๓๓๒ นายพรชัย  ตันสุย 

 ๒๓๓๓ นายพรชัย  ธงวิชัย 

 ๒๓๓๔ นายพรชัย  ธูปศรี 

 ๒๓๓๕ นายพรชัย  บุญศิริชัย 

 ๒๓๓๖ นายพรชัย  แผวสุกลพันธ 

 ๒๓๓๗ นายพรชัย  ฤกษมา 

 ๒๓๓๘ นายพรชัย  แสงแกว 

 ๒๓๓๙ นายพรชัย  แสงใส 

 ๒๓๔๐ นายพรชัย  แสนคํา 

 ๒๓๔๑ นายพรไชย  วิสาโรจน 

 ๒๓๔๒ นายพรติยะ  ศรีพุม 



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

 

 ๒๓๔๓ นายพรทวี  ปรึกสระนอย 

 ๒๓๔๔ นายพรทิพย  จันทคง 

 ๒๓๔๕ นายพรเทพ  จุลศรี 

 ๒๓๔๖ นายพรเทพ  นิมิตรนิวัฒน 

 ๒๓๔๗ นายพรพงษ  คงสุข 

 ๒๓๔๘ นายพรพิชัย  จิตระวัง 

 ๒๓๔๙ นายพรพิษณุ  แตงงาม 

 ๒๓๕๐ นายพรพุทธ  บุตโคษา 

 ๒๓๕๑ นายพรมมา  นอยเสนา 

 ๒๓๕๒ นายพรมมา  หนูตอ 

 ๒๓๕๓ นายพรมมาศ  ศัทธา 

 ๒๓๕๔ นายพรรณชาติ  จันแดง 

 ๒๓๕๕ นายพรรษา  วิเศษอักษร 

 ๒๓๕๖ นายพรศักดิ์  นฤชิต 

 ๒๓๕๗ นายพรศิลป  สิทธิโรจน 

 ๒๓๕๘ นายพรสินธุ  คนใจบุญ 

 ๒๓๕๙ นายพรหมจักร  ถาวัน 

 ๒๓๖๐ นายพฤฒา  ผันผาย 

 ๒๓๖๑ นายพฤฒิพงศ  สิงหสาธร 

 ๒๓๖๒ นายพล  มินบํารุง 

 ๒๓๖๓ นายพล  ศรีรงค 

 ๒๓๖๔ นายพล  สวนทับทิม 

 ๒๓๖๕ นายพลชัย  บุญตา 

 ๒๓๖๖ นายพลพล  วัฒนศิริ 

 ๒๓๖๗ ดาบตํารวจ พลรบ  จันทร 

 ๒๓๖๘ นายพลวัฒน  เทือกทาคํา 

 ๒๓๖๙ นายพลศักดิ์  ตันนิติไพศาล 

 ๒๓๗๐ นายพวง  ณะวุฒิ 

 ๒๓๗๑ นายพวง  นุมนอย 

 ๒๓๗๒ นายพวง  ชาตรี 

 ๒๓๗๓ นายพวงแกว  ดีใต 

 ๒๓๗๔ นายพศิน  กุลธนโรจน 

 ๒๓๗๕ นายพอ  ทองใส 

 ๒๓๗๖ นายพอเจต  ตุนนิ้ว 

 ๒๓๗๗ นายพอดี  ไชยวุฒิ 

 ๒๓๗๘ นายพะยุง  เพ็ญสวัสดิ์ 

 ๒๓๗๙ นายพะเยาว  วิเศษสิงห 

 ๒๓๘๐ นายพะเยาว  อุบลรัตน 

 ๒๓๘๑ นายพัชรกริช  เสาวรส 

 ๒๓๘๒ นายพัชรพงษ  ศรีสงวนพาณิชย 

 ๒๓๘๓ นายพัฒน  นาใจ 

 ๒๓๘๔ นายพัฒนพงศ  ศรีปนตา 

 ๒๓๘๕ นายพัฒนพงษ  มีประเทศ 

 ๒๓๘๖ นายพัฒนพงษ  ยังเจริญพร 

 ๒๓๘๗ นายพัฒนพงษ  สนิทการ 

 ๒๓๘๘ นายพัฒนวิทย  จงพรชัย 

 ๒๓๘๙ นายพันธ  เจนการ 

 ๒๓๙๐ นายพันธ  เที่ยงเกตุ 

 ๒๓๙๑ นายพันธศักดิ์  สังขชุม 

 ๒๓๙๒ นายพันธสุรเชษฐ  สัสดีเดช 



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

 

 ๒๓๙๓ นายพันธุศักดิ์  ชาญพนา 

 ๒๓๙๔ นายพันศักดิ์  ศักดิ์อมรกิจ 

 ๒๓๙๕ นายพัลลภ  ยุจิเสรี 

 ๒๓๙๖ นายพาน  สอนบุตร 

 ๒๓๙๗ นายพานิช  มวงคํา 

 ๒๓๙๘ นายพานิช  หนูนวล 

 ๒๓๙๙ นายพานิช  อัยวรรณ 

 ๒๔๐๐ นายพารอนิง  เจะเงาะ 

 ๒๔๐๑ นายพิจิตร  แซล้ี 

 ๒๔๐๒ นายพิจิตร  ทับเกตุแกว 

 ๒๔๐๓ นายพิจิตร  ศรีประทุม 

 ๒๔๐๔ นายพิชัย  แกวยม 

 ๒๔๐๕ นายพิชัย  จงประเสริฐ 

 ๒๔๐๖ นายพิชัย  ชูเชื้อ 

 ๒๔๐๗ นายพิชัย  ชูราบ 

 ๒๔๐๘ นายพิชัย  ทรัพยาสาร 

 ๒๔๐๙ นายพิชัย  วรรัตนญานนท 

 ๒๔๑๐ นายพิชัย  สุวรรณปกขิณ 

 ๒๔๑๑ นายพิชัย  โสวจัสสตากุล 

 ๒๔๑๒ นายพิชัย  หนอพงษ 

 ๒๔๑๓ นายพิชา  ทองอราม 

 ๒๔๑๔ นายพิชิต  นํามะยา 

 ๒๔๑๕ นายพิชิต  บุญพอ 

 ๒๔๑๖ นายพิเชฐ  พลจอหอ 

 ๒๔๑๗ นายพิเชฐ  สุวรรณเพชร 

 ๒๔๑๘ นายพิเชตร  หริ่งเพชร 

 ๒๔๑๙ นายพิเชษฐ  กันเกตุ 

 ๒๔๒๐ นายพิเชษฐ  แกวเจริญผล 

 ๒๔๒๑ จาเอก พิเชษฐ  ถนอมเกียรติ 

 ๒๔๒๒ นายพิเชษฐ  ทวีโชติ 

 ๒๔๒๓ นายพิเชษฐ  นอยเจริญ 

 ๒๔๒๔ นายพิเชษฐ  ปานแสน 

 ๒๔๒๕ นายพิเชษฐ  มวงขาว 

 ๒๔๒๖ นายพิเชษฐ  ศิริพันธโน 

 ๒๔๒๗ นายพิญญา  คงศิริ 

 ๒๔๒๘ รอยตรี พิณ  เงินโพธิ์ 

 ๒๔๒๙ นายพิณศักดิ์  สงกรานต 

 ๒๔๓๐ นายพิตตินันท  เหมือนพันธ 

 ๒๔๓๑ นายพิทยา  สงสม 

 ๒๔๓๒ นายพิทักษ  จันตะคาด 

 ๒๔๓๓ นายพิทักษ  ไชยนิคม 

 ๒๔๓๔ นายพิทักษ  นอยญาติ 

 ๒๔๓๕ นายพิทักษ  แวววับศรี 

 ๒๔๓๖ นายพิทักษ  สวัสดี 

 ๒๔๓๗ นายพิทักษ  สุรินตะ 

 ๒๔๓๘ นายพิทูน  พิลาหอม 

 ๒๔๓๙ นายพินธุ  ตาสิงห 

 ๒๔๔๐ นายพินัย  อําพะนคร 

 ๒๔๔๑ นายพินิจ  ดวงแกว 

 ๒๔๔๒ นายพินิจ  เถินบุรินทร 



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

 

 ๒๔๔๓ นายพินิจ  ประพันธศิริ 

 ๒๔๔๔ นายพินิจ  อาลัย 

 ๒๔๔๕ นายพินิจ  เอกทัศน 

 ๒๔๔๖ นายพิเนตร  คํามีภักดี 

 ๒๔๔๗ นายพิพัฒน  เกาเอี้ยน 

 ๒๔๔๘ นายพิพัฒน  ทิพยธงชัย 

 ๒๔๔๙ นายพิพัฒน  นอยปาน 

 ๒๔๕๐ นายพิพัฒน  ฟูเอื้อง 

 ๒๔๕๑ นายพิพัฒน  รินคํา 

 ๒๔๕๒ นายพิพัฒน  สุวพนาวิวัฒน 

 ๒๔๕๓ นายพิพัฒน  เอกกุล 

 ๒๔๕๔ นายพิพัฒนพงศ  อังคณิตย 

 ๒๔๕๕ นายพิภพ  ขัดสงคราม 

 ๒๔๕๖ นายพิภาค  กรุงศรี 

 ๒๔๕๗ นายพิมพ  ลพคํา 

 ๒๔๕๘ นายพิมพา  จิตรโคตร 

 ๒๔๕๙ นายพิมพา  นอยสุวรรณา 

 ๒๔๖๐ นายพิมาน  เพชรรัตน 

 ๒๔๖๑ นายพิรศักดิ์  ยอดตระกูล 

 ๒๔๖๒ นายพิเลิศ  ศรีสัจจัง 

 ๒๔๖๓ นายพิศ  ชีชาง 

 ๒๔๖๔ นายพิศ  สียา 

 ๒๔๖๕ นายพิศดาร  มาลาสิทธิ์ 

 ๒๔๖๖ นายพิศาล  ขวัญเมือง 

 ๒๔๖๗ นายพิศาล  สิทธิพานิชกุล 

 ๒๔๖๘ นายพิศิฏฐ  เรือนใหม 

 ๒๔๖๙ นายพิศิษฐ  ตาลเจริญ 

 ๒๔๗๐ นายพิศิษฐ  รักสุด 

 ๒๔๗๑ นายพิสัณห  โคสอน 

 ๒๔๗๒ นายพิสันต  สงวนศิลป 

 ๒๔๗๓ นายพิสิฐชัย  นิสัยซื่อ 

 ๒๔๗๔ นายพิสิทธิ์  คําคง 

 ๒๔๗๕ นายพิสิษธิ์  นิธิวรนันท 

 ๒๔๗๖ นายพิสุทธิ์  ยงสิน 

 ๒๔๗๗ นายพีรดนย  หมื่นไชยวงค 

 ๒๔๗๘ นายพีรเดช  พิมพพรรค 

 ๒๔๗๙ นายพีรเดช  พิมพิลา 

 ๒๔๘๐ นายพีรเดช  มานะศักดิ์ 

 ๒๔๘๑ นายพีรพงศ  พิกุล 

 ๒๔๘๒ นายพีรพงศ  เหลาธนู 

 ๒๔๘๓ นายพีรพงษ  วงคเรือง 

 ๒๔๘๔ นายพีรรัฐ  พนาเจริญไพบูลย 

 ๒๔๘๕ นายพีรวัฒน  จอมทอง 

 ๒๔๘๖ นายพีรวัส  เจตจรัสโรจน 

 ๒๔๘๗ นายพีระ  เกตุแกว 

 ๒๔๘๘ นายพีระ  ผลอนันต 

 ๒๔๘๙ นายพีระ  ลําใย 

 ๒๔๙๐ นายพีระเดช  บุญยอ 

 ๒๔๙๑ นายพีระพงษ  จริตงาม 

 ๒๔๙๒ นายพีระศักดิ์  วองวรานนท 



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

 

 ๒๔๙๓ นายพุฒ  จันทรเหนือ 

 ๒๔๙๔ นายพุฒ  อุทาเลิศ 

 ๒๔๙๕ นายพุฒินาท  แกวลา 

 ๒๔๙๖ นายพุฒิพงศ  ทามา 

 ๒๔๙๗ นายพุทธา  ชาไมล 

 ๒๔๙๘ นายพุทธินันท  ไทรชมภู 

 ๒๔๙๙ นายพุธ  คานปอ 

 ๒๕๐๐ นายพุธ  เปงบุญมา 

 ๒๕๐๑ วาที่รอยเอก พูน  พูลเอียด  

  จันทรชวย 

 ๒๕๐๒ นายพูนมี  อุณวงค 

 ๒๕๐๓ นายพูลศักดิ์  เตียทวีเกียรติ 

 ๒๕๐๔ นายเพชร  แกวมุกดา 

 ๒๕๐๕ นายเพชร  ขําอรัญ 

 ๒๕๐๖ นายเพชรรัตน  เจริญผล 

 ๒๕๐๗ นายเพชรรุงเรือง  การหาร 

 ๒๕๐๘ นายเพ็ญ  ไวยสารี 

 ๒๕๐๙ นายเพ็ญ  อุตมะกาศ 

 ๒๕๑๐ นายเพทาย  เฟองศิลา 

 ๒๕๑๑ นายเพ่ิมพูล  ภาโสม 

 ๒๕๑๒ นายเพียร  หรุดคง 

 ๒๕๑๓ นายเพียรศิลป  เพียภู 

 ๒๕๑๔ นายเพียรสวัสดิ์  โคตรวิชัย 

 ๒๕๑๕ นายแพง  ชาแดง 

 ๒๕๑๖ นายไพจิตร  จันตุ 

 ๒๕๑๗ นายไพฑูรย  คงเจริญ 

 ๒๕๑๘ นายไพฑูรย  คุปตะพันธุสนธิ 

 ๒๕๑๙ นายไพฑูรย  คุมคราม 

 ๒๕๒๐ นายไพฑูรย  จันทรแดง 

 ๒๕๒๑ นายไพฑูรย  เทพจ้ัง 

 ๒๕๒๒ นายไพฑูรย  เนื่องจํานงค 

 ๒๕๒๓ นายไพฑูรย  มณีอินทร 

 ๒๕๒๔ นายไพฑูรย  แยมวจี 

 ๒๕๒๕ นายไพฑูรย  รัตนาจารย 

 ๒๕๒๖ นายไพฑูรย  ลุมใส 

 ๒๕๒๗ นายไพฑูรย  สิทธินิสัยสุข 

 ๒๕๒๘ นายไพฑูรย  สุขสนิท 

 ๒๕๒๙ นายไพบูรณ  บุนนท 

 ๒๕๓๐ นายไพบูลย  คําเอี่ยม 

 ๒๕๓๑ นายไพบูลย  นาวประจุล 

 ๒๕๓๒ นายไพบูลย  ภูศิริ 

 ๒๕๓๓ นายไพบูลย  เมทา 

 ๒๕๓๔ นายไพบูลย  สันติวิมล 

 ๒๕๓๕ นายไพบูลย  สุขเจริญพงษ 

 ๒๕๓๖ นายไพบูลย  แสงวิเชียร 

 ๒๕๓๗ นายไพบูลย  แสนเจริญ 

 ๒๕๓๘ นายไพบูลย  อยูประสพโชค 

 ๒๕๓๙ นายไพยนต  ไผทฉันท 

 ๒๕๔๐ นายไพรวัล  ผันผาย 

 ๒๕๔๑ นายไพรัช  ธนวัตรพูลผล 



 หนา   ๕๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๔๒ นายไพรัช  พรหมเจริญ 

 ๒๕๔๓ นายไพรัช  พริ้งประยูร 

 ๒๕๔๔ นายไพรัช  พลตรี 

 ๒๕๔๕ นายไพรัช  รุจจารี 

 ๒๕๔๖ นายไพรัช  สมภาร 

 ๒๕๔๗ นายไพรัชต  สุริวัลย 

 ๒๕๔๘ นายไพรัตน  คุดรัมย 

 ๒๕๔๙ นายไพรัตน  จันทรไชยแกว 

 ๒๕๕๐ นายไพรัตน  พรานเจริญ 

 ๒๕๕๑ นายไพรัตน  ศิลลา 

 ๒๕๕๒ นายไพรัตน  ออกกิจวัตร 

 ๒๕๕๓ นายไพเราะ  เชื้อชวด 

 ๒๕๕๔ นายไพโรจน  กลาหาญ 

 ๒๕๕๕ นายไพโรจน  การบรรจง 

 ๒๕๕๖ นายไพโรจน  เจริญสุข 

 ๒๕๕๗ นายไพโรจน  เจิมรัตนรุงเรือง 

 ๒๕๕๘ นายไพโรจน  นุชประไพ 

 ๒๕๕๙ นายไพโรจน  เมืองลอง 

 ๒๕๖๐ นายไพโรจน  โลหวัฒนกิจ 

 ๒๕๖๑ นายไพโรจน  วงษเตะ 

 ๒๕๖๒ นายไพโรจน  อําพา 

 ๒๕๖๓ นายไพโรจน  อิ่มอินทร 

 ๒๕๖๔ นายไพโรจน  เอี่ยมนิ่ม 

 ๒๕๖๕ นายไพศาล  ทองแพง 

 ๒๕๖๖ นายไพศาล  บุตรครุธ 

 ๒๕๖๗ นายไพศาล  วรรณสังข 

 ๒๕๖๘ นายไพศาล  ศุภประดิษฐ 

 ๒๕๖๙ นายไพศาล  สุรธรรมวิทย 

 ๒๕๗๐ นายไพศาล  สุระนิน 

 ๒๕๗๑ นายไพศาล  แสงทอง 

 ๒๕๗๒ นายไพศาล  อาจสุริยงค 

 ๒๕๗๓ นายไพศาล  อินทรขํา 

 ๒๕๗๔ นายไพสนฑ  แสนออน 

 ๒๕๗๕ นายฟน  ยอดนารี 

 ๒๕๗๖ นายเฟอรวิล  ภิญโญทรัพย 

 ๒๕๗๗ นายเฟอน  จันทรขาว 

 ๒๕๗๘ นายภคพล  ดวนมีสุข 

 ๒๕๗๙ นายภราดร  บัวพรหม 

 ๒๕๘๐ นายภราดร  แสงขํา 

 ๒๕๘๑ นายภัทรชัย  ตั้งเจริญกร 

 ๒๕๘๒ นายภัทรชัย  ทิพยสุข 

 ๒๕๘๓ นายภัทรเดช  อินทรีย 

 ๒๕๘๔ นายภัทรพงษ  วาป 

 ๒๕๘๕ นายภัทรพล  ภูเลาสิงห 

 ๒๕๘๖ นายภัทรพล  สรรเสริญลักษณ 

 ๒๕๘๗ นายภัทรศรัณย  เตี้ยวซี่ 

 ๒๕๘๘ นายภัทราวุธ  กันทะสิงห 

 ๒๕๘๙ นายภาณุ  อุดมกัน 

 ๒๕๙๐ นายภาณุพงษ  เลาสัตย 

 ๒๕๙๑ นายภาณุวัฒน  หอยสังข 



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

 

 ๒๕๙๒ นายภานุพงศ  บุญคลอง 

 ๒๕๙๓ นายภานุวัฒน  ตันตะสุทธิ์ 

 ๒๕๙๔ นายภานุวัฒน  ภัทรไกร 

 ๒๕๙๕ นายภาส  แกวชูทอง 

 ๒๕๙๖ นายภาสกร  สุกใส 

 ๒๕๙๗ นายภิญญา  เยาวดวง 

 ๒๕๙๘ นายภิญญา  สุวรรณพุฒ 

 ๒๕๙๙ นายภิญโญ  กรุณกิจ 

 ๒๖๐๐ นายภิญโญ  แซล่ิม 

 ๒๖๐๑ นายภิญโญ  ศรีรักษ 

 ๒๖๐๒ นายภิญโญ  สุรัส 

 ๒๖๐๓ นายภิญโญ  หนูรักษ 

 ๒๖๐๔ นายภิเดช  วงอรุณ 

 ๒๖๐๕ นายภิรม  แกวสวาง 

 ๒๖๐๖ นายภิรมณ  ทุมขันธ 

 ๒๖๐๗ นายภิรมย  โถสุวรรณ 

 ๒๖๐๘ นายภิรมย  นักคุย 

 ๒๖๐๙ นายภิรมย  วิเชียรวงค 

 ๒๖๑๐ นายภิรมย  สุขแดง 

 ๒๖๑๑ นายภีรวัตร  บุตตะ 

 ๒๖๑๒ นายภูดิศ  บุญกันหา 

 ๒๖๑๓ นายภูไท  คงเย็น 

 ๒๖๑๔ นายภูธร  นิลสังข 

 ๒๖๑๕ นายภูเบศ  วัฒนะธนโรจ 

 ๒๖๑๖ นายภูมิ  แตงเม 

 ๒๖๑๗ นายภูมิ  บุญชิต 

 ๒๖๑๘ นายภูมิรัตน  ถนอมสุขสันต 

 ๒๖๑๙ นายภูริภัทร  พรหมจรรย 

 ๒๖๒๐ นายภูวดล  สาจันทร 

 ๒๖๒๑ นายภูวนาจ  แหวเพ็ชร 

 ๒๖๒๒ นายภูวนาถ  ปนนาค 

 ๒๖๒๓ นายภูสิทธิ์  ปล้ืมใจ 

 ๒๖๒๔ นายมงกุฏ  เจริญพร 

 ๒๖๒๕ นายมงคล  กันธิยะ 

 ๒๖๒๖ นายมงคล  ขัดแสน 

 ๒๖๒๗ นายมงคล  คําวัง 

 ๒๖๒๘ นายมงคล  คําวิชิต 

 ๒๖๒๙ นายมงคล  คุมเลา 

 ๒๖๓๐ นายมงคล  จินะวรรณ 

 ๒๖๓๑ นายมงคล  ชาวเขา 

 ๒๖๓๒ นายมงคล  เชี่ยวชาญวุฒิวงศ 

 ๒๖๓๓ นายมงคล  ไชยฤกษ 

 ๒๖๓๔ นายมงคล  เทพตาแสง 

 ๒๖๓๕ นายมงคล  นุตภิบาล 

 ๒๖๓๖ นายมงคล  บานคุม 

 ๒๖๓๗ นายมงคล  พันหลวง 

 ๒๖๓๘ นายมงคล  มูลชีพ 

 ๒๖๓๙ นายมงคล  ยืนยง 

 ๒๖๔๐ นายมงคล  ศรีแสง 

 ๒๖๔๑ นายมงคล  สดใส 



 หนา   ๕๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๔๒ นายมงคล  อินทรจันทร 

 ๒๖๔๓ นายมงคล  เอี่ยมพินพันธุ 

 ๒๖๔๔ นายมงคลชัย  ตันโยสิ 

 ๒๖๔๕ นายมงคลศักดิ์  เพ็ชรคง 

 ๒๖๔๖ นายมณชัย  ชูฤทธิ์ 

 ๒๖๔๗ นายมณเฑียร  กาญจนเจริญ 

 ๒๖๔๘ นายมณเฑียร  พูลทองคํา 

 ๒๖๔๙ นายมณตรี  ชูคดี 

 ๒๖๕๐ นายมณเทียร  ปนแจม 

 ๒๖๕๑ นายมณี  ทับสกุล 

 ๒๖๕๒ นายมณี  ศรีเงิน 

 ๒๖๕๓ นายมณู  เพ็ชรดํา 

 ๒๖๕๔ นายมนเฑียร  ไชยา 

 ๒๖๕๕ นายมนตชัย  ขอจุลซวน 

 ๒๖๕๖ นายมนตประสิทธิ์  สบายย่ิง 

 ๒๖๕๗ นายมนตรี  เขียวโคตร 

 ๒๖๕๘ นายมนตรี  คงทัน 

 ๒๖๕๙ นายมนตรี  ใจคํา 

 ๒๖๖๐ นายมนตรี  ดวงเอียด 

 ๒๖๖๑ นายมนตรี  ติณจินดา 

 ๒๖๖๒ นายมนตรี  เตชะรัตน 

 ๒๖๖๓ นายมนตรี  ทับทิม 

 ๒๖๖๔ นายมนตรี  เนตรสังข 

 ๒๖๖๕ นายมนตรี  พานสายตา 

 ๒๖๖๖ นายมนตรี  โพธิ์เกิด 

 ๒๖๖๗ นายมนตรี  ย้ิมละมัย 

 ๒๖๖๘ นายมนตรี  วงศกระโซ 

 ๒๖๖๙ นายมนตรี  สามารถ 

 ๒๖๗๐ นายมนตรี  แสงอนันตการ 

 ๒๖๗๑ นายมนตสยาม  หาทรัพย 

 ๒๖๗๒ นายมนเทียร  จารุพันธ 

 ๒๖๗๓ นายมนัญชัย  รุงโรจนวรวัฒนา 

 ๒๖๗๔ นายมนัส  เกิดทรัพย 

 ๒๖๗๕ นายมนัส  แกวไทรหงวน 

 ๒๖๗๖ นายมนัส  แกวอุทัย 

 ๒๖๗๗ นายมนัส  ฉงสกุล 

 ๒๖๗๘ นายมนัส  แดงขวัญทอง 

 ๒๖๗๙ นายมนัส  ไตรกิจมงคล 

 ๒๖๘๐ นายมนัส  แนวหนา 

 ๒๖๘๑ นายมนัส  โนนสละ 

 ๒๖๘๒ นายมนัส  ปนภู 

 ๒๖๘๓ นายมนัส  วรรณศิริ 

 ๒๖๘๔ นายมนัส  สรอยทิพย 

 ๒๖๘๕ นายมนัส  เสลานนท 

 ๒๖๘๖ นายมนัส  หอมวิเศษ 

 ๒๖๘๗ นายมนัส  อิสลาม 

 ๒๖๘๘ นายมนัสชัย  สุนทรบัณฑิตย 

 ๒๖๘๙ นายมนัสวีชัย  แกวกิ่ง 

 ๒๖๙๐ นายมนู  โฆสิตาภา 

 ๒๖๙๑ นายมนู  อภิญ 



 หนา   ๕๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๙๒ นายมนูญ  งามเกตุสุข 

 ๒๖๙๓ นายมนูญ  ธรรมวรรณ 

 ๒๖๙๔ นายมนูญ  พารุสุข 

 ๒๖๙๕ นายมนูญ  พุมพวง 

 ๒๖๙๖ นายมนูญศักดิ์  เรืองชวย 

 ๒๖๙๗ นายมหิดาล  มะมนัง 

 ๒๖๙๘ นายมอหาหมาด  อีดเกิด 

 ๒๖๙๙ นายมะซูยี  ดาหาเล็ง 

 ๒๗๐๐ นายมะไซดี  สะอะ 

 ๒๗๐๑ นายมะณี  ทรงมาลัย 

 ๒๗๐๒ นายมะตอมีซี  เจะมะ 

 ๒๗๐๓ นายมะนาเส  มูซอ 

 ๒๗๐๔ นายมะโนช  เทศทอง 

 ๒๗๐๕ นายมะเพาซี  เปาะหะรง 

 ๒๗๐๖ นายมะลิ  สระทอง 

 ๒๗๐๗ นายมะสะแปอิง  สาแม็ง 

 ๒๗๐๘ นายมะหมูด  ลาหมัน 

 ๒๗๐๙ นายมะแอ  เจะแตะ 

 ๒๗๑๐ นายมัทยา  บวรบัณฑิต 

 ๒๗๑๑ นายมา  ศรีนวล 

 ๒๗๑๒ นายมาตร  ปตตัง 

 ๒๗๑๓ นายมานพ  จองตามา 

 ๒๗๑๔ นายมานพ  ชุมเรือน 

 ๒๗๑๕ นายมานพ  ไชยศิริ 

 ๒๗๑๖ นายมานพ  แดงสกุล 

 ๒๗๑๗ นายมานพ  น้ําในเพ็ชร 

 ๒๗๑๘ นายมานพ  ปานอุทัย 

 ๒๗๑๙ นายมานพ  ผลฟก 

 ๒๗๒๐ นายมานพ  ยังทะเล 

 ๒๗๒๑ นายมานพ  รังษี 

 ๒๗๒๒ รอยตรี มานพ  ศุภรรัตน 

 ๒๗๒๓ นายมานพ  สวางเมฆ 

 ๒๗๒๔ นายมานพ  สวางรัตน 

 ๒๗๒๕ นายมานพ  สังขเจริญ 

 ๒๗๒๖ นายมานพ  สามัคคี 

 ๒๗๒๗ นายมานพ  สุดเสียง 

 ๒๗๒๘ นายมานะ  จําเนียรพร 

 ๒๗๒๙ นายมานะ  ถิ่นโพธิ์ 

 ๒๗๓๐ นายมานะ  นันตา 

 ๒๗๓๑ นายมานะ  นาคสถิตย 

 ๒๗๓๒ นายมานะ  แยมเกตุ 

 ๒๗๓๓ นายมานะ  วรายุ 

 ๒๗๓๔ นายมานัส  นาคแกว 

 ๒๗๓๕ นายมานิต  กันธิยะ 

 ๒๗๓๖ นายมานิต  ลาบุญตา 

 ๒๗๓๗ นายมานิต  สายวงศ 

 ๒๗๓๘ นายมานิต  แสงดาว 

 ๒๗๓๙ นายมานิตย  จิตจํานงค 

 ๒๗๔๐ นายมานิตย  เบี้ยวอุย 

 ๒๗๔๑ นายมานิตย  ศิริธรรม 



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

 

 ๒๗๔๒ นายมานิตย  อินวรรณ 

 ๒๗๔๓ นายมาโนช  ชิดเชี่ยว 

 ๒๗๔๔ นายมาโนช  ทองพิบูลย 

 ๒๗๔๕ นายมาโนช  แปนนอย 

 ๒๗๔๖ นายมาโนช  พรหมหาญ 

 ๒๗๔๗ นายมาโนช  พันธสายหยุด 

 ๒๗๔๘ นายมาโนช  พานิช 

 ๒๗๔๙ นายมาโนชญ  เกิดชื่น 

 ๒๗๕๐ นายมาโนชญ  หมอกกล่ัน 

 ๒๗๕๑ นายมาโนด  ทองหอม 

 ๒๗๕๒ นายมาโนด  ปานเพชร 

 ๒๗๕๓ นายมาโนต  ภูมาลี 

 ๒๗๕๔ นายมารวิน  ขุมทรัพย 

 ๒๗๕๕ นายมารุจ  อารมฤทธิ์ 

 ๒๗๕๖ นายมารุต  สุดาคํา 

 ๒๗๕๗ นายมาลัย  มานะทัตร 

 ๒๗๕๘ นายมาเละ  วงศมณี 

 ๒๗๕๙ นายมาหะมะ  กูเตะ 

 ๒๗๖๐ นายมาหะมะ  สาโอะ 

 ๒๗๖๑ นายมาหามะ  ดาหาแม็ง 

 ๒๗๖๒ นายมาหามะ  สาลามะ 

 ๒๗๖๓ นายมาหามะตาเยะ  โตะละ 

 ๒๗๖๔ นายมิตตา  จันทนะ 

 ๒๗๖๕ นายมิตร  ใจระวัง 

 ๒๗๖๖ นายมิน  ทองมหา 

 ๒๗๖๗ นายมิลเมศร  มากมี 

 ๒๗๖๘ นายมีชัย  งาสิทธิ์ 

 ๒๗๖๙ นายมีชัย  นิวงค 

 ๒๗๗๐ นายมีชัย  ไปเจอะ 

 ๒๗๗๑ นายมูสอด  เส็นบัตร 

 ๒๗๗๒ นายมูหามะ  มะตีเยาะ 

 ๒๗๗๓ นายเมฆ  แกวขัด 

 ๒๗๗๔ นายเมฆ  แกวยา 

 ๒๗๗๕ นายเมธี  พรหมภักดี 

 ๒๗๗๖ นายเมธี  ฤทธิเดช 

 ๒๗๗๗ นายเมธี  ศรีรักษา 

 ๒๗๗๘ นายเมธี  อําพาส 

 ๒๗๗๙ นายเมือง  ชาวล้ีแสน 

 ๒๗๘๐ นายเมืองคํา  แสนธิ 

 ๒๗๘๑ นายเมืองอินทร  บุญสม 

 ๒๗๘๒ นายเมือย  สิทธิสังข 

 ๒๗๘๓ นายแมน  ฉัตรแกว 

 ๒๗๘๔ นายโมรา  เทพวรสุข 

 ๒๗๘๕ นายโมฮัมมัสนาอิง  ราเซะบิง 

 ๒๗๘๖ นายไมตรี  แกวพิลา 

 ๒๗๘๗ นายยง  เหลาแชม 

 ๒๗๘๘ นายยงค  วิเศษโวหาร 

 ๒๗๘๙ นายยงค  ศรีษะโคตร 

 ๒๗๙๐ นายยงชัย  รัตนะ 

 ๒๗๙๑ นายยงยุทธ  กุลดี 



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

 

 ๒๗๙๒ นายยงยุทธ  ชมภูจันทร 

 ๒๗๙๓ นายยงยุทธ  ปาไมทอง 

 ๒๗๙๔ นายยงยุทธ  พรมสอน 

 ๒๗๙๕ นายยงยุทธ  เรงเทียน 

 ๒๗๙๖ นายยงยุทธ  ฤกษหราย 

 ๒๗๙๗ นายยงยุทธ  สมทอง 

 ๒๗๙๘ นายยงยุทธิ์  ชัยทนัน 

 ๒๗๙๙ นายยงยุธ  บุญทองแกว 

 ๒๘๐๐ นายยนต  หมั่นเขตรกิจ 

 ๒๘๐๑ นายยนตรกิจ  เรือนตุน 

 ๒๘๐๒ นายยรรยงค  ยันชัย 

 ๒๘๐๓ นายยวน  วองไว 

 ๒๘๐๔ นายยศวัจน  ตั้งอรุณจรัสแสง 

 ๒๘๐๕ นายยศศักดิ์  ทองสุข 

 ๒๘๐๖ นายยอง  ชิวหากาญจน 

 ๒๘๐๗ นายยอด  กําแพงแกว 

 ๒๘๐๘ นายยอด  กุลนาทน 

 ๒๘๐๙ นายยอน  ทองใบ 

 ๒๘๑๐ นายยา  สาแม 

 ๒๘๑๑ นายยาการียา  มุกาวี 

 ๒๘๑๒ นายย่ิง  บุญเรือง 

 ๒๘๑๓ นายย่ิงยศ  โกฎแกว 

 ๒๘๑๔ นายยีดิง  มะดีเยาะ 

 ๒๘๑๕ นายยืน  เตะวงษ 

 ๒๘๑๖ นายยืนยง  แกนสากล 

 ๒๘๑๗ นายยุทญา  ฝกเครือ 

 ๒๘๑๘ นายยุทธ  บุญสุวรรณ 

 ๒๘๑๙ นายยุทธการ  บุญประคม 

 ๒๘๒๐ นายยุทธการ  ลาแกว 

 ๒๘๒๑ นายยุทธจักร  โอบออม 

 ๒๘๒๒ นายยุทธนา  แกวใส 

 ๒๘๒๓ นายยุทธนา  จันทนากูล 

 ๒๘๒๔ นายยุทธนา  ธนะสาร 

 ๒๘๒๕ นายยุทธนา  ปรีด ี

 ๒๘๒๖ นายยุทธพงศ  มาโต 

 ๒๘๒๗ นายยุทธพงษ  บัวศร ี

 ๒๘๒๘ นายยุทธพงษ  บุญม ี

 ๒๘๒๙ นายยุทธพงษ  หอสินชัย 

 ๒๘๓๐ นายยุทธภูมิ  เย็นสบาย 

 ๒๘๓๑ นายยุทธยา  ขันมา 

 ๒๘๓๒ นายยุทธรภูมิ  เวชกามา 

 ๒๘๓๓ นายยุทธวีร  มุสิกราษฎร 

 ๒๘๓๔ นายยุทธศักดิ์  เมฆส้ัน 

 ๒๘๓๕ นายยุรนันท  ไชยคํารอง 

 ๒๘๓๖ นายยุหัน  ดาโอะ 

 ๒๘๓๗ นายยูสลัม  มูหนะ 

 ๒๘๓๘ นายเยะ  สาและ 

 ๒๘๓๙ นายเย้ือน  เทียนพันธ 

 ๒๘๔๐ นาวาอากาศตรี โยธิน  ชูสาย 

 ๒๘๔๑ นายโยธิน  สอนบาล 



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

 

 ๒๘๔๒ นายโยธิน  อรรควงษ 

 ๒๘๔๓ นายรชต  แกวประถม 

 ๒๘๔๔ นายรณชัย  บุญเลิศ 

 ๒๘๔๕ นายรณชัย  ฤทธานนท 

 ๒๘๔๖ นายรวย  พลายละหาร 

 ๒๘๔๗ นายรวิรัชต  ลีวัฒนะ 

 ๒๘๔๘ นายรอซะ  มูซา 

 ๒๘๔๙ นายรอเต็น  หยีราเหม 

 ๒๘๕๐ นายรอโอก  บินรัตแกว 

 ๒๘๕๑ นายระ  สามล 

 ๒๘๕๒ นายระเบียบ  นอยพงษ 

 ๒๘๕๓ นายระพงษ  พงศสุวรรณ 

 ๒๘๕๔ นายระลึก  โคสะคง 

 ๒๘๕๕ นายระวี  บุญหลวง 

 ๒๘๕๖ นายรัก  ชัยยา 

 ๒๘๕๗ นายรักตะ  ทองใบ 

 ๒๘๕๘ นายรังสรร  เหลืองประเสริฐ 

 ๒๘๕๙ นายรังสรรค  จันตา 

 ๒๘๖๐ นายรังสรรค  จันโต 

 ๒๘๖๑ นายรังสรรค  จันทราคีรี 

 ๒๘๖๒ นายรังสรรค  ทับทิมสุข 

 ๒๘๖๓ นายรังสรรค  ยวงนากี 

 ๒๘๖๔ นายรังสรรค  ศรีวัฒนชัย 

 ๒๘๖๕ นายรังสฤษดิ์  สามิบัติ 

 ๒๘๖๖ นายรังสันติ์  ชนะพาห 

 ๒๘๖๗ นายรังสิต  ศรีอนุตร 

 ๒๘๖๘ นายรัชเขตร  ทุคหิต 

 ๒๘๖๙ นายรัชชัย  นิธิคณาวุฒิ 

 ๒๘๗๐ นายรัชชาพงษ  สุขอุดม 

 ๒๘๗๑ นายรัชตพล  เกาะแกว 

 ๒๘๗๒ นายรัฐพงศ  ชางภู 

 ๒๘๗๓ นายรัฐพล  นิลจมื่น 

 ๒๘๗๔ นายรัตธยา  เกตุแทน 

 ๒๘๗๕ นายรัตน  ไชยวงคษา 

 ๒๘๗๖ นายรัตนชัย  แปงแกว 

 ๒๘๗๗ นายรัตนพงษ  บุญยืน 

 ๒๘๗๘ นายรัตนวัต  ชวุฒิโฒ 

 ๒๘๗๙ นายรันต  ศิริหิรัญรัชตะ 

 ๒๘๘๐ นายรัศมี  มุงลือ 

 ๒๘๘๑ นายราชันต  ปวงจันทรา 

 ๒๘๘๒ นายราชันย  ใจนนถีย 

 ๒๘๘๓ นายราชันย  พนิตชิโนรส 

 ๒๘๘๔ นายราชิต  ชังชางเรือ 

 ๒๘๘๕ นายราชิต  ดิฐดิศักดิ์ 

 ๒๘๘๖ นายราเชนท  ทิววัฒนปกรณ 

 ๒๘๘๗ นายราเชนทร  แสนชุมชื่น 

 ๒๘๘๘ นายราเชล  ศรีพรม 

 ๒๘๘๙ นายราเชษ  เอียดเสน 

 ๒๘๙๐ นายราน  ชูแกวรวง 

 ๒๘๙๑ นายราเมศ  ไชยโย 



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

 

 ๒๘๙๒ นายราเหม  ไชยสิทธิ์ 

 ๒๘๙๓ นายรําพึง  ทิมสูงเนิน 

 ๒๘๙๔ นายรีด  คงทอง 

 ๒๘๙๕ นายรุง  ครองรัตน 

 ๒๘๙๖ นายรุง  บุตรวงษ 

 ๒๘๙๗ รอยตรี รุง  เล้ียงเชื้อ 

 ๒๘๙๘ นายรุง  ศรีทอง 

 ๒๘๙๙ นายรุงชัย  หัถบูรณ 

 ๒๙๐๐ นายรุงทิวา  อาคะปญญา 

 ๒๙๐๑ นายรุงนพพร  สงาปู 

 ๒๙๐๒ นายรุงนิรันย  พิพิทธภัณฑ 

 ๒๙๐๓ นายรุงเรือง  คามสุข 

 ๒๙๐๔ นายรุงเรือง  มงคล 

 ๒๙๐๕ นายรุงโรจน  พูนพิน 

 ๒๙๐๖ นายรุงโรจน  วองสุวรรณสาร 

 ๒๙๐๗ นายรุงโรจน  สนนใจ 

 ๒๙๐๘ นายรุงโรจน  สีหะวงค 

 ๒๙๐๙ นายรุงฤทธิ์  กองยศสืบ 

 ๒๙๑๐ นายรุงศักดิ์  มูลลออ 

 ๒๙๑๑ นายรุงอรุณ  บุญเลิศ 

 ๒๙๑๒ นายรุงอรุณ  อุนนันกาศ 

 ๒๙๑๓ นายรุจินันท  ยอดคีรี 

 ๒๙๑๔ นายรุจิสรรค  สวนเพลง 

 ๒๙๑๕ นายรุสดี  อาแวโกะ 

 ๒๙๑๖ นายเรณู  ปราบพาล 

 ๒๙๑๗ นายเรด  พูนมะเริง 

 ๒๙๑๘ นายเร็ว  เมืองซื่อ 

 ๒๙๑๙ นายเรวัฒน  อาจหาญ 

 ๒๙๒๐ นายเริงชัย  แทนศร 

 ๒๙๒๑ นายเริ่ม  สินโพธิ์กลาง 

 ๒๙๒๒ นายเรียน  สมนึกตน 

 ๒๙๒๓ นายเรียบ  ยีรัมย 

 ๒๙๒๔ นายเรียบ  แสงคํา 

 ๒๙๒๕ นายเรืองชัย  คําสุริย 

 ๒๙๒๖ นายเรืองยศ  ผาจันยอ 

 ๒๙๒๗ นายเรืองฤทธิ์  ศรีวรรณะ 

 ๒๙๒๘ นายเรืองศักดิ์  ผองศิริ 

 ๒๙๒๙ นายเรืองศักดิ์  พงษแกว 

 ๒๙๓๐ นายเรืองศักดิ์  วงศบุญชัยเลิศ 

 ๒๙๓๑ นายเรืองสิทธิ์  นาราษฎร 

 ๒๙๓๒ นายโรจน  มะลิวัลย 

 ๒๙๓๓ นายโรจนทวี  สุพรศิลปชัย 

 ๒๙๓๔ นายโรจนศักดิ์  ฟาสิริพร 

 ๒๙๓๕ นายฤทธิ์  เจริญรัมย 

 ๒๙๓๖ นายฤทธิเดช  สงสาร 

 ๒๙๓๗ นายฤทธิเดช  สิทธิชัย 

 ๒๙๓๘ เรืออากาศตรี ลพ  กระตายโพธิ์ 

 ๒๙๓๙ นายลมพนา  นวลกําแหง 

 ๒๙๔๐ นายลวด  ตะคํา 

 ๒๙๔๑ นายลอง  เขียวงาม 



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

 

 ๒๙๔๒ นายลอน  คันทักษ 

 ๒๙๔๓ นายลอน  เจนจบ 

 ๒๙๔๔ นายลอยชาย  ผังคี 

 ๒๙๔๕ นายละมัยทรัพย  พิศักดิ์ 

 ๒๙๔๖ นายละมาย  บุญอาจ 

 ๒๙๔๗ นายละออ  เอี่ยมสําอางค 

 ๒๙๔๘ นายละเอียด  ฟกขํา 

 ๒๙๔๙ นายลัง  จันคณา 

 ๒๙๕๐ นายลัญจกร  สุวรรณโณ 

 ๒๙๕๑ นายล่ันทม  บัวผัน 

 ๒๙๕๒ นายลาภ  จ่ัวนาน 

 ๒๙๕๓ นายลํา  หอมระหัด 

 ๒๙๕๔ นายลํ้า  ศรีแจม 

 ๒๙๕๕ นายลําดวน  ยศออน 

 ๒๙๕๖ นายลําไพ  ศรีพุทธา 

 ๒๙๕๗ นายลําภา  พัลวัล 

 ๒๙๕๘ นายลํายวน  จันทวงศ 

 ๒๙๕๙ นายลิ  ขุนสันเทียะ 

 ๒๙๖๐ นายลุน  บัวสอง 

 ๒๙๖๑ นายเล็ก  ขวัญเจริญ 

 ๒๙๖๒ นายเล็ก  เชื้อบุญมี 

 ๒๙๖๓ นายเล็ก  แสงงาม 

 ๒๙๖๔ นายเลย  อุนคํา 

 ๒๙๖๕ นายเลอศักดิ์  คชเวช 

 ๒๙๖๖ นายเลิศ  คชชาสุวรรณ 

 ๒๙๖๗ นายเลิศ  พรมลิ 

 ๒๙๖๘ นายเลิศชัย  นามวิชัยศิริกุล 

 ๒๙๖๙ นายเลิศชาย  ขวัญนิล 

 ๒๙๗๐ นายเลิศฤทธิ์  สุขวาณิชวิชัย 

 ๒๙๗๑ นายเลียบ  หลอเภรี 

 ๒๙๗๒ นายเล่ียม  วิเศษสุข 

 ๒๙๗๓ นายแลน  มอญกระโทก 

 ๒๙๗๔ นายโลเกศ  หินศิลา 

 ๒๙๗๕ นายไล  โกบกระโทก 

 ๒๙๗๖ นายวกร  มั่นภักดี 

 ๒๙๗๗ นายวงคเทเวศ  โกพลรัตน 

 ๒๙๗๘ นายวงเดือน  นนทภายวัน 

 ๒๙๗๙ นายวงเดือน  สุภาพพงศ 

 ๒๙๘๐ นายวงศกร  ศรีพลกรัง 

 ๒๙๘๑ นายวชิระ  สอนเพ็ง 

 ๒๙๘๒ นายวรกิตต  ออนสิงห 

 ๒๙๘๓ นายวรจักร  ไชยคําหาญ 

 ๒๙๘๔ นายวรชัย  พรมกระโทก 

 ๒๙๘๕ นายวรชาติ  วศินวงค 

 ๒๙๘๖ นายวรชาติ  ศรีมวง 

 ๒๙๘๗ นายวรเชษฐ  ปนสุข 

 ๒๙๘๘ นายวรเชษฐ  ภาระหัตถ 

 ๒๙๘๙ นายวรเชษฐ  บุญคุม 

 ๒๙๙๐ นายวรธรรม  ภาคทอง 

 ๒๙๙๑ นายวรพงค  บุตรแกว 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๙๒ นายวรพงษ  วาสนาดํารงดี 

 ๒๙๙๓ นายวรพจน  เทียมเพ็ญ 

 ๒๙๙๔ นายวรพจน  วิบูลยวิริยะสกุล 

 ๒๙๙๕ นายวรพล  สุวุฒิกุล 

 ๒๙๙๖ นายวรมันต  กองทอง 

 ๒๙๙๗ นายวรรณพงษ  เชาวนพงษ 

 ๒๙๙๘ นายวรรณลภย  ติวารี 

 ๒๙๙๙ นายวรรณลภย  วงคอารินทร 

 ๓๐๐๐ นายวรวรรณ  ประสังคะเต 

 ๓๐๐๑ นายวรวิช  พรชัยภูมิ 

 ๓๐๐๒ นายวรวิทย  คัมภิรานนท 

 ๓๐๐๓ นายวรวิทย  สิมมา 

 ๓๐๐๔ นายวรวุฒิ  พรหมจรรย 

 ๓๐๐๕ นายวรวุฒิ  พ่ึงบารมีธรรม 

 ๓๐๐๖ นายวรวุฒิ  เมฆมนต 

 ๓๐๐๗ นายวรศักดิ์  สีจันดี 

 ๓๐๐๘ นายวรศาสตร  สุวรรณไตรย 

 ๓๐๐๙ นายวรัญชิต  สุขสัมพันธ 

 ๓๐๑๐ นายวราเทพ  ชิณสิทธิ์ 

 ๓๐๑๑ นายวรินทร  ฉิมพลี 

 ๓๐๑๒ นายวศิน  พาระติ 

 ๓๐๑๓ นายวสัน  หลีกเมฆ 

 ๓๐๑๔ นายวสันต  ชัยสงคราม 

 ๓๐๑๕ นายวสันต  บุตรโพธิ์ 

 ๓๐๑๖ นายวสันต  พลอาสา 

 ๓๐๑๗ นายวสันต  ฟองมา 

 ๓๐๑๘ นายวสันต  สมัครเขตรกิจ 

 ๓๐๑๙ นายวสันต  สามิบัติ 

 ๓๐๒๐ นายวสุชน  เสนาฤทธิ์ 

 ๓๐๒๑ นายวสุพล  กวีนันทชัย 

 ๓๐๒๒ นายวสุพล  แกวบูชา 

 ๓๐๒๓ นายวัชรพงษ  รินรา 

 ๓๐๒๔ นายวัชรพล  เสนหา 

 ๓๐๒๕ นายวัชระ  ทรายทอง 

 ๓๐๒๖ นายวัชระ  ทามี 

 ๓๐๒๗ นายวัชระ  สมบัติ 

 ๓๐๒๘ นายวัชระ  สาวิรัตน 

 ๓๐๒๙ นายวัชระ  หวยทราย 

 ๓๐๓๐ นายวัชระภัค  ศรีแปน 

 ๓๐๓๑ นายวัชรินทร  พูนชัย 

 ๓๐๓๒ นายวัฒชะพล  รักวงค 

 ๓๐๓๓ นายวัฒนศักดิ์  สุทธิ 

 ๓๐๓๔ นายวัฒนะ  ชมภู 

 ๓๐๓๕ นายวัฒนา  จรงคหนู 

 ๓๐๓๖ นายวัฒนา  ทรัพยธนานันท 

 ๓๐๓๗ ดาบตํารวจ วัฒนา  นุธรรมโชติ 

 ๓๐๓๘ นายวัฒนา  ภัยผองแผว 

 ๓๐๓๙ นายวัฒนา  เรืองปญญวัฒนา 

 ๓๐๔๐ นายวัฒนา  ศรีชุมพวง 

 ๓๐๔๑ นายวัฒนา  สุขบูรณ 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
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 ๓๐๔๒ นายวัฒนา  โสภาวัฒน 

 ๓๐๔๓ นายวัน  อินทแหลง 

 ๓๐๔๔ นายวันเฉลิม  สิทธิยศ 

 ๓๐๔๕ นายวันชัย  จันทรนาลาว 

 ๓๐๔๖ นายวันชัย  จับเทียน 

 ๓๐๔๗ นายวันชัย  เจริญผล 

 ๓๐๔๘ นายวันชัย  ชอชั้น 

 ๓๐๔๙ นายวันชัย  แชมชอย 

 ๓๐๕๐ นายวันชัย  ทรงพินิจธรรม 

 ๓๐๕๑ นายวันชัย  ธรรมากุลวิรักษ 

 ๓๐๕๒ นายวันชัย  ธิวงคเวียง 

 ๓๐๕๓ นายวันชัย  นัยติ๊บ 

 ๓๐๕๔ นายวันชัย  โปราณานนท 

 ๓๐๕๕ นายวันชัย  พราวเอียด 

 ๓๐๕๖ นายวันชัย  โพธิสิทธิ์ 

 ๓๐๕๗ นายวันชัย  ล้ีเจริญสุข 

 ๓๐๕๘ นายวันชัย  เสือเฒา 

 ๓๐๕๙ นายวันชาติ  ศักดี 

 ๓๐๖๐ นายวันดี  บุญรวม 

 ๓๐๖๑ นายวันเพ็ญ  กลองเจริญ 

 ๓๐๖๒ นายวันฮาซัน  แวโด 

 ๓๐๖๓ นายวัลชัย  กัลมา 

 ๓๐๖๔ นายวัลลภ  เกิดทรัพย 

 ๓๐๖๕ นายวัลลภ  พุกเล้ียง 

 ๓๐๖๖ นายวัลลภ  เพียรหาทอง 

 ๓๐๖๗ นายวัลลภ  ภูมิสายดอน 

 ๓๐๖๘ นายวัลลภ  ราญรอน 

 ๓๐๖๙ นายวัลลภ  ล้ีสกุล 

 ๓๐๗๐ นายวัลลภ  สะเปาวงศ 

 ๓๐๗๑ พันจาอากาศเอก วัลลภ   

  สะพานทอง 

 ๓๐๗๒ นายวัลลภ  อินอนันต 

 ๓๐๗๓ นายวัลลภ  อุสิมาศ 

 ๓๐๗๔ นายวาณิชย  ขวัญทองอินทร 

 ๓๐๗๕ นายวาทย  มานอย 

 ๓๐๗๖ นายวายู  สุกสาน 

 ๓๐๗๗ นายวาริช  พนาวัน 

 ๓๐๗๘ นายวิกรม  ชมภู 

 ๓๐๗๙ นายวิจักร  ธนธีระบรรจง 

 ๓๐๘๐ นายวิจารย  เสาแกว 

 ๓๐๘๑ นายวิจิตร  อิ้ดแสง 

 ๓๐๘๒ นายวิจิตร  ถวัลชิตทัศน 

 ๓๐๘๓ นายวิจิตร  นิยะนุช 

 ๓๐๘๔ นายวิจิตร  เหมะธุลิน 

 ๓๐๘๕ นายวิชงค  เล่ียนชอบ 

 ๓๐๘๖ นายวิชญนุพงษ  บุตรตน้ําเพ็ชร 

 ๓๐๘๗ นายวิชทญาพงษ  สิงหรา 

 ๓๐๘๘ นายวิชัย  เกตทอง 

 ๓๐๘๙ นายวิชัย  จําปาทอง 

 ๓๐๙๐ นายวิชัย  เจนกาญจนกิจ 
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 ๓๐๙๑ นายวิชัย  ฉ่ําคราม 

 ๓๐๙๒ นายวิชัย  ชางแกว 

 ๓๐๙๓ นายวิชัย  เชื้อวงษ 

 ๓๐๙๔ นายวิชัย  เถื่อนพูล 

 ๓๐๙๕ นายวิชัย  ทับทิมศรี 

 ๓๐๙๖ นายวิชัย  นวนมีสี 

 ๓๐๙๗ นายวิชัย  นิมิตรภูวดล 

 ๓๐๙๘ นายวิชัย  พงษฉาย 

 ๓๐๙๙ นายวิชัย  พนมธิติกุล 

 ๓๑๐๐ นายวิชัย  พลายดวง 

 ๓๑๐๑ นายวิชัย  พันธุดี 

 ๓๑๐๒ รอยตํารวจตรี วิชัย  พุทธาวงษ 

 ๓๑๐๓ นายวิชัย  มาตยภา 

 ๓๑๐๔ นายวิชัย  โมกขจันทร 

 ๓๑๐๕ นายวิชัย  ยางลาด 

 ๓๑๐๖ นายวิชัย  ราชเมืองมูล 

 ๓๑๐๗ นายวิชัย  สายแกว 

 ๓๑๐๘ นายวิชัย  สิงหโตทอง 

 ๓๑๐๙ นายวิชัย  สิงหโส 

 ๓๑๑๐ นายวิชัย  สีกองเสน 

 ๓๑๑๑ นายวิชัย  เสือขํา 

 ๓๑๑๒ นายวิชัย  หลวงพนัง 

 ๓๑๑๓ นายวิชัย  อภัยพัฒน 

 ๓๑๑๔ นายวิชา  พรหมบุตร 

 ๓๑๑๕ นายวิชา  มารังกูล 

 ๓๑๑๖ นายวิชาญ  กล่ินดี 

 ๓๑๑๗ นายวิชาญ  กาญจนเลขา 

 ๓๑๑๘ รอยตรี วิชาญ  จําปาหอม 

 ๓๑๑๙ นายวิชาญ  เชื้อสิงห 

 ๓๑๒๐ นายวิชาญ  พันธผล 

 ๓๑๒๑ นายวิชาญ  มาน้ําเที่ยง 

 ๓๑๒๒ นายวิชาญ  ศรีสัญญา 

 ๓๑๒๓ นายเฮียง  นาทันลิ 

 ๓๑๒๔ นายวิชาญ  เอนก 

 ๓๑๒๕ นายวิชาพูล  มหานิติพงษ 

 ๓๑๒๖ นายวิชิต  กลางนอก 

 ๓๑๒๗ นายวิชิต  เกียรติศิริอนันต 

 ๓๑๒๘ นายวิชิต  ชุมปญญา 

 ๓๑๒๙ นายวิชิต  ดานกระโทก 

 ๓๑๓๐ นายวิชิต  ตะปญญา 

 ๓๑๓๑ นายวิชิต  พิมกิ 

 ๓๑๓๒ นายวิชิต  มงชูเรือง 

 ๓๑๓๓ นายวิชิต  ยอดพรม 

 ๓๑๓๔ นายวิชิตร  สิทธิพันธ 

 ๓๑๓๕ นายวิเชษฐ  ชาตรีทัพ 

 ๓๑๓๖ นายวิเชษฐ  ดําหรือ 

 ๓๑๓๗ นายวิเชียร  กลํ่าสุด 

 ๓๑๓๘ นายวิเชียร  เขียวเอียด 

 ๓๑๓๙ นายวิเชียร  คําตองมา 

 ๓๑๔๐ นายวิเชียร  จันทรสุกใส 



 หนา   ๖๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๔๑ นายวิเชียร  จําปาดี 

 ๓๑๔๒ นายวิเชียร  จําเริญพล 

 ๓๑๔๓ นายวิเชียร  จิตหาญ 

 ๓๑๔๔ นายวิเชียร  เจกจ่ัน 

 ๓๑๔๕ นายวิเชียร  ชางทอง 

 ๓๑๔๖ นายวิเชียร  แตมทอง 

 ๓๑๔๗ นายวิเชียร  ทองสุทธิ์ 

 ๓๑๔๘ นายวิเชียร  นพวงษ 

 ๓๑๔๙ นายวิเชียร  นาพูน 

 ๓๑๕๐ นายวิเชียร  บาตรโพธิ์ 

 ๓๑๕๑ นายวิเชียร  บุญใหญ 

 ๓๑๕๒ นายวิเชียร  ประทุมทอง 

 ๓๑๕๓ นายวิเชียร  เปยกลับ 

 ๓๑๕๔ นายวิเชียร  ผอมดํา 

 ๓๑๕๕ นายวิเชียร  พลอยศรี 

 ๓๑๕๖ นายวิเชียร  พาโทน 

 ๓๑๕๗ นายวิเชียร  พุมพวง 

 ๓๑๕๘ นายวิเชียร  เพาะปลูก 

 ๓๑๕๙ นายวิเชียร  รอดทับทิม 

 ๓๑๖๐ นายวิเชียร  รักษาสิทธิ์ 

 ๓๑๖๑ นายวิเชียร  เรืองประยูร 

 ๓๑๖๒ นายวิเชียร  ฤทธิ์ทอง 

 ๓๑๖๓ นายวิเชียร  วราสินธ 

 ๓๑๖๔ นายวิเชียร  ศรีพรหม 

 ๓๑๖๕ นายวิเชียร  ศรีสอาด 

 ๓๑๖๖ นายวิเชียร  สงพะไล 

 ๓๑๖๗ นายวิเชียร  สงภักดี 

 ๓๑๖๘ นายวิเชียร  สรางใบศรี 

 ๓๑๖๙ นายวิเชียร  สวัสดิเทพ 

 ๓๑๗๐ นายวิเชียร  สุทธิธรรม 

 ๓๑๗๑ นายวิเชียร  อะริวันนา 

 ๓๑๗๒ นายวิฑูรย  สันติสัมพันธ 

 ๓๑๗๓ นายวิฑูรย  สากําปง 

 ๓๑๗๔ นายวิด  วัณโร 

 ๓๑๗๕ นายวิถี  ผลรวย 

 ๓๑๗๖ นายวิทย  จิตตรัตนพงศ 

 ๓๑๗๗ นายวิทยดุง  มณีกัณฑ 

 ๓๑๗๘ นายวิทยา  การะเกตุ 

 ๓๑๗๙ นายวิทยา  แกวยอด 

 ๓๑๘๐ นายวิทยา  จันทรสูง 

 ๓๑๘๑ นายวิทยา  เจริญสวัสดิ์ 

 ๓๑๘๒ นายวิทยา  เซงยอง 

 ๓๑๘๓ นายวิทยา  ถาพร 

 ๓๑๘๔ นายวิทยา  เผือกจันทึก 

 ๓๑๘๕ นายวิทยา  พลอยโพธิ์ 

 ๓๑๘๖ นายวิทยา  หมื่นมะโน 

 ๓๑๘๗ รอยตรี วิทยากร  ตอบกลาง 

 ๓๑๘๘ นายวิทวัส  แงมสุราช 

 ๓๑๘๙ นายวิทวัส  หมัดหมีน 

 ๓๑๙๐ นายวิทิศ  กาญจนวิกัติ 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๙๑ นายวิทูล  หิรัญ 

 ๓๑๙๒ นายวิน  ปานทุง 

 ๓๑๙๓ นายวินัย  กันแคลว 

 ๓๑๙๔ นายวินัย  กันติ๊บ 

 ๓๑๙๕ นายวินัย  เกตุแกว 

 ๓๑๙๖ นายวินัย  เคลือบวิจิตร 

 ๓๑๙๗ นายวินัย  จันทะคุณ 

 ๓๑๙๘ นายวินัย  ชมชาติ 

 ๓๑๙๙ นายวินัย  ชัยประเสริฐ 

 ๓๒๐๐ นายวินัย  ชูชื่น 

 ๓๒๐๑ นายวินัย  ซุยทอง 

 ๓๒๐๒ นายวินัย  นิงคะลี 

 ๓๒๐๓ นายวินัย  บวนกระโทก 

 ๓๒๐๔ นายวินัย  เบ็ญจา 

 ๓๒๐๕ นายวินัย  ประยูรหงษ 

 ๓๒๐๖ นายวินัย  พฤกษา 

 ๓๒๐๗ นายวินัย  ศิริปญโญ 

 ๓๒๐๘ นายวินัย  สุขสนอง 

 ๓๒๐๙ นายวินัย  เสียงเสนาะ 

 ๓๒๑๐ นายวินัส  แผลงฤทธิ์ 

 ๓๒๑๑ นายวินิจ  จิตบริสุทธิ์ 

 ๓๒๑๒ นายวินิจ  สงเอียด 

 ๓๒๑๓ นายวินิจ  สมรภูมิ 

 ๓๒๑๔ นายวินิจ  ออนประสงค 

 ๓๒๑๕ นายวินิต  สิมาทอง 

 ๓๒๑๖ นายวิบูรณ  อินทผดุง 

 ๓๒๑๗ นายวิบูลย  เกื้อสกุล 

 ๓๒๑๘ นายวิบูลยลาภ  สกุลเทียนทอง 

 ๓๒๑๙ นายวิพล  อนันทยานนท 

 ๓๒๒๐ นายวิพันธ  สกุลนิมิตร 

 ๓๒๒๑ นายวิภัทร  รอดเทภัย 

 ๓๒๒๒ นายวิม  วิเวก 

 ๓๒๒๓ นายวิมล  ทัศนานุกุลกิจ 

 ๓๒๒๔ นายวิมล  เนตรภักดี 

 ๓๒๒๕ นายวิมล  มะลิลา 

 ๓๒๒๖ นายวิมล  สีผ้ึง 

 ๓๒๒๗ นายวิโมทร  สุทธิสัย 

 ๓๒๒๘ นายวิรยุทธ  ละอองโชค 

 ๓๒๒๙ นายวิระ  ธงชัย 

 ๓๒๓๐ นายวิระ  ยอดขํา 

 ๓๒๓๑ นายวิระ  ศรีบุญเรือง 

 ๓๒๓๒ นายวิรัช  พาลี 

 ๓๒๓๓ นายวิรัชชัย  อินศร 

 ๓๒๓๔ นายวิรัญจพงศ  สังขเงิน 

 ๓๒๓๕ นายวิรัตน  กองศรี 

 ๓๒๓๖ นายวิรัตน  ชื่นหมี้ 

 ๓๒๓๗ นายวิรัตน  ชูเอียด 

 ๓๒๓๘ นายวิรัตน  เดชะวราฤทธิ์ 

 ๓๒๓๙ นายวิรัตน  บัลลัง 

 ๓๒๔๐ นายฮะสุน  จันทรลอยนภา 



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

 

 ๓๒๔๑ นายวิรัตน  ประจงศิลป 

 ๓๒๔๒ นายวิรัตน  ฟองแกว 

 ๓๒๔๓ นายวิรัติ  ปานพรม 

 ๓๒๔๔ นายวิรัติ  พัดโบก 

 ๓๒๔๕ นายวิรุณ  คงทอง 

 ๓๒๔๖ นายวิรุส  ฝงสระ 

 ๓๒๔๗ นายวิโรจน  กุลเทพ 

 ๓๒๔๘ นายวิโรจน  เกษนาวา 

 ๓๒๔๙ นายวิโรจน  แกวเขียว 

 ๓๒๕๐ นายวิโรจน  แซติ้น 

 ๓๒๕๑ นายวิโรจน  แซอึ๊ง 

 ๓๒๕๒ นายวิโรจน  ธนบุรกร 

 ๓๒๕๓ นายวิโรจน  บุญพิทักษ 

 ๓๒๕๔ นายวิโรจน  ผองใส 

 ๓๒๕๕ นายวิโรจน  พิญวัย 

 ๓๒๕๖ นายวิโรจน  พิศมัย 

 ๓๒๕๗ นายวิโรจน  มาจีน 

 ๓๒๕๘ นายวิโรจน  มาศวิริยะกุล 

 ๓๒๕๙ นายวิโรจน  ยะสินธ 

 ๓๒๖๐ นายวิโรจน  รอดพงษา 

 ๓๒๖๑ นายวิโรจน  วรรณารักษ 

 ๓๒๖๒ นายฮง  สุริยะศรี 

 ๓๒๖๓ นายวิโรจน  สิงหโต 

 ๓๒๖๔ นายวิโรจน  สืบดา 

 ๓๒๖๕ สิบตํารวจโท วิโรจน  สืบประดิษฐ 

 ๓๒๖๖ นายวิโรจน  หรือชู 

 ๓๒๖๗ นายวิละ  สุดวิเศษ 

 ๓๒๖๘ นายวิลัย  วันบุญ 

 ๓๒๖๙ นายวิลาศ  แซจู 

 ๓๒๗๐ นายวิลาศ  ประเสริฐสุข 

 ๓๒๗๑ นายวิลาศ  เสือชม 

 ๓๒๗๒ นายวิไล  พลอามาตย 

 ๓๒๗๓ นายวิไล  ราชบัญดิษฐ 

 ๓๒๗๔ นายวิไล  สุขรี่ 

 ๓๒๗๕ นายวิวรรธน  แยมมณีชัย 

 ๓๒๗๖ นายวิวัฒน  จิตนะวัฒน 

 ๓๒๗๗ นายวิวัฒน  ตั้งสกุลธรรม 

 ๓๒๗๘ นายวิวัฒน  วงศจินดาเสถียร 

 ๓๒๗๙ นายวิวัฒน  สิทธิวงศ 

 ๓๒๘๐ นายวิวัฒนชัย  ลีแวง 

 ๓๒๘๑ นายวิเวก  ทองอราม 

 ๓๒๘๒ นายวิศรุต  ดีสินธุ 

 ๓๒๘๓ นายวิศิษฐ  คงนคร 

 ๓๒๘๔ นายวิเศษ  แกวขอนยาง 

 ๓๒๘๕ นายวิเศษ  ตาปา 

 ๓๒๘๖ นายวิเศษ  ธรรมโสภารัตน 

 ๓๒๘๗ นายวิษณุ  กุจะพันธ 

 ๓๒๘๘ นายวิสิฐ  ไพรบึง 

 ๓๒๘๙ นายวิสิทธิ์  การะเกดศรีไสว 

 ๓๒๙๐ นายวิสุทธิ์  ลาครบุรี 



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

 

 ๓๒๙๑ นายวิสุทธิ์  สิทธิสม 

 ๓๒๙๒ นายวิสุทธิ์  อภิบาลวนา 

 ๓๒๙๓ นายวิสูตร  จันทรเพ็ชร 

 ๓๒๙๔ นายวิหาร  ชัยณรงค 

 ๓๒๙๕ นายวีรกิจ  เทพณรงค 

 ๓๒๙๖ นายวีรชัย  บัวคํา 

 ๓๒๙๗ นายวีรชัย  สวันตรัจฉ 

 ๓๒๙๘ นายวีรพล  จันทรทัง 

 ๓๒๙๙ นายวีรพล  ปุระณะ 

 ๓๓๐๐ นายวีรยุทธ  สุบุตรดี 

 ๓๓๐๑ นายวีรลักษณ  วรรักษ 

 ๓๓๐๒ นายวีรศักดิ์  บุญเชิด 

 ๓๓๐๓ นายวีระ  กรกฎ 

 ๓๓๐๔ นายวีระ  ตันธนะชัย 

 ๓๓๐๕ นายวีระ  ทาขวาง 

 ๓๓๐๖ นายวีระ  บุญศรีวงษ 

 ๓๓๐๗ นายวีระ  สอนมี 

 ๓๓๐๘ นายวีระ  แสงโพธิ์ 

 ๓๓๐๙ นายวีระ  อะโรคา 

 ๓๓๑๐ นายวีระชัย  วรพงษ 

 ๓๓๑๑ นายวีระชัย  สายลวด 

 ๓๓๑๒ นายวีระชาติ  แซเหอ 

 ๓๓๑๓ นายวีระเดช  เกตุสุวรรณ 

 ๓๓๑๔ นายวีระพงษ  กล่ินชู 

 ๓๓๑๕ นายวีระพงษ  ประเสริฐสังข 

 ๓๓๑๖ นายวีระพงษ  สุระเสียง 

 ๓๓๑๗ นายวีระพงษ  หาทว ี

 ๓๓๑๘ นายวีระพรรณ  อาทะ 

 ๓๓๑๙ นายวีระพล  เนตรสุวรรณ 

 ๓๓๒๐ นายวีระพล  เพ็ญริยะ 

 ๓๓๒๑ นายวีระพล  ยศธิพานา 

 ๓๓๒๒ นายวีระพล  สุวรรณคีรี 

 ๓๓๒๓ นายวีระรัตน  มากสุข 

 ๓๓๒๔ นายวีระวงศ  บวรชัยกิตติกูล 

 ๓๓๒๕ นายวีระวัฒน  วลีเที่ยงธรรม 

 ๓๓๒๖ นายวีระวุฒิ  สุทธิเดช 

 ๓๓๒๗ นายวีระศักดิ์  แชม 

 ๓๓๒๘ นายวีระศักดิ์  เทพวรสุข 

 ๓๓๒๙ นายวีระศักดิ์  บุญธรรม 

 ๓๓๓๐ นายวีระศักดิ์  ประทีปาระยะกุล 

 ๓๓๓๑ นายวีระศักดิ์  พรมมา 

 ๓๓๓๒ นายวีระศักดิ์  โยปนตา 

 ๓๓๓๓ นายวีระศักดิ์  สิงหแกว 

 ๓๓๓๔ นายวีรัตน  ลุนเสนา 

 ๓๓๓๕ นายวีสะ  ชูชวย 

 ๓๓๓๖ นายวุฒิ  บุญปกครอง 

 ๓๓๓๗ นายวุฒิ  วุฒิเอก 

 ๓๓๓๘ นายวุฒิไกร  นันทสมบูรณ 

 ๓๓๓๙ นายวุฒิชัย  คงปาน 

 ๓๓๔๐ นายวุฒิชัย  ธนธรรมโชคชัย 



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

 

 ๓๓๔๑ นายวุฒิชัย  ปองไป 

 ๓๓๔๒ นายวุฒิชัย  เลิศพฤกษา 

 ๓๓๔๓ นายวุฒิชัย  วงษาเวียง 

 ๓๓๔๔ นายวุฒิพงษ  เขียวใจงาม 

 ๓๓๔๕ นายวุฒิพงษ  ดาบเหล็ก 

 ๓๓๔๖ นายวุฒิพงษ  นอยพา 

 ๓๓๔๗ นายวุฒิเลิศ  อยูสําลี 

 ๓๓๔๘ นายวุฒิวัฒน  บัวพร 

 ๓๓๔๙ นายวุฒิวัฒน  เหลาสุขสมบูรณ 

 ๓๓๕๐ นายวุทธิชัย  สุวรรณชาตรี 

 ๓๓๕๑ นายเวช  แกวปนตา 

 ๓๓๕๒ นายเวช  รินสาร 

 ๓๓๕๓ นายเวียงชัย  กุมารสิทธิ์ 

 ๓๓๕๔ นายเวียงชัย  ฑีฆายุพรรค 

 ๓๓๕๕ นายเวียงชัย  ศรีชัย 

 ๓๓๕๖ นายเวียน  ยอดแกว 

 ๓๓๕๗ นายเวียรวุฒิ  กลาหาญ 

 ๓๓๕๘ นายแวน  ชัยประโคม 

 ๓๓๕๙ นายแวว  พรรณกล่ิน 

 ๓๓๖๐ นายแวสมาแห  เจะลี 

 ๓๓๖๑ นายแวสอเหาะ  เสมอภพ 

 ๓๓๖๒ นายแวอาแซ  ตาเละ 

 ๓๓๖๓ นายแวอุเซ็ง  ดาโอะ 

 ๓๓๖๔ นายไวทิน  อยูสําลี 

 ๓๓๖๕ นายไวพจน  วารีรัมย 

 ๓๓๖๖ นายศธรรดร  ทองภู 

 ๓๓๖๗ นายศรณรงค  ลามจะโปะ 

 ๓๓๖๘ นายศรเดช  วิชัยรัมย 

 ๓๓๖๙ นายศรทอง  ทุมโพธิ์ 

 ๓๓๗๐ นายศรัณย  บุญญโกศล 

 ๓๓๗๑ นายศรัณยภัทร  เพมากู 

 ๓๓๗๒ นายศรัทธา  สรอยมาลา 

 ๓๓๗๓ นายศรันย  กาวงศวิน 

 ๓๓๗๔ นายศรันยภัทร  แกววงควาร 

 ๓๓๗๕ นายศรายุทธ  สุขสงัด 

 ๓๓๗๖ นายศรายุทธ  คอนกําลัง 

 ๓๓๗๗ นายศรายุทธ  ชูหนูขาว 

 ๓๓๗๘ นายศรายุทธ  อิทธิภักดิ์ 

 ๓๓๗๙ นายศราวุธ  ผาผล 

 ๓๓๘๐ นายศรีจันทร  ไกลถิ่น 

 ๓๓๘๑ นายศรีทน  อยูรักญาต 

 ๓๓๘๒ นายศรีทร  อินจันทร 

 ๓๓๘๓ นายศรีทอน  นอยหมอ 

 ๓๓๘๔ นายศรีธน  ดวงแกว 

 ๓๓๘๕ นายศรีธร  บุญจันตะ 

 ๓๓๘๖ นายศรีธรรณ  ดีนอย 

 ๓๓๘๗ นายศรีนวน  มะโรงศรี 

 ๓๓๘๘ นายศรีไพร  คําวัง 

 ๓๓๘๙ นายศรีไพร  ไสไหม 

 ๓๓๙๐ นายศรีมา  แกวทิพย 



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

 

 ๓๓๙๑ พันจาอากาศเอก ศรีระศาสตร   

  สุมเข็มทอง 

 ๓๓๙๒ นายศรีวิไล  วะชุม 

 ๓๓๙๓ นายศฤวัสว  ธรรมโชติ 

 ๓๓๙๔ นายศศิธร  ไดยศรี 

 ๓๓๙๕ นายศักดา  คณะพันธ 

 ๓๓๙๖ นายศักดา  ใจชอบ 

 ๓๓๙๗ นายศักดา  โชติชัย 

 ๓๓๙๘ นายศักดา  เรืองแสง 

 ๓๓๙๙ นายศักดา  ศรีพวง 

 ๓๔๐๐ นายศักดา  สิริกุลทวีรัชต 

 ๓๔๐๑ นายศักดา  เฮงสวัสดิ์ 

 ๓๔๐๒ นายศักดิ์  ทรัพยวิก 

 ๓๔๐๓ นายศักดิ์  ธิสงค 

 ๓๔๐๔ นายศักดิ์  ปนทอง 

 ๓๔๐๕ นายศักดิ์  ภูดอนตอง 

 ๓๔๐๖ นายศักดิ์ชัย  ใจแกว 

 ๓๔๐๗ นายศักดิ์ชัย  ชีวารัตนากร 

 ๓๔๐๘ นายศักดิ์ชัย  สิงหาพันธ 

 ๓๔๐๙ นายศักดิ์ชัย  สุขเชย 

 ๓๔๑๐ นายศักดิ์ชัย  เสียงลํ้า 

 ๓๔๑๑ นายศักดิ์ชาย  เณรจาที 

 ๓๔๑๒ นายศักดิ์ชาย  ทรัพยสะสม 

 ๓๔๑๓ นายศักดิ์ดา  แกวลา 

 ๓๔๑๔ นายศักดิ์ดา  จันทรพิลา 

 ๓๔๑๕ นายศักดิ์ดา  จํารัสศรี 

 ๓๔๑๖ นายศักดิ์ดา  ธีรนนท 

 ๓๔๑๗ นายศักดิ์ดา  อยูพูล 

 ๓๔๑๘ นายศักดิ์พิชัย  ขุนศรี 

 ๓๔๑๙ นายศักดิ์ยุทธ  หงษคํา 

 ๓๔๒๐ นายศักดิ์สมพร  ประทุมวรรณ 

 ๓๔๒๑ นายศักดิ์สิทธิ์  ถิรทัฬหกุล 

 ๓๔๒๒ นายศักดิ์สิทธิ์  โถทอง 

 ๓๔๒๓ นายศักดิ์สิทธิ์  สอดโคกสูง 

 ๓๔๒๔ นายศักดิ์เสถียร  พนมรัตน 

 ๓๔๒๕ นายศักรินทร  บรรจง 

 ๓๔๒๖ นายศานิต  ชุมทอง 

 ๓๔๒๗ นายศาสตราวุธ  มาตุทาวงศ 

 ๓๔๒๘ นายศิชล  สวัสดี 

 ๓๔๒๙ นายศิริชัย  จงประกอบกิจ 

 ๓๔๓๐ นายศิริชัย  ชื่นศิริ 

 ๓๔๓๑ นายศิริชัย  ตนแพง 

 ๓๔๓๒ นายศิริชัย  ศรีภูมิพฤกษ 

 ๓๔๓๓ นายศิริโชติ  โพธิ์ทองมา 

 ๓๔๓๔ นายศิริพงศ  วงคแสน 

 ๓๔๓๕ นายศิริวัฒน  โคตรเมือง 

 ๓๔๓๖ นายศิลธรรม  เรียงแกว 

 ๓๔๓๗ นายศิลป  กองแกว 

 ๓๔๓๘ นายศิลป  โคตรพันธ 

 ๓๔๓๙ นายศิลป  ปนใจ 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๔๐ นายศิลป  อุทก 

