
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๔ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  รวมท้ังส้ิน  ๒๓๖,๙๕๕  ราย   

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

กรมการปกครอง 

ผูใหญบาน 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๘  ราย) 

 ๑ นายกรี  ผาสุขถิน 

 ๒ นายเกษม  สวัสดี 

 ๓ นายคําแพง  กลอนโพธิ์ 

 ๔ นายฉัตรชัย  สังขศร 

 ๕ นายเฉลย  ขุมเพ็ชร 

 ๖ นายชัย  โนชัย 

 ๗ นายชัยพร  สุภาษี 

 ๘ นายชูชาติ  พจนาท 

 ๙ นายชูศิลป  ชีชวง 

 ๑๐ นายโชคดี  เพชรนอย 

 ๑๑ นายไชยพร  ธรรมกาวี 

 ๑๒ นายไชยา  กิตติเวชวรกุล 

 ๑๓ นายณรงค  จุติตรี 

 ๑๔ นายดือมานะ  มิง 

 ๑๕ นายเถวียน  เพียรดี 

 ๑๖ นายทวิทย  เส้ียมสอน 

 ๑๗ นายทวี  ศรีโรจน 

 ๑๘ นายทวี  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๙ นายทศพล  บุญวิทย 

 ๒๐ นายธนาวุฒิ  สวางศรี 

 ๒๑ นายธวัชชัย  หนุนอนันต 

 ๒๒ นายนําชัย  แจงจิตร 

 ๒๓ นายนิคม  คํากาละ 

 ๒๔ นายบุญเลิศ  กล่ินสุบรรณ 

 ๒๕ นายบุญเลิศ  ฉิมมณี 

 ๒๖ นายบุญสง  หลวงคํา 

 ๒๗ นายประจวบ  หอมขจร 

 ๒๘ นายประจักร  นอยสวาท 

 ๒๙ นายประดิษฐ  แสงสวาง 

 ๓๐ นายประดิษฐ  แผนบัว 

 ๓๑ นายประภัย  สุริยะวงศ 

 ๓๒ นายประยูร  สีทองสุก 

 ๓๓ นายประเสริฐศักดิ์  เปยมสวัสดิ์ 

 ๓๔ นายพรหมมา  บุตรจันทร 

 ๓๕ นายพิพัฒน  ธนุรวิทยา 

 ๓๖ นายภาสกร  ชุมชูจันทร 

 ๓๗ นายมนัส  ขําเจริญ 

 ๓๘ นายมนัส  สุขอนุเคราะห 

 ๓๙ นายมรกต  แบนมาก 

 ๔๐ นายมานิตย  สุขไมตรี 

 ๔๑ นายมานิตย  เสงี่ยมวงษ 

 ๔๒ นายมาโนช  บุญมั่ง 

 ๔๓ นายเย้ิม  เอี่ยมอาจ 

 ๔๔ นายโยธิน  ยวงบริบูรณ 

 ๔๕ นายรอนิง  เด็งระกีนา 

 ๔๖ นายรัฐนันท  อุมา 



 หนา   ๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๗ นายรัศมี  มลเทียรอาจ 

 ๔๘ นายวิชัย  พลอยปทมวิชิต 

 ๔๙ นายวิทูรย  ศรีวิชา 

 ๕๐ นายวินัย  งั่วสมบูรณ 

 ๕๑ นายวิรัตน  ธรรมโกศล 

 ๕๒ นายวีระชัย  ภูสงฆ 

 ๕๓ นายศรีเมือง  โสภัณ 

 ๕๔ นายสนั่น  มัจฉาชาญ 

 ๕๕ นายสมเกียรติ  เต็งประเสริฐ 

 ๕๖ นายสมคิด  กันทะตั๋น 

 ๕๗ นายสมคิด  พวงมะลิ 

 ๕๘ นายสมชาติ  รักษสองพลู 

 ๕๙ นายสมบูรณ  สัปทน 

 ๖๐ นายสมยศ  มังกรณ 

 ๖๑ นายสมยศ  องอาจ 

 ๖๒ นายสมศักดิ์  มาบรรดิษฐ 

 ๖๓ นายสมศักดิ์  รุงเจริญ 

 ๖๔ นายสมศักดิ์  อินทะชัย 

 ๖๕ นายสวงค  สุขผล 

 ๖๖ นายสังเวียน  ภูมี 

 ๖๗ นายสามารถ  มะลิ 

 ๖๘ นายสาล่ี  สามเณร 

 ๖๙ นายสํารวย  ทองกลํ่า 

 ๗๐ นายสิทธิ  เย็นสบาย 

 ๗๑ นายสินชัย  โรจนจรรยากิจ 

 ๗๒ นายสุเทพ  สุขปรั่ง 

 ๗๓ นายสุปาพจน  อิศโร 

 ๗๔ นายสุเมธ  สุขศรี 

 ๗๕ รอยตรี สุรพล  พิมพสอน 

 ๗๖ นายสุรศักดิ์  กมลศรี 

 ๗๗ นายสุวิทย  ฤทธิเรือง 

 ๗๘ นายอณุวัส  วงษแสงนอย 

 ๗๙ นายอนันต  ปรีชาชาติ 

 ๘๐ นายอํานวย  สุดกระแสร 

 ๘๑ นายอุดมเดช  ดานลัดตอน 

 ๘๒ นายเอกภพ  นันทะชัย 

 ๘๓ นางกฤตวรรณ  เจริญสุข 

 ๘๔ นางศรีพันธ  ปาหา 

 ๘๕ นางสรัลพร  จิตรานุรักษสกุล 

 ๘๖ นางสําราญ  พัทธเสมา 

 ๘๗ นางสุกัลยา  โอฬารกิจ 

 ๘๘ นางสุมาลี  สิทธิมาตย 

เบญจมาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑,๓๖๘  ราย) 

 ๑ นายกมล  เจริญย่ิง 

 ๒ นายกรรณธิสิทธิ์  ลือมอญ 

 ๓ นายกระจัด  เชื้อสาทุม 

 ๔ นายกรีธา  สุขศิริ 

 ๕ นายกฤษฎา  มาตพะคัง 

 ๖ นายกฤษณ  กลีบบัวขวัญ 



 หนา   ๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗ นายกฤษณพงษ  คนงาน 

 ๘ นายกวน  แสงสวาง 

 ๙ นายกวี  แมนปน 

 ๑๐ นายกองไลย  อาจแกว 

 ๑๑ นายกันชิต  จุลฬา 

 ๑๒ นายกันหา  ศรีแสง 

 ๑๓ นายกําจร  เขียวสีทอง 

 ๑๔ นายกําจร  มาลา 

 ๑๕ นายกิจ  ศรีสืบ 

 ๑๖ นายกิตติ  มากเสม 

 ๑๗ นายกิตติพงศ  พรหมส่ีหนา 

 ๑๘ นายกิตติศักดิ์  เดชสอน 

 ๑๙ นายกิตติศักดิ์  มีมุข 

 ๒๐ นายกิบหลี  สํามะเนี๊ยะ 

 ๒๑ นายกุลกิจ  กุลยะ 

 ๒๒ นายเกรียงไกร  นิจจอหอ 

 ๒๓ นายเกรียงไกร  ประสบลาภ 

 ๒๔ นายเกรียงศักดิ์  คําภิลา 

 ๒๕ นายเกรียงศักดิ์  งามแสน 

 ๒๖ นายเกรียงศักดิ์  จองสกุล 

 ๒๗ นายเกษม  พรประสาท 

 ๒๘ นายเกษม  เพ็งผลา 

 ๒๙ นายเกษม  สัพพัญู 

 ๓๐ นายเกียรติศักดิ์  รัตนะโรจน 

 ๓๑ นายแกว  ภูดอนตอง 

 ๓๒ นายโกมล  เขียวมณี 

 ๓๓ นายโกมล  อินกรัด 

 ๓๔ นายโกสุม  ฝอยทอง 

 ๓๕ นายไกรเดช  ขาวสรอย 

 ๓๖ นายไกรพล  บุญยัง 

 ๓๗ นายไกรสร  พรมจา 

 ๓๘ นายขวัญชัย  บัวลอย 

 ๓๙ นายเขมณัฏฐ  ทรัพยทวีรุจ 

 ๔๐ นายเขียว  พลศรี 

 ๔๑ นายคณพศ  ชมมิ 

 ๔๒ นายคมสันต  ชะระ 

 ๔๓ นายครรชิต  ล่ิมเซ็ง 

 ๔๔ นายคะนอง  น้ําใจ 

 ๔๕ นายคะนอง  ไมหอม 

 ๔๖ นายคํา  พนาพัฒน 

 ๔๗ นายคําตัน  หนูทอง 

 ๔๘ นายคํานึง  มีแฟง 

 ๔๙ นายคําบุ  โพธาราม 

 ๕๐ นายคําเบา  มูลจูล 

 ๕๑ นายคําผิน  ฐาธะนัตร 

 ๕๒ นายคํามูล  เงาใส 

 ๕๓ นายคํามูล  บุญหลา 

 ๕๔ นายคํามูล  ยศสุวรรณ 

 ๕๕ นายคําสาย  ทะวะลัย 

 ๕๖ นายคําหมุน  บุตรนนท 



 หนา   ๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๗ นายคุณเงิน  ทรัพยเติม 

 ๕๘ นายคุณากร  ชาตรีวินิจทอง 

 ๕๙ นายคูณ  ทองแดง 

 ๖๐ นายเคน  พละศักดิ์ 

 ๖๑ นายจตุรงค  บัวดวง 

 ๖๒ นายจรวด  มาลาวัลย 

 ๖๓ นายจรัญ  แกวสุข 

 ๖๔ นายจรัญ  ชางทอง 

 ๖๕ นายจรัญ  ทรเทพ 

 ๖๖ นายจรัญ  เทพทอง 

 ๖๗ นายจรัญ  เบาทอง 

 ๖๘ นายจรัญ  พิฤกษ 

 ๖๙ นายจรัญ  มหาปน 

 ๗๐ นายจรัญ  หนูเจริญ 

 ๗๑ นายจรัล  กวางแกว 

 ๗๒ นายจรัล  ปฏิบัติ 

 ๗๓ นายจรุง  เพ็งจันทร 

 ๗๔ นายจรุญ  แกวมาลา 

 ๗๕ นายจอมจันทร  จันทร 

 ๗๖ นายจักรกร  สิงหโตทอง 

 ๗๗ นายจักรินทร  นามเที่ยง 

 ๗๘ นายจันดี  ชาธิพา 

 ๗๙ นายจันดี  ทองแสง 

 ๘๐ นายจันติ๊บ  วังมูล 

 ๘๑ นายจันทร  ปานทอง 

 ๘๒ นายจันทรสวาง  ปวงคําใจ 

 ๘๓ นายจํานงค  เกตุนาค 

 ๘๔ นายจําเนียร  จามรเนียม 

 ๘๕ นายจําเนียร  ดานรักษา 

 ๘๖ นายจําเนียร  นิ่มสวน 

 ๘๗ นายจําเนียร  บุญมาก 

 ๘๘ นายจําเนียร  ภูทอง 

 ๘๙ นายจําป  สีสงนาง 

 ๙๐ นายจํารัส  คํารอด 

 ๙๑ นายจํารูญ  แกวกาญจน 

 ๙๒ นายจํารูญ  พรานพนัส 

 ๙๓ นายจํารูญ  โพธิ์ทอง 

 ๙๔ นายจําลอง  เชียงนา 

 ๙๕ นายจําลอง  มวงสาด 

 ๙๖ นายจิตร  ทองเกิด 

 ๙๗ วาท่ีรอยตรี จิรภัทร  บุญรามณรงค 

 ๙๘ นายจิรวัฒน  เนาวกูล 

 ๙๙ นายจิรศักดิ์  พรมมา 

 ๑๐๐ นายจิรศักดิ์  อารีรอบ 

 ๑๐๑ นายจีรภัทร  สารศรี 

 ๑๐๒ นายจีรศักดิ์  เครือจันทร 

 ๑๐๓ นายจุฬา  เอี่ยมใจดี 

 ๑๐๔ นายจู  พิทักษศักดิ์สกุล 

 ๑๐๕ นายเจตน  ศรีสมุทร 

 ๑๐๖ นายเจนต  คงฉิม 



 หนา   ๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๗ นายเจริญ  เดือนเพ็ญ 

 ๑๐๘ นายฉลอง  ตากงูเหลือม 

 ๑๐๙ นายฉลาด  จันทรขํา 

 ๑๑๐ นายเฉลิม  กาญจนพิทักษ 

 ๑๑๑ นายเฉลิม  บัวกลาง 

 ๑๑๒ นายเฉลิมพล  เกิดรอด 

 ๑๑๓ นายเฉลิมศักดิ์  อภิสาร 

 ๑๑๔ นายชนะศักดิ์  เด็ดขาด 

 ๑๑๕ นายชยันต  สุขพราย 

 ๑๑๖ นายชรินทร  นาคสีทอง 

 ๑๑๗ นายชลอ  เอี่ยมสุทธิ์ 

 ๑๑๘ นายชวลิต  ประชุมวงศ 

 ๑๑๙ นายชวลิต  อิริยะโพธิ์งาม 

 ๑๒๐ นายชอบ  เกตขุนทด 

 ๑๒๑ นายชะลอ  ภักดี 

 ๑๒๒ นายชัชวาลย  อิงชัยภูมิ 

 ๑๒๓ นายชัยทัศน  นิราช 

 ๑๒๔ นายชัยพร  ผาอุ 

 ๑๒๕ นายชัยพล  ตนโพธิ์ 

 ๑๒๖ นายชัยภัทร  วัฒนชัยธน 

 ๑๒๗ นายชัยยศ  อรรคทิมากูล 

 ๑๒๘ นายชัยโย  มวงแกน 

 ๑๒๙ นายชัยรัตน  บุญรัตน 

 ๑๓๐ นายชัยรัตน  มวงคีรีคาม 

 ๑๓๑ นายชัยรัตน  สงโสม 

 ๑๓๒ นายชัยวิชิต  โนนนอย 

 ๑๓๓ นายชัยวุฑฒ  ธรรมวิชัย 

 ๑๓๔ นายชาญ  จานแกว 

 ๑๓๕ นายชาญ  พุมพวง 

 ๑๓๖ นายชาญ  สุดสวาท 

 ๑๓๗ นายชาญยุทธ  รุงทวีพิทยากุล 

 ๑๓๘ นายชาตรี  คุมสะอาด 

 ๑๓๙ นายชาตรี  ภูกระฐิน 

 ๑๔๐ นายชาติชาย  ขําพิทักษ 

 ๑๔๑ นายชาติชีวิน  คามะทิตย 

 ๑๔๒ นายชาติสยาม  สมบัติกําไร 

 ๑๔๓ นายชานนท  ชัยอาย 

 ๑๔๔ นายชาม  พริ้งเพราะ 

 ๑๔๕ นายชาฤทธิ์  ใจชื่นดี 

 ๑๔๖ นายชํานาญ  จันทรใหม 

 ๑๔๗ นายชิงชัย  มอญจัตุรัส 

 ๑๔๘ นายชิด  อินตะจักร 

 ๑๔๙ นายชิษณุพงศ  สินชัยวราธรณ 

 ๑๕๐ นายชุมพล  คําดอน 

 ๑๕๑ นายชุมพล  งามลวน 

 ๑๕๒ นายชูขวัญ  สุขเกษม 

 ๑๕๓ นายชูชาติ  ปุริมะ 

 ๑๕๔ นายชูชาติ  เวียงพล 

 ๑๕๕ นายชูศักดิ์  เขมนกสิกรรม 

 ๑๕๖ นายชูศักดิ์  ชางสรรค 



 หนา   ๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๗ นายชูศักดิ์  หลงนาม 

 ๑๕๘ นายเชษฐพล  อัสดาธร 

 ๑๕๙ นายเชิด  มูลสันเทียะ 

 ๑๖๐ นายเชื่อง  ขอกลาง 

 ๑๖๑ นายโชคชัย  สายอาภรณ 

 ๑๖๒ นายโชคชัย  สิทธิสาร 

 ๑๖๓ นายไชยณรงค  อินมาใหม 

 ๑๖๔ นายไชยยันต  อยูศรี 

 ๑๖๕ นายไชยรัตน  สมลักษณ 

 ๑๖๖ นายไชยวัฒน  ละอองสินธุ 

 ๑๖๗ นายไชยันต  ศรีปนเปา 

 ๑๖๘ นายไชยา  เงินทวม 

 ๑๖๙ นายซะอุดี  เจะมะ 

 ๑๗๐ นายฐิติวัชร  จันทรสุทนพจน 

 ๑๗๑ นายณรงค  กิ่งแกว 

 ๑๗๒ นายณรงค  ใจหาญ 

 ๑๗๓ นายณรงค  ดอนกลาง 

 ๑๗๔ นายณรงค  ทะนุก้ํา 

 ๑๗๕ นายณรงค  โพธิ์นอก 

 ๑๗๖ นายณรงค  มูลสอาด 

 ๑๗๗ นายณรงค  วงคแหวน 

 ๑๗๘ นายณรงค  ศรีคําขลิบ 

 ๑๗๙ นายณรงค  สีฟอง 

 ๑๘๐ นายณรงค  หมั่นมาก 

 ๑๘๑ นายณรงค  อาษาพันธ 

 ๑๘๒ นายณรงคชัย  เหมสุวรรณ 

 ๑๘๓ นายณรงคฤทธิ์  เอี่ยมสําอางค 

 ๑๘๔ นายณรงคศักดิ์  ปนเพชร 

 ๑๘๕ นายณรงศักดิ์  มีทา 

 ๑๘๖ นายณัฐฏธน  นันทโชครุงศักดิ์ 

 ๑๘๗ นายณัฐพล  จันสุภีร 

 ๑๘๘ นายณัฐวัชต  สายัญหรัตน 

 ๑๘๙ นายดอกรัก  ศรีสมบัติ 

 ๑๙๐ นายดาว  อินทรงาม 

 ๑๙๑ นายดาวเรือง  แสนมนตรี 

 ๑๙๒ นายดํารง  สิงหหาเพ็ญ 

 ๑๙๓ นายดํารงค  เทพกลาง 

 ๑๙๔ นายดํารงค  นุสติ 

 ๑๙๕ นายดํารงค  สรอยนาค 

 ๑๙๖ นายดํารงคศักดิ์  มังวงษ 

 ๑๙๗ นายดุสิต  อภิญญาวิศาล 

 ๑๙๘ นายเดช  เกตุแพร 

 ๑๙๙ นายเดช  แกวอาย 

 ๒๐๐ นายเดช  เชียวเขตรวิทย 

 ๒๐๑ นายเดชศักดิ์  มะโนรัตน 

 ๒๐๒ นายเดชา  พบรมเย็น 

 ๒๐๓ นายเดน  แพงฮอย 

 ๒๐๔ นายเดนชัย  เลิศไธสง 

 ๒๐๕ นายเดศ  จันทรพลงาม 

 ๒๐๖ นายเดือน  คงมณี 



 หนา   ๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๗ นายแดง  กาวิลตา 

 ๒๐๘ นายแดง  แซเฒา 

 ๒๐๙ นายแดง  โพตะกาว 

 ๒๑๐ นายตรีวุธ  ธนูบรรพ 

 ๒๑๑ นายตอศักดิ์  เที่ยงทัต 

 ๒๑๒ นายตะวัน  เหลาเจริญ 

 ๒๑๓ นายเติน  ศรีสุธรรม 

 ๒๑๔ นายเตียะ  หมวกสังข 

 ๒๑๕ นายถนอม  ขันทองคํา 

 ๒๑๖ นายถนอมจิต  โถแกวเขียว 

 ๒๑๗ นายถวัลย  มณฑา 

 ๒๑๘ นายถวิล  แสงกระจาง 

 ๒๑๙ นายถวิล  เหมือนแกว 

 ๒๒๐ นายถาวร  บั้งทอง 

 ๒๒๑ สิบเอก ถาวร  โพธิ์ถาวร 

 ๒๒๒ นายถาวร  วังคะฮาต 

 ๒๒๓ นายถาวร  ศรีลา 

 ๒๒๔ นายถาวร  หงษมณี 

 ๒๒๕ นายทนงคาร  อินตะวัง 

 ๒๒๖ นายทนงศักดิ์  ศรีดาวงค 

 ๒๒๗ นายทนงศักดิ์  สาจิตร 

 ๒๒๘ นายทนุ  บุญสุวรรณ 

 ๒๒๙ นายทรงวุฒิ  สุวรรณะ 

 ๒๓๐ นายทรงศรี  อนุรักษา 

 ๒๓๑ นายทวน  ศรีแสงทรัพย 

 ๒๓๒ นายทวา  ทองเรือนดี 

 ๒๓๓ นายทวี  กมลรัตน 

 ๒๓๔ นายทวี  คําปา 

 ๒๓๕ นายทวี  คุมครอง 

 ๒๓๖ นายทวี  ชํานิสารพันการ 

 ๒๓๗ นายทวี  เหรา 

 ๒๓๘ นายทวีศักดิ์  ชลธีเลิศสกุล 

 ๒๓๙ นายทวีศักดิ์  ทรัพยกุล 

 ๒๔๐ นายทศพร  สงคราม 

 ๒๔๑ นายทอง  โพธิ์ศรี 

 ๒๔๒ นายทอง  มัชฌิมะ 

 ๒๔๓ นายทองคํา  แกนลออ 

 ๒๔๔ นายทองคํา  วงษพิทักษ 

 ๒๔๕ นายทองจันทร  เผาทองงาม 

 ๒๔๖ นายทองดี  บุบผาชาติ 

 ๒๔๗ นายทองดี  โพธิ์ทอง 

 ๒๔๘ นายทองแดง  ทรัพยสมบูรณดี 

 ๒๔๙ นายทองใบ  นาใจคง 

 ๒๕๐ นายทองใบ  พิมพจันทร 

 ๒๕๑ นายทองวัน  หนองหงอก 

 ๒๕๒ นายทองวาส  เสารแกว 

 ๒๕๓ นายทองสุข  จําเริญรักษ 

 ๒๕๔ นายทองสูน  ปานจํารูญ 

 ๒๕๕ นายทองใส  ฤทธิตะมน 

 ๒๕๖ นายทองหลอ  บองเพชร 



 หนา   ๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๗ นายทองอินทร  เห็มเงิน 

 ๒๕๘ นายทัน  บุตรเคียง 

 ๒๕๙ นายทับทิม  แสงมณี 

 ๒๖๐ นายทัศนาวัฒน  อรชร 

 ๒๖๑ นายเทวา  ตนโพธิ์ 

 ๒๖๒ นายเทียน  บุญจุย 

 ๒๖๓ นายเทียบ  จงพูนศรี 

 ๒๖๔ นายธงชัย  กอนทอง 

 ๒๖๕ นายธงชัย  จิตราช 

 ๒๖๖ นายธงชัย  ธัญชาติ 

 ๒๖๗ นายธงไชย  ผะดาเวช 

 ๒๖๘ นายธนกฤต  ถนอมทรัพย 

 ๒๖๙ นายธนกฤษ  ตะโฉ 

 ๒๗๐ นายธนพงศ  ทองแพ 

 ๒๗๑ นายธนพล  เสนบี้ 

 ๒๗๒ นายธนวรรธห  สิริเจริญพานิช 

 ๒๗๓ นายธนวัฒน  พูลผล 

 ๒๗๔ นายธนวัฒน  เสนา 

 ๒๗๕ นายธนู  โสสุด 

 ๒๗๖ นายธเนตร  เชื้อบุญมี 

 ๒๗๗ นายธรรมนูญ  โพธิ์เพชร 

 ๒๗๘ นายธวัช  รัตนพิทักษ 

 ๒๗๙ นายธวัช  สกุลา 

 ๒๘๐ นายธวัช  สายบัวตอ 

 ๒๘๑ นายธวัช  อินกรัด 

 ๒๘๒ นายธวัชชัย  โกศลสิทธิ์ 

 ๒๘๓ นายธวัชชัย  ปถพี 

 ๒๘๔ นายธวัชชัย  ยศตุย 

 ๒๘๕ นายธัชพล  ยมจินดา 

 ๒๘๖ นายธันยา  ทิมหิน 

 ๒๘๗ นายธาณีร  เสือคุย 

 ๒๘๘ นายธานิน  แกวชูใส 

 ๒๘๙ นายธีรพงศ  นันทวิเชียรชุม 

 ๒๙๐ นายธีรพงษ  สุภาพ 

 ๒๙๑ นายธีรยุทน  เพชรรัตน 

 ๒๙๒ นายธีระ  คงท่ี 

 ๒๙๓ นายธีระ  รัศมีพงศ 

 ๒๙๔ นายธุเรียน  พิมพจันทร 

 ๒๙๕ นายเธียรพงศ  สุดสงวน 

 ๒๙๖ นายนคร  วงศกลม 

 ๒๙๗ นายนพ  ฉลาด 

 ๒๙๘ นายนพดล  โคแพร 

 ๒๙๙ นายนพดล  แจมเจริญ 

 ๓๐๐ นายนพดล  ภักดี 

 ๓๐๑ นายนพพร  คชรัตน 

 ๓๐๒ นายนพรัตน  คบทองหลาง 

 ๓๐๓ นายนพรัตน  ค้ําชู 

 ๓๐๔ นายนรวรรธน  กาดํา 

 ๓๐๕ นายนรินทร  กริชยานนท 

 ๓๐๖ นายนรินทร  กาละวัย 



 หนา   ๑๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๐๗ นายนริศยศักดิ์  ฤทธิ์ไธสง 

 ๓๐๘ นายนเรศ  แกวมณี 

 ๓๐๙ นายนวน  ประกอบมิตร 

 ๓๑๐ นายนอง  บูลวิบูรณ 

 ๓๑๑ นายนอย  สัมมาขันธ 

 ๓๑๒ นายนะพอ  โชคสงเสริม 

 ๓๑๓ นายนันท  รองเก็ด 

 ๓๑๔ นายนันทพล  คิ้วยม 

 ๓๑๕ นายนาน  วิงประโคน 

 ๓๑๖ นายนิกร  แปงคํา 

 ๓๑๗ นายนิกร  ศรีคําพา 

 ๓๑๘ นายนิกร  หลอดคํา 

 ๓๑๙ นายนิคม  จันทรฉาย 

 ๓๒๐ นายนิคม  บัณฑิตชูสกุล 

 ๓๒๑ นายนิคม  สวดบุรี 

 ๓๒๒ นายนิติ  อภิญ 

 ๓๒๓ นายนิทัศน  ณรังษี 

 ๓๒๔ นายนิมิต  สิงหโสภา 

 ๓๒๕ นายนิรันดร  อุปคํา 

 ๓๒๖ นายนิวัฒ  ซาวคําเขต 

 ๓๒๗ นายนิวัฒน  บุตรสวรรค 

 ๓๒๘ นายนุม  มูลพรม 

 ๓๒๙ นายเนตร  สงวนกลาง 

 ๓๓๐ นายโนรีย  ชมดวง 

 ๓๓๑ นายบพิตร  ไทยจัตุรัส 

 ๓๓๒ นายบรรจง  กลาหาญ 

 ๓๓๓ นายบรรจง  ชูจัตุรัส 

 ๓๓๔ นายบรรจง  แซทอ 

 ๓๓๕ นายบรรจง  พรหมนวล 

 ๓๓๖ นายบรรฑูล  ศรีรัตน 

 ๓๓๗ นายบรรพต  มามาก 

 ๓๓๘ นายบรรยง  ศรีสุบัติ 

 ๓๓๙ นายบรรลือ  โชฎก 

 ๓๔๐ นายบรรเล็ง  มาหวย 

 ๓๔๑ นายบวรนันท  เชื้อเพ็ชร 

 ๓๔๒ นายบัญชา  ปรางศรี 

 ๓๔๓ นายบัญชา  เรืองตระกูล 

 ๓๔๔ นายบัญชา  วงคสาลี 

 ๓๔๕ นายบัญชา  สุรินทร 

 ๓๔๖ นายบัวเงิน  คํารัตน 

 ๓๔๗ นายบัวพรรษ  เศษสุวรรณ 

 ๓๔๘ นายบาเดน  เงดฉูนุย 

 ๓๔๙ นายบํารุง  ถวายเชื้อ 

 ๓๕๐ นายบํารุง  ผลมุข 

 ๓๕๑ นายบุญเกิด  บุญปก 

 ๓๕๒ นายบุญเกิด  ใสย่ิง 

 ๓๕๓ นายบุญเกิดโชค  ลาภครองธรรม 

 ๓๕๔ นายบุญชนะ  อริยชาติ 

 ๓๕๕ นายบุญชวย  ดลสุข 

 ๓๕๖ นายบุญชวย  อุดมผล 



 หนา   ๑๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๗ นายบุญเชิด  กวางเจริญ 

 ๓๕๘ นายบุญเชิด  ดารานอย 

 ๓๕๙ นายบุญเชิด  เพ็งสวาง 

 ๓๖๐ นายบุญเชิด  สุทธิประพันธ 

 ๓๖๑ นายบุญถิ่น  เที่ยงธรรม 

 ๓๖๒ นายบุญทิน  นนทคํา 

 ๓๖๓ นายบุญธรรม  จันทรเพ็ชรพะเนา 

 ๓๖๔ นายบุญธรรม  พาที 

 ๓๖๕ นายบุญธรรม  มาบานโตน 

 ๓๖๖ นายบุญธรรม  เรือนรักเรา 

 ๓๖๗ นายบุญธรรม  สาลี 

 ๓๖๘ นายบุญธรรม  หอมหวล 

 ๓๖๙ นายบุญธรรม  ใหมเอี่ยม 

 ๓๗๐ นายบุญเพ็ง  ศรีมาตร 

 ๓๗๑ นายบุญเพียง  สุขสารี 

 ๓๗๒ นายบุญมา  เกี๋ยงแกว 

 ๓๗๓ นายบุญมา  ปอมหิน 

 ๓๗๔ นายบุญมา  ศรีทาธิราช 

 ๓๗๕ นายบุญมานพ  สินเมฆา 

 ๓๗๖ นายบุญมี  ลอยสนั่น 

 ๓๗๗ นายบุญมี  สารการ 

 ๓๗๘ นายบุญมี  สุปยะ 

 ๓๗๙ นายบุญยืน  นันทลักษณ 

 ๓๘๐ นายบุญรอบ  ดําเนินงาม 

 ๓๘๑ นายบุญเริก  เกตสระ 

 ๓๘๒ นายบุญเรือง  รุงเรือง 

 ๓๘๓ นายบุญฤทธิ์  คูคํา 

 ๓๘๔ นายบุญลอม  เปยมรัฐหิรัญ 

 ๓๘๕ นายบุญลือ  พุทธวงค 

 ๓๘๖ นายบุญลือ  สนศิริ 

 ๓๘๗ นายบุญลือ  สาลี 

 ๓๘๘ นายบุญเลิศ  จีนดวง 

 ๓๘๙ นายบุญเลิศ  ปากดีหวาน 

 ๓๙๐ นายบุญเลิศ  ลานควาย 

 ๓๙๑ นายบุญเลิศ  แวววับศรี 

 ๓๙๒ นายบุญวน  ประยูรเพชร 

 ๓๙๓ นายบุญศรี  คําจันทรศรี 

 ๓๙๔ นายบุญสง  ฉิมคง 

 ๓๙๕ นายบุญสง  ดีหมั่น 

 ๓๙๖ นายบุญสาร  นาเลิง 

 ๓๙๗ นายบุญสิน  ฤทธิ์สันเทียะ 

 ๓๙๘ นายบุญสืบ  การุญวงษ 

 ๓๙๙ นายบุญสืบ  ไตรเสนีย 

 ๔๐๐ นายบุญสืบ  ศิลมั่น 

 ๔๐๑ นายบุญหนา  วงศิลา 

 ๔๐๒ นายบุญหลง  กงอิ่ม 

 ๔๐๓ นายบุญหลา  เฉลิมชัยสัมพันธ 

 ๔๐๔ นายบุญหลาย  เวียงจันทร 

 ๔๐๕ นายบุญโฮม  จันทรภักดี 

 ๔๐๖ นายบุษกร  เทศเนตรแจม 



 หนา   ๑๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๐๗ นายเบ็ญ  มีวันคํา 

 ๔๐๘ นายเบน  ชาวสวน 

 ๔๐๙ นายใบ  เลหกล 

 ๔๑๐ นายปฏิภาณ  ภักดีแกว 

 ๔๑๑ นายปฐม  สินธุย่ี 

 ๔๑๒ นายประกา  ยวนแหว 

 ๔๑๓ นายประครอง  ใครนุนกา 

 ๔๑๔ นายประคอง  เนินกราง 

 ๔๑๕ นายประคอง  พิลา 

 ๔๑๖ นายประจวบ  ทบศรี 

 ๔๑๗ นายประจวบ  นับถือสุข 

 ๔๑๘ นายประจวบ  มาบวบ 

 ๔๑๙ นายประจักษ  แตงทาว 

 ๔๒๐ นายประจักษ  พรมสิทธิ ์

 ๔๒๑ นายประจักษ  สายยศ 

 ๔๒๒ นายประจักษ  อุกาวงศ 

 ๔๒๓ นายประจันทร  เข็มเอี่ยม 

 ๔๒๔ นายประชุม  กิจฉลอง 

 ๔๒๕ นายประชุม  เจริญสุข 

 ๔๒๖ นายประดิษฐ  เนียมเตียง 

 ๔๒๗ นายประดิษฐ  ประสิทธิ์ 

 ๔๒๘ นายประดิษฐ  ฝนทอง 

 ๔๒๙ นายประดิษฐ  หิมะคุณ 

 ๔๓๐ นายประทิน  ชางนอย 

 ๔๓๑ นายประทีป  แกวชนะ 

 ๔๓๒ นายประทีป  คลองชาง 

 ๔๓๓ นายประทีป  จันทรกล่ินหอม 

 ๔๓๔ นายประทีป  แนงนอย 

 ๔๓๕ นายประเทือง  เอกลาภ 

 ๔๓๖ นายประแทน  เทียบทิม 

 ๔๓๗ นายประไทย  พงศพันธ 

 ๔๓๘ นายประนอม  อินทรลอย 

 ๔๓๙ นายประพันธ  ชุมวงค 

 ๔๔๐ นายประพันธ  วงษจันทร 

 ๔๔๑ นายประไพ  กลัดเนินกุม 

 ๔๔๒ นายประภากรณ  ปจจะวงค 

 ๔๔๓ นายประภาค  สุขจันทร 

 ๔๔๔ นายประภาศ  กลํ่าเสือ 

 ๔๔๕ นายประมวล  คลายทอง 

 ๔๔๖ นายประมาณ  เรืองศักดิ์ 

 ๔๔๗ นายประมินทร  วิบูลมานิตย 

 ๔๔๘ นายประมุข  ทนทาน 

 ๔๔๙ นายประยุทธ  เผือกพวง 

 ๔๕๐ นายประยูร  จารัตน 

 ๔๕๑ นายประยูร  ชอมะกอก 

 ๔๕๒ นายประยูร  ทัพมงคล 

 ๔๕๓ นายประยูร  เนื่องจํานงค 

 ๔๕๔ นายประยูร  พิพิธกุล 

 ๔๕๕ นายประยูร  เรียนมานัส 

 ๔๕๖ นายประยูร  สุขเกษม 



 หนา   ๑๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๕๗ นายประยูร  อาจเอี่ยม 

 ๔๕๘ นายประวิท  จ๊ีดชู 

 ๔๕๙ นายประวิทย  พุทธรักษา 

 ๔๖๐ นายประสงค  ใจดี 

 ๔๖๑ นายประสงค  แซฉั่ว 

 ๔๖๒ นายประสงค  ทวีการ 

 ๔๖๓ นายประสงค  สารนวน 

 ๔๖๔ นายประสาร  ชนะชาติ 

 ๔๖๕ นายประสิทธิ์  เกตุวารินทร 

 ๔๖๖ นายประสิทธิ์  คําโกน 

 ๔๖๗ นายประสิทธิ์  ชัยมณี 

 ๔๖๘ นายประสิทธิ์  ปทุมสูติ 

 ๔๖๙ นายประสิทธิ์  พลองพิมาย 

 ๔๗๐ นายประสิทธิ์  โพธิ์ศรี 

 ๔๗๑ นายประสิทธิ์  มะลาด 

 ๔๗๒ นายประสิทธิ์  เรืองเดช 

 ๔๗๓ นายประสิทธิ์  เลาเปยม 

 ๔๗๔ นายประสิทธิ์  สุยา 

 ๔๗๕ นายประสิทธิ์  เหลาดี 

 ๔๗๖ นายประเสริฐ  คําภีระ 

 ๔๗๗ นายประเสริฐ  ชูขันธ 

 ๔๗๘ นายประเสริฐ  ถือชัย 

 ๔๗๙ นายประเสริฐ  นรินทรวงษ 

 ๔๘๐ นายประเสริฐ  ปกโต 

 ๔๘๑ นายประเสริฐ  มูลงาม 

 ๔๘๒ นายประเสริฐ  สายเบาะ 

 ๔๘๓ นายปราการ  รัตโน 

 ๔๘๔ นายปราโมทย  จันทวี 

 ๔๘๕ นายปราโมทย  ใจเที่ยง 

 ๔๘๖ นายปราโมทย  เปล่ียนวงษ 

 ๔๘๗ นายปราโมทย  วัฒนานนท 

 ๔๘๘ นายปรีชา  เขื่อนสาม 

 ๔๘๙ นายปรีชา  ดวงคํา 

 ๔๙๐ นายปรีชา  เทียนขํา 

 ๔๙๑ นายปรีชา  พรหมเมศว 

 ๔๙๒ นายปรีชา  พิมพันธ 

 ๔๙๓ นายปรีชา  มีนาเสียว 

 ๔๙๔ นายปรีชา  สังขเรือง 

 ๔๙๕ นายปรีชา  แหมสูงเนิน 

 ๔๙๖ นายปรีชา  อุดมศรี 

 ๔๙๗ นายปกษิณ  หนูแกว 

 ๔๙๘ นายปญญา  แกวมุข 

 ๔๙๙ นายปญญา  ประหยัด 

 ๕๐๐ นายปญญา  ฤทธิ์กระจาย 

 ๕๐๑ นายปญญา  สุขแปน 

 ๕๐๒ นายปา  แซมั่ว 

 ๕๐๓ นายปยะวรรธน  สุขวันกิติกุล 

 ๕๐๔ นายเปล่ียน  คํารัตน 

 ๕๐๕ นายเปาซี  สาและ 

 ๕๐๖ นายแปลงใจ  พัดเพียเมือง 



 หนา   ๑๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๐๗ นายผดุง  มีบุญธรรม 

 ๕๐๘ นายผวน  พาจะโปะ 

 ๕๐๙ นายผา  แซวาง 

 ๕๑๐ นายผิน  คําชมภู 

 ๕๑๑ นายแผนศรี  แสนหูม 

 ๕๑๒ นายพงศชนะ  หมั่นเก็บ 

 ๕๑๓ นายพงศเทพ  อดิษะ 

 ๕๑๔ นายพงศธร  อ่ําหลอ 

 ๕๑๕ นายพงศพนิช  สินพานิช 

 ๕๑๖ นายพงษศักดิ์  สิงยเมือง 

 ๕๑๗ นายพนม  ดอกพงศกลาง 

 ๕๑๘ นายพนมพร  ผานเมืองปาก 

 ๕๑๙ นายพยงค  พันธดี 

 ๕๒๐ นายพยุง  นาคแท 

 ๕๒๑ นายพร  จีนคํา 

 ๕๒๒ นายพรชัย  ไชยตัน 

 ๕๒๓ นายพรชัย  แผนผา 

 ๕๒๔ นายพรเชษฐ  สันติภาพชัย 

 ๕๒๕ นายพรเทพ  ชัยยศ 

 ๕๒๖ นายพรนิมิตร  พุทธิเมืองชื่น 

 ๕๒๗ นายพรวน  หนองหลวง 

 ๕๒๘ นายพรศักดิ์  เพชรพรรณ 

 ๕๒๙ นายพล  แสงเพ็ญ 

 ๕๓๐ นายพลภัทร  แกวทํา 

 ๕๓๑ นายพลวัฒน  เอี่ยมสะอาด 

 ๕๓๒ นายพสิษฐ  ขอนพุดซาสิริโชติ 

 ๕๓๓ นายพะลา  นุแฮ 

 ๕๓๔ นายพัฒนา  ชูหนูขาว 

 ๕๓๕ นายพัฒนา  พลที 

 ๕๓๖ นายพัตรฐนันต  หยองอนุกูล 

 ๕๓๗ นายพันธ  สุทะนัง 

 ๕๓๘ นายพิชัย  นึกรัก 

 ๕๓๙ นายพิชิต  แซจึง 

 ๕๔๐ นายพิชิต  มังเหลา 

 ๕๔๑ นายพิเชฐ  วงษคงดี 

 ๕๔๒ นายพิเชษฐ  ศรีคูณ 

 ๕๔๓ นายพิทย  แกวกัณหา 

 ๕๔๔ นายพิทักษ  นนทสิงห 

 ๕๔๕ นายพินณะกรณ  ตุยกาศ 

 ๕๔๖ นายพินิจ  หนอทาว 

 ๕๔๗ นายพิพัฒน  ขวัญธนธีระวุฒิ 

 ๕๔๘ นายพิภพ  ขันแกว 

 ๕๔๙ นายพิภพ  เตโช 

 ๕๕๐ นายพิภพ  อัญชลิสังกาศ 

 ๕๕๑ นายพิมพ  ทรหด 

 ๕๕๒ นายพิลัย  ระหูภา 

 ๕๕๓ นายพิเศษ  พรมจันทร 

 ๕๕๔ นายพิเศษศักดิ์  ศรมณี 

 ๕๕๕ นายพิสิฐ  ศิระวัน 

 ๕๕๖ นายพิสิษฐ  อุดมผลพัฒนพร 



 หนา   ๑๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๕๗ นายพีรพงษ  สิงหชาติปรีชากุล 

 ๕๕๘ นายพุฒชาติ  รักนอย 

 ๕๕๙ นายเพ็ง  กันยาประสิทธิ์ 

 ๕๖๐ นายเพ็ชร  จันทะเขต 

 ๕๖๑ นายเพลิน  คําติม 

 ๕๖๒ นายเพียร  นาคนวน 

 ๕๖๓ นายโพธิ์ทอง  เกินสันเทียะ 

 ๕๖๔ นายไพฑูร  จําพรต 

 ๕๖๕ นายไพฑูร  ใสสอาด 

 ๕๖๖ นายไพฑูรย  ครองทรัพยสิน 

 ๕๖๗ นายไพฑูรย  แพทยเจริญ 

 ๕๖๘ นายไพทูรย  แกวเจริญ 

 ๕๖๙ นายไพบูรณ  โพธิมณี 

 ๕๗๐ นายไพบูลย  มงคลฤกษ 

 ๕๗๑ นายไพร  เสนาพิทักษ 

 ๕๗๒ นายไพรวรรณ  แสนโบราณ 

 ๕๗๓ นายไพรสาร  ทุมมี 

 ๕๗๔ นายไพรัช  มีศรี 

 ๕๗๕ นายไพรัช  วงศภิญ 

 ๕๗๖ นายไพรัตน  พงษประภา 

 ๕๗๗ สิบเอก ไพรินทร  กาไวย 

 ๕๗๘ นายไพศาล  เรืองสุข 

 ๕๗๙ นายไพศาล  แสนภูมี 

 ๕๘๐ นายไพศาล  เหลืองสุวรรณ 

 ๕๘๑ นายไพศาล  อุดมพงษ 

 ๕๘๒ นายฟาคํารณ  หนูรอด 

 ๕๘๓ นายภัทรเกียรติ  คงคุม 

 ๕๘๔ นายภานุวัฒน  รอดภัย 

 ๕๘๕ นายภาสกร  สุริยะ 

 ๕๘๖ นายภิรมย  จูดพวง 

 ๕๘๗ นายภิรมย  เรืองโรจน 

 ๕๘๘ นายภูมิพัฒน  ศรีพีรกานต 

 ๕๘๙ นายภูวเดช  เส็งเต 

 ๕๙๐ นายภูวนาท  เพียรศึกษา 

 ๕๙๑ นายภูวิศ  ดวงแกว 

 ๕๙๒ นายมงคล  เกิดดี 

 ๕๙๓ นายมงคล  มูลรินทร 

 ๕๙๔ นายมงคล  แสงประสิทธิ์ 

 ๕๙๕ นายมณู  ไขแกว 

 ๕๙๖ นายมธุรส  สิงหโต 

 ๕๙๗ นายมนตรี  คําใจ 

 ๕๙๘ นายมนตรี  ประทุมทอง 

 ๕๙๙ นายมนตรี  โพธิ์แยม 

 ๖๐๐ นายมนตรี  สุขจิตร 

 ๖๐๑ นายมนตรี  เอี่ยมสําอางค 

 ๖๐๒ นายมนัส  ชวยพิมาย 

 ๖๐๓ นายมนัส  ประมัย 

 ๖๐๔ นายมนูญ  อินยัง 

 ๖๐๕ นายมวย  จันทรแหว 

 ๖๐๖ นายมะเนตร  ย้ิมเจริญ 



 หนา   ๑๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๐๗ นายมาฆะ  ทองนิ่ม 

 ๖๐๘ นายมานพ  ชูบรรจง 

 ๖๐๙ นายมานพ  มีสนุน 

 ๖๑๐ นายมานพ  แสงอรุณ 

 ๖๑๑ นายมานะ  โชติพรม 

 ๖๑๒ นายมานะ  โพธิ์ทอง 

 ๖๑๓ นายมานิจ  หวยใหญ 

 ๖๑๔ นายมานิต  สาระกูล 

 ๖๑๕ นายมานิตย  เมืองใจ 

 ๖๑๖ นายมานิตย  ศรีเมือง 

 ๖๑๗ นายมาโนช  ดิษฐเดช 

 ๖๑๘ นายเมตตา  อนุพันธ 

 ๖๑๙ นายเมืองแมน  มนจอย 

 ๖๒๐ นายยงยุทธ  ตันถาวร 

 ๖๒๑ นายยงยุทธ  ทวีวงศ 

 ๖๒๒ นายยงยุทธ  ทองชุบ 

 ๖๒๓ นายยวง  ทันหนองแวง 

 ๖๒๔ นายยอดชาย  ย่ังยืน 

 ๖๒๕ นายยัง  เพ็ชรหมื่นไวย 

 ๖๒๖ นายยาการียา  อาแว 

 ๖๒๗ นายยืนยง  หนูหวง 

 ๖๒๘ นายยุทธนา  นอยนันตะ 

 ๖๒๙ นายยุทธพฤทธิ์  พูลเกษ 

 ๖๓๐ นายโยธิน  หงษเวียงจันทร 

 ๖๓๑ นายรณชัย  อุผา 

 ๖๓๒ นายรณวุฒิ  สุแดงนอย 

 ๖๓๓ นายรอย  บุญมา 

 ๖๓๔ นายระนอง  พรมมา 

 ๖๓๕ นายระพีพัฒน  เขียวงามดี 

 ๖๓๖ นายระวีศักดิ์  ประสมนิล 

 ๖๓๗ นายรัก  ผลรุก 

 ๖๓๘ นายรังสรรค  เกษกรรม 

 ๖๓๙ นายรังสรรค  บุญธรรม 

 ๖๔๐ นายรังสันติ์  หลายพันธ 

 ๖๔๑ นายรุจน  แตงกระโทก 

 ๖๔๒ นายเริงเดช  จันทรดี 

 ๖๔๓ นายเริงศักดิ์  จําปาทอง 

 ๖๔๔ นายเริงศักดิ์  บุญคง 

 ๖๔๕ นายเรืองเดช  วิถีไพร 

 ๖๔๖ นายเรืองนนท  เกตุพุม 

 ๖๔๗ นายเรือน  ศรีลาฤทธิ์ 

 ๖๔๘ นายโรมรัน  ตวนเทศ 

 ๖๔๙ นายฤชัย  แกวมุงคุณ 

 ๖๕๐ นายฤทธิ์  ศรีรักษา 

 ๖๕๑ นายลวน  โตเกิด 

 ๖๕๒ นายลอย  เสาเปรีย 

 ๖๕๓ นายละเอียด  สีแดง 

 ๖๕๔ นายลัทธิ  กอนคง 

 ๖๕๕ นายลับ  เสียดกลาง 

 ๖๕๖ นายลํ้า  โฉมสอาด 



 หนา   ๑๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๕๗ นายลิขิต  วิชา 

 ๖๕๘ นายเล็ก  โพธิ์อําพร 

 ๖๕๙ นายเล็ก  มีศรี 

 ๖๖๐ นายเลิศ  แกวสน 

 ๖๖๑ นายเลิศชาย  ชูชาติ 

 ๖๖๒ นายวนัสนันท  ขวัญอยู 

 ๖๖๓ นายวรเชษฐ  ทิศกระโทก 

 ๖๖๔ นายวรพงษ  คําศรี 

 ๖๖๕ นายวรพจน  เมณฑกูล 

 ๖๖๖ นายวรวัชร  เฉลยทิศ 

 ๖๖๗ นายวรวิทย  โลหะผล 

 ๖๖๘ นายวรวิทย  อินสิงห 

 ๖๖๙ นายวรวุฒิ  จันทรอัมพร 

 ๖๗๐ นายวรวุฒิ  ชอผกา 

 ๖๗๑ นายวศิน  ย่ีสุน 

 ๖๗๒ นายวัชรินทร  เพชรรัตน 

 ๖๗๓ นายวัฒนะ  บุญสุข 

 ๖๗๔ นายวัฒนะ  มูลสาร 

 ๖๗๕ นายวัฒนา  สารภี 

 ๖๗๖ นายวันชัย  ครองคีรีสิน 

 ๖๗๗ นายวันชัย  จันแดง 

 ๖๗๘ นายวันชัย  ปนเต 

 ๖๗๙ นายวันชัย  มะโนศรี 

 ๖๘๐ นายวันชัย  อารีจันทวัฒน 

 ๖๘๑ นายวันลบ  หงษยนต 

 ๖๘๒ นายวาเนตร  อินตะวัน 

 ๖๘๓ นายวารุจ  ปรุสูงเนิน 

 ๖๘๔ นายวิกรม  บุติมาลย 

 ๖๘๕ นายวิจิตร  แสงโพธิ์ 

 ๖๘๖ นายวิชชา  ขันธซาย 

 ๖๘๗ นายวิชอบ  จิตรีศัพท 

 ๖๘๘ นายวิชัย  ดานอุดม 

 ๖๘๙ นายวิชัย  นอยสุวรรณา 

 ๖๙๐ นายวิชัย  สีปุด 

 ๖๙๑ นายวิชาญ  กังวานเลิศปญญา 

 ๖๙๒ นายวิชาญ  จันทรโชติ 

 ๖๙๓ นายวิชาญ  วรรธนันทกุล 

 ๖๙๔ นายวิชิต  ไปแป 

 ๖๙๕ นายวิชิต  สิทธิราช 

 ๖๙๖ นายวิชิต  หิรัญเกษตร 

 ๖๙๗ นายวิเชษฐ  ขุนเดื่อ 

 ๖๙๘ นายวิเชียร  การสังเวช 

 ๖๙๙ นายวิเชียร  กิจสาสน 

 ๗๐๐ นายวิเชียร  ส้ินภัย 

 ๗๐๑ นายวิเชียร  ออนเชต 

 ๗๐๒ นายวิเชียร  อุนใจ 

 ๗๐๓ นายวิทยา  จิตรักสินธ 

 ๗๐๔ นายวิทยา  เตาทอง 

 ๗๐๕ นายวิทยา  รื่นจินดา 

 ๗๐๖ นายวิทูร  สุพรรณวงศ 



 หนา   ๑๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๐๗ นายวิทูรย  ทาแกง 

 ๗๐๘ นายวินัน  จันทรพรม 

 ๗๐๙ นายวินัย  กันศรี 

 ๗๑๐ นายวินัย  ขอพ่ึง 

 ๗๑๑ นายวินัย  ชาวไร 

 ๗๑๒ นายวินัย  ทองปสโน 

 ๗๑๓ นายวินัย  ประกาสิต 

 ๗๑๔ นายวินัย  ปญญาดี 

 ๗๑๕ นายวินัย  เปล้ืองสุวรรณ 

 ๗๑๖ นายวินัย  มุสิกา 

 ๗๑๗ นายวินัย  วอสูงเนิน 

 ๗๑๘ นายวินัย  สมทรัพย 

 ๗๑๙ นายวินัย  สารโท 

 ๗๒๐ นายวินัย  สุขโต 

 ๗๒๑ นายวินัย  เหมาะจูม 

 ๗๒๒ นายวิเพิน  กึงรัมย 

 ๗๒๓ นายวิมล  เฉลยเนตร 

 ๗๒๔ นายวิรัช  ผูเล่ืองลือ 

 ๗๒๕ นายวิรัช  เรืองขจร 

 ๗๒๖ นายวิรัช  โอมณี 

 ๗๒๗ นายวิรัตน  คําบู 

 ๗๒๘ นายวิรัตน  ณรินทร 

 ๗๒๙ นายวิรัตน  ตองสู 

 ๗๓๐ นายวิรัตน  ฟนเฝอ 

 ๗๓๑ นายวิรัตน  หลําแกว 

 ๗๓๒ นายวิรัตน  อินทรขาว 

 ๗๓๓ นายวิริยะ  จงไพศาล 

 ๗๓๔ นายวิโรจน  คงดี 

 ๗๓๕ นายวิโรจน  เทียนวิชัย 

 ๗๓๖ นายวิโรจน  พรหมแกว 

 ๗๓๗ นายวิโรจน  สุจา 

 ๗๓๘ นายวิวัฒน  ชุมชู 

 ๗๓๙ นายวิศาล  ทองสงฆ 

 ๗๔๐ นายวิศิษฐ  บุญเทียม 

 ๗๔๑ นายวิเศษศักดิ์  คุณะชัย 

 ๗๔๒ นายวิสุทธิ์  หัวเพ็ชร 

 ๗๔๓ นายวีระ  คงสําราญ 

 ๗๔๔ นายวีระ  อางอินทร 

 ๗๔๕ นายวีระพงศ  วตะภรณ 

 ๗๔๖ นายวีระศักดิ์  นิลประดิษฐ 

 ๗๔๗ นายวุฒินันท  นพรัมย 

 ๗๔๘ นายวุฒินันท  อยูคง 

 ๗๔๙ นายเวียงชัย  นอยวิบล 

 ๗๕๐ นายเวียงชัย  ศรีวิชา 

 ๗๕๑ นายศราวุธ  พิกุล 

 ๗๕๒ นายศรีชล  ปานผดุง 

 ๗๕๓ นายศรีชัย  พลเวียง 

 ๗๕๔ นายศรีชาติ  จันทรา 

 ๗๕๕ นายศรีวรรณ  แกวหนัก 

 ๗๕๖ นายศักดา  ทานาเวช 



 หนา   ๑๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๕๗ นายศักดิ์  ธนานุวัฒนะกุล 

 ๗๕๘ นายศักดิ์ชัย  ชมภูวัง 

 ๗๕๙ นายศักดิ์ชัย  ดอนฉิมพลี 

 ๗๖๐ นายศักดิ์ชัย  บุญชื่น 

 ๗๖๑ นายศักดิ์ชัย  ภาษี 

 ๗๖๒ นายศักดิ์ชาย  พยัญตา 

 ๗๖๓ นายศิริ  แสงเวช 

 ๗๖๔ นายศิริยา  กัญญาบัตร 

 ๗๖๕ นายศุภ  จันทะสาร 

 ๗๖๖ นายศุภณัฏฐ  เอี่ยมแพรธัญ 

 ๗๖๗ นายศุภศิลป  สุขทวี 

 ๗๖๘ นายเศรษฐพงษ  บุญสพ 

 ๗๖๙ นายสกล  วังคีรี 

 ๗๗๐ นายสงวน  ผลนัย 

 ๗๗๑ นายสงวน  ริ้วศรี 

 ๗๗๒ นายสงัด  ทิศกระโทก 

 ๗๗๓ นายสงา  กาบสําโรง 

 ๗๗๔ นายสงา  ดุดัน 

 ๗๗๕ นายสงา  ศิลปการ 

 ๗๗๖ นายสงา  สระศรีสม 

 ๗๗๗ นายสงา  สีหานาค 

 ๗๗๘ นายสงาศิลป  ศรกายสิทธิ์ 

 ๗๗๙ นายสทาน  เอติรัตนะ 

 ๗๘๐ นายสนธยา  เชื้อฉิม 

 ๗๘๑ นายสนอง  จันทรเจา 

 ๗๘๒ นายสนัด  สงาแกว 

 ๗๘๓ นายสนั่น  ติเยาว 

 ๗๘๔ นายสนั่น  เมฆวัน 

 ๗๘๕ นายสนั่น  ศรีคลาย 

 ๗๘๖ นายสนิท  ทองดีนอก 

 ๗๘๗ นายสนิท  พินิจนอก 

 ๗๘๘ นายสนิท  อาจหาญ 

 ๗๘๙ นายสม  หอมดอก 

 ๗๙๐ นายสมเกียรติ  จิตรีขาล 

 ๗๙๑ นายสมเกียรติ  ทองเหลือ 

 ๗๙๒ นายสมเกียรติ  วรรณวงษ 

 ๗๙๓ นายสมเกียรติ  ศรีจันทร 

 ๗๙๔ นายสมควร  กานผักแวน 

 ๗๙๕ นายสมควร  เงินกลม 

 ๗๙๖ นายสมควร  ปานคง 

 ๗๙๗ นายสมควร  สิมวงศ 

 ๗๙๘ นายสมคิด  แกนสาร 

 ๗๙๙ นายสมคิด  ชัยพฤกษ 

 ๘๐๐ นายสมคิด  สนธิรักษ 

 ๘๐๑ นายสมจิตร  ครูบรรณ 

 ๘๐๒ นายสมจิตร  แหลงหลา 

 ๘๐๓ นายสมจิตร  งามดี 

 ๘๐๔ นายสมจิตร  จันทรคุม 

 ๘๐๕ นายสมจิตร  ปนชัย 

 ๘๐๖ นายสมเจตต  ไวกุลเพ็ชร 



 หนา   ๒๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๐๗ นายสมใจ  ศรีเมษา 

 ๘๐๘ นายสมใจ  แสงเปลงปล่ัง 

 ๘๐๙ นายสมชาติ  เสงี่ยมงาม 

 ๘๑๐ นายสมชาย  เขมวนา 

 ๘๑๑ นายสมชาย  คูคิด 

 ๘๑๒ นายสมชาย  จงกลงาม 

 ๘๑๓ นายสมชาย  ตราชู 

 ๘๑๔ นายสมชาย  ทิพยมุนี 

 ๘๑๕ นายสมชาย  บุญกระจาย 

 ๘๑๖ นายสมชาย  พรมแกว 

 ๘๑๗ นายสมชาย  เพ่ิมพร 

 ๘๑๘ นายสมชาย  มงคลรัตนาสิทธิ์ 

 ๘๑๙ นายสมชาย  มากมณี 

 ๘๒๐ นายสมชาย  เวียงคํา 

 ๘๒๑ นายสมชาย  ศรเกตุ 

 ๘๒๒ นายสมชาย  เสมอจิตร 

 ๘๒๓ นายสมชาย  อินธิวงษ 

 ๘๒๔ นายสมดุลย  สุขขา 

 ๘๒๕ นายสมนึก  ตาอายเทือก 

 ๘๒๖ นายสมนึก  พาที 

 ๘๒๗ นายสมนึก  วงษเดือน 

 ๘๒๘ นายสมนึก  ศรีนวน 

 ๘๒๙ นายสมบัติ  เมือบศรี 

 ๘๓๐ นายสมบัติ  สาวะโห 

 ๘๓๑ นายสมบัติ  สีแดง 

 ๘๓๒ นายสมบัติ  สุขสวาง 

 ๘๓๓ นายสมบัติ  อาจปกษา 

 ๘๓๔ นายสมบุญ  เชิงเขา 

 ๘๓๕ นายสมบุญ  เพียรทอง 

 ๘๓๖ นายสมบูรณ  คํามามุง 

 ๘๓๗ นายสมบูรณ  ดาชัย 

 ๘๓๘ นายสมบูรณ  ตรงบาตัง 

 ๘๓๙ นายสมบูรณ  ธรรมลังกา 

 ๘๔๐ นายสมบูรณ  สุขเกษม 

 ๘๔๑ นายสมบูรณ  เสวตวงษ 

 ๘๔๒ นายสมปอง  ถีสูงเนิน 

 ๘๔๓ นายสมปอง  ทรัพยโภค 

 ๘๔๔ นายสมปอง  สระบัว 

 ๘๔๕ นายสมพงษ  เกษอางค 

 ๘๔๖ นายสมพงษ  จารัตน 

 ๘๔๗ นายสมพงษ  ใจวงค 

 ๘๔๘ นายสมพงษ  ธรรมคงทอง 

 ๘๔๙ นายสมพงษ  ปุมทอง 

 ๘๕๐ นายสมพงษ  ผลาจันทร 

 ๘๕๑ นายสมพงษ  ผาสุข 

 ๘๕๒ นายสมพงษ  พรมตา 

 ๘๕๓ นายสมพงษ  มานสะอาด 

 ๘๕๔ นายสมพงษ  สังขทอง 

 ๘๕๕ นายสมพร  กระจางแจมเจริญ 

 ๘๕๖ นายสมพร  ธงงาม 



 หนา   ๒๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๕๗ นายสมพร  นูคําดี 

 ๘๕๘ นายสมพร  มุสิกาวัน 

 ๘๕๙ นายสมพร  สิทธิชัย 

 ๘๖๐ นายสมพร  หวังสุข 

 ๘๖๑ นายสมพิน  วังบุญคง 

 ๘๖๒ นายสมพิศ  ปนแคน 

 ๘๖๓ นายสมเพชร  เตชาติ 

 ๘๖๔ นายสมเพชร  ปนคํา 

 ๘๖๕ นายสมโพชน  เชื้อสายดวง 

 ๘๖๖ นายสมโภชน  แกวสมบูรณ 

 ๘๖๗ นายสมโภชน  จงสุขกลาง 

 ๘๖๘ นายสมมาตร  คงเมือง 

 ๘๖๙ นายสมมาท  วงษบุญรอด 

 ๘๗๐ นายสมมาศ  กล่ันสาร 

 ๘๗๑ นายสมมิตร  ฟูเฟอง 

 ๘๗๒ นายสมยศ  จันทะบูรณ 

 ๘๗๓ นายสมยศ  เรืองสง 

 ๘๗๔ นายสมยศ  ล้ิมสุวรรณ 

 ๘๗๕ นายสมฤทธิ์  แยนสัน 

 ๘๗๖ นายสมศักดิ์  เขื่อนลอม 

 ๘๗๗ นายสมศักดิ์  จันทรเศษ 

 ๘๗๘ นายสมศักดิ์  ตําหนิงาม 

 ๘๗๙ นายสมศักดิ์  บอกลาง 

 ๘๘๐ นายสมศักดิ์  ปล่ังแสงไพฑูรย 

 ๘๘๑ นายสมศักดิ์  พรมมาบุญ 

 ๘๘๒ นายสมศักดิ์  พันจําปา 

 ๘๘๓ นายสมศักดิ์  มากผอง 

 ๘๘๔ นายสมศักดิ์  ศรีปราชญ 

 ๘๘๕ นายสมศักดิ์  ไหลไผทอง 

 ๘๘๖ นายสมศักดิ์  อุสะทโก 

 ๘๘๗ นายสมหมาย  เพาะบุญ 

 ๘๘๘ นายสมหมาย  โพธิ์สุวรรณ 

 ๘๘๙ นายสมหมาย  มากสาคร 

 ๘๙๐ นายสมหมาย  ยอดวัน 

 ๘๙๑ นายสมหมาย  สุภาที 

 ๘๙๒ นายสมหวัง  ดําสะดี 

 ๘๙๓ นายสมหวัง  วุฒิวงค 

 ๘๙๔ นายสมัคร  แกวโรจน 

 ๘๙๕ นายสมัย  ชาติทรัพยสิน 

 ๘๙๖ นายสมัย  ดาผา 

 ๘๙๗ นายสมาน  คนรักษา 

 ๘๙๘ นายสมาน  จันทรโท 

 ๘๙๙ นายสมาน  ชัยเพ็ชร 

 ๙๐๐ นายสมาน  ทิมทองไทย 

 ๙๐๑ นายสมาน  บีพิมาย 

 ๙๐๒ นายสมาน  ปะเงาะห 

 ๙๐๓ นายสมาน  สาลาด 

 ๙๐๔ นายสมาน  อยูสุข 

 ๙๐๕ นายสรพงษ  ปตติอนันต 

 ๙๐๖ นายสรศักดิ์  มีโหมด 



 หนา   ๒๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๐๗ นายสราวุฒิ  สําเภา 

 ๙๐๘ นายสฤษดิ์  สมนึก 

 ๙๐๙ นายสละ  ผาบจันดา 

 ๙๑๐ นายสลาวุท  แรงเขตการณ 

 ๙๑๑ นายสวงษ  แซลอ 

 ๙๑๒ นายสวรรค  นาคทอง 

 ๙๑๓ สิบตรี สวัสดิ์  จันทรเพ็ญ 

 ๙๑๔ นายสวัสดิ์  เรือนวิน 

 ๙๑๕ นายสวัสดิ์  สินสันเทียะ 

 ๙๑๖ นายสวาง  ขําเกิด 

 ๙๑๗ นายสวาท  ทะวงดี 

 ๙๑๘ นายสวิง  รีเรืองชัย 

 ๙๑๙ นายสวิน  รอดกสิกรรม 

 ๙๒๐ นายสหัส  ศรีเปารยะ 

 ๙๒๑ นายสอง  ผิวขํา 

 ๙๒๒ นายสอน  ตอมแกว 

 ๙๒๓ นายสังคม  ทองสมัย 

 ๙๒๔ นายสังทอง  บุญโจม 

 ๙๒๕ นายสังวรณ  คําเบิก 

 ๙๒๖ นายสังวรณ  บุญประเสริฐ 

 ๙๒๗ นายสัจจา  แกวธานี 

 ๙๒๘ นายสัญชัย  พิลาเกิด 

 ๙๒๙ นายสัตญา  ดาหอม 

 ๙๓๐ นายสันต  ทองคํา 

 ๙๓๑ นายสันติ  แกวมุกดา 

 ๙๓๒ นายสัมพันธ  เฉลยอาจ 

 ๙๓๓ นายสัมพันธ  ทับทิมศรี 

 ๙๓๔ นายสัมพันธ  ลาขุนทด 

 ๙๓๕ นายสัมฤทธิ์  ใจบํารุง 

 ๙๓๖ นายสัมฤทธิ์  เทพประมวล 

 ๙๓๗ นายสัมฤทธิ์  สถิตย 

 ๙๓๘ นายสากล  บุญศรี 

 ๙๓๙ นายสากล  เวียงธรรม 

 ๙๔๐ นายสาคร  ผลสุข 

 ๙๔๑ นายสาคร  วงศศรี 

 ๙๔๒ นายสาคร  สาบุตร 

 ๙๔๓ นายสาธิต  บุญชวย 

 ๙๔๔ นายสาธิต  อําพาส 

 ๙๔๕ นายสานเจียว  แซลี 

 ๙๔๖ นายสาม  ตามิ 

 ๙๔๗ นายสามารถ  ติละโพธิ์ 

 ๙๔๘ นายสาย  พรมฉายา 

 ๙๔๙ นายสายทอง  สมรูป 

 ๙๕๐ นายสายพิน  มีหรอ 

 ๙๕๑ นายสายยน  มีมาก 

 ๙๕๒ นายสายยันต  สิงหคง 

 ๙๕๓ นายสายัญ  โพธิ์พุม 

 ๙๕๔ นายสายัณห  เพชรรัตน 

 ๙๕๕ นายสายันห  แกวเคล้ิม 

 ๙๕๖ นายสาโรจน  นวนตา 



 หนา   ๒๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๕๗ นายสาโรช  ธํารงศักดิ์ 

 ๙๕๘ นายสําเนียง  ธัญญเจริญ 

 ๙๕๙ นายสําเนียง  หวยทราย 

 ๙๖๐ นายสําเภา  พรมบุตร 

 ๙๖๑ นายสํารวย  ออนเกิด 

 ๙๖๒ นายสํารอง  พิมพผาน 

 ๙๖๓ นายสําราญ  กลมสะอาด 

 ๙๖๔ นายสําราญ  จรัลพงษ 

 ๙๖๕ นายสําราญ  เปงมัชยา 

 ๙๖๖ นายสําราญ  พรหมสีโคตร 

 ๙๖๗ นายสําราญ  สุทธไชย 

 ๙๖๘ นายสําราญ  หัสดง 

 ๙๖๙ นายสําเริง  พรมเสน 

 ๙๗๐ นายสําฤทธิ์  แกนการ 

 ๙๗๑ นายสําฤทธิ์  รมบัวแกว 

 ๙๗๒ นายสําลี  ประชานันท 

 ๙๗๓ นายสําลี  อินจันทร 

 ๙๗๔ นายสําอาง  มะลิรัมย 

 ๙๗๕ นายสิงห  จีนทิม 

 ๙๗๖ นายสิงห  เสือเหลือง 

 ๙๗๗ นายสิงหโต  สุตา 

 ๙๗๘ นายสิทธิกร  เจริญการคา 

 ๙๗๙ นายสิทธิชัย  มูลทองนอย 

 ๙๘๐ นายสิทธิชัย  สุขแกว 

 ๙๘๑ นายสิทธิศักดิ์  สุวรรณกูล 

 ๙๘๒ นายสิน  ไมเทศ 

 ๙๘๓ นายสินธุวัตร  แกวอุนเรือน 

 ๙๘๔ นายสิริ  เลขกาญจน 

 ๙๘๕ นายสีชาติ  พิมใจ 

 ๙๘๖ นายสีหะนาท  คํามานิตย 

 ๙๘๗ นายสุกรี  สุดถนอม 

 ๙๘๘ นายสุกฤต  แกวเกตุ 

 ๙๘๙ นายสุขเกษม  จูเจริญ 

 ๙๙๐ นายสุขคิด  กลาการ 

 ๙๙๑ นายสุขใบ  คางคีรี 

 ๙๙๒ นายสุขสรรค  จิตรสํารวย 

 ๙๙๓ นายสุขสันต  นนทิโกมล 

 ๙๙๔ นายสุคน  บุญมาก 

 ๙๙๕ นายสุจริต  บุญรอด 

 ๙๙๖ นายสุชาติ  เนื่องดัด 

 ๙๙๗ นายสุชาติ  แปงคํา 

 ๙๙๘ นายสุชาติ  มณีโชติ 

 ๙๙๙ นายสุชาติ  ศรีสัมพันธ 

 ๑๐๐๐ นายสุชาติ  สมใจ 

 ๑๐๐๑ นายสุชิน  เก็กฮั้ว 

 ๑๐๐๒ นายสุชิน  โชคทรัพย 

 ๑๐๐๓ นายสุชิน  สาตรา 

 ๑๐๐๔ นายสุชีพ  โอภาษี 

 ๑๐๐๕ นายสุเชต  สุดประเสริฐ 

 ๑๐๐๖ นายสุเชาว  ขยันงาน 



 หนา   ๒๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๐๗ นายสุทธิวุฒิ  บุษราคัม 

 ๑๐๐๘ นายสุทันยา  ชูมณี 

 ๑๐๐๙ นายสุทัศต  นิยะมะ 

 ๑๐๑๐ นายสุทัศน  ขอจรกลาง 

 ๑๐๑๑ นายสุเทพ  พวงยอด 

 ๑๐๑๒ นายสุเทพ  เพ็ชรแสงศรี 

 ๑๐๑๓ นายสุเทพ  โพธิ์ใคร 

 ๑๐๑๔ นายสุธรรม  ศรีสุขใส 

 ๑๐๑๕ นายสุนทร  โตแสง 

 ๑๐๑๖ นายสุนทร  เล่ียมใจดี 

 ๑๐๑๗ นายสุนทร  สุนะ 

 ๑๐๑๘ นายสุนันต  ระมั่งทอง 

 ๑๐๑๙ นายสุนันต  ศรีเมือง 

 ๑๐๒๐ นายสุนันท  โทบุตร 

 ๑๐๒๑ นายสุนันท  ไชยกูล 

 ๑๐๒๒ นายสุนัย  ธนบัตร 

 ๑๐๒๓ นายสุนิพล  กองแกว 

 ๑๐๒๔ นายสุพจน  การินทร 

 ๑๐๒๕ นายสุพจน  จํานงค 

 ๑๐๒๖ นายสุพจน  ทองเพ่ิม 

 ๑๐๒๗ นายสุพจน  สุขเกื้อ 

 ๑๐๒๘ นายสุพจน  หอมกล่ิน 

 ๑๐๒๙ นายสุพรรณ  จันดี 

 ๑๐๓๐ นายสุพล  ดีสุดหา 

 ๑๐๓๑ นายสุพล  ศรีพรมมา 

 ๑๐๓๒ นายสุพวย  เย็นแยม 

 ๑๐๓๓ นายสุพัฒน  ตั้งตระกูล 

 ๑๐๓๔ นายสุพัฒน  เทียนคํา 

 ๑๐๓๕ นายสุภชัย  นิเวศนสุคติ 

 ๑๐๓๖ นายสุภาพ  นุชนงคราญ 

 ๑๐๓๗ นายสุภาพ  ออดเอก 

 ๑๐๓๘ นายสุภี  เหมือนมาตร 

 ๑๐๓๙ นายสุรชัย  แกวยา 

 ๑๐๔๐ นายสุรชัย  โชคสวัสดิ์ 

 ๑๐๔๑ นายสุรชัย  เสียงใหญ 

 ๑๐๔๒ นายสุรชัย  หงษาคํา 

 ๑๐๔๓ นายสุรชาติ  ขจรทวีไพศาล 

 ๑๐๔๔ นายสุรเดช  คงจันทร 

 ๑๐๔๕ นายสุรพงค  หวายเครือ 

 ๑๐๔๖ นายสุรพล  โกศาสตร 

 ๑๐๔๗ นายสุรพล  ทิพยจักษุ 

 ๑๐๔๘ นายสุรพล  หงษทอง 

 ๑๐๔๙ นายสุรพันธ  ดีนิล 

 ๑๐๕๐ นายสุรยุทธ  จันทรขาว 

 ๑๐๕๑ นายสุรศักดิ์  พรรณทรัพย 

 ๑๐๕๒ นายสุรศักดิ์  เพ่ิมเสม 

 ๑๐๕๓ นายสุรศักดิ์  สุขเลิศ 

 ๑๐๕๔ นายสุรศักดิ์  หิตะวัน 

 ๑๐๕๕ นายสุระเกียรติ  พยายาม 

 ๑๐๕๖ นายสุระเดช  แข็งกลาง 



 หนา   ๒๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๕๗ นายสุรัตน  แกวยงค 

 ๑๐๕๘ นายสุรัตน  นิยมพงษ 

 ๑๐๕๙ นายสุรินทร  คุยเจ๊ียะ 

 ๑๐๖๐ นายสุรินทร  ชนะภักดี 

 ๑๐๖๑ นายสุฤทธิ์  แกนนาคํา 

 ๑๐๖๒ นายสุวรรณ  อินปลัด 

 ๑๐๖๓ นายสุวัฒน  แกวดวงดี 

 ๑๐๖๔ นายสุวัฒน  อินทรปาน 

 ๑๐๖๕ นายสุวัตร  การสุวรรณ 

 ๑๐๖๖ นายสุวิทย  กสิฤกษ 

 ๑๐๖๗ นายสุวิทย  ชื่นนอก 

 ๑๐๖๘ นายสุวิทย  เพ็งสวย 

 ๑๐๖๙ นายสุวิทย  ภิรมยพลัด 

 ๑๐๗๐ นายสุวิทย  ศรีพนมวรรณ 

 ๑๐๗๑ นายสุวิทย  สงครินทร 

 ๑๐๗๒ นายเสกสรรค  มั่นดี 

 ๑๐๗๓ นายเสงี่ยม  นาคประโคน 

 ๑๐๗๔ นายเสงี่ยม  สีลาโพธิ์ 

 ๑๐๗๕ นายเสต  กําแพงแกว 

 ๑๐๗๖ นายเสถียร  มีสีเมือง 

 ๑๐๗๗ นายเสถียร  ฤทธิศักดิ์ 

 ๑๐๗๘ นายเสถียร  ศิลาอาจ 

 ๑๐๗๙ นายเสนห  เติมประโคน 

 ๑๐๘๐ นายเสนห  ประทุมสูตร 

 ๑๐๘๑ นายเสนห  ผิวขํา 

 ๑๐๘๒ นายเสนอ  ประชุมทอง 

 ๑๐๘๓ นายเสนาะ  จูทัย 

 ๑๐๘๔ นายเสนาะ  เมืองงิ้วราย 

 ๑๐๘๕ นายเสนาะ  สุขสมจิตร 

 ๑๐๘๖ นายเสนียน  แสนกลา 

 ๑๐๘๗ นายเสมอ  เผือกแผว 

 ๑๐๘๘ นายเสริม  แกวเสือ 

 ๑๐๘๙ นายเสริม  เขียวเข็ม 

 ๑๐๙๐ นายเสรี  คงพิทักษ 

 ๑๐๙๑ นายเสรี  เตชะมา 

 ๑๐๙๒ นายเสรี  ทุมสะมัง 

 ๑๐๙๓ นายเสรี  หนอแกว 

 ๑๐๙๔ นายเสวต  จันทรหอม 

 ๑๐๙๕ นายเสวียน  ดอนแกว 

 ๑๐๙๖ นายเสา  แกรวงษ 

 ๑๐๙๗ นายเสาร  ชาญชํานิ 

 ๑๐๙๘ นายเสารคํา  คําเหลือง 

 ๑๐๙๙ นายเสียงทิพย  ชางมูบ 

 ๑๑๐๐ นายแสงอารมย  นามวงษา 

 ๑๑๐๑ นายแสวง  สอนเกิด 

 ๑๑๐๒ นายโสพิน  สอดศรี 

 ๑๑๐๓ นายโสภณ  นาคสะโร 

 ๑๑๐๔ นายโสภา  บุญชาญ 

 ๑๑๐๕ นายโสภา  สอนมงคล 

 ๑๑๐๖ นายโสภา  เสาวะภาพ 



 หนา   ๒๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๐๗ นายโสวิต  คนอุตสาห 

 ๑๑๐๘ นายใส  ชุดพิมาย 

 ๑๑๐๙ นายไสว  มหิดุลย 

 ๑๑๑๐ นายไสว  วงษาเทียม 

 ๑๑๑๑ นายไสว  ศรีสน 

 ๑๑๑๒ นายไสว  สายนาค 

 ๑๑๑๓ นายหนูแดง  ทาวจันทร 

 ๑๑๑๔ นายหนูเวียง  นวลพุม 

 ๑๑๑๕ นายหลา  ภัทรปรีดากุล 

 ๑๑๑๖ นายหะมะ  สาแม 

 ๑๑๑๗ นายเหรียญ  ราชเสนา 

 ๑๑๑๘ นายเหล่ียง  ฟกทอง 

 ๑๑๑๙ นายเหลือง  จันงาม 

 ๑๑๒๐ นายเหาะ  ตรงศูนยดี 

 ๑๑๒๑ นายแหลมทอง  มองเชิง 

 ๑๑๒๒ นายใหญ  พรมแดง 

 ๑๑๒๓ นายองอาจ  พลายแกว 

 ๑๑๒๔ นายองอาจ  มั่งคั่ง 

 ๑๑๒๕ นายอณัติ  ปทมดิลก 

 ๑๑๒๖ นายอดิศักดิ์  จงหาญ 

 ๑๑๒๗ นายอดุล  คงอุน 

 ๑๑๒๘ นายอดุลย  สุทธะ 

 ๑๑๒๙ นายอดุลย  หาแกว 

 ๑๑๓๐ นายอติ  พุทธิปลันธน 

 ๑๑๓๑ นายอนง  สรอยนอก 

 ๑๑๓๒ นายอนงค  บุตรสิทธิ์ 

 ๑๑๓๓ นายอนันต  แขขุนทด 

 ๑๑๓๔ นายอนันต  เพียรย่ิง 

 ๑๑๓๕ นายอนันต  สมศรีดา 

 ๑๑๓๖ นายอนันต  อารี 

 ๑๑๓๗ นายอนันต  ฮวดมา 

 ๑๑๓๘ นายอนันตอุไร  พงษสอน 

 ๑๑๓๙ นายอนัส  เทศกล่ัน 

 ๑๑๔๐ นายอนิรุช  ดอกเดื่อ 

 ๑๑๔๑ นายอนุชา  ทุมสุข 

 ๑๑๔๒ นายอนุพงศ  ตติยประภา 

 ๑๑๔๓ นายอนุรักษ  อิ่มสารพางค 

 ๑๑๔๔ นายอนุวัฒน  วรวงษ 

 ๑๑๔๕ นายอนุศักดิ์  พิชัยกุล 

 ๑๑๔๖ นายอภิชาติ  นันทะกลาง 

 ๑๑๔๗ นายอภิชาติ  ภาภักดี 

 ๑๑๔๘ นายอภิชาติ  อุปคํา 

 ๑๑๔๙ นายอภิรักษ  เสรีสกุลธร 

 ๑๑๕๐ นายอภิสิทธิ์  เศวตรัฐกุล 

 ๑๑๕๑ นายอมรเทพ  ปุกคํา 

 ๑๑๕๒ นายอราม  บานแยม 

 ๑๑๕๓ นายอรุณ  สุทธิสถิตย 

 ๑๑๕๔ นายอรุณชัย  เจริญฤทธิ์ 

 ๑๑๕๕ นายอลัน  สุมาลัย 

 ๑๑๕๖ นายอวนพรม  คําปน 



 หนา   ๒๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๕๗ นายออด  มานอย 

 ๑๑๕๘ นายอักษรไทย  คําดี 

 ๑๑๕๙ นายอัคพล  สุตัณฑวิบูลย 

 ๑๑๖๐ นายอัมพล  หนูคําสวน 

 ๑๑๖๑ นายอัมรินทร  เอียงผาสุข 

 ๑๑๖๒ นายอาคม  วรชินา 

 ๑๑๖๓ นายอาดูล  จอสูงเนิน 

 ๑๑๖๔ นายอานนท  ชนาชล 

 ๑๑๖๕ นายอารวุธ  วองไวรุด 

 ๑๑๖๖ นายอาแวเย็ง  สาระห 

 ๑๑๖๗ นายอํานวย  กล่ินศรีสุข 

 ๑๑๖๘ นายอํานวย  พงษพิพัฒน 

 ๑๑๖๙ นายอํานวย  รองจิก 

 ๑๑๗๐ นายอํานวย  ศรีทองชัย 

 ๑๑๗๑ นายอํานาจ  ดวงเทพ 

 ๑๑๗๒ นายอํานาจ  บุญทิน 

 ๑๑๗๓ นายอํานาจ  รุงเรือง 

 ๑๑๗๔ นายอํานาจ  โรจนพิสุทธิ์ 

 ๑๑๗๕ นายอํานาจ  แสงเกื้อหนุน 

 ๑๑๗๖ นายอํานาจ  หาญชนะ 

 ๑๑๗๗ นายอํานาจ  อุนสมัย 

 ๑๑๗๘ นายอําพร  ทองดี 

 ๑๑๗๙ นายอําพร  ภูมี 

 ๑๑๘๐ นายอําพล  เพ้ียนผล 

 ๑๑๘๑ นายอําพล  มาลี 

 ๑๑๘๒ นายอําพล  เหมัง 

 ๑๑๘๓ นายอินไชย  บุญมาสรอย 

 ๑๑๘๔ นายอินตะ  จันทัส 

 ๑๑๘๕ นายอินถา  ธรรมศิริ 

 ๑๑๘๖ นายอินทรศร  ชาติมนตรี 

 ๑๑๘๗ นายอินแปลง  ทนสู 

 ๑๑๘๘ นายอิสระภาพ  บุพศิริ 

 ๑๑๘๙ นายอิสเรศ  สาริปา 

 ๑๑๙๐ นายอิสเลส  จําเริญ 

 ๑๑๙๑ นายอุดม  กลาหาญ 

 ๑๑๙๒ นายอุดม  คล้ิงบัวทอง 

 ๑๑๙๓ นายอุดม  พิกุลศรี 

 ๑๑๙๔ นายอุดม  วงคเมือง 

 ๑๑๙๕ นายอุดมศักดิ์  สิงหอุดร 

 ๑๑๙๖ นายอุดร  เลิศประพันธ 

 ๑๑๙๗ นายอุดร  สุภามี 

 ๑๑๙๘ นายอุทัย  แซพาน 

 ๑๑๙๙ นายอุทัย  นามหนองปรือ 

 ๑๒๐๐ นายอุทัย  พุมพวง 

 ๑๒๐๑ นายอุทัย  ภูภักดี 

 ๑๒๐๒ นายอุทัย  มิสเกตุ 

 ๑๒๐๓ นายอุทัย  ลาภเกิด 

 ๑๒๐๔ นายอุทัย  ศรีคัทนา 

 ๑๒๐๕ นายอุทัย  เสารมั่น 

 ๑๒๐๖ นายอุทิศ  สาไชยันต 



 หนา   ๒๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๐๗ นายอุทิศ  อินทรามะ 

 ๑๒๐๘ นายอุเทน  เงินสมบัติ 

 ๑๒๐๙ นายอุเทน  มาสวาง 

 ๑๒๑๐ นายอุบล  คํามะวัน 

 ๑๒๑๑ นายอุไร  ศรีจําปานอย 

 ๑๒๑๒ นายเอกชัย  วาฑิตศุภผล 

 ๑๒๑๓ นายเอกชัย  เวชสุวรรณ 

 ๑๒๑๔ นายเอกชัย  สโมสร 

 ๑๒๑๕ นายเอกพงษ  ทะฤาษี 

 ๑๒๑๖ นายเอกลักษณ  แดงโชติ 

 ๑๒๑๗ นายเอกวิทย  สิทธี 

 ๑๒๑๘ นายเอนก  ธรรมสนิท 

 ๑๒๑๙ นายเอนก  ศรีบาง 

 ๑๒๒๐ นายเอนก  ศรีสอาด 

 ๑๒๒๑ นายเอนก  สัมฤทธิ์ 

 ๑๒๒๒ นายเอี้ยง  ย่ิงดัง 

 ๑๒๒๓ นายเอื้อ  แวนแกว 

 ๑๒๒๔ นายโอฬาร  เจริญทวี 

 ๑๒๒๕ นางสาวกชพร  ไทกิตติวรา 

 ๑๒๒๖ นางกรรณิการ  ชาภูคํา 

 ๑๒๒๗ นางกัญจนณัฏฐ  เลากอที 

 ๑๒๒๘ นางกัญญา  คลายกระแส 

 ๑๒๒๙ นางกันยา  แกวดวงดี 

 ๑๒๓๐ นางกัลยา  มวงสุข 

 ๑๒๓๑ นางกิตติมา  บุตรน้ําเพชร 

 ๑๒๓๒ นางกินรี  นามโคตร 

 ๑๒๓๓ นางขวัญแกว  โพธิ์ดง 

 ๑๒๓๔ นางจรูญ  เภิกโสภณ 

 ๑๒๓๕ นางจันทนา  มั่นนาค 

 ๑๒๓๖ นางจันทภา  นาแปน 

 ๑๒๓๗ นางจําป  สมบัติคํา 

 ๑๒๓๘ นางจําลอง  รุนแรก 

 ๑๒๓๙ นางจินดา  ชวยชื่น 

 ๑๒๔๐ นางจินตนา  ตันติราพันธ 

 ๑๒๔๑ นางจิราภรณ  สุราษฎรมณี 

 ๑๒๔๒ นางสาวจุรีรัตน  ศรีแมน 

 ๑๒๔๓ นางสาวฉวีวรรณ  ศรีสมพันธุ 

 ๑๒๔๔ นางเฉลียว  ชูเชิด 

 ๑๒๔๕ นางชบา  เพ็งแกว 

 ๑๒๔๖ นางชวนพิศ  มาลาลํ้า 

 ๑๒๔๗ นางณิชาภา  สัมมาสิทธิ์ 

 ๑๒๔๘ นางดวงดาว  โพธิระหงษ 

 ๑๒๔๙ นางสาวดําเนิน  งาชาวใต 

 ๑๒๕๐ นางทองคูณ  โพชะกะ 

 ๑๒๕๑ นางทองคูณ  สีแพน 

 ๑๒๕๒ นางทองทิพย  จอมมิ่ง 

 ๑๒๕๓ นางทับทิม  ยวนแหว 

 ๑๒๕๔ นางธนิตา  พุมเพ็ญทรัพย 

 ๑๒๕๕ นางสาวนงนุช  ทองแจม 

 ๑๒๕๖ นางสาวนงนุช  ศักดาเพชรศิริ 



 หนา   ๒๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๕๗ นางนันทพร  มาจุม 

 ๑๒๕๘ นางน้ําคาง  เหล็กศิริ 

 ๑๒๕๙ นางนิคม  ยวนแหว 

 ๑๒๖๐ นางสาวนิด  ปริกกระโทก 

 ๑๒๖๑ นางสาวนิตยา  พุมสุข 

 ๑๒๖๒ นางนิภา  สุมมาตย 

 ๑๒๖๓ นางนิภาพร  ชาวบางงาม 

 ๑๒๖๔ นางสาวนิรชา  พ่ึงโภคา 

 ๑๒๖๕ นางบังอร  คงมี 

 ๑๒๖๖ นางบานเย็น  องอาจ 

 ๑๒๖๗ นางบุญถนอม  ศรีคํามา 

 ๑๒๖๘ นางสาวบุญย่ิง  มากบุญ 

 ๑๒๖๙ นางสาวบุญยืน  วรพุฒ 

 ๑๒๗๐ นางบุญลอม  เสาวคนธ 

 ๑๒๗๑ นางบุญสง  ประสงคเงิน 

 ๑๒๗๒ นางบุญสม  งามประดับ 

 ๑๒๗๓ นางบุบผา  แกวคํา 

 ๑๒๗๔ นางสาวเบญจวรรณ  โกษากุล 

 ๑๒๗๕ นางเบญจวรรณ  โฮมชัยวงษ 

 ๑๒๗๖ นางสาวปนัดดา  จ่ันผอง 

 ๑๒๗๗ นางสาวประคองจิต  จัตวาภักดี 

 ๑๒๗๘ นางประชุมพร  ย้ิมใหญ 

 ๑๒๗๙ นางสาวประทีป  นิ่มอนงค 

 ๑๒๘๐ นางปราณี  จันทรเขียว 

 ๑๒๘๑ นางปราณี  บุญกลัด 

 ๑๒๘๒ นางปรานอม  ศรีวิลัย 

 ๑๒๘๓ นางพนม  ศรีษาเอี่ยม 

 ๑๒๘๔ นางพรชัย  ผลสนอง 

 ๑๒๘๕ นางสาวพรรณทิพา  ฤทธิ์แกว 

 ๑๒๘๖ นางพวงเพชร  พิทักษสหภูมิ 

 ๑๒๘๗ นางพิกุล  รื่นรมย 

 ๑๒๘๘ นางพิชยา  ผาสุข 

 ๑๒๘๙ นางพิศมัย  ไชยหาทัพ 

 ๑๒๙๐ นางสาวเพ็ญทอง  พลไชยา 

 ๑๒๙๑ นางสาวเพ็ญศิริ  สังขทอง 

 ๑๒๙๒ นางสาวมณฑา  บุญจันทร 

 ๑๒๙๓ นางสาวมนสวรรณ  กริชยาวิสิทธิ์ 

 ๑๒๙๔ นางมยุเรศ  ปลอดเปล้ือง 

 ๑๒๙๕ นางสาวมลฑา  จิตรโอฬาร 

 ๑๒๙๖ นางมลฑา  ออนฤทธิ์ 

 ๑๒๙๗ นางมัณฑนา  โคตรชารี 

 ๑๒๙๘ นางมานิตา  บัวพันธ 

 ๑๒๙๙ นางมาลี  โคกสระนอย 

 ๑๓๐๐ นางมาศรินทร  ทองดอนกระเดื่อง 

 ๑๓๐๑ นางมิ่งขวัญ  ทาริยะอินทร 

 ๑๓๐๒ นางมุกดา  โชติวานนว 

 ๑๓๐๓ นางไมตรี  ภูจอมหิน 

 ๑๓๐๔ นางรณภร  รอดพุม 

 ๑๓๐๕ นางรัชฎาภรณ  จันเทียน 

 ๑๓๐๖ นางสาวรัชนี  วรุณศรี 



 หนา   ๓๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๐๗ นางสาวรัตฑณา  จันทรดํา 

 ๑๓๐๘ นางราตรี  ชมภูนาค 

 ๑๓๐๙ นางราตรี  สายวังจิตต 

 ๑๓๑๐ นางเรวดี  ศักดิ์รักษ 

 ๑๓๑๑ นางลมัย  ชางอบ 

 ๑๓๑๒ นางสาวละมัย  หวังทรัพย 

 ๑๓๑๓ นางลัดดา  พูลผล 

 ๑๓๑๔ นางสาวลําพึง  โตสม 

 ๑๓๑๕ นางลิดา  ขุนฤทธิ์ 

 ๑๓๑๖ นางวนิดา  ศิริบรรจง 

 ๑๓๑๗ นางวรรณา  แซอุย 

 ๑๓๑๘ นางสาววรารัตน  โชคสิทธินันท 

 ๑๓๑๙ นางสาววลีรัตน  ประสงคเงิน 

 ๑๓๒๐ วาที่รอยตรีหญิง วัชลี  กลับหอม 

 ๑๓๒๑ นางวัณทณา  เอมโอษฐ 

 ๑๓๒๒ นางสาววันเพ็ญ  เฉื่อยอารมณ 

 ๑๓๒๓ นางวันเพ็ญ  วงคลาวัลย 

 ๑๓๒๔ นางวาสนา  แกนงาม 

 ๑๓๒๕ นางวิเชียร  หงษทอง 

 ๑๓๒๖ นางสาววิมล  ลือศักดิ์สวัสดิ์ 

 ๑๓๒๗ นางวิวัฒนา  คําตาล 

 ๑๓๒๘ นางศิริเพ็ญ  ประภาชัยมงคล 

 ๑๓๒๙ นางสงวน  ดวงนิล 

 ๑๓๓๐ นางสาวสถาพร  ดานกระโทก 

 ๑๓๓๑ นางสมบูรณ  ชํานาญพล 

 ๑๓๓๒ นางสมพงษ  องอาจ 

 ๑๓๓๓ นางสมพร  ผงชานัน 

 ๑๓๓๔ นางสมศรี  ดวงสุวรรณ 

 ๑๓๓๕ นางสมหมาย  โขงจําปา 

 ๑๓๓๖ นางสาวสมหมายวลี  สมเจริญ 

 ๑๓๓๗ นางสวาส  สิมศิริวัฒน 

 ๑๓๓๘ นางสังเวียน  ไสยเรือง 

 ๑๓๓๙ นางสาคร  โคบุตร 

 ๑๓๔๐ นางสายทอง  พิพิธกุล 

 ๑๓๔๑ นางสายมาน  มีชํานาญ 

 ๑๓๔๒ นางสํารวย  เมี้ยนกลาง 

 ๑๓๔๓ นางสําอางค  วงษแกว 

 ๑๓๔๔ นางสิมมา  จันทรทอง 

 ๑๓๔๕ นางสุกัลยา  สรวงศิริ 

 ๑๓๔๖ นางสุจิตรา  พรหมเมศ 

 ๑๓๔๗ นางสุจินต  ระวังภัย 

 ๑๓๔๘ นางสุรียรัตน  ขัติยะ 

 ๑๓๔๙ นางสุวารี  บุญเคลือบ 

 ๑๓๕๐ นางสาวแสงเดือน  เสาธง 

 ๑๓๕๑ นางสาวโสภา  คําอาย 

 ๑๓๕๒ นางหทัยภัทร  คํานึงสุข 

 ๑๓๕๓ นางหนูแดง  เกยพุดซา 

 ๑๓๕๔ นางหนูเย่ียม  แพงศรีสาร 

 ๑๓๕๕ นางเหมือนฝน  ไพเราะประเสริฐ 

 ๑๓๕๖ นางอนันทญา  จันทรนอย 



 หนา   ๓๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๕๗ นางอมรรัตน  บุตรคุณ 

 ๑๓๕๘ นางสาวอรฤทัย  กันภัย 

 ๑๓๕๙ นางสาวอรสา  เวทยวัฒนะ 

 ๑๓๖๐ นางอรินญา  รอดพวง 

 ๑๓๖๑ นางอัจฉรา  พรหมสโร 

 ๑๓๖๒ นางอัจฉรา  เพ็ชรคุม 

 ๑๓๖๓ นางสาวอัญชลี  กล่ินหอม 

 ๑๓๖๔ นางอัญชลี  โพธิ์ศรีทอง 

 ๑๓๖๕ นางอารีย  แรกเลียง 

 ๑๓๖๖ นางสาวอํานวย  นิลแสง 

 ๑๓๖๗ นางอําไพ  รุงแสง 

 ๑๓๖๘ นางอุไรพร  เกิดมี 

เหรียญทองชางเผือก  (รวม  ๖,๓๘๒  ราย) 

 ๑ นายกงใจ  นามมุงคุณ 

 ๒ นายกนกพร  ดอกจันทร 

 ๓ นายกม  นามวงค 

 ๔ นายกมล  กรมบัว 

 ๕ นายกมล  กรอบเจริญ 

 ๖ นายกมล  กองชนะ 

 ๗ นายกมล  จุยซื่อ 

 ๘ นายกมล  บังไพร 

 ๙ นายกมล  โพธิวงค 

 ๑๐ นายกมล  มีคุณ 

 ๑๑ นายกมล  อินปนาม 

 ๑๒ นายกรพิชัยยุทธ  แกวคําดี 

 ๑๓ นายกรรณรงค  เนียมมีศรี 

 ๑๔ นายกรวย  หาญปญญา 

 ๑๕ นายกรวิชญ  คชนิล 

 ๑๖ นายกรินทร  ปาพะนัด 

 ๑๗ นายกรี  คําปน 

 ๑๘ นายกรีฑา  ชํานะ 

 ๑๙ นายกฤตพจน  คงบุตร 

 ๒๐ นายกฤตภาส  ใจมั่น 

 ๒๑ นายกฤตภาส  บูชา 

 ๒๒ นายกฤติน  สระถึง 

 ๒๓ นายกฤษ  ชมวิจิตร 

 ๒๔ นายกฤษ  ตั้งศรีทรัพย 

 ๒๕ นายกฤษ  เที่ยงทัศน 

 ๒๖ นายกฤษกร  เปงทอง 

 ๒๗ นายกฤษกร  มาตีด 

 ๒๘ นายกฤษชัย  มาลัย 

 ๒๙ นายกฤษฎา  มนูเสวต 

 ๓๐ นายกฤษฎา  มิตรมาศ 

 ๓๑ นายกฤษณ  นพรัมย 

 ๓๒ นายกฤษณพงษ  ลีวิจิตร 

 ๓๓ นายกฤษณพร  ฤกษสงเคราะห 

 ๓๔ นายกฤษณะ  โจทยกระโทก 

 ๓๕ นายกฤษณะ  วงศศิริ 

 ๓๖ นายกฤษดา  ชาดี 



 หนา   ๓๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗ นายกฤษดา  เสนานาม 

 ๓๘ นายกลไกร  คะปญญา 

 ๓๙ นายกลา  ขําแยม 

 ๔๐ นายกลาณรงค  ชีตารักษ 

 ๔๑ นายกลาณรงค  สารสุข 

 ๔๒ นายกวี  จอยศักดา 

 ๔๓ นายกอง  ราญรอน 

 ๔๔ นายกองกังวาลย  ชินนอย 

 ๔๕ นายกองเงิน  ทะนอม 

 ๔๖ นายกองพล  แยมอรุณ 

 ๔๗ นายกองภพ  หนูเอียด 

 ๔๘ นายกองศักดิ์  สงแสง 

 ๔๙ นายกอน  สุขสังข 

 ๕๐ นายกอบเดช  บุตรพรม 

 ๕๑ นายกอเสม  กาลี 

 ๕๒ นายกอเส็ม  วันมูสา 

 ๕๓ นายกังวาล  เพ็งตา 

 ๕๔ นายกัณหา  หลาสุด 

 ๕๕ นายกันชกร  หัดระวี 

 ๕๖ นายกันตพจน  ศรีผักแวน 

 ๕๗ นายกันติพัส  อินตะ 

 ๕๘ นายกันยา  มิตรรักษ 

 ๕๙ นายกันยา  สายแสง 

 ๖๐ นายกันหา  แกวใส 

 ๖๑ นายกัมปนาท  เมินดี 

 ๖๒ นายกัมพล  บุญวาที 

 ๖๓ นายกัมพล  วัดนอย 

 ๖๔ นายกา  แกวสอาด 

 ๖๕ นายกางภัย  เคนดี 

 ๖๖ นายกาญ  ตะเคียนราม 

 ๖๗ นายกาญจณติพงศ  ทูคํามี 

 ๖๘ นายกาญจน  ทองทศทิศ 

 ๖๙ นายกาน  เศรษศรี 

 ๗๐ นายกาน  ทรัพยเจริญ 

 ๗๑ นายกานต  วิมานประภา 

 ๗๒ นายกาย  คําลือชัย 

 ๗๓ นายการุณ  ทองรักษ 

 ๗๔ นายกาวิน  ศรีเอี่ยม 

 ๗๕ นายกาส  วงคฉายา 

 ๗๖ นายกําจัด  ดวงสนิท 

 ๗๗ นายกําจัด  ธิวา 

 ๗๘ นายกําธร  ขวัญนอม 

 ๗๙ นายกําธร  จิตตะโน 

 ๘๐ นายกําพล  จินดาเพชร 

 ๘๑ นายกําพล  เนินพลับ 

 ๘๒ นายกําพล  ศรีสวัสดิ์ 

 ๘๓ นายกําพล  สกุลวัฒนกิจเลิศ 

 ๘๔ นายกิ่งทอง  แสนย่ี 

 ๘๕ นายกิจ  แกวทอง 

 ๘๖ นายกิจติกรณ  แพรกสมุทร 



 หนา   ๓๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๗ นายกิจติศักดิ์  ย้ิมเสถียร 

 ๘๘ นายกิจธร  สิงหทอง 

 ๘๙ นายกิตติ  โควถาวร 

 ๙๐ นายกิตติ  บัวพ่ึง 

 ๙๑ นายกิตติ  อยูสบาย 

 ๙๒ นายกิตติ  ออนเหลา 

 ๙๓ นายกิตติกานต  บุญครอง 

 ๙๔ นายกิตติคุณ  คงมั่น 

 ๙๕ นายกิตติชัย  เที่ยงอินทร 

 ๙๖ นายกิตติทร  หมื่นไสยาท 

 ๙๗ นายกิตติพงศ  กินีศรี 

 ๙๘ นายกิตติพงษ  แกวบางพลี 

 ๙๙ นายกิตติพงษ  บุญเย่ียม 

 ๑๐๐ นายกิตติพงษ  แปงคํา 

 ๑๐๑ นายกิตติพงษ  เสมาทัศน 

 ๑๐๒ นายกิตติพศ  พุมเรือง 

 ๑๐๓ นายกิตติพัฒน  ทองพูล 

 ๑๐๔ นายกิตติพันธ  บุญเทพ 

 ๑๐๕ นายกิตติภณ  เสนสุวรรณ 

 ๑๐๖ นายกิตติภพ  บุญเนตร 

 ๑๐๗ นายกิตติศักดิ์  นาคกุล 

 ๑๐๘ นายกิตติศักดิ์  พัฒนวังวงศ 

 ๑๐๙ นายกิตติศักดิ์  วาระสิทธิ์ 

 ๑๑๐ นายกิติพงษ  เพ็งสิงห 

 ๑๑๑ นายกิติพงษ  ศุภอภิรดีเพชร 

 ๑๑๒ นายกิติศักดิ์  พิทยานุรักษ 

 ๑๑๓ นายกุล  โปแอ 

 ๑๑๔ นายกุศล  เทือกทอง 

 ๑๑๕ นายกุหลาบ  มูลศรี 

 ๑๑๖ นายกูเกียรติ  แสงจันทร 

 ๑๑๗ นายเกง  โพธิ์สีดา 

 ๑๑๘ นายเกตุ  เชื้อนาม 

 ๑๑๙ นายเกตุ  ปาโน 

 ๑๒๐ นายเกบอ  แหยทู 

 ๑๒๑ นายเกริก  ศรีสุภาพ 

 ๑๒๒ นายเกรียง  พวงมาลัย 

 ๑๒๓ นายเกรียงไกร  โตะหมัด 

 ๑๒๔ นายเกรียงไกร  บุญอิ่ม 

 ๑๒๕ นายเกรียงไกร  พรมเวียง 

 ๑๒๖ นายเกรียงไกร  เรืองอราม 

 ๑๒๗ นายเกรียงไกร  แสงสุริยะ 

 ๑๒๘ นายเกรียงไกร  อาษานาม 

 ๑๒๙ นายเกรียงไกร  ฮั่นวิริยะนนท 

 ๑๓๐ นายเกรียงศักดิ์  คลายโสม 

 ๑๓๑ นายเกรียงศักดิ์  ทัพซาย 

 ๑๓๒ นายเกรียงศักดิ์  แสงใส 

 ๑๓๓ นายเกรียงศักดิ์  อังคณิกุล 

 ๑๓๔ นายเกรียงศักดิ์  อิงคศิริไพศาล 

 ๑๓๕ นายเกลา  เพ่ิมลาภทิพมนต 

 ๑๓๖ นายเกษตร  หอมหวล 



 หนา   ๓๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๗ นายเกษม  เกิดรื่น 

 ๑๓๘ นายเกษม  บุญสุวรรณ 

 ๑๓๙ นายเกษม  แพรขาว 

 ๑๔๐ นายเกษม  เย็นใจ 

 ๑๔๑ นายเกษม  สงเสน 

 ๑๔๒ นายเกษมสันต  หาญนึก 

 ๑๔๓ นายเกษมสุข  กุสุมาลย 

 ๑๔๔ นายเกษมสุข  จันลา 

 ๑๔๕ นายเกษร  เถรวงแกว 

 ๑๔๖ นายเกษร  เนตะคํา 

 ๑๔๗ นายเกษร  บัตรวิเศษ 

 ๑๔๘ นายเกียรติ  หลายหก 

 ๑๔๙ นายเกียรติ  อุมารี 

 ๑๕๐ นายเกียรติกอง  มละสาร 

 ๑๕๑ นายเกียรติชัย  ควรถนอม 

 ๑๕๒ นายเกียรติพงษ  แทนไธสง 

 ๑๕๓ นายเกียรติยศ  หลักงาม 

 ๑๕๔ นายเกียรติศักดิ์  คงรินทร 

 ๑๕๕ นายเกียรติศักดิ์  ถนอมวงค 

 ๑๕๖ นายเกียรติศักดิ์  บรรจง 

 ๑๕๗ นายเกียรติศักดิ์  พสุนนท 

 ๑๕๘ นายเกียรติศักดิ์  เพ็ชรบรรพต 

 ๑๕๙ นายเกียรติศักดิ์  เย่ียมกร 

 ๑๖๐ นายเกียรติศักดิ์  ศิลปกษา 

 ๑๖๑ นายเกียรติศักดิ์  สายตา 

 ๑๖๒ นายเกียรติศักดิ์  อินทา 

 ๑๖๓ นายเกื้อกูล  แสนลัง 

 ๑๖๔ นายแกวมา  ปูใฝ 

 ๑๖๕ นายโกมล  ปานมา 

 ๑๖๖ นายโกมล  ผอนผัน 

 ๑๖๗ นายโกมิน  มีทอง 

 ๑๖๘ นายโกมินทร  สมัครรัฐกิจ 

 ๑๖๙ นายโกเมต  เอื้อการณ 

 ๑๗๐ นายโกเมน  ชํากุล 

 ๑๗๑ นายโกวิท  ผมอุตร 

 ๑๗๒ นายโกวิท  ล้ิมเรืองวงศ 

 ๑๗๓ นายโกวิทย  ลิลา 

 ๑๗๔ นายโกศล  คะนะมะ 

 ๑๗๕ นายโกศล  งามสวัสดิ์ 

 ๑๗๖ นายโกศล  นันติแกว 

 ๑๗๗ นายโกศล  นาคสิงห 

 ๑๗๘ นายโกศล  บุญตรี 

 ๑๗๙ นายโกศล  พงศผดุงเกียรติ 

 ๑๘๐ นายโกศล  เพ่ิมทองมาก 

 ๑๘๑ นายโกศล  สระพัง 

 ๑๘๒ นายโกศล  เสไธสง 

 ๑๘๓ นายไกรราช  คําราพิช 

 ๑๘๔ นายไกรวิทย  ดวงใจ 

 ๑๘๕ นายไกรศร  งอกงาม 

 ๑๘๖ นายไกรษร  ผิวงาม 



 หนา   ๓๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๗ นายไกรสร  คงแสงภักดิ์ 

 ๑๘๘ นายไกรสรณ  จงใจกลาง 

 ๑๘๙ นายไกรสิทธิ  ใบงาม 

 ๑๙๐ นายไกวแกว  นรสาร 

 ๑๙๑ นายขจร  คธาจันทร 

 ๑๙๒ นายขจร  คุมดี 

 ๑๙๓ นายขจร  เจริญทรัพย 

 ๑๙๔ นายขจร  ประเสริฐศรี 

 ๑๙๕ นายขจร  พิชัย 

 ๑๙๖ นายขจรเกียรติ  เจริญทรัพย 

 ๑๙๗ นายขจรจิตร  บุญประคม 

 ๑๙๘ นายขจรพล  จันทเวช 

 ๑๙๙ นายขจรศักดิ์  กระชับกลาง 

 ๒๐๐ นายขนาด  ไชโยธา 

 ๒๐๑ นายขวัญมงคล  พรหมดี 

 ๒๐๒ นายขวัญเมือง  โหวงศ 

 ๒๐๓ นายขวัญยืน  จินดาคํา 

 ๒๐๔ นายขวัญยืน  เพชรทูล 

 ๒๐๕ นายขันตี  คํามีสิทธิ์ 

 ๒๐๖ นายขันทอง  ดื่มโชค 

 ๒๐๗ นายเขจร  สุขแจม 

 ๒๐๘ นายเข็มพร  ทารถ 

 ๒๐๙ นายเข็มพร  แวงวรรณ 

 ๒๑๐ นายเขียน  บุญผล 

 ๒๑๑ นายเขียวพอน  สุเพ็ญ 

 ๒๑๒ นายไข  จันทรโท 

 ๒๑๓ นายคงเดช  มินพิมาย 

 ๒๑๔ นายคงประพันธ  เชื้อวงษ 

 ๒๑๕ นายคงฤทธิ์  บํารุงทรัพย 

 ๒๑๖ นายคงศักดิ์  ตั๋นเปย 

 ๒๑๗ นายคงศักดิ์  ราชพรหมมา 

 ๒๑๘ นายคงศักดิ์  ราษีพันธ 

 ๒๑๙ นายคงศักดิ์  วิเศษวงษา 

 ๒๒๐ นายคเชนทร  คงเกตุ 

 ๒๒๑ นายคเชนทร  มาวงค 

 ๒๒๒ นายคณภรณ  โสขําโชคอนันต 

 ๒๒๓ นายคณภัทร  ผลทอง 

 ๒๒๔ นายคณิต  ตันติวา 

 ๒๒๕ นายคณิศร  บุญนิยม 

 ๒๒๖ นายคนอง  เล็กพุม 

 ๒๒๗ นายคนิจณ  แกนแกว 

 ๒๒๘ นายคนิด  จิตตวิปูน 

 ๒๒๙ นายคนึง  เปรมใจ 

 ๒๓๐ นายคนึง  เพไร 

 ๒๓๑ นายคมกฤษ  คงเกล้ียง 

 ๒๓๒ นายคมจิตร  สรวงศิริ 

 ๒๓๓ นายคมสัน  อวมเทศ 

 ๒๓๔ นายคมสันต  นากสุก 

 ๒๓๕ นายคมสันต  ปาปะไกร 

 ๒๓๖ นายคมสันต  มาพร 



 หนา   ๓๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๗ นายคมสันต  อินดีคํา 

 ๒๓๘ นายคมสันติ์  คูณแสง 

 ๒๓๙ นายครรชิต  คําศรี 

 ๒๔๐ นายครรชิต  ชมภู 

 ๒๔๑ นายครรชิต  ศรีอุดร 

 ๒๔๒ นายครองศักดิ์  จุงอินทะ 

 ๒๔๓ นายครองศักดิ์  วงคนาตาล 

 ๒๔๔ นายคราม  พรมมา 

 ๒๔๕ นายครีม  อรสาร 

 ๒๔๖ นายคลาย  กูลสวัสดิ์มงคล 

 ๒๔๗ นายคลาย  นาครินทร 

 ๒๔๘ นายคล่ืน  กุหลาบกุลี 

 ๒๔๙ นายควร  ดาวไดรัมย 

 ๒๕๐ นายคะนอง  บุญทอง 

 ๒๕๑ นายคะเน  นอยหลง 

 ๒๕๒ นายคะแนน  นาคมี 

 ๒๕๓ นายคาร  ปานประชาติ 

 ๒๕๔ นายคารมย  อภัยโส 

 ๒๕๕ นายคํากอง  ทับทิม 

 ๒๕๖ นายคํากอง  เศษรัตนา 

 ๒๕๗ นายคําครอง  แกนทาว 

 ๒๕๘ นายคําเคน  พันธิรัตน 

 ๒๕๙ นายคําใจ  ดวงเทียน 

 ๒๖๐ นายคําดี  ภารการ 

 ๒๖๑ นายคําดี  เหลาสิงห 

 ๒๖๒ นายคํานวน  อารีเอื้อ 

 ๒๖๓ นายคํานาย  รวมสุภาพ 

 ๒๖๔ นายคําบอน  เวนบาป 

 ๒๖๕ นายคําใบ  จันโทวาท 

 ๒๖๖ นายคําปอย  คําสุด 

 ๒๖๗ นายคําผัด  ไทยทองหลาง 

 ๒๖๘ นายคําผาย  คําพิลา 

 ๒๖๙ นายคําผาย  สีมวง 

 ๒๗๐ นายคําพอง  สีหะเนตร 

 ๒๗๑ นายคําพอง  เหลาแสลง 

 ๒๗๒ นายคําพัน  การเกณฑ 

 ๒๗๓ นายคําพันธ  นันหนู 

 ๒๗๔ นายคําพันธ  นาสุวรรณ 

 ๒๗๕ นายคําพันธ  สีแสงกอ 

 ๒๗๖ นายคําพา  แกวดินเหนียว 

 ๒๗๗ นายคําพิศ  พิมบุตร 

 ๒๗๘ นายคําพูล  กอมะณี 

 ๒๗๙ นายคําแพง  มุงดี 

 ๒๘๐ นายคําฟอง  ยมะโคต 

 ๒๘๑ นายคําภา  ไชยตะลุน 

 ๒๘๒ นายคําภา  ศรีบุญเรือง 

 ๒๘๓ นายคําภา  เหมธร 

 ๒๘๔ นายคํามี  เสารทอง 

 ๒๘๕ นายคํามี  แสงโลโพ 

 ๒๘๖ นายคํารณ  คําสุก 



 หนา   ๓๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๘๗ นายคํารณ  จันทรเพ็ชร 

 ๒๘๘ นายคํารณ  ทองบุญเกิด 

 ๒๘๙ นายคํารณ  ฟุบขุนทด 

 ๒๙๐ นายคํารณ  มีแกว 

 ๒๙๑ นายคํารณ  อินตะ 

 ๒๙๒ นายคํารน  ชูชะเอม 

 ๒๙๓ นายคําลน  สงลา 

 ๒๙๔ นายคําศุกร  พันธกิติ 

 ๒๙๕ นายคําสิงห  อาจวาที 

 ๒๙๖ นายคําสิน  ยอดเมือง 

 ๒๙๗ นายคําแสง  อิทธิมา 

 ๒๙๘ นายคําแสน  มีคุณ 

 ๒๙๙ นายคําใส  ราชภักดี 

 ๓๐๐ นายคําหนัก  สุขสะอาด 

 ๓๐๑ นายคําหลา  คันธเนตร 

 ๓๐๒ นายคําแหง  วงคมาเกตุ 

 ๓๐๓ นายคุณวุฒิ  รัตนกําเนิด 

 ๓๐๔ นายคุณานนท  อนันตโรจน 

 ๓๐๕ นายคูณ  บุตรโคตร 

 ๓๐๖ นายคูณสิน  ภูโคกสี 

 ๓๐๗ นายเครือวรรณ  แสนพรม 

 ๓๐๘ นายเคิด  พนาพนม 

 ๓๐๙ นายเคียง  สุนประโคน 

 ๓๑๐ นายเงิน  บุญชวย 

 ๓๑๑ นายจง  โอระลึก 

 ๓๑๒ นายจงกล  ยอดพิมาย 

 ๓๑๓ นายจงรักษ  นะดอก 

 ๓๑๔ นายจตุพงศ  มีสิงห 

 ๓๑๕ นายจตุพัฒน  เครือแกว 

 ๓๑๖ นายจตุรงค  กวานตระกูล 

 ๓๑๗ นายจตุรงค  ชุบขุนทด 

 ๓๑๘ นายจตุรงค  ฤกษงานดี 

 ๓๑๙ นายจตุรงค  ศรีทอง 

 ๓๒๐ นายจรรยา  พันแสน 

 ๓๒๑ นายจรรโลง  หาญสุริย 

 ๓๒๒ นายจรวย  ชัยเล็ก 

 ๓๒๓ นายจรัญ  กันทะถ้ํา 

 ๓๒๔ นายจรัญ  เกษศิริ 

 ๓๒๕ นายจรัญ  แกวบุญคํา 

 ๓๒๖ นายจรัญ  ขุมดวง 

 ๓๒๗ นายจรัญ  เขื่อนเพชร 

 ๓๒๘ นายจรัญ  คําบุญเรือง 

 ๓๒๙ นายจรัญ  จันทรขอนแกน 

 ๓๓๐ นายจรัญ  จุมเขียว 

 ๓๓๑ นายจรัญ  ชวยสงค 

 ๓๓๒ นายจรัญ  ชุมธรรม 

 ๓๓๓ นายจรัญ  ดานนอก 

 ๓๓๔ นายจรัญ  ทองใบ 

 ๓๓๕ นายจรัญ  เทพกระโทก 

 ๓๓๖ นายจรัญ  เพ็ญสุข 



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓๗ นายจรัญ  โพธิ์คีรี 

 ๓๓๘ นายจรัญ  มงคลแกว 

 ๓๓๙ นายจรัญ  ยอดบางไทร 

 ๓๔๐ นายจรัญ  แสงเรือง 

 ๓๔๑ นายจรัญ  เหมือนแสง 

 ๓๔๒ นายจรัล  คําตุย 

 ๓๔๓ นายจรัล  คุณยศย่ิง 

 ๓๔๔ นายจรัล  จาริยะศิลป 

 ๓๔๕ นายจรัล  วาลี 

 ๓๔๖ นายจรัส  กาสังข 

 ๓๔๗ นายจรัส  จันรัตนา 

 ๓๔๘ นายจรัส  ชูไกรไทย 

 ๓๔๙ นายจรัส  ศาลางาม 

 ๓๕๐ นายจริน  ศรีสุข 

 ๓๕๑ นายจริน  อรุณโน 

 ๓๕๒ นายจรินทร  ขุทรานนท 

 ๓๕๓ นายจรินทร  คงเซ็น 

 ๓๕๔ นายจรินทร  เหมือนจํานงค 

 ๓๕๕ นายจรินทร  ทะสน 

 ๓๕๖ นายจรุง  เจริญเวช 

 ๓๕๗ นายจรูญ  แกวผอม 

 ๓๕๘ นายจรูญ  คําใบ 

 ๓๕๙ นายจรูญ  ถนิมลักษณ 

 ๓๖๐ นายจรูญ  บุญสง 

 ๓๖๑ นายจรูญ  ผองดี 

 ๓๖๒ นายจรูญ  เย็นฉ่ํา 

 ๓๖๓ นายจรูญ  เรไร 

 ๓๖๔ นายจรูญ  ฤทธิ์เรือนคํา 

 ๓๖๕ นายจรูญ  สุดใจ 

 ๓๖๖ นายจรูญศักดิ์  ดําดี 

 ๓๖๗ นายจรูณ  จันทบูรณ 

 ๓๖๘ นายจเร  กะรัส 

 ๓๖๙ นายจเร  ขุนนุย 

 ๓๗๐ นายจเร  ดอนอยูไพร 

 ๓๗๑ นายจเร  ทาวพรม 

 ๓๗๒ นายจเร  สังขทอง 

 ๓๗๓ นายจอน  สังขประเสริฐ 

 ๓๗๔ นายจอนสัน  ชาคําสัย 

 ๓๗๕ นายจอม  มวงหวาน 

 ๓๗๖ นายจอมขวัญ  คงเมือง 

 ๓๗๗ นายจอมเดช  อาภาโส 

 ๓๗๘ นายจอมศรี  งอกศิลป 

 ๓๗๙ นายจอย  เถิงนอก 

 ๓๘๐ นายจอย  นัวกระโทก 

 ๓๘๑ นายจะพือ  จะแตะ 

 ๓๘๒ นายจะโพ  จะอื่อ 

 ๓๘๓ นายจะรวย  เพชรทอง 

 ๓๘๔ นายจะลา  คิปู 

 ๓๘๕ นายจะแฮ  จะมู 

 ๓๘๖ นายจักนรินทร  ฟกเชือก 



 หนา   ๓๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๘๗ นายจักรกฤษณ  หลักดี 

 ๓๘๘ นายจักรกิจ  สูญขุนทด 

 ๓๘๙ นายจักรพงษ  สิริภาคโยทัย 

 ๓๙๐ นายจักรพันธ  ตนกันยา 

 ๓๙๑ นายจักรพันธ  เรืองณรงค 

 ๓๙๒ นายจักรพันธ  สิรวัฒนกุล 

 ๓๙๓ นายจักรพันธ  สุดหา 

 ๓๙๔ นายจักรพันธ  อิ่มกระโทก 

 ๓๙๕ นายจักรพันธุ  รอดออง 

 ๓๙๖ นายจักรภัทร  ปานแกว 

 ๓๙๗ นายจักรัตน  เนินหาด 

 ๓๙๘ นายจักรินทร  ฤทธี 

 ๓๙๙ นายจักษณขจร  ชนะทัพ 

 ๔๐๐ นายจันคํา  ใจเรือน 

 ๔๐๑ นายจันตา  กรธนาชัย 

 ๔๐๒ นายจันทร  กาละพวก 

 ๔๐๓ นายจันทร  คํานนท 

 ๔๐๔ นายจันทร  น้ํากระโทก 

 ๔๐๕ นายจันทร  ประเสริฐ 

 ๔๐๖ นายจันทร  วิลัยฤทธิ์ 

 ๔๐๗ นายจันทร  ศิริวรรณ 

 ๔๐๘ นายจันทร  สุระสาย 

 ๔๐๙ นายจันทร  เหลาคํา 

 ๔๑๐ นายจันทรทอน  สวนชัยภูมิ 

 ๔๑๑ นายจันทรที  กั้วจรัญ 

 ๔๑๒ นายจันทรมาลา  วงศพันธ 

 ๔๑๓ นายจันทรสมี  สมทอง 

 ๔๑๔ นายจันทา  จําปา 

 ๔๑๕ นายจันทา  อันทะโคตร 

 ๔๑๖ นายจันมา  หันบัง 

 ๔๑๗ นายจารุ  เพ็ชรรัตน 

 ๔๑๘ นายจารุตพล  ถมยาปริวัฒน 

 ๔๑๙ นายจารุพัฒน  ตาดทอง 

 ๔๒๐ นายจารุวัฒน  เมืองพรอม 

 ๔๒๑ นายจารุวัตร  สุวรรณดี 

 ๔๒๒ นายจํานง  ออนระยับ 

 ๔๒๓ นายจํานงค  เข็มพงษ 

 ๔๒๔ นายจํานงค  ไครวงษ 

 ๔๒๕ นายจํานงค  ไชยเพชร 

 ๔๒๖ นายจํานงค  ทวีพันธุ 

 ๔๒๗ นายจํานงค  นพกร 

 ๔๒๘ นายจํานงค  พรเจริญ 

 ๔๒๙ นายจํานงค  โพธิ์เทพา 

 ๔๓๐ นายจํานงค  มณีเรืองฤทธิ์ 

 ๔๓๑ นายจํานงค  ศิริใจ 

 ๔๓๒ นายจํานงค  สืบสาย 

 ๔๓๓ นายจําเนียร  มวงจันทึก 

 ๔๓๔ นายจําเนียร  เล่ือนลอย 

 ๔๓๕ นายจําเนียร  สับผาง 

 ๔๓๖ นายจําปา  ก๋ํานารายณ 



 หนา   ๔๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๓๗ นายจําปา  จูสวัสดิ์ 

 ๔๓๘ นายจําปาทอง  บุญโย 

 ๔๓๙ นายจําป  นาคมณี 

 ๔๔๐ นายจําป  สันนะถา 

 ๔๔๑ นายจํามอญ  สืบศรี 

 ๔๔๒ นายจํารอง  เพชรนิล 

 ๔๔๓ นายจํารัส  เงินเมือง 

 ๔๔๔ นายจํารัส  ชัยวะรัตน 

 ๔๔๕ นายจํารัส  ดีกล่ัน 

 ๔๔๖ นายจํารัส  บุญประกอบ 

 ๔๔๗ นายจํารัส  พวงจําปา 

 ๔๔๘ นายจํารัส  พิลึก 

 ๔๔๙ นายจํารัส  มานันท 

 ๔๕๐ นายจํารัส  ยอดเพชร 

 ๔๕๑ นายจํารัส  หลาชิด 

 ๔๕๒ นายจํารูญ  ชูแสง 

 ๔๕๓ นายจําเริญ  เกล้ียงทอง 

 ๔๕๔ นายจําเริญ  เชิงจอหอ 

 ๔๕๕ นายจําเริญ  ทองลอย 

 ๔๕๖ นายจําเริญ  ภูตรี 

 ๔๕๗ นายจําเริญ  ศุภวาร 

 ๔๕๘ นายจําแรง  อรุณ 

 ๔๕๙ นายจําลอง  กลางสวัสดิ์ 

 ๔๖๐ นายจําลอง  แกนสันเทียะ 

 ๔๖๑ นายจําลอง  ขนอม 

 ๔๖๒ นายจําลอง  ของรักสัตย 

 ๔๖๓ นายจําลอง  ลาภอาสา 

 ๔๖๔ นายจําลอง  วงษคํานา 

 ๔๖๕ นายจําลองชัย  อินอุเทน 

 ๔๖๖ นายจําแลง  จินดาธิ 

 ๔๖๗ นายจิตรกรณ  โคตรภูมี 

 ๔๖๘ นายจินดา  เมืองจันทร 

 ๔๖๙ นายจินดา  ล้ิมคํา 

 ๔๗๐ นายจินดา  โสหา 

 ๔๗๑ นายจินดา  หวยผัด 

 ๔๗๒ นายจินดา  อินทรหมื่นไวย 

 ๔๗๓ นายจิรพัฒน  เจือจันทร 

 ๔๗๔ นายจิรพัฒน  แจมรัตนโสภิณ 

 ๔๗๕ นายจิรพัฒน  สองาม 

 ๔๗๖ นายจิรภัทร  จิตเจริญ 

 ๔๗๗ นายจิรภัทร  อินทะนิน 

 ๔๗๘ นายจิรวัฒน  ควนวิลัย 

 ๔๗๙ นายจิรวัฒน  รับทอง 

 ๔๘๐ นายจิรวัตน  สุขเกษม 

 ๔๘๑ นายจิรศักดิ์  นนทชาง 

 ๔๘๒ นายจิระ  แซตั้ง 

 ๔๘๓ นายจิระ  วิเศษสม 

 ๔๘๔ นายจิระพล  จอมดวง 

 ๔๘๕ นายจิระพันธ  พลอยพลาย 

 ๔๘๖ นายจิระศักดิ์  สินโพธิ์ 



 หนา   ๔๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๘๗ นายจิรัฐ  ชัยแชมชื่น 

