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

 

กรมการปกครอง 

ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง 

เหรียญทองชางเผือก  (รวม  ๔,๕๓๙  ราย) 

 ๑ นายกนกพล  บัวแกว 

 ๒ นายกมล  แกวเกตุ 

 ๓ นายกมล  ใจนางงาม 

 ๔ นายกมล  ซื่อสัตย 

 ๕ นายกมล  สีกา 

 ๖ นายกมล  แสงอรุณ 

 ๗ นายกมลสิน  ไชยวงษ 

 ๘ นายกรมเกรียว  ตุมตอ 

 ๙ นายกรวิชญ  รักขุนสอง 

 ๑๐ นายกระวี  อินทสุวรรณ 

 ๑๑ นายกระสนธิ์  บุตรดี 

 ๑๒ นายกริสนะ  พงษธนาคม 

 ๑๓ นายกฤษณะ  นวมกล่ิน 

 ๑๔ นายกฤษณะ  วองวสุสมวงศ 

 ๑๕ นายกฤษดา  คําติ๊บ 

 ๑๖ นายกฤษดา  มะลี 

 ๑๗ นายกฤษเพชร  พวงจีน 

 ๑๘ นายกลม  ภัยขยาด 

 ๑๙ นายกลา  จันตุ 

 ๒๐ นายกลา  แซโงว 

 ๒๑ นายกลา  ทองดี 

 ๒๒ นายกล่ิน  หวานใจ 

 ๒๓ นายกวาง  หามทอง 

 ๒๔ นายกวิน  อินสวาสดิ์ 

 ๒๕ นายกอง  ปุมสันเทียะ 

 ๒๖ นายกองแกว  วังมลหมอม 

 ๒๗ นายกองภพ  ภาษิต 

 ๒๘ นายกองสกล  ตั้งสุพรรณ 

 ๒๙ นายกะถิน  จันทคูณ 

 ๓๐ นายกังวน  พินเกาะ 

 ๓๑ นายกัญหา  นามเสนา 

 ๓๒ นายกัณฐพันธ  กาญจนเลิศวงศ 

 ๓๓ นายกันตศักดิ์  ลิโมทัย 

 ๓๔ นายกัมปนาท  พูนศรี 

 ๓๕ นายกัมพล  วิชัยรัมย 

 ๓๖ นายกัลญา  คําสงค 

 ๓๗ นายกัลยา  ปญหาไชย 

 ๓๘ นายกาญ  แกวทอง 

 ๓๙ นายกาด  โสดา 

 ๔๐ นายกาเด  สะมะแอ 

 ๔๑ นายกาน  กาลเพ็ญ 

 ๔๒ นายกาน  คํากอนแกว 

 ๔๓ นายกานตอง  เขียวดี 

 ๔๔ นายการัณย  ปาธนู 



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

 

 ๔๕ นายการุณ  เจริญธนวุฒิ 

 ๔๖ นายกําจอน  แสงสุด 

 ๔๗ นายกําธร  กอนทอง 

 ๔๘ นายกําธร  ถิ่นวัดกลาง 

 ๔๙ นายกําธร  เรืองพูล 

 ๕๐ นายกําพล  มะอิสูงเนิน 

 ๕๑ นายกําแหง  วิชาเฟอง 

 ๕๒ นายกิ่งแกว  หลิวยัง 

 ๕๓ นายกิจชัย  ธงเงิน 

 ๕๔ นายกิจติ  เอี่ยมพันธ 

 ๕๕ นายกิตติชัย  กระวิก 

 ๕๖ นายกิตติธัช  คงคาเย็น 

 ๕๗ นายกิตติศักดิ์  กิติสาร 

 ๕๘ นายกิตติศักดิ์  เกาเอี้ยน 

 ๕๙ นายกิตติศักดิ์  ชิตทอง 

 ๖๐ นายกิติพันธ  พันธนาภพ 

 ๖๑ นายกิติศักดิ์  พิมพิลา 

 ๖๒ นายกิติศักดิ์  สมวงษ 

 ๖๓ นายกิมลี  จิตรพล 

 ๖๔ นายกุน  นนทะโคตร 

 ๖๕ นายกุศล  หนันทุม 

 ๖๖ นายกุศล  อบอุน 

 ๖๗ นายเกชา  สงเนย 

 ๖๘ นายเกตุ  ดวงจันทรา 

 ๖๙ นายเกรียง  ยศนันท 

 ๗๐ นายเกรียงไกร  เรืองไพศาล 

 ๗๑ นายเกรียงไกร  สีวิจ๋ี 

 ๗๒ นายเกรียงศักดิ์  คุณยศย่ิง 

 ๗๓ นายเกรียงศักดิ์  เทศเล็ก 

 ๗๔ นายเกรียงศักดิ์  โพทอง 

 ๗๕ นายเกรียงศักดิ์  มาตมูลตรี 

 ๗๖ นายเกรียงศักดิ์  เหรียญเจริญ 

 ๗๗ นายเกรียงศักดิ์  อินทมาตย 

 ๗๘ นายเกษตร  ยศกาบ 

 ๗๙ นายเกษตร  สอนประสม 

 ๘๐ นายเกษม  กอนคํา 

 ๘๑ นายเกษม  คําแดง 

 ๘๒ นายเกษม  จงรักษ 

 ๘๓ นายเกษม  พระนอนขาม 

 ๘๔ นายเกษม  พานแกว 

 ๘๕ นายเกษม  อัครรุงโรจน 

 ๘๖ นายเกษม  อินตะสาร 

 ๘๗ นายเกษร  ปทุมสูติ 

 ๘๘ นายเกิ่งพุทธกาล  เสนานุช 

 ๘๙ นายเกียรติดนัย  ปองเขต 

 ๙๐ นายเกียรติพงษ  ตูวิเชียร 

 ๙๑ นายเกียรติศักดิ์  ปานภูมิ 

 ๙๒ นายเกียรติศักดิ์  สายรัตน 

 ๙๓ นายแกว  เตชนันท 

 ๙๔ นายแกะ  ถอยจะโปะ 



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

 

 ๙๕ นายโกวิทย  มุมติด 

 ๙๖ นายโกศล  บัวสมบูรณ 

 ๙๗ นายโกสุม  มวงพันธุ 

 ๙๘ นายไกแกว  ทิพยมงคล 

 ๙๙ นายไกร  เพียนผักแวน 

 ๑๐๐ นายไกรรุง  เกิดปานทอง 

 ๑๐๑ นายไกรษร  ประมาณ 

 ๑๐๒ นายไกรสร  ค่ํากลาง 

 ๑๐๓ นายไกรสีห  สีจันแดง 

 ๑๐๔ นายขจร  ใจศรีธิ 

 ๑๐๕ นายขจรศักดิ์  ชะนะชู 

 ๑๐๖ นายขยัน  สิทธิเขตกรณ 

 ๑๐๗ นายขรรชัย  บุญคุณ 

 ๑๐๘ นายขวัญ  เชื้องาม 

 ๑๐๙ นายขวัญใจ  รูปคม 

 ๑๑๐ นายขวัญใจ  สะเดา 

 ๑๑๑ นายขวัญชัย  โฉมกระโทก 

 ๑๑๒ นายขวัญชัย  ยินดี 

 ๑๑๓ นายขวัญชัย  แสงบุดดี 

 ๑๑๔ นายขวัญชัย  อิ่มเจริญผล 

 ๑๑๕ นายขวัญชัย  อุนธง 

 ๑๑๖ นายขวัญประชา  วัดอักษร 

 ๑๑๗ นายขันตรี  ศิลปชาติ 

 ๑๑๘ นายขันตี  ประวันโน 

 ๑๑๙ นายขันทอง  กาญจนาวิล 

 ๑๒๐ นายขุนทอง  ภูประสงค 

 ๑๒๑ นายเข็มทอง  ขอนดอก 

 ๑๒๒ นายเข็มทอง  ปาละโกน 

 ๑๒๓ นายเขมา  แกวเกตุ 

 ๑๒๔ นายเขียว  แกวกิจการ 

 ๑๒๕ นายเขียว  งามเนตร 

 ๑๒๖ นายเขื่อน  จันทาพรม 

 ๑๒๗ นายคงเดช  มมประโคน 

 ๑๒๘ นายคฑาวุธ  กันทยะ 

 ๑๒๙ นายคนึง  สือขุนทด 

 ๑๓๐ นายคนึง  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๓๑ นายคมสัน  บางหนู 

 ๑๓๒ นายคมสันต  หมอดี 

 ๑๓๓ นายครรชิต  รัตนคช 

 ๑๓๔ นายครรชิต  แสงจ่ัน 

 ๑๓๕ นายคะนองเดช  กาญจนอรามกุล 

 ๑๓๖ นายคาน  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๓๗ นายคาน  รัศมีพรรณ 

 ๑๓๘ นายคารม  ทวีรัตน 

 ๑๓๙ นายคํา  เกางิ้ว 

 ๑๔๐ นายคํา  ยาณะ 

 ๑๔๑ นายคํา  หมูแสนกอ 

 ๑๔๒ นายคําแดง  คําทอง 

 ๑๔๓ นายคําตัน  ผาศรี 

 ๑๔๔ นายคําตา  จูมจันทา 



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

 

 ๑๔๕ นายคําตา  ชานันโท 

 ๑๔๖ นายคํานวณ  พัฒนสิงห 

 ๑๔๗ นายคําเบา  จําปามูล 

 ๑๔๘ นายคําปน  เหมาชัย 

 ๑๔๙ นายคําปน  ไชยเขียว 

 ๑๕๐ นายคําปาง  ลอดแพง 

 ๑๕๑ นายคําปุย  ชลาชัย 

 ๑๕๒ นายคําเปยง  ธาตุไพบูรณ 

 ๑๕๓ นายคําผาย  สีชุม 

 ๑๕๔ นายคําพอง  สูงเรือง 

 ๑๕๕ นายคําพันธ  กองปาน 

 ๑๕๖ นายคําพันธ  นากุล 

 ๑๕๗ นายคําพันธ  อิ่มมนตรี 

 ๑๕๘ นายคําภา  โงนเงิน 

 ๑๕๙ นายคํามี  นอยสิงหทอง 

 ๑๖๐ นายคํารณ  มีแสง 

 ๑๖๑ นายคํารณ  ล้ิมเพ้ีย 

 ๑๖๒ นายคําวงค  มลิลาด 

 ๑๖๓ นายคําสิงห  สายวร 

 ๑๖๔ นายคุณวุฒิ  จูงาม 

 ๑๖๕ นายคุณานนท  ลีลา 

 ๑๖๖ นายคูณ  โกศล 

 ๑๖๗ นายเคน  เคานวน 

 ๑๖๘ นายเคน  ปองพิมพ 

 ๑๖๙ นายฆอซาลี  อูเซ็ง 

 ๑๗๐ นายโฆษิต  ใจหลา 

 ๑๗๑ นายงาม  กล่ินสุคนธ 

 ๑๗๒ นายเงิน  เหลือนอย 

 ๑๗๓ นายจงกล  นอยหมอ 

 ๑๗๔ นายจงรักษ  โยยอย 

 ๑๗๕ นายจตุพงศ  จันทจร 

 ๑๗๖ นายจตุพล  กําจร 

 ๑๗๗ นายจตุรงค  ขนันแข็ง 

 ๑๗๘ นายจตุรพร  ขํารัก 

 ๑๗๙ นายจตุรพัฒน  นามกิง 

 ๑๘๐ นายจรัญ  เกตุสงฆ 

 ๑๘๑ นายจรัญ  ขอบทอง 

 ๑๘๒ นายจรัญ  คนพิทักษ 

 ๑๘๓ นายจรัญ  จําปาทอง 

 ๑๘๔ นายจรัญ  ทองแดง 

 ๑๘๕ นายจรัญ  พรผักแวน 

 ๑๘๖ นายจรัญ  เพ็ชรสกุล 

 ๑๘๗ นายจรัญ  มุงกอกลาง 

 ๑๘๘ นายจรัญ  รุงเรือง 

 ๑๘๙ นายจรัญ  เรืองทอง 

 ๑๙๐ นายจรัญ  สีสําโรง 

 ๑๙๑ นายจรัญ  แสนหลวง 

 ๑๙๒ นายจรัญ  อุปทอง 

 ๑๙๓ นายจรัล  ทัสนา 

 ๑๙๔ นายจรัล  ศรีบุญรอด 



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

 

 ๑๙๕ นายจรัส  แกวนอย 

 ๑๙๖ นายจรัส  อิ่มสําราญ 

 ๑๙๗ นายจริง  แซมา 

 ๑๙๘ นายจรินทร  พลายกวม 

 ๑๙๙ นายจรูญ  กระจางศรี 

 ๒๐๐ นายจรูญ  จักรเงิน 

 ๒๐๑ นายจรูญ  ชมชื่น 

 ๒๐๒ นายจรูญ  มนตรีพิทักษ 

 ๒๐๓ นายจรูญ  มานอย 

 ๒๐๔ นายจรูญ  ยอดสําโรง 

 ๒๐๕ นายจรูญ  ศรีศุภผุดผอง 

 ๒๐๖ นายจเร  ฉ่ํามา 

 ๒๐๗ นายจเร  นวลมัย 

 ๒๐๘ นายจเร  มณีพรอย 

 ๒๐๙ นายจเรรักษ  ขําโสภา 

 ๒๑๐ นายจวน  กอคูณกลาง 

 ๒๑๑ นายจวน  ดอนโพธิ์ดา 

 ๒๑๒ นายจอม  ไชยสถาน 

 ๒๑๓ นายจอม  อินทรจันทร 

 ๒๑๔ นายจะลี  ขาคือ 

 ๒๑๕ นายจะอือ  จะแฮ 

 ๒๑๖ นายจักกฤช  ปลูกบุญทรง 

 ๒๑๗ นายจักรพงษ  รักเกื้อ 

 ๒๑๘ นายจักรพันธ  งามศิริ 

 ๒๑๙ นายจักรริน  อูไพจิตร 

 ๒๒๐ นายจักราช  ตาฝน 

 ๒๒๑ นายจักรี  โพชะนา 

 ๒๒๒ นายจันทร  คําปา 

 ๒๒๓ นายจันทร  ซื่อตรง 

 ๒๒๔ นายจันทรพรรณ  เจริญพร 

 ๒๒๕ นายจันทรเพ็ญ  พรหมรินวาง 

 ๒๒๖ นายจันทรแรม  บรรทัด 

 ๒๒๗ นายจันทรลา  สีระวัตร 

 ๒๒๘ นายจันที  วริสาร 

 ๒๒๙ นายจาดูลย  วรรณภพ 

 ๒๓๐ นายจามร  พานทอง 

 ๒๓๑ นายจาย  คําอาย 

 ๒๓๒ นายจารึก  หนูจักร 

 ๒๓๓ นายจารุพัฒน  หวานคําเพราะ 

 ๒๓๔ นายจารุวัตร  รับความสุข 

 ๒๓๕ นายจํานงค  กล่ินจันทร 

 ๒๓๖ นายจํานงค  คัมภิรานนท 

 ๒๓๗ นายจํานงค  จันตะนาเขตต 

 ๒๓๘ นายจํานงค  ชัยชนะ 

 ๒๓๙ นายจํานงค  รบศึก 

 ๒๔๐ นายจํานงค  รอดเมือง 

 ๒๔๑ นายจํานงค  หวังเจริญ 

 ๒๔๒ นายจํานอง  แกวกําเนิด 

 ๒๔๓ นายจําเนียร  จันทรใหญ 

 ๒๔๔ นายจําเนียร  พนะสัน 



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

 

 ๒๔๕ นายจําเนียร  พันแจม 

 ๒๔๖ นายจําเนียร  ฟกสัน 

 ๒๔๗ นายจําเนียร  เมียงแก 

 ๒๔๘ นายจําเนียร  วรรณกาล 

 ๒๔๙ นายจําเนียร  สุกผอม 

 ๒๕๐ นายจําเนียร  อาลัยญาติ 

 ๒๕๑ นายจําปา  สุขศรีเจริญ 

 ๒๕๒ นายจําป  ทุงฤทธิ์ 

 ๒๕๓ นายจําป  อภัยศิลา 

 ๒๕๔ นายจํารัส  กกหนุน 

 ๒๕๕ นายจํารัส  บัวบาล 

 ๒๕๖ นายจํารัส  ปญญาคง 

 ๒๕๗ นายจํารัส  ปญโญ 

 ๒๕๘ นายจํารัส  ผันอากาศ 

 ๒๕๙ นายจํารัส  สอนสะอาด 

 ๒๖๐ นายจําเริญ  นวลพุม 

 ๒๖๑ นายจําเริญ  สมเนตร 

 ๒๖๒ นายจําลอง  ขําโชติ 

 ๒๖๓ นายจําลอง  จอมสวรรค 

 ๒๖๔ นายจําลอง  พลาหาญ 

 ๒๖๕ นายจําลอง  ศรีจันทร 

 ๒๖๖ นายจําลอง  ศรีสอาด 

 ๒๖๗ นายจําลอง  สังกรณีย 

 ๒๖๘ นายจําลอง  สีลิด 

 ๒๖๙ นายจําลอง  อรุณโชติ 

 ๒๗๐ นายจําลอง  อ่ําสุภาพ 

 ๒๗๑ นายจิตติชัย  นักธรรม 

 ๒๗๒ นายจิตติพงษ  คําปวน 

 ๒๗๓ นายจิน  บุญกลํ่า 

 ๒๗๔ นายจินดา  ตั้งตรงไพโรจน 

 ๒๗๕ นายจินดา  ทั่งจันทร 

 ๒๗๖ นายจินดา  โพธิ์นาค 

 ๒๗๗ นายจิรเดช  อิษฎานนท 

 ๒๗๘ นายจิรพงษ  สุภเพียร 

 ๒๗๙ นายจิรพนธ  คําสอน 

 ๒๘๐ นายจิรพัฒน  หนุนกระโทก 

 ๒๘๑ นายจิรพันธุ  บุสพา 

 ๒๘๒ นายจิรภัทร  ล่ิวเวหา 

 ๒๘๓ นายจิรศักดิ์  จีนชาง 

 ๒๘๔ นายจิระชัย  งิ้วเชียง 

 ๒๘๕ นายจิรายุ  หมองมูล 

 ๒๘๖ นายจิรายุวัฒน  พานิช 

 ๒๘๗ นายจีรวัฒน  กาตือ 

 ๒๘๘ นายจีระ  ศรีสุรา 

 ๒๘๙ นายจุน  รวดเร็ว 

 ๒๙๐ นายจุมพล  แกวเอี่ยม 

 ๒๙๑ นายจุลณี  ยืนนาน 

 ๒๙๒ นายเจทย  ชัยรังษี 

 ๒๙๓ นายเจมวิทย  เมืองคํา 

 ๒๙๔ นายเจริญ  กุลพัฒน 



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

 

 ๒๙๕ นายเจริญ  ขอบพิมาย 

 ๒๙๖ นายเจริญ  ฉิมพุฒ 

 ๒๙๗ นายเจริญ  นําโน 

 ๒๙๘ นายเจริญ  บุญเจริญ 

 ๒๙๙ นายเจริญ  ไพโรจน 

 ๓๐๐ นายเจริญ  อาวุธพันธ 

 ๓๐๑ นายเจริญชัย  แซจะ 

 ๓๐๒ นายเจริญผล  กิติดุก 

 ๓๐๓ นายเจริญฤทธิ์  บุญมา 

 ๓๐๔ นายเจริญศรี  หอมจันทร 

 ๓๐๕ นายเจะมุ  เจะเยะ 

 ๓๐๖ นายเจะรสมี  เจะหะ 

 ๓๐๗ นายเจะสือแม  ปูตะ 

 ๓๐๘ นายเจะอูเซ็ง  ยูโซะ 

 ๓๐๙ นายเจียด  ดําออน 

 ๓๑๐ นายเจียม  ภูทอง 

 ๓๑๑ นายใจเพชร  พรมรักษา 

 ๓๑๒ นายฉลอง  คงแสงพันธ 

 ๓๑๓ นายฉลอง  ดอกทุเรียน 

 ๓๑๔ นายฉลอง  ฤทธิ์เต็ม 

 ๓๑๕ นายฉลอง  อิ่นแกว 

 ๓๑๖ นายฉลาด  ศรีทองจอย 

 ๓๑๗ นายฉวี  ประจิตร 

 ๓๑๘ นายฉวี  อุนออน 

 ๓๑๙ นายฉัตร  คําจําปา 

 ๓๒๐ นายฉัตรชัย  แกวชื่นชัย 

 ๓๒๑ นายฉัตรชัย  ชางชาวนา 

 ๓๒๒ นายฉัตรธนากรณ  สรอยสุวรรณ 

 ๓๒๓ นายฉัตรมงคล  มานะกิจ 

 ๓๒๔ นายฉัน  หลาชน 

 ๓๒๕ นายเฉลย  เพิกเฉย 

 ๓๒๖ นายเฉลิม  ขําประสิทธิ์ 

 ๓๒๗ นายเฉลิม  ขุนใส 

 ๓๒๘ นายเฉลิม  คงรักษ 

 ๓๒๙ นายเฉลิม  คุมจ่ัน 

 ๓๓๐ นายเฉลิม  ทองพอน 

 ๓๓๑ นายเฉลิม  ฝอยทองพรมราช 

 ๓๓๒ นายเฉลิม  สบายดี 

 ๓๓๓ นายเฉลิมผล  พุทธวงค 

 ๓๓๔ นายเฉลิมวัฒนาพร  เมธากุล 

 ๓๓๕ นายเฉลิมวุฒิ  บุญรักษ 

 ๓๓๖ นายเฉล่ีย  สิงหสถิตย 

 ๓๓๗ นายเฉลียว  ศรีพล 

 ๓๓๘ นายเฉลียว  ศิลปศิลานนท 

 ๓๓๙ นายเฉลียว  สีดาสกุล 

 ๓๔๐ นายแฉลม  รักษาพล 

 ๓๔๑ นายไฉน  เสนาสิงห 

 ๓๔๒ นายชง  นุมนวล 

 ๓๔๓ นายชง  สวางศรี 

 ๓๔๔ นายชนวน  กิจจานนท 



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

 

 ๓๔๕ นายชนะ  ภูพูล 

 ๓๔๖ นายชนะสิทธิ์  อิ่มหมี 

 ๓๔๗ นายชนินทร  ชนะประโคน 

 ๓๔๘ นายชนินทร  วารินทร 

 ๓๔๙ นายชม  แกวมุณี 

 ๓๕๐ นายชยพล  ดอนสุวรรณ 

 ๓๕๑ นายชยพล  ตุมเปาะ 

 ๓๕๒ นายชรินทร  เชื้อบอคา 

 ๓๕๓ นายชรินทร  โตสุวรรณถาวร 

 ๓๕๔ นายชรินทร  รินตะ 

 ๓๕๕ นายชรินทร  สุขเทศ 

 ๓๕๖ นายชลธุรี  คําใหญ 

 ๓๕๗ นายชลอ  ชื่นวารี 

 ๓๕๘ นายชลอ  สุวรรณพัฒน 

 ๓๕๙ นายชลอ  เอี่ยมสะอาด 

 ๓๖๐ นายชลาลัย  ปริกาถานัง 

 ๓๖๑ นายชลิต  จันทรอินทร 

 ๓๖๒ นายชลิต  หอมยามเย็น 

 ๓๖๓ นายชวน  ทับหุน 

 ๓๖๔ นายชวย  มากคํา 

 ๓๖๕ นายชวัลพงษ  แสนสุภา 

 ๓๖๖ นายชอบ  คชเรนทร 

 ๓๖๗ นายชอบ  ดิดล้ิม 

 ๓๖๘ นายชะลอ  ผิวทองงาม 

 ๓๖๙ นายชะเลง  เดียวเจริญ 

 ๓๗๐ นายชะเอม  มีธรรม 

 ๓๗๑ นายชัชวาล  ผ้ึงทอง 

 ๓๗๒ นายชัชวาลย  คุณขาว 

 ๓๗๓ นายชัชวาลย  ฉิมปราง 

 ๓๗๔ นายชัด  ใจชื่น 

 ๓๗๕ นายชัน  แกวกองมูล 

 ๓๗๖ นายชัน  คุมเมือง 

 ๓๗๗ นายชัยชาญ  อรชร 

 ๓๗๘ นายชัยญา  ไทรชมภู 

 ๓๗๙ นายชัยณรงค  กระสังข 

 ๓๘๐ นายชัยณรงค  จิโสะ 

 ๓๘๑ นายชัยณรงค  เชียงคํา 

 ๓๘๒ นายชัยนันท  แจงแสง 

 ๓๘๓ นายชัยนาท  อาจผักปง 

 ๓๘๔ นายชัยพร  เปยคํา 

 ๓๘๕ นายชัยพฤกษ  มัชฌิมา 

 ๓๘๖ นายชัยพิชิต  ดีแลว 

 ๓๘๗ นายชัยภวัฒน  ธนสุขไพบูลย 

 ๓๘๘ นายชัยมงคล  อาจหาญ 

 ๓๘๙ นายชัยยงค  กองสุข 

 ๓๙๐ นายชัยยัน  ธงสันเทียะ 

 ๓๙๑ นายชัยยา  ประสานทอง 

 ๓๙๒ นายชัยยา  เปล่ียนเพ็ง 

 ๓๙๓ นายชัยยุทธ  พละพันธ 

 ๓๙๔ นายชัยรัตน  ฉันทศิริเวทย 



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

 

 ๓๙๕ นายชัยรัตน  ตันนารัตน 

 ๓๙๖ นายชัยรัตน  เพ็ชรลูก 

 ๓๙๗ นายชัยรัตน  วัฒนศิริ 

 ๓๙๘ นายชัยรัตน  แวนแกว 

 ๓๙๙ นายชัยฤทธิ์  เตงภู 

 ๔๐๐ นายชัยฤทธิ์  รักษา 

 ๔๐๑ นายชัยวัฒน  จารุกันทรากร 

 ๔๐๒ นายชัยวัฒน  ศรีทองงาม 

 ๔๐๓ นายชัยวัฒน  สมมี 

 ๔๐๔ นายชัยวัฒน  เอี๋ยวประเสริฐ 

 ๔๐๕ นายชัยศักดิ์  ศิริพันธ 

 ๔๐๖ นายชัยสวาท  สุพร 

 ๔๐๗ นายชัยสี  กรเสนาะ 

 ๔๐๘ นายชาง  สะอาดเอี่ยม 

 ๔๐๙ นายชาชิต  ขําผา 

 ๔๑๐ นายชาญ  ใจชื่น 

 ๔๑๑ นายชาญ  มลใสกุล 

 ๔๑๒ นายชาญ  สาบุตร 

 ๔๑๓ นายชาญ  หนันแกว 

 ๔๑๔ นายชาญ  อินทรทิพย 

 ๔๑๕ นายชาญชัย  พันธะไชย 

 ๔๑๖ นายชาญชัย  แพทยกระโทก 

 ๔๑๗ นายชาญชัย  เริงไม 

 ๔๑๘ นายชาญชัย  สวงโท 

 ๔๑๙ นายชาญณรงค  สุวรรณฤทธิ์ 

 ๔๒๐ นายชาตรี  เกตุหอม 

 ๔๒๑ นายชาตรี  ไกรกล 

 ๔๒๒ นายชาตรี  แซเอา 

 ๔๒๓ นายชาติ  งามสระนอย 

 ๔๒๔ นายชาติชัย  ขัดเชิง 

 ๔๒๕ นายชาติชาย  คงดี 

 ๔๒๖ นายชาติชาย  นอยเจริญ 

 ๔๒๗ นายชาติชาย  นาคบํารุง 

 ๔๒๘ นายชาติชาย  สอนอาจ 

 ๔๒๙ นายชานันท  งามสงา 

 ๔๓๐ นายชาย  แกวอุดม 

 ๔๓๑ นายชาลี  รักษสิงห 

 ๔๓๒ นายชาลี  ศิริมานะ 

 ๔๓๓ นายชาลี  สอนแสง 

 ๔๓๔ นายชาลี  สัมพันธรัก 

 ๔๓๕ นายชํานาญ  เกตุทิม 

 ๔๓๖ นายชํานาญ  พรหมออน 

 ๔๓๗ นายชํานาญ  พอนามแดง 

 ๔๓๘ นายชํานาญ  วงศมาก 

 ๔๓๙ นายชํานาญ  ศรีนาราง 

 ๔๔๐ นายชํานาญ  เศษอัน 

 ๔๔๑ นายชํานาญ  อินทรจันทร 

 ๔๔๒ นายชิงชร  ศรีรอง 

 ๔๔๓ นายชินกร  คํามูลแสน 

 ๔๔๔ นายชุมพร  พิมสายทอง 



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

 

 ๔๔๕ นายชุมพล  ผิวขาว 

 ๔๔๖ นายชุระ  ทองใบ 

 ๔๔๗ นายชูเกียรติ์  มิ่งขวัญ 

 ๔๔๘ นายชูชัย  จงเจริญพิศาล 

 ๔๔๙ นายชูชาติ  เกิดมณี 

 ๔๕๐ นายชูชาติ  โบสิทธิพิเชฎฐ 

 ๔๕๑ นายชูชาติ  ประชากลาง 

 ๔๕๒ นายชูชาติ  มีพงษ 

 ๔๕๓ นายชูศักดิ์  ใจบุญธิรักษ 

 ๔๕๔ นายชูศักดิ์  ย้ิมเย้ือน 

 ๔๕๕ นายชูศักดิ์  หนูหมื่น 

 ๔๕๖ นายเชย  หมายเชยกลาง 

 ๔๕๗ นายเชา  ออนนอม 

 ๔๕๘ นายเชา  ใกลกลาง 

 ๔๕๙ นายเชาว  จิณะกับ 

 ๔๖๐ นายเชาว  นิลบรรพต 

 ๔๖๑ นายเชาว  ภูนาค 

 ๔๖๒ นายเชาวลิต  จินดาเรือง 

 ๔๖๓ นายเชิดชัย  อยูวัฒนะ 

 ๔๖๔ นายเชิดศักดิ์  โพโต 

 ๔๖๕ นายเชือง  แกมทอง 

 ๔๖๖ นายเชื่อง  สายบัวแดง 

 ๔๖๗ นายโชคชัย  กลัดนุม 

 ๔๖๘ นายโชคชัย  ฟกทอง 

 ๔๖๙ นายไชย  โยลัย 

 ๔๗๐ นายไชยบัญชา  โสนุช 

 ๔๗๑ นายไชยยงค  ตรวจมรรคา 

 ๔๗๒ นายไชยา  รัตนจํานงค 

 ๔๗๓ นายไชโย  จุตตะโน 

 ๔๗๔ นายซง  อิฐสุวรรณากุล 

 ๔๗๕ นายซอม  เชื้อบริบูรณ 

 ๔๗๖ นายซัว  แซวาง 

 ๔๗๗ นายซีแรนอ  อาลี 

 ๔๗๘ นายซุนเปา  แซเฉิง 

 ๔๗๙ นายซูลกีฟลี  สาและ 

 ๔๘๐ นายเซกึ  วนาสรณ 

 ๔๘๑ นายเซ็ง  วรรณพัฒน 

 ๔๘๒ นายเซาะวา  วนาวิมล 

 ๔๘๓ นายแซสุดิง  ลาเตะ 

 ๔๘๔ นายโซ  แซหาง 

 ๔๘๕ นายฏินะ  พิทักษานุรัตน 

 ๔๘๖ นายฐานันดร  ศรีไทย 

 ๔๘๗ นายฐิติ  แสนสระสิน 

 ๔๘๘ นายฐิติกร  จุงอินทะ 

 ๔๘๙ นายฐิติพงศ  เทพมณี 

 ๔๙๐ นายฐิติพงษ  เสนาะสวย 

 ๔๙๑ นายณเดช  แสนนอก 

 ๔๙๒ นายณภัทร  พ้ืนนวล 

 ๔๙๓ นายณรงค  กลามกระโทก 

 ๔๙๔ นายณรงค  กี่บุตร 



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

 

 ๔๙๕ นายณรงค  ขันแกวบุญเรือง 

 ๔๙๖ นายณรงค  คูณแกว 

 ๔๙๗ นายณรงค  จําปาโท 

 ๔๙๘ นายณรงค  ทองดี 

 ๔๙๙ นายณรงค  ทองศรี 

 ๕๐๐ นายณรงค  นิลทะโพธิ์ 

 ๕๐๑ นายณรงค  โฝดสูงเนิน 

 ๕๐๒ นายณรงค  พิลึก 

 ๕๐๓ นายณรงค  พ่ึงพันธ 

 ๕๐๔ นายณรงค  พุมทิม 

 ๕๐๕ นายณรงค  โมทอง 

 ๕๐๖ นายณรงค  สารกาศ 

 ๕๐๗ นายณรงค  สุนันตะ 

 ๕๐๘ นายณรงค  แสงพิทักษ 

 ๕๐๙ นายณรงค  หัฏฐจิต 

 ๕๑๐ นายณรงค  อยูเปยม 

 ๕๑๑ นายณรงค  อารมยชื่น 

 ๕๑๒ นายณรงค  อินทรนอย 

 ๕๑๓ นายณรงค  อินเอก 

 ๕๑๔ นายณรงค  ไฮคํา 

 ๕๑๕ นายณรงคธร  พรสิริดารา 

 ๕๑๖ นายณรงคฤทธิ์  นาถนอม 

 ๕๑๗ นายณรงคฤทธิ์  เล็กขํา 

 ๕๑๘ นายณรงคศักดิ์  เกิดทอง 

 ๕๑๙ นายณรงคศักดิ์  สมซา 

 ๕๒๐ นายณรงเดช  เศษโส 

 ๕๒๑ นายณรงศักดิ์  ภูนาค 

 ๕๒๒ นายณเรศ  ญาติพรหม 

 ๕๒๓ นายณัชพล  ชํานาญ 

 ๕๒๔ นายณัฐพงค  ไชยคํา 

 ๕๒๕ นายณัฐพงศ  ชางโคกสูง 

 ๕๒๖ นายณัฐพงศ  แซซํา 

 ๕๒๗ นายณัฐพงศ  บุญทา 

 ๕๒๘ นายณัฐพงษ  ภิญโญภาพ 

 ๕๒๙ นายณัฐพล  พุมปรีชา 

 ๕๓๐ นายณัทภพ  พรหมชาติ 

 ๕๓๑ นายณู  นนทะศรี 

 ๕๓๒ นายดนัย  พันธุพิกุล 

 ๕๓๓ นายดนัยศักดิ์  เสริมผล 

 ๕๓๔ นายดล  ทองออน 

 ๕๓๕ นายดวงคํา  คําราพิช 

 ๕๓๖ นายดวงคํา  จันทรตา 

 ๕๓๗ นายดวงคํา  เจริญวงค 

 ๕๓๘ นายดวงคํา  ใจดี 

 ๕๓๙ นายดวงจันทร  อางลี 

 ๕๔๐ นายดวงดี  หินมี 

 ๕๔๑ นายดวงติ๊บ  จันมา 

 ๕๔๒ นายดอกจวง  บุตรโคตร 

 ๕๔๓ นายดอกรัก  ฉิมแวน 

 ๕๔๔ นายดอแม็ง  เซ็งสะ 



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

 

 ๕๔๕ นายดอเลาะ  สามะเอะ 

 ๕๔๖ นายดัสกร  ดวงใจ 

 ๕๔๗ นายดาย  หิมคุณ 

 ๕๔๘ นายดาวรุง  คงคา 

 ๕๔๙ นายดาวเรือง  วรรณเรือง 

 ๕๕๐ นายดาวฤทธิ์  ธรรมรัง 

 ๕๕๑ นายดาวลอย  เรืองหิรัญ 

 ๕๕๒ นายดํา  ชนะสิทธิ์ 

 ๕๕๓ นายดําเนิน  ไชยมูล 

 ๕๕๔ นายดําเนิน  พงคทองเมือง 

 ๕๕๕ นายดําเนิน  สีสอน 

 ๕๕๖ นายดํารง  บุตรดา 

 ๕๕๗ นายดํารงค  กันติ๊บ 

 ๕๕๘ นายดํารงค  เกตุสุริยงค 

 ๕๕๙ นายดํารงค  คงตุก 

 ๕๖๐ นายดํารงค  คําภาเวียง 

 ๕๖๑ นายดํารงค  จันทรใจดี 

 ๕๖๒ นายดํารงค  ทัศจันทร 

 ๕๖๓ นายดํารงค  หนูนุน 

 ๕๖๔ นายดํารงคเกียรติ  มณเทียรทอง 

 ๕๖๕ นายดํารงชัย  หมุดธรรม 

 ๕๖๖ นายดําริ  ปตะนะ 

 ๕๖๗ นายดิเรก  สวางหลา 

 ๕๖๘ นายดี  มีอาหาร 

 ๕๖๙ นายดือรอนิง  สะอุ 

 ๕๗๐ นายดุสิต  แตงกูล 

 ๕๗๑ นายดุสิต  นนทะโคตร 

 ๕๗๒ นายดูลนาเซ  แวนะไล 

 ๕๗๓ นายเดช  เทพวรรณ 

 ๕๗๔ นายเดชฤทธิ์  จุลเดช 

 ๕๗๕ นายเดชะ  ศรีลา 

 ๕๗๖ นายเดชา  โชติกุล 

 ๕๗๗ นายเดชา  เวชเดช 

 ๕๗๘ นายเดชา  หยงสตาร 

 ๕๗๙ นายเดชาธร  นามไธสง 

 ๕๘๐ นายเดโช  หนูทอง 

 ๕๘๑ นายเดน  ศรีพรม 

 ๕๘๒ นายเดน  สุนา 

 ๕๘๓ นายเดนชัย  ถะเกิงลาภ 

 ๕๘๔ นายเดนดวง  อือศิริ 

 ๕๘๕ นายเดือน  ชมฉิมพลี 

 ๕๘๖ นายแดง  ใจแกว 

 ๕๘๗ นายแดน  ปนแกว 

 ๕๘๘ นายตระกูล  ประกอบสุข 

 ๕๘๙ นายตระกูล  สําราญ 

 ๕๙๐ นายตระกูล  เสารหงษ 

 ๕๙๑ นายตระกูลศักดิ์  จารุพงษ 

 ๕๙๒ นายตรีทต  ถูกดี 

 ๕๙๓ นายตรีนภดล  แยมพราย 

 ๕๙๔ นายตฤณสิษฐ  ไชยศักดิ์วัฒน 



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

 

 ๕๙๕ นายตวน  หนองมีทรัพย 

 ๕๙๖ นายตอง  ใจกลา 

 ๕๙๗ นายตอม  งามสมพล 

 ๕๙๘ นายตะกุณธ  นาควงศ 

 ๕๙๙ นายตะวัน  สํารองพันธ 

 ๖๐๐ นายตาล  มาสม 

 ๖๐๑ นายติมหลอด  งามเลิศ 

 ๖๐๒ นายเต  พุทธมาตย 

 ๖๐๓ นายเตอรี่  เชื้อแมน 

 ๖๐๔ นายเตือนใจ  แยมประโคน 

 ๖๐๕ นายโต  ยืนย้ัง 

 ๖๐๖ นายโตง  วารี 

 ๖๐๗ นายโตะ  หนพิมาย 

 ๖๐๘ นายถนอม  จํานงครัตน 

 ๖๐๙ นายถนอม  ตรงดี 

 ๖๑๐ นายถนอม  ทองมี 

 ๖๑๑ นายถนอม  พรมภักดี 

 ๖๑๒ นายถนอม  สมโภชน 

 ๖๑๓ นายถนอม  อนุภาพ 

 ๖๑๔ นายถนอมศักดิ์  มีคุณ 

 ๖๑๕ นายถนอมศักดิ์  ระพาเพท 

 ๖๑๖ นายถนัด  คําปา 

 ๖๑๗ นายถนัด  ไชยสวัสดิ์ 

 ๖๑๘ นายถวง  แจมเพ็ง 

 ๖๑๙ นายถวิล  อาจกิจ 

 ๖๒๐ นายถาวร  กลองเนียม 

 ๖๒๑ นายถาวร  แกลวกลา 

 ๖๒๒ นายถาวร  เขียวแกว 

 ๖๒๓ นายถาวร  ทองสาม 

 ๖๒๔ นายถาวร  บุญทาคํา 

 ๖๒๕ นายถาวร  พุทธระสุ 

 ๖๒๖ นายถาวร  ภาสดา 

 ๖๒๗ นายถาวร  สกุลวัฒนกิจเลิศ 

 ๖๒๘ นายถาวร  อันทะนนท 

 ๖๒๙ นายถาวรศักดิ์  วรรณกุล 

 ๖๓๐ นายถิรวัฒน  ไชยรบ 

 ๖๓๑ นายเถาว  วงษแกวฟา 

 ๖๓๒ นายทนงเกียรติ  อุดดง 

 ๖๓๓ นายทนงคชัย  สระแกว 

 ๖๓๔ นายทนงศักดิ์  ภาลีพจน 

 ๖๓๕ นายทนงศักดิ์  ไวการพิมพ 

 ๖๓๖ นายทบ  เจาสาย 

 ๖๓๗ นายทรงชัย  ชาญธนู 

 ๖๓๘ นายทรงชัย  วงษแสงนอย 

 ๖๓๙ นายทรงเดช  มงคล 

 ๖๔๐ นายทรงเดช  เหลาจ่ัน 

 ๖๔๑ นายทรงพล  นิ่มปราง 

 ๖๔๒ นายทรงพล  รักขาว 

 ๖๔๓ นายทรงพล  วตินา 

 ๖๔๔ นายทรงพล  สีดา 



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

 

 ๖๔๕ นายทรงวิทย  ลอยทอง 

 ๖๔๖ นายทรงสิทธิ์  เศษลือ 

 ๖๔๗ นายทรรศนะ  สกุลพิทักษ 

 ๖๔๘ นายทรัพย  คมใส 

 ๖๔๙ นายทวัตร  พาอินทร 

 ๖๕๐ นายทวิช  เตี๊ยะตาชาง 

 ๖๕๑ นายทวี  ขํากลํ่า 

 ๖๕๒ นายทวี  ชาทหาร 

 ๖๕๓ นายทวี  เดชสอน 

 ๖๕๔ นายทวี  บุญรอด 

 ๖๕๕ นายทวี  เปรี่ยววิญญา 

 ๖๕๖ นายทวี  พบจันอัด 

 ๖๕๗ นายทวี  พัฒณี 

 ๖๕๘ นายทวี  ศาสตรทอง 

 ๖๕๙ นายทวี  หรพูล 

 ๖๖๐ นายทวีป  ทองคํา 

 ๖๖๑ นายทวีป  สุขเกษม 

 ๖๖๒ นายทวีป  สุวรรณเนตร 

 ๖๖๓ นายทวีพร  จันทรทิปะ 

 ๖๖๔ นายทวีวัฒน  นอยดี 

 ๖๖๕ นายทวีศักดิ์  ทองมี 

 ๖๖๖ นายทวีศักดิ์  ยืนยาว 

 ๖๖๗ นายทศพร  สมมา 

 ๖๖๘ นายทศพล  คลายพลอย 

 ๖๖๙ นายทศพล  วาภิไหว 

 ๖๗๐ นายทศวรรษ  ถ้ํากลาง 

 ๖๗๑ นายทอง  มวงคํา 

 ๖๗๒ นายทอง  ลีสมซา 

 ๖๗๓ นายทองคํา  กันตรี 

 ๖๗๔ นายทองคํา  คันทา 

 ๖๗๕ นายทองคํา  ตราชื่นตอง 

 ๖๗๖ นายทองคํา  ทัศนิยม 

 ๖๗๗ นายทองคํา  ธงชัย 

 ๖๗๘ นายทองคํา  แผนทอง 

 ๖๗๙ นายทองคํา  ภูนาคพันธ 

 ๖๘๐ นายทองคํา  รุงแสง 

 ๖๘๑ นายทองคํา  ศรีเมือง 

 ๖๘๒ นายทองคํา  สมสอาด 

 ๖๘๓ นายทองคํา  สุทะปญญา 

 ๖๘๔ นายทองคํา  อินสุวรรณ 

 ๖๘๕ นายทองคูณ  จิตคง 

 ๖๘๖ นายทองจันทร  สืบศรี 

 ๖๘๗ นายทองเจือ  จุลหุน 

 ๖๘๘ นายทองดํา  มูลมา 

 ๖๘๙ นายทองดี  กาญจนศร 

 ๖๙๐ นายทองดี  เดชหนองหวา 

 ๖๙๑ นายทองดี  วิสาพล 

 ๖๙๒ นายทองดี  ศรีออนตา 

 ๖๙๓ นายทองดี  สิทธิสาร 

 ๖๙๔ นายทองแดง  ไตรดงพลอง 



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

 

 ๖๙๕ นายทองแดง  หอมทรัพย 

 ๖๙๖ นายทองแดง  เห็มสนาน 

 ๖๙๗ นายทองแดง  ออนศรี 

 ๖๙๘ นายทองตรี  นิมิตรสุข 

 ๖๙๙ นายทองทิพย  แปลงกาย 

 ๗๐๐ นายทองทูน  วัฒนะ 

 ๗๐๑ นายทองใบ  ไชยมหา 

 ๗๐๒ นายทองใบ  ศรีบุญเพ็ง 

 ๗๐๓ นายทองปน  ทองปญญา 

 ๗๐๔ นายทองปลิว  ทรัพยประสาท 

 ๗๐๕ นายทองพัฒน  เหลามูล 

 ๗๐๖ นายทองพันธ  เหงาสุวรรณ 

 ๗๐๗ นายทองพันธุ  แสนวิลัย 

 ๗๐๘ นายทองพูน  เหลาพิสัย 

 ๗๐๙ นายทองพูล  จันทรแกว 

 ๗๑๐ นายทองพูล  มีชัย 

 ๗๑๑ นายทองพูล  สายบุตร 

 ๗๑๒ นายทองเพียร  ฉลูทอง 

 ๗๑๓ นายทองมวย  ชางเหลา 

 ๗๑๔ นายทองมา  หลาพิชิต 

 ๗๑๕ นายทองยอย  บุญประสพ 

 ๗๑๖ นายทองลักษ  อินทรผดุง 

 ๗๑๗ นายทองลา  จันทรเติบ 

 ๗๑๘ นายทองเล่ือน  แพงจันทร 

 ๗๑๙ นายทองสี  อาจหาญ 

 ๗๒๐ นายทองสุข  เกษวิริยะการ 

 ๗๒๑ นายทองสุข  เฉลยวาเรศ 

 ๗๒๒ นายทองใส  เย่ือใย 

 ๗๒๓ นายทองใส  ศรีรัตน 

 ๗๒๔ นายทองหลอ  นินจัตุรัส 

 ๗๒๕ นายทองอยู  นุชสุดสวาท 

 ๗๒๖ นายทอน  โพลงอุไร 

 ๗๒๗ นายทะขิน  สูตรไชย 

 ๗๒๘ นายทะนูสร  แสงสุวรรณ 

 ๗๒๙ นายทะวาย  แตงสุข 

 ๗๓๐ นายทักษิณ  คิดตาโย 

 ๗๓๑ นายทักษิณ  พลดี 

 ๗๓๒ นายทัน  เลียนอยาง 

 ๗๓๓ นายทัน  อนุญาหงษ 

 ๗๓๔ นายทัศน  ศรีนวล 

 ๗๓๕ นายทัศนัย  ไทยณรงค 

 ๗๓๖ นายทารชาลย  ผดาวัลย 

 ๗๓๗ นายทํานอง  หาญคําเถื่อน 

 ๗๓๘ นายทิด  หลวงลาด 

 ๗๓๙ นายทิตพันธ  ปงกุล 

 ๗๔๐ นายทินกร  ปลอดทอง 

 ๗๔๑ นายทิพากร  หมื่นโกตะ 

 ๗๔๒ นายทิม  ศรีนิล 

 ๗๔๓ นายทิวา  ประไวย 

 ๗๔๔ นายทิวา  เรืองทอง 



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

 

 ๗๔๕ นายทิศ  กันทะคํา 

 ๗๔๖ นายทุเรียน  ออนศิลา 

 ๗๔๗ นายทูล  จันโทศรี 

 ๗๔๘ นายเทพนม  ชาวนาวิก 

 ๗๔๙ นายเทพฤทธิ์  เกาดานจาก 

 ๗๕๐ นายเทวฤทธิ์  นิตุธร 

 ๗๕๑ นายเทวี  โคตสุโน 

 ๗๕๒ นายเทิดศักดิ์  ศรีสุข 

 ๗๕๓ นายเที่ยง  ดาบจันทร 

 ๗๕๔ นายเทียน  สุวรรณศรี 

 ๗๕๕ นายเทือง  หลักเพชร 

 ๗๕๖ นายเทือด  จุไรย 

 ๗๕๗ นายไทย  กําเหนิด 

 ๗๕๘ นายไทยรัฐ  กล่ินจันทร 

 ๗๕๙ นายไทร  สุทาวัน 

 ๗๖๐ นายธง  มหาดไทย 

 ๗๖๑ นายธงชัย  กลัดเจ็ด 

 ๗๖๒ นายธงชัย  ไครมูล 

 ๗๖๓ นายธงชัย  ชังชั่ว 

 ๗๖๔ นายธงชัย  ชิดเชื้อ 

 ๗๖๕ นายธงชัย  แถลงกิจ 

 ๗๖๖ นายธงชัย  ย้ิมเนียม 

 ๗๖๗ นายธงชัย  ย่ีทอง 

 ๗๖๘ นายธงชัย  ศรีบุรี 

 ๗๖๙ นายธงชัย  สมรทอง 

 ๗๗๐ นายธงชัย  หลวงศิริ 

 ๗๗๑ นายธงชัย  อินปุย 

 ๗๗๒ นายธณทร  นภัสเจริญกุล 

 ๗๗๓ นายธณธีรเนต  โสมนัส 

 ๗๗๔ นายธนกร  ทับนอย 

 ๗๗๕ นายธนกร  ธนภัทรชัยพร 

 ๗๗๖ นายธนกร  แสงสวาง 

 ๗๗๗ นายธนกฤต  แกไข 

 ๗๗๘ นายธนกฤต  ดาษทอง 

 ๗๗๙ นายธนชัย  ภูสวาง 

 ๗๘๐ นายธนชัย  อินทรงาม 

 ๗๘๑ นายธนโชค  ดวงสนิท 

 ๗๘๒ นายธนพงษ  เรืองโรจน 

 ๗๘๓ นายธนพนธ  โพธิสัย 

 ๗๘๔ นายธนวัฒน  เฉลยกล่ิน 

 ๗๘๕ นายธนวัต  ศรีสุธรรม 

 ๗๘๖ นายธนศักดิ์  บัวบรรจง 

 ๗๘๗ นายธนะเกียรติ์  ชาบาง 

 ๗๘๘ นายธนะชัย  นุชดอนไผ 

 ๗๘๙ นายธนา  เจริญจิตร 

 ๗๙๐ นายธนา  วิเศษชาติ 

 ๗๙๑ นายธนากร  บุญชู 

 ๗๙๒ นายธนาธิป  ปานสอาด 

 ๗๙๓ นายธนิต  นาแกว 

 ๗๙๔ นายธนิตย  เชื้อเมฆ 



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

 

 ๗๙๕ นายธนิศร  อภิญญาสถาพร 

 ๗๙๖ นายธนู  ปล้ืมคณะ 

 ๗๙๗ นายธนูศิลป  เคนออน 

 ๗๙๘ นายธรรมชาติ  คําแสง 

 ๗๙๙ นายธรรมโชติ  หนอทองหลาง 

 ๘๐๐ นายธรรมนูญ  เตี๋ยตระกูล 

 ๘๐๑ นายธรรมนูญ  ไทยภักดี 

 ๘๐๒ นายธรรมนูญ  ยะนาน 

 ๘๐๓ นายธรรมนูญ  หมาดหลู 

 ๘๐๔ นายธวัช  กาศคําสุข 

 ๘๐๕ นายธวัช  ฉวีชาติ 

 ๘๐๖ นายธวัช  โตแยม 

 ๘๐๗ นายธวัช  ทัศนงาม 

 ๘๐๘ นายธวัช  มากทรัพย 

 ๘๐๙ นายธวัช  สงศิริ 

 ๘๑๐ นายธวัช  สีระชาติ 

 ๘๑๑ นายธวัช  สืบเรือง 

 ๘๑๒ นายธวัช  สุวรรณพานิช 

 ๘๑๓ นายธวัช  เส็งลา 

 ๘๑๔ นายธวัชชัย  ประคองขวัญ 

 ๘๑๕ นายธวัชชัย  พรหมทันต 

 ๘๑๖ นายธวัชชัย  พานวิจิตรา 

 ๘๑๗ นายธวัชชัย  เพ็ชรหวล 

 ๘๑๘ นายธวัชชัย  มั่นสอาด 

 ๘๑๙ นายธวัชชัย  มีพงษ 

 ๘๒๐ นายธวัฒนชัย  ประจอมพล 

 ๘๒๑ นายธวัต  ศรีทนนท 

 ๘๒๒ นายธัญเทพ  รินแกว 

 ๘๒๓ นายธาดา  เพ็งแจมศรี 

 ๘๒๔ นายธานินทร  อุตลี 

 ๘๒๕ นายธารา  เผาพงษ 

 ๘๒๖ นายธาวุทธ  คงศร 

 ๘๒๗ นายธํารงค  มิคะนุช 

 ๘๒๘ นายธํารงค  มีพัฒนะ 

 ๘๒๙ นายธีรพงษ  ภาคตอน 

 ๘๓๐ นายธีรพล  ชนะภัย 

 ๘๓๑ นายธีรพล  บุญเพียร 

 ๘๓๒ นายธีรพล  สุภาทรัพย 

 ๘๓๓ นายธีรยุทธ  มาโท 

 ๘๓๔ นายธีรยุทธ  รุงสวาง 

 ๘๓๕ นายธีรวัฒน  หวัดสูงเนิน 

 ๘๓๖ นายธีระพงษ  เพียวสูงเนิน 

 ๘๓๗ นายธีระพล  แตงออน 

 ๘๓๘ นายธีระพล  อาจหาญ 

 ๘๓๙ นายธีระยุทธ  พัฒนะ 

 ๘๔๐ นายธีระวัฒน  สมัครพงศ 

 ๘๔๑ นายนคร  บุญมาก 

 ๘๔๒ นายนคร  ปนคํา 

 ๘๔๓ นายนคร  ปงกุล 

 ๘๔๔ นายนคร  มัติโก 



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

 

 ๘๔๕ นายนคร  สารการ 

 ๘๔๖ นายนครินทร  จีนเพ็ชร 

 ๘๔๗ นายนที  ใจดี 

 ๘๔๘ นายนที  บําเพ็ญ 

 ๘๔๙ นายนนทกร  บุญชื่น 

 ๘๕๐ นายนพ  เศษปาง 

 ๘๕๑ นายนพดล  จาปญญา 

 ๘๕๒ นายนพดล  โชคคุณ 

 ๘๕๓ นายนพดล  โชคชัยรัตนาพร 

 ๘๕๔ นายนพดล  วิมูลชาติ 

 ๘๕๕ นายนพเดช  สิงหวิรัตน 

 ๘๕๖ นายนพพร  พังทูน 

 ๘๕๗ นายนพพล  มัดธนู 

 ๘๕๘ นายนพมาศ  รัตนกุล 

 ๘๕๙ นายนพรัตน  ฉิมดี 

 ๘๖๐ นายนพรัตน  ทองอินทร 

 ๘๖๑ นายนภดล  สภาพพร 

 ๘๖๒ นายนริน  ฉิมศิริ 

 ๘๖๓ นายนรินทร  แซฮอ 

 ๘๖๔ นายนรินทร  เอมโอด 

 ๘๖๕ นายนรินทรธร  แกวดี 

 ๘๖๖ นายนริศ  อินสละ 

 ๘๖๗ นายนเรศ  กล่ินทุม 

 ๘๖๘ นายนฤทธิ์  ลบแยม 

 ๘๖๙ นายนวน  ชาลี 

 ๘๗๐ นายนวพล  พรมรักษ 

 ๘๗๑ นายนวล  ศรีบุรินทร 

 ๘๗๒ นายนอย  เจริญเพ็ง 

 ๘๗๓ นายนอย  พวงสันเทียะ 

 ๘๗๔ นายนอย  สนทองหลาง 

 ๘๗๕ นายนะ  วงคพุทธคํา 

 ๘๗๖ นายนะลักษ  งึ้มซา 

 ๘๗๗ นายนัด  จินดอน 

 ๘๗๘ นายนัด  เผาตุน 

 ๘๗๙ นายนัทที  ปไสย 

 ๘๘๐ นายนัทธพงศ  แกวงาม 

 ๘๘๑ นายนัธทวัฒน  คงมี 

 ๘๘๒ นายนัน  สีสวาง 

 ๘๘๓ นายนันถชัย  หาญชัยภูมิ 

 ๘๘๔ นายนาวิน  จิตสดศรี 

 ๘๘๕ นายนาวี  นิลใบ 

 ๘๘๖ นายนาวี  เมฆวะทัต 

 ๘๘๗ นายนิกร  จันทะเพ็ง 

 ๘๘๘ นายนิกร  ชมบุญสิริ 

 ๘๘๙ นายนิกร  รังษี 

 ๘๙๐ นายนิคม  ไชยวงศแกว 

 ๘๙๑ นายนิคม  แซเหอ 

 ๘๙๒ นายนิคม  ตันปง 

 ๘๙๓ นายนิคม  ทิศเปง 

 ๘๙๔ นายนิคม  ผุยหนองโพธิ์ 



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

 

 ๘๙๕ นายนิคม  ฝอยทอง 

 ๘๙๖ นายนิคม  โพธิ์ทองเจริญ 

 ๘๙๗ นายนิคม  สุมาลย 

 ๘๙๘ นายนิคม  หนูหมาด 

 ๘๙๙ นายนิด  ผดุงศร 

 ๙๐๐ นายนิตย  สุเต็ง 

 ๙๐๑ นายนิตย  หลาปวงคํา 

 ๙๐๒ นายนิตรทัย  พงษพันธุ 

 ๙๐๓ นายนิติพงษ  ปานสาคร 

 ๙๐๔ นายนิติรัฐ  สารบุรุษ 

 ๙๐๕ นายนิทัศ  แสงแกว 

 ๙๐๖ นายนิทัศน  ชาติดํา 

 ๙๐๗ นายนิพนธ  จุยนุม 

 ๙๐๘ นายนิพนธ  ตันเปาว 

 ๙๐๙ นายนิพนธ  ปานดวง 

 ๙๑๐ นายนิพนธ  พอใจ 

 ๙๑๑ นายนิพนธ  ภูเขียว 

 ๙๑๒ นายนิพล  ลําภูพวง 

 ๙๑๓ นายนิพล  สมบุญลาภ 

 ๙๑๔ นายนิ่ม  เพราะผักแวน 

 ๙๑๕ นายนิ่มนวล  โพธิบึงกาฬ 

 ๙๑๖ นายนิยม  กอมณี 

 ๙๑๗ นายนิยม  จงมั่น 

 ๙๑๘ นายนิยม  ธุระกิจ 

 ๙๑๙ นายนิยม  ปนมีรส 

 ๙๒๐ นายนิยม  มาสุข 

 ๙๒๑ นายนิยม  ระหงษ 

 ๙๒๒ นายนิยม  เล้ียงวงษ 

 ๙๒๓ นายนิยาย  มาตะลาด 

 ๙๒๔ นายนิรัช  ขุนทอง 

 ๙๒๕ นายนิรัญ  คําคง 

 ๙๒๖ นายนิรัญ  นวมจิตต 

 ๙๒๗ นายนิรัน  กันทับ 

 ๙๒๘ นายนิรันดร  หมอกไส 

 ๙๒๙ นายนิราช  จันทรโอ 

 ๙๓๐ นายนิรุจน  ศิลาเกษ 

 ๙๓๑ นายนิรุตติ์  เล็กกําพุฒ 

 ๙๓๒ นายนิรุท  บรรพันธ 

 ๙๓๓ นายนิล  สีออน 

 ๙๓๔ นายนิวัฒน  กันธะ 

 ๙๓๕ นายนิวัฒน  บุญสพ 

 ๙๓๖ นายนิวัฒน  โภคทรัพย 

 ๙๓๗ นายนิวัต  แกวสองใส 

 ๙๓๘ นายนิวัตร  ขัดมะโน 

 ๙๓๙ นายนิวัตร  บุตรสาลี 

 ๙๔๐ นายนิวาส  นุตตะละ 

 ๙๔๑ นายนิเวทย  สอนเสนา 

 ๙๔๒ นายนิสัน  คุณทะวงษ 

 ๙๔๓ นายนุ  หลงทอง 

 ๙๔๔ นายนุกรณ  วรรณสุข 



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

 

 ๙๔๕ นายนุช  อยูดี 

 ๙๔๖ นายเนรมิต  นนทตา 

 ๙๔๗ นายเนียม  ล้ิมกลาง 

 ๙๔๘ นายแนบ  นุมเนตร 

 ๙๔๙ นายบงกช  พุมพวง 

 ๙๕๐ นายบพิศ  นาคดี 

 ๙๕๑ นายบรรจง  เขียวอราม 

 ๙๕๒ นายบรรจง  จันทะมี 

 ๙๕๓ นายบรรจง  จิตรากุล 

 ๙๕๔ นายบรรจง  ชนะไพร 

 ๙๕๕ นายบรรจง  ทองปน 

 ๙๕๖ นายบรรจง  ผลบุญ 

 ๙๕๗ นายบรรจง  ผาสิงห 

 ๙๕๘ นายบรรจง  พงษเกษ 

 ๙๕๙ นายบรรจง  ภูมิรัง 

 ๙๖๐ นายบรรจง  ยกให 

 ๙๖๑ นายบรรจง  ศรีโคตร 

 ๙๖๒ นายบรรจง  สิงหสาย 

 ๙๖๓ นายบรรจง  แสนดวงแกว 

 ๙๖๔ นายบรรจง  อัศพิมพ 

 ๙๖๕ นายบรรจบ  แกวเกา 

 ๙๖๖ นายบรรจบ  เทพสวัสดิ์ 

 ๙๖๗ นายบรรจบ  วิลาศรี 

 ๙๖๘ นายบรรเจิด  ฉ่ํากล่ิน 

 ๙๖๙ นายบรรเจิด  ดอกรัก 

 ๙๗๐ นายบรรเจิด  อั๋นดอนกลอย 

 ๙๗๑ นายบรรณดิษ  แสนกลา 

 ๙๗๒ นายบรรเทิง  เชาวนะพานิช 

 ๙๗๓ นายบรรเทิง  โถแกวเขียว 

 ๙๗๔ นายบรรพต  กอแกว 

 ๙๗๕ นายบรรพต  อุระชื่น 

 ๙๗๖ นายบรรยงค  ถนอมมัน 

 ๙๗๗ นายบรรลือ  หอทรัพย 

 ๙๗๘ นายบรอเฮง  แซโด 

 ๙๗๙ นายบวร  สีธิสาน 

 ๙๘๐ นายบังอร  แกวสําโรง 

 ๙๘๑ นายบังเอิญ  การะเวก 

 ๙๘๒ นายบังเอิญ  สุวรรณกิจ 

 ๙๘๓ นายบัญชา  จอมจันทรยอง 

 ๙๘๔ นายบัญชา  ถินสูงเนิน 

 ๙๘๕ นายบัญชา  ปญญา 

 ๙๘๖ นายบัญชา  ศรีระบุตร 

 ๙๘๗ นายบัญญัติ  ไทรทอง 

 ๙๘๘ นายบัญญัติ  ออมรัตน 

 ๙๘๙ นายบัณฑิต  ทองถา 

 ๙๙๐ นายบัณฑิต  ศิลาเลิศ 

 ๙๙๑ นายบัณฑิตย  พรมดํา 

 ๙๙๒ นายบัณทูร  ไชยลังกา 

 ๙๙๓ นายบันจง  เจริญดอน 

 ๙๙๔ นายบันดิษฐ  สุวรรณไตรย 



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

 

 ๙๙๕ นายบันทึก  สังขทอง 

 ๙๙๖ นายบัลลังก  กุลมะโฮง 

 ๙๙๗ นายบัว  จันทรกระจาง 

 ๙๙๘ นายบัว  โสสีสุข 

 ๙๙๙ นายบัวกัน  พลแสน 

 ๑๐๐๐ นายบัวกัน  สีเสนา 

 ๑๐๐๑ นายบัวทอง  ศรีบุรินทร 

 ๑๐๐๒ นายบัวนอย  ผิวดํา 

 ๑๐๐๓ นายบัวพันธ  คนหมั่น 

 ๑๐๐๔ นายบัวพา  โกษฐทอง 

 ๑๐๐๕ นายบัวลอย  พิทักษสงฆ 

 ๑๐๐๖ นายบัวลา  กองแกว 

 ๑๐๐๗ นายบัวลี  มุงดี 

 ๑๐๐๘ นายบัวเลียน  ออนตา 

 ๑๐๐๙ นายบัวสอน  บุญปก 

 ๑๐๑๐ นายบํารุง  คงวัด 

 ๑๐๑๑ นายบํารุง  คามบุตร 

 ๑๐๑๒ นายบํารุง  คําผาลา 

 ๑๐๑๓ นายบํารุง  จีรดิษฐ 

 ๑๐๑๔ นายบํารุง  สอดทรัพย 

 ๑๐๑๕ นายบํารุง  สินธุสอาด 

 ๑๐๑๖ นายบํารุง  สุจริต 

 ๑๐๑๗ นายบุญ  ดนดั้น 

 ๑๐๑๘ นายบุญ  ตาอุดม 

 ๑๐๑๙ นายบุญ  พิมพศักดิ์ 

 ๑๐๒๐ นายบุญกอง  พูลทอง 

 ๑๐๒๑ นายบุญเกิด  จันทรหอม 

 ๑๐๒๒ นายบุญเกิด  นามบุญ 

 ๑๐๒๓ นายบุญคาย  ศรีเดช 

 ๑๐๒๔ นายบุญจัน  จันดี 

 ๑๐๒๕ นายบุญจันทร  เกตุมาตย 

 ๑๐๒๖ นายบุญจันทร  ทองปญญา 

 ๑๐๒๗ นายบุญจันทร  นรินทร 

 ๑๐๒๘ นายบุญจันทร  พรมภักดี 

 ๑๐๒๙ นายบุญจันทร  วุฒิลํ้า 

 ๑๐๓๐ นายบุญจํา  ไชยวรณ 

 ๑๐๓๑ นายบุญชวน  กอมชัยภูมิ 

 ๑๐๓๒ นายบุญชวย  กาบกลาง 

 ๑๐๓๓ นายบุญชวย  จันทรพิทักษ 

 ๑๐๓๔ นายบุญชวย  จีนพานิช 

 ๑๐๓๕ นายบุญชวย  นานรัมย 

 ๑๐๓๖ นายบุญชวย  บุญศรี 

 ๑๐๓๗ นายบุญชวย  ศรีวงษา 

 ๑๐๓๘ นายบุญชวย  อิ่มดี 

 ๑๐๓๙ นายบุญชอบ  อินทศรี 

 ๑๐๔๐ นายบุญชู  ชัยภักดี 

 ๑๐๔๑ นายบุญชู  ชาติคง 

 ๑๐๔๒ นายบุญชู  บัวทอง 

 ๑๐๔๓ นายบุญชู  ผักกูด 

 ๑๐๔๔ นายบุญชู  มะโนภัย 



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

 

 ๑๐๔๕ นายบุญชู  สุกใส 

 ๑๐๔๖ นายบุญชู  สุวรรณวัฒนา 

 ๑๐๔๗ นายบุญเชิด  เขมา 

 ๑๐๔๘ นายบุญเชิด  ฉายะยันต 

 ๑๐๔๙ นายบุญเชิด  ทาอูปอิน 

 ๑๐๕๐ นายบุญเชิด  นิลหนู 

 ๑๐๕๑ นายบุญเชิด  สาแกว 

 ๑๐๕๒ นายบุญเชิด  หัสกิจ 

 ๑๐๕๓ นายบุญโชติ  ใจแสน 

 ๑๐๕๔ นายบุญญฤทธิ์  ศรีวารี 

 ๑๐๕๕ นายบุญญะโชติ  วงศศรีเผือก 

 ๑๐๕๖ นายบุญตา  หันแดง 

 ๑๐๕๗ นายบุญถม  คงสอน 

 ๑๐๕๘ นายบุญถัน  จารัตน 

 ๑๐๕๙ นายบุญทอง  คําศรี 

 ๑๐๖๐ นายบุญทอง  มธุรสเบญจา 

 ๑๐๖๑ นายบุญทอม  เกษานุช 

 ๑๐๖๒ นายบุญทอม  พันนา 

 ๑๐๖๓ นายบุญทัน  บุญมา 

 ๑๐๖๔ นายบุญทัน  พลหงษา 

 ๑๐๖๕ นายบุญทัน  พิมล 

 ๑๐๖๖ นายบุญเที่ยง  เรือนมูล 

 ๑๐๖๗ นายบุญเที่ยง  ออนทอง 

 ๑๐๖๘ นายบุญเทียม  ฉิมสุด 

 ๑๐๖๙ นายบุญเทียม  ตรีรัตน 

 ๑๐๗๐ นายบุญเทียม  อินสมตัว 

 ๑๐๗๑ นายบุญธง  ศรีพอ 

 ๑๐๗๒ นายบุญธรรม  กิ่งนอก 

 ๑๐๗๓ นายบุญธรรม  ขวัญวารี 

 ๑๐๗๔ นายบุญธรรม  ชุมใจ 

 ๑๐๗๕ นายบุญธรรม  ทุนเกิด 

 ๑๐๗๖ นายบุญธรรม  ปะการัมย 

 ๑๐๗๗ นายบุญธรรม  รูปแกว 

 ๑๐๗๘ นายบุญธรรม  หาสุข 

 ๑๐๗๙ นายบุญนัก  จันตา 

 ๑๐๘๐ นายบุญนํา  สายบุญยืน 

 ๑๐๘๑ นายบุญปลูก  มีเฉย 

 ๑๐๘๒ นายบุญเปง  ไชยเทพ 

 ๑๐๘๓ นายบุญพร  สิงหกัน 

 ๑๐๘๔ นายบุญพรม  ปดกระโทก 

 ๑๐๘๕ นายบุญเพ็ง  บุลา 

 ๑๐๘๖ นายบุญเพ็ง  แสนพันธ 

 ๑๐๘๗ นายบุญเพ่ิม  เทศบํารุง 

 ๑๐๘๘ นายบุญเพ่ิม  หนอทาว 

 ๑๐๘๙ นายบุญแพน  ศรีเสาวงค 

 ๑๐๙๐ นายบุญมา  หนองหลวง 

 ๑๐๙๑ นายบุญมาก  กรัดสระนอย 

 ๑๐๙๒ นายบุญมี  กล่ินฟุง 

 ๑๐๙๓ นายบุญมี  ฉิมวาส 

 ๑๐๙๔ นายบุญมี  ทองจันทร 



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

 

 ๑๐๙๕ นายบุญมี  เทียบเปรียบ 

 ๑๐๙๖ นายบุญมี  บุญชิต 

 ๑๐๙๗ นายบุญมี  ภัครกุลโยธิน 

 ๑๐๙๘ นายบุญมี  สีทา 

 ๑๐๙๙ นายบุญยง  บรรลือทรัพย 

 ๑๑๐๐ นายบุญยงค  นิลหลํา 

 ๑๑๐๑ นายบุญยืน  จันทรเดช 

 ๑๑๐๒ นายบุญยืน  ทองน้ําแกว 

 ๑๑๐๓ นายบุญเย่ียม  ปอมเงิน 

 ๑๑๐๔ นายบุญเยือน  ทยานรัมย 

 ๑๑๐๕ นายบุญรอด  จิตรสวาง 

 ๑๑๐๖ นายบุญรอด  บุญมี 

 ๑๑๐๗ นายบุญรอด  ฟุงสุข 

 ๑๑๐๘ นายบุญรอด  มารยาตร 

 ๑๑๐๙ นายบุญรอด  ศรีสิงห 

 ๑๑๑๐ นายบุญรอด  แสงทอง 

 ๑๑๑๑ นายบุญรัก  กุงกลางดอน 

 ๑๑๑๒ นายบุญรัตน  แกวเปย 

 ๑๑๑๓ นายบุญรัตน  มีทอง 

 ๑๑๑๔ นายบุญรัตน  สอาดลวน 

 ๑๑๑๕ นายบุญรุง  บุญโชติ 

 ๑๑๑๖ นายบุญเริง  แรงโนนแดง 

 ๑๑๑๗ นายบุญฤทธิ์  ล้ิมเลิศ 

 ๑๑๑๘ นายบุญฤทธิ์  ดาบชัย 

 ๑๑๑๙ นายบุญลัด  พิลึก 

 ๑๑๒๐ นายบุญลือ  ฉิมสุข 

 ๑๑๒๑ นายบุญลือ  มหาบุญ 

 ๑๑๒๒ นายบุญลือ  อารมยชื่น 

 ๑๑๒๓ นายบุญเล็ก  แกวพับพาบ 

 ๑๑๒๔ นายบุญเลิศ  แกวคํา 

 ๑๑๒๕ นายบุญเลิศ  โกษาเสวียง 

 ๑๑๒๖ นายบุญเลิศ  คงดี 

 ๑๑๒๗ นายบุญเลิศ  คําแพงศรี 

 ๑๑๒๘ นายบุญเลิศ  ฉ่ําเสนาะ 

 ๑๑๒๙ นายบุญเลิศ  ชินนอก 

 ๑๑๓๐ นายบุญเลิศ  เชาวทํา 

 ๑๑๓๑ นายบุญเลิศ  ตรีแดงนอย 

 ๑๑๓๒ นายบุญเลิศ  ธวัชชัยพันธุ 

 ๑๑๓๓ นายบุญเลิศ  บรรดาศักดิ์ 

 ๑๑๓๔ นายบุญเลิศ  สวนมะพลับ 

 ๑๑๓๕ นายบุญเลิศ  สินอยู 

 ๑๑๓๖ นายบุญเลิศ  สุภาเพียร 

 ๑๑๓๗ นายบุญเลิศ  อินทสุวรรณ 

 ๑๑๓๘ นายบุญเล้ียง  เดชศรี 

 ๑๑๓๙ นายบุญเล้ียง  ปนกลาง 

 ๑๑๔๐ นายบุญเล่ือน  จิรโชติวงศ 

 ๑๑๔๑ นายบุญเล่ือน  พิมพรูป 

 ๑๑๔๒ นายบุญศรี  กันตี 

 ๑๑๔๓ นายบุญศรี  ทรัพยศิริ 

 ๑๑๔๔ นายบุญศรี  นันธิเสน 



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

 

 ๑๑๔๕ นายบุญสง  แกวดอน 

 ๑๑๔๖ นายบุญสง  แจงอารมย 

 ๑๑๔๗ นายบุญสง  เฉียบแหลม 

 ๑๑๔๘ นายบุญสง  ชูราช 

 ๑๑๔๙ นายบุญสง  ไชยเชษฐ 

 ๑๑๕๐ นายบุญสง  ตะโปง 

 ๑๑๕๑ นายบุญสง  ทาเปง 

 ๑๑๕๒ นายบุญสง  บัวลอย 

 ๑๑๕๓ นายบุญสง  ประดาพล 

 ๑๑๕๔ นายบุญสง  พรมไหมทอง 

 ๑๑๕๕ นายบุญสง  มุงแฝงกลาง 

 ๑๑๕๖ นายบุญสง  ละครอนันท 

 ๑๑๕๗ นายบุญสง  ลาตุน 

 ๑๑๕๘ นายบุญสนอง  งอธิราช 

 ๑๑๕๙ นายบุญสันต  ลือวณิชยพันธ 

 ๑๑๖๐ นายบุญสินธุ  ภูนุชอภัย 

 ๑๑๖๑ นายบุญเส็ง  ประนาตัง 

 ๑๑๖๒ นายบุญเสริม  เกื้อผล 

 ๑๑๖๓ นายบุญเสริม  ครุฑธาพันธ 

 ๑๑๖๔ นายบุญเสริม  แดงอรุณ 

 ๑๑๖๕ นายบุญเสริม  พลชัย 

 ๑๑๖๖ นายบุญเสริม  มนามัยนอย 

 ๑๑๖๗ นายบุญเสริม  ไสยสุภีย 

 ๑๑๖๘ นายบุญเสาร  ศรีเสาร 

 ๑๑๖๙ นายบุญหมั่น  อยูเย็น 

 ๑๑๗๐ นายบุญหลง  กันทะกาศ 

 ๑๑๗๑ นายบุญหลง  บุญประเสริฐ 

 ๑๑๗๒ นายบุญหลาย  ชัยหมอก 

 ๑๑๗๓ นายบุญหลาย  พืชพันธ 

 ๑๑๗๔ นายบุญหลาย  หินกอก 

 ๑๑๗๕ นายบุญโฮม  โถปาสอน 

 ๑๑๗๖ นายบุญโฮม  ยืนชน 

 ๑๑๗๗ นายบุรีวัฒน  รัตนาธิวัฒน 

 ๑๑๗๘ นายบุษบา  ตอนโสกรี 

 ๑๑๗๙ นายปฏิพัทธ  ศรีรักษา 

 ๑๑๘๐ นายปนิท  พิมเขต 

 ๑๑๘๑ นายปพนพัชร  แพงศรี 

 ๑๑๘๒ นายประกอบ  จรรยาเลิศ 

 ๑๑๘๓ นายประกอบ  พะเนินรัมย 

 ๑๑๘๔ นายประกอบ  พันอึ่ง 

 ๑๑๘๕ นายประกอบ  พุมสุวรรณ 

 ๑๑๘๖ นายประกอบ  มิ่งดอนไกล 

 ๑๑๘๗ นายประกอบ  รับความสุข 

 ๑๑๘๘ นายประกอบ  สุวรรณะ 

 ๑๑๘๙ นายประกาศ  บุษราคัมกุล 

 ๑๑๙๐ นายประกิตติ์  รัตนะดอน 

 ๑๑๙๑ นายประครอง  ประทุมชาติ 

 ๑๑๙๒ นายประครอง  วางใจชิด 

 ๑๑๙๓ นายประคอง  จุลลา 

 ๑๑๙๔ นายประคอง  ชุมถนอม 



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

 

 ๑๑๙๕ นายประคอง  สุขสมกิจ 

 ๑๑๙๖ นายประจบ  การัตน 

 ๑๑๙๗ นายประจบ  แปนนอย 

 ๑๑๙๘ นายประจบ  วังคีรี 

 ๑๑๙๙ นายประจบ  สํารวยบุญทรัพย 

 ๑๒๐๐ นายประจวบ  กุลสําโรง 

 ๑๒๐๑ นายประจวบ  ชัยเนตร 

 ๑๒๐๒ นายประจวบ  ตลับทอง 

 ๑๒๐๓ นายประจวบ  บุญจันทร 

 ๑๒๐๔ นายประจวบ  ภมรกุล 

 ๑๒๐๕ นายประจวบ  สนหมื่นไวย 

 ๑๒๐๖ นายประจวบ  แสงรัตน 

 ๑๒๐๗ นายประจวบ  หมายกํากลาง 

 ๑๒๐๘ นายประจวบ  หวลจิตร 

 ๑๒๐๙ นายประจักร  คํามา 

 ๑๒๑๐ นายประจักร  จีนเมือง 

 ๑๒๑๑ นายประจักร  มงคลกาญจน 

 ๑๒๑๒ นายประจักษ  โททุมพล 

 ๑๒๑๓ นายประจักษ  บัวพวง 

 ๑๒๑๔ นายประจีน  ภูแพง 

 ๑๒๑๕ นายประเจิด  ทองปอน 

 ๑๒๑๖ นายประชวน  รัตนถาวร 

 ๑๒๑๗ นายประชัน  ยาธัญ 

 ๑๒๑๘ นายประชัน  แสนทะ 

 ๑๒๑๙ นายประชุม  สุโพธิ์ 

 ๑๒๒๐ นายประชุม  แสงโสม 

 ๑๒๒๑ นายประเชิญ  ไชยมาตร 

 ๑๒๒๒ นายประเชิญ  นอยนิล 

 ๑๒๒๓ นายประดิษฐ  ตนะทิพย 

 ๑๒๒๔ นายประดิษฐ  ถานะลุน 

 ๑๒๒๕ นายประดิษฐ  พิมพรัตน 

 ๑๒๒๖ นายประดิษฐ  พุทธดี 

 ๑๒๒๗ นายประดิษฐ  สีหานาม 

 ๑๒๒๘ นายประดิษฐ  มากมี 

 ๑๒๒๙ นายประดิษฐ  ศรีเหรา 

 ๑๒๓๐ นายประเด็น  ประจวบสุข 

 ๑๒๓๑ นายประถม  โคตทอง 

 ๑๒๓๒ นายประถม  จําปาเทศ 

 ๑๒๓๓ นายประถม  รินนานนท 

 ๑๒๓๔ นายประทวน  เกิดศิริ 

 ๑๒๓๕ นายประทวน  จันทรจํานงค 

 ๑๒๓๖ นายประทวน  สมณา 

 ๑๒๓๗ นายประทวน  สายอิ่นแกว 

 ๑๒๓๘ นายประทวน  แสนเสนา 

 ๑๒๓๙ นายประทวน  เอี่ยมกลา 

 ๑๒๔๐ นายประทาน  สิงหบุตร 

 ๑๒๔๑ นายประทิน  มีพูล 

 ๑๒๔๒ นายประทิว  สวิง 

 ๑๒๔๓ นายประทีป  กันทอง 

 ๑๒๔๔ นายประทีป  จันทรพันธ 



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

 

 ๑๒๔๕ นายประทีป  ดวงบานยาง 

 ๑๒๔๖ นายประทีป  บาดใบหนู 

 ๑๒๔๗ นายประทีป  เผยสงา 

 ๑๒๔๘ นายประทีป  ย้ิมเอม 

 ๑๒๔๙ นายประทีป  รามอน 

 ๑๒๕๐ นายประทีป  ศิลา 

 ๑๒๕๑ นายประทีป  สวัสดี 

 ๑๒๕๒ นายประทีป  ออนละมูล 

 ๑๒๕๓ นายประทุม  ขํายินดี 

 ๑๒๕๔ นายประทุม  จากลาง 

 ๑๒๕๕ นายประเทือง  ตาตุ 

 ๑๒๕๖ นายประเทือง  แนนขัด 

 ๑๒๕๗ นายประนม  กําไลทอง 

 ๑๒๕๘ นายประนอม  ผาแกว 

 ๑๒๕๙ นายประนอม  แสนมี 

 ๑๒๖๐ นายประพร  พวงทอง 

 ๑๒๖๑ นายประพันธ  ใจจง 

 ๑๒๖๒ นายประพันธ  เชื้อนุน 

 ๑๒๖๓ นายประพันธ  ทองศรีนุน 

 ๑๒๖๔ นายประพันธ  บุญเฉลียว 

 ๑๒๖๕ นายประพันธ  ปญญา 

 ๑๒๖๖ นายประพันธ  สะไม 

 ๑๒๖๗ นายประพาส  แกวชัยยา 

 ๑๒๖๘ นายประพิศ  ชมคาร 

 ๑๒๖๙ นายประไพ  นันยอด 

 ๑๒๗๐ นายประไพ  นามไตร 

 ๑๒๗๑ นายประภาช  คําโชค 

 ๑๒๗๒ นายประภาส  เดชรักษา 

 ๑๒๗๓ นายประภาส  ธนาวุฒิ 

 ๑๒๗๔ นายประมล  บุญซอน 

 ๑๒๗๕ นายประมวน  ปะหุปะไพ 

 ๑๒๗๖ นายประมวล  จันทรปญญา 

 ๑๒๗๗ นายประมวล  จิตรนอก 

 ๑๒๗๘ นายประมวล  โชคบัณฑิต 

 ๑๒๗๙ นายประมวล  วายลม 

 ๑๒๘๐ นายประมวล  อางชิน 

 ๑๒๘๑ นายประมาณ  สุวรรณไตรย 

 ๑๒๘๒ นายประมินทร  แสงรัตน 

 ๑๒๘๓ นายประมูล  คําสาว 

 ๑๒๘๔ นายประยง  ทองดี 

 ๑๒๘๕ นายประยงค  ปาเจริญ 

 ๑๒๘๖ นายประยงค  พันธผูก 

 ๑๒๘๗ นายประยงค  สีมาด 

 ๑๒๘๘ นายประยุทธ  ทัศนเอี่ยม 

 ๑๒๘๙ นายประยุทธ  พงษไชย 

 ๑๒๙๐ นายประยุทธ  วงศมณีวรรณ 

 ๑๒๙๑ นายประยุทธ  สายหงษ 

 ๑๒๙๒ นายประยูร  กกกลาง 

 ๑๒๙๓ นายประยูร  ขัตฤกษ 

 ๑๒๙๔ นายประยูร  งอกชัยภูมิ 



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

 

 ๑๒๙๕ นายประยูร  เดนดวง 

 ๑๒๙๖ นายประยูร  ตะสม 

 ๑๒๙๗ นายประยูร  พุมพวง 

 ๑๒๙๘ นายประยูร  วิไธสง 

 ๑๒๙๙ นายประยูร  แสงเสวตร 

 ๑๓๐๐ นายประวัติ  โพธิสุวรรณ 

 ๑๓๐๑ นายประวัติ  มุขสาร 

 ๑๓๐๒ นายประวิต  คําเถื่อน 

 ๑๓๐๓ นายประวิท  จันจีด 

 ๑๓๐๔ นายประวิท  ปตแวว 

 ๑๓๐๕ นายประวิทย  กัลยารัตน 

 ๑๓๐๖ นายประวิทย  ทองอินทร 

 ๑๓๐๗ นายประวิทย  นาคสูสุข 

 ๑๓๐๘ นายประวิทย  ประสิทธิพร 

 ๑๓๐๙ นายประวิทย  ปนทอย 

 ๑๓๑๐ นายประวิทย  สุนทรเรืองฤทธิ์ 

 ๑๓๑๑ นายประวิทย  ออนจันทร 

 ๑๓๑๒ นายประเวช  คงยม 

 ๑๓๑๓ นายประเวช  รวมทอง 

 ๑๓๑๔ นายประเวท  ยะไข 

 ๑๓๑๕ นายประเวทย  เฉียบแหลม 

 ๑๓๑๖ นายประเวศ  ชูเมือง 

 ๑๓๑๗ นายประสงค  พรมอุทัย 

 ๑๓๑๘ นายประสงค  ภูทอง 

 ๑๓๑๙ นายประสงค  มวงศิริ 

 ๑๓๒๐ นายประสงค  โสภารินทร 

 ๑๓๒๑ นายประสบ  หวยระหาญ 

 ๑๓๒๒ นายประสพ  นพรัตน 

 ๑๓๒๓ นายประสพชัย  บัวจันอัด 

 ๑๓๒๔ นายประสพพร  เนื่องสม 

 ๑๓๒๕ นายประสาท  มวงวัดทา 

 ๑๓๒๖ นายประสาน  โคตะรักษ 

 ๑๓๒๗ นายประสาน  นอยโสภณ 

 ๑๓๒๘ นายประสาน  ไลทอง 

 ๑๓๒๙ นายประสาร  ขันธาฤทธิ์ 

 ๑๓๓๐ นายประสาร  คํามะเนิน 

 ๑๓๓๑ นายประสิทธิ์  เกษละคร 

 ๑๓๓๒ นายประสิทธิ์  แกวมณี 

 ๑๓๓๓ นายประสิทธิ์  คําสิมมา 

 ๑๓๓๔ นายประสิทธิ์  คําหอมรื่น 

 ๑๓๓๕ นายประสิทธิ์  คุณทะนัง 

 ๑๓๓๖ นายประสิทธิ์  คุณารูป 

 ๑๓๓๗ นายประสิทธิ์  ทิพยเนตร 

 ๑๓๓๘ นายประสิทธิ์  นอยออน 

 ๑๓๓๙ นายประสิทธิ์  นิลโพธิ์ทอง 

 ๑๓๔๐ นายประสิทธิ์  บุญโคกกรวด 

 ๑๓๔๑ นายประสิทธิ์  พรมเซาะ 

 ๑๓๔๒ นายประสิทธิ์  ล่ีจวน 

 ๑๓๔๓ นายประสิทธิ์  สังกรณี 

 ๑๓๔๔ นายประสิทธิ์  สุทธิรักษ 



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

 

 ๑๓๔๕ นายประสิทธิ์  เสียงใส 

 ๑๓๔๖ นายประสิทธิ์  อยูเกิด 

 ๑๓๔๗ นายประสิทธิ์  อรุณพูลทรัพย 

 ๑๓๔๘ นายประสิทธิ  เทพประดิษฐ 

 ๑๓๔๙ นายประเสริฐ  กันทะยอง 

 ๑๓๕๐ นายประเสริฐ  แกวคําแจง 

 ๑๓๕๑ นายประเสริฐ  ขุนชาง 

 ๑๓๕๒ นายประเสริฐ  คําฝน 

 ๑๓๕๓ นายประเสริฐ  คําสงค 

 ๑๓๕๔ นายประเสริฐ  คําแสนใส 

 ๑๓๕๕ นายประเสริฐ  เจิมทองหลาง 

 ๑๓๕๖ นายประเสริฐ  ปสสา 

 ๑๓๕๗ นายประเสริฐ  มินเจริญ 

 ๑๓๕๘ นายประเสริฐ  ศรีสวย 

 ๑๓๕๙ นายประเสริฐ  สอนดี 

 ๑๓๖๐ นายประเสริฐ  สิงหรัง 

 ๑๓๖๑ นายประเสริฐ  สุขสนิตร 

 ๑๓๖๒ นายประเสริฐ  สุวรรณสุทธิ์ 

 ๑๓๖๓ นายประเสริฐ  หอมเย็น 

 ๑๓๖๔ นายประเสริฐ  เหล็กมา 

 ๑๓๖๕ นายประเสริฐ  โหมดเจริญ 

 ๑๓๖๖ นายประเสริฐ  อนปอม 

 ๑๓๖๗ นายประเสริฐ  อาจนนลา 

 ๑๓๖๘ นายประเสริฐ  อุทธากิจ 

 ๑๓๖๙ นายประหยัด  แจงสวาง 

 ๑๓๗๐ นายประหยัด  นบนวล 

 ๑๓๗๑ นายประหยัด  สิงเปรี่ยม 

 ๑๓๗๒ นายประหยัด  แสนสี 

 ๑๓๗๓ นายประหยัด  อนคลํ้า 

 ๑๓๗๔ นายประหยัด  อุบลรัตน 

 ๑๓๗๕ นายปราจิน  โตสาตร 

 ๑๓๗๖ นายปรานอม  แสงนนท 

 ๑๓๗๗ นายปราโมทย  กรังพานิชย 

 ๑๓๗๘ นายปราโมทย  กลากลางดอน 

 ๑๓๗๙ นายปราโมทย  กองทองนอก 

 ๑๓๘๐ นายปราโมทย  กาฬภักดี 

 ๑๓๘๑ นายปราโมทย  กิจสงาวงษ 

 ๑๓๘๒ นายปราโมทย  ศรีภูมิ 

 ๑๓๘๓ นายปริญญา  สุนทร 

 ๑๓๘๔ นายปรีชา  ชมภูโคตร 

 ๑๓๘๕ นายปรีชา  ชอฟา 

 ๑๓๘๖ นายปรีชา  ตวงมณีตอวงศ 

 ๑๓๘๗ นายปรีชา  ทองคุม 

 ๑๓๘๘ นายปรีชา  บัวพันธุ 

 ๑๓๘๙ นายปรีชา  บัวสิน 

 ๑๓๙๐ นายปรีชา  ประเสริฐ 

 ๑๓๙๑ นายปรีชา  ปญญาไชย 

 ๑๓๙๒ นายปรีชา  ผุดเผือก 

 ๑๓๙๓ นายปรีชา  พรมถา 

 ๑๓๙๔ นายปรีชา  พรอมประเสริฐ 



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

 

 ๑๓๙๕ นายปรีชา  พุทธิวัย 

 ๑๓๙๖ นายปรีชา  สุภาพันธ 

 ๑๓๙๗ นายปรีชา  หองคํา 

 ๑๓๙๘ นายปรีชา  อยูนิ่ม 

 ๑๓๙๙ นายปรีชา  อยูเย็น 

 ๑๔๐๐ นายปรีชา  อ่ําเกตุ 

 ๑๔๐๑ นายปรีดา  การะเกตุ 

 ๑๔๐๒ นายปรีดา  ราชหาด 

 ๑๔๐๓ นายปรีดา  วิไลรัตน 

 ๑๔๐๔ นายปลัด  ฟกสูงเนิน 

 ๑๔๐๕ นายปอน  สนุนดี 

 ๑๔๐๖ นายปง  สุขบรรเทิง 

 ๑๔๐๗ นายปญญา  เกาะสูงเนิน 

 ๑๔๐๘ นายปญญา  แกวเขียว 

 ๑๔๐๙ นายปญญา  คําบุญเรือง 

 ๑๔๑๐ นายปญญา  จักรทองดี 

 ๑๔๑๑ นายปญญา  จันนามนต 

 ๑๔๑๒ นายปญญา  ดารามัน 

 ๑๔๑๓ นายปญญา  ธานุรัตน 

 ๑๔๑๔ นายปญญา  บัวทอง 

 ๑๔๑๕ นายปญญา  พัลภานุสร 

 ๑๔๑๖ นายปญญา  ภูพูลเพียน 

 ๑๔๑๗ นายปญญา  ยอดคํา 

 ๑๔๑๘ นายปญญา  รวมโพธิ์รี 

 ๑๔๑๙ นายปญญา  รัตนบุร ี

 ๑๔๒๐ นายปญญา  เรือนคํา 

 ๑๔๒๑ นายปญญา  สมคะเน 

 ๑๔๒๒ นายปญญา  อินยวง 

 ๑๔๒๓ นายปญญา  เอี้ยงอาร ี

 ๑๔๒๔ นายปน  อุดตามูล 

 ๑๔๒๕ นายปาน  มาจังหรีด 

 ๑๔๒๖ นายปน  ทิพยประทุม 

 ๑๔๒๗ นายปยวิทย  บุญมา 

 ๑๔๒๘ นายปยะ  แจมใส 

 ๑๔๒๙ นายปยะชัย  น้ําไพฑูรย 

 ๑๔๓๐ นายป  สามิดี 

 ๑๔๓๑ นายปุด  คําผัด 

 ๑๔๓๒ นายเปรม  ติยะบุตร 

 ๑๔๓๓ นายเปลง  คําปยะ 

 ๑๔๓๔ นายเปลงศรี  ไชยสิทธิ์ 

 ๑๔๓๕ นายเปยก  แชมโตนด 

 ๑๔๓๖ นายโปง  เครื่องทิพย 

 ๑๔๓๗ นายไปล  ใหมทนะ 

 ๑๔๓๘ นายผจญ  ทําดี 

 ๑๔๓๙ นายผจญ  วงคปญญา 

 ๑๔๔๐ นายผดุง  การะแปง 

 ๑๔๔๑ นายผดุง  บุญเย็น 

 ๑๔๔๒ นายผดุงทรัพย  พันธุศิลป 

 ๑๔๔๓ นายผล  วันเนา 

 ๑๔๔๔ นายผัน  ปล้ืมใจ 



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

 

 ๑๔๔๕ นายเผชิญ  บุตรสืบสาย 

 ๑๔๔๖ นายเผด็จ  กินรี 

 ๑๔๔๗ นายเผา  พงศษา 

 ๑๔๔๘ นายฝน  นุดา 

 ๑๔๔๙ นายใฝฝน  ใจตา 

 ๑๔๕๐ นายพงศ  คะทามณี 

 ๑๔๕๑ นายพงศกร  รักปอม 

 ๑๔๕๒ นายพงศศิริ  กุลชนก 

 ๑๔๕๓ นายพงษ  เดชวารี 

 ๑๔๕๔ นายพงษดิวิทย  รัตนสุข 

 ๑๔๕๕ นายพงษพันธ  ตุบุตรดา 

 ๑๔๕๖ นายพงษพิพัฒน  หะหมาน 

 ๑๔๕๗ นายพงษศักดิ์  เกิดทอง 

 ๑๔๕๘ นายพงษศักดิ์  โชคอักษรศานต 

 ๑๔๕๙ นายพงษศักดิ์  สังขตะคุ 

 ๑๔๖๐ นายพงษศักดิ์  หินแกว 

 ๑๔๖๑ นายพงษสิน  โพธิ์ศรี 

 ๑๔๖๒ นายพงษสิริ  วันนา 

 ๑๔๖๓ นายพจน  แจมใจ 

 ๑๔๖๔ นายพจน  ทินสมุทร 

 ๑๔๖๕ นายพจน  ยารังษี 

 ๑๔๖๖ นายพน  จํานงมี 

 ๑๔๖๗ นายพนม  ขาวเหลือง 

 ๑๔๖๘ นายพนม  พรมจําปา 

 ๑๔๖๙ นายพนม  สุวรรณโน 

 ๑๔๗๐ นายพนมสิทธิ์  พันธุศักดิ์ 

 ๑๔๗๑ นายพนัส  เศลาอนันต 

 ๑๔๗๒ นายพยงค  โพธิ์สุวรรณ 

 ๑๔๗๓ นายพยนต  ตรีฤกษศรี 

 ๑๔๗๔ นายพยอม  จันทรจู 

 ๑๔๗๕ นายพยุง  อยูเย็น 

 ๑๔๗๖ นายพเยาว  แกวอารัญ 

 ๑๔๗๗ นายพรชัย  การุณ 

 ๑๔๗๘ นายพรชัย  ชัยมูลมั่ง 

 ๑๔๗๙ นายพรชัย  แซชิน 

 ๑๔๘๐ นายพรชัย  นามวงษ 

 ๑๔๘๑ นายพรชัย  พันนุมา 

 ๑๔๘๒ นายพรชัยอุดมโชค  หวังสวัสดิ์ 

 ๑๔๘๓ นายพรชิต  คําสนิท 

 ๑๔๘๔ นายพรเทพ  เจริญนาวี 

 ๑๔๘๕ นายพรเทพ  ศรีตายขํา 

 ๑๔๘๖ นายพรเทพย  ชีวงษ 

 ๑๔๘๗ นายพรเทิด  ศิริบุตร 

 ๑๔๘๘ นายพรประเสริฐ  เรียบรอย 

 ๑๔๘๙ นายพรพิเศษ  มณีสังข 

 ๑๔๙๐ นายพรม  ตามชัย 

 ๑๔๙๑ นายพรศรี  เหงาละคร 

 ๑๔๙๒ นายพรศักดิ์  แกวบัวดี 

 ๑๔๙๓ นายพรหม  บุตดี 

 ๑๔๙๔ นายพรหมมินทร  อะโนมา 



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

 

 ๑๔๙๕ นายพรานวิษณุ  หนอแกว 

 ๑๔๙๖ นายพล  กันสันเทียะ 

 ๑๔๙๗ นายพล  เปยกาวี 

 ๑๔๙๘ นายพล  สงวนศึก 

 ๑๔๙๙ นายพลชัย  ศิริเพ็ชร 

 ๑๕๐๐ นายพลนน  รอดคลองตัน 

 ๑๕๐๑ นายพลเมือง  ตองสวาง 

 ๑๕๐๒ นายพัชรินทร  ประทีปทอง 

 ๑๕๐๓ นายพัฒน  ใจดี 

 ๑๕๐๔ นายพัฒน  วรรณวงศ 

 ๑๕๐๕ นายพัทธดนย  ทองคงหาญ 

 ๑๕๐๖ นายพัน  นามกระโทก 

 ๑๕๐๗ นายพันชัย  บุตรดี 

 ๑๕๐๘ นายพันธ  ธรรมวิเศษ 

 ๑๕๐๙ นายพันธ  ออดผูก 

 ๑๕๑๐ นายพันธวัช  พันธุแตงไทย 

 ๑๕๑๑ นายพันธศักดิ์  พรมเสน 

 ๑๕๑๒ นายพันลบ  สังเกิด 

 ๑๕๑๓ นายพา  ทรัพยประเสริฐ 

 ๑๕๑๔ นายพิก  มณีรัตน 

 ๑๕๑๕ นายพิกุล  ชมภูเทพ 

 ๑๕๑๖ นายพิกุล  หมั่นเพียร 

 ๑๕๑๗ นายพิจิตต  สุวรรณา 

 ๑๕๑๘ นายพิชัย  พงษโภควัฒน 

 ๑๕๑๙ นายพิชัย  รูปสม 

 ๑๕๒๐ นายพิชิชย  ตุพิลา 

 ๑๕๒๑ นายพิเชฐ  ครุฑฉลาด 

 ๑๕๒๒ นายพิเชต  สวยนอย 

 ๑๕๒๓ นายพิเชษฐ  นรสิงห 

 ๑๕๒๔ นายพิเชษฐ  ยาโสภา 

 ๑๕๒๕ นายพิเชษฐ  ปากบารา 

 ๑๕๒๖ นายพิเชษฐ  มากบุญ 

 ๑๕๒๗ นายพิเชียร  ศรีทองกุล 

 ๑๕๒๘ นายพิเดช  ไหวหลวง 

 ๑๕๒๙ นายพิทักษ  ผาสุข 

 ๑๕๓๐ นายพิทักษ  ไพศาลศิลป 

 ๑๕๓๑ นายพิทักษ  สะหาย 

 ๑๕๓๒ นายพิทักษ  อุสาห 

 ๑๕๓๓ นายพิน  อุนอก 

 ๑๕๓๔ นายพินิจ  จันทรตะละ 

 ๑๕๓๕ นายพินิช  อินทรักษา 

 ๑๕๓๖ นายพิเนตร  สินเนียม 

 ๑๕๓๗ นายพิบูลยศักดิ์  สุดดวง 

 ๑๕๓๘ นายพิพัฒน  สุตา 

 ๑๕๓๙ นายพิภพ  ผุดผอง 

 ๑๕๔๐ นายพิมล  แสนมี 

 ๑๕๔๑ นายพิยุทธ  ทศหลา 

 ๑๕๔๒ นายพิลึก  แสงสิมมา 

 ๑๕๔๓ นายพิษณุ  ขยันจริง 

 ๑๕๔๔ นายพิษณุ  ใจแสน 



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

 

 ๑๕๔๕ นายพิษณุ  รวมใจ 

 ๑๕๔๖ นายพิษมาน  หวยทราย 

 ๑๕๔๗ นายพิสิษฐ  ปาคํา 

 ๑๕๔๘ นายพิสิษฐ  เสงี่ยมจิตร 

 ๑๕๔๙ นายพีกลา  ไกรรัตน 

 ๑๕๕๐ นายพีรพัฒน  สาลีศูนย 

 ๑๕๕๑ นายพีรวัส  ชุมสุข 

 ๑๕๕๒ นายพีระนันท  เคนประจง 

 ๑๕๕๓ นายพุฒิชัย  ปล่ังกลาง 

 ๑๕๕๔ นายพุฒิพงษ  พันธเทพ 

 ๑๕๕๕ นายพุทธา  จันทะคีรี 

 ๑๕๕๖ นายพุทธา  ถาวรกุล 

 ๑๕๕๗ นายพุธ  ยุระญาติ 

 ๑๕๕๘ นายพูนศักดิ์  พันธโชติ 

 ๑๕๕๙ นายพูนสิน  แพทยประทุม 

 ๑๕๖๐ นายเพชร  กระตายทอง 

 ๑๕๖๑ นายเพชร  พลเวียง 

 ๑๕๖๒ นายเพชร  วันคอยทา 

 ๑๕๖๓ นายเพชรสุพรรณ  เสือสา 

 ๑๕๖๔ นายเพ็ญ  แกวโกย 

 ๑๕๖๕ นายเพลิน  พรหมจันทร 

 ๑๕๖๖ นายเพลิน  รอดสันเทียะ 

 ๑๕๖๗ นายเพลิน  เสนาบุตร 

 ๑๕๖๘ นายเพลินพิศ  ผูกพันธ 

 ๑๕๖๙ นายเพ่ิมศักดิ์  สุขทรัพยศรี 

 ๑๕๗๐ นายเพียร  ชัยล้ินฟา 

 ๑๕๗๑ นายเพียร  สายบุดดี 

 ๑๕๗๒ นายเพียร  หนอแดง 

 ๑๕๗๓ นายไพ  พิมสาร 

 ๑๕๗๔ นายไพคะนอง  หัตถสาร 

 ๑๕๗๕ นายไพฑูรย  เชื้อนุน 

 ๑๕๗๖ นายไพฑูรย  แซลอ 

 ๑๕๗๗ นายไพฑูรย  ทิพวรรณ 

 ๑๕๗๘ นายไพฑูรย  นุขุนทด 

 ๑๕๗๙ นายไพฑูรย  นุมงาม 

 ๑๕๘๐ นายไพฑูรย  พรมกุล 

 ๑๕๘๑ นายไพฑูลย  อําพันธุเขตร 

 ๑๕๘๒ นายไพทูรย  คงตระกูล 

 ๑๕๘๓ นายไพทูรย  จันทรจิตร 

 ๑๕๘๔ นายไพทูล  พันธกวาง 

 ๑๕๘๕ นายไพบูลย  บุญเปรม 

 ๑๕๘๖ นายไพบูลย  สวัสดีจุย 

 ๑๕๘๗ นายไพรบูลย  ทรัพยโฉม 

 ๑๕๘๘ นายไพรวรรณ  ทองผาย 

 ๑๕๘๙ นายไพรวัน  กิจสวัสดิ์ 

 ๑๕๙๐ นายไพรวัลย  ธรรมรินทร 

 ๑๕๙๑ นายไพรวัลย  ศึกสะทาน 

 ๑๕๙๒ นายไพรศล  คําพรม 

 ๑๕๙๓ นายไพรศาล  แวงชัยภูมิ 

 ๑๕๙๔ นายไพรสนธ  ไชยชนะ 



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

 