 ๓๔๔๑ นายศิลา  พุฒใจกลา 

 ๓๔๔๒ นายศิวกร  ขานเพราะ 

 ๓๔๔๓ นายศิวกร  ชอบคา 

 ๓๔๔๔ นายศิวกรณ  ภูมิปรีชา 

 ๓๔๔๕ นายศิวนาถ  ศรีผ้ึง 

 ๓๔๔๖ นายศิวาวุธ  คึมยะราช 

 ๓๔๔๗ นายศุกกิตติ์  ภักดิ์คีรี 

 ๓๔๔๘ นายศุกร  เชื้อบุญ 

 ๓๔๔๙ นายศุภกร  กอนบอน 

 ๓๔๕๐ นายศุภกฤต  ตั้งเมืองทอง 

 ๓๔๕๑ นายศุภกิจ  เขมมารัตน 

 ๓๔๕๒ นายศุภกิจ  สารูป 

 ๓๔๕๓ นายศุภจิต  เคยสนิท 

 ๓๔๕๔ นายศุภชัย  ตันยะกุล 

 ๓๔๕๕ นายศุภชัย  ปญญาหลัก 

 ๓๔๕๖ นายศุภชัย  ฤกษมงคล 

 ๓๔๕๗ นายศุภชัย  ศรีนัครินทร 

 ๓๔๕๘ นายศุภชัย  สงวนศักดิ์ 

 ๓๔๕๙ นายศุภชัย  สามิภักดิ์ 

 ๓๔๖๐ ดาบตํารวจ ศุภโชค  ชีวะไทย 

 ๓๔๖๑ นายศุภณิช  เนื้อออน 

 ๓๔๖๒ นายศุภมิตร  เมตตาเหลา 

 ๓๔๖๓ นายศุภรัตน  เทียนเครือ 

 ๓๔๖๔ นายศุภวัฒน  ขุนจันทร 

 ๓๔๖๕ นายศุภวิชญ  ฉิมกูล 

 ๓๔๖๖ นายศุภวุฒิ  ชูเกียรติ 

 ๓๔๖๗ นายศุภเศรษฐ  ตรียะอรุณศิริ 

 ๓๔๖๘ นายศุภสัณฑ  แกวเดชะ 

 ๓๔๖๙ นายเศกสิทธิ์  อุนจิตตธรรม 

 ๓๔๗๐ นายเศรษฐศักดิ์  ฟกฤกษ 

 ๓๔๗๑ นายเศษฐวิทย  เพชรรัตน 

 ๓๔๗๒ นายเศษฐวิทย  สิงหวงศ 

 ๓๔๗๓ นายโศพล  สุขเล้ือง 

 ๓๔๗๔ นายสกล  ทองคํา 

 ๓๔๗๕ นายสกล  ฟกสกุล 

 ๓๔๗๖ นายสกล  วัฒนสิทธิ์ 

 ๓๔๗๗ นายสกานต  แปงศรี 

 ๓๔๗๘ นายสกุล  มุยทองดี 

 ๓๔๗๙ นายสกุลชัย  พลอยอ่ําศรี 

 ๓๔๘๐ นายสกูล  บั้งจันอัด 

 ๓๔๘๑ นายสง  พานธงรักษ 

 ๓๔๘๒ นายสงกรานต  แกวรอด 

 ๓๔๘๓ นายสงกรานต  พรหมพนัส 

 ๓๔๘๔ นายสงกรานต  พิกุลน้ําเท่ียง 

 ๓๔๘๕ นายสงกรานต  สมนึก 

 ๓๔๘๖ นายสงกา  จันทะสน 

 ๓๔๘๗ นายสงคราม  เสมอภาค 

 ๓๔๘๘ นายสงวน  ไชยสมุทร 

 ๓๔๘๙ นายสงวน  ทองจําปา 



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

 

 ๓๔๙๐ นายสงวน  พันผา 

 ๓๔๙๑ นายสงวน  เพชรคํา 

 ๓๔๙๒ นายสงวน  หมูแสนกอ 

 ๓๔๙๓ นายสงวนศักดิ์  ยิวาพัฒ 

 ๓๔๙๔ นายสงัด  กองประถม 

 ๓๔๙๕ นายสงัด  จินะกาศ 

 ๓๔๙๖ นายสงัด  ถมปทม 

 ๓๔๙๗ นายสงัด  นิมิตรดี 

 ๓๔๙๘ นายสงัด  ฤทธาเวช 

 ๓๔๙๙ นายสงัด  ศรีตนไชย 

 ๓๕๐๐ นายสงัด  หลวงสุภา 

 ๓๕๐๑ นายสงา  ไกรนรา 

 ๓๕๐๒ นายสงา  ดวงศรี 

 ๓๕๐๓ นายสงา  ทองโอภาส 

 ๓๕๐๔ นายสงา  เนียมเย็น 

 ๓๕๐๕ นายสงา  พุทปา 

 ๓๕๐๖ นายสงา  อิ่นคํา 

 ๓๕๐๗ นายสติ  อักษรครบุรี 

 ๓๕๐๘ นายสตึก  เรืองศรีชาติ 

 ๓๕๐๙ นายสถาป  แสนมะฮุง 

 ๓๕๑๐ นายสถาพร  ทรายแกว 

 ๓๕๑๑ นายสถาพร  พุมฉัตร 

 ๓๕๑๒ นายสถาพร  มีเพ็ง 

 ๓๕๑๓ นายสถิต  ตินนัง 

 ๓๕๑๔ นายสถิตพงษ  จิตรสองแสง 

 ๓๕๑๕ นายสถิตย  ดัสดีสอง 

 ๓๕๑๖ นายสถิตย  ปล้ืมจิตร 

 ๓๕๑๗ นายสถิตย  แผเต็ม 

 ๓๕๑๘ นายสถิตย  วงศใหญ 

 ๓๕๑๙ นายสถิตย  สังขะทิพย 

 ๓๕๒๐ นายสน  เรือนทอง 

 ๓๕๒๑ นายสนชัย  พรมสนธิ 

 ๓๕๒๒ นายสนธยา  คําจันทร 

 ๓๕๒๓ นายสนธยา  ประชากุล 

 ๓๕๒๔ นายสนธยา  ปาดสี 

 ๓๕๒๕ นายสนธยา  รอญยุทธ 

 ๓๕๒๖ นายสนธยา  สังขเครือ 

 ๓๕๒๗ นายสนม  บานบู 

 ๓๕๒๘ นายสนม  เอี่ยมสะอาด 

 ๓๕๒๙ นายสนอง  จันทรหลา 

 ๓๕๓๐ นายสนอง  โนนใหม 

 ๓๕๓๑ นายสนอง  ปลอดเปล้ือง 

 ๓๕๓๒ นายสนอง  สนธิสมพันธ 

 ๓๕๓๓ นายสนอง  หาญหาว 

 ๓๕๓๔ นายสนั่น  กันตุน 

 ๓๕๓๕ นายสนั่น  เครือเงิน 

 ๓๕๓๖ นายสนัน่  เชื้อหนองปรง 

 ๓๕๓๗ รอยตรี สนั่น  พ่ึงโคตร 

 ๓๕๓๘ นายสนั่น  ริตศิลา 

 ๓๕๓๙ นายสนั่น  วันมาละ 



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

 

 ๓๕๔๐ นายสนั่น  แสนมิตร 

 ๓๕๔๑ นายสนั่น  อินทรจักร 

 ๓๕๔๒ นายสนั่น  อินทรโฉม 

 ๓๕๔๓ นายสนาม  คําศรีจันทร 

 ๓๕๔๔ นายสนาม  มานะกิจ 

 ๓๕๔๕ นายสนาม  ลามูลชา 

 ๓๕๔๖ นายสนิท  จําลองชาติ 

 ๓๕๔๗ นายสนิท  เทพประชุม 

 ๓๕๔๘ นายสนิท  ประพันธ 

 ๓๕๔๙ นายสนิท  พีบขุนทด 

 ๓๕๕๐ นายสนิท  ภิระตา 

 ๓๕๕๑ นายสนิท  มีบุญ 

 ๓๕๕๒ นายสนิท  ศรีกุตา 

 ๓๕๕๓ นายสนิท  ศิลปศิริวานิชย 

 ๓๕๕๔ นายสนิท  สุริยะธง 

 ๓๕๕๕ นายสนิท  หงษอุดร 

 ๓๕๕๖ นายสนิท  หาทอง 

 ๓๕๕๗ นายสนิท  อันทิสุทธิ์ 

 ๓๕๕๘ นายสม  ทาเกิด 

 ๓๕๕๙ นายสม  แทงตลาด 

 ๓๕๖๐ นายสม  อยูโต 

 ๓๕๖๑ นายสม  อัมปาละ 

 ๓๕๖๒ นายสมเกศ  แซเหอ 

 ๓๕๖๓ นายสมเกียรติ  กรงทอง 

 ๓๕๖๔ นายสมเกียรติ  กวางแกว 

 ๓๕๖๕ นายสมเกียรติ  กอบวัฒนกุล 

 ๓๕๖๖ นายสมเกียรติ  คงนุกูล 

 ๓๕๖๗ นายสมเกียรติ  จันทราภาส 

 ๓๕๖๘ นายสมเกียรติ  จิตตวิวัฒนา 

 ๓๕๖๙ นายสมเกียรติ  เชื้อบัณฑิต 

 ๓๕๗๐ นายสมเกียรติ  ไชยสอน 

 ๓๕๗๑ นายสมเกียรติ  ตันติเมธานนท 

 ๓๕๗๒ นายสมเกียรติ  ตาสีมูล 

 ๓๕๗๓ นายสมเกียรติ  ปญญามาก 

 ๓๕๗๔ นายสมเกียรติ  ภูตระกูล 

 ๓๕๗๕ นายสมเกียรติ  ลึกซึ้ง 

 ๓๕๗๖ นายสมเกียรติ  โสภณอุดมสิน 

 ๓๕๗๗ นายสมควร  ไชยแกวเมร 

 ๓๕๗๘ นายสมควร  นุมนวล 

 ๓๕๗๙ นายสมควร  บัวเลิศ 

 ๓๕๘๐ สิบเอก สมควร  บุญยะศิลป 

 ๓๕๘๑ นายสมควร  พรมมา 

 ๓๕๘๒ นายสมควร  เพชรยอด 

 ๓๕๘๓ นายสมควร  มาลากอง 

 ๓๕๘๔ นายสมควร  มิตรวิเชียร 

 ๓๕๘๕ นายสมควร  สอนนอก 

 ๓๕๘๖ นายสมควร  สีสัน 

 ๓๕๘๗ นายสมควร  แสงไชยา 

 ๓๕๘๘ นายสมคิด  แกวคํา 

 ๓๕๘๙ นายสมคิด  คงสมนาม 



 หนา   ๗๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
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 ๓๕๙๐ นายสมคิด  ทองประเทือง 

 ๓๕๙๑ นายสมคิด  ทองแสน 

 ๓๕๙๒ นายสมคิด  แทนนาค 

 ๓๕๙๓ นายสมคิด  บุตรดา 

 ๓๕๙๔ นายสมคิด  ปะส่ิงชอบ 

 ๓๕๙๕ นายสมคิด  ปนวงษ 

 ๓๕๙๖ รอยตํารวจตรี สมคิด  พริบไหว 

 ๓๕๙๗ นายสมคิด  พุฒตาล 

 ๓๕๙๘ นายสมคิด  ไพนรินทร 

 ๓๕๙๙ นายสมคิด  ลือวงษ 

 ๓๖๐๐ นายสมคิด  เวียงอินถา 

 ๓๖๐๑ นายสมคิด  สายนาค 

 ๓๖๐๒ นายสมคิด  สุทธิบนิช 

 ๓๖๐๓ นายสมคิด  หมื่นกลา 

 ๓๖๐๔ นายสมคิด  หลีกเล่ียง 

 ๓๖๐๕ นายสมคิด  หอมทรัพย 

 ๓๖๐๖ นายสมคิด  อาษา 

 ๓๖๐๗ นายสมคิด  อิทธิการัณยกุล 

 ๓๖๐๘ นายสมจิต  ทิชัย 

 ๓๖๐๙ นายสมจิต  วันจรูญ 

 ๓๖๑๐ นายสมจิต  สีหะวงษ 

 ๓๖๑๑ นายสมจิตต  ย้ิมแกว 

 ๓๖๑๒ นายสมจิตร  เถาเมฆ 

 ๓๖๑๓ นายสมจิตร  โหคลัง 

 ๓๖๑๔ นายสมจิตร  จีระอร 

 ๓๖๑๕ นายสมจิตร  ทองภู 

 ๓๖๑๖ นายสมจิตร  พฤฒามาตร 

 ๓๖๑๗ นายสมจิตร  พูลพิพัฒน 

 ๓๖๑๘ นายสมจิตร  ภูคําใบ 

 ๓๖๑๙ นายสมจิตร  มะธุรส 

 ๓๖๒๐ นายสมจิตร  ศรีเสาร 

 ๓๖๒๑ นายสมเจตน  วัฒนกุล 

 ๓๖๒๒ นายสมเจตน  สิงหประเสริฐ 

 ๓๖๒๓ นายสมใจ  กันหนองฮะ 

 ๓๖๒๔ นายสมใจ  ทองสุข 

 ๓๖๒๕ นายสมใจ  รักษา 

 ๓๖๒๖ นายสมใจ  ราชรักษ 

 ๓๖๒๗ นายสมใจ  อินชูพงษ 

 ๓๖๒๘ นายสมชัย  กุลีชวย 

 ๓๖๒๙ นายสมชัย  ชนะสิทธิ์ 

 ๓๖๓๐ นายสมชัย  ศรีโคตร 

 ๓๖๓๑ นายสมชัย  สกุลรุงโรจนวุฒิ 

 ๓๖๓๒ นายสมชาติ  นอยมูสิก 

 ๓๖๓๓ นายสมชาติ  มุสิทธิ์มณี 

 ๓๖๓๔ นายสมชาย  กระจางวงศ 

 ๓๖๓๕ นายสมชาย  กระจางวงศ 

 ๓๖๓๖ นายสมชาย  กับปะหะ 

 ๓๖๓๗ นายสมชาย  แกวสระแสน 

 ๓๖๓๘ นายสมชาย  ขวัญแนน 

 ๓๖๓๙ นายสมชาย  คุมทรัพย 



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

 

 ๓๖๔๐ นายสมชาย  เคียงคู 

 ๓๖๔๑ นายสมชาย  งัดโคกกรวด 

 ๓๖๔๒ นายสมชาย  จ่ันแจง 

 ๓๖๔๓ นายสมชาย  จันทรเจริญ 

 ๓๖๔๔ นายสมชาย  จีนสกุลณี 

 ๓๖๔๕ นายสมชาย  เจริญสุข 

 ๓๖๔๖ นายสมชาย  ชาววังฆอง 

 ๓๖๔๗ นายสมชาย  ชูเหล็ก 

 ๓๖๔๘ นายสมชาย  แซแต 

 ๓๖๔๙ นายสมชาย  ดํานอย 

 ๓๖๕๐ นายสมชาย  บังเมฆ 

 ๓๖๕๑ นายสมชาย  บานกลางสมภพ 

 ๓๖๕๒ นายสมชาย  บูญทะลา 

 ๓๖๕๓ นายสมชาย  ผลารัตนเจริญ 

 ๓๖๕๔ นายสมชาย  เผือกเงิน 

 ๓๖๕๕ นายสมชาย  พรหมหาญ 

 ๓๖๕๖ นายสมชาย  พอนา 

 ๓๖๕๗ นายสมชาย  พัดขุนทด 

 ๓๖๕๘ นายสมชาย  พิทาคํา 

 ๓๖๕๙ นายสมชาย  พ่ึงจาบ 

 ๓๖๖๐ นายสมชาย  พุมไพร 

 ๓๖๖๑ นายสมชาย  เพ็ญเกริกไกร 

 ๓๖๖๒ นายสมชาย  เฟองประกอบ 

 ๓๖๖๓ นายสมชาย  ยะโส 

 ๓๖๖๔ นายสมชาย  ยินดี 

 ๓๖๖๕ นายสมชาย  รักขนาม 

 ๓๖๖๖ นายสมชาย  รังษี 

 ๓๖๖๗ นายสมชาย  ลิมปปยพันธ 

 ๓๖๖๘ นายสมชาย  วรรณฤมล 

 ๓๖๖๙ นายสมชาย  วิจิตร 

 ๓๖๗๐ นายสมชาย  ศรีคมขํา 

 ๓๖๗๑ นายสมชาย  สงทวี 

 ๓๖๗๒ นายสมชาย  สินธุสุวรรณ 

 ๓๖๗๓ นายสมชาย  สุขปอม 

 ๓๖๗๔ นายสมชาย  เหินสูงเนิน 

 ๓๖๗๕ นายสมชาย  อักษรดํา 

 ๓๖๗๖ นายสมชาย  อํามะรา 

 ๓๖๗๗ นายสมชาย  อุทัยศรี 

 ๓๖๗๘ นายสมชิต  ประกอบธรรม 

 ๓๖๗๙ นายสมโชค  คลองกระบี่ 

 ๓๖๘๐ นายสมโชค  ทองรักษ 

 ๓๖๘๑ นายสมโชค  สุขเกษม 

 ๓๖๘๒ นายสมไชย  เพ็ชรยอดศรี 

 ๓๖๘๓ นายสมดี  เคนเหล่ียม 

 ๓๖๘๔ นายสมเดช  กาฬจันทร 

 ๓๖๘๕ นายสมเดช  กิลัย 

 ๓๖๘๖ นายสมเดช  ไชยมาตร 

 ๓๖๘๗ นายสมเดช  ตุยทา 

 ๓๖๘๘ นายสมเดช  ทรัพยสมบัติ 

 ๓๖๘๙ นายสมเดช  บุญลาภฉายแสง 



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

 

 ๓๖๙๐ นายสมเดช  ปญจวัฒนางกูร 

 ๓๖๙๑ นายสมเดช  ศรีหาตา 

 ๓๖๙๒ นายสมเดช  สีดาว 

 ๓๖๙๓ นายสมถวิล  แสงอรุณ 

 ๓๖๙๔ นายสมถวิล  หมั่นอุตสาห 

 ๓๖๙๕ นายสมทบ  สุขขา 

 ๓๖๙๖ นายสมทรง  ขุนเศรษฐ 

 ๓๖๙๗ นายสมทรง  รื่นพิทักษ 

 ๓๖๙๘ นายสมนึก  เกตุเลขา 

 ๓๖๙๙ นายสมนึก  แกวขาวทอง 

 ๓๗๐๐ นายสมนึก  ขันสําลี 

 ๓๗๐๑ นายสมนึก  คันทะวัง 

 ๓๗๐๒ นายสมนึก  คําเกล้ียง 

 ๓๗๐๓ นายสมนึก  แคนยุกต 

 ๓๗๐๔ นายสมนึก  จันทรกระจาง 

 ๓๗๐๕ นายสมนึก  จันทศร 

 ๓๗๐๖ นายสมนึก  จาทอง 

 ๓๗๐๗ นายสมนึก  จิรกาวสาน 

 ๓๗๐๘ นายสมนึก  เถื่อนยัง 

 ๓๗๐๙ นายสมนึก  ธรรมใจ 

 ๓๗๑๐ นายสมนึก  บัวเนียม 

 ๓๗๑๑ นายสมนึก  บุญชีพ 

 ๓๗๑๒ นายสมนึก  มานพ 

 ๓๗๑๓ นายสมนึก  รวมพันธ 

 ๓๗๑๔ นายสมนึก  สอนสวัสดิ์ 

 ๓๗๑๕ นายสมนึก  เหมราช 

 ๓๗๑๖ นายสมนึก  อุตะปะละ 

 ๓๗๑๗ นายสมบัตร  พลเทพ 

 ๓๗๑๘ นายสมบัติ  กาวิน 

 ๓๗๑๙ นายสมบัติ  กุลแกว 

 ๓๗๒๐ นายสมบัติ  แกววันทา 

 ๓๗๒๑ นายสมบัติ  ไกรเกรียงนิยม 

 ๓๗๒๒ นายสมบัติ  ขวาคํา 

 ๓๗๒๓ นายสมบัติ  คลังทอง 

 ๓๗๒๔ นายสมบัติ  จิตรชัย 

 ๓๗๒๕ นายสมบัติ  ชุมขวัญ 

 ๓๗๒๖ นายสมบัติ  แซเอี้ยว 

 ๓๗๒๗ นายสมบัติ  ดวงจันทร 

 ๓๗๒๘ นายสมบัติ  นพคุณ 

 ๓๗๒๙ นายสมบัติ  นามวงษ 

 ๓๗๓๐ นายสมบัติ  บุญวงค 

 ๓๗๓๑ นายสมบัติ  มิสา 

 ๓๗๓๒ นายสมบัติ  วงศคําเฮียง 

 ๓๗๓๓ นายสมบัติ  ศิริพงษ 

 ๓๗๓๔ นายสมบัติ  สงกรานต 

 ๓๗๓๕ นายสมบัติ  สิทธิวงค 

 ๓๗๓๖ นายสมบัติ  แสนทวีสุข 

 ๓๗๓๗ นายสมบัติ  อินชื่น 

 ๓๗๓๘ นายสมบัติ  อินนอย 

 ๓๗๓๙ นายสมบูรณ  กรีเหล่ียง 



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

 

 ๓๗๔๐ นายสมบูรณ  กองบาง 

 ๓๗๔๑ นายสมบูรณ  กันทะเสนา 

 ๓๗๔๒ นายสมบูรณ  ชะหงษรัมย 

 ๓๗๔๓ ดาบตํารวจ สมบูรณ  ชํานาญ 

 ๓๗๔๔ นายสมบูรณ  ชูเจริญสัมพันธ 

 ๓๗๔๕ นายสมบูรณ  ชูเชิด 

 ๓๗๔๖ นายสมบูรณ  ดวงจันทร 

 ๓๗๔๗ นายสมบูรณ  ทันโหศักดิ์ 

 ๓๗๔๘ นายสมบูรณ  ทายะนา 

 ๓๗๔๙ นายสมบูรณ  ปญญะ 

 ๓๗๕๐ นายสมบูรณ  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๗๕๑ นายสมบูรณ  มาตชัยสิงห 

 ๓๗๕๒ นายสมบูรณ  เม็งขาว 

 ๓๗๕๓ นายสมบูรณ  โยสะออน 

 ๓๗๕๔ นายสมบูรณ  รัตนงาม 

 ๓๗๕๕ นายสมบูรณ  ศาลารัตน 

 ๓๗๕๖ นายสมบูรณ  สมโพธิ์ 

 ๓๗๕๗ นายสมบูรณ  สารพันธ 

 ๓๗๕๘ นายสมบูรณ  สําราญเนตร 

 ๓๗๕๙ นายสมบูรณ  สิงหาร 

 ๓๗๖๐ นายสมบูรณ  สีหาบุญทอง 

 ๓๗๖๑ นายสมบูรณ  แสนเมืองเปยง 

 ๓๗๖๒ นายสมบูรณ  หลาทา 

 ๓๗๖๓ นายสมบูรณ  เหงาโอสา 

 ๓๗๖๔ นายสมบูรณ  อินตะมุด 

 ๓๗๖๕ นายสมบูรณ  อินตา 

 ๓๗๖๖ นายสมปราด  วงเขิน 

 ๓๗๖๗ นายสมปอง  คําไทย 

 ๓๗๖๘ นายสมปอง  จันลา 

 ๓๗๖๙ นายสมปอง  ดวงสุวรรณ 

 ๓๗๗๐ นายสมปอง  โตพวง 

 ๓๗๗๑ นายสมปอง  แสงบานยาง 

 ๓๗๗๒ นายสมปอง  เอ็มยุเด็น 

 ๓๗๗๓ นายสมพงค  เพชรจํารัส 

 ๓๗๗๔ นายสมพงค  ภูชมศรี 

 ๓๗๗๕ นายสมพงค  สุทธิสถิตย 

 ๓๗๗๖ นายสมพงค  หัตถสาร 

 ๓๗๗๗ นายสมพงศ  เกิดทอง 

 ๓๗๗๘ นายสมพงศ  คลายคลึง 

 ๓๗๗๙ นายสมพงศ  หนูขาว 

 ๓๗๘๐ นายสมพงษ  กรีถาวร 

 ๓๗๘๑ นายสมพงษ  กองทวีผล 

 ๓๗๘๒ นายสมพงษ  โคตรวงคษา 

 ๓๗๘๓ นายสมพงษ  งามใส 

 ๓๗๘๔ นายสมพงษ  จันทะสิงห 

 ๓๗๘๕ นายสมพงษ  ชวยเจริญ 

 ๓๗๘๖ นายสมพงษ  ดีบาง 

 ๓๗๘๗ นายสมพงษ  บุญปลูก 

 ๓๗๘๘ นายสมพงษ  บุญมี 

 ๓๗๘๙ นายสมพงษ  บุญรักษา 



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

 

 ๓๗๙๐ นายสมพงษ  ปรีกุล 

 ๓๗๙๑ นายสมพงษ  ปุเรตัง 

 ๓๗๙๒ นายสมพงษ  ภูมิสาร 

 ๓๗๙๓ นายสมพงษ  มั่นอก 

 ๓๗๙๔ นายสมพงษ  เมลพวง 

 ๓๗๙๕ นายสมพงษ  เรืองยง 

 ๓๗๙๖ นายสมพงษ  ลุสนธ 

 ๓๗๙๗ นายสมพงษ  วงศแสนใหม 

 ๓๗๙๘ นายสมพงษ  วงษพันธุ 

 ๓๗๙๙ นายสมพงษ  วันกิ่ง 

 ๓๘๐๐ นายสมพงษ  ศรีไพรสน 

 ๓๘๐๑ นายสมพงษ  สมภักดี 

 ๓๘๐๒ นายสมพงษ  สาระพัฒน 

 ๓๘๐๓ นายสมพงษ  สิงหชัย 

 ๓๘๐๔ จาสิบเอก สมพงษ  อิวิโส 

 ๓๘๐๕ นายสมพร  กอเซ็ม 

 ๓๘๐๖ นายสมพร  คําตะลุง 

 ๓๘๐๗ นายสมพร  คําถนอม 

 ๓๘๐๘ นายสมพร  จันทรประดับ 

 ๓๘๐๙ นายสมพร  จันทะมาศ 

 ๓๘๑๐ นายสมพร  ชวยชม 

 ๓๘๑๑ นายสมพร  ชัยนาคิน 

 ๓๘๑๒ นายสมพร  ชาวเหนือ 

 ๓๘๑๓ นายสมพร  โชติพงศ 

 ๓๘๑๔ นายสมพร  ไชยเจริญ 

 ๓๘๑๕ นายสมพร  ตอนะรักษ 

 ๓๘๑๖ นายสมพร  บุญศรีรัมย 

 ๓๘๑๗ นายสมพร  ใบพลูทอง 

 ๓๘๑๘ นายสมพร  พงศพุม 

 ๓๘๑๙ นายสมพร  พัดแหวว 

 ๓๘๒๐ นายสมพร  พิมเสน 

 ๓๘๒๑ นายสมพร  พุฒจีบ 

 ๓๘๒๒ นายสมพร  มุงเขตกลาง 

 ๓๘๒๓ นายสมพร  ยอดราช 

 ๓๘๒๔ นายสมพร  เยรัมย 

 ๓๘๒๕ นายสมพร  วรรณโก 

 ๓๘๒๖ นายสมพร  วิชิตบุตร 

 ๓๘๒๗ นายสมพร  วิเศษโวหาร 

 ๓๘๒๘ นายสมพร  ศรีภุมมา 

 ๓๘๒๙ นายสมพร  ศิลาวัชรพล 

 ๓๘๓๐ นายสมพร  สีหะวงษ 

 ๓๘๓๑ นายสมพร  หาญใจไทย 

 ๓๘๓๒ นายสมพร  เหลาคม 

 ๓๘๓๓ นายสมพล  จันกุลี 

 ๓๘๓๔ นายสมพล  พุทธิมา 

 ๓๘๓๕ นายสมพล  สุขเกษม 

 ๓๘๓๖ นายสมพล  สุภาผล 

 ๓๘๓๗ นายสมพัฒน  บุญสวัสดิ์ 

 ๓๘๓๘ นายสมพันธ  ธิวงษา 

 ๓๘๓๙ นายสมพาน  จันทรแดง 
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เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๔๐ นายสมพาน  มุกดา 

 ๓๘๔๑ นายสมพาน  อุนวิเศษ 

 ๓๘๔๒ นายสมพิศ  ชูวงษ 

 ๓๘๔๓ นายสมพิศ  ปราสาทวัฒนา 

 ๓๘๔๔ นายสมพิศ  รามฤทธิ์ 

 ๓๘๔๕ นายสมเพชร  มูลเมฆ 

 ๓๘๔๖ นายสมเพชร  สิทธิวงคเปง 

 ๓๘๔๗ นายสมโพช  สุขสม 

 ๓๘๔๘ นายสมภพ  คุมคํา 

 ๓๘๔๙ นายสมภพ  ชอนทอง 

 ๓๘๕๐ นายสมภพ  หอทอง 

 ๓๘๕๑ นายสมภาร  ชารีรักษ 

 ๓๘๕๒ นายสมภาร  พานเมือง 

 ๓๘๕๓ นายสมภาร  ยวนลา 

 ๓๘๕๔ นายสมภาส  เศรษฐสุข 

 ๓๘๕๕ นายสมภีร  เขตมนตรี 

 ๓๘๕๖ นายสมโภช  ชูสวัสดิ์ 

 ๓๘๕๗ นายสมโภช  เพชรฤทธิ์ 

 ๓๘๕๘ นายสมโภชน  เกื้อจอก 

 ๓๘๕๙ นายสมโภชน  เคารพธรรม 

 ๓๘๖๐ นายสมโภชน  มากสุข 

 ๓๘๖๑ นายสมโภชน  ศรีธัญรัตน 

 ๓๘๖๒ นายสมมาด  รินลา 

 ๓๘๖๓ นายสมมาตร  สวัสดิ์รักษา 

 ๓๘๖๔ นายสมมาตร  แสงมณี 

 ๓๘๖๕ นายสมมาตร  นาควิโรจน 

 ๓๘๖๖ นายสมมาตร  รอดชุม 

 ๓๘๖๗ นายสมมาตร  ศรีขาวผอง 

 ๓๘๖๘ นายสมมารถ  เกล้ียงประไพ 

 ๓๘๖๙ นายสมมารถ  ชูชวย 

 ๓๘๗๐ นายสมมาศ  สุวรรณ 

 ๓๘๗๑ นายสมมิตร  แปนแหลม 

 ๓๘๗๒ นายสมยงค  ฮวดมา 

 ๓๘๗๓ นายสมยศ  แคนมั่น 

 ๓๘๗๔ นายสมยศ  ชวยบํารุง 

 ๓๘๗๕ นายสมยศ  ชําลิกันฉัย 

 ๓๘๗๖ นายสมยศ  ชูออนนวน 

 ๓๘๗๗ นายสมยศ  ไชยนันตา 

 ๓๘๗๘ นายสมยศ  ดอนหัวลอ 

 ๓๘๗๙ นายสมยศ  ธารารักษ 

 ๓๘๘๐ นายสมยศ  นาคโชติ 

 ๓๘๘๑ นายสมยศ  นิลพงษ 

 ๓๘๘๒ นายสมยศ  บัวลอม 

 ๓๘๘๓ นายสมยศ  ประทุม 

 ๓๘๘๔ นายสมยศ  ปากกระโทก 

 ๓๘๘๕ นายสมยศ  พันธแหยม 

 ๓๘๘๖ นายสมยศ  สงแยม 

 ๓๘๘๗ นายสมยศ  สมอโพรง 

 ๓๘๘๘ นายสมยศ  สัมพันธ 

 ๓๘๘๙ นายสมยศ  สุทธิวิริยะกุล 



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

 

 ๓๘๙๐ นายสมยศ  สุบรรณ 

 ๓๘๙๑ นายสมยศ  แสนจําลาห 

 ๓๘๙๒ นายสมยศ  เอมใจ 

 ๓๘๙๓ นายสมรัตน  บุดดี 

 ๓๘๙๔ นายสมฤทธิ์  ขันติชู 

 ๓๘๙๕ นายสมฤทธิ์  ทวีชัย 

 ๓๘๙๖ นายสมฤทธิ์  สุทธิไส 

 ๓๘๙๗ นายสมฤทธิ์  แสนใส 

 ๓๘๙๘ นายสมลักษณ  สมทรัพยเจริญ 

 ๓๘๙๙ นายสมวงษ  พัฒนางกุล 

 ๓๙๐๐ นายสมศรี  ธรรมจิตร 

 ๓๙๐๑ นายสมศักดิ์  เกตุชิต 

 ๓๙๐๒ นายสมศักดิ์  แกวคําภา 

 ๓๙๐๓ นายสมศักดิ์  แกวโมรา 

 ๓๙๐๔ นายสมศักดิ์  แกวศรี 

 ๓๙๐๕ นายสมศักดิ์  ขะพินิจ 

 ๓๙๐๖ นายสมศักดิ์  ขุลีดี 

 ๓๙๐๗ นายสมศักดิ์  เขียดนิล 

 ๓๙๐๘ นายสมศักดิ์  คนึงการ 

 ๓๙๐๙ นายสมศักดิ์  คําภา 

 ๓๙๑๐ นายสมศักดิ์  คําสุหลา 

 ๓๙๑๑ นายสมศักดิ์  จรุญเลิศ 

 ๓๙๑๒ นายสมศักดิ์  จารุสาร 

 ๓๙๑๓ นายสมศักดิ์  ฉิ่งสระนอย 

 ๓๙๑๔ นายสมศักดิ์  ชุมเปย 

 ๓๙๑๕ นายสมศักดิ์  แซล้ิม 

 ๓๙๑๖ นายสมศักดิ์  ดุมใหม 

 ๓๙๑๗ นายสมศักดิ์  ถุงทอง 

 ๓๙๑๘ นายสมศักดิ์  ทิพวงค 

 ๓๙๑๙ นายสมศักดิ์  เที่ยงตรง 

 ๓๙๒๐ นายสมศักดิ์  นวะสิทธิ์ 

 ๓๙๒๑ นายสมศักดิ์  เนตรสุวรรณ 

 ๓๙๒๒ นายสมศักดิ์  ประสมศรี 

 ๓๙๒๓ นายสมศักดิ์  ปนกองงาม 

 ๓๙๒๔ นายสมศักดิ์  ปติกุลวณิชย 

 ๓๙๒๕ นายสมศักดิ์  พุทธเจริญ 

 ๓๙๒๖ นายสมศักดิ์  ภาคมาลี 

 ๓๙๒๗ นายสมศักดิ์  โมทองศรี 

 ๓๙๒๘ นายสมศักดิ์  รัตนเพ็ง 

 ๓๙๒๙ นายสมศักดิ์  ลาบบุญเรือง 

 ๓๙๓๐ นายสมศักดิ์  โลหะเวช 

 ๓๙๓๑ นายสมศักดิ์  วุฒิ 

 ๓๙๓๒ นายสมศักดิ์  ศรีเทียง 

 ๓๙๓๓ นายสมศักดิ์  ศรีภิรมย 

 ๓๙๓๔ นายสมศักดิ์  สวนพลาย 

 ๓๙๓๕ นายสมศักดิ์  สันติยานนท 

 ๓๙๓๖ นายสมศักดิ์  สุขขวัญ 

 ๓๙๓๗ นายสมศักดิ์  เสียงวังเวง 

 ๓๙๓๘ นายสมศักดิ์  แสงสวาง 

 ๓๙๓๙ นายสมศักดิ์  หลิมผ้ึง 



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

 

 ๓๙๔๐ นายสมศักดิ์  หอมนาน 

 ๓๙๔๑ นายสมศักดิ์  อินตะสาร 

 ๓๙๔๒ นายสมศักดิ์  อินสุข 

 ๓๙๔๓ นายสมสิทธิ์  คํายอญ 

 ๓๙๔๔ นายสมสิทธิ์  อะกะเรือน 

 ๓๙๔๕ นายสมเสลา  แพงคําฮัก 

 ๓๙๔๖ นายสมแสง  บุญคลอง 

 ๓๙๔๗ นายสมหมาย  จันทรศรี 

 ๓๙๔๘ นายสมหมาย  ใจดี 

 ๓๙๔๙ นายสมหมาย  ติลภัทร 

 ๓๙๕๐ นายสมหมาย  นุมทอง 

 ๓๙๕๑ นายสมหมาย  ประนม 

 ๓๙๕๒ นายสมหมาย  พาพันธ 

 ๓๙๕๓ นายสมหมาย  เส็มหมาด 

 ๓๙๕๔ นายสมหมาย  อยูชัง 

 ๓๙๕๕ นายสมหมาย  อุตรไชย 

 ๓๙๕๖ นายสมหวัง  แกวจรัสฉาย 

 ๓๙๕๗ นายสมหวัง  นิยมฤทธิ์ 

 ๓๙๕๘ นายสมหวัง  เนื่องบุญมา 

 ๓๙๕๙ นายสมหวัง  ปลอดกระโทก 

 ๓๙๖๐ นายสมหวัง  รักลีน 

 ๓๙๖๑ นายสมหวัง  สุเดช 

 ๓๙๖๒ นายสมหวัง  อินปาว 

 ๓๙๖๓ นายสมอง  สมรฤทธิ์ 

 ๓๙๖๔ นายสมอาจ  จิตจักร 

 ๓๙๖๕ นายสมอาจ  สีเสน 

 ๓๙๖๖ นายสมัย  คลองแคลว 

 ๓๙๖๗ นายสมัย  ทับทิมออน 

 ๓๙๖๘ นายสมัย  บัวไพจิตติ 

 ๓๙๖๙ นายสมัย  บุตรคํา 

 ๓๙๗๐ นายสมัย  ปานเปรม 

 ๓๙๗๑ นายสมัย  ปานอาสา 

 ๓๙๗๒ นายสมัย  เพียรสดับ 

 ๓๙๗๓ นายสมัย  ภูดวงดาษ 

 ๓๙๗๔ นายสมัย  ย่ิงยืน 

 ๓๙๗๕ นายสมัย  วงคคํา 

 ๓๙๗๖ นายสมัย  ศรีสุข 

 ๓๙๗๗ นายสมัย  สมรฤทธิ์ 

 ๓๙๗๘ นายสมัย  สีมาวงค 

 ๓๙๗๙ นายสมัย  สุขเมือง 

 ๓๙๘๐ นายสมัย  สุพศร 

 ๓๙๘๑ นายสมัย  ใสศรัทธา 

 ๓๙๘๒ นายสมาน  กุนธะวรรณา 

 ๓๙๘๓ นายสมาน  จันอินทร 

 ๓๙๘๔ นายสมาน  ชาวบานสิงห 

 ๓๙๘๕ นายสมาน  ชํานะหาร 

 ๓๙๘๖ นายสมาน  ซื่อตรง 

 ๓๙๘๗ นายสมาน  เตาเล็ก 

 ๓๙๘๘ นายสมาน  ธรรมศร 

 ๓๙๘๙ นายสมาน  บุญนิธิ 



 หนา   ๘๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๙๐ นายสมาน  ปนแตง 

 ๓๙๙๑ นายสมาน  พรหมนอย 

 ๓๙๙๒ นายสมาน  หะยอ 

 ๓๙๙๓ นายสมาน  ออนตา 

 ๓๙๙๔ นายสมาน  แอตาล 

 ๓๙๙๕ นายสมาแอ  ทรงชาติ 

 ๓๙๙๖ นายสมิง  เปกธนู 

 ๓๙๙๗ นายสมิง  รักขพันธ 

 ๓๙๙๘ นายสมิท  อินถา 

 ๓๙๙๙ นายสมิทธ  เสรีเศวตรัตน 

 ๔๐๐๐ นายสมุทร  ขาขันมณี 

 ๔๐๐๑ นายสมูล  เย็นมั่น 

 ๔๐๐๒ นายสยาม  กุมารสิทธิ์ 

 ๔๐๐๓ นายสยาม  ทะมานนท 

 ๔๐๐๔ นายสยาม  นิลพัฒน 

 ๔๐๐๕ นายสยามยศ  จําเริญสาร 

 ๔๐๐๖ นายสยามรัฐ  เหมมา 

 ๔๐๐๗ นายสยามรัตน  กาญจนะ 

 ๔๐๐๘ นายสรกิจ  เสมอวงษ 

 ๔๐๐๙ นายสรชัย  จุลโนนยาง 

 ๔๐๑๐ นายสรพงษ  ผลมั่งคั่ง 

 ๔๐๑๑ นายสรพงษ  สาคร 

 ๔๐๑๒ นายสรพล  ถาวร 

 ๔๐๑๓ นายสรยุทธ  อานนอย 

 ๔๐๑๔ นายสรวิชญ  โชติธีระ 

 ๔๐๑๕ นายสรวิศ  โสดรักษา 

 ๔๐๑๖ นายสรอย  สายกุณา 

 ๔๐๑๗ นายสรัล  ขําคลาย 

 ๔๐๑๘ นายสรายุทธ  กองเพชร 

 ๔๐๑๙ นายสรายุทธ  เมฆสุขใส 

 ๔๐๒๐ นายสรายุทธ  ระบอบ 

 ๔๐๒๑ นายสรายุธ  ดวงจันทร 

 ๔๐๒๒ นายสราวุฒ  รักวงศไทย 

 ๔๐๒๓ นายสราวุฒิ  ดวงบานยาง 

 ๔๐๒๔ นายสราวุธ  พุมพฤกษ 

 ๔๐๒๕ นายสราวุธ  แสงสุริยงค 

 ๔๐๒๖ นายสฤษดิ์  คําแดงไสย 

 ๔๐๒๗ นายสฤษดิ์  ทาณะระ 

 ๔๐๒๘ นายสลัด  พรหมดนตรี 

 ๔๐๒๙ นายสวง  คุมจอหอ 

 ๔๐๓๐ นายสวง  พันเรือง 

 ๔๐๓๑ นายสวน  ศรีวิเศษ 

 ๔๐๓๒ นายสวย  หงษคํา 

 ๔๐๓๓ นายสวรรค  สิงหทอง 

 ๔๐๓๔ นายสวัสดิ์  โกติยะ 

 ๔๐๓๕ นายสวัสดิ์  คําดี 

 ๔๐๓๖ นายสวัสดิ์  เชื้อดี 

 ๔๐๓๗ นายสวัสดิ์  แซนา 

 ๔๐๓๘ นายสวัสดิ์  เตจะนา 

 ๔๐๓๙ นายสวัสดิ์  โตะหมัด 



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

 

 ๔๐๔๐ นายสวัสดิ์  โปธา 

 ๔๐๔๑ นายสวัสดิ์  พงษใหม 

 ๔๐๔๒ นายสวัสดิ์  มาลัยขวัญ 

 ๔๐๔๓ นายสวัสดิ์  วางาย 

 ๔๐๔๔ นายสวัสดิ์  วามะขันธ 

 ๔๐๔๕ นายสวัสดิ์  ศรีใจ 

 ๔๐๔๖ นายสวัสดิ์  แสนศรี 

 ๔๐๔๗ นายสวัสดิ์  เอกวงษ 

 ๔๐๔๘ นายสวัสดิ  พิลาคุณ 

 ๔๐๔๙ นายสวาง  คงนิล 

 ๔๐๕๐ นายสวาง  ธิลา 

 ๔๐๕๑ นายสวาง  บุญศรี 

 ๔๐๕๒ นายสวาง  รอดเพ็ง 

 ๔๐๕๓ นายสวาง  สุดสังฆ 

 ๔๐๕๔ นายสวาง  ใสสอง 

 ๔๐๕๕ นายสวาง  อรุณเดช 

 ๔๐๕๖ นายสวาท  จอมคําสิงห 

 ๔๐๕๗ นายสวาท  ตอวาส 

 ๔๐๕๘ นายสวาท  นิกรแสน 

 ๔๐๕๙ นายสวาท  นุชนาถ 

 ๔๐๖๐ นายสวาท  เพ็งทิพยนาง 

 ๔๐๖๑ นายสวาท  อุประ 

 ๔๐๖๒ นายสวาสดิ์  ศรีศาลาแสง 

 ๔๐๖๓ นายสวิง  ธรรมปญญา 

 ๔๐๖๔ นายสวี  เนาหนองหวาย 

 ๔๐๖๕ นายสหกิจ  เพชรดี 

 ๔๐๖๖ นายสหทัศน  เตียงงา 

 ๔๐๖๗ นายสหรัช  ชะนิ่ม 

 ๔๐๖๘ นายสหัสไชย  แกวอวม 

 ๔๐๖๙ นายสหัสพล  เพียวแมน 

 ๔๐๗๐ นายสอ  สีดํา 

 ๔๐๗๑ นายสอง  ทองนุม 

 ๔๐๗๒ นายสอน  ธรรมชัยสิทธิ์ 

 ๔๐๗๓ นายสอน  ธรรมปญญา 

 ๔๐๗๔ นายสอน  ยาดี 

 ๔๐๗๕ นายสอน  สาเกตุ 

 ๔๐๗๖ นายสอนสิน  ศิริจันทร 

 ๔๐๗๗ นายสอเหด  โดหลี 

 ๔๐๗๘ นายสอแหละ  โสดสลาม 

 ๔๐๗๙ นายสอาด  คงนาม 

 ๔๐๘๐ นายสอาด  ไพรพฤกษ 

 ๔๐๘๑ นายสะเทือน  พรหมปญญา 

 ๔๐๘๒ นายสะฝอี  ฝนฝา 

 ๔๐๘๓ นายสะมะแอ  ซูหลง 

 ๔๐๘๔ นายสะมะแอ  รัญจวน 

 ๔๐๘๕ นายสะลัด  ชาวิชัย 

 ๔๐๘๖ นายสะอาด  บุญควร 

 ๔๐๘๗ นายสะอาด  เสือกระจาง 

 ๔๐๘๘ นายสะอารอนิง  มะอาลี 

 ๔๐๘๙ นายสะอารี  จูแซ 



 หนา   ๘๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๐๙๐ นายสะอารี  สมาแอ 

 ๔๐๙๑ นายสะอีเด็ง  สะอะ 

 ๔๐๙๒ นายสัก  อินตะเสน 

 ๔๐๙๓ นายสังข  สงพิมพ 

 ๔๐๙๔ นายสังขทอง  เครือมา 

 ๔๐๙๕ นายสังขทอง  ตั๋นตุย 

 ๔๐๙๖ นายสังขทอง  พ่ึงตน 

 ๔๐๙๗ นายสังขทอง  แสงแกว 

 ๔๐๙๘ นายสังคม  โควถาวร 

 ๔๐๙๙ นายสังคม  บุตรดีวงศ 

 ๔๑๐๐ นายสังคม  อาริภู 

 ๔๑๐๑ นายสังวาล  พรมมา 

 ๔๑๐๒ นายสังวาลย  วิเศษ 

 ๔๑๐๓ นายสังวาลย  เอี่ยมนาม 

 ๔๑๐๔ นายสังเวย  ตรีจันทร 

 ๔๑๐๕ นายสังเวย  พรมสนธิ์ 

 ๔๑๐๖ นายสังเวียน  สังฆวดี 

 ๔๑๐๗ นายสังเวียน  สุวรรณะ 

 ๔๑๐๘ นายสังเวียน  แสงมณี 

 ๔๑๐๙ นายสัญชัย  กิตติศัพทขจร 

 ๔๑๑๐ นายสัญชัย  ไกรพรม 

 ๔๑๑๑ นายสัญชัย  บัวพุม 

 ๔๑๑๒ นายสัญชัย  พรหมเจดีย 

 ๔๑๑๓ นายสัญชัย  ภักษา 

 ๔๑๑๔ นายสัญชัย  ลิขิต 

 ๔๑๑๕ นายสัญญพงศ  สินวีรุทัย 

 ๔๑๑๖ นายสัญญา  จันทรบัวคุณ 

 ๔๑๑๗ นายสัญญา  เถาวชาลี 

 ๔๑๑๘ นายสัญญา  นาสุริยวงษ 

 ๔๑๑๙ นายสัญญา  แผนกระโทก 

 ๔๑๒๐ นายสัญญา  พอคําจันทร 

 ๔๑๒๑ นายสัญญา  มวงสุข 

 ๔๑๒๒ นายสัญญา  สมหนู 

 ๔๑๒๓ นายสัญญา  สังขแกว 

 ๔๑๒๔ นายสัญญา  แสนศรี 

 ๔๑๒๕ นายสัญญา  หาสุข 

 ๔๑๒๖ นายสัญพงษ  สุวพิศ 

 ๔๑๒๗ นายสันต  มุกดา 

 ๔๑๒๘ นายสันติ  ตี่นาสวน 

 ๔๑๒๙ นายสันติ  นาคปานเสือ 

 ๔๑๓๐ นายสันติ  พรหมจอม 

 ๔๑๓๑ นายสันติ  พินิจจิตสัญญา 

 ๔๑๓๒ นายสันติ  โพธิ์วัด 

 ๔๑๓๓ นายสันติ  ยวนานนท 

 ๔๑๓๔ วาที่รอยตรี สันติ  เรืองสกล 

 ๔๑๓๕ นายสันติ  วณีสอน 

 ๔๑๓๖ นายสันติ  ศิริมงคล 

 ๔๑๓๗ นายสันติ  เศรษฐิศักดิ์โก 

 ๔๑๓๘ นายสันติ  แสงทอง 

 ๔๑๓๙ นายสันติพร  แววสวัสดิ์ 



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

 

 ๔๑๔๐ นายสันติศักดิ์  กุลคํา 

 ๔๑๔๑ นายสันติศักดิ์  แสงเพชร 

 ๔๑๔๒ นายสัมพันธ  ยอดดํารงค 

 ๔๑๔๓ นายสัมพันธ  วงศกลาง 

 ๔๑๔๔ นายสัมพันธ  สุวรรณวงค 

 ๔๑๔๕ นายสัมพันธ  หินซุย 

 ๔๑๔๖ นายสัมพาส  นิลขาว 

 ๔๑๔๗ นายสัมภาษณ  โกสม 

 ๔๑๔๘ นายสัมฤทธิ์  คําควร 

 ๔๑๔๙ นายสัมฤทธิ์  เถาวกลาง 

 ๔๑๕๐ นายสัมฤทธิ์  นิยะนุช 

 ๔๑๕๑ นายสัมฤทธิ์  เย็นฉ่ํา 

 ๔๑๕๒ นายสัมฤทธิ์  สวนเพลง 

 ๔๑๕๓ นายสา  สอนโยหา 

 ๔๑๕๔ นายสากล  พันธุเมฆ 

 ๔๑๕๕ นายสากล  วีระติ 

 ๔๑๕๖ นายสากล  ศรเสนา 

 ๔๑๕๗ นายสากล  อุดมรักษ 

 ๔๑๕๘ นายสาคร  ดอกไม 

 ๔๑๕๙ นายสาคร  บุญประสาท 

 ๔๑๖๐ นายสาคร  ปานประดิษฐ 

 ๔๑๖๑ นายสาคร  ศึกษาผล 

 ๔๑๖๒ นายสาคร  สิงหกาศ 

 ๔๑๖๓ นายสาตร  โคนกระโทก 

 ๔๑๖๔ นายสาทร  สุภาษร 

 ๔๑๖๕ นายสาธร  ไชยพงศ 

 ๔๑๖๖ นายสาธร  ออนเฉวียง 

 ๔๑๖๗ นายสาธิต  เทพพิทักษ 

 ๔๑๖๘ นายสาธิต  สุรศัพท 

 ๔๑๖๙ นายสานิต  กาศสนุก 

 ๔๑๗๐ นายสานิตย  กระสอบทอง 

 ๔๑๗๑ นายสาม  ศรีจันทร 

 ๔๑๗๒ นายสามัคคี  กองสังข 

 ๔๑๗๓ นายสามัญ  ศรียะไชย 

 ๔๑๗๔ นายสามาตร  ชวยยก 

 ๔๑๗๕ นายสามารถ  จันตะนาเขต 

 ๔๑๗๖ นายสามารถ  ดําเม็ง 

 ๔๑๗๗ นายสามารถ  ระฆัง 

 ๔๑๗๘ นายสามารถ  รันธิสอน 

 ๔๑๗๙ นายสามารถ  ศิริเจริญธรรม 

 ๔๑๘๐ นายสามารถ  สุวรรณกาญจน 

 ๔๑๘๑ นายสายชล  มุงผล 

 ๔๑๘๒ นายสายชล  เหรียญพานรอง 

 ๔๑๘๓ นายสายตา  ศรีนวล 

 ๔๑๘๔ นายสายทอง  คลายสุบรรณ 

 ๔๑๘๕ นายสายทอง  เหล็กกลา 

 ๔๑๘๖ นายสายฝน  บุญมี 

 ๔๑๘๗ นายสายเพชร  ทาโปปน 

 ๔๑๘๘ นายสายลม  จันทรสวย 

 ๔๑๘๙ นายสายสมอน  นนทะพรม 



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

 

 ๔๑๙๐ นายสายหยุด  โคตรสมบัติ 

 ๔๑๙๑ นายสายอุดม  ไชยวงค 

 ๔๑๙๒ นายสายัญ  แดงปรก 

 ๔๑๙๓ นายสายัณ  ขวัญกลับ 

 ๔๑๙๔ นายสายัณต  วุฒิศักดิ์ 

 ๔๑๙๕ นายสายัณห  จันทะกี 

 ๔๑๙๖ นายสายัณห  จูสวัสดิ์ 

 ๔๑๙๗ นายสายัณห  เตียมธะนะ 

 ๔๑๙๘ นายสายัณห  แยมย้ิม 

 ๔๑๙๙ นายสายัณห  แววสระ 

 ๔๒๐๐ นายสายันต  ขําทาพูด 

 ๔๒๐๑ นายสายันต  พันทะมนต 

 ๔๒๐๒ นายสายันต  รอดมาลัย 

 ๔๒๐๓ นายสายันต  ราชาหงษ 

 ๔๒๐๔ นายสายันต  สุกรี 

 ๔๒๐๕ นายสายันต  คําพิมูล 

 ๔๒๐๖ นายสาโรจน  แจมแจง 

 ๔๒๐๗ นายสาโรจน  ฉ่ําจิตร 

 ๔๒๐๘ นายสาโรจน  เพชรโชติ 

 ๔๒๐๙ นายสาโรจน  สุวิทยาภรณ 

 ๔๒๑๐ นายสาโรจน  หลาเพชร 

 ๔๒๑๑ นายสาโรช  จันทมิตร 

 ๔๒๑๒ นายสาลี  เรือนใจมั่น 

 ๔๒๑๓ นายสาล่ี  เพ็งจันทร 

 ๔๒๑๔ นายสาวิต  พงษสิทธิศักดิ์ 

 ๔๒๑๕ นายสํานวน  พลอํานวย 

 ๔๒๑๖ นายสําเนาว  กุลออน 

 ๔๒๑๗ นายสําเนาว  สุขแดง 

 ๔๒๑๘ นายสําเนียง  เคนหาญ 

 ๔๒๑๙ นายสําเนียง  ภาษาดี 

 ๔๒๒๐ นายสําเนียง  ยอดฤทธิ์ 

 ๔๒๒๑ นายสําเนียง  ลุนราช 

 ๔๒๒๒ นายสําเนียง  อาจจงรักษ 

 ๔๒๒๓ นายสําเภา  ทองคีรี 

 ๔๒๒๔ นายสําเภา  ผลสมหวัง 

 ๔๒๒๕ นายสําเภา  ลัทธิ 

 ๔๒๒๖ นายสํารวย  คํากะสิน 

 ๔๒๒๗ นายสํารวย  คําดี 

 ๔๒๒๘ นายสํารวย  ทองจันทร 

 ๔๒๒๙ นายสํารวย  บัวแหวว 

 ๔๒๓๐ นายสํารวย  วิบูลยอรรถ 

 ๔๒๓๑ นายสํารวย  ศรีสังข 

 ๔๒๓๒ นายสํารอง  ใจมั่น 

 ๔๒๓๓ นายสํารอง  พัฒนี 

 ๔๒๓๔ นายสํารัตน  สายมาลัย 

 ๔๒๓๕ นายสําราญ  กันไชย 

 ๔๒๓๖ นายสําราญ  เกียเตะ 

 ๔๒๓๗ นายสําราญ  คลายเกิด 

 ๔๒๓๘ นายสําราญ  จรูญทอง 

 ๔๒๓๙ นายสําราญ  จันทสี 



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

 

 ๔๒๔๐ นายสําราญ  จายะพันธ 

 ๔๒๔๑ นายสําราญ  บานประโคน 

 ๔๒๔๒ นายสําราญ  บุตรศรีภูมิ 

 ๔๒๔๓ นายสําราญ  ปลองสูงเนิน 

 ๔๒๔๔ นายสําราญ  ปนสี 

 ๔๒๔๕ นายสําราญ  เผาเมือง 

 ๔๒๔๖ นายสําราญ  พรมมี 

 ๔๒๔๗ นายสําราญ  พานแกว 

 ๔๒๔๘ นายสําราญ  มาละแซม 

 ๔๒๔๙ นายสําราญ  ลพบุรี 

 ๔๒๕๐ นายสําราญ  ศรีหวยไพร 

 ๔๒๕๑ นายสําราญ  สนเลม็ด 

 ๔๒๕๒ นายสําราญ  โสดคํานอย 

 ๔๒๕๓ นายสําเริง  เกตุมณี 

 ๔๒๕๔ นายสําเริง  ดิษฐวิบูลย 

 ๔๒๕๕ นายสําเริง  ทองคํา 

 ๔๒๕๖ นายสําเริง  นกสระ 

 ๔๒๕๗ นายสําเริง  นามสีฐาน 

 ๔๒๕๘ นายสําเริง  ประคําทอง 

 ๔๒๕๙ นายสําเริง  ราเขต 

 ๔๒๖๐ นายสําเริง  เรืองเที่ยง 

 ๔๒๖๑ นายสําเริง  ออนละออ 

 ๔๒๖๒ นายสําเรียง  คงสุขมาก 

 ๔๒๖๓ นายสําลี  พันพิมพ 

 ๔๒๖๔ นายสําลี  เสือขํา 

 ๔๒๖๕ นายสําลี  หาญนาดง 

 ๔๒๖๖ นายสําอางค  ไชยูปถัมภ 

 ๔๒๖๗ นายสิงห  ธิเขียว 

 ๔๒๖๘ นายสิงห  ปญญา 

 ๔๒๖๙ นายสิงหไชย  กุงแกว 

 ๔๒๗๐ นายสิงหทอง  แกวระกา 

 ๔๒๗๑ นายสิงหนาท  ประกอบสุข 

 ๔๒๗๒ นายสิงหวรรณ  ปนแกว 

 ๔๒๗๓ นายสิชานนท  ทับเหมือน 

 ๔๒๗๔ นายสิทธา  พฤกษากิจ 

 ๔๒๗๕ นายสิทธิ์  วันทอง 

 ๔๒๗๖ นายสิทธิกร  พัฒนผดุงวิทยา 

 ๔๒๗๗ นายสิทธิกร  เลิศสิทธิกุล 

 ๔๒๗๘ นายสิทธิชัย  คุณีพงษ 

 ๔๒๗๙ นายสิทธิชัย  จุลจงกล 

 ๔๒๘๐ นายสิทธิชัย  ธรรมรัตนากร 

 ๔๒๘๑ นายสิทธิโชค  บุตรโคษา 

 ๔๒๘๒ นายสิทธิโชค  พลดอน 

 ๔๒๘๓ นายสิทธิเดช  บุญแกว 

 ๔๒๘๔ นายสิทธิพงษ  ลีลายุทธโท 

 ๔๒๘๕ นายสิทธิพงษ  วงษผาง 

 ๔๒๘๖ นายสิทธิพงษ  สุทธิจํานงค 

 ๔๒๘๗ นายสิทธิพันธ  ปญญาจักร 

 ๔๒๘๘ นายสิทธิศักดิ์  เนาวสุข 

 ๔๒๘๙ นายสิทธิศักดิ์  สัญญะเขื่อน 



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

 

 ๔๒๙๐ นายสิน  มะปราง 

 ๔๒๙๑ นายสินชัย  กําเสียงใส 

 ๔๒๙๒ นายสินชัย  ปญญาวงค 

 ๔๒๙๓ นายสินธุ  เจริญตาม 

 ๔๒๙๔ นายสินธุ  บุญยวง 

 ๔๒๙๕ นายสินธุอุทร  จันทพันธ 

 ๔๒๙๖ นายสินสมุทร  สุขหนา 

 ๔๒๙๗ นายสินาด  รุงจรูญ 

 ๔๒๙๘ นายสิม  บุตรราช 

 ๔๒๙๙ นายสิรภพ  ชุดทะเล 

 ๔๓๐๐ นายสิริพงศ  อาวัชนาวงศ 

 ๔๓๐๑ พันจาอากาศเอก สิริพันธุ  สิงหโต 

 ๔๓๐๒ นายสิริรัฐ  ธิมา 

 ๔๓๐๓ นายสิริวัฒ  เกิดแกว 

 ๔๓๐๔ นายสิริวัฒน  งามนนท 

 ๔๓๐๕ นายสี  โซเมืองแซะ 

 ๔๓๐๖ นายสี  ปุมกระโทก 

 ๔๓๐๗ นายสีคร  วิเชียรเขต 

 ๔๓๐๘ นายสีทน  นามบุดดี 

 ๔๓๐๙ นายสีทอน  คําเงิน 

 ๔๓๑๐ นายสีนุด  จินะการณ 

 ๔๓๑๑ นายสีปง  พ่ึงจิตร 

 ๔๓๑๒ นายสีไพร  ฝงมณี 

 ๔๓๑๓ นายสีลม  อากาศเมฆ 

 ๔๓๑๔ นายส่ือสาร  แซซง 

 ๔๓๑๕ นายสุกรี  คุณทาวเทียม 

 ๔๓๑๖ นายสุกิจ  ฉาบแกว 

 ๔๓๑๗ นายสุกิจ  รัตนอมรพงศ 

 ๔๓๑๘ นายสุกิจ  โสประโคน 

 ๔๓๑๙ นายสุข  คํามาวงค 

 ๔๓๒๐ นายสุข  ตันโสภณ 

 ๔๓๒๑ นายสุข  เต็มนุช 

 ๔๓๒๒ นายสุข  นาคสุด 

 ๔๓๒๓ นายสุข  สมเพ็ง 

 ๔๓๒๔ นายสุขจิต  มะลิมาตย 

 ๔๓๒๕ นายสุขอุกฤษณ  บัวเข็มทอง 

 ๔๓๒๖ นายสุคลเทพ  สระแกว 

 ๔๓๒๗ นายสุคํา  มณีจันสุข 

 ๔๓๒๘ นายสุคํา  อุดทา 

 ๔๓๒๙ นายสุจิตร  ยาใจ 

 ๔๓๓๐ นายสุจิน  นุยเย็น 

 ๔๓๓๑ นายสุจิน  แสงสุข 

 ๔๓๓๒ นายสุจินต  นวลวัฒน 

 ๔๓๓๓ นายสุชาติ  กสิผล 

 ๔๓๓๔ นายสุชาติ  ขาวพุม 

 ๔๓๓๕ นายสุชาติ  คํานวน 

 ๔๓๓๖ นายสุชาติ  จามรเนียม 

 ๔๓๓๗ นายสุชาติ  เจริญจุฑารักษ 

 ๔๓๓๘ นายสุชาติ  ชวยคงทอง 

 ๔๓๓๙ นายสุชาติ  ชัยมัง 



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

 

 ๔๓๔๐ นายสุชาติ  ไชยเดช 

 ๔๓๔๑ นายสุชาติ  เดชดวง 

 ๔๓๔๒ นายสุชาติ  นุยเจริญ 

 ๔๓๔๓ นายสุชาติ  บัวทอง 

 ๔๓๔๔ นายสุชาติ  บุญหาญ 

 ๔๓๔๕ นายสุชาติ  พูลฤทธิ์ 

 ๔๓๔๖ นายสุชาติ  วิลัยเลิศ 

 ๔๓๔๗ นายสุชาติ  สระศรีสม 

 ๔๓๔๘ นายสุชาติ  สวนจรูญ 

 ๔๓๔๙ นายสุชาติ  สิทธิฤทธิ์ 

 ๔๓๕๐ นายสุชาติ  สุคํามูล 

 ๔๓๕๑ นายสุชาติ  อินขาว 

 ๔๓๕๒ นายสุชาติ  อินทรสมบัติ 

 ๔๓๕๓ นายสุชาติ  อุเสน 

 ๔๓๕๔ นายสุชานนท  ชัยจันดี 

 ๔๓๕๕ นายสุชิน  คลายสอน 

 ๔๓๕๖ นายสุชิน  จําปาพงษ 

 ๔๓๕๗ นายสุชิน  ทนงสุทธิ์ 

 ๔๓๕๘ นายสุชิน  มุมมาลา 

 ๔๓๕๙ นายสุชิน  อําไพวรรณ 

 ๔๓๖๐ นายสุชีพ  สุขแจม 

 ๔๓๖๑ นายสุเชษฐ  พวงมาลัยสรอย 

 ๔๓๖๒ นายสุเชษฐา  สังขคีรี 

 ๔๓๖๓ นายสุโชติ  ล้ิมศิริวัฒน 

 ๔๓๖๔ นายสุดใจ  ขวัญทอง 

 ๔๓๖๕ นายสุดใจ  นิคง 

 ๔๓๖๖ นายสุดใจ  บุตตะบุตร 

 ๔๓๖๗ นายสุดใจ  หาญราชา 

 ๔๓๖๘ นายสุดใจ  อุตะนาม 

 ๔๓๖๙ นายสุดทาย  บุญทวี 

 ๔๓๗๐ รอยตรี สุดยอด  เอี่ยมสําอางค 

 ๔๓๗๑ นายสุดสาคร  ไชยวงค 

 ๔๓๗๒ นายสุทธิ  กาญจนสมบัติ 

 ๔๓๗๓ นายสุทธิ  ชูทอง 

 ๔๓๗๔ นายสุทธิ  สีพรม 

 ๔๓๗๕ นายสุทธิชัย  ไพรัชวรรณ 

 ๔๓๗๖ นายสุทธิพงศ  เสนห 

 ๔๓๗๗ นายสุทธิพงษ  คําหนูไทย 

 ๔๓๗๘ นายสุทธิพงษ  ใจมูล 

 ๔๓๗๙ นายสุทธิพงษ  นอยตุน 

 ๔๓๘๐ นายสุทธิพงษ  แสงสวาง 

 ๔๓๘๑ นายสุทธิศักดิ์  จันทรา 

 ๔๓๘๒ นายสุทธิศักดิ์  ปราบดิน 

 ๔๓๘๓ นายสุทน  คงชาตรี 

 ๔๓๘๔ นายสุทน  อภิญญารุงพิทยา 

 ๔๓๘๕ นายสุทัศ  แกวแสวง 

 ๔๓๘๖ นายสุทัศ  ทองขาว 

 ๔๓๘๗ นายสุทัศ  ยานะ 

 ๔๓๘๘ นายโอภาส  สุขยืนนานย่ิง 

 ๔๓๘๙ นายสุทัศน  จําวรรณ 



 หนา   ๙๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๓๙๐ นายสุทิน  งามระเบียบ 

 ๔๓๙๑ นายสุทิน  ฉัตรเท 

 ๔๓๙๒ นายสุทิน  ชาวไทย 

 ๔๓๙๓ นายสุทิน  ถาวร 

 ๔๓๙๔ จาสิบเอก สุทิน  นวมทนงค 

 ๔๓๙๕ นายสุทิน  รักดี 

 ๔๓๙๖ นายสุทิน  ล้ิมศิริตระกูล 

 ๔๓๙๗ นายสุทิน  ศรีหมื่น 

 ๔๓๙๘ นายสุทิน  สามารถกุล 

 ๔๓๙๙ นายสุเทพ  แกวมา 

 ๔๔๐๐ นายสุเทพ  คุมศาสตรา 

 ๔๔๐๑ นายสุเทพ  เจ่ียกุลธร 

 ๔๔๐๒ นายสุเทพ  ฉลองชัย 

 ๔๔๐๓ นายสุเทพ  ชาวเชียงขวาง 

 ๔๔๐๔ นายสุเทพ  ไชยวรรณ 

 ๔๔๐๕ นายสุเทพ  ทองรื่น 

 ๔๔๐๖ นายสุเทพ  ผลกุศล 

 ๔๔๐๗ นายสุเทพ  พรมมา 

 ๔๔๐๘ นายสุเทพ  พรหมมา 

 ๔๔๐๙ นายสุเทพ  เฟองสูงเนิน 

 ๔๔๑๐ นายสุเทพ  สุขจันทร 

 ๔๔๑๑ นายสุเทพ  หลิมสวาสดิ์ 

 ๔๔๑๒ นายสุเทพ  หอมหวาน 

 ๔๔๑๓ นายสุเทพ  อนุพันธ 

 ๔๔๑๔ นายสุธน  ปานเพชร 

 ๔๔๑๕ นายสุธรรม  คงขาว 

 ๔๔๑๖ นายสุธรรม  เครือดี 

 ๔๔๑๗ นายสุธรรม  ฉ่ําฉาชาติ 

 ๔๔๑๘ นายสุธรรม  ซื่อตรง 

 ๔๔๑๙ นายสุธรรม  ทองศรีไหม 

 ๔๔๒๐ นายสุธรรม  มุขพันธ 

 ๔๔๒๑ นายสุธา  ไวยรัตน 

 ๔๔๒๒ นายสุธานี  รอดหริ่ง 

 ๔๔๒๓ นายสุธิพงศ  วิเศษชัยวรกุล 

 ๔๔๒๔ นายสุธิพงษ  โปธา 

 ๔๔๒๕ นายสุธี  จันทรสอน 

 ๔๔๒๖ นายสุธี  ทองหลอ 

 ๔๔๒๗ นายสุธี  ราชแกว 

 ๔๔๒๘ นายสุธี  วาสนาม 

 ๔๔๒๙ นายสุธี  แสงไชย 

 ๔๔๓๐ นายสุนทร  จันทรเปง 

 ๔๔๓๑ นายสุนทร  จิตกวาง 

 ๔๔๓๒ นายสุนทร  ชาพิทักษ 

 ๔๔๓๓ นายสุนทร  ทาสิงหคํา 

 ๔๔๓๔ นายสุนทร  นพพันธ 

 ๔๔๓๕ นายสุนทร  โปฏกรัตน 

 ๔๔๓๖ นายสุนทร  ผิวผอง 

 ๔๔๓๗ นายสุนทร  ภูคํา 

 ๔๔๓๘ นายสุนทร  ภูดวง 

 ๔๔๓๙ นายสุนทร  มณีโชติ 



 หนา   ๙๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๔๔๐ วาที่รอยตรี สุนทร  มามุกดา 

 ๔๔๔๑ นายสุนทร  วงศชัย 

 ๔๔๔๒ นายสุนทร  เหรียญนาค 

 ๔๔๔๓ นายสุนทร  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๔๔๔๔ นายสุนัน  ศรีพิลัย 

 ๔๔๔๕ นายสุนันท  แกวคํา 

 ๔๔๔๖ นายสุนันท  เขียวเจริญ 

 ๔๔๔๗ นายสุนันท  สุพรรณ 

 ๔๔๔๘ นายสุนันท  แสนโภชน 

 ๔๔๔๙ นายสุนันยามาน  หมัดเลียด 

 ๔๔๕๐ นายสุนา  ธรรรมลังกา 

 ๔๔๕๑ นายสุนี  ลุกลาม 

 ๔๔๕๒ นายสุเนตร  นงนุช 

 ๔๔๕๓ นายสุเนตร  เปลือยศรี 

 ๔๔๕๔ นายสุเนตร  ฟนสาย 

 ๔๔๕๕ นายโอภาส  ภูประสงค 

 ๔๔๕๖ นายสุบรรณ  นาคพันธุ 

 ๔๔๕๗ นายสุบรรณ  สุธาอัด 

 ๔๔๕๘ นายสุบัตร  พิบาลฆาสัตว 

 ๔๔๕๙ นายสุบัน  หลวงเพชร 

 ๔๔๖๐ นายสุบิน  เจริญสุข 

 ๔๔๖๑ นายสุบิน  วิชัยพล 

 ๔๔๖๒ นายสุปน  ตนกัญญา 

 ๔๔๖๓ นายสุปน  สุขโนนจารย 

 ๔๔๖๔ นายสุพจน  กาวิชัย 

 ๔๔๖๕ นายสุพจน  โคทะโน 

 ๔๔๖๖ นายสุพจน  ฉัตรเงิน 

 ๔๔๖๗ นายสุพจน  ชารี 

 ๔๔๖๘ นายสุพจน  โชติรัตน 

 ๔๔๖๙ นายสุพจน  ดวงโพธิ์ศรี 

 ๔๔๗๐ นายสุพจน  ดีย่ิง 

 ๔๔๗๑ นายสุพจน  ตุยศิริ 

 ๔๔๗๒ นายสุพจน  ทาวรรณะ 

 ๔๔๗๓ นายสุพจน  เปยปน 

 ๔๔๗๔ นายสุพจน  ภูเปยม 

 ๔๔๗๕ นายสุพจน  รัศมี 

 ๔๔๗๖ นายสุพจน  วงษขนิษฐ 

 ๔๔๗๗ นายสุพจน  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๔๗๘ นายสุพจน  ศิริโยธา 