 ๔๘๘ นายจิรายุทธ  ชาลี 

 ๔๘๙ นายจิรายุทธ  สูรักรัมย 

 ๔๙๐ นายจีรยุทธ  สมรฤทธิ์ 

 ๔๙๑ นายจีระ  แกวระบายสี 

 ๔๙๒ นายจีระ  วงษประเสริฐ 

 ๔๙๓ นายจีระพันธ  ขันแกว 

 ๔๙๔ นายจีระศักดิ์  ผานาค 

 ๔๙๕ นายจีระศักดิ์  มั่งมี 

 ๔๙๖ นายจีวร  แสงแกว 

 ๔๙๗ นายจุกเพชร  ขุนรัมย 

 ๔๙๘ นายจุน  เกื่องกระโทก 

 ๔๙๙ นายจุน  เชื่อมมะรัง 

 ๕๐๐ นายจุมพล  แยมสรวล 

 ๕๐๑ นายจุฬา  รําเภย 

 ๕๐๒ นายจุฬา  สุขสะอาด 

 ๕๐๓ นายเจด็จ  เลิกนอก 

 ๕๐๔ นายเจต  เดชมัด 

 ๕๐๕ นายเจตดิลก  กลางบุรัมย 

 ๕๐๖ นายเจน  จันทาทับ 

 ๕๐๗ นายเจนวิทย  ธิดาเรือง 

 ๕๐๘ นายเจริญ  กายบุตร 

 ๕๐๙ นายเจริญ  เกษีสม 

 ๕๑๐ นายเจริญ  ทองดี 

 ๕๑๑ นายเจริญ  ทองนอย 

 ๕๑๒ นายเจริญ  บริสุทธิ์ 

 ๕๑๓ นายเจริญ  บุญภิญโญ 

 ๕๑๔ นายเจริญ  บุตรทา 

 ๕๑๕ นายเจริญ  ปลักกระโทก 

 ๕๑๖ นายเจริญ  เผือกมะหิงษ 

 ๕๑๗ นายเจริญ  ศรีแกว 

 ๕๑๘ นายเจริญ  ศรีบรรเทา 

 ๕๑๙ นายเจริญ  ศรีมงคล 

 ๕๒๐ นายเจริญ  สอนศรี 

 ๕๒๑ นายเจริญ  สายคลาย 

 ๕๒๒ นายเจริญ  หาญสมชิต 

 ๕๒๓ นายเจริญศักดิ์  แกวเกื้อ 

 ๕๒๔ นายเจษฎา  คงรัตน 

 ๕๒๕ นายเจษฎา  คงสอนหมาน 

 ๕๒๖ นายเจษฎา  บุญมา 

 ๕๒๗ นายเจษฎา  รัตนสุรีย 

 ๕๒๘ นายเจษฎา  สาระย่ิง 

 ๕๒๙ นายเจิด  เหรียญสืบเชื้อ 

 ๕๓๐ นายเจิม  พิทักษสงค 

 ๕๓๑ นายเจียน  สุขเอี่ยม 

 ๕๓๒ นายเจ๊ียะ  แซกือ 

 ๕๓๓ นายเจือ  นุมเรือง 

 ๕๓๔ นายเจือจุล  แกวคํา 

 ๕๓๕ นายใจ  อุมิสา 

 ๕๓๖ นายฉลวย  กอบสาริกรณ 



 หนา   ๔๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๓๗ นายฉลวย  นิลนารถ 

 ๕๓๘ นายฉลวย  บุญเมือง 

 ๕๓๙ นายฉลวย  ศรีเภาทอง 

 ๕๔๐ นายฉลอง  คงทอง 

 ๕๔๑ นายฉลอง  คันทีทาว 

 ๕๔๒ นายฉลอง  คุมกิจ 

 ๕๔๓ นายฉลอง  พรหมศิลป 

 ๕๔๔ นายฉลอง  พลับทอง 

 ๕๔๕ นายฉลอง  โพธิสุวรรณ 

 ๕๔๖ นายฉลองชัย  กรึกรัมย 

 ๕๔๗ นายฉลอม  แยมสรวล 

 ๕๔๘ นายฉลาด  ซางเล็ง 

 ๕๔๙ นายฉลาด  ยาปญ 

 ๕๕๐ นายฉลาด  รักไทย 

 ๕๕๑ นายฉวี  ระยายอย 

 ๕๕๒ นายฉัตรชัย  เกิดเมือง 

 ๕๕๓ นายฉัตรชัย  ชื่นชม 

 ๕๕๔ นายฉัตรชัย  นรภาร 

 ๕๕๕ สิบตรี ฉัตรชัย  พัดทอง 

 ๕๕๖ นายฉัตรชัย  โลพิศ 

 ๕๕๗ นายเฉลา  พวงนิล 

 ๕๕๘ นายเฉลา  ศรีบุรินทร 

 ๕๕๙ นายเฉลิม  คิดดีจริง 

 ๕๖๐ นายเฉลิม  เคนทาว 

 ๕๖๑ นายเฉลิม  ฐานะลุน 

 ๕๖๒ นายเฉลิม  นภาลัย 

 ๕๖๓ นายเฉลิม  นิ่มนวล 

 ๕๖๔ นายเฉลิม  บุญปก 

 ๕๖๕ นายเฉลิม  แปลงนาถ 

 ๕๖๖ นายเฉลิม  พ่ึงผล 

 ๕๖๗ นายเฉลิม  ฤาชัย 

 ๕๖๘ นายเฉลิมเกียรติ  ขําทอง 

 ๕๖๙ นายเฉลิมชนม  ทองคํา 

 ๕๗๐ นายเฉลิมชัย  คุมศักดิ์ 

 ๕๗๑ นายเฉลิมชัย  บัวระพันธ 

 ๕๗๒ นายเฉลิมชัย  ภูแลนหยุด 

 ๕๗๓ นายเฉลิมชัย  ลาเลิศ 

 ๕๗๔ นายเฉลิมพงษ  เกษมุติ 

 ๕๗๕ นายเฉลิมพงษ  นาคสัมฤทธิ์ 

 ๕๗๖ นายเฉลิมพงษ  สุภาพพรชัย 

 ๕๗๗ นายเฉลิมพล  พริบไหว 

 ๕๗๘ นายเฉลิมศักดิ์  แซคู 

 ๕๗๙ นายเฉลียว  คํามีโต 

 ๕๘๐ นายเฉลียว  ไชยเชษฐ 

 ๕๘๑ นายเฉลียว  สิงหเขียว 

 ๕๘๒ นายเฉิน  ฉ่ําศิริกุล 

 ๕๘๓ นายไฉน  จอมเผือก 

 ๕๘๔ นายชด  หมีหริ่ง 

 ๕๘๕ นายชน  ชอจันทร 

 ๕๘๖ นายชนะ  ชัยประภา 



 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๘๗ นายชนะ  วิชัยดิษฐ 

 ๕๘๘ นายชนะ  โอกาศ 

 ๕๘๙ นายชนะจิตร  กุมภิโร 

 ๕๙๐ นายชนะชัย  สารเมือง 

 ๕๙๑ นายชนะชาย  ฉิมพสุทธิ์ 

 ๕๙๒ นายชนะผาฐิกร  ดวงยา 

 ๕๙๓ นายชนาธิป  แกวไทย 

 ๕๙๔ นายชนินทร  คลายทอง 

 ๕๙๕ นายชนินทร  ภักดิบดี 

 ๕๙๖ นายชมเชย  ตรุษดี 

 ๕๙๗ นายชยนันต  บัวไข 

 ๕๙๘ นายชยพล  พรพิริยะวงษ 

 ๕๙๙ นายชยานันต  ชื่นใจ 

 ๖๐๐ นายชยาวัทน  สกุลรัตนาพันธุ 

 ๖๐๑ นายชยุต  เกษสําอางคกุล 

 ๖๐๒ นายชยุต  เหลวกูล 

 ๖๐๓ นายชริน  ศาสตรสมัย 

 ๖๐๔ นายชลธี  บุญมี 

 ๖๐๕ นายชลวิทย  สุทธิมา 

 ๖๐๖ นายชลาธร  วัฒนากร 

 ๖๐๗ นายชลิต  อรุณพันธ 

 ๖๐๘ นายชวกร  จงริดมะดัน 

 ๖๐๙ นายชวง  อวมเสือ 

 ๖๑๐ นายชวง  บัวบาลบุตร 

 ๖๑๑ นายชวง  ศิริยะติ 

 ๖๑๒ นายชวน  ขําทัพ 

 ๖๑๓ นายชวน  คําแสน 

 ๖๑๔ นายชวน  บุญมร 

 ๖๑๕ นายชวน  พุฒทอง 

 ๖๑๖ นายชวน  วงคชาชม 

 ๖๑๗ นายชวย  นิ่งกระโทก 

 ๖๑๘ นายชวลิต  จํานงค 

 ๖๑๙ นายชวลิต  ศรลัมพ 

 ๖๒๐ นายชวลิต  หมื่นแสนลาน 

 ๖๒๑ นายชวลิต  เหรัญญิก 

 ๖๒๒ นายชอบ  เพชรอําพร 

 ๖๒๓ นายชอบธรรม  รูปคม 

 ๖๒๔ นายชอย  อาญาเมือง 

 ๖๒๕ นายชอุม  แจมหมอ 

 ๖๒๖ นายชะนิด  บุบผางาม 

 ๖๒๗ นายชะยน  โคตา 

 ๖๒๘ นายชะยางกูล  เหลืองออน 

 ๖๒๙ นายชะริน  สาดทิม 

 ๖๓๐ นายชะฤทธิ์  มั่งทอง 

 ๖๓๑ นายชะวัน  คุณากร 

 ๖๓๒ นายชะอุม  เครือเพ็ง 

 ๖๓๓ นายชัชชัย  คําภิระแปง 

 ๖๓๔ นายชัชชัย  เจียกโคกกรวด 

 ๖๓๕ นายชัชพงศ  แยมกล่ิน 

 ๖๓๖ นายชัชฤทธิ์  วิลา 



 หนา   ๔๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๓๗ นายชัชวาล  ลินสา 

 ๖๓๘ นายชัชวาลย  ขันติยะ 

 ๖๓๙ นายชัชวาลย  ชัยยา 

 ๖๔๐ นายชัชวาลย  ไตรแกว 

 ๖๔๑ นายชัชวาลย  บํารุงชัย 

 ๖๔๒ นายชัญชิต  ดีสวัสดิ์ 

 ๖๔๓ นายชัฏ  เปล่ียนกมล 

 ๖๔๔ นายชัด  เนื้อออน 

 ๖๔๕ นายชัยกิตติ  หาบุญมี 

 ๖๔๖ นายชัยเกียรติเพชร  โลกนิมิตร 

 ๖๔๗ นายชัยชาติ  เจียมมุงกิจ 

 ๖๔๘ นายชัยโชค  ทองจันทร 

 ๖๔๙ นายชัยญวัฒน  กันยา 

 ๖๕๐ นายชัยญา  ศรีวิเศษ 

 ๖๕๑ นายชัยณรงค  ยศกระโทก 

 ๖๕๒ นายชัยณรงค  ยาจิตร 

 ๖๕๓ นายชัยณรงค  สวามิ 

 ๖๕๔ นายชัยณรงค  สัพโส 

 ๖๕๕ นายชัยดี  ศรีสงา 

 ๖๕๖ นายชัยเดช  รมปาตัน 

 ๖๕๗ นายชัยเดช  สุทินกรณ 

 ๖๕๘ นายชัยพฤกษ  คอมคิรินทร 

 ๖๕๙ นายชัยพิชิต  ทิพมาตย 

 ๖๖๐ นายชัยพิชิต  หนูคง 

 ๖๖๑ นายชัยภัทร  วณิชชิศากร 

 ๖๖๒ นายชัยมงคล  กอรัตน 

 ๖๖๓ นายชัยยงค  จันทรทิพย 

 ๖๖๔ นายชัยยงค  ผําไชย 

 ๖๖๕ นายชัยยศ  ชูราศรี 

 ๖๖๖ นายชัยยศ  โภชนะกิจ 

 ๖๖๗ นายชัยยะ  กล่ินหอม 

 ๖๖๘ นายชัยยะ  ทองสม 

 ๖๖๙ นายชัยยัน  อวนสอาด 

 ๖๗๐ นายชัยยันต  เรืองขจิต 

 ๖๗๑ นายชัยยา  รักษากุล 

 ๖๗๒ นายชัยยา  เอนกศิริ 

 ๖๗๓ นายชัยยานนท  สอนมา 

 ๖๗๔ นายชัยโย  เปล่ียนเพ็ง 

 ๖๗๕ นายชัยรัตน  ขาวลวน 

 ๖๗๖ นายชัยรัตน  ประหยัดทรัพย 

 ๖๗๗ นายชัยรัตน  แปงสุข 

 ๖๗๘ นายชัยรัตน  ศรีสุธรรม 

 ๖๗๙ นายชัยรัตน  อุนรั้ว 

 ๖๘๐ นายชัยฤทธิ์  เข็มทิศ 

 ๖๘๑ นายชัยวัฒน  ชีวินมหาชัย 

 ๖๘๒ นายชัยวัฒน  เทพพิทักษ 

 ๖๘๓ นายชัยวัฒน  ภูชํานิ 

 ๖๘๔ นายชัยวัฒน  ยารัมย 

 ๖๘๕ นายชัยวัฒน  วาตะสลาย 

 ๖๘๖ นายชัยวุฒิ  รุงโรจน 



 หนา   ๔๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๘๗ นายชัยเวช  เสือสูงเนิน 

 ๖๘๘ นายชัยศรี  เพียรชนะ 

 ๖๘๙ นายชัยศักดิ์  เคนออน 

 ๖๙๐ นายชัยศักดิ์  พฤกษา 

 ๖๙๑ นายชัยศิลป  อุผา 

 ๖๙๒ นายชัยสิทธิ์  เสนาภักดิ์ 

 ๖๙๓ นายชาญชล  มาระสะ 

 ๖๙๔ นายชาญชัย  ตันสงวน 

 ๖๙๕ นายชาญชัย  นันทะรัตน 

 ๖๙๖ นายชาญชัย  มีเบญจมาศ 

 ๖๙๗ นายชาญชัย  วงเงิน 

 ๖๙๘ นายชาญชัย  ศรีสัตย 

 ๖๙๙ นายชาญชัย  สุผา 

 ๗๐๐ นายชาญณรงค  จันทร 

 ๗๐๑ นายชาญณรงค  จันทรเปรม 

 ๗๐๒ นายชาญณรงค  ไชยพันธ 

 ๗๐๓ นายชาญณรงค  บุตรดี 

 ๗๐๔ นายชาญณรงค  สุนันตา 

 ๗๐๕ นายชาญศักดิ์  แกวพวงดี 

 ๗๐๖ นายชาญสมร  ภูมีเมฆ 

 ๗๐๗ นายชาตรี  นิ่มสงวน 

 ๗๐๘ นายชาตรี  บางบุญฤทธิ์ 

 ๗๐๙ นายชาตรี  สันกลาง 

 ๗๑๐ นายชาติ  โพธิ์ทอง 

 ๗๑๑ นายชาติ  สิงหโตแกว 

 ๗๑๒ นายชาติ  สุริยะ 

 ๗๑๓ นายชาติชาย  คําเกาะ 

 ๗๑๔ นายชาติชาย  จ่ันชาง 

 ๗๑๕ นายชาติชาย  พัดเย็น 

 ๗๑๖ นายชาติชาย  พุฒทอง 

 ๗๑๗ นายชาติชาย  พุมพริก 

 ๗๑๘ นายชาติชาย  ศรีสุข 

 ๗๑๙ นายชาติชาย  เหลืองอราม 

 ๗๒๐ นายชาติชาย  อาจวิชัย 

 ๗๒๑ นายชายแดน  วงคําแสง 

 ๗๒๒ นายชายนอย  สมปาน 

 ๗๒๓ นายชาลี  ไชยอุดม 

 ๗๒๔ นายชาลี  บุญคําพงษ 

 ๗๒๕ นายชาลี  เปรื่องวิชา 

 ๗๒๖ นายชํานาญ  ขาวศิริ 

 ๗๒๗ นายชํานาญ  ฉุยฉาย 

 ๗๒๘ นายชํานาญ  ดวงใส 

 ๗๒๙ นายชํานาญ  ย้ิมนวม 

 ๗๓๐ นายชํานาญ  เย็นสําราญ 

 ๗๓๑ นายชํานาญ  ฤกษคง 

 ๗๓๒ นายชํานาญ  สนธิโพธิ์ 

 ๗๓๓ นายชํานาญ  สุดงาม 

 ๗๓๔ นายชํานาญ  อินทรแกว 

 ๗๓๕ นายชํานิ  นาคเล็ก 

 ๗๓๖ นายชิงเชา  ทุมมาตย 



 หนา   ๔๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๓๗ นายชิด  ดวงฟู 

 ๗๓๘ นายชิด  รันสันเทียะ 

 ๗๓๙ จาอากาศเอก ชิตษณุพงศ  เพียรสดับ 

 ๗๔๐ นายชิน  ดวงนาค 

 ๗๔๑ นายชินกฤต  สําโรง 

 ๗๔๒ นายชินญา  จุไรย 

 ๗๔๓ นายชินวัตร  ดอกขาวรัมย 

 ๗๔๔ นายชื่นชัย  อัปปะมัตตา 

 ๗๔๕ นายชุณพงค  ภูมิไชยโชติ 

 ๗๔๖ นายชุดไทย  ชัยอาวุธ 

 ๗๔๗ นายชุม  มากะฐิน 

 ๗๔๘ นายชุมพร  แกวอุดม 

 ๗๔๙ นายชุมพร  คําสระ 

 ๗๕๐ นายชุมพร  เตรียมไชย 

 ๗๕๑ นายชุมพล  เช่ือมวราศาสตร 

 ๗๕๒ นายชุมพล  เถื่อนวิถี 

 ๗๕๓ นายชุมพล  อาญาเมือง 

 ๗๕๔ รอยตรี ชุมแสง  แฟงมาก 

 ๗๕๕ นายชุมแสง  ยินดี 

 ๗๕๖ นายชูเกียรติ  กลอมฤทธิ์ 

 ๗๕๗ นายชูเกียรติ  คําสุข 

 ๗๕๘ นายชูเกียรติ  จําปา 

 ๗๕๙ นายชูเกียรติ  ศิริมา 

 ๗๖๐ นายชูเกียรติ  ส่ือตระกูล 

 ๗๖๑ นายชูเกียรติ  สุพรรณคง 

 ๗๖๒ นายชูชัย  ขันทโชติ 

 ๗๖๓ นายชูชาติ  กรรณิการ 

 ๗๖๔ นายชูชาติ  จะเฮ็ง 

 ๗๖๕ นายชูชาติ  จิตรบวร 

 ๗๖๖ นายชูชาติ  ดุลยปภัสศร 

 ๗๖๗ นายชูชาติ  ธรรมพิทักษเดช 

 ๗๖๘ นายชูชาติ  ภักดี 

 ๗๖๙ นายชูชาติ  เลียนอยาง 

 ๗๗๐ นายชูชาติ  หนูนอก 

 ๗๗๑ นายชูชาติ  หวังกลอมกลาง 

 ๗๗๒ นายชูชาติ  หาวกําเนิด 

 ๗๗๓ นายชูชีพ  ขํามี 

 ๗๗๔ นายชูเดช  พึงประสงค 

 ๗๗๕ นายชูพงษ  เกษไธสง 

 ๗๗๖ นายชูวิทย  อุตมะ 

 ๗๗๗ นายชูศักดิ์  กลํ่าแสง 

 ๗๗๘ นายชูศักดิ์  กุลสุวรรณ 

 ๗๗๙ นายชูศักดิ์  ทรงเจริญวงค 

 ๗๘๐ นายชูศักดิ์  ธงสอาด 

 ๗๘๑ นายชูศักดิ์  นาคนวล 

 ๗๘๒ นายชูศักดิ์  เนาวนาน 

 ๗๘๓ นายชูศักดิ์  บุญโสม 

 ๗๘๔ นายชูศักดิ์  ปานพันธ 

 ๗๘๕ นายชูศักดิ์  พรวนทา 

 ๗๘๖ นายชูศักดิ์  พันธภา 



 หนา   ๔๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๘๗ นายชูศักดิ์  พุมกลาง 

 ๗๘๘ นายชูศักดิ์  รอดยอย 

 ๗๘๙ นายชูศักดิ์  อัครเทพ 

 ๗๙๐ นายเชฎฐา  พลนามอินทร 

 ๗๙๑ นายเชรษฐา  บอพิมาย 

 ๗๙๒ นายเชลยรัตน  บุญศรี 

 ๗๙๓ นายเชวง  จันทรธิ 

 ๗๙๔ นายเชวง  ทุมมี 

 ๗๙๕ นายเชษฐอาหมัด  หะยีตาเห 

 ๗๙๖ นายเชษฐา  ภูสมที 

 ๗๙๗ นายเชา  นวลรัตน 

 ๗๙๘ นายเชาว  มีมาก 

 ๗๙๙ นายเชาวลิต  นวลจันทร 

 ๘๐๐ นายเชาวลิต  พงษสําเภา 

 ๘๐๑ นายเชาวลิต  ไวยาประโคน 

 ๘๐๒ นายเชิญ  เรื่องลือ 

 ๘๐๓ นายเชิด  ทรัพยทอง 

 ๘๐๔ นายเชิด  พลับแยม 

 ๘๐๕ นายเชิด  โพธิ์หลาย 

 ๘๐๖ นายเชิดเกียรติ  บุญทศ 

 ๘๐๗ นายเชิดชัย  นิลอรุณ 

 ๘๐๘ นายเชิดชัย  นุมแกว 

 ๘๐๙ นายเชิดชัย  ยังภาย 

 ๘๑๐ นายเชียง  เพียรทอง 

 ๘๑๑ นายเชียงนอย  ดวงประโคน 

 ๘๑๒ นายเชียน  สายแสงจันทร 

 ๘๑๓ นายเชี้ยม  จอมทรักษ 

 ๘๑๔ นายเชียร  บุตะเคียน 

 ๘๑๕ นายเชือน  พิมพจันทร 

 ๘๑๖ นายโชคชัย  ใจอาย 

 ๘๑๗ นายโชคชัย  แซเติ๋น 

 ๘๑๘ นายโชคชัย  บุญมาก 

 ๘๑๙ นายโชคชัย  พลบุญ 

 ๘๒๐ นายโชคดี  สุชะนะชา 

 ๘๒๑ นายโชคทวี  นิ่มเดช 

 ๘๒๒ นายโชคบดินทร  โตะมาก 

 ๘๒๓ นายโชคอนันต  พันธมุย 

 ๘๒๔ นายโชติ  ไทยเกิด 

 ๘๒๕ นายโชติ  อินทะโชโต 

 ๘๒๖ นายไชยกาญจน  ทองหอ 

 ๘๒๗ นายไชยนนท  ภักดีโสภา 

 ๘๒๘ นายไชยยง  ดวงคําภา 

 ๘๒๙ นายไชยยง  เรียงวัล 

 ๘๓๐ นายไชยยศ  พูขุนทด 

 ๘๓๑ นายไชยยศ  ไพภักดิ์ 

 ๘๓๒ นายไชยยันต  พุมอุสิต 

 ๘๓๓ นายไชยรัตน  เสงสี 

 ๘๓๔ นายไชยวัฒน  สมัยกลาง 

 ๘๓๕ นายไชยา  บัวเข็ม 

 ๘๓๖ นายไชยา  เผือกจันทึก 



 หนา   ๔๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๓๗ นายไชยา  สาเกต 

 ๘๓๘ นายไชยาสิทธิ์  ชีพสถาพร 

 ๘๓๙ นายไชโย  ศรีรัตน 

 ๘๔๐ นายซอควา  ฟากุศล 

 ๘๔๑ นายซะ  วิรามอําไพ 

 ๘๔๒ นายซานฟุ  แซจาว 

 ๘๔๓ นายซามซูดิง  อาลี 

 ๘๔๔ นายซินเฮง  โพธิ์ศรี 

 ๘๔๕ นายซูดิง  เลาะแม 

 ๘๔๖ นายเซ็น  เนตรลา 

 ๘๔๗ นายไซมี  มะ 

 ๘๔๘ นายฌาณราเมศวร  กลมกลอม 

 ๘๔๙ นายฐาปนพงศ  จิตรสาคร 

 ๘๕๐ นายฑิฆัมพร  โยะฮาหมาด 

 ๘๕๑ นายณพพงศ  เจริญสลุง 

 ๘๕๒ นายณภัทร  กลางสวัสดิ์ 

 ๘๕๓ นายณรงค  จันตา 

 ๘๕๔ นายณรงค  จํารัส 

 ๘๕๕ นายณรงค  จิตรแข็ง 

 ๘๕๖ นายณรงค  ฉ่ําเฉื่อย 

 ๘๕๗ นายณรงค  ชัยหาญ 

 ๘๕๘ นายณรงค  ชํานาญกิจ 

 ๘๕๙ นายณรงค  ชินชงจู 

 ๘๖๐ นายณรงค  ตาปราบ 

 ๘๖๑ นายณรงค  ตาลดี 

 ๘๖๒ นายณรงค  ทองวิวัฒน 

 ๘๖๓ นายณรงค  บริสุทธิ์ 

 ๘๖๔ นายณรงค  ปุงโนนลาน 

 ๘๖๕ นายณรงค  ผาวันดี 

 ๘๖๖ นายณรงค  พระนารินทร 

 ๘๖๗ นายณรงค  พันธุหินลาด 

 ๘๖๘ นายณรงค  ยืนสา 

 ๘๖๙ นายณรงค  รัตนนารี 

 ๘๗๐ นายณรงค  ศรีแจ 

 ๘๗๑ นายณรงค  สอนกลาง 

 ๘๗๒ นายณรงค  สิงหแสง 

 ๘๗๓ นายณรงค  สินธุแดง 

 ๘๗๔ นายณรงค  สีสวย 

 ๘๗๕ นายณรงค  อาแวสือแม 

 ๘๗๖ นายณรงค  อินทรงาม 

 ๘๗๗ นายณรงค  อินทราภัย 

 ๘๗๘ นายณรงคกร  จงไกรจักร 

 ๘๗๙ นายณรงคชัย  เกียรติสกุลทอง 

 ๘๘๐ นายณรงคชัย  จรูญสกุลวงศ 

 ๘๘๑ นายณรงคชัย  จิตรดี 

 ๘๘๒ นายณรงคชัย  สุวรรณฤทธิ์ 

 ๘๘๓ นายณรงคชัย  หอมประเสริฐสุข 

 ๘๘๔ นายณรงคชัย  อําภิน 

 ๘๘๕ นายณรงคฤทธิ์  ภูคงทอง 

 ๘๘๖ นายณรงคศักดิ์  ชวยชะนะ 



 หนา   ๔๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๘๗ นายณรงคศักดิ์  ธ.น.กุล 

 ๘๘๘ นายณรงชัย  ชุมเชื้อ 

 ๘๘๙ นายณรงศักดิ์  แชมชอย 

 ๘๙๐ นายณรงศักดิ์  ออยกาม 

 ๘๙๑ นายณเลศ  ไชยหงษ 

 ๘๙๒ นายณัฐชนะพงศ  ศรีเสริม 

 ๘๙๓ นายณัฐชัย  ศรีพิลา 

 ๘๙๔ นายณัฐชา  มุลา 

 ๘๙๕ นายณัฐดนัย  จะลอ 

 ๘๙๖ นายณัฐดนัย  ดีสุย 

 ๘๙๗ นายณัฐดนัย  ย้ิมรอด 

 ๘๙๘ นายณัฐนัน  ทรัพยเสถียร 

 ๘๙๙ นายณัฐนัย  นุมขึง 

 ๙๐๐ นายณัฐพงศ  เพชรดีคาย 

 ๙๐๑ นายณัฐพงศ  รัตนเสถียร 

 ๙๐๒ นายณัฐพงศ  วงศสระนอย 

 ๙๐๓ นายณัฐพงษ  โถชาลี 

 ๙๐๔ นายณัฐพงษ  ปุริมา 

 ๙๐๕ นายณัฐพล  ทาวการ 

 ๙๐๖ นายณัฐพล  บางจ่ัน 

 ๙๐๗ นายณัฐพล  บุญยะพาส 

 ๙๐๘ นายณัฐพล  ภูพลผัน 

 ๙๐๙ นายณัฐพล  ศิริลักษณ 

 ๙๑๐ นายณัฐพล  แสกระโทก 

 ๙๑๑ นายณัฐวัฒน  สมหนุน 

 ๙๑๒ นายณัฐวัตร  กันทะตา 

 ๙๑๓ นายณัฐวัสส  ปงประเสริฐโชค 

 ๙๑๔ นายณัฐวุฒิ  จงใจงาม 

 ๙๑๕ นายณัฐวุฒิ  โตภะ 

 ๙๑๖ นายณัฐวุฒิ  ถีราวุฒิ 

 ๙๑๗ นายณัฐวุฒิ  เถลิงศรี 

 ๙๑๘ นายณัฐวุฒิ  สิทธิโชติ 

 ๙๑๙ นายเณร  ทวมเทศ 

 ๙๒๐ นายดนมาสีด  เจะแอ 

 ๙๒๑ นายดนรอเฉด  เตบสัน 

 ๙๒๒ นายดนเลาะ  ปงหลีเส็น 

 ๙๒๓ นายดนัย  ภาวจันทึก 

 ๙๒๔ นายดนุพล  สอนจันดา 

 ๙๒๕ นายดนุสรณ  นะชา 

 ๙๒๖ นายดนุสรณ  สอนวงษแกว 

 ๙๒๗ นายดวง  ศรีเรืองแท 

 ๙๒๘ นายดวงแกว  ใจคํา 

 ๙๒๙ นายดวงจันทร  พรมตัน 

 ๙๓๐ นายดวงจันทร  สุริยะ 

 ๙๓๑ นายดวงใจ  สารบุญ 

 ๙๓๒ นายดวงดี  แกวแฮ 

 ๙๓๓ นายดวงเดือน  โคดวง 

 ๙๓๔ นายดวงทิตย  ทองจิต 

 ๙๓๕ นายดวงทิพย  ใจทอง 

 ๙๓๖ นายดวงทิพย  ลือสุวรรณ 



 หนา   ๕๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๓๗ นายดวงแสง  ไกลถิ่น 

 ๙๓๘ นายดอกรัก  พลอยงาม 

 ๙๓๙ นายดอรอฮะ  เซะแง 

 ๙๔๐ นายดอเลาะ  มะลี 

 ๙๔๑ นายดามพ  วิสรานุรักษ 

 ๙๔๒ นายดาแมง  บือราเฮง 

 ๙๔๓ นายดารุด  พูลเตา 

 ๙๔๔ นายดาว  นิโรจน 

 ๙๔๕ นายดาวรุง  ขันเบาะ 

 ๙๔๖ นายดาวูด  นุงอาหลี 

 ๙๔๗ นายดํา  ฉิมชัย 

 ๙๔๘ นายดําเนิน  ขําศิริ 

 ๙๔๙ นายดําเนิน  คงสมปราชญ 

 ๙๕๐ นายดําเนิน  ใจนรินทร 

 ๙๕๑ นายดําเนิน  ทวีสุข 

 ๙๕๒ นายดําเนิน  ธนะกุล 

 ๙๕๓ นายดําเนิน  พงษพรม 

 ๙๕๔ นายดํารง  ปอมคํา 

 ๙๕๕ นายดํารงค  ชาวโพธิ์ทอง 

 ๙๕๖ นายดํารงค  เชื้อออน 

 ๙๕๗ นายดํารงค  ประทุมชัน 

 ๙๕๘ นายดํารงค  พงษศรี 

 ๙๕๙ นายดํารงค  พนารินทร 

 ๙๖๐ นายดํารงค  มีคุณ 

 ๙๖๑ นายดํารงค  ศิริเพชรปราณี 

 ๙๖๒ นายดํารงชัย  โพธิ์หอม 

 ๙๖๓ นายดํารงศักดิ์  ชูสุวรรณ 

 ๙๖๔ นายดิ๊โย  ดิ๊ขอ 

 ๙๖๕ นายดิรก  นิลเกตุ 

 ๙๖๖ นายดิรก  รามฤทธิ์ 

 ๙๖๗ นายดิเรก  กลํ่าผัก 

 ๙๖๘ นายดิเรก  แกวลํายวง 

 ๙๖๙ นายดิเรก  ทุยพูน 

 ๙๗๐ นายดือรอมัน  เปาะจิบราโอ 

 ๙๗๑ นายดุสิต  คําศิลา 

 ๙๗๒ นายดุสิต  นามมนตรี 

 ๙๗๓ นายเดช  จันทสิงห 

 ๙๗๔ นายเดช  มาจากนอก 

 ๙๗๕ นายเดช  ย่ีดวง 

 ๙๗๖ นายเดชชัย  เบิกบาน 

 ๙๗๗ นายเดชณรงค  แกวอวม 

 ๙๗๘ นายเดชพิชัย  สินทะแสน 

 ๙๗๙ นายเดชวัติ  สรอยสีทา 

 ๙๘๐ นายเดชา  แกวหาวงษ 

 ๙๘๑ นายเดชา  จารุจิตร 

 ๙๘๒ นายเดชา  ยอยยางทอง 

 ๙๘๓ นายเดชา  วีเกษ 

 ๙๘๔ นายเดชา  ศรีประยูร 

 ๙๘๕ นายเดชา  โสดา 

 ๙๘๖ นายเดชา  อาระสา 



 หนา   ๕๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๘๗ นายเดชาวัต  แกวระหัน 

 ๙๘๘ นายเดชาวุฒิ  ทองเลิศ 

 ๙๘๙ นายเดโช  ทองปาน 

 ๙๙๐ นายเดน  ชาวบัวนอย 

 ๙๙๑ นายเดน  ทองปะทะ 

 ๙๙๒ นายเดน  วิเศษวงษา 

 ๙๙๓ นายเดน  อาจย่ิงยงค 

 ๙๙๔ นายเด็น  ทวีนันท 

 ๙๙๕ นายเดนชัย  แจงสวาง 

 ๙๙๖ นายเดนพงษ  ทองไทย 

 ๙๙๗ นายเดนรัก  จาแกว 

 ๙๙๘ นายเดือน  จุลกลาง 

 ๙๙๙ นายเดือน  สูงสุด 

 ๑๐๐๐ นายแดง  โกศิลา 

 ๑๐๐๑ นายแดง  แซเอี้ย 

 ๑๐๐๒ นายแดง  มีกล่ี 

 ๑๐๐๓ นายแดน  เมิมขุนทด 

 ๑๐๐๔ นายไดเลียวโจ  กองแก 

 ๑๐๐๕ นายตวนกามารูดิง  ดอนิ 

 ๑๐๐๖ นายตวนแม  นิรอแซ 

 ๑๐๐๗ นายตอม  คุณะยศ 

 ๑๐๐๘ นายตะนัย  เพ็ชรภักดี 

 ๑๐๐๙ นายตา  ขาวปอม 

 ๑๐๑๐ นายตี๋  เการัมย 

 ๑๐๑๑ นายตี๋  อินเตชะ 

 ๑๐๑๒ นายตุแวดอรอแม  บีรู 

 ๑๐๑๓ นายตูแวอาแส  ตูแวปูเตะ 

 ๑๐๑๔ นายเตรียม  ทัสสบุตร 

 ๑๐๑๕ นายเติมทรัพย  หิรัญเจริญ 

 ๑๐๑๖ นายเตียง  คําเกล้ียง 

 ๑๐๑๗ นายเตียม  คํานนท 

 ๑๐๑๘ นายไตรภพ  ขวัญวารี 

 ๑๐๑๙ นายไตรภพ  ยาแสง 

 ๑๐๒๐ นายไตรรงค  ปางกาง 

 ๑๐๒๑ นายไตรรัตน  สีออน 

 ๑๐๒๒ นายถนอม  กองคุณ 

 ๑๐๒๓ นายถนอม  กอบจิตสะอาด 

 ๑๐๒๔ นายถนอม  แซกาว 

 ๑๐๒๕ นายถนอม  แผลงจันทึก 

 ๑๐๒๖ นายถนอม  พรมแกว 

 ๑๐๒๗ นายถนอม  วงษสะพาน 

 ๑๐๒๘ นายถนอม  วรรณหา 

 ๑๐๒๙ นายถนอม  สุขสนิท 

 ๑๐๓๐ นายถนอมรัตน  บุญตน 

 ๑๐๓๑ นายถนอมศักดิ์  ทิพยลุย 

 ๑๐๓๒ นายถนอมสินธุ  โพธิงาม 

 ๑๐๓๓ นายถนัด  ขันติวงษ 

 ๑๐๓๔ นายถวัน  ดลดิลก 

 ๑๐๓๕ นายถวัลย  จําใจ 

 ๑๐๓๖ นายถวัลย  เลิศพงศธนพัฒน 



 หนา   ๕๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๓๗ นายถวิล  เชื้อคําฮด 

 ๑๐๓๘ นายถวิล  ทรายหิน 

 ๑๐๓๙ นายถวิล  นวนสันเทียะ 

 ๑๐๔๐ นายถวิล  บุญหลา 

 ๑๐๔๑ นายถวิล  ปล่ังกลาง 

 ๑๐๔๒ นายถวิล  โมกสีลา 

 ๑๐๔๓ นายถวิล  ยอดไฟอินทร 

 ๑๐๔๔ นายถวิล  ยืนย่ัง 

 ๑๐๔๕ นายถวิล  วงคปญญา 

 ๑๐๔๖ นายถาวร  คําแผง 

 ๑๐๔๗ นายถาวร  ไชยสลี 

 ๑๐๔๘ นายถาวร  แซมทอง 

 ๑๐๔๙ นายถาวร  ตื้อเชียง 

 ๑๐๕๐ นายถาวร  นวลสวาง 

 ๑๐๕๑ นายถาวร  บรรพรม 

 ๑๐๕๒ นายถาวร  บุญโยม 

 ๑๐๕๓ นายถาวร  พรมเทพ 

 ๑๐๕๔ นายถาวร  เพชรชะนะ 

 ๑๐๕๕ นายถาวร  รมเย็น 

 ๑๐๕๖ นายถาวร  ศรีโคตร 

 ๑๐๕๗ นายถาวร  ศรีพัก 

 ๑๐๕๘ นายถาวร  ศรีพิศุทธิ์ตระกูล 

 ๑๐๕๙ นายถาวร  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๐๖๐ นายถาวร  เสาวทอง 

 ๑๐๖๑ นายถาวร  หวานแสง 

 ๑๐๖๒ นายถาวร  อุนทรวง 

 ๑๐๖๓ นายถิรชัย  ชูหนู 

 ๑๐๖๔ นายเถาะ  เรืองบุญศรี 

 ๑๐๖๕ นายเถียน  สูนขุนทด 

 ๑๐๖๖ นายทน  นาคนา 

 ๑๐๖๗ นายทนง  ชางฆอง 

 ๑๐๖๘ นายทนง  สายสรอย 

 ๑๐๖๙ นายทนงค  สิงหสม 

 ๑๐๗๐ นายทนงศักดิ์  ประกอบปราณ 

 ๑๐๗๑ นายทนงศักดิ์  มั่นสุวรรณ 

 ๑๐๗๒ นายทม  ไรนุน 

 ๑๐๗๓ นายทรง  ชมภู 

 ๑๐๗๔ นายทรงกรด  นาเพ็ก 

 ๑๐๗๕ นายทรงเกียรติ  แกวสรอย 

 ๑๐๗๖ นายทรงไทย  บุญพิทักษ 

 ๑๐๗๗ นายทรงธรรม  ทองเพชร 

 ๑๐๗๘ นายทรงธรรม  แสงรัตน 

 ๑๐๗๙ นายทรงพล  กลัดอยู 

 ๑๐๘๐ นายทรงพล  บัวแยม 

 ๑๐๘๑ นายทรงพล  รุณมณีรัตน 

 ๑๐๘๒ นายทรงพล  สมภักดี 

 ๑๐๘๓ นายทรงยศ  แกวสมเด็จ 

 ๑๐๘๔ นายทรงยศ  เชื้อรามัญ 

 ๑๐๘๕ นายทรงศร  เพ็ชรโทน 

 ๑๐๘๖ นายทรงศักดิ์  จันทรลําพู 



 หนา   ๕๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๘๗ นายทรงศักดิ์  บาระเมศ 

 ๑๐๘๘ นายทรงศิลป  ศรีวงศงาม 

 ๑๐๘๙ นายทรัพย  มวงเกา 

 ๑๐๙๐ นายทรัพยทวี  สครรัมย 

 ๑๐๙๑ นายทวน  แปนโก 

 ๑๐๙๒ นายทวน  พรหมเมฆ 

 ๑๐๙๓ นายทวน  อิดประโคน 

 ๑๐๙๔ นายทวัช  เทพวงค 

 ๑๐๙๕ นายทวิช  ชูวา 

 ๑๐๙๖ นายทวิธ  สุวรรณสิทธิ์ 

 ๑๐๙๗ นายทวิพัท  กระชอนสุข 

 ๑๐๙๘ นายทวี  กุลการี 

 ๑๐๙๙ นายทวี  เกื้อเสง 

 ๑๑๐๐ นายทวี  เขื่อนคํานุ 

 ๑๑๐๑ นายทวี  คําจันทร 

 ๑๑๐๒ นายทวี  คุณธรรม 

 ๑๑๐๓ นายทวี  จวงไธสง 

 ๑๑๐๔ นายทวี  ทรัพยเจริญ 

 ๑๑๐๕ นายทวี  ทองกลัด 

 ๑๑๐๖ นายทวี  ทองศรี 

 ๑๑๐๗ นายทวี  ทิลาธรรม 

 ๑๑๐๘ นายทวี  โทนสังขอินทร 

 ๑๑๐๙ นายทวี  บุญเต็ม 

 ๑๑๑๐ นายทวี  ผลจันทร 

 ๑๑๑๑ นายโฮม  งิ้วไชยราช 

 ๑๑๑๒ นายทวี  พลายทอง 

 ๑๑๑๓ นายทวี  พันธแสน 

 ๑๑๑๔ นายทวี  ยอดนครจง 

 ๑๑๑๕ นายทวี  ศิลาธารา 

 ๑๑๑๖ นายทวี  เส็งดอนไพร 

 ๑๑๑๗ นายทวี  เสนแกว 

 ๑๑๑๘ นายทวี  อบเชย 

 ๑๑๑๙ นายทวี  อรุณรักษา 

 ๑๑๒๐ นายทวี  อินทรเอม 

 ๑๑๒๑ นายทวี  เอนเกษร 

 ๑๑๒๒ นายทวีเกียรติ์  สมันเลาะห 

 ๑๑๒๓ นายทวีชัย  ภูมิประสาท 

 ๑๑๒๔ นายทวีชัย  มัชยา 

 ๑๑๒๕ นายทวีป  รัตนพันธ 

 ๑๑๒๖ นายทวีป  ออนสนิท 

 ๑๑๒๗ นายทวีผล  บุญผล 

 ๑๑๒๘ นายทวีผล  ผองอวย 

 ๑๑๒๙ นายทวีพงษ  ตาววงศ 

 ๑๑๓๐ นายทวีวัฒน  อิตุพร 

 ๑๑๓๑ นายทวีศักดิ์  แกวคํา 

 ๑๑๓๒ นายทวีศักดิ์  คิระประสูต 

 ๑๑๓๓ นายทวีศักดิ์  บุญชัย 

 ๑๑๓๔ นายทวีศักดิ์  บุญมา 

 ๑๑๓๕ นายทวีศักดิ์  สีดําออน 

 ๑๑๓๖ นายทวีศักดิ์  อุปชัย 



 หนา   ๕๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๓๗ นายทวีสิทธิ์  กงจักร 

 ๑๑๓๘ นายทศพร  กอนใหม 

 ๑๑๓๙ นายทศพร  บุญจิตรากุล 

 ๑๑๔๐ นายทศพร  ศรีสม 

 ๑๑๔๑ นายทศพล  ปรึกษา 

 ๑๑๔๒ นายทศพล  เพชรเจริญ 

 ๑๑๔๓ นายทศพล  โพธิ์คง 

 ๑๑๔๔ นายทศพล  มหาวงค 

 ๑๑๔๕ นายทศพล  วิโรจนนพรัตน 

 ๑๑๔๖ นายทศพล  เหลียวสูง 

 ๑๑๔๗ นายทอง  ทับมะเริง 

 ๑๑๔๘ นายทองคํา  ทาออน 

 ๑๑๔๙ นายทองคํา  พรหมมินทร 

 ๑๑๕๐ นายทองจันทร  เฉิดเจือ 

 ๑๑๕๑ นายทองจันทร  เพ็งพินิจ 

 ๑๑๕๒ นายทองจันทร  เพ่ิมทอง 

 ๑๑๕๓ นายทองจันทร  ศิลาเพชร 

 ๑๑๕๔ นายทองจันทร  สุปญญา 

 ๑๑๕๕ นายทองจาย  ศรีบุรินทร 

 ๑๑๕๖ นายทองดํา  แกวบุตร 

 ๑๑๕๗ นายทองดํา  โคตรพงษ 

 ๑๑๕๘ นายทองดี  ภูครองทุง 

 ๑๑๕๙ นายทองดี  ศรสุวรรณ 

 ๑๑๖๐ นายทองแดง  คําภูแกว 

 ๑๑๖๑ นายทองแดง  เอี่ยมสอาด 

 ๑๑๖๒ นายทองเตือน  อินแผง 

 ๑๑๖๓ นายทองใบ  ทองนาค 

 ๑๑๖๔ นายทองปก  นาดี 

 ๑๑๖๕ นายทองปาน  อินหันต 

 ๑๑๖๖ นายทองเปลว  ชะทา 

 ๑๑๖๗ นายทองพูน  แกวนิล 

 ๑๑๖๘ นายทองพูน  สุรัง 

 ๑๑๖๙ นายทองพูล  การะภักดี 

 ๑๑๗๐ นายทองพูล  คึมยะลาด 

 ๑๑๗๑ นายทองพูล  จูมศรี 

 ๑๑๗๒ นายทองพูล  โฉมสะอาด 

 ๑๑๗๓ นายทองพูล  โพนเมืองหลา 

 ๑๑๗๔ นายทองพูล  สันตะลับ 

 ๑๑๗๕ นายทองพูล  แสนทวีสุข 

 ๑๑๗๖ นายทองเพียน  ออนภูเขา 

 ๑๑๗๗ นายทองมา  ฉลาดเลิศ 

 ๑๑๗๘ นายทองมาก  กองชัยสงค 

 ๑๑๗๙ นายทองยอย  ทองอ่ํา 

 ๑๑๘๐ นายทองยุน  หอมพรมมา 

 ๑๑๘๑ นายทองรัตน  อินธิเดช 

 ๑๑๘๒ นายทองศักดิ์  เชียงคํา 

 ๑๑๘๓ นายทองสวง  ปะนามะโก 

 ๑๑๘๔ นายทองสา  ไกยะลํ้า 

 ๑๑๘๕ นายทองสา  วรวัฒน 

 ๑๑๘๖ นายทองสา  สายทรัพย 



 หนา   ๕๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๘๗ นายทองสุข  คณะโท 

 ๑๑๘๘ นายทองสุข  คอนเพ็ง 

 ๑๑๘๙ นายทองสุข  ดีรัมย 

 ๑๑๙๐ นายทองสุข  บุญสม 

 ๑๑๙๑ นายทองสุข  ฝากเซียงซา 

 ๑๑๙๒ นายทองสุข  พิลาออน 

 ๑๑๙๓ นายทองสุข  รัตนรัตน 

 ๑๑๙๔ นายทองสุข  สมงาม 

 ๑๑๙๕ นายทองสุข  เอี่ยมเทศ 

 ๑๑๙๖ นายทองสูน  สีทน 

 ๑๑๙๗ นายทองแสง  กะพุทธา 

 ๑๑๙๘ นายทองใส  ปญญาสูง 

 ๑๑๙๙ นายทองใสย  พาราม 

 ๑๒๐๐ นายทองหนัก  จันทะคุณ 

 ๑๒๐๑ นายทองหยด  ยะกอง 

 ๑๒๐๒ นายทองหลอ  บุญสูงเนิน 

 ๑๒๐๓ นายทองหลอ  สอาด 

 ๑๒๐๔ นายทองใหม  พิมพเสนา 

 ๑๒๐๕ นายทองใหม  ไชยสวัสดิ์ 

 ๑๒๐๖ นายทองอาด  ทองใหม 

 ๑๒๐๗ นายทองอาน  บุญเล้ียง 

 ๑๒๐๘ นายทองอิน  วรรณกุล 

 ๑๒๐๙ นายทองอินทร  นิยมไพรเผาพันธ 

 ๑๒๑๐ นายทองอินทร  เลาวาง 

 ๑๒๑๑ นายทองอินทร  วงภูธรณ 

 ๑๒๑๒ นายทองอินทร  สารจันทร 

 ๑๒๑๓ นายทองอินทร  อุดม 

 ๑๒๑๔ นายทอน  โคตรศรีเมือง 

 ๑๒๑๕ นายทอม  มีดี 

 ๑๒๑๖ นายทอมสัน  ชูชีวา 

 ๑๒๑๗ นายทักษิณ  รุกขชาติ 

 ๑๒๑๘ นายทักษิณ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๒๑๙ นายทัด  คําเมฆ 

 ๑๒๒๐ นายทัน  ถึกเจริญ 

 ๑๒๒๑ นายทัน  สิงหลอ 

 ๑๒๒๒ นายทับทิม  เมืองโคตร 

 ๑๒๒๓ นายทัพ  วงสุโท 

 ๑๒๒๔ นายทาชาญ  หลาเพชร 

 ๑๒๒๕ นายทานีย  แกวจินดา 

 ๑๒๒๖ นายทํานอง  เจริญถอย 

 ๑๒๒๗ นายทํานอง  บุราคร 

 ๑๒๒๘ นายทํานอง  สังขชม 

 ๑๒๒๙ นายทิน  เยาวแสง 

 ๑๒๓๐ นายทินกร  ใจหาว 

 ๑๒๓๑ นายทินกร  แพงออน 

 ๑๒๓๒ นายทินกร  ยะอิตะ 

 ๑๒๓๓ นายทินกร  อภัย 

 ๑๒๓๔ นายทินกร  อําพันมณี 

 ๑๒๓๕ นายทินภัทร  สมบูรณ 

 ๑๒๓๖ นายทิพชัย  คงสนอง 



 หนา   ๕๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๓๗ นายทิพย  มงคล 

 ๑๒๓๘ นายทิพรชัย  จอมแปง 

 ๑๒๓๙ นายทิม  โนมขุนทด 

 ๑๒๔๐ นายทิว  เจริญย่ิง 

 ๑๒๔๑ นายทิว  เรืองเดช 

 ๑๒๔๒ นายทิวา  บุญชนะมนตรี 

 ๑๒๔๓ นายทิวา  วงศทรายทอง 

 ๑๒๔๔ นายทิวากร  ชัยรส 

 ๑๒๔๕ นายทิศ  รูปดี 

 ๑๒๔๖ นายทีปกร  ครูเจริญ 

 ๑๒๔๗ นายทีแป  จารุเมธาวี 

 ๑๒๔๘ นายทุย  พวงจันทร 

 ๑๒๔๙ นายทุเรียน  คงเสมา 

 ๑๒๕๐ นายทุเรียน  มีมา 

 ๑๒๕๑ นายเทพ  ทองจันทรแกว 

 ๑๒๕๒ นายเทพกร  กลอมโอสถ 

 ๑๒๕๓ นายเทพไทย  โยมไธสง 

 ๑๒๕๔ นายเทพสุวรรณ  พิทักษแทน 

 ๑๒๕๕ นายเทพสุวรรณ  สุวรรณดี 

 ๑๒๕๖ นายเทวราช  สุนา 

 ๑๒๕๗ นายเทวินทร  พองพรหม 

 ๑๒๕๘ นายเทวินทร  ศรีงามผอง 

 ๑๒๕๙ นายเทิดศักดิ์  ธรรมขันต 

 ๑๒๖๐ นายเทิดศักดิ์  ย่ีภูศรี 

 ๑๒๖๑ นายเที่ยง  สมนิยม 

 ๑๒๖๒ นายเทียน  สวางเมือง 

 ๑๒๖๓ นายเทียนชัย  ชัยชาญ 

 ๑๒๖๔ นายเทียนชัย  ดอนทิพยธรรม 

 ๑๒๖๕ นายเทียนทอง  อี๋กระโทก 

 ๑๒๖๖ นายเทียม  ดีนอย 

 ๑๒๖๗ นายเทียมเจริญ  เย่ียมรัมย 

 ๑๒๖๘ นายโทน  หาริวร 

 ๑๒๖๙ นายไทย  มั่นคง 

 ๑๒๗๐ นายธง  ราชภูมิ 

 ๑๒๗๑ นายธงชัย  กิจสมัคร 

 ๑๒๗๒ นายธงชัย  จําปาลา 

 ๑๒๗๓ นายธงชัย  ใจกวาง 

 ๑๒๗๔ นายธงชัย  ใจหนักดี 

 ๑๒๗๕ นายธงชัย  ชื่นบุญ 

 ๑๒๗๖ นายธงชัย  แดงบัณฑิต 

 ๑๒๗๗ นายธงชัย  เทียนบาง 

 ๑๒๗๘ นายธงชัย  เพชรชํานาญ 

 ๑๒๗๙ นายธงชัย  มุงโคะ 

 ๑๒๘๐ นายธงชัย  เมืองสวัสดิ์ 

 ๑๒๘๑ นายธงชัย  ลึกซึ้ง 

 ๑๒๘๒ นายธงชัย  สังขแกว 

 ๑๒๘๓ นายธงชัย  สางสุ 

 ๑๒๘๔ นายธงชัย  สีอุนนี 

 ๑๒๘๕ นายธงชัย  เสาเปรีย 

 ๑๒๘๖ นายธงชัย  หลาพันธ 



 หนา   ๕๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๘๗ นายธงชัย  อตัญที 

 ๑๒๘๘ นายธงชัย  อรรถวิชัย 

 ๑๒๘๙ นายธงไชย  วงษศรี 

 ๑๒๙๐ นายธงไชย  เอียดขาว 

 ๑๒๙๑ นายธงสิทธิ์  คําดาง 

 ๑๒๙๒ นายธณุพงศ  ภัทรดํารงเกียรติ 

 ๑๒๙๓ นายธนกร  ทิวิน 

 ๑๒๙๔ นายธนกร  รัตนพิพัฒกิจ 

 ๑๒๙๕ นายธนกร  สีดา 

 ๑๒๙๖ นายธนกฤต  แกวสวี 

 ๑๒๙๗ นายธนกฤต  โชติแสงสุวรรณ 

 ๑๒๙๘ นายธนกฤต  นารินทอง 

 ๑๒๙๙ นายธนกฤต  มหาราช 

 ๑๓๐๐ นายธนกฤต  วงคชมภู 

 ๑๓๐๑ นายธนกฤต  อภัยบัณฑิตกูล 

 ๑๓๐๒ นายธนชัย  เกาเอี้ยน 

 ๑๓๐๓ นายธนชัย  บุญรอด 

 ๑๓๐๔ นายธนชิต  อุดมศักดิ์ 

 ๑๓๐๕ นายธนโชค  ซงเจริญชัย 

 ๑๓๐๖ นายธนเดช  เพชรพงศกุล 

 ๑๓๐๗ นายธนเดช  มีจริง 

 ๑๓๐๘ นายธนธัช  ชุมวระ 

 ๑๓๐๙ นายธนนท  ปานะตวงค 

 ๑๓๑๐ นายธนพงษ  กองไตร 

 ๑๓๑๑ นายธนพนธ  ศรีเถื่อน 

 ๑๓๑๒ นายธนพล  โกศล 

 ๑๓๑๓ นายธนพล  ปวงเรือน 

 ๑๓๑๔ นายธนพัฒน  เอี่ยมสอาด 

 ๑๓๑๕ นายธนพัต  แปนนอย 

 ๑๓๑๖ นายธนภัทร  คําจริง 

 ๑๓๑๗ นายธนฤทธิ์  กะการดี 

 ๑๓๑๘ นายธนวัฒน  ไกรกิจราษฏร 

 ๑๓๑๙ นายธนวัฒน  คําอุทธา 

 ๑๓๒๐ นายธนวัฒน  ชินตะวัน 

 ๑๓๒๑ นายธนวัฒน  ทองแกว 

 ๑๓๒๒ นายธนวัฒน  แยมมา 

 ๑๓๒๓ นายธนวัฒน  สุขแดง 

 ๑๓๒๔ นายธนศักดิ์  นิ่มอนงค 

 ๑๓๒๕ นายธนะพัฒน  สุระแสงประเสริฐ 

 ๑๓๒๖ นายธนะสิน  สายบุญมี 

 ๑๓๒๗ นายธนัชกฤต  ปนตบแตง 

 ๑๓๒๘ นายธนัชชนม  แจงสวะ 

 ๑๓๒๙ นายธนัท  ตาดสุวรรณ 

 ๑๓๓๐ นายธนากร  ดวงสุวรรณกุล 

 ๑๓๓๑ นายธนาคม  คงทอง 

 ๑๓๓๒ นายธนาเดช  ตีระมาศวณิช 

 ๑๓๓๓ นายธนาธิป  อินนา 

 ๑๓๓๔ นายธนาพล  ธรรมปญญา 

 ๑๓๓๕ นายธนายุทธ  โสไธสง 

 ๑๓๓๖ นายธนิกร  นิเวชรัมย 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๓๗ นายธนิต  จันทรครุฑ 

 ๑๓๓๘ นายธนิต  อินดี 

 ๑๓๓๙ นายธนิตย  จันทรจรัสวงษ 

 ๑๓๔๐ นายธนิศร  ศรีรุงเรือง 

 ๑๓๔๑ นายธนิสร  บัวขาว 

 ๑๓๔๒ นายธนิสร  ศรีรักษา 

 ๑๓๔๓ นายธนู  พลศิริ 

 ๑๓๔๔ นายธนู  รวมสรอย 

 ๑๓๔๕ นายธนู  ศรีสุข 

 ๑๓๔๖ นายธนู  อาษาวัง 

 ๑๓๔๗ นายธนูเดช  จินดาธรรม 

 ๑๓๔๘ นายธนูเทพ  วัชรเมฆขลา 

 ๑๓๔๙ นายธเนตร  ศรีเมือง 

 ๑๓๕๐ นายธเนศ  เกตุสินรังสรรค 

 ๑๓๕๑ นายธเนศ  จีนเพชร 

 ๑๓๕๒ นายธเนศ  แพรหลวง 

 ๑๓๕๓ นายธเนศ  วันกิ่ง 

 ๑๓๕๔ นายธเนส  ลือชาพูล 

 ๑๓๕๕ นายธรณินทร  มะโนรัตน 

 ๑๓๕๖ นายธรรม  แทเที่ยง 

 ๑๓๕๗ นายธรรมนูญ  ไชยแกว 

 ๑๓๕๘ นายธรรมนูญ  ออนหวาน 

 ๑๓๕๙ นายธรรมรงค  ชูศักดิ์ 

 ๑๓๖๐ นายธรรมรงค  บัวจันทร 

 ๑๓๖๑ นายธรรมรงคศักดิ์  ภักดิ์กระโทก 

 ๑๓๖๒ นายธรรมรัตน  ชื่นเดช 

 ๑๓๖๓ นายธรรมศักดิ์  ทิมจิตร 

 ๑๓๖๔ นายธวัช  กล่ินเมฆ 

 ๑๓๖๕ นายธวัช  คําฟู 

 ๑๓๖๖ นายธวัช  วงษชูเชิด 

 ๑๓๖๗ นายธวัช  วิไลรัตน 

 ๑๓๖๘ นายธวัช  สักลอ 

 ๑๓๖๙ นายธวัช  อมรรัตนปญญา 

 ๑๓๗๐ นายธวัชชัย  เกรียรัมย 

 ๑๓๗๑ นายธวัชชัย  แกวทรัพย 

 ๑๓๗๒ นายธวัชชัย  เดชพิบูลย 

 ๑๓๗๓ นายธวัชชัย  ทองปญญา 

 ๑๓๗๔ นายธวัชชัย  ปนชัยศิริ 

 ๑๓๗๕ นายธวัชชัย  เมฆหมอก 

 ๑๓๗๖ นายธวัชชัย  เรืองแสน 

 ๑๓๗๗ นายธวัชชัย  อาวุธ 

 ๑๓๗๘ นายธวิด  กิจเพ็ชรณี 

 ๑๓๗๙ นายธัชนนท  เงินนาค 

 ๑๓๘๐ นายธัชพงค  ถิ่นศรี 

 ๑๓๘๑ นายธันยวัต  พรมรัตน 

 ๑๓๘๒ นายธันยา  ศรัทธาคลัง 

 ๑๓๘๓ นายธานินท  ศรีอนงค 

 ๑๓๘๔ นายธานินทร  แหวเพ็ชร 

 ๑๓๘๕ นายธานี  คําเพราะ 

 ๑๓๘๖ นายธานี  ชาหอม 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๘๗ นายธานี  ภูนาคพันธุ 

 ๑๓๘๘ นายธานี  มณีรัตน 

 ๑๓๘๙ นายธานี  สามตรีเผือก 

 ๑๓๙๐ นายธารา  ทองประเสริฐ 

 ๑๓๙๑ นายธาริน  เทียมพิทักษ 

 ๑๓๙๒ นายธีรชน  ปนทองคํา 

 ๑๓๙๓ นายธีรชา  บุญทรัพย 

 ๑๓๙๔ นายธีรเดช  เทพสวัสดิ์ 

 ๑๓๙๕ นายธีรนัย  คุณวงค 

 ๑๓๙๖ นายธีรพจน  ดีดวง 

 ๑๓๙๗ นายธีรพัฒน  รัตนพันธ 

 ๑๓๙๘ นายธีรพันธุ  พะดอก 

 ๑๓๙๙ นายธีรภัทร  สืบเทพ 

 ๑๔๐๐ นายธีรยุทธ  ทัศนัย 

 ๑๔๐๑ วาที่รอยตรี ธีรยุทธ  ธรรมสิทธิ์ 

 ๑๔๐๒ นายธีรยุทธ  ปนรัตน 

 ๑๔๐๓ นายธีรยุทธ  สังรวมใจ 

 ๑๔๐๔ นายธีรยุทธ  สิริวรรณสถิต 

 ๑๔๐๕ นายธีรยุทธ  หงษเจือ 

 ๑๔๐๖ นายธีรวัฒน  ตะวิกา 

 ๑๔๐๗ นายธีรวัฒน  ปภาวีวทัญู 

 ๑๔๐๘ นายธีรศักดิ์  แววจะโปะ 

 ๑๔๐๙ นายธีระ  คามีศักดิ์ 

 ๑๔๑๐ นายธีระ  รวยสําราญ 

 ๑๔๑๑ นายธีระ  สวางเมฆ 

 ๑๔๑๒ นายธีระเดช  นกเล็ก 

 ๑๔๑๓ นายธีระพงศ  มณีรัตน 

 ๑๔๑๔ นายธีระพงษ  เดชอรัญ 

 ๑๔๑๕ นายธีระพงษ  ผลอินหอม 

 ๑๔๑๖ นายธีระพงษ  วีระพันธุ 

 ๑๔๑๗ นายธีระพงษ  ศรีพรหม 

 ๑๔๑๘ นายธีระพจน  ชูศรี 

 ๑๔๑๙ นายธีระพร  ณ ตะกั่วทุง 

 ๑๔๒๐ นายธีระพร  นาเล้ียง 

 ๑๔๒๑ นายธีระพล  นันทา 

 ๑๔๒๒ นายธีระวัชร  สุนทรไชย 

 ๑๔๒๓ นายธีระวัฒน  มากนาคา 

 ๑๔๒๔ นายธีระวัฒน  ยันตะพันธ 

 ๑๔๒๕ นายธีระศักดิ์  จรูญเนตร 

 ๑๔๒๖ นายธีระศักดิ์  ถาวรศักดิ์ 

 ๑๔๒๗ นายธีระศักดิ์  บุญเกิด 

 ๑๔๒๘ นายธีระศักดิ์  ภักดี 

 ๑๔๒๙ นายธีระศักดิ์  อินทรประกอบ 

 ๑๔๓๐ นายธีระศักดิ์  อุพันทา 

 ๑๔๓๑ นายนคร  งามสมชาติ 

 ๑๔๓๒ นายนคร  ชินบูรณ 

 ๑๔๓๓ นายนคร  เตจะ 

 ๑๔๓๔ นายนคร  ทัศนาแท 

 ๑๔๓๕ นายนคร  ฝาชัยภูมิ 

 ๑๔๓๖ นายนคร  วีระสุนทร 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๓๗ นายนคร  สมเกล้ียง 

 ๑๔๓๘ นายนคร  หนุนกระโทก 

 ๑๔๓๙ นายนครศรี  บุญแสน 

 ๑๔๔๐ นายนงค  บุญเจริญ 

 ๑๔๔๑ นายนงค  ภูวาดสาย 

 ๑๔๔๒ นายนที  นิลเทียร 

 ๑๔๔๓ นายนนทกร  สุขประเสริฐ 

 ๑๔๔๔ นายนพคุณ  สายเนตร 

 ๑๔๔๕ นายนพชัย  ศรีทอง 

 ๑๔๔๖ นายนพดล  ขันธะธรรม 

 ๑๔๔๗ นายนพดล  ผดุงวงศ 

 ๑๔๔๘ นายนพดล  ภูเดนไสย 

 ๑๔๔๙ นายนพดล  เรืองปาน 

 ๑๔๕๐ นายนพดล  ฤทธิกุล 

 ๑๔๕๑ นายนพดล  เลิศภูไท 

 ๑๔๕๒ นายนพดล  สานเสน 

 ๑๔๕๓ นายนพดล  แสนยากุล 

 ๑๔๕๔ นายนพดล  อัยกา 

 ๑๔๕๕ นายนพพงษ  พรธรรม 

 ๑๔๕๖ นายนพพร  ทองเย็น 

 ๑๔๕๗ นายนพพร  เพชรแอ 

 ๑๔๕๘ นายนพพร  ศักดา 

 ๑๔๕๙ นายนพพล  นิ่มใย 

 ๑๔๖๐ นายนพรัตน  ขอนดอก 

 ๑๔๖๑ นายนพรุจ  อยูเย็น 

 ๑๔๖๒ นายนภดล  พิศนุพงศ 

 ๑๔๖๓ นายนภัทร  ยงเสมอ 

 ๑๔๖๔ นายนม  จิตบัวลอย 

 ๑๔๖๕ นายนรา  ดวงดี 

 ๑๔๖๖ นายนราพัฒน  สีเพชร 

 ๑๔๖๗ นายนรินทร  เพ็งอิ่ม 

 ๑๔๖๘ นายนรินทร  สันมาแอ 

 ๑๔๖๙ นายนรินทร  สาวสวรรค 

 ๑๔๗๐ นายนรินทร  สําราญสุข 

 ๑๔๗๑ นายนรินทร  หนูทิม 

 ๑๔๗๒ นายนรินทร  อุตสาปน 

 ๑๔๗๓ นายนเรศ  สมสอาด 

 ๑๔๗๔ นายนเรศ  สันติพงษ 

 ๑๔๗๕ นายนเรศ  หนองหลวง 

 ๑๔๗๖ นายนเรศน  แสงอรุณ 

 ๑๔๗๗ นายนเรษฐ  เงินบํารุง 

 ๑๔๗๘ นายนฤทธิ์  ปนเกลา 

 ๑๔๗๙ นายนวน  กาฬภักดี 

 ๑๔๘๐ นายน็อต  สุขแจม 

 ๑๔๘๑ นายนอย  ทิศเคลือบ 

 ๑๔๘๒ นายนอย  พิพวนนอก 

 ๑๔๘๓ นายนอย  ศรีนวล 

 ๑๔๘๔ นายนอย  อบอุน 

 ๑๔๘๕ นายนะรง  ขันธวุธ 

 ๑๔๘๖ นายนัฐวุธ  จันทรตาสิงห 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๘๗ นายนัด  งาสระนอย 

 ๑๔๘๘ นายนันทพงษ  บุญละออง 

 ๑๔๘๙ นายนา  คํามุงคุณ 

 ๑๔๙๐ นายนาคินทร  ภูจาพล 

 ๑๔๙๑ นายนาจ  คะสุดใจ 

 ๑๔๙๒ นายนาเซ  ดอฆอ 

 ๑๔๙๓ นายนาม  ลอมวงศ 

 ๑๔๙๔ นายนารี  บุญเพ็ง 

 ๑๔๙๕ นายนาวิน  แจงพรหมอินทร 

 ๑๔๙๖ นายนาวิน  พ่ึงภูมิ 

 ๑๔๙๗ นายนาวี  กําจัดภัย 

 ๑๔๙๘ นายนาวี  ชัยสุนทร 

 ๑๔๙๙ นายนาวี  ตีเมืองสอง 

 ๑๕๐๐ นายนาวี  บุญนก 

 ๑๕๐๑ นายนาวี  สุขใจ 

 ๑๕๐๒ นายนาวี  ออนสด 

 ๑๕๐๓ นายนําชัย  กองศรี 

 ๑๕๐๔ นายนําพล  เนื้อนา 

 ๑๕๐๕ นายนิกร  ตินานพ 

 ๑๕๐๖ นายนิกร  นวลหงษ 

 ๑๕๐๗ นายนิกร  พาสนาวุฒิโชติ 

 ๑๕๐๘ นายนิกร  พุฒติธรรม 

 ๑๕๐๙ นายนิกร  เพชรโคตร 

 ๑๕๑๐ นายนิกร  ภูดินดาน 

 ๑๕๑๑ นายนิกร  สุวรรณมาโจ 

 ๑๕๑๒ นายนิกร  แสนทิ 

 ๑๕๑๓ นายนิกร  อินทรีย 

 ๑๕๑๔ นายนิคม  กะสันเทียะ 

 ๑๕๑๕ นายนิคม  คําเอียด 

 ๑๕๑๖ นายนิคม  ชุมทรัพย 

 ๑๕๑๗ นายนิคม  นราศรี 

 ๑๕๑๘ นายนิคม  เผือกเปย 

 ๑๕๑๙ นายนิคม  พรมสุรินทร 

 ๑๕๒๐ นายนิคม  มีภูงา 

 ๑๕๒๑ นายนิคม  โยประทุม 

 ๑๕๒๒ นายนิคม  ศรีสําราญ 

 ๑๕๒๓ นายนิคม  ศิริเตสัง 

 ๑๕๒๔ นายนิคม  สนิทชาติ 

 ๑๕๒๕ นายนิคม  สุขเกษม 

 ๑๕๒๖ นายนิจิ  นิเยะ 

 ๑๕๒๗ นายนิติพัฒน  แนนแควน 

 ๑๕๒๘ นายนิติพัฒน  โพธิ์สุวรรณ 

 ๑๕๒๙ นายนิติเวช  จันทมาตย 

 ๑๕๓๐ นายนิพน  แซเส่ียว 

 ๑๕๓๑ นายนิพนธ  บํารุงศรี 

 ๑๕๓๒ นายนิพนธ  บุตรสา 

 ๑๕๓๓ นายนิพนธ  พานพิชัย 

 ๑๕๓๔ นายนิพนธ  พิมพโล 

 ๑๕๓๕ นายนิพนธ  รื่นพงษ 

 ๑๕๓๖ นายนิพนธ  ศรีวิเชียร 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๓๗ นายนิพนธ  ออนอภัย 

 ๑๕๓๘ นายนิพา  นิแว 

 ๑๕๓๙ นายนิภากร  มีสถิตย 

 ๑๕๔๐ นายนิมิตร  คลอยอรุณ 

 ๑๕๔๑ นายนิมิตร  ดวงบุตร 

 ๑๕๔๒ นายนิมิตร  นครราช 

 ๑๕๔๓ นายนิมิตร  ศรีจันทร 

 ๑๕๔๔ นายนิยม  กุลพิเนก 

 ๑๕๔๕ นายนิยม  เกิดสุข 

 ๑๕๔๖ นายนิยม  ขันใกล 

 ๑๕๔๗ นายนิยม  เทียบโพธิ์ 

 ๑๕๔๘ นายนิยม  ปญโย 

 ๑๕๔๙ นายนิยม  ภูศรีฤทธิ์ 

 ๑๕๕๐ นายนิยม  ศึกขยาด 

 ๑๕๕๑ นายนิยม  สุขจันทร 

 ๑๕๕๒ นายนิยมศักดิ์  ศรีเสน 

 ๑๕๕๓ นายนิรมิต  วรรณชิต 

 ๑๕๕๔ นายนิรัญ  วรรณยนต 

 ๑๕๕๕ นายนิรัน  วิเชียรแกว 

 ๑๕๕๖ นายนิรันดร  คําเกษ 

 ๑๕๕๗ นายนิรันดร  พงษประยูร 

 ๑๕๕๘ นายนิรันดร  พรมดงมัน 

 ๑๕๕๙ นายนิรันดร  สิทธิมงคล 

 ๑๕๖๐ นายนิรันดร  พชรจรัสแสง 

 ๑๕๖๑ นายนิรันต  สุภาวงศ 

 ๑๕๖๒ นายนิรุจ  รักดี 

 ๑๕๖๓ นายนิรุจน  พราหมศรีชาย 

 ๑๕๖๔ นายนิรุต  ผิวออน 

 ๑๕๖๕ นายนิรุต  วิสุทธิ์ 

 ๑๕๖๖ นายนิรุตต  รุงสีอําพันทอง 

 ๑๕๖๗ นายนิรุท  นวลวัฒน 

 ๑๕๖๘ นายนิรุธ  บริรักษ 

 ๑๕๖๙ นายนิวัฒน  ตากิ่มนอก 

 ๑๕๗๐ นายนิวัฒน  เต็มพรอม 

 ๑๕๗๑ นายนิวัฒน  ทองทา 

 ๑๕๗๒ นายนิวัฒน  แสนกลา 

 ๑๕๗๓ นายนิวัฒน  อินศร 

 ๑๕๗๔ นายนิวัฒน  อุดชุมพิสัย 

 ๑๕๗๕ นายนิวัตร  จันติ 

 ๑๕๗๖ นายนิวัติ  ไชยโป 

 ๑๕๗๗ นายนิวาส  อิ่มเกิด 

 ๑๕๗๘ นายนิเวท  ลีมีชัย 

 ๑๕๗๙ นายนิเวทย  หลาสุ 

 ๑๕๘๐ นายนิเวศน  เชื้อหงษ 

 ๑๕๘๑ นายนิศิต  บุบพันธ 

 ๑๕๘๒ นายนิแฮ  ศรีค้ําชนะกุล 

 ๑๕๘๓ นายนุกูล  ปนแกว 

 ๑๕๘๔ นายนุกูล  มั่นคง 

 ๑๕๘๕ นายนุกูล  รัตนาธรรม 

 ๑๕๘๖ นายนุช  เบญพาด 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๘๗ นายนุชา  ซุมสวาง 

 ๑๕๘๘ นายนุชา  เพียงไธสง 

 ๑๕๘๙ นายนุชิต  ชวยพยุง 

 ๑๕๙๐ นายนุน  กวนโท 

 ๑๕๙๑ นายเนตร  หอมกระโทก 

 ๑๕๙๒ นายเนรมิตร  อนันตนิล 

 ๑๕๙๓ นายเนาวรัตน  กระบี่นอย 

 ๑๕๙๔ นายเนียม  สุริวงษ 

 ๑๕๙๕ นายบรรจง  แกวแสงออน 

 ๑๕๙๖ นายบรรจง  คนฉลาด 

 ๑๕๙๗ นายบรรจง  ไพบูลย 

 ๑๕๙๘ นายบรรจง  ยวกไธสง 

 ๑๕๙๙ นายบรรจง  ศรีสุธรรม 

 ๑๖๐๐ นายบรรจง  หามนตรี 

 ๑๖๐๑ นายบรรจบ  จินดาขัด 

 ๑๖๐๒ นายบรรจบ  ทรัพยขํา 

 ๑๖๐๓ นายบรรจบ  สีทา 

 ๑๖๐๔ นายบรรจบ  หมั่นดี 

 ๑๖๐๕ นายบรรเจิด  ชุมภู 

 ๑๖๐๖ นายบรรเจิด  ชูบุญ 

 ๑๖๐๗ นายบรรชา  สุดดี 

 ๑๖๐๘ นายบรรณ  ดัดธุยาวัตร 

 ๑๖๐๙ นายบรรณเริง  มาตโสภา 

 ๑๖๑๐ นายบรรณฤทธิ์  หนังไทยสงค 

 ๑๖๑๑ นายบรรดล  จําปา 

 ๑๖๑๒ นายบรรทม  ธาตุสรอย 

 ๑๖๑๓ นายบรรเทา  ทองเลิศ 

 ๑๖๑๔ นายบรรเทา  สุวรรณคํา 

 ๑๖๑๕ นายบรรเทิง  จําปาเรือง 

 ๑๖๑๖ นายบรรเทิง  รัตนวงศ 

 ๑๖๑๗ นายบรรพจน  เย็นอนงค 

 ๑๖๑๘ นายบรรพต  เงาทอง 

 ๑๖๑๙ นายบรรพต  เจริญภักดี 

 ๑๖๒๐ นายบรรพต  วิเวก 

 ๑๖๒๑ นายบรรยง  จักขุเรือง 

 ๑๖๒๒ นายบรรยง  มากอง 

 ๑๖๒๓ นายบรรเลง  พรอมพรรค 

 ๑๖๒๔ นายบริการ  หนองสูง 

 ๑๖๒๕ นายบริรักษ  กองศิลป 

 ๑๖๒๖ นายบวน  คงควร 

 ๑๖๒๗ นายบวรเกียรติ  คชินทร 

 ๑๖๒๘ นายบัญชา  คุมสุวรรณ 

 ๑๖๒๙ นายบัญชา  จีนดอนไพร 

 ๑๖๓๐ นายบัญชา  จีมานุษย 

 ๑๖๓๑ นายบัญชา  เจนจบ 

 ๑๖๓๒ นายบัญชา  เตจะยวง 

 ๑๖๓๓ นายบัญชา  ทัพซาย 

 ๑๖๓๔ นายบัญชา  ลับแล 

 ๑๖๓๕ นายบัญชา  ศรีษาคํา 

 ๑๖๓๖ นายบัญชา  ศรีสวัสดิ์ 



 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๓๗ นายบัญญัติ  เกตุงาม 

 ๑๖๓๘ นายบัญญัติ  จําปาทาสี 

 ๑๖๓๙ นายบัญญัติ  นาใจคง 

 ๑๖๔๐ นายบัญญัติ  หงษสา 

 ๑๖๔๑ นายบัญลัง  สังฆะรักษ 

 ๑๖๔๒ นายบัณฑิต  งามวิไล 

 ๑๖๔๓ นายบัณฑิต  จันทสุริยา 

 ๑๖๔๔ นายบัณฑิต  เชื้อล้ือ 

 ๑๖๔๕ นายบัณฑิต  ซาสอนตา 

 ๑๖๔๖ นายบัณฑิต  ธรรมศาสตร 

 ๑๖๔๗ นายบัณฑิต  นาสีเสียด 

 ๑๖๔๘ นายบัณฑิต  บุญรอด 

 ๑๖๔๙ นายบัณฑิต  พันธุ 

 ๑๖๕๐ นายบัณฑิตย  สวรรคบรรพต 

 ๑๖๕๑ นายบัณฑูร  ปาละวงศ 

 ๑๖๕๒ นายบันฑูร  เริงสนาม 

 ๑๖๕๓ นายบันดิศ  พัลวัล 

 ๑๖๕๔ นายบันดิษฐ  อุโคตร 

 ๑๖๕๕ นายบันเทิง  รัตนคาม 

 ๑๖๕๖ นายบันพจน  พลเขต 

 ๑๖๕๗ นายบัลลังก  กิจจินดาหรา 

 ๑๖๕๘ นายบัวทอง  กลยนี 

 ๑๖๕๙ นายบัวผัน  มั่นสุข 

 ๑๖๖๐ นายบัวพัน  ทิพยสุวรรณ 

 ๑๖๖๑ นายบัวพัน  ภูชื่นศรี 

 ๑๖๖๒ นายบัวเรียน  ชมชื่น 

 ๑๖๖๓ นายบัวลา  เหมลา 

 ๑๖๖๔ นายบัวลิน  คมกลา 

 ๑๖๖๕ นายบัวลี  จันทะแสง 

 ๑๖๖๖ นายบัวไล  รอไธสง 

 ๑๖๖๗ นายบัวศร  ผลานิสงค 

 ๑๖๖๘ นายบัวสอน  ผลอบรม 

 ๑๖๖๙ นายบัวสอน  ภูขํา 

 ๑๖๗๐ นายบัวหลัน  บุญลือ 

 ๑๖๗๑ นายบัวหล่ัน  ขวัญเดิน 

 ๑๖๗๒ นายบารมี  ทัพนาค 

 ๑๖๗๓ นายบาล  บุญก้ํา 

 ๑๖๗๔ นายบาลใจ  นาโสก 

 ๑๖๗๕ นายบําเพ็ญ  พิลาพันธ 

 ๑๖๗๖ นายบําเพ็ญ  มะหิธิ 

 ๑๖๗๗ นายบํารุง  ชื่นชุมแสง 

 ๑๖๗๘ นายบํารุง  ดานเขตรแดน 

 ๑๖๗๙ นายบํารุง  เพ็งบุตร 

 ๑๖๘๐ นายบํารุง  ราชบุรี 

 ๑๖๘๑ นายบํารุงศักดิ์  แกวฉลวย 

 ๑๖๘๒ นายบําเลอ  มาคง 

 ๑๖๘๓ นายบําเหน็จ  นพคุณ 

 ๑๖๘๔ นายบือราเฮง  มะแซ 

 ๑๖๘๕ นายบุคอรี  เจะสือแม 

 ๑๖๘๖ นายบุญ  เชื้อแกว 



 หนา   ๖๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๘๗ นายบุญกฤษ  นิลละออง 

 ๑๖๘๘ นายบุญเกิด  ไดดี 

 ๑๖๘๙ นายบุญเกิด  ทองเวียง 

 ๑๖๙๐ นายบุญเกิด  ทาทอง 

 ๑๖๙๑ นายบุญเกิด  แสงผองอําไพ 

 ๑๖๙๒ นายบุญเกื้อ  ศรีบุรินทร 

 ๑๖๙๓ นายบุญคง  สีเสน 

 ๑๖๙๔ นายบุญจร  โยธาภักดี 

 ๑๖๙๕ นายบุญจันทร  แชมรัมย 

 ๑๖๙๖ นายบุญจันทร  ทองอน 

 ๑๖๙๗ นายบุญจันทร  ทะรารัมย 

 ๑๖๙๘ นายบุญจันทร  บอไทย 

 ๑๖๙๙ นายบุญจันทร  ประยูรพนา 

 ๑๗๐๐ นายบุญจันทร  พลโยธา 

 ๑๗๐๑ นายบุญจันทร  พาโคกทม 

 ๑๗๐๒ นายบุญจันทร  ศิริแสง 

 ๑๗๐๓ นายบุญจันทร  สุริเตอร 

 ๑๗๐๔ นายบุญจันทร  สุวรรณจันทร 

 ๑๗๐๕ นายบุญจี  มีหา 

 ๑๗๐๖ นายบุญชม  ซาวลิแสน 

 ๑๗๐๗ นายบุญชวย  กระจางแจง 

 ๑๗๐๘ นายบุญชวย  ตนทอง 

 ๑๗๐๙ นายบุญชวย  โตรส 

 ๑๗๑๐ นายบุญชวย  มาลา 

 ๑๗๑๑ นายบุญชวย  เย็นสบาย 

 ๑๗๑๒ นายบุญชวย  วิเชียรสรรค 

 ๑๗๑๓ นายบุญชวย  ศรีมงคล 

 ๑๗๑๔ นายบุญชวย  สงเมา 

 ๑๗๑๕ นายบุญชวย  สันกวาน 

 ๑๗๑๖ นายบุญชวย  ออนสมกิจ 

 ๑๗๑๗ นายบุญชัย  จองหวา 

 ๑๗๑๘ นายบุญชาติ  รักเหลา 

 ๑๗๑๙ นายบุญชิต  โสดามรรค 

 ๑๗๒๐ นายบุญชื้น  ทองทา 

 ๑๗๒๑ นายบุญชุบ  ล้ิมรส 

 ๑๗๒๒ นายบุญชู  ชัยยม 

 ๑๗๒๓ นายบุญชู  ดอนสันเทียะ 

 ๑๗๒๔ นายบุญชู  บุญนํา 

 ๑๗๒๕ นายบุญชู  ย้ิมเย้ือน 

 ๑๗๒๖ นายบุญชู  แรกาสิน 

 ๑๗๒๗ นายบุญเชิด  คงนอก 

 ๑๗๒๘ นายบุญเชิด  จิตรทัย 

 ๑๗๒๙ นายบุญเชิด  ติ๊บมา 

 ๑๗๓๐ นายบุญเชิด  ปนตาสุข 

 ๑๗๓๑ นายบุญเชื้อ  ยอดสุรางค 

 ๑๗๓๒ นายบุญเชื่อม  เชิดชาย 

 ๑๗๓๓ นายบุญโชค  บุญจันทร 

 ๑๗๓๔ นายบุญซวน  ศรีจารย 

 ๑๗๓๕ นายบุญเซี่ยม  สีดาเพลีย 

 ๑๗๓๖ นายบุญญารัก  อุปทุม 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๓๗ นายบุญตัน  กาละวิน 

 ๑๗๓๘ นายบุญเตรียม  สารมะโน 

 ๑๗๓๙ นายบุญเติม  ศิลาเลข 

 ๑๗๔๐ นายบุญเติม  สิงหขัน 

 ๑๗๔๑ นายบุญถม  สีสวาง 

 ๑๗๔๒ นายบุญถอม  สุคําภา 

 ๑๗๔๓ นายบุญเถิง  กุตะมาสูนย 

 ๑๗๔๔ นายบุญทรัพย  ใจกาศ 

 ๑๗๔๕ นายบุญทัน  แขวงซาย 

 ๑๗๔๖ นายบุญทัน  โชคกลาง 

 ๑๗๔๗ นายบุญทัน  ไชยารักษ 

 ๑๗๔๘ นายบุญทัน  แสงรักษา 

 ๑๗๔๙ นายบุญทัย  ทองเนตร 

 ๑๗๕๐ นายบุญทํา  พุกวาน 

 ๑๗๕๑ นายบุญทิ้ง  ตางใจ 

 ๑๗๕๒ นายบุญทิพย  กะรัมย 

 ๑๗๕๓ นายบุญเทิด  โคกาอิน 

 ๑๗๕๔ นายบุญเทิด  ญาณะโส 

 ๑๗๕๕ นายบุญเท่ียง  หลากันทา 

 ๑๗๕๖ นายบุญเทียม  เทพสิงห 

 ๑๗๕๗ นายบุญธง  คุณาคม 

 ๑๗๕๘ นายบุญธรรม  ชัยชาญ 

 ๑๗๕๙ นายบุญธรรม  ตะวังทัน 

 ๑๗๖๐ นายบุญธรรม  ธรรมสละ 

 ๑๗๖๑ นายบุญธรรม  บุงทอง 

 ๑๗๖๒ นายบุญธรรม  บุญยรัตน 

 ๑๗๖๓ นายบุญธรรม  ยศปญญา 

 ๑๗๖๔ นายบุญธรรม  ศรีอุบล 

 ๑๗๖๕ นายบุญธรรม  สีโย 

 ๑๗๖๖ นายบุญธรรม  ออนหางหวา 

 ๑๗๖๗ นายบุญนอม  โกวิโท 

 ๑๗๖๘ นายบุญนาค  ออนแกว 

 ๑๗๖๙ นายบุญนํา  สากลไพร 

 ๑๗๗๐ นายบุญนู  บุตรสม 

 ๑๗๗๑ นายบุญประกอบ  แซล้ิม 

 ๑๗๗๒ นายบุญประเสริฐ  ลดารุงโรจน 

 ๑๗๗๓ นายบุญแปลง  ธานีเนียม 

 ๑๗๗๔ นายบุญผัน  ชีชาพรม 

 ๑๗๗๕ นายบุญพิพัฒน  มากมี 

 ๑๗๗๖ นายบุญเพ็ง  จันทรแหว 

 ๑๗๗๗ นายบุญเพ็ง  นนทะศรี 

 ๑๗๗๘ นายบุญเพ็ง  เมืองสนาม 

 ๑๗๗๙ นายบุญเพ็ง  วงศนาค 

 ๑๗๘๐ นายบุญเพ็ง  สมเสนา 

 ๑๗๘๑ นายบุญเพ็ง  สิงหทุย 

 ๑๗๘๒ นายบุญเพ็ง  สุดหอม 

 ๑๗๘๓ นายบุญมา  คิดทํา 

 ๑๗๘๔ นายบุญมา  เครือสีดา 

 ๑๗๘๕ นายบุญมา  จูมทอง 

 ๑๗๘๖ นายบุญมา  ไทยซัมทอง 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๘๗ นายบุญมา  หวยทราย 

 ๑๗๘๘ นายบุญมา  ออนแกว 

 ๑๗๘๙ นายบุญมาก  เกิดวงศ 

 ๑๗๙๐ นายบุญมี  ขวัญหอม 

 ๑๗๙๑ นายบุญมี  เขื่อนคํา 

 ๑๗๙๒ นายบุญมี  คําแกว 

 ๑๗๙๓ นายบุญมี  คําหมอน 

 ๑๗๙๔ นายบุญมี  เจือทอง 

 ๑๗๙๕ นายบุญมี  โชติกิ่ง 

 ๑๗๙๖ นายบุญมี  ดีโพธิ์ 

 ๑๗๙๗ นายบุญมี  ดูเรืองรัมย 

 ๑๗๙๘ นายบุญมี  ตอรบรัมย 

 ๑๗๙๙ นายบุญมี  พันธดี 

 ๑๘๐๐ นายบุญมี  เพ่ิมการคา 

 ๑๘๐๑ นายบุญมี  เยสูงเนิน 

 ๑๘๐๒ นายบุญมี  วงศทวี 

 ๑๘๐๓ นายบุญมี  วงษพล 

 ๑๘๐๔ นายบุญมี  สารบัญ 

 ๑๘๐๕ นายบุญมี  สุพร 

 ๑๘๐๖ นายบุญมี  แสนศักดา 

 ๑๘๐๗ นายบุญมี  ออนลา 

 ๑๘๐๘ นายบุญยง  สรอยกลํ่า 

 ๑๘๐๙ นายบุญยงค  ฮาบสุวรรณ 

 ๑๘๑๐ นายบุญยัง  ใจเอื้อ 

 ๑๘๑๑ นายบุญยัง  บุญเพ็ง 

 ๑๘๑๒ นายบุญยัง  พลหาญ 

 ๑๘๑๓ นายบุญยัง  วงศโทะ 

 ๑๘๑๔ นายบุญย่ิง  ใจบุญ 

 ๑๘๑๕ นายบุญยิน  โคนาบาล 

 ๑๘๑๖ นายบุญยืน  ไชยเดช 

 ๑๘๑๗ นายบุญยืน  ไชยสัตย 

 ๑๘๑๘ นายบุญยืน  ไมสันเทียะ 

 ๑๘๑๙ นายบุญยืน  ศรีสมบูรณ 

 ๑๘๒๐ นายบุญยืน  สรอยพวง 

 ๑๘๒๑ นายบุญยืน  สุยะ 

 ๑๘๒๒ นายบุญยืน  อนจู 

 ๑๘๒๓ นายบุญยู  กลยนีย 

 ๑๘๒๔ นายบุญเย่ียม  ปานทอง 

 ๑๘๒๕ นายบุญรพ  แจงจันทร 

 ๑๘๒๖ นายบุญรวม  ปาปะแพ 

 ๑๘๒๗ นายบุญรวม  รักภักดี 

 ๑๘๒๘ นายบุญรวย  ดวงแกว 

 ๑๘๒๙ นายบุญรอด  ทองคําชู 

 ๑๘๓๐ นายบุญรอด  สุทธิพันธ 

 ๑๘๓๑ นายบุญรัก  จันใด 

 ๑๘๓๒ นายบุญรักษ  บุญศรี 

 ๑๘๓๓ นายบุญรัตน  จันทรณบุตร 

 ๑๘๓๔ นายบุญรุง  ฤทธิพันธ 

 ๑๘๓๕ นายบุญรุง  วิชัยวงค 

 ๑๘๓๖ นายบุญเรียน  ชนะไชย 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๓๗ นายบุญเรือง  เกตุขุนทด 

 ๑๘๓๘ นายบุญเรือง  แทบสี 

 ๑๘๓๙ นายบุญเรือง  บรรณศาสตร 

 ๑๘๔๐ นายบุญเรือง  สิงหโต 

 ๑๘๔๑ นายบุญเรือน  เฒาคํา 

 ๑๘๔๒ นายบุญฤทธิ์  หมุนมิตร 

 ๑๘๔๓ นายบุญลวน  ศรีกูลกิจ 

 ๑๘๔๔ นายบุญลอม  ประโมสี 

 ๑๘๔๕ นายบุญลือ  คัมภิรานนท 

 ๑๘๔๖ นายบุญลือ  จอยมี 

 ๑๘๔๗ นายบุญลือ  ดานกระโทก 

 ๑๘๔๘ นายบุญลือ  สาระพัฒน 

 ๑๘๔๙ นายบุญลือ  แสงเทียน 

 ๑๘๕๐ นายบุญเลิศ  ขวัญมุข 

 ๑๘๕๑ นายบุญเลิศ  คัทมาร 

 ๑๘๕๒ นายบุญเลิศ  บรรผนึก 

 ๑๘๕๓ นายบุญเลิศ  ศรีทอน 

 ๑๘๕๔ นายบุญเลิศ  สายพินณ 

 ๑๘๕๕ นายบุญเลิศ  หยวกวัฒน 

 ๑๘๕๖ นายบุญเล้ียง  นธีนาม 

 ๑๘๕๗ นายบุญเล่ือม  แกวสวาง 

 ๑๘๕๘ นายบุญศรี  ทิสารัมย 

 ๑๘๕๙ นายบุญศรี  ปสเสน 

 ๑๘๖๐ นายบุญศรี  สมสัตย 

 ๑๘๖๑ นายบุญศรี  อินทรไชย 

 ๑๘๖๒ นายบุญศรี  อุตราวัน 

 ๑๘๖๓ นายบุญศิริ  ภาพโพธิ์ 

 ๑๘๖๔ นายบุญสง  คําภิระ 

 ๑๘๖๕ นายบุญสง  คิดเห็น 

 ๑๘๖๖ นายบุญสง  จันทรภักดี 

 ๑๘๖๗ นายบุญสง  จารึก 

 ๑๘๖๘ นายบุญสง  ชํานาญพล 

 ๑๘๖๙ นายบุญสง  เนียมหอม 

 ๑๘๗๐ นายบุญสง  บัวคําพา 

 ๑๘๗๑ นายบุญสง  บานเย็น 

 ๑๘๗๒ นายบุญสง  ภาพติ๊บ 

 ๑๘๗๓ นายบุญสง  วงศใหญ 

 ๑๘๗๔ นายบุญสง  ศรีแกว 

 ๑๘๗๕ นายบุญสง  สมัครผล 

 ๑๘๗๖ นายบุญสง  โสปญหริ 

 ๑๘๗๗ นายบุญสง  หนอกระโทก 

 ๑๘๗๘ นายบุญสงค  ไกสอน 

 ๑๘๗๙ นายบุญสงา  อาจหาญ 

 ๑๘๘๐ นายบุญสนอง  วงเชียงยืน 

 ๑๘๘๑ นายบุญสนอง  หอมระหัด 

 ๑๘๘๒ นายบุญสม  ขันสันเทียะ 

 ๑๘๘๓ นายบุญสม  จันทรละมูล 

 ๑๘๘๔ นายบุญสม  ประเสริฐ 

 ๑๘๘๕ นายบุญสวย  เสประโคน 

 ๑๘๘๖ นายบุญสอน  อนงค 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๘๗ นายบุญสืบ  แปนพงษ 

 ๑๘๘๘ นายบุญสืบ  ยอดทัพ 

 ๑๘๘๙ นายบุญสืบ  สุไธสง 

 ๑๘๙๐ นายบุญเสริม  คําเหล่ียม 

 ๑๘๙๑ นายบุญเสริม  ดัชถุยาวัตร 

 ๑๘๙๒ นายบุญเสริม  พูลพิพัฒน 

 ๑๘๙๓ นายบุญไส  โทบุตร 

 ๑๘๙๔ นายบุญหงษ  พันธทอง 

 ๑๘๙๕ นายบุญหนา  สุนทะวงค 

 ๑๘๙๖ นายบุญหลาย  ทองมา 

 ๑๘๙๗ นายบุญเหลือ  พวงพันอวน 

 ๑๘๙๘ นายบุญเหลือ  สารพันธ 

 ๑๘๙๙ นายบุญเหลือ  สิงหลอ 

 ๑๙๐๐ นายบุญอุม  โคตรธรรม 

 ๑๙๐๑ นายบุญโฮม  งอชัยภูมิ 

 ๑๙๐๒ นายบุญโฮม  รวมธรรม 

 ๑๙๐๓ นายบุญโฮม  วงศสินธุ 

 ๑๙๐๔ นายบุญโฮม  สระปญญา 

 ๑๙๐๕ นายบุดดา  ลากุล 

 ๑๙๐๖ นายบุตร  กั่นขาว 

 ๑๙๐๗ นายบุรัสกร  สระทองอั๋น 

 ๑๙๐๘ นายบุรินทร  กลอมเลิศ 

 ๑๙๐๙ นายเบญจพล  สละอวยพร 

 ๑๙๑๐ นายเบา  เสือซอนพงษ 

 ๑๙๑๑ นายเบาะ  ฤทธิ์ศรี 

 ๑๙๑๒ นายใบ  จําปกลาง 

 ๑๙๑๓ นายปกครอง  สังเศษ 

 ๑๙๑๔ นายปกรณ  ใจดี 

 ๑๙๑๕ นายปฏัก  โพหะมาตร 

 ๑๙๑๖ นายปฏิพัฒน  พุทธรักษ 

 ๑๙๑๗ นายปฏิพัทธ  กอไผนอย 

 ๑๙๑๘ นายปฏิภพ  สาณะเสน 

 ๑๙๑๙ นายปฏิภัทธ  ปองเกียรติคุณ 

 ๑๙๒๐ นายปฏิภาณ  โชคกําเนิด 

 ๑๙๒๑ นายปฏิรูป  ภูคําวงศ 

 ๑๙๒๒ นายปฏิวัติ  โคตรมูล 

 ๑๙๒๓ นายปฐม  เอื้อนยศ 

 ๑๙๒๔ นายปฐวี  บุญเหลือย่ิง 

 ๑๙๒๕ นายปณิธาน  นิลจินดา 

 ๑๙๒๖ นายปภพ  สอนนอก 

 ๑๙๒๗ นายประกร  ดีลวน 

 ๑๙๒๘ นายประกฤติ  ชํานาญเชื้อ 

 ๑๙๒๙ นายประกอบ  จาจําเริญ 

 ๑๙๓๐ นายประกอบ  ใจชวง 

 ๑๙๓๑ นายประกอบ  ชะมาลัย 

 ๑๙๓๒ นายประกอบ  ตะนาวศรี 

 ๑๙๓๓ นายประกอบ  นนทะสร 

 ๑๙๓๔ นายประกอบ  นามโคตร 

 ๑๙๓๕ นายประกอบ  พรมธา 

 ๑๙๓๖ นายประกอบ  เลิกกระจาง 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๓๗ นายประกาศ  นาคภู 

 ๑๙๓๘ นายประกาศิต  เพชรรักษ 

 ๑๙๓๙ นายประกิจ  ฤทธิ์โพธิ์ 

 ๑๙๔๐ นายประกิต  สาทแฟง 

 ๑๙๔๑ นายประครอง  บรรจง 

 ๑๙๔๒ นายประครอง  ผลจันทร 

 ๑๙๔๓ นายประครอง  ลังกาวงค 

 ๑๙๔๔ นายประคอง  บุญเริก 

 ๑๙๔๕ นายประคอง  วิจิตรศักดิ์ 

 ๑๙๔๖ นายประเคน  สามาอาพัฒน 

 ๑๙๔๗ นายประจญ  ศรีโยหะ 

 ๑๙๔๘ นายประจน  ตันเตจะ 

 ๑๙๔๙ นายประจนไพ  โกษาแสง 

 ๑๙๕๐ นายประจบ  กอนมน 

 ๑๙๕๑ นายประจบ  แทนพุด 

 ๑๙๕๒ นายประจวบ  ชุมปลา 

 ๑๙๕๓ นายประจวบ  รุงแสง 

 ๑๙๕๔ นายประจวบ  ศรีพรรณ 

 ๑๙๕๕ นายประจวบ  อนแดง 

 ๑๙๕๖ นายประจักร  จันทรโคตร 

 ๑๙๕๗ นายประจักร  รวมดี 

 ๑๙๕๘ นายประจักร  สารรักษ 

 ๑๙๕๙ นายประจักร  สิงหเพ็ง 

 ๑๙๖๐ นายประจักร  สีดา 

 ๑๙๖๑ นายประจักษ  แกกลาง 

 ๑๙๖๒ นายประจักษ  คําพะทิก 

 ๑๙๖๓ นายประจักษ  ดีจริง 

 ๑๙๖๔ นายประจักษ  ประสารวรณ 

 ๑๙๖๕ นายประจักษ  พัฒสังวาล 

 ๑๙๖๖ นายประจักษ  วสุรัตต 

 ๑๙๖๗ นายประจิม  วันดีวงค 

 ๑๙๖๘ นายประเจน  ดงประทีป 

 ๑๙๖๙ นายประชม  เงินขวด 

 ๑๙๗๐ นายประชัน  สุขเสริม 

 ๑๙๗๑ นายประชา  ทัสสกุลพนิช 

 ๑๙๗๒ นายประชิด  สาโรจน 

 ๑๙๗๓ นายประชิน  ชุมงาม 

 ๑๙๗๔ นายประชุม  คนฉลาด 

 ๑๙๗๕ นายประชุม  สันติพรอมวงศ 

 ๑๙๗๖ นายประเชิญ  เถื่อนบุญ 

 ๑๙๗๗ นายประเชิญ  ย้ิมรอด 

 ๑๙๗๘ นายประเชิญ  เล้ียงวงษ 

 ๑๙๗๙ นายประเชิญ  หลอนจันทึก 

 ๑๙๘๐ นายประณีต  นาคนวน 

 ๑๙๘๑ นายประดล  ผายพันธ 

 ๑๙๘๒ นายประดับ  ชูแกว 

 ๑๙๘๓ นายประดับ  ตะกรุดเกา 

 ๑๙๘๔ นายประดับ  พินทา 

 ๑๙๘๕ นายประดิฐษ  พรมงาม 

 ๑๙๘๖ นายประดิษฐ  คําศรี 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๘๗ นายประดิษฐ  จันอาภาท 

 ๑๙๘๘ นายประดิษฐ  เจริญย่ิง 

 ๑๙๘๙ นายประดิษฐ  เจริญสุข 

 ๑๙๙๐ นายประดิษฐ  เชื้อดวงผุย 

 ๑๙๙๑ นายประดิษฐ  ดวงสังข 

 ๑๙๙๒ นายประดิษฐ  เพ็ญพิมพ 

 ๑๙๙๓ นายประดิษฐ  ภูคําศักดิ์ 

 ๑๙๙๔ นายประดิษฐ  สีเงิน 

 ๑๙๙๕ นายประดิษฐ  แสงกระจาง 

 ๑๙๙๖ นายประดิษฐ  จันทพันธ 

 ๑๙๙๗ นายประดิษฐ  ดีลุนชัย 

 ๑๙๙๘ นายประดิษฐ  ทาวธงชัย 

 ๑๙๙๙ นายประดิษฐ  สาทิพยจันทร 

 ๒๐๐๐ นายประดิษฐ  สุวรรณา 

 ๒๐๐๑ นายประดุง  วังขันธ 

 ๒๐๐๒ นายประถม  คําดี 

 ๒๐๐๓ นายประถม  ใจแกว 

 ๒๐๐๔ นายประถัมภ  นาคมอญ 

 ๒๐๐๕ นายประทร  เขียวดํา 

 ๒๐๐๖ นายประทวน  ปูยา 

 ๒๐๐๗ นายประทวน  สดสี 

 ๒๐๐๘ นายประทาน  ทัศนจันดา 

 ๒๐๐๙ นายประทีป  จันทรนิ่ม 

 ๒๐๑๐ นายประทีป  จุยปาน 

 ๒๐๑๑ นายประทีป  นวลสุทธิ์ 

 ๒๐๑๒ นายประทีป  นาคา 

 ๒๐๑๓ นายประทีป  ผลเกตุ 

 ๒๐๑๔ นายประทีป  พลอยมั่น 

 ๒๐๑๕ นายประทีป  ยอดผกา 

 ๒๐๑๖ นายประทีป  สุขสง 

 ๒๐๑๗ นายประทุม  หอมแกนจันทร 

 ๒๐๑๘ นายประเทือง  กีบาง 

 ๒๐๑๙ นายประเทือง  ลอมวงษ 

 ๒๐๒๐ นายประเทือง  อินอิ่ม 

 ๒๐๒๑ นายประธาน  มินทะนา 

 ๒๐๒๒ นายประนอม  บุญประคม 

 ๒๐๒๓ นายประนอม  สังโสภา 

 ๒๐๒๔ นายประนอม  สุพลา 

 ๒๐๒๕ นายประนัด  รูปเรี่ยม 

 ๒๐๒๖ นายประนิตย  ทองเจือ 

 ๒๐๒๗ นายประพงษ  ไชยเลิศ 

 ๒๐๒๘ นายประพจน  ตาแสง 

 ๒๐๒๙ นายประพนธ  โตรื่น 

 ๒๐๓๐ นายประพล  ไชยงาม 

 ๒๐๓๑ นายประพวน  คํากอง 

 ๒๐๓๒ วาที่รอยเอก ประพันธ  กิ่งวงศา 

 ๒๐๓๓ นายประพันธ  จันทรหาญ 

 ๒๐๓๔ นายประพันธ  เดี่ยววนิช 

 ๒๐๓๕ นายประพันธ  นามวงค 

 ๒๐๓๖ นายประพันธ  ยุลสา 



 หนา   ๗๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๓๗ นายประพันธ  วิชัยคํา 

 ๒๐๓๘ นายประพันธ  หารปา 

 ๒๐๓๙ นายประพันธ  อินทกาญจน 

 ๒๐๔๐ นายประพันธุ  วิมูลชาติ 

 ๒๐๔๑ นายประพาส  จรลี 

 ๒๐๔๒ นายประพาส  พวงมาลี 

 ๒๐๔๓ นายประพิณ  ภูปราง 

 ๒๐๔๔ นายประภัทร  ฉิมหัต 

 ๒๐๔๕ นายประภัสร  รองเล่ือน 

 ๒๐๔๖ นายประภาษ  จอยครบุรี 

 ๒๐๔๗ นายประภาส  จินาวรณ 

 ๒๐๔๘ นายประภาส  ปะเทสัง 

 ๒๐๔๙ นายประภาส  ปานเขียว 

 ๒๐๕๐ นายประภาส  พวงทอง 

 ๒๐๕๑ นายประภาส  ลินไธสง 

 ๒๐๕๒ นายประภาส  ศรีปลัด 

 ๒๐๕๓ นายประภาส  สทาน 

 ๒๐๕๔ นายประมง  แสนเพียง 

 ๒๐๕๕ นายประมงค  เทียบขุนทศ 

 ๒๐๕๖ นายประมวล  แกวทอง 

 ๒๐๕๗ นายประมวล  จันทร 

 ๒๐๕๘ นายประมวล  เจริญเกียรติ 

 ๒๐๕๙ นายประมวล  แจงจิตร 

 ๒๐๖๐ นายประมวล  ชุดไธสง 

 ๒๐๖๑ นายประมวล  ทองขาว 

 ๒๐๖๒ นายประมวล  ภูบรม 

 ๒๐๖๓ นายประมวล  เริงเล่ือม 

 ๒๐๖๔ นายประมวล  สูหญานาง 

 ๒๐๖๕ นายประมวล  หงษปสสา 

 ๒๐๖๖ นายประมัย  สงประดิษฐ 

 ๒๐๖๗ นายประมูล  พรหมโสภา 

 ๒๐๖๘ นายประมูล  ยืนสุข 

 ๒๐๖๙ นายประมูล  สีไตรเฮือง 

 ๒๐๗๐ นายประเมิน  อินทรไข 

 ๒๐๗๑ นายประยงค  นิดกระโทก 

 ๒๐๗๒ นายประยงค  โปรงพรมมา 

 ๒๐๗๓ นายประยงค  พูนสวัสดิ์ 

 ๒๐๗๔ นายประยงค  มีศิลป 

 ๒๐๗๕ นายประยงค  มีสกุล 

 ๒๐๗๖ นายประยงค  ออนเขนย 

 ๒๐๗๗ นายประยนต  สุครีพ 

 ๒๐๗๘ นายประยม  หวังผล 

 ๒๐๗๙ นายประยวด  สุขดํา 

 ๒๐๘๐ นายประยัติ  ผะกาทอง 

 ๒๐๘๑ นายประยุง  เกิดสวาง 

 ๒๐๘๒ นายประยุต  พันธสัตย 

 ๒๐๘๓ นายประยุทธ  ทรัพยสิน 

 ๒๐๘๔ นายประยุทธ  คําสุ 

 ๒๐๘๕ นายประยุทธ  ซื่อตรง 

 ๒๐๘๖ นายประยุทธ  โพธิไข 



 หนา   ๗๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๘๗ นายประยุทธ  ภูงามเงิน 

 ๒๐๘๘ นายประยุทธ  แสนยาสมุทร 

 ๒๐๘๙ นายประยุทธ  แสนเสาร 

 ๒๐๙๐ นายประยุทธิ์  สุขศิริ 

 ๒๐๙๑ นายประยูณ  ปงยศ 

 ๒๐๙๒ นายประยูร  ใจกลางดุก 

 ๒๐๙๓ นายประยูร  เชื้อทอง 

 ๒๐๙๔ นายประยูร  ไพรพล 

 ๒๐๙๕ นายประยูร  เฟอยงาราช 

 ๒๐๙๖ นายประยูร  เย็นรัตน 

 ๒๐๙๗ นายประยูร  เรือนปานันท 

 ๒๐๙๘ นายประยูร  ลาวะกุล 

 ๒๐๙๙ นายประยูร  วงคใหญ 

 ๒๑๐๐ นายประยูร  สายสอน 

 ๒๑๐๑ นายประยูร  สีมานนท 

 ๒๑๐๒ นายประยูร  อินโต 

 ๒๑๐๓ นายประยูรณ  เรืองเดช 

 ๒๑๐๔ นายประโยชน  เจริญไชย 

 ๒๑๐๕ นายประโยชน  มาลัยเลิศ 

 ๒๑๐๖ นายประโยชน  วงศสายวารี 

 ๒๑๐๗ นายประวัติ  แดงเจริญ 

 ๒๑๐๘ นายประวัติ  สัพโส 

 ๒๑๐๙ นายประวิตย  พาลี 

 ๒๑๑๐ นายประวิตร  เตจะดี 

 ๒๑๑๑ นายประวิท  ธุระวร 

 ๒๑๑๒ นายประวิทย  แกวดํา 

 ๒๑๑๓ นายประวิทย  คงเพชรศักดิ์ 

 ๒๑๑๔ นายประวิทย  จ่ันแกว 

 ๒๑๑๕ นายประวิทย  จันทรขัน 

 ๒๑๑๖ นายประวิทย  ดานแกว 

 ๒๑๑๗ นายประวิทย  ประเสริฐสังข 

 ๒๑๑๘ นายประวิทย  โพนเมืองหลา 

 ๒๑๑๙ นายประวิลย  ฮุงหวล 

 ๒๑๒๐ นายประเวช  ขําคง 

 ๒๑๒๑ นายประเวช  สมสาร 

 ๒๑๒๒ นายประเวทย  ทองมั่น 

 ๒๑๒๓ นายประเวทย  ปะหุปะโมง 

 ๒๑๒๔ นายประเวศ  ตะกรุดจันทร 

 ๒๑๒๕ นายประเวศ  พราหมณโต 

 ๒๑๒๖ นายประเวส  ศรีกะษร 

 ๒๑๒๗ นายประศักดิ์  มุยแกว 

 ๒๑๒๘ นายประศาสตร  นันทะมิตร 

 ๒๑๒๙ นายประเษียร  วงษกวี 

 ๒๑๓๐ นายประสงค  จันทรทองมวง 

 ๒๑๓๑ นายประสงค  ฉายวิมล 

 ๒๑๓๒ นายประสงค  เตชัย 

 ๒๑๓๓ นายประสงค  ไทยสมบูรณ 

 ๒๑๓๔ นายประสงค  บุญสุภาพ 

 ๒๑๓๕ นายประสงค  ปางชาติ 

 ๒๑๓๖ นายประสงค  ผดุงญาติ 



 หนา   ๗๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๓๗ นายประสพ  ประเสริฐศรี 

 ๒๑๓๘ นายประสาตร  อามาตมนตรี 

 ๒๑๓๙ นายประสาท  ใจหาว 

 ๒๑๔๐ นายประสาทศิลป  หนูแตง 

 ๒๑๔๑ นายประสาน  เจริญสุข 

 ๒๑๔๒ นายประสาน  ดวงไชย 

 ๒๑๔๓ นายประสาน  ถมจอหอ 

 ๒๑๔๔ นายประสาน  พัฒมณี 

 ๒๑๔๕ นายประสาร  ขุนนามวงษ 

 ๒๑๔๖ นายประสาร  บัวพันนา 

 ๒๑๔๗ นายประสาร  เย็นใจ 

 ๒๑๔๘ นายประสาร  หลอดบุตร 

 ๒๑๔๙ นายประสาสน  สงาเนตร 

 ๒๑๕๐ นายประสิทธิ์  กล่ินเทศ 

 ๒๑๕๑ นายประสิทธิ์  กองหิน 

 ๒๑๕๒ นายประสิทธิ์  กาฬสินธ 

 ๒๑๕๓ นายประสิทธิ์  เกษศิริ 

 ๒๑๕๔ นายประสิทธิ์  ขอวาดกลาง 

 ๒๑๕๕ นายประสิทธิ์  จิตรแกว 

 ๒๑๕๖ นายประสิทธิ์  ชัยมานิตย 

 ๒๑๕๗ นายประสิทธิ์  ทาสีเสียด 

 ๒๑๕๘ นายประสิทธิ์  นิลเวช 

 ๒๑๕๙ นายประสิทธิ์  บัวทอง 

 ๒๑๖๐ นายประสิทธิ์  บุตรดี 

 ๒๑๖๑ นายประสิทธิ์  ผลิเจริญผล 

 ๒๑๖๒ นายประสิทธิ์  พิมพวรรณ 

 ๒๑๖๓ นายประสิทธิ์  พิลึก 

 ๒๑๖๔ นายประสิทธิ์  พิลึก 

 ๒๑๖๕ นายประสิทธิ์  มนัสศิลา 

 ๒๑๖๖ นายประสิทธิ์  มะนาวหวาน 

 ๒๑๖๗ นายประสิทธิ์  มากอินทร 

 ๒๑๖๘ นายประสิทธิ์  ยะแสน 

 ๒๑๖๙ นายประสิทธิ์  ราชรองเมือง 

 ๒๑๗๐ นายประสิทธิ์  วงคเขาออน 

 ๒๑๗๑ นายประสิทธิ์  ศิลปวิสุทธิ์ 

 ๒๑๗๒ นายประสิทธิ์  สวางวงษ 

 ๒๑๗๓ นายประสิทธิ์  สอนชา 

 ๒๑๗๔ นายประสิทธิ์  สาระวารี 

 ๒๑๗๕ นายประสิทธิ์  สํารวมรัมย 

 ๒๑๗๖ นายประสิทธิ์  สุคําชา 

 ๒๑๗๗ นายประสิทธิ์  เส็งมวง 

 ๒๑๗๘ นายประสิทธิ์  แสงทานั่ง 

 ๒๑๗๙ นายประสิทธิ์  แสนมีสุข 

 ๒๑๘๐ นายประสิทธิ์  หอมประกอบ 

 ๒๑๘๑ นายประสิทธิ์  อยางสูง 

 ๒๑๘๒ นายประสิทธิ์  อ่ําผอง 

 ๒๑๘๓ นายประสิทธิ  ครุฑสุวรรณ 

 ๒๑๘๔ นายประเสริฐ  กล่ันทอง 

 ๒๑๘๕ นายประเสริฐ  กลางสวัสดิ์ 

 ๒๑๘๖ นายประเสริฐ  กลืนกระโทก 



 หนา   ๗๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๘๗ นายประเสริฐ  คงกระพันธ 

 ๒๑๘๘ นายประเสริฐ  คํากรลือชา 

 ๒๑๘๙ นายประเสริฐ  คําปนคํา 

 ๒๑๙๐ นายประเสริฐ  คําสอน 

 ๒๑๙๑ นายประเสริฐ  โคตรสุโพธิ์ 

 ๒๑๙๒ นายประเสริฐ  ชนะฤทธิ์ 

 ๒๑๙๓ นายประเสริฐ  เชิดชู 

 ๒๑๙๔ นายประเสริฐ  ตาลี 

 ๒๑๙๕ นายประเสริฐ  เทียมศรีทัศนากร 

 ๒๑๙๖ นายประเสริฐ  นาจรูญ 

 ๒๑๙๗ นายประเสริฐ  บุญมี 

 ๒๑๙๘ นายประเสริฐ  บูทอง 

 ๒๑๙๙ นายประเสริฐ  ปาสานัย 

 ๒๒๐๐ นายประเสริฐ  เผือกพูลผล 

 ๒๒๐๑ นายประเสริฐ  พรมภิบาล 

 ๒๒๐๒ นายประเสริฐ  พะโสม 

 ๒๒๐๓ นายประเสริฐ  เพ็ชรงาม 

 ๒๒๐๔ นายประเสริฐ  เพ็ชราการ 

 ๒๒๐๕ นายประเสริฐ  เพียเดช 

 ๒๒๐๖ นายประเสริฐ  มะโนไชย 

 ๒๒๐๗ นายประเสริฐ  ย่ิงเจริญ 

 ๒๒๐๘ นายประเสริฐ  รวมรส 

 ๒๒๐๙ นายประเสริฐ  รุงเรือง 

 ๒๒๑๐ นายประเสริฐ  เรืองดํา 

 ๒๒๑๑ นายประเสริฐ  วรรณราช 

 ๒๒๑๒ นายประเสริฐ  สวางใจ 

 ๒๒๑๓ นายประเสริฐ  สัตยารมณ 

 ๒๒๑๔ นายประเสริฐ  สามิลา 

 ๒๒๑๕ นายประเสริฐ  สิงหไชย 

 ๒๒๑๖ นายประเสริฐ  สิงหรักษ 

 ๒๒๑๗ นายประเสริฐ  สุทธา 

 ๒๒๑๘ นายประเสริฐ  แสนสงา 

 ๒๒๑๙ นายประเสริฐ  อะสุชีวะ 

 ๒๒๒๐ นายประเสริฐ  อุดธรรมใจ 

 ๒๒๒๑ นายประเสริฐกุล  แสนโสม 

 ๒๒๒๒ นายประเสริฐศักดิ์  บุญโสม 

 ๒๒๒๓ นายประหยัด  แกวใหญ 

 ๒๒๒๔ นายประหยัด  เจียระนัย 

 ๒๒๒๕ นายประหยัด  บุญสอน 

 ๒๒๒๖ นายประหยัด  บุญสาคร 

 ๒๒๒๗ นายประหยัด  บุตรวัด 

 ๒๒๒๘ นายประหยัด  พรหมวงษ 

 ๒๒๒๙ นายประหยัด  รัตนภักดี 

 ๒๒๓๐ นายประหยัด  สําราญดี 

 ๒๒๓๑ นายประหยัด  สุขจิตร 

 ๒๒๓๒ นายประหยัด  แสนเงิน 

 ๒๒๓๓ นายปรัชญศักดิ์  วิสุทธิกุลพันธ 

 ๒๒๓๔ นายปรัชญา  ภูโสภา 

 ๒๒๓๕ นายปราการ  เปาอินทร 

 ๒๒๓๖ นายปราจิตร  ของโพธิ์ 



 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๓๗ นายปราณี  มากอยู 

 ๒๒๓๘ นายปราณีต  กุลรัตน 

 ๒๒๓๙ นายปราณีรัตน  อุยกานนท 

 ๒๒๔๐ นายปรานี  ผันกลาง 

 ๒๒๔๑ นายปราโมทย  เที่ยงอยู 

 ๒๒๔๒ นายปราโมทย  บํารุงวงษ 

 ๒๒๔๓ นายปราโมทย  ประดับญาติ 

 ๒๒๔๔ นายปราโมทย  รื่นรมย 

 ๒๒๔๕ นายปราโมทย  เรืองเวช 

 ๒๒๔๖ นายปราโมทย  หมั่นดู 

 ๒๒๔๗ นายปราโมทย  อุนเกษม 

 ๒๒๔๘ นายปรารถนา  ออนกอน 

 ๒๒๔๙ นายปรารภ  รักษมณี 

 ๒๒๕๐ นายปราศจาก  คําแดง 

 ๒๒๕๑ นายปริญญา  โมงปราณีต 

 ๒๒๕๒ นายปริญญา  โยธายุทธ 

 ๒๒๕๓ นายปริญญา  รักปอง 

 ๒๒๕๔ นายปริญญา  สุขนวม 

 ๒๒๕๕ นายปริยัติ  สุวรรณ 

 ๒๒๕๖ นายปรีชา  กันทาหลา 

 ๒๒๕๗ นายปรีชา  ขวัญพิเชษฐสกุล 

 ๒๒๕๘ นายปรีชา  คําประทุม 

 ๒๒๕๙ นายปรีชา  เครือสุวรรณ 

 ๒๒๖๐ นายปรีชา  งามเงิน 

 ๒๒๖๑ นายปรีชา  จันทรภูมิ 

 ๒๒๖๒ นายปรีชา  จิตอามาตย 

 ๒๒๖๓ นายปรีชา  จินดาธรรม 

 ๒๒๖๔ นายปรีชา  จินาวงศ 

 ๒๒๖๕ นายปรีชา  ไชยนิตย 

 ๒๒๖๖ นายปรีชา  เทียมผล 

 ๒๒๖๗ นายปรีชา  บุญชู 

 ๒๒๖๘ นายปรีชา  บุญแมะ 

 ๒๒๖๙ นายปรีชา  พินโนเอก 

 ๒๒๗๐ นายปรีชา  พ่ึงมาก 

 ๒๒๗๑ นายปรีชา  เมืองจันทร 

 ๒๒๗๒ นายปรีชา  เรืองศิลป 

 ๒๒๗๓ นายปรีชา  ลักษณาการ 

 ๒๒๗๔ นายปรีชา  ศรีสุวรรณ 

 ๒๒๗๕ นายปรีชา  สงคราม 

 ๒๒๗๖ นายปรีชา  สอสืบ 

 ๒๒๗๗ นายปรีชา  สัติยะวงษ 

 ๒๒๗๘ นายปรีชา  สุวรรณเขต 

 ๒๒๗๙ นายปรีชา  แสวงสุข 

 ๒๒๘๐ นายปรีชา  หนูนอย 

 ๒๒๘๑ นายปรีชา  หมซาย 

 ๒๒๘๒ นายปรีชา  อุประชัย 

 ๒๒๘๓ นายปรีชา  เอี่ยมสุภา 

 ๒๒๘๔ นายปรีดา  โซะเฮ็ง 

 ๒๒๘๕ นายปรีดา  เทพปณะ 

 ๒๒๘๖ นายปรีดี  ปดถาวะโร 



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๘๗ นายปรีดี  สัตธรรม 

 ๒๒๘๘ นายปล่ัง  สมณา 

 ๒๒๘๙ นายปองใจ  สีสถาน 

 ๒๒๙๐ นายปองใจ  ฮามวัน 

 ๒๒๙๑ นายปองปรีดา  โพธิ์ชัย 

 ๒๒๙๒ นายปองปรีดา  วงษสุรี 

 ๒๒๙๓ นายปอดภัย  ประจวบบุญ 

 ๒๒๙๔ นายปะกู  แกแล 

 ๒๒๙๕ นายปญญา  คงประพันธ 

 ๒๒๙๖ นายปญญา  จันทรขํา 

 ๒๒๙๗ นายปญญา  ชอทองดี 

 ๒๒๙๘ นายปญญา  ฐิติทศพร 

 ๒๒๙๙ นายปญญา  มาตรแสง 

 ๒๓๐๐ นายปญญา  วรอินทร 

 ๒๓๐๑ นายปญญา  ออนทองหลาง 

 ๒๓๐๒ นายปญญาลักษณ  กลางสวัสดิ์ 

 ๒๓๐๓ นายปณนพ  ติณมณีพร 

 ๒๓๐๔ นายปนแกว  กันทะใจ 

 ๒๓๐๕ นายปนณพัฒน  สุคําภา 

 ๒๓๐๖ นายปาซมิง  ยะโกะ 

 ๒๓๐๗ นายปาด  เห็ดตุม 

 ๒๓๐๘ นายปาน  จันทชมภู 

 ๒๓๐๙ นายปานเงิน  แสนโคตร 

 ๒๓๑๐ นายปติจิณณ  ดารอด 

 ๒๓๑๑ นายปติพงษ  พลศักดิ์ขวา 

 ๒๓๑๒ นายปน  นราพงษ 

 ๒๓๑๓ นายปน  ออนสลวย 

 ๒๓๑๔ นายปยพจน  อินทรวิชัย 

 ๒๓๑๕ นายปยรัตน  ขุนณราสําโรง 

 ๒๓๑๖ นายปยโรจน  สงวนพงษ 

 ๒๓๑๗ นายปยะ  ชมวนา 

 ๒๓๑๘ นายปยะ  มีธรรม 

 ๒๓๑๙ นายปยะณัฏฐ  เจริญภักดีบุญชู 

 ๒๓๒๐ นายปยะนัยต  เสียงลํ้า 

 ๒๓๒๑ นายปยะวุฒิ  แกวสวาง 

 ๒๓๒๒ นายเปรม  สุขทรัพย 

 ๒๓๒๓ นายเปา  สิงหสูงเนิน 

 ๒๓๒๔ นายเปยน  การะเกตุ 

 ๒๓๒๕ นายแป  บุระวงค 

 ๒๓๒๖ นายแปด  เหมือนแสงสี 

 ๒๓๒๗ นายแปรม  สังขวัตร 

 ๒๓๒๘ นายโปรด  แยมแบน 

 ๒๓๒๙ นายผจญ  ทองลวน 

 ๒๓๓๐ นายผจญ  แผคุณ 

 ๒๓๓๑ นายผดุง  ทองจันทร 

 ๒๓๓๒ นายผดุงเกียรติ  สุจิมาวิทย 

 ๒๓๓๓ นายผดุงทรัพย  กะการดี 

 ๒๓๓๔ นายผดุงศักดิ์  เลแกว 

 ๒๓๓๕ นายผล  ชนัญชนะ 

 ๒๓๓๖ นายผล  ปญญาอินทร 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๓๗ นายผล  สมสี 

 ๒๓๓๘ นายผลศลิน  รัตนวรเกียรติ์ 

 ๒๓๓๙ นายผลา  พินโย 

 ๒๓๔๐ นายผวน  แจมแจง 

 ๒๓๔๑ นายผอง  สุขสมพืช 

 ๒๓๔๒ นายผัด  เมืองมา 

 ๒๓๔๓ นายผัน  ชาติกระโทก 

 ๒๓๔๔ นายผาย  สิงหนาท 

 ๒๓๔๕ นายผาศักดิ์  คําออน 

 ๒๓๔๖ นายผิน  ขําสุวรรณ 

 ๒๓๔๗ นายเผด็จ  ดีออน 

 ๒๓๔๘ นายเผด็จ  ทองนิวัน 

 ๒๓๔๙ นายเผอิญ  มีทีป 

 ๒๓๕๐ นายเผิน  ชูแกว 

 ๒๓๕๑ นายโผน  เคหาแกว 

 ๒๓๕๒ นายไผ  บุระวงค 

 ๒๓๕๓ นายฝน  สิงหสําราญ 

 ๒๓๕๔ นายแฝง  เรือนนา 

 ๒๓๕๕ นายพงพานุ  เศรษฐกิจ 

 ๒๓๕๖ นายพงศกรณ  จันทะคัด 

 ๒๓๕๗ นายพงศธร  ขยัน 

 ๒๓๕๘ นายพงศธร  สกุลมั่งมี 

 ๒๓๕๙ นายพงศธร  อนุจันทร 

 ๒๓๖๐ นายพงศพิสุทธิ์  ยุงรัมย 

 ๒๓๖๑ นายพงศเพด  บัวระพา 

 ๒๓๖๒ นายพงศภวัฒน  พูนทองดีวัฒนา 

 ๒๓๖๓ นายพงศสวัสดิ์  พรหมมาก 

 ๒๓๖๔ นายพงศักดิ์  แดงมีศรี 

 ๒๓๖๕ นายพงษ  เคนชมภู 

 ๒๓๖๖ นายพงษทรัพย  เกาแสนสุข 

 ๒๓๖๗ นายพงษทู  เชื้อสุจริตไพบูลย 

 ๒๓๖๘ นายพงษเทพ  แกวทะเล 

 ๒๓๖๙ นายพงษนรินทร  คําปา 

 ๒๓๗๐ นายพงษพันธ  วิชัยยนต 

 ๒๓๗๑ นายพงษพิศ  สุวอ 

 ๒๓๗๒ นายพงษศักดิ์  ไชยแกว 

 ๒๓๗๓ นายพงษศักดิ์  นิกรแสน 

 ๒๓๗๔ นายพงษศักดิ์  นิยมธรรม 

 ๒๓๗๕ นายพงษศักดิ์  โนเล่ียม 

 ๒๓๗๖ นายพงษศักดิ์  พลวิชัย 

 ๒๓๗๗ นายพงษศักดิ์  ลาภบรรเทิง 

 ๒๓๗๘ นายพงษศักดิ์  สงคนอก 

 ๒๓๗๙ นายพงษศักดิ์  สุริยะวงค 

 ๒๓๘๐ นายพงษศิริ  ประจันศรี 

 ๒๓๘๑ นายพงษศิลป  อินทเจริญศานต 

 ๒๓๘๒ นายพงษสวัสดิ์  กุดวงคแกว 

 ๒๓๘๓ นายพงษสิทธิ์  บุญชวย 

 ๒๓๘๔ นายพงสิน  สอนปลอด 

 ๒๓๘๕ นายพจน  จันทะชา 

 ๒๓๘๖ นายพจนมงคล  สิทธิ์นอย 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๘๗ นายพจนารถ  มณีณัฐกุล 