 ๑๕๙๕ นายไพรัช  ประยูรเวชช 

 ๑๕๙๖ นายไพรัตน  บิณฑะ 

 ๑๕๙๗ นายไพรัตน  เรืองสวัสดิ์ 

 ๑๕๙๘ นายไพรัตน  สุขสนอง 

 ๑๕๙๙ นายไพรัตน  หลอโลก 

 ๑๖๐๐ นายไพรินทร  นุราฤทธิ์ 

 ๑๖๐๑ นายไพรี  วัตทัน 

 ๑๖๐๒ นายไพเราะ  ซื่อตรง 

 ๑๖๐๓ นายไพโรจน  คําหรรษา 

 ๑๖๐๔ นายไพโรจน  จันทพงษ 

 ๑๖๐๕ นายไพโรจน  ฐานะวงค 

 ๑๖๐๖ นายไพโรจน  ประสิทธิการ 

 ๑๖๐๗ นายไพโรจน  พลอยสุขสรรค 

 ๑๖๐๘ นายไพโรจน  พุดคง 

 ๑๖๐๙ นายไพโรจน  เพ็ชรคง 

 ๑๖๑๐ นายไพโรจน  วรรณวัตร 

 ๑๖๑๑ นายไพโรจน  วรอินทร 

 ๑๖๑๒ นายไพลบูรณ  คําฮด 

 ๑๖๑๓ นายไพวรรณ  ดวงแกว 

 ๑๖๑๔ นายไพวรรณ  ศรีสงค 

 ๑๖๑๕ นายไพวัลย  เกวียนวงษ 

 ๑๖๑๖ นายไพศาล  บํารุงวงศ 

 ๑๖๑๗ นายไพศาล  ผองผิว 

 ๑๖๑๘ นายไพศาล  เพ็ญศรี 

 ๑๖๑๙ นายไพสาร  วิดีสา 

 ๑๖๒๐ นายฟุง  เกตุศิริ 

 ๑๖๒๑ นายภมร  สอนศรี 

 ๑๖๒๒ นายภักดี  ศรีระวรรณ 

 ๑๖๒๓ นายภัทรโชค  พาเวียง 

 ๑๖๒๔ นายภัทรเดช  พิมพาแสง 

 ๑๖๒๕ นายภัยมณี  มีทองแสน 

 ๑๖๒๖ นายภาคภูมิ  นาวายนต 

 ๑๖๒๗ นายภาคภูมิ  บัวโรย 

 ๑๖๒๘ นายภาคภูมิ  ปลอดโปรง 

 ๑๖๒๙ นายภาคิน  บูสามสาย 

 ๑๖๓๐ นายภาณุวัฒิ  เย็นประเสริฐ 

 ๑๖๓๑ นายภานุวัฒน  พรมกลํ่า 

 ๑๖๓๒ นายภานุวัฒน  มูระวงษ 

 ๑๖๓๓ นายภานุวัฒน  อาบสุวรรณ 

 ๑๖๓๔ นายภาสกร  กันทะตั๋น 

 ๑๖๓๕ นายภาสกร  แซพาน 

 ๑๖๓๖ นายภิเชษฐ  สงประสบ 

 ๑๖๓๗ นายภิญโญ  สาลี 

 ๑๖๓๘ นายภิรมย  ณ ดารา 

 ๑๖๓๙ นายภิรมย  ลองวิลัย 

 ๑๖๔๐ นายภุชงค  รามโกมุท 

 ๑๖๔๑ นายภูมินทร  เมฆใหม 

 ๑๖๔๒ นายภูมิพัฒน  จันทรสุขมาลัย 

 ๑๖๔๓ นายภูมิภัทร  ภัทรชนม 

 ๑๖๔๔ นายภูริพัฒน  ดาราษี 



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

 

 ๑๖๔๕ นายภูวเดช  ธราภูรีโชติ 

 ๑๖๔๖ นายมงกุฎ  มังคลัง 

 ๑๖๔๗ นายมงคล  กองเขียว 

 ๑๖๔๘ นายมงคล  ชัยวงศ 

 ๑๖๔๙ นายมงคล  ชิณวงศ 

 ๑๖๕๐ นายมงคล  เชียงทา 

 ๑๖๕๑ นายมงคล  ทองมาก 

 ๑๖๕๒ นายมงคล  มะยุเรศ 

 ๑๖๕๓ นายมงคล  เมืองทิพย 

 ๑๖๕๔ นายมงคล  ศรไกร 

 ๑๖๕๕ นายมงคล  เส็งเอี่ยม 

 ๑๖๕๖ นายมงคล  หงษทอง 

 ๑๖๕๗ นายมณเฑียร  ทองพันทา 

 ๑๖๕๘ นายมนตชัย  วายลม 

 ๑๖๕๙ นายมนตรี  กองกูล 

 ๑๖๖๐ นายมนตรี  ทรัพยอุดม 

 ๑๖๖๑ นายมนตรี  ทับเพชร 

 ๑๖๖๒ นายมนตรี  นีซัง 

 ๑๖๖๓ นายมนตรี  วามะเกตุ 

 ๑๖๖๔ นายมนตรี  สางสวาง 

 ๑๖๖๕ นายมนตรี  แสงทองสุข 

 ๑๖๖๖ นายมนทน  ตรีทา 

 ๑๖๖๗ นายมนัญชัย  ยมจันทร 

 ๑๖๖๘ นายมนัส  แซจิว 

 ๑๖๖๙ นายมนัส  มีมุข 

 ๑๖๗๐ นายมนัส  ลอมลาย 

 ๑๖๗๑ นายมนัส  อะเวลา 

 ๑๖๗๒ นายมนูญ  ศรียางวุฒิ 

 ๑๖๗๓ นายมรกต  แกนมา 

 ๑๖๗๔ นายมวน  ปานพรม 

 ๑๖๗๕ นายมวน  อวนเต็ม 

 ๑๖๗๖ นายมวย  รูปต่ํา 

 ๑๖๗๗ นายมะ  กาเจ 

 ๑๖๗๘ นายมะกตา  ยูโซะ 

 ๑๖๗๙ นายมะกอรี  มะแซ 

 ๑๖๘๐ นายมะซะดี  แมเราะ 

 ๑๖๘๑ นายมะณี  หาญเทียม 

 ๑๖๘๒ นายมะนัส  โพธิ์ใบ 

 ๑๖๘๓ นายมะนาวี  เจะยอ 

 ๑๖๘๔ นายมะยา  โซะซูมะ 

 ๑๖๘๕ นายมะรอเซะ  เซะบากอ 

 ๑๖๘๖ นายมะรอป  สาเตาะ 

 ๑๖๘๗ นายมะลิ  ชิณศรี 

 ๑๖๘๘ นายมะแอ  แยนา 

 ๑๖๘๙ นายมังกร  มูลไธสง 

 ๑๖๙๐ นายมังกร  อนุอัน 

 ๑๖๙๑ นายมาณิต  สิทธิกรม 

 ๑๖๙๒ นายมานนท  ตื่มสูงเนิน 

 ๑๖๙๓ นายมานบ  อรัญมิตร 

 ๑๖๙๔ นายมานพ  กิ่งจันทร 



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

 

 ๑๖๙๕ นายมานพ  แกวพูลผล 

 ๑๖๙๖ นายมานพ  แกวสระแสน 

 ๑๖๙๗ นายมานพ  เขียวดี 

 ๑๖๙๘ นายมานพ  ทองนิลพันธ 

 ๑๖๙๙ นายมานพ  ทองรักษ 

 ๑๗๐๐ นายมานพ  ประกอบผล 

 ๑๗๐๑ นายมานพ  ประพันธทรัพย 

 ๑๗๐๒ นายมานพ  เรืองกุศล 

 ๑๗๐๓ นายมานพ  วงคปวน 

 ๑๗๐๔ นายมานพ  เสาวภา 

 ๑๗๐๕ นายมานพ  หอยสังข 

 ๑๗๐๖ นายมานะ  แคใหญ 

 ๑๗๐๗ นายมานะ  จันทวาท 

 ๑๗๐๘ นายมานะ  จิตประสพ 

 ๑๗๐๙ นายมานะ  จินดาชาติ 

 ๑๗๑๐ นายมานะ  แฉลมนงนุช 

 ๑๗๑๑ นายมานะ  ปลีผะลา 

 ๑๗๑๒ นายมานะ  ย้ิมกลาง 

 ๑๗๑๓ นายมานะ  ศรีคชา 

 ๑๗๑๔ นายมานะ  สุกใส 

 ๑๗๑๕ นายมานะ  เอี่ยมเมือง 

 ๑๗๑๖ นายมานะ  กะโด 

 ๑๗๑๗ นายมานะศักดิ์  ประชากูล 

 ๑๗๑๘ นายมานัส  คอมผักแวน 

 ๑๗๑๙ นายมานัส  จําปาทอง 

 ๑๗๒๐ นายมานัส  สุรัตน 

 ๑๗๒๑ นายมานิจ  รุงนาค 

 ๑๗๒๒ นายมานิตย  หนูแกลว 

 ๑๗๒๓ นายมาโนช  เกิดแดง 

 ๑๗๒๔ นายมาโนช  แตงทอง 

 ๑๗๒๕ นายมาโนช  บุญชูดํา 

 ๑๗๒๖ นายมาโนช  ย่ังยืน 

 ๑๗๒๗ นายมาโนช  รุงศรี 

 ๑๗๒๘ นายมาย  วีระกูลชวาล 

 ๑๗๒๙ นายมาลีกี  สาแม 

 ๑๗๓๐ นายมาวิน  สาระนัย 

 ๑๗๓๑ นายมาหะมะ  สาและ 

 ๑๗๓๒ นายมิตร  สาริยา 

 ๑๗๓๓ นายมิตร  จิตตธร 

 ๑๗๓๔ นายมิตรชัย  วงคชารี 

 ๑๗๓๕ นายมี  ชื่นกมล 

 ๑๗๓๖ นายมีชัย  เขื่อนหนึ่ง 

 ๑๗๓๗ นายมึ่ม  ทองอินทร 

 ๑๗๓๘ นายมือลี  มะยูนุ 

 ๑๗๓๙ นายมุหามะ  บอเถาะ 

 ๑๗๔๐ นายมูสา  เขตนคร 

 ๑๗๔๑ นายมูฮัมมัดตอเฮ  วาเตะ 

 ๑๗๔๒ นายเมฆ  ซอขอด 

 ๑๗๔๓ นายเม็ง  สรางชาง 

 ๑๗๔๔ นายเม็ง  สุวรรณพันธ 



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

 

 ๑๗๔๕ นายเมธกิตติ์  ทองจีน 

 ๑๗๔๖ นายเมธาวี  มโนรัตน 

 ๑๗๔๗ นายเมธี  เตียวกิมเฮ็ง 

 ๑๗๔๘ นายเมือง  ตะวะนะ 

 ๑๗๔๙ นายเมืองเริง  ปราณี 

 ๑๗๕๐ นายแม  มะโระ 

 ๑๗๕๑ นายแมน  กอนทอง 

 ๑๗๕๒ นายแมน  ไชยแสง 

 ๑๗๕๓ นายแมน  สุวรรณรัตน 

 ๑๗๕๔ นายไม  สุวรรณคาม 

 ๑๗๕๕ นายไมตรี  แกวตา 

 ๑๗๕๖ นายไมตรี  คําสาง 

 ๑๗๕๗ นายยงยุทธ  นากแกว 

 ๑๗๕๘ นายยงยุทธ  เกื้อสกุล 

 ๑๗๕๙ นายยงยุทธ  ชองเพชร 

 ๑๗๖๐ นายยงยุทธ  วชิรพงษศักดิ์ 

 ๑๗๖๑ นายยงยุทธ  วิชัย 

 ๑๗๖๒ นายยงยุทธ  อภิญ 

 ๑๗๖๓ นายยศกร  ปราบนอก 

 ๑๗๖๔ นายยอด  เกิดสิน 

 ๑๗๖๕ นายยอด  โพธิ์พันธ 

 ๑๗๖๖ นายยอดชาย  แปลงไทยสง 

 ๑๗๖๗ นายยอดเพชร  หลวงพิบูลย 

 ๑๗๖๘ นายยัน  แจมดี 

 ๑๗๖๙ นายยับ  อุนโต 

 ๑๗๗๐ นายย้ิม  มั่นเขตกร 

 ๑๗๗๑ นายยุด  สดุดี 

 ๑๗๗๒ นายยุทธการ  เสือนอย 

 ๑๗๗๓ นายยุทธชัย  ใจสวาง 

 ๑๗๗๔ นายยุทธนา  ผดุงมวงทอง 

 ๑๗๗๕ นายยุทธนา  สืบดา 

 ๑๗๗๖ นายยุทธพงษ  ณรงคเกียรติ 

 ๑๗๗๗ นายยุทธศักดิ์  รมยาคม 

 ๑๗๗๘ นายยุทธิชัย  บวร 

 ๑๗๗๙ นายยูโสบ  สาเหร็ม 

 ๑๗๘๐ นายเย็น  จอยสุม 

 ๑๗๘๑ นายเยา  เชื้อรอด 

 ๑๗๘๒ นายแยม  สุวะศรี 

 ๑๗๘๓ นายโยง  จันตะวงค 

 ๑๗๘๔ นายโยธิน  โถแพงจันทร 

 ๑๗๘๕ นายโยธิน  ทิพเนตร 

 ๑๗๘๖ นายโยธิน  ฟุงสุนทร 

 ๑๗๘๗ นายโยธิน  วรรณโกสิทธิ์ 

 ๑๗๘๘ นายโยธิน  สีจันทรแจง 

 ๑๗๘๙ นายรณภพ  หยังหลัง 

 ๑๗๙๐ นายรถ  เลือกนารี 

 ๑๗๙๑ นายรพิน  อินมั่น 

 ๑๗๙๒ นายรพีพงศ  ลิมวชิรญาณ 

 ๑๗๙๓ นายรวม  บุญสีมา 

 ๑๗๙๔ นายรอด  เปยมเงิน 



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

 

 ๑๗๙๕ นายรอด  อุนเรือง 

 ๑๗๙๖ นายรอศักดิ์  ยุวหวิลย 

 ๑๗๙๗ นายรอหีม  มะแอ 

 ๑๗๙๘ นายระนอง  จันทรแกว 

 ๑๗๙๙ นายระพิน  ฉิมกุล 

 ๑๘๐๐ นายระพิน  เฟอยงาราช 

 ๑๘๐๑ นายระภี  เกิดสุภาพ 

 ๑๘๐๒ นายระไม  ไชยตะวงค 

 ๑๘๐๓ นายรัก  กุลพรม 

 ๑๘๐๔ นายรัก  ไพโรจน 

 ๑๘๐๕ นายรักเร  อุปชัย 

 ๑๘๐๖ นายรัง  มีวงค 

 ๑๘๐๗ นายรังสรรค  ปะส่ิงชอบ 

 ๑๘๐๘ นายรังสรรค  พิชนนาค 

 ๑๘๐๙ นายรัชชานนท  แสงทอง 

 ๑๘๑๐ นายรัชชานนท  อุปโคตร 

 ๑๘๑๑ นายรัชฐพงษ  ดวงดารา 

 ๑๘๑๒ นายรัฐปรีชา  ลาวงค 

 ๑๘๑๓ นายรัตนศักดิ์  เพชรสี 

 ๑๘๑๔ นายรัตนะ  มีเนียม 

 ๑๘๑๕ นายรัตนะ  ราชนิช 

 ๑๘๑๖ นายรันทร  เลือดแดง 

 ๑๘๑๗ นายราชบุรี  คําทอง 

 ๑๘๑๘ นายราชัน  อับดุลเลาะห 

 ๑๘๑๙ นายราเชนทร  คงเมือง 

 ๑๘๒๐ นายราเชนทร  ชูเชิด 

 ๑๘๒๑ นายราเชนทร  สืบศักดิ์ 

 ๑๘๒๒ นายรามัน  ตอหิรัญ 

 ๑๘๒๓ นายราเมศร  มั่นคง 

 ๑๘๒๔ นายราวิญ  แฉลมศรี 

 ๑๘๒๕ นายราเสบ  อําหมัด 

 ๑๘๒๖ นายรําชิน  สีละการ 

 ๑๘๒๗ นายริยา  จงรักษ 

 ๑๘๒๘ นายรุง  แสงสวาง 

 ๑๘๒๙ นายรุงตะวัน  สงแสง 

 ๑๘๓๐ นายรุงเรือง  โพธิ์ศรี 

 ๑๘๓๑ นายรุงโรจน  ใบยูโส 

 ๑๘๓๒ นายรุงโรจน  ผองแผว 

 ๑๘๓๓ นายรุงโรจน  แยมชัย 

 ๑๘๓๔ นายรุงฤทธิ์  ศรีทิม 

 ๑๘๓๕ นายรุงสุริยา  ฝากาทอง 

 ๑๘๓๖ นายรุงอรุณ  มูลสะทาน 

 ๑๘๓๗ นายรุงอรุณ  สุพัตร 

 ๑๘๓๘ นายเรณู  พุฒตา 

 ๑๘๓๙ นายเรวัฒน  จันทรตะ 

 ๑๘๔๐ นายเรศ  รอดทุง 

 ๑๘๔๑ นายเริงชัย  นิรันดร 

 ๑๘๔๒ นายเริงราช  ศรีวงศ 

 ๑๘๔๓ นายเรืองเดช  ศรีเดช 

 ๑๘๔๔ นายเรืองฤทธิ์  สมอาจ 



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

 

 ๑๘๔๕ นายโรจกร  เนียมจันทร 

 ๑๘๔๖ นายฤดี  พรมดี 

 ๑๘๔๗ นายฤทธิรงค  คงแกว 

 ๑๘๔๘ นายลมูล  สูสวัสดิ์ 

 ๑๘๔๙ นายลวง  พิมัยรัมย 

 ๑๘๕๐ นายลวด  อร่ําฉาย 

 ๑๘๕๑ นายลวน  สาลีศรี 

 ๑๘๕๒ นายลวน  สุดเทียน 

 ๑๘๕๓ นายลวย  โคกลางดร 

 ๑๘๕๔ นายลองสี  พานิจ 

 ๑๘๕๕ นายลอนิง  ดอเลาะ 

 ๑๘๕๖ นายลอม  พูนไธสง 

 ๑๘๕๗ นายลอม  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๘๕๘ นายละมาย  กังจุย 

 ๑๘๕๙ นายละมุน  ทิมคลาย 

 ๑๘๖๐ นายละไม  หงษา 

 ๑๘๖๑ นายละเอียด  สุขศรี 

 ๑๘๖๒ นายลักมะณี  ลุนวงค 

 ๑๘๖๓ นายลาซิน  ลามุงคุณ 

 ๑๘๖๔ นายลาภยศ  มีเพชร 

 ๑๘๖๕ นายลาวัน  แสงกระโทก 

 ๑๘๖๖ นายลําดวน  กันพยาธิ์ 

 ๑๘๖๗ นายลําดวน  วังคีรี 

 ๑๘๖๘ นายลําดวน  สอดศรี 

 ๑๘๖๙ นายลําดวน  สาขันโคตร 

 ๑๘๗๐ นายลําพอง  จันทรแจม 

 ๑๘๗๑ นายลําพิน  นาคพงษ 

 ๑๘๗๒ นายลําใย  ภูมินนท 

 ๑๘๗๓ นายลิขิต  เพ็ชรศิลา 

 ๑๘๗๔ นายลิขิต  อนุญาหงษ 

 ๑๘๗๕ นายลือชัย  จันนาหวา 

 ๑๘๗๖ นายลือชัย  สุวรรณโชติ 

 ๑๘๗๗ นายลือชา  เบามั่น 

 ๑๘๗๘ นายลูกศร  ศรีอินทรสุทธิ์ 

 ๑๘๗๙ นายเล็บ  นะรอนรัมย 

 ๑๘๘๐ นายเล็บครุฑ  ปนตะ 

 ๑๘๘๑ นายเลาเตง  แสงสรทวีศักดิ์ 

 ๑๘๘๒ นายเลียน  สําเร็จ 

 ๑๘๘๓ นายเล่ียม  ตูเละ 

 ๑๘๘๔ นายแลม  อุปฮาด 

 ๑๘๘๕ นายไลย  ตาคํา 

 ๑๘๘๖ นายวงคเดือน  เจริญรอย 

 ๑๘๘๗ นายวงเดือน  บุตรแสน 

 ๑๘๘๘ นายวงเดือน  เสนปอภาร 

 ๑๘๘๙ นายวชิระ  เกษกันธร 

 ๑๘๙๐ นายวชิระ  แซจัน 

 ๑๘๙๑ นายวชิราวุธ  คะเชนทร 

 ๑๘๙๒ นายวณุรัตน  ดวงใส 

 ๑๘๙๓ นายวทัญู  ทุมรี 

 ๑๘๙๔ นายวร  สระแสง 



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

 

 ๑๘๙๕ นายวรชัย  รัตนดวงตา 

 ๑๘๙๖ นายวรชัย  ศรีเจริญศิริ 

 ๑๘๙๗ นายวรเชษฐ  แสงขาร 

 ๑๘๙๘ นายวรนิจ  เหงาสุวรรณ 

 ๑๘๙๙ นายวรพจน  ถีถาวร 

 ๑๙๐๐ นายวรพจน  ประกิจ 

 ๑๙๐๑ นายวรพล  สุขพันธ 

 ๑๙๐๒ นายวรรณชัย  อุดร 

 ๑๙๐๓ นายวรรณชาติ  ประทุมทอง 

 ๑๙๐๔ นายวรรณโชติ  จันทรประดิษฐ 

 ๑๙๐๕ นายวรรณทิพย  มากนคร 

 ๑๙๐๖ นายวรวิทย  จิตรมั่นธรรม 

 ๑๙๐๗ นายวรวุฒิ  แดงนุย 

 ๑๙๐๘ นายวราวุฒิ  เซี่ยงเท็ญ 

 ๑๙๐๙ นายวราวุฒิ  วรพันธุ 

 ๑๙๑๐ นายวรุต  มีลาภ 

 ๑๙๑๑ นายวรุต  สิมงาม 

 ๑๙๑๒ นายวศิน  วงคมูล 

 ๑๙๑๓ นายวสัน  แกวสวาง 

 ๑๙๑๔ นายวสันต  จ่ันมณี 

 ๑๙๑๕ นายวสันต  พลอยวิลัย 

 ๑๙๑๖ นายวสันต  ล้ิมประเสริฐ 

 ๑๙๑๗ นายวสันต  เล็กจินดา 

 ๑๙๑๘ นายวสันต  วงควรรณ 

 ๑๙๑๙ นายวสันต  หอมฟุงเจริญ 

 ๑๙๒๐ นายวอน  กล่ินสุมาลย 

 ๑๙๒๑ นายวอระพล  บุตรดีวงค 

 ๑๙๒๒ นายวะ  ออนนอมดี 

 ๑๙๒๓ นายวัง  ศรีบุญยัง 

 ๑๙๒๔ นายวังนิตย  ภิณไชยโย 

 ๑๙๒๕ นายวัชรพงษ  ศรีสมัย 

 ๑๙๒๖ นายวัชระ  ทิพรัตน 

 ๑๙๒๗ นายวัชระ  ประมวล 

 ๑๙๒๘ นายวัชระ  สายสรอย 

 ๑๙๒๙ นายวัชระ  อุดมพันธ 

 ๑๙๓๐ นายวัชระชัย  คลายวง 

 ๑๙๓๑ นายวัชรินทร  ทองคํา 

 ๑๙๓๒ นายวัชรินทร  บุญชู 

 ๑๙๓๓ นายวัชรินทร  สารสาตร 

 ๑๙๓๔ นายวัฒนา  จินาการ 

 ๑๙๓๕ นายวัฒนา  เสวกวัง 

 ๑๙๓๖ นายวัฒนา  เอี่ยมบุตรลบ 

 ๑๙๓๗ นายวัน  มะตัน 

 ๑๙๓๘ นายวัน  ลามหริ่ง 

 ๑๙๓๙ นายวันชัย  กรังพานิช 

 ๑๙๔๐ นายวันชัย  แกวสุขเย็น 

 ๑๙๔๑ นายวันชัย  ขันทอง 

 ๑๙๔๒ นายวันชัย  จงดี 

 ๑๙๔๓ นายวันชัย  ชมคํา 

 ๑๙๔๔ นายวันชัย  แชมฉิ่ง 



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

 

 ๑๙๔๕ นายวันชัย  แตงกวานอย 

 ๑๙๔๖ นายวันชัย  โตปติ 

 ๑๙๔๗ นายวันชัย  ทองศรี 

 ๑๙๔๘ นายวันชัย  ทองอินทร 

 ๑๙๔๙ นายวันชัย  เทือกไชยแดง 

 ๑๙๕๐ นายวันชัย  นาสารี 

 ๑๙๕๑ นายวันชัย  บุตรงาม 

 ๑๙๕๒ นายวันชัย  แผนทอง 

 ๑๙๕๓ นายวันชัย  เภาตุน 

 ๑๙๕๔ นายวันชัย  เรืองขํา 

 ๑๙๕๕ นายวันชัย  ฤทธิพร 

 ๑๙๕๖ นายวันชัย  เลิงฮัง 

 ๑๙๕๗ นายวันชัย  สายปน 

 ๑๙๕๘ นายวันชัย  สูงปานเขา 

 ๑๙๕๙ นายวัลนา  นามบุญลา 

 ๑๙๖๐ นายวานิช  สุระถาวร 

 ๑๙๖๑ นายวานิตย  ตับเหล็ก 

 ๑๙๖๒ นายวายนต  ฟุงถือทรัพย 

 ๑๙๖๓ นายวาลย  ย่ีคํามี 

 ๑๙๖๔ นายวาสนา  มาตสุต 

 ๑๙๖๕ นายวาสนา  โสภารี 

 ๑๙๖๖ นายวิจักร  มูลสาร 

 ๑๙๖๗ นายวิจัย  ดวงคํารักษ 

 ๑๙๖๘ นายวิจารย  พะเนตรัมย 

 ๑๙๖๙ นายวิจิตร  คํายศ 

 ๑๙๗๐ นายวิจิตร  ทองมาก 

 ๑๙๗๑ นายวิจิตร  ทีคํา 

 ๑๙๗๒ นายวิจิตร  เนตรอุบล 

 ๑๙๗๓ นายวิจิตร  เมืองสุข 

 ๑๙๗๔ นายวิชน  ทองโชติฉัตร 

 ๑๙๗๕ นายวิชัช  คําผง 

 ๑๙๗๖ นายวิชัย  ไกลทุกข 

 ๑๙๗๗ นายวิชัย  ขุนณรงค 

 ๑๙๗๘ นายวิชัย  เข็มมา 

 ๑๙๗๙ นายวิชัย  เขียวสวัสดิ์ 

 ๑๙๘๐ นายวิชัย  ชาวเวียง 

 ๑๙๘๑ นายวิชัย  แตโอสถ 

 ๑๙๘๒ นายวิชัย  ถามณี 

 ๑๙๘๓ นายวิชัย  ทองประกอบ 

 ๑๙๘๔ นายวิชัย  บริวาท 

 ๑๙๘๕ นายวิชัย  ประเสริฐศรี 

 ๑๙๘๖ นายวิชัย  พรมบุญ 

 ๑๙๘๗ นายวิชัย  พลกลางหาญ 

 ๑๙๘๘ นายวิชัย  เมืองโคตร 

 ๑๙๘๙ นายวิชัย  ลอมนวล 

 ๑๙๙๐ นายวิชัย  เวียงจันทร 

 ๑๙๙๑ นายวิชา  นอยลูน 

 ๑๙๙๒ นายวิชา  ประดับชมพู 

 ๑๙๙๓ นายวิชา  ศรีเอม 

 ๑๙๙๔ นายวิชา  ศิวะสินางกูร 



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

 

 ๑๙๙๕ นายวิชาญ  กลองสูงเนิน 

 ๑๙๙๖ นายวิชาญ  โปรงแกวงาม 

 ๑๙๙๗ นายวิชาญ  เพชรอําไพ 

 ๑๙๙๘ นายวิชาญ  มงคล 

 ๑๙๙๙ นายวิชาญ  มีโภคา 

 ๒๐๐๐ นายวิชาญ  หลายโท 

 ๒๐๐๑ นายวิชิด  เถาทอง 

 ๒๐๐๒ นายวิชิต  คตนาเคน 

 ๒๐๐๓ นายวิชิต  เดชสถิตย 

 ๒๐๐๔ นายวิชิต  ทัศนสิทธิ์ 

 ๒๐๐๕ นายวิชิต  เฟองนอย 

 ๒๐๐๖ นายวิชิต  วงควาน 

 ๒๐๐๗ นายวิชิต  ศรีมูล 

 ๒๐๐๘ นายวิชิตร  ที่ทํานัก 

 ๒๐๐๙ นายวิเชียร  กล่ินสุมาลย 

 ๒๐๑๐ นายวิเชียร  แกวสมบัติ 

 ๒๐๑๑ นายวิเชียร  แกวแสน 

 ๒๐๑๒ นายวิเชียร  ไกรเพชร 

 ๒๐๑๓ นายวิเชียร  คงจักร 

 ๒๐๑๔ นายวิเชียร  จะถา 

 ๒๐๑๕ นายวิเชียร  ชุมดอนไพร 

 ๒๐๑๖ นายวิเชียร  ทองนอก 

 ๒๐๑๗ นายวิเชียร  นกพุม 

 ๒๐๑๘ นายวิเชียร  นบนอบ 

 ๒๐๑๙ นายวิเชียร  บุญเพ็ง 

 ๒๐๒๐ นายวิเชียร  เปรมปรีชา 

 ๒๐๒๑ นายวิเชียร  ผลเจริญ 

 ๒๐๒๒ นายวิเชียร  พัดไสว 

 ๒๐๒๓ นายวิเชียร  ฟกประไพ 

 ๒๐๒๔ นายวิเชียร  รัตนชิต 

 ๒๐๒๕ นายวิเชียร  เลาะเนาะ 

 ๒๐๒๖ นายวิเชียร  สิงหนาท 

 ๒๐๒๗ นายวิฑูร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๐๒๘ นายวิฑูรย  กันทะพรม 

 ๒๐๒๙ นายวิฑูรย  ย่ิงขจร 

 ๒๐๓๐ นายวิทนา  ปานประชาติ 

 ๒๐๓๑ นายวิทย  แกวลอย 

 ๒๐๓๒ นายวิทยา  แกวสุวรรณ 

 ๒๐๓๓ นายวิทยา  ศรีโพธิ์ทอง 

 ๒๐๓๔ นายวิทยาธร  จําปาทอง 

 ๒๐๓๕ นายวิทาน  จําปเจริญสุข 

 ๒๐๓๖ นายวิทูน  ดวงสถิตย 

 ๒๐๓๗ นายวิทูร  วิเชียรกันทา 

 ๒๐๓๘ นายวินัย  แกวมาก 

 ๒๐๓๙ นายวินัย  จันทิมา 

 ๒๐๔๐ นายวินัย  ชมเจริญ 

 ๒๐๔๑ นายวินัย  ทรงเหม็น 

 ๒๐๔๒ นายวินัย  ทรัพยขี้เหล็ก 

 ๒๐๔๓ นายวินัย  นราจุน 

 ๒๐๔๔ นายวินัย  บัวแกวดี 



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

 

 ๒๐๔๕ นายวินัย  ประหยัดจิตร 

 ๒๐๔๖ นายวินัย  ปลองสันเทียะ 

 ๒๐๔๗ นายวินัย  ปดประสาร 

 ๒๐๔๘ นายวินัย  พุทธลัย 

 ๒๐๔๙ นายวินัย  โพธิ์ศรี 

 ๒๐๕๐ นายวินัย  มาวทอง 

 ๒๐๕๑ นายวินัย  รอดเคราะห 

 ๒๐๕๒ นายวินัย  รีนอย 

 ๒๐๕๓ นายวินัย  อันมณี 

 ๒๐๕๔ นายวินัย  อินทรศวร 

 ๒๐๕๕ นายวินิจ  ไทยขํา 

 ๒๐๕๖ นายวินิจ  สมบูรณ 

 ๒๐๕๗ นายวิบุญ  ชูรัตน 

 ๒๐๕๘ นายวิมล  ชาตะบุตร 

 ๒๐๕๙ นายวิมล  ผางวารี 

 ๒๐๖๐ นายวิเยียน  รุงเรือง 

 ๒๐๖๑ นายวิรเดช  มาตราช 

 ๒๐๖๒ นายวิระศักดิ์  อาจวารี 

 ๒๐๖๓ นายวิรัช  กองเกตุใหญ 

 ๒๐๖๔ นายวิรัช  กาฬภักดี 

 ๒๐๖๕ นายวิรัช  เคนา 

 ๒๐๖๖ นายวิรัช  บัวสกัด 

 ๒๐๖๗ นายวิรัช  เพ่ิมบานแพว 

 ๒๐๖๘ นายวิรัญ  พิมพอุบล 

 ๒๐๖๙ นายวิรัด  บัวโรย 

 ๒๐๗๐ นายวิรัตน  กิจลาภ 

 ๒๐๗๑ นายวิรัตน  ขาวดี 

 ๒๐๗๒ นายวิรัตน  ครั่นคราม 

 ๒๐๗๓ นายวิรัตน  คลายวรรณ 

 ๒๐๗๔ นายวิรัตน  ชูกร 

 ๒๐๗๕ นายวิรัตน  ทรัพยพืช 

 ๒๐๗๖ นายวิรัตน  ทองแท 

 ๒๐๗๗ นายวิรัตน  ทับแสง 

 ๒๐๗๘ นายวิรัตน  เปยมสกุล 

 ๒๐๗๙ นายวิรัตน  โพธิ์ศรี 

 ๒๐๘๐ นายวิรัตน  รังษีบุตร 

 ๒๐๘๑ นายวิรัตน  รําพึงจิตร 

 ๒๐๘๒ นายวิรัตน  ลําภาษี 

 ๒๐๘๓ นายวิรัตน  วาทิน 

 ๒๐๘๔ นายวิรัตน  ศรีประดู 

 ๒๐๘๕ นายวิรัติ  ประเสริฐทรัพย 

 ๒๐๘๖ นายวิราช  เทเพล 

 ๒๐๘๗ นายวิริยะ  ณะจินดา 

 ๒๐๘๘ นายวิโรจน  การรุงเรือง 

 ๒๐๘๙ นายวิโรจน  ขลิบตรีแกว 

 ๒๐๙๐ นายวิโรจน  เจียมวาง 

 ๒๐๙๑ นายวิโรจน  แจงใจ 

 ๒๐๙๒ นายวิโรจน  แซมทอง 

 ๒๐๙๓ นายวิโรจน  เถื่อนจันทร 

 ๒๐๙๔ นายวิโรจน  ทองสุข 



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

 

 ๒๐๙๕ นายวิโรจน  พุมชม 

 ๒๐๙๖ นายวิโรจน  โรจนบุญถึง 

 ๒๐๙๗ นายวิโรจน  ศรีคํา 

 ๒๐๙๘ นายวิโรจน  หมวกทอง 

 ๒๐๙๙ นายวิลัด  ตุมปน 

 ๒๑๐๐ นายวิลัย  คําออน 

 ๒๑๐๑ นายวิลาส  มูสิกรังศรี 

 ๒๑๐๒ นายวิไล  มณีศรี 

 ๒๑๐๓ นายวิไล  เรืองสวัสดิ์ 

 ๒๑๐๔ นายวิไล  สัมฤทธิ์ 

 ๒๑๐๕ นายวิไล  สีสัน 

 ๒๑๐๖ นายวิไลย  ศิลา 

 ๒๑๐๗ นายวิวัฒ  พรหมรักษา 

 ๒๑๐๘ นายวิวัฒน  สายทาเสา 

 ๒๑๐๙ นายวิวัฒน  หวันหยี 

 ๒๑๑๐ นายวิศิฐ  กลาหาญ 

 ๒๑๑๑ นายวิศิษฏ  ศรีหลง 

 ๒๑๑๒ นายวิษณุ  กอกุลชัง 

 ๒๑๑๓ นายวิษณุ  ขอบบัวคล่ี 

 ๒๑๑๔ นายวิษณุ  ชวยทุกขเพ่ือน 

 ๒๑๑๕ นายวิษณุ  ทักษคําแหง 

 ๒๑๑๖ นายวิษณุ  แทนคุณ 

 ๒๑๑๗ นายวิสิทธิ์  คํานวน 

 ๒๑๑๘ นายวิสิทธิ์  ดํารงศักดิ์ 

 ๒๑๑๙ นายวิสิทธิ์  เพชรตอม 

 ๒๑๒๐ นายวิสุทธ  กันยาประสิทธิ์ 

 ๒๑๒๑ นายวิสุทธิ์  ไกรทอง 

 ๒๑๒๒ นายวิสุทธิ์  ลําดวล 

 ๒๑๒๓ นายวิสุทธิ  ศรีแพง 

 ๒๑๒๔ นายวิสูตร  กันอินถา 

 ๒๑๒๕ นายวิเสริฐ  งิ้วโสม 

 ๒๑๒๖ นายวีรพงษ  มาเยอ 

 ๒๑๒๗ นายวีรพล  ทะตั๋น 

 ๒๑๒๘ นายวีรศักดิ์  แกวดวงตา 

 ๒๑๒๙ นายวีระ  นาเอก 

 ๒๑๓๐ นายวีระ  สังสนา 

 ๒๑๓๑ นายวีระ  สีพราย 

 ๒๑๓๒ นายวีระ  แสนเจริญสุข 

 ๒๑๓๓ นายวีระเทพ  คงชวย 

 ๒๑๓๔ นายวีระพงษ  คําสุนา 

 ๒๑๓๕ นายวีระพัฒน  โพธิ์กันต 

 ๒๑๓๖ นายวีสาม  ทวมตะคุ 

 ๒๑๓๗ นายวื่อ  รักษาพล 

 ๒๑๓๘ นายวุฒานนท  จีนเมือง 

 ๒๑๓๙ นายวุฒิชัย  บุรีรักษ 

 ๒๑๔๐ นายวุฒิชัย  มิ่งมิตรวัน 

 ๒๑๔๑ นายวุฒิอานันท  ศรีโพธิ์ชาญ 

 ๒๑๔๒ นายวุน  เตื่อยชาวนา 

 ๒๑๔๓ นายเวทิน  นวลศรี 

 ๒๑๔๔ นายเวา  ขุนแกว 



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

 

 ๒๑๔๕ นายเวียง  โพธิ์ทอง 

 ๒๑๔๖ นายไว  เกินสิน 

 ๒๑๔๗ นายไวคุณ  ศรีจันทร 

 ๒๑๔๘ นายไวพรต  จวนมั่น 

 ๒๑๔๙ นายไวพิษ  ชัยอาคม 

 ๒๑๕๐ นายศตวรรษ  ธนะวงศ 

 ๒๑๕๑ นายศตวัฒน  ไชยสนิท 

 ๒๑๕๒ นายศรสิริ  จุลขัน 

 ๒๑๕๓ นายศรัทธา  อวมออ 

 ๒๑๕๔ นายศราวุฒิ  สุธงษา 

 ๒๑๕๕ นายศราวุธ  พริ้งเพราะ 

 ๒๑๕๖ นายศราวุธ  สําลี 

 ๒๑๕๗ นายศริตวรรชน  เปล้ืองทุกข 

 ๒๑๕๘ นายศรี  นัยเนตร 

 ๒๑๕๙ นายศรี  นามนา 

 ๒๑๖๐ นายศรีกรุง  ขจรเวช 

 ๒๑๖๑ นายศรีแกว  ลาดปะละ 

 ๒๑๖๒ นายศรีชมภู  ยืนย่ัง 

 ๒๑๖๓ นายศรีทน  กันตะมา 

 ๒๑๖๔ นายศรีเนตร  ใสสม 

 ๒๑๖๕ นายศรีบุญ  ปูหมด 

 ๒๑๖๖ นายศรีพนม  อินธิจักร 

 ๒๑๖๗ นายศรีไพร  สุขชัยศรี 

 ๒๑๖๘ นายศรีไพล  สุวรรณศิลป 

 ๒๑๖๙ นายศรีระ  ทองแกว 

 ๒๑๗๐ นายศรีรัตน  ชัยยงค 

 ๒๑๗๑ นายศรีวัน  ถิ่นพนานิยม 

 ๒๑๗๒ นายศรีศักดิ์  ณ เชียงใหม 

 ๒๑๗๓ นายศรีสุพล  ทาพริก 

 ๒๑๗๔ นายศรีใส  สมเสาร 

 ๒๑๗๕ นายศักดา  ไกรนรา 

 ๒๑๗๖ นายศักดิ์  คันธภา 

 ๒๑๗๗ นายศักดิ์  คําเปยง 

 ๒๑๗๘ นายศักดิ์  จําปา 

 ๒๑๗๙ นายศักดิ์  ฟองแกว 

 ๒๑๘๐ นายศักดิ์ชัย  คําจม 

 ๒๑๘๑ นายศักดิ์ชัย  คําอินตะ 

 ๒๑๘๒ นายศักดิ์ชัย  จีนกลาง 

 ๒๑๘๓ นายศักดิ์ชัย  วุฒิพรหม 

 ๒๑๘๔ นายศักดิ์ชัย  อินตะมา 

 ๒๑๘๕ นายศักดิ์ชาย  ภิรมยทับ 

 ๒๑๘๖ นายศักดิ์ดาวุฒิ  ศรีจันทร 

 ๒๑๘๗ นายศักดิ์ราวี  ผิวทอง 

 ๒๑๘๘ นายศักดิ์สิทธิ์  พิลภักดิ์ 

 ๒๑๘๙ นายศักดิ์สิทธิ์  วังสาคร 

 ๒๑๙๐ นายศักรินทร  หิรัญกนกพันธ 

 ๒๑๙๑ นายศิราวุธ  แกวสะอาด 

 ๒๑๙๒ นายศิริ  ศรีสมบุญ 

 ๒๑๙๓ นายศิริชัย  ดํานากแกว 

 ๒๑๙๔ นายศิริชัย  ยอดขํา 



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

 

 ๒๑๙๕ นายศิริโชค  บุญบางยาง 

 ๒๑๙๖ นายศิริรัตน  เกิดมาลัย 

 ๒๑๙๗ นายศิลา  เฉียบแหลม 

 ๒๑๙๘ นายศิวกร  เสารเช้ือ 

 ๒๑๙๙ นายศิวะศิษย  พรหมสา 

 ๒๒๐๐ นายศุกร  เชื้อมอญยาว 

 ๒๒๐๑ นายศุกร  เนโส 

 ๒๒๐๒ นายศุภกร  มั่งจ๋ิว 

 ๒๒๐๓ นายศุภกฤต  ครุฑสุวรรณ 

 ๒๒๐๔ นายศุภชัย  คงยศ 

 ๒๒๐๕ นายศุภชัย  เครือจันทร 

 ๒๒๐๖ นายศุภชัย  ปาลี 

 ๒๒๐๗ นายศุภชาติ  เภรีฤกษ 

 ๒๒๐๘ นายศุภณัฐ  แกวถาวร 

 ๒๒๐๙ นายศุภลักษณ  สมัครสมาน 

 ๒๒๑๐ นายศุภวุฒิ  ไขกา 

 ๒๒๑๑ นายศุภาชัย  วงศประทุม 

 ๒๒๑๒ นายเศกสัน  ดอกจันทร 

 ๒๒๑๓ นายเศวต  กําเนิดรักษา 

 ๒๒๑๔ นายสกล  นันทกุล 

 ๒๒๑๕ นายสกลกันต  เจียมธนันกุล 

 ๒๒๑๖ นายสกุณา  ฉิ่งทองคํา 

 ๒๒๑๗ นายสกุล  จอยลา 

 ๒๒๑๘ นายสงกรานต  คนคม 

 ๒๒๑๙ นายสงกรานต  มาลาสาย 

 ๒๒๒๐ นายสงกรานต  มีศิลป 

 ๒๒๒๑ นายสงกา  ทองเบา 

 ๒๒๒๒ นายสงการ  ปาแฝก 

 ๒๒๒๓ นายสงคราม  นามจันทร 

 ๒๒๒๔ นายสงบ  ทรัพยโพทิน 

 ๒๒๒๕ นายสงบ  พวงมาลี 

 ๒๒๒๖ นายสงบ  มั่งคั่ง 

 ๒๒๒๗ นายสงบ  ฤกษดี 

 ๒๒๒๘ นายสงบ  ศรีสุข 

 ๒๒๒๙ นายสงบ  ศรีอยูรอด 

 ๒๒๓๐ นายสงวน  โกเสยะโยธิน 

 ๒๒๓๑ นายสงวน  ทาธิมา 

 ๒๒๓๒ นายสงวน  นวลแสง 

 ๒๒๓๓ นายสงวน  พรหมกวยถ้ํา 

 ๒๒๓๔ นายสงวน  มองเพชร 

 ๒๒๓๕ นายสงวน  ศรีวงษ 

 ๒๒๓๖ นายสงัด  ปรีดา 

 ๒๒๓๗ นายสงา  ดวงจอกนอก 

 ๒๒๓๘ นายสงา  ทัตถาปตานนท 

 ๒๒๓๙ นายสงา  นวลวัฒน 

 ๒๒๔๐ นายสงา  สออนรัมย 

 ๒๒๔๑ นายสงา  อุนตา 

 ๒๒๔๒ นายสถาพร  ขวัญแกว 

 ๒๒๔๓ นายสถาพร  คํานึงการ 

 ๒๒๔๔ นายสถาพร  ปานสะอาด 



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

 

 ๒๒๔๕ นายสถาพร  เพ่ือนใบลี 

 ๒๒๔๖ นายสถิต  คงประโชติ 

 ๒๒๔๗ นายสถิตย  จันทรสวาง 

 ๒๒๔๘ นายสถิตย  เปงยะสา 

 ๒๒๔๙ นายสถิตย  ภูมิประพันธ 

 ๒๒๕๐ นายสถิตย  สนิทราษฎร 

 ๒๒๕๑ นายสน  ฉากพิมาย 

 ๒๒๕๒ นายสนใจ  ศรีประดู 

 ๒๒๕๓ นายสนทยา  จินตอารี 

 ๒๒๕๔ นายสนทยา  พิมใจ 

 ๒๒๕๕ นายสนธิ์  พวงขวัญ 

 ๒๒๕๖ นายสนไพร  สมเพ็ชร 

 ๒๒๕๗ นายสนอง  แกวใหญ 

 ๒๒๕๘ นายสนอง  งานสันเทียะ 

 ๒๒๕๙ นายสนอง  จันทรหวยชัน 

 ๒๒๖๐ นายสนอง  นพเกา 

 ๒๒๖๑ นายสนอง  พะเนินรัมย 

 ๒๒๖๒ นายสนอง  มมขุนทด 

 ๒๒๖๓ นายสนอง  มอสันเทียะ 

 ๒๒๖๔ นายสนอง  แสงทอง 

 ๒๒๖๕ นายสนัด  นิลนุย 

 ๒๒๖๖ นายสนั่น  จินะ 

 ๒๒๖๗ นายสนั่น  นุกูลวงษ 

 ๒๒๖๘ นายสนั่น  บุญทับ 

 ๒๒๖๙ นายสนั่น  พิทักษ 

 ๒๒๗๐ นายสนั่น  มุงตอบัว 

 ๒๒๗๑ นายสนั่น  ราญรอน 

 ๒๒๗๒ นายสนั่น  วุฒิยา 

 ๒๒๗๓ นายสนั่น  หงษเวียงจันทร 

 ๒๒๗๔ นายสนาม  ตรีอินทอง 

 ๒๒๗๕ นายสนาม  หวานผล 

 ๒๒๗๖ นายสนิท  ดอนถวิล 

 ๒๒๗๗ นายสนิท  นวลนาง 

 ๒๒๗๘ นายสนิท  มีอยูเต็ม 

 ๒๒๗๙ นายสนิท  วงศทํา 

 ๒๒๘๐ นายสนิท  สุวรรณสิงห 

 ๒๒๘๑ นายสมกิจ  ชาญเขตรการณ 

 ๒๒๘๒ นายสมเกียรติ์  มวยดี 

 ๒๒๘๓ นายสมเกียรติ์  เสงี่ยมพันธ 

 ๒๒๘๔ นายสมเกียรติ  แกนทองแดง 

 ๒๒๘๕ นายสมเกียรติ  ชาติกุล 

 ๒๒๘๖ นายสมเกียรติ  ทองย่ิง 

 ๒๒๘๗ นายสมเกียรติ  บุญคง 

 ๒๒๘๘ นายสมเกียรติ  บุญโห 

 ๒๒๘๙ นายสมเกียรติ  บุพลับ 

 ๒๒๙๐ นายสมเกียรติ  ยืนสุข 

 ๒๒๙๑ นายสมเกียรติ  วรชาติ 

 ๒๒๙๒ นายสมเกียรติ  สมคิด 

 ๒๒๙๓ นายสมเกียรติ  สุเมือง 

 ๒๒๙๔ นายสมเกียรติ  ออนกระโทก 



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

 

 ๒๒๙๕ นายสมเกียรติ  อูชมภูทอง 

 ๒๒๙๖ นายสมควร  กึ่งกลาง 

 ๒๒๙๗ นายสมควร  ไกลไทย 

 ๒๒๙๘ นายสมควร  คํามี 

 ๒๒๙๙ นายสมควร  คูณทรัพย 

 ๒๓๐๐ นายสมควร  ชาวนา 

 ๒๓๐๑ นายสมควร  ทรพับ 

 ๒๓๐๒ นายสมควร  ผองศรี 

 ๒๓๐๓ นายสมควร  ผูกศิริ 

 ๒๓๐๔ นายสมควร  อิงแอบ 

 ๒๓๐๕ นายสมคิด  เกตุเขียว 

 ๒๓๐๖ นายสมคิด  คามีศักดิ์ 

 ๒๓๐๗ นายสมคิด  คุมเจริญ 

 ๒๓๐๘ นายสมคิด  เดือนแดน 

 ๒๓๐๙ นายสมคิด  ถาวร 

 ๒๓๑๐ นายสมคิด  บุญมาไชย 

 ๒๓๑๑ นายสมคิด  บุญสง 

 ๒๓๑๒ นายสมคิด  ปนทอง 

 ๒๓๑๓ นายสมคิด  มากุญ 

 ๒๓๑๔ นายสมคิด  ศรีจันทร 

 ๒๓๑๕ นายสมคิด  สืบสิงห 

 ๒๓๑๖ นายสมคิด  สุกใส 

 ๒๓๑๗ นายสมคิด  หวยหงษทอง 

 ๒๓๑๘ นายสมคิด  หอมพิทักษ 

 ๒๓๑๙ นายสมงาย  จันทรขาว 

 ๒๓๒๐ นายสมจิต  จันทร 

 ๒๓๒๑ นายสมจิต  ชัยศิริ 

 ๒๓๒๒ นายสมจิตร  ขวัญครอง 

 ๒๓๒๓ นายสมจิตร  เรืองประเทศ 

 ๒๓๒๔ นายสมจิตร  ขันทะสีมา 

 ๒๓๒๕ นายสมจิตร  คําชมพู 

 ๒๓๒๖ นายสมจิตร  จิมรัมย 

 ๒๓๒๗ นายสมจิตร  ไชยมาตร 

 ๒๓๒๘ นายสมจิตร  บัวแกว 

 ๒๓๒๙ นายสมจิตร  ลีทะหาร 

 ๒๓๓๐ นายสมเจตต  วงศจันทร 

 ๒๓๓๑ นายสมเจตน  จุลหิรัญ 

 ๒๓๓๒ นายสมเจตน  แจมสวาง 

 ๒๓๓๓ นายสมเจตน  ประตูเงิน 

 ๒๓๓๔ นายสมใจ  แกวรักษา 

 ๒๓๓๕ นายสมใจ  แกวหนูนวล 

 ๒๓๓๖ นายสมใจ  เข็มทอง 

 ๒๓๓๗ นายสมใจ  จันทะเนตร 

 ๒๓๓๘ นายสมใจ  จันนุบิน 

 ๒๓๓๙ นายสมใจ  เสาโกมุท 

 ๒๓๔๐ นายสมชัย  เตะซัน 

 ๒๓๔๑ นายสมชัย  บุตรอําคา 

 ๒๓๔๒ นายสมชัย  โพธิ์ชา 

 ๒๓๔๓ นายสมชาญ  ชัยชาติ 

 ๒๓๔๔ นายสมชาย  กรวยทอง 



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

 

 ๒๓๔๕ นายสมชาย  ก่ํามะเริง 

 ๒๓๔๖ นายสมชาย  จักรสี 

 ๒๓๔๗ นายสมชาย  จันคณา 

 ๒๓๔๘ นายสมชาย  ใจซื่อ 

 ๒๓๔๙ นายสมชาย  ใจมา 

 ๒๓๕๐ นายสมชาย  ชัยดี 

 ๒๓๕๑ นายสมชาย  ถามนตรี 

 ๒๓๕๒ นายสมชาย  ทรัพยอุดม 

 ๒๓๕๓ นายสมชาย  ทองรอด 

 ๒๓๕๔ นายสมชาย  บัวงาม 

 ๒๓๕๕ นายสมชาย  บุญมี 

 ๒๓๕๖ นายสมชาย  เบญญวัต 

 ๒๓๕๗ นายสมชาย  ปงหาร 

 ๒๓๕๘ นายสมชาย  ประดิษฐบรรจง 

 ๒๓๕๙ นายสมชาย  ปานทอง 

 ๒๓๖๐ นายสมชาย  เปล่ียนไทย 

 ๒๓๖๑ นายสมชาย  เพงพิศ 

 ๒๓๖๒ นายสมชาย  มวงทิม 

 ๒๓๖๓ นายสมชาย  มโหฬาร 

 ๒๓๖๔ นายสมชาย  มีวรรณ 

 ๒๓๖๕ นายสมชาย  โยธารักษ 

 ๒๓๖๖ นายสมชาย  ระวังวงศ 

 ๒๓๖๗ นายสมชาย  ราชอาจ 

 ๒๓๖๘ นายสมชาย  วรวงษ 

 ๒๓๖๙ นายสมชาย  วิสาสะ 

 ๒๓๗๐ นายสมชาย  ศรีชนะ 

 ๒๓๗๑ นายสมชาย  ศรีมวง 

 ๒๓๗๒ นายสมชาย  สอดศรี 

 ๒๓๗๓ นายสมชาย  สามเชียงพุฒ 

 ๒๓๗๔ นายสมชาย  สิงหงาม 

 ๒๓๗๕ นายสมชาย  สิทธินอย 

 ๒๓๗๖ นายสมชาย  สุดสวาสดิ์ 

 ๒๓๗๗ นายสมชาย  สุรรัตน 

 ๒๓๗๘ นายสมชาย  หนูนอย 

 ๒๓๗๙ นายสมชาย  หวังรวมกลาง 

 ๒๓๘๐ นายสมชาย  อินทร 

 ๒๓๘๑ นายสมโชค  ไชยยศ 

 ๒๓๘๒ นายสมเดช  บุญไชย 

 ๒๓๘๓ นายสมเดช  ประทุมสินธุ 

 ๒๓๘๔ นายสมเดช  สุวรรณ 

 ๒๓๘๕ นายสมทบ  พิมพเพ็ชร 

 ๒๓๘๖ นายสมทบ  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๓๘๗ นายสมทบ  อวยพรชัยสกุล 

 ๒๓๘๘ นายสมทรง  ทองขวัญแกว 

 ๒๓๘๙ นายสมทรง  เฝงสูงเนิน 

 ๒๓๙๐ นายสมนึก  คําสด 

 ๒๓๙๑ นายสมนึก  ชัยดี 

 ๒๓๙๒ นายสมนึก  ชูชาติ 

 ๒๓๙๓ นายสมนึก  ตันเจริญ 

 ๒๓๙๔ นายสมนึก  ไตรมนตรี 



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

 

 ๒๓๙๕ นายสมนึก  ปองหมู 

 ๒๓๙๖ นายสมนึก  ผลไม 

 ๒๓๙๗ นายสมนึก  เพ็งพิน 

 ๒๓๙๘ นายสมนึก  ยอดย่ิง 

 ๒๓๙๙ นายสมนึก  ศรีสงคราม 

 ๒๔๐๐ นายสมนึก  อัมวัฒน 

 ๒๔๐๑ นายสมบัติ  ไกแกว 

 ๒๔๐๒ นายสมบัติ  เครือหมู 

 ๒๔๐๓ นายสมบัติ  จันทรทอง 

 ๒๔๐๔ นายสมบัติ  แซตั๊น 

 ๒๔๐๕ นายสมบัติ  โตะอาด 

 ๒๔๐๖ นายสมบัติ  ถึกนอก 

 ๒๔๐๗ นายสมบัติ  ทองมวง 

 ๒๔๐๘ นายสมบัติ  นิติธรรม 

 ๒๔๐๙ นายสมบัติ  นิลยอง 

 ๒๔๑๐ นายสมบัติ  เมฆจํารัสแสง 

 ๒๔๑๑ นายสมบัติ  รัตวงษ 

 ๒๔๑๒ นายสมบัติ  รัศมี 

 ๒๔๑๓ นายโฮม  จันทรบุตร 

 ๒๔๑๔ นายสมบัติ  วงคประเสริฐ 

 ๒๔๑๕ นายสมบัติ  แสงสวาง 

 ๒๔๑๖ นายสมบัติ  แสงอรุณ 

 ๒๔๑๗ นายสมบุญ  ตันหยง 

 ๒๔๑๘ นายสมบุญ  เทียมผล 

 ๒๔๑๙ นายสมบูรณ  แกวคํา 

 ๒๔๒๐ นายสมบูรณ  ถนนนอย 

 ๒๔๒๑ นายสมบูรณ  ทองเล่ียมนาค 

 ๒๔๒๒ นายสมบูรณ  ทิพวรรณ 

 ๒๔๒๓ นายสมบูรณ  บุญทาวงศ 

 ๒๔๒๔ นายสมบูรณ  ผันผอน 

 ๒๔๒๕ นายสมบูรณ  พาพันธ 

 ๒๔๒๖ นายสมบูรณ  มารศรี 

 ๒๔๒๗ นายสมบูรณ  มาลัยทอง 

 ๒๔๒๘ นายสมบูรณ  ราชสมบัติ 

 ๒๔๒๙ นายสมบูรณ  ฤทธิ์จรูญ 

 ๒๔๓๐ นายสมบูรณ  เลาหมี่ 

 ๒๔๓๑ นายสมบูรณ  วองไว 

 ๒๔๓๒ นายสมบูรณ  แสงศิลปชัย 

 ๒๔๓๓ นายสมบูรณ  หยิบเรียบ 

 ๒๔๓๔ นายสมปอง  คุณศักดิ์ 

 ๒๔๓๕ นายสมปอง  เทียนเงิน 

 ๒๔๓๖ นายสมปอง  มีเพ็ชร 

 ๒๔๓๗ นายสมปอง  สมบูรณ 

 ๒๔๓๘ นายสมปอง  เอิมชา 

 ๒๔๓๙ นายสมพงศ  พิณขุนทด 

 ๒๔๔๐ นายสมพงษ  แกวมงคล 

 ๒๔๔๑ นายสมพงษ  ขวัญออน 

 ๒๔๔๒ นายสมพงษ  เขื่อนเพชร 

 ๒๔๔๓ นายสมพงษ  แจงตาย 

 ๒๔๔๔ นายสมพงษ  ฉายาชวลิต 



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

 

 ๒๔๔๕ นายสมพงษ  ชวยบุตรดา 

 ๒๔๔๖ นายสมพงษ  บุญปู 

 ๒๔๔๗ นายสมพงษ  ประไพ 

 ๒๔๔๘ นายสมพงษ  ผลภิญโญ 

 ๒๔๔๙ นายสมพงษ  พงษสระพัง 

 ๒๔๕๐ นายสมพงษ  พลดอน 

 ๒๔๕๑ นายสมพงษ  พุธทาชาติ 

 ๒๔๕๒ นายสมพงษ  เพชรหมื่นไวย 

 ๒๔๕๓ นายสมพงษ  มณีสงฆ 

 ๒๔๕๔ นายสมพงษ  มั่นนอย 

 ๒๔๕๕ นายสมพงษ  สุทธิบริบาล 

 ๒๔๕๖ นายสมพงษ  เสือเล็ก 

 ๒๔๕๗ นายสมพงษ  หมอเรือง 

 ๒๔๕๘ นายสมพจน  ทองก่ํา 

 ๒๔๕๙ นายสมพร  เขียวเขิน 

 ๒๔๖๐ นายสมพร  คีรีวิชิต 

 ๒๔๖๑ นายสมพร  จันทะราช 

 ๒๔๖๒ นายสมพร  ชัยราช 

 ๒๔๖๓ นายสมพร  แตมศรี 

 ๒๔๖๔ นายสมพร  โตกําแพง 

 ๒๔๖๕ นายสมพร  ทองสลัก 

 ๒๔๖๖ นายสมพร  ปราบนอก 

 ๒๔๖๗ นายสมพร  ฝอยทองพรมราช 

 ๒๔๖๘ นายสมพร  พรอินทร 

 ๒๔๖๙ นายสมพร  พูนศิริ 

 ๒๔๗๐ นายสมพร  เพ็งอินทร 

 ๒๔๗๑ นายสมพร  ภีระคํา 

 ๒๔๗๒ นายสมพร  วงศศรี 

 ๒๔๗๓ นายสมพร  วารินกุด 

 ๒๔๗๔ นายสมพร  วินดี 

 ๒๔๗๕ นายสมพร  สืบเพ็ง 

 ๒๔๗๖ นายสมพร  แสงสวาง 

 ๒๔๗๗ นายสมพร  หนุมนอย 

 ๒๔๗๘ นายสมพร  เหมมินทร 

 ๒๔๗๙ นายสมพล  นิรัตติศัยกุล 

 ๒๔๘๐ นายสมพิศ  ชัยหิน 

 ๒๔๘๑ นายสมพิศ  ปกการะถา 

 ๒๔๘๒ นายสมเพียร  แกวปรับภาพ 

 ๒๔๘๓ นายสมภพ  แกวดี 

 ๒๔๘๔ นายสมภพ  พรหมสโร 

 ๒๔๘๕ นายสมภพ  อินทรลวน 

 ๒๔๘๖ นายสมภาศ  ลือชัย 

 ๒๔๘๗ นายสมภาส  สมวิจิตร 

 ๒๔๘๘ นายสมโภช  เกตุแจ 

 ๒๔๘๙ นายสมโภช  อายุยืน 

 ๒๔๙๐ นายสมโภชน  ดวงชอุม 

 ๒๔๙๑ นายสมมัคร  อิ่มเสถียร 

 ๒๔๙๒ นายสมมิตร  เรืองเดช 

 ๒๔๙๓ นายสมมิตร  สีสวัสดิ์ 

 ๒๔๙๔ นายสมยศ  คงอยู 



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

 

 ๒๔๙๕ นายสมยศ  ดวงเผือก 

 ๒๔๙๖ นายสมยศ  บุญตัน 

 ๒๔๙๗ นายสมยศ  ปุชิตะ 

 ๒๔๙๘ นายสมยศ  มหาวิจิตร 

 ๒๔๙๙ นายสมยศ  ศรีวันนา 

 ๒๕๐๐ นายสมยศ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๕๐๑ นายสมยศ  สงจินดา 

 ๒๕๐๒ นายสมยศ  สุขสุด 

 ๒๕๐๓ นายสมยศ  อาชีวะ 

 ๒๕๐๔ นายสมร  ทองดีนอก 

 ๒๕๐๕ นายสมร  ทองบุญ 

 ๒๕๐๖ นายสมร  วันโน 

 ๒๕๐๗ นายสมร  วิเศษศรี 

 ๒๕๐๘ นายสมร  สมนึก 

 ๒๕๐๙ นายสมร  สิงหอุดร 

 ๒๕๑๐ นายสมรัก  แฟงรอด 

 ๒๕๑๑ นายสมรักษ  โคตะพัฒน 

 ๒๕๑๒ นายสมรักษ  ชูเขียว 

 ๒๕๑๓ นายสมรักษ  โชคเจริญ 

 ๒๕๑๔ นายสมฤทธิ์  ปารินทร 

 ๒๕๑๕ นายสมศรี  กานสารไชย 

 ๒๕๑๖ นายสมศรี  ตามบุญ 

 ๒๕๑๗ นายสมศักดิ์  กาบสีลา 

 ๒๕๑๘ นายสมศักดิ์  แกวไชยา 

 ๒๕๑๙ นายสมศักดิ์  แกวนอย 

 ๒๕๒๐ นายสมศักดิ์  แกวมณี 

 ๒๕๒๑ นายสมศักดิ์  คําภิรักษ 

 ๒๕๒๒ นายสมศักดิ์  งามงอน 

 ๒๕๒๓ นายสมศักดิ์  งิ้วไชยราช 

 ๒๕๒๔ นายสมศักดิ์  แจงประยูร 

 ๒๕๒๕ นายสมศักดิ์  แซเตียว 

 ๒๕๒๖ นายสมศักดิ์  ดําริห 

 ๒๕๒๗ นายสมศักดิ์  ตุนคุด 

 ๒๕๒๘ นายสมศักดิ์  ถิ่นกระบือ 

 ๒๕๒๙ นายสมศักดิ์  เทพรําพึง 

 ๒๕๓๐ นายสมศักดิ์  นนทรัตน 

 ๒๕๓๑ นายสมศักดิ์  นนทสุวรรณ 

 ๒๕๓๒ นายสมศักดิ์  นิลกลํ่า 

 ๒๕๓๓ นายสมศักดิ์  บัวแสง 

 ๒๕๓๔ นายสมศักดิ์  บุญมาก 

 ๒๕๓๕ นายสมศักดิ์  บุญหนัก 

 ๒๕๓๖ นายสมศักดิ์  ประชามอญ 

 ๒๕๓๗ นายสมศักดิ์  ประยูรเลิศ 

 ๒๕๓๘ นายสมศักดิ์  แผวสถาน 

 ๒๕๓๙ นายสมศักดิ์  พยัคฆา 

 ๒๕๔๐ นายสมศักดิ์  พรหมคําอินทร 

 ๒๕๔๑ นายสมศักดิ์  พิมพโคตร 

 ๒๕๔๒ นายสมศักดิ์  พิลึก 

 ๒๕๔๓ นายสมศักดิ์  เมนคง 

 ๒๕๔๔ นายสมศักดิ์  ยอดเพชร 



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

 

 ๒๕๔๕ นายสมศักดิ์  รอหันต 

 ๒๕๔๖ นายสมศักดิ์  เล็กนอย 

 ๒๕๔๗ นายสมศักดิ์  วะรินทรา 

 ๒๕๔๘ นายสมศักดิ์  ไวสันเทียะ 

 ๒๕๔๙ นายสมศักดิ์  ศรีลารักษ 

 ๒๕๕๐ นายสมศักดิ์  ศรีหาบุตร 

 ๒๕๕๑ นายสมศักดิ์  สกุลณี 

 ๒๕๕๒ นายสมศักดิ์  สุขโข 

 ๒๕๕๓ นายสมศักดิ์  เสือบุญทอง 

 ๒๕๕๔ นายสมศักดิ์  หงษาคํา 

 ๒๕๕๕ นายสมศักดิ์  หมันเหล็ม 

 ๒๕๕๖ นายสมศักดิ์  ออนนวม 

 ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์  อินทรคํา 

 ๒๕๕๘ นายสมศักดิ์  อินทรสอาด 

 ๒๕๕๙ นายสมศักดิ์  อินทรหลวงดี 

 ๒๕๖๐ นายสมสกุล  ศิริทรัพย 

 ๒๕๖๑ นายสมสี  สิงหเหิน 

 ๒๕๖๒ นายสมหมาย  กรรณิการ 

 ๒๕๖๓ นายสมหมาย  คะเรารัมย 

 ๒๕๖๔ นายสมหมาย  ไชยทัต 

 ๒๕๖๕ นายสมหมาย  ไชยสีดา 

 ๒๕๖๖ นายสมหมาย  ไตรอุโภค 

 ๒๕๖๗ นายสมหมาย  โพธิ์ทองนาค 

 ๒๕๖๘ นายสมหมาย  เมธีพงษ 

 ๒๕๖๙ นายสมหมาย  ฤทธิปลอง 

 ๒๕๗๐ นายสมหมาย  วัฒนารถ 

 ๒๕๗๑ นายสมหมาย  สุขสนิท 

 ๒๕๗๒ นายสมหมาย  สุดสิน 

 ๒๕๗๓ นายสมหมาย  อรชร 

 ๒๕๗๔ นายสมหมาย  อุเทศนันท 

 ๒๕๗๕ นายสมอง  วงคคําสม 

 ๒๕๗๖ นายสมัก  นพสี 

 ๒๕๗๗ นายสมัคร  ฝาสันเทียะ 

 ๒๕๗๘ นายสมัชญ  ทองทิพย 

 ๒๕๗๙ นายสมัน  กันนิยม 

 ๒๕๘๐ นายสมัย  ชูสีสม 

 ๒๕๘๑ นายสมัย  นนทศิลา 

 ๒๕๘๒ นายสมัย  เบ็ญมาตย 

 ๒๕๘๓ นายสมัย  แปนศรีทอง 

 ๒๕๘๔ นายสมัย  ผิวเหลือง 

 ๒๕๘๕ นายสมัย  พิลาพันธ 

 ๒๕๘๖ นายสมัย  แยมแสง 

 ๒๕๘๗ นายสมัย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๕๘๘ นายสมัย  สิงหบัวขาว 

 ๒๕๘๙ นายสมัย  สีคํา 

 ๒๕๙๐ นายสมัย  สืบทรง 

 ๒๕๙๑ นายสมัย  หาสุข 

 ๒๕๙๒ นายสมัย  เอี่ยมมั่ง 

 ๒๕๙๓ นายสมาน  เกล้ียงกล่ิน 

 ๒๕๙๔ นายสมาน  คําภิโน 



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

 

 ๒๕๙๕ นายสมาน  คุมบานไร 

 ๒๕๙๖ นายสมาน  เครือวัลย 

 ๒๕๙๗ นายสมาน  ชุมพล 

 ๒๕๙๘ นายสมาน  ประสมทรัพย 

 ๒๕๙๙ นายสมาน  ปญญา 

 ๒๖๐๐ นายสมาน  พลศร 

 ๒๖๐๑ นายสมาน  ศรีทอง 

 ๒๖๐๒ นายสมาน  สุขเสมอ 

 ๒๖๐๓ นายสมาน  สุวรรณ 

 ๒๖๐๔ นายสมุทร  ยาทวม 

 ๒๖๐๕ นายสยาม  โคตรสม 

 ๒๖๐๖ นายสยาม  ทิพจินดา 

 ๒๖๐๗ นายสรไกร  ปุณณโกวิท 

 ๒๖๐๘ นายสรพงษ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๖๐๙ นายสรรเสริญ  กันหา 

 ๒๖๑๐ นายสรวิชญ  รวงกลาง 

 ๒๖๑๑ นายสรวิศ  ดิษฐประยูร 

 ๒๖๑๒ นายสรศักดิ์  ราชภักดี 

 ๒๖๑๓ นายสรอย  ทองมาก 

 ๒๖๑๔ นายสราวุฒิ  กิจทิพย 

 ๒๖๑๕ นายสราวุฒิ  เดือนเดน 

 ๒๖๑๖ นายสราวุธ  เจริญธรรม 

 ๒๖๑๗ นายสราวุธ  มิตรจิต 

 ๒๖๑๘ นายสราวุธ  สงางาม 

 ๒๖๑๙ นายสฤษฎ  ทรงกรด 

 ๒๖๒๐ นายสวง  ไมสันเทียะ 

 ๒๖๒๑ นายสวง  ศรีนวลขํา 

 ๒๖๒๒ นายสวง  แสงเดือน 

 ๒๖๒๓ นายสวงษ  พังโพธิ์ 

 ๒๖๒๔ นายสวย  พุดซอน 

 ๒๖๒๕ นายสวัสดิ์  จําปาพงษ 

 ๒๖๒๖ นายสวัสดิ์  ใจอินปน 

 ๒๖๒๗ นายสวัสดิ์  ทานา 

 ๒๖๒๘ นายสวัสดิ์  บํารุงเขตร 

 ๒๖๒๙ นายสวัสดิ์  พลสังข 

 ๒๖๓๐ นายสวัสดิ์  ภามี 

 ๒๖๓๑ นายสวัสดิ์  เสียงสนั่น 

 ๒๖๓๒ นายสวาง  คารทอง 

 ๒๖๓๓ นายสวาง  จันทรัตน 

 ๒๖๓๔ นายสวาง  ดํานุย 

 ๒๖๓๕ นายสวาง  ทองแดง 

 ๒๖๓๖ นายสวาง  ฝนเฝอรัก 

 ๒๖๓๗ นายสวาง  สิงหโต 

 ๒๖๓๘ นายสวาด  หาญสงคราม 

 ๒๖๓๙ นายสวาท  ถาวรวรรณ 

 ๒๖๔๐ นายสวาท  สิงหคํา 

 ๒๖๔๑ นายสวาส  จําปา 

 ๒๖๔๒ นายสวาสดิ์  ไชยวิถี 

 ๒๖๔๓ นายสวิง  ชื่นศูนย 

 ๒๖๔๔ นายสวิง  เลขยัน 



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

 

 ๒๖๔๕ นายสวิด  เอมอิ่ม 

 ๒๖๔๖ นายสวิท  สอดศรี 

 ๒๖๔๗ นายสวิม  ไชยแกว 

 ๒๖๔๘ นายสวิล  หาวัน 

 ๒๖๔๙ นายสหัส  วิทยารัตน 

 ๒๖๕๐ นายสอง  ศรีนวล 

 ๒๖๕๑ นายสอง  ทองรอยชั่ง 

 ๒๖๕๒ นายสอน  ดีพุก 

 ๒๖๕๓ นายสอนสิน  จันทะผล 

 ๒๖๕๔ นายสอาด  แกวโลมา 

 ๒๖๕๕ นายสอาด  ทองอินทร 

 ๒๖๕๖ นายสอาด  บัวกลาง 

 ๒๖๕๗ นายสะเทือน  สุขทน 

 ๒๖๕๘ นายสะมะแอ  สะมะแห 

 ๒๖๕๙ นายสะรัน  ไพรเตี้ย 

 ๒๖๖๐ นายสะริ  อินทรทอง 

 ๒๖๖๑ นายสะอาด  จิระปาน 

 ๒๖๖๒ นายสะอาด  เจริญ 

 ๒๖๖๓ นายสะอาด  ปนทอง 

 ๒๖๖๔ นายสะอาด  แยมมี 

 ๒๖๖๕ นายสัง  คํามี 

 ๒๖๖๖ นายสังขทอง  กูบกระโทก 

 ๒๖๖๗ นายสังคะ  หอบุ 

 ๒๖๖๘ นายสังวร  สืบสิงห 

 ๒๖๖๙ นายสังวาล  วงษทับทิม 

 ๒๖๗๐ นายสังวาล  สมสายผล 

 ๒๖๗๑ นายสังวาล  แสงคํา 

 ๒๖๗๒ นายสังวาลย  ปะหุปะโมง 

 ๒๖๗๓ นายสังเวียน  กุลหอย 

 ๒๖๗๔ นายสัจจะ  สนิทเหลือ 

 ๒๖๗๕ นายสัญญา  ชัยคง 

 ๒๖๗๖ นายสัญญา  พลธิแสง 

 ๒๖๗๗ นายสัญญา  มั่งนิมิตร 

 ๒๖๗๘ นายสัญญา  อายุยืน 

 ๒๖๗๙ นายสันณีย  เหล็มสา 

 ๒๖๘๐ นายสันต  ฤทธิ์บํารุง 

 ๒๖๘๑ นายสันติ  เกษจํารุณ 

 ๒๖๘๒ นายสันติ  ไชยวงศ 

 ๒๖๘๓ นายสันติ  ทูคํามี 

 ๒๖๘๔ นายสันติ  นวมอวม 

 ๒๖๘๕ นายสันติ  บุญประกอบ 

 ๒๖๘๖ นายสันติ  รัตนศักดิ์ชัยชาญ 

 ๒๖๘๗ นายสันติ  หมั่นกลาง 

 ๒๖๘๘ นายสันติ  หอมกล่ิน 

 ๒๖๘๙ นายสันติชัย  ทาวญาติ 

 ๒๖๙๐ นายสันติพงษ  จงรวมกลาง 

 ๒๖๙๑ นายสันทัด  พบเกาะ 

 ๒๖๙๒ นายสัมพันธ  เดชจินดา 

 ๒๖๙๓ นายสัมพันธ  ประภาพรรณ 

 ๒๖๙๔ นายสัมพันธ  พานิช 



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

 

 ๒๖๙๕ นายสัมฤทธิ์  คําดี 

 ๒๖๙๖ นายสัมฤทธิ์  ตะวงษา 

 ๒๖๙๗ นายสัมฤทธิ์  ภานุรักษ 

 ๒๖๙๘ นายสัมฤทธิ์  แสงประเวช 

 ๒๖๙๙ นายสัมฤทธิ์  อินพรม 

 ๒๗๐๐ นายสาคร  จันทรเต็มดวง 

 ๒๗๐๑ นายสาคร  จันธิมา 

 ๒๗๐๒ นายสาคร  ตานวล 

 ๒๗๐๓ นายสาคร  ทุมพัฒน 

 ๒๗๐๔ นายสาคร  ทุมวงค 

 ๒๗๐๕ นายสาคร  ปดดวง 

 ๒๗๐๖ นายสาคร  โพนดวงกรณ 

 ๒๗๐๗ นายสาคร  แสนสวัสดิ์ 

 ๒๗๐๘ นายสาคร  โสภากุ 

 ๒๗๐๙ นายสาคร  หอมเย็น 

 ๒๗๑๐ นายสาง  ประวา 

 ๒๗๑๑ นายสาทิตย  ทองออน 

 ๒๗๑๒ นายสาทิศ  เพชรคง 

 ๒๗๑๓ นายสาน  จันทรบูรณ 

 ๒๗๑๔ นายสานนต  เอี่ยมสุวรรณ 

 ๒๗๑๕ นายสานิตย  ครูศรี 

 ๒๗๑๖ นายสานิตย  ศรีดาวงษ 

 ๒๗๑๗ นายสามตุย  สามเดียว 

 ๒๗๑๘ นายสามารถ  แกวประจํา 

 ๒๗๑๙ นายสามารถ  งบพิมาย 

 ๒๗๒๐ นายสามารถ  ดีหมั่น 

 ๒๗๒๑ นายสามารถ  ทาแดง 

 ๒๗๒๒ นายสามารถ  ประเสริฐศรี 

 ๒๗๒๓ นายสามารถ  พรรณวิมาณ 

 ๒๗๒๔ นายสามารถ  มลิผล 

 ๒๗๒๕ นายสามารถ  รุจิภักตร 

 ๒๗๒๖ นายสามารถ  สาธุชาติ 

 ๒๗๒๗ นายสามารถ  แสนกลา 

 ๒๗๒๘ นายสายชล  เกิดสนอง 

 ๒๗๒๙ นายสายชล  ปติสา 

 ๒๗๓๐ นายสายชล  พลหมั่น 

 ๒๗๓๑ นายสายชล  พิมพมา 

 ๒๗๓๒ นายสายชล  หาดรื่น 

 ๒๗๓๓ นายสายชล  อาษางาม 

 ๒๗๓๔ นายสายชล  แอมสาว 

 ๒๗๓๕ นายสายตา  เทียบเฮียง 

 ๒๗๓๖ นายสายทอง  พิมโพธิ์ 

 ๒๗๓๗ นายสายพิน  รอดพันธ 

 ๒๗๓๘ นายสายวสันต  ดาทา 

 ๒๗๓๙ นายสายัณท  เทวงษา 

 ๒๗๔๐ นายสายัน  เงินเผือก 

 ๒๗๔๑ นายสายัน  มากบุญ 

 ๒๗๔๒ นายสายันต  ทองยอย 

 ๒๗๔๓ นายสายันต  ปททุม 

 ๒๗๔๔ นายสายันต  อนประวัติ 



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

 

 ๒๗๔๕ นายสายันห  สมศรี 

 ๒๗๔๖ นายสารทูล  ใจดี 

 ๒๗๔๗ นายสาโรจน  ขําตนวงษ 

 ๒๗๔๘ นายสาโรช  จุลธรรม 

 ๒๗๔๙ นายสาอารี  สาเตาะ 

 ๒๗๕๐ นายสําคัญ  ดีกิ่ง 

 ๒๗๕๑ นายสําเนา  ศรีวิไล 

 ๒๗๕๒ นายสําเนาว  เมากลาง 

 ๒๗๕๓ นายสําเนียง  เข็มเพชร 

 ๒๗๕๔ นายสําเนียง  โสตคลา 

 ๒๗๕๕ นายสําพรรณ  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๗๕๖ นายสําพัน  เกตุพืช 

 ๒๗๕๗ นายสําเภา  กล่ินจันทร 

 ๒๗๕๘ นายสํารวม  แกวศรีจันทร 

 ๒๗๕๙ นายสํารวย  แกวพิทักษ 

 ๒๗๖๐ นายสํารวย  มีเอี่ยม 

 ๒๗๖๑ นายสํารวย  สิงหนอย 

 ๒๗๖๒ นายสํารวย  อินปน 

 ๒๗๖๓ นายสํารอง  กัญญาสาย 

 ๒๗๖๔ นายสํารอง  สืบศักดิ์ 

 ๒๗๖๕ นายสําราญ  แกวบัวดี 

 ๒๗๖๖ นายสําราญ  จันทรกลาง 

 ๒๗๖๗ นายสําราญ  นิชการ 

 ๒๗๖๘ นายสําราญ  นุมขุนทด 

 ๒๗๖๙ นายสําราญ  เปาประจําเมือง 

 ๒๗๗๐ นายสําราญ  พันธุดี 

 ๒๗๗๑ นายสําราญ  มูลศรี 

 ๒๗๗๒ นายสําราญ  เรืองสุวรรณ 

 ๒๗๗๓ นายสําราญ  วิริยะอารี 

 ๒๗๗๔ นายสําราญ  สุภีทรัพย 

 ๒๗๗๕ นายสํารี  ตรีสวัสดิ์ 

 ๒๗๗๖ นายสําเร็จ  พวงพอก 

 ๒๗๗๗ นายสําเริง  กอนทอง 

 ๒๗๗๘ นายสําเริง  ชูคง 

 ๒๗๗๙ นายสําเริง  เถื่อนถ้ําแกว 

 ๒๗๘๐ นายสําเริง  ทองขาว 

 ๒๗๘๑ นายสําเริง  ผิวผอง 

 ๒๗๘๒ นายสําเริง  ลําใยหวาน 

 ๒๗๘๓ นายสําเริง  สอนสวัสดิ์ 

 ๒๗๘๔ นายสําเริง  สายปญญา 

 ๒๗๘๕ นายสําเริง  อยูเจริญ 

 ๒๗๘๖ นายสําลี  สุทธิสน 

 ๒๗๘๗ นายสําอาง  ประพานศรี 

 ๒๗๘๘ นายสิง  สอนกิ่ม 

 ๒๗๘๙ นายสิงห  มาสันเทียะ 

 ๒๗๙๐ นายสิงหสําอางค  ฉิมงาม 

 ๒๗๙๑ นายสิงหา  พันธะกุล 

 ๒๗๙๒ นายสิทธิชัย  เกิดละออ 

 ๒๗๙๓ นายสิทธิชัย  ชื่อคํา 

 ๒๗๙๔ นายสิทธิชัย  ซุนสุวรรณ 



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

 

 ๒๗๙๕ นายสิทธิชัย  แนนขัด 

 ๒๗๙๖ นายสิทธิชัย  เพชรชู 

 ๒๗๙๗ นายสิทธิชัย  สุรพิพิธ 

 ๒๗๙๘ นายสิทธินนท  ย่ังยืน 

 ๒๗๙๙ นายสิทธิพงษ  ไทรแกว 

 ๒๘๐๐ นายสิทธิพร  เข็มคง 

 ๒๘๐๑ นายสิทธิศักดิ์  สุขอินทร 

 ๒๘๐๒ นายสิน  ศรีทอง 

 ๒๘๐๓ นายสินชัย  จะหวะ 

 ๒๘๐๔ นายสินชัย  รําพึงวงศ 

 ๒๘๐๕ นายสินชัย  สระทองแพร 

 ๒๘๐๖ นายสินธ  หงษสวรรค 

 ๒๘๐๗ นายสินประเสริฐ  เมืองแสน 

 ๒๘๐๘ นายสิริ  พานิชย 

 ๒๘๐๙ นายสี  ชางน้ํา 

 ๒๘๑๐ นายสีนวล  แมนปน 

 ๒๘๑๑ นายสีมา  ตุงคนาคร 

 ๒๘๑๒ นายสีลา  วิลาศรี 

 ๒๘๑๓ นายสืบสกุล  จันทะนา 

 ๒๘๑๔ นายสุกกิด  ชาญประเสริฐกุล 

 ๒๘๑๕ นายสุกรรณ  วงคคําหูม 

 ๒๘๑๖ นายสุกรี  เจะแว 

 ๒๘๑๗ นายสุกรี  สาแม 

 ๒๘๑๘ นายสุกาย  ธานี 

 ๒๘๑๙ นายสุกี้  เรนเหม 

 ๒๘๒๐ นายสุแกว  บัวคํา 

 ๒๘๒๑ นายสุขไทย  กุลวงศ 

 ๒๘๒๒ นายสุขศร  สังขทอง 

 ๒๘๒๓ นายสุคนธ  แสงเลิศลํ้า 

 ๒๘๒๔ นายสุคํา  ปารมี 

 ๒๘๒๕ นายสุจิตร  ทีพา 

 ๒๘๒๖ นายสุจิน  เหล็กคํา 

 ๒๘๒๗ นายสุจินต  คลายอุบล 

 ๒๘๒๘ นายสุจินต  ดอกเข็ม 

 ๒๘๒๙ นายสุจินต  อินถนอม 

 ๒๘๓๐ นายสุชล  กลัดเพ็ชร 

 ๒๘๓๑ นายสุชาติ  กลํ่ากลาง 

 ๒๘๓๒ นายสุชาติ  กาศสกุล 

 ๒๘๓๓ นายสุชาติ  เกิดสมบัติ 

 ๒๘๓๔ นายสุชาติ  ครอบบัวบาน 

 ๒๘๓๕ นายสุชาติ  ใจโอบออม 

 ๒๘๓๖ นายสุชาติ  นพจันทร 

 ๒๘๓๗ นายสุชาติ  พรมกุล 

 ๒๘๓๘ นายสุชาติ  พรหมจร 

 ๒๘๓๙ นายสุชาติ  พะสุรัมย 

 ๒๘๔๐ นายสุชาติ  ภิระเสาร 

 ๒๘๔๑ นายสุชาติ  มากชูชิต 

 ๒๘๔๒ นายสุชาติ  มิตรสตรี 

 ๒๘๔๓ นายสุชาติ  วรชาญ 

 ๒๘๔๔ นายสุชาติ  อับดุลเลาะ 



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

 

 ๒๘๔๕ นายสุชิน  กานดา 

 ๒๘๔๖ นายสุชิน  เนินแสง 

 ๒๘๔๗ นายสุชิน  เนื่องประถม 

 ๒๘๔๘ นายสุชิน  บุญมาก 

 ๒๘๔๙ นายสุชิน  พวงพงษ 

 ๒๘๕๐ นายสุดใจ  มหาฉวี 

 ๒๘๕๑ นายสุดใจ  อิ่มจีน 

 ๒๘๕๒ นายสุดีน  สําลี 

 ๒๘๕๓ นายสุทธิธรรม  ทองอยู 

 ๒๘๕๔ นายสุทธิพงษ  วงษศรีแกว 

 ๒๘๕๕ นายสุทธิสิทธิ์  สินโพธิ์ 

 ๒๘๕๖ นายสุทล  นาคโต 

 ๒๘๕๗ นายสุทล  ประสาทสิทธิ์ 

 ๒๘๕๘ นายสุทัศน  ขาวผอง 

 ๒๘๕๙ นายสุทัศน  ทาณรงค 

 ๒๘๖๐ นายสุทัศน  สารีโท 

 ๒๘๖๑ นายสุทัศน  หงษใจ 

 ๒๘๖๒ นายสุทิน  พิมทอง 

 ๒๘๖๓ นายสุทิน  มิ่งอินที 

 ๒๘๖๔ นายสุทิน  รังกุล 

 ๒๘๖๕ นายสุทิน  แสนหาส่ิว 

 ๒๘๖๖ นายสุทิน  อบเชย 

 ๒๘๖๗ นายสุเทพ  ขุนทอง 

 ๒๘๖๘ นายสุเทพ  คบดานกลาง 

 ๒๘๖๙ นายสุเทพ  ตันตระกูล 

 ๒๘๗๐ นายสุเทพ  ทินอก 

 ๒๘๗๑ นายสุเทพ  นอยผล 

 ๒๘๗๒ นายสุเทพ  พวงงาม 

 ๒๘๗๓ นายสุเทพ  พันมี 

 ๒๘๗๔ นายสุเทพ  โยธี 

 ๒๘๗๕ นายสุเทพ  วงษวรรณ 

 ๒๘๗๖ นายสุเทพ  ศรีหรั่งไพโรจน 

 ๒๘๗๗ นายสุเทพ  อินทรแกว 

 ๒๘๗๘ นายสุแทน  มีกรณ 

 ๒๘๗๙ นายสุโทน  แกวเนตร 

 ๒๘๘๐ นายสุธรรม  เพ็งสกุล 

 ๒๘๘๑ นายสุธา  ขุนปกษี 

 ๒๘๘๒ นายสุธานี  ภูมีแสง 

 ๒๘๘๓ นายสุธารัตน  วิเชียรฉาย 

 ๒๘๘๔ นายสุธี  ใจเจริญ 

 ๒๘๘๕ นายสุธี  มายืนยง 

 ๒๘๘๖ นายสุธี  สุวรรณา 

 ๒๘๘๗ นายสุน  แปงปน 

 ๒๘๘๘ นายสุนทร  เขงขยัน 

 ๒๘๘๙ นายสุนทร  เจียมทอง 

 ๒๘๙๐ นายสุนทร  ใจแนน 

 ๒๘๙๑ นายสุนทร  พลศรี 

 ๒๘๙๒ นายสุนทร  มีคุณ 

 ๒๘๙๓ นายสุนทร  มูลธิโต 

 ๒๘๙๔ นายสุนทร  ริดจันอัด 



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

 

 ๒๘๙๕ นายสุนทร  สุขประเสริฐ 

 ๒๘๙๖ นายสุนทร  สุทธิสถิตย 

 ๒๘๙๗ นายสุนทอน  รอบคอบ 

 ๒๘๙๘ นายสุนัน  เอี่ยมอาจ 

 ๒๘๙๙ นายสุนันท  สงเนย 

 ๒๙๐๐ นายสุนันท  อินทรชู 

 ๒๙๐๑ นายสุนารัตน  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๙๐๒ นายสุนิด  ทองวิก 

 ๒๙๐๓ นายสุเนตร  ขจัดภัย 

 ๒๙๐๔ นายสุบรร  ศรีโยธา 

 ๒๙๐๕ นายสุบรร  สมศิริ 

 ๒๙๐๖ นายสุบิน  ทองเต็ม 

 ๒๙๐๗ นายสุปน  หาชื่น 

 ๒๙๐๘ นายสุพจน  กิ่งกาน 

 ๒๙๐๙ นายสุพจน  คําเหลือง 

 ๒๙๑๐ นายสุพจน  ชมภูชนะภัย 

 ๒๙๑๑ นายสุพจน  เชียงสากุล 

 ๒๙๑๒ นายสุพจน  นาลัย 

 ๒๙๑๓ นายสุพจน  มวนออม 

 ๒๙๑๔ นายสุพจน  วงษเพ็ชร 

 ๒๙๑๕ นายสุพจน  ศรีสะอาด 

 ๒๙๑๖ นายสุพร  นิวร 

 ๒๙๑๗ นายสุพรชัย  ขันพล 

 ๒๙๑๘ นายสุพรม  ศรสําแดง 

 ๒๙๑๙ นายสุพรรณ  เดชดวง 

 ๒๙๒๐ นายสุพรรณ  มีสา 

 ๒๙๒๑ นายสุพรรณ  ชัยวงค 

 ๒๙๒๒ นายสุพรรณ  ทองยอย 

 ๒๙๒๓ นายสุพรรณ  ปนคํา 

 ๒๙๒๔ นายสุพรรณ  แยมยินดี 

 ๒๙๒๕ นายสุพล  เสคําพันธ 

 ๒๙๒๖ นายสุพล  แสนบุราณ 

 ๒๙๒๗ นายสุพล  ไสสุวรรณ 

 ๒๙๒๘ นายสุพล  หินซุย 

 ๒๙๒๙ นายสุพัฒ  แกวลา 

 ๒๙๓๐ นายสุพัฒน  พอศรียา 

 ๒๙๓๑ นายสุพัน  บุตรอินทร 

 ๒๙๓๒ นายสุพิน  ปนหอม 

 ๒๙๓๓ นายสุพิศ  นุนทองหอม 

 ๒๙๓๔ นายสุพิส  ไกรยา 

 ๒๙๓๕ นายสุเพชร  ภูปอม 

 ๒๙๓๖ นายสุเพ็ชร  ยอดเพ็ชร 

 ๒๙๓๗ นายสุเพือง  จันทรทา 

 ๒๙๓๘ นายสุไพย  สุรศร 

 ๒๙๓๙ นายสุภพ  เกษรจันทร 

 ๒๙๔๐ นายสุภาพ  กองพงษ 

 ๒๙๔๑ นายสุภาพ  จอยพ่ึงพร 

 ๒๙๔๒ นายสุภาพ  ศรีสิงห 

 ๒๙๔๓ นายสุภาพ  สองสม 

 ๒๙๔๔ นายสุภิญโญ  แขมคํา 



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

 

 ๒๙๔๕ นายสุมิตร  ไกรศิลป 

 ๒๙๔๖ นายสุมิตร  ประชัยวงค 

 ๒๙๔๗ นายสุเมธ  จันทรสอาด 

 ๒๙๔๘ นายสุรชัย  ชิ้นไพบูลย 

 ๒๙๔๙ นายสุรชิน  บุบพชาติ 

 ๒๙๕๐ นายสุรเชษฐ  สุนทรเวชพงษ 

 ๒๙๕๑ นายสุรเชษฐ  อวงเฮง 

 ๒๙๕๒ นายสุรโชค  มั่นคง 

 ๒๙๕๓ นายสุรดิษ  ทองดอนนอย 

 ๒๙๕๔ นายสุรเดช  ชวงชุม 

 ๒๙๕๕ นายสุรเดช  สุขสมพืช 

 ๒๙๕๖ นายสุรนาท  บํารุงรักษ 

 ๒๙๕๗ นายสุรพงค  พูลอนันต 

 ๒๙๕๘ นายสุรพงษ  ศรชนะ 

 ๒๙๕๙ นายสุรพล  คําแปง 

 ๒๙๖๐ นายสุรพล  คืนดี 

 ๒๙๖๑ นายสุรพล  ทองสมคิด 

 ๒๙๖๒ นายสุรพิน  บุษบงค 

 ๒๙๖๓ นายสุรวัลย  บุญตระกูล 

 ๒๙๖๔ นายสุรวุฒิ  ทองเกิด 

 ๒๙๖๕ นายสุรวุธ  สุวะมาศ 

 ๒๙๖๖ นายสุรศักดิ์  กันทวงค 

 ๒๙๖๗ นายสุรศักดิ์  กุลละภา 

 ๒๙๖๘ นายสุรศักดิ์  ทะลือ 

 ๒๙๖๙ นายสุรศักดิ์  รุงเรืองย่ังยืน 

 ๒๙๗๐ นายสุรศักดิ์  วงคกระโซ 

 ๒๙๗๑ นายสุรสิทธิ์  เพ็ชรคุม 

 ๒๙๗๒ นายสุรสิทธิ์  สังขศิริ 

 ๒๙๗๓ นายสุระ  จําปากุล 

 ๒๙๗๔ นายสุระ  แวววงศ 

 ๒๙๗๕ นายสุระชัย  ไทยภักดี 

 ๒๙๗๖ นายสุระชัย  พาคาม 

 ๒๙๗๗ นายสุระชัย  สุขเกิด 

 ๒๙๗๘ นายสุระปรีชา  แสนเสร็จ 

 ๒๙๗๙ นายสุรัตน  โคยามา 

 ๒๙๘๐ นายสุรัตน  แจงสวางศรี 

 ๒๙๘๑ นายสุรัตน  ชุมปรางค 

 ๒๙๘๒ นายสุรัตน  มานะการ 

 ๒๙๘๓ นายสุริขิตร  สุวรรณ 

 ๒๙๘๔ นายสุริชัย  พิริยะสุทธิ์ 

 ๒๙๘๕ นายสุรินทร  กล่ินขจร 

 ๒๙๘๖ นายสุรินทร  เกาะเกตุ 

 ๒๙๘๗ นายสุรินทร  ปุญมณี 

 ๒๙๘๘ นายสุรินทร  พรขํา 

 ๒๙๘๙ นายสุรินทร  มะโนรมย 

 ๒๙๙๐ นายสุรินทร  สืบดวง 

 ๒๙๙๑ นายสุริยง  วาลีประโคน 

 ๒๙๙๒ นายสุริยัญ  จันทุมา 

 ๒๙๙๓ นายสุริยัน  หมื่นฤทธิ์ 

 ๒๙๙๔ นายสุริยันต  สินทร 



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

 

 ๒๙๙๕ นายสุริยา  กระตาย 

 ๒๙๙๖ นายสุริยา  ฆังคัสสะ 

 ๒๙๙๗ นายสุริยา  ดรพล 

 ๒๙๙๘ นายสุริยา  บุญโต 

 ๒๙๙๙ นายสุริยา  เพชรชวย 

 ๓๐๐๐ นายสุริยา  เพชรเศรษฐ 

 ๓๐๐๑ นายสุริยา  ลาดบาศรี 

 ๓๐๐๒ นายสุริยากรณ  โนนเวียงแก 

 ๓๐๐๓ นายสุริวง  งามฤทธิ์ 

 ๓๐๐๔ นายสุไลมัน  ตอแลมา 

 ๓๐๐๕ นายสุวรรณ  โชติชัย 

 ๓๐๐๖ นายสุวรรณ  มะเกะ 

 ๓๐๐๗ นายสุวรรณ  ระวี 

 ๓๐๐๘ นายสุวรรณ  ลาภา 

 ๓๐๐๙ นายสุวรรณ  เหมาะสมาน 

 ๓๐๑๐ นายสุวรรณ  อิ่มเขียน 

 ๓๐๑๑ นายสุวรรณ  คํามาปน 

 ๓๐๑๒ นายสุวรรณ  จันทรสอน 

 ๓๐๑๓ นายสุวรรณ  นิลพรอม 

 ๓๐๑๔ นายสุวรรณ  เปรมศักดิ์ 

 ๓๐๑๕ นายสุวรรณ  ภัยวงษ 

 ๓๐๑๖ นายสุวรรณ  ภูมิลา 

 ๓๐๑๗ นายสุวรรณ  แสงจันทร 

 ๓๐๑๘ นายสุวรรณรี  คํามุง 

 ๓๐๑๙ นายสุวัฒน  พอคา 

 ๓๐๒๐ นายสุวัฒน  เอี่ยมบุญอิ่ม 

 ๓๐๒๑ นายสุวัตร  ดาวประกาย 

 ๓๐๒๒ นายสุวัตร  ตาคําปญญา 

 ๓๐๒๓ นายสุวิชัย  บุญกระจาง 

 ๓๐๒๔ นายสุวิท  พรหมราช 

 ๓๐๒๕ นายสุวิทย  จันทรพร 

 ๓๐๒๖ นายสุวิทย  ชวยสถิตย 

 ๓๐๒๗ นายสุวิทย  ชินนอก 

 ๓๐๒๘ นายสุวิทย  ดําลอง 

 ๓๐๒๙ นายสุวิทย  ทิพยพานทอง 

 ๓๐๓๐ นายสุวิทย  ศิลปประสิทธิ์ 

 ๓๐๓๑ นายสุวิทย  หนองหงอก 

 ๓๐๓๒ นายสุวิทย  หลงเก็ม 

 ๓๐๓๓ นายสุวิน  ปรางศรี 

 ๓๐๓๔ นายสุวิน  เรือนสอน 

 ๓๐๓๕ นายสุวินิจ  ปานหิรัญ 

 ๓๐๓๖ นายสูน  แพงดี 

 ๓๐๓๗ นายเสก  แสงทอง 

 ๓๐๓๘ นายเสกสรร  ไกรเทพ 

 ๓๐๓๙ นายเสกสรร  คําแสน 

 ๓๐๔๐ นายเสกสรร  นามแฮด 

 ๓๐๔๑ นายเสกสรร  เผาโหมด 

 ๓๐๔๒ นายเสกสรร  ออนกอ 

 ๓๐๔๓ นายเสกสรรค  ฉิมธง 

 ๓๐๔๔ นายเสกสรรค  มวงออน 



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

 

 ๓๐๔๕ นายเสกสัน  สวางโรจน 

 ๓๐๔๖ นายเสกสันต  ใบบัว 

 ๓๐๔๗ นายเสงี่ยม  คําตัน 

 ๓๐๔๘ นายเสงี่ยม  ดีย่ิง 

 ๓๐๔๙ นายเสงี่ยม  ฟองตา 

 ๓๐๕๐ นายเสงี่ยม  หรุนทอง 

 ๓๐๕๑ นายเสดี่ยง  คําเรืองศรี 

 ๓๐๕๒ นายเสถียน  บุญชื่น 

 ๓๐๕๓ นายเสถียร  ชิวรัมย 

 ๓๐๕๔ นายเสถียร  ทองแมน 

 ๓๐๕๕ นายเสถียร  ภิญโญสุข 

 ๓๐๕๖ นายเสถียร  มนัส 

 ๓๐๕๗ นายเสถียร  สัตยากุมภ 

 ๓๐๕๘ นายเสถียร  สีบัวบาน 

 ๓๐๕๙ นายเสถียร  หมองคะ 

 ๓๐๖๐ นายเสถียร  ฮวบเจริญ 

 ๓๐๖๑ นายเสนห  โชครุง 

 ๓๐๖๒ นายเสนห  ค้ําจุน 

 ๓๐๖๓ นายเสนห  งามดี 

 ๓๐๖๔ นายเสนห  จันทนุภา 

 ๓๐๖๕ นายเสนห  ชวดตระกูล 

 ๓๐๖๖ นายเสนห  เชื้อวงษ 

 ๓๐๖๗ นายเสนห  เด็ดดวง 

 ๓๐๖๘ นายเสนห  ทับทิมทอง 

 ๓๐๖๙ นายเสนห  บุญเปล่ียน 

 ๓๐๗๐ นายเสนห  ปานมั่งมี 

 ๓๐๗๑ นายเสนห  พูลเกษ 

 ๓๐๗๒ นายเสนห  แพวขุนทด 

 ๓๐๗๓ นายเสนห  สุขโสม 

 ๓๐๗๔ นายเสนห  อินทรสาร 

 ๓๐๗๕ นายเสนอ  ธิคุณ 

 ๓๐๗๖ นายเสนอ  รังผ้ึง 

 ๓๐๗๗ นายเสนอ  วัฒนพงษ 

 ๓๐๗๘ นายเสนาะ  แตงรม 

 ๓๐๗๙ นายเสนาะ  สมบัวชื่น 

 ๓๐๘๐ นายเสนีย  เลียมไธสงค 

 ๓๐๘๑ นายเสมอ  มะณีศรี 

 ๓๐๘๒ นายเสมียน  พลศร 

 ๓๐๘๓ นายเสรฐถา  หยดสูงเนิน 

 ๓๐๘๔ นายเสริม  แนมขุนทด 

 ๓๐๘๕ นายเสริม  อยูพันธ 

 ๓๐๘๖ นายเสรี  คงทอง 

 ๓๐๘๗ นายเสรี  ทองประดิษฐ 

 ๓๐๘๘ นายเสรี  มวงการกิจ 

 ๓๐๘๙ นายเสวย  เย่ียงอยาง 

 ๓๐๙๐ นายเสวียน  รัตนะเสน 

 ๓๐๙๑ นายเสา  บุตรเกตุ 

 ๓๐๙๒ นายเสาร  กันทะเสน 

 ๓๐๙๓ นายเสาร  จันทะคุณ 

 ๓๐๙๔ นายเสาร  วุฒิยา 



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

 

 ๓๐๙๕ นายเสาร  สมสะอาด 

 ๓๐๙๖ นายเสาร  สังขกฤษ 

 ๓๐๙๗ นายเสาวรัจ  เจริญไชย 

 ๓๐๙๘ นายแสง  ดอกคํา 

 ๓๐๙๙ นายแสงคํา  ดาลัย 

 ๓๑๐๐ นายแสงจันทร  ทองพระ 

 ๓๑๐๑ นายแสงจันทร  สุคําภา 

 ๓๑๐๒ นายแสน  ประเสริฐสิงห 

 ๓๑๐๓ นายแสวง  จิตหนองสวง 

 ๓๑๐๔ นายแสวง  จุลทัศน 

 ๓๑๐๕ นายแสวง  ดานเนาลา 

 ๓๑๐๖ นายแสวง  ถินทอง 

 ๓๑๐๗ นายแสวง  วิงวอน 

 ๓๑๐๘ นายแสวง  ศรีสุข 

 ๓๑๐๙ นายแสวง  ศิริมงคล 

 ๓๑๑๐ นายโสธร  ทิพยนอย 

 ๓๑๑๑ นายโสพล  ชวยเมือง 

 ๓๑๑๒ นายโสพล  ยศสูงเนิน 

 ๓๑๑๓ นายโสภณ  ขัติยะ 

 ๓๑๑๔ นายโสภณ  ขันสิงหา 

 ๓๑๑๕ นายโสภณ  เทิดชัยเกียรติ 

 ๓๑๑๖ นายโสภณ  สมพร 

 ๓๑๑๗ นายโสภณ  แสงตาหลา 

 ๓๑๑๘ นายโสภณ  อรรถสิงห 

 ๓๑๑๙ นายโสภัญ  เจือเงิน 

 ๓๑๒๐ นายโสภา  คุตะวัน 

 ๓๑๒๑ นายโสภา  ทองดีนอก 

 ๓๑๒๒ นายโสภา  ทําดีกุล 

 ๓๑๒๓ นายโสภา  พิมพเสนา 

 ๓๑๒๔ นายโสวัตร  บุญกลม 

 ๓๑๒๕ นายใส  ประยงหอม 

 ๓๑๒๖ นายไสว  พูนสิน 

 ๓๑๒๗ นายไสว  ศรีจันทร 

 ๓๑๒๘ นายหนุม  โพธิบาย 

 ๓๑๒๙ นายหนุม  อินรัตนะ 

 ๓๑๓๐ นายหนุย  คํานุช 

 ๓๑๓๑ นายหนูกรณ  ทรายทอง 

 ๓๑๓๒ นายหนูกูล  แสนยะมูล 

 ๓๑๓๓ นายหนูเขียน  วรติยะ 

 ๓๑๓๔ นายหนูจอน  ชาภู 

 ๓๑๓๕ นายหนูเตรียม  พลมาตย 

 ๓๑๓๖ นายหนูเตียม  ชัยสงค 

 ๓๑๓๗ นายหนูวิง  ขวัญมิ่ง 

 ๓๑๓๘ นายหนูสิน  สิงสีทา 

 ๓๑๓๙ นายหมอน  นันทะสอน 

 ๓๑๔๐ นายหมอน  พิมพเสนา 

 ๓๑๔๑ นายหมัดอายีน  เหมอารัญ 

 ๓๑๔๒ นายหมั้น  หลักสกุล 

 ๓๑๔๓ นายหมึก  อักษรพรหมราช 

 ๓๑๔๔ นายหรอหีม  เหย็บหนุด 



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

 