 ๔๔๗๙ นายสุพจน  สมุทรภักดี 

 ๔๔๘๐ นายสุพจน  สอนดี 

 ๔๔๘๑ นายสุพจน  สุภาพ 

 ๔๔๘๒ นายสุพจน  หะกาศ 

 ๔๔๘๓ นายสุพจน  อภัย 

 ๔๔๘๔ นายสุพจน  อินไผพันธ 

 ๔๔๘๕ นายสุพรรค  สุขสมบูรณ 

 ๔๔๘๖ นายสุพรรณ  ถาเปยง 

 ๔๔๘๗ นายสุพรรณ  จําปาทอง 

 ๔๔๘๘ นายสุพรรณ  เสือหาญ 

 ๔๔๘๙ นายสุพรรโณ  ชัยบาล 



 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๔๙๐ นายสุพระโดน  นนทะพา 

 ๔๔๙๑ นายสุพล  จิตประวัติ 

 ๔๔๙๒ นายสุพล  นุชเวช 

 ๔๔๙๓ นายสุพล  ปงชัย 

 ๔๔๙๔ นายสุพล  พลประเสริฐ 

 ๔๔๙๕ นายสุพล  ยอดสาแล 

 ๔๔๙๖ นายสุพล  เรดี 

 ๔๔๙๗ นายสุพล  เริงสนาม 

 ๔๔๙๘ นายสุพล  วงคชัย 

 ๔๔๙๙ นายสุพล  วงษเสนา 

 ๔๕๐๐ นายสุพัฒณชัย  วานิชสุจิต 

 ๔๕๐๑ นายสุพัฒน  ชัยยัง 

 ๔๕๐๒ นายสุพัฒน  พวงพันธ 

 ๔๕๐๓ นายสุพัฒน  พินิจงาม 

 ๔๕๐๔ นายสุพัฒน  เสนขวัญแกว 

 ๔๕๐๕ นายสุพัฒน  เหรียญไกร 

 ๔๕๐๖ นายสุพัฒนพงษ  ศรีวนารัตนสกุล 

 ๔๕๐๗ นายสุพัตร  คําฟอง 

 ๔๕๐๘ นายสุพันธ  ประพาฬ 

 ๔๕๐๙ นายสุพิน  เพชรดําดี 

 ๔๕๑๐ นายสุพิน  สิงหหัวดง 

 ๔๕๑๑ นายสุพิน  เสนานนท 

 ๔๕๑๒ นายสุพิศ  ไชยเดช 

 ๔๕๑๓ นายสุพิศ  บัวพันธ 

 ๔๕๑๔ นายสุพิศ  พงษวัน 

 ๔๕๑๕ นายสุพิศ  แสงวงค 

 ๔๕๑๖ นายสุภนิมิต  เครือทอง 

 ๔๕๑๗ นายสุภาค  พวงมณี 

 ๔๕๑๘ นายสุภาพ  ขุนชัย 

 ๔๕๑๙ นายสุภาพ  บัวพูน 

 ๔๕๒๐ นายสุภาพ  บุษราคัม 

 ๔๕๒๑ สิบตรี สุภาพ  พรมพารักษ 

 ๔๕๒๒ นายสุภาพ  ระลาธิ 

 ๔๕๒๓ นายสุภาพ  สุริยโมลี 

 ๔๕๒๔ นายสุภาพ  อุปนิสัย 

 ๔๕๒๕ นายสุภาพรรณ  จาลุย 

 ๔๕๒๖ นายสุภี  วิรุณพันธ 

 ๔๕๒๗ นายสุมน  ศรีโพธิ์ 

 ๔๕๒๘ นายสุมิตร  ปากแข็ง 

 ๔๕๒๙ นายสุมิตร  สมชัยยานนท 

 ๔๕๓๐ นายสุเมฆ  หวยไชย 

 ๔๕๓๑ นายสุเมธ  พุทธิพัฒน 

 ๔๕๓๒ นายสุเมธ  เอี่ยมศิริ 

 ๔๕๓๓ นายสุเมธี  คําลือ 

 ๔๕๓๔ นายสุเมศ  พันธุไม 

 ๔๕๓๕ นายสุรชัย  คําจันทรแกว 

 ๔๕๓๖ นายสุรชัย  จิรวัฒนาภรณ 

 ๔๕๓๗ นายสุรชาติ  ปญญา 

 ๔๕๓๘ นายสุรเชษฐ  ทองจันทร 

 ๔๕๓๙ นายสุรเชษฐ  ภิรมยเบี้ยว 



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๕๔๐ นายสุรเดช  จันทรทอง 

 ๔๕๔๑ นายสุรเดช  เดนอุดม 

 ๔๕๔๒ นายสุรเดช  พิมลสวัสดิ์ 

 ๔๕๔๓ นายสุรเดช  เล็กอุทัย 

 ๔๕๔๔ นายสุรเดช  หะสาเมาะ 

 ๔๕๔๕ นายสุรทิน  เพลาวัน 

 ๔๕๔๖ นายสุรพงษ  คําสรอย 

 ๔๕๔๗ นายสุรพงษ  สุภา 

 ๔๕๔๘ นายสุรพล  คงมา 

 ๔๕๔๙ นายสุรพล  จันทะโชติ 

 ๔๕๕๐ นายสุรพล  วงศคําจันทร 

 ๔๕๕๑ นายสุรพล  วัฒนจิตต 

 ๔๕๕๒ นายสุรพล  ศรีธรรมรัชต 

 ๔๕๕๓ นายสุรพล  สังขวรรณะ 

 ๔๕๕๔ นายสุรพันธ  ทับศรี 

 ๔๕๕๕ นายสุรศักดิ์  จันทศรี 

 ๔๕๕๖ นายสุรศักดิ์  เจริญวงศ 

 ๔๕๕๗ นายสุรศักดิ์  ทองสุข 

 ๔๕๕๘ นายสุรศักดิ์  บุญประเสริฐ 

 ๔๕๕๙ นายสุรศักดิ์  พลพวก 

 ๔๕๖๐ นายสุรศักดิ์  มูลลา 

 ๔๕๖๑ นายสุรศักดิ์  เมืองฤทธิ์ 

 ๔๕๖๒ นายสุรศักดิ์  รัตนาวากุล 

 ๔๕๖๓ นายสุรศักดิ์  สุมน 

 ๔๕๖๔ นายสุรสิทธิ์  คําหาญ 

 ๔๕๖๕ นายสุรสิทธิ์  สดทรงศิลป 

 ๔๕๖๖ นายสุรเสก  พันธผูก 

 ๔๕๖๗ นายสุระ  ประไพเพชร 

 ๔๕๖๘ นายสุระชัย  จ่ันพุธ 

 ๔๕๖๙ นายสุระชัย  สุระทาว 

 ๔๕๗๐ นายสุระพงษ  พันธุศิลป 

 ๔๕๗๑ นายสุระพงษ  วิทยา 

 ๔๕๗๒ นายสุระศักดิ์  สวัสดิ์เอื้อ 

 ๔๕๗๓ นายสุรัตน  แกวดานจาก 

 ๔๕๗๔ นายสุรัตน  คําพิลา 

 ๔๕๗๕ นายสุรัตน  จะโรจร 

 ๔๕๗๖ นายสุรัตน  ปลอดเอียด 

 ๔๕๗๗ นายสุรัตน  มีโพธิ์ 

 ๔๕๗๘ นายสุรัตน  ฤกษศรี 

 ๔๕๗๙ นายสุรัตน  สวัสดี 

 ๔๕๘๐ นายสุรัตน  สิงหส่ังถ้ํา 

 ๔๕๘๑ นายสุรัส  มูลตรี 

 ๔๕๘๒ นายสุริน  ยืนที่ 

 ๔๕๘๓ นายสุรินทร  จันทรประสพพร 

 ๔๕๘๔ นายสุรินทร  ชูบุตร 

 ๔๕๘๕ นายสุรินทร  เดชผิว 

 ๔๕๘๖ นายสุรินทร  เนตรสวาง 

 ๔๕๘๗ นายสุรินทร  รักษายศ 

 ๔๕๘๘ นายสุรินทร  วงศอิ่นแกว 

 ๔๕๘๙ นายสุรินทร  ศรีสุธา 



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

 

 ๔๕๙๐ นายสุรินทร  สมบูรณ 

 ๔๕๙๑ นายสุรินทร  สามรอยงาม 

 ๔๕๙๒ นายสุริยล  ควบคุม 

 ๔๕๙๓ วาที่รอยเอก สุริยะพงศ  เนินพลับ 

 ๔๕๙๔ นายสุริยัณน  หวงผล 

 ๔๕๙๕ นายสุริยัน  ลุนศรี 

 ๔๕๙๖ นายสุริยันต  คําภีร 

 ๔๕๙๗ นายสุริยันต  คําภูแสน 

 ๔๕๙๘ นายสุริยันต  สุทธิพรม 

 ๔๕๙๙ นายสุริยา  กามาพร 

 ๔๖๐๐ นายสุริยา  จันตะนาเขต 

 ๔๖๐๑ นายสุริยา  ดวงจันทร 

 ๔๖๐๒ นายสุริยา  ทองวันดี 

 ๔๖๐๓ นายสุริยา  ทาดีสม 

 ๔๖๐๔ นายสุริยา  นาคง 

 ๔๖๐๕ นายสุริยา  บุญโย 

 ๔๖๐๖ นายสุริยา  ประพันธ 

 ๔๖๐๗ นายสุริยา  รัตนพงศ 

 ๔๖๐๘ นายสุริยา  อินทรทอง 

 ๔๖๐๙ นายสุริโย  โตทิม 

 ๔๖๑๐ นายสุรีย  ยะสะกะ 

 ๔๖๑๑ นายสุรีย  ลัดดากลม 

 ๔๖๑๒ นายสุเรน  ทองทับพันธ 

 ๔๖๑๓ นายสุฤทธิ์  ปาไม 

 ๔๖๑๔ นายสุไลย  นามวงษ 

 ๔๖๑๕ นายสุวพันธ  จันทรทองหลาง 

 ๔๖๑๖ นายสุวรรณ  ศรีสุภาพ 

 ๔๖๑๗ นายสุวรรณ  สงลา 

 ๔๖๑๘ นายสุวรรณ  สังฆวัตร 

 ๔๖๑๙ นายสุวรรณ  สาระวงศ 

 ๔๖๒๐ นายสุวรรณ  สุดา 

 ๔๖๒๑ นายสุวรรณ  กล่ันน้ําทิพย 

 ๔๖๒๒ นายสุวรรณ  คุมพงษ 

 ๔๖๒๓ นายสุวรรณ  เทพวงค 

 ๔๖๒๔ นายสุวรรณ  'ปฐมโรจนวงศ 

 ๔๖๒๕ นายสุวรรณ  แสนแวทย 

 ๔๖๒๖ นายสุวรรณ  อนุฤทธิ์ 

 ๔๖๒๗ นายสุวรรณ  อินตะวิชา 

 ๔๖๒๘ นายสุวรรณชัย  สุขสงค 

 ๔๖๒๙ นายสุวัจน  แขงขัน 

 ๔๖๓๐ นายสุวัฒน  กล่ินศรีสุข 

 ๔๖๓๑ นายสุวัฒน  ชุมชัยโย 

 ๔๖๓๒ นายสุวัฒน  เนาวรุงโรจน 

 ๔๖๓๓ นายสุวัฒน  ภักดีคง 

 ๔๖๓๔ นายสุวัฒน  อรินแกว 

 ๔๖๓๕ นายสุวันชัย  พุมเหมือน 

 ๔๖๓๖ นายสุวิช  นาคทอง 

 ๔๖๓๗ นายสุวิชัย  เฮิงโม 

 ๔๖๓๘ นายสุวิทย  จันดี 

 ๔๖๓๙ นายสุวิทย  เจนจัด 



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

 

 ๔๖๔๐ นายสุวิทย  แจมประเสริฐ 

 ๔๖๔๑ นายสุวิทย  ชนชี 

 ๔๖๔๒ นายสุวิทย  ดวงจันทร 

 ๔๖๔๓ นายสุวิทย  ตะดุมพันธ 

 ๔๖๔๔ นายสุวิทย  ไตรเมศ 

 ๔๖๔๕ นายสุวิทย  ธรรมาโร 

 ๔๖๔๖ นายสุวิทย  บัวใหญรักษา 

 ๔๖๔๗ นายสุวิทย  พลอยคํา 

 ๔๖๔๘ นายสุวิทย  วานนท 

 ๔๖๔๙ นายสุวิทย  สัตถวิชยพิชญ 

 ๔๖๕๐ นายสุวิสิทธิ์  นอยพันธ 

 ๔๖๕๑ นายเสกศักดิ์  ปอมลอย 

 ๔๖๕๒ นายเสกสรร  ปนเขื่อนขัด 

 ๔๖๕๓ นายเสกสรร  มุกดา 

 ๔๖๕๔ นายเสกสรรค  คะยอม 

 ๔๖๕๕ นายเสกสันต  สุวรรณศรี 

 ๔๖๕๖ นายเสกสิทธิ์  คุณพิทักษ 

 ๔๖๕๗ นายเส็ง  อะปะหัง 

 ๔๖๕๘ นายเสง  กาศสกุล 

 ๔๖๕๙ นายเสงี่ยม  พรอมพรั่ง 

 ๔๖๖๐ นายเสงี่ยม  สีลง 

 ๔๖๖๑ นายเสฐียร  ขุนกัน 

 ๔๖๖๒ นายเสถียน  สุขสวัสดิ์ 

 ๔๖๖๓ นายเสถียร  คําวัง 

 ๔๖๖๔ นายเสถียร  ชนะรักษ 

 ๔๖๖๕ นายเสถียร  เตชะ 

 ๔๖๖๖ นายเสถียร  ฝปากเพราะ 

 ๔๖๖๗ นายเสถียร  พันสาย 

 ๔๖๖๘ นายเสถียร  มีมาดี 

 ๔๖๖๙ นายเสถียร  ยาบุษดี 

 ๔๖๗๐ นายเสถียร  แลดไธสง 

 ๔๖๗๑ นายเสถียร  สินไพราช 

 ๔๖๗๒ นายเสถียร  เหลาบัว 

 ๔๖๗๓ นายเสถียร  ฮุยพรมมา 

 ๔๖๗๔ นายเสน  เรือนมูล 

 ๔๖๗๕ นายเสนห  กุลรัตน 

 ๔๖๗๖ นายเสนห  เคยพุดซา 

 ๔๖๗๗ นายเสนห  เจียรวนานนท 

 ๔๖๗๘ นายเสนห  แซเลียว 

 ๔๖๗๙ นายเสนห  ทวีคูณ 

 ๔๖๘๐ นายเสนห  โพธิ์พันธุ 

 ๔๖๘๑ นายเสนห  มังสิงหจันทร 

 ๔๖๘๒ นายเสนห  ศักดิ์สุภาพ 

 ๔๖๘๓ นายเสนห  สมตั้งมั่น 

 ๔๖๘๔ นายเสนห  หนงมา 

 ๔๖๘๕ นายเสนห  อินทะเส 

 ๔๖๘๖ นายเสนอ  สงวนเกียรติ 

 ๔๖๘๗ นายเสนอ  หีตหนู 

 ๔๖๘๘ นายเสนาะ  คลายดารา 

 ๔๖๘๙ นายเสนาะ  จันทรสุข 



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

 

 ๔๖๙๐ นายเสนาะ  ตามสกุล 

 ๔๖๙๑ นายเสนาะ  รอดเท่ียง 

 ๔๖๙๒ นายเสนาะ  สุขฤทธิ์ 

 ๔๖๙๓ นายเสนีย  กล่ินแกนจันทร 

 ๔๖๙๔ นายเสนีย  ผิวงาม 

 ๔๖๙๕ นายเสนีย  สุดใจ 

 ๔๖๙๖ นายเสมอ  ขาวผอง 

 ๔๖๙๗ นายเสมอ  นันทรักษา 

 ๔๖๙๘ นายเสมอ  รางแดง 

 ๔๖๙๙ นายเสมอ  ลาภหงษทอง 

 ๔๗๐๐ นายเสมอ  ออนศรี 

 ๔๗๐๑ นายเสมา  ทองขาว 

 ๔๗๐๒ นายเสมียน  พวงทอง 

 ๔๗๐๓ นายเสริม  แกวมณี 

 ๔๗๐๔ นายเสริม  คงแกว 

 ๔๗๐๕ นายเสริม  ทองทาบ 

 ๔๗๐๖ นายเสริม  ธนีสัตย 

 ๔๗๐๗ นายเสริม  สวางอารมณ 

 ๔๗๐๘ นายเสริม  อวมสัมฤทธิ์ 

 ๔๗๐๙ นายเสรี  กัลยาสนธ 

 ๔๗๑๐ นายเสรี  จันทรเรือง 

 ๔๗๑๑ นายเสรี  บินโตะหมัด 

 ๔๗๑๒ นายเสวก  กาสูงเนิน 

 ๔๗๑๓ นายเสวก  จูประเสริฐปญญา 

 ๔๗๑๔ นายเสวก  ในเมือง 

 ๔๗๑๕ นายเสวก  สงขาว 

 ๔๗๑๖ นายเสวก  หนอทอง 

 ๔๗๑๗ นายเสวก  อินพิทักษ 

 ๔๗๑๘ นายเสวย  โสมดี 

 ๔๗๑๙ นายเสวียง  สรรพศรี 

 ๔๗๒๐ นายเสวียน  มะณีจันทร 

 ๔๗๒๑ นายเสวียน  หมื่นภูเขียว 

 ๔๗๒๒ นายเสาร  เจนจบ 

 ๔๗๒๓ นายเสาร  ตะเตบ 

 ๔๗๒๔ นายเสาร  สินศิริ 

 ๔๗๒๕ นายเสาร  หัดคําหมื่น 

 ๔๗๒๖ นายเสารคํา  นันตาล 

 ๔๗๒๗ นายเสียง  ออนนอม 

 ๔๗๒๘ นายเส่ียง  สดคมขํา 

 ๔๗๒๙ นายเสียน  พิมูลชาติ 

 ๔๗๓๐ นายแสง  ระพันธ 

 ๔๗๓๑ นายแสงจันทร  แกวแกนคูณ 

 ๔๗๓๒ นายแสงจันทร  ชัยสวัสดิ์ 

 ๔๗๓๓ นายแสงเดือน  ขอนเอิบ 

 ๔๗๓๔ นายแสงเดือน  ดอยแกวขาว 

 ๔๗๓๕ นายแสงมณี  ฤทธิ์ลือชัย 

 ๔๗๓๖ นายแสน  ตาธิ 

 ๔๗๓๗ นายแสนศักดิ์  อุนญาติ 

 ๔๗๓๘ จาเอก แสวง  คชพันธ 

 ๔๗๓๙ นายแสวง  ทอนจันทร 



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

 

 ๔๗๔๐ นายแสวง  เนฝน 

 ๔๗๔๑ นายแสวง  บุญปอง 

 ๔๗๔๒ นายแสวง  ปนแกว 

 ๔๗๔๓ นายแสวง  พลสมัคร 

 ๔๗๔๔ นายแสวง  สาวิไสย 

 ๔๗๔๕ นายแสวง  สิงหโคตร 

 ๔๗๔๖ นายแสวง  แสงเดือน 

 ๔๗๔๗ นายแสวง  เอี่ยมรอด 

 ๔๗๔๘ นายแสวงชัย  บุญเลิศ 

 ๔๗๔๙ นายโสพิศ  ทาพิมาย 

 ๔๗๕๐ นายโสภณ  คลายแกว 

 ๔๗๕๑ นายโสภณ  คลํ้าคลาย 

 ๔๗๕๒ นายโสภณ  เชื้ออินตะ 

 ๔๗๕๓ นายโสภณ  ติหวิ่ง 

 ๔๗๕๔ นายโสภณ  ทองศรีออน 

 ๔๗๕๕ นายโสภณ  ประยูรวงศ 

 ๔๗๕๖ นายโสภณ  ยมพมาศ 

 ๔๗๕๗ นายโสภณ  สุภารักษ 

 ๔๗๕๘ นายโสภณ  สุริโย 

 ๔๗๕๙ นายโสภา  พรมโคตร 

 ๔๗๖๐ นายโสภิณ  บํารุงเวช 

 ๔๗๖๑ นายโสภิต  เปล่ียววิญญา 

 ๔๗๖๒ นายโสม  ทาบัว 

 ๔๗๖๓ นายไสว  เซงฉิม 

 ๔๗๖๔ นายไสว  ถิ่นทิพย 

 ๔๗๖๕ นายไสว  ปญญาสุ 

 ๔๗๖๖ นายไสว  ผะกาคําแหลง 

 ๔๗๖๗ นายไสว  เผาภูธร 

 ๔๗๖๘ นายไสว  พิมพรภิรมย 

 ๔๗๖๙ นายไสว  เพ่ือนใบลี 

 ๔๗๗๐ นายไสว  สิงหทอง 

 ๔๗๗๑ นายไสว  สิทธิศักดิ์ 

 ๔๗๗๒ นายไสว  สีแดง 

 ๔๗๗๓ นายไสว  แสนธิสาร 

 ๔๗๗๔ นายหงษาธิราช  เชื้อคําฮด 

 ๔๗๗๕ นายหงัน  จันทรเอี่ยม 

 ๔๗๗๖ นายหนอย  ปนวงศา 

 ๔๗๗๗ นายหนูกาญจน  บัวใหญ 

 ๔๗๗๘ นายหนูกี  ศรีโพธิ์กลาง 

 ๔๗๗๙ นายหนูเนียม  ประทุมวงษ 

 ๔๗๘๐ นายหนูพวน  พสุมาตย 

 ๔๗๘๑ นายหนูเล็ก  เมินกระโทก 

 ๔๗๘๒ นายหมอง  ใจมีวงศ 

 ๔๗๘๓ นายหมาย  จาวรรณ 

 ๔๗๘๔ นายหยา  เหมมณี 

 ๔๗๘๕ นายหรูน  ตุดบัตร 

 ๔๗๘๖ นายหฤษฏ์ิ  หนูอินทร 

 ๔๗๘๗ นายหลงหมัน  จิตรตรง 

 ๔๗๘๘ นายหล่ังสัน  พันสวาง 

 ๔๗๘๙ นายหลัด  สุมาลี 



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

 

 ๔๗๙๐ นายหวน  แตมเรืองอิฐ 

 ๔๗๙๑ นายหวอน  ใจเงิน 

 ๔๗๙๒ นายหวัน  สิทธิกัน 

 ๔๗๙๓ นายหวาน  ทําเกวียน 

 ๔๗๙๔ นายหะสัน  ขาหรีดาโอะ 

 ๔๗๙๕ นายหัด  วรรณศรี 

 ๔๗๙๖ นายหัสชัย  เสสน 

 ๔๗๙๗ นายหาญ  เขียวงาม 

 ๔๗๙๘ นายหาญ  คลายเมือง 

 ๔๗๙๙ นายหาญ  เลขะวัฒนะ 

 ๔๘๐๐ นายหาเส็น  งานแข็ง 

 ๔๘๐๑ นายเหงี่ยม  เถาโคตรศรี 

 ๔๘๐๒ นายเหมี่ยง  เรืองศรีชาติ 

 ๔๘๐๓ นายเหรียญ  แกวแกน 

 ๔๘๐๔ นายเหรียญชัย  แพงดี 

 ๔๘๐๕ นายเหลือ  สอนคําดี 

 ๔๘๐๖ นายเหิน  บุญเสริม 

 ๔๘๐๗ นายแหวน  ดีเพ่ิม 

 ๔๘๐๘ นายโหล  สีปนตา 

 ๔๘๐๙ นายใหม  มงคลสีลา 

 ๔๘๑๐ นายไหม  แสนโบราณ 

 ๔๘๑๑ นายไหลหมาน  ภัยเนียม 

 ๔๘๑๒ นายองศกร  อินทมาศ 

 ๔๘๑๓ นายองอาจ  ขะหรีดาโอะ 

 ๔๘๑๔ นายองอาจ  ใจแกว 

 ๔๘๑๕ นายองอาจ  ทักษคีรี 

 ๔๘๑๖ นายองอาจ  อินหลม 

 ๔๘๑๗ นายอชิตพล  พันนาขา 

 ๔๘๑๘ นายอดิเทพ  แกวเสน 

 ๔๘๑๙ นายอดิเทพ  ลามละคร 

 ๔๘๒๐ นายอดิเรก  ใจปา 

 ๔๘๒๑ นายอดิเรก  ดีดวงพันธ 

 ๔๘๒๒ นายอดิเรก  อินปก 

 ๔๘๒๓ นายอดิศร  เกษม 

 ๔๘๒๔ นายอดิศร  ดําอินทร 

 ๔๘๒๕ นายอดิศร  ปุญญฤทธิ์ 

 ๔๘๒๖ นายอดิศักดิ์  ปญญาย่ิง 

 ๔๘๒๗ นายอดิศักดิ์  สันติมิตร 

 ๔๘๒๘ นายอดิศักดิ์  อามาตรวงศ 

 ๔๘๒๙ นายอดิสรณ  ภาสพานทอง 

 ๔๘๓๐ นายอดิสรณ  ภิรมยไกรภักดิ์ 

 ๔๘๓๑ นายอดิสัย  เจริญสุข 

 ๔๘๓๒ นายอดิสัย  สุขรัตน 

 ๔๘๓๓ นายอดุล  เขียวขัน 

 ๔๘๓๔ นายอดุล  จันทร 

 ๔๘๓๕ นายอดุล  ดอเลาะ 

 ๔๘๓๖ นายอดุลย  งอกนาวัง 

 ๔๘๓๗ นายอดุลย  ใจรักษ 

 ๔๘๓๘ นายอดุลย  ชวยปุน 

 ๔๘๓๙ นายอดุลย  ไชยคีนี 



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

 

 ๔๘๔๐ นายอดุลย  ธิยะใจ 

 ๔๘๔๑ นายอดุลย  บูรณะถาวร 

 ๔๘๔๒ นายอดุลย  พรหมมา 

 ๔๘๔๓ นายอดุลย  รักเจาไทย 

 ๔๘๔๔ นายอดุลย  ลอมะลิ 

 ๔๘๔๕ นายอดุลย  สวัสดิ์ผล 

 ๔๘๔๖ นายอดุลรัตน  สกนธวัฒน 

 ๔๘๔๗ นายอดูล  บุญชม 

 ๔๘๔๘ นายอติชาติ  ชัยศรี 

 ๔๘๔๙ นายอติพล  พุมจําปา 

 ๔๘๕๐ นายอติภพ  กิติศรีวรพันธุ 

 ๔๘๕๑ นายอธินันต  กวยาวงศ 

 ๔๘๕๒ นายอธิปติ  นาคราช 

 ๔๘๕๓ นายอธิภัทร  รัศมี 

 ๔๘๕๔ นายอธิโรจน  ธนากุลวรเศรษฐ 

 ๔๘๕๕ นายอธิวัฒน  ลิขิตดํารงกุล 

 ๔๘๕๖ นายอธิวัฒน  วงษออน 

 ๔๘๕๗ นายอธิวัฒน  โสภี 

 ๔๘๕๘ นายอนงค  วัตวงษ 

 ๔๘๕๙ นายอนงค  เฮิงมล 

 ๔๘๖๐ นายอนนท  ปานอินทร 

 ๔๘๖๑ นายอนัตน  เกตุวารี 

 ๔๘๖๒ นายอนัน  นันทจินดา 

 ๔๘๖๓ นายอนัน  ประเสริฐนู 

 ๔๘๖๔ นายอนันต  กาศสมบูรณ 

 ๔๘๖๕ นายอนันต  เกิดกุลรัตน 

 ๔๘๖๖ นายอนันต  ขวัญสงา 

 ๔๘๖๗ นายอนันต  คําอาย 

 ๔๘๖๘ นายอนันต  จรณโยธิน 

 ๔๘๖๙ นายอนันต  จอมเที่ยง 

 ๔๘๗๐ นายอนันต  จันดี 

 ๔๘๗๑ นายอนันต  จินดา 

 ๔๘๗๒ นายอนันต  เฉลิมพล 

 ๔๘๗๓ นายอนันต  ชมพู 

 ๔๘๗๔ นายอนันต  ไชยประสพ 

 ๔๘๗๕ นายอนันต  ตั้นหุย 

 ๔๘๗๖ นายอนันต  ทองสม 

 ๔๘๗๗ นายอนันต  นวลปล้ืม 

 ๔๘๗๘ นายอนันต  นิยมวัน 

 ๔๘๗๙ นายอนันต  บัวลอย 

 ๔๘๘๐ นายอนันต  บุญมี 

 ๔๘๘๑ นายอนันต  บุญยืน 

 ๔๘๘๒ นายอนันต  ปานทอง 

 ๔๘๘๓ นายอนันต  เปยมศิริ 

 ๔๘๘๔ นายอนันต  พรมทอง 

 ๔๘๘๕ นายอนันต  พวงแกว 

 ๔๘๘๖ นายอนันต  มงคลธารทิพย 

 ๔๘๘๗ นายอนันต  มณีลาภ 

 ๔๘๘๘ นายอนันต  มูลเมือง 

 ๔๘๘๙ นายอนันต  แยมสรวล 



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

 

 ๔๘๙๐ นายอนันต  วงคทนา 

 ๔๘๙๑ นายอนันต  วีระวงศ 

 ๔๘๙๒ นายอนันต  ศรีสลับ 

 ๔๘๙๓ นายอนันต  สงทับ 

 ๔๘๙๔ นายอนันต  สวางวงษ 

 ๔๘๙๕ นายอนันต  เหมมัน 

 ๔๘๙๖ นายอนันต  อินทรฉาย 

 ๔๘๙๗ นายอนันตศักดิ์  พันธสนิทจําป 

 ๔๘๙๘ นายอนันท  เชื้อเกษม 

 ๔๘๙๙ นายอนันท  ดอกสี 

 ๔๙๐๐ นายอนันพิภัธธน  เพียรวิชาธวี 

 ๔๙๐๑ นายอนิวรรตน  เทพตาแสง 

 ๔๙๐๒ นายอนุกูล  กิมเฮง 

 ๔๙๐๓ นายอนุกูล  พุทธา 

 ๔๙๐๔ นายอนุชา  จวงจันทร 

 ๔๙๐๕ นายอนุชา  จันตะสุริน 

 ๔๙๐๖ นายอนุชา  สงวนตระกูล 

 ๔๙๐๗ นายอนุชา  สินธุสุวรรณ 

 ๔๙๐๘ นายอนุชิต  ขอนดอก 

 ๔๙๐๙ นายอนุชิต  ตระกูลอุดมพร 

 ๔๙๑๐ นายอนุชิต  พลอยมณี 

 ๔๙๑๑ นายอนุชิต  พิมเทศ 

 ๔๙๑๒ นายอนุชิต  ยศดี 

 ๔๙๑๓ นายอนุพงค  ตรีบุบผา 

 ๔๙๑๔ นายอนุพงศ  แซล่ิม 

 ๔๙๑๕ นายอนุพงษ  ถาปน 

 ๔๙๑๖ นายอนุพงษ  อัตภาพ 

 ๔๙๑๗ นายอนุรักษ  ธนวิริยกิจ 

 ๔๙๑๘ นายอนุรักษ  แพงสุข 

 ๔๙๑๙ นายอนุรักษ  วิจิตรศิลป 

 ๔๙๒๐ นายอนุรักษ  อัตถกาญนนา 

 ๔๙๒๑ นายอนุรัตน  เจริญพงษ 

 ๔๙๒๒ นายอนุวัช  สาลิกา 

 ๔๙๒๓ นายอนุวัฒน  พุทธิพิพัฒนขจร 

 ๔๙๒๔ นายอนุศิษฏ  สิริเบญจวงศ 

 ๔๙๒๕ นายอนุสนธิ์  ภูติรักษ 

 ๔๙๒๖ นายอนุสรณ  ศรีวิไชย 

 ๔๙๒๗ นายอนูน  อุทิศหนองแวง 

 ๔๙๒๘ นายอภิชัย  เกิดพิทักษ 

 ๔๙๒๙ นายอภิชัย  นันทิเกียรติกุล 

 ๔๙๓๐ นายอภิชัย  พยุงวงษ 

 ๔๙๓๑ นายอภิชาต  ถาวรณ 

 ๔๙๓๒ นายอภิชาติ  กุลสาร 

 ๔๙๓๓ นายอภิชาติ  คีรีมาลี 

 ๔๙๓๔ นายอภิชาติ  จีนโดน 

 ๔๙๓๕ นายอภิชาติ  ชาลี 

 ๔๙๓๖ นายอภิชาติ  ดารี 

 ๔๙๓๗ นายอภิชาติ  ปยรัตนจาร ุ

 ๔๙๓๘ นายอภิชาติ  พาราศรี 

 ๔๙๓๙ นายอภิชาติ  พูนศิลป 



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

 

 ๔๙๔๐ นายอภิชาติ  มณีรัตน 

 ๔๙๔๑ นายอภิชาติ  ศรีอัญชลีกร 

 ๔๙๔๒ นายอภิชาติ  สืบศักดิ์ 

 ๔๙๔๓ นายอภิชาติ  อนันทมหาภิรมย 

 ๔๙๔๔ จาเอก อภิชาย  ปานแพ 

 ๔๙๔๕ นายอภิภู  ชูวงศ 

 ๔๙๔๖ นายอภิรักษ  นิคมรัตน 

 ๔๙๔๗ นายอภิรักษ  มะโนรัตน 

 ๔๙๔๘ นายอภิรักษ  แสงฤทธิ์ 

 ๔๙๔๙ นายอภิรุต  ลังกากาศ 

 ๔๙๕๐ นายอภิฤทธิ์  สมรฤทธิ์ 

 ๔๙๕๑ นายอภิลักษณ  พุดชอ 

 ๔๙๕๒ นายอภิวัชราวุธ  ศักดิ์สุจริต 

 ๔๙๕๓ นายอภิวัฒน  เงาะเศษ 

 ๔๙๕๔ นายอภิสิทธิ์  กล่ินมณฑา 

 ๔๙๕๕ นายอภิสิทธิ์  คงชูชวย 

 ๔๙๕๖ นายอภิสิทธิ์  คล่ีแกว 

 ๔๙๕๗ นายอภิสิทธิ์  งานประเสริฐกิจ 

 ๔๙๕๘ นายอภิสิทธิ์  อภินันทสิทธิ์ 

 ๔๙๕๙ นายอมร  เทียมภักดี 

 ๔๙๖๐ นายอมร  วงศอินทร 

 ๔๙๖๑ นายอมร  อินธิศาตร 

 ๔๙๖๒ นายอมรเทพ  กระทง 

 ๔๙๖๓ นายอมรเทพ  นาพันธุเริ่ม 

 ๔๙๖๔ นายอมรินทร  แกวเชิด 

 ๔๙๖๕ นายอมรินทร  นิ่มนวล 

 ๔๙๖๖ นายอยู  ตอนโคกสูง 

 ๔๙๖๗ นายอยู  ทองอินทร 

 ๔๙๖๘ นายอยู  แสดขุนทด 

 ๔๙๖๙ นายอรรณพ  เบญจวรรณ 

 ๔๙๗๐ นายอรรณพ  สิมมาคํา 

 ๔๙๗๑ นายอรรถพล  งามพรอม 

 ๔๙๗๒ นายอรรถพล  นิยมเดชา 

 ๔๙๗๓ นายอรรถพล  เพ็ชรรุง 

 ๔๙๗๔ นายอรรถพล  วงศกีรติจินดา 

 ๔๙๗๕ นายอรรถพล  ศรีแกว 

 ๔๙๗๖ นายอรรถพล  อดุลยจิตร 

 ๔๙๗๗ นายอรรถสิทธิ์  คีรีวัลย 

 ๔๙๗๘ นายอรัญ  ปาสนธิ์ 

 ๔๙๗๙ นายอราม  ปะระคะ 

 ๔๙๘๐ นายอรุณ  เกิดสมบัติ 

 ๔๙๘๑ นายอรุณ  ขุนวัน 

 ๔๙๘๒ นายอรุณ  คนตรง 

 ๔๙๘๓ นายอรุณ  จ๋ิวปญญา 

 ๔๙๘๔ นายอรุณ  ไชยทอง 

 ๔๙๘๕ นายอรุณ  ทองมา 

 ๔๙๘๖ นายอรุณ  บุญชู 

 ๔๙๘๗ นายอรุณ  มุงหาทรัพย 

 ๔๙๘๘ นายอรุณ  เรืองยศ 

 ๔๙๘๙ นายอรุณ  วัฒนาสุนทรารักษ 



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

 

 ๔๙๙๐ นายอรุณ  วิเชียรชัย 

 ๔๙๙๑ นายอรุณ  อินทรจันทร 

 ๔๙๙๒ นายอรุณ  อินทราช 

 ๔๙๙๓ นายอรุณศักดิ์  กําจัด 

 ๔๙๙๔ นายอลงกต  หารินทะชาติ 

 ๔๙๙๕ นายอลงกร  ธนากิจศิริกุล 

 ๔๙๙๖ นายอลงกรณ  ภูริกานต 

 ๔๙๙๗ นายอลิคาน  ประธาน 

 ๔๙๙๘ นายอวน  ประเจียด 

 ๔๙๙๙ นายอวยชัย  ภาวสันตานนท 

 ๕๐๐๐ นายอวยพร  ปองขันธ 

 ๕๐๐๑ นายออด  ชัยสัตย 

 ๕๐๐๒ นายออด  สุขหลักรอย 

 ๕๐๐๓ นายออน  ออนระฮุง 

 ๕๐๐๔ นายออนจันทร  เพลียวงษ 

 ๕๐๐๕ นายอะโบ  แสนหมี่ 

 ๕๐๐๖ นายอะหมาด  หมัดหละ 

 ๕๐๐๗ นายอะหมีด  สีปานปน 

 ๕๐๐๘ นายอัคภูมิสิษฐ  หาญลิพงศ 

 ๕๐๐๙ นายอัครเดช  กวีชาญวิเชียร 

 ๕๐๑๐ นายอัครเดช  นรารัมย 

 ๕๐๑๑ นายอัครวัฒน  รักเลง 

 ๕๐๑๒ นายอัจฉยะ  ธํารงทัศนีย 

 ๕๐๑๓ นายอัจฉริยะ  เพชรอาภา 

 ๕๐๑๔ นายอั๋น  ทิมา 

 ๕๐๑๕ นายอับดือกอเดร  สาเหาะ 

 ๕๐๑๖ นายอับดุล  เบนนอ 

 ๕๐๑๗ นายอับดุลรอแม  อาบู 

 ๕๐๑๘ นายอับดุลเราะหมาน   

  อัลอับดุสสลาม 

 ๕๐๑๙ นายอับดุลเลาะ  สาและ 

 ๕๐๒๐ นายอับดุลอาซิ  เจะนะ 

 ๕๐๒๑ นายอับดุลฮาฟส  โตะกูมิ 

 ๕๐๒๒ นายอับดุลฮาลีม  ไชยสิน 

 ๕๐๒๓ นายอับโดรอแมง  ยามา 

 ๕๐๒๔ นายอัมพร  แกวคําชาติ 

 ๕๐๒๕ นายอัมพร  แกวแสนซาว 

 ๕๐๒๖ นายอัมพร  ฉิมมี 

 ๕๐๒๗ นายอัมพร  เทพพิทักษ 

 ๕๐๒๘ นายอัมพร  เรืองเดช 

 ๕๐๒๙ นายอัมรัญร  สะมะแอ 

 ๕๐๓๐ นายอัมรี  แยแล 

 ๕๐๓๑ นายอัวะ  ตอบสันเทียะ 

 ๕๐๓๒ นายอัศวิน  หวงศร ี

 ๕๐๓๓ นายอัษฎากรณ  ฉัตรานันท 

 ๕๐๓๔ นายอัสฎา  รวมสวาท 

 ๕๐๓๕ นายอาคม  ธรรมสุนทร 

 ๕๐๓๖ นายอาคม  เปามงคล 

 ๕๐๓๗ นายอาคม  สุขจันทึก 

 ๕๐๓๘ นายอาคม  สุขไชย 



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

 

 ๕๐๓๙ นายอาซามมาสรี  โตะนากายอ 

 ๕๐๔๐ นายอาณัฐ  คงดวง 

 ๕๐๔๑ นายอาดุล  ราชธรรม 

 ๕๐๔๒ นายอาดูร  แกวคนตรง 

 ๕๐๔๓ นายอาทร  ไกรสิงห 

 ๕๐๔๔ นายอาทร  เพชรมณี 

 ๕๐๔๕ นายอาทิตย  กุลศักดิ์ 

 ๕๐๔๖ นายอาธร  โพธิกนิษฐ 

 ๕๐๔๗ นายอานนท  คนทัด 

 ๕๐๔๘ นายอานนท  เตะเหร็ม 

 ๕๐๔๙ นายอานนท  ทับทิมศรี 

 ๕๐๕๐ นายอานนท  สิงหขร 

 ๕๐๕๑ นายอานนท  สินธุพิจารณ 

 ๕๐๕๒ นายอานนท  หลาปา 

 ๕๐๕๓ นายอานันท  คูณเสนา 

 ๕๐๕๔ นายอาย  กอบศิลป 

 ๕๐๕๕ นายอายะมัน  สาและ 

 ๕๐๕๖ นายอารมณ  วิสุทธิรัตน 

 ๕๐๕๗ นายอารยัน  จํานงควุฒิ 

 ๕๐๕๘ นายอารักษ  วงศกระพันธุ 

 ๕๐๕๙ นายอาริฟ  เจะโอะ 

 ๕๐๖๐ นายอารีด  หวันยีเตะ 

 ๕๐๖๑ นายอารีย  แกวกีรติกุล 

 ๕๐๖๒ นายอารุณ  ฉัตรพิมาย 

 ๕๐๖๓ นายอาลี  เจะแต 

 ๕๐๖๔ นายอาวุธ  เสนานุช 

 ๕๐๖๕ นายอาวุธ  หลงสลํา 

 ๕๐๖๖ นายอาแว  นุยประเสริฐศรี 

 ๕๐๖๗ นายอาสลาม  เจะแต 

 ๕๐๖๘ นายอาสาฬหะ  สุริเย 

 ๕๐๖๙ นายอาหามะ  ซาและ 

 ๕๐๗๐ นายอาหามะ  อุกะอะ 

 ๕๐๗๑ นายอาฮะ  ดือราแม 

 ๕๐๗๒ นายอาฮามะ  วาเงาะ 

 ๕๐๗๓ นายอํา  นรชาญ 

 ๕๐๗๔ นายอํานวย  กาปญญา 

 ๕๐๗๕ นายอํานวย  แกวเขียวเหลือง 

 ๕๐๗๖ นายอํานวย  โกสุทัน 

 ๕๐๗๗ นายอํานวย  เขวาลําธาร 

 ๕๐๗๘ นายอํานวย  ครุรัมย 

 ๕๐๗๙ นายอํานวย  คําดี 

 ๕๐๘๐ นายอํานวย  จันทรมาทอง 

 ๕๐๘๑ นายอํานวย  จิตรพงค 

 ๕๐๘๒ นายอํานวย  ไชยรัตนโชติ 

 ๕๐๘๓ นายอํานวย  ตุมไทย 

 ๕๐๘๔ นายอํานวย  ธรรมไชยกูล 

 ๕๐๘๕ นายอํานวย  บัวชุม 

 ๕๐๘๖ นายอํานวย  บุญยงค 

 ๕๐๘๗ นายอํานวย  ปตุภาค 

 ๕๐๘๘ นายอํานวย  ผลเต็ม 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๐๘๙ นายอํานวย  ฟูคํา 

 ๕๐๙๐ นายอํานวย  มวงเฟอง 

 ๕๐๙๑ นายอํานวย  ย่ิงยง 

 ๕๐๙๒ นายอํานวย  เย็นหลวง 

 ๕๐๙๓ นายอํานวย  รําไพ 

 ๕๐๙๔ นายอํานวย  ไวยกูล 

 ๕๐๙๕ นายอํานวย  ศรีทับทิม 

 ๕๐๙๖ นายอํานวย  ศรีออน 

 ๕๐๙๗ นายอํานวย  แสนพันธุรุง 

 ๕๐๙๘ นายอํานวย  ออนแท 

 ๕๐๙๙ นายอํานาจ  ขวัญเมือง 

 ๕๑๐๐ นายอํานาจ  ฉัตรวุฒิไกร 

 ๕๑๐๑ นายอํานาจ  ดาวอยู 

 ๕๑๐๒ นายอํานาจ  ทาจินา 

 ๕๑๐๓ นายอํานาจ  พิทักษวงศ 

 ๕๑๐๔ นายอํานาจ  เลาหโมลิศพงษ 

 ๕๑๐๕ นายอํานาจ  สรอยพวงนาค 

 ๕๑๐๖ นายอํานาจ  สัตยภิรมณ 

 ๕๑๐๗ นายอํานาจ  แสงสวาง 

 ๕๑๐๘ นายอํานาจ  อัศวรักษสกุล 

 ๕๑๐๙ นายอําพร  ชูสกุลวงศ 

 ๕๑๑๐ นายอําพร  นรดี 

 ๕๑๑๑ นายอําพร  นันตะรัตน 

 ๕๑๑๒ นายอําพร  พันธกกคอ 

 ๕๑๑๓ นายอําพร  แสงสุกวาว 

 ๕๑๑๔ นายอําพล  ไกรทอง 

 ๕๑๑๕ นายอําพล  ทองคํา 

 ๕๑๑๖ นายอําพล  นอยน้ําเที่ยง 

 ๕๑๑๗ นายอําพล  เพชรคง 

 ๕๑๑๘ นายอําพล  เพชรรัตน 

 ๕๑๑๙ นายอําไพ  บัญชาวัง 

 ๕๑๒๐ นายอําไพ  ศรีเหรา 

 ๕๑๒๑ นายอําไพร  พรรคพล 

 ๕๑๒๒ นายอิทธิกร  สวัสดี 

 ๕๑๒๓ นายอิทธิกร  อธิอุดมผล 

 ๕๑๒๔ ดาบตํารวจ อิทธิเดช  เทพรินทร 

 ๕๑๒๕ นายอิทธิศาสตร  ล้ิมละมัย 

 ๕๑๒๖ นายอิ้น  ฉัตรเงิน 

 ๕๑๒๗ นายอิ่นคํา  ใจติ 

 ๕๑๒๘ นายอินจันทร  เครื่องแกว 

 ๕๑๒๙ นายอินจันทร  เครือใจ 

 ๕๑๓๐ นายอินจันทร  สําเร็จ 

 ๕๑๓๑ นายอินชัย  เมธาอนันตกุล 

 ๕๑๓๒ นายอินตา  จินา 

 ๕๑๓๓ นายอินตา  เพ็งทอง 

 ๕๑๓๔ นายอินถา  มะโนคํา 

 ๕๑๓๕ นายอินทร  จันตา 

 ๕๑๓๖ นายอินสม  แกวแสนศรี 

 ๕๑๓๗ นายอินสม  วงศชัย 

 ๕๑๓๘ นายอินสม  วงศสันติเจริญ 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑๓๙ นายอินแสง  ใจกาศ 

 ๕๑๔๐ นายอิบรอฮิม  สาและ 

 ๕๑๔๑ นายอิศรา  คงกล่ิน 

 ๕๑๔๒ นายอิสมะแอน  ปานหวาน 

 ๕๑๔๓ นายอิสมาแอ  เด็งซี 

 ๕๑๔๔ นายอิสระ  ภูมาลา 

 ๕๑๔๕ นายอิสระภาพ  เทพคําดี 

 ๕๑๔๖ นายอิสสะมะแอ  ลาปราเปะ 

 ๕๑๔๗ นายอุกกฤษ  ชางเหล็ก 

 ๕๑๔๘ นายอุกฤษ  เจียโหงว 

 ๕๑๔๙ นายอุกฤษฎ  สุขเสน 

 ๕๑๕๐ นายอุเซ็ง  มะแซ 

 ๕๑๕๑ นายอุดม  จิตมั่น 

 ๕๑๕๒ นายอุดม  ดวงฤดี 

 ๕๑๕๓ นายอุดม  ถิ่นมะนาว 

 ๕๑๕๔ นายอุดม  ทับทวี 

 ๕๑๕๕ นายอุดม  ทัพธานี 

 ๕๑๕๖ นายอุดม  ธนาคุณ 

 ๕๑๕๗ นายอุดม  บุตรดี 

 ๕๑๕๘ นายอุดม  ประโมศรี 

 ๕๑๕๙ นายอุดม  ฝดศิริ 

 ๕๑๖๐ นายอุดม  รัตยา 

 ๕๑๖๑ นายอุดม  วงศใหญ 

 ๕๑๖๒ นายอุดม  วาประโคน 

 ๕๑๖๓ นายอุดม  ศรีภุมมา 

 ๕๑๖๔ นายอุดม  สมจันทร 

 ๕๑๖๕ นายอุดม  สมฤาชา 

 ๕๑๖๖ นายอุดม  สวนปา 

 ๕๑๖๗ นายอุดม  อานามนารถ 

 ๕๑๖๘ นายอุดม  อินจุมปู 

 ๕๑๖๙ นายอุดมศักดิ์  แตธวัช 

 ๕๑๗๐ นายอุดมศักดิ์  พบบุญ 

 ๕๑๗๑ นายอุดมศักดิ์  มูลรังษี 

 ๕๑๗๒ นายอุดมศักดิ์  ศรีวรรณะ 

 ๕๑๗๓ นายอุดมศักดิ์  เสริฐนวลสวัสดิ์ 

 ๕๑๗๔ นายอุดร  ชมภูพงษ 

 ๕๑๗๕ นายอุดร  ชุมมา 

 ๕๑๗๖ นายอุดร  ไชยเดช 

 ๕๑๗๗ นายอุดร  นงนุช 

 ๕๑๗๘ นายอุดร  นุมโพธิ์ 

 ๕๑๗๙ นายอุดร  พระโนราช 

 ๕๑๘๐ นายอุดร  ย่ังยืน 

 ๕๑๘๑ นายอุดร  เวธิตะ 

 ๕๑๘๒ นายอุต  จําปาดะ 

 ๕๑๘๓ นายอุทธรณ  ชัยวาสี 

 ๕๑๘๔ นายอุทร  นามคํา 

 ๕๑๘๕ นายอุทัย  กาวิโล 

 ๕๑๘๖ นายอุทัย  ใจจาย 

 ๕๑๘๗ นายอุทัย  ชัยบุญเรือง 

 ๕๑๘๘ นายอุทัย  ชุมใจ 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑๘๙ นายอุทัย  ซุยสัมโรง 

 ๕๑๙๐ นายอุทัย  ใตชมภู 

 ๕๑๙๑ นายอุทัย  ทองจันทร 

 ๕๑๙๒ นายอุทัย  ทิพยอุดม 

 ๕๑๙๓ นายอุทัย  นบนอม 

 ๕๑๙๔ นายอุทัย  บํารุงตา 

 ๕๑๙๕ นายอุทัย  เปษาโก 

 ๕๑๙๖ นายอุทัย  พระเมือง 

 ๕๑๙๗ นายอุทัย  พันธุรัตน 

 ๕๑๙๘ นายอุทัย  พิลาทอง 

 ๕๑๙๙ นายอุทัย  วงษศรี 

 ๕๒๐๐ จาสิบเอก อุทัย  ศรีพินิจ 

 ๕๒๐๑ นายอุทัย  สมัครสมาน 

 ๕๒๐๒ รอยตรี อุทัย  สอนโส 

 ๕๒๐๓ นายอุทัย  สีสะโล 

 ๕๒๐๔ นายอุทัย  สุทธิประภา 

 ๕๒๐๕ นายอุทัย  หมั่นพลศรี 

 ๕๒๐๖ นายอุทัย  เหมือนทองเสง 

 ๕๒๐๗ นายอุทัย  อรรคศรี 

 ๕๒๐๘ นายอุทัยทิตย  ขอบเขต 

 ๕๒๐๙ นายอุทิศ  ชัชวาลย 

 ๕๒๑๐ นายอุทิศ  ทิพยอักษร 

 ๕๒๑๑ นายอุทิศ  เปล่ียนอารมณ 

 ๕๒๑๒ นายอุทิศ  วงศนุกูล 

 ๕๒๑๓ นายอุทิศ  ศรีนาคา 

 ๕๒๑๔ นายอุทิศ  สมประสงค 

 ๕๒๑๕ นายอุทิศ  สัมพันธอภัย 

 ๕๒๑๖ นายอุทิศ  อินเสือสีห 

 ๕๒๑๗ นายอุทิศ  อิ่มแกว 

 ๕๒๑๘ นายอุเทน  กูบโคกกรวด 

 ๕๒๑๙ นายอุเทน  พิกุลศรี 

 ๕๒๒๐ นายอุไทย  แกวบุดดี 

 ๕๒๒๑ นายอุน  เพ็งพิพาท 

 ๕๒๒๒ นายอุนเรือน  จิตตาดู 

 ๕๒๒๓ นายอุบล  กลวยดี 

 ๕๒๒๔ นายอุบล  โพธิ์เนย 

 ๕๒๒๕ นายอุมาร  อุมะ 

 ๕๒๒๖ นายอุไร  ฟูเดช 

 ๕๒๒๗ นายอุสมาน  เอียดวารี 

 ๕๒๒๘ นายอูสมาน  แมฮะ 

 ๕๒๒๙ นายเอก  วุฒิ 

 ๕๒๓๐ นายเอกชัย  จิตมงคล 

 ๕๒๓๑ นายเอกชัย  เจียจิราพัทธนันท 

 ๕๒๓๒ นายเอกชัย  ชื่นนิยม 

 ๕๒๓๓ นายเอกชัย  สมนาม 

 ๕๒๓๔ นายเอกพงษ  ตนประเสริฐ 

 ๕๒๓๕ นายเอกพงษ  มณีทับ 

 ๕๒๓๖ นายเอกพล  จันทวงศ 

 ๕๒๓๗ นายเอกพล  ปยนุสรณ 

 ๕๒๓๘ นายเอกพล  พลวิเศษโภคิน 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๒๓๙ นายเอกภาพ  ตาสวาง 

 ๕๒๔๐ นายเอกรัตน  วงษสุวรรณ 

 ๕๒๔๑ นายเอกริณ  นาคโต 

 ๕๒๔๒ นายเอกวัฒน  บุญทันตา 

 ๕๒๔๓ นายเอกศิษฏ  จิรเกียรติเสรี 

 ๕๒๔๔ นายเอกสิทธิ์  คําตื้อ 

 ๕๒๔๕ นายเอกอมร  ไพละออ 

 ๕๒๔๖ นายเอกอาทิตย  ไชยฉกรรจ 

 ๕๒๔๗ นายเอง  สุพรมวัน 

 ๕๒๔๘ นายเอนก  กล่ินบัว 

 ๕๒๔๙ นายเอนก  คลํ้างาม 

 ๕๒๕๐ นายเอนก  จุลพันธ 

 ๕๒๕๑ นายเอนก  พุมสม 

 ๕๒๕๒ นายเอนก  มากย่ิง 

 ๕๒๕๓ นายเอนก  ฤทธิ์คํารพ 

 ๕๒๕๔ นายเอนก  สีนวนดอกไม 

 ๕๒๕๕ นายเอนก  แสงตา 

 ๕๒๕๖ นายเอนก  โสภา 

 ๕๒๕๗ นายเอนก  โสมานันท 

 ๕๒๕๘ นายเอนก  อินมุตโต 

 ๕๒๕๙ นายเอลวิส  รัตนประทุม 

 ๕๒๖๐ นายเอิญ  เสลานนท 

 ๕๒๖๑ นายเอิบ  ศรีอินทร 

 ๕๒๖๒ นายเอี่ยม  บุตรสาลี 

 ๕๒๖๓ นายเอี่ยม  มณีรุง 

 ๕๒๖๔ นายเอื้ออังกูร  แทนเพชร 

 ๕๒๖๕ นายโอภาษ  ลาวเนือง 

 ๕๒๖๖ นายโอภาส  กองแกว 

 ๕๒๖๗ นายโอภาส  คลองเคียน 

 ๕๒๖๘ นายโอภาส  คุมตะโก 

 ๕๒๖๙ นายโอภาส  ชัยชวย 

 ๕๒๗๐ นางสาวอุษา  สุฉันทบุตร 

 ๕๒๗๑ นางอุสา  เมฆหมอก 

 ๕๒๗๒ นางเอื้องจิตร  เบียดนอก 

 ๕๒๗๓ นางเอื้องพร  อําไพรัตน 

 ๕๒๗๔ นางฮากี  ไชยสิน 

 ๕๒๗๕ นางเฮียมกรี  บุญเซ็ง 

 ๕๒๗๖ นางกชกร  ดวงจันทรโชติ 

 ๕๒๗๗ นางสาวกชกร  มัครมย 

 ๕๒๗๘ นางกชพร  สกุลทัศนบรรจง 

 ๕๒๗๙ นางสาวกชวรรณ  สุขกอ 

 ๕๒๘๐ นางกนกพร  โอภาโส 

 ๕๒๘๑ นางกนกรัตน  รัตนกูล 

 ๕๒๘๒ นางกนิษฐา  จุติตรี 

 ๕๒๘๓ นางกนิษฐา  พันธุดี 

 ๕๒๘๔ นางสาวกมลทิพย  ณ บางชาง 

 ๕๒๘๕ นางกมลพร  วงศเกียรติขจร 

 ๕๒๘๖ นางสาวกมลพร  โอเอี่ยม 

 ๕๒๘๗ นางกรณภัสสร  รอรั้ง 

 ๕๒๘๘ นางกรรณิกา  ศรีประเวช 



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

 

 ๕๒๘๙ นางสาวกรรณิการ  ตันเสา 

 ๕๒๙๐ นางกรรณิการ  ลาสิงห 

 ๕๒๙๑ นางสาวกรรณิการ  เหลาพิมพ 

 ๕๒๙๒ นางกรองนิกกุญ  พัฒผล 

 ๕๒๙๓ นางกฤตินี  พุทธพงษ 

 ๕๒๙๔ นางกฤษณา  เฉิดโฉม 

 ๕๒๙๕ นางสาวกฤษณา  สรอยศิริ 

 ๕๒๙๖ นางกลม  พัดขุนทด 

 ๕๒๙๗ นางกล่ินแกว  เทียนสันต 

 ๕๒๙๘ นางสาวกลินดา  คุณศักดิ์ 

 ๕๒๙๙ นางกองคํา  จันทรปตุ 

 ๕๓๐๐ นางกองถิน  ปราสาทศรี 

 ๕๓๐๑ นางกองพันธ  ฦาชา 

 ๕๓๐๒ นางสาวกองมะณี  ศิริบุญ 

 ๕๓๐๓ นางกอบกุล  ขนิษฐนอย 

 ๕๓๐๔ นางสาวกอบกุล  ขันธแกว 

 ๕๓๐๕ นางกังวล  หอมมาก 

 ๕๓๐๖ นางกัญจนา  วารีเสาวคนธ 

 ๕๓๐๗ นางกัญชัชญาฎา  พรมศักดิ์ 

 ๕๓๐๘ นางสาวกัญญพัสวี  ประดิษฐคาย 

 ๕๓๐๙ นางกัญญมล  เอื้อคณิต 

 ๕๓๑๐ นางกัญญา  เขื่อนขันธ 

 ๕๓๑๑ นางสาวกัญญา  ชูวงษ 

 ๕๓๑๒ นางกัญญา  เซี่ยงฉิน 

 ๕๓๑๓ นางสาวกัญญา  เทียมพันธุ 

 ๕๓๑๔ นางกัญญา  ภาษี 

 ๕๓๑๕ นางสาวกัญญาณัฐ  มั่นมานะเสรี 

 ๕๓๑๖ นางสาวกัญญาณี  สันติชาติ 

 ๕๓๑๗ นางสาวกัญภรณัฎฐ  หลีนวรัตน 

 ๕๓๑๘ นางกัณยาวีย  วามาจาร 

 ๕๓๑๙ นางสาวกัณหา  สมพังกาญจน 

 ๕๓๒๐ นางกันติชา  เสือโห 

 ๕๓๒๑ นางกันตินันท  ณรงคใย 

 ๕๓๒๒ นางสาวกันทลัส  ยอดเกื้อ 

 ๕๓๒๓ นางสาวกันยารัตน  นะบุตร 

 ๕๓๒๔ นางสาวกัลยา  ชายกวด 

 ๕๓๒๕ นางกัลยา  อึ่งกูล 

 ๕๓๒๖ นางกัลยารัตน  เทพพานิช 

 ๕๓๒๗ นางสาวกัลยารัตน  หมวกกลาง 

 ๕๓๒๘ นางสาวกาญจนณัฏฐ  นพรัตน 

 ๕๓๒๙ นางสาวกาญจนา  แจงบัว 

 ๕๓๓๐ นางกาญจนา  ชอทับทิม 

 ๕๓๓๑ นางสาวกาญจนา  ปอนแกว 

 ๕๓๓๒ นางกาญจนา  พรหมกรุง 

 ๕๓๓๓ นางกาญจนา  พิมสุข 

 ๕๓๓๔ นางกาญจนา  มูลลี 

 ๕๓๓๕ นางกาญจนา  เรียงทองหลาง 

 ๕๓๓๖ นางกาญจนา  สุกิจปาณีนิจ 

 ๕๓๓๗ นางกาญจนา  แสงอากาศ 

 ๕๓๓๘ นางกานดา  โตะไม 



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

 

 ๕๓๓๙ นางสาวการีมะ  มาหะมะ 

 ๕๓๔๐ นางกาหลง  ชัยสุวรรณ 

 ๕๓๔๑ นางกิติมา  คมปอง 

 ๕๓๔๒ นางกิมกี  อวมบุญมา 

 ๕๓๔๓ นางกุลรัศมิ์  กอศรีสวรรค 

 ๕๓๔๔ นางสาวกุหลาบ  เชื้อนุน 

 ๕๓๔๕ นางสาวเกศรา  ชางเจริญ 

 ๕๓๔๖ นางเกศริน  แกวชา 

 ๕๓๔๗ นางสาวเกษดา  ศรีฟอง 

 ๕๓๔๘ นางเกษร  แกววันทา 

 ๕๓๔๙ นางเกษร  ขวัญวงษ 

 ๕๓๕๐ นางเกษร  คงชาญกิจ 

 ๕๓๕๑ นางเกษรา  นิลศิลา 

 ๕๓๕๒ นางแกนจันทร  ศรีมงคล 

 ๕๓๕๓ นางแกวกมลรักษ  รัตนะ 

 ๕๓๕๔ นางโกสุม  คําแปง 

 ๕๓๕๕ นางขจร  ศรีวงษ 

 ๕๓๕๖ นางขนิษฐา  บํารุงเขต 

 ๕๓๕๗ นางขนิษฐา  ปรีชา 

 ๕๓๕๘ นางขนิษฐา  มะโนสมบัติ 

 ๕๓๕๙ นางขวัญใจ  จิรติกรณกุล 

 ๕๓๖๐ นางสาวขวัญใจ  ศรีสัญญา 

 ๕๓๖๑ นางขวัญตา  ธีระพรพันธกิจ 

 ๕๓๖๒ นางขวัญเมือง  สังทับ 

 ๕๓๖๓ นางขวัญยืน  วงศจิตสุภา 

 ๕๓๖๔ นางขวัญเรือน  สิงหทอง 

 ๕๓๖๕ นางขันแกว  บัวเหลือง 

 ๕๓๖๖ นางขาววิจิท  ขอพ่ึง 

 ๕๓๖๗ นางขํา  สุริยะ 

 ๕๓๖๘ นางคนึง  เผือกคลาย 

 ๕๓๖๙ นางคนึงนิจ  วรรณาลัย 

 ๕๓๗๐ นางคําแดง  บุญมาแคน 

 ๕๓๗๑ นางคําแปง  ประเคนชัย 

 ๕๓๗๒ นางคําพันธ  คณารูป 

 ๕๓๗๓ นางคํามูล  บรรเรียนกิจ 

 ๕๓๗๔ นางเครือวัลย  คํามูล 

 ๕๓๗๕ นางจงกลณี  อินทรสมใจ 

 ๕๓๗๖ นางจงกลรัตน  แสงศรีเรือง 

 ๕๓๗๗ นางจงลักษ  ดาวสนั่น 

 ๕๓๗๘ นางจตุพร  เอี่ยมจํารัส 

 ๕๓๗๙ นางสาวจรรยา  มิ่งพิจารณ 

 ๕๓๘๐ นางจรรยา  วงอํานาจ 

 ๕๓๘๑ นางสาวจรัสศรี  กลมเกล้ียง 

 ๕๓๘๒ นางจรินทร  แกวเขม 

 ๕๓๘๓ นางสาวจริยา  เปรมเจียม 

 ๕๓๘๔ นางจริยา  พันธุดี 

 ๕๓๘๕ นางจริยา  พันโล 

 ๕๓๘๖ นางจริยา  แยมมะลิ 

 ๕๓๘๗ นางจรูญ  เชื้อแกว 

 ๕๓๘๘ นางจันจิรา  เกาฎีระ 



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

 

 ๕๓๘๙ นางจันได  ไทรสงค 

 ๕๓๙๐ นางจันทนา  สกลวิทยานนท 

 ๕๓๙๑ นางจันทร  พุมประเสริฐ 

 ๕๓๙๒ นางสาวจันทรฉาย  เบ็ญจกรรณ 

 ๕๓๙๓ นางจันทรแดง  เทพธิดา 

 ๕๓๙๔ นางจันทรทิพย  พรหมจารี 

 ๕๓๙๕ นางจันทรเปง  งานด ี

 ๕๓๙๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  กอนแกว 

 ๕๓๙๗ นางจันทรเพ็ญ  ฉัตรพงศมนัส 

 ๕๓๙๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  ไตรยสุทธิ์ 

 ๕๓๙๙ นางจันทรเพ็ญ  สมชีพ 

 ๕๔๐๐ นางจันทรเพ็ญ  อนนทะสีหา 

 ๕๔๐๑ นางจันทรเพียร  ชางเขียน 

 ๕๔๐๒ นางจันทรหอม  ดูแมน 

 ๕๔๐๓ นางสาวจันทรา  นนทพรม 

 ๕๔๐๔ นางจันทรารัตน  เดชอุดม 

 ๕๔๐๕ นางจันธิดา  ยอดวงค 

 ๕๔๐๖ นางสาวจารุวรรณ  อาบวารี 

 ๕๔๐๗ นางสาวจารุวรรณ  ชางจารึก 

 ๕๔๐๘ นางจํานงค  ลาสุทธิ 

 ๕๔๐๙ นางจํานอง  สุนทรพุทธศาสน 

 ๕๔๑๐ นางจําเนียร  รุงสวาง 

 ๕๔๑๑ นางจําเนียร  ฤกษจันทร 

 ๕๔๑๒ นางจําเลียง  เทศพุม 

 ๕๔๑๓ นางสาวจิตรวดี  ดําคําทา 

 ๕๔๑๔ นางจิตรา  หวังผล 

 ๕๔๑๕ นางจิตศรา  ศรีดาแกว 

 ๕๔๑๖ นางจินดารัตน  รัตนธนภรณ 

 ๕๔๑๗ นางจินตจุฑา  ปนเพชร 

 ๕๔๑๘ นางจินตนา  เงาศิริ 

 ๕๔๑๙ นางจินตนา  พ่ึงฤทธิ์ 

 ๕๔๒๐ นางจินตนา  มหาหิงคุ 

 ๕๔๒๑ นางสาวจินตนา  วงศวิวัฒนากุล 

 ๕๔๒๒ นางสาวจินตนา  สารถี 

 ๕๔๒๓ นางจินตนา  ไสว 

 ๕๔๒๔ นางจิรวรรณ  นนทฤทธิ์ 

 ๕๔๒๕ นางจิรวรรณ  สารสิทธิ์ 

 ๕๔๒๖ นางจิระภา  พรหมปจจา 

 ๕๔๒๗ นางจิรัชยา  นาคชุม 

 ๕๔๒๘ นางจิรัญญา  จันทรเพ็ง 

 ๕๔๒๙ นางสาวจิราพร  แซล้ิม 

 ๕๔๓๐ นางจิราพร  พนมเสริฐ 

 ๕๔๓๑ นางจิราภรณ  ดอนฉนวน 

 ๕๔๓๒ นางจิราภา  ใบขอย 

 ๕๔๓๓ นางจิราวรรณ  นาคทอง 

 ๕๔๓๔ นางจิไรรัตน  หลอวิไล 

 ๕๔๓๕ นางจีรนันท  คูณจันทึก 

 ๕๔๓๖ นางจีรนาถ  อิ่มจิตต 

 ๕๔๓๗ นางสาวจีระวรรณ  เวชประชา 

 ๕๔๓๘ นางจุฑาทิพย  พิทยสวัสดิ์ 



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

 

 ๕๔๓๙ นางจุฑาพร  จันทรลอย 

 ๕๔๔๐ นางจุฑาภรณ  จุลดําเนิน 

 ๕๔๔๑ นางสาวจุฑามาศ  ริ้วพิทักษ 

 ๕๔๔๒ นางสาวจุฑารัตน  ฉ่ําพงษสันติ 

 ๕๔๔๓ นางจุฑารัตน  นายะสุนทรกุล 

 ๕๔๔๔ นางจุฑารัตน  มงคลทิพยวาที 

 ๕๔๔๕ นางสาวจุฑารัตน  สมสนิท 

 ๕๔๔๖ นางจุรีย  ศิริรัตน 

 ๕๔๔๗ นางจุไรพร  เทียมไธสง 

 ๕๔๔๘ นางจุไรวรรณ  กิจสมัย 

 ๕๔๔๙ นางจุลนาฎ  พรหมดิเรก 

 ๕๔๕๐ นางเจริญศรี  ผาจีน 

 ๕๔๕๑ นางเจริญศรี  พันธุพุฒ 

 ๕๔๕๒ นางเจียมใจ  มาตรโคกสูง 

 ๕๔๕๓ นางฉลอง  เปรี่ยมสุข 

 ๕๔๕๔ นางฉลอง  ศิริทรัพย 

 ๕๔๕๕ นางฉวี  ทะวะลัย 

 ๕๔๕๖ นางฉวีวรรณ  ไผเทศ 

 ๕๔๕๗ นางฉวีวรรณ  ยศสมบัติ 

 ๕๔๕๘ นางสาวฉัตรตรีญาภรณ  เดนดวง 

 ๕๔๕๙ นางสาวฉันทนา  พิทยาเวชวิวัฒน 

 ๕๔๖๐ นางเฉลิม  เพ่ิมทรัพย 

 ๕๔๖๑ นางเฉลียว  นารอด 

 ๕๔๖๒ นางเฉลียว  เสือสมิง 

 ๕๔๖๓ นางแฉลม  ขุนมธุรส 

 ๕๔๖๔ นางแฉลม  เพ็งรัมย 

 ๕๔๖๕ นางโฉมเฉลา  เพ่ิมบุญ 

 ๕๔๖๖ นางไฉไล  หมีไพรพฤกษ 

 ๕๔๖๗ นางชฎาพร  สิงหกัณฑ 

 ๕๔๖๘ นางชนกานต  ปะวะเท 

 ๕๔๖๙ นางสาวชนากานต  แปงนวล 

 ๕๔๗๐ นางชนากานต  เล่ียมปรีชา 

 ๕๔๗๑ นางชนิตรนันท  สุขไพบูลย 

 ๕๔๗๒ นางชนิพันธ  เรืองโรจน 

 ๕๔๗๓ นางชไมพร  ศรีสวางวงศ 

 ๕๔๗๔ นางชริวรรณ  คาแกว 

 ๕๔๗๕ นางสาวชลฉัตร  ไกรสโมสร 

 ๕๔๗๖ นางสาวชลดา  โนรี 

 ๕๔๗๗ นางชลนดา  เมฆอากาศ 

 ๕๔๗๘ นางชลลดา  เสมาธรรมานนท 

 ๕๔๗๙ นางชลอ  รักษาพล 

 ๕๔๘๐ นางชลิดา  ผาสุขศรี 

 ๕๔๘๑ นางชลิดา  สุทธิตระกูลชัย 

 ๕๔๘๒ นางชวนพิศ  ทุงหา 

 ๕๔๘๓ นางสาวชวัลพัชร  เขียวแท 

 ๕๔๘๔ นางสาวชอทิพย  โอฐเอี่ยม 

 ๕๔๘๕ นางสาวชัญญาพัชร  ชัยเชียงเอม 

 ๕๔๘๖ นางชิดชญา  ศรีเพ็ชร 

 ๕๔๘๗ นางสาวชุติกร  แกวพรายตา 

 ๕๔๘๘ นางชุติปภา  ศรีบุญเรือง 



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

 

 ๕๔๘๙ นางชุติมณฑน  ชางแกว 

 ๕๔๙๐ นางสาวชุม  นามกระโทก 

 ๕๔๙๑ นางชูพันธ  บํารุงตา 

 ๕๔๙๒ นางซาติยะ  มะแซ 

 ๕๔๙๓ นางสาวญาชิตา  เพชรแกวเดโช 

 ๕๔๙๔ นางสาวญาณิดา  ชัยศิริ 

 ๕๔๙๕ นางญาติ  เจริญรัมย 

 ๕๔๙๖ นางฐานิตา  เพชรคง 

 ๕๔๙๗ นางสาวฐิตารีย  ยาโน 

 ๕๔๙๘ นางฐิติรัตน  เรวรรณ 

 ๕๔๙๙ นางสาวฐิติรัตน  ลักษณสมบูรณ 

 ๕๕๐๐ นางสาวณธิณิฐ  ลํ่าสัน 

 ๕๕๐๑ นางณัชชา  ชัยวงค 

 ๕๕๐๒ นางณัชชารีย  ไพบูลยภัทรกูล 

 ๕๕๐๓ นางณัฎฐพร  เรือแกว 

 ๕๕๐๔ นางสาวณัฐกานต  ดานกิตติ 

 ๕๕๐๕ นางณัฐกานต  โพธิประสาท 

 ๕๕๐๖ นางสาวณัฐกานต  ภานุมาสวิวัฒน 

 ๕๕๐๗ นางสาวณิชกมล  อรุณเวทย 

 ๕๕๐๘ นางสาวณิชกุล  อัครเมธีกุล 

 ๕๕๐๙ นางณิชากร  เชื้อไทย 

 ๕๕๑๐ นางดรุณี  การะศรี 

 ๕๕๑๑ นางดรุณี  ศรีจันทร 

 ๕๕๑๒ นางสาวดลสรวง  หองกระจก 

 ๕๕๑๓ นางดวงกมล  บรรจง 

 ๕๕๑๔ นางดวงกมล  อนันตสุข 

 ๕๕๑๕ นางดวงจันทร  โขพิมพ 

 ๕๕๑๖ นางสาวดวงใจ  จันทริมา 

 ๕๕๑๗ นางดวงใจ  อัมภรัตน 

 ๕๕๑๘ นางสาวดวงเดือน  ดานขุนทด 

 ๕๕๑๙ นางดวงพิกุล  ปกปงเมือง 

 ๕๕๒๐ นางสาวดวงรัตน  ชวลิตธํารงค 

 ๕๕๒๑ นางดา  ริมทอง 

 ๕๕๒๒ นางดาราณี  โฉมเผือก 

 ๕๕๒๓ นางดาริกา  โสระฐี 

 ๕๕๒๔ นางดาริน  แสนยศ 

 ๕๕๒๕ นางดาหวัน  เหลาประชา 

 ๕๕๒๖ นางดุษณี  มีบุญรอด 

 ๕๕๒๗ นางเดนนภา  กันติ๊บ 

 ๕๕๒๘ นางเดือนเพ็ญ  ชนะพาล 

 ๕๕๒๙ นางสาวเดือนรุง  แซตั้ง 

 ๕๕๓๐ นางแดง  กองเต็ม 

 ๕๕๓๑ นางตอมแกว  มาเมือง 

 ๕๕๓๒ นางตอย  ประทุมลัย 

 ๕๕๓๓ นางตุก  เพ็งสวย 

 ๕๕๓๔ นางตุมทอง  นันตะสูตร 

 ๕๕๓๕ นางเต็ม  ภูมิเพ็ชร 

 ๕๕๓๖ นางเตี่ยม  แสนคํา 

 ๕๕๓๗ นางเตือน  อ่ําพรม 

 ๕๕๓๘ นางเตือนจิตร  ปญญาชาง 



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

 

 ๕๕๓๙ นางเตือนใจ  คงสมบูรณ 

 ๕๕๔๐ นางเตือนใจ  เบาพาระ 

 ๕๕๔๑ นางแตว  ฮอย่ิง 

 ๕๕๔๒ นางถนอมศรี  ทองเหลือ 

 ๕๕๔๓ นางสาวถปนัท  ชาติไทย 

 ๕๕๔๔ นางสาวทรงศรี  ปล่ังเจริญผล 

 ๕๕๔๕ นางสาวทรรศนีย  นวสิทธไพศาล 

 ๕๕๔๖ นางทรัพย  มั่นอยู 

 ๕๕๔๗ นางทองจันทร  แกวแปงจันทร 

 ๕๕๔๘ นางทองดี  บุษษะ 

 ๕๕๔๙ นางทองทิพย  แนมไธสง 

 ๕๕๕๐ นางทองใบ  บุญกล่ิน 

 ๕๕๕๑ นางสาวทองปาย  พิลึก 

 ๕๕๕๒ นางทองพูน  สาระเดช 

 ๕๕๕๓ นางทองมวน  พันธศิริ 

 ๕๕๕๔ นางทองมี  กองบุญ 

 ๕๕๕๕ นางทองย้ิม  แกวละมุล 

 ๕๕๕๖ นางทองสิริ  สมุทรวานิช 

 ๕๕๕๗ นางทองสี  วงศไชย 

 ๕๕๕๘ นางทองสุข  หรูประเสริฐรัตน 

 ๕๕๕๙ นางทองใส  ดอนสมจิตร 

 ๕๕๖๐ นางทองใส  อินออน 

 ๕๕๖๑ นางทองหลอ  นอยพงษ 

 ๕๕๖๒ นางทองหลอ  ศรีสาระ 

 ๕๕๖๓ นางทะเยา  เสมารัมย 

 ๕๕๖๔ นางสาวทัดดาว  เซียสกุล 

 ๕๕๖๕ นางทับทิม  ประชาสนธิ ์

 ๕๕๖๖ นางทับทิม  ศรีสกุลชัย 

 ๕๕๖๗ นางทัศนา  เขาหลวง 

 ๕๕๖๘ นางสาวทัศนี  ยานะ 

 ๕๕๖๙ นางทัศนีย  ทรัพยมาก 

 ๕๕๗๐ นางทัศนีย  มีแกว 

 ๕๕๗๑ นางทํานอง  สิทธิทา 

 ๕๕๗๒ นางทิพชนก  มหาคํา 

 ๕๕๗๓ นางสาวทิพยวรรณ  ซื่อตรง 

 ๕๕๗๔ นางทิพยวรรณ  บุญศิร ิ

 ๕๕๗๕ นางทิพยวรรณ  ก่ํามา 

 ๕๕๗๖ นางสาวทิพยสุวรรณ   

  ณรงควงควัฒนา 

 ๕๕๗๗ นางทิพวรรณ  ปญญาเทพ 

 ๕๕๗๘ นางทิพาวรรณ  กฤตยโสภณ 

 ๕๕๗๙ นางทิวาพร  ยางคํา 

 ๕๕๘๐ นางสาวเทพรัตน  กันทวงศ 

 ๕๕๘๑ นางเทียนทอง  จันทรัศมี 

 ๕๕๘๒ นางเทียม  พลคอ 

 ๕๕๘๓ นางเทียมตา  หาญทอง 

 ๕๕๘๔ นางเทียมวรรณ  เดชอูป 

 ๕๕๘๕ นางธณพร  สุกฤตนันทิพัฒน 

 ๕๕๘๖ นางธนกฤต  สดมพฤกษ 

 ๕๕๘๗ นางธนวดี  เพ็ชรดี 



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

 