 ๒๓๘๘ นายพชรพล  สัตรูคราม 

 ๒๓๘๙ นายพดุง  จูธารักษ 

 ๒๓๙๐ นายพนม  ไทรพวงโพธิ์ 

 ๒๓๙๑ นายพนม  ปทุมภา 

 ๒๓๙๒ นายพนม  พิจารณ 

 ๒๓๙๓ นายพนม  ราชัย 

 ๒๓๙๔ นายพนม  สีกะชา 

 ๒๓๙๕ นายพนม  สุขรินทร 

 ๒๓๙๖ นายพนมศักดิ์  เสนหา 

 ๒๓๙๗ นายพนอม  ทิพยสนเทห 

 ๒๓๙๘ นายพนัดธการ  จับโจร 

 ๒๓๙๙ นายพนาไพร  แซมา 

 ๒๔๐๐ นายพนาไพร  โพธิ์เจริญ 

 ๒๔๐๑ นายพยงค  เนือนสกุล 

 ๒๔๐๒ นายพยงค  วิเศษชัย 

 ๒๔๐๓ นายพยงค  อินแตง 

 ๒๔๐๔ นายพยอม  โทแกว 

 ๒๔๐๕ นายพยัคฆ  บุญรักษา 

 ๒๔๐๖ นายพยุงศักดิ์  แกนโสม 

 ๒๔๐๗ นายพเยาว  ติ๊บบุญศรี 

 ๒๔๐๘ นายพร  กาละ 

 ๒๔๐๙ นายพร  พันทา 

 ๒๔๑๐ นายพรชัย  กรรณิกา 

 ๒๔๑๑ นายพรชัย  กล่ินทิพย 

 ๒๔๑๒ นายพรชัย  แทงทอง 

 ๒๔๑๓ นายพรชัย  ผองแผว 

 ๒๔๑๔ นายพรชัย  แมนปน 

 ๒๔๑๕ นายพรชัย  ยะสมศรี 

 ๒๔๑๖ นายพรชัย  ศรีวสุทธิ์ 

 ๒๔๑๗ นายพรชัย  ศรีสุข 

 ๒๔๑๘ นายพรชัย  สวนเสนห 

 ๒๔๑๙ นายพรชัย  สํารวจ 

 ๒๔๒๐ นายพรชัย  หายโศรก 

 ๒๔๒๑ นายพรต  ทิมพิทักษ 

 ๒๔๒๒ นายพรเทพ  บุญยังประเสริฐ 

 ๒๔๒๓ นายพรเทพ  ศิลธรรม 

 ๒๔๒๔ นายพรประสิทธิ์  สมัตถะ 

 ๒๔๒๕ นายพรภวิษย  กันอยู 

 ๒๔๒๖ นายพรภิชัย  ขลุดสกุล 

 ๒๔๒๗ นายพรมทิพย  สารนอย 

 ๒๔๒๘ นายพรมบุญ  แสนคํา 

 ๒๔๒๙ นายพรมมา  วงศกะโซ 

 ๒๔๓๐ นายพรมมา  สัจธรรม 

 ๒๔๓๑ นายพรมมี  สนามพรม 

 ๒๔๓๒ นายพรรควุฒิ  วรรณชัย 

 ๒๔๓๓ นายพรรษา  นันตะราช 

 ๒๔๓๔ นายพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๔๓๕ นายพรศักดิ์  มากชวย 

 ๒๔๓๖ นายพรศักดิ์  หนูชัยแกว 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๓๗ นายพรสิทธิ์  พรมมีสา 

 ๒๔๓๘ นายพรหมมินทร  พุฒจันทร 

 ๒๔๓๙ นายพราน  นิพรรัมย 

 ๒๔๔๐ นายพล  บุญปน 

 ๒๔๔๑ นายพล  ปนสม 

 ๒๔๔๒ นายพล  ย่ัวยวน 

 ๒๔๔๓ นายพล  วิจิตรศักดิ์ 

 ๒๔๔๔ นายพล  เหล็กมา 

 ๒๔๔๕ นายพล  อวิสุ 

 ๒๔๔๖ นายพลชัย  อินทบาล 

 ๒๔๔๗ นายพลเชษฐ  เชาวชูรัมย 

 ๒๔๔๘ นายพลทวี  สุภาษี 

 ๒๔๔๙ นายพลทะยา  คําพันธ 

 ๒๔๕๐ นายพลเมือง  วงษขึง 

 ๒๔๕๑ นายพลอย  รามภักดี 

 ๒๔๕๒ นายพลัฎฐ  วิรเศรษฐ 

 ๒๔๕๓ นายพลายแกว  ชูพลาย 

 ๒๔๕๔ นายพลายแกว  พลกิจ 

 ๒๔๕๕ นายพวน  เจริญรัมย 

 ๒๔๕๖ นายพวย  สันติกุล 

 ๒๔๕๗ นายพวัง  จันทรสวาง 

 ๒๔๕๘ นายพศวัต  บุญสง 

 ๒๔๕๙ นายพศิน  บุบผัน 

 ๒๔๖๐ นายพสธร  เอี่ยมเพ็ชร 

 ๒๔๖๑ นายพสิษฐ  ชะวาลา 

 ๒๔๖๒ นายพสิษฐ  ทิพยรักษา 

 ๒๔๖๓ นายพะยวน  โตพุม 

 ๒๔๖๔ นายพักตร  อุสาพรหม 

 ๒๔๖๕ นายพัชรพล  เสริมแกว 

 ๒๔๖๖ นายพัฒนฉัตร  คํายอย 

 ๒๔๖๗ นายพัฒนพงษ  ใจเย็น 

 ๒๔๖๘ นายพัฒนา  โหดสุบ 

 ๒๔๖๙ นายพัด  แสนกลา 

 ๒๔๗๐ นายพัทธนันท  สงวนศักดิ์ 

 ๒๔๗๑ นายพันธ  สารคณา 

 ๒๔๗๒ นายพันลพ  งามหยดยอย 

 ๒๔๗๓ นายพัศฎาภรณ  สุระขันธ 

 ๒๔๗๔ นายพัสกร  เขื่อนพันธ 

 ๒๔๗๕ นายพัสกร  คูณพันธ 

 ๒๔๗๖ นายพา  จันทะเสน 

 ๒๔๗๗ นายพา  สรอยสีหา 

 ๒๔๗๘ นายพาปลีวา  วอเปย 

 ๒๔๗๙ นายพายับ  ศรีมวง 

 ๒๔๘๐ นายพายัพ  ทองขาว 

 ๒๔๘๑ นายพายัพ  เผาเต็ม 

 ๒๔๘๒ นายพิกุล  กาละวิน 

 ๒๔๘๓ นายพิกุล  ศรีภา 

 ๒๔๘๔ นายพิจิตร  เรืองฤทธิ์ 

 ๒๔๘๕ นายพิฉัน  พรมสามสี 

 ๒๔๘๖ นายพิชเนตร  ทองดี 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๘๗ นายพิชัย  ชุมมงคล 

 ๒๔๘๘ นายพิชัย  ตลับไธสง 

 ๒๔๘๙ นายพิชัย  นุชารัมย 

 ๒๔๙๐ นายพิชัย  เนตรนิล 

 ๒๔๙๑ นายพิชัย  รวงคํา 

 ๒๔๙๒ นายพิชัย  รัตนภาค 

 ๒๔๙๓ นายพิชัยภูษิต  สุวินมณี 

 ๒๔๙๔ นายพิชา  นางาม 

 ๒๔๙๕ นายพิชิต  เกรียงบูรณนันท 

 ๒๔๙๖ นายพิชิต  จงไพบูลย 

 ๒๔๙๗ นายพิเชษฐ  จันทรมาลี 

 ๒๔๙๘ นายพิเชษฐ  เชียงสีทอง 

 ๒๔๙๙ นายพิเชษฐ  บุญจวง 

 ๒๕๐๐ นายพิเชษฐ  ปนจี 

 ๒๕๐๑ วาที่รอยตรี พิเชษฐ  พุฒศิริ 

 ๒๕๐๒ นายพิเชษฐ  มณีโชติ 

 ๒๕๐๓ นายพิเชษฐ  กล่ินศรีสุข 

 ๒๕๐๔ นายพิเชษฐ  คงคาสวัสดิ์ 

 ๒๕๐๕ นายพิเชษฐ  ยอดคํา 

 ๒๕๐๖ นายพิเดช  ชูจิตร 

 ๒๕๐๗ นายพิทยา  ธรรมสุวรรณ 

 ๒๕๐๘ นายพิทักษ  ไกรนรา 

 ๒๕๐๙ นายพิทักษ  จันทอง 

 ๒๕๑๐ นายพิทักษ  เชี่ยวชาญ 

 ๒๕๑๑ นายพิทักษ  ตนงาม 

 ๒๕๑๒ นายพิทักษ  ถึงสุข 

 ๒๕๑๓ นายพิทักษ  เพียซาย 

 ๒๕๑๔ นายพิทักษ  เมืองอินทร 

 ๒๕๑๕ นายพิทักษ  ยุวบุตร 

 ๒๕๑๖ นายพิทักษ  รดดี 

 ๒๕๑๗ นายพิทักษ  สุขอรุณยืนยง 

 ๒๕๑๘ นายพิทักษ  สุวรรณฉิม 

 ๒๕๑๙ นายพิทูล  สิงหกลาง 

 ๒๕๒๐ นายพิน  ถมทอง 

 ๒๕๒๑ นายพินิจ  กระสังค 

 ๒๕๒๒ นายพินิจ  ชัยชนะ 

 ๒๕๒๓ นายพินิจ  ศรีอัญชลี 

 ๒๕๒๔ นายพินิตย  ขันดอกไม 

 ๒๕๒๕ นายพินิตย  หลอวงศ 

 ๒๕๒๖ นายพิบูรณ  โนนชัยขัน 

 ๒๕๒๗ นายพิบูลย  โชคกําเนิด 

 ๒๕๒๘ นายพิพัฒน  บรรณารักษ 

 ๒๕๒๙ นายพิพัฒน  พัดไทย 

 ๒๕๓๐ นายพิพัฒนา  ไพศูนย 

 ๒๕๓๑ นายพิภพ  ชอลําเจียก 

 ๒๕๓๒ นายพิภพ  ผิวชัย 

 ๒๕๓๓ นายพิภพ  ศรีใจปลูก 

 ๒๕๓๔ นายพิมพ  มีหรอ 

 ๒๕๓๕ นายพิมพพงษ  ไตรทิพย 

 ๒๕๓๖ นายพิมล  เขียวสวัสดิ์ 



 หนา   ๘๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๓๗ นายพิยา  พุทธสอน 

 ๒๕๓๘ นายพิรชัย  ตุมทอง 

 ๒๕๓๙ นายพิลุน  ภักดีแดง 

 ๒๕๔๐ นายพิศ  เกตุหนู 

 ๒๕๔๑ นายพิศาล  กลางรักษ 

 ๒๕๔๒ นายพิศุทธ  ย้ิมใจดี 

 ๒๕๔๓ นายพิษณุ  เจริญศิลป 

 ๒๕๔๔ นายพิษณุ  ชมหมื่น 

 ๒๕๔๕ นายพิษณุ  บุญรัตน 

 ๒๕๔๖ นายพิษณุ  ผลศิริ 

 ๒๕๔๗ นายพิษณุ  มีบํารุง 

 ๒๕๔๘ นายพิษณุกร  จันธิมา 

 ๒๕๔๙ นายพิษณุกุล  สอนสกุล 

 ๒๕๕๐ นายพิษณุพงษ  เจริญรัมย 

 ๒๕๕๑ นายพิสิฐ  สิถิระบุตร 

 ๒๕๕๒ นายพิสิตร  ภูโท 

 ๒๕๕๓ นายพิสิทธิ์  แกวเชื้อ 

 ๒๕๕๔ นายพิสิทธิ์  ตุนพอน 

 ๒๕๕๕ นายพิสิษฐ  สุวรรณสุขา 

 ๒๕๕๖ นายพิสุทธิ์  บุญมี 

 ๒๕๕๗ นายพีนะพันธ  จันทะมะลึก 

 ๒๕๕๘ สิบเอก พีรดนย  อินทรจันทร 

 ๒๕๕๙ นายพีรพงษ  ธัญญเจริญ 

 ๒๕๖๐ นายพีรพงษ  ล้ิมตระกูล 

 ๒๕๖๑ นายพีรพล  กลาวิเศษ 

 ๒๕๖๒ นายพีรพัฒน  บัวแกว 

 ๒๕๖๓ นายพีรวิชญ  ศรีชวย 

 ๒๕๖๔ นายพีระพงศ  เรืองขวัญ 

 ๒๕๖๕ นายพีระยุทธ  จันดาวงศ 

 ๒๕๖๖ นายพีระยุทธ  ราษฎรหาญ 

 ๒๕๖๗ นายพุฒ  วรรณวงษ 

 ๒๕๖๘ นายพุทธ  โพชะกะ 

 ๒๕๖๙ นายพุทธสิทธิ์  พันแกน 

 ๒๕๗๐ นายพุทธา  จันทะสิงห 

 ๒๕๗๑ นายพุทธา  โพนทอง 

 ๒๕๗๒ นายพูนศักดิ์  ลาขุมเหล็ก 

 ๒๕๗๓ นายพูลทรัพย  ทองอุน 

 ๒๕๗๔ นายพูลลาภ  เสมอกิจ 

 ๒๕๗๕ นายพูลศิลป  อุตรโส 

 ๒๕๗๖ นายเพ็ง  อุเทนหลอย 

 ๒๕๗๗ นายเพชร  ชัยรัตน 

 ๒๕๗๘ นายเพชร  พรมไชย 

 ๒๕๗๙ นายเพทาย  เจียนธนารัตน 

 ๒๕๘๐ นายเพรียว  อรัญพันธ 

 ๒๕๘๑ นายเพลินพิศ  ถิ่นทองหลาง 

 ๒๕๘๒ นายเพียร  ชัยรพ 

 ๒๕๘๓ นายเพียร  ย่ีสุนแสง 

 ๒๕๘๔ นายแพง  ศัตรูพาย 

 ๒๕๘๕ นายแพงศรี  เรียมแสน 

 ๒๕๘๖ นายโพชัย  วงคเสือ 



 หนา   ๘๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๘๗ นายโพน  แกวหนองยาง 

 ๒๕๘๘ นายไพจิตร  บุญชู 

 ๒๕๘๙ นายไพฑูรย  ขุนรอง 

 ๒๕๙๐ นายไพฑูรย  ขุมเงิน 

 ๒๕๙๑ นายไพฑูรย  นากลาง 

 ๒๕๙๒ นายไพฑูรย  นาคะสุทธิ์ 

 ๒๕๙๓ นายไพฑูรย  มูลดับ 

 ๒๕๙๔ นายไพฑูรย  ยานอย 

 ๒๕๙๕ นายไพฑูรย  ลานทอง 

 ๒๕๙๖ นายไพฑูรย  เสียงแจม 

 ๒๕๙๗ นายไพฑูรย  โสภา 

 ๒๕๙๘ นายไพฑูรย  อมาตยานนท 

 ๒๕๙๙ นายไพฑูรย  อาพรศรี 

 ๒๖๐๐ นายไพทูนต  ประภาสะโนบล 

 ๒๖๐๑ นายไพทูล  กลาหาญ 

 ๒๖๐๒ นายไพทูล  ปนทอง 

 ๒๖๐๓ นายไพทูล  ยอดราช 

 ๒๖๐๔ นายไพทูลย  โชคลา 

 ๒๖๐๕ นายไพบูลย  กําจร 

 ๒๖๐๖ นายไพบูลย  เข็มทอง 

 ๒๖๐๗ นายไพบูลย  จันทรเทา 

 ๒๖๐๘ นายไพบูลย  จันทรศาสตร 

 ๒๖๐๙ นายไพบูลย  แซเจ็ง 

 ๒๖๑๐ นายไพบูลย  ตีเงิน 

 ๒๖๑๑ นายไพบูลย  โตสุวรรณ 

 ๒๖๑๒ นายไพบูลย  บุญประสิทธิ์ 

 ๒๖๑๓ นายไพบูลย  บุญสงค 

 ๒๖๑๔ นายไพบูลย  มีศิริ 

 ๒๖๑๕ นายไพบูลย  วงศกาฬสินธุ 

 ๒๖๑๖ นายไพบูลย  สีผง 

 ๒๖๑๗ นายไพบูลย  สุขสมพืช 

 ๒๖๑๘ นายไพยรัตน  พรมมาศ 

 ๒๖๑๙ นายไพรฑูล  ผดุงโภช 

 ๒๖๒๐ นายไพรทูลย  สโมสร 

 ๒๖๒๑ นายไพรบูลณ  สวนมะไฟ 

 ๒๖๒๒ นายไพรรัตน  จูดวง 

 ๒๖๒๓ นายไพรวัลย  กนกสิงห 

 ๒๖๒๔ นายไพรวัลย  ทองแกว 

 ๒๖๒๕ นายไพรวัลย  ธิปไชย 

 ๒๖๒๖ นายไพรวัลย  สีดาคํา 

 ๒๖๒๗ นายไพรวัลย  สุขพอดี 

 ๒๖๒๘ นายไพรวัลย  แสนอุบล 

 ๒๖๒๙ นายไพรัช  บุญมี 

 ๒๖๓๐ นายไพรัช  พัฒนจีน 

 ๒๖๓๑ นายไพรัช  ลาดทอง 

 ๒๖๓๒ นายไพรัชน  แกววัน 

 ๒๖๓๓ นายไพรัตน  เกตุชาติ 

 ๒๖๓๔ นายไพรัตน  เกตุไสว 

 ๒๖๓๕ นายไพรัตน  จันทรชื่น 

 ๒๖๓๖ นายไพรัตน  จําปาทอง 



 หนา   ๘๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๖๓๗ นายไพรัตน  ชํานิเวช 

 ๒๖๓๘ นายไพรัตน  ทําสวน 

 ๒๖๓๙ นายไพรัตน  ปล้ืมใจ 

 ๒๖๔๐ นายไพรัตน  มั่นเกตุ 

 ๒๖๔๑ นายไพรัตน  สารโท 

 ๒๖๔๒ นายไพริน  อินทรงาม 

 ๒๖๔๓ นายไพรินทร  เลียงจิรกาล 

 ๒๖๔๔ นายไพเราะ  ทองมาเอง 

 ๒๖๔๕ นายไพโรจน  กันฟน 

 ๒๖๔๖ นายไพโรจน  จุลผักแวน 

 ๒๖๔๗ นายไพโรจน  ใจเมคา 

 ๒๖๔๘ นายไพโรจน  ชมจําป 

 ๒๖๔๙ นายไพโรจน  ไตรศักดิ์ศรี 

 ๒๖๕๐ นายไพโรจน  ทับทองหลาง 

 ๒๖๕๑ นายไพโรจน  นิ่มวาด 

 ๒๖๕๒ นายไพโรจน  เนินคําภา 

 ๒๖๕๓ นายไพโรจน  มาลากอง 

 ๒๖๕๔ นายไพโรจน  รื่นจินดา 

 ๒๖๕๕ นายไพโรจน  รุงทอง 

 ๒๖๕๖ นายไพโรจน  แหวนอราม 

 ๒๖๕๗ นายไพลวรรณ  โกชวย 

 ๒๖๕๘ นายไพวัล  สําเรียนรัมย 

 ๒๖๕๙ นายไพวัลย  ชัยนิคม 

 ๒๖๖๐ นายไพเวช  จํานงคจิตร 

 ๒๖๖๑ นายไพศาล  จันแดง 

 ๒๖๖๒ นายไพศาล  พรหมมา 

 ๒๖๖๓ นายไพศาล  เพชรพราว 

 ๒๖๖๔ นายไพศาล  ศรีมูล 

 ๒๖๖๕ นายไพศาล  สองวิหค 

 ๒๖๖๖ นายไพศาล  สังขจาง 

 ๒๖๖๗ นายไพศาล  สิมมา 

 ๒๖๖๘ นายไพศาล  สิวะสุเมธ 

 ๒๖๖๙ นายไพศาล  เหลือรัก 

 ๒๖๗๐ นายฟานรินทร  แข็งแรง 

 ๒๖๗๑ นายภคิน  มโนชัย 

 ๒๖๗๒ นายภคิน  แสงอาชาชัย 

 ๒๖๗๓ นายภมรินทร  อมรสรเดช 

 ๒๖๗๔ นายภราดร  สุภผล 

 ๒๖๗๕ นายภัคธนัช  บุพชาติ 

 ๒๖๗๖ นายภัทรธร  ยอดมีกล่ิน 

 ๒๖๗๗ นายภัยมณี  สมคํา 

 ๒๖๗๘ นายภาคภูมิ  งามนาศรี 

 ๒๖๗๙ นายภาคภูมิ  ติ๊บดี 

 ๒๖๘๐ นายภาคภูมิ  เภาพาน 

 ๒๖๘๑ นายภาคศกร  นวมทอง 

 ๒๖๘๒ นายภาณุเดช  เขื่อนขวา 

 ๒๖๘๓ นายภาณุพงศ  มีสุวรรณ 

 ๒๖๘๔ นายภาณุพงษ  สุเพ็งคํา 

 ๒๖๘๕ นายภาณุมาต  มีใหม 

 ๒๖๘๖ นายภาณุมาศ  ธรรมอุปกรณ 



 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๖๘๗ นายภาณุวัฒน  จิตตรีทรง 

 ๒๖๘๘ นายภาณุวัฒน  ชูนิตย 

 ๒๖๘๙ นายภานรินทร  บํารุงวงษ 

 ๒๖๙๐ นายภานุพัฒน  เพ็ดตะกั่ว 

 ๒๖๙๑ นายภารดร  โพธิ์รักษา 

 ๒๖๙๒ นายภาษิต  สงเคราะห 

 ๒๖๙๓ นายภาสกร  แกนสาร 

 ๒๖๙๔ นายภิเชษฐ  เกตุจําปา 

 ๒๖๙๕ นายภิญโญ  ดีหลาย 

 ๒๖๙๖ นายภิญโญ  นิ่มทอง 

 ๒๖๙๗ นายภิญโญ  เสียมไหม 

 ๒๖๙๘ นายภิภพ  ทองเหมย 

 ๒๖๙๙ นายภิรมย  จันทรังษี 

 ๒๗๐๐ นายภิรมย  ฤกษลักษณี 

 ๒๗๐๑ นายภิรมย  หมอทอง 

 ๒๗๐๒ นายภิรมยชัย  เบิกบานดี 

 ๒๗๐๓ นายภิรมยชัย  ฮวดชัย 

 ๒๗๐๔ นายภูพิชาติ  ทาจีน 

 ๒๗๐๕ นายภูมิณรงค  พวงภู 

 ๒๗๐๖ นายภูมิพัฒน  จําปาทอง 

 ๒๗๐๗ นายภูริเดช  หาผล 

 ๒๗๐๘ นายภูรินท  กรีธาธร 

 ๒๗๐๙ นายภูวดล  แซภู 

 ๒๗๑๐ นายภูวนัย  มะดอลอ 

 ๒๗๑๑ นายภูวนาท  แกวออด 

 ๒๗๑๒ นายภูษิต  แกวหนองสังข 

 ๒๗๑๓ นายมงคล  กล่ินหอม 

 ๒๗๑๔ นายมงคล  กอนเกียน 

 ๒๗๑๕ นายมงคล  เกียรติดํารงคกุล 

 ๒๗๑๖ นายมงคล  คันทะศร 

 ๒๗๑๗ นายมงคล  ชมภูพ้ืน 

 ๒๗๑๘ นายมงคล  เชียงเนาว 

 ๒๗๑๙ นายมงคล  ดัดตนรัมย 

 ๒๗๒๐ นายมงคล  ทวิบุตร 

 ๒๗๒๑ นายมงคล  แทนไธสง 

 ๒๗๒๒ นายมงคล  บัวคํา 

 ๒๗๒๓ นายมงคล  บัวแยม 

 ๒๗๒๔ นายมงคล  ปอมจัตุรัส 

 ๒๗๒๕ นายมงคล  เปงคํา 

 ๒๗๒๖ นายมงคล  พันธุขุนทด 

 ๒๗๒๗ นายมงคล  พ่ึงเพ็ง 

 ๒๗๒๘ นายมงคล  วงศตารินทร 

 ๒๗๒๙ นายมงคล  วงษตา 

 ๒๗๓๐ นายมงคล  ศรีบานเย็น 

 ๒๗๓๑ นายมงคล  สังฆมะณี 

 ๒๗๓๒ นายมงคล  สิทธิวงศ 

 ๒๗๓๓ นายมงคล  สีลาทอง 

 ๒๗๓๔ นายมงคล  สุขจันทร 

 ๒๗๓๕ นายมงคล  สุวรรณสนธิ์ 

 ๒๗๓๖ นายมณฑา  คงกะพันธ 



 หนา   ๘๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗๓๗ นายมณเทียน  กลีบขยาย 

 ๒๗๓๘ นายมณเทียน  นุมสกุล 

 ๒๗๓๙ นายมณี  ดีเดน 

 ๒๗๔๐ นายมณี  ปองทาว 

 ๒๗๔๑ นายมณี  เผือกชาย 

 ๒๗๔๒ นายมณี  อินทรแพง 

 ๒๗๔๓ นายมณู  ไชยจําเริญ 

 ๒๗๔๔ นายมติ  รัตนนนท 

 ๒๗๔๕ นายมนต  แกวปล่ัง 

 ๒๗๔๖ นายมนตชัย  มีถาวร 

 ๒๗๔๗ นายมนตชัย  ราชโคตร 

 ๒๗๔๘ นายมนตชาติ  มูลลักษณ 

 ๒๗๔๙ นายมนตรา  บุญเรือง 

 ๒๗๕๐ นายมนตรี  เกตุขันทจันทร 

 ๒๗๕๑ นายมนตรี  แกวไทรทวม 

 ๒๗๕๒ นายมนตรี  จันทกิจ 

 ๒๗๕๓ นายมนตรี  ชนะชัย 

 ๒๗๕๔ นายมนตรี  ชาญกิจ 

 ๒๗๕๕ นายมนตรี  ซอยรัมย 

 ๒๗๕๖ นายมนตรี  ดวงหิรัญ 

 ๒๗๕๗ นายมนตรี  ทวีบุญ 

 ๒๗๕๘ นายมนตรี  ทองปน 

 ๒๗๕๙ นายมนตรี  ปานแกว 

 ๒๗๖๐ นายมนตรี  ฝายเพีย 

 ๒๗๖๑ นายมนตรี  มั่นคง 

 ๒๗๖๒ นายมนตรี  มาดีประเสริฐ 

 ๒๗๖๓ นายมนตรี  รักแกว 

 ๒๗๖๔ นายมนตรี  วัชรพงษสวัสดิ์ 

 ๒๗๖๕ นายมนตรี  ศิลาจันทร 

 ๒๗๖๖ นายมนตรี  สมศรี 

 ๒๗๖๗ นายมนตรี  แสงจินดา 

 ๒๗๖๘ นายมนตรี  อินทะชัย 

 ๒๗๖๙ นายมนเทียน  สีเชียงสา 

 ๒๗๗๐ นายมนเทียร  ชินวงษจุย 

 ๒๗๗๑ นายมนัส  คลายรุง 

 ๒๗๗๒ นายมนัส  จันดี 

 ๒๗๗๓ นายมนัส  ชูวงษ 

 ๒๗๗๔ นายมนัส  โดะโอย 

 ๒๗๗๕ นายมนัส  ทองศรีสมบูรณ 

 ๒๗๗๖ นายมนัส  บุญมาเรือง 

 ๒๗๗๗ นายมนัส  เบิกบาน 

 ๒๗๗๘ นายมนัส  พิพัฒนวัฒนโรจน 

 ๒๗๗๙ นายมนัส  ลุขหิตร 

 ๒๗๘๐ นายมนัส  อิทธิพร 

 ๒๗๘๑ นายมนูญ  ทองอม 

 ๒๗๘๒ นายมนูญ  เรียมทอง 

 ๒๗๘๓ นายมนูญ  อวมบัวทอง 

 ๒๗๘๔ นายมโน  ทองวิไล 

 ๒๗๘๕ นายมโน  รวมพันธ 

 ๒๗๘๖ นายมโนช  ขวัญแกว 



 หนา   ๘๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗๘๗ นายมรกต  กุญชะโร 

 ๒๗๘๘ นายมลเทียน  กิชัยรัมย 

 ๒๗๘๙ นายมลรักษ  พนาลี 

 ๒๗๙๐ นายมลิ  ไรพริก 

 ๒๗๙๑ นายมวง  จินดาศรี 

 ๒๗๙๒ นายมอซียู  นิยมทศ 

 ๒๗๙๓ นายมะดิง  จิใจ 

 ๒๗๙๔ นายมะตอเฮ  เด็งสาแม 

 ๒๗๙๕ นายมะนพ  นิ่มเปย 

 ๒๗๙๖ นายมะนัด  วะสารชัย 

 ๒๗๙๗ นายมะนาเซ  ตาเฮ 

 ๒๗๙๘ นายมะปากรี  ลาเตะ 

 ๒๗๙๙ นายมะยีดิง  ดะตอ 

 ๒๘๐๐ นายมะราเซร  แวสาและ 

 ๒๘๐๑ นายมะลีเปง  โตะกูเวง 

 ๒๘๐๒ นายมะสารี  ยูโซะ 

 ๒๘๐๓ นายมะอีซอ  สามะ 

 ๒๘๐๔ นายมะอูเซ็ง  มูซอ 

 ๒๘๐๕ นายมังกร  โคนชัยภูมิ 

 ๒๘๐๖ นายมาณพ  กวางสนิท 

 ๒๘๐๗ นายมาณะ  ภารีตา 

 ๒๘๐๘ นายมาตุภูมิ  คงดี 

 ๒๘๐๙ นายมานพ  แกวมณี 

 ๒๘๑๐ นายมานพ  ขําพันธ 

 ๒๘๑๑ นายมานพ  คําศรีจันทร 

 ๒๘๑๒ นายมานพ  จินตา 

 ๒๘๑๓ นายมานพ  ไชยโต 

 ๒๘๑๔ นายมานพ  แซอุย 

 ๒๘๑๕ นายมานพ  ตรงทิ 

 ๒๘๑๖ นายมานพ  ทองเกา 

 ๒๘๑๗ นายมานพ  เทียมพันธุ 

 ๒๘๑๘ นายมานพ  ธาราแสง 

 ๒๘๑๙ นายมานพ  ปมล้ือ 

 ๒๘๒๐ นายมานพ  พิศงาม 

 ๒๘๒๑ นายมานพ  พุฒฤทธิ์ 

 ๒๘๒๒ นายมานพ  แพงฉิมพลี 

 ๒๘๒๓ นายมานพ  ภิรมยชื่น 

 ๒๘๒๔ นายมานพ  สนม 

 ๒๘๒๕ นายมานพ  แสงอรุณ 

 ๒๘๒๖ นายมานพ  แสนคํา 

 ๒๘๒๗ นายมานพ  อริวันนา 

 ๒๘๒๘ นายมานพ  อัคติ 

 ๒๘๒๙ นายมานพ  เอื้อการณ 

 ๒๘๓๐ นายมานะ  กลัดสันเทียะ 

 ๒๘๓๑ นายมานะ  แกวกนึก 

 ๒๘๓๒ นายมานะ  ตรีขํา 

 ๒๘๓๓ นายมานะ  โตจอ 

 ๒๘๓๔ นายมานะ  เผือกเหล็ก 

 ๒๘๓๕ นายมานะ  พิศงาม 

 ๒๘๓๖ นายมานะ  สมุทรกลาง 



 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๘๓๗ นายมานะ  เสนากลาง 

 ๒๘๓๘ นายมานะ  หอผล 

 ๒๘๓๙ นายมานัด  สมทางดี 

 ๒๘๔๐ นายมานัส  คําสุข 

 ๒๘๔๑ นายมานัส  จงมีสุข 

 ๒๘๔๒ นายมานัส  ผลบุญ 

 ๒๘๔๓ นายมานัส  เศรษศรี 

 ๒๘๔๔ นายมานิต  รูปสม 

 ๒๘๔๕ นายมานิต  ศรีสะอาด 

 ๒๘๔๖ นายมานิต  อนเตา 

 ๒๘๔๗ นายมานิตย  แกวทอง 

 ๒๘๔๘ นายมานิตย  ธรรมรินทร 

 ๒๘๔๙ นายมานิตย  แปนจาก 

 ๒๘๕๐ นายมานิตย  พรหมจรรย 

 ๒๘๕๑ นายมานิตย  วันชัย 

 ๒๘๕๒ นายมานิตย  เวียงสุขเกษม 

 ๒๘๕๓ นายมานิตย  ศรีคํา 

 ๒๘๕๔ นายมานิตย  อรุณโชติ 

 ๒๘๕๕ นายมาโนช  เขียวอิ่ม 

 ๒๘๕๖ นายมาโนช  ดีฉนวน 

 ๒๘๕๗ นายมาโนช  เนาวสุวรรณ 

 ๒๘๕๘ นายมาโนช  บวบทอง 

 ๒๘๕๙ นายมาโนช  บุญเพ็ง 

 ๒๘๖๐ นายมาโนช  สุธรรมรักขติ 

 ๒๘๖๑ นายมาโนช  หมื่นพรหม 

 ๒๘๖๒ นายมาโนชญ  ชวยนาค 

 ๒๘๖๓ นายมาโนทย  ประเทศพิบูลย 

 ๒๘๖๔ นายมาบือ  กวางทู 

 ๒๘๖๕ นายมารุต  ดุลยวัฒนา 

 ๒๘๖๖ นายมารุต  โพธิ์ประสิทธิ์ 

 ๒๘๖๗ นายมาลัย  มิสิลา 

 ๒๘๖๘ นายมาส  นากระโทก 

 ๒๘๖๙ นายมาหะมะ  สาระสีนา 

 ๒๘๗๐ นายมิตร  โทนุวงค 

 ๒๘๗๑ นายมิตร  บุญเต็ม 

 ๒๘๗๒ นายมิตร  พันธมาศ 

 ๒๘๗๓ นายมิตร  เสาเปรีย 

 ๒๘๗๔ นายมิตรชัย  ขันคํา 

 ๒๘๗๕ นายมิตรชัยยะ  สุริยะวิทยะการุญ 

 ๒๘๗๖ นายมิตรศิลป  เมืองสุวรรณ 

 ๒๘๗๗ นายมิตรสมาน  จิตนานนท 

 ๒๘๗๘ นายมี  เดชคําภู 

 ๒๘๗๙ นายมีชัย  ขันงาม 

 ๒๘๘๐ นายมีชัย  นันทะสอน 

 ๒๘๘๑ นายมีชัย  อรุณภู 

 ๒๘๘๒ นายมีโชค  เสนาจันทร 

 ๒๘๘๓ นายมีมิตร  ธงพรรษา 

 ๒๘๘๔ นายมีศิลป  มณีอินทร 

 ๒๘๘๕ นายมีศิลป  ล้ิมทองสุข 

 ๒๘๘๖ นายมุสตอพา  สะโอง 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๘๘๗ นายมูสา  หมาดมานัง 

 ๒๘๘๘ นายมูฮายูอีดี  สนิ 

 ๒๘๘๙ นายมูฮํามัดซอเรย  มาหามะ 

 ๒๘๙๐ นายมูฮําหมัด  อาบู 

 ๒๘๙๑ นายเมฆ  นินทรีย 

 ๒๘๙๒ นายเมฆ  พูนสวัสดิ์ 

 ๒๘๙๓ นายเมฆ  สีตนชัย 

 ๒๘๙๔ นายเมตตา  มงคลสุภา 

 ๒๘๙๕ นายเมธา  จงภักดี 

 ๒๘๙๖ นายเมธี  กะรัมเดชะ 

 ๒๘๙๗ นายเมธี  ปญญาเลิศ 

 ๒๘๙๘ นายเมธี  เพลงเสนาะ 

 ๒๘๙๙ นายเมือง  แสนศรี 

 ๒๙๐๐ นายเมืองดี  เผาเครือ 

 ๒๙๐๑ นายเมืองมนต  ใจไธสง 

 ๒๙๐๒ นายเมืองแมน  แบนขุนทด 

 ๒๙๐๓ นายเมืองสิงห  มงคล 

 ๒๙๐๔ นายแมน  เฉลิมถอย 

 ๒๙๐๕ นายแมน  มีเจริญ 

 ๒๙๐๖ นายไม  เครื่องปานดุง 

 ๒๙๐๗ นายไมตรี  จงเจริญ 

 ๒๙๐๘ นายไมตรี  ตะวังทัน 

 ๒๙๐๙ นายไมตรี  พรมลี 

 ๒๙๑๐ นายไมตรี  วงศสุวรรณ 

 ๒๙๑๑ นายไมตรี  อิ่มแกว 

 ๒๙๑๒ นายไมตรี  อุทัยหอม 

 ๒๙๑๓ นายยก  ทนกระโทก 

 ๒๙๑๔ นายยง  ราชสีห 

 ๒๙๑๕ นายยงยศ  เธียรวรรณ 

 ๒๙๑๖ นายยงยศ  พยอมแยม 

 ๒๙๑๗ นายยงยศ  สุบรรณ 

 ๒๙๑๘ นายยงยุทธ  บุญสิงห 

 ๒๙๑๙ นายยงยุทธ  มหาวรรณ 

 ๒๙๒๐ นายยงยุทธ  สุขขาวาป 

 ๒๙๒๑ นายยงยุทธ  แชมฉนวน 

 ๒๙๒๒ นายยงยุทธ  ดวงมาลา 

 ๒๙๒๓ นายยงยุทธ  ปตถาวะโร 

 ๒๙๒๔ นายยงยุทธ  ย้ิมพังเทียม 

 ๒๙๒๕ นายยงยุทธ  เย็นสบาย 

 ๒๙๒๖ นายยงยุทธ  อยูสุข 

 ๒๙๒๗ นายยงยุทธ  เอมดี 

 ๒๙๒๘ นายยงยุธ  คงงาม 

 ๒๙๒๙ นายยงศิลป  ศรีหาโคตร 

 ๒๙๓๐ นายยนต  บุญกระจาง 

 ๒๙๓๑ นายยวน  โพธิ์บุญ 

 ๒๙๓๒ นายยศ  บุตะเคียน 

 ๒๙๓๓ นายยศนนท  คันธี 

 ๒๙๓๔ นายยศพนธ  กล่ินไกล 

 ๒๙๓๕ นายยอด  คําพ่ึงพร 

 ๒๙๓๖ นายยอด  นิสัยหมั่น 



 หนา   ๙๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๓๗ นายยอด  ยอดจํารูญ 

 ๒๙๓๘ นายยอด  รื่นไวย 

 ๒๙๓๙ นายยอดแกว  เกตุปน 

 ๒๙๔๐ นายยอดชาย  ทรงวาจา 

 ๒๙๔๑ นายยอดชาย  ประนัดสุดจา 

 ๒๙๔๒ นายยอดย่ิง  แผนคง 

 ๒๙๔๓ นายยํ่า  มณีเขียว 

 ๒๙๔๔ นายย้ิม  บุญมา 

 ๒๙๔๕ นายยืนยง  พลรัตน 

 ๒๙๔๖ นายยุทธนา  กูนาม 

 ๒๙๔๗ นายยุทธนา  คําเพ็ง 

 ๒๙๔๘ นายยุทธนา  ตลับนิล 

 ๒๙๔๙ นายยุทธนา  วรากรศิริ 

 ๒๙๕๐ นายยุทธนา  สละตัน 

 ๒๙๕๑ นายยุทธพงศ  ฮุยงาม 

 ๒๙๕๒ นายยุทธพงษ  ประดับวงษ 

 ๒๙๕๓ นายยุทธภูมิ  สลีสองสม 

 ๒๙๕๔ นายยุนก้ํา  จ้ิวตั้น 

 ๒๙๕๕ นายยุรนันท  ฝายถิ่น 

 ๒๙๕๖ นายยุวบุญ  โสมชัย 

 ๒๙๕๗ นายยุโสบ  หลีมานัน 

 ๒๙๕๘ นายยูโซะ  หะมะ 

 ๒๙๕๙ นายยูโสบ  ทิ้งน้ํารอบ 

 ๒๙๖๐ นายยูหมาด  สุรินทร 

 ๒๙๖๑ นายเยอะดี  ถนอมบุญเขต 

 ๒๙๖๒ นายโยธา  มะไหยะป 

 ๒๙๖๓ นายโยธิน  ชาติมนตรี 

 ๒๙๖๔ นายโยธิน  เดชโชติภักดี 

 ๒๙๖๕ นายโยธิน  ตันสกุล 

 ๒๙๖๖ นายโยธิน  เต็มประสงค 

 ๒๙๖๗ นายโยธิน  ทองออน 

 ๒๙๖๘ นายโยธิน  พงษออ 

 ๒๙๖๙ นายโยธิน  ลอสวัสดิ์ 

 ๒๙๗๐ นายโยธิน  เอกจักรแกว 

 ๒๙๗๑ นายโยพิน  เขตรขันต 

 ๒๙๗๒ นายโยเอ็ด  ภักดี 

 ๒๙๗๓ นายรชต  เปรงปราง 

 ๒๙๗๔ นายรชตะ  พรมภาพ 

 ๒๙๗๕ นายรณชัย  น้ําจันทร 

 ๒๙๗๖ นายรณชัย  ผันกลาง 

 ๒๙๗๗ นายรณยุทธ  บุญสมปอง 

 ๒๙๗๘ นายรนนรงค  สุขเกษม 

 ๒๙๗๙ นายรพิสิต  หาญวัฒนกุล 

 ๒๙๘๐ นายรวม  ย้ิมยอง 

 ๒๙๘๑ นายรวมชัย  ศิริพรทุม 

 ๒๙๘๒ นายรอซาลี  มาหะมะยูโซะ 

 ๒๙๘๓ นายรอเซ็ด  รักษากิจ 

 ๒๙๘๔ นายรอมลี  โตะบู 

 ๒๙๘๕ นายรอหีม  หีมเบ็ญสัน 

 ๒๙๘๖ นายระเดน  ปนแกว 



 หนา   ๙๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๘๗ นายระเบียบ  สุวรรณใจ 

 ๒๙๘๘ นายระพิน  บุตรวงศ 

 ๒๙๘๙ นายระพิน  ภาดี 

 ๒๙๙๐ นายระยอง  จันทะแสง 

 ๒๙๙๑ นายระยอง  เบาทอง 

 ๒๙๙๒ นายระวิน  ยาวิลาด 

 ๒๙๙๓ นายระวี  เราสูงเนิน 

 ๒๙๙๔ นายระเวียง  ทองดี 

 ๒๙๙๕ นายรักเกียรติ  กรุดเงิน 

 ๒๙๙๖ นายรักษ  ไชยเลิศ 

 ๒๙๙๗ นายรังสรรค  คํารักษา 

 ๒๙๙๘ นายรังสรรค  บุญยะสิงห 

 ๒๙๙๙ นายรังสรรค  พายสําโรง 

 ๓๐๐๐ นายรังสรรค  สุกร 

 ๓๐๐๑ นายรังสรรค  แสงเมล 

 ๓๐๐๒ นายรังสรรค  หึงษาชู 

 ๓๐๐๓ นายรังสรรค  อิ่มจิตร 

 ๓๐๐๔ นายรัชชานนท  เครื่องกลาง 

 ๓๐๐๕ นายรัฐชัย  อนุศาสนปรีชากุล 

 ๓๐๐๖ นายรัฐพล  สมพล 

 ๓๐๐๗ นายรัฐภูมิ  สิงหโสดา 

 ๓๐๐๘ นายรัตน  จอมเกาะ 

 ๓๐๐๙ นายรัตน  ตึกโพธิ์ 

 ๓๐๑๐ นายรัตนโชติ  ชิตภักดิ์ 

 ๓๐๑๑ นายรัตนีย  โสภา 

 ๓๐๑๒ นายรันตรัง  ปททุม 

 ๓๐๑๓ นายรันทม  แสนกระจาย 

 ๓๐๑๔ นายรับ  พรหมมา 

 ๓๐๑๕ นายรัศมินทร  นิติธรรม 

 ๓๐๑๖ นายรัศมี  ตาลสมรส 

 ๓๐๑๗ นายรัศมี  สืบสุนทร 

 ๓๐๑๘ นายราชัญ  ฐานสมบูรณ 

 ๓๐๑๙ นายราชัญ  สุทธิ 

 ๓๐๒๐ นายราชัน  ไชยมณี 

 ๓๐๒๑ นายราชันย  อุทุมพร 

 ๓๐๒๒ นายราเชน  สรรพสิทธิ์ 

 ๓๐๒๓ นายราเชนทร  เจริญมี 

 ๓๐๒๔ นายราเชนร  หอมระรื่น 

 ๓๐๒๕ นายราม  นวลงาม 

 ๓๐๒๖ นายราวี  แมดมิ่งเหงา 

 ๓๐๒๗ นายราวี  ยืนนาน 

 ๓๐๒๘ นายราวี  สุระมณี 

 ๓๐๒๙ นายราศรี  กอนวัน 

 ๓๐๓๐ นายราศรี  ผองลุนหิต 

 ๓๐๓๑ นายรําพึง  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๐๓๒ นายริน  เลาเลิศ 

 ๓๐๓๓ นายรินทอง  คําแกว 

 ๓๐๓๔ นายรินทอง  อุปวงษ 

 ๓๐๓๕ นายรุง  เกษรเกิด 

 ๓๐๓๖ นายรุง  งามบุญชื่น 



 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๐๓๗ นายรุงเพชร  ฉิมกลีบ 

 ๓๐๓๘ นายรุงโรจน  เกษภิบาล 

 ๓๐๓๙ นายรุงโรจน  คําแดง 

 ๓๐๔๐ นายรุงโรจน  เจนบานผือ 

 ๓๐๔๑ นายรุงโรจน  บุตรหลี 

 ๓๐๔๒ นายรุงโรจน  บุบผามะตะนัง 

 ๓๐๔๓ นายรุงอรุณ  พันชนะ 

 ๓๐๔๔ นายเรวัช  วงษรอด 

 ๓๐๔๕ นายเรวัฒน  สุจริต 

 ๓๐๔๖ นายเรวัตร  ธรรมวิชัย 

 ๓๐๔๗ นายเราะ  หนูหอม 

 ๓๐๔๘ นายเริงชัย  เติมธนะศักดิ์ 

 ๓๐๔๙ นายเริญ  เทพชัย 

 ๓๐๕๐ นายเริม  ราชขวัญ 

 ๓๐๕๑ นายเรียง  ทับวิเศษ 

 ๓๐๕๒ นายเรียน  พิลาศาสตร 

 ๓๐๕๓ นายเรียบ  คิดยาว 

 ๓๐๕๔ นายเรียม  แตงรม 

 ๓๐๕๕ นายเรือ  จันทรประโคน 

 ๓๐๕๖ นายเรือง  สงผัด 

 ๓๐๕๗ นายเรืองชัย  อุโคตร 

 ๓๐๕๘ นายเรืองยศ  สุริยนต 

 ๓๐๕๙ นายเรืองศรี  แพงรูป 

 ๓๐๖๐ นายเรืองศิลป  วงษศรีแกว 

 ๓๐๖๑ นายโรจนเดช  ธีรเนตร 

 ๓๐๖๒ นายฤกษ  แชมเทศ 

 ๓๐๖๓ นายฤกษ  มีพันธ 

 ๓๐๖๔ นายฤชัย  ออนตาจันทร 

 ๓๐๖๕ นายฤชายุส  สุทธวาวัน 

 ๓๐๖๖ นายฤทธิชัย  เย็นใจ 

 ๓๐๖๗ นายลม  สุพร 

 ๓๐๖๘ นายลอย  เปรมกมล 

 ๓๐๖๙ นายลอย  อราม 

 ๓๐๗๐ นายลอยสวรรค  อังคณา 

 ๓๐๗๑ นายละพิน  ปาจิณะ 

 ๓๐๗๒ นายละมอม  สิทธิศักดิ์ 

 ๓๐๗๓ นายละมาย  จรูญกุล 

 ๓๐๗๔ นายละออ  สมบุญ 

 ๓๐๗๕ นายละออง  โพธิกัน 

 ๓๐๗๖ นายละเอียด  ปนระฤก 

 ๓๐๗๗ นายลักษณ  ศรีโพธิ์ 

 ๓๐๗๘ นายลักษณเกียรติ  ปานคลาย 

 ๓๐๗๙ นายลับ  คํามุงคุณ 

 ๓๐๘๐ นายลับ  ชื่นหมื่นไวย 

 ๓๐๘๑ นายลาภ  ศรีนอย 

 ๓๐๘๒ นายลําดม  ตาวงค 

 ๓๐๘๓ นายลําดวน  คําโสภา 

 ๓๐๘๔ นายลําดวน  ดวงโพธิ์ศรี 

 ๓๐๘๕ นายลําดวน  บุญแกว 

 ๓๐๘๖ นายลําดวน  สุขสิทธิ์ 



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๐๘๗ นายลําดวน  หอมสมบัติ 

 ๓๐๘๘ นายลําปาง  จองบุญ 

 ๓๐๘๙ นายลําพอง  ดุสิทธิ์ 

 ๓๐๙๐ นายลําพอง  พุมนรินทร 

 ๓๐๙๑ นายลําพันธุ  ศรีรัก 

 ๓๐๙๒ นายลําพึง  หลาบโพธิ์ 

 ๓๐๙๓ นายลําพูน  ผดุงหมาย 

 ๓๐๙๔ นายลําพูล  อุปริมาตร 

 ๓๐๙๕ นายลําไพ  บุญมา 

 ๓๐๙๖ นายลําไพ  หันชัยศรี 

 ๓๐๙๗ นายลําไพ  อินทรโสม 

 ๓๐๙๘ นายลําไพร  ชาติมนตรี 

 ๓๐๙๙ นายลําไพร  มานาโยค 

 ๓๑๐๐ นายลิขิต  คงเนียม 

 ๓๑๐๑ นายลิขิต  จิตตเพชร 

 ๓๑๐๒ นายลิขิตยศ  ยินดีทรัพย 

 ๓๑๐๓ นายลิม  มั่นคง 

 ๓๑๐๔ นายลี  ตะวงศ 

 ๓๑๐๕ นายล่ี  เสมอชน 

 ๓๑๐๖ นายลือชัย  เจริญลาภ 

 ๓๑๐๗ นายลือชัย  ธรรมเจริญ 

 ๓๑๐๘ นายลือชา  หงษพันธ 

 ๓๑๐๙ นายลุกมาน  การิม 

 ๓๑๑๐ นายลุย  ขํากิ่ง 

 ๓๑๑๑ นายเล็ก  เนตรกาศักดิ์ 

 ๓๑๑๒ นายเลอพงษ  ศรีสรอย 

 ๓๑๑๓ นายเลาเซง  พูนผลแสนชัย 

 ๓๑๑๔ นายเลิศไทย  นอยทรง 

 ๓๑๑๕ นายเลียง  กุติการ 

 ๓๑๑๖ นายโลม  มีสวัสดิ์ 

 ๓๑๑๗ นายวงศพัทธ  แวนแกว 

 ๓๑๑๘ นายวนัสนันท  ปะจะเน 

 ๓๑๑๙ นายวนิช  เดชพันธ 

 ๓๑๒๐ นายวนิตร  ประเสริฐแทน 

 ๓๑๒๑ นายวร  คนเพียร 

 ๓๑๒๒ นายวรกร  เอกชนาภรณ 

 ๓๑๒๓ นายวรจักร  ทวีสุข 

 ๓๑๒๔ นายวรจักษ  ฉิมแปน 

 ๓๑๒๕ นายวรเชษฐ  บานนบ 

 ๓๑๒๖ นายวรเชษฐ  อุยยาหาญ 

 ๓๑๒๗ นายวรโชติ  โยชัยเหล่ียม 

 ๓๑๒๘ นายวรเดช  แกวพิกุล 

 ๓๑๒๙ นายวรเทพ  เอี่ยมสอาด 

 ๓๑๓๐ นายวรพงศ  จตุนาม 

 ๓๑๓๑ นายวรพงษ  ถึงวงษ 

 ๓๑๓๒ นายวรพล  แกวไพรชัฎ 

 ๓๑๓๓ นายวรพันธ  ตูวิเชียร 

 ๓๑๓๔ นายวรพันธุ  มะลิรัมย 

 ๓๑๓๕ นายวรเมธ  กันสุมาโส 

 ๓๑๓๖ นายวรรณชัย  แสวงสิทธิ์ 



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑๓๗ นายวรรณภา  นาคูณ 

 ๓๑๓๘ นายวรรณะ  ยาทรัพย 

 ๓๑๓๙ นายวรรลภ  สุขเอี่ยม 

 ๓๑๔๐ วาที่รอยตรี วรรษธร  แกวหลา 

 ๓๑๔๑ นายวรวิทย  จํารัสพันธุ 

 ๓๑๔๒ นายวรวิทย  ปญญาย่ิง 

 ๓๑๔๓ นายวรวิทย  เรือนชัย 

 ๓๑๔๔ นายวรวิทย  แสงรุงเรือง 

 ๓๑๔๕ นายวรวุฒิ  ทาเขียว 

 ๓๑๔๖ นายวรวุฒิ  สัตยใสย 

 ๓๑๔๗ นายวรวุธ  ไชยพันธ 

 ๓๑๔๘ นายวรศักดิ์  ฟองวิชัย 

 ๓๑๔๙ นายวรัญชิต  เหลาเสนา 

 ๓๑๕๐ นายวรานนท  เทาไมสน 

 ๓๑๕๑ นายวล  กรรชัยยา 

 ๓๑๕๒ นายวสันต  งามขํา 

 ๓๑๕๓ นายวสันต  จามกระโทก 

 ๓๑๕๔ นายวสันต  ตรีวุฒิ 

 ๓๑๕๕ นายวสันต  ตองติดรัมย 

 ๓๑๕๖ นายวสันต  ธนแสงประเสริฐ 

 ๓๑๕๗ นายวสันต  บัวทอง 

 ๓๑๕๘ นายวสันต  พงษจินดา 

 ๓๑๕๙ นายวสันต  เหมพิจิตร 

 ๓๑๖๐ นายวสุพล  นกทอง 

 ๓๑๖๑ นายวอน  พรหมแกว 

 ๓๑๖๒ นายวัชรกุล  กิมุล 

 ๓๑๖๓ นายวัชรชัย  แจงนคร 

 ๓๑๖๔ นายวัชรพงค  แดงบุญ 

 ๓๑๖๕ นายวัชรพงศ  ทาทอง 

 ๓๑๖๖ นายวัชรพล  แกวงาม 

 ๓๑๖๗ นายวัชระ  รุงเรือง 

 ๓๑๖๘ นายวัชระ  สาหราย 

 ๓๑๖๙ นายวัชระ  อินอักษร 

 ๓๑๗๐ นายวัชรินทร  เกมาหะยุง 

 ๓๑๗๑ นายวัชรินทร  บรรจงทรัพย 

 ๓๑๗๒ นายวัฒนสิน  ไพศาลธรรม 

 ๓๑๗๓ นายวัฒนะ  คงเจริญ 

 ๓๑๗๔ นายวัฒนะชัย  ศรณวรรณบุตร 

 ๓๑๗๕ นายวัฒนา  กาฬภักดี 

 ๓๑๗๖ นายวัฒนา  แตงกระโทก 

 ๓๑๗๗ นายวัฒนา  ทองทิพย 

 ๓๑๗๘ นายวัฒนา  บุพศิริ 

 ๓๑๗๙ นายวัฒนา  ปานโปะ 

 ๓๑๘๐ นายวัฒนา  ผิวขาวปล่ัง 

 ๓๑๘๑ นายวัฒนา  ภิรมยเจียว 

 ๓๑๘๒ นายวัฒนา  ภูขาว 

 ๓๑๘๓ นายวัฒนา  ภูมิ่งดาว 

 ๓๑๘๔ นายวัฒนา  มีคลาย 

 ๓๑๘๕ นายวัฒนา  เรือระดา 

 ๓๑๘๖ นายวัฒนา  ศรีสมทรัพย 



 หนา   ๙๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑๘๗ นายวัฒนา  สายเขื่อนสี 

 ๓๑๘๘ นายวัตรสันต  รักษาสังข 

 ๓๑๘๙ นายวัน  ปูวัน 

 ๓๑๙๐ นายวัน  ภาดี 

 ๓๑๙๑ นายวัน  สวัสดี 

 ๓๑๙๒ นายวันจักรี  กล่ินแยม 

 ๓๑๙๓ นายวันชอัน  ปะนามะกา 

 ๓๑๙๔ นายวันชัย  กลํ่าแสง 

 ๓๑๙๕ นายวันชัย  กํามณี 

 ๓๑๙๖ นายวันชัย  จันทรบุตร 

 ๓๑๙๗ นายวันชัย  ชยารมย 

 ๓๑๙๘ นายวันชัย  ซุยกระเดื่อง 

 ๓๑๙๙ นายวันชัย  เถาวัลย 

 ๓๒๐๐ นายวันชัย  บุญมา 

 ๓๒๐๑ นายวันชัย  พุมพวง 

 ๓๒๐๒ นายวันชัย  วันสา 

 ๓๒๐๓ นายวันชัย  สมศรี 

 ๓๒๐๔ นายวันชัย  สันทัด 

 ๓๒๐๕ นายวันชัย  สิมรีย 

 ๓๒๐๖ นายวันชัย  เสนาพรม 

 ๓๒๐๗ นายวันชัย  หงษทอง 

 ๓๒๐๘ นายวันชัย  หวังความชอบ 

 ๓๒๐๙ นายวันชัย  อุดมธัญญกิจ 

 ๓๒๑๐ นายวันชัย  เอกวิธาพงษ 

 ๓๒๑๑ นายวันดี  ขัตธิ 

 ๓๒๑๒ นายวันดี  อินพรม 

 ๓๒๑๓ นายวันทอง  ชัยชวย 

 ๓๒๑๔ นายวันทอง  ไชยคุณ 

 ๓๒๑๕ นายวันพิชิต  บุญมา 

 ๓๒๑๖ นายวันโสภา  จันเวียง 

 ๓๒๑๗ นายวัย  ใจจอมกุล 

 ๓๒๑๘ นายวัลลภ  พุมรมไทรย 

 ๓๒๑๙ นายวัลลภ  เรืองวิทยาวุฒิ 

 ๓๒๒๐ นายวัลลภ  อินทรอ่ํา 

 ๓๒๒๑ นายวาด  วิจิตขะจี 

 ๓๒๒๒ นายวาน  พันนาม 

 ๓๒๒๓ นายวานิช  มีเมือง 

 ๓๒๒๔ นายวารินทร  วิโรจะ 

 ๓๒๒๕ นายวารีรัตน  ผองแผว 

 ๓๒๒๖ นายวาลี  สินลา 

 ๓๒๒๗ นายวาสนา  โตโส 

 ๓๒๒๘ นายวิจักร  บํารุงจิต 

 ๓๒๒๙ นายวิจัย  คงสิน 

 ๓๒๓๐ นายวิจิตร  สารการ 

 ๓๒๓๑ นายวิจิตร  จงเทพ 

 ๓๒๓๒ นายวิจิตร  จันทะมุงคุณ 

 ๓๒๓๓ นายวิจิตร  นารี 

 ๓๒๓๔ นายวิจิตร  ราชสินธ 

 ๓๒๓๕ นายวิจิตร  สุทธิขันธ 

 ๓๒๓๖ นายวิจิตร  แสนโยชน 



 หนา   ๙๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๓๗ นายวิชัย  กําเหนิดทอง 

 ๓๒๓๘ นายวิชัย  กิมสรอย 

 ๓๒๓๙ นายวิชัย  ไกรเทพ 

 ๓๒๔๐ นายวิชัย  ขําคํา 

 ๓๒๔๑ นายวิชัย  โขพิมาย 

 ๓๒๔๒ นายวิชัย  คําแถลง 

 ๓๒๔๓ นายวิชัย  จํารัส 

 ๓๒๔๔ นายวิชัย  จําเล 

 ๓๒๔๕ นายวิชัย  นันโตสกุลณีย 

 ๓๒๔๖ นายวิชัย  เนียมณรงค 

 ๓๒๔๗ นายวิชัย  บาลไธสง 

 ๓๒๔๘ นายวิชัย  บุปผา 

 ๓๒๔๙ นายวิชัย  ประหา 

 ๓๒๕๐ นายวิชัย  เปงเรือน 

 ๓๒๕๑ นายวิชัย  พรมพิงค 

 ๓๒๕๒ นายวิชัย  พ้ัวคุณมี 

 ๓๒๕๓ นายวิชัย  โพธิ 

 ๓๒๕๔ นายวิชัย  มหาชัย 

 ๓๒๕๕ นายวิชัย  มังษะพันธ 

 ๓๒๕๖ นายวิชัย  มูลมา 

 ๓๒๕๗ นายวิชัย  ยะมก 

 ๓๒๕๘ นายวิชัย  รักเพ่ือน 

 ๓๒๕๙ นายวิชัย  ลําพันธ 

 ๓๒๖๐ นายวิชัย  เลิศพาณีลลิต 

 ๓๒๖๑ นายวิชัย  วรโยธา 

 ๓๒๖๒ นายวิชัย  วิเศษหมื่น 

 ๓๒๖๓ นายวิชัย  สระทองโดย 

 ๓๒๖๔ นายวิชัย  สันตะวงษ 

 ๓๒๖๕ นายวิชัย  หงษศรี 

 ๓๒๖๖ นายวิชัย  อนันต 

 ๓๒๖๗ นายวิชัยวัตร  ปริพรรหบุลากร 

 ๓๒๖๘ นายวิชา  ปองกัน 

 ๓๒๖๙ นายวิชา  สุขทรัพย 

 ๓๒๗๐ นายวิชา  อินธิจักร 

 ๓๒๗๑ นายวิชาญ  เขียวไทย 

 ๓๒๗๒ นายวิชาญ  ไขคง 

 ๓๒๗๓ นายวิชาญ  เชื้อรอด 

 ๓๒๗๔ นายวิชาญ  ดอนไพร 

 ๓๒๗๕ นายวิชาญ  ทวีกุล 

 ๓๒๗๖ นายวิชาญ  เพ็ญศรี 

 ๓๒๗๗ นายวิชาญ  มงคล 

 ๓๒๗๘ นายวิชาญ  วะราหะ 

 ๓๒๗๙ นายวิชาญ  หนูรุน 

 ๓๒๘๐ นายวิชิต  กมลมุณีรัตน 

 ๓๒๘๑ นายวิชิต  เกษศิริ 

 ๓๒๘๒ นายวิชิต  ทองคํา 

 ๓๒๘๓ นายวิชิต  บุญเชิด 

 ๓๒๘๔ นายวิชิต  พงษนิมิตร 

 ๓๒๘๕ นายวิชิต  พาลุกา 

 ๓๒๘๖ นายวิชิต  พิมพพันธ 



 หนา   ๙๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๘๗ นายวิชิต  สิทธิจันทร 

 ๓๒๘๘ นายวิชิต  หอมเนียม 

 ๓๒๘๙ นายวิชิต  เหมือนมีโชค 

 ๓๒๙๐ นายวิเชฐ  อุตระศักดิ์ 

 ๓๒๙๑ นายวิเชษฐ  ฤทธิศักดิ์ 

 ๓๒๙๒ นายวิเชษฐ  หาญสุวรรณชัย 

 ๓๒๙๓ นายวิเชษฐ  พุฒตาล 

 ๓๒๙๔ นายวิเชียร  การะเกตุ 

 ๓๒๙๕ นายวิเชียร  เกิดแยม 

 ๓๒๙๖ นายวิเชียร  จันทรแชม 

 ๓๒๙๗ นายวิเชียร  ใจแกว 

 ๓๒๙๘ นายวิเชียร  ชวดกลาง 

 ๓๒๙๙ นายวิเชียร  ชัยลูน 

 ๓๓๐๐ นายวิเชียร  ชาลี 

 ๓๓๐๑ นายวิเชียร  ทองแกว 

 ๓๓๐๒ นายวิเชียร  บุตรศรี 

 ๓๓๐๓ นายวิเชียร  บุบผา 

 ๓๓๐๔ นายวิเชียร  ผมทอง 

 ๓๓๐๕ นายวิเชียร  พรมเชื้อ 

 ๓๓๐๖ นายวิเชียร  เพ่ิมศิริบุตร 

 ๓๓๐๗ นายวิเชียร  มะนิยะ 

 ๓๓๐๘ นายวิเชียร  รวมเกิด 

 ๓๓๐๙ นายวิเชียร  วงศเสือ 

 ๓๓๑๐ นายวิเชียร  วิลัย 

 ๓๓๑๑ นายวิเชียร  ศรีใหม 

 ๓๓๑๒ นายวิเชียร  ศิริชนะ 

 ๓๓๑๓ นายวิเชียร  สาวิพัฒน 

 ๓๓๑๔ นายวิเชียร  สีบุญลํา 

 ๓๓๑๕ นายวิเชียร  สีลวน 

 ๓๓๑๖ นายวิเชียร  สุขทั่วญาติ 

 ๓๓๑๗ นายวิเชียร  หวังสุข 

 ๓๓๑๘ นายวิเชียร  อุทธกัง 

 ๓๓๑๙ นายวิเชียร  เอกวิลัย 

 ๓๓๒๐ นายวิฑูรย  ทองอุน 

 ๓๓๒๑ นายวิฑูรย  ทิพยมาตร 

 ๓๓๒๒ นายวิฑูรย  พรหมแชม 

 ๓๓๒๓ นายวิฑูรย  เรืองพุก 

 ๓๓๒๔ นายวิฑูรย  สามงามยา 

 ๓๓๒๕ นายวิถี  สีดํา 

 ๓๓๒๖ นายวิทย  เขียวสุข 

 ๓๓๒๗ นายวิทย  ไชยรบ 

 ๓๓๒๘ นายวิทยา  กมลสาร 

 ๓๓๒๙ นายวิทยา  แกวเกิด 

 ๓๓๓๐ นายวิทยา  จินดาแดง 

 ๓๓๓๑ นายวิทยา  ตรีแสน 

 ๓๓๓๒ นายวิทยา  ไทรใหญ 

 ๓๓๓๓ นายวิทยา  ธนโชติชัชวาลย 

 ๓๓๓๔ นายวิทยา  ธรรมใจ 

 ๓๓๓๕ นายวิทยา  นามวงค 

 ๓๓๓๖ นายวิทยา  พรหมบานสังข 



 หนา   ๙๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓๓๗ นายวิทยา  มากเกย 

 ๓๓๓๘ นายวิทยา  มีทองแสน 

 ๓๓๓๙ นายวิทยา  แวนสอน 

 ๓๓๔๐ นายวิทยา  ศิริบูรณ 

 ๓๓๔๑ นายวิทยา  สุขเกษม 

 ๓๓๔๒ นายวิทยาธร  สรอยสังข 

 ๓๓๔๓ นายวิทระ  สีมามาตย 

 ๓๓๔๔ นายวิทวัส  โคตรภูธร 

 ๓๓๔๕ นายวิทวัส  เอื้อนไธสง 

 ๓๓๔๖ นายวิทัตษณ  กาบคําบา 

 ๓๓๔๗ นายวิทูรย  ฤทธิ์มนตรี 

 ๓๓๔๘ นายวิทูล  พลนอก 

 ๓๓๔๙ นายวิทูล  อุปชฌาย 

 ๓๓๕๐ นายวิทูลย  ศรีสุนทร 

 ๓๓๕๑ นายวินัย  แกวกําพล 

 ๓๓๕๒ นายวินัย  คงแจม 

 ๓๓๕๓ นายวินัย  จุติตรี 

 ๓๓๕๔ นายวินัย  แจมจันทร 

 ๓๓๕๕ นายวินัย  ตนยะแหละ 

 ๓๓๕๖ นายวินัย  ปล้ืมผล 

 ๓๓๕๗ นายวินัย  เผือกแดง 

 ๓๓๕๘ นายวินัย  พานอนันต 

 ๓๓๕๙ นายวินัย  มั่งเขตแขวง 

 ๓๓๖๐ นายวินัย  รักจันทร 

 ๓๓๖๑ นายวินัย  รักบํารุง 

 ๓๓๖๒ นายวินัย  โรมริรัมย 

 ๓๓๖๓ นายวินัย  วงคจันทรเรือง 

 ๓๓๖๔ นายวินัย  วงศศรี 

 ๓๓๖๕ นายวินัย  สีชุมแสง 

 ๓๓๖๖ นายวินัย  สุขแจม 

 ๓๓๖๗ นายวินัย  สุขสม 

 ๓๓๖๘ นายวินัย  สุชาติ 

 ๓๓๖๙ นายวินัย  เอี่ยมละมัย 

 ๓๓๗๐ นายวินัส  ณ เมืองนิล 

 ๓๓๗๑ นายวินิจ  พรสุขนิมิตกุล 

 ๓๓๗๒ นายวินิจ  มหาวงศ 

 ๓๓๗๓ นายวินิช  บาลีใหญ 

 ๓๓๗๔ นายวิพล  อภัยโส 

 ๓๓๗๕ นายวิภัส  บุตรเล่ียม 

 ๓๓๗๖ นายวิมล  โคระนํา 

 ๓๓๗๗ นายวิมล  ดาถ่ํา 

 ๓๓๗๘ นายวิมล  บุตรครุฑ 

 ๓๓๗๙ นายวิมล  ประไพพิศ 

 ๓๓๘๐ นายวิมล  เผ่ือนทิม 

 ๓๓๘๑ นายวิมล  หลีสู 

 ๓๓๘๒ นายวิมล  หันทําเล 

 ๓๓๘๓ นายวิระ  กมลรัตน 

 ๓๓๘๔ นายวิระ  กะตะจิตร 

 ๓๓๘๕ นายวิระ  สิงหนอย 

 ๓๓๘๖ นายวิระชัย  ศรียา 



 หนา   ๙๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓๘๗ นายวิรัช  แกวชาง 

 ๓๓๘๘ นายวิรัช  จงสูงเนิน 

 ๓๓๘๙ นายวิรัช  ประกันสิทธิ์ 

 ๓๓๙๐ นายวิรัช  เพชนัด 

 ๓๓๙๑ นายวิรัช  โพธิ์เดช 

 ๓๓๙๒ นายวิรัช  รชตะวณิชย 

 ๓๓๙๓ นายวิรัช  สกุลเผือก 

 ๓๓๙๔ นายวิรัช  เสือสกุล 

 ๓๓๙๕ นายวิรัตน  กัลยารัตน 

 ๓๓๙๖ นายวิรัตน  เกตุกลางดอน 

 ๓๓๙๗ นายวิรัตน  คําพิมูล 

 ๓๓๙๘ นายวิรัตน  คูณหอม 

 ๓๓๙๙ นายวิรัตน  จันทรพริ้ง 

 ๓๔๐๐ นายวิรัตน  จาดคํา 

 ๓๔๐๑ นายวิรัตน  ดํารงค 

 ๓๔๐๒ นายวิรัตน  โททอง 

 ๓๔๐๓ นายวิรัตน  นาแซง 

 ๓๔๐๔ นายวิรัตน  ผันผอน 

 ๓๔๐๕ นายวิรัตน  พละทรัพย 

 ๓๔๐๖ นายวิรัตน  รักษะโบะ 

 ๓๔๐๗ นายวิรัตน  ศรีสุวรรณ 

 ๓๔๐๘ นายวิรัตน  สุขทอง 

 ๓๔๐๙ นายวิรัตน  แสงสุก 

 ๓๔๑๐ นายวิรัตน  แสนพันธ 

 ๓๔๑๑ นายวิรัตน  โสพิมพา 

 ๓๔๑๒ นายวิรัตน  หาดสีเงิน 

 ๓๔๑๓ นายวิรัตน  หินทอง 

 ๓๔๑๔ นายวิรัติ  จอมคําสิงห 

 ๓๔๑๕ นายวิรัติ  มหาดพรม 

 ๓๔๑๖ นายวิรัส  พุมพวง 

 ๓๔๑๗ นายวิรุต  เฉื่อยฉ่ํา 

 ๓๔๑๘ นายวิรุท  แกวสงค 

 ๓๔๑๙ นายวิรุทธ  ปนมี 

 ๓๔๒๐ นายวิรุฬห  ชาออน 

 ๓๔๒๑ นายวิโรจ  ลาบคํานุน 

 ๓๔๒๒ นายวิโรจน  กงศูนย 

 ๓๔๒๓ นายวิโรจน  กวีพราหมณ 

 ๓๔๒๔ นายวิโรจน  เกตุหลํ่า 

 ๓๔๒๕ นายวิโรจน  แกวดี 

 ๓๔๒๖ นายวิโรจน  ขอนดอก 

 ๓๔๒๗ นายวิโรจน  ขํามะณี 

 ๓๔๒๘ นายวิโรจน  คงสม 

 ๓๔๒๙ นายวิโรจน  จารุชาติ 

 ๓๔๓๐ นายวิโรจน  ชอสลิด 

 ๓๔๓๑ นายวิโรจน  ชินพลชาย 

 ๓๔๓๒ นายวิโรจน  ทองขยัน 

 ๓๔๓๓ นายวิโรจน  ทองใบ 

 ๓๔๓๔ นายวิโรจน  นานอก 

 ๓๔๓๕ นายวิโรจน  บุญพรอม 

 ๓๔๓๖ นายวิโรจน  ฝปากเพราะ 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๓๗ นายวิโรจน  พ่ึงเจียม 

 ๓๔๓๘ นายวิโรจน  มังกร 

 ๓๔๓๙ นายวิโรจน  วันแกว 

 ๓๔๔๐ นายวิโรจน  สงทิม 

 ๓๔๔๑ นายวิโรจน  สงพุม 

 ๓๔๔๒ นายวิโรจน  สุขแจม 

 ๓๔๔๓ นายวิโรจน  เอียดเวียงสระ 

 ๓๔๔๔ นายวิโรชน  อายารีฮา 

 ๓๔๔๕ นายวิละ  อินปญญา 

 ๓๔๔๖ นายวิลัย  นะคะรังสุ 

 ๓๔๔๗ นายวิลัย  ปกโคทานัง 

 ๓๔๔๘ นายวิลาศ  คงวรรณ 

 ๓๔๔๙ นายวิลิตร  ทาแค 

 ๓๔๕๐ นายวิเลียด  ยอดที่รัก 

 ๓๔๕๑ นายวิไล  ศรีจันทร 

 ๓๔๕๒ นายวิวัฒน  มูลดิษฐ 

 ๓๔๕๓ นายวิวัฒน  หนูมาก 

 ๓๔๕๔ นายวิวา  เกาเอี้ยน 

 ๓๔๕๕ นายวิศณุ  ทรัพยศรี 

 ๓๔๕๖ นายวิศวิท  หลาสูงเนิน 

 ๓๔๕๗ นายวิศาล  นุรักษ 

 ๓๔๕๘ นายวิศาล  มุกดา 

 ๓๔๕๙ นายวิศิษฏ  พาลึก 

 ๓๔๖๐ นายวิศิษฐ  โทมี 

 ๓๔๖๑ นายวิเศษ  คุมนายอ 

 ๓๔๖๒ นายวิษณุ  ทิพชาติ 

 ๓๔๖๓ นายวิสันต  ภูเครือ 

 ๓๔๖๔ นายวิสันต  หลาแกว 

 ๓๔๖๕ นายวิสิทธิ์  แซหาญ 

 ๓๔๖๖ นายวิสิษฐ  ใชล้ิม 

 ๓๔๖๗ นายวิสุทธิ์  คําไทย 

 ๓๔๖๘ นายวิสุทธิ์  แจงใจ 

 ๓๔๖๙ นายวิสุทธิ์  ทองพุม 

 ๓๔๗๐ นายวิสุทธิ์  พรหมทอง 

 ๓๔๗๑ นายวิสูตร  จิตตสุภา 

 ๓๔๗๒ นายวิหาญ  ศรีสุขโข 

 ๓๔๗๓ นายวิหาร  คํานึง 

 ๓๔๗๔ นายวีรชัย  ทวีเกิด 

 ๓๔๗๕ นายวีรชัย  เสริมไพริน 

 ๓๔๗๖ นายวีรชาติ  กะแจ 

 ๓๔๗๗ นายวีรชาติ  เตจะนอย 

 ๓๔๗๘ นายวีรชาติ  บุญสู 

 ๓๔๗๙ นายวีรพงค  จันใด 

 ๓๔๘๐ นายวีรพงษ  ชานนท 

 ๓๔๘๑ นายวีรพงษ  โสภากุล 

 ๓๔๘๒ นายวีรพจน  มนตไธสง 

 ๓๔๘๓ นายวีรพล  ชาลีวัลย 

 ๓๔๘๔ นายวีรพล  อุตทาพงษ 

 ๓๔๘๕ นายวีรพัฒน  อินทนิล 

 ๓๔๘๖ นายวีรพันธ  คําดี 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๘๗ นายวีรพันธ  มังกรอัศว 

 ๓๔๘๘ นายวีรยุทธ  ละชั่ว 

 ๓๔๘๙ นายวีรยุทธ  แสงดี 

 ๓๔๙๐ นายวีรศักดิ์  จงจิตร 

 ๓๔๙๑ นายวีรศักดิ์  นาเมืองรักษ 

 ๓๔๙๒ นายวีรศักดิ์  ลือนิคม 

 ๓๔๙๓ นายวีระ  แกวมหาวงค 

 ๓๔๙๔ นายวีระ  คําเหลา 

 ๓๔๙๕ นายวีระ  ชมเพลินใจ 

 ๓๔๙๖ นายวีระ  ดอกดวง 

 ๓๔๙๗ นายวีระ  นาตะ 

 ๓๔๙๘ นายวีระ  บุญเกิด 

 ๓๔๙๙ นายวีระ  พอชมภู 

 ๓๕๐๐ นายวีระ  ภูพวก 

 ๓๕๐๑ นายวีระ  มาทน 

 ๓๕๐๒ นายวีระ  รอดนวล 

 ๓๕๐๓ นายวีระ  วงษมั่งมี 

 ๓๕๐๔ นายวีระ  แวนไธสง 

 ๓๕๐๕ นายวีระ  โสภาพรม 

 ๓๕๐๖ นายวีระกร  ทรัพยธนโภคิน 

 ๓๕๐๗ นายวีระกร  วงศชู 

 ๓๕๐๘ นายวีระชัย  แซกรัมย 

 ๓๕๐๙ นายวีระชัย  บุญหลา 

 ๓๕๑๐ นายวีระชัย  พรมชาติ 

 ๓๕๑๑ นายวีระชัย  สวางดี 

 ๓๕๑๒ นายวีระชาติ  พิมพจักษุ 

 ๓๕๑๓ นายวีระธรรม  ทรงรัมย 

 ๓๕๑๔ นายวีระพล  พงษคําพันธ 

 ๓๕๑๕ นายวีระพันธ  ตั้งศิริเสถียร 

 ๓๕๑๖ นายวีระพันธ  สมบูรณ 

 ๓๕๑๗ นายวีระยุทธ  นะไหล 

 ๓๕๑๘ นายวีระวัติ  สิงหศรี 

 ๓๕๑๙ นายวีระศักดิ์  เขียนสอาด 

 ๓๕๒๐ นายวีระศักดิ์  คําสุรีย 

 ๓๕๒๑ นายวีระศักดิ์  ทองพุม 

 ๓๕๒๒ นายวีระศักดิ์  บัวแกว 

 ๓๕๒๓ นายวีระศักดิ์  พานทอง 

 ๓๕๒๔ นายวีระศักดิ์  มะละกา 

 ๓๕๒๕ นายวีระศักดิ์  วงศเสรี 

 ๓๕๒๖ นายวีระศักดิ์  สุวรรณมณี 

 ๓๕๒๗ นายวุฒิชัย  ไชยานุกูล 

 ๓๕๒๘ นายวุฒิชัย  ปรีชา 

 ๓๕๒๙ นายวุฒิชัย  พิมพโคตร 

 ๓๕๓๐ นายวุฒิชัย  แรงรายบุญ 

 ๓๕๓๑ นายวุฒิชัย  หงษทอง 

 ๓๕๓๒ นายวุฒินันต  มอบนรินทร 

 ๓๕๓๓ นายวุฒินันท  เล็กสีโต 

 ๓๕๓๔ นายวุฒิพงศ  พลแสน 

 ๓๕๓๕ นายวุฒิพงษ  เชาววัฒนานนท 

 ๓๕๓๖ นายวุฒิพงษ  นพเทา 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๓๗ นายวุฒิพงษ  พิมพทอง 

 ๓๕๓๘ นายวุฒิพงษ  ศาลางาม 

 ๓๕๓๙ นายวุฒิพงษ  สมุทรผอง 

 ๓๕๔๐ นายวุฒิศักดิ์  โคตรพัฒน 

 ๓๕๔๑ นายวุฒิสาร  เกษมสุข 

 ๓๕๔๒ นายเวชมนต  พัฒนวัฒน 

 ๓๕๔๓ นายเวทิน  นวนเกษา 

 ๓๕๔๔ นายเวศน  ชนะเกตุ 

 ๓๕๔๕ นายเวียน  ยอดสุวรรณ 

 ๓๕๔๖ นายแวสะมะแอ  อาบู 

 ๓๕๔๗ นายแวอับดุลกอเดร  อับดุลฮานุง 

 ๓๕๔๘ นายไวกุลย  ผันผอน 

 ๓๕๔๙ นายไวพจน  คํานวน 

 ๓๕๕๐ นายไวพจน  เดชมุงคุณ 

 ๓๕๕๑ นายไวพจน  ศรีรักษา 

 ๓๕๕๒ นายไวพจน  สุขประเสริฐ 

 ๓๕๕๓ นายศตวรรษ  สายศร 

 ๓๕๕๔ นายศตายุ  กลาหาญ 

 ๓๕๕๕ นายศรชัย  ธรรมวงค 

 ๓๕๕๖ นายศรชัย  ปรียงค 

 ๓๕๕๗ นายศรราม  ไชยอยู 

 ๓๕๕๘ นายศรศักดิ์  แปนตระกูล 

 ๓๕๕๙ นายศรัณยพงษ  สราวัน 

 ๓๕๖๐ นายศราวุฒิ  เทพจันตา 

 ๓๕๖๑ นายศราวุฒิ  มูลพันธ 

 ๓๕๖๒ นายศราวุธ  เกิดทอง 

 ๓๕๖๓ นายศราวุธ  แกวมี 

 ๓๕๖๔ นายศราวุธ  พริกบุญจันทร 

 ๓๕๖๕ นายศรีเดช  หนอแกว 

 ๓๕๖๖ นายศรีนวน  ใจซื่อ 

 ๓๕๖๗ นายศรีนวน  สืบตระกูล 

 ๓๕๖๘ นายศรีบุตร  มะติยา 

 ๓๕๖๙ นายศรีประจักษ  เทพคํา 

 ๓๕๗๐ นายศรีไพร  ประสารสืบ 

 ๓๕๗๑ นายศรีวรรณ  ภักดี 

 ๓๕๗๒ นายศรีวรรณ  แสงกาศ 

 ๓๕๗๓ นายศรีวัน  เมืองมูล 

 ๓๕๗๔ นายศรีสมุทร  เสือกล่ิน 

 ๓๕๗๕ นายศรีสุวรรณ  แสงสกุล 

 ๓๕๗๖ นายศศิศร  โสพรมมา 

 ๓๕๗๗ นายศักดา  กุลตัน 

 ๓๕๗๘ นายศักดา  ฉายาประเสริฐ 

 ๓๕๗๙ นายศักดา  นิยมวานิชา 

 ๓๕๘๐ นายศักดา  วงศละคร 

 ๓๕๘๑ นายศักดา  วังสงค 

 ๓๕๘๒ นายศักดา  สบาย 

 ๓๕๘๓ นายศักดิ์  บุตรเพ็ง 

 ๓๕๘๔ นายศักดิ์  มวงนิล 

 ๓๕๘๕ นายศักดิ์  ราษีทอง 

 ๓๕๘๖ นายศักดิ์ชัย  การุณ 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๘๗ นายศักดิ์ชัย  โกจันทึก 

 ๓๕๘๘ นายศักดิ์ชัย  ใจสนิท 

 ๓๕๘๙ นายศักดิ์ชัย  ชูแสงศรี 

 ๓๕๙๐ นายศักดิ์ชัย  ทานะมัย 

 ๓๕๙๑ นายศักดิ์ชัย  บุญยอ 

 ๓๕๙๒ นายศักดิ์ชัย  บุตรศรี 

 ๓๕๙๓ นายศักดิ์ชัย  พอคา 

 ๓๕๙๔ นายศักดิ์ชัย  อมแกว 

 ๓๕๙๕ นายศักดิ์ดา  เขตกลาง 

 ๓๕๙๖ นายศักดิ์ดา  นาค่ําคูณ 

 ๓๕๙๗ นายศักดิ์ดา  พนาแสงทอง 

 ๓๕๙๘ นายศักดิ์ดา  พันธะสา 

 ๓๕๙๙ นายศักดิ์ดา  วิเศษวงษา 

 ๓๖๐๐ นายศักดิ์ดา  หงษทองสุก 

 ๓๖๐๑ นายศักดิ์ดา  อาจเสริม 

 ๓๖๐๒ นายศักดิ์ระพี  แสนโท 

 ๓๖๐๓ นายศักดิ์ศรี  นวลนิล 

 ๓๖๐๔ นายศักดิ์ศิริ  เดชเจริญ 

 ๓๖๐๕ นายศักดิ์สิทธิ์  แกนศักดิ์ 

 ๓๖๐๖ นายศักดิ์สิทธิ์  ไทรศักดิ์สิทธิ์ 

 ๓๖๐๗ นายศักดิ์สิทธิ์  มีลือ 

 ๓๖๐๘ นายศักดิ์สิทธิ์  สุขบันเทิง 

 ๓๖๐๙ นายศักดิ์สิทธิ์  สุขมั่น 

 ๓๖๑๐ นายศักดิ์สิทธิ  กันยาประสิทธิ์ 

 ๓๖๑๑ นายศักยพิรุนห  นาสมพงษ 

 ๓๖๑๒ นายศักยศรณ  ดวงสุภา 

 ๓๖๑๓ นายศักรินทร  ชัยรัตนพิพัฒน 

 ๓๖๑๔ นายศิรา  สมบัติบูรณ 

 ๓๖๑๕ นายศิริ  สุทธมา 

 ๓๖๑๖ นายศิริ  อินประสิทธิ์ 

 ๓๖๑๗ นายศิริพงค  บํารุงรัตน 

 ๓๖๑๘ นายศิริพรรณ  เขียวออน 

 ๓๖๑๙ นายศิริโรจน  ล้ิมนันทพิสิฐ 

 ๓๖๒๐ นายศิริวัฒน  แยมศิริ 

 ๓๖๒๑ นายศิริวุฒิ  แกวไทรกลํ่า 

 ๓๖๒๒ นายศิลป  สายสังข 

 ๓๖๒๓ นายศิวะพร  ปอมสกุล 

 ๓๖๒๔ นายศีลวัต  เซ็นทองหลาง 

 ๓๖๒๕ นายศุภกร  ปรากฎชื่อ 

 ๓๖๒๖ นายศุภกร  มาสวนจิก 

 ๓๖๒๗ นายศุภกร  สุขบัว 

 ๓๖๒๘ นายศุภกฤต  ธิวะโต 

 ๓๖๒๙ นายศุภกานต  ดูดี 

 ๓๖๓๐ นายศุภกิจ  ตุใยรัมย 

 ๓๖๓๑ นายศุภกิจ  นวนพนัส 

 ๓๖๓๒ นายศุภกิจ  สุรธรรมจรรยา 

 ๓๖๓๓ นายศุภชัย  ทะศรี 

 ๓๖๓๔ นายศุภชัย  พงศพรหม 

 ๓๖๓๕ นายศุภชัย  โพธิ์เจริญ 

 ๓๖๓๖ นายศุภชัย  ศรีทองจอย 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๖๓๗ นายศุภชัย  สวรรคทัต 

 ๓๖๓๘ นายศุภชัย  สุกใส 

 ๓๖๓๙ นายศุภชัย  สุโพธิ์ 

 ๓๖๔๐ นายศุภชัย  แสงจันทร 

 ๓๖๔๑ นายศุภโชค  สูตรไชย 

 ๓๖๔๒ นายศุภโชค  ใสทายดู 

 ๓๖๔๓ นายศุภเดช  เครือเพชร 

 ๓๖๔๔ นายศุภเดช  โยลัย 

 ๓๖๔๕ นายศุภมิตร  อมรอาจหาญ 

 ๓๖๔๖ นายศุภฤกษ  การเร็ว 

 ๓๖๔๗ นายศุภฤกษฤทธิ์  มังษะชาติ 

 ๓๖๔๘ นายศุภวิชญ  ประชุม 

 ๓๖๔๙ นายศุภเสฏฐ  ภูมิโพธิ์ศรี 

 ๓๖๕๐ นายศุภากร  ขันติญาณกุล 

 ๓๖๕๑ นายเศกศัลย  พานแกว 

 ๓๖๕๒ นายเศกสันต  ศิริมงคล 

 ๓๖๕๓ นายเศกสันต  สุขศรีจันทร 

 ๓๖๕๔ นายเศกสันติ์  เรืองจุย 

 ๓๖๕๕ นายเศรษฐพล  สุขเสาร 

 ๓๖๕๖ นายเศรษฐิศักดิ์  ขันวัง 

 ๓๖๕๗ นายสกล  ทาวมา 

 ๓๖๕๘ นายสกลกร  ปูเดือน 

 ๓๖๕๙ นายสงกรานต  จํารูญศิริ 

 ๓๖๖๐ นายสงกรานต  เทพเทศ 

 ๓๖๖๑ นายสงกรานต  ธนะภูมิชัย 

 ๓๖๖๒ นายสงกรานต  วรรณุรักษ 

 ๓๖๖๓ นายสงคร  โสมรักษ 

 ๓๖๖๔ นายสงคราม  กลัดเงิน 

 ๓๖๖๕ นายสงคราม  เทพทัศน 

 ๓๖๖๖ นายสงบ  เปรื่องนา 

 ๓๖๖๗ นายสงบ  สมสุข 

 ๓๖๖๘ นายสงบ  สาเรศ 

 ๓๖๖๙ นายสงวน  กัณหา 

 ๓๖๗๐ นายสงวน  เกณฑการ 

 ๓๖๗๑ นายสงวน  นิกุล 

 ๓๖๗๒ นายสงวน  วงควิลัยทอง 

 ๓๖๗๓ นายสงวน  วิระปง 

 ๓๖๗๔ นายสงวนศักดิ์  สําราญจักร 

 ๓๖๗๕ นายสงศักดิ์  คูหา 

 ๓๖๗๖ นายสงศักดิ์  ศิริเพชร 

 ๓๖๗๗ นายสงัด  ธรรมพิทักษ 

 ๓๖๗๘ นายสงัด  บรรลือ 

 ๓๖๗๙ นายสงัด  สูรักรัมย 

 ๓๖๘๐ นายสงา  กะธิโต 

 ๓๖๘๑ นายสงา  ขันคํา 

 ๓๖๘๒ นายสงา  จันทรอุป 

 ๓๖๘๓ นายสงา  นนทะศรี 

 ๓๖๘๔ นายสงา  พิศเพ็ง 

 ๓๖๘๕ นายสงา  พิสสมัย 

 ๓๖๘๖ นายสงา  มาตหวัง 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๖๘๗ นายสงา  สุพร 

 ๓๖๘๘ นายสญชัย  พุกสุริยวงษ 

 ๓๖๘๙ นายสด  สุภาบุตร 

 ๓๖๙๐ นายสตา  สาเมาะ 

 ๓๖๙๑ นายสถาพร  ชัยกิตติพร 

 ๓๖๙๒ นายสถาพร  สมสะอาด 

 ๓๖๙๓ นายสถาพร  อ่ํากลาง 

 ๓๖๙๔ นายสถิต  ดิลกลาภ 

 ๓๖๙๕ นายสถิต  ปลัดพรม 

 ๓๖๙๖ นายสถิต  ศรีกรด 

 ๓๖๙๗ นายสถิตย  ขันตีตอ 

 ๓๖๙๘ นายสถิตย  คุมวงษ 

 ๓๖๙๙ นายสถิตย  เตชะผล 

 ๓๗๐๐ นายสถิตย  ทวมสุข 

 ๓๗๐๑ นายสถิตย  ปญญาใส 

 ๓๗๐๒ นายสถิตย  ปานสีทอง 

 ๓๗๐๓ นายสถิตย  ลอยพิมาย 

 ๓๗๐๔ นายสถิตย  สับสนอง 

 ๓๗๐๕ นายสถิตย  สูงย่ิง 

 ๓๗๐๖ นายสถิน  นามวงค 

 ๓๗๐๗ นายสน  ระเบียบ 

 ๓๗๐๘ นายสน  สรอยสมยา 

 ๓๗๐๙ นายสนทยา  ไตรลึก 

 ๓๗๑๐ นายสนธยา  คอนกําลัง 

 ๓๗๑๑ นายสนธยา  โคตรสุวรรณ 

 ๓๗๑๒ นายสนธยา  พนภัย 

 ๓๗๑๓ นายสนม  โนนโพธิ์ 

 ๓๗๑๔ นายสนม  สอนสะอาด 

 ๓๗๑๕ นายสนวน  ถาวร 

 ๓๗๑๖ นายสนอง  เขาเมือง 

 ๓๗๑๗ นายสนอง  จันทะศิลา 

 ๓๗๑๘ นายสนอง  นามวงษา 

 ๓๗๑๙ นายสนอง  แพงดา 

 ๓๗๒๐ นายสนอง  อินเจริญ 

 ๓๗๒๑ นายสนัด  เขยนอก 

 ๓๗๒๒ นายสนั่น  กอวงค 

 ๓๗๒๓ นายสนั่น  ดายรินรัมย 

 ๓๗๒๔ นายสนั่น  ประชุมทอง 

 ๓๗๒๕ นายสนั่น  โพธิ์สุพรรณ 

 ๓๗๒๖ นายสนั่น  มัทธุจัด 

 ๓๗๒๗ นายสนั่น  มูลทองหลาง 

 ๓๗๒๘ นายสนั่น  สมจันทร 

 ๓๗๒๙ นายสนั่น  อินทรแปลง 

 ๓๗๓๐ นายสนั่น  อูอรุณ 

 ๓๗๓๑ นายสนับ  สมานชาติ 

 ๓๗๓๒ นายสนาน  ถ้ําสูงเนิน 

 ๓๗๓๓ นายสนิท  กันยาโม 

 ๓๗๓๔ นายสนิท  คุยแคะ 

 ๓๗๓๕ นายสนิท  เจิมขุนทด 

 ๓๗๓๖ นายสนิท  บุญธรรม 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗๓๗ นายสนิท  พรอมไทยสงค 

 ๓๗๓๘ นายสนิท  ภูเดช 

 ๓๗๓๙ นายสนิท  รมเริง 

 ๓๗๔๐ นายสนิท  รอสูงเนิน 

 ๓๗๔๑ นายสนิท  รูปคม 

 ๓๗๔๒ นายสนิท  เรียนไธสง 

 ๓๗๔๓ นายสนิท  สายอภัย 

 ๓๗๔๔ นายสนิท  หนงมา 

 ๓๗๔๕ นายสภพ  อินตะสาร 

 ๓๗๔๖ นายสม  งีสันเทียะ 

 ๓๗๔๗ นายสม  ถาวรสันต 

 ๓๗๔๘ นายสมเกียรติ์  คําภู 

 ๓๗๔๙ นายสมเกียรติ  กาวาท 

 ๓๗๕๐ นายสมเกียรติ  เข็มมา 

 ๓๗๕๑ นายสมเกียรติ  คมขํา 

 ๓๗๕๒ นายสมเกียรติ  ชัยพรม 

 ๓๗๕๓ นายสมเกียรติ  นาเมือง 

 ๓๗๕๔ นายสมเกียรติ  เนียรมงคล 

 ๓๗๕๕ นายสมเกียรติ  ภูกาบเพชร 

 ๓๗๕๖ นายสมเกียรติ  มรกต 

 ๓๗๕๗ นายสมเกียรติ  ย่ิงยืน 

 ๓๗๕๘ นายสมเกียรติ  ไวการไถ 

 ๓๗๕๙ นายสมเกียรติ  ศรีพรหมชัย 

 ๓๗๖๐ นายสมเกียรติ  สายเมฆ 

 ๓๗๖๑ นายสมเกียรติ  สุวรรณรักษ 

 ๓๗๖๒ นายสมเกียรติ  หับเผย 

 ๓๗๖๓ นายสมควร  จันทะนันท 

 ๓๗๖๔ นายสมควร  ใจดี 

 ๓๗๖๕ นายสมควร  ชัยวิชิต 

 ๓๗๖๖ นายสมควร  ธรรมสอน 

 ๓๗๖๗ นายสมควร  เพ็ชรเรือนทอง 

 ๓๗๖๘ นายสมควร  โพนไธสงค 

 ๓๗๖๙ นายสมควร  ศรีรัตนะ 

 ๓๗๗๐ นายสมควร  สมบูรณ 

 ๓๗๗๑ นายสมควร  สําราญใจ 

 ๓๗๗๒ นายสมควร  อดทน 

 ๓๗๗๓ นายสมควร  เอกชาวสวน 

 ๓๗๗๔ นายสมคิด  กุลบุตร 

 ๓๗๗๕ นายสมคิด  แกวแจมใส 

 ๓๗๗๖ นายสมคิด  คงแกว 

 ๓๗๗๗ นายสมคิด  คนซื่อ 

 ๓๗๗๘ นายสมคิด  จันทะคุณ 

 ๓๗๗๙ นายสมคิด  ตาสี 

 ๓๗๘๐ นายสมคิด  ตูคํา 

 ๓๗๘๑ นายสมคิด  ถิ่นทาเรือ 

 ๓๗๘๒ นายสมคิด  นันคํา 

 ๓๗๘๓ นายสมคิด  ประสงคศรี 

 ๓๗๘๔ นายสมคิด  พุทธาสมศรี 

 ๓๗๘๕ นายสมคิด  ฟุงเฟอง 

 ๓๗๘๖ นายสมคิด  มลิวรรณ 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗๘๗ นายสมคิด  มะทะ 

 ๓๗๘๘ นายสมคิด  มุงกลาง 

 ๓๗๘๙ นายสมคิด  ยอดกาวี 

 ๓๗๙๐ นายสมคิด  รักษาแกว 

 ๓๗๙๑ นายสมคิด  ศรียฤทธิ์ 

 ๓๗๙๒ นายสมคิด  ศรีอุดม 

 ๓๗๙๓ นายสมคิด  สายกระสุน 

 ๓๗๙๔ นายสมคิด  สายทอง 

 ๓๗๙๕ นายสมคิด  แสงดี 

 ๓๗๙๖ นายสมคิด  อํานักมณี 

 ๓๗๙๗ นายสมคิด  อิ่มกระจาง 

 ๓๗๙๘ นายสมจิต  แกวคํา 

 ๓๗๙๙ นายสมจิต  คําแกว 

 ๓๘๐๐ นายสมจิต  พรมฟา 

 ๓๘๐๑ นายสมจิต  ออนระเบียบ 

 ๓๘๐๒ นายสมจิตต  ผลขํา 

 ๓๘๐๓ นายสมจิตร  ธรรมมะ 

 ๓๘๐๔ นายสมจิตร  กระตายจันทร 

 ๓๘๐๕ นายสมจิตร  นาคแจม 

 ๓๘๐๖ นายสมจิตร  ปญญาทา 

 ๓๘๐๗ นายสมจิตร  ปสสาวัด 

 ๓๘๐๘ นายสมจิตร  ไพยเสน 

 ๓๘๐๙ นายสมจิตร  ไพเราะ 

 ๓๘๑๐ นายสมจิตร  ศรีคันธะรักษ 

 ๓๘๑๑ นายสมจิตร  สาโรจน 

 ๓๘๑๒ นายสมจิตร  สุขประเสริฐ 

 ๓๘๑๓ นายสมเจต  เข็มเพชร 

 ๓๘๑๔ นายสมเจต  สุวรรณโชติ 

 ๓๘๑๕ นายสมใจ  จันทรชวง 

 ๓๘๑๖ นายสมใจ  เจียงกระโทก 

 ๓๘๑๗ นายสมชัย  เกียงวงค 

 ๓๘๑๘ นายสมชัย  โททะรินทร 

 ๓๘๑๙ นายสมชัย  บุญนิ่ม 

 ๓๘๒๐ นายสมชัย  ฟองรัตน 

 ๓๘๒๑ นายสมชัย  เมฆขํา 

 ๓๘๒๒ นายสมชัย  รักษรเงิน 

 ๓๘๒๓ นายสมชาติ  คลับคลาย 

 ๓๘๒๔ นายสมชาติ  รอดสงค 

 ๓๘๒๕ นายสมชาติ  วรรณคํา 

 ๓๘๒๖ นายสมชาย  กันเงิน 

 ๓๘๒๗ นายสมชาย  กานแกว 

 ๓๘๒๘ นายสมชาย  เกิดแกว 

 ๓๘๒๙ นายสมชาย  แกวสาธร 

 ๓๘๓๐ นายสมชาย  คําชนะ 

 ๓๘๓๑ นายสมชาย  เงินนา 

 ๓๘๓๒ นายสมชาย  จตุเทน 

 ๓๘๓๓ นายสมชาย  จนุช 

 ๓๘๓๔ นายสมชาย  จิระแพทย 

 ๓๘๓๕ นายสมชาย  แจมรัตน 

 ๓๘๓๖ นายสมชาย  ไชยราช 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๘๓๗ นายสมชาย  ทองเภา 

 ๓๘๓๘ นายสมชาย  เท้ิมลง 

 ๓๘๓๙ นายสมชาย  นิลดํา 

 ๓๘๔๐ นายสมชาย  ประเสริฐสาร 

 ๓๘๔๑ นายสมชาย  ปล้ืมกมล 

 ๓๘๔๒ นายสมชาย  เปล่ียนทองดี 

 ๓๘๔๓ นายสมชาย  พิรักษา 

 ๓๘๔๔ นายสมชาย  มุงดี 

 ๓๘๔๕ นายสมชาย  เมฆสวัสดิ์ 

 ๓๘๔๖ นายสมชาย  ยศบุญ 

 ๓๘๔๗ นายสมชาย  ยอดปญญา 

 ๓๘๔๘ นายสมชาย  ยาตรี 

 ๓๘๔๙ นายสมชาย  ระภานุสิทธิ์ 

 ๓๘๕๐ นายสมชาย  ลครชัย 

 ๓๘๕๑ นายสมชาย  ลาวิเศษ 

 ๓๘๕๒ นายสมชาย  วัชรอาภาไพบูลย 

 ๓๘๕๓ นายสมชาย  ศรีพุม 

 ๓๘๕๔ นายสมชาย  สงจันทร 

 ๓๘๕๕ นายสมชาย  สายรัตน 

 ๓๘๕๖ นายสมชาย  สุขสราญ 

 ๓๘๕๗ นายสมชาย  แสนเกตุ 

 ๓๘๕๘ นายสมชาย  อนันเตา 

 ๓๘๕๙ นายสมชาย  อินกําแพง 

 ๓๘๖๐ นายสมชิต  ภิรมยกิจ 

 ๓๘๖๑ นายสมโชค  คงเสม 

 ๓๘๖๒ นายสมโชค  จําปาบุร ี

 ๓๘๖๓ นายสมเด็จ  ขาวลาจันทร 

 ๓๘๖๔ นายสมเดช  จันทรทง 

 ๓๘๖๕ นายสมเดช  ชมถิ่น 

 ๓๘๖๖ นายสมเดช  ธิกาปูน 

 ๓๘๖๗ นายสมเดช  บุตรงาม 

 ๓๘๖๘ นายสมเดช  เพ็ชรบูรณป 

 ๓๘๖๙ นายสมเดช  ศรีภิรมย 

 ๓๘๗๐ นายสมเดช  สุพร 

 ๓๘๗๑ นายสมถวิล  เขียวแกว 

 ๓๘๗๒ นายสมถวิล  ชะแรมรัมย 

 ๓๘๗๓ นายสมทบ  เจ็กภู 

 ๓๘๗๔ นายสมทรง  กลาขยัน 

 ๓๘๗๕ นายสมทรง  ขาวพิมาย 

 ๓๘๗๖ นายสมทรง  คําภิลานน 

 ๓๘๗๗ นายสมทรง  นาหลุม 

 ๓๘๗๘ นายสมทรง  แยมวันเพ็ง 

 ๓๘๗๙ นายสมทรง  แสงนาค 

 ๓๘๘๐ นายสมเที่ยง  บุญสอน 

 ๓๘๘๑ นายสมนึก  ขุนแสง 

 ๓๘๘๒ นายสมนึก  แจมจํารัส 

 ๓๘๘๓ นายสมนึก  ฉิมไพร 

 ๓๘๘๔ นายสมนึก  ชุมกระโทก 

 ๓๘๘๕ นายสมนึก  ทวีธรรม 

 ๓๘๘๖ นายสมนึก  ธรรมกิจ 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๘๘๗ นายสมนึก  บุญธรรม 

 ๓๘๘๘ นายสมนึก  ผองพันธุ 

 ๓๘๘๙ นายสมนึก  เพ็งนุน 

 ๓๘๙๐ นายสมนึก  ลอมกลาง 

 ๓๘๙๑ นายสมนึก  วงษพานิชย 

 ๓๘๙๒ นายสมนึก  สุขประสงค 

 ๓๘๙๓ นายสมนึก  หงสทอง 

 ๓๘๙๔ นายสมนึก  หอมแกว 

 ๓๘๙๕ นายสมเนต  สุขนอย 

 ๓๘๙๖ นายสมบัตร  ตายพูล 

 ๓๘๙๗ นายสมบัตร  สุขงาม 

 ๓๘๙๘ นายสมบัติ  กรรณิการ 

 ๓๘๙๙ นายสมบัติ  เกษสาคร 

 ๓๙๐๐ นายสมบัติ  เกาะสังข 

 ๓๙๐๑ นายสมบัติ  แกวชา 

 ๓๙๐๒ นายสมบัติ  แขกใจเย็น 

 ๓๙๐๓ นายสมบัติ  จงฤทธิ์ 

 ๓๙๐๔ นายสมบัติ  แดงชะอุม 

 ๓๙๐๕ นายสมบัติ  ทองเกิด 

 ๓๙๐๖ นายสมบัติ  ทองเถื่อน 

 ๓๙๐๗ นายสมบัติ  ทัศนไทย 

 ๓๙๐๘ นายสมบัติ  ที่ดินดํา 

 ๓๙๐๙ นายสมบัติ  เทียนสุพรรณ 

 ๓๙๑๐ นายสมบัติ  ธรรมใจ 

 ๓๙๑๑ นายสมบัติ  บัวทอง 

 ๓๙๑๒ นายสมบัติ  บุญชวย 

 ๓๙๑๓ นายสมบัติ  บุตรสะยา 

 ๓๙๑๔ นายสมบัติ  บุบผามาลา 

 ๓๙๑๕ นายสมบัติ  ประธานราษฎร 

 ๓๙๑๖ นายสมบัติ  ประสพสม 

 ๓๙๑๗ นายสมบัติ  พยับ 

 ๓๙๑๘ นายสมบัติ  พิมยัง 

 ๓๙๑๙ นายสมบัติ  เพ็งรอด 

 ๓๙๒๐ นายสมบัติ  เมืองสุข 

 ๓๙๒๑ นายสมบัติ  ฤทธิชัย 

 ๓๙๒๒ นายสมบัติ  สนวนรัมย 

 ๓๙๒๓ นายสมบัติ  สิทธิแกว 

 ๓๙๒๔ นายสมบัติ  สุขคีรี 

 ๓๙๒๕ นายสมบัติ  สุธาพจน 

 ๓๙๒๖ นายสมบัติ  สุมรัมย 

 ๓๙๒๗ นายสมบัติ  หละเลย 

 ๓๙๒๘ นายสมบัติ  หลักเมือง 

 ๓๙๒๙ นายสมบัติ  อยูบางชาง 

 ๓๙๓๐ นายสมบุญ  เงินมาก 

 ๓๙๓๑ นายสมบุญ  ศรีคํา 

 ๓๙๓๒ นายสมบูรณ  กลัดเล็ก 

 ๓๙๓๓ นายสมบูรณ  คันโททอง 

 ๓๙๓๔ นายสมบูรณ  เงินเย็น 

 ๓๙๓๕ นายสมบูรณ  จอมทะรักษ 

 ๓๙๓๖ นายสมบูรณ  จันทรตะเหล็ก 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๓๗ นายสมบูรณ  จิวประสาท 

 ๓๙๓๘ นายสมบูรณ  ชอรักษ 

 ๓๙๓๙ นายสมบูรณ  ไชยชาญ 

 ๓๙๔๐ นายสมบูรณ  ไชยเชนทร 

 ๓๙๔๑ นายสมบูรณ  แซโก 

 ๓๙๔๒ นายสมบูรณ  นาคง 

 ๓๙๔๓ นายสมบูรณ  พรมสุ 

 ๓๙๔๔ นายสมบูรณ  รินชัย 

 ๓๙๔๕ นายสมบูรณ  วงคเจริญ 

 ๓๙๔๖ นายสมบูรณ  สีหาโคตร 

 ๓๙๔๗ นายสมบูรณ  สุขคลีวนัติ 

 ๓๙๔๘ นายสมแบน  ศิริสุข 

 ๓๙๔๙ นายสมประสงค  จุฬารี 

 ๓๙๕๐ นายสมประสงค  สายพรหม 

 ๓๙๕๑ นายสมปอง  นอยจอย 

 ๓๙๕๒ นายสมปอง  นางแยม 

 ๓๙๕๓ นายสมปอง  นาดี 

 ๓๙๕๔ นายสมปอง  บุญชวย 

 ๓๙๕๕ นายสมปอง  มิ่งขวัญ 

 ๓๙๕๖ นายสมปอง  มีชัย 

 ๓๙๕๗ นายสมปอง  สวางแวว 

 ๓๙๕๘ นายสมปาน  จันทรง็ก 

 ๓๙๕๙ นายสมผล  วงศจันทร 

 ๓๙๖๐ นายสมพง  ผงขาว 

 ๓๙๖๑ นายสมพงค  แงมสุราช 

 ๓๙๖๒ นายสมพงค  จันทเกษ 

 ๓๙๖๓ นายสมพงค  พานสุวรรณ 

 ๓๙๖๔ นายสมพงค  เรืองแกว 

 ๓๙๖๕ นายสมพงษ  กอนจันดา 

 ๓๙๖๖ นายสมพงษ  กันสําอางค 

 ๓๙๖๗ นายสมพงษ  คุมครอง 

 ๓๙๖๘ นายสมพงษ  เครือหงษ 

 ๓๙๖๙ นายสมพงษ  จันทรพิมาย 

 ๓๙๗๐ นายสมพงษ  จีนรัมย 

 ๓๙๗๑ นายสมพงษ  ทศพร 

 ๓๙๗๒ นายสมพงษ  ทันไธสง 

 ๓๙๗๓ นายสมพงษ  นันทะโคตร 

 ๓๙๗๔ นายสมพงษ  นิลนันท 

 ๓๙๗๕ นายสมพงษ  บรรทะโก 

 ๓๙๗๖ นายสมพงษ  บุญเจียม 

 ๓๙๗๗ นายสมพงษ  ปกษี 

 ๓๙๗๘ นายสมพงษ  แปลกบัว 

 ๓๙๗๙ นายสมพงษ  ผาวัง 

 ๓๙๘๐ นายสมพงษ  พรมพิทักษ 

 ๓๙๘๑ นายสมพงษ  ระวังถอย 

 ๓๙๘๒ นายสมพงษ  ราชกิจ 

 ๓๙๘๓ นายสมพงษ  รุงโรจนสันติสุข 

 ๓๙๘๔ นายสมพงษ  เวฬุวนารักษ 

 ๓๙๘๕ นายสมพงษ  ศรีนอก 

 ๓๙๘๖ นายสมพงษ  ศรีนาค 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๘๗ นายสมพงษ  สวามีชัย 

 ๓๙๘๘ นายสมพงษ  แสงแกวเขียว 

 ๓๙๘๙ นายสมพงษ  โสภาวรรณ 

 ๓๙๙๐ นายสมพงษ  อาษา 

 ๓๙๙๑ นายสมพงษ  เอี่ยมไธสง 

 ๓๙๙๒ นายสมพงษ  เอี่ยมสะอาด 

 ๓๙๙๓ นายสมพร  กลาหาญ 

 ๓๙๙๔ นายสมพร  กาสา 

 ๓๙๙๕ นายสมพร  กุลวงษ 

 ๓๙๙๖ นายสมพร  แกมขุนทด 

 ๓๙๙๗ นายสมพร  ขัดสุทธะ 

 ๓๙๙๘ นายสมพร  เข็มศรี 

 ๓๙๙๙ นายสมพร  คงมี 

 ๔๐๐๐ นายสมพร  คะเชนทร 

 ๔๐๐๑ นายสมพร  แชบัว 

 ๔๐๐๒ นายสมพร  ไชยนอก 

 ๔๐๐๓ นายสมพร  ดาวเรือง 

 ๔๐๐๔ นายสมพร  แดนหนองแปน 

 ๔๐๐๕ นายสมพร  ทรายทอง 

 ๔๐๐๖ นายสมพร  ทิพยกลอม 

 ๔๐๐๗ นายสมพร  บํารุงพล 

 ๔๐๐๘ นายสมพร  บุตรงาม 

 ๔๐๐๙ นายสมพร  ปราบภัย 

 ๔๐๑๐ นายสมพร  ปุกแกว 

 ๔๐๑๑ นายสมพร  ผองภักต 

 ๔๐๑๒ นายสมพร  พรมวิชัย 

 ๔๐๑๓ นายสมพร  พิมมะสอน 

 ๔๐๑๔ นายสมพร  ภมร 

 ๔๐๑๕ นายสมพร  มุงเรียบกลาง 

 ๔๐๑๖ นายสมพร  เรืองสวัสดิ์ 

 ๔๐๑๗ นายสมพร  ฤทธิสาตร 

 ๔๐๑๘ นายสมพร  เลิศอาวาส 

 ๔๐๑๙ นายสมพร  ศรพรหม 

 ๔๐๒๐ นายสมพร  ศรีนวล 

 ๔๐๒๑ นายสมพร  สระแกว 

 ๔๐๒๒ นายสมพร  สวัสดิ์วงษ 

 ๔๐๒๓ นายสมพร  ออนอุทัย 

 ๔๐๒๔ นายสมพร  อุพันทา 

 ๔๐๒๕ นายสมพล  การดี 

 ๔๐๒๖ นายสมพล  ขวัญชวย 

 ๔๐๒๗ นายสมพล  ผลาปรีย 

 ๔๐๒๘ นายสมพล  เริงศักดิ์ 

 ๔๐๒๙ นายสมพล  ศิริชัย 

 ๔๐๓๐ นายสมพวน  บัวเฮง 

 ๔๐๓๑ นายสมพาท  กองแกว 

 ๔๐๓๒ นายสมพาน  คงทอง 

 ๔๐๓๓ นายสมพาน  จงไพศาล 

 ๔๐๓๔ นายสมพาน  มณีแสง 

 ๔๐๓๕ นายสมพาล  ตนทอง 

 ๔๐๓๖ นายสมพิศ  คําผา 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๐๓๗ นายสมพิศ  มงคลเกตุ 

 ๔๐๓๘ นายสมพิศ  ศักดิ์แกว 

 ๔๐๓๙ นายสมพิศ  เหลืองคํา 

 ๔๐๔๐ นายสมเพชร  กงลอเงิน 

 ๔๐๔๑ นายสมเพชร  จือเปาะ 

 ๔๐๔๒ นายสมโพชน  พุทธศรี 

 ๔๐๔๓ นายสมภพ  ขวัญไตรรงค 

 ๔๐๔๔ นายสมภพ  จอยเอกา 

 ๔๐๔๕ นายสมภพ  อําพันธุ 

 ๔๐๔๖ นายสมภรณ  บุตรดี 

 ๔๐๔๗ นายสมภาร  บุราณ 

 ๔๐๔๘ นายสมภาร  อานเขียน 

 ๔๐๔๙ นายสมโภช  ปนกุล 

 ๔๐๕๐ นายสมโภชน  จํานงเพียร 

 ๔๐๕๑ นายสมโภชน  มธุรส 

 ๔๐๕๒ นายสมโภชน  มิ่งแกว 

 ๔๐๕๓ นายสมโภชน  ยนพันธ 

 ๔๐๕๔ นายสมโภชน  ฮอแสงชัย 

 ๔๐๕๕ นายสมมาต  ฉัตรเงิน 

 ๔๐๕๖ นายสมมาตร  ฉลาดลํ้า 

 ๔๐๕๗ นายสมมาศ  หลําเมฆ 

 ๔๐๕๘ นายสมมาส  สวางแกว 

 ๔๐๕๙ นายสมมาส  เอี่ยมตอ 

 ๔๐๖๐ นายสมมิตร  ศรีพนม 

 ๔๐๖๑ นายสมมิตร  บุตรดางาม 

 ๔๐๖๒ นายสมยงค  ศรีสัน 

 ๔๐๖๓ นายสมยงค  แสงสวาง 

 ๔๐๖๔ นายสมยศ  ขนานใต 

 ๔๐๖๕ นายสมยศ  ขยายแกว 

 ๔๐๖๖ นายสมยศ  จันทรโท 

 ๔๐๖๗ นายสมยศ  แดงนอย 

 ๔๐๖๘ นายสมยศ  ทองภูธรณ 

 ๔๐๖๙ นายสมยศ  ธรรมลังกา 

 ๔๐๗๐ นายสมยศ  บุญวงค 

 ๔๐๗๑ นายสมยศ  ปนตา 

 ๔๐๗๒ นายสมยศ  พงษรามัญ 

 ๔๐๗๓ นายสมยศ  พรมใจ 

 ๔๐๗๔ นายสมยศ  เวฬุวนารักษ 

 ๔๐๗๕ นายสมยศ  แสนตื้อ 

 ๔๐๗๖ นายสมยศ  หมูสะแก 

 ๔๐๗๗ นายสมร  กอนธิงาม 

 ๔๐๗๘ นายสมร  มุทุจิตต 

 ๔๐๗๙ นายสมร  เยาวนารถ 

 ๔๐๘๐ นายสมร  สีสอง 

 ๔๐๘๑ นายสมร  โสมนัส 

 ๔๐๘๒ นายสมร  อมฤกษ 

 ๔๐๘๓ นายสมรถ  สารพงษ 

 ๔๐๘๔ นายสมรวย  นิลคง 

 ๔๐๘๕ นายสมรส  รัตนสังข 

 ๔๐๘๖ นายสมรัก  บอโคตร 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๐๘๗ นายสมรัก  มวงรักษ 

 ๔๐๘๘ นายสมรักษ  มุกพิลา 

 ๔๐๘๙ นายสมฤทธิ์  ชุนตะปา 

 ๔๐๙๐ นายสมฤทธิ์  ใยพันธุ 

 ๔๐๙๑ นายสมลักษณ  ใจงูเหลือม 

 ๔๐๙๒ นายสมศรี  ถินสูงเนิน 

 ๔๐๙๓ นายสมศักดิ์  กระตายจันทร 

 ๔๐๙๔ นายสมศักดิ์  กลขุนทด 

 ๔๐๙๕ นายสมศักดิ์  กันยานันท 

 ๔๐๙๖ นายสมศักดิ์  การกรณ 

 ๔๐๙๗ นายสมศักดิ์  กิ่งจันทร 

 ๔๐๙๘ นายสมศักดิ์  เกตุชะยันต 

 ๔๐๙๙ นายสมศักดิ์  เกยอินทร 

 ๔๑๐๐ นายสมศักดิ์  แกววันดี 

 ๔๑๐๑ นายสมศักดิ์  ขันตี 

 ๔๑๐๒ นายสมศักดิ์  โขกํานัน 

 ๔๑๐๓ นายสมศักดิ์  คงเกตุ 

 ๔๑๐๔ นายสมศักดิ์  คลายทอง 

 ๔๑๐๕ นายสมศักดิ์  จันทรแวว 

 ๔๑๐๖ นายสมศักดิ์  แจงสุคง 

 ๔๑๐๗ นายสมศักดิ์  ฉิมพลี 

 ๔๑๐๘ นายสมศักดิ์  ชัยนาม 

 ๔๑๐๙ นายสมศักดิ์  ชูฝายคลอง 

 ๔๑๑๐ นายสมศักดิ์  โชควิเศษ 

 ๔๑๑๑ นายสมศักดิ์  ซุยรัมย 

 ๔๑๑๒ นายสมศักดิ์  ณ เชียงใหม 

 ๔๑๑๓ นายสมศักดิ์  เดือนขุนทศ 

 ๔๑๑๔ นายสมศักดิ์  ตื้อยศ 

 ๔๑๑๕ นายสมศักดิ์  ทองชุม 

 ๔๑๑๖ นายสมศักดิ์  ธรรมลังกา 

 ๔๑๑๗ นายสมศักดิ์  นันโท 

 ๔๑๑๘ นายสมศักดิ์  นาเม็ง 

 ๔๑๑๙ นายสมศักดิ์  ปอกยะดา 

 ๔๑๒๐ นายสมศักดิ์  ปองปญจมิตร 

 ๔๑๒๑ นายสมศักดิ์  ผิวคํา 

 ๔๑๒๒ นายสมศักดิ์  พรหมนุช 

 ๔๑๒๓ นายสมศักดิ์  พิมพพงษ 

 ๔๑๒๔ นายสมศักดิ์  พิศเพ็ง 

 ๔๑๒๕ นายสมศักดิ์  พุมกุมาร 

 ๔๑๒๖ นายสมศักดิ์  พุมมี 

 ๔๑๒๗ นายสมศักดิ์  พูลสวัสดิ์ 

 ๔๑๒๘ นายสมศักดิ์  เพชรคีรี 

 ๔๑๒๙ นายสมศักดิ์  มะลิซอน 

 ๔๑๓๐ นายสมศักดิ์  วงษจันทร 

 ๔๑๓๑ นายสมศักดิ์  วันบรรจบ 

 ๔๑๓๒ นายสมศักดิ์  เวียงจันทร 

 ๔๑๓๓ นายสมศักดิ์  ศรีทองกูล 

 ๔๑๓๔ นายสมศักดิ์  ศิริเวช 

 ๔๑๓๕ นายสมศักดิ์  ศิลสวัสดิ์ 

 ๔๑๓๖ นายสมศักดิ์  สารศรี 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑๓๗ นายสมศักดิ์  แสนมั่น 

 ๔๑๓๘ นายสมศักดิ์  อยูมาก 

 ๔๑๓๙ นายสมศักดิ์  อุตตะพุทธ 

 ๔๑๔๐ วาที่รอยตรี สมศักดิ์  อุทธิยา 

 ๔๑๔๑ นายสมศักดิ์  อุทุม 

 ๔๑๔๒ นายสมสมัย  ประภาษี 

 ๔๑๔๓ นายสมสมัย  ภาวรรณ 

 ๔๑๔๔ นายสมสมัย  วงศพันธ 

 ๔๑๔๕ นายสมสา  ใจเที่ยง 

 ๔๑๔๖ นายสมสาย  ภูคําอาย 

 ๔๑๔๗ นายสมสี  คําหาญ 

 ๔๑๔๘ นายสมสืบ  สละชีพ 

 ๔๑๔๙ นายสมหมาย  ชางตอ 

 ๔๑๕๐ นายสมหมาย  ชาญเดช 

 ๔๑๕๑ นายสมหมาย  เดชสุนทรภิญโญ 

 ๔๑๕๒ นายสมหมาย  ตนแกว 

 ๔๑๕๓ นายสมหมาย  นาวินปกาสิตย 

 ๔๑๕๔ นายสมหมาย  บุญจีน 

 ๔๑๕๕ นายสมหมาย  ไพรพฤกษ 

 ๔๑๕๖ นายสมหมาย  มนทองหลาง 

 ๔๑๕๗ นายสมหมาย  สิทธิโชติ 

 ๔๑๕๘ นายสมหมาย  สุขเกษม 

 ๔๑๕๙ นายสมหมาย  หอมหวล 

 ๔๑๖๐ นายสมหมาย  เห็มมันตา 

 ๔๑๖๑ นายสมหมาย  เหมเส็ม 

 ๔๑๖๒ นายสมหวัง  เกตุเมา 

 ๔๑๖๓ นายสมหวัง  โนนไธสง 

 ๔๑๖๔ นายสมหวัง  บุญวิจิตร 

 ๔๑๖๕ นายสมหวัง  พลสอนดา 

 ๔๑๖๖ นายสมหวัง  รูบาปบุญ 

 ๔๑๖๗ นายสมหวัง  สถิตสุนทร 

 ๔๑๖๘ นายสมหวัง  สุคนธรส 

 ๔๑๖๙ นายสมอน  จันทรเหลือง 

 ๔๑๗๐ นายสมอาจ  คงสืบชาติ 

 ๔๑๗๑ นายสมัย  เกาแกง 

 ๔๑๗๒ นายสมัย  งั่งสัมฤทธิ์ 

 ๔๑๗๓ นายสมัย  จําปา 

 ๔๑๗๔ นายสมัย  ไชยแสงคํา 

 ๔๑๗๕ นายสมัย  แดงเกล้ียง 

 ๔๑๗๖ นายสมัย  ทองเอีย 

 ๔๑๗๗ นายสมัย  พรมจันทา 

 ๔๑๗๘ นายสมัย  พรมชาติ 

 ๔๑๗๙ นายสมัย  รูปสม 

 ๔๑๘๐ นายสมัย  วังสาคร 

 ๔๑๘๑ นายสมัย  หอมเย็น 

 ๔๑๘๒ นายสมัย  อาสากิจ 

 ๔๑๘๓ นายสมาน  กังจุย 

 ๔๑๘๔ นายสมาน  โกษาจันทร 

 ๔๑๘๕ นายสมาน  คงจุย 

 ๔๑๘๖ นายสมาน  คําลือไชย 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑๘๗ นายสมาน  ชมชื่น 

 ๔๑๘๘ นายสมาน  ซีกพุดซา 

 ๔๑๘๙ นายสมาน  ดาวชวย 

 ๔๑๙๐ นายสมาน  ถอนโพธิ์ 

 ๔๑๙๑ นายสมาน  นาคีสังข 

 ๔๑๙๒ นายสมาน  บํารุงนา 

 ๔๑๙๓ นายสมาน  พรมกัณฑ 

 ๔๑๙๔ นายสมาน  พิงทร 

 ๔๑๙๕ นายสมาน  ภูพูล 

 ๔๑๙๖ นายสมาน  มูลสูงเนิน 

 ๔๑๙๗ นายสมาน  ยาหลี 

 ๔๑๙๘ นายสมาน  ฤทธิรวม 

 ๔๑๙๙ นายสมาน  ละออเอี่ยม 

 ๔๒๐๐ นายสมาน  อนุสี 

 ๔๒๐๑ นายสมาน  อะนันต 

 ๔๒๐๒ นายสมาร  อนไธสง 

 ๔๒๐๓ นายสมิง  พิพัฒนานนท 

 ๔๒๐๔ นายสมิงทอง  อยูโคกสูง 

 ๔๒๐๕ นายสยาม  บุตรอําคา 

 ๔๒๐๖ นายสยามภูมิ  บุตรดี 

 ๔๒๐๗ นายสยามศักดิ์  สมใจ 

 ๔๒๐๘ นายสรเดช  คณทา 

 ๔๒๐๙ นายสรพงษ  เผือกภูมิ 

 ๔๒๑๐ นายสรร  แสนสุภา 

 ๔๒๑๑ นายสรรเสริญ  ดับสันเทียะ 

 ๔๒๑๒ นายสรรเสริญ  แตงชาติ 

 ๔๒๑๓ นายสรวิชญ  วรรณฤดี 

 ๔๒๑๔ นายสรวิทย  ควรนิยม 

 ๔๒๑๕ นายสรวิศ  รูปสะอาด 

 ๔๒๑๖ นายสรศักดิ์  จําปา 

 ๔๒๑๗ นายสรศักดิ์  พนาจันทร 

 ๔๒๑๘ นายสระ  สอดศรี 

 ๔๒๑๙ นายสรัช  มั่นสมบูรณสง 

 ๔๒๒๐ นายสรัญ  ฝกฝน 

 ๔๒๒๑ นายสรัตน  คุมรอบ 

 ๔๒๒๒ นายสรายุทธ  กันทะวิน 

 ๔๒๒๓ นายสราวุฒิ  ไกรสุข 

 ๔๒๒๔ นายสราวุฒิ  ดอนสรอยทอง 

 ๔๒๒๕ นายสราวุฒิ  เริงไม 

 ๔๒๒๖ นายสราวุฒิ  สุขโกษา 

 ๔๒๒๗ นายสราวุฒิ  เสงหลา 

 ๔๒๒๘ นายสราวุธ  โตลอย 

 ๔๒๒๙ นายสราวุธ  สุมาลี 

 ๔๒๓๐ นายสฤษดิ์  แขมภูเขียว 

 ๔๒๓๑ นายสฤษดิ์  ชุมทอง 

 ๔๒๓๒ นายสละ  หอมศักดิ์ 

 ๔๒๓๓ นายสลิด  เมืองสุวรรณ 

 ๔๒๓๔ นายสลิด  ลําแกว 

 ๔๒๓๕ นายสวงค  ขอจุลกลาง 

 ๔๒๓๖ นายสวรรค  ทองเหมือน 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๒๓๗ นายสวรรค  โลหคํา 

 ๔๒๓๘ นายสวัด  สีสืบมา 

 ๔๒๓๙ นายสวัส  ไชยวรรณ 

 ๔๒๔๐ นายสวัสดิ์  ขุนนุย 

 ๔๒๔๑ นายสวัสดิ์  คําเกษ 

 ๔๒๔๒ นายสวัสดิ์  จันทรสุข 

 ๔๒๔๓ นายสวัสดิ์  นวลปาน 

 ๔๒๔๔ นายสวัสดิ์  พรหมฤทธิ์ 

 ๔๒๔๕ นายสวัสดิ์  สุจริตธุระการ 

 ๔๒๔๖ นายสวัสดิ์  เสยกระโทก 

 ๔๒๔๗ นายสวัสดิ์  อินตา 

 ๔๒๔๘ นายสวาง  ทั่งทอง 

 ๔๒๔๙ นายสวาง  ปรึกไธสง 

 ๔๒๕๐ นายสวาง  เพ็งพิศ 

 ๔๒๕๑ นายสวาง  โพธิศรี 

 ๔๒๕๒ นายสวาง  มั่งมี 

 ๔๒๕๓ นายสวาง  ล่ิววิวัฒน 

 ๔๒๕๔ นายสวาง  หลาตานะ 

 ๔๒๕๕ นายสวาด  สมัญญา 

 ๔๒๕๖ นายสวาด  อักษร 

 ๔๒๕๗ นายสวาท  ชมภูพระ 

 ๔๒๕๘ นายสวาท  สุภะโคตร 

 ๔๒๕๙ นายสวาสดิ์  เดนดวงเดือน 

 ๔๒๖๐ นายสวิง  แกวทอง 

 ๔๒๖๑ นายสวิง  สุพรม 

 ๔๒๖๒ นายสหพัฒน  พ่ึงพวง 

 ๔๒๖๓ นายสหพุฒิ  สีหาชาติ 

 ๔๒๖๔ นายสหัส  คลายอน 

 ๔๒๖๕ นายสหัส  สัตยซื่อ 

 ๔๒๖๖ นายสอน  โฉมเฉลา 

 ๔๒๖๗ นายสอน  นันตะสุ 

 ๔๒๖๘ นายสอลีหีน  สาเบาะ 

 ๔๒๖๙ นายสอาด  เมฆเล่ือม 

 ๔๒๗๐ นายสอาด  ศรีคงรักษ 

 ๔๒๗๑ นายสอาด  หาวหาญ 

 ๔๒๗๒ นายสอิ้ง  นอยอินทร 

 ๔๒๗๓ นายสะมะแอ  อาจออน 

 ๔๒๗๔ นายสะรี  อุมา 

 ๔๒๗๕ นายสะลี  มะตนเด 

 ๔๒๗๖ นายสะออน  พูนสําโรง 

 ๔๒๗๗ นายสะอาด  วุฒิเสลา 

 ๔๒๗๘ นายสังขทิพย  สุวรรณแสง 

 ๔๒๗๙ นายสังคม  กุณะแกว 

 ๔๒๘๐ นายสังคม  ศิริบัน 

 ๔๒๘๑ นายสังคม  หวังเล้ียงกลาง 

 ๔๒๘๒ นายสังวร  สุวรรณศรี 

 ๔๒๘๓ นายสังวาร  ทองโคตร 

 ๔๒๘๔ นายสังวาล  ทิพยวัน 

 ๔๒๘๕ นายสังวาล  นันวิลัย 

 ๔๒๘๖ นายสังวาล  หมุยเฮบัว 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๒๘๗ นายสังวาลย  การะเกษ 