 ๓๑๔๕ นายหลง  สุขเลิศ 

 ๓๑๔๖ นายหลอด  คงเจริญ 

 ๓๑๔๗ นายหลา  ตนรังกลาง 

 ๓๑๔๘ นายหสวุฒิ  เนตรสวาง 

 ๓๑๔๙ นายหะรงค  ยาตี 

 ๓๑๕๐ นายหัด  โพธิ์หมาก 

 ๓๑๕๑ นายหัสบุลเลาะ  สาและ 

 ๓๑๕๒ นายหาญ  อินตาเรือน 

 ๓๑๕๓ นายหาญณรงค  ใจเด็ด 

 ๓๑๕๔ นายหาแว  สะโอง 

 ๓๑๕๕ นายเหงี่ยม  สืบบุตร 

 ๓๑๕๖ นายเหมย  พรมกุล 

 ๓๑๕๗ นายเหมือน  กุมพรม 

 ๓๑๕๘ นายเหรียญชัย  พาสุข 

 ๓๑๕๙ นายเหล่ียม  พุทธิชน 

 ๓๑๖๐ นายเหี้ยมหาญ  ขันทองดี 

 ๓๑๖๑ นายแหลมทอง  เผาดี 

 ๓๑๖๒ นายองอาจ  แซอึ๊ง 

 ๓๑๖๓ นายองอาจ  ญาณะเปยง 

 ๓๑๖๔ นายองอาจ  บุญจันทร 

 ๓๑๖๕ นายอดิพงษ  งามเข็มทอง 

 ๓๑๖๖ นายอดิเรก  เขียนสอาด 

 ๓๑๖๗ นายอดิเรก  ชมภูมิ 

 ๓๑๖๘ นายอดิศร  กองรัมย 

 ๓๑๖๙ นายอดิศักดิ์  ถาดตะคุ 

 ๓๑๗๐ นายอดิศักดิ์  เถาโท 

 ๓๑๗๑ นายอดิศักดิ์  เทียมเมือง 

 ๓๑๗๒ นายอดิศักดิ์  พรหมรักษา 

 ๓๑๗๓ นายอดีต  ทองสุก 

 ๓๑๗๔ นายอดุล  ประทุมทอง 

 ๓๑๗๕ นายอดุล  สุวรรณจิตต 

 ๓๑๗๖ นายอดุลย  กระตุดนาค 

 ๓๑๗๗ นายอดุลย  ขันชาลี 

 ๓๑๗๘ นายอดุลย  คุยลําเจียม 

 ๓๑๗๙ นายอดุลย  คูระโคตร 

 ๓๑๘๐ นายอดุลย  ชอบงาม 

 ๓๑๘๑ นายอดุลย  พิมพภา 

 ๓๑๘๒ นายอดุลย  สุกหวาน 

 ๓๑๘๓ นายอดุลย  สุขเกษม 

 ๓๑๘๔ นายอดุลย  แสนสําราญ 

 ๓๑๘๕ นายอนงเดช  ไปวันเสาร 

 ๓๑๘๖ นายอนวัช  สุวรรณจิต 

 ๓๑๘๗ นายอนัน  สอนลา 

 ๓๑๘๘ นายอนัน  อัมพวัน 

 ๓๑๘๙ นายอนันต  กิ่งจําปา 

 ๓๑๙๐ นายอนันต  แกนจัตุรัส 

 ๓๑๙๑ นายอนันต  แกวสุวรรณ 

 ๓๑๙๒ นายอนันต  ควรสนอง 

 ๓๑๙๓ นายอนันต  ชัยวุฒิ 

 ๓๑๙๔ นายอนันต  ชาญอักษร 



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

 

 ๓๑๙๕ นายอนันต  ทนทาน 

 ๓๑๙๖ นายอนันต  ทีปะลา 

 ๓๑๙๗ นายอนันต  ธนาศิริเจริญ 

 ๓๑๙๘ นายอนันต  บุตรสีภูมิ 

 ๓๑๙๙ นายอนันต  เพลิดเพลิน 

 ๓๒๐๐ นายอนันต  เมืองมา 

 ๓๒๐๑ นายอนันต  รัตนเพ็ชร 

 ๓๒๐๒ นายอนันต  วรรณโน 

 ๓๒๐๓ นายอนันต  ศรีจุดานุ 

 ๓๒๐๔ นายอนันต  สัจจะ 

 ๓๒๐๕ นายอนันต  เสพรม 

 ๓๒๐๖ นายอนิรุธ  นุมสุข 

 ๓๒๐๗ นายอนุชา  ชินวงษ 

 ๓๒๐๘ นายอนุชา  พิณดนตรี 

 ๓๒๐๙ นายอนุชา  แสนเงิน 

 ๓๒๑๐ นายอนุพันธ  สิงขรรค 

 ๓๒๑๑ นายอนุภาพ  ทิศใจ 

 ๓๒๑๒ นายอนุรักษ  ยามาสา 

 ๓๒๑๓ นายอนุวัฒน  บูแซะ 

 ๓๒๑๔ นายอนุวัฒน  พันธุสูงเนิน 

 ๓๒๑๕ นายอนุวัฒน  มณีกัน 

 ๓๒๑๖ นายอนุวัตร  มงคลเอี่ยม 

 ๓๒๑๗ นายอนุศร  นนทะเวช 

 ๓๒๑๘ นายอนุศักดิ์  โพธิ์บัตร 

 ๓๒๑๙ นายอนุศาสตร  วิทยอภินันท 

 ๓๒๒๐ นายอภิชัย  คําเครือ 

 ๓๒๒๑ นายอภิชัย  นกพรม 

 ๓๒๒๒ นายอภิชัย  ฟกผล 

 ๓๒๒๓ นายอภิชาติ  ขุนชํานาญ 

 ๓๒๒๔ นายอภิชาติ  เจิมจุย 

 ๓๒๒๕ นายอภิชาติ  แหลมคม 

 ๓๒๒๖ นายอภิเชษฐ  สัตตวัชรวงศ 

 ๓๒๒๗ นายอภิโชค  รามจักร 

 ๓๒๒๘ นายอภิเดช  บํารุงศรี 

 ๓๒๒๙ นายอภินันท  จอกเงิน 

 ๓๒๓๐ นายอภินันท  เชื้อกลับ 

 ๓๒๓๑ นายอภินันท  ศรีสุนทร 

 ๓๒๓๒ นายอภิภู  นอยจันทร 

 ๓๒๓๓ นายอภิศักดิ์  อาดุลยศักดิ์ 

 ๓๒๓๔ นายอภิสิทธิ์  กําแพงจันทร 

 ๓๒๓๕ นายอภิสิทธิ์  พิลาโท 

 ๓๒๓๖ นายอภิสิทธิ์  รัตนะ 

 ๓๒๓๗ นายอภิสิทธิ์  ฤทธิ์บุรี 

 ๓๒๓๘ นายอมร  ชูชาติ 

 ๓๒๓๙ นายอมร  ทองคํา 

 ๓๒๔๐ นายอมรชัย  เย็นใจ 

 ๓๒๔๑ นายอมรเทพ  เทพแกว 

 ๓๒๔๒ นายอยู  หมูปารัง 

 ๓๒๔๓ นายอรรคเดช  แกวปญญา 

 ๓๒๔๔ นายอรรถกร  ลอบุญ 



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

 

 ๓๒๔๕ นายอรรถพร  องอาจ 

 ๓๒๔๖ นายอรรถพล  มีนะเกษม 

 ๓๒๔๗ นายอรรถพล  อัศววารี 

 ๓๒๔๘ นายอรัญ  เกิดโมลี 

 ๓๒๔๙ นายอรัญ  พรหมชาติ 

 ๓๒๕๐ นายอรุญฤก  บุญเรือง 

 ๓๒๕๑ นายอรุณ  คุมรักษา 

 ๓๒๕๒ นายอรุณ  ธีระพันธ 

 ๓๒๕๓ นายอรุณ  มาตเหลือง 

 ๓๒๕๔ นายอรุณ  ยาวิเลิศ 

 ๓๒๕๕ นายอรุณ  สินวิริยะนนท 

 ๓๒๕๖ นายอรุณ  สีลอย 

 ๓๒๕๗ นายอรุณ  แสงเปก 

 ๓๒๕๘ นายอรุณ  แสนเสนาะ 

 ๓๒๕๙ นายอรุณรุง  หนูหิรัญ 

 ๓๒๖๐ นายอวน  อุปรี 

 ๓๒๖๑ นายออด  แพทอง 

 ๓๒๖๒ นายออน  โจมรัมย 

 ๓๒๖๓ นายออนนาวา  เชื้อคําสิงห 

 ๓๒๖๔ นายออนสี  ณะทร 

 ๓๒๖๕ นายออนสี  หอมจําปา 

 ๓๒๖๖ นายออมสิน  ตั้งพิทักษสกุล 

 ๓๒๖๗ นายออย  แสงตะวัน 

 ๓๒๖๘ นายอะมัด  หะมะ 

 ๓๒๖๙ นายอะหมัด  นาแว 

 ๓๒๗๐ นายอะฮวน  ถาวรบุญ 

 ๓๒๗๑ นายอัครเดช  พุกกิริยา 

 ๓๒๗๒ นายอัครพล  นุยนอย 

 ๓๒๗๓ นายอังคาร  แอมโครก 

 ๓๒๗๔ นายอัณณจันทร  เพ็งประเสริฐ 

 ๓๒๗๕ นายอับดุลรอแม  หะยีตาเห 

 ๓๒๗๖ นายอับดุลเลาะ  หะยีอาแว 

 ๓๒๗๗ นายอับดุลเลาะ  มะรอแม 

 ๓๒๗๘ นายอับดุลวาหะ  ปะจูลี 

 ๓๒๗๙ นายอับดุลอาซิ  เบ็ญดือราแม 

 ๓๒๘๐ นายอัมราน  อุเซ็งลานง 

 ๓๒๘๑ นายอัศวชัย  แกววิจิตร 

 ๓๒๘๒ นายอาคม  ทรงโสด 

 ๓๒๘๓ นายอาคม  พิมพผิว 

 ๓๒๘๔ นายอาคม  ออนแสง 

 ๓๒๘๕ นายอาจิตร  จันทรเล็ก 

 ๓๒๘๖ นายอาทิตย  ไคนุนหลาย 

 ๓๒๘๗ นายอาทิตย  พรมที 

 ๓๒๘๘ นายอาทิตยอุทัย  ชวยค้ําชู 

 ๓๒๘๙ นายอานนท  ถาวร 

 ๓๒๙๐ นายอานนท  บุญมวง 

 ๓๒๙๑ นายอานนท  สุวรรณสิทธิ์ 

 ๓๒๙๒ นายอานล  สุธรรมนอย 

 ๓๒๙๓ นายอานันท  มานะดี 

 ๓๒๙๔ นายอามาน  มามะแตหะ 



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

 

 ๓๒๙๕ นายอาย  อุนปวง 

 ๓๒๙๖ นายอาราม  ทักษิณ 

 ๓๒๙๗ นายอาริ  เปาะเดง 

 ๓๒๙๘ นายอารี  จันทิมา 

 ๓๒๙๙ นายอารีย  ดวงตาทิพย 

 ๓๓๐๐ นายอารีย  หอมเดช 

 ๓๓๐๑ นายอาวรณ  เหล็กเกิดผล 

 ๓๓๐๒ นายอาหามะ  นะดารานิง 

 ๓๓๐๓ นายอําคา  ทานุมา 

 ๓๓๐๔ นายอํานวย  ขําทวี 

 ๓๓๐๕ นายอํานวย  คําย่ิงยง 

 ๓๓๐๖ นายอํานวย  จุลพล 

 ๓๓๐๗ นายอํานวย  ผลจันทรสุข 

 ๓๓๐๘ นายอํานวย  มาลัย 

 ๓๓๐๙ นายอํานวย  วังคีรี 

 ๓๓๑๐ นายอํานวย  ศิริจันทร 

 ๓๓๑๑ นายอํานวย  สิทธิ 

 ๓๓๑๒ นายอํานวย  สุขจําเริญ 

 ๓๓๑๓ นายอํานวย  เสนาพล 

 ๓๓๑๔ นายอํานวย  หลาทอง 

 ๓๓๑๕ นายอํานวย  อุตมะ 

 ๓๓๑๖ นายอํานาจ  เกล็ดจีน 

 ๓๓๑๗ นายอํานาจ  คําพันธ 

 ๓๓๑๘ นายอํานาจ  บุญคุณ 

 ๓๓๑๙ นายอํานาจ  ผลฟก 

 ๓๓๒๐ นายอํานาจ  พงษพนัส 

 ๓๓๒๑ นายอํานาจ  พูลผล 

 ๓๓๒๒ นายอํานาจ  วิหกเหิน 

 ๓๓๒๓ นายอําพร  ขาวขันธ 

 ๓๓๒๔ นายอําพร  มีเพ็ชร 

 ๓๓๒๕ นายอําพร  มืดทับไทย 

 ๓๓๒๖ นายอําพล  โคนาบาล 

 ๓๓๒๗ นายอําพล  ยาจาติ 

 ๓๓๒๘ นายอําไพ  สุพร 

 ๓๓๒๙ นายอิทธิมนต  ปรากฏวงศ 

 ๓๓๓๐ นายอิ่นคํา  โภชงาม 

 ๓๓๓๑ นายอินจันทร  จิงจู 

 ๓๓๓๒ นายอินถา  สองมา 

 ๓๓๓๓ นายอินทนนท  บุญถม 

 ๓๓๓๔ นายอินทร  จินาติ๊บ 

 ๓๓๓๕ นายอินทรปน  ทานาม 

 ๓๓๓๖ นายอินทรสอน  สมศรี 

 ๓๓๓๗ นายอินทรสอน  แกวสวาง 

 ๓๓๓๘ นายอินทอน  มหาไม 

 ๓๓๓๙ นายอินลา  สิทธิใหญ 

 ๓๓๔๐ นายอินหวัน  ใจจู 

 ๓๓๔๑ นายอิบรอฮิม  เจะนิ 

 ๓๓๔๒ นายอิมรอน  นรินทร 

 ๓๓๔๓ นายอิศรินทร  หนุนปราณีต 

 ๓๓๔๔ นายอิสมาแอ  ดีเยาะ 



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

 

 ๓๓๔๕ นายอิสมาแอล  สุลง 

 ๓๓๔๖ นายอี๊ด  นันเมือง 

 ๓๓๔๗ นายอุดม  ชะนะสงคราม 

 ๓๓๔๘ นายอุดม  ทองประสาน 

 ๓๓๔๙ นายอุดม  พุมประทุม 

 ๓๓๕๐ นายอุดม  โพธิ์ศรี 

 ๓๓๕๑ นายอุดม  ลาพิมพ 

 ๓๓๕๒ นายอุดม  วงศไชย 

 ๓๓๕๓ นายอุดม  ศรีทองคาม 

 ๓๓๕๔ นายอุดม  ศรีออน 

 ๓๓๕๕ นายอุดม  สายฉวี 

 ๓๓๕๖ นายอุดม  หอมกระโทก 

 ๓๓๕๗ นายอุดมโชค  เกษียร 

 ๓๓๕๘ นายอุดมโชค  แสนแกว 

 ๓๓๕๙ นายอุดร  โพธิ์สนธ 

 ๓๓๖๐ นายอุดอน  สมศรี 

 ๓๓๖๑ นายอุทร  กองเกิด 

 ๓๓๖๒ นายอุทัย  แกวมาตย 

 ๓๓๖๓ นายอุทัย  จันทรพิษ 

 ๓๓๖๔ นายอุทัย  จันแปงเงิน 

 ๓๓๖๕ นายอุทัย  จินามา 

 ๓๓๖๖ นายอุทัย  ไชยราช 

 ๓๓๖๗ นายอุทัย  ตาหลา 

 ๓๓๖๘ นายอุทัย  ทองเอี่ยม 

 ๓๓๖๙ นายอุทัย  ประกอบกิจ 

 ๓๓๗๐ นายอุทัย  แผนทอง 

 ๓๓๗๑ นายอุทัย  พิลา 

 ๓๓๗๒ นายอุทัย  ภูแทงนอ 

 ๓๓๗๓ นายอุทัย  ยอดสุวรรณ 

 ๓๓๗๔ นายอุทัย  วรรณกิจ 

 ๓๓๗๕ นายอุทัย  ศรสําแดง 

 ๓๓๗๖ นายอุทัย  หวนคนึง 

 ๓๓๗๗ นายอุทัย  เหรียญทอง 

 ๓๓๗๘ นายอุทิศ  พรมฉายา 

 ๓๓๗๙ นายอุทิศ  สุดเดช 

 ๓๓๘๐ นายอุทิศ  สุริยเย็น 

 ๓๓๘๑ นายอุเทน  แซล้ี 

 ๓๓๘๒ นายอุเทน  แสงนาค 

 ๓๓๘๓ นายอุนเรือน  คําพิโร 

 ๓๓๘๔ นายอุบล  มาตเสหียน 

 ๓๓๘๕ นายอุบล  ออมนอก 

 ๓๓๘๖ นายอุย  รวมสิน 

 ๓๓๘๗ นายอุระ  ลอยนอก 

 ๓๓๘๘ นายอุไร  ออนเจริญ 

 ๓๓๘๙ นายอุสมาน  ดาอิตํา 

 ๓๓๙๐ นายอูมา  นิมะเตะ 

 ๓๓๙๑ นายเอก  ชิดนายี 

 ๓๓๙๒ นายเอกชัย  เคนมา 

 ๓๓๙๓ นายเอกชัย  พรมเทศ 

 ๓๓๙๔ นายเอกรัตน  สืบเรือง 



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

 

 ๓๓๙๕ นายเอกรินทร  ก๋ํารามัญ 

 ๓๓๙๖ นายเอกลักษณ  มิตศิลปน 

 ๓๓๙๗ นายเอกวุฒิ  แกวริ้ว 

 ๓๓๙๘ นายเอกศิษฏ  รัชตะอนันตชัย 

 ๓๓๙๙ นายเอกสิทธิ์  ควนวิไล 

 ๓๔๐๐ นายเอนก  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๔๐๑ นายเอนก  เรืองศรีจันทร 

 ๓๔๐๒ นายเอนก  ลอยมี 

 ๓๔๐๓ นายเอี่ยม  ยาวิไชย 

 ๓๔๐๔ นายเอื้อ  คงคารัตน 

 ๓๔๐๕ นายโอภาส  ยินดีสุข 

 ๓๔๐๖ นายใอ  หมื่นคําแสน 

 ๓๔๐๗ นายฮุย  รานอก 

 ๓๔๐๘ นายเฮียะ  นะเรืองรัมย 

 ๓๔๐๙ นางแอนนา  กัณหา 

 ๓๔๑๐ นางกนก  ชะมอย 

 ๓๔๑๑ นางกนกวรรณ  คงฉิม 

 ๓๔๑๒ นางสาวกนกอร  ฤทธิชัย 

 ๓๔๑๓ นางสาวกมลทิพย  วัฒนาณรงค 

 ๓๔๑๔ นางกมลพร  ใจประเสริฐ 

 ๓๔๑๕ นางกรพินธุ  บุญภา 

 ๓๔๑๖ นางกรรณิกา  ตาสวาง 

 ๓๔๑๗ นางกฤตยา  สุขจันทึก 

 ๓๔๑๘ นางสาวกฤษณา  เจริญสิน 

 ๓๔๑๙ นางกฤษณา  ทาเอื้อ 

 ๓๔๒๐ นางกลอย  พิงสระนอย 

 ๓๔๒๑ นางสาวกล่ัน  ทองอินทร 

 ๓๔๒๒ นางกล่ินเกษร  บัวกลาง 

 ๓๔๒๓ นางสาวกวิรัตน  พิมล 

 ๓๔๒๔ นางสาวกองทรัพย  ชมโฉม 

 ๓๔๒๕ นางกองศิลป  ลาแสง 

 ๓๔๒๖ นางกัญญา  อยูเพ็ชร 

 ๓๔๒๗ นางกัณหา  มาภักดี 

 ๓๔๒๘ นางกันทระ  ภาสุวรรณ 

 ๓๔๒๙ นางสาวกันยาพร  ทรงพันธุคชสาร 

 ๓๔๓๐ นางกัลยรัตน  บุญดล 

 ๓๔๓๑ นางกัลยา  แววเพ็ชร 

 ๓๔๓๒ นางกัลยาณี  แสวงสุข 

 ๓๔๓๓ นางกาญจนา  จันทรไพร 

 ๓๔๓๔ นางกาญจนา  ทับหุน 

 ๓๔๓๕ นางสาวกาญจนา  นอยทรัพย 

 ๓๔๓๖ นางสาวกาญจนา  นุกูลโรจน 

 ๓๔๓๗ นางกาญจนา  ปานเกตุ 

 ๓๔๓๘ นางกาญจนา  ผาสุตะ 

 ๓๔๓๙ นางกาญจนา  พยุหะ 

 ๓๔๔๐ นางกาญจนา  พวงจันทร 

 ๓๔๔๑ นางกาญจนา  เมฆขุนทด 

 ๓๔๔๒ นางกาญจนา  สินตั้ง 

 ๓๔๔๓ นางกาหลง  แกวสอน 

 ๓๔๔๔ นางกําจัด  ไขตะขบ 



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

 

 ๓๔๔๕ นางสาวกิ่งกาญจน  ชัยชนะ 

 ๓๔๔๖ นางกิ่งแกว  เขาวงษ 

 ๓๔๔๗ นางสาวกิตติกร  สุขสม 

 ๓๔๔๘ นางสาวกิตตินันท  สายไทย 

 ๓๔๔๙ นางกิตติมา  ชลธี 

 ๓๔๕๐ นางกินรี  ดาดาษ 

 ๓๔๕๑ นางกุลจรีย  สีวันนา 

 ๓๔๕๒ นางกุลดา  พัดภู 

 ๓๔๕๓ นางสาวกุลริศา  ฟาหวั่น 

 ๓๔๕๔ นางกุศล  ดิษฐปาน 

 ๓๔๕๕ นางกุสุมา  นามวงษ 

 ๓๔๕๖ นางกุหลาบ  ปานบํารุง 

 ๓๔๕๗ นางกุหลาบ  ออนสมกิจ 

 ๓๔๕๘ นางเกตนสิรี  ศรีบาง 

 ๓๔๕๙ นางเกตุแกว  ทาทอง 

 ๓๔๖๐ นางเกล็ดแกว  น้ําทิพย 

 ๓๔๖๑ นางเกษฎาภรณ  โอดปะละ 

 ๓๔๖๒ นางเกษร  คําวิชัย 

 ๓๔๖๓ นางเกษร  พรหมทา 

 ๓๔๖๔ นางเกษราภรณ  สมรูป 

 ๓๔๖๕ นางเกษสุดา  จักรบุตร 

 ๓๔๖๖ นางสาวแกม  สุภาษิ 

 ๓๔๖๗ นางสาวโกสุม  จันตุย 

 ๓๔๖๘ นางสาวขนิษฐา  กลีบสุวรรณ 

 ๓๔๖๙ นางขนิษฐา  เกษทอง 

 ๓๔๗๐ นางขนิษฐา  ชูวงศ 

 ๓๔๗๑ นางสาวขวัญจิตร  ราชพิทักษ 

 ๓๔๗๒ นางสาวขวัญใจ  เชิดชู 

 ๓๔๗๓ นางขวัญใจ  สังขเรืองยศ 

 ๓๔๗๔ นางขวัญใจ  สุจิตร 

 ๓๔๗๕ นางขวัญใจ  โอชะกล่ิน 

 ๓๔๗๖ นางขวัญตา  ยะบุญ 

 ๓๔๗๗ นางขวัญตา  แสงเจริญ 

 ๓๔๗๘ นางขวัญยืน  เทพบุตร 

 ๓๔๗๙ นางสาวขวัญเรือน  มงคลวงศ 

 ๓๔๘๐ นางขัน  บุญเนียม 

 ๓๔๘๑ นางเข็มทอง  มาสม 

 ๓๔๘๒ นางเข็มพร  เจริญเกียรติ 

 ๓๔๘๓ นางสาวเขมิกา  เณมวงศ 

 ๓๔๘๔ นางไขศรี  บุญโต 

 ๓๔๘๕ นางไขแสง  ปานมณี 

 ๓๔๘๖ นางคนึง  กระแสสินธุ 

 ๓๔๘๗ นางครองขวัญ  จิตรัก 

 ๓๔๘๘ นางคํากอง  โพธิชัยทอง 

 ๓๔๘๙ นางคํานาง  สุวรรณสิงห 

 ๓๔๙๐ นางคํานึง  แกวอราม 

 ๓๔๙๑ นางคําปุย  สําเนากลาง 

 ๓๔๙๒ นางคําพอง  ไชยลี 

 ๓๔๙๓ นางคําพัน  สวยสอาด 

 ๓๔๙๔ นางคําเพียร  บุญอุม 



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

 

 ๓๔๙๕ นางเครือวัลย  หกพันนา 

 ๓๔๙๖ นางสาวเครือวัลย  หวังกุม 

 ๓๔๙๗ นางจงกล  ดาวสอน 

 ๓๔๙๘ นางจงรัก  เพชรดี 

 ๓๔๙๙ นางสาวจรรยพัฒน  จะแรบรัมย 

 ๓๕๐๐ นางสาวจรรยา  บูรณะวงศ 

 ๓๕๐๑ นางจรรยา  เผาโหมด 

 ๓๕๐๒ นางจรรยา  พินดอน 

 ๓๕๐๓ นางจรัสพร  รอทอง 

 ๓๕๐๔ นางจริญญา  ไวยุวัฒน 

 ๓๕๐๕ นางจริน  พุฒศิริ 

 ๓๕๐๖ นางจรีรัตน  ถือสัตย 

 ๓๕๐๗ นางจรูญวรรณ  ขวัญยืน 

 ๓๕๐๘ นางจอมขวัญ  โชชื่น 

 ๓๕๐๙ นางจัด  สายทอง 

 ๓๕๑๐ นายจันตรี  สรอยประเสริฐ 

 ๓๕๑๑ นางจันทนา  จันทรสุด 

 ๓๕๑๒ นางจันทนิภา  หงษวิเศษ 

 ๓๕๑๓ นางจันทนี  จําเนียรเงิน 

 ๓๕๑๔ นางสาวจันทรจิรา  เกตุจําปา 

 ๓๕๑๕ นางสาวจันทรจิลา  ผะอบแกว 

 ๓๕๑๖ นางจันทรเพ็ญ  ยุนพันธ 

 ๓๕๑๗ นางจันทรเพ็ญ  แยมพันธ 

 ๓๕๑๘ นางจันทรเพ็ญ  ลายทอง 

 ๓๕๑๙ นางจันทรเพ็ญ  ศรีวิชัย 

 ๓๕๒๐ นางจันทรา  สุวรรณทนงชัย 

 ๓๕๒๑ นางจันทราพร  โสภารัตนานนท 

 ๓๕๒๒ นางสาวจันทิมา  เล็กโสภี 

 ๓๕๒๓ นางจาระนัย  รักษาพล 

 ๓๕๒๔ นางจารุณี  สุขโภคี 

 ๓๕๒๕ นางสาวจารุณี  เหมกัง 

 ๓๕๒๖ นางสาวจารุวรรณ  จันทะมา 

 ๓๕๒๗ นางจํานงค  นาสา 

 ๓๕๒๘ นางจํานงค  ผองฉวี 

 ๓๕๒๙ นางจํานงค  ไวเมธี 

 ๓๕๓๐ นางจํานอง  แสงดวง 

 ๓๕๓๑ นางจําเนียร  รักขาว 

 ๓๕๓๒ นางจําปา  แสนมี 

 ๓๕๓๓ นางจําป  แยมสีจันทร 

 ๓๕๓๔ นางจําเรียง  แจงประจักษ 

 ๓๕๓๕ นางจําเรียง  ฉิมพาลี 

 ๓๕๓๖ นางจําเรียง  พบบอเงิน 

 ๓๕๓๗ นางจิตตรา  เจริญชัย 

 ๓๕๓๘ นางสาวจิตตาภา  อิ่มสําราญ 

 ๓๕๓๙ นางจิตยา  กระดาษทอง 

 ๓๕๔๐ นางจิตรา  อารอบ 

 ๓๕๔๑ นางจินคําศิลป  ทรงสังข 

 ๓๕๔๒ นางจินดา  มูลปา 

 ๓๕๔๓ นางจินดา  หันเสมอ 

 ๓๕๔๔ นางจินดาพร  โนทะนะ 



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

 

 ๓๕๔๕ นางจินดาเลิศ  พองพรหม 

 ๓๕๔๖ นางจินตนา  ชํานาญ 

 ๓๕๔๗ นางจินตนา  โชติกูล 

 ๓๕๔๘ นางสาวจินตนา  แตงออน 

 ๓๕๔๙ นางสาวจินตนา  บุญตา 

 ๓๕๕๐ นางจินตนา  วงสุรินทร 

 ๓๕๕๑ นางจิรนันท  ชาวปลายนา 

 ๓๕๕๒ นางสาวจิรพรรณ  ดีกลอม 

 ๓๕๕๓ นางจิรัชญา  ชัชวาลย 

 ๓๕๕๔ นางจิรัญญา  นามลี 

 ๓๕๕๕ นางจิราภรณ  กุพันลํา 

 ๓๕๕๖ นางจิรารัตน  กระแสเทพ 

 ๓๕๕๗ นางจิราวรรณ  แงดสันเทียะ 

 ๓๕๕๘ นางสาวจิลัดดา  สีหะวงษ 

 ๓๕๕๙ นางสาวจีรพร  พันธุวงษ 

 ๓๕๖๐ นางสาวจีรภัทร  หอมขจร 

 ๓๕๖๑ นางสาวจุฑาพร  จํานงคพันธ 

 ๓๕๖๒ นางสาวจุฑามาศ  ประดิษฐ 

 ๓๕๖๓ นางจุรี  วันสวัสดิ์ 

 ๓๕๖๔ นางสาวเจนจิรา  มีศรีธง 

 ๓๕๖๕ นางสาวเจษฎาภรณ  หลักบุญ 

 ๓๕๖๖ นางใจเพชร  จีนเวียงคอย 

 ๓๕๖๗ นางฉลวย  ชาญเวชศาสตร 

 ๓๕๖๘ นางฉลวย  พวงวงษา 

 ๓๕๖๙ นางฉลวย  มะเณวรรณ 

 ๓๕๗๐ นางสาวฉลอง  พุมจําปา 

 ๓๕๗๑ นางฉวี  สุเสนา 

 ๓๕๗๒ นางฉวีวรรณ  ลุนศรี 

 ๓๕๗๓ นางฉวีวรรณ  กาญจนเกตุ 

 ๓๕๗๔ นางฉวีวรรณ  พงษวิลัย 

 ๓๕๗๕ นางฉวีวรรณ  เสาธง 

 ๓๕๗๖ นางเฉลา  วรรณโอทอง 

 ๓๕๗๗ นางเฉลิม  แสนจันแดง 

 ๓๕๗๘ นางสาวเฉลิมศรี  บุญประเทือง 

 ๓๕๗๙ นางเฉลียง  หยวกทอง 

 ๓๕๘๐ นางเฉลียว  เจริญสมสกุล 

 ๓๕๘๑ นางเฉลียว  ศรีขจร 

 ๓๕๘๒ นางเฉลียว  อุดมรักษาทรัพย 

 ๓๕๘๓ นางไฉน  แปนทอง 

 ๓๕๘๔ นางชญานิชฐ  ฐาพงษรัตนภร 

 ๓๕๘๕ นางชฎาพร  จันทรแจง 

 ๓๕๘๖ นางสาวชฎาพร  โสภา 

 ๓๕๘๗ นางชดาพร  ทัศวงษ 

 ๓๕๘๘ นางชนากานต  ไชยนันท 

 ๓๕๘๙ นางชนิดา  ประกอบสุข 

 ๓๕๙๐ นางสาวชยาทิพย  สิวาพรจิตเจริญ 

 ๓๕๙๑ นางชยานันท  ชอลําใย 

 ๓๕๙๒ นางชลธิชา  บริสุทธิพันธุ 

 ๓๕๙๓ นางสาวชลาลัย  บวร 

 ๓๕๙๔ นางสาวชลินทรอร  อินทรใจเอื้อ 



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

 

 ๓๕๙๕ นางชลูด  โอวาท 

 ๓๕๙๖ นางชวนพิศ  งวนเพียรภาค 

 ๓๕๙๗ นางชวนพิศ  ทัศจันทร 

 ๓๕๙๘ นางชิด  มักทองหลาง 

 ๓๕๙๙ นางชุติกาญจน  ธิมา 

 ๓๖๐๐ นางชุติปภา  เหลือหลาย 

 ๓๖๐๑ นางชุติภร  เพชรชัยสกุล 

 ๓๖๐๒ นางชุติมา  เปยมถาวร 

 ๓๖๐๓ นางสาวชุลี  สงกล่ิน 

 ๓๖๐๔ นางชุลีพร  ผลเจริญ 

 ๓๖๐๕ นางสาวชุลีพร  วิเชียร 

 ๓๖๐๖ นางสาวชูชีพ  กิ่งนอก 

 ๓๖๐๗ นางชูศรี  เตโพธิ์ 

 ๓๖๐๘ นางชูศรี  บุญศรี 

 ๓๖๐๙ นางชูสี  ทองแกมแกว 

 ๓๖๑๐ นางเชาวนี  กิจเจริญศิลป 

 ๓๖๑๑ นางซอฟยะห  มูฮําหมัด 

 ๓๖๑๒ นางซาวียะห  มูซา 

 ๓๖๑๓ นางฐิตารีย  มาศเมฆ 

 ๓๖๑๔ นางฐิติรัตน  ศรีผา 

 ๓๖๑๕ นางณราวดี  ทองสิมา 

 ๓๖๑๖ นางสาวณฤทธิ์  งามประเสริฐ 

 ๓๖๑๗ นางสาวณัชชา  ขอนทอง 

 ๓๖๑๘ นางณัฏฐชานันท  พุมวันเพ็ญ 

 ๓๖๑๙ นางสาวณัฐกาญจน  แกวดวงเดน 

 ๓๖๒๐ นางดวงแข  มาสง 

 ๓๖๒๑ นางดวงจันทร  พูลสละ 

 ๓๖๒๒ นางดวงดาว  คนึงคิด 

 ๓๖๒๓ นางดวงเดือน  ทิมออน 

 ๓๖๒๔ นางสาวดวงเดือน  มนตรี 

 ๓๖๒๕ นางดวงฤดี  แสนแกว 

 ๓๖๒๖ นางดอกจันทร  สาระกูล 

 ๓๖๒๗ นางสาวดอกออ  บุญลํ้า 

 ๓๖๒๘ นางสาวดารารัตน  กล่ันเขตการณ 

 ๓๖๒๙ นางสาวดาวประกาย  อินทพิมพ 

 ๓๖๓๐ นางดุษณี  ทองดวง 

 ๓๖๓๑ นางดุสดี  ชุมทอง 

 ๓๖๓๒ นางสาวเดือนฉาย  จูมทอง 

 ๓๖๓๓ นางเดือนเพ็ญ  เลิศชีวา 

 ๓๖๓๔ นางสาวได  ผลจันทร 

 ๓๖๓๕ นางเตือนใจ  กาโนนศรี 

 ๓๖๓๖ นางเตือนใจ  คชสีห 

 ๓๖๓๗ นางเตือนใจ  ทิพวรรณ 

 ๓๖๓๘ นางเตือนใจ  ศรีคําแขก 

 ๓๖๓๙ นางเตือนใจ  สกุลรักษ 

 ๓๖๔๐ นางแตว  พวงใจ 

 ๓๖๔๑ นางถนอม  ยางสุข 

 ๓๖๔๒ นางถริชามน  พันธุวงษ 

 ๓๖๔๓ นางสาวถุงทอง  เกิดคง 

 ๓๖๔๔ นางแถม  ขอมีกลาง 



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

 

 ๓๖๔๕ นางทองเกรียว  วันทะมาตย 

 ๓๖๔๖ นางทองขาว  กองดี 

 ๓๖๔๗ นางทองคํา  บางเอี่ยม 

 ๓๖๔๘ นางทองคูณ  แสงจันทร 

 ๓๖๔๙ นางทองจุน  เสมาเพชร 

 ๓๖๕๐ นางทองจู  เพชรลํ้า 

 ๓๖๕๑ นางทองเจือ  เกษรพิกุล 

 ๓๖๕๒ นางสาวทองดี  ศรีทองคํา 

 ๓๖๕๓ นางทองใบ  บุคคละ 

 ๓๖๕๔ นางทองใบ  ลอดเลิศ 

 ๓๖๕๕ นางทองใบ  วงศรีเขา 

 ๓๖๕๖ นางทองเปลว  คุณูปถัมภ 

 ๓๖๕๗ นางสาวทองมวน  แกวพวง 

 ๓๖๕๘ นางทองลพ  ดีถาวงศ 

 ๓๖๕๙ นางทองลวน  จันนัน 

 ๓๖๖๐ นางทองลวน  ลือสาคร 

 ๓๖๖๑ นางทองเล่ือน  กันตรี 

 ๓๖๖๒ นางทองสาย  คําอุน 

 ๓๖๖๓ นางทองสี  จันทมาตย 

 ๓๖๖๔ นางทองสุข  ถาชื่น 

 ๓๖๖๕ นางสาวทองสุข  บุญรอด 

 ๓๖๖๖ นางสาวทองใส  กลมเกลียว 

 ๓๖๖๗ นางทองใส  แพทยกระโทก 

 ๓๖๖๘ นางทองหลอ  นิลกล่ัน 

 ๓๖๖๙ นางทองหลาง  รัตนวีรพงษ 

 ๓๖๗๐ นางทองอินทร  ครมะแสง 

 ๓๖๗๑ นางทับทิม  ไกรเดชา 

 ๓๖๗๒ นางสาวทัศนียวรรณ  เหมศรี 

 ๓๖๗๓ นางทานตวัน  จ้ิงจาย 

 ๓๖๗๔ นางสาวทิพยพร  จันทรโท 

 ๓๖๗๕ นางสาวทิพยวดี  โคตรภักดี 

 ๓๖๗๖ นางสาวทิพยา  ขาวขันธ 

 ๓๖๗๗ นางสาวทิพวรรณ  ไกรชีพ 

 ๓๖๗๘ นางทิพวรรณ  ชัยวงปาน 

 ๓๖๗๙ นางสาวทิพวรรณ  เล็งสิทธิ์ 

 ๓๖๘๐ นางสาวทิพวรรณ  สมคะเน 

 ๓๖๘๑ นางทิพวรรณ  สารีนวน 

 ๓๖๘๒ นางทิพาพร  ชะเอมทอง 

 ๓๖๘๓ นางทิวาวัลย  ดวงแกว 

 ๓๖๘๔ นางทุเรียน  ตองาม 

 ๓๖๘๕ นางสาวเทวีย  จันทรเดน 

 ๓๖๘๖ นางไท  นนทะสี 

 ๓๖๘๗ นางธนัชชา  สิงหวิเศษ 

 ๓๖๘๘ นางธนิดา  จิตตใจฉ่ํา 

 ๓๖๘๙ นางสาวธนิสร  กัญจร 

 ๓๖๙๐ นางธรรมนอง  ศิลาพรหม 

 ๓๖๙๑ นางสาวธวัลรัตน  แซตั๊น 

 ๓๖๙๒ นางธัญญรัตน  จันทรตรง 

 ๓๖๙๓ นางสาวธัญญรัตน  เพชรโรจน 

 ๓๖๙๔ นางธันยพร  แกวมณี 



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

 

 ๓๖๙๕ นางสาวนก  ธรรมศร 

 ๓๖๙๖ นางสาวนกแกว  ทวนทอง 

 ๓๖๙๗ นางนกแกว  โอนวัง 

 ๓๖๙๘ นางนกเล็ก  พุฒลา 

 ๓๖๙๙ นางสาวนงครัก  แสงโสภณ 

 ๓๗๐๐ นางนงนุช  กาลานุสนธิ์ 

 ๓๗๐๑ นางนงนุช  เนื่องจํานงค 

 ๓๗๐๒ นางนงนุช  ปานณรงค 

 ๓๗๐๓ นางนงนุช  ล้ิมไพโรจน 

 ๓๗๐๔ นางนงเยาว  พรหมอารักษ 

 ๓๗๐๕ นางสาวนงเยาว  สุวรรณทวี 

 ๓๗๐๖ นางสาวนนทยา  ดอกแซ 

 ๓๗๐๗ นางสาวนพพร  จินดา 

 ๓๗๐๘ นางสาวนพรัตน  ทัศนา 

 ๓๗๐๙ นางนพวรรณ  ทองทวม 

 ๓๗๑๐ นางสาวนพวรรณ  วงษพันธุเที่ยง 

 ๓๗๑๑ นางนพาพร  มีศักดิ์ 

 ๓๗๑๒ นางนภศร  แซเฮง 

 ๓๗๑๓ นางนภัสสร  ยังปากน้ํา 

 ๓๗๑๔ นางนภา  พรหมบุตร 

 ๓๗๑๕ นางนภา  มิ่งขวัญ 

 ๓๗๑๖ นางนฤมล  เมืองจ่ัน 

 ๓๗๑๗ นางนลินทิพย  ยวงสะอาดธนา 

 ๓๗๑๘ นางนวลจันทร  เสนนอก 

 ๓๗๑๙ นางสาวนองนุช  งามสมบุญ 

 ๓๗๒๐ นางนอย  อยูสาโก 

 ๓๗๒๑ นางสาวนันทนา  เกิดโมลี 

 ๓๗๒๒ นางนันทนา  ถนอมทรัพย 

 ๓๗๒๓ นางสาวนันทนา  มุสะกะ 

 ๓๗๒๔ นางสาวนันทนา  เศลาอนันต 

 ๓๗๒๕ นางนันทวัน  ทองนอก 

 ๓๗๒๖ นางนันทา  กลอมกาย 

 ๓๗๒๗ นางนันทิยา  เขตคาม 

 ๓๗๒๘ นางนา  เหลาคํา 

 ๓๗๒๙ นางนาปอสี  โตะโมะ 

 ๓๗๓๐ นางนาม  อังคะมาตย 

 ๓๗๓๑ นางนารี  ชอบคา 

 ๓๗๓๒ นางนารี  เทศแสดง 

 ๓๗๓๓ นางน้ําคาง  โชติผุย 

 ๓๗๓๔ นางน้ําทิพย  ทองริด 

 ๓๗๓๕ นางสาวน้ําทิพย  บุญลือ 

 ๓๗๓๖ นางสาวน้ําทิพย  หนาดสําโรง 

 ๓๗๓๗ นางน้ําทิพย  หรายมณี 

 ๓๗๓๘ นางสาวน้ําผ้ึง  พงษไผขํา 

 ๓๗๓๙ นางน้ําเพชร  โคตรบํารุง 

 ๓๗๔๐ นางน้ําออย  พงษสุภา 

 ๓๗๔๑ นางนิตยา  คงภูเขียว 

 ๓๗๔๒ นางนิตยา  นาคจําแลง 

 ๓๗๔๓ นางนิตยา  รัตนพินิจ 

 ๓๗๔๔ นางนิตยา  สอนสกุล 



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

 

 ๓๗๔๕ นางสาวนิตยา  อินทรเพ็ชร 

 ๓๗๔๖ นางนิภา  สุขใหญ 

 ๓๗๔๗ นางสาวนิภาพร  แกวบัวดี 

 ๓๗๔๘ นางสาวนิภาวรรณ  กรกัณฑ 

 ๓๗๔๙ นางสาวนิภาวรรณ  เครือฤทธิ์ 

 ๓๗๕๐ นางนิยม  สิงหทอง 

 ๓๗๕๑ นางนิสศัย  พิลาบุตร 

 ๓๗๕๒ นางสาวนิสา  เกยพยา 

 ๓๗๕๓ นางนิสา  มีผล 

 ๓๗๕๔ นางนุช  สิงหนีย 

 ๓๗๕๕ นางนุชนารถ  ชุมทรวง 

 ๓๗๕๖ นางนุตร  ระมั่งทอง 

 ๓๗๕๗ นางสาวนุสรา  ศรีประเสริฐทอง 

 ๓๗๕๘ นางเนาว  วงษคําชัย 

 ๓๗๕๙ นางเนาวรัตน  ศรีลัญจกาญจน 

 ๓๗๖๐ นางสาวเนาวรัตน  จ่ันสมพงษ 

 ๓๗๖๑ นางเนาวรัตน  ฝายขันธ 

 ๓๗๖๒ นางเนาวรัตน  สริชะ 

 ๓๗๖๓ นางเนื้อทิพย  ไตรอุโภค 

 ๓๗๖๔ นางโนรี  เปนไทย 

 ๓๗๖๕ นางบรรจง  การภักดี 

 ๓๗๖๖ นางบรรจง  จะปะมากา 

 ๓๗๖๗ นางบรรจง  ทองคํา 

 ๓๗๖๘ นางบรรจง  มีโต 

 ๓๗๖๙ นางบรรจบ  นอยกลัด 

 ๓๗๗๐ นางบรรเจิด  ชัยบรรหาร 

 ๓๗๗๑ นางบรรทม  พวงพุม 

 ๓๗๗๒ นางสาวบังอร  ชีวิชีวิล 

 ๓๗๗๓ นางสาวบังอร  เท่ียงตรง 

 ๓๗๗๔ นางบังอร  ธาตุวิสัย 

 ๓๗๗๕ นางบังอร  เนี้ยงไธสง 

 ๓๗๗๖ นางบังอร  บุญทะลา 

 ๓๗๗๗ นางบังอร  พัดผล 

 ๓๗๗๘ นางสาวบังอร  ยามเย็น 

 ๓๗๗๙ นางสาวบังอร  ล้ิมสงวน 

 ๓๗๘๐ นางสาวบังอร  สวางแจง 

 ๓๗๘๑ นางสาวบังอร  เหล่ียมแฉง 

 ๓๗๘๒ นางบังเอิญ  กาพล 

 ๓๗๘๓ นางบัญชา  ปจจัง 

 ๓๗๘๔ นางบัญเทิง  ทาวสบาย 

 ๓๗๘๕ นางบัวบาน  สุวะเสน 

 ๓๗๘๖ นางบัวผัน  จริยามา 

 ๓๗๘๗ นางบัวสอน  เกรียมดี 

 ๓๗๘๘ นางบัวสอน  พรรทา 

 ๓๗๘๙ นางบัวหลง  มีสงา 

 ๓๗๙๐ นางสาวบานชื่น  พิทักษวงศ 

 ๓๗๙๑ นางสาวบานชื่น  หอมผกา 

 ๓๗๙๒ นางบานเย็น  นุมนาง 

 ๓๗๙๓ นางบํารุง  ขาวทุง 

 ๓๗๙๔ นางบุญเกิด  เดือนเพ็ง 



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

 

 ๓๗๙๕ นางบุญจันทร  แนนอุดร 

 ๓๗๙๖ นางบุญชวย  คํานึงถึง 

 ๓๗๙๗ นางบุญชวย  วรรณโก 

 ๓๗๙๘ นางบุญชู  แซอั้ง 

 ๓๗๙๙ นางบุญตา  ฤทธิ์สนธิ์ 

 ๓๘๐๐ นางบุญตา  เอมโอด 

 ๓๘๐๑ นางสาวบุญเตือน  กิจพิทักษ 

 ๓๘๐๒ นางบุญทัน  อันทพิษ 

 ๓๘๐๓ นางบุญนํา  เกงทันการ 

 ๓๘๐๔ นางสาวบุญมา  ไฝเพชร 

 ๓๘๐๕ นางสาวบุญมี  มงคลศรี 

 ๓๘๐๖ นางบุญมี  หอมหวล 

 ๓๘๐๗ นางบุญเมือง  หอมหวล 

 ๓๘๐๘ นางบุญยืน  เอี่ยมสะอาด 

 ๓๘๐๙ นางบุญรอด  บรรดาศักดิ์ 

 ๓๘๑๐ นางบุญเรียบ  ฤทธิ์กําลัง 

 ๓๘๑๑ นางบุญเรือง  เชื้อวงษ 

 ๓๘๑๒ นางบุญเรือง  ยังดี 

 ๓๘๑๓ นางบุญลอม  จาตุรนต 

 ๓๘๑๔ นางบุญเลิศ  ทนสู 

 ๓๘๑๕ นางสาวบุญเลิศ  ทารา 

 ๓๘๑๖ นางบุญเลียม  ฆองชะดา 

 ๓๘๑๗ นางบุญสิน  เกื้อสง 

 ๓๘๑๘ นางบุญหลาย  ชัยพันโท 

 ๓๘๑๙ นางบุญเหรียญ  แกวนอย 

 ๓๘๒๐ นางบุบผา  งามศิริ 

 ๓๘๒๑ นางสาวบุปผา  กล่ินกุหลาบ 

 ๓๘๒๒ นางบุปผา  สบาย 

 ๓๘๒๓ นางสาวบุรีรัช  ทันชม 

 ๓๘๒๔ นางบุศดี  พระพรหม 

 ๓๘๒๕ นางสาวบุศรา  ธิราชัย 

 ๓๘๒๖ นางบษุบงค  กรุมสูงเนิน 

 ๓๘๒๗ นางบุษบา  สอนภู 

 ๓๘๒๘ นางบุษบา  อวนพรมมา 

 ๓๘๒๙ นางบุษรากร  เจริญวงศ 

 ๓๘๓๐ นางบุสรินทร  มาทอง 

 ๓๘๓๑ นางเบญจมาส  กองยอด 

 ๓๘๓๒ นางเบญจวรรณ  ตั๋นสืบ 

 ๓๘๓๓ นางสาวปณิตา  เงินอยู 

 ๓๘๓๔ นางปทิตตา  จิตรโอฬาร 

 ๓๘๓๕ นางปภาพร  โพธิสาร 

 ๓๘๓๖ นางประกอบ  ชัยเทศ 

 ๓๘๓๗ นางสาวประกอบ  แสนกลา 

 ๓๘๓๘ นางประกายวรรณ  พุมริ้ว 

 ๓๘๓๙ นางประครอง  แหลมกระโทก 

 ๓๘๔๐ นางประคอง  คนึงเหตุ 

 ๓๘๔๑ นางประจักษ  แสงไสย 

 ๓๘๔๒ นางประเชิญ  ทับทิมทอง 

 ๓๘๔๓ นางประดับ  ล้ินนาค 

 ๓๘๔๔ นางประทีป  คํานุกูล 



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

 

 ๓๘๔๕ นางประทีป  ชุมชาติ 

 ๓๘๔๖ นางประทีป  ทรงบัวผัน 

 ๓๘๔๗ นางประทีป  อักษรช ู

 ๓๘๔๘ นางประทุมวัน  สีหะวงษ 

 ๓๘๔๙ นางสาวประเทือง  คงแสง 

 ๓๘๕๐ นางประเทือง  เถียรหนู 

 ๓๘๕๑ นางประเทือง  บุญแกว 

 ๓๘๕๒ นางสาวประนอม  เทียมสกุล 

 ๓๘๕๓ นางประนอม  เผ่ือนจันทึก 

 ๓๘๕๔ นางประนอม  พูลศรี 

 ๓๘๕๕ นางสาวประนิตา  เชียรศิลา 

 ๓๘๕๖ นางประภัสรา  จําเริญสิริบุญกุล 

 ๓๘๕๗ นางประภัสสร  พันพิลา 

 ๓๘๕๘ นางประมวล  ใจประเทือง 

 ๓๘๕๙ นางประมวล  ภาคโพธิ์ 

 ๓๘๖๐ นางประยงค  จันทรสวาง 

 ๓๘๖๑ นางประยัติ  นนศรีภักดิ์ 

 ๓๘๖๒ นางประยูร  ศิริพันธ 

 ๓๘๖๓ นางสาวประยูร  เอี่ยมสุดใจ 

 ๓๘๖๔ นางประรม  เสือย้ิม 

 ๓๘๖๕ นางประริชาติ  ชาประดิษฐ 

 ๓๘๖๖ นางประวาด  อุทะสาร 

 ๓๘๖๗ นางประสิทธิ์  ภูแลนกลับ 

 ๓๘๖๘ นางประเสริฐ  แจงบาน 

 ๓๘๖๙ นางประหยัด  รามัญ 

 ๓๘๗๐ นางประหยัด  เรืองนา 

 ๓๘๗๑ นางปราจิน  ทองมาก 

 ๓๘๗๒ นางปราณี  จันทรเมฆ 

 ๓๘๗๓ นางปราณี  บุตรชําลิ 

 ๓๘๗๔ นางปราณี  วงคจันทร 

 ๓๘๗๕ นางปราณี  สวายประโคน 

 ๓๘๗๖ นางปราณีต  อวมสรอย 

 ๓๘๗๗ นางสาวปรารตรี  ลอมไธสง 

 ๓๘๗๘ นางปรารถนา  ชารีชัย 

 ๓๘๗๙ นางสาวปญญา  มามีใหญ 

 ๓๘๘๐ นางปญญา  หอมชื่น 

 ๓๘๘๑ นางปตพร  ฤทธิวงศ 

 ๓๘๘๒ นางปทธวรรณ  ศรีทอง 

 ๓๘๘๓ นางปทมา  สระทองยอด 

 ๓๘๘๔ นางปานรัตน  ดอนปต 

 ๓๘๘๕ นางปนทอง  ขันทอง 

 ๓๘๘๖ นางปยะมาภรณ  สีหะวงษ 

 ๓๘๘๗ นางปุณยนุช  มีศรี 

 ๓๘๘๘ นางสาวผกา  วุฒิศักดิ์ 

 ๓๘๘๙ นางผองศรี  สถิตย 

 ๓๘๙๐ นางพงศรี  อุยสวัสดิ์ 

 ๓๘๙๑ นางพจนา  ทองมูล 

 ๓๘๙๒ นางสาวพนัด  สาแกว 

 ๓๘๙๓ นางพนิดา  ระวาดชัย 

 ๓๘๙๔ นางพยอม  ดีคํา 



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

 

 ๓๘๙๕ นางสาวพยอม  เพิงสูงเนิน 

 ๓๘๙๖ นางพเยาว  ทองหลอ 

 ๓๘๙๗ นางพรทิพย  ทรงบัญฑิต 

 ๓๘๙๘ นางพรทิพย  บุญทู 

 ๓๘๙๙ นางพรทิพย  มณฑปใหญ 

 ๓๙๐๐ นางพรเพ็ญ  ย้ิมดี 

 ๓๙๐๑ นางสาวพรภิรุณ  หวังบุญกลาง 

 ๓๙๐๒ นางพรมมา  เพียขันทา 

 ๓๙๐๓ นางพรรณี  กมลรัตน 

 ๓๙๐๔ นางพรรณี  หาญใจไทย 

 ๓๙๐๕ นางสาวพรรัตน  นํามา 

 ๓๙๐๖ นางสาวพรวิภา  จันทรเอี่ยม 

 ๓๙๐๗ นางพลอย  ศรีเพชร 

 ๓๙๐๘ นางพลอยมารินทร  ชมกุล 

 ๓๙๐๙ นางพลับพลึง  มั่นเขตวิทย 

 ๓๙๑๐ นางพวงแกว  นอศรี 

 ๓๙๑๑ นางสาวพวงเพ็ญ  ดันงา 

 ๓๙๑๒ นางพะยุง  เถาวกลาง 

 ๓๙๑๓ นางสาวพัชรี  ทองดีนอก 

 ๓๙๑๔ นางพัทยา  ชาภักดี 

 ๓๙๑๕ นางพานทอง  เสาทอง 

 ๓๙๑๖ นางพิกุล  บุญปญญา 

 ๓๙๑๗ นางสาวพิกุล  เพ่ิมทองมาก 

 ๓๙๑๘ นางพิกุล  ลีลา 

 ๓๙๑๙ นางสาวพิญญานันท  เยียนจันทร 

 ๓๙๒๐ นางพิณจิต  บุญศรี 

 ๓๙๒๑ นางพิณทิพย  เชาวภู 

 ๓๙๒๒ นางสาวพิทญา  บุญอยู 

 ๓๙๒๓ นางพิทูรย  มงคลเจริญ 

 ๓๙๒๔ นางพิมใจ  มะณีรัตน 

 ๓๙๒๕ นางพิมพกมล  มาตราช 

 ๓๙๒๖ นางพิมพนภา  บุญศิริโรจน 

 ๓๙๒๗ นางพิไลพร  กลาหาญ 

 ๓๙๒๘ นางพิศ  ราชแสง 

 ๓๙๒๙ นางสาวพิศมัย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๙๓๐ นางพิศวง  พันธุวงษ 

 ๓๙๓๑ นางพ่ึง  ขบวนดี 

 ๓๙๓๒ นางสาวพุทธชาติ  จําปาศรี 

 ๓๙๓๓ นางพูน  รักษพงษ 

 ๓๙๓๔ นางเพชรมณี  อัครจันทร 

 ๓๙๓๕ นางเพ็ญ  หอมหวน 

 ๓๙๓๖ นางเพ็ญจิตร  ราชชมภู 

 ๓๙๓๗ นางเพ็ญประภา  ฮมเมือง 

 ๓๙๓๘ นางเพ็ญผกา  ภูมิพานิชย 

 ๓๙๓๙ นางเพ็ญพักตร  มังแกว 

 ๓๙๔๐ นางเพ็ญศรี  ชูชวย 

 ๓๙๔๑ นางเพ็ญศรี  ศรีนุกูล 

 ๓๙๔๒ นางสาวเพ็ญศรี  แสนเทพ 

 ๓๙๔๓ นางสาวเพียงเพ็ญ  แซโงว 

 ๓๙๔๔ นางเพียงเพ็ญ  ทะรารัมย 



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

 

 ๓๙๔๕ นางเพียร  อินสิงห 

 ๓๙๔๖ นางแพงศรี  กาลวิลัย 

 ๓๙๔๗ นางไพรวัลย  โปรงจิต 

 ๓๙๔๘ นางไพระณา  เบาศรี 

 ๓๙๔๙ นางสาวไพรินทร  ศรีเมือง 

 ๓๙๕๐ นางสาวไพเราะ  ชมวะนา 

 ๓๙๕๑ นางสาวภัณฑิรา  ครุฑจันทร 

 ๓๙๕๒ นางสาวภัณพิตา  นวนนุน 

 ๓๙๕๓ นางภัทรภร  พวงมาลัย 

 ๓๙๕๔ นางภัสสร  คงเกิด 

 ๓๙๕๕ นางสาวภาลินี  นอยคําตัน 

 ๓๙๕๖ นางภิรมย  สวัสดี 

 ๓๙๕๗ นางมณฑา  ชมทอง 

 ๓๙๕๘ นางมณธิชา  ส้ิวอินทร 

 ๓๙๕๙ นางมณี  พบบุบผา 

 ๓๙๖๐ นางมณี  เสตรุน 

 ๓๙๖๑ นางสาวมณีจันทร  เจียมเมืองปก 

 ๓๙๖๒ นางมณีรัตน  บุญญรัตนบํารุง 

 ๓๙๖๓ นางมณีวรรณ  แสวงศรี 

 ๓๙๖๔ นางมนทิรา  กลํ่าทัพ 

 ๓๙๖๕ นางมนทิรา  ชํานาญไพร 

 ๓๙๖๖ นางมนัส  ทองยา 

 ๓๙๖๗ นางสาวมยุรา  จันทรพูล 

 ๓๙๖๘ นางมยุรี  มีสมศักดิ์ 

 ๓๙๖๙ นางสาวมยุเรศ  หาญสูงเนิน 

 ๓๙๗๐ นางมลฑา  เตะดอเลาะ 

 ๓๙๗๑ นางมลฑา  นวลนาค 

 ๓๙๗๒ นางมลิ  ประกอบเก็บ 

 ๓๙๗๓ นางมลิวัลย  แสนทวีสุข 

 ๓๙๗๔ นางมวย  หวยหงษทอง 

 ๓๙๗๕ นางสาวมะปราง  รุงเรือง 

 ๓๙๗๖ นางมะยุรา  คํารังษี 

 ๓๙๗๗ นางมะลัย  โฉมกระโทก 

 ๓๙๗๘ นางสาวมะลิ  พะลัง 

 ๓๙๗๙ นางมะลิ  โสภารักษ 

 ๓๙๘๐ นางมัตติกา  เรียบเมือง 

 ๓๙๘๑ นางมัทนา  พรหมพันธุ 

 ๓๙๘๒ นางมานบ  ถวยทอง 

 ๓๙๘๓ นางมานิตย  แกนแกว 

 ๓๙๘๔ นางสาวมารออา  บุญญา 

 ๓๙๘๕ นางสาวมารี  กันหาอาจ 

 ๓๙๘๖ นางมารีย  เวนัย 

 ๓๙๘๗ นางมาลัย  ดวงตา 

 ๓๙๘๘ นางมาลัย  ทรัพยมรรค 

 ๓๙๘๙ นางสาวมาลัย  เอกจิต 

 ๓๙๙๐ นางสาวมาลากุล  เล่ียมทอง 

 ๓๙๙๑ นางมาลี  จรรักษา 

 ๓๙๙๒ นางมาลี  เฉลยไตร 

 ๓๙๙๓ นางมาลี  ปยะไพร 

 ๓๙๙๔ นางสาวมาลี  สอนศรี 



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

 

 ๓๙๙๕ นางสาวมุกดา  ชูสงค 

 ๓๙๙๖ นางสาวมูล  วัฒนสืบแถว 

 ๓๙๙๗ นางยงค  ประไพชาติ 

 ๓๙๙๘ นางยาเราะ  หะยีเจะมะ 

 ๓๙๙๙ นางยุพา  จรูญศรี 

 ๔๐๐๐ นางสาวยุพา  เปล่ียนกระสันต 

 ๔๐๐๑ นางยุพา  แสงพิมพ 

 ๔๐๐๒ นางยุพิน  คงอยูนาน 

 ๔๐๐๓ นางยุพิน  ทองอม 

 ๔๐๐๔ นางสาวยุพิน  บุญราช 

 ๔๐๐๕ นางสาวยุพิน  ผองวาสนา 

 ๔๐๐๖ นางยุพิน  รุงศร ี

 ๔๐๐๗ นางยุพิน  สมศรีเสาร 

 ๔๐๐๘ นางสาวยุพิน  หนูทอง 

 ๔๐๐๙ นางยุภารัตน  เคนคํา 

 ๔๐๑๐ นางสาวเยาวนาถ  พยัฆคง 

 ๔๐๑๑ นางเยาวเรศ  เช้ือเกษม 

 ๔๐๑๒ นางเยาวลักษณ  มุขแกว 

 ๔๐๑๓ นางรจนา  ปามี 

 ๔๐๑๔ นางรวงทอง  หาญชนะ 

 ๔๐๑๕ นางรวีวรรณ  คําแกว 

 ๔๐๑๖ นางระเบียบ  แกวใสย 

 ๔๐๑๗ นางสาวระเบียบ  จันทรแดง 

 ๔๐๑๘ นางระเบียบ  มีทุกดวง 

 ๔๐๑๙ นางระเบียบ  วันดี 

 ๔๐๒๐ นางรัชฎาพร  พูลผล 

 ๔๐๒๑ นางสาวรัชนี  ตุมขาว 

 ๔๐๒๒ นางรัชนี  อวมสรอย 

 ๔๐๒๓ นางรัชนีกร  ไชยเดช 

 ๔๐๒๔ นางสาวรัชนู  กําลังไทย 

 ๔๐๒๕ นางรัญจวน  สุโพธิ์ 

 ๔๐๒๖ นางรัฐนันท  กําไธสง 

 ๔๐๒๗ นางรัตนา  มีบุญ 

 ๔๐๒๘ นางรัตนา  สุขสวัสดิ์ 

 ๔๐๒๙ นางรัตนา  สุยอย 

 ๔๐๓๐ นางรัตนาพร  นิสัยมั่น 

 ๔๐๓๑ นางราตรี  นุนแกว 

 ๔๐๓๒ นางสาวรําพึง  ยอดกันธา 

 ๔๐๓๓ นางสาวรําไพ  ศรีนวล 

 ๔๐๓๔ นางสาวรุงนภา  จงเจริญ 

 ๔๐๓๕ นางรุงนภา  นาทอง 

 ๔๐๓๖ นางรุงเรือง  ทับอินทร 

 ๔๐๓๗ นางรุงเรือง  สารีสุข 

 ๔๐๓๘ นางรุงฤดี  ปุยฝาย 

 ๔๐๓๙ นางรุงอรุณ  คงคา 

 ๔๐๔๐ นางรุงอรุณ  พุฒิชัยทัด 

 ๔๐๔๑ นางรุจิรา  มณีวงษ 

 ๔๐๔๒ นางรุจีพัชร  วรวงษวุฒิไกร 

 ๔๐๔๓ นางเรณู  จํารัส 

 ๔๐๔๔ นางเรณู  ทองคําดี 



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

 

 ๔๐๔๕ นางเรณู  ไทยเจริญ 

 ๔๐๔๖ นางเรณู  เพ็งแกว 

 ๔๐๔๗ นางเรณู  มั่นคง 

 ๔๐๔๘ นางเรณู  ลักษมีมณีรัตน 

 ๔๐๔๙ นางเรวดี  เขตอนันต 

 ๔๐๕๐ นางเริ่ม  ภูเพชร 

 ๔๐๕๑ นางเรียม  ชื่นจันทร 

 ๔๐๕๒ นางเรียม  โพธิ์พันธุ 

 ๔๐๕๓ นางฤดีวรรณ  อํานวย 

 ๔๐๕๔ นางลออ  จันทรแยม 

 ๔๐๕๕ นางละมัย  มาแกว 

 ๔๐๕๖ นางละมัย  มุงออมกลาง 

 ๔๐๕๗ นางละมา  อินทรสูงเนิน 

 ๔๐๕๘ นางละออ  ปราบพารา 

 ๔๐๕๙ นางละออ  ลําใยหวาน 

 ๔๐๖๐ นายละเอียด  พวงจันทร 

 ๔๐๖๑ นางลัดดา  ชํานาญ 

 ๔๐๖๒ นางลัดดา  พินิตตานนท 

 ๔๐๖๓ นางลัดดา  มารักษา 

 ๔๐๖๔ นางลัดดา  วัฒนเวช 

 ๔๐๖๕ นางสาวลัดดาพร  เครืออยู 

 ๔๐๖๖ นางลัดดาภร  มุงจอมกลาง 

 ๔๐๖๗ นางลาวัลย  จายประโคน 

 ๔๐๖๘ นางสาวลําดวน  เหนียวจันทึก 

 ๔๐๖๙ นางลําเนา  เกินพา 

 ๔๐๗๐ นางลําเนาว  ขานเขวา 

 ๔๐๗๑ นางลําพรรณ  กันยางาม 

 ๔๐๗๒ นางลําพรวน  สําเภาทอง 

 ๔๐๗๓ นางลําพวน  จงกระโจม 

 ๔๐๗๔ นางลําพึง  แกวจุลพัฒน 

 ๔๐๗๕ นางลําพึง  ดํานา 

 ๔๐๗๖ นางลําพึง  ถ้ําเพชร 

 ๔๐๗๗ นางลําพึง  สมวัฒน 

 ๔๐๗๘ นางลําเพย  อินออน 

 ๔๐๗๙ นางสาวลําใย  อรามวงษ 

 ๔๐๘๐ นางเลิศลักษณ  มหาวัน 

 ๔๐๘๑ นางเลียบ  กระจางโพธิ์ 

 ๔๐๘๒ นางวงจันทร  เนยชะนะ 

 ๔๐๘๓ นางวงจันทร  วิสัยงาม 

 ๔๐๘๔ นางวงเดือน  คําภา 

 ๔๐๘๕ นางวงเวียน  เรืองอนันต 

 ๔๐๘๖ นางสาววนิดา  เขียวขจี 

 ๔๐๘๗ นางวรรณดี  นาคง 

 ๔๐๘๘ นางวรรณดี  แพเถื่อน 

 ๔๐๘๙ นางสาววรรณดี  อิ่มอุไร 

 ๔๐๙๐ นางสาววรรณทนา  ถวิลสุข 

 ๔๐๙๑ นางวรรณเพ็ญ  อัมรินทร 

 ๔๐๙๒ นางวรรณภา  จันทรงาม 

 ๔๐๙๓ นางวรรณรัตน  ปนสันเทียะ 

 ๔๐๙๔ นางวรรณา  คงสํารวย 



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

 

 ๔๐๙๕ นางวรรณา  คงแสง 

 ๔๐๙๖ นางวรรณา  ภูผางามเลิศ 

 ๔๐๙๗ นางวรรณา  รอดอยู 

 ๔๐๙๘ นางสาววรรณี  กิจเจริญ 

 ๔๐๙๙ นางวรรณี  ฉันทะ 

 ๔๑๐๐ นางวรรณี  พิชญานนท 

 ๔๑๐๑ นางวรรณี  สอนกลาง 

 ๔๑๐๒ นางสาววรรณี  เอี่ยมแท 

 ๔๑๐๓ นางวรรนิภา  นวนสอน 

 ๔๑๐๔ นางวรรเพ็ญ  สุขประเสริฐ 

 ๔๑๐๕ นางวรวรรณ  เพ็ชรสุน 

 ๔๑๐๖ นางวรัญญา  จุลโพธิ์ 

 ๔๑๐๗ นางวรัญพรภัณ  มาศรี 

 ๔๑๐๘ นางวรัญสิณี  สิงหโต 

 ๔๑๐๙ นางวราพร  มารศรี 

 ๔๑๑๐ นางสาววราภรณ  แจมแจง 

 ๔๑๑๑ นางวราภรณ  ปธานราษฎร 

 ๔๑๑๒ นางวราภรณ  ปนแกว 

 ๔๑๑๓ นางวราภรณ  ผาสุข 

 ๔๑๑๔ นางวราภรณ  ผิวนวล 

 ๔๑๑๕ นางสาววลัยภรณ  นกแสง 

 ๔๑๑๖ นางวลัยลักษณ  เนตรสุวรรณ 

 ๔๑๑๗ นางวัชรากร  ดุขุนทด 

 ๔๑๑๘ นางวัชรินทร  ทาประเสริฐ 

 ๔๑๑๙ นางวัชรี  วิชาชัย 

 ๔๑๒๐ นางสาววัฒนา  ทัศมาลี 

 ๔๑๒๑ นางวันจุรี  สุวรรณรัตน 

 ๔๑๒๒ นางวันดี  จันทรศรี 

 ๔๑๒๓ นางวันดี  จันลา 

 ๔๑๒๔ นางสาววันทนา  บุญนก 

 ๔๑๒๕ นางวันทนา  เพชรนิล 

 ๔๑๒๖ นางวันทนีย  อุคะติ 

 ๔๑๒๗ นางวันนา  แสนหาญ 

 ๔๑๒๘ นางวันเพ็ญ  เกงกลา 

 ๔๑๒๙ นางวันเพ็ญ  จงกล 

 ๔๑๓๐ นางวันเพ็ญ  ชื่นเกษม 

 ๔๑๓๑ นางวันเพ็ญ  ทองศักดิ์ 

 ๔๑๓๒ นางวันเพ็ญ  ปดกอง 

 ๔๑๓๓ นางวันเพ็ญ  พันธุรัตน 

 ๔๑๓๔ นางสาววันเพ็ญ  พานเจริญ 

 ๔๑๓๕ นางวัลลภา  แทนสงค 

 ๔๑๓๖ นางวัลวิภา  รื่นไทย 

 ๔๑๓๗ นางวาริยา  ศาลางาม 

 ๔๑๓๘ นางวารุณี  กลอมฤทธิ์ 

 ๔๑๓๙ นางวาสนา  เจริญรัมย 

 ๔๑๔๐ นางวาสนา  ไชยเพชร 

 ๔๑๔๑ นางวาสนา  ทองชอย 

 ๔๑๔๒ นางสาววาสนา  ธนะผล 

 ๔๑๔๓ นางวาสนา  วิมลพันธุ 

 ๔๑๔๔ นางสาววินัย  หงษทอง 



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

 

 ๔๑๔๕ นางวินิจ  ตรงสูญดี 

 ๔๑๔๖ นางสาววิภา  สืบวงษ 

 ๔๑๔๗ นางวิภาดา  ไตรเพียร 

 ๔๑๔๘ นางวิภาพร  นุมอินทร 

 ๔๑๔๙ นางวิภารัตน  ชัยสอน 

 ๔๑๕๐ นางวิภารัตน  วงศลาม 

 ๔๑๕๑ นางวิมล  แกวทอง 

 ๔๑๕๒ นางสาววิมล  สังขพาลี 

 ๔๑๕๓ นางวิมล  สํารวล 

 ๔๑๕๔ นางวิมาลี  จับใจ 

 ๔๑๕๕ นางวิรัตน  บุตรนุช 

 ๔๑๕๖ นางวิรัตน  หิรัญวงษ 

 ๔๑๕๗ นางวิลาพร  จันยะนัย 

 ๔๑๕๘ นางวิลาวรรณ  สารี 

 ๔๑๕๙ นางสาววิลาวัลย  ตุยอินทร 

 ๔๑๖๐ นางวิลาวัลย  โตวิจิตร 

 ๔๑๖๑ นางวิลาวัลย  สมบูรณพงศ 

 ๔๑๖๒ นางวิไล  มูลมิน 

 ๔๑๖๓ นางวิไลพร  รับขวัญ 

 ๔๑๖๔ นางวิไลรัตน  ขันทอง 

 ๔๑๖๕ นางสาววีณา  ขวัญเมือง 

 ๔๑๖๖ นางวีนัส  หลวงสนิท 

 ๔๑๖๗ นางวีระนุช  นาคโชติ 

 ๔๑๖๘ นางสาวศรพมลพร  อชิระไววิทย 

 ๔๑๖๙ นางศรัญญา  พูนเพ่ิม 

 ๔๑๗๐ นางศรีจันทร  กิจสวน 

 ๔๑๗๑ นางสาวศรีนวล  คงแสงพันธุ 

 ๔๑๗๒ นางศรีนวล  ศรลํ้า 

 ๔๑๗๓ นางศรีนวล  อินทรเฉลิม 

 ๔๑๗๔ นางศรียวง  บุญมาก 

 ๔๑๗๕ นางศรีเรือง  จารุเศรณี 

 ๔๑๗๖ นางศรีสม  สนเผือก 

 ๔๑๗๗ นางศรีสุดา  โพธิสาร 

 ๔๑๗๘ นางสาวศรีสุดา  เมตตา 

 ๔๑๗๙ นางศรุดา  ปญญา 

 ๔๑๘๐ นางสาวศรุตยา  โรจนพันธ 

 ๔๑๘๑ นางศศินันท  วัฒนานุกูลพงศ 

 ๔๑๘๒ นางสาวศิริจารีย  จันทรลา 

 ๔๑๘๓ นางศิริธร  พรหมทอง 

 ๔๑๘๔ นางศิริพร  แนบฉิมพลี 

 ๔๑๘๕ นางศิริพันธ  มังกรงาม 

 ๔๑๘๖ นางสาวศิริลักสน  สุขธรรมา 

 ๔๑๘๗ นางสาวศิริวรรณ  เผือกทอง 

 ๔๑๘๘ นางศิริวรรณ  มะโน 

 ๔๑๘๙ นางศิริวรรณ  มิ่งมณี 

 ๔๑๙๐ นางสาวศิริวรรณ  สรศิลป 

 ๔๑๙๑ นางสาวศุทธา  โกติรัมย 

 ๔๑๙๒ นางศุภนิตย  เวชชาภินันท 

 ๔๑๙๓ นางสกุลดารา  เรืองหิรัญวนิช 

 ๔๑๙๔ นางสงวน  ภูสอาด 



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

 

 ๔๑๙๕ นางสาวสงวน  ยืนนาน 

 ๔๑๙๖ นางสดชื่น  พันธุดี 

 ๔๑๙๗ นางสถาพร  รัตนศฤงค 

 ๔๑๙๘ นางสนอง  เถาวัลย 

 ๔๑๙๙ นางสนอง  บุตรดี 

 ๔๒๐๐ นางสนอง  บุพลับ 

 ๔๒๐๑ นางสมกมล  ชูชื่นพรม 

 ๔๒๐๒ นางสมควร  มั่นใจ 

 ๔๒๐๓ นางสมควร  ละอองแกว 

 ๔๒๐๔ นางสมควร  สมานมิตร 

 ๔๒๐๕ นางสมคิด  ทัดเกิด 

 ๔๒๐๖ นางสมคิด  เทพสมบูรณ 

 ๔๒๐๗ นางสาวสมคิด  ย้ิมแฉง 

 ๔๒๐๘ นางสมคิด  เลาตง 

 ๔๒๐๙ นางสาวสมคิด  สนิทชาติ 

 ๔๒๑๐ นางสมคิท  ทานะกัน 

 ๔๒๑๑ นางสาวสมจิต  ไกรสยมพร 

 ๔๒๑๒ นางสมจิต  บัวมีธูป 

 ๔๒๑๓ นางสาวสมจิต  วีสุวรรณ 

 ๔๒๑๔ นางสมจิต  สวนดอกไม 

 ๔๒๑๕ นางสมจิตร  ดิดเล็ก 

 ๔๒๑๖ นางสมจิตร  เทพพรหม 

 ๔๒๑๗ นางสมจิตร  สุขแชม 

 ๔๒๑๘ นางสมจิตร  แตงเครือมาศ 

 ๔๒๑๙ นางสาวสมจิตร  ทานะมัย 

 ๔๒๒๐ นางสาวสมจิตร  ศรีประสิทธิ์ 

 ๔๒๒๑ นางสมจิตร  อุดมประเสริฐ 

 ๔๒๒๒ นางสมใจ  ดอกลําเจียก 

 ๔๒๒๓ นางสาวสมใจ  ดีงาม 

 ๔๒๒๔ นางสาวสมใจ  บุมี 

 ๔๒๒๕ นางสมใจ  มาลี 

 ๔๒๒๖ นางสมใจ  แสงอินทร 

 ๔๒๒๗ นางสมใจ  หมูหาญ 

 ๔๒๒๘ นางสมเชย  ยุติรักษ 

 ๔๒๒๙ นางสมถวิล  ปรีดา 

 ๔๒๓๐ นางสาวสมทรง  แสงจันทร 

 ๔๒๓๑ นางสาวสมนึก  ดําดี 

 ๔๒๓๒ นางสมนึก  พรหมบุตร 

 ๔๒๓๓ นางสมนึก  หวองสูงเนิน 

 ๔๒๓๔ นางสมบัตร  พะโว 

 ๔๒๓๕ นางสมบุญ  หงษเวียงจันทร 

 ๔๒๓๖ นางสมบูรณ  เชื้อนาหวา 

 ๔๒๓๗ นางสมบูรณ  ทองจันทร 

 ๔๒๓๘ นางสมบูรณ  ทองแจง 

 ๔๒๓๙ นางสมบูรณ  เทพชาติ 

 ๔๒๔๐ นางสมบูรณ  เทียนสัน 

 ๔๒๔๑ นางสาวสมบูรณ  ไผสุวรรณ 

 ๔๒๔๒ นางสมบูรณ  ยกศิริ 

 ๔๒๔๓ นางสมบูรณ  อนุสินธุ 

 ๔๒๔๔ นางสมปอง  คงปรีชา 



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

 

 ๔๒๔๕ นางสมปอง  ชางนอย 

 ๔๒๔๖ นางสาวสมปอง  เรณูแยม 

 ๔๒๔๗ นางสมพงษ  ฤทธิ์ฉ่ํา 

 ๔๒๔๘ นางสมพร  นุสติ 

 ๔๒๔๙ นางสาวสมพร  สุขประเสริฐ 

 ๔๒๕๐ นางสมพิศ  สุภาพไว 

 ๔๒๕๑ นางสมเพียร  รื่นเทียน 

 ๔๒๕๒ นางสมภาร  บุตรโคตร 

 ๔๒๕๓ นางสมยอง  วันศรี 

 ๔๒๕๔ นางสมยา  วงคหิรัญ 

 ๔๒๕๕ นางสมรส  ประไวย 

 ๔๒๕๖ นางสมศรี  โพธิ์ชะคุม 

 ๔๒๕๗ นางสมศรี  ฤกษประดับ 

 ๔๒๕๘ นางสมสวย  คําแกว 

 ๔๒๕๙ นางสาวสมหมาย  เรืองศิริ 

 ๔๒๖๐ นางสมหมาย  สุขพัทธี 

 ๔๒๖๑ นางสมหวัง  อนุวัฒนวิมล 

 ๔๒๖๒ นางสมัย  บุตรงาม 

 ๔๒๖๓ นางสมาน  ถําวาป 

 ๔๒๖๔ นางสาวสมาน  โสรักนิษฐ 

 ๔๒๖๕ นางสมาน  หอมจันทร 

 ๔๒๖๖ นางสมาพร  ทองผุด 

 ๔๒๖๗ นางสรญา  ทองกอง 

 ๔๒๖๘ นางสรอยฟา  แกวรัดดา 

 ๔๒๖๙ นางสาวสรอยมณี  ดวงแกว 

 ๔๒๗๐ นางสลาวัลย  ศรีเมือง 

 ๔๒๗๑ นางสวย  เกิดโภคา 

 ๔๒๗๒ นางสวย  ปล้ืมจิตร 

 ๔๒๗๓ นางสวอง  สรอยโพธิ์พันธุ 

 ๔๒๗๔ นางสวัสดิ์  สุขประเสริฐ 

 ๔๒๗๕ นางสาวสอน  ดุสิต 

 ๔๒๗๖ นางสะรีพะ  ตะโละดิง 

 ๔๒๗๗ นางสังวร  เหมะรักษ 

 ๔๒๗๘ นางสังวาลย  บรรณกร 

 ๔๒๗๙ นางสาวสังเวย  เขียวกาหลง 

 ๔๒๘๐ นางสังเวียน  ประสงค 

 ๔๒๘๑ นางสันชดี  เวินขุนทด 

 ๔๒๘๒ นางสาวสันทนา  กําลังย่ิง 

 ๔๒๘๓ นางสัมฤทธิ์  โตนน้ําขาว 

 ๔๒๘๔ นางสาคร  ทองวร 

 ๔๒๘๕ นางสาคร  แสงสุวรรณ 

 ๔๒๘๖ นางสาวสาทิศ  อินลิน 

 ๔๒๘๗ นางสาวสาธิตา  พิทักษกิจงาม 

 ๔๒๘๘ นางสายชล  เพ็งหาจิตต 

 ๔๒๘๙ นางสาวสายชล  มีชื่น 

 ๔๒๙๐ นางสายทอง  แกวนอย 

 ๔๒๙๑ นางสายบัว  เหลือหลาย 

 ๔๒๙๒ นางสาวสายฝน  เกิดนาค 

 ๔๒๙๓ นางสายพิน  เชื้อหาญ 

 ๔๒๙๔ นางสายพิน  ศรีสวาง 



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

 

 ๔๒๙๕ นางสายพิรุณ  คําแท 

 ๔๒๙๖ นางสาวสายรุง  กอประเสริฐกุล 

 ๔๒๙๗ นางสายรุง  จันทรนุม 

 ๔๒๙๘ นางสายสมร  เพ็งเพราะ 

 ๔๒๙๙ นางสาวสายสมร  เย่ียมญาติ 

 ๔๓๐๐ นางสายสุนีย  ธรรมชอบ 

 ๔๓๐๑ นางสายหยุด  ผองสุขใส 

 ๔๓๐๒ นางสายหยุด  สวางโชติ 

 ๔๓๐๓ นางสารภี  เนตรสุวรรณ 

 ๔๓๐๔ นางสาวแตง  สันมาแอ 

 ๔๓๐๕ นางสาวิตรี  วิสุทธิแพทย 

 ๔๓๐๖ นางสาหราย  ทาโทน 

 ๔๓๐๗ นางสาหรีฝะ  ยะโตะ 

 ๔๓๐๘ นางสําพรรณ  ศรีคงรักษ 

 ๔๓๐๙ นางสาวสําเภา  พาพันธ 

 ๔๓๑๐ นางสํารวย  มงคลเวทย 

 ๔๓๑๑ นางสํารอง  สงสีเสา 

 ๔๓๑๒ นางสําราญ  ไตรทิตย 

 ๔๓๑๓ นางสาวสําราญ  บุญมี 

 ๔๓๑๔ นางสําราญ  สุขสมัย 

 ๔๓๑๕ นางสํารี  ฉลองเดชากุล 

 ๔๓๑๖ นางสําเริง  ทองวาจา 

 ๔๓๑๗ นางสําเริง  ฤทธิรักษ 

 ๔๓๑๘ นางสาวสําลี  วงเวียน 

 ๔๓๑๙ นางสําอางค  บุญจง 

 ๔๓๒๐ นางสําอางค  พ่ึงโพธิ์ 

 ๔๓๒๑ นางสินธุ  ศรีโสภณ 

 ๔๓๒๒ นางสิรินดา  จอมหงษ 

 ๔๓๒๓ นางสาวสิริพร  พรอมประเสริฐ 

 ๔๓๒๔ นางสาวสิริวิมล  การสมทบ 

 ๔๓๒๕ นางสีทอน  มิลินทปญญา 

 ๔๓๒๖ นางสีนวน  จันทรจวน 

 ๔๓๒๗ นางสาวสุกฤตา  อุดรพรมราช 

 ๔๓๒๘ นางสุกัญญา  จิตตรานนท 

 ๔๓๒๙ นางสุกัญญา  จินดาศรี 

 ๔๓๓๐ นางสุกัญญา  พลเสนา 

 ๔๓๓๑ นางสุกัญญา  เฟองฟู 

 ๔๓๓๒ นางสาวสุขใส  นาภี 

 ๔๓๓๓ นางสุจิตรา  ทองคํา 

 ๔๓๓๔ นางสุจินต  จันทภาโส 

 ๔๓๓๕ นางสุชาดา  พรหมอารักษ 

 ๔๓๓๖ นางสุชาติ  เพ็ญกลาง 

 ๔๓๓๗ นางสาวสุชานาฏ  การะเวกโสม 

 ๔๓๓๘ นางสุณีย  เฮมสะมัน 

 ๔๓๓๙ นางสาวสุดใจ  ทองเพ็ญ 

 ๔๓๔๐ นางสุดใจ  พ่ึงดอน 

 ๔๓๔๑ นางสาวสุทิน  กรกฎ 

 ๔๓๔๒ นางสุทิน  เคียงสันเทียะ 

 ๔๓๔๓ นางสาวสุทิศา  จินดาสอน 

 ๔๓๔๔ นางสุธาสินี  กอประสิทธิ์ 



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

 

 ๔๓๔๕ นางสาวสุธาสินี  แซตัน 

 ๔๓๔๖ นางสุนทรี  ภักดีนอก 

 ๔๓๔๗ นางสุนทรี  วงศเปย 

 ๔๓๔๘ นางสุนทรี  สุขประเสริฐ 

 ๔๓๔๙ นางสุนัน  เปรมจิตร 

 ๔๓๕๐ นางสาวสุนันท  รอดพันธ 

 ๔๓๕๑ นางสาวสุนันท  เวชภู 

 ๔๓๕๒ นางสาวสุนันทษา  จันทา 

 ๔๓๕๓ นางสุนันทา  พานทอง 

 ๔๓๕๔ นางสุนันทา  มหานิล 

 ๔๓๕๕ นางสุนิดา  กมลพันธ 

 ๔๓๕๖ นางสุนิสา  บาสอลอ 

 ๔๓๕๗ นางสาวสุนีย  กล่ินเกษร 

 ๔๓๕๘ นางสุนีย  จันทรเกิด 

 ๔๓๕๙ นางสุนีย  วัฒกี 

 ๔๓๖๐ นางสุบัน  จันทรขอนแกน 

 ๔๓๖๑ นางสาวสุปราณี  แซตั้น 

 ๔๓๖๒ นางสุปราณี  แสงประพาฬ 

 ๔๓๖๓ นางสุพร  แกววิเชียร 

 ๔๓๖๔ นางสุพรทิพย  แทนสุวรรณ 

 ๔๓๖๕ นางสาวสุพรรณษา  โชติชัย 

 ๔๓๖๖ นางสุพรรณี  คําเก 

 ๔๓๖๗ นางสุพรรณี  ศิริประภา 

 ๔๓๖๘ นางสุพล  คําผม 

 ๔๓๖๙ นางสาวสุพัชชา  โอชารส 

 ๔๓๗๐ นางสุพิน  ชมดง 

 ๔๓๗๑ นางสุพิศ  พบเกาะ 

 ๔๓๗๒ นางสุเพ็ญ  หุนนารา 

 ๔๓๗๓ นางสุภมาศ  สุขฆะ 

 ๔๓๗๔ นางสุภัคษร  สอนภักดี 

 ๔๓๗๕ นางสุภัทรา  ศรีอินทร 

 ๔๓๗๖ นางสุภาพ  ขันทะสา 

 ๔๓๗๗ นางสุภาพ  ภูจีน 

 ๔๓๗๘ นางสุภาพ  ศิริ 

 ๔๓๗๙ นางสุภาพ  ออนคํา 

 ๔๓๘๐ นางสาวสุภาพร  สวัสดิ์ชัย 

 ๔๓๘๑ นางสุภาภรณ  จีนประโคน 

 ๔๓๘๒ นางสาวสุภาภรณ  เจริญชัย 

 ๔๓๘๓ นางสาวสุภาวดี  สุขสวัสดิ์ 

 ๔๓๘๔ นางสุภาวะดี  ชัยชุมพร 

 ๔๓๘๕ นางสุภาศินี  ย้ิมละมาย 

 ๔๓๘๖ นางสุภี  เจือทอง 

 ๔๓๘๗ นางสาวสุมาลี  เจียรนันท 

 ๔๓๘๘ นางสุมาลี  เฉลิมไทย 

 ๔๓๘๙ นางสุมาลี  ทรงเจริญ 

 ๔๓๙๐ นางสุมาลี  วิชัยดิษฐ 

 ๔๓๙๑ นางสุมาศ  โพธิจักร 

 ๔๓๙๒ นางสุรกิจ  มัญจาวงษ 

 ๔๓๙๓ นางสุรนารี  ธูปเมือง 

 ๔๓๙๔ นางสุรางค  แทนคุณ 



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

 

 ๔๓๙๕ นางสุรินทร  ดอนพิกุล 

 ๔๓๙๖ นางสาวสุรินทร  สังขสุข 

 ๔๓๙๗ นางสาวสุริยา  เหมืองหา 

 ๔๓๙๘ นางสุริศา  มาตรวิจิตร 

 ๔๓๙๙ นางสุรีย  มงคลนิสภกุล 

 ๔๔๐๐ นางสุรีย  สิงหสมบูรณ 

 ๔๔๐๑ นางสาวสุวนิดา  ฝนทอง 

 ๔๔๐๒ นางสุวรรณ  นาคเครือมี 

 ๔๔๐๓ นางสุวรรณ  แสงสุข 

 ๔๔๐๔ นางสุวรรณา  โกมลวานิช 

 ๔๔๐๕ นางสุวรรณา  ฤกษโอภาส 

 ๔๔๐๖ นางสุวรรณี  ชวยเชียร 

 ๔๔๐๗ นางสุวรรณี  สุขเงิน 

 ๔๔๐๘ นางสุวิมล  กันทะอู 

 ๔๔๐๙ นางสาวสุวิมล  ศรีประจักร 

 ๔๔๑๐ นางสาวเสนห  กลากระโทก 

 ๔๔๑๑ นางเสนาะ  ฉิมพลี 

 ๔๔๑๒ นางเสวียน  เทียวประสงค 

 ๔๔๑๓ นางเสาร  แกวสอาด 

 ๔๔๑๔ นางเสาวลักษ  เพชรกลาง 

 ๔๔๑๕ นางแสงจันทร  สําเรียนรัมย 

 ๔๔๑๖ นางแสงเดือน  ฉายา 

 ๔๔๑๗ นางแสงเดือน  บุญมา 

 ๔๔๑๘ นางแสงเดือน  ประมวลทรัพย 

 ๔๔๑๙ นางแสงเทียน  พนมบวร 

 ๔๔๒๐ นางโสภา  บุญสิทธิ์ 

 ๔๔๒๑ นางโสภา  ปนคํา 

 ๔๔๒๒ นางโสภา  หนูศรีแกว 

 ๔๔๒๓ นางสาวไสว  โพธิ์นิล 

 ๔๔๒๔ นางหทัยกานต  ปานพูล 

 ๔๔๒๕ นางหนูเปล  นอยนรินทร 

 ๔๔๒๖ นางสาวหนูเลียม  ศรีชุม 

 ๔๔๒๗ นางหมอน  สมอทอง 

 ๔๔๒๘ นางสาวหรรษา  แสงยืน 

 ๔๔๒๙ นางหฤทัย  ปูมะรัตน 

 ๔๔๓๐ นางเหือน  สืบสนธ 

 ๔๔๓๑ นางสาวแหวว  มวงไม 

 ๔๔๓๒ นางอง  พัดโบก 

 ๔๔๓๓ นางอนงค  กองกังวาลย 

 ๔๔๓๔ นางอนงค  มหาพันธ 

 ๔๔๓๕ นางอนงค  รอดทุง 

 ๔๔๓๖ นางอนงค  เองฉวน 

 ๔๔๓๗ นางอนัญญา  ชูชีพ 

 ๔๔๓๘ นางอนัญญา  บุญแสน 

 ๔๔๓๙ นางอนัญญา  อภิญญาสถาพร 

 ๔๔๔๐ นางอนันต  ตอทองหลาง 

 ๔๔๔๑ นางสาวอนุ  หรรษา 

 ๔๔๔๒ นางอนุสรณ  วงศชาลี 

 ๔๔๔๓ นางอโนทัย  แสวงกิจ 

 ๔๔๔๔ นางอบเชย  ภูวงค 
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 ๔๔๔๕ นางสาวอภิชา  เหมือนแตง 

 ๔๔๔๖ นางอมร  สังขฉายา 

 ๔๔๔๗ นางอมร  สุดเสนาะ 

 ๔๔๔๘ นางอมรรัตน  ทวีวิทย 

 ๔๔๔๙ นางอรชร  คงอุดม 

 ๔๔๕๐ นางอรณิช  เตือประโคน 

 ๔๔๕๑ นางอรทัย  พูลนวล 

 ๔๔๕๒ นางอรทัย  ศรีจันทร 

 ๔๔๕๓ นางอรนุช  จันทรสุข 

 ๔๔๕๔ นางอรพินท  กัณสิทธิ์ 

 ๔๔๕๕ นางอรรถวดี  โพธิ์แกว 

 ๔๔๕๖ นางอรวิน  มะลิวงศ 

 ๔๔๕๗ นางสาวอรสา  ธนีสัตย 

 ๔๔๕๘ นางสาวอรสา  สมใจ 

 ๔๔๕๙ นางอรอุมา  เรืองวงษ 

 ๔๔๖๐ นางสาวอรอุมา  ศิริจันทร 

 ๔๔๖๑ นางอระสา  คําแกว 

 ๔๔๖๒ นางอรัญญา  โลเลิศ 

 ๔๔๖๓ นางอริสา  ตองออน 

 ๔๔๖๔ นางอรุณ  สิงหเถื่อน 

 ๔๔๖๕ นางอรุณี  ถือคํา 

 ๔๔๖๖ นางสาวออน  คงเต็ม 

 ๔๔๖๗ นางออนจันทร  จันดาแสง 

 ๔๔๖๘ นางสาวออนตา  อินทะบุดดา 

 ๔๔๖๙ นางออย  ฉัตรจังหรีด 

 ๔๔๗๐ นางออยทิพย  ชี้กิ่ง 

 ๔๔๗๑ นางอัจจิมา  จันทรประโคน 

 ๔๔๗๒ นางสาวอัจฉรา  พงษอารี 

 ๔๔๗๓ นางอัจฉราภรณ  ปทุมานนท 

 ๔๔๗๔ นางสาวอัญชลี  กลํ่าสกุล 

 ๔๔๗๕ นางสาวอัญชลี  แกวสนธิ์ 

 ๔๔๗๖ นางสาวอัญชลี  คําศรี 

 ๔๔๗๗ นางอัญชลี  ไชยวุฒิ 

 ๔๔๗๘ นางสาวอัมพร  ปนทะนัน 

 ๔๔๗๙ นางอัมพร  พูลมา 

 ๔๔๘๐ นางอัมพร  โมรา 

 ๔๔๘๑ นางสาวอั้ว  ภูธร 

 ๔๔๘๒ นางอาจ  พายสําโรง 

 ๔๔๘๓ นางอานูน  ดาวรรณ 

 ๔๔๘๔ นางสาวอารมณ  บุญสอง 

 ๔๔๘๕ นางอารมณ  มโนสุดจริต 

 ๔๔๘๖ นางอารมณ  ศรียาภัย 

 ๔๔๘๗ นางอารมณ  สละชั่ว 

 ๔๔๘๘ นางอารยา  ใหมเมือง 

 ๔๔๘๙ นางอาริยา  ทรงวาจา 

 ๔๔๙๐ นางอาริยา  ศรีผดุง 

 ๔๔๙๑ นางสาวอารี  หุนสนอง 

 ๔๔๙๒ นางสาวอารี  อุนเรือน 

 ๔๔๙๓ นางอารีญา  พริบไหว 

 ๔๔๙๔ นางอารีย  จงเจริญ 
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 ๔๔๙๕ นางอารีย  ดวงตาดํา 

 ๔๔๙๖ นางสาวอารีย  เนื่องจํานงค 

 ๔๔๙๗ นางอารีย  หาบุบผา 

 ๔๔๙๘ นางอารีรัตน  นากแกว 

 ๔๔๙๙ นางสาวอารีรัตน  อุลิศนันท 

 ๔๕๐๐ นางสาวอํานวย  ดวงโต 

 ๔๕๐๑ นางอําพร  พองงูเหลือม 

 ๔๕๐๒ นางสาวอําไพ  เกษร 

 ๔๕๐๓ นางสาวอําไพ  บุญพิทักษ 

 ๔๕๐๔ นางอําไพ  วงษสกุล 

 ๔๕๐๕ นางสาวอําไพ  สังขอินทร 

 ๔๕๐๖ นางอําไพ  หมื่นพรม 

 ๔๕๐๗ นางอําไพร  ขันธดงลิง 

 ๔๕๐๘ นางอิงอร  ตรีขํา 

 ๔๕๐๙ นางอิ๊ด  กองทอง 

 ๔๕๑๐ นางอินถวา  สีลาวงษ 

 ๔๕๑๑ นางอุดม  เมืองจันทร 

 ๔๕๑๒ นางอุดร  รุงรัตนไชย 

 ๔๕๑๓ นางอุทร  โมฬีย 

 ๔๕๑๔ นางอุทุมพร  ออนสา 

 ๔๕๑๕ นางสาวอุทุมพร  อาจการ 

 ๔๕๑๖ นางอุนเรือน  ดุลโคกสูง 

 ๔๕๑๗ นางสาวอุบล  ทรัพยพันธ 

 ๔๕๑๘ นางอุบล  บุตรสวรรค 

 ๔๕๑๙ นางอุบลรัตน  อุราแกว 

 ๔๕๒๐ นางอุไร  งอกผล 

 ๔๕๒๑ นางอุไร  รอดแกว 

 ๔๕๒๒ นางอุไร  สีวะรินทร 

 ๔๕๒๓ นางอุไร  แสงหิ่งหอย 

 ๔๕๒๔ นางอุไร  หงษแกว 

 ๔๕๒๕ นางสาวอุไร  อินจันทึก 

 ๔๕๒๖ นางอุไรวรรณ  ชมภู 

 ๔๕๒๗ นางอุไรวรรณ  สมสกุล 

 ๔๕๒๘ นางอุลัย  ทวีรัตน 

 ๔๕๒๙ นางอุษณีย  สุวรรณคีรี 

 ๔๕๓๐ นางอุษณียกรณ  จุยแหวว 

 ๔๕๓๑ นางอุษา  แกวประเสริฐ 

 ๔๕๓๒ นางอุษา  เจือจันทร 

 ๔๕๓๓ นางเอี้ยง  ดวงกลาง 

 ๔๕๓๔ นางเอี่ยม  พรมลา 

 ๔๕๓๕ นางเอื้องศรี  ศรีสอาด 

 ๔๕๓๖ นางเอื้อมเดือน  นาคะสนธิ์ 

 ๔๕๓๗ นางเอื้อมพร  สลับศรี 

 ๔๕๓๘ นางแอด  สวัสดี 

 ๔๕๓๙ นางสาวแอด  เสนาะสรรพ 

เหรียญทองมงกุฎไทย  (รวม  ๙,๘๖๙  ราย) 

 ๑ นายกนก  ชาวคูเวียง 

 ๒ นายกมล  ใชยศรี 

 ๓ นายกมล  ณลี 

 ๔ นายกมล  ทับเงิน 
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 ๕ นายกมล  ทําจอม 

 ๖ นายกมล  นันคํา 

 ๗ นายกมล  โปรงอากาศ 

 ๘ นายกมล  ฝายเพ็ชร 

 ๙ นายกมล  วงคขัติย 

 ๑๐ นายกมล  สาเหลวา 

 ๑๑ นายกมล  สิงจานุสงค 

 ๑๒ นายกมล  แสงมณี 

 ๑๓ นายกมล  อนุวรชิกา 

 ๑๔ นายกมลชัย  ปดตาระตัง 

 ๑๕ นายกรกฤษณ  เพียขันทา 

 ๑๖ นายกรรณพิชิต  วงศโสภา 

 ๑๗ นายกระจาง  ชัยหวัง 

 ๑๘ นายกระแส  ทิวพงษงาม 

 ๑๙ นายกฤชดา  วราวุฒิกุลพงศ 

 ๒๐ นายกฤตภัค  ย่ิงยงคูณ 

 ๒๑ นายกฤตเมธ  ทาตัน 

 ๒๒ นายกฤติชัย  เกตุพุด 

 ๒๓ นายกฤษกร  ศรีสวาง 

 ๒๔ นายกฤษชนะ  สถิตยกุล 

 ๒๕ นายกฤษฎา  เกตสุธรรม 

 ๒๖ นายกฤษฎา  ขําทอง 

 ๒๗ นายกฤษฎา  คํารัตน 

 ๒๘ นายกฤษฎา  ญาติฝูง 

 ๒๙ นายกฤษฎา  พรอยสวัสดิ์ 

 ๓๐ นายกฤษฎา  หิ้งสุวรรณ 

 ๓๑ นายกฤษฏ  ธนาวินธัย 

 ๓๒ นายกฤษณชัย  โพธิ์งาม 

 ๓๓ นายกฤษณะ  แกวอราม 

 ๓๔ นายกฤษณะ  ไกรแกว 

 ๓๕ นายกฤษณะ  ปนอุดม 

 ๓๖ นายกฤษณะ  เอี้ยวถึ้ง 

 ๓๗ นายกฤษณา  บุบผากัน 

 ๓๘ นายกฤษณา  วงคศรีชา 

 ๓๙ นายกฤษณา  หาทรัพย 

 ๔๐ นายกฤษดา  มีเงิน 

 ๔๑ นายกฤษดา  ศรีสุข 

 ๔๒ นายกฤษดาพงษ  รัตนาพันธุ 

 ๔๓ นายกฤษตฤณ  พรมโสต 

 ๔๔ นายกลม  คนที 

 ๔๕ นายกลม  พันกง 

 ๔๖ นายกลา  จํานงคพันธ 

 ๔๗ นายกลาณรงค  รักษาศีล 

 ๔๘ นายกวน  คําเรือง 

 ๔๙ นายกวี  ค่ําเจริญ 

 ๕๐ นายกวี  ทองรักษ 

 ๕๑ นายกษิต  ทูลปราง 

 ๕๒ นายกอง  สุนิพรรณปภา 

 ๕๓ นายกอง  แสงหิรันต 

 ๕๔ นายกองจีน  ไชยะปน 
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 ๕๕ นายกองมี  สีสุธรรม 

 ๕๖ นายกอน  ทูลคํา 

 ๕๗ นายกอนแกว  ปททุม 

 ๕๘ นายกอนี  หลําชู 

 ๕๙ นายกอบกู  เรืองศรีชาติ 

 ๖๐ นายกอย  อัครชาติ 

 ๖๑ นายกะมวล  ศรีงาม 

 ๖๒ นายกะสิน  สุคําพุธ 

 ๖๓ นายกัณหา  สะอาดรัมย 

 ๖๔ นายกันตพงษ  ศรีประเสริฐ 

 ๖๕ นายกันตพงษ  มีมา 

 ๖๖ นายกันยา  โคคุม 

 ๖๗ นายกันยา  ไพรเตี้ย 

 ๖๘ นายกันหา  สานนท 

 ๖๙ นายกัมพล  ศรีกลํ่า 

 ๗๐ นายกัมพล  อาจเอื้อ 

 ๗๑ นายกาญจนะ  แจงนาม 

 ๗๒ นายกาน  โกทึก 

 ๗๓ นายกาน  หงษบินมา 

 ๗๔ นายกาน  วงศชุมภู 

 ๗๕ นายกาน  เสาวังคา 

 ๗๖ นายกามารูดิง  โสะสูมิง 

 ๗๗ นายกายพันธ  ศิริวงค 

 ๗๘ นายกาลี  พรมจันเสน 

 ๗๙ นายกาวน  ซอมขุนทศ 

 ๘๐ นายกาวหนา  ศิริศิลป 

 ๘๑ นายกาหลง  อินทวงศ 

 ๘๒ นายกาเหวา  ไชยมาลย 

 ๘๓ นายกาเหวา  อยูยง 

 ๘๔ นายกําจัด  คําสุภา 

 ๘๕ นายกําธร  รักสงบ 

 ๘๖ นายกําพล  คําหมาย 

 ๘๗ นายกําพล  ดีมี 

 ๘๘ นายกําพล  รุจิเรข 

 ๘๙ นายกําพลศักดิ์  สุวรรณวงค 

 ๙๐ นายกิ่งวาลิด  ตรัสสี 

 ๙๑ นายกิจจา  เจียมตัว 

 ๙๒ นายกิจจา  ดวงใหญ 

 ๙๓ นายกิจจา  บุญเดช 

 ๙๔ นายกิตคทา  อัมพันดร 

 ๙๕ นายกิตตภพ  ผานาค 

 ๙๖ นายกิตติ  ใจตรง 

 ๙๗ นายกิตติ  นอยจันอัด 

 ๙๘ นายกิตติ  ปญญาประชุม 

 ๙๙ นายกิตติ  พรหมโคตร 

 ๑๐๐ นายกิตติ  เพียพยัคฆ 

 ๑๐๑ นายกิตติกร  หอมสุวรรณ 

 ๑๐๒ นายกิตติคม  วงศศิริ 

 ๑๐๓ นายกิตติชัย  กาทอง 

 ๑๐๔ นายกิตติทัต  ศรีบุรินทร 
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 ๑๐๕ นายกิตตินันท  สามาอาภัตร 

 ๑๐๖ นายกิตติพงศ  หอมชื่น 

 ๑๐๗ นายกิตติพงษ  กองชนะ 

 ๑๐๘ นายกิตติพงษ  ชื่นนาค 

 ๑๐๙ นายกิตติพงษ  ปนจิตร 

 ๑๑๐ นายกิตติพงษ  ไพรเขียว 

 ๑๑๑ นายกิตติพงษ  มังโรคา 

 ๑๑๒ นายกิตติพงษ  สาวะดี 

 ๑๑๓ นายกิตติพล  ทุมชะ 

 ๑๑๔ นายกิตติพัทธ  ฮวดปากน้ํา 

 ๑๑๕ นายกิตติภัค  ศิระพรหม 

 ๑๑๖ นายกิตติภัค  อินทะสระ 

 ๑๑๗ นายกิตติภูมิ  รูปแข็ง 

 ๑๑๘ นายกิตติศักดิ์  เขียวสม 

 ๑๑๙ นายกิตติศักดิ์  จะเรียกรัมย 

 ๑๒๐ นายกิตติศักดิ์  จันติ๊บ 

 ๑๒๑ นายกิตติศักดิ์  จันทร 

 ๑๒๒ นายกิตติศักดิ์  แซวื่อ 

 ๑๒๓ นายกิตติศักดิ์  แดงสุภา 

 ๑๒๔ นายกิตติศักดิ์  ปานทอง 

 ๑๒๕ นายกิตติศักดิ์  พลอยไป 

 ๑๒๖ นายกิตติศักดิ์  พันเพชร 

 ๑๒๗ นายกิตติศักดิ์  พุทธาทอง 

 ๑๒๘ นายกิตติศักดิ์  รุงแจง 

 ๑๒๙ นายกิตติศักดิ์  เอี่ยมแยม 

 ๑๓๐ นายกิติ  ตวนศิริ 

 ๑๓๑ นายกิติพงศ  เล็กประโคน 

 ๑๓๒ นายกิติพงษ  สุดใจ 

 ๑๓๓ นายกิติยากร  ฤทธิ์ประเสริฐ 

 ๑๓๔ นายกิติศักดิ์  ผองนาค 

 ๑๓๕ นายกิติศักดิ์  พลอยพราว 

 ๑๓๖ นายกิติศักดิ์  ออนสด 

 ๑๓๗ นายกิม  ดุนทะยม 

 ๑๓๘ นายกิมเชียง  คงกล่ันดี 

 ๑๓๙ นายกีฬา  ปนใต 

 ๑๔๐ นายกือตา  ดือรานิง 

 ๑๔๑ นายกุศล  นันทดี 

 ๑๔๒ นายกุศล  มงคลมาตย 

 ๑๔๓ นายกูเกียรติ  บุญกอเกื้อ 

 ๑๔๔ นายกูสารธิต  ตูแวรอนิง 

 ๑๔๕ นายเกง  คงคาอินทร 

 ๑๔๖ นายเกตุสนัย  อุตมะชาติ 

 ๑๔๗ นายเกยูร  ใจทิพย 

 ๑๔๘ นายเกรียง  จันทรขํา 

 ๑๔๙ นายเกรียงไกร  กิตติศัพทโตมร 

 ๑๕๐ นายเกรียงไกร  คําแพ 

 ๑๕๑ นายเกรียงไกร  เงินนาม 

 ๑๕๒ นายเกรียงไกร  ชวยบุญสง 

 ๑๕๓ นายเกรียงไกร  ทองนอย 

 ๑๕๔ นายเกรียงไกร  ไพรมั่น 



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

 