 ๕๕๘๘ นางธนวรรณ  ศรีบุญรัตน 

 ๕๕๘๙ นางสาวธนวัน  เกิดบุญมี 

 ๕๕๙๐ นางธนัญธิตา  แสงสวาง 

 ๕๕๙๑ นางธนิดา  จันตะคาด 

 ๕๕๙๒ นางธนิดา  ภูปติเลิศ 

 ๕๕๙๓ นางสาวธนิดา  ศิริทิพปภา 

 ๕๕๙๔ นางธนินทธร  อุตโน 

 ๕๕๙๕ นางสาวธมนณัฎฐ  จอมเจดีย 

 ๕๕๙๖ นางสาวธวัลรัตน  รังษีโรจนสมบัติ 

 ๕๕๙๗ นางธัญญรัตน  ศิรินาม 

 ๕๕๙๘ นางสาวธัญญลักษณ  อินทรจันทรสุข 

 ๕๕๙๙ นางสาวธัญญวรรณ  ฐิติกุลรัศมี 

 ๕๖๐๐ นางธัญทิพย  คําหงษา 

 ๕๖๐๑ นางธัญนิษฐดา  โพธิเดชาวรรณ 

 ๕๖๐๒ นางสาวธัญวรัตน  บุญประเสริฐ 

 ๕๖๐๓ นางธันยพร  ธนาภูริสกุล 

 ๕๖๐๔ นางธันยพัฒน  ฉวีวรรณ 

 ๕๖๐๕ นางธารินี  พินเท่ียง 

 ๕๖๐๖ นางสาวธิดา  ไพรเกษตร 

 ๕๖๐๗ นางธิดารัตน  ตอศรี 

 ๕๖๐๘ นางธิดารัตน  วิริยะพงศ 

 ๕๖๐๙ นางสาวนงคนุช  บุญเรืองสนิท 

 ๕๖๑๐ นางนงคลักษ  สูหญานาง 

 ๕๖๑๑ นางนงนภัส  อิยะกาศ 

 ๕๖๑๒ นางนงนุช  แกวชูทอง 

 ๕๖๑๓ นางนงนุช  ธรรมวิชัย 

 ๕๖๑๔ นางนงนุช  นิลพันธ 

 ๕๖๑๕ นางสาวนงนุช  นุรัญชา 

 ๕๖๑๖ นางนงนุช  วันผักแวน 

 ๕๖๑๗ นางสาวนงนุช  โสตศรีทิพย 

 ๕๖๑๘ นางนงเยาว  เต็งจารึกชัย 

 ๕๖๑๙ นางนงเยาว  มหายศ 

 ๕๖๒๐ นางนงเยาว  สังขวัย 

 ๕๖๒๑ นางนงลักษณ  คํามีสวาง 

 ๕๖๒๒ นางนงลักษณ  จันทวงศ 

 ๕๖๒๓ นางสาวนงลักษณ  แสนเมืองใจ 

 ๕๖๒๔ นางนพรดา  ไชยพิเดช 

 ๕๖๒๕ นางนภัทร  ศรีลานนท 

 ๕๖๒๖ นางสาวนภัสราวดี  ปาติ้ว 

 ๕๖๒๗ นางนภา  เตจะศรี 

 ๕๖๒๘ นางนภาดา  วงษวาทย 

 ๕๖๒๙ นางนภาพัฒน  คงสิบ 

 ๕๖๓๐ นางนฤมล  คําจม 

 ๕๖๓๑ นางนฤมล  โพธิ์โตนด 

 ๕๖๓๒ นางนฤมล  มีทอง 

 ๕๖๓๓ นางนฤมล  ยงยี 

 ๕๖๓๔ นางนลินา  จันทะฟอง 

 ๕๖๓๕ นางนวนละออง  แสวงรัตน 

 ๕๖๓๖ นางนวพรรณ  เชื้อนาค 

 ๕๖๓๗ นางนวลจันทร  ดวงนภา 



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

 

 ๕๖๓๘ นางนวลจันทร  พวงทอง 

 ๕๖๓๙ นางนวลสงา  เนาวงศ 

 ๕๖๔๐ นางสาวนอง  เทพเสาร 

 ๕๖๔๑ นางสาวนองนุช  โตนิติวงศ 

 ๕๖๔๒ นางนอย  ชมภูสุวงค 

 ๕๖๔๓ นางนอย  ไชยมะโน 

 ๕๖๔๔ นางสาวนัจมี  บูแล 

 ๕๖๔๕ นางนัฐฐา  บุตรแกว 

 ๕๖๔๖ นางนัทธมน  อินนวล 

 ๕๖๔๗ นางนันทชญาณ  เจียมศรีพงษ 

 ๕๖๔๘ นางสาวนันทญา  ออนทนงค 

 ๕๖๔๙ นางนันทนภัส  คีรีชล 

 ๕๖๕๐ นางนันทนภัส  วิเศษสิทธิกุล 

 ๕๖๕๑ นางนันทนภัส  สุขสิริสมบูรณ 

 ๕๖๕๒ นางนันทนัช  ใจจํานงค 

 ๕๖๕๓ นางนันทนา  ตั้นภูมี 

 ๕๖๕๔ นางนันทนา  วราธิป 

 ๕๖๕๕ นางสาวนันทนิตร  ทองเมืองนอย 

 ๕๖๕๖ นางสาวนันทภรณ  โกยรัมย 

 ๕๖๕๗ นางนันทวรรณ  อุดมกิจ 

 ๕๖๕๘ นางสาวนันทวรรณ  แกนเพ็ชร 

 ๕๖๕๙ นางสาวนันทวรรณ  บุรีวงศวัฒนะ 

 ๕๖๖๐ นางนันทวัน  สาธุรัมย 

 ๕๖๖๑ นางสาวนัยนา  พูนเพรียบพรอม 

 ๕๖๖๒ นางนัยนา  มังคุณ 

 ๕๖๖๓ นางสาวนาตยา  โสนทอง 

 ๕๖๖๔ นางนารี  ลบบํารุง 

 ๕๖๖๕ นางนารี  วงศภูผานนท 

 ๕๖๖๖ นางสาวน้ําคาง  เกวียนสําโรง 

 ๕๖๖๗ นางน้ําผ้ึง  ตั้งใจ 

 ๕๖๖๘ นางสาวน้ําฝน  เมืองวงษ 

 ๕๖๖๙ นางสาวนําพา  ขัติกันทา 

 ๕๖๗๐ นางน้ําเพชร  เสมอเหมือน 

 ๕๖๗๑ นางสาวนิดา  ศรีมงคล 

 ๕๖๗๒ นางนิตย  ศรีบุญเรือง 

 ๕๖๗๓ นางนิตยา  กิ่นคํา 

 ๕๖๗๔ นางนิตยา  ชอฟก 

 ๕๖๗๕ นางสาวนิตยา  ตาวะสี 

 ๕๖๗๖ นางนิธิมา  ศรีสุวรรณ 

 ๕๖๗๗ นางนิภา  คุณเสส 

 ๕๖๗๘ นางนิภา  เจือจาน 

 ๕๖๗๙ นางนิภา  สีมาพันธุ 

 ๕๖๘๐ นางนิภา  เสือสืบพันธ 

 ๕๖๘๑ นางสาวนิภาพร  ทองพูนพันธ 

 ๕๖๘๒ นางสาวนิภาพร  ไพศาลเจริญงาม 

 ๕๖๘๓ นางสาวนิรมล  ดอกมะลิปา 

 ๕๖๘๔ นางสาวนิรัญญา  เอกพิมพ 

 ๕๖๘๕ นางนิลวรรณ  มาตยศรีกลาง 

 ๕๖๘๖ นางสาวนิลวรรณ  มีครุฑ 

 ๕๖๘๗ นางนิศากร  นาคินชาติ 



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

 

 ๕๖๘๘ นางสาวนิษฐชลีย  สิริประภาสุข 

 ๕๖๘๙ นางนิสารัตน  อินทะผิว 

 ๕๖๙๐ นางนิสิตรา  สายปน 

 ๕๖๙๑ นางนุชนาฎ  ศรีสวาง 

 ๕๖๙๒ นางสาวเนตรชนก  อัตตะริยะ 

 ๕๖๙๓ นางเนาวนิตย  แจมพิศ 

 ๕๖๙๔ นางเนาวรัตน  บุญชุม 

 ๕๖๙๕ นางเนาวรัตน  วิไลพันธ 

 ๕๖๙๖ นางโนรี  อรามพงษ 

 ๕๖๙๗ นางบรรจง  จันทรแกว 

 ๕๖๙๘ นางบรรทัย  อุทัยศรี 

 ๕๖๙๙ นางบังอร  นาคสมบูรณ 

 ๕๗๐๐ นางบังเอิญ  รอดแสวง 

 ๕๗๐๑ นางบัวไข  จันทรถา 

 ๕๗๐๒ นางบัวจร  ศรีติ๊บ 

 ๕๗๐๓ นางบัวทอง  จันทะมูล 

 ๕๗๐๔ นางบัวใย  อุนเรือน 

 ๕๗๐๕ นางบัวเร็ว  ขัดผาบ 

 ๕๗๐๖ นางบัวเรียว  คําแดงใส 

 ๕๗๐๗ นางบัวลอย  ชุมโคกกรวด 

 ๕๗๐๘ นางบุญชู  เรืองขจร 

 ๕๗๐๙ นางบุญชู  อุปชัย 

 ๕๗๑๐ นางบุญเตือน  ปนสุวรรณ 

 ๕๗๑๑ นางสาวบุญทอม  เหล่ือมสีจันทร 

 ๕๗๑๒ นางบุญทิม  ดวงคํา 

 ๕๗๑๓ นางบุญธรรม  จันทะเหลา 

 ๕๗๑๔ นางบุญธรรม  ดาวบริสุทธิ์ 

 ๕๗๑๕ นางบุญนาค  สินเจริญ 

 ๕๗๑๖ นางบุญพรรษา  บุญพรหม 

 ๕๗๑๗ นางบุญเพ็ง  สุวรรณประทีป 

 ๕๗๑๘ นางสาวบุญมี  แกวคํา 

 ๕๗๑๙ นางบุญมี  ประสงคทรัพย 

 ๕๗๒๐ นางบุญย้ิม  ตันเจริญ 

 ๕๗๒๑ นางบุญรวม  ภิรมยขวัญ 

 ๕๗๒๒ นางบุญเรียง  ทองตาลวง 

 ๕๗๒๓ นางบุญเรือน  ใตการ 

 ๕๗๒๔ นางบุญเรือน  พบสุภาพ 

 ๕๗๒๕ นางบุญเรือน  วงชอุม 

 ๕๗๒๖ นางบุญลอม  เมฆเคล่ือน 

 ๕๗๒๗ นางบุญวิสา  กอนจิต 

 ๕๗๒๘ นางบุญศรี  มีเศษ 

 ๕๗๒๙ นางบุญสง  สุริยาการณ 

 ๕๗๓๐ นางบุญสาย  ยะชะระ 

 ๕๗๓๑ นางอุษา  เชื้อสุวรรณ 

 ๕๗๓๒ นางบุญเสริม  คลายสุบรรณ 

 ๕๗๓๓ นางบุญหลง  ศรีหาวัตร 

 ๕๗๓๔ นางบุบผา  อินทสมบัติ 

 ๕๗๓๕ นางบุปผา  ขุนทอง 

 ๕๗๓๖ นางบุปผา  ไชยศิริภาพันธุ 

 ๕๗๓๗ นางบุษราภรณ  ทวีเกิด 



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

 

 ๕๗๓๘ นางบุหงา  เศิกภูเขียว 

 ๕๗๓๙ นางสาวเบญจมาศ  ตันเกง 

 ๕๗๔๐ นางเบญจวรรณ  ใจสูงเนิน 

 ๕๗๔๑ นางสาวเบญจวรรณ  เย็นสม 

 ๕๗๔๒ นางเบ็ญจวรรณ  สมบูรณ 

 ๕๗๔๓ นางปภากร  ประมวลมา 

 ๕๗๔๔ นางปภาดา  จีระดิษฐ 

 ๕๗๔๕ นางประกอบ  ไวยขุนทด 

 ๕๗๔๖ นางประกาย  ณ ไธสง 

 ๕๗๔๗ นางประกาย  บุญประคอง 

 ๕๗๔๘ นางประกายคุณ  เทียมตา 

 ๕๗๔๙ นางประกายรุง  สายเสน 

 ๕๗๕๐ นางประคอง  รังพงษ 

 ๕๗๕๑ นางประจวบ  สิงหชฎา 

 ๕๗๕๒ นางประจักษ  อ่ําเพียร 

 ๕๗๕๓ นางสาวประทิน  ชื่นแสงเนตร 

 ๕๗๕๔ นางประทิน  สุทธิประภา 

 ๕๗๕๕ นางประทุม  ฉิมสอาด 

 ๕๗๕๖ นางประเทือง  บุญแกว 

 ๕๗๕๗ นางประเทือง  ฟกแฟง 

 ๕๗๕๘ นางประเทือง  อินสวาง 

 ๕๗๕๙ นางประนอม  ดวงจันทร 

 ๕๗๖๐ นางประนอม  บรรจงปรุ 

 ๕๗๖๑ นางประนอม  รังษีมณีรัตน 

 ๕๗๖๒ นางประพา  พ่ึงแกว 

 ๕๗๖๓ นางประพิศ  ดวงใส 

 ๕๗๖๔ นางประไพ  ไพรหลวง 

 ๕๗๖๕ นางประไพ  เสงี่ยม 

 ๕๗๖๖ นางสาวประภัสสร  โฉมบุตร 

 ๕๗๖๗ นางสาวประภัสสร  ศรีนวลจันทร 

 ๕๗๖๘ นางประภาพร  ออนละออ 

 ๕๗๖๙ นางประภาพันธ  แกวทอง 

 ๕๗๗๐ นางประภาภรณ  จันตะบุตร 

 ๕๗๗๑ นางสาวประภารัตน  แจงสุทิมล 

 ๕๗๗๒ นางสาวประภาวลัย  ไชยบุระ 

 ๕๗๗๓ นางสาวประภาศรี  สุจริต 

 ๕๗๗๔ นางประมวล  โครักษา 

 ๕๗๗๕ นางประยูร  สตาสิทธิ์ 

 ๕๗๗๖ นางประสพพร  ออนสาร 

 ๕๗๗๗ นางประหยัด  วงษคําจันทร 

 ๕๗๗๘ นางปราณี  เตียวตระกูล 

 ๕๗๗๙ นางสาวปราณี  ธะธรรมดี 

 ๕๗๘๐ นางปราณี  นุมนิ่ม 

 ๕๗๘๑ นางสาวปราณี  โพธิ์วรรณ 

 ๕๗๘๒ นางปราณี  ยืนยง 

 ๕๗๘๓ นางปราณี  รอดเลิศ 

 ๕๗๘๔ นางสาวปราณี  ไวทิรา 

 ๕๗๘๕ นางปราณี  สุกิจปาณีนิจ 

 ๕๗๘๖ นางปรานอม  กาวิเปบ 

 ๕๗๘๗ นางปรานอม  บุญเส็ง 



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

 

 ๕๗๘๘ นางปรารถนา  นรภัย 

 ๕๗๘๙ นางปริชาติ  มากะนัตย 

 ๕๗๙๐ นางสาวปริณดา  พันธอนันตกุล 

 ๕๗๙๑ นางปรศินา  คงอวม 

 ๕๗๙๒ นางปรีดา  ปริ่มผล 

 ๕๗๙๓ นางสาวปรีดาภรณ  สินภิบาล 

 ๕๗๙๔ นางปรียา  สิงหโตทอง 

 ๕๗๙๕ นางปวีณา  มูลศรีนวล 

 ๕๗๙๖ นางปอแกว  พลคิด 

 ๕๗๙๗ นางปญจนา  บาทชาร ี

 ๕๗๙๘ นางสาวปญจรัศม  เดชสุข 

 ๕๗๙๙ นางสาวปณณธร  ปนสันเทียะ 

 ๕๘๐๐ นางสาวปทมาวรรณ  สิทธิศร 

 ๕๘๐๑ นางสาวปาริชาติ  เมอรริทท 

 ๕๘๐๒ นางปาลีรัฐ  สินทรัพย 

 ๕๘๐๓ นางปนมณี  เชิดฉาย 

 ๕๘๐๔ นางปยฉัตร  รับชัยชนะ 

 ๕๘๐๕ นางสาวปยพร  รักระเบียบ 

 ๕๘๐๖ นางปยรัตน  ฉัตรเที่ยงธรรม 

 ๕๘๐๗ นางสาวปยวรรณ  เหลาทรัพยเจริญ 

 ๕๘๐๘ นางสาวปยะพร  อาริยะ 

 ๕๘๐๙ นางเปรมจิตร  สิงหคํา 

 ๕๘๑๐ นางแปน  ชองกลาง 

 ๕๘๑๑ นางแปลน  พิมพอักษร 

 ๕๘๑๒ นางผกาทิพย  อวบสันเทียะ 

 ๕๘๑๓ นางผองจิต  ปญโญใหญ 

 ๕๘๑๔ นางผองพรรณ  วงคใส 

 ๕๘๑๕ นางผองศรี  พวงวิไล 

 ๕๘๑๖ นางสาวผองศรี  อัตโชติ 

 ๕๘๑๗ นางเผชิญ  วรรณาลัย 

 ๕๘๑๘ นางพนารัตน  นพรัตน 

 ๕๘๑๙ นางสาวพนาวรรณ  เกิดบุญ 

 ๕๘๒๐ นางพยอม  ศรีแดง 

 ๕๘๒๑ นางสาวพเยาว  สุวรรณชาตรี 

 ๕๘๒๒ นางพรกุล  พรมลารักษ 

 ๕๘๒๓ นางพรจิต  สุทธาภิรมย 

 ๕๘๒๔ นางสาวพรชญา  ศรีแกว 

 ๕๘๒๕ นางสาวพรทิพย  กาญจโนทัย 

 ๕๘๒๖ นางสาวพรทิพย  จินดาสถาพร 

 ๕๘๒๗ นางสาวพรทิพย  เย็นทรวง 

 ๕๘๒๘ นางสาวพรประภา  ผดุงกล่ิน 

 ๕๘๒๙ นางสาวพรปวีณ  เดชสวัสดิ์ 

 ๕๘๓๐ นางพรเพ็ชร  นาสมกบ 

 ๕๘๓๑ นางสาวพรเพ็ญ  วัฒนะนุพงษ 

 ๕๘๓๒ นางพรรณศรี  ลีตรี 

 ๕๘๓๓ นางพรรณศิรินทร  ฤทธิ์สันเทียะ 

 ๕๘๓๔ นางพรรณิกา  จอมงูเหลือม 

 ๕๘๓๕ นางพรรณี  จันทิมา 

 ๕๘๓๖ นางพรรณี  ปนชัย 

 ๕๘๓๗ นางพวงทิพย  กระจัด 



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

 

 ๕๘๓๘ นางสาวพวงพรรณ  ธรรมวณิช 

 ๕๘๓๙ นางสาวพัชนีย  พตพันธเลิศ 

 ๕๘๔๐ นางสาวพัชรา  สมยาราช 

 ๕๘๔๑ นางพัชรินทร  สุภาวรรณ 

 ๕๘๔๒ นางสาวพัชรินทร  หวังกองกลาง 

 ๕๘๔๓ นางสาวพัชรินทร  เอี่ยมโสภณ 

 ๕๘๔๔ นางพัชรี  แสงทอง 

 ๕๘๔๕ นางพัชรี  แสงเพชร 

 ๕๘๔๖ นางสาวพัชรียา  ใจหลา 

 ๕๘๔๗ นางสาวพัฒนนรี  ชลภูมิ 

 ๕๘๔๘ นางสาวพัฒนนรี  ชอยเชื้อดี 

 ๕๘๔๙ นางพัฒนาสุข  เนียมจันทร 

 ๕๘๕๐ นางพัณณชิตา  กันตพรวิวัธน 

 ๕๘๕๑ นางพัทธนันท  อุนใจ 

 ๕๘๕๒ นางพัทมา  คะเชนทร 

 ๕๘๕๓ นางสาวพัทยา  แดงสุวรรณ 

 ๕๘๕๔ นางพาณี  ตันมา 

 ๕๘๕๕ นางพาฝน  สุนทรสงค 

 ๕๘๕๖ นางพิกุล  ชมพู 

 ๕๘๕๗ นางสาวพิกุล  สาลี 

 ๕๘๕๘ นางพิกุล  สิงหทะเล 

 ๕๘๕๙ นางพิกุล  อุปนันต 

 ๕๘๖๐ นางสาวพิชญสินี  ธรรมสุธีร 

 ๕๘๖๑ นางพิณประภา  ชอลําใย 

 ๕๘๖๒ นางพิธิชา  สุขนิตย 

 ๕๘๖๓ นางพิน  เรืองคํา 

 ๕๘๖๔ นางสาวพิน  อินธิยศ 

 ๕๘๖๕ นางพินิชย  วงศแดง 

 ๕๘๖๖ นางสาวพินิตา  ณ พัทลุง 

 ๕๘๖๗ นางพิมพา  กันหมุด 

 ๕๘๖๘ นางพิมพา  กาพยไชย 

 ๕๘๖๙ นางพิมพา  พลศักดิ์ขวา 

 ๕๘๗๐ นางสาวพิมพา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๕๘๗๑ นางพิมลพรรณ  วนะภูติ 

 ๕๘๗๒ นางพิมลวรรณ  ทอสุวรรณ 

 ๕๘๗๓ นางพิศมัย  มุงคุณแสน 

 ๕๘๗๔ นางพิศสวาสดิ์  อรบุตร 

 ๕๘๗๕ นางพิสมัย  โพธิรักษ 

 ๕๘๗๖ นางพิสมัย  วงศคําจันทร 

 ๕๘๗๗ นางเพชรี  ดงสิงห 

 ๕๘๗๘ นางเพ็ญ  แกวมณี 

 ๕๘๗๙ นางเพ็ญจันทร  ปวนคํา 

 ๕๘๘๐ นางเพ็ญนภา  กรองทอง 

 ๕๘๘๑ นางสาวเพ็ญประภา  ศรีสุวรรณ 

 ๕๘๘๒ นางเพ็ญมะณี  สัพโส 

 ๕๘๘๓ นางสาวเพ็ญวิภา  ปงกา 

 ๕๘๘๔ นางเพ็ญศรี  ภุมรินทร 

 ๕๘๘๕ นางเพ็ญศรี  สุมมาตย 

 ๕๘๘๖ นางเพ็ญศรี  อิงโชติศักดิ์ 

 ๕๘๘๗ นางไพงาม  อภิรักษชัยพร 



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

 

 ๕๘๘๘ นางไพรรินทร  ทุนกาศ 

 ๕๘๘๙ นางไพรวัลย  ศรีไทย 

 ๕๘๙๐ นางไพรวัลย  สะพานทอง 

 ๕๘๙๑ นางไพลิน  ทยะราษฎ 

 ๕๘๙๒ นางไพลิน  ไศลบาท 

 ๕๘๙๓ นางสาวฟองเมฆ  ภีระ 

 ๕๘๙๔ นางฟองไหล  สุยะวา 

 ๕๘๙๕ นางฟารีดา  สันหมาด 

 ๕๘๙๖ นางเฟอง  ผิวฉิมพลี 

 ๕๘๙๗ นางสาวภคนันท  ทองขาว 

 ๕๘๙๘ นางภชนก  สัตยวินิจ 

 ๕๘๙๙ นางภณิตา  พันธุราช 

 ๕๙๐๐ นางภัคคีนี  กันทิยะ 

 ๕๙๐๑ นางสาวภัคธีมา  ขาวสวย 

 ๕๙๐๒ นางสาวภัทรวดี  แพรพยัพ 

 ๕๙๐๓ นางภัทรา  เตียวตระกูล 

 ๕๙๐๔ นางภัสสร  ใจการ 

 ๕๙๐๕ นางภัสสร  บุญโคกกรวด 

 ๕๙๐๖ นางภานิชา  พระอารักษ 

 ๕๙๐๗ นางภาวนา  เหล็กเพชร 

 ๕๙๐๘ นางภาวินันท  ปสวด 

 ๕๙๐๙ นางภิญญา  เฮิงโม 

 ๕๙๑๐ นางสาวมณฑิรา  บุญยชลายนต 

 ๕๙๑๑ นางมณเฑียร  เกติมา 

 ๕๙๑๒ นางมณีรัตน  ดีสุข 

 ๕๙๑๓ นางมณีรัตน  มีสําราญ 

 ๕๙๑๔ นางมยุรฉัตร  อินทรักษา 

 ๕๙๑๕ นางมยุรี  แกวดวง 

 ๕๙๑๖ นางมยุรี  ทองคํา 

 ๕๙๑๗ นางมยุรี  พุฒลา 

 ๕๙๑๘ นางสาวมลฤดี  โกวงษ 

 ๕๙๑๙ นางมลิ  เหล่ือมเภา 

 ๕๙๒๐ นางมวย  บุญธรรม 

 ๕๙๒๑ นางมะลิ  คุมครอง 

 ๕๙๒๒ นางมะลิ  ชูศรีเอี่ยม 

 ๕๙๒๓ นางมะลิ  ปรีกุล 

 ๕๙๒๔ นางมะลิ  มะลิลา 

 ๕๙๒๕ นางมะลิวัล  ดวงยศ 

 ๕๙๒๖ นางมันทนา  สารเสน 

 ๕๙๒๗ นางมัลลิกา  กลมกูล 

 ๕๙๒๘ นางมาจิยา  รินนาศักดิ์ 

 ๕๙๒๙ นางมานิต  ศรีสุขเจริญชัย 

 ๕๙๓๐ นางมานิตย  เอกอนันตไชย 

 ๕๙๓๑ นางสาวมาลัย  กาวินชัย 

 ๕๙๓๒ นางมาลัย  เรืองรัตนอัมพร 

 ๕๙๓๓ นางสาวมาลา  สมศรี 

 ๕๙๓๔ นางมาลินีย  สุตาคํา 

 ๕๙๓๕ นางสาวมาลี  ศิริวัฒนสกุล 

 ๕๙๓๖ นางมุกดา  บุตรพรม 

 ๕๙๓๗ นางมุกดา  ปริญญาธนากร 



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

 

 ๕๙๓๘ นางมุทิตา  สมพงษ 

 ๕๙๓๙ นางสาวเมษา  กุลบัส 

 ๕๙๔๐ นางไมตรี  เวชภูติ 

 ๕๙๔๑ นางยาใจ  สายมณีวงศ 

 ๕๙๔๒ นางยินดี  โมทอง 

 ๕๙๔๓ นางยุคล  วิไลรัตน 

 ๕๙๔๔ นางยุบล  กาญจนรัตน 

 ๕๙๔๕ นางยุพยงค  พลประเสริฐ 

 ๕๙๔๖ นางสาวยุพเยาว  คงสง 

 ๕๙๔๗ นางยุพา  แตงเนื้อเหลือง 

 ๕๙๔๘ นางยุพา  ทองเอียด 

 ๕๙๔๙ นางยุพา  ออนละมูล 

 ๕๙๕๐ นางสาวยุพิน  เกษมสรอย 

 ๕๙๕๑ นางสาวยุพิน  คาขาย 

 ๕๙๕๒ นางยุพิน  ชนะสิทธิ์ 

 ๕๙๕๓ นางยุพิน  ชัยศรี 

 ๕๙๕๔ นางสาวยุพิน  ไชโย 

 ๕๙๕๕ วาที่รอยตรีหญิง ยุพิน  พนังแกว 

 ๕๙๕๖ นางยุพิน  แสงมณีย 

 ๕๙๕๗ นางยุภาพิน  ซิ้มส่ือ 

 ๕๙๕๘ นางยุวดี  จิตตจันทร 

 ๕๙๕๙ นางสาวยุวราช  ชวยพยุง 

 ๕๙๖๐ นางสาวเยาวนาฎ  บุญอ่ํา 

 ๕๙๖๑ นางเยาวภา  มากมูล 

 ๕๙๖๒ นางสาวเยาวเรศ  เมธารินทร 

 ๕๙๖๓ นางเยาวลักษ  แสงทองอราม 

 ๕๙๖๔ นางเยาวลักษณ  บุตรแสง 

 ๕๙๖๕ นางเยาวลักษณ  เพ็ชรเจริญสุข 

 ๕๙๖๖ นางเยาวลักษณ  สําราญบํารุง 

 ๕๙๖๗ นางรจนา  กล่ินวาโย 

 ๕๙๖๘ นางรจนา  แพรใจ 

 ๕๙๖๙ นางรจนา  แฟงสุวรรณ 

 ๕๙๗๐ นางรจริน  เหลืองไพโรจน 

 ๕๙๗๑ นางสาวรตินันท  สุขลวน 

 ๕๙๗๒ นางรสสุคนธ  รอดเสงี่ยม 

 ๕๙๗๓ นางสาวรอหะนี  เจะหะหมะ 

 ๕๙๗๔ นางระเบียบ  หอมสุวรรณ 

 ๕๙๗๕ นางระเบียบ  อินทรแกว 

 ๕๙๗๖ นางระมล  จําปาศรี 

 ๕๙๗๗ นางรัชชุดา  สุริยโอภา 

 ๕๙๗๘ นางรัชดา  บุญยณกุล 

 ๕๙๗๙ นางรัชดาวรรณ  กาหะ 

 ๕๙๘๐ นางสาวรัชตสุดา  ภูเขาทอง 

 ๕๙๘๑ นางรัชนี  จะบัง 

 ๕๙๘๒ นางรัชนี  อาจโต 

 ๕๙๘๓ นางรัชนีกร  วงษา 

 ๕๙๘๔ นางสาวรัชนีย  ศิริสุรพงศ 

 ๕๙๘๕ นางสาวรัญจวน  คลายนุช 

 ๕๙๘๖ นางรัตติญา  มากคํา 

 ๕๙๘๗ นางสาวรัตติยา  แสงสวาง 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๙๘๘ นางรตันชิน  จันทรแจง 

 ๕๙๘๙ นางรัตนมณี  รัตนาพีระพัฒน 

 ๕๙๙๐ นางรัตนา  กาฬแกว 

 ๕๙๙๑ นางรัตนา  กิจคณะ 

 ๕๙๙๒ นางสาวรัตนา  ชุมกมล 

 ๕๙๙๓ นางรัตนา  เพชรรัก 

 ๕๙๙๔ นางรัตนา  โพธิสุวรรณ 

 ๕๙๙๕ นางรัตนาพร  ศรีอุปชฌาย 

 ๕๙๙๖ นางรัสติยา  โมรา 

 ๕๙๙๗ นางสาวรัสมี  เวียงเทียมขวา 

 ๕๙๙๘ นางสาวราณีย  ศิริพันธ 

 ๕๙๙๙ นางราตรี  สุขเกษม 

 ๖๐๐๐ นางสาวราตรี  แสงดี 

 ๖๐๐๑ นางราตรี  อาจนรากิจ 

 ๖๐๐๒ นางรําพึง  งิ้วดี 

 ๖๐๐๓ นางรําพึง  มณีโชติ 

 ๖๐๐๔ นางรําไพ  นามชัยภูมิ 

 ๖๐๐๕ นางรุง  คําพิฑูรย 

 ๖๐๐๖ นางสาวรุงทิพา  พิณนุวัฒนานนท 

 ๖๐๐๗ นางสาวรุงนภา  จารยโพธิ์ 

 ๖๐๐๘ นางรุงนภา  ทับปะนานนท 

 ๖๐๐๙ นางสาวรุงนภา  เปรมรัตน 

 ๖๐๑๐ นางรุงรัตน  ศรสุรินทร 

 ๖๐๑๑ นางรุงฤดี  ยศงาม 

 ๖๐๑๒ นางรุงลาวัลย  สะนนท 

 ๖๐๑๓ นางรุงอรุณ  ประพันธพงษ 

 ๖๐๑๔ นางรุจิรา  ศรีจํารัส 

 ๖๐๑๕ นางแรมจันทร  ปนทะฝน 

 ๖๐๑๖ นางไรหนับ  เจริญวงศ 

 ๖๐๑๗ นางสาวฤดี  ฉัตราวิริยะกุล 

 ๖๐๑๘ นางฤดี  เนียนไธสง 

 ๖๐๑๙ นางสาวฤทัย  ประกัน 

 ๖๐๒๐ นางสาวฤทัย  ฤทธิเดช 

 ๖๐๒๑ นางลดาวัลย  ดิลกพรหิรัณย 

 ๖๐๒๒ นางสาวลดาวัลย  ถาวรชัยสิทธิ์ 

 ๖๐๒๓ นางลมโชย  อยูสุข 

 ๖๐๒๔ นางลลิตรวี  กฤติยารมณ 

 ๖๐๒๕ นางลอย  ตรีประโคน 

 ๖๐๒๖ นางละมัย  คัสเตศรี 

 ๖๐๒๗ นางละมัย  ศรีประดู 

 ๖๐๒๘ นางละมัย  ออนเขวา 

 ๖๐๒๙ นางละออ  กลาหาญ 

 ๖๐๓๐ นางสาวละออ  รุงเรือง 

 ๖๐๓๑ นางละออ  ออนเทศ 

 ๖๐๓๒ นางละออง  เรืองบุญศรี 

 ๖๐๓๓ นางสาวละเอียด  กลอนกลาง 

 ๖๐๓๔ นางลักษณพร  พงษศิลป 

 ๖๐๓๕ นางลักษณา  เพลงดี 

 ๖๐๓๖ นางลักษมี  ศักดิ์ประดิษฐ 

 ๖๐๓๗ นางลัดดา  จันดํา 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๐๓๘ นางลัดดา  เชิดโคกสูง 

 ๖๐๓๙ นางลัดดา  เทียมทัน 

 ๖๐๔๐ นางลัดดา  ปรารมภ 

 ๖๐๔๑ นางสาวลัดดา  ผองฉวี 

 ๖๐๔๒ นางสาวลาน  อัครบุญญานนท 

 ๖๐๔๓ นางสาวลําแกว  ลิงดอน 

 ๖๐๔๔ นางลําดวน  ศรีโชค 

 ๖๐๔๕ นางลําดวน  สีหะวงษ 

 ๖๐๔๖ นางลําดวน  แสนสมเพชร 

 ๖๐๔๗ นางลําเทียน  พละพร 

 ๖๐๔๘ นางลําพร  คําภีระ 

 ๖๐๔๙ นางลําพัน  สิทธิวงศ 

 ๖๐๕๐ นางลําพึง  ยอดรัก 

 ๖๐๕๑ นางลําพูน  ลักขณาวุฒินันท 

 ๖๐๕๒ นางลําใย  ฆองโนนแดง 

 ๖๐๕๓ นางลําใย  จันทรจับ 

 ๖๐๕๔ นางลําใย  สะยาคะ 

 ๖๐๕๕ นางลําใย  โสมเกตรินทร 

 ๖๐๕๖ นางวงคเดือน  บัวพรวน 

 ๖๐๕๗ นางวงเดือน  อินสิน 

 ๖๐๕๘ นางวงศดาว  แจมศรี 

 ๖๐๕๙ นางวงษเดือน  ปนทรายมูล 

 ๖๐๖๐ นางวนิดา  ทามาศ 

 ๖๐๖๑ นางวยุรี  พรหมวาศรี 

 ๖๐๖๒ นางวรฉัตร  คงเกื้อ 

 ๖๐๖๓ นางวรรณภา  สุวรรณเกิด 

 ๖๐๖๔ นางวรรณภาร  กลางสุพรรณ 

 ๖๐๖๕ นางวรรณรง  อรรควงษ 

 ๖๐๖๖ นางวรรณวิไล  ล้ีภัยเจริญ 

 ๖๐๖๗ นางสาววรรณา  คนธี 

 ๖๐๖๘ นางวรรณา  คุมเดช 

 ๖๐๖๙ นางวรรณา  นานอก 

 ๖๐๗๐ นางวรรณา  ปลายนา 

 ๖๐๗๑ นางวรรณา  รวมมงคล 

 ๖๐๗๒ นางวรรณา  สาริกา 

 ๖๐๗๓ นางวรรณี  ทองสุข 

 ๖๐๗๔ นางวรัญญา  ศรีบุญเรือง 

 ๖๐๗๕ นางวรัญญา  อินพินิจ 

 ๖๐๗๖ นางสาววราภรณ  แกวคําแสน 

 ๖๐๗๗ นางวราภรณ  ตั้งพานิช 

 ๖๐๗๘ นางวราลี  กุมภะ 

 ๖๐๗๙ นางวรินทรฎา  เกตุแกว 

 ๖๐๘๐ นางสาววลัยรัตน  อุบลแยม 

 ๖๐๘๑ นางวลี  จันทวาส 

 ๖๐๘๒ นางวไลพร  กันทะวงศ 

 ๖๐๘๓ นางวัชนี  เนียมมะโน 

 ๖๐๘๔ นางสาววัชราพร  ธรรมวิเศษ 

 ๖๐๘๕ นางวัชราภา  ผาดไธสง 

 ๖๐๘๖ นางวัฒนา  เฉื่อยกลาง 

 ๖๐๘๗ นางวัฒนา  พ่ึงชื่น 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๐๘๘ นางวัฒนา  ออนละมอม 

 ๖๐๘๙ นางวันดี  จรุงกิจอนันต 

 ๖๐๙๐ นางวันดี  พิกุลทอง 

 ๖๐๙๑ นางวันทนา  ปนมณี 

 ๖๐๙๒ นางวันทนีย  อิ่มไพร 

 ๖๐๙๓ นางสาววันนี  เมฆใจดี 

 ๖๐๙๔ นางวันเพ็ญ  จุลปาน 

 ๖๐๙๕ นางวันเพ็ญ  ตรัสสุภาพ 

 ๖๐๙๖ นางวันเพ็ญ  พืชผักหวาน 

 ๖๐๙๗ นางวันเพ็ญ  มามี 

 ๖๐๙๘ นางวันเพ็ญ  ศุภนคร 

 ๖๐๙๙ นางวันเพ็ญ  สุวัฒโนดม 

 ๖๑๐๐ นางวันเพ็ญ  แสนสุข 

 ๖๑๐๑ นางวันเพ็ญ  อยูเจริญ 

 ๖๑๐๒ นางวันเพ็ญ  อุนนันกาศ 

 ๖๑๐๓ นางวันเพ็ญ  เอี่ยมสงคราม 

 ๖๑๐๔ นางสาววัลยนา  แสนพันนา 

 ๖๑๐๕ นางสาววัลยา  ปาทาน 

 ๖๑๐๖ นางวาทินี  การกระโทก 

 ๖๑๐๗ นางวารินทร  ทุมกิจจะ 

 ๖๑๐๘ นางวารีย  เอี่ยมสะอาด 

 ๖๑๐๙ นางวารุณี  ลําไย 

 ๖๑๑๐ นางวาสนา  แกวศิริ 

 ๖๑๑๑ นางวาสนา  จิรารัตน 

 ๖๑๑๒ นางสาววาสนา  ชางสลัก 

 ๖๑๑๓ นางวาสนา  ทับช ู

 ๖๑๑๔ นางวาสนา  ปานิเสน 

 ๖๑๑๕ นางวาสนา  โพธิวงษ 

 ๖๑๑๖ นางวาสนา  ศรีเหรัญ 

 ๖๑๑๗ นางวาสนา  สีสังวรณ 

 ๖๑๑๘ นางวาสนา  สุพงษ 

 ๖๑๑๙ นางวาสนา  เหงขุนทด 

 ๖๑๒๐ นางวาสนา  อภัยโส 

 ๖๑๒๑ นางวิจิตรา  เครือตาแกว 

 ๖๑๒๒ นางวิจิตรา  เหลาคนคา 

 ๖๑๒๓ นางสาววิภา  แกนจักร 

 ๖๑๒๔ นางวิภาดา  ชอบธรรมดี 

 ๖๑๒๕ นางวิภาดา  วัชรเสรีกุล 

 ๖๑๒๖ นางสาววิภาพร  แกวสุตัน 

 ๖๑๒๗ นางวิภาพร  ปานมณี 

 ๖๑๒๘ นางสาววิภารัตน  นิยมรัตน 

 ๖๑๒๙ นางวิภาวัลย  โรจนสิริกมล 

 ๖๑๓๐ นางวิมล  สรอยจิตร 

 ๖๑๓๑ นางวิมล  สุปราณี 

 ๖๑๓๒ นางวิมลณัฐ  บุตะภักดิ์ 

 ๖๑๓๓ นางวิมลนันท  นกดํา 

 ๖๑๓๔ นางวิมลรัตน  ลี 

 ๖๑๓๕ นางวิมลรัตน  สาลี 

 ๖๑๓๖ นางวิรัช  วิบูลยสิน 

 ๖๑๓๗ นางวิรัตน  ชัยชนะ 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๑๓๘ นางวิริยาน  เพียรวัฒนผล 

 ๖๑๓๙ นางวิลอล  ถวิลการ 

 ๖๑๔๐ นางวิลัย  กีตา 

 ๖๑๔๑ นางวิลัย  เกินอาษา 

 ๖๑๔๒ นางวิลัยวรรณ  โชคเหมาะ 

 ๖๑๔๓ นางสาววิลาวรรณ  สีสมปวน 

 ๖๑๔๔ นางวิลาวัลย  ชุติมาศ 

 ๖๑๔๕ นางวิไล  แจมจันทร 

 ๖๑๔๖ นางสาววิไล  สัญญาณเสนาะ 

 ๖๑๔๗ นางวิไลย  ใบแกว 

 ๖๑๔๘ นางสาววิไลลักษณ  อุทัยวรรณ 

 ๖๑๔๙ นางวิไลวรรณ  เรืองเจริญ 

 ๖๑๕๐ นางวิไลวรรณ  โสภาวรรณ 

 ๖๑๕๑ นางสาววิไลวัลย  อูพิทักษ 

 ๖๑๕๒ นางแววใจ  สมเตียม 

 ๖๑๕๓ นางแวแอเสาะ  แวสมายล 

 ๖๑๕๔ นางสาวศมนธร  กงซัว 

 ๖๑๕๕ นางศรินทรธร  เหลืองทิพยเนตร 

 ๖๑๕๖ นางศรินยา  สามทอง 

 ๖๑๕๗ นางสาวศรินยา   

  เสนียวงศ ณ อยุธยา 

 ๖๑๕๘ นางศรีดา  จันทวี 

 ๖๑๕๙ นางศรีนวล  ภูเรือน 

 ๖๑๖๐ นางศรีไพร  พุทธา 

 ๖๑๖๑ นางศรีเรือน  มาละแซม 

 ๖๑๖๒ นางศรีวินันท  หนองชาง 

 ๖๑๖๓ นางศรีวิไล  มุงธรรม 

 ๖๑๖๔ นางศศิกานต  กัลยา 

 ๖๑๖๕ นางศศิญากร  สิงหทอง 

 ๖๑๖๖ นางศศิธร  โชติสาสนกุล 

 ๖๑๖๗ นางสาวศศิประภา  เชื้อวงษ 

 ๖๑๖๘ นางศศิมา  เทพเกษตรกุล 

 ๖๑๖๙ นางสาวศสิธร  นันทโก 

 ๖๑๗๐ นางศิริขวัญ  กาวิละ 

 ๖๑๗๑ นางสาวศิรินทร  ทุเรียนทอง 

 ๖๑๗๒ นางศิริพร  ฟูศรี 

 ๖๑๗๓ นางศิริพร  อินทรใจเอื้อ 

 ๖๑๗๔ นางสาวศิริพรรณ  ตันศักดิ์ดา 

 ๖๑๗๕ นางศิริรวรรณ  ปาประโคน 

 ๖๑๗๖ นางสาวศิริรัตน  ปทมานุสรณ 

 ๖๑๗๗ นางสาวศิริลักษณ  เทาสิงห 

 ๖๑๗๘ นางสาวศิริลักษณ  โสภา 

 ๖๑๗๙ นางศิริเลิศ  ศรีพุทธา 

 ๖๑๘๐ นางสาวศิริวรรณ  จํารัส 

 ๖๑๘๑ นางสาวศิริวรรณ  สินปรุ 

 ๖๑๘๒ นางศิริวรรณ  อินธิราช 

 ๖๑๘๓ นางศุข  รักษาศรี 

 ๖๑๘๔ นางสงกรานต  กุณวงศ 

 ๖๑๘๕ นางสงบ  ดุลกลาง 

 ๖๑๘๖ นางสงัด  เล้ียงดี 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๑๘๗ นางสถาพร  จันทรมณี 

 ๖๑๘๘ นางสนม  แฝงดานกลาง 

 ๖๑๘๙ นางสนัน  มหาตมวดี 

 ๖๑๙๐ นางสาวสนิท  แยมประโคน 

 ๖๑๙๑ นางสนิท  สินทรา 

 ๖๑๙๒ นางสบหทัย  ศรีนิล 

 ๖๑๙๓ นางสมเกียรติ  ขําพิมาย 

 ๖๑๙๔ นางสมคิด  ไชยาพงศพิพัฒน 

 ๖๑๙๕ นางสมคิด  ดีสกุล 

 ๖๑๙๖ นางสมคิด  บรรฑะจิตต 

 ๖๑๙๗ นางสมคิด  โพธิ์ศรี 

 ๖๑๙๘ นางสมคิด  เย็นใจ 

 ๖๑๙๙ นางสมคิด  ศรีเทศ 

 ๖๒๐๐ นางสมจิต  ผานิล 

 ๖๒๐๑ นางสมจิต  หะยีเตะ 

 ๖๒๐๒ นางสมจิตต  ราชสิงห 

 ๖๒๐๓ นางสมจิตต  สรอยกลอม 

 ๖๒๐๔ นางสมจิตร  แตงใบ 

 ๖๒๐๕ นางสมจิตร  ปจจัยคา 

 ๖๒๐๖ นางสมเจตน  เกื้อรักษ 

 ๖๒๐๗ นางสาวสมใจ  จันทรดี 

 ๖๒๐๘ นางสมใจ  ผิวทอง 

 ๖๒๐๙ นางสมใจ  วิเศษดี 

 ๖๒๑๐ นางสมใจ  หมั่นขีด 

 ๖๒๑๑ นางสมทรง  กาดานจาก 

 ๖๒๑๒ นางสาวสมทรัพย  จิตรกลาง 

 ๖๒๑๓ นางสมนิภา  เทียนงาม 

 ๖๒๑๔ นางสมบัติ  ไหวดี 

 ๖๒๑๕ นางสมบุญ  เดชทัพ 

 ๖๒๑๖ นางสมบุญ  เสือรัตน 

 ๖๒๑๗ นางสมบุญ  อารีพันธุ 

 ๖๒๑๘ นางสมบูรณ  เจียดกําจร 

 ๖๒๑๙ นางสมบูรณ  แจมแปน 

 ๖๒๒๐ นางสาวสมบูรณ  ธรรมเจริญ 

 ๖๒๒๑ นางสมบูรณ  โสภาคุณ 

 ๖๒๒๒ นางสมปอง  บุญรอด 

 ๖๒๒๓ นางสมพงษ  ทาวัง 

 ๖๒๒๔ นางสมพร  ขนิษดา 

 ๖๒๒๕ นางสมพร  เชยเปล่ียนวงศ 

 ๖๒๒๖ นางสมพร  ไชยวิเศษ 

 ๖๒๒๗ นางสมพร  หึกขุนทด 

 ๖๒๒๘ นางสมพร  อินปาน 

 ๖๒๒๙ นางสมพอ  เทศเขียว 

 ๖๒๓๐ นางสมพันธ  วรุณวัฒน 

 ๖๒๓๑ นางสาวสมพิศ  กาญจนสุข 

 ๖๒๓๒ นางสมพิศ  จงจิตรกลาง 

 ๖๒๓๓ นางสมร  อินตโคต 

 ๖๒๓๔ นางสมรัก  สายัณหรุจี 

 ๖๒๓๕ นางสมฤดี  แสงศรีจันทร 

 ๖๒๓๖ นางสมศรี  เกตุแกว 



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

 

 ๖๒๓๗ นางสมศรี  เต็มคํา 

 ๖๒๓๘ นางสมศรี  วงคปญญา 

 ๖๒๓๙ นางสมศรี  สถาปตยสิริ 

 ๖๒๔๐ นางสมสวน  สวางงาม 

 ๖๒๔๑ นางสาวสมหมาย  ตั้งสิริโชคทวี 

 ๖๒๔๒ นางสมหมาย  พฤกษวังขาว 

 ๖๒๔๓ นางสมหมาย  สถาวร 

 ๖๒๔๔ นางสาวสมหมาย  สีเทา 

 ๖๒๔๕ นางสมัย  นาคราช 

 ๖๒๔๖ นางสร  ใจเอื้อเฟอ 

 ๖๒๔๗ นางสาวสรอยเพชร  จันทรเชียร 

 ๖๒๔๘ นางสวง  คุมอักษร 

 ๖๒๔๙ นางสวย  จรีรัตน 

 ๖๒๕๐ นางสวัสดิ์  ใจกัด 

 ๖๒๕๑ นางสวาง  ประเสริฐสังข 

 ๖๒๕๒ นางสวางจิต  สุบงกช 

 ๖๒๕๓ นางสวาท  ใจชื่น 

 ๖๒๕๔ นางสวาส  จงใจกลาง 

 ๖๒๕๕ นางสวาส  ณ สุวรรณ 

 ๖๒๕๖ นางสหพร  กุลยะ 

 ๖๒๕๗ นางสอาง  วิชัย 

 ๖๒๕๘ นางสะใบ  สุดมั่งมี 

 ๖๒๕๙ นางสังขวาลย  ทิพยบุญเรือง 

 ๖๒๖๐ นางสังขเวียน  ยูงทอง 

 ๖๒๖๑ นางสังวาลย  ผองผิว 

 ๖๒๖๒ นางสังเวียน  ใบทอง 

 ๖๒๖๓ นางสังเวียน  อินทรักษ 

 ๖๒๖๔ นางสาวสาคร  โกมลวัฒน 

 ๖๒๖๕ นางสาคร  ธงศรี 

 ๖๒๖๖ นางสาวสาคร  บุญประจักษ 

 ๖๒๖๗ นางสาวสาคร  สายทองดี 

 ๖๒๖๘ นางสาวสาคร  เหลืองออน 

 ๖๒๖๙ นางสาทร  ชุมแกว 

 ๖๒๗๐ นางสายขวัญ  อินทุวงศ 

 ๖๒๗๑ นางสายชล  แรมี 

 ๖๒๗๒ นางสาวสายทอง  แสงกลาง 

 ๖๒๗๓ นางสายฝน  จันทรโอ 

 ๖๒๗๔ นางสายฝน  เพศสุวรรณ 

 ๖๒๗๕ นางสายพิณ  การินทร 

 ๖๒๗๖ นางสายพิณ  รสชุม 

 ๖๒๗๗ นางสายพิณ  สิมมาแกว 

 ๖๒๗๘ นางสาวสายพิน  เจะลี 

 ๖๒๗๙ นางสาวสายพิน  ดวงเกิด 

 ๖๒๘๐ นางสายพินธุ  สรอยสองชั้น 

 ๖๒๘๑ นางสายวารี  ภักดี 

 ๖๒๘๒ นางสายสมร  ทองไสล 

 ๖๒๘๓ นางสายสมร  ผูกทวนทอง 

 ๖๒๘๔ นางสายสุณี  อําภา 

 ๖๒๘๕ นางสายสุดา  มั่นบัว 

 ๖๒๘๖ นางสาวสายสุนีย  เงินนาค 



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

 

 ๖๒๘๗ นางสายหยุด  นวลสิริสกุล 

 ๖๒๘๘ นางสาวสารภี  เปลงผ่ึง 

 ๖๒๘๙ นางสาวสาริกา  บุตดิพรรณ 

 ๖๒๙๐ นางสารีพะ  บุญมาเลิศ 

 ๖๒๙๑ นางสาลินี  ขอนบุญนาค 

 ๖๒๙๒ วาที่รอยตรีหญิง สาล่ี  บัวสวรรค 

 ๖๒๙๓ นางสาวิตรี  อินทศร 

 ๖๒๙๔ นางสาหราย  คุมคํา 

 ๖๒๙๕ นางสําเนียง  ไทรแกว 

 ๖๒๙๖ นางสําเภา  สิงหโตทอง 

 ๖๒๙๗ นางสาวสํารวย  ริ้วเหลือง 

 ๖๒๙๘ นางสํารอง  มีแวว 

 ๖๒๙๙ นางสําราญ  พลายสุวรรณ 

 ๖๓๐๐ นางสําเรียง  ทองยัง 

 ๖๓๐๑ นางสําลี  ชางจักร 

 ๖๓๐๒ นางสําลี  เทศสิงห 

 ๖๓๐๓ นางสาวสําลี  ลวนพร 

 ๖๓๐๔ นางสําอาง  พงษชะอุมดี 

 ๖๓๐๕ นางสาวสําอางค  ไปลกระโทก 

 ๖๓๐๖ นางสําอางค  หอมมาลัย 

 ๖๓๐๗ นางสาวสิรยา  เสมอวม 

 ๖๓๐๘ นางสิริกร  เรือนแกว 

 ๖๓๐๙ นางสาวสิริชรัสมิ์  ไตรรัตน 

 ๖๓๑๐ นางสิริรัตน  นอยโต 

 ๖๓๑๑ นางสุกัญญา  เกษอุดมทรัพย 

 ๖๓๑๒ นางสาวสุกัญญา  ดาราเรือง 

 ๖๓๑๓ นางสุกัญญา  ทองนอย 

 ๖๓๑๔ นางสุกัญญา  ทิพยสุขุม 

 ๖๓๑๕ นางสุกัญญา  บุณยายน 

 ๖๓๑๖ นางสุกัญญา  ปนัดดากนก 

 ๖๓๑๗ นางสุกัญญา  พรหมแทนสุด 

 ๖๓๑๘ นางสาวสุกัญญา  พุทธแดง 

 ๖๓๑๙ นางสุกัญญา  ศรีสกุล 

 ๖๓๒๐ นางสุกัลยา  ปชชามาตย 

 ๖๓๒๑ นางสุกานดา  สงศรี 

 ๖๓๒๒ นางสุขจิต  วังเย็น 

 ๖๓๒๓ นางสุขปรีณัญ  อารีราษฎร 

 ๖๓๒๔ นางสุขสงบ  มูลหา 

 ๖๓๒๕ นางสุขเสริม  กองทํา 

 ๖๓๒๖ นางสุขิตา  ผิวมา 

 ๖๓๒๗ นางสุคนธ  เจนจบ 

 ๖๓๒๘ นางสุคนธ  ชํานินา 

 ๖๓๒๙ นางสุจิตตา  อุทิศธรรม 

 ๖๓๓๐ นางสุจิตรา  ฤทธิ์บุญ 

 ๖๓๓๑ นางสุจิน  ยาโสภา 

 ๖๓๓๒ นางสุจิรา  ประสงคสุข 

 ๖๓๓๓ นางสุจิวรรณ  พงษราษี 

 ๖๓๓๔ นางสุชา  ทบรมย 

 ๖๓๓๕ นางสาวสุชาดา  โคตรสมบัติ 

 ๖๓๓๖ นางสุชาดา  จ่ันลา 



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

 

 ๖๓๓๗ นางสุชาพร  กันทาธง 

 ๖๓๓๘ นางสุชีรา  ศิริโยธา 

 ๖๓๓๙ นางสุญาณี  พลอยหมื่นไวย 

 ๖๓๔๐ นางสุฑามาศ  ศรีศักดิ์กุล 

 ๖๓๔๑ นางสุณี  เกตุสวัสดิ์ 

 ๖๓๔๒ นางสุดใจ  อยูสําลี 

 ๖๓๔๓ นางสุดถนอม  อินทมล 

 ๖๓๔๔ นางสุดสวาท  รัตนพันธุจักร 

 ๖๓๔๕ นางสุดา  โภคะสุวรรณ 

 ๖๓๔๖ นางสาวสุดา  มัฆพาน 

 ๖๓๔๗ นางสาวสุดา  สินธุพันธ 

 ๖๓๔๘ นางสุดาดวง  มงคลทิพยวาที 

 ๖๓๔๙ นางสุดาภินันท  ชาติวงษ 

 ๖๓๕๐ นางสุดารัตน  พิกุลศรี 

 ๖๓๕๑ นางสุดารัตน  สิทธิวงษ 

 ๖๓๕๒ นางสุดารัตน  เอียดเจริญ 

 ๖๓๕๓ นางสุทธาทิพย  ทรงเจริญ 

 ๖๓๕๔ นางสุทธิรัตน  พิสุทธิรัตน 

 ๖๓๕๕ นางสุทธิรัตน  ศรีชูทอง 

 ๖๓๕๖ นางสุทิสา  วุฒิอาภรณ 

 ๖๓๕๗ นางสุทิสา  ออนเขวา 

 ๖๓๕๘ นางสุธรรม  สวนเพชร 

 ๖๓๕๙ นางสุธาดา  ลูมา 

 ๖๓๖๐ นางสุธาทิพย  คําแกว 

 ๖๓๖๑ นางสาวสุธาวัลย  แซงดาว 

 ๖๓๖๒ นางสุธิมา  สุริยวงษปรี 

 ๖๓๖๓ นางสุนทรี  สารีคํา 

 ๖๓๖๔ นางสาวสุนันท  เงินเมย 

 ๖๓๖๕ นางสาวสุนันท  โยธานันท 

 ๖๓๖๖ นางสาวสุนันท  อภิรัตน 

 ๖๓๖๗ นางสุนันทรา  ทรัพยทวี 

 ๖๓๖๘ นางสาวสุนันทา  ชํานาญไพร 

 ๖๓๖๙ นางสุนันทา  อินทรัตน 

 ๖๓๗๐ นางสุนิษา  เรืองทอง 

 ๖๓๗๑ นางสุนิสา  นอยเพ็ง 

 ๖๓๗๒ นางสุนี  พูนดวง 

 ๖๓๗๓ นางสุปรานี  บุตรจันทร 

 ๖๓๗๔ นางสุปรียา  แสงสุริย 

 ๖๓๗๕ นางสาวสุปรียานันท  วงศประทุม 

 ๖๓๗๖ นางสุพร  สอนวงษแกว 

 ๖๓๗๗ นางสุพรรณี  วงศละคร 

 ๖๓๗๘ นางสุพรรณี  แสงอรุณ 

 ๖๓๗๙ นางสุพัตร  เชิดสุพรรณ 

 ๖๓๘๐ นางสาวสุพัตรา  ปนตาอุน 

 ๖๓๘๑ นางสุพาภรณ  อุทัชกุล 

 ๖๓๘๒ นางสาวสุพิชญชญา  ไชโย 

 ๖๓๘๓ นางสุพิน  สูโนนตาด 

 ๖๓๘๔ นางสุพิศ  แกวตา 

 ๖๓๘๕ นางสุพิศ  โสภา 

 ๖๓๘๖ นางสุพิศ  โอบอวน 



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

 

 ๖๓๘๗ นางสุภลักษณ  ทองปากน้ํา 

 ๖๓๘๘ นางสุภาพ  จันทรสาม 

 ๖๓๘๙ นางสุภาพ  อมรวาท 

 ๖๓๙๐ นางสุภาพ  อาทรธรรมคุณ 

 ๖๓๙๑ นางสาวสุภาพร  ขจรเงิน 

 ๖๓๙๒ นางสุภาพร  จันทรศรี 

 ๖๓๙๓ นางสาวสุภาพร  บัวทอง 

 ๖๓๙๔ นางสาวสุภาพร  สงเคราะหกุล 

 ๖๓๙๕ นางสุภาพร  แสนสุข 

 ๖๓๙๖ นางสุภาพรรณ  ขอนวงค 

 ๖๓๙๗ นางสาวสุภาพรรณ  อริยวณิชย 

 ๖๓๙๘ นางสุภาภรณ  กันธะเรียน 

 ๖๓๙๙ นางสุภาภรณ  เชื้อมั่น 

 ๖๔๐๐ นางสุภาวดี  ทิวากร 

 ๖๔๐๑ นางสุภิณณา  เรียงรัมย 

 ๖๔๐๒ นางสาวสุมล  ฉัยยา 

 ๖๔๐๓ นางสาวสุมาลี  แถสูงเนิน 

 ๖๔๐๔ นางสุมาลี  นวนดํา 

 ๖๔๐๕ นางสุมาลี  รอดเมือง 

 ๖๔๐๖ นางสาวสุมาลี  วัฒกี 

 ๖๔๐๗ นางสาวสุมาลี  อินทับ 

 ๖๔๐๘ นางสุมิตรา  ปญญาหลง 

 ๖๔๐๙ นางสุระดี  เพชรจันทร 

 ๖๔๑๐ นางสุรัตน  สีตา 

 ๖๔๑๑ นางสุรินทร  กสิกรรม 

 ๖๔๑๒ นางสุรินทร  ออนจําป 

 ๖๔๑๓ นางสุริพร  บุญแสน 

 ๖๔๑๔ นางสุริยัน  สุนันธรรม 

 ๖๔๑๕ นางสาวสุรีพร  พันธเวช 

 ๖๔๑๖ นางสุรีย  กันวะนา 

 ๖๔๑๗ นางสุรีย  เบญจวรกุล 

 ๖๔๑๘ นางสาวสุรีวรรณ  โพธิเจริญ 

 ๖๔๑๙ นางสาวสุฤดี  คงสุวรรณ 

 ๖๔๒๐ นางสุวคนธ  ศรีลาศักดิ์ 

 ๖๔๒๑ นางสุวคนธุ  ไชยคําหาญ 

 ๖๔๒๒ นางสุวรรณ  ทวีวัฒน 

 ๖๔๒๓ นางสุวรรณ  มานะไพร 

 ๖๔๒๔ นางสุวรรณ  นนทเอี่ยม 

 ๖๔๒๕ นางสุวรรณศรี  รุงเรือง 

 ๖๔๒๖ นางสุวรรณา  แสงนัยนา 

 ๖๔๒๗ นางสุวรรณี  โตศิลา 

 ๖๔๒๘ นางสุวรรณี  เปรื่องนนท 

 ๖๔๒๙ นางสุวรรณี  พุดตาลดง 

 ๖๔๓๐ นางสุวิญณี  สุกันธา 

 ๖๔๓๑ นางเสงี่ยม  ประเสริฐ 

 ๖๔๓๒ นางเสวย  คํากอน 

 ๖๔๓๓ นางเสาวณี  เฉลยญาณ 

 ๖๔๓๔ นางเสาวณีย  นันทโก 

 ๖๔๓๕ นางเสาวนีย  หงษบูชา 

 ๖๔๓๖ นางเสาวรัตน  สมพรจิตร 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๔๓๗ นางเสาวลักษณ  ชลศึกเสนีย 

 ๖๔๓๘ นางสาวเสาวลักษณ  ริบแจม 

 ๖๔๓๙ นางเสาวลักษณ  เสารแกว 

 ๖๔๔๐ นางแสงดาว  ทับบํารุง 

 ๖๔๔๑ นางแสงอรุณ  ศรีปนตา 

 ๖๔๔๒ นางโสพิณพร  กดแกว 

 ๖๔๔๓ นางโสภิษฐสรณ  ประกอบธรรม 

 ๖๔๔๔ นางโสภี  ลายเงิน 

 ๖๔๔๕ นางโสม  วิกิจการโกศล 

 ๖๔๔๖ นางหงษ  พฤกษาพันธุรัตน 

 ๖๔๔๗ นางหนูจร  แสงกลา 

 ๖๔๔๘ นางหนูพาด  แกนสุข 

 ๖๔๔๙ นางหนูพิน  พลดอน 

 ๖๔๕๐ นางหนูอั้น  ไขทอง 

 ๖๔๕๑ นางหนูอินทร  สีทองคํา 

 ๖๔๕๒ นางหนูเอื้อ  ศรีบุญเรือง 

 ๖๔๕๓ นางหยก  ลีรัตนนุรัตน 

 ๖๔๕๔ นางหรรษา  เมฆดี 

 ๖๔๕๕ นางหวา  จันทรงาม 

 ๖๔๕๖ นางอกนิษฐ  นอยโฮม 

 ๖๔๕๗ นางสาวอตินุช  มั่นคง 

 ๖๔๕๘ นางอธิกัญญ  ทิชัย 

 ๖๔๕๙ นางอธิษฐาน  เรียนเกง 

 ๖๔๖๐ นางอนงค  ชีวาสัจจาสกุล 

 ๖๔๖๑ นางอนงค  นันตะลิ 

 ๖๔๖๒ นางอนงค  สีสุวงษ 

 ๖๔๖๓ นางสาวอนงค  เสนาะบรรเลง 

 ๖๔๖๔ นางอนงค  อยูสุภาพ 

 ๖๔๖๕ นางสาวอนิสรา  ปานทอง 

 ๖๔๖๖ นางอนุสรณ  ไกรวิทยานุกูล 

 ๖๔๖๗ นางอภัสสร  ตาคํา 

 ๖๔๖๘ นางสาวอภิญญา  บุญรอด 

 ๖๔๖๙ นางอภิญญา  พูตา 

 ๖๔๗๐ นางอภิญญา  สุนนทชัย 

 ๖๔๗๑ นางสาวอภิวรรณ  ขุนไมงาม 

 ๖๔๗๒ นางอมร  วงศโท 

 ๖๔๗๓ นางอมรรัตน  อมรวงศ 

 ๖๔๗๔ นางอมรา  ภัคคินี 

 ๖๔๗๕ นางสาวอรชุน  คงศรีเจริญ 

 ๖๔๗๖ นางอรทัย  ภูสีโสม 

 ๖๔๗๗ นางอรทัย  สินโสภา 

 ๖๔๗๘ นางสาวอรทัย  หอมหวลธนังพูน 

 ๖๔๗๙ นางอรนภา  หิงสันเทียะ 

 ๖๔๘๐ นางอรนี  ปาตะ 

 ๖๔๘๑ นางสาวอรปภา  พุฒหมื่น 

 ๖๔๘๒ นางสาวอรปรียา  เหาะขุนทด 

 ๖๔๘๓ นางอรพรรณ  จันทรแดง 

 ๖๔๘๔ นางอรพิน  วงศสายตา 

 ๖๔๘๕ นางอรวรรณ  ศรีจันทรกาศ 

 ๖๔๘๖ นางอรวรรณ  คิดรอบ 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๔๘๗ นางอรวรรณ  จิตรศรัทธา 

 ๖๔๘๘ นางอรวรรณ  พันธุสถิตยวงศ 

 ๖๔๘๙ นางสาวอรวีร  วงษธนชัยสิริ 

 ๖๔๙๐ นางอรอนงค  อินธิเสน 

 ๖๔๙๑ นางอริยา  สาสนัส 

 ๖๔๙๒ นางสาวอริสรา  สุขเจริญ 

 ๖๔๙๓ นางอรุณ  วงษชู 

 ๖๔๙๔ นางสาวอรุณลักษณ  จรูญหนูหริ่ง 

 ๖๔๙๕ นางสาวอรุณศรี  สายบัวบาน 

 ๖๔๙๖ นางอรุณี  ธรรมไชยกูล 

 ๖๔๙๗ นางอรุณี  พรายแกว 

 ๖๔๙๘ นางอลิษา  บุญค่ํา 

 ๖๔๙๙ นางออนตา  ปาปะเก 

 ๖๕๐๐ นางออนหวาน  จุงพิวัฒน 

 ๖๕๐๑ นางสาวออมทรัพย  จุลวงษ 

 ๖๕๐๒ นางสาวออมสิน  โทชนบท 

 ๖๕๐๓ นางสาวอังกาบ  จันทาโทออน 

 ๖๕๐๔ นางอังคณา  ฤทัยคงถาวร 

 ๖๕๐๕ นางอังสนา  วงษวิกยกรณ 

 ๖๕๐๖ นางอังสุมารินทร  จาดเชย 

 ๖๕๐๗ นางสาวอัจฉรา  ตั้งอัจฉริยกุล 

 ๖๕๐๘ นางอัจฉราวรรณ  อิ่มอรชร 

 ๖๕๐๙ นางสาวอัจฉริยา  บายอยู 

 ๖๕๑๐ นางอัญชลี  เตชะนันทวณิช 

 ๖๕๑๑ นางอัมพร  ชัยธรรม 

 ๖๕๑๒ นางอัมพร  ชาลีวงษ 

 ๖๕๑๓ นางอัมพร  สวัสดี 

 ๖๕๑๔ นางอัมพร  สุวาท 

 ๖๕๑๕ นางอัมภา  บุญอุประ 

 ๖๕๑๖ นางอัมรา  บัวเจริญ 

 ๖๕๑๗ นางอัมรา  สายสมบัติ 

 ๖๕๑๘ นางอาพร  พิแสง 

 ๖๕๑๙ นางอารมณ  กาญจนวัฒน 

 ๖๕๒๐ นางอารยา  โสกัณทัต 

 ๖๕๒๑ นางสาวอารีย  อินทราช 

 ๖๕๒๒ นางอารียวรรณ  สระเกษ 

 ๖๕๒๓ นางอารียวัลย  สุไชยชิต 

 ๖๕๒๔ นางอารีรัก  วะชุม 

 ๖๕๒๕ นางอํานวย  พรมศรี 

 ๖๕๒๖ นางอํานวย  สอนคํา 

 ๖๕๒๗ นางอํานวย  แสงศิริ 

 ๖๕๒๘ นางอํานวยพร  พลกิจ 

 ๖๕๒๙ นางอําพรรัตน  ชนะสิทธิ์ 

 ๖๕๓๐ นางอําไพ  กลีบเมฆ 

 ๖๕๓๑ นางอําไพ  กองแกว 

 ๖๕๓๒ นางอําไพ  นาคสุวรรณ 

 ๖๕๓๓ นางสาวอําไพ  มากาศ 

 ๖๕๓๔ นางอําไพ  สุขษา 

 ๖๕๓๕ นางสาวอําภาพร  กันตา 

 ๖๕๓๖ นางอินถวา  รถนอย 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๕๓๗ นางสาวอินทัชญาณ  พัฒนจินากูล 

 ๖๕๓๘ นางอินทิรา  จันทะไชยา 

 ๖๕๓๙ นางอุดม  สอนเจริญทรัพย 

 ๖๕๔๐ นางอุดรรัตน  เกษใหม 

 ๖๕๔๑ นางอุตสาห  ยุปาระมี 

 ๖๕๔๒ นางอุทัยทิพย  พฤกษพิทักษ 

 ๖๕๔๓ นางอุทัยวัน  พรมไพสน 

 ๖๕๔๔ นางสาวอุบล  เผ่ือนโชติ 

 ๖๕๔๕ นางอุบล  ศิริรวง 

 ๖๕๔๖ นางอุบล  อนันตชัย 

 ๖๕๔๗ นางอุบลรัตน  แสวงกาญจน 

 ๖๕๔๘ นางอุบลวรรณ  แซเตี้ยว 

 ๖๕๔๙ นางสาวอุบาน  สุพรรณ 

 ๖๕๕๐ นางอุไร  ทิพยลักษณ 

 ๖๕๕๑ นางอุไร  สิมมาลา 

 ๖๕๕๒ นางอุไร  สืบคา 

 ๖๕๕๓ นางอุไร  เอี้ยววิลัย 

 ๖๕๕๔ นางอุไรพร  ชูสุวรรณ 

 ๖๕๕๕ นางอุไรรัตน  เดชภิญญา 

 ๖๕๕๖ นางอุไรวรรณ  เกตุกรณ 

 ๖๕๕๗ นางอุไรวรรณ  วงษชู 

 ๖๕๕๘ นางสาวอุษณีย  แกวแดง 

 ๖๕๕๙ นางอุษณีย  วินทะไชย 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔,๕๕๖  ราย) 

 ๑ นายกมล  พจนาภรณ 

 ๒ นายกมล  แสนโยธา 

 ๓ นายกรฤทธิ์  ดุเจโตะ 

 ๔ นายกรวิก  ยะตั๋น 

 ๕ นายกรวิชญ  บุตรดาวงษ 

 ๖ นายกระวี  เงินสม 

 ๗ นายกรินทร  จงรักษ 

 ๘ นายกฤตภาส  ธนสาโร 

 ๙ นายกฤตภาส  สกุลเรือง 

 ๑๐ นายกฤติโชค  ขาวเหลือง 

 ๑๑ นายกฤติน  กรานเคารพ 

 ๑๒ นายกฤศ  โชตินิติวัฒน 

 ๑๓ นายกฤษฎา  ดวงตานอย 

 ๑๔ นายกฤษฎา  พิบาลนอย 

 ๑๕ นายกฤษฎา  แสนมิตร 

 ๑๖ นายกฤษฎา  อะนะกะทัศน 

 ๑๗ นายกฤษฎางค  เมืองจันทร 

 ๑๘ นายกฤษณ  ศรีสุระพล 

 ๑๙ นายกฤษณะ  ขอจุลซวน 

 ๒๐ นายกฤษณะ  ปารมี 

 ๒๑ นายกฤษณะ  พุฒหยวก 

 ๒๒ นายกลา  กมลเลิศ 

 ๒๓ นายกวี  ทุมภา 

 ๒๔ นายกวี  เพ็งเจริญ 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕ นายกวี  เสาปนนา 

 ๒๖ นายกษิดิศ  เพชรนา 

 ๒๗ นายกสมา  บุญเรือง 

 ๒๘ นายก็เหล็ก  บินบอสอ 

 ๒๙ นายกอง  ราชวงค 

 ๓๐ นายกองการ  รามศิริ 

 ๓๑ นายกองพัน  กองโฮม 

 ๓๒ นายกองมี  ศรีแสงจันทร 

 ๓๓ นายกองรํา  พรมวาศรี 

 ๓๔ นายกอเดะ  มุสอ 

 ๓๕ นายกอน  ธรรมสิทธิ์ 

 ๓๖ นายกอนแกว  ริยะนา 

 ๓๗ นายกอบศักดิ์  สมานันท 

 ๓๘ นายกอมารุสมาน  หมะและ 

 ๓๙ นายกัณชิต  คําเสน 

 ๔๐ นายกัณหา  เรืองปานกัน 

 ๔๑ นายกัณหา  สิงหนุโคตร 

 ๔๒ นายกันยา  อัมพวัน 

 ๔๓ นายกันหา  สุดวิสัย 

 ๔๔ นายกาจ  เชื้อบุญไทย 

 ๔๕ นายกาญจนา  เมืองวัง 

 ๔๖ นายกาณฑ  เหมโก 

 ๔๗ นายกาน  ศรีสุขกาญจน 

 ๔๘ นายกามิน  แสงเพชร 

 ๔๙ นายการุณ  บุญโนนแต 

 ๕๐ นายกาล  บุญเติม 

 ๕๑ นายกําเงิน  สิมสินธุ 

 ๕๒ นายกําจร  ผาสุข. 