 ๔๒๘๘ นายสังวาลย  เกิดนวล 

 ๔๒๘๙ นายสังวาลย  คําใบ 

 ๔๒๙๐ นายสังวาลย  ชมสีดา 

 ๔๒๙๑ นายสังวาลย  บุญรอด 

 ๔๒๙๒ นายสังวาลย  พนารักษ 

 ๔๒๙๓ นายสังวาลย  ฟองคํา 

 ๔๒๙๔ นายสังวาลย  ลากุลเพลิน 

 ๔๒๙๕ นายสังวาลย  สิงหงอย 

 ๔๒๙๖ นายสังวาลย  สุโรพันธ 

 ๔๒๙๗ นายสังเวียน  ไขโพธิ์ 

 ๔๒๙๘ นายสังเวียน  ชอบตั้งจิตร 

 ๔๒๙๙ นายสังเวียน  บุตรแสน 

 ๔๓๐๐ นายสังเวียน  ศรีบุรินทร 

 ๔๓๐๑ นายสังสรรค  สามทอง 

 ๔๓๐๒ นายสัญ  จําปารัตน 

 ๔๓๐๓ นายสัญชัย  ชองวารินทร 

 ๔๓๐๔ นายสัญชัย  ชาดา 

 ๔๓๐๕ นายสัญชาติ  จ้ีรัตน 

 ๔๓๐๖ นายสัญญลักษณ  คําสอน 

 ๔๓๐๗ นายสัญญา  แกวโบราณ 

 ๔๓๐๘ นายสัญญา  คงเรือง 

 ๔๓๐๙ นายสัญญา  จันทกลัด 

 ๔๓๑๐ นายสัญญา  ติ้วสุวรรณบวร 

 ๔๓๑๑ นายสัญญา  เทพโพธิ์ 

 ๔๓๑๒ นายสัญญา  แปนดวง 

 ๔๓๑๓ นายสัญญา  พวงทอง 

 ๔๓๑๔ นายสัญติชัย  ทองแปน 

 ๔๓๑๕ นายสัตยา  ลีทอง 

 ๔๓๑๖ นายสัน  ชัยชนะ 

 ๔๓๑๗ นายสันต  จํานง 

 ๔๓๑๘ นายสันต  ทําพล 

 ๔๓๑๙ นายสันตชัย  อัครส 

 ๔๓๒๐ นายสันตณรงค  วีระชาติ 

 ๔๓๒๑ นายสันติ  แกวกลํ่า 

 ๔๓๒๒ นายสันติ  จําปาสิม 

 ๔๓๒๓ นายสันติ  ชูใจ 

 ๔๓๒๔ นายสันติ  ดีชัยรัมย 

 ๔๓๒๕ นายสันติ  ถาริวงษ 

 ๔๓๒๖ นายสันติ  ทรัพยเจริญ 

 ๔๓๒๗ นายสันติ  ทูลมาลย 

 ๔๓๒๘ นายสันติ  โททอง 

 ๔๓๒๙ นายสันติ  ธีระกูล 

 ๔๓๓๐ นายสันติ  บุตรงาม 

 ๔๓๓๑ นายสันติ  พูลเทกอง 

 ๔๓๓๒ นายสันติ  เพ็ชรสุริยา 

 ๔๓๓๓ นายสันติ  มุงดี 

 ๔๓๓๔ นายสันติชัย  เพชรแกว 

 ๔๓๓๕ นายสันติธรรม  สุทธินุน 

 ๔๓๓๖ นายสันติพงษ  จุติพงษ 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๓๓๗ นายสันติศักดิ์  หิรัญเรือง 

 ๔๓๓๘ นายสันทยา  พรรษา 

 ๔๓๓๙ นายสันทัด  เกลาฉีด 

 ๔๓๔๐ นายสันทัด  เมฆกระจาย 

 ๔๓๔๑ นายสัมพันธ  กิมิฬาร 

 ๔๓๔๒ นายสัมพันธ  แกวมูล 

 ๔๓๔๓ นายสัมพันธ  แกววังออ 

 ๔๓๔๔ นายสัมพันธ  ดํารงสกุล 

 ๔๓๔๕ นายสัมพันธ  ทนทาน 

 ๔๓๔๖ นายสัมพันธ  บุญมา 

 ๔๓๔๗ นายสัมพันธ  แปลกตู 

 ๔๓๔๘ นายสัมพันธ  มงคลปญญากุล 

 ๔๓๔๙ นายสัมพันธ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๓๕๐ นายสัมพันธ  ศรีสุข 

 ๔๓๕๑ นายสัมพันธ  สัมฤทธิ์ 

 ๔๓๕๒ นายสัมพันธ  สุกุ 

 ๔๓๕๓ นายสัมฤทธิ์  กองโชค 

 ๔๓๕๔ นายสัมฤทธิ์  แกนกลางดอน 

 ๔๓๕๕ นายสัมฤทธิ์  เย็นระยับ 

 ๔๓๕๖ นายสัมฤทธิ์  ราชาสุข 

 ๔๓๕๗ นายสัมฤทธิ์  สาระ 

 ๔๓๕๘ นายสัมฤทธิ์  หินเพชร 

 ๔๓๕๙ นายสากล  พรมโสภา 

 ๔๓๖๐ นายสากล  วงษศรีแกว 

 ๔๓๖๑ นายสากล  แสงงาม 

 ๔๓๖๒ นายสาแกว  เกษอินทร 

 ๔๓๖๓ นายสาคร  แกววิไล 

 ๔๓๖๔ นายสาคร  ชูแกว 

 ๔๓๖๕ นายสาคร  ทองปาน 

 ๔๓๖๖ นายสาคร  ทองมาก 

 ๔๓๖๗ นายสาคร  ธัญญารักษ 

 ๔๓๖๘ นายสาคร  บริรักษ 

 ๔๓๖๙ นายสาคร  แปนรอด 

 ๔๓๗๐ นายสาคร  วรรณทอง 

 ๔๓๗๑ นายสาคร  ศรีเมือง 

 ๔๓๗๒ นายสาคร  เอี่ยมศรี 

 ๔๓๗๓ นายสาคอน  ชัยชนะ 

 ๔๓๗๔ นายสาธร  เนียมหะ 

 ๔๓๗๕ นายสาธิต  เงินเย็น 

 ๔๓๗๖ นายสาธิต  วุฒิรัตน 

 ๔๓๗๗ นายสานิจ  ศรีกุล 

 ๔๓๗๘ นายสานิตย  ทองเส็ม 

 ๔๓๗๙ นายสานิตย  สายดํา 

 ๔๓๘๐ นายสามารถ  ขันทับทิม 

 ๔๓๘๑ นายสามารถ  บุญญะพันธ 

 ๔๓๘๒ นายสามารถ  พันทอง 

 ๔๓๘๓ นายสามารถ  ยศกระโทก 

 ๔๓๘๔ นายสามารถ  วงษภักดี 

 ๔๓๘๕ นายสามารถ  โสมดี 

 ๔๓๘๖ นายสามารถ  โสมนอย 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๓๘๗ นายสามิต  ชุมศรี 

 ๔๓๘๘ นายสามิต  วงษาเวียง 

 ๔๓๘๙ นายสายชน  จันทบูรณ 

 ๔๓๙๐ นายสายชล  กอนทอง 

 ๔๓๙๑ นายสายชล  เกิดพุม 

 ๔๓๙๒ นายสายชล  แกวอุไร 

 ๔๓๙๓ นายสายชล  ชาลีมาศ 

 ๔๓๙๔ นายสายชล  วันทัศน 

 ๔๓๙๕ นายสายเดือน  ศรีชมภู 

 ๔๓๙๖ นายสายติ่ง  ทศดารา 

 ๔๓๙๗ นายสายทอง  กุลพิมโพธิ์ 

 ๔๓๙๘ นายสายทอง  พลชา 

 ๔๓๙๙ นายสายฝน  พิมพา 

 ๔๔๐๐ นายสายยนต  ศรีนาค 

 ๔๔๐๑ นายสายรุง  โสภาเพชร 

 ๔๔๐๒ นายสายัญ  ทรัพยไพ 

 ๔๔๐๓ นายสายัญ  หนูเหล็ง 

 ๔๔๐๔ นายสายัญห  วงคปนทอง 

 ๔๔๐๕ นายสายัณท  จิตรออนนอม 

 ๔๔๐๖ นายสายัณห  เดชฤดี 

 ๔๔๐๗ นายสายัณห  แสงเดช 

 ๔๔๐๘ นายสายัน  ภูชมศรี 

 ๔๔๐๙ นายสายันต  ฉางพิมาย 

 ๔๔๑๐ นายสายันต  ดีประสิทธิ์ 

 ๔๔๑๑ นายสายันต  ลมุดเทศ 

 ๔๔๑๒ นายสายันต  ศรีพงษย่ิง 

 ๔๔๑๓ นายสายันต  ศิริยา 

 ๔๔๑๔ นายสายันต  แสนเสนา 

 ๔๔๑๕ นายสารกิจ  ไขแสง 

 ๔๔๑๖ นายสาริยัน  เอมอยู 

 ๔๔๑๗ นายสารี  โภชนัง 

 ๔๔๑๘ นายสาโรจน  โฉมฉาย 

 ๔๔๑๙ นายสาโรจน  ตระบันพฤกษ 

 ๔๔๒๐ นายสาโรจน  ไพรหาญ 

 ๔๔๒๑ นายสาโรช  นุพันธ 

 ๔๔๒๒ นายสาหัส  นพวัฒน 

 ๔๔๒๓ นายสําคัญ  ผ่ึงผล 

 ๔๔๒๔ นายสํานวน  ยวนยี 

 ๔๔๒๕ นายสํานอง  ทุมวงศ 

 ๔๔๒๖ นายสําเนา  บวบหอม 

 ๔๔๒๗ นายสําเนา  ล้ิมประยูร 

 ๔๔๒๘ นายสําเนา  แสนเดช 

 ๔๔๒๙ นายสําเนาว  ศักดิ์เพชร 

 ๔๔๓๐ นายสําเนาว  อภิพงษ 

 ๔๔๓๑ นายสําเนียง  ชาตะรูปะ 

 ๔๔๓๒ นายสําเนียง  ถมคํา 

 ๔๔๓๓ นายสําเนียง  พูพิลึก 

 ๔๔๓๔ นายสําเนียง  ฟกเขียว 

 ๔๔๓๕ นายสําเนียง  ไสโยธา 

 ๔๔๓๖ นายสําเภา  ศูนรัมย 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๔๓๗ นายสํารวม  นางาม 

 ๔๔๓๘ นายสํารวม  บุญมาก 

 ๔๔๓๙ นายสํารวย  กองอน 

 ๔๔๔๐ นายสํารวย  คลองโนนสูง 

 ๔๔๔๑ นายสํารวย  จันทรมา 

 ๔๔๔๒ นายสํารวย  ดีวิเศษ 

 ๔๔๔๓ นายสํารวย  ประสานศรี 

 ๔๔๔๔ นายสํารวย  พวงแพ 

 ๔๔๔๕ นายสํารวย  ภูหมื่น 

 ๔๔๔๖ นายสํารวย  มีสิน 

 ๔๔๔๗ นายสํารวย  แยมทิพย 

 ๔๔๔๘ นายสํารวย  เวที 

 ๔๔๔๙ นายสํารวย  ศรีสุขใส 

 ๔๔๕๐ นายสํารวย  สอนศิลป 

 ๔๔๕๑ นายสํารวย  สามงามนอย 

 ๔๔๕๒ นายสํารวล  เมืองจีน 

 ๔๔๕๓ นายสํารอง  ขุรี 

 ๔๔๕๔ นายสํารอง  เคารพ 

 ๔๔๕๕ นายสํารอง  เทียนพนม 

 ๔๔๕๖ นายสํารอง  นามเรือง 

 ๔๔๕๗ นายสํารอง  มนตรี 

 ๔๔๕๘ นายสําราญ  ขวัญนิมิตร 

 ๔๔๕๙ นายสําราญ  จันทรทอง 

 ๔๔๖๐ นายสําราญ  จินา 

 ๔๔๖๑ จาสิบเอก สําราญ  ชูเชียร 

 ๔๔๖๒ นายสําราญ  ทวีพันธ 

 ๔๔๖๓ นายสําราญ  บัวหลวง 

 ๔๔๖๔ นายสําราญ  ปทุมนันท 

 ๔๔๖๕ นายสําราญ  มณีเพ็ชร 

 ๔๔๖๖ นายสําราญ  มณีรัตน 

 ๔๔๖๗ นายสําราญ  โยธายุทธ 

 ๔๔๖๘ นายสําราญ  เรืองยุทธ 

 ๔๔๖๙ นายสําราญ  วันทองสุข 

 ๔๔๗๐ นายสําราญ  เวียงนิล 

 ๔๔๗๑ นายสําเริง  คําคลาย 

 ๔๔๗๒ นายสําเริง  ดอกทุเรียน 

 ๔๔๗๓ นายสําเริง  เท่ียงตรง 

 ๔๔๗๔ นายสําเริง  นิลสนธิ 

 ๔๔๗๕ นายสําเริง  เพ็ชรภูมิ 

 ๔๔๗๖ นายสําเริง  ภูผ้ึง 

 ๔๔๗๗ นายสําเริง  ยอกร 

 ๔๔๗๘ นายสําเริง  ศรฤทธิ์ 

 ๔๔๗๙ นายสําเริง  สุนทรคงตระกูล 

 ๔๔๘๐ นายสําเริง  หมูสกุล 

 ๔๔๘๑ นายสําเริง  อัมพร 

 ๔๔๘๒ นายสําเริง  อาจวงษ 

 ๔๔๘๓ นายสําฤทธิ์  บุญลํ้า 

 ๔๔๘๔ นายสําลอง  พลเย่ียม 

 ๔๔๘๕ นายสําลี  ไชยมาศ 

 ๔๔๘๖ นายสําลี  มะโนรัตน 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๔๘๗ นายสําเหร็ด  มูลตา 

 ๔๔๘๘ นายสําอาง  สุขนันท 

 ๔๔๘๙ นายสิงขร  เย็นควร 

 ๔๔๙๐ นายสิงห  เผากันทะ 

 ๔๔๙๑ นายสิงห  แสนศรศรี 

 ๔๔๙๒ นายสิงหแกว  อินตะ 

 ๔๔๙๓ นายสิงหขร  คํามี 

 ๔๔๙๔ สิบตรี สิงหคาม  วงควาด 

 ๔๔๙๕ นายสิงหทอง  สัยงาม 

 ๔๔๙๖ นายสิงหทอง  เสคําพันธ 

 ๔๔๙๗ นายสิงหนาท  คงคํา 

 ๔๔๙๘ นายสิทธิ์  สภาพโชติ 

 ๔๔๙๙ นายสิทธิ  สิงหคํา 

 ๔๕๐๐ นายสิทธิชัย  งามทวี 

 ๔๕๐๑ นายสิทธิชัย  ทองไสล 

 ๔๕๐๒ นายสิทธิชัย  สําโพธิ์ 

 ๔๕๐๓ นายสิทธิโชค  เทพพันธุ 

 ๔๕๐๔ นายสิทธิพงค  แจมศักดิ์ 

 ๔๕๐๕ นายสิทธิพงษ  กิจสวัสดิ์ 

 ๔๕๐๖ นายสิทธิพงษ  ไตรรัตน 

 ๔๕๐๗ นายสิทธิพงษ  ทนงสุทธิ์ 

 ๔๕๐๘ นายสิทธิพงษ  หงษคํา 

 ๔๕๐๙ นายสิทธิพงษ  หมั่นดี 

 ๔๕๑๐ นายสิทธิพร  กําลังมาก 

 ๔๕๑๑ นายสิทธิพล  ทัดสันเทียะ 

 ๔๕๑๒ นายสิทธิศักดิ์  ทองสะอาด 

 ๔๕๑๓ นายสิน  อะเนกศรี 

 ๔๕๑๔ นายสินชัย  อยูมี 

 ๔๕๑๕ นายสินประเสริฐ  ใจมั่น 

 ๔๕๑๖ นายสิรวิชญ  มีเกษ 

 ๔๕๑๗ นายสิริ  ยุชังกูล 

 ๔๕๑๘ นายสิริ  สายแสง 

 ๔๕๑๙ นายสิริวัฒน  กิ่งแดง 

 ๔๕๒๐ นายสิริศักดิ์  ชลอกลาง 

 ๔๕๒๑ นายสี  จันทรนา 

 ๔๕๒๒ นายสี  จันราช 

 ๔๕๒๓ นายสี  โพธิ์ไทร 

 ๔๕๒๔ นายสีดา  สันนิถา 

 ๔๕๒๕ นายสีทอง  ปญญาคม 

 ๔๕๒๖ นายสืบพงษ  ออเพชร 

 ๔๕๒๗ นายสืบวงศ  ฉลาด 

 ๔๕๒๘ นายสุกล  สักคู 

 ๔๕๒๙ นายสุกสันต  พุทธศรี 

 ๔๕๓๐ นายสุกัณฑ  ศรีสุข 

 ๔๕๓๑ นายสุกัน  กุระกนก 

 ๔๕๓๒ นายสุกัน  จักรคํา 

 ๔๕๓๓ นายสุกัน  ธิปปะชัย 

 ๔๕๓๔ นายสุกิจ  แกวชื่น 

 ๔๕๓๕ นายสุกิจ  ชินนิยมพาณิชย 

 ๔๕๓๖ นายสุกิจ  ศรีสะอาด 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๕๓๗ นายสุกิจ  สามารถ 

 ๔๕๓๘ นายสุกิจ  อยูนิ่ม 

 ๔๕๓๙ นายสุเกษ  แสงสิงห 

 ๔๕๔๐ นายสุเกษม  นิโรธร 

 ๔๕๔๑ นายสุข  คําดวง 

 ๔๕๔๒ นายสุข  สอนเพีย 

 ๔๕๔๓ นายสุขเกษม  ชัยปรีชาเลิศ 

 ๔๕๔๔ นายสุขโข  บริรักษ 

 ๔๕๔๕ นายสุขจรัส  รัตนเมือง 

 ๔๕๔๖ นายสุขถวิล  พระคง 

 ๔๕๔๗ นายสุขสวัสดิ์  ธงยศ 

 ๔๕๔๘ นายสุขสันต  ภูทองทิพย 

 ๔๕๔๙ นายสุขสันต  เอ็นยอด 

 ๔๕๕๐ นายสุขี  คนหาญ 

 ๔๕๕๑ นายสุขุม  เพ็งแจมศรี 

 ๔๕๕๒ นายสุโข  เพ็ชรเกษม 

 ๔๕๕๓ นายสุคนธ  คดีพิศาล 

 ๔๕๕๔ นายสุคนธ  ชูชีพ 

 ๔๕๕๕ นายสุครีบ  สุธรรมวิจิตร 

 ๔๕๕๖ นายสุคํา  มิคําภา 

 ๔๕๕๗ นายสุคํา  วังซาย 

 ๔๕๕๘ นายสุจิตร  จอมทรักษ 

 ๔๕๕๙ นายสุจิตร  ลามวง 

 ๔๕๖๐ นายสุจิน  ปลองจันทึก 

 ๔๕๖๑ นายสุจิน  ปานโต 

 ๔๕๖๒ นายสุจินดา  เขียวสุด 

 ๔๕๖๓ นายสุจินต  รุมจิตร 

 ๔๕๖๔ นายสุจินต  สงมา 

 ๔๕๖๕ นายสุจินต  สานรัมย 

 ๔๕๖๖ นายสุจินทร  เหลืองออน 

 ๔๕๖๗ นายสุเจน  พิเชษฐ 

 ๔๕๖๘ นายสุเจิด  ภูคํา 

 ๔๕๖๙ นายสุชาติ  กระแสร 

 ๔๕๗๐ นายสุชาติ  กาญจนอภิรักษ 

 ๔๕๗๑ นายสุชาติ  แกวมณี 

 ๔๕๗๒ นายสุชาติ  เครือจันทร 

 ๔๕๗๓ นายสุชาติ  เจียมจิตร 

 ๔๕๗๔ นายสุชาติ  ใจยะเลิศ 

 ๔๕๗๕ นายสุชาติ  โฉมทับ 

 ๔๕๗๖ นายสุชาติ  ตลับทอง 

 ๔๕๗๗ นายสุชาติ  ทรงแสง 

 ๔๕๗๘ นายสุชาติ  ทองกอน 

 ๔๕๗๙ นายสุชาติ  ทองดี 

 ๔๕๘๐ นายสุชาติ  นากทองดี 

 ๔๕๘๑ นายสุชาติ  ปนกุมภีร 

 ๔๕๘๒ นายสุชาติ  ปุมกระโทก 

 ๔๕๘๓ นายสุชาติ  พันชู 

 ๔๕๘๔ นายสุชาติ  มวงแกมไหม 

 ๔๕๘๕ นายสุชาติ  มวงเงิน 

 ๔๕๘๖ นายสุชาติ  มหาวงษ 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๕๘๗ นายสุชาติ  ย้ิมอิ่ม 

 ๔๕๘๘ นายสุชาติ  โยธี 

 ๔๕๘๙ นายสุชาติ  รื่นเวช 

 ๔๕๙๐ นายสุชาติ  รุมนุม 

 ๔๕๙๑ วาที่รอยตรี สุชาติ  สงวนสินธุ 

 ๔๕๙๒ นายสุชาติ  สมบูรณดี 

 ๔๕๙๓ นายสุชาติ  สรางนา 

 ๔๕๙๔ นายสุชาติ  สังขพันธุ 

 ๔๕๙๕ นายสุชาติ  สายบัว 

 ๔๕๙๖ นายสุชาติ  อักษรวงศ 

 ๔๕๙๗ นายสุชาติ  อาสานอก 

 ๔๕๙๘ นายสุชาติ  อินทจักร 

 ๔๕๙๙ นายสุชิน  ชลคีรี 

 ๔๖๐๐ นายสุชิน  เนินหาด 

 ๔๖๐๑ นายสุชิน  ประคองทรัพย 

 ๔๖๐๒ นายสุชิน  ภูมิโคกรักษ 

 ๔๖๐๓ นายสุชีพ  ทาเอื้อ 

 ๔๖๐๔ นายสุเชต  สงคเสน 

 ๔๖๐๕ นายสุเชษ  ศรีพงค 

 ๔๖๐๖ นายสุด  เปยมี 

 ๔๖๐๗ นายสุดใจ  กานัง 

 ๔๖๐๘ นายสุดใจ  การนอก 

 ๔๖๐๙ นายสุดใจ  ชื่นชม 

 ๔๖๑๐ นายสุดใจ  เมษาดี 

 ๔๖๑๑ นายสุดใจ  สวัสดิ์ไธสงค 

 ๔๖๑๒ นายสุดใจ  แสงอรุณ 

 ๔๖๑๓ นายสุดที  ราบอาสา 

 ๔๖๑๔ นายสุดสาคร  ชัยมงคล 

 ๔๖๑๕ นายสุทธิ  สมพงษ 

 ๔๖๑๖ นายสุทธินันท  จีนไทย 

 ๔๖๑๗ นายสุทธิพงษ  บุญยะประสิทธิ์ 

 ๔๖๑๘ นายสุทธิพงษ  ปาไหน 

 ๔๖๑๙ นายสุทธิพงษ  แสนโส 

 ๔๖๒๐ นายสุทธิศักดิ์  เกินกลาง 

 ๔๖๒๑ นายสุทธิศักดิ์  จุตตะโน 

 ๔๖๒๒ นายสุทธิศักดิ์  พ่ึงพิมาย 

 ๔๖๒๓ นายสุทธี  วงภูธร 

 ๔๖๒๔ นายสุทศ  ทองคําสุข 

 ๔๖๒๕ นายสุทสม  ระดาพัฒน 

 ๔๖๒๖ นายสุทะ  รอไธสง 

 ๔๖๒๗ นายสุทัต  โตนา 

 ๔๖๒๘ นายสุทัศน  แกวประดิษฐ 

 ๔๖๒๙ นายสุทัศน  คําผัน 

 ๔๖๓๐ นายสุทัศน  ทรัพยสมบัติ 

 ๔๖๓๑ นายสุทัศน  ทองประสม 

 ๔๖๓๒ นายสุทัศน  พันพะสุก 

 ๔๖๓๓ นายสุทัศน  เล่ือนยศ 

 ๔๖๓๔ นายสุทัศน  วัฒยุ 

 ๔๖๓๕ นายสุทัศน  วิกาหะ 

 ๔๖๓๖ นายสุทัศน  ศิลปวิศาล 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๖๓๗ นายสุทัศน  อุนเต็มใจ 

 ๔๖๓๘ นายสุทิน  การกลา 

 ๔๖๓๙ นายสุทิน  ศรีจันทรเพ็ชร 

 ๔๖๔๐ นายสุทิน  ศรีนาคลวน 

 ๔๖๔๑ นายสุทิน  ศรีสมบัติ 

 ๔๖๔๒ นายสุทิน  สุขศรี 

 ๔๖๔๓ นายสุทิพย  ตูทรัพย 

 ๔๖๔๔ นายสุที  แสนรัมย 

 ๔๖๔๕ นายสุเทพ  เกษละคร 

 ๔๖๔๖ นายสุเทพ  จอมเกาะ 

 ๔๖๔๗ นายสุเทพ  ใจหมอม 

 ๔๖๔๘ นายสุเทพ  ชูพินิจ 

 ๔๖๔๙ นายสุเทพ  ทองแพ 

 ๔๖๕๐ นายสุเทพ  เทพอินถา 

 ๔๖๕๑ นายสุเทพ  บุญเพียร 

 ๔๖๕๒ นายสุเทพ  บุษทิพย 

 ๔๖๕๓ นายสุเทพ  ปล้ืมเปรมใจ 

 ๔๖๕๔ นายสุเทพ  พิภักดิ์ 

 ๔๖๕๕ นายสุเทพ  พุมจิตร 

 ๔๖๕๖ นายสุเทพ  ภูติวัติ 

 ๔๖๕๗ นายสุเทพ  มีชํานาญ 

 ๔๖๕๘ นายสุเทพ  วิวาสุข 

 ๔๖๕๙ นายสุเทพ  สรอยสระคู 

 ๔๖๖๐ นายสุเทพ  สุภเพียร 

 ๔๖๖๑ นายสุเทียน  ทองนํา 

 ๔๖๖๒ นายสุธน  พวงมา 

 ๔๖๖๓ นายสุธรรม  เกตุแกว 

 ๔๖๖๔ นายสุธรรม  คงวงษ 

 ๔๖๖๕ นายสุธรรม  คุมเฉงอะ 

 ๔๖๖๖ นายสุธรรม  เพ็ชรดวง 

 ๔๖๖๗ นายสุธรรม  ยอดสุดเอื้อม 

 ๔๖๖๘ นายสุธรรม  ลอยใหม 

 ๔๖๖๙ นายสุธา  สมนวล 

 ๔๖๗๐ นายสุธิศักดิ์  ดอนชัย 

 ๔๖๗๑ นายสุธิษา  กองสะดี 

 ๔๖๗๒ นายสุธี  เจริญสุข 

 ๔๖๗๓ นายสุธีร  เชิญทอง 

 ๔๖๗๔ นายสุนทร  เกษมณี 

 ๔๖๗๕ นายสุนทร  แกวจรนัย 

 ๔๖๗๖ นายสุนทร  คงอินทร 

 ๔๖๗๗ นายสุนทร  จิตสุข 

 ๔๖๗๘ นายสุนทร  ใจยะเสน 

 ๔๖๗๙ นายสุนทร  ฉ่ําตากอง 

 ๔๖๘๐ นายสุนทร  ธุระพันธ 

 ๔๖๘๑ นายสุนทร  บัวฉิม 

 ๔๖๘๒ นายสุนทร  บุญเลิศ 

 ๔๖๘๓ นายสุนทร  ปนสุข 

 ๔๖๘๔ นายสุนทร  พงไทยสงค 

 ๔๖๘๕ นายสุนทร  พรมออน 

 ๔๖๘๖ นายสุนทร  พระครูถิ่น 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๖๘๗ นายสุนทร  พันปองซอด 

 ๔๖๘๘ นายสุนทร  มะลัยทอง 

 ๔๖๘๙ นายสุนทร  มีฉวี 

 ๔๖๙๐ นายสุนทร  ยวนตา 

 ๔๖๙๑ นายสุนทร  วงษจันทร 

 ๔๖๙๒ นายสุนทร  ศรีรักษา 

 ๔๖๙๓ นายสุนทร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๖๙๔ นายสุนทร  สังขทอง 

 ๔๖๙๕ นายสุนทร  สุขทวี 

 ๔๖๙๖ นายสุนทร  สุนทรโอวาท 

 ๔๖๙๗ นายสุนทร  แสงแกวสุข 

 ๔๖๙๘ นายสุนทร  หวังหมูกลาง 

 ๔๖๙๙ นายสุนนท  สมผล 

 ๔๗๐๐ นายสุนัน  แกววาว 

 ๔๗๐๑ นายสุนัน  คํามะโนชาติ 

 ๔๗๐๒ นายสุนัน  ชลรินทร 

 ๔๗๐๓ นายสุนันท  แกนสาร 

 ๔๗๐๔ นายสุนันท  ทองพูล 

 ๔๗๐๕ นายสุนันท  ภาระโข 

 ๔๗๐๖ นายสุนันท  มนุษยนิ่ม 

 ๔๗๐๗ นายสุนันท  มีตาดพงษ 

 ๔๗๐๘ นายสุนันท  เศษบุบผา 

 ๔๗๐๙ นายสุนันท  สุวรรณสมบัติ 

 ๔๗๑๐ นายสุนา  ดีดวงพันธ 

 ๔๗๑๑ นายสุนิตย  โยประทุม 

 ๔๗๑๒ นายสุนี  สีทองทุม 

 ๔๗๑๓ นายสุเนตร  นามพัตร 

 ๔๗๑๔ นายสุเนตร  นิยมพลอย 

 ๔๗๑๕ นายสุบรรณ  วงศพยัคฆ 

 ๔๗๑๖ นายสุบัญชา  สินบัวทอง 

 ๔๗๑๗ นายสุบันท  เซี่ยมกิ่ง 

 ๔๗๑๘ นายสุบิน  แผงตัน 

 ๔๗๑๙ นายสุบิน  มูลละภา 

 ๔๗๒๐ นายสุปรีดา  ไพรหอมรื่น 

 ๔๗๒๑ นายสุพงษ  เทพอิน 

 ๔๗๒๒ นายสุพจน  การรอย 

 ๔๗๒๓ นายสุพจน  เข็มทองคําดี 

 ๔๗๒๔ นายสุพจน  คงชัย 

 ๔๗๒๕ นายสุพจน  จันทรแกว 

 ๔๗๒๖ นายสุพจน  จิตตะวิกุล 

 ๔๗๒๗ นายสุพจน  ไชยเทพ 

 ๔๗๒๘ นายสุพจน  ซอนกล่ิน 

 ๔๗๒๙ นายสุพจน  ซาวคําเขต 

 ๔๗๓๐ นายสุพจน  ธรรมเจริญ 

 ๔๗๓๑ นายสุพจน  ปตเมฆ 

 ๔๗๓๒ นายสุพจน  พิมพคต 

 ๔๗๓๓ นายสุพจน  พูลขวัญ 

 ๔๗๓๔ นายสุพจน  ภูถาลํา 

 ๔๗๓๕ นายสุพจน  มวงศรี 

 ๔๗๓๖ นายสุพจน  รื่นรวย 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๗๓๗ นายสุพจน  รุงประชา 

 ๔๗๓๘ นายสุพจน  ลองหน 

 ๔๗๓๙ นายสุพจน  ลับดีพะเนา 

 ๔๗๔๐ นายสุพจน  วงคนาค 

 ๔๗๔๑ นายสุพจน  สิงหสี 

 ๔๗๔๒ นายสุพจน  สีโคตร 

 ๔๗๔๓ นายสุพจน  สุกใส 

 ๔๗๔๔ นายสุพต  กาญจนพัฒน 

 ๔๗๔๕ นายสุพต  พุมผ้ึง 

 ๔๗๔๖ นายสุพร  รําเพย 

 ๔๗๔๗ นายสุพรชัย  ตองออน 

 ๔๗๔๘ นายสุพรรณ  ประทุมมาตย 

 ๔๗๔๙ นายสุพรรณ  กวนหลา 

 ๔๗๕๐ นายสุพรรณ  คุณโพธิ์ 

 ๔๗๕๑ นายสุพรรณ  ชวยศรี 

 ๔๗๕๒ นายสุพรรณ  ชัยนอก 

 ๔๗๕๓ นายสุพรรณ  พรมถาวร 

 ๔๗๕๔ นายสุพรรณ  มะติยภักดิ์ 

 ๔๗๕๕ นายสุพรรณ  วงศทวี 

 ๔๗๕๖ นายสุพรรณ  อูศรีเมือง 

 ๔๗๕๗ นายสุพล  แกงจําปา 

 ๔๗๕๘ นายสุพล  ถาวุฒิ 

 ๔๗๕๙ นายสุพล  บุญใส 

 ๔๗๖๐ นายสุพล  หาญกลา 

 ๔๗๖๑ นายสุพัฒ  ไชยดลุน 

 ๔๗๖๒ นายสุพัฒ  วงษโก 

 ๔๗๖๓ นายสุพัฒน  ชัยอาจ 

 ๔๗๖๔ นายสุพัฒน  ออนสองหอง 

 ๔๗๖๕ นายสุพัด  พะวร 

 ๔๗๖๖ นายสุพัตร  แกวจันทรเปง 

 ๔๗๖๗ นายสุพันธ  อาสินรัมย 

 ๔๗๖๘ นายสุพิณ  นวลเกื้อ 

 ๔๗๖๙ นายสุพิตร  สันรัมย 

 ๔๗๗๐ นายสุพิน  พรหมมา 

 ๔๗๗๑ นายสุพิน  สุริยงคต 

 ๔๗๗๒ นายสุพิศ  กุดประทาย 

 ๔๗๗๓ นายสุพิศ  พิมพา 

 ๔๗๗๔ นายสุพิษ  แกวพิทักษ 

 ๔๗๗๕ นายสุพิษ  เจริญเกียรติ 

 ๔๗๗๖ นายสุพิษฐ  สุรินแปง 

 ๔๗๗๗ นายสุพี  ทองปน 

 ๔๗๗๘ นายสุภกิจ  สุขเกษม 

 ๔๗๗๙ นายสุภชัย  ไชยเทพ 

 ๔๗๘๐ นายสุภรณ  กามูณี 

 ๔๗๘๑ นายสุภัค  พันธุทรัพย 

 ๔๗๘๒ นายสุภัค  ภักดีพุทซา 

 ๔๗๘๓ นายสุภัทร  จันทวงค 

 ๔๗๘๔ นายสุภาพ  คําสีทา 

 ๔๗๘๕ นายสุภาพ  จารุจิตร 

 ๔๗๘๖ นายสุภาพ  ถนอมไธสง 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๗๘๗ นายสุภาพ  บุรัตน 

 ๔๗๘๘ นายสุภาพ  ศรีโสภา 

 ๔๗๘๙ นายสุภาพ  ศิริเพ็ชร 

 ๔๗๙๐ นายสุภาพ  สศรีธาตุ 

 ๔๗๙๑ นายสุภาพ  สอนพินิจ 

 ๔๗๙๒ นายสุภาพ  สารรัตน 

 ๔๗๙๓ นายสุภาพ  สิตะรุโณ 

 ๔๗๙๔ นายสุภี  พันธุพาน 

 ๔๗๙๕ สิบตรี สุภีร  สาถ้ํา 

 ๔๗๙๖ นายสุมล  โมทอง 

 ๔๗๙๗ นายสุมิตร  คําออ 

 ๔๗๙๘ นายสุมิตร  วีระสุข 

 ๔๗๙๙ นายสุมิตร  สิทธิออน 

 ๔๘๐๐ นายสุเมฆ  ภูมาลา 

 ๔๘๐๑ นายสุเมต  ใจมั่น 

 ๔๘๐๒ นายสุเมต  สุขยา 

 ๔๘๐๓ นายสุเมธ  จันทันโอ 

 ๔๘๐๔ นายสุเมธ  ตอสุข 

 ๔๘๐๕ นายสุเมธ  เมืองผุด 

 ๔๘๐๖ นายสุเมธ  ศรีธีระวัฒน 

 ๔๘๐๗ นายสุรกิจ  สุกุลธนาศร 

 ๔๘๐๘ นายสุรกิต  บุษบงก 

 ๔๘๐๙ นายสุรชัย  แกวมาก 

 ๔๘๑๐ นายสุรชัย  จันทะคุณ 

 ๔๘๑๑ นายสุรชัย  ทรงลําเจียก 

 ๔๘๑๒ นายสุรชัย  ทาเอื้อ 

 ๔๘๑๓ นายสุรชัย  เทพวงศ 

 ๔๘๑๔ นายสุรชัย  เวรุนัต 

 ๔๘๑๕ นายสุรชัย  แสงมณี 

 ๔๘๑๖ นายสุรชัย  โสเกษ 

 ๔๘๑๗ นายสุรชาติ  ศรีคํา 

 ๔๘๑๘ นายสุรเชฐ  จาดบุญนาค 

 ๔๘๑๙ นายสุรเชษฐ  สาระยาม 

 ๔๘๒๐ นายสุรเชษฐ  ทวีวงศ 

 ๔๘๒๑ นายสุรเชษฐ  ลักษณะ 

 ๔๘๒๒ นายสุรเดช  ขจรคํา 

 ๔๘๒๓ นายสุรเดช  พรมสา 

 ๔๘๒๔ นายสุรเดช  ภูกิ่งผา 

 ๔๘๒๕ นายสุรเดช  สุภา 

 ๔๘๒๖ นายสุรเดช  เอิบอิ่ม 

 ๔๘๒๗ นายสุรเทพ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๘๒๘ นายสุรนันท  สารีพิมพ 

 ๔๘๒๙ นายสุรเนตร  วิเศษสัตย 

 ๔๘๓๐ นายสุรพงษ  จันทิรัตน 

 ๔๘๓๑ นายสุรพงษ  ชาญเดชสิทธิกุล 

 ๔๘๓๒ นายสุรพงษ  เตินเตือน 

 ๔๘๓๓ นายสุรพงษ  พงษสงวน 

 ๔๘๓๔ นายสุรพล  แกวนาพันธ 

 ๔๘๓๕ นายสุรพล  แกวลือชัย 

 ๔๘๓๖ นายสุรพล  คงรอด 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๘๓๗ นายสุรพล  จําปาทอง 

 ๔๘๓๘ นายสุรพล  แจงดี 

 ๔๘๓๙ นายสุรพล  ทศแกว 

 ๔๘๔๐ นายสุรพล  บัวคํา 

 ๔๘๔๑ นายสุรพล  ยังมากนาม 

 ๔๘๔๒ นายสุรพล  รอดทัพ 

 ๔๘๔๓ นายสุรพล  ศาสตรทรัพย 

 ๔๘๔๔ นายสุรพล  สมสุข 

 ๔๘๔๕ นายสุรพล  สีสอง 

 ๔๘๔๖ นายสุรพล  ออนเอี่ยม 

 ๔๘๔๗ นายสุรพศ  พลสังข 

 ๔๘๔๘ นายสุรมัย  เลหดี 

 ๔๘๔๙ นายสุรวิทย  จินะ 

 ๔๘๕๐ นายสุรวุฒิ  โฮมแพน 

 ๔๘๕๑ นายสุรศักดิ์  กัลยาบุตร 

 ๔๘๕๒ นายสุรศักดิ์  คนแรง 

 ๔๘๕๓ นายสุรศักดิ์  ทองมหา 

 ๔๘๕๔ นายสุรศักดิ์  พรมโคต 

 ๔๘๕๕ นายสุรศักดิ์  รุงคลัง 

 ๔๘๕๖ นายสุรสิทธิ์  ฉิ่งทองคํา 

 ๔๘๕๗ นายสุรสิทธิ์  ทองจินดา 

 ๔๘๕๘ นายสุรสิทธิ์  ธัญญานนท 

 ๔๘๕๙ นายสุรสิทธิ์  มีศรี 

 ๔๘๖๐ นายสุรสิทธิ์  วงศกอม 

 ๔๘๖๑ นายสุระชา  บุญถือ 

 ๔๘๖๒ นายสุระชาติ  พอครวงค 

 ๔๘๖๓ นายสุระเดช  ทะนวนรัมย 

 ๔๘๖๔ นายสุระพงษ  วีระพงษ 

 ๔๘๖๕ นายสุระพล  ขันหลอ 

 ๔๘๖๖ นายสุระพล  ทับทิมทอง 

 ๔๘๖๗ นายสุระพล  เลิศกลาง 

 ๔๘๖๘ นายสุระแสน  คุมกุดขมิ้น 

 ๔๘๖๙ นายสุรัตน  จันทาสีกา 

 ๔๘๗๐ นายสุรัตน  ปลูกงาม 

 ๔๘๗๑ นายสุรัตน  พุทธานุ 

 ๔๘๗๒ นายสุรัตน  สุโพธิ์แสน 

 ๔๘๗๓ นายสุรัตน  แสนละมะ 

 ๔๘๗๔ นายสุริทัศ  วรรณสาร 

 ๔๘๗๕ นายสุริน  เสนคราม 

 ๔๘๗๖ นายสุรินทร  จันทรงาม 

 ๔๘๗๗ นายสุรินทร  ทรัพยมูล 

 ๔๘๗๘ นายสุรินทร  ทองแถม 

 ๔๘๗๙ นายสุรินทร  มุสิพันธุ 

 ๔๘๘๐ นายสุรินทร  ยามเย็น 

 ๔๘๘๑ นายสุรินทร  ระคําภา 

 ๔๘๘๒ นายสุรินทร  ราชเนตร 

 ๔๘๘๓ นายสุรินทร  ฤทธิ์จันอัด 

 ๔๘๘๔ นายสุรินทร  สบาย 

 ๔๘๘๕ นายสุรินทร  แสงคํา 

 ๔๘๘๖ นายสุรินทร  โสขุมา 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๘๘๗ นายสุริยน  โอสถานนท 

 ๔๘๘๘ นายสุริยะ  ชอโต 

 ๔๘๘๙ นายสุริยะ  รวงผ้ึงทอง 

 ๔๘๙๐ นายสุริยัณห  ปูสันจร 

 ๔๘๙๑ นายสุริยัน  ตลับเงิน 

 ๔๘๙๒ นายสุริยัน  ศรีมาเมือง 

 ๔๘๙๓ นายสุริยัน  สัจจวิโส 

 ๔๘๙๔ นายสุริยัน  แสนไชย 

 ๔๘๙๕ นายสุริยัน  หาญเพชร 

 ๔๘๙๖ นายสุริยันต  กุลสา 

 ๔๘๙๗ นายสุริยันต  จันทะเลิศ 

 ๔๘๙๘ นายสุริยันต  พูดเพราะ 

 ๔๘๙๙ นายสุริยันต  สืบจันทร 

 ๔๙๐๐ นายสุริยา  คงคําศรี 

 ๔๙๐๑ นายสุริยา  บุญนิเวศ 

 ๔๙๐๒ นายสุริยา  พาผล 

 ๔๙๐๓ นายสุริยา  มโนรมย 

 ๔๙๐๔ นายสุริยา  มั่นคง 

 ๔๙๐๕ นายสุริยา  เหลาหมวด 

 ๔๙๐๖ นายสุริโย  ชาอินทร 

 ๔๙๐๗ นายสุรี  แกวกอง 

 ๔๙๐๘ นายสุรี  จําปารัตน 

 ๔๙๐๙ นายสุลัย  แสนสุข 

 ๔๙๑๐ นายสุวรรณ  ปนปญญา 

 ๔๙๑๑ นายสุวรรณ  การะหงษ 

 ๔๙๑๒ นายสุวรรณ  คุณานันตกุล 

 ๔๙๑๓ นายสุวรรณ  ทองขวัญ 

 ๔๙๑๔ นายสุวรรณ  บุญสงกา 

 ๔๙๑๕ นายสุวรรณ  พระยานะธูป 

 ๔๙๑๖ นายสุวรรณ  มากดวง 

 ๔๙๑๗ นายสุวรรณ  สงเชื้อ 

 ๔๙๑๘ นายสุวรรณ  เส็งนา 

 ๔๙๑๙ นายสุวรรณ  อินทรปอ 

 ๔๙๒๐ นายสุวรรณรัตน  อามาตย 

 ๔๙๒๑ นายสุวัจน  ภิชัย 

 ๔๙๒๒ นายสุวัชร  โสมะเกิด 

 ๔๙๒๓ นายสุวัฒน  คุมทั่ว 

 ๔๙๒๔ นายสุวัฒน  ปานสีดา 

 ๔๙๒๕ นายสุวัฒน  เสาวรส 

 ๔๙๒๖ นายสุวัฒน  เหลาเจริญ 

 ๔๙๒๗ นายสุวัฒนชัย  สายราช 

 ๔๙๒๘ นายสุวิช  จันทรสมัย 

 ๔๙๒๙ นายสุวิช  พันธุอน 

 ๔๙๓๐ นายสุวิชา  ปางเดิม 

 ๔๙๓๑ นายสุวิทย  กิตตะวงค 

 ๔๙๓๒ นายสุวิทย  กิมาโส 

 ๔๙๓๓ นายสุวิทย  คําบํารุง 

 ๔๙๓๔ นายสุวิทย  คําภาหลา 

 ๔๙๓๕ นายสุวิทย  ทองกานเหลือง 

 ๔๙๓๖ นายสุวิทย  ทองดี 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙๓๗ นายสุวิทย  เทพภักดี 

 ๔๙๓๘ นายสุวิทย  นิยมเดชา 

 ๔๙๓๙ นายสุวิทย  บุญทศ 

 ๔๙๔๐ นายสุวิทย  เพ่ิมพูล 

 ๔๙๔๑ นายสุวิทย  เพียงเกตุ 

 ๔๙๔๒ นายสุวิทย  ลาวัณยวิสุทธิ์ 

 ๔๙๔๓ นายสุวิทย  ศรีนวล 

 ๔๙๔๔ นายสุวิทย  สาวิกัลย 

 ๔๙๔๕ นายสุวิทย  สุขจันทร 

 ๔๙๔๖ นายสุวิน  พวงแพ 

 ๔๙๔๗ นายสุวิพล  ศิลาออน 

 ๔๙๔๘ นายสุวิสา  ศรีสุข 

 ๔๙๔๙ นายสุวีระ  มโนสุจริตชน 

 ๔๙๕๐ นายสุเวช  สีแสงหนอม 

 ๔๙๕๑ นายสุเวทย  นครไธสง 

 ๔๙๕๒ นายสุเว็นต  ไทยย่ิง 

 ๔๙๕๓ นายสุเวศ  ยวนนา 

 ๔๙๕๔ นายสุสาร  ชวยสถิตย 

 ๔๙๕๕ นายสุอัฐ  แกววงษ 

 ๔๙๕๖ นายสุอิ๊บ  หลงหีม 

 ๔๙๕๗ นายสู  ภูสํารอง 

 ๔๙๕๘ นายสูไอบน  มะโซะ 

 ๔๙๕๙ นายเสกสถิตย  ทารินทร 

 ๔๙๖๐ นายเสกสรร  ดีทรง 

 ๔๙๖๑ นายเสกสรร  พิมโคตร 

 ๔๙๖๒ นายเสกสรร  ฟูตั๋น 

 ๔๙๖๓ นายเสกสรรค  จันทอุดม 

 ๔๙๖๔ นายเสกสันต  ทิพยนางรอง 

 ๔๙๖๕ นายเสกสันต  แสงอรุณ 

 ๔๙๖๖ นายเส็ง  ชัยเนียม 

 ๔๙๖๗ นายเสงี่ยม  ทองเชื้อ 

 ๔๙๖๘ นายเสงี่ยม  นกแกว 

 ๔๙๖๙ นายเสงี่ยม  ศิริกันไชย 

 ๔๙๗๐ นายเสงี่ยม  สืบแจง 

 ๔๙๗๑ นายเสถียร  พรมอุทัย 

 ๔๙๗๒ นายเสถียร  ภูดวงดาด 

 ๔๙๗๓ นายเสถียร  ภูปง 

 ๔๙๗๔ นายเสถียร  โลหะ 

 ๔๙๗๕ นายเสถียร  ศรีขลา 

 ๔๙๗๖ นายเสถียร  ศรีบุญเรือง 

 ๔๙๗๗ นายเสถียร  หมวยนอก 

 ๔๙๗๘ นายเสนห  กันทะอินทร 

 ๔๙๗๙ นายเสนห  เกตุแกว 

 ๔๙๘๐ นายเสนห  ครูสอนดี 

 ๔๙๘๑ นายเสนห  เงินมูล 

 ๔๙๘๒ นายเสนห  จันทรแกว 

 ๔๙๘๓ นายเสนห  ตุยไชย 

 ๔๙๘๔ นายเสนห  ถาปาด 

 ๔๙๘๕ นายเสนห  ธรรมภักดี 

 ๔๙๘๖ นายเสนห  ผลาจันทร 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙๘๗ นายเสนห  ยอดฉาย 

 ๔๙๘๘ นายเสนห  สรอยสังวาล 

 ๔๙๘๙ นายเสนาะ  ปาคํา 

 ๔๙๙๐ นายเสนาะ  หนูหริ่ง 

 ๔๙๙๑ นายเสนาะ  หาญกลา 

 ๔๙๙๒ นายเสมอ  โรมกลาง 

 ๔๙๙๓ นายเสมา  เตโพธิ์ 

 ๔๙๙๔ นายเสมียน  จิตอารีย 

 ๔๙๙๕ นายเสมียน  เยาวลักษณ 

 ๔๙๙๖ นายเสมือน  ชารี 

 ๔๙๙๗ นายเสมือน  ไชยมงคล 

 ๔๙๙๘ นายเสมือน  ตะเคียนเกล้ียง 

 ๔๙๙๙ นายเสริฐ  ชฎางาม 

 ๕๐๐๐ นายเสริม  การสมดี 

 ๕๐๐๑ นายเสริม  ชูดํา 

 ๕๐๐๒ นายเสริม  เบียดนอก 

 ๕๐๐๓ นายเสริมศักดิ์  กอจิตไพบูลย 

 ๕๐๐๔ นายเสริมศักดิ์  ผิวทอง 

 ๕๐๐๕ นายเสรี  ชินเทพ 

 ๕๐๐๖ นายเสรี  ตะปญญา 

 ๕๐๐๗ นายเสรี  สะตะ 

 ๕๐๐๘ นายเสรี  อรรคทิมากูล 

 ๕๐๐๙ นายเสวก  แกวคัลณา 

 ๕๐๑๐ นายเสวก  เรือนทอง 

 ๕๐๑๑ นายเสวต  เกตุวารินทร 

 ๕๐๑๒ นายเสวียน  ไพศาลพันธุ 

 ๕๐๑๓ นายเสอะคา  ดีนอย 

 ๕๐๑๔ นายเสาแกว  ศรีวิชัยลําพันธ 

 ๕๐๑๕ นายเสาร  คนชาน 

 ๕๐๑๖ นายเสาร  คํามูลอินทร 

 ๕๐๑๗ นายเสาร  ศิริสุวรรณ 

 ๕๐๑๘ นายเสียง  เย็นสบาย 

 ๕๐๑๙ นายเสียงทอน  นัยจิตร 

 ๕๐๒๐ นายเสียน  บุญตัว 

 ๕๐๒๑ นายเสียน  เสาวัง 

 ๕๐๒๒ นายแสง  นาไชยเวียง 

 ๕๐๒๓ นายแสงจันทร  ใจ 

 ๕๐๒๔ นายแสงชัย  ทับไทร 

 ๕๐๒๕ นายแสงดาว  คันดุไล 

 ๕๐๒๖ นายแสงเดือน  ตลับเงิน 

 ๕๐๒๗ นายแสงเดือน  สมผุย 

 ๕๐๒๘ นายแสงทอง  เกล่ือนพันธ 

 ๕๐๒๙ นายแสงทอง  แสงปาก 

 ๕๐๓๐ นายแสงธรรม  ขุนพิทักษ 

 ๕๐๓๑ นายแสงพราว  ชูอาวุธ 

 ๕๐๓๒ นายแสน  มะโดด 

 ๕๐๓๓ นายแสนรัก  สารีเกิด 

 ๕๐๓๔ นายแสวง  ปองจิตใส 

 ๕๐๓๕ นายแสวง  ปนปุด 

 ๕๐๓๖ นายแสวง  แผนผา 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๐๓๗ นายแสวง  พลรักษ 

 ๕๐๓๘ นายแสวง  พาบัว 

 ๕๐๓๙ นายแสวง  แพงจาย 

 ๕๐๔๐ นายแสวง  แพงสีแกว 

 ๕๐๔๑ นายแสวง  วิมาน 

 ๕๐๔๒ นายแสวง  วิรัตนเกษม 

 ๕๐๔๓ นายแสวง  สีแดด 

 ๕๐๔๔ นายโสดา  แสงเดือน 

 ๕๐๔๕ นายโสทร  สังขมูณี 

 ๕๐๔๖ นายโสพน  ธรรมวงค 

 ๕๐๔๗ นายโสภณ  แจงประทิศ 

 ๕๐๔๘ นายโสภณ  เนียมบุตร 

 ๕๐๔๙ นายโสภณ  ผุดผา 

 ๕๐๕๐ นายโสภณ  โพธิ์ปลี 

 ๕๐๕๑ นายโสภณ  สมชาติ 

 ๕๐๕๒ นายโสภณ  สอนสุราษฎร 

 ๕๐๕๓ นายโสภณ  หาลือสุข 

 ๕๐๕๔ นายโสภณ  อินอําคา 

 ๕๐๕๕ นายโสภา  เถาจําปา 

 ๕๐๕๖ นายโสภา  ประดาสุข 

 ๕๐๕๗ นายโสภา  ปนออน 

 ๕๐๕๘ นายโสภา  เมืองโคตร 

 ๕๐๕๙ นายโสภา  หันประดิษฐ 

 ๕๐๖๐ นายโสวัส  โถชารี 

 ๕๐๖๑ นายใส  เกิดสวรรค 

 ๕๐๖๒ นายใส  ประดับดี 

 ๕๐๖๓ นายไสว  กันยาเย่ียม 

 ๕๐๖๔ นายไสว  กัลปพฤกษ 

 ๕๐๖๕ นายไสว  กุลวงษ 

 ๕๐๖๖ นายไสว  แกวพินิจ 

 ๕๐๖๗ นายไสว  แกวอยู 

 ๕๐๖๘ นายไสว  ขาวขันธ 

 ๕๐๖๙ นายไสว  เขื่อนหมั่น 

 ๕๐๗๐ นายไสว  ตราทิพย 

 ๕๐๗๑ นายไสว  บรรลือทรัพย 

 ๕๐๗๒ นายไสว  โพธิสาร 

 ๕๐๗๓ นายไสว  ภารสงา 

 ๕๐๗๔ นายไสว  มะลิวัลย 

 ๕๐๗๕ นายไสว  ราชคม 

 ๕๐๗๖ นายไสว  เริงรัง 

 ๕๐๗๗ นายไสว  สินนอก 

 ๕๐๗๘ นายหงษ  สิมมา 

 ๕๐๗๙ นายหนํา  พันธนา 

 ๕๐๘๐ นายหนึ่ง  สีหนาท 

 ๕๐๘๑ นายหนู  ไชโย 

 ๕๐๘๒ นายหนูกัน  วงศเมืองกลาง 

 ๕๐๘๓ นายหนูกาญจน  แดนดี 

 ๕๐๘๔ นายหนูกาญจน  สิมพา 

 ๕๐๘๕ นายหนูกี  คําหลอ 

 ๕๐๘๖ นายหนูไกร  ศรีโย 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๐๘๗ นายหนูเจิม  มูลฉลู 

 ๕๐๘๘ นายหนูแดง  กันตัด 

 ๕๐๘๙ นายหนูแดง  ฝางคํา 

 ๕๐๙๐ นายหนูแดง  สุดตานา 

 ๕๐๙๑ นายหนูเที่ยง  หงษวิลัย 

 ๕๐๙๒ นายหนูรัก  ญาณประเสริฐ 

 ๕๐๙๓ นายหนูใหญ  เรืองจรูญ 

 ๕๐๙๔ นายหมั่น  ดาวขุนทด 

 ๕๐๙๕ นายหมูด  และเจริญ 

 ๕๐๙๖ นายหยัน  โตะประดู 

 ๕๐๙๗ นายหลอ  แรเพ็ชร 

 ๕๐๙๘ นายหลอด  นวนเกษา 

 ๕๐๙๙ นายหละ  ฤทธิโต 

 ๕๑๐๐ นายหล่ัน  ยะเปยงปลูก 

 ๕๑๐๑ นายหลา  พิมทอง 

 ๕๑๐๒ นายหลาย  สุขมอญ 

 ๕๑๐๓ นายหลี  เอื้อนไธสงค 

 ๕๑๐๔ นายหวัน  คนคลอง 

 ๕๑๐๕ นายหอม  พินกุล 

 ๕๑๐๖ นายหะรง  มะยี 

 ๕๑๐๗ นายหัสดินทร  วาดอินทร 

 ๕๑๐๘ นายหัสถชัย  แจงจิตร 

 ๕๑๐๙ นายหิรัญ  หนาแนน 

 ๕๑๑๐ นายเหมือน  ฝอยทอง 

 ๕๑๑๑ นายเหมือน  สนเพ็ง 

 ๕๑๑๒ นายเหรียญเงิน  แดงเขียน 

 ๕๑๑๓ นายเหรียญทอง  เฉิดสถิตย 

 ๕๑๑๔ นายเหรียญทอง  ทาระกะจัด 

 ๕๑๑๕ นายเหลายา  แยมอ 

 ๕๑๑๖ นายเหลือ  สกุลพรม 

 ๕๑๑๗ นายเหลือม  ตนอาสา 

 ๕๑๑๘ นายแหวน  จันทาคีรี 

 ๕๑๑๙ นายแหวนเพชร  ภาวงค 

 ๕๑๒๐ นายโหลง  ทองพิมพสิงห 

 ๕๑๒๑ นายใหม  นกตอ 

 ๕๑๒๒ นายไหว  ออนสา 

 ๕๑๒๓ นายองคอาด  มีแสง 

 ๕๑๒๔ นายองอาจ  บุญญิกา 

 ๕๑๒๕ นายองอาจ  ยอดประดิษฐ 

 ๕๑๒๖ นายองอาจ  สุขประเสริฐ 

 ๕๑๒๗ นายองอาจ  แสงวิเชียร 

 ๕๑๒๘ นายองอาจ  เหมาะกิจ 

 ๕๑๒๙ นายองอาจ  อินทญาติ 

 ๕๑๓๐ นายองุน  สุวรรณหงษ 

 ๕๑๓๑ นายอดิรุจ  ดิษเจริญ 

 ๕๑๓๒ นายอดิศักดิ์  แกวสุข 

 ๕๑๓๓ นายอดิศักดิ์  เข็มเงิน 

 ๕๑๓๔ นายอดิศักดิ์  จันสอน 

 ๕๑๓๕ นายอดิศักดิ์  ดีรื่น 

 ๕๑๓๖ นายอดิศักดิ์  บุรีขันธ 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
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 ๕๑๓๗ นายอดิศักดิ์  ประชานันท 

 ๕๑๓๘ นายอดิศักดิ์  โพธิ์ชัย 

 ๕๑๓๙ นายอดิศักดิ์  โภครักษ 

 ๕๑๔๐ นายอดิศักดิ์  ศรีษะแกว 

 ๕๑๔๑ นายอดิศักดิ์  สมาน 

 ๕๑๔๒ นายอดิสอน  ประสพมงคล 

 ๕๑๔๓ นายอดุล  กรุณา 

 ๕๑๔๔ นายอดุล  คชอินทร 

 ๕๑๔๕ นายอดุล  อาจออนศรี 

 ๕๑๔๖ นายอดุลย  คงจํารูญ 

 ๕๑๔๗ นายอดุลย  คงรอด 

 ๕๑๔๘ นายอดุลย  ใจชื้น 

 ๕๑๔๙ นายอดุลย  แซเตียว 

 ๕๑๕๐ นายอดุลย  บุญลํ้า 

 ๕๑๕๑ นายอดุลย  บุตรเตร 

 ๕๑๕๒ นายอดุลย  ผลประการ 

 ๕๑๕๓ นายอดุลย  พรหมมีชัย 

 ๕๑๕๔ นายอดุลย  พลจรัส 

 ๕๑๕๕ นายอดุลย  พลโยธา 

 ๕๑๕๖ นายอดุลย  พันอินทร 

 ๕๑๕๗ นายอดุลย  มาลาอี 

 ๕๑๕๘ นายอดุลย  รมโพธิ์เจริญ 

 ๕๑๕๙ นายอดุลย  ลามัญ 

 ๕๑๖๐ นายอดุลย  เสธา 

 ๕๑๖๑ นายอดุลยรัตน  นามบุตร 

 ๕๑๖๒ นายอดุลศักดิ์  พรมจันทร 

 ๕๑๖๓ นายอติกานต  เกิดชื่น 

 ๕๑๖๔ นายอติชาติ  เหร็นเส็บ 

 ๕๑๖๕ นายอธิวัฒน  ภูสําเภา 

 ๕๑๖๖ นายอนงค  ฉิมงาม 

 ๕๑๖๗ นายอนนต  ประถมอินทร 

 ๕๑๖๘ นายอนนต  ภูเลาสิงห 

 ๕๑๖๙ นายอนนท  เทียนทอง 

 ๕๑๗๐ นายอนัน  ชูแกว 

 ๕๑๗๑ นายอนัน  เปงเรือนชุม 

 ๕๑๗๒ นายอนันต  กองเงินนอก 

 ๕๑๗๓ นายอนันต  กามัด 

 ๕๑๗๔ นายอนันต  แกวบุญเพ่ิม 

 ๕๑๗๕ นายอนันต  คํามุงคุล 

 ๕๑๗๖ นายอนันต  จีนรัตน 

 ๕๑๗๗ นายอนันต  ดีสาระ 

 ๕๑๗๘ นายอนันต  ไตรพรหม 

 ๕๑๗๙ นายอนันต  ทอนจอก 

 ๕๑๘๐ นายอนันต  ธงศรี 

 ๕๑๘๑ นายอนันต  นาอุนเรือน 

 ๕๑๘๒ นายอนันต  นิที 

 ๕๑๘๓ นายอนันต  นิ่มเงิน 

 ๕๑๘๔ นายอนันต  เปล่ียนศิลาทอง 

 ๕๑๘๕ นายอนันต  พิลาพรม 

 ๕๑๘๖ นายอนันต  พิศวิมล 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๑๘๗ นายอนันต  เมืองงาม 

 ๕๑๘๘ นายอนันต  รัตนพล 

 ๕๑๘๙ นายอนันต  ละมัยศรี 

 ๕๑๙๐ นายอนันต  อินโตรม 

 ๕๑๙๑ นายอนันท  กูบกระโทก 

 ๕๑๙๒ นายอนันท  อินาลา 

 ๕๑๙๓ นายอนันทปรีชา  มะลิวรรณ 

 ๕๑๙๔ นายอนันธพันธ  สุมน 

 ๕๑๙๕ นายอนันศักดิ์  พุมจําปา 

 ๕๑๙๖ นายอนัย  คําเมฆ 

 ๕๑๙๗ นายอนิรุจน  ยอดหอม 

 ๕๑๙๘ นายอนิรุทธิ์  สุขประเสริฐ 

 ๕๑๙๙ นายอนิรุธ  เส็งเอ็ม 

 ๕๒๐๐ นายอนุ  บัวไสว 

 ๕๒๐๑ นายอนุคม  ศรีเรือนงาม 

 ๕๒๐๒ นายอนุชัย  ยอดคํา 

 ๕๒๐๓ นายอนุชา  ทองวงศพิทักษ 

 ๕๒๐๔ นายอนุชา  เปรมสกุล 

 ๕๒๐๕ นายอนุชา  เลิมสุม 

 ๕๒๐๖ นายอนุชา  ศรีคัชชะ 

 ๕๒๐๗ นายอนุชา  ศรีจันทรหอม 

 ๕๒๐๘ นายอนุชาติ  ยอดศรีทอง 

 ๕๒๐๙ นายอนุชิต  เผากันทะ 

 ๕๒๑๐ นายอนุชิต  เหมืองหมอ 

 ๕๒๑๑ นายอนุเชษฐ  เพชรมณี 

 ๕๒๑๒ นายอนุเทพ  สนสวาน 

 ๕๒๑๓ นายอนุพนธ  ล.ตระกูล 

 ๕๒๑๔ นายอนุพันธ  อักโขพันธุ 

 ๕๒๑๕ นายอนุภาพ  นารีรักษ 

 ๕๒๑๖ นายอนุภาพ  อยูญาติมาก 

 ๕๒๑๗ นายอนุรักษ  พูลสวัสดิ์ 

 ๕๒๑๘ นายอนุรักษ  แพงโคตร 

 ๕๒๑๙ นายอนุรักษ  รุงเจริญอารียจิตต 

 ๕๒๒๐ นายอนุวัฒน  จันทรกระจาง 

 ๕๒๒๑ นายอนุวัฒน  ศรีสุข 

 ๕๒๒๒ นายอนุศักดิ์  กวางยาน 

 ๕๒๒๓ นายอนุศักดิ์  วงศทองผาสุข 

 ๕๒๒๔ นายอนุศักดิ์  โฮมวงค 

 ๕๒๒๕ นายอนุสรณ  เทียนพิมาย 

 ๕๒๒๖ นายอนุสรณ  แพทยใส 

 ๕๒๒๗ นายอนุสรณ  วัฒนสิงหดํารงค 

 ๕๒๒๘ นายอเนฌชา  กุลบุตร 

 ๕๒๒๙ นายอภัย  อันทะจิตต 

 ๕๒๓๐ นายอภิชัย  แกวบุดตา 

 ๕๒๓๑ นายอภิชัย  บุญเรืองพะเนาว 

 ๕๒๓๒ นายอภิชัย  วองธัญกรณ 

 ๕๒๓๓ นายอภิชัย  แสงสม 

 ๕๒๓๔ นายอภิชัย  อุนตา 

 ๕๒๓๕ นายอภิชาติ  กรตเรี่ยม 

 ๕๒๓๖ นายอภิชาติ  กลับสติ 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๒๓๗ นายอภิชาติ  ทองนพ 

 ๕๒๓๘ นายอภิชาติ  นันตา 

 ๕๒๓๙ นายอภิชาติ  บุญนิยม 

 ๕๒๔๐ นายอภิชาติ  ผงชานันท 

 ๕๒๔๑ นายอภิชาติ  ภิรมยเนตร 

 ๕๒๔๒ นายอภิชาติ  ยุพยงค 

 ๕๒๔๓ นายอภิชาติ  สรอยศรี 

 ๕๒๔๔ นายอภิชาติ  เหลาเส็น 

 ๕๒๔๕ นายอภิชาติ  เอี่ยมงาม 

 ๕๒๔๖ นายอภิชิต  จินะธรรม 

 ๕๒๔๗ นายอภิเชษฐ  กิตติศักดิ์สุนทร 

 ๕๒๔๘ นายอภินพ  อนุทูล 

 ๕๒๔๙ นายอภินันท  วุฒิจันทร 

 ๕๒๕๐ นายอภินันท  แสงสวาง 

 ๕๒๕๑ นายอภิมล  รอบคอบ 

 ๕๒๕๒ นายอภิรมณ  ขิมอาภรณ 

 ๕๒๕๓ นายอภิรักษ  ศรีเทพ 

 ๕๒๕๔ นายอภิรักษ  สิงสาธร 

 ๕๒๕๕ นายอภิรัฐ  ธนปฐมพงศ 

 ๕๒๕๖ นายอภิวัฒน  สิทธิยอดปรีชา 

 ๕๒๕๗ นายอภิศักดิ์  บุญแชม 

 ๕๒๕๘ นายอภิสิทธิ์  กุลสุทธิ์ 

 ๕๒๕๙ นายอภิสิทธิ์  จงนบกลาง 

 ๕๒๖๐ นายอภิสิทธิ์  จําใบรัก 

 ๕๒๖๑ นายอภิสิทธิ์  ชุมยางสิม 

 ๕๒๖๒ นายอภิสิทธิ์  ซาซัย 

 ๕๒๖๓ นายอภิสิทธิ์  พลเดชา 

 ๕๒๖๔ นายอภิสิทธิ์  ภูชัยแสง 

 ๕๒๖๕ นายอภิสิทธิ์  มณีพงษ 

 ๕๒๖๖ นายอภิสิทธิ์  เลิศฤทธิ์ปญญากุล 

 ๕๒๖๗ นายอมร  เต็มสุข 

 ๕๒๖๘ นายอมร  บานเทือง 

 ๕๒๖๙ นายอมรเทพ  เชื้อผูดี 

 ๕๒๗๐ นายอมรินทร  ศรีวารี 

 ๕๒๗๑ นายอยู  ไชยพันธุ 

 ๕๒๗๒ นายอรรคพล  อรุณโชติ 

 ๕๒๗๓ นายอรรถกร  ศรีสุวรรณวิเชียร 

 ๕๒๗๔ นายอรรถพร  เสาวภาภรณ 

 ๕๒๗๕ นายอรรถพรชัย  ใกลชิด 

 ๕๒๗๖ นายอรรถพล  ตอพันธ 

 ๕๒๗๗ นายอรรถพล  บุญมา 

 ๕๒๗๘ นายอรรถพล  บุญศรี 

 ๕๒๗๙ นายอรรถสิทธิ์  โกพระ 

 ๕๒๘๐ นายอรัญ  เกตุโพนทอง 

 ๕๒๘๑ นายอรัญ  นพรัตน 

 ๕๒๘๒ นายอรัญชัย  แกมจินดา 

 ๕๒๘๓ นายอริญชย  เกตุนอย 

 ๕๒๘๔ นายอริยณัฐ  ไหมเชื้อจีน 

 ๕๒๘๕ นายอรุณ  แกวกัณหา 

 ๕๒๘๖ นายอรุณ  ขาวโอ 



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๒๘๗ นายอรุณ  ตีนนา 

 ๕๒๘๘ นายอรุณ  ปะนามะทัง 

 ๕๒๘๙ นายอรุณ  พลบเนียม 

 ๕๒๙๐ นายอรุณ  รักชาติ 

 ๕๒๙๑ นายอรุณ  หมัดสา 

 ๕๒๙๒ นายอลงกรณ  สอนแกว 

 ๕๒๙๓ นายออง  จันหอม 

 ๕๒๙๔ นายออด  พวงมาลี 

 ๕๒๙๕ นายออต  ชางบุ 

 ๕๒๙๖ นายออน  ศรีโชค 

 ๕๒๙๗ นายออนสา  ปตาละเต 

 ๕๒๙๘ นายออย  งามชื่น 

 ๕๒๙๙ นายอะพร  เพชรรักษ 

 ๕๓๐๐ นายอะสาน  ทรงเลิศ 

 ๕๓๐๑ นายอะอิ  อยูลือ 

 ๕๓๐๒ นายอักษร  ปญหาเสนา 

 ๕๓๐๓ นายอัคเดช  วิชัยดิษฐ 

 ๕๓๐๔ นายอัครชัย  ซึมรัมย 

 ๕๓๐๕ นายอัครชัย  นอยจันทร 

 ๕๓๐๖ นายอัครชัย  พรมจันทา 

 ๕๓๐๗ นายอัครเดช  วงศมาก 

 ๕๓๐๘ นายอัครพงศ  ตาพาว 

 ๕๓๐๙ นายอังกาบ  อุนคํา 

 ๕๓๑๐ นายอัฏฐวัฒน  โชควัฒนพรหม 

 ๕๓๑๑ นายอัตพล  เลาฮง 

 ๕๓๑๒ นายอับดุซอมะ  เมาะสาแม 

 ๕๓๑๓ นายอับดุลมานับ  มรรคาเขต 

 ๕๓๑๔ นายอับดุลเลาะ  กูดู 

 ๕๓๑๕ นายอับดุลเหลาะ  จันทรลิหมัด 

 ๕๓๑๖ นายอับดุลอาซิ  กอตอนีลอ 

 ๕๓๑๗ นายอัมพร  จันสี 

 ๕๓๑๘ นายอัมพร  ประตูเงิน 

 ๕๓๑๙ นายอัมพร  ไผงาม 

 ๕๓๒๐ นายอัมพร  สมสุข 

 ๕๓๒๑ นายอัศนัย  ผาสุโอด 

 ๕๓๒๒ นายอัศวี  ตรีอินทอง 

 ๕๓๒๓ นายอัสดลี  หลังจิ 

 ๕๓๒๔ นายอาเขตร  หมัดเจะเระ 

 ๕๓๒๕ นายอาคเนย  ถินราช 

 ๕๓๒๖ นายอาคม  เจะโส 

 ๕๓๒๗ นายอาคม  ใจจริง 

 ๕๓๒๘ นายอาคม  ชะนะสุข 

 ๕๓๒๙ นายอาคม  ไชยบุตร 

 ๕๓๓๐ นายอาคม  เต็มทอง 

 ๕๓๓๑ นายอาคม  นันตากาศ 

 ๕๓๓๒ นายอาคม  ผลเพ่ิม 

 ๕๓๓๓ นายอาคม  สรเดช 

 ๕๓๓๔ นายอาคม  สุขบัว 

 ๕๓๓๕ นายอาจหาญ  ผลนุกูล 

 ๕๓๓๖ นายอาจือ  มาเยอะ 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๓๓๗ นายอาชัน  สุภาวรรณ 

 ๕๓๓๘ นายอาญา  ถาไชยรา 

 ๕๓๓๙ นายอาดนรัต  หมัดศรี 

 ๕๓๔๐ นายอาดูร  ภูรอย 

 ๕๓๔๑ นายอาโดมภาบ  เชิดสุพรรณ 

 ๕๓๔๒ นายอาทิตย  เชื้อคนขํา 

 ๕๓๔๓ นายอาทิตย  ทองคํา 

 ๕๓๔๔ นายอาทิตย  ธุมาชิน 

 ๕๓๔๕ นายอาทิตย  บุญฤกษ 

 ๕๓๔๖ นายอาทิตย  มาตุทาวรรณ 

 ๕๓๔๗ นายอาทิตย  ยินดีสิทธิ์ 

 ๕๓๔๘ นายอาน  เจียดรัมย 

 ๕๓๔๙ นายอาน  หมื่นขวา 

 ๕๓๕๐ นายอานนท  ทองศรี 

 ๕๓๕๑ นายอานนท  นากัน 

 ๕๓๕๒ นายอานนท  พุมพฤกษ 

 ๕๓๕๓ นายอานนท  สายเงิน 

 ๕๓๕๔ นายอานนท  อนุพัฒน 

 ๕๓๕๕ นายอานันท  สบายย่ิง 

 ๕๓๕๖ นายอาพี  ซึมือ 

 ๕๓๕๗ นายอามร  มะนาวหวาน 

 ๕๓๕๘ นายอารมย  บัวประชา 

 ๕๓๕๙ นายอารมย  สอนสมนึก 

 ๕๓๖๐ นายอารี  กงแกว 

 ๕๓๖๑ นายอารี  ธรรมสนิท 

 ๕๓๖๒ นายอารีย  พวงนุน 

 ๕๓๖๓ นายอาลีฝน  ลาเหมาะ 

 ๕๓๖๔ นายอาวุธ  จันแรง 

 ๕๓๖๕ นายอาวุธ  พุมประสพ 

 ๕๓๖๖ นายอาวุธ  วงคสรรค 

 ๕๓๖๗ นายอาหมัด  สวยโอ 

 ๕๓๖๘ นายอาหะมะ  อะแด 

 ๕๓๖๙ นายอาหาหมัด  สาแม 

 ๕๓๗๐ นายอําคา  ชาดา 

 ๕๓๗๑ นายอําคา  ใยเมือง 

 ๕๓๗๒ นายอําคา  ศรีสมรักษ 

 ๕๓๗๓ นายอําดุลรอนิง  สาและ 

 ๕๓๗๔ นายอํานวย  งามย่ิง 

 ๕๓๗๕ นายอํานวย  เงินโสม 

 ๕๓๗๖ นายอํานวย  จริตงาม 

 ๕๓๗๗ นายอํานวย  ฉิมนิล 

 ๕๓๗๘ นายอํานวย  บัวผัน 

 ๕๓๗๙ นายอํานวย  ปนทองสุข 

 ๕๓๘๐ นายอํานวย  ปานดํา 

 ๕๓๘๑ นายอํานวย  พลูหนัง 

 ๕๓๘๒ นายอํานวย  มหายศ 

 ๕๓๘๓ นายอํานวย  มะลิสุทธิ 

 ๕๓๘๔ นายอํานวย  ยอดออย 

 ๕๓๘๕ นายอํานวย  สินธุ 

 ๕๓๘๖ นายอํานวย  สีเสน 



 หนา   ๑๓๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๓๘๗ นายอํานวย  สุขทวี 

 ๕๓๘๘ นายอํานาจ  แกวกําเหนิด 

 ๕๓๘๙ นายอํานาจ  ขอนโคกสูง 

 ๕๓๙๐ นายอํานาจ  คงหินมะดัน 

 ๕๓๙๑ นายอํานาจ  ควินรัมย 

 ๕๓๙๒ นายอํานาจ  แจงเจริญ 

 ๕๓๙๓ นายอํานาจ  เชียงสาพันธ 

 ๕๓๙๔ นายอํานาจ  แชมชอย 

 ๕๓๙๕ นายอํานาจ  ตราพระสําโรง 

 ๕๓๙๖ นายอํานาจ  ไตรสุ 

 ๕๓๙๗ นายอํานาจ  ถาปาวงศ 

 ๕๓๙๘ นายอํานาจ  ทาวอนนท 

 ๕๓๙๙ นายอํานาจ  ธรรมสกุล 

 ๕๔๐๐ นายอํานาจ  นิลทะศร 

 ๕๔๐๑ นายอํานาจ  เนื้อนา 

 ๕๔๐๒ นายอํานาจ  ปนโรจน 

 ๕๔๐๓ นายอํานาจ  มณีวงษ 

 ๕๔๐๔ นายอํานาจ  ระยายอย 

 ๕๔๐๕ นายอํานาจ  ลาดบัวขาว 

 ๕๔๐๖ นายอํานาจ  สาบานบัว 

 ๕๔๐๗ นายอํานาจ  สําราญอินทร 

 ๕๔๐๘ นายอํานาจ  แสงหิรัญ 

 ๕๔๐๙ นายอําพร  กุลเดช 

 ๕๔๑๐ นายอําพร  มะโนรัตน 

 ๕๔๑๑ นายอําพร  มารักษา 

 ๕๔๑๒ นายอําพร  รอดสันเทียะ 

 ๕๔๑๓ นายอําพร  เรืองคําไฮ 

 ๕๔๑๔ นายอําพร  อารีชาติ 

 ๕๔๑๕ นายอําพล  กุลสุทธิ 

 ๕๔๑๖ นายอําพล  ชูค้ํา 

 ๕๔๑๗ นายอําพล  เรือนแกว 

 ๕๔๑๘ นายอําพล  เล็กมนตรา 

 ๕๔๑๙ นายอําพล  สุวรรณงาม 

 ๕๔๒๐ นายอําพัน  พิพัฒนผกา 

 ๕๔๒๑ นายอําพันธ  พูลเพ่ิม 

 ๕๔๒๒ นายอําไพ  ออนละมัย 

 ๕๔๒๓ นายอําไพย  สังขแกว 

 ๕๔๒๔ นายอิฏธิเดช  รินทร 

 ๕๔๒๕ นายอิทธิกร  คําใบ 

 ๕๔๒๖ นายอิทธิพล  กล่ินระรื่น 

 ๕๔๒๗ นายอิทธิพล  ชาติรัมย 

 ๕๔๒๘ นายอิทธิพล  สอนลํา 

 ๕๔๒๙ นายอิน  สําเภา 

 ๕๔๓๐ นายอินตา  สิงขรณ 

 ๕๔๓๑ นายอินทร  บัวดา 

 ๕๔๓๒ นายอินทรทอง  ใจคนิง 

 ๕๔๓๓ นายอินทรีย  โปงคํา 

 ๕๔๓๔ นายอินแปลง  บุตรวงค 

 ๕๔๓๕ นายอินผวน  ทะนาวา 

 ๕๔๓๖ นายอิสมะแอ  กามียอ 



 หนา   ๑๔๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๔๓๗ นายอิสมาแอ  ยามะแอ 

 ๕๔๓๘ นายอิสรพงษ  ศรีแจ 

 ๕๔๓๙ นายอิสระ  พรมวงษา 

 ๕๔๔๐ นายอิสะมะแอ  เล็งฮะ 

 ๕๔๔๑ นายอุด  วันเพ็ญ 

 ๕๔๔๒ นายอุดม  เกาะทอง 

 ๕๔๔๓ นายอุดม  เกิดนอย 

 ๕๔๔๔ นายอุดม  ไกรษร 

 ๕๔๔๕ นายอุดม  ขนุนกอน 

 ๕๔๔๖ นายอุดม  คําภากุล 

 ๕๔๔๗ นายอุดม  จินดาวงศ 

 ๕๔๔๘ นายอุดม  ใจกลา 

 ๕๔๔๙ นายอุดม  เฉื่อยฉ่ํา 

 ๕๔๕๐ นายอุดม  ชนะมิน 

 ๕๔๕๑ นายอุดม  ชาวขุนทด 

 ๕๔๕๒ นายอุดม  ชูแสง 

 ๕๔๕๓ นายอุดม  ดวงกําเนิด 

 ๕๔๕๔ นายอุดม  ทองแสนคํา 

 ๕๔๕๕ นายอุดม  นาคศรี 

 ๕๔๕๖ นายอุดม  นาสินพรอม 

 ๕๔๕๗ นายอุดม  มีศรี 

 ๕๔๕๘ นายอุดม  วรรณจักร 

 ๕๔๕๙ นายอุดม  เหลาแกว 

 ๕๔๖๐ นายอุดมชัย  อาลัย 

 ๕๔๖๑ นายอุดมพร  เหลืองออน 

 ๕๔๖๒ นายอุดมศักดิ์  เกษรลํ้า 

 ๕๔๖๓ นายอุดมศักดิ์  เทียบกลาง 

 ๕๔๖๔ นายอุดร  กันยา 

 ๕๔๖๕ นายอุดร  กาลเนตร 

 ๕๔๖๖ นายอุดร  คํามาทิตย 

 ๕๔๖๗ นายอุดร  ทองสุวรรณ 

 ๕๔๖๘ นายอุดร  เทพสิงห 

 ๕๔๖๙ นายอุดร  นาโควงค 

 ๕๔๗๐ นายอุดร  บุญมา 

 ๕๔๗๑ นายอุดร  พัฒนรม 

 ๕๔๗๒ นายอุดร  พิมสาร 

 ๕๔๗๓ นายอุดร  วงแพร 

 ๕๔๗๔ นายอุดร  เหมือยพรหม 

 ๕๔๗๕ นายอุตสา  โพธิ์ลอม 

 ๕๔๗๖ นายอุทฤษ  รัตนจันทร 

 ๕๔๗๗ นายอุทัย  กามะพร 

 ๕๔๗๘ นายอุทัย  เขียนทอง 

 ๕๔๗๙ นายอุทัย  คําใบ 

 ๕๔๘๐ นายอุทัย  จันสีโห 

 ๕๔๘๑ นายอุทัย  ทับราช 

 ๕๔๘๒ นายอุทัย  นวลเกล้ียง 

 ๕๔๘๓ นายอุทัย  นามสุวรรณ 

 ๕๔๘๔ นายอุทัย  บุญเรือง 

 ๕๔๘๕ นายอุทัย  ประภาษี 

 ๕๔๘๖ นายอุทัย  ปะวะถี 



 หนา   ๑๔๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๔๘๗ นายอุทัย  แปงทน 

 ๕๔๘๘ นายอุทัย  ภักดี 

 ๕๔๘๙ นายอุทัย  มานทอง 

 ๕๔๙๐ นายอุทัย  รักษางาม 

 ๕๔๙๑ นายอุทัย  รีพล 

 ๕๔๙๒ นายอุทัย  วงษบุตดี 

 ๕๔๙๓ นายอุทัย  ศิริสาขา 

 ๕๔๙๔ นายอุทัย  สิริโรจนธรรม 

 ๕๔๙๕ นายอุทัย  สุโพธิ์ 

 ๕๔๙๖ นายอุทัย  หลาหาญ 

 ๕๔๙๗ นายอุทัย  เหมแดง 

 ๕๔๙๘ นายอุทิพย  โตเหล็ก 

 ๕๔๙๙ นายอุทิศ  โฉมออน 

 ๕๕๐๐ นายอุทิศ  เดชอุดร 

 ๕๕๐๑ นายอุทิศ  ทะคะลิง 

 ๕๕๐๒ นายอุทิศ  บุตรโท 

 ๕๕๐๓ นายอุทิศ  มอนยาว 

 ๕๕๐๔ นายอุทิศ  วงษมาลี 

 ๕๕๐๕ นายอุทิศ  อุนไชย 

 ๕๕๐๖ นายอุเทน  พวงสมบัติ 

 ๕๕๐๗ นายอุเทน  เพ็ชรัตน 

 ๕๕๐๘ นายอุเทน  มาลา 

 ๕๕๐๙ นายอุนเรือน  ขันตสันเทียะ 

 ๕๕๑๐ นายอุบล  แกวเณร 

 ๕๕๑๑ นายอุบล  ทับทิม 

 ๕๕๑๒ นายอุบล  พันธุกุล 

 ๕๕๑๓ นายอุบล  อินธิแสง 

 ๕๕๑๔ นายอุมาด  อับดุลเลาะ 

 ๕๕๑๕ นายอุไร  ขันเคลือบ 

 ๕๕๑๖ นายอุไร  เชือกรัมย 

 ๕๕๑๗ นายอุไร  ราชอาจ 

 ๕๕๑๘ นายอุไร  ศรีนวลจันทร 

 ๕๕๑๙ นายอุไร  โสดาบัน 

 ๕๕๒๐ นายอุไล  ทองดวง 

 ๕๕๒๑ นายอุสมัน  มะและเด็ง 

 ๕๕๒๒ นายเอกชัย  ขุนทอง 

 ๕๕๒๓ นายเอกชัย  คําเปก 

 ๕๕๒๔ นายเอกชัย  โชคดี 

 ๕๕๒๕ นายเอกชัย  บุญเกล้ียง 

 ๕๕๒๖ นายเอกชัย  บุตรดีขันธ 

 ๕๕๒๗ นายเอกชัย  เผ่ือนประไพ 

 ๕๕๒๘ นายเอกชัย  สมผลึก 

 ๕๕๒๙ นายเอกชัย  หมัดอะด้ํา 

 ๕๕๓๐ นายเอกชัย  หลีมะพันธ 

 ๕๕๓๑ นายเอกถวัลย  โยมนา 

 ๕๕๓๒ นายเอกนรินทร  พิชกรรม 

 ๕๕๓๓ นายเอกพล  ลีจอย 

 ๕๕๓๔ นายเอกพัฒน  นุยเปรม 

 ๕๕๓๕ นายเอกมล  ทองเนียม 

 ๕๕๓๖ นายเอกมล  ลีพิพัฒนกุล 



 หนา   ๑๔๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๕๓๗ นายเอกราช  แพงพุทธ 

 ๕๕๓๘ นายเอกรินทร  ศรีเกษ 

 ๕๕๓๙ นายเอกรินทร  ศิลลา 

 ๕๕๔๐ นายเอกวัฒน  แพงพนม 

 ๕๕๔๑ นายเอกวิท  จันทจร 

 ๕๕๔๒ นายเอกวุฒิ  จงประโคน 

 ๕๕๔๓ นายเอกศักดิ์  กวยประเสริฐ 

 ๕๕๔๔ นายเอกสิทธิ์  ติ๊บใจ 

 ๕๕๔๕ นายเอนก  กล่ินพิกุล 

 ๕๕๔๖ นายเอนก  กุมสติ 

 ๕๕๔๗ นายเอนก  คงสุวรรณ 

 ๕๕๔๘ นายเอนก  งามไง 

 ๕๕๔๙ นายเอนก  ภูบังดาว 

 ๕๕๕๐ นายเอนก  รุงแดง 

 ๕๕๕๑ นายเอนก  วงษระเบียบ 

 ๕๕๕๒ นายเอนก  วงสเติน 

 ๕๕๕๓ นายเอนก  ศุกระศร 

 ๕๕๕๔ นายเอนกพงศ  เหงาลา 

 ๕๕๕๕ นายเอนกศักดิ์  เทียนทอง 

 ๕๕๕๖ นายเอี่ยม  โสคําภา 

 ๕๕๕๗ นายเอื้อน  บูรณเจริญ 

 ๕๕๕๘ นายแอด  มีวรรณ 

 ๕๕๕๙ นายแอด  สิทธิเสน 

 ๕๕๖๐ นายโอช  พรหมมา 

 ๕๕๖๑ นายโอแซน  ภาษี 

 ๕๕๖๒ นายโอภาส  นบนุน 

 ๕๕๖๓ นายโอภาส  ย้ิมกล่ัน 

 ๕๕๖๔ นายโอภาส  สาระดํา 

 ๕๕๖๕ นายโอลอน  วงหมี 

 ๕๕๖๖ นายโอวิทย  ตระกูลศรี 

 ๕๕๖๗ นายโอฬาร  โอฬาริกานนท 

 ๕๕๖๘ นายฮารง  ยูโซะ 

 ๕๕๖๙ นายฮาแว  กอแล็ง 

 ๕๕๗๐ นายฮําเซาะห  เจะโซะ 

 ๕๕๗๑ นายฮุย  ปลีพุม 

 ๕๕๗๒ นางไอ  แสงแกว 

 ๕๕๗๓ นางกชพรรณ  สุขรัง 

 ๕๕๗๔ นางกฐิน  นาพูน 

 ๕๕๗๕ นางสาวกนกพร  พงษพันธ 

 ๕๕๗๖ นางกนกวรรณ  ชางนอย 

 ๕๕๗๗ นางกนกวรรณ  ตีชนะ 

 ๕๕๗๘ นางสาวกนกอร  ทวิชสังข 

 ๕๕๗๙ นางกมลเนตร  เจิมขุนทด 

 ๕๕๘๐ นางกมลมาศ  นิ่มนาค 

 ๕๕๘๑ นางกมลวรรณ  นิ่มเปา 

 ๕๕๘๒ นางกรรณิกา  ละมาย 

 ๕๕๘๓ นางสาวกรรภิรมย  เปรมปรี 

 ๕๕๘๔ นางสาวกฤติยา  แวนไธสง 

 ๕๕๘๕ นางกฤษณา  วิลาศ 

 ๕๕๘๖ นางกัญญพัชร  นรากลํ่า 



 หนา   ๑๔๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
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 ๕๕๘๗ นางกัญญาภัค  สิงหนาวา 

 ๕๕๘๘ นางกัญญารัตน  กุลพรหม 

 ๕๕๘๙ นางกันตกนิษฐ  บุญมีธรรม 

 ๕๕๙๐ นางกันยา  ยอดแบน 

 ๕๕๙๑ นางกัลยา  ทองฤทธิ์ 

 ๕๕๙๒ นางกาญจนา  เกษสุวรรณ 

 ๕๕๙๓ นางกาญจนา  โยจ้ิว 

 ๕๕๙๔ นางกาญจนา  รัตนสุต 

 ๕๕๙๕ นางกาญจนา  สงฆนางรอง 

 ๕๕๙๖ นางกาญจนาภรณ  พรหมเจริญ 

 ๕๕๙๗ นางกําไร  หามผักแวน 

 ๕๕๙๘ นางสาวกําไล  แสงทอง 

 ๕๕๙๙ นางกําไลทิพย  เสารแดน 

 ๕๖๐๐ นางกิ่งกาญจน  ผาสุข 

 ๕๖๐๑ นางสาวกิตติกานต  ชื่นกล่ิน 

 ๕๖๐๒ นางสาวกุลยอร  นามพยูร 

 ๕๖๐๓ นางสาวกุลริศา  สีนวล 

 ๕๖๐๔ นางเกตุแกว  เกิดเรือง 

 ๕๖๐๕ นางเกษร  จิตประสพ 

 ๕๖๐๖ นางเกษร  มีทรัพย 

 ๕๖๐๗ นางสาวเกษร  ยะถาคาร 

 ๕๖๐๘ นางเกษร  สมเรือง 

 ๕๖๐๙ นางสาวเกสินี  รอบคอบ 

 ๕๖๑๐ นางสาวโกสุม  คงสมโอษฐ 

 ๕๖๑๑ นางโกสุม  มูลคํา 

 ๕๖๑๒ นางใกลรุง  สุทธิโชติ 

 ๕๖๑๓ นางไกษร  สารมะโน 

 ๕๖๑๔ นางขวัญจิตร  ภูริปญญานันท 

 ๕๖๑๕ นางขวัญจิตร  มัญจาวงษ 

 ๕๖๑๖ นางขวัญเรือน  คําพา 

 ๕๖๑๗ นางขวัญเรือน  นาเจริญ 

 ๕๖๑๘ นางขวัญเรือน  บุญญิกา 

 ๕๖๑๙ นางขันเงิน  สุทธิฤกษ 

 ๕๖๒๐ นางคําเกิน  อดทน 

 ๕๖๒๑ นางคํานึง  เมืองฉาย 

 ๕๖๒๒ นางคําพอง  จันทะสาร 

 ๕๖๒๓ นางคําพา  บัวทอง 

 ๕๖๒๔ นางเครือวัลย  บรรทัดจันทร 

 ๕๖๒๕ นางเครือวัลย  หงษาคํา 

 ๕๖๒๖ นางจงกล  ขันกสิกรรม 

 ๕๖๒๗ นางสาวจงจิตร  เฉียดไธสง 

 ๕๖๒๘ นางจงจิตร  พนาวัลย 

 ๕๖๒๙ นางจงดี  คงกะเรียน 

 ๕๖๓๐ นางสาวจงดี  สรงจินดา 

 ๕๖๓๑ นางจงรัก  ท่ีรัก 

 ๕๖๓๒ นางจรรยา  กล้ันกลืน 

 ๕๖๓๓ นางจรรยา  เรืองเกษม 

 ๕๖๓๔ นางจรรยา  ละออง 

 ๕๖๓๕ นางจรัญญา  ยอดเสนี 

 ๕๖๓๖ นางจรัสศรี  เพชรภูมี 
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 ๕๖๓๗ นางสาวจรัสศรี  อัศวเดชาชาญยุทธ 

 ๕๖๓๘ นางจอมขวัญ  กองประดิษฐ 

 ๕๖๓๙ นางจอมศรี  จันทรเพ็ชร 

 ๕๖๔๐ นางสาวจักรี  ออนทองหลาง 

 ๕๖๔๑ นางจันทนา  พิลึก 

 ๕๖๔๒ นางจันทรคํา  ญานะ 

 ๕๖๔๓ นางจันทรดี  สลีวงค 

 ๕๖๔๔ นางจันทรดี  หอมหวน 

 ๕๖๔๕ นางจันทรเพ็ญ  ขวัญออน 

 ๕๖๔๖ นางจันทรเพ็ญ  คงเกง 

 ๕๖๔๗ นางสาวจันทรเพ็ญ  หาญตานันท 

 ๕๖๔๘ นางจันทรแรม  สิงหหราย 

 ๕๖๔๙ นางจันทรแรม  อูเจริญ 

 ๕๖๕๐ นางสาวจารุนันท  ชาดิษฐ 

 ๕๖๕๑ นางจาสิ  พิรามถาวร 

 ๕๖๕๒ นางจํานงค  กัลณา 

 ๕๖๕๓ นางจําเนียร  อุลิศนันท 

 ๕๖๕๔ นางจําลอง  การะเกด 

 ๕๖๕๕ นางจําลอง  คําสวาย 

 ๕๖๕๖ นางจําลอง  พงศไพรพนา 

 ๕๖๕๗ นางจําลองลักษณ  ขวัญมา 

 ๕๖๕๘ นางสาวจิดาภา  เพชรกังวาลย 

 ๕๖๕๙ นางสาวจิตตานันท  ธิดิน 

 ๕๖๖๐ นางจิตติมา  ทองพูล 

 ๕๖๖๑ นางจิตรา  คชสาร 

 ๕๖๖๒ นางจิตลัดดา  ศรีชนะ 

 ๕๖๖๓ นางจิตสุภา  มลิวัลย 

 ๕๖๖๔ นางจินดา  พินิจ 

 ๕๖๖๕ นางจินดา  เพ็งชัยศิลป 

 ๕๖๖๖ นางจินตนา  พุฒเทศ 

 ๕๖๖๗ นางจิราภรณ  เฉยเจียม 

 ๕๖๖๘ นางสาวจิราวรรณ  บรรเทิง 

 ๕๖๖๙ นางจี  ผายม 

 ๕๖๗๐ นางจีรนันท  ภูสุวรรณ 

 ๕๖๗๑ นางจุฑามาศ  ทูนฤทธิ์สระ 

 ๕๖๗๒ นางจุไรรัตน  สุนเล้ียง 

 ๕๖๗๓ นางสาวเจริญรัตน  เถื่อนสันเทียะ 

 ๕๖๗๔ นางเจียมจิตร  ปทุมมาศ 

 ๕๖๗๕ นางเจียมใจ  ขันโคกสูง 

 ๕๖๗๖ นางใจดี  ขาวสมุทร 

 ๕๖๗๗ นางฉลวย  งามระเบียบ 

 ๕๖๗๘ นางสาวฉันทนา  จิตภูธโรจน 

 ๕๖๗๙ นางเฉลียว  สกุลณวงศ 

 ๕๖๘๐ นางชญาดา  สุขรักษ 

 ๕๖๘๑ นางชญาทนันท  ไกรฤทธิ์ 

 ๕๖๘๒ นางชญานิศ  ศรีมันตะ 

 ๕๖๘๓ นางสาวชณัฐมาส  สินธุชัย 

 ๕๖๘๔ นางชนาธิป  เดชารัตน 

 ๕๖๘๕ นางสาวชรินรัตน  นุมเดื่อ 

 ๕๖๘๖ นางสาวชลธิชา  มโนรัตนสกุล 



 หนา   ๑๔๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๖๘๗ นางชวนพิศ  แกวมณีวัฒน 

 ๕๖๘๘ นางชัชชภรณ  สาระสะ 

 ๕๖๘๙ นางสาวชัชชา  สีสอนชา 

 ๕๖๙๐ นางชําเรือง  สอนรอด 

 ๕๖๙๑ นางสาวชื่นจิตร  ศรีนาค 

 ๕๖๙๒ นางสาวชุลีกร  สรอยศรีหา 

 ๕๖๙๓ นางชูศรี  ตรีนะภา 

 ๕๖๙๔ นางโชติกา  พึงไชยวรา 

 ๕๖๙๕ นางฐานิดา  สงวนนาม 

 ๕๖๙๖ นางฐิติกา  เนียมหอม 

 ๕๖๙๗ นางฐิตินันท  ทุงไธสง 

 ๕๖๙๘ นางฐิติพร  ทัพพันธุลักษณ 

 ๕๖๙๙ นางสาวฐิติพร  รอดพาล 

 ๕๗๐๐ นางสาวณัฏฐนิช  ใจเอื้อเฟอ 

 ๕๗๐๑ นางณัฏฐา  แลตรง 

 ๕๗๐๒ นางณัฐณิชา  แกวกก 

 ๕๗๐๓ นางสาวณัฐติยา  คลายนิล 

 ๕๗๐๔ นางณัฐสุดา  จงใจงาม 

 ๕๗๐๕ นางสาวณิชาภัทร  ผองทอง 

 ๕๗๐๖ นางสาวณิชาภัทร  อนทอง 

 ๕๗๐๗ นางสาวณิชารีย  สิงหโต 

 ๕๗๐๘ นางสาวดรุณี  เพ็ญงามดี 

 ๕๗๐๙ นางดรุณี  มัฏฐาพันธ 

 ๕๗๑๐ นางดรุนีย  เจริญสุข 

 ๕๗๑๑ นางดวง  เจนพนัส 

 ๕๗๑๒ นางสาวดวงใจ  หงษจันทร 

 ๕๗๑๓ นางสาวดวงเนตร  แมนบุตร 

 ๕๗๑๔ นางสาวดวงพร  งามประไพพรรณ 

 ๕๗๑๕ นางดัชนีย  มัชฌิมวงศ 

 ๕๗๑๖ นางดารารัตน  นลิกรณ 

 ๕๗๑๗ นางดารุณี  ฝากกลาง 

 ๕๗๑๘ นางดาวรุง  ผองศาลา 

 ๕๗๑๙ นางดาวรุง  แหยมเจริญ 

 ๕๗๒๐ นางแดง  เนตรแสงแกว 

 ๕๗๒๑ นางตุย  นันทะสาร 

 ๕๗๒๒ นางเตาทอง  ศรนอก 

 ๕๗๒๓ นางเตือนใจ  สุมตะ 

 ๕๗๒๔ นางสาวเตือนตา  คํารักษ 

 ๕๗๒๕ นางแตว  กล่ินหอม 

 ๕๗๒๖ นางทวีป  เอมศิริ 

 ๕๗๒๗ นางทองดี  สืบสงัด 

 ๕๗๒๘ นางทองเดือน  สานุสันติ์ 

 ๕๗๒๙ นางทองพูล  ระมั่งทอง 

 ๕๗๓๐ นางทองมวน  เพียงตา 

 ๕๗๓๑ นางทองยอย  สมนิยม 

 ๕๗๓๒ นางทองใหม  คําลุน 

 ๕๗๓๓ นางทัชวรรณ  โพธิ์วิเศษ 

 ๕๗๓๔ นางทับทิม  เปยมจิตร 

 ๕๗๓๕ นางทัศนี  ดําขํา 

 ๕๗๓๖ นางทัศนีย  รักษาสี 



 หนา   ๑๔๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๗๓๗ นางสาวทิพธัญญา  สามารถ 

 ๕๗๓๘ นางสาวทิพยวรรณ  แยมเสนาะ 

 ๕๗๓๙ นางเทวี  ฤทธิญาณ 

 ๕๗๔๐ นางธนพร  ใจแสน 

 ๕๗๔๑ นางธนพร  ปยะภักดีศิริกุล 

 ๕๗๔๒ นางธนพร  สรอยมะลิลา 

 ๕๗๔๓ นางธนศิริ  ฉิมแสง 

 ๕๗๔๔ นางสาวธนัฏฐา  สงาเมือง 

 ๕๗๔๕ นางธัญญลักษณ  แสวงสุนทะร ิ

 ๕๗๔๖ นางสาวธัญญารัตน  เทียนชัย 

 ๕๗๔๗ นางสาวธัญยธรณ  นันทฐิติโรจน 

 ๕๗๔๘ นางธัญรัตน  สุขวิถี 

 ๕๗๔๙ นางธิดารัตน  ทองเชิด 

 ๕๗๕๐ นางนกนอย  ไรน 

 ๕๗๕๑ นางนงค  ปาปะสังข 

 ๕๗๕๒ นางนงคคราญ  ดวงจันทร 

 ๕๗๕๓ นางสาวนงคลักษ  คําชัย 

 ๕๗๕๔ นางสาวนงนุช  กาฬภักดี 

 ๕๗๕๕ นางสาวนงนุช  ชื่นแขก 

 ๕๗๕๖ นางนงนุช  ถัดทะพงษ 

 ๕๗๕๗ นางนงนุช  ไววอง 

 ๕๗๕๘ นางสาวนงนุช  อชโชติพงศ 

 ๕๗๕๙ นางนงเยาว  วงษชัย 

 ๕๗๖๐ นางนงรัก  อินเทง 

 ๕๗๖๑ นางสาวนงลักษณ  เกตุแกว 

 ๕๗๖๒ นางนงลักษณ  เกิดอุทัย 

 ๕๗๖๓ นางสาวนงลักษณ  พยัฆพรม 

 ๕๗๖๔ นางนงลักษณ  สิงหสังข 

 ๕๗๖๕ นางนพวรรณ  บุญคง 

 ๕๗๖๖ นางสาวนภัทร  หินแกว 

 ๕๗๖๗ นางนภา  สอนเมือง 

 ๕๗๖๘ นางนภาพร  งวนจร 

 ๕๗๖๙ นางนภาพร  แจงพิมาย 

 ๕๗๗๐ นางนภาพร  ธรรมดิษฐ 

 ๕๗๗๑ นางนภาลัย  ทัพมงคล 

 ๕๗๗๒ นางนภาสิริ  จารุตัน 

 ๕๗๗๓ นางนฤชล  พิมจันทร 

 ๕๗๗๔ นางนวนจันทร  ดานซาย 

 ๕๗๗๕ นางนวพร  ทาใจ 

 ๕๗๗๖ นางนวรัตน  นาคทอง 

 ๕๗๗๗ นางนวล  นอยหลา 

 ๕๗๗๘ นางนวลนิตย  เจนจิตร 

 ๕๗๗๙ นางนวลปราง  แบขุนทด 

 ๕๗๘๐ นางสาวนองนุช  ภูสวาง 

 ๕๗๘๑ นางนอมจิตร  สัมฤทธิ์ 

 ๕๗๘๒ นางนอย  โกสันเทียะ 

 ๕๗๘๓ นางสาวนัฐฐยา  ธนะปราบพล 

 ๕๗๘๔ นางนัดดา  แลงลอม 

 ๕๗๘๕ นางนันทวรรณ  จันทสาร 

 ๕๗๘๖ นางสาวนันทิยา  พรหมอารักษ 



 หนา   ๑๔๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๗๘๗ นางนันทิยา  ภูทองพันธ 

 ๕๗๘๘ นางน้ําคาง  อุทัยรัศมี 

 ๕๗๘๙ นางน้ําทิพย  เหมือนมวง 

 ๕๗๙๐ นางน้ําผ้ึง  ปลูกงาม 

 ๕๗๙๑ นางน้ําฝน  สุกใส 

 ๕๗๙๒ นางน้ําวน  นิราพันธุ 

 ๕๗๙๓ นางน้ําวุน  พ่ึงแกว 

 ๕๗๙๔ นางสาวนิคม  บริรักษ 

 ๕๗๙๕ นางสาวนิคม  บุพศิริ 

 ๕๗๙๖ นางสาวนิจ  จอยเจริญ 

 ๕๗๙๗ นางนิตยา  ซังทิพย 

 ๕๗๙๘ นางสาวนิธินันท  สีหาบาล 

 ๕๗๙๙ นางสาวนิภาพร  จันทรอด 

 ๕๘๐๐ นางนิ่มนวล  คําภากุม 

 ๕๘๐๑ นางนิศา  เกรียงบูรณนันท 

 ๕๘๐๒ นางนิศาชล  ใจเท่ียง 

 ๕๘๐๓ นางนิศาชล  อภัยวงค 

 ๕๘๐๔ นางนุจณี  พัฒทุม 

 ๕๘๐๕ นางสาวนุชนาถ  แกวลายทอง 

 ๕๘๐๖ นางนุชนาถ  อาจคงหาญ 

 ๕๘๐๗ นางสาวนูรียะ  ตอแลมา 

 ๕๘๐๘ นางบรรจง  ชุมฉิมพลี 

 ๕๘๐๙ นางบรรทม  สาดกระโทก 

 ๕๘๑๐ นางสาวบังอร  บรรยงค 

 ๕๘๑๑ นางบังอร  วัชรบุญญะโสภณ 

 ๕๘๑๒ นางบังอร  ศรีทองนาค 

 ๕๘๑๓ นางบัวขาว  เพ็งศรี 

 ๕๘๑๔ นางบัวไข  พนมภูมิ 

 ๕๘๑๕ นางบัวภา  พรมสาร 

 ๕๘๑๖ นางสาวบัวเย็น  นวนมา 

 ๕๘๑๗ นางบัวเรียน  นามบุตร 

 ๕๘๑๘ นางบัวลอย  ใจสุข 

 ๕๘๑๙ นางสาวบัวลอย  สุดใจ 

 ๕๘๒๐ นางบัววิว  ลาสม 

 ๕๘๒๑ นางบางอร  ทับกลาง 

 ๕๘๒๒ นางบานเย็น  สมันกสิวิทย 

 ๕๘๒๓ นางบานเย็น  หาแกว 

 ๕๘๒๔ นางบํารุง  ชื่นดอนกลอย 

 ๕๘๒๕ นางบุญกวาง  เครือแวงมน 

 ๕๘๒๖ นางบุญจิตร  คําเสียง 

 ๕๘๒๗ นางบุญฉลอง  เปนบุญ 

 ๕๘๒๘ นางบุญชวย  แกวมณี 

 ๕๘๒๙ นางบุญชวย  ทานะเวท 

 ๕๘๓๐ นางบุญชอบ  นันตะเสนีย 

 ๕๘๓๑ นางสาวบุญญาดา  มูลตรี 

 ๕๘๓๒ นางบุญถัน  อุบลลา 

 ๕๘๓๓ นางบุญทวี  สุภสิทธิ์ 

 ๕๘๓๔ นางบุญทํา  ประหา 

 ๕๘๓๕ นางบุญนอง  ย้ิมอยู 

 ๕๘๓๖ นางบุญเพ็ง  อินหนอง 



 หนา   ๑๔๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๘๓๗ นางสาวบุญมา  เปลงสันเทียะ 

 ๕๘๓๘ นางบุญมี  เรครอง 

 ๕๘๓๙ นางบุญยืน  แสนเลิง 

 ๕๘๔๐ นางบุญเย่ียม  กัญญาธิ 

 ๕๘๔๑ นางบุญเย่ียม  พลพวก 

 ๕๘๔๒ นางสาวบุญเลิศ  อุปภักดี 

 ๕๘๔๓ นางบุญหนัด  นาคทัด 

 ๕๘๔๔ นางบุญเหลือ  จันทรครุธ 

 ๕๘๔๕ นางสาวบุปผา  หลวงอํามาตย 

 ๕๘๔๖ นางสาวบูรณา  จุยสกุลทอง 

 ๕๘๔๗ นางเบญจพร  ผังฉิมพลี 

 ๕๘๔๘ นางสาวเบญจมาภรณ  ชํ้าเกตุ 

 ๕๘๔๙ นางเบ็ญจมาศ  พรจําศิลป 

 ๕๘๕๐ นางเบญจรัตน  นามมณี 

 ๕๘๕๑ นางเบญญาภา  คีรีฉัตรทันฑ 

 ๕๘๕๒ นางโบตั๋น  แกวสีทอง 

 ๕๘๕๓ นางปชาศิริ  แสงเหลือ 

 ๕๘๕๔ นางสาวปทุมพร  สัญญะชิต 

 ๕๘๕๕ นางสาวปนิดา  เอี่ยมภู 

 ๕๘๕๖ นางปนิตา  เสือเทศ 

 ๕๘๕๗ นางปภาดา  เนมินทอน 

 ๕๘๕๘ นางสาวปภาภัทร  ทองเชื้อ 

 ๕๘๕๙ นางประกรต  สิงบุดดี 

 ๕๘๖๐ นางประกายรุง  หาญกลา 

 ๕๘๖๑ นางประจวบ  คลายสุรินทร 

 ๕๘๖๒ นางประทิน  รัตนสุวรรณ 

 ๕๘๖๓ นางสาวประทีป  ยืนยงค 

 ๕๘๖๔ นางประทุม  เฉลิมลอย 

 ๕๘๖๕ นางประทุม  บุญชัย 

 ๕๘๖๖ นางประทุม  ลาทอง 

 ๕๘๖๗ นางสาวประทุม  อยูยงค 

 ๕๘๖๘ นางประเทือง  พิญเพียร 

 ๕๘๖๙ นางประนอม  ลือคําหาญ 

 ๕๘๗๐ นางประนอม  สุขสะอาด 

 ๕๘๗๑ นางประไพรพรรณ  อินทสรอย 

 ๕๘๗๒ นางสาวประไพศรี  ชีวิหาร 

 ๕๘๗๓ นางประภัสสร  ขันตะ 

 ๕๘๗๔ นางประภา  ประจิตร 

 ๕๘๗๕ นางสาวประภานิช  สินพร 

 ๕๘๗๖ นางสาวประภาพรรณ  พูลสวัสดิ์ 

 ๕๘๗๗ นางสาวประภาภรณ  โจมแพง 

 ๕๘๗๘ นางประภาส  หาญชิน 

 ๕๘๗๙ นางประมวล  สอนแสง 

 ๕๘๘๐ นางประยงค  พาสทิพย 

 ๕๘๘๑ นางประเสริฐ  จงรักษ 

 ๕๘๘๒ นางประหยัด  ประดับพลอย 

 ๕๘๘๓ นางปรางทอง  แยมมั่งมี 

 ๕๘๘๔ นางปรางสวรรค  คงวัฒนะ 

 ๕๘๘๕ นางปราณี  กันอาย 

 ๕๘๘๖ นางสาวปราณี  ผสมชาติ 



 หนา   ๑๔๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๘๘๗ นางปราณี  มุงลือ 

 ๕๘๘๘ นางสาวปราณี  สาลี 

 ๕๘๘๙ นางปราณี  สืบฤกษ 

 ๕๘๙๐ นางปราณี  สุขาวิญญา 

 ๕๘๙๑ นางปรานอม  ปญญาฤทธิ์ 

 ๕๘๙๒ นางปรานอม  สุขประสิทธิ์ 

 ๕๘๙๓ นางปริญญา  สิทธิกานต 

 ๕๘๙๔ นางสาวปริศนา  กล่ันใจ 

 ๕๘๙๕ นางปริศนา  ศรีสวาง 

 ๕๘๙๖ นางสาวปรีดาภรณ  โพธิ์มี 

 ๕๘๙๗ นางสาวปรียธิดา  พาหุบุตร 

 ๕๘๙๘ นางปรียะนาถ  อันทะนิล 

 ๕๘๙๙ นางปานใจ  กุลวงษ 

 ๕๙๐๐ นางปนมนัส  ชวดโท 

 ๕๙๐๑ นางปยะลักษณ  มีบุญ 

 ๕๙๐๒ นางเปมิกา  จันทะวงค 

 ๕๙๐๓ นางผกาพรรณ  แตงโสภา 

 ๕๙๐๔ นางผอง  พวงสันเทียะ 

 ๕๙๐๕ นางสาวผองพรรณ  แซพ่ัง 

 ๕๙๐๖ นางสาวผองพรรณ  สุภรัตนประไพ 

 ๕๙๐๗ นางผุสดี  พยัคศรี 

 ๕๙๐๘ นางฝน  นาคเสพ 

 ๕๙๐๙ นางสาวพนัส  พูลสวัสดิ ์

 ๕๙๑๐ นางพนารัตน  ชาญอนุสรสิทธิ์ 

 ๕๙๑๑ นางพยุง  ประสาทกลาง 

 ๕๙๑๒ นางพยุง  ปานดํา 

 ๕๙๑๓ นางพรจิตร  นาคคํา 

 ๕๙๑๔ นางพรทิพย  จุยมวงศรี 

 ๕๙๑๕ นางพรทิพย  เชื้อดี 

 ๕๙๑๖ นางพรทิพย  วงศคํามา 

 ๕๙๑๗ นางพรทิพย  สีพันธุเนตร 

 ๕๙๑๘ นางพรทิพย  สุรางค 

 ๕๙๑๙ นางพรธิพา  จงแกนบุญ 

 ๕๙๒๐ นางพรนภา  เขียนวงศ 

 ๕๙๒๑ นางสาวพรนภา  ฉิมยาม 

 ๕๙๒๒ นางพรนิภา  คงใหญ 

 ๕๙๒๓ นางพรประภา  คุณแกวออม 

 ๕๙๒๔ นางพรพรรณ  เขียวออน 

 ๕๙๒๕ นางสาวพรพิมล  เขตตนนท 

 ๕๙๒๖ นางสาวพรเพ็ชร  คลังกลาง 

 ๕๙๒๗ นางสาวพรรณนิภา  ชาติสี 

 ๕๙๒๘ นางพรรณี  แสนจันทร 

 ๕๙๒๙ นางพรรัชดา  บุญปญญา 

 ๕๙๓๐ นางพรศรี  เกตุประดิษฐ 

 ๕๙๓๑ นางสาวพรสมนต  หิรัญเตชะรักษ 

 ๕๙๓๒ นางพลอยพัชชา  สิริพรวุฒิ 

 ๕๙๓๓ นางสาวพลับพลึง  ไทยเจริญ 

 ๕๙๓๔ นางสาวพวงจันทร  ทองมาก 

 ๕๙๓๕ นางพวงรัตน  อุปการจันทรโรจน 

 ๕๙๓๖ นางสาวพะเยาว  เพ็งแจม 



 หนา   ๑๕๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๙๓๗ นางพัชรนันท  สิริเรืองธนชัย 

 ๕๙๓๘ นางสาวพัชราภรณ  แชมชอย 

 ๕๙๓๙ นางสาวพัชราภรณ  ราชวงศ 

 ๕๙๔๐ นางพัชราภา  ศรีบุญเรือง 

 ๕๙๔๑ นางสาวพัชรินทร  ติดตอ 

 ๕๙๔๒ นางพัชรินทร  นาเมืองจันทร 

 ๕๙๔๓ นางสาวพัชรี  กุฎีศรี 

 ๕๙๔๔ นางพัชรี  ไหวยะ 

 ๕๙๔๕ นางพัณณนิภา  เครือกิจกุลหิรัญ 

 ๕๙๔๖ นางพิชญากร  เปล้ืองทุกข 

 ๕๙๔๗ นางพิญญา  นวนสุม 

 ๕๙๔๘ นางสาวพินทิพา  ทองฤทธิ์ 

 ๕๙๔๙ นางสาวพินิจ  คงคาหลวง 

 ๕๙๕๐ นางพิมพพนิต  ตั้งประพฤติดี 

 ๕๙๕๑ นางสาวพิมพลภัส  ทุบจันทึก 

 ๕๙๕๒ นางสาวพิมพา  จันทรศรี 

 ๕๙๕๓ นางพิมภา  บุญชวย 

 ๕๙๕๔ นางสาวพิมล  ทิณกร 

 ๕๙๕๕ นางพิศมัย  วันทอง 

 ๕๙๕๖ นางพิศมัย  สาแช 

 ๕๙๕๗ นางพิสมัย  คําดวง 

 ๕๙๕๘ นางพูลศรี  ไกรอาษา 

 ๕๙๕๙ นางสาวเพ็ชรรัตน  ทับหุน 

 ๕๙๖๐ นางเพชรา  นวลศรี 

 ๕๙๖๑ นางสาวเพ็ญจันทร  แสนสามกอง 

 ๕๙๖๒ นางเพ็ญพร  นุศาสตรเลิศ 

 ๕๙๖๓ นางเพ็ญพิชญา  อยูโต 

 ๕๙๖๔ นางเพียรพักตร  ดวงจันทร 

 ๕๙๖๕ นางไพรวรรณ  หิมะคุณ 

 ๕๙๖๖ นางสาวไพรัช  พันธวิไล 

 ๕๙๖๗ นางไพรัตน  บุญเลิศ 

 ๕๙๖๘ นางไพวัลย  เรืองรณฤทธิ์ 

 ๕๙๖๙ นางฟาเสิง  ออมสิน 

 ๕๙๗๐ นางฟาอรุณ  เส็งทรัพย 

 ๕๙๗๑ นางภัครดา  ภัทรจิตรากุล 

 ๕๙๗๒ นางสาวภัทรพร  โดดหนู 

 ๕๙๗๓ นางภัทรียา  หนูนอย 

 ๕๙๗๔ นางสาวภาณุพร  โคตชัยยา 

 ๕๙๗๕ นางสาวภานิชา  วรวัฒน 

 ๕๙๗๖ นางภาวิณี  จริยสุธรรมกุล 

 ๕๙๗๗ นางมณีรัตน  ผุสดี 

 ๕๙๗๘ นางมธุรส  กล่ินซอน 

 ๕๙๗๙ นางมนเทียน  สายัณห 

 ๕๙๘๐ นางมยุรี  ใจทัศน 

 ๕๙๘๑ นางมยุรี  ทองสน 

 ๕๙๘๒ นางมลฑา  ภุมมา 

 ๕๙๘๓ นางมะลิ  จันทรชาวนา 

 ๕๙๘๔ นางมะลิ  เอี่ยมสะอาด 

 ๕๙๘๕ นางมะลิวรรณ  ชูศรีย่ิง 

 ๕๙๘๖ นางมะลิวัลย  วุฒิราชา 



 หนา   ๑๕๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๙๘๗ นางสาวมัสทิณา  สิงสมดี 

 ๕๙๘๘ นางมาลัย  พันธุเขตรกิจ 

 ๕๙๘๙ นางมาลัย  เอี่ยมสําอางค 

 ๕๙๙๐ นางมาลิ  ศรีมันตะ 

 ๕๙๙๑ นางมาลินี  จันทรเหลือง 

 ๕๙๙๒ นางมาลี  อินทรกําแหง 

 ๕๙๙๓ นางมีนา  พูลสิน 

 ๕๙๙๔ นางเมตตา  ชัชวาลย 

 ๕๙๙๕ นางเมตตา  ย่ิงเรงเริง 

 ๕๙๙๖ นางเมตตา  สุขสม 

 ๕๙๙๗ นางแมม  เอี่ยมครบุรี 

 ๕๙๙๘ นางยวนใจ  สลับศรี 

 ๕๙๙๙ นางยุพร  แสงเขียว 

 ๖๐๐๐ นางยุพิน  สมพร 

 ๖๐๐๑ นางยุภาภรณ  สารรักษ 

 ๖๐๐๒ นางยุวดี  ชมดวงทิพย 

 ๖๐๐๓ นางเยาวภา  โพธิ์ศรี 

 ๖๐๐๔ นางรดา  แยมโกสุมภ 

 ๖๐๐๕ นางสาวรวงทอง  เสือขํา 

 ๖๐๐๖ นางสาวรวิพรรณ  แสงสําโรง 

 ๖๐๐๗ นางรอยพิมพ  ธนวัฒนสุวรรณ 

 ๖๐๐๘ นางระเบียบ  ประจิตร 

 ๖๐๐๙ นางระเบียบ  โลกระโทก 

 ๖๐๑๐ นางรักชนก  เพชรจํารัส 

 ๖๐๑๑ นางรัชฎาภรณ  วงคภักดี 

 ๖๐๑๒ นางรัชดา  จารัตน 

 ๖๐๑๓ นางสาวรัชนี  กะลอม 

 ๖๐๑๔ นางรัชนี  จันทรปุย 

 ๖๐๑๕ นางรัชนี  บุศยน้ําเพ็ชร 

 ๖๐๑๖ นางรัชนี  สิงหที 

 ๖๐๑๗ นางสาวรัชนีกร  แกวกุล 

 ๖๐๑๘ นางรัชวิภา  กําจัดภัย 

 ๖๐๑๙ นางสาวรัดดา  อาจดอน 

 ๖๐๒๐ นางสาวรัตติกาญจน  ไพศาล 

 ๖๐๒๑ นางรัตนชฎาภรณ  นามสุวอ 

 ๖๐๒๒ นางรัตนา  คํายอด 

 ๖๐๒๓ นางรัตนา  ชัยทอง 

 ๖๐๒๔ นางรัตนา  บุญคง 

 ๖๐๒๕ นางสาวรัตนาวดี  พัชรานุ 

 ๖๐๒๖ นางรัศมี  คงพลปาน 

 ๖๐๒๗ นางราตรี  กลมกลาง 

 ๖๐๒๘ นางสาวราตรี  สุขสมภาพ 

 ๖๐๒๙ นางรําพรรณ  ภูมะดัน 

 ๖๐๓๐ นางสาวรําพึง  กันภัย 

 ๖๐๓๑ นางรินดา  หุมกระโทก 

 ๖๐๓๒ นางสาวรินรดา  สุตา 

 ๖๐๓๓ นางรุงทิวา  แกวพรรณา 

 ๖๐๓๔ นางสาวรุงนภา  แกวธรรม 

 ๖๐๓๕ นางรุงรัศมี  มีบํารุง 

 ๖๐๓๖ นางรุงลดาวัลย  กิจสุภา 



 หนา   ๑๕๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๐๓๗ นางรุงลาวัลย  ชาติมนตรี 

 ๖๐๓๘ นางรุงอรุณ  ยินดี 

 ๖๐๓๙ นางเรณู  โชติชวง 

 ๖๐๔๐ นางสาวเรณู  ศรีเจริญ 

 ๖๐๔๑ นางเรไร  อุนใจ 

 ๖๐๔๒ นางสาวเรวดี  ลิบนอย 

 ๖๐๔๓ นางเรียม  ชินสา 

 ๖๐๔๔ นางเรียมตา  เดชเจริญ 

 ๖๐๔๕ นางฤวดี  ทินปราณี 

 ๖๐๔๖ นางลมัยมาศ  จันดาหาร 

 ๖๐๔๗ นางลมูล  ประทุมมาศ 

 ๖๐๔๘ นางละมัย  ภิบาลจอมมี 

 ๖๐๔๙ นางละมัย  ภูมิพระบุ 

 ๖๐๕๐ นางละเมียด  อุณากรณ 

 ๖๐๕๑ นางละออ  เครือวัลย 

 ๖๐๕๒ นางละออง  สาแหยม 

 ๖๐๕๓ นางสาวลัดดา  รัตนวิจิตร 

 ๖๐๕๔ นางลัดดาวัลย  ฉ่ําประวิง 

 ๖๐๕๕ นางลัดดาวัลย  นาละออง 

 ๖๐๕๖ นางล่ันทม  โลมอย 

 ๖๐๕๗ นางลําดวน  แกวเจก 

 ๖๐๕๘ นางลําดวน  วิชาเร็ว 

 ๖๐๕๙ นางลําดวน  แสนสมบัติ 

 ๖๐๖๐ นางลําพึง  โตนาราง 

 ๖๐๖๑ นางสาวลําพู  ระแวงสูงเนิน 

 ๖๐๖๒ นางสาววชิราภรณ   

  แสนโชติธนลักขณ 

 ๖๐๖๓ นางวนิดา  กรมเมือง 

 ๖๐๖๔ นางสาววรณัน  พวงมาลี 

 ๖๐๖๕ นางวรรณพร  ปญญาพงศศิร ิ

 ๖๐๖๖ นางวรรณา  แซอุง 

 ๖๐๖๗ นางวรรณา  สมัครเขตการ 

 ๖๐๖๘ นางวรรณิสา  งอนกระโทก 

 ๖๐๖๙ นางสาววรวลัญช  บัวคุม 

 ๖๐๗๐ นางวราพร  พุกพิกุล 

 ๖๐๗๑ นางสาววศินี  สายสด 

 ๖๐๗๒ นางวัชรี  สัจจาวัฒนา 

 ๖๐๗๓ นางสาววัฒนา  เอมเสม 

 ๖๐๗๔ นางวันดี  สุนทรนันท 

 ๖๐๗๕ นางวันทนา  ดีจาก 

 ๖๐๗๖ นางวันทอง  บุญไธสง 

 ๖๐๗๗ นางวันนา  สิทธิโชค 

 ๖๐๗๘ นางวันนา  สุขจิตร 

 ๖๐๗๙ นางวันนี  ขันหมั่น 

 ๖๐๘๐ นางวันเพ็ญ  กระแสโสม 

 ๖๐๘๑ นางสาววันเพ็ญ  เกตุการณ 

 ๖๐๘๒ นางสาววันเพ็ญ  ใจโอบออม 

 ๖๐๘๓ นางวันเพ็ญ  ดุจการณ 

 ๖๐๘๔ นางวันเพ็ญ  สิงหคํา 

 ๖๐๘๕ นางวันเพ็ญ  สุขประเสริฐ 



 หนา   ๑๕๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๐๘๖ นางสาววันเพิน  จันทรทอง 