 ๑๕๕ นายเกรียงไกร  วงศพ่ึง 

 ๑๕๖ นายเกรียงไกร  ออทอลาน 

 ๑๕๗ นายเกรียงไกร  เอี่ยมสําอาง 

 ๑๕๘ นายเกรียงศักดิ์  โถงาม 

 ๑๕๙ นายเกรียงศักดิ์  พลทิพย 

 ๑๖๐ นายเกรียงศักดิ์  ภูสุบิน 

 ๑๖๑ นายเกรียงศักดิ์  เรืองบูชา 

 ๑๖๒ นายเกรียงศักดิ์  ไวยวุฒิ 

 ๑๖๓ นายเกรียงศักดิ์  สรงพรมทิพย 

 ๑๖๔ นายเกรียงศักดิ์  สินธภมร 

 ๑๖๕ นายเกรียงศักดิ์  สุดประเสริฐ 

 ๑๖๖ รอยตรี เกรียงศักดิ์  อวนลํ่า 

 ๑๖๗ นายเกโร  ลิโก 

 ๑๖๘ นายเกษ  จันทรชมภู 

 ๑๖๙ นายเกษม  คงเพชรศักดิ์ 

 ๑๗๐ นายเกษม  จีโน 

 ๑๗๑ นายเกษม  เช้ือแถว 

 ๑๗๒ นายเกษม  ไชยเทพ 

 ๑๗๓ นายเกษม  แซมา 

 ๑๗๔ นายเกษม  ณ.สมบูรณ 

 ๑๗๕ นายเกษม  นะที 

 ๑๗๖ นายเกษม  รามจักร 

 ๑๗๗ นายเกษม  เรืองแกว 

 ๑๗๘ นายเกษมศรี  ศรีเชียงฮุง 

 ๑๗๙ นายเกษมศักดิ์  มูลทองชุน 

 ๑๘๐ นายเกษมศักดิ์  อินธิโช 

 ๑๘๑ นายเกียรติ์  วงศงาม 

 ๑๘๒ นายเกียรติคุณ  สัตยาคุณ 

 ๑๘๓ นายเกียรติชัย  ลาพันธ 

 ๑๘๔ นายเกียรติพงษ  แสนโคตร 

 ๑๘๕ นายเกียรติพิทักษ  บุญรักษ 

 ๑๘๖ นายเกียรติศักดิ์  คงแสงภักดิ์ 

 ๑๘๗ นายเกียรติศักดิ์  โงกเขา 

 ๑๘๘ นายเกียรติศักดิ์  จบสูงเนิน 

 ๑๘๙ นายเกียรติศักดิ์  บุญอํานวย 

 ๑๙๐ นายเกียรติศักดิ์  ปาโต 

 ๑๙๑ นายเกียรติศักดิ์  สีลาเกตุ 

 ๑๙๒ นายแกว  จันทรโท 

 ๑๙๓ นายแกว  ตะวงษ 

 ๑๙๔ นายแกว  มูลแกว 

 ๑๙๕ นายแกว  สมณะ 

 ๑๙๖ นายโก  ถิ่นขาม 

 ๑๙๗ นายโกมล  ปแกว 

 ๑๙๘ นายโกมล  ภูมิโคกรัก 

 ๑๙๙ นายโกมินทร  พรมทุง 

 ๒๐๐ นายโกมินทร  ลบสูงเนิน 

 ๒๐๑ นายโกเมฆ  ทันอินทรอาจ 

 ๒๐๒ นายโกเมศ  สาเสือ 

 ๒๐๓ นายโกวิท  แจมใส 

 ๒๐๔ นายโกวิท  น้ําแกว 



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

 

 ๒๐๕ นายโกวิท  หงสไกร 

 ๒๐๖ นายโกวิทย  พันธมะโน 

 ๒๐๗ นายโกศล  กลับเจริญ 

 ๒๐๘ นายโกศล  กุณโฮง 

 ๒๐๙ นายโกศล  นกแกว 

 ๒๑๐ นายโกศล  สุขใส 

 ๒๑๑ นายโกศล  หยงสตาร 

 ๒๑๒ นายโกศล  อัสวินภูเขา 

 ๒๑๓ นายไกร  เผาตุน 

 ๒๑๔ นายไกรเดช  เพ็ชรมณี 

 ๒๑๕ นายไกรทอง  แกวกอง 

 ๒๑๖ นายไกรภพ  พิมหยง 

 ๒๑๗ นายไกรรัตน  หลักศิลา 

 ๒๑๘ นายไกรฤกษ  เรืองอราม 

 ๒๑๙ นายไกรสิทธิ์  กรงแกว 

 ๒๒๐ นายไกรสิทธิ  ศรีราม 

 ๒๒๑ นายขจร  บุญมาสาเกตุ 

 ๒๒๒ นายขจร  มักนอย 

 ๒๒๓ นายขจร  รวมรัก 

 ๒๒๔ นายขจร  ศรีไชยบุญสูง 

 ๒๒๕ นายขจร  หลาบโพธิ์ 

 ๒๒๖ นายขจรศักดิ์  ทาวดี 

 ๒๒๗ นายขจรศักดิ์  ประทุมวัน 

 ๒๒๘ นายขยาย  กานพลู 

 ๒๒๙ นายขวัญเจริญ  เกชรารัตน 

 ๒๓๐ นายขวัญใจ  ขูลีลัง 

 ๒๓๑ นายขวัญใจ  พรมสุรินทร 

 ๒๓๒ นายขวัญชัย  จันอุดชา 

 ๒๓๓ นายขวัญชัย  โลทอง 

 ๒๓๔ นายขวัญชัย  วงคศรีชา 

 ๒๓๕ นายขวัญชัย  วิชัยรัมย 

 ๒๓๖ นายขวัญชัย  ศิริพิศ 

 ๒๓๗ นายขวัญเมือง  นิรากรณ 

 ๒๓๘ นายขวัญอาทิตย  เลขยัน 

 ๒๓๙ นายขัติยะ  คําเกษ 

 ๒๔๐ นายขันติ  ยังกิจจา 

 ๒๔๑ นายขันตี  ซางสุภาพ 

 ๒๔๒ นายขาม  ดันมีแกว 

 ๒๔๓ นายขินมา  วรคันทักษ 

 ๒๔๔ นายขุนทอง  อาชอง 

 ๒๔๕ นายขุนเทือง  สอนพรม 

 ๒๔๖ นายขุนศึก  พลตรี 

 ๒๔๗ นายเข็มชัย  ใจนุรินทร 

 ๒๔๘ นายเข็มชาติ  แสนหอม 

 ๒๔๙ นายเข็มทอง  โฉมเชิด 

 ๒๕๐ นายเข็มพร  ภูทับทิม 

 ๒๕๑ นายเข็มพร  มาสุข 

 ๒๕๒ นายเข็มเพชร  สุทธิเนตรสกุล 

 ๒๕๓ นายเขียน  เจียมรัมย 

 ๒๕๔ นายเขียน  เสนาสี 



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

 

 ๒๕๕ นายเขียว  แจมแจง 

 ๒๕๖ นายเขียว  หอมกระโทก 

 ๒๕๗ นายไขแสง  บรรหาร 

 ๒๕๘ นายคงชัย  ตาลหอ 

 ๒๕๙ นายคงชัย  ทีสุกะ 

 ๒๖๐ นายคงทอง  กิตติวัฒน 

 ๒๖๑ นายคงฤทธิ์  ศรีอวน 

 ๒๖๒ นายคงศักดิ์  บําเรอรวย 

 ๒๖๓ นายคฑาธิป  การสิงห 

 ๒๖๔ นายคณิต  ชวยคงมา 

 ๒๖๕ นายคณิต  ทองหอ 

 ๒๖๖ นายคเณ  เครือนาค 

 ๒๖๗ นายคเณศ  ใจใหม 

 ๒๖๘ นายคนอง  โรจนชีวะ 

 ๒๖๙ นายคนิต  นามเสนา 

 ๒๗๐ นายคม  เช้ือคําเพ็ง 

 ๒๗๑ นายคมกนก  ดวงพจน 

 ๒๗๒ นายคมกริต  ดีชาญพะเนา 

 ๒๗๓ นายคมกฤช  มหาโคตร 

 ๒๗๔ นายคมชนะ  ขวัญเริงใจ 

 ๒๗๕ นายคมเพชร  ดงแกว 

 ๒๗๖ นายคมสัน  คําหลอ 

 ๒๗๗ นายคมสัน  ไวยพจนีย 

 ๒๗๘ นายคมสันต  ประดับศิลป 

 ๒๗๙ นายคมสันต  วงคนารี 

 ๒๘๐ นายครรชิต  กลมเกลียว 

 ๒๘๑ นายครรชิต  กล่ินพยอม 

 ๒๘๒ นายครรชิต  เนียนทะศาสตร 

 ๒๘๓ นายครรชิต  พุทธพันธ 

 ๒๘๔ นายครรชิต  เรืองแกว 

 ๒๘๕ นายครองชัย  อุทาวงค 

 ๒๘๖ นายครองศักดิ์  คําศรี 

 ๒๘๗ นายคฤหัส  เมฆบุตร 

 ๒๘๘ นายคล่ี  ฝากกลาง 

 ๒๘๙ นายคอเซ็ง  ดาตูมะดา 

 ๒๙๐ นายคะนอง  ตื้อยศ 

 ๒๙๑ นายคะนอง  สืบแกว 

 ๒๙๒ นายคะนองศักดิ์  พลภักดี 

 ๒๙๓ นายคะนึง  ขันทอง 

 ๒๙๔ นายคัน  จําปางาม 

 ๒๙๕ นายคัมภีร  ดวงประสิทธิ์ 

 ๒๙๖ นายคัมภีร  อินสมบัติ 

 ๒๙๗ นายคาน  ผลชู 

 ๒๙๘ นายคาน  ศิริป 

 ๒๙๙ นายคาน  หัสดง 

 ๓๐๐ นายคาร  ผมคํา 

 ๓๐๑ นายคาลม  สุขกลา 

 ๓๐๒ นายคาวี  พาขุนทด 

 ๓๐๓ นายคํา  กาศวิเศษ 

 ๓๐๔ นายคํากอง  แกวละออ 



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

 

 ๓๐๕ นายคํากอง  นาบํารุง 

 ๓๐๖ นายคําเขียน  แสงหลา 

 ๓๐๗ นายคําชวน  มารมย 

 ๓๐๘ นายคําดี  คําแพง 

 ๓๐๙ นายคําดี  เสาโมก 

 ๓๑๐ นายคําแดง  วองไว 

 ๓๑๑ นายคําตัน  สนธิ 

 ๓๑๒ นายคําตา  พรหมดี 

 ๓๑๓ นายคํานน  ทีฆะ 

 ๓๑๔ นายคํานวน  ครุฑวงษ 

 ๓๑๕ นายคํานวน  แสนสุภา 

 ๓๑๖ นายคํานึง  การินทร 

 ๓๑๗ นายคํานึง  ชัยทอง 

 ๓๑๘ นายคํานึง  โมรา 

 ๓๑๙ นายคําปน  คําหวาง 

 ๓๒๐ นายคําปน  ทองดี 

 ๓๒๑ นายคําปาน  พลอยพุด 

 ๓๒๒ นายคําแปลง  นาวุธ 

 ๓๒๓ นายคําแปลง  วิลา 

 ๓๒๔ นายคําผาย  อุปแกว 

 ๓๒๕ นายคําผุน  แพงไธสง 

 ๓๒๖ นายคําผุน  มาตปญญา 

 ๓๒๗ นายคําฝน  นิลรักษา 

 ๓๒๘ นายคําพร  เชื้อคําเพ็ง 

 ๓๒๙ นายคําพร  ศรีแพงมล 

 ๓๓๐ นายคําพวง  วันชัย 

 ๓๓๑ นายคําพอง  เกมาหะยุง 

 ๓๓๒ นายคําพอง  ชางชํานิ 

 ๓๓๓ นายคําพอง  ตําแยคํา 

 ๓๓๔ นายคําพอง  บุญเพ่ิม 

 ๓๓๕ นายคําพอง  หัวดอน 

 ๓๓๖ นายคําพัน  เจ็กนา 

 ๓๓๗ นายคําพันธ  ขามพระลา 

 ๓๓๘ นายคําพันธ  เที่ยงตรง 

 ๓๓๙ นายคําพันธ  นวลทิพย 

 ๓๔๐ นายคําพันธ  นาดี 

 ๓๔๑ นายคําพันธ  มะสาทานัง 

 ๓๔๒ นายคําพันธ  ยืนนาน 

 ๓๔๓ นายคําเพียว  ปราบพยัคฆ 

 ๓๔๔ นายคําภา  ทองดีย่ิง 

 ๓๔๕ นายคําภา  ปานเงิน 

 ๓๔๖ นายคําภา  หัวดอน 

 ๓๔๗ นายคําภี  ลือชาพูล 

 ๓๔๘ นายคํามลิ  ทอนแกว 

 ๓๔๙ นายคํามูล  จันปาลี 

 ๓๕๐ นายคํามูล  โพธิ์แกว 

 ๓๕๑ นายคําเมือง  ทาพิมพ 

 ๓๕๒ นายคํารณ  อินทรวงศ 

 ๓๕๓ นายคําศรี  โอดพิมพ 

 ๓๕๔ นายคําสอน  ไชยตนเทือก 



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

 

 ๓๕๕ นายคําสอน  พิจารณ 

 ๓๕๖ นายคําสอน  วรรณวัตร 

 ๓๕๗ นายคําสิงห  คิดดี 

 ๓๕๘ นายคําสิงห  ศรีคํา 

 ๓๕๙ นายคําสี  บุตรศรี 

 ๓๖๐ นายคําแสง  คําทา 

 ๓๖๑ นายคําแสง  สอนศิริ 

 ๓๖๒ นายคําแสน  ลุนลา 

 ๓๖๓ นายคําแสน  ศรีโคตร 

 ๓๖๔ นายคําหมาย  ศิริพร 

 ๓๖๕ นายคําหลา  เกื้อกูล 

 ๓๖๖ นายคําหลา  จงรักษ 

 ๓๖๗ นายคําหลา  อนกล้ิง 

 ๓๖๘ นายคําใหม  ประชานันท 

 ๓๖๙ นายคิด  สุพร 

 ๓๗๐ นายคือแต  เกงไฉไล 

 ๓๗๑ นายคุณ  เพประโคน 

 ๓๗๒ นายคุณวุฒิ  เที่ยงตรง 

 ๓๗๓ นายคูณ  ขันอาษา 

 ๓๗๔ นายคูณ  คํามุงคุณ 

 ๓๗๕ นายคูณ  พระศรีรัมย 

 ๓๗๖ นายเคน  ทองชา 

 ๓๗๗ นายเคน  ประเศรษฐา 

 ๓๗๘ นายแคลว  หาญพิชัย 

 ๓๗๙ นายโคะจัง  พงกชพยุง 

 ๓๘๐ นายโฆสิทธิ์  แกวคง 

 ๓๘๑ นายงาม  ใยดี 

 ๓๘๒ นายจงกล  คํามี 

 ๓๘๓ นายจงรัก  วงคชมภู 

 ๓๘๔ นายจตุพร  คงศิริ 

 ๓๘๕ นายจตุพร  แซล้ี 

 ๓๘๖ นายจตุพร  ทารักษา 

 ๓๘๗ นายจตุพร  อรุณชัย 

 ๓๘๘ นายจตุพล  ชูวงค 

 ๓๘๙ นายจตุรงค  คําวร 

 ๓๙๐ นายจตุรงค  จักรเพ็ชร 

 ๓๙๑ นายจตุรงค  ศิลปจตุรงค 

 ๓๙๒ นายจตุรพร  นิราราช 

 ๓๙๓ นายจตุรวิทย  นวลศรี 

 ๓๙๔ นายจรรยา  คลายบุญมี 

 ๓๙๕ นายจรัญ  แคนงูเหลือม 

 ๓๙๖ นายจรัญ  จันทิมา 

 ๓๙๗ นายจรัญ  ชูแสง 

 ๓๙๘ นายจรัญ  เถื่อนเนาว 

 ๓๙๙ นายจรัญ  ทันใจ 

 ๔๐๐ นายจรัญ  นอยโกสัย 

 ๔๐๑ นายจรัญ  ประกอบผล 

 ๔๐๒ นายจรัญ  ปญญาผัด 

 ๔๐๓ นายจรัญ  ผิวทอง 

 ๔๐๔ นายจรัญ  มะโนนอม 



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

 

 ๔๐๕ นายจรัญ  มากนอก 

 ๔๐๖ นายจรัญ  ฤทธิบูรณ 

 ๔๐๗ นายจรัญ  วิชัยแสง 

 ๔๐๘ นายจรัญ  สอนอารีย 

 ๔๐๙ นายจรัญ  สุดใจ 

 ๔๑๐ นายจรัญ  หาเม็ดดี 

 ๔๑๑ นายจรัญ  ออยทอง 

 ๔๑๒ นายจรัญ  อินตะปาน 

 ๔๑๓ นายจรัล  ขําจีน 

 ๔๑๔ นายจรัล  ทองใส 

 ๔๑๕ นายจรัล  อุแสง 

 ๔๑๖ นายจรัลชัย  มูลเมือง 

 ๔๑๗ นายจรัส  กระบวนรัตน 

 ๔๑๘ นายจรัส  ขุนอภัย 

 ๔๑๙ นายจรัส  แจมวงษ 

 ๔๒๐ นายจรัส  นระแสน 

 ๔๒๑ นายจรัส  นวลนุม 

 ๔๒๒ นายจรัส  ภัทชวงค 

 ๔๒๓ นายจรัส  สุวอ 

 ๔๒๔ นายจริญ  แนวเนียง 

 ๔๒๕ นายจรุณ  ทองดอนใหม 

 ๔๒๖ นายจรูญ  กะรัมย 

 ๔๒๗ นายจรูญ  คงเจริญ 

 ๔๒๘ นายจรูญ  ทองอยู 

 ๔๒๙ นายจรูญ  บุออน 

 ๔๓๐ นายจรูญ  เปยมตาชู 

 ๔๓๑ นายจรูญ  พิมพวงศ 

 ๔๓๒ นายจรูญ  รางวันนา 

 ๔๓๓ นายจรูญ  รินน้ําอาง 

 ๔๓๔ นายจรูญ  วัลเปรียง 

 ๔๓๕ นายจรูญ  วีระสุข 

 ๔๓๖ นายจรูญ  สามี 

 ๔๓๗ นายจรูญ  สีนวล 

 ๔๓๘ นายจรูญ  สุขเกล้ียง 

 ๔๓๙ นายจรูญ  อินทรักษ 

 ๔๔๐ นายจเร  ผิวทอง 

 ๔๔๑ นายจเร  พุมหมัน 

 ๔๔๒ นายจเร  ยอดทัด 

 ๔๔๓ นายจวง  ธาตุจันทร 

 ๔๔๔ นายจวน  ขันตา 

 ๔๔๕ นายจวน  เรืองแกว 

 ๔๔๖ นายจวน  สุพรรณ 

 ๔๔๗ นายจวบ  พิมพวงค 

 ๔๔๘ นายจอง  พุกมาก 

 ๔๔๙ นายจอเซพอ  พนาโชติชวง 

 ๔๕๐ นายจอน  นิลปาน 

 ๔๕๑ นายจอม  ประมวล 

 ๔๕๒ นายจอมพล  ภูมิคอนสาร 

 ๔๕๓ นายจอย  แพนไธสง 

 ๔๕๔ นายจอย  แสนกุล 



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

 

 ๔๕๕ นายจอย  เอื้อมเก็บ 

 ๔๕๖ นายจอลอ  วนาเฉลิมภูมิ 

 ๔๕๗ นายจอลิที  พงศจรัสแสง 

 ๔๕๘ นายจะซา  จะแส 

 ๔๕๙ นายจะเด็จ  เขมนกิจ 

 ๔๖๐ นายจะตุพล  นวนแดง 

 ๔๖๑ นายจะเพอะ  จะลา 

 ๔๖๒ นายจะโว  ไพรกันไพรบูลย 

 ๔๖๓ นายจักรกฤษ  นาคนวล 

 ๔๖๔ นายจักรกฤษ  หลาวเพ็ชร 

 ๔๖๕ นายจักรกฤษณ  ทวนดิลก 

 ๔๖๖ นายจักรกฤษณ  บัวจารย 

 ๔๖๗ นายจักรพงศ  เกรียรัมย 

 ๔๖๘ นายจักรพงศ  จิตรอุดม 

 ๔๖๙ นายจักรวาล  แกวเพ็ชร 

 ๔๗๐ นายจักราวุธ  จันสอน 

 ๔๗๑ นายจักราวุธ  ตรุวรรณ 

 ๔๗๒ นายจักรินทร  เปนบุญ 

 ๔๗๓ นายจักรี  ชาวกะเดียน 

 ๔๗๔ นายจัด  โชติกิ่ง 

 ๔๗๕ นายจัน  จันดี 

 ๔๗๖ นายจันคํา  จันแดง 

 ๔๗๗ นายจันดี  ศรีษะเกษ 

 ๔๗๘ นายจันตา  เวียนวัน 

 ๔๗๙ นายจันทบูล  หวยทราย 

 ๔๘๐ นายจันทร  รอดพล 

 ๔๘๑ นายจันทร  เรียมแสน 

 ๔๘๒ นายจันทร  สุกันทอง 

 ๔๘๓ นายจันทรแกว  จาใจ 

 ๔๘๔ นายจันทรแกว  เทพบัญฑิต 

 ๔๘๕ นายจันทรแกว  นามวงค 

 ๔๘๖ นายจันทรติ๊บ  ศรีวิชัย 

 ๔๘๗ นายจันทรทรา  ผาทอง 

 ๔๘๘ นายจันทรเปง  สายสะอุด 

 ๔๘๙ นายจันทรมี  แสงโสดา 

 ๔๙๐ นายจันทรเสด็จ  แกวหลวง 

 ๔๙๑ นายจันทรา  ใจจุละ 

 ๔๙๒ นายจันทรา  สืบเทพ 

 ๔๙๓ นายจันทรา  แสนโคตร 

 ๔๙๔ นายจันทา  มะติมะถัง 

 ๔๙๕ นายจันที  ปลุกใจ 

 ๔๙๖ นายจันลา  จันทรดวง 

 ๔๙๗ นายจาตุรงค  ชางพุม 

 ๔๙๘ นายจาตุรัตน  ฤทธิกัน 

 ๔๙๙ นายจานู  เบญจมาศสีทอง 

 ๕๐๐ นายจาฟะ  สุขรับเงิน 

 ๕๐๑ นายจารัน  เหลือหลาย 

 ๕๐๒ นายจารึก  จายเจริญ 

 ๕๐๓ นายจารึก  เบือนกระโทก 

 ๕๐๔ นายจารึกย  แปะคํา 
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 ๕๐๕ นายจารุวัฒน  ราชชมภู 

 ๕๐๖ นายจํานง  สิงจอน 

 ๕๐๗ นายจํานง  สุดเนตร 

 ๕๐๘ นายจํานง  อินทรยา 

 ๕๐๙ นายจํานงค  แกววงษกลาง 

 ๕๑๐ นายจํานงค  งามศิล 

 ๕๑๑ นายจํานงค  ทะกา 

 ๕๑๒ นายจํานงค  นอยพุม 

 ๕๑๓ นายจํานงค  นาเขตร 

 ๕๑๔ นายจํานงค  เนียมคง 

 ๕๑๕ นายจํานงค  ศรีวรานนท 

 ๕๑๖ นายจํานงค  สังเกื้อ 

 ๕๑๗ นายจํานงค  แสนทวีสุข 

 ๕๑๘ นายจํานงค  หมื่นเดช 

 ๕๑๙ นายจํานอง  บัวเหมือน 

 ๕๒๐ นายจํานอง  ผาสุข 

 ๕๒๑ นายจํานอง  อภิบาลศรี 

 ๕๒๒ นายจํานาน  ทาวิเศษ 

 ๕๒๓ นายจําเนียร  กงแกว 

 ๕๒๔ นายจําเนียร  กานุสนธิ์ 

 ๕๒๕ นายจําเนียร  ขอบทอง 

 ๕๒๖ นายจําเนียร  บุญมา 

 ๕๒๗ นายจําเนียร  พันธา 

 ๕๒๘ นายจําเนียร  เฟองฟู 

 ๕๒๙ นายจําเนียร  ลูกจันทร 

 ๕๓๐ นายจําเนียร  วงคใหญ 

 ๕๓๑ นายจําเนียร  สระสีโสม 

 ๕๓๒ นายจําเนียร  สละยอง 

 ๕๓๓ นายจําเนียร  อนันเตา 

 ๕๓๔ นายจําเนียร  อิสสระ 

 ๕๓๕ นายจําปา  ทัพชัย 

 ๕๓๖ นายจําปา  สะอาดนาทะ 

 ๕๓๗ นายจําป  ทุหา 

 ๕๓๘ นายจําป  เทอํารุง 

 ๕๓๙ นายจําป  บุญประโคน 

 ๕๔๐ นายจําป  เย็นกระโทก 

 ๕๔๑ นายจําป  สุพรม 

 ๕๔๒ นายจํารณร  เพ็งมี 

 ๕๔๓ นายจํารอง  วรชินา 

 ๕๔๔ นายจํารอง  สุวะมาตย 

 ๕๔๕ นายจํารัส  จังอินทร 

 ๕๔๖ นายจํารัส  เชื้อแปง 

 ๕๔๗ นายจํารัส  ทองเนียม 

 ๕๔๘ นายจํารัส  เพ็งมี 

 ๕๔๙ นายจํารัส  ภูแมน้ํา 

 ๕๕๐ นายจํารัส  ภูสีน้ํา 

 ๕๕๑ นายจํารัส  สิงหารักษ 

 ๕๕๒ นายจํารัส  สุภายอง 

 ๕๕๓ นายจํารูญ  คําแปง 

 ๕๕๔ นายจําเริญ  สิทธิสาร 
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 ๕๕๕ นายจําเริญ  สุขคุม 

 ๕๕๖ นายจําเริญ  สุริโย 

 ๕๕๗ นายจําเริญ  เอี่ยมกั๊ก 

 ๕๕๘ นายจําเรียง  ทรายแกว 

 ๕๕๙ นายจําลอง  กิ่งชา 

 ๕๖๐ นายจําลอง  แกวเจริญ 

 ๕๖๑ นายจําลอง  โกติยะ 

 ๕๖๒ พันตรี จําลอง  คําวงษ 

 ๕๖๓ นายจําลอง  คูณลบ 

 ๕๖๔ นายจําลอง  ชัยศรี 

 ๕๖๕ นายจําลอง  โทดวง 

 ๕๖๖ นายจําลอง  พวงดาวเรือง 

 ๕๖๗ นายจําลอง  พุฒพันธุ 

 ๕๖๘ นายจําลอง  โพธิ์ศรี 

 ๕๖๙ นายจําลอง  มูลนี 

 ๕๗๐ นายจําลอง  รักษบํารุง 

 ๕๗๑ นายจําลอง  วิลัยเลิศ 

 ๕๗๒ นายจําลอง  สีทิศ 

 ๕๗๓ นายจําลอง  สุรินทะ 

 ๕๗๔ นายจําลือ  กอนฟู 

 ๕๗๕ นายจิต  จารัมย 

 ๕๗๖ นายจิตตา  พันธจี 

 ๕๗๗ นายจิตตาวุธ  อยูเรืองเดช 

 ๕๗๘ นายจิตติกร  วิชาจารย 

 ๕๗๙ นายจิตรกรณ  โปรงสูงเนิน 

 ๕๘๐ นายจิตรมั่น  ชาวบานเกาะ 

 ๕๘๑ นายจินดา  กางยาง 

 ๕๘๒ นายจินดา  คําเวียงจันทร 

 ๕๘๓ นายจินดา  ประกอบสิน 

 ๕๘๔ นายจินดา  อุนทวง 

 ๕๘๕ นายจิบ  กราบทอง 

 ๕๘๖ นายจิรกิตติ์  ยอดมาลี 

 ๕๘๗ นายจิรโชติ  อินจันทร 

 ๕๘๘ นายจิรเดช  เกตุฉิม 

 ๕๘๙ นายจิรพันธ  เลิศประเสริฐ 

 ๕๙๐ นายจิรพันธ  หงษไกร 

 ๕๙๑ นายจิรภัทร  เมืองนก 

 ๕๙๒ นายจิรวงศ  หนูเล็ก 

 ๕๙๓ นายจิรวัฒน  คลองใจ 

 ๕๙๔ นายจิรวัฒน  เจริญลาภ 

 ๕๙๕ นายจิรวัฒน  แนนอุดร 

 ๕๙๖ นายจิระ  เทพโสดา 

 ๕๙๗ นายจิระ  นวลบุตร 

 ๕๙๘ นายจิระเดช  ชุมปรางค 

 ๕๙๙ นายจิระเดช  เพ็งพา 

 ๖๐๐ นายจิระศักดิ์  เดโช 

 ๖๐๑ นายจิระศักดิ์  พรมโสภา 

 ๖๐๒ นายจิระศักดิ์  รุงแจง 

 ๖๐๓ นายจิระศักดิ์  สาระพงษ 

 ๖๐๔ นายจีน  แฉลมชาติ 



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

 

 ๖๐๕ นายจีรพงษ  จาริกคีรี 

 ๖๐๖ นายจีรพงษ  จิตรากูล 

 ๖๐๗ นายจีรศักดิ์  กระชับกลาง 

 ๖๐๘ นายจีรศักดิ์  วงคกาศรี 

 ๖๐๙ นายจีระ  มั่นเหมาะ 

 ๖๑๐ นายจ่ือซา  ชีวภัทรสกุล 

 ๖๑๑ นายจุฑา  ศรีสด 

 ๖๑๒ นายจุติพงค  เมืองโคตร 

 ๖๑๓ นายจุม  อินทยุง 

 ๖๑๔ นายจุมพล  บุญบาล 

 ๖๑๕ นายจุมพล  วงศสกุล 

 ๖๑๖ นายจุมพล  สมเลิศ 

 ๖๑๗ นายจุรินทร  ปาลี 

 ๖๑๘ นายจุล  เชื้อวงษบุญ 

 ๖๑๙ นายจุล  บัวเกิด 

 ๖๒๐ นายจุฬา  บุญมี 

 ๖๒๑ นายจูมพล  ฤาชา 

 ๖๒๒ นายเจต  ปอมพฤกษ 

 ๖๒๓ นายเจตนา  ตุงใย 

 ๖๒๔ นายเจนวิทย  กันธิยะ 

 ๖๒๕ นายเจริญ  แกวคลํ้า 

 ๖๒๖ นายเจริญ  แกวแดง 

 ๖๒๗ นายเจริญ  ชนะคช 

 ๖๒๘ นายเจริญ  ธาวุฒิสกุล 

 ๖๒๙ นายเจริญ  นาราช 

 ๖๓๐ นายเจริญ  บุญจันทรสุนี 

 ๖๓๑ นายเจริญ  พลโยธา 

 ๖๓๒ นายเจริญ  พวงพี 

 ๖๓๓ นายเจริญ  พิบูลสมบูรณสุข 

 ๖๓๔ นายเจริญ  ไพรวิจิตร 

 ๖๓๕ นายเจริญ  รามสูงเนิน 

 ๖๓๖ นายเจริญ  วรรณประภา 

 ๖๓๗ นายเจริญ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๓๘ นายเจริญ  สุรินสม 

 ๖๓๙ นายเจริญชัย  ใจอินทร 

 ๖๔๐ นายเจริญพร  ทะเรืองรัมย 

 ๖๔๑ นายเจริญรัตน  สุริยผล 

 ๖๔๒ นายเจษฎา  คุณนาม 

 ๖๔๓ นายเจษฎา  ชูดวงจันทร 

 ๖๔๔ นายเจษฎา  โพธิ์ทอง 

 ๖๔๕ นายเจะดาฮะ  กือจิ 

 ๖๔๖ นายเจะมุ  การี 

 ๖๔๗ นายเจะยูโซะ  สาและ 

 ๖๔๘ นายเจะอากา  เจะดาโอะ 

 ๖๔๙ นายเจะอูเซ็ง  วะนา 

 ๖๕๐ นายเจียน  ผิวมานอย 

 ๖๕๑ นายแจง  คลังภูเขียว 

 ๖๕๒ นายแจม  ขันตีมิตร 

 ๖๕๓ นายแจม  บีพิมาย 

 ๖๕๔ นายโจม  อินทรแปน 



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

 

 ๖๕๕ นายใจสิงห  ตรีอินทอง 

 ๖๕๖ นายฉกรรจ  เคามูล 

 ๖๕๗ นายฉนอง  สุนาคํา 

 ๖๕๘ นายฉลวย  เปขุนทด 

 ๖๕๙ นายฉลวย  ยารัมย 

 ๖๖๐ นายฉลอง  ฉิมพาลี 

 ๖๖๑ นายฉลอง  พานคํา 

 ๖๖๒ นายฉลอง  พ่ึงผล 

 ๖๖๓ นายฉลอง  เรืองกุศล 

 ๖๖๔ นายฉลอง  แรงจริง 

 ๖๖๕ นายฉลอง  อุดมพันธ 

 ๖๖๖ นายฉลอม  กันทอง 

 ๖๖๗ นายฉลอม  ขันตัน 

 ๖๖๘ นายฉลาด  จันทวงค 

 ๖๖๙ นายฉลาด  ปอนถิ่น 

 ๖๗๐ นายฉลาด  มุงเขื่องกลาง 

 ๖๗๑ นายฉลาด  รอดฉิม 

 ๖๗๒ นายฉลาด  ศรีจันทร 

 ๖๗๓ นายฉลาม  พลอยครบุรี 

 ๖๗๔ นายฉัตรชัย  จันทรเทพ 

 ๖๗๕ นายฉัตรชัย  ชอบปลูก 

 ๖๗๖ นายฉัตรชัย  นาชัยลาน 

 ๖๗๗ นายฉัตรชัย  สาระพรต 

 ๖๗๘ นายฉัตรชัย  หริ่มรักษา 

 ๖๗๙ นายฉัตรชัย  เหมือนเมือง 

 ๖๘๐ นายฉาย  อ่ํามาลี 

 ๖๘๑ นายเฉ็งชิง  แซเติ๋น 

 ๖๘๒ นายเฉลย  คําจริง 

 ๖๘๓ นายเฉลา  บุญมา 

 ๖๘๔ นายเฉลิม  กลํ่าทอง 

 ๖๘๕ นายเฉลิม  กันพรอม 

 ๖๘๖ นายเฉลิม  คงเนียม 

 ๖๘๗ นายเฉลิม  จอยศักดิ์ดา 

 ๖๘๘ นายเฉลิม  จันทรลอย 

 ๖๘๙ นายเฉลิม  จันละออ 

 ๖๙๐ นายเฉลิม  แจมสน 

 ๖๙๑ นายเฉลิม  ใจบุญ 

 ๖๙๒ นายเฉลิม  บันเทิงใจ 

 ๖๙๓ นายเฉลิม  มากูล 

 ๖๙๔ นายเฉลิม  รามศิริ 

 ๖๙๕ นายเฉลิม  เรืองโรจน 

 ๖๙๖ นายเฉลิม  วรฉันท 

 ๖๙๗ นายเฉลิม  ศรีออน 

 ๖๙๘ นายเฉลิม  สกุณี 

 ๖๙๙ นายเฉลิม  สีลาพล 

 ๗๐๐ นายเฉลิมชัย  พรมสิงหา 

 ๗๐๑ นายเฉลิมชัย  สระทองหน 

 ๗๐๒ นายเฉลิมชาติ  คงวงค 

 ๗๐๓ นายเฉลิมชาติ  เชื้อชาติ 

 ๗๐๔ นายเฉลิมเดช  จ่ันเพ็ชร 



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

 

 ๗๐๕ นายเฉลิมพร  สาริศรี 

 ๗๐๖ นายเฉลิมพล  ชางตรึก 

 ๗๐๗ นายเฉลิมพล  ธเนศตระกูล 

 ๗๐๘ นายเฉลิมพล  โนนทนวงษ 

 ๗๐๙ นายเฉลิมพล  พวงขจร 

 ๗๑๐ นายเฉลิมวุฒิ  เพชรแอน 

 ๗๑๑ นายเฉลียง  พรมแกวสี 

 ๗๑๒ นายเฉลียว  กัณฑโย 

 ๗๑๓ นายเฉลียว  ไกรคุม 

 ๗๑๔ นายเฉลียว  นิลงาม 

 ๗๑๕ นายเฉลียว  พรมกุดตุม 

 ๗๑๖ นายเฉลียว  สวยรูป 

 ๗๑๗ นายเฉวียน  งามศิริ 

 ๗๑๘ นายเฉียบ  จอนกิ่ง 

 ๗๑๙ นายแฉลม  กรมโพธิ์ 

 ๗๒๐ นายโฉม  ทาษา 

 ๗๒๑ นายไฉน  จันทราช 

 ๗๒๒ นายไฉน  จําป 

 ๗๒๓ นายไฉน  ฤทธิ์มนตรี 

 ๗๒๔ นายไฉน  สิงหรักษ 

 ๗๒๕ นายชง  เขาแกว 

 ๗๒๖ นายชด  ใจอิ่นแกว 

 ๗๒๗ นายชนะ  กิรัมย 

 ๗๒๘ นายชนะ  ฉัตรทอง 

 ๗๒๙ นายชนะ  เชียวขุนทด 

 ๗๓๐ นายชนะ  เล้ียงประเสริฐ 

 ๗๓๑ นายชนะ  ศรีครุฑ 

 ๗๓๒ นายชนะ  สารมะโน 

 ๗๓๓ นายชนะ  เหลาเจริญ 

 ๗๓๔ นายชนะชัย  เสียงไพเราะ 

 ๗๓๕ นายชนะพล  วงศศรีเมอะ 

 ๗๓๖ นายชนะเลิศ  ธานะปด 

 ๗๓๗ นายชม  อยูดีรัมย 

 ๗๓๘ นายชมภู  ถาคํา 

 ๗๓๙ นายชมภู  น้ําพุ 

 ๗๔๐ นายชยตว  สีหะอินทร 

 ๗๔๑ นายชยพล  เชื่อมสําโรง 

 ๗๔๒ นายชยพล  ธงชัย 

 ๗๔๓ นายชยพล  สุขพันธ 

 ๗๔๔ นายชยพัทธ  พูลธะนะ 

 ๗๔๕ นายชยันต  แตงออน 

 ๗๔๖ นายชยานันท  ปานใจนาม 

 ๗๔๗ นายชรินทร  ชุมเชิด 

 ๗๔๘ นายชรินทร  มั่นแกว 

 ๗๔๙ นายชรินทร  วัฒนวิภัทรเจริญ 

 ๗๕๐ นายชรินทร  สีทาจันทร 

 ๗๕๑ นายชลธี  ศรีประมง 

 ๗๕๒ นายชลวัฒน  ทัดเจริญ 

 ๗๕๓ นายชลวิทย  สุวรรณเฮง 

 ๗๕๔ นายชลอ  แขวงอินทร 



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

 

 ๗๕๕ นายชลอ  ฉิมมุจฉา 

 ๗๕๖ นายชลอ  นาคตอย 

 ๗๕๗ นายชลอ  ออนจันทร 

 ๗๕๘ นายชลิต  พุมเขียว 

 ๗๕๙ นายชลิต  หอขุนทด 

 ๗๖๐ นายชวด  พลทามูล 

 ๗๖๑ นายชวน  ชินกลาง 

 ๗๖๒ นายชวน  ทองกาสี 

 ๗๖๓ นายชวน  พบดี 

 ๗๖๔ นายชวน  พวงเจียม 

 ๗๖๕ นายชวน  ปติชาญ 

 ๗๖๖ นายชวย  จอมศรีลา 

 ๗๖๗ นายชวย  เยาว 

 ๗๖๘ นายชวรัตน  มากพุม 

 ๗๖๙ นายชวลิต  ทองธรรม 

 ๗๗๐ นายชวลิต  รัตนอุดมมงคล 

 ๗๗๑ นายชวลิต  สุพร 

 ๗๗๒ นายชวลิต  แสนประสิทธิ์ 

 ๗๗๓ นายชวลิต  อินทรกุล 

 ๗๗๔ นายชวาล  โคสะขึง 

 ๗๗๕ นายชวาล  ทํามา 

 ๗๗๖ นายชวาล  ศิริสุข 

 ๗๗๗ นายชอน  สุขเจริญ 

 ๗๗๘ นายชอบ  รอดแกว 

 ๗๗๙ นายชอบ  เลิศยะโส 

 ๗๘๐ นายชอบ  วัฒสังข 

 ๗๘๑ นายชอย  ไชยสุข 

 ๗๘๒ นายชออน  มั่นตาย 

 ๗๘๓ นายชะนะ  คําสุภาพ 

 ๗๘๔ นายชะโลม  สังขสิทธิ์ 

 ๗๘๕ นายชัชนันท  แยมฉาย 

 ๗๘๖ นายชัชฤทธิ์  เกตุพงษ 

 ๗๘๗ นายชัชวาล  กั่นกลด 

 ๗๘๘ นายชัชวาล  โคตรทอง 

 ๗๘๙ วาที่รอยตรี ชัชวาล  แจงขํา 

 ๗๙๐ นายชัชวาลย  เจียรสถิตย 

 ๗๙๑ นายชัชวาลย  ใจจรูญ 

 ๗๙๒ นายชัชวาลย  ไวยทรง 

 ๗๙๓ นายชัด  เชียงเนาว 

 ๗๙๔ นายชัด  ปยศทิพย 

 ๗๙๕ นายชัด  ภูมาลา 

 ๗๙๖ นายชั้น  ทองอรุณ 

 ๗๙๗ นายชั้น  อินทรมณี 

 ๗๙๘ นายชัย  แดงนา 

 ๗๙๙ นายชัย  ประเจริญ 

 ๘๐๐ นายชัย  วงศสายใจ 

 ๘๐๑ นายชัย  อยูระหัส 

 ๘๐๒ นายชัยชนะ  พันธแนน 

 ๘๐๓ นายชัยณรงค  คงศิริ 

 ๘๐๔ นายชัยณรงค  มาริด 



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

 

 ๘๐๕ นายชัยณรงค  ฤทธิธรรม 

 ๘๐๖ นายชัยณรงค  สุขจิต 

 ๘๐๗ นายชัยณรงศ  เพ็งคํา 

 ๘๐๘ นายชัยนันท  อินทรประโคน 

 ๘๐๙ นายชัยพร  ขอสุข 

 ๘๑๐ นายชัยพร  ทวีอภิรดีวงค 

 ๘๑๑ นายชัยพร  แสนเสนา 

 ๘๑๒ นายชัยพิสิษฐ  รอยพวง 

 ๘๑๓ นายชัยเพชร  สกุลมา 

 ๘๑๔ นายชัยภัทร  เจริญบุญรักษา 

 ๘๑๕ นายชัยมงคล  บุญจิตร 

 ๘๑๖ นายชัยยะ  นพคุณ 

 ๘๑๗ นายชัยยันต  รุณทะจักร 

 ๘๑๘ นายชัยยา  พรหมหอง 

 ๘๑๙ นายชัยยา  สนมเนาว 

 ๘๒๐ นายชัยยุทธ  โพธิ์พ่ึง 

 ๘๒๑ นายชัยยุทธ  ทรงสวัสดิ์วงศ 

 ๘๒๒ นายชัยยุทธ  นุชฉิ้ม 

 ๘๒๓ นายชัยโย  เทพคําปลิว 

 ๘๒๔ นายชัยรัตน  ทองบุราณ 

 ๘๒๕ นายชัยรัตน  ภักดีงาม 

 ๘๒๖ นายชัยรัตน  รางทอง 

 ๘๒๗ นายชัยรัตน  วงศอากาศ 

 ๘๒๘ นายชัยรัตน  สีเขม 

 ๘๒๙ นายชัยรัตน  สุภสิทธิ์ 

 ๘๓๐ นายชัยโรจน  ศุทธางกูร 

 ๘๓๑ นายชัยวัฒ  นามอาษา 

 ๘๓๒ นายชัยวัฒน  งามวงษ 

 ๘๓๓ นายชัยวัฒน  ชื่นผล 

 ๘๓๔ นายชัยวัฒน  ปานพุก 

 ๘๓๕ นายชัยวัฒน  เมฆออย 

 ๘๓๖ นายชัยวัฒน  วงศอุรประเสริฐ 

 ๘๓๗ นายชัยวัฒน  วังเวงจิต 

 ๘๓๘ นายชัยวัฒน  ศิริธนิกุล 

 ๘๓๙ นายชัยวัฒน  หมื่นอินทร 

 ๘๔๐ นายชัยวัตต  ไกรทอง 

 ๘๔๑ นายชัยวัตร  ทนะขวาง 

 ๘๔๒ นายชัยวิทย  ทาทอง 

 ๘๔๓ นายชัยวุฒิ  พวงบุบผา 

 ๘๔๔ นายชัยเวช  ทบชิน 

 ๘๔๕ นายชัยศรี  มีปอม 

 ๘๔๖ นายชัยศรี  ศรีวงค 

 ๘๔๗ นายชัยสิทธิ์  เชยสุนทร 

 ๘๔๘ นายชัยสิทธิ์  ภูมาลา 

 ๘๔๙ นายชัยสิทธิ์  มหุวรรณ 

 ๘๕๐ นายชัยสิทธิ์  ศรีสกุล 

 ๘๕๑ นายชาคร  ทาทอง 

 ๘๕๒ นายชาญ  พินอุไร 

 ๘๕๓ นายชาญ  เพ็ชรดีคาย 

 ๘๕๔ นายชาญ  สอดโคกสูง 



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

 

 ๘๕๕ นายชาญ  สุกแสงศรี 

 ๘๕๖ นายชาญชัย  คําทอง 

 ๘๕๗ นายชาญชัย  แจมจันทร 

 ๘๕๘ นายชาญชัย  นามอาษา 

 ๘๕๙ นายชาญชัย  มณี 

 ๘๖๐ นายชาญชัย  สัพโส 

 ๘๖๑ นายชาญชัย  เสนารักษ 

 ๘๖๒ นายชาญชัย  หนูทอง 

 ๘๖๓ นายชาญชัย  อยูรัมย 

 ๘๖๔ นายชาญชัย  ออนศรี 

 ๘๖๕ นายชาญชัย  อําไพศรี 

 ๘๖๖ นายชาญชัย  อินเลิศ 

 ๘๖๗ นายชาญณรงค  จันทรโชติ 

 ๘๖๘ นายชาญณรงค  จําปา 

 ๘๖๙ นายชาญณรงค  โพธิรุด 

 ๘๗๐ นายชาญณรงค  มะสุใส 

 ๘๗๑ นายชาญณรงค  หนูไธสง 

 ๘๗๒ นายชาญศักดิ์  ดังดี 

 ๘๗๓ นายชาเดช  พิมแกน 

 ๘๗๔ นายชาตรี  เกศทอง 

 ๘๗๕ นายชาตรี  แกวคันโท 

 ๘๗๖ นายชาตรี  ทองประทุม 

 ๘๗๗ นายชาตรี  ทาบึงการ 

 ๘๗๘ นายชาตรี  บัวมี 

 ๘๗๙ นายชาตรี  ปล่ังบัวแกว 

 ๘๘๐ นายชาตรี  โภคทรัพย 

 ๘๘๑ นายชาตรี  มารัด 

 ๘๘๒ นายชาตรี  สุขศรี 

 ๘๘๓ นายชาตรี  สูญราช 

 ๘๘๔ นายชาตรี  ออนคําสี 

 ๘๘๕ นายชาตรี  อินชัยวงค 

 ๘๘๖ นายชาตรี  อินทร 

 ๘๘๗ นายชาติ  คชมาศ 

 ๘๘๘ นายชาติ  คํามุงคุณ 

 ๘๘๙ นายชาติ  ฉลาดเลิศ 

 ๘๙๐ นายชาติ  พญางาย 

 ๘๙๑ นายชาติ  วันดี 

 ๘๙๒ นายชาติชาย  กลาจัด 

 ๘๙๓ นายชาติชาย  คงภิรมย 

 ๘๙๔ นายชาติชาย  ไชยสถาน 

 ๘๙๕ นายชาติชาย  ทีปะลา 

 ๘๙๖ นายชาติชาย  พุดขุนทด 

 ๘๙๗ นายชาติชาย  วัฒนากลาง 

 ๘๙๘ นายชาติชาย  ศรีทัน 

 ๘๙๙ นายชาติชาย  สมเบ็ต 

 ๙๐๐ นายชานนท  คําชัง 

 ๙๐๑ นายชานนท  ธนสิทธิ์บวรกุล 

 ๙๐๒ นายชานนท  ผดุงหมาย 

 ๙๐๓ นายชานนท  วาวแวว 

 ๙๐๔ นายชายแดน  ทุธินนต 



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

 

 ๙๐๕ นายชายทะเล  รักดี 

 ๙๐๖ นายชาลี  เขาใจการ 

 ๙๐๗ นายชาลี  ชูไกรไทย 

 ๙๐๘ นายชาลี  ดุมกลาง 

 ๙๐๙ นายชาลี  ยาลอ 

 ๙๑๐ นายชาลี  วรรณวิจิตร 

 ๙๑๑ นายชาลี  วันทุมมา 

 ๙๑๒ นายชาลี  สกุลรักษ 

 ๙๑๓ นายชาลี  สาระศาลิน 

 ๙๑๔ นายชาลี  หิมะคุณ 

 ๙๑๕ นายชํานาญ  กมลเนตร 

 ๙๑๖ นายชํานาญ  กระจางศรี 

 ๙๑๗ นายชํานาญ  จะมี 

 ๙๑๘ นายชํานาญ  จูพันธ 

 ๙๑๙ นายชํานาญ  ชิณศรี 

 ๙๒๐ นายชํานาญ  นุชนารถ 

 ๙๒๑ นายชํานาญ  แบงสวน 

 ๙๒๒ นายชํานาญ  พรมแกว 

 ๙๒๓ นายชํานาญ  ศรีนานวล 

 ๙๒๔ นายชํานาญ  สุขนอก 

 ๙๒๕ นายชํานิ  แซออง 

 ๙๒๖ นายชํานิ  นิวินรัมย 

 ๙๒๗ นายชิต  เจริญย่ิง 

 ๙๒๘ นายชิน  ศิริวิชัย 

 ๙๒๙ นายชินกร  ศรีเพ็ง 

 ๙๓๐ นายชินกรณ  ถาละคร 

 ๙๓๑ นายชิม  จันทึก 

 ๙๓๒ นายชี  ปริโส 

 ๙๓๓ นายชีพ  เงียบกิ่ง 

 ๙๓๔ นายชีพ  ติ๊ดคลาย 

 ๙๓๕ นายชีวะ  หงษาชุม 

 ๙๓๖ นายชื่น  ดวงจันทร 

 ๙๓๗ นายชื่น  นวลละออง 

 ๙๓๘ นายชุติเดช  เกงศิลา 

 ๙๓๙ นายชุติภณ  ผองศรี 

 ๙๔๐ นายชุน  พลขวา 

 ๙๔๑ นายชุมพล  คําเหม 

 ๙๔๒ นายชุมพล  เชยจุย 

 ๙๔๓ นายชุมพล  ผาสุข 

 ๙๔๔ นายชุมพล  พ่ึงพร 

 ๙๔๕ นายชุมพล  เพียรีย 

 ๙๔๖ นายชุมพล  มีถม 

 ๙๔๗ นายชุมพล  สอนงาย 

 ๙๔๘ นายชู  นันจันที 

 ๙๔๙ นายชู  สมานมิตร 

 ๙๕๐ นายชูเกียรติ  เรืองฉาย 

 ๙๕๑ นายชูชอ  ขําประถม 

 ๙๕๒ นายชูชาติ  จิวโต 

 ๙๕๓ นายชูชาติ  เตชะธิ 

 ๙๕๔ นายชูชาติ  พุมโพธิ์ทอง 



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

 

 ๙๕๕ นายชูชาติ  แมนโชติ 

 ๙๕๖ นายชูชาติ  วิจารณ 

 ๙๕๗ นายชูชาติ  ศรีกระทุม 

 ๙๕๘ นายชูชาติ  สอนสงา 

 ๙๕๙ นายชูชาติ  หอมจันทร 

 ๙๖๐ นายชูชีพ  กสิกรเจริญ 

 ๙๖๑ นายชูชีพ  ถิรชูทรัพย 

 ๙๖๒ นายชูชีพ  รอดทิม 

 ๙๖๓ นายชูชีพ  สีชาวนา 

 ๙๖๔ นายชูเชิด  ศิริบุตร 

 ๙๖๕ นายชูโชติ  พูลเหล็ก 

 ๙๖๖ นายชูมิชิ  มะณีแนม 

 ๙๖๗ นายชูศักดิ์  ธรรมจารึก 

 ๙๖๘ นายชูศักดิ์  ภูมิภักดิ์ 

 ๙๖๙ นายชูศักดิ์  ศรีหาวงค 

 ๙๗๐ นายชูสินธ  บุญหลา 

 ๙๗๑ นายเชตณพงษ  ทองบริบูรณ 

 ๙๗๒ นายเชน  แกลวกลา 

 ๙๗๓ นายเชย  เพียรประโคน 

 ๙๗๔ นายเชลง  อยูคร 

 ๙๗๕ นายเชาว  ตรีเนตร 

 ๙๗๖ นายเชาว  บัวงาม 

 ๙๗๗ นายเชาว  พลอยวิลัย 

 ๙๗๘ นายเชาว  โรจชนะกาล 

 ๙๗๙ นายเชาว  วองวิการ 

 ๙๘๐ นายเชาว  แสงธิ 

 ๙๘๑ นายเชาวลิต  ชัยมงคล 

 ๙๘๒ นายเชาวลิต  ชูกล่ิน 

 ๙๘๓ นายเชาวลิต  วงศธาตุ 

 ๙๘๔ นายเชิง  อินตะวิชา 

 ๙๘๕ นายเชิญ  ปงยศ 

 ๙๘๖ นายเชิด  ถาวรวงศ 

 ๙๘๗ นายเชิด  เพชรศักดินาลัย 

 ๙๘๘ นายเชิดชัย  ตรงศิริ 

 ๙๘๙ นายเชิดชัย  วังทองบง 

 ๙๙๐ นายเชิดชัย  สุวรรณเคน 

 ๙๙๑ นายเชิดพงษ  นามลัง 

 ๙๙๒ นายเชียง  ชูกลาง 

 ๙๙๓ นายเชียน  จินดาศรี 

 ๙๙๔ นายเชียร  ออนกลอม 

 ๙๙๕ นายเชียรวิชา  บุรุษชาติ 

 ๙๙๖ นายเชื่อม  เกรัมย 

 ๙๙๗ นายโชค  ครองดี 

 ๙๙๘ นายโชคชัย  บุตรหงษ 

 ๙๙๙ นายโชคชัย  สีกาลัง 

 ๑๐๐๐ นายโชคอนันต  สระพิมาย 

 ๑๐๐๑ นายโชติ  ชํานาญดี 

 ๑๐๐๒ นายโชติ  ชีมวง 

 ๑๐๐๓ นายโชติ  หิรัณรัศมี 

 ๑๐๐๔ นายโชติชัย  เสาสีนาด 



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

 

 ๑๐๐๕ นายโชติพัฒน  จําปาทอง 

 ๑๐๐๖ นายไชพิชิตร  ประสานทอง 

 ๑๐๐๗ นายไชยเชฐ  คลายแจง 

 ๑๐๐๘ นายไชยญา  สุวอ 

 ๑๐๐๙ นายไชยทักษ  พิจารณจิตต 

 ๑๐๑๐ นายไชยนาจ  ขุนแพง 

 ๑๐๑๑ นายไชยภัทร  สุระกุล 

 ๑๐๑๒ นายไชยยงค  ดาดผารัมย 

 ๑๐๑๓ นายไชยยศ  เพชรรัตน 

 ๑๐๑๔ นายไชยยา  ยุบุญไมย 

 ๑๐๑๕ นายไชยยา  สิงหตะนะ 

 ๑๐๑๖ นายไชยวัฒน  บุญสอน 

 ๑๐๑๗ นายไชยวัน  ทุมลี 

 ๑๐๑๘ นายไชยแสง  นาแสวง 

 ๑๐๑๙ นายไชยะ  สุวรรณชัย 

 ๑๐๒๐ นายไชยา  การีชุม 

 ๑๐๒๑ นายไชยา  กําบัง 

 ๑๐๒๒ นายไชยา  แกวสาตร 

 ๑๐๒๓ นายไชยา  ปราณีวงศ 

 ๑๐๒๔ นายไชยา  ปตตานี 

 ๑๐๒๕ นายไชยา  มีฤทธิ์ 

 ๑๐๒๖ นายไชยา  ยาคง 

 ๑๐๒๗ นายไชยา  รูปสวย 

 ๑๐๒๘ นายไชยา  อินทรรักษา 

 ๑๐๒๙ นายซองเมือง  รวมแกว 

 ๑๐๓๐ นายซอละหมุน  ไนคํา 

 ๑๐๓๑ นายซัยลูดิง  สะอิ 

 ๑๐๓๒ นายซายดี  สะมะแอเจะมะ 

 ๑๐๓๓ นายซือการือนอ  ยะโกะ 

 ๑๐๓๔ นายซุลดี  กูโน 

 ๑๐๓๕ นายซูกิฟลี  ลูโมะ 

 ๑๐๓๖ นายเซ็น  พูลเพ่ิม 

 ๑๐๓๗ นายเซียน  แนวขี้เหล็ก 

 ๑๐๓๘ นายเซียน  เลทะนู 

 ๑๐๓๙ นายเซียม  ปทวงค 

 ๑๐๔๐ นายเซี้ยม  นวนพ้ี 

 ๑๐๔๑ นายแซดิง  สาแม 

 ๑๐๔๒ นายญานไมตรี  สุวรรณโก 

 ๑๐๔๓ นายฐากูร  แสนสาร 

 ๑๐๔๔ นายฐาน  สืบดาย 

 ๑๐๔๕ นายฐานวัฒน  ชีพนุรัตน 

 ๑๐๔๖ นายฐิติกร  ฮิงซวง 

 ๑๐๔๗ นายณจีรชัย  โพธิติพิสิฐ 

 ๑๐๔๘ นายณฐกร  อิ่นวงค 

 ๑๐๔๙ นายณฐพงศ  ชมโฉม 

 ๑๐๕๐ นายณฐพล  แกวคําพันธ 

 ๑๐๕๑ นายณธภัส  หวยหงษทอง 

 ๑๐๕๒ นายณธีฌ  ดีเม็ด 

 ๑๐๕๓ นายณพสร  ปานเนียม 

 ๑๐๕๔ นายณภัฒษกรณ  จุมปาลี 



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

 

 ๑๐๕๕ นายณรงค  กล่ินกุหลาบ 

 ๑๐๕๖ นายณรงค  กอนนอย 

 ๑๐๕๗ นายณรงค  จันบัว 

 ๑๐๕๘ นายณรงค  จุยโต 

 ๑๐๕๙ นายณรงค  แจงสุบิน 

 ๑๐๖๐ นายณรงค  ชลพอง 

 ๑๐๖๑ นายณรงค  ชุมพล 

 ๑๐๖๒ นายณรงค  ดีรัศมี 

 ๑๐๖๓ นายณรงค  เดือนแจม 

 ๑๐๖๔ นายณรงค  ติงสงา 

 ๑๐๖๕ นายณรงค  เตมีจะ 

 ๑๐๖๖ นายณรงค  ทองอม 

 ๑๐๖๗ นายณรงค  ทองเอก 

 ๑๐๖๘ นายณรงค  ทัดทองหลาง 

 ๑๐๖๙ นายณรงค  ทําดี 

 ๑๐๗๐ นายณรงค  โททอง 

 ๑๐๗๑ นายณรงค  นวลศรีทอง 

 ๑๐๗๒ นายณรงค  บุญมี 

 ๑๐๗๓ นายณรงค  บุญเหลือ 

 ๑๐๗๔ นายณรงค  ปอมกระโทก 

 ๑๐๗๕ นายณรงค  ปะละวงค 

 ๑๐๗๖ นายณรงค  พูคงคา 

 ๑๐๗๗ นายณรงค  มะลิลา 

 ๑๐๗๘ นายณรงค  มะสุวรรณ 

 ๑๐๗๙ นายณรงค  มากจีน 

 ๑๐๘๐ นายณรงค  ไมหวั่น 

 ๑๐๘๑ นายณรงค  รอดแสวง 

 ๑๐๘๒ นายณรงค  วงษปาน 

 ๑๐๘๓ นายณรงค  วันทาพงษ 

 ๑๐๘๔ นายณรงค  วันพฤติ 

 ๑๐๘๕ นายณรงค  ศิริสละ 

 ๑๐๘๖ นายณรงค  สันประโคน 

 ๑๐๘๗ นายณรงค  สาธร 

 ๑๐๘๘ นายณรงค  สิงหพันธุ 

 ๑๐๘๙ นายณรงค  สิทธิการ 

 ๑๐๙๐ นายณรงค  สุกใส 

 ๑๐๙๑ นายณรงค  สุนทรพฤกษ 

 ๑๐๙๒ นายณรงค  เสนศรี 

 ๑๐๙๓ นายณรงค  แสงเงิน 

 ๑๐๙๔ นายณรงค  แสนสุภา 

 ๑๐๙๕ นายณรงค  เหลารินทอง 

 ๑๐๙๖ นายณรงค  อนเทียน 

 ๑๐๙๗ นายณรงค  อยูกลัด 

 ๑๐๙๘ นายณรงค  ออนสุวรรณ 

 ๑๐๙๙ นายณรงค  อุนเรือน 

 ๑๑๐๐ นายณรงคชัย  แกวมุกดา 

 ๑๑๐๑ นายณรงคชัย  เทียบฤทธิ์ 

 ๑๑๐๒ นายณรงคชัย  ศิริคําวงศ 

 ๑๑๐๓ นายณรงคเดช  คําภีร 

 ๑๑๐๔ นายณรงคเดช  เนาราช 



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

 

 ๑๑๐๕ นายณรงคฤทธิ์  นิลทจันทร 

 ๑๑๐๖ นายณรงคฤทธิ์  ลาวเปยง 

 ๑๑๐๗ นายณรงควิทย  ถานะกอง 

 ๑๑๐๘ นายณรงคศักดิ์  คงศรีเจริญ 

 ๑๑๐๙ นายณรงคศักดิ์  ใจงูเหลือม 

 ๑๑๑๐ นายณรงคศักดิ์  ชมวงษ 

 ๑๑๑๑ นายณรงคศักดิ์  โชติชวง 

 ๑๑๑๒ นายณรงคศักดิ์  ยุธิษยานุวัฒน 

 ๑๑๑๓ นายณรงคศักดิ์  รัตนรักษ 

 ๑๑๑๔ นายณรงคศักดิ์  ลาภจุติ 

 ๑๑๑๕ นายณรงคศักดิ์  วรเพ็ชร 

 ๑๑๑๖ นายณรงคศักดิ์  สิงหา 

 ๑๑๑๗ นายณรงศักดิ์  พรมพิดาล 

 ๑๑๑๘ นายณะรงค  นวลสะแล 

 ๑๑๑๙ นายณัฏฐกิตติ์  อินทรักษ 

 ๑๑๒๐ นายณัฏฐชัย  ไชยเลิศ 

 ๑๑๒๑ นายณัฐธนนท  ศรีงามธนาวัฒน 

 ๑๑๒๒ นายณัฐนันท  นุมนอย 

 ๑๑๒๓ นายณัฐพงศ  เขียวอวน 

 ๑๑๒๔ นายณัฐพงศ  ทองเทศ 

 ๑๑๒๕ สิบเอก ณัฐพงศ  ยังปรางค 

 ๑๑๒๖ นายณัฐพงศศักดิ์  เกล้ียงประดิษฐ 

 ๑๑๒๗ นายณัฐพงษ  มากหนับ 

 ๑๑๒๘ นายณัฐพงษ  ศรีสระนอย 

 ๑๑๒๙ นายณัฐพล  คงอยู 

 ๑๑๓๐ นายณัฐพล  พรหมเมตตา 

 ๑๑๓๑ นายณัฐพล  มณีวรรณ 

 ๑๑๓๒ นายณัฐพล  มโนชวิสุทธิ์ 

 ๑๑๓๓ นายณัฐพล  ยูโซะ 

 ๑๑๓๔ นายณัฐพล  รอดบุญ 

 ๑๑๓๕ นายณัฐพล  รุงแจง 

 ๑๑๓๖ นายณัฐพสิษฐ  มัจฉา 

 ๑๑๓๗ นายณัฐพิสิษฐ  หมื่นอะภัย 

 ๑๑๓๘ นายณัฐภัทร  ลาภานิกร 

 ๑๑๓๙ นายณัฐวร  ทิพนันท 

 ๑๑๔๐ นายณัฐวิโรจน  ศรีมันตะ 

 ๑๑๔๑ นายณัฐวุฒิ  กุมภะ 

 ๑๑๔๒ นายณัฐวุฒิ  พินิจสุวรรณ 

 ๑๑๔๓ นายณัฐสิทธิ์  ศุภวงศเจริญ 

 ๑๑๔๔ นายณัท  พิกุลศรี 

 ๑๑๔๕ นายดนัย  จําเนียรสวัสดิ์ 

 ๑๑๔๖ นายดนัย  ไชยบุบผา 

 ๑๑๔๗ นายดนัย  อยูดี 

 ๑๑๔๘ นายดนุพร  หอมหวล 

 ๑๑๔๙ นายดลรอช  วารีศรี 

 ๑๑๕๐ นายดวง  ขอเชื่อมกลาง 

 ๑๑๕๑ นายดวง  รอดพันดุง 

 ๑๑๕๒ นายดวงแกว  ขอดแกว 

 ๑๑๕๓ นายดวงแกว  ทรชวย 

 ๑๑๕๔ นายดวงจันทร  ใจวงค 



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

 

 ๑๑๕๕ นายดวงจันทร  บะสุรินทร 

 ๑๑๕๖ นายดวงจันทร  ราตรี 

 ๑๑๕๗ นายดวงจันทร  อินทจักร 

 ๑๑๕๘ นายดวงใจ  เชื่อตาหมื่น 

 ๑๑๕๙ นายดวงดี  ตรีเหลา 

 ๑๑๖๐ นายดวงเดช  คิดการงาน 

 ๑๑๖๑ นายดวงมณี  คําทอง 

 ๑๑๖๒ นายดวงเลิศ  กาวิละ 

 ๑๑๖๓ นายดอน  วรรณสวัสดิ์ 

 ๑๑๖๔ นายดอนแชม  สวรรคหลง 

 ๑๑๖๕ นายดอแม็ง  มะลี 

 ๑๑๖๖ นายดอเลาะ  พุไท 

 ๑๑๖๗ นายดอเลาะอูมา  ซาจิ 

 ๑๑๖๘ นายดัสกร  เกิดวัน 

 ๑๑๖๙ นายดารชาต  แซลี 

 ๑๑๗๐ นายดาว  ทองดี 

 ๑๑๗๑ นายดาว  สูงบรรพต 

 ๑๑๗๒ นายดาวรุง  สมนึก 

 ๑๑๗๓ นายดาวเรือง  ขาลเกตุ 

 ๑๑๗๔ นายดาวเรือง  ปลอดกระโทก 

 ๑๑๗๕ นายดาวเรือง  พรมวัน 

 ๑๑๗๖ นายดาวเรือง  อุนวงค 

 ๑๑๗๗ นายดาวเฮือง  หัวดอน 

 ๑๑๗๘ นายดํา  ฉาดพรมราช 

 ๑๑๗๙ นายดําเนิน  กระดังงา 

 ๑๑๘๐ นายดําเนิน  พันธิราช 

 ๑๑๘๑ นายดําเนิน  มงคลแกว 

 ๑๑๘๒ นายดําเนิน  มั่งมี 

 ๑๑๘๓ นายดําเนิน  วงศคําตุย 

 ๑๑๘๔ นายดําเนิน  วะณานิชย 

 ๑๑๘๕ นายดําเนิน  ศรีรินทร 

 ๑๑๘๖ นายดํารง  ผาลาด 

 ๑๑๘๗ นายดํารง  ลันดอน 

 ๑๑๘๘ นายดํารง  วงคเกษม 

 ๑๑๘๙ นายดํารงค  จันทรขาว 

 ๑๑๙๐ นายดํารงค  จินะใจ 

 ๑๑๙๑ นายดํารงค  ดวงชาง 

 ๑๑๙๒ นายดํารงค  แตงดี 

 ๑๑๙๓ นายดํารงค  พันสาง 

 ๑๑๙๔ นายดํารงค  วารีรัมย 

 ๑๑๙๕ นายดํารงค  วุฒิเศลา 

 ๑๑๙๖ นายดํารงค  ศิริเมือง 

 ๑๑๙๗ นายดํารงค  สุดสวัสดิ์ 

 ๑๑๙๘ นายดํารงค  แสนคํา 

 ๑๑๙๙ นายดํารงคเกียรติ  ติภาวัง 

 ๑๒๐๐ นายดํารงคเดช  โพธิ์แจม 

 ๑๒๐๑ นายดํารงครักษ  ชางไมจีน 

 ๑๒๐๒ นายดํารงพล  พูลศิล 

 ๑๒๐๓ นายดํารงศักดิ์  จันทรี 

 ๑๒๐๔ นายดํารงศักดิ์  หลงทอง 



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

 

 ๑๒๐๕ นายดํารัส  ปานเพ็ง 

 ๑๒๐๖ นายดําริ  แตงออน 

 ๑๒๐๗ นายดําหริ  ธรรมวิเศษ 

 ๑๒๐๘ นายดิแปปา  มนพิสุทธิ์ 

 ๑๒๐๙ นายดิเรก  กลอมดง 

 ๑๒๑๐ นายดิเรก  ธิคุณ 

 ๑๒๑๑ นายดิเรก  สรอยศิริโชค 

 ๑๒๑๒ นายดิเรก  เหลากาวี 

 ๑๒๑๓ นายดิเรก  เหลาออน 

 ๑๒๑๔ นายดิเรก  อ่ําแพ 

 ๑๒๑๕ นายดิลก  แยมพงษ 

 ๑๒๑๖ นายดิลก  วงศจร 

 ๑๒๑๗ นายดิลก  ศรียาวงศ 

 ๑๒๑๘ นายดิศพงษ  ญาติกิ่ง 

 ๑๒๑๙ นายดือนาน  ยูโซะ 

 ๑๒๒๐ นายดือราแม  แยนา 

 ๑๒๒๑ นายดุลพิเชษฐ  ไสตะภาพ 

 ๑๒๒๒ นายดุลรอโอะ  ยะผา 

 ๑๒๒๓ นายดุสิต  ภูมิภักดิ์ 

 ๑๒๒๔ นายดุสิต  รัตนะ 

 ๑๒๒๕ นายเด็จ  โภคาสุข 

 ๑๒๒๖ นายเดช  ศิวะพลงาม 

 ๑๒๒๗ นายเดชณรงค  สุธรรมราช 

 ๑๒๒๘ นายเดชดํารงค  ศรีวิจิตร 

 ๑๒๒๙ นายเดชธีรณพรรษ  ตันยะจินดา 

 ๑๒๓๐ นายเดชา  จันทรยี 

 ๑๒๓๑ นายเดชา  ชื่นชวน 

 ๑๒๓๒ นายเดชา  ไชยวรรณ 

 ๑๒๓๓ นายเดชา  ทองทวน 

 ๑๒๓๔ นายเดชา  บดีรัฐ 

 ๑๒๓๕ นายเดชา  วงษา 

 ๑๒๓๖ นายเดชา  สนแยม 

 ๑๒๓๗ นายเดชา  สิริชวงโชติ 

 ๑๒๓๘ นายเดชา  หวานสนิท 

 ๑๒๓๙ นายเดชา  อยูแฮ 

 ๑๒๔๐ นายเดชาวุธ  นาคทับ 

 ๑๒๔๑ นายเดโช  ชัยวิชิต 

 ๑๒๔๒ นายเดน  กกกลาง 

 ๑๒๔๓ นายเดน  เงียบสงัด 

 ๑๒๔๔ นายเดน  ชางทองมะดัน 

 ๑๒๔๕ นายเดน  ติ๊บกันเงิน 

 ๑๒๔๖ นายเดน  รวงพิมาย 

 ๑๒๔๗ นายเดน  อนันต 

 ๑๒๔๘ นายเดน  อินตะปาน 

 ๑๒๔๙ นายเดี่ยว  ดูสาย 

 ๑๒๕๐ นายเดี่ยว  เหล็กรัตน 

 ๑๒๕๑ นายแดง  ดงกุง 

 ๑๒๕๒ นายแดง  เปงเรือน 

 ๑๒๕๓ นายแดง  โพธิราช 

 ๑๒๕๔ นายแดง  มุดเพชร 



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

 

 ๑๒๕๕ นายแดง  สิงพรม 

 ๑๒๕๖ นายแดง  สุกทอง 

 ๑๒๕๗ นายแดง  หมอนกระโทก 

 ๑๒๕๘ นายแดงนอย  โคทังคะ 

 ๑๒๕๙ นายแดน  อินทรกอง 

 ๑๒๖๐ นายตรี  ศรีษะทาราช 

 ๑๒๖๑ นายตรีฑา  สายแสง 

 ๑๒๖๒ นายตลาด  ทุมพันธ 

 ๑๒๖๓ นายตวง  โปยขุนทด 

 ๑๒๖๔ นายตวนเซะ  ตูแวจาโก 

 ๑๒๖๕ นายตอม  เสวิลัย 

 ๑๒๖๖ นายตอย  นอยลา 

 ๑๒๖๗ นายตอยติ่ง  โสภา 

 ๑๒๖๘ นายตะวัน  กรรเจียก 

 ๑๒๖๙ นายตัน  สมศรี 

 ๑๒๗๐ นายตาล  ดาเพ็ง 

 ๑๒๗๑ นายตาล  อินหา 

 ๑๒๗๒ นายตาลทอง  พาลแกว 

 ๑๒๗๓ นายติ่ง  หันประทับ 

 ๑๒๗๔ นายตี  ลวนดี 

 ๑๒๗๕ นายตี๋  ขุนหนู 

 ๑๒๗๖ นายตี๋  แซจึง 

 ๑๒๗๗ นายตี๋  ทองดี 

 ๑๒๗๘ นายตี๋  ทําสะอาด 

 ๑๒๗๙ นายตุน  คางคีรี 

 ๑๒๘๐ นายตุม  สงสอาด 

 ๑๒๘๑ นายเต็ม  บุตรกระโทก 

 ๑๒๘๒ นายเตรียม  แกวกานก 

 ๑๒๘๓ นายเตอ  แซมัว 

 ๑๒๘๔ นายเตะแซ  สามะแต 

 ๑๒๘๕ นายเติม  ทับสอน 

 ๑๒๘๖ นายเตียง  จาไธสง 

 ๑๒๘๗ นายเตียง  รัตนาแพง 

 ๑๒๘๘ นายเตือน  ศรีกุล 

 ๑๒๘๙ นายโต  โคตรชารี 

 ๑๒๙๐ นายโตะเอ  ลลิตตาคม 

 ๑๒๙๑ นายไตรภพ  ลําซาว 

 ๑๒๙๒ นายถนอม  กาวิละ 

 ๑๒๙๓ นายถนอม  เข็มราษฎร 

 ๑๒๙๔ นายถนอม  คันธะบุบผา 

 ๑๒๙๕ นายถนอม  ชางเชื้อ 

 ๑๒๙๖ นายถนอม  ทรงศรี 

 ๑๒๙๗ นายถนอม  นําปญญา 

 ๑๒๙๘ นายถนอม  พิระชัย 

 ๑๒๙๙ นายถนอม  มาเต็มใจ 

 ๑๓๐๐ นายถนอม  วังนิล 

 ๑๓๐๑ นายถนอม  วิจิตร 

 ๑๓๐๒ นายถนอม  วิเชียร 

 ๑๓๐๓ นายถนอม  วิพรหมหา 

 ๑๓๐๔ นายถนอม  สุขจิตร 



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

 

 ๑๓๐๕ นายถนอม  เสมอเชื้อ 

 ๑๓๐๖ นายถนอม  หนอคํา 

 ๑๓๐๗ นายถนอมทรัพย  พักจอหอ 

 ๑๓๐๘ นายถนอมพันธ  สําราญสุข 

 ๑๓๐๙ นายถนัด  ชุมเย็น 

 ๑๓๑๐ นายถนัด  แดงดงมาลี 

 ๑๓๑๑ นายถนัด  สุสาระโพธิ์ 

 ๑๓๑๒ นายถนัดถนอม  พุฒหอม 

 ๑๓๑๓ นายถวัลย  สวัสดิ์ศรี 

 ๑๓๑๔ นายถวัลวงศ  โสมมาก 

 ๑๓๑๕ นายถวิล  กระตายทอง 

 ๑๓๑๖ นายถวิล  เกตเอียด 

 ๑๓๑๗ นายถวิล  จําปาพรม 

 ๑๓๑๘ นายถวิล  นันกวน 

 ๑๓๑๙ นายถวิล  นาวงษ 

 ๑๓๒๐ นายถวิล  บัวนาค 

 ๑๓๒๑ นายถวิล  ปกา 

 ๑๓๒๒ นายถวิล  ผาปรางค 

 ๑๓๒๓ นายถวิล  ฝนไชย 

 ๑๓๒๔ นายถวิล  ภูรังกา 

 ๑๓๒๕ นายถวิล  เลิศสิมา 

 ๑๓๒๖ นายถวิล  สิตะวัน 

 ๑๓๒๗ นายถวิล  สุจริต 

 ๑๓๒๘ นายถวิล  สุดใจ 

 ๑๓๒๙ นายถัก  นามศิริ 

 ๑๓๓๐ นายถา  บับพาน 

 ๑๓๓๑ นายถาวร  กงนกขุม 

 ๑๓๓๒ นายถาวร  คงสวัสดิ์ 

 ๑๓๓๓ นายถาวร  ทองงาม 

 ๑๓๓๔ นายถาวร  ปอตะมา 

 ๑๓๓๕ นายถาวร  ฟกออน 

 ๑๓๓๖ นายถาวร  ยีสมัน 

 ๑๓๓๗ นายถาวร  ยุทธภัณฑ 

 ๑๓๓๘ นายถาวร  วังขวา 

 ๑๓๓๙ นายถาวร  เวียงจันทร 

 ๑๓๔๐ นายถาวร  ศรีนวลแกว 

 ๑๓๔๑ นายถาวร  แสนศรี 

 ๑๓๔๒ นายถาวร  หมอกแกว 

 ๑๓๔๓ นายถาวร  อักษรศรี 

 ๑๓๔๔ นายถาวรณ  สีสัน 

 ๑๓๔๕ นายเถนอ  วงคเตชะ 

 ๑๓๔๖ นายเถลิงศักดิ์  แซมู 

 ๑๓๔๗ นายเถือง  ฮาดฟอง 

 ๑๓๔๘ นายทน  นิทะรัมย 

 ๑๓๔๙ นายทนงคศักดิ์  แดงนกขุม 

 ๑๓๕๐ นายทนงศักดิ์  แกวพันธนัย 

 ๑๓๕๑ นายทนงศักดิ์  คําผง 

 ๑๓๕๒ นายทนงศักดิ์  บุญญาสิทธิ์ 

 ๑๓๕๓ นายทนงศักดิ์  พุทธประเสริฐ 

 ๑๓๕๔ นายทนงศักดิ์  สุริยะ 



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

 

 ๑๓๕๕ นายทนา  พัตรคํา 

 ๑๓๕๖ นายทรงกรด  กันทวงคษา 

 ๑๓๕๗ นายทรงเกียรติ  คลายเพ็ญ 

 ๑๓๕๘ นายทรงเกียรติ  ราชบําเพิง 

 ๑๓๕๙ นายทรงเกียรติ  สุริวงค 

 ๑๓๖๐ นายทรงชัย  คําสุข 

 ๑๓๖๑ นายทรงชัย  สุภาพ 

 ๑๓๖๒ นายทรงเดช  ภิรมยรักษ 

 ๑๓๖๓ นายทรงธรรม  หิรัญรัตน 

 ๑๓๖๔ นายทรงธรรม  อนุกูล 

 ๑๓๖๕ นายทรงพล  แทนประมูล 

 ๑๓๖๖ นายทรงพล  ปตัง 

 ๑๓๖๗ นายทรงพล  พัฒนทอง 

 ๑๓๖๘ นายทรงพล  มณฑา 

 ๑๓๖๙ นายทรงพล  มีธรรม 

 ๑๓๗๐ นายทรงยศ  ไตรรัตนรังษี 

 ๑๓๗๑ นายทรงยศ  สาระบูรณ 

 ๑๓๗๒ นายทรงฤทธิ์  โพธิ์ชัย 

 ๑๓๗๓ นายทรงวิทย  การุญบริรักษ 

 ๑๓๗๔ นายทรงศักดิ์  ภูเอี่ยม 

 ๑๓๗๕ นายทรงศักดิ์  สัพโส 

 ๑๓๗๖ นายทรงศักดิ์  สิงหันต 

 ๑๓๗๗ นายทราย  หลากอน 

 ๑๓๗๘ นายทรายคํา  ตานอย 

 ๑๓๗๙ นายทวง  ฟูธรรม 

 ๑๓๘๐ นายทวนทอง  ภูทองเงิน 

 ๑๓๘๑ นายทวม  ใยแกว 

 ๑๓๘๒ นายทวี  กลองศรี 

 ๑๓๘๓ นายทวี  แกวหาวงศ 

 ๑๓๘๔ นายทวี  ขาวเรือง 

 ๑๓๘๕ นายทวี  ขํามณี 

 ๑๓๘๖ นายทวี  ดินไธสง 

 ๑๓๘๗ นายทวี  ตันกาบ 

 ๑๓๘๘ นายทวี  เทบํารุง 

 ๑๓๘๙ นายทวี  บรรดาศักดิ์ 

 ๑๓๙๐ นายทวี  พาสวาง 

 ๑๓๙๑ นายทวี  มณีเพชร 

 ๑๓๙๒ นายทวี  รอดตัวดี 

 ๑๓๙๓ นายทวี  ศิริ 

 ๑๓๙๔ นายทวี  สระทองลอม 

 ๑๓๙๕ นายทวี  สูงพนา 

 ๑๓๙๖ นายทวีชัย  มะลิงาม 

 ๑๓๙๗ นายทวีป  คงรักษ 

 ๑๓๙๘ นายทวีป  คงสอาด 

 ๑๓๙๙ นายทวีป  บุญทับ 

 ๑๔๐๐ นายทวีป  สูสมแกว 

 ๑๔๐๑ นายทวีพงษ  แดงไผ 

 ๑๔๐๒ นายทวีพร  กระสังข 

 ๑๔๐๓ นายทวีศักดิ์  คงอิ่ม 

 ๑๔๐๔ นายทวีศักดิ์  จํานงคพร 



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

 

 ๑๔๐๕ นายทวีศักดิ์  ชัยชาติเจริญ 

 ๑๔๐๖ นายทวีศักดิ์  เชียงกา 

 ๑๔๐๗ นายทวีศักดิ์  ทับสุข 

 ๑๔๐๘ นายทวีศักดิ์  มีเที่ยง 

 ๑๔๐๙ นายทวีศักดิ์  ยอดออน 

 ๑๔๑๐ นายทวีศักดิ์  วงเวียน 

 ๑๔๑๑ นายทวีศักดิ์  วรยศ 

 ๑๔๑๒ นายทวีศักดิ์  วิเศษศรี 

 ๑๔๑๓ นายทวีศักดิ์  สืบดี 

 ๑๔๑๔ นายทวีศักดิ์  เอี่ยมประดิษฐ 

 ๑๔๑๕ นายทวีศิลป  ไชยมั่น 

 ๑๔๑๖ นายทวีสิทธิ์  ดวงแกว 

 ๑๔๑๗ นายทวีสิน  โพธิบัติ 

 ๑๔๑๘ นายทศนนท  แกวลอมกาย 

 ๑๔๑๙ นายทศพร  ยอดย่ิง 

 ๑๔๒๐ นายทศพร  เรืองโรจน 

 ๑๔๒๑ นายทศพร  สุขเสน 

 ๑๔๒๒ นายทศพร  อาจภักดี 

 ๑๔๒๓ นายทศพล  ผลทว ี

 ๑๔๒๔ นายทอง  โคตรอาสา 

 ๑๔๒๕ นายทองกลม  วุฒิยา 

 ๑๔๒๖ นายทองขันธ  ใจบุญ 

 ๑๔๒๗ นายทองขันธ  โสมัสสา 

 ๑๔๒๘ นายทองคํา  ใจใหม 

 ๑๔๒๙ นายทองคํา  เดชบุญ 

 ๑๔๓๐ นายทองคํา  บุญบําเรอ 

 ๑๔๓๑ นายทองคํา  บุษดี 

 ๑๔๓๒ นายทองคํา  พรมภักดี 

 ๑๔๓๓ นายทองคํา  สืบสอน 

 ๑๔๓๔ นายทองคูณ  สมหวัง 

 ๑๔๓๕ นายทองจันทร  พรมพินิจ 

 ๑๔๓๖ นายทองจันทร  ออนแกว 

 ๑๔๓๗ นายทองดํา  ไชยศรี 

 ๑๔๓๘ นายทองดํา  บุสีบัวมาตร 

 ๑๔๓๙ นายทองดํา  ศรีวิศร 

 ๑๔๔๐ นายทองดํา  หลาดี 

 ๑๔๔๑ นายทองดี  คงเกิด 

 ๑๔๔๒ นายทองดี  จําปาหอม 

 ๑๔๔๓ นายทองดี  แซอึ๊ง 

 ๑๔๔๔ นายทองดี  นาราช 

 ๑๔๔๕ นายทองดี  บุตรอินทร 

 ๑๔๔๖ นายทองดี  พอวงค 

 ๑๔๔๗ นายทองดี  สระแกว 

 ๑๔๔๘ นายทองดี  หวานลํ้า 

 ๑๔๔๙ นายทองแดง  แกนวงษ 

 ๑๔๕๐ นายทองแดง  เทียมทะนงค 

 ๑๔๕๑ นายทองแดง  มูลลี 

 ๑๔๕๒ นายทองแดง  วงคคํานอย 

 ๑๔๕๓ นายทองตอ  มหาวงษ 

 ๑๔๕๔ นายทองทวี  มุดนาเวท 



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

 

 ๑๔๕๕ นายทองนาค  ขึ้นสันเทียะ 

 ๑๔๕๖ นายทองบิน  บํารุงภักดี 

 ๑๔๕๗ นายทองบูรณ  พิทักษดํารงสุข 

 ๑๔๕๘ นายทองใบ  กันยา 

 ๑๔๕๙ นายทองใบ  เขียวคํา 

 ๑๔๖๐ นายทองใบ  นอยทัน 

 ๑๔๖๑ นายทองใบ  ประกอบ 

 ๑๔๖๒ นายทองใบ  ผันผอน 

 ๑๔๖๓ นายทองใบ  ฝายปาน 

 ๑๔๖๔ นายทองใบ  ภูโสภา 

 ๑๔๖๕ นายทองใบ  โยแกว 

 ๑๔๖๖ นายทองใบ  เหนือบุดดา 

 ๑๔๖๗ นายทองปน  สีดํา 

 ๑๔๖๘ นายทองปาน  ทวีพัฒน 

 ๑๔๖๙ นายทองปุน  คงลา 

 ๑๔๗๐ นายทองพูน  ดายรินรัมย 

 ๑๔๗๑ นายทองพูน  ปรึกษาชีพ 

 ๑๔๗๒ นายทองพูน  วงคษา 

 ๑๔๗๓ นายทองพูน  วงศสูงเนิน 

 ๑๔๗๔ นายทองพูล  กรีรมย 

 ๑๔๗๕ นายทองพูล  ชาวตระการ 

 ๑๔๗๖ นายทองพูล  แสงกอง 

 ๑๔๗๗ นายทองพูล  อรุณรัตน 

 ๑๔๗๘ นายทองเพชร  บรรเจิด 

 ๑๔๗๙ นายทองเพ็ชร  นาชัยฤทธิ์ 

 ๑๔๘๐ นายทองมวน  พันศิริ 

 ๑๔๘๑ นายทองมา  แดนเดช 

 ๑๔๘๒ นายทองไม  แกวสุรีย 

 ๑๔๘๓ นายทองเล่ือน  โพธิกะ 

 ๑๔๘๔ นายทองเล่ือน  วงตาธรรม 

 ๑๔๘๕ นายทองวรรณ  ชัยศิริ 

 ๑๔๘๖ นายทองศักดิ์  ปาระมี 

 ๑๔๘๗ นายทองสัน  คณะมูล 

 ๑๔๘๘ นายทองสัย  ทุมพร 

 ๑๔๘๙ นายทองสา  ดีสี 

 ๑๔๙๐ นายทองสา  สุธรรมราช 

 ๑๔๙๑ นายทองสา  แสนโสม 

 ๑๔๙๒ นายทองสา  อารี 

 ๑๔๙๓ นายทองสาย  ลุนพันธ 

 ๑๔๙๔ นายทองสืบ  ชวนงูเหลือม 

 ๑๔๙๕ นายทองสุก  วอนวัฒนา 

 ๑๔๙๖ นายทองสุข  คชพันธ 

 ๑๔๙๗ นายทองสุข  โฉมศรี 

 ๑๔๙๘ นายทองสุข  ถานะ 

 ๑๔๙๙ นายทองสุข  บุญดล 

 ๑๕๐๐ นายทองสุข  พงษเพ็ชร 

 ๑๕๐๑ นายทองสุข  พลแสน 

 ๑๕๐๒ นายทองสุข  พะวัดทะ 

 ๑๕๐๓ นายทองสุข  พิชัยกุล 

 ๑๕๐๔ นายทองสุข  พุมทอง 



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

 

 ๑๕๐๕ นายทองสุข  มงคล 

 ๑๕๐๖ นายทองสุข  วงษทอง 

 ๑๕๐๗ นายทองสุข  สิทธิศักดิ์ 

 ๑๕๐๘ นายทองสุน  กิ่งทอง 

 ๑๕๐๙ นายทองสูนย  ไชยสีมา 

 ๑๕๑๐ นายทองแสง  ปะโปตินัง 

 ๑๕๑๑ นายทองใส  ไชยสิทธิ์ 

 ๑๕๑๒ นายทองใส  ทดคุย 

 ๑๕๑๓ นายทองใส  แสนทวีสุข 

 ๑๕๑๔ นายทองใส  อนุพัฒน 

 ๑๕๑๕ นายทองใส  อันภักดี 

 ๑๕๑๖ นายทองหนัด  วันหากิจ 

 ๑๕๑๗ นายทองหนุย  ถิ่นถา 

 ๑๕๑๘ นายทองหยด  เทพทอง 

 ๑๕๑๙ นายทองหลอ  ชัยเสริม 

 ๑๕๒๐ นายทองหลอ  นนทะแสน 

 ๑๕๒๑ นายทองหลอ  ภาแกว 

 ๑๕๒๒ นายทองหลอ  สุขโขใจ 

 ๑๕๒๓ นายทองหลอ  สุวรรณสิงห 

 ๑๕๒๔ นายทองหลาง  จันทรหอม 

 ๑๕๒๕ นายทองหลาง  นามาก 

 ๑๕๒๖ นายทองอยู  ชาเทพ 

 ๑๕๒๗ นายทองอินทร  ไชยรินทร 

 ๑๕๒๘ นายทองอินทร  ทองสมุทร 

 ๑๕๒๙ นายทองอินทร  บุบผาสวย 

 ๑๕๓๐ นายทองอินทร  ศรีษาโคตร 

 ๑๕๓๑ นายทองอินน  ตาลออน 

 ๑๕๓๒ นายทอน  ปญญาประชุม 

 ๑๕๓๓ นายทอม  ชาลี 

 ๑๕๓๔ นายทะวิตย  แสงสุวรรณ 

 ๑๕๓๕ นายทะเวศ  มุงคุนโคตร 

 ๑๕๓๖ นายทักศินธุ  ฟองออน 

 ๑๕๓๗ นายทักษดนัย  ขจรจิตต 

 ๑๕๓๘ นายทักษิณ  สืบแสงจันทร 

 ๑๕๓๙ นายท่ัง  ทองชิง 

 ๑๕๔๐ นายทัดสุระ  ประชันกลาง 

 ๑๕๔๑ นายทันใจ  แสงสาลา 

 ๑๕๔๒ นายทับทิม  วงษกวน 

 ๑๕๔๓ นายทัยวุฒิ  ปจฉิม 

 ๑๕๔๔ นายทัศน  ติกาพันธ 

 ๑๕๔๕ นายทัศนัย  วัดแพง 

 ๑๕๔๖ นายทัศนา  สารสม 

 ๑๕๔๗ นายทา  คมมน 

 ๑๕๔๘ นายทาน  ทรงศรี 

 ๑๕๔๙ นายทาน  เอี่ยมศิริ 

 ๑๕๕๐ นายทานตะวัน  อาดโนนลา 

 ๑๕๕๑ นายทาเวต  จันทผิว 

 ๑๕๕๒ นายทํานอง  ชมภูพ้ืน 

 ๑๕๕๓ นายทํานอง  พวงพิลา 

 ๑๕๕๔ นายทิคัมพร  ธุพันธ 



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

 

 ๑๕๕๕ นายทิชากร  กันยาทอง 

 ๑๕๕๖ นายทิณกร  ทานฝน 

 ๑๕๕๗ นายทิตติ  จันทรแสง 

 ๑๕๕๘ นายทิ่น  พนุมรัมย 

 ๑๕๕๙ นายทินกร  โกติรัมย 

 ๑๕๖๐ นายทินกร  ชัยจันทร 

 ๑๕๖๑ นายทินกร  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๕๖๒ นายทินบัตร  พิลาพรม 

 ๑๕๖๓ นายทิพย  สียะวงษ 

 ๑๕๖๔ นายทิม  บุญชํานิ 

 ๑๕๖๕ นายทิวัตถ  นิลคง 

 ๑๕๖๖ นายทิวา  ชาไธสง 

 ๑๕๖๗ นายทิศยอด  งอยผาลา 

 ๑๕๖๘ นายทีระพงษ  รักษกะเปา 

 ๑๕๖๙ นายทุเรียน  แกวกําพล 

 ๑๕๗๐ นายทูล  บุตรอินทร 

 ๑๕๗๑ นายทูล  พิมพบุษผา 

 ๑๕๗๒ นายเทพ  แกนจันทร 

 ๑๕๗๓ นายเทพกร  เดนทักษิณาลัย 

 ๑๕๗๔ นายเทพประสาท  อนเขาวงค 

 ๑๕๗๕ นายเทพปรานี  มวลชัยภูมิ 

 ๑๕๗๖ นายเทพพร  แกวขุนทด 

 ๑๕๗๗ นายเทพรักษ  พันธุเนียม 

 ๑๕๗๘ นายเทพสุรีย  เกาเอี้ยน 

 ๑๕๗๙ นายเทวกฤต  สายมิ่ง 

 ๑๕๘๐ นายเทวัน  สืบวงศแสง 

 ๑๕๘๑ นายเทวา  โนนศรี 

 ๑๕๘๒ นายเทวิน  วิชัยรัมย 

 ๑๕๘๓ นายเทวินทร  ปนไชย 

 ๑๕๘๔ นายเทิด  แดนโคกสูง 

 ๑๕๘๕ นายเที่ยง  ชมมี 

 ๑๕๘๖ นายเที่ยง  เผยโพธิ์ 

 ๑๕๘๗ นายเทียน  ใจเหี้ยม 

 ๑๕๘๘ นายเทียนชัย  กองอินตา 

 ๑๕๘๙ นายเทียนชัย  วิไลเลิศสุข 

 ๑๕๙๐ นายเทียนชัย  ศรีทนนท 

 ๑๕๙๑ นายเทียนชัย  สมคิด 

 ๑๕๙๒ นายแทน  เปยมสกุล 

 ๑๕๙๓ นายแทนไทย  จุฑาเกตุ 

 ๑๕๙๔ นายโทน  กุลพงศา 

 ๑๕๙๕ นายโทน  ผิวออน 

 ๑๕๙๖ นายโทน  โพธิ์ศรี 

 ๑๕๙๗ นายไท  ทองแมน 

 ๑๕๙๘ นายธง  ทองเปา 

 ๑๕๙๙ นายธง  หุนเครือ 

 ๑๖๐๐ นายธงชัย  ชาติมนตรี 

 ๑๖๐๑ นายธงชัย  บุญเลิศ 

 ๑๖๐๒ นายธงชัย  บุษบงค 

 ๑๖๐๓ นายธงชัย  พุทลา 

 ๑๖๐๔ นายธงชัย  เมืองทรัพย 



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

 

 ๑๖๐๕ นายธงชัย  โมรากุล 

 ๑๖๐๖ นายธงชัย  รัตนพล 

 ๑๖๐๗ นายธงชัย  สิงหขรณ 

 ๑๖๐๘ นายธงชัย  หอมอรุณรุง 

 ๑๖๐๙ นายธงชัย  อินทรประเสริฐ 

 ๑๖๑๐ นายธงชัย  อินทรผิว 

 ๑๖๑๑ นายธงชัย  เอื้อเฟอ 

 ๑๖๑๒ นายธงชาติ  สิงหสา 

 ๑๖๑๓ นายธงไชย  ตองจิตร 

 ๑๖๑๔ นายธงศักดิ์  อินปอก 

 ๑๖๑๕ นายธณชัย  ปูมะรัตน 

 ๑๖๑๖ นายธนกร  แกวหนูนวล 

 ๑๖๑๗ นายธนกร  แจมแปน 

 ๑๖๑๘ นายธนกร  นิพรรัมย 

 ๑๖๑๙ นายธนกร  อุนารณ 

 ๑๖๒๐ นายธนกฤต  กิตติธรรม 

 ๑๖๒๑ นายธนกฤต  เจียมรัมย 

 ๑๖๒๒ นายธนกฤต  ทรัพยสิน 

 ๑๖๒๓ นายธนกฤต  หมื่นศิริกูล 

 ๑๖๒๔ นายธนกฤติ  ใหมพูลศรี 

 ๑๖๒๕ นายธนง  เมืองกลาง 

 ๑๖๒๖ นายธนงศักดิ์  ศิริพงษ 

 ๑๖๒๗ นายธนชาต  สังฆะทิพย 

 ๑๖๒๘ นายธนชาติ  อินตะวงค 

 ๑๖๒๙ นายธนโชติ  แกวคําพัน 

 ๑๖๓๐ นายธนโชติ  ลอปยะกุล 

 ๑๖๓๑ นายธนณภัทร  อธิวัฒนธีรกุล 

 ๑๖๓๒ นายธนเดช  คุมวงษ 

 ๑๖๓๓ นายธนเดช  เพ็ชรจ่ัน 

 ๑๖๓๔ นายธนธรณ  มณี 

 ๑๖๓๕ นายธนนิตย  บุญเรือง 

 ๑๖๓๖ นายธนพนธ  ทองสัมฤทธิ์ 

 ๑๖๓๗ นายธนพนธ  เพียวิเศษ 

 ๑๖๓๘ นายธนพล  เพ็ชรแกว 

 ๑๖๓๙ นายธนพล  ไวคํานึง 

 ๑๖๔๐ นายธนพล  ศรีนพนิคม 

 ๑๖๔๑ นายธนภณ  บูพุก 

 ๑๖๔๒ นายธนภัทร  โททุมพล 

 ๑๖๔๓ นายธนรัตน  ชูเลิศ 

 ๑๖๔๔ นายธนวัฒน  เกิดสาย 

 ๑๖๔๕ นายธนวัฒน  คํามูล 

 ๑๖๔๖ นายธนวัฒน  ชัยออน 

 ๑๖๔๗ นายธนวัฒน  มณีชัย 

 ๑๖๔๘ นายธนวัฒน  เรืองพาที 

 ๑๖๔๙ นายธนวัฒน  แสงเฮอ 

 ๑๖๕๐ นายธนวัฒน  แสนเสนา 

 ๑๖๕๑ นายธนวัฒน  อนันตสุข 

 ๑๖๕๒ นายธนวัตร  มาลัย 

 ๑๖๕๓ นายธนวิเชษฐ  เมาลีทอง 

 ๑๖๕๔ นายธนะ  นครจันทร 



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

 

 ๑๖๕๕ นายธนะพัฒน  ยศสิริพัฒน 

 ๑๖๕๖ นายธนัญชัย  กะนะฮาด 

 ๑๖๕๗ นายธนันชัย  มังคละสวัสดิ์ 

 ๑๖๕๘ นายธนากร  มีศรี 

 ๑๖๕๙ นายธนากร  โรจนธนากร 

 ๑๖๖๐ นายธนากร  วิมานจันทร 

 ๑๖๖๑ นายธนากรณ  เตปนตา 

 ๑๖๖๒ นายธนาวัฒน  กอกหวาน 

 ๑๖๖๓ นายธนาวุฒิ  คําศรีเมือง 

 ๑๖๖๔ นายธนาวุฒิ  วรรณะ 

 ๑๖๖๕ นายธนู  ชาบัณฑิต 

 ๑๖๖๖ นายธเนศ  อรรถสมุทร 

 ๑๖๖๗ นายธเนศพล  สมรฤทธิ์ 

 ๑๖๖๘ นายธรรม  บุญรักษา 

 ๑๖๖๙ นายธรรมนูญ  ครุธเสม 

 ๑๖๗๐ นายธรรมนูญ  แสงจันทร 

 ๑๖๗๑ นายธรรมนูญ  หุนงาม 

 ๑๖๗๒ นายธรรมยุทธ  มาศนุย 

 ๑๖๗๓ นายธรรมรัตน  ครบกลาง 

 ๑๖๗๔ นายธรรมรัตน  นวลมูสิก 

 ๑๖๗๕ นายธรรมศาสตร  ศรีเกตุ 

 ๑๖๗๖ นายธรรมสาทร  สายควรเกย 

 ๑๖๗๗ นายธวัช  ดีพา 

 ๑๖๗๘ นายธวัช  ตันกุล 

 ๑๖๗๙ นายธวัช  เต็งศิริ 

 ๑๖๘๐ นายธวัช  ทองบุญโท 

 ๑๖๘๑ นายธวัช  ทิพยประโพธิ์ 

 ๑๖๘๒ นายธวัช  เทพไทย 

 ๑๖๘๓ นายธวัช  พลพรม 

 ๑๖๘๔ นายธวัช  มาฆะสวัสดิ์ 

 ๑๖๘๕ นายธวัชชัย  จันทรเขียว 

 ๑๖๘๖ นายธวัชชัย  โชติดิฐสกุล 

 ๑๖๘๗ นายธวัชชัย  เฌอหมื่อ 

 ๑๖๘๘ นายธวัชชัย  ดีเกตุ 

 ๑๖๘๙ นายธวัชชัย  ตนเตชะ 

 ๑๖๙๐ นายธวัชชัย  ทองหอม 

 ๑๖๙๑ นายธวัชชัย  โนวงษ 

 ๑๖๙๒ นายธวัชชัย  มาเยอะ 

 ๑๖๙๓ นายธวัชชัย  มีนา 

 ๑๖๙๔ นายธวัชชัย  ลํางาม 

 ๑๖๙๕ นายธวัชชัย  สมเจริญ 

 ๑๖๙๖ นายธวัชชัย  สอนสกุล 

 ๑๖๙๗ นายธวัชชัย  สีสาร 

 ๑๖๙๘ นายธวัธชัย  เมืองซอง 

 ๑๖๙๙ นายธวิทย  สุขพอดี 

 ๑๗๐๐ นายธะนะ  รักธัญการ 

 ๑๗๐๑ นายธัชพล  คําจําปา 

 ๑๗๐๒ นายธันวา  อุปเวช 

 ๑๗๐๓ นายธาดา  สิงหลอ 

 ๑๗๐๔ นายธานินทร  ไกรภพเจริญจิต 



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

 

 ๑๗๐๕ นายธานินทร  จันทมั่น 

 ๑๗๐๖ นายธานี  แกวโยธา 

 ๑๗๐๗ นายธานี  ตันพัฒนาศิริกุล 

 ๑๗๐๘ นายธานี  นาคแยม 

 ๑๗๐๙ นายธานี  นิยะกิจ 

 ๑๗๑๐ นายธารา  คลายภู 

 ๑๗๑๑ นายธารินทร  บดีรัฐ 

 ๑๗๑๒ นายธํารง  จันทรถอด 

 ๑๗๑๓ นายธิดา  มั่งคั่ง 

 ๑๗๑๔ นายธีธัช  ผลาผล 

 ๑๗๑๕ นายธีรชัย  โยมหนด 

 ๑๗๑๖ นายธีรเดช  แซมา 

 ๑๗๑๗ นายธีรเดช  นาคบัว 

 ๑๗๑๘ นายธีรเดช  มาแสง 

 ๑๗๑๙ นายธีรพงษ  กาญจนสมศักดิ์ 

 ๑๗๒๐ นายธีรพงษ  ขัดเชียงราย 

 ๑๗๒๑ นายธีรพงษ  แสนหนองจอก 

 ๑๗๒๒ นายธีรพันธ  ใจตา 

 ๑๗๒๓ นายธีรพันธ  พรหมมาส 

 ๑๗๒๔ นายธีรภัทร  บุญศรี 

 ๑๗๒๕ นายธีรยุทธ  ไชยตนเทือก 

 ๑๗๒๖ นายธีรยุทธ  เถาเครือมาศ 

 ๑๗๒๗ นายธีรวัฒน  เขื่อนมั่น 

 ๑๗๒๘ นายธีรวัฒน  พลเชียงขวาง 

 ๑๗๒๙ นายธีรศักดิ์  จอยรอย 

 ๑๗๓๐ นายธีรศักดิ์  จันทรเวียง 

 ๑๗๓๑ นายธีรศักดิ์  ทองทวี 

 ๑๗๓๒ นายธีรสุวัฒน  ผยองศักดิ์ 

 ๑๗๓๓ นายธีระ  เกตุหอม 

 ๑๗๓๔ นายธีระ  ขอพร 

 ๑๗๓๕ นายธีระ  จันตะแสง 

 ๑๗๓๖ นายธีระ  ปานหวาง 

 ๑๗๓๗ นายธีระ  สงวนเจียม 

 ๑๗๓๘ นายธีระ  สีโสภา 

 ๑๗๓๙ นายธีระชัย  ถิ่นงูเหลือม 

 ๑๗๔๐ นายธีระพงษ  เชิงไชย 

 ๑๗๔๑ นายธีระพงษ  ทองสนธิ 

 ๑๗๔๒ นายธีระพงษ  วงศจักร 

 ๑๗๔๓ นายธีระพันธ  มนเวช 

 ๑๗๔๔ นายธีระยุทธ  จารึก 

 ๑๗๔๕ นายธีระวัฒน  วีรธนศิลป 

 ๑๗๔๖ นายธีระวัตร  นิลหุต 

 ๑๗๔๗ นายธีระศักดิ์  ชัยสิทธิ์ 

 ๑๗๔๘ นายธุรกิจ  ติ๊บอุด 

 ๑๗๔๙ นายนก  อิพอ 

 ๑๗๕๐ นายนกเล็ก  บุญรอด 

 ๑๗๕๑ นายนคร  ติ้ววงค 

 ๑๗๕๒ นายนคร  บุญเทียม 

 ๑๗๕๓ นายนคร  ยืนย่ัง 

 ๑๗๕๔ นายนครินทร  ดวงแกว 



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

 