 ๕๓ นายกําจร  มีประเสริฐ 

 ๕๔ นายกําจัด  หัดจะรวย 

 ๕๕ นายกําธร  ฉันทวิลาศ 

 ๕๖ นายกําธร  มิละพงษ 

 ๕๗ นายกําพล  บุญยะศิริ 

 ๕๘ นายกิจจา  แกวคําภา 

 ๕๙ นายกิตตภัค  บุญคุม 

 ๖๐ นายกิตติ  แกวกาสี 

 ๖๑ นายกิตติ  ทรงวศิน 

 ๖๒ นายกิตติชัย  จําเนียรกูล 

 ๖๓ นายกิตติชัย  จิตเอื้อตระกูล 

 ๖๔ นายกิตติชัย  ชาเคน 

 ๖๕ นายกิตติชัย  ภักมี 

 ๖๖ นายกิตติธัช  สงสาร 

 ๖๗ นายกิตติพงษ  กราบกราน 

 ๖๘ นายกิตติพงษ  ติณะรัตน 

 ๖๙ นายกิตติพันท  เธียรนิเวศน 

 ๗๐ นายกิตติพันธ  กระดาษทอง 

 ๗๑ นายกิตติศักดิ์  กิตติสกนธ 

 ๗๒ นายกิตติศักดิ์  จันทิมา 

 ๗๓ นายกิตติศักดิ์  ถนอมสัตย 

 ๗๔ นายกิตติศักดิ์  นาออน 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๕ นายกิตติศักดิ์  วัฒนาไพศาลตระกูล 

 ๗๖ นายกิติ  ดิษฐวงศ 

 ๗๗ นายกิติภูมิ  พรเจีย 

 ๗๘ นายกีรติ  กินเมือง 

 ๗๙ นายกุหลาบ  กั้วพิจิตต 

 ๘๐ นายกูณฑ  ยินดี 

 ๘๑ นายเกง  ปราบอรินทร 

 ๘๒ นายเกรียงไกร  แซพาน 

 ๘๓ นายเกรียงศักดิ์  โตวิเศษ 

 ๘๔ นายเกรียงศักดิ์  ทองจําปา 

 ๘๕ นายเกรียงศักดิ์  บุญเทียม 

 ๘๖ นายเกรียงศักดิ์  บุญอภัย 

 ๘๗ นายเกษม  แกวละเอียด 

 ๘๘ นายเกษม  ไชยขันธ 

 ๘๙ นายเกษม  โนนกลาง 

 ๙๐ นายเกษม  ศรีโคตร 

 ๙๑ นายเกษม  ศรีบุญเพ็ง 

 ๙๒ นายเกษม  สมาน 

 ๙๓ นายเกษม  หงษลอยลม 

 ๙๔ นายเกษมศักดิ์  ฟกสุข 

 ๙๕ นายเกียรติ  ภัคติวงค 

 ๙๖ นายเกียรติกอง  หองสีปาน 

 ๙๗ นายเกียรติคุณ  ศรีมงคลปทุม 

 ๙๘ นายเกียรติศักดิ์  เจ็กนอก 

 ๙๙ นายเกียรติศักดิ์  ชนมนัส 

 ๑๐๐ นายเกียรติศักดิ์  ทองลอย 

 ๑๐๑ นายเกียรติศักดิ์  สีสุวงษ 

 ๑๐๒ นายแกว  เอ็มประโคน 

 ๑๐๓ นายโกมินทร  หลักเพ็ชร 

 ๑๐๔ นายโกเมท  ธัญญะชาติ 

 ๑๐๕ นายโกวิท  พุฒทอง 

 ๑๐๖ นายโกวิท  แสนพรม 

 ๑๐๗ นายโกวิทย  เหลือลน 

 ๑๐๘ นายไก  เกษาโร 

 ๑๐๙ นายไกร  บอทรัพย 

 ๑๑๐ นายไกรลาศ  สีวัง 

 ๑๑๑ สิบตรี ไกรสร  เตจะวงค 

 ๑๑๒ นายไกรสร  พรหมรักษ 

 ๑๑๓ นายไกรสร  ยะอินทร 

 ๑๑๔ นายขจรศักดิ์  มูลจันทร 

 ๑๑๕ นายขยัน  พรหมแกว 

 ๑๑๖ นายขรรคชัย  นครังสุ 

 ๑๑๗ นายขวัญชัย  ประเสริฐ 

 ๑๑๘ นายขวัญชัย  พันธชูชาติ 

 ๑๑๙ นายขวัญชัย  พูลทรัพย 

 ๑๒๐ นายขวัญบุญรอง  จันทวงค 

 ๑๒๑ นายขวัญเรือน  เล่ือยกระโทก 

 ๑๒๒ นายขวัญชัย  จรทะผา 

 ๑๒๓ นายขัน  อุดหนุน 

 ๑๒๔ นายขันทอง  นันตวงษ 



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

 

 ๑๒๕ นายขุน  จันหลอด 

 ๑๒๖ นายขุนนาม  มิตรขุนทด 

 ๑๒๗ นายขุนแผน  หริ่งระรี่ 

 ๑๒๘ นายเขมชาติ  พันูเทพ 

 ๑๒๙ นายเขียน  พลคาม 

 ๑๓๐ นายเขียว  เสงเซง 

 ๑๓๑ นายคงศักดิ์  เวชมานิตย 

 ๑๓๒ นายคณวรรธน  กันจู 

 ๑๓๓ นายคณิต  วิชาชัย 

 ๑๓๔ นายคนึง  ฉิมพาลี 

 ๑๓๕ นายคนึง  สวางอารมณ 

 ๑๓๖ นายคม  ไชยชุมศักดิ์ 

 ๑๓๗ นายคมทวี  ล้ิมปญญาเลิศ 

 ๑๓๘ นายคมศักดิ์  โพธิ์งาม 

 ๑๓๙ นายคมสร  เนียมจันทร 

 ๑๔๐ นายคมสัน  แกมไทย 

 ๑๔๑ นายคมสัน  แกวสะอาด 

 ๑๔๒ นายคมสัน  หมวดมหิงษ 

 ๑๔๓ นายคมสัน  เหงาพรหมมิน 

 ๑๔๔ นายคมสัน  อุฏะมาร 

 ๑๔๕ นายคมสันต  ใจบุญ 

 ๑๔๖ นายครรชิต  จันติ๊บ 

 ๑๔๗ นายครรชิต  พฤกษจันทร 

 ๑๔๘ นายครรชิต  มีพนัสสัก 

 ๑๔๙ นายครศักดิ์  กางทอง 

 ๑๕๐ นายคลาด  พจนากนกกุล 

 ๑๕๑ นายควง  รังษีมณีรัตน 

 ๑๕๒ นายคหเสฏฐ  วิทยาบํารุง 

 ๑๕๓ นายคะนอง  คงดํา 

 ๑๕๔ นายคะนอง  นาคสี 

 ๑๕๕ นายคํา  พุทธรักษา 

 ๑๕๖ นายค้ํา  พลเรือง 

 ๑๕๗ นายคําจัน  ศรีสมุทร 

 ๑๕๘ นายคําจันทร  เทาไมสน 

 ๑๕๙ นายคําดี  พรมบุตร 

 ๑๖๐ นายคําดี  พรมพงศ 

 ๑๖๑ นายคําดี  รดารงค 

 ๑๖๒ นายคําแดง  จันนาวัน 

 ๑๖๓ นายคําตัน  แพงบัวโฮม 

 ๑๖๔ นายคําติว  ผองนานารถ 

 ๑๖๕ จาสิบเอก คํานวน  ลาวิชัย 

 ๑๖๖ นายคํานวน  หาแกว 

 ๑๖๗ นายคํานวล  วีระสุวรรณ 

 ๑๖๘ นายคําเบา  วิชาชัย 

 ๑๖๙ นายคําปน  ทรัพยวิลัย 

 ๑๗๐ นายคําปน  แปงคําใส 

 ๑๗๑ นายคําผิน  คําโคตร 

 ๑๗๒ นายคําเผย  ทิพสุวรรณ 

 ๑๗๓ นายคําฝน  ชาประวัง 

 ๑๗๔ นายคําพล  บึงมาร 



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

 

 ๑๗๕ นายคําพันธ  นันใจวงษ 

 ๑๗๖ นายคําพันธ  ภูหนององค 

 ๑๗๗ นายคําพันธ  มะลีแกว 

 ๑๗๘ นายคําพันธ  วงคอามาตย 

 ๑๗๙ นายคําพันธ  สุขเจริญ 

 ๑๘๐ นายคําพูน  สุริโย 

 ๑๘๑ นายคําเพียร  สุวรรณแสง 

 ๑๘๒ นายคําภา  รักสมบัติ 

 ๑๘๓ นายคํามอน  ลุนทะลา 

 ๑๘๔ นายคํามา  อามาตมนตรี 

 ๑๘๕ นายคํามี  นวนอาสา 

 ๑๘๖ นายคํามี  หมื่นหาวงศ 

 ๑๘๗ นายคํามุข  มณีศรี 

 ๑๘๘ นายคํามูล  เงินดี 

 ๑๘๙ นายคํามูล  สุคํา 

 ๑๙๐ จาสิบเอก คํารณ  สกุลชีพ 

 ๑๙๑ นายคํารพ  ศรียวง 

 ๑๙๒ นายคําสอน  เย็นใจ 

 ๑๙๓ นายคําสาง  เศษวิกา 

 ๑๙๔ นายคําสิงห  คิดคา 

 ๑๙๕ นายคําสิงห  วรรณทอง 

 ๑๙๖ นายคําหมื่น  กันธิมา 

 ๑๙๗ นายคําหุง  ศิริเชษฐ 

 ๑๙๘ นายคําแหง  วันดี 

 ๑๙๙ นายคุณัชณ  อุตสารัมย 

 ๒๐๐ นายคูณ  บุญพามี 

 ๒๐๑ นายเคน  พิณทอง 

 ๒๐๒ นายเคน  แสนมี 

 ๒๐๓ นายเคน  อันทะศรี 

 ๒๐๔ นายเคล  จันใด 

 ๒๐๕ นายงาม  ปญญาวงค 

 ๒๐๖ นายจงจิตร  นอยสุข 

 ๒๐๗ นายจงรัก  วงศจอม 

 ๒๐๘ นายจงศักดิ์  หวังวิทยาวิวัฒน 

 ๒๐๙ นายจตุพร  เอกวัฒน 

 ๒๑๐ นายจตุรงค  โพธิ์ศรี 

 ๒๑๑ นายจตุรงค  วินัยพานิช 

 ๒๑๒ นายจบ  คงสม 

 ๒๑๓ นายจรยุทธ  บุตรเวียงพันธ 

 ๒๑๔ นายจรัญ  คงเต็ม 

 ๒๑๕ นายจรัญ  จันทพงศ 

 ๒๑๖ นายจรัญ  ชมพูงาม 

 ๒๑๗ นายจรัญ  บุญตันถา 

 ๒๑๘ นายจรัญ  พัฒนชู 

 ๒๑๙ นายจรัญ  สุขดี 

 ๒๒๐ นายจรัญทร  เกษสยม 

 ๒๒๑ นายจรัล  นุยแทน 

 ๒๒๒ นายจรัส  บุญสง 

 ๒๒๓ นายจรัส  บุรวัฒน 

 ๒๒๔ นายจรินทร  กุหลาบอ่ํา 



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

 

 ๒๒๕ นายจรูญ  ชมพู 

 ๒๒๖ นายจรูญ  ชํานาญ 

 ๒๒๗ นายจรูญ  ณ สาโรจ 

 ๒๒๘ นายจรูญ  เพ็ชรไทย 

 ๒๒๙ นายจรูญ  ภักดี 

 ๒๓๐ นายจรูณ  อินตา 

 ๒๓๑ นายจวน  กันโฮมภู 

 ๒๓๒ นายจัก  แสงเมล 

 ๒๓๓ นายจักรกฤษณ  คนดี 

 ๒๓๔ นายจักรกฤษณ  ลออเลิศ 

 ๒๓๕ นายจักรพงษ  ภูมิดา 

 ๒๓๖ นายจักริน  มุนเชย 

 ๒๓๗ นายจักรี  นามมะวงค 

 ๒๓๘ นายจักรี  หนูจร 

 ๒๓๙ นายจัด  มูลมั่งคั่ง 

 ๒๔๐ นายจันดี  พลศักดิ์ 

 ๒๔๑ นายจันใด  แดนกาไสย 

 ๒๔๒ นายจันติ๊บ  ทะมา 

 ๒๔๓ นายจันทรแกว  ปญญาเปง 

 ๒๔๔ นายจันทรเพ็ญ  แดงนอย 

 ๒๔๕ นายจันทรมี  ปานเปลง 

 ๒๔๖ นายจันทรรุง  ฐานที่ 

 ๒๔๗ นายจันทรลา  ยอดเขา 

 ๒๔๘ นายจันทา  พรมเมือง 

 ๒๔๙ นายจันที  วิศรี 

 ๒๕๐ นายจันพินิจ  ทองออน 

 ๒๕๑ นายจันสี  ภูจักแกว 

 ๒๕๒ นายจันหอม  ดีดวงพันธ 

 ๒๕๓ นายจํานง  รางแดง 

 ๒๕๔ นายจํานงค  เกษมโสตร 

 ๒๕๕ นายจํานงค  บุญปลูก 

 ๒๕๖ นายจํานงค  สุภะษร 

 ๒๕๗ นายจํานอง  กุณพันธ 

 ๒๕๘ นายจําเนียร  ไชยศรีษะ 

 ๒๕๙ นายจําเนียร  ณ พัทลุง 

 ๒๖๐ นายจําเนียร  บางสมบูรณ 

 ๒๖๑ นายจําเนียร  พลับจีน 

 ๒๖๒ นายจําเนียร  ศรีโล 

 ๒๖๓ นายจําเนียร  อุนเมือง 

 ๒๖๔ นายจําบรรณ  มีนา 

 ๒๖๕ นายจํารอง  สารพัฒน 

 ๒๖๖ นายจํารัส  ชายนอย 

 ๒๖๗ นายจํารัส  บํารุงตน 

 ๒๖๘ นายจํารัส  ภิรมย 

 ๒๖๙ นายจํารัส  แมนเหมือน 

 ๒๗๐ รอยตรี จํารัส  ศรีปญญา 

 ๒๗๑ นายจํารัส  แสงมณี 

 ๒๗๒ นายจํารูญ  ชอบรัมย 

 ๒๗๓ นายจํารูญ  อุปชฌา 

 ๒๗๔ นายจําเริญ  ศรีวิชัย 



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

 

 ๒๗๕ นายจําเริญ  สัสดีไกรษร 

 ๒๗๖ นายจําเริญ  สิงหจันดา 

 ๒๗๗ นายจําเริญ  อินทะรังษี 

 ๒๗๘ นายจําลอง  ขอพ่ึง 

 ๒๗๙ นายจําลอง  ทาดาริน 

 ๒๘๐ นายจําลอง  พูนหมี 

 ๒๘๑ นายจําลอง  ยะกุมมา 

 ๒๘๒ รอยตรี จําลอง  วงศบานขาว 

 ๒๘๓ นายจําลอง  วิรัตน 

 ๒๘๔ นายจําลอง  หนูนิล 

 ๒๘๕ นายจิณณวัตร  สาครินทร 

 ๒๘๖ นายจิตกร  เทศทอง 

 ๒๘๗ นายจิตใจ  จันทวิชัย 

 ๒๘๘ นายจิตติ  สุมาลัย 

 ๒๘๙ นายจิตติ  หิรัญเรือง 

 ๒๙๐ นายจิตติรัตน  เจริญกุล 

 ๒๙๑ นายจิตร  พอครวงศ 

 ๒๙๒ นายจิตร  วงศแยม 

 ๒๙๓ นายจิน  บูรณะ 

 ๒๙๔ นายจินดา  สุวรรณชัด 

 ๒๙๕ นายจิรพงษ  ทองคําพงษ 

 ๒๙๖ นายจิรพัทธ  หมื่นหลา 

 ๒๙๗ นายจิรวัฒน  จอดสันเทียะ 

 ๒๙๘ นายจิรวัฒน  ชุมภูทอง 

 ๒๙๙ นายจิรวัฒน  ปนมณี 

 ๓๐๐ นายจิรวัฒน  ศรีสุข 

 ๓๐๑ นายจิระพันธ  สุอินไหว 

 ๓๐๒ นายจิระศักดิ์  แสงแกว 

 ๓๐๓ นายจิรายุ  จันทรอัมพร 

 ๓๐๔ นายจิโรจ  จอสุย 

 ๓๐๕ นายจีรพงษ  โปรงจิตร 

 ๓๐๖ นายจีรพงษ  สุธัมมา 

 ๓๐๗ นายจีรวัฒน  พัฒนสิงห 

 ๓๐๘ นายจีรศักดิ์  อุไรรัตน 

 ๓๐๙ นายจีระศักดิ์  วงศสุวัฒน 

 ๓๑๐ นายจุน  จางโพธิ์ 

 ๓๑๑ นายจุมพล  คุณา 

 ๓๑๒ นายจุลินทร  มันธุภา 

 ๓๑๓ นายจุฬพล  ประจันพล 

 ๓๑๔ นายจุฬา  รัชอินทร 

 ๓๑๕ นายจูมทอง  ประวะศรี 

 ๓๑๖ นายเจน  โปรยมาลา 

 ๓๑๗ ดาบตํารวจ เจนศึก  สารเสน 

 ๓๑๘ นายเจริญ  จันสําโรง 

 ๓๑๙ นายเจริญ  เนอิน 

 ๓๒๐ นายเจริญ  พาณิชยหิรัญกุล 

 ๓๒๑ นายเจริญ  สืบพลาย 

 ๓๒๒ นายเจริญชัย  วะณานิชย 

 ๓๒๓ นายเจริญทรัพย  อุดมพัชรกุล 

 ๓๒๔ นายเจริญศักดิ์  เองฉวน 



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

 

 ๓๒๕ นายเจษฎา  กลัดสุข 

 ๓๒๖ นายเจะมะ  ดอเลาะ 

 ๓๒๗ นายเจะเส็น  ปูเงิน 

 ๓๒๘ นายเจะอุเส็น  บิลโตะเหล็ม 

 ๓๒๙ นายฉกรรจ  ผลเพ่ิม 

 ๓๓๐ นายฉกรรจ  โพธิ์ศรี 

 ๓๓๑ นายฉลวย  ใจหมั้น 

 ๓๓๒ นายฉลวย  บุญสม 

 ๓๓๓ นายฉลวย  วังเกษมสุข 

 ๓๓๔ นายฉลวย  สีวันนา 

 ๓๓๕ นายฉลอง  มีมานัด 

 ๓๓๖ นายฉลอง  เรียงครุด 

 ๓๓๗ นายฉลอง  เสลารัตน 

 ๓๓๘ นายฉลาด  ใจทาน 

 ๓๓๙ นายฉวี  กอมณี 

 ๓๔๐ นายฉวี  ศรีวะโสภา 

 ๓๔๑ นายฉวี  อุปเทห 

 ๓๔๒ นายฉัตร  จันทรแกว 

 ๓๔๓ นายฉัตรชัย  กบิลพัฒน 

 ๓๔๔ นายฉัตรชัย  เพชรฤทธิ์ 

 ๓๔๕ นายฉัตรชัย  เมฆบุตร 

 ๓๔๖ นายฉันท  แกวลา 

 ๓๔๗ นายฉิน  บัวทอง 

 ๓๔๘ นายเฉด  แขกพงษ 

 ๓๔๙ นายเฉลิม  แชมขวด 

 ๓๕๐ นายเฉลิม  พรมศร 

 ๓๕๑ นายเฉลิม  พ่ึงภักดิ์ 

 ๓๕๒ นายเฉลิม  รองแซง 

 ๓๕๓ นายเฉลิมชัย  หลักซุม 

 ๓๕๔ นายเฉลิมชัย  เหมะธุลิน 

 ๓๕๕ นายเฉลิมพล  ทองคง 

 ๓๕๖ นายเฉลิมพล  ศรีสัมพันธ 

 ๓๕๗ นายเฉลิมวุฒิ  สอนเพ็ชร 

 ๓๕๘ นายเฉลิมศักดิ์  ศรีวงษา 

 ๓๕๙ นายเฉลียว  คีรีชล 

 ๓๖๐ นายเฉลียว  ชานันโท 

 ๓๖๑ นายเฉลียว  ภูครองนาค 

 ๓๖๒ นายเฉลียว  ศิลากาญจน 

 ๓๖๓ นายไฉน  เกตุสอน 

 ๓๖๔ นายไฉน  ชัชวาลย 

 ๓๖๕ นายชน  ประจักษ 

 ๓๖๖ นายชนธัญ  ธนบูรณกุล 

 ๓๖๗ นายชนะ  นาสมตรอง 

 ๓๖๘ นายชนะ  ปะวันเนาว 

 ๓๖๙ นายชนิตย  อุนนันกาศ 

 ๓๗๐ นายชมพร  ลีลา 

 ๓๗๑ นายชมพู  ศรีสุวรรณ 

 ๓๗๒ นายชมภู  ไมตรีพันธ 

 ๓๗๓ นายชยกร  มอออง 

 ๓๗๔ นายชยาคมน  บุญนิล 



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

 

 ๓๗๕ นายชยุต  ขุนรักษาพล 

 ๓๗๖ นายชยุต  ปุดพรม 

 ๓๗๗ นายชรินทร  วัฒนชีพ 

 ๓๗๘ นายชลอ  กล่ินไกล 

 ๓๗๙ นายชลอ  รักษี 

 ๓๘๐ นายชลอ  สุขสม 

 ๓๘๑ นายชวง  อินทนะนก 

 ๓๘๒ นายชวน  แซขวย 

 ๓๘๓ นายชวน  อินสองใจ 

 ๓๘๔ นายชวน  ชินคํา 

 ๓๘๕ นายชวน  สีหะวงษ 

 ๓๘๖ นายชวาลวงศ  ฦาปญญา 

 ๓๘๗ นายชวี  กองศรี 

 ๓๘๘ นายชอบ  เพชรสาร 

 ๓๘๙ นายชอย  เจแสง 

 ๓๙๐ นายชะเลมาล  พลศักดิ์ขวา 

 ๓๙๑ นายชัชพงษ  จําเริญควร 

 ๓๙๒ นายชัชวาล  สุขศิริ 

 ๓๙๓ นายชัชวาลย  ศรีมนตรี 

 ๓๙๔ นายชั้น  เมืองแกวฟา 

 ๓๙๕ นายชั้น  สุดสวาท 

 ๓๙๖ นายชัย  แข็งฤทธิ์ 

 ๓๙๗ จาสิบตรี ชัย  คําแดงใส 

 ๓๙๘ นายชัย  ศรีชัยมูล 

 ๓๙๙ นายชัย  สาลีรัมย 

 ๔๐๐ นายชัย  สุขแสวง 

 ๔๐๑ นายชัยกร  แววเสียง 

 ๔๐๒ นายชัยณรงค  ใยวังหนา 

 ๔๐๓ นายชัยทัศน  แตงฉ่ํา 

 ๔๐๔ นายชัยธรรศ  คําทะเนตร 

 ๔๐๕ นายชัยนาท  สุดาเลิศ 

 ๔๐๖ นายชัยพงศ  เที่ยงเจริญ 

 ๔๐๗ นายชัยพร  กําริสุ 

 ๔๐๘ นายชัยพร  จําเนียรสุข 

 ๔๐๙ นายชัยพร  ใจมั่น 

 ๔๑๐ นายชัยพร  ภูสุวรรณ 

 ๔๑๑ นายชัยภัทร  ภาคะ 

 ๔๑๒ นายชัยมงคล  คันธะศร 

 ๔๑๓ นายชัยมงคล  โพธิ์ศรี 

 ๔๑๔ นายชัยมงคล  สุขศรี 

 ๔๑๕ นายชัยยงค  จันทะแสง 

 ๔๑๖ นายชัยยงค  เล็กยวง 

 ๔๑๗ นายชัยยงค  สังเฉวตร 

 ๔๑๘ นายชัยยงค  สีสมนอย 

 ๔๑๙ นายชัยยศ  ปรีหะจินดา 

 ๔๒๐ นายชัยยา  เขียวภักดี 

 ๔๒๑ นายชัยรัตน  สุดประเสริฐ 

 ๔๒๒ นายชัยรัตน  หลานไทย 

 ๔๒๓ นายชัยฤกษ  ธัญญเจริญ 

 ๔๒๔ นายชัยวัชน  สารพันธ 



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

 

 ๔๒๕ นายชัยวัฒน  ขันตี 

 ๔๒๖ นายชัยวัฒน  ตั้งมั่นคง 

 ๔๒๗ นายชัยวัฒน  เประกันยา 

 ๔๒๘ นายชัยวัฒน  ภูอินนา 

 ๔๒๙ นายชัยวัฒน  รัตนเพชร 

 ๔๓๐ นายชัยวัฒน  แสงทองชัย 

 ๔๓๑ นายชัยวัตร  เทวา 

 ๔๓๒ นายชาญ  ทองมี 

 ๔๓๓ นายชาญ  พวงโพธิ์ 

 ๔๓๔ นายชาญ  วงศพรม 

 ๔๓๕ นายชาญ  วรชินา 

 ๔๓๖ นายชาญ  สุขสุนทร 

 ๔๓๗ นายชาญชัย  ครองยุติ 

 ๔๓๘ นายชาญชัย  ชาติพหล 

 ๔๓๙ นายชาญชัย  ศรีพนม 

 ๔๔๐ นายชาญชัย  อินทรธรรม 

 ๔๔๑ นายชาญณรงค  เขียนภาพ 

 ๔๔๒ นายชาญณรงค  โคตรพงษ 

 ๔๔๓ นายชาญวิทย  มะเอียด 

 ๔๔๔ นายชาญศิลป  คชเพชร 

 ๔๔๕ นายชาตรี  แกนอวน 

 ๔๔๖ นายชาตรี  คงศิลา 

 ๔๔๗ นายชาตรี  จําเริญธนทรัพย 

 ๔๔๘ นายชาตรี  พลพงษ 

 ๔๔๙ นายชาตรี  วรสินธุ 

 ๔๕๐ นายชาตรี  สมสะอาด 

 ๔๕๑ นายชาตรี  สารีจันทร 

 ๔๕๒ นายชาติ  ใจคําปน 

 ๔๕๓ นายชาติชาย  ชาติพรมงคล 

 ๔๕๔ นายชาติชาย  ฤกษพล 

 ๔๕๕ นายชาติชาย  อินทรพงษพันธุ 

 ๔๕๖ นายชาติชาย  อิ่มแสงรัตน 

 ๔๕๗ นายชานน  เรือนทอง 

 ๔๕๘ นายชาย  นินประโคน 

 ๔๕๙ นายชาย  เหลาศรีไชย 

 ๔๖๐ นายชาริน  กาดําดวน 

 ๔๖๑ นายชารี  เมฆชัยภักดิ์ 

 ๔๖๒ นายชาลี  ครองยุติ 

 ๔๖๓ นายชาลี  ชามาตย 

 ๔๖๔ นายชาลี  มณีนอย 

 ๔๖๕ นายชาว  ปากประโคน 

 ๔๖๖ นายชํานาญ  กิจกลา 

 ๔๖๗ นายชํานาญ  เกิดสรรค 

 ๔๖๘ นายชํานาญ  ดางตั้งทอง 

 ๔๖๙ นายชํานาญ  ดาบสีพาย 

 ๔๗๐ นายชํานาญ  มาดขาว 

 ๔๗๑ นายชํานาญ  ยะหา 

 ๔๗๒ นายชํานาญ  ศรีมันตะ 

 ๔๗๓ นายชํานาญ  สมภูงา 

 ๔๗๔ นายชํานาญ  แสงเพ็ชร 



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

 

 ๔๗๕ นายชํานาญพงษ  รอบแควน 

 ๔๗๖ นายชิณวุฒิ  ตติยสกุลกร 

 ๔๗๗ นายชิด  ใจสาร 

 ๔๗๘ นายชิด  ฟุมฟองฟู 

 ๔๗๙ นายชิต  กุลยณี 

 ๔๘๐ นายชิต  นันตะโส 

 ๔๘๑ นายชิน  สุวรรณชาตรี 

 ๔๘๒ นายชิน  แสงขาว 

 ๔๘๓ นายชินธันย  ศักดิพัฒนมงคล 

 ๔๘๔ นายชีวา  สีกําพ้ี 

 ๔๘๕ นายชื่น  กุหลา 

 ๔๘๖ นายชื่น  ทือเกาะ 

 ๔๘๗ นายชุติเดช  หริ่งระหรี่ 

 ๔๘๘ นายชุติพนธ  โฉมเฉลา 

 ๔๘๙ นายชุม  ถอยคํา 

 ๔๙๐ นายชุมพร  สุขกันตะ 

 ๔๙๑ นายชุมพร  อภัย 

 ๔๙๒ นายชุมพล  นาลงพรม 

 ๔๙๓ นายชุมพล  สุวลักษณ 

 ๔๙๔ นายชูเกียรติ  สาสาย 

 ๔๙๕ นายชูชัย  สุขประเสริฐ 

 ๔๙๖ นายชูชาติ  จ๋ิวแหยม 

 ๔๙๗ นายชูชาติ  เสร็จกิจ 

 ๔๙๘ นายชูชาติ  อวมฉิม 

 ๔๙๙ นายชูชีพ  เมืองศิริ 

 ๕๐๐ นายชูชีพ  ลือยศ 

 ๕๐๑ นายชูถิ่น  จําเริญเจือ 

 ๕๐๒ นายชูศักดิ์  ไชยไธสง 

 ๕๐๓ นายชูศักดิ์  ธรรมา 

 ๕๐๔ นายชูศักดิ์  ปานดํา 

 ๕๐๕ นายชูศิลป  ทองมา 

 ๕๐๖ นายชูสิทธิ์  รัตนพงษ 

 ๕๐๗ นายเชน  อุตไทย 

 ๕๐๘ นายเชษฐ  กัลยาณพฤกษ 

 ๕๐๙ นายเชา  เข็มเอี่ยม 

 ๕๑๐ สิบตรี เชา  ละอองปลิว 

 ๕๑๑ นายเชาวลิต  ลือเลิศ 

 ๕๑๒ นายเชิญ  ถอยคํา 

 ๕๑๓ นายเชิญ  ราชทรัพย 

 ๕๑๔ นายเชิด  แปนโพธิ์ 

 ๕๑๕ นายเชิดชัย  วิงสันเทียะ 

 ๕๑๖ นายเชิดชัย  วิวัฒนวานิช 

 ๕๑๗ นายเชียน  การณรงค 

 ๕๑๘ นายเชี่ยวชาญ  เนรวรรณ 

 ๕๑๙ นายเชือน  สัทธประโคน 

 ๕๒๐ นายแชม  พรมจักร 

 ๕๒๑ นายแชม  วีรวัฒนา 

 ๕๒๒ นายโชค  จันทรสีดํา 

 ๕๒๓ นายโชคชัย  ศรีสุข 

 ๕๒๔ นายโชคชัย  เสนหา 



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

 

 ๕๒๕ นายโชคชัย  อินยา 

 ๕๒๖ นายโชคดี  นอยหีด 

 ๕๒๗ นายโชคอนันต  อังคะณา 

 ๕๒๘ นายโชติ  แกวสกูล 

 ๕๒๙ นายโชติ  จิตรามาศ 

 ๕๓๐ นายโชติอนันต  อินทุใสตระกูล 

 ๕๓๑ นายไชยยา  กุลวงค 

 ๕๓๒ นายไชยวัฒน  ขนาดขจี 

 ๕๓๓ นายไชยา  ชาลีวันดี 

 ๕๓๔ นายไชยา  ลุยจันทร 

 ๕๓๕ นายไชยา  แสนทวีสุข 

 ๕๓๖ นายซะแม  สาเหาะ 

 ๕๓๗ นายซันไล  อนุนัย 

 ๕๓๘ นายซันหลี  หมัดอาดัม 

 ๕๓๙ นายซุลกรีนัย  สาแม 

 ๕๔๐ นายฌานิต  สีกูกา 

 ๕๔๑ นายญาณวัฒน  คงบุรี 

 ๕๔๒ นายฐานวัชร  เกียรติอรุณ 

 ๕๔๓ นายฐิติวัฒน  เจริญผิว 

 ๕๔๔ นายเฐียรพงษ  ปนตา 

 ๕๔๕ นายณเชฏฐ  อิศมเดชธุวชิต 

 ๕๔๖ นายณฐกรณ  โชคบวรธนสาร 

 ๕๔๗ นายณฐพล  บุญชู 

 ๕๔๘ นายณรงค  แกวประไพ 

 ๕๔๙ นายณรงค  จันทรมา 

 ๕๕๐ นายณรงค  ทิมรอด 

 ๕๕๑ นายณรงค  โบราญประสิทธิ์ 

 ๕๕๒ นายณรงค  พิมพศรี 

 ๕๕๓ นายณรงค  ภูโชคชัย 

 ๕๕๔ นายณรงค  ภูพิลา 

 ๕๕๕ นายณรงค  ยุทธิวัตร 

 ๕๕๖ นายณรงค  ลําทอง 

 ๕๕๗ นายณรงค  วงคเขียว 

 ๕๕๘ นายณรงค  วงศวรรณ 

 ๕๕๙ นายณรงค  สลีออน 

 ๕๖๐ นายณรงค  สาแช 

 ๕๖๑ นายณรงค  สายจีน 

 ๕๖๒ นายณรงค  สุกันทอง 

 ๕๖๓ นายณรงค  สุยะลังกา 

 ๕๖๔ นายณรงค  สุวิทยาภรณ 

 ๕๖๕ นายณรงค  หงษอิ่ม 

 ๕๖๖ นายณรงคกร  สวัสดิ์ชุติตระกูล 

 ๕๖๗ นายณรงคเกียรติ  ตันทเนตนิต 

 ๕๖๘ นายณรงคเดช  บุญประสงค 

 ๕๖๙ นายณรงคฤทธิ์  จันทรวิจิตร 

 ๕๗๐ นายณรงควัส  นววิชธนรัชต 

 ๕๗๑ นายณรงคศักดิ์  เครือชาลี 

 ๕๗๒ นายณรงคศักดิ์  จิตศิริ 

 ๕๗๓ นายณรงคศักดิ์  เจริญพานิช 

 ๕๗๔ นายณรงคศักดิ์  พัฒนขาว 



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

 

 ๕๗๕ นายณรงคศักดิ์  วิชารักษ 

 ๕๗๖ นายณรงศักดิ์  ชัยศรี 

 ๕๗๗ นายณรงศักดิ์  ทองแกมแกว 

 ๕๗๘ นายณรงศักดิ์  ศรีมาโนช 

 ๕๗๙ นายณเรศ  นาแกว 

 ๕๘๐ นายณัชพล  สุวรรณรัตน 

 ๕๘๑ นายณัฎฐชัย  สิงหสถิตย 

 ๕๘๒ นายณัฎฐพล  แจงสุข 

 ๕๘๓ นายณัฐกิตติ์  ปกษา 

 ๕๘๔ นายณัฐเกษมพงศ  ผุดผองพรรณ 

 ๕๘๕ นายณัฐพงศ  เขียวโน 

 ๕๘๖ นายณัฐพงศ  บุญทองสังข 

 ๕๘๗ นายณัฐพงศ  หวังจิตต 

 ๕๘๘ นายณัฐพงษ  เปยสุ 

 ๕๘๙ นายณัฐพล  เดชสุวรรณ 

 ๕๙๐ นายณัฐพล  ธนสมบูรณ 

 ๕๙๑ นายณัฐพล  นิ่มราศรี 

 ๕๙๒ นายณัฐพล  ประเสริฐธนวาณิช 

 ๕๙๓ นายณัฐพล  ปริกเพ็ชร 

 ๕๙๔ นายณัฐพล  พลาศรี 

 ๕๙๕ นายณัฐพล  เพชรสุวรรณ 

 ๕๙๖ นายณัฐพล  อนยะ 

 ๕๙๗ นายณัฐพันธ  คลายหนองสรวง 

 ๕๙๘ นายณัฐภู  ชวัลวรศรี 

 ๕๙๙ นายณัฐวัตร  คําปน 

 ๖๐๐ นายณัฐวุฒิ  แจงวรวิชญา 

 ๖๐๑ นายณัฐเวทย  สลีออน 

 ๖๐๒ นายณัธนัย  ชินสรนันท 

 ๖๐๓ นายณิชานน  ศรีตระกูล 

 ๖๐๔ นายณิพล  กานุรักษ 

 ๖๐๕ นายเณรัญทรา  วงคถาวร 

 ๖๐๖ นายดนัย  ละเหรา 

 ๖๐๗ นายดรุณ  กาวี 

 ๖๐๘ นายดล  หวันคํา 

 ๖๐๙ นายดลรอหมาน  กาโหนะ 

 ๖๑๐ นายดลรอหมาน  บิลละหีม 

 ๖๑๑ นายดลวะหับ  ยุโซะ 

 ๖๑๒ นายดวงจันทร  ตั๋นเวอ 

 ๖๑๓ นายดวงจันทร  ปญญาเฟอน 

 ๖๑๔ นายดวน  สิงหนันท 

 ๖๑๕ นายดอกไม  คูณลาน 

 ๖๑๖ นายดอแม็ง  เจะลี 

 ๖๑๗ นายดอรอแม  อุมา 

 ๖๑๘ นายดอรอยะ  ดอมะ 

 ๖๑๙ นายดอเลาะ  เปาะแว 

 ๖๒๐ นายดาธรรม  ดีดวงพันธ 

 ๖๒๑ นายดาวเรือง  อาจผักปง 

 ๖๒๒ นายดาวเรือง  อุทสิทธิ์ 

 ๖๒๓ นายดํารง  ชินแสง 

 ๖๒๔ นายดํารง  ทรรักษ 



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

 

 ๖๒๕ นายดํารง  พรหมบิน 

 ๖๒๖ นายดํารงค  สมพงษพันธุ 

 ๖๒๗ นายดํารงชัย  นามวงษา 

 ๖๒๘ นายดิฐ  นัคสาร 

 ๖๒๙ นายดิเรก  กรองแกว 

 ๖๓๐ นายดิเรก  คูหาเรืองรอง 

 ๖๓๑ นายดี  ฐานเกริกสกุล 

 ๖๓๒ นายดุสิต  ไชยเชษฐ 

 ๖๓๓ นายดุสิต  หลีหะ 

 ๖๓๔ นายเดช  จําศักดิ์ 

 ๖๓๕ นายเดช  บัวทอง 

 ๖๓๖ นายเดช  บุญกรรม 

 ๖๓๗ นายเดช  ไหวจังหรีด 

 ๖๓๘ นายเดชไทย  พรหมกุล 

 ๖๓๙ นายเดชา  เขียวระยับ 

 ๖๔๐ นายเดชา  พราหมลอย 

 ๖๔๑ นายเดชา  มูลแม 

 ๖๔๒ นายเดชา  ศรีจุมพล 

 ๖๔๓ นายเดโช  กิจรักษา 

 ๖๔๔ นายเด็ด  จันทะปญญา 

 ๖๔๕ นายเด็ดดวง  แกนพรมมา 

 ๖๔๖ นายเดน  ตรีโส 

 ๖๔๗ นายเดนชัย  จันทรไตรรัตน 

 ๖๔๘ นายเดนชัย  นรศรี 

 ๖๔๙ นายเดนชัย  เหลาเสน 

 ๖๕๐ นายเดนดวง  พรหมเผา 

 ๖๕๑ นายเดวิท  เสนเคน 

 ๖๕๒ นายเดวิท  แสวงสุข 

 ๖๕๓ นายเดือน  เมืองโคตร 

 ๖๕๔ นายแดง  คณารักษ 

 ๖๕๕ นายแดง  เฉลียวรัมย 

 ๖๕๖ นายแดง  พิพิธทอง 

 ๖๕๗ นายแดนชัย  พิกุลศรี 

 ๖๕๘ นายตรัยรัตน  ชนะ 

 ๖๕๙ นายตรี  ทองฤกษ 

 ๖๖๐ นายตรีเทพ  ฟกสุข 

 ๖๖๑ นายตวย  สีขาว 

 ๖๖๒ นายตวา  นิติประทานศิลป 

 ๖๖๓ นายตุย  กลไพรบุตร 

 ๖๖๔ นายตู  ถวรสันต 

 ๖๖๕ นายเต็ม  ศรีประวงศ 

 ๖๖๖ นายเตรียมพันธุ  อนุพันธ 

 ๖๖๗ นายเตา  พุทธวงค 

 ๖๖๘ นายไตรทศ  มูลจันทา 

 ๖๖๙ นายไตรภพ  ฮามใส 

 ๖๗๐ นายไตรมิตร  การะนอย 

 ๖๗๑ นายถนอม  ขัตินํา 

 ๖๗๒ นายถนอม  จันอุมเมา 

 ๖๗๓ นายถนอม  ทรงปญญา 

 ๖๗๔ นายถนอม  ผองนานารถ 



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

 

 ๖๗๕ นายถนอม  เส้ือมา 

 ๖๗๖ นายถนอม  หลงครบุรี 

 ๖๗๗ นายถนอม  เอมเสม 

 ๖๗๘ นายถนอมศักดิ์  หาญณรงค 

 ๖๗๙ นายถนอมศิลป  ยุติพันธ 

 ๖๘๐ นายถนัด  สิทธา 

 ๖๘๑ นายถวัลย  โกมาลย 

 ๖๘๒ นายถวิล  จงใจรัก 

 ๖๘๓ นายถวิล  วงษเคี่ยม 

 ๖๘๔ นายถวิล  ศรีเครือดง 

 ๖๘๕ นายถวิล  หงคงคา 

 ๖๘๖ นายถวิล  หนวกเนา 

 ๖๘๗ นายถวิล  อาษาศึก 

 ๖๘๘ นายถอนไล  สุขรี่ 

 ๖๘๙ นายถัน  จอมทอง 

 ๖๙๐ นายถาวร  ปนสกุล 

 ๖๙๑ นายถาวร  พรมสี 

 ๖๙๒ นายถาวร  โภคทรัพย 

 ๖๙๓ นายถาวร  มั่นเขตวิทย 

 ๖๙๔ นายถาวร  ยุบลชิต 

 ๖๙๕ นายถาวร  ฤทธิ์นิ่ม 

 ๖๙๖ นายถาวร  ละดาศรี 

 ๖๙๗ นายถาวร  ลุนทอง 

 ๖๙๘ นายถาวร  สุวรรณเวียง 

 ๖๙๙ นายถาวร  หงศรีเมือง 

 ๗๐๐ นายถาวร  หาดสูง 

 ๗๐๑ นายถาวร  อุตะมะ 

 ๗๐๒ นายถึง  พอลา 

 ๗๐๓ นายเถลิงเกียรติ  สีหะวงศ 

 ๗๐๔ นายทนงค  บัวเรือง 

 ๗๐๕ นายทนงศักด  ไพรวิจารณ 

 ๗๐๖ นายทนงศักดิ์  ทิศกระโทก 

 ๗๐๗ นายทนงศักดิ์  พิมพาหนู 

 ๗๐๘ นายทรงชัย  ใจสุข 

 ๗๐๙ นายทรงเดช  จงเพียร 

 ๗๑๐ นายทรงเดช  สุขเกษม 

 ๗๑๑ นายทรงยศ  ไทยประดิษฐ 

 ๗๑๒ นายทรงศักดิ์  กวานสุพรรณ 

 ๗๑๓ นายทรงศักดิ์  แกวมูลมุข 

 ๗๑๔ นายทรงศักดิ์  ธรรมศีล 

 ๗๑๕ นายทรงศักดิ์  บินมะเย็ง 

 ๗๑๖ นายทรงสิทธ  สมศรีสุข 

 ๗๑๗ นายทวน  ทองคํา 

 ๗๑๘ นายทวน  บุญคํา 

 ๗๑๙ นายทวัฒยไชย  จรรยา 

 ๗๒๐ นายทวาย  กาฬภักดี 

 ๗๒๑ นายทวิชชัย  ไชยวารี 

 ๗๒๒ นายทวี  กุลยนี 

 ๗๒๓ นายทวี  คําสงค 

 ๗๒๔ นายทวี  ชมภูเศษ 



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

 

 ๗๒๕ นายทวี  ชาญา 

 ๗๒๖ นายทวี  ตะเคียนราม 

 ๗๒๗ นายทวี  ทองเขียว 

 ๗๒๘ นายทวี  เทพเทียน 

 ๗๒๙ นายทวี  นวลทอง 

 ๗๓๐ นายทวี  บุญธูป 

 ๗๓๑ นายทวี  ปนลน 

 ๗๓๒ นายทวี  เพ็งพา 

 ๗๓๓ นายทวี  ภารสุวรรณ 

 ๗๓๔ นายทวี  มณีรัตน 

 ๗๓๕ นายทวี  ราชเพ็ชร 

 ๗๓๖ นายทวี  สุระคนธ 

 ๗๓๗ นายทวี  แสงรา 

 ๗๓๘ นายทวี  หมอมสระ 

 ๗๓๙ นายทวีคิด  อุปกา 

 ๗๔๐ นายทวีป  ชูดํา 

 ๗๔๑ นายทวีป  ดวงพลอย 

 ๗๔๒ นายทวีป  วงศกระโซ 

 ๗๔๓ นายทวีศักดิ์  กาญจนุกูล 

 ๗๔๔ นายทวีศักดิ์  เกษกุล 

 ๗๔๕ ดาบตํารวจ ทวีศักดิ์  จันทิหลา 

 ๗๔๖ นายทวีศักดิ์  นอยสา 

 ๗๔๗ นายทวีศักดิ์  บุญรุง 

 ๗๔๘ นายทวีศักดิ์  ผองอําไพ 

 ๗๔๙ นายทวีศักดิ์  รักษาแกว 

 ๗๕๐ นายทศพร  เดนนภาคุณากร 

 ๗๕๑ นายทศพร  บุญวีรบุตร 

 ๗๕๒ นายทศพร  ปานรอด 

 ๗๕๓ นายทศพล  ทีหอคํา 

 ๗๕๔ นายทศพล  ประทุมพันธ 

 ๗๕๕ นายทอง  ทาคําวงษ 

 ๗๕๖ นายทอง  สอนแกว 

 ๗๕๗ นายทอง  สุขภาค 

 ๗๕๘ นายทองขาว  สนเทห 

 ๗๕๙ นายทองคํา  กัณหาบุตร 

 ๗๖๐ นายทองคํา  ไชยคต 

 ๗๖๑ นายทองคํา  เท่ียงพลับ 

 ๗๖๒ นายทองคํา  วิญญายะโก 

 ๗๖๓ นายทองคํา  สุโพธิ์ 

 ๗๖๔ นายทองคําแท  โยคิน 

 ๗๖๕ นายทองคูณ  สวัสดี 

 ๗๖๖ นายทองจันทร  คุมไพฑูรย 

 ๗๖๗ นายทองจันทร  ภูผาเด็น 

 ๗๖๘ นายทองดี  ศรีชะตา 

 ๗๖๙ นายทองดี  อินอําไพ 

 ๗๗๐ นายทองเดือน  พิมทา 

 ๗๗๑ นายทองแดง  แกววังสาร 

 ๗๗๒ นายทองแดง  ชูรัตน 

 ๗๗๓ นายทองแดง  ถุนนอก 

 ๗๗๔ นายทองแดง  โพธิ์ศรี 



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

 

 ๗๗๕ นายทองแดง  สุโพธิ์ไข 

 ๗๗๖ นายทองทวี  ทรารักษ 

 ๗๗๗ นายทองแทง  แกวกุดฉิม 

 ๗๗๘ นายทองบอ  กันหา 

 ๗๗๙ นายทองใบ  ดรพลกอม 

 ๗๘๐ นายทองใบ  มาลีหวล 

 ๗๘๑ นายทองใบ  เวียงสิมมา 

 ๗๘๒ นายทองใบ  หมันสิงห 

 ๗๘๓ นายทองใบ  อาดนิล 

 ๗๘๔ นายทองปุน  ไกยสวน 

 ๗๘๕ นายทองเปลว  อ่ําศรี 

 ๗๘๖ นายทองพูน  ดุษดี 

 ๗๘๗ นายทองพูน  วิรุฬดก 

 ๗๘๘ นายทองพูน  สิงหมาตร 

 ๗๘๙ นายทองพูน  สินปรุ 

 ๗๙๐ นายทองพูน  อินทสาย 

 ๗๙๑ นายทองพูล  ทองเพชร 

 ๗๙๒ นายทองพูล  ศรีขลา 

 ๗๙๓ นายทองเพชร  แกวบุดศา 

 ๗๙๔ นายทองมวง  ถิ่นสําอางค 

 ๗๙๕ นายทองยอย  ตาสุข 

 ๗๙๖ นายทองลา  คํามา 

 ๗๙๗ นายทองเล่ือน  วงษาเทพ 

 ๗๙๘ นายทองวัน  คําชมภู 

 ๗๙๙ นายทองศรี  ธัญญะชมภู 

 ๘๐๐ นายทองสา  คําคูณเมือง 

 ๘๐๑ นายทองสา  โพนแปะ 

 ๘๐๒ นายทองสุก  ชินหงส 

 ๘๐๓ นายทองสุก  อาปอง 

 ๘๐๔ นายทองสุข  มาตยนอก 

 ๘๐๕ นายทองสุข  มีรัส 

 ๘๐๖ นายทองสุข  มูลยาพอ 

 ๘๐๗ นายทองสุข  ฤทธิบาล 

 ๘๐๘ นายทองสุข  วุฒิสาร 

 ๘๐๙ นายทองใส  จันโท 

 ๘๑๐ นายทองใส  เนาวแกงใหม 

 ๘๑๑ นายทองใส  ใหมวงษ 

 ๘๑๒ นายทองไสย  นาคะชัย 

 ๘๑๓ นายทองหมุน  คําพิชชู 

 ๘๑๔ นายทองหลอด  การจะโนศรี 

 ๘๑๕ นายทองหลาง  มั่นจิตร 

 ๘๑๖ นายทองหลาง  ละสุวรรณ 

 ๘๑๗ นายทองหัส  เท่ียงธรรม 

 ๘๑๘ นายทองใหม  นังสูงเนิน 

 ๘๑๙ นายทองอาน  ขันชา 

 ๘๒๐ นายทองอิน  ชาญณรงค 

 ๘๒๑ นายทองอินทร  บุตโคตร 

 ๘๒๒ นายทองอินทร  วันทานี 

 ๘๒๓ นายทอน  เทพจันตา 

 ๘๒๔ นายทะ  ไกรเวียง 



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

 

 ๘๒๕ นายทัชพงษ  ไทรรัตตัญู 

 ๘๒๖ นายทัชษวัทนน  นําโรจนนันทน 

 ๘๒๗ นายทัน  บุญโกต 

 ๘๒๘ นายทัน  สายสุวรรณ 

 ๘๒๙ นายทัย  ทาวนิน 

 ๘๓๐ นายทัศนะ  คําปน 

 ๘๓๑ นายทัศนะ  ธรรมขันดุก 

 ๘๓๒ นายทาย  ปยะไพร 

 ๘๓๓ นายทินกร  พองพรหม 

 ๘๓๔ นายทินน  สมณะ 

 ๘๓๕ นายทินวัฒน  ประทุมรัตน 

 ๘๓๖ นายทิวากร  สมบัติ 

 ๘๓๗ นายที่รัก  พรรณราย 

 ๘๓๘ นายทุม  บุญนิ้ม 

 ๘๓๙ นายทุเรียน  วารีรัตน 

 ๘๔๐ นายทูล  เทพบาท 

 ๘๔๑ นายเทพโยธิน  พันธง 

 ๘๔๒ นายเทวัญ  นันรักษา 

 ๘๔๓ นายเทวา  เชยลอมขํา 

 ๘๔๔ นายเทวี  ขุลีดี 

 ๘๔๕ นายเทอดศักดิ์  จําปาแถม 

 ๘๔๖ นายเทอดศักดิ์  บุญโต 

 ๘๔๗ นายเทิดศักดิ์  ภักดีรักษ 

 ๘๔๘ นายเที่ยง  ปญญาดี 

 ๘๔๙ นายเที่ยง  สงมะเริง 

 ๘๕๐ นายเทียนชัย  พรมทอง 

 ๘๕๑ นายเทียบ  ปญญาจันทร 

 ๘๕๒ นายเทียม  ชอยเชื้อดี 

 ๘๕๓ นายเทียม  พันธุไชย 

 ๘๕๔ นายเทียรทอง  ศิริภักดิ์ 

 ๘๕๕ นายแทน  หนอแกว 

 ๘๕๖ นายแทนว  แนบทางดี 

 ๘๕๗ นายไทย  บุดดีคํา 

 ๘๕๘ นายไทยแลนด  ไชยเทพ 

 ๘๕๙ นายธงชัย  กังงา 

 ๘๖๐ นายธงชัย  ใจมั่น 

 ๘๖๑ นายธงชัย  นราพัฒน 

 ๘๖๒ นายธงชัย  นาคสุวรรณ 

 ๘๖๓ นายธงชัย  ประสิทธิสิงห 

 ๘๖๔ นายธงชัย  ภารสุวรรณ 

 ๘๖๕ นายธงชัย  ภูคั่ง 

 ๘๖๖ นายธงชัย  มาตุทาวรรณ 

 ๘๖๗ นายธงชัย  สงคราม 

 ๘๖๘ นายธงชัย  เหนียวแนน 

 ๘๖๙ นายธงไชย  หุมแพง 

 ๘๗๐ นายธนกร  แปนพัด 

 ๘๗๑ นายธนกร  แสนนาม 

 ๘๗๒ นายธนกฤต  เชี่ยวจอหอ 

 ๘๗๓ นายธนกฤต  สายมา 

 ๘๗๔ นายธนชัย  กายา 



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

 

 ๘๗๕ นายธนชัย  จันตะวงค 

 ๘๗๖ นายธนโชติ  บุตวงษ 

 ๘๗๗ นายธนโชติ  วงศรินทร 

 ๘๗๘ นายธนโชติ  สุทธิพรม 

 ๘๗๙ นายธนเดช  แกวจินดา 

 ๘๘๐ นายธนเดช  มาศงามเมือง 

 ๘๘๑ นายธนพล  ตลุกไธสง 

 ๘๘๒ นายธนพล  ริยะตานนท 

 ๘๘๓ นายธนวรรษ  เมธาธิคุณ 

 ๘๘๔ นายธนวัฒน  จันรัญ 

 ๘๘๕ นายธนวัฒน  ไทรคํา 

 ๘๘๖ นายธนวัฒน  นิลบัว 

 ๘๘๗ นายธนวัฒน  โนนทะเปา 

 ๘๘๘ นายธนวัฒน  วงศสันติราษฎร 

 ๘๘๙ นายธนวัฒน  สรอยพูล 

 ๘๙๐ นายธนวัต  ศรีมูลทา 

 ๘๙๑ นายธนศักดิ์  ทิพระษาหาร 

 ๘๙๒ นายธนา  ไชยพูล 

 ๘๙๓ นายธนากร  สุโพธิ์ 

 ๘๙๔ นายธนาพันธ  ปรีชาชาญ 

 ๘๙๕ นายธนาวิทย  เทพธานี 

 ๘๙๖ นายธนาวุฒิ  ถาวรพรหมณ 

 ๘๙๗ นายธนาวุฒิ  พันธมะหา 

 ๘๙๘ นายธนูเล็ก  อรรถประจง 

 ๘๙๙ นายธนูศิลป  ดารา 

 ๙๐๐ นายธเนษฐ  ไชยสุระ 

 ๙๐๑ นายธรเดช  ราษฎรหาญ 

 ๙๐๒ นายธรรมนูญ  ปริยพัฒนะชัย 

 ๙๐๓ นายธรรมนูญ  วงศประทุม 

 ๙๐๔ นายธรรมนูญ  เอี่ยมนาวา 

 ๙๐๕ นายธราเทพ  ปนทวัน 

 ๙๐๖ นายธเรศ  อังสุธรรม 

 ๙๐๗ นายธวัช  ชํานาญชล 

 ๙๐๘ นายธวัช  อุปพงษ 

 ๙๐๙ นายธวัชชัย  จะทอ 

 ๙๑๐ นายธวัชชัย  ใจกวาง 

 ๙๑๑ นายธวัชชัย  เทพกิจ 

 ๙๑๒ นายธวัชชัย  พงษสรอย 

 ๙๑๓ นายธวัชชัย  รอดหงษทอง 

 ๙๑๔ นายธวัชชัย  วิวาสุข 

 ๙๑๕ นายธวัชชัย  สุขหวัง 

 ๙๑๖ นายธวัชชัย  โสภาศรี 

 ๙๑๗ นายธวัชชัย  อรมาตย 

 ๙๑๘ นายธวัฒชัย  นาคศิลา 

 ๙๑๙ นายธวิทย  กุศลอภิบาล 

 ๙๒๐ นายธัชชัย  ขัติยะ 

 ๙๒๑ รอยตรี ธัชชัย  ปล้ืมชิงชัย 

 ๙๒๒ นายธัญพิสิษฐ  บุญมี 

 ๙๒๓ นายธันยปรัชญ  ทัพพมงคลรัตน 

 ๙๒๔ นายธันยา  สาริโก 



 หนา   ๑๕๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๒๕ นายธานินทร  ทิปญญา 

 ๙๒๖ นายธานิล  ชิณศรี 

 ๙๒๗ นายธานี  ทองธิราช 

 ๙๒๘ นายธานี  มีทิพย 

 ๙๒๙ นายธีรชัย  ชูควร 

 ๙๓๐ นายธีรชัย  มาลีหวล 

 ๙๓๑ นายธีรพงศ  กองวงศ 

 ๙๓๒ นายธีรพงศ  ปุนประโคน 

 ๙๓๓ นายธีรพงศ  ยานันท 

 ๙๓๔ นายธีรพงษ  พินิจพานิชย 

 ๙๓๕ นายธีรพงษ  สารเถื่อนแกว 

 ๙๓๖ นายธีรพงษ  สูงกลาง 

 ๙๓๗ นายธีรพล  กาฬภักดี 

 ๙๓๘ นายธีรยุทธ  แจมสุวรรณ 

 ๙๓๙ นายธีรยุทธ  เรืองจันทร 

 ๙๔๐ นายธีรยุทธ  หมัดอะด้ํา 

 ๙๔๑ นายธีรวัฒน  ชมชัยภูมิ 

 ๙๔๒ จาสิบโท ธีรวัฒน  ประไพ 

 ๙๔๓ นายธีรวัฒน  สุตรา 

 ๙๔๔ นายธีรวุฒิ  รัตตานนท 

 ๙๔๕ นายธีรศักดิ์  คงอินทร 

 ๙๔๖ นายธีรศักดิ์  ชีววิญู 

 ๙๔๗ นายธีระ  สุวรรณสุข 

 ๙๔๘ นายธีระกุล  ใจสวาง 

 ๙๔๙ นายธีระชัย  ชูควร 

 ๙๕๐ นายธีระชัย  เหมือนพรรณราย 

 ๙๕๑ นายธีระชาติ  นิตนอก 

 ๙๕๒ นายธีระพงศ  ทรงนิโครธ 

 ๙๕๓ นายธีระพงษ  ครั่งกระโทก 

 ๙๕๔ นายธีระวัฒน  ใจกลา 

 ๙๕๕ นายธีระศักดิ์  จันทรสุขศรี 

 ๙๕๖ นายธีระศักดิ์  วงคกระโซ 

 ๙๕๗ นายธนายุทธ  รุงนภากานต 

 ๙๕๘ นายธุรกิจ  อุพลรัมย 

 ๙๕๙ นายเธียรไท  พรมหดี 

 ๙๖๐ นายไธย  ตันโชติชวง 

 ๙๖๑ นายนคร  หอมหลาย 

 ๙๖๒ นายนครินทร  ยอแสงรัตน 

 ๙๖๓ นายนฐพล  สาริพัฒน 

 ๙๖๔ นายนธี  จันทรไทย 

 ๙๖๕ นายนพดล  ชองประเสริฐ 

 ๙๖๖ นายนพดล  ตีบกลาง 

 ๙๖๗ นายนพดล  นพฤทธิ์ 

 ๙๖๘ นายนพดล  บัวนาค 

 ๙๖๙ นายนพดล  บุตรดี 

 ๙๗๐ นายนพดล  วงศาสนธิ์ 

 ๙๗๑ นายนพดล  หมัดหระ 

 ๙๗๒ นายนพดล  อาภาเกียติกุล 

 ๙๗๓ นายนพพร  โคตรสงคราม 

 ๙๗๔ นายนพพร  ใจสม 



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

 

 ๙๗๕ นายนพพร  พยัคฆา 

 ๙๗๖ นายนพพร  อิ่นคําตา 

 ๙๗๗ นายนพพร  อินทรทอง 

 ๙๗๘ นายนพรัตน  ทองดี 

 ๙๗๙ นายนพรัตน  แสงเพชร 

 ๙๘๐ นายนพรัตน  อํามาตยไทย 

 ๙๘๑ นายนพสิทธิ์  สมศรี 

 ๙๘๒ นายนภดล  ชาติสุวรรณ 

 ๙๘๓ นายนรศักดิ์  หลมเหลา 

 ๙๘๔ นายนรสิงห  สายบัญดิษ 

 ๙๘๕ นายนรา  มนูญญา 

 ๙๘๖ นายนรากร  กองแกน 

 ๙๘๗ นายนรายุทธ  หมอมพกุล 

 ๙๘๘ นายนรินทร  แกวสิทธิ์ 

 ๙๘๙ นายนรินทร  กาฬภักดี 

 ๙๙๐ นายนเรศ  ภูมี 

 ๙๙๑ นายนฤดล  ธรรมติน 

 ๙๙๒ นายนฤต  อิทธิตระการ 

 ๙๙๓ นายนฤพนธ  คงปญญา 

 ๙๙๔ นายนฤมิตร  คงศิริ 

 ๙๙๕ นายนวมินทรื  เชื้อบุญมี 

 ๙๙๖ นายนวล  มาเปยง 

 ๙๙๗ นายนอย  ทองจอก 

 ๙๙๘ นายนอย  บุญพวง 

 ๙๙๙ นายนอย  พิมพคง 

 ๑๐๐๐ นายนอย  แสนอินทร 

 ๑๐๐๑ นายนอย  เหตุเกษ 

 ๑๐๐๒ นายนัฐกานต  มะโนรัตน 

 ๑๐๐๓ นายนัฐพล  สกุลไทย 

 ๑๐๐๔ นายนันทภพ  ชาชิโย 

 ๑๐๐๕ นายนันทา  วิเชียรชัย 

 ๑๐๐๖ นายนา  ผลประดง 

 ๑๐๐๗ นายนา  วันคํา 

 ๑๐๐๘ นายนาคิน  ชัยคํา 

 ๑๐๐๙ นายนาดิน  เปรงปราง 

 ๑๐๑๐ นายนารอน  จันทรสอง 

 ๑๐๑๑ นายนาวี  นาคสมุทร 

 ๑๐๑๒ นายนําพล  โคตรสขึง 

 ๑๐๑๓ นายนิกร  เนื่องชมภู 

 ๑๐๑๔ นายนิคม  ครองยุติ 

 ๑๐๑๕ นายนิคม  คําศรี 

 ๑๐๑๖ นายนิคม  โคตรหานาม 

 ๑๐๑๗ นายนิคม  ชัยศิริ 

 ๑๐๑๘ นายนิคม  ไชยวรรณ 

 ๑๐๑๙ นายนิคม  เตจะ 

 ๑๐๒๐ นายนิคม  บุญยารัตน 

 ๑๐๒๑ นายนิคม  บุญเรือง 

 ๑๐๒๒ นายนิคม  ปนติ 

 ๑๐๒๓ นายนิคม  ภูลนแกว 

 ๑๐๒๔ นายนิคม  รักซอน 



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

 

 ๑๐๒๕ นายนิคม  รักรุง 

 ๑๐๒๖ นายนิคม  ศรีเหรา 

 ๑๐๒๗ นายนิคม  แสนสีจันทร 

 ๑๐๒๘ นายนิคม  อุตตมงค 

 ๑๐๒๙ นายนิดสันต  ศรีจันทร 

 ๑๐๓๐ นายนิตย  รอดงาน 

 ๑๐๓๑ นายนิตย  ราชปญญา 

 ๑๐๓๒ นายนิติกร  ขัติยนนท 

 ๑๐๓๓ นายนิติพงศ  แยมมณีชัย 

 ๑๐๓๔ นายนิธิภัทร  เจนจิรวัฒน 

 ๑๐๓๕ นายนิธิศักดิ์  โคตรสขึง 

 ๑๐๓๖ นายนิพจน  ปรีชาชาญ 

 ๑๐๓๗ นายนิพนธ  คงอารยทรัพย 

 ๑๐๓๘ นายนิพนธ  นิระราช 

 ๑๐๓๙ นายนิพนธ  พาระแพง 

 ๑๐๔๐ นายนิพนธ  ศรีสมบูรณ 

 ๑๐๔๑ นายนิพนธ  สิริพิริยะ 

 ๑๐๔๒ นายนิพล  คําปน 

 ๑๐๔๓ นายนิพลภักดิ์  ชมชัยภูมิ 

 ๑๐๔๔ นายนิพัฒน  ทวิชสังข 

 ๑๐๔๕ นายนิมิต  ฤทธิ์รักษา 

 ๑๐๔๖ นายนิมิตร  มวงศรีเมืองดี 

 ๑๐๔๗ นายนิยม  ทานะขันธ 

 ๑๐๔๘ นายนิยม  พรมราช 

 ๑๐๔๙ นายนิยม  ศิริโสม 

 ๑๐๕๐ นายนิยม  สิริโสม 

 ๑๐๕๑ นายนิรัน  แสงฤกษ 

 ๑๐๕๒ นายนิรันดร  แกวมา 

 ๑๐๕๓ นายนิรันดร  นนทพัทธสกุล 

 ๑๐๕๔ นายนิรันดร  ยะเมฆ 

 ๑๐๕๕ นายนิรันดร  แสงพฤกษ 

 ๑๐๕๖ นายนิรุตต  เรืองมาลัย 

 ๑๐๕๗ นายนิวร  จิตรประสงค 

 ๑๐๕๘ นายนิวัฒน  ประเสริฐสังข 

 ๑๐๕๙ นายนิวัฒน  มะหันต 

 ๑๐๖๐ นายนิวัฒน  ศรีวัฒนา 

 ๑๐๖๑ นายนิวัตร  เสือสกุล 

 ๑๐๖๒ นายนิวัติ  เจนชาง 

 ๑๐๖๓ นายนิเวช  กาญจนสมบัติ 

 ๑๐๖๔ นายนิเวศน  กอกหวาน 

 ๑๐๖๕ นายนิเวส  อินทรบุญ 

 ๑๐๖๖ นายนิษฐเนตร  เทศธรรม 

 ๑๐๖๗ นายนิสิต  พาณิชยกิจเจริญ 

 ๑๐๖๘ นายนิอุสมาน  สะมะแอ 

 ๑๐๖๙ จาเอก นุกูล  ชาญราชกิจ 

 ๑๐๗๐ นายนุช  ละหลา 

 ๑๐๗๑ นายเนรมิต  วงษดี 

 ๑๐๗๒ นายเนาว  เขจรสาย 

 ๑๐๗๓ นายเนื่อง  คําสีบุตร 

 ๑๐๗๔ นายเนือน  เสนาะเสียง 



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

 

 ๑๐๗๕ นายไน  นิลบัว 

 ๑๐๗๖ นายบพิตร  มะธิปไข 

 ๑๐๗๗ นายบรรจง  นะรินทร 

 ๑๐๗๘ นายบรรจง  ปญญาราษฎร 

 ๑๐๗๙ นายบรรจง  ภูน้ําตน 

 ๑๐๘๐ นายบรรจง  มหรรณพนทีไพร 

 ๑๐๘๑ นายบรรจง  วิโรจอาจ 

 ๑๐๘๒ นายบรรจง  ศรีทา 

 ๑๐๘๓ นายบรรจง  อินถนอม 

 ๑๐๘๔ นายบรรจบ  แตมทอง 

 ๑๐๘๕ นายบรรจบ  อินริศพงศ 

 ๑๐๘๖ นายบรรเจิด  คําแปง 

 ๑๐๘๗ นายบรรเจิด  สังจี 

 ๑๐๘๘ นายบรรชา  ปกฤทัย 

 ๑๐๘๙ นายบรรณวัชร  ศรีใส 

 ๑๐๙๐ นายบรรดา  จําปาคํา 

 ๑๐๙๑ นายบรรดิษฐ  สีลา 

 ๑๐๙๒ นายบรรเทิง  นันทบุญ 

 ๑๐๙๓ นายบรรพจน  คําออ 

 ๑๐๙๔ นายบรรพต  เงินฤทธิ ์

 ๑๐๙๕ นายบรรพต  ทองดีสาร 

 ๑๐๙๖ นายบรรพต  นาคพงษ 

 ๑๐๙๗ นายบรรพต  ปญญาทา 

 ๑๐๙๘ นายบรรลุ  ภูฉายา 

 ๑๐๙๙ นายบรรเลง  ภูทัด 

 ๑๑๐๐ นายบรรหาร  เจือมา 

 ๑๑๐๑ นายบริวัฒน  สายวังกิจ 

 ๑๑๐๒ นายบวบ  กุลอินทร 

 ๑๑๐๓ นายบวร  จันทรชิต 

 ๑๑๐๔ นายบวร  พงษพีระ 

 ๑๑๐๕ นายบอรอเฮง  แม็งมาแอ 

 ๑๑๐๖ นายบัญชา  แกวคํา 

 ๑๑๐๗ นายบัญชา  คงศิริ 

 ๑๑๐๘ นายบัญชา  บุญวงศ 

 ๑๑๐๙ นายบัญชา  ปากหวาน 

 ๑๑๑๐ นายบัญญัติ  ปานแปน 

 ๑๑๑๑ นายบัญญัติ  ผูนา 

 ๑๑๑๒ นายบัญฑิตย  ประเสริฐสังข 

 ๑๑๑๓ นายบัณฑิต  ไชยสุวรรณ 

 ๑๑๑๔ นายบัณฑิต  ปานทอง 

 ๑๑๑๕ นายบัณฑิต  มาตรวิเศษ 

 ๑๑๑๖ นายบัณฑิต  สงวนธรรม 

 ๑๑๑๗ นายบัณฑิตย  ศิริวรธรรม 

 ๑๑๑๘ นายบันเทิง  ทองฟู 

 ๑๑๑๙ นายบันเทิง  เพลินพรอม 

 ๑๑๒๐ นายบันลือ  ราชพรหมมา 

 ๑๑๒๑ นายบัวกัน  ศรีคํา 

 ๑๑๒๒ นายบัวทอง  พันดา 

 ๑๑๒๓ นายบัวพันธ  ฟองฤทธิ์ 

 ๑๑๒๔ นายบัวพา  นันบุญ 



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

 

 ๑๑๒๕ นายบัวรม  ศาสนสุพิน 

 ๑๑๒๖ นายบัวรินทร  จูมลี 

 ๑๑๒๗ นายบัวลา  ชาประวัง 

 ๑๑๒๘ นายบัวลา  ผิวออน 

 ๑๑๒๙ นายบัวสี  ศิลาไสล 

 ๑๑๓๐ นายบาฮาเรน  ยูโซะ 

 ๑๑๓๑ นายบําเพ็ญ  กล่ินทวี 

 ๑๑๓๒ นายบํารุง  เทียนงาม 

 ๑๑๓๓ นายบํารุง  ปนทองหลาง 

 ๑๑๓๔ นายบํารุง  สุพรรณ 

 ๑๑๓๕ นายบิยา  สงวนไพรวัลย 

 ๑๑๓๖ นายบุญ  บุราณปู 

 ๑๑๓๗ นายบุญ  พามาดี 

 ๑๑๓๘ นายบุญจันทร  ดงเจริญ 

 ๑๑๓๙ นายบุญจันทร  แดนดงเมือง 

 ๑๑๔๐ นายบุญจันทร  นาคเหม 

 ๑๑๔๑ นายบุญจันทร  บัติสูงเนิน 

 ๑๑๔๒ นายบุญจันทร  วรรณเกตุ 

 ๑๑๔๓ นายบุญจันทร  สอนสุภาพ 

 ๑๑๔๔ นายบุญจันทร  อินทะวงศ 

 ๑๑๔๕ นายบุญเจียม  พรวาป 

 ๑๑๔๖ นายบุญชม  ชาญตะคุ 

 ๑๑๔๗ นายบุญชวย  ชัยชนะ 

 ๑๑๔๘ นายบุญชวย  รอบกิจ 

 ๑๑๔๙ นายบุญชวย  สัมฤทธิ์ 

 ๑๑๕๐ นายบุญชวย  สุธนะ 

 ๑๑๕๑ นายบุญชวย  แสงพิทักษ 

 ๑๑๕๒ นายบุญชวย  อบภิรมย 

 ๑๑๕๓ นายบุญชวย  โอริส 

 ๑๑๕๔ นายบุญชุม  ระลึก 

 ๑๑๕๕ นายบุญชุม  อาจเอี่ยม 

 ๑๑๕๖ นายบุญชู  คําทุน 

 ๑๑๕๗ นายบุญชู  ฉิมวัย 

 ๑๑๕๘ นายบุญชู  นินสะคู 

 ๑๑๕๙ นายบุญชู  บุญดท 

 ๑๑๖๐ นายบุญชู  ฟกนอย 

 ๑๑๖๑ นายบุญชู  ยอดมงคล 

 ๑๑๖๒ นายบุญชู  ยันตะพันธ 

 ๑๑๖๓ นายบุญชู  ศรีโสภา 

 ๑๑๖๔ นายบุญเชิด  เหลือลน 

 ๑๑๖๕ นายบุญญาณุภาพ  ภูธรใจ 

 ๑๑๖๖ นายบุญฐิรักษ  บุญรักษา 

 ๑๑๖๗ นายบุญตา  การปน 

 ๑๑๖๘ นายบุญตา  พรมสุมา 

 ๑๑๖๙ นายบุญเต็ม  เกียมา 

 ๑๑๗๐ นายบุญแตง  เรือนยศ 

 ๑๑๗๑ นายบุญแตง  เสนาคํา 

 ๑๑๗๒ นายบุญถม  จุฑานุต 

 ๑๑๗๓ นายบุญถม  ญานอาสา 

 ๑๑๗๔ นายบุญถม  ถนอมกุล 



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

 

 ๑๑๗๕ นายบุญถัน  กุลกั้ง 

 ๑๑๗๖ นายบุญถิ่น  คูณมี 

 ๑๑๗๗ นายบุญทม  สุขสงฆ 

 ๑๑๗๘ นายบุญทรง  แกวนนท 

 ๑๑๗๙ นายบุญทัน  ไชยราช 

 ๑๑๘๐ นายบุญทัน  นนทใส 

 ๑๑๘๑ นายบุญทัน  พันธเดช 

 ๑๑๘๒ นายบุญทัน  ภูกิ่งเงิน 

 ๑๑๘๓ นายบุญทา  ครองมี 

 ๑๑๘๔ นายบุญทิ้ง  คุมภักดิ์ 

 ๑๑๘๕ นายบุญทิ้ง  ฮั่วจ่ัน 

 ๑๑๘๖ นายบุญเทง  ปจิตร 

 ๑๑๘๗ นายบุญเที่ยง  หมอนทอง 

 ๑๑๘๘ นายบุญเทียม  สนิทนิตย 

 ๑๑๘๙ นายบุญไท  ภูบุญคง 

 ๑๑๙๐ นายบุญไทย  ธรรมสิทฺธิ์ 

 ๑๑๙๑ นายบุญไทย  บุญฤทธิ์ 

 ๑๑๙๒ นายบุญธรรม  ดํานิล 

 ๑๑๙๓ นายบุญธรรม  ตาเรือนสอน 

 ๑๑๙๔ นายบุญธรรม  ทิพฤาชา 

 ๑๑๙๕ นายบุญธรรม  เนธิบุตร 

 ๑๑๙๖ นายบุญธรรม  วายุบุตร 

 ๑๑๙๗ นายบุญธรรม  ศรีชาวนา 

 ๑๑๙๘ นายบุญธรรม  สิงหชู 

 ๑๑๙๙ นายบุญนัก  โนพวน 

 ๑๒๐๐ นายบุญนาค  เนตรพนา 

 ๑๒๐๑ นายบุญนาค  หอมสุวรรณ 

 ๑๒๐๒ นายบุญนํา  แตงเนื้อเหลือง 

 ๑๒๐๓ นายบุญปน  ครทน 

 ๑๒๐๔ นายบุญปง  วงจันปอก 

 ๑๒๐๕ นายบุญผาย  กุกกอง 

 ๑๒๐๖ นายบุญพรอม  กั้วพิทักษ 

 ๑๒๐๗ นายบุญพิชญ  โกละกะ 

 ๑๒๐๘ นายบุญเพ็ง  จําเริญบุญ 

 ๑๒๐๙ นายบุญเพ็ง  นูกอง 

 ๑๒๑๐ นายบุญเพ็ง  บํารุงพานิชย 

 ๑๒๑๑ นายบุญเพ็ง  พรมเพ็ง 

 ๑๒๑๒ นายบุญเพ่ิม  งอกโพธิ์ 

 ๑๒๑๓ นายบุญมา  ชัยโชติ 

 ๑๒๑๔ นายบุญมา  ปนวิเศษ 

 ๑๒๑๕ นายบุญมา  รัตนานุรักษา 

 ๑๒๑๖ นายบุญมา  ศรีชะตา 

 ๑๒๑๗ นายบุญมี  โกมลศรี 

 ๑๒๑๘ นายบุญมี  คนโทฉิมพาลี 

 ๑๒๑๙ นายบุญมี  โคตรสงคราม 

 ๑๒๒๐ นายบุญมี  ชัยเณร 

 ๑๒๒๑ นายบุญมี  ไชยชาติ 

 ๑๒๒๒ นายบุญมี  ธุระพันธ 

 ๑๒๒๓ นายบุญมี  นิลชัย 

 ๑๒๒๔ นายบุญมี  บาลลา 



 หนา   ๑๕๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๒๕ นายบุญมี  บุญปลูก 

 ๑๒๒๖ นายบุญมี  ผลาโชติ 

 ๑๒๒๗ นายบุญมี  พิลึก 

 ๑๒๒๘ นายบุญมี  ภูชมศรี 

 ๑๒๒๙ นายบุญมี  หวังสุข 

 ๑๒๓๐ นายบุญยงค  ชาติหาวหาญ 

 ๑๒๓๑ นายบุญยงค  พฤกษชาติ 

 ๑๒๓๒ นายบุญย่ิง  กลอยเดช 

 ๑๒๓๓ นายบุญยืน  ยกดี 

 ๑๒๓๔ นายบุญรอด  กันทะษา 

 ๑๒๓๕ นายบุญรัตน  นันรักษา 

 ๑๒๓๖ นายบุญรัตน  วิทาคํา 

 ๑๒๓๗ นายบุญรับ  แทนทอง 

 ๑๒๓๘ นายบุญรุง  จํานงคลักษณ 

 ๑๒๓๙ นายบุญเริ่ม  เขตสินชัย 

 ๑๒๔๐ นายบุญเรือง  คําจันทร 

 ๑๒๔๑ นายบุญเรือง  ชาวบัวใหญ 

 ๑๒๔๒ นายบุญเรือง  บุตรดีวงศ 

 ๑๒๔๓ นายบุญเรือง  สีนวล 

 ๑๒๔๔ นายบุญเรือน  สายจันทร 

 ๑๒๔๕ นายบุญโรม  นวลสาย 

 ๑๒๔๖ นายบุญลือ  เข็มคง 

 ๑๒๔๗ นายบุญลือ  ไทยสวัสดิ์พานิช 

 ๑๒๔๘ นายบุญลือ  พละ 

 ๑๒๔๙ นายบุญลือ  เลิศและ 

 ๑๒๕๐ นายบุญเลย  ไกลถิ่น 

 ๑๒๕๑ นายบุญเลิศ  กมล 

 ๑๒๕๒ นายบุญเลิศ  แขนคันรัมย 

 ๑๒๕๓ นายบุญเลิศ  จีระสุข 

 ๑๒๕๔ นายบุญเลิศ  บุตรเนียม 

 ๑๒๕๕ นายบุญเลิศ  พันทองคํา 

 ๑๒๕๖ นายบุญเลิศ  ย้ิมสมบุญ 

 ๑๒๕๗ นายบุญเลิศ  สิงหไชย 

 ๑๒๕๘ นายบุญเลิศ  หาดเพ็ชร 

 ๑๒๕๙ นายบุญเวิน  ปอมหิน 

 ๑๒๖๐ นายบุญศรี  กุมภิโร 

 ๑๒๖๑ นายบุญศรี  โคตรดง 

 ๑๒๖๒ นายบุญศรี  นนทวี 

 ๑๒๖๓ นายบุญศรี  ภาคภูมิ 

 ๑๒๖๔ นายบุญศรี  ภูหงษเพชร 

 ๑๒๖๕ นายบุญศรี  สิทธิธัญญ 

 ๑๒๖๖ นายบุญสง  ชัยวิสูตร 

 ๑๒๖๗ นายบุญสง  มูลอินตา 

 ๑๒๖๘ นายบุญสงค  กานขุนทด 

 ๑๒๖๙ นายบุญสงค  วรสาร 

 ๑๒๗๐ นายบุญสม  คําบอน 

 ๑๒๗๑ นายบุญสี  เหล็กสี 

 ๑๒๗๒ นายบุญสุข  การสอน 

 ๑๒๗๓ นายบุญสุข  ชํานาญจันทร 

 ๑๒๗๔ นายบุญสูง  เฟองสูงเนิน 



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

 