 ๖๐๘๗ นางวันวิสา  เฉียบพิมาย 

 ๖๐๘๘ นางวันโสภา  ทองวิจิตร 

 ๖๐๘๙ นางวาริศา  จันทรแกว 

 ๖๐๙๐ นางวารี  ตรีลพ 

 ๖๐๙๑ นางวาสนา  ชุณหพันธ 

 ๖๐๙๒ นางวาสนา  ธรรมเจริญ 

 ๖๐๙๓ นางวาสนา  เพ่ือมเสม 

 ๖๐๙๔ นางสาววาสนา  แรงเขตกิจ 

 ๖๐๙๕ นางวาสนา  ลอพันธ 

 ๖๐๙๖ นางวาสนา  สามเมือง 

 ๖๐๙๗ นางสาววาสนา  แสงสุรินทร 

 ๖๐๙๘ นางวาสนา  ออนฝก 

 ๖๐๙๙ นางวาสนา  อาชีวศึกษาคม 

 ๖๑๐๐ นางวิจักขณา  ชนะภัยรี 

 ๖๑๐๑ นางวินิต  มาผาบ 

 ๖๑๐๒ นางวิภาภรณ  โลปราบปจจามิตร 

 ๖๑๐๓ นางวิมาลา  ลัดสุ 

 ๖๑๐๔ นางวิระวัตร  คนหมั่น 

 ๖๑๐๕ นางวิลัยวัลย  ปาสาบุตร 

 ๖๑๐๖ นางวิลาวัลย  แกวคง 

 ๖๑๐๗ นางวิไล  เขตจังหรีด 

 ๖๑๐๘ นางวิไลวรรณ  นาลัย 

 ๖๑๐๙ นางวิไลวรรณ  แยมกสิกร 

 ๖๑๑๐ นางวิไลวรรณ  หลีกชั่ว 

 ๖๑๑๑ นางวิวัฒนา  สาลีงาม 

 ๖๑๑๒ นางวีณา  เฉื่อยกลาง 

 ๖๑๑๓ นางแววดาว  เนื้อทอง 

 ๖๑๑๔ นางศรีตนาภรณ  สมชื่อ 

 ๖๑๑๕ นางศรีวรรณ  สินธุชวย 

 ๖๑๑๖ นางศรีสุวรรณ  ทรัยกูล 

 ๖๑๑๗ นางสาวศลัญยรัชย  มณีโชติ 

 ๖๑๑๘ นางศศิกรานต  เตโพธิ์ 

 ๖๑๑๙ นางศศิธร  คุตมาสูนย 

 ๖๑๒๐ นางศศิวิมล  กาญจนพฤนท 

 ๖๑๒๑ นางศศิวิมล  สุขทิศ 

 ๖๑๒๒ นางศินันญา  บุโคตร 

 ๖๑๒๓ นางศิริพร  นวลละออ 

 ๖๑๒๔ นางสาวศิริมนต  สุขสอาด 

 ๖๑๒๕ นางสาวศิวกานต  บุญชู 

 ๖๑๒๖ นางศุภารัตน  กิจหวาง 

 ๖๑๒๗ นางษุภฑากร  พูลทอง 

 ๖๑๒๘ นางสาวสกุลไทย  ปรางคชัยกุล 

 ๖๑๒๙ นางสงบ  ศรีรักสูงเนิน 

 ๖๑๓๐ นางสงวน  คํานอก 

 ๖๑๓๑ นางสงวน  ออนพฤกษภูมิ 

 ๖๑๓๒ นางสด  ประเสริฐศิลป 

 ๖๑๓๓ นางสนธยา  กองสี 

 ๖๑๓๔ นางสาวสนิท  บุญศิลป 

 ๖๑๓๕ นางสาวสนุน  หัสแดง 



 หนา   ๑๕๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๑๓๖ นางสมควร  พูลทวี 

 ๖๑๓๗ นางสมคิด  พรมจักร 

 ๖๑๓๘ นางสมคิด  วรรณลักษณ 

 ๖๑๓๙ นางสมคิด  สุธงษา 

 ๖๑๔๐ นางสมจิต  จันตบูรณ 

 ๖๑๔๑ นางสมจิต  พูนกลาง 

 ๖๑๔๒ นางสมจิตต  จันธิสาร 

 ๖๑๔๓ นางสมจิตร  กล่ินซอน 

 ๖๑๔๔ นางสมจิตร  จินตกสิกรรม 

 ๖๑๔๕ นางสาวสมจิตร  สิทธิเดช 

 ๖๑๔๖ นางสาวสมจิตร  อุเทน 

 ๖๑๔๗ นางสมใจ  ขันทอง 

 ๖๑๔๘ นางสมใจ  ชมดี 

 ๖๑๔๙ นางสมใจ  ไทรนนทรีย 

 ๖๑๕๐ นางสมถวิล  โยตา 

 ๖๑๕๑ นางสมนึก  คําวงสา 

 ๖๑๕๒ นางสมนึก  ธงชัย 

 ๖๑๕๓ นางสาวสมบัติ  ประทุม 

 ๖๑๕๔ นางสมบัติ  ภูเขาทอง 

 ๖๑๕๕ นางสมบูรณ  ชูแสง 

 ๖๑๕๖ นางสมปอง  การุณเวทย 

 ๖๑๕๗ นางสาวสมปอง  ปานกรด 

 ๖๑๕๘ นางสมปอง  ผาประโมง 

 ๖๑๕๙ นางสมปอง  พันธารักษ 

 ๖๑๖๐ นางสมพร  ทองดี 

 ๖๑๖๑ นางสมพร  พิชิ 

 ๖๑๖๒ นางสมพร  มุสิกชาติ 

 ๖๑๖๓ นางสมพร  สีมา 

 ๖๑๖๔ นางสมพร  หัวคํา 

 ๖๑๖๕ นางสาวสมพิศ  เต็งศิริ 

 ๖๑๖๖ นางสมพิศ  นาประสิทธิ์ 

 ๖๑๖๗ นางสมพิศ  บุญลํ้า 

 ๖๑๖๘ นางสาวสมพิศ  ฤทธิไกร 

 ๖๑๖๙ นางสมเพียร  ทองศรีสุข 

 ๖๑๗๐ นายสมเพียร  สุดหนองบัว 

 ๖๑๗๑ นางสมร  ภูมิสุข 

 ๖๑๗๒ นางสมร  วงศสุวรรณ 

 ๖๑๗๓ นางสมศรี  แกวนุกูล 

 ๖๑๗๔ นางสมศรี  อยูสุข 

 ๖๑๗๕ นางสมสมัย  บัวพา 

 ๖๑๗๖ นางสมหมาย  เย็นงาม 

 ๖๑๗๗ นางสมหวัง  บุญยัง 

 ๖๑๗๘ นางสาวสมัย  นุชดารา 

 ๖๑๗๙ นางสมัย  แนวหลา 

 ๖๑๘๐ นางสาวสรชา  มะโนนอม 

 ๖๑๘๑ นางสาวสรรสรา  แกวมณี 

 ๖๑๘๒ นางสวง  ปะวะศรี 

 ๖๑๘๓ นางสวอง  ทองนอย 

 ๖๑๘๔ นางสวอง  นาบํารุง 

 ๖๑๘๕ นางสวอง  บุตรทะวงษ 



 หนา   ๑๕๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๑๘๖ นางสะใบทอง  บรรณสาร 

 ๖๑๘๗ นางสาวสะสม  ชื่นสระนอย 

 ๖๑๘๘ นางสะอาด  โนนเสนา 

 ๖๑๘๙ นางสังวร  ศรีเพชร 

 ๖๑๙๐ นางสังเวียน  กลาหาญ 

 ๖๑๙๑ นางสังเวียน  ละออง 

 ๖๑๙๒ นางสัญญลักษณ  พันโกฏิ 

 ๖๑๙๓ นางสาคร  ประทุม 

 ๖๑๙๔ นางสาคร  พิลากุล 

 ๖๑๙๕ นางสามัญ  โลหทอง 

 ๖๑๙๖ นางสายใจ  โชติชนะรุงเรือง 

 ๖๑๙๗ นางสายใจ  สุขแจม 

 ๖๑๙๘ นางสายชล  พรมจารี 

 ๖๑๙๙ นางสายชล  อินทรทอง 

 ๖๒๐๐ นางสายทอง  โคมตะขบ 

 ๖๒๐๑ นางสายทอง  โชติกลาง 

 ๖๒๐๒ นางสายทอง  พลคํา 

 ๖๒๐๓ นางสายฝน  เพ็ชรรัตน 

 ๖๒๐๔ นางสายฝน  วงษมั่น 

 ๖๒๐๕ นางสายฝน  แสงมาศ 

 ๖๒๐๖ นางสายพิน  เจวรัมย 

 ๖๒๐๗ นางสายพิน  วันดี 

 ๖๒๐๘ นางสาวสายไหม  วัฒนากร 

 ๖๒๐๙ นางสายไหม  สิทธิการณ 

 ๖๒๑๐ นางสายัญต  ฐิติรัตนธารากุล 

 ๖๒๑๑ นางสายันต  เพชรสุนทร 

 ๖๒๑๒ นางสําเนียง  เฉียดไธสง 

 ๖๒๑๓ นางสําเนียง  ยองใย 

 ๖๒๑๔ นางสําเนียง  เรืองรัมย 

 ๖๒๑๕ นางสําเนียง  วิริยะกุล 

 ๖๒๑๖ นางสาวสํารวม  เสมสมาน 

 ๖๒๑๗ นางสํารวม  อินทยุง 

 ๖๒๑๘ นางสาวสํารวย  แกวยอย 

 ๖๒๑๙ นางสํารวย  คุระจอก 

 ๖๒๒๐ นางสํารวย  ปานเกลียว 

 ๖๒๒๑ นางสํารอง  เล้ียงพรม 

 ๖๒๒๒ นางสําราญ  ประจักษเมือง 

 ๖๒๒๓ นางสําราญ  พุมจําปา 

 ๖๒๒๔ นางสําลี  ศรโต 

 ๖๒๒๕ นางสําอาง  เนตรสวาง 

 ๖๒๒๖ นางสําอาง  สุดแกว 

 ๖๒๒๗ นางสําอางค  เปยมสม 

 ๖๒๒๘ นางสิรินารถ  จันทรสอน 

 ๖๒๒๙ นางสี  บัวไผ 

 ๖๒๓๐ นางสีนวน  กุลละวณิชย 

 ๖๒๓๑ นางสีไพร  เคนมา 

 ๖๒๓๒ นางสุกรรณ  ขุมเงิน 

 ๖๒๓๓ นางสุกัญญา  ทองคํา 

 ๖๒๓๔ นางสุกัญญา  วุนซิ้ว 

 ๖๒๓๕ นางสุกันยา  นามมนตรี 



 หนา   ๑๕๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๒๓๖ นางสุจิตรา  ทานะกุล 

 ๖๒๓๗ นางสุชัญญา  แหยมโม 

 ๖๒๓๘ นางสาวสุชาดา  ดอกไม 

 ๖๒๓๙ นางสุณิสา  ดานพานิชย 

 ๖๒๔๐ นางสุณี  คุณกันหา 

 ๖๒๔๑ นางสุณี  ละอองเงิน 

 ๖๒๔๒ นางสุดใจ  แกนสม 

 ๖๒๔๓ นางสุดใจ  เนียมคํา 

 ๖๒๔๔ นางสุดใจ  วงศวิเศษ 

 ๖๒๔๕ นางสุดา  ธนสุนทรสุทธิ์ 

 ๖๒๔๖ นางสุดา  สามทองกลํ่า 

 ๖๒๔๗ นางสาวสุดารัตน  คําภักดี 

 ๖๒๔๘ นางสุดารัตน  ไชยเชียงพิณ 

 ๖๒๔๙ นางสุทญา  นิ่มเกตุ 

 ๖๒๕๐ นางสุทธิรัก  การสมเพียร 

 ๖๒๕๑ นางสุทิน  ทาเอื้อ 

 ๖๒๕๒ นางสุธิสา  เพ็งนอย 

 ๖๒๕๓ นางสุนทร  แวงวรรณ 

 ๖๒๕๔ นางสาวสุนัดดา  ศรีอยูโยง 

 ๖๒๕๕ นางสุนันท  เต็นตารัมย 

 ๖๒๕๖ นางสุนันท  ผาวันดี 

 ๖๒๕๗ นางสุนันทา  เกตุดี 

 ๖๒๕๘ นางสุนิจ  ลายทอง 

 ๖๒๕๙ นางสาวสุนีย  นารินทร 

 ๖๒๖๐ นางสาวสุนียนุช  ศรีมวง 

 ๖๒๖๑ นางสุบิน  ดวงสุภา 

 ๖๒๖๒ นางสุพรรณี  คําหอม 

 ๖๒๖๓ นางสุพรรณี  บุตรษา 

 ๖๒๖๔ นางสาวสุพรรณี  เยแจม 

 ๖๒๖๕ นางสาวสุพัตรา  ศึกษาชีพ 

 ๖๒๖๖ นางสุพันธุ  สอนสําแดง 

 ๖๒๖๗ นางสุพิชชา  ชาญชัยวีระพันธ 

 ๖๒๖๘ นางสาวสุพิชญา  เจริญนาน 

 ๖๒๖๙ นางสาวสุภัตรา  แสงสุข 

 ๖๒๗๐ นางสุภา  กรดงาม 

 ๖๒๗๑ นางสุภาณี  วิชัยพล 

 ๖๒๗๒ นางสุภาพ  ยาวะโนภาส 

 ๖๒๗๓ นางสุภาพร  บัวสาย 

 ๖๒๗๔ นางสุภาพร  มูลประหัส 

 ๖๒๗๕ นางสาวสุภาพรรณ  จินตนา 

 ๖๒๗๖ นางสุภาภรณ  ดวงแกว 

 ๖๒๗๗ นางสาวสุภาวดี  กลางเนตร 

 ๖๒๗๘ นางสุภาวดี  เพชรสีมวง 

 ๖๒๗๙ นางสาวสุภาวดี  ภาคธรรม 

 ๖๒๘๐ นางสุมลต  จันทรแสง 

 ๖๒๘๑ นางสุมาลี  บริสุทธิ์ 

 ๖๒๘๒ นางสุรินทร  ทองรักษ 

 ๖๒๘๓ นางสาวสุริยันต  พิลาน 

 ๖๒๘๔ นางสุรียลักษณ  คําวิหารภัทร 

 ๖๒๘๕ นางสุรีรัตน  บุญกอน 



 หนา   ๑๕๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๒๘๖ นางสุวนันท  อินทสาร 

 ๖๒๘๗ นางสุวรรณา  งามบุญ 

 ๖๒๘๘ นางสุวรรณา  พฤกษา 

 ๖๒๘๙ นางสุวรรณา  เอี่ยมครอง 

 ๖๒๙๐ นางสุวรรณี  พุทธาศรี 

 ๖๒๙๑ นางสุวรรณี  มากรื่น 

 ๖๒๙๒ นางสุวัน  สายสมุทร 

 ๖๒๙๓ นางสุวิมล  อิงวะระ 

 ๖๒๙๔ นางเสงี่ยม  จันพรมมา 

 ๖๒๙๕ นางสาวเสมอ  กลัดสุข 

 ๖๒๙๖ นางเสวี่ยง  พิมพนอย 

 ๖๒๙๗ นางเสาวณี  ทับทอง 

 ๖๒๙๘ นางสาวเสาวนีย  รุงศิริอนันต 

 ๖๒๙๙ นางเสาวภา  วราชัย 

 ๖๓๐๐ นางเสาวลักษณ  สุขหอม 

 ๖๓๐๑ นางเสาวลี  อาสา 

 ๖๓๐๒ นางแสงจันทร  เสาทอง 

 ๖๓๐๓ นางสาวแสงเดือน  อินวาน 

 ๖๓๐๔ นางแสงทอง  กองคุณ 

 ๖๓๐๕ นางสาวแสงเทียน  สุริยงค 

 ๖๓๐๖ นางแสยม  พันดาวงศ 

 ๖๓๐๗ นางแสวง  หรายกลาง 

 ๖๓๐๘ นางโสภา  พิกุลศรี 

 ๖๓๐๙ นางโสภา  มุมวัน 

 ๖๓๑๐ นางสาวโสภี  ตอเชื้อ 

 ๖๓๑๑ นางสาวโสภี  สีลาเนียม 

 ๖๓๑๒ นางไสว  ชาญวิจิตร 

 ๖๓๑๓ นางไสว  สมใจ 

 ๖๓๑๔ นางหงษทอง  ผลเจริญ 

 ๖๓๑๕ นางหทัยรัตน  แกวริมขวา 

 ๖๓๑๖ นางสาวหนูกัน  รักหินลาด 

 ๖๓๑๗ นางหนูไกร  สุมมาตย 

 ๖๓๑๘ นางหนูจันทร  ภูตีนผา 

 ๖๓๑๙ นางหนูจันทร  เรือนเพชร 

 ๖๓๒๐ นางหนูทิพย  ศรีแกว 

 ๖๓๒๑ นางหนูนา  แสนตา 

 ๖๓๒๒ นางหนูหลา  คํากอน 

 ๖๓๒๓ นางเหรียญทอง  ประสพโชควัฒนา 

 ๖๓๒๔ นางแหวน  จิตติมาต 

 ๖๓๒๕ นางอธิษฐาน  รอดคุม 

 ๖๓๒๖ นางอนงครักษ  ดาละพันธ 

 ๖๓๒๗ นางอนุนาฎ  คงสมบูรณ 

 ๖๓๒๘ นางอภิญญา  จงกล 

 ๖๓๒๙ นางสาวอภิญญา  ชางไม 

 ๖๓๓๐ นางอภิญญา  แทนฉิมพลี 

 ๖๓๓๑ นางสาวอภิญญา  อาระยะพงษ 

 ๖๓๓๒ นางอมรรัตน  กาโห 

 ๖๓๓๓ นางสาวอมรรัตน  จินดามัง 

 ๖๓๓๔ นางอมรรัตน  ชื่นแผว 

 ๖๓๓๕ นางอมรรัตน  บุญสูง 



 หนา   ๑๕๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๓๓๖ นางอมรรัตน  สละสนธิ์ 

 ๖๓๓๗ นางอมรา  เจริญไพฑูรย 

 ๖๓๓๘ นางอรปรียา  กังวล 

 ๖๓๓๙ นางอรพินท  อินไชย 

 ๖๓๔๐ นางสาวอรฤดี  สิงหป 

 ๖๓๔๑ นางอรษา  มาดีประเสริฐ 

 ๖๓๔๒ นางอรสา  พรหมจันทร 

 ๖๓๔๓ นางอรัญญา  แยมแสน 

 ๖๓๔๔ นางสาวอรัญญา  สังขธนู 

 ๖๓๔๕ นางอรัญญา  หมั่นมาก 

 ๖๓๔๖ นางอรามศรี  กลัดเกษา 

 ๖๓๔๗ นางอริสสรา  เครือบุญมา 

 ๖๓๔๘ นางอรุณ  งามเผือก 

 ๖๓๔๙ นางอรุณี  กมลเดช 

 ๖๓๕๐ นางสาวอลิศา  วันดี 

 ๖๓๕๑ นางออย  โยทุม 

 ๖๓๕๒ นางสาวอังคณา  พินิจมนตรี 

 ๖๓๕๓ นางสาวอัจฉรีวรรณ  จันทรเจนจบ 

 ๖๓๕๔ นางสาวอัญชิสา  ชุมย้ิม 

 ๖๓๕๕ นางอัญชิสา  ตนประสงค 

 ๖๓๕๖ นางสาวอัญพัชญ  เตชากรสิริไพศาล 

 ๖๓๕๗ นางอัปสร  ริปูราบ 

 ๖๓๕๘ นางอัมราภรณ  ดํามุสิก 

 ๖๓๕๙ นางอาทิตยา  แกวจันดา 

 ๖๓๖๐ นางอารยา  จันปุม 

 ๖๓๖๑ นางอารี  ตาบประดับ 

 ๖๓๖๒ นางอารีย  กรัดสุวรรณ 

 ๖๓๖๓ นางอารีย  ไชยบุบผา 

 ๖๓๖๔ นางอารีย  แผนสทาน 

 ๖๓๖๕ นางอํานวย  สุนทรวัฒน 

 ๖๓๖๖ นางอําพันธ  มากบุญ 

 ๖๓๖๗ นางอําไพ  หวังคุมกลาง 

 ๖๓๖๘ นางสาวอินทิพร  อุทิศ 

 ๖๓๖๙ นางอิสรีย  งามจิตต 

 ๖๓๗๐ นางอุดม  สมใจ 

 ๖๓๗๑ นางอุนเรือน  มวงทอง 

 ๖๓๗๒ นางอุบล  คําประเทือง 

 ๖๓๗๓ นางสาวอุไร  ไชยณรงค 

 ๖๓๗๔ นางอุไร  เติมสุข 

 ๖๓๗๕ นางสาวอุไร  วิทยา 

 ๖๓๗๖ นางสาวอุไรวรรณ  หงษาวดี 

 ๖๓๗๗ นางสาวอุษา  พลคิด 

 ๖๓๗๘ นางอุษา  สามสูงเนิน 

 ๖๓๗๙ นางสาวอุสา  วินิจนัยภาค 

 ๖๓๘๐ นางสาวเอกลักษณ  ศรีออด 

 ๖๓๘๑ นางเอี่ยม  พรมแสงจันทร 

 ๖๓๘๒ นางสาวเอื้องคํา  เนิบกระโทก 

 



 หนา   ๑๕๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

เหรียญทองมงกุฎไทย  (รวม  ๗,๑๓๗  ราย) 

 ๑ นายกตพล  เพ็ชรจอก 

 ๒ นายกตัญู  ชูศรีพัฒน 

 ๓ นายกนก  โตพวง 

 ๔ นายกนกพล  จีนไข 

 ๕ นายกนกศักดิ์  พัตตาสิงห 

 ๖ นายกมนทรรศน  ศรีทรงเมือง 

 ๗ นายกมล  การภักดี 

 ๘ นายกมล  ทวีพจนทอง 

 ๙ นายกมล  นบนอบ 

 ๑๐ นายกมล  ปนแกว 

 ๑๑ นายกมล  พลภักดี 

 ๑๒ นายกมล  เย็บปก 

 ๑๓ นายกมล  ศรีจันทรบาล 

 ๑๔ นายกมล  แสวงผล 

 ๑๕ นายกมลรัฐ  ล้ิมไขแสง 

 ๑๖ นายกมลศักดิ์  ชัยศัตรา 

 ๑๗ นายกรกฎ  อินทะรังษี 

 ๑๘ นายกรงชิด  โสประดิษฐ 

 ๑๙ นายกรณ  สมาหลี 

 ๒๐ นายกรณพจน  มหาวิริโย 

 ๒๑ นายกรฤษณ  โกลากุล 

 ๒๒ นายกรวุฒิ  กิตติชาญวุฒิ 

 ๒๓ นายกระจาง  ศรีสุวรรณ 

 ๒๔ นายกระสินธุ  ใจสําราญ 

 ๒๕ นายกริชชัย  พุฒพันธ 

 ๒๖ นายกริชชัย  วงศสกุลภักดี 

 ๒๗ นายกริสน  อภิวาสกุล 

 ๒๘ นายกรุงไท  ดงกันจา 

 ๒๙ นายกฤต  ชํานาญการ 

 ๓๐ นายกฤตฉพล  พันละออง 

 ๓๑ นายกฤตธน  สุโพธิ์ 

 ๓๒ นายกฤตพล  ประการกิจ 

 ๓๓ นายกฤตภัทร  ใจการ 

 ๓๔ นายกฤตภาส  ติโลกวิชัย 

 ๓๕ นายกฤตภาส  ปรุงศรีปญญา 

 ๓๖ นายกฤตมาส  นนทงาม 

 ๓๗ นายกฤติน  ตันทะสุวรรณ 

 ๓๘ นายกฤษกร  ปราบภัย 

 ๓๙ นายกฤษฎา  จินดาศรี 

 ๔๐ นายกฤษฎา  ไชยคงดีสวัสดิ์ 

 ๔๑ นายกฤษฎา  ทรัพยเฉลิม 

 ๔๒ นายกฤษฎา  ทาแกง 

 ๔๓ นายกฤษฎา  ประเสริฐแท 

 ๔๔ นายกฤษฎา  สิงนิยม 

 ๔๕ นายกฤษฎา  เสาะซิ้ว 

 ๔๖ นายกฤษฎ์ิ  วัชรโชติ 

 ๔๗ นายกฤษฏา  ตะตองใจ 

 ๔๘ นายกฤษณ  สมพงษ 



 หนา   ๑๖๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙ นายกฤษณะ  ชนะสิทธิ์ 

 ๕๐ นายกฤษณะ  เบ็ญพันธ 

 ๕๑ นายกฤษณะ  ศิริมานพ 

 ๕๒ นายกฤษณา  มาวงษ 

 ๕๓ นายกฤษดา  จุลฬาชา 

 ๕๔ นายกฤษดา  ชางตอ 

 ๕๕ นายกฤษดา  ทนเล 

 ๕๖ นายกฤษดา  อาวุธ 

 ๕๗ นายกฤษดาพงษ  นนทศรี 

 ๕๘ นายกฤษบดินทร  ปจยะโคทา 

 ๕๙ นายกฤษภรณ  แถวไธสง 

 ๖๐ นายกวางทอง  แกลวกลา 

 ๖๑ นายกวางทอง  มะลิเลิศ 

 ๖๒ นายกองแกว  สําราญศรี 

 ๖๓ นายกองปฐพี  ภูโคตรศรี 

 ๖๔ นายกองภพ  ประเสริฐศักดิ์ 

 ๖๕ นายกองภพ  รินไธสง 

 ๖๖ นายกองมณี  โสนายะ 

 ๖๗ นายกองมะณี  เสนาคํา 

 ๖๘ นายกองสกุล  ตราชู 

 ๖๙ นายกองสี  ทะเสนฮด 

 ๗๐ นายกอน  แสงอรุณ 

 ๗๑ นายกอบแกว  หนูจุย 

 ๗๒ นายกอบชัย  สุขถา 

 ๗๓ นายกังวาน  จันทราช 

 ๗๔ นายกังวาร  โชคเหมาะ 

 ๗๕ นายกังวาล  กาบินพงษ 

 ๗๖ นายกัญคณิช  กันภัย 

 ๗๗ นายกัญจนทนาพัฒต  โรงออน 

 ๗๘ นายกัญญา  ขุนาพรม 

 ๗๙ นายกัณฑ  ศิริสุข 

 ๘๐ นายกัณยา  คิสารัง 

 ๘๑ นายกัณหา  วันนุบล 

 ๘๒ นายกันตพงศ  รุงนภาศิริวงศ 

 ๘๓ นายกันตภณ  พานแกว 

 ๘๔ นายกันยา  ทุมทัดทราย 

 ๘๕ นายกันยา  สีตาแสง 

 ๘๖ นายกัมปนาท  ขาวหนู 

 ๘๗ นายกัมพล  ธรรมณี 

 ๘๘ นายกัษณ  พรมพิลา 

 ๘๙ นายกาที  หนอพิชญ 

 ๙๐ นายกาน  ทองพูน 

 ๙๑ นายกาน  เกื้อนุย 

 ๙๒ นายกาน  ทศรักษา 

 ๙๓ นายกาน  ปกษี 

 ๙๔ นายกาน  ศิริ 

 ๙๕ นายกานแกว  ทาวมะลิ 

 ๙๖ นายกานต  โพธิ์อุบล 

 ๙๗ นายกามารูดิง  นิเฮง 

 ๙๘ นายการเวก  เกศโสภา 



 หนา   ๑๖๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๙ นายการะเวก  มั่งเงิน 

 ๑๐๐ นายการิม  มูนี 

 ๑๐๑ นายการิม  เหล็มปาน 

 ๑๐๒ นายการุญ  แกวเซ็ง 

 ๑๐๓ นายการุณย  กันจา 

 ๑๐๔ นายกาศ  เตยชันชะ 

 ๑๐๕ นายกาหลง  นาวีระ 

 ๑๐๖ นายกําจร  ชิดสระนอย 

 ๑๐๗ นายกําจร  ประกาสิทธิ์ 

 ๑๐๘ นายกําจาย  ขยันกิจ 

 ๑๐๙ นายกําชัย  เอกคณิตสร 

 ๑๑๐ นายกําทร  แสนพรม 

 ๑๑๑ นายกําธร  กําราญศึก 

 ๑๑๒ นายกําพล  เข็มฤทธิ์ 

 ๑๑๓ นายกําพล  ชักนํา 

 ๑๑๔ นายกําพล  เมืองทิพย 

 ๑๑๕ นายกําพล  ยอดทอง 

 ๑๑๖ นายกําพล  รักสกุล 

 ๑๑๗ นายกิ่งเพ็ชร  โยธาสอน 

 ๑๑๘ นายกิจติพัทณ  รัตนะ 

 ๑๑๙ นายกิตติ  ชัยเพชร 

 ๑๒๐ นายกิตติ  เปรื่องสันเทียะ 

 ๑๒๑ นายกิตติ  เพ็งพูน 

 ๑๒๒ นายกิตติ  อนันตแดง 

 ๑๒๓ นายกิตติคุณ  เซงซิ้น 

 ๑๒๔ นายกิตติชัย  คําปลิว 

 ๑๒๕ นายกิตติโชติ  พูนผล 

 ๑๒๖ นายกิตติ์ธนา  อุไรรัมย 

 ๑๒๗ นายกิตติธร  ทองใบ 

 ๑๒๘ นายกิตติธัช  สวนดอก 

 ๑๒๙ นายกิตติพงษ  คลังหิรัญ 

 ๑๓๐ นายกิตติพงษ  จรจรรย 

 ๑๓๑ นายกิตติพงษ  นิ่มนวล 

 ๑๓๒ นายกิตติพร  จํารองเพ็ง 

 ๑๓๓ นายกิตติพัฒน  กันภัย 

 ๑๓๔ นายกิตติพัฒน  บัวสาน 

 ๑๓๕ นายกิตติพัฒน  พิมพโคตร 

 ๑๓๖ นายกิตติพันธ  คงประโคน 

 ๑๓๗ นายกิตติพันธุ  ธุระการ 

 ๑๓๘ นายกิตติภณ  ปนตา 

 ๑๓๙ นายกิตติภพ  สีคงแกว 

 ๑๔๐ นายกิตติภพ  แสนใจ 

 ๑๔๑ นายกิตติภูมิ  นิลสาขา 

 ๑๔๒ นายกิตติมศักดิ์  เปย 

 ๑๔๓ นายกิตติรัตน  นิ่มพระยา 

 ๑๔๔ นายกิตติวุฒิ  ไชยโม 

 ๑๔๕ นายกิตติเวช  จันทรทอง 

 ๑๔๖ นายกิตติศักดิ์  ดําริกิจเจริญ 

 ๑๔๗ นายกิตติศักดิ์  ทานะจิตต 

 ๑๔๘ นายกิตติศักดิ์  นามสาย 



 หนา   ๑๖๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๙ นายกิตติศักดิ์  เปล่ียนพัด 

 ๑๕๐ นายกิตติศักดิ์  วงษศรีทา 

 ๑๕๑ นายกิตติศักดิ์  สุขอมรทรัพย 

 ๑๕๒ นายกิตติศักดิ์  สุจินรัตนเกษม 

 ๑๕๓ นายกิตติศักดิ์  แสงสง 

 ๑๕๔ นายกิติพงษ  ขันจันทร 

 ๑๕๕ นายกิติศักดิ์  จอนงูเหลือม 

 ๑๕๖ นายกิติศักดิ์  ภาโส 

 ๑๕๗ นายกิติศักดิ์  สมเมืองมา 

 ๑๕๘ นายกิติศักดิ์  สูงเจริญ 

 ๑๕๙ นายกีฟลี  สาเหาะ 

 ๑๖๐ นายกีรติศักดิ์  สุวรรณธนะกรณ 

 ๑๖๑ นายกุมาร  ออนจิบ 

 ๑๖๒ นายกุล  โหรี 

 ๑๖๓ นายกุลา  อุทิศลาภผล 

 ๑๖๔ นายกุหลาบ  แนะกระโทก 

 ๑๖๕ นายกูมะ  กุสุหลง 

 ๑๖๖ นายเกชา  แสงทาว 

 ๑๖๗ นายเกดิษฐ  หนูเอียด 

 ๑๖๘ นายเกต  เชื้อทา 

 ๑๖๙ นายเกตุ  อุนถิ่น 

 ๑๗๐ นายเกตุมณี  เกตุพันธ 

 ๑๗๑ นายเกริกไกร  กรีฑาเวทย 

 ๑๗๒ นายเกริกชัย  ตนวงศ 

 ๑๗๓ นายเกริกติศักดิ์  กรรสวัสดิ์ 

 ๑๗๔ นายเกรียงไกร  แกนนอย 

 ๑๗๕ นายเกรียงไกร  นวลอึ่ง 

 ๑๗๖ นายเกรียงไกร  นิ่มแสง 

 ๑๗๗ นายเกรียงไกร  แสนบุตร 

 ๑๗๘ นายเกรียงไกร  โหราศาสตร 

 ๑๗๙ นายเกรียงศักดิ์  ชิตจุย 

 ๑๘๐ นายเกรียงศักดิ์  เทียมบุญมา 

 ๑๘๑ นายเกรียงศักดิ์  ผานไกร 

 ๑๘๒ นายเกรียงศักดิ์  พรมรินทร 

 ๑๘๓ นายเกรียงศักดิ์  ศรีพรหมกร 

 ๑๘๔ นายเกรียงศักดิ์  ศิริรัตน 

 ๑๘๕ นายเกรียงศักดิ์  สนธิคุณ 

 ๑๘๖ นายเกรียงศักดิ์  หารคํา 

 ๑๘๗ นายเกษ  จูมจันดา 

 ๑๘๘ นายเกษ  ระวังภัย 

 ๑๘๙ นายเกษม  เกตุขาว 

 ๑๙๐ นายเกษม  เจนจบ 

 ๑๙๑ นายเกษม  ทรัพยเงิน 

 ๑๙๒ จาสิบตรี เกษม  บุญไชย 

 ๑๙๓ นายเกษม  บุญญา 

 ๑๙๔ นายเกษม  มณีรัตน 

 ๑๙๕ นายเกษม  สายแปง 

 ๑๙๖ นายเกษร  พูนเงิน 

 ๑๙๗ นายเกียรติชัย  อุทัยสา 

 ๑๙๘ นายเกียรติศักดิ์  แซดาน 



 หนา   ๑๖๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๙ นายเกียรติศักดิ์  นาคทุงเตา 

 ๒๐๐ นายเกียรติศักดิ์  ภาพโสภา 

 ๒๐๑ นายเกียรติศักดิ์  สุวัตถุดี 

 ๒๐๒ นายเกี่ยว  พูนลน 

 ๒๐๓ นายแกว  คงชูดี 

 ๒๐๔ นายแกว  อิ่นคํา 

 ๒๐๕ นายแกะ  เปยมทอง 

 ๒๐๖ นายโกมล  สิงหขุนทด 

 ๒๐๗ นายโกมล  อุนอยู 

 ๒๐๘ นายโกมินทร  เรืองเจริญ 

 ๒๐๙ นายโกวิท  จบคุม 

 ๒๑๐ นายโกวิท  ธรรมขันธ 

 ๒๑๑ นายโกวิทย  จิตเวช 

 ๒๑๒ นายโกวิทย  บุญชู 

 ๒๑๓ นายโกศล  คําพันธ 

 ๒๑๔ นายโกศล  จันทรนิตย 

 ๒๑๕ นายโกศล  เนียมนอย 

 ๒๑๖ นายโกศล  บุญทะจันทร 

 ๒๑๗ นายโกสิน  สุจริตธุระการ 

 ๒๑๘ นายโกสินทร  ศรีบรรเทา 

 ๒๑๙ นายไกรแกว  เทเสนา 

 ๒๒๐ นายไกรทอง  สุราษฎร 

 ๒๒๑ นายไกรภพ  งิ้วใหญ 

 ๒๒๒ นายไกรรัตน  แยมทิพย 

 ๒๒๓ นายไกรลาศ  ปนแกว 

 ๒๒๔ นายไกรษร  ประทุม 

 ๒๒๕ นายไกรสร  สมานมิตร 

 ๒๒๖ นายไกรสิทธิ์  ประกอบพร 

 ๒๒๗ นายไกล  ลิงประโคน 

 ๒๒๘ นายขจร  ปาติ๊บ 

 ๒๒๙ นายขจร  ศรีเมือง 

 ๒๓๐ นายขจร  เสวตเวช 

 ๒๓๑ นายขจรศักดิ์  ออนสาคร 

 ๒๓๒ นายขจัดภัย  เรืองแสน 

 ๒๓๓ นายขยาย  วังคีรี 

 ๒๓๔ นายขยาย  อุทธบูรณ 

 ๒๓๕ นายขรรคชัย  พรหมชา 

 ๒๓๖ นายขรรชัย  หินออน 

 ๒๓๗ นายขรรชัย  เหงานอย 

 ๒๓๘ นายขวัญชัย  คุมสังข 

 ๒๓๙ นายขวัญชัย  นุมสุข 

 ๒๔๐ นายขวัญชัย  ฝนคําสอน 

 ๒๔๑ นายขวัญชัย  พุมพวง 

 ๒๔๒ นายขวัญชัย  สาระสันต 

 ๒๔๓ นายขวัญชัย  โสภา 

 ๒๔๔ นายขวัญชัย  ออนสกุล 

 ๒๔๕ นายขวัญชัย  อิ่มอวม 

 ๒๔๖ นายขวัญชัย  อูทอง 

 ๒๔๗ นายขวัญฟา  กรสุพรรณ 

 ๒๔๘ นายขอด  ดงประขา 



 หนา   ๑๖๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๙ นายขันทรโท  ดีวิญญา 

 ๒๕๐ นายขันทอง  คําวงษา 

 ๒๕๑ นายขันมา  ผิวผอง 

 ๒๕๒ นายขุนแผน  เหมือยฝน 

 ๒๕๓ นายเข็มพร  สองสอน 

 ๒๕๔ นายเข็มพร  สิงหคํา 

 ๒๕๕ นายเข็มเรียน  นามมนุษยศรี 

 ๒๕๖ นายเขาทอง  สุทธิสาร 

 ๒๕๗ นายเขียน  หาไชย 

 ๒๕๘ นายเขียว  คําปอ 

 ๒๕๙ นายเขียวพร  เขียวบุตร 

 ๒๖๐ นายใขแสง  นามบุตร 

 ๒๖๑ นายคง  เมืองเกิด 

 ๒๖๒ นายคงคา  หงษลอย 

 ๒๖๓ นายคงเดช  ตาแสงทอง 

 ๒๖๔ นายคงสิต  จันแปงเงิน 

 ๒๖๕ นายคฑาวุธ  ปล้ืมภะวัง 

 ๒๖๖ นายคณิตย  แทนจันทร 

 ๒๖๗ นายคทายุทธ  อภิมหาธรรม 

 ๒๖๘ นายคทาวุธ  สามารถ 

 ๒๖๙ นายคนองเดช  บัวชื่น 

 ๒๗๐ นายคนองเดช  สายสําราญ 

 ๒๗๑ นายคนองศักดิ์  ปราณีตพลคลัง 

 ๒๗๒ นายคนึง  ตังสุรัตน 

 ๒๗๓ นายคนึง  ปอมนารถ 

 ๒๗๔ นายคนึง  สืบอินทร 

 ๒๗๕ นายคเน  พลประสิทธิ์ 

 ๒๗๖ นายคม  พันธุพิศาล 

 ๒๗๗ นายคมกฤษ  สุวรรณหงษ 

 ๒๗๘ นายคมจิตร  เตรอด 

 ๒๗๙ นายคมเดช  วัฒนจันทร 

 ๒๘๐ นายคมตะวัน  สรางแกว 

 ๒๘๑ นายคมพิศิษฐ  เจษฎากิตติกุล 

 ๒๘๒ นายคมสรร  มฤคี 

 ๒๘๓ นายคมสัน  สุวรรณนุกูล 

 ๒๘๔ นายคมสัน  อภิวัน 

 ๒๘๕ นายคมสันต  ผ้ึงไทยสงค 

 ๒๘๖ นายคมสันต  สุภิษะ 

 ๒๘๗ นายครรชิต  ไชยตมาตย 

 ๒๘๘ นายครรชิต  บุญเนตร 

 ๒๘๙ นายครรชิต  อุนหัวเรือ 

 ๒๙๐ นายครรชิตพล  เทียนไธสง 

 ๒๙๑ นายครรทรง  ดํารงเกียรติ 

 ๒๙๒ นายครอง  เสียงเพราะ 

 ๒๙๓ นายครองยศ  ทองสุกเจริญ 

 ๒๙๔ นายครองศักดิ์  นันตะปญญา 

 ๒๙๕ นายคริตทวัล  วงคษาจันทร 

 ๒๙๖ นายคลาว  แซรอ 

 ๒๙๗ นายควง  พรไพศาล 

 ๒๙๘ นายควง  อยูจงดี 



 หนา   ๑๖๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๙ นายคัมภีร  คําภิโล 

 ๓๐๐ นายคาเจะ  ตั้งสกุลคีรี 

 ๓๐๑ นายคาชิด  อะเตา 

 ๓๐๒ นายคาน  แตมทอง 

 ๓๐๓ นายคํากอง  สมพระไตร 

 ๓๐๔ นายคํากอน  ธรรมวงค 

 ๓๐๕ นายคําดี  พุทธจักร 

 ๓๐๖ นายคําแดง  สมขาว 

 ๓๐๗ นายคําตัน  จินดามล 

 ๓๐๘ นายคําตัน  ศรีสุระ 

 ๓๐๙ นายคําตา  อุทัยเล้ียง 

 ๓๑๐ นายคําเตียน  ประทุม 

 ๓๑๑ นายคํานนท  ไกรเวด 

 ๓๑๒ นายคํานวล  ปนแกว 

 ๓๑๓ นายคํานึง  ทองแท 

 ๓๑๔ นายคํานึง  พิพิธภัณฑ 

 ๓๑๕ นายคําบู  คําภูนิจ 

 ๓๑๖ นายคําแปลง  บัวคํา 

 ๓๑๗ นายคําผง  มั่งคั่ง 

 ๓๑๘ นายคําผล  ชาวคึมบง 

 ๓๑๙ นายคําผัด  แกวสวัสดิ์ 

 ๓๒๐ นายคําผัน  คําเหลา 

 ๓๒๑ นายคําพล  กังแฮ 

 ๓๒๒ นายคําพวน  ศรีเมืองแกว 

 ๓๒๓ นายคําพอง  เชิดสกุล 

 ๓๒๔ นายคําพอง  บุญวิเทียน 

 ๓๒๕ นายคําพอง  โพธิจันทร 

 ๓๒๖ นายคําพอง  ลึกลาภ 

 ๓๒๗ นายคําพัน  วิเศษวงศษา 

 ๓๒๘ นายคําพันธ  ใจกลา 

 ๓๒๙ นายคําพันธ  เทียมคํา 

 ๓๓๐ นายคําพันธ  ประทุมศิริ 

 ๓๓๑ นายคําพันธ  ปตฝาย 

 ๓๓๒ นายคําพันธ  พรรษา 

 ๓๓๓ นายคําพันธ  วีระสอน 

 ๓๓๔ นายคําพันธุ  กมลนัส 

 ๓๓๕ นายคําพี  นอยเภา 

 ๓๓๖ นายคําพู  บุริขันธ 

 ๓๓๗ นายคําเพียร  วิจิตรปญญา 

 ๓๓๘ นายคําเพียร  สุรมาตร 

 ๓๓๙ นายคําฟอง  โทแกว 

 ๓๔๐ นายคําภีร  ปองคําบง 

 ๓๔๑ นายคําเภา  บุญมา 

 ๓๔๒ นายคํามี  ไชยชํา 

 ๓๔๓ นายคํามี  อุนาพันธ 

 ๓๔๔ นายคําไม  สุธรรมวงศ 

 ๓๔๕ นายคําแยง  ดูกแข็ง 

 ๓๔๖ นายคํารณ  เกิดอวม 

 ๓๔๗ นายคํารณ  รุงศรี 

 ๓๔๘ นายคํารณ  วงคสูง 



 หนา   ๑๖๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๙ นายคํารวน  สีเขียว 

 ๓๕๐ นายคําศรี  วงษดวง 

 ๓๕๑ นายคําสอน  พิมพบูรณ 

 ๓๕๒ นายคําสิงห  แกวบท 

 ๓๕๓ นายคําสิงห  ไชยวงคจันทร 

 ๓๕๔ นายคําสิงห  แฝงสีพล 

 ๓๕๕ นายคําสิงห  เห็มนุช 

 ๓๕๖ นายคําสี  แสงลี 

 ๓๕๗ นายคําสุข  ตั้งเพียร 

 ๓๕๘ นายคําเส็ง  กุญชรนอย 

 ๓๕๙ นายคําเสา  ค้ําจุนทรัพย 

 ๓๖๐ นายคําไสย  รมเกษ 

 ๓๖๑ นายคําหลอ  จันคํา 

 ๓๖๒ นายคําหลา  นวลเจริญ 

 ๓๖๓ นายคําหลา  สนธยา 

 ๓๖๔ นายคําเหลา  วงคบุญจันทร 

 ๓๖๕ นายคําแหง  ชุมทอง 

 ๓๖๖ นายคําอาย  สุพุง 

 ๓๖๗ นายคิด  สุขศรี 

 ๓๖๘ นายคูณ  จันทะลาม 

 ๓๖๙ นายคูณ  ทองดวง 

 ๓๗๐ นายคูณดี  ทะคําสอน 

 ๓๗๑ นายเคน  กิจสามารถ 

 ๓๗๒ นายเคน  บุญรัตน 

 ๓๗๓ นายเครือณรงค  ขวัญมิ่ง 

 ๓๗๔ นายเครือณรงค  ทาบรรหาร 

 ๓๗๕ นายแคลว  ทองรัตน 

 ๓๗๖ นายใคร  จันทะวงษ 

 ๓๗๗ นายเงิน  เอกลาภ 

 ๓๗๘ นายจงกล  คอยขุนทด 

 ๓๗๙ นายจงกล  อิ่มหนํา 

 ๓๘๐ นายจงรักษ  โฮสกุล 

 ๓๘๑ นายจตุรงค  ตะระนันท 

 ๓๘๒ นายจตุรงค  มงคลสังข 

 ๓๘๓ นายจตุรงค  สุรุงเรืองสกุล 

 ๓๘๔ นายจตุรงค  หอมหวล 

 ๓๘๕ นายจรรยา  บูรณะ 

 ๓๘๖ นายจรรยา  สุขรอด 

 ๓๘๗ นายจรรยา  แสงอําไพ 

 ๓๘๘ นายจรวย  เทศถมยา 

 ๓๘๙ นายจรัญ  กล่ันประเสริฐ 

 ๓๙๐ นายจรัญ  กุลบุญ 

 ๓๙๑ นายจรัญ  จันทร 

 ๓๙๒ นายจรัญ  ชัยโคด 

 ๓๙๓ นายจรัญ  บุญเหล่ือม 

 ๓๙๔ นายจรัญ  ผอมเขียว 

 ๓๙๕ นายจรัญ  พรหมบุตร 

 ๓๙๖ นายจรัญ  พอบขุนทด 

 ๓๙๗ นายจรัญ  เพ็งจํารัส 

 ๓๙๘ นายจรัญ  มีออน 



 หนา   ๑๖๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๙ นายจรัญ  ยอดเอียด 

 ๔๐๐ นายจรัญ  ลานสวัสดิ์ 

 ๔๐๑ นายจรัญ  ศรีภิรมภ 

 ๔๐๒ นายจรัญ  สาทอง 

 ๔๐๓ นายจรัญ  เหล็กคม 

 ๔๐๔ นายจรัญ  ฮันเฮ 

 ๔๐๕ นายจรัล  ปานเกิด 

 ๔๐๖ นายจรัล  พุมฤทธิ์ 

 ๔๐๗ นายจรัล  หมื่นนาค 

 ๔๐๘ นายจรัส  คําเขียน 

 ๔๐๙ นายจรัส  ไชยมนตรี 

 ๔๑๐ นายจรัส  ทองนอย 

 ๔๑๑ นายจรัส  วันสา 

 ๔๑๒ นายจรายพงค  ศักดิ์ศรี 

 ๔๑๓ นายจรินทร  สุวรรณะ 

 ๔๑๔ นายจรินทร  หอมระรื่น 

 ๔๑๕ นายจรี  เหรียญนุย 

 ๔๑๖ นายจรุง  รบไพรินทร 

 ๔๑๗ นายจรุณ  พันเพชร 

 ๔๑๘ นายจรูญ  กองกิจ 

 ๔๑๙ นายจรูญ  จันทสาร 

 ๔๒๐ นายจรูญ  ตั้วมาก 

 ๔๒๑ นายจรูญ  บัวกลม 

 ๔๒๒ นายจรูญ  ภิรมยชม 

 ๔๒๓ นายจรูญ  ไมแกว 

 ๔๒๔ นายจรูญ  ระกําเหมก 

 ๔๒๕ นายจรูญ  วุฒิยา 

 ๔๒๖ นายจรูญ  สวางเวียง 

 ๔๒๗ นายจรูญ  อินตะตาน 

 ๔๒๘ นายจรูญพัฒน  ทาวสกุล 

 ๔๒๙ นายจรูณ  แกวเนตร 

 ๔๓๐ นายจเร  ขวัญราช 

 ๔๓๑ นายจเร  เอียดขนาน 

 ๔๓๒ นายจวน  กันหะเนตร 

 ๔๓๓ นายจวน  รอดเขียว 

 ๔๓๔ นายจออา  รุงเรืองมณีเจริญ 

 ๔๓๕ นายจะตอ  พัฒนาพฤษาคีรี 

 ๔๓๖ นายจะตุพร  มีเสน 

 ๔๓๗ นายจักพล  ชมประไพ 

 ๔๓๘ นายจักรกริช  บัวคง 

 ๔๓๙ นายจักรกริช  พัดนอย 

 ๔๔๐ นายจักรกริช  แสงโลโพ 

 ๔๔๑ นายจักรกฤษ  เอี่ยมกล่ัน 

 ๔๔๒ นายจักรกฤษณ  แกววงคกลาง 

 ๔๔๓ นายจักรกฤษณ  ทองขาว 

 ๔๔๔ นายจักรกฤษณ  บุญแจง 

 ๔๔๕ นายจักรกฤษณ  บุญเติม 

 ๔๔๖ นายจักรกฤษณ  เรืองจาบ 

 ๔๔๗ นายจักรกฤษณ  สนโสม 

 ๔๔๘ นายจักรชัย  เจกะ 



 หนา   ๑๖๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๔๙ นายจักรชัย  สระศรี 

 ๔๕๐ นายจักรพงษ  ทับสวัสดิ์ 

 ๔๕๑ นายจักรพงษ  ศรีสุวรรณ 

 ๔๕๒ นายจักรพงษ  เสาทอง 

 ๔๕๓ นายจักรพรรดิ์  ฉัตรแดง 

 ๔๕๔ นายจักรพรรดิ์  ศรีเทียม 

 ๔๕๕ นายจักรพล  พงษสระพัง 

 ๔๕๖ นายจักรพันธ  จันทรคํา 

 ๔๕๗ นายจักรพันธ  ปลองสุวรรณ 

 ๔๕๘ นายจักรพันธ  วงษภา 

 ๔๕๙ นายจักรภพ  ทองศรี 

 ๔๖๐ นายจักรภพ  พุทธเนตร 

 ๔๖๑ นายจักรี  ทองเฟอง 

 ๔๖๒ นายจักรี  ฤทธิ์จอหอ 

 ๔๖๓ นายจัด  สินธิ์ภักดี 

 ๔๖๔ นายจันดี  โคกสีนอก 

 ๔๖๕ นายจันดี  จิตรจักร 

 ๔๖๖ นายจันดี  ผุยอุทา 

 ๔๖๗ นายจันใด  สีสุนนท 

 ๔๖๘ นายจันติ๊บ  ลาดคม 

 ๔๖๙ นายจันทร  กระสินธุสุขสันต 

 ๔๗๐ นายจันทร  แกวแดง 

 ๔๗๑ นายจันทร  จันโย 

 ๔๗๒ นายจันทรแกว  ดอนโศรก 

 ๔๗๓ นายจันทรแรม  ทิพวัน 

 ๔๗๔ นายจันทรัตน  ยอดแกว 

 ๔๗๕ นายจันทา  ศิริแพทย 

 ๔๗๖ นายจันทา  หวานเย็น 

 ๔๗๗ นายจันที  สามัคคี 

 ๔๗๘ นายจารึก  ทรงแกว 

 ๔๗๙ นายจารึก  ทวิชสังข 

 ๔๘๐ นายจารึก  อุยเสง 

 ๔๘๑ นายจารุ  อัปญา 

 ๔๘๒ นายจารุกิตติ์  ทิพยชุมภู 

 ๔๘๓ นายจารุวัฒน  ทองแกว 

 ๔๘๔ นายจารุวิทย  พริ้งเพราะ 

 ๔๘๕ นายจํานง  ศรีอินทร 

 ๔๘๖ นายจํานง  สานสิงห 

 ๔๘๗ นายจํานง  สิทธิกุล 

 ๔๘๘ นายจํานง  หมื่นสาย 

 ๔๘๙ นายจํานงค  ขอบทอง 

 ๔๙๐ นายจํานงค  ขัดโพธิ์ 

 ๔๙๑ นายจํานงค  เขยหัวคํา 

 ๔๙๒ นายจํานงค  คํายอด 

 ๔๙๓ นายจํานงค  คุณนาม 

 ๔๙๔ นายจํานงค  ชัยมาเชื้อ 

 ๔๙๕ นายจํานงค  ชุมทอง 

 ๔๙๖ นายจํานงค  เทพราชา 

 ๔๙๗ นายจํานงค  นอยทอง 

 ๔๙๘ นายจํานงค  โนนจุน 



 หนา   ๑๖๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙๙ นายจํานงค  ปาลลา 

 ๕๐๐ นายจํานงค  โยธารักษ 

 ๕๐๑ นายจํานงค  เลียวประโคน 

 ๕๐๒ นายจํานงค  สีดาง 

 ๕๐๓ นายจํานงค  เสาศิริ 

 ๕๐๔ นายจํานันท  เสนพริก 

 ๕๐๕ นายจําเนียร  จันทะพันธ 

 ๕๐๖ นายจําเนียร  ดํานอย 

 ๕๐๗ นายจําเนียร  ทองทิพย 

 ๕๐๘ นายจําเนียร  นวมศรี 

 ๕๐๙ นายจําเนียร  บุญชื่น 

 ๕๑๐ นายจําเนียร  แพงทรัพย 

 ๕๑๑ นายจําเนียร  มิ่งกุละ 

 ๕๑๒ นายจําเนียร  รักเดช 

 ๕๑๓ นายจําเนียร  เรือนเงิน 

 ๕๑๔ นายจําป  พันธมณี 

 ๕๑๕ นายจํารณ  ทิปญญา 

 ๕๑๖ นายจํารอง  ขวาธิจักร 

 ๕๑๗ นายจํารอง  นิลขาว 

 ๕๑๘ นายจํารัตน  ยินดีรัมย 

 ๕๑๙ นายจํารัส  กาญจนสุขสกุล 

 ๕๒๐ นายจํารัส  แกวมัจฉา 

 ๕๒๑ นายจํารัส  แซปง 

 ๕๒๒ นายจํารัส  โนนสูง 

 ๕๒๓ นายจํารัส  สรอยทอง 

 ๕๒๔ นายจํารูญ  สิงหร 

 ๕๒๕ นายจําเริญ  วงจอย 

 ๕๒๖ นายจําเริญ  หนูปลอด 

 ๕๒๗ นายจําลอง  ตี้พ้ัว 

 ๕๒๘ นายจําลอง  นนทการ 

 ๕๒๙ นายจําลอง  ประเวสไพร 

 ๕๓๐ นายจําลอง  เพ็งพินิจ 

 ๕๓๑ นายจําลอง  โพธารินทร 

 ๕๓๒ นายจําลอง  อาญาเมือง 

 ๕๓๓ นายจําแลง  คะเลรัมย 

 ๕๓๔ นายจิตติชัย  จงศิริ 

 ๕๓๕ นายจิตร  ขันเพ็ชร 

 ๕๓๖ นายจิตรภาณุ  ปลาทอง 

 ๕๓๗ นายจิตรวิชัย  หนูเริก 

 ๕๓๘ นายจินดา  นารอด 

 ๕๓๙ นายจินตวีร  ชวยอินทร 

 ๕๔๐ นายจิรโชติ  ริ้วกลาง 

 ๕๔๑ นายจิรพงษ  ปูหลา 

 ๕๔๒ นายจิรพัฒน  พรหมประดิษฐ 

 ๕๔๓ นายจิรพัฒน  โพธิ์ทอง 

 ๕๔๔ นายจิรพันธ  พิมพเดช 

 ๕๔๕ นายจิรภัทร  จรจรัญ 

 ๕๔๖ นายจิรโรจน  พรโชติพิสุทธิ์ 

 ๕๔๗ นายจิรวัฒน  แซซื้อ 

 ๕๔๘ นายจิรวัฒน  ทรัพยศิริ 



 หนา   ๑๗๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๔๙ นายจิรวัฒน  ธนเจริญโชติ 

 ๕๕๐ นายจิรวัฒน  พลเย่ียม 

 ๕๕๑ นายจิรวัฒน  โพธิ์ศรี 

 ๕๕๒ นายจิระ  สกุลหรัง 

 ๕๕๓ นายจิระพัฒ  ตามสีวัน 

 ๕๕๔ นายจิระศักดิ์  กันป 

 ๕๕๕ นายจิรายุ  มณีวรรณ 

 ๕๕๖ นายจีรพรรณ  หลีจา 

 ๕๕๗ นายจีรวุฒิ  หิมพานต 

 ๕๕๘ นายจีรศักดิ์  วงศคีรี 

 ๕๕๙ นายจีระเดช  ลาสนธิ 

 ๕๖๐ นายจีระนัน  พุมกลอม 

 ๕๖๑ นายจีระพันธ  พลดร 

 ๕๖๒ นายจีระวัฒน  แชมชอย 

 ๕๖๓ นายจีระศักดิ์  พัฒนพันธ 

 ๕๖๔ นายจุติพร  ดังกอง 

 ๕๖๕ นายจุมพร  เหลาสา 

 ๕๖๖ นายจุมพล  บัวพันธ 

 ๕๖๗ นายจุมพล  ศิลาชัย 

 ๕๖๘ นายจุฬา  รักเพชร 

 ๕๖๙ นายจุฬาพร  บุญชุม 

 ๕๗๐ นายจูง  อาญาเมือง 

 ๕๗๑ นายจูลง  จําลองพันธ 

 ๕๗๒ นายเจตนา  เมฆวัน 

 ๕๗๓ นายเจตนิพัทธ  เสมอเหมือน 

 ๕๗๔ นายเจน  ยุนิรัมย 

 ๕๗๕ นายเจนจบ  ดาวแกว 

 ๕๗๖ นายเจนวิทย  ไชยวุฒิ 

 ๕๗๗ นายเจริญ  กาลมิกาล 

 ๕๗๘ นายเจริญ  กิติกุศล 

 ๕๗๙ นายเจริญ  กุปประดิษฐ 

 ๕๘๐ นายเจริญ  เตะหมัดหมะ 

 ๕๘๑ นายเจริญ  แตงทรัพย 

 ๕๘๒ นายเจริญ  ทองจิตติ 

 ๕๘๓ นายเจริญ  เทพเกาะ 

 ๕๘๔ นายเจริญ  บํารุง 

 ๕๘๕ นายเจริญ  ผดุงกิจ 

 ๕๘๖ นายเจริญ  ภูบรม 

 ๕๘๗ นายเจริญ  มุงดี 

 ๕๘๘ นายเจริญ  เรืองวงษ 

 ๕๘๙ นายเจริญ  ละลี 

 ๕๙๐ นายเจริญ  วงศทอง 

 ๕๙๑ นายเจริญ  สุวรรณพยัคฆ 

 ๕๙๒ นายเจริญ  หนูแกว 

 ๕๙๓ นายเจริญ  อวนศรี 

 ๕๙๔ นายเจริญ  ออนปุย 

 ๕๙๕ นายเจริญ  อินชู 

 ๕๙๖ นายเจริญชัย  ดาวชวย 

 ๕๙๗ นายเจริญชัย  นุโรจน 

 ๕๙๘ นายเจริญผล  แวงวรรณ 



 หนา   ๑๗๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๙๙ นายเจริญศักดิ์  ไทยเกิด 

 ๖๐๐ นายเจริญสิงห  ชนะสิทธิ์ 

 ๖๐๑ นายเจษ  ตรีเนตร 

 ๖๐๒ นายเจษฎา  จันทรพลงาม 

 ๖๐๓ นายเจษฎา  สุขกุมภาพันธ 

 ๖๐๔ นายเจษฏชัย  แตงนอย 

 ๖๐๕ นายเจะมะฮูเซ็ง  ชวย 

 ๖๐๖ นายเจะยะโกะ  อารงค 

 ๖๐๗ นายเจะหมีน  ขจัดภัย 

 ๖๐๘ นายเจะอดุลย  เถาวัลย 

 ๖๐๙ นายเจียง  จันทรเทศ 

 ๖๑๐ นายเจียม  แหยมวงษ 

 ๖๑๑ นายเจียร  ย่ิงยวด 

 ๖๑๒ นายใจ  ใจเย็น 

 ๖๑๓ นายใจ  บุญนอก 

 ๖๑๔ นายใจ  บุญเสริม 

 ๖๑๕ นายใจเด็ด  โจทยรัมย 

 ๖๑๖ นายฉกาจ  ภูมิจันทึก 

 ๖๑๗ นายฉลวย  จอมประมาณ 

 ๖๑๘ นายฉลวย  จันทรบุปผา 

 ๖๑๙ นายฉลวย  บุญจันทร 

 ๖๒๐ นายฉลวย  พระชุมรัมย 

 ๖๒๑ นายฉลวย  ภิรมยเจียว 

 ๖๒๒ นายฉลอง  ขัติยะ 

 ๖๒๓ นายฉลอง  ชายไฝ 

 ๖๒๔ นายฉลอง  มาปด 

 ๖๒๕ นายฉลอง  มูลผาลา 

 ๖๒๖ นายฉลองศักดิ์  สายลาม 

 ๖๒๗ นายฉลาด  การะฐา 

 ๖๒๘ นายฉลาด  งอมสงัด 

 ๖๒๙ นายฉลาด  ปญญา 

 ๖๓๐ นายฉลาด  หวานนา 

 ๖๓๑ นายฉัตรชัย  ธรรมชาติ 

 ๖๓๒ นายฉัตรชัย  ประกายวิทย 

 ๖๓๓ นายฉัตรชัย  พุทธิโส 

 ๖๓๔ นายฉัตรชัย  ภูเกิดชายทะเล 

 ๖๓๕ นายฉัตรชัย  มากศิริ 

 ๖๓๖ นายฉัตรชัย  มาศรัตน 

 ๖๓๗ นายฉัตรชัย  เรืองเวทย 

 ๖๓๘ นายฉัตรชัย  สวนผล 

 ๖๓๙ นายฉัตรนภักดิ์  ธณเดชภูณาถ 

 ๖๔๐ นายฉัตรมงคล  พลวิจิตร 

 ๖๔๑ นายฉันทชัย  ชานนท 

 ๖๔๒ นายเฉลย  พอใจ 

 ๖๔๓ นายเฉลา  บุญสวาง 

 ๖๔๔ นายเฉลิม  ดวงศิริ 

 ๖๔๕ นายเฉลิม  ตาวงค 

 ๖๔๖ นายเฉลิม  ทองคํา 

 ๖๔๗ นายเฉลิม  บัวศรี 

 ๖๔๘ นายเฉลิม  ยอดเถื่อน 



 หนา   ๑๗๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๔๙ นายเฉลิม  ยานิวงค 

 ๖๕๐ นายเฉลิม  วงษอาด 

 ๖๕๑ นายเฉลิม  ศรภักดี 

 ๖๕๒ นายเฉลิม  ศรีแกว 

 ๖๕๓ นายเฉลิม  ศรีงาม 

 ๖๕๔ นายเฉลิม  สงสอาด 

 ๖๕๕ นายเฉลิม  สุทธิโภชน 

 ๖๕๖ นายเฉลิม  อุดมกันต 

 ๖๕๗ นายเฉลิม  อูบคํา 

 ๖๕๘ นายเฉลิม  ฮางเต็ก 

 ๖๕๙ นายเฉลิมชัย  สิทธิ 

 ๖๖๐ นายเฉลิมชัย  อภิพงศศักดิ์ 

 ๖๖๑ นายเฉลิมชาติ  ศรีหาตา 

 ๖๖๒ นายเฉลิมพล  บริสุทธิ์ 

 ๖๖๓ นายเฉลิมพล  พัฒนา 

 ๖๖๔ นายเฉลิมพล  ศรีสุทธอ 

 ๖๖๕ นายเฉลิมพันธ  อําพล 

 ๖๖๖ นายเฉลิมศักดิ์  ไตรพล 

 ๖๖๗ นายเฉลิมศักดิ์  โสดสุภาพ 

 ๖๖๘ นายเฉลียว  กิจสมบูรณ 

 ๖๖๙ นายเฉลียว  คํารังษี 

 ๖๗๐ นายเฉลียว  เจียมสกุล 

 ๖๗๑ นายเฉลียว  ชูศรี 

 ๖๗๒ นายเฉลียว  ทําดีกุล 

 ๖๗๓ นายเฉลียว  ประวันตา 

 ๖๗๔ นายเฉลียว  ผลพาเลิศ 

 ๖๗๕ นายเฉลียว  พอเกตุ 

 ๖๗๖ นายแฉลม  ศรีหาบุตร 

 ๖๗๗ นายโฉลม  ยอดทอง 

 ๖๗๘ นายไฉน  สีสวน 

 ๖๗๙ นายชญณัฐ  ฉัตระทิน 

 ๖๘๐ นายชณากรณ  สิงหลา 

 ๖๘๑ นายชนกฤต  โชติพรม 

 ๖๘๒ นายชนวน  โสรถาวร 

 ๖๘๓ นายชนะ  กรรณลา 

 ๖๘๔ นายชนะ  นาคทอง 

 ๖๘๕ นายชนะ  ประเจริญ 

 ๖๘๖ นายชนะ  ศรีสิงห 

 ๖๘๗ นายชนะชัย  แกวคําสอน 

 ๖๘๘ นายชนะชัย  ทองจันเอก 

 ๖๘๙ นายชนะพล  ศรีเดช 

 ๖๙๐ นายชนะศึก  ภารสําเร็จ 

 ๖๙๑ นายชนายุส  คนดี 

 ๖๙๒ นายชนินทร  ชุมใจ 

 ๖๙๓ นายชนินทร  ปุจฉาการ 

 ๖๙๔ นายชนินทร  เสนหา 

 ๖๙๕ นายชม  สารผล 

 ๖๙๖ นายชมภู  ไชยบุญ 

 ๖๙๗ นายชยกร  จันทภาพรึก 

 ๖๙๘ รอยตรี ชยานันท  สุขประเสริฐ 



 หนา   ๑๗๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๙๙ นายชยุต  แมงไธสง 

 ๗๐๐ นายชโยดม  ดัดใจเที่ยง 

 ๗๐๑ นายชรัชฎ  พุฒจร 

 ๗๐๒ นายชรินทร  กระโจมแกว 

 ๗๐๓ นายชรินทร  บุญเพ็ง 

 ๗๐๔ นายชล  ยามา 

 ๗๐๕ นายชลรัตน  ศักดา 

 ๗๐๖ นายชลวิทย  สวางพฤกษ 

 ๗๐๗ นายชลอ  จันทรลอย 

 ๗๐๘ นายชลอ  นาคะ 

 ๗๐๙ นายชลิต  จันทรเสนา 

 ๗๑๐ นายชลิต  ชะโลธร 

 ๗๑๑ นายชลิต  นุชนาฎ 

 ๗๑๒ นายชลี  ถูกขุนทด 

 ๗๑๓ นายชเลง  ศิริวัฒน 

 ๗๑๔ นายชโลธร  แพรกอุดม 

 ๗๑๕ นายชโลม  สุกมาก 

 ๗๑๖ นายชวง  แผนไธสง 

 ๗๑๗ นายชวน  ศรีจันทึก 

 ๗๑๘ นายชวน  สารพัฒน 

 ๗๑๙ นายชวนชัย  คํารังศรี 

 ๗๒๐ นายชวย  สินสวัสดิ์ 

 ๗๒๑ นายชวลิต  ปดจัตุรัส 

 ๗๒๒ นายชวลิต  ฟกฉ่ํา 

 ๗๒๓ นายชวลิต  หัถรังษี 

 ๗๒๔ นายชวัชเลิศ  รักกิจศิริ 

 ๗๒๕ นายชวัลวิทย  ตอสกุล 

 ๗๒๖ นายชโฬม  จันทรแกว 

 ๗๒๗ นายชอน  ขันยา 

 ๗๒๘ นายชะอุม  ขุนทอง 

 ๗๒๙ นายชะโอด  กองสวัสดิ์ 

 ๗๓๐ นายชัชชัย  เครือมา 

 ๗๓๑ นายชัชพล  นองแกว 

 ๗๓๒ นายชัชรินทร  อินสําราญ 

 ๗๓๓ นายชัชฤทธิ์  พิมพศิริพัฒน 

 ๗๓๔ นายชัชวาล  ทินประยงค 

 ๗๓๕ นายชัชวาล  สุขสวัสดิ์ 

 ๗๓๖ นายชัชวาลย  เจริญแนว 

 ๗๓๗ นายชัชวาลย  พานทอง 

 ๗๓๘ นายชัด  เทียนคูณ 

 ๗๓๙ นายชัดเจน  บุญขาว 

 ๗๔๐ นายชัย  แซสง 

 ๗๔๑ นายชัย  พุฒหมื่น 

 ๗๔๒ นายชัย  วุฒิวงศ 

 ๗๔๓ นายชัยกรณ  บุตรงาม 

 ๗๔๔ นายชัยการณ  ยศออน 

 ๗๔๕ นายชัยเจริญ  ศรีเทพ 

 ๗๔๖ นายชัยชนะ  ทองเจิม 

 ๗๔๗ นายชัยชาญ  วาสนา 

 ๗๔๘ นายชัยญา  ธรรมโม 



 หนา   ๑๗๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๔๙ นายชัยณรงค  กันธิยะ 

 ๗๕๐ นายชัยณรงค  ทองคําภา 

 ๗๕๑ นายชัยณรงค  บุญมาก 

 ๗๕๒ นายชัยณรงค  โบราณศรี 

 ๗๕๓ นายชัยณรงค  ไหวยะ 

 ๗๕๔ นายชัยณัฐ  สิทธิมล 

 ๗๕๕ นายชัยแดน  สีย่ิง 

 ๗๕๖ นายชัยภักดิ์  นนเลาพล 

 ๗๕๗ นายชัยภัทร  เมืองศรีสุข 

 ๗๕๘ นายชัยมงคล  ไตรยวงค 

 ๗๕๙ นายชัยยงค  พหลยุทธ 

 ๗๖๐ นายชัยยงค  เพียรทาหนอง 

 ๗๖๑ นายชัยยพล  ชาวเมืองสีวสุ 

 ๗๖๒ นายชัยยศ  ทองคํา 

 ๗๖๓ นายชัยยะ  ใจทัด 

 ๗๖๔ นายชัยยะ  สาโรจน 

 ๗๖๕ นายชัยยันต  สุดตะบุตร 

 ๗๖๖ นายชัยยันต  เสาสมภพ 

 ๗๖๗ นายชัยยา  กลางบน 

 ๗๖๘ นายชัยยุทธ  ชวยดวง 

 ๗๖๙ นายชัยยุทธ  พรหมจรรย 

 ๗๗๐ นายชัยยุทธ  พูลสวัสดิ์ 

 ๗๗๑ นายชัยยุทธ  หมันหลัง 

 ๗๗๒ นายชัยรัตน  คงนวม 

 ๗๗๓ นายชัยรัตน  คําภาพันธ 

 ๗๗๔ นายชัยรัตน  นามแดง 

 ๗๗๕ นายชัยรัตน  ไมนอย 

 ๗๗๖ นายชัยรัตน  สวางจิตร 

 ๗๗๗ นายชัยฤทธิ์  วิโรจน 

 ๗๗๘ นายชัยฤทธิ์  แสงเพลิง 

 ๗๗๙ นายชัยฤทธิ์  แสนทิ 

 ๗๘๐ นายชัยเลิศ  รัตนรังษี 

 ๗๘๑ นายชัยวัฒน  กะเสมรัมย 

 ๗๘๒ นายชัยวัฒน  แกวดํา 

 ๗๘๓ นายชัยวัฒน  เขียมศิริรัตน 

 ๗๘๔ นายชัยวัฒน  คนหาร 

 ๗๘๕ นายชัยวัฒน  จงแจงกลาง 

 ๗๘๖ นายชัยวัฒน  เจริญทรัพย 

 ๗๘๗ นายชัยวัฒน  ใจโชติ 

 ๗๘๘ นายชัยวัฒน  แซโฟง 

 ๗๘๙ นายชัยวัฒน  นพรัตน 

 ๗๙๐ นายชัยวัฒน  โปยขุนทด 

 ๗๙๑ นายชัยวัฒน  ผากา 

 ๗๙๒ นายชัยวัฒน  พฤฑฒิกุล 

 ๗๙๓ นายชัยวัฒน  โยธินตรีกูล 

 ๗๙๔ นายชัยวัฒน  อุดมทัศน 

 ๗๙๕ นายชัยสิทธิ์  ทองอินทร 

 ๗๙๖ นายชาญ  โคตรเพ็ชร 

 ๗๙๗ นายชาญ  โตสัมฤทธิ์ 

 ๗๙๘ นายชาญ  ทรงชัยพิพัฒน 



 หนา   ๑๗๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๙๙ นายชาญ  บุญยงค 

 ๘๐๐ นายชาญ  วงษราชบุตร 

 ๘๐๑ นายชาญ  สอนทุง 

 ๘๐๒ นายชาญ  โอนสันเทียะ 

 ๘๐๓ นายชาญชน  หอทอง 

 ๘๐๔ นายชาญชัย  แกวใส 

 ๘๐๕ นายชาญชัย  จาตุมา 

 ๘๐๖ นายชาญชัย  ใจวัน 

 ๘๐๗ นายชาญชัย  โชติชวง 

 ๘๐๘ นายชาญชัย  ทับสีรัก 

 ๘๐๙ นายชาญชัย  บัวพิษ 

 ๘๑๐ นายชาญชัย  เพชรประดับ 

 ๘๑๑ นายชาญชัย  มูลอาย 

 ๘๑๒ นายชาญชัย  เลียงวัฒนคล 

 ๘๑๓ นายชาญชัย  วิเทียนสาย 

 ๘๑๔ นายชาญชัย  ศรีโนนยาง 

 ๘๑๕ นายชาญชัย  สมเสนตระกูล 

 ๘๑๖ นายชาญชัย  สังขเครือ 

 ๘๑๗ นายชาญชัย  แสนกลา 

 ๘๑๘ นายชาญชัย  อินทะรักษ 

 ๘๑๙ นายชาญณรงค  คัชมาตย 

 ๘๒๐ นายชาญณรงค  วงเวียน 

 ๘๒๑ นายชาญเดช  แกวรักษ 

 ๘๒๒ นายชาญทอง  เรืองขจร 

 ๘๒๓ นายชาญวิทย  นาจําปา 

 ๘๒๔ นายชาญวิทย  แผลงศร 

 ๘๒๕ นายชาญวิทย  หวงทอง 

 ๘๒๖ นายชาญวิทย  หอมหวล 

 ๘๒๗ นายชาตรี  บุญสืบ 

 ๘๒๘ นายชาตรี  ปญญาเงิน 

 ๘๒๙ นายชาตรี  วงศรัมย 

 ๘๓๐ นายชาตรี  วรฉัตรคีรี 

 ๘๓๑ นายชาตรี  วิลัยกุล 

 ๘๓๒ นายชาตรี  สิงหพรรณา 

 ๘๓๓ นายชาติ  กรรณิการ 

 ๘๓๔ นายชาติ  ธงแถว 

 ๘๓๕ นายชาติ  ภูหลํา 

 ๘๓๖ นายชาติชาย  คุณความดี 

 ๘๓๗ นายชาติชาย  บรรเรียนกิจ 

 ๘๓๘ นายชาติชาย  บุญผุย 

 ๘๓๙ นายชาติชาย  สลุบพล 

 ๘๔๐ นายชาติชาย  สอนพา 

 ๘๔๑ นายชาติชาย  อยูปาน 

 ๘๔๒ นายชาติชาย  อาจหาญ 

 ๘๔๓ นายชาน  รักจันทึก 

 ๘๔๔ นายชานน  สุขวัน 

 ๘๔๕ นายชานนท  คําวรรณ 

 ๘๔๖ นายชานนท  เสารแกน 

 ๘๔๗ นายชานพล  พรมสิทธิ์ 

 ๘๔๘ นายชานัฐ  เทอํารุง 



 หนา   ๑๗๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๔๙ นายชานุ  ซื่อสัตย 

 ๘๕๐ นายชาฝอี  อาดํา 

 ๘๕๑ นายชาย  คงคาศักดา 

 ๘๕๒ นายชาย  ชีวาจร 

 ๘๕๓ นายชาย  นิกรรัมย 

 ๘๕๔ นายชาย  พรมอุก 

 ๘๕๕ นายชาย  มีสุข 

 ๘๕๖ นายชายณรงค  ทินโน 

 ๘๕๗ นายชายวาฬ  ตัวดี 

 ๘๕๘ นายชายใหญ  ใจกาศ 

 ๘๕๙ นายชาลี  จันทรเสนา 

 ๘๖๐ นายชาลี  ไชยรัตน 

 ๘๖๑ นายชาลี  ติ่งตอย 

 ๘๖๒ นายชาลี  บุญชวย 

 ๘๖๓ นายชาลี  ย่ังยืน 

 ๘๖๔ นายชาลี  ศิลารัตน 

 ๘๖๕ นายชาล่ี  วงษทองดี 

 ๘๖๖ นายชําชุดดีน  เลงเจะ 

 ๘๖๗ นายชํานาญ  คุมไพรี 

 ๘๖๘ นายชํานาญ  คุมรอด 

 ๘๖๙ นายชํานาญ  จันทนะวรรณ 

 ๘๗๐ นายชํานาญ  จันทรกมล 

 ๘๗๑ นายชํานาญ  ทองสาม 

 ๘๗๒ นายชํานาญ  บุตรสูงเนิน 

 ๘๗๓ นายชํานาญ  โพธิ์นิ่มแดง 

 ๘๗๔ นายชํานาญ  โพธิบัลลังค 

 ๘๗๕ นายชํานาญ  สมคะเณย 

 ๘๗๖ นายชํานาณ  ไชยโย 

 ๘๗๗ นายชํานาณ  มอมพะเนาว 

 ๘๗๘ นายชํานิ  เหมือนพรอม 

 ๘๗๙ นายชิงชัย  มงคลพร 

 ๘๘๐ นายชิตณรงค  สมศรี 

 ๘๘๑ นายชิตร  ขาวเผือก 

 ๘๘๒ นายชิติพัทธ  ฤกษประเสริฐ 

 ๘๘๓ นายชิน  บูรพงศพิพัฒน 

 ๘๘๔ นายชินกร  ทับทิม 

 ๘๘๕ นายชินกร  รินทร 

 ๘๘๖ นายชินกฤต  วงศบัณฑิต 

 ๘๘๗ นายชินพัตร  คําภีรพงษ 

 ๘๘๘ นายชินาธิป  ประทุมโย 

 ๘๘๙ นายชิษณุพงศ  เลิศศิริโรจน 

 ๘๙๐ นายชื่น  คงษา 

 ๘๙๑ นายชื่น  อุคํา 

 ๘๙๒ นายชื่นตา  วงคคะสุม 

 ๘๙๓ นายชุติพนธ  กอนเงิน 

 ๘๙๔ นายชุติวัต  ชางประดิษฐ 

 ๘๙๕ นายชุมพร  ใจเย็น 

 ๘๙๖ นายชุมพร  อิฐทอง 

 ๘๙๗ นายชุมพล  ไกรพาน 

 ๘๙๘ นายชุมพล  ครองบุญ 



 หนา   ๑๗๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๙๙ นายชุมพล  คําสวนจิก 

 ๙๐๐ นายชุมพล  บุญถาวร 

 ๙๐๑ นายชุมพล  ยิงรัมย 

 ๙๐๒ นายชุมพล  วันทนะ 

 ๙๐๓ นายชุมศิลป  เกตุชิต 

 ๙๐๔ นายชูเกียรติ  จอมกิติอาย 

 ๙๐๕ นายชูเกียรติ  ชนะฤทธิ 

 ๙๐๖ นายชูเกียรติ  แสนพลี 

 ๙๐๗ นายชูชัย  ศุภนคร 

 ๙๐๘ นายชูชาติ  กุลบุตร 

 ๙๐๙ นายชูชาติ  จันทรหมื่น 

 ๙๑๐ นายชูชาติ  ถมทอง 

 ๙๑๑ นายชูชาติ  ทิจินะ 

 ๙๑๒ นายชูชาติ  นักสอดสี 

 ๙๑๓ นายชูชาติ  ใบสนธิ์ 

 ๙๑๔ นายชูชาติ  ประเมินชัย 

 ๙๑๕ นายชูชาติ  ภักดี 

 ๙๑๖ นายชูชาติ  มณีเจียร 

 ๙๑๗ นายชูชาติ  แรทอง 

 ๙๑๘ นายชูชาติ  วรรณขํา 

 ๙๑๙ นายชูชาติ  ศรีวิรัตน 

 ๙๒๐ นายชูชาติ  สีหลา 

 ๙๒๑ นายชูชาติ  แสงอรุณ 

 ๙๒๒ นายชูชาติ  หนอทาว 

 ๙๒๓ นายชูชีพ  สอาดศรี 

 ๙๒๔ นายชูโรจน  ขวัญแจง 

 ๙๒๕ นายชูศักดิ์  จันทรเกษม 

 ๙๒๖ นายชูศักดิ์  ชัยศรีรัมย 

 ๙๒๗ นายชูศักดิ์  บุญเจริญ 

 ๙๒๘ นายชูศักดิ์  สวนทับทิม 

 ๙๒๙ นายชูศักดิ์  สิงหแรง 

 ๙๓๐ นายเชน  อินอิ่น 

 ๙๓๑ นายเชวง  พวกอินแสง 

 ๙๓๒ นายเชวง  เรืองศรี 

 ๙๓๓ นายเชษฐตะวัน  จันทึก 

 ๙๓๔ นายเชษฐา  ศรีวิไล 

 ๙๓๕ นายเชาว  พรมจันทร 

 ๙๓๖ นายเชาว  เพ็ชรศรี 

 ๙๓๗ นายเชาว  เย็นค่ํา 

 ๙๓๘ นายเชาว  แยมนัดดา 

 ๙๓๙ นายเชาว  สงฤทธิ์ 

 ๙๔๐ นายเชาวรัตน  มั่นทอง 

 ๙๔๑ นายเชาวลิต  กองจินดา 

 ๙๔๒ นายเชาวลิต  คําทองพะเนา 

 ๙๔๓ นายเชาวลิต  สุทะยะ 

 ๙๔๔ นายเชิญ  ราชวงษ 

 ๙๔๕ นายเชิญ  สัชชณะกุล 

 ๙๔๖ นายเชิญ  แสนศักดา 

 ๙๔๗ นายเชิด  แกวสุข 

 ๙๔๘ นายเชิด  พรอมสุข 



 หนา   ๑๗๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๔๙ นายเชิดชัย  โกติรัมย 

 ๙๕๐ นายเชิดชัย  ทองโพธิ์ 

 ๙๕๑ นายเชิดชัย  ภาคีเวช 

 ๙๕๒ นายเชิดชาย  คงมา 

 ๙๕๓ นายเชิดชาย  หนูไธสง 

 ๙๕๔ นายเชิดพงศ  จันทรสวาง 

 ๙๕๕ นายเชิดศักดิ์  คิดชัย 

 ๙๕๖ นายเชิดศักดิ์  ภูหงษชัย 

 ๙๕๗ นายเชิดศักดิ์  สังขงาม 

 ๙๕๘ นายเชือน  คิดรอบ 

 ๙๕๙ นายโชค  พลโยธา 

 ๙๖๐ นายโชค  วารีนาค 

 ๙๖๑ นายโชคชัย  แวนแกว 

 ๙๖๒ นายโชคชัย  สุวรรณพล 

 ๙๖๓ นายโชคชัย  หนูแกว 

 ๙๖๔ นายโชคชัย  เหล็กทอง 

 ๙๖๕ นายโชคดี  บุญขาว 

 ๙๖๖ นายโชคดี  ไลสาม 

 ๙๖๗ นายโชควิทยา  สุริวรรณโณ 

 ๙๖๘ นายโชคศักดิ์ทอง  ปราบปราม 

 ๙๖๙ นายโชติ  เรืองประทีป 

 ๙๗๐ นายโชติวุฒิ  บุญรักษ 

 ๙๗๑ นายไชยยัญ  ถิ่นซื่อตรง 

 ๙๗๒ นายไชยวัฒน  ตั้งลิขิตสกุล 

 ๙๗๓ นายไชยวาน  อาษากิจ 

 ๙๗๔ นายไชยา  ทิพมอม 

 ๙๗๕ นายไชยา  โสภา 

 ๙๗๖ นายไชยา  อนนา 

 ๙๗๗ นายไชยา  อยูยืด 

 ๙๗๘ นายซอลาฮุดดีน  อาลี 

 ๙๗๙ นายซาการียา  ปูเตะ 

 ๙๘๐ นายซูเพียน  สามะแก 

 ๙๘๑ นายซูลกิฟลีร  มะซัน 

 ๙๘๒ นายเซง  งามจ่ันศรี 

 ๙๘๓ นายเซ็ง  แมะตีเมาะ 

 ๙๘๔ นายเซีย  บุญยงค 

 ๙๘๕ นายญาณโชติ  ปรือปรัง 

 ๙๘๖ นายญาณพล  คมใสย 

 ๙๘๗ นายฐนภควรรต  ปญญา 

 ๙๘๘ นายฐานะดี  จันทรรอด 

 ๙๘๙ นายฐาปนพงศ  บุญรักษ 

 ๙๙๐ นายฐารุมาศ  ภูกลาง 

 ๙๙๑ นายฐิติกร  แกวคํา 

 ๙๙๒ นายฐิติพงษ  เหิมขุนทด 

 ๙๙๓ นายณกรณ  ศิรินาม 

 ๙๙๔ นายณชวนนท  เอี่ยมสมาน 

 ๙๙๕ นายณดุลย  โอะเจ 

 ๙๙๖ นายณรงค  กองทอง 

 ๙๙๗ นายณรงค  กองสง 

 ๙๙๘ นายณรงค  คีรีวรรณ 



 หนา   ๑๗๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๙๙ นายณรงค  คุมโปะ 

 ๑๐๐๐ นายณรงค  จักปน 

 ๑๐๐๑ นายณรงค  เจะนาแว 

 ๑๐๐๒ นายณรงค  ชูจันทร 

 ๑๐๐๓ นายณรงค  ไชยโย 

 ๑๐๐๔ นายณรงค  ดีดกล่ิน 

 ๑๐๐๕ นายณรงค  ตรีรัตน 

 ๑๐๐๖ นายณรงค  เทียมธรรม 

 ๑๐๐๗ นายณรงค  ธรรมวัฒน 

 ๑๐๐๘ นายณรงค  นาคพันธ 

 ๑๐๐๙ นายณรงค  เนียนไธสง 

 ๑๐๑๐ นายณรงค  บํารุงรัมย 

 ๑๐๑๑ นายณรงค  บุญทา 

 ๑๐๑๒ นายณรงค  บุญนอย 

 ๑๐๑๓ นายณรงค  บุญบรรดาล 

 ๑๐๑๔ นายณรงค  บุดดาบุตร 

 ๑๐๑๕ นายณรงค  ประเสริฐศิลป 

 ๑๐๑๖ นายณรงค  ปริสาวงศ 

 ๑๐๑๗ นายณรงค  ผายเงิน 

 ๑๐๑๘ นายณรงค  พรมประดิษฐ 

 ๑๐๑๙ นายณรงค  พลซา 

 ๑๐๒๐ นายณรงค  โพธิ์เกิด 

 ๑๐๒๑ นายณรงค  มาตราคิด 

 ๑๐๒๒ นายณรงค  มีใหม 

 ๑๐๒๓ นายณรงค  เมืองเรือง 

 ๑๐๒๔ นายณรงค  ละบาเลิศ 

 ๑๐๒๕ นายณรงค  เล็กประโคน 

 ๑๐๒๖ นายณรงค  วิลาจันทร 

 ๑๐๒๗ นายณรงค  ศิริวงษ 

 ๑๐๒๘ นายณรงค  สมบัติ 

 ๑๐๒๙ นายณรงค  สรอยวิเชียร 

 ๑๐๓๐ นายณรงค  สัญญารัตน 

 ๑๐๓๑ นายณรงค  สําโรง 

 ๑๐๓๒ นายณรงค  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๐๓๓ นายณรงค  เสือยา 

 ๑๐๓๔ นายณรงค  แสงประเสริฐ 

 ๑๐๓๕ นายณรงค  หนูชางเผือก 

 ๑๐๓๖ นายณรงค  อายโน 

 ๑๐๓๗ นายณรงค  อินพรม 

 ๑๐๓๘ นายณรงคชัย  ทองพิไร 

 ๑๐๓๙ นายณรงคชัย  พันธุรัตน 

 ๑๐๔๐ นายณรงคชัย  รักษาจันทร 

 ๑๐๔๑ นายณรงคเดช  พวงแกว 

 ๑๐๔๒ นายณรงคฤทธิ์  แสงศรี 

 ๑๐๔๓ นายณรงคศักดิ์  กอมณี 

 ๑๐๔๔ นายณรงคศักดิ์  เพชรพวงพยอม 

 ๑๐๔๕ นายณรงคศิลป  พาบุญ 

 ๑๐๔๖ นายณรงพล  สรรพคง 

 ๑๐๔๗ นายณรงลักษณ  คะอังกุ 

 ๑๐๔๘ นายณรงศักดิ์  จํารัสศรี 



 หนา   ๑๘๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๔๙ นายณรงศักดิ์  โพธิ์ไทย 

 ๑๐๕๐ นายณรงศักดิ์  ภูผ้ึง 

 ๑๐๕๑ นายณเรศน  โสริโย 

 ๑๐๕๒ นายณัชพล  กิจสดใส 

 ๑๐๕๓ นายณัฎฐวุฒิ  หลําหวัง 

 ๑๐๕๔ นายณัฏฐดนัย  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๐๕๕ นายณัฐกร  ชุมมงคล 

 ๑๐๕๖ นายณัฐกรณ  เลิศโอสถ 

 ๑๐๕๗ นายณัฐกฤต  จันทรเติบ 

 ๑๐๕๘ นายณัฐกิตติ์  ชุมพิพัฒน 

 ๑๐๕๙ นายณัฐกิตติ์  วันชูเสริม 

 ๑๐๖๐ นายณัฐกุล  ดวงจุด 

 ๑๐๖๑ นายณัฐชัย  พาจันทร 

 ๑๐๖๒ นายณัฐชา  โพนไชยา 

 ๑๐๖๓ นายณัฐพงศ  ตันกุล 

 ๑๐๖๔ นายณัฐพงษ  สุนนท 

 ๑๐๖๕ นายณัฐพร  นุกูล 

 ๑๐๖๖ นายณัฐพล  การเลิศ 

 ๑๐๖๗ นายณัฐพล  กุลสังข 

 ๑๐๖๘ นายณัฐพล  คําสอน 

 ๑๐๖๙ นายณัฐพล  ตนกาญจนากร 

 ๑๐๗๐ นายณัฐพล  พุฒวงษ 

 ๑๐๗๑ นายณัฐพล  รื่นถวิล 

 ๑๐๗๒ นายณัฐพล  หนูแสง 

 ๑๐๗๓ นายณัฐพัฒน  มีสัตย 

 ๑๐๗๔ นายณัฐภัทร  รักงาม 

 ๑๐๗๕ นายณัฐภัทร  ใสงาม 

 ๑๐๗๖ นายณัฐวรรธน  เดือนจันทร 

 ๑๐๗๗ นายณัฐวัตร  มาตรา 

 ๑๐๗๘ นายณัฐวุฒิ  คําธัญญา 

 ๑๐๗๙ นายณัฐวุฒิ  บาเห็ม 

 ๑๐๘๐ นายณัฐวุฒิ  ปานเฟอง 

 ๑๐๘๑ นายณัฐศักดิ์  เลพล 

 ๑๐๘๒ นายณัฐสันต  กล่ันย่ิง 

 ๑๐๘๓ นายณัทพงศ  มงคลแกว 

 ๑๐๘๔ นายณัธวุฒิ  นิลคง 

 ๑๐๘๕ นายณิชชาบูรณ  ยาสาธร 

 ๑๐๘๖ นายดณัญ  ฤทธิ์เรืองเดช 

 ๑๐๘๗ นายดนเหลก  เส็นหลี 

 ๑๐๘๘ นายดนัย  เจตนกสิกรณ 

 ๑๐๘๙ นายดนัย  สมบูรณ 

 ๑๐๙๐ นายดนุชา  ถาวร 

 ๑๐๙๑ นายดนุพล  คีรีรุงถาวร 

 ๑๐๙๒ นายดนู  ทั่งทอง 

 ๑๐๙๓ นายดม  โสสา 

 ๑๐๙๔ นายดวง  กันทา 

 ๑๐๙๕ นายดวง  เครือแกว 

 ๑๐๙๖ นายดวงแกว  ญามโน 

 ๑๐๙๗ นายดวงแกว  ใหมอินตะ 

 ๑๐๙๘ นายดวงใจ  จันทา 



 หนา   ๑๘๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๙๙ นายดวงชีวัน  ไชยปญญา 

 ๑๑๐๐ นายดวงเนตร  สังวัตถุ 

 ๑๑๐๑ นายดวน  สรสิทธิ์ 

 ๑๑๐๒ นายดวน  ปวนยา 

 ๑๑๐๓ นายดวนศรี  เทพศรีหา 

 ๑๑๐๔ นายดอก  สักลอ 

 ๑๑๐๕ นายดอกรัก  ปอมงาม 

 ๑๑๐๖ นายดอซะ  ยามา 

 ๑๑๐๗ นายดอน  แกวรัตนา 

 ๑๑๐๘ นายดานิด  ยศมาว 

 ๑๑๐๙ นายดาบชัย  นามเสาร 

 ๑๑๑๐ นายดาว  บุญพรม 

 ๑๑๑๑ นายดาว  สาสะกุล 

 ๑๑๑๒ นายดาวรุง  สุกใส 

 ๑๑๑๓ นายดาวรุง  สุดสะอาด 

 ๑๑๑๔ นายดาวรุง  อินทรตุม 

 ๑๑๑๕ นายดาวเลียง  ขะยันไทย 

 ๑๑๑๖ นายดาโวด  หาบยุโซะ 

 ๑๑๑๗ นายดําเนิน  นนทะการ 

 ๑๑๑๘ นายดําเนิน  นาโควงค 

 ๑๑๑๙ นายดํารง  ธาดาวงษา 

 ๑๑๒๐ นายดํารงค  ใจมูล 

 ๑๑๒๑ นายดํารงค  บุญณะทอง 

 ๑๑๒๒ นายดํารงค  ผลศาส 

 ๑๑๒๓ นายดํารงค  เพชรพิรุณ 

 ๑๑๒๔ นายดํารงค  สายอุนเรือน 

 ๑๑๒๕ นายดํารงค  สิงหซอม 

 ๑๑๒๖ นายดํารงค  แสงเดือน 

 ๑๑๒๗ นายดํารงค  อุปวันดี 

 ๑๑๒๘ นายดํารงคเดช  มณีธรรม 

 ๑๑๒๙ นายดํารงคศักดิ์  ทองกันทา 

 ๑๑๓๐ นายดํารัส  สารพันธ 

 ๑๑๓๑ นายดําริ  ทองคํา 

 ๑๑๓๒ นายดําริห  ไชยเซง 

 ๑๑๓๓ นายดิฐพงษ  วีรสวัสดิ์วงศ 

 ๑๑๓๔ นายดิด  ใบแสง 

 ๑๑๓๕ นายดิเรก  ฉิมจารย 

 ๑๑๓๖ นายดิเรก  ภูสวาง 

 ๑๑๓๗ นายดิเรก  หัสนันท 

 ๑๑๓๘ นายดี  เขียงกระโทก 

 ๑๑๓๙ นายดุรเดช  จาดรัมย 

 ๑๑๔๐ นายดุษฎี  คําภู 

 ๑๑๔๑ นายดุสิต  กองขาวเรียบ 

 ๑๑๔๒ นายดุสิต  คํายาว 

 ๑๑๔๓ นายดุสิต  ศรีมาศ 

 ๑๑๔๔ นายดุสิต  สุพรหมอินทร 

 ๑๑๔๕ นายดุสิทธิ์  ชวยเพ็ญ 

 ๑๑๔๖ นายเดช  ทองแพรว 

 ๑๑๔๗ นายเดช  บัวเหล็ก 

 ๑๑๔๘ นายเดช  บุญโปง 



 หนา   ๑๘๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๔๙ นายเดช  บุพรัง 

 ๑๑๕๐ นายเดช  ประจวบดี 

 ๑๑๕๑ นายเดช  ปนใจ 

 ๑๑๕๒ นายเดช  พุทธโกมาต 

 ๑๑๕๓ นายเดชชาติ  โลหะกิจ 

 ๑๑๕๔ นายเดชา  ครองศักดิ์ถวิล 

 ๑๑๕๕ นายเดชา  ไชยตะมาตย 

 ๑๑๕๖ นายเดชา  แซะอาหลี 

 ๑๑๕๗ นายเดชา  เทียนศรี 

 ๑๑๕๘ นายเดชา  มณีวรรณ 

 ๑๑๕๙ นายเดชา  มาดี 

 ๑๑๖๐ นายเดชา  วัฒนปรีดี 

 ๑๑๖๑ นายเดชา  ศรีไสวดาวเรือง 

 ๑๑๖๒ นายเดชา  สมจี 

 ๑๑๖๓ นายเดชา  เสเปย 

 ๑๑๖๔ นายเดชาธร  ทิพวงศ 

 ๑๑๖๕ นายเดชาวัฒน  สวนแกว 

 ๑๑๖๖ นายเด็ดครินทร  วงคออด 

 ๑๑๖๗ นายเด็ดดวง  พวงกระโทก 

 ๑๑๖๘ นายเดน  คณฑา 

 ๑๑๖๙ นายเดน  วงศศรีชา 

 ๑๑๗๐ นายเดน  หลิวอั๋ง 

 ๑๑๗๑ นายเดนชัย  แถลงกัน 

 ๑๑๗๒ นายเดนชัย  หาญกลา 

 ๑๑๗๓ นายเดนวันชัย  สําราญราษฎร 

 ๑๑๗๔ นายเดือน  บุญเกื้อ 

 ๑๑๗๕ นายเดือน  พุมไสว 

 ๑๑๗๖ นายแดง  โคตรทอง 

 ๑๑๗๗ นายแดง  ดีสันเทียะ 

 ๑๑๗๘ นายแดด  พิมพจันทร 

 ๑๑๗๙ นายแดน  ศรีใจวงศ 

 ๑๑๘๐ นายแดน  หมื่นจันทร 

 ๑๑๘๑ นายแดนพนม  บุษบา 

 ๑๑๘๒ นายตน  พิกุลทอง 

 ๑๑๘๓ นายตระกูล  อินนอก 

 ๑๑๘๔ นายตรัยรัตน  ปฐมนามวงศ 

 ๑๑๘๕ นายตรี  ตูดํา 

 ๑๑๘๖ นายตรีโรจน  โตสิน 

 ๑๑๘๗ นายตวน  ปตโน 

 ๑๑๘๘ นายตวนซาการียา  ตงคอเมา 

 ๑๑๘๙ นายตวนดุลมานะ  นิแต 

 ๑๑๙๐ นายตวนอารง  นิจา 

 ๑๑๙๑ นายตอย  ถิ่นน้ําใส 

 ๑๑๙๒ นายตอย  พรมวิจิตร 

 ๑๑๙๓ นายตอลาภ  ดีดวงพันธ 

 ๑๑๙๔ นายตอศักดิ์  คําบุญเรือง 

 ๑๑๙๕ นายตอเหต  โลดโพธิ์ศรี 

 ๑๑๙๖ นายตอเหลบ  สายวารี 

 ๑๑๙๗ นายติ  สอนคุณ 

 ๑๑๙๘ นายติก  เงินสลุง 



 หนา   ๑๘๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๙๙ นายตี  บุญศรี 

 ๑๒๐๐ นายตีนอย  วารัมย 

 ๑๒๐๑ นายตุย  วงศโพธิ์ 

 ๑๒๐๒ นายเตรียม  วงศคําจันทร 

 ๑๒๐๓ นายเติม  บุญมา 

 ๑๒๐๔ นายเติมศักดิ์  แสวงวงค 

 ๑๒๐๕ นายเตี้ย  บุญหาญ 

 ๑๒๐๖ นายแตง  คํามุงคุณ 

 ๑๒๐๗ นายแตง  เขียวมงคล 

 ๑๒๐๘ นายแตม  ทีแสงแดง 

 ๑๒๐๙ นายไตรทศ  นมัสสิลา 

 ๑๒๑๐ นายไตรภพ  ทางทอง 

 ๑๒๑๑ นายไตรรัตน  พุมขจร 

 ๑๒๑๒ นายไตรรัตน  อินตะสาร 

 ๑๒๑๓ นายถนอม  คงสักบัน 

 ๑๒๑๔ นายถนอม  คําเปง 

 ๑๒๑๕ นายถนอม  คําเภา 

 ๑๒๑๖ นายถนอม  ใจปา 

 ๑๒๑๗ นายถนอม  ทองจันทร 

 ๑๒๑๘ นายถนอม  ทุรารัมย 

 ๑๒๑๙ นายถนอม  ยอดนางรอง 

 ๑๒๒๐ นายถนอม  รูบุญ 

 ๑๒๒๑ นายถนอม  ศรีวรรณ 

 ๑๒๒๒ นายถนอม  สังขทอง 

 ๑๒๒๓ นายถนัด  กลางหนองแสง 

 ๑๒๒๔ นายถนัด  ใจนาน 

 ๑๒๒๕ นายถนัด  ศุภรัตน 

 ๑๒๒๖ นายถนัด  เหมือนแกว 

 ๑๒๒๗ นายถวัลย  หาญอาษา 

 ๑๒๒๘ นายถวิล  ขัดตุน 

 ๑๒๒๙ นายถวิล  เขียวปญญา 

 ๑๒๓๐ นายถวิล  เชิญแกว 

 ๑๒๓๑ นายถวิล  ซุนหมี 

 ๑๒๓๒ นายถวิล  ธิยศ 

 ๑๒๓๓ นายถวิล  เนื่องหลา 

 ๑๒๓๔ นายถวิล  ประจงรัมย 

 ๑๒๓๕ นายถวิล  โพธิ์งาม 

 ๑๒๓๖ นายถวิล  ศรีสุข 

 ๑๒๓๗ นายถวิล  สงแสง 

 ๑๒๓๘ นายถวิล  เสือสุวรรณ 

 ๑๒๓๙ นายถวิล  อูตุม 

 ๑๒๔๐ นายถอนไล  ขํากลาง 

 ๑๒๔๑ นายถะนะ  บุรินรัมย 

 ๑๒๔๒ นายถาวร  ดวงมาลา 

 ๑๒๔๓ นายถาวร  นามกุล 

 ๑๒๔๔ นายถาวร  บัวจัตุรัส 

 ๑๒๔๕ นายถาวร  บุญคงมาก 

 ๑๒๔๖ นายถาวร  แผลงภักดี 

 ๑๒๔๗ นายถาวร  พรมตื้อ 

 ๑๒๔๘ นายถาวร  พินิจกิจ 



 หนา   ๑๘๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๔๙ นายถาวร  ฟาระหาญ 

 ๑๒๕๐ นายถาวร  ยกถาวร 

 ๑๒๕๑ นายถาวร  วงศรีเทพ 

 ๑๒๕๒ นายถาวร  สระทองซัง 

 ๑๒๕๓ นายถาวร  สารจันทร 

 ๑๒๕๔ นายถาวร  สิมมา 

 ๑๒๕๕ นายถิรเดช  ศรีสุข 

 ๑๒๕๖ นายเถลิงศักดิ์  เล่ือมสําราญ 

 ๑๒๕๗ นายทนง  ทองสงฆ 

 ๑๒๕๘ นายทนง  พุมสวัสดิ์ 

 ๑๒๕๙ นายทนงชัย  แกวอินธิ 

 ๑๒๖๐ นายทนงศักดิ์  กะมุตะเสน 

 ๑๒๖๑ นายทนงศักดิ์  ทิพโรจน 

 ๑๒๖๒ นายทนงศักดิ์  เทากระโทก 

 ๑๒๖๓ นายทนงศักดิ์  พรหมเอี่ยม 

 ๑๒๖๔ นายทนงศักดิ์  มีจันทร 

 ๑๒๖๕ นายทนงศักดิ์  รันละโคตร 

 ๑๒๖๖ นายทนงศักดิ์  สุนะเทพ 

 ๑๒๖๗ นายทนงศักดิ์  หลอนส่ิว 

 ๑๒๖๘ นายทนงศักดิ์  อโนมา 

 ๑๒๖๙ นายทนนท  อภัยนอก 

 ๑๒๗๐ นายทม  เทพสุริย 

 ๑๒๗๑ นายทรง  อยูกรัด 

 ๑๒๗๒ นายทรงกรด  บรรเทิงจิตย 

 ๑๒๗๓ นายทรงกรต  สาพรเจริญ 

 ๑๒๗๔ นายทรงกฤษฎ  ตาคํามา 

 ๑๒๗๕ นายทรงเดช  ลับภู 

 ๑๒๗๖ นายทรงธรรม  จําปาแดง 

 ๑๒๗๗ นายทรงพล  จิตมาตย 

 ๑๒๗๘ นายทรงยศ  มากเมือง 

 ๑๒๗๙ นายทรงวุฒิ  ดาวดาษดา 

 ๑๒๘๐ นายทรงวุฒิ  มังคละพรมมา 

 ๑๒๘๑ นายทรงศักดิ์  โคกรัมย 

 ๑๒๘๒ นายทรงศักดิ์  หมวดเมืองกลาง 

 ๑๒๘๓ นายทรงศักดิ์  อุติลา 

 ๑๒๘๔ นายทรวง  ศิริ 

 ๑๒๘๕ นายทรัพย  เพาะไธสง 

 ๑๒๘๖ นายทวน  มานะรถ 

 ๑๒๘๗ นายทวนทอง  เกตุเทศ 

 ๑๒๘๘ นายทวนทอง  อินสาทร 

 ๑๒๘๙ นายทวนทอง  อุนใจ 

 ๑๒๙๐ นายทวย  ฉิมประโคน 

 ๑๒๙๑ นายทวัฒน  มวงไหมทอง 

 ๑๒๙๒ นายทวิช  สาคร 

 ๑๒๙๓ นายทวี  เจริญพงษ 

 ๑๒๙๔ นายทวี  ชะเอม 

 ๑๒๙๕ นายทวี  ชาอุน 

 ๑๒๙๖ นายทวี  นัยวงศ 

 ๑๒๙๗ นายทวี  นุมสําลี 

 ๑๒๙๘ นายทวี  เนตรวงค 



 หนา   ๑๘๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๙๙ นายทวี  เผามะณี 

 ๑๓๐๐ นายทวี  เพ็งสวย 

 ๑๓๐๑ นายทวี  ศรีสุพรรณ 

 ๑๓๐๒ นายทวี  สมอราม 

 ๑๓๐๓ นายทวี  สอนหลง 

 ๑๓๐๔ นายทวี  สายกระสุน 

 ๑๓๐๕ นายทวี  สุวอ 

 ๑๓๐๖ นายทวี  อุปเทวะ 

 ๑๓๐๗ นายทวีจิตร  สุดจิตร 

 ๑๓๐๘ นายทวีชัย  ธัญศุภกิจ 

 ๑๓๐๙ นายทวีชัย  ประกิ่ง 

 ๑๓๑๐ นายทวีชัย  ยางธิสาร 

 ๑๓๑๑ นายทวีทรัพย  ยอดดี 

 ๑๓๑๒ นายทวีป  เกาะยุทธ 

 ๑๓๑๓ นายทวีป  เสงแดง 

 ๑๓๑๔ นายทวีศักดิ์  กานตวรัญู 

 ๑๓๑๕ นายทวีศักดิ์  ชาบุตรชิน 

 ๑๓๑๖ นายทวีศักดิ์  ชายขุนทด 

 ๑๓๑๗ นายทวีศักดิ์  ทองพุม 

 ๑๓๑๘ นายทวีศักดิ์  บรรเทากุล 

 ๑๓๑๙ นายทวีศักดิ์  บุญดาราช 

 ๑๓๒๐ นายทวีศักดิ์  วงศกะโซ 

 ๑๓๒๑ นายทวีศักดิ์  สารบุญเรือง 

 ๑๓๒๒ นายทวีศักดิ์  หาญเสมอ 

 ๑๓๒๓ นายทวีศักดิ์  อูบแกว 

 ๑๓๒๔ นายทวีสิทธิ์  กล่ินสุวรรณ 

 ๑๓๒๕ นายทศพร  ติกแกว 

 ๑๓๒๖ นายทศพร  เปลาเล 

 ๑๓๒๗ นายทศพร  อินทคีรี 

 ๑๓๒๘ นายทศพล  ตาคํา 

 ๑๓๒๙ นายทศพล  นพไธสง 

 ๑๓๓๐ นายทองขัน  บุษบา 

 ๑๓๓๑ นายทองขาว  บุญชู 

 ๑๓๓๒ นายทองคํา  กระโพธิ์ 

 ๑๓๓๓ นายทองคํา  จิตนุกร 

 ๑๓๓๔ นายทองคํา  โจมสติ 

 ๑๓๓๕ นายทองคํา  นางเมาะ 

 ๑๓๓๖ นายทองคํา  พันจํารัส 

 ๑๓๓๗ นายทองคํา  พันแจม 

 ๑๓๓๘ นายทองคํา  แวนจันลา 

 ๑๓๓๙ นายทองคํา  สังกฤษณ 

 ๑๓๔๐ นายทองคูณ  ดีราชรัมย 

 ๑๓๔๑ นายทองคูณ  หิงสันเทียะ 

 ๑๓๔๒ นายทองเงิน  ธรรมจิตร 

 ๑๓๔๓ นายทองจันทร  ถาจันทร 

 ๑๓๔๔ นายทองจันทร  แสงทอง 

 ๑๓๔๕ นายทองชัย  การะเกต 

 ๑๓๔๖ นายทองดา  คําทะเนตร 

 ๑๓๔๗ นายทองดํา  สุนารักษ 

 ๑๓๔๘ นายทองดี  เดนดวง 



 หนา   ๑๘๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๔๙ นายทองดี  แทนคํา 

 ๑๓๕๐ นายทองดี  บูทอง 

 ๑๓๕๑ นายทองดี  ผาลา 

 ๑๓๕๒ นายทองดี  มั่งมี 

 ๑๓๕๓ นายทองดี  อุดม 

 ๑๓๕๔ นายทองแดง  เต็นรัมย 

 ๑๓๕๕ นายทองแดง  พรมเลิศ 

 ๑๓๕๖ นายทองแดง  วอลา 

 ๑๓๕๗ นายทองแถม  โมรารักษ 

 ๑๓๕๘ นายทองนํา  ไกรสุข 

 ๑๓๕๙ นายทองใบ  สีหารัตน 

 ๑๓๖๐ นายทองปน  จิตจันทร 

 ๑๓๖๑ นายทองเปลว  แสงกรี 

 ๑๓๖๒ นายทองพันธ  ไชยรัตน 

 ๑๓๖๓ นายทองพูน  ไชยรส 

 ๑๓๖๔ นายทองพูน  ซามูล 

 ๑๓๖๕ นายทองพูน  เรืองชาญ 

 ๑๓๖๖ นายทองพูน  สุขมัย 

 ๑๓๖๗ นายทองพูน  อุนจิตต 

 ๑๓๖๘ นายทองพูล  เชื้อหงษ 

 ๑๓๖๙ นายทองพูล  แดงตาโคตร 

 ๑๓๗๐ นายทองพูล  นอยเหลา 

 ๑๓๗๑ นายทองพูล  อาจเอี่ยม 

 ๑๓๗๒ นายทองไพ  จันทิมาลย 

 ๑๓๗๓ นายทองมวน  คําสวนมอน 

 ๑๓๗๔ นายทองมั่น  ปะริรัมย 

 ๑๓๗๕ นายทองมา  กานอินทร 

 ๑๓๗๖ นายทองมา  ธรรมดา 

 ๑๓๗๗ นายทองมา  พิมโคตร 

 ๑๓๗๘ นายทองมาก  อาจสังข 

 ๑๓๗๙ นายทองเมี้ยน  กรวดนอก 

 ๑๓๘๐ นายทองยอย  ชับขุนทด 

 ๑๓๘๑ นายทองรักษ  คํายศ 

 ๑๓๘๒ นายทองรื่น  ไกรจันทร 

 ๑๓๘๓ นายทองลี  นาหวยทอง 

 ๑๓๘๔ นายทองไล  หงษคํา 

 ๑๓๘๕ นายทองสวย  สายแกว 

 ๑๓๘๖ นายทองสอน  สาวิวัฒน 

 ๑๓๘๗ นายทองสัย  รวมรส 

 ๑๓๘๘ นายทองสา  คํานนท 

 ๑๓๘๙ นายทองสา  เวษาสิทธิ์ 

 ๑๓๙๐ นายทองสุข  ทามี 

 ๑๓๙๑ นายทองสุข  นะพรรัมย 

 ๑๓๙๒ นายทองสุข  ประเสริฐสังข 

 ๑๓๙๓ นายทองสุข  พุทธานุ 

 ๑๓๙๔ นายทองสุข  เหยียดกระโทก 

 ๑๓๙๕ นายทองสูน  รัตนธิวัต 

 ๑๓๙๖ นายทองเสาร  อินทรออน 

 ๑๓๙๗ นายทองใส  คูนาเอก 

 ๑๓๙๘ นายทองใส  เพชรเลิศ 



 หนา   ๑๘๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๙๙ นายทองหยด  ชมภูศรี 

 ๑๔๐๐ นายทองหยิบ  พานทอง 

 ๑๔๐๑ นายทองอิน  ศรีพลภา 

 ๑๔๐๒ นายทองอินทร  ยาตาแสง 

 ๑๔๐๓ นายทอน  ลีประโคน 

 ๑๔๐๔ นายทะธานี  มานะดี 

 ๑๔๐๕ นายทะนงศักดิ์  สุขลักษณ 

 ๑๔๐๖ นายทะนุ  ศรีทรงเมือง 

 ๑๔๐๗ นายทักศิลป  มอญเพ็ชร 

 ๑๔๐๘ นายทักษิณ  สาระสุข 

 ๑๔๐๙ นายทัด  เนียมกอน 

 ๑๔๑๐ นายทัศนัย  รัตนการันต 

 ๑๔๑๑ นายทานี  สินสราง 

 ๑๔๑๒ นายทํานอง  ศรีลาโชติ 

 ๑๔๑๓ นายทํานอง  แสนสุริวงค 

 ๑๔๑๔ นายทิตย  เทียนทอง 

 ๑๔๑๕ นายทินกร  ขาวเนียม 

 ๑๔๑๖ นายทินกร  พรพล 

 ๑๔๑๗ นายทินกร  สุริยะรังษี 

 ๑๔๑๘ นายทินกร  แสงปาน 

 ๑๔๑๙ นายทิม  นิลพรมมา 

 ๑๔๒๐ นายทิรศักดิ์  ทะสุนทร 

 ๑๔๒๑ นายทิว  ย้ิมเนียม 

 ๑๔๒๒ นายทิวา  แกวออน 

 ๑๔๒๓ นายทิวา  ภูสวัสดิ์ 

 ๑๔๒๔ นายท่ี  ชัยมงคล 

 ๑๔๒๕ นายทีป  สีทาบ 

 ๑๔๒๖ นายทูลใจ  แจโพธิ์ 

 ๑๔๒๗ นายเทพ  ยอทอง 

 ๑๔๒๘ นายเทพพร  ทาวพา 

 ๑๔๒๙ นายเทพพร  สีดารักษ 

 ๑๔๓๐ นายเทพพิทักษ  อ่ําคิด 

 ๑๔๓๑ นายเทพสวรรค  รัตนมงคล 

 ๑๔๓๒ นายเทวราช  พลโลกา 

 ๑๔๓๓ นายเทวา  พิจารณ 

 ๑๔๓๔ นายเทวี  พรหมโคตร 

 ๑๔๓๕ นายเทอดเกียรติ  ดาเดช 

 ๑๔๓๖ นายเทอดศักดิ์  ศรีดา 

 ๑๔๓๗ นายเทิด  กมลรัตน 

 ๑๔๓๘ นายเทิด  ชนสยอง 

 ๑๔๓๙ นายเทิดศักดิ์  นาคเสา 

 ๑๔๔๐ นายเที่ยง  ชาติเผือก 

 ๑๔๔๑ นายเที่ยง  วงคชัยนาท 

 ๑๔๔๒ นายเทียน  โสนาคา 

 ๑๔๔๓ นายเทียนชัย  เขมนเขตการ 

 ๑๔๔๔ นายแทงทอง  เกลียววงศ 

 ๑๔๔๕ นายโทน  มหาอุป 

 ๑๔๔๖ นายไทย  ปนโต 

 ๑๔๔๗ นายธง  ทะรารัมย 

 ๑๔๔๘ นายธง  วิสุทธิกรกุล 



 หนา   ๑๘๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๔๙ วาที่รอยตรี ธงชัย  ใจสบาย 

 ๑๔๕๐ นายธงชัย  ตั้งเทียมพงษ 

 ๑๔๕๑ นายธงชัย  ทองวิเศษ 

 ๑๔๕๒ นายธงชัย  เทียนอราม 

 ๑๔๕๓ นายธงชัย  นอยจินดา 

 ๑๔๕๔ นายธงชัย  บรรจมาตย 

 ๑๔๕๕ นายธงชัย  บุญเปลง 

 ๑๔๕๖ นายธงชัย  บุตรผอง 

 ๑๔๕๗ นายธงชัย  ปะติสุวรรณ 

 ๑๔๕๘ นายธงชัย  ปนตา 

 ๑๔๕๙ นายธงชัย  พรมสายออ 

 ๑๔๖๐ นายธงชัย  เรืองแสน 

 ๑๔๖๑ นายธงชัย  สกุลพันธ 

 ๑๔๖๒ นายธงชัย  สุขเจริญ 

 ๑๔๖๓ นายธงชัย  สุวรรณชัย 

 ๑๔๖๔ นายธงชัย  เหลาแค 

 ๑๔๖๕ นายธงชาติ  จันทรสุข 

 ๑๔๖๖ นายธงชาติ  นิ่มสําอาง 

 ๑๔๖๗ นายธงศิลป  ชารีโชติ 

 ๑๔๖๘ นายธณกร  พันนารา 

 ๑๔๖๙ นายธณกฤต  ทวีทับ 

 ๑๔๗๐ นายธนกร  ทั้งศรี 

 ๑๔๗๑ นายธนกร  พงษบุญ 

 ๑๔๗๒ นายธนกร  รอดสะเอี่ยม 

 ๑๔๗๓ นายธนกร  สายหลา 

 ๑๔๗๔ นายธนกฤต  ชุมเฟอย 

 ๑๔๗๕ นายธนกฤต  สิงหโตทอง 

 ๑๔๗๖ นายธนชิต  แซวาง 

 ๑๔๗๗ นายธนชิต  สิงหบุตร 

 ๑๔๗๘ นายธนโชค  ประคองสุข 

 ๑๔๗๙ นายธนดล  ชูทอง 

 ๑๔๘๐ นายธนเดช  สิทธิชาติ 

 ๑๔๘๑ นายธนทัต  ผางเวศ 

 ๑๔๘๒ นายธนบดี  ธนไพศาลวานิจ 

 ๑๔๘๓ นายธนพงค  เจะพงค 

 ๑๔๘๔ นายธนพงศ  เรืองแกว 

 ๑๔๘๕ นายธนพล  กาวิตา 

 ๑๔๘๖ นายธนพล  คุณประดิษฐ 

 ๑๔๘๗ นายธนพล  จินดาวงษ 

 ๑๔๘๘ นายธนพล  จินตกสิกรรม 

 ๑๔๘๙ นายธนพล  ใจแกว 

 ๑๔๙๐ นายธนพล  เทพวิมลเพชรกุล 

 ๑๔๙๑ นายธนพล  ธาระพุทธ 

 ๑๔๙๒ นายธนพล  ปลอดกระโทก 

 ๑๔๙๓ นายธนพล  ปกการะนัง 

 ๑๔๙๔ นายธนพล  ผลเอก 

 ๑๔๙๕ นายธนพล  ยศแกน 

 ๑๔๙๖ นายธนภัทร  มงคลรบ 

 ๑๔๙๗ นายธนรัชต  ชูใจ 

 ๑๔๙๘ นายธนวัฒน  แกวแสง 



 หนา   ๑๘๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๙๙ นายธนวัฒน  ทะอินทร 

 ๑๕๐๐ นายธนวัฒน  บุญเกิด 

 ๑๕๐๑ นายธนวัฒน  สวนเดช 

 ๑๕๐๒ นายธนวัฒน  สารสุวรรณ 

 ๑๕๐๓ นายธนวัฒน  สีดา 

 ๑๕๐๔ นายธนวัฒน  สุขรินทร 

 ๑๕๐๕ นายธนวัตน  จันทรทอง 

 ๑๕๐๖ นายธนศักดิ์  รุงเพียรเลิศ 

 ๑๕๐๗ นายธนอนันต  เดชะ 

 ๑๕๐๘ นายธนะศักดิ์  โคตรนรินทร 

 ๑๕๐๙ นายธนัญชัย  มาแกว 

 ๑๕๑๐ นายธนัท  โฉมงาม 

 ๑๕๑๑ นายธนากร  กิติเงิน 

 ๑๕๑๒ นายธนากร  แข็งแรง 

 ๑๕๑๓ นายธนากร  มงคลธรรม 

 ๑๕๑๔ นายธนากร  อินวัน 

 ๑๕๑๕ นายธนาทร  สิทธิสันต 

 ๑๕๑๖ นายธนาพล  เปยมสุข 

 ๑๕๑๗ นายธนายุต  บุญอุน 

 ๑๕๑๘ นายธนาวินท  ทานิล 

 ๑๕๑๙ นายธนาวุฒิ  บุญประสิทธิ ์

 ๑๕๒๐ นายธนาวุฒิ  โพธิ์ทอง 

 ๑๕๒๑ นายธนาวุธ  จันทรหลม 

 ๑๕๒๒ นายธนิต  กฤตานุสาร 

 ๑๕๒๓ นายธนิตศักดิ์  องมาชินเสฏฐ 

 ๑๕๒๔ นายธนินทธร  สีแดง 

 ๑๕๒๕ นายธนินทร  ตะโกจีน 

 ๑๕๒๖ นายธนิสร  เลไธสง 

 ๑๕๒๗ นายธนู  แกวผัด 

 ๑๕๒๘ นายธนู  ทองขวัญ 

 ๑๕๒๙ นายธนู  แสงเย็น 

 ๑๕๓๐ นายธปกรณ  กรึ่มกระโทก 

 ๑๕๓๑ นายธรรพณธร  พรหมกลาง 

 ๑๕๓๒ นายธรรมนูญ  กาหลง 

 ๑๕๓๓ นายธรรมนูญ  ดีรัตน 

 ๑๕๓๔ นายธรรมนูญ  ทัพเมือง 

 ๑๕๓๕ นายธรรมนูญ  นิธิวงษ 

 ๑๕๓๖ นายธรรมนูญ  บัญญัติ 

 ๑๕๓๗ นายธรรมนูญ  มวงโสรส 

 ๑๕๓๘ นายธรรมรัตน  จันทรกระจาง 

 ๑๕๓๙ นายธรรมรัตน  หรั่งชาง 

 ๑๕๔๐ นายธรรมศักดิ์  มนตรี 

 ๑๕๔๑ นายธรรมศักดิ์  อุนเรือน 

 ๑๕๔๒ นายธราเทพ  ปนทอง 

 ๑๕๔๓ นายธราวุฒิ  สุดใจ 

 ๑๕๔๔ นายธวัช  เขียวธง 

 ๑๕๔๕ นายธวัช  โคะแสง 

 ๑๕๔๖ นายธวัช  เพชรสุทธิ์ 

 ๑๕๔๗ นายธวัช  ล้ีกุล 

 ๑๕๔๘ นายธวัช  สุทธิรักษ 



 หนา   ๑๙๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๔๙ นายธวัช  อุทัย 

 ๑๕๕๐ นายธวัชชัย  กรอบจินดา 

 ๑๕๕๑ นายธวัชชัย  แกนทาว 

 ๑๕๕๒ นายธวัชชัย  แกวเหล็ก 

 ๑๕๕๓ นายธวัชชัย  ขุนปากดี 

 ๑๕๕๔ นายธวัชชัย  คงจํานงค 

 ๑๕๕๕ นายธวัชชัย  คําชื่น 

 ๑๕๕๖ นายธวัชชัย  จูอี้ 

 ๑๕๕๗ นายธวัชชัย  ไชยวงค 

 ๑๕๕๘ นายธวัชชัย  ดาสงเคราะห 

 ๑๕๕๙ นายธวัชชัย  ดํานอย 

 ๑๕๖๐ นายธวัชชัย  ดิษเสตะ 

 ๑๕๖๑ นายธวัชชัย  ทองธิราช 

 ๑๕๖๒ นายธวัชชัย  บุตรพันธ 

 ๑๕๖๓ นายธวัชชัย  ผลจันทร 

 ๑๕๖๔ นายธวัชชัย  พรมดอนกลอย 

 ๑๕๖๕ นายธวัชชัย  แพงศรี 

 ๑๕๖๖ นายธวัชชัย  โพธิ์พัฒน 

 ๑๕๖๗ นายธวัชชัย  รบรัมย 

 ๑๕๖๘ นายธวัชชัย  รุงเรืองสินงาม 

 ๑๕๖๙ นายธวัชชัย  สถานพงษ 

 ๑๕๗๐ นายธวัชชัย  สินอนันตวณิช 

 ๑๕๗๑ นายธวัชชัย  สุริวงศ 

 ๑๕๗๒ นายธวัชชัย  สุวรรณไพรัตน 

 ๑๕๗๓ นายธวัชชัย  เสงชู 

 ๑๕๗๔ นายธวัชชัย  เหลาสมบัติ 

 ๑๕๗๕ นายธัชฤทธิ์  แยมประโคน 

 ๑๕๗๖ นายธัญญา  พรรณงาม 

 ๑๕๗๗ นายธัญธนาฒย  ใยสวรรค 

 ๑๕๗๘ นายธันวา  ทองแทน 

 ๑๕๗๙ นายธันวิทย  ถาวรพราหมณ 

 ๑๕๘๐ นายธานิน  แยมประโคน 

 ๑๕๘๑ นายธานินทร  นวลพงษ 

 ๑๕๘๒ นายธานินทร  มหามาตร 

 ๑๕๘๓ นายธานินทร  สมาธิ 

 ๑๕๘๔ นายธานี  ศรีเจิม 

 ๑๕๘๕ นายธานี  ศรีประสงค 

 ๑๕๘๖ นายธานี  สีหนันท 

 ๑๕๘๗ นายธํารง  ศรีสุวรรณ 

 ๑๕๘๘ นายธํารงศักดิ์  แสงทอง 

 ๑๕๘๙ นายธิติ  ชนะวรรโณ 

 ๑๕๙๐ นายธิติพัทธ  ศรีเดช 

 ๑๕๙๑ นายธิติวัฒน  ชูรัตนหิรัญโชติ 

 ๑๕๙๒ นายธีร  อินเล็ก 

 ๑๕๙๓ นายธีรเจต  ยอดย่ิง 

 ๑๕๙๔ นายธีรชัย  ขาวจีน 

 ๑๕๙๕ นายธีรชัย  บุญทน 

 ๑๕๙๖ นายธีรชัย  อารีกันทร 

 ๑๕๙๗ นายธีรธวัช  กันทัพ 

 ๑๕๙๘ นายธีรพงษ  เคาโคตร 



 หนา   ๑๙๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๙๙ นายธีรพงษ  ประทุมชัย 