 ๑๗๕๕ นายนงศักดิ์  บัวลอย 

 ๑๗๕๖ นายนที  ฉิมกระโทก 

 ๑๗๕๗ นายนที  มีสินเสถียร 

 ๑๗๕๘ นายนนท  พระสุริยะทุง 

 ๑๗๕๙ นายนนท  มูลกันทา 

 ๑๗๖๐ นายนนทนริฐ  พงศทัศอุดมพร 

 ๑๗๖๑ นายนพ  มหายศ 

 ๑๗๖๒ นายนพ  หวินสันเทียะ 

 ๑๗๖๓ นายนพ  อาริยะ 

 ๑๗๖๔ นายนพชัย  แกวศรี 

 ๑๗๖๕ นายนพดล  จริงสันเทียะ 

 ๑๗๖๖ นายนพดล  จักรแกว 

 ๑๗๖๗ นายนพดล  จําปาพันธ 

 ๑๗๖๘ นายนพดล  ทองจันทร 

 ๑๗๖๙ นายนพดล  นิจันทึก 

 ๑๗๗๐ นายนพดล  บุญคําแสน 

 ๑๗๗๑ นายนพดล  ประเสริฐ 

 ๑๗๗๒ นายนพดล  มณีวงษ 

 ๑๗๗๓ นายนพดล  เมนสิน 

 ๑๗๗๔ นายนพดล  ฤกษชัยศรี 

 ๑๗๗๕ นายนพดล  สุมสังข 

 ๑๗๗๖ นายนพดล  สุวิชัย 

 ๑๗๗๗ นายนพดล  แสนศรี 

 ๑๗๗๘ นายนพพร  กันหมุด 

 ๑๗๗๙ นายนพพร  จันตา 

 ๑๗๘๐ นายนพพร  สุวรรณทา 

 ๑๗๘๑ นายนพพล  ไฝทาคํา 

 ๑๗๘๒ นายนพพล  พงษดี 

 ๑๗๘๓ นายนพพล  ศรีลังกา 

 ๑๗๘๔ นายนพภัสสร  ฉิมสงา 

 ๑๗๘๕ นายนพรัตน  พรหมเผา 

 ๑๗๘๖ นายนพรัตน  โพธิ์สุข 

 ๑๗๘๗ นายนพรัตน  แยมยินดี 

 ๑๗๘๘ นายนพรัตน  วงเวียน 

 ๑๗๘๙ นายนพรัตน  สิทธิกัน 

 ๑๗๙๐ นายนพรัตน  เสนลา 

 ๑๗๙๑ นายนภพล  ทัดเที่ยง 

 ๑๗๙๒ นายนรธิป  ปุญรวิภา 

 ๑๗๙๓ นายนรินทร  ฝกฝน 

 ๑๗๙๔ นายนรินทร  พิมราช 

 ๑๗๙๕ นายนรินทร  มั่นขัน 

 ๑๗๙๖ นายนรินทร  ไมสะพราว 

 ๑๗๙๗ นายนริศ  ชิดเอื้อ 

 ๑๗๙๘ นายนริศ  วังคํา 

 ๑๗๙๙ นายนเรศ  ตั้งมั่น 

 ๑๘๐๐ นายนเรศ  ทวีรัตน 

 ๑๘๐๑ นายนเรศ  ปามา 

 ๑๘๐๒ นายนเรศ  โรงออน 

 ๑๘๐๓ นายนฤชา  สวดมนต 

 ๑๘๐๔ นายนฤมิตต  ชวยเนื่อง 



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

 

 ๑๘๐๕ นายนวชัย  ดลใจคณาทรัพย 

 ๑๘๐๖ นายนวย  ชาธิพา 

 ๑๘๐๗ นายนวโรจน  ชื่นยินดี 

 ๑๘๐๘ นายนวล  วังแกว 

 ๑๘๐๙ นายนอง  รักษา 

 ๑๘๑๐ นายนอม  ชมภูพาน 

 ๑๘๑๑ นายนอย  ตรีรส 

 ๑๘๑๒ นายนอย  วะนาสน 

 ๑๘๑๓ นายนะโย  ทับเกษตรไพรพนา 

 ๑๘๑๔ นายนะริน  ปล้ืมใจ 

 ๑๘๑๕ นายนะริศ  พิมัยรัมย 

 ๑๘๑๖ นายนะเรศรัก  คนเพียร 

 ๑๘๑๗ นายนัฐพงษ  คงนอย 

 ๑๘๑๘ นายนัฐพงษ  ผัดเรือน 

 ๑๘๑๙ นายนัฐพงษ  สุพันธะ 

 ๑๘๒๐ นายนัฐพล  โพธิ์เงิน 

 ๑๘๒๑ นายนัทธิพงษ  สุขภูวงค 

 ๑๘๒๒ นายนัทธี  ทัศนัย 

 ๑๘๒๓ นายนันทมิตร  ชรารักษ 

 ๑๘๒๔ นายนันทวัฒน  โอภาสพจนา 

 ๑๘๒๕ นายนันทวันต  อนันตโสภณ 

 ๑๘๒๖ นายนา  เครือใจ 

 ๑๘๒๗ นายนา  สินพรหม 

 ๑๘๒๘ นายนาค  ไทยประกอบ 

 ๑๘๒๙ นายนาค  พอเพียโคตร 

 ๑๘๓๐ นายนาจ  ปริโต 

 ๑๘๓๑ นายนาซอรี  วาโด 

 ๑๘๓๒ นายนาซือลี  ดะตอ 

 ๑๘๓๓ นายนาดี  ขันทะโฮม 

 ๑๘๓๔ นายนาท  กาฬภักดี 

 ๑๘๓๕ นายนารอน  ผาเพศ 

 ๑๘๓๖ นายนาวา  ปานสวาง 

 ๑๘๓๗ นายนาวิน  บุญนูน 

 ๑๘๓๘ นายนาวิน  พิมโคตร 

 ๑๘๓๙ นายนาวิน  มวงนอย 

 ๑๘๔๐ นายนาวิน  สุริฉาย 

 ๑๘๔๑ นายนาวิน  อินขํา 

 ๑๘๔๒ นายนาวี  กวีรัตนภูผา 

 ๑๘๔๓ นายนําชัย  อัมพรมหา 

 ๑๘๔๔ นายนําชัย  เอี่ยมรัมย 

 ๑๘๔๕ นายนําไชย  ทุมโคตร 

 ๑๘๔๖ นายนําสมัย  กอทอง 

 ๑๘๔๗ นายนิกร  กองมณี 

 ๑๘๔๘ นายนิกร  ขวัญเมือง 

 ๑๘๔๙ นายนิกร  จันตะตึง 

 ๑๘๕๐ นายนิกร  ชดชอย 

 ๑๘๕๑ นายนิกร  ตีระมาตย 

 ๑๘๕๒ นายนิกร  ทิพยวงค 

 ๑๘๕๓ นายนิกร  ปะริเตนัง 

 ๑๘๕๔ นายนิกร  พวงพิลา 



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

 

 ๑๘๕๕ นายนิกร  พันเหม 

 ๑๘๕๖ นายนิกร  สุรวิทย 

 ๑๘๕๗ นายนิกร  หมอมบาว 

 ๑๘๕๘ นายนิกรณ  วาจาหวาน 

 ๑๘๕๙ นายนิกุล  ดวงแกว 

 ๑๘๖๐ นายนิคม  กลางนุรักษ 

 ๑๘๖๑ นายนิคม  กองทวีผล 

 ๑๘๖๒ นายนิคม  แกวประภา 

 ๑๘๖๓ นายนิคม  ขําสมัย 

 ๑๘๖๔ นายนิคม  คําเอี่ยม 

 ๑๘๖๕ นายนิคม  จินนุพันธ 

 ๑๘๖๖ นายนิคม  ใจจันติ๊บ 

 ๑๘๖๗ นายนิคม  ดลแวววาว 

 ๑๘๖๘ นายนิคม  ทรัพยโนนหวาย 

 ๑๘๖๙ นายนิคม  แนวโสภี 

 ๑๘๗๐ นายนิคม  บุญศรีทอง 

 ๑๘๗๑ นายนิคม  ปาสานํา 

 ๑๘๗๒ นายนิคม  ภูดารัตน 

 ๑๘๗๓ นายนิคม  วงษหมากเห็บ 

 ๑๘๗๔ นายนิคม  ศรีบุญ 

 ๑๘๗๕ นายนิคม  ศรีวงษ 

 ๑๘๗๖ นายนิคม  แสนสีมน 

 ๑๘๗๗ นายนิคม  อุทัยศรี 

 ๑๘๗๘ นายนิแคน  ชมภู 

 ๑๘๗๙ นายนิจสัน  ภูมิทอง 

 ๑๘๘๐ นายนิชล  เส้ียวเส็ง 

 ๑๘๘๑ นายนิด  ดวงเดช 

 ๑๘๘๒ นายนิตย  สมภักดี 

 ๑๘๘๓ นายนิติพงศ  อยูคง 

 ๑๘๘๔ นายนิติพล  รัตนพันธ 

 ๑๘๘๕ นายนิทัศน  วงคษา 

 ๑๘๘๖ นายนิธิกร  เพ็ญวงษ 

 ๑๘๘๗ นายนิพนธ  กฎมัจฉา 

 ๑๘๘๘ นายนิพนธ  แกวทอง 

 ๑๘๘๙ นายนิพนธ  คงเจริญ 

 ๑๘๙๐ นายนิพนธ  จันทรหอม 

 ๑๘๙๑ นายนิพนธ  ชัยพันธ 

 ๑๘๙๒ นายนิพนธ  ตางสี 

 ๑๘๙๓ นายนิพนธ  ทองออน 

 ๑๘๙๔ นายนิพนธ  ทองอุดม 

 ๑๘๙๕ นายนิพนธ  เนียมหอม 

 ๑๘๙๖ นายนิพนธ  ประถมหมวด 

 ๑๘๙๗ นายนิพนธ  พรมสาร 

 ๑๘๙๘ นายนิพนธ  พาสี 

 ๑๘๙๙ นายนิพนธ  สงาจีน 

 ๑๙๐๐ นายนิพนธ  สุขเจริญ 

 ๑๙๐๑ นายนิพนธ  หงษนอย 

 ๑๙๐๒ นายนิพล  กาฬภักดี 

 ๑๙๐๓ นายนิพล  คําสอาด 

 ๑๙๐๔ นายนิพล  ดอกไมไหว 



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

 

 ๑๙๐๕ นายนิพล  บุญศิลป 

 ๑๙๐๖ นายนิพล  ประฮาดไชย 

 ๑๙๐๗ นายนิพล  ปกษี 

 ๑๙๐๘ นายนิพล  พาพิมพ 

 ๑๙๐๙ นายนิพล  มีเอี่ยม 

 ๑๙๑๐ นายนิพล  โยวบุตร 

 ๑๙๑๑ นายนิพล  แสนชัย 

 ๑๙๑๒ นายนิพล  หวยบุญ 

 ๑๙๑๓ นายนิพันธ  ชาวไทย 

 ๑๙๑๔ นายนิพันธ  ศรีวิชัย 

 ๑๙๑๕ นายนิพันธิ์  โพธิ 

 ๑๙๑๖ นายนิ่ม  กรวมภัยวงค 

 ๑๙๑๗ นายนิมิต  เจริญโพธิ์ 

 ๑๙๑๘ นายนิมิตร  พรมสัน 

 ๑๙๑๙ นายนิยม  กรวิรัตน 

 ๑๙๒๐ นายนิยม  กลาจิตร 

 ๑๙๒๑ นายนิยม  โนนสังข 

 ๑๙๒๒ นายนิยม  บวงรักษ 

 ๑๙๒๓ นายนิยม  บุญโชติ 

 ๑๙๒๔ นายนิยม  เปยมคลัง 

 ๑๙๒๕ นายนิยม  เรืองสนาม 

 ๑๙๒๖ นายนิยม  เหลานรสิงห 

 ๑๙๒๗ นายนิยม  อดทน 

 ๑๙๒๘ นายนิรัญ  จันดา 

 ๑๙๒๙ นายนิรัญ  สังขนาค 

 ๑๙๓๐ นายนิรัญ  อําภูธร 

 ๑๙๓๑ นายนิรัตน  วิสุมา 

 ๑๙๓๒ นายนิรัน  คําภิละ 

 ๑๙๓๓ นายนิรันดร  คําหลา 

 ๑๙๓๔ นายนิรันดร  ปนหนอ 

 ๑๙๓๕ นายนิรันดร  เหมือนประสงค 

 ๑๙๓๖ นายนิรันดร  อุทธิยา 

 ๑๙๓๗ นายนิรันต  รักพรม 

 ๑๙๓๘ นายนิรันต  ลีทอง 

 ๑๙๓๙ นายนิรุด  ชารีดี 

 ๑๙๔๐ นายนิรุต  นวมวัฒน 

 ๑๙๔๑ นายนิรุตต  ใจตรง 

 ๑๙๔๒ นายนิรุตติ์  รัตนเสถียร 

 ๑๙๔๓ นายนิรุตน  คําจันสี 

 ๑๙๔๔ นายนิรุติ  ชุมกาแสง 

 ๑๙๔๕ นายนิรุทธิ์  เรือนภู 

 ๑๙๔๖ นายนิรุทย  สมศรี 

 ๑๙๔๗ นายนิวัฒน  จอง 

 ๑๙๔๘ นายนิวัฒน  แดงขํา 

 ๑๙๔๙ นายนิวัฒน  พูลแสนรักษ 

 ๑๙๕๐ นายนิวัฒน  วนาสันต 

 ๑๙๕๑ นายนิวัฒน  สุนันสา 

 ๑๙๕๒ นายนิวัฒน  อาทร 

 ๑๙๕๓ นายนิวัตน  โททํา 

 ๑๙๕๔ นายนิวัตย  ศรีวิริยะตระกูล 



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

 

 ๑๙๕๕ นายนิวัตร  อุดอิ่นแกว 

 ๑๙๕๖ นายนิวัตร  ตากกระโทก 

 ๑๙๕๗ นายนิวัตร  ศักดิ์สวัสดิกุล 

 ๑๙๕๘ นายนิวัติ  ตาเจริญ 

 ๑๙๕๙ นายนิวัติ  พยัคฤทธิ์ 

 ๑๙๖๐ นายนิวาต  เขื่อนแกว 

 ๑๙๖๑ นายนิเวส  สิงหทร 

 ๑๙๖๒ นายนิสัย  ปานเกษม 

 ๑๙๖๓ นายนิอาแซ  นิยิ 

 ๑๙๖๔ นายนิฮานาพี  นิยอ 

 ๑๙๖๕ นายนุกุล  ไชยรัก 

 ๑๙๖๖ นายนุกูล  แซเตียว 

 ๑๙๖๗ นายนุกูล  บุญถนอม 

 ๑๙๖๘ นายนุกูล  ปลองไหม 

 ๑๙๖๙ นายนุกูล  เสนาทิพย 

 ๑๙๗๐ นายนุกูล  หนูสมจิตต 

 ๑๙๗๑ นายนุย  หวังโสม 

 ๑๙๗๒ นายเนาะโพ  พิทักษสรรเสริญ 

 ๑๙๗๓ นายเนือน  สํารวมจิต 

 ๑๙๗๔ นายแนบ  กล่ินฉุย 

 ๑๙๗๕ นายบน  ชัยศรีรัมย 

 ๑๙๗๖ นายบพิตร  ทองสุก 

 ๑๙๗๗ นายบรรจง  กิติตาล 

 ๑๙๗๘ นายบรรจง  กุลขํา 

 ๑๙๗๙ นายบรรจง  ขุนนา 

 ๑๙๘๐ นายบรรจง  ถนอมนาค 

 ๑๙๘๑ นายบรรจง  พริ้งเพราะ 

 ๑๙๘๒ นายบรรจง  พันธรักษา 

 ๑๙๘๓ นายบรรจง  สงคประเทศ 

 ๑๙๘๔ นายบรรจง  สัญโญ 

 ๑๙๘๕ นายบรรจง  สุขกลีบ 

 ๑๙๘๖ นายบรรจง  แสนปญญา 

 ๑๙๘๗ นายบรรจบ  กรีลาวาท 

 ๑๙๘๘ นายบรรจบ  แกวตั๋น 

 ๑๙๘๙ นายบรรจบ  คงสวัสดิ์ 

 ๑๙๙๐ นายบรรจบ  คุมทวม 

 ๑๙๙๑ นายบรรจบ  จันทรภู 

 ๑๙๙๒ นายบรรจบ  บรรจงสัตย 

 ๑๙๙๓ นายบรรจบ  บุญชูคง 

 ๑๙๙๔ นายบรรจบ  ศรประเสริฐ 

 ๑๙๙๕ นายบรรเจิด  เนียมบุญเจือ 

 ๑๙๙๖ นายบรรเจิด  พรมปญญา 

 ๑๙๙๗ นายบรรเจิด  โพธิ์สุวรรณ 

 ๑๙๙๘ นายบรรเจิด  มั่นตอ 

 ๑๙๙๙ นายบรรชา  นวลละออง 

 ๒๐๐๐ นายบรรญัติ  ขนานรัมย 

 ๒๐๐๑ นายบรรดิษฐ  อรรคฮาต 

 ๒๐๐๒ นายบรรทม  แสนสามารถ 

 ๒๐๐๓ นายบรรทม  หันจางสิทธิ์ 

 ๒๐๐๔ นายบรรเทา  เขียวสี 



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

 

 ๒๐๐๕ นายบรรเทา  ใจวังหาร 

 ๒๐๐๖ นายบรรเทา  นาบู 

 ๒๐๐๗ นายบรรเทิง  จันทศร 

 ๒๐๐๘ นายบรรเทิง  เผาดี 

 ๒๐๐๙ นายบรรเทิง  ยอดดี 

 ๒๐๑๐ นายบรรเทือง  นามวงษา 

 ๒๐๑๑ นายบรรพจน  โลโต 

 ๒๐๑๒ นายบรรพต  บุญมา 

 ๒๐๑๓ นายบรรพต  สิงหตุย 

 ๒๐๑๔ นายบรรพต  สีคํามื้อ 

 ๒๐๑๕ นายบรรพต  สุขตน 

 ๒๐๑๖ นายบรรพต  สุขถนอม 

 ๒๐๑๗ นายบรรยง  กรินรักษ 

 ๒๐๑๘ นายบรรยงค  คงทัน 

 ๒๐๑๙ นายบรรยงค  ผิวเหลือง 

 ๒๐๒๐ นายบรรลือ  ทองสม 

 ๒๐๒๑ นายบรรลือ  เรียบรอย 

 ๒๐๒๒ นายบรรลือ  สีทอน 

 ๒๐๒๓ นายบรรหาญ  วิหกเหิร 

 ๒๐๒๔ นายบรรหาร  พลรักษา 

 ๒๐๒๕ นายบริสุทธิ์  แหยมนาค 

 ๒๐๒๖ นายบริหาร  จินาวัลย 

 ๒๐๒๗ นายบวร  จันทรทาฟาเหล่ือม 

 ๒๐๒๘ นายบวร  บุตรทอง 

 ๒๐๒๙ นายบวร  ประกอบมูล 

 ๒๐๓๐ นายบวร  ภารไสว 

 ๒๐๓๑ นายบวร  ศักดิ์คงคา 

 ๒๐๓๒ นายบวร  สายตรง 

 ๒๐๓๓ นายบวรรัตน  อินนา 

 ๒๐๓๔ นายบวรลักษณ  ขุมเงิน 

 ๒๐๓๕ นายบังคม  แขงขัน 

 ๒๐๓๖ นายบังเอิญ  ติมนาค 

 ๒๐๓๗ นายบังเอิญ  วองธัญกิจ 

 ๒๐๓๘ นายบังเอิญ  เอี่ยมตั้ง 

 ๒๐๓๙ นายบัญชา  ใจศักดิ์ 

 ๒๐๔๐ นายบัญชา  ดวงสูงเนิน 

 ๒๐๔๑ นายบัญชา  ทองสะโคม 

 ๒๐๔๒ นายบัญชา  บุญคูณ 

 ๒๐๔๓ นายบัญชา  สมชัยยา 

 ๒๐๔๔ นายบัญชา  สิมมา 

 ๒๐๔๕ นายบัญชา  หนูมวง 

 ๒๐๔๖ นายบัญญัติ  แหวนทับทิม 

 ๒๐๔๗ นายบัณฑิต  ปจเจริญ 

 ๒๐๔๘ นายบัณฑิต  พงษพิชิต 

 ๒๐๔๙ นายบัณฑิต  ฤทธิ์มหา 

 ๒๐๕๐ นายบันทม  ศรีนา 

 ๒๐๕๑ นายบันทึก  ชาวไร 

 ๒๐๕๒ นายบันทึก  ภูสถาน 

 ๒๐๕๓ นายบัวกัน  ประทุมรัตน 

 ๒๐๕๔ นายบัวกัน  พิมพงาม 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่  ๑๔/๓) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๕๕ นายบัวพันธ  โคตทาคอ 

 ๒๐๕๖ นายบัวพา  ดีลุนไชย 

 ๒๐๕๗ นายบัวลา  ดีวิเศษ 

 ๒๐๕๘ นายบัวลา  สาลีหอม 

 ๒๐๕๙ นายบัวลี  บุญสิทธิ์ 

 ๒๐๖๐ นายบัวไล  ไตรวงยอย 

 ๒๐๖๑ นายบัวสอน  ทองผุย 

 ๒๐๖๒ นายบัวสอน  สีมา 

 ๒๐๖๓ นายบัวสาย  ศรไชย 

 ๒๐๖๔ นายบัวหวัน  แกวไพทูรย 

 ๒๐๖๕ นายบัวฮง  รักษางาม 

 ๒๐๖๖ นายบานเย็น  ทองโคตร 

 ๒๐๖๗ นายบาโยม  สุริสาร 

 ๒๐๖๘ นายบารกิ  ดาแม 

 ๒๐๖๙ นายบํารุง  ชองวารินทร 

 ๒๐๗๐ นายบํารุง  ชูทรัพย 

 ๒๐๗๑ นายบํารุง  พูนกลาง 

 ๒๐๗๒ นายบํารุง  ยาแกว 

 ๒๐๗๓ นายบํารุง  สลุงใหญ 

 ๒๐๗๔ นายบือราเฮง  ลอแม 

 ๒๐๗๕ นายบือราเฮง  ฮะซา 

 ๒๐๗๖ นายบุง  ลาดบาศรี 

 ๒๐๗๗ นายบุญ  ใจกลา 

 ๒๐๗๘ นายบุญ  ปญญาคํา 

 ๒๐๗๙ นายบุญ  สุดไชยา 

 ๒๐๘๐ นายบุญกวาง  โพธิ์ดา 

 ๒๐๘๑ นายบุญกอง  ไครศรี 

 ๒๐๘๒ นายบุญกอง  พัศโน 

 ๒๐๘๓ นายบุญกอง  มีมานะ 

 ๒๐๘๔ นายบุญเกิด  ชาติขยัน 

 ๒๐๘๕ นายบุญเกิด  พลลุน 

 ๒๐๘๖ นายบุญเกิด  สีเทศ 

 ๒๐๘๗ นายบุญเกิด  แสงปญญา 

 ๒๐๘๘ นายบุญเกิ้อ  สาครขันธ 

 ๒๐๘๙ นายบุญคอย  รุงโรจน 

 ๒๐๙๐ นายบุญค้ํา  โพธิ์ชัย 

 ๒๐๙๑ นายบุญจันทร  นันทเพชร 

 ๒๐๙๒ นายบุญจันทร  เปไธสง 

 ๒๐๙๓ นายบุญจันทร  พยัคฆะ 

 ๒๐๙๔ นายบุญจา  บุญผ้ึง 

 ๒๐๙๕ นายบุญโจม  โภคทรัพย 

 ๒๐๙๖ นายบุญชวง  ศรีงาม 

 ๒๐๙๗ นายบุญชวย  กะประโคน 

 ๒๐๙๘ นายบุญชวย  คําเงิน 

 ๒๐๙๙ นายบุญชวย  ไชยธรรม 

 ๒๑๐๐ นายบุญชวย  ซอพรมราช 

 ๒๑๐๑ นายบุญชวย  พนาไพรเลิศ 

 ๒๑๐๒ นายบุญชวย  ภูเดช 

 ๒๑๐๓ นายบุญชวย  มีชัย 

 ๒๑๐๔ นายบุญชวย  รอยดี 



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

 

 ๒๑๐๕ นายบุญชวย  สาปุก 

 ๒๑๐๖ นายบุญชัย  ศรีดวงแกว 

 ๒๑๐๗ นายบุญชิด  นรภาร 

 ๒๑๐๘ นายบุญชิต  เกตุงาม 

 ๒๑๐๙ นายบุญชีพ  ปญญาศิริวงศ 

 ๒๑๑๐ นายบุญชู  แกวฝาย 

 ๒๑๑๑ นายบุญชู  จันทรสนิท 

 ๒๑๑๒ นายบุญชู  ชูเวช 

 ๒๑๑๓ นายบุญชู  ทวนทอง 

 ๒๑๑๔ นายบุญชู  บุญเรือน 

 ๒๑๑๕ นายบุญชู  พินิจมนตรี 

 ๒๑๑๖ นายบุญชู  ยาสมุทร 

 ๒๑๑๗ นายบุญชู  สีบุญมา 

 ๒๑๑๘ นายบุญชู  สุดชาดี 

 ๒๑๑๙ นายบุญชู  อําพาพันธ 

 ๒๑๒๐ นายบุญเชย  แสนกลา 

 ๒๑๒๑ นายบุญเชิญ  สารมะโน 

 ๒๑๒๒ นายบุญเชิด  ชินรัมย 

 ๒๑๒๓ นายบุญเชิด  พูนดี 

 ๒๑๒๔ นายบุญเชิด  เมนขาว 

 ๒๑๒๕ นายบุญเชิด  สุรเดช 

 ๒๑๒๖ นายบุญเชื่อม  วงเวียน 

 ๒๑๒๗ นายบุญเชื่อม  อุสาหะ 

 ๒๑๒๘ นายบุญโชติ  ชนะกุล 

 ๒๑๒๙ นายบุญญวัฒน  ฤาชาญ 

 ๒๑๓๐ นายบุญตา  นารีนนท 

 ๒๑๓๑ นายบุญเติม  น้ํานิล 

 ๒๑๓๒ นายบุญเตือน  ปานพลอย 

 ๒๑๓๓ นายบุญถิ่น  ทิพยตา 

 ๒๑๓๔ นายบุญทรง  ผันผาย 

 ๒๑๓๕ นายบุญทวี  โกนันท 

 ๒๑๓๖ นายบุญทอง  ศรีนวล 

 ๒๑๓๗ นายบุญทัน  นามสวาง 

 ๒๑๓๘ นายบุญทัน  นาสันเทียะ 

 ๒๑๓๙ นายบุญทัน  แสงพารา 

 ๒๑๔๐ นายบุญทัพ  สุวรรณโณ 

 ๒๑๔๑ นายบุญทัย  วงศพิจิตร 

 ๒๑๔๒ นายบุญทา  กัณธมัง 

 ๒๑๔๓ นายบุญทา  ยาธิ 

 ๒๑๔๔ นายบุญทํา  อินทพรม 

 ๒๑๔๕ นายบุญเทิง  จันแดง 

 ๒๑๔๖ นายบุญเทียน  ดีทุงนอย 

 ๒๑๔๗ นายบุญเทียน  สุขเกษม 

 ๒๑๔๘ นายบุญเทียม  สละ 

 ๒๑๔๙ นายบุญเทือง  เครือกําแพง 

 ๒๑๕๐ นายบุญแทน  สรอยนาค 

 ๒๑๕๑ นายบุญธรรม  จันทรเพชร 

 ๒๑๕๒ นายบุญธรรม  เจกจันทึก 

 ๒๑๕๓ นายบุญธรรม  ชุมจิตต 

 ๒๑๕๔ นายบุญธรรม  เพ็งสันเทียะ 



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

 

 ๒๑๕๕ นายบุญธรรม  สุดใจ 

 ๒๑๕๖ นายบุญธรรม  เหมะสถล 

 ๒๑๕๗ นายบุญนอม  แกวกัลยา 

 ๒๑๕๘ นายบุญนํา  ชายเชิด 

 ๒๑๕๙ นายบุญนํา  ปุระปญญา 

 ๒๑๖๐ นายบุญนํา  หอมบุญ 

 ๒๑๖๑ นายบุญเนื่อง  เชียรโคกกรวด 

 ๒๑๖๒ นายบุญบาล  แตมเต็ม 

 ๒๑๖๓ นายบุญปน  มังยะสุ 

 ๒๑๖๔ นายบุญเพ็ง  คิมหันต 

 ๒๑๖๕ นายบุญเพ็ง  พยัคเฆ 

 ๒๑๖๖ นายบุญเพ็ง  พันเทศ 

 ๒๑๖๗ นายบุญเพ็ง  ละเวลี 

 ๒๑๖๘ นายบุญเพ็ง  วงษา 

 ๒๑๖๙ นายบุญเพ็ง  ศรีตระการ 

 ๒๑๗๐ นายบุญเพ็ง  สายทอง 

 ๒๑๗๑ นายบุญเพ่ิม  คําไทย 

 ๒๑๗๒ นายบุญมั่น  งามขํา 

 ๒๑๗๓ นายบุญมา  กระแสเทพ 

 ๒๑๗๔ นายบุญมา  แกววรรณา 

 ๒๑๗๕ นายบุญมา  เขตกลาง 

 ๒๑๗๖ นายบุญมา  โคตรชัย 

 ๒๑๗๗ นายบุญมา  จรรยา 

 ๒๑๗๘ นายบุญมา  จันทรสายออ 

 ๒๑๗๙ นายบุญมา  ใจพันธ 

 ๒๑๘๐ นายบุญมา  ชัยเดช 

 ๒๑๘๑ นายบุญมา  ดวงจันทร 

 ๒๑๘๒ นายบุญมา  เดชะ 

 ๒๑๘๓ นายบุญมา  นวะศรี 

 ๒๑๘๔ นายบุญมา  บัวไพร 

 ๒๑๘๕ นายบุญมา  เปรมสุข 

 ๒๑๘๖ นายบุญมา  ภูนุช 

 ๒๑๘๗ นายบุญมา  วรรณศิริ 

 ๒๑๘๘ นายบุญมา  สิทธิวัฒน 

 ๒๑๘๙ นายบุญมา  เสียวสวาด 

 ๒๑๙๐ นายบุญมาก  นาคเสน 

 ๒๑๙๑ นายบุญมาก  ศิริธรรม 

 ๒๑๙๒ นายบุญมี  กอนคํา 

 ๒๑๙๓ นายบุญมี  กันยา 

 ๒๑๙๔ นายบุญมี  คงทน 

 ๒๑๙๕ นายบุญมี  คอศุภฤกษสกุล 

 ๒๑๙๖ นายบุญมี  คําแกว 

 ๒๑๙๗ นายบุญมี  จันทรโคตรแกว 

 ๒๑๙๘ นายบุญมี  จํานงนิตย 

 ๒๑๙๙ นายบุญมี  ฉุยมานะ 

 ๒๒๐๐ นายบุญมี  นาสมฝน 

 ๒๒๐๑ นายบุญมี  พันธุเมือง 

 ๒๒๐๒ นายบุญมี  ภูงาม 

 ๒๒๐๓ นายบุญมี  ลัดดา 

 ๒๒๐๔ นายบุญมี  วงศา 



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

 

 ๒๒๐๕ นายบุญมี  เศษรักษา 

 ๒๒๐๖ นายบุญมี  สะตารุง 

 ๒๒๐๗ นายบุญมี  สาพาลา 

 ๒๒๐๘ นายบุญมี  สุขสําราญ 

 ๒๒๐๙ นายบุญมี  แสนตลาด 

 ๒๒๑๐ นายบุญมี  หงสพิลา 

 ๒๒๑๑ นายบุญมี  อินตะมา 

 ๒๒๑๒ นายบุญมี  อุปสรรค 

 ๒๒๑๓ นายบุญยง  โพธิ์นอก 

 ๒๒๑๔ นายบุญยัง  เชื้ออิน 

 ๒๒๑๕ นายบุญยัง  บุตรเสมียน 

 ๒๒๑๖ นายบุญยัง  เพ็งรอด 

 ๒๒๑๗ นายบุญยัง  อินแตง 

 ๒๒๑๘ นายบุญยามี  ยูโซะ 

 ๒๒๑๙ นายบุญยืน  แชมรัมย 

 ๒๒๒๐ นายบุญยืน  พรมเทียน 

 ๒๒๒๑ นายบุญยืน  แพอยู 

 ๒๒๒๒ นายบุญรวม  พวงทอง 

 ๒๒๒๓ นายบุญรวม  บุญสาลี 

 ๒๒๒๔ นายบุญรอด  ตายไทสง 

 ๒๒๒๕ นายบุญรอด  ทิพยมา 

 ๒๒๒๖ นายบุญรอด  ลาเกล้ียง 

 ๒๒๒๗ นายบุญรอด  ล้ิมวัฒนะ 

 ๒๒๒๘ นายบุญรักษ  เทอํารุง 

 ๒๒๒๙ นายบุญรัตน  กิ่วไธสง 

 ๒๒๓๐ นายบุญรัตน  บุญกาญจน 

 ๒๒๓๑ นายบุญเรือง  เปนธรรม 

 ๒๒๓๒ นายบุญเรือง  พลเย่ียม 

 ๒๒๓๓ นายบุญเรือง  โพธิวงค 

 ๒๒๓๔ นายบุญเรือง  มินตรา 

 ๒๒๓๕ นายบุญเรือง  ยุนสูงเนิน 

 ๒๒๓๖ นายบุญเรือง  ศรีคัทนา 

 ๒๒๓๗ นายบุญเรือง  แสนบรรดิษฐ 

 ๒๒๓๘ นายบุญเรือน  บุญโต 

 ๒๒๓๙ นายบุญเรือน  เมืองสุข 

 ๒๒๔๐ นายบุญเรือน  รอดคง 

 ๒๒๔๑ นายบุญฤทธิ์  ทิพมาน 

 ๒๒๔๒ สิบตรี บุญฤทธิ์  บุตรแกว 

 ๒๒๔๓ นายบุญฤทธิ์  โปจีน 

 ๒๒๔๔ นายบุญฤทธิ์  เอี่ยมแยม 

 ๒๒๔๕ นายบุญลม  แกวบัวดี 

 ๒๒๔๖ นายบุญลอม  ภูมี 

 ๒๒๔๗ นายบุญลือ  เทิดกวินกานต 

 ๒๒๔๘ นายบุญลือ  บําเพ็ญ 

 ๒๒๔๙ นายบุญลือ  แสงฤทธิ์ 

 ๒๒๕๐ นายบุญลือ  เหมือนเขียว 

 ๒๒๕๑ นายบุญเลง  วงควาลเรือน 

 ๒๒๕๒ นายบุญเลย  ปราไชย 

 ๒๒๕๓ นายบุญเลิศ  เกล่ียกระโทก 

 ๒๒๕๔ นายบุญเลิศ  ชูมก 



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

 

 ๒๒๕๕ นายบุญเลิศ  ไชยา 

 ๒๒๕๖ นายบุญเลิศ  ดอนไพรเปย 

 ๒๒๕๗ นายบุญเลิศ  นิลพล 

 ๒๒๕๘ นายบุญเลิศ  บรรเทิง 

 ๒๒๕๙ นายบุญเลิศ  บุญยู 

 ๒๒๖๐ นายบุญเลิศ  มีแมนวิทย 

 ๒๒๖๑ นายบุญเลิศ  ย้ิมสาลี 

 ๒๒๖๒ นายบุญเลิศ  รักษายศ 

 ๒๒๖๓ นายบุญเลิศ  รัตนวิเศษ 

 ๒๒๖๔ นายบุญเลิศ  วางาม 

 ๒๒๖๕ นายบุญเลิศ  วิถี 

 ๒๒๖๖ นายบุญเลิศ  วิเศษพิริยะกุล 

 ๒๒๖๗ นายบุญเลิศ  สํารี 

 ๒๒๖๘ นายบุญเลิศ  ออนคํา 

 ๒๒๖๙ นายบุญเล้ียง  ทองผักแวน 

 ๒๒๗๐ นายบุญเล่ือน  ชะนะพล 

 ๒๒๗๑ นายบุญเล่ือน  แสงทากาศ 

 ๒๒๗๒ นายบุญศรี  ทองกลม 

 ๒๒๗๓ นายบุญศรี  เทพยุหะ 

 ๒๒๗๔ นายบุญศรี  โพธะศรี 

 ๒๒๗๕ นายบุญศรี  เวียงลอ 

 ๒๒๗๖ นายบุญสง  งามฤทธิ์ 

 ๒๒๗๗ นายบุญสง  จันตาเรียน 

 ๒๒๗๘ นายบุญสง  เชียงมา 

 ๒๒๗๙ นายบุญสง  โชตะวัน 

 ๒๒๘๐ นายบุญสง  แดงไธสง 

 ๒๒๘๑ นายบุญสง  ทองยา 

 ๒๒๘๒ นายบุญสง  ปอสูงเนิน 

 ๒๒๘๓ นายบุญสง  ปานแดง 

 ๒๒๘๔ นายบุญสง  พัดเถื่อน 

 ๒๒๘๕ นายบุญสง  ภูเงิน 

 ๒๒๘๖ นายบุญสง  แยมสัจจา 

 ๒๒๘๗ นายบุญสง  รัสสุรีย 

 ๒๒๘๘ นายบุญสง  สาสงวน 

 ๒๒๘๙ นายบุญสง  เสวิสิทธิ์ 

 ๒๒๙๐ นายบุญสง  อินคํา 

 ๒๒๙๑ นายบุญสม  ซิ้มเทียม 

 ๒๒๙๒ นายบุญสม  พุมพริก 

 ๒๒๙๓ นายบุญสืบ  บํารุงไทย 

 ๒๒๙๔ นายบุญสืบ  พันธุไพโรจน 

 ๒๒๙๕ นายบุญสืบ  พิจดี 

 ๒๒๙๖ นายบุญสุข  อุบลหลา 

 ๒๒๙๗ นายบุญสูง  พุทธชัย 

 ๒๒๙๘ นายบุญสูง  สาลีนุย 

 ๒๒๙๙ นายบุญเสริม  กล่ินจุย 

 ๒๓๐๐ นายบุญเสริม  บุญมาก 

 ๒๓๐๑ นายบุญเสริม  สีพิม 

 ๒๓๐๒ นายบุญเสริม  อักษรชู 

 ๒๓๐๓ นายบุญเสียน  ทองแบบ 

 ๒๓๐๔ นายบุญโสม  แพงสอน 



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

 

 ๒๓๐๕ นายบุญใส  อุระนันต 

 ๒๓๐๖ นายบุญหนา  ทอนจันทร 

 ๒๓๐๗ นายบุญหลาย  เชื้อวงษ 

 ๒๓๐๘ นายบุญหลาย  ทองกุลี 

 ๒๓๐๙ นายบุญเหลือ  ขันอาสา 

 ๒๓๑๐ นายบุญเหลือ  เนตรศรี 

 ๒๓๑๑ นายบุญโฮม  เกษเพชร 

 ๒๓๑๒ นายบุญโฮม  ชอบชม 

 ๒๓๑๓ นายบุญโฮม  พรมกันยา 

 ๒๓๑๔ นายบุณยรักษ  สาธร 

 ๒๓๑๕ นายบุดดา  สาลี 

 ๒๓๑๖ นายบุดา  พลดงนอก 

 ๒๓๑๗ นายบุตรดี  โสภาศรี 

 ๒๓๑๘ นายบุนขชวย  เจริญวุฒิเกียรติ 

 ๒๓๑๙ นายบุเลิด  ศิลาพจน 

 ๒๓๒๐ นายบูชิต  ศิริจันดา 

 ๒๓๒๑ นายบูบากาศ  ยีหวังกอง 

 ๒๓๒๒ นายบูรณพิสิฐ  สุทา 

 ๒๓๒๓ นายบูรพา  ธานีรัตน 

 ๒๓๒๔ นายบูรอฮาน  มะแล 

 ๒๓๒๕ นายเบา  ตอนตํารัมย 

 ๒๓๒๖ นายเบิกพล  ลือไกรษี 

 ๒๓๒๗ นายแบน  โตเขียว 

 ๒๓๒๘ นายแบน  แสนศรศรี 

 ๒๓๒๙ นายใบ  เทียนขุนทด 

 ๒๓๓๐ นายปกรณ  แตงออน 

 ๒๓๓๑ นายปกรพล  วงษทองดี 

 ๒๓๓๒ นายปฏิพัทธิ์  พันลํา 

 ๒๓๓๓ นายปฏิวัติ  มณีเนตร 

 ๒๓๓๔ นายปฐมพงษ  โตสม 

 ๒๓๓๕ นายปณชัย  ฟองชน 

 ๒๓๓๖ นายปณชัย  ยุติศรี 

 ๒๓๓๗ นายปณิธาน  ณ ลําปาง 

 ๒๓๓๘ นายปทุม  นาชม 

 ๒๓๓๙ นายปภาวิน  สุภวัตร 

 ๒๓๔๐ นายปรมินทร  ขาวมี 

 ๒๓๔๑ นายปรเมศรณ  โลนุช 

 ๒๓๔๒ นายประกอบ  กําจาย 

 ๒๓๔๓ นายประกอบ  โกรัมย 

 ๒๓๔๔ นายประกอบ  คงเสือ 

 ๒๓๔๕ นายประกอบ  ชิดจอย 

 ๒๓๔๖ นายประกอบ  ตะลุตะกํา 

 ๒๓๔๗ นายประกอบ  นาคไทย 

 ๒๓๔๘ นายประกอบ  นาสกาศ 

 ๒๓๔๙ นายประกอบ  บรรณา 

 ๒๓๕๐ นายประกอบ  มาตรทอง 

 ๒๓๕๑ นายประกอบ  อินทรศรี 

 ๒๓๕๒ นายประกัน  ดวงนิล 

 ๒๓๕๓ นายประกา  งามนุช 

 ๒๓๕๔ นายประกาญจน  ผิวออน 



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

 

 ๒๓๕๕ นายประการ  อิศรี 

 ๒๓๕๖ นายประกาศ  โกษาจันทร 

 ๒๓๕๗ นายประกาศ  แสนสุข 

 ๒๓๕๘ นายประกาศ  อินทรงาม 

 ๒๓๕๙ นายประกิจ  คงสบาย 

 ๒๓๖๐ นายประกิจ  พิทักษกาญจน 

 ๒๓๖๑ นายประกิจ  เพียรชํานาญ 

 ๒๓๖๒ นายประกิจ  สิงหคาร 

 ๒๓๖๓ นายประขันทิพย  โพธิ์ศรี 

 ๒๓๖๔ นายประครอง  ตุมคง 

 ๒๓๖๕ นายประครอง  ปญญาวงค 

 ๒๓๖๖ นายประคอง  บุญมาก 

 ๒๓๖๗ นายประคอง  สุปะเพียร 

 ๒๓๖๘ นายประโคม  เพ็ชรมาก 

 ๒๓๖๙ นายประจน  จํามี 

 ๒๓๗๐ นายประจบ  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๓๗๑ นายประจบ  มาทํามา 

 ๒๓๗๒ นายประจล  บุญจันทร 

 ๒๓๗๓ นายประจวน  ปญญาวงค 

 ๒๓๗๔ นายประจวบ  ตะวันหะ 

 ๒๓๗๕ นายประจวบ  ทองแกว 

 ๒๓๗๖ นายประจวบ  พันกลาง 

 ๒๓๗๗ นายประจวบ  รัตนมหาไพศาล 

 ๒๓๗๘ นายประจวบ  ศรีสํารวม 

 ๒๓๗๙ นายประจวบ  สมพงศ 

 ๒๓๘๐ นายประจักร  แชมตระกูล 

 ๒๓๘๑ นายประจักร  มีชัย 

 ๒๓๘๒ นายประจักร  สุทธิฮึก 

 ๒๓๘๓ นายประจักษ  กรเกษม 

 ๒๓๘๔ นายประจักษ  ชูศรี 

 ๒๓๘๕ นายประจักษ  พันแสน 

 ๒๓๘๖ นายประจักษ  พิมพขันธ 

 ๒๓๘๗ นายประจักษ  เพ็งดวง 

 ๒๓๘๘ นายประจักษ  เรือนคํา 

 ๒๓๘๙ นายประจักษ  สินนา 

 ๒๓๙๐ นายประจํา  ปูวัน 

 ๒๓๙๑ นายประจํา  มดนาก 

 ๒๓๙๒ นายประจํา  หรีหรอง 

 ๒๓๙๓ นายประจิตร  หนูแกว 

 ๒๓๙๔ นายประชัน  แกวนิล 

 ๒๓๙๕ นายประชัน  สิงหแกว 

 ๒๓๙๖ นายประชา  กองสี 

 ๒๓๙๗ นายประชา  ไกแกว 

 ๒๓๙๘ นายประชา  แจมจันทร 

 ๒๓๙๙ นายประชา  ชัยศิริ 

 ๒๔๐๐ นายประชา  ภูผ้ึง 

 ๒๔๐๑ นายประชา  ยอดทอง 

 ๒๔๐๒ นายประชา  สีแกว 

 ๒๔๐๓ นายประชาธิปไตย  บัวใหญ 

 ๒๔๐๔ นายประชิด  คิดดีจริง 



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

 

 ๒๔๐๕ นายประชิด  เทพายัง 

 ๒๔๐๖ นายประเชิญ  มาลัยเปย 

 ๒๔๐๗ นายประเชิญ  ใยสําลี 

 ๒๔๐๘ นายประเชิญ  สิงหาพันธุ 

 ๒๔๐๙ นายประดล  สวนดอก 

 ๒๔๑๐ นายประดับ  จันทรสุวรรณ 

 ๒๔๑๑ นายประดับ  พุมฟก 

 ๒๔๑๒ นายประดับ  สุทธิ 

 ๒๔๑๓ นายประดิษฐ  จงแพทย 

 ๒๔๑๔ นายประดิษฐ  ทองทรวง 

 ๒๔๑๕ นายประดิษฐ  เบาอินจ้ัน 

 ๒๔๑๖ นายประดิษฐ  เปล่ียมสติ 

 ๒๔๑๗ นายประดิษฐ  ผาสุข 

 ๒๔๑๘ นายประดิษฐ  พละศูนย 

 ๒๔๑๙ นายประดิษฐ  ศรีตันดา 

 ๒๔๒๐ นายประดิษฐ  สงวนศรี 

 ๒๔๒๑ นายประดิษฐ  สุทะ 

 ๒๔๒๒ นายประดิษฐ  เจียรนัยเจริญ 

 ๒๔๒๓ นายประดิษฐ  ทองรักษ 

 ๒๔๒๔ นายประดิษฐ  น้ําเงิน 

 ๒๔๒๕ นายประดิษฐ  ยองรัมย 

 ๒๔๒๖ นายประดิษฐ  ศรีวะรมย 

 ๒๔๒๗ นายประดิษฐ  สืบทอง 

 ๒๔๒๘ นายประดิษฐ  อัคชาติ 

 ๒๔๒๙ นายประดุง  ชาดี 

 ๒๔๓๐ นายประดุลย  ลาพิมพ 

 ๒๔๓๑ นายประดูม  จันเหลือง 

 ๒๔๓๒ นายประเด็น  ควรสุทธิ์ 

 ๒๔๓๓ นายประทวน  กรมกระโทก 

 ๒๔๓๔ นายประทวน  จันทรานุสรณ 

 ๒๔๓๕ นายประทวน  เท่ียงมาก 

 ๒๔๓๖ นายประทวน  นิยมสุข 

 ๒๔๓๗ นายประทวน  ผิวยะกา 

 ๒๔๓๘ นายประทวน  รินเย็น 

 ๒๔๓๙ นายประทวน  โลสันเทียะ 

 ๒๔๔๐ นายประทวน  วัฒนกูล 

 ๒๔๔๑ นายประทวน  ออนพันธ 

 ๒๔๔๒ นายประทวนทอง  คิอินธิ 

 ๒๔๔๓ นายประทาน  สาสวนกวาง 

 ๒๔๔๔ นายประทิน  บุญทองดี 

 ๒๔๔๕ นายประทิน  ศิริพันธ 

 ๒๔๔๖ นายประทิปล  หวางไม 

 ๒๔๔๗ นายประทิว  จันทรเขียว 

 ๒๔๔๘ นายประทีป  ขิวรัมย 

 ๒๔๔๙ นายประทีป  จิตรัตน 

 ๒๔๕๐ นายประทีป  ถีดี 

 ๒๔๕๑ นายประทีป  แทนวงษ 

 ๒๔๕๒ นายประทีป  ปรีชา 

 ๒๔๕๓ นายประทีป  ปกบินกลาง 

 ๒๔๕๔ นายประทีป  ผองพรรณ 



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

 

 ๒๔๕๕ นายประทีป  มุงหมาย 

 ๒๔๕๖ นายประทีป  วิชัยภูมิ 

 ๒๔๕๗ นายประทีป  สอาด 

 ๒๔๕๘ นายประทีป  เหลาใหญ 

 ๒๔๕๙ นายประทีป  อรุณรุง 

 ๒๔๖๐ นายประทีป  อินทรสาลี 

 ๒๔๖๑ นายประทุม  คุมครอง 

 ๒๔๖๒ นายประทุม  บุญมี 

 ๒๔๖๓ นายประเทียง  คําออน 

 ๒๔๖๔ นายประเทือง  กองเกิดทอง 

 ๒๔๖๕ นายประเทือง  เกิดสบาย 

 ๒๔๖๖ นายประเทือง  เจริญลาภ 

 ๒๔๖๗ นายประเทือง  นอยแกว 

 ๒๔๖๘ นายประเทือง  บุญประสงค 

 ๒๔๖๙ นายประเทือง  บุญหา 

 ๒๔๗๐ นายประเทือง  ประโลมรัมย 

 ๒๔๗๑ นายประเทือง  ภูนอง 

 ๒๔๗๒ นายประเทือง  รีสมซา 

 ๒๔๗๓ นายประธาน  เล็กพังเทียม 

 ๒๔๗๔ นายประนม  อสูนย 

 ๒๔๗๕ นายประนอม  แกวงอก 

 ๒๔๗๖ นายประนอม  ตรีรส 

 ๒๔๗๗ นายประนอม  เทพอาษา 

 ๒๔๗๘ นายประนอม  ปองทาว 

 ๒๔๗๙ นายประนอม  สําลี 

 ๒๔๘๐ นายประนอม  ออนอุทัย 

 ๒๔๘๑ นายประนาม  แยมสังกุล 

 ๒๔๘๒ นายประพจน  คงทอง 

 ๒๔๘๓ นายประพจน  มนออน 

 ๒๔๘๔ นายประพัฒน  กาวี 

 ๒๔๘๕ นายประพัฒน  ชื่นใจ 

 ๒๔๘๖ นายประพัฒน  มะโน 

 ๒๔๘๗ นายประพัน  ไยฝาย 

 ๒๔๘๘ นายประพันธ  กันธวงค 

 ๒๔๘๙ นายประพันธ  แข็งขัน 

 ๒๔๙๐ นายประพันธ  คําดวง 

 ๒๔๙๑ นายประพันธ  คําปญโญ 

 ๒๔๙๒ นายประพันธ  ซาวยา 

 ๒๔๙๓ นายประพันธ  เติมโพก 

 ๒๔๙๔ นายประพันธ  แตงออน 

 ๒๔๙๕ นายประพันธ  บุญเมือง 

 ๒๔๙๖ นายประพันธ  มะโนปา 

 ๒๔๙๗ นายประพันธ  ศรีธิวงค 

 ๒๔๙๘ นายประพันธ  สิงหเสนา 

 ๒๔๙๙ นายประพันธ  เสกิละ 

 ๒๕๐๐ นายประพันธ  แสงแกว 

 ๒๕๐๑ นายประพาส  ศรีแพงมน 

 ๒๕๐๒ นายประไพ  เกิดโท 

 ๒๕๐๓ นายประภา  จันทรคงวงษ 

 ๒๕๐๔ นายประภาส  เจริญวงษ 



 หนา   ๑๔๓ (เลมที่  ๑๔/๓) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๐๕ นายประภาส  นนทะชัย 

 ๒๕๐๖ นายประภาส  มากมิตร 

 ๒๕๐๗ นายประภาส  วงศเล็ก 

 ๒๕๐๘ นายประภาส  ศักดิ์ประมวล 

 ๒๕๐๙ นายประมวน  แกวเมือง 

 ๒๕๑๐ นายประมวน  ดรชารี 

 ๒๕๑๑ นายประมวล  ขันธิ 

 ๒๕๑๒ นายประมวล  จันทนะ 

 ๒๕๑๓ นายประมวล  จันทรสวาง 

 ๒๕๑๔ นายประมวล  จําปาทอง 

 ๒๕๑๕ นายประมวล  ไชยลังกา 

 ๒๕๑๖ นายประมวล  เทวา 

 ๒๕๑๗ นายประมวล  พวงบุบผา 

 ๒๕๑๘ นายประมวล  พวงยอด 

 ๒๕๑๙ นายประมวล  พังเกิด 

 ๒๕๒๐ นายประมวล  ยอนไธสง 

 ๒๕๒๑ นายประมอน  ตาปราบ 

 ๒๕๒๒ นายประมุข  เวชพันธ 

 ๒๕๒๓ นายประมูล  แปะกลาง 

 ๒๕๒๔ นายประโมทย  มากร 

 ๒๕๒๕ นายประยงค  โคตรมณี 

 ๒๕๒๖ นายประยงค  ผูกพันธ 

 ๒๕๒๗ นายประยงค  มูลพิมพ 

 ๒๕๒๘ นายประยงค  วงคชาชม 

 ๒๕๒๙ นายประยัด  ไตรจักร 

 ๒๕๓๐ นายประยัด  ถาดกระโทก 

 ๒๕๓๑ นายประยุทธ  เทพบุรี 

 ๒๕๓๒ นายประยุทธ  ทองนอย 

 ๒๕๓๓ นายประยุทธ  นาคประเสริฐ 

 ๒๕๓๔ นายประยูร  ขอมอบกลาง 

 ๒๕๓๕ นายประยูร  เขมนเขตการณ 

 ๒๕๓๖ นายประยูร  ทองภูธร 

 ๒๕๓๗ นายประยูร  ทองมณี 

 ๒๕๓๘ นายประยูร  นินนิยม 

 ๒๕๓๙ นายประยูร  บังศรี 

 ๒๕๔๐ นายประยูร  บุญวงษ 

 ๒๕๔๑ นายประยูร  ปาดี 

 ๒๕๔๒ นายประยูร  แผนผา 

 ๒๕๔๓ นายประยูร  แพงทรัพย 

 ๒๕๔๔ นายประยูร  มณีกาญจน 

 ๒๕๔๕ นายประยูร  ลาภเจริญ 

 ๒๕๔๖ นายประยูร  ศรีลาออน 

 ๒๕๔๗ นายประยูร  สําราญดี 

 ๒๕๔๘ นายประยูร  อินทรสถิตย 

 ๒๕๔๙ นายประยูร  เอกษัตริย 

 ๒๕๕๐ นายประโลม  คลังนอย 

 ๒๕๕๑ นายประวรณ  ปากวาง 

 ๒๕๕๒ นายประวัติ  จันทรขันตี 

 ๒๕๕๓ นายประวัติ  ชุงรัมย 

 ๒๕๕๔ นายประวิง  ศรีเมือง 



 หนา   ๑๔๔ (เลมที่  ๑๔/๓) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๕๕ นายประวิท  สมคูณ 

 ๒๕๕๖ นายประวิทธิ์  พ่ึงสายันต 

 ๒๕๕๗ นายประวิทย  เงาสอง 

 ๒๕๕๘ นายประวิทย  จิตชัยสาร 

 ๒๕๕๙ นายประวิทย  ไชยเพชร 

 ๒๕๖๐ นายประวิทย  รักราษฎร 

 ๒๕๖๑ นายประวิทย  ศรีเมือง 

 ๒๕๖๒ นายประวิทย  สหารัตน 

 ๒๕๖๓ นายประวิทย  หัดเคลือบ 

 ๒๕๖๔ นายประเวช  มลใสกุล 

 ๒๕๖๕ นายประเวช  วงศอนันต 

 ๒๕๖๖ นายประสงค  จันทรา 

 ๒๕๖๗ นายประสงค  เจนชาง 

 ๒๕๖๘ นายประสงค  ไชยเลิศ 

 ๒๕๖๙ นายประสงค  ดงหลง 

 ๒๕๗๐ นายประสงค  เทียมทัศน 

 ๒๕๗๑ นายประสงค  ปานเกิด 

 ๒๕๗๒ นายประสงค  มนัสศิลา 

 ๒๕๗๓ นายประสงค  สุขชวง 

 ๒๕๗๔ นายประสงค  แสงไทย 

 ๒๕๗๕ นายประสงค  แสนกลาง 

 ๒๕๗๖ นายประสงค  ออมขัน 

 ๒๕๗๗ นายประสงค  อูบถา 

 ๒๕๗๘ นายประสพ  กองหาโคตร 

 ๒๕๗๙ นายประสพ  ชูแกว 

 ๒๕๘๐ นายประสพโชค  บุดดีคํา 

 ๒๕๘๑ นายประสพโชค  เบญจเดช 

 ๒๕๘๒ นายประสพโชค  ภาพันธ 

 ๒๕๘๓ นายประสพสุข  สุขดี 

 ๒๕๘๔ นายประสาด  นาคสวัสดิ์ 

 ๒๕๘๕ นายประสาท  เกตุบุญมี 

 ๒๕๘๖ นายประสาท  ปญญายม 

 ๒๕๘๗ นายประสาท  ปูคะสินทร 

 ๒๕๘๘ นายประสาท  มีพงษ 

 ๒๕๘๙ นายประสาท  โรจนจันทร 

 ๒๕๙๐ นายประสาท  หมวกสันเทียะ 

 ๒๕๙๑ นายประสาทิพย  ศิริชาติ 

 ๒๕๙๒ นายประสาน  นัสฐาน 

 ๒๕๙๓ นายประสาน  วรรณสมบูรณ 

 ๒๕๙๔ นายประสาน  อารมยดี 

 ๒๕๙๕ นายประสาร  ดวงปลอง 

 ๒๕๙๖ นายประสาร  เตียนนาย 

 ๒๕๙๗ นายประสาร  ทาสี 

 ๒๕๙๘ นายประสาร  มาลัยหวล 

 ๒๕๙๙ นายประสิทธิ์  กระบี่นอย 

 ๒๖๐๐ นายประสิทธิ์  กันยาวะดี 

 ๒๖๐๑ นายประสิทธิ์  ขวัญทอง 

 ๒๖๐๒ นายประสิทธิ์  จัดมงคล 

 ๒๖๐๓ นายประสิทธิ์  จันทรดี 

 ๒๖๐๔ นายประสิทธิ์  จินดามัง 



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

 

 ๒๖๐๕ นายประสิทธิ์  จูมคํามูล 

 ๒๖๐๖ นายประสิทธิ์  ดาระวัตร 

 ๒๖๐๗ นายประสิทธิ์  ถนอมสัตย 

 ๒๖๐๘ นายประสิทธิ์  ทรงเพ็ง 

 ๒๖๐๙ นายประสิทธิ์  ทรงศรี 

 ๒๖๑๐ นายประสิทธิ์  ท่ังทอง 

 ๒๖๑๑ นายประสิทธิ์  ทาจวน 

 ๒๖๑๒ นายประสิทธิ์  นอยบุงคา 

 ๒๖๑๓ นายประสิทธิ์  นิ่มวัตร 

 ๒๖๑๔ นายประสิทธิ์  เนื้อแกว 

 ๒๖๑๕ นายประสิทธิ์  ในทอง 

 ๒๖๑๖ นายประสิทธิ์  เปงเรือน 

 ๒๖๑๗ นายประสิทธิ์  พรมโคตร 

 ๒๖๑๘ นายประสิทธิ์  พรมชาติ 

 ๒๖๑๙ นายประสิทธิ์  พรมเมืองขวา 

 ๒๖๒๐ นายประสิทธิ์  พรหมเทพ 

 ๒๖๒๑ นายประสิทธิ์  พวงทอง 

 ๒๖๒๒ นายประสิทธิ์  พอกพูล 

 ๒๖๒๓ นายประสิทธิ์  พันโยศรี 

 ๒๖๒๔ นายประสิทธิ์  เพ็งสกุล 

 ๒๖๒๕ นายประสิทธิ์  แพรแกว 

 ๒๖๒๖ นายประสิทธิ์  มณี 

 ๒๖๒๗ นายประสิทธิ์  มะสุวรรณ 

 ๒๖๒๘ นายประสิทธิ์  โยนย่ิง 

 ๒๖๒๙ นายประสิทธิ์  รัตนวงษ 

 ๒๖๓๐ นายประสิทธิ์  เรียงไธสง 

 ๒๖๓๑ นายประสิทธิ์  ล้ีพล 

 ๒๖๓๒ นายประสิทธิ์  ลีอ่ํา 

 ๒๖๓๓ นายประสิทธิ์  ศรีผา 

 ๒๖๓๔ นายประสิทธิ์  ศักดิ์วรเดช 

 ๒๖๓๕ นายประสิทธิ์  สอาดพงษ 

 ๒๖๓๖ นายประสิทธิ์  สายเบาะ 

 ๒๖๓๗ นายประสิทธิ์  สุขไชย 

 ๒๖๓๘ นายประสิทธิ์  แสนเฮา 

 ๒๖๓๙ นายประสิทธิ์  หาญฤทธา 

 ๒๖๔๐ นายประสิทธิ์  หินนะกาล 

 ๒๖๔๑ นายประสิทธิ์  อิ่นแกว 

 ๒๖๔๒ นายประสิทธิ์  อุปเสน 

 ๒๖๔๓ นายประสิทธิชัย  ศึกษาชาติ 

 ๒๖๔๔ นายประเสริฐ  กิจทอน 

 ๒๖๔๕ นายประเสริฐ  เกษรมาลา 

 ๒๖๔๖ นายประเสริฐ  คนธตะคุ 

 ๒๖๔๗ นายประเสริฐ  คําเพ็ง 

 ๒๖๔๘ นายประเสริฐ  จันทรแปน 

 ๒๖๔๙ นายประเสริฐ  จิตออนนอม 

 ๒๖๕๐ นายประเสริฐ  จีวัง 

 ๒๖๕๑ นายประเสริฐ  ใจสา 

 ๒๖๕๒ นายประเสริฐ  ฉั่วจา 

 ๒๖๕๓ นายประเสริฐ  แตงพลกรัง 

 ๒๖๕๔ นายประเสริฐ  ธรรมศร 



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

 

 ๒๖๕๕ นายประเสริฐ  เนตรดี 

 ๒๖๕๖ นายประเสริฐ  บุญจันทร 

 ๒๖๕๗ นายประเสริฐ  บุตรธะนา 

 ๒๖๕๘ นายประเสริฐ  ผลาญไกรเพชร 

 ๒๖๕๙ นายประเสริฐ  พรมน้ําอาง 

 ๒๖๖๐ นายประเสริฐ  พิริ 

 ๒๖๖๑ นายประเสริฐ  โพธิ์กระโทก 

 ๒๖๖๒ นายประเสริฐ  ฟองภู 

 ๒๖๖๓ นายประเสริฐ  มาลัย 

 ๒๖๖๔ นายประเสริฐ  โยฆะวัฒน 

 ๒๖๖๕ นายประเสริฐ  รักแดน 

 ๒๖๖๖ นายประเสริฐ  รุจิโภชน 

 ๒๖๖๗ นายประเสริฐ  เรืองรัมย 

 ๒๖๖๘ นายประเสริฐ  เลขวัฒน 

 ๒๖๖๙ นายประเสริฐ  วันยุมา 

 ๒๖๗๐ นายประเสริฐ  สงทอง 

 ๒๖๗๑ นายประเสริฐ  สมหมาย 

 ๒๖๗๒ นายประเสริฐ  สอนสุข 

 ๒๖๗๓ นายประเสริฐ  สัจจา 

 ๒๖๗๔ นายประเสริฐ  สุทินรัมย 

 ๒๖๗๕ นายประเสริฐ  แสงนา 

 ๒๖๗๖ นายประเสริฐ  อาสากุล 

 ๒๖๗๗ นายประเสริฐศักดิ์  กลัดแกว 

 ๒๖๗๘ นายประเสริฐศักดิ์  พิระภาค 

 ๒๖๗๙ นายประหยัด  เคียนถา 

 ๒๖๘๐ นายประหยัด  เจียกรัมย 

 ๒๖๘๑ นายประหยัด  ตาใหม 

 ๒๖๘๒ นายประหยัด  บุญสังข 

 ๒๖๘๓ นายประหยัด  วงษนิล 

 ๒๖๘๔ นายประหยัด  สันพันธ 

 ๒๖๘๕ นายประหยัด  แสนอินทร 

 ๒๖๘๖ นายประหยัด  ใสพลกรัง 

 ๒๖๘๗ นายประหยัด  ออยหวาน 

 ๒๖๘๘ นายประหลัด  จัตตุรงค 

 ๒๖๘๙ นายปรัชญา  คําจันทรตะ 

 ๒๖๙๐ นายปรัชญา  จิวเจริญ 

 ๒๖๙๑ นายปรัศนัย  ชูนิตย 

 ๒๖๙๒ นายปราณี  ไกสะแกว 

 ๒๖๙๓ นายปราณี  บังกระโทก 

 ๒๖๙๔ นายปราณี  แสงทับทิม 

 ๒๖๙๕ นายปราณี  อาญาเมือง 

 ๒๖๙๖ นายปราณีต  วรสาร 

 ๒๖๙๗ นายปราโมช  สุขเกษม 

 ๒๖๙๘ นายปราโมท  ยอดจักร 

 ๒๖๙๙ นายปราโมทย  ประเทพา 

 ๒๗๐๐ นายปราโมทย  มุงหมาย 

 ๒๗๐๑ นายปราโมทย  อยางสวย 

 ๒๗๐๒ นายปรารถนา  จังคุณดี 

 ๒๗๐๓ นายปราสาท  เลิศลํ้า 

 ๒๗๐๔ นายปริญญา  โทวิวัฒนานนท 



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

 

 ๒๗๐๕ นายปริญญา  ธูปแกว 

 ๒๗๐๖ นายปริญญา  นนเข็มพรม 

 ๒๗๐๗ นายปริญญา  โพธาศรี 

 ๒๗๐๘ นายปริญญา  มหาวรรณ 

 ๒๗๐๙ นายปริญญา  วิพัฒน 

 ๒๗๑๐ นายปริญญา  สุมหิรัญ 

 ๒๗๑๑ นายปริทัศน  ชัยพิเดช 

 ๒๗๑๒ นายปรีชา  แกวบุญกวาง 

 ๒๗๑๓ นายปรีชา  แกวอํารัตน 

 ๒๗๑๔ นายปรีชา  เขียวบํารุง 

 ๒๗๑๕ นายปรีชา  คงเจริญถิ่น 

 ๒๗๑๖ นายปรีชา  คําวงษสา 

 ๒๗๑๗ นายปรีชา  จันทรศรีนวล 

 ๒๗๑๘ นายปรีชา  จิตอาคะ 

 ๒๗๑๙ นายปรีชา  เจริญศิลป 

 ๒๗๒๐ นายปรีชา  ชางเรือนกุล 

 ๒๗๒๑ นายปรีชา  ณ วิเชียร 

 ๒๗๒๒ นายปรีชา  ดัชถุยาวัตร 

 ๒๗๒๓ นายปรีชา  นนทะสิงห 

 ๒๗๒๔ นายปรีชา  นอยหวา 

 ๒๗๒๕ นายปรีชา  โปธา 

 ๒๗๒๖ นายปรีชา  พลขอ 

 ๒๗๒๗ นายปรีชา  พันธบัวหลวง 

 ๒๗๒๘ นายปรีชา  พันธอําไพ 

 ๒๗๒๙ นายปรีชา  ภูตองสี 

 ๒๗๓๐ นายปรีชา  มณีรมณ 

 ๒๗๓๑ นายปรีชา  มากแกว 

 ๒๗๓๒ นายปรีชา  เมืองไทย 

 ๒๗๓๓ นายปรีชา  วังบุญคง 

 ๒๗๓๔ นายปรีชา  วังหนองเสียว 

 ๒๗๓๕ นายปรีชา  ศรีพรม 

 ๒๗๓๖ นายปรีชา  ศรีสมรส 

 ๒๗๓๗ นายปรีชา  ศิริแกวเลิศ 

 ๒๗๓๘ นายปรีชา  สารคะณา 

 ๒๗๓๙ นายปรีชา  สารีคํา 

 ๒๗๔๐ นายปรีชา  สินธุรักษ 

 ๒๗๔๑ นายปรีชา  แสนจาไกล 

 ๒๗๔๒ นายปรีชา  หมัดลี 

 ๒๗๔๓ นายปรีชา  หลายนาสาร 

 ๒๗๔๔ นายปรีชา  หุนทอง 

 ๒๗๔๕ นายปรีชา  แหวนประดับ 

 ๒๗๔๖ นายปรีดา  กลวยนอย 

 ๒๗๔๗ นายปรีดา  กลาถิ่นภู 

 ๒๗๔๘ นายปรีดา  พาภักดี 

 ๒๗๔๙ นายปรีดา  สุวรรณ 

 ๒๗๕๐ นายปรีดา  แสงมณี 

 ๒๗๕๑ นายปรุง  ผุยรอด 

 ๒๗๕๒ นายปลอด  ประเสริฐการ 

 ๒๗๕๓ นายปลอด  ลมพรมราช 

 ๒๗๕๔ นายปล้ืม  อักษรชู 



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

 

 ๒๗๕๕ นายปวริศ  พรมงาม 

 ๒๗๕๖ นายปองปญญา  หอมสมบัติ 

 ๒๗๕๗ นายปอน  เพ็งน้ําคํา 

 ๒๗๕๘ นายปะทะ  กระบอกโท 

 ๒๗๕๙ นายปจจัย  ชรินทร 

 ๒๗๖๐ นายปจจิม  กุลทะเล 

 ๒๗๖๑ นายปญญา  เขจรกลาง 

 ๒๗๖๒ นายปญญา  เข็มเงิน 

 ๒๗๖๓ นายปญญา  คําเอียด 

 ๒๗๖๔ นายปญญา  งามชม 

 ๒๗๖๕ นายปญญา  เจริญพร 

 ๒๗๖๖ นายปญญา  โจมรัมย 

 ๒๗๖๗ นายปญญา  ชูไสว 

 ๒๗๖๘ นายปญญา  ตานะบุตร 

 ๒๗๖๙ นายปญญา  ทองดี 

 ๒๗๗๐ นายปญญา  เทียนแกว 

 ๒๗๗๑ นายปญญา  ปลิงกระโทก 

 ๒๗๗๒ นายปญญา  วงษษา 

 ๒๗๗๓ นายปญญา  ศรีนิล 

 ๒๗๗๔ นายปญญา  เหลาคา 

 ๒๗๗๕ นายปญญา  อุดมลาภ 

 ๒๗๗๖ นายปณวัฒน  มีชัยโย 

 ๒๗๗๗ นายปน  แปนเงิน 

 ๒๗๗๘ นายปาฏิหารย  มากงลาด 

 ๒๗๗๙ นายปาน  สุกสัก 

 ๒๗๘๐ นายปติกร  คําเกษ 

 ๒๗๘๑ นายปน  ชนะพจน 

 ๒๗๘๒ นายปน  โสมพรมมา 

 ๒๗๘๓ นายปยรัตน  ระบาย 

 ๒๗๘๔ นายปยวัฒน  สอนกลาง 

 ๒๗๘๕ นายปยะ  พุทธโคตร 

 ๒๗๘๖ นายปยะพงศ  กสิกรรม 

 ๒๗๘๗ นายปุระเชษฐ  คําปง 

 ๒๗๘๘ นายเปลง  กองอินทร 

 ๒๗๘๙ นายเปล่ียน  คําเหลืองดี 

 ๒๗๙๐ นายเปล่ียน  ชาอินทร 

 ๒๗๙๑ นายโปทา  เชื้อเมืองพาน 

 ๒๗๙๒ นายโปรด  พลสงฆ 

 ๒๗๙๓ นายไปรวิทย  คงเพชรศักดิ์ 

 ๒๗๙๔ นายผจงภักดิ์  อยูศิริ 

 ๒๗๙๕ นายผจญ  ไตยวงค 

 ๒๗๙๖ นายผดุง  พุดเดช 

 ๒๗๙๗ นายผดุง  มั่งคั่ง 

 ๒๗๙๘ นายผล  กันฤทธิ์ 

 ๒๗๙๙ นายผล  ผิวผอง 

 ๒๘๐๐ นายผวน  สาลี 

 ๒๘๐๑ นายผอง  ลีเลิศ 

 ๒๘๐๒ นายผอง  เตียจักร 

 ๒๘๐๓ นายผองศรี  เหลางาม 

 ๒๘๐๔ นายผัด  ปงชุมใจ 



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

 

 ๒๘๐๕ นายผัน  บนสันเทียะ 

 ๒๘๐๖ นายผัน  แสรผักแวน 

 ๒๘๐๗ นายผาสุข  จันทาออน 

 ๒๘๐๘ นายผาสุข  พาซู 

 ๒๘๐๙ นายเผชิญ  คชสารทอง 

 ๒๘๑๐ นายเผชิญ  ตานทาน 

 ๒๘๑๑ นายเผด็จ  ชาญณรงค 

 ๒๘๑๒ นายเผน  ขันทะ 

 ๒๘๑๓ นายเผา  ริ้วกลาง 

 ๒๘๑๔ นายแผน  เชื้อเกตุ 

 ๒๘๑๕ นายแผว  โกฎสันเทียะ 

 ๒๘๑๖ นายโผน  เถรวงคแกว 

 ๒๘๑๗ นายไผ  บุญจูง 

 ๒๘๑๘ นายฝาย  พ่ึงไพศาล 

 ๒๘๑๙ นายพงคเนตร  อินทวิชัย 

 ๒๘๒๐ นายพงคพันธ  จันทรทอง 

 ๒๘๒๑ นายพงคพันธ  แสงตะครอ 

 ๒๘๒๒ นายพงคศักดิ์  ศิริวัฒนกุล 

 ๒๘๒๓ นายพงนิตย  สุขโสม 

 ๒๘๒๔ นายพงศกร  ผกาพันธ 

 ๒๘๒๕ นายพงศธร  ธงศรี 

 ๒๘๒๖ นายพงศธร  คงสุวรรณ 

 ๒๘๒๗ นายพงศประพันธ  มวงทอง 

 ๒๘๒๘ นายพงศพัศ  คงเจริญ 

 ๒๘๒๙ นายพงศพิสุทธิ์  จุยเอี่ยม 

 ๒๘๓๐ นายพงศศักดิ์  แบบบาง 

 ๒๘๓๑ นายพงศศักดิ์  สุวรรณศร 

 ๒๘๓๒ นายพงศักดิ์  ศรีโปดก 

 ๒๘๓๓ นายพงษ  แสงมณีย 

 ๒๘๓๔ นายพงษชัย  จิรสินธนา 

 ๒๘๓๕ นายพงษพันธ  ยาเถิน 

 ๒๘๓๖ นายพงษพันธ  วงคภูดอน 

 ๒๘๓๗ นายพงษพันธ  แสนนนทคํา 

 ๒๘๓๘ นายพงษพิพัฒน  วรรณฤดี 

 ๒๘๓๙ นายพงษพิษณุ  อิ่มวิเศษ 

 ๒๘๔๐ นายพงษศักดิ์  นัยวินิจ 

 ๒๘๔๑ นายพงษศักดิ์  มวงเขียว 

 ๒๘๔๒ นายพงษศักดิ์  สวางย่ิง 

 ๒๘๔๓ นายพงษศักดิ์  สัมพันธเพ็ง 

 ๒๘๔๔ นายพงษสวัสดิ์  กรุมรัมย 

 ๒๘๔๕ นายพงษสวัสดิ์  มูลพงษ 

 ๒๘๔๖ นายพงษสิทธิ์  ผิวผกา 

 ๒๘๔๗ นายพงษสิทธิ์  แสงโสภี 

 ๒๘๔๘ นายพจน  กรอบทอง 

 ๒๘๔๙ นายพจน  เวทการ 

 ๒๘๕๐ นายพจน  สังขทอง 

 ๒๘๕๑ นายพจนารถ  แกวสะอาด 

 ๒๘๕๒ นายพชร  สืบตอย 

 ๒๘๕๓ นายพชรกร  ชนะภัย 

 ๒๘๕๔ นายพนธดิวิชญ  สุขใส 



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

 

 ๒๘๕๕ นายพนม  จิตตจํานงค 

 ๒๘๕๖ นายพนม  ชัยยะ 

 ๒๘๕๗ นายพนม  ทองอุน 

 ๒๘๕๘ นายพนม  เที่ยงธรรม 

 ๒๘๕๙ นายพนม  แทเที่ยง 

 ๒๘๖๐ นายพนม  ธาราฉัตร 

 ๒๘๖๑ นายพนม  บริบูรณ 

 ๒๘๖๒ นายพนม  เพชรสีเงิน 

 ๒๘๖๓ นายพนม  วิชัย 

 ๒๘๖๔ นายพนม  ศรีสุภาพ 

 ๒๘๖๕ นายพนอม  เนติ 

 ๒๘๖๖ นายพนอม  ศักดิ์ดา 

 ๒๘๖๗ นายพนัส  คะชา 

 ๒๘๖๘ นายพนัส  ชูเพ็ง 

 ๒๘๖๙ นายพนา  วันทองสุข 

 ๒๘๗๐ นายพนาไพร  บุตรเพชร 

 ๒๘๗๑ นายพนาสันต  ธ.น.กลม 

 ๒๘๗๒ นายพเนต  บุญชวย 

 ๒๘๗๓ นายพเนตร  สุระถา 

 ๒๘๗๔ นายพยงค  เพ็ชรอิ่ม 

 ๒๘๗๕ นายพยนต  ขันติวงษ 

 ๒๘๗๖ นายพยอม  เกาะโพธิ์ 

 ๒๘๗๗ นายพยอม  เขียวรอด 

 ๒๘๗๘ นายพยอม  โสประเสริฐ 

 ๒๘๗๙ นายพยุง  ชื่นชู 

 ๒๘๘๐ รอยตรี พยุง  วงษา 

 ๒๘๘๑ นายพเยาว  แปนสุกใส 

 ๒๘๘๒ นายพร  มาลา 

 ๒๘๘๓ นายพร  รอดทอง 

 ๒๘๘๔ นายพร  ศรีชมภู 

 ๒๘๘๕ นายพรชัย  กฤษณา 

 ๒๘๘๖ นายพรชัย  กิตติคุณคงคา 

 ๒๘๘๗ นายพรชัย  แกวจันทร 

 ๒๘๘๘ นายพรชัย  แกวไชยา 

 ๒๘๘๙ นายพรชัย  คันธิก 

 ๒๘๙๐ นายพรชัย  จุยนาค 

 ๒๘๙๑ นายพรชัย  ชายคํา 

 ๒๘๙๒ นายพรชัย  ธรรมรังษี 

 ๒๘๙๓ นายพรชัย  นวมภักดี 

 ๒๘๙๔ นายพรชัย  เบียนสาย 

 ๒๘๙๕ นายพรชัย  ปองฉิม 

 ๒๘๙๖ นายพรชัย  มีสันเทียะ 

 ๒๘๙๗ นายพรชัย  ยางสุข 

 ๒๘๙๘ นายพรชัย  ระวัตร 

 ๒๘๙๙ นายพรชัย  ศรีคันทรักษ 

 ๒๙๐๐ นายพรชัย  สีสมุดคํา 

 ๒๙๐๑ นายพรชัย  เสนห 

 ๒๙๐๒ นายพรชัย  แสนเขื่อน 

 ๒๙๐๓ นายพรชัย  อินธิมาศ 

 ๒๙๐๔ นายพรชาย  อุปกาละ 



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

 

 ๒๙๐๕ นายพรชิต  แซอึ้ง 

 ๒๙๐๖ นายพรต  ขัตเนตร 

 ๒๙๐๗ นายพรทรัพย  ภักดีพันธ 

 ๒๙๐๘ นายพรเทพ  กระตายทอง 

 ๒๙๐๙ นายพรเทพ  ทานะมัย 

 ๒๙๑๐ นายพรเทพ  อินณรงค 

 ๒๙๑๑ นายพรประสิทธิ์  บุญเลิศ 

 ๒๙๑๒ นายพรพนา  ชานวล 

 ๒๙๑๓ นายพรพิรุณ  อินโมหมื่นไวย 

 ๒๙๑๔ นายพรพิส  เถือกตาถา 

 ๒๙๑๕ นายพรเพ็ชร  ภาคี 

 ๒๙๑๖ นายพรม  แกวคําหอม 

 ๒๙๑๗ นายพรมแดน  ฤทธิสาร 

 ๒๙๑๘ นายพรมมา  ฉ่ําสบาย 

 ๒๙๑๙ นายพรมมา  ย้ิมไธสง 

 ๒๙๒๐ นายพรรทิพย  พัฒนแปน 

 ๒๙๒๑ นายพรลพ  อินปน 

 ๒๙๒๒ นายพรเลิศ  พิมพสุวรรณ 

 ๒๙๒๓ นายพรศักดิ์  เทอํารุง 

 ๒๙๒๔ นายพรศักดิ์  บุญเกิด 

 ๒๙๒๕ นายพรสวรรค  โทวะดี 

 ๒๙๒๖ นายพรสวรรณ  คําแสง 

 ๒๙๒๗ นายพรสิริชัย  ลาภพิสมัย 

 ๒๙๒๘ นายพรหม  จามะรี 

 ๒๙๒๙ นายพรหมบัญชา  สังขเจริญ 

 ๒๙๓๐ นายพรอนันต  ไทรชมภู 

 ๒๙๓๑ นายพรอม  บอกประโคน 

 ๒๙๓๒ นายพรอมสิน  บุญธรรม 

 ๒๙๓๓ นายพราน  สระหงษทอง 

 ๒๙๓๔ นายพล  กระแสสัตย 

 ๒๙๓๕ นายพล  คณะนา 

 ๒๙๓๖ นายพล  จันทรออน 

 ๒๙๓๗ นายพล  ชัยศรี 

 ๒๙๓๘ นายพล  ศักดิ์แกว 

 ๒๙๓๙ นายพล  แสนพิลุม 

 ๒๙๔๐ นายพล  หมื่นมี 

 ๒๙๔๑ นายพล  อินทรโสม 

 ๒๙๔๒ นายพลตรี  โอนวัง 

 ๒๙๔๓ นายพลธร  มั่นคง 

 ๒๙๔๔ นายพลนอย  สีดี 

 ๒๙๔๕ นายพลวรรธน  สุดละไม 

 ๒๙๔๖ นายพลวัฒน  แสนใหม 

 ๒๙๔๗ นายพลศักดิ์  รัตนากร 

 ๒๙๔๘ นายพลอง  บูรณเจริญ 

 ๒๙๔๙ นายพลอย  ธวิชัย 

 ๒๙๕๐ นายพลอย  นันทะเส 

 ๒๙๕๑ นายพลัง  จันทรอัมพร 

 ๒๙๕๒ นายพลาพร  ถึงแสง 

 ๒๙๕๓ นายพศวัต  ย้ิมนิยม 

 ๒๙๕๔ นายพอดี  เรืองขาน 



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

 

 ๒๙๕๕ นายพะนิ  พิทักษพัฒนผล 

 ๒๙๕๖ นายพะเมโพ  นําโชคอริยะ 

 ๒๙๕๗ นายพะเยาว  มั่นคง 

 ๒๙๕๘ นายพะรัตน  ปบกระโทก 

 ๒๙๕๙ นายพะวงค  บุญเหมือน 

 ๒๙๖๐ นายพัง  ฮุงสาย 

 ๒๙๖๑ นายพัชรพล  เกษหอม 

 ๒๙๖๒ นายพัชรพล  สุขพุด 

 ๒๙๖๓ นายพัฒ  จําเริญดี 

 ๒๙๖๔ นายพัฒนพงศ  เอมเกตุ 

 ๒๙๖๕ นายพัฒนา  กิจจาดํารง 

 ๒๙๖๖ นายพัทธดนย  ตลับไธสง 

 ๒๙๖๗ นายพัทยา  จิตรพันธ 

 ๒๙๖๘ นายพันทะการ  พอเกษ 

 ๒๙๖๙ นายพันธศักดิ์  กลอมเจริญ 

 ๒๙๗๐ นายพันธศักดิ์  จิตสงค 

 ๒๙๗๑ นายพันธศักดิ์  ดีศักดิ์สิทธิ์ 

 ๒๙๗๒ นายพันธะมิตร  เหล่ือมเภา 

 ๒๙๗๓ นายพันธุ  ยืนนาน 

 ๒๙๗๔ นายพัสกร  นัคคีย 

 ๒๙๗๕ นายพาจัด  พันละออ 

 ๒๙๗๖ นายพาโชค  หอมจันทร 

 ๒๙๗๗ นายพานทอง  มณีแสง 

 ๒๙๗๘ นายพานิช  นบนอบ 

 ๒๙๗๙ นายพานุวัฒน  กายโรจน 

 ๒๙๘๐ นายพาฝน  เนียมเกิด 

 ๒๙๘๑ นายพายัพ  ดวงแกว 

 ๒๙๘๒ นายพายัพ  ทิมจิตร 

 ๒๙๘๓ นายพิกุน  เสือราช 

 ๒๙๘๔ นายพิง  ปนมณี 

 ๒๙๘๕ นายพิจารย  พระงาม 

 ๒๙๘๖ นายพิชญ  หวันฮอ 

 ๒๙๘๗ นายพิชัย  คําศรี 

 ๒๙๘๘ นายพิชัย  ไครหมู 

 ๒๙๘๙ นายพิชัย  เต็มดี 

 ๒๙๙๐ นายพิชัย  นิ่มออนนอม 

 ๒๙๙๑ นายพิชัย  พันธอน 

 ๒๙๙๒ นายพิชัย  พูลเกษกิจ 

 ๒๙๙๓ นายพิชัย  รักญาติ 

 ๒๙๙๔ นายพิชัย  รักไทย 

 ๒๙๙๕ นายพิชิต  กาญจนสิงห 

 ๒๙๙๖ นายพิชิต  แกวคําสอน 

 ๒๙๙๗ นายพิชิต  จําปาทอง 

 ๒๙๙๘ นายพิชิต  เจริญสุข 

 ๒๙๙๙ นายพิชิต  ชูศรีทอง 

 ๓๐๐๐ นายพิชิต  ทาประเสริฐ 

 ๓๐๐๑ นายพิชิต  ปรีกุล 

 ๓๐๐๒ นายพิชิต  ฝาคํา 

 ๓๐๐๓ นายพิชิต  ออนสิงห 

 ๓๐๐๔ นายพิชิตชัย  พาลุกา 



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

 

 ๓๐๐๕ นายพิเชฐ  มะโนวัน 

 ๓๐๐๖ นายพิเชฐ  มั่นคง 

 ๓๐๐๗ นายพิเชฐ  อุนเรือนใจ 

 ๓๐๐๘ นายพิเชต  เตสะ 

 ๓๐๐๙ นายพิเชษชัย  พลชาลี 

 ๓๐๑๐ นายพิเชษฐ  กันทา 

 ๓๐๑๑ นายพิเชษฐ  จรุณศรี 

 ๓๐๑๒ นายพิเชษฐ  ลาภเกิด 

 ๓๐๑๓ นายพิเชษฐ  ศรีธิมา 

 ๓๐๑๔ นายพิเชษฐ  สองพัง 

 ๓๐๑๕ นายพิเชษฐ  เกาะแกว 

 ๓๐๑๖ นายพิเชษฐ  เทียมเมือง 

 ๓๐๑๗ นายพิเชษฐ  โทขนาด 

 ๓๐๑๘ นายพิเชษฐ  นุชสุข 

 ๓๐๑๙ นายพิเชษฐ  เมืองแดง 

 ๓๐๒๐ นายพิเชียร  แปงวัน 

 ๓๐๒๑ นายพิเด็ด  เมืองธรรม 

 ๓๐๒๒ นายพิทยา  ไชยเสนา 

 ๓๐๒๓ นายพิทยา  พานเงิน 

 ๓๐๒๔ นายพิทยา  เอี่ยมไธสง 

 ๓๐๒๕ นายพิทักษ  คงกลาง 

 ๓๐๒๖ นายพิทักษ  พรมทอง 

 ๓๐๒๗ นายพิทักษ  มีอํามาตร 

 ๓๐๒๘ นายพิทักษ  ลาภา 

 ๓๐๒๙ นายพิทักษ  สายแดง 

 ๓๐๓๐ นายพิทักษ  สารกาศ 

 ๓๐๓๑ นายพิทักษ  แสงสุรี 

 ๓๐๓๒ นายพิทักษ  หลวงปวน 

 ๓๐๓๓ นายพิทักษ  หินกอง 

 ๓๐๓๔ นายพิธี  สุดจะมี 

 ๓๐๓๕ นายพิน  แดงสันเทียะ 

 ๓๐๓๖ นายพินิจ  เกื้อบุตร 

 ๓๐๓๗ นายพินิจ  วันเมืองเกา 

 ๓๐๓๘ นายพินิจ  สุขดี 

 ๓๐๓๙ นายพินิจ  อินตะจาย 

 ๓๐๔๐ นายพินิจพงษ  พันธุสุวรรณ 

 ๓๐๔๑ นายพินิต  สารินทร 

 ๓๐๔๒ นายพินิทต  สิงหวี 

 ๓๐๔๓ นายพิบูลย  อุนขวาเรียง 

 ๓๐๔๔ นายพิพัฒน  จรุงจิตต 

 ๓๐๔๕ นายพิพัฒน  บัวเย็น 

 ๓๐๔๖ นายพิพัฒน  เอี่ยมประโคน 

 ๓๐๔๗ นายพิพัตนพงศ  สมทรัพย 

 ๓๐๔๘ นายพิพิธ  ทองดอนจุย 

 ๓๐๔๙ นายพิภพ  แกวนารี 

 ๓๐๕๐ นายพิภพ  คําไล 

 ๓๐๕๑ นายพิภพ  โภคทรัพย 

 ๓๐๕๒ นายพิมพ  หลานเศรษฐา 

 ๓๐๕๓ นายพิมพภาส  อินสัน 

 ๓๐๕๔ นายพิมพา  จันทรเสน 



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

 

 ๓๐๕๕ นายพิมพา  เพียแกว 

 ๓๐๕๖ นายพิมลพันธ  นิ่มพัฒน 

 ๓๐๕๗ นายพิรม  แกวศิลา 

 ๓๐๕๘ นายพิริยะ  มากศักดิ์ 

 ๓๐๕๙ นายพิลา  กัติรัตน 

 ๓๐๖๐ นายพิเลิศ  โปธา 

 ๓๐๖๑ นายพิศ  อัฐแปล 

 ๓๐๖๒ นายพิศณุ  บุญตุวงษ 

 ๓๐๖๓ นายพิศาล  ธนชัยโชคศิริกุล 

 ๓๐๖๔ นายพิศิษฐ  เริงทรัพย 

 ๓๐๖๕ นายพิษ  มารัด 

 ๓๐๖๖ นายพิษณุ  แกวหนู 

 ๓๐๖๗ นายพิษณุ  ดวงสุวรรณ 

 ๓๐๖๘ นายพิษณุ  นาทองหลาง 

 ๓๐๖๙ นายพิษณุ  สนหอม 

 ๓๐๗๐ นายพิษณุพงษ  โยตะนันท 

 ๓๐๗๑ นายพิสาณฑ  กอสูงเนิน 

 ๓๐๗๒ นายพิสิฐ  มโหฬาร 

 ๓๐๗๓ นายพิสิษฐ  ดาทอง 

 ๓๐๗๔ นายพิสุทธิ์  ศรีสัจจัง 

 ๓๐๗๕ นายพิสูจน  โสมะ 

 ๓๐๗๖ นายพิสูตร  หัสชู 

 ๓๐๗๗ นายพีรดนย  พ่ึงเทพ 

 ๓๐๗๘ นายพีรพงษ  บุญงอก 

 ๓๐๗๙ นายพีรพงษ  เมฆาภูมิธรรม 

 ๓๐๘๐ นายพีรพรรณ  ฉาบไธสง 

 ๓๐๘๑ นายพีรภัณฑ  แพวงษจีน 

 ๓๐๘๒ นายพีรภัทร  แกวสะอาด 

 ๓๐๘๓ นายพีรวัตร  ภาษี 

 ๓๐๘๔ นายพีรวัส  เรือนทอง 

 ๓๐๘๕ นายพีระ  แสวงศรี 

 ๓๐๘๖ นายพีระพงค  ชัญถาวร 

 ๓๐๘๗ นายพีระพงษ  อวนสุด 

 ๓๐๘๘ นายพีระภัทร  สําคัญย่ิง 

 ๓๐๘๙ นายพุฒ  แกวไพจิตร 

 ๓๐๙๐ นายพุฒ  ยมลาสิงห 

 ๓๐๙๑ นายพุฒิ  คําราดทราย 

 ๓๐๙๒ นายพุฒิกานต  คงมั่น 

 ๓๐๙๓ นายพุดซา  ผลเคน 

 ๓๐๙๔ นายพุทธงค  แกวกัน 

 ๓๐๙๕ นายพุทธิรักษ  รัตนาธิวัต 

 ๓๐๙๖ นายพูดายลี  แตซิลง 

 ๓๐๙๗ นายพูล  เชื้อหงษ 

 ๓๐๙๘ นายพูล  วงคหลวงอุด 

 ๓๐๙๙ นายพูลเทพ  ออนภูธร 

 ๓๑๐๐ นายพูลศักดิ์  จันทรภักดี 

 ๓๑๐๑ นายพูลศักดิ์  วงษตรี 

 ๓๑๐๒ นายพูลสวัสดิ์  แกวจันทรเปง 

 ๓๑๐๓ นายเพ็ช  เปนตะนะ 

 ๓๑๐๔ นายเพชร  จานรัมย 



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

 

 ๓๑๐๕ นายเพชร  ปานวิเชียร 

 ๓๑๐๖ นายเพชร  พรหมเสนา 

 ๓๑๐๗ นายเพ็ชร  ยารัมย 

 ๓๑๐๘ นายเพชรนิล  ภาระศักดิ์ 

 ๓๑๐๙ นายเพชรบูรณ  วัฒโน 

 ๓๑๑๐ นายเพชรมะณีย  วิโทจิตร 

 ๓๑๑๑ นายเพชรศิริ  จันทะไชย 

 ๓๑๑๒ นายเพ็ญ  พัฒนากูล 

 ๓๑๑๓ นายเพ็ญ  เพ็งเพชร 

 ๓๑๑๔ นายเพลิง  ทุมตายหวัน 

 ๓๑๑๕ นายเพลิน  บุดดีขันธ 

 ๓๑๑๖ นายเพลิน  พราโต 

 ๓๑๑๗ นายเพลิน  พานจันทร 

 ๓๑๑๘ นายเพลิน  ไมสนธิ์ 

 ๓๑๑๙ นายเพลิน  สุภาตรา 

 ๓๑๒๐ นายเพ่ิม  ปานแจง 

 ๓๑๒๑ นายเพียด  อัมไพ 

 ๓๑๒๒ นายเพียร  บุปผา 

 ๓๑๒๓ นายเพียรบุรี  ยนตลอย 

 ๓๑๒๔ นายเพียรรัตน  มงคลมะไฟ 

 ๓๑๒๕ นายเพียรศักดิ์  ลีราช 

 ๓๑๒๖ นายแพ็ช  วงษอินตา 

 ๓๑๒๗ นายโพง  แซเฮอ 

 ๓๑๒๘ นายโพธิ์ทอง  พรหมดี 

 ๓๑๒๙ นายโพธิ์ทา  สายเนตร 

 ๓๑๓๐ นายโพธิ์ศรี  ศักดิ์หาญภพ 

 ๓๑๓๑ นายโพนทอง  งานยางหวาย 

 ๓๑๓๒ นายไพ  เตาะไธสง 

 ๓๑๓๓ นายไพจิตร  โชคชัย 

 ๓๑๓๔ นายไพจิตร  พรมทัน 

 ๓๑๓๕ นายไพชิต  บาลวงคษา 

 ๓๑๓๖ นายไพฑูร  โพธิ์ศรี 

 ๓๑๓๗ นายไพฑูรย  กุลทะเล 

 ๓๑๓๘ นายไพฑูรย  คงมั่น 

 ๓๑๓๙ นายไพฑูรย  จิตอารีย 

 ๓๑๔๐ นายไพฑูรย  ชูพรอม 

 ๓๑๔๑ นายไพฑูรย  เชาเจริญ 

 ๓๑๔๒ นายไพฑูรย  นิตยลาภสกุล 

 ๓๑๔๓ นายไพฑูรย  บุญย่ิง 

 ๓๑๔๔ นายไพฑูรย  เผือกผอง 

 ๓๑๔๕ นายไพฑูรย  ภิรมยคง 

 ๓๑๔๖ นายไพฑูรย  มีสี 

 ๓๑๔๗ นายไพฑูรย  รักงาน 

 ๓๑๔๘ นายไพฑูรย  ศิริวัฒนโยธิน 

 ๓๑๔๙ นายไพฑูรย  หลอดทองแดง 

 ๓๑๕๐ นายไพฑูรย  อุไรรางกูล 

 ๓๑๕๑ นายไพฑูลย  เพ็ชรขาว 

 ๓๑๕๒ นายไพฑูลย  สาโท 

 ๓๑๕๓ นายไพทูรย  ตั้งใจ 

 ๓๑๕๔ นายไพทูรย  ปราณีราษฎร 



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

 

 ๓๑๕๕ นายไพทูรย  ศรีสอนดี 

 ๓๑๕๖ นายไพทูล  สนสุวรรณ 

 ๓๑๕๗ นายไพทูล  สมคุณ 

 ๓๑๕๘ นายไพบูรณ  กอนเรณู 

 ๓๑๕๙ นายไพบูรณ  เศษผล 

 ๓๑๖๐ นายไพบูลย  ไกรออน 

 ๓๑๖๑ นายไพบูลย  คําดี 

 ๓๑๖๒ นายไพบูลย  โคกกรวด 

 ๓๑๖๓ นายไพบูลย  ดกกลาง 

 ๓๑๖๔ นายไพบูลย  นกกระโทก 

 ๓๑๖๕ นายไพบูลย  มะโนวัน 

 ๓๑๖๖ นายไพบูลย  ยืนยง 

 ๓๑๖๗ นายไพบูลย  วงษหินกอง 

 ๓๑๖๘ นายไพบูลย  ศรีวิชา 

 ๓๑๖๙ นายไพบูลย  สายแวว 

 ๓๑๗๐ นายไพบูลย  หมองคําหมื่น 

 ๓๑๗๑ นายไพบูลย  อินทรบริสุทธิ์ 

 ๓๑๗๒ นายไพบูลย  ไอยรา 

 ๓๑๗๓ นายไพยรัตน  บัวแกว 

 ๓๑๗๔ นายไพยรัตน  พรหมหอง 

 ๓๑๗๕ นายไพร  แยบเกษตร 

 ๓๑๗๖ นายไพรบูรณ  นันทยา 

 ๓๑๗๗ นายไพรโรจน  มีพา 

 ๓๑๗๘ นายไพรวัน  กั๊กเอี่ยม 

 ๓๑๗๙ นายไพรวัลย  ปานเดชา 

 ๓๑๘๐ นายไพรวัลย  ผะสม 

 ๓๑๘๑ นายไพรวัลย  ผูกพันธ 

 ๓๑๘๒ นายไพรวัลย  มั่งมี 

 ๓๑๘๓ นายไพรวัลย  วงษาบุตร 

 ๓๑๘๔ นายไพรวัลย  ศรีแสน 

 ๓๑๘๕ นายไพรวัลย  สอนสะอาด 

 ๓๑๘๖ นายไพรศาล  จตุเทน 

 ๓๑๘๗ นายไพรสาร  ใยรักษ 

 ๓๑๘๘ นายไพรัช  กอนคํา 

 ๓๑๘๙ นายไพรัช  ฆารชน 

 ๓๑๙๐ นายไพรัช  จาคีเกษตร 

 ๓๑๙๑ นายไพรัช  จํารัส 

 ๓๑๙๒ นายไพรัช  เชิดชู 

 ๓๑๙๓ นายไพรัช  ทองมาลี 

 ๓๑๙๔ นายไพรัช  บุญมาคํา 

 ๓๑๙๕ นายไพรัช  ไพเราะประเสริฐ 

 ๓๑๙๖ นายไพรัช  มวงวิโรจน 

 ๓๑๙๗ นายไพรัตน  กรัดจินดา 

 ๓๑๙๘ นายไพรัตน  งามหยดยอย 

 ๓๑๙๙ นายไพรัตน  ธัญรัตนศรีสกุล 

 ๓๒๐๐ นายไพรัตน  ปาตาสะ 

 ๓๒๐๑ นายไพรัตน  พัฒนะ 

 ๓๒๐๒ นายไพรัตน  เพชรมณี 

 ๓๒๐๓ นายไพรัตน  เมืองแกว 

 ๓๒๐๔ นายไพรัตน  ศรีเทียวไทย 



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

 

 ๓๒๐๕ นายไพรัตน  แสงตะวัน 

 ๓๒๐๖ นายไพรัตน  อิ่มแยม 

 ๓๒๐๗ นายไพรินทร  ขาวผอง 

 ๓๒๐๘ นายไพเราะ  แซสง 

 ๓๒๐๙ นายไพโรจน  กองกูล 

 ๓๒๑๐ นายไพโรจน  ไกยฝาย 

 ๓๒๑๑ นายไพโรจน  จงไกรจักร 

 ๓๒๑๒ นายไพโรจน  จันทา 

 ๓๒๑๓ นายไพโรจน  ใจซื่อดี 

 ๓๒๑๔ นายไพโรจน  แซฉั่ว 

 ๓๒๑๕ นายไพโรจน  ตุยทิศ 

 ๓๒๑๖ นายไพโรจน  ธรรมบํารุง 

 ๓๒๑๗ นายไพโรจน  แนนหนา 

 ๓๒๑๘ นายไพโรจน  พรเมือง 

 ๓๒๑๙ นายไพโรจน  มาละอินทร 

 ๓๒๒๐ นายไพโรจน  เมฆนุภาดล 

 ๓๒๒๑ นายไพโรจน  วงศพรหม 

 ๓๒๒๒ นายไพโรจน  สุขใจ 

 ๓๒๒๓ นายไพโรจน  หนูเสริฐ 

 ๓๒๒๔ นายไพโรจน  หอทอง 

 ๓๒๒๕ นายไพโรจน  หัดจันทร 

 ๓๒๒๖ นายไพโรจน  อนุลีจันทร 

 ๓๒๒๗ นายไพลวัล  ขอรวมกลาง 

 ๓๒๒๘ นายไพลิน  ดีนุช 

 ๓๒๒๙ นายไพวัลย  นาคํามูล 

 ๓๒๓๐ นายไพศรี  ขันวัง 

 ๓๒๓๑ นายไพศาล  กมลรัตน 

 ๓๒๓๒ นายไพศาล  โคยเซง 

 ๓๒๓๓ นายไพศาล  เงินนาม 

 ๓๒๓๔ นายไพศาล  จันแจม 

 ๓๒๓๕ นายไพศาล  ชุมฤดี 

 ๓๒๓๖ นายไพศาล  ทวมไธสง 

 ๓๒๓๗ นายไพศาล  นกแกว 

 ๓๒๓๘ นายไพศาล  เบกากู 

 ๓๒๓๙ นายไพศาล  ใบลาด 

 ๓๒๔๐ นายไพศาล  เพ็งแพง 

 ๓๒๔๑ นายไพศาล  รุงแจงรัมย 

 ๓๒๔๒ นายไพศาล  ศรศาสตร 

 ๓๒๔๓ นายไพศาล  เสาแสง 

 ๓๒๔๔ นายไพศาล  อึ่งปา 

 ๓๒๔๕ นายไพสรรค  วงษพันเสือ 

 ๓๒๔๖ นายฟาเดลล  มาหะมุด 

 ๓๒๔๗ นายฟาอิส  มะอารง 

 ๓๒๔๘ นายฟรุส  ดือราแม 

 ๓๒๔๙ นายภคินัย  จิตตรีทรง 

 ๓๒๕๐ นายภมร  โสภา 

 ๓๒๕๑ นายภยนต  เปล่ียนพิทักษ 

 ๓๒๕๒ นายภัทรพล  มาเยอะ 

 ๓๒๕๓ นายภัทราวุธ  เมธาวิชัย 

 ๓๒๕๔ นายภากร  ลุนกําพ่ี 



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

 