 ๑๒๗๕ นายบุญเส็ง  พรมบุตร 

 ๑๒๗๖ นายบุญเสริม  กระฐินเทศ 

 ๑๒๗๗ นายบุญเสริม  ผิวออนดี 

 ๑๒๗๘ นายบุญเสริม  วรรณพราหมณ 

 ๑๒๗๙ นายบุญแสง  พรนิคม 

 ๑๒๘๐ นายบุญใส  กระจางจิต 

 ๑๒๘๑ นายบุญหนอม  สืบชาติ 

 ๑๒๘๒ นายบุญหนัก  วรรณวงษ 

 ๑๒๘๓ นายบุญหนา  สีหา 

 ๑๒๘๔ นายบุญหลาย  พาชื่นใจ 

 ๑๒๘๕ นายบุญหลาย  ฟอมไธสง 

 ๑๒๘๖ นายบุญหลาย  สุนทรพัฒน 

 ๑๒๘๗ นายบุญให  รัตนพงศ 

 ๑๒๘๘ นายบุญอนันต  พัฒนสิน 

 ๑๒๘๙ นายบุญฮอม  อุนทอง 

 ๑๒๙๐ นายบุญโฮม  โคตรสุโน 

 ๑๒๙๑ นายบุญโฮม  ภูแชมโชติ 

 ๑๒๙๒ นายบุญโฮม  ลินพอคา 

 ๑๒๙๓ นายบุญโฮม  ศรีภูงา 

 ๑๒๙๔ นายบุญโฮม  สัตบุตร 

 ๑๒๙๕ นายบุุถม  จุทานุต 

 ๑๒๙๖ นายบูสมาน  จิตรตรง 

 ๑๒๙๗ นายบูหมัน  หาบหิ้ว 

 ๑๒๙๘ นายเบิน  กาฬภักดี 

 ๑๒๙๙ นายเบี้ยว  สุบุญมา 

 ๑๓๐๐ นายปกรณ  กาญจนประพันธ 

 ๑๓๐๑ นายปกรณเกียรติ์  ลาภธนิวงศ 

 ๑๓๐๒ นายปฏิญญา  สุวราธนาภูมิ 

 ๑๓๐๓ นายปฏิภาณ  ปานะโต 

 ๑๓๐๔ นายปฐม  ชมภู 

 ๑๓๐๕ นายปณชัย  เรืองศรี 

 ๑๓๐๖ นายประกอบ  กั้วนามน 

 ๑๓๐๗ นายประกอบ  กุหลาบศรี 

 ๑๓๐๘ นายประกอบ  ถายยวนกุล 

 ๑๓๐๙ นายประกอบ  นาคเขียว 

 ๑๓๑๐ นายประกาศ  ศรีพล 

 ๑๓๑๑ นายประกิจ  มีดี 

 ๑๓๑๒ นายประครอง  มลสิน 

 ๑๓๑๓ นายประจบ  ทองเผือก 

 ๑๓๑๔ นายประจวน  วงคภักดี 

 ๑๓๑๕ นายประจวบ  ขันนา 

 ๑๓๑๖ นายประจวบ  คลายฉ่ํา 

 ๑๓๑๗ นายประจวบ  เชื้องาม 

 ๑๓๑๘ นายประจวบ  นพรัตนธีรกุล 

 ๑๓๑๙ นายประจักษ  กันนิยม 

 ๑๓๒๐ นายประจักษ  โกศลเจริญ 

 ๑๓๒๑ นายประจักษ  คําหอม 

 ๑๓๒๒ นายประจักษ  จันทรโสภา 

 ๑๓๒๓ นายประจักษ  เย็นวัฒนา 

 ๑๓๒๔ นายประจักษ  สืบนิสัย 



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

 

 ๑๓๒๕ นายประจักษ  โหงขุนทด 

 ๑๓๒๖ นายประจิน  สีทิม 

 ๑๓๒๗ นายประเจิด  เปยมปาน 

 ๑๓๒๘ นายประฉัตร  ทีหัวโทน 

 ๑๓๒๙ นายประชา  เกียรติ์ทวีมั่นคง 

 ๑๓๓๐ นายประชารัฐ  มาวงศนอก 

 ๑๓๓๑ นายประฐม  คาผล 

 ๑๓๓๒ นายประณมทรัพย  ดวงใจดี 

 ๑๓๓๓ นายประดับ  จันจิตร 

 ๑๓๓๔ นายประดับ  อินทะสอน 

 ๑๓๓๕ นายประดิษฐ  คนงาม 

 ๑๓๓๖ นายประดิษฐ  คําเพ็ง 

 ๑๓๓๗ นายประดิษฐ  ชูสีขวัญ 

 ๑๓๓๘ นายประดิษฐ  โชติจิตร 

 ๑๓๓๙ นายประดิษฐ  ไชยมงคล 

 ๑๓๔๐ นายประดิษฐ  ดีออน 

 ๑๓๔๑ นายประดิษฐ  ทองคํานวณ 

 ๑๓๔๒ นายประดิษฐ  ทองหาร 

 ๑๓๔๓ นายประดิษฐ  ทาเภา 

 ๑๓๔๔ นายประดิษฐ  ทิพวงคษา 

 ๑๓๔๕ นายประดิษฐ  ทิพวงษา 

 ๑๓๔๖ นายประดิษฐ  นาขันที 

 ๑๓๔๗ นายประดิษฐ  บุตรคํา 

 ๑๓๔๘ นายประดิษฐ  ปาเมืองมูล 

 ๑๓๔๙ นายประดิษฐ  ผังดี 

 ๑๓๕๐ นายประดิษฐ  พรมมินทร 

 ๑๓๕๑ นายประดิษฐ  ศรีเสถียร 

 ๑๓๕๒ นายประดิษฐ  สีนอยขาว 

 ๑๓๕๓ นายประดิษฐ  สุอินทร 

 ๑๓๕๔ นายประดิษฐ  ทองคํานวน 

 ๑๓๕๕ นายประเดิม  เมฆหมอก 

 ๑๓๕๖ นายประเดิม  รัชอินทร 

 ๑๓๕๗ นายประเดือน  มิถุนาวงศ 

 ๑๓๕๘ นายประถัม  สูงเจริญ 

 ๑๓๕๙ นายประทิม  เอี่ยมทอง 

 ๑๓๖๐ นายประทีป  กันหา 

 ๑๓๖๑ นายประทีป  จันแปง 

 ๑๓๖๒ นายประทีป  เต็งประยูร 

 ๑๓๖๓ นายประทีป  บูรณเจริญ 

 ๑๓๖๔ นายประทีป  ประจําไพร 

 ๑๓๖๕ นายประทีป  พรหมแจง 

 ๑๓๖๖ นายประทีป  มั่งมูล 

 ๑๓๖๗ นายประทีป  รอดภัย 

 ๑๓๖๘ นายประทีป  ละมาย 

 ๑๓๖๙ นายประทีป  ศรีวิเชียร 

 ๑๓๗๐ นายประทีป  อินทรปู 

 ๑๓๗๑ นายประทุม  ธนะนาม 

 ๑๓๗๒ นายประทุม  นกเอี้ยง 

 ๑๓๗๓ นายประเทพ  ทองศิริ 

 ๑๓๗๔ นายประเทือง  คชอินทร 



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

 

 ๑๓๗๕ นายประเทือง  โตหนองหวา 

 ๑๓๗๖ นายประเทือง  สุทธิประภา 

 ๑๓๗๗ นายประธาน  ปญญา 

 ๑๓๗๘ นายประธาน  สีเขื่อนแกว 

 ๑๓๗๙ นายประนม  กลางณรงค 

 ๑๓๘๐ นายประนม  เศิกศิริ 

 ๑๓๘๑ นายประนอม  มั่นคง 

 ๑๓๘๒ นายประพจน  ทาเภา 

 ๑๓๘๓ นายประพจน  เพ็งจันทร 

 ๑๓๘๔ นายประพจน  อริยบัณฑิตกุล 

 ๑๓๘๕ นายประพัฒน  วรชาติ 

 ๑๓๘๖ นายประพันธ  รัตนมณี 

 ๑๓๘๗ นายประพันธ  ศรีราวรรณ 

 ๑๓๘๘ นายประพันธ  ศรีเหรา 

 ๑๓๘๙ นายประพันธ  สิงหจันทร 

 ๑๓๙๐ นายประพันธ  แสงเรือน 

 ๑๓๙๑ นายประพันธ  หนูเพ็ชร 

 ๑๓๙๒ นายประพันธ  หิรัญญา 

 ๑๓๙๓ นายประพิศ  โพธิ์สอาด 

 ๑๓๙๔ นายประพิศ  อินทานุกูล 

 ๑๓๙๕ นายประเพียน  ประกับศิลป 

 ๑๓๙๖ นายประไพ  เหลากุล 

 ๑๓๙๗ นายประภาษ  นาหนอง 

 ๑๓๙๘ นายประภาส  ตรีรัตน 

 ๑๓๙๙ นายประภาส  บอนคํา 

 ๑๔๐๐ นายประภาส  อาจแรง 

 ๑๔๐๑ นายประมวน  พองพรหม 

 ๑๔๐๒ นายประมวล  กุผารัง 

 ๑๔๐๓ นายประมวล  เกิดคํา 

 ๑๔๐๔ นายประมวล  แกวสวาง 

 ๑๔๐๕ นายประมวล  ชากลาง 

 ๑๔๐๖ นายประมวล  เทพจันทร 

 ๑๔๐๗ นายประมาณ  ฮมปา 

 ๑๔๐๘ นายประมุข  จันทรหอม 

 ๑๔๐๙ นายประมุข  วองไว 

 ๑๔๑๐ นายประมูล  บุงทอง 

 ๑๔๑๑ นายประมูล  วิลาพันธ 

 ๑๔๑๒ นายประเมิน  คณะพัฒน 

 ๑๔๑๓ นายประยง  ราชรี 

 ๑๔๑๔ นายประยงค  ไกรสุข 

 ๑๔๑๕ นายประยงค  ขันธุแสง 

 ๑๔๑๖ นายประยงค  เทพจันทร 

 ๑๔๑๗ นายประยงค  บุตรโคษา 

 ๑๔๑๘ นายประยงค  ผกาแกว 

 ๑๔๑๙ นายประยอม  ภูมิสายดอน 

 ๑๔๒๐ นายประยอม  สมบัติดี 

 ๑๔๒๑ นายประยุทธ  ถมปทม 

 ๑๔๒๒ นายประยุทธ  ขวัญอยู 

 ๑๔๒๓ นายประยุทธ  ทาโพนทัน 

 ๑๔๒๔ นายประยุทธ  พรรณขาม 



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

 

 ๑๔๒๕ นายประยุทธ  สุทธะ 

 ๑๔๒๖ นายประยูร  กองเงิน 

 ๑๔๒๗ นายประยูร  จันทรอินบัว 

 ๑๔๒๘ นายประยูร  จําปาบุญ 

 ๑๔๒๙ นายประยูร  ไชยะระ 

 ๑๔๓๐ นายประยูร  มากคงแกว 

 ๑๔๓๑ นายประยูร  สุดชุมแพ 

 ๑๔๓๒ นายประยูร  แสงสวาง 

 ๑๔๓๓ นายประวิตร  เล็กสุวงษ 

 ๑๔๓๔ นายประวิทย  แกวใจดี 

 ๑๔๓๕ นายประวิทย  แกวปญญาเพ็ญ 

 ๑๔๓๖ นายประวิทย  ตันตระกูล 

 ๑๔๓๗ นายประวิทย  สิงหเอี่ยม 

 ๑๔๓๘ นายประวี  ประเสริฐพงษ 

 ๑๔๓๙ นายประเวท  ภูทองยอด 

 ๑๔๔๐ นายประเวศ  ทองพันธ 

 ๑๔๔๑ นายประเวศน  ไชยคุณ 

 ๑๔๔๒ นายประเวศน  แสงเกิด 

 ๑๔๔๓ นายประสงค  ไชยวงษ 

 ๑๔๔๔ นายประสงค  ไชยสาร 

 ๑๔๔๕ นายประสงค  ดงรําคาญ 

 ๑๔๔๖ นายประสงค  บุญลคร 

 ๑๔๔๗ ดาบตํารวจ ประสงค  พยอม 

 ๑๔๔๘ นายประสงค  สุทธิสังข 

 ๑๔๔๙ นายประสงค  สุราราช 

 ๑๔๕๐ นายประสพ  สาแกว 

 ๑๔๕๑ นายประสพโชค  พรหมบุตร 

 ๑๔๕๒ นายประสันต  กาฬภักดี 

 ๑๔๕๓ นายประสาท  เชื้อพันธ 

 ๑๔๕๔ นายประสาท  โภคาเทพ 

 ๑๔๕๕ นายประสาท  วงศสิงห 

 ๑๔๕๖ นายประสาท  ศิริสาการณ 

 ๑๔๕๗ นายประสาน  ไกยะวินิจ 

 ๑๔๕๘ นายประสาน  แขกเพชร 

 ๑๔๕๙ นายประสาน  เงินนา 

 ๑๔๖๐ นายประสาน  ชานนท 

 ๑๔๖๑ นายประสาน  เชื้อดี 

 ๑๔๖๒ นายประสาน  เถื่อนพนม 

 ๑๔๖๓ นายประสานต  ขุมทอง 

 ๑๔๖๔ นายประสาร  หนองหวา 

 ๑๔๖๕ นายประสิทธิ์  กองมา 

 ๑๔๖๖ นายประสิทธิ์  เขียวนอย 

 ๑๔๖๗ นายประสิทธิ์  คุมภัย 

 ๑๔๖๘ นายประสิทธิ์  จันทรพวง 

 ๑๔๖๙ นายประสิทธิ์  จันทรังษี 

 ๑๔๗๐ นายประสิทธิ์  ไชยสุระ 

 ๑๔๗๑ นายประสิทธิ์  แซเจ่ีย 

 ๑๔๗๒ นายประสิทธิ์  ไทยมิตรชอบ 

 ๑๔๗๓ นายประสิทธิ์  ธนะนาม 

 ๑๔๗๔ นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์ 



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

 

 ๑๔๗๕ นายประสิทธิ์  ธูปสระนอย 

 ๑๔๗๖ นายประสิทธิ์  บุญยานอย 

 ๑๔๗๗ นายประสิทธิ์  บุญลํ้า 

 ๑๔๗๘ นายประสิทธิ์  ประยูรหงษ 

 ๑๔๗๙ นายประสิทธิ์  เผือกนาค 

 ๑๔๘๐ นายประสิทธิ์  ฝนกิติ 

 ๑๔๘๑ นายประสิทธิ์  พรมวงค 

 ๑๔๘๒ นายประสิทธิ์  พรวาป 

 ๑๔๘๓ นายประสิทธิ์  มาหามะ 

 ๑๔๘๔ นายประสิทธิ์  ลมชิด 

 ๑๔๘๕ นายประสิทธิ์  วงศฤทธิ์ 

 ๑๔๘๖ นายประสิทธิ์  ไวสาหลง 

 ๑๔๘๗ นายประสิทธิ์  สุทิน 

 ๑๔๘๘ นายประสิทธิ์  เหล็กกลา 

 ๑๔๘๙ นายประสิทธิ์  อมรศิริสิงขร 

 ๑๔๙๐ นายประสิทธิ  สมรักษ 

 ๑๔๙๑ นายประเสริฐ  กลาหาญ 

 ๑๔๙๒ นายประเสริฐ  ใจบุญ 

 ๑๔๙๓ สิบเอก ประเสริฐ  กันธิยะ 

 ๑๔๙๔ นายประเสริฐ  กาญจะแสน 

 ๑๔๙๕ นายประเสริฐ  การะเกตุ 

 ๑๔๙๖ นายประเสริฐ  กุนโน 

 ๑๔๙๗ นายประเสริฐ  เขื่อนขันธ 

 ๑๔๙๘ นายประเสริฐ  จําสอง 

 ๑๔๙๙ นายประเสริฐ  ชําเกิด 

 ๑๕๐๐ นายประเสริฐ  ดิษฐประสพ 

 ๑๕๐๑ นายประเสริฐ  ตลับเงิน 

 ๑๕๐๒ นายประเสริฐ  เนตรทอง 

 ๑๕๐๓ นายประเสริฐ  ประสมสุข 

 ๑๕๐๔ นายประเสริฐ  พจนารถ 

 ๑๕๐๕ นายประเสริฐ  พวงผจง 

 ๑๕๐๖ นายประเสริฐ  โพธิสมภาพวงษ 

 ๑๕๐๗ นายประเสริฐ  มุงมิตร 

 ๑๕๐๘ นายประเสริฐ  ลาสองชั้น 

 ๑๕๐๙ นายประเสริฐ  ล้ิมโอชากุล 

 ๑๕๑๐ นายประเสริฐ  วงษสวัสดิ์ 

 ๑๕๑๑ นายประเสริฐ  วิทยชาญวิฑูร 

 ๑๕๑๒ นายประเสริฐ  ศรียอด 

 ๑๕๑๓ นายประเสริฐ  สอนสระเกษ 

 ๑๕๑๔ นายประเสริฐ  แสงงาม 

 ๑๕๑๕ นายประเสริฐ  อั่วกลาง 

 ๑๕๑๖ นายประเสริฐ  อินธิแสน 

 ๑๕๑๗ นายประหยัด  เชยโพธิ์ 

 ๑๕๑๘ นายประหยัด  สุขเกษม 

 ๑๕๑๙ นายปรัชนันต  เศวตคชกุล 

 ๑๕๒๐ นายปราชญธนะทรัพย  มาตดวง 

 ๑๕๒๑ นายปราณี  สุพรรณ 

 ๑๕๒๒ นายปราโมทย  คําทะเนตร 

 ๑๕๒๓ นายปราโมทย  คําลือชา 

 ๑๕๒๔ นายปราโมทย  ทัพฤทธิ์ 



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

 

 ๑๕๒๕ นายปราโมทย  โมทะนา 

 ๑๕๒๖ นายปราโมทย  รักจันทร 

 ๑๕๒๗ นายปราโมทย  ลิมปะพันธุ 

 ๑๕๒๘ นายปราโมทย  วารีทรัพยสกุล 

 ๑๕๒๙ นายปราโมทย  ศิลปชัย 

 ๑๕๓๐ นายปราศรัย  ไชยฤทธิ์ 

 ๑๕๓๑ นายปราศัย  คําจวง 

 ๑๕๓๒ นายปริญญา  ทรัพยเย็น 

 ๑๕๓๓ นายปริญญา  บุญทวี 

 ๑๕๓๔ นายปริญญา  ศรีบุญเรือง 

 ๑๕๓๕ นายปริญญา  สุวรรณศร 

 ๑๕๓๖ นายปรีชา  คงวิจิตต 

 ๑๕๓๗ นายปรีชา  จันมาก 

 ๑๕๓๘ นายปรีชา  จําปาเงิน 

 ๑๕๓๙ นายปรีชา  เจริญเกตุ 

 ๑๕๔๐ นายปรีชา  ทาวโสม 

 ๑๕๔๑ นายปรีชา  ผันแปรจิตต 

 ๑๕๔๒ นายปรีชา  เมืองแดง 

 ๑๕๔๓ นายปรีชา  เรือนสูง 

 ๑๕๔๔ นายปรีชา  ศรีอุทิตย 

 ๑๕๔๕ นายปรีชา  สนอง 

 ๑๕๔๖ นายปรีดา  หมัดอะดัม 

 ๑๕๔๗ นายปวน  ผาลาด 

 ๑๕๔๘ นายปวิตร  สุวรรโณ 

 ๑๕๔๙ นายปวีณ  มะลิวัลย 

 ๑๕๕๐ นายปองเลิศ  เฉลิมสิริโรจน 

 ๑๕๕๑ นายปญญา  กองพร 

 ๑๕๕๒ นายปญญา  แกวทอง 

 ๑๕๕๓ นายปญญา  แกวมณี 

 ๑๕๕๔ นายปญญา  ชัยเบศร 

 ๑๕๕๕ นายปญญา  ปุนหาวงค 

 ๑๕๕๖ นายฮารง  สาอิ 

 ๑๕๕๗ นายปญญา  ศรีนาโค 

 ๑๕๕๘ นายปน  เมืองภู 

 ๑๕๕๙ นายปน  อาจกลา 

 ๑๕๖๐ นายปน  สรอยตา 

 ๑๕๖๑ นายปาจิตร  เครือวาคํา 

 ๑๕๖๒ นายปาย  โซเมืองแซะ 

 ๑๕๖๓ นายปน  ชัยมีแรง 

 ๑๕๖๔ นายปน  ใยอิ้ม 

 ๑๕๖๕ นายปยธัช  ภูภูมิรัตน 

 ๑๕๖๖ นายปยวัช  นวลสวาง 

 ๑๕๖๗ นายปยวัฒน  ภักดีแพง 

 ๑๕๖๘ นายปยะ  ชวยเพ็ญ 

 ๑๕๖๙ นายปยะชาติ  บุญเทศ 

 ๑๕๗๐ นายปยะทัศน  นามหิงษ 

 ๑๕๗๑ นายปยะพงษ  มะโน 

 ๑๕๗๒ นายปุน  แกวสุพรรณ 

 ๑๕๗๓ นายเปรม  เหลาสุวรรณ 

 ๑๕๗๔ นายเปล่ือง  วิลาศ 



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

 

 ๑๕๗๕ นายเปยก  มังกรทอง 

 ๑๕๗๖ นายแปลง  กุลบุญมา 

 ๑๕๗๗ นายผดุง  บุดสีทัด 

 ๑๕๗๘ นายผดุง  สุวรรณะชรา 

 ๑๕๗๙ นายผดุงเดช  บุญศรี 

 ๑๕๘๐ นายผล  ชื่นใจ 

 ๑๕๘๑ นายผอน  งามแสง 

 ๑๕๘๒ พันจาอากาศเอก ผอน  พุมพฤกษ 

 ๑๕๘๓ นายผิงตา  กองเวหา 

 ๑๕๘๔ นายเผด  หมุดหมัด 

 ๑๕๘๕ นายเผดิมชัย  ชวดทอง 

 ๑๕๘๖ นายแผน  นอยพงษ 

 ๑๕๘๗ นายโผน  ปาวงศ 

 ๑๕๘๘ นายแฝง  แสงรัตน 

 ๑๕๘๙ นายพงคนิวัฒน  ดวงภักดี 

 ๑๕๙๐ นายพงศกร  ปนเหล้ือม 

 ๑๕๙๑ นายพงศกร  วิริยะสหกิจ 

 ๑๕๙๒ นายพงศธร  จิตดํารงขันติ 

 ๑๕๙๓ นายพงศปวุติ  กําวัน 

 ๑๕๙๔ นายพงศพันธ  สุวรรณพงศ 

 ๑๕๙๕ นายพงศภาดา  ทวีพัฒนะพงศ 

 ๑๕๙๖ นายพงศศักดิ์  โชติกะ 

 ๑๕๙๗ นายพงศศิริ  ดุษฎี 

 ๑๕๙๘ นายพงศักดิ์  ผิวออน 

 ๑๕๙๙ นายพงษ  จานาค 

 ๑๖๐๐ นายพงษ  สารเดช 

 ๑๖๐๑ นายพงษเทพ  คงเจริญ 

 ๑๖๐๒ นายพงษนรินทร  ปล่ังพงษพันธ 

 ๑๖๐๓ นายพงษนรินทร  เหลืองทอง 

 ๑๖๐๔ นายพงษพัฒน  นบนุน 

 ๑๖๐๕ จาสิบเอก พงษพิทักษ  บุญศรี 

 ๑๖๐๖ นายพงษพินิจ  สนิทชน 

 ๑๖๐๗ นายพงษพิพัฒน  ไชยดี 

 ๑๖๐๘ นายพงษศักดิ์  คงทอง 

 ๑๖๐๙ นายพงษศักดิ์  ออมทอง 

 ๑๖๑๐ นายพงษศิริ  เพ่ือนสงคราม 

 ๑๖๑๑ นายพงษสรรค  สุทธิชินธรรม 

 ๑๖๑๒ นายพงษสิทธิ์  บุตรลา 

 ๑๖๑๓ นายพงษสิษฐ  ศิลปพงษ 

 ๑๖๑๔ นายพจน  นาใจคง 

 ๑๖๑๕ นายพจน  ภิรมยกิจ 

 ๑๖๑๖ นายพจน  สิงหราช 

 ๑๖๑๗ นายพชรพล  เครือเตจะ 

 ๑๖๑๘ นายพชรพล  จิตรีปล้ืม 

 ๑๖๑๙ นายพณัฏน  อยูสุข 

 ๑๖๒๐ นายพนม  แกวเทพ 

 ๑๖๒๑ นายพนม  แกวปญญา 

 ๑๖๒๒ นายพนม  ดําลวนเสง 

 ๑๖๒๓ นายพนม  บัวเผ่ือน 

 ๑๖๒๔ นายพนม  รักราช 



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

 

 ๑๖๒๕ นายพนม  ศุภวุฒิ 

 ๑๖๒๖ นายพนมกร  จันทราพูน 

 ๑๖๒๗ นายพนมพร  บุตรดีพงค 

 ๑๖๒๘ นายพนาไพร  แซฟุง 

 ๑๖๒๙ นายพยงค  พวงพิกุล 

 ๑๖๓๐ นายพยอม  มาลาศรี 

 ๑๖๓๑ นายพยัก  ดวนใหญ 

 ๑๖๓๒ นายพยุง  ทองพูน 

 ๑๖๓๓ นายพยุทธิ์  รินสาร 

 ๑๖๓๔ นายพรชัย  นวนอําไพ 

 ๑๖๓๕ นายพรชัย  บุญเข็ม 

 ๑๖๓๖ นายพรชัย  มะนัส 

 ๑๖๓๗ นายพรชัย  วงคคําชาญ 

 ๑๖๓๘ นายพรชัย  เสรีดวงใจ 

 ๑๖๓๙ นายพรชัย  อาธนู 

 ๑๖๔๐ นายพรต  สุใจจา 

 ๑๖๔๑ นายพรเทพ  อมรวรนาถ 

 ๑๖๔๒ นายพรประสพ  กุศลมานิตย 

 ๑๖๔๓ นายพรประเสริฐ  เจริญสุข 

 ๑๖๔๔ นายพรประเสริฐ  เลิศคอนสาร 

 ๑๖๔๕ นายพรพจน  อุตอามาตย 

 ๑๖๔๖ นายพรไพร  เพ่ิมวงค 

 ๑๖๔๗ นายพรภิรมย  พันธุแกว 

 ๑๖๔๘ นายพรมมา  มูลศรีนวล 

 ๑๖๔๙ นายพรมมา  สอนแผง 

 ๑๖๕๐ นายพรมมา  สุวรรณรักษ 

 ๑๖๕๑ นายพรรณจิตต  เพ็ชรรัตน 

 ๑๖๕๒ นายพรรศักดิ์  ชัยทอง 

 ๑๖๕๓ นายพรวน  เรือนใจดี 

 ๑๖๕๔ นายพรศักดิ์  ตันสุย 

 ๑๖๕๕ นายพรหมมินทร  หลาทองอินทร 

 ๑๖๕๖ นายพล  ประวันเนา 

 ๑๖๕๗ นายพล  ปนทองคํา 

 ๑๖๕๘ นายพล  มั่งคั่ง 

 ๑๖๕๙ นายพลภัทร  แกวชูด 

 ๑๖๖๐ นายพลวัฒน  ตันนิติไพศาล 

 ๑๖๖๑ นายพลังไท  หวงถึง 

 ๑๖๖๒ นายพลัน  ปานทอง 

 ๑๖๖๓ นายพลากร  ญาณะตื้อ 

 ๑๖๖๔ นายพวง  คงคา 

 ๑๖๖๕ นายพศวีร  ทิพยสุข 

 ๑๖๖๖ นายพศิน  นันทกุล 

 ๑๖๖๗ นายพอเจตน  ศรีทอง 

 ๑๖๖๘ นายพัฒน  คุณปญญา 

 ๑๖๖๙ นายพัฒนา  ชัยชนะ 

 ๑๖๗๐ นายพัฒนา  นรสาร 

 ๑๖๗๑ นายพัด  สุพร 

 ๑๖๗๒ นายพัทธดนย  การินทร 

 ๑๖๗๓ นายพัน  มานออน 

 ๑๖๗๔ นายพันธศักดิ์  นารีบุตร 



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

 

 ๑๖๗๕ นายพันธศักดิ์  เชื้อบานเกาะ 

 ๑๖๗๖ นายพัลลภ  ภูมี 

 ๑๖๗๗ นายพัศวีร  ทองมัน 

 ๑๖๗๘ นายพาน  อยูกัน 

 ๑๖๗๙ นายพิชญา  ธรรมเมธากุล 

 ๑๖๘๐ นายพิชัย  กุณสิทธิ์ 

 ๑๖๘๑ นายพิชัย  โคสะสุ 

 ๑๖๘๒ นายพิชัย  นพกะ 

 ๑๖๘๓ นายพิชัย  นาดํา 

 ๑๖๘๔ นายพิชัย  แสงสะอาด 

 ๑๖๘๕ นายพิชานกร  เสรีเรืองยุทธ 

 ๑๖๘๖ นายพิชิตพล  ยินดี 

 ๑๖๘๗ นายพิเชฐ  เข็มเพชร 

 ๑๖๘๘ นายพิเชฐ  แสนโยชน 

 ๑๖๘๙ นายพิเชษฐ  ตันติโพธิ์ทอง 

 ๑๖๙๐ นายพิเชษฐ  ทองอนันต 

 ๑๖๙๑ นายพิเชษฐ  นิยมเดชา 

 ๑๖๙๒ นายพิเชษฐ  ธิติมูล 

 ๑๖๙๓ นายพิเชษฐ  มาดี 

 ๑๖๙๔ นายพิทยพงศ  อุทัยผล 

 ๑๖๙๕ นายพิทยา  จูเมฆา 

 ๑๖๙๖ นายพิทวน  ขีระมาตย 

 ๑๖๙๗ นายพิทักษ  กุลแกว 

 ๑๖๙๘ นายพิทักษ  ฉายบานใหม 

 ๑๖๙๙ นายพิทักษ  ตอใจ 

 ๑๗๐๐ นายพิทักษ  เลิศประวัติ 

 ๑๗๐๑ นายพิทักษ  สุระภักดิ์ 

 ๑๗๐๒ นายพิทักษ  สุวรรณพิทักษ 

 ๑๗๐๓ นายพิน  ครุฑตําคํา 

 ๑๗๐๔ นายพินิจ  แกลวเขตรการ 

 ๑๗๐๕ นายพินิจ  แกวมุกข 

 ๑๗๐๖ นายพินิจ  ไชยเชษฐ 

 ๑๗๐๗ นายพินิจ  พยุงทรัพย 

 ๑๗๐๘ นายพินิจศักดิ์  พงษภา 

 ๑๗๐๙ นายพิพัฒน  รวดเร็ว 

 ๑๗๑๐ นายพิพิช  ประเสริฐสังข 

 ๑๗๑๑ นายพิมพา  เขียวชัยภูมิ 

 ๑๗๑๒ นายพิลม  หาญบัญญัติ 

 ๑๗๑๓ นายพิศนุ  ชุมสูงเนิน 

 ๑๗๑๔ นายพิศาล  พันธุวงศราช 

 ๑๗๑๕ นายพิเศษ  สมบูรณ 

 ๑๗๑๖ นายพิษณุ  โปแกว 

 ๑๗๑๗ นายพิษณุพงษ  เศรษฐวงศ 

 ๑๗๑๘ นายพิสมัย  ดวงลําพันธ 

 ๑๗๑๙ นายพิสิฐ  รัตนะ 

 ๑๗๒๐ นายพิสิฐศักดิ์  ศรประสิทธิ์ 

 ๑๗๒๑ นายพิสิษฐ  เลิศรัศมีมาลา 

 ๑๗๒๒ นายพิสุทธิ์  สานวล 

 ๑๗๒๓ นายพีรพงษ  ลือยศ 

 ๑๗๒๔ นายพีรพงษ  ศรีมงคล 



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

 

 ๑๗๒๕ นายพีระ  ชูมาก 

 ๑๗๒๖ นายพีระ  เรืองสวัสดิ์ 

 ๑๗๒๗ นายพีระนันท  ชัยชนะศรี 

 ๑๗๒๘ นายพีระพงษ  ชัยเพฃร 

 ๑๗๒๙ นายพีระพงษ  ศุภจอมชัย 

 ๑๗๓๐ นายพีระพัฒน  มุงพร 

 ๑๗๓๑ นายพีระศักดิ์  บํารุงพานิช 

 ๑๗๓๒ นายพุฒธา  อิ่มใจ 

 ๑๗๓๓ นายพุด  จันทรอับ 

 ๑๗๓๔ นายพุด  ทองใส 

 ๑๗๓๕ นายพุด  พิกุลศรี 

 ๑๗๓๖ นายพุทธ  เล็กออน 

 ๑๗๓๗ นายพุทธา  บุตรสักที 

 ๑๗๓๘ นายพูน  ดวนใหญ 

 ๑๗๓๙ นายพูน  บํารุงศิลป 

 ๑๗๔๐ นายพูนศักดิ์  พีณรัฐพงศ 

 ๑๗๔๑ นายพูลพัฒน  การวิบูลย 

 ๑๗๔๒ นายพูลศักดิ์  แสงใสรัตน 

 ๑๗๔๓ นายเพ็ง  มากดี 

 ๑๗๔๔ นายเพ็จนาวัลย  บรรลือหาญ 

 ๑๗๔๕ นายเพชร  ขุนงามขํา 

 ๑๗๔๖ นายเพชร  ทานิสุด 

 ๑๗๔๗ นายเพชร  ประเสริฐสังข 

 ๑๗๔๘ นายเพชร  พันธา 

 ๑๗๔๙ นายเพ็ชร  แชจอหอ 

 ๑๗๕๐ นายเพชรชัย  ออนโยน 

 ๑๗๕๑ นายเพชรนารี  พิมมาศ 

 ๑๗๕๒ นายเพ็ญ  มั่งมี 

 ๑๗๕๓ นายเพนต  แหลงสะทาน 

 ๑๗๕๔ นายเพลินจิต  ขันธะ 

 ๑๗๕๕ นายเพลินจิตต  โยธาพันธ 

 ๑๗๕๖ นายเพอะ  เฉลียวศิลป 

 ๑๗๕๗ นายเพ่ิมพล  กระพิลา 

 ๑๗๕๘ นายเพ่ิมพูน  ประสานเนตร 

 ๑๗๕๙ นายเพ่ิมพูน  รักสะอาด 

 ๑๗๖๐ นายเพียง  สระทองมา 

 ๑๗๖๑ นายแพง  มูลรวม 

 ๑๗๖๒ นายแพง  วิจิตรพงษ 

 ๑๗๖๓ นายแพน  ไกรวงษ 

 ๑๗๖๔ นายโพธิ์ศรี  กุลวงศ 

 ๑๗๖๕ นายไพฑูรย  แกวสุโพธิ์ 

 ๑๗๖๖ นายไพฑูรย  ขัติยศ 

 ๑๗๖๗ นายไพฑูรย  ไชยบํารุง 

 ๑๗๖๘ นายไพฑูรย  เดชะคําภู 

 ๑๗๖๙ นายไพฑูรย  ตันโห 

 ๑๗๗๐ นายไพฑูรย  บุญกระสิน 

 ๑๗๗๑ นายไพฑูรย  หลาโสด 

 ๑๗๗๒ นายไพทูรย  สุมงาม 

 ๑๗๗๓ นายไพทูล  ศิลาวน 

 ๑๗๗๔ นายไพนิจ  คําพรมมา 



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

 

 ๑๗๗๕ นายไพบูลย  กาบไกรแกว 

 ๑๗๗๖ นายไพบูลย  นาคจันทึก 

 ๑๗๗๗ นายไพบูลย  สมศรี 

 ๑๗๗๘ นายไพร  คะชา 

 ๑๗๗๙ นายไพรวัล  จันทอุไร 

 ๑๗๘๐ นายไพรวัลย  คันธี 

 ๑๗๘๑ นายไพรวัลย  ศรีจันทร 

 ๑๗๘๒ นายไพรศาล  พลธรรม 

 ๑๗๘๓ นายไพรัช  สุขแจม 

 ๑๗๘๔ นายไพรัตน  ไพศาล 

 ๑๗๘๕ นายไพรัตน  ศรีวงรักษา 

 ๑๗๘๖ นายไพรูณ  กันไพเราะ 

 ๑๗๘๗ นายไพโรจน  คงวิจิตร 

 ๑๗๘๘ นายไพโรจน  แชมชอย 

 ๑๗๘๙ นายไพโรจน  เพ็งกลาง 

 ๑๗๙๐ นายไพโรจน  ภูทอง 

 ๑๗๙๑ นายไพโรจน  อักษรทอง 

 ๑๗๙๒ นายไพลอม  ยุพการณ 

 ๑๗๙๓ นายไพวงศ  ภูนาหา 

 ๑๗๙๔ นายไพวัลย  อินบุญญา 

 ๑๗๙๕ นายไพศาล  ทั่งพรม 

 ๑๗๙๖ นายไพสาน  แจงกระจาง 

 ๑๗๙๗ นายฟาใส  จันปุม 

 ๑๗๙๘ นายภคพล  กันธิยะ 

 ๑๗๙๙ นายภรรดร  โสชาลี 

 ๑๘๐๐ นายภวินท  ปนทอง 

 ๑๘๐๑ นายภวินศ  แสงวงศ 

 ๑๘๐๒ นายภักดิ์  กาศสกุล 

 ๑๘๐๓ นายภักดี  อินทะรังษี 

 ๑๘๐๔ นายภัณฑทรัพย  เกื้อกูล 

 ๑๘๐๕ นายภัทรชนน  พืชพันธ 

 ๑๘๐๖ นายภัทรพงศ  จันทรติ๊บ 

 ๑๘๐๗ นายภัทรยุทธ  คงไล 

 ๑๘๐๘ นายภัทรวัต  ทนุพัฒนาชัย 

 ๑๘๐๙ นายภาคภูมิ  เจ็กกุณา 

 ๑๘๑๐ นายภาคภูมิ  พูลสมบัติ 

 ๑๘๑๑ นายภาคภูมิ  มัจฉาเดช 

 ๑๘๑๒ นายภาณุพงษ  ประจวบแทน 

 ๑๘๑๓ นายภาณุภณ  ผลเอนก 

 ๑๘๑๔ นายภาณุวิชญ  จันไสย 

 ๑๘๑๕ นายภานุพงศ  ทองยุทธ 

 ๑๘๑๖ นายภานุวัตร  ไวทยานุวัตติ 

 ๑๘๑๗ นายภาส  สุวรรณชาตรี 

 ๑๘๑๘ นายภาสกร  อยูไชยา 

 ๑๘๑๙ นายภู  ดีดวงพันธ 

 ๑๘๒๐ นายภูมิชาย  นพคุณ 

 ๑๘๒๑ นายภูมิวัน  พรมมาตู 

 ๑๘๒๒ นายภูริพงศ  ณ นคร 

 ๑๘๒๓ นายภูวณัฐ  เจริญธนะพงศ 

 ๑๘๒๔ นายภูษิต  ตันรัตนพงศ 



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

 

 ๑๘๒๕ นายภูษิต  หรูประเสริฐรัตย 

 ๑๘๒๖ นายมงกุฎ  ทองคําแท 

 ๑๘๒๗ นายมงคล  แกวแกมรัตน 

 ๑๘๒๘ นายมงคล  แกวสาย 

 ๑๘๒๙ นายมงคล  ไกรมงคล 

 ๑๘๓๐ นายมงคล  ขุนศรีกอนทอง 

 ๑๘๓๑ นายมงคล  คันทะสม 

 ๑๘๓๒ นายมงคล  คํามี 

 ๑๘๓๓ นายมงคล  จันทรา 

 ๑๘๓๔ นายมงคล  ชัยเจริญ 

 ๑๘๓๕ นายมงคล  ทิศแจม 

 ๑๘๓๖ นายมงคล  รัตนธานี 

 ๑๘๓๗ นายมงคล  ฤทธิ์ทอง 

 ๑๘๓๘ นายมงคล  ษรสกุลทรัพย 

 ๑๘๓๙ นายมงคล  สมานทอง 

 ๑๘๔๐ นายมงคล  สอนสิงห 

 ๑๘๔๑ นายมงคล  สีเงิน 

 ๑๘๔๒ นายมงคล  สุไผโพธิ์ 

 ๑๘๔๓ นายมงคลชัย  จาระงับ 

 ๑๘๔๔ นายมงคุณ  สุริโย 

 ๑๘๔๕ นายมณเฑียร  เทพาศิริ 

 ๑๘๔๖ นายมณี  แชม 

 ๑๘๔๗ นายมนตชัย  โกยทรัพย 

 ๑๘๔๘ นายมนตชัย  โกสา 

 ๑๘๔๙ นายมนตชัย  รุงโรจนธีระ 

 ๑๘๕๐ นายมนตรา  เปยงคํามา 

 ๑๘๕๑ นายมนตรี  บําราญเข็ญ 

 ๑๘๕๒ นายมนตรี  บุปผา 

 ๑๘๕๓ นายมนตรี  ปุยวงค 

 ๑๘๕๔ นายมนตรี  โพธิ์ทิพย 

 ๑๘๕๕ นายมนตรี  ศรีจันทร 

 ๑๘๕๖ นายมนตรี  สุขสมบูรณ 

 ๑๘๕๗ นายมนัตย  ภูสถิตย 

 ๑๘๕๘ นายมนัส  เจริญประสิทธิ์ 

 ๑๘๕๙ นายมนัส  ดอกบุญนาค 

 ๑๘๖๐ นายมนัส  นพบุตร 

 ๑๘๖๑ นายมนัส  พละวงศ 

 ๑๘๖๒ นายมนัส  พุมวงศ 

 ๑๘๖๓ นายมนัส  อัมรา 

 ๑๘๖๔ นายมนูญ  วงษชาลี 

 ๑๘๖๕ นายมนูญ  ศรีสินธุ 

 ๑๘๖๖ นายมนูญ  สุมมาตย 

 ๑๘๖๗ นายมรกต  วัฒนะโชติ 

 ๑๘๖๘ นายมลเฑียร  เอี่ยมเจริญ 

 ๑๘๖๙ นายมลตรี  ลีเฮือง 

 ๑๘๗๐ นายมละ  บุตรทา 

 ๑๘๗๑ นายมลิ  มิตคํา 

 ๑๘๗๒ นายมหาลาภ  โภคอุดม 

 ๑๘๗๓ นายมอย  ส่ิวสงวน 

 ๑๘๗๔ นายมะตอลา  อารงค 
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 ๑๘๗๕ นายมะนาเซะ  ดอฆอ 

 ๑๘๗๖ นายมะนาแซ  ยีมะมิง 

 ๑๘๗๗ นายมะนาวี  เจะเด็ง 

 ๑๘๗๘ นายมะบีดี  สาแลเมาะ 

 ๑๘๗๙ นายมะยากี  เจะซอ 

 ๑๘๘๐ นายมะรอนิง  มะสาแม 

 ๑๘๘๑ นายมะรอเสะ  หะยีดาโอะ 

 ๑๘๘๒ นายมะลิ  เถาชาลี 

 ๑๘๘๓ นายมะลิ  มีเงิน 

 ๑๘๘๔ นายมะสะแลแม  สาเหาะ 

 ๑๘๘๕ นายมะสักรี  อาแวมือซา 

 ๑๘๘๖ นายมะสูดิง  ยูโซะ 

 ๑๘๘๗ นายมะหยีด  บินสะมะ 

 ๑๘๘๘ นายมะอาดือนัน  อาลีมามะ 

 ๑๘๘๙ นายมัด  ตาครุฑ 

 ๑๘๙๐ นายมั่น  จายานะ 

 ๑๘๙๑ นายมัย  ชูการ 

 ๑๘๙๒ นายมาโซ  อาแว 

 ๑๘๙๓ นายมาน  วอสูงเนิน 

 ๑๘๙๔ นายมานพ  ทองสุวรรณ 

 ๑๘๙๕ นายมานพ  ธิมาชัย 

 ๑๘๙๖ นายมานพ  พยุหะ 

 ๑๘๙๗ นายมานพ  มะโนรมย 

 ๑๘๙๘ นายมานะ  คูหา 

 ๑๘๙๙ ดาบตํารวจ มานะ  เรือนคํา. 

 ๑๙๐๐ นายมานะ  สุขโก 

 ๑๙๐๑ นายมานะ  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๙๐๒ นายมานัส  คงแทน 

 ๑๙๐๓ นายมานิจ  พรใส 

 ๑๙๐๔ นายมานิต  หวานฉ่ํา 

 ๑๙๐๕ นายมานิตย  ประชินนโชติ 

 ๑๙๐๖ นายมานิตย  พิณรัตน 

 ๑๙๐๗ นายมานิตย  เรือนตัน 

 ๑๙๐๘ นายมานิตย  วิชัยดิษฐ 

 ๑๙๐๙ นายมาโนช  จําปาเงิน 

 ๑๙๑๐ นายมาโนช  พิลาโท 

 ๑๙๑๑ นายมาโนช  มุงขอบกลาง 

 ๑๙๑๒ นายมาโนช  เมืองทอง 

 ๑๙๑๓ นายมาโนช  สุขคงมิตร 

 ๑๙๑๔ นายมาโนช  หมัดอะดัม 

 ๑๙๑๕ นายมาโนชญ  มากนวล 

 ๑๙๑๖ นายมารุต  อวนไตร 

 ๑๙๑๗ นายมาลัย  แกนกลา 

 ๑๙๑๘ นายมิตร  ทะรารัมย 

 ๑๙๑๙ นายมีชัย  คําเห็น 

 ๑๙๒๐ นายมีชัย  แพงดวงแกว 

 ๑๙๒๑ นายมีชัย  สุดา 

 ๑๙๒๒ นายมืออาลี  เจะมะ 

 ๑๙๒๓ นายมุจรินทร  อังคุนะ 

 ๑๙๒๔ นายมูญาเฮด  ทุงยอ 
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 ๑๙๒๕ นายมูรุดดิน  การิม 

 ๑๙๒๖ นายมูฮัมหมัดเซาดี  มาฮะ 

 ๑๙๒๗ นายมูฮัมหมัดโซเฟย  มูเกง 

 ๑๙๒๘ นายมูฮําหมัดยาเอะ  มามะ 

 ๑๙๒๙ นายเมฆ  สิทธิเสนา 

 ๑๙๓๐ นายเมฆ  สุพร 

 ๑๙๓๑ นายเมธา  เลาป 

 ๑๙๓๒ นายเมธี  มณีอรุณ 

 ๑๙๓๓ นายเมธี  สุริยภิญโญพงศ 

 ๑๙๓๔ นายเมาเซ็ง  เจะดาราแม 

 ๑๙๓๕ นายเมืองเริง  ทองเงิน 

 ๑๙๓๖ นายแมน  จันทรสวาท 

 ๑๙๓๗ นายแมน  ทองปอนด 

 ๑๙๓๘ นายไมตรี  ภูธรภักดี 

 ๑๙๓๙ นายไมตรี  มินสูงเนิน 

 ๑๙๔๐ นายยงยุทธ  กิจจะนะ 

 ๑๙๔๑ นายยงยุทธ  จันทะคัด 

 ๑๙๔๒ นายยงยุทธ  แจงสุวรรณ 

 ๑๙๔๓ นายยงยุทธ  ชาญธํารงกิจ 

 ๑๙๔๔ นายยงยุทธ  ชีวะสุขะ 

 ๑๙๔๕ นายยงยุทธ  ชูมณี 

 ๑๙๔๖ นายยงยุทธ  โชติพันธ 

 ๑๙๔๗ นายยงยุทธ  บุญทา 

 ๑๙๔๘ นายยงยุทธ  ปจิตร 

 ๑๙๔๙ นายยงยุทธ  ลํามะนา 

 ๑๙๕๐ นายยงยุทธ  สระบัว 

 ๑๙๕๑ นายยน  ไถยฤทธิ์ 

 ๑๙๕๒ นายยม  จันทะราช 

 ๑๙๕๓ นายยรรยง  พิพัชนะ 

 ๑๙๕๔ นายยวน  ปาใจ 

 ๑๙๕๕ นายยศ  เงินเมย 

 ๑๙๕๖ นายยศ  พวงจําปา 

 ๑๙๕๗ นายยอด  นุปากรณ 

 ๑๙๕๘ นายยอด  ยงปญญา 

 ๑๙๕๙ นายยอด  ย่ีสุนแกว 

 ๑๙๖๐ นายยอย  เอมโอน 

 ๑๙๖๑ นายยะโกบ  หวันตะหา 

 ๑๙๖๒ นายยะโกะ  สามะ 

 ๑๙๖๓ นายยะปา  อาหลี 

 ๑๙๖๔ นายยะฝาด  ยียูโซะ 

 ๑๙๖๕ นายยะเส็น  สะดุกา 

 ๑๙๖๖ นายยัน  เกตุนาค 

 ๑๙๖๗ นายยาสีน  โตะเส็น 

 ๑๙๖๘ นายยืน  นาขยัน 

 ๑๙๖๙ นายยุดี  หมัดเจริญ 

 ๑๙๗๐ นายยุทธ  ปลาเงิน 

 ๑๙๗๑ นายยุทธ  พรมสุม 

 ๑๙๗๒ นายยุทธชัย  รมเย็น 

 ๑๙๗๓ นายยุทธนา  เนียมจันทร 

 ๑๙๗๔ นายยุทธนา  บุญศรี 
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 ๑๙๗๕ นายยุทธยา  กาญจนสิทธิ์ 

 ๑๙๗๖ นายยุทธยา  อินทะรังษี 

 ๑๙๗๗ นายยุทธวีร  ทองคํา 

 ๑๙๗๘ นายยุทธิการณ  ดอกคําสัก 

 ๑๙๗๙ นายยุน  มูลมืด 

 ๑๙๘๐ นายยุพล  เสวันตุน 

 ๑๙๘๑ นายเย้ือน  ศรีกุล 

 ๑๙๘๒ นายโยธา  บุตรดี 

 ๑๙๘๓ นายโยธิน  สุทธิวิริยะกุล 

 ๑๙๘๔ นายรณกิจ  นันทพุฒ 

 ๑๙๘๕ นายรณชิต  แพงดวงแกว 

 ๑๙๘๖ นายรณรงค  นิตยารส 

 ๑๙๘๗ นายรพ  ศรีฮาด 

 ๑๙๘๘ นายรพี  แสงภา 

 ๑๙๘๙ นายรส  ยังเชิด 

 ๑๙๙๐ นายรอย  บุตรโยธี 

 ๑๙๙๑ นายรอย  ภาคภูมิ 

 ๑๙๙๒ นายรอหะ  มาหะ 

 ๑๙๙๓ นายระพิน  แกวคําชาติ 

 ๑๙๙๔ นายระพิน  วงศเครือสอน 

 ๑๙๙๕ นายระยอง  อาจคงหาญ 

 ๑๙๙๖ นายรักชาติ  ทิพจร 

 ๑๙๙๗ นายรักชาติ  ภักดี 

 ๑๙๙๘ นายรักชาติ  ศรีโทมี 

 ๑๙๙๙ นายรังศรี  วังหอม 

 ๒๐๐๐ นายรังสรรค  ยะติ 

 ๒๐๐๑ นายรัชพล  กล่ันแกว 

 ๒๐๐๒ นายรัชพล  ชัยชาญ 

 ๒๐๐๓ นายรัชพล  ไชยดา 

 ๒๐๐๔ นายรัฐนันท  เชิดชัย 

 ๒๐๐๕ นายรัฐพงศ  ไตรยศ 

 ๒๐๐๖ นายรัฐพล  อากรชี 

 ๒๐๐๗ นายรัฐศักดิ์  นาคา 

 ๒๐๐๘ นายรัตติกร  สกุลรัง 

 ๒๐๐๙ นายรัตถพงษ  มังคลา 

 ๒๐๑๐ นายรัตนะ  คุมภัย 

 ๒๐๑๑ นายรัตพงศ  จงรักษ 

 ๒๐๑๒ นายรันดร  ลัดสูงเนิน 

 ๒๐๑๓ นายรัศมี  มุคสิงห 

 ๒๐๑๔ นายรัศมี  ไวยศรีแสง 

 ๒๐๑๕ นายรัศมี  สุพร 

 ๒๐๑๖ นายราชวัตร  พรจุลรักษ 

 ๒๐๑๗ นายราชวัตร  เอกตาแสง 

 ๒๐๑๘ นายราเชษฐ  สุคนธมาศ 

 ๒๐๑๙ นายราตรี  กล่ินกลา 

 ๒๐๒๐ นายราเสะ  ฮาแวโย 

 ๒๐๒๑ นายริ่น  รักหน ู

 ๒๐๒๒ นายรีดูวัน  ลาเตะ 

 ๒๐๒๓ นายรื่น  ศรีอุดร 

 ๒๐๒๔ นายรุง  มังกรทอง 
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 ๒๐๒๕ นายรุงเรือง  ลาดจันทึก 

 ๒๐๒๖ นายรุงโรจน  อํามลา 

 ๒๐๒๗ นายรุนสลัน  วานิ 

 ๒๐๒๘ นายเรง  โสภาคะยัง 

 ๒๐๒๙ นายเรวัติ  นิธิพงษไพบูลย 

 ๒๐๓๐ นายเริงฤทธิ์  ไชยศรี 

 ๒๐๓๑ นายเริงศักดิ์  รองแหยม 

 ๒๐๓๒ นายเรียน  กล่ินพราม 

 ๒๐๓๓ นายเรืองฤทธิ์  กิ่งสีดา 

 ๒๐๓๔ นายเรืองวิทย  ตาวัง 

 ๒๐๓๕ จาสิบตรี เรืองศักดิ์  แกวบานเหลา 

 ๒๐๓๖ นายเรืองศิลป  กุคํา 

 ๒๐๓๗ นายเรืองสิทธิ์  ภูขาว 

 ๒๐๓๘ นายเรือน  ตนฉลาด 

 ๒๐๓๙ นายฤทธิ์  ดียา 

 ๒๐๔๐ นายฤทธิรงค  ซองศิริ 

 ๒๐๔๑ นายฤทธิรณ  คงทิพย 

 ๒๐๔๒ นายฤทธิศักดิ์  หวานแกว 

 ๒๐๔๓ นายลก  แจงบัว 

 ๒๐๔๔ นายลวน  ผาใต 

 ๒๐๔๕ นายลอกเพชร  ชูลี 

 ๒๐๔๖ นายลออง  พิริวัลย 

 ๒๐๔๗ นายละมอม  อภิวันท 

 ๒๐๔๘ นายละมัย  ศรีมาตร 

 ๒๐๔๙ นายละมัย  สีพะนาม 

 ๒๐๕๐ นายละมุด  ศรีระพรหม 

 ๒๐๕๑ รอยตรี ละมุล  วังภูผา 

 ๒๐๕๒ นายละมูล  เลิศหงิม 

 ๒๐๕๓ นายละออ  อนชื่น 

 ๒๐๕๔ นายลาภิศ  พุฒธา 

 ๒๐๕๕ นายลาย  โกติรัมย 

 ๒๐๕๖ นายลําดวน  ฟกออน 

 ๒๐๕๗ นายลําดวน  สอนดี 

 ๒๐๕๘ นายลําไพร  ญาณศิริ 

 ๒๐๕๙ นายลํามูล  เพชรนาม 

 ๒๐๖๐ นายลําใย  ศรีพนม 

 ๒๐๖๑ นายลิน  ปทราช 

 ๒๐๖๒ นายลือชา  สมันชาติ 

 ๒๐๖๓ นายลือไทย  ปานสังข 

 ๒๐๖๔ นายลุดตฟ  มะโซะ 

 ๒๐๖๕ นายเล็ง  อันสุข 

 ๒๐๖๖ นายเลม  แจงประโคน 

 ๒๐๖๗ นายเลอศักดิ์  วงษสมาน 

 ๒๐๖๘ นายเลาอู  แซฟุง 

 ๒๐๖๙ นายเลิศ  ศูนยผล 

 ๒๐๗๐ นายเลิศ  แสนคํา 

 ๒๐๗๑ นายเลิศชาย  กุยปวง 

 ๒๐๗๒ นายเลียง  กุลชนะรงค 

 ๒๐๗๓ นายเลียง  เจริญทัศน 

 ๒๐๗๔ นายเลียน  สมใจ 
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 ๒๐๗๕ นายเล้ียม  รัตนวิชิต 

 ๒๐๗๖ นายเล่ือน  สุปนนะ 

 ๒๐๗๗ นายวงคษา  ภาคภูมิ 

 ๒๐๗๘ นายวงเดือน  เหลาคนคา 

 ๒๐๗๙ นายวงศประสิทธิ์  แกวนิล 

 ๒๐๘๐ นายวงษจันทร  แกวแฉลม 

 ๒๐๘๑ นายวชิระ  เจิมสุวรรณ 

 ๒๐๘๒ นายวชิราพันธ  นรากูล 

 ๒๐๘๓ นายวรกร  สุขสวัสดิ์ 

 ๒๐๘๔ นายวรชัย  นครังสุ 

 ๒๐๘๕ นายวรชาติ  สีมวง 

 ๒๐๘๖ นายวรเดช  ใจบุญ 

 ๒๐๘๗ นายวรพงษ  ปานอําพันธ 

 ๒๐๘๘ นายวรพงษ  แสนหมี่ 

 ๒๐๘๙ นายวรพัฒน  อุดชาชน 

 ๒๐๙๐ นายวรพันธ  หนอใจ 

 ๒๐๙๑ นายวรรชัย  ทองอราม 

 ๒๐๙๒ นายวรรโชค  นิลบวร 

 ๒๐๙๓ นายวรรณชัย  เถื่อนประสงค 

 ๒๐๙๔ นายวรรณชัย  พันธซาว 

 ๒๐๙๕ นายวรรณชัย  อุนภิรมย 

 ๒๐๙๖ นายวรรณดี  เจริญใจ 

 ๒๐๙๗ นายวรวิทย  ทองทับ 

 ๒๐๙๘ นายวรวิทย  อุระวัฒนพันธุ 

 ๒๐๙๙ นายวรากร  สิงคเสลิต 

 ๒๑๐๐ นายวราภรณ  เชื่องชาง 

 ๒๑๐๑ นายวราวุฒิ  ผาดไธสง 

 ๒๑๐๒ นายวราศักดิ์  สิงหเถื่อน 

 ๒๑๐๓ นายวรุตม  ปนยารชุน 

 ๒๑๐๔ นายวสันต  คันธพรหม 

 ๒๑๐๕ นายวสันต  มัจฉา 

 ๒๑๐๖ นายวสันต  ออนศรี 

 ๒๑๐๗ นายวัชรพงษ  สินธุเขตต 

 ๒๑๐๘ นายวัชรพล  เพ็งแจม 

 ๒๑๐๙ นายวัชรพล  สังคร 

 ๒๑๑๐ นายวัชระ  โกศลรุงเรือง 

 ๒๑๑๑ นายวัชระ  เจริญสุข 

 ๒๑๑๒ นายวัชระ  บํารุงสุข 

 ๒๑๑๓ นายวัชระ  พรหมเผา 

 ๒๑๑๔ นายวัชระ  ภูประเสริฐ 

 ๒๑๑๕ นายวัชระ  ลินมา 

 ๒๑๑๖ นายวัชระ  สระศิริ 

 ๒๑๑๗ นายวัชระ  โอบออม 

 ๒๑๑๘ นายวัชระพงษ  พิทักษ 

 ๒๑๑๙ นายวัชรา  ยะสงา 

 ๒๑๒๐ นายวัชราวุฒิ  พุทธแกว 

 ๒๑๒๑ นายวัชรินทร  กอดสละ 

 ๒๑๒๒ นายวัชรินทร  ขันทะโฮม 

 ๒๑๒๓ นายวัชรินทร  คุณอาษา 

 ๒๑๒๔ นายวัชรินทร  จงจิตร 



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

 

 ๒๑๒๕ นายวัชรินทร  บัวลอย 

 ๒๑๒๖ นายวัชรินทร  พาพุทธา 

 ๒๑๒๗ นายวัชรินทร  สลีออน 

 ๒๑๒๘ นายวัชรินทร  สุรินทราบูรณ 

 ๒๑๒๙ นายวัญณวัช  จุลบุรมย 

 ๒๑๓๐ นายวัฒนศักดิ์  สุขอุน 

 ๒๑๓๑ นายวัฒนา  กกฝาย 

 ๒๑๓๒ นายวัฒนา  บํารุง 

 ๒๑๓๓ นายวัฒนา  มารอด 

 ๒๑๓๔ นายวัฒนา  สุดชะเน 

 ๒๑๓๕ นายวัน  เรียงเงิน 

 ๒๑๓๖ นายวัน  ศรีอินตะ 

 ๒๑๓๗ นายวัน  หนอคําสัก 

 ๒๑๓๘ นายวันคํา  สีนวน 

 ๒๑๓๙ นายวันชัย  เกษโสภา 

 ๒๑๔๐ นายวันชัย  คําปคา 

 ๒๑๔๑ นายวันชัย  จันทะวงษ 

 ๒๑๔๒ นายวันชัย  เจริญพล 

 ๒๑๔๓ นายวันชัย  พิกุลศรี 

 ๒๑๔๔ นายวันชัย  ย่ิงยงชัย 

 ๒๑๔๕ นายวันชัย  สวัสดิโกมล 

 ๒๑๔๖ สิบเอก วันชัย  สังขสุทธิ์ 

 ๒๑๔๗ นายวันชัย  หลาคอม 

 ๒๑๔๘ นายวันไชย  อินนะใจ 

 ๒๑๔๙ นายวันดี  อุประ 

 ๒๑๕๐ นายวันทอง  กนุวงศ 

 ๒๑๕๑ นายวันที  รินอินทร 

 ๒๑๕๒ นายวันลา  แสงอาจ 

 ๒๑๕๓ นายวันสถา  เจริญไทยกิจ 

 ๒๑๕๔ นายวัลลภ  ชัยรินทร 

 ๒๑๕๕ นายวัลลภ  มาลัย 

 ๒๑๕๖ นายวัลลภ  ออนทอง 

 ๒๑๕๗ นายวาด  จิตรคงสง 

 ๒๑๕๘ นายวานิ  กามะ 

 ๒๑๕๙ นายวานิชย  อุปแกว 

 ๒๑๖๐ นายวาสนา  โคตรทอง 

 ๒๑๖๑ นายวาสนา  นะบุตร 

 ๒๑๖๒ นายวาสนา  สมนึก 

 ๒๑๖๓ นายวิจักรพันธ  โอมาก 

 ๒๑๖๔ นายวิจารณ  งามเลิศ 

 ๒๑๖๕ นายวิจารณ  ตุละทา 

 ๒๑๖๖ นายวิจิตร  คุมโศก 

 ๒๑๖๗ นายวิจิตร  ชวยจํา 

 ๒๑๖๘ นายวิจิตร  มะเดื่อ 

 ๒๑๖๙ นายวิจิตร  แสงคํา 

 ๒๑๗๐ นายวิฉันท  มีพนัสสัก 

 ๒๑๗๑ นายวิชชาวุธ  โพธิขํา 

 ๒๑๗๒ นายวิชชุพล  โอภาส 

 ๒๑๗๓ นายวิชัย  การะพันธุนิต 

 ๒๑๗๔ นายวิชัย  กุนแจ 



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

 

 ๒๑๗๕ นายวิชัย  ชมปากเกล้ียง 

 ๒๑๗๖ นายวิชัย  ชิณสิทธิ์ 

 ๒๑๗๗ นายวิชัย  บุตรหิน 

 ๒๑๗๘ นายวิชัย  ปะพะลา 

 ๒๑๗๙ นายวิชัย  พลเย่ียม 

 ๒๑๘๐ นายวิชัย  เพ่ือนรวมจิตร 

 ๒๑๘๑ นายวิชัย  วรรณแกว 

 ๒๑๘๒ นายวิชัย  สันเทียะ 

 ๒๑๘๓ นายวิชัย  สิงกันยา 

 ๒๑๘๔ นายวิชัย  สีหานาม 

 ๒๑๘๕ นายวิชัย  แสนหลา 

 ๒๑๘๖ นายวิชัย  อุทัยกัน 

 ๒๑๘๗ นายวิชัยทูรย  ภูงามตา 

 ๒๑๘๘ นายวิชา  คงราช 

 ๒๑๘๙ นายวิชา  ละมอม 

 ๒๑๙๐ นายวิชาญ  กมลฉ่ํา 

 ๒๑๙๑ นายวิชาญ  จุยแจง 

 ๒๑๙๒ นายวิชาญ  เถาวมูล 

 ๒๑๙๓ นายวิชาญ  โนตะ 

 ๒๑๙๔ นายวิชาญ  ฤทธิพืช 

 ๒๑๙๕ นายวิชาญย  โรจนีย 

 ๒๑๙๖ นายวิชิต  การะเกษ 

 ๒๑๙๗ นายวิชิต  กาลปลูก 

 ๒๑๙๘ นายวิชิต  โกมล 

 ๒๑๙๙ นายวิชิต  ดอกกุหลาบ 

 ๒๒๐๐ นายวิชิต  มุสิกะรักษ 

 ๒๒๐๑ นายวิชิต  รักปาน 

 ๒๒๐๒ นายวิชิต  สุทธิโส 

 ๒๒๐๓ นายวิชิตชัย  สุทธิประภา 

 ๒๒๐๔ นายวิชิน  ทํานุ 

 ๒๒๐๕ นายวิเชียร  กิตวัน 

 ๒๒๐๖ นายวิเชียร  ปญญาเรือง 

 ๒๒๐๗ นายวิเชียร  ปนโตนด 

 ๒๒๐๘ นายวิเชียร  มะโน 

 ๒๒๐๙ นายวิเชียร  มูลชาติ 

 ๒๒๑๐ นายวิเชียร  ยศทะแสน 

 ๒๒๑๑ นายวิเชียร  สอนแกว 

 ๒๒๑๒ นายวิเชียร  สีทา 

 ๒๒๑๓ นายวิเชียร  เอี่ยมเที้ยม 

 ๒๒๑๔ นายวิโชค  จีนสมทรง 

 ๒๒๑๕ นายวิโชติ  เปยมเจียก 

 ๒๒๑๖ นายวิญู  ประเสริฐแพทย 

 ๒๒๑๗ นายวิฑูรย  จันทะกล 

 ๒๒๑๘ นายวิฑูรย  จําปาทอง 

 ๒๒๑๙ นายวิฑูรย  ทวีศรี 

 ๒๒๒๐ นายวิฑูรย  โยธาทูล 

 ๒๒๒๑ นายวิทยา  คํากอน 

 ๒๒๒๒ นายวิทยา  จันมาคีรี 

 ๒๒๒๓ นายวิทยา  เชี่ยวจอหอ 

 ๒๒๒๔ นายวิทยา  เดี่ยวอาชากุล 



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

 

 ๒๒๒๕ นายวิทยา  เถาวราม 

 ๒๒๒๖ นายวิทยา  ทุมศิลา 

 ๒๒๒๗ นายวิทยา  ปญญาเมืองใจ 

 ๒๒๒๘ นายวิทยา  ปนสุวรรณ 

 ๒๒๒๙ นายวิทยา  โพธิ์พรม 

 ๒๒๓๐ นายวิทยา  ภูมีคํา 

 ๒๒๓๑ นายวิทยา  ล้ิมวิชิต 

 ๒๒๓๒ นายวิทยา  สุนทราวิรัตน 

 ๒๒๓๓ นายวิทยา  หลาพรหม 

 ๒๒๓๔ นายวิทยานนท  ประสม 

 ๒๒๓๕ นายวิทร  คงแกว 

 ๒๒๓๖ นายวิทวัส  หลงละเลิง 

 ๒๒๓๗ นายวินัย  กาญจนสิริวิโรจน 

 ๒๒๓๘ นายวินัย  จันตะตึง 

 ๒๒๓๙ นายวินัย  จันสําโรง 

 ๒๒๔๐ นายวินัย  เจริญวงศ 

 ๒๒๔๑ นายวินัย  ชื่นชอบ 

 ๒๒๔๒ นายวินัย  พิกุลศรี 

 ๒๒๔๓ นายวินัย  พุทธิชาติ 

 ๒๒๔๔ นายวินัย  โพธิ์ใบ 

 ๒๒๔๕ นายวินัย  โภคสมบัติ 

 ๒๒๔๖ นายวินัย  รัตนเศียร 

 ๒๒๔๗ นายวินัย  ลิโป 

 ๒๒๔๘ นายวินัย  สังขอุบล 

 ๒๒๔๙ นายวินัย  สิงหทอง 

 ๒๒๕๐ นายวินัย  แสงศรี 

 ๒๒๕๑ นายวินัย  อบมาลี 

 ๒๒๕๒ นายวินัย  อินทานุกูล 

 ๒๒๕๓ นายวินัส  ชุมบุตร 

 ๒๒๕๔ นายวินิจ  ยอดศิลป 

 ๒๒๕๕ นายวิมล  เจนการ 

 ๒๒๕๖ นายวิมล  ส่ือมโนธรรม 

 ๒๒๕๗ นายวิมล  สุวรรโณ 

 ๒๒๕๘ นายวิมาลย  เส็งภูเวียง 

 ๒๒๕๙ นายวิรัช  จันทบูรณ 

 ๒๒๖๐ นายวิรัช  จันทรโพธิ์ 

 ๒๒๖๑ นายวิรัช  ชูชิต 

 ๒๒๖๒ นายวิรัช  แตมเติม 

 ๒๒๖๓ นายวิรัช  พรอมประดิษฐ 

 ๒๒๖๔ นายวิรัช  สมุทรจิต 

 ๒๒๖๕ นายวิรัตน  แกวกาย 

 ๒๒๖๖ นายวิรัตน  มณีราม 

 ๒๒๖๗ นายวิรัตน  วงคฝน 

 ๒๒๖๘ นายวิรัตน  สุเพ็ญ 

 ๒๒๖๙ นายวิรัตน  อัศวภูมิ 

 ๒๒๗๐ นายวิรัตน  เองฉวน 

 ๒๒๗๑ นายวิรัลพัชร  วณิชวิรนันทกุล 

 ๒๒๗๒ นายวิรุต  คําศิลา 

 ๒๒๗๓ นายวิรุฬห  ชินนะราม 

 ๒๒๗๔ นายวิโรจน  กาฬภักดี 



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

 

 ๒๒๗๕ นายวิโรจน  วรจักร 

 ๒๒๗๖ นายวิโรจน  ศรีพูนพันธ 

 ๒๒๗๗ นายวิโรจน  สุรินทร 

 ๒๒๗๘ นายวิลัย  ตรีเหรา 

 ๒๒๗๙ นายวิไล  ศรีรักษ 

 ๒๒๘๐ นายวิไลศักดิ์  คําพระบาง 

 ๒๒๘๑ นายวิไลศักดิ์  เพียศักดิ์ 

 ๒๒๘๒ นายวิวัฒน  จันทรแจมศรี 

 ๒๒๘๓ นายวิวัฒน  จันทรเพ็ญ 

 ๒๒๘๔ นายวิวัฒน  ทีภูงา 

 ๒๒๘๕ นายวิวัฒน  เพชรัตน 

 ๒๒๘๖ นายวิศาล  ครังนุม 

 ๒๒๘๗ นายวิศิษฎ  คงระเรื่อย 

 ๒๒๘๘ นายวิศิษฐ  บัวแพง 

 ๒๒๘๙ นายวิศิษฐ  เอี่ยมเจริญ 

 ๒๒๙๐ นายวิษณุ  วารุกะ 

 ๒๒๙๑ นายวิสัน  พอสีญา 

 ๒๒๙๒ นายวิสิทธิ์  หิรัญ 

 ๒๒๙๓ นายวิสุทธิ์  เงินพรัก 

 ๒๒๙๔ นายวิสุทธิ์  นิลเขต 

 ๒๒๙๕ นายวิโส  พรหมเดช 

 ๒๒๙๖ นายวีรกูล  ศรีสมุทร 

 ๒๒๙๗ นายวีรชน  ศรีวิหลอด 

 ๒๒๙๘ นายวีรชัย  ใชยสะกูล 

 ๒๒๙๙ นายวีรธาดา  สําเนียง 

 ๒๓๐๐ นายวีรพงษ  บุญสะอาด 

 ๒๓๐๑ นายวีรยุทธ  บุศเนตร 

 ๒๓๐๒ นายวีรวุฒิ  โพธิ์ฟนเรือ 

 ๒๓๐๓ นายวีรศักดิ์  บุญญสิทธิกุล 

 ๒๓๐๔ นายวีรศักดิ์  พงษอนันต 

 ๒๓๐๕ นายวีรศักดิ์  สมภาร 

 ๒๓๐๖ นายวีระ  จบดี 

 ๒๓๐๗ นายวีระ  ตนพิศมัย 

 ๒๓๐๘ นายวีระ  นิโรคะ 

 ๒๓๐๙ นายวีระ  ประสิทธิ์นอก 

 ๒๓๑๐ นายวีระ  ภูสีดิน 

 ๒๓๑๑ นายวีระ  มะณีหมุด 

 ๒๓๑๒ นายวีระ  ลีลาศ 

 ๒๓๑๓ นายวีระ  สินพรม 

 ๒๓๑๔ นายวีระชัย  คําแดงใส 

 ๒๓๑๕ นายวีระชัย  คําปคา 

 ๒๓๑๖ นายวีระชาติ  มณีสาย 

 ๒๓๑๗ นายวีระชาติ  หมัดเจริญ 

 ๒๓๑๘ นายวีระพงษ  จันทรรัตน 

 ๒๓๑๙ นายวีระพล  ขิงทอง 

 ๒๓๒๐ นายวีระยุทธ  ชวยเต็ม 

 ๒๓๒๑ นายวีระยุทธ  นอยจีน 

 ๒๓๒๒ นายวีระวัฒน  ทุมมาปกษ 

 ๒๓๒๓ นายวีระศักดิ์  แจดนวน 

 ๒๓๒๔ นายวีระศักดิ์  สุภายอง 



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

 

 ๒๓๒๕ นายวีรัตน  ใจใหญ 

 ๒๓๒๖ นายวุฒิ  จึงวิเศษพงษ 

 ๒๓๒๗ นายวุฒิ  นันทขวาง 

 ๒๓๒๘ นายวุฒิกร  อินทรพฤกษา 

 ๒๓๒๙ นายวุฒิไกร  ใจนาแกว 

 ๒๓๓๐ นายวุฒิชัย  ศุภอรรถพานิช 

 ๒๓๓๑ นายวุฒิพงษ  แกวเจริญ 

 ๒๓๓๒ นายวุฒิพงษ  พลทา 

 ๒๓๓๓ นายวุฒิศักดิ์  เรืองเจริญ 

 ๒๓๓๔ นายวุฒิศักดิ์  เหลาศรีชัย 

 ๒๓๓๕ นายวุฒิศักดิ์  ฮุมเปลือย 

 ๒๓๓๖ นายเวก  ทรงโภค 

 ๒๓๓๗ นายเวธิต  แสวงชอบ 

 ๒๓๓๘ นายเวนิส  คัณทักษ 

 ๒๓๓๙ นายเวโรจนธน  ประเทืองบริบูรณ 

 ๒๓๔๐ นายแวมัสลัง  แวดอยี 

 ๒๓๔๑ นายแวว  อินทะวงค 

 ๒๓๔๒ นายแวอิสเฮาะ  เบ็ญแวบาราเฮง 

 ๒๓๔๓ นายไวกด  บุญยืน 

 ๒๓๔๔ นายศร  จันมา 

 ๒๓๔๕ นายศรชัย  ศรีสวย 

 ๒๓๔๖ นายศรศักดิ์  พรมสิทธิ์ 

 ๒๓๔๗ นายศรัณย  ใจบํารุง 

 ๒๓๔๘ นายศรันยู  ใจกอน 

 ๒๓๔๙ นายศรายุทธ  อะทะยศ 

 ๒๓๕๐ นายศรายุทธ  ชนาภิมุข 

 ๒๓๕๑ นายศราวุฒิ  แสงทอง 

 ๒๓๕๒ นายศราวุธ  คําบุญเหลือ 

 ๒๓๕๓ นายศราวุธ  ศรีทองกุล 

 ๒๓๕๔ นายศราวุธ  สําราญมล 

 ๒๓๕๕ นายศราวุธ  เอื้องสัจจะ 

 ๒๓๕๖ นายศรี  วัดวงษา 

 ๒๓๕๗ นายศรีคาน  อิ่มสําอางค 

 ๒๓๕๘ นายศรีโคตร  กอมณี 

 ๒๓๕๙ นายศรีจันทร  ชาญประเสริฐ 

 ๒๓๖๐ นายศรีจันทร  อุตยะราช 

 ๒๓๖๑ นายศรีทุน  สุธรรม 

 ๒๓๖๒ นายศรีไทย  สีดามาตย 

 ๒๓๖๓ นายศรีนวล  ชินะวันนา 

 ๒๓๖๔ นายศรีบุตร  กันธิยะ 

 ๒๓๖๕ นายศรีพันธ  แดงหมาก 

 ๒๓๖๖ นายศรีไพ  วิเศษสอน 

 ๒๓๖๗ นายศรีมูล  จิติวรรณา 

 ๒๓๖๘ นายศรีเมือง  ทิพยรัตน 

 ๒๓๖๙ นายศรีวงค  รอนทอง 

 ๒๓๗๐ นายศรีวรรณ  มณีจักร 

 ๒๓๗๑ นายศรีไว  จันทรพร่ํา 

 ๒๓๗๒ นายศรีศักดิ์  ฉิมสุด 

 ๒๓๗๓ นายศศลักษณ  ขอพ่ึง 

 ๒๓๗๔ นายศักดา  ชัยชนะสุพร 



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

 

 ๒๓๗๕ นายศักดา  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๓๗๖ นายศักดา  ศิริทองเกษตร 