 ๑๖๐๐ นายธีรพงษ  สาริแฝง 

 ๑๖๐๑ นายธีรพล  เหลืองตรงกิจ 

 ๑๖๐๒ นายธีรพันธ  สายันต 

 ๑๖๐๓ นายธีรภัทร  ซอนกล่ิน 

 ๑๖๐๔ นายธีรภัทร  โพธิ์โต 

 ๑๖๐๕ นายธีรภัทร  มาตราช 

 ๑๖๐๖ นายธีรเมธ  หมุนสุข 

 ๑๖๐๗ นายธีรยุทธ  ทิพยศ 

 ๑๖๐๘ นายธีรยุทธ  วิสุทธิรัตน 

 ๑๖๐๙ นายธีรยุทธ  ศุภพัฒน 

 ๑๖๑๐ นายธีรยุธ  ผายแสง 

 ๑๖๑๑ นายธีรวัฒน  จันทรดารา 

 ๑๖๑๒ นายธีรวุฒิ  บุญบาล 

 ๑๖๑๓ นายธีรวุฒิ  มีศรี 

 ๑๖๑๔ นายธีรวุทธ  ตนจาน 

 ๑๖๑๕ นายธีรศักดิ์  เพชรสุก 

 ๑๖๑๖ นายธีรศักดิ์  ละไมหมาด 

 ๑๖๑๗ นายธีรศานต  แกวผัด 

 ๑๖๑๘ นายธีระ  ดอกไมจีน 

 ๑๖๑๙ นายธีระ  เบียดขุนทด 

 ๑๖๒๐ นายธีระ  เพชรขัน 

 ๑๖๒๑ นายธีระชัย  ดวงเทพ 

 ๑๖๒๒ นายธีระชัย  วงษสิงห 

 ๑๖๒๓ นายธีระเดช  วิสินชัย 

 ๑๖๒๔ นายธีระพงค  หิรัญเรือง 

 ๑๖๒๕ นายธีระพงศ  ถ้ํากระโทก 

 ๑๖๒๖ นายธีระพงษ  แกวปดสิน 

 ๑๖๒๗ นายธีระพงษ  จันทร 

 ๑๖๒๘ นายธีระพงษ  ธีรประพฤทธิ ์

 ๑๖๒๙ นายธีระพงษ  พุทธโชติ 

 ๑๖๓๐ นายธีระพงษ  สีออน 

 ๑๖๓๑ นายธีระยุทธ  ดํานอย 

 ๑๖๓๒ นายธีระยุทธ  เฉลิมขวัญ 

 ๑๖๓๓ นายธีระยุทธ  นุนปาน 

 ๑๖๓๔ นายธีระยุทธ  สมแปน 

 ๑๖๓๕ นายธีระวงษ  แจงสิน 

 ๑๖๓๖ นายธีระวัฒน  ขยัก 

 ๑๖๓๗ นายธีระวัฒน  คําเกิด 

 ๑๖๓๘ นายธีระศักดิ์  แกวมาเรือน 

 ๑๖๓๙ นายธีระศักดิ์  พิมล 

 ๑๖๔๐ นายธีระศักดิ์  เพ็ชรแท 

 ๑๖๔๑ นายธีระศักดิ์  รัตนะ 

 ๑๖๔๒ นายนคร  งามโชคชัย 

 ๑๖๔๓ นายนคร  เทพแสง 

 ๑๖๔๔ นายนคร  พูลประเสริฐ 

 ๑๖๔๕ นายนคร  เล่ือนยศ 

 ๑๖๔๖ นายนคร  สรวยกรุน 

 ๑๖๔๗ นายนครชัย  จุนนอย 

 ๑๖๔๘ นายนครินทร  สีวงกต 



 หนา   ๑๙๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๔๙ นายนงค  ฝูงที 

 ๑๖๕๐ นายนที  ภักดี 

 ๑๖๕๑ นายนที  เรือนงาม 

 ๑๖๕๒ นายนนทโชติ  ชวยพัฒน 

 ๑๖๕๓ นายนพ  กาหลง 

 ๑๖๕๔ นายนพจร  พรหมงอย 

 ๑๖๕๕ นายนพดล  คําเขื่อน 

 ๑๖๕๖ นายนพดล  คําเจริญ 

 ๑๖๕๗ นายนพดล  เทวดล 

 ๑๖๕๘ นายนพดล  บุญเกิด 

 ๑๖๕๙ นายนพดล  ประทีปทอง 

 ๑๖๖๐ นายนพดล  พุมพวง 

 ๑๖๖๑ นายนพดล  เย็นลับ 

 ๑๖๖๒ นายนพดล  ศิริดล 

 ๑๖๖๓ นายนพดล  สรอยฟา 

 ๑๖๖๔ นายนพดล  สะปู 

 ๑๖๖๕ นายนพปฎล  เจริญรมย 

 ๑๖๖๖ นายนพพร  ทับทอง 

 ๑๖๖๗ นายนพพร  ปานละออง 

 ๑๖๖๘ นายนพพร  พงษสระพัง 

 ๑๖๖๙ นายนพพร  มานพ 

 ๑๖๗๐ นายนพพร  อภิบาลศรี 

 ๑๖๗๑ นายนพรัตน  ไขรัมย 

 ๑๖๗๒ นายนพรัตน  ชุมศรี 

 ๑๖๗๓ นายนพรัตน  ดาวสวาง 

 ๑๖๗๔ นายนพรัตน  ตันติวงค 

 ๑๖๗๕ นายนพสิทธิ์  ปยะอําพรศักดิ์ 

 ๑๖๗๖ นายนพอนันต  พิลายุทธ 

 ๑๖๗๗ นายนภดล  อุปการดี 

 ๑๖๗๘ นายนภัส  แพพอ 

 ๑๖๗๙ นายนภาพล  รุกขพันธุ 

 ๑๖๘๐ นายนรงค  เท่ียงมน 

 ๑๖๘๑ นายนรรัตน  พันธุศักดิ์ 

 ๑๖๘๒ นายนรากร  จันทรคง 

 ๑๖๘๓ นายนราศักดิ์  จันทรกลัด 

 ๑๖๘๔ นายนราศักดิ์  แพงโสภา 

 ๑๖๘๕ นายนรินทร  แจมเชื้อ 

 ๑๖๘๖ นายนรินทร  เฉลยพจน 

 ๑๖๘๗ นายนรินทร  บุญปน 

 ๑๖๘๘ นายนรินทร  บุญเปง 

 ๑๖๘๙ นายนเรนทร  มังคลาด 

 ๑๖๙๐ นายนเรศ  ดํารงครักษ 

 ๑๖๙๑ นายนเรศ  ไตรวงคยอย 

 ๑๖๙๒ นายนเรศ  บังจิตร 

 ๑๖๙๓ นายนฤชา  รื่นพิทักษ 

 ๑๖๙๔ นายนฤชาติ  รัติโชติ 

 ๑๖๙๕ นายนฤทธิ์  สาลีผล 

 ๑๖๙๖ นายนฤนาท  สุขสังข 

 ๑๖๙๗ นายนฤนารถ  ใยคง 

 ๑๖๙๘ นายนฤนารถ  เสวีพงศ 



 หนา   ๑๙๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๙๙ นายนฤเบศร  บุญโฮม 

 ๑๗๐๐ นายนวพล  จันทาชัยภูมิ 

 ๑๗๐๑ นายนวย  รองคํา 

 ๑๗๐๒ นายนอ  ศักดิ์ดา 

 ๑๗๐๓ นายนอย  จันรอยเอ็ด 

 ๑๗๐๔ นายนอย  ยาง 

 ๑๗๐๕ นายนัฐพงศ  มะโนสินธุ 

 ๑๗๐๖ นายนัทพงษ  เกียรติพิมล 

 ๑๗๐๗ นายนัน  มุสิด 

 ๑๗๐๘ นายนันถะปรีชา  อินทะลา 

 ๑๗๐๙ นายนันทนิตย  ทวิสุวรรณ 

 ๑๗๑๐ นายนัย  ไชยภา 

 ๑๗๑๑ นายนา  ดวงดี 

 ๑๗๑๒ นายนาค  เหมกุล 

 ๑๗๑๓ นายนาซูฮา  หะยีอาแว 

 ๑๗๑๔ นายนาทวี  ตันเหมนายู 

 ๑๗๑๕ นายนาริษ  นามวงษ 

 ๑๗๑๖ นายนารี  วาที 

 ๑๗๑๗ นายนาเรกฤทธิ์  ฤทธิ์ศรีบุญ 

 ๑๗๑๘ นายนาวิน  แกวศิลา 

 ๑๗๑๙ นายนาวิน  ครองบุญ 

 ๑๗๒๐ นายนาวิน  เงินขาว 

 ๑๗๒๑ นายนาวี  โพศรีจันทร 

 ๑๗๒๒ นายนําเกียรติ  จําปาทอง 

 ๑๗๒๓ นายนําศักดิ์  ศรีโนนยาง 

 ๑๗๒๔ นายนิกร  จันทรพิทักษ 

 ๑๗๒๕ นายนิกร  จันทรหวาน 

 ๑๗๒๖ นายนิกร  ใจมนต 

 ๑๗๒๗ นายนิกร  ทรัพยประสาน 

 ๑๗๒๘ นายนิกร  รัตนัง 

 ๑๗๒๙ นายนิกร  สุภาลม 

 ๑๗๓๐ นายนิกร  สุรินอัศวะ 

 ๑๗๓๑ นายนิกร  อินทบาล 

 ๑๗๓๒ นายนิกุล  ยะราไสย 

 ๑๗๓๓ นายนิคม  ชันขุนทด 

 ๑๗๓๔ นายนิคม  ประโยชนมี 

 ๑๗๓๕ นายนิคม  พรหมวิจิตร 

 ๑๗๓๖ นายนิคม  รองพล 

 ๑๗๓๗ นายนิคม  ศรีมงคล 

 ๑๗๓๘ นายนิคม  ศรีสุข 

 ๑๗๓๙ นายนิคม  สมปรีดา 

 ๑๗๔๐ นายนิคม  สิทธิขวา 

 ๑๗๔๑ นายนิคม  หลายแกว 

 ๑๗๔๒ นายนิคม  เหลาเขตรกิจ 

 ๑๗๔๓ นายนิคม  อรัญมาลา 

 ๑๗๔๔ นายนิคม  ออนสะอาด 

 ๑๗๔๕ นายนิคม  อินเหลา 

 ๑๗๔๖ นายนิคม  อุนพัฒนาศิลป 

 ๑๗๔๗ นายนิเดร  เจะ 

 ๑๗๔๘ นายนิตย  ธรรมสะโร 



 หนา   ๑๙๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๔๙ นายนิตย  โปรยทอง 

 ๑๗๕๐ นายนิทัศน  ขําสอาด 

 ๑๗๕๑ นายนิทัศน  เขียวขจรเขต 

 ๑๗๕๒ นายนิเทศก  นาเทวา 

 ๑๗๕๓ นายนิธิพล  แกวหลา 

 ๑๗๕๔ นายนิพน  ศรีรักษา 

 ๑๗๕๕ นายนิพนธ  กุณฑลทอง 

 ๑๗๕๖ นายนิพนธ  คงดอนทอง 

 ๑๗๕๗ นายนิพนธ  เจะหนู 

 ๑๗๕๘ นายนิพนธ  ฉ่ําชื่น 

 ๑๗๕๙ นายนิพนธ  ชาวไทย 

 ๑๗๖๐ นายนิพนธ  ทองฉิม 

 ๑๗๖๑ นายนิพนธ  นัยวัฒน 

 ๑๗๖๒ นายนิพนธ  พ่ึงชาติ 

 ๑๗๖๓ นายนิพนธ  พูดขุนทด 

 ๑๗๖๔ นายนิพนธ  ไพจัตุรัส 

 ๑๗๖๕ นายนิพนธ  โมดํา 

 ๑๗๖๖ นายนิพนธ  ศรีวิสัย 

 ๑๗๖๗ นายนิพนธ  สงวนหงษ 

 ๑๗๖๘ นายนิพนธ  อําภัย 

 ๑๗๖๙ นายนิพนธ  อินขาว 

 ๑๗๗๐ นายนิพล  เจริญมี 

 ๑๗๗๑ นายนิพล  เชื้อแกว 

 ๑๗๗๒ นายนิพล  บรรจง 

 ๑๗๗๓ นายนิพล  ฤกษชัย 

 ๑๗๗๔ นายนิพล  ศรีแสง 

 ๑๗๗๕ นายนิพัฒน  เนื้อนิ่ม 

 ๑๗๗๖ นายนิพัทธ  แกวรจนา 

 ๑๗๗๗ นายนิพันธ  เงินงาม 

 ๑๗๗๘ นายนิมิต  จิตตสุโภ 

 ๑๗๗๙ นายนิมิตร  เติมวัชรชัย 

 ๑๗๘๐ นายนิมิตร  บุญดา 

 ๑๗๘๑ นายนิยม  กุลดวง 

 ๑๗๘๒ นายนิยม  แกววิชิตร 

 ๑๗๘๓ นายนิยม  งามสม 

 ๑๗๘๔ นายนิยม  จุนมา 

 ๑๗๘๕ นายนิยม  พรอยูศรี 

 ๑๗๘๖ นายนิยม  พลทะกลาง 

 ๑๗๘๗ นายนิยม  วงศจอม 

 ๑๗๘๘ นายนิยม  วรเลิศ 

 ๑๗๘๙ นายนิยม  ศรีเอี่ยม 

 ๑๗๙๐ นายนิรัญ  ประจุลลา 

 ๑๗๙๑ นายนิรัน  โตจันทึก 

 ๑๗๙๒ นายนิรันดร  พรมวัง 

 ๑๗๙๓ นายนิรันดร  พันธุพฤกษ 

 ๑๗๙๔ นายนิรันดร  หาญทะเล 

 ๑๗๙๕ นายนิรันดร  จันทระโสภา 

 ๑๗๙๖ นายนิรันดร  ออนสาคร 

 ๑๗๙๗ นายนิรุจ  คงสมใจ 

 ๑๗๙๘ นายนิรุจ  จันทรออน 



 หนา   ๑๙๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๙๙ นายนิรุจน  พวงมาลัย 

 ๑๘๐๐ นายนิรุต  บุญคลาย 

 ๑๘๐๑ นายนิรุต  โมกศรี 

 ๑๘๐๒ วาที่รอยตรี นิรุต  หนูเจริญ 

 ๑๘๐๓ นายนิรุตต  ชัยรัตน 

 ๑๘๐๔ นายนิรุติร  พรมศิริ 

 ๑๘๐๕ นายนิโรจน  ตนะทิพย 

 ๑๘๐๖ นายนิล  เกตุบรรจง 

 ๑๘๐๗ นายนิว  สีดา 

 ๑๘๐๘ นายนิวัฒน  ทองดี 

 ๑๘๐๙ นายนิวัฒน  บินทจร 

 ๑๘๑๐ นายนิวัฒน  ลําพล 

 ๑๘๑๑ นายนิวัฒน  ออนแสง 

 ๑๘๑๒ นายนิวัต  วิไลสุขสกุล 

 ๑๘๑๓ นายนิวัตน  จันปุม 

 ๑๘๑๔ นายนิวัติ  นิระโส 

 ๑๘๑๕ นายนิวัติ  รังผ้ึง 

 ๑๘๑๖ นายนิเวช  หลวงนุช 

 ๑๘๑๗ นายนิเวศ  ชาภูคํา 

 ๑๘๑๘ นายนิเวศน  ศรีวิเชียร 

 ๑๘๑๙ นายนิเวศน  เหม็นแดง 

 ๑๘๒๐ นายนิสรร  ผองแผว 

 ๑๘๒๑ นายนิสิต  อนันตสลุง 

 ๑๘๒๒ นายนิอุสมาน  แวมามะ 

 ๑๘๒๓ นายนุกุล  จันทรเปง 

 ๑๘๒๔ นายนุกุล  วังดง 

 ๑๘๒๕ นายนุกูล  บุญรอด 

 ๑๘๒๖ นายนุกูล  หงษจีน 

 ๑๘๒๗ นายนุชา  พุดเอียด 

 ๑๘๒๘ นายนุพรบ  เปลงสันเทียะ 

 ๑๘๒๙ นายนูซี  หามะ 

 ๑๘๓๐ นายนูเซ็ง  ลาเตะ 

 ๑๘๓๑ นายนูเด็ง  บินอาแวกือแฉะ 

 ๑๘๓๒ นายนูรรูดิง  เบญวาณิชย 

 ๑๘๓๓ นายเนย  สันโดด 

 ๑๘๓๔ นายเนรมิตร  พิลาวัน 

 ๑๘๓๕ นายเนรมิตร  เสนนะ 

 ๑๘๓๖ นายเนาวรัตน  ชัยเพ็ชร 

 ๑๘๓๗ นายเนียม  ปานานนท 

 ๑๘๓๘ นายโนรี  ชูศิริ 

 ๑๘๓๙ นายบงกช  บุญมาทัน 

 ๑๘๔๐ นายบงกช  บุษบงก 

 ๑๘๔๑ นายบดินทร  จิณะไชย 

 ๑๘๔๒ นายบน  บุญแซม 

 ๑๘๔๓ นายบรรจง  จันทสุข 

 ๑๘๔๔ นายบรรจง  ชัยชนะ 

 ๑๘๔๕ นายบรรจง  ริบุญ 

 ๑๘๔๖ นายบรรจง  ศรีชัยภูมิ 

 ๑๘๔๗ นายบรรจง  สาธร 

 ๑๘๔๘ นายบรรจบ  ชุมภูทอง 



 หนา   ๑๙๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๔๙ นายบรรจบ  บุญโชติ 

 ๑๘๕๐ นายบรรจบ  ศิลาชัย 

 ๑๘๕๑ นายบรรจบ  อนุวัฒนากุล 

 ๑๘๕๒ นายบรรเจิด  เกิดศรี 

 ๑๘๕๓ นายบรรเจิด  ตาธรรม 

 ๑๘๕๔ นายบรรเจิด  รินธิโย 

 ๑๘๕๕ นายบรรฑิต  ใจดี 

 ๑๘๕๖ นายบรรณชี  บุตรสีผา 

 ๑๘๕๗ นายบรรดิษฐ  แสนราชไพบูลย 

 ๑๘๕๘ นายบรรเทา  ชาชํานาญ 

 ๑๘๕๙ นายบรรเทา  อยูทอง 

 ๑๘๖๐ นายบรรเทิง  นรัญดา 

 ๑๘๖๑ นายบรรพต  ควินรัมย 

 ๑๘๖๒ นายบรรพต  ไชขุนทด 

 ๑๘๖๓ นายบรรพต  แซหล่ิม 

 ๑๘๖๔ นายบรรพต  แพงโท 

 ๑๘๖๕ นายบรรศักดิ์  ฉวีลักษณ 

 ๑๘๖๖ นายบรรหาญ  เกษี 

 ๑๘๖๗ นายบรรหาญ  พัชรารัตน 

 ๑๘๖๘ นายบรรหาร  สุริยะ 

 ๑๘๖๙ นายบราฮาน  ดือราแม 

 ๑๘๗๐ นายบริบูรณ  รุงแสง 

 ๑๘๗๑ นายบวร  ศิลารักษ 

 ๑๘๗๒ นายบวร  สิงธิมาศ 

 ๑๘๗๓ นายบวรศักดิ์  เนติธรรมรัตน 

 ๑๘๗๔ นายบังเอิน  ดีงาม 

 ๑๘๗๕ นายบัญชา  กอสิน 

 ๑๘๗๖ นายบัญชา  แกวอัคฮาด 

 ๑๘๗๗ นายบัญชา  แซนอย 

 ๑๘๗๘ นายบัญชา  ปญญานี 

 ๑๘๗๙ นายบัญชา  พรมสิทธิ์ 

 ๑๘๘๐ นายบัญชา  พรัดชู 

 ๑๘๘๑ นายบัญชา  พริบไหว 

 ๑๘๘๒ นายบัญชา  ยาชะรัด 

 ๑๘๘๓ นายบัญชา  วงศคําจันทร 

 ๑๘๘๔ นายบัญชา  แสงทอง 

 ๑๘๘๕ นายบัญญัติ  พลรัตน 

 ๑๘๘๖ นายบัญญัติ  พลสุวรรณ 

 ๑๘๘๗ นายบัญญัติ  สงแสง 

 ๑๘๘๘ นายบัญญัติ  สิงหวรรณ 

 ๑๘๘๙ นายบัณฑิต  เผาผาง 

 ๑๘๙๐ นายบัณฑิต  สงวนหงษ 

 ๑๘๙๑ นายบัณฑิต  สมบูรณเพ็ง 

 ๑๘๙๒ นายบัณฑิต  สุธรรม 

 ๑๘๙๓ นายบัณฑิตย  เรืองศิริ 

 ๑๘๙๔ นายบัณดิษฐ  วงษนิกร 

 ๑๘๙๕ นายบัน  กงพะลี 

 ๑๘๙๖ นายบัน  พลแสน 

 ๑๘๙๗ นายบันจง  ชาคําสนธ 

 ๑๘๙๘ นายบันชา  นารินทร 



 หนา   ๑๙๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๙๙ นายบันลือ  พรมพะเนา 

 ๑๙๐๐ นายบัวแกว  สมจิตร 

 ๑๙๐๑ นายบัวไข  คําบัวโคตร 

 ๑๙๐๒ นายบัวทอง  ขวัญโพก 

 ๑๙๐๓ นายบัวบาน  โชคชัย 

 ๑๙๐๔ นายบัวผัน  ญาติเจริญ 

 ๑๙๐๕ นายบัวพันธ  แกนมุย 

 ๑๙๐๖ นายบัวพันธ  คํารอด 

 ๑๙๐๗ นายบัวเรียน  ภักดิ์ใส 

 ๑๙๐๘ นายบัวเรียน  สาเคดา 

 ๑๙๐๙ นายบัวเรือง  โสศรีภา 

 ๑๙๑๐ นายบัวลอย  พันธุชาติ 

 ๑๙๑๑ นายบัวลี  ไชยบัน 

 ๑๙๑๒ นายบัวลี  ฐานะวงศ 

 ๑๙๑๓ นายบัวลี  หมวดขุนทด 

 ๑๙๑๔ นายบัวสอน  บุญเจือ 

 ๑๙๑๕ นายบัวสี  แกวพวง 

 ๑๙๑๖ นายบัวสี  สีดาแจม 

 ๑๙๑๗ นายบาน  สอนงาย 

 ๑๙๑๘ นายบารมี  พรมราตรี 

 ๑๙๑๙ นายบําเพ็ญ  สายสุด 

 ๑๙๒๐ นายบํารุง  จันทรแกว 

 ๑๙๒๑ นายบํารุง  แมลงผ้ึง 

 ๑๙๒๒ นายบํารุง  สินปรุ 

 ๑๙๒๓ นายบํารุง  หนูดํา 

 ๑๙๒๔ นายบําเรอ  ทานทรัพย 

 ๑๙๒๕ นายบีดี  ยาปา 

 ๑๙๒๖ นายบือราเฮง  สาและ 

 ๑๙๒๗ นายบุญกวาง  ราตรีวงค 

 ๑๙๒๘ นายบุญกอง  บุญจันทร 

 ๑๙๒๙ นายบุญกอง  สาริโท 

 ๑๙๓๐ นายบุญเกิด  บุระเนตร 

 ๑๙๓๑ นายบุญเกิด  มั่นเหมาะ 

 ๑๙๓๒ นายบุญเกิด  สุวรรณวาป 

 ๑๙๓๓ นายบุญเกิด  อาสาสิงห 

 ๑๙๓๔ นายบุญคง  มิเล 

 ๑๙๓๕ นายบุญคาร  บุญสีทุม 

 ๑๙๓๖ นายบุญคิด  สิงหาหลา 

 ๑๙๓๗ นายบุญคุม  จันทะพันธ 

 ๑๙๓๘ นายบุญคุม  วินทชัย 

 ๑๙๓๙ นายบุญจัน  บิลทะศรี 

 ๑๙๔๐ นายบุญจันทร  เกษหอม 

 ๑๙๔๑ นายบุญจันทร  จุมศักดิ์ 

 ๑๙๔๒ นายบุญจันทร  ชมชื่น 

 ๑๙๔๓ นายบุญจันทร  เชื้อกลา 

 ๑๙๔๔ นายบุญจันทร  ทลาไธสง 

 ๑๙๔๕ นายบุญจันทร  พูลศิริ 

 ๑๙๔๖ นายบุญจันทร  สมัญญา 

 ๑๙๔๗ นายบุญจันทร  หอมวงษ 

 ๑๙๔๘ นายบุญจ้ือ  ศิลาชัย 



 หนา   ๑๙๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๔๙ นายบุญเจริญ  ออนคํา 

 ๑๙๕๐ นายบุญชนะ  คําดวง 

 ๑๙๕๑ นายบุญชวน  กายสะอาด 

 ๑๙๕๒ นายบุญชวน  จันทรคลาย 

 ๑๙๕๓ นายบุญชวย  ชานันโท 

 ๑๙๕๔ นายบุญชวย  ตั้งตน 

 ๑๙๕๕ นายบุญชวย  ปะเว 

 ๑๙๕๖ นายบุญชวย  ฟองงาม 

 ๑๙๕๗ นายบุญชวย  โมกพิมาย 

 ๑๙๕๘ นายบุญชวย  ลามี 

 ๑๙๕๙ นายบุญชวย  ศรีไพร 

 ๑๙๖๐ นายบุญชวย  ศรีโภคา 

 ๑๙๖๑ นายบุญชอบ  เบาระคน 

 ๑๙๖๒ นายบุญชอบ  แสนแสง 

 ๑๙๖๓ นายบุญชัย  คงย่ิง 

 ๑๙๖๔ นายบุญชัย  คําภูแกว 

 ๑๙๖๕ นายบุญชา  สีสนิท 

 ๑๙๖๖ นายบุญชู  แกวสิมมา 

 ๑๙๖๗ นายบุญชู  โพธิ์สุ 

 ๑๙๖๘ นายบุญชู  ลาดเมือง 

 ๑๙๖๙ นายบุญชู  ศิริบูรณ 

 ๑๙๗๐ นายบุญเชิด  ใยบานเกาะ 

 ๑๙๗๑ นายบุญเชียร  การเพียร 

 ๑๙๗๒ นายบุญโชค  เองฉวน 

 ๑๙๗๓ นายบุญเซง  คํามั่น 

 ๑๙๗๔ นายบุญญฤทธิ์  โฉมฉิน 

 ๑๙๗๕ นายบุญฐิน  งอนไถ 

 ๑๙๗๖ นายบุญดี  ปูปา 

 ๑๙๗๗ นายบุญเดิม  มนทอง 

 ๑๙๗๘ นายบุญตา  หุนประการ 

 ๑๙๗๙ นายบุญตาชัย  โพธิ์ศรี 

 ๑๙๘๐ นายบุญไตร  ไกยะษา 

 ๑๙๘๑ นายบุญถอง  เมหิ 

 ๑๙๘๒ นายบุญถิ่น  รัตนโชติ 

 ๑๙๘๓ นายบุญถิ่น  ศรีเชียงสา 

 ๑๙๘๔ นายบุญทง  ทองเกิด 

 ๑๙๘๕ นายบุญทอง  ภาคพรม 

 ๑๙๘๖ นายบุญทอง  วิเศษสิทธิ์ 

 ๑๙๘๗ นายบุญทัน  แกวคันโท 

 ๑๙๘๘ นายบุญทัน  แกวคําหอม 

 ๑๙๘๙ นายบุญทัน  ดงเย็น 

 ๑๙๙๐ นายบุญทัน  มังกร 

 ๑๙๙๑ นายบุญทัน  สุนารัตน 

 ๑๙๙๒ นายบุญทัน  แสงดี 

 ๑๙๙๓ นายบุญทันต  ผลสุวรรณ 

 ๑๙๙๔ นายบุญเทิน  สุภาพันธ 

 ๑๙๙๕ นายบุญเทียน  ปญญาประสิทธิ์ 

 ๑๙๙๖ นายบุญแท  เปกรัมย 

 ๑๙๙๗ นายบุญไทย  กลางเสนา 

 ๑๙๙๘ นายบุญไทย  วงคบาตร 



 หนา   ๑๙๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๙๙ นายบุญธง  ลอมน้ํา 

 ๒๐๐๐ นายบุญธรรม  จันทรทอง 

 ๒๐๐๑ นายบุญธรรม  ดงขาว 

 ๒๐๐๒ นายบุญธรรม  บุญคง 

 ๒๐๐๓ นายบุญธรรม  ผองลุนหิต 

 ๒๐๐๔ นายบุญธรรม  เยาวราช 

 ๒๐๐๕ นายบุญธรรม  วิชาโคตร 

 ๒๐๐๖ นายบุญธรรม  ศรีดาชาติ 

 ๒๐๐๗ นายบุญธรรม  สิงหวิชา 

 ๒๐๐๘ นายบุญธวัฒน  วงษคํามี 

 ๒๐๐๙ นายบุญนัด  พิพัฒน 

 ๒๐๑๐ นายบุญนาค  เกิดคลาย 

 ๒๐๑๑ นายบุญนาฎร  คําสงค 

 ๒๐๑๒ นายบุญนํา  แกวศรี 

 ๒๐๑๓ นายบุญนํา  ชอเพีย 

 ๒๐๑๔ นายบุญนํา  รักศิลป 

 ๒๐๑๕ นายบุญนึก  ศิลจักร 

 ๒๐๑๖ นายบุญพัด  ภูทอง 

 ๒๐๑๗ นายบุญพันธ  จิตรชวย 

 ๒๐๑๘ นายบุญเพ็ง  กมล 

 ๒๐๑๙ นายบุญเพ็ง  ขวัญวงศ 

 ๒๐๒๐ นายบุญเพ็ง  จงแกนบุญ 

 ๒๐๒๑ นายบุญเพ็ง  จันทา 

 ๒๐๒๒ นายบุญเพ็ง  ทาระขจัด 

 ๒๐๒๓ นายบุญมา  คําหารพล 

 ๒๐๒๔ นายบุญมา  จันทรลุน 

 ๒๐๒๕ นายบุญมา  ดวงศรี 

 ๒๐๒๖ นายบุญมา  ทิพโอสถ 

 ๒๐๒๗ นายบุญมา  บุดดาเหลา 

 ๒๐๒๘ นายบุญมา  โพธิ์ตา 

 ๒๐๒๙ นายบุญมา  โยธา 

 ๒๐๓๐ นายบุญมา  อรัญเวศ 

 ๒๐๓๑ นายบุญมาก  มหาชัย 

 ๒๐๓๒ นายบุญมาก  อินทา 

 ๒๐๓๓ นายบุญมี  แกวกนก 

 ๒๐๓๔ นายบุญมี  แจมใสดี 

 ๒๐๓๕ นายบุญมี  ใจกลา 

 ๒๐๓๖ นายบุญมี  บุญรอดดวง 

 ๒๐๓๗ นายบุญมี  ปดตาระเต 

 ๒๐๓๘ นายบุญมี  พงษศักดิ์ 

 ๒๐๓๙ นายบุญมี  พิกุล 

 ๒๐๔๐ นายบุญมี  เพชรเลิศ 

 ๒๐๔๑ นายบุญมี  โพธิ์ศรี 

 ๒๐๔๒ นายบุญมี  ไพสิทธิ์ 

 ๒๐๔๓ นายบุญมี  มัฐผา 

 ๒๐๔๔ นายบุญมี  วงษาชัย 

 ๒๐๔๕ นายบุญมี  ศรีธรรมมา 

 ๒๐๔๖ นายบุญมี  แสงทานั่ง 

 ๒๐๔๗ นายบุญมี  แสงศรี 

 ๒๐๔๘ นายบุญยง  แสนใจ 



 หนา   ๒๐๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๔๙ นายบุญยม  เสาผา 

 ๒๐๕๐ นายบุญยอด  อินแพง 

 ๒๐๕๑ นายบุญยะเดช  ธิธรรมมา 

 ๒๐๕๒ นายบุญยัง  แกวมาลา 

 ๒๐๕๓ นายบุญยัง  บุญเฉย 

 ๒๐๕๔ นายบุญยืน  กางยาง 

 ๒๐๕๕ นายบุญยืน  นิยมวัน 

 ๒๐๕๖ นายบุญยืน  เอียนรัมย 

 ๒๐๕๗ นายบุญรอด  ขําประไพ 

 ๒๐๕๘ นายบุญรัตน  คงชาติ 

 ๒๐๕๙ นายบุญเรือง  บุญมี 

 ๒๐๖๐ นายบุญเรือง  ยาธรรมมาตร 

 ๒๐๖๑ นายบุญเรือง  อัมพรศรี 

 ๒๐๖๒ นายบุญเรือน  ใจมี 

 ๒๐๖๓ นายบุญเรือน  บุตรดี 

 ๒๐๖๔ นายบุญโรจน  ชูภักดี 

 ๒๐๖๕ นายบุญฤทธิ์  คิดการ 

 ๒๐๖๖ นายบุญลน  รินทา 

 ๒๐๖๗ นายบุญลพ  ใจชื่น 

 ๒๐๖๘ นายบุญลพ  พันธพงไพร 

 ๒๐๖๙ นายบุญลวน  ศิลายศ 

 ๒๐๗๐ นายบุญลอม  เชื้อเดิม 

 ๒๐๗๑ นายบุญลอม  ดีมา 

 ๒๐๗๒ นายบุญลอม  สูเสงี่ยม 

 ๒๐๗๓ นายบุญลํ้า  ทองหลา 

 ๒๐๗๔ นายบุญลือ  จันทรรักษ 

 ๒๐๗๕ นายบุญลือ  นวลปกษี 

 ๒๐๗๖ นายบุญลือ  ฟกสกุล 

 ๒๐๗๗ นายบุญเลิศ  กันโยทา 

 ๒๐๗๘ นายบุญเลิศ  เกิดศักดิ์ 

 ๒๐๗๙ นายบุญเลิศ  ชัยสอน 

 ๒๐๘๐ นายบุญเลิศ  ซอสูงเนิน 

 ๒๐๘๑ นายบุญเลิศ  ดุกขุนทด 

 ๒๐๘๒ นายบุญเลิศ  ทิพยเกียรติกุล 

 ๒๐๘๓ นายบุญเลิศ  บุญโท 

 ๒๐๘๔ นายบุญเลิศ  บุรุษชาติ 

 ๒๐๘๕ นายบุญเลิศ  โบไธสง 

 ๒๐๘๖ นายบุญเลิศ  ลาสุวรรณ 

 ๒๐๘๗ นายบุญเลิศ  ศรีสุข 

 ๒๐๘๘ นายบุญเลิศ  สระทองลอม 

 ๒๐๘๙ นายบุญเลิศ  สอนละ 

 ๒๐๙๐ นายบุญเลิศ  สารคนธ 

 ๒๐๙๑ นายบุญเลิศ  สิงหสุ 

 ๒๐๙๒ นายบุญเลิศ  ออนแปร 

 ๒๐๙๓ นายบุญเลิศ  อับสีรัมย 

 ๒๐๙๔ นายบุญเล้ียง  เทียนไทย 

 ๒๐๙๕ นายบุญเล้ียง  ศรีไชยา 

 ๒๐๙๖ นายบุญเล้ียง  สอนวงคแกว 

 ๒๐๙๗ นายบุญเล่ียม  สมหวัง 

 ๒๐๙๘ นายบุญเล่ือน  บุญสิทธิ์ 



 หนา   ๒๐๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๙๙ นายบุญโลม  มากเมือง 

 ๒๑๐๐ นายบุญวาด  ยอดภักดี 

 ๒๑๐๑ นายบุญแวน  ครสิงห 

 ๒๑๐๒ นายบุญศรี  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๑๐๓ นายบุญศัย  แสงจันทรนวน 

 ๒๑๐๔ นายบุญสง  เขื่อนควบ 

 ๒๑๐๕ นายบุญสง  ฉัตรดงบุรี 

 ๒๑๐๖ นายบุญสง  แตงดารา 

 ๒๑๐๗ นายบุญสง  ทองตัน 

 ๒๑๐๘ นายบุญสง  ธรรมวัติ 

 ๒๑๐๙ นายบุญสง  ธิกาศ 

 ๒๑๑๐ นายบุญสง  นึกถึง 

 ๒๑๑๑ นายบุญสง  ปนคํา 

 ๒๑๑๒ นายบุญสง  ศรีแจม 

 ๒๑๑๓ นายบุญสง  สุทธิ 

 ๒๑๑๔ นายบุญสนอง  ทั่วจบ 

 ๒๑๑๕ นายบุญสม  ทรัพยคต 

 ๒๑๑๖ นายบุญสม  บางย้ิม 

 ๒๑๑๗ นายบุญสม  รวดเร็ว 

 ๒๑๑๘ นายบุญสอง  ภักดีโยธา 

 ๒๑๑๙ นายบุญสอน  คําเวียง 

 ๒๑๒๐ นายบุญสอน  พิมพทอง 

 ๒๑๒๑ นายบุญสินธุ  ทองผดุง 

 ๒๑๒๒ นายบุญเส็ง  ทาสวย 

 ๒๑๒๓ นายบุญเสริม  พวงเที่ยง 

 ๒๑๒๔ นายบุญเสริม  พวงพิกุล 

 ๒๑๒๕ นายบุญไสย  ไวยพฤกษ 

 ๒๑๒๖ นายบุญหนัก  แจงกรณ 

 ๒๑๒๗ นายบุญหลาย  เกษโสภา 

 ๒๑๒๘ นายบุญหลาย  เจริญถิ่น 

 ๒๑๒๙ นายบุญหลาย  อารีเอื้อ 

 ๒๑๓๐ นายบุญเหลือ  ครองยุติ 

 ๒๑๓๑ นายบุญเหลือ  โจมเสนาะ 

 ๒๑๓๒ นายบุญเหลือ  เติมสวัสดิ์ 

 ๒๑๓๓ นายบุญเหลือ  ทองทาบ 

 ๒๑๓๔ นายบุญเหลือ  พลภักดี 

 ๒๑๓๕ นายบุญเหลือ  พูนสวัสดิ์ 

 ๒๑๓๖ นายบุญโฮม  จงเพียร 

 ๒๑๓๗ นายบุญโฮม  โพธิ์นาม 

 ๒๑๓๘ นายบุญโฮม  ศรีบุรินทร 

 ๒๑๓๙ นายบูดี  นาสา 

 ๒๑๔๐ นายบูสัน  หวังสป 

 ๒๑๔๑ นายเบอลิน  ถาวร 

 ๒๑๔๒ นายโบ  อุดมคํา 

 ๒๑๔๓ นายปกรณ  เพ็ชรนวล 

 ๒๑๔๔ นายปกรณ  สุขรักษ 

 ๒๑๔๕ นายปกิจ  เพชรเรียง 

 ๒๑๔๖ นายปคุณภัทร  แวนดี 

 ๒๑๔๗ นายปฏิพล  ทิพพิชัย 

 ๒๑๔๘ นายปฏิพล  เวชกลา 



 หนา   ๒๐๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๔๙ นายปฏิพล  หนูเปย 

 ๒๑๕๐ นายปฏิพัทธ  ชาญสมร 

 ๒๑๕๑ นายปฏิภาณ  คัมภีระ 

 ๒๑๕๒ นายปฏิภาณ  บุญเมฆ 

 ๒๑๕๓ นายปฐมพงษ  พวงโภคา 

 ๒๑๕๔ นายปณพงศ  มูสิกะ 

 ๒๑๕๕ นายปณิธาน  จิณะหลา 

 ๒๑๕๖ นายปทิต  สมิงแกว 

 ๒๑๕๗ นายปทีป  กาญจนรักษ 

 ๒๑๕๘ นายปพนพัชญ  ณัฐดุลยพานิช 

 ๒๑๕๙ นายปพิษร  เงาะสนาม 

 ๒๑๖๐ นายปยุต  ชัยเล่ือน 

 ๒๑๖๑ นายปรเมศย  จันทรฉิม 

 ๒๑๖๒ นายประกร  หงษไธสง 

 ๒๑๖๓ นายประกอบ  กรรโณ 

 ๒๑๖๔ นายประกอบ  กวดกระโทก 

 ๒๑๖๕ นายประกอบ  เขื่อนแกว 

 ๒๑๖๖ นายประกอบ  ดาแพง 

 ๒๑๖๗ นายประกอบ  บุญทา 

 ๒๑๖๘ นายประกอบ  แยมกล่ิน 

 ๒๑๖๙ นายประกอบ  ศิริประโคน 

 ๒๑๗๐ นายประกอบ  เสือชุมแสง 

 ๒๑๗๑ นายประกาย  ภูพาดแร 

 ๒๑๗๒ นายประการ  แคลหนอง 

 ๒๑๗๓ นายประกาล  แสนบุญมี 

 ๒๑๗๔ นายประกิจ  กระแสอินทร 

 ๒๑๗๕ นายประกิจ  จิตรีพิทย 

 ๒๑๗๖ นายประกิจ  รุงเรือง 

 ๒๑๗๗ นายประคอง  งามแสง 

 ๒๑๗๘ นายประคอง  ชูบัว 

 ๒๑๗๙ นายประคอง  ดานคุม 

 ๒๑๘๐ นายประคอง  นิจสําโรง 

 ๒๑๘๑ นายประคองธรรม  จันทรขาว 

 ๒๑๘๒ นายประจบ  การโสภา 

 ๒๑๘๓ นายประจบ  ชาแป 

 ๒๑๘๔ นายประจบ  โนรีวงศ 

 ๒๑๘๕ นายประจบ  ฮกล้ิม 

 ๒๑๘๖ นายประจวบ  กล่ันสระนอย 

 ๒๑๘๗ นายประจวบ  กลางกระโทก 

 ๒๑๘๘ นายประจวบ  คงยัง 

 ๒๑๘๙ นายประจวบ  จันทาพูน 

 ๒๑๙๐ นายประจวบ  ซอกจอหอ 

 ๒๑๙๑ นายประจวบ  ดิษฐกระจัน 

 ๒๑๙๒ นายประจวบ  ถั่วประโคน 

 ๒๑๙๓ นายประจวบ  นาประโคน 

 ๒๑๙๔ นายประจวบ  แปนแกว 

 ๒๑๙๕ นายประจวบ  พันธุเวช 

 ๒๑๙๖ นายประจวบ  รัตนชัยนัตต 

 ๒๑๙๗ นายประจวบ  วิเศษศรี 

 ๒๑๙๘ นายประจวบ  ศรีวิลัย 



 หนา   ๒๐๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๙๙ นายประจวบ  สอนชัย 

 ๒๒๐๐ นายประจวบ  หนอสิงหา 

 ๒๒๐๑ นายประจวบ  หมื่นไว 

 ๒๒๐๒ นายประจักร  หมั่นผดุง 

 ๒๒๐๓ นายประจักรจิตร  นานาไพร 

 ๒๒๐๔ นายประจักษ  ชอยขุนทด 

 ๒๒๐๕ นายประจักษ  ชุมอินทร 

 ๒๒๐๖ นายประจักษ  ปยะวงค 

 ๒๒๐๗ นายประจักษ  ปุณยานุเดช 

 ๒๒๐๘ นายประจักษ  อาศัยกลาง 

 ๒๒๐๙ นายประจิต  โฉลกดี 

 ๒๒๑๐ นายประจิตร  อุตสาห 

 ๒๒๑๑ นายประจิน  น้ําฉ่ํา 

 ๒๒๑๒ นายประจิม  โตมี 

 ๒๒๑๓ นายประชา  กรวยทอง 

 ๒๒๑๔ นายประชา  ขาวรัมย 

 ๒๒๑๕ นายประชา  สีเตาปูน 

 ๒๒๑๖ นายประชิน  ขวัญเมือง 

 ๒๒๑๗ นายประเชิด  แกวกุลา 

 ๒๒๑๘ นายประญวน  เติมโภค 

 ๒๒๑๙ นายประดิษ  สนามแจง 

 ๒๒๒๐ นายประดิษฐ  คงแจง 

 ๒๒๒๑ นายประดิษฐ  คํามงคล 

 ๒๒๒๒ นายประดิษฐ  ชํานาญกุล 

 ๒๒๒๓ นายประดิษฐ  แซมรัมย 

 ๒๒๒๔ นายประดิษฐ  ดอนสีโยเพ็ชร 

 ๒๒๒๕ นายประดิษฐ  ทนาไธสง 

 ๒๒๒๖ นายประดิษฐ  บุดสีสวย 

 ๒๒๒๗ นายประดิษฐ  ปนนาง 

 ๒๒๒๘ นายประดิษฐ  พรมจันทึก 

 ๒๒๒๙ นายประดิษฐ  พิมสุวรรณ 

 ๒๒๓๐ นายประดิษฐ  เพงพิศ 

 ๒๒๓๑ นายประดิษฐ  วิลาจันทร 

 ๒๒๓๒ นายประดิษฐ  สมัญญา 

 ๒๒๓๓ นายประดิษฐ  สุวรรณคีรี 

 ๒๒๓๔ นายประดิษฐ  โหลคํา 

 ๒๒๓๕ นายประดิษฐ  อุดชาชน 

 ๒๒๓๖ นายประดิษฐ  แกวกันยา 

 ๒๒๓๗ นายประดิษฐ  คําตา 

 ๒๒๓๘ นายประดิษฐ  ดวงดอก 

 ๒๒๓๙ นายประดิษฐ  นาเสถียร 

 ๒๒๔๐ นายประดิษฐ  วันทองสุข 

 ๒๒๔๑ นายประดิษฐ  สมบุรุษ 

 ๒๒๔๒ นายประดิษฐ  อินจร 

 ๒๒๔๓ นายประดิสันต  ประเสริฐสุด 

 ๒๒๔๔ นายประเดิม  ดาวงษ 

 ๒๒๔๕ นายประถม  คชวงษ 

 ๒๒๔๖ นายประถม  สิมมะลี 

 ๒๒๔๗ นายประทวน  เจเถื่อน 

 ๒๒๔๘ นายประทวน  ถึงนอก 



 หนา   ๒๐๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๔๙ นายประทวน  บริบูรณ 

 ๒๒๕๐ นายประทวน  ประจะเน 

 ๒๒๕๑ นายประทวน  เพงกิจ 

 ๒๒๕๒ นายประทวน  อนงคทอง 

 ๒๒๕๓ นายประทัย  มูลนอก 

 ๒๒๕๔ นายประทิน  รอตตระกูล 

 ๒๒๕๕ นายประทิศ  ปุระตา 

 ๒๒๕๖ นายประทีป  กระรัมย 

 ๒๒๕๗ นายประทีป  กี่กระโทก 

 ๒๒๕๘ นายประทีป  ฉิมนอก 

 ๒๒๕๙ นายประทีป  แตงเส็ง 

 ๒๒๖๐ นายประทีป  ปาลนิล 

 ๒๒๖๑ นายประทีป  พิมพเคณา 

 ๒๒๖๒ นายประทีป  มิมาชา 

 ๒๒๖๓ นายประทีป  ยืนตน 

 ๒๒๖๔ นายประทีป  รักศิริ 

 ๒๒๖๕ นายประทีป  อินทรภักดี 

 ๒๒๖๖ นายประทุม  พรหมรักษา 

 ๒๒๖๗ นายประทุม  ลอยประเสริฐ 

 ๒๒๖๘ นายประเทือง  โกละกะ 

 ๒๒๖๙ นายประเทือง  ทองดี 

 ๒๒๗๐ นายประเทือง  รัตนะศรี 

 ๒๒๗๑ นายประเทือง  สีดารัตน 

 ๒๒๗๒ นายประนอม  กวนหลา 

 ๒๒๗๓ นายประนอม  บุญจันทร 

 ๒๒๗๔ นายประนอม  วิเศษฤทธิ์ 

 ๒๒๗๕ นายประนุด  ภูสมยา 

 ๒๒๗๖ นายประผู  ทาวะลม 

 ๒๒๗๗ นายประพฤติ  ไชยเย็น 

 ๒๒๗๘ นายประพล  เฮ็งเจริญ 

 ๒๒๗๙ นายประพัฒน  เจริญภักดี 

 ๒๒๘๐ นายประพัฒน  ชายนอย 

 ๒๒๘๑ นายประพัฒน  ศรีชื่น 

 ๒๒๘๒ นายประพันธ  กําหัวเรือ 

 ๒๒๘๓ นายประพันธ  ธนพงษโชติ 

 ๒๒๘๔ นายประพันธ  พูนทักษิณ 

 ๒๒๘๕ นายประพันธ  รอดอุบล 

 ๒๒๘๖ นายประพันธ  วิชา 

 ๒๒๘๗ นายประพันธ  ศะศิเดโช 

 ๒๒๘๘ นายประพันธ  โสกูล 

 ๒๒๘๙ นายประพันธ  หันทนนท 

 ๒๒๙๐ นายประพาส  มีศิริ 

 ๒๒๙๑ นายประพิจณ  ศรีชุมพวง 

 ๒๒๙๒ นายประไพ  นันตะกูล 

 ๒๒๙๓ นายประไพร  เรืองเจริญ 

 ๒๒๙๔ นายประภพ  เดชอุทัย 

 ๒๒๙๕ นายประภัย  ผาบุตร 

 ๒๒๙๖ นายประภาส  เครือทอง 

 ๒๒๙๗ นายประภาส  นามเขต 

 ๒๒๙๘ นายประภาส  บัวทองจันทร 



 หนา   ๒๐๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๙๙ นายประภาส  บูรณะถาวร 

 ๒๓๐๐ นายประภาส  ปะรินรัมย 

 ๒๓๐๑ นายประภาส  พันธุมี 

 ๒๓๐๒ นายประภาส  มลสุขราช 

 ๒๓๐๓ นายประภาส  สียางนอก 

 ๒๓๐๔ นายประมล  เคนทอง 

 ๒๓๐๕ นายประมวน  รีวงษา 

 ๒๓๐๖ นายประมวล  ไกรษร 

 ๒๓๐๗ นายประมวล  คําชุมแสง 

 ๒๓๐๘ นายประมวล  จันทสุข 

 ๒๓๐๙ นายประมวล  ทองเรืองสุกใส 

 ๒๓๑๐ นายประมวล  ทาวเอ 

 ๒๓๑๑ นายประมวล  นาสุริวงศ 

 ๒๓๑๒ นายประมวล  รัตนะ 

 ๒๓๑๓ นายประมวล  วารี 

 ๒๓๑๔ นายประมวล  วิเศษษา 

 ๒๓๑๕ นายประมวล  สุขศรี 

 ๒๓๑๖ นายประมวล  หงษอมร 

 ๒๓๑๗ นายประมวล  อยูสบาย 

 ๒๓๑๘ นายประมาณ  ปุริสา 

 ๒๓๑๙ นายประมิตร  ทองดี 

 ๒๓๒๐ นายประมุก  คําแพง 

 ๒๓๒๑ นายประมุข  พิชัยชวง 

 ๒๓๒๒ นายประมูล  มากมี 

 ๒๓๒๓ นายประมูล  ราชจํานงค 

 ๒๓๒๔ นายประเมิน  สอดสองกิจ 

 ๒๓๒๕ นายประยง  ศรีทานนท 

 ๒๓๒๖ นายประยงค  คงสุดี 

 ๒๓๒๗ นายประยงค  แตมพิมาย 

 ๒๓๒๘ นายประยงค  ทองรักษ 

 ๒๓๒๙ นายประยงค  เพียรดี 

 ๒๓๓๐ นายประยงค  เยาวโรจน 

 ๒๓๓๑ นายประยงค  สัพโส 

 ๒๓๓๒ นายประยงค  เสนียยุทธ 

 ๒๓๓๓ นายประยน  อินตะกัน 

 ๒๓๓๔ นายประยวด  หะเทศ 

 ๒๓๓๕ นายประยอม  พัฒนสาร 

 ๒๓๓๖ นายประยัติ  คําไพ 

 ๒๓๓๗ นายประยุติ  มาลี 

 ๒๓๓๘ นายประยุทธ  กรุงศรี 

 ๒๓๓๙ นายประยุทธ  มาตพรมราช 

 ๒๓๔๐ นายประยุทธ  วาจาหวาน 

 ๒๓๔๑ นายประยุทธ  เกษมเศรษฐพัฒน 

 ๒๓๔๒ นายประยุทธ  ปะทะรัมย 

 ๒๓๔๓ นายประยูญ  ยอดราช 

 ๒๓๔๔ นายประยูร  กามขุนทด 

 ๒๓๔๕ นายประยูร  คําบอล 

 ๒๓๔๖ นายประยูร  คูณกลาง 

 ๒๓๔๗ นายประยูร  จันทรคําเรือง 

 ๒๓๔๘ นายประยูร  ไชยะแสง 



 หนา   ๒๐๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๔๙ นายประยูร  แดงสี 

 ๒๓๕๐ นายประยูร  ทองนาค 

 ๒๓๕๑ นายประยูร  ทิพเศษ 

 ๒๓๕๒ นายประยูร  แนนอน 

 ๒๓๕๓ นายประยูร  ปญญา 

 ๒๓๕๔ นายประยูร  พลเย่ียม 

 ๒๓๕๕ นายประยูร  พะนุมรัมย 

 ๒๓๕๖ นายประยูร  ศิลลา 

 ๒๓๕๗ นายประโยชน  ทุงแฝก 

 ๒๓๕๘ นายประโยชน  ฟกเครือ 

 ๒๓๕๙ นายประโยชน  หนูประโคน 

 ๒๓๖๐ นายประโลม  ไผตาแกว 

 ๒๓๖๑ นายประวัติ  คงสุข 

 ๒๓๖๒ นายประวัติ  ชาญเวช 

 ๒๓๖๓ นายประวัติ  บุญเอิบ 

 ๒๓๖๔ นายประวิญ  หลักดี 

 ๒๓๖๕ นายประวิท  กรเกษม 

 ๒๓๖๖ นายประวิทย  กาญจนสุภัค 

 ๒๓๖๗ นายประวิทย  พรหมเยาว 

 ๒๓๖๘ นายประวิทย  สารภี 

 ๒๓๖๙ นายประวิมพ  นุนแกว 

 ๒๓๗๐ นายประเวก  ยูระสิทธิ์ 

 ๒๓๗๑ นายประเวช  ทองวิลัย 

 ๒๓๗๒ นายประเวช  นุราช 

 ๒๓๗๓ นายประเวศ  โพนแปะ 

 ๒๓๗๔ นายประศาสตร  ศรีพลาย 

 ๒๓๗๕ นายประศาสน  กุลนนท 

 ๒๓๗๖ นายประศาสน  เอี่ยมละออ 

 ๒๓๗๗ นายประสงค  คอนกําลัง 

 ๒๓๗๘ นายประสงค  เงื้อมผา 

 ๒๓๗๙ นายประสงค  ธานี 

 ๒๓๘๐ นายประสงค  ธิยา 

 ๒๓๘๑ นายประสงค  นามหาไชย 

 ๒๓๘๒ นายประสงค  เพชรสุก 

 ๒๓๘๓ นายประสงค  มงคลนํา 

 ๒๓๘๔ นายประสงค  หลักฐาน 

 ๒๓๘๕ นายประสพ  ประโชติ 

 ๒๓๘๖ นายประสพ  วิชัยรัมย 

 ๒๓๘๗ นายประสม  รอดโฉมฉิน 

 ๒๓๘๘ นายประสาท  ปานภูมิ 

 ๒๓๘๙ นายประสาทพร  ผิวไชย 

 ๒๓๙๐ นายประสาน  นาเมืองรักษ 

 ๒๓๙๑ นายประสาน  เพชรเลิศ 

 ๒๓๙๒ นายประสาน  หลักซุม 

 ๒๓๙๓ นายประสาร  บังเกิดลาภ 

 ๒๓๙๔ นายประสาร  สุขใย 

 ๒๓๙๕ นายประสาร  อรุณรัตน 

 ๒๓๙๖ นายประสิทธิ์  กรรมสิทธิ์ 

 ๒๓๙๗ นายประสิทธิ์  กุดหินนอก 

 ๒๓๙๘ นายประสิทธิ์  แกวควนสูง 



 หนา   ๒๐๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๙๙ นายประสิทธิ์  เข็มเครือ 

 ๒๔๐๐ นายประสิทธิ์  โคตะมี 

 ๒๔๐๑ นายประสิทธิ์  ใจออน 

 ๒๔๐๒ นายประสิทธิ์  ฉางทอง 

 ๒๔๐๓ นายประสิทธิ์  แฉลมชาติ 

 ๒๔๐๔ นายประสิทธิ์  ชะมายกลาง 

 ๒๔๐๕ นายประสิทธิ์  แดงหยา 

 ๒๔๐๖ นายประสิทธิ์  เทียนวิจิตร 

 ๒๔๐๗ นายประสิทธิ์  นอยศิริ 

 ๒๔๐๘ นายประสิทธิ์  นันตา 

 ๒๔๐๙ นายประสิทธิ์  นาหอคํา 

 ๒๔๑๐ นายประสิทธิ์  นิลเกษ 

 ๒๔๑๑ นายประสิทธิ์  บุญทา 

 ๒๔๑๒ นายประสิทธิ์  ปะตะสังข 

 ๒๔๑๓ นายประสิทธิ์  ปดตาฝาย 

 ๒๔๑๔ นายประสิทธิ์  ผลอินทร 

 ๒๔๑๕ นายประสิทธิ์  ภาษี 

 ๒๔๑๖ นายประสิทธิ์  มนูญผล 

 ๒๔๑๗ นายประสิทธิ์  มั่นคง 

 ๒๔๑๘ นายประสิทธิ์  มากบุญ 

 ๒๔๑๙ นายประสิทธิ์  เรืองศรี 

 ๒๔๒๐ นายประสิทธิ์  เลาหล่ือ 

 ๒๔๒๑ นายประสิทธิ์  วงศโสภา 

 ๒๔๒๒ นายประสิทธิ์  วิเชียรครุฑ 

 ๒๔๒๓ นายประสิทธิ์  ศรีสุวะ 

 ๒๔๒๔ นายประสิทธิ์  ศิริรึก 

 ๒๔๒๕ นายประสิทธิ์  สวางภพ 

 ๒๔๒๖ นายประสิทธิ์  สังขเมือง 

 ๒๔๒๗ นายประสิทธิ์  หาคม 

 ๒๔๒๘ นายประสิทธิ  แกนทาว 

 ๒๔๒๙ นายประสิทธิชัย  คงแกว 

 ๒๔๓๐ นายประสิทธิ์ศักดิ์  เงานอ 

 ๒๔๓๑ นายประสิทธิ์ศักดิ์  จันทเขต 

 ๒๔๓๒ นายประเสริฐ  กันทากาศ 

 ๒๔๓๓ นายประเสริฐ  การเพียร 

 ๒๔๓๔ นายประเสริฐ  กาฬสงค 

 ๒๔๓๕ นายประเสริฐ  กุนอก 

 ๒๔๓๖ นายประเสริฐ  ดอกกุหลาบ 

 ๒๔๓๗ นายประเสริฐ  ดางถางคํา 

 ๒๔๓๘ นายประเสริฐ  แดงปรก 

 ๒๔๓๙ นายประเสริฐ  ถิ่นเทพา 

 ๒๔๔๐ นายประเสริฐ  ไถวเลิศ 

 ๒๔๔๑ นายประเสริฐ  บุญแกวคง 

 ๒๔๔๒ นายประเสริฐ  บุญปก 

 ๒๔๔๓ นายประเสริฐ  ปาลสง 

 ๒๔๔๔ นายประเสริฐ  มีลาภ 

 ๒๔๔๕ นายประเสริฐ  มีเอียด 

 ๒๔๔๖ นายประเสริฐ  มุมออน 

 ๒๔๔๗ นายประเสริฐ  เย็นฉ่ํา 

 ๒๔๔๘ นายประเสริฐ  ระวิงทอง 



 หนา   ๒๐๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๔๙ นายประเสริฐ  ศรีสุข 

 ๒๔๕๐ นายประเสริฐ  ศรีสุวรรณ 

 ๒๔๕๑ นายประเสริฐ  ศินขุนทด 

 ๒๔๕๒ นายประเสริฐ  ศิลา 

 ๒๔๕๓ นายประเสริฐ  สรศิลป 

 ๒๔๕๔ นายประเสริฐ  สีบาลเหนือ 

 ๒๔๕๕ นายประเสริฐ  สีสมาน 

 ๒๔๕๖ นายประเสริฐ  สุขสอน 

 ๒๔๕๗ นายประเสริฐ  สุวรรณชาตรี 

 ๒๔๕๘ นายประเสริฐ  หนองงู 

 ๒๔๕๙ นายประเสริฐ  หวังลอมกลาง 

 ๒๔๖๐ นายประเสริฐ  อุไรสาย 

 ๒๔๖๑ นายประเสริฐศิลป  คอมบุญ 

 ๒๔๖๒ นายประเสิญ  คําภู 

 ๒๔๖๓ นายประหยัด  กาวน 

 ๒๔๖๔ นายประหยัด  จิตรกลาง 

 ๒๔๖๕ นายประหยัด  ตรกสังข 

 ๒๔๖๖ นายประหยัด  บัวหลวง 

 ๒๔๖๗ นายประหยัด  ปานดี 

 ๒๔๖๘ นายประหยัด  พาพานทาง 

 ๒๔๖๙ นายประหยัด  มณีอราม 

 ๒๔๗๐ นายประหยัด  ย้ิมทรัพย 

 ๒๔๗๑ นายประหยัด  แสงภักดี 

 ๒๔๗๒ นายปราถนา  ไชยริบูรณ 

 ๒๔๗๓ นายปราโมท  แคไธสง 

 ๒๔๗๔ นายปราโมท  พุทธศิริ 

 ๒๔๗๕ นายปราโมทย  เกื้อสกุล 

 ๒๔๗๖ นายปราโมทย  งวนเซียว 

 ๒๔๗๗ นายปราโมทย  จินาคม 

 ๒๔๗๘ นายปราโมทย  ชมบุญ 

 ๒๔๗๙ นายปราโมทย  ทองทิพย 

 ๒๔๘๐ นายปราโมทย  ทองอยู 

 ๒๔๘๑ นายปราโมทย  ธนะกรณ 

 ๒๔๘๒ นายปราโมทย  พุมทอง 

 ๒๔๘๓ นายปราโมทย  มีแกว 

 ๒๔๘๔ นายปราโมทย  ย่ิงดํานุน 

 ๒๔๘๕ นายปราโมทย  เรืองไพศาล 

 ๒๔๘๖ นายปราโมทย  วัดแผนลํา 

 ๒๔๘๗ นายปราโมทย  ศรพิชัย 

 ๒๔๘๘ นายปราโมทย  สืบเสนาะ 

 ๒๔๘๙ นายปราโมทย  สุวรรณพิทักษ 

 ๒๔๙๐ นายปรารถนา  มุงคุณ 

 ๒๔๙๑ นายปรารภ  เศียรอุน 

 ๒๔๙๒ นายปรารม  คงบุร ี

 ๒๔๙๓ นายปริญญา  จันทรโพยม 

 ๒๔๙๔ นายปริญญา  ปุลันรัมย 

 ๒๔๙๕ นายปริตถกร  สุวรรณวงค 

 ๒๔๙๖ นายปริวรรต  ทองคํามา 

 ๒๔๙๗ นายปรีชา  กําเนิดสิงห 

 ๒๔๙๘ นายปรีชา  คลายมอญ 



 หนา   ๒๐๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๙๙ นายปรีชา  เครือแกว 

 ๒๕๐๐ นายปรีชา  ชัยรอด 

 ๒๕๐๑ นายปรีชา  ชาลก 

 ๒๕๐๒ นายปรีชา  ตองาม 

 ๒๕๐๓ นายปรีชา  บุญประกอบ 

 ๒๕๐๔ นายปรีชา  บุรีรักษ 

 ๒๕๐๕ นายปรีชา  เผือกพันธ 

 ๒๕๐๖ นายปรีชา  พันสนิท 

 ๒๕๐๗ นายปรีชา  เพียรบํารุงไพร 

 ๒๕๐๘ นายปรีชา  มงคลศิลป 

 ๒๕๐๙ นายปรีชา  มะลิทิพย 

 ๒๕๑๐ นายปรีชา  เมืองสวี 

 ๒๕๑๑ นายปรีชา  ยอดรักษ 

 ๒๕๑๒ นายปรีชา  ศรีบุญ 

 ๒๕๑๓ นายปรีชา  แสงโพธิ์แกว 

 ๒๕๑๔ นายปรีชา  หนูมาก 

 ๒๕๑๕ นายปรีชา  หนูสิงห 

 ๒๕๑๖ นายปรีชา  ออนอินทร 

 ๒๕๑๗ นายปรีดา  นันทพันธ 

 ๒๕๑๘ นายปรีดา  ประหยัด 

 ๒๕๑๙ นายปรีดา  พ่ึงอน 

 ๒๕๒๐ นายปล่ัง  นฤสุข 

 ๒๕๒๑ นายปลัด  โสมาศรี 

 ๒๕๒๒ นายปอง  หวลขุนทด 

 ๒๕๒๓ นายปอม  แววจ้ิงหรีด 

 ๒๕๒๔ นายปะโหล  จะแฮ 

 ๒๕๒๕ นายปง  เศรษฐดา 

 ๒๕๒๖ นายปญจพล  ทาโน 

 ๒๕๒๗ นายปญจพล  มากศรี 

 ๒๕๒๘ นายปญจา  ฝาระมี 

 ๒๕๒๙ นายปญญวรรธน  พรหมศาสตร 

 ๒๕๓๐ นายปญญา  กองมา 

 ๒๕๓๑ นายปญญา  ก่ําสี 

 ๒๕๓๒ นายปญญา  เกษกําจร 

 ๒๕๓๓ นายปญญา  แกวพิลึก 

 ๒๕๓๔ นายปญญา  คํานุ 

 ๒๕๓๕ นายปญญา  จันทวาส 

 ๒๕๓๖ นายปญญา  ตะนาวศรี 

 ๒๕๓๗ นายปญญา  ทิมประทุม 

 ๒๕๓๘ นายปญญา  ปาปะเก 

 ๒๕๓๙ นายปญญา  ภูวิภาค 

 ๒๕๔๐ นายปญญา  มณีวิหค 

 ๒๕๔๑ นายปญญา  ใยย่ังยืน 

 ๒๕๔๒ นายปญญา  ลองแกว 

 ๒๕๔๓ นายปญญา  วนสันเทียะ 

 ๒๕๔๔ นายปญญา  ศรีสุวรรณ 

 ๒๕๔๕ นายปญญา  สุพันธ 

 ๒๕๔๖ นายปญญา  แสงสาย 

 ๒๕๔๗ นายปญญา  หมอนทอง 

 ๒๕๔๘ นายปญญา  อําพร 



 หนา   ๒๑๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๔๙ นายปญญา  อินทฤทธิ์ 

 ๒๕๕๐ นายปญญาพล  บุตรเขียว 

 ๒๕๕๑ นายปณณทัตย  ทบศรี 

 ๒๕๕๒ นายปณณธร  เต็มรัก 

 ๒๕๕๓ นายปน  การะเกษ 

 ๒๕๕๔ นายปน  คําฟน 

 ๒๕๕๕ นายปน  ออนรูที่ 

 ๒๕๕๖ นายปาน  ไพรชัฎ 

 ๒๕๕๗ นายปน  เกวียนเล 

 ๒๕๕๘ นายปน  วงศนิล 

 ๒๕๕๙ นายปนทอง  พรมพิลา 

 ๒๕๖๐ นายปยวัฒน  มาลัย 

 ๒๕๖๑ นายปยวิทย  ขําอิง 

 ๒๕๖๒ นายปยะ  มิ่งขวัญ 

 ๒๕๖๓ นายปยะ  อินทรุขา 

 ๒๕๖๔ นายปยะนันทร  รักกลัด 

 ๒๕๖๕ นายปยะพงษ  จรโคกกรวด 

 ๒๕๖๖ นายปยะศักดิ์  แกวละเอียด 

 ๒๕๖๗ นายป  เครือจันทร 

 ๒๕๖๘ นายปโย  แหวนะ 

 ๒๕๖๙ นายเปรม  ระดาฤทธิ์ 

 ๒๕๗๐ นายเปรม  สุวรรณรัตน 

 ๒๕๗๑ นายเปรย  อินบุตร 

 ๒๕๗๒ นายเปรียว  สุขลอย 

 ๒๕๗๓ นายเปรื่อง  เปลงสุนทร 

 ๒๕๗๔ นายแปลง  แสนหมื่น 

 ๒๕๗๕ นายผจญ  แสงเจริญ 

 ๒๕๗๖ นายผดุง  ผานเมือง 

 ๒๕๗๗ นายผล  แข็งแรง 

 ๒๕๗๘ นายผัด  บุญจันทร 

 ๒๕๗๙ นายผัด  วิทูล 

 ๒๕๘๐ นายผาน  คําพันธ 

 ๒๕๘๑ นายผาน  บุญเปง 

 ๒๕๘๒ นายผาน  พะยา 

 ๒๕๘๓ นายผาภูมิ  สมคิด 

 ๒๕๘๔ นายผาย  กันหาฤกษ 

 ๒๕๘๕ นายผิว  พระภูมิ 

 ๒๕๘๖ นายผุดผาด  สุดบับ 

 ๒๕๘๗ นายเผด็จ  ใจวัง 

 ๒๕๘๘ นายเผด็จ  ตาซอน 

 ๒๕๘๙ นายเผนิน  พระนารายณ 

 ๒๕๙๐ นายเผลือก  ศรีสุวรรณ 

 ๒๕๙๑ นายแผน  ดิษฐี 

 ๒๕๙๒ นายแผน  พิกุลทอง 

 ๒๕๙๓ นายโผน  ประสมรอด 

 ๒๕๙๔ นายฝน  คําเถิน 

 ๒๕๙๕ นายฝน  อินทรทูน 

 ๒๕๙๖ นายพงกฤต  อรุณวรรณ 

 ๒๕๙๗ นายพงศกร  แกวยะรัตน 

 ๒๕๙๘ นายพงศกร  นาถมทอง 



 หนา   ๒๑๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๙๙ นายพงศกร  ประดับศรี 

 ๒๖๐๐ นายพงศปณต  ตาขัน 

 ๒๖๐๑ นายพงศพัฒน  แสงตน 

 ๒๖๐๒ นายพงศพัทธ  นอยสิม 

 ๒๖๐๓ นายพงศพันธ  สุริพล 

 ๒๖๐๔ นายพงศวริณทร  มาลัยทอง 

 ๒๖๐๕ นายพงศศักดิ์  วรดิษฐ 

 ๒๖๐๖ นายพงศสิน  จีนคง 

 ๒๖๐๗ นายพงศสิริ  ออสันเทียะ 

 ๒๖๐๘ นายพงษ  โชกระโทก 

 ๒๖๐๙ นายพงษ  สางูน 

 ๒๖๑๐ นายพงษเดช  ศรีนาราง 

 ๒๖๑๑ นายพงษธร  ธรรมสาลี 

 ๒๖๑๒ นายพงษพันธ  เจเถื่อน 

 ๒๖๑๓ นายพงษพันธ  สุพผล 

 ๒๖๑๔ นายพงษเพชร  ออนจงไกร 

 ๒๖๑๕ นายพงษรัก  วังสันต 

 ๒๖๑๖ นายพงษรัตน  กงนอก 

 ๒๖๑๗ นายพงษศกร  สังสุวรรณ 

 ๒๖๑๘ นายพงษศักดิ์  จิตรไพศาล 

 ๒๖๑๙ นายพงษศักดิ์  ชาลี 

 ๒๖๒๐ นายพงษศักดิ์  ดวงอวม 

 ๒๖๒๑ นายพงษศักดิ์  ตุมจอหอ 

 ๒๖๒๒ นายพงษศักดิ์  ทองกลํ่า 

 ๒๖๒๓ นายพงษศักดิ์  ทองไชย 

 ๒๖๒๔ นายพงษศักดิ์  ธงกลาง 

 ๒๖๒๕ นายพงษศักดิ์  พรหมพิทักษ 

 ๒๖๒๖ นายพงษศักดิ์  พอชมภู 

 ๒๖๒๗ นายพงษศักดิ์  พาลี 

 ๒๖๒๘ นายพงษศักดิ์  สุวรรณ 

 ๒๖๒๙ นายพงษสวัสดิ์  สูญราช 

 ๒๖๓๐ นายพงษอนันต  สืบสิงห 

 ๒๖๓๑ นายพจน  เจริญกลาง 

 ๒๖๓๒ นายพจน  สุกวัน 

 ๒๖๓๓ นายพชร  การไชยแสง 

 ๒๖๓๔ นายพชร  เลิศคํา 

 ๒๖๓๕ นายพนม  กุยรัมย 

 ๒๖๓๖ นายพนม  แกวศรีใส 

 ๒๖๓๗ นายพนม  ทิพยพละ 

 ๒๖๓๘ นายพนม  นาเมืองจันทร 

 ๒๖๓๙ นายพนม  บริบาล 

 ๒๖๔๐ สิบตรี พนม  พิพิทธภัณฑ 

 ๒๖๔๑ นายพนม  เพ็งทอง 

 ๒๖๔๒ นายพนม  มีสัจ 

 ๒๖๔๓ นายพนม  สานตะ 

 ๒๖๔๔ นายพนม  ใหมมา 

 ๒๖๔๕ นายพนม  อินทรศรี 

 ๒๖๔๖ นายพนมไพร  วาที 

 ๒๖๔๗ นายพนมวรรณ  น้ําคํา 

 ๒๖๔๘ นายพนอ  สุรัตนกุล 



 หนา   ๒๑๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๖๔๙ นายพนัด  พันดา 

 ๒๖๕๐ นายพนัด  เรียนไธสง 

 ๒๖๕๑ นายพนาวัน  หาคํา 

 ๒๖๕๒ นายพยม  ชูเสง 

 ๒๖๕๓ นายพยอม  พระงาม 

 ๒๖๕๔ นายพยอม  เล่ียมทอง 

 ๒๖๕๕ นายพยุง  กิกสันเทียะ 

 ๒๖๕๖ นายพยุง  คุมสกุลณี 

 ๒๖๕๗ นายพยุงศักดิ์  ประจิตร 

 ๒๖๕๘ นายพยุงศักดิ์  พรประสิทธิ์ 

 ๒๖๕๙ นายพยุธ  สุวรรณมณี 

 ๒๖๖๐ นายพร  จัตวานิล 

 ๒๖๖๑ นายพร  พิมพวัล 

 ๒๖๖๒ นายพร  สระศรี 

 ๒๖๖๓ นายพรชัย  ชะนะเพ็ชร 

 ๒๖๖๔ นายพรชัย  ทัพไทย 

 ๒๖๖๕ นายพรชัย  บูรณะคีรี 

 ๒๖๖๖ นายพรชัย  ผานเมือง 

 ๒๖๖๗ นายพรชัย  พรมบัน 

 ๒๖๖๘ นายพรชัย  พรหมรุง 

 ๒๖๖๙ นายพรชัย  พรหมหิตาทร 

 ๒๖๗๐ นายพรชัย  เลาะไธสง 

 ๒๖๗๑ วาที่รอยตรี พรชัย  สุขกาญจน 

 ๒๖๗๒ นายพรทนา  สมบูรณ 

 ๒๖๗๓ นายพรเทพ  เจตตะพล 

 ๒๖๗๔ นายพรนรินทร  ทองงาม 

 ๒๖๗๕ นายพรประเสริฐ  แกวแสนเมือง 

 ๒๖๗๖ นายพรประเสริฐ  นิลกําเนิด 

 ๒๖๗๗ นายพรพรหม  พนมโผ 

 ๒๖๗๘ นายพรพิชัย  กองเวหา 

 ๒๖๗๙ นายพรพิลม  ปานสุด 

 ๒๖๘๐ นายพรภิรมย  ไชยราช 

 ๒๖๘๑ นายพรม  โภคทรัพย 

 ๒๖๘๒ นายพรมจันทร  บุญเพ่ิม 

 ๒๖๘๓ นายพรมเดช  นวนไธสง 

 ๒๖๘๔ นายพรมมา  วงเวียน 

 ๒๖๘๕ นายพรมมา  แสนสุภา 

 ๒๖๘๖ นายพรมมี  อรรคมูล 

 ๒๖๘๗ นายพรมเรศ  แสนคํา 

 ๒๖๘๘ นายพรศักดิ์  กุลเกล้ียง 

 ๒๖๘๙ นายพรศักดิ์  จวนชัยภูมิ 

 ๒๖๙๐ นายพรศักดิ์  นิกุล 

 ๒๖๙๑ นายพรสงา  ธรสูงเนิน 

 ๒๖๙๒ นายพรสวรรค  ถาวร 

 ๒๖๙๓ นายพรหมจันทร  บุญภูมิ 

 ๒๖๙๔ นายพรหมบาล  ศรีคํามา 

 ๒๖๙๕ นายพรหมรินทร  หนันแป 

 ๒๖๙๖ นายพรหมา  พออามาตย 

 ๒๖๙๗ นายพรอนันต  สีมาบุตร 

 ๒๖๙๘ นายพรอม  เรืองชาญ 



 หนา   ๒๑๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๖๙๙ นายพล  เจริญจิตร 

 ๒๗๐๐ นายพล  บุญเขื่อง 

 ๒๗๐๑ นายพล  โพธิ์ดํา 

 ๒๗๐๒ นายพลณัฏฐ  ตติเจริญ 

 ๒๗๐๓ นายพลนรินทร  ฉิมมาแกว 

 ๒๗๐๔ นายพลภัทร  ประเสริฐ 

 ๒๗๐๕ นายพลวรรธน  ไชยลังกา 

 ๒๗๐๖ นายพลวัต  พรมลี 

 ๒๗๐๗ นายพลอย  ตาฉิมมา 

 ๒๗๐๘ นายพลาง  สมภูมิ 

 ๒๗๐๙ นายพวง  เทพมณี 

 ๒๗๑๐ นายพวงเพชร  สระเทียรทอง 

 ๒๗๑๑ นายพวงมะลัย  ใจเอื้อ 

 ๒๗๑๒ นายพวน  นันทะสิงห 

 ๒๗๑๓ นายพศิน  เรืองศรี 

 ๒๗๑๔ นายพสธร  บุริจันทร 

 ๒๗๑๕ นายพะณา  หมะเห 

 ๒๗๑๖ นายพะดา  วงศสิงหล 

 ๒๗๑๗ นายพะแดชอ  เกตุโตกุล 

 ๒๗๑๘ นายพะเนิน  เกงนอก 

 ๒๗๑๙ นายพะเยาว  เนียมเล็ก 

 ๒๗๒๐ นายพังงา  แกวจันทร 

 ๒๗๒๑ นายพัชรพงษ  กอนเกียรติยศ 

 ๒๗๒๒ นายพัฒ  สิงหศร 

 ๒๗๒๓ นายพัฒ  แสงสิงห 

 ๒๗๒๔ นายพัฒน  ตอเรือน 

 ๒๗๒๕ นายพัฒน  โรมโคกสูง 

 ๒๗๒๖ นายพัฒนชัย  ณ ศรีสเกษ 

 ๒๗๒๗ นายพัฒนพงษ  ทรงไว 

 ๒๗๒๘ นายพัฒนศักดิ์  ทรงศิล 

 ๒๗๒๙ นายพัฒนา  จันทขึ้น 

 ๒๗๓๐ นายพัฒนา  เฉลยศาสตร 

 ๒๗๓๑ นายพัฒนา  เอนกรัตน 

 ๒๗๓๒ นายพัด  พรประภา 

 ๒๗๓๓ นายพัด  พาคําปอง 

 ๒๗๓๔ นายพัดแกว  พิมพสมาน 

 ๒๗๓๕ นายพัน  คงคํา 

 ๒๗๓๖ นายพันทิพย  กรีอินทอง 

 ๒๗๓๗ นายพันธ  ชาภักดี 

 ๒๗๓๘ นายพันธเทพ  สวดดี 

 ๒๗๓๙ นายพันธฤทธิ์  ซายเกลา 

 ๒๗๔๐ นายพันธเสนห  แสงลี 

 ๒๗๔๑ นายพันแสง  แสงโคตร 

 ๒๗๔๒ นายพันแสน  ศรีจันทรดา 

 ๒๗๔๓ นายพัลลภ  เพ็ชรฤทธิ์ 

 ๒๗๔๔ นายพัว  มามิ่ง 

 ๒๗๔๕ นายพัสกรบุริศร  ผิวมา 

 ๒๗๔๖ นายพาชัย  เขียวดี 

 ๒๗๔๗ นายพาทิพย  นิพัฒน 

 ๒๗๔๘ นายพาน  ชิดรัมย 



 หนา   ๒๑๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗๔๙ นายพาน  ทองดี 

 ๒๗๕๐ นายพาน  นิลนนท 

 ๒๗๕๑ นายพาน  โพธิ์แกว 

 ๒๗๕๒ นายพานทอง  สุภาวหา 

 ๒๗๕๓ นายพายัพ  โตะชาลี 

 ๒๗๕๔ นายพายัพ  ทรายหมอ 

 ๒๗๕๕ นายพายัพ  เผาพันธแปลก 

 ๒๗๕๖ นายพารัตน  ศุภนิกร 

 ๒๗๕๗ นายพาเรศ  วงคะสุม 

 ๒๗๕๘ นายพิกุล  เจนกระบวน 

 ๒๗๕๙ นายพิชัย  เกาจอหอ 

 ๒๗๖๐ นายพิชัย  ทัศวรณ 

 ๒๗๖๑ นายพิชัย  ธรรมกุล 

 ๒๗๖๒ นายพิชัย  บํารุงจิตร 

 ๒๗๖๓ นายพิชัย  วิทยาพรพิพัฒน 

 ๒๗๖๔ นายพิชัย  สุขสะอาด 

 ๒๗๖๕ นายพิชัย  อําพล 

 ๒๗๖๖ นายพิชัย  อินทรปลัด 

 ๒๗๖๗ นายพิชาญ  จันทสุวรรณ 

 ๒๗๖๘ นายพิชิต  กลาหาญ 

 ๒๗๖๙ นายพิชิต  ซองการ 

 ๒๗๗๐ นายพิชิต  บัวสาย 

 ๒๗๗๑ นายพิชิต  พลชา 

 ๒๗๗๒ นายพิชิต  มณีเพชร 

 ๒๗๗๓ นายพิชิต  สาลีกุล 

 ๒๗๗๔ นายพิชิต  สุดสม 

 ๒๗๗๕ นายพิชิต  หาญมโน 

 ๒๗๗๖ นายพิชิต  อนประเสริฐ 

 ๒๗๗๗ นายพิชิตชัย  เมนขุนทด 

 ๒๗๗๘ นายพิเชฐ  คุมทรัพย 

 ๒๗๗๙ นายพิเชฐ  ธูปแกว 

 ๒๗๘๐ นายพิเชษ  เกษนาค 

 ๒๗๘๑ นายพิเชษฐ  กล่ันกสิกรณ 

 ๒๗๘๒ นายพิเชษฐ  เกื้อเสง 

 ๒๗๘๓ นายพิเชษฐ  คําตัน 

 ๒๗๘๔ นายพิเชษฐ  วรสีหะ 

 ๒๗๘๕ นายพิเชษฐ  สมใจ 

 ๒๗๘๖ นายพิเชษฐ  ไทยวัฒนานนท 

 ๒๗๘๗ นายพิเชษฐ  พลอยประดับ 

 ๒๗๘๘ นายพิเชษฐ  พุมพวง 

 ๒๗๘๙ นายพิเชษฐ  มานอย 

 ๒๗๙๐ นายพิเชษฐ  วรรณฤดี 

 ๒๗๙๑ นายพิตตินันท  วงคตั้ง 

 ๒๗๙๒ นายพิตตินันท  อุดรพันธ 

 ๒๗๙๓ นายพิทยา  ดวงแสนจันทร 

 ๒๗๙๔ นายพิทยา  พลโสภาพ 

 ๒๗๙๕ นายพิทยา  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๗๙๖ นายพิทักษ  แกมนิรัตน 

 ๒๗๙๗ นายพิทักษ  โคลงพิมาย 

 ๒๗๙๘ นายพิทักษ  จิตทรัพย 



 หนา   ๒๑๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗๙๙ นายพิทักษ  แซทาว 

 ๒๘๐๐ นายพิทักษ  เทียมทัพ 

 ๒๘๐๑ นายพิทักษ  บุญแถม 

 ๒๘๐๒ นายพิทักษ  ปนเมฆ 

 ๒๘๐๓ นายพิทักษ  พลศรี 

 ๒๘๐๔ นายพิทักษ  พะนิรัมย 

 ๒๘๐๕ นายพิทักษ  เพ่ิมผล 

 ๒๘๐๖ นายพิทักษ  ภูงามดาว 

 ๒๘๐๗ นายพิทักษ  สุพรรณคํา 

 ๒๘๐๘ นายพิทักษ  ฮั่นเฉียง 

 ๒๘๐๙ นายพินิจ  เกิดแกว 

 ๒๘๑๐ นายพินิจ  ปนอาย 

 ๒๘๑๑ นายพินิศ  ญาติกระโทก 

 ๒๘๑๒ นายพิเนตร  ฉัตรโพธิ์ 

 ๒๘๑๓ นายพิบุญ  อุดทาคํา 

 ๒๘๑๔ นายพิบูล  คืดนอก 

 ๒๘๑๕ นายพิพล  แกวเหมือน 

 ๒๘๑๖ นายพิพัฒน  อินทรสุข 

 ๒๘๑๗ นายพิภพ  เพชรดําดี 

 ๒๘๑๘ นายพิมล  สรอยทอง 

 ๒๘๑๙ นายพิรวุฒิ  จงรักดี 

 ๒๘๒๐ นายพิริยะ  วงคฝน 

 ๒๘๒๑ นายพิละ  พิมพุฒ 

 ๒๘๒๒ นายพิลาส  เหงาไธสง 

 ๒๘๒๓ นายพิศณุ  ซําเจริญ 

 ๒๘๒๔ นายพิศลย  แวงวรรณ 

 ๒๘๒๕ นายพิศาล  เรศสุข 

 ๒๘๒๖ นายพิศิษฐ  ภูตะอินทร 

 ๒๘๒๗ นายพิศิษฐพงษ  แสงปน 

 ๒๘๒๘ นายพิษณุ  กะสันเทียะ 

 ๒๘๒๙ นายพิษณุ  ชาติเผือก 

 ๒๘๓๐ นายพิษณุ  ชูศรี 

 ๒๘๓๑ นายพิษณุ  ดีสี 

 ๒๘๓๒ นายพิษณุ  นิลบางพระ 

 ๒๘๓๓ นายพิษณุ  ยังมาก 

 ๒๘๓๔ นายพิษณุ  ฤทธิ์ทอง 

 ๒๘๓๕ นายพิษณุ  เล่ียนเสง 

 ๒๘๓๖ นายพิษณุราช  นามวงคเนาว 

 ๒๘๓๗ นายพิสิษฐ  แกวยาว 

 ๒๘๓๘ นายพิสิษฐ  ศรีภมร 

 ๒๘๓๙ นายพิสุทธิ์  อูปแกว 

 ๒๘๔๐ นายพิฬาล  แกวพิบูลย 

 ๒๘๔๑ นายพีรวัส  เสมอทอง 

 ๒๘๔๒ นายพีระ  เพชรรอด 

 ๒๘๔๓ นายพีระพงศ  สรอยมาศ 

 ๒๘๔๔ นายพีระพงษ  ชูถนอม 

 ๒๘๔๕ นายพีระพงษ  สําเภา 

 ๒๘๔๖ นายพีระพล  พรรณราย 

 ๒๘๔๗ นายพุฒิพงศ  เกิดวิเชียร 

 ๒๘๔๘ นายพุฒิเมธ  พากเพียร 



 หนา   ๒๑๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๘๔๙ นายพุทธกาล  ศรีปาน 

 ๒๘๕๐ นายพุทธชัย  เกษรราช 

 ๒๘๕๑ นายพุทธวัฒน  ชุมพรัตน 

 ๒๘๕๒ นายพุทธา  พลสุด 

 ๒๘๕๓ นายพุทธา  ลุงไธสง 

 ๒๘๕๔ นายพุทธิพงษ  หอมหวล 

 ๒๘๕๕ นายพุธ  สงนอก 

 ๒๘๕๖ นายพุธทา  จันทะสูน 

 ๒๘๕๗ นายพูนพิพัฒน  โรจนบุญถึง 

 ๒๘๕๘ นายพูนเพชร  วรราช 

 ๒๘๕๙ นายพูนศักดิ์  จ่ันทองสุข 

 ๒๘๖๐ นายพูนศักดิ์  พละทรัพย 

 ๒๘๖๑ นายพูนศิลป  ใจตรง 

 ๒๘๖๒ นายพูล  สุขใจ 

 ๒๘๖๓ นายพูลชัย  คํามณี 

 ๒๘๖๔ นายพูลพิมล  หนูแกว 

 ๒๘๖๕ นายพูลสวัสดิ์  แดงทาขาม 

 ๒๘๖๖ นายเพชร  แกวใส 

 ๒๘๖๗ นายเพชร  คํามะฤทธิ์ 

 ๒๘๖๘ นายเพชร  เตียนตะนันท 

 ๒๘๖๙ นายเพชร  บัวเลิง 

 ๒๘๗๐ นายเพชร  สารอินทร 

 ๒๘๗๑ นายเพชร  หอมดอก 

 ๒๘๗๒ นายเพ็ชร  จนกลาง 

 ๒๘๗๓ นายเพ็ชร  สมานกสิกร 

 ๒๘๗๔ นายเพชรประเสริฐ  ภักดีณรงค 

 ๒๘๗๕ นายเพชรมณี  ศรีเวียง 

 ๒๘๗๖ นายเพชรรัตน  ประทุมมา 

 ๒๘๗๗ นายเพทาย  ไตรเสนีย 

 ๒๘๗๘ นายเพลิน  เชิดสันเทียะ 

 ๒๘๗๙ นายเพลิน  ฤทธิ์ถิ 

 ๒๘๘๐ นายเพาซีย  กาเร็ง 

 ๒๘๘๑ นายเพิน  กุมประสิทธิ์ 

 ๒๘๘๒ นายเพิน  ปนแกว 

 ๒๘๘๓ นายเพ่ิมพล  เอการัมย 

 ๒๘๘๔ นายเพ่ิมศักดิ์  ตะสันเทียะ 

 ๒๘๘๕ นายเพ่ิมศักดิ์  หงษอุม 

 ๒๘๘๖ นายเพ่ิมศักดิ์  ฮีสวัสดิ์ 

 ๒๘๘๗ นายเพ่ิมอังคาร  ตินานพ 

 ๒๘๘๘ นายเพียงใจ  นามมูล 

 ๒๘๘๙ นายเพียร  ภูมิภักดิ์ 

 ๒๘๙๐ นายเพียร  สมรูป 

 ๒๘๙๑ รอยตํารวจเอก เพียรเลิศ  แสนสงา 

 ๒๘๙๒ นายแพง  เดชบํารุง 

 ๒๘๙๓ นายแพรว  ศรีจันทร 

 ๒๘๙๔ นายไพจิตร  บุตรหาญ 

 ๒๘๙๕ นายไพฑูรย  กระบวนรัตน 

 ๒๘๙๖ นายไพฑูรย  จินาจ้ิน 

 ๒๘๙๗ นายไพฑูรย  เดี่ยววาณิช 

 ๒๘๙๘ นายไพฑูรย  พรมจาด 



 หนา   ๒๑๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๘๙๙ นายไพฑูรย  มูลสุวรรณ 

 ๒๙๐๐ นายไพฑูรย  ศรีมวง 

 ๒๙๐๑ นายไพฑูรย  สมซา 

 ๒๙๐๒ นายไพฑูรย  หนูจีน 

 ๒๙๐๓ นายไพฑูรย  หมุดทอง 

 ๒๙๐๔ นายไพฑูรย  อินทะไชย 

 ๒๙๐๕ นายไพทูรย  นาชัยสินธุ 

 ๒๙๐๖ นายไพทูรย  สวนจันทร 

 ๒๙๐๗ นายไพทูรย  เสือจําศิล 

 ๒๙๐๘ นายไพทูลย  ขําคม 

 ๒๙๐๙ นายไพทูลย  บุตรจันทร 

 ๒๙๑๐ นายไพทูลย  อินหา 

 ๒๙๑๑ นายไพบูรณ  ผ่ึงผาย 

 ๒๙๑๒ นายไพบูลย  โคตวงษ 

 ๒๙๑๓ นายไพบูลย  จันตะ 

 ๒๙๑๔ นายไพบูลย  ชอนสุข 

 ๒๙๑๕ นายไพบูลย  ชัยนคร 

 ๒๙๑๖ นายไพบูลย  เชษฐธง 

 ๒๙๑๗ นายไพบูลย  ทรัพยศิริ 

 ๒๙๑๘ นายไพบูลย  พลวงคษา 

 ๒๙๑๙ นายไพบูลย  พิทักษไพรสณฑ 

 ๒๙๒๐ นายไพบูลย  มั่นที 

 ๒๙๒๑ นายไพบูลย  เมืองนอย 

 ๒๙๒๒ นายไพบูลย  ยอดสุวรรณ 

 ๒๙๒๓ นายไพบูลย  เรืองประเภท 

 ๒๙๒๔ นายไพบูลย  วงศพิมพ 

 ๒๙๒๕ นายไพบูลย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๙๒๖ นายไพบูลย  แหลพ่ัว 

 ๒๙๒๗ นายไพรทูล  มันทะราช 

 ๒๙๒๘ นายไพรรัตน  กีรติยุคคีรี 

 ๒๙๒๙ นายไพรวงษ  คชสาร 

 ๒๙๓๐ นายไพรวัน  รัตนชู 

 ๒๙๓๑ นายไพรวัน  วิโรจรัตน 

 ๒๙๓๒ นายไพรวัน  อินไกร 

 ๒๙๓๓ นายไพรวัลย  คณะพันธ 

 ๒๙๓๔ นายไพรวัลย  อินทพงษ 

 ๒๙๓๕ นายไพรศาล  พาซื่อ 

 ๒๙๓๖ นายไพรสนท  กล่ินเจริญ 

 ๒๙๓๗ นายไพรัช  คงสวาง 

 ๒๙๓๘ นายไพรัช  ปราบปร ี

 ๒๙๓๙ นายไพรัช  เรืองศาล 

 ๒๙๔๐ นายไพรัช  วัฒนประดิษฐ 

 ๒๙๔๑ นายไพรัช  หนูบูรณ 

 ๒๙๔๒ นายไพรัตน  ฉิมมากูร 

 ๒๙๔๓ นายไพรัตน  ดําบัว 

 ๒๙๔๔ นายไพรัตน  แสงทอง 

 ๒๙๔๕ นายไพรัน  พิมพิสาร 

 ๒๙๔๖ นายไพรินทร  ศรีอุบล 

 ๒๙๔๗ นายไพเราะ  ชุมพล 

 ๒๙๔๘ นายไพเราะ  ตรีรัตนตระกูล 



 หนา   ๒๑๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๔๙ นายไพโรจน  ขอดเมชัย 

 ๒๙๕๐ นายไพโรจน  คอศุภฤกษสกุล 

 ๒๙๕๑ นายไพโรจน  นามกําแหง 

 ๒๙๕๒ นายไพโรจน  เนื้อทอง 

 ๒๙๕๓ นายไพโรจน  บุญเรืองขาว 

 ๒๙๕๔ นายไพโรจน  พลอยศรี 

 ๒๙๕๕ นายไพโรจน  โพธิ 

 ๒๙๕๖ นายไพโรจน  มีรักษ 

 ๒๙๕๗ สิบตรี ไพโรจน  ศรีสวางค 

 ๒๙๕๘ นายไพโรจน  สุมมาตย 

 ๒๙๕๙ นายไพโรจน  หนูรักษ 

 ๒๙๖๐ นายไพโรจน  หนูวงค 

 ๒๙๖๑ นายไพลอด  ศรสวรรค 

 ๒๙๖๒ นายไพวรรณ  ทะวันทา 

 ๒๙๖๓ นายไพวรรณ  พุดขุนทด 

 ๒๙๖๔ นายไพวัลย  แกวสีเขียว 

 ๒๙๖๕ นายไพศาล  นิกรรัมย 

 ๒๙๖๖ นายไพศาล  บุญโชตนาการ 

 ๒๙๖๗ นายไพศาล  ภักดีสุข 

 ๒๙๖๘ นายไพศาล  ภูวนาถ 

 ๒๙๖๙ นายไพศาล  มาลัย 

 ๒๙๗๐ นายไพศาล  ยุวัฒชะนะ 

 ๒๙๗๑ นายไพศาล  รมกุหลาบ 

 ๒๙๗๒ นายไพศาล  สิทธิแดง 

 ๒๙๗๓ นายไพศาล  สุดนิมิตร 

 ๒๙๗๔ นายไพศาล  แสนทวีสุข 

 ๒๙๗๕ นายฟะซิง  ศิริยอดอนันต 

 ๒๙๗๖ นายภคพงษ  ทองวัน 

 ๒๙๗๗ นายภรณ  รักษาสมัย 

 ๒๙๗๘ นายภักดี  ใจคํา 

 ๒๙๗๙ นายภัคคีนัยย  ทาปาระ 

 ๒๙๘๐ นายภัณฑบดี  บุญย่ิงยงค 

 ๒๙๘๑ นายภัทรกร  ขวัญยืน 

 ๒๙๘๒ นายภัทรชัย  ยอดนวล 

 ๒๙๘๓ นายภัทรพล  แกววงษหัด 

 ๒๙๘๔ นายภัทรศักดิ์  สกุลทอง 

 ๒๙๘๕ นายภัทราวุธ  อาจปานกลาง 

 ๒๙๘๖ นายภาคภูมิ  บุญสง 

 ๒๙๘๗ นายภาคินทร  พลนิรันดร 

 ๒๙๘๘ นายภาณุพงศ  กระทุมเขตต 

 ๒๙๘๙ นายภาณุพงษ  สีพรมมา 

 ๒๙๙๐ นายภาณุพันธ  เอี่ยมศิริ 

 ๒๙๙๑ นายภาณุมาศ  คงอรุณ 

 ๒๙๙๒ นายภาณุวัฒน  จันทรดอน 

 ๒๙๙๓ นายภาณุวิชญ  จันทรชื่น 

 ๒๙๙๔ นายภานุพงศ  อินตะภา 

 ๒๙๙๕ นายภานุมาศ  เพชรสองเมือง 

 ๒๙๙๖ นายภานุมาส  ไกรวรรณ 

 ๒๙๙๗ นายภาวัต  สีสม 

 ๒๙๙๘ นายภิญโญ  เจริญชาติ 



 หนา   ๒๑๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๙๙ นายภิญโญ  ภูแสง 

 ๓๐๐๐ นายภิญโญ  รัศมี 

 ๓๐๐๑ นายภิญโญ  สุปญญา 

 ๓๐๐๒ นายภิญโญ  อินทะปญญา 

 ๓๐๐๓ นายภิธรรม  สงศรี 

 ๓๐๐๔ นายภิรม  ปานขาว 

 ๓๐๐๕ นายภิรมย  คงสมพืชน 

 ๓๐๐๖ นายภิรมย  คันธมาศน 

 ๓๐๐๗ นายภิรมย  พรหมบังเกิด 

 ๓๐๐๘ นายภิสรณ  เพ็ชรสุวรรณ 

 ๓๐๐๙ นายภูดิท  เศวตวงศ 

 ๓๐๑๐ นายภูไท  ธรรมวงศ 

 ๓๐๑๑ นายภูมรินทร  เสนงาม 

 ๓๐๑๒ นายภูมิเพชร  แคนเภาว 

 ๓๐๑๓ นายภูระชัย  ศรีลาดเลา 

 ๓๐๑๔ นายภูฤทธิ์  พรหมศักดิ์ 

 ๓๐๑๕ นายภูวงค  เคหะฐาน 

 ๓๐๑๖ นายภูวณาถ  บุญศรี 

 ๓๐๑๗ นายภูวรินทร  เนียมจิตร 

 ๓๐๑๘ นายภูวิศ  ธรรมวัตร 

 ๓๐๑๙ นายภูสิทธิ์  ญาณถอย 

 ๓๐๒๐ นายเภา  ทองแสง 

 ๓๐๒๑ นายมงคล  กลาดี 

 ๓๐๒๒ นายมงคล  เขียวเหลือง 

 ๓๐๒๓ นายมงคล  จันทาสี 

 ๓๐๒๔ นายมงคล  ญานศรี 

 ๓๐๒๕ นายมงคล  ดวงเนตร 

 ๓๐๒๖ นายมงคล  นัดครบุรี 

 ๓๐๒๗ นายมงคล  นันทสิงห 

 ๓๐๒๘ นายมงคล  นาทองคํา 

 ๓๐๒๙ นายมงคล  ประสิทธิการ 

 ๓๐๓๐ นายมงคล  พิมพศิริ 

 ๓๐๓๑ นายมงคล  มีเครือเอี่ยม 

 ๓๐๓๒ นายมงคล  วงษธัญกรณ 

 ๓๐๓๓ นายมงคล  สายเนตร 

 ๓๐๓๔ นายมงคล  อรุณศรี 

 ๓๐๓๕ นายมงคล  เอมใจ 

 ๓๐๓๖ นายมณเฑียร  ใยระยา 

 ๓๐๓๗ นายมณเฑียร  หลําธนู 

 ๓๐๓๘ นายมณเทียร  สิทธิ 

 ๓๐๓๙ นายมณี  ชํานาญ 

 ๓๐๔๐ นายมณี  ไทยราช 

 ๓๐๔๑ นายมณู  กึบขุนทด 

 ๓๐๔๒ นายมณู  แดงอาจ 

 ๓๐๔๓ นายมนเฑียร  พิเนตร 

 ๓๐๔๔ นายมนต  แกจะสน 

 ๓๐๔๕ นายมนตชัย  กันทะวงค 

 ๓๐๔๖ นายมนตรี  ขานทอง 

 ๓๐๔๗ นายมนตรี  งามศิริโรจน 

 ๓๐๔๘ นายมนตรี  จันทรเศรษฐี 



 หนา   ๒๒๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๐๔๙ นายมนตรี  จันนา 

 ๓๐๕๐ นายมนตรี  ฉันทะกลาง 

 ๓๐๕๑ นายมนตรี  ชินบุตร 

 ๓๐๕๒ นายมนตรี  เชียงเครือ 

 ๓๐๕๓ นายมนตรี  ดีศรี 

 ๓๐๕๔ นายมนตรี  ทองสงา 

 ๓๐๕๕ นายมนตรี  ทุมกิ่ง 

 ๓๐๕๖ นายมนตรี  บุญมาก 

 ๓๐๕๗ นายมนตรี  ปะการัมย 

 ๓๐๕๘ นายมนตรี  ปานนิ่ม 

 ๓๐๕๙ นายมนตรี  มูระคา 

 ๓๐๖๐ นายมนตรี  มูลปง 

 ๓๐๖๑ นายมนตรี  ย่ีโถ 

 ๓๐๖๒ นายมนตรี  รักโคตร 

 ๓๐๖๓ นายมนตรี  สามิภักดิ์ 

 ๓๐๖๔ นายมนตรี  สุขสอาด 

 ๓๐๖๕ นายมนตรี  หลิมเจริญ 

 ๓๐๖๖ นายมนตรี  อูเงิน 

 ๓๐๖๗ นายมนเทียน  เชื้อวงศพรหม 

 ๓๐๖๘ นายมนัญชัย  อารีโชค 

 ๓๐๖๙ นายมนัส  คงเจริญ 

 ๓๐๗๐ นายมนัส  งามตา 

 ๓๐๗๑ นายมนัส  ใจหลา 

 ๓๐๗๒ นายมนัส  แดงมณี 

 ๓๐๗๓ นายมนัส  ตั้งใจ 

 ๓๐๗๔ นายมนัส  เทียนทอง 

 ๓๐๗๕ นายมนัส  บุญฤทธิ์ 

 ๓๐๗๖ นายมนัส  รางมณี 

 ๓๐๗๗ นายมนัส  ศรีสุธรรม 

 ๓๐๗๘ นายมนัสพงษ  ดอเลาะ 

 ๓๐๗๙ นายมนูญ  กาญจนา 

 ๓๐๘๐ นายมนูญ  คํารัตน 

 ๓๐๘๑ นายมนูญ  โคลนกระโทก 

 ๓๐๘๒ นายมนูญ  งามศิริ 

 ๓๐๘๓ นายมนูญ  ชอเสง 

 ๓๐๘๔ นายมนูญ  ทํานองดี 

 ๓๐๘๕ นายมนูญ  มะกรูดอินทร 

 ๓๐๘๖ นายมนูญ  ลาประโคน 

 ๓๐๘๗ นายมนูญ  สุขรัตน 

 ๓๐๘๘ นายมนูญ  อินเหลือง 

 ๓๐๘๙ นายมนูญ  อิ่มสอาด 

 ๓๐๙๐ นายมเนศ  จันดา 

 ๓๐๙๑ นายมริชัย  ผามณี 

 ๓๐๙๒ นายมลัด  สุภารัตน 

 ๓๐๙๓ นายมวน  เมืองสันเทียะ 

 ๓๐๙๔ นายมวล  ชาภิรมย 

 ๓๐๙๕ นายมวล  อุปแกว 

 ๓๐๙๖ นายมวล  อุปเสน 

 ๓๐๙๗ นายมอน  ติงปน 

 ๓๐๙๘ นายมะกอรี  มะมิง 



 หนา   ๒๒๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๐๙๙ นายมะกีพลี  โตะลู 

 ๓๑๐๐ นายมะซูดิง  ปาตง 

 ๓๑๐๑ นายมะณี  หงษทอง 

 ๓๑๐๒ นายมะตอเฮ  หะยีดอเลาะ 

 ๓๑๐๓ นายมะนอม  เหงกระโทก 

 ๓๑๐๔ นายมะนาเซ  ตะยา 

 ๓๑๐๕ นายมะนารี  บูละ 

 ๓๑๐๖ นายมะนาวี  ลี 

 ๓๑๐๗ นายมะนาวี  สามะ 

 ๓๑๐๘ นายมะยูโซะ  มามะ 

 ๓๑๐๙ นายมะยูโซะ  สาเระ 

 ๓๑๑๐ นายมะยูดดิน  โซะซูบะ 

 ๓๑๑๑ นายมะรอดิน  โตะอิแต 

 ๓๑๑๒ นายมะรอมือลี  เฮงมะนีลอ 

 ๓๑๑๓ นายมะรีเพ็ง  มูซอเล็ง 

 ๓๑๑๔ นายมะรูมิง  อาแว 

 ๓๑๑๕ นายมะลิ  ออนทวี 

 ๓๑๑๖ นายมะสือดี  ตีเมาะ 

 ๓๑๑๗ นายมะสูกือรี  มามุ 

 ๓๑๑๘ นายมะเสน  เตะเส็น 

 ๓๑๑๙ นายมะหนับ  ยาอีด 

 ๓๑๒๐ นายมะเฮะ  สามะแก 

 ๓๑๒๑ นายมักสัน  ถาลี 

 ๓๑๒๒ นายมัง  ไกรเกรียง 

 ๓๑๒๓ นายมังกร  ใจวุฒิ 

 ๓๑๒๔ นายมังกรณ  ขรรคแกว 

 ๓๑๒๕ นายมังโซ  หาสีแมง 

 ๓๑๒๖ นายมั่น  การะเกษ 

 ๓๑๒๗ นายมันฮูรี  เปาะอาเดะ 

 ๓๑๒๘ นายมาซาโร  แฮะ 

 ๓๑๒๙ นายมาณู  รอดเสม 

 ๓๑๓๐ นายมาตร  แกวเขียว 

 ๓๑๓๑ นายมานพ  โกปน 

 ๓๑๓๒ นายมานพ  ฉัตรแกว 

 ๓๑๓๓ นายมานพ  เชียงลา 

 ๓๑๓๔ นายมานพ  แบะเพ็ชร 

 ๓๑๓๕ นายมานพ  ปอคํา 

 ๓๑๓๖ นายมานพ  พลอยสมบุญ 

 ๓๑๓๗ นายมานพ  เพชรรัตน 

 ๓๑๓๘ นายมานพ  มงคลเกาะ 

 ๓๑๓๙ นายมานพ  มาดล 

 ๓๑๔๐ นายมานพ  มาตรวิจิตร 

 ๓๑๔๑ นายมานพ  วราหคํา 

 ๓๑๔๒ นายมานพ  ศรีใจ 

 ๓๑๔๓ นายมานพ  ศรีออน 

 ๓๑๔๔ นายมานพ  สรอยสุวรรณ 

 ๓๑๔๕ นายมานพ  สุขศาลา 

 ๓๑๔๖ นายมานพ  อินทรปนปก 

 ๓๑๔๗ นายมานะ  ครบุญ 

 ๓๑๔๘ นายมานะ  เจะแมง 



 หนา   ๒๒๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑๔๙ นายมานะ  ชูจิตร 

 ๓๑๕๐ นายมานะ  ดีจริง 

 ๓๑๕๑ นายมานะ  เนียมพันธ 

 ๓๑๕๒ นายมานะ  ศรีเมฆ 

 ๓๑๕๓ นายมานะ  สันประโคน 

 ๓๑๕๔ นายมานะชัย  วันปรีดา 

 ๓๑๕๕ นายมานัด  โตะสัมฤทธิ์ 

 ๓๑๕๖ นายมานัด  อดุลกลาง 

 ๓๑๕๗ นายมานัส  โทเปา 

 ๓๑๕๘ นายมานิจ  สุวรรณมาโจ 

 ๓๑๕๙ นายมานิต  คํารศ 

 ๓๑๖๐ นายมานิต  ชุบรัมย 

 ๓๑๖๑ นายมานิตย  กวงแหวน 

 ๓๑๖๒ นายมานิตย  ทองธรรมชาติ 

 ๓๑๖๓ นายมานิตย  ธุระแสง 

 ๓๑๖๔ นายมานิตย  นอยบัว 

 ๓๑๖๕ นายมานิตย  บุญเจียม 

 ๓๑๖๖ นายมานิตย  พูลศรี 

 ๓๑๖๗ นายมานิตย  มารอด 

 ๓๑๖๘ นายมานิตย  มีพารา 

 ๓๑๖๙ นายมานิตย  ศรีพรหม 

 ๓๑๗๐ นายมาโนช  กิตติขจร 

 ๓๑๗๑ นายมาโนช  ชาวชะไว 

 ๓๑๗๒ นายมาโนช  เตชะทัต 

 ๓๑๗๓ นายมาโนช  ทินสุข 

 ๓๑๗๔ นายมาโนช  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๑๗๕ นายมาโนช  ยายืน 

 ๓๑๗๖ นายมาโนช  รัตนเพ็ชร 

 ๓๑๗๗ นายมาโนชญ  อุยโต 

 ๓๑๗๘ นายมามะ  เจะปูเตะ 

 ๓๑๗๙ นายมามุ  สะมะแอ 

 ๓๑๘๐ นายมารุต  พิพัฒน 

 ๓๑๘๑ นายมารุต  เรืองฤทธิ์ 

 ๓๑๘๒ นายมารุต  ลาภปญญา 

 ๓๑๘๓ นายมาลิชาติ  อินทรปาน 

 ๓๑๘๔ นายมาหนะ  แปเลาะ 

 ๓๑๘๕ นายมาหามะ  บากา 

 ๓๑๘๖ นายมาหามะ  มะวิง 

 ๓๑๘๗ นายมาหามะรอโซ  เซ็งสะ 

 ๓๑๘๘ นายมาแอน  ปานกลาย 

 ๓๑๘๙ นายมิตชาย  เนืองเนตร 

 ๓๑๙๐ นายมิตตชาย  จันทนานนท 

 ๓๑๙๑ นายมิตร  นวนชุม 

 ๓๑๙๒ นายมิตร  บุญธิมา 

 ๓๑๙๓ นายมิตร  รักสะอาด 

 ๓๑๙๔ นายมิตรชัย  พรมนารี 

 ๓๑๙๕ นายมิตรนคร  ทองไทย 

 ๓๑๙๖ นายมีชัย  เกตุนันท 

 ๓๑๙๗ นายมีชัย  ชัยสาร 

 ๓๑๙๘ นายมีชัย  มูลทานี 



 หนา   ๒๒๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑๙๙ นายมีชัย  สวนบุญ 

 ๓๒๐๐ นายมีทรัพย  สมบูรณ 

 ๓๒๐๑ นายมีนําพร  สุวรรณจันทร 

 ๓๒๐๒ นายมุล  ศรีจําปา 

 ๓๒๐๓ นายมุสตอปา  ยูโซะ 

 ๓๒๐๔ นายมุสตอปา  อาบะ 

 ๓๒๐๕ นายมูฮัมมัดมุกตา  เงาะ 

 ๓๒๐๖ นายมูฮํามัด  ดือราแม 

 ๓๒๐๗ นายมูฮําหมัดนาเซ  หะยีมะ 

 ๓๒๐๘ นายมูฮําหมัดปกรี  อามิ 

 ๓๒๐๙ นายเมฆ  ปวนลุน 

 ๓๒๑๐ นายเม็ดชา  ออนสาคร 

 ๓๒๑๑ นายเมธามาศ  บัวสุวรรณ 

 ๓๒๑๒ นายเมธี  ธรรมวิชัยพันธ 

 ๓๒๑๓ นายเมธี  มิตรกระโทก 

 ๓๒๑๔ นายเมธี  หิ่งหอย 

 ๓๒๑๕ นายเมา  ตะวงษา 

 ๓๒๑๖ นายเมือง  วรรณทวี 

 ๓๒๑๗ นายเมือง  หิ้งงาม 

 ๓๒๑๘ นายเมืองไชย  ภุมมาโส 

 ๓๒๑๙ นายเมืองมน  พีรี 

 ๓๒๒๐ นายเมืองมนต  พ้ืนดอนเค็ง 

 ๓๒๒๑ นายแมน  จันลา 

 ๓๒๒๒ นายไมตรี  โซวเซ็ง 

 ๓๒๒๓ นายยง  โพธิ์แกว 

 ๓๒๒๔ นายยงค  ศรีสุข 

 ๓๒๒๕ นายยงด  ทองอาจ 

 ๓๒๒๖ นายยงยุทธ  ศรีรักษ 

 ๓๒๒๗ นายยงยุทธ  ศรีวงษ 

 ๓๒๒๘ นายยงยุทธ  แกวทอง 

 ๓๒๒๙ นายยงยุทธ  คชเดช 

 ๓๒๓๐ นายยงยุทธ  ไชยหลอ 

 ๓๒๓๑ นายยงยุทธ  นารินทร 

 ๓๒๓๒ นายยงยุทธ  ประภาศรี 

 ๓๒๓๓ นายยงยุทธ  เพ่ิมผล 

 ๓๒๓๔ นายยงยุทธ  เมฆอากาศ 

 ๓๒๓๕ นายยงยุทธ  รอบแควน 

 ๓๒๓๖ นายยงยุทธ  สักหลัด 

 ๓๒๓๗ นายยงยุทธิ์  ปนใจกุล 

 ๓๒๓๘ นายยนต  เสนตา 

 ๓๒๓๙ นายยมนา  วัจนะพันธ 

 ๓๒๔๐ นายยมนาด  ปนสกุล 

 ๓๒๔๑ นายยรรยง  ใจเท่ียง 

 ๓๒๔๒ นายยศธน  เพชรฤทธิ์ 

 ๓๒๔๓ นายยอง  สังขกร 

 ๓๒๔๔ นายยอด  คลายศิริ 

 ๓๒๔๕ นายยอด  ชมภูวิเศษ 

 ๓๒๔๖ นายยอด  เย็งประโคน 

 ๓๒๔๗ นายยอด  สุดทํา 

 ๓๒๔๘ นายยอดชัย  ผาจันทร 



 หนา   ๒๒๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๔๙ นายยอดชาย  กันยามา 

 ๓๒๕๐ นายยอดชาย  ธรรมสมัย 

 ๓๒๕๑ นายยอดชาย  เฟองออน 

 ๓๒๕๒ นายยอดชาย  มีโชคชัย 

 ๓๒๕๓ นายยอน  หัตถี 

 ๓๒๕๔ นายยันยงค  จักวาน 

 ๓๒๕๕ นายย่ิงยงค  กันทะหมื่น 

 ๓๒๕๖ นายยุทธ  วุนแสง 

 ๓๒๕๗ นายยุทธ  อรามเรือง 

 ๓๒๕๘ นายยุทธการณ  แปงกันทะ 

 ๓๒๕๙ นายยุทธนา  กองกิจ 

 ๓๒๖๐ นายยุทธนา  ชนะอุตสาหะ 

 ๓๒๖๑ นายยุทธนา  นวมนิ่ม 

 ๓๒๖๒ นายยุทธนา  ผาผุย 

 ๓๒๖๓ นายยุทธนา  มหานาม 

 ๓๒๖๔ นายยุทธนา  ละทารุณ 

 ๓๒๖๕ นายยุทธนา  วงษวิจารณ 

 ๓๒๖๖ นายยุทธศิลป  วงษอุดม 

 ๓๒๖๗ นายยุทธะกาล  คํามุข 

 ๓๒๖๘ วาที่รอยตรี ยุรนันท  กันธิยะ 

 ๓๒๖๙ นายยุรนันท  ควรแยม 

 ๓๒๗๐ นายยุรนันท  พฤกมาตร 

 ๓๒๗๑ นายยูไนดี  อาลี 

 ๓๒๗๒ นายยูโสบ  หวานเย็น 

 ๓๒๗๓ นายยูฮัน  บูเทศ 

 ๓๒๗๔ นายเย่ียม  ปะทะรัมย 

 ๓๒๗๕ นายเย่ียม  ผิวเหลือง 

 ๓๒๗๖ นายเยือน  มะปราง 

 ๓๒๗๗ นายแยม  เล่ือนลอย 

 ๓๒๗๘ นายโยคิน  เปยทา 

 ๓๒๗๙ นายโยธา  วงศสงา 

 ๓๒๘๐ นายโยธิน  แกวนุม 

 ๓๒๘๑ นายใยลักษ  จันโท 

 ๓๒๘๒ นายรณชัย  ฮวดศรี 

 ๓๒๘๓ นายรณรงค  ปลอดทุกข 

 ๓๒๘๔ นายรวบ  อินทรเอี่ยม 

 ๓๒๘๕ นายรวมมิตร  นามอาษา 

 ๓๒๘๖ นายรวี  เนาวประโคน 

 ๓๒๘๗ นายรส  เชนรัมย 

 ๓๒๘๘ นายรอชนก  สุขไกรรัตน 

 ๓๒๘๙ นายรอมลี  ดายะ 

 ๓๒๙๐ นายรอมัด  เดนชัย 

 ๓๒๙๑ นายรอแม  สะอะสาฆอร 

 ๓๒๙๒ นายรอย  สิมาทอง 

 ๓๒๙๓ นายรอสับ  สนิบู 

 ๓๒๙๔ นายรอหมาน  สุขสงา 

 ๓๒๙๕ นายระชินทร  สินโพธิ์ 

 ๓๒๙๖ นายระนอง  พรมพิทักษ 

 ๓๒๙๗ นายระแนง  ย่ิงยวด 

 ๓๒๙๘ นายระเบียง  สุภาจันทร 



 หนา   ๒๒๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๙๙ นายระพีพงษ  อินศิริ 

 ๓๓๐๐ นายระวิง  อุนาบุตร 

 ๓๓๐๑ นายระเวียง  ปราบคะเชน 

 ๓๓๐๒ นายรักชัย  พรมชัย 

 ๓๓๐๓ นายรักไทย  อะโน 

 ๓๓๐๔ นายรังสรรค  ชูกล่ิน 

 ๓๓๐๕ นายรังสรรค  รอดประเสริฐ 

 ๓๓๐๖ นายรังสรรค  วรรณแกว 

 ๓๓๐๗ นายรังสรรค  อุนแกว 

 ๓๓๐๘ นายรังสรรณ  ทองเต็ม 

 ๓๓๐๙ นายรังสิต  สุขแนบ 

 ๓๓๑๐ นายรังสี  อรามศรี 

 ๓๓๑๑ นายรัชชานนท  ทองกันทา 

 ๓๓๑๒ นายรัชนาท  กุจนา 

 ๓๓๑๓ นายรัชนาท  ตอชีวัน 

 ๓๓๑๔ นายรัชพล  อุปวันดี 

 ๓๓๑๕ นายรัฐธีย  พินโย 

 ๓๓๑๖ นายรัฐธีร  ศิริกุลวิธิษณ 

 ๓๓๑๗ นายรัฐพล  วงชัยทร 

 ๓๓๑๘ นายรัตน  ตะสายวา 

 ๓๓๑๙ นายรัตน  สุขใส 

 ๓๓๒๐ นายรัตนชัย  อนันตจันทรา 

 ๓๓๒๑ นายรัตนโชติ  กอนผอง 

 ๓๓๒๒ นายรัตนพงษ  จันทรชาติ 

 ๓๓๒๓ นายรัตนพรรณ  ทัยคง 

 ๓๓๒๔ นายรัตนเสรี  ไกรสอน 

 ๓๓๒๕ นายรัตนะ  อินทรประสิทธิ์ 

 ๓๓๒๖ นายรัตนา  วงษพันธุ 

 ๓๓๒๗ นายราการียา  สาและ 

 ๓๓๒๘ นายราชัน  รัตนประโคน 

 ๓๓๒๙ นายราชัน  อยูดี 

 ๓๓๓๐ นายราชันย  ดวงใจ 

 ๓๓๓๑ นายราชันย  นิเวศวรรณ 

 ๓๓๓๒ นายราเชน  แจมทุง 

 ๓๓๓๓ นายราเณย  ทองมี 

 ๓๓๓๔ นายราตรี  แข็งแรง 

 ๓๓๓๕ นายราวี  คณเกณฑ 

 ๓๓๓๖ นายราไว  ทองเสนห 

 ๓๓๓๗ นายรําเพย  ดวงดุ 

 ๓๓๓๘ นายรื่นรมย  บุญจอง 

 ๓๓๓๙ นายรุง  คนคง 

 ๓๓๔๐ นายรุง  ยงยุทธ 

 ๓๓๔๑ นายรุง  บุญคุม 

 ๓๓๔๒ นายรุงชัย  พิณเสนาะ 

 ๓๓๔๓ นายรุงตะวัน  ธงพลังแสง 

 ๓๓๔๔ นายรุงตะวัน  แสงออง 

 ๓๓๔๕ นายรุงธรรม  โสมนัส 

 ๓๓๔๖ นายรุงนิรันดร  สุขมา 

 ๓๓๔๗ นายรุงนิรันดร  ทัดมาลา 

 ๓๓๔๘ นายรุงเพชร  ใยวังหนา 



 หนา   ๒๒๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓๔๙ นายรุงโรจน  โชติกวี 

 ๓๓๕๐ นายรุงโรจน  นันทราช 

 ๓๓๕๑ นายรุงโรจน  พัฒศาสตร 

 ๓๓๕๒ นายรุงเสนห  ธนมุล 

 ๓๓๕๓ นายรุงอรุณ  แจมจันทร 

 ๓๓๕๔ นายเรวัตร  ทองปน 

 ๓๓๕๕ นายเรวัติ  เฉวียง 

 ๓๓๕๖ นายเริงชัย  จันตะคุปต 

 ๓๓๕๗ นายเรียง  รักไรกลาง 

 ๓๓๕๘ นายเรียงฉันต  ระดาฤทธิ์ 

 ๓๓๕๙ นายเรียน  พงษเพชร 

 ๓๓๖๐ นายเรือง  ฤทธิวงษ 

 ๓๓๖๑ นายเรืองชัย  อินทระประเสริฐ 

 ๓๓๖๒ วาที่รอยตรี เรืองเดช  โพธิ์เอี่ยม 

 ๓๓๖๓ นายเรืองเดช  ศิลากุล 

 ๓๓๖๔ นายเรืองยศ  ศรีอุดม 

 ๓๓๖๕ นายเรืองวิทย  ชูศรีพัฒน 

 ๓๓๖๖ นายโรจน  เดชสําโรง 

 ๓๓๖๗ นายไร  คงสิน 

 ๓๓๖๘ นายฤชวีพงศ  รุงวิทยาธิวัฒน 

 ๓๓๖๙ นายฤทธิ์  พรหมพูล 

 ๓๓๗๐ นายฤทธิ์  เหงานอย 

 ๓๓๗๑ นายฤทธิเดช  สิงหแกว 

 ๓๓๗๒ นายลบ  ผดุงศิลป 

 ๓๓๗๓ นายลมอม  เล็กสุก 

 ๓๓๗๔ นายลมัด  กระสาย 

 ๓๓๗๕ นายลอบ  ไชยสวัสดิ์ 

 ๓๓๗๖ นายลอย  เดือนขาว 

 ๓๓๗๗ นายละมุล  บุไธสง 

 ๓๓๗๘ นายละมูล  เพชรสัมฤทธิ์ 

 ๓๓๗๙ นายละออง  พ่ึงกิ่ง 

 ๓๓๘๐ นายละออง  ศรีคงรักษ 

 ๓๓๘๑ นายละเอียด  การรัมย 

 ๓๓๘๒ นายละเอียด  ประมูล 

 ๓๓๘๓ นายละเอียด  หากระโทก 

 ๓๓๘๔ นายลักษชัย  นวลงาม 

 ๓๓๘๕ นายลัทธพล  ปญจะภักดี 

 ๓๓๘๖ นายลัย  พลดง 

 ๓๓๘๗ นายลาเทศ  ชัยเกิด 

 ๓๓๘๘ นายลาน  คํามงคุณ 

 ๓๓๘๙ นายลําจวน  งามสวัสดิ์ 

 ๓๓๙๐ นายลําดวน  นาชัยทอง 

 ๓๓๙๑ นายลําดวน  บัวศรีภูมิ 

 ๓๓๙๒ นายลําทาน  อิ่มผ้ึง 

 ๓๓๙๓ นายลําพรรณ  บุญเรือง 

 ๓๓๙๔ นายลําพอง  ชาบุญเรือง 

 ๓๓๙๕ นายลําพอง  อําไพพิศ 

 ๓๓๙๖ นายลําพูน  บุญหลา 

 ๓๓๙๗ นายลํายวน  ละจันทึก 

 ๓๓๙๘ นายลิขิต  เกยเมือง 



 หนา   ๒๒๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓๙๙ นายลิขิต  ขันประกอบ 

 ๓๔๐๐ นายลิชัญ  สมลิคุณ 

 ๓๔๐๑ นายลิน  ขานรัมย 

 ๓๔๐๒ นายลิม  เล่ียมเงิน 

 ๓๔๐๓ นายลือชัย  จินดานิมิตร 

 ๓๔๐๔ นายลือชัย  โพธิแสนหลี 

 ๓๔๐๕ นายลือชา  มวงลาย 

 ๓๔๐๖ นายลือชา  สวางสุข 

 ๓๔๐๗ นายลุกมัน  สะมะแอ 

 ๓๔๐๘ นายลุน  หงษคํา 

 ๓๔๐๙ นายลุนดอน  คะรัมย 

 ๓๔๑๐ นายเล็ก  จิมานัง 

 ๓๔๑๑ นายเล็ก  ดอกหอมกลาง 

 ๓๔๑๒ นายเล็ก  อินลา 

 ๓๔๑๓ นายเลเหม  ศิลปมิตรภาพ 

 ๓๔๑๔ นายเลอพงศ  มลิวัลย 

 ๓๔๑๕ นายเลิศชัย  จันทรประเสริฐ 

 ๓๔๑๖ นายเลิศเชาว  ทิมบํารุง 

 ๓๔๑๗ นายเลิศทิตย  ถิ่นวนา 

 ๓๔๑๘ นายเลิศศักดิ์  พยาเครือ 

 ๓๔๑๙ นายเล้ียง  วงละคร 

 ๓๔๒๐ นายเล่ียม  ดูเชิดรัมย 

 ๓๔๒๑ นายแล  ตะวันหะ 

 ๓๔๒๒ นายวชิรวิทย  เตชะวงค 

 ๓๔๒๓ นายวชิรศักดิ์  ดิบขุนทด 

 ๓๔๒๔ นายวชิระ  กรมระรวย 

 ๓๔๒๕ นายวชิระ  สีจันทร 

 ๓๔๒๖ นายวณิชย  บุญมาก 

 ๓๔๒๗ นายวทัญู  โสภา 

 ๓๔๒๘ นายวนา  ยอยสรอยสุด 

 ๓๔๒๙ นายวรจิตร  พรมชินวงศ 

 ๓๔๓๐ นายวรชัย  วงษขันธ 

 ๓๔๓๑ นายวรโชติ  ยงสุวรรณ 

 ๓๔๓๒ นายวรณัฐ  วิทูลไชย 

 ๓๔๓๓ นายวรเดช  ขันเปง 

 ๓๔๓๔ นายวรเดช  อะหวัง 

 ๓๔๓๕ นายวรพงค  บุญเรือนยา 

 ๓๔๓๖ นายวรพจน  วังกานนท 

 ๓๔๓๗ นายวรพจน  สําเภาทอง 

 ๓๔๓๘ นายวรพล  เขตภิบาล 

 ๓๔๓๙ นายวรพล  แปลงศรี 

 ๓๔๔๐ นายวรพล  มณีรัตน 

 ๓๔๔๑ นายวรพล  ใสสอาด 

 ๓๔๔๒ นายวรพักต  พิบูลย 

 ๓๔๔๓ นายวรรชิลากร  เดชอุดม 

 ๓๔๔๔ นายวรรณลพ  ปนลํา 

 ๓๔๔๕ นายวรวรรธก  ทําสวน 

 ๓๔๔๖ นายวรวิทย  จิตพินิจ 

 ๓๔๔๗ นายวรวิทย  พิลาลัย 

 ๓๔๔๘ นายวรวิทย  ฟารมขาว 



 หนา   ๒๒๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๔๙ นายวรวุฒิ  วังเบอะ 

 ๓๔๕๐ นายวรเวทย  ลาภเจริญ 

 ๓๔๕๑ นายวรสรรพ  รัตนภาค 

 ๓๔๕๒ นายวรสิทธิ์  ฉะออน 

 ๓๔๕๓ นายวรัท  บุตรเสรีชัย 

 ๓๔๕๔ นายวรากร  ไชยนุรักษ 

 ๓๔๕๕ นายวรากร  ตะดอน 

 ๓๔๕๖ นายวรากร  ใยมะลิ 

 ๓๔๕๗ นายวราพงษ  กองชาง 

 ๓๔๕๘ นายวราฤทธิ์  ศรีแกวทุม 

 ๓๔๕๙ นายวราวุฒิ  หมวกเครือ 

 ๓๔๖๐ นายวราห  รักใหม 

 ๓๔๖๑ นายวรุตม  โยธะคง 

 ๓๔๖๒ นายวศิน  บุตรมณี 

 ๓๔๖๓ นายวศิน  เหมาะตัว 

 ๓๔๖๔ นายวสรรชัย  บุญเกล้ียง 

 ๓๔๖๕ นายวสันต  กิตินัน 

 ๓๔๖๖ นายวสันต  จ๋ิวเจริญ 

 ๓๔๖๗ นายวสันต  ทองประเสริฐ 

 ๓๔๖๘ นายวสันต  เปลงขํา 

 ๓๔๖๙ นายวสันต  รักษา 

 ๓๔๗๐ นายวสันต  สุยะตา 

 ๓๔๗๑ นายวสันต  แอสูงเนิน 

 ๓๔๗๒ นายวสิษฐพล  เตยะ 

 ๓๔๗๓ นายวอง  ศรีผ้ึงทอง 

 ๓๔๗๔ นายวะชิระมงคล  พิมเสน 

 ๓๔๗๕ นายวะสัน  งามย่ิง 

 ๓๔๗๖ นายวัชชระ  เกิดสม 

 ๓๔๗๗ นายวัชรชัย  รวดทอง 

 ๓๔๗๘ นายวัชระ  แกวเกา 

 ๓๔๗๙ นายวัชระ  คุมโศรก 

 ๓๔๘๐ นายวัชระ  รัตนกาญจน 

 ๓๔๘๑ นายวัชระ  ศรีวิชัย 

 ๓๔๘๒ นายวัชระ  แสงดี 

 ๓๔๘๓ นายวัชระ  เอมวงษ 

 ๓๔๘๔ นายวัชราวุธ  แหงหน 

 ๓๔๘๕ นายวัชรินทร  พิมมะลี 

 ๓๔๘๖ นายวัชรินทร  อุตมะ 

 ๓๔๘๗ นายวัฒนชัย  ทองกา 

 ๓๔๘๘ นายวัฒนพงษ  ผองใส 

 ๓๔๘๙ นายวัฒนศักดิ์  งานทวีพัฒน 

 ๓๔๙๐ นายวัฒนา  ทองปลิว 

 ๓๔๙๑ นายวัฒนา  ทีฆา 

 ๓๔๙๒ นายวัฒนา  พาสิงห 

 ๓๔๙๓ นายวัฒนา  มีชํานาญ 

 ๓๔๙๔ นายวัฒนา  สุริวงค 

 ๓๔๙๕ นายวัฒนา  ใสหยด 

 ๓๔๙๖ นายวัน  พันธไผ 

 ๓๔๙๗ นายวันฉลอง  สีสา 

 ๓๔๙๘ นายวันเฉลิม  แสงบัว 



 หนา   ๒๒๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๙๙ นายวันชนะ  โพธิ์อบ 