 ๓๒๕๕ นายภาคภูมิ  เขียวชื่น 

 ๓๒๕๖ นายภาคยพงศ  สงวนพันธุ 

 ๓๒๕๗ นายภาณุ  เกิดฤทธิ์ 

 ๓๒๕๘ นายภาณุทัศน  นาคกระโทก 

 ๓๒๕๙ นายภาณุพงค  ศรีใจ 

 ๓๒๖๐ นายภาณุพันธ  ขําเจริญ 

 ๓๒๖๑ นายภาณุพันธ  คงคีรี 

 ๓๒๖๒ นายภาณุวัฒน  การวุทธี 

 ๓๒๖๓ นายภานุ  ธิวะพล 

 ๓๒๖๔ นายภานุ  บัวภา 

 ๓๒๖๕ นายภานุ  ลือฤทธิ์ 

 ๓๒๖๖ นายภานุพงษ  เวียงแกว 

 ๓๒๖๗ นายภานุวัฒน  วงศชนะชัย 

 ๓๒๖๘ นายภานุวัฒน  วันสวัสดิ์ 

 ๓๒๖๙ นายภานุวัทน  ทองประเพียร 

 ๓๒๗๐ นายภิญโญ  นุนมา 

 ๓๒๗๑ นายภิญโญ  เฟองเกษม 

 ๓๒๗๒ นายภิญโญ  รักษาแกว 

 ๓๒๗๓ นายภิตร  สมศักดิ์ 

 ๓๒๗๔ นายภิรมย  เกาะโพธิ์ 

 ๓๒๗๕ นายภิรมย  คงสุขกาย 

 ๓๒๗๖ นายภิรมย  ใจมั่น 

 ๓๒๗๗ นายภิรมย  ดีแปน 

 ๓๒๗๘ นายภิรมย  ไตรนพ 

 ๓๒๗๙ นายภิรมย  ธานีพูน 

 ๓๒๘๐ นายภิรมย  ระหาร 

 ๓๒๘๑ นายภิรมย  ศรีสําราญ 

 ๓๒๘๒ นายภิราช  กะตะศิลา 

 ๓๒๘๓ นายภิโรม  คงกรุด 

 ๓๒๘๔ นายภุชงค  ทองแสงจันทร 

 ๓๒๘๕ นายภูชูล  มะณีโชติ 

 ๓๒๘๖ นายภูเบศ  หินออน 

 ๓๒๘๗ นายภูมิศักดิ์  เบิบชัยภูมิ 

 ๓๒๘๘ นายภูริชญ  อาจสามารถ 

 ๓๒๘๙ นายภูวนัน  พรหมงาม 

 ๓๒๙๐ นายภูวนัย  ขาวเผือก 

 ๓๒๙๑ นายภูวิลัย  โอดคําดี 

 ๓๒๙๒ นายมงกุฎ  มินาคํา 

 ๓๒๙๓ นายมงคล  กัติรัตน 

 ๓๒๙๔ นายมงคล  กุลสุวรรณ 

 ๓๒๙๕ นายมงคล  แกวสุข 

 ๓๒๙๖ นายมงคล  ไชโย 

 ๓๒๙๗ นายมงคล  ทองแดงหวง 

 ๓๒๙๘ นายมงคล  นาคบุญสง 

 ๓๒๙๙ นายมงคล  บัวศรี 

 ๓๓๐๐ นายมงคล  พลแสน 

 ๓๓๐๑ นายมงคล  พิมาทัย 

 ๓๓๐๒ นายมงคล  ฤกษธิศรี 

 ๓๓๐๓ นายมงคล  วิลาชัย 

 ๓๓๐๔ นายมงคล  สมอไทย 



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

 

 ๓๓๐๕ นายมงคล  สุขสิงหคลี 

 ๓๓๐๖ นายมงคล  แสพลกรัง 

 ๓๓๐๗ นายมงคล  หมูพราหมณ 

 ๓๓๐๘ นายมงคล  หุมขุนทด 

 ๓๓๐๙ นายมณฑล  มาให 

 ๓๓๑๐ นายมณเทียน  อาจคงหาญ 

 ๓๓๑๑ นายมณเทียร  แจมถนอม 

 ๓๓๑๒ นายมณี  กองสนาม 

 ๓๓๑๓ นายมณี  พยมหน 

 ๓๓๑๔ นายมณี  มูลคําศรี 

 ๓๓๑๕ นายมณี  เสาวดี 

 ๓๓๑๖ นายมณีรัตน  จันทศร 

 ๓๓๑๗ นายมธุรส  บําเพ็ญศรี 

 ๓๓๑๘ นายมนตชัย  เจะสมาน 

 ๓๓๑๙ นายมนตรี  ไกรลักษณ 

 ๓๓๒๐ นายมนตรี  คงปญญา 

 ๓๓๒๑ นายมนตรี  ชัยภา 

 ๓๓๒๒ นายมนตรี  ชูสกุล 

 ๓๓๒๓ นายมนตรี  ดวงแกว 

 ๓๓๒๔ นายมนตรี  ปญญาจักร 

 ๓๓๒๕ นายมนตรี  ยางสวย 

 ๓๓๒๖ นายมนตรี  รูการ 

 ๓๓๒๗ นายมนตรี  ศรีออน 

 ๓๓๒๘ นายมนตรี  สังขทอง 

 ๓๓๒๙ นายมนตรี  สิมมาจันทร 

 ๓๓๓๐ นายมนตรี  แสงทองทาบ 

 ๓๓๓๑ นายมนตรี  แสนเดช 

 ๓๓๓๒ นายมนตรี  โสภา 

 ๓๓๓๓ นายมนตรี  อรรฆภัทรโฆษิต 

 ๓๓๓๔ นายมนตรี  อินทรประดิษฐ 

 ๓๓๓๕ นายมนตรี  อินทรีย 

 ๓๓๓๖ นายมนตรี  อิ่มจิตร 

 ๓๓๓๗ นายมนตรี  อุทัยคู 

 ๓๓๓๘ นายมนเทียน  พรมออน 

 ๓๓๓๙ นายมนเทียร  ผองกาย 

 ๓๓๔๐ นายมนพ  ชุมประยูร 

 ๓๓๔๑ นายมนัส  ฉุยฉาย 

 ๓๓๔๒ นายมนัส  แตงออน 

 ๓๓๔๓ นายมนัส  ทวนทอง 

 ๓๓๔๔ นายมนัส  ทันดอน 

 ๓๓๔๕ นายมนัส  ทูลมาลย 

 ๓๓๔๖ นายมนัส  นาคศรีจันทร 

 ๓๓๔๗ นายมนัส  ปานสืบเชื้อ 

 ๓๓๔๘ นายมนัส  มงคลฉัตร 

 ๓๓๔๙ นายมนัส  มูลสวัสดิ์ 

 ๓๓๕๐ นายมนัส  ยะโกะ 

 ๓๓๕๑ นายมนัส  เย้ือนจันทึก 

 ๓๓๕๒ นายมนัส  สอาดอ่ํา 

 ๓๓๕๓ นายมนัส  เสาวคนธ 

 ๓๓๕๔ นายมนัส  อุนเวียง 



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

 

 ๓๓๕๕ นายมนิต  เชื้ออินทร 

 ๓๓๕๖ นายมนู  กวางคีรี 

 ๓๓๕๗ นายมนูญ  แชจอหอ 

 ๓๓๕๘ นายมนูญ  เนตรวงศ 

 ๓๓๕๙ นายมนูญ  ปะระมะ 

 ๓๓๖๐ นายมนูญ  มุงคุณคําชาว 

 ๓๓๖๑ นายมนูญ  อุปนันต 

 ๓๓๖๒ นายมเนตร  สอนแกว 

 ๓๓๖๓ นายมโนช  น้ําแกว 

 ๓๓๖๔ นายมล  จิตรภักดี 

 ๓๓๖๕ นายมลชัย  คลายนิล 

 ๓๓๖๖ นายมลตรี  ใหญคุณ 

 ๓๓๖๗ นายมวน  ชูแฉลม 

 ๓๓๖๘ นายมวน  เพไร 

 ๓๓๖๙ นายมหศักดิ์  จันผล 

 ๓๓๗๐ นายมเหศักดิ์  เสาเวียง 

 ๓๓๗๑ นายมอย  กล่ินชื่น 

 ๓๓๗๒ นายมะซือบรี  บันสุรี 

 ๓๓๗๓ นายมะดารี  มูละ 

 ๓๓๗๔ นายมะตอรี  สูดา 

 ๓๓๗๕ นายมะนาเซ  ตาเห 

 ๓๓๗๖ นายมะนาเส  สามะ 

 ๓๓๗๗ นายมะนุ  ยูโซะ 

 ๓๓๗๘ นายมะฟูซี  กะลูแป 

 ๓๓๗๙ นายมะยากิง  ดือเระ 

 ๓๓๘๐ นายมะยานิง  ดือราแม 

 ๓๓๘๑ นายมะยิ  อาลีมามะ 

 ๓๓๘๒ นายมะยูโซะ  ยาซิ 

 ๓๓๘๓ นายมะรอนิง  โตงนุแย 

 ๓๓๘๔ นายมะรอพี  แดแซ 

 ๓๓๘๕ นายมะรอพี  สะรี 

 ๓๓๘๖ นายมะรูดี  สูเตะ 

 ๓๓๘๗ นายมะลาเซง  สาเมาะ 

 ๓๓๘๘ นายมะลิ  ทองคํา 

 ๓๓๘๙ นายมะสอดี  มะเกะรอ 

 ๓๓๙๐ นายมะสะการี  เจะเซ็ง 

 ๓๓๙๑ นายมะสาและ  สะละไร 

 ๓๓๙๒ นายมะอีซอ  ยูโซะ 

 ๓๓๙๓ นายมะอูเซ็ง  ละแม 

 ๓๓๙๔ นายมักตา  มะรอแมโน 

 ๓๓๙๕ นายมังกร  เกล้ียงกล่ิน 

 ๓๓๙๖ นายมัน  หลอดี 

 ๓๓๙๗ นายมั่น  งามสมวงษ 

 ๓๓๙๘ นายมั่น  บรรหาราช 

 ๓๓๙๙ นายมาโซร  วาแฮ 

 ๓๔๐๐ นายมาณพ  ทองมา 

 ๓๔๐๑ นายมาณพ  ลําพูน 

 ๓๔๐๒ นายมาท  อินตะปน 

 ๓๔๐๓ นายมานพ  กลาหาญ 

 ๓๔๐๔ นายมานพ  กอนแกว 



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

 

 ๓๔๐๕ นายมานพ  เกตุอินทร 

 ๓๔๐๖ นายมานพ  เขียวทอง 

 ๓๔๐๗ นายมานพ  คุมหอม 

 ๓๔๐๘ นายมานพ  เคหา 

 ๓๔๐๙ นายมานพ  จําปาวัน 

 ๓๔๑๐ นายมานพ  ใจจุมปู 

 ๓๔๑๑ นายมานพ  ซอนเพชร 

 ๓๔๑๒ นายมานพ  ถาวร 

 ๓๔๑๓ นายมานพ  ผลลูกสะ 

 ๓๔๑๔ นายมานพ  ผองศรี 

 ๓๔๑๕ นายมานพ  พยุงวงษ 

 ๓๔๑๖ นายมานพ  พลสิทธิ์ 

 ๓๔๑๗ นายมานพ  พวงกุหลาบ 

 ๓๔๑๘ นายมานพ  พันธพืช 

 ๓๔๑๙ นายมานพ  พุกเงิน 

 ๓๔๒๐ นายมานพ  ภูพลับ 

 ๓๔๒๑ นายมานพ  ไมสันเทียะ 

 ๓๔๒๒ นายมานพ  ยอดทองดี 

 ๓๔๒๓ นายมานพ  ไวดอน 

 ๓๔๒๔ นายมานพ  สอนบุญชวย 

 ๓๔๒๕ นายมานพ  หมอกกล่ัน 

 ๓๔๒๖ นายมานพ  หางภัย 

 ๓๔๒๗ นายมานพ  อรามศรี 

 ๓๔๒๘ นายมานะ  ชวาลา 

 ๓๔๒๙ นายมานะ  แดงโชติ 

 ๓๔๓๐ นายมานะ  ตุมเพ็ชร 

 ๓๔๓๑ นายมานะ  ทองทิพย 

 ๓๔๓๒ นายมานะ  ธรรมกิจ 

 ๓๔๓๓ นายมานะ  โนนกัลยา 

 ๓๔๓๔ นายมานะ  บุญถนอม 

 ๓๔๓๕ นายมานะ  มาแกว 

 ๓๔๓๖ นายมานะ  เมฆนะภา 

 ๓๔๓๗ นายมานะ  ศรีแกว 

 ๓๔๓๘ นายมานะชัย  เชียเชื้อ 

 ๓๔๓๙ นายมานะชัย  หลงสมบุญ 

 ๓๔๔๐ นายมานัส  เกิดแกว 

 ๓๔๔๑ นายมานัส  จินะวงค 

 ๓๔๔๒ นายมานัส  ใจธรรม 

 ๓๔๔๓ นายมานัส  มาภู 

 ๓๔๔๔ นายมานัส  มุงอินทร 

 ๓๔๔๕ นายมานัส  ย๊ิดไล 

 ๓๔๔๖ นายมานิจ  นพธรรม 

 ๓๔๔๗ นายมานิจ  วงษเพ็ง 

 ๓๔๔๘ นายมานิช  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๔๔๙ นายมานิช  สุขปอม 

 ๓๔๕๐ นายมานิต  ชวยวิเศษ 

 ๓๔๕๑ นายมานิตย  กิจตะวงค 

 ๓๔๕๒ นายมานิตย  คุมรักษา 

 ๓๔๕๓ นายมานิตย  จันนุวงค 

 ๓๔๕๔ นายมานิตย  จูขม 



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

 

 ๓๔๕๕ นายมานิตย  โตสาคร 

 ๓๔๕๖ นายมานิตย  ธารดรรัตน 

 ๓๔๕๗ นายมานิตย  บุญยืด 

 ๓๔๕๘ นายมานิตย  ปองสุข 

 ๓๔๕๙ นายมานิตย  เปยงใจ 

 ๓๔๖๐ นายมานิตย  พันธเพ็ชร 

 ๓๔๖๑ นายมานิตย  หลวงใจ 

 ๓๔๖๒ นายมานู  ทับทิมแพง 

 ๓๔๖๓ นายมาโนช  ชอนขุนทด 

 ๓๔๖๔ นายมาโนช  นารินทร 

 ๓๔๖๕ นายมาโนช  ปญญาเลิศศรัทธา 

 ๓๔๖๖ นายมาโนช  เพ็ชรัตน 

 ๓๔๖๗ นายมาโนช  ยาดี 

 ๓๔๖๘ นายมาโนช  แยมโอฐ 

 ๓๔๖๙ นายมาโนช  วิชยากุล 

 ๓๔๗๐ นายมาโนชญ  กงเซง 

 ๓๔๗๑ นายมาโนชญ  สวางกาญจน 

 ๓๔๗๒ นายมาโนชณ  สงางาม 

 ๓๔๗๓ นายมารุต  แงดสันเทียะ 

 ๓๔๗๔ นายมารุตน  ฝายเย่ือ 

 ๓๔๗๕ นายมาลัย  การสอน 

 ๓๔๗๖ นายมาลัย  ฮวบดีมาก 

 ๓๔๗๗ นายมาหะมะ  บาตูแน 

 ๓๔๗๘ นายมาหะมะรอซี  สามะ 

 ๓๔๗๙ นายมาฮามะซัมรี  โละซา 

 ๓๔๘๐ นายมาฮามะรูดวน  ดือเลาะ 

 ๓๔๘๑ นายมิณตชาติ  ไมวงศแสน 

 ๓๔๘๒ นายมิตร  เทพรักษา 

 ๓๔๘๓ นายมิตรชัย  สิทธิจักร 

 ๓๔๘๔ นายมิตรชัย  แสงฟู 

 ๓๔๘๕ นายมินทร  นกขุนทอง 

 ๓๔๘๖ นายมีชัย  นพคุณธนสมบัติ 

 ๓๔๘๗ นายมีชัย  พรมวงษ 

 ๓๔๘๘ นายมีชัย  ยางธิสาร 

 ๓๔๘๙ นายมือลี  เปาะเลาะ 

 ๓๔๙๐ นายมุณีรัตน  แซเซียว 

 ๓๔๙๑ นายมูซา  โตะทอง 

 ๓๔๙๒ นายมูนิด  โตะชื่นดี 

 ๓๔๙๓ นายมูยัมมัส  เตาวะโต 

 ๓๔๙๔ นายมูล  สมศรี 

 ๓๔๙๕ นายมูสตอปา  มาหนิ๊ 

 ๓๔๙๖ นายมูหะมัส  นรินทร 

 ๓๔๙๗ นายมูหะหมัด  ขุนชนะ 

 ๓๔๙๘ นายมูหัมมัดนูรูดิง  พวง 

 ๓๔๙๙ นายมูหามัดซากี  กาเร็ง 

 ๓๕๐๐ นายมูฮัมมัด  เจะอาแซ 

 ๓๕๐๑ นายมูฮํามัดอัสรี  โตะวอ 

 ๓๕๐๒ นายเมฆ  คําศรี 

 ๓๕๐๓ นายเมฆ  ฉลองกลาง 

 ๓๕๐๔ นายเมฆ  เสมอการ 



 หนา   ๑๖๓ (เลมที่  ๑๔/๓) 
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 ๓๕๐๕ นายเม็ด  เสนานุช 

 ๓๕๐๖ นายเมธา  มลิรัมย 

 ๓๕๐๗ นายเมธา  วงศยังประเสริฐ 

 ๓๕๐๘ นายเมธิชัย  ภิยะคํา 

 ๓๕๐๙ นายเมธี  วิศภักดิ์ 

 ๓๕๑๐ นายเมธี  สกุลคลอย 

 ๓๕๑๑ นายเมษา  ชุมเอม 

 ๓๕๑๒ นายเมียน  ตรีเมฆ 

 ๓๕๑๓ นายเมียน  แยมเฉลียว 

 ๓๕๑๔ นายเมือง  ธิอินโต 

 ๓๕๑๕ นายเมือง  วงศสําเนา 

 ๓๕๑๖ นายเมืองชน  ปนใย 

 ๓๕๑๗ นายเมืองดี  ติ๊บมณี 

 ๓๕๑๘ นายเมืองมนต  นวลพา 

 ๓๕๑๙ นายเมืองแมน  สรรพสุข 

 ๓๕๒๐ นายแมนธีระพล  ปนจ่ัน 

 ๓๕๒๑ นายแมะ  สําราญลํ้า 

 ๓๕๒๒ นายไม  งามวิทยานนท 

 ๓๕๒๓ นายไมตรี  คําคนซื่อ 

 ๓๕๒๔ นายไมตรี  เปนปาดง 

 ๓๕๒๕ นายไมตรี  พรอมเพรียง 

 ๓๕๒๖ นายไมตรี  พุมพล 

 ๓๕๒๗ นายไมย  ญาติจันทึก 

 ๓๕๒๘ นายไมล  สุภารัตน 

 ๓๕๒๙ นายยง  ประเทศกลอม 

 ๓๕๓๐ นายยง  พวงจันทร 

 ๓๕๓๑ นายยง  อินประสิทธิ์ 

 ๓๕๓๒ นายยงค  บุศภักดิ์ 

 ๓๕๓๓ นายยงยุท  ลีลานนท 

 ๓๕๓๔ นายยงยุทธ  อินทรรอด 

 ๓๕๓๕ นายยงยุทธ  จันทะสิงห 

 ๓๕๓๖ นายยงยุทธ  แซล่ิม 

 ๓๕๓๗ นายยงยุทธ  นาคอินทร 

 ๓๕๓๘ นายยงยุทธ  นามไพร 

 ๓๕๓๙ นายยงยุทธ  นิลทวี 

 ๓๕๔๐ นายยงยุทธ  นุยปลี 

 ๓๕๔๑ นายยงยุทธ  พูนทอง 

 ๓๕๔๒ นายยงยุทธ  ภูเวียง 

 ๓๕๔๓ นายยงยุทธ  มวงคุม 

 ๓๕๔๔ นายยงยุทธ  ฤกษออน 

 ๓๕๔๕ นายยงยุทธ  ลาสัมพันธ 

 ๓๕๔๖ นายยงยุทธ  สิมลี 

 ๓๕๔๗ รอยตรี ยงยุทธ  สุวรรณ 

 ๓๕๔๘ นายยงยุทธ  อิ่มพูล 

 ๓๕๔๙ นายยงยุทธ  อุนใจ 

 ๓๕๕๐ นายยน  เบียกขุนทด 

 ๓๕๕๑ นายยนต  กล่ินดานกลาง 

 ๓๕๕๒ นายยนต  ขอมีกลาง 

 ๓๕๕๓ นายยนต  ตาวะละ 

 ๓๕๕๔ นายยนต  บัวพวง 



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

 

 ๓๕๕๕ นายยนต  มามะเริง 

 ๓๕๕๖ นายยวง  แวงคํา 

 ๓๕๕๗ นายยศทสมบูรณ  กมลอิงค 

 ๓๕๕๘ นายยศวริศ  ฐานสิทธิโรจน 

 ๓๕๕๙ นายยสวิมณ  ขจรฟุง 

 ๓๕๖๐ นายยอด  ชางออน 

 ๓๕๖๑ นายยอด  สีเขียว 

 ๓๕๖๒ นายยอดขวัญ  ชื่นบาน 

 ๓๕๖๓ นายยอดชาย  ขําภู 

 ๓๕๖๔ นายยอดชาย  จันทรเพ็ง 

 ๓๕๖๕ นายยอดชาย  บุตรดีศักดิ์ 

 ๓๕๖๖ นายยอดชาย  พลฤทธิ์ 

 ๓๕๖๗ นายยอดรัก  ดีเสมอ 

 ๓๕๖๘ นายยอดรัก  ศรีดี 

 ๓๕๖๙ นายยะปา  เบียงแหละ 

 ๓๕๗๐ นายยัง  สังสี 

 ๓๕๗๑ นายยัน  เกตุณรงค 

 ๓๕๗๒ นายยัมดีล  มามะ 

 ๓๕๗๓ นายยา  ตูคํา 

 ๓๕๗๔ นายยากาเรีย  เจะหะมะ 

 ๓๕๗๕ นายยาโกบ  เริงสมุทร 

 ๓๕๗๖ นายยาแซ  นิเงิน 

 ๓๕๗๗ นายยาน  ดวงชาติ 

 ๓๕๗๘ นายยาฮยา  ปะดอ 

 ๓๕๗๙ นายย่ิงยงค  คงประเสริฐ 

 ๓๕๘๐ นายย่ิงยศ  ทาวทํานอง 

 ๓๕๘๑ นายยิน  สาระรัมย 

 ๓๕๘๒ นายยินดี  บาลนาคม 

 ๓๕๘๓ นายยินดี  เพชรดีคาย 

 ๓๕๘๔ นายยินดี  มากศรี 

 ๓๕๘๕ นายย้ิม  แสนทวีสุข 

 ๓๕๘๖ นายยี  แสนยากุล 

 ๓๕๘๗ นายยืน  เฉียบแหลม 

 ๓๕๘๘ นายยืน  ปนตาคํา 

 ๓๕๘๙ นายยืนยง  เลิศลํ้าศักดา 

 ๓๕๙๐ นายยุกุล  ศรีสุข 

 ๓๕๙๑ นายยุคล  สีเสือ 

 ๓๕๙๒ นายยุติ  ศรีประเสริฐ 

 ๓๕๙๓ นายยุทธ  น้ําสา 

 ๓๕๙๔ นายยุทธชัย  ขุนเชียง 

 ๓๕๙๕ นายยุทธชัย  อุนกลม 

 ๓๕๙๖ นายยุทธนา  แกวทา 

 ๓๕๙๗ นายยุทธนา  ชูเพชร 

 ๓๕๙๘ นายยุทธนา  ปอมอยูโคน 

 ๓๕๙๙ นายยุทธนา  อัดทะนาค 

 ๓๖๐๐ นายยุทธพันธุ  ทองตีบ 

 ๓๖๐๑ นายยุทธะยา  พอลา 

 ๓๖๐๒ นายยุธพล  เกิดผล 

 ๓๖๐๓ นายยุน  เสนพิมาย 

 ๓๖๐๔ นายยูโซะ  ลอดิง 



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

 

 ๓๖๐๕ นายยูโซะ  เสแมบอซู 

 ๓๖๐๖ นายยูหนุด  หมานเสง 

 ๓๖๐๗ นายเย็น  มวงแนม 

 ๓๖๐๘ นายเย่ียม  ทองปลิว 

 ๓๖๐๙ นายเย่ียม  เหลาขัติยะ 

 ๓๖๑๐ นายเยือน  ทะรุนรัมย 

 ๓๖๑๑ นายเย้ือน  หนูจันทร 

 ๓๖๑๒ นายแยม  จันทรเครือย้ิม 

 ๓๖๑๓ นายโยธิน  ขันธะโคตร 

 ๓๖๑๔ นายโยธิน  ทองอนันต 

 ๓๖๑๕ นายโยธิน  สถาน 

 ๓๖๑๖ นายรชต  จันทร 

 ๓๖๑๗ นายรชต  เพ็งคลาย 

 ๓๖๑๘ นายรณกร  มังกรวงศ 

 ๓๖๑๙ นายรณชัย  แกวใหญ 

 ๓๖๒๐ นายรณชัย  บุญคลาย 

 ๓๖๒๑ นายรณชัย  ศรีเมือง 

 ๓๖๒๒ นายรณรงค  เชื้อเดช 

 ๓๖๒๓ นายรณรงค  วงคทําเนียบ 

 ๓๖๒๔ นายรตินัท  อินทรถมยา 

 ๓๖๒๕ นายรถร  แจมมี 

 ๓๖๒๖ นายรมไทร  ชัยนอก 

 ๓๖๒๗ นายรวินทวัฒน  ภูแสนสอาด 

 ๓๖๒๘ นายรวี  ทิพยชํานาญ 

 ๓๖๒๙ นายรอซี  นือเร็ง 

 ๓๖๓๐ นายรอน  ศิริ 

 ๓๖๓๑ นายรอยะ  มามะเร 

 ๓๖๓๒ นายรอยะ  เดอะ 

 ๓๖๓๓ นายรอยะ  น้ํานุม 

 ๓๖๓๔ นายรอสะแม  สะมะ 

 ๓๖๓๕ นายรอหมาน  หมันแดง 

 ๓๖๓๖ นายรอหมาน  หลงจิ 

 ๓๖๓๗ นายระเดน  ชออวม 

 ๓๖๓๘ นายระบบ  ยามวัน 

 ๓๖๓๙ นายระเบียบ  คําบอ 

 ๓๖๔๐ นายระเบียบ  สงจันทร 

 ๓๖๔๑ นายระพิน  กรงรัมย 

 ๓๖๔๒ นายระยอง  สุรินทรจันทร 

 ๓๖๔๓ นายระเหย  อัมพวัน 

 ๓๖๔๔ นายรัก  เครื่องคํา 

 ๓๖๔๕ นายรักชัย  เขตปราการไทย 

 ๓๖๔๖ นายรักพงค  พรอยแหวน 

 ๓๖๔๗ นายรักพงษ  จันทุมา 

 ๓๖๔๘ นายรักษ  เหล็กดี 

 ๓๖๔๙ นายรักษพล  ปนอ่ํา 

 ๓๖๕๐ นายรักสงบ  อุนกระสัง 

 ๓๖๕๑ นายรังษี  แสบงบาล 

 ๓๖๕๒ นายรังสรร  พงษพาน 

 ๓๖๕๓ นายรังสรรค  จ๋ิวประดิษฐกุล 

 ๓๖๕๔ นายรังสรรค  นิ่มนวล 



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

 

 ๓๖๕๕ นายรังสรรค  บุญประภาร 

 ๓๖๕๖ นายรังสรรค  ภาษี 

 ๓๖๕๗ นายรังสรรค  ฦาชา 

 ๓๖๕๘ นายรังสิมันตุชัย  สืบจากกัน 

 ๓๖๕๙ นายรัชนนท  วงศาไพสิฐ 

 ๓๖๖๐ นายรัชพล  กลางประพันธ 

 ๓๖๖๑ นายรัชพล  หางภัย 

 ๓๖๖๒ นายรัญจวน  ไวยวาศ 

 ๓๖๖๓ นายรัฏฐะกร  รุงสิริกรณ 

 ๓๖๖๔ นายรัฐพล  จันทรทํา 

 ๓๖๖๕ นายรัฐพล  ทรงรัมย 

 ๓๖๖๖ นายรัฐศักดิ์  ผิวเดช 

 ๓๖๖๗ นายรัตน  จักรคํา 

 ๓๖๖๘ นายรัตน  ยอมยา 

 ๓๖๖๙ นายรัศมี  คําพะทา 

 ๓๖๗๐ นายรัศมี  ชํานาญไพร 

 ๓๖๗๑ นายรัศมี  พุทธวงค 

 ๓๖๗๒ นายรัศมี  หนูจันทรออน 

 ๓๖๗๓ นายรากี  พรมคนซื่อ 

 ๓๖๗๔ นายราชัน  เครือนวล 

 ๓๖๗๕ นายราชันย  แกวกัลยา 

 ๓๖๗๖ นายราเชนทร  พวงขจร 

 ๓๖๗๗ นายราเชนทร  รมโพธิ์ 

 ๓๖๗๘ นายราตรี  บุญทวี 

 ๓๖๗๙ นายรามเกียร  เคนทาว 

 ๓๖๘๐ นายราวี  บุญชื่น 

 ๓๖๘๑ นายรําพรรณ  แสงวงษ 

 ๓๖๘๒ นายรําพันธ  ยุระพันธ 

 ๓๖๘๓ นายรําลึก  สีจู 

 ๓๖๘๔ นายริน  แวดศรี 

 ๓๖๘๕ นายรุก  ยองเสง 

 ๓๖๘๖ นายรุง  ปนทอง 

 ๓๖๘๗ นายรุง  เผาพงษ 

 ๓๖๘๘ นายรุง  วงศแกว 

 ๓๖๘๙ นายรุงนิรัญ  ปานกลาง 

 ๓๖๙๐ นายรุงบัวทอง  เรยู 

 ๓๖๙๑ นายรุงเพชร  ครุฑสุวรรณ 

 ๓๖๙๒ นายรุงเพชร  จรเข 

 ๓๖๙๓ นายรุงเพชร  บูฮวด 

 ๓๖๙๔ นายรุงเพชร  สิริรวง 

 ๓๖๙๕ นายรุงเพ็ชร  อยูเย็น 

 ๓๖๙๖ นายรุงรัตน  ดาวชวย 

 ๓๖๙๗ นายรุงรัตน  อยูแบน 

 ๓๖๙๘ นายรุงโรจน  กลางสวัสดิ์ 

 ๓๖๙๙ นายรุงโรจน  วิสารวุฒิ 

 ๓๗๐๐ นายรุงศักดิ์  วงศมะโน 

 ๓๗๐๑ นายรุงศิลป  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๗๐๒ นายรุงเสน  ทุมพันธ 

 ๓๗๐๓ นายรุงอรุณ  มังคุด 

 ๓๗๐๔ นายรุงอรุณ  วงษรักษ 



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

 

 ๓๗๐๕ นายรูสมัน  ซําซูดิง 

 ๓๗๐๖ นายเรน  ลือปญญา 

 ๓๗๐๗ นายเรวัดต  อภิรมย 

 ๓๗๐๘ นายเรวัต  ปญญาชน 

 ๓๗๐๙ นายเรวัต  เปาอินทร 

 ๓๗๑๐ นายเริงชัย  หวานพืช 

 ๓๗๑๑ นายเริงศักดิ์  นวลนิล 

 ๓๗๑๒ นายเริ่ม  โมรา 

 ๓๗๑๓ นายเรียน  เพ็งเปน 

 ๓๗๑๔ นายเรียน  สังเกตุกิจ 

 ๓๗๑๕ นายเรียบ  คําขันธ 

 ๓๗๑๖ นายเรียม  โกรัมย 

 ๓๗๑๗ นายเรือง  นอยเจริญ 

 ๓๗๑๘ นายเรือง  มุงคุณ 

 ๓๗๑๙ นายเรืองเดช  นรจอย 

 ๓๗๒๐ นายเรืองยศ  โสะอาด 

 ๓๗๒๑ นายเรืองฤทธิ์  พรมชัย 

 ๓๗๒๒ นายเรืองฤทธิ์  โรมเมือง 

 ๓๗๒๓ นายเรืองฤทธิ์  ศิริวงศ 

 ๓๗๒๔ นายเรืองฤทธิ์  อาลักษณสุวรรณ 

 ๓๗๒๕ นายเรืองศักดิ์  ผอนนอก 

 ๓๗๒๖ นายเรือน  แกวมะเริง 

 ๓๗๒๗ นายโรม  ตินานพ 

 ๓๗๒๘ นายไร  วงศคําตัน 

 ๓๗๒๙ นายฤทธิ์  ธรรมลังกา 

 ๓๗๓๐ นายฤทธิเกียรติ  เกลียดสู 

 ๓๗๓๑ นายฤทธิพร  วงภักดี 

 ๓๗๓๒ นายฤทธิรงค  ตราชู 

 ๓๗๓๓ นายลบ  จวบรัมย 

 ๓๗๓๔ นายลภศักดิ์  แกวประเสริฐ 

 ๓๗๓๕ นายลม  แกรัมย 

 ๓๗๓๖ นายลวน  สีชมภู 

 ๓๗๓๗ นายลออ  งามบุญชื่น 

 ๓๗๓๘ นายละแด  ศิขรินวิลาส 

 ๓๗๓๙ นายละมาย  บุญญะสิทธิ์ 

 ๓๗๔๐ นายละมูล  อบเชย 

 ๓๗๔๑ นายละเมิด  แกวนิมิตร 

 ๓๗๔๒ นายละหมาย  เครือแกว 

 ๓๗๔๓ นายละออง  กล่ันเจริญ 

 ๓๗๔๔ นายลัทธพล  พลเภา 

 ๓๗๔๕ นายลัน  วงศกระโซ 

 ๓๗๔๖ นายลันทม  จิตรจะโปะ 

 ๓๗๔๗ นายลับ  ผายพิมาย 

 ๓๗๔๘ นายลัย  บุญเผย 

 ๓๗๔๙ นายลาน  เขาคอน 

 ๓๗๕๐ นายลาบ  สํารี 

 ๓๗๕๑ นายลาวี  ปอมรักษา 

 ๓๗๕๒ นายลําดวน  ไชยปญญา 

 ๓๗๕๓ นายลําดวน  แสนสรอย 

 ๓๗๕๔ นายลําทอง  จิตจง 



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

 

 ๓๗๕๕ นายลําพวน  โพธิปุก 

 ๓๗๕๖ นายลําพอง  บุญศรี 

 ๓๗๕๗ นายลําพูน  ศีรภักดี 

 ๓๗๕๘ นายลําเพย  แสนคําผา 

 ๓๗๕๙ นายลําเพียร  ศรีถาวร 

 ๓๗๖๐ นายลําไพ  อินหาดกรวด 

 ๓๗๖๑ นายลํายงค  แวงคํา 

 ๓๗๖๒ นายลําใย  เหลาบัว 

 ๓๗๖๓ นายลิขิต  เจริญผล 

 ๓๗๖๔ นายลิน  วรรณวงศ 

 ๓๗๖๕ นายลีฝง  แซลี 

 ๓๗๖๖ นายลีสา  อาหยิ 

 ๓๗๖๗ นายลือชัย  กอนดินจ่ี 

 ๓๗๖๘ นายลือชัย  สลางสิงห 

 ๓๗๖๙ นายลือชัย  สําราญสุข 

 ๓๗๗๐ นายลือศักดิ์  แซวาง 

 ๓๗๗๑ นายลุน  จันทะโสด 

 ๓๗๗๒ นายลูกอินทร  นาคนุม 

 ๓๗๗๓ นายเล็ก  นําแปง 

 ๓๗๗๔ นายเล็ก  บานโพธิ์ 

 ๓๗๗๕ นายเลห  เชื่อมแกว 

 ๓๗๗๖ นายเลอชัย  ภาระวงค 

 ๓๗๗๗ นายเลา  แซลี 

 ๓๗๗๘ นายเลิศ  พักขุทิน 

 ๓๗๗๙ นายเลิศ  ศรีวรรณ 

 ๓๗๘๐ นายเลิศชาย  มาอินทร 

 ๓๗๘๑ นายเลิศเชาว  รอดนิตย 

 ๓๗๘๒ นายเลียง  ยังอยู 

 ๓๗๘๓ นายเลียง  เหล็กคม 

 ๓๗๘๔ นายเลือ  ยาจิตร 

 ๓๗๘๕ นายเลือง  ศรีพรรบุญ 

 ๓๗๘๖ นายวงค  ภารสําเร็จ 

 ๓๗๘๗ นายวงคเดือน  คลังชํานาญ 

 ๓๗๘๘ นายวงษ  แกวกาบิน 

 ๓๗๘๙ นายวงษ  แวนแกว 

 ๓๗๙๐ นายวชิระ  ใจคํา 

 ๓๗๙๑ นายวณัฐพงศ  บรรพตวงศ 

 ๓๗๙๒ นายวรการ  มานพกาวี 

 ๓๗๙๓ นายวรจิตร  ไชยประเทศ 

 ๓๗๙๔ นายวรชน  บรรณบดี 

 ๓๗๙๕ นายวรชัย  ตาวออน 

 ๓๗๙๖ นายวรโชติ  ชินะปุตตกุล 

 ๓๗๙๗ นายวรเดช  อาจหาญ 

 ๓๗๙๘ นายวรเทพ  หนูรักษ 

 ๓๗๙๙ นายวรพงศ  หยอมแหยม 

 ๓๘๐๐ นายวรพงษ  ชินสืบ 

 ๓๘๐๑ นายวรพล  เอี่ยมเทศ 

 ๓๘๐๒ นายวรพัฒน  ปญญาเฟอน 

 ๓๘๐๓ นายวรพันธ  กาบยอย 

 ๓๘๐๔ นายวรพิศ  เดินอด 



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

 

 ๓๘๐๕ นายวรยุทธ  ตาตอง 

 ๓๘๐๖ นายวรยุทธ  แววสุวรรณ 

 ๓๘๐๗ นายวรรณชนะ  ประเสริฐนู 

 ๓๘๐๘ นายวรรณชัย  นรกิจ 

 ๓๘๐๙ นายวรรณชัย  ออนแท 

 ๓๘๑๐ นายวรรณะ  วามิล 

 ๓๘๑๑ นายวรรณา  หงษโต 

 ๓๘๑๒ นายวรรณี  บุตราช 

 ๓๘๑๓ นายวรรดี  โมดน้ําเท่ียง 

 ๓๘๑๔ นายวรรลพ  มากโพธิ์ 

 ๓๘๑๕ นายวรวรรณ  ปูเงิน 

 ๓๘๑๖ นายวรวิทย  กิจสนิท 

 ๓๘๑๗ นายวรวิทย  รุงเรืองกิจพัฒนา 

 ๓๘๑๘ นายวรวิทย  ลายสาคร 

 ๓๘๑๙ นายวรวิทย  อินทรักษ 

 ๓๘๒๐ นายวรวุฒิ  โฉมศรี 

 ๓๘๒๑ นายวรวุฒิ  โทจําปา 

 ๓๘๒๒ นายวรวุฒิ  พยอม 

 ๓๘๒๓ นายวรวุฒิ  วังคีรี 

 ๓๘๒๔ นายวรัช  ทองโคตร 

 ๓๘๒๕ นายวรัญู  ดับพันพิศ 

 ๓๘๒๖ นายวรัญู  บุญชื่น 

 ๓๘๒๗ นายวรายุทย  เครือจันทร 

 ๓๘๒๘ นายวราวุธ  บุญมา 

 ๓๘๒๙ นายวรินทร  พรหมวาส 

 ๓๘๓๐ นายวโรดม  สงเมา 

 ๓๘๓๑ นายวลา  เนตรขยาย 

 ๓๘๓๒ นายวสัน  จิตรพินิจ 

 ๓๘๓๓ นายวสันต  กองพันธ 

 ๓๘๓๔ นายวสันต  ขันทอง 

 ๓๘๓๕ นายวสันต  นะคะจัด 

 ๓๘๓๖ นายวสันต  นําชัยทศพล 

 ๓๘๓๗ นายวสันต  บินเด็น 

 ๓๘๓๘ นายวสันต  มหาไม 

 ๓๘๓๙ นายวสันต  อินทอง 

 ๓๘๔๐ นายวสุอนันต  แยมบางยาง 

 ๓๘๔๑ นายวอน  แกวชู 

 ๓๘๔๒ นายวอน  ชุมภูสุวงษ 

 ๓๘๔๓ นายวะกะโจ  มดแดง 

 ๓๘๔๔ นายวัง  โตบัวงาม 

 ๓๘๔๕ นายวังทอง  บุตวัง 

 ๓๘๔๖ นายวังไพร  พรมทอง 

 ๓๘๔๗ นายวัชชิระ  นาคสมุทร 

 ๓๘๔๘ นายวัชรชัย  วิริยาสุวรรณ 

 ๓๘๔๙ นายวัชรพงษ  แลวงศนิล 

 ๓๘๕๐ นายวัชรพร  โสทน 

 ๓๘๕๑ นายวัชระ  คําสุริย 

 ๓๘๕๒ นายวัชระ  ชนูดหอม 

 ๓๘๕๓ นายวัชระ  ชั้นกระโทก 

 ๓๘๕๔ นายวัชระ  เตปนตา 
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 ๓๘๕๕ นายวัชระ  ปะวะถา 

 ๓๘๕๖ นายวัชราวุฒิ  สองเปง 

 ๓๘๕๗ นายวัชรินทร  การีอุมา 

 ๓๘๕๘ นายวัชรินทร  คงแสงชู 

 ๓๘๕๙ นายวัชรินทร  โจสันเทียะ 

 ๓๘๖๐ นายวัชรินทร  มณีโคตร 

 ๓๘๖๑ นายวัชรินทร  หนูเงิน 

 ๓๘๖๒ นายวัชรินทร  อัมฤดี 

 ๓๘๖๓ นายวัชฤทธิ์  แซลี 

 ๓๘๖๔ นายวัฒนะ  เคยเห็น 

 ๓๘๖๕ นายวัฒนา  กงเหิร 

 ๓๘๖๖ นายวัฒนา  กิมสรอย 

 ๓๘๖๗ นายวัฒนา  จันทรไขโคตร 

 ๓๘๖๘ นายวัฒนา  ตองตาสี 

 ๓๘๖๙ นายวัฒนา  บุตรผา 

 ๓๘๗๐ นายวัฒนา  พรมวาศรี 

 ๓๘๗๑ นายวัฒนา  สุขานนท 

 ๓๘๗๒ นายวัฒนา  อินทรผล 

 ๓๘๗๓ นายวัดทรี  สีขาว 

 ๓๘๗๔ นายวันเฉลิม  ใจเที่ยง 

 ๓๘๗๕ นายวันเฉลิม  สกุลวัฒนกิจเลิศ 

 ๓๘๗๖ นายวันชัย  กวางแกว 

 ๓๘๗๗ นายวันชัย  กันเฉย 

 ๓๘๗๘ นายวันชัย  แกวทุง 

 ๓๘๗๙ นายวันชัย  แกววิกา 

 ๓๘๘๐ นายวันชัย  จอกทอง 

 ๓๘๘๑ นายวันชัย  จันทรตอย 

 ๓๘๘๒ นายวันชัย  จันเพ็ชร 

 ๓๘๘๓ นายวันชัย  ฉิมมา 

 ๓๘๘๔ นายวันชัย  ชอนทอง 

 ๓๘๘๕ นายวันชัย  แถบทองหลาง 

 ๓๘๘๖ นายวันชัย  ทรัพยประเสริฐ 

 ๓๘๘๗ นายวันชัย  นนทศักดิ์ 

 ๓๘๘๘ นายวันชัย  นรบุตร 

 ๓๘๘๙ นายวันชัย  บุญวงศ 

 ๓๘๙๐ นายวันชัย  บุศรา 

 ๓๘๙๑ นายวันชัย  ผาสุตะ 

 ๓๘๙๒ นายวันชัย  ยาวุฒิ 

 ๓๘๙๓ นายวันชัย  วงศภูดร 

 ๓๘๙๔ นายวันชัย  วิญทะไชย 

 ๓๘๙๕ นายวันชัย  สมนุช 

 ๓๘๙๖ นายวันชัย  สัณหรัฐ 

 ๓๘๙๗ นายวันชัย  สารการ 

 ๓๘๙๘ นายวันชัย  อยูรัมย 

 ๓๘๙๙ นายวันชัย  อิ่มบุญสุ 

 ๓๙๐๐ นายวันชาติ  เหลืองมาตรฐาน 

 ๓๙๐๑ นายวันดี  จันทรสวัสดิ์ 

 ๓๙๐๒ นายวันดี  ดําหนา 

 ๓๙๐๓ นายวันดี  ปยะราช 

 ๓๙๐๔ นายวันทอง  ปญจรักษ 
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 ๓๙๐๕ นายวันนะ  กันนี 

 ๓๙๐๖ นายวันนา  จําปาทิพย 

 ๓๙๐๗ นายวันลบ  ศรีสถาน 

 ๓๙๐๘ นายวัย  ประดิษฐพฤกษ 

 ๓๙๐๙ นายวัลยชัย  ศรีเชษฐา 

 ๓๙๑๐ นายวัลลพ  เจนจัดการ 

 ๓๙๑๑ นายวัลลพ  ภูมิดล 

 ๓๙๑๒ นายวัลลภ  ใจซื่อ 

 ๓๙๑๓ นายวัลลภ  ฉายวิมล 

 ๓๙๑๔ นายวัลลภ  ชลเสถียร 

 ๓๙๑๕ นายวัลลภ  สมพงษ 

 ๓๙๑๖ นายวัลลภ  แสนแกว 

 ๓๙๑๗ นายวัลลภ  หาญมนต 

 ๓๙๑๘ นายวาด  เล่ือมเงิน 

 ๓๙๑๙ นายวาดี  หลักคํา 

 ๓๙๒๐ นายวาที  จันทรเหลือง 

 ๓๙๒๑ นายวาน  นันใจวงศ 

 ๓๙๒๒ นายวาน  บุราณ 

 ๓๙๒๓ นายวานิช  จันทะวงษ 

 ๓๙๒๔ นายวาริน  ศรีพรหม 

 ๓๙๒๕ นายวารินทร  ภูจันหา 

 ๓๙๒๖ นายวารี  พรมชัย 

 ๓๙๒๗ นายวาฤทธิ์  มัสสกุล 

 ๓๙๒๘ นายวาล  อาสาราช 

 ๓๙๒๙ นายวาสนา  ดวงคํา 

 ๓๙๓๐ นายวาสนา  นารี 

 ๓๙๓๑ นายวิกรานต  ผาอินทร 

 ๓๙๓๒ นายวิกาล  นวลปน 

 ๓๙๓๓ นายวิกูล  ชาติสุวรรณ 

 ๓๙๓๔ นายวิจิตร  แกวกอน 

 ๓๙๓๕ นายวิจิตร  ชูอิน 

 ๓๙๓๖ นายวิจิตร  โชติเนตร 

 ๓๙๓๗ นายวิจิตร  ดารัตน 

 ๓๙๓๘ นายวิจิตร  เทศสาย 

 ๓๙๓๙ นายวิจิตร  มากล่ัน 

 ๓๙๔๐ นายวิจิตร  รุจิระศิริกุล 

 ๓๙๔๑ นายวิจิตร  ศรีจันทร 

 ๓๙๔๒ นายวิจิตร  อุมคํา 

 ๓๙๔๓ นายวิชชา  คงสุข 

 ๓๙๔๔ นายวิชัย  กาพยขน 

 ๓๙๔๕ นายวิชัย  เกตุแกว 

 ๓๙๔๖ นายวิชัย  คําเนตร 

 ๓๙๔๗ นายวิชัย  งามขํา 

 ๓๙๔๘ นายวิชัย  ใจมุข 

 ๓๙๔๙ นายวิชัย  ดวงศรี 

 ๓๙๕๐ นายวิชัย  แดงนา 

 ๓๙๕๑ นายวิชัย  ทองคําเหลือง 

 ๓๙๕๒ นายวิชัย  ทาดี 

 ๓๙๕๓ นายวิชัย  นาใจกลา 

 ๓๙๕๔ นายวิชัย  นาเรียงเขตร 
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 ๓๙๕๕ นายวิชัย  เนียมบุญ 

 ๓๙๕๖ นายวิชัย  บํารุงศรี 

 ๓๙๕๗ นายวิชัย  บุญรักษา 

 ๓๙๕๘ นายวิชัย  ประเสริฐผล 

 ๓๙๕๙ นายวิชัย  ปนตาเสน 

 ๓๙๖๐ นายวิชัย  เปรมประเทศ 

 ๓๙๖๑ นายวิชัย  พรมดอนกลอย 

 ๓๙๖๒ นายวิชัย  พรมศรี 

 ๓๙๖๓ นายวิชัย  ภูวานคํา 

 ๓๙๖๔ นายวิชัย  มณี 

 ๓๙๖๕ นายวิชัย  โมลานิล 

 ๓๙๖๖ นายวิชัย  ยอดศิริ 

 ๓๙๖๗ นายวิชัย  วันทะวงษ 

 ๓๙๖๘ นายวิชัย  ศรีทรงเมือง 

 ๓๙๖๙ นายวิชัย  ศรีบุระ 

 ๓๙๗๐ นายวิชัย  ศรีสะอาด 

 ๓๙๗๑ นายวิชัย  สงเสริม 

 ๓๙๗๒ นายวิชัย  สรรพวุธ 

 ๓๙๗๓ นายวิชัย  สารมะโน 

 ๓๙๗๔ นายวิชัย  แสนจันทร 

 ๓๙๗๕ นายวิชัย  หนองโยธา 

 ๓๙๗๖ นายวิชัย  หวานใจ 

 ๓๙๗๗ นายวิชัย  อธิจันทร 

 ๓๙๗๘ นายวิชัย  อินพะราม 

 ๓๙๗๙ นายวิชัย  อุดมสุข 

 ๓๙๘๐ นายวิชัย  เอกอุดม 

 ๓๙๘๑ นายวิชา  บุญชู 

 ๓๙๘๒ นายวิชา  ผลจันทร 

 ๓๙๘๓ นายวิชาญ  เขมวงค 

 ๓๙๘๔ นายวิชาญ  ดีประโดก 

 ๓๙๘๕ นายวิชาญ  นุชทอง 

 ๓๙๘๖ นายวิชาญ  ปอมแกว 

 ๓๙๘๗ นายวิชาญ  มิ่งไชย 

 ๓๙๘๘ นายวิชาญ  ล้ิมภักดี 

 ๓๙๘๙ นายวิชาญ  สายพงษนอย 

 ๓๙๙๐ นายวิชาพงษ  คงมี 

 ๓๙๙๑ นายวิชาล  เจริญปาละ 

 ๓๙๙๒ นายวิชิต  คงชํานาญ 

 ๓๙๙๓ นายวิชิต  ชางกลึง 

 ๓๙๙๔ นายวิชิต  ชูชัยศรี 

 ๓๙๙๕ นายวิชิต  ทองพุ 

 ๓๙๙๖ นายวิชิต  พลชัย 

 ๓๙๙๗ นายวิชิต  พิลาลี 

 ๓๙๙๘ นายวิชิต  สาธร 

 ๓๙๙๙ นายวิชิต  สุทโธ 

 ๔๐๐๐ นายวิชิต  เสฐถา 

 ๔๐๐๑ นายวิชิน  เมนชาวนา 

 ๔๐๐๒ นายวิเชชฎ  ทองสุก 

 ๔๐๐๓ นายวิเชน  ปะลุวันรัมย 

 ๔๐๐๔ นายวิเชษ  โยคิน 
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 ๔๐๐๕ นายวิเชษฐ  นุชบางเคียน 

 ๔๐๐๖ นายวิเชษฐ  ศรีเลาเรื่อง 

 ๔๐๐๗ นายวิเชษฐ  นาแปน 

 ๔๐๐๘ นายวิเชษฐ  ยศมา 

 ๔๐๐๙ นายวิเชียร  กล่ินพุฒ 

 ๔๐๑๐ นายวิเชียร  เกตุประเสริฐ 

 ๔๐๑๑ นายวิเชียร  เข็มนาค 

 ๔๐๑๒ นายวิเชียร  เขียวมณี 

 ๔๐๑๓ นายวิเชียร  คงเจริญ 

 ๔๐๑๔ นายวิเชียร  คงเย็น 

 ๔๐๑๕ นายวิเชียร  ชัยประเสริฐ 

 ๔๐๑๖ นายวิเชียร  ชีล่ัน 

 ๔๐๑๗ นายวิเชียร  ไชยศร 

 ๔๐๑๘ นายวิเชียร  ดุมชัยภูมิ 

 ๔๐๑๙ นายวิเชียร  เต็มวงษ 

 ๔๐๒๐ นายวิเชียร  ไตรเลิศ 

 ๔๐๒๑ นายวิเชียร  ทาคําวงค 

 ๔๐๒๒ นายวิเชียร  เทพเรือง 

 ๔๐๒๓ นายวิเชียร  เทพลัง 

 ๔๐๒๔ นายวิเชียร  ธาดาวงษา 

 ๔๐๒๕ นายวิเชียร  นนทะสิงห 

 ๔๐๒๖ นายวิเชียร  บอคําบอ 

 ๔๐๒๗ นายวิเชียร  บัวคํา 

 ๔๐๒๘ นายวิเชียร  บุญจําเนียร 

 ๔๐๒๙ นายวิเชียร  บุญรอด 

 ๔๐๓๐ นายวิเชียร  บุรพันธ 

 ๔๐๓๑ นายวิเชียร  พนมใส 

 ๔๐๓๒ นายวิเชียร  พิมพจันทร 

 ๔๐๓๓ นายวิเชียร  พูลเพ่ิม 

 ๔๐๓๔ นายวิเชียร  เพ็งจันทร 

 ๔๐๓๕ นายวิเชียร  ภูมี 

 ๔๐๓๖ นายวิเชียร  มะโน 

 ๔๐๓๗ นายวิเชียร  มะหะมาน 

 ๔๐๓๘ นายวิเชียร  รมเกตุ 

 ๔๐๓๙ นายวิเชียร  เรืองฤาหาร 

 ๔๐๔๐ นายวิเชียร  วงคสงฆ 

 ๔๐๔๑ นายวิเชียร  ไวยุวัฒน 

 ๔๐๔๒ นายวิเชียร  ศรศรี 

 ๔๐๔๓ นายวิเชียร  สดใสดาวเรือง 

 ๔๐๔๔ นายวิเชียร  สัมมามิตร 

 ๔๐๔๕ นายวิเชียร  สาระมณี 

 ๔๐๔๖ นายวิเชียร  สิทธิวงค 

 ๔๐๔๗ นายวิเชียร  สุขชวย 

 ๔๐๔๘ นายวิเชียร  หมายรอกลาง 

 ๔๐๔๙ นายวิเชียร  หวอดแกว 

 ๔๐๕๐ นายวิเชียร  หอมเนียม 

 ๔๐๕๑ นายวิเชียร  เหล็กดี 

 ๔๐๕๒ นายวิเชียร  อาษาดี 

 ๔๐๕๓ นายวิเชียร  อินทรเทศ 

 ๔๐๕๔ นายวิเชียร  อิ่มดี 
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 ๔๐๕๕ นายวิโชติ  กองดี 

 ๔๐๕๖ นายวิโชติ  คําเงิน 

 ๔๐๕๗ นายวิโชติ  จันทรเขียว 

 ๔๐๕๘ นายวิโชติ  จีนเจก 

 ๔๐๕๙ นายวิญู  ปวนสอาด 

 ๔๐๖๐ นายวิฑูรย  บุญชู 

 ๔๐๖๑ นายวิฑูรย  บุญทา 

 ๔๐๖๒ นายวิฑูรย  โพธิสัมฤทธิ์ 

 ๔๐๖๓ นายวิฑูรย  มูลควร 

 ๔๐๖๔ นายวิฑูรย  รักมาก 

 ๔๐๖๕ นายวิฑูรย  สมศรี 

 ๔๐๖๖ นายวิดม  ผลวาวแวว 

 ๔๐๖๗ นายวิทย  ประดิษฐ 

 ๔๐๖๘ นายวิทยา  เฉียดพรมราช 

 ๔๐๖๙ นายวิทยา  ชัยเดช 

 ๔๐๗๐ นายวิทยา  ตาดไธสง 

 ๔๐๗๑ นายวิทยา  นะราศรี 

 ๔๐๗๒ นายวิทยา  นามวงค 

 ๔๐๗๓ นายวิทยา  บัวสองสี 

 ๔๐๗๔ นายวิทยา  เปนรัมย 

 ๔๐๗๕ นายวิทยา  พรหมเสนา 

 ๔๐๗๖ นายวิทยา  มะณีวงศ 

 ๔๐๗๗ นายวิทยา  รัตน้ําหิน 

 ๔๐๗๘ นายวิทยา  วงศตาหลา 

 ๔๐๗๙ นายวิทยา  เศรษฐสุข 

 ๔๐๘๐ นายวิทยา  สามารถ 

 ๔๐๘๑ นายวิทยา  แสงนนท 

 ๔๐๘๒ นายวิทยา  เหมือยไธสง 

 ๔๐๘๓ นายวิทวัตร  ชัยกันยา 

 ๔๐๘๔ นายวิทศิลป  ปงชัย 

 ๔๐๘๕ นายวิทักษ  ตะเพียนทอง 

 ๔๐๘๖ นายวิทูรณ  เนาโคกกรวด 

 ๔๐๘๗ นายวิทูรย  พาพลงาม 

 ๔๐๘๘ นายวิทูรย  สงแจง 

 ๔๐๘๙ นายวิทูลย  เทพคํา 

 ๔๐๙๐ นายวินัย  กล่ินจันทร 

 ๔๐๙๑ นายวินัย  กาหลง 

 ๔๐๙๒ นายวินัย  เกษียรจังหรีด 

 ๔๐๙๓ นายวินัย  แกวปาน 

 ๔๐๙๔ นายวินัย  ถีระแกว 

 ๔๐๙๕ นายวินัย  เทพนา 

 ๔๐๙๖ นายวินัย  นาคใหญ 

 ๔๐๙๗ นายวินัย  เนียมเอม 

 ๔๐๙๘ นายวินัย  บินฮาซัน 

 ๔๐๙๙ นายวินัย  พรายแกว 

 ๔๑๐๐ นายวินัย  พวงทอง 

 ๔๑๐๑ นายวินัย  พุมเรือง 

 ๔๑๐๒ นายวินัย  เพ็ชรสวางเกิด 

 ๔๑๐๓ นายวินัย  แพทยไชโย 

 ๔๑๐๔ นายวินัย  มิ่งขวัญ 



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

 

 ๔๑๐๕ นายวินัย  มิถุนาวงศ 

 ๔๑๐๖ นายวินัย  แยมกระจาง 

 ๔๑๐๗ นายวินัย  รังแกว 

 ๔๑๐๘ นายวินัย  ศรีอราม 

 ๔๑๐๙ นายวินัย  แสงฉาย 

 ๔๑๑๐ นายวินัย  แหวนวิเศษ 

 ๔๑๑๑ นายวินัย  อางแกว 

 ๔๑๑๒ นายวินัย  เอี่ยมโซ 

 ๔๑๑๓ นายวินัยศักดิ์  โพธิ์รัตน 

 ๔๑๑๔ นายวินัส  ใจดวง 

 ๔๑๑๕ นายวินิจ  ปรนปรือ 

 ๔๑๑๖ นายวินิจ  ประสมบูรณ 

 ๔๑๑๗ นายวินิจ  ภาคโส 

 ๔๑๑๘ นายวินิต  นุยสุด 

 ๔๑๑๙ นายวินิตย  พัดพรม 

 ๔๑๒๐ นายวิบูลย  แสงทวี 

 ๔๑๒๑ นายวิพรชัย  สอนงาม 

 ๔๑๒๒ นายวิพัฒน  พิมผาสุด 

 ๔๑๒๓ นายวิมล  ดอนลาดลี 

 ๔๑๒๔ นายวิมล  บุญรวม 

 ๔๑๒๕ นายวิมล  ศรีละโคตร 

 ๔๑๒๖ นายวิมล  สวัสดิ์วงค 

 ๔๑๒๗ นายวิมล  สิมลา 

 ๔๑๒๘ นายวิมล  สุดตาชาติ 

 ๔๑๒๙ นายวิระชัย  ทองขัน 

 ๔๑๓๐ นายวิระชัย  โสดาดี 

 ๔๑๓๑ นายวิระเชษฎ  พลชาง 

 ๔๑๓๒ นายวิระพร  ฝางคํา 

 ๔๑๓๓ นายวิระพล  ใจชุม 

 ๔๑๓๔ นายวิรัช  ขออาศัย 

 ๔๑๓๕ นายวิรัช  คณทา 

 ๔๑๓๖ นายวิรัช  เปนสมุทร 

 ๔๑๓๗ นายวิรัช  พรหมดวง 

 ๔๑๓๘ นายวิรัช  ไพรทูรย 

 ๔๑๓๙ นายวิรัช  อารักคิด 

 ๔๑๔๐ นายวิรัช  อุดานนท 

 ๔๑๔๑ นายวิรัตน  ครคง 

 ๔๑๔๒ นายวิรัตน  คิดคําสวน 

 ๔๑๔๓ นายวิรัตน  จันทรหนองแวง 

 ๔๑๔๔ นายวิรัตน  จําชาติ 

 ๔๑๔๕ นายวิรัตน  ชัยสิทธิ์ 

 ๔๑๔๖ นายวิรัตน  ไชยณรงค 

 ๔๑๔๗ นายวิรัตน  ทิงาม 

 ๔๑๔๘ นายวิรัตน  ธัญญเจริญ 

 ๔๑๔๙ นายวิรัตน  บัวหลวง 

 ๔๑๕๐ นายวิรัตน  ปอมรักษา 

 ๔๑๕๑ นายวิรัตน  พรมพิทักษ 

 ๔๑๕๒ นายวิรัตน  วงษจักร 

 ๔๑๕๓ นายวิรัตน  วาโย 

 ๔๑๕๔ นายวิรัตน  แสงศรี 



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

 

 ๔๑๕๕ นายวิรัตน  หอเพชร 

 ๔๑๕๖ นายวิรัตน  อรรคสูรย 

 ๔๑๕๗ นายวิริยะ  เดชเดชะ 

 ๔๑๕๘ นายวิริยะ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๑๕๙ นายวิรุณ  เกื้อผล 

 ๔๑๖๐ นายวิโรจน  กล่ินป 

 ๔๑๖๑ นายวิโรจน  กุลวงศ 

 ๔๑๖๒ นายวิโรจน  ขาวทอง 

 ๔๑๖๓ นายวิโรจน  เขียนดี 

 ๔๑๖๔ นายวิโรจน  จงเจริญ 

 ๔๑๖๕ นายวิโรจน  จันทะมัง 

 ๔๑๖๖ นายวิโรจน  ใจอดทน 

 ๔๑๖๗ นายวิโรจน  ดําสมุทร 

 ๔๑๖๘ นายวิโรจน  ทิพยดี 

 ๔๑๖๙ นายวิโรจน  ปนแกว 

 ๔๑๗๐ นายวิโรจน  พลทองหลาง 

 ๔๑๗๑ นายวิโรจน  มิ่งขวัญ 

 ๔๑๗๒ นายวิโรจน  ยานะวิมุติ 

 ๔๑๗๓ นายวิโรจน  เรืองวงค 

 ๔๑๗๔ นายวิโรจน  สมานมิตร 

 ๔๑๗๕ นายวิโรจน  หงษทอง 

 ๔๑๗๖ นายวิลัย  การอิน 

 ๔๑๗๗ นายวิลัย  กาลจักร 

 ๔๑๗๘ นายวิลัย  คนขยัน 

 ๔๑๗๙ นายวิลัย  ดีปาน 

 ๔๑๘๐ นายวิลัย  ติมอนรัมย 

 ๔๑๘๑ นายวิลัย  บุญเปยม 

 ๔๑๘๒ นายวิลัย  พรมพอ 

 ๔๑๘๓ นายวิลาศ  ใหมแกว 

 ๔๑๘๔ นายวิเลิศ  กองจร 

 ๔๑๘๕ นายวิไล  ไกรงาม 

 ๔๑๘๖ นายวิไล  โชคการุณ 

 ๔๑๘๗ นายวิไล  ดลประเสริฐ 

 ๔๑๘๘ นายวิวัชชัย  นุริตมนต 

 ๔๑๘๙ นายวิวัฒน  ตุนก 

 ๔๑๙๐ นายวิวัฒน  โพธิราช 

 ๔๑๙๑ นายวิวัฒนา  ทั่วกลาง 

 ๔๑๙๒ นายวิวัตรชัย  โคตรสงคราม 

 ๔๑๙๓ นายวิเวก  อมรพันธ 

 ๔๑๙๔ นายวิเวช  สาริศรี 

 ๔๑๙๕ นายวิศณุ  ชาติพราหมณ 

 ๔๑๙๖ นายวิศรุต  สมาฤกษ 

 ๔๑๙๗ นายวิศิษฎ  อัจฉริยาการุณ 

 ๔๑๙๘ นายวิศิษฐ  โตพิพัฒนมงคล 

 ๔๑๙๙ นายวิศิษยศักดิ์  หลวงหาญ 

 ๔๒๐๐ นายวิเศษ  คนดี 

 ๔๒๐๑ นายวิษณุ  กลาถิ่นภู 

 ๔๒๐๒ นายวิษณุ  เทาเทียม 

 ๔๒๐๓ นายวิษณุ  บัวบังใบ 

 ๔๒๐๔ นายวิษณุ  มิ่งทวม 



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

 

 ๔๒๐๕ นายวิษณุ  ศรีลานมี 

 ๔๒๐๖ นายวิษณุ  แสนแสง 

 ๔๒๐๗ นายวิษณุ  เฮียงหลี 

 ๔๒๐๘ นายวิสัณ  สุจริต 

 ๔๒๐๙ นายวิสิทธิ์  ถาวร 

 ๔๒๑๐ นายวิสิทธิ์  อยูลือ 

 ๔๒๑๑ นายวิสุทธิ์  จุยนุม 

 ๔๒๑๒ นายวิสุทธิ์  ศิริ 

 ๔๒๑๓ นายวิสุทธิ์  สุภาพ 

 ๔๒๑๔ นายวิสูตร  บรรจงการ 

 ๔๒๑๕ นายวิสูตร  โพธิ์ศรีทอง 

 ๔๒๑๖ นายวิสูตร  สํารวย 

 ๔๒๑๗ นายวี  เกื้อทองส้ัน 

 ๔๒๑๘ นายวีชาณ  เพียหอชัย 

 ๔๒๑๙ นายวีรชัย  ปนสม 

 ๔๒๒๐ นายวีรชัย  มั่งมี 

 ๔๒๒๑ นายวีรชัย  ย้ิมเหม 

 ๔๒๒๒ นายวีรพงศ  ทะเมา 

 ๔๒๒๓ นายวีรพงศ  วงศรัตนมัจฉา 

 ๔๒๒๔ นายวีรพงษ  สุขไทย 

 ๔๒๒๕ นายวีรพล  วงศสเกต 

 ๔๒๒๖ นายวีรภัทร  คอศุภฤกษสกุล 

 ๔๒๒๗ นายวีรภัทร  นึกชอบ 

 ๔๒๒๘ นายวีรยุทธ  ลอฮะ 

 ๔๒๒๙ นายวีรยุทธ  สรารัมย 

 ๔๒๓๐ นายวีรยุทธ  สุยสําอางค 

 ๔๒๓๑ นายวีรวัฒน  เชื้อเงิน 

 ๔๒๓๒ นายวีรวัฒน  ตันสมรส 

 ๔๒๓๓ นายวีรวัฒน  เมฆจันทร 

 ๔๒๓๔ นายวีรวุฒิ  อุกฤษฎชานนท 

 ๔๒๓๕ นายวีรศรุต  ประทุมชาติ 

 ๔๒๓๖ นายวีรศักดิ์  เพชรเสถียรชัย 

 ๔๒๓๗ นายวีรศักดิ์  เมืองรอด 

 ๔๒๓๘ นายวีรศักดิ์  สุขีรัตน 

 ๔๒๓๙ นายวีระ  จาตุรงครัตนา 

 ๔๒๔๐ นายวีระ  ซื่อสัตย 

 ๔๒๔๑ นายวีระ  ถอยทัด 

 ๔๒๔๒ นายวีระ  ประกอบแกว 

 ๔๒๔๓ นายวีระ  ปาละดี 

 ๔๒๔๔ นายวีระ  ปนแกว 

 ๔๒๔๕ นายวีระ  ผองจิตร 

 ๔๒๔๖ นายวีระ  มหาราช 

 ๔๒๔๗ นายวีระ  เมรี 

 ๔๒๔๘ นายวีระ  เย็นศิริ 

 ๔๒๔๙ นายวีระ  ศรีนวนใหญ 

 ๔๒๕๐ นายวีระ  ศรีวันชัย 

 ๔๒๕๑ นายวีระ  เศียรอุน 

 ๔๒๕๒ นายวีระ  สุขสอาด 

 ๔๒๕๓ นายวีระ  แสงประไพ 

 ๔๒๕๔ นายวีระ  อรุณพาส 



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

 

 ๔๒๕๕ นายวีระ  อินทรศรี 

 ๔๒๕๖ นายวีระกร  ออกรรัมย 

 ๔๒๕๗ นายวีระจิตร  สิงหเชื้อ 

 ๔๒๕๘ นายวีระชัย  ชมภูคํา 

 ๔๒๕๙ นายวีระชัย  ปยะวงศ 

 ๔๒๖๐ นายวีระชัย  พรหมโสภา 

 ๔๒๖๑ นายวีระชัย  เรืองปราชญ 

 ๔๒๖๒ นายวีระชัย  สุจริต 

 ๔๒๖๓ นายวีระชาติ  พิมพจันทร 

 ๔๒๖๔ นายวีระเดช  แกวเซือง 

 ๔๒๖๕ นายวีระเทพ  ณรงคศิลป 

 ๔๒๖๖ นายวีระเทพ  รักนพจันทร 

 ๔๒๖๗ นายวีระพงษ  แพนทิศ 

 ๔๒๖๘ นายวีระพันธ  จันทิวงค 

 ๔๒๖๙ นายวีระยุทธ  ขอเพ่ิมกลาง 

 ๔๒๗๐ นายวีระยุทธ  แปนทองคํา 

 ๔๒๗๑ นายวีระยุทธ  กลับคง 

 ๔๒๗๒ นายวีระยุทธ  เรืองชา 

 ๔๒๗๓ นายวีระวัฒน  เกิดเกล้ือน 

 ๔๒๗๔ นายวีระวัฒน  เทพประจิต 

 ๔๒๗๕ นายวีระวุธ  จันทนาลา 

 ๔๒๗๖ นายวีระศักดิ์  งามสิงห 

 ๔๒๗๗ นายวีระศักดิ์  ฉวยกระโทก 

 ๔๒๗๘ นายวีระศักดิ์  แซจาว 

 ๔๒๗๙ นายวีระศักดิ์  ศรีสงคราม 

 ๔๒๘๐ นายวีระศักดิ์  หูมแพง 

 ๔๒๘๑ นายวีรากร  จูดวง 

 ๔๒๘๒ นายวุฒิ  พิจารณ 

 ๔๒๘๓ นายวุฒิ  พุมทรัพย 

 ๔๒๘๔ นายวุฒิไกร  นารัมย 

 ๔๒๘๕ นายวุฒิชัย  แกวมงคล 

 ๔๒๘๖ นายวุฒิชัย  คมพิมาย 

 ๔๒๘๗ นายวุฒิชัย  คําไชย 

 ๔๒๘๘ นายวุฒิชัย  เชื้อจีน 

 ๔๒๘๙ นายวุฒิชัย  แปงอุด 

 ๔๒๙๐ นายวุฒิชัย  ยุพรักษ 

 ๔๒๙๑ นายวุฒิชัย  หมายหมั้น 

 ๔๒๙๒ นายวุฒิชัย  หัสดี 

 ๔๒๙๓ นายวุฒิชาติ  จินพละ 

 ๔๒๙๔ นายวุฒินันท  สุขทน 

 ๔๒๙๕ นายวุฒิพงษ  นันทพันธ 

 ๔๒๙๖ นายวุฒิพงษ  ส่ือหลาย 

 ๔๒๙๗ นายวุฒิพร  ภูมิตั้ง 

 ๔๒๙๘ นายวุฒิศักดิ์  แสนมนตรี 

 ๔๒๙๙ นายวุน  จงไพบูลย 

 ๔๓๐๐ นายเวช  ดอนคูณ 

 ๔๓๐๑ นายเวชยันต  ปวนกาศ 

 ๔๓๐๒ นายเวชสิทธิ์  ดิสปญญา 

 ๔๓๐๓ นายเวทย  อินพไล 

 ๔๓๐๔ นายเวลา  ผักกาดทอง 



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

 

 ๔๓๐๕ นายเวศ  วงศศรี 

 ๔๓๐๖ นายเวิน  ทองบุตร 

 ๔๓๐๗ นายเวียง  ศรีภาร 

 ๔๓๐๘ นายแวกะจิ  เซ็งโซะ 

 ๔๓๐๙ นายไวพจน  ปานทรัพย 

 ๔๓๑๐ นายไวพจน  วงศชุมพันธ 

 ๔๓๑๑ นายไวย  สุริยันต 

 ๔๓๑๒ นายศรชัย  บุญปราบ 

 ๔๓๑๓ นายศรรชัย  บุตรา 

 ๔๓๑๔ นายศรราม  จิระรัตน 

 ๔๓๑๕ นายศราพงษ  สีเหลือง 

 ๔๓๑๖ นายศราวุฒิ  ทะชัย 

 ๔๓๑๗ นายศราวุธ  ขุนวิชัย 

 ๔๓๑๘ นายศราวุธ  เนืองทอง 

 ๔๓๑๙ นายศราวุธ  พระศรี 

 ๔๓๒๐ นายศราวุธ  สะสวย 

 ๔๓๒๑ นายศราวุธ  สุขสวาท 

 ๔๓๒๒ นายศรี  การเวา 

 ๔๓๒๓ นายศรี  คุณเศษ 

 ๔๓๒๔ นายศรีแกว  ซองดี 

 ๔๓๒๕ นายศรีคร  สุริยมาตย 

 ๔๓๒๖ นายศรีทอน  เสมอคํา 

 ๔๓๒๗ นายศรีทัย  อินทกิจ 

 ๔๓๒๘ นายศรีทา  กาญจนไกรสร 

 ๔๓๒๙ นายศรีธน  งามงอน 

 ๔๓๓๐ นายศรีนวน  ไชยชุมภู 

 ๔๓๓๑ นายศรีเพ็ชร  สตางาม 

 ๔๓๓๒ นายศรีมา  กันติ๊บ 

 ๔๓๓๓ นายศรีมา  ชัยมูลเงิน 

 ๔๓๓๔ นายศรีมา  ศิรินันทา 

 ๔๓๓๕ นายศรีเมือง  บุญนอย 

 ๔๓๓๖ นายศรีรัตน  ปริพิทักษ 

 ๔๓๓๗ นายศรีวงศ  มะโนชัย 

 ๔๓๓๘ นายศรีวรรณ  คําชัย 

 ๔๓๓๙ นายศรีวรรณ  เรือนสอน 

 ๔๓๔๐ นายศรีวรรณ  สนินัด 

 ๔๓๔๑ นายศรีวรรณ  สารวิน 

 ๔๓๔๒ นายศรีวรรณ  แสนเรือน 

 ๔๓๔๓ นายศรีวิชัย  พรมทุง 

 ๔๓๔๔ นายศรีสกุล  ศรีทองกุล 

 ๔๓๔๕ นายศรีสวัสดิ์  มุดาอุเส็น 

 ๔๓๔๖ นายศรีสุริยา  สิงหสถิตย 

 ๔๓๔๗ นายศรีอุบล  ฝาระมี 

 ๔๓๔๘ นายศักชัย  จันทรา 

 ๔๓๔๙ นายศักชัย  แพรตวน 

 ๔๓๕๐ นายศักดา  กลอมเกล้ียง 

 ๔๓๕๑ นายศักดา  แกวเพ็ง 

 ๔๓๕๒ นายศักดา  คําหอมกุล 

 ๔๓๕๓ นายศักดา  จันทีเทศ 

 ๔๓๕๔ นายศักดา  เดวิเลาะห 



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

 

 ๔๓๕๕ นายศักดา  ถิ่นนาสวน 

 ๔๓๕๖ นายศักดา  นาคทับ 

 ๔๓๕๗ นายศักดา  ฝางแกว 

 ๔๓๕๘ นายศักดา  ไฝฝน 

 ๔๓๕๙ นายศักดา  เพชรประไพ 

 ๔๓๖๐ นายศักดา  มณีเนตร 

 ๔๓๖๑ นายศักดิ์  นนกระโทก 

 ๔๓๖๒ นายศักดิ์  บรรหาร 

 ๔๓๖๓ นายศักดิ์  รอดเงิน 

 ๔๓๖๔ นายศักดิ์  รัตนอินทร 

 ๔๓๖๕ นายศักดิ์ชัย  เงินเมือง 

 ๔๓๖๖ นายศักดิ์ชัย  ชิดขุนทด 

 ๔๓๖๗ นายศักดิ์ชัย  ทองสงา 

 ๔๓๖๘ นายศักดิ์ชัย  แปรงกลาง 

 ๔๓๖๙ นายศักดิ์ชัย  สืบเพ็ง 

 ๔๓๗๐ นายศักดิ์ชาย  แกวยัง 

 ๔๓๗๑ นายศักดิ์ชาย  ศรีเดช 

 ๔๓๗๒ นายศักดิ์ชาย  เอื้อโภไคย 

 ๔๓๗๓ นายศักดิ์ณรงค  พละวัตร 

 ๔๓๗๔ นายศักดิ์ดา  คชรักษ 

 ๔๓๗๕ นายศักดิ์ดา  ดังเดน 

 ๔๓๗๖ นายศักดิ์ดา  พรมวัน 

 ๔๓๗๗ นายศักดิ์ดา  อินทวงศ 

 ๔๓๗๘ นายศักดิ์ประสงค  สิงจานุสงค 

 ๔๓๗๙ นายศักดิ์ศรี  ขิปวัติ 

 ๔๓๘๐ นายศักดิ์ศรี  ตุมออน 

 ๔๓๘๑ นายศักดิ์ศิริ  ไชยตะมาตย 

 ๔๓๘๒ นายศักดิ์สยาม  พินิจกุล 

 ๔๓๘๓ นายศักดิ์สิทธิ์  เดนดวง 

 ๔๓๘๔ นายศักดิ์สิทธิ์  ถาดตะคุ 

 ๔๓๘๕ นายศักดิ์สิทธิ์  ทําของดี 

 ๔๓๘๖ นายศักดิ์สิทธิ์  ปองทอง 

 ๔๓๘๗ นายศักดิ์สิน  สุริยา 

 ๔๓๘๘ นายศักรินทร  มะณีชม 

 ๔๓๘๙ นายศานติพงษ  จากกรุง 

 ๔๓๙๐ นายศิรพงศ  ศิริพรทุม 

 ๔๓๙๑ นายศิริ  มลสิน 

 ๔๓๙๒ นายศิริ  สายแวว 

 ๔๓๙๓ นายศิริชัย  กงไกรลาศ 

 ๔๓๙๔ นายศิริชัย  คําสรดี 

 ๔๓๙๕ นายศิริชัย  แดงมณี 

 ๔๓๙๖ นายศิริชัย  ธ.น.ดี 

 ๔๓๙๗ นายศิริชัย  พรมโสดา 

 ๔๓๙๘ นายศิริชัย  สินชัย 

 ๔๓๙๙ นายศิริชัย  อินทรวิเศษ 

 ๔๔๐๐ นายศิริชาติ  ศรีสุข 

 ๔๔๐๑ นายศิริโชค  จริงสันเทียะ 

 ๔๔๐๒ นายศิริน  สิทธิกุล 

 ๔๔๐๓ นายศิรินัฏ  จันทรสุก 

 ๔๔๐๔ นายศิริพงษ  คงเลิศ 



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

 

 ๔๔๐๕ นายศิริพงษ  ยาทองไชย 

 ๔๔๐๖ นายศิริพงษ  สวนทา 

 ๔๔๐๗ นายศิริพล  ประสาทชัย 

 ๔๔๐๘ นายศิริวัฒน  ไชยธรรม 

 ๔๔๐๙ นายศิริวัฒน  แสนโคตร 

 ๔๔๑๐ นายศิลปชัย  พุทธอินทร 

 ๔๔๑๑ นายศิลปพงศ  รีรักษ 

 ๔๔๑๒ นายศิลา  พุมเจริญ 

 ๔๔๑๓ นายศิวกร  คนโทพรมราช 

 ๔๔๑๔ นายศิวกร  ไชยภักดี 

 ๔๔๑๕ นายศีลธรรม  ฟองศักดิ์ 

 ๔๔๑๖ นายศุกร  ดอกสัก 

 ๔๔๑๗ นายศุพัฒนชัย  ละปาน 

 ๔๔๑๘ นายศุภกร  ประเทืองรัตนา 

 ๔๔๑๙ นายศุภกร  สิงหสุวรรณ 

 ๔๔๒๐ นายศุภกฤต  กิสูงเนิน 

 ๔๔๒๑ นายศุภกานต  คําพิมพ 

 ๔๔๒๒ นายศุภกิจ  วงควรรณา 

 ๔๔๒๓ นายศุภกิต  ปญบือ 

 ๔๔๒๔ นายศุภชัย  ขวัญใจ 

 ๔๔๒๕ นายศุภชัย  คีรีไพรทอง 

 ๔๔๒๖ นายศุภชัย  ดวงคิด 

 ๔๔๒๗ นายศุภชัย  เพ็งสุข 

 ๔๔๒๘ นายศุภชัย  มั่นระวัง 

 ๔๔๒๙ นายศุภชัย  ศรอินธนู 

 ๔๔๓๐ นายศุภชัย  โสรเนตร 

 ๔๔๓๑ นายศุภชัย  หมอสินธุ 

 ๔๔๓๒ นายศุภชัย  อะคะโล 

 ๔๔๓๓ นายศุภชัย  อินตายวง 

 ๔๔๓๔ นายศุภชาติ  เนตรสูงเนิน 

 ๔๔๓๕ นายศุภณัฐ  นันตะละ 

 ๔๔๓๖ นายศุภณัฐโสภณ  ยืนยงแสน 

 ๔๔๓๗ นายศุภเดช  งามประเสริฐ 

 ๔๔๓๘ นายศุภมิตร  จงออนกลาง 

 ๔๔๓๙ นายศุภมิตร  มนูบุตร 

 ๔๔๔๐ นายศุภรัตน  จันทรา 

 ๔๔๔๑ นายศุภฤกษ  ขุนทอง 

 ๔๔๔๒ นายศุภฤกษ  รัศมี 

 ๔๔๔๓ นายศุภวิกร  จายยัง 

 ๔๔๔๔ นายศุภสิทธิ์  กังวานเลิศปญญา 

 ๔๔๔๕ นายเศกสรร  ใจเที่ยง 

 ๔๔๔๖ นายเศกสรรค  จักรมา 

 ๔๔๔๗ นายเศกสันต  พลไชยะ 

 ๔๔๔๘ นายเศรษฐพงษ  ดวงสูงเนิน 

 ๔๔๔๙ นายเศวตร  สีกงพาน 

 ๔๔๕๐ นายสกล  เขียววิเศษ 

 ๔๔๕๑ นายสกล  ใจคง 

 ๔๔๕๒ นายสกัด  กองบุญเรือง 

 ๔๔๕๓ นายสกุล  พรเอนก 

 ๔๔๕๔ นายสไกล  บํารุงนางาม 



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

 

 ๔๔๕๕ นายสงกรานต  กุลสอนนาน 

 ๔๔๕๖ นายสงกรานต  จรสันเทียะ 

 ๔๔๕๗ นายสงกรานต  ชัยมัง 

 ๔๔๕๘ นายสงกรานต  โชติตะคุ 

 ๔๔๕๙ นายสงกรานต  ปญญา 

 ๔๔๖๐ นายสงกรานต  พวงศรี 

 ๔๔๖๑ นายสงกรานต  หาญสุโพธิ์ 

 ๔๔๖๒ นายสงคราม  จันไตรย 

 ๔๔๖๓ นายสงคราม  เดชงัด 

 ๔๔๖๔ นายสงบ  คุมครอง 

 ๔๔๖๕ นายสงบ  ทองมี 

 ๔๔๖๖ นายสงบ  ประวรรณรัมย 

 ๔๔๖๗ นายสงวน  กระจงรัมย 

 ๔๔๖๘ นายสงวน  แกวกาหลง 

 ๔๔๖๙ นายสงวน  ความรัมย 

 ๔๔๗๐ นายสงวน  โคตยา 

 ๔๔๗๑ นายสงวน  ชุมสนาม 

 ๔๔๗๒ นายสงวน  ปจฉิมมี 

 ๔๔๗๓ นายสงวน  ลีโนนอด 

 ๔๔๗๔ นายสงวน  เหมทานนท 

 ๔๔๗๕ นายสงวน  อินทรสุข 

 ๔๔๗๖ นายสงวนรัก  ลําพองชาติ 

 ๔๔๗๗ นายสงวนศักดิ์  แกวขวัญ 

 ๔๔๗๘ นายสงศักดิ์  สุวรรณแสง 

 ๔๔๗๙ นายสงสาร  ทองผุย 

 ๔๔๘๐ นายสงเสริม  รูปงาม 

 ๔๔๘๑ นายสงัด  กลาจริง 

 ๔๔๘๒ นายสงัด  กันทะลือ 

 ๔๔๘๓ นายสงัด  คําเหลือ 

 ๔๔๘๔ นายสงัด  จินะสาม 

 ๔๔๘๕ นายสงัด  ฟูแสง 

 ๔๔๘๖ นายสงัด  มธุรส 

 ๔๔๘๗ นายสงัด  วรยศ 

 ๔๔๘๘ นายสงา  กานอินทร 

 ๔๔๘๙ นายสงา  ตีวงค 

 ๔๔๙๐ นายสงา  ถุงคําแสน 

 ๔๔๙๑ นายสงา  บําเรอสงค 

 ๔๔๙๒ นายสงา  ผุยพลทัน 

 ๔๔๙๓ นายสงา  เพ็ชรแท 

 ๔๔๙๔ นายสงา  มงคลทรง 

 ๔๔๙๕ นายสงา  ศรีสมชัย 

 ๔๔๙๖ นายสงา  สังขฮวด 

 ๔๔๙๗ นายสงา  สืบสงัด 

 ๔๔๙๘ นายสงา  หอมมณี 

 ๔๔๙๙ นายสงา  เหลาปญญา 

 ๔๕๐๐ นายสถาพร  ปดรัมย 

 ๔๕๐๑ นายสถาพร  พุมนุม 

 ๔๕๐๒ นายสถาพร  รุงโรจน 

 ๔๕๐๓ นายสถาพร  สายแกว 

 ๔๕๐๔ นายสถาพร  สุธรรม 



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

 

 ๔๕๐๕ นายสถิต  แผลงศาสตรา 

 ๔๕๐๖ นายสถิต  หาสารศรี 

 ๔๕๐๗ นายสถิตย  ทิสา 

 ๔๕๐๘ นายสถิตย  เนียมกุล 

 ๔๕๐๙ นายสถิตย  พรมสวัสดิ์ 

 ๔๕๑๐ นายสถิตย  หลุมนา 

 ๔๕๑๑ นายสถิตย  อยูรอง 

 ๔๕๑๒ นายสถิตย  ออนนวม 

 ๔๕๑๓ นายสน  สุบิน 

 ๔๕๑๔ นายสนใจ  ตงธิ 

 ๔๕๑๕ นายสนชัย  ชาติเชื้อ 

 ๔๕๑๖ นายสนทยา  บุญประสม 

 ๔๕๑๗ นายสนทยา  บุญมาก 

 ๔๕๑๘ นายสนทยา  หาญกลา 

 ๔๕๑๙ นายสนธยา  คืนผล 

 ๔๕๒๐ นายสนธยา  เตรียมชัย 

 ๔๕๒๑ นายสนธยา  พญามงคล 

 ๔๕๒๒ นายสนธยา  พุกสวาง 

 ๔๕๒๓ นายสนธยา  ภูพวง 

 ๔๕๒๔ นายสนธยา  มั่นแร 

 ๔๕๒๕ นายสนธยา  สีบัว 

 ๔๕๒๖ นายสนธยา  สูสุข 

 ๔๕๒๗ นายสนธิ์ชัย  ใหมพูล 

 ๔๕๒๘ นายสนม  มะหะหมัด 

 ๔๕๒๙ นายสนอง  กมขุนทด 

 ๔๕๓๐ นายสนอง  กําแกว 

 ๔๕๓๑ นายสนอง  เกรียรัมย 

 ๔๕๓๒ นายสนอง  คงสมทอง 

 ๔๕๓๓ นายสนอง  ตั้งขุนทด 

 ๔๕๓๔ นายสนอง  ปรากฎกลา 

 ๔๕๓๕ นายสนอง  รองแซง 

 ๔๕๓๖ นายสนอง  สมอนาค 

 ๔๕๓๗ นายสนอง  สุริโย 

 ๔๕๓๘ นายสนอง  เสนารัตน 

 ๔๕๓๙ นายสนั่น  เกิดขวัญ 

 ๔๕๔๐ นายสนั่น  ชะตารัมย 

 ๔๕๔๑ นายสนั่น  เทียนไพร 

 ๔๕๔๒ นายสนั่น  นาคแท 

 ๔๕๔๓ นายสนั่น  นุชกระโทก 

 ๔๕๔๔ นายสนั่น  บัวขาว 

 ๔๕๔๕ นายสนั่น  ประทังโข 

 ๔๕๔๖ นายสนั่น  ปลองทอง 

 ๔๕๔๗ นายสนั่น  เพ่ือนรัมย 

 ๔๕๔๘ นายสนั่น  เฟองแปง 

 ๔๕๔๙ นายสนั่น  มงคลสุภา 

 ๔๕๕๐ นายสนั่น  ยศหลา 

 ๔๕๕๑ นายสนั่น  เรืองแจม 

 ๔๕๕๒ นายสนั่น  ลาวเมือง 

 ๔๕๕๓ นายสนั่น  วงศโห 

 ๔๕๕๔ นายสนั่น  หนานกุล 



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

 

 ๔๕๕๕ นายสนั่น  อินธิจักร 

 ๔๕๕๖ นายสนับ  ปาระพิมพ 

 ๔๕๕๗ นายสนิต  เมืองระรื่น 

 ๔๕๕๘ นายสนิท  แกวเขียว 

 ๔๕๕๙ นายสนิท  เครือชาลี 

 ๔๕๖๐ นายสนิท  ตายา 

 ๔๕๖๑ นายสนิท  โนนใหญ 

 ๔๕๖๒ นายสนิท  เพ็งถา 

 ๔๕๖๓ นายสนิท  ภูมิภักดี 

 ๔๕๖๔ นายสนิท  ภูสีฤทธิ์ 

 ๔๕๖๕ นายสนิท  มณีเพ็ชร 

 ๔๕๖๖ นายสนิท  ลาพร 

 ๔๕๖๗ นายสนิท  แสนส่ิง 

 ๔๕๖๘ นายสนิท  หวยลําโกน 

 ๔๕๖๙ นายสนิทย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๕๗๐ นายสนิธ  อิ่มเอี่ยม 

 ๔๕๗๑ นายสบาย  จาออน 

 ๔๕๗๒ นายสพรั่ง  กลอมเกล้ียง 

 ๔๕๗๓ นายสม  ชาวนาน 

 ๔๕๗๔ นายสม  พลเศษ 

 ๔๕๗๕ นายสมเกต  ตันใจ 

 ๔๕๗๖ นายสมเกต  แสงจันทร 

 ๔๕๗๗ นายสมเกียรติ์  ตะเพียนทอง 

 ๔๕๗๘ นายสมเกียรติ์  อุณหิต 

 ๔๕๗๙ นายสมเกียรติ  เข็มพิมาย 

 ๔๕๘๐ นายสมเกียรติ  คําชมภู 

 ๔๕๘๑ นายสมเกียรติ  จันดี 

 ๔๕๘๒ นายสมเกียรติ  เจริญบํารุง 

 ๔๕๘๓ นายสมเกียรติ  ใจบาล 

 ๔๕๘๔ นายสมเกียรติ  เฉยเฉลียง 

 ๔๕๘๕ นายสมเกียรติ  นิยมทัศน 

 ๔๕๘๖ นายสมเกียรติ  บุงงาว 

 ๔๕๘๗ นายสมเกียรติ  บุญรังษี 

 ๔๕๘๘ นายสมเกียรติ  เบ็ญจมินทร 

 ๔๕๘๙ นายสมเกียรติ  แปนมีเพชร 

 ๔๕๙๐ นายสมเกียรติ  พูลเพ่ิม 

 ๔๕๙๑ นายสมเกียรติ  พูลเอียด 

 ๔๕๙๒ นายสมเกียรติ  เพ็งกระจาง 

 ๔๕๙๓ นายสมเกียรติ  โพธิบุตร 

 ๔๕๙๔ นายสมเกียรติ  มวงศรี 

 ๔๕๙๕ นายสมเกียรติ  รูปสูง 

 ๔๕๙๖ นายสมเกียรติ  สมบูรณ 

 ๔๕๙๗ นายสมเกียรติ  สุมาลา 

 ๔๕๙๘ นายสมเกียรติ  เสาโร 

 ๔๕๙๙ นายสมเกียรติ  เหล่ียมสัณ 

 ๔๖๐๐ นายสมเกียรติ  อวมอิ่ม 

 ๔๖๐๑ นายสมเกียรติ  อินตะนัย 

 ๔๖๐๒ นายสมเกียรติ  อิ่มอุไร 

 ๔๖๐๓ นายสมควร  เกตุพงษ 

 ๔๖๐๔ นายสมควร  คงเจริญยา 



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

 

 ๔๖๐๕ นายสมควร  จันทรพุทธ 

 ๔๖๐๖ นายสมควร  ชวาเขต 

 ๔๖๐๗ นายสมควร  ดําคํา 

 ๔๖๐๘ นายสมควร  ทานอย 

 ๔๖๐๙ นายสมควร  บัวงาม 

 ๔๖๑๐ นายสมควร  พงษสวัสดิ์ 

 ๔๖๑๑ นายสมควร  พรมพิมาย 

 ๔๖๑๒ นายสมควร  พรมโสภา 

 ๔๖๑๓ นายสมควร  ภูครองทุง 

 ๔๖๑๔ นายสมควร  โมครัตน 

 ๔๖๑๕ นายสมควร  วันเทียนลํา 

 ๔๖๑๖ นายสมควร  ศรีบุญรอด 

 ๔๖๑๗ นายสมควร  เสงทั่น 

 ๔๖๑๘ นายสมควร  หาวิชา 

 ๔๖๑๙ นายสมควร  อาจวงษ 

 ๔๖๒๐ นายสมควร  อินริ้ว 

 ๔๖๒๑ นายสมคะเณ  บมกลาง 

 ๔๖๒๒ นายสมคิด  กันทะ 

 ๔๖๒๓ นายสมคิด  แกววิหาร 

 ๔๖๒๔ นายสมคิด  จรทะผา 

 ๔๖๒๕ นายสมคิด  จันทรังษี 

 ๔๖๒๖ นายสมคิด  จันทะโคตร 

 ๔๖๒๗ นายสมคิด  จูมศรีสิงห 

 ๔๖๒๘ นายสมคิด  เจริญ 

 ๔๖๒๙ นายสมคิด  ชุมโคตร 

 ๔๖๓๐ นายสมคิด  โดดนาดี 

 ๔๖๓๑ นายสมคิด  ทองคํา 

 ๔๖๓๒ นายสมคิด  ทอนโพธิ์ 

 ๔๖๓๓ นายสมคิด  ปาตะ 

 ๔๖๓๔ นายสมคิด  ผงศรี 

 ๔๖๓๕ นายสมคิด  พงษาชัย 

 ๔๖๓๖ นายสมคิด  พรมจักร 

 ๔๖๓๗ นายสมคิด  พรโสภณ 

 ๔๖๓๘ นายสมคิด  พะเง 

 ๔๖๓๙ นายสมคิด  พิละมาตย 

 ๔๖๔๐ นายสมคิด  เพชรเรือนทอง 

 ๔๖๔๑ นายสมคิด  เพียงภักดิ์ 

 ๔๖๔๒ นายสมคิด  ศรีชัยนาท 

 ๔๖๔๓ นายสมคิด  สายสิญจน 

 ๔๖๔๔ นายสมคิด  เหลาบุญ 

 ๔๖๔๕ นายสมคิด  อุนทะยา 

 ๔๖๔๖ นายสมจริง  สังสัมฤทธิ์ 

 ๔๖๔๗ นายสมจิต  คําเสม 

 ๔๖๔๘ นายสมจิต  ใจชุม 

 ๔๖๔๙ นายสมจิต  ถาพันธุ 

 ๔๖๕๐ นายสมจิต  ประหา 

 ๔๖๕๑ นายสมจิต  ฝปากเพราะ 

 ๔๖๕๒ นายสมจิต  ยาวิละ 

 ๔๖๕๓ นายสมจิต  รอบคิด 

 ๔๖๕๔ นายสมจิต  ฤทธิ์กูลวงค 



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

 

 ๔๖๕๕ นายสมจิตต  อิ่มเอิบ 

 ๔๖๕๖ นายสมจิตร  คําเอียด 

 ๔๖๕๗ นายสมจิตร  กัสโก 

 ๔๖๕๘ นายสมจิตร  ขาวพุม 

 ๔๖๕๙ นายสมจิตร  ตาลออน 

 ๔๖๖๐ นายสมจิตร  ทรายหมอ 

 ๔๖๖๑ นายสมจิตร  เทพวงค 

 ๔๖๖๒ นายสมจิตร  บัวขิ่น 

 ๔๖๖๓ นายสมจิตร  บุญมี 

 ๔๖๖๔ นายสมจิตร  วิลัย 

 ๔๖๖๕ นายสมจิตร  ศรเสนา 

 ๔๖๖๖ นายสมจิตร  เศษมะพล 

 ๔๖๖๗ นายสมจิตร  แสงมณี 

 ๔๖๖๘ นายสมเจต  สุวรรณคร 

 ๔๖๖๙ นายสมใจ  กลับคง 

 ๔๖๗๐ นายสมใจ  จันทิเทศ 

 ๔๖๗๑ นายสมใจ  เจริญเขต 

 ๔๖๗๒ นายสมใจ  โฉมงามขํา 

 ๔๖๗๓ นายสมใจ  เตียงกุล 

 ๔๖๗๔ นายสมใจ  ทวาเงิน 

 ๔๖๗๕ นายสมใจ  ทิ้งโคตร 

 ๔๖๗๖ นายสมใจ  นุศาสตรเลิศ 

 ๔๖๗๗ นายสมใจ  บุญทา 

 ๔๖๗๘ นายสมใจ  บุตรศรีมาศ 

 ๔๖๗๙ นายสมใจ  พางาม 

 ๔๖๘๐ นายสมใจ  ภูมิมาลา 

 ๔๖๘๑ นายสมใจ  มาแกว 

 ๔๖๘๒ นายสมใจ  ราชบุดดี 

 ๔๖๘๓ นายสมใจ  วงศศรีเทพ 

 ๔๖๘๔ นายสมใจ  สุขพูล 

 ๔๖๘๕ นายสมใจ  สุระบําชาตรี 

 ๔๖๘๖ นายสมชัย  กลีบอุบล 

 ๔๖๘๗ นายสมชัย  แกวขาว 

 ๔๖๘๘ นายสมชัย  โกละกะ 

 ๔๖๘๙ นายสมชัย  งอบโคกกรวด 

 ๔๖๙๐ นายสมชัย  ชุมเสนา 

 ๔๖๙๑ นายสมชัย  บุญนอย 

 ๔๖๙๒ นายสมชัย  ยะธาตุ 

 ๔๖๙๓ นายสมชัย  วุฒิชัย 

 ๔๖๙๔ นายสมชัย  ศรีพุทธา 

 ๔๖๙๕ นายสมชัย  ไสยวิริยะ 

 ๔๖๙๖ นายสมชาติ  กุกอง 

 ๔๖๙๗ นายสมชาติ  เทศนดี 

 ๔๖๙๘ นายสมชาติ  บุตรราช 

 ๔๖๙๙ นายสมชาติ  เพียงตอ 

 ๔๗๐๐ นายสมชาย  กลางเดือน 

 ๔๗๐๑ นายสมชาย  กอเจริญ 

 ๔๗๐๒ นายสมชาย  การะภักดี 

 ๔๗๐๓ นายสมชาย  กิจลาภ 

 ๔๗๐๔ นายสมชาย  กิจวัตร 



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

 

 ๔๗๐๕ นายสมชาย  กูลา 

 ๔๗๐๖ นายสมชาย  แกนกระโทก 

 ๔๗๐๗ นายสมชาย  แกวคํา 

 ๔๗๐๘ นายสมชาย  แกวทรัพย 

 ๔๗๐๙ นายสมชาย  ขันทอง 

 ๔๗๑๐ นายสมชาย  ขํากล่ิน 

 ๔๗๑๑ นายสมชาย  คงสมบูรณ 

 ๔๗๑๒ นายสมชาย  คําของ 

 ๔๗๑๓ นายสมชาย  โคราย 

 ๔๗๑๔ นายสมชาย  จังหวัดนา 

 ๔๗๑๕ นายสมชาย  จันดํา 

 ๔๗๑๖ นายสมชาย  จําศิล 

 ๔๗๑๗ นายสมชาย  เฉลิมโชค 

 ๔๗๑๘ นายสมชาย  ชุมเสนา 

 ๔๗๑๙ นายสมชาย  เชียงทอง 

 ๔๗๒๐ นายสมชาย  แชมชูกุล 

 ๔๗๒๑ นายสมชาย  ไชยชนะ 

 ๔๗๒๒ นายสมชาย  ดีเหลือ 

 ๔๗๒๓ นายสมชาย  ตะคิงษา 

 ๔๗๒๔ นายสมชาย  ทองดีนอก 

 ๔๗๒๕ นายสมชาย  ทองทา 

 ๔๗๒๖ นายสมชาย  ทองนาค 

 ๔๗๒๗ นายสมชาย  ทองปน 

 ๔๗๒๘ นายสมชาย  ทองแปลง 

 ๔๗๒๙ นายสมชาย  เทพหุน 

 ๔๗๓๐ นายสมชาย  เทศเขียว 

 ๔๗๓๑ นายสมชาย  เทียบศรไชย 

 ๔๗๓๒ นายสมชาย  ธรรมตั้ง 

 ๔๗๓๓ นายสมชาย  บนกระโทก 

 ๔๗๓๔ นายสมชาย  บุญพ่ึง 

 ๔๗๓๕ นายสมชาย  ปนสุวรรณ 

 ๔๗๓๖ นายสมชาย  เปยมศิลป 

 ๔๗๓๗ นายสมชาย  ผินนอก 

 ๔๗๓๘ นายสมชาย  พงษสาท 

 ๔๗๓๙ นายสมชาย  พัฒนเกิด 

 ๔๗๔๐ นายสมชาย  พันธุดุสะ 

 ๔๗๔๑ นายสมชาย  พิมพเงิน 

 ๔๗๔๒ นายสมชาย  พิมพบุตร 

 ๔๗๔๓ นายสมชาย  พิลา 

 ๔๗๔๔ นายสมชาย  พุทธพฤกษ 

 ๔๗๔๕ นายสมชาย  โพธิ์บุญ 

 ๔๗๔๖ นายสมชาย  ฟองหนองออ 

 ๔๗๔๗ นายสมชาย  ภูบุญคง 

 ๔๗๔๘ นายสมชาย  มะลิหวล 

 ๔๗๔๙ นายสมชาย  มานะ 

 ๔๗๕๐ นายสมชาย  มีชัย 

 ๔๗๕๑ นายสมชาย  มุงดี 

 ๔๗๕๒ นายสมชาย  ยอดเกตุ 

 ๔๗๕๓ นายสมชาย  ราชสิงโห 

 ๔๗๕๔ นายสมชาย  เรืองคํา 



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

 

 ๔๗๕๕ นายสมชาย  วรรณเพ็ชร 

 ๔๗๕๖ นายสมชาย  วัดพงพี 

 ๔๗๕๗ นายสมชาย  วาปเน 

 ๔๗๕๘ นายสมชาย  ศรีทน 

 ๔๗๕๙ นายสมชาย  ศรีเมืองมูล 

 ๔๗๖๐ นายสมชาย  สนิท 

 ๔๗๖๑ นายสมชาย  สมัครพันธ 

 ๔๗๖๒ นายสมชาย  สังขพงษ 

 ๔๗๖๓ นายสมชาย  สีดาแกว 

 ๔๗๖๔ นายสมชาย  สุขศรี 

 ๔๗๖๕ นายสมชาย  สุขสวัสดิ์ 

 ๔๗๖๖ นายสมชาย  สุดใสดี 

 ๔๗๖๗ นายสมชาย  เสวก 

 ๔๗๖๘ นายสมชาย  แสนสองแคว 

 ๔๗๖๙ นายสมชาย  หมุนมัว 

 ๔๗๗๐ นายสมชาย  หวังสมนึก 

 ๔๗๗๑ นายสมชาย  อนันตพันธุ 

 ๔๗๗๒ นายสมชาย  อินทรังษี 

 ๔๗๗๓ นายสมชาย  เอี่ยมรัมย 

 ๔๗๗๔ นายสมชาย  โอฬารพฤกษ 

 ๔๗๗๕ นายสมชาย  ฮวบจู 

 ๔๗๗๖ นายสมชิน  ฉิมกลางดอน 

 ๔๗๗๗ นายสมโชค  ขุนคลัง 

 ๔๗๗๘ นายสมโชค  จงไกรจักร 

 ๔๗๗๙ นายสมโชค  ทิพยยาน 

 ๔๗๘๐ นายสมไชย  วงศศรีชา 

 ๔๗๘๑ นายสมดี  จําปาคํา 

 ๔๗๘๒ นายสมดี  ทวีกลาง 

 ๔๗๘๓ นายสมเด็จ  เกตุพิบูลย 

 ๔๗๘๔ นายสมเด็จ  แกวศรีบุตร 

 ๔๗๘๕ นายสมเด็จ  นามนไสย 

 ๔๗๘๖ นายสมเดช  กิจการ 

 ๔๗๘๗ นายสมเดช  ชื่นเมือง 

 ๔๗๘๘ นายสมเดช  ทนุบํารุง 

 ๔๗๘๙ นายสมเดช  ปาระมี 

 ๔๗๙๐ นายสมเดช  โปะทู 

 ๔๗๙๑ นายสมเดช  สมคิด 

 ๔๗๙๒ นายสมเดช  อรามรุณ 

 ๔๗๙๓ นายสมทบ  อุบลบาน 

 ๔๗๙๔ นายสมทบ  เอี่ยมสอาด 

 ๔๗๙๕ นายสมทรง  ชุมภูสาร 

 ๔๗๙๖ นายสมทรง  พรมพิบาล 

 ๔๗๙๗ นายสมทรง  พัดบึ้ง 

 ๔๗๙๘ นายสมทรง  วงศสุวรรณ 

 ๔๗๙๙ นายสมทรง  สรอยสงค 

 ๔๘๐๐ นายสมทรง  สีทะโคตร 

 ๔๘๐๑ นายสมนึก  กอนทอง 

 ๔๘๐๒ นายสมนึก  กูกขุนทด 

 ๔๘๐๓ นายสมนึก  จันทาพูน 

 ๔๘๐๔ นายสมนึก  จิตรักวงศสกุล 



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

 