 ๒๓๗๗ นายศักดา  สุทธิชวย 

 ๒๓๗๘ นายศักดิ์  หอมนวล 

 ๒๓๗๙ นายศักดิ์ชัย  ดีพรอม 

 ๒๓๘๐ นายศักดิ์ชัย  ตุพิลา 

 ๒๓๘๑ นายศักดิ์ชัย  บุตรสวาง 

 ๒๓๘๒ นายศักดิ์ชัย  เพชระ 

 ๒๓๘๓ นายศักดิ์ดา  จิตตจร 

 ๒๓๘๔ นายศักดิ์ดา  นารีรักษ 

 ๒๓๘๕ นายศักดิ์ดา  ศรีพุทธา 

 ๒๓๘๖ นายศักดิ์ดา  ศันสนะพิทยากร 

 ๒๓๘๗ นายศักดินนท  สามหวย 

 ๒๓๘๘ นายศักดิ์สิทธิ์  แกนสาร 

 ๒๓๘๙ นายศักดิ์สิทธิ์  ชัยศร 

 ๒๓๙๐ นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีตระกูล 

 ๒๓๙๑ นายศักย  สกุลรังแกว 

 ๒๓๙๒ นายศิทร  สวัสดี 

 ๒๓๙๓ นายศิรพงษ  เผ่ือนประไพ 

 ๒๓๙๔ นายศิริ  ภัยรัตน 

 ๒๓๙๕ นายศิริ  รัตนพลแสน 

 ๒๓๙๖ นายศิริชัย  บุตรจันทร 

 ๒๓๙๗ นายศิริชัย  มาตราช 

 ๒๓๙๘ นายศิริชัย  ศรีคราม 

 ๒๓๙๙ นายศิริชัย  สุกุณีย 

 ๒๔๐๐ นายศิริเนตร  วงศจันทรา 

 ๒๔๐๑ นายศิริเนตร  วงศจันทา 

 ๒๔๐๒ นายศิริพงษ  ใจบุญ 

 ๒๔๐๓ นายศิริพงษ  สุทธิประภา 

 ๒๔๐๔ นายศิริวัฒน  ถุงทอง 

 ๒๔๐๕ นายศิริวัฒน  ศิริสุวรรณ 

 ๒๔๐๖ นายศิริวัตร  ภูมิออน 

 ๒๔๐๗ นายศิริวุฒิ  โคตรชมภู 

 ๒๔๐๘ นายศิริศักดิ์  โคตรเทียม 

 ๒๔๐๙ นายศิลป  เขียวธง 

 ๒๔๑๐ นายศิลา  กุมภาว 

 ๒๔๑๑ นายศิวกรณ  สุภารัตน 

 ๒๔๑๒ นายศิวะ  จันทะเดช 

 ๒๔๑๓ นายศุภกร  รัตนวงษ 

 ๒๔๑๔ นายศุภกฤต  ตั้งชัยสกุล 

 ๒๔๑๕ นายศุภกิจ  เตชะวงศ 

 ๒๔๑๖ นายศุภชัย  คําปลิว 

 ๒๔๑๗ นายศุภชัย  เจริญชัย 

 ๒๔๑๘ นายศุภชัย  รอดสุด 

 ๒๔๑๙ นายศุภชัย  รุงโรจน 

 ๒๔๒๐ นายศุภชัย  เหมะธุลิน 

 ๒๔๒๑ นายศุภชีพ  สิริวงศใจ 

 ๒๔๒๒ นายศุภโชค  วงศชาลี 

 ๒๔๒๓ นายศุภวัฒกัณฐ  คุณลักษณ 

 ๒๔๒๔ นายศุภวัฒน  แสนยะมูล 



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

 

 ๒๔๒๕ นายศุภากร  วงคตาเขียว 

 ๒๔๒๖ นายเศรษฐี  ชาติผา 

 ๒๔๒๗ นายสกรรจ  แซเจ่ีย 

 ๒๔๒๘ นายสกล  แกวเสริม 

 ๒๔๒๙ นายสกล  นนทะโคตร 

 ๒๔๓๐ นายสกล  นุนละออง 

 ๒๔๓๑ นายสงกรานต  กิจพิทักษ 

 ๒๔๓๒ นายสงกรานต  จันทรา 

 ๒๔๓๓ นายสงกรานต  นันทจันทร 

 ๒๔๓๔ นายสงกรานต  วรรณดิษฐ 

 ๒๔๓๕ นายสงกรานต  สมศรี 

 ๒๔๓๖ นายสงกรานต  สาลิกา 

 ๒๔๓๗ นายสงกรานต  แสนสะทาน 

 ๒๔๓๘ นายสงคราม  ไชยคํามิ่ง 

 ๒๔๓๙ นายสงบ  ภูจักรเพ็ชร 

 ๒๔๔๐ ดาบตํารวจ สงวน  ทองสันต 

 ๒๔๔๑ นายสงวน  ลํานาค 

 ๒๔๔๒ นายสงวน  แสงคํามา 

 ๒๔๔๓ นายสงศักดิ์  ศรีพ่ึงจ่ัน 

 ๒๔๔๔ นายสงัด  คลังกลาง 

 ๒๔๔๕ นายสงัด  โฆสิต 

 ๒๔๔๖ นายสงัด  ถมปด 

 ๒๔๔๗ นายสงัด  เสงี่ยมโพธิ์ 

 ๒๔๔๘ นายสงัด  อภัยโส 

 ๒๔๔๙ นายสงัด  อินทรแกว 

 ๒๔๕๐ นายสงา  กุลีนอย 

 ๒๔๕๑ นายสงา  คําพันธ 

 ๒๔๕๒ นายสงา  มอมพะเนาว 

 ๒๔๕๓ นายสงา  ศรีธานิน 

 ๒๔๕๔ นายสงา  ศรีบาง 

 ๒๔๕๕ นายสงา  แสนจันทรฮาม 

 ๒๔๕๖ นายสถาพร  ชาญสูงเนิน 

 ๒๔๕๗ นายสถาพร  พิศพล 

 ๒๔๕๘ นายสถาพร  สุดสุข 

 ๒๔๕๙ นายสถิตย  แกวแสน 

 ๒๔๖๐ นายสถิตย  บุญชู 

 ๒๔๖๑ นายสถิตย  แสงทับ 

 ๒๔๖๒ นายสถิรพงศ  ศิริผลา 

 ๒๔๖๓ นายสน  มาใชย 

 ๒๔๖๔ นายสนทยา  เนียมขันธ 

 ๒๔๖๕ นายสนธยา  บัวลา 

 ๒๔๖๖ นายสนอง  ครองยุติ 

 ๒๔๖๗ นายสนอง  ดวงแกว 

 ๒๔๖๘ นายสนอง  บุญแท 

 ๒๔๖๙ นายสนอง  ประนางรอง 

 ๒๔๗๐ นายสนอง  ปอมพิทักษ 

 ๒๔๗๑ นายสนอง  สงศรี 

 ๒๔๗๒ นายสนอง  เสารสาร 

 ๒๔๗๓ นายสนอง  อริยะวงศ 

 ๒๔๗๔ นายสนัด  สุราษฎร 



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

 

 ๒๔๗๕ นายสนั่น  กองคํา 

 ๒๔๗๖ นายสนั่น  คณะรัมย 

 ๒๔๗๗ นายสนั่น  คําของ 

 ๒๔๗๘ นายสนั่น  จันทรทิพย 

 ๒๔๗๙ นายสนั่น  นรากรพิพัฒน 

 ๒๔๘๐ นายสนั่น  ปอมวงศ 

 ๒๔๘๑ นายสนั่น  วรรณมา 

 ๒๔๘๒ นายสนั่น  วานิลทิพย 

 ๒๔๘๓ นายสนั่น  เสียงเพราะ 

 ๒๔๘๔ นายสนับ  สมจันทร 

 ๒๔๘๕ นายสนาม  กาฬภักดี 

 ๒๔๘๖ นายสนาม  ปกธงชัย 

 ๒๔๘๗ นายสนิท  จันทรรัสมี 

 ๒๔๘๘ นายสนิท  โพธิบัลลังก 

 ๒๔๘๙ นายสนิท  เย็นอารมณ 

 ๒๔๙๐ นายสนิท  ศิริปญญา 

 ๒๔๙๑ นายสม  โดยคําดี 

 ๒๔๙๒ นายสม  มีตัน 

 ๒๔๙๓ นายสมเกตุ  เจาวรรณ 

 ๒๔๙๔ นายสมเกียรติ  กะตะศิลา 

 ๒๔๙๕ นายสมเกียรติ  จันทรเพ็ง 

 ๒๔๙๖ นายสมเกียรติ  ชิดเอื้อ 

 ๒๔๙๗ นายสมเกียรติ  แซอึ่ง 

 ๒๔๙๘ นายสมเกียรติ  ประดิษฐศิริงาม 

 ๒๔๙๙ นายสมเกียรติ  ภูครองแถว 

 ๒๕๐๐ นายสมเกียรติ  อนันตสุข 

 ๒๕๐๑ นายสมเกียรติ  อักษรถึง 

 ๒๕๐๒ นายสมเกียรติ  อั้นเตง 

 ๒๕๐๓ นายสมเกียรติ  อิ่มไชย 

 ๒๕๐๔ นายสมควร  นามสวาง 

 ๒๕๐๕ นายสมควร  ประคําทอง 

 ๒๕๐๖ นายสมควร  ภูสมมาตย 

 ๒๕๐๗ นายสมควร  สวัสดิ์นที 

 ๒๕๐๘ นายสมควร  สิทธิราษฎร 

 ๒๕๐๙ นายสมคิด  ขันตรี 

 ๒๕๑๐ นายสมคิด  คําพันธ 

 ๒๕๑๑ นายสมคิด  ธรรมปอก 

 ๒๕๑๒ นายสมคิด  เบาธรรม 

 ๒๕๑๓ นายสมคิด  ปานเงิน 

 ๒๕๑๔ นายสมคิด  พจนจําเนียร 

 ๒๕๑๕ นายสมคิด  มูลฐี 

 ๒๕๑๖ นายสมคิด  ยามี 

 ๒๕๑๗ นายสมคิด  วงศไชยสิทธิ์ 

 ๒๕๑๘ นายสมคิด  สุยะตุน 

 ๒๕๑๙ นายสมจิต  โสประดิษฐ 

 ๒๕๒๐ นายสมจิต  ไสยสาลี 

 ๒๕๒๑ นายสมจิตร  คนอง 

 ๒๕๒๒ นายสมจิตร  จันทรวิเศษ 

 ๒๕๒๓ นายสมจิตร  นันทะแพง 

 ๒๕๒๔ นายสมจิตร  ปาวงศ 



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

 

 ๒๕๒๕ นายสมจิตร  พิลาวัน 

 ๒๕๒๖ นายสมจิตร  ศรศรี 

 ๒๕๒๗ นายสมจิตร  แสงสวาง 

 ๒๕๒๘ นายสมเจต  รักสม 

 ๒๕๒๙ นายสมเจตน  คําแสง 

 ๒๕๓๐ นายสมเจตร  จีระวัตร 

 ๒๕๓๑ นายสมใจ  หวานชวย 

 ๒๕๓๒ นายสมใจ  อินทรแกว 

 ๒๕๓๓ นายสมใจนึก  ขวัญใจ 

 ๒๕๓๔ นายสมชัย  คลายคึงมี 

 ๒๕๓๕ นายสมชัย  โตะหลาง 

 ๒๕๓๖ นายสมชัย  นาหอม 

 ๒๕๓๗ นายสมชัย  พรมสวัสดิ์ 

 ๒๕๓๘ นายสมชัย  สิทธิพรเดโชกุล 

 ๒๕๓๙ นายสมชัย  สุทธรัตนเศรษฐ 

 ๒๕๔๐ นายสมชัย  เสนา 

 ๒๕๔๑ นายสมชาติ  ทองประเสริฐ 

 ๒๕๔๒ นายสมชาย  กอนนาค 

 ๒๕๔๓ นายสมชาย  คาทันเจริญ 

 ๒๕๔๔ นายสมชาย  ชุมปลา 

 ๒๕๔๕ นายสมชาย  ชูสุวรรณประทีป 

 ๒๕๔๖ นายสมชาย  ถนัดคา 

 ๒๕๔๗ นายสมชาย  ทวีลาภ 

 ๒๕๔๘ นายสมชาย  ทวีสุข 

 ๒๕๔๙ นายสมชาย  ทองพูล 

 ๒๕๕๐ นายสมชาย  เทียนศรี 

 ๒๕๕๑ นายสมชาย  น้ําแกว 

 ๒๕๕๒ นายสมชาย  บุสบัน 

 ๒๕๕๓ นายสมชาย  ปานเจริญ 

 ๒๕๕๔ นายสมชาย  แปงบุญเรือง 

 ๒๕๕๕ นายสมชาย  พยุหกฤษ 

 ๒๕๕๖ นายสมชาย  พรเชนศวรพงษ 

 ๒๕๕๗ นายสมชาย  พรหมสุข 

 ๒๕๕๘ นายสมชาย  พากดวงใจ 

 ๒๕๕๙ นายสมชาย  วงศอายตาล 

 ๒๕๖๐ นายสมชาย  ศรีเจอทอง 

 ๒๕๖๑ นายสมชาย  สีเหลือง 

 ๒๕๖๒ นายสมชาย  สุขพรสวรรค 

 ๒๕๖๓ นายสมชาย  เสาวภา 

 ๒๕๖๔ นายสมชาย  หวังผล 

 ๒๕๖๕ นายสมชาย  อารักษรัตนกุล 

 ๒๕๖๖ นายสมโชค  บอมวง 

 ๒๕๖๗ นายสมญา  นพฤทธิ์ 

 ๒๕๖๘ นายสมเดช  ฉาบฉวย 

 ๒๕๖๙ นายสมเดช  พรมไชย 

 ๒๕๗๐ นายสมทรง  ทักขิณ 

 ๒๕๗๑ นายสมทรง  บาลศรี 

 ๒๕๗๒ นายสมทรง  แสงราช 

 ๒๕๗๓ นายสมไทย  โยธิคาร 

 ๒๕๗๔ นายสมนึก  แกวไกรวรรณ 



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

 

 ๒๕๗๕ นายสมนึก  แกวโนนตุน 

 ๒๕๗๖ นายสมนึก  เขียนงาม 

 ๒๕๗๗ นายสมนึก  ชัยชิต 

 ๒๕๗๘ นายสมนึก  พรมบังเกิด 

 ๒๕๗๙ นายสมนึก  ภูครองพลอย 

 ๒๕๘๐ นายสมนึก  วงษหุน 

 ๒๕๘๑ นายสมนึก  วิเศษดอนหวาย 

 ๒๕๘๒ นายสมนึก  ศรีชาทุม 

 ๒๕๘๓ นายสมนึก  สระภูมิ 

 ๒๕๘๔ นายสมนึก  สอนเวียง 

 ๒๕๘๕ นายสมนึก  แสนเจริญใจ 

 ๒๕๘๖ นายสมนึก  เหมือนจินดา 

 ๒๕๘๗ นายสมนึก  ออนสิงห 

 ๒๕๘๘ นายสมนึก  อุบลรัตน 

 ๒๕๘๙ นายสมเนตร  คลายทอง 

 ๒๕๙๐ นายสมบรร  รัววิชา 

 ๒๕๙๑ นายสมบัติ  กลํ่าเอม 

 ๒๕๙๒ นายสมบัติ  แกวภูบาล 

 ๒๕๙๓ นายสมบัติ  จอมมลทิน 

 ๒๕๙๔ นายสมบัติ  เจตนาดี 

 ๒๕๙๕ นายสมบัติ  ชวยนา 

 ๒๕๙๖ นายสมบัติ  ไชยบัณฑิตย 

 ๒๕๙๗ นายสมบัติ  ซุนหลี 

 ๒๕๙๘ นายสมบัติ  ถามถวน 

 ๒๕๙๙ นายสมบัติ  ทานะสิทธิ 

 ๒๖๐๐ นายสมบัติ  ทุมผล 

 ๒๖๐๑ นายสมบัติ  เนินทราย 

 ๒๖๐๒ นายสมบัติ  ปนวิเชียร 

 ๒๖๐๓ นายสมบัติ  แปนขํา 

 ๒๖๐๔ นายสมบัติ  พิกุลศรี 

 ๒๖๐๕ นายสมบัติ  โพธิ์เตมิย 

 ๒๖๐๖ นายสมบัติ  ภูผาผุย 

 ๒๖๐๗ นายสมบัติ  วิเชียร 

 ๒๖๐๘ นายสมบัติ  วิวาสุข 

 ๒๖๐๙ นายสมบัติ  ศรีพรม 

 ๒๖๑๐ นายสมบัติ  สามัญเมือง 

 ๒๖๑๑ นายสมบัติ  สีดงเค็ง 

 ๒๖๑๒ นายสมบัติ  สุขเพราะนา 

 ๒๖๑๓ นายสมบัติ  สุปนโน 

 ๒๖๑๔ นายสมบัติ  เหลาเส็น 

 ๒๖๑๕ นายสมบุญ  ขจร 

 ๒๖๑๖ นายสมบุญ  พรหมรินทร 

 ๒๖๑๗ นายสมบุญ  เพชรกําเนิด 

 ๒๖๑๘ นายสมบุญ  ใหมกอง 

 ๒๖๑๙ นายสมบุญ  อาลาวี 

 ๒๖๒๐ นายสมบูรณ  กุตมนต 

 ๒๖๒๑ นายสมบูรณ  ตุมปามา 

 ๒๖๒๒ นายสมบูรณ  โนนชัยขันธ 

 ๒๖๒๓ นายสมบูรณ  บัวสิหลา 

 ๒๖๒๔ นายสมบูรณ  บุญกลอย 



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

 

 ๒๖๒๕ นายสมบูรณ  ประไพ 

 ๒๖๒๖ นายสมบูรณ  แปนสุข 

 ๒๖๒๗ นายสมบูรณ  เพชรแอง 

 ๒๖๒๘ นายสมบูรณ  ยรรยง 

 ๒๖๒๙ นายสมบูรณ  ยอดอาย 

 ๒๖๓๐ นายสมบูรณ  ยารังฝน 

 ๒๖๓๑ นายสมบูรณ  โลมาสืบ 

 ๒๖๓๒ นายสมบูรณ  วิเศษชู 

 ๒๖๓๓ นายสมบูรณ  ศรเสนา 

 ๒๖๓๔ นายสมบูรณ  ศรีนอย 

 ๒๖๓๕ นายสมบูรณ  สมสาร 

 ๒๖๓๖ นายสมบูรณ  สิทธิพล 

 ๒๖๓๗ นายสมบูรณ  สุรินทรธรรม 

 ๒๖๓๘ นายสมบูรณ  เสนพนัสสัก 

 ๒๖๓๙ นายสมปอง  กาฬพันธ 

 ๒๖๔๐ นายสมปอง  ขันธะจํานงค 

 ๒๖๔๑ นายสมปอง  เจนชัย 

 ๒๖๔๒ นายสมปอง  มีนานัด 

 ๒๖๔๓ นายสมปอง  ยะเพ็ง 

 ๒๖๔๔ นายสมปอง  วงษนอย 

 ๒๖๔๕ นายสมปอง  สืบศักดิ์ 

 ๒๖๔๖ นายสมพงค  ไขกะวิง 

 ๒๖๔๗ นายสมพงค  จันทมณี 

 ๒๖๔๘ นายสมพงษ  เขจรสาย 

 ๒๖๔๙ นายสมพงษ  คงใจดี 

 ๒๖๕๐ นายสมพงษ  คุมธง 

 ๒๖๕๑ นายสมพงษ  งามตะขบ 

 ๒๖๕๒ นายสมพงษ  จันทิลา 

 ๒๖๕๓ นายสมพงษ  ชมเชย 

 ๒๖๕๔ นายสมพงษ  แซฉั่ว 

 ๒๖๕๕ นายสมพงษ  ตนสุข 

 ๒๖๕๖ นายสมพงษ  ทาแกว 

 ๒๖๕๗ นายสมพงษ  ธนาศุภวัฒน 

 ๒๖๕๘ นายสมพงษ  บุญมณี 

 ๒๖๕๙ นายสมพงษ  พันธนอย 

 ๒๖๖๐ นายสมพงษ  ภูมิ่งศรี 

 ๒๖๖๑ นายสมพงษ  ราชดี 

 ๒๖๖๒ นายสมพงษ  วงกระโซ 

 ๒๖๖๓ นายสมพงษ  สมัครสมาน 

 ๒๖๖๔ นายสมพงษ  สิงหเจริญ 

 ๒๖๖๕ นายสมพงษ  หนันอาย 

 ๒๖๖๖ นายสมพงษ  เหลาลุมพุก 

 ๒๖๖๗ นายสมพงษ  อินทรเสนา 

 ๒๖๖๘ นายสมพร  เกตุแกว 

 ๒๖๖๙ นายสมพร  เคาเหลือง 

 ๒๖๗๐ นายสมพร  จงแจงกลาง 

 ๒๖๗๑ นายสมพร  ดวงกุลสา 

 ๒๖๗๒ นายสมพร  ทันเต 

 ๒๖๗๓ นายสมพร  นันทะสา 

 ๒๖๗๔ นายสมพร  พงษสุวรรณ 



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

 

 ๒๖๗๕ นายสมพร  ยกตรี 

 ๒๖๗๖ นายสมพร  ระลึก 

 ๒๖๗๗ นายสมพร  วามะลุน 

 ๒๖๗๘ นายสมพร  ศรีตะวัน 

 ๒๖๗๙ นายสมพร  สิทธิสังกร 

 ๒๖๘๐ นายสมพร  อุปครุฑ 

 ๒๖๘๑ นายสมพล  เจียรนัย 

 ๒๖๘๒ นายสมพอดี  ไชยแสง 

 ๒๖๘๓ นายสมพัฒน  ธิปโชติ 

 ๒๖๘๔ นายสมเพชร  มณีวรรณ 

 ๒๖๘๕ นายสมเพชร  มหาวัน 

 ๒๖๘๖ นายสมเพ็ชร  ตุยหลา 

 ๒๖๘๗ นายสมเพศ  ภูผิว 

 ๒๖๘๘ นายสมภพ  แกวออง 

 ๒๖๘๙ รอยเอก สมภพ  จันทรพวง 

 ๒๖๙๐ นายสมภพ  พิมพจําปา 

 ๒๖๙๑ นายสมภาร  คําภาจันทร 

 ๒๖๙๒ นายสมภาร  จงจิตร 

 ๒๖๙๓ นายสมภาร  สอนสุภาพ 

 ๒๖๙๔ นายสมเภา  ทองละมุล 

 ๒๖๙๕ นายสมโภชน  ชุมขุน 

 ๒๖๙๖ นายสมโภชน  นิลสังข 

 ๒๖๙๗ นายสมมาต  หวยลึก 

 ๒๖๙๘ นายสมมิตร  มีสุข 

 ๒๖๙๙ นายสมมิตร  วรรณนิยม 

 ๒๗๐๐ นายสมยศ  ชัยสาลี 

 ๒๗๐๑ นายสมยศ  ถิ่นปทุม 

 ๒๗๐๒ นายสมยศ  ธนุนาจารย 

 ๒๗๐๓ นายสมยศ  บรรดา 

 ๒๗๐๔ นายสมยศ  บุตรเสน 

 ๒๗๐๕ นายสมยศ  ปญญานิล 

 ๒๗๐๖ นายสมยศ  พิมพาเรือ 

 ๒๗๐๗ นายสมยศ  เพชรสังข 

 ๒๗๐๘ นายสมยศ  โสภาค 

 ๒๗๐๙ นายสมยศ  อุทธคํา 

 ๒๗๑๐ นายสมร  คงอุน 

 ๒๗๑๑ นายสมร  โคตรชมภู 

 ๒๗๑๒ นายสมร  รอดงเนิ 

 ๒๗๑๓ นายสมฤทธิ์  จันปลิว 

 ๒๗๑๔ นายสมเลิศ  บุญปรีชาวัฒน 

 ๒๗๑๕ นายสมศรี  ภูย่ีหวา 

 ๒๗๑๖ นายสมศรี  มาแสวง 

 ๒๗๑๗ นายสมศรี  สิมาวัน 

 ๒๗๑๘ นายสมศรี  อุดเสน 

 ๒๗๑๙ นายสมศักดิ์  กองเงิน 

 ๒๗๒๐ นายสมศักดิ์  การินทรจินดา 

 ๒๗๒๑ นายสมศักดิ์  กุลแกว 

 ๒๗๒๒ นายสมศักดิ์  เกตุจ๋ิว 

 ๒๗๒๓ นายสมศักดิ์  ขามชวง 

 ๒๗๒๔ นายสมศักดิ์  คําจันทราช 



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

 

 ๒๗๒๕ นายสมศักดิ์  จันทรพรหม 

 ๒๗๒๖ นายสมศักดิ์  จูสิงห 

 ๒๗๒๗ นายสมศักดิ์  ไชยการ 

 ๒๗๒๘ นายสมศักดิ์  ดวงภักดี 

 ๒๗๒๙ นายสมศักดิ์  ทองปน 

 ๒๗๓๐ นายสมศักดิ์  ธนูอินทร 

 ๒๗๓๑ นายสมศักดิ์  นาทุงมน 

 ๒๗๓๒ นายสมศักดิ์  บัวนุม 

 ๒๗๓๓ นายสมศักดิ์  บาดขุนทด 

 ๒๗๓๔ นายสมศักดิ์  บุญไทย 

 ๒๗๓๕ นายสมศักดิ์  บุญมี 

 ๒๗๓๖ นายสมศักดิ์  ปกษี 

 ๒๗๓๗ นายสมศักดิ์  พิกุลศรี 

 ๒๗๓๘ นายสมศักดิ์  พูลเพ่ิม 

 ๒๗๓๙ นายสมศักดิ์  ภูยาดวง 

 ๒๗๔๐ นายสมศักดิ์  มิ่งคํา 

 ๒๗๔๑ นายสมศักดิ์  มีพรอม 

 ๒๗๔๒ นายสมศักดิ์  ราชรักษ 

 ๒๗๔๓ นายสมศักดิ์  เรืองชาญ 

 ๒๗๔๔ นายสมศักดิ์  ลามคํา 

 ๒๗๔๕ นายสมศักดิ์  วงภักดี 

 ๒๗๔๖ นายสมศักดิ์  สายแสน 

 ๒๗๔๗ นายสมศักดิ์  สิงหมหันต 

 ๒๗๔๘ นายสมศักดิ์  สิริโนน 

 ๒๗๔๙ นายสมศักดิ์  สีขาว 

 ๒๗๕๐ นายสมศักดิ์  สูตรประจันทร 

 ๒๗๕๑ นายสมศักดิ์  เสนสุข 

 ๒๗๕๒ นายสมศักดิ์  หมันเจริญ 

 ๒๗๕๓ นายสมศักดิ์  เหลือหลาย 

 ๒๗๕๔ นายสมศักดิ์  อํารุงแควน 

 ๒๗๕๕ นายสมศักดิ์  อินปาว 

 ๒๗๕๖ นายสมสุก  เจิมพิพัฒน 

 ๒๗๕๗ นายสมสุข  ภูสมนึก 

 ๒๗๕๘ นายสมหมาย  กระนีจิตต 

 ๒๗๕๙ นายสมหมาย  กระมูลวงษ 

 ๒๗๖๐ นายสมหมาย  กอนกงไกว 

 ๒๗๖๑ นายสมหมาย  ภูดวงจิตร 

 ๒๗๖๒ นายสมหมาย  มณีภาค 

 ๒๗๖๓ นายสมหมาย  ยาวยืน 

 ๒๗๖๔ นายสมหมาย  ราคาแกว 

 ๒๗๖๕ นายสมหมาย  วงษหนองแลง 

 ๒๗๖๖ นายสมหมาย  วรนาม 

 ๒๗๖๗ นายสมหมาย  วังคีรี 

 ๒๗๖๘ นายสมหมาย  สุขประเสริฐ 

 ๒๗๖๙ นายสมหวัง  เรืองอนันต 

 ๒๗๗๐ นายสมหวัง  สารีมุข 

 ๒๗๗๑ นายสมัคร  จันแจม 

 ๒๗๗๒ นายสมัคร  ชาวสวน 

 ๒๗๗๓ นายสมัคร  แปนเขียว 

 ๒๗๗๔ นายสมัคร  ออทะขันธ 



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

 

 ๒๗๗๕ นายสมัย  แจมศักดิ์ 

 ๒๗๗๖ นายสมัย  ตนฝาง 

 ๒๗๗๗ นายสมัย  นัดทะยาย 

 ๒๗๗๘ นายสมัย  พองพรหม 

 ๒๗๗๙ นายสมัย  ลือชา 

 ๒๗๘๐ นายสมาน  การนอก 

 ๒๗๘๑ นายสมาน  ขันธะหัตถ 

 ๒๗๘๒ นายสมาน  จอมคําสิงห 

 ๒๗๘๓ นายสมาน  ไชยโชติ 

 ๒๗๘๔ นายสมาน  ไชยนาง 

 ๒๗๘๕ นายสมาน  ถาปนา 

 ๒๗๘๖ นายสมาน  ทิพยสกุลปญญา 

 ๒๗๘๗ นายสมาน  ทิพยสมบัติ 

 ๒๗๘๘ นายสมาน  เปยมสิน 

 ๒๗๘๙ นายสมาน  ผิวดี 

 ๒๗๙๐ นายสมาน  พลศรี 

 ๒๗๙๑ นายสมาน  รักษา 

 ๒๗๙๒ นายสมาน  รัตนญาติ 

 ๒๗๙๓ นายสมาน  วิระทูรย 

 ๒๗๙๔ นายสมาน  วีทอง 

 ๒๗๙๕ นายสมาน  หารฤทธิ์ 

 ๒๗๙๖ นายสมิง  พงษเพ็ง 

 ๒๗๙๗ นายสมุทร  ศรีสมุทร 

 ๒๗๙๘ นายสยาม  วงศสีเบอะ 

 ๒๗๙๙ นายสรยุทธ  ปราณสิงห 

 ๒๘๐๐ นายสรรพวัต  ดีนาค 

 ๒๘๐๑ นายสรรเพชญ  สรเพชญพิสัย 

 ๒๘๐๒ นายสรศักดิ์  เพ็ชรพูล 

 ๒๘๐๓ นายสรศักดิ์  หวังสุข 

 ๒๘๐๔ นายสรสิช  กองวงค 

 ๒๘๐๕ นายสรสินธุ  ดีดวงพันธ 

 ๒๘๐๖ นายสราวุธ  จะกะนอง 

 ๒๘๐๗ นายสราวุธ  อุตมานันท 

 ๒๘๐๘ นายสฤษฎ  หมวดชาลี 

 ๒๘๐๙ นายสฤษดิ์  บุญกวาง 

 ๒๘๑๐ นายสฤษดิ์  รวมจิตร 

 ๒๘๑๑ นายสละ  สาดศรี 

 ๒๘๑๒ นายสวงษ  มูลทา 

 ๒๘๑๓ นายสวน  อินทรรองพล 

 ๒๘๑๔ นายสวนิต  แกวโสภา 

 ๒๘๑๕ นายสวย  ศรีแพงเลิศ 

 ๒๘๑๖ นายสวย  แสงวาโท 

 ๒๘๑๗ นายสวรรค  มาตราช 

 ๒๘๑๘ นายสวรรค  ศรีนอย 

 ๒๘๑๙ นายสวอง  ใจแสน 

 ๒๘๒๐ นายสวัสดิ์  แกวเทพ 

 ๒๘๒๑ นายสวัสดิ์  ชวยนา 

 ๒๘๒๒ นายสวัสดิ์  ไทยเจริญ 

 ๒๘๒๓ นายสวัสดิ์  นนทใสย 

 ๒๘๒๔ นายสวัสดิ์  พละจู 



 หนา   ๑๙๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๒๕ นายสวัสดิ์  พาลี 

 ๒๘๒๖ นายสวัสดิ์  ภูละคร 

 ๒๘๒๗ นายสวัสดิ  สมพร 

 ๒๘๒๘ นายสวาง  คําโย 

 ๒๘๒๙ นายสวาง  นระแสน 

 ๒๘๓๐ นายสวาง  พรหมจักร 

 ๒๘๓๑ นายสวาง  ไพรบึง 

 ๒๘๓๒ นายสวาง  สายคําอาย 

 ๒๘๓๓ นายสวาท  แสงเหลา 

 ๒๘๓๔ นายสวาท  อะวิชิน 

 ๒๘๓๕ นายสวิง  ปนสุวรรณ 

 ๒๘๓๖ นายสวิง  ละมูล 

 ๒๘๓๗ นายสวิน  ปวกหาร 

 ๒๘๓๘ นายสหภพ  สรอยทอง 

 ๒๘๓๙ นายสหัส  เกล้ียงกลม 

 ๒๘๔๐ นายสอน  ฉุดกระโทก 

 ๒๘๔๑ นายสอนพรม  สาหลา 

 ๒๘๔๒ นายสอาด  นาคเกล้ียง 

 ๒๘๔๓ นายสะเทือน  ชารีดี 

 ๒๘๔๔ นายสะมะแอ  แวโซะ 

 ๒๘๔๕ นายสะเร็ด  ธรรมนา 

 ๒๘๔๖ นายสะอาด  อักษรพิมพ 

 ๒๘๔๗ นายสังขทอง  อินทรโกร 

 ๒๘๔๘ นายสังคม  กิระชาติ 

 ๒๘๔๙ นายสังคม  ปรีชา 

 ๒๘๕๐ นายสังคม  ยศปญญา 

 ๒๘๕๑ นายสังทอง  ชัชวาลย 

 ๒๘๕๒ นายสังวาลย  เอี่ยมนาน 

 ๒๘๕๓ นายสังเวียน  กาหลาง 

 ๒๘๕๔ นายสังเวียน  บุญทศ 

 ๒๘๕๕ นายสัญญลักษณ  จันทนเทศ 

 ๒๘๕๖ นายสัญญา  ปทุมสูติ 

 ๒๘๕๗ นายสัญญา  ปาทาน 

 ๒๘๕๘ นายสัญญา  เพลิศแกว 

 ๒๘๕๙ นายสัญญา  มะโนขันธ 

 ๒๘๖๐ นายสัญญา  ยุพฤทธิ์ 

 ๒๘๖๑ นายสัญญา  วิเศษวุฒิ 

 ๒๘๖๒ นายสัญญา  ศิริวุฒิ 

 ๒๘๖๓ นายสัญญา  สิมมา 

 ๒๘๖๔ นายสัญญา  สุขประมา 

 ๒๘๖๕ นายสัญญา  สุริยะวัน 

 ๒๘๖๖ นายสัญญารัตน  มีภูคํา 

 ๒๘๖๗ นายสัณชัย  ศิริสุนทร 

 ๒๘๖๘ นายสันติ  ชุมสวัสดิ์ 

 ๒๘๖๙ นายสันติ  วงษศรีดา 

 ๒๘๗๐ นายสันติ  ศรีงาม 

 ๒๘๗๑ นายสันติ  หงษาวดี 

 ๒๘๗๒ นายสันติ  หาญย่ิง 

 ๒๘๗๓ นายสันติ  อรมาศ 

 ๒๘๗๔ นายสันติชัย  ฟองชล 



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

 

 ๒๘๗๕ นายสันติธรรม  สีสวน 

 ๒๘๗๖ นายสันติภาพ  ทับบุรี 

 ๒๘๗๗ นายสันติสุข  เลิศนา 

 ๒๘๗๘ นายสันทัด  ลาทา 

 ๒๘๗๙ นายสัมพันธ  บรรณทิพย 

 ๒๘๘๐ นายสัมพันธ  พุมแกว 

 ๒๘๘๑ นายสัมพันธ  สุดสวาท 

 ๒๘๘๒ นายสัมพันธ  เหมรา 

 ๒๘๘๓ นายสัมฤทธิ์  แกวเนียม 

 ๒๘๘๔ นายสัมฤทธิ์  ขันธหัตถ 

 ๒๘๘๕ นายสัมฤทธิ์  คําจันดี 

 ๒๘๘๖ นายสัมฤทธิ์  ชารีนอย 

 ๒๘๘๗ นายสัมฤทธิ์  ทองพูน 

 ๒๘๘๘ นายสัมฤทธิ์  ปองเศรา 

 ๒๘๘๙ นายสัมฤทธิ์  ปนะโต 

 ๒๘๙๐ นายสาคร  กันทะวงค 

 ๒๘๙๑ นายสาคร  เจริญพร 

 ๒๘๙๒ นายสาคร  ฉายวิเชียร 

 ๒๘๙๓ นายสาคร  ชิมรังสรรค 

 ๒๘๙๔ นายสาคร  นอยน้ําเที่ยง 

 ๒๘๙๕ นายสาคร  พรมชาติ 

 ๒๘๙๖ นายสาคร  สีเพ็ญ 

 ๒๘๙๗ นายสานิจ  เทพเทียน 

 ๒๘๙๘ นายสานิต  ชมภูมาตย 

 ๒๘๙๙ นายสานิต  วรเจริญ 

 ๒๙๐๐ นายสานิตย  นามรินทร 

 ๒๙๐๑ นายสามัญ  แกวนาลี 

 ๒๙๐๒ นายสามารถ  แกวปญญา 

 ๒๙๐๓ นายสามารถ  ชื่นบาล 

 ๒๙๐๔ นายสามารถ  ผักกาดทอง 

 ๒๙๐๕ นายสามารถ  สุขไพศาล 

 ๒๙๐๖ นายสามารถ  อยูประจํา 

 ๒๙๐๗ นายสาย  แสงสุวรรณ 

 ๒๙๐๘ นายสาย  โสภา 

 ๒๙๐๙ นายสายทอง  ศรีลาชัย 

 ๒๙๑๐ นายสายน้ํา  ทิศสักบุรี 

 ๒๙๑๑ นายสายยนต  โพธิ์สาวงษ 

 ๒๙๑๒ นายสายวน  เทียมจันทร 

 ๒๙๑๓ นายสายัญ  นวลขวัญ 

 ๒๙๑๔ นายสายัณห  คํายศ 

 ๒๙๑๕ นายสายัณห  คุมหอยกัน 

 ๒๙๑๖ นายสายัณห  จันทคาม 

 ๒๙๑๗ นายสายัน  จรเกตุ 

 ๒๙๑๘ นายสายันต  จันทรนุม 

 ๒๙๑๙ นายสายันต  ทองมนต 

 ๒๙๒๐ นายสารัตน  ดอกพวง 

 ๒๙๒๑ นายสาโรจน  ใจสมคม 

 ๒๙๒๒ นายสาโรช  แซล่ิม 

 ๒๙๒๓ นายสาลี  ธรรมนาม 

 ๒๙๒๔ นายสาลี  ไสว 



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

 

 ๒๙๒๕ นายสําคัญ  ขวาของ 

 ๒๙๒๖ นายสําแดง  ชัยยะ 

 ๒๙๒๗ นายสํานวน  หมื่นบํารุง 

 ๒๙๒๘ นายสํานัก  มาตเมือง 

 ๒๙๒๙ นายสําเนา  จงพิมาย 

 ๒๙๓๐ นายสําเนียง  ภักดี 

 ๒๙๓๑ นายสําเนียง  ลินพอคา 

 ๒๙๓๒ นายสําเภา  จรเข 

 ๒๙๓๓ นายสํารวม  จูงาม 

 ๒๙๓๔ นายสํารวย  ศรีโพธิ์กลาง 

 ๒๙๓๕ นายสํารวย  ศรีหทัย 

 ๒๙๓๖ นายสํารวย  สมอาษา 

 ๒๙๓๗ นายสํารวล  จําปา 

 ๒๙๓๘ นายสํารอง  กิจเทาว 

 ๒๙๓๙ นายสํารอง  จันทะวงษ 

 ๒๙๔๐ นายสํารอง  ดอกบัว 

 ๒๙๔๑ นายสํารอง  เทพเทียม 

 ๒๙๔๒ นายสํารอง  ภูปญญา 

 ๒๙๔๓ นายสํารอง  อนันตเทพา 

 ๒๙๔๔ นายสําราญ  กลาแข็ง 

 ๒๙๔๕ นายสําราญ  ขุนอุดม 

 ๒๙๔๖ นายสําราญ  เขจรใหญ 

 ๒๙๔๗ นายสําราญ  จันทรชวง 

 ๒๙๔๘ นายสําราญ  ไชยแสน 

 ๒๙๔๙ นายสําราญ  นนทภา 

 ๒๙๕๐ นายสําราญ  ปบกระโทก 

 ๒๙๕๑ นายสําราญ  พิมพนอย 

 ๒๙๕๒ นายสําราญ  เล่ือนลอย 

 ๒๙๕๓ นายสําราญ  สุภาวหา 

 ๒๙๕๔ นายสําราญ  เฮืองบุญ 

 ๒๙๕๕ นายสํารี  สิมสินธุ 

 ๒๙๕๖ นายสําเริง  นวลสมศรี 

 ๒๙๕๗ รอยตรี สําเริง  ศรีกิมแกว 

 ๒๙๕๘ นายสําเรียง  จําปกาง 

 ๒๙๕๙ นายสําฤทธิ์  จินดาศรี 

 ๒๙๖๐ นายสําลี  พรมภาพ 

 ๒๙๖๑ นายสําลี  อุปแกว 

 ๒๙๖๒ นายสําเลิง  กินไธสง 

 ๒๙๖๓ นายสําอาง  มีเหลาแกว 

 ๒๙๖๔ นายสําอาง  ศรีแกวใส 

 ๒๙๖๕ นายสิงห  กัลยะกิติ 

 ๒๙๖๖ นายสิงห  วิถี 

 ๒๙๖๗ นายสิงหแกว  สิทธิแกว 

 ๒๙๖๘ นายสิทธิชัย  จิตตสวาง 

 ๒๙๖๙ นายสิทธิชัย  บัวแยม 

 ๒๙๗๐ นายสิทธิชัย  มีศรี 

 ๒๙๗๑ นายสิทธิชัย  อรามเรือง 

 ๒๙๗๒ นายสิทธินันท  หันชะนา 

 ๒๙๗๓ นายสิทธิพงษ  แสนสิทธิ์ 

 ๒๙๗๔ นายสิทธิพร  อินทรัตน 



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

 

 ๒๙๗๕ นายสิทธิศักดิ์  ยะเสน 

 ๒๙๗๖ นายสิทธิศักดิ์  วิจิตรจันทร 

 ๒๙๗๗ นายสิทธิสิน  ดํารงศฤงคาร 

 ๒๙๗๘ นายสินชัย  ไตรแกว 

 ๒๙๗๙ นายสินทร  นระทัด 

 ๒๙๘๐ นายสินธุเจริญ  ศรีทองกุล 

 ๒๙๘๑ นายสิปปภาส  ณัทธรรมชัย 

 ๒๙๘๒ นายสิมพรี  แสนเวียน 

 ๒๙๘๓ จาสิบเอก สิริชัย  แกวทอง 

 ๒๙๘๔ เรืออากาศตรี สิริมงคล  ใจคุณ 

 ๒๙๘๕ นายสิริวุฒิ  ใจคิด 

 ๒๙๘๖ นายสีนา  หมั่นทํา 

 ๒๙๘๗ นายสีบู  ถาบุญเรือง 

 ๒๙๘๘ นายสีพันธ  ทิหวาย 

 ๒๙๘๙ นายสีไพร  ไกยสวน 

 ๒๙๙๐ นายสุกริต  มอบมิตร 

 ๒๙๙๑ นายสุกรี  หมัดสา 

 ๒๙๙๒ นายสุกัน  ภูรัพพา 

 ๒๙๙๓ นายสุกัน  อุยะพิตัง 

 ๒๙๙๔ นายสุกิจ  อยูบุญ 

 ๒๙๙๕ นายสุกิต  กฤติชัย 

 ๒๙๙๖ นายสุข  อยูเจริญ 

 ๒๙๙๗ นายสุขแกว  เทพชมภู 

 ๒๙๙๘ นายสุขวัฒน  พิบูลย 

 ๒๙๙๙ นายสุขสวัสดิ์  ปชชามาตย 

 ๓๐๐๐ รอยตํารวจตรี สุขสวัสดิ์  มณีโชติ 

 ๓๐๐๑ นายสุขสันต  บุญแสง 

 ๓๐๐๒ นายสุขสันต  สําราญมล 

 ๓๐๐๓ นายสุขสําราญ  ภูมลา 

 ๓๐๐๔ นายสุขุม  กล่ินพุฒซอน 

 ๓๐๐๕ นายสุขุม  แดนขนบ 

 ๓๐๐๖ นายสุคํา  จันทรแกว 

 ๓๐๐๗ นายสุจริต  บัวภา 

 ๓๐๐๘ นายสุจิต  จํารองเพ็ง 

 ๓๐๐๙ นายสุจิน  แกวอําไพ 

 ๓๐๑๐ นายสุจินต  วิทยาบํารุง 

 ๓๐๑๑ นายสุชาติ  จิมจวน 

 ๓๐๑๒ นายสุชาติ  นอยพรหมมา 

 ๓๐๑๓ นายสุชาติ  นานมูล 

 ๓๐๑๔ นายสุชาติ  น้ําเงิน 

 ๓๐๑๕ นายสุชาติ  บัวเนี่ยว 

 ๓๐๑๖ นายสุชาติ  บุตรเต 

 ๓๐๑๗ นายสุชาติ  เพลียวงษ 

 ๓๐๑๘ นายสุชาติ  ภูปรางค 

 ๓๐๑๙ นายสุชาติ  เมืองมา 

 ๓๐๒๐ นายสุชาติ  วงศสุวรรณ 

 ๓๐๒๑ นายสุชาติ  วองไว 

 ๓๐๒๒ นายสุชาติ  สถานปา 

 ๓๐๒๓ นายสุชาติ  หมวกโตนด 

 ๓๐๒๔ นายสุชาติ  ไหลหาโคตร 



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

 

 ๓๐๒๕ นายสุชาติ  ออนอินทร 

 ๓๐๒๖ นายสุชานน  สีฉิม 

 ๓๐๒๗ นายสุชิต  พูลบุญ 

 ๓๐๒๘ นายสุชิน  ดีเมฆ 

 ๓๐๒๙ นายสุชิน  สุทธิศักดิ์สุนทร 

 ๓๐๓๐ นายสุดใจ  ดีรักษา 

 ๓๐๓๑ นายสุดตรี  ศรีโสภาพ 

 ๓๐๓๒ นายสุตตา  สุวรรณสุขา 

 ๓๐๓๓ นายสุทธิ  ศรีธิวงค 

 ๓๐๓๔ นายสุทธิ  แหลปอง 

 ๓๐๓๕ นายสุทธิชัย  พิมพอุบล 

 ๓๐๓๖ นายสุทธินันท  ผานามรุงโรจน 

 ๓๐๓๗ นายสุทธินันท  ระดมสุข 

 ๓๐๓๘ นายสุทธิภัทร  เรือนแกว 

 ๓๐๓๙ นายสุทัศน  โชคพิมาย 

 ๓๐๔๐ นายสุทัศน  ติ๊บพูน 

 ๓๐๔๑ นายสุทัศน  เพชรรัตน 

 ๓๐๔๒ นายสุทัศน  ยะอินทร 

 ๓๐๔๓ นายสุทัศน  ศรีบุญเรือง 

 ๓๐๔๔ นายสุทิน  กันทะราช 

 ๓๐๔๕ นายสุทิน  ขจรทุกทิศ 

 ๓๐๔๖ นายสุทิน  จําปาทอง 

 ๓๐๔๗ นายสุทิน  บุญแชม 

 ๓๐๔๘ นายสุทิศ  บุญยืน 

 ๓๐๔๙ นายสุที  แกวปาน 

 ๓๐๕๐ นายสุทีป  เกตุจําปา 

 ๓๐๕๑ นายสุเทพ  จําปาทอง 

 ๓๐๕๒ นายสุเทพ  พุมไสว 

 ๓๐๕๓ นายสุเทพ  สุขผ้ึง 

 ๓๐๕๔ นายสุเทียร  สะอาด 

 ๓๐๕๕ นายสุธน  วิจาราณ 

 ๓๐๕๖ นายสุธารักษ  สุขออน 

 ๓๐๕๗ นายสุธี  สมีพันธ 

 ๓๐๕๘ นายสุนทร  กุดเปง 

 ๓๐๕๙ นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 

 ๓๐๖๐ นายสุนทร  เจริญผล 

 ๓๐๖๑ นายสุนทร  ดวงไขษร 

 ๓๐๖๒ นายสุนทร  ดวงวิชา 

 ๓๐๖๓ นายสุนทร  บุญลน 

 ๓๐๖๔ นายสุนทร  ผอมทอง 

 ๓๐๖๕ นายสุนทร  ฝงนธี 

 ๓๐๖๖ พันตํารวจโท สุนทร  วาหมงคล 

 ๓๐๖๗ นายสุนทร  สนประเสริฐ 

 ๓๐๖๘ นายสุนัต  พรมราช 

 ๓๐๖๙ นายสุนัน  โนนก่ํา 

 ๓๐๗๐ นายสุนัน  หาญกลา 

 ๓๐๗๑ นายสุนันท  โคธิเสน 

 ๓๐๗๒ นายสุนันท  ทิ้งอีด 

 ๓๐๗๓ นายสุนันท  นุยนอย 

 ๓๐๗๔ นายสุนันท  ปนวงค 



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

 

 ๓๐๗๕ นายสุนันท  หมาดสาหรน 

 ๓๐๗๖ นายสุนา  แยมศรี 

 ๓๐๗๗ นายสุนิต  พันพรม 

 ๓๐๗๘ นายสุนี  อินทะบุญศรี 

 ๓๐๗๙ นายสุนีย  พุทธรักษา 

 ๓๐๘๐ นายสุบรรณ  ประพาฬ 

 ๓๐๘๑ นายสุบรรณ  สินธุไสย 

 ๓๐๘๒ นายสุบาน  สาโยธา 

 ๓๐๘๓ นายสุบิน  ทองกอนสิงห 

 ๓๐๘๔ นายสุบิน  พันธมนต 

 ๓๐๘๕ นายสุบิน  วงคสาร 

 ๓๐๘๖ นายสุบิล  นนทะโคตร 

 ๓๐๘๗ นายสุปน  กองคํา 

 ๓๐๘๘ นายสุปน  พิณพงษ 

 ๓๐๘๙ นายสุพจน  กระบี่นอย 

 ๓๐๙๐ นายสุพจน  แกวโศก 

 ๓๐๙๑ นายสุพจน  คนึงเพียร 

 ๓๐๙๒ นายสุพจน  จักรคํา 

 ๓๐๙๓ นายสุพจน  จูดสังข 

 ๓๐๙๔ นายสุพจน  ดัสดีสอง 

 ๓๐๙๕ นายสุพจน  ตั้งใจเจริญกุล 

 ๓๐๙๖ นายสุพจน  ตาสุยะ 

 ๓๐๙๗ นายสุพจน  นามเมือง 

 ๓๐๙๘ นายสุพจน  พจศสมโพธิ์ 

 ๓๐๙๙ นายสุพจน  พรหมกุล 

 ๓๑๐๐ นายสุพจน  มีเพียร 

 ๓๑๐๑ นายสุพจน  เลิศขามปอม 

 ๓๑๐๒ นายสุพจน  วิไลลักษณ 

 ๓๑๐๓ นายสุพจน  สมทอง 

 ๓๑๐๔ นายสุพร  สายชมภู 

 ๓๑๐๕ นายสุพรรณ  กิ่งวงษา 

 ๓๑๐๖ นายสุพรรณ  จันทฑีโร 

 ๓๑๐๗ นายสุพรรณ  ตันทา 

 ๓๑๐๘ นายสุพรรณ  ออนมิ่ง 

 ๓๑๐๙ นายสุพล  พาอยูสุข 

 ๓๑๑๐ นายสุพล  อารีเอื้อ 

 ๓๑๑๑ นายสุพล  อิงไธสง 

 ๓๑๑๒ นายสุพัฒ  พรหมทอง 

 ๓๑๑๓ นายสุพัฒน  กองคํา 

 ๓๑๑๔ นายสุพัฒน  จุฬารมย 

 ๓๑๑๕ นายสุพัฒน  บุตรภักดี 

 ๓๑๑๖ นายสุพัฒน  ภิญโญชีพ 

 ๓๑๑๗ นายสุพัฒน  ศรีกระทุม 

 ๓๑๑๘ นายสุพัฒน  สองสี 

 ๓๑๑๙ นายสุพัฒน  สายหอม 

 ๓๑๒๐ นายสุพัฒน  สุขขัง 

 ๓๑๒๑ นายสุพัตร  กัณทะวงศ 

 ๓๑๒๒ นายสุพันธ  บุญนอย 

 ๓๑๒๓ นายสุพัส  ชํานิไกร 

 ๓๑๒๔ นายสุพิชัย  ขวดชัยภูมิ 



 หนา   ๑๙๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๒๕ นายสุพิศ  โคตรพัฒน 

 ๓๑๒๖ นายสุพิศ  โคตรพันธ 

 ๓๑๒๗ นายสุพิศ  ชาเคน 

 ๓๑๒๘ นายสุพิศ  มีบุญ 

 ๓๑๒๙ นายสุพิศ  ออมทอง 

 ๓๑๓๐ นายสุพิษ  เมืองจันทร 

 ๓๑๓๑ นายสุภัต  สังกิจ 

 ๓๑๓๒ นายสุภัทร  ไชยบัตร 

 ๓๑๓๓ นายสุภัทร  แสงจันทร 

 ๓๑๓๔ จาสิบเอก สุภา  สีลง 

 ๓๑๓๕ นายสุภาง  จันทรศร 

 ๓๑๓๖ นายสุภาพ  แกวพนัส 

 ๓๑๓๗ นายสุภาพ  เปยงภูเขียว 

 ๓๑๓๘ นายสุภาพ  ภักดีพันธ 

 ๓๑๓๙ นายสุภาพ  ศรีบุญ 

 ๓๑๔๐ นายสุมิตร  บุญนํา 

 ๓๑๔๑ นายสุมิตร  วงศนันตา 

 ๓๑๔๒ นายสุเมธ  ทองมาก 

 ๓๑๔๓ นายสุเมธ  เสาะแสน 

 ๓๑๔๔ วาที่รอยตรี สุเมธ  หอมขจร 

 ๓๑๔๕ นายสุเมธ  ออนศิระ 

 ๓๑๔๖ นายสุเมศ  จันทรชิต 

 ๓๑๔๗ นายสุรกฤษฎ์ิ  บุญญาพิทักษ 

 ๓๑๔๘ นายสุรชัย  แกวแดง 

 ๓๑๔๙ นายสุรชัย  โคตะนันท 

 ๓๑๕๐ นายสุรชัย  ไคนุนจันทร 

 ๓๑๕๑ นายสุรชัย  ใจฟู 

 ๓๑๕๒ นายสุรชัย  ผลวิชา 

 ๓๑๕๓ นายสุรชัย  ศรีสาร 

 ๓๑๕๔ นายสุรชัย  สุปริยหรรษา 

 ๓๑๕๕ นายสุรชาติ  อินทรฉาย 

 ๓๑๕๖ นายสุรเชษฐ  ไตรธิเลน 

 ๓๑๕๗ นายสุรเชษฐ  ทองเจริญ 

 ๓๑๕๘ นายสุรเชษฐ  แสงประสิทธิ์ 

 ๓๑๕๙ นายสุรเชษฐ  ชวัติชัย 

 ๓๑๖๐ นายสุรเชษฐ  ชินกลาง 

 ๓๑๖๑ นายสุรเดช  ดีมะดี 

 ๓๑๖๒ นายสุรเดช  อุทุมพร 

 ๓๑๖๓ นายสุรทน  จอกคง 

 ๓๑๖๔ นายสุรพงษ  ทองโคกสี 

 ๓๑๖๕ นายสุรพงษ  ภิรมย 

 ๓๑๖๖ นายสุรพงษ  ศรีลามล 

 ๓๑๖๗ นายสุรพงษ  สุรทิน 

 ๓๑๖๘ นายสุรพล  เตียรุงเรืองกิจ 

 ๓๑๖๙ นายสุรพล  วารี 

 ๓๑๗๐ นายสุรพล  สงวนแกว 

 ๓๑๗๑ นายสุรพล  สรรพกุล 

 ๓๑๗๒ นายสุรพล  สุขเกษม 

 ๓๑๗๓ นายสุรภา  อัครธนพัชรัช 

 ๓๑๗๔ นายสุรมนตรี  คําดวง 



 หนา   ๑๙๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๗๕ นายสุรวุฒิ  ชามนตรี 

 ๓๑๗๖ นายสุรศักดิ์  บํารุงรส 

 ๓๑๗๗ นายสุรศักดิ์  หอมหวล 

 ๓๑๗๘ นายสุรศักดิ์  อดออม 

 ๓๑๗๙ นายสุรสิทธิ์  ขลุยศรีตระกูล 

 ๓๑๘๐ นายสุรสิทธิ์  เจริญวงศคีรี 

 ๓๑๘๑ นายสุรสิทธิ  พันบุบผา 

 ๓๑๘๒ นายสุรสีห  สุทธิรัตน 

 ๓๑๘๓ นายสุระจิต  เต็งศิริอรกุล 

 ๓๑๘๔ นายสุระชัย  สุขสุด 

 ๓๑๘๕ นายสุระทิน  ศรีชัย 

 ๓๑๘๖ นายสุระวิท  โยธาเสน 

 ๓๑๘๗ นายสุรัตน  เกิดผล 

 ๓๑๘๘ นายสุรัตน  ดาบลาอํา 

 ๓๑๘๙ นายสุรัตน  นารินทร 

 ๓๑๙๐ นายสุรัตน  พลโคตร 

 ๓๑๙๑ นายสุรัตน  มูระคา 

 ๓๑๙๒ นายสุรัตน  สมาฤกษ 

 ๓๑๙๓ นายสุรัตน  อินทวัฒนวงษา 

 ๓๑๙๔ นายสุรินทร  คํารังษี 

 ๓๑๙๕ นายสุรินทร  จันทรมา 

 ๓๑๙๖ นายสุรินทร  ทองคลาย 

 ๓๑๙๗ นายสุรินทร  ทองนา 

 ๓๑๙๘ นายสุรินทร  ธนะสันต 

 ๓๑๙๙ นายสุรินทร  นิลบุตร 

 ๓๒๐๐ นายสุรินทร  บุญธีระเลิศ 

 ๓๒๐๑ นายสุรินทร  ปงผาบ 

 ๓๒๐๒ นายสุรินทร  เปล่ียนทอง 

 ๓๒๐๓ นายสุรินทร  เรืองจันทร 

 ๓๒๐๔ นายสุรินทร  สุวรรณ 

 ๓๒๐๕ นายสุรินทร  สุวรรณวงษ 

 ๓๒๐๖ นายสุริพงศ  จงจิตตลํ้าเลิศ 

 ๓๒๐๗ นายสุริยงค  คําจวง 

 ๓๒๐๘ นายสุริยนต  ภูนิคม 

 ๓๒๐๙ นายสุริยนต  วรชินา 

 ๓๒๑๐ นายสุริยัน  ชูสวน 

 ๓๒๑๑ นายสุริยันต  หงษไกร 

 ๓๒๑๒ นายสุริยา  คลายคาวิน 

 ๓๒๑๓ นายสุริยา  เชื้อดวงผุย 

 ๓๒๑๔ นายสุริยา  พรหมนคร 

 ๓๒๑๕ นายสุริยา  รักสะอาด 

 ๓๒๑๖ นายสุริยา  แวเดร 

 ๓๒๑๗ นายสุริยา  ศรีรัตน 

 ๓๒๑๘ นายสุริยา  สมานมิตร 

 ๓๒๑๙ นายสุริยา  โอสถานนท 

 ๓๒๒๐ นายสุรีย  บุตรแสง 

 ๓๒๒๑ นายสุวรรณ  จันทรแกว 

 ๓๒๒๒ นายสุวรรณ  ชูเจริญสัมพันธ 

 ๓๒๒๓ นายสุวรรณ  ทองคํา 

 ๓๒๒๔ นายสุวรรณ  เทพสาย 



 หนา   ๑๙๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๒๕ นายสุวรรณ  ธิมา 

 ๓๒๒๖ นายสุวรรณ  นอยสุวรรณ 

 ๓๒๒๗ นายสุวรรณ  เมืองมาหลา 

 ๓๒๒๘ นายสุวรรณ  เสียมศักดิ์ 

 ๓๒๒๙ นายสุวรรณ  หอมกล่ิน 

 ๓๒๓๐ นายสุวัฒน  จันทรประสิทธิ์ 

 ๓๒๓๑ นายสุวัฒน  ชายทวีป 

 ๓๒๓๒ นายสุวัฒน  บัวอุไร 

 ๓๒๓๓ นายสุวัฒน  วรรณลีย 

 ๓๒๓๔ นายสุวัฒน  สุมามาร 

 ๓๒๓๕ นายสุวัตชัย  ไทยรัตนกุล 

 ๓๒๓๖ นายสุวัตน  แซกวย 

 ๓๒๓๗ นายสุวัท  เดชารัตน 

 ๓๒๓๘ นายสุวิจักขณ  ดาราช 

 ๓๒๓๙ นายสุวิจักขณ  นารีรักษ 

 ๓๒๔๐ นายสุวิจักขณ  ภัทรินทรนราสิน 

 ๓๒๔๑ นายสุวิท  สังขแกว 

 ๓๒๔๒ นายสุวิทย  กิจแถลง 

 ๓๒๔๓ รอยตํารวจตรี สุวิทย  เชื้อคนมั่น 

 ๓๒๔๔ นายสุวิทย  ถนอมเกิด 

 ๓๒๔๕ นายสุวิทย  โพธิสาขา 

 ๓๒๔๖ นายสุวิทย  ลอมวงษ 

 ๓๒๔๗ นายสุวิทย  ศรีเทพ 

 ๓๒๔๘ นายสุวิทย  สุโพธิ์ 

 ๓๒๔๙ นายสุวิทย  สุวรรณแสง 

 ๓๒๕๐ นายสุวิทย  อุปเวียง 

 ๓๒๕๑ นายสุวิรัตน  มัชฌิมา 

 ๓๒๕๒ นายสุวิศิษฎ  รักสุนทรธรรม 

 ๓๒๕๓ นายสุเวท  จบศรี 

 ๓๒๕๔ นายสูน  แกวกลุม 

 ๓๒๕๕ นายเสกสรร  พันธุเหลาะ 

 ๓๒๕๖ นายเสกสรร  อุปรี 

 ๓๒๕๗ นายเส็ง  ผาระกรรณ 

 ๓๒๕๘ นายเส็งทอง  เหลาพิเดช 

 ๓๒๕๙ นายเสงี่ยม  บางหลวง 

 ๓๒๖๐ นายเสถียร  ชักแสง 

 ๓๒๖๑ นายเสถียร  ธงเงิน 

 ๓๒๖๒ นายเสถียร  นาสุนทร 

 ๓๒๖๓ นายเสนห  โคตรภูเวียง 

 ๓๒๖๔ นายเสนห  บัวเขียว 

 ๓๒๖๕ นายเสนห  ศรีกงพาน 

 ๓๒๖๖ นายเสนห  สิงหทวม 

 ๓๒๖๗ นายเสนอ  แดงงาม 

 ๓๒๖๘ นายเสนอ  ทองอินทร 

 ๓๒๖๙ นายเสนอ  มิลหลา 

 ๓๒๗๐ นายเสมา  โพยม 

 ๓๒๗๑ นายเสมา  โลกมิตร 

 ๓๒๗๒ นายเสมียน  บางพาน 

 ๓๒๗๓ นายเสย  รุงโรจน 

 ๓๒๗๔ นายเสริญ  ภาคภูมิ 



 หนา   ๑๙๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๗๕ นายเสริมโชค  เรืองจันทร 

 ๓๒๗๖ นายเสริมศักดิ์  สุนทรวราภาส 

 ๓๒๗๗ นายเสรี  กรุดครบุรี 

 ๓๒๗๘ นายเสรี  ย้ิมฉาย 

 ๓๒๗๙ นายเสรี  วิลาศ 

 ๓๒๘๐ นายเสรี  หนาผอง 

 ๓๒๘๑ นายเสรีชัย  บุปผา 

 ๓๒๘๒ นายเสวก  คํามั่น 

 ๓๒๘๓ นายเสาร  กล่ินเกษร 

 ๓๒๘๔ นายเสาร  ใจมั่น 

 ๓๒๘๕ นายเสาร  ปุนนะรา 

 ๓๒๘๖ นายเสาร  มาดาดาษ 

 ๓๒๘๗ นายเสาวฤทธิ์  คามกะสก 

 ๓๒๘๘ นายเสือ  วงษาเหวก 

 ๓๒๘๙ นายแสง  ไชโย 

 ๓๒๙๐ นายแสง  นอใส 

 ๓๒๙๑ นายแสงเดือน  ติ๊บลําเอียง 

 ๓๒๙๒ นายแสงเดือน  ติ๊บลําเอี้ยง 

 ๓๒๙๓ นายแสงทอง  พาโฮม 

 ๓๒๙๔ นายแสงเทียน  นุยปลี 

 ๓๒๙๕ นายแสงไทย  คนชม 

 ๓๒๙๖ นายแสนทวี  แกวกาหลง 

 ๓๒๙๗ นายแสวง  แกวใจ 

 ๓๒๙๘ นายแสวง  จรัสแสง 

 ๓๒๙๙ นายแสวง  จันทกุมาร 

 ๓๓๐๐ นายโสธร  ปรีชาไว 

 ๓๓๐๑ นายโสพล  เรืองชวย 

 ๓๓๐๒ นายโสภณ  กาญจนา 

 ๓๓๐๓ นายโสภณ  ฐานิวัฒนานนท 

 ๓๓๐๔ นายโสภณ  ศรีเที่ยง 

 ๓๓๐๕ นายโสภณ  แสงทอง 

 ๓๓๐๖ นายโสภา  แดงงาม 

 ๓๓๐๗ นายโสวัตร  ขวัญทอง 

 ๓๓๐๘ นายโสวัตร  โคตรสิงห 

 ๓๓๐๙ นายใส  ผาหยาด 

 ๓๓๑๐ นายใส  สอนศรี 

 ๓๓๑๑ นายไสย  บรรเลงสง 

 ๓๓๑๒ นายไสว  กูฎโสม 

 ๓๓๑๓ นายไสว  ชํานาญนา 

 ๓๓๑๔ นายไสว  ดวงจันทอง 

 ๓๓๑๕ นายไสว  นอยบาท 

 ๓๓๑๖ นายไสว  บุตรจันทร 

 ๓๓๑๗ นายไสว  ประทุมชาติ 

 ๓๓๑๘ นายไสว  พุมพวง 

 ๓๓๑๙ นายหงษ  ล้ิมทอง 

 ๓๓๒๐ นายหงษธนัต  โนนกลาง 

 ๓๓๒๑ นายหนิม  แรกุล 

 ๓๓๒๒ นายหนูไกล  คําสุทธี 

 ๓๓๒๓ นายหนูจันทร  ซุยอุย 

 ๓๓๒๔ นายหนูแดง  ดีคง 
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 ๓๓๒๕ นายหนูเติม  โคตรชุม 

 ๓๓๒๖ นายหนูพลอย  ถนอมสะอาด 

 ๓๓๒๗ นายหนูมอญ  รักบุญ 

 ๓๓๒๘ นายหนูเมือง  พิมพาเรือ 

 ๓๓๒๙ นายหนูรัตน  พิมพลี 

 ๓๓๓๐ นายหนูลอง  แกวประกาย 

 ๓๓๓๑ นายหนูอินทร  มาริชิน 

 ๓๓๓๒ นายหมอนตา  สาธุชาติ 

 ๓๓๓๓ นายหมะยูไนซ  หวันหมาน 

 ๓๓๓๔ นายหมัด  เหยดอีน 

 ๓๓๓๕ นายหมาน  ไพรสุวรรณ 

 ๓๓๓๖ นายหลวย  แนนอุดร 

 ๓๓๓๗ นายหลวย  อินสุข 

 ๓๓๓๘ นายหลา  นามจันดา 

 ๓๓๓๙ นายหลา  ภารัง 

 ๓๓๔๐ นายหวัง  หาศิร ิ

 ๓๓๔๑ นายหวัน  ชาธิพา 

 ๓๓๔๒ นายหอม  เทพนวน 

 ๓๓๔๓ พันตํารวจเอก หัน  คลังคําภา 

 ๓๓๔๔ นายหัสดินทร  ลีลาศ 

 ๓๓๔๕ นายหาญ  เฉลิมศรี 

 ๓๓๔๖ นายเหมือน  ไทยนอย 

 ๓๓๔๗ นายเหรียญ  ศรีวิชัย 

 ๓๓๔๘ รอยตรี เหรียญชัย  มาวงษ 

 ๓๓๔๙ นายเหลียง  รักษี 

 ๓๓๕๐ นายเหลียว  อินทวาด 

 ๓๓๕๑ นายแหวน  อุนเนตร 

 ๓๓๕๒ นายใหม  แปนเขียว 

 ๓๓๕๓ นายอกนิษฐ  คงพรปรารถนา 

 ๓๓๕๔ นายอฐิษวัฒน  มูลขํา 

 ๓๓๕๕ นายอดิเทพ  ทาจันทร 

 ๓๓๕๖ นายอดิเรก  พิมสอน 

 ๓๓๕๗ นายอดิศร  น้ําทอง 

 ๓๓๕๘ นายอดิศร  อามาตยมนตรี 

 ๓๓๕๙ นายอดิศักดิ์  ปาละคะ 

 ๓๓๖๐ นายอดิศักดิ์  ยอดชมภู 

 ๓๓๖๑ นายอดิศักดิ์  เสารปลา 

 ๓๓๖๒ นายอดิศักดิ์  อนันตริยะทรัพย 

 ๓๓๖๓ นายอดิสร  สรางกลาง 

 ๓๓๖๔ นายอดุลย  จันทรสวาง 

 ๓๓๖๕ นายอดุลย  ทวีสารบุรุษ 

 ๓๓๖๖ นายอดุลย  รักสุทธี 

 ๓๓๖๗ นายอติศักดิ์  แซยาง 

 ๓๓๖๘ นายอธิราช  วิเศษไกรเดช 

 ๓๓๖๙ นายอนนท  จังหวะ 

 ๓๓๗๐ นายอนัน  จันทสิทธิ์ 

 ๓๓๗๑ นายอนันต  เกิดบุญ 

 ๓๓๗๒ นายอนันต  จรัสอรุณฉาย 

 ๓๓๗๓ นายอนันต  โชคอรพันธ 

 ๓๓๗๔ นายอนันต  ดิษฐกระจัน 
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 ๓๓๗๕ นายอนันต  นิสภา 

 ๓๓๗๖ นายอนันต  บุตรโพธิ์ศรี 

 ๓๓๗๗ นายอนันต  มานอย 

 ๓๓๗๘ นายอนันต  วิริยะสิริโรจน 

 ๓๓๗๙ นายอนันต  สวนแกว 

 ๓๓๘๐ นายอนันต  สังขะเลขา 

 ๓๓๘๑ นายอนันต  อุปเปง 

 ๓๓๘๒ นายอนันตศักดิ์  อันทรินทร 

 ๓๓๘๓ นายอนันท  โฮฉาง 

 ๓๓๘๔ นายอนันทศักกิ์  มุมกลาง 

 ๓๓๘๕ นายอนุกูล  เหลือหลาย 

 ๓๓๘๖ นายอนุชา  ดาบสีพาย 

 ๓๓๘๗ นายอนุชา  สารปน 

 ๓๓๘๘ นายอนุชิต  ชูแกว 

 ๓๓๘๙ นายอนุชิต  ศรีนวล 

 ๓๓๙๐ นายอนุพงศ  ถาพร 

 ๓๓๙๑ นายอนุพงษ  คัณทักษ 

 ๓๓๙๒ นายอนุพงษ  เศษเลิศ 

 ๓๓๙๓ นายอนุพันธ  เศวตเวช 

 ๓๓๙๔ นายอนุวัฒน  แซโงว 

 ๓๓๙๕ นายอนุวา  เจะเด็ง 

 ๓๓๙๖ นายอนุสนธิ์  กุยแกว 

 ๓๓๙๗ นายอนุสิทธิ์  ส่ิงผือ 

 ๓๓๙๘ นายอเนก  ฉ่ําฟา 

 ๓๓๙๙ นายอโนชา  พูลโภคะ 

 ๓๔๐๐ นายอโนชา  สิงหคําฟู 

 ๓๔๐๑ นายอภัย  ลายลวด 

 ๓๔๐๒ นายอภิชัย  ดารา 

 ๓๔๐๓ นายอภิชัย  พิลาชาติ 

 ๓๔๐๔ นายอภิชา  ฉอสันเทียะ 

 ๓๔๐๕ นายอภิชาญ  วิทยาโอภากุล 

 ๓๔๐๖ นายอภิชาติ  ตนเนียม 

 ๓๔๐๗ นายอภิชาติ  นาคอินแจง 

 ๓๔๐๘ นายอภิชาติ  บุญประเสริฐ 

 ๓๔๐๙ นายอภิชาติ  บุรมย 

 ๓๔๑๐ นายอภิชาติ  พากเพียรเพ็ญ 

 ๓๔๑๑ นายอภิชาติ  แสงวิโรจน 

 ๓๔๑๒ นายอภิเดช  กลางทาไค 

 ๓๔๑๓ นายอภินันท  กุลวงษ 

 ๓๔๑๔ นายอภินันท  จันทรส 

 ๓๔๑๕ นายอภินันท  เศวตชัยวัตร 

 ๓๔๑๖ นายอภินันท  เฮงบริบูรณ 

 ๓๔๑๗ นายอภิรมย  เพชรรัตน 

 ๓๔๑๘ นายอภิรัตน  แกวมณี 

 ๓๔๑๙ นายอภิวัฒณ  ฉุนหอม 

 ๓๔๒๐ นายอภิวัฒน  รัตนสูงเนิน 

 ๓๔๒๑ นายอภิวัฒน  แสนยะมูล 

 ๓๔๒๒ นายอภิสิทธิ์  คุมดวง 

 ๓๔๒๓ นายอภิสิทธิ์  นันนี 

 ๓๔๒๔ นายอมร  สมัตชัย 
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 ๓๔๒๕ นายอมรสวรค  เตียนสํารวย 

 ๓๔๒๖ นายอรรคชัย  มูลมณี 

 ๓๔๒๗ นายอรรถชัย  โคตรชมภู 

 ๓๔๒๘ นายอรรถพร  ต่ําจันทร 

 ๓๔๒๙ นายอรรถพล  จิตตนัง 

 ๓๔๓๐ นายอรรถพล  ฟงเพลิน 

 ๓๔๓๑ นายอรรถวิทย  บาลจาย 

 ๓๔๓๒ นายอรรถศรา  รักษกะเปา 

 ๓๔๓๓ นายอรัญ  เข็มธนู 

 ๓๔๓๔ นายอรัญ  สุวรรณบุตร 

 ๓๔๓๕ นายอราม  มามีเกตุ 

 ๓๔๓๖ นายอรินทร  ประสานการ 

 ๓๔๓๗ นายอริศร  ฝายสัจจา 

 ๓๔๓๘ นายอรุณ  จอยศรี 

 ๓๔๓๙ นายอรุณ  ชุติปญโญ 

 ๓๔๔๐ นายอรุณ  บําบัติ 

 ๓๔๔๑ นายอรุณ  ประไพ 

 ๓๔๔๒ นายอรุณ  วิเชียร 

 ๓๔๔๓ นายอรุณสวัส  เชื้อคาชาง 

 ๓๔๔๔ นายอลงกต  สุวรรณดวง 

 ๓๔๔๕ นายอลงกรณ  เขมากรณ 

 ๓๔๔๖ นายอวน  ชราผาย 

 ๓๔๔๗ นายอวยชัย  ภูถอดใจ 

 ๓๔๔๘ นายอวยพร  เล่ือนเกื้อ 

 ๓๔๔๙ นายออด  สุขะพันธ 

 ๓๔๕๐ นายออน  ชะนะกูล 

 ๓๔๕๑ นายออนจันทร  กัณหาจันทร 

 ๓๔๕๒ นายออนตา  พรมเสนา 

 ๓๔๕๓ นายออนสี  คําถาอุตม 

 ๓๔๕๔ นายออย  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๔๕๕ นายอะนันตะชัย  ดวงสุวรรณ 

 ๓๔๕๖ นายอัครเดช  ธรรมรัต 

 ๓๔๕๗ นายอัครพงษ  พละกลาง 

 ๓๔๕๘ นายอัครพล  ปลอดกลาง 

 ๓๔๕๙ นายอัญเชิญ  ปกตะตอง 

 ๓๔๖๐ นายอัธยา  บุญสุข 

 ๓๔๖๑ นายอับดลรอหมาน  หมะแหละ 

 ๓๔๖๒ นายอับดุลมูฮัยมิน  มะสีละ 

 ๓๔๖๓ นายอับดุลรอแม  แป 

 ๓๔๖๔ นายอับดุลเลาะ  กูแซ 

 ๓๔๖๕ นายอับดุลเลาะ  สาเหาะ 

 ๓๔๖๖ นายอับดุลวาหาบ  ปาทาน 

 ๓๔๖๗ นายอับดุลสุโกร  หะยีกะเตะ 

 ๓๔๖๘ นายอัมพร  แผนจินดา 

 ๓๔๖๙ นายอัมพร  พินิจมนตรี 

 ๓๔๗๐ นายอัมพร  ภูผาลัย 

 ๓๔๗๑ นายอัมพร  วารี 

 ๓๔๗๒ นายอัมรินทร  แทนนิล 

 ๓๔๗๓ นายอัมรินทร  รุงโรจน 

 ๓๔๗๔ นายอัศนัย  เทพพิทักษ 



 หนา   ๒๐๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
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 ๓๔๗๕ นายอัศนี  บูรณุปกรณ 