 ๓๕๐๐ นายวันชัย  ขอดวงกลาง 

 ๓๕๐๑ นายวันชัย  คุมทรัพย 

 ๓๕๐๒ นายวันชัย  งิ้วพิมพา 

 ๓๕๐๓ นายวันชัย  จินาเพ็ญ 

 ๓๕๐๔ นายวันชัย  จีนหนอ 

 ๓๕๐๕ นายวันชัย  ฉิมมณี 

 ๓๕๐๖ นายวันชัย  ชาญชาติ 

 ๓๕๐๗ นายวันชัย  ชาตาสุข 

 ๓๕๐๘ นายวันชัย  ทรงโคตร 

 ๓๕๐๙ นายวันชัย  เนตรวงค 

 ๓๕๑๐ นายวันชัย  โพธิสวาง 

 ๓๕๑๑ นายวันชัย  มากะเต 

 ๓๕๑๒ นายวันชัย  รักความชอบ 

 ๓๕๑๓ นายวันชัย  วงศขัติ 

 ๓๕๑๔ นายวันชัย  วงษา 

 ๓๕๑๕ นายวันชัย  วิทยา 

 ๓๕๑๖ นายวันชัย  ศรีคชา 

 ๓๕๑๗ นายวันชัย  ศรีอยูแกน 

 ๓๕๑๘ นายวันชัย  แสงแกว 

 ๓๕๑๙ นายวันชัย  หลาสดา 

 ๓๕๒๐ นายวันไชย  โคกโพธิ์ 

 ๓๕๒๑ นายวันดี  ดวงศรี 

 ๓๕๒๒ นายวันดี  วงษพินิจ 

 ๓๕๒๓ นายวันดี  อินทะพันธ 

 ๓๕๒๔ นายวันทยุทธ  นพคุณ 

 ๓๕๒๕ นายวันทอง  ปนเพชร 

 ๓๕๒๖ วาที่รอยตรี วันทา  ใจกลา 

 ๓๕๒๗ นายวันทา  บุญฉวี 

 ๓๕๒๘ นายวันเทล  เมตุลา 

 ๓๕๒๙ นายวันเพ็ญ  เหงาโอสา 

 ๓๕๓๐ นายวันลพ  พุฒโต 

 ๓๕๓๑ นายวัลชัย  นาสิงคาน 

 ๓๕๓๒ นายวัลลพ  บุญคําเมือง 

 ๓๕๓๓ นายวัลลพ  โพธิ์สุวรรณ 

 ๓๕๓๔ นายวัลลภ  ทะเพชร 

 ๓๕๓๕ นายวัลลภ  ธูปทอง 

 ๓๕๓๖ นายวัลลภ  นพกูลวงศ 

 ๓๕๓๗ นายวัลลภ  พหลทัพ 

 ๓๕๓๘ นายวัลลภ  หอมจันทร 

 ๓๕๓๙ นายวาทิน  คงจร 

 ๓๕๔๐ นายวาน  บุละ 

 ๓๕๔๑ นายวาน  วงษขันธ 

 ๓๕๔๒ นายวานิต  จันมา 

 ๓๕๔๓ นายวายุ  พุมเพ็ชร 

 ๓๕๔๔ นายวารินทร  พลยอด 

 ๓๕๔๕ นายวารินทร  วรุณโรจน 

 ๓๕๔๖ นายวาสนา  ทวีโชติ 

 ๓๕๔๗ นายวาสนา  ประทุมมา 

 ๓๕๔๘ นายวาสนา  สุชัยราช 



 หนา   ๒๓๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๔๙ นายวิกรานต  บุตรพันธ 

 ๓๕๕๐ นายวิกุล  แกวฝาย 

 ๓๕๕๑ นายวิจักร  มาสา 

 ๓๕๕๒ นายวิจักษณ  จันทรบํารุง 

 ๓๕๕๓ นายวิจัย  สมวรรณ 

 ๓๕๕๔ นายวิจิตต  คะเลรัมย 

 ๓๕๕๕ นายวิจิตร  การรักษ 

 ๓๕๕๖ นายวิจิตร  คงวุฒิ 

 ๓๕๕๗ นายวิจิตร  ราชรินทร 

 ๓๕๕๘ นายวิจิตร  ลอยฟา 

 ๓๕๕๙ นายวิจิตร  วีระพันธ 

 ๓๕๖๐ นายวิจิตร  ศรีหามัด 

 ๓๕๖๑ นายวิจิตร  สังอม 

 ๓๕๖๒ นายวิจิตร  แสนสี 

 ๓๕๖๓ นายวิจิตร  หลุมโสม 

 ๓๕๖๔ นายวิชัน  ใจเขม็ง 

 ๓๕๖๕ นายวิชัย  กูนะกุง 

 ๓๕๖๖ นายวิชัย  เกตุหนองพอ 

 ๓๕๖๗ นายวิชัย  เขียวอินทร 

 ๓๕๖๘ นายวิชัย  เขื่อนงูเหลือม 

 ๓๕๖๙ นายวิชัย  เครื่องสกุล 

 ๓๕๗๐ นายวิชัย  ไชยโชติ 

 ๓๕๗๑ นายวิชัย  แซฟา 

 ๓๕๗๒ นายวิชัย  แตงทรัพย 

 ๓๕๗๓ นายวิชัย  ทวีเดช 

 ๓๕๗๔ นายวิชัย  ทิพวัน 

 ๓๕๗๕ นายวิชัย  ธงอาษา 

 ๓๕๗๖ นายวิชัย  บุญยืน 

 ๓๕๗๗ นายวิชัย  ปานสูงเนิน 

 ๓๕๗๘ นายวิชัย  ผลเกิด 

 ๓๕๗๙ นายวิชัย  ผูชวยเนียม 

 ๓๕๘๐ นายวิชัย  พนารินทร 

 ๓๕๘๑ นายวิชัย  พรอมจิตต 

 ๓๕๘๒ นายวิชัย  พันทอง 

 ๓๕๘๓ นายวิชัย  พิมพาสูง 

 ๓๕๘๔ นายวิชัย  ภูวันนา 

 ๓๕๘๕ นายวิชัย  ราชภักดี 

 ๓๕๘๖ นายวิชัย  วุฒิประภากุล 

 ๓๕๘๗ นายวิชัย  ไวยฤกษ 

 ๓๕๘๘ นายวิชัย  ศรีคะเณย 

 ๓๕๘๙ นายวิชัย  แสนสระดี 

 ๓๕๙๐ นายวิชัย  อาทร 

 ๓๕๙๑ นายวิชัย  อาบรัมย 

 ๓๕๙๒ นายวิชัย  อินทรประดับ 

 ๓๕๙๓ นายวิชัย  อุปรีย 

 ๓๕๙๔ นายวิชัย  ฮาดวิเศษ 

 ๓๕๙๕ นายวิชา  โคงัน 

 ๓๕๙๖ นายวิชา  นันทพานิช 

 ๓๕๙๗ นายวิชา  ผลิผล 

 ๓๕๙๘ นายวิชา  ผาสุข 



 หนา   ๒๓๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๙๙ นายวิชา  รักษา 

 ๓๖๐๐ นายวิชาญ  ไกรษร 

 ๓๖๐๑ นายวิชาญ  ไชยวรรณ 

 ๓๖๐๒ นายวิชาญ  ถิระรัตน 

 ๓๖๐๓ นายวิชาญ  ธิมาคํา 

 ๓๖๐๔ นายวิชาญ  มารศรี 

 ๓๖๐๕ นายวิชาญ  ยอดย่ิง 

 ๓๖๐๖ นายวิชาญ  ราชเพ็ชร 

 ๓๖๐๗ นายวิชาญ  ลมเชย 

 ๓๖๐๘ นายวิชาญ  วินิจสร 

 ๓๖๐๙ นายวิชาญ  ศิลาแกว 

 ๓๖๑๐ นายวิชาญ  สอนสมนึก 

 ๓๖๑๑ นายวิชาญ  สุขเคหา 

 ๓๖๑๒ นายวิชาญ  สุขพัฒนศรีกุล 

 ๓๖๑๓ นายวิชาญ  เสนาหมื่น 

 ๓๖๑๔ นายวิชาญ  แสงจันทร 

 ๓๖๑๕ นายวิชาญ  แสงใส 

 ๓๖๑๖ นายวิชาน  บุญมาก 

 ๓๖๑๗ นายวิชาฤทธิ์  ชะงายกลาง 

 ๓๖๑๘ นายวิชิต  แกวสุข 

 ๓๖๑๙ นายวิชิต  เถาปรัก 

 ๓๖๒๐ นายวิชิต  ทิพยแหรม 

 ๓๖๒๑ นายวิชิต  บัวนาค 

 ๓๖๒๒ นายวิชิต  บุญแฟง 

 ๓๖๒๓ นายวิชิต  สําลีเมือง 

 ๓๖๒๔ นายวิชิต  แสนทวีสุข 

 ๓๖๒๕ นายวิชิต  หัตถา 

 ๓๖๒๖ นายวิเชน  คําแดง 

 ๓๖๒๗ นายวิเชษฐ  ขะหรีหะสัน 

 ๓๖๒๘ นายวิเชษฐ  จิตราวุธ 

 ๓๖๒๙ นายวิเชียน  ดิษฐประสพ 

 ๓๖๓๐ นายวิเชียร  กองคํา 

 ๓๖๓๑ นายวิเชียร  ขุนพิลึก 

 ๓๖๓๒ นายวิเชียร  คาเปน 

 ๓๖๓๓ นายวิเชียร  คําชนะ 

 ๓๖๓๔ นายวิเชียร  แจงกระจาง 

 ๓๖๓๕ นายวิเชียร  ชิณเกตุ 

 ๓๖๓๖ นายวิเชียร  เชียงทอง 

 ๓๖๓๗ นายวิเชียร  ไชยชุมภู 

 ๓๖๓๘ นายวิเชียร  แซเดี่ยว 

 ๓๖๓๙ นายวิเชียร  เด็มเพ็ชรหน็อง 

 ๓๖๔๐ นายวิเชียร  แตงออน 

 ๓๖๔๑ นายวิเชียร  ถึงเนียม 

 ๓๖๔๒ นายวิเชียร  นอยนิล 

 ๓๖๔๓ นายวิเชียร  นิยมทรัพย 

 ๓๖๔๔ นายวิเชียร  เนตรศักดิ์ 

 ๓๖๔๕ นายวิเชียร  บุญดี 

 ๓๖๔๖ นายวิเชียร  บุญถัง 

 ๓๖๔๗ นายวิเชียร  แปนยอย 

 ๓๖๔๘ นายวิเชียร  พระไชยบุญ 



 หนา   ๒๓๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๖๔๙ นายวิเชียร  พวงทอง 

 ๓๖๕๐ นายวิเชียร  พินลา 

 ๓๖๕๑ นายวิเชียร  พูนขุนทด 

 ๓๖๕๒ นายวิเชียร  รมเย็น 

 ๓๖๕๓ นายวิเชียร  รอดเนียม 

 ๓๖๕๔ นายวิเชียร  โรงออน 

 ๓๖๕๕ นายวิเชียร  ละศรีจันทร 

 ๓๖๕๖ นายวิเชียร  วงศขยาย 

 ๓๖๕๗ นายวิเชียร  ศรีลาเลิศ 

 ๓๖๕๘ นายวิเชียร  สีสอน 

 ๓๖๕๙ นายวิเชียร  แสนสุข 

 ๓๖๖๐ นายวิเชียร  หนูวงษ 

 ๓๖๖๑ นายวิเชียร  หลีพันธุ 

 ๓๖๖๒ นายวิเชียร  อับกระโทก 

 ๓๖๖๓ นายวิเชียร  อินทรขํา 

 ๓๖๖๔ นายวิเชียร  อุทัยสา 

 ๓๖๖๕ นายวิเชียร  อุปโป 

 ๓๖๖๖ นายวิเดช  ประเสริฐ 

 ๓๖๖๗ นายวิทธวัช  กอนคอน 

 ๓๖๖๘ นายวิทธิกร  ปญญามี 

 ๓๖๖๙ นายวิทย  คําทา 

 ๓๖๗๐ นายวิทยา  กมลเจริญรัตน 

 ๓๖๗๑ นายวิทยา  การินทร 

 ๓๖๗๒ นายวิทยา  แกวลึก 

 ๓๖๗๓ นายวิทยา  คันธนา 

 ๓๖๗๔ นายวิทยา  คําราย 

 ๓๖๗๕ นายวิทยา  จันทฤทธิ์ 

 ๓๖๗๖ นายวิทยา  จุไธสง 

 ๓๖๗๗ นายวิทยา  นวลสม 

 ๓๖๗๘ นายวิทยา  บุญเจริญ 

 ๓๖๗๙ นายวิทยา  บุญมี 

 ๓๖๘๐ นายวิทยา  ปญญารุง 

 ๓๖๘๑ นายวิทยา  พุทธมาตย 

 ๓๖๘๒ นายวิทยา  ลอยมา 

 ๓๖๘๓ นายวิทยา  สาคร 

 ๓๖๘๔ นายวิทยา  ออนทอง 

 ๓๖๘๕ นายวิทยา  อาดศัตรู 

 ๓๖๘๖ นายวิทยา  อาวัลย 

 ๓๖๘๗ นายวิทยา  เอี่ยมแพรธัญ 

 ๓๖๘๘ นายวิทยา  โอฐวิจิตร 

 ๓๖๘๙ นายวิทวัส  จามพัฒน 

 ๓๖๙๐ นายวิทวัส  แซมสนธิ์ 

 ๓๖๙๑ นายวิทวัส  สินเธา 

 ๓๖๙๒ นายวิทวัส  เฮงวัฒนสกุล 

 ๓๖๙๓ นายวิทูร  ณรงค 

 ๓๖๙๔ นายวิทูร  บริบูรณ 

 ๓๖๙๕ นายวิทูร  มุงปนกลาง 

 ๓๖๙๖ นายวิทูรย  เวียงสิมา 

 ๓๖๙๗ นายวิธวัช  ศรีชุมพวง 

 ๓๖๙๘ นายวิธัช  สุวรรณเกิด 



 หนา   ๒๓๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๖๙๙ นายวิธาน  โวทาน 

 ๓๗๐๐ นายวิน  คนเพียร 

 ๓๗๐๑ นายวินัย  กวานสุพรรณ 

 ๓๗๐๒ นายวินัย  กองภักดีสุข 

 ๓๗๐๓ นายวินัย  เกตุสูงเนิน 

 ๓๗๐๔ นายวินัย  เกษร 

 ๓๗๐๕ นายวินัย  เกษเหมือน 

 ๓๗๐๖ นายวินัย  แกวบุญทอง 

 ๓๗๐๗ นายวินัย  คุณสวาง 

 ๓๗๐๘ นายวินัย  จิตรแสวง 

 ๓๗๐๙ นายวินัย  ชวยรักษ 

 ๓๗๑๐ นายวินัย  แดงพยนต 

 ๓๗๑๑ นายวินัย  ตลึงจิตร 

 ๓๗๑๒ นายวินัย  ถาวรย่ิง 

 ๓๗๑๓ นายวินัย  ทองคํา 

 ๓๗๑๔ นายวินัย  นันทโกมล 

 ๓๗๑๕ นายวินัย  เนาวศรีสอน 

 ๓๗๑๖ นายวินัย  บรรดาศักดิ์ 

 ๓๗๑๗ นายวินัย  บุญชํานาญ 

 ๓๗๑๘ นายวินัย  เปรี่ยมนอง 

 ๓๗๑๙ นายวินัย  โพธิ์เมือง 

 ๓๗๒๐ นายวินัย  ภูเหมาะ 

 ๓๗๒๑ นายวินัย  ยีมิน 

 ๓๗๒๒ นายวินัย  ราชเพียแกว 

 ๓๗๒๓ นายวินัย  ราวงษ 

 ๓๗๒๔ นายวินัย  วงษวรรณา 

 ๓๗๒๕ นายวินัย  ศุภลักษณ 

 ๓๗๒๖ นายวินัย  สิมมา 

 ๓๗๒๗ นายวินัย  สุทธาคง 

 ๓๗๒๘ นายวินิจ  ไกรเทพ 

 ๓๗๒๙ นายวินิจ  ขาวอินทร 

 ๓๗๓๐ นายวิเนตร  จันทรสวาง 

 ๓๗๓๑ นายวิเนียม  ผลเจริญ 

 ๓๗๓๒ นายวิโนช  หรายขุนทด 

 ๓๗๓๓ นายวิบูลย  ทัศเจริญ 

 ๓๗๓๔ นายวิพรรณ  พลวัฒน 

 ๓๗๓๕ นายวิพัฒน  รับรอง 

 ๓๗๓๖ นายวิภาค  เทียนเจริญชัย 

 ๓๗๓๗ นายวิภาค  บุญนอย 

 ๓๗๓๘ นายวิมล  ดีทั่ว 

 ๓๗๓๙ นายวิมล  รัตนะอาษา 

 ๓๗๔๐ นายวิมล  โสภาพงษ 

 ๓๗๔๑ นายวิมล  อาญาเมือง 

 ๓๗๔๒ นายวิมล  อิ่มสมบัติ 

 ๓๗๔๓ นายวิมลชัย  เมงชวย 

 ๓๗๔๔ นายวิรวัศ  จันทรเล่ือน 

 ๓๗๔๕ นายวิระ  เกษิมราช 

 ๓๗๔๖ นายวิระ  โรยทองคํา 

 ๓๗๔๗ นายวิระเดช  หลงโซะ 

 ๓๗๔๘ นายวิระพล  นอยโสม 



 หนา   ๒๓๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗๔๙ นายวิระศักดิ์  นักผูก 

 ๓๗๕๐ นายวิรัก  หลงเชิง 

 ๓๗๕๑ นายวิรัช  ฉันทรางกูร 

 ๓๗๕๒ นายวิรัช  แชมลบ 

 ๓๗๕๓ นายวิรัช  เทียมศรีรัชนีกร 

 ๓๗๕๔ นายวิรัช  เหมบุตร 

 ๓๗๕๕ นายวิรัช  เอี้ยวสุวรรณ 

 ๓๗๕๖ นายวิรัต  สามัญ 

 ๓๗๕๗ นายวิรัตน  คงคารักษ 

 ๓๗๕๘ นายวิรัตน  คําสด 

 ๓๗๕๙ นายวิรัตน  จันทสุวรรณ 

 ๓๗๖๐ นายวิรัตน  แซเหลา 

 ๓๗๖๑ นายวิรัตน  เด็ดขุนทด 

 ๓๗๖๒ นายวิรัตน  โพธิ์เย็น 

 ๓๗๖๓ นายวิรัตน  มาเสม 

 ๓๗๖๔ นายวิรัตน  มีธรรม 

 ๓๗๖๕ นายวิรัตน  วิเชียรชม 

 ๓๗๖๖ นายวิรัตน  สิริวนานุรักษ 

 ๓๗๖๗ นายวิรัตน  แสงอําไพ 

 ๓๗๖๘ นายวิรัตน  หนูเมฆ 

 ๓๗๖๙ นายวิรัน  สุขชวย 

 ๓๗๗๐ นายวิริยะชัย  โพละทะ 

 ๓๗๗๑ นายวิรุด  อุดพวย 

 ๓๗๗๒ นายวิโรจ  ทะรารัมย 

 ๓๗๗๓ นายวิโรจน  จงชิดกลาง 

 ๓๗๗๔ นายวิโรจน  ดอกบัวหลวง 

 ๓๗๗๕ นายวิโรจน  เดชฟุง 

 ๓๗๗๖ นายวิโรจน  ตระการตระกูล 

 ๓๗๗๗ นายวิโรจน  ทรายอินทร 

 ๓๗๗๘ นายวิโรจน  ทองชื่น 

 ๓๗๗๙ นายวิโรจน  บุญตุโล 

 ๓๗๘๐ นายวิโรจน  ปอมหิน 

 ๓๗๘๑ นายวิโรจน  พงษเทศ 

 ๓๗๘๒ นายวิโรจน  เรืองสมบัติ 

 ๓๗๘๓ นายวิโรจน  วรรณวงค 

 ๓๗๘๔ นายวิโรจน  ศรีสุวรรณ 

 ๓๗๘๕ นายวิโรจน  สงรักษ 

 ๓๗๘๖ นายวิโรจน  สมุติรัมย 

 ๓๗๘๗ นายวิโรจน  สาโร 

 ๓๗๘๘ นายวิโรจน  สุดถวิล 

 ๓๗๘๙ นายวิโรจน  หมอกใหม 

 ๓๗๙๐ นายวิโรจน  หยวกทองหลาง 

 ๓๗๙๑ นายวิโรจน  อินทกาญจน 

 ๓๗๙๒ นายวิลัด  บุญโสม 

 ๓๗๙๓ นายวิลัย  เกิดตรวจ 

 ๓๗๙๔ นายวิลัย  ศรีเสน 

 ๓๗๙๕ นายวิลัย  สิงหซอม 

 ๓๗๙๖ นายวิไล  จันทสิทธิ์ 

 ๓๗๙๗ นายวิไล  เทวา 

 ๓๗๙๘ นายวิไล  พิมสาย 



 หนา   ๒๓๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗๙๙ นายวิไลย  นามนาง 

 ๓๘๐๐ นายวิวัฒน  ทิพยบุญชู 

 ๓๘๐๑ นายวิวัฒน  ปูนรัมย 

 ๓๘๐๒ นายวิวัฒน  เมืองแสน 

 ๓๘๐๓ นายวิวัฒน  โรจนทวีชัย 

 ๓๘๐๔ นายวิวัฒน  สการะเศรณี 

 ๓๘๐๕ นายวิศาล  ชัยยศ 

 ๓๘๐๖ นายวิศิตฐ  บุญวิเศษ 

 ๓๘๐๗ นายวิศิษฐ  พิลาพรม 

 ๓๘๐๘ นายวิศิษย  พัฒนประดิษฐ 

 ๓๘๐๙ นายวิศิษยศักดิ์  ปานเกตุ 

 ๓๘๑๐ นายวิเศรษ  สอนทรัพย 

 ๓๘๑๑ นายวิเศษ  คงไสยะ 

 ๓๘๑๒ นายวิเศษ  บุญชม 

 ๓๘๑๓ นายวิเศษ  สกุลไทย 

 ๓๘๑๔ นายวิษณุ  โคตรวิชา 

 ๓๘๑๕ นายวิสัย  ชูแสง 

 ๓๘๑๖ นายวิสิทธิ์  ปนมา 

 ๓๘๑๗ นายวิสิษฐ  เจะหมัน 

 ๓๘๑๘ นายวิสุด  ชูกล่ิน 

 ๓๘๑๙ นายวิสุทธิ์  คลายศรีบุญ 

 ๓๘๒๐ นายวิสุทธิ์  จันทรสอน 

 ๓๘๒๑ นายวิสุทธิ์  ทองรักขาว 

 ๓๘๒๒ นายวิสุทธิ์  ศิริแกว 

 ๓๘๒๓ นายวิสุทธิ์  หอมสินธุ 

 ๓๘๒๔ นายวิสุทธิชัย  ปลูกเพชร 

 ๓๘๒๕ นายวิสูตร  จันทองศรี 

 ๓๘๒๖ นายวิสูตร  บุนนาค 

 ๓๘๒๗ นายวิสูตร  ประกอบ 

 ๓๘๒๘ นายวิสูตร  วงษจันทร 

 ๓๘๒๙ นายวีรชัย  กวีเดชกุล 

 ๓๘๓๐ นายวีรชัย  แกวยัง 

 ๓๘๓๑ นายวีรชัย  ประดงจงเนตร 

 ๓๘๓๒ นายวีรชาติ  ราชเมือง 

 ๓๘๓๓ นายวีรพงศ  ขวัญธนนภา 

 ๓๘๓๔ นายวีรพงษ  น้ําสอาด 

 ๓๘๓๕ นายวีรพงษ  เลอเลิศวิจิตร 

 ๓๘๓๖ นายวีรพล  โพธิ์สีทอง 

 ๓๘๓๗ นายวีรยุทธ  ถนอมไถ 

 ๓๘๓๘ นายวีรยุทธ  พิทักษปญญากุล 

 ๓๘๓๙ นายวีรยุทธ  ศรีฤทธิ์ 

 ๓๘๔๐ นายวีรยุทธ  หมีนหีม 

 ๓๘๔๑ นายวีรวัฒน  เทาศิริ 

 ๓๘๔๒ นายวีรวัฒน  ปญญาดิษวงศ 

 ๓๘๔๓ นายวีรวุฒิ  ภุมรินทร 

 ๓๘๔๔ นายวีรวุธ  เถรวอง 

 ๓๘๔๕ นายวีระ  ใจเด็ด 

 ๓๘๔๖ นายวีระ  เชิญรัมย 

 ๓๘๔๗ นายวีระ  โตสกุล 

 ๓๘๔๘ นายวีระ  ทวีอภิรดีบารมี 



 หนา   ๒๓๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๘๔๙ นายวีระ  บุญมาก 

 ๓๘๕๐ นายวีระ  วรรณชัย 

 ๓๘๕๑ นายวีระ  สมบัติแกว 

 ๓๘๕๒ นายวีระ  สระทองอินทร 

 ๓๘๕๓ นายวีระชัย  คังคะมณี 

 ๓๘๕๔ นายวีระชัย  ทองหนูเอียด 

 ๓๘๕๕ นายวีระชัย  ธาดรรัตน 

 ๓๘๕๖ นายวีระชัย  บุญชิต 

 ๓๘๕๗ นายวีระชัย  พานเงิน 

 ๓๘๕๘ นายวีระชัย  แสงตะปน 

 ๓๘๕๙ นายวีระชัย  แสงหาว 

 ๓๘๖๐ นายวีระชัย  อินทราพงษ 

 ๓๘๖๑ นายวีระชาติ  เชื่อมรัมย 

 ๓๘๖๒ นายวีระโชติ  ออนบัวขาว 

 ๓๘๖๓ นายวีระทัศน  ไชยวุฒิ 

 ๓๘๖๔ นายวีระพงศ  บุญมีประเสริฐ 

 ๓๘๖๕ นายวีระพงศ  สะภะพันธ 

 ๓๘๖๖ นายวีระพงษ  กระพันธ 

 ๓๘๖๗ นายวีระพงษ  จันทรขาว 

 ๓๘๖๘ นายวีระพงษ  แลเพลิน 

 ๓๘๖๙ นายวีระพล  ดูผัด 

 ๓๘๗๐ นายวีระยุทธ  พรมศรี 

 ๓๘๗๑ นายวีระยุทธ  สบายสมัย 

 ๓๘๗๒ นายวีระวงศ  ปนทองสุข 

 ๓๘๗๓ นายวีระวรรณ  ศิริคุณ 

 ๓๘๗๔ นายวีระวัฒน  ปราชญเปรื่อง 

 ๓๘๗๕ นายวีระวัฒน  ศรีหาเวช 

 ๓๘๗๖ นายวีระวัฒน  ศรีอุดม 

 ๓๘๗๗ นายวีระวุฒิ  กลมเกล้ียง 

 ๓๘๗๘ นายวีระวุฒิ  นนทอง 

 ๓๘๗๙ นายวีระศักดิ์  บุญทอง 

 ๓๘๘๐ นายวีระศักดิ์  โพธิจันทร 

 ๓๘๘๑ นายวีระศักดิ์  รัชนี 

 ๓๘๘๒ นายวีสาม  ศิษจันทร 

 ๓๘๘๓ นายวุฒิ  ธรรมปาละ 

 ๓๘๘๔ นายวุฒิไกร  ทวีอภิรดีภูมิ 

 ๓๘๘๕ นายวุฒิไกร  ยศออน 

 ๓๘๘๖ นายวุฒิชัย  ไทยอํามาตย 

 ๓๘๘๗ นายวุฒิชัย  สอาดเอี่ยม 

 ๓๘๘๘ นายวุฒิชัย  สาเดช 

 ๓๘๘๙ นายวุฒิชัย  หมัดระหีม 

 ๓๘๙๐ นายวุฒินันท  สารภาพ 

 ๓๘๙๑ นายวุฒิปญญา  แกวเสนา 

 ๓๘๙๒ นายวุฒิพงศ  วิเศษศรี 

 ๓๘๙๓ นายวุฒิพงษ  พลศร 

 ๓๘๙๔ นายวุฒิพงษ  แพงยา 

 ๓๘๙๕ นายวุฒิภัทร  สอนพวง 

 ๓๘๙๖ นายวุฒิภัทร  สิทธิเตโช 

 ๓๘๙๗ นายวุฒิศักดิ์  กาละสอน 

 ๓๘๙๘ นายวุฒิศักดิ์  ถัดภูเขียว 



 หนา   ๒๓๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๘๙๙ นายวุธ  โฉมอุภัย 

 ๓๙๐๐ นายวุธ  ทับละคร 

 ๓๙๐๑ นายเวช  ชุมตรีนอก 

 ๓๙๐๒ นายเวชสันต  บุญญพัฒนากูล 

 ๓๙๐๓ นายเวศ  คะเชนทรเนียม 

 ๓๙๐๔ นายเวิน  มหาวงศ 

 ๓๙๐๕ นายเวียง  ขามเขต 

 ๓๙๐๖ นายเวียง  ศรีบุญเพ็ง 

 ๓๙๐๗ นายเวียงจันทร  ตาปราบ 

 ๓๙๐๘ นายเวียงชัย  ดิษฐประสพ 

 ๓๙๐๙ นายเวียงชัย  วุฒิอุทัย 

 ๓๙๑๐ นายเวียงชัย  อัคราช 

 ๓๙๑๑ นายเวียงศักดิ์  ทองพระจันทร 

 ๓๙๑๒ นายแว  คําสมบัติ 

 ๓๙๑๓ นายแวยูโซะ  แวดอเลาะ 

 ๓๙๑๔ นายแวอารง  แวเย็ง 

 ๓๙๑๕ นายแวฮาเล็ม  แวสมะแอ 

 ๓๙๑๖ นายโวหาญ  หองฉาย 

 ๓๙๑๗ นายไวพจน  แขมนก 

 ๓๙๑๘ นายไวพจน  ทานะปทย 

 ๓๙๑๙ นายไวภพ  อิทธิภานนท 

 ๓๙๒๐ นายศตวรรษ  ชาญญานนท 

 ๓๙๒๑ นายศรชัย  นาคสูตร 

 ๓๙๒๒ นายศรชัย  สารทอง 

 ๓๙๒๓ นายศรชัย  สินจรูญศักดิ์ 

 ๓๙๒๔ นายศรทอง  คําลือสาย 

 ๓๙๒๕ นายศรศักดิ์  เรืองรัตนภูมิ 

 ๓๙๒๖ นายศรศักดิ์  วรรณประภา 

 ๓๙๒๗ นายศรศิลป  มาลาสาย 

 ๓๙๒๘ นายศรัณย  จันทรสุข 

 ๓๙๒๙ นายศรัณยู  แสงทาว 

 ๓๙๓๐ นายศรัทธา  วั่นเสง 

 ๓๙๓๑ นายศรัทธาเทพ  กาหยี 

 ๓๙๓๒ นายศราวุฒิ  ชาลีรักษ 

 ๓๙๓๓ นายศราวุฒิ  วันณะปะโค 

 ๓๙๓๔ นายศราวุธ  ดวงประยูร 

 ๓๙๓๕ นายศราวุธ  ตั้งมั่น 

 ๓๙๓๖ นายศราวุธ  เพชรเกิด 

 ๓๙๓๗ นายศราวุธ  สาใจ 

 ๓๙๓๘ นายศราวุธ  อุตหลุด 

 ๓๙๓๙ นายศราวุธ  อุนจันที 

 ๓๙๔๐ นายศรีจรัญ  เบญจะขันธ 

 ๓๙๔๑ นายศรีจันทร  นาแพร 

 ๓๙๔๒ นายศรีทอง  สมพงษ 

 ๓๙๔๓ นายศรีทอน  จอมจักร 

 ๓๙๔๔ นายศรีนวล  พุฒหอม 

 ๓๙๔๕ นายศรีโพธิ์  ศรีทอง 

 ๓๙๔๖ นายศรีมูล  ใจยสุข 

 ๓๙๔๗ นายศรีสวรรค  โพธิมล 

 ๓๙๔๘ นายศรีสุวรรณ  เกษรราช 



 หนา   ๒๓๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๔๙ นายศรุต  คงเกียรติคีรี 

 ๓๙๕๐ นายศฤงคาลว  ชูศรี 

 ๓๙๕๑ นายศักดา  ผลาทิพย 

 ๓๙๕๒ นายศักดา  ผินกลาง 

 ๓๙๕๓ นายศักดา  ผิวหอม 

 ๓๙๕๔ นายศักดา  เพ็ชรพุม 

 ๓๙๕๕ นายศักดา  ศิริวาลย 

 ๓๙๕๖ นายศักดิ์  ทองทรัพย 

 ๓๙๕๗ นายศักดิ์ชัย  กลํ่าประสาท 

 ๓๙๕๘ นายศักดิ์ชัย  โกกิฬา 

 ๓๙๕๙ นายศักดิ์ชัย  ชองชะงัก 

 ๓๙๖๐ นายศักดิ์ชัย  เติมคิด 

 ๓๙๖๑ นายศักดิ์ชัย  ทองประเสริฐ 

 ๓๙๖๒ นายศักดิ์ชัย  บานฤทัย 

 ๓๙๖๓ นายศักดิ์ชัย  มุกดาหาร 

 ๓๙๖๔ นายศักดิ์ชัย  อําไพวงษ 

 ๓๙๖๕ นายศักดิ์ดา  ปาละกุล 

 ๓๙๖๖ นายศักดิ์ดา  อันตาผล 

 ๓๙๖๗ นายศักดิ์พัฒ  รักษาชล 

 ๓๙๖๘ นายศักดิ์พันธ  ทับไกร 

 ๓๙๖๙ นายศักดิ์รพี  ประสงคหิงษ 

 ๓๙๗๐ นายศักดิ์ศรี  กลุนพันธ 

 ๓๙๗๑ นายศักดิ์ศรี  การุณย 

 ๓๙๗๒ นายศักดิ์ศรี  พูลไชย 

 ๓๙๗๓ นายศักดิ์สะยาม  สกุลโพน 

 ๓๙๗๔ นายศักดิ์สิทธิ์  ใจมาคํา 

 ๓๙๗๕ นายศักดิ์สิทธิ์  ปญญาสาย 

 ๓๙๗๖ นายศักดิ์สิทธิ์  ฟูกระโทก 

 ๓๙๗๗ นายศักดิ์สิทธิ์  โมกอรชร 

 ๓๙๗๘ นายศักดิ์สิทธิ์  สารสิทธ 

 ๓๙๗๙ นายศักรชัย  เพชรโชติ 

 ๓๙๘๐ นายศักรนันทน  ชายกวินภพ 

 ๓๙๘๑ นายศักรินทร  ยาวะรักษ 

 ๓๙๘๒ นายศักริยา  หลําหลี 

 ๓๙๘๓ นายศานติศักดิ์  บุญสุข 

 ๓๙๘๔ นายศาสตราวุธ  ใยวังหนา 

 ๓๙๘๕ นายศิรเชษฐ  ศรีจอมพล 

 ๓๙๘๖ นายศิรฐพิสิษฐ  กูลการขาย 

 ๓๙๘๗ นายศิริ  ทองเอี้ยว 

 ๓๙๘๘ นายศิริชัย  กุทอง 

 ๓๙๘๙ นายศิริชัย  คูณตระการ 

 ๓๙๙๐ นายศิริชัย  ปสสา 

 ๓๙๙๑ นายศิริชัย  ภูแขงหมอก 

 ๓๙๙๒ นายศิริพงศ  รอดเกิด 

 ๓๙๙๓ นายศิริพงษ  วันทอง 

 ๓๙๙๔ นายศิริพันธ  มีพฤกษ 

 ๓๙๙๕ นายศิริวัฒน  จินา 

 ๓๙๙๖ นายศิริวัฒน  ยอดทาเครือ 

 ๓๙๙๗ นายศิริวัฒน  สวัสดิ์สิงห 

 ๓๙๙๘ นายศิริศักดิ์  มาดมาลียา 



 หนา   ๒๓๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๙๙ นายศิริศักดิ์  สุขสุด 

 ๔๐๐๐ นายศิลปประเสริฐ  แสงศรี 

 ๔๐๐๑ นายศิลา  พลภูงา 

 ๔๐๐๒ นายศิวพันธ  อาวุธพันธ 

 ๔๐๐๓ นายศีรกร  ไชยริบูรณ 

 ๔๐๐๔ นายศุภกร  มูลกะศก 

 ๔๐๐๕ นายศุภกฤต  นิลเกตุ 

 ๔๐๐๖ นายศุภกิจ  รุงโรจน 

 ๔๐๐๗ นายศุภกิจ  สนแกว 

 ๔๐๐๘ นายศุภกิจ  อนสิงหมา 

 ๔๐๐๙ นายศุภกิตต  รุจิวรรณ 

 ๔๐๑๐ นายศุภชัย  พุมพวง 

 ๔๐๑๑ นายศุภชัย  ยศขุน 

 ๔๐๑๒ นายศุภชัย  สมศรี 

 ๔๐๑๓ นายศุภมิตร  คุมเอียด 

 ๔๐๑๔ นายศุภมิตร  พรมที 

 ๔๐๑๕ นายศุภฤกษ  นุมดี 

 ๔๐๑๖ นายศุภฤกษ  อวมทอง 

 ๔๐๑๗ นายศุภวัฒน  เกียรติหิรัญกุล 

 ๔๐๑๘ นายศุภวัฒน  ลูกอินทร 

 ๔๐๑๙ นายศุภวัฒน  แสนมณี 

 ๔๐๒๐ นายศุภวิชญ  ทองยอด 

 ๔๐๒๑ นายเศกสรรค  ครุฑธาพันธ 

 ๔๐๒๒ นายเศรษฐโชค  อยูครอบ 

 ๔๐๒๓ นายเศรษฐบุตร  ตะวันศิริกุล 

 ๔๐๒๔ นายเศรษฐพงศ  วงษเปยม 

 ๔๐๒๕ นายเศรษฐศักย  ศรีบรรฎิษฐ 

 ๔๐๒๖ นายเศรษฐี  โชคดั่งน้ําไหล 

 ๔๐๒๗ นายเศษศักดิ์  วันนาพอ 

 ๔๐๒๘ นายเศียร  คําแพง 

 ๔๐๒๙ นายสกรี  เวาะและ 

 ๔๐๓๐ นายสกล  พุมคํา 

 ๔๐๓๑ นายสกล  วังอินทร 

 ๔๐๓๒ นายสกุล  พรหมชวย 

 ๔๐๓๓ นายสกูล  การะเกต 

 ๔๐๓๔ นายสงกราน  บุญปรก 

 ๔๐๓๕ นายสงกรานต  กาวิละ 

 ๔๐๓๖ นายสงกรานต  ตออํานาจ 

 ๔๐๓๗ นายสงกรานต  ธนาการ 

 ๔๐๓๘ นายสงกรานต  บัวพงษ 

 ๔๐๓๙ นายสงกรานต  วงษยา 

 ๔๐๔๐ นายสงกรานต  ศูนยกลาง 

 ๔๐๔๑ นายสงกรานต  หมอนภักดี 

 ๔๐๔๒ นายสงกา  ศรีชมภู 

 ๔๐๔๓ นายสงคราม  จีนทาจันทร 

 ๔๐๔๔ นายสงคราม  นามสนธิ์ 

 ๔๐๔๕ นายสงคราม  แผงออน 

 ๔๐๔๖ นายสงคราม  อามาตรมนตรี 

 ๔๐๔๗ นายสงบ  ศรวิเศษ 

 ๔๐๔๘ นายสงวน  จันพรหม 



 หนา   ๒๔๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๐๔๙ นายสงวน  ไชยโชติ 

 ๔๐๕๐ นายสงวน  เดชโยธา 

 ๔๐๕๑ นายสงวน  นามพล 

 ๔๐๕๒ นายสงวน  บุญกันหา 

 ๔๐๕๓ นายสงวน  พันธศรี 

 ๔๐๕๔ นายสงวน  อินทรสําราญ 

 ๔๐๕๕ นายสงวนศักดิ์  กลาหาญ 

 ๔๐๕๖ นายสงวนศักดิ์  แกววิรัช 

 ๔๐๕๗ นายสงสร  แซอึ้ง 

 ๔๐๕๘ นายสงัด  งบโพยพา 

 ๔๐๕๙ นายสงัด  นิรัมย 

 ๔๐๖๐ นายสงัด  พรชัย 

 ๔๐๖๑ นายสงัด  วังใจ 

 ๔๐๖๒ นายสงัด  สียางนอก 

 ๔๐๖๓ นายสงา  กฐินเทศ 

 ๔๐๖๔ นายสงา  กมลผุด 

 ๔๐๖๕ นายสงา  เกษมจิตร 

 ๔๐๖๖ นายสงา  โคลา 

 ๔๐๖๗ นายสงา  นอยโสภา 

 ๔๐๖๘ นายสงา  มักสัน 

 ๔๐๖๙ นายสงา  มูลทรัพย 

 ๔๐๗๐ นายสงา  วังคะฮาด 

 ๔๐๗๑ นายสงา  สรอยดี 

 ๔๐๗๒ นายสงา  สีทา 

 ๔๐๗๓ นายสงา  หนูเขียว 

 ๔๐๗๔ นายสด  สาระพงษ 

 ๔๐๗๕ นายสดใส  จันปญญา 

 ๔๐๗๖ นายสดใส  ประทุมแกว 

 ๔๐๗๗ นายสถาพร  กาญจนจันทร 

 ๔๐๗๘ นายสถาพร  ปูนขุนทด 

 ๔๐๗๙ นายสถาพร  เพ็งแจม 

 ๔๐๘๐ นายสถาพร  รวงราช 

 ๔๐๘๑ นายสถาพร  ลีโคตะ 

 ๔๐๘๒ นายสถาพร  สมจิตต 

 ๔๐๘๓ นายสถาพร  สาริพัฒน 

 ๔๐๘๔ นายสถาพร  สิริเลิศสุนทร 

 ๔๐๘๕ นายสถาพร  อุบลเผ่ือน 

 ๔๐๘๖ นายสถิต  แกวโยธา 

 ๔๐๘๗ นายสถิตย  ชูชาติ 

 ๔๐๘๘ นายสถิตย  ดวงทอง 

 ๔๐๘๙ นายสถิตย  วงคนางาม 

 ๔๐๙๐ นายสถิตย  สุตะภักดิ์ 

 ๔๐๙๑ นายสถี  จันทรเพ็ชร 

 ๔๐๙๒ นายสธนพัฒน  ยาวิลาศ 

 ๔๐๙๓ นายสน  ดาระนีโย 

 ๔๐๙๔ นายสนชัย  จรัญพงษ 

 ๔๐๙๕ นายสนชัย  เพชรอาวุธ 

 ๔๐๙๖ นายสนธยา  ตั้นเหลียง 

 ๔๐๙๗ นายสนม  หนองแคน 

 ๔๐๙๘ นายสนอง  คํามูล 



 หนา   ๒๔๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๐๙๙ นายสนอง  ชมภู 

 ๔๑๐๐ นายสนอง  ไชยตอกเกี้ย 

 ๔๑๐๑ นายสนอง  เปาชุมแสง 

 ๔๑๐๒ นายสนอง  ลาภะ 

 ๔๑๐๓ นายสนอง  แลสุด 

 ๔๑๐๔ นายสนอง  สองกระโทก 

 ๔๑๐๕ นายสนั่น  จันทรจุย 

 ๔๑๐๖ นายสนั่น  แจงขันธ 

 ๔๑๐๗ นายสนั่น  แจมสงค 

 ๔๑๐๘ นายสนั่น  ดวงดี 

 ๔๑๐๙ นายสนั่น  พวงมาลัย 

 ๔๑๑๐ นายสนั่น  มะณู 

 ๔๑๑๑ นายสนั่น  ไมลหรือ 

 ๔๑๑๒ นายสนั่น  ยอดเพ็ชร 

 ๔๑๑๓ นายสนั่น  สุดจํานงค 

 ๔๑๑๔ นายสนั่น  เสมาธรรมจักร 

 ๔๑๑๕ นายสนั่น  หนูอิ่ม 

 ๔๑๑๖ นายสนาม  จันทรนาค 

 ๔๑๑๗ นายสนามชัย  ศิริชาติ 

 ๔๑๑๘ นายสนิท  กองแกว 

 ๔๑๑๙ นายสนิท  ขวัญทอง 

 ๔๑๒๐ นายสนิท  ขอรวมกลาง 

 ๔๑๒๑ นายสนิท  แจมจันทร 

 ๔๑๒๒ นายสนิท  ชัยวัน 

 ๔๑๒๓ นายสนิท  ชางปาตน 

 ๔๑๒๔ นายสนิท  ตาระ 

 ๔๑๒๕ นายสนิท  ทิพยคูนอก 

 ๔๑๒๖ นายสนิท  ทุมชะ 

 ๔๑๒๗ นายสนิท  นรไสย 

 ๔๑๒๘ นายสนิท  ในตะขบ 

 ๔๑๒๙ นายสนิท  พรหมปรุง 

 ๔๑๓๐ นายสนิท  พุมวันเพ็ญ 

 ๔๑๓๑ นายสนิท  มานุพันธ 

 ๔๑๓๒ นายสนิท  ระหาร 

 ๔๑๓๓ นายสนิท  อาสาพล 

 ๔๑๓๔ นายสนิ่ม  เรืองรัมย 

 ๔๑๓๕ นายสม  แกวแดง 

 ๔๑๓๖ นายสม  หาระทา 

 ๔๑๓๗ นายสมเกียต  เดชสุต 

 ๔๑๓๘ นายสมเกียรติ์  โพธิ์ชวย 

 ๔๑๓๙ นายสมเกียรติ  กลันตัน 

 ๔๑๔๐ นายสมเกียรติ  กันยา 

 ๔๑๔๑ นายสมเกียรติ  ขาวแกว 

 ๔๑๔๒ นายสมเกียรติ  งามวิลัย 

 ๔๑๔๓ นายสมเกียรติ  จันทรวิเมลือง 

 ๔๑๔๔ นายสมเกียรติ  จันทรอําพร 

 ๔๑๔๕ นายสมเกียรติ  จันทสมุทร 

 ๔๑๔๖ นายสมเกียรติ  จิตนันท 

 ๔๑๔๗ นายสมเกียรติ  ชูสุวรรณ 

 ๔๑๔๘ นายสมเกียรติ  นุชมวง 



 หนา   ๒๔๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑๔๙ นายสมเกียรติ  บุญเสริม 

 ๔๑๕๐ นายสมเกียรติ  ปนศิล 

 ๔๑๕๑ นายสมเกียรติ  เพ็ชรสุขุม 

 ๔๑๕๒ นายสมเกียรติ  เมืองดี 

 ๔๑๕๓ นายสมเกียรติ  โมลา 

 ๔๑๕๔ นายสมเกียรติ  รอดจุย 

 ๔๑๕๕ นายสมเกียรติ  โรจนแสงชัย 

 ๔๑๕๖ นายสมเกียรติ  ศรศรี 

 ๔๑๕๗ นายสมเกียรติ  สรอยงาม 

 ๔๑๕๘ นายสมเกียรติ  สุขแปน 

 ๔๑๕๙ นายสมเกียรติ  หนูอิ่ม 

 ๔๑๖๐ นายสมเกียรติ  หลาบรรเทา 

 ๔๑๖๑ นายสมควร  กาภูคํา 

 ๔๑๖๒ นายสมควร  พิมพันธ 

 ๔๑๖๓ นายสมควร  ภูแขงหมอก 

 ๔๑๖๔ นายสมควร  ภูมิประสาท 

 ๔๑๖๕ นายสมควร  มูลพรม 

 ๔๑๖๖ นายสมควร  รมผักแวน 

 ๔๑๖๗ นายสมควร  เริงจิตร 

 ๔๑๖๘ นายสมควร  ศรีธรรมมา 

 ๔๑๖๙ นายสมควร  สุโภชน 

 ๔๑๗๐ นายสมควร  แหวนชุม 

 ๔๑๗๑ นายสมควร  ออนวิกิจ 

 ๔๑๗๒ นายสมคะเณ  ฤทธิ์บํารุง 

 ๔๑๗๓ นายสมคิด  กาวิจันทร 

 ๔๑๗๔ นายสมคิด  กุมแกว 

 ๔๑๗๕ นายสมคิด  คูหา 

 ๔๑๗๖ นายสมคิด  จันทรสุขศรี 

 ๔๑๗๗ นายสมคิด  จันทราภิรมย 

 ๔๑๗๘ นายสมคิด  ชัชวาลย 

 ๔๑๗๙ นายสมคิด  ไชยคํา 

 ๔๑๘๐ นายสมคิด  เทพสกุล 

 ๔๑๘๑ นายสมคิด  นาคแกว 

 ๔๑๘๒ นายสมคิด  บุญมา 

 ๔๑๘๓ นายสมคิด  ปทุมรัตนนุกูล 

 ๔๑๘๔ นายสมคิด  มั่งมี 

 ๔๑๘๕ นายสมคิด  ลือทองหลาง 

 ๔๑๘๖ นายสมคิด  เลแกว 

 ๔๑๘๗ นายสมคิด  สมศรี 

 ๔๑๘๘ นายสมคิด  สายหยุด 

 ๔๑๘๙ นายสมคิด  สุโพธิ์ 

 ๔๑๙๐ นายสมคิด  โสดงาม 

 ๔๑๙๑ นายสมคิด  อุปพงษ 

 ๔๑๙๒ นายสมจันทร  เห็มนุช 

 ๔๑๙๓ นายสมจัย  จันทรออน 

 ๔๑๙๔ นายสมจิต  ปดสาติ 

 ๔๑๙๕ นายสมจิต  เวชสิทธิ์ 

 ๔๑๙๖ นายสมจิต  สุขเลิศ 

 ๔๑๙๗ นายสมจิต  อุมรัมย 

 ๔๑๙๘ นายสมจิตร  คืนมาเมือง 



 หนา   ๒๔๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑๙๙ นายสมจิตร  ฉิมสุนทร 

 ๔๒๐๐ นายสมจิตร  นอยดํา 

 ๔๒๐๑ นายสมจิตร  แกวโบราณ 

 ๔๒๐๒ นายสมจิตร  คงผอม 

 ๔๒๐๓ นายสมจิตร  คะนุรัมย 

 ๔๒๐๔ นายสมจิตร  เงางาม 

 ๔๒๐๕ นายสมจิตร  จันทรออน 

 ๔๒๐๖ นายสมจิตร  เดชอุดม 

 ๔๒๐๗ นายสมจิตร  ทองคํา 

 ๔๒๐๘ นายสมจิตร  ประทุม 

 ๔๒๐๙ นายสมจิตร  สองสอน 

 ๔๒๑๐ นายสมจิตร  สุขเพ่ิม 

 ๔๒๑๑ นายสมจินต  ชุมอินจักร 

 ๔๒๑๒ นายสมเจตน  บวรศักดิ์ 

 ๔๒๑๓ นายสมใจ  ขุนหมื่น 

 ๔๒๑๔ นายสมใจ  โคตรบุตรดี 

 ๔๒๑๕ นายสมใจ  ดิษฐสุวรรณ 

 ๔๒๑๖ นายสมใจ  พลผอม 

 ๔๒๑๗ นายสมใจ  ภูมิโคตร 

 ๔๒๑๘ นายสมชอบ  ชื่นชม 

 ๔๒๑๙ นายสมชัย  เกงตรง 

 ๔๒๒๐ นายสมชัย  ขอพิมาย 

 ๔๒๒๑ นายสมชัย  เข็มทอง 

 ๔๒๒๒ นายสมชัย  คะเรรัมย 

 ๔๒๒๓ นายสมชัย  ทองเหลือง 

 ๔๒๒๔ นายสมชัย  พุทธชาติ 

 ๔๒๒๕ นายสมชัย  สุวลักษณ 

 ๔๒๒๖ นายสมชัย  โสโพธิ์ 

 ๔๒๒๗ นายสมชัย  หวังผล 

 ๔๒๒๘ นายสมชาติ  ทัพคง 

 ๔๒๒๙ นายสมชาติ  พรหมมา 

 ๔๒๓๐ นายสมชาติ  รัตนพร 

 ๔๒๓๑ นายสมชาติ  ริประพันธ 

 ๔๒๓๒ นายสมชาย  กรองใจ 

 ๔๒๓๓ นายสมชาย  กุลนรา 

 ๔๒๓๔ นายสมชาย  คลายนิ่ม 

 ๔๒๓๕ นายสมชาย  คําประเสริฐ 

 ๔๒๓๖ นายสมชาย  เคี่ยนบุน 

 ๔๒๓๗ นายสมชาย  โคสนาม 

 ๔๒๓๘ นายสมชาย  จารัตน 

 ๔๒๓๙ นายสมชาย  จินาเหงียบ 

 ๔๒๔๐ นายสมชาย  ชางทุง 

 ๔๒๔๑ นายสมชาย  ชีเอี่ยม 

 ๔๒๔๒ นายสมชาย  แซตัน 

 ๔๒๔๓ นายสมชาย  ดีสม 

 ๔๒๔๔ นายสมชาย  ทวยหาญ 

 ๔๒๔๕ นายสมชาย  ทองทํากิจ 

 ๔๒๔๖ นายสมชาย  ทํานัดรัมย 

 ๔๒๔๗ นายสมชาย  ทุมพิลา 

 ๔๒๔๘ นายสมชาย  นอยกอ 



 หนา   ๒๔๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๒๔๙ นายสมชาย  เบาจันทึก 

 ๔๒๕๐ นายสมชาย  ปะกังพลัง 

 ๔๒๕๑ นายสมชาย  ปตตาติ 

 ๔๒๕๒ นายสมชาย  ปนงาม 

 ๔๒๕๓ นายสมชาย  ผิวนวล 

 ๔๒๕๔ นายสมชาย  พรหมศรี 

 ๔๒๕๕ นายสมชาย  พรอินทร 

 ๔๒๕๖ นายสมชาย  พริ้งพรอม 

 ๔๒๕๗ นายสมชาย  พิมหนู 

 ๔๒๕๘ นายสมชาย  พ่ึงสวัสดิ์ 

 ๔๒๕๙ นายสมชาย  พืชทองหลาง 

 ๔๒๖๐ นายสมชาย  เพชรชื่น 

 ๔๒๖๑ นายสมชาย  เพ็ญศรี 

 ๔๒๖๒ นายสมชาย  มูลจันทรตา 

 ๔๒๖๓ นายสมชาย  ราชวงษ 

 ๔๒๖๔ นายสมชาย  รูสมัย 

 ๔๒๖๕ นายสมชาย  เรืองออน 

 ๔๒๖๖ นายสมชาย  ลาเกล้ียง 

 ๔๒๖๗ นายสมชาย  วงศเขียน 

 ๔๒๖๘ นายสมชาย  วงศงาม 

 ๔๒๖๙ นายสมชาย  ศิขิรัมย 

 ๔๒๗๐ นายสมชาย  สงสุวรรณ 

 ๔๒๗๑ นายสมชาย  สลุงอยู 

 ๔๒๗๒ นายสมชาย  สัมณีย 

 ๔๒๗๓ นายสมชาย  สิงหวงค 

 ๔๒๗๔ นายสมชาย  สุดนุม 

 ๔๒๗๕ นายสมชาย  สุทธิ 

 ๔๒๗๖ นายสมชาย  หัสถา 

 ๔๒๗๗ นายสมชาย  หีตหนู 

 ๔๒๗๘ นายสมชาย  หุนหิรัญ 

 ๔๒๗๙ นายสมชาย  เห็งขุนทด 

 ๔๒๘๐ นายสมชาย  อวะรัมย 

 ๔๒๘๑ นายสมชาย  อาการ 

 ๔๒๘๒ นายสมชาย  อินทรเสน 

 ๔๒๘๓ นายสมชาย  อุปฮาด 

 ๔๒๘๔ นายสมชาย  เอี่ยมจัด 

 ๔๒๘๕ นายสมโชค  นิลพันธ 

 ๔๒๘๖ นายสมโชค  พิทักษกาญจน 

 ๔๒๘๗ นายสมโชค  มูสิกะ 

 ๔๒๘๘ นายสมโชติ  อินแกว 

 ๔๒๘๙ นายสมดี  กองแกว 

 ๔๒๙๐ นายสมเด็จ  สุทธิโท 

 ๔๒๙๑ นายสมเดช  แกวประทุม 

 ๔๒๙๒ นายสมเดช  จูมา 

 ๔๒๙๓ นายสมเดช  เรือนมูล 

 ๔๒๙๔ นายสมเดช  สีหโคตร 

 ๔๒๙๕ นายสมถวิน  ดอกรัก 

 ๔๒๙๖ นายสมทรง  ทองจีน 

 ๔๒๙๗ นายสมทรง  พรมศิลา 

 ๔๒๙๘ นายสมทรง  พลตื้อ 



 หนา   ๒๔๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๒๙๙ นายสมทรง  ศิริอรรถ 

 ๔๓๐๐ นายสมทรง  ไหมทอง 

 ๔๓๐๑ นายสมทรัพย  เข็มอุดร 

 ๔๓๐๒ นายสมนึก  กันทะ 

 ๔๓๐๓ นายสมนึก  โกงเหลง 

 ๔๓๐๔ นายสมนึก  ขุนราช 

 ๔๓๐๕ นายสมนึก  จันตะมะ 

 ๔๓๐๖ นายสมนึก  ชมเมือง 

 ๔๓๐๗ นายสมนึก  ชูแกว 

 ๔๓๐๘ นายสมนึก  ดวงศรี 

 ๔๓๐๙ นายสมนึก  แดงดี 

 ๔๓๑๐ นายสมนึก  ธรรมคุณ 

 ๔๓๑๑ นายสมนึก  ยืดยาว 

 ๔๓๑๒ นายสมนึก  เรืองรัมย 

 ๔๓๑๓ นายสมนึก  โลหะการก 

 ๔๓๑๔ นายสมนึก  ศรเวช 

 ๔๓๑๕ นายสมนึก  ศรีฉาย 

 ๔๓๑๖ นายสมนึก  สุภาพ 

 ๔๓๑๗ นายสมนึก  แสงคุณ 

 ๔๓๑๘ นายสมนึก  อาศัยบุญ 

 ๔๓๑๙ นายสมนึก  อินทรแปน 

 ๔๓๒๐ นายสมนึก  อิ่มหนู 

 ๔๓๒๑ นายสมบัตร  ศิริกาญจน 

 ๔๓๒๒ นายสมบัติ  กะสมรัมย 

 ๔๓๒๓ นายสมบัติ  โกมลจรูญ 

 ๔๓๒๔ นายสมบัติ  คงบวร 

 ๔๓๒๕ นายสมบัติ  คําชนะ 

 ๔๓๒๖ นายสมบัติ  คําเฟอง 

 ๔๓๒๗ นายสมบัติ  จันทรทุม 

 ๔๓๒๘ นายสมบัติ  ชัยโน 

 ๔๓๒๙ นายสมบัติ  ณัฐธนาวรกมล 

 ๔๓๓๐ นายสมบัติ  ทะปญญา 

 ๔๓๓๑ นายสมบัติ  ทะวันกุล 

 ๔๓๓๒ นายสมบัติ  ทาวสาบุตร 

 ๔๓๓๓ นายสมบัติ  นรบุตร 

 ๔๓๓๔ นายสมบัติ  นามพันธ 

 ๔๓๓๕ นายสมบัติ  โนมี 

 ๔๓๓๖ นายสมบัติ  บุญบุรี 

 ๔๓๓๗ นายสมบัติ  ประสารทรัพย 

 ๔๓๓๘ นายสมบัติ  ปองกัน 

 ๔๓๓๙ นายสมบัติ  ปกปน 

 ๔๓๔๐ นายสมบัติ  พรมหงษ 

 ๔๓๔๑ นายสมบัติ  เพียปาน 

 ๔๓๔๒ นายสมบัติ  โพธิ์อินทร 

 ๔๓๔๓ นายสมบัติ  มวงสมัย 

 ๔๓๔๔ นายสมบัติ  มหานาม 

 ๔๓๔๕ นายสมบัติ  มีลาภ 

 ๔๓๔๖ นายสมบัติ  ย่ิงยงค 

 ๔๓๔๗ นายสมบัติ  โยธะมาตย 

 ๔๓๔๘ นายสมบัติ  รุงเรืองดวยบุญ 



 หนา   ๒๔๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๓๔๙ นายสมบัติ  ฤทธิ 

 ๔๓๕๐ นายสมบัติ  ลาภานิช 

 ๔๓๕๑ นายสมบัติ  วงคแกว 

 ๔๓๕๒ นายสมบัติ  ศรีเศรษฐ 

 ๔๓๕๓ นายสมบัติ  ศรีอุดม 

 ๔๓๕๔ นายสมบัติ  ศรีโอน 

 ๔๓๕๕ นายสมบัติ  สมพรอม 

 ๔๓๕๖ นายสมบัติ  สัมพันธะ 

 ๔๓๕๗ นายสมบัติ  สามาอาพัฒน 

 ๔๓๕๘ นางสมบัติ  แสงหิ่งหอย 

 ๔๓๕๙ นายสมบัติ  หาญวิเศษ 

 ๔๓๖๐ นายสมบัติ  อรรถประจง 

 ๔๓๖๑ นายสมบุญ  บุญทอง 

 ๔๓๖๒ นายสมบุญ  ภุมรินทร 

 ๔๓๖๓ นายสมบูรณ  คงพันธ 

 ๔๓๖๔ นายสมบูรณ  คงศรี 

 ๔๓๖๕ นายสมบูรณ  คําปลิว 

 ๔๓๖๖ นายสมบูรณ  คิดจักร 

 ๔๓๖๗ นายสมบูรณ  ไครสรอย 

 ๔๓๖๘ นายสมบูรณ  จมเชยชื่น 

 ๔๓๖๙ นายสมบูรณ  ใจมะณี 

 ๔๓๗๐ นายสมบูรณ  เชื่อมไทสง 

 ๔๓๗๑ นายสมบูรณ  ตาลสาร 

 ๔๓๗๒ นายสมบูรณ  ทองพราว 

 ๔๓๗๓ นายสมบูรณ  โทแสง 

 ๔๓๗๔ นายสมบูรณ  นามวงค 

 ๔๓๗๕ นายสมบูรณ  บุราณสุข 

 ๔๓๗๖ นายสมบูรณ  ปล้ืมเกษร 

 ๔๓๗๗ นายสมบูรณ  พวงมาลี 

 ๔๓๗๘ นายสมบูรณ  เพ็งบุญโสม 

 ๔๓๗๙ นายสมบูรณ  ภูมิเรศสุนทร 

 ๔๓๘๐ นายสมบูรณ  มะลาพิมพ 

 ๔๓๘๑ นายสมบูรณ  เวียงทอง 

 ๔๓๘๒ นายสมบูรณ  สงเสริม 

 ๔๓๘๓ นายสมบูรณ  สายทอง 

 ๔๓๘๔ นายสมบูรณ  สีสุขภู 

 ๔๓๘๕ นายสมบูรณ  แสงกลา 

 ๔๓๘๖ นายสมบูรณ  แสนวิโรจน 

 ๔๓๘๗ นายสมบูรณ  หมีนหวัง 

 ๔๓๘๘ นายสมบูรณ  หล่ันจันทึก 

 ๔๓๘๙ นายสมบูรณ  ใหญยงค 

 ๔๓๙๐ นายสมบูรณ  เอกกาญจนา 

 ๔๓๙๑ นายสมประสงค  หลาบา 

 ๔๓๙๒ นายสมปอง  กล้ิงสุทธิ 

 ๔๓๙๓ นายสมปอง  เขากลา 

 ๔๓๙๔ นายสมปอง  จันชา 

 ๔๓๙๕ นายสมปอง  ตระกูลศรี 

 ๔๓๙๖ นายสมปอง  ผมทอง 

 ๔๓๙๗ นายสมปอง  เลขานุกิจ 

 ๔๓๙๘ นายสมปอง  สระรัมย 



 หนา   ๒๔๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๓๙๙ นายสมพงค  จิตโคตร 

 ๔๔๐๐ นายสมพงค  สุขคง 

 ๔๔๐๑ นายสมพงศ  เดชนุน 

 ๔๔๐๒ นายสมพงศ  วงคแข็ง 

 ๔๔๐๓ นายสมพงศ  สินทรัพย 

 ๔๔๐๔ นายสมพงษ  แกววงคสิงห 

 ๔๔๐๕ นายสมพงษ  จันทะจร 

 ๔๔๐๖ นายสมพงษ  โถชัยคํา 

 ๔๔๐๗ นายสมพงษ  ทองคํา 

 ๔๔๐๘ นายสมพงษ  ทะหลา 

 ๔๔๐๙ นายสมพงษ  ทาหิน 

 ๔๔๑๐ นายสมพงษ  ธรฤทธิ์ 

 ๔๔๑๑ นายสมพงษ  ธราพงษนิวัฒน 

 ๔๔๑๒ นายสมพงษ  พรมไตร 

 ๔๔๑๓ นายสมพงษ  พลเหิม 

 ๔๔๑๔ นายสมพงษ  พวกกระโทก 

 ๔๔๑๕ นายสมพงษ  เพ็งสาย 

 ๔๔๑๖ นายสมพงษ  มาชาวสวน 

 ๔๔๑๗ นายสมพงษ  มุคํา 

 ๔๔๑๘ นายสมพงษ  ใยคงพงษเจริญ 

 ๔๔๑๙ นายสมพงษ  เรืองสุข 

 ๔๔๒๐ นายสมพงษ  ลุลวง 

 ๔๔๒๑ นายสมพงษ  ศรีหะ 

 ๔๔๒๒ นายสมพงษ  สังฆะเพศ 

 ๔๔๒๓ นายสมพงษ  สุขคลาย 

 ๔๔๒๔ นายสมพงษ  แสนลัง 

 ๔๔๒๕ นายสมพงษ  หวังรักกลาง 

 ๔๔๒๖ นายสมพงษ  อรุณรัมย 

 ๔๔๒๗ นายสมพงษ  เอี่ยมขํา 

 ๔๔๒๘ นายสมพร  กกสันเทียะ 

 ๔๔๒๙ นายสมพร  กอเกิด 

 ๔๔๓๐ นายสมพร  กุลบุตร 

 ๔๔๓๑ นายสมพร  ขุมทอง 

 ๔๔๓๒ นายสมพร  คําชะนะ 

 ๔๔๓๓ นายสมพร  จันทรศรี 

 ๔๔๓๔ นายสมพร  เจยแกว 

 ๔๔๓๕ นายสมพร  เจิมโคกสูง 

 ๔๔๓๖ นายสมพร  ดวงเกล้ียง 

 ๔๔๓๗ นายสมพร  ดวงจันทร 

 ๔๔๓๘ นายสมพร  ดาธูป 

 ๔๔๓๙ นายสมพร  ดารินรัมย 

 ๔๔๔๐ นายสมพร  ดีบุรี 

 ๔๔๔๑ นายสมพร  ทองแทน 

 ๔๔๔๒ นายสมพร  บุญเหลา 

 ๔๔๔๓ นายสมพร  ปนทองคํา 

 ๔๔๔๔ นายสมพร  เพ่ิมพูล 

 ๔๔๔๕ นายสมพร  แมนพวก 

 ๔๔๔๖ นายสมพร  รอบแควน 

 ๔๔๔๗ นายสมพร  ราชาอาจ 

 ๔๔๔๘ นายสมพร  วงศวานิช 



 หนา   ๒๔๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๔๔๙ นายสมพร  วงษาไชย 

 ๔๔๕๐ นายสมพร  ศรีสมัย 

 ๔๔๕๑ นายสมพร  สุขเต็ม 

 ๔๔๕๒ นายสมพร  สุขษาเกษ 

 ๔๔๕๓ นายสมพร  ออนฉ่ํา 

 ๔๔๕๔ นายสมพร  ออนสี 

 ๔๔๕๕ นายสมพร  ฮองซุน 

 ๔๔๕๖ นายสมพล  จินดา 

 ๔๔๕๗ นายสมพล  ธรรมกันมา 

 ๔๔๕๘ นายสมพล  รอดสุด 

 ๔๔๕๙ นายสมพลสิทธิ์  บุตรทศ 

 ๔๔๖๐ นายสมพิศ  ปราบภัย 

 ๔๔๖๑ นายสมพิศ  แสงศรีจันทร 

 ๔๔๖๒ นายสมพิศ  อองนก 

 ๔๔๖๓ นายสมเพชร  ยงยืน 

 ๔๔๖๔ นายสมเพ็ชร  ชัยวร 

 ๔๔๖๕ นายสมเพียร  ดวงจันทร 

 ๔๔๖๖ นายสมภพ  จิตตนิยม 

 ๔๔๖๗ นายสมภพ  ดงกระโทก 

 ๔๔๖๘ นายสมภพ  เสารแกว 

 ๔๔๖๙ นายสมภร  แสงสุด 

 ๔๔๗๐ นายสมภาน  แกวประดิษฐ 

 ๔๔๗๑ นายสมภาน  เรืองรัมย 

 ๔๔๗๒ นายสมภาร  กวานสูง 

 ๔๔๗๓ นายสมภาร  โพธิ์พรม 

 ๔๔๗๔ นายสมโภชน  ไพบูลย 

 ๔๔๗๕ นายสมโภชน  โมคศิริ 

 ๔๔๗๖ นายสมโภชน  วารีขุนหวย 

 ๔๔๗๗ นายสมมัย  กลางมีสี 

 ๔๔๗๘ นายสมมาต  โฉมอินทร 

 ๔๔๗๙ นายสมมาตร  ยาอยูสุข 

 ๔๔๘๐ นายสมมาตร  อินสง 

 ๔๔๘๑ นายสมมารถ  เขื่อนทอง 

 ๔๔๘๒ นายสมมารถ  ลักษณะ 

 ๔๔๘๓ นายสมมาศ  สุมทอง 

 ๔๔๘๔ นายสมยง  ปนพุก 

 ๔๔๘๕ นายสมยงค  วีระปด 

 ๔๔๘๖ นายสมยศ  กะตะศิลา 

 ๔๔๘๗ นายสมยศ  แกวกุมภัย 

 ๔๔๘๘ นายสมยศ  จันทรเมือง 

 ๔๔๘๙ นายสมยศ  ใจถวิล 

 ๔๔๙๐ นายสมยศ  ชัยตน 

 ๔๔๙๑ นายสมยศ  เซ็นเครือ 

 ๔๔๙๒ นายสมยศ  ไทยเจริญ 

 ๔๔๙๓ นายสมยศ  นีรพัฒนกุล 

 ๔๔๙๔ นายสมยศ  ปุมประโคน 

 ๔๔๙๕ นายสมยศ  โปธาพันธ 

 ๔๔๙๖ นายสมยศ  พรหมถาวร 

 ๔๔๙๗ นายสมยศ  มนิสสาร 

 ๔๔๙๘ นายสมยศ  เรืองสุข 



 หนา   ๒๔๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๔๙๙ นายสมยศ  สุขชุม 

 ๔๕๐๐ นายสมยศ  สุขอิ่ม 

 ๔๕๐๑ นายสมยศ  หลวงสนาม 

 ๔๕๐๒ นายสมร  เติมสุข 

 ๔๕๐๓ นายสมร  บุญกันยา 

 ๔๕๐๔ นายสมร  สายสุทธิ 

 ๔๕๐๕ นายสมร  สารฤทธิ์ 

 ๔๕๐๖ นายสมรรค  แสไพศาล 

 ๔๕๐๗ นายสมรศ  ปานจันทร 

 ๔๕๐๘ นายสมรส  ชมภูวัง 

 ๔๕๐๙ นายสมรส  มั่นกําเนิด 

 ๔๕๑๐ นายสมรักษ  จันสด 

 ๔๕๑๑ นายสมรักษ  ทองมา 

 ๔๕๑๒ นายสมรักษ  มนตมังกร 

 ๔๕๑๓ นายสมเรือง  เจริญตา 

 ๔๕๑๔ นายสมฤทธิ์  คําตัน 

 ๔๕๑๕ นายสมฤทธิ์  โพธิ์ชัยเหลา 

 ๔๕๑๖ นายสมศรี  ชวารีรัมย 

 ๔๕๑๗ นายสมศรี  มีกูล 

 ๔๕๑๘ นายสมศรี  สุริเตอร 

 ๔๕๑๙ นายสมศักดิ์  กองจันทร 

 ๔๕๒๐ นายสมศักดิ์  กันทะสอน 

 ๔๕๒๑ นายสมศักดิ์  การรัมย 

 ๔๕๒๒ นายสมศักดิ์  ขัดจักร 

 ๔๕๒๓ นายสมศักดิ์  คําจันทร 

 ๔๕๒๔ นายสมศักดิ์  ใจกลา 

 ๔๕๒๕ นายสมศักดิ์  ชองงาม 

 ๔๕๒๖ นายสมศักดิ์  ชะอุมฤทธิ์ 

 ๔๕๒๗ นายสมศักดิ์  ชัยลังกา 

 ๔๕๒๘ นายสมศักดิ์  ชูเพชร 

 ๔๕๒๙ นายสมศักดิ์  ไชยชาดา 

 ๔๕๓๐ นายสมศักดิ์  ไชยประสิทธิ์ 

 ๔๕๓๑ นายสมศักดิ์  ไชยสาร 

 ๔๕๓๒ นายสมศักดิ์  ดีดอกไม 

 ๔๕๓๓ นายสมศักดิ์  เดชมณี 

 ๔๕๓๔ นายสมศักดิ์  แตงแกว 

 ๔๕๓๕ วาที่รอยตรี สมศักดิ์  ทิพยชาติ 

 ๔๕๓๖ นายสมศักดิ์  ทุมมาจันทร 

 ๔๕๓๗ นายสมศักดิ์  เทียมแสน 

 ๔๕๓๘ นายสมศักดิ์  นามแกว 

 ๔๕๓๙ นายสมศักดิ์  นิลฉวี 

 ๔๕๔๐ นายสมศักดิ์  บริบูรณ 

 ๔๕๔๑ นายสมศักดิ์  บุตรดี 

 ๔๕๔๒ นายสมศักดิ์  ปญจธง 

 ๔๕๔๓ นายสมศักดิ์  เปงแกว 

 ๔๕๔๔ นายสมศักดิ์  เปาทุย 

 ๔๕๔๕ นายสมศักดิ์  เผ่ือแผ 

 ๔๕๔๖ นายสมศักดิ์  พวงทอง 

 ๔๕๔๗ นายสมศักดิ์  พานทอง 

 ๔๕๔๘ นายสมศักดิ์  โพธิ์ชัย 



 หนา   ๒๕๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๕๔๙ นายสมศักดิ์  ภักดี 

 ๔๕๕๐ นายสมศักดิ์  ภิญโย 

 ๔๕๕๑ นายสมศักดิ์  มวงสีเสียด 

 ๔๕๕๒ นายสมศักดิ์  เมืองแกว 

 ๔๕๕๓ นายสมศักดิ์  ยอดมา 

 ๔๕๕๔ นายสมศักดิ์  ยอดโยม 

 ๔๕๕๕ นายสมศักดิ์  รวยกระบือ 

 ๔๕๕๖ นายสมศักดิ์  รัตนรักษ 

 ๔๕๕๗ นายสมศักดิ์  รัตนะ 

 ๔๕๕๘ นายสมศักดิ์  ลีพันดุง 

 ๔๕๕๙ นายสมศักดิ์  ลูกอินทร 

 ๔๕๖๐ นายสมศักดิ์  ศรีนครราช 

 ๔๕๖๑ นายสมศักดิ์  ศรีวิชา 

 ๔๕๖๒ นายสมศักดิ์  ศรีสวาสดิ์ 

 ๔๕๖๓ นายสมศักดิ์  สมจิตร 

 ๔๕๖๔ นายสมศักดิ์  สมบัติ 

 ๔๕๖๕ นายสมศักดิ์  สวัสดี 

 ๔๕๖๖ นายสมศักดิ์  สายบุญสา 

 ๔๕๖๗ นายสมศักดิ์  สืบสม 

 ๔๕๖๘ นายสมศักดิ์  สุทา 

 ๔๕๖๙ นายสมศักดิ์  แสงพรมชารี 

 ๔๕๗๐ นายสมศักดิ์  แสงสุวรรณ 

 ๔๕๗๑ นายสมศักดิ์  โสภา 

 ๔๕๗๒ นายสมศักดิ์  โสภาเถร 

 ๔๕๗๓ นายสมศักดิ์  โหลเจ 

 ๔๕๗๔ นายสมศักดิ์  ออนศรีโรจน 

 ๔๕๗๕ นายสมศักดิ์  อิปน 

 ๔๕๗๖ นายสมศักดิ์  อุปญญ 

 ๔๕๗๗ นายสมศิลป  จักรแกว 

 ๔๕๗๘ นายสมเศียร  อารีกลาง 

 ๔๕๗๙ นายสมสวน  ไพรปา 

 ๔๕๘๐ นายสมสวน  ฤทธิมนตรี 

 ๔๕๘๑ นายสมใส  ปนหอม 

 ๔๕๘๒ นายสมหมาย  กบกลางดอน 

 ๔๕๘๓ นายสมหมาย  กุลอุปฮาด 

 ๔๕๘๔ นายสมหมาย  กุลาสา 

 ๔๕๘๕ นายสมหมาย  แกวศรี 

 ๔๕๘๖ นายสมหมาย  โกมุทพันธ 

 ๔๕๘๗ นายสมหมาย  ขุนศรี 

 ๔๕๘๘ นายสมหมาย  ชาวนาปา 

 ๔๕๘๙ นายสมหมาย  ชินนะหง 

 ๔๕๙๐ นายสมหมาย  ซอดนอก 

 ๔๕๙๑ นายสมหมาย  ดวงคําจันทร 

 ๔๕๙๒ นายสมหมาย  ตาลเส้ียน 

 ๔๕๙๓ นายสมหมาย  ทับทิม 

 ๔๕๙๔ นายสมหมาย  ธาตุจันทร 

 ๔๕๙๕ นายสมหมาย  นอยไกรจักร 

 ๔๕๙๖ นายสมหมาย  บุตรน้ําเพชร 

 ๔๕๙๗ นายสมหมาย  มามาศ 

 ๔๕๙๘ นายสมหมาย  มายูร 



 หนา   ๒๕๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๕๙๙ นายสมหมาย  มีมุข 

 ๔๖๐๐ นายสมหมาย  วังสาร 

 ๔๖๐๑ นายสมหมาย  สัตถาภรณ 

 ๔๖๐๒ นายสมหมาย  สุรินทร 

 ๔๖๐๓ นายสมหมาย  หลงพิมาย 

 ๔๖๐๔ นายสมหมาย  อนุไพร 

 ๔๖๐๕ นายสมหมาย  อภัยภักดิ์ 

 ๔๖๐๖ นายสมหวัง  จินดาธรรม 

 ๔๖๐๗ นายสมหวัง  บุญพิทักษ 

 ๔๖๐๘ นายสมหวัง  ยอดนุม 

 ๔๖๐๙ นายสมหวัง  สุขจิต 

 ๔๖๑๐ นายสมอาจ  กะชุรัมย 

 ๔๖๑๑ นายสมอาจ  พิมพนนท 

 ๔๖๑๒ นายสมอาจ  สวัสดี 

 ๔๖๑๓ นายสมัคร  ทําสุนา 

 ๔๖๑๔ นายสมัคร  ประสมสัตย 

 ๔๖๑๕ นายสมัคร  ศรีคราม 

 ๔๖๑๖ นายสมัคร  อินแพง 

 ๔๖๑๗ นายสมัน  ขวัญเมือง 

 ๔๖๑๘ นายสมัย  โคตรประทุม 

 ๔๖๑๙ นายสมัย  นิยมวัน 

 ๔๖๒๐ นายสมัย  บุญขาว 

 ๔๖๒๑ นายสมัย  พวงพันธ 

 ๔๖๒๒ นายสมัย  เพ็งโคตร 

 ๔๖๒๓ นายสมัย  ภูนะ 

 ๔๖๒๔ นายสมัย  แมนทอง 

 ๔๖๒๕ นายสมัย  รูปเหล่ียม 

 ๔๖๒๖ นายสมัย  แสงชาติ 

 ๔๖๒๗ นายสมัย  แสงพรมชาลี 

 ๔๖๒๘ นายสมาคม  รัตนวงค 

 ๔๖๒๙ นายสมาท  นาเจริญ 

 ๔๖๓๐ นายสมาน  กุระกัน 

 ๔๖๓๑ นายสมาน  แข็งฉลาด 

 ๔๖๓๒ นายสมาน  จันเทพ 

 ๔๖๓๓ นายสมาน  ฉิมจารย 

 ๔๖๓๔ นายสมาน  ชาคุณเนาว 

 ๔๖๓๕ นายสมาน  ดวงสม 

 ๔๖๓๖ นายสมาน  เดชคุณมาก 

 ๔๖๓๗ นายสมาน  บุตรทองดี 

 ๔๖๓๘ นายสมาน  ปรูกระโทก 

 ๔๖๓๙ นายสมาน  พวงมาลัย 

 ๔๖๔๐ นายสมาน  เพียรชัย 

 ๔๖๔๑ นายสมาน  วงคเสนา 

 ๔๖๔๒ นายสมาน  วรรณปะเข 

 ๔๖๔๓ นายสมาน  สมสมัย 

 ๔๖๔๔ นายสมาน  สะใบ 

 ๔๖๔๕ นายสมาน  สืบเชียง 

 ๔๖๔๖ นายสมาน  สุขทองหลาง 

 ๔๖๔๗ นายสมาน  โสมสุด 

 ๔๖๔๘ นายสมาน  หนองแกว 



 หนา   ๒๕๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๖๔๙ นายสมาน  หมื่นแสง 

 ๔๖๕๐ นายสมานชัย  สืบเพ็ง 

 ๔๖๕๑ นายสมานมิตร  ศรีมันตะ 

 ๔๖๕๒ นายสมิง  บุญมี 

 ๔๖๕๓ นายสมิตร  มีบุญ 

 ๔๖๕๔ นายสมุทร  วรรขํา 

 ๔๖๕๕ นายสยาม  คงอยู 

 ๔๖๕๖ นายสยาม  สุตนนท 

 ๔๖๕๗ นายสยุมภูว  เจริญศิริ 

 ๔๖๕๘ นายสรณัฐศักดิ์  อุตตะโมทย 

 ๔๖๕๙ นายสรพงศ  ออนบัวขาว 

 ๔๖๖๐ นายสรพงษ  กะชิมรัมย 

 ๔๖๖๑ นายสรยุทธ  ชุมทอง 

 ๔๖๖๒ นายสรรค  สิงสอน 

 ๔๖๖๓ นายสรรชัย  กลอมมะโน 

 ๔๖๖๔ นายสรรพงศ  วงควิราช 

 ๔๖๖๕ นายสรรพวุธ  บุตรดา 

 ๔๖๖๖ นายสรรเพชญ  ขันทะชา 

 ๔๖๖๗ นายสรวัชร  กล่ินเจริญ 

 ๔๖๖๘ นายสรวิชญ  ดวงภักดี 

 ๔๖๖๙ นายสรศักดิ์  นาคา 

 ๔๖๗๐ นายสรศักดิ์  ภูรุง 

 ๔๖๗๑ นายสรสิช  หมอกชัย 

 ๔๖๗๒ นายสรายุทธ  ขวงทิพย 

 ๔๖๗๓ นายสรายุทธ  สุดขํา 

 ๔๖๗๔ นายสรายุธ  แจงกระจาง 

 ๔๖๗๕ นายสราวุฒิ  ทิพยชูศรี 

 ๔๖๗๖ นายสราวุธ  นิลเพ็ชร 

 ๔๖๗๗ นายสราวุธ  บุญปล่ัง 

 ๔๖๗๘ นายสราวุธ  สุขอุน 

 ๔๖๗๙ นายสละ  อําพานทอง 

 ๔๖๘๐ นายสลัด  ศรีอาวุธ 

 ๔๖๘๑ นายสลาฮูดิง  สาและ 

 ๔๖๘๒ นายสลํา  ชุมพล 

 ๔๖๘๓ นายสลิต  แกนสนธิ์ 

 ๔๖๘๔ นายสวง  กําลังฤทธิ์ 

 ๔๖๘๕ นายสวง  คนองดี 

 ๔๖๘๖ นายสวงค  ชัยสุวรรณ 

 ๔๖๘๗ นายสวน  ดีดวงพันธ 

 ๔๖๘๘ นายสวน  สักกะโส 

 ๔๖๘๙ นายสวมทอง  คุณนา 

 ๔๖๙๐ นายสวรรค  ขีดวัน 

 ๔๖๙๑ นายสวรรค  จิตรเพชร 

 ๔๖๙๒ นายสวรรค  แสงกลา 

 ๔๖๙๓ นายสวัสดิ์  กลุมกลาง 

 ๔๖๙๔ นายสวัสดิ์  เกษรมาลา 

 ๔๖๙๕ นายสวัสดิ์  คําใสขาว 

 ๔๖๙๖ นายสวัสดิ์  คุณเงิน 

 ๔๖๙๗ นายสวัสดิ์  ชุมภูวงศ 

 ๔๖๙๘ นายสวัสดิ์  ปานา 



 หนา   ๒๕๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๖๙๙ นายสวัสดิ์  ลีรัตนเลิศ 

 ๔๗๐๐ นายสวัสดิ์  สะเดา 

 ๔๗๐๑ นายสวัสดิ์  สีแกว 

 ๔๗๐๒ นายสวัสดิ์  สุวรรณรัตน 

 ๔๗๐๓ นายสวัสดิ์  หวางแสง 

 ๔๗๐๔ นายสวัสดิ์  อุดใจ 

 ๔๗๐๕ นายสวาง  ถวิลถึง 

 ๔๗๐๖ นายสวาง  กอนแพง 

 ๔๗๐๗ นายสวาง  กิติมูล 

 ๔๗๐๘ นายสวาง  ไขทา 

 ๔๗๐๙ นายสวาง  แมลงภู 

 ๔๗๑๐ นายสวาง  สมศรี 

 ๔๗๑๑ นายสวาง  เสนพันธ 

 ๔๗๑๒ นายสวาง  อุดมกัน 

 ๔๗๑๓ นายสวางกิตร  สกุลสุข 

 ๔๗๑๔ นายสวางกูล  มูลตรีเสา 

 ๔๗๑๕ นายสวางวงค  เทพวงษา 

 ๔๗๑๖ นายสวาท  กาลมุล 

 ๔๗๑๗ นายสวาท  บุตวงษ 

 ๔๗๑๘ นายสวาท  ศรีวิชัย 

 ๔๗๑๙ นายสวาทศิลป  วงคอนันท 

 ๔๗๒๐ นายสวาส  แสนเสนา 

 ๔๗๒๑ นายสวาสดิ์  ปล้ืมใจ 

 ๔๗๒๒ นายสวาสดิ์  แสงเดช 

 ๔๗๒๓ นายสวิง  แกวปุม 

 ๔๗๒๔ นายสวิน  เจริญตา 

 ๔๗๒๕ นายสวิน  เมืองคํา 

 ๔๗๒๖ นายสหลาม  จงกลบาน 

 ๔๗๒๗ นายสหัสชัย  ศรีวิชัย 

 ๔๗๒๘ นายสเหวียน  ทองทิพย 

 ๔๗๒๙ นายสอน  ปะนุรัมย 

 ๔๗๓๐ นายสอน  ศรีเนตร 

 ๔๗๓๑ นายสอแหละ  เสวก 

 ๔๗๓๒ นายสอาด  ทาระหอม 

 ๔๗๓๓ นายสอาด  ไพพฤกษ 

 ๔๗๓๔ นายสอาด  หมูเก็ม 

 ๔๗๓๕ นายสะทาน  คงโนนกอก 

 ๔๗๓๖ นายสะเทือน  เชื้อชวยชู 

 ๔๗๓๗ นายสะนาถ  พาเหิน 

 ๔๗๓๘ นายสะมะแอ  กูโน 

 ๔๗๓๙ นายสะมะแอ  อิมิง 

 ๔๗๔๐ จาเอก สะมะแอน  หวังเจริญ 

 ๔๗๔๑ นายสะมิตร  แยกมุม 

 ๔๗๔๒ นายสะอาด  ใจทําดี 

 ๔๗๔๓ นายสะอาด  ศรีสม 

 ๔๗๔๔ นายสะอูดี  ยา 

 ๔๗๔๕ นายสักรี  มามะ 

 ๔๗๔๖ นายสังกาส  เนื่องจํานงค 

 ๔๗๔๗ นายสังข  โสจันทร 

 ๔๗๔๘ นายสังค  ไชยบัน 



 หนา   ๒๕๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๗๔๙ นายสังคม  ใจชวง 

 ๔๗๕๐ นายสังคม  ศรีทอง 

 ๔๗๕๑ นายสังวรณ  เพ็งอุน 

 ๔๗๕๒ นายสังวาร  อนุญาหงษ 

 ๔๗๕๓ นายสังวาล  กาญบุตร 

 ๔๗๕๔ นายสังวาล  สอนศรี 

 ๔๗๕๕ นายสังวาลย  แกวยม 

 ๔๗๕๖ นายสังวาลย  ปญญา 

 ๔๗๕๗ นายสังวาลย  พงศไกรสิทธิ์ 

 ๔๗๕๘ นายสังวาลย  พิมพเสนา 

 ๔๗๕๙ นายสังวาลย  โพธิ์ชัย 

 ๔๗๖๐ นายสังวาลย  ภูสถาน 

 ๔๗๖๑ นายสังวาลย  สุริยันต 

 ๔๗๖๒ นายสังวูณ  อินแพง 

 ๔๗๖๓ นายสังเวย  สุระถา 

 ๔๗๖๔ นายสังเวียน  คําสอน 

 ๔๗๖๕ นายสังเวียน  จันตา 

 ๔๗๖๖ นายสังเวียน  จันทะประสาร 

 ๔๗๖๗ นายสังเวียน  ทองมั่น 

 ๔๗๖๘ นายสัจจา  ชุมแสง 

 ๔๗๖๙ นายสัญชัย  คงเพชร 

 ๔๗๗๐ นายสัญชัย  รุงรัตนกุลศรี 

 ๔๗๗๑ นายสัญญ  ปานเหลือง 

 ๔๗๗๒ นายสัญญา  ไกรเทพ 

 ๔๗๗๓ นายสัญญา  คําสอน 

 ๔๗๗๔ นายสัญญา  จํานงภักดิ์ 

 ๔๗๗๕ นายสัญญา  สิริฮัน 

 ๔๗๗๖ นายสัญญา  สุรัตนกูล 

 ๔๗๗๗ นายสัตติญา  ปราบภัย 

 ๔๗๗๘ นายสัตถาพร  นานอน 

 ๔๗๗๙ นายสันต  เคนวงษ 

 ๔๗๘๐ นายสันตภพ  มะณีจันทร 

 ๔๗๘๑ นายสันติ์  ทองศูรย 

 ๔๗๘๒ นายสันติ  แพรบุตร 

 ๔๗๘๓ นายสันติ  ย่ีชวน 

 ๔๗๘๔ นายสันติ  รัตนพันธุ 

 ๔๗๘๕ นายสันติ  แสสาเหตุ 

 ๔๗๘๖ นายสันติ  หนานปนใจ 

 ๔๗๘๗ นายสันติชัย  จินดาวัฒน 

 ๔๗๘๘ นายสันติชัย  ไชยดวง 

 ๔๗๘๙ นายสันติพงษ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๗๙๐ นายสันติวัฒน  ณุวงษศรี 

 ๔๗๙๑ นายสันทัด  ชิตมณี 

 ๔๗๙๒ นายสันทัด  ทองดี 

 ๔๗๙๓ นายสันทัด  สถานพงษ 

 ๔๗๙๔ นายสันทัศน  ปูเงิน 

 ๔๗๙๕ นายสันทัศน  ศรศักดา 

 ๔๗๙๖ นายสัมผัส  วรรณวงษ 

 ๔๗๙๗ นายสัมพันธ  ขอบขํา 

 ๔๗๙๘ นายสัมพันธ  คลายนิล 



 หนา   ๒๕๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๗๙๙ นายสัมพันธ  จําปาทอง 

 ๔๘๐๐ นายสัมพันธ  ปานิวงษ 

 ๔๘๐๑ นายสัมพันธ  เพ็ชรวงค 

 ๔๘๐๒ นายสัมพันธ  ไมจําป 

 ๔๘๐๓ นายสัมพันธ  ระเบียบโอษฐ 

 ๔๘๐๔ นายสัมภาส  คนตรง 

 ๔๘๐๕ นายสัมภี  มณีสาย 

 ๔๘๐๖ นายสัมฤทธิ์  เกตุวงษ 

 ๔๘๐๗ นายสัมฤทธิ์  แกวมี 

 ๔๘๐๘ นายสัมฤทธิ์  คํามี 

 ๔๘๐๙ นายสัมฤทธิ์  จันปญญา 

 ๔๘๑๐ นายสัมฤทธิ์  เจริญสุข 

 ๔๘๑๑ นายสัมฤทธิ์  พิศสนอง 

 ๔๘๑๒ นายสัมฤทธิ์  รัตนปญญา 

 ๔๘๑๓ นายสัมฤทธิ์  สูติวงศสกุล 

 ๔๘๑๔ นายสัมฤทธิ์  เหลาตน 

 ๔๘๑๕ นายสัมฤทธิ์  อุดมพงษ 

 ๔๘๑๖ นายสัมลวน  ศรีวิชา 

 ๔๘๑๗ นายสา  หงษทอง 

 ๔๘๑๘ นายสากล  กลอมกระโทก 

 ๔๘๑๙ นายสากล  ราษีงาม 

 ๔๘๒๐ นายสาคร  โกสิบริรักษ 

 ๔๘๒๑ นายสาคร  คะเชนทร 

 ๔๘๒๒ นายสาคร  คําแสนราช 

 ๔๘๒๓ นายสาคร  จันทร 

 ๔๘๒๔ นายสาคร  ไชยขวัญ 

 ๔๘๒๕ นายสาคร  ทองสง 

 ๔๘๒๖ นายสาคร  ปานนิ่ม 

 ๔๘๒๗ นายสาคร  ปมา 

 ๔๘๒๘ นายสาคร  ภูงามดี 

 ๔๘๒๙ นายสาคร  อินตะจา 

 ๔๘๓๐ นายสาธร  เอียดนุน 

 ๔๘๓๑ นายสาธิต  จีระดิษฐ 

 ๔๘๓๒ นายสาธิต  ตะสุข 

 ๔๘๓๓ นายสาธิต  นอยเหลือ 

 ๔๘๓๔ นายสาธิต  มังคลาด 

 ๔๘๓๕ นายสาธิต  ศรีบุญเรือง 

 ๔๘๓๖ นายสานิจ  ดีธรรม 

 ๔๘๓๗ นายสานิตย  จันทรโพธิ์ 

 ๔๘๓๘ นายสานิตย  ทาคําสุข 

 ๔๘๓๙ นายสานิตย  บานเย็น 

 ๔๘๔๐ นายสานิตย  สําลีรวง 

 ๔๘๔๑ นายสามารถ  แกดขุนทด 

 ๔๘๔๒ นายสามารถ  ไกรวงค 

 ๔๘๔๓ นายสามารถ  ดุลยะศิริ 

 ๔๘๔๔ นายสามารถ  แดงโชติ 

 ๔๘๔๕ นายสามารถ  ปนทอง 

 ๔๘๔๖ นายสามารถ  เปกรัมย 

 ๔๘๔๗ นายสามารถ  พรมบุตร 

 ๔๘๔๘ นายสามารถ  เมืองจันทึก 



 หนา   ๒๕๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๘๔๙ นายสามารถ  ยามดี 

 ๔๘๕๐ นายสามารถ  ศรีเดือน 

 ๔๘๕๑ นายสามารถ  สัมฤทธิ์ 

 ๔๘๕๒ นายสามารถ  สุคงเจริญ 

 ๔๘๕๓ นายสามิตร  กาวิละบุตร 

 ๔๘๕๔ นายสาย  ขันทะวงค 

 ๔๘๕๕ นายสาย  พิมพเสนา 

 ๔๘๕๖ นายสายใจ  ภูมิคอนสาร 

 ๔๘๕๗ นายสายชล  กัตพงษ 

 ๔๘๕๘ นายสายชล  คงดี 

 ๔๘๕๙ นายสายชล  คะภะสุวรรณ 

 ๔๘๖๐ นายสายชล  ดวงพระทัย 

 ๔๘๖๑ นายสายชล  ทรัพยแสนดี 

 ๔๘๖๒ นายสายชล  ไทรชมภู 

 ๔๘๖๓ นายสายชล  พุมพราย 

 ๔๘๖๔ นายสายชล  ลือโฮง 

 ๔๘๖๕ นายสายชล  อาสเวก 

 ๔๘๖๖ นายสายธาร  สีหาญ 

 ๔๘๖๗ นายสายยนต  พิมดี 

 ๔๘๖๘ นายสายยันต  โชติชวง 

 ๔๘๖๙ นายสายยันต  เที่ยงอยู 

 ๔๘๗๐ นายสายรุง  คําใส 

 ๔๘๗๑ นายสายสมร  จันทพันธ 

 ๔๘๗๒ นายสายัณห  จีนเกิดทรัพย 

 ๔๘๗๓ นายสายัณห  แจงสุวรรณ 

 ๔๘๗๔ นายสายัณห  ทองคํา 

 ๔๘๗๕ นายสายัณห  พนภัย 

 ๔๘๗๖ นายสายัณห  วรรณทอง 

 ๔๘๗๗ นายสายัณห  สวัสดี 

 ๔๘๗๘ นายสายันณ  เทศขํา 

 ๔๘๗๙ นายสายันณ  วิเศษวงษา 

 ๔๘๘๐ นายสายันณ  หมุกดี 

 ๔๘๘๑ นายสายันต  การเกณฑ 

 ๔๘๘๒ นายสายันต  จุมปา 

 ๔๘๘๓ นายสายันต  ไชยโคตร 

 ๔๘๘๔ นายสายันต  ธนผา 

 ๔๘๘๕ นายสายันต  พจนกิ่ง 

 ๔๘๘๖ นายสายันต  สรอยนวล 

 ๔๘๘๗ นายสายันต  สิงเหิน 

 ๔๘๘๘ นายสาร  ราชลองชัย 

 ๔๘๘๙ นายสาริกา  ฝายนายาง 

 ๔๘๙๐ นายสาเระ  มูซอ 

 ๔๘๙๑ นายสาโรจน  บุญกลาง 

 ๔๘๙๒ นายสาโรช  เกษมสุข 

 ๔๘๙๓ นายสาลี  จําปาดํา 

 ๔๘๙๔ นายสาลี  มะสิการะเต 

 ๔๘๙๕ นายสาและ  นากอหมะ 

 ๔๘๙๖ นายสํานวน  พลแจง 

 ๔๘๙๗ นายสําเนา  เพ็งบุญชู 

 ๔๘๙๘ นายสําเนา  มังกรแกว 



 หนา   ๒๕๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๘๙๙ นายสําเนา  สุขใส 

 ๔๙๐๐ นายสําเนียง  คิดเห็น 

 ๔๙๐๑ นายสําเนียง  จันแดง 

 ๔๙๐๒ นายสําเนียง  ลองนา 

 ๔๙๐๓ นายสําเนียง  ลาทํา 

 ๔๙๐๔ นายสําเนียง  สุริฉาย 

 ๔๙๐๕ นายสํารวม  เกตุสุรินทร 

 ๔๙๐๖ นายสํารวม  วงษพยัคฆ 

 ๔๙๐๗ นายสํารวม  สระกระโทก 

 ๔๙๐๘ นายสํารวย  จันที 

 ๔๙๐๙ นายสํารวย  ทรัพยสิน 

 ๔๙๑๐ นายสํารวย  ภูสุวรรณ 

 ๔๙๑๑ นายสํารวย  ฤทธิ์พงษ 

 ๔๙๑๒ นายสํารวย  ล้ิมสุวรรณ 

 ๔๙๑๓ นายสํารวย  สายลาม 

 ๔๙๑๔ นายสํารวย  เห็ดตุม 

 ๔๙๑๕ นายสํารวย  อนันต 

 ๔๙๑๖ นายสํารวย  เอมหยวก 

 ๔๙๑๗ นายสํารอง  บุตรจันทร 

 ๔๙๑๘ นายสํารอง  วิบูลย 

 ๔๙๑๙ นายสํารัตน  สนธิ์หอม 

 ๔๙๒๐ นายสําราญ  กระจัดกลาง 

 ๔๙๒๑ นายสําราญ  เกตุเพ็ชร 

 ๔๙๒๒ นายสําราญ  แกวบุโฮม 

 ๔๙๒๓ นายสําราญ  เจริญวงศ 

 ๔๙๒๔ นายสําราญ  เฉลิมผา 

 ๔๙๒๕ นายสําราญ  ชัยสวัสดิ์ 

 ๔๙๒๖ นายสําราญ  ทองสุวรรณ 

 ๔๙๒๗ นายสําราญ  บุญมา 

 ๔๙๒๘ นายสําราญ  บุญมาพิลา 

 ๔๙๒๙ นายสําราญ  ปองปอม 

 ๔๙๓๐ นายสําราญ  ปนแกว 

 ๔๙๓๑ นายสําราญ  พิมพแตม 

 ๔๙๓๒ รอยตรี สําราญ  วงคละคร 

 ๔๙๓๓ นายสําราญ  วินธิมา 

 ๔๙๓๔ นายสําราญ  แสงยอย 

 ๔๙๓๕ นายสําราญ  หัวดอน 

 ๔๙๓๖ นายสําราญ  อุดม 

 ๔๙๓๗ นายสํารี  โตจํานงค 

 ๔๙๓๘ นายสําเร็จ  ชวูรัมย 

 ๔๙๓๙ นายสําเริง  กล่ินเพชร 

 ๔๙๔๐ นายสําเริง  แกวมณี 

 ๔๙๔๑ นายสําเริง  ชวยงาน 

 ๔๙๔๒ นายสําเริง  ชวยสําราญ 

 ๔๙๔๓ นายสําเริง  เตียวยอง 

 ๔๙๔๔ นายสําเริง  ทับเส็ง 

 ๔๙๔๕ นายสําเริง  พอกประโคน 

 ๔๙๔๖ นายสําเริง  พินิจจอหอ 

 ๔๙๔๗ นายสําเริง  สํารี 

 ๔๙๔๘ นายสําเริง  หนูเมือง 



 หนา   ๒๕๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙๔๙ นายสําเริง  อ่ํานุช 

 ๔๙๕๐ นายสําลี  อุตมุล 

 ๔๙๕๑ นายสําอาง  โททวง 

 ๔๙๕๒ นายสิงห  ขอมีกลาง 

 ๔๙๕๓ นายสิงห  วรรณพัฒ 

 ๔๙๕๔ นายสิงห  สายชาลี 

 ๔๙๕๕ นายสิงห  สุมรัมย 

 ๔๙๕๖ นายสิงห  โสภา 

 ๔๙๕๗ นายสิงห  อรัญสาร 

 ๔๙๕๘ นายสิงหแกว  นางแล 

 ๔๙๕๙ นายสิงหคํา  ศรีบุญเรือง 

 ๔๙๖๐ นายสิงหชัย  เกษศิริ 

 ๔๙๖๑ นายสิงหโต  เขื่อนแกว 

 ๔๙๖๒ นายสิงหทอง  เพชรเลิศ 

 ๔๙๖๓ นายสิงหทอง  สงแกว 

 ๔๙๖๔ นายสิงหา  แกวละเอียด 

 ๔๙๖๕ นายสิทธิ  คงเรือง 

 ๔๙๖๖ นายสิทธิ  โทนผลิน 

 ๔๙๖๗ นายสิทธิชัย  ชัยมณี 

 ๔๙๖๘ นายสิทธิชัย  ตุลพันธ 

 ๔๙๖๙ นายสิทธิชัย  ทองอินทร 

 ๔๙๗๐ นายสิทธิชัย  ธีรประภาส 

 ๔๙๗๑ นายสิทธิชัย  พิมพสิม 

 ๔๙๗๒ นายสิทธิชัย  มีเจริญ 

 ๔๙๗๓ นายสิทธิชัย  วังลึก 

 ๔๙๗๔ นายสิทธิชัย  สิทธิมาลย 

 ๔๙๗๕ นายสิทธิชัย  เหล็กศักดิ์ 

 ๔๙๗๖ นายสิทธิโชค  พงษชาติ 

 ๔๙๗๗ นายสิทธิโชค  วูวงศ 

 ๔๙๗๘ นายสิทธิ์ปกรณ  จุลแกว 

 ๔๙๗๙ นายสิทธิพงศ  พิมสา 

 ๔๙๘๐ นายสิทธิพงษ  เจริญสุข 

 ๔๙๘๑ นายสิทธิพร  แกววิเศษ 

 ๔๙๘๒ นายสิทธิพร  จําปาแกว 

 ๔๙๘๓ นายสิทธิพร  ไชยบุดดี 

 ๔๙๘๔ นายสิทธิพร  ทองเหลือ 

 ๔๙๘๕ นายสิทธิพล  รักษทิพย 

 ๔๙๘๖ นายสิทธิพล  ฤทธิ์เรืองชัย 

 ๔๙๘๗ นายสิทธิรักษ  คลายอักษร 

 ๔๙๘๘ นายสิทธิศักดิ์  กัณณีย 

 ๔๙๘๙ นายสิทธิศักดิ์  แกวกาธร 

 ๔๙๙๐ นายสิน  สมแกว 

 ๔๙๙๑ นายสินทรัพย  อุทายะ 

 ๔๙๙๒ นายสินธนู  โนนลือชา 

 ๔๙๙๓ นายสิปปกร  โกจินอก 

 ๔๙๙๔ นายสิม  ปรือปรัก 

 ๔๙๙๕ นายสิมมา  คําหนัน 

 ๔๙๙๖ นายสิรภพ  นะรานรัมย 

 ๔๙๙๗ นายสิรวิชญ  กิจสมุทร 

 ๔๙๙๘ นายสิริบูรณ  สวางแสง 



 หนา   ๒๕๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙๙๙ นายสี  จงเรียน 

 ๕๐๐๐ นายสีจันทร  ทรัพยศิริ 

 ๕๐๐๑ นายสีนวล  กุลอัค 

 ๕๐๐๒ นายสีนวล  แพงปด 

 ๕๐๐๓ นายสีเพชร  ผลไพศาลศักดิ์ 

 ๕๐๐๔ นายสีรวย  บุญรอด 

 ๕๐๐๕ นายสีลา  คงสมศรี 

 ๕๐๐๖ นายสีวัน  สารเจริญ 

 ๕๐๐๗ นายสีหราช  โพฤทธิ์ 

 ๕๐๐๘ นายสุกรรณ  ครองทรัพยดี 

 ๕๐๐๙ นายสุกรี  ยาการียา 

 ๕๐๑๐ นายสุกรี  แวยิบ 

 ๕๐๑๑ นายสุกฤษฎ  คงขวัญ 

 ๕๐๑๒ นายสุกฤษฏ์ิ  พิมพอรัญ 

 ๕๐๑๓ นายสุกัน  สิงหคํา 

 ๕๐๑๔ นายสุกิจ  จินดา 

 ๕๐๑๕ นายสุกิจ  ปลวาสน 

 ๕๐๑๖ นายสุกิจ  สงเกตุ 

 ๕๐๑๗ นายสุข  ชัยวรรณ 

 ๕๐๑๘ นายสุข  ดัชถุยาวัตร 

 ๕๐๑๙ นายสุข  บุญประสม 

 ๕๐๒๐ นายสุข  เพ็งเพชร 

 ๕๐๒๑ นายสุขชัย  พุมอิ่ม 

 ๕๐๒๒ นายสุขปญญา  ไชยศรี 

 ๕๐๒๓ นายสุขพล  คณะวาป 

 ๕๐๒๔ นายสุขศรี  เวียงคํา 

 ๕๐๒๕ นายสุขสันต  กมลเลิศ 

 ๕๐๒๖ นายสุขสันต  ทิวาพัฒน 

 ๕๐๒๗ นายสุขสันต  โทดา 

 ๕๐๒๘ นายสุขสันต  โยคุณ 

 ๕๐๒๙ นายสุขสันติ์  ใบแสง 

 ๕๐๓๐ นายสุขี  ศรีคุณ 

 ๕๐๓๑ นายสุคนธ  ลงลายชาติ 

 ๕๐๓๒ นายสุคนธ  ศรีวิชัย 

 ๕๐๓๓ นายสุคิด  มะณีรัตน 

 ๕๐๓๔ นายสุจิง  จันพลโท 

 ๕๐๓๕ นายสุจิณ  อยูถาวร 

 ๕๐๓๖ นายสุจิน  ชวยศรี 

 ๕๐๓๗ นายสุจินต  ดีสวัสดิ์ 

 ๕๐๓๘ นายสุเจตน  แสงแกว 

 ๕๐๓๙ นายสุชัน  จันตะนาเขต 

 ๕๐๔๐ นายสุชาติ  แกวจันทร 

 ๕๐๔๑ นายสุชาติ  แกวสีนวล 

 ๕๐๔๒ นายสุชาติ  เข็มราษฎร 

 ๕๐๔๓ นายสุชาติ  คําทอง 

 ๕๐๔๔ นายสุชาติ  โคมแกว 

 ๕๐๔๕ นายสุชาติ  จันมีวงษ 

 ๕๐๔๖ นายสุชาติ  จิตสุวรรณ 

 ๕๐๔๗ นายสุชาติ  เจริญรัตน 

 ๕๐๔๘ นายสุชาติ  ชูชื่น 



 หนา   ๒๖๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๐๔๙ นายสุชาติ  ซําโพธิ์ 

 ๕๐๕๐ นายสุชาติ  ฐานะเชิดชูวงศ 

 ๕๐๕๑ นายสุชาติ  เต็มบุญหรรษา 

 ๕๐๕๒ นายสุชาติ  ถาวร 

 ๕๐๕๓ นายสุชาติ  ทองสุข 

 ๕๐๕๔ นายสุชาติ  แทนดี 

 ๕๐๕๕ นายสุชาติ  นิพันธรัมย 

 ๕๐๕๖ นายสุชาติ  ปะรุวรรณรัมย 

 ๕๐๕๗ นายสุชาติ  พรมมาก 

 ๕๐๕๘ นายสุชาติ  พะนิรัมย 

 ๕๐๕๙ นายสุชาติ  ภัทรชีวกุล 

 ๕๐๖๐ นายสุชาติ  ลัภกิตโร 

 ๕๐๖๑ นายสุชาติ  วงษสายันต 

 ๕๐๖๒ นายสุชาติ  สารคํา 

 ๕๐๖๓ นายสุชาติ  สําราญใจ 

 ๕๐๖๔ นายสุชาติ  สีผักผอง 

 ๕๐๖๕ นายสุชาติ  หอมเนียม 

 ๕๐๖๖ นายสุชาติ  อราม 

 ๕๐๖๗ นายสุชาติ  อ่ําเอี่ยม 

 ๕๐๖๘ นายสุชาติ  อุบลวัตร 

 ๕๐๖๙ นายสุชาลี  รอดสุด 

 ๕๐๗๐ นายสุเชน  รอดคุม 

 ๕๐๗๑ นายสุฐาน  อายขอดแกว 

 ๕๐๗๒ นายสุณีย  เลียดประถม 

 ๕๐๗๓ นายสุดกอง  สงกล 

 ๕๐๗๔ นายสุดใจ  เชี่ยวหมอน 

 ๕๐๗๕ นายสุดใจ  ทองทา 

 ๕๐๗๖ นายสุดใจ  ทองสิทธิ์ 

 ๕๐๗๗ นายสุดใจ  ทาคําสุข 

 ๕๐๗๘ นายสุดใจ  นิยม 

 ๕๐๗๙ นายสุดใจ  โพธิ์ศรีดา 

 ๕๐๘๐ นายสุดใจ  ฤทธิศักดิ์ 

 ๕๐๘๑ นายสุดใจ  อินทรนิ่ม 

 ๕๐๘๒ นายสุดที  ปกกะตา 

 ๕๐๘๓ นายสุดสงวน  แสนสุข 

 ๕๐๘๔ นายสุเดื่อ  ศรีลาวงษ 

 ๕๐๘๕ นายสุตะ  มหานิล 

 ๕๐๘๖ นายสุติ  โพดรัมย 

 ๕๐๘๗ นายสุทธิ  การะหัตถ 

 ๕๐๘๘ นายสุทธิชาติ  คําเรืองศรี 

 ๕๐๘๙ นายสุทธินัย  ทัดไทย 

 ๕๐๙๐ นายสุทธิพงษ  เพชรดี 

 ๕๐๙๑ นายสุทธิพันธ  เกียรติกองไพร 

 ๕๐๙๒ นายสุทธิราช  วงศกัลยา 

 ๕๐๙๓ นายสุทธิสันต  มะวิง 

 ๕๐๙๔ นายสุทน  ปรือปรัง 

 ๕๐๙๕ นายสุทน  รัตนะวงษขันธ 

 ๕๐๙๖ นายสุทน  ลนหลาม 

 ๕๐๙๗ นายสุทน  สรรพคุณ 

 ๕๐๙๘ นายสุทนต  แสนกองแกว 



 หนา   ๒๖๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๐๙๙ นายสุทัศน  จ่ันเหลือ 

 ๕๑๐๐ นายสุทัศน  ดอนสินพูล 

 ๕๑๐๑ นายสุทัศน  เดชปอง 

 ๕๑๐๒ นายสุทัศน  ทองชม 

 ๕๑๐๓ นายสุทัศน  บุญทา 

 ๕๑๐๔ นายสุทัศน  พงศจันทรเขียว 

 ๕๑๐๕ นายสุทัศน  พนมผา 

 ๕๑๐๖ นายสุทัศน  พิศเพ็ง 

 ๕๑๐๗ นายสุทัศน  ยศคําแหง 

 ๕๑๐๘ นายสุทัศน  วันมหาชัย 

 ๕๑๐๙ นายสุทัศน  หมุยพรม 

 ๕๑๑๐ นายสุทัศน  หลีกพาล 

 ๕๑๑๑ นายสุทัศน  อินทรเรืองศรี 

 ๕๑๑๒ นายสุทิน  แกวขาว 

 ๕๑๑๓ นายสุทิน  นักพรานบุญ 

 ๕๑๑๔ นายสุทิน  ผิวละออง 

 ๕๑๑๕ นายสุทิน  สุมหิรัญ 

 ๕๑๑๖ นายสุเทพ  กลาหาญ 

 ๕๑๑๗ นายสุเทพ  กลํ่าเสน 

 ๕๑๑๘ นายสุเทพ  จันทนะโสตถิ์ 

 ๕๑๑๙ นายสุเทพ  ชอดอก 

 ๕๑๒๐ นายสุเทพ  ดานดอน 

 ๕๑๒๑ นายสุเทพ  ตระกุลไทย 

 ๕๑๒๒ นายสุเทพ  ทองชัย 

 ๕๑๒๓ นายสุเทพ  ทับทิมชื่น 

 ๕๑๒๔ นายสุเทพ  นมขุนทด 

 ๕๑๒๕ นายสุเทพ  นวมนิ่ม 

 ๕๑๒๖ นายสุเทพ  นันทะเสน 

 ๕๑๒๗ นายสุเทพ  นาคเจริญ 

 ๕๑๒๘ นายสุเทพ  นิลฉ่ํา 

 ๕๑๒๙ นายสุเทพ  บัวลอย 

 ๕๑๓๐ นายสุเทพ  ปลานอย 

 ๕๑๓๑ นายสุเทพ  ปะทิเก 

 ๕๑๓๒ นายสุเทพ  พงศวีรกวิน 

 ๕๑๓๓ นายสุเทพ  พิมพา 

 ๕๑๓๔ นายสุเทพ  วงษชวย 

 ๕๑๓๕ นายสุเทพ  วะสุกัน 

 ๕๑๓๖ นายสุเทพ  สีสมุทร 

 ๕๑๓๗ นายสุเทพ  สุขสวัสดิ์ 

 ๕๑๓๘ นายสุเทพ  แสนมี่ 

 ๕๑๓๙ นายสุเทพ  อักษรเงิน 

 ๕๑๔๐ นายสุธน  สุนทอง 

 ๕๑๔๑ นายสุธนัย  วรชินา 

 ๕๑๔๒ นายสุธรรม  ชมภูราช 

 ๕๑๔๓ นายสุธรรม  นิลมาศ 

 ๕๑๔๔ นายสุธรรม  พัฒเสน 

 ๕๑๔๕ นายสุธรรม  เยาวนุน 

 ๕๑๔๖ นายสุธรรม  หนักแนน 

 ๕๑๔๗ นายสุธา  ดําทอง 

 ๕๑๔๘ นายสุธา  บุญประเสริฐ 



 หนา   ๒๖๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๑๔๙ นายสุธิน  รัตนามาตร 

 ๕๑๕๐ นายสุธินันท  เทพวาส 

 ๕๑๕๑ นายสุธี  จันทรบูรณ 

 ๕๑๕๒ นายสุธี  พลสันติ์ 

 ๕๑๕๓ นายสุธี  ละมาย 

 ๕๑๕๔ นายสุธีร  ชูศรี 

 ๕๑๕๕ นายสุนทร  กิ่งนอก 

 ๕๑๕๖ นายสุนทร  คงเทพ 

 ๕๑๕๗ นายสุนทร  ครุธทุง 

 ๕๑๕๘ นายสุนทร  เครือมวง 

 ๕๑๕๙ นายสุนทร  ชวยรักษา 

 ๕๑๖๐ นายสุนทร  เดชโฮม 

 ๕๑๖๑ นายสุนทร  แตงตุน 

 ๕๑๖๒ นายสุนทร  ทองผ้ึง 

 ๕๑๖๓ นายสุนทร  ธรรมเนียม 

 ๕๑๖๔ นายสุนทร  เนียมศรี 

 ๕๑๖๕ นายสุนทร  บุญตัน 

 ๕๑๖๖ นายสุนทร  ผูนา 

 ๕๑๖๗ นายสุนทร  พงษบริบูรณ 

 ๕๑๖๘ นายสุนทร  แรเพชร 

 ๕๑๖๙ นายสุนทร  ศรีธนะ 

 ๕๑๗๐ นายสุนทร  สุขใจ 

 ๕๑๗๑ นายสุนทร  แสนมา 

 ๕๑๗๒ นายสุนทร  อุปมา 

 ๕๑๗๓ นายสุนทรพงษ  เทียมทัศน 

 ๕๑๗๔ นายสุนัน  ฉิมมาลี 

 ๕๑๗๕ นายสุนัน  โพธิ์เปยศรี 

 ๕๑๗๖ นายสุนัน  มหานิล 

 ๕๑๗๗ นายสุนัน  แหวนเพ็ชร 

 ๕๑๗๘ นายสุนันชัย  พันพลอย 

 ๕๑๗๙ นายสุนันต  สุวรรณมาก 

 ๕๑๘๐ นายสุนันท  แกวบุญเรือง 

 ๕๑๘๑ นายสุนันท  นิยม 

 ๕๑๘๒ นายสุนันท  บัวสุวรรณ 

 ๕๑๘๓ นายสุนันท  พรหมรักษา 

 ๕๑๘๔ นายสุนันท  แสงประกาย 

 ๕๑๘๕ นายสุนันท  หลักเพชร 

 ๕๑๘๖ นายสุนา  พลขาน 

 ๕๑๘๗ นายสุนิมิตร  สุนทรานนท 

 ๕๑๘๘ นายสุเนตร  เทียมตรี 

 ๕๑๘๙ นายสุบรร  บูสะเมาะ 

 ๕๑๙๐ นายสุบรร  สาระชาติ 

 ๕๑๙๑ นายสุบรรณ  พ่ึงผล 

 ๕๑๙๒ นายสุบรรณ  ศรเสนา 

 ๕๑๙๓ นายสุบัน  แกวสมุทร 

 ๕๑๙๔ นายสุบัน  ชาอินทร 

 ๕๑๙๕ นายสุบิน  กระจางเนตร 

 ๕๑๙๖ นายสุบิน  คํามงคล 

 ๕๑๙๗ นายสุบิน  ผิวขาว 

 ๕๑๙๘ นายสุบิน  พ้ืนอินตะสี 



 หนา   ๒๖๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๑๙๙ นายสุบิน  โพธิ์รา 

 ๕๒๐๐ นายสุบิน  ศรีเหรา 

 ๕๒๐๑ นายสุประกิจ  อินทรานุช 

 ๕๒๐๒ นายสุประสิทธิ์  โพธิสิทธิ์ 

 ๕๒๐๓ นายสุปน  นวลกัลยา 

 ๕๒๐๔ นายสุป  คําบุญเรือง 

 ๕๒๐๕ นายสุพจน  แกวพิลา 

 ๕๒๐๖ นายสุพจน  ตอมทอง 

 ๕๒๐๗ นายสุพจน  ทองผา 

 ๕๒๐๘ นายสุพจน  นรมาตย 

 ๕๒๐๙ นายสุพจน  นาคบอคา 

 ๕๒๑๐ นายสุพจน  ภูวิไล 

 ๕๒๑๑ นายสุพจน  ยังจันทรอินทร 

 ๕๒๑๒ นายสุพจน  ราชวงค 

 ๕๒๑๓ นายสุพจน  วงคอุด 

 ๕๒๑๔ นายสุพจน  เวกสันเทียะ 

 ๕๒๑๕ นายสุพจน  ศรีพูล 

 ๕๒๑๖ นายสุพจน  โสภา 

 ๕๒๑๗ นายสุพจน  อดีตรัมย 

 ๕๒๑๘ วาที่รอยตรี สุพจน  อริยะรุงโรจน 

 ๕๒๑๙ นายสุพจน  อุทธา 

 ๕๒๒๐ นายสุพต  โสระเม็ก 

 ๕๒๒๑ นายสุพร  ชวยสราง 

 ๕๒๒๒ นายสุพรม  ธีรจินดาสกุล 

 ๕๒๒๓ นายสุพรรณ  เกตุพงษ 

 ๕๒๒๔ นายสุพรรณ  ตะวงษา 

 ๕๒๒๕ นายสุพรรณ  นพพันธ 

 ๕๒๒๖ นายสุพรรณ  พิพวนนอก 

 ๕๒๒๗ นายสุพรรณ  ศรีเมฆ 

 ๕๒๒๘ นายสุพรรณ  เหล็กกลา 

 ๕๒๒๙ นายสุพรรณ  อินทรศรวล 

 ๕๒๓๐ นายสุพล  นันทะสิงห 

 ๕๒๓๑ นายสุพล  ผัดแกว 

 ๕๒๓๒ นายสุพล  ไฝแกว 

 ๕๒๓๓ นายสุพล  ยอดมี 

 ๕๒๓๔ นายสุพล  โลภากรณ 

 ๕๒๓๕ นายสุพล  สุขแกว 

 ๕๒๓๖ นายสุพล  อินทรอราม 

 ๕๒๓๗ นายสุพัฒ  ไชยคําจันทร 

 ๕๒๓๘ นายสุพัฒ  สิงหเหลือ 

 ๕๒๓๙ นายสุพัฒน  ถาตุย 

 ๕๒๔๐ นายสุพัฒน  ทองดวง 

 ๕๒๔๑ นายสุพัฒน  ทอนแกว 

 ๕๒๔๒ นายสุพัฒน  ธรรมเจริญ 

 ๕๒๔๓ นายสุพัฒน  ธีระกิจไพศาล 

 ๕๒๔๔ นายสุพัฒน  พุธสุข 

 ๕๒๔๕ นายสุพัฒน  วงศบุญมาก 

 ๕๒๔๖ นายสุพัฒน  สนเพ็ชร 

 ๕๒๔๗ นายสุพัทชัย  ใจศิล 

 ๕๒๔๘ นายสุพัน  ธนะรัมย 



 หนา   ๒๖๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๒๔๙ นายสุพันธ  สวัสดี 

 ๕๒๕๐ นายสุพัส  วงษวรรณ 

 ๕๒๕๑ นายสุพิน  เกิดสําโรง 

 ๕๒๕๒ นายสุพิน  ศรีบุญเรือง 

 ๕๒๕๓ นายสุพิน  สายแกว 

 ๕๒๕๔ นายสุพิศ  คําจันทร 

 ๕๒๕๕ นายสุพิศ  ใยธรรมมา 

 ๕๒๕๖ นายสุภวัช  จันทรครุธ 

 ๕๒๕๗ นายสุภักดี  โยธาทัย 

 ๕๒๕๘ นายสุภาพ  คําศรี 

 ๕๒๕๙ นายสุภาพ  ใจพรม 

 ๕๒๖๐ นายสุภาพ  ดานะ 

 ๕๒๖๑ นายสุภาพ  ทองบอ 

 ๕๒๖๒ นายสุภาพ  ประจิตร 

 ๕๒๖๓ นายสุภาพ  ย้ิมโกทับ 

 ๕๒๖๔ นายสุภาพ  สมศิริ 

 ๕๒๖๕ นายสุภีร  สมบัติ 

 ๕๒๖๖ นายสุมล  นอยหลา 

 ๕๒๖๗ นายสุมิตร  จรรยา 

 ๕๒๖๘ นายสุมิตร  พิมสาน 

 ๕๒๖๙ นายสุเมต  เพชรใหญ 

 ๕๒๗๐ นายสุเมต  ยอดศิลป 

 ๕๒๗๑ นายสุเมตร  เดชแพง 

 ๕๒๗๒ นายสุเมธ  กิจเพ่ิมพูล 

 ๕๒๗๓ นายสุเมธ  กิ่วคํา 

 ๕๒๗๔ นายสุเมธ  แกวมณี 

 ๕๒๗๕ นายสุเมธ  บริบูรณ 

 ๕๒๗๖ นายสุเมธ  บุญเดช 

 ๕๒๗๗ นายสุเมธ  ศรีเอื้องดอย 

 ๕๒๗๘ นายสุเมธ  สุขสําราญ 

 ๕๒๗๙ นายสุเมศ  เปาปา 

 ๕๒๘๐ นายสุรกาญจน  นาเจริญ 

 ๕๒๘๑ นายสุรเกียรติ  ตันเจริญ 

 ๕๒๘๒ นายสุรเกียรติ  พันธงาม 

 ๕๒๘๓ นายสุรชัย  กตเวทีธรรม 

 ๕๒๘๔ นายสุรชัย  จันทรกอฮอ 

 ๕๒๘๕ นายสุรชัย  พลชัย 

 ๕๒๘๖ นายสุรชัย  มงคล 

 ๕๒๘๗ นายสุรชัย  ศรีตั้ง 

 ๕๒๘๘ นายสุรชัย  ศรีไม 

 ๕๒๘๙ นายสุรชัย  หาญวงษ 

 ๕๒๙๐ นายสุรชาติ  ใจดี 

 ๕๒๙๑ นายสุรชาติ  ดีโคตร 

 ๕๒๙๒ นายสุรชาติ  โตกระสินธุวิตร 

 ๕๒๙๓ นายสุรชาติ  อภัยจิตร 

 ๕๒๙๔ นายสุรเชษฐ  จ่ันแจง 

 ๕๒๙๕ นายสุรดิษ  ทิศแดง 

 ๕๒๙๖ นายสุรเดช  กล่ินคลายกัน 

 ๕๒๙๗ นายสุรเดช  ยศย่ิงอภิราม 

 ๕๒๙๘ นายสุรเดช  สัจจาพิทักษกุล 



 หนา   ๒๖๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๒๙๙ นายสุรเดช  สุขวัฒนาสินิทธ 

 ๕๓๐๐ นายสุรเดช  สุมาลา 

 ๕๓๐๑ นายสุรเดช  โหยดู 

 ๕๓๐๒ นายสุรทร  โลหะเวช 

 ๕๓๐๓ นายสุรทิน  ทองสา 

 ๕๓๐๔ นายสุรนัย  เหมี่ยงโนนเขวา 

 ๕๓๐๕ นายสุรพงษ  บูรคอน 

 ๕๓๐๖ นายสุรพงษ  พลเพ็ง 

 ๕๓๐๗ นายสุรพงษ  ลอยวิสุทธิ์ 

 ๕๓๐๘ นายสุรพงษ  สุนทร 

 ๕๓๐๙ นายสุรพร  โพธิ์ระยา 

 ๕๓๑๐ นายสุรพล  จอมจิต 

 ๕๓๑๑ นายสุรพล  โฉมยงค 

 ๕๓๑๒ นายสุรพล  ชาวคอ 

 ๕๓๑๓ นายสุรพล  ทรัพยมาก 

 ๕๓๑๔ นายสุรพล  ทองดี 

 ๕๓๑๕ นายสุรพล  นะสุ 

 ๕๓๑๖ นายสุรพล  ปองโกเซ 

 ๕๓๑๗ นายสุรพล  พวงษ 

 ๕๓๑๘ นายสุรพล  พูลสมบัติ 

 ๕๓๑๙ นายสุรพล  ยอดนครจง 

 ๕๓๒๐ นายสุรพล  ใยบัว 

 ๕๓๒๑ นายสุรพล  สารธรรมาธิคุณ 

 ๕๓๒๒ นายสุรพล  สิงหขันธ 

 ๕๓๒๓ นายสุรพล  สินโพธิ์ 

 ๕๓๒๔ นายสุรพล  หาญชนะ 

 ๕๓๒๕ นายสุรพล  อินทะวงศ 

 ๕๓๒๖ นายสุรพล  อินบุญญา 

 ๕๓๒๗ นายสุรพิน  ไชยนนท 

 ๕๓๒๘ นายสุรยุทธ  บุญประเสริฐ 

 ๕๓๒๙ นายสุรยุทธ  มะสุใส 

 ๕๓๓๐ นายสุรศักดิ์  ใจดี 

 ๕๓๓๑ นายสุรศักดิ์  นามบาน 

 ๕๓๓๒ นายสุรศักดิ์  ปญบือ 

 ๕๓๓๓ นายสุรศักดิ์  ไพคํานาม 

 ๕๓๓๔ นายสุรศักดิ์  ลาชัย 

 ๕๓๓๕ นายสุรศักดิ์  ลําสัน 

 ๕๓๓๖ นายสุรศักดิ์  ศรอินทร 

 ๕๓๓๗ นายสุรศักดิ์  สัมมาสาโท 

 ๕๓๓๘ นายสุรศักดิ์  สําอางศรี 

 ๕๓๓๙ นายสุรศักดิ์  อินทรศรี 

 ๕๓๔๐ นายสุรสังกาศ  ธงศรีทอง 

 ๕๓๔๑ นายสุรสิทธิ์  สุวรรณโร 

 ๕๓๔๒ นายสุระชัย  เพ็งวิภาส 

 ๕๓๔๓ นายสุระชัย  โสภาลุน 

 ๕๓๔๔ นายสุระพล  ผมทํา 

 ๕๓๔๕ นายสุระพันธ  บัวดอก 

 ๕๓๔๖ นายสุรัช  บุบผา 

 ๕๓๔๗ นายสุรัตน  คุณารูป 

 ๕๓๔๘ นายสุรัตน  ถาดกระโทก 



 หนา   ๒๖๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๓๔๙ นายสุรัตน  ทับทิมกลาง 