 ๔๘๐๕ นายสมนึก  จินดาจักร 

 ๔๘๐๖ นายสมนึก  เจริญ 

 ๔๘๐๗ นายสมนึก  เจียมจิตร 

 ๔๘๐๘ นายสมนึก  ฉายเนตร 

 ๔๘๐๙ นายสมนึก  ดวงกาญจนา 

 ๔๘๑๐ นายสมนึก  ทองคํา 

 ๔๘๑๑ นายสมนึก  ทองแบน 

 ๔๘๑๒ นายสมนึก  ธรรมสิงห 

 ๔๘๑๓ นายสมนึก  นนทะวิชัย 

 ๔๘๑๔ นายสมนึก  นาเอนก 

 ๔๘๑๕ นายสมนึก  นิ่มพันธ 

 ๔๘๑๖ นายสมนึก  บุตรสีทา 

 ๔๘๑๗ นายสมนึก  ปนดิ 

 ๔๘๑๘ นายสมนึก  ผลพิบูลย 

 ๔๘๑๙ นายสมนึก  พาสวัสดิ์ 

 ๔๘๒๐ นายสมนึก  พุทแชม 

 ๔๘๒๑ นายสมนึก  ภาคจันทึก 

 ๔๘๒๒ นายสมนึก  ย้ิมแกว 

 ๔๘๒๓ นายสมนึก  ราชบัณเทา 

 ๔๘๒๔ นายสมนึก  สุขเกิด 

 ๔๘๒๕ นายสมนึก  สุขมาลี 

 ๔๘๒๖ นายสมนึก  สุขวิเสส 

 ๔๘๒๗ นายสมนึก  อังกาบ 

 ๔๘๒๘ นายสมบัตร  ใจแกว 

 ๔๘๒๙ นายสมบัติ์  วงษาเวียง 

 ๔๘๓๐ นายสมบัติ  กลมสอาด 

 ๔๘๓๑ นายสมบัติ  กล่ินอยู 

 ๔๘๓๒ นายสมบัติ  กอนไธสง 

 ๔๘๓๓ นายสมบัติ  กันตะมา 

 ๔๘๓๔ นายสมบัติ  กิติราช 

 ๔๘๓๕ นายสมบัติ  เกิดสวัสดิ์ 

 ๔๘๓๖ นายสมบัติ  เขียวหวาน 

 ๔๘๓๗ นายสมบัติ  คงมีทรัพย 

 ๔๘๓๘ นายสมบัติ  โคกพูล 

 ๔๘๓๙ นายสมบัติ  โคตวงค 

 ๔๘๔๐ นายสมบัติ  จงปลูกกลาง 

 ๔๘๔๑ นายสมบัติ  จอมสีวัน 

 ๔๘๔๒ นายสมบัติ  จิตรรักษ 

 ๔๘๔๓ นายสมบัติ  เจริญผล 

 ๔๘๔๔ นายสมบัติ  ใจดี 

 ๔๘๔๕ นายสมบัติ  ฉั้งตระกูล 

 ๔๘๔๖ นายสมบัติ  ชิดชม 

 ๔๘๔๗ นายสมบัติ  ดวงศรี 

 ๔๘๔๘ นายสมบัติ  ดิษฐจอย 

 ๔๘๔๙ นายสมบัติ  ทองไมล 

 ๔๘๕๐ นายสมบัติ  ไทยหนุม 

 ๔๘๕๑ นายสมบัติ  เนียมวงษ 

 ๔๘๕๒ นายสมบัติ  ปนสวาง 

 ๔๘๕๓ นายสมบัติ  พลสงคราม 

 ๔๘๕๔ นายสมบัติ  รวมคิด 



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

 

 ๔๘๕๕ นายสมบัติ  รัตนสุวรรณ 

 ๔๘๕๖ นายสมบัติ  เลิศขามปอม 

 ๔๘๕๗ นายสมบัติ  วิญญายอง 

 ๔๘๕๘ นายสมบัติ  วิเศษชัย 

 ๔๘๕๙ นายสมบัติ  สงวนไทร 

 ๔๘๖๐ นายสมบัติ  สิงหหาญ 

 ๔๘๖๑ นายสมบัติ  สุขจิต 

 ๔๘๖๒ นายสมบัติ  แสงเพ็ชร 

 ๔๘๖๓ นายสมบัติ  หลวงพระบาง 

 ๔๘๖๔ นายสมบัติ  อาศัยนา 

 ๔๘๖๕ นายสมบัติ  อินทวงค 

 ๔๘๖๖ นายสมบุญ  นาคทอง 

 ๔๘๖๗ นายสมบุญ  บุบผาเจริญ 

 ๔๘๖๘ นายสมบุญ  สิงหา 

 ๔๘๖๙ นายสมบุญ  เหลาเหล็ก 

 ๔๘๗๐ นายสมบูรณ  กรณีกิจ 

 ๔๘๗๑ นายสมบูรณ  กองสูงเนิน 

 ๔๘๗๒ นายสมบูรณ  การภักดี 

 ๔๘๗๓ นายสมบูรณ  เกตขุนทด 

 ๔๘๗๔ นายสมบูรณ  ขันตี 

 ๔๘๗๕ นายสมบูรณ  คําจันทรษา 

 ๔๘๗๖ นายสมบูรณ  งามดังนาค 

 ๔๘๗๗ นายสมบูรณ  ชื่นสุขเลิศเกษม 

 ๔๘๗๘ นายสมบูรณ  เชตุพงษ 

 ๔๘๗๙ นายสมบูรณ  ถิ่นทิพย 

 ๔๘๘๐ นายสมบูรณ  ทองขาว 

 ๔๘๘๑ นายสมบูรณ  ทองราช 

 ๔๘๘๒ นายสมบูรณ  ทิพยสุมานันท 

 ๔๘๘๓ นายสมบูรณ  นักไร 

 ๔๘๘๔ นายสมบูรณ  ปาพรม 

 ๔๘๘๕ นายสมบูรณ  ผลเจริญ 

 ๔๘๘๖ นายสมบูรณ  พูลขุนทด 

 ๔๘๘๗ นายสมบูรณ  ฟองออน 

 ๔๘๘๘ นายสมบูรณ  ยอดออน 

 ๔๘๘๙ นายสมบูรณ  เรียงดี 

 ๔๘๙๐ นายสมบูรณ  ลีนา 

 ๔๘๙๑ นายสมบูรณ  โลหมาก 

 ๔๘๙๒ นายสมบูรณ  ศรีสิทธิ์ 

 ๔๘๙๓ นายสมบูรณ  ศรีหนอ 

 ๔๘๙๔ นายสมบูรณ  สนั่นเมือง 

 ๔๘๙๕ นายสมบูรณ  สมัยแกว 

 ๔๘๙๖ นายสมบูรณ  สุขอราม 

 ๔๘๙๗ นายสมบูรณ  แสงมณี 

 ๔๘๙๘ นายสมบูรณ  แสนมาตย 

 ๔๘๙๙ นายสมบูรณ  หงอยกระโทก 

 ๔๙๐๐ นายสมประสงค  จายปาตาล 

 ๔๙๐๑ นายสมปอง  แกวภักดี 

 ๔๙๐๒ นายสมปอง  คําเคน 

 ๔๙๐๓ นายสมปอง  คําศรี 

 ๔๙๐๔ นายสมปอง  ชอดอกรัก 



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

 

 ๔๙๐๕ นายสมปอง  ชาติผา 

 ๔๙๐๖ นายสมปอง  เตยออน 

 ๔๙๐๗ นายสมปอง  โตะดิน 

 ๔๙๐๘ นายสมปอง  บุญสอง 

 ๔๙๐๙ นายสมปอง  พนาสัน 

 ๔๙๑๐ นายสมปอง  ภูพานเพ็ชร 

 ๔๙๑๑ นายสมปอง  แสงจันทร 

 ๔๙๑๒ นายสมปอง  หงษนัน 

 ๔๙๑๓ นายสมปอง  ออนศรี 

 ๔๙๑๔ นายสมพงค  แกวจันทร 

 ๔๙๑๕ นายสมพงค  หนูทองแกว 

 ๔๙๑๖ นายสมพงศ  กล่ันสระนอย 

 ๔๙๑๗ นายสมพงศ  แสนศรี 

 ๔๙๑๘ นายสมพงษ  กตัญชลีกูล 

 ๔๙๑๙ นายสมพงษ  กันตุม 

 ๔๙๒๐ นายสมพงษ  กุลเตี้ย 

 ๔๙๒๑ นายสมพงษ  กุลบุญญา 

 ๔๙๒๒ นายสมพงษ  คงคาสี 

 ๔๙๒๓ นายสมพงษ  คําภาพงษา 

 ๔๙๒๔ นายสมพงษ  จันทรตัน 

 ๔๙๒๕ นายสมพงษ  เฉลียวธรรม 

 ๔๙๒๖ นายสมพงษ  ชื่นแสน 

 ๔๙๒๗ นายสมพงษ  ไชยสิงห 

 ๔๙๒๘ นายสมพงษ  แซเตียว 

 ๔๙๒๙ นายสมพงษ  ดานวิหาร 

 ๔๙๓๐ นายสมพงษ  ตระการจันทร 

 ๔๙๓๑ นายสมพงษ  ทองเจิม 

 ๔๙๓๒ นายสมพงษ  ทองทวี 

 ๔๙๓๓ นายสมพงษ  เทศศรี 

 ๔๙๓๔ นายสมพงษ  เทียนสําโรง 

 ๔๙๓๕ นายสมพงษ  นุชกระโทก 

 ๔๙๓๖ นายสมพงษ  แนประโคน 

 ๔๙๓๗ นายสมพงษ  บุญชาญ 

 ๔๙๓๘ นายสมพงษ  ผ่ึงวงษ 

 ๔๙๓๙ นายสมพงษ  พรมราช 

 ๔๙๔๐ นายสมพงษ  พรมลา 

 ๔๙๔๑ นายสมพงษ  พุกการะเวก 

 ๔๙๔๒ นายสมพงษ  พุทสะทาน 

 ๔๙๔๓ นายสมพงษ  เพชรนอก 

 ๔๙๔๔ นายสมพงษ  ภูทอง 

 ๔๙๔๕ นายสมพงษ  มอบทองหลาง 

 ๔๙๔๖ นายสมพงษ  มิตรแสง 

 ๔๙๔๗ นายสมพงษ  มีคํา 

 ๔๙๔๘ นายสมพงษ  วงศวัฒนากูล 

 ๔๙๔๙ นายสมพงษ  วองไว 

 ๔๙๕๐ นายสมพงษ  ศรีบุญ 

 ๔๙๕๑ นายสมพงษ  สุดดี 

 ๔๙๕๒ นายสมพงษ  สุวรรณจันทร 

 ๔๙๕๓ นายสมพงษ  แสงติ๊บ 

 ๔๙๕๔ นายสมพงษ  แสงมาลา 



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

 

 ๔๙๕๕ นายสมพงษ  หวลอาวรณ 

 ๔๙๕๖ นายสมพงษ  หอมชื่น 

 ๔๙๕๗ นายสมพงษ  หาญเสมอ 

 ๔๙๕๘ นายสมพงษ  อาจละออ 

 ๔๙๕๙ นายสมพงษ  อิ่มหนํา 

 ๔๙๖๐ นายสมพงษ  อุดมศรี 

 ๔๙๖๑ นายสมพร  กันนุฬา 

 ๔๙๖๒ นายสมพร  กุมสิน 

 ๔๙๖๓ นายสมพร  แกวพิภพ 

 ๔๙๖๔ นายสมพร  ไกรยา 

 ๔๙๖๕ นายสมพร  งามขํา 

 ๔๙๖๖ นายสมพร  จันทรแสง 

 ๔๙๖๗ นายสมพร  จันวะดี 

 ๔๙๖๘ นายสมพร  จีนคําเริง 

 ๔๙๖๙ นายสมพร  ฉัตรแกว 

 ๔๙๗๐ นายสมพร  ชาวหนอง 

 ๔๙๗๑ นายสมพร  ชื่นชม 

 ๔๙๗๒ นายสมพร  ไชยศรีหา 

 ๔๙๗๓ นายสมพร  ตาแกว 

 ๔๙๗๔ นายสมพร  นนทเข็มพรม 

 ๔๙๗๕ นายสมพร  นนทะสี 

 ๔๙๗๖ นายสมพร  นาชิน 

 ๔๙๗๗ นายสมพร  ผิวอรุณเรือง 

 ๔๙๗๘ นายสมพร  พรมพันธใจ 

 ๔๙๗๙ นายสมพร  ยมใหม 

 ๔๙๘๐ นายสมพร  ยาพรม 

 ๔๙๘๑ นายสมพร  รักทอง 

 ๔๙๘๒ นายสมพร  วงคภักดี 

 ๔๙๘๓ นายสมพร  วิชัยสุทธิ์ 

 ๔๙๘๔ นายสมพร  ศรีเถาะ 

 ๔๙๘๕ นายสมพร  ศรีโนนยาง 

 ๔๙๘๖ นายสมพร  ศรีแสง 

 ๔๙๘๗ นายสมพร  สมทิพย 

 ๔๙๘๘ นายสมพร  สะทอนรัมย 

 ๔๙๘๙ นายสมพร  สาระติ 

 ๔๙๙๐ นายสมพร  เหลานอก 

 ๔๙๙๑ นายสมพร  อินทฤทธิ์ 

 ๔๙๙๒ นายสมพรรณ  เกือรัมย 

 ๔๙๙๓ นายสมพล  โกติรัมย 

 ๔๙๙๔ นายสมพวง  แดงสกล 

 ๔๙๙๕ นายสมพอ  ลดกระโทก 

 ๔๙๙๖ นายสมพาท  เพ็ชรแสง 

 ๔๙๙๗ นายสมพาน  ปญญา 

 ๔๙๙๘ นายสมพาน  มั่นใหญ 

 ๔๙๙๙ นายสมพิศ  ขุนทะวาด 

 ๕๐๐๐ นายสมพิศ  ทองอินทร 

 ๕๐๐๑ นายสมพิศ  ทัพกลาง 

 ๕๐๐๒ นายสมพูล  แดงเพชร 

 ๕๐๐๓ นายสมเพชร  ชาวดร 

 ๕๐๐๔ นายสมเพ็ชร  มูลปานันท 



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

 

 ๕๐๐๕ นายสมเพ็ชร  อวดเขต 

 ๕๐๐๖ นายสมเพต  ลุยตัน 

 ๕๐๐๗ นายสมโพช  ดีสูงเนิน 

 ๕๐๐๘ นายสมภพ  แกลวกลา 

 ๕๐๐๙ นายสมภพ  ค้ํากระโทก 

 ๕๐๑๐ นายสมภพ  ญาณวิเศษสุข 

 ๕๐๑๑ นายสมภพ  นาคชลธี 

 ๕๐๑๒ นายสมภพ  ปานออง 

 ๕๐๑๓ นายสมภพ  พิศออน 

 ๕๐๑๔ นายสมภักดิ์  โคจํานงค 

 ๕๐๑๕ นายสมภาร  จันทรแจง 

 ๕๐๑๖ นายสมภาร  สิงหทองคํา 

 ๕๐๑๗ นายสมภาร  สุขขา 

 ๕๐๑๘ นายสมภาร  แสงจันทร 

 ๕๐๑๙ นายสมเภท  จันทรออน 

 ๕๐๒๐ นายสมโภช  จ่ันหนู 

 ๕๐๒๑ นายสมโภช  นาคทั่ง 

 ๕๐๒๒ นายสมโภชน  จงเจียมใจ 

 ๕๐๒๓ นายสมโภชน  ทับทิม 

 ๕๐๒๔ นายสมโภชน  บัวแกว 

 ๕๐๒๕ นายสมโภชน  ประทุมทอง 

 ๕๐๒๖ นายสมโภชน  โพธิ์ชนะ 

 ๕๐๒๗ นายสมโภชน  โพนไธสง 

 ๕๐๒๘ นายสมโภชน  สมจันทร 

 ๕๐๒๙ นายสมโภชน  อรรถธรรม 

 ๕๐๓๐ นายสมโภชน  อะโสต 

 ๕๐๓๑ นายสมมาตร  จีนตุม 

 ๕๐๓๒ นายสมมิตร  ศักดิ์เมือง 

 ๕๐๓๓ นายสมมี  ธนะนอย 

 ๕๐๓๔ นายสมเมือง  ละมุล 

 ๕๐๓๕ นายสมยง  เหล็กสี 

 ๕๐๓๖ นายสมยงค  โพนปลัด 

 ๕๐๓๗ นายสมยงค  อาจหาญ 

 ๕๐๓๘ นายสมยศ  กะสิสิทธิ์ 

 ๕๐๓๙ นายสมยศ  ขําเสมอ 

 ๕๐๔๐ นายสมยศ  ชาติเชื้อ 

 ๕๐๔๑ นายสมยศ  ชูเวช 

 ๕๐๔๒ นายสมยศ  ไชยราช 

 ๕๐๔๓ นายสมยศ  ตนซื่อ 

 ๕๐๔๔ นายสมยศ  ถาวรสาลี 

 ๕๐๔๕ นายสมยศ  ถินนาเวียง 

 ๕๐๔๖ นายสมยศ  ทองขาว 

 ๕๐๔๗ นายสมยศ  บัวคํา 

 ๕๐๔๘ นายสมยศ  บุญพามา 

 ๕๐๔๙ นายสมยศ  บุราโส 

 ๕๐๕๐ นายสมยศ  โพธิ์พนา 

 ๕๐๕๑ นายสมยศ  มังทะ 

 ๕๐๕๒ นายสมยศ  มาคุณา 

 ๕๐๕๓ นายสมยศ  เยียวรัมย 

 ๕๐๕๔ นายสมยศ  สุขแจงแสงทอง 



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

 

 ๕๐๕๕ นายสมยศ  อินรัมย 

 ๕๐๕๖ นายสมยศ  เอี่ยมแสง 

 ๕๐๕๗ นายสมยศศักดิ์  รองทอง 

 ๕๐๕๘ นายสมเย็น  ประเสริฐศรี 

 ๕๐๕๙ นายสมร  เกาะแกว 

 ๕๐๖๐ นายสมร  แกวพรม 

 ๕๐๖๑ นายสมร  เขจรดวง 

 ๕๐๖๒ นายสมร  ทองเทพ 

 ๕๐๖๓ นายสมร  ทองอุดม 

 ๕๐๖๔ นายสมร  ประชุมชัย 

 ๕๐๖๕ นายสมร  พันธุไผ 

 ๕๐๖๖ นายสมร  พุฒนันธ 

 ๕๐๖๗ นายสมร  วงศแกว 

 ๕๐๖๘ นายสมร  สุนทอง 

 ๕๐๖๙ นายสมรักษ  ทองดี 

 ๕๐๗๐ นายสมรุณ  บุญทวี 

 ๕๐๗๑ นายสมศรี  ชัยวิเชียร 

 ๕๐๗๒ นายสมศรี  ดวงติ๊บ 

 ๕๐๗๓ นายสมศรี  ตุนาคม 

 ๕๐๗๔ นายสมศรี  บุญปก 

 ๕๐๗๕ นายสมศรี  บุญเพ็ง 

 ๕๐๗๖ นายสมศรี  ยืนยงค 

 ๕๐๗๗ นายสมศรี  วงลอม 

 ๕๐๗๘ นายสมศรี  ศรีระสา 

 ๕๐๗๙ นายสมศักดิ์  กองยาว 

 ๕๐๘๐ นายสมศักดิ์  กันตีมูล 

 ๕๐๘๑ นายสมศักดิ์  กันทนวม 

 ๕๐๘๒ นายสมศักดิ์  การะดํา 

 ๕๐๘๓ นายสมศักดิ์  แกวปาน 

 ๕๐๘๔ นายสมศักดิ์  ใกลอันจันทร 

 ๕๐๘๕ นายสมศักดิ์  คอส้ัน 

 ๕๐๘๖ นายสมศักดิ์  คําตั้งหนา 

 ๕๐๘๗ นายสมศักดิ์  คําโสภา 

 ๕๐๘๘ นายสมศักดิ์  คําใสขาว 

 ๕๐๘๙ นายสมศักดิ์  โคตรสีเมือง 

 ๕๐๙๐ นายสมศักดิ์  จันมาก 

 ๕๐๙๑ นายสมศักดิ์  จันล้ิม 

 ๕๐๙๒ นายสมศักดิ์  เจริญศึกษา 

 ๕๐๙๓ นายสมศักดิ์  ใจสืบ 

 ๕๐๙๔ นายสมศักดิ์  ชอสม 

 ๕๐๙๕ นายสมศักดิ์  เชาวกลาง 

 ๕๐๙๖ นายสมศักดิ์  โชยา 

 ๕๐๙๗ นายสมศักดิ์  ตุยเอย 

 ๕๐๙๘ นายสมศักดิ์  ทาวศรี 

 ๕๐๙๙ นายสมศักดิ์  ธงวาท 

 ๕๑๐๐ นายสมศักดิ์  นิยะกิจ 

 ๕๑๐๑ นายสมศักดิ์  บุญหลา 

 ๕๑๐๒ นายสมศักดิ์  ใบแกว 

 ๕๑๐๓ นายสมศักดิ์  ประยูร 

 ๕๑๐๔ นายสมศักดิ์  ปญญาศร 



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

 

 ๕๑๐๕ นายสมศักดิ์  ปนสุวรรณ 

 ๕๑๐๖ นายสมศักดิ์  ผองกลาง 

 ๕๑๐๗ นายสมศักดิ์  ผิวเหลือง 

 ๕๑๐๘ นายสมศักดิ์  พลรักษา 

 ๕๑๐๙ นายสมศักดิ์  พิมพทอง 

 ๕๑๑๐ นายสมศักดิ์  เพ็ชชะ 

 ๕๑๑๑ นายสมศักดิ์  มัยเจริญ 

 ๕๑๑๒ นายสมศักดิ์  มีนอย 

 ๕๑๑๓ นายสมศักดิ์  รักษาวงศ 

 ๕๑๑๔ นายสมศักดิ์  ราชนู 

 ๕๑๑๕ นายสมศักดิ์  เรืองปราชญ 

 ๕๑๑๖ นายสมศักดิ์  เรือนเพ็ชร 

 ๕๑๑๗ นายสมศักดิ์  ฤทธิ์จรูญ 

 ๕๑๑๘ นายสมศักดิ์  ลอยเมฆ 

 ๕๑๑๙ นายสมศักดิ์  ลืออินตะ 

 ๕๑๒๐ นายสมศักดิ์  โลปราบปจจามิตร 

 ๕๑๒๑ นายสมศักดิ์  วงคแกวสัดดา 

 ๕๑๒๒ นายสมศักดิ์  วงษรอต 

 ๕๑๒๓ นายสมศักดิ์  วองเกียรติคุณ 

 ๕๑๒๔ นายสมศักดิ์  ศรีเพ็ชร 

 ๕๑๒๕ นายสมศักดิ์  สายแผเยือง 

 ๕๑๒๖ นายสมศักดิ์  สายสิงห 

 ๕๑๒๗ นายสมศักดิ์  สิงหโต 

 ๕๑๒๘ นายสมศักดิ์  สีนวนปาน 

 ๕๑๒๙ นายสมศักดิ์  เสนานุช 

 ๕๑๓๐ นายสมศักดิ์  แสงแกวฝน 

 ๕๑๓๑ นายสมศักดิ์  แสงจันดา 

 ๕๑๓๒ นายสมศักดิ์  แสงสุริยา 

 ๕๑๓๓ นายสมศักดิ์  โสมคง 

 ๕๑๓๔ นายสมศักดิ์  หลักฐาน 

 ๕๑๓๕ นายสมศักดิ์  อรุณรุง 

 ๕๑๓๖ นายสมศักดิ์  อองอราม 

 ๕๑๓๗ นายสมศักดิ์  อินทรบุญ 

 ๕๑๓๘ นายสมศักดิ์  อินทะโร 

 ๕๑๓๙ นายสมศักดิ์  อิ่มใจ 

 ๕๑๔๐ นายสมศักร  กอนแกว 

 ๕๑๔๑ นายสมศาสตร  ปวงคํา 

 ๕๑๔๒ นายสมสนิด  พระภูมี 

 ๕๑๔๓ นายสมสมัย  จุลละนาค 

 ๕๑๔๔ นายสมสา  วงษจูม 

 ๕๑๔๕ นายสมหมาย  กลากสิกิจ 

 ๕๑๔๖ นายสมหมาย  แกวนิมิตร 

 ๕๑๔๗ นายสมหมาย  ชื่นยินดี 

 ๕๑๔๘ นายสมหมาย  ทองไตรภพ 

 ๕๑๔๙ นายสมหมาย  นุขุนทด 

 ๕๑๕๐ นายสมหมาย  ปเยาว 

 ๕๑๕๑ นายสมหมาย  วงศอนุ 

 ๕๑๕๒ นายสมหมาย  วิริต 

 ๕๑๕๓ นายสมหมาย  สารจันทร 

 ๕๑๕๔ นายสมหมาย  อินตา 



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

 

 ๕๑๕๕ นายสมหวัง  กลามสันเทียะ 

 ๕๑๕๖ นายสมหวัง  เย็นใส 

 ๕๑๕๗ นายสมหวัง  สนจุย 

 ๕๑๕๘ นายสมหวัง  หาญณรงค 

 ๕๑๕๙ นายสมัคร  สุนทรสุข 

 ๕๑๖๐ นายสมัคร  จันทิศ 

 ๕๑๖๑ นายสมัคร  สายสิน 

 ๕๑๖๒ นายสมัคร  อุปชัย 

 ๕๑๖๓ นายสมัด  สิทธิษา 

 ๕๑๖๔ นายสมัย  แกวแสน 

 ๕๑๖๕ นายสมัย  คร่ําครวญ 

 ๕๑๖๖ นายสมัย  เงางาม 

 ๕๑๖๗ นายสมัย  ตามสีรัมย 

 ๕๑๖๘ นายสมัย  ธรรมไทยทิพย 

 ๕๑๖๙ นายสมัย  นิยมชาติ 

 ๕๑๗๐ นายสมัย  ประจําถิ่น 

 ๕๑๗๑ นายสมัย  พ่ึงตา 

 ๕๑๗๒ นายสมัย  มิมําพันธ 

 ๕๑๗๓ นายสมัย  ยศดา 

 ๕๑๗๔ นายสมัย  สายรัตน 

 ๕๑๗๕ นายสมัย  สิงจานุสงค 

 ๕๑๗๖ นายสมัย  หาวงษ 

 ๕๑๗๗ นายสมัย  อวนผิว 

 ๕๑๗๘ นายสมาน  กองแกว 

 ๕๑๗๙ นายสมาน  กันประเวทย 

 ๕๑๘๐ นายสมาน  เกี้ยวกระโทก 

 ๕๑๘๑ นายสมาน  ขันหงษ 

 ๕๑๘๒ นายสมาน  ครุธฉ่ํา 

 ๕๑๘๓ นายสมาน  คํากอน 

 ๕๑๘๔ นายสมาน  คําแกว 

 ๕๑๘๕ นายสมาน  คํามงคล 

 ๕๑๘๖ นายสมาน  โคกพระปรางค 

 ๕๑๘๗ นายสมาน  ชาวเวียง 

 ๕๑๘๘ นายสมาน  ชินหัวดง 

 ๕๑๘๙ นายสมาน  นราชัย 

 ๕๑๙๐ นายสมาน  นิลธรรม 

 ๕๑๙๑ นายสมาน  บุญเล้ียง 

 ๕๑๙๒ นายสมาน  ปญญาคํา 

 ๕๑๙๓ นายสมาน  ปสสะ 

 ๕๑๙๔ นายสมาน  ผ้ึงวงษ 

 ๕๑๙๕ นายสมาน  ฝายขันธ 

 ๕๑๙๖ นายสมาน  ฝายสีงาม 

 ๕๑๙๗ นายสมาน  แพจีน 

 ๕๑๙๘ นายสมาน  มะหะหมัด 

 ๕๑๙๙ นายสมาน  มาลาศรี 

 ๕๒๐๐ นายสมาน  เรืองฤทธิ์ 

 ๕๒๐๑ นายสมาน  และไหม 

 ๕๒๐๒ นายสมาน  วานแกว 

 ๕๒๐๓ นายสมาน  วิไลทรัพย 

 ๕๒๐๔ นายสมาน  ศรีระเริญ 



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

 

 ๕๒๐๕ นายสมาน  สัมพันธ 

 ๕๒๐๖ นายสมาน  สิงหไชย 

 ๕๒๐๗ นายสมาน  สิงหา 

 ๕๒๐๘ นายสมาน  แสนสามารถ 

 ๕๒๐๙ นายสมาน  ใสจันทึก 

 ๕๒๑๐ นายสมาน  หงษภู 

 ๕๒๑๑ นายสมาน  แหยมดอนไพร 

 ๕๒๑๒ นายสมาน  อินทะโชติ 

 ๕๒๑๓ นายสมานชัย  แกนพิทักษ 

 ๕๒๑๔ นายสมานชัย  ภูแชมโชติ 

 ๕๒๑๕ นายสมานมิตร  ทากัน 

 ๕๒๑๖ นายสมาแอ  มะเกะ 

 ๕๒๑๗ นายสมิง  ญาติกิ่ง 

 ๕๒๑๘ นายสมิง  ศรีสมบัติ 

 ๕๒๑๙ นายสมุทร  วงศธรรม 

 ๕๒๒๐ นายสมุทร  เส้ียมสอน 

 ๕๒๒๑ นายสยาม  คลายมีบุญ 

 ๕๒๒๒ นายสยาม  ทองสุกงาม 

 ๕๒๒๓ นายสยาม  พรมนัส 

 ๕๒๒๔ นายสยาม  พลายแกว 

 ๕๒๒๕ นายสยาม  ฟองคํา 

 ๕๒๒๖ นายสยาม  มากมาย 

 ๕๒๒๗ นายสยาม  ยอดเพชร 

 ๕๒๒๘ นายสยาม  ยอดละออง 

 ๕๒๒๙ นายสยาม  รัตนสูงเนิน 

 ๕๒๓๐ นายสยามพงษ  คงราช 

 ๕๒๓๑ นายสยามศักดิ์  สุขดี 

 ๕๒๓๒ นายสยาย  พัสวงศ 

 ๕๒๓๓ นายสรยุทธ  คําหลา 

 ๕๒๓๔ นายสรรคชัย  สัตยธรรม 

 ๕๒๓๕ นายสรรพสิทธิ์  เงางาม 

 ๕๒๓๖ นายสรรเพชร  กงเพชร 

 ๕๒๓๗ นายสร็วง  แกนอินทร 

 ๕๒๓๘ นายสรวน  ศรีนวน 

 ๕๒๓๙ นายสรศักดิ์  แกวปลา 

 ๕๒๔๐ นายสรศักดิ์  ดุพิมาย 

 ๕๒๔๑ นายสรศักดิ์  บุญมา 

 ๕๒๔๒ นายสราวุฒิ  ไมตะเภา 

 ๕๒๔๓ นายสราวุฒิ  ศรีทองหลาง 

 ๕๒๔๔ นายสราวุธ  ไขแสงทอง 

 ๕๒๔๕ นายสรินทร  ยาไธสง 

 ๕๒๔๖ นายสโรจ  มะลิวรรณ 

 ๕๒๔๗ นายสฤษดิ์  ชัยมุงคุณ 

 ๕๒๔๘ นายสฤษดิ์  ธิตา 

 ๕๒๔๙ นายสฤษดิ์  บุญประภาร 

 ๕๒๕๐ นายสลัด  แสงสอง 

 ๕๒๕๑ นายสวน  แกวสันเทียะ 

 ๕๒๕๒ นายสวน  ตรุวรรณ 

 ๕๒๕๓ นายสวน  มานุพันธ 

 ๕๒๕๔ นายสวน  ศรีสุพรรณ 



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

 

 ๕๒๕๕ นายสวน  สิงหคํา 

 ๕๒๕๖ นายสวน  โสเก 

 ๕๒๕๗ นายสวน  จิรเจริญวัฒนา 

 ๕๒๕๘ นายสวน  บุตรชา 

 ๕๒๕๙ นายสวย  มะแสน 

 ๕๒๖๐ นายสวรรค  ภูเงิน 

 ๕๒๖๑ นายสวรรทนารักษ  พอมี 

 ๕๒๖๒ นายสวอน  สุขสาม 

 ๕๒๖๓ นายสวัสดิ์  กันธิมา 

 ๕๒๖๔ นายสวัสดิ์  จอกนาค 

 ๕๒๖๕ นายสวัสดิ์  ชมภูพันธ 

 ๕๒๖๖ นายสวัสดิ์  ชะดาวุธ 

 ๕๒๖๗ นายสวัสดิ์  ชูเกล้ียง 

 ๕๒๖๘ นายสวัสดิ์  แนนอุดร 

 ๕๒๖๙ นายสวัสดิ์  ฝายสิงห 

 ๕๒๗๐ นายสวัสดิ์  พินิจมนตรี 

 ๕๒๗๑ นายสวัสดิ์  รอบลํา 

 ๕๒๗๒ นายสวัสดิ์  วงคปญญา 

 ๕๒๗๓ นายสวัสดิ์  วังเสนา 

 ๕๒๗๔ นายสวัสดิ์  วิเชียรกันทา 

 ๕๒๗๕ นายสวัสดิ์  สีรับสี 

 ๕๒๗๖ นายสวัสดิ์  สุทธิชัย 

 ๕๒๗๗ นายสวัสดิ์  สุวรรณ 

 ๕๒๗๘ นายสวัสดิ์  เสมาใหญ 

 ๕๒๗๙ นายสวัสดิ์ชัย  ขอใบกลาง 

 ๕๒๘๐ นายสวาง  พิทักเทพ 

 ๕๒๘๑ นายสวาง  ตูสุวรรณ 

 ๕๒๘๒ นายสวาง  ทุมซาย 

 ๕๒๘๓ นายสวาง  พานสุวรรณ 

 ๕๒๘๔ นายสวาง  มาดวง 

 ๕๒๘๕ นายสวาง  วุฒิยา 

 ๕๒๘๖ นายสวาท  ขอวางกลาง 

 ๕๒๘๗ นายสวาท  คําโยธา 

 ๕๒๘๘ นายสวาท  ทรงสม 

 ๕๒๘๙ นายสวาท  สายตรง 

 ๕๒๙๐ นายสวาท  หนอแกว 

 ๕๒๙๑ นายสวิง  ประกิจ 

 ๕๒๙๒ นายสวิท  จันทรแตง 

 ๕๒๙๓ นายสวิท  โหมดออน 

 ๕๒๙๔ นายสวิส  แสงสุวรรณ 

 ๕๒๙๕ นายสหรัฐ  ครบุรี 

 ๕๒๙๖ นายสหรัถ  พ่ีพิมาย 

 ๕๒๙๗ นายสอง  จันทะคุณ 

 ๕๒๙๘ นายสอง  โจมสติ 

 ๕๒๙๙ นายสองเมือง  อุดมูล 

 ๕๓๐๐ นายสอน  สิงหครุธ 

 ๕๓๐๑ นายสอย  ศุภนาม 

 ๕๓๐๒ นายสอาด  พรหมเทศ 

 ๕๓๐๓ นายสอาด  วงคหลอม 

 ๕๓๐๔ นายสอาด  เอี่ยมพินิจ 



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

 

 ๕๓๐๕ นายสะเดา  พวงมะลิ 

 ๕๓๐๖ นายสะทาน  ชํานาญนา 

 ๕๓๐๗ นายสะทาน  ทองมณโฑ 

 ๕๓๐๘ นายสะฟอี  หมัดสะเด็น 

 ๕๓๐๙ นายสะมะแอ  บือราเฮ็ม 

 ๕๓๑๐ นายสะรี  ดือราสอ 

 ๕๓๑๑ นายสะรี  ลง 

 ๕๓๑๒ นายสะอาด  กาซอน 

 ๕๓๑๓ นายสะอาด  ซายสุข 

 ๕๓๑๔ นายสะอารี  ลงซา 

 ๕๓๑๕ นายสังข  บุญรักษา 

 ๕๓๑๖ นายสังขวาล  สิมมะลี 

 ๕๓๑๗ นายสังคม  ชินบุตร 

 ๕๓๑๘ นายสังคม  นาคศรี 

 ๕๓๑๙ นายสังคม  นาศรี 

 ๕๓๒๐ นายสังคม  เนธิบุตร 

 ๕๓๒๑ นายสังคม  บุญเกื้อ 

 ๕๓๒๒ นายสังคม  มีชํานาญ 

 ๕๓๒๓ นายสังคม  หิรัญวิทย 

 ๕๓๒๔ นายสังวร  กอนกั้น 

 ๕๓๒๕ นายสังวร  ทูนไชย 

 ๕๓๒๖ นายสังวรณ  ครุธแสง 

 ๕๓๒๗ นายสังวรณ  ใจเปย 

 ๕๓๒๘ นายสังวาน  กองแกว 

 ๕๓๒๙ นายสังวาล  บุญกวาง 

 ๕๓๓๐ นายสังวาล  เพียหลา 

 ๕๓๓๑ นายสังวาล  สํารวย 

 ๕๓๓๒ นายสังวาลย  จิวย้ิน 

 ๕๓๓๓ นายสังวาลย  ชูนาคา 

 ๕๓๓๔ นายสังวาลย  ดวงชัยทอง 

 ๕๓๓๕ นายสังวาลย  ทองประกอบ 

 ๕๓๓๖ นายสังวาลย  ทาสี 

 ๕๓๓๗ นายสังวาฬ  ขาวขันธ 

 ๕๓๓๘ นายสังเวิน  อนจันหอม 

 ๕๓๓๙ นายสังเวียน  ขจรคํา 

 ๕๓๔๐ นายสังเวียน  ชอชลูด 

 ๕๓๔๑ นายสังเวียน  ชื่นอารมณ 

 ๕๓๔๒ นายสังเวียน  พลพักตร 

 ๕๓๔๓ นายสังเวียน  พุทธกัญญา 

 ๕๓๔๔ นายสังเวียน  สมทางดี 

 ๕๓๔๕ นายสังเวียน  สุริยะฉัตรมงคล 

 ๕๓๔๖ นายสัญเฉลิมคุณ  บําเพิงรัตน 

 ๕๓๔๗ นายสัญชัย  จวงจันทร 

 ๕๓๔๘ นายสัญญวัฒน  อินทรจันทร 

 ๕๓๔๙ นายสัญญา  จันดิษฐ 

 ๕๓๕๐ นายสัญญา  ชาญชิต 

 ๕๓๕๑ นายสัญญา  ไชยคํา 

 ๕๓๕๒ นายสัญญา  ทองรักษ 

 ๕๓๕๓ นายสัญญา  นุชเสียงเพราะ 

 ๕๓๕๔ นายสัญญา  ปอออน 



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

 

 ๕๓๕๕ นายสัญญา  มีชัย 

 ๕๓๕๖ นายสัญญา  เสนาชัย 

 ๕๓๕๗ นายสัญญา  เหงาโอสา 

 ๕๓๕๘ นายสัญญา  อินนา 

 ๕๓๕๙ นายสัญญา  อินพล 

 ๕๓๖๐ นายสัญลักษณ  คําสวัสดิ์ 

 ๕๓๖๑ นายสัณฑัช  แชมสอาด 

 ๕๓๖๒ นายสัน  แชมพุดซา 

 ๕๓๖๓ นายสัน  ฟองแกว 

 ๕๓๖๔ นายสันฐชัย  ทองดี 

 ๕๓๖๕ นายสันติ  กิจนาวา 

 ๕๓๖๖ นายสันติ  จิตตอํานวย 

 ๕๓๖๗ นายสันติ  โชคคุณ 

 ๕๓๖๘ นายสันติ  ไชยชมภู 

 ๕๓๖๙ นายสันติ  นุชนิยม 

 ๕๓๗๐ นายสันติ  พลภักดี 

 ๕๓๗๑ นายสันติ  พูลสุข 

 ๕๓๗๒ นายสันติ  สุคนธา 

 ๕๓๗๓ นายสันติญา  วังจํานงค 

 ๕๓๗๔ นายสันติภาพ  ชาวไร 

 ๕๓๗๕ นายสันติสุข  อักษรศิริ 

 ๕๓๗๖ นายสันติสุข  อุดจันทึก 

 ๕๓๗๗ นายสันทัด  สาพงษเอี่ยม 

 ๕๓๗๘ นายสันธิต  มหาไม 

 ๕๓๗๙ นายสัมพันธ  ชัยมาลา 

 ๕๓๘๐ นายสัมพันธ  บุญเมือง 

 ๕๓๘๑ นายสัมพันธ  ปตะคง 

 ๕๓๘๒ นายสัมพันธ  พันธุดี 

 ๕๓๘๓ นายสัมพันธ  พิมพโคตร 

 ๕๓๘๔ นายสัมฤทธิ์  กลโคกกรวด 

 ๕๓๘๕ นายสัมฤทธิ์  คิมประโคน 

 ๕๓๘๖ นายสัมฤทธิ์  บัวตูม 

 ๕๓๘๗ นายสัมฤทธิ์  ผุยนอย 

 ๕๓๘๘ นายสัมฤทธิ์  มุติโคตร 

 ๕๓๘๙ นายสัมฤทธิ์  ลีนาราช 

 ๕๓๙๐ นายสัมฤทธิ์  ลุทภาค 

 ๕๓๙๑ นายสัมฤทธิ์  วรรณสิงห 

 ๕๓๙๒ นายสัมฤทธิ์  ศฤงคาร 

 ๕๓๙๓ นายสัมฤทธิ์  ศิลปชัย 

 ๕๓๙๔ นายสัมฤทธิ์  แสงศรีธูป 

 ๕๓๙๕ นายสัมฤทธิ์  หมอกเจริญ 

 ๕๓๙๖ นายสัมฤทธิ์  หอกซัด 

 ๕๓๙๗ นายสากล  มะณี 

 ๕๓๙๘ นายสากล  สะตะ 

 ๕๓๙๙ นายสากล  หาฉวี 

 ๕๔๐๐ นายสากล  อินทรแดง 

 ๕๔๐๑ นายสาคร  แกววงษา 

 ๕๔๐๒ นายสาคร  จันทพันธ 

 ๕๔๐๓ นายสาคร  ตรีศรี 

 ๕๔๐๔ นายสาคร  ทรัพยโคกสูง 



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

 

 ๕๔๐๕ นายสาคร  นามเดช 

 ๕๔๐๖ นายสาคร  พาวันทา 

 ๕๔๐๗ นายสาคร  โพธิ์หา 

 ๕๔๐๘ นายสาคร  เรืองศักดิ์ 

 ๕๔๐๙ นายสาคร  วอแพง 

 ๕๔๑๐ นายสาคร  สนธิสุข 

 ๕๔๑๑ นายสาคร  สระอา 

 ๕๔๑๒ นายสาคร  สุนทร 

 ๕๔๑๓ นายสาคร  หวังวิชา 

 ๕๔๑๔ นายสาคร  เหลามะโฮง 

 ๕๔๑๕ นายสาคร  อินทะนิน 

 ๕๔๑๖ นายสาคร  อุนแกว 

 ๕๔๑๗ นายสาธิต  แกวบอไทย 

 ๕๔๑๘ นายสาธิต  โกษะ 

 ๕๔๑๙ นายสาธิต  ยะระ 

 ๕๔๒๐ นายสาธิต  สระทองหลาง 

 ๕๔๒๑ นายสาน  เพ็งมาตร 

 ๕๔๒๒ นายสานิต  พุมพฤกษ 

 ๕๔๒๓ นายสานิต  เพ็ชรบัวพุม 

 ๕๔๒๔ นายสามารถ  คุณวิจิตร 

 ๕๔๒๕ นายสามารถ  ทองดีนอก 

 ๕๔๒๖ นายสามารถ  เนาวนาน 

 ๕๔๒๗ นายสามารถ  บินซาเล 

 ๕๔๒๘ นายสามารถ  เปรมปราย 

 ๕๔๒๙ นายสามารถ  ผิวออน 

 ๕๔๓๐ นายสามารถ  พันเมือง 

 ๕๔๓๑ นายสามารถ  พุดติ 

 ๕๔๓๒ นายสามารถ  มะลิวัลย 

 ๕๔๓๓ นายสามารถ  เสบู 

 ๕๔๓๔ นายสามาศ  ทองประภา 

 ๕๔๓๕ นายสามิต  ราศรีพันธ 

 ๕๔๓๖ นายสาย  จรจันทึก 

 ๕๔๓๗ นายสาย  โพธิลังกา 

 ๕๔๓๘ นายสาย  แววศรี 

 ๕๔๓๙ นายสายใจ  ผิวผอง 

 ๕๔๔๐ นายสายใจ  สมภาร 

 ๕๔๔๑ นายสายชน  แกวหรั่ง 

 ๕๔๔๒ นายสายชล  จันทรสมัคร 

 ๕๔๔๓ นายสายชล  ดีกลาง 

 ๕๔๔๔ นายสายชล  ตูวิเชียร 

 ๕๔๔๕ นายสายชล  ถาวรเจริญพงศ 

 ๕๔๔๖ นายสายชล  ทิพณีย 

 ๕๔๔๗ นายสายชล  ไทรฟก 

 ๕๔๔๘ นายสายชล  บุญประจวบ 

 ๕๔๔๙ นายสายชล  แพรดํา 

 ๕๔๕๐ นายสายชล  ศิลาอาสน 

 ๕๔๕๑ นายสายชล  เสาโท 

 ๕๔๕๒ นายสายชล  หยัดสูงเนิน 

 ๕๔๕๓ นายสายชล  อินทรานุสรณ 

 ๕๔๕๔ นายสายชล  อินปา 



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

 

 ๕๔๕๕ นายสายชล  อุดมศรี 

 ๕๔๕๖ นายสายทอง  จันทรบง 

 ๕๔๕๗ นายสายทอง  โพธิราชา 

 ๕๔๕๘ นายสายทอง  สุขใจ 

 ๕๔๕๙ นายสายฝน  ธีระบุตร 

 ๕๔๖๐ นายสายฝน  ผลาทิพย 

 ๕๔๖๑ นายสายพิน  คงเจริญถิ่น 

 ๕๔๖๒ นายสายฟา  เจียวรัมย 

 ๕๔๖๓ นายสายยง  ปลาทอง 

 ๕๔๖๔ นายสายยน  พรแจ 

 ๕๔๖๕ นายสายยัน  ย้ิมนิล 

 ๕๔๖๖ นายสายยันต  ทองเหลือง 

 ๕๔๖๗ นายสายแวว  วารินทร 

 ๕๔๖๘ นายสายสนธิ์  วานนท 

 ๕๔๖๙ นายสายเฮือง  เชียงฮาย 

 ๕๔๗๐ นายสายัญ  รสจันทร 

 ๕๔๗๑ นายสายัณ  กันเกา 

 ๕๔๗๒ นายสายัณ  อบรมวัน 

 ๕๔๗๓ นายสายัณห  ชอจําปา 

 ๕๔๗๔ นายสายัณห  ปานาราช 

 ๕๔๗๕ นายสายัน  แกวโวหาร 

 ๕๔๗๖ นายสายันณ  พันธสมุด 

 ๕๔๗๗ นายสายันต  แกวประหลาด 

 ๕๔๗๘ นายสายันต  ไกรสิทธิ์ 

 ๕๔๗๙ นายสายันต  คงนคร 

 ๕๔๘๐ นายสายันต  คงรอด 

 ๕๔๘๑ นายสายันต  ทิพโชติ 

 ๕๔๘๒ นายสายันต  พรพิทักษโยธิน 

 ๕๔๘๓ นายสายันต  พานออนตา 

 ๕๔๘๔ นายสายันต  ภารา 

 ๕๔๘๕ นายสายันต  มิ่งเมือง 

 ๕๔๘๖ นายสายันต  ไมเจริญ 

 ๕๔๘๗ นายสายันต  ศรีคํามา 

 ๕๔๘๘ นายสายันต  สงสระเกตุ 

 ๕๔๘๙ นายสายันต  สังเกตุ 

 ๕๔๙๐ นายสายันต  สุวรรณแกม 

 ๕๔๙๑ นายสายันต  เหล็กคม 

 ๕๔๙๒ นายสายันต  อุตาตัน 

 ๕๔๙๓ นายสาร  ธนูการ 

 ๕๔๙๔ นายสาร  อุนจันที 

 ๕๔๙๕ นายสารายุทธ  ณฤทธิ์ 

 ๕๔๙๖ นายสาโรจน  อินทรพรม 

 ๕๔๙๗ นายสาโรช  วิมุตตาสี 

 ๕๔๙๘ นายสาแหล  โดยนาย 

 ๕๔๙๙ นายสํา  ศิริยม 

 ๕๕๐๐ นายสําคัญ  จันทรสวาง 

 ๕๕๐๑ นายสําคัญ  โสตะพงษ 

 ๕๕๐๒ นายสํานาน  ศาลารมย 

 ๕๕๐๓ นายสําเนา  คงสัตรา 

 ๕๕๐๔ นายสําเนา  สุดแนน 



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

 

 ๕๕๐๕ นายสําเนาว  วรศิลป 

 ๕๕๐๖ นายสําเนียง  ใกลชิด 

 ๕๕๐๗ นายสําเนียง  ขันธบูรณ 

 ๕๕๐๘ นายสําเนียง  ตาริไชย 

 ๕๕๐๙ นายสําเนียง  พรมนัส 

 ๕๕๑๐ นายสําเนียง  มุมทอง 

 ๕๕๑๑ นายสําเนียง  โลงกระโทก 

 ๕๕๑๒ นายสําเนียง  สีชารี 

 ๕๕๑๓ นายสําเนียง  ออนไสว 

 ๕๕๑๔ นายสําเภา  เนียมเผือก 

 ๕๕๑๕ นายสํามา  คนตรง 

 ๕๕๑๖ นายสํารวย  กรัตนุถะ 

 ๕๕๑๗ นายสํารวย  กันรัมย 

 ๕๕๑๘ นายสํารวย  จองศักดิ์ 

 ๕๕๑๙ นายสํารวย  ตอชีวี 

 ๕๕๒๐ นายสํารวย  ปทุมสูตร 

 ๕๕๒๑ นายสํารวย  รมโพธิ์ทอง 

 ๕๕๒๒ นายสํารวย  ละวิโรจน 

 ๕๕๒๓ นายสํารวย  สุขตน 

 ๕๕๒๔ นายสํารวย  อ่ําทุง 

 ๕๕๒๕ นายสํารอง  แกวพิมพ 

 ๕๕๒๖ นายสํารอง  ไชยเมือง 

 ๕๕๒๗ นายสํารอง  ปรีวาสนา 

 ๕๕๒๘ นายสํารอง  วิเศษศรี 

 ๕๕๒๙ นายสํารอง  แสวงวงษ 

 ๕๕๓๐ นายสํารอง  หอมหวน 

 ๕๕๓๑ นายสําราญ  ไขทะเล 

 ๕๕๓๒ นายสําราญ  คงปราณี 

 ๕๕๓๓ นายสําราญ  จํารักษา 

 ๕๕๓๔ นายสําราญ  ชวยหา 

 ๕๕๓๕ นายสําราญ  ชางนอย 

 ๕๕๓๖ นายสําราญ  ไชยสง 

 ๕๕๓๗ นายสําราญ  ทะยอมใหม 

 ๕๕๓๘ นายสําราญ  นวมกระจาง 

 ๕๕๓๙ นายสําราญ  นอยเมือง 

 ๕๕๔๐ นายสําราญ  นิพิมาย 

 ๕๕๔๑ นายสําราญ  ปรึกษา 

 ๕๕๔๒ นายสําราญ  พืชทองหลาง 

 ๕๕๔๓ นายสําราญ  พูนทรัพย 

 ๕๕๔๔ นายสําราญ  มานะจรรยาพงค 

 ๕๕๔๕ นายสําราญ  ยะโกะ 

 ๕๕๔๖ นายสําราญ  ยือกระโทก 

 ๕๕๔๗ นายสําราญ  ลือชา 

 ๕๕๔๘ นายสําราญ  ศรีบุรินทร 

 ๕๕๔๙ นายสําราญ  สายเสมา 

 ๕๕๕๐ นายสําราญ  สําราญรื่น 

 ๕๕๕๑ นายสําราญ  สุขเกตแกว 

 ๕๕๕๒ นายสําราญ  สุขลิตร 

 ๕๕๕๓ นายสําราญ  สุธรรม 

 ๕๕๕๔ นายสําราญ  แสงนอย 



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

 

 ๕๕๕๕ นายสําราญ  แสพลกรัง 

 ๕๕๕๖ นายสําราญ  หอมกระแจะ 

 ๕๕๕๗ นายสําราญ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๕๕๕๘ นายสําริด  คชชะ 

 ๕๕๕๙ นายสําริด  สอนสุวรรณ 

 ๕๕๖๐ นายสําริส  แกวประเสริฐ 

 ๕๕๖๑ นายสํารี  เวฬุวนารักษ 

 ๕๕๖๒ นายสําเร็จ  เคารพ 

 ๕๕๖๓ นายสําเริง  เกิดนาน 

 ๕๕๖๔ นายสําเริง  คชแจม 

 ๕๕๖๕ นายสําเริง  เจริญสุข 

 ๕๕๖๖ นายสําเริง  ชํานาญศิลป 

 ๕๕๖๗ นายสําเริง  เชียะไชย 

 ๕๕๖๘ นายสําเริง  ทองแจม 

 ๕๕๖๙ นายสําเริง  มะลิซอน 

 ๕๕๗๐ นายสําเริง  มากพูน 

 ๕๕๗๑ นายสําเริง  มากมูล 

 ๕๕๗๒ นายสําเริง  มาสุข 

 ๕๕๗๓ นายสําเริง  รวมไทย 

 ๕๕๗๔ นายสําเริง  ลินลาโภ 

 ๕๕๗๕ นายสําเริง  สัตถาผล 

 ๕๕๗๖ นายสําฤทธิ์  ทองงาม 

 ๕๕๗๗ นายสําฤทธิ์  โมหอชัย 

 ๕๕๗๘ นายสําฤทธิ์  วีระเชื้อ 

 ๕๕๗๙ นายสําลวย  บํารุงตา 

 ๕๕๘๐ นายสําลี  ใจเอื้อเฟอ 

 ๕๕๘๑ นายสําอาง  กมลอินทร 

 ๕๕๘๒ นายสําอาง  ไอศล 

 ๕๕๘๓ นายสําอางค  พุมโภชนา 

 ๕๕๘๔ นายสําอางค  อิธิสาร 

 ๕๕๘๕ นายสิกขวัฒน  ธีระรัตนการณ 

 ๕๕๘๖ นายสิงชัย  ทรัพยสละนิตย 

 ๕๕๘๗ นายสิงห  บุญชู 

 ๕๕๘๘ นายสิงห  พวงพิมาย 

 ๕๕๘๙ นายสิงห  ศรีอุบล 

 ๕๕๙๐ นายสิงหคํา  กอนแกว 

 ๕๕๙๑ นายสิงหใจ  ไชยลังกา 

 ๕๕๙๒ นายสิงหทอง  เงอะแว 

 ๕๕๙๓ นายสิงหทอง  ตากิ่มนอก 

 ๕๕๙๔ นายสิงหทอง  เวชขลัง 

 ๕๕๙๕ นายสิทธานต  หมีกุละ 

 ๕๕๙๖ นายสิทธิ์  โสมี 

 ๕๕๙๗ นายสิทธิ  สถิตยกูล 

 ๕๕๙๘ นายสิทธิชนม  ปานแสง 

 ๕๕๙๙ นายสิทธิชัย  คําโสภา 

 ๕๖๐๐ นายสิทธิชัย  ซอมจันทา 

 ๕๖๐๑ นายสิทธิชัย  ปานเกิด 

 ๕๖๐๒ นายสิทธิชัย  ฟกแกว 

 ๕๖๐๓ นายสิทธิชัย  วังคะฮาต 

 ๕๖๐๔ นายสิทธิชัย  สิทธิวรโชติ 



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

 

 ๕๖๐๕ นายสิทธิชัย  หมันหีม 

 ๕๖๐๖ นายสิทธิชัย  อินทีวร 

 ๕๖๐๗ นายสิทธิชาติ  กองดี 

 ๕๖๐๘ นายสิทธิโชค  แกวแกมแข 

 ๕๖๐๙ นายสิทธิโชค  เบาทอง 

 ๕๖๑๐ นายสิทธิโชค  พันธุแสง 

 ๕๖๑๑ นายสิทธิโชค  รุงเรือง 

 ๕๖๑๒ นายสิทธิโชค  เล็กวิกรม 

 ๕๖๑๓ นายสิทธิเดช  สมเพชร 

 ๕๖๑๔ นายสิทธินนท  งอยผาลา 

 ๕๖๑๕ นายสิทธินนท  แสนยา 

 ๕๖๑๖ นายสิทธิพงศ  หมดทุกข 

 ๕๖๑๗ นายสิทธิพงษ  ไกรสุข 

 ๕๖๑๘ นายสิทธิพงษ  รอดนอย 

 ๕๖๑๙ นายสิทธิพร  ทองไชย 

 ๕๖๒๐ นายสิทธิพล  คัณทักษ 

 ๕๖๒๑ นายสิทธิพันธ  เข็มกลัด 

 ๕๖๒๒ นายสิทธิ์ศักดิ์  แมนยํา 

 ๕๖๒๓ นายสิทธิศักดิ์  พรเติม 

 ๕๖๒๔ นายสิทธิศักดิ์  ศาสนะสมบัติ 

 ๕๖๒๕ นายสิน  นุตคําแหง 

 ๕๖๒๖ นายสินทร  วระกาญจน 

 ๕๖๒๗ นายสินทร  อุปทะ 

 ๕๖๒๘ นายสินาฎ  พูลผล 

 ๕๖๒๙ นายสิรวิชญ  ศรีประจันต 

 ๕๖๓๐ นายสิริชัย  ประสาทศิลป 

 ๕๖๓๑ นายสิริพรชัย  อัครไกรสิงห 

 ๕๖๓๒ นายสิริมา  ดุกดอกจันทร 

 ๕๖๓๓ นายสิริวัฒน  เขื่อนสาม 

 ๕๖๓๔ นายสิษธาตุ  นันผาด 

 ๕๖๓๕ นายสี  ใจกลา 

 ๕๖๓๖ นายสีดา  พลศักดิ์ 

 ๕๖๓๗ นายสีดา  อาจภักดี 

 ๕๖๓๘ นายสีนวน  กุดตุม 

 ๕๖๓๙ นายสีนัด  วันเกล้ียง 

 ๕๖๔๐ นายสีนารถ  ศรีวิชา 

 ๕๖๔๑ นายสีไพร  ทิกามล 

 ๕๖๔๒ นายสีไพร  วังคีรี 

 ๕๖๔๓ นายสีไพร  สารมะโน 

 ๕๖๔๔ นายสีไพร  หนูขาว 

 ๕๖๔๕ นายสีลา  หลวงจํานง 

 ๕๖๔๖ นายสีไว  แปลงดาริยา 

 ๕๖๔๗ นายสุกรี  ฉิมแสง 

 ๕๖๔๘ นายสุกรี  แซกรัมย 

 ๕๖๔๙ นายสุกฤษ  ถิ่นสอน 

 ๕๖๕๐ นายสุกัณฑ  ทิพศรี 

 ๕๖๕๑ นายสุกิจ  ธนารัก 

 ๕๖๕๒ นายสุกิจ  นารอด 

 ๕๖๕๓ นายสุกิจ  อยูพวง 

 ๕๖๕๔ นายสุกี  อุทัยวัตร 



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

 

 ๕๖๕๕ นายสุกีปลี  ฮะยีมะเซ็ง 

 ๕๖๕๖ นายสุกีฟลี  มะยูโซะ 

 ๕๖๕๗ นายสุข  กล่ินกระโทก 

 ๕๖๕๘ นายสุข  แกวใจมา 

 ๕๖๕๙ นายสุข  บัวกลม 

 ๕๖๖๐ นายสุข  ปวนใต 

 ๕๖๖๑ นายสุข  สวัสดิ์วงค 

 ๕๖๖๒ นายสุขขี  อุปคุณ 

 ๕๖๖๓ นายสุขคํา  มหายศ 

 ๕๖๖๔ นายสุขสันต  บัวชุม 

 ๕๖๖๕ นายสุขสันต  มาตประสงค 

 ๕๖๖๖ นายสุขสันต  สีแกวน้ําใส 

 ๕๖๖๗ นายสุขสันต  สุกะกร 

 ๕๖๖๘ นายสุขสันต  ออสูงเนิน 

 ๕๖๖๙ นายสุขี  มณีกัน 

 ๕๖๗๐ นายสุคนธ  แกวคงสุข 

 ๕๖๗๑ นายสุคนธ  เอียดเล็ก 

 ๕๖๗๒ นายสุคล  จันทรเพ็ง 

 ๕๖๗๓ นายสุคํา  พิละอาย 

 ๕๖๗๔ นายสุจิตต  ปนทอง 

 ๕๖๗๕ นายสุจิตร  ไชยวงค 

 ๕๖๗๖ นายสุจิตร  สุภาพ 

 ๕๖๗๗ นายสุจินต  สีแจ 

 ๕๖๗๘ นายสุจินต  สุกุมาร 

 ๕๖๗๙ นายสุจิระ  หยดสุวรรณ 

 ๕๖๘๐ นายสุจีน  พิลาพันธ 

 ๕๖๘๑ นายสุชนชนะ  มิ่งสวาง 

 ๕๖๘๒ นายสุชัย  รวีวัฒนศิริรัตน 

 ๕๖๘๓ นายสุชาญ  ออนเที่ยง 

 ๕๖๘๔ นายสุชาติ  กากะนิก 

 ๕๖๘๕ นายสุชาติ  ของโพธิ์ 

 ๕๖๘๖ นายสุชาติ  จันทรพิทักษ 

 ๕๖๘๗ นายสุชาติ  ชวยเชิด 

 ๕๖๘๘ นายสุชาติ  ชางบุ 

 ๕๖๘๙ นายสุชาติ  ชูพิฤทธิ์ 

 ๕๖๙๐ นายสุชาติ  ดินแดง 

 ๕๖๙๑ นายสุชาติ  ตุมผะกา 

 ๕๖๙๒ นายสุชาติ  ทรัพยอุดม 

 ๕๖๙๓ นายสุชาติ  เทพรินทร 

 ๕๖๙๔ นายสุชาติ  นวลปลอด 

 ๕๖๙๕ นายสุชาติ  บระยอ 

 ๕๖๙๖ นายสุชาติ  ปญโญนันท 

 ๕๖๙๗ นายสุชาติ  เปสูงเนิน 

 ๕๖๙๘ นายสุชาติ  พรหมเมศ 

 ๕๖๙๙ นายสุชาติ  มุมกลาง 

 ๕๗๐๐ นายสุชาติ  รมเย็น 

 ๕๗๐๑ นายสุชาติ  รุงสันเทียะ 

 ๕๗๐๒ นายสุชาติ  ลอมกลาง 

 ๕๗๐๓ นายสุชาติ  วงเวียน 

 ๕๗๐๔ นายสุชาติ  ศรียงค 



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

 

 ๕๗๐๕ นายสุชาติ  ศรีศักดิ์สงคราม 

 ๕๗๐๖ นายสุชาติ  ศรีสุข 

 ๕๗๐๗ นายสุชาติ  ศิริจันดา 

 ๕๗๐๘ นายสุชาติ  สะแลแม 

 ๕๗๐๙ นายสุชาติ  สุขเกษม 

 ๕๗๑๐ นายสุชาติ  สุดสอาด 

 ๕๗๑๑ นายสุชาติ  หมดภัย 

 ๕๗๑๒ นายสุชาติ  หริกจันทร 

 ๕๗๑๓ นายสุชาติ  อินภูธร 

 ๕๗๑๔ นายสุชิน  จันทรโฉม 

 ๕๗๑๕ นายสุชิน  ชูแหวน 

 ๕๗๑๖ นายสุชิน  เชื่อมพิบูลย 

 ๕๗๑๗ นายสุชิน  แซล้ิม 

 ๕๗๑๘ นายสุชิน  ฟองเอม 

 ๕๗๑๙ นายสุชิน  เรืองฤทธิ์ 

 ๕๗๒๐ นายสุชิน  อวมทองดี 

 ๕๗๒๑ นายสุชีพ  ลอบมณี 

 ๕๗๒๒ นายสุเชตย  ทวีโกวิท 

 ๕๗๒๓ นายสุเชาว  ชวยพิทักษ 

 ๕๗๒๔ นายสุด  ปนฟก 

 ๕๗๒๕ นายสุดใจ  คําดี 

 ๕๗๒๖ นายสุดใจ  จันพิรักษ 

 ๕๗๒๗ นายสุดใจ  ใจเที่ยง 

 ๕๗๒๘ นายสุดใจ  ดวงเงิน 

 ๕๗๒๙ นายสุดใจ  โตตุม 

 ๕๗๓๐ นายสุดใจ  บุญจู 

 ๕๗๓๑ นายสุดใจ  พลดงนอก 

 ๕๗๓๒ นายสุดใจ  วิเศษทรัพย 

 ๕๗๓๓ นายสุดใจ  สุธาศรี 

 ๕๗๓๔ นายสุดดิน  ซาชา 

 ๕๗๓๕ นายสุดตา  เฮียงแกว 

 ๕๗๓๖ นายสุดสดี  ดวงสุภา 

 ๕๗๓๗ นายสุติพงษ  ฉลูพันธ 

 ๕๗๓๘ นายสุทธิ  สวัสดิ์สุข 

 ๕๗๓๙ นายสุทธิเดช  มูลทองนอย 

 ๕๗๔๐ นายสุทธิเดช  เอี่ยมสุคนธ 

 ๕๗๔๑ นายสุทธินันท  กอทอง 

 ๕๗๔๒ นายสุทธิปก  สุขสิงห 

 ๕๗๔๓ นายสุทธิยา  บุญเย็น 

 ๕๗๔๔ นายสุทธิวัฒน  ลาภประทุม 

 ๕๗๔๕ นายสุทน  รอดพน 

 ๕๗๔๖ นายสุทัน  ขัดพูล 

 ๕๗๔๗ นายสุทัน  เจะสา 

 ๕๗๔๘ นายสุทัศ  ยอดพิโล 

 ๕๗๔๙ นายสุทัศ  ศรีแสน 

 ๕๗๕๐ นายสุทัศน  ไกรมะณี 

 ๕๗๕๑ นายสุทัศน  แดนสามสวน 

 ๕๗๕๒ นายสุทัศน  มิ่งขวัญ 

 ๕๗๕๓ นายสุทัศน  สุกระมัย 

 ๕๗๕๔ นายสุทัศน  สุหลา 



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

 

 ๕๗๕๕ นายสุทัศน  แสงศรีจันทร 

 ๕๗๕๖ นายสุทัศน  หงษทอง 

 ๕๗๕๗ นายสุทัศน  หาญทา 

 ๕๗๕๘ นายสุทัศน  อังคุตรานนท 

 ๕๗๕๙ นายสุทิน  กนกนาก 

 ๕๗๖๐ นายสุทิน  แกวเขียว 

 ๕๗๖๑ นายสุทิน  คงสวัสดิ์ 

 ๕๗๖๒ นายสุทิน  จรเด็จ 

 ๕๗๖๓ นายสุทิน  จอดนอก 

 ๕๗๖๔ นายสุทิน  จันทวดี 

 ๕๗๖๕ นายสุทิน  แจมกระจาง 

 ๕๗๖๖ นายสุทิน  นิกดานนท 

 ๕๗๖๗ นายสุทิน  บัวภิบาล 

 ๕๗๖๘ นายสุทิน  ปจฉิมะ 

 ๕๗๖๙ นายสุทิน  เปรมปรี 

 ๕๗๗๐ นายสุทิน  พิชัย 

 ๕๗๗๑ นายสุทิน  โพชนิกร 

 ๕๗๗๒ นายสุทิน  โพธิ์รัตนะ 

 ๕๗๗๓ นายสุทิน  ภาคาพันธ 

 ๕๗๗๔ นายสุทิน  ศรีมวง 

 ๕๗๗๕ นายสุทิน  แสงสิทธิ์ 

 ๕๗๗๖ นายสุทิศ  ตีขันงาม 

 ๕๗๗๗ นายสุที  ยาวาป 

 ๕๗๗๘ นายสุเทพ  เกิดบุญ 

 ๕๗๗๙ นายสุเทพ  คิ้วนาง 

 ๕๗๘๐ นายสุเทพ  เชื้อดี 

 ๕๗๘๑ นายสุเทพ  ไชยทอง 

 ๕๗๘๒ นายสุเทพ  ดวงพรมหาสกุล 

 ๕๗๘๓ นายสุเทพ  ดานนอก 

 ๕๗๘๔ นายสุเทพ  บุตรศรีภูมิ 

 ๕๗๘๕ นายสุเทพ  ปรีชา 

 ๕๗๘๖ นายสุเทพ  แปนแยม 

 ๕๗๘๗ นายสุเทพ  พานทอง 

 ๕๗๘๘ นายสุเทพ  พิศาลสาสน 

 ๕๗๘๙ นายสุเทพ  มิ่งไธสง 

 ๕๗๙๐ นายสุเทพ  ยอดอินตะ 

 ๕๗๙๑ นายสุเทพ  ศรีฤทธิ์ 

 ๕๗๙๒ นายสุเทพ  สมศรี 

 ๕๗๙๓ นายสุเทพ  สูญนวม 

 ๕๗๙๔ นายสุเทพ  อักษรคง 

 ๕๗๙๕ นายสุเทพ  อินทวงษ 

 ๕๗๙๖ นายสุเทพ  อิ่มสําโรง 

 ๕๗๙๗ นายสุเทพ  อุสารัมย 

 ๕๗๙๘ นายสุเทียน  พันธจันทร 

 ๕๗๙๙ นายสุเทียม  จองแดง 

 ๕๘๐๐ นายสุธน  สมเคราะห 

 ๕๘๐๑ นายสุธรรม  จันธรรมรงค 

 ๕๘๐๒ นายสุธรรม  เสงเซง 

 ๕๘๐๓ นายสุธัญ  ศิลาวล 

 ๕๘๐๔ นายสุธา  ลําภู 



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

 

 ๕๘๐๕ นายสุธี  โชคเฮงตระกูล 

 ๕๘๐๖ นายสุธี  แทนทอง 

 ๕๘๐๗ นายสุธี  ปานประเสริฐ 

 ๕๘๐๘ นายสุธี  พุฒติ 

 ๕๘๐๙ นายสุธี  มณีวรรณ 

 ๕๘๑๐ นายสุธี  อารีชน 

 ๕๘๑๑ นายสุนทร  จําปาทุม 

 ๕๘๑๒ นายสุนทร  ชุมดง 

 ๕๘๑๓ นายสุนทร  ธานีกุล 

 ๕๘๑๔ นายสุนทร  นอยเกษม 

 ๕๘๑๕ นายสุนทร  เนียมสันเทียะ 

 ๕๘๑๖ นายสุนทร  ปนพอน 

 ๕๘๑๗ นายสุนทร  ปานผ้ึง 

 ๕๘๑๘ นายสุนทร  พุมประจํา 

 ๕๘๑๙ นายสุนทร  แมนหมาย 

 ๕๘๒๐ นายสุนทร  ย้ิมรอด 

 ๕๘๒๑ นายสุนทร  ลอยเล้ียง 

 ๕๘๒๒ นายสุนทร  วาระคํา 

 ๕๘๒๓ นายสุนทร  วิชามาก 

 ๕๘๒๔ นายสุนทร  สังขทอง 

 ๕๘๒๕ นายสุนทร  สายเนตร 

 ๕๘๒๖ นายสุนทร  สายลุน 

 ๕๘๒๗ นายสุนทร  สืบสา 

 ๕๘๒๘ นายสุนทร  หงษคํามี 

 ๕๘๒๙ นายสุนทร  หมื่นสา 

 ๕๘๓๐ นายสุนทร  หวานฉ่ํา 

 ๕๘๓๑ นายสุนทร  อนุภักดิ์ 

 ๕๘๓๒ นายสุนทร  อินเถื่อนพะเนาว 

 ๕๘๓๓ นายสุนทร  เอกนก 

 ๕๘๓๔ นายสุนัน  นรินนอก 

 ๕๘๓๕ นายสุนัน  นามคํา 

 ๕๘๓๖ นายสุนันท  กาดสันเทียะ 

 ๕๘๓๗ นายสุนันท  พลปนกาศ 

 ๕๘๓๘ นายสุนันท  พูลผล 

 ๕๘๓๙ นายสุนันท  วรรณกุล 

 ๕๘๔๐ นายสุนันท  วันเพ็ญ 

 ๕๘๔๑ นายสุนันท  เสนาะถอย 

 ๕๘๔๒ นายสุนันทา  ธรรมกุล 

 ๕๘๔๓ นายสุนันทา  พรมคําซาว 

 ๕๘๔๔ นายสุนัย  ภูผลทาน 

 ๕๘๔๕ นายสุนา  ภูมลี 

 ๕๘๔๖ นายสุนิตย  จารุนัย 

 ๕๘๔๗ นายสุนี  ภูระหงษ 

 ๕๘๔๘ นายสุนีย  ปริญ 

 ๕๘๔๙ นายสุเนตร  มีเชย 

 ๕๘๕๐ นายสุบรรณ  ชุมสุข 

 ๕๘๕๑ นายสุบรรณ  ปาปะเพ 

 ๕๘๕๒ นายสุบัน  สุดชารี 

 ๕๘๕๓ นายสุบิน  แกวลอดหลา 

 ๕๘๕๔ นายสุบิน  โชชัย 



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

 

 ๕๘๕๕ นายสุบิน  ทองผาย 

 ๕๘๕๖ นายสุบิน  บุญเวียง 

 ๕๘๕๗ นายสุบิน  สุขสวาง 

 ๕๘๕๘ นายสุบิล  มีแคน 

 ๕๘๕๙ นายสุปน  วรรณโส 

 ๕๘๖๐ นายสุผล  สายตา 

 ๕๘๖๑ นายสุพจน  กาวีอิ่น 

 ๕๘๖๒ นายสุพจน  โกมลเปริน 

 ๕๘๖๓ นายสุพจน  นิววรัตน 

 ๕๘๖๔ นายสุพจน  บรรหารบุตร 

 ๕๘๖๕ นายสุพจน  ปล้ืมประดิษฐ 

 ๕๘๖๖ นายสุพจน  ปนหนุย 

 ๕๘๖๗ นายสุพจน  มะยาระ 

 ๕๘๖๘ นายสุพจน  มีสุข 

 ๕๘๖๙ นายสุพจน  วงคบุตร 

 ๕๘๗๐ นายสุพจน  วรรณารักษ 

 ๕๘๗๑ นายสุพจน  ศรีพรมมา 

 ๕๘๗๒ นายสุพจน  สุตตนา 

 ๕๘๗๓ นายสุพจน  แสงทุย 

 ๕๘๗๔ นายสุพจน  หลวงปางอาย 

 ๕๘๗๕ นายสุพจน  อําพาศ 

 ๕๘๗๖ นายสุพจน  อินทวงศ 

 ๕๘๗๗ นายสุพจน  เอมอารมณ 

 ๕๘๗๘ นายสุพน  นิยมธรรม 

 ๕๘๗๙ นายสุพน  บุญเนียง 

 ๕๘๘๐ นายสุพรชัย  เบิกบาน 

 ๕๘๘๑ นายสุพรม  บัวผาย 

 ๕๘๘๒ นายสุพรรณ  บุญเพ่ิม 

 ๕๘๘๓ นายสุพรรณ  รักษา 

 ๕๘๘๔ นายสุพรรณ  สมวงควาลย 

 ๕๘๘๕ นายสุพรรณ  คําอินทร 

 ๕๘๘๖ นายสุพรรณ  ภิรมย 

 ๕๘๘๗ นายสุพรรณ  สูตรเลข 

 ๕๘๘๘ นายสุพรรณ  แสนจันทร 

 ๕๘๘๙ นายสุพรรณ  อรัญญา 

 ๕๘๙๐ นายสุพรรณ  อุทามนตรี 

 ๕๘๙๑ นายสุพรรวา  ทองอินทร 

 ๕๘๙๒ นายสุพล  แขขุนทด 

 ๕๘๙๓ นายสุพล  มีอยู 

 ๕๘๙๔ นายสุพล  วงษทอง 

 ๕๘๙๕ นายสุพล  สุขประเสริฐ 

 ๕๘๙๖ นายสุพล  อาบวารี 

 ๕๘๙๗ นายสุพลชัย  ขวัญประกอบ 

 ๕๘๙๘ นายสุพัฒน  กวนกระโทก 

 ๕๘๙๙ นายสุพัฒน  ผันผอน 

 ๕๙๐๐ นายสุพัฒน  พารา 

 ๕๙๐๑ นายสุพัฒน  สักซาย 

 ๕๙๐๒ นายสุพัฒน  สูตรไชย 

 ๕๙๐๓ นายสุพัฒน  อารยรุงโรจน 

 ๕๙๐๔ นายสุพัฒน  อินลอย 



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

 

 ๕๙๐๕ นายสุพัฒร  สุขเกิด 

 ๕๙๐๖ นายสุพัด  บุญเต็ม 

 ๕๙๐๗ นายสุพัตร  พอคําไพ 

 ๕๙๐๘ นายสุพัตร  เพชรดี 

 ๕๙๐๙ นายสุพัทธ  รักบานเรา 

 ๕๙๑๐ นายสุพันธ  ประวันเตา 

 ๕๙๑๑ นายสุพันธ  มาระสา 

 ๕๙๑๒ นายสุพิณ  อองพิมาย 

 ๕๙๑๓ นายสุพิน  จันธิมา 

 ๕๙๑๔ นายสุพิน  ทวีสุข 

 ๕๙๑๕ นายสุพิศ  กอเขียวหลา 

 ๕๙๑๖ นายสุพิศ  คําดี 

 ๕๙๑๗ นายสุพิศ  ไชยจินดา 

 ๕๙๑๘ นายสุพิษ  จักรคํา 

 ๕๙๑๙ นายสุพี  พิมพกันณ 

 ๕๙๒๐ นายสุพี  สีลาโคตร 

 ๕๙๒๑ นายสุไพย  ขอไชย 

 ๕๙๒๒ นายสุภชัย  คันธรพินิจ 

 ๕๙๒๓ นายสุภัชร  อยูเจริญ 

 ๕๙๒๔ นายสุภัทร  พรหมงาม 

 ๕๙๒๕ นายสุภัทร  ภักดีรัตน 

 ๕๙๒๖ นายสุภา  ศรีโยธี 

 ๕๙๒๗ นายสุภาพ  กระจางแกว 

 ๕๙๒๘ นายสุภาพ  ชางแตง 

 ๕๙๒๙ นายสุภาพ  เทพดู 

 ๕๙๓๐ นายสุภาพ  นุชเวช 

 ๕๙๓๑ นายสุภาพ  บุญทัน 

 ๕๙๓๒ นายสุภาพ  บุญนอง 

 ๕๙๓๓ นายสุภาพ  มหานาม 

 ๕๙๓๔ นายสุภาพ  เรี่ยรัมย 

 ๕๙๓๕ นายสุภาพ  วันเต 

 ๕๙๓๖ นายสุภาพ  ศิริเกษ 

 ๕๙๓๗ นายสุภาพ  แสนสิม 

 ๕๙๓๘ นายสุภารักษ  พาบุ 

 ๕๙๓๙ นายสุภี  งามชัด 

 ๕๙๔๐ นายสุภี  ชลไพร 

 ๕๙๔๑ นายสุภี  ออนขวัญ 

 ๕๙๔๒ นายสุมาตย  สรวงศิริ 

 ๕๙๔๓ นายสุมิต  ลอมพงษ 

 ๕๙๔๔ นายสุมิตร  ศรีเดช 

 ๕๙๔๕ นายสุมิตร  กลาจิต 

 ๕๙๔๖ นายสุมิตร  โฉมยงค 

 ๕๙๔๗ นายสุมิตร  มารศรี 

 ๕๙๔๘ นายสุมิตร  เหลาหวายนอก 

 ๕๙๔๙ นายสุเมฆ  จิตอารี 

 ๕๙๕๐ นายสุเมท  อินตะสงค 

 ๕๙๕๑ นายสุเมธ  จิตรศิลป 

 ๕๙๕๒ นายสุเมธ  ทองมวง 

 ๕๙๕๓ นายสุเมธ  พินิกิจ 

 ๕๙๕๔ นายสุเมศ  ขุนนุช 



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

 

 ๕๙๕๕ นายสุไมตรี  สิทธิเชนทร 

 ๕๙๕๖ นายสุรการณ  เสริมเหลา 

 ๕๙๕๗ นายสุรไกร  สิงหคําปอง 

 ๕๙๕๘ นายสุรไกร  แสนสุข 

 ๕๙๕๙ นายสุรจิตต  ฉายแกว 

 ๕๙๖๐ นายสุรจิตร  พงษสงวน 

 ๕๙๖๑ นายสุรชัย  เกตุยอย 

 ๕๙๖๒ นายสุรชัย  จันทรรักษ 

 ๕๙๖๓ นายสุรชัย  ทิพยพิมล 

 ๕๙๖๔ นายสุรชัย  ปล้ืมใจ 

 ๕๙๖๕ นายสุรชัย  ปณฑะศิริ 

 ๕๙๖๖ นายสุรชัย  พันยุโดด 

 ๕๙๖๗ นายสุรชัย  ยมกวาง 

 ๕๙๖๘ นายสุรชัย  ยองนุน 

 ๕๙๖๙ นายสุรชัย  วุฒิชัย 

 ๕๙๗๐ นายสุรชัย  ศรีดวงจันทร 

 ๕๙๗๑ นายสุรชัย  สมัยคงมั่น 

 ๕๙๗๒ นายสุรชัย  เอื้อสมบูรณ 

 ๕๙๗๓ นายสุรชาติ  รักธง 

 ๕๙๗๔ นายสุรเชษฐ  เจริญผล 

 ๕๙๗๕ นายสุรเดช  กะเส็มการ 

 ๕๙๗๖ นายสุรเดช  ทวีทรัพยลํ้าเลิศ 

 ๕๙๗๗ นายสุรเดช  นกขุนทอง 

 ๕๙๗๘ นายสุรพงศ  เรงวิถี 

 ๕๙๗๙ นายสุรพงษ  กระชงรัมย 

 ๕๙๘๐ นายสุรพงษ  ขุมทอง 

 ๕๙๘๑ นายสุรพงษ  คํามาโฮม 

 ๕๙๘๒ นายสุรพงษ  สงาศักดิ์กําพล 

 ๕๙๘๓ นายสุรพงษ  หาญรักษ 

 ๕๙๘๔ นายสุรพงษ  ออนหนองหวา 

 ๕๙๘๕ นายสุรพล  คุมอักษร 

 ๕๙๘๖ นายสุรพล  เฉลิมวัฒน 

 ๕๙๘๗ นายสุรพล  ไชยมงคล 

 ๕๙๘๘ นายสุรพล  เพ่ิมพูล 

 ๕๙๘๙ นายสุรพล  รังรักษ 

 ๕๙๙๐ นายสุรพล  ศรีสวัสดิ์ 

 ๕๙๙๑ นายสุรพล  ศรีเหรา 

 ๕๙๙๒ นายสุรพล  สารสิทธิ์ 

 ๕๙๙๓ นายสุรพล  หาญสูงเนิน 

 ๕๙๙๔ นายสุรพศ  ผาสุชัย 

 ๕๙๙๕ นายสุรวิช  พูลเปยม 

 ๕๙๙๖ นายสุรศักดิ์  กิตติไกรศรี 

 ๕๙๙๗ นายสุรศักดิ์  กิติราช 

 ๕๙๙๘ นายสุรศักดิ์  เขินไพร 

 ๕๙๙๙ นายสุรศักดิ์  เงียบสงัด 

 ๖๐๐๐ นายสุรศักดิ์  ชูจันทร 

 ๖๐๐๑ นายสุรศักดิ์  นาสม 

 ๖๐๐๒ นายสุรศักดิ์  โพธิ์ใบ 

 ๖๐๐๓ นายสุรศักดิ์  ยศปญญา 

 ๖๐๐๔ นายสุรศักดิ์  สํารวมจิตร 



 หนา   ๒๑๓ (เลมที่  ๑๔/๓) 
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 ๖๐๐๕ นายสุรศักดิ์  สุขใส 

 ๖๐๐๖ นายสุรศักดิ์  แสงทอง 

 ๖๐๐๗ นายสุรศิลป  มุเขวา 

 ๖๐๐๘ นายสุรสิทธิ์  เพียรกิจจํารัส 

 ๖๐๐๙ นายสุรสิทธิ์  หะทะยัง 

 ๖๐๑๐ นายสุระชัย  เพชรสุวรรณ 

 ๖๐๑๑ นายสุระชัย  วิจิตตระกูล 

 ๖๐๑๒ นายสุระเชต  สุวรรณวาสิก 

 ๖๐๑๓ นายสุระพล  คงกระพันธ 

 ๖๐๑๔ นายสุระศักดิ์  ไชยรัตน 

 ๖๐๑๕ นายสุระศักดิ์  เรียงกุล 

 ๖๐๑๖ นายสุระศักดิ์  สมนา 

 ๖๐๑๗ นายสุระสิทธิ์  แดงเพ็ชร 

 ๖๐๑๘ นายสุระสิทธิ์  เหล็กกลา 

 ๖๐๑๙ นายสุรัตน  เจะดอเลาะห 

 ๖๐๒๐ นายสุรัตน  นครชัย 

 ๖๐๒๑ นายสุรัตน  บุประเท 

 ๖๐๒๒ นายสุรัตน  มั่นพรม 

 ๖๐๒๓ นายสุรัตน  อาจประจักร 

 ๖๐๒๔ นายสุราษฏร  เลขาโชค 

 ๖๐๒๕ นายสุริชัย  พอบํารุง 

 ๖๐๒๖ นายสุรินทร  คงตุก 

 ๖๐๒๗ นายสุรินทร  คงเรียน 

 ๖๐๒๘ นายสุรินทร  ควนนอก 

 ๖๐๒๙ นายสุรินทร  จินะ 

 ๖๐๓๐ นายสุรินทร  จินะตา 

 ๖๐๓๑ นายสุรินทร  ชินโน 

 ๖๐๓๒ นายสุรินทร  นวมกลาง 

 ๖๐๓๓ นายสุรินทร  มาสี 

 ๖๐๓๔ นายสุรินทร  ศรีบัว 

 ๖๐๓๕ นายสุรินทร  โสภาคํา 

 ๖๐๓๖ นายสุรินทร  หลักคํา 

 ๖๐๓๗ นายสุรินทร  หวังหมูกลาง 

 ๖๐๓๘ นายสุรินทร  อินจันทร 

 ๖๐๓๙ นายสุรินทร  อินบุญณะ 

 ๖๐๔๐ นายสุริยน  อาษานอก 

 ๖๐๔๑ นายสุริยนต  ปยมาตย 

 ๖๐๔๒ นายสุริยะ  โพธิ์แกว 

 ๖๐๔๓ นายสุริยะ  ภุมรินทร 

 ๖๐๔๔ นายสุริยะ  เรืองกระโทก 

 ๖๐๔๕ นายสุริยะ  สุวรรณไตรย 

 ๖๐๔๖ นายสุริยัน  ฉิมวัย 

 ๖๐๔๗ นายสุริยัน  ผิวจันทร 

 ๖๐๔๘ นายสุริยันต  กาชัย 

 ๖๐๔๙ นายสุริยันต  บุตรสาท 

 ๖๐๕๐ นายสุริยันต  เพ็งสมบูรณ 

 ๖๐๕๑ นายสุริยันต  ศรีวงษ 

 ๖๐๕๒ นายสุริยันย  ชวงคํา 

 ๖๐๕๓ นายสุริยา  แกวประสิทธิ์ 

 ๖๐๕๔ นายสุริยา  เข็มขาว 



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

 

 ๖๐๕๕ นายสุริยา  ใจศร 

 ๖๐๕๖ นายสุริยา  ชวยสระนอก 

 ๖๐๕๗ นายสุริยา  ปลิวไธสง 

 ๖๐๕๘ นายสุริยา  มาติกา 

 ๖๐๕๙ นายสุริยา  มาสแกว 

 ๖๐๖๐ นายสุริยา  ราชา 

 ๖๐๖๑ นายสุริยา  วงศกระโซ 

 ๖๐๖๒ นายสุริยา  สุริยนต 

 ๖๐๖๓ นายสุริเยนทร  สมบูรณ 

 ๖๐๖๔ นายสุริวงค  การกลา 

 ๖๐๖๕ นายสุวรรณ  คําชนะ 

 ๖๐๖๖ นายสุวรรณ  เทาไมสน 

 ๖๐๖๗ นายสุวรรณ  แทงทอง 

 ๖๐๖๘ นายสุวรรณ  นิรมลมณฑล 

 ๖๐๖๙ นายสุวรรณ  บุญเรืองพะเนาว 

 ๖๐๗๐ นายสุวรรณ  สังสุทธิ์ 

 ๖๐๗๑ นายสุวรรณ  ขุลีดี 

 ๖๐๗๒ นายสุวรรณ  ธรรมโชติ 

 ๖๐๗๓ นายสุวรรณ  พรหมอุน 

 ๖๐๗๔ นายสุวรรณ  มณีเนตร 

 ๖๐๗๕ นายสุวรรณ  มีรส 

 ๖๐๗๖ นายสุวรรณ  ลําพึง 

 ๖๐๗๗ นายสุวรรณ  หนูเกล้ียง 

 ๖๐๗๘ นายสุวรรณชัย  คงดํา 

 ๖๐๗๙ นายสุวรรณชาติ  ลักษณะปยะ 

 ๖๐๘๐ นายสุวรรณโรจน  บัวภา 

 ๖๐๘๑ นายสุวัจนชัย  ทองยอย 

 ๖๐๘๒ นายสุวัช  แกวคําหอม 

 ๖๐๘๓ นายสุวัฒชัย  ไสยศาสตร 

 ๖๐๘๔ นายสุวัฒน  กาเผือก 

 ๖๐๘๕ วาที่รอยตรี สุวัฒน  คิดขยัน 

 ๖๐๘๖ นายสุวัฒน  ดีแกว 

 ๖๐๘๗ นายสุวัฒน  ทองแกว 

 ๖๐๘๘ นายสุวัฒน  ประสารวุธ 

 ๖๐๘๙ นายสุวัฒน  สุขสําราญ 

 ๖๐๙๐ นายสุวัตร  หมั้นเต็ม 

 ๖๐๙๑ นายสุวิช  จีนแปลงชาติ 

 ๖๐๙๒ นายสุวิชาญ  รังสรอย 

 ๖๐๙๓ นายสุวิท  มนัส 

 ๖๐๙๔ นายสุวิทย  กาศสนุก 

 ๖๐๙๕ นายสุวิทย  เกล้ียงเกลา 

 ๖๐๙๖ นายสุวิทย  แกวประภา 

 ๖๐๙๗ นายสุวิทย  งามย่ิง 

 ๖๐๙๘ นายสุวิทย  ชลสินธ 

 ๖๐๙๙ นายสุวิทย  ทองรอด 

 ๖๑๐๐ นายสุวิทย  นันตา 

 ๖๑๐๑ นายสุวิทย  บานแยม 

 ๖๑๐๒ นายสุวิทย  พ่ึงโพธิ์ 

 ๖๑๐๓ นายสุวิทย  เพ็งพล 

 ๖๑๐๔ นายสุวิทย  เพ็ชรนิล 



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

 

 ๖๑๐๕ นายสุวิทย  ภาคพรหม 

 ๖๑๐๖ นายสุวิทย  ภูระหงษ 

 ๖๑๐๗ นายสุวิทย  วงคนาค 

 ๖๑๐๘ นายสุวิทย  สิทธิปกรณ 

 ๖๑๐๙ นายสุวิทย  สิริศีลธราดล 

 ๖๑๑๐ นายสุวิน  กองสรอย 

 ๖๑๑๑ นายสุวิน  หมายชื่นกลาง 

 ๖๑๑๒ นายสุเวช  แจมจํารัส 

 ๖๑๑๓ นายสุเวช  ยะหวา 

 ๖๑๑๔ นายสุเวช  เลิศฤทธา 

 ๖๑๑๕ นายสุใฮมิง  สะมะแอ 

 ๖๑๑๖ นายสูดีรือมัน  เจะนะ 

 ๖๑๑๗ นายเสก  นอยมาไกล 

 ๖๑๑๘ นายเสกสรร  ศรีคโรจน 

 ๖๑๑๙ นายเสกสรร  อาสา 

 ๖๑๒๐ นายเสกสรร  อิ่มพรมราช 

 ๖๑๒๑ นายเสกสรรค  ดอนพิลา 

 ๖๑๒๒ นายเสกสรรค  บํารัมย 

 ๖๑๒๓ นายเสงี่ยม  กาวิสุข 

 ๖๑๒๔ นายเสงี่ยม  ขันทะสา 

 ๖๑๒๕ นายเสงี่ยม  มานทอง 

 ๖๑๒๖ นายเสงี่ยม  วงสวาง 

 ๖๑๒๗ นายเสฎฐวุฒิ  วิมลเจริญ 

 ๖๑๒๘ นายเสฐียน  อติจันทรพงษ 

 ๖๑๒๙ นายเสด็จ  พรหมคนซื่อ 

 ๖๑๓๐ นายเสด็จ  เสรามาตย 

 ๖๑๓๑ นายเสถียน  จันทรเขียว 

 ๖๑๓๒ นายเสถียร  แกนสม 

 ๖๑๓๓ นายเสถียร  ขันโมลี 

 ๖๑๓๔ นายเสถียร  ครอบบัวบาน 

 ๖๑๓๕ นายเสถียร  ประวันโน 

 ๖๑๓๖ นายเสถียร  ฝนทอง 

 ๖๑๓๗ นายเสถียร  มีไกรลาศ 

 ๖๑๓๘ นายเสถียร  วงคแสง 

 ๖๑๓๙ นายเสถียร  สายเหลา 

 ๖๑๔๐ นายเสถียร  สิงหคํา 

 ๖๑๔๑ นายเสถียร  สุดตา 

 ๖๑๔๒ นายเสถียร  สุภามูล 

 ๖๑๔๓ นายเสถียร  หมดหลง 

 ๖๑๔๔ นายเสถียร  หัสกรรณ 

 ๖๑๔๕ นายเสทือน  ยาวิชัย 

 ๖๑๔๖ นายเสทื้อน  ทองมะลิ 

 ๖๑๔๗ นายเสน  การะเกษ 

 ๖๑๔๘ นายเสนห  จันทรหอม 

 ๖๑๔๙ นายเสนห  ชูสลับ 

 ๖๑๕๐ นายเสนห  ตางสี 

 ๖๑๕๑ นายเสนห  ตาไล 

 ๖๑๕๒ นายเสนห  ตุมวิจิตร 

 ๖๑๕๓ นายเสนห  ทองเพ็ชร 

 ๖๑๕๔ นายเสนห  ทับเจริญ 



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

 

 ๖๑๕๕ นายเสนห  นาคเกิด 

 ๖๑๕๖ นายเสนห  ย้ิมเจริญ 

 ๖๑๕๗ นายเสนห  สีตะระโส 

 ๖๑๕๘ นายเสนห  อินย้ิม 

 ๖๑๕๙ นายเสนหจันทร  ฤทธิ์แปลก 

 ๖๑๖๐ นายเสนอ  ค้ําคูณ 

 ๖๑๖๑ นายเสนอ  เพ็ชชะ 

 ๖๑๖๒ นายเสนารักษ  คําปตะ 

 ๖๑๖๓ นายเสนาะ  เทศเล็ก 

 ๖๑๖๔ นายเสนาะ  พงษรักษ 

 ๖๑๖๕ นายเสมอ  จันทกุล 

 ๖๑๖๖ นายเสมอ  ทองพิจิตร 

 ๖๑๖๗ นายเสมียน  นาคนวน 

 ๖๑๖๘ นายเสมียน  เหมียดไธสง 

 ๖๑๖๙ นายเสริฐ  แตมทา 

 ๖๑๗๐ นายเสริม  ดึงกระโทก 

 ๖๑๗๑ นายเสริม  สกุลรักษ 

 ๖๑๗๒ นายเสริม  สุขพันธ 

 ๖๑๗๓ นายเสริมไชย  ดวงจันทร 

 ๖๑๗๔ นายเสริมศักดิ์  ขันธรรม 

 ๖๑๗๕ นายเสริมสุข  อุตสาห 

 ๖๑๗๖ นายเสรี  กอนสุรินทร 

 ๖๑๗๗ นายเสรี  มณีวงศ 

 ๖๑๗๘ นายเสรี  สาแม 

 ๖๑๗๙ นายเสรี  สุวรรณพยัคฆ 

 ๖๑๘๐ นายเสรี  อรุณพันธุ 

 ๖๑๘๑ นายเสวก  คําชู 

 ๖๑๘๒ นายเสวก  สินธุสุวรรณ 

 ๖๑๘๓ นายเสวก  สุดสอาด 

 ๖๑๘๔ นายเสวย  โพธิ์แกว 

 ๖๑๘๕ นายเสวียน  กิ่งกนทา 

 ๖๑๘๖ นายเสา  ทวีพร 

 ๖๑๘๗ นายเสา  สิทธิชัย 

 ๖๑๘๘ นายเสาร  แกวพวง 

 ๖๑๘๙ นายเสาร  นามจันดา 

 ๖๑๙๐ นายเสาร  บุญธรรม 

 ๖๑๙๑ นายเสาร  พิมลา 

 ๖๑๙๒ นายเสาร  วงคจันทรตะ 

 ๖๑๙๓ นายเสาร  อินทรศร 

 ๖๑๙๔ นายเสารแกว  ชัยรจนา 

 ๖๑๙๕ นายเสารคํา  ใจปญญา 

 ๖๑๙๖ นายเสารคํา  ชัยลังกา 

 ๖๑๙๗ นายเสารคํา  ตะเก็ง 

 ๖๑๙๘ นายเสารคํา  แสนคํา 

 ๖๑๙๙ นายเสารคํา  แสนปญโญ 

 ๖๒๐๐ นายเสิด  จริตรัมย 

 ๖๒๐๑ นายเสียง  มีพร 

 ๖๒๐๒ นายเสียน  แรงทอง 

 ๖๒๐๓ นายเสียวสวาส  ดีบุญมี 

 ๖๒๐๔ นายแสง  ขยันสลุง 



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

 

 ๖๒๐๕ นายแสง  ตาละปุง 

 ๖๒๐๖ นายแสง  สุขสําราญ 

 ๖๒๐๗ นายแสงจันทร  เทียบคํา 

 ๖๒๐๘ นายแสงจันทร  เย็นอนงค 

 ๖๒๐๙ นายแสงชัย  ขันติปด 

 ๖๒๑๐ นายแสงดาว  อนุสิทธิ์ 

 ๖๒๑๑ นายแสงเดือน  กันธุ 

 ๖๒๑๒ นายแสงเดือน  แกวโวหาร 

 ๖๒๑๓ นายแสงเดือน  หาปูทน 

 ๖๒๑๔ นายแสงตา  เขียวศรี 

 ๖๒๑๕ นายแสงไทย  โยตะสิงห 

 ๖๒๑๖ นายแสงอุทิศ  มาพบ 

 ๖๒๑๗ นายแสน  เตปนตา 

 ๖๒๑๘ นายแสน  เผาพันธ 

 ๖๒๑๙ นายแสน  พรหมยอด 

 ๖๒๒๐ นายแสนศักดิ์  ครุฑสังวาลย 

 ๖๒๒๑ นายแสนศักดิ์  แสงผ้ึง 

 ๖๒๒๒ นายแสลมัน  เส็นดากัน 

 ๖๒๒๓ นายแสวง  แฉลมรัมย 

 ๖๒๒๔ นายแสวง  โตอุนเพชร 

 ๖๒๒๕ นายแสวง  ทองเนตร 

 ๖๒๒๖ นายแสวง  บุญสิทธิ์ 

 ๖๒๒๗ นายแสวง  เปยงใจ 

 ๖๒๒๘ นายแสวง  ผานสําแดง 

 ๖๒๒๙ นายแสวง  พันธะลี 

 ๖๒๓๐ นายแสวง  พุทระ 

 ๖๒๓๑ นายแสวง  สงกา 

 ๖๒๓๒ นายแสวง  สมอหมอบ 

 ๖๒๓๓ นายแสวง  สาลีพวง 

 ๖๒๓๔ นายแสวง  สิงสุวรรณ 

 ๖๒๓๕ นายแสวง  เสียดกระโทก 

 ๖๒๓๖ นายแสวง  อินธิศักดิ์ 

 ๖๒๓๗ นายแสวง  เอี่ยมรักษา 

 ๖๒๓๘ นายโสชุบ  ทรงศรี 

 ๖๒๓๙ นายโสภณ  จันทรสองแสง 

 ๖๒๔๐ นายโสภณ  ดีอัมพัน 

 ๖๒๔๑ นายโสภณ  พงษรามัญ 

 ๖๒๔๒ นายโสภณ  พูสุวรรณ 

 ๖๒๔๓ นายโสภณ  มิ่งมีชัย 

 ๖๒๔๔ นายโสภณ  วงศมณี 

 ๖๒๔๕ นายโสภณ  สาสุข 

 ๖๒๔๖ นายโสภน  โนจักร 

 ๖๒๔๗ นายโสภล  ชูดวงจันทร 

 ๖๒๔๘ นายโสภา  กังฉิมา 

 ๖๒๔๙ นายโสภา  แถมศรี 

 ๖๒๕๐ นายโสภา  บํารุงศรี 

 ๖๒๕๑ นายโสภา  ประภาวิชา 

 ๖๒๕๒ นายโสภา  สุขสมสงวน 

 ๖๒๕๓ นายโสมศิลป  สีพ่ัว 

 ๖๒๕๔ นายโสรส  สมมิตร 



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

 

 ๖๒๕๕ นายใส  สิริรวง 

 ๖๒๕๖ นายไสคิด  ตาติยะ 

 ๖๒๕๗ นายไสว  กุดกัญญา 

 ๖๒๕๘ นายไสว  ขอสูงเนิน 

 ๖๒๕๙ นายไสว  คําวงษ 

 ๖๒๖๐ นายไสว  ทองเฟอง 

 ๖๒๖๑ นายไสว  ธรรมนิยม 

 ๖๒๖๒ นายไสว  เนินสุด 

 ๖๒๖๓ นายไสว  บุญวรรณ 

 ๖๒๖๔ นายไสว  บูรณพันธ 

 ๖๒๖๕ นายไสว  พรหมมา 

 ๖๒๖๖ นายไสว  พลทัศน 

 ๖๒๖๗ นายไสว  เพียรไธสง 

 ๖๒๖๘ นายไสว  มลิลา 

 ๖๒๖๙ นายไสว  รุนสง 

 ๖๒๗๐ นายหงษ  ปรากฎเลิศ 

 ๖๒๗๑ นายหงษ  มัวกระโทก 

 ๖๒๗๒ นายหนอย  พ่ึงเพ็ง 

 ๖๒๗๓ นายหนัด  อะการะวัง 

 ๖๒๗๔ นายหนึ่ง  แสงพัน 

 ๖๒๗๕ นายหนุมศักดิ์  รัตนาแพง 

 ๖๒๗๖ นายหนู  ศรีปราชญวิทยา 

 ๖๒๗๗ นายหนูกาล  พรชัย 

 ๖๒๗๘ นายหนูเกณท  จันทรอุป 

 ๖๒๗๙ นายหนูคิด  คําหารพล 

 ๖๒๘๐ นายหนูจร  สิงหมี 

 ๖๒๘๑ นายหนูจันทร  วันละดา 

 ๖๒๘๒ นายหนูเด็น  วิโทจิตร 

 ๖๒๘๓ นายหนูเดือน  คานโพนทัน 

 ๖๒๘๔ นายหนูแดง  โรมไธสง 

 ๖๒๘๕ นายหนูเตียน  ชัยเดช 

 ๖๒๘๖ นายหนูเตือน  คํามะเขต 

 ๖๒๘๗ นายหนูเพลิง  วาจารี 

 ๖๒๘๘ นายหนูสิน  กากเพ็ชร 

 ๖๒๘๙ นายหนูออน  พุทไธสง 

 ๖๒๙๐ นายหมาน  ตันกูล 

 ๖๒๙๑ นายหมุน  เข็มมี 

 ๖๒๙๒ นายหยาด  พรมจวง 

 ๖๒๙๓ นายหรรษา  ประกอบบุญ 

 ๖๒๙๔ นายหลง  ทิพยรักษา 

 ๖๒๙๕ นายหลงมา  สุนลี 

 ๖๒๙๖ นายหลวง  เหลาผา 

 ๖๒๙๗ นายหลอ  ประดิษฐสุข 

 ๖๒๙๘ นายหลอด  ทวีฤทธิ์ 

 ๖๒๙๙ นายหลอม  การุณ 

 ๖๓๐๐ นายหลอย  ภูขุนทด 

 ๖๓๐๑ นายหลา  หงษสา 

 ๖๓๐๒ นายหล้ีหมุด  บิลอะหลี 

 ๖๓๐๓ นายหวัน  จันทะคุณ 

 ๖๓๐๔ นายหวั่น  การะเวก 



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

 

 ๖๓๐๕ นายหวุน  โยลัย 

 ๖๓๐๖ นายหอมจันทร  บุญพิทักษ 

 ๖๓๐๗ นายหะมะ  สะอะ 

 ๖๓๐๘ นายหะมะซากี  มะเซ็ง 

 ๖๓๐๙ นายหัด  อาจปกษา 

 ๖๓๑๐ นายหัสชัย  ดานกระโทก 

 ๖๓๑๑ นายหัสชัย  บัวภิบาล 

 ๖๓๑๒ นายหาญชัย  บัวสันเทียะ 

 ๖๓๑๓ นายหาญณรงค  อังคะจันทร 

 ๖๓๑๔ นายหาญเดช  นักฆอง 

 ๖๓๑๕ นายหามะ  มูซอ 

 ๖๓๑๖ นายหามะ  อูเส 

 ๖๓๑๗ นายหาร  แกวกิ่ง 

 ๖๓๑๘ นายหาร  แกวดวงจันทร 

 ๖๓๑๙ นายหาร  นาโสก 

 ๖๓๒๐ นายหาลิม  สูรง 

 ๖๓๒๑ นายเหมันต  สังยาลอ 

 ๖๓๒๒ นายเหมือน  บุญบุรี 

 ๖๓๒๓ นายเหมือน  พรานสมัน 

 ๖๓๒๔ นายเหมือน  หลาอุน 

 ๖๓๒๕ นายเหรียญ  ขาวจันทรตา 

 ๖๓๒๖ นายเหรียญ  อยูเจริญ 

 ๖๓๒๗ นายเหรียญทอง  พันทะบัวศรี 

 ๖๓๒๘ นายเหล็ก  พุกหวาง 

 ๖๓๒๙ นายเหล็กกลา  วันโสภา 

 ๖๓๓๐ นายเหลา  บัวย้ิม 

 ๖๓๓๑ นายเหลา  สุขเฉลิม 

 ๖๓๓๒ นายเหลาทอง  กันโส 

 ๖๓๓๓ นายเหล่ียน  เย็นจิตร 

 ๖๓๓๔ นายเหล่ียม  ทองแยม 

 ๖๓๓๕ นายเหลียว  นางงาม 

 ๖๓๓๖ นายเหลือน  อินทริง 

 ๖๓๓๗ นายเหวย  โคทังคะ 

 ๖๓๓๘ นายเหวียน  มาภักดี 

 ๖๓๓๙ นายแหลม  ครคง 

 ๖๓๔๐ นายแหลมสิงห  อินถา 

 ๖๓๔๑ นายแหวน  ประนามวงศ 

 ๖๓๔๒ นายแหวน  ภาคภูมิ 

 ๖๓๔๓ นายโหล  เหลืองตรงกิจ 

 ๖๓๔๔ นายใหม  ยามวัน 

 ๖๓๔๕ นายใหม  บุตรน้ําเพชร 

 ๖๓๔๖ นายใหม  สันโท 

 ๖๓๔๗ นายองคอาจ  หาจําป 

 ๖๓๔๘ นายองอาจ  ชนะเทพ 

 ๖๓๔๙ นายองอาจ  ชาลี 

 ๖๓๕๐ นายองอาจ  ใบอุมา 

 ๖๓๕๑ นายองอาจ  เรียงพิมาย 

 ๖๓๕๒ นายองอาจ  ศรีสรอย 

 ๖๓๕๓ นายอโณทัย  อินทนะ 

 ๖๓๕๔ นายอดิชัย  งามนาศรี 



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

 