 ๓๔๗๖ นายอัษฎา  เนียมรินทร 

 ๓๔๗๗ นายอากาศ  บุรกรณ 

 ๓๔๗๘ นายอาคเณค  เจรณาเทพ 

 ๓๔๗๙ นายอาคม  เขียวรักษา 

 ๓๔๘๐ นายอาคม  ทองวงษา 

 ๓๔๘๑ นายอาคม  โนนทอน 

 ๓๔๘๒ นายอาคม  เพ็ชรักษ 

 ๓๔๘๓ นายอาณุภาพ  อุนใจชน 

 ๓๔๘๔ นายอาดูลย  คณะฤทธิ์ 

 ๓๔๘๕ นายอาทิตย  โนนตูม 

 ๓๔๘๖ นายอาทิตย  บุญโท 

 ๓๔๘๗ นายอาทิตย  ภูชมชื่น 

 ๓๔๘๘ นายอานนต  เจาเมืองแดงโต 

 ๓๔๘๙ นายอานัฐ  ศรเสนา 

 ๓๔๙๐ นายอานันท  จันทรหอม 

 ๓๔๙๑ นายอานุภาพ  อุนใจชน 

 ๓๔๙๒ นายอาย  ตนพุฒ 

 ๓๔๙๓ นายอารมณ  เลิศสงคราม 

 ๓๔๙๔ นายอารยะ  บัวขํา 

 ๓๔๙๕ นายอารี  วันทอง 

 ๓๔๙๖ นายอารีย  ออนมั่ง 

 ๓๔๙๗ นายอาหมาด  มหาผล 

 ๓๔๙๘ นายอาหล้ีฝน  ชวยบํารุง 

 ๓๔๙๙ นายอาหามะ  อาแซ 

 ๓๕๐๐ นายอาฮามะ  กุลยานันต 

 ๓๕๐๑ นายอําคา  บุญหาร 

 ๓๕๐๒ นายอํานวย  กองเวหา 

 ๓๕๐๓ นายอํานวย  กองแสง 

 ๓๕๐๔ นายอํานวย  กําจาย 

 ๓๕๐๕ นายอํานวย  โทนาเดช 

 ๓๕๐๖ นายอํานวย  ธนะชัย 

 ๓๕๐๗ นายอํานวย  บุรีรัตน 

 ๓๕๐๘ นายอํานวย  ปจสาพันธ 

 ๓๕๐๙ รอยตรี อํานวย  โพธิ์เจริญ 

 ๓๕๑๐ นายอํานวย  ภาคภูมิ 

 ๓๕๑๑ นายอํานวย  รักชาติ 

 ๓๕๑๒ นายอํานวย  แวนทอง 

 ๓๕๑๓ นายอํานวย  แสงนิมิตร 

 ๓๕๑๔ นายอํานาจ  เข็มทอง 

 ๓๕๑๕ นายอํานาจ  ชากวิเศษ 

 ๓๕๑๖ นายอํานาจ  ชาชุมวงศ 

 ๓๕๑๗ นายอํานาจ  เทพมณี 

 ๓๕๑๘ นายอํานาจ  ศรีปยะรัต 

 ๓๕๑๙ นายอํานาจ  อินรักษา 

 ๓๕๒๐ นายอําพร  ชุมไธสง 

 ๓๕๒๑ นายอําพร  สาระคร 

 ๓๕๒๒ นายอําพร  แสนทวีสุข 

 ๓๕๒๓ นายอําพร  อัศวภูมิ 

 ๓๕๒๔ นายอําพล  ฉาไธสง 
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 ๓๕๒๕ นายอําพล  แซมัด 

 ๓๕๒๖ นายอําพล  ภูกองไชย 

 ๓๕๒๗ นายอําพล  ภูธรใจ 

 ๓๕๒๘ นายอําพล  ใหมกัน 

 ๓๕๒๙ นายอําพอน  ถิ่นพลวัว 

 ๓๕๓๐ นายอําพัน  ชุมแอน 

 ๓๕๓๑ นายอําพัน  ทะพงค 

 ๓๕๓๒ นายอําพัน  ภูชมศรี 

 ๓๕๓๓ นายอําพันธ  จองคํา 

 ๓๕๓๔ นายอําพันธ  ศรีหัน 

 ๓๕๓๕ นายอิทธิชัย  สีดาแกว 

 ๓๕๓๖ นายอิทธินันท  พานแพน 

 ๓๕๓๗ นายอิทธิพล  สมัตถะ 

 ๓๕๓๘ นายอิทธิพัทธ  ทาเภา 

 ๓๕๓๙ นายอิทธิฤทธิ์  แซล้ิม 

 ๓๕๔๐ นายอินแกว  คําใจวงค 

 ๓๕๔๑ นายอิ่นแกว  แสงขัติย 

 ๓๕๔๒ นายอินจันทร  สุกันทา 

 ๓๕๔๓ นายอินถา  ยะสุนทร 

 ๓๕๔๔ นายอินถา  สมยานะ 

 ๓๕๔๕ นายอินทจัก  ไชยอุประ 

 ๓๕๔๖ นายอินทรา  สมร 

 ๓๕๔๗ นายอินสม  สายขัด 

 ๓๕๔๘ นายอิบรอฮีม  หะยีสา 

 ๓๕๔๙ นายอิสมาแอ  เจะเตะ 

 ๓๕๕๐ นายอิสมาแอร  ดอเลาะ 

 ๓๕๕๑ นายอิสสรา  ชะเสพล 

 ๓๕๕๒ นายอุดม  แกวคําสี 

 ๓๕๕๓ นายอุดม  ฉ่ํามณี 

 ๓๕๕๔ นายอุดม  เดิ่นกลาง 

 ๓๕๕๕ นายอุดม  ตันเกง 

 ๓๕๕๖ นายอุดม  ถึงแสง 

 ๓๕๕๗ นายอุดม  ทากูล 

 ๓๕๕๘ นายอุดม  นาสมยนต 

 ๓๕๕๙ นายอุดม  ปนสูงเนิน 

 ๓๕๖๐ นายอุดม  ปนตา 

 ๓๕๖๑ นายอุดม  เพียนาม 

 ๓๕๖๒ นายอุดม  วังโส 

 ๓๕๖๓ นายอุดม  สอนสุภาพ 

 ๓๕๖๔ นายอุดม  อินถา 

 ๓๕๖๕ นายอุดมกฤษ  มิ่งเจริญพร 

 ๓๕๖๖ นายอุดมชัย  อุทา 

 ๓๕๖๗ นายอุดมดล  นครสุวรรณ 

 ๓๕๖๘ นายอุดมพร  ชาติวุฒิ 

 ๓๕๖๙ นายอุดมศักดิ์  ศิริเจริญ 

 ๓๕๗๐ นายอุดมศักดิ์  สุขใจ 

 ๓๕๗๑ นายอุดมศักดิ๋  หมายมั่น 

 ๓๕๗๒ นายอุดมศิลป  อารีกุล 

 ๓๕๗๓ นายอุดร  แกนบุญ 

 ๓๕๗๔ นายอุดร  เจริญพัฒน 



 หนา   ๒๐๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๗๕ นายอุดร  ไชยจงมี 

 ๓๕๗๖ นายอุดร  ซงจิตรัตน 

 ๓๕๗๗ นายอุดร  ดีดวงพันธ 

 ๓๕๗๘ นายอุดร  พัวพันธ 

 ๓๕๗๙ นายอุดร  ศรีเมืองแกว 

 ๓๕๘๐ นายอุดร  หวานรอบรู 

 ๓๕๘๑ นายอุตสาห  วิถาทานัง 

 ๓๕๘๒ นายอุทัย  กิติอาสา 

 ๓๕๘๓ นายอุทัย  จําปาหลา 

 ๓๕๘๔ นายอุทัย  ชาบุญเรือง 

 ๓๕๘๕ นายอุทัย  ชินคําหาร 

 ๓๕๘๖ นายอุทัย  ทรงเล็กสิงห 

 ๓๕๘๗ นายอุทัย  ทองเจือ 

 ๓๕๘๘ นายอุทัย  ปลาหนองแปน 

 ๓๕๘๙ นายอุทัย  ปดตานัง 

 ๓๕๙๐ นายอุทัย  พระคลังทิว 

 ๓๕๙๑ นายอุทัย  รัตตะ 

 ๓๕๙๒ นายอุทัย  วิธิบูรณ 

 ๓๕๙๓ นายอุทัย  สอนวิชา 

 ๓๕๙๔ นายอุทัย  สีหะวงษ 

 ๓๕๙๕ นายอุทัย  สุรินทร 

 ๓๕๙๖ นายอุทัย  หมึกสี 

 ๓๕๙๗ นายอุทิศ  วรรณสุข 

 ๓๕๙๘ นายอุทิศ  ศรีเนตร 

 ๓๕๙๙ นายอุทิศ  แสงออน 

 ๓๖๐๐ นายอุเทน  พันวอ 

 ๓๖๐๑ นายอุบล  เขตแวงควง 

 ๓๖๐๒ นายอุบล  มาสขาว 

 ๓๖๐๓ นายอุบล  สุปะติ 

 ๓๖๐๔ นายอุปฑิต  เรืองธารา 

 ๓๖๐๕ นายอุริดร  ไชยฮัง 

 ๓๖๐๖ นายอุไร  แสนสุพรรณ 

 ๓๖๐๗ นายอุสมาน  วาเงาะ 

 ๓๖๐๘ นายอุเส็น  ระสุโสะ 

 ๓๖๐๙ นายอูมา  มีเหาะ 

 ๓๖๑๐ นายเอกกมล  มุกธวัตร 

 ๓๖๑๑ นายเอกชัย  ขุนพรหม 

 ๓๖๑๒ นายเอกชัย  ชิตเจริญ 

 ๓๖๑๓ นายเอกชัย  แดงสากล 

 ๓๖๑๔ นายเอกชัย  บัวกิ่ง 

 ๓๖๑๕ นายเอกชัย  มณีแสง 

 ๓๖๑๖ นายเอกชัย  เหลาจินดาพันธ 

 ๓๖๑๗ นายเอกนรินทร  ประมาคะเต 

 ๓๖๑๘ นายเอกพงษ  จาบทอง 

 ๓๖๑๙ นายเอกพันธ  ยอดอินทร 

 ๓๖๒๐ นายเอกรัฐ  พระภูจํานงค 

 ๓๖๒๑ นายเอซี  ภูพวก 

 ๓๖๒๒ นายเอนก  กล่ินประยูร 

 ๓๖๒๓ นายเอนก  กาฬภักดี 

 ๓๖๒๔ นายเอนก  ขุมดินพิทักษ 



 หนา   ๒๐๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๒๕ นายเอนก  ใจออน 

 ๓๖๒๖ นายเอนก  ปนคํา 

 ๓๖๒๗ นายเอนก  ปนะถา 

 ๓๖๒๘ นายเอนก  ผองผิว 

 ๓๖๒๙ นายเอนก  หนิเจริญ 

 ๓๖๓๐ นายเอนก  หลาปอ 

 ๓๖๓๑ นายเอี่ยม  รัสมโน 

 ๓๖๓๒ นายเอื้อน  อวยสุข 

 ๓๖๓๓ นายโอกาส  พิมราช 

 ๓๖๓๔ นายโอบบุญ  ศรีประสิทธิ์ 

 ๓๖๓๕ นายโอภาส  ตาวังปา 

 ๓๖๓๖ นายโอสด  พันธเหล็ก 

 ๓๖๓๗ นายไอ  คงเลิศ 

 ๓๖๓๘ นายฮวด  ดาทุมมา 

 ๓๖๓๙ นายฮัมดี  บูละ 

 ๓๖๔๐ นายฮาเซ็ม  และแย 

 ๓๖๔๑ นายฮาดานันท  หละโสะ 

 ๓๖๔๒ นายฮาดี  ดอฆอ 

 ๓๖๔๓ นายฮารง  จูเตะ 

 ๓๖๔๔ นางโอ  สังเกตกิจ 

 ๓๖๔๕ นางกนกพร  ตุนมี 

 ๓๖๔๖ นางกนกพร  ประดุจพงษเพชร 

 ๓๖๔๗ นางกนกพร  มหานิติพงษ 

 ๓๖๔๘ นางกนกรดา  สาลี 

 ๓๖๔๙ นางสาวกนกวรรณ  จันทะบุตร 

 ๓๖๕๐ นางกมลฉัตร  อาจศัตรู 

 ๓๖๕๑ นางกมลทิพย  เพ็ชรจํารัส 

 ๓๖๕๒ นางกมลพรรณ  ภัคเนียรนาท 

 ๓๖๕๓ นางสาวกรพินธ  สุขเสริญ 

 ๓๖๕๔ นางกรรณิการ  กลอมเจริญ 

 ๓๖๕๕ นางกรองกาญ  เอี่ยมอัมพรพงศ 

 ๓๖๕๖ นางกฤษฎี  ดอนกลาง 

 ๓๖๕๗ นางกฤษณา  โพธิวิเศษ 

 ๓๖๕๘ นางกฤษติกาญจน  มงคลศุภวาร 

 ๓๖๕๙ นางกลอยใจ  ศรีคําหอม 

 ๓๖๖๐ นางกวินธิดา  เมืองพรอม 

 ๓๖๖๑ นางกษิณา  ศรประสิทธิ์ 

 ๓๖๖๒ นางสาวกษิรา  เกตุสมพงษ 

 ๓๖๖๓ นางกองคํา  ชัยตะมาตย 

 ๓๖๖๔ นางสาวกัญญานัฐ  ไชยศรีษะ 

 ๓๖๖๕ นางสาวกัญญาพัชร  จันทรสาขา 

 ๓๖๖๖ นางกัญญารัตน  หงษทอง 

 ๓๖๖๗ นางกันตณัชพร  พงศปรวัฒน 

 ๓๖๖๘ นางกันทิมา  มิ่งพา 

 ๓๖๖๙ นางกันยา  นาภูวงค 

 ๓๖๗๐ นางกันยารัตน  นาคสุวรรณ 

 ๓๖๗๑ นางสาวกัลยา  ทองวันทา 

 ๓๖๗๒ นางกัลยา  นาราษฎร 

 ๓๖๗๓ นางกัลยาณี  มีสติ 

 ๓๖๗๔ นางกาจนา  อินทะรังษี 



 หนา   ๒๐๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๗๕ นางกาญจนา  ความหมั่น 

 ๓๖๗๖ นางสาวกาญจนา  ชัยสุวรรณ 

 ๓๖๗๗ นางกาญจนา  ออนแชม 

 ๓๖๗๘ นางสาวกาญจนา  อิ่มอยู 

 ๓๖๗๙ นางสาวการีหมะ  สะมะแอ 

 ๓๖๘๐ นางกาไวย  กลยนี 

 ๓๖๘๑ นางกิ่งดาว  การหมั่น 

 ๓๖๘๒ นางกุศล  พวงมาลา 

 ๓๖๘๓ นางสาวกุสุมา  กือจิ 

 ๓๖๘๔ นางกุหลาบ  กอสุระ 

 ๓๖๘๕ นางกุหลาบ  จันทรเตี้ย 

 ๓๖๘๖ นางกุหลาบ  เสริฐวะรี 

 ๓๖๘๗ นางสาวกุหลาบ  อัศวภูมิ 

 ๓๖๘๘ นางเกวลี  ปาละกะวงศ ณ อยุธยา 

 ๓๖๘๙ นางเกศสุดา  ภูสีนอย 

 ๓๖๙๐ นางเกษมศรี  อุนใจ 

 ๓๖๙๑ นางสาวเกษร  ไทยสําโรง 

 ๓๖๙๒ นางเกษรา  กลืนกระโทก 

 ๓๖๙๓ นางเกื้อกูล  สุมแกว 

 ๓๖๙๔ นางสาวแกวตา  พยัคฆสังข 

 ๓๖๙๕ นางแกวเรือน  นนเทศา 

 ๓๖๙๖ นางไกรสร  โมกมูล 

 ๓๖๙๗ นางขนิษฐ  ทองมี 

 ๓๖๙๘ นางขวัญ  ยืนยง 

 ๓๖๙๙ นางขวัญดี  ศรีไพโรจน 

 ๓๗๐๐ นางสาวขวัญนาง  ชูเพชร 

 ๓๗๐๑ นางขันทอง  บุญศรี 

 ๓๗๐๒ นางเข็มทอง  บุญเทียม 

 ๓๗๐๓ นางคณิจตา  ขัตหลง 

 ๓๗๐๔ นางคนึงนิจ  ใจดี 

 ๓๗๐๕ นางสาวคอลีเยาะ  เจะมะ 

 ๓๗๐๖ นางคํานาง  โคตะพันธ 

 ๓๗๐๗ นางคํากอง  พิมตะวงศ 

 ๓๗๐๘ นางคําพันธ  ประวันโน 

 ๓๗๐๙ นางคําสุข  บุตรสา 

 ๓๗๑๐ นางเครือวรรณ  วงคแจม 

 ๓๗๑๑ นางเครือวัลย  ทินาน 

 ๓๗๑๒ นางเครือวัลย  สายวงศอินทร 

 ๓๗๑๓ นางใครศรี  ทธิสินธุ 

 ๓๗๑๔ นางเงิน  จักรนามน 

 ๓๗๑๕ นางเงิน  จักรนามล 

 ๓๗๑๖ นางจงกล  จันทศรี 

 ๓๗๑๗ นางจงจิตร  ล้ิมสวัสดิ์ 

 ๓๗๑๘ นางจรัญญา  บุรีมาศ 

 ๓๗๑๙ นางจรัส  พานิชการ 

 ๓๗๒๐ นางจรัสศรี  อุดมพันธ 

 ๓๗๒๑ นางจริยา  สังผ้ึง 

 ๓๗๒๒ นางจรีรัตน  นนสุรัตน 

 ๓๗๒๓ นางจรุวรรณ  เดชอินทร 

 ๓๗๒๔ นางจรูญ  งานลํายวง 



 หนา   ๒๐๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๒๕ นางจอมศรี  สาสมัคร 

 ๓๗๒๖ นางจันติ๊บ  แกววงษ 

 ๓๗๒๗ นางจันทน  สุโพธิ์ 

 ๓๗๒๘ นางสาวจันทร  บุตราศร ี

 ๓๗๒๙ นางจันทรฉาย  อาจอินทร 

 ๓๗๓๐ นางจันทรตา  นพมิตร 

 ๓๗๓๑ นางจันทรเพ็ญ  จอกสถิตย 

 ๓๗๓๒ นางจันทรเพ็ญ  ตะราษี 

 ๓๗๓๓ นางจันทรเพ็ญ  พิศักดิ์ 

 ๓๗๓๔ นางจันทรา  ประเสริฐสังข 

 ๓๗๓๕ นางจันทรา  วันทองทักษ 

 ๓๗๓๖ นางจันทรี  หัดสิม 

 ๓๗๓๗ นางจันทิมา  วันชาญเวช 

 ๓๗๓๘ นางจันที  ทองสวัสดิ์ 

 ๓๗๓๙ นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 

 ๓๗๔๐ นางจารุณี  จูกองไตรพิภพ 

 ๓๗๔๑ นางจารุวรรณ  ทองออน 

 ๓๗๔๒ นางจารุวรรณ  ภารังกูล 

 ๓๗๔๓ นางจํานงค  กือสันเทียะ 

 ๓๗๔๔ นางจํานงค  ภูพันใบ 

 ๓๗๔๕ นางจําเนียร  จิตพรมมา 

 ๓๗๔๖ นางจําป  เทินสะเกษ 

 ๓๗๔๗ นางจําป  รักบุญ 

 ๓๗๔๘ นางจํารัส  วงศษา 

 ๓๗๔๙ นางจิดาภา  ทรงหมู 

 ๓๗๕๐ นางจิตตรา  ปานแกว 

 ๓๗๕๑ นางสาวจิตติมา  คําตา 

 ๓๗๕๒ นางจิตรประสงค  ศรีหาคํา 

 ๓๗๕๓ นางจิตรา  ศรีสรางคอม 

 ๓๗๕๔ นางจิตใส  บาลชน 

 ๓๗๕๕ นางจินดา  เกื้อหนุน 

 ๓๗๕๖ นางจินดา  แข็งธัญญากิจ 

 ๓๗๕๗ นางจินตนา  กอมณี 

 ๓๗๕๘ นางสาวจินตนา  คําพรมมา 

 ๓๗๕๙ นางจินตนา  งึ้มนันใจ 

 ๓๗๖๐ นางจินตนา  นุยลําพูน 

 ๓๗๖๑ นางจินตนา  เผาประจันต 

 ๓๗๖๒ นางจินตนา  อยูเจริญ 

 ๓๗๖๓ นางจิรพรรณ  เจนพนัสสัก 

 ๓๗๖๔ นางจิรวรรณ  คําดา 

 ๓๗๖๕ นางจิระบูรณ  นามสีฐาน 

 ๓๗๖๖ นางสาวจิรา  สุวรรณธาดา 

 ๓๗๖๗ นางจิราพร  เรืองผา 

 ๓๗๖๘ นางจิราภรณ  อาจหงิม 

 ๓๗๖๙ นางจุฑาทิพ  เฉลิมชีพ 

 ๓๗๗๐ นางจุฑาทิพย  จันทศร 

 ๓๗๗๑ นางจุฑามณี  สัมโย 

 ๓๗๗๒ นางจุฑามาศ  สินธุเดช 

 ๓๗๗๓ นางจุฑามาส  สมสอน 

 ๓๗๗๔ นางจุฑารัตน  กลางประพันธ 



 หนา   ๒๐๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๗๕ นางจุราพร  ศรีสุขา 

 ๓๗๗๖ นางจุไรรัตน  ไพรภิบาล 

 ๓๗๗๗ นางสาวจุฬารัตน  เกิดสมบัติ 

 ๓๗๗๘ นางสาวจุฬาลักษณ  กอนแหวน 

 ๓๗๗๙ นางเจริญลักษณ  ปญญาประชุม 

 ๓๗๘๐ นางแจงจิตต  เกษมราช 

 ๓๗๘๑ นางแจมจันทร  มีทุน 

 ๓๗๘๒ นางแจมใส  จุมอังวะ 

 ๓๗๘๓ นางฉวีวรรณ  ภูผันผิน 

 ๓๗๘๔ นางฉวีวรรณ  สังขโสม 

 ๓๗๘๕ นางสาวฉันทหทัย  คชนิล 

 ๓๗๘๖ นางชนนี  พูลมาศ 

 ๓๗๘๗ นางชนัญชิดา  ขวัญเมือง 

 ๓๗๘๘ นางชมพูนุท  สัมพันธอภัย 

 ๓๗๘๙ นางชมัยพร  บุญสุข 

 ๓๗๙๐ นางชลดา  นัสดา 

 ๓๗๙๑ นางชลอ  เสกขา 

 ๓๗๙๒ นางสาวชอผกา  เครือทองสี 

 ๓๗๙๓ นางชัญญพร  คํารินทร 

 ๓๗๙๔ นางสาวชัญญานุช  เจริญเร็ว 

 ๓๗๙๕ นางสาวชัญญานุต  เย็นใจ 

 ๓๗๙๖ นางชุติกาญจน  สติมั่น 

 ๓๗๙๗ นางชุตินันท  หงษาวด ี

 ๓๗๙๘ นางชุติพร  เพชรบรม 

 ๓๗๙๙ นางชุลี  บรรเทิง 

 ๓๘๐๐ นางสาวเชษฐสุดา  เคหา 

 ๓๘๐๑ นางเชอล่ี  สุขอุดม 

 ๓๘๐๒ นางโชติมณี  ใจกลา 

 ๓๘๐๓ นางซือนะ  ปะดอ 

 ๓๘๐๔ นางญาดา  ภาวงศ 

 ๓๘๐๕ นางฐิตาภา  ถาจอหอ 

 ๓๘๐๖ นางสาวฐิติมา  ขอนโพธิ์ 

 ๓๘๐๗ นางฐิติยารัตน  โพธิ์ศรี 

 ๓๘๐๘ นางสาวณภัทร  อาบสุวรรณ 

 ๓๘๐๙ นางสาวณัชชา  ไชยยนต 

 ๓๘๑๐ นางสาวณัฐกฤตา  สิงหเอี่ยม 

 ๓๘๑๑ นางสาวณัฐกานต  โตนาค 

 ๓๘๑๒ นางณัฐตยา  ลาวัล 

 ๓๘๑๓ นางสาวณิชาภา  จินดา 

 ๓๘๑๔ นางดนตรี  นันทะแพง 

 ๓๘๑๕ นางดรุณี  ชัยหมอน 

 ๓๘๑๖ นางสาวดรุณี  แววเสียง 

 ๓๘๑๗ นางดลนภา  หมวดดารักษ 

 ๓๘๑๘ นางดวงจันทร  คําหมอน 

 ๓๘๑๙ นางดวงจันทร  มาตโสภา 

 ๓๘๒๐ นางดวงจันทร  สุโพธิ์ 

 ๓๘๒๑ นางดวงจิตร  วารีสี 

 ๓๘๒๒ นางดวงใจ  ทิพยอามาตย 

 ๓๘๒๓ นางดวงใจ  พิมพะนัตย 

 ๓๘๒๔ นางดวงใจ  มณีวัฒน 



 หนา   ๒๑๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๒๕ นางสาวดวงเดือน  งวนทอง 

 ๓๘๒๖ นางดวงพร  ซาเสน 

 ๓๘๒๗ นางดอกรักษ  วงชารี 

 ๓๘๒๘ นางดอกออ  แซลอ 

 ๓๘๒๙ นางดารุณี  ชินพร 

 ๓๘๓๐ นางสาวดาวใจ  ลุนหอม 

 ๓๘๓๑ นางดาวรุง  สุขแสวง 

 ๓๘๓๒ นางดาวเรือง  ชาดง 

 ๓๘๓๓ นางดํา  ทวยไธสง 

 ๓๘๓๔ นางเดนฤดี  นิจใหม 

 ๓๘๓๕ นางเดือนเพ็ญ  ภูอวด 

 ๓๘๓๖ นางแดง  ไกรมณี 

 ๓๘๓๗ นางสาวแดง  คําแยม 

 ๓๘๓๘ นางแดง  ปฏิเตนัง 

 ๓๘๓๙ นางแดนวิน  แดงอาจ 

 ๓๘๔๐ นางตอมแกว  ตรีกลาง 

 ๓๘๔๑ นางติ๋ม  กองโคกสูง 

 ๓๘๔๒ นางติ๋ม  ลาน้ําเท่ียง 

 ๓๘๔๓ นางติรยา  มั่นคง 

 ๓๘๔๔ นางตุลา  อุนพงศถาวร 

 ๓๘๔๕ นางเติม  เวียงอินทร 

 ๓๘๔๖ นางเตือนใจ  บัวผัน 

 ๓๘๔๗ นางเตือนใจ  เผาสีหา 

 ๓๘๔๘ นางแตง  ศรีเหรา 

 ๓๘๔๙ นางถนอม  พลขํา 

 ๓๘๕๐ นางสาวถนอมศรี  ศรีชมภู 

 ๓๘๕๑ นางถาวร  เจริญทัศน 

 ๓๘๕๒ นางถาวร  ชุมใจ 

 ๓๘๕๓ นางทวี  สุดโต 

 ๓๘๕๔ นางทองเติม  ประสมสิน 

 ๓๘๕๕ นางทองเพชร  แสงสงค 

 ๓๘๕๖ นางทองมวน  เคียงวงค 

 ๓๘๕๗ นางทองมวน  อิ่มแมน 

 ๓๘๕๘ นางสาวทองมวน  อนุแกนทราย 

 ๓๘๕๙ นางทองสมุทร  โลหะมาตย 

 ๓๘๖๐ นางทองสุข  ไชยนารี 

 ๓๘๖๑ นางทองหลอม  ศรีหะไกร 

 ๓๘๖๒ นางทองอยู  ดอกจันทร 

 ๓๘๖๓ นางสาวทองอินทร  มาดินดํา 

 ๓๘๖๔ นางสาวทักษิณา  ธรรมกุล 

 ๓๘๖๕ นางทักษิณา  อํานาจเจริญ 

 ๓๘๖๖ นางทับทิม  อัปมาทะ 

 ๓๘๖๗ นางทัศนีญา  อันทะระ 

 ๓๘๖๘ นางทัสสนีย  มากพานิชย 

 ๓๘๖๙ นางทานตะวัน  ภักดิ์ดี 

 ๓๘๗๐ นางทิฆัมพร  ศรีเดช 

 ๓๘๗๑ นางทิพยพร  บุญมา 

 ๓๘๗๒ นางทิพยภาภรณ  จํารัสเลิศลักษณ 

 ๓๘๗๓ นางทิพวรรณ  นุมนอย 

 ๓๘๗๔ นางสาวทิพวรรณ  มณีทาโพธิ์ 



 หนา   ๒๑๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๗๕ นางทิพวัลย  ไชยสิทธิ์ 

 ๓๘๗๖ นางทิพากรณ  วังผือ 

 ๓๘๗๗ นางธนพร  นอกไธสง 

 ๓๘๗๘ นางธนพร  วงคอนุ 

 ๓๘๗๙ นางธนรัตน  ชมชื่น 

 ๓๘๘๐ นางธนัญกาน  เจิมสุวรรณ 

 ๓๘๘๑ นางสาวธนาพร  ธรรมเจริญ 

 ๓๘๘๒ นางธนาภร  สุริโย 

 ๓๘๘๓ นางสาวธรณัส  พิณโท 

 ๓๘๘๔ นางธัญชนก  แกวชมภู 

 ๓๘๘๕ นางสาวธัญญาพร  พวงสมบัติ 

 ๓๘๘๖ นางสาวธัญญาพร  แสวงจันทร 

 ๓๘๘๗ นางธัญทิพย  นราทรัพยศิริ 

 ๓๘๘๘ นางธัญพิชชา  สวัสดีดวง 

 ๓๘๘๙ นางธัญยธรณ  ธนศิริรุจิรางค 

 ๓๘๙๐ นางสาวธัญรัตน  อิ่มพูล 

 ๓๘๙๑ นางธันยพัฒน  เปาอินทร 

 ๓๘๙๒ นางสาวธันยมัย  จันตะคีรี 

 ๓๘๙๓ นางธิดารัตน  พิริยะสุทธิ์ 

 ๓๘๙๔ นางธิติญา  ทองคํา 

 ๓๘๙๕ นางธีรนาถ  อินทยศ 

 ๓๘๙๖ นางนงคนุช  เฉลียวฉลาด 

 ๓๘๙๗ นางนงนภัส  ทองป 

 ๓๘๙๘ นางนงนุช  เทียบแกว 

 ๓๘๙๙ นางนงนุช  บริคุต 

 ๓๙๐๐ นางนงเยาว  ผูกพันธุ 

 ๓๙๐๑ นางนงเยาว  แมนยํา 

 ๓๙๐๒ นางนงรัตน  หนูมวง 

 ๓๙๐๓ นางสาวนงลักษณ  จันทเวช 

 ๓๙๐๔ นางนงลักษณ  สมอาย 

 ๓๙๐๕ นางนณปภา  ทาปลัด 

 ๓๙๐๖ นางนนภาภัช  ศรียางนอก 

 ๓๙๐๗ นางนภารัตน  อมรรุงรัศมี 

 ๓๙๐๘ นางนภาลัย  คุณชื่น 

 ๓๙๐๙ นางนริศรา  เกลากล่ิน 

 ๓๙๑๐ นางนฤชล  รัตนศรีภูมิ 

 ๓๙๑๑ นางสาวนฤนาถ  เครือชัยแกว 

 ๓๙๑๒ นางนวน  บัวเขียว 

 ๓๙๑๓ นางนวนแดง  เกื้อหนองขุน 

 ๓๙๑๔ นางนวพร  โยวาศรี 

 ๓๙๑๕ นางนวลใน  บุญรักษ 

 ๓๙๑๖ นางสาวนวลละออ  ทิพยตุย 

 ๓๙๑๗ นางนอม  อยูยอด 

 ๓๙๑๘ นางนอม  ออนนิมิตร 

 ๓๙๑๙ นางนอย  ไชยพูล 

 ๓๙๒๐ นางสาวนัฐติภรณ  สีสันต 

 ๓๙๒๑ นางนันทาวดี  รัตนศฤงคาร 

 ๓๙๒๒ นางนันทิยา  สระแกว 

 ๓๙๒๓ นางนารี  ดวงหอม 

 ๓๙๒๔ นางนารีภัทร  สลีออน 



 หนา   ๒๑๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๒๕ นางน้ําฝน  พิมพจันทร 

 ๓๙๒๖ นางน้ําหวาน  แสงศรี 

 ๓๙๒๗ นางน้ําออย  ทรัพยบุญมี 

 ๓๙๒๘ นางสาวน้ําออย  แสงเงิน 

 ๓๙๒๙ นางนิกร  ใหมชุม 

 ๓๙๓๐ นางนิดารัตน  ใจตรง 

 ๓๙๓๑ นางนิตยา  ทองงาม 

 ๓๙๓๒ นางนิตยา  สามลาน 

 ๓๙๓๓ นางนิทรา  พิศาล 

 ๓๙๓๔ นางนิ่ม  พรมไพสน 

 ๓๙๓๕ นางนิ่มนุช  ชนะคา 

 ๓๙๓๖ นางสาวนิยม  พรมเสนา 

 ๓๙๓๗ นางสาวนิระบล  สุพร 

 ๓๙๓๘ นางสาวนิฤมล  สีหะ 

 ๓๙๓๙ นางนิสา  สมวงษ 

 ๓๙๔๐ นางสาวนุชจนาถ  บุญเหลือ 

 ๓๙๔๑ นางนุชนารถ  เพ่ิมพร 

 ๓๙๔๒ นางนุชภาพร  นวะศรี 

 ๓๙๔๓ นางสาวนุชรดา  สุขสูงเนิน 

 ๓๙๔๔ นางนุชรี  วงศกันยา 

 ๓๙๔๕ นางนุชวจี  เกตุสงา 

 ๓๙๔๖ นางบรรจง  จงกฏ 

 ๓๙๔๗ นางบังอร  เทียงโงก 

 ๓๙๔๘ นางบังอร  ธรรมชาติ 

 ๓๙๔๙ นางบังอร  ออมทอง 

 ๓๙๕๐ นางบังอร  อับโพธิชัย 

 ๓๙๕๑ นางบัวคํา  กางเจริญ 

 ๓๙๕๒ นางบัวคํา  ละวิโล 

 ๓๙๕๓ นางบัวนํา  แกวเอย 

 ๓๙๕๔ นางบัวบาน  พิมพพา 

 ๓๙๕๕ นางสาวบัวลอง  จันทะสุวรรณ 

 ๓๙๕๖ นางบัวลอย  ภารวิจิตร 

 ๓๙๕๗ นางบัววาด  หวังลาภ 

 ๓๙๕๘ นางบัวสรอย  เปาริสา 

 ๓๙๕๙ นางบัวไหล  อาสนานิ 

 ๓๙๖๐ นางบานเย็น  คุริรัง 

 ๓๙๖๑ นางบานเย็น  จันทะแจม 

 ๓๙๖๒ นางบานเย็น  พลเย่ียม 

 ๓๙๖๓ นางบุญกวาง  ฉายชัยภูมิ 

 ๓๙๖๔ นางบุญกอง  แกวพันนัย 

 ๓๙๖๕ นางบุญญนรี  ชัยเงินสุวรรณ 

 ๓๙๖๖ นางบุญทัน  กอมออน 

 ๓๙๖๗ นางบุญนาค  สุกอราม 

 ๓๙๖๘ นางบุญปลูก  คําเสนาะ 

 ๓๙๖๙ นางบุญพัก  ทรงวุฒ ิ

 ๓๙๗๐ นางบุญมี  พิมมาศ 

 ๓๙๗๑ นางบุญมี  มณีขัติย 

 ๓๙๗๒ นางบุญมี  หนูดํา 

 ๓๙๗๓ นางบุญยวีร  โตนด 

 ๓๙๗๔ นางบุญย่ิง  บํารุง 



 หนา   ๒๑๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๗๕ นางบุญเย็น  วังศรีแกว 

 ๓๙๗๖ นางบุญเรียง  นันตะแสน 

 ๓๙๗๗ นางบุญเรือง  ชมชัยรัตน 

 ๓๙๗๘ นางบุญเรือง  เมืองสุวรรณ 

 ๓๙๗๙ นางบุญลือ  แกวจํารูญ 

 ๓๙๘๐ นางบุญเลิศ  ปาทะวงค 

 ๓๙๘๑ นางแอเสาะ  สะนิ 

 ๓๙๘๒ นางสาวบุญเล้ียง  ผมพันธ 

 ๓๙๘๓ นางบุญศรี  วงษคําจันทร 

 ๓๙๘๔ นางบุญสง  มีจินดา 

 ๓๙๘๕ นางบุญเสริม  เทียรฤกษ 

 ๓๙๘๖ นางบุญโฮม  พลเบา 

 ๓๙๘๗ นางบุบผัง  ทาสะโก 

 ๓๙๘๘ นางบุบผา  บุญตาวัน 

 ๓๙๘๙ นางบุปผา  สุดชา 

 ๓๙๙๐ นางบุรีรัตน  จิตรประทักษ 

 ๓๙๙๑ นางบุลารักษ  ศรีสุวรรณ 

 ๓๙๙๒ นางเบญจพร  จินตนาเลิศ 

 ๓๙๙๓ นางสาวเบญจมาภรณ  ภิรักษ 

 ๓๙๙๔ นางเบญจมาศ  เฉลิมวรวงค 

 ๓๙๙๕ นางสาวเบญจมาศ  ศิริโส 

 ๓๙๙๖ นางเบ็ญจมาศ  อยูนันท 

 ๓๙๙๗ นางเบญจวรรณ  ปญญาเครือ 

 ๓๙๙๘ นางสาวปฏิมาภรณ  ประทุมมา 

 ๓๙๙๙ นางปทุมรตัน  บัวแกว 

 ๔๐๐๐ นางสาวปภัชธิษา  อุดมโภชน 

 ๔๐๐๑ นางประกายแกว  โนนทะขาม 

 ๔๐๐๒ นางสาวประกายเพชร  เวียงสิมา 

 ๔๐๐๓ นางประจิน  ปวงสุข 

 ๔๐๐๔ นางประดับ  เอกวงษ 

 ๔๐๐๕ นางประทุม  อินผูก 

 ๔๐๐๖ นางประทุมทอง  คําภูษา 

 ๔๐๐๗ นางประนอม  แกวคําแสน 

 ๔๐๐๘ นางประนอม  แกวใส 

 ๔๐๐๙ นางประนอม  อยูคะเชนคร 

 ๔๐๑๐ นางประเนือง  ญานเสถียร 

 ๔๐๑๑ นางประพาส  ปองกัน 

 ๔๐๑๒ นางประไพ  เปรมปราโมทย 

 ๔๐๑๓ นางสาวประไพ  มวงมัน 

 ๔๐๑๔ นางประไพร  คํามูล 

 ๔๐๑๕ นางประภาพร  บุญถาวร 

 ๔๐๑๖ นางประภาพร  เปรมประโยชน 

 ๔๐๑๗ นางสาวประภาพรรณ  จันทรศิริ 

 ๔๐๑๘ นางประภาศรี  อนุมาตย 

 ๔๐๑๙ นางประเสริฐศรี  อารมณสวะ 

 ๔๐๒๐ นางปราณี  กมลมาลย 

 ๔๐๒๑ นางปราณี  กองมณี 

 ๔๐๒๒ นางปราณี  วงศทอง 

 ๔๐๒๓ นางสาวปราณี  วรรณเสน 

 ๔๐๒๔ นางปราณี  ศรีปาน 



 หนา   ๒๑๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๐๒๕ นางปราณี  สุขประเสริฐ 

 ๔๐๒๖ นางสาวปราณี  อินธิยะ 

 ๔๐๒๗ นางสาวปราณีต  เสมอภาค 

 ๔๐๒๘ นางปราณีย  แกวดํา 

 ๔๐๒๙ นางปรารถนา  ใจสมปาน 

 ๔๐๓๐ นางสาวปริญญา  รองรัตน 

 ๔๐๓๑ นางปริมวิไล  ศรีจันทร 

 ๔๐๓๒ นางสาวปรียาวดี  อุนแกวรุจนันท 

 ๔๐๓๓ นางสาวปลายฝน  ทับนิล 

 ๔๐๓๔ นางสาวปวีณา  เผาเพ็ง 

 ๔๐๓๕ นางปทมา  มูซอ 

 ๔๐๓๖ นางปารณีย  ศรีทับ 

 ๔๐๓๗ นางสาวปาริชาติ  พานโน 

 ๔๐๓๘ นางปติพร  หอมระหัด 

 ๔๐๓๙ นางเปรมจิตร  ไมจันทร 

 ๔๐๔๐ นางเปยณัฐ  สองสนิท 

 ๔๐๔๑ นางสาวผกามาศ  รุงฉาย 

 ๔๐๔๒ นางเผา  พรมเมือง 

 ๔๐๔๓ นางพงษสุดา  ผลสุข 

 ๔๐๔๔ นางพชรมน  สนเอี่ยม 

 ๔๐๔๕ นางสาวพนัชกร  สุขปะทิว 

 ๔๐๔๖ นางสาวพยอม  กระแสโท 

 ๔๐๔๗ นางพยอม  โคตรชมภู 

 ๔๐๔๘ นางพยอม  ทิพยมณี 

 ๔๐๔๙ นางพยอม  ยะเกี๋ยงงํา 

 ๔๐๕๐ นางสาวพรชนก  สุรินทร 

 ๔๐๕๑ นางสาวพรชนก  อองสะอาด 

 ๔๐๕๒ นางพรณภา  พุมลัดดา 

 ๔๐๕๓ นางพรทิพย  สงละออ 

 ๔๐๕๔ นางพรนิภา  กิจโป 

 ๔๐๕๕ นางสาวพรพรรณ  พรสมบูรณศิริ 

 ๔๐๕๖ นางพรเพ็ญ  ทองดล 

 ๔๐๕๗ นางพรภินันท  ภูทวี 

 ๔๐๕๘ นางพรรณี  พรหมมวิชัย 

 ๔๐๕๙ นางพรรณี  หมุนเวียน 

 ๔๐๖๐ นางพรลภัส  โรมริรัมย 

 ๔๐๖๑ นางพรสวรรค  ขัยสุข 

 ๔๐๖๒ นางพรสวรรค  จันทรา 

 ๔๐๖๓ นางสาวพรสวรรค  ดีดวงพันธ 

 ๔๐๖๔ นางพวงเพชร  พิณโพธิ ์

 ๔๐๖๕ นางสาวพอเหมาะ  ภูขวัญ 

 ๔๐๖๖ นางพัชชา  พันธุคํา 

 ๔๐๖๗ นางสาวพัชญธนัน  หนอสุริวงค 

 ๔๐๖๘ นางพัชนี  ศรีวิชัย 

 ๔๐๖๙ นางสาวพัชราภรณ  ทิพชรา 

 ๔๐๗๐ นางพัชรินทร  คําพระทิตย 

 ๔๐๗๑ นางพัชรินทร  ทาบุราณ 

 ๔๐๗๒ นางพัชรินทร  สตางาม 

 ๔๐๗๓ นางสาวพัชรินทร  สุภาพ 

 ๔๐๗๔ นางพัชรี  โคบาล 



 หนา   ๒๑๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๐๗๕ นางพัชรี  ทองสิงห 

 ๔๐๗๖ นางพัชรีภรณ  สําราญจักร 

 ๔๐๗๗ นางพัฒนชนิฎา  สุระแสง 

 ๔๐๗๘ นางพัฒนา  จินดาศรี 

 ๔๐๗๙ นางพัณณนิภา  วัฒนาเธียรเลิศ 

 ๔๐๘๐ นางพันธณี  อังกุลดี 

 ๔๐๘๑ นางสาวพิกุล  กระมล 

 ๔๐๘๒ นางพิกุล  ดลโสภณ 

 ๔๐๘๓ นางพิกุล  อามาตย 

 ๔๐๘๔ นางพิมพนิภา  ศิวัฒนวรเมธ 

 ๔๐๘๕ นางพิมพร  วิเชียรโชติ 

 ๔๐๘๖ นางพิมพา  อัตราช 

 ๔๐๘๗ นางสาวพิมพิกา  ทองมั่น 

 ๔๐๘๘ นางพิลัยวรรณ  ไชยตะมาตย 

 ๔๐๘๙ นางพิศมัย  ขันนอก 

 ๔๐๙๐ นางพิสมัย  บันเทิงใจ 

 ๔๐๙๑ นางพิสมัย  ไฟพึบ 

 ๔๐๙๒ นางพึงพิตร  คําหงษา 

 ๔๐๙๓ นางสาวพุทธิดา  บรรจงพินิจ 

 ๔๐๙๔ นางพุมพวง  พลอยประเสริฐ 

 ๔๐๙๕ นางพูนสุข  ถือฉลาด 

 ๔๐๙๖ นางพูลศรี  สมสวย 

 ๔๐๙๗ นางเพชร  ไชยะฉัตร 

 ๔๐๙๘ นางเพชร  สาสังข 

 ๔๐๙๙ นางเพ็ชรรัตน  บุตรทุมพันธ 

 ๔๑๐๐ นางเพชรศรี  บุญสิทธิ์ 

 ๔๑๐๑ นางเพชรสมัย  อนุมาตย 

 ๔๑๐๒ นางเพชรสุพรรณ  อารีเอื้อ 

 ๔๑๐๓ นางเพชรา  ภูจิตทอง 

 ๔๑๐๔ นางเพชรี  ธงนาค 

 ๔๑๐๕ นางเพ็ญจันทร  ภูหรุน 

 ๔๑๐๖ นางเพ็ญศรี  จันทรมาลา 

 ๔๑๐๗ นางเพ็ญศรี  ตนสุพรรณ 

 ๔๑๐๘ นางเพ็ญศรี  พรหมบุตร 

 ๔๑๐๙ นางเพ็ญศรี  ลังกาแกว 

 ๔๑๑๐ นางเพ็ญศรี  ศรีปลาด 

 ๔๑๑๑ นางเพ็ญศรี  ออนศรี 

 ๔๑๑๒ นางสาวเพียงใจ  แกววิจิตร 

 ๔๑๑๓ นางสาวเพียงใจ  พุฒชาลี 

 ๔๑๑๔ นางแพงศรี  คําหารพล 

 ๔๑๑๕ นางไพทูลย  เดชโฮม 

 ๔๑๑๖ นางไพบูรณ  สัตนาโค 

 ๔๑๑๗ นางสาวไพรแกว  โปรงจิตร 

 ๔๑๑๘ นางไพรวัลย  มงคลชู 

 ๔๑๑๙ นางไพรัช  ภูบรรทัด 

 ๔๑๒๐ นางไพวัลย  มงคลชู 

 ๔๑๒๑ นางฟองจันทร  บุญธิ 

 ๔๑๒๒ นางสาวภัคศมนันท  จินดากุลคริษฐ 

 ๔๑๒๓ นางภัชรา  แกลวการไถ 

 ๔๑๒๔ นางภัชรา  ทองอันตัง 



 หนา   ๒๑๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑๒๕ นางภัทธสินี  ยอดคีรี 

 ๔๑๒๖ นางสาวภัทราวดี  สายนภา 

 ๔๑๒๗ นางภัทศรา  จันทรเหลือง 

 ๔๑๒๘ นางสาวภัสพร  ศรีนวล 

 ๔๑๒๙ นางภาราดา  นิมิตรมงคล 

 ๔๑๓๐ นางภาวดี  ตะคอนรัมย 

 ๔๑๓๑ นางภาวนา  จันตะยอด 

 ๔๑๓๒ นางภาวินี  ชัยอนันทตระกูล 

 ๔๑๓๓ นางภิภัทรภรณ  แสนแทน 

 ๔๑๓๔ นางสาวมณฑาทิพย  คงจรูญ 

 ๔๑๓๕ นางสาวมณฑาทิพย  จิตตสวาง 

 ๔๑๓๖ นางสาวมณัชยา  เปยปน 

 ๔๑๓๗ นางมณีรัตน  คะเชนทร 

 ๔๑๓๘ นางมยุรี  เชื้อชาติสังขร 

 ๔๑๓๙ นางมยุรี  โพธิ์ทอง 

 ๔๑๔๐ นางมยุรี  รักนาค 

 ๔๑๔๑ นางมยุรีย  ดีเรือง 

 ๔๑๔๒ นางมยุรีย  แสงแกว 

 ๔๑๔๓ นางสาวมรกต  เสมอตน 

 ๔๑๔๔ นางมลวิภา  แสงวงศ 

 ๔๑๔๕ นางมลิวรรณ  บนสันเทียะ 

 ๔๑๔๖ นางมลิษา  เพชรโรจน 

 ๔๑๔๗ นางมวลคํา  นันทะนอย 

 ๔๑๔๘ นางมะลิ  ภูวงค 

 ๔๑๔๙ นางมะลิ  ยานู 

 ๔๑๕๐ นางมะลิวรรณ  อุไรพันธ 

 ๔๑๕๑ นางมะลิวัลย  แกวสะอาด 

 ๔๑๕๒ นางสาวมัณฑนา  พงษสุวรรณ 

 ๔๑๕๓ นางมันทนา  ชูสงา 

 ๔๑๕๔ นางมานิตย  คิ้วสงา 

 ๔๑๕๕ นางมานิตย  รูปเหมาะ 

 ๔๑๕๖ นางมารีจันทร  ศรีนอย 

 ๔๑๕๗ นางมาลัย  เครื่องชนะ 

 ๔๑๕๘ นางมาลี  คุณฑี 

 ๔๑๕๙ นางมาลี  ทรัพยประเสริฐ 

 ๔๑๖๐ นางมาลีรัชต  รภัสบวรพงศ 

 ๔๑๖๑ นางมุน  น้ําใส 

 ๔๑๖๒ นางสาวยามีหละ  มะลีเยาะ 

 ๔๑๖๓ นางยุพดี  สุภาโสตร 

 ๔๑๖๔ นางยุพยงค  หวังสิน 

 ๔๑๖๕ นางยุพร  หมื่นเดน 

 ๔๑๖๖ นางยุพิน  เพชรสัมฤทธิ์ 

 ๔๑๖๗ นางยุพิน  ยืนย่ิง 

 ๔๑๖๘ นางยุพิน  หอทรัพย 

 ๔๑๖๙ นางยุพิน  หุมอาจ 

 ๔๑๗๐ นางยุภา  พวงกระสันต 

 ๔๑๗๑ นางยุภาพร  สุขผล 

 ๔๑๗๒ นางยุวดี  กาญจนะเกตุ 

 ๔๑๗๓ นางยุวดี  วิเศษชาติ 

 ๔๑๗๔ นางยุวธิดา  อุไรพันธ 



 หนา   ๒๑๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑๗๕ นางเยาวรัตน  บุญแสง 

 ๔๑๗๖ นางสาวเยาวลักษณ  ภักดีภักดิ์ 

 ๔๑๗๗ นางรจนา  จันทรแกว 

 ๔๑๗๘ นางรจนา  สังขศรีแกว 

 ๔๑๗๙ นางรจนา  เหล็กเพชร 

 ๔๑๘๐ นางสาวรจรินทร  ชาญวรวุฒิ 

 ๔๑๘๑ นางสาวรจเรข  คล่ีแกว 

 ๔๑๘๒ นางสาวรพีพรรณ  ทันนา 

 ๔๑๘๓ นางรอซีดะ  สุหลง 

 ๔๑๘๔ นางระเบียบ  บุญมี 

 ๔๑๘๕ นางรักเลห  ภูเพ็ง 

 ๔๑๘๖ นางรัชฎาพร  สมศรี 

 ๔๑๘๗ นางรัชนี  กํามะนัส 

 ๔๑๘๘ นางรัชนี  ทาบทอง 

 ๔๑๘๙ นางรัชนี  ราชา 

 ๔๑๙๐ นางรัชนีย  เดชบุญ 

 ๔๑๙๑ นางสาวรัตติยา  รัตนวุฒิ 

 ๔๑๙๒ นางสาวรัตนา  เครือวัลย 

 ๔๑๙๓ นางรัตนา  เผ่ือแผ 

 ๔๑๙๔ นางรัตนา  รักษา 

 ๔๑๙๕ นางรัตนา  ไวทยะกุล 

 ๔๑๙๖ นางรัตนาภรณ  ศรีนพคุณ 

 ๔๑๙๗ นางรัตนาวดี  ฟกโต 

 ๔๑๙๘ นางรัศมีฉัตรช  ชัยมา 

 ๔๑๙๙ นางราตรี  กันรัมย 

 ๔๒๐๐ นางราตรี  พอคา 

 ๔๒๐๑ นางราตรี  สกุลไทย 

 ๔๒๐๒ นางรุงทิพย  จิตราช 

 ๔๒๐๓ นางสาวรุงทิพย  สังคีรี 

 ๔๒๐๔ นางรุงรัตน  สุขเกษม 

 ๔๒๐๕ นางรุงรัศมี  ศรีลาพัฒน 

 ๔๒๐๖ นางรุงราตรี  สีแสด 

 ๔๒๐๗ นางรุจิตรา  ทนทาน 

 ๔๒๐๘ นางรุจิเรข  สายบุญเลิศ 

 ๔๒๐๙ นางลคร  ธุระพันธ 

 ๔๒๑๐ นางสาวลลิดา  พิมาศกมลพัฒน 

 ๔๒๑๑ นางลออ  วิเศษสิงห 

 ๔๒๑๒ นางละมุล  ดอกไมทอง 

 ๔๒๑๓ นางละมุล  นังกะทา 

 ๔๒๑๔ นางละมุล  ไรแสง 

 ๔๒๑๕ นางสาวละไม  แตมเติม 

 ๔๒๑๖ นางละไม  ลัดดา 

 ๔๒๑๗ นางละออ  เกาะดานกลาง 

 ๔๒๑๘ นางละเอียด  รอนทอง 

 ๔๒๑๙ นางลักขณา  บุตรพรม 

 ๔๒๒๐ นางลักษมี  แกวมาตร 

 ๔๒๒๑ นางลัดดา  อภัยภักดิ์ 

 ๔๒๒๒ นางลัดดาวรรณ  เจียระนัย 

 ๔๒๒๓ นางสาวลัดดาวรรณ  พาดี 

 ๔๒๒๔ นางสาวลัดดาวัลย  กงนะ 



 หนา   ๒๑๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๒๒๕ นางลัดดาวัลย  พิมพิลา 

 ๔๒๒๖ นางลาวัลย  เดชยศดี 

 ๔๒๒๗ นางลําดวน  จันทบาล 

 ๔๒๒๘ นางลําดวน  ใจศิลป 

 ๔๒๒๙ นางลําดวน  สิทธิผล 

 ๔๒๓๐ นางลําพรรณ  ดาขุนทด 

 ๔๒๓๑ นางลําพรรณ  พรมสงฆ 

 ๔๒๓๒ นางลําพึง  ปญญาวงศ 

 ๔๒๓๓ นางลําพูน  ฤทธิ์กันโต 

 ๔๒๓๔ นางสาวลําแพน  ตลับนาค 

 ๔๒๓๕ นางลําไพ  ชิดไชยสุวรรณ 

 ๔๒๓๖ นางลําไพ  นาถมทอง 

 ๔๒๓๗ นางสาวลํายงค  พักแพง 

 ๔๒๓๘ นางลําใย  มงคลพันธ 

 ๔๒๓๙ นางลิขิต  เปไธสง 

 ๔๒๔๐ นางลิน  แสงภาคภูมิ 

 ๔๒๔๑ นางเลขา  บุตรดีวงศ 

 ๔๒๔๒ นางวณิชยา  อูทรงธรรม 

 ๔๒๔๓ นางวนิดา  กุลไกรจักร 

 ๔๒๔๔ นางสาววนิดา  ภายไทสงค 

 ๔๒๔๕ นางวนิดา  วรรณบุรี 

 ๔๒๔๖ นางวนิดา  วิชัยรัมย 

 ๔๒๔๗ นางวนิดา  วุฒิกิตติวงษ 

 ๔๒๔๘ นางวรนาจ  เศษสุวรรณ 

 ๔๒๔๙ นางวรนุช  ยศพิมพ 

 ๔๒๕๐ นางสาววรพักตร  นันตา 

 ๔๒๕๑ นางวรภร  ทาเอื้อ 

 ๔๒๕๒ นางสาววรรณภา  ดาวเรือง 

 ๔๒๕๓ นางวรรณภา  ยศแกวกอง 

 ๔๒๕๔ นางวรรณภา  แสนวา 

 ๔๒๕๕ นางวรรณา  ชาญพิทยา 

 ๔๒๕๖ นางวรรธนา  แซหล่ิม 

 ๔๒๕๗ นางสาววราพร  คลายดี 

 ๔๒๕๘ นางวราพร  จิตจักร 

 ๔๒๕๙ นางวราพร  แสนโสภาวรรณ 

 ๔๒๖๐ นางสาววราภร  ธีระวาที 

 ๔๒๖๑ นางสาววราภรณ  กองทอง 

 ๔๒๖๒ นางวราภรณ  เกษเพชร 

 ๔๒๖๓ นางวราภรณ  ศรีเปน 

 ๔๒๖๔ นางวลัย  ประทิน 

 ๔๒๖๕ นางสาววลัยลักษณ  โสภณพิเชฐ 

 ๔๒๖๖ นางวังวน  ดีเลิศ 

 ๔๒๖๗ นางวัฒนา  นิลแสง 

 ๔๒๖๘ นางสาววัฒนากิจ  คําเมฆ 

 ๔๒๖๙ นางวันเพ็ญ  แกนทาว 

 ๔๒๗๐ นางวันเพ็ญ  ปนตาเปย 

 ๔๒๗๑ นางวันเพ็ญ  มานมุงศิลป 

 ๔๒๗๒ นางวันเพ็ญ  วรรณตลา 

 ๔๒๗๓ นางวันเพ็ญ  อาทิตย 

 ๔๒๗๔ นางวันเพ็ญ  อุปมิตร 



 หนา   ๒๑๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๒๗๕ นางสาววันวิจิตย  วรรณไชย 

 ๔๒๗๖ นางสาววาทินี  เนียมรักษา 

 ๔๒๗๗ นางวานิชย  เนตรวงศ 

 ๔๒๗๘ นางวารี  กิตติวาณิชวงศ 

 ๔๒๗๙ นางวารีทิพย  พิริยสถิต 

 ๔๒๘๐ นางวารุณี  แกวจันทร 

 ๔๒๘๑ นางวาสนา  ไตรถวิล 

 ๔๒๘๒ นางสาววาสนา  บุญศรี 

 ๔๒๘๓ นางสาววาสนา  อาสนะ 

 ๔๒๘๔ นางวิภา  บัวดี 

 ๔๒๘๕ นางวิภา  สรอยลอด 

 ๔๒๘๖ นางวิภา  อักษรพรหม 

 ๔๒๘๗ นางสาววิภาดา  คําแพงเมือง 

 ๔๒๘๘ นางสาววิภารัตน  ประสมศรี 

 ๔๒๘๙ นางวิยะรัตน  จุยนุม 

 ๔๒๙๐ นางสาววิรัช  ธิติสรณกุล 

 ๔๒๙๑ นางสาววิลาสินี  ไทรรัตตัญู 

 ๔๒๙๒ นางสาววิไลวรรณ  เชือนไธสง 

 ๔๒๙๓ นางวิไลวรรณ  ภูนาโท 

 ๔๒๙๔ นางวิไลวรรณ  รัตนวิจิตร 

 ๔๒๙๕ นางวิไลศรี  โฮมวงศ 

 ๔๒๙๖ นางสาววิสดา  จําป 

 ๔๒๙๗ นางศจี  ประเทืองสุข 

 ๔๒๙๘ นางศยามล  หลมเหลา 

 ๔๒๙๙ นางศรีไล  เจริญวิวัฒนวงศ 

 ๔๓๐๐ นางศรีอุดร  คําภูแสน 

 ๔๓๐๑ นางศศิธร  สงางาม 

 ๔๓๐๒ นางศศิธร  เสวิสิทธิ์ 

 ๔๓๐๓ นางศิรกาญจน  พิบูลเกียรติขจร 

 ๔๓๐๔ นางสาวศิรินภา  ยัญนิเวท 

 ๔๓๐๕ นางสาวศิรินันท  สวางวงค 

 ๔๓๐๖ นางศิรินาถ  ตาแสง 

 ๔๓๐๗ นางศิริพร  บุญใหญ 

 ๔๓๐๘ นางสาวศิริพรรณ  หมื่นสันธิ 

 ๔๓๐๙ นางสาวศิริรักษ  อินรักษา 

 ๔๓๑๐ นางศิริลักษณ  บุญนํา 

 ๔๓๑๑ นางศิริลักษณ  วิเชียรมานะรักษ 

 ๔๓๑๒ นางศิริลักษณ  สรรพศรี 

 ๔๓๑๓ นางศิริวรรณ  เพียรชัยภูมิ 

 ๔๓๑๔ นางศิริวรรณ  เสาะเห็ม 

 ๔๓๑๕ นางศุทธชนิภัส  อินโอพาส 

 ๔๓๑๖ นางศุภกร  เกตุลาพร 

 ๔๓๑๗ นางสาวศุภร  คุณเลิศดี 

 ๔๓๑๘ นางศุภลักษณ  ศรีพิมพ 

 ๔๓๑๙ นางศุภลักษณา  ศรีฝน 

 ๔๓๒๐ นางศุภานัน  เตี๋ยวบุตร 

 ๔๓๒๑ นางศุภานัน  วงศปญญา 

 ๔๓๒๒ นางสงวน  แกวใส 

 ๔๓๒๓ นางสาวสงวน  ศรีมนยา 

 ๔๓๒๔ นางสงัด  นามวิชัย 



 หนา   ๒๒๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๓๒๕ นางสงา  เหิมฮึก 

 ๔๓๒๖ นางสติมา  แจมจรัส 

 ๔๓๒๗ นางสาวสถิตย  ถิตยฤทธิ์ 

 ๔๓๒๘ นางสนทยา  บุญมาก 

 ๔๓๒๙ นางสนั่น  เนียนไธสง 

 ๔๓๓๐ นางสมคิด  ชมภูนอย 

 ๔๓๓๑ นางสมคิด  พัฒนา 

 ๔๓๓๒ นางสมคิด  ศาลานอย 

 ๔๓๓๓ นางสมจิตต  สุขทอง 

 ๔๓๓๔ นางสมจิตร  พินิจมนตรี 

 ๔๓๓๕ นางสมจิตร  คํากลึง 

 ๔๓๓๖ นางสมจิตร  จําลองเพ็ง 

 ๔๓๓๗ นางสาวสมจิตร  สังวรกาญจน 

 ๔๓๓๘ นางสมใจ  เจกพังเทียม 

 ๔๓๓๙ นางสมใจ  ลีระครจันทร 

 ๔๓๔๐ นางสมใจ  ศิริสานต 

 ๔๓๔๑ นางสมใจ  อยูสุข 

 ๔๓๔๒ นางสมเชา  พันธจบสิงห 

 ๔๓๔๓ นางสมนึก  จีบจอหอ 

 ๔๓๔๔ นางสมบูรณ  ทองปาน 

 ๔๓๔๕ นางสมปอง  พลภูเมือง 

 ๔๓๔๖ นางสมปอง  ไมหอม 

 ๔๓๔๗ นางสาวสมปอง  อุดมรักษ 

 ๔๓๔๘ นางสมพร  บริสุทธิ์ 

 ๔๓๔๙ นางสมพร  ปานย้ิม 

 ๔๓๕๐ นางสมพร  พรมขาว 

 ๔๓๕๑ นางสมพร  พุทธา 

 ๔๓๕๒ นางสมพร  ยุวบุตร 

 ๔๓๕๓ นางสมพร  ศรีเจริญ 

 ๔๓๕๔ นางสมพร  สแตร็ทตัน 

 ๔๓๕๕ นางสมพร  สุนทรเกส 

 ๔๓๕๖ นางสมพร  แสนพันธ 

 ๔๓๕๗ นางสาวสมพร  อุดมพันธ 

 ๔๓๕๘ นางสมร  ปทมะริด 

 ๔๓๕๙ นางสมร  พลบุตร 

 ๔๓๖๐ นางสมรักษ  ศิวินา 

 ๔๓๖๑ นางสาวสมฤดี  สมวัน 

 ๔๓๖๒ นางสมหมาย  วงษชัยเพ็ง 

 ๔๓๖๓ นางสมหมาย  ศรีวงษราช 

 ๔๓๖๔ นางสมัย  ดิษฐวงศ 

 ๔๓๖๕ นางสมัย  อดทน 

 ๔๓๖๖ นางสมาน  ภูชมศรี 

 ๔๓๖๗ นางสรอยทอง  บุญอน 

 ๔๓๖๘ นางสวาด  ศรีหินกอง 

 ๔๓๖๙ นางสะอื้น  ปาทา 

 ๔๓๗๐ นางสังวาลย  ศรีวิไล 

 ๔๓๗๑ นางสาวสัญสนีย  เศรษฐรชตะ 

 ๔๓๗๒ นางสัมฤทธิ์  สืบสิงห 

 ๔๓๗๓ นางสัมฤทธิ์  หลวงสนาม 

 ๔๓๗๔ นางสาคร  คําสิน 



 หนา   ๒๒๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๓๗๕ นางสาวสาคร  ตาเมือง 

 ๔๓๗๖ นางสายขวัญ  จริยวิบูลย 

 ๔๓๗๗ นางสายใจ  ทะแพงพันธ 

 ๔๓๗๘ นางสายทอง  ไชยเหงา 

 ๔๓๗๙ นางสายฝน  โทพิลา 

 ๔๓๘๐ นางสายพิน  ภาวดี 

 ๔๓๘๑ นางสายรุง  ขะจัดโรคา 

 ๔๓๘๒ นางสาวสวัสดิ์  ทาวพา 

 ๔๓๘๓ นางสําเนียง  ทิศนอก 

 ๔๓๘๔ นางสําเภา  จําพันธุ 

 ๔๓๘๕ นางสํารวย  กองมะเริง 

 ๔๓๘๖ นางสํารวย  พรสืบวงศ 

 ๔๓๘๗ นางสํารวย  พิมพตา 

 ๔๓๘๘ นางสําราญ  วงศสุวัฒน 

 ๔๓๘๙ นางสําราญ  อุนทะศรี 

 ๔๓๙๐ นางสําเริง  รูปสม 

 ๔๓๙๑ นางสําเรียน  ของเลิศ 

 ๔๓๙๒ นางสิริจันทร  หาญธรรม 

 ๔๓๙๓ นางสิริยาภรณ  วงษจันทรดี 

 ๔๓๙๔ นางสิรียา  กราบไกรแกว 

 ๔๓๙๕ นางสีกา  อาจเจริญ 

 ๔๓๙๖ นางสีแพง  ผงทอง 

 ๔๓๙๗ นางสุกัญญา  พิชัย 

 ๔๓๙๘ นางสุกัลยา  จูมเปา 

 ๔๓๙๙ นางสาวสุคนธ  เถาทอง 

 ๔๔๐๐ นางสาวสุจิณณา  แกวสีหา 

 ๔๔๐๑ นางสุจินต  ทองเสวก 

 ๔๔๐๒ นางสาวสุจินต  พุมไสว 

 ๔๔๐๓ นางสุจิวรรณ  พ่ัวพันศรี 

 ๔๔๐๔ นางสุณี  พันทอง 

 ๔๔๐๕ นางสุณีย  ศรีนัครินทร 

 ๔๔๐๖ นางสุดใจ  เทียนสัน 

 ๔๔๐๗ นางสุดใจ  สิมมา 

 ๔๔๐๘ นางสาวสุดสงวน  ตั้งเจริญ 

 ๔๔๐๙ นางสุดสวาท  สุตเดช 

 ๔๔๑๐ นางสาวสุดารัตน  กูลเกื้อ 

 ๔๔๑๑ นางสุทิน  ล้ิมธัญลักษณ 

 ๔๔๑๒ นางสาวสุทิศา  นาคสุวรรณ 

 ๔๔๑๓ นางสุธาวัลย  ริมผดี 

 ๔๔๑๔ นางสุธีรา  สิงหนุช 

 ๔๔๑๕ นางสาวสุธีราภรณ  ทุมละออ 

 ๔๔๑๖ นางสาวสุนทรี  ทิพยโสต 

 ๔๔๑๗ นางสุนันทา  มณฑา 

 ๔๔๑๘ นางสุนันทา  ศรีอุทธา 

 ๔๔๑๙ นางสุนิตรา  ทองสุทธิ์ 

 ๔๔๒๐ นางสุนิสา  เดชอวยพรวงศ 

 ๔๔๒๑ นางสาวสุนีย  มงคลกุล 

 ๔๔๒๒ นางสุนีย  สิริโสภณวรกุล 

 ๔๔๒๓ นางสาวสุนีรัตน  การจักร 

 ๔๔๒๔ นางสุปราณี  โพธิ์ยุทธนาสถิตย 



 หนา   ๒๒๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๔๒๕ นางสุปราณี  อินทจักร 

 ๔๔๒๖ นางสุพรรณ  คําพันธ 

 ๔๔๒๗ นางสุพรรณ  โพธิ์ฟนเรือ 

 ๔๔๒๘ นางสาวสุพรรณี  สิงหทอง 

 ๔๔๒๙ นางสาวสุพรรษา  สวนรักษา 

 ๔๔๓๐ นางสาวสุพรรษา  สุนทรแต 

 ๔๔๓๑ นางสุพัตรา  ขําแดง 

 ๔๔๓๒ นางสุพัตรา  จิตทยานันท 

 ๔๔๓๓ นางสาวสุพัตรา  ทองสองสี 

 ๔๔๓๔ นางสุพัตรา  ลักษณะ 

 ๔๔๓๕ นางสุภลักษณ  กอมณี 

 ๔๔๓๖ นางสาวสุภัค  กล่ินชะเอม 

 ๔๔๓๗ นางสุภา  รอดจิตร 

 ๔๔๓๘ นางสุภาภรณ  นอยดา 

 ๔๔๓๙ นางสาวสุภาภรณ  เพ็งภัตรา 

 ๔๔๔๐ นางสุภารัตน  จันทรเล่ือน 

 ๔๔๔๑ นางสาวสุภาวดี  สังเต็ม 

 ๔๔๔๒ นางสุภาวดี  สีเหลือง 

 ๔๔๔๓ นางสุภาษี  คําเบาเมือง 

 ๔๔๔๔ นางสุภีร  เงางาม 

 ๔๔๔๕ นางสุรณี  ทอง 

 ๔๔๔๖ นางสุระมูล  ไชยราช 

 ๔๔๔๗ นางสุรางค  จําเริญ 

 ๔๔๔๘ นางสุริเยตร  อุปนันท 

 ๔๔๔๙ นางสาวสุรียพร  เนาวรัตนไพบูลย 

 ๔๔๕๐ นางสุรียพร  ประเสริฐ 

 ๔๔๕๑ นางสาวสุรีรัตน  วรปญญา 

 ๔๔๕๒ นางสุรีรัตน  สมรักษ 

 ๔๔๕๓ นางสุลภาพ  หวานชิต 

 ๔๔๕๔ นางสุวภัทร  ศรีสวางจิตร 

 ๔๔๕๕ นางสุวภัทร  สวางโศรก 

 ๔๔๕๖ นางสุวรรณ  ผาวันดี 

 ๔๔๕๗ นางสุวรรดี  ศรีจูมลาย 

 ๔๔๕๘ นางเสงี่ยม  ไชยสมบัติ 

 ๔๔๕๙ นางเสาวลักษณ  นฤกทานนท 

 ๔๔๖๐ นางแสงจันทร  คูณสวาง 

 ๔๔๖๑ นางแสงจันทร  เรืองศรีใส 

 ๔๔๖๒ นางแสงจันทร  วงศเพ่ิม 

 ๔๔๖๓ นางสาวแสงเดือน  แซผาน 

 ๔๔๖๔ นางแสงเดือน  พุทธิมา 

 ๔๔๖๕ นางสาวแสงเทียน  วิระทูล 

 ๔๔๖๖ นางแสงศรี  กาศเมฆ 

 ๔๔๖๗ นางแสน  บัวรอด 

 ๔๔๖๘ นางแสนคม  นกดํา 

 ๔๔๖๙ นางโสพิศ  ศรีหนองโคตร 

 ๔๔๗๐ นางโสภา  จีนสําโรง 

 ๔๔๗๑ นางโสภา  พฤษาโสภา 

 ๔๔๗๒ นางโสภาพรรณ  อรรถโกมล 

 ๔๔๗๓ นางหทัยรัตน  นรารัตนกุล 

 ๔๔๗๔ นางสาวหนูกล่ิน  รุงย้ิม 
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 ๔๔๗๕ นางหนูกานต  โคตรสุมาตย 

 ๔๔๗๖ นางหนูกาย  แกวโพธิ์ 

 ๔๔๗๗ นางหนูแดง  นาวาศิริ 

 ๔๔๗๘ นางหนูนิด  พรมมา 

 ๔๔๗๙ นางหนูเพียร  หลวงเพชร 

 ๔๔๘๐ นางหนูเล็ก  แซล้ิม 

 ๔๔๘๑ นางเหรียญทอง  คํายอญ 

 ๔๔๘๒ นางไหมทอง  ศรีจันทร 

 ๔๔๘๓ นางองอาจ  อิ่มรุงเรือง 

 ๔๔๘๔ นางสาวอดิลัมพ  จันทรโนนมวง 

 ๔๔๘๕ นางอนงค  กลอมวงศ 

 ๔๔๘๖ นางอนงค  พรมสอน 

 ๔๔๘๗ นางอนงค  โพธารินทร 

 ๔๔๘๘ นางอนงคคาร  ทิศหลา 

 ๔๔๘๙ นางอนิศรา  รําเพย 

 ๔๔๙๐ นางอภิชชญา  บุญรอด 

 ๔๔๙๑ นางสาวอภิชญา  มัทธการ 

 ๔๔๙๒ นางอภิวัน  แกวลี 

 ๔๔๙๓ นางอมรรัตน  ไชยบาล 

 ๔๔๙๔ นางอมรรัตน  เสนาชัย 

 ๔๔๙๕ นางอมรัตน  เจตนุรักษ 

 ๔๔๙๖ นางอรทัย  ทิพประไพ 

 ๔๔๙๗ นางอรทัย  สุวิทชาญวรกุล 

 ๔๔๙๘ นางสาวอรทัย  แสงสุข 

 ๔๔๙๙ นางอรพิน  คามเกตุ 

 ๔๕๐๐ นางอรวรรณ  ชาญจิตร 

 ๔๕๐๑ นางอรวรรณ  ทองใบใหญ 

 ๔๕๐๒ นางอรวรรณ  นาคสวัสดิ์ 

 ๔๕๐๓ นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเกษ 

 ๔๕๐๔ นางสาวอรวิภา  จินากุล 

 ๔๕๐๕ นางอรัญ  ฝาฝน 

 ๔๕๐๖ นางอรัญ  วงษกลาง 

 ๔๕๐๗ นางออนจันทร  นันคํา 

 ๔๕๐๘ นางออย  สอนเผือก 

 ๔๕๐๙ นางอังคณา  พลรัตน 

 ๔๕๑๐ นางอังคณา  แสนยํา 

 ๔๕๑๑ นางสาวอัจฉรา  เกกินะ 

 ๔๕๑๒ นางสาวอัจฉรา  ศรีสุข 

 ๔๕๑๓ นางอัจฉรี  ครุฑโปรง 

 ๔๕๑๔ นางสาวอัญชลี  รัตตมณี 

 ๔๕๑๕ นางอัญชลี  อิ่มรัตน 

 ๔๕๑๖ นางอัมพร  รักจักร 

 ๔๕๑๗ นางอัมพร  วงษเสงี่ยม 

 ๔๕๑๘ นางอัมพร  อาศัยสงฆ 

 ๔๕๑๙ นางอัมพรรณ  แกวดํา 

 ๔๕๒๐ นางสาวอัมรินทร  แดงสุข 

 ๔๕๒๑ นางสาวอัมลา  จินดาศรี 

 ๔๕๒๒ นางอาภรณ  โตะสิงห 

 ๔๕๒๓ นางอาภรณ  โพธิ์เจริญรักษ 

 ๔๕๒๔ นางอาภรณ  วงษเกษร 
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 ๔๕๒๕ นางอามร  ทองสาร 

 ๔๕๒๖ นางอํานาจ  แพงกัญญา 

 ๔๕๒๗ นางอําพร  ภัทรพานี 

 ๔๕๒๘ นางอําพร  สมศรี 

 ๔๕๒๙ นางอําพร  อําภวา 

 ๔๕๓๐ นางอําพัน  สาทอง 

 ๔๕๓๑ นางสาวอําไพ  ชัยกิ่วแล 

 ๔๕๓๒ นางอําไพ  นวนแปง 

 ๔๕๓๓ นางอําไพ  แนนอุดร 

 ๔๕๓๔ นางสาวอําไพ  ภูเล่ือนลม 

 ๔๕๓๕ นางสาวอําภรณ  กรุงใจ 

 ๔๕๓๖ นางอินทุกานต  สุระแสง 

 ๔๕๓๗ นางอุดม  พลดงนอก 

 ๔๕๓๘ นางอุดม  สังวงศ 

 ๔๕๓๙ นางอุทุมพร  ไชยกือ 

 ๔๕๔๐ นางสาวอุนเรือน  วรวุฒิ 

 ๔๕๔๑ นางอุบล  บุตรเพชร 

 ๔๕๔๒ นางอุบล  แสงขาว 

 ๔๕๔๓ นางอุราภรณ  ออนชุม 

 ๔๕๔๔ นางอุรุพร  แสนพินิจ 

 ๔๕๔๕ นางอุไร  กันธวังโส 

 ๔๕๔๖ นางอุไร  ธิศาเวช 

 ๔๕๔๗ นางสาวอุไร  พ่ึงภพ 

 ๔๕๔๘ นางสาวอุไรวรรณ  แกวตุน 

 ๔๕๔๙ นางอุไรวรรณ  พลเสนา 

 ๔๕๕๐ นางอุไรวรรณ  แสนตางใจ 

 ๔๕๕๑ นางอุไล  คงสมบัติ 

 ๔๕๕๒ นางอุษณีย  สุมาลี 

 ๔๕๕๓ นางอุษา  รัชอินทร 

 ๔๕๕๔ นางสาวอุษา  สายเส็น 

 ๔๕๕๕ นางอุสนี  เหลาจําเริญ 

 ๔๕๕๖ นางเอื้อมพร  เทพยศ 
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