 ๕๓๕๐ นายสุรัตน  ภูมิไถล 

 ๕๓๕๑ นายสุรัตน  ยศหลวงทุม 

 ๕๓๕๒ นายสุรัตน  เย็นวัฒนา 

 ๕๓๕๓ นายสุรัตน  แรเพชร 

 ๕๓๕๔ นายสุรัตน  สุมาลี 

 ๕๓๕๕ นายสุรินทร  นอยคํามูล 

 ๕๓๕๖ นายสุรินทร  เปลงเพ็ชร 

 ๕๓๕๗ นายสุรินทร  เพ็งประภา 

 ๕๓๕๘ นายสุรินทร  มีสินทรัพย 

 ๕๓๕๙ นายสุรินทร  เวชประสิทธิ์ 

 ๕๓๖๐ นายสุรินทร  สําเรือง 

 ๕๓๖๑ นายสุรินทร  แสนอินตะ 

 ๕๓๖๒ นายสุรินทร  หาวสาย 

 ๕๓๖๓ นายสุริยงค  ภาษี 

 ๕๓๖๔ นายสุริยนต  อรัญภูมิ 

 ๕๓๖๕ นายสุริยะ  ชาสอน 

 ๕๓๖๖ นายสุริยะ  ปลอดภัย 

 ๕๓๖๗ นายสุริยะ  ไพรวัลย 

 ๕๓๖๘ นายสุริยัญ  เอียดเกล้ียง 

 ๕๓๖๙ นายสุริยัน  บาลเย็น 

 ๕๓๗๐ นายสุริยัน  ปลัดศรี 

 ๕๓๗๑ นายสุริยัน  วงศชื่น 

 ๕๓๗๒ นายสุริยัน  แหวนแกว 

 ๕๓๗๓ นายสุริยา  ขุนบรรเทิง 

 ๕๓๗๔ นายสุริยา  ธรรมรัตน 

 ๕๓๗๕ นายสุริยา  บรรลุสันต 

 ๕๓๗๖ วาที่รอยตรี สุริยา  เปล่ียนพุม 

 ๕๓๗๗ นายสุริยา  พรมพัน 

 ๕๓๗๘ นายสุริยา  รัตนไพร 

 ๕๓๗๙ นายสุริยา  สรรพาวุธ 

 ๕๓๘๐ นายสุริยา  สามารถงาน 

 ๕๓๘๑ นายสุริยา  หนอสิงหา 

 ๕๓๘๒ นายสุริยา  หลีเฮะ 

 ๕๓๘๓ นายสุริยา  เหลาบุตรศรี 

 ๕๓๘๔ นายสุริยา  อวนเต็ม 

 ๕๓๘๕ นายสุริยา  อินทะศร 

 ๕๓๘๖ นายสุริโย  บํารุงคีรี 

 ๕๓๘๗ นายสุวชัย  พัฒสุข 

 ๕๓๘๘ นายสุวรรณ  เกษมณี 

 ๕๓๘๙ นายสุวรรณ  ศรีทอง 

 ๕๓๙๐ นายสุวรรณ  ออนมาก 

 ๕๓๙๑ นายสุวรรณ  เขียวดวง 

 ๕๓๙๒ นายสุวรรณ  ไขษรศักดิ์ 

 ๕๓๙๓ นายสุวรรณ  คําละมูล 

 ๕๓๙๔ นายสุวรรณ  โชจรูญเดช 

 ๕๓๙๕ นายสุวรรณ  ดีแฮ 

 ๕๓๙๖ นายสุวรรณ  ทวนเงิน 

 ๕๓๙๗ นายสุวรรณ  นาสมโภชน 

 ๕๓๙๘ นายสุวรรณ  พงษพิลา 



 หนา   ๒๖๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๓๙๙ นายสุวรรณ  พิมพพันธ 

 ๕๔๐๐ นายสุวรรณ  พูลนุช 

 ๕๔๐๑ นายสุวรรณ  มุงหมายวัฒนา 

 ๕๔๐๒ นายสุวรรณ  ยงคประเดิม 

 ๕๔๐๓ นายสุวรรณ  ศรีแพงมล 

 ๕๔๐๔ นายสุวรรณ  สิหิง 

 ๕๔๐๕ นายสุวรรณา  ตันสกุล 

 ๕๔๐๖ นายสุวัจน  เอี่ยมทองกุล 

 ๕๔๐๗ นายสุวัฒน  กองสนาม 

 ๕๔๐๘ นายสุวัฒน  ชัยมานิตย 

 ๕๔๐๙ นายสุวัฒน  ตนงาม 

 ๕๔๑๐ นายสุวัฒน  โตมวง 

 ๕๔๑๑ นายสุวัฒน  นอยแกว 

 ๕๔๑๒ นายสุวัฒน  มาสุข 

 ๕๔๑๓ นายสุวัฒน  แยมโกสุมภ 

 ๕๔๑๔ นายสุวัฒน  ฤทธิ์นาคี 

 ๕๔๑๕ นายสุวัฒน  วรวุฒิ 

 ๕๔๑๖ นายสุวัฒน  ศรีสวัสดิ์ 

 ๕๔๑๗ นายสุวัต  พิทักษ 

 ๕๔๑๘ นายสุวัตร  สังขเมือง 

 ๕๔๑๙ นายสุวิช  กล่ินชื่น 

 ๕๔๒๐ นายสุวิช  สังวาลย 

 ๕๔๒๑ นายสุวิท  ศาสตราชัย 

 ๕๔๒๒ นายสุวิทย  กุลนาพันธุ 

 ๕๔๒๓ นายสุวิทย  คงบุญ 

 ๕๔๒๔ นายสุวิทย  คําเกง 

 ๕๔๒๕ นายสุวิทย  จิตแสง 

 ๕๔๒๖ นายสุวิทย  ใจโต 

 ๕๔๒๗ นายสุวิทย  ชวยแกว 

 ๕๔๒๘ นายสุวิทย  เดชแกว 

 ๕๔๒๙ นายสุวิทย  ทองเขียว 

 ๕๔๓๐ นายสุวิทย  ทาจิตร 

 ๕๔๓๑ นายสุวิทย  ปองน้ําไผ 

 ๕๔๓๒ นายสุวิทย  พัฒนสีทอง 

 ๕๔๓๓ นายสุวิทย  พิมพศรี 

 ๕๔๓๔ นายสุวิทย  พุฒซาย 

 ๕๔๓๕ นายสุวิทย  พุทโธทา 

 ๕๔๓๖ นายสุวิทย  แพงกัลยา 

 ๕๔๓๗ นายสุวิทย  เย็นประเสริฐ 

 ๕๔๓๘ นายสุวิทย  ราชูโส 

 ๕๔๓๙ นายสุวิทย  วงศสุวัฒน 

 ๕๔๔๐ นายสุวิทย  วันสามงาม 

 ๕๔๔๑ นายสุวิทย  สุกันทา 

 ๕๔๔๒ นายสุวิทย  ไสเหล่ือม 

 ๕๔๔๓ นายสุวิทย  เหลากูล 

 ๕๔๔๔ นายสุวิน  กระโจมทอง 

 ๕๔๔๕ นายสุวินัย  ใยบัว 

 ๕๔๔๖ นายสุวิพล  พรมจันทร 

 ๕๔๔๗ นายสุไวพจน  โตะยีหวัง 

 ๕๔๔๘ นายสุสัคค  ธงศรี 



 หนา   ๒๖๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๔๔๙ นายสุหรี  ตอวิญญา 

 ๕๔๕๐ นายสูงศักดิ์  มณีสอน 

 ๕๔๕๑ นายสูเด็ง  ตอเฮ 

 ๕๔๕๒ นายสูไหลหมาน  กลาศึก 

 ๕๔๕๓ นายเสกสรร  คําวัดไทร 

 ๕๔๕๔ นายเสกสรร  ประเสริฐ 

 ๕๔๕๕ นายเสกสรร  สาคร 

 ๕๔๕๖ นายเสกสรร  สุรินทรโท 

 ๕๔๕๗ นายเสกสรรค  คงคลาย 

 ๕๔๕๘ นายเสกสรรค  ดํากุล 

 ๕๔๕๙ นายเสกสรรค  ไทยเสน 

 ๕๔๖๐ นายเสกสรรค  เพ็ชรบริบูรณ 

 ๕๔๖๑ นายเสกสรรค  รอดอุนา 

 ๕๔๖๒ นายเสกสันต  พยัคฆ 

 ๕๔๖๓ นายเสกสันต  ฟกทอง 

 ๕๔๖๔ นายเสกสิทธิ์  ไมงาม 

 ๕๔๖๕ นายเสงียม  นาหัวนิล 

 ๕๔๖๖ นายเสงี่ยม  เทอํารุง 

 ๕๔๖๗ นายเสงี่ยม  มหาวรรณ 

 ๕๔๖๘ นายเสงี่ยม  รสราง 

 ๕๔๖๙ นายเสด็จ  แกนพุฒ 

 ๕๔๗๐ นายเสด็จ  นาเมืองจันทร 

 ๕๔๗๑ นายเสด็จ  วงคแสนไชย 

 ๕๔๗๒ นายเสถียร  ขุนนุย 

 ๕๔๗๓ นายเสถียร  คําชุม 

 ๕๔๗๔ นายเสถียร  ใจกลา 

 ๕๔๗๕ นายเสถียร  ทัศนา 

 ๕๔๗๖ นายเสถียร  บัวบาลบุตร 

 ๕๔๗๗ นายเสถียร  มายัง 

 ๕๔๗๘ นายเสถียร  มุกสง 

 ๕๔๗๙ นายเสธนีย  เสนะสุทธิพันธุ 

 ๕๔๘๐ นายเสนห  เกาะสังข 

 ๕๔๘๑ นายเสนห  แจมศรี 

 ๕๔๘๒ นายเสนห  น้ําทรัพย 

 ๕๔๘๓ นายเสนห  บุญบาง 

 ๕๔๘๔ นายเสนห  ลาเต 

 ๕๔๘๕ นายเสนห  สารไชย 

 ๕๔๘๖ นายเสนห  สุขษาเกษ 

 ๕๔๘๗ นายเสนอ  ไพจิตรจินดา 

 ๕๔๘๘ นายเสนอ  ออนทองอิน 

 ๕๔๘๙ นายเสนีย  เอี่ยมสมุทรศรี 

 ๕๔๙๐ นายเสมอ  กรชนอก 

 ๕๔๙๑ นายเสมอ  วงษเนียม 

 ๕๔๙๒ นายเสมอ  วิวัฒนปติสกุล 

 ๕๔๙๓ นายเสมียน  แกนจําปา 

 ๕๔๙๔ นายเสมียน  โคตมา 

 ๕๔๙๕ นายเสมียน  จันทรแรม 

 ๕๔๙๖ นายเสมียน  สีรวัตร 

 ๕๔๙๗ นายเสมือน  จะรอนรัมย 

 ๕๔๙๘ นายเสมือน  เพ็ชรขุนทด 



 หนา   ๒๖๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๔๙๙ นายเสริม  ทานรัมย 

 ๕๕๐๐ นายเสริม  ศรีวิทะ 

 ๕๕๐๑ นายเสริมเกียรติ  แพรกปาน 

 ๕๕๐๒ นายเสริมศักดิ์  เครือวรพันธุ 

 ๕๕๐๓ นายเสรี  โคกตระคุ 

 ๕๕๐๔ นายเสรี  จิตรจักร 

 ๕๕๐๕ นายเสรี  ใจเดียว 

 ๕๕๐๖ นายเสรี  เตชะวันโต 

 ๕๕๐๗ นายเสรี  นวลขาว 

 ๕๕๐๘ นายเสรี  วงศพินิจ 

 ๕๕๐๙ นายเสรี  แสงภักดิ์ 

 ๕๕๑๐ นายเสวก  นันตา 

 ๕๕๑๑ นายเสวย  ขุนรงณ 

 ๕๕๑๒ นายเสวย  บุญจูง 

 ๕๕๑๓ นายเสวย  พ่ึงเพ็ง 

 ๕๕๑๔ นายเสวียน  ใยสิงห 

 ๕๕๑๕ นายเสษฐี  จิตอาคะ 

 ๕๕๑๖ นายเสาธงทอง  ศรีสุระ 

 ๕๕๑๗ รอยตรี เสาร  เขียวแสง 

 ๕๕๑๘ นายเสาร  โฉมงาม 

 ๕๕๑๙ นายเสาร  ตาดี 

 ๕๕๒๐ นายเสาร  พันธุแกว 

 ๕๕๒๑ นายเสาร  ศรีบุญ 

 ๕๕๒๒ นายเสาร  สุริยเปลงแสง 

 ๕๕๒๓ นายเสารคํา  แสนปง 

 ๕๕๒๔ นายเสียน  คันธีระ 

 ๕๕๒๕ นายเสียน  ชารินทร 

 ๕๕๒๖ นายแสง  ทองรอด 

 ๕๕๒๗ นายแสง  มาตาเดิม 

 ๕๕๒๘ นายแสง  ศรีจันทร 

 ๕๕๒๙ นายแสงจันทร  ทองวิลัย 

 ๕๕๓๐ นายแสงจันทร  แยบยนต 

 ๕๕๓๑ นายแสงจันทร  สุระพันธ 

 ๕๕๓๒ นายแสงเดือน  เบิกบานดี 

 ๕๕๓๓ นายแสงทอง  มาลัย 

 ๕๕๓๔ นายแสงสิน  เท่ียงธรรม 

 ๕๕๓๕ นายแสน  สุดา 

 ๕๕๓๖ นายแสนภู  แตรสังข 

 ๕๕๓๗ นายแสนศักดิ์  เขียวคํา 

 ๕๕๓๘ นายแสวง  ขันทอง 

 ๕๕๓๙ นายแสวง  บุญพูน 

 ๕๕๔๐ นายแสวง  พงษสุระ 

 ๕๕๔๑ นายแสวง  พรมวิหาร 

 ๕๕๔๒ นายแสวง  พวงจันทร 

 ๕๕๔๓ นายแสวง  วิสันเทียะ 

 ๕๕๔๔ นายแสวง  อนันตภูมิ 

 ๕๕๔๕ นายโสน  สองกระโทก 

 ๕๕๔๖ นายโสพจน  ธรรมรักษา 

 ๕๕๔๗ นายโสภณ  ฉายราตรี 

 ๕๕๔๘ นายโสภณ  ตระกุลพิทักษ 



 หนา   ๒๗๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๕๔๙ นายโสภณ  ทองขาว 

 ๕๕๕๐ นายโสภณ  นิระโส 

 ๕๕๕๑ นายโสภณ  พรหมมาศ 

 ๕๕๕๒ นายโสภณ  มวงหีต 

 ๕๕๕๓ นายโสภณ  สุขกาย 

 ๕๕๕๔ นายโสวัตร  ศักดิ์ดํา 

 ๕๕๕๕ นายใส  ไทยหิรัญโชติ 

 ๕๕๕๖ นายใส  สีสวาง 

 ๕๕๕๗ นายไส  แซมา 

 ๕๕๕๘ นายไสว  กอนคง 

 ๕๕๕๙ นายไสว  เกล้ียงมาก 

 ๕๕๖๐ นายไสว  แกวประสงค 

 ๕๕๖๑ นายไสว  ตอวาส 

 ๕๕๖๒ นายไสว  ธงไชย 

 ๕๕๖๓ นายไสว  ธรรมจารย 

 ๕๕๖๔ นายไสว  พงศสิริวรวัฒน 

 ๕๕๖๕ นายไสว  พากเพียร 

 ๕๕๖๖ นายไสว  ลานทอง 

 ๕๕๖๗ นายไสว  โลสันเทียะ 

 ๕๕๖๘ นายไสว  วงษขันธ 

 ๕๕๖๙ นายไสว  สุดเฉลียว 

 ๕๕๗๐ นายไสว  แสงสุวรรณ 

 ๕๕๗๑ นายหงษ  ประวาฬ 

 ๕๕๗๒ นายหงษา  ปานนก 

 ๕๕๗๓ นายหนอง  โคดี 

 ๕๕๗๔ นายหนู  งามลวน 

 ๕๕๗๕ นายหนู  แสงสกุล 

 ๕๕๗๖ นายหนูกัณฑ  ปะกิทัง 

 ๕๕๗๗ นายหนูกัน  หงสาคู 

 ๕๕๗๘ นายหนูไกร  ปองเขตต 

 ๕๕๗๙ นายหนูจันทร  หัดสูงเนิน 

 ๕๕๘๐ นายหนูดํา  ผันสันเทียะ 

 ๕๕๘๑ นายหนูนิตย  ระยาจันทร 

 ๕๕๘๒ นายหนูพันธ  ทัพผา 

 ๕๕๘๓ นายหนูเล่ือน  บุตรพรม 

 ๕๕๘๔ นายหนูสิน  เข็มเพชร 

 ๕๕๘๕ นายหมวก  สะสาง 

 ๕๕๘๖ นายหมวย  พนักศรี 

 ๕๕๘๗ นายหมอน  คําดีภักดิ์ 

 ๕๕๘๘ นายหมีนหยาน  เหล็มลุย 

 ๕๕๘๙ นายหมื่นณี  เทียมจันดา 

 ๕๕๙๐ นายหมุน  กุลชัย 

 ๕๕๙๑ นายหรรษา  มิสงอน 

 ๕๕๙๒ นายหลวงเกศ  บุญอรัญ 

 ๕๕๙๓ นายหลอซือ  ซือหมือ 

 ๕๕๙๔ นายหวานใจ  สมุทรีรัมย 

 ๕๕๙๕ นายหัสดี  แกวหอม 

 ๕๕๙๖ นายหัสธชัย  ดํารงไทย 

 ๕๕๙๗ นายหามะรอมลี  มะเด็ง 

 ๕๕๙๘ นายหาร  ผิวเหลือง 



 หนา   ๒๗๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๕๙๙ นายหิรัญบัฏิ  เจริญสลุง 

 ๕๖๐๐ นายเหล่ือม  ลอยเล่ือน 

 ๕๖๐๑ นายแหลม  อะละมาลา 

 ๕๖๐๒ นายแหวน  ฮังคํา 

 ๕๖๐๓ นายใหม  นามแสงผา 

 ๕๖๐๔ นายใหม  อานุการ 

 ๕๖๐๕ นายอกนิตย  เสาธง 

 ๕๖๐๖ นายองการ  พิลึก 

 ๕๖๐๗ นายองอาจ  กลาพิมาย 

 ๕๖๐๘ นายองอาจ  ดําสุวรรณ 

 ๕๖๐๙ นายองอาจ  นุแรมรัมย 

 ๕๖๑๐ นายองอาจ  เนียมมา 

 ๕๖๑๑ นายองอาจ  เพชรขุนทด 

 ๕๖๑๒ นายองอาจ  แมลงภูทอง 

 ๕๖๑๓ นายองอาจ  สุขแสง 

 ๕๖๑๔ นายอดิเรก  ขําเสม 

 ๕๖๑๕ นายอดิศร  โบเซะ 

 ๕๖๑๖ นายอดิศร  ผลเจริญ 

 ๕๖๑๗ นายอดิศร  มะสา 

 ๕๖๑๘ นายอดิศร  มิ่งขวัญ 

 ๕๖๑๙ นายอดิศร  สุขเจริญ 

 ๕๖๒๐ นายอดิศักดิ์  ขันทอง 

 ๕๖๒๑ นายอดิศักดิ์  ขันประสิทธิ์ 

 ๕๖๒๒ นายอดิศักดิ์  ทรัพยสิริวรรณ 

 ๕๖๒๓ นายอดิศักดิ์  วิชัยดิษฐ 

 ๕๖๒๔ นายอดิศักดิ์  สมใจ 

 ๕๖๒๕ นายอดิศักดิ์  สันหรีม 

 ๕๖๒๖ นายอดิสรณ  ดวงมา 

 ๕๖๒๗ นายอดิสรณ  ศรีวิเศษ 

 ๕๖๒๘ นายอดุล  ทายนาวา 

 ๕๖๒๙ นายอดุล  พรมดี 

 ๕๖๓๐ นายอดุล  ออนดํา 

 ๕๖๓๑ นายอดุลย  กอสละ 

 ๕๖๓๒ นายอดุลย  ขันชัย 

 ๕๖๓๓ นายอดุลย  ขาวนอย 

 ๕๖๓๔ นายอดุลย  จุมปาทอง 

 ๕๖๓๕ นายอดุลย  ทรัพยสิน 

 ๕๖๓๖ นายอดุลย  ทองนาค 

 ๕๖๓๗ นายอดุลย  นันทะบุตร 

 ๕๖๓๘ นายอดุลย  บุญแกว 

 ๕๖๓๙ นายอดุลย  บุญทา 

 ๕๖๔๐ นายอดุลย  มาละลา 

 ๕๖๔๑ นายอดุลย  ย้ิมแยม 

 ๕๖๔๒ นายอดุลย  ระลึก 

 ๕๖๔๓ นายอดุลย  รั้วตั้ว 

 ๕๖๔๔ นายอดุลย  เล็กสิงหโต 

 ๕๖๔๕ นายอดุลย  เลิกนอก 

 ๕๖๔๖ นายอดุลย  สวัสดิพันธ 

 ๕๖๔๗ นายอดุลย  หวังกุศล 

 ๕๖๔๘ นายอดุลย  หินไชยศรี 



 หนา   ๒๗๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๖๔๙ นายอดุลย  เอกันหา 

 ๕๖๕๐ นายอธิชาติ  เขียวมีสี 

 ๕๖๕๑ นายอธิวัฒน  แกมขุนทด 

 ๕๖๕๒ นายอนงค  บุญยอ 

 ๕๖๕๓ นายอนนต  กองแกว 

 ๕๖๕๔ นายอนัติ  แสงพิมาย 

 ๕๖๕๕ นายอนัน  ชอยแสง 

 ๕๖๕๖ นายอนันต  ไกรเทพ 

 ๕๖๕๗ นายอนันต  จันทรขาว 

 ๕๖๕๘ นายอนันต  จันนาค 

 ๕๖๕๙ นายอนันต  แจมนอย 

 ๕๖๖๐ นายอนันต  ชางอินทร 

 ๕๖๖๑ นายอนันต  โชติชวง 

 ๕๖๖๒ นายอนันต  ไชยคําจันทร 

 ๕๖๖๓ นายอนันต  ดําเพชร 

 ๕๖๖๔ นายอนันต  แดงไผ 

 ๕๖๖๕ นายอนันต  แตงออน 

 ๕๖๖๖ นายอนันต  ทับแกว 

 ๕๖๖๗ นายอนันต  ทาทอง 

 ๕๖๖๘ นายอนันต  บุญก่ํา 

 ๕๖๖๙ นายอนันต  บุตรโยธี 

 ๕๖๗๐ นายอนันต  ประทุมสินธุ 

 ๕๖๗๑ นายอนันต  พลนอย 

 ๕๖๗๒ นายอนันต  พิทักษ 

 ๕๖๗๓ นายอนันต  ภูมิโคกรักษ 

 ๕๖๗๔ นายอนันต  มากสาคร 

 ๕๖๗๕ นายอนันต  วันขวัญ 

 ๕๖๗๖ นายอนันต  สําราญ 

 ๕๖๗๗ นายอนันต  สุขจิตร 

 ๕๖๗๘ นายอนันต  เสนาธรรม 

 ๕๖๗๙ นายอนันต  หลวงยศ 

 ๕๖๘๐ นายอนันต  ออนละมัย 

 ๕๖๘๑ นายอนันต  เอมสาร 

 ๕๖๘๒ นายอนันตชัย  ใจซื่อ 

 ๕๖๘๓ นายอนันท  จีนประโคน 

 ๕๖๘๔ นายอนันทร  ธิสาเวช 

 ๕๖๘๕ นายอนิรุท  ซอกผา 

 ๕๖๘๖ นายอนิรุท  เมฆหมอก 

 ๕๖๘๗ นายอนิรุทธ  จิตหัสฐะ 

 ๕๖๘๘ นายอนิวัฒน  ลําดวนหอม 

 ๕๖๘๙ นายอนุกุล  ธีรเวโรจน 

 ๕๖๙๐ นายอนุกูล  ราชบุตร 

 ๕๖๙๑ นายอนุกูล  สุนทรภักดิ์ 

 ๕๖๙๒ นายอนุชา  เกณฑขุนทด 

 ๕๖๙๓ นายอนุชา  คุณบัวลา 

 ๕๖๙๔ นายอนุชา  ตระกูลไทย 

 ๕๖๙๕ นายอนุชา  อาณาเขต 

 ๕๖๙๖ นายอนุชาติ  ภูธร 

 ๕๖๙๗ นายอนุชิต  ทองธรรมชาติ 

 ๕๖๙๘ นายอนุชิต  ประสานศรี 



 หนา   ๒๗๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๖๙๙ นายอนุชิต  ออนดี 

 ๕๗๐๐ นายอนุพงศ  ดํากระบี่ 

 ๕๗๐๑ นายอนุพันธ  จันทะคุณ 

 ๕๗๐๒ นายอนุภัทร  กรุงเทพ 

 ๕๗๐๓ นายอนุภัทร  วอนทองหลาง 

 ๕๗๐๔ นายอนุรักษ  นิลนอย 

 ๕๗๐๕ นายอนุรักษ  สุวรรณรัตน 

 ๕๗๐๖ นายอนุวัช  อะหวัง 

 ๕๗๐๗ นายอนุวัฒน  ดอนเหนือ 

 ๕๗๐๘ นายอนุวัฒน  บัวพัฒน 

 ๕๗๐๙ นายอนุวัฒน  บุตรศรี 

 ๕๗๑๐ นายอนุวัฒน  วนารัตนชัยกุล 

 ๕๗๑๑ นายอนุวัต  มะโนสรอย 

 ๕๗๑๒ นายอนุวัตร  โปดํา 

 ๕๗๑๓ นายอนุษร  อินทโชติ 

 ๕๗๑๔ นายอนุสรณ  ขึมภูเขียว 

 ๕๗๑๕ นายอนุสรณ  ฉาวเกียรติ 

 ๕๗๑๖ นายอนุสรณ  ชุมเชื้อ 

 ๕๗๑๗ นายอนุสรณ  ทองสวัสดิ์วงศ 

 ๕๗๑๘ นายอนุสรณ  ศิริวุธ 

 ๕๗๑๙ นายอนุสรณ  หาจําป 

 ๕๗๒๐ นายอนุสิทธิ์  กัณหา 

 ๕๗๒๑ นายอนุสิทธิ์  ทรงสวัสดิ์วงศ 

 ๕๗๒๒ นายอโน  สุวรรณรัตน 

 ๕๗๒๓ นายอโนไท  จันทุมา 

 ๕๗๒๔ นายอภัยรัตน  ชูทอง 

 ๕๗๒๕ นายอภิชัย  แกวขาว 

 ๕๗๒๖ นายอภิชัย  คําหอมรื่น 

 ๕๗๒๗ นายอภิชัย  จิตจํา 

 ๕๗๒๘ นายอภิชัย  ติยวัฒน 

 ๕๗๒๙ นายอภิชัย  ปนคํา 

 ๕๗๓๐ นายอภิชา  ไตรยศ 

 ๕๗๓๑ นายอภิชาต  ตันศิริ 

 ๕๗๓๒ นายอภิชาติ  ทุนอินทร 

 ๕๗๓๓ นายอภิชาติ  บุตรดี 

 ๕๗๓๔ นายอภิชาติ  ยอดพุทธ 

 ๕๗๓๕ นายอภิชาติ  รัตนวงค 

 ๕๗๓๖ นายอภิชาติ  วงศสุวรรณ 

 ๕๗๓๗ นายอภิชาติ  สิงหมณี 

 ๕๗๓๘ นายอภิเชต  ศรีขาว 

 ๕๗๓๙ นายอภิเชษฐ  สุขพวง 

 ๕๗๔๐ นายอภิเชษฐ  อาจมุณี 

 ๕๗๔๑ นายอภินันท  ผลขา 

 ๕๗๔๒ นายอภินันท  พิงคะสัน 

 ๕๗๔๓ นายอภินันท  โยธิน 

 ๕๗๔๔ นายอภินันท  สังขรัมย 

 ๕๗๔๕ นายอภิรมย  ทองเฉลิม 

 ๕๗๔๖ นายอภิรักษ  วาหะรักษ 

 ๕๗๔๗ นายอภิรักษ  แสงเพ็ง 

 ๕๗๔๘ นายอภิรักษ  หยงสตาร 



 หนา   ๒๗๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๗๔๙ นายอภิรัตน  สายน้ําเย็น 

 ๕๗๕๐ นายอภิวัฒน  ใจศิล 

 ๕๗๕๑ นายอภิวัฒน  ปานทอง 

 ๕๗๕๒ นายอภิวัฒน  ปานิเสน 

 ๕๗๕๓ นายอภิศักดิ์  แดงตี 

 ๕๗๕๔ นายอภิศักดิ์  สุขเกิด 

 ๕๗๕๕ นายอภิศักดิ์  อาคะณา 

 ๕๗๕๖ นายอภิสิทธิ์  ชูแกว 

 ๕๗๕๗ นายอภิสิทธิ์  ทุมโยมา 

 ๕๗๕๘ นายอมร  นาทา 

 ๕๗๕๙ นายอมร  บุญลอย 

 ๕๗๖๐ นายอมร  วิเชียร 

 ๕๗๖๑ นายอมร  สุวรรณพงศ 

 ๕๗๖๒ นายอมรเกียรติ  วิศิษฐสกุล 

 ๕๗๖๓ นายอมรรุง  ปวงจักรทา 

 ๕๗๖๔ นายอมรินทร  ทองมี 

 ๕๗๖๕ นายอมเรศ  ทองแสน 

 ๕๗๖๖ นายอมฤต  จิตเขมน 

 ๕๗๖๗ นายอรรคพล  คลายเชย 

 ๕๗๖๘ นายอรรณนพ  จันศิลา 

 ๕๗๖๙ นายอรรณพ  เกบุตร 

 ๕๗๗๐ นายอรรถพล  ปญญาหลวง 

 ๕๗๗๑ นายอรรถพล  พลจันทึก 

 ๕๗๗๒ นายอรรถพล  ยอดรัก 

 ๕๗๗๓ นายอรรถพล  อุปโคตร 

 ๕๗๗๔ นายอรัญ  พงษแสน 

 ๕๗๗๕ นายอรัญ  รัตนเพชร 

 ๕๗๗๖ นายอราม  นิลเขียว 

 ๕๗๗๗ นายอริยะ  นพเทศน 

 ๕๗๗๘ นายอรุณ  ขัติยะ 

 ๕๗๗๙ นายอรุณ  จุนเด็น 

 ๕๗๘๐ นายอรุณ  เฉียดพรมราช 

 ๕๗๘๑ นายอรุณ  ดวงแกว 

 ๕๗๘๒ นายอรุณ  ทวีกูล 

 ๕๗๘๓ นายอรุณ  ประสุทธิ์ 

 ๕๗๘๔ นายอรุณ  ปนนาง 

 ๕๗๘๕ นายอรุณ  พันธศรี 

 ๕๗๘๖ นายอรุณ  วิมลศรี 

 ๕๗๘๗ นายอรุณ  สกุลเหิมขุนทด 

 ๕๗๘๘ นายอรุณ  สมบัติวงศ 

 ๕๗๘๙ นายอรุณ  สีมา 

 ๕๗๙๐ นายอรุณ  แสนโพธิ์ 

 ๕๗๙๑ นายอรุณ  ใหมวงษ 

 ๕๗๙๒ นายอลงกต  แซอุย 

 ๕๗๙๓ นายอลันย  ปองทาว 

 ๕๗๙๔ นายอวน  นิมประโคน 

 ๕๗๙๕ นายอวน  ยองคํา 

 ๕๗๙๖ นายออด  มาลัย 

 ๕๗๙๗ นายออต  โตมนิตย 

 ๕๗๙๘ นายออนศรี  พลสวัสดิ์ 



 หนา   ๒๗๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๗๙๙ นายออนสา  ภูแดนไกร 

 ๕๘๐๐ นายออนสี  ศรีบุญเรือง 

 ๕๘๐๑ นายออมสิน  สมราง 

 ๕๘๐๒ นายอะดุล  อุนสกุลณี 

 ๕๘๐๓ นายอะโนไทย  กังละ 

 ๕๘๐๔ นายอะลิเฟน  เทศนํา 

 ๕๘๐๕ นายอะหนึ่ง  ดวงมีผล 

 ๕๘๐๖ นายอักษร  ตอนกลาง 

 ๕๘๐๗ นายอัครเดช  สุขนิรันดร 

 ๕๘๐๘ นายอัครวัฒน  ทองแถม 

 ๕๘๐๙ นายอัญชา  ชมภูพาน 

 ๕๘๑๐ นายอัฐพล  ศรีจันทร 

 ๕๘๑๑ นายอับดลเหลาะ  รอบคอบ 

 ๕๘๑๒ นายอับดุลกอเดช  มุหมีน 

 ๕๘๑๓ นายอับดุลกอลัม  ตันหยงอุตง 

 ๕๘๑๔ นายอับดุลมานะห  วาเฮง 

 ๕๘๑๕ นายอับดุลรอซัด  กูจิ 

 ๕๘๑๖ นายอับดุลรอมัน  ดีสะเอะ 

 ๕๘๑๗ นายอับดุลราเซะ  เจะและ 

 ๕๘๑๘ นายอับดุลลาเตะ  จาแจ 

 ๕๘๑๙ นายอับดุลลาเตะ  อุเซ็ง 

 ๕๘๒๐ นายอับดุลลายิ  เจะคอ 

 ๕๘๒๑ นายอับดุลเลาะ  มูซอ 

 ๕๘๒๒ นายอับดุลเลาะ  อูเซ็ง 

 ๕๘๒๓ นายอับดุลอาซิ  ดาละเล็ง 

 ๕๘๒๔ นายอับดุลอาซิ  มูดิง 

 ๕๘๒๕ นายอับดุลอาซิส  อารง 

 ๕๘๒๖ นายอับดุลฮาลิง  เจะบู 

 ๕๘๒๗ นายอับดุลฮาลิม  กือมิง 

 ๕๘๒๘ นายอัมพร  นินนางกุล 

 ๕๘๒๙ นายอัมพร  พิณทอง 

 ๕๘๓๐ นายอัมพร  สิงหพลงาม 

 ๕๘๓๑ นายอัศวเดช  หลักเพชร 

 ๕๘๓๒ นายอัษฎางค  บุญเหนือ 

 ๕๘๓๓ นายอัสดา  รัตนสินธุ 

 ๕๘๓๔ นายอา  ทาผิง 

 ๕๘๓๕ นายอา  สุมสา 

 ๕๘๓๖ นายอาคม  ขวัญเมือง 

 ๕๘๓๗ นายอาคม  ครชาตรี 

 ๕๘๓๘ นายอาคม  ชีวาจร 

 ๕๘๓๙ นายอาคม  บุญศร ี

 ๕๘๔๐ นายอาคม  ผาจันดา 

 ๕๘๔๑ นายอาคม  พหลยุทธ 

 ๕๘๔๒ นายอาคม  พันหนองโพน 

 ๕๘๔๓ นายอาคม  ภูนาค 

 ๕๘๔๔ นายอาคม  มังเดชะ 

 ๕๘๔๕ นายอาคม  ศรีจันทร 

 ๕๘๔๖ นายอาคม  สุวรรณสุข 

 ๕๘๔๗ นายอาจู  ยอแจะ 

 ๕๘๔๘ นายอาชวิน  สัญญารักษ 



 หนา   ๒๗๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๘๔๙ นายอาซมิง  ยูโซะ 

 ๕๘๕๐ นายอาซูวรรณ  เบ็ญสะมะแอ 

 ๕๘๕๑ นายอาแด  มะแด 

 ๕๘๕๒ นายอาตี๋  ยอลือ 

 ๕๘๕๓ นายอาทร  พิมพการ 

 ๕๘๕๔ นายอาทิตย  เจกสี 

 ๕๘๕๕ นายอาทิตย  ทองมั่น 

 ๕๘๕๖ นายอาทิตย  ทิพโอสถ 

 ๕๘๕๗ นายอาทิตย  บัวชื่น 

 ๕๘๕๘ นายอาทิตย  บุญญาวงค 

 ๕๘๕๙ นายอาทิตย  ประสานทอง 

 ๕๘๖๐ นายอาทิตย  สรอยทองมูล 

 ๕๘๖๑ นายอาทิตย  สวางอารมย 

 ๕๘๖๒ นายอาทิตย  โสภาพร 

 ๕๘๖๓ นายอาทิตย  อยูมนเทียน 

 ๕๘๖๔ นายอานนท  จันทรโชติ 

 ๕๘๖๕ นายอานนท  ดวงตา 

 ๕๘๖๖ นายอานนท  เดชทัน 

 ๕๘๖๗ นายอานนท  ตาระกา 

 ๕๘๖๘ นายอานนท  ปูรักษ 

 ๕๘๖๙ นายอานนท  มลอาร 

 ๕๘๗๐ นายอานนท  สะเมาะ 

 ๕๘๗๑ นายอานนท  หงษขาว 

 ๕๘๗๒ นายอานนท  เอกสนธิ์ 

 ๕๘๗๓ นายอานันตธนา  สิมมา 

 ๕๘๗๔ นายอานันท  ปราบ 

 ๕๘๗๕ นายอานันท  โพจันทร 

 ๕๘๗๖ นายอานันท  สุโลพันธ 

 ๕๘๗๗ นายอานุภาพ  หนูดวง 

 ๕๘๗๘ นายอานูวาร  ดอเลาะ 

 ๕๘๗๙ นายอายุ  ซาบา 

 ๕๘๘๐ นายอายุ  ยูโซะ 

 ๕๘๘๑ นายอารมย  บุญดี 

 ๕๘๘๒ นายอารอน  ยะถาคํา 

 ๕๘๘๓ นายอารีย  มนขุนทด 

 ๕๘๘๔ นายอารุณ  นาคา 

 ๕๘๘๕ นายอาวรณ  อุทธิยา 

 ๕๘๘๖ นายอาวุธ  ตันตระกูล 

 ๕๘๘๗ นายอาวุธ  มีโต 

 ๕๘๘๘ นายอาสมี  สะมะแอ 

 ๕๘๘๙ นายอาสาน  คนขยัน 

 ๕๘๙๐ นายอาสาฬห  จุลอําพันธ 

 ๕๘๙๑ นายอาสึ  เดโชธํารง 

 ๕๘๙๒ นายอาหมาดซอและ  หมันเละ 

 ๕๘๙๓ นายอาฮามะ  กาโฮง 

 ๕๘๙๔ นายอําคา  ดาษดา 

 ๕๘๙๕ นายอําคา  บุญคํา 

 ๕๘๙๖ นายอําคา  บุญเสริม 

 ๕๘๙๗ นายอํานวย  กล่ินนอย 

 ๕๘๙๘ นายอํานวย  การัมย 



 หนา   ๒๗๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๘๙๙ นายอํานวย  ชางหมื่นไวย 

 ๕๙๐๐ นายอํานวย  ธาราศักดิ์สิทธิ์ 

 ๕๙๐๑ นายอํานวย  ปานทนนท 

 ๕๙๐๒ นายอํานวย  ไฝจังหรีด 

 ๕๙๐๓ นายอํานวย  ภูโทสนธิ์ 

 ๕๙๐๔ นายอํานวย  มั่นเหมาะ 

 ๕๙๐๕ นายอํานวย  มุงรวยกลาง 

 ๕๙๐๖ นายอํานวย  ลอมประโคน 

 ๕๙๐๗ นายอํานวย  สุเพ็ญภาค 

 ๕๙๐๘ นายอํานวย  ออนเย็น 

 ๕๙๐๙ นายอํานวย  อินผอง 

 ๕๙๑๐ นายอํานวยสุข  วนมา 

 ๕๙๑๑ นายอํานาจ  กรุงประสงค 

 ๕๙๑๒ นายอํานาจ  กองสุข 

 ๕๙๑๓ นายอํานาจ  กุลทอง 

 ๕๙๑๔ นายอํานาจ  แกวทอง 

 ๕๙๑๕ นายอํานาจ  คงดี 

 ๕๙๑๖ นายอํานาจ  คากระบือ 

 ๕๙๑๗ นายอํานาจ  จิตรหาญ 

 ๕๙๑๘ นายอํานาจ  ใจดี 

 ๕๙๑๙ นายอํานาจ  ใจมูล 

 ๕๙๒๐ นายอํานาจ  ทองเจือ 

 ๕๙๒๑ นายอํานาจ  เนกขํา 

 ๕๙๒๒ นายอํานาจ  เนื่องมี 

 ๕๙๒๓ นายอํานาจ  บุญยืน 

 ๕๙๒๔ นายอํานาจ  ประเสริฐศรี 

 ๕๙๒๕ นายอํานาจ  เปรมสุข 

 ๕๙๒๖ นายอํานาจ  เปยมบุญ 

 ๕๙๒๗ นายอํานาจ  ผาแสง 

 ๕๙๒๘ นายอํานาจ  พรหมสมบัติ 

 ๕๙๒๙ นายอํานาจ  เพ็ชรโก 

 ๕๙๓๐ นายอํานาจ  รอดจรูญ 

 ๕๙๓๑ นายอํานาจ  ละออสะอาด 

 ๕๙๓๒ นายอํานาจ  สมเพชร 

 ๕๙๓๓ นายอํานาจ  สะตะโชติ 

 ๕๙๓๔ นายอํานาจ  สุภาพ 

 ๕๙๓๕ นายอํานาจ  โสมวิเศษ 

 ๕๙๓๖ นายอํานาจ  อุทัยสา 

 ๕๙๓๗ นายอําพร  เปรมชาติ 

 ๕๙๓๘ นายอําพร  พงษนิล 

 ๕๙๓๙ นายอําพร  ภูผาแนบ 

 ๕๙๔๐ นายอําพร  วงศยะมะ 

 ๕๙๔๑ นายอําพร  ศรีทองมา 

 ๕๙๔๒ นายอําพร  สวัสดิ์รัมย 

 ๕๙๔๓ นายอําพร  สิงหคํา 

 ๕๙๔๔ นายอําพล  แคนหนอง 

 ๕๙๔๕ นายอําพล  จันทรมาศ 

 ๕๙๔๖ นายอําพล  ตาสาโรจน 

 ๕๙๔๗ นายอําพล  สายปน 

 ๕๙๔๘ นายอําไพ  พุมมวง 



 หนา   ๒๗๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๙๔๙ นายอําไพ  ลาดบัวขาว 

 ๕๙๕๐ นายอําภร  ไขแกว 

 ๕๙๕๑ นายอําลา  สืบสิมมา 

 ๕๙๕๒ นายอิทธิกร  นัทธี 

 ๕๙๕๓ นายอิทธิพล  กาอินตา 

 ๕๙๕๔ นายอินแกว  พนังแกว 

 ๕๙๕๕ นายอิ่นแกว  สันอุดร 

 ๕๙๕๖ นายอิ่นคํา  พุทธวงค 

 ๕๙๕๗ นายอินจันทร  ใจสิทธิ์ 

 ๕๙๕๘ นายอินจันทร  ชัยอินทร 

 ๕๙๕๙ นายอินทร  พันธจันทร 

 ๕๙๖๐ นายอินทรทอง  อินแปน 

 ๕๙๖๑ นายอินปอง  นามมา 

 ๕๙๖๒ นายอินสอน  ธิโลก 

 ๕๙๖๓ นายอินสอน  สางอิน 

 ๕๙๖๔ นายอิมรอเฮง  ปานาวา 

 ๕๙๖๕ นายอิ้ว  จันทรประโคน 

 ๕๙๖๖ นายอิศรา  รุงรัตน 

 ๕๙๖๗ นายอิสมาแอล  ยมมุดี 

 ๕๙๖๘ นายอิสรพงศ  ดาทอง 

 ๕๙๖๙ นายอิสระ  ภูมิสอาด 

 ๕๙๗๐ นายอิสสระ  ระลึกเย็น 

 ๕๙๗๑ นายอี๋  จงเทพ 

 ๕๙๗๒ นายอีลวน  ยูโซะ 

 ๕๙๗๓ นายอีสมะแอ  สาฮะ 

 ๕๙๗๔ นายอุกฤษณ  ไชยเชษฐ 

 ๕๙๗๕ นายอุเซ็ง  เซ็ง 

 ๕๙๗๖ นายอุดม  ดานวันดี 

 ๕๙๗๗ นายอุดม  ทอนมาตร 

 ๕๙๗๘ นายอุดม  บริภารักษ 

 ๕๙๗๙ นายอุดม  โภคประเสริฐ 

 ๕๙๘๐ นายอุดม  โมลี 

 ๕๙๘๑ นายอุดม  วงคสมศรี 

 ๕๙๘๒ นายอุดม  ศรีหะ 

 ๕๙๘๓ นายอุดม  สําสาลี 

 ๕๙๘๔ นายอุดม  สีลา 

 ๕๙๘๕ นายอุดม  สุกาวาสน 

 ๕๙๘๖ นายอุดม  หลมวงษ 

 ๕๙๘๗ นายอุดมพร  ติเสส 

 ๕๙๘๘ นายอุดมศักดิ์  วงษแดง 

 ๕๙๘๙ นายอุดมศักดิ์  สุตนนท 

 ๕๙๙๐ นายอุดมศักดิ์  เสนนอก 

 ๕๙๙๑ นายอุดร  คําแสน 

 ๕๙๙๒ นายอุดร  งอกไม 

 ๕๙๙๓ นายอุดร  จันทรนวล 

 ๕๙๙๔ นายอุดร  ชังชั่ว 

 ๕๙๙๕ นายอุดร  ปร่ําเปง 

 ๕๙๙๖ นายอุดร  ปริ่มผล 

 ๕๙๙๗ นายอุดร  ย่ิงดี 

 ๕๙๙๘ นายอุดร  รวมใจ 



 หนา   ๒๗๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๙๙๙ นายอุดร  สอนสงวน 

 ๖๐๐๐ นายอุทัย  กําเนิดมะไฟ 

 ๖๐๐๑ นายอุทัย  กุมเมือง 

 ๖๐๐๒ นายอุทัย  คําผอง 

 ๖๐๐๓ นายอุทัย  โคตรสิงห 

 ๖๐๐๔ นายอุทัย  จอมศรี 

 ๖๐๐๕ นายอุทัย  ปาทา 

 ๖๐๐๖ นายอุทัย  พงษบุปผา 

 ๖๐๐๗ นายอุทัย  พะธะนะ 

 ๖๐๐๘ นายอุทัย  พัวเรืองเลิศ 

 ๖๐๐๙ นายอุทัย  พานิชย 

 ๖๐๑๐ นายอุทัย  พ่ึงพา 

 ๖๐๑๑ นายอุทัย  วงษวิราช 

 ๖๐๑๒ นายอุทัย  วรรณพราหมณ 

 ๖๐๑๓ นายอุทัย  วิรัติพันธ 

 ๖๐๑๔ นายอุทัย  แวดอุดม 

 ๖๐๑๕ นายอุทัย  ศรีออนหลา 

 ๖๐๑๖ นายอุทัย  สอยแสง 

 ๖๐๑๗ นายอุทัย  สายคําดี 

 ๖๐๑๘ นายอุทัย  สิงหรัมย 

 ๖๐๑๙ นายอุทัย  สุขแกว 

 ๖๐๒๐ นายอุทัย  สุดประโคน 

 ๖๐๒๑ นายอุทัย  สุดเสนห 

 ๖๐๒๒ นายอุทัย  สุตะภักดี 

 ๖๐๒๓ นายอุทัย  อุดมศรี 

 ๖๐๒๔ นายอุทิศ  แกวดี 

 ๖๐๒๕ นายอุทิศ  เข็มมาลี 

 ๖๐๒๖ นายอุทิศ  จิตจํารุณ 

 ๖๐๒๗ นายอุทิศ  ชมชื่น 

 ๖๐๒๘ นายอุทิศ  แดงเกิด 

 ๖๐๒๙ นายอุทิศ  นาคสกุล 

 ๖๐๓๐ นายอุทิศ  นามดี 

 ๖๐๓๑ นายอุทิศ  บวรทัตเบญจา 

 ๖๐๓๒ นายอุทิศ  เมืองคุม 

 ๖๐๓๓ นายอุทิศ  วุฒิมาศ 

 ๖๐๓๔ นายอุทิศ  สุขเจริญ 

 ๖๐๓๕ นายอุทิศ  แสงอะโน 

 ๖๐๓๖ นายอุทิศ  อุเทนธรรม 

 ๖๐๓๗ นายอุเทน  ตราชู 

 ๖๐๓๘ นายอุเทน  เทพทองดี 

 ๖๐๓๙ นายอุเทน  บุญขาว 

 ๖๐๔๐ นายอุเทน  พานทอง 

 ๖๐๔๑ นายอุเทน  ภูพันสาย 

 ๖๐๔๒ นายอุเทน  ศรีหาบุตร 

 ๖๐๔๓ นายอุบล  เฉลิมขวัญ 

 ๖๐๔๔ นายอุบล  สุวชัย 

 ๖๐๔๕ นายอุราน  สมศรี 

 ๖๐๔๖ นายอุสาห  คงสืบเสาะ 

 ๖๐๔๗ นายอูทอง  ประทุมลี 

 ๖๐๔๘ นายเอก  โนรีสุวรรณ 



 หนา   ๒๘๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๐๔๙ นายเอกชน  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๐๕๐ นายเอกชัย  ใจภักดี 

 ๖๐๕๑ นายเอกชัย  ใจลา 

 ๖๐๕๒ นายเอกชัย  ทองอินทร 

 ๖๐๕๓ นายเอกชัย  บุญมี 

 ๖๐๕๔ นายเอกชัย  โพธิราช 

 ๖๐๕๕ นายเอกชัย  วงคฝน 

 ๖๐๕๖ นายเอกชัย  สมชื่อ 

 ๖๐๕๗ นายเอกชัย  สลุงใหญ 

 ๖๐๕๘ นายเอกชัย  สุวรรณจันทร 

 ๖๐๕๙ นายเอกชัย  เสนทอง 

 ๖๐๖๐ นายเอกฐกรณ  แกวมณี 

 ๖๐๖๑ นายเอกนรินทร  คูคลัง 

 ๖๐๖๒ นายเอกพงศ  พุมคลาย 

 ๖๐๖๓ นายเอกพจน  พลพัฒน 

 ๖๐๖๔ นายเอกพจน  มั่นภักดี 

 ๖๐๖๕ นายเอกพล  อาบัน 

 ๖๐๖๖ นายเอกพันธ  ชาวบานเกาะ 

 ๖๐๖๗ นายเอกพันธุ  มาศกสิน 

 ๖๐๖๘ นายเอกภพ  รุงเรือง 

 ๖๐๖๙ นายเอกราช  เทพเที่ยง 

 ๖๐๗๐ นายเอกลักษณ  ป 

 ๖๐๗๑ นายเอกลักษณ  ยีหวังเจริญ 

 ๖๐๗๒ นายเอกลักษณ  เศษสรี 

 ๖๐๗๓ นายเอกลักษณ  อาแว 

 ๖๐๗๔ นายเอกสวัสดิ์  นนตทะกานต 

 ๖๐๗๕ นายเอกสิทธิ์  จันทรชูผล 

 ๖๐๗๖ นายเอกสิทธิ์  ศรีสุวรรณ 

 ๖๐๗๗ นายเอกสิทธิ์  สายสุวรรณ 

 ๖๐๗๘ นายเอดี้  เชิดรํา 

 ๖๐๗๙ นายเอนก  แกวคํา 

 ๖๐๘๐ นายเอนก  งิ้วลาย 

 ๖๐๘๑ นายเอนก  บุญชวยแลว 

 ๖๐๘๒ นายเอนก  บุปผา 

 ๖๐๘๓ นายเอนก  เพียรอยู 

 ๖๐๘๔ นายเอนก  โมลาลาย 

 ๖๐๘๕ นายเอนก  ยศรุงเรือง 

 ๖๐๘๖ นายเอนก  รังผ้ึง 

 ๖๐๘๗ นายเอนกต  พรมเจริญ 

 ๖๐๘๘ นายเอ็นดู  สุวรรณปราณี 

 ๖๐๘๙ นายแอด  นิลทัพ 

 ๖๐๙๐ นายแอด  แปนไพศาล 

 ๖๐๙๑ นายโอภาส  บุตรเสมียน 

 ๖๐๙๒ นายโอภาส  มีคุณ 

 ๖๐๙๓ นายไอ  ดิษฐประสพ 

 ๖๐๙๔ นายฮา  ศรีพูล 

 ๖๐๙๕ นายฮาซัน  บากา 

 ๖๐๙๖ นายฮาฟดี  ยูโซะ 

 ๖๐๙๗ นายฮามูดี  ดอเลาะ 

 ๖๐๙๘ นายฮุ  สาและ 



 หนา   ๒๘๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๐๙๙ นายเฮือน  ตั๋นตานะ 

 ๖๑๐๐ นายแฮบือ  ชุติภาสรวี 

 ๖๑๐๑ นายโฮม  หลงรัก 

 ๖๑๐๒ นางกชพร  โพธิ์ขนาบ 

 ๖๑๐๓ นางสาวกชพร  สุรินทรสมบูรณ 

 ๖๑๐๔ นางกฐิน  แสงมี 

 ๖๑๐๕ นางกนกวรรณ  พรมเกษา 

 ๖๑๐๖ นางกนกวรรณ  พิณเสนาะ 

 ๖๑๐๗ นางกนกวลี  จิตรรัมย 

 ๖๑๐๘ นางกมลทิพย  วิเชียรทอง 

 ๖๑๐๙ นางสาวกมลรัตน  อินเสียน 

 ๖๑๑๐ นางสาวกรชนก  มีปอม 

 ๖๑๑๑ นางกรภิอร  สัมฤทธิ์ 

 ๖๑๑๒ นางกรมฤดี  บุรีแสง 

 ๖๑๑๓ นางกรรณิกา  บุญรอด 

 ๖๑๑๔ นางสาวกรรณิการ  กิ่งแกว 

 ๖๑๑๕ นางสาวกรองจิต  ทะนงอาจ 

 ๖๑๑๖ นางสาวกฤตยา  โพธิ์เจริญ 

 ๖๑๑๗ นางกฤษณา  มั่นพันธ 

 ๖๑๑๘ นางกองแกว  ชุมกลาง 

 ๖๑๑๙ นางกอบสุข  มะลิออง 

 ๖๑๒๐ นางกัญจนา  ผลสอาด 

 ๖๑๒๑ นางกัญจวิภา  ปงวัง 

 ๖๑๒๒ นางกัญชพร  เชิญกระโทก 

 ๖๑๒๓ นางสาวกัญญณัช  ดวงมณีวรเดช 

 ๖๑๒๔ นางกัญญา  วงษอยูนอย 

 ๖๑๒๕ นางกัญญาพัชร  ธนศิริพันธ 

 ๖๑๒๖ นางกัญญารัตน  สมภาร 

 ๖๑๒๗ นางกัญญาลักษณี  ทองเขมน 

 ๖๑๒๘ นางกัณหา  แสงแกว 

 ๖๑๒๙ นางกันติยา  วิรเศรษฐ 

 ๖๑๓๐ นางกันยา  ดวงชัยภูมิ 

 ๖๑๓๑ นางกันยา  หอมยา 

 ๖๑๓๒ นางกันยารัตน  จูหวัด 

 ๖๑๓๓ นางกันระยา  อยูกรุง 

 ๖๑๓๔ นางสาวกัลยกมล  อภิพลภคสิทธิ์ 

 ๖๑๓๕ นางสาวกัลยกร  ทิตวรรธนะ 

 ๖๑๓๖ นางสาวกาญจนา  กาโน 

 ๖๑๓๗ นางกาญจนา  ทองสุข 

 ๖๑๓๘ นางกาญจนา  ผลเจริญ 

 ๖๑๓๙ นางสาวกาญจนา  เมืองนาม 

 ๖๑๔๐ นางกาญจนา  โมเรือง 

 ๖๑๔๑ นางสาวกาญจนา  เรืองเกตุ 

 ๖๑๔๒ นางกานดา  จันทะพุก 

 ๖๑๔๓ นางกานดา  สิงหศก 

 ๖๑๔๔ นางการนภัส  ชูกา 

 ๖๑๔๕ นางการะเกตุ  ฤทธิ์จรูญ 

 ๖๑๔๖ นางสาวกาหลง  จันทิมา 

 ๖๑๔๗ นางสาวกําจาย  มวงพุม 

 ๖๑๔๘ นางกิ่งแกว  แสนสี 



 หนา   ๒๘๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๑๔๙ นางกิ่งดาว  เอ็กหลี 

 ๖๑๕๐ นางกิตติวรา  กล่ินนวล 

 ๖๑๕๑ นางกุญชกรณ  วงษปาน 

 ๖๑๕๒ นางสาวกุลฑิรา  แขกระจาง 

 ๖๑๕๓ นางสาวเกตุกนก  บัวนวล 

 ๖๑๕๔ นางสาวเกศสุดา  คุมพรอม 

 ๖๑๕๕ นางเกษร  จันทรแดง 

 ๖๑๕๖ นางสาวเกษร  ทาวไธสง 

 ๖๑๕๗ นางเกษร  บานเย็น 

 ๖๑๕๘ นางสาวขนัดภัส  จํารัสแสง 

 ๖๑๕๙ นางขนิษฐา  สกุลโพน 

 ๖๑๖๐ นางสาวขวัญจิตร  สมบุญจันทร 

 ๖๑๖๑ นางสาวขวัญดาว  จันทะคุณ 

 ๖๑๖๒ นางสาวขวัญตา  เข็มทอง 

 ๖๑๖๓ นางขวัญมนัส  จันทมงคล 

 ๖๑๖๔ นางขวัญเรือน  กุฎีรัตน 

 ๖๑๖๕ นางขวัญเรือน  วิหกเหิร 

 ๖๑๖๖ นางสาวขวัญฤทัย  ฉ่ําแสง 

 ๖๑๖๗ นางสาวขวัญหินแกว  รักพงษอโศก 

 ๖๑๖๘ นางขันทอง  ธารีนาถ 

 ๖๑๖๙ นางขิ่นตาน  จันทรวิไลลักษณ 

 ๖๑๗๐ นางเข็มชาติ  จงกลรัตน 

 ๖๑๗๑ นางเข็มทอง  ดาย่ี 

 ๖๑๗๒ นางเข็มทอง  สามสาหราย 

 ๖๑๗๓ นางไขมุก  มนตชวย 

 ๖๑๗๔ นางคณิดา  แดนไธสง 

 ๖๑๗๕ นางสาวคณิตฐา  เสนี่ยราช 

 ๖๑๗๖ นางสาวคณิศร  เจียมผักแวน 

 ๖๑๗๗ นางสาวคนึงนิตย  ลอสุขพูล 

 ๖๑๗๘ นางคําปุย  สังขนาค 

 ๖๑๗๙ นางคําภี  สมจิตต 

 ๖๑๘๐ นางคําสอน  พระไชยบุญ 

 ๖๑๘๑ นางคําแสน  จาบาล 

 ๖๑๘๒ นางเครือวัลย  โรคาพาย 

 ๖๑๘๓ นางสาวจรรยา  ศัยวะเดช 

 ๖๑๘๔ นางสาวจริยา  หงสพิริยะกุล 

 ๖๑๘๕ นางจรุณี  เยาวพันธ 

 ๖๑๘๖ นางจวน  หาสุนโม 

 ๖๑๘๗ นางจันดอน  พุมคํา 

 ๖๑๘๘ นางสาวจันทนา  โกศาวัน 

 ๖๑๘๙ นางจันทรดา  อุคํา 

 ๖๑๙๐ นางจันทรเปง  กาบคํา 

 ๖๑๙๑ นางจันทรแรม  สุพงษ 

 ๖๑๙๒ นางจันทรา  กิ่งจันทราสิน 

 ๖๑๙๓ นางสาวจันทรา  ซิ้มสุวรรณ 

 ๖๑๙๔ นางสาวจันทิมา  ไกรทอง 

 ๖๑๙๕ นางจันทิมา  เทียบสิงห 

 ๖๑๙๖ นางสาวจันทิมา  อยูจันทร 

 ๖๑๙๗ นางจามรี  มะไฟหวาน 

 ๖๑๙๘ นางสาวจารุณี  ปาสาบุตร 



 หนา   ๒๘๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๑๙๙ นางสาวจารุภัทร  มะยะเฉียว 

 ๖๒๐๐ นางสาวจารุวรรณ  กลัดกันแสง 

 ๖๒๐๑ นางจารุวรรณ  ปนศิริ 

 ๖๒๐๒ นางจารุวัลย  แสงสุวรรณ 

 ๖๒๐๓ นางจํากัด  วองไว 

 ๖๒๐๔ นางจํานงค  แคนสา 

 ๖๒๐๕ นางจํานงค  โพธิลังกา 

 ๖๒๐๖ นางจํานอง  ตรีมงคล 

 ๖๒๐๗ นางจําเนียน  บรรลุสุข 

 ๖๒๐๘ นางจําเนียร  ใจสมัคร 

 ๖๒๐๙ นางจําป  คุณพาที 

 ๖๒๑๐ นางสาวจํารัส  เรืองฤทธิ์ 

 ๖๒๑๑ นางจํารัส  เหล็กดี 

 ๖๒๑๒ นางจํารุง  ศรีทองคํา 

 ๖๒๑๓ นางสาวจําเรียง  กําจัดภัย 

 ๖๒๑๔ นางจําเรียง  ออนมาก 

 ๖๒๑๕ นางจําลอง  แสงสี 

 ๖๒๑๖ นางจิณหจุฑา  มาปอง 

 ๖๒๑๗ นางจิตตรา  แตมพุดซา 

 ๖๒๑๘ นางจิตประพันธ  ขวัญชื่น 

 ๖๒๑๙ นางจิตรา  ชวนขุนทด 

 ๖๒๒๐ นางจินดา  แผวฉ่ํา 

 ๖๒๒๑ นางสาวจินตนา  ฉาใจ 

 ๖๒๒๒ นางจินตนา  ดวนขํา 

 ๖๒๒๓ นางจินตนา  ดัชถุยาวัตร 

 ๖๒๒๔ นางจินตนา  ตั้งชัยสิน 

 ๖๒๒๕ นางจินตนา  บัวกล่ิน 

 ๖๒๒๖ นางจินตนา  ประเสริฐ 

 ๖๒๒๗ นางจินตนา  โพธิยานนท 

 ๖๒๒๘ นางจินตศุจี  จันทะมูล 

 ๖๒๒๙ นางจิรนันท  โคตรลุน 

 ๖๒๓๐ นางสาวจิราพร  หลาคําภา 

 ๖๒๓๑ นางสาวจีรนันท  กองขวัญ 

 ๖๒๓๒ นางสาวจีระวรรณ  บุตรแสน 

 ๖๒๓๓ นางจีราภรณ  กรุงศรี 

 ๖๒๓๔ นางสาวจุฑามาศ  เสือมาก 

 ๖๒๓๕ นางจุภาลักษณ  หิรัญ 

 ๖๒๓๖ นางเจนจิรา  ชูศิลป 

 ๖๒๓๗ นางสาวเจนจิรา  ทองออน 

 ๖๒๓๘ นางสาวแจมนภา  นันทะมิตร 

 ๖๒๓๙ นางใจชื่น  แสงงาม 

 ๖๒๔๐ นางฉลวย  ประมวลศิลป 

 ๖๒๔๑ นางฉลวย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๒๔๒ นางฉลอม  ตวนพงษ 

 ๖๒๔๓ นางฉลาด  พงษศาสตร 

 ๖๒๔๔ นางฉวีวรรณ  นักปาละโถ 

 ๖๒๔๕ นางฉวีวรรณ  โกะสูงเนิน 

 ๖๒๔๖ นางสาวฉวีวรรณ  วงศตาผา 

 ๖๒๔๗ นางฉัตรอนงค  อรุณอุนเกตุ 

 ๖๒๔๘ นางฉันทนา  แสงภักดี 



 หนา   ๒๘๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๒๔๙ นางเฉลิมศรี  จ๊ัวกี่ 

 ๖๒๕๐ นางแฉลม  เจริญรัมย 

 ๖๒๕๑ นางไฉไล  สําเนียง 

 ๖๒๕๒ นางชนกนาฏ  รัตนธรรม 

 ๖๒๕๓ นางสาวชนัตถา  ถนอมชาติ 

 ๖๒๕๔ นางสาวชนิตา  ศรีเสาวภา 

 ๖๒๕๕ นางชไมพร  วุนชีลอง 

 ๖๒๕๖ นางสาวชรัตดาน  ชอบบุญ 

 ๖๒๕๗ นางสาวชรินทร  เพ่ิมพูล 

 ๖๒๕๘ นางชลดา  โกงพูคํา 

 ๖๒๕๙ นางชลธิชา  นิยมสมาน 

 ๖๒๖๐ นางชลธิชา  สุทธิปญโญ 

 ๖๒๖๑ นางชลอ  บุญเพชร 

 ๖๒๖๒ นางสาวชลาลัย  โรจนรุง 

 ๖๒๖๓ นางสาวชอน  เดชสุทธิ 

 ๖๒๖๔ นางชอุม  จินตุลา 

 ๖๒๖๕ นางสาวชัชฎา  พันธคง 

 ๖๒๖๖ นางชัยงาม  ใจคํา 

 ๖๒๖๗ นางชาญชัย  วงษมูล 

 ๖๒๖๘ นางชาลี  แสงตรง 

 ๖๒๖๙ นางชุติกาญจน  สุนิพันธ 

 ๖๒๗๐ นางชุติมา  ทุมมาศ 

 ๖๒๗๑ นางชุติมา  วังมะนาว 

 ๖๒๗๒ นางสาวชุติมา  เศวตภานุวัตร 

 ๖๒๗๓ นางสาวชุติมา  สอิ้งรัมย 

 ๖๒๗๔ นางชุติมา  สุขจันทร 

 ๖๒๗๕ นางชูทรัพย  หอมสวาง 

 ๖๒๗๖ นางสาวโชติกา  อนชู 

 ๖๒๗๗ นางไชยเคียม  อังกระโทก 

 ๖๒๗๘ นางฌมาพร  ชาดํา 

 ๖๒๗๙ นางญารักษ  ปะติตังโข 

 ๖๒๘๐ นางสาวฐณิชชา  สุริวงษ 

 ๖๒๘๑ นางฐิตติยาภรณ  เพลินจิตต 

 ๖๒๘๒ นางฐิตาภา  เจริญวัย 

 ๖๒๘๓ นางสาวฐิติพร  เสาใย 

 ๖๒๘๔ นางฐิติภา  ราชวงค 

 ๖๒๘๕ นางฐิติรัตน  ฤทธิโรจน 

 ๖๒๘๖ นางสาวณปภัช  คางคีรี 

 ๖๒๘๗ นางณภาภัช  ขจรบุญนานนท 

 ๖๒๘๘ นางณัชชา  จิตหาญ 

 ๖๒๘๙ นางณัชธันยภัทร  บุญนรา 

 ๖๒๙๐ นางสาวณัฎฐณิชา  มีสกุล 

 ๖๒๙๑ นางสาวณัฏฐทยิดา  ทัพหงษนอย 

 ๖๒๙๒ นางสาวณัฐธิดา  อินทปตย 

 ๖๒๙๓ นางณัฐนันท  คงมา 

 ๖๒๙๔ นางณัฐมน  ขันทะสามล 

 ๖๒๙๕ นางณัฐมน  สาลีรูป 

 ๖๒๙๖ นางณัฐิยา  เชาวนชะตา 

 ๖๒๙๗ นางณิชาพัฒน  ชุมโตกุล 

 ๖๒๙๘ นางณิชาพัฒน  มณีนุท 



 หนา   ๒๘๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๒๙๙ นางดรุณี  สิงหแขก 

 ๖๓๐๐ นางสาวดวง  จินากูล 

 ๖๓๐๑ นางสาวดวงกมล  แซโคว 

 ๖๓๐๒ นางดวงใจ  ทัดภูธร 

 ๖๓๐๓ นางดวงดาว  เฉลิมกาย 

 ๖๓๐๔ นางสาวดวงเดือน  ภัควันต 

 ๖๓๐๕ นางดวงตา  เกงเดช 

 ๖๓๐๖ นางดวงธิดา  เอื้อยกระโทก 

 ๖๓๐๗ นางดวงนภา  คําออน 

 ๖๓๐๘ นางดวงพร  ตุมทอง 

 ๖๓๐๙ นางดวงพร  พันธเขตรการ 

 ๖๓๑๐ นางดวงสมร  โยกทรัพย 

 ๖๓๑๑ นางดอกไม  บุญเรือน 

 ๖๓๑๒ นางดอกไม  สิงใส 

 ๖๓๑๓ นางดอกรัก  โพธิ์อิ่ม 

 ๖๓๑๔ นางดอกออ  เหลาคํา 

 ๖๓๑๕ นางดารัตน  เสมาทอง 

 ๖๓๑๖ นางดาราวรรณ  สังขมณี 

 ๖๓๑๗ นางดาวเทียม  โสเขียว 

 ๖๓๑๘ นางดาวรุง  ศรีจันทร 

 ๖๓๑๙ นางดํารง  เชื้อวังคํา 

 ๖๓๒๐ นางดุษฎี  ยมรัตน 

 ๖๓๒๑ นางเดือนเพ็ญ  ดวงนิล 

 ๖๓๒๒ นางตองตา  ปนปอง 

 ๖๓๒๓ นางตอย  อินทรอ่ํา 

 ๖๓๒๔ นางสาวติ้ม  พิมศร 

 ๖๓๒๕ นางติ๋ม  นามรักษ 

 ๖๓๒๖ นางเตือนใจ  จูหงี 

 ๖๓๒๗ นางสาวเตือนใจ  พ่ัวงาม 

 ๖๓๒๘ นางเตือนใจ  มะลิซอน 

 ๖๓๒๙ นางเตือนใจ  แหวนหลอ 

 ๖๓๓๐ นางสาวเตือนหทัย  ยุติศรี 

 ๖๓๓๑ นางแตว  ลุณวงค 

 ๖๓๓๒ นางถนอม  ธรรมศรีสวัสดิ์ 

 ๖๓๓๓ นางถนอม  ศิริภักดิ์ 

 ๖๓๓๔ นางถนอมศิลป  เอี่ยมเสริม 

 ๖๓๓๕ นางทนงค  เพชรนางรอง 

 ๖๓๓๖ นางทยิดา  ชูสงค 

 ๖๓๓๗ นางสาวทรงภพ  ไกยฝาย 

 ๖๓๓๘ นางทรรศนีย  แสงสอง 

 ๖๓๓๙ นางทวี  ธรรมดิษฐ 

 ๖๓๔๐ นางทองจันทร  ยามดี 

 ๖๓๔๑ นางทองใจ  แพนแกว 

 ๖๓๔๒ นางสาวทองทิพย  พรมพลเมือง 

 ๖๓๔๓ นางทองใบ  กล่ินสุคนธ 

 ๖๓๔๔ นางทองพูน  เจือจันทร 

 ๖๓๔๕ นางทองมวน  สุขจิต 

 ๖๓๔๖ นางทองมา  โสชัยยันต 

 ๖๓๔๗ นางทองหนัก  ชูคันหอม 

 ๖๓๔๘ นางสาวทัญกานร  ยานะโส 



 หนา   ๒๘๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๓๔๙ นางทัศนีย  วุฒิเจริญ 

 ๖๓๕๐ นางสาวทัศนีย  สมกูล 

 ๖๓๕๑ นางทัศนียภรณ  แสงทอง 

 ๖๓๕๒ นางทํานาย  บัวระพา 

 ๖๓๕๓ นางทิตย  ทาวสนิท 

 ๖๓๕๔ นางทิพยวิภา  พรมสุวรรณ 

 ๖๓๕๕ นางทิพยวิภา  แสงงาม 

 ๖๓๕๖ นางสาวทิพวรรณ  จันทรโชติ 

 ๖๓๕๗ นางสาวทิพวัลย  อินทรไพจิต 

 ๖๓๕๘ นางสาวเทือง  ยารัมย 

 ๖๓๕๙ นางสาวธนภรณ  คําเสียง 

 ๖๓๖๐ นางสาวธนมณรัตน   

  ธนสารภัทรพานิช 

 ๖๓๖๑ นางธนัชพร  วงศภา 

 ๖๓๖๒ นางธนาพร  ปานพิต 

 ๖๓๖๓ นางธมลวรรณ  สุริยศ 

 ๖๓๖๔ นางธัชมล  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๓๖๕ นางสาวธัญญา  คะเชนทรชาติ 

 ๖๓๖๖ นางสาวธัญญาพร  พูนประสิทธิ์ 

 ๖๓๖๗ นางธัญญาลักษณ  ฮวดเจริญ 

 ๖๓๖๘ นางธัญดา  เชื้อสูงเนิน 

 ๖๓๖๙ นางธัญทิพย  เจริญวุฒิพัฒน 

 ๖๓๗๐ นางธัญทิพย  ศรีสุรักษ 

 ๖๓๗๑ นางธัญพร  รัศมีเดือน 

 ๖๓๗๒ นางธัญรัศม  แกวปราการ 

 ๖๓๗๓ นางธารารัตน  จิตอารี 

 ๖๓๗๔ นางธิติกา  ศรีกุตา 

 ๖๓๗๕ นางสาวธิศา  สินธุพันธุ 

 ๖๓๗๖ นางนกเล็ก  แกวสระแสน 

 ๖๓๗๗ นางนงคนุช  จันทรแจม 

 ๖๓๗๘ นางนงคนุช  โพธิ์ชัยหลา 

 ๖๓๗๙ นางนงคราญ  สมบุญ 

 ๖๓๘๐ นางนงนุช  แกวแสน 

 ๖๓๘๑ นางนงนุช  สิงหเทียน 

 ๖๓๘๒ นางนงนุช  อะมุตะคุ 

 ๖๓๘๓ นางนงลักษณ  เกิดแกว 

 ๖๓๘๔ นางนงลักษณ  ดิษเสถียร 

 ๖๓๘๕ นางสาวนงลักษณ  ผลชะนะ 

 ๖๓๘๖ นางสาวนภษกร  พิธิรัตน 

 ๖๓๘๗ นางนภารัตน  งามขํา 

 ๖๓๘๘ นางนภารัตน  บัวศรีแกว 

 ๖๓๘๙ นางสาวนริศ  เกตุนิล 

 ๖๓๙๐ นางสาวนริศรา  โคยามา 

 ๖๓๙๑ นางสาวนเริงชล  ผาทอง 

 ๖๓๙๒ นางสาวนฤมล  มูลทา 

 ๖๓๙๓ นางนลพรรณ  พันธดวง 

 ๖๓๙๔ นางนวลจันทร  สิงหแกว 

 ๖๓๙๕ นางสาวนววรรณ  ผาลอย 

 ๖๓๙๖ นางสาวนัทธมน  ตายลํายงค 

 ๖๓๙๗ นางสาวนันทนา  เทียบแกว 



 หนา   ๒๘๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๓๙๘ นางนันทนา  สมัครเขตตการณ 

 ๖๓๙๙ นางนันทนิชา  บุญนาค 

 ๖๔๐๐ นางนันทพร  พลเดช 

 ๖๔๐๑ นางนันทพร  รัตนพันธ 

 ๖๔๐๒ นางนันทวดี  พุกเจริญ 

 ๖๔๐๓ นางนันทวี  ทักทวง 

 ๖๔๐๔ นางนันทา  นาคแดง 

 ๖๔๐๕ นางสาวนันทิดา  งามสิทธิ์ 

 ๖๔๐๖ นางสาวนันทินี  คงพลปาน 

 ๖๔๐๗ นางสาวนันทิยา  นิลบัวคล่ี 

 ๖๔๐๘ นางนัยญนา  นวลแกว 

 ๖๔๐๙ นางสาวนัยยะนา  สุขวิบูลย 

 ๖๔๑๐ นางนาฎยา  ชางสุพรรณ 

 ๖๔๑๑ นางนารถนภา  พินิจ 

 ๖๔๑๒ นางสาวนารา  จะแรมรัมย 

 ๖๔๑๓ นางนารี  ศิริพันธ 

 ๖๔๑๔ นางนารือเมาะ  หะยีสาเมาะ 

 ๖๔๑๕ นางนาลี  ตายสันเทียะ 

 ๖๔๑๖ นางน้ําคาง  จันทรหอม 

 ๖๔๑๗ นางน้ําผ้ึง  อิ่มนรัญ 

 ๖๔๑๘ นางน้ําฝน  ยอดทองดี 

 ๖๔๑๙ นางสาวน้ําเพ็ชร  ฉายชูวงษ 

 ๖๔๒๐ นางสาวน้ําออย  โคกเทียน 

 ๖๔๒๑ นางสาวน้ําออย  ศรีคราม 

 ๖๔๒๒ นางนิ  ชาญณรงค 

 ๖๔๒๓ นางนิชยา  รอดเนียม 

 ๖๔๒๔ นางนิตธารทิพย  เพ่ิมแยม 

 ๖๔๒๕ นางนิตย  กังหันแกว 

 ๖๔๒๖ นางสาวนิตย  สีสด 

 ๖๔๒๗ นางนิตยา  ขวัญเมือง 

 ๖๔๒๘ นางนิตยา  ชมโคกสูง 

 ๖๔๒๙ นางนิตยา  โพธิ์ภักดีกูล 

 ๖๔๓๐ นางสาวนิตยา  วิริยา 

 ๖๔๓๑ นางสาวนิตยา  ออนจันทร 

 ๖๔๓๒ นางนิภาพร  แสวงหา 

 ๖๔๓๓ นางนิภารัตน  จันทรวงษ 

 ๖๔๓๔ นางนิยม  ทดดอน 

 ๖๔๓๕ นางนิยา  ราชแสนเมือง 

 ๖๔๓๖ นางนิรมล  ครองสิน 

 ๖๔๓๗ นางนิรมล  ชวงรัตนาวรรณ 

 ๖๔๓๘ นางนิรมล  นนทฤทธิ์ 

 ๖๔๓๙ นางนิศารัตน  ตันเต็ม 

 ๖๔๔๐ นางนิศารัตน  สังขทิพย 

 ๖๔๔๑ นางนิสา  ไชยวงษ 

 ๖๔๔๒ นางนิอร  จําปาเมือง 

 ๖๔๔๓ นางนุจรินทร  จิตรกลาง 

 ๖๔๔๔ นางสาวนุจรินทร  นิกายะวงศ 

 ๖๔๔๕ นางนุชนาฏ  แกวกุล 

 ๖๔๔๖ นางนุชรินทร  กุลสุวรรณ 

 ๖๔๔๗ นางนุชรี  เหตุทอง 



 หนา   ๒๘๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๔๔๘ นางเนตรชนก  เรืองธรรม 

 ๖๔๔๙ นางบรรจง  รักษสัตย 

 ๖๔๕๐ นางบรรจบ  สดมสุข 

 ๖๔๕๑ นางสาวบังอร  จันทรบก 

 ๖๔๕๒ นางบังอร  จีนะสฤษดิ์ 

 ๖๔๕๓ นางบังอร  พรหมมุนี 

 ๖๔๕๔ นางบังอร  ภาคแกว 

 ๖๔๕๕ นางบังอร  เล่ือนฤทธิ์ 

 ๖๔๕๖ นางบังอร  อุดแบน 

 ๖๔๕๗ นางสาวบังอร  เอี่ยมสะอาด 

 ๖๔๕๘ นางบัวไข  ครุฑใจกลา 

 ๖๔๕๙ นางบัวทอง  โคตรศรีกูล 

 ๖๔๖๐ นางบัวทิพย  นาคภู 

 ๖๔๖๑ นางสาวบัวรอง  พาราษฎร 

 ๖๔๖๒ นางบัวเรียน  สีคุณ 

 ๖๔๖๓ นางบัววร  ศิรินาม 

 ๖๔๖๔ นางบัวศรี  เผาแสง 

 ๖๔๖๕ นางบานเย็น  ธนะโชติ 

 ๖๔๖๖ นางบาหยัน  ขันทะคีรี 

 ๖๔๖๗ นางบุญเกิด  มาดภูงา 

 ๖๔๖๘ นางสาวบุญชวย  สรรพสิทธิ์ 

 ๖๔๖๙ นางบุญชวย  เหลามณีนพรัตน 

 ๖๔๗๐ นางบุญชิด  ชัยสามหมอ 

 ๖๔๗๑ นางบุญตา  ดุมครบุรี 

 ๖๔๗๒ นางบุญถิ่น  ธุระทํา 

 ๖๔๗๓ นางสาวบุญทอ  มาตยประสงค 

 ๖๔๗๔ นางบุญธรรม  ไพสน 

 ๖๔๗๕ นางบุญพา  ชีเจ็ดริ้ว 

 ๖๔๗๖ นางสาวบุญเพ็ญ  เศษรักษา 

 ๖๔๗๗ นางบุญเพ่ิม  อินยาศรี 

 ๖๔๗๘ นางบุญมา  วงษา 

 ๖๔๗๙ นางบุญยะรัตน  แจงชูศักดิ์ 

 ๖๔๘๐ นางบุญยัง  หวังอยู 

 ๖๔๘๑ นางบุญเย่ียม  โตประดิษฐ 

 ๖๔๘๒ นางบุญเรือง  ใจเมือง 

 ๖๔๘๓ นางบุญลักษณ  ญาติทอง 

 ๖๔๘๔ นางบุญลือ  เผือกหอม 

 ๖๔๘๕ นางสาวบุญเล้ียง  เปลาจันทร 

 ๖๔๘๖ นางบุญเล้ียง  อิ่มรัมย 

 ๖๔๘๗ นางบุญสง  กาดานจาก 

 ๖๔๘๘ นางสาวบุญสนอง  โคตรมะณี 

 ๖๔๘๙ นางสาวบุญสม  อัตถาหาร 

 ๖๔๙๐ นางบุญสรอย  อินทเสน 

 ๖๔๙๑ นางสาวบุญสวน  พ่ึงกิจ 

 ๖๔๙๒ นางสาวบุญเสริม  ภูทวม 

 ๖๔๙๓ นางสาวบุญเอื้อ  อินทรศรีนวล 

 ๖๔๙๔ นางบุดดี  โคตรวงศ 

 ๖๔๙๕ นางสาวบุบผา  กองธูป 

 ๖๔๙๖ นางบุปผา  ทาสี 

 ๖๔๙๗ นางบุผา  ขอขันกลาง 



 หนา   ๒๘๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๔๙๘ นางบุษกร  พันธุภูงา 

 ๖๔๙๙ นางบุหงา  โสภา 

 ๖๕๐๐ นางเบญจภา  ชัยพฤฒิพงศ 

 ๖๕๐๑ นางเบญจวรรณ  มะโนปน 

 ๖๕๐๒ นางสาวปณชัย  เพ็งเรือง 

 ๖๕๐๓ นางสาวปนัดดา  ทับทิมไทย 

 ๖๕๐๔ นางสาวปภาวดี  กุณฑล 

 ๖๕๐๕ นางสาวปภาวี  เจิมพักตร 

 ๖๕๐๖ นางประกอบ  แคนงูเหลือม 

 ๖๕๐๗ นางประกอบ  สุพะนาม 

 ๖๕๐๘ นางประกอบ  ใสดี 

 ๖๕๐๙ นางประกายเพชร  บุญศรี 

 ๖๕๑๐ นางประกาสิทธิ์  ผลสวัสดิ์ 

 ๖๕๑๑ นางประจบ  ขิงสันเทียะ 

 ๖๕๑๒ นางประทิน  ศรีเมฆ 

 ๖๕๑๓ นางประทีป  เกตุมอญ 

 ๖๕๑๔ นางประทุม  เปอรดี 

 ๖๕๑๕ นางประทุม  เฟองฟู 

 ๖๕๑๖ นางประทุมพร  บุรพวง 

 ๖๕๑๗ นางสาวประเทือง  พรอมเพรียง 

 ๖๕๑๘ นางประนอม  วังธิยอง 

 ๖๕๑๙ นางสาวประพาวรรณ  สุวรรณผิว 

 ๖๕๒๐ นางสาวประไพวรรณ  จินดาพรโสภิต 

 ๖๕๒๑ นางประไพศรี  กาญจนวงษ 

 ๖๕๒๒ นางประภาพร  พันธสาย 

 ๖๕๒๓ นางสาวประภาภรณ  เพ่ิมพูลผาสุข 

 ๖๕๒๔ นางประย่ี  แพงโสม 

 ๖๕๒๕ นางสาวประยูรรตัน  ทะแพงพันธ 

 ๖๕๒๖ นางสาวประวีณา  ปญญารมย 

 ๖๕๒๗ นางประสงค  เปยอยู 

 ๖๕๒๘ นางประสงค  อินทะนะ 

 ๖๕๒๙ นางประเสริฐ  ทวมมา 

 ๖๕๓๐ นางสาวปราญาภา  จันทรธรรม 

 ๖๕๓๑ นางสาวปราณี  ชนะบดี 

 ๖๕๓๒ นางสาวปราณี  นาคเอี่ยม 

 ๖๕๓๓ นางสาวปราณี  ปกเคทัง 

 ๖๕๓๔ นางปราณี  ผจงกิจกําธร 

 ๖๕๓๕ นางปราณี  ภาวจันทึก 

 ๖๕๓๖ นางปราณี  ภูถอดใจ 

 ๖๕๓๗ นางปราณี  หันจันทร 

 ๖๕๓๘ นางปรานอม  ขํากลํ่า 

 ๖๕๓๙ นางปรานี  เศษฐรักษ 

 ๖๕๔๐ นางสาวปริทัศน  อินทร 

 ๖๕๔๑ นางสาวปริยากร  คลายบวร 

 ๖๕๔๒ นางสาวปริยากร  ประภาศรี 

 ๖๕๔๓ นางสาวปรีญานุช  กระเชิญรัมย 

 ๖๕๔๔ นางปรีดา  อุทธากิจ 

 ๖๕๔๕ นางปวีณา  สุดชารี 

 ๖๕๔๖ นางสาวปทมา  ตนแกว 

 ๖๕๔๗ นางปทมา  นิระโรค 



 หนา   ๒๙๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๕๔๘ นางปาณิสรา  เพ็ญนคร 

 ๖๕๔๙ นางปน  ยมจันทร 

 ๖๕๕๐ นางปน  หนองบัว 

 ๖๕๕๑ นางปยนุช  ยอทอง 

 ๖๕๕๒ นางสาวปยมาศ  อุดมสารี 

 ๖๕๕๓ นางปยวรรณ  หอหุมดี 

 ๖๕๕๔ นางปยะดา  แสงพนธ 

 ๖๕๕๕ นางปยะรัตน  ยืนสุข 

 ๖๕๕๖ นางปยะวรรณ  เทพมาลี 

 ๖๕๕๗ นางสาวปุณณภา  สุขอยู 

 ๖๕๕๘ นางสาวปุณณาสาภา  พุฒิ 

 ๖๕๕๙ นางสาวปุณยนุช  คําฉัตร 

 ๖๕๖๐ นางผองใส  เพ็งมาวัน 

 ๖๕๖๑ นางสาวพจณีนาฎ  วุฒิพันธ 

 ๖๕๖๒ นางพนอรัช  กองแกว 

 ๖๕๖๓ นางสาวพเยาว  ชุนเคลือบทอง 

 ๖๕๖๔ นางสาวพร  กลาหาญ 

 ๖๕๖๕ นางพรกมล  มิ่งสันเทียะ 

 ๖๕๖๖ นางพรทิพย  แกวประดิษฐ 

 ๖๕๖๗ นางสาวพรทิพย  ดอกมวง 

 ๖๕๖๘ นางพรทิพย  หวานเสนาะ 

 ๖๕๖๙ นางพรธิภา  แมนบุตร 

 ๖๕๗๐ นางสาวพรพรรณ  แกวทอง 

 ๖๕๗๑ นางพรพิศ  พลายงาม 

 ๖๕๗๒ นางสาวพรรณธร  พันธทอน 

 ๖๕๗๓ นางพรรณธิภา  เงินทิพย 

 ๖๕๗๔ นางพรรณา  ทรงกลา 

 ๖๕๗๕ นางสาวพรสุดา  ฤกษชัย 

 ๖๕๗๖ นางพลอย  ทองเพ็ชร 

 ๖๕๗๗ นางพล้ิมเภา  บุบผา 

 ๖๕๗๘ นางพวง  เมฆวัน 

 ๖๕๗๙ นางพวงทอง  ประดิษฐ 

 ๖๕๘๐ นางพวงพยอม  แบบอยาง 

 ๖๕๘๑ นางพวงเพชร  บุญชุมใจ 

 ๖๕๘๒ นางพัชนี  พนภัย 

 ๖๕๘๓ นางพัชรา  โกศลานันท 

 ๖๕๘๔ นางสาวพัชรา  ผองศรี 

 ๖๕๘๕ นางพัชรินทร  แกวกระจาง 

 ๖๕๘๖ นางสาวพัชรินทร  ประดับพลอย 

 ๖๕๘๗ นางพัชรินทร  เพียงขุนทด 

 ๖๕๘๘ นางสาวพัชรินทร  รูปคมสัน 

 ๖๕๘๙ นางสาวพัชรี  สุนทรโยธี 

 ๖๕๙๐ นางพัชรีกรณ  เอี่ยมสะอาด 

 ๖๕๙๑ นางพัชรีพร  อินทรเฉลียว 

 ๖๕๙๒ นางสาวพัชรีย  จันทรเพ็ง 

 ๖๕๙๓ นางสาวพัฒนนรี  กุลรัตนาพันธ 

 ๖๕๙๔ นางสาวพัณณิตา  สิงหาระโท 

 ๖๕๙๕ นางพัสวี  ประทุมสุวรรณ 

 ๖๕๙๖ นางพาดี  แสงพรมชารี 

 ๖๕๙๗ นางสาวพิกุล  ชางขนุน 



 หนา   ๒๙๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๕๙๘ นางพิชชากานต  กะฐิน 

 ๖๕๙๙ นางสาวพิชญาภัค  พนิรัมย 

 ๖๖๐๐ นางสาวพิชญาภา  บุญเย่ียม 

 ๖๖๐๑ นางพิทยา  ปุญญฤทธิ์ 

 ๖๖๐๒ นางสาวพิทยา  อูทอง 

 ๖๖๐๓ นางสาวพิมพพร  หอมสอาด 

 ๖๖๐๔ นางพิมล  อาณัติ 

 ๖๖๐๕ นางสาวพิมลมาศ  ทัศนาทร 

 ๖๖๐๖ นางพิศมัย  แสงสุวรรณ 

 ๖๖๐๗ นางพิสมัย  พ่ึงเจริญ 

 ๖๖๐๘ นางพิสมัย  หลักคํา 

 ๖๖๐๙ นางสาวพีรดา  วิโยธา 

 ๖๖๑๐ นางพีรภรณ  ทะลายรัมย 

 ๖๖๑๑ นางสาวพุทธชาด  หวังงาม 

 ๖๖๑๒ นางสาวพุทธชาติ  จีนอนันต 

 ๖๖๑๓ นางพูนศรี  วุฒิสาร 

 ๖๖๑๔ นางพูลศรี  ศรีใจยา 

 ๖๖๑๕ นางเพชรทอง  เจริญสาร 

 ๖๖๑๖ นางเพชรนภา  ภูตาโก 

 ๖๖๑๗ นางสาวเพชรา  งามสาย 

 ๖๖๑๘ นางเพ็ญจันทร  ดีหลี 

 ๖๖๑๙ นางเพ็ญตระการ  โพธิเสน 

 ๖๖๒๐ นางเพ็ญทิพย  แพงกล่ิน 

 ๖๖๒๑ นางเพ็ญนิภา  มงคลผล 

 ๖๖๒๒ นางเพ็ญประพันธ  กิติกร 

 ๖๖๒๓ นางเพ็ญศรี  จันทรเพ็ง 

 ๖๖๒๔ นางเพ็ญสุข  สรอยมี 

 ๖๖๒๕ นางเพ็ญสุดา  ศิริภักดิ์ 

 ๖๖๒๖ นางเพียงตะวัน  สุวรรณราช 

 ๖๖๒๗ นางสาวเพียงทิพย  ดีสงา 

 ๖๖๒๘ นางแพรวพรรณ  ดีเลิศ 

 ๖๖๒๙ นางไพริน  สายืน 

 ๖๖๓๐ นางไพเราะ  ชอบชน 

 ๖๖๓๑ นางไพเราะ  สอนสําโรง 

 ๖๖๓๒ นางสาวไพลิน  คลองงูเหลือม 

 ๖๖๓๓ นางไพศาล  ทุมดี 

 ๖๖๓๔ นางฟองคํา  ลาภมาก 

 ๖๖๓๕ นางภรณชนก  มุสิกรังษี 

 ๖๖๓๖ นางภัคจิรา  บุญชู 

 ๖๖๓๗ นางสาวภัคจิรา  ศรีรักษา 

 ๖๖๓๘ นางภัคภร  อินทรกําแหง 

 ๖๖๓๙ นางสาวภัททิยา  ใจอินทร 

 ๖๖๔๐ นางภัทรวดี  กันหาเลห 

 ๖๖๔๑ นางสาวภัทรวดี  คงโหมด 

 ๖๖๔๒ นางภาวิณี  สิงหสีโว 

 ๖๖๔๓ นางสาวภิรมย  แฉลมฉัตร 

 ๖๖๔๔ นางสาวมณฑา  มลบัวทอง 

 ๖๖๔๕ นางสาวมณฑิรา  มณีจันทร 

 ๖๖๔๖ นางมณีกานต  ฆองคํา 

 ๖๖๔๗ นางมณีรัตน  มูลเมือง 



 หนา   ๒๙๒ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๖๔๘ นางมณีวรรณ  สารีพร 

 ๖๖๔๙ นางสาวมนพร  ระวังการ 

 ๖๖๕๐ นางมนัญชยา  เปนตามวา 

 ๖๖๕๑ นางมนัสนัน  ทองแท 

 ๖๖๕๒ นางสาวมนัสนันท  ชีกรรแสง 

 ๖๖๕๓ นางสาวมนัสนันท  ปยะวงศ 

 ๖๖๕๔ นางมนิตย  คําแกว 

 ๖๖๕๕ นางมยุรา  อุไร 

 ๖๖๕๖ นางมรรยาท  พรจําศีล 

 ๖๖๕๗ นางสาวมะยม  บุญโพธิ์ 

 ๖๖๕๘ นางสาวมะลิ  ขอกลาง 

 ๖๖๕๙ นางมะลิ  ราชบุญคุณ 

 ๖๖๖๐ นางมะลิวัลย  จิตรตรง 

 ๖๖๖๑ นางมะลิวัลย  พรรณรังษี 

 ๖๖๖๒ นางมะลิวัลย  อุนจิตร 

 ๖๖๖๓ นางสาวมัลลิกา  รัตนเจริญ 

 ๖๖๖๔ นางสาวมาลัย  ปลูกนิกร 

 ๖๖๖๕ นางมาลัย  รมพิกุล 

 ๖๖๖๖ นางมาลัย  ลําจวน 

 ๖๖๖๗ นางมาลัย  เอี่ยมสะอาด 

 ๖๖๖๘ นางมาลี  รูระวัง 

 ๖๖๖๙ นางมาลี  อิ่มเบ 

 ๖๖๗๐ นางยอม  มุลตองคะ 

 ๖๖๗๑ นางสาวยุพเยาว  แจงสันเทียะ 

 ๖๖๗๒ นางยุพา  สังขาว 

 ๖๖๗๓ นางสาวยุพา  หนูแกว 

 ๖๖๗๔ นางยุพา  เอี่ยมบํารุง 

 ๖๖๗๕ นางยุพาวรรณ  ตาดํา 

 ๖๖๗๖ นางสาวยุพิน  ทรัพยสิน 

 ๖๖๗๗ นางยุพิน  ปนทอง 

 ๖๖๗๘ นางสาวยุพิน  แพงถิ่น 

 ๖๖๗๙ นางยุพิน  โสภณ 

 ๖๖๘๐ นางยุเพ็ญ  สอนประดิษฐ 

 ๖๖๘๑ นางยุภา  ธนนิมิตร 

 ๖๖๘๒ นางยุรี  พัฒนะ 

 ๖๖๘๓ นางยุวดี  ริยะสุ 

 ๖๖๘๔ นางยุวรี  ศรีรับขวา 

 ๖๖๘๕ นางเย็น  ลินไทร 

 ๖๖๘๖ นางเยาวมาลย  รักงาม 

 ๖๖๘๗ นางสาวเยาวรัตน  หนูผาบ 

 ๖๖๘๘ นางสาวเย่ียม  ชายทวีป 

 ๖๖๘๙ นางสาวรชณี  ภูมา 

 ๖๖๙๐ นางสาวรตนพร  อิมแยม 

 ๖๖๙๑ นางรพีพรรณ  แกวสุวรรณ 

 ๖๖๙๒ นางสาวรวีวรรณ  กาหลง 

 ๖๖๙๓ นางรสจนา  จันทรตาบุญ 

 ๖๖๙๔ นางรสรินทร  ซื่อสัตย 

 ๖๖๙๕ นางสาวรสสุคนธ  โกปน 

 ๖๖๙๖ นางรอซียะ  รอยิง 

 ๖๖๙๗ นางสาวรอบียะ  กาเซ็ง 



 หนา   ๒๙๓ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๖๙๘ นางสาวรอสาน  เจะอาลี 

 ๖๖๙๙ นางสาวระพีพัฒน  จอมประสาท 

 ๖๗๐๐ นางรักชนก  ตั้งทอง 

 ๖๗๐๑ นางรัชฎาพร  หอมคําพัด 

 ๖๗๐๒ นางสาวรัชฎาภรณ  สินประเสริฐรัตน 

 ๖๗๐๓ นางสาวรัชดาวัลย  อสิพงษ 

 ๖๗๐๔ นางรัชนี  หมูศิริ 

 ๖๗๐๕ นางรัชนีกร  กองสวย 

 ๖๗๐๖ นางสาวรัญญา  อุรีรัมย 

 ๖๗๐๗ นางสาวรัฐดาภรณ  สําราญใจ 

 ๖๗๐๘ นางสาวรัตติกาล  ทองงาม 

 ๖๗๐๙ นางรัตนา  กิ่งพิกุล 

 ๖๗๑๐ นางรัตนา  เขียนรุงโรจน 

 ๖๗๑๑ นางรัตนา  คงสมแกว 

 ๖๗๑๒ นางรัตนา  ปานมณี 

 ๖๗๑๓ นางรัตนา  ยินดียม 

 ๖๗๑๔ นางรัตนา  สวัสดิรักษา 

 ๖๗๑๕ นางรัตนา  เสงรอด 

 ๖๗๑๖ นางรัตนากร  ทองใส 

 ๖๗๑๗ นางสาวรัศมี  ภูสนิท 

 ๖๗๑๘ นางสาวราตรี  เคนแสง 

 ๖๗๑๙ นางราตรี  จันทรอินทร 

 ๖๗๒๐ นางสาวราตรี  เทากมลเดช 

 ๖๗๒๑ นางสาวราตรี  เพ็ชรฆาต 

 ๖๗๒๒ นางสาวราตรี  ศิลาโชติ 

 ๖๗๒๓ นางรําพึง  ตาประโคน 

 ๖๗๒๔ นางรําไพ  ทิพยกระโทก 

 ๖๗๒๕ นางรําไพ  รักษาอินทร 

 ๖๗๒๖ นางสาวรุงทิพา  นนทีอุทก 

 ๖๗๒๗ นางสาวรุงรัศมี  ศิริพันธุ 

 ๖๗๒๘ นางรุงฤดี  พิมพแบบ 

 ๖๗๒๙ นางรุงลาวัลย  แสวงหา 

 ๖๗๓๐ นางรุงศรี  จะรอนรัมย 

 ๖๗๓๑ นางสาวรุจนันท  ศรีสุวรรณ 

 ๖๗๓๒ นางรุจิรา  อุโอ 

 ๖๗๓๓ นางเรณู  ภิญโญ 

 ๖๗๓๔ นางสาวเรนู  ศรีแจง 

 ๖๗๓๕ นางสาวฤทัย  จันทนา 

 ๖๗๓๖ นางสาวฤทัยรัตน  ผองชนะ 

 ๖๗๓๗ นางลดาวัลย  สะอิ้งทอง 

 ๖๗๓๘ นางลมัย  อโนดาษ 

 ๖๗๓๙ นางลมัย  อารมคง 

 ๖๗๔๐ นางละมอม  ปะลุวันรัมย 

 ๖๗๔๑ นางละมาย  ปลองไหม 

 ๖๗๔๒ นางละมุล  ทวีศิลป 

 ๖๗๔๓ นางละออ  ใจเย็น 

 ๖๗๔๔ นางละออง  สินชัย 

 ๖๗๔๕ นางละอองดาว  ปะทะโน 

 ๖๗๔๖ นางสาวละอองทิพย  กันคลอย 

 ๖๗๔๗ นางละเอียด  พลทะยาน 



 หนา   ๒๙๔ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๗๔๘ นางละเอียด  ยานะพันธุ 

 ๖๗๔๙ นางสาวละเอียด  เรืองเทศ 

 ๖๗๕๐ นางลักขณา  กุลบุตร 

 ๖๗๕๑ นางลักขณา  สําราญใจ 

 ๖๗๕๒ นางลักษณา  ขําพิมาย 

 ๖๗๕๓ นางลัคนา  จันทะวงษ 

 ๖๗๕๔ นางลัดดา  ทองพันธ 

 ๖๗๕๕ นางลัดดา  เสาทอง 

 ๖๗๕๖ นางสาวลัดดา  อารีเอื้อ 

 ๖๗๕๗ นางลัดดาวัลย  อาชาวาสนา 

 ๖๗๕๘ นางล่ันทม  เนตรทิพวัลย 

 ๖๗๕๙ นางลําจวน  ยมเกิด 

 ๖๗๖๐ นางลําดวน  ขอนขะแจะ 

 ๖๗๖๑ นางลําดวน  เจะสา 

 ๖๗๖๒ นางลําดวน  ฐานะ 

 ๖๗๖๓ นางลําดวน  เมาลีชาติ 

 ๖๗๖๔ นางสาวลําพวน  พันธงาม 

 ๖๗๖๕ นางลําพึง  มณีสุวรรณ 

 ๖๗๖๖ นางลําใย  แขนรัมย 

 ๖๗๖๗ นางลําใย  คุณละ 

 ๖๗๖๘ นางลําใย  ถาแสง 

 ๖๗๖๙ นางลําไย  ไกเขื่อง 

 ๖๗๗๐ นางวงเดือน  พรมเลิศ 

 ๖๗๗๑ นางวทันยา  สุขดี 

 ๖๗๗๒ นางสาววนิดา  ฉอสันเทียะ 

 ๖๗๗๓ นางวนิดา  พิกุลทอง 

 ๖๗๗๔ นางวนิดา  มีลาภ 

 ๖๗๗๕ นางวนิดา  สอนสงกล่ิน 

 ๖๗๗๖ นางวรนุช  กิ่งแกว 

 ๖๗๗๗ นางสาววรนุช  กิลัย 

 ๖๗๗๘ นางวรนุช  วันสันเทียะ 

 ๖๗๗๙ นางสาววรรณชุลี  คงวัน 

 ๖๗๘๐ นางวรรณทนา  โตพฤกษา 

 ๖๗๘๑ นางวรรณเพ็ญ  กันตพลวงศ 

 ๖๗๘๒ นางวรรณภา  เนตรวงค 

 ๖๗๘๓ นางสาววรรณา  กะนีจิตร 

 ๖๗๘๔ นางสาววรรณา  มวงสังข 

 ๖๗๘๕ นางวรรณาภรณ  ทําบุญ 

 ๖๗๘๖ นางวรรณารี  แกวปญญา 

 ๖๗๘๗ นางวรรณิภา  ใหญวงค 

 ๖๗๘๘ นางวราพร  แกวมณี 

 ๖๗๘๙ นางวราภรณ  คุณขยัน 

 ๖๗๙๐ นางสาววราภรณ  จํานงคผล 

 ๖๗๙๑ นางสาววราภรณ  เจริญสุข 

 ๖๗๙๒ นางวราภรณ  สังขคร 

 ๖๗๙๓ นางวริดา  สุขมูล 

 ๖๗๙๔ นางสาววัชรี  มะลิผล 

 ๖๗๙๕ นางวัฒนา  แกวแกม 

 ๖๗๙๖ นางวัฒนา  ตะโท 

 ๖๗๙๗ นางสาววันเฉลิม  ภัยฉกรรจ 



 หนา   ๒๙๕ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๗๙๘ นางสาววันนา  คันซอย 

 ๖๗๙๙ นางวันนา  ศรีโนนยาง 

 ๖๘๐๐ นางวันนี  สุระสาย 

 ๖๘๐๑ นางวันเพ็ญ  ทัดจันทร 

 ๖๘๐๒ นางวันเพ็ญ  ผลเจริญ 

 ๖๘๐๓ นางวันเพ็ญ  มณีพงษ 

 ๖๘๐๔ นางสาววันเพ็ญ  อินทรปาน 

 ๖๘๐๕ นางสาววันฤดี  วงศอติกานต 

 ๖๘๐๖ นางวันวิสา  บูรณะกร 

 ๖๘๐๗ นางสาววาณิชศา  พ่ึงแสงดาว 

 ๖๘๐๘ นางสาววาริน  โพธิไทร 

 ๖๘๐๙ นางวาสนา  ตับไหว 

 ๖๘๑๐ นางสาววาสนา  เนตรศรี 

 ๖๘๑๑ นางวาสนา  วิเชียร 

 ๖๘๑๒ นางวาสนา  สําลี 

 ๖๘๑๓ นางวาสนา  สุดสงคราม 

 ๖๘๑๔ นางวาสนา  อยูยง 

 ๖๘๑๕ นางสาววิชญาดา  บุญโยประการ 

 ๖๘๑๖ นางวิชุดา  แกวละมณ 

 ๖๘๑๗ นางวิชุดา  ออนตา 

 ๖๘๑๘ นางวิบูลย  เพ่ิมดี 

 ๖๘๑๙ นางวิพา  เข็มบุบผา 

 ๖๘๒๐ นางวิภาพร  ชันยาสูบ 

 ๖๘๒๑ นางวิภาวี  คําสา 

 ๖๘๒๒ นางวิมลนันท  สกุลนิธิวัฒน 

 ๖๘๒๓ นางวิมาลา  เสาะหาย่ิง 

 ๖๘๒๔ นางวิราวรรณ  เกตุพูนทอง 

 ๖๘๒๕ นางวิลัย  พลเย่ียม 

 ๖๘๒๖ นางสาววิลัย  สนทะยา 

 ๖๘๒๗ นางวิลัยพรรณ  ขิวารัมย 

 ๖๘๒๘ นางสาววิลาวัลย  หอมคง 

 ๖๘๒๙ นางสาววิลาสินี  เรืองเจริญ 

 ๖๘๓๐ นางวิไล  จิตรเวช 

 ๖๘๓๑ นางวิไล  อ่ําสกุล 

 ๖๘๓๒ นางวิไลพร  แสงศรี 

 ๖๘๓๓ นางสาววิไลลักษณ  ถีระภาพร 

 ๖๘๓๔ นางวิไลวรรณ  เงินสา 

 ๖๘๓๕ นางวีระวรรณ  วิจิตรวงค 

 ๖๘๓๖ นางแววณภา  บุญทน 

 ๖๘๓๗ นางศรวิษฐา  ฉิมชาญเวช 

 ๖๘๓๘ นางศรัทธา  เพ็งพิศ 

 ๖๘๓๙ นางศริตา  ทองเรือง 

 ๖๘๔๐ นางศรีจันทร  หอมกระโทก 

 ๖๘๔๑ นางศรีทอง  ชาววาป 

 ๖๘๔๒ นางศรีนวล  บรรดาศักดิ์ 

 ๖๘๔๓ นางศรีวรรณ  เกษไชย 

 ๖๘๔๔ นางสาวศศิณัฐ  แกวมณี 

 ๖๘๔๕ นางสาวศศิธร  ตรีพืช 

 ๖๘๔๖ นางสาวศศิวรรณ  ขันทอง 

 ๖๘๔๗ นางสาวศศิวิมล  อภิรักษสิทธิชน 



 หนา   ๒๙๖ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๘๔๘ นางศันสนีย  เจริญศึกษา 

 ๖๘๔๙ นางศิริ  นักปราชญ 

 ๖๘๕๐ นางศิริกมล  แสงทอง 

 ๖๘๕๑ นางศิริประภา  อุตโรกุล 

 ๖๘๕๒ นางสาวศิริพร  กล่ินศรีสุข 

 ๖๘๕๓ นางศิริพร  กาญจนากาศ 

 ๖๘๕๔ นางสาวศิริพร  กิ่งสอน 

 ๖๘๕๕ นางศิริพร  ขันติวงษ 

 ๖๘๕๖ นางศิริพร  จรศรชัย 

 ๖๘๕๗ นางศิริพร  ชนะเคน 

 ๖๘๕๘ นางศิริพร  พวงแกว 

 ๖๘๕๙ นางสาวศิริพร  เลผล 

 ๖๘๖๐ นางศิริพร  สีเอก 

 ๖๘๖๑ นางศิริเพ็ญ  ภูมิวิจิตร 

 ๖๘๖๒ นางศิริรัตน  ขุนรัง 

 ๖๘๖๓ นางศิริรัตน  จันทโคตร 

 ๖๘๖๔ นางศิริรัตน  เทพกฤษ 

 ๖๘๖๕ นางศิริรัตน  รอบปกปองแดน 

 ๖๘๖๖ นางสาวศิโรรัตน  ศรีพ่ึงจ่ัน 

 ๖๘๖๗ นางศิวาพร  วรัมภา 

 ๖๘๖๘ นางศุกร  มะลาลัย 

 ๖๘๖๙ นางสาวศุภาพัช  เมืองพิล 

 ๖๘๗๐ นางษรวลี  ใหลสกุล 

 ๖๘๗๑ นางสงวน  ขุนพิลึก 

 ๖๘๗๒ นางสงา  ภูเฮีย 

 ๖๘๗๓ นางสาวสตรีรัตน  สมิเปรม 

 ๖๘๗๔ นางสมเกียรติ  คํามณี 

 ๖๘๗๕ นางสาวสมควร  สายบัวกฎ 

 ๖๘๗๖ นางสมคิด  สําราญวงค 

 ๖๘๗๗ นางสมจิต  จงสุข 

 ๖๘๗๘ นางสมจิต  มูลตะกอน 

 ๖๘๗๙ นางสมจิต  สิงหชัย 

 ๖๘๘๐ นางสมจิตร  นําภา 

 ๖๘๘๑ นางสมจิตร  มั่นจิตร 

 ๖๘๘๒ นางสมใจ  การรัมย 

 ๖๘๘๓ นางสมใจ  ตราดไธสง 

 ๖๘๘๔ นางสมใจ  นิ่มนอม 

 ๖๘๘๕ นางสมใจ  บุตรมา 

 ๖๘๘๖ นางสมใจ  เหมกุล 

 ๖๘๘๗ นางสมถวิล  พรมแสงใส 

 ๖๘๘๘ นางสมถวิล  มุดเจริญ 

 ๖๘๘๙ นางสมบัติ  กางนอก 

 ๖๘๙๐ นางสมบัติ  ขุนศรี 

 ๖๘๙๑ นางสาวสมประสงค  พงษสุวรรณ 

 ๖๘๙๒ นางสมปอง  โทปุญญานนท 

 ๖๘๙๓ นางสมปอง  พวงนิลนอย 

 ๖๘๙๔ นางสมพงษ  แทงทอง 

 ๖๘๙๕ นางสมพร  เพ็ชรพลอย 

 ๖๘๙๖ นางสมพร  มัชฌิมาภิโร 

 ๖๘๙๗ นางสาวสมพร  สุริยะ 



 หนา   ๒๙๗ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๘๙๘ นางสมพวน  พิมพทอง 

 ๖๘๙๙ นางสมพิศ  สุดสงวน 

 ๖๙๐๐ นางสมพิษ  กองแพ 

 ๖๙๐๑ นางสมภรณ  จีมขุนทด 

 ๖๙๐๒ นางสมภาร  จําปาหาญ 

 ๖๙๐๓ นางสมร  ตนงอ 

 ๖๙๐๔ นางสมร  รูสมกาย 

 ๖๙๐๕ นางสมร  สมพงษ 

 ๖๙๐๖ นางสมรักษ  พันธะโฮม 

 ๖๙๐๗ นางสมฤดี  สมจิตร 

 ๖๙๐๘ นางสมศรี  เขียวกระจาง 

 ๖๙๐๙ นางสมศรี  เพชรจร 

 ๖๙๑๐ นางสมสุข  เนตรวิทยานนท 

 ๖๙๑๑ นางสาวสมหญิง  พิมพาภักดิ์ 

 ๖๙๑๒ นางสมหมาย  เขียวแกว 

 ๖๙๑๓ นางสมหมาย  จรรยาสวย 

 ๖๙๑๔ นางสมหมาย  โพธิ์แกว 

 ๖๙๑๕ นางสมหมาย  ย่ิงอินทร 

 ๖๙๑๖ นางสมหมาย  ศรีครินทร 

 ๖๙๑๗ นางสาวสมหมาย  หมี่จันทึก 

 ๖๙๑๘ นางสมหวัง  วองไว 

 ๖๙๑๙ นางสมัย  บริบาล 

 ๖๙๒๐ นางสมัย  เผือดนอก 

 ๖๙๒๑ นางสมัย  พวงทาผา 

 ๖๙๒๒ นางสรอย  คําเกษ 

 ๖๙๒๓ นางสวงค  ตรวจงูเหลือม 

 ๖๙๒๔ นางสวรรค  นิลละออ 

 ๖๙๒๕ นางสวัส  วังกลาง 

 ๖๙๒๖ นางสาวสวัสดิ์  จําปางาม 

 ๖๙๒๗ นางสวาท  ออนมาก 

 ๖๙๒๘ นางสวิง  เสมอ 

 ๖๙๒๙ นางสอน  บุญออย 

 ๖๙๓๐ นางสอิ้ง  ประชาราษ 

 ๖๙๓๑ นางสังวาล  กองอุดม 

 ๖๙๓๒ นางสังวาล  สีสด 

 ๖๙๓๓ นางสาวสังวาลย  ลือคําหาญ 

 ๖๙๓๔ นางสังเวียน  ภูขะมา 

 ๖๙๓๕ นางสาคร  ทองศรีเมือง 

 ๖๙๓๖ นางสาวสาคร  พุทธา 

 ๖๙๓๗ นางสามารถ  งาหอม 

 ๖๙๓๘ นางสาวสาย  กวดนอก 

 ๖๙๓๙ นางสาวสายทอง  เอี่ยมพวง 

 ๖๙๔๐ นางสายเพ็ชร  ภูขยัน 

 ๖๙๔๑ นางสายฟา  อาจบุง 

 ๖๙๔๒ นางสายรุง  คลองแคลว 

 ๖๙๔๓ นางสาวสายรุง  ศรีอ่ํา 

 ๖๙๔๔ นางสาวสายลม  ฮวบกลํ่า 

 ๖๙๔๕ นางสาล่ี  สุขสมแดน 

 ๖๙๔๖ นางสําเนียง  อะโรคา 

 ๖๙๔๗ นางโอษา  กิติลาภะ 



 หนา   ๒๙๘ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๙๔๘ นางสําเภา  รอดสน 

 ๖๙๔๙ นางสํารวม  เพชรนวล 

 ๖๙๕๐ นางสํารวย  ดานกลาง 

 ๖๙๕๑ นางสํารวย  ผันอากาศ 

 ๖๙๕๒ นางสาวสํารวย  เพ็ชรเลิศ 

 ๖๙๕๓ นางสําราญ  จันทรโทน 

 ๖๙๕๔ นางสําราญ  บุญตา 

 ๖๙๕๕ นางสาวสําราญ  เหลาธรรม 

 ๖๙๕๖ นางสํารดิ  สิทธิจิรวัฒนกุล 

 ๖๙๕๗ นางสําเริง  เตือนสติ 

 ๖๙๕๘ นางสําอางค  โตสวัสดิ์ 

 ๖๙๕๙ นางสําอางค  บุษบา 

 ๖๙๖๐ นางสิราวรรณ  พันธทอง 

 ๖๙๖๑ นางสีนวล  แยมฉาย 

 ๖๙๖๒ นางสาวสุกัญญา  กาญจนโพธิ์ 

 ๖๙๖๓ นางสาวสุกัญญา  แซโคว 

 ๖๙๖๔ นางสุขลมัย  บุรีวงษ 

 ๖๙๖๕ นางสุจิตรา  ปานแสง 

 ๖๙๖๖ นางสุจินดา  สุขวิญญา 

 ๖๙๖๗ นางสุจิรา  แสงปน 

 ๖๙๖๘ นางสาวสุชีรา  มหานิยม 

 ๖๙๖๙ นางสุณี  ปราณีตพลกรัง 

 ๖๙๗๐ นางสุณีย  ชั่งหมาน 

 ๖๙๗๑ นางสุดา  ทองนอก 

 ๖๙๗๒ นางสุดาภรณ  งามบุญแถม 

 ๖๙๗๓ นางสุดารัตน  เกิดทอง 

 ๖๙๗๔ นางสาวสุดารัตน  ยางนอย 

 ๖๙๗๕ นางสุดารัตน  เรียบรอย 

 ๖๙๗๖ นางสุธาสินี  ผาผล 

 ๖๙๗๗ นางสุธิพร  ชื่นฤทัย 

 ๖๙๗๘ นางสุนัน  ชัยชะนะ 

 ๖๙๗๙ นางสุนันทา  เถื่อนสุข 

 ๖๙๘๐ นางสุนัย  เหนือจันดี 

 ๖๙๘๑ นางสาวสุนิสา  พาลี 

 ๖๙๘๒ นางสาวสุนีย  ทองเรือง 

 ๖๙๘๓ นางสุปราณี  ทึมหวาย 

 ๖๙๘๔ นางสุพร  ทุงราช 

 ๖๙๘๕ นางสุพรรณี  ศรีอินทร 

 ๖๙๘๖ นางสาวสุพรรณี  หิรัญพฤกษ 

 ๖๙๘๗ นางสุพัตรา  กองสถาน 

 ๖๙๘๘ นางสุภลักษณ  คําปลอง 

 ๖๙๘๙ นางสุภัสฐิณี  ศรีจันทร 

 ๖๙๙๐ นางสุภาพ  มิ่งขวัญ 

 ๖๙๙๑ นางสุภาพร  คํานึงผล 

 ๖๙๙๒ นางสุภาพร  จันทะบาล 

 ๖๙๙๓ นางสุภาพร  ทองหอ 

 ๖๙๙๔ นางสุภาพร  โนนทอน 

 ๖๙๙๕ นางสุภาพร  พิลึกรัมย 

 ๖๙๙๖ นางสุภาพรรณ  จํารองเพ็ง 

 ๖๙๙๗ นางสาวสุภาพรรณ  เนตตกุล 



 หนา   ๒๙๙ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๙๙๘ นางสาวสุภาภรณ  ปานเถื่อน 

 ๖๙๙๙ นางสาวสุภาภรณ  พรมโนนศรี 

 ๗๐๐๐ นางสุภาภรณ  มิละวาน 

 ๗๐๐๑ นางสุภาภรณ  โลกประโคน 

 ๗๐๐๒ นางสุภาภัค  สังขออง 

 ๗๐๐๓ นางสุภารัตน  ขุพันธ 

 ๗๐๐๔ นางสุภารัตน  จุลยะโชค 

 ๗๐๐๕ นางสุภาวดี  เกรัมย 

 ๗๐๐๖ นางสุภี  ปกมาศ 

 ๗๐๐๗ นางสาวสุมาลี  เกียลน 

 ๗๐๐๘ นางสุมาลี  ประศาสนศิลป 

 ๗๐๐๙ นางสุรินทร  สงางาม 

 ๗๐๑๐ นางสาวสุริยา  ทําทอง 

 ๗๐๑๑ นางสาวสุริวรรณ  ศรีสุมล 

 ๗๐๑๒ นางสุรี  ขวัญสนิท 

 ๗๐๑๓ นางสาวสุรีรัตน  เอี่ยมสกุล 

 ๗๐๑๔ นางสุวนิตย  พันขุนทด 

 ๗๐๑๕ นางสุวนี  สมตา 

 ๗๐๑๖ นางสุวรรณา  สงาแสง 

 ๗๐๑๗ นางสุวรี  วิรุณพันธ 

 ๗๐๑๘ นางสาวสุวลี  จีบแกว 

 ๗๐๑๙ นางสุวารี  สีดารอด 

 ๗๐๒๐ นางสาวสุวิภา  พงษเซียงซา 

 ๗๐๒๑ นางสุวิรากร  ยะปะเพ 

 ๗๐๒๒ นางสาวเสท้ือน  เกงเกษกิจ 

 ๗๐๒๓ นางเสริมทรัพย  วารีวหา 

 ๗๐๒๔ นางสาวเสริมสุข  โทณวณิก 

 ๗๐๒๕ นางเสวียน  บรรพชาติ 

 ๗๐๒๖ นางเสาวณีย  บุญผอง 

 ๗๐๒๗ นางสาวเสาวนีย  กรมแสง 

 ๗๐๒๘ นางเสาวนีย  ชัยวรรณ 

 ๗๐๒๙ นางเสาวรัตน  นุยรัตน 

 ๗๐๓๐ นางเสาวลักษณ  ผลไพบูลย 

 ๗๐๓๑ นางแสงจันทร  เชียงชุม 

 ๗๐๓๒ นางแสงหลา  สุยะราช 

 ๗๐๓๓ นางแสงอรุณ  มีนาค 

 ๗๐๓๔ นางโสภา  ไกรพัฒน 

 ๗๐๓๕ นางโสภา  พันธุดี 

 ๗๐๓๖ นางโสภา  ลือเรือง 

 ๗๐๓๗ นางสาวโสรัตยา  บัวชุม 

 ๗๐๓๘ นางไสว  สิงหไชย 

 ๗๐๓๙ นางสาวหทัยรัตน  เชิดโฉม 

 ๗๐๔๐ นางสาวหนึ่งฤทยั  บุญวงษ 

 ๗๐๔๑ นางหนุงหนิง  ไชยนิจ 

 ๗๐๔๒ นางหนูคิด  ลาวรรณ 

 ๗๐๔๓ นางหนูแดง  ทองใบ 

 ๗๐๔๔ นางหนูทิพย  คลังกลาง 

 ๗๐๔๕ นางหนูนัน  แกวแยม 

 ๗๐๔๖ นางสาวหนูพูน  สายบุบผา 

 ๗๐๔๗ นางหนูย้ิม  สุขสะอาด 



 หนา   ๓๐๐ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๐๔๘ นางหมั่ย  ทากลม 

 ๗๐๔๙ นางหลงมา  สิงเสือ 

 ๗๐๕๐ นางหวาน  กาสิงห 

 ๗๐๕๑ นางหอมกลุน  จุยทัต 

 ๗๐๕๒ นางแหวว  อุรินคํา 

 ๗๐๕๓ นางอนงค  เกตุรักษ 

 ๗๐๕๔ นางอนงค  คําใบ 

 ๗๐๕๕ นางอนงค  จันทรทองออน 

 ๗๐๕๖ นางสาวอนงค  ชุนเทียน 

 ๗๐๕๗ นางอนัญญา  ถาธิราช 

 ๗๐๕๘ นางอนันญาพร  ยศมา 

 ๗๐๕๙ นางอนันตญา  สหัสสัตบุรุษ 

 ๗๐๖๐ นางอนิสา  บุตตะไทย 

 ๗๐๖๑ นางสาวอภิชญา  บัวประทุม 

 ๗๐๖๒ นางสาวอภิญญา  ชํานาญ 

 ๗๐๖๓ นางสาวอภิญญา  นามผล 

 ๗๐๖๔ นางสาวอมรมาศ  จันทบูรณ 

 ๗๐๖๕ นางอมรรัตน  ขวัญใจ 

 ๗๐๖๖ นางอรณัชชา  ภูศรี 

 ๗๐๖๗ นางอรดี  สงวนตระกูล 

 ๗๐๖๘ นางอรทัย  เขียวนอย 

 ๗๐๖๙ นางอรทัย  จุติสีมา 

 ๗๐๗๐ นางสาวอรทัย  ใจเย็น 

 ๗๐๗๑ นางอรทัย  บุญขาว 

 ๗๐๗๒ นางสาวอรทัย  สมัครเขตรวิทย 

 ๗๐๗๓ นางสาวอรทิพย  ชื่นรัมย 

 ๗๐๗๔ นางอรพิน  ชานุ 

 ๗๐๗๕ นางสาวอรวรรณ  โพธิ์สิทธิ์ 

 ๗๐๗๖ นางอรสา  โสขุมา 

 ๗๐๗๗ นางอรอนงค  พูนขุนทด 

 ๗๐๗๘ นางอรอนงค  หิรัญอนันตสุข 

 ๗๐๗๙ นางอรญัรัตน  อยูสุข 

 ๗๐๘๐ นางอริศรา  นามเสน 

 ๗๐๘๑ นางอริสรา  สัมฤทธิ์ 

 ๗๐๘๒ นางอรุณนี  เดชคูณรัมย 

 ๗๐๘๓ นางสาวอรุณประไพ  เกิดแกว 

 ๗๐๘๔ นางอรุณศรี  ติมอนรัมย 

 ๗๐๘๕ นางอรุณี  โดดเดี่ยว 

 ๗๐๘๖ นางอวย  บุญชื้น 

 ๗๐๘๗ นางออย  อยูสุขสบาย 

 ๗๐๘๘ นางอะซีซะฮ  หะแว 

 ๗๐๘๙ นางอักษร  โนวุฒิ 

 ๗๐๙๐ นางสาวอังคณา  หมื่นหาญ 

 ๗๐๙๑ นางอังคนา  ทาอุบล 

 ๗๐๙๒ นางอัจจนา  ทองศรีนุน 

 ๗๐๙๓ นางอัจฉรา  ทองพูล 

 ๗๐๙๔ นางสาวอัญชลี  บุญนาที 

 ๗๐๙๕ นางสาวอัญชลี  ปานอําพันธ 

 ๗๐๙๖ นางสาวอัญชลี  ฤกษเฉลิม 

 ๗๐๙๗ นางอัญชัญ  รัศมี 



 หนา   ๓๐๑ (เลมที่  ๑๔/๑) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๐๙๘ นางสาวอัญนรีนัช  โสภณเจริญทัศน 

 ๗๐๙๙ นางสาวอัมพร  แสงนวน 

 ๗๑๐๐ นางอัมรา  กล่ินเจริญ 

 ๗๑๐๑ นางอัมรา  นาโสก 

 ๗๑๐๒ นางสาวอาภัสสร  แสงทอง 

 ๗๑๐๓ นางอาภารัตน  เต็มรัตน 

 ๗๑๐๔ นางสาวอารีย  ขอเพ่ิมกลาง 

 ๗๑๐๕ นางอารีย  ประกิ่ง 

 ๗๑๐๖ นางอารีย  พัฒชนะ 

 ๗๑๐๗ นางอารียพร  สาระรัมย 

 ๗๑๐๘ นางสาวอารียา  เพ็งชวย 

 ๗๑๐๙ นางอํานวย  กันหา 

 ๗๑๑๐ นางสาวอํานวย  บัวแยม 

 ๗๑๑๑ นางอํานวย  สุขนิล 

 ๗๑๑๒ นางอําพร  ขันทวิเศษ 

 ๗๑๑๓ นางอําพร  ครองราษฎร 

 ๗๑๑๔ นางสาวอําพร  ลีลา 

 ๗๑๑๕ นางสาวอําพร  อินทสอน 

 ๗๑๑๖ นางอําพล  จํานงค 

 ๗๑๑๗ นางอําไพ  หุนโพธิ์ 

 ๗๑๑๘ นางอําไพ  อินทรขาว 

 ๗๑๑๙ นางอํามร  แกวกัณหา 

 ๗๑๒๐ นางอิเหนา  อยูโต 

 ๗๑๒๑ นางสาวอุทัยวรรณ  กาญจนปทม 

 ๗๑๒๒ นางอุน  มาอินทร 

 ๗๑๒๓ นางอุนเรือน  บางเส็ง 

 ๗๑๒๔ นางอุบล  แดงสกุล 

 ๗๑๒๕ นางอุบล  ตรีคุณา 

 ๗๑๒๖ นางอุบลรัตน  หอมขจร 

 ๗๑๒๗ นางอุมา  หลักแกว 

 ๗๑๒๘ นางอุไร  เมาน้ําพราย 

 ๗๑๒๙ นางสาวอุไรวรรณ  ทีคําแกว 

 ๗๑๓๐ นางอุลัย  เกษมสุข 

 ๗๑๓๑ นางสาวอุษณีกรณ  จันบอโพธิ์ 

 ๗๑๓๒ นางสาวอุษา  ชูคํา 

 ๗๑๓๓ นางสาวเอมอร  ฉากกระโทก 

 ๗๑๓๔ นางเอื้อมเดือน  พิมพา 

 ๗๑๓๕ นางเอื้อมพร  คําดวง 

 ๗๑๓๖ นางสาวแอนนา  คงดี 

 ๗๑๓๗ นางแอว  ราวิน 
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