 ๖๓๕๕ นายอดิเทพ  แสนชา 

 ๖๓๕๖ นายอดิเรก  ขัดสี 

 ๖๓๕๗ นายอดิเรก  ตุมไธสง 

 ๖๓๕๘ นายอดิเรก  ทะระถา 

 ๖๓๕๙ นายอดิศร  สุปน 

 ๖๓๖๐ นายอดิศร  หลงหัน 

 ๖๓๖๑ นายอดิศักดิ์  กันสุทธิ 

 ๖๓๖๒ นายอดิศักดิ์  คุมพิทักษ 

 ๖๓๖๓ นายอดิศักดิ์  ใจบุญนอก 

 ๖๓๖๔ นายอดิศักดิ์  เที่ยงขุน 

 ๖๓๖๕ นายอดิศักดิ์  ยตะโคตร 

 ๖๓๖๖ นายอดิศักดิ์  ศรีโยธา 

 ๖๓๖๗ นายอดิศักดิ์  สุพรรณ 

 ๖๓๖๘ นายอดิสร  มณฑา 

 ๖๓๖๙ นายอดีน  วงนิคม 

 ๖๓๗๐ นายอดุล  ศิริจันทร 

 ๖๓๗๑ นายอดุล  สืบสุนทร 

 ๖๓๗๒ นายอดุลย  ใครมูล 

 ๖๓๗๓ นายอดุลย  ทองแกวจันทร 

 ๖๓๗๔ นายอดุลย  บัวสิม 

 ๖๓๗๕ นายอดุลย  ประเสริฐ 

 ๖๓๗๖ นายอดุลย  โพธิ์ทอง 

 ๖๓๗๗ นายอดุลย  สรอยสะนู 

 ๖๓๗๘ นายอดุลย  สุวรรณ 

 ๖๓๗๙ นายอดุลย  เสนจันทรฒิไชย 

 ๖๓๘๐ นายอดุลย  แอกอวน 

 ๖๓๘๑ นายอดุลศักดิ์  เชื้อสายใจ 

 ๖๓๘๒ นายอติชาต  อุดชอ 

 ๖๓๘๓ นายอธิรักษ  อาจหาญ 

 ๖๓๘๔ นายอนงค  คงสิบ 

 ๖๓๘๕ นายอนงค  ปงเมือง 

 ๖๓๘๖ นายอนนต  เส็งเจริญ 

 ๖๓๘๗ นายอนนท  ใจยืน 

 ๖๓๘๘ นายอนพัทย  แววกระโทก 

 ๖๓๘๙ นายอนัน  กันจิตร 

 ๖๓๙๐ นายอนัน  คําจันดา 

 ๖๓๙๑ นายอนัน  บัวขอด 

 ๖๓๙๒ นายอนัน  พุทธรักษา 

 ๖๓๙๓ นายอนันต  กาละวงค 

 ๖๓๙๔ นายอนันต  แกวใส 

 ๖๓๙๕ นายอนันต  คํามั่งมี 

 ๖๓๙๖ นายอนันต  งามเขตต 

 ๖๓๙๗ นายอนันต  ฉิมพาลี 

 ๖๓๙๘ นายอนันต  ดวงประสิทธิ์ 

 ๖๓๙๙ นายอนันต  ดอเลาะ 

 ๖๔๐๐ นายอนันต  ดาราศิริ 

 ๖๔๐๑ นายอนันต  ดุลสุจริต 

 ๖๔๐๒ นายอนันต  ตรงมา 

 ๖๔๐๓ นายอนันต  โตะทอง 

 ๖๔๐๔ นายอนันต  ทองคันทา 



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

 

 ๖๔๐๕ นายอนันต  นพคุณ 

 ๖๔๐๖ นายอนันต  นุยหละ 

 ๖๔๐๗ นายอนันต  บัวมี 

 ๖๔๐๘ นายอนันต  บุญโพธิ์ 

 ๖๔๐๙ นายอนันต  รักสีทอง 

 ๖๔๑๐ นายอนันต  ศรีระบาย 

 ๖๔๑๑ นายอนันต  ศรีออน 

 ๖๔๑๒ นายอนันต  สุติราช 

 ๖๔๑๓ นายอนันต  สุระเสน 

 ๖๔๑๔ นายอนันต  ใสอิ 

 ๖๔๑๕ นายอนันต  หนองขุนสาร 

 ๖๔๑๖ นายอนันต  หิรัญชัยมงคล 

 ๖๔๑๗ นายอนันต  อินออน 

 ๖๔๑๘ นายอนันตโชค  ติยะบุตร 

 ๖๔๑๙ นายอนันตศักดิ์  โรจนบุรานนท 

 ๖๔๒๐ นายอนันทร  ภูนุช 

 ๖๔๒๑ นายอนันทศักดิ์  โชติชนะรุงเรือง 

 ๖๔๒๒ นายอนุกูล  ลาดบาศรี 

 ๖๔๒๓ นายอนุช  กุลนิล 

 ๖๔๒๔ นายอนุชา  กันยาประสิทธิ์ 

 ๖๔๒๕ นายอนุชา  พุมระยา 

 ๖๔๒๖ นายอนุชา  มาเรือง 

 ๖๔๒๗ นายอนุชา  วงศมาก 

 ๖๔๒๘ นายอนุชา  สวัสดิภูมิ 

 ๖๔๒๙ นายอนุชาติ  อุดมนา 

 ๖๔๓๐ นายอนุชาย  มุงเอื้อมกลาง 

 ๖๔๓๑ นายอนุชิต  กิจสุภาพ 

 ๖๔๓๒ นายอนุชิต  ดวงภักดี 

 ๖๔๓๓ นายอนุชิต  นนทะลักษณ 

 ๖๔๓๔ นายอนุชิต  นุยจันทึก 

 ๖๔๓๕ นายอนุชิต  ยุคลธารักษ 

 ๖๔๓๖ นายอนุเทพ  เนตรผาบ 

 ๖๔๓๗ นายอนุเทพ  สุบรรณ 

 ๖๔๓๘ นายอนุพงศ  บงคบุตร 

 ๖๔๓๙ นายอนุพงษ  อนชัยยะ 

 ๖๔๔๐ นายอนุภวัฒน  รอดคําทุย 

 ๖๔๔๑ นายอนุมาตร  จันเส 

 ๖๔๔๒ นายอนุรักษ  ทองดี 

 ๖๔๔๓ นายอนุรักษ  เนตรศรี 

 ๖๔๔๔ นายอนุรักษ  ยินดีวิทย 

 ๖๔๔๕ นายอนุรัตน  เรืองพุม 

 ๖๔๔๖ นายอนุฤทธิ์  นอนา 

 ๖๔๔๗ นายอนุลักษณ  ธรรมเนียมตน 

 ๖๔๔๘ นายอนุวัช  ขุนจันทร 

 ๖๔๔๙ นายอนุวัฒน  กิติธรรมรงค 

 ๖๔๕๐ นายอนุวัฒน  ผ้ือยศ 

 ๖๔๕๑ นายอนุวัฒน  ศรีชมชื่น 

 ๖๔๕๒ นายอนุวัฒน  ศรีวิราช 

 ๖๔๕๓ นายอนุวัฒน  อยูมวง 

 ๖๔๕๔ นายอนุศักดิ์  คําคันทา 



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

 

 ๖๔๕๕ นายอนุสร  พาณิชสุรกานต 

 ๖๔๕๖ นายอนุสรณ  บุญเพ็ง 

 ๖๔๕๗ นายอนุสรณ  ยังแชม 

 ๖๔๕๘ นายอนุสรณ  แวงดงบัง 

 ๖๔๕๙ นายอนุสรณ  ศรีแกว 

 ๖๔๖๐ นายอนุสรณ  แสนเสมอ 

 ๖๔๖๑ นายอนุสรณ  หวาสุวรรณไพศาล 

 ๖๔๖๒ นายอนุสิทธิ์  ชมชื่นจิตต 

 ๖๔๖๓ นายอเนก  เชื้อนุน 

 ๖๔๖๔ นายอโนทัย  มีประวัติ 

 ๖๔๖๕ นายอโนทัย  ลิลา 

 ๖๔๖๖ นายอภัย  พิลา 

 ๖๔๖๗ นายอภิชล  จันปุม 

 ๖๔๖๘ นายอภิชัย  บุญเทพ 

 ๖๔๖๙ นายอภิชัย  ศรีออน 

 ๖๔๗๐ นายอภิชา  อภิบาลศรี 

 ๖๔๗๑ นายอภิชาต  คงดี 

 ๖๔๗๒ นายอภิชาต  ลบถม 

 ๖๔๗๓ นายอภิชาติ  คงสมบูรณ 

 ๖๔๗๔ นายอภิชาติ  ทองสรอย 

 ๖๔๗๕ นายอภิชาติ  สุดไชยา 

 ๖๔๗๖ นายอภิชาติ  อิ่มแกว 

 ๖๔๗๗ นายอภิเชชฐ  หวังประสพกลาง 

 ๖๔๗๘ นายอภิเชษฐ  ธ.น.หมาน 

 ๖๔๗๙ นายอภิเดช  ชมภูนุช 

 ๖๔๘๐ นายอภิเดช  ชูชะวัด 

 ๖๔๘๑ นายอภิเดช  ตันนารัตน 

 ๖๔๘๒ นายอภิเดช  นอยเสนา 

 ๖๔๘๓ นายอภิเดช  ภะวัง 

 ๖๔๘๔ นายอภิเดช  วงษชมภู 

 ๖๔๘๕ นายอภิเดช  หาญย่ิง 

 ๖๔๘๖ นายอภิเดช  ออนสุวรรณ 

 ๖๔๘๗ นายอภินันท  ใจประเสริฐ 

 ๖๔๘๘ นายอภินันท  วงษตรี 

 ๖๔๘๙ นายอภิพงษ  เชื้อตาเคน 

 ๖๔๙๐ นายอภิพัฒน  เจริญผล 

 ๖๔๙๑ นายอภิวัชร  ไทยชนะ 

 ๖๔๙๒ นายอภิวัฒน  แกวพวงคํา 

 ๖๔๙๓ นายอภิวัฒน  พรหมรินทร 

 ๖๔๙๔ นายอภิวัฒน  หย่ังถึง 

 ๖๔๙๕ นายอภิศักดิ์  สุขสวัสดิ์ 

 ๖๔๙๖ นายอภิสิทธิ์  คําตื้อ 

 ๖๔๙๗ นายอภิสิทธิ์  บัวสุข 

 ๖๔๙๘ นายอภิสิทธิ์  แผนสูงเนิน 

 ๖๔๙๙ นายอภิสิทธิ์  สอนวิชา 

 ๖๕๐๐ นายอภิเสก  สุขเทียบ 

 ๖๕๐๑ นายอภิเสฏฐ  นนทมิตร 

 ๖๕๐๒ นายอม  สินธุกูต 

 ๖๕๐๓ นายอมร  ทองโต 

 ๖๕๐๔ นายอมร  ศรีวิชัย 



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

 

 ๖๕๐๕ นายอมรชัย  ทองดอนใหม 

 ๖๕๐๖ นายอมรเทพ  ศรีคง 

 ๖๕๐๗ นายอมรฤทธิ์  พันสุวรรณ 

 ๖๕๐๘ สิบตรี อยง  วิณโรจน 

 ๖๕๐๙ นายอยูดวย  เลิศวสุนธราไพร 

 ๖๕๑๐ นายอรรคพล  เปรมใจ 

 ๖๕๑๑ นายอรรจกร  สุดชนะ 

 ๖๕๑๒ นายอรรณพ  แกวมีแสง 

 ๖๕๑๓ นายอรรถพร  เขียวมาก 

 ๖๕๑๔ นายอรรถพร  ริยาพันธุ 

 ๖๕๑๕ นายอรรถพร  หลวงอุดม 

 ๖๕๑๖ นายอรรถพล  จันทร 

 ๖๕๑๗ นายอรรถพล  พันธมโน 

 ๖๕๑๘ นายอรรถสิทธิ์  อังศรวณีย 

 ๖๕๑๙ นายอรัญ  ขันคํา 

 ๖๕๒๐ นายอรัญ  โพงมา 

 ๖๕๒๑ นายอรันดิ์  วงคคําเหลา 

 ๖๕๒๒ นายอริยะ  ทองมาก 

 ๖๕๒๓ นายอรุณ  จูสวัสดิ์ 

 ๖๕๒๔ นายอรุณ  ชวยอินทร 

 ๖๕๒๕ นายอรุณ  ไชยรส 

 ๖๕๒๖ นายอรุณ  ตะมาแกว 

 ๖๕๒๗ นายอรุณ  ตันตุย 

 ๖๕๒๘ นายอรุณ  พลมวง 

 ๖๕๒๙ นายอรุณ  เฟองสีไหม 

 ๖๕๓๐ นายอรุณ  วงคใหญ 

 ๖๕๓๑ นายอรุณ  ศรีชิณเลิศ 

 ๖๕๓๒ นายอรุณ  สุดเพียร 

 ๖๕๓๓ นายอรุณ  แสงลอย 

 ๖๕๓๔ นายอรุณโสม  บุดดี 

 ๖๕๓๕ นายอลงกรณ  จ๊ีดชู 

 ๖๕๓๖ นายอวน  ศรีนอย 

 ๖๕๓๗ นายอวยชัย  บุญยงค 

 ๖๕๓๘ นายอวยพร  นิ่มคํา 

 ๖๕๓๙ นายออ  สิงหโต 

 ๖๕๔๐ นายออด  คําเล็ก 

 ๖๕๔๑ นายออด  ทิพยอักษร 

 ๖๕๔๒ นายออต  เติบกายา 

 ๖๕๔๓ นายออต  บุเรนเต 

 ๖๕๔๔ นายออนจันทร  ราชวัฒน 

 ๖๕๔๕ นายออนดี  ลุนพัน 

 ๖๕๔๖ นายออนศรี  แกนแกว 

 ๖๕๔๗ นายออนศรี  อนันทะศิลป 

 ๖๕๔๘ นายออนสี  พรหมลา 

 ๖๕๔๙ นายออนสี  สิทธิ 

 ๖๕๕๐ นายออม  สุขคําภา 

 ๖๕๕๑ นายอัคนิรุจ  ลออยอย 

 ๖๕๕๒ นายอัครเดช  อันทะบุรี 

 ๖๕๕๓ นายอัง  ใจบุญนอก 

 ๖๕๕๔ นายอังคาร  สุขจิตร 



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

 

 ๖๕๕๕ นายอับดือเลาะ  มะรอป 

 ๖๕๕๖ นายอับดุลกอเดร  ซิมะ 

 ๖๕๕๗ นายอับดุลขอเดร  ดอเลาะ 

 ๖๕๕๘ นายอับดุลนาเซร  นิแห 

 ๖๕๕๙ นายอับดุลปาเตะ  เจะอามะ 

 ๖๕๖๐ นายอับดุลมุตตอเละ  สามะ 

 ๖๕๖๑ นายอับดุลรอฟา  มูซอ 

 ๖๕๖๒ นายอับดุลรอฮิง  ยานยา 

 ๖๕๖๓ นายอับดุลเลาะ  ตากะดี 

 ๖๕๖๔ นายอับดุลเลาะ  ปูลาปะระเปะ 

 ๖๕๖๕ นายอับดุลเลาะ  มะนีหิยา 

 ๖๕๖๖ นายอับดุลเลาะ  มะยา 

 ๖๕๖๗ นายอับดุลเลาะ  มะหะหมัด 

 ๖๕๖๘ นายอับดุลวาหะ  โซมาแร 

 ๖๕๖๙ นายอับดุลอาซิ  ดะแล 

 ๖๕๗๐ นายอับดุลอาซิต  อาแซ 

 ๖๕๗๑ นายอัมพร  ธาตุวิสัย 

 ๖๕๗๒ นายอัมพร  นุมศิริ 

 ๖๕๗๓ นายอัมพร  เมืองสองชั้น 

 ๖๕๗๔ นายอัมพร  หาญวันนา 

 ๖๕๗๕ นายอัมพร  อภัยแสน 

 ๖๕๗๖ นายอัสมัน  ดาโอะ 

 ๖๕๗๗ นายอาคม  กิริยา 

 ๖๕๗๘ นายอาคม  ชะเดชา 

 ๖๕๗๙ นายอาคม  ทรายทอง 

 ๖๕๘๐ นายอาคม  ทับทิมศรี 

 ๖๕๘๑ นายอาคม  ปดสี 

 ๖๕๘๒ นายอาคม  พระสุรัตน 

 ๖๕๘๓ นายอาคม  พิณดอน 

 ๖๕๘๔ นายอาคม  ภูกองชนะ 

 ๖๕๘๕ นายอาคม  สายสิทธิ์ 

 ๖๕๘๖ นายอาจหาญ  มาดา 

 ๖๕๘๗ นายอาจิณ  จันทรงาม 

 ๖๕๘๘ นายอาชือ  จูเปาะ 

 ๖๕๘๙ นายอาเชอ  เยอะหนื่อ 

 ๖๕๙๐ นายอาซาพะ  แซลุ 

 ๖๕๙๑ นายอาแซ  ดอยอโระ 

 ๖๕๙๒ นายอาแซ  สาเมาะ 

 ๖๕๙๓ นายอาณัติ  งามเสงี่ยม 

 ๖๕๙๔ นายอาณัติ  เดวาลัย 

 ๖๕๙๕ นายอาณัติ  ประโพทัง 

 ๖๕๙๖ นายอาณัติ  พาพรมมา 

 ๖๕๙๗ นายอาด  ตนกันยา 

 ๖๕๙๘ นายอาดือนัน  สะมะแอ 

 ๖๕๙๙ นายอาดือนัน  สาและดิง 

 ๖๖๐๐ นายอาดุลนัน  ดามูซอ 

 ๖๖๐๑ นายอาดูล  พวงวงศ 

 ๖๖๐๒ นายอาดูล  สุยะลา 

 ๖๖๐๓ นายอาดูลย  มาสา 

 ๖๖๐๔ นายอาทร  โชติ 



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

 

 ๖๖๐๕ นายอาทร  ทับทิมทอง 

 ๖๖๐๖ นายอาทิตย  จิตรีรมณ 

 ๖๖๐๗ นายอาทิตย  ชูเชิด 

 ๖๖๐๘ นายอาทิตย  ทิจุม 

 ๖๖๐๙ นายอาทิตย  ประโยชนโยธิน 

 ๖๖๑๐ นายอาทิตย  รอดทัศนา 

 ๖๖๑๑ นายอาทิตย  รูปขันธ 

 ๖๖๑๒ นายอาทิตย  ศักดิ์เจริญชัยกุล 

 ๖๖๑๓ นายอาทิตย  เสนาะกัน 

 ๖๖๑๔ นายอาทิตย  อุนทราย 

 ๖๖๑๕ นายอานนท  ดอนละไพร 

 ๖๖๑๖ นายอานนท  ทองปาน 

 ๖๖๑๗ นายอานนท  โนนันธิ 

 ๖๖๑๘ นายอานนท  ประกอบยา 

 ๖๖๑๙ นายอานนท  แสงจันทร 

 ๖๖๒๐ นายอานัน  ทองแฉลม 

 ๖๖๒๑ นายอานันท  พรมดวงศรี 

 ๖๖๒๒ นายอาย  หลาเปง 

 ๖๖๒๓ นายอายุ  โตะเซ็ง 

 ๖๖๒๔ นายอารมณ  เถื่อนดา 

 ๖๖๒๕ นายอารมณ  หาคํา 

 ๖๖๒๖ นายอารยะ  อิสสระ 

 ๖๖๒๗ นายอารี  คุณอนันต 

 ๖๖๒๘ นายอารี  โตะทอง 

 ๖๖๒๙ นายอารี  สุภาพันธ 

 ๖๖๓๐ นายอารีฟน  แสงสวาง 

 ๖๖๓๑ นายอาลอ  อยูลือ 

 ๖๖๓๒ นายอาลียะ  วาและ 

 ๖๖๓๓ นายอาเล็ม  โนะ 

 ๖๖๓๔ นายอาวกาศ  คูณหาร 

 ๖๖๓๕ นายอาวุธ  ธิมายอม 

 ๖๖๓๖ นายอาวุธ  นิสัยหาญ 

 ๖๖๓๗ นายอาหย่ี  อวยย่ือ 

 ๖๖๓๘ นายอาหลาด  อุรามา 

 ๖๖๓๙ นายอาหะมะ  สาและ 

 ๖๖๔๐ นายอาหามะ  เจะอาแซ 

 ๖๖๔๑ นายอาหามะ  สาและ 

 ๖๖๔๒ นายอาหามะนัสรี  มูซอเลง 

 ๖๖๔๓ นายอาหามะสับรี  ลํามะ 

 ๖๖๔๔ นายอาหามัด  แวนะไล 

 ๖๖๔๕ นายอาอี่  แชมือ 

 ๖๖๔๖ นายอําคา  ทัศบุตร 

 ๖๖๔๗ นายอําคา  ปาคํา 

 ๖๖๔๘ นายอําคา  พิลาสาร 

 ๖๖๔๙ นายอํานวย  โกมลวานิช 

 ๖๖๕๐ นายอํานวย  ไขประภาย 

 ๖๖๕๑ นายอํานวย  คําพ่ึง 

 ๖๖๕๒ นายอํานวย  จันทร 

 ๖๖๕๓ นายอํานวย  ไชจํา 

 ๖๖๕๔ นายอํานวย  ซายสุข 



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

 

 ๖๖๕๕ นายอํานวย  ซีกพุดซา 

 ๖๖๕๖ นายอํานวย  ธรรมคุณ 

 ๖๖๕๗ นายอํานวย  ประเสริฐ 

 ๖๖๕๘ นายอํานวย  ปญญาวงศ 

 ๖๖๕๙ นายอํานวย  เปรียบปราง 

 ๖๖๖๐ นายอํานวย  พิมพศรี 

 ๖๖๖๑ นายอํานวย  พุฒหาญ 

 ๖๖๖๒ นายอํานวย  มากลาง 

 ๖๖๖๓ นายอํานวย  ยอดเตียม 

 ๖๖๖๔ นายอํานวย  เย่ืองกลาง 

 ๖๖๖๕ นายอํานวย  รสดี 

 ๖๖๖๖ นายอํานวย  สมแวง 

 ๖๖๖๗ นายอํานวย  สีลานันท 

 ๖๖๖๘ นายอํานวย  เสือเฒา 

 ๖๖๖๙ นายอํานวย  อนุอัน 

 ๖๖๗๐ นายอํานาจ  แกวตั้ง 

 ๖๖๗๑ นายอํานาจ  คลํ้าประเสริฐ 

 ๖๖๗๒ นายอํานาจ  จันทะราช 

 ๖๖๗๓ นายอํานาจ  จูสิน 

 ๖๖๗๔ นายอํานาจ  โชตินอก 

 ๖๖๗๕ นายอํานาจ  ตะกรุดสงค 

 ๖๖๗๖ นายอํานาจ  เติมเพ็ชร 

 ๖๖๗๗ นายอํานาจ  แตงกล่ิน 

 ๖๖๗๘ นายอํานาจ  นัสฐาน 

 ๖๖๗๙ นายอํานาจ  นารถชะอุม 

 ๖๖๘๐ นายอํานาจ  แนนพิมาย 

 ๖๖๘๑ นายอํานาจ  ปองชาลี 

 ๖๖๘๒ นายอํานาจ  เฝาหนองดู 

 ๖๖๘๓ นายอํานาจ  พานประทีป 

 ๖๖๘๔ นายอํานาจ  พิเดช 

 ๖๖๘๕ นายอํานาจ  พุกพญา 

 ๖๖๘๖ นายอํานาจ  ไมหวั่น 

 ๖๖๘๗ นายอํานาจ  ยังพิทักษเกียรติ 

 ๖๖๘๘ นายอํานาจ  รอบคอบ 

 ๖๖๘๙ นายอํานาจ  วงษสระ 

 ๖๖๙๐ นายอํานาจ  วุฒินาม 

 ๖๖๙๑ นายอํานาจ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๖๙๒ นายอํานาจ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๖๙๓ นายอํานาจ  สิทธิถาวร 

 ๖๖๙๔ นายอํานาจ  สืบกลัด 

 ๖๖๙๕ นายอํานาจ  หุนประเสริฐ 

 ๖๖๙๖ นายอํานาจ  เหลืองออน 

 ๖๖๙๗ นายอํานาจ  ออดเอก 

 ๖๖๙๘ นายอํานาจ  อินธิจักร 

 ๖๖๙๙ นายอํานาจ  อุทธา 

 ๖๗๐๐ นายอํานาจ  เอนก 

 ๖๗๐๑ นายอําพร  นนทเหลาพล 

 ๖๗๐๒ นายอําพร  บุญขันธ 

 ๖๗๐๓ นายอําพร  สาริยา 

 ๖๗๐๔ นายอําพล  ขําทาไม 



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

 

 ๖๗๐๕ นายอําพล  สุภภูตานนท 

 ๖๗๐๖ นายอําพล  สุภาพันธ 

 ๖๗๐๗ นายอําพล  อยางสงา 

 ๖๗๐๘ นายอําพลสฤษดิ์  ใจกลา 

 ๖๗๐๙ นายอําพัน  กะตะโท 

 ๖๗๑๐ นายอําพัน  ศรีสุวรรณ 

 ๖๗๑๑ นายอําไพ  คํานิล 

 ๖๗๑๒ นายอําไพ  เทศศรีเมือง 

 ๖๗๑๓ นายอําไพ  เนตรผง 

 ๖๗๑๔ นายอําไพร  มีลาภ 

 ๖๗๑๕ นายอิทธิเดช  บุญวัง 

 ๖๗๑๖ นายอิทธิพล  ชุมสีดา 

 ๖๗๑๗ นายอิทธิพล  ประเสริฐขจรสุข 

 ๖๗๑๘ นายอิทธิพล  หลําเจริญ 

 ๖๗๑๙ นายอิธิเดช  จงไพบูลย 

 ๖๗๒๐ นายอิ่นแกว  ชื่นดวง 

 ๖๗๒๑ นายอินเขื่อน  กามะวิถี 

 ๖๗๒๒ นายอินฐาน  เจนใจ 

 ๖๗๒๓ นายอินทร  ประทุมตา 

 ๖๗๒๔ นายอินทร  ทะนันชัย 

 ๖๗๒๕ นายอินทร  อินสองใจ 

 ๖๗๒๖ นายอินทรทา  อินประดิษฐ 

 ๖๗๒๗ นายอินทรเหลา  อายสืบสาย 

 ๖๗๒๘ นายอินทรัตน  ปนเมา 

 ๖๗๒๙ นายอินทรีย  ประศรี 

 ๖๗๓๐ นายอินสม  ทองแหง 

 ๖๗๓๑ นายอินสม  วัฒนเลิศกิจ 

 ๖๗๓๒ นายอินสอน  ปนใจ 

 ๖๗๓๓ นายอิลยาส  สะแต 

 ๖๗๓๔ นายอิ๋ว  โสชะดา 

 ๖๗๓๕ นายอิศรา  แจงสกุลธรรม 

 ๖๗๓๖ นายอิสมาน  สะนิ 

 ๖๗๓๗ นายอิสมาแอ  มาหะมะ 

 ๖๗๓๘ นายอิสมาแอ  อาแด 

 ๖๗๓๙ นายอิสมาแอ  อาแว 

 ๖๗๔๐ นายอิสมาแอล  สุมาลี 

 ๖๗๔๑ นายอิสรพงศ  ดีย่ิง 

 ๖๗๔๒ นายอิสระ  มามะ 

 ๖๗๔๓ นายอิสสมะแอ  เจะอูมา 

 ๖๗๔๔ นายอิสหมะแอน  ดนสัตย 

 ๖๗๔๕ นายอิสหะ  มะโซ 

 ๖๗๔๖ นายอีบอรอเห็ง  สุหลง 

 ๖๗๔๗ นายอุดม  คําทองแกว 

 ๖๗๔๘ นายอุดม  โทธรรม 

 ๖๗๔๙ นายอุดม  บอแกว 

 ๖๗๕๐ นายอุดม  ปนพุก 

 ๖๗๕๑ นายอุดม  พิมเสน 

 ๖๗๕๒ นายอุดม  มิ่งคะโน 

 ๖๗๕๓ นายอุดม  ศรีธิ 

 ๖๗๕๔ นายอุดม  สมบัติ 



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

 

 ๖๗๕๕ นายอุดม  สุดสงสาร 

 ๖๗๕๖ นายอุดม  เหลาเส็น 

 ๖๗๕๗ นายอุดม  อินทวงศพันธ 

 ๖๗๕๘ นายอุดมชัย  ขันธวัด 

 ๖๗๕๙ นายอุดมพร  นามวงษา 

 ๖๗๖๐ นายอุดมพร  มีศรี 

 ๖๗๖๑ นายอุดมศักดิ์  กระชุมรัมย 

 ๖๗๖๒ นายอุดมศักดิ์  การวงษ 

 ๖๗๖๓ นายอุดมศักดิ์  เหี้ยมเหิน 

 ๖๗๖๔ นายอุดร  ขาววงศ 

 ๖๗๖๕ นายอุดร  คนครอง 

 ๖๗๖๖ นายอุดร  คําพลแสน 

 ๖๗๖๗ นายอุดร  ตาเมือง 

 ๖๗๖๘ นายอุดร  ปทมะ 

 ๖๗๖๙ นายอุดร  อุปทุม 

 ๖๗๗๐ นายอุดอน  เปยวงศ 

 ๖๗๗๑ นายอุทัย  ขจรเมือง 

 ๖๗๗๒ นายอุทัย  ขุนคําดี 

 ๖๗๗๓ นายอุทัย  คาภูเขียว 

 ๖๗๗๔ นายอุทัย  โคตะมี 

 ๖๗๗๕ นายอุทัย  จิตติมณี 

 ๖๗๗๖ นายอุทัย  ทองใบ 

 ๖๗๗๗ นายอุทัย  ปรีดา 

 ๖๗๗๘ นายอุทัย  ผายตากแดด 

 ๖๗๗๙ นายอุทัย  ผิวพันธุ 

 ๖๗๘๐ นายอุทัย  ฝาสูงเนิน 

 ๖๗๘๑ นายอุทัย  มีลาภ 

 ๖๗๘๒ นายอุทัย  มุงทอง 

 ๖๗๘๓ นายอุทัย  โมรา 

 ๖๗๘๔ นายอุทัย  โยธาสี 

 ๖๗๘๕ นายอุทัย  ศรีซองเชษฐ 

 ๖๗๘๖ นายอุทัย  สุขนา 

 ๖๗๘๗ นายอุทัย  แสนคําสี 

 ๖๗๘๘ นายอุทัย  หลอดทอง 

 ๖๗๘๙ นายอุทัย  อยูมั่น 

 ๖๗๙๐ นายอุทัย  อารามพระ 

 ๖๗๙๑ นายอุทัยวุธร  หยาหลง 

 ๖๗๙๒ นายอุทิตย  จันทรแดง 

 ๖๗๙๓ นายอุทิตย  วรรณเวช 

 ๖๗๙๔ นายอุทิตร  เหมือยพรม 

 ๖๗๙๕ นายอุทิศ  คําโมง 

 ๖๗๙๖ นายอุทิศ  ดอนเพล็งจูม 

 ๖๗๙๗ นายอุทิศ  สุรินทร 

 ๖๗๙๘ นายอุทิศ  เหลาบุตรศรี 

 ๖๗๙๙ นายอุทิศ  อุนเรือง 

 ๖๘๐๐ นายอุเทน  งามงอน 

 ๖๘๐๑ นายอุเทน  เงาทอง 

 ๖๘๐๒ นายอุเทน  เทพพิทักษ 

 ๖๘๐๓ นายอุเทน  เพียงชัยภูมิ 

 ๖๘๐๔ นายอุเทน  มิ่งใหญ 



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

 

 ๖๘๐๕ นายอุเทน  ยมแกว 

 ๖๘๐๖ นายอุเทน  หมื่นแกว 

 ๖๘๐๗ นายอุไท  ราชชมภู 

 ๖๘๐๘ นายอุบล  จันทรเนตร 

 ๖๘๐๙ นายอุบล  ตาซื่อ 

 ๖๘๑๐ นายอุบล  แวงวงค 

 ๖๘๑๑ นายอุบล  เศลารักษ 

 ๖๘๑๒ นายอุรุพงษ  ศิริภักดิ์ 

 ๖๘๑๓ นายอุไร  เข็มทอง 

 ๖๘๑๔ นายอุไร  นาคมี 

 ๖๘๑๕ นายอุไร  บางอ่ํา 

 ๖๘๑๖ นายอุไร  บุญนันท 

 ๖๘๑๗ นายอุไร  สุวรรณสิงห 

 ๖๘๑๘ นายอุศล  เสริมจิตร 

 ๖๘๑๙ นายอุสมาน  ปงแลมาปูเลา 

 ๖๘๒๐ นายอุสมาน  มินิ 

 ๖๘๒๑ นายอุสมาน  เย็ง 

 ๖๘๒๒ นายอูเซ็ง  มูซอ 

 ๖๘๒๓ นายอูด  ปอมโคก 

 ๖๘๒๔ นายอูมา  กาเดร 

 ๖๘๒๕ นายเอก  ประยงคกล่ิน 

 ๖๘๒๖ นายเอกชัย  กลึงพุดซา 

 ๖๘๒๗ นายเอกชัย  กิจชู 

 ๖๘๒๘ นายเอกชัย  นันตะเสนีย 

 ๖๘๒๙ นายเอกชัย  สุขสมวุฒิ 

 ๖๘๓๐ นายเอกนรินทร  อุระทัย 

 ๖๘๓๑ นายเอกพงษ  สาลีลา 

 ๖๘๓๒ นายเอกภาพ  สะสม 

 ๖๘๓๓ นายเอกราช  เฟองเงิน 

 ๖๘๓๔ นายเอกราช  หนึ่งคํามี 

 ๖๘๓๕ นายเอกรินทร  เริ่มยินดี 

 ๖๘๓๖ นายเอกฤกษ  สอดศรี 

 ๖๘๓๗ นายเอกลักษณ  รักษาโสม 

 ๖๘๓๘ นายเอกศักดิ์  แทนสกุล 

 ๖๘๓๙ นายเอกศักดิ์  พ่ึงสุข 

 ๖๘๔๐ นายเอกศิษฐ  เมธาพรประสิทธิ์ 

 ๖๘๔๑ นายเอกสิทธิ์  กองแกว 

 ๖๘๔๒ นายเอกสิทธิ์  ประสมสู 

 ๖๘๔๓ นายเอ็ด  จันทรดี 

 ๖๘๔๔ นายเอ็ด  สิงคเสลิต 

 ๖๘๔๕ นายเอนก  เกษมสุข 

 ๖๘๔๖ นายเอนก  ฉลาดแยม 

 ๖๘๔๗ นายเอนก  ฉ่ําพิพัฒน 

 ๖๘๔๘ นายเอนก  ไชยา 

 ๖๘๔๙ นายเอนก  ทองสืบสาย 

 ๖๘๕๐ นายเอนก  พริกบางกา 

 ๖๘๕๑ นายเอนก  พวงมาลัย 

 ๖๘๕๒ นายเอนก  ภารประดับ 

 ๖๘๕๓ นายเอนก  ฦาชา 

 ๖๘๕๔ นายเอาะ  เดชารัมย 



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

 

 ๖๘๕๕ นายเอิบ  เศรษฐินาภิรดี 

 ๖๘๕๖ นายเอี่ยง  อินทนาม 

 ๖๘๕๗ นายเอียด  พลดอน 

 ๖๘๕๘ นายเอี่ยม  โสนางรอง 

 ๖๘๕๙ นายเอื้อน  มณฑาทิพย 

 ๖๘๖๐ นายแอด  มิสา 

 ๖๘๖๑ นายแออื่อ  จะนะ 

 ๖๘๖๒ นายโอภาษ  ตะเพียนทอง 

 ๖๘๖๓ นายโอภาส  ไชยกา 

 ๖๘๖๔ นายโอภาส  ศรีจันทร 

 ๖๘๖๕ นายโอภาส  เสาวพันธ 

 ๖๘๖๖ นายโอริน  ทองดี 

 ๖๘๖๗ นายโอฬาร  วงคแกว 

 ๖๘๖๘ นายโอฬาร  สงบุญแกว 

 ๖๘๖๙ นายฮง  กุนาคม 

 ๖๘๗๐ นายฮามะ  เงาะ 

 ๖๘๗๑ นายฮารง  อุมา 

 ๖๘๗๒ นายฮาเส็น  ลิตือมุง 

 ๖๘๗๓ นายฮิ้น  อัฎฐวรมงคล 

 ๖๘๗๔ นายเฮง  พวงพิมาย 

 ๖๘๗๕ นายเฮย  พนุมรัมย 

 ๖๘๗๖ นางกชกร  มุงพูนกลาง 

 ๖๘๗๗ นางกนกกาญจน  โคตรพันธ 

 ๖๘๗๘ นางสาวกนกพร  คลายประมวล 

 ๖๘๗๙ นางกนกพร  ชมภูมิ่ง 

 ๖๘๘๐ นางสาวกนกพร  บุดสดี 

 ๖๘๘๑ นางสาวกนกพิชญ  ไทยเลิศ 

 ๖๘๘๒ นางกนกวรรณ  ทองคํา 

 ๖๘๘๓ นางกนกวรรณ  ศรีเกิดครืน 

 ๖๘๘๔ นางสาวกนกวรรณ  โหงอุม 

 ๖๘๘๕ นางสาวกนิตฐา  ฉิมพานัง 

 ๖๘๘๖ นางสาวกนิษฐา  ย่ิงยง 

 ๖๘๘๗ นางกมลชนก  สมเทศ 

 ๖๘๘๘ นางกมลชนก  แสงนรินทร 

 ๖๘๘๙ นางกมลทิพย  เปาะอาเดะ 

 ๖๘๙๐ นางกมลพรรณ  บุญสุด 

 ๖๘๙๑ นางสาวกมลรัตน  ขุนวิเศษ 

 ๖๘๙๒ นางกมลรัตน  เฟองมณี 

 ๖๘๙๓ นางกมลวรรณ  บุญนัก 

 ๖๘๙๔ นางสาวกมลสุวพัต  คงปรีชา 

 ๖๘๙๕ วาที่รอยตรี กรกนก  งามกมลชัย 

 ๖๘๙๖ นางสาวกรกนก  วิไลลักษณ 

 ๖๘๙๗ นางกรกนก  สาวิชัย 

 ๖๘๙๘ นางกรณิศ  กิจนะที 

 ๖๘๙๙ นางกรมริน  วิชัยกูล 

 ๖๙๐๐ นางกรรญาณี  บัวงาม 

 ๖๙๐๑ นางกรรณิกา  สนธิละ 

 ๖๙๐๒ นางกรรณิการ  บินสมิน 

 ๖๙๐๓ นางสาวกรรณิการ  สังขสุข 

 ๖๙๐๔ นางกรวิการณ  แกวกอน 



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

 

 ๖๙๐๕ นางกรุณาพร  รัตนโกมล 

 ๖๙๐๖ นางสาวกฤตภรณ  แสงระวี 

 ๖๙๐๗ นางสาวกฤษณา  จันทรละออง 

 ๖๙๐๘ นางสาวกฤษณา  เฉลิมลักษณ 

 ๖๙๐๙ นางกฤษณา  มีมงคล 

 ๖๙๑๐ นางกลม  กันตรี 

 ๖๙๑๑ นางกลอมจิต  จีนเย้ียน 

 ๖๙๑๒ นางกองคํา  โสภารัตน 

 ๖๙๑๓ นางสาวกอบภร  แสนทิ 

 ๖๙๑๔ นางกังวล  นรินทรกุล ณ อยุธยา 

 ๖๙๑๕ นางสาวกัญจนณัฏฐ  มหาวรรณ 

 ๖๙๑๖ นางกัญจนพร  จินดาศรี 

 ๖๙๑๗ นางกัญจนรัตน  เจริญวงษ 

 ๖๙๑๘ นางกัญจนา  แลงลอม 

 ๖๙๑๙ นางกัญญพัช  ศรีแกว 

 ๖๙๒๐ นางสาวกัญญภัทร  เหล็กไหล 

 ๖๙๒๑ นางกัญญภัส  โคตะมะ 

 ๖๙๒๒ นางกัญญภา  ทองดอนพุม 

 ๖๙๒๓ นางกัญญา  รัตนศฤงค 

 ๖๙๒๔ นางกัญญา  เรืองรอง 

 ๖๙๒๕ นางสาวกัญญาพา  กางแกว 

 ๖๙๒๖ นางกัญญารัตน  แคชัยภูมิ 

 ๖๙๒๗ นางกัญญารัตน  ศรีประดิษฐ 

 ๖๙๒๘ นางสาวกัญรัตน  นามหงษ 

 ๖๙๒๙ นางสาวกัณฐาภรณ  วีปะสูงเนิน 

 ๖๙๓๐ นางกัณหา  ไทยลา 

 ๖๙๓๑ นางกัณหา  สุยะฟู 

 ๖๙๓๒ นางกันตา  แกวเมือง 

 ๖๙๓๓ นางกันหา  ศรีชุม 

 ๖๙๓๔ นางสาวกัลยา  ขันธลักขณา 

 ๖๙๓๕ นางกัลยา  น้ําสอาด 

 ๖๙๓๖ นางกัลยา  มาชื่น 

 ๖๙๓๗ นางกัลยา  เลาะหมัด 

 ๖๙๓๘ นางกัลยา  สวางปญญา 

 ๖๙๓๙ นางสาวกัลยา  สุกคา 

 ๖๙๔๐ นางกัลยา  เสนาไทย 

 ๖๙๔๑ นางกัลยา  เสนาปา 

 ๖๙๔๒ นางสาวกัลยารัตน  พวงเจียม 

 ๖๙๔๓ นางกาญจณา  คําพุทธ 

 ๖๙๔๔ นางกาญจนา  กวางษี 

 ๖๙๔๕ นางสาวกาญจนา  เกิดบานกอก 

 ๖๙๔๖ นางกาญจนา  เงางาม 

 ๖๙๔๗ นางกาญจนา  เจริญสุข 

 ๖๙๔๘ นางกาญจนา  นันทแสง 

 ๖๙๔๙ นางกาญจนา  บุญเลิศ 

 ๖๙๕๐ นางกาญจนา  มายัง 

 ๖๙๕๑ นางกาญจนา  มีศรี 

 ๖๙๕๒ นางกาญจนา  ศรีนอก 

 ๖๙๕๓ นางสาวกาญจนา  สมศรี 

 ๖๙๕๔ นางกาญจนา  สรอยพิทักษ 



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

 

 ๖๙๕๕ นางกาญจนา  สารบูรณ 

 ๖๙๕๖ นางสาวกาญจนา  อินทจักร 

 ๖๙๕๗ นางสาวกาญจนา  อุตะมัง 

 ๖๙๕๘ นางสาวกาญจนาวดี  ศิริมงคล 

 ๖๙๕๙ นางกาญจนี  สพกลาง 

 ๖๙๖๐ นางสาวกาญณัฐ  เมลพวง 

 ๖๙๖๑ นางสาวกาญดา  รักษาวงศ 

 ๖๙๖๒ นางกานดา  สอนพรม 

 ๖๙๖๓ นางสาวกานตยุพิน  สมุทรผอง 

 ๖๙๖๔ นางสาวกานษุมา  แรงครุฑ 

 ๖๙๖๕ นางกาบ  โปรงใจ 

 ๖๙๖๖ นางสาวการตินี  อามีนี 

 ๖๙๖๗ นางการะเกตุ  บุญวุฒิ 

 ๖๙๖๘ นางสาวการิตา  พูลเสมอ 

 ๖๙๖๙ นางกาหลง  เจริญดง 

 ๖๙๗๐ นางกําไร  ฟกผล 

 ๖๙๗๑ นางกําไลทอง  ตรีศักดิ์ 

 ๖๙๗๒ นางกิ่งกาญจน  นามเดช 

 ๖๙๗๓ นางกิ่งแกว  วรรณวงค 

 ๖๙๗๔ นางสาวกิ่งดาว  คําหอม 

 ๖๙๗๕ นางกิ่งทอง  พิมพสิน 

 ๖๙๗๖ นางสาวกิตติพร  ผองศรี 

 ๖๙๗๗ นางกิตติมา  วิทยขจร 

 ๖๙๗๘ นางสาวกิติมา  ขําหนู 

 ๖๙๗๙ นางกินรี  ชิณฮาต 

 ๖๙๘๐ นางสาวกิม  สีนวล 

 ๖๙๘๑ นางกิมล้ี  พันธุอุดม 

 ๖๙๘๒ นางกิมเฮียง  แพงผล 

 ๖๙๘๓ นางกิรณา  น้ําเงินขาว 

 ๖๙๘๔ นางกิรณา  ผิวออน 

 ๖๙๘๕ นางกุน  มาลาทอง 

 ๖๙๘๖ นางกุลจิรา  คําผง 

 ๖๙๘๗ นางสาวกุลจิรา  คํายัง 

 ๖๙๘๘ นางกุลธารินท  ปนตา 

 ๖๙๘๙ นางกุลนารี  สาเลศ 

 ๖๙๙๐ นางสาวกุลภัส  ศรีวัฒนวงศ 

 ๖๙๙๑ นางสาวกุหลาบ  จันทะพันธุ 

 ๖๙๙๒ นางสาวกุหลาบ  เจริญศรี 

 ๖๙๙๓ นางกุหลาบ  ทัพซาย 

 ๖๙๙๔ นางกุหลาบ  หมื่นชม 

 ๖๙๙๕ นางเก  เฉลิมนาค 

 ๖๙๙๖ นางเกตนนิภา  มีบุญ 

 ๖๙๙๗ นางสาวเกตุสุดา  ฮอคํา 

 ๖๙๙๘ นางเกลียวสวรรค  ทองเสริม 

 ๖๙๙๙ นางเกวรินทร  อุรารส 

 ๗๐๐๐ นางสาวเกศแกว  ฉลองธรรม 

 ๗๐๐๑ นางเกศทอง  กับขุนทด 

 ๗๐๐๒ นางเกศยา  บุญจันทร 

 ๗๐๐๓ นางเกศรา  ใจออน 

 ๗๐๐๔ นางเกศรินทร  วงพินิจ 



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

 

 ๗๐๐๕ นางสาวเกศินี  โอสถ 

 ๗๐๐๖ นางเกษ  บุญยืน 

 ๗๐๐๗ นางเกษร  ไกยะฝาย 

 ๗๐๐๘ นางเกษร  คนงาม 

 ๗๐๐๙ นางเกษร  จอยลี 

 ๗๐๑๐ นางเกษร  ชาติรัมย 

 ๗๐๑๑ นางเกษร  ดวงแกว 

 ๗๐๑๒ นางสาวเกษร  ตายคง 

 ๗๐๑๓ นางสาวเกษร  แถมสมดี 

 ๗๐๑๔ นางเกษร  ประเสริฐสม 

 ๗๐๑๕ นางเกษร  ผาสีดา 

 ๗๐๑๖ นางเกษร  พืชเพียร 

 ๗๐๑๗ นางเกษร  มากร 

 ๗๐๑๘ นางสาวเกษร  ลวนพร 

 ๗๐๑๙ นางเกษร  สายสังข 

 ๗๐๒๐ นางสาวเกษร  สุขสําราญ 

 ๗๐๒๑ นางเกษร  แสงแจง 

 ๗๐๒๒ นางแกนจันทร  คํามุงคุล 

 ๗๐๒๓ นางสาวแกว  รัตนะ 

 ๗๐๒๔ นางแกว  ศรีลา 

 ๗๐๒๕ นางแกวกัญญา  นาเตย 

 ๗๐๒๖ นางสาวแกวตา  ไกรพยุง 

 ๗๐๒๗ นางแกวตา  วรรณสุทธิ์ 

 ๗๐๒๘ นางสาวแกวไพฑูรย  อยูประเสริฐ 

 ๗๐๒๙ นางแกวมูล  ธรรมสอน 

 ๗๐๓๐ นางแกวลี  คงฆะรัตน 

 ๗๐๓๑ นางสาวโกศล  ทองตน 

 ๗๐๓๒ นางขจร  จันทศิลป 

 ๗๐๓๓ นางสาวขนิตฐา  โพธิ์เดช 

 ๗๐๓๔ นางสาวขนิษฐา  โชติปทุมวรรณ 

 ๗๐๓๕ นางสาวขนิษฐา  ประสานทรัพย 

 ๗๐๓๖ นางขนิษฐา  สีบุ 

 ๗๐๓๗ นางสาวขวัญ  สุทธิประภา 

 ๗๐๓๘ นางขวัญจิตร  ดีสืบชาติ 

 ๗๐๓๙ นางขวัญใจ  กัลยาแกว 

 ๗๐๔๐ นางขวัญใจ  ไกยะฝาย 

 ๗๐๔๑ นางขวัญใจ  จอนพงษ 

 ๗๐๔๒ นางสาวขวัญชนก  คงสุวรรณ 

 ๗๐๔๓ นางขวัญชนก  นองดี 

 ๗๐๔๔ นางสาวขวัญชนก  พระศรี 

 ๗๐๔๕ นางขวัญดาว  อักษรแปง 

 ๗๐๔๖ นางขวัญเดือน  แพงแกว 

 ๗๐๔๗ นางสาวขวัญตา  เกิดย้ิม 

 ๗๐๔๘ นางขวัญตา  วงคศรีชา 

 ๗๐๔๙ นางขวัญนภา  เพ็ชรขวัญ 

 ๗๐๕๐ นางสาวขวัญยืน  ใจกําแหง 

 ๗๐๕๑ นางขวัญเรือน  กุงมะเริง 

 ๗๐๕๒ นางขวัญเรือน  ยอดพันคํา 

 ๗๐๕๓ นางขวัญเรือน  เสนแกว 

 ๗๐๕๔ นางขันทอง  กองแสน 



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

 

 ๗๐๕๕ นางขันทอง  ขุนพิทักษ 

 ๗๐๕๖ นางขันน้ํา  ย้ิมเหม็ง 

 ๗๐๕๗ นางขาล  กล่ันเกษตรวิทย 

 ๗๐๕๘ นางเขมจิรา  บัวหงษา 

 ๗๐๕๙ นางคนึง  ทองศรี 

 ๗๐๖๐ นางคนึง  โฮกกูล 

 ๗๐๖๑ นางคนึงนิจ  นาสินพรอม 

 ๗๐๖๒ นางครู  พานคํา 

 ๗๐๖๓ นางควร  แสนบัว 

 ๗๐๖๔ นางคอย  ทองเขียว 

 ๗๐๖๕ นางสาวคอรีเยาะ  มาหะมุ 

 ๗๐๖๖ นางคอลีเยาะ  เจะเย็ง 

 ๗๐๖๗ นางคัตลียา  แสงสอาด 

 ๗๐๖๘ นางคัทลียา  คุณาพันธ 

 ๗๐๖๙ นางคํา  เติมพันธ 

 ๗๐๗๐ นางคําเขียน  พิมอุทา 

 ๗๐๗๑ นางคํานาง  นิลบรรพต 

 ๗๐๗๒ นางคํานาง  มุกดามวง 

 ๗๐๗๓ นางคํานึง  ธงยศ 

 ๗๐๗๔ นางคําบุ  ตนเกตุ 

 ๗๐๗๕ นางคําปลาย  มงคลกุล 

 ๗๐๗๖ นางสาวคําปอน  อิรัญ 

 ๗๐๗๗ นางสาวคําปาน  สุพิน 

 ๗๐๗๘ นางคําปน  เมฆทัพ 

 ๗๐๗๙ นางคําปุน  วันนาหมอง 

 ๗๐๘๐ นางคําแปลง  ศรีชาวนา 

 ๗๐๘๑ นางคําเผียน  อุดมนา 

 ๗๐๘๒ นางคําเผือด  บุญสม 

 ๗๐๘๓ นางคําฝาย  วงคหนายโกด 

 ๗๐๘๔ นางคําพอง  บุตรงาม 

 ๗๐๘๕ นางคําพา  คําพิลา 

 ๗๐๘๖ นางคํามล  ใจโปรง 

 ๗๐๘๗ นางคํามูล  สังขชู 

 ๗๐๘๘ นางคํารณ  ละครวงศ 

 ๗๐๘๙ นางคําศรี  คําพล 

 ๗๐๙๐ นางคําหมาย  ปยะวงค 

 ๗๐๙๑ นางคําแหง  ภูตองใจ 

 ๗๐๙๒ นางคูน  บุญหลา 

 ๗๐๙๓ นางเคน  วรรณศรี 

 ๗๐๙๔ นางเครือวรรณ  ยอดนางรอง 

 ๗๐๙๕ นางเครือวัลย  กวดออ 

 ๗๐๙๖ นางเครือวัลย  ดาเผือก 

 ๗๐๙๗ นางสาวแคทรียา  ศิริพงษ 

 ๗๐๙๘ นางสาวใครทอง  ฉิมปอง 

 ๗๐๙๙ นางใครสร  พลอาสา 

 ๗๑๐๐ นางงาน  วันดี 

 ๗๑๐๑ นางงามงอน  พุมออน 

 ๗๑๐๒ นางงามจิตร  แกวขาว 

 ๗๑๐๓ นางงามพิศ  กูดซาย 

 ๗๑๐๔ นางงามวิไล  ศรีวิเศษ 



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

 

 ๗๑๐๕ นางสาวจงกลนี  ชัยวิเศษ 

 ๗๑๐๖ นางจงกลนี  อินทรปรางค 

 ๗๑๐๗ นางจงดี  มีนพกิจ 

 ๗๑๐๘ นางจงรักษ  โทนหงษษา 

 ๗๑๐๙ นางจรรญา  สายสกล 

 ๗๑๑๐ นางสาวจรรยา  คําเปง 

 ๗๑๑๑ นางจรรยา  สันหลี 

 ๗๑๑๒ นางจรรยา  แสนประสิทธิ์ 

 ๗๑๑๓ นางจรรยา  หนูแปน 

 ๗๑๑๔ นางจรญั  ทองเจริญ 

 ๗๑๑๕ นางจรัณยา  เรณูแยม 

 ๗๑๑๖ นางจรัส  นามพิชัย 

 ๗๑๑๗ นางจรัสศรี  มาลอย 

 ๗๑๑๘ นางจริญ  พินิจกุล 

 ๗๑๑๙ นางจริญญา  สุดจันทึก 

 ๗๑๒๐ นางสาวจรินทร  วรวงค 

 ๗๑๒๑ นางสาวจรินทร  สมศรีสุก 

 ๗๑๒๒ นางจรี  สมบัติเปยม 

 ๗๑๒๓ นางจรีรัตน  เกิดอุดม 

 ๗๑๒๔ นางจรุญ  อาสมาน 

 ๗๑๒๕ นางสาวจรูญ  เมืองนก 

 ๗๑๒๖ นางจรูญ  ศิรินทร 

 ๗๑๒๗ นางจเร  สอนทรัพย 

 ๗๑๒๘ นางจวงจันทร  ทองจันทร 

 ๗๑๒๙ นางจะดา  ทําเล็ก 

 ๗๑๓๐ นางสาวจันดี  ทาประจิตร 

 ๗๑๓๑ นางจันใด  บุญวิเทียน 

 ๗๑๓๒ นางจันตรี  เติมเพชร 

 ๗๑๓๓ นางจันไตร  ราชคํา 

 ๗๑๓๔ นางจันทนา  โชคชัยมงคลศิริ 

 ๗๑๓๕ นางจันทนา  แทนมณี 

 ๗๑๓๖ นางสาวจันทนา  เรืองเอี่ยม 

 ๗๑๓๗ นางสาวจันทนี  เอี่ยมพญา 

 ๗๑๓๘ นางจันทพร  อินทะจักร 

 ๗๑๓๙ นางจันทร  แกวพรม 

 ๗๑๔๐ นางจันทร  เนื่องทับ 

 ๗๑๔๑ นางจันทรคํา  คลาดคลาย 

 ๗๑๔๒ นางจันทรจิรา  เจริญคง 

 ๗๑๔๓ นางจันทรจิรา  ถาวร 

 ๗๑๔๔ นางสาวจันทรจิรา  วงคกุลพิลาศ 

 ๗๑๔๕ นางสาวจันทรแจม  สดับพงษ 

 ๗๑๔๖ นางสาวจันทรฉาย  จีนกสิกรรม 

 ๗๑๔๗ นางสาวจันทรฉาย  โถงาม 

 ๗๑๔๘ นางสาวจันทรฉาย  นาคี 

 ๗๑๔๙ นางจันทรดา  พริ้งเพราะ 

 ๗๑๕๐ นางสาวจันทรธิรา  เวชสุนทร 

 ๗๑๕๑ นางจันทรเพ็ญ  ชารี 

 ๗๑๕๒ นางสาวจันทรเพ็ญ  ดงรังสี 

 ๗๑๕๓ นางจันทรเพ็ญ  ไตรทอง 

 ๗๑๕๔ นางจันทรเพ็ญ  นอยชุมแพ 



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

 

 ๗๑๕๕ นางจันทรเพ็ญ  นามเสนาะ 

 ๗๑๕๖ นางจันทรเพ็ญ  ปนทองคํา 

 ๗๑๕๗ นางจันทรเพ็ญ  เปยมสุข 

 ๗๑๕๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  สะเทินรัมย 

 ๗๑๕๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  สุวรรณศร ี

 ๗๑๖๐ นางจันทรเพ็ญ  เหลาคํา 

 ๗๑๖๑ นางจันทรรัมภา  ฉิมพลี 

 ๗๑๖๒ นางจันทรแรม  นอยเทพ 

 ๗๑๖๓ นางจันทรแรม  เหมือนอน 

 ๗๑๖๔ นางสาวจันทรวิภา  แสนเสนาะ 

 ๗๑๖๕ นางจันทรแวว  โกทัน 

 ๗๑๖๖ นางจันทรสม  คําซาว 

 ๗๑๖๗ นางจันทรา  เทียมยม 

 ๗๑๖๘ นางจันทรา  ปานมงคล 

 ๗๑๖๙ นางจันทรา  เพชรหวล 

 ๗๑๗๐ นางสาวจันทรา  ฤทธิ์ลัน 

 ๗๑๗๑ นางจันทรา  วิบูลอรรถ 

 ๗๑๗๒ นางสาวจันทา  บุญไฮ 

 ๗๑๗๓ นางสาวจันทิมา  คงเยือกเย็น 

 ๗๑๗๔ นางสาวจันทิมา  นัยเนตร 

 ๗๑๗๕ นางจันสม  บุญทับทิม 

 ๗๑๗๖ นางจามจุรี  แข็งขัน 

 ๗๑๗๗ นางสาวจาริณี  กองมวง 

 ๗๑๗๘ นางจารึก  ดําประสงค 

 ๗๑๗๙ นางจารุณี  คําสุก 

 ๗๑๘๐ นางสาวจารุณี  ทิมแกว 

 ๗๑๘๑ นางสาวจารุณี  นระรักษ 

 ๗๑๘๒ นางจารุณี  ไพยการ 

 ๗๑๘๓ นางสาวจารุณี  สุขสําราญ 

 ๗๑๘๔ นางสาวจารุภา  อุทัยรัศมี 

 ๗๑๘๕ นางจารุวรรณ  จันวันคะนอง 

 ๗๑๘๖ นางจารุวรรณ  แสงทอง 

 ๗๑๘๗ นางสาวจํานงค  รื่นปราชญ 

 ๗๑๘๘ นางจํานงค  สอนสืบ 

 ๗๑๘๙ นางสาวจํานงค  เสาวรส 

 ๗๑๙๐ นางจําเนียร  เกษตรภิบาล 

 ๗๑๙๑ นางจําเนียร  ทองตื้อ 

 ๗๑๙๒ นางจําเนียร  ธรรมสาลี 

 ๗๑๙๓ นางจําเนียร  ประทุมดวง 

 ๗๑๙๔ นางจําเนียร  แพทยประเสริฐ 

 ๗๑๙๕ นางจําเนียร  ไวยชาตา 

 ๗๑๙๖ นางจําเนียร  สุดฉลาด 

 ๗๑๙๗ นางสาวจําเนียร  เอี่ยมคง 

 ๗๑๙๘ นางสาวจําปา  นิ่มอน 

 ๗๑๙๙ นางสาวจําปา  บุตรงาม 

 ๗๒๐๐ นางสาวจําปา  ราชวงษ 

 ๗๒๐๑ นางจําปา  สีฉ่ํา 

 ๗๒๐๒ นางจําปา  อันทะยันต 

 ๗๒๐๓ นางจําป  แกวญวน 

 ๗๒๐๔ นางสาวจําป  ทองนอย 



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

 

 ๗๒๐๕ นางจําป  พลสนิท 

 ๗๒๐๖ นางจํารัส  คงสุข 

 ๗๒๐๗ นางจํารัส  มิตรนอก 

 ๗๒๐๘ นางจําเริญ  ดวงฟู 

 ๗๒๐๙ นางจําเรือน  หลิมเจริญ 

 ๗๒๑๐ นางจําลอง  ยังพุม 

 ๗๒๑๑ นางจิณหนิภา  รัตตะ 

 ๗๒๑๒ นางจิดาภา  พรมเมตตา 

 ๗๒๑๓ นางสาวจิตตพิศา  ทวีธรารัชต 

 ๗๒๑๔ นางจิตตรา  ลีลา 

 ๗๒๑๕ นางจิตนา  พยัคโฆ 

 ๗๒๑๖ นางจิตรจิรา  มีศรี 

 ๗๒๑๗ นางสาวจิตรลดา  สะมะโน 

 ๗๒๑๘ นางจิตรา  ทันแจง 

 ๗๒๑๙ นางจิตรา  ทิพยญาณ 

 ๗๒๒๐ นางสาวจิตรา  นอบนอม 

 ๗๒๒๑ นางจิตรานุช  หงษย่ีสิบส่ี 

 ๗๒๒๒ นางจิตสนา  แสงงาม 

 ๗๒๒๓ นางจิตอําพร  สามารถ 

 ๗๒๒๔ นางจินดา  กอรัมย 

 ๗๒๒๕ นางจินดา  คําภิโล 

 ๗๒๒๖ นางจินดา  ตมกลาง 

 ๗๒๒๗ นางสาวจินดา  แถมพิทักษ 

 ๗๒๒๘ นางสาวจินดา  นิลพฤกษ 

 ๗๒๒๙ นางจินดา  พูนนวล 

 ๗๒๓๐ นางจินดา  แยมขจร 

 ๗๒๓๑ นางจินดา  อุทุมพร 

 ๗๒๓๒ นางจินดาพร  สุวรรณลือ 

 ๗๒๓๓ นางจินตนา  เชี่ยวชาญ 

 ๗๒๓๔ นางสาวจินตนา  บุญบรรดาล 

 ๗๒๓๕ นางจินตนา  บุญรักษา 

 ๗๒๓๖ นางสาวจินตนา  ปองคํา 

 ๗๒๓๗ นางจินตนา  พรมสิทธิ์ 

 ๗๒๓๘ นางจินตนา  รัตนวิชัย 

 ๗๒๓๙ นางจินตนา  สมบุญ 

 ๗๒๔๐ นางสาวจินตนา  อินสด 

 ๗๒๔๑ นางจินตนา  อุดมสิน 

 ๗๒๔๒ นางจินตพัฒน  ปนทอง 

 ๗๒๔๓ นางจินทนา  บุญศิริ 

 ๗๒๔๔ นางสาวจิรฐา  กินูน 

 ๗๒๔๕ นางจิรพรรณ  นุชนุม 

 ๗๒๔๖ นางจิรพัทธ  กายขุนทศ 

 ๗๒๔๗ นางจิรภัทร  อูไทย 

 ๗๒๔๘ นางจิระกาญจน  หาญณรงค 

 ๗๒๔๙ นางจิระภา  วัณชนะ 

 ๗๒๕๐ นางสาวจิรัชยา  โพธิ์ศรีนาค 

 ๗๒๕๑ นางสาวจิรา  สาคร 

 ๗๒๕๒ นางจิราพร  บรรจงใหม 

 ๗๒๕๓ นางสาวจิราพร  บุญเทา 

 ๗๒๕๔ นางสาวจิราพร  ศรีนวล 



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

 

 ๗๒๕๕ นางจิราภรณ  เจริญชัย 

 ๗๒๕๖ นางสาวจิราภรณ  เพ็ชรมณี 

 ๗๒๕๗ นางจิราภรณ  สกุลลีรุงโรจน 

 ๗๒๕๘ นางสาวจิราภา  ชุมเย็น 

 ๗๒๕๙ นางสาวจิราลักษณ  อาศัยราษฎร 

 ๗๒๖๐ นางสาวจิราวรรณ  จันทรไพจิตร 

 ๗๒๖๑ นางสาวจิราวรรณ  พรประสิทธิ ์

 ๗๒๖๒ นางจีรนันท  เกษทองคํา 

 ๗๒๖๓ นางจีรพร  สมจิตร 

 ๗๒๖๔ นางจีรวรรณ  ดีเอง 

 ๗๒๖๕ นางจีราภรณ  ชนะภักดี 

 ๗๒๖๖ นายจุฑาพร  สุขศรีนาค 

 ๗๒๖๗ นางจุฑามณี  ดิษฐสุข 

 ๗๒๖๘ นางจุฑามาศ  บํารุงรักษ 

 ๗๒๖๙ นางจุฑารัตน  ชาดํา 

 ๗๒๗๐ นางสาวจุฑารัตน  แซเติ๋น 

 ๗๒๗๑ นางสาวจุฑารัตน  บิดาโส 

 ๗๒๗๒ นางจุฑารัตน  ประสิทธิ์สุวรรณ 

 ๗๒๗๓ นางจุฑารัตน  เรืองขจิตร 

 ๗๒๗๔ นางสาวจุฑารัตน  ศรีผง 

 ๗๒๗๕ นางจุรักษ  สมเงิน 

 ๗๒๗๖ นางจุรี  ตรากลาง 

 ๗๒๗๗ นางสาวจุรี  บุญรอดชู 

 ๗๒๗๘ นางจุรี  พลรักษ 

 ๗๒๗๙ นางจุรีภรณ  นุชเปล่ียน 

 ๗๒๘๐ นางสาวจุรีภรณ  ปราบนิกร 

 ๗๒๘๑ นางจุรีรัตน  ดวงปวน 

 ๗๒๘๒ นางจุรีรัตน  ดวงลําพันธ 

 ๗๒๘๓ นางสาวจุไรพร  คนไว 

 ๗๒๘๔ นางสาวจุไรรัตน  กรุมรัมย 

 ๗๒๘๕ นางจุไรวรรณ  ฝกฝน 

 ๗๒๘๖ นางสาวจุฬาลักษณ  ขนานไพร 

 ๗๒๘๗ นางเจนจิรา  จับจาย 

 ๗๒๘๘ นางเจนจิรา  โพธิพิบูลย 

 ๗๒๘๙ นางเจมจิรา  ปอมสกุล 

 ๗๒๙๐ นางสาวเจริญ  แสไพศาล 

 ๗๒๙๑ นางเจริญ  อัมฤทธิ์ 

 ๗๒๙๒ นางสาวเจริญ  อินทรฉลาด 

 ๗๒๙๓ นางเจียง  ทองยา 

 ๗๒๙๔ นางเจียม  รอสูงเนิน 

 ๗๒๙๕ นางเจียม  สาธร 

 ๗๒๙๖ นางใจเดียว  ภักดีโยธา 

 ๗๒๙๗ นางใจทิพย  แสงสงวน 

 ๗๒๙๘ นางฉลวย  มาระสูตร 

 ๗๒๙๙ นางฉลอง  ขําประภา 

 ๗๓๐๐ นางสาวฉลอง  บุญเพ็ง 

 ๗๓๐๑ นางฉลาด  รัตนา 

 ๗๓๐๒ นางฉวี  ไชยมหา 

 ๗๓๐๓ นางฉวี  อางอินทร 

 ๗๓๐๔ นางสาวฉวีวรรณ  บุงกี๋ 



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

 

 ๗๓๐๕ นางฉวีวรรณ  ยศแกว 

 ๗๓๐๖ นางฉออน  ใจผอง 

 ๗๓๐๗ นางฉออน  เชิดมี 

 ๗๓๐๘ นางฉัตรชรา  ลอยเวหา 

 ๗๓๐๙ นางฉัตรดาพร  พุทธา 

 ๗๓๑๐ นางสาวฉัตรธิดา  ใจคาย 

 ๗๓๑๑ นางฉัตรลัดดา  สิงหสังข 

 ๗๓๑๒ นางสาวฉัตรสุดา  ลักษณะพันธ 

 ๗๓๑๓ นางสาวฉันทนา  เปล้ืองปลิด 

 ๗๓๑๔ นางฉิม  เอียดนุย 

 ๗๓๑๕ นางเฉลย  รชปญญานนท 

 ๗๓๑๖ นางสาวเฉลา  บุญญา 

 ๗๓๑๗ นางเฉลา  วาระรัมย 

 ๗๓๑๘ นางเฉลิม  เย็นกูล 

 ๗๓๑๙ นางเฉลิมศรี  ปานมา 

 ๗๓๒๐ นางเฉลียว  กําพรา 

 ๗๓๒๑ นางเฉลียว  ปนนิตามัย 

 ๗๓๒๒ นางเฉลียว  โยกระโทก 

 ๗๓๒๓ นางชญาดา  แชมี 

 ๗๓๒๔ นางสาวชญาดา  นาราษฎร 

 ๗๓๒๕ นางสาวชญานิน  ธูปหอม 

 ๗๓๒๖ นางชญานิน  พรมลี 

 ๗๓๒๗ นางสาวชญานิศ  เจียมพลับ 

 ๗๓๒๘ นางชฎาพร  แฝงบุรี 

 ๗๓๒๙ นางสาวชฎาพร  รักประทุม 

 ๗๓๓๐ นางสาวชนัญชิดา  แกวเกิด 

 ๗๓๓๑ นางสาวชนัดดา  รอดแกว 

 ๗๓๓๒ นางชนันทกานต  พงษสวัสดิ์ 

 ๗๓๓๓ นางสาวชนันทภัทร  แกวกล่ินทอง 

 ๗๓๓๔ นางชนากานต  เสนานุช 

 ๗๓๓๕ นางสาวชนิกานต  สุพันทวี 

 ๗๓๓๖ นางชนิดาภา  ถนอมกลอม 

 ๗๓๓๗ นางชนิตา  จันทรจร 

 ๗๓๓๘ นางสาวชนิภรณ  กลีบไธสง 

 ๗๓๓๙ นางชนิสร  มาเอี่ยม 

 ๗๓๔๐ นางชมนภา  บัณฑิต 

 ๗๓๔๑ นางสาวชมพู  จูงใจ 

 ๗๓๔๒ นางสาวชมัยพร  ชุมทอง 

 ๗๓๔๓ นางชยาพร  อัลมาด 

 ๗๓๔๔ นางสาวชลกร  คําผาย 

 ๗๓๔๕ นางชลทิพยภา  วังศรีรัง 

 ๗๓๔๖ นางสาวชลธิชา  กุลสิงห 

 ๗๓๔๗ นางชลธิชา  ตักโพธิ์ 

 ๗๓๔๘ นางสาวชลลดา  แขงอุทัย 

 ๗๓๔๙ นางชลอ  กองอุบล 

 ๗๓๕๐ นางชลอ  แกวอินทร 

 ๗๓๕๑ นางชลอ  จันทรประทัด 

 ๗๓๕๒ นางชลอ  พลับจีน 

 ๗๓๕๓ นางชลอ  ศรีพระจันทร 

 ๗๓๕๔ นางชลันดา  อรรคฮาตจันทร 



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

 

 ๗๓๕๕ นางสาวชลิตา  สีคง 

 ๗๓๕๖ นางสาวชโลชา  อาทิตย 

 ๗๓๕๗ นางชโลม  คชประภา 

 ๗๓๕๘ นางสาวชวดี  ไสยาสน 

 ๗๓๕๙ นางชวน  จันทรเขียว 

 ๗๓๖๐ นางชวน  จูกูล 

 ๗๓๖๑ นางชวนชม  ศรีผองใส 

 ๗๓๖๒ นางชวนพิศ  มาลาวงศ 

 ๗๓๖๓ นางชอทิพย  วงศผาบุตร 

 ๗๓๖๔ นางชอเพชร  ชื่นดอนกลอย 

 ๗๓๖๕ นางชะบา  นอยรักษา 

 ๗๓๖๖ นางชะเอม  ปญญาไทย 

 ๗๓๖๗ นางชัชชญา  ปนหิ้ว 

 ๗๓๖๘ นางชาลี  จึงสุรกิจ 

 ๗๓๖๙ นางชาลี  ถวาย 

 ๗๓๗๐ นางชํานาญ  สุขสอน 

 ๗๓๗๑ นางชําเรือง  สินสุวรรณ 

 ๗๓๗๒ นางชีวรรณ  หนบรรเลง 

 ๗๓๗๓ นางสาวชื่นจิตต  เพ็ชรรัตน 

 ๗๓๗๔ นางชุติกาญจน  จิตภูธโรจน 

 ๗๓๗๕ นางชุติกาญจน  บับภาวัน 

 ๗๓๗๖ นางชุติกาญจน  ประลองกิจ 

 ๗๓๗๗ นางชุติมนต  สีชมภู 

 ๗๓๗๘ นางสาวชุติมันต  สีเอี่ยม 

 ๗๓๗๙ นางชุติมา  ฉิมพาลี 

 ๗๓๘๐ นางสาวชุติมา  พรหมแกว 

 ๗๓๘๑ นางชุติมา  วงศเจริญสิริโชติ 

 ๗๓๘๒ นางชุติมา  สันทัด 

 ๗๓๘๓ นางชุลีพร  เต็นประโคน 

 ๗๓๘๔ นางสาวชูชีพ  ชื่นมะโน 

 ๗๓๘๕ นางชูชีพ  โพะสูงเนิน 

 ๗๓๘๖ นางชูศรี  สรอยสมบุญ 

 ๗๓๘๗ นางเชอรี่  ภูมิยัง 

 ๗๓๘๘ นางสาวเชิน  เขียวแก 

 ๗๓๘๙ นางโชติกา  พันธลี 

 ๗๓๙๐ นางสาวโชติรส  ชอบคุย 

 ๗๓๙๑ นางไชมพร  นุชพูล 

 ๗๓๙๒ นางซอนกล่ิน  พรมเวียง 

 ๗๓๙๓ นางซัลเมาะ  ดารอมะ 

 ๗๓๙๔ นางซูกัยนะห  ปาทาน 

 ๗๓๙๕ นางเซียร  ซามาตย 

 ๗๓๙๖ นางสาวไซนุง  มะเจะ 

 ๗๓๙๗ นางสาวญาณิศา  ปนนุช 

 ๗๓๙๘ นางญานิศา  ศรีเล็กดี 

 ๗๓๙๙ นางญาราภรณ  ทองวิไลย 

 ๗๔๐๐ นางฐาณิต  รักชอบ 

 ๗๔๐๑ นางสาวฐานวีร  แสนธิ 

 ๗๔๐๒ นางสาวฐานิกา  คลายวงษ 

 ๗๔๐๓ นางฐานิกา  ทุมเสน 

 ๗๔๐๔ นางสาวฐานิศวร  จินดารัตนนันต 



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

 

 ๗๔๐๕ นางฐิดาพรรณ  พงษธนรินทร 

 ๗๔๐๖ นางสาวฐิตพัฒน  เวชศาสตร 

 ๗๔๐๗ นางฐิตาภา  สระทองออด 

 ๗๔๐๘ นางฐิตารีย  ศรีพนม 

 ๗๔๐๙ นางสาวฐิติชัช  ทิศกระโทก 

 ๗๔๑๐ นางฐิตินันท  ขวัญเย็น 

 ๗๔๑๑ นางฐิตินันท  จูมวง 

 ๗๔๑๒ นางสาวฐิติวรดา  อภัยพงศ 

 ๗๔๑๓ นางฑิฆัมพร  แกวดอนหัน 

 ๗๔๑๔ นางณฐพร  กาวินาน 

 ๗๔๑๕ นางณฐมน  เทียนงาม 

 ๗๔๑๖ นางสาวณปภัช  ผลิศักดิ์ 

 ๗๔๑๗ นางณัชชา  ปนทอง 

 ๗๔๑๘ นางณัชชา  เมืองโคตร 

 ๗๔๑๙ นางณัฎฐิณี  วรรณชัย 

 ๗๔๒๐ นางสาวณัฏฐกันย  ศิลาอาสน 

 ๗๔๒๑ นางสาวณัฏฐณิชา  ปนเหนงเพ็ชร 

 ๗๔๒๒ นางณัฏฐพัชร  อรุณพรรณ 

 ๗๔๒๓ นางสาวณัฐกมล  สวางอารมณ 

 ๗๔๒๔ นางณัฐกุล  เตตานัง 

 ๗๔๒๕ นางณัฐชยา  พัฒนจะโปะ 

 ๗๔๒๖ นางณัฐญา  สุทธิธรรม 

 ๗๔๒๗ นางสาวณัฐฏยา  หิรัญโชติ 

 ๗๔๒๘ นางณัฐฐินันท  สหะวิเศษไชยชาญ 

 ๗๔๒๙ นางณัฐณิชา  ตระกูลโอสถ 

 ๗๔๓๐ นางสาวณัฐณิชา  ตั้งใจ 

 ๗๔๓๑ นางสาวณัฐนันท  มวงมี 

 ๗๔๓๒ นางณัฐพัชร  ไชยยศ 

 ๗๔๓๓ นางสาวณัฐยาพร  กมลรัตน 

 ๗๔๓๔ นางสาวณัฐรดา  จิตพุทธบูชาบุญ 

 ๗๔๓๕ นางณัฐวิกานต  เปาปา 

 ๗๔๓๖ นางณิชชา  พรอดิศาชัย 

 ๗๔๓๗ นางณิชาภา  บุญแกวชยนต 

 ๗๔๓๘ นางณิชาภา  อรรคศรีวร 

 ๗๔๓๙ นางสาวณีรนุช  เกิดนอย 

 ๗๔๔๐ นางดรุณี  อินทรหลวงดี 

 ๗๔๔๑ นางสาวดลยพรรณ  คําเหลือ 

 ๗๔๔๒ นางดวงกมล  โพธิพันธ 

 ๗๔๔๓ นางสาวดวงคํา  ตะสุ 

 ๗๔๔๔ นางสาวดวงจันทร  คัสกุล 

 ๗๔๔๕ นางดวงจันทร  เพชรบรรจบ 

 ๗๔๔๖ นางดวงจันทร  แสงคํา 

 ๗๔๔๗ นางดวงใจ  ชินศรี 

 ๗๔๔๘ นางดวงใจ  บุญประกอบ 

 ๗๔๔๙ นางสาวดวงใจ  พุมจําปา 

 ๗๔๕๐ นางดวงใจ  มอยฟู 

 ๗๔๕๑ นางดวงใจ  วรสีนา 

 ๗๔๕๒ นางสาวดวงใจ  สุขาบูรณ 

 ๗๔๕๓ นางสาวดวงดาว  รักษา 

 ๗๔๕๔ นางดวงเดือน  ซําสันเทียะ 



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

 

 ๗๔๕๕ นางสาวดวงเดือน  ทาพริก 

 ๗๔๕๖ นางดวงเดือน  บึงแกว 

 ๗๔๕๗ นางดวงตา  เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา 

 ๗๔๕๘ นางดวงตา  ทุรัมย 

 ๗๔๕๙ นางดวงนภา  ตาสุรินทร 

 ๗๔๖๐ นางดวงนภา  ลวดอุโป 

 ๗๔๖๑ นางดวงเนตร  กล่ินสาคร 

 ๗๔๖๒ นางดวงพร  บุญเกิด 

 ๗๔๖๓ นางดวงพร  อินปาว 

 ๗๔๖๔ นางดอกจันทร  กองวงค 

 ๗๔๖๕ นางสาวดอกบัว  เหลาชํานะ 

 ๗๔๖๖ นางดอกไม  นิตะยะโส 

 ๗๔๖๗ นางดอกออ  ลาหนองแคน 

 ๗๔๖๘ นางสาวดอนจันทร  บิดร 

 ๗๔๖๙ นางดัด  มีปอง 

 ๗๔๗๐ นางดา  รินคํา 

 ๗๔๗๑ นางดารณี  อมฤทธิ์ 

 ๗๔๗๒ นางสาวดาระณี  บุญถนอม 

 ๗๔๗๓ นางสาวดารัตน  คัณทักษ 

 ๗๔๗๔ นางดารา  เทียมสุระ 

 ๗๔๗๕ นางดาราทอง  มาดูเหมา 

 ๗๔๗๖ นางดารารัตน  แกวคง 

 ๗๔๗๗ นางดารารัตน  จํานงธรรม 

 ๗๔๗๘ นางสาวดารารัตน  ไทยนิยม 

 ๗๔๗๙ นางดาริณี  เพ็งโสภา 

 ๗๔๘๐ นางสาวดาริณี  สิงหงาม 

 ๗๔๘๑ นางดาว  ทองนอก 

 ๗๔๘๒ นางดาว  พิทักษ 

 ๗๔๘๓ นางดาวเรือง  กล่ินสูงเนิน 

 ๗๔๘๔ นางดาวเรือง  ชวยสงฆ 

 ๗๔๘๕ นางดาวเรือง  สุพร 

 ๗๔๘๖ นางสาวดุษฎี  นวนนิ่ม 

 ๗๔๘๗ นางสาวดุสิตา  บุตรบรรจง 

 ๗๔๘๘ นางเดือนฉาย  แกวชารี 

 ๗๔๘๙ นางสาวเดือนเพ็ญ  จ๋ิวสุข 

 ๗๔๙๐ นางเดือนเพ็ญ  แจงใจ 

 ๗๔๙๑ นางเดือนเพ็ญ  ดินเด็ม 

 ๗๔๙๒ นางเดือนเพ็ญ  อารีรอบ 

 ๗๔๙๓ นางแดง  สมบูรณทรัพย 

 ๗๔๙๔ นางแดง  เสือชม 

 ๗๔๙๕ นางตวงพร  กุลนาค 

 ๗๔๙๖ นางตวิษา  จัตวากุล 

 ๗๔๙๗ นางตอย  พูนสูงเนิน 

 ๗๔๙๘ นางสาวตอย  สาระสุภาพ 

 ๗๔๙๙ นางตา  นอยศรี 

 ๗๕๐๐ นางติชิลา  ไชยปญญา 

 ๗๕๐๑ นางสาวติ๋ม  ใจกลา 

 ๗๕๐๒ นางสาวติ๋ม  สงคจันทร 

 ๗๕๐๓ นางติ๋ม  สวัสดี 

 ๗๕๐๔ นางติ๋ม  หลาฤทธิ์ 



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

 

 ๗๕๐๕ นางสาวตุกตา  เนวะมาตร 

 ๗๕๐๖ นางตุกตา  อุภัยภักตร 

 ๗๕๐๗ นางเต็มใจ  สานคลอง 

 ๗๕๐๘ นางสาวเตือนใจ  ชวนอยู 

 ๗๕๐๙ นางเตือนใจ  ภูพงษ 

 ๗๕๑๐ นางเตือนใจ  ยาหอม 

 ๗๕๑๑ นางเตือนใจ  เหบขุนทด 

 ๗๕๑๒ นางถนอม  กรุณา 

 ๗๕๑๓ นางสาวถนอม  โกมลศรี 

 ๗๕๑๔ นางถนอมจิต  จิตตวชิรานนท 

 ๗๕๑๕ นางถนอมศรี  ทับทิม 

 ๗๕๑๖ นางสาวถวิล  กินนะลี 

 ๗๕๑๗ นางถวิล  สิงหไชย 

 ๗๕๑๘ นางถาวร  ผจญ 

 ๗๕๑๙ นางถาวร  เพชรศรี 

 ๗๕๒๐ นางถาวรีย  สุนทรสารทูล 

 ๗๕๒๑ นางสาวทรัพยสิน  อินทะประเสริฐ 

 ๗๕๒๒ นางทวิพร  สรอยทอง 

 ๗๕๒๓ นางทวี  ทิพยธารา 

 ๗๕๒๔ นางทวี  รัมภาพ 

 ๗๕๒๕ นางทวี  ลาจันทร 

 ๗๕๒๖ นางทวีพร  ซื่อตรง 

 ๗๕๒๗ นางทอง  เอื้อเฟอสุข 

 ๗๕๒๘ นางสาวทองจันทร  เสือสูงเนิน 

 ๗๕๒๙ นางทองจุด  ปนทองสุข 

 ๗๕๓๐ นางทองเชื้อ  จันทวงค 

 ๗๕๓๑ นางสาวทองดํา  อัศวภูมิ 

 ๗๕๓๒ นางทองดี  กัลยาสนธิ์ 

 ๗๕๓๓ นางทองทิพย  มณีวงษ 

 ๗๕๓๔ นางทองนาค  ดวงตา 

 ๗๕๓๕ นางทองบอ  สีหาทับ 

 ๗๕๓๖ นางทองใบ  จันทรเบา 

 ๗๕๓๗ นางทองใบ  ตอศักดิ์ 

 ๗๕๓๘ นางสาวทองใบ  สีมา 

 ๗๕๓๙ นางทองปอ  พิมพเสน 

 ๗๕๔๐ นางทองเปลว  จิตรบวร 

 ๗๕๔๑ นางทองพันธ  สุปะมา 

 ๗๕๔๒ นางทองเพ็ชร  อินทวงษคํา 

 ๗๕๔๓ นางทองมวน  ทวีกลาง 

 ๗๕๔๔ นางทองยอย  ดรปญญา 

 ๗๕๔๕ นางทองยอย  เลิศทยากุล 

 ๗๕๔๖ นางทองยอย  ศรีนามบุรี 

 ๗๕๔๗ นางทองยอย  สังฆเภท 

 ๗๕๔๘ นางทองลวน  นวลศรี 

 ๗๕๔๙ นางทองลักษ  ศิริ 

 ๗๕๕๐ นางทองวัน  กอขันธ 

 ๗๕๕๑ นางทองศรี  เครือพิมาย 

 ๗๕๕๒ นางทองศรี  มุงคุณแสน 

 ๗๕๕๓ นางทองสน  พวงนาค 

 ๗๕๕๔ นางทองสมัย  ปททุม 



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

 

 ๗๕๕๕ นางทองสวรรค  ผงอวน 

 ๗๕๕๖ นางทองสัย  ทองประสิทธิ์ 

 ๗๕๕๗ นางทองสา  กํามา 

 ๗๕๕๘ นางทองสุข  จันทรจักร 

 ๗๕๕๙ นางสาวทองสุข  ทองพานิช 

 ๗๕๖๐ นางทองสุข  มีสา 

 ๗๕๖๑ นางทองเส่ียน  หมอยา 

 ๗๕๖๒ นางทองหยด  ทองคํานอย 

 ๗๕๖๓ นางทองหลวน  เกิดนาค 

 ๗๕๖๔ นางสาวทองหลอ  จําเริญสิริบุญกุล 

 ๗๕๖๕ นางทองใหม  มารอด 

 ๗๕๖๖ นางทองอินทร  เงางาม 

 ๗๕๖๗ นางสาวทักษพร  โลหตระกูล 

 ๗๕๖๘ นางสาวทันสมัย  ครองผล 

 ๗๕๖๙ นางทับทิม  จาบสันเทียะ 

 ๗๕๗๐ นางทับทิม  ชมภู 

 ๗๕๗๑ นางทับทิม  พันธุทับทิม 

 ๗๕๗๒ นางสาวทัศนา  เกตุแกว 

 ๗๕๗๓ นางทัศนา  คชเชนทร 

 ๗๕๗๔ นางทัศนา  แจงสิน 

 ๗๕๗๕ นางทัศนาวดี  ปดทุมมา 

 ๗๕๗๖ นางทัศนี  พรมเมือง 

 ๗๕๗๗ นางทัศนีย  บุญฤทธิ์ 

 ๗๕๗๘ นางทัศนีย  เพ็ญรัตน 

 ๗๕๗๙ นางทัศนีย  เพศพราหมณ 

 ๗๕๘๐ นางสาวทัศนีย  สังขศิลป 

 ๗๕๘๑ นางทัศนีย  อุดมทวี 

 ๗๕๘๒ นางทัศวรรณ  ใตชมภู 

 ๗๕๘๓ นางทานตะวัน  บุตรศรีภูมิ 

 ๗๕๘๔ นางทํานอง  ทองอยู 

 ๗๕๘๕ นางสาวทิตพร  แกอก 

 ๗๕๘๖ นางทินกร  ศิริเชษฐ 

 ๗๕๘๗ นางทิพภาวรรณ  ศรีสมบัติ 

 ๗๕๘๘ นางทิพย  เณรชู 

 ๗๕๘๙ นางสาวทิพยรัตน  เทพหมอยา 

 ๗๕๙๐ นางทิพยวัลย  นาถมทอง 

 ๗๕๙๑ นางทิพยวิมล  ตันติพัฒนะมนตรี 

 ๗๕๙๒ นางสาวทิพวรรณ  สุระพันธ 

 ๗๕๙๓ นางทิพวรรณ  กล่ันเงิน 

 ๗๕๙๔ นางทิพวรรณ  นักเบศร 

 ๗๕๙๕ นางสาวทิพวรรณ  ปอมคํา 

 ๗๕๙๖ นางสาวทิพวรรณ  ปานสุข 

 ๗๕๙๗ นางสาวทิพวรรณ  ภูแกว 

 ๗๕๙๘ นางทิพวรรณ  ภูหญา 

 ๗๕๙๙ นางทิพวรรณ  หงษเวียงจันทร 

 ๗๖๐๐ นางทิพวัลย  ธานีรัตน 

 ๗๖๐๑ นางทิพวัลย  เพ็ชรศรี 

 ๗๖๐๒ นางสาวทิพวัลย  สุขสันต 

 ๗๖๐๓ นางทุเรียน  พรหมสุข 

 ๗๖๐๔ นางสาวทุเรียน  ยังไพบูลย 



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

 

 ๗๖๐๕ นางทุเรียน  ศรีบุตร 

 ๗๖๐๖ นางเทวิกา  รูปงาม 

 ๗๖๐๗ นางเทวี  บุรมย 

 ๗๖๐๘ นางสาวเทวี  รุงอุดมลาภ 

 ๗๖๐๙ นางสาวธนพร  ยุทธาธรรม 

 ๗๖๑๐ นางธนภา  ประเสริฐศรี 

 ๗๖๑๑ นางธนยารินทร  หมื่นเทพ 

 ๗๖๑๒ นางธนวรรณ  นาคเหล็ก 

 ๗๖๑๓ นางสาวธนวันต  เกตุขุนทด 

 ๗๖๑๔ นางธนษา  รัตนวิชัย 

 ๗๖๑๕ นางธนัชชา  เจริญผล 

 ๗๖๑๖ นางธนัชพร  อิ่มกระจาง 

 ๗๖๑๗ นางธนัตดา  พวยอวน 

 ๗๖๑๘ นางธนาพร  อะโสต 

 ๗๖๑๙ นางธนาภา  สุขอนันต 

 ๗๖๒๐ นางธนิดา  มูลเพ็ญ 

 ๗๖๒๑ นางสาวธนิดา  เสือแพร 

 ๗๖๒๒ นางธัญชนก  ปุราชะกา 

 ๗๖๒๓ นางธัญญรัตน  ศรีบุญไทย 

 ๗๖๒๔ นางธัญญลักษณ  แสงสวัสดิ์ 

 ๗๖๒๕ นางสาวธัญญา  มากบํารุง 

 ๗๖๒๖ นางสาวธัญญารัตน  นุรักษ 

 ๗๖๒๗ นางธัญญาลักษณ  วงศรีทา 

 ๗๖๒๘ นางสาวธัญนันท  ขนอม 

 ๗๖๒๙ นางธัญนันท  ลาภาสระนอย 

 ๗๖๓๐ นางสาวธัญยกันต  ดุลยติธรรม 

 ๗๖๓๑ นางธัญรดา  หอมมณฑา 

 ๗๖๓๒ นางสาวธัญลักษณ  ขวัญใจ 

 ๗๖๓๓ นางธัญลักษณ  ฤทธิ์หิรัญ 

 ๗๖๓๔ นางธันยชนก  กองภูเขียว 

 ๗๖๓๕ นางธันยพัต  เรียบรอย 

 ๗๖๓๖ นางสาวธันยาภรณ  รอดขาว 

 ๗๖๓๗ นางธาราทิพย  ชีนาวุธ 

 ๗๖๓๘ นางธิดา  นานุย 

 ๗๖๓๙ นางธิดา  สรสวัสดิ์ 

 ๗๖๔๐ นางสาวธิดาทิพย  พุทธจันทร 

 ๗๖๔๑ นางสาวธิดารัตน  วงษชาลี 

 ๗๖๔๒ นางธิดารัตน  สิงหทอง 

 ๗๖๔๓ นางธิดารัตน  ใหมพรมมา 

 ๗๖๔๔ นางธิติมา  คงคํา 

 ๗๖๔๕ นางสาวธิติมา  พูนเจดีย 

 ๗๖๔๖ นางธีรนุช  ปานสง 

 ๗๖๔๗ นางสาวนกนอย  ไพยา 

 ๗๖๔๘ นางนกเล็ก  ทองดี 

 ๗๖๔๙ นางนกเล็ก  ทองสุขนอก 

 ๗๖๕๐ นางนคร  สิงหใหญ 

 ๗๖๕๑ นางนงคนุช  เทียมทอง 

 ๗๖๕๒ นางสาวนงคนุช  พรประเสริฐ 

 ๗๖๕๓ นางสาวนงคนุช  พุมพวง 

 ๗๖๕๔ นางนงคนุด  สุขดี 



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

 

 ๗๖๕๕ นางสาวนงคเยาว  คุมรักษา 

 ๗๖๕๖ นางนงครัตน  พรสวัสดิ์ 

 ๗๖๕๗ นางนงคลักษณ  ใจบุญ 

 ๗๖๕๘ นางนงนุช  เคียงสันเทียะ 

 ๗๖๕๙ นางนงนุช  จันทรแกว 

 ๗๖๖๐ นางนงนุช  ชมพิกุล 

 ๗๖๖๑ นางนงนุช  ไทยเจริญ 

 ๗๖๖๒ นางสาวนงนุช  บุญสม 

 ๗๖๖๓ นางสาวนงนุช  พัฒนเกษร 

 ๗๖๖๔ นางนงนุช  พูลทอง 

 ๗๖๖๕ นางสาวนงนุช  เอี่ยมกุล 

 ๗๖๖๖ นางนงเยาว  กองชนะ 

 ๗๖๖๗ นางนงเยาว  เกิดบึงพราว 

 ๗๖๖๘ นางสาวนงเยาว  ทูตพิทักษ 

 ๗๖๖๙ นางสาวนงเยาว  ประชุมทอง 

 ๗๖๗๐ นางนงเยาว  เพ็ชรนิคม 

 ๗๖๗๑ นางสาวนงเยาว  ภุมรินทร 

 ๗๖๗๒ นางนงลักษณ  แกวเรือง 

 ๗๖๗๓ นางนงลักษณ  คงเจริญถิ่น 

 ๗๖๗๔ นางนงลักษณ  แดงสมิง 

 ๗๖๗๕ นางสาวนงลักษณ  ไผงาม 

 ๗๖๗๖ นางนงลักษณ  มันพราว 

 ๗๖๗๗ นางสาวนงลักษณ  สีพันนา 

 ๗๖๗๘ นางสาวนฐมน  ทองภิรมย 

 ๗๖๗๙ นางนนทรี  เฉียบแหลม 

 ๗๖๘๐ นางสาวนพเกา  มีสมโสต 

 ๗๖๘๑ นางนพคุณ  อิ่นธิ 

 ๗๖๘๒ นางนพมาศ  นิลดี 

 ๗๖๘๓ นางนพรัตน  จันทรประสิทธิ์ 

 ๗๖๘๔ นางนพรัตน  ดิษเจริญ 

 ๗๖๘๕ นางนพรัตน  ปองกัน 

 ๗๖๘๖ นางนพรัตน  สารเสวก 

 ๗๖๘๗ นางนพรัตน  แสงทอง 

 ๗๖๘๘ นางสาวนพาภรณ  พุมเกษม 

 ๗๖๘๙ นางสาวนภัสสร  เนียมแกว 

 ๗๖๙๐ นางนภาพร  ชมภูมาตรย 

 ๗๖๙๑ นางสาวนภาพร  บอรุณรัตน 

 ๗๖๙๒ นางนภาภรณ  โพธิมณี 

 ๗๖๙๓ นางนภาภรณ  ฟกทองพันธ 

 ๗๖๙๔ นางนภาวรรณ  บุญทา 

 ๗๖๙๕ นางนรมน  สิงหคํา 

 ๗๖๙๖ นางสาวนราทิพย  มรรคอาน 

 ๗๖๙๗ นางนรินทร  สรวงนอก 

 ๗๖๙๘ นางสาวนริศร  ดาย่ี 

 ๗๖๙๙ นางสาวนริศรา  บุญประกอบ 

 ๗๗๐๐ นางนฤมล  เกษแกว 

 ๗๗๐๑ นางนฤมล  แกวอินตา 

 ๗๗๐๒ นางนฤมล  แดงประไพ 

 ๗๗๐๓ นางนฤมล  นุรักษ 

 ๗๗๐๔ นางนฤมล  เภามี 



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

 

 ๗๗๐๕ นางนฤมล  มะลิลัย 

 ๗๗๐๖ นางนฤมล  แสงดี 

 ๗๗๐๗ นางสาวนลพรรณ  สมนึก 

 ๗๗๐๘ นางนวนจันทร  เนตรปญจะ 

 ๗๗๐๙ นางนวนไย  นันทะแสง 

 ๗๗๑๐ นางนวนศรี  บางสา 

 ๗๗๑๑ นางนวโรสา  ประจงคา 

 ๗๗๑๒ นางนวลจันทร  เขมะศิริ 

 ๗๗๑๓ นางนวลจันทร  หลําผาสุข 

 ๗๗๑๔ นางนวลฉวี  เกตุสาคร 

 ๗๗๑๕ นางนวลฉวี  ทิพยทามูล 

 ๗๗๑๖ นางนวลสวาท  จีนขม 

 ๗๗๑๗ นางนวลอนงค  อินทรัตน 

 ๗๗๑๘ นางนวลออง  วังตะพันธ 

 ๗๗๑๙ นางนอย  ศรีเมือง 

 ๗๗๒๐ นางสาวนะรง  ภาคแกว 

 ๗๗๒๑ นางนัฐชา  พิกุลศรี 

 ๗๗๒๒ นางนัด  แกวกองทรัพย 

 ๗๗๒๓ นางนัทธยา  ดวงใจ 

 ๗๗๒๔ นางสาวนัทนา  วงศฤทัยงาม 

 ๗๗๒๕ นางสาวนัทยา  หาราวี 

 ๗๗๒๖ นางสาวนันทนา  นัดพบสุข 

 ๗๗๒๗ นางสาวนันทนา  นาวิก 

 ๗๗๒๘ นางสาวนันทนา  สวนแสวง 

 ๗๗๒๙ นางสาวนันทพร  นอยอาย 

 ๗๗๓๐ นางนันทพร  สุดชนะ 

 ๗๗๓๑ นางสาวนันทวรรณ  รุงเรือง 

 ๗๗๓๒ นางสาวนันทวัน  โพธิ์สิทธิ์ 

 ๗๗๓๓ นางนันทะ  สวัสดิ์ศรี 

 ๗๗๓๔ นางสาวนันทิชา  สกุลกิตติพันธ 

 ๗๗๓๕ นางสาวนันทิพัชร  อินทรแสน 

 ๗๗๓๖ นางนัยนปพร  เสือโต 

 ๗๗๓๗ นางสาวนัยนา  พรทุม 

 ๗๗๓๘ นางนัยเนตร  สรอยมี 

 ๗๗๓๙ นางสาวนัยรินทร  บุญเหลือ 

 ๗๗๔๐ นางสาวนาฏทิชา  ผาสุข 

 ๗๗๔๑ นางสาวนาตยา  จันทรประสาท 

 ๗๗๔๒ นางนาตยา  มะนาวหวาน 

 ๗๗๔๓ นางสาวนาตยา  หาญมนตรี 

 ๗๗๔๔ นางสาวนาตยา  อิ่มแกว 

 ๗๗๔๕ นางนาถมณี  ดาระภา 

 ๗๗๔๖ นางนารี  คํามา 

 ๗๗๔๗ นางสาวนารี  บุญจันทร 

 ๗๗๔๘ นางนารี  เพชรประกอบ 

 ๗๗๔๙ นางนารีรัตน  จิตระวัง 

 ๗๗๕๐ นางสาวนาอีมะ  มะแซ 

 ๗๗๕๑ นางน้ําคาง  รอดกําเนิด 

 ๗๗๕๒ นางสาวน้ําเชื่อม  สังขทอง 

 ๗๗๕๓ นางสาวน้ําทิพย  แกวบัวดี 

 ๗๗๕๔ นางน้ําทิพย  จิระปาน 



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

 

 ๗๗๕๕ นางน้ําทิพย  ชัยหัตถ 

 ๗๗๕๖ นางน้ําทิพย  ทองเฟอง 

 ๗๗๕๗ นางน้ําผ้ึง  กาทองทุง 

 ๗๗๕๘ นางสาวน้ําผ้ึง  ดีจาง 

 ๗๗๕๙ นางสาวน้ําผ้ึง  วงษสมุทร 

 ๗๗๖๐ นางสาวน้ําเพชร  นอยคํา 

 ๗๗๖๑ นางน้ําเพ็ชร  รุงอรุณ 

 ๗๗๖๒ นางสาวน้ําออย  พุกสุวรรณ 

 ๗๗๖๓ นางน้ําออย  มวนชม 

 ๗๗๖๔ นางสาวนิ  กงกาหน 

 ๗๗๖๕ นางนิกูล  เคแสง 

 ๗๗๖๖ นางนิคม  เรียงวงษ 

 ๗๗๖๗ นางนิคม  หงษทอง 

 ๗๗๖๘ นางสาวนิชชา  จันทอินทร 

 ๗๗๖๙ นางนิดา  มะโนวรรณ 

 ๗๗๗๐ นางสาวนิตญา  สมบูรณมรกต 

 ๗๗๗๑ นางนิตติยา  เชื้อพระซอง 

 ๗๗๗๒ นางสาวนิตยา  กองชะนะ 

 ๗๗๗๓ นางนิตยา  แกวเพ็ชร 

 ๗๗๗๔ นางสาวนิตยา  ขาวทอง 

 ๗๗๗๕ นางนิตยา  คําทูล 

 ๗๗๗๖ นางนิตยา  คําศรี 

 ๗๗๗๗ นางนิตยา  จงหาญ 

 ๗๗๗๘ นางสาวนิตยา  เด็ดดวง 

 ๗๗๗๙ นางสาวนิตยา  แดงวัฒนากุล 

 ๗๗๘๐ นางนิตยา  พันแสน 

 ๗๗๘๑ นางนิตยา  เรือนนิล 

 ๗๗๘๒ นางสาวนิตยา  สางศรี 

 ๗๗๘๓ นางสาวนิตยา  สุพิมพ 

 ๗๗๘๔ นางนิตยา  สุวรักษ 

 ๗๗๘๕ นางสาวนิตยา  แสงทอง 

 ๗๗๘๖ นางนิตยา  อ่ําสถาน 

 ๗๗๘๗ นางนิตยา  อินทะสีดา 

 ๗๗๘๘ นางสาวนิตยาพร  พุทธมี 

 ๗๗๘๙ นางนิตยาภรณ  วงษขันธ 

 ๗๗๙๐ นางนิภา  คชสําโรง 

 ๗๗๙๑ นางนิภา  ใชยสะกูล 

 ๗๗๙๒ นางนิภา  นอยอินวงค 

 ๗๗๙๓ นางสาวนิภา  บุญลาภ 

 ๗๗๙๔ นางนิภาพร  เชาวลิตถวิล 

 ๗๗๙๕ นางนิภาพร  ไชยานุกุล 

 ๗๗๙๖ นางนิภาพร  ดวงชุม 

 ๗๗๙๗ นางนิภาพร  สุขเกษม 

 ๗๗๙๘ นางสาวนิภาพร  สุขประเสริฐ 

 ๗๗๙๙ นางนิภาพรรณ  จันตุลัง 

 ๗๘๐๐ นางนิภาภรณ  ประหยัด 

 ๗๘๐๑ นางสาวนิภาภัสร  อัจฉริยวงศ 

 ๗๘๐๒ นางนิภาวรรณ  ขวัญไชย 

 ๗๘๐๓ นางนิ่ม  โสธุมา 

 ๗๘๐๔ นางนิ่มนวล  ฮามวงศ 



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

 

 ๗๘๐๕ นางนิยม  วรรณกุล 

 ๗๘๐๖ นางสาวนิรมล  จันโทวาท 

 ๗๘๐๗ นางนิราวรรณ  แฝงดาหาร 

 ๗๘๐๘ นางสาวนิลาวรรณ  เหลาสุพรรณ 

 ๗๘๐๙ นางนิศาชล  นันทิพย 

 ๗๘๑๐ นางนิศารัตน  นุกิจ 

 ๗๘๑๑ นางนีรนุช  รังษีบุตร 

 ๗๘๑๒ นางนีรมล  ตรีภักดิ์ 

 ๗๘๑๓ นางนุกูล  วงษรอด 

 ๗๘๑๔ นางนุจนาถ  บัวพิมพ 

 ๗๘๑๕ นางนุช  แกววัน 

 ๗๘๑๖ นางนุช  คธาวุธ 

 ๗๘๑๗ นางสาวนุชจนาฏ  เขตตนนท 

 ๗๘๑๘ นางนุชนาจ  ไหมแกว 

 ๗๘๑๙ นางนุชนาฎ  มีมา 

 ๗๘๒๐ นางนุชนารถ  เติมสุข 

 ๗๘๒๑ นางนุชนารถ  สุขทว ี

 ๗๘๒๒ นางนุตร  ตนคูณทอง 

 ๗๘๒๓ นางนูรีดา  แฉะ 

 ๗๘๒๔ นางสาวเนตรดาว  แยมเกตุ 

 ๗๘๒๕ นางสาวเนตรนภา  เสนาคํา 

 ๗๘๒๖ นางสาวเนาวรัตน  จีนเมือง 

 ๗๘๒๗ นางเนาวรัตน  ธนะสิงห 

 ๗๘๒๘ นางสาวเนาวรัตน  มธุรส 

 ๗๘๒๙ นางแนงนอย  ทองราช 

 ๗๘๓๐ นางสาวโนรอามาณี  มะยูโซะ 

 ๗๘๓๑ นางโนรี  เหลาชัย 

 ๗๘๓๒ นางสาวบงกรต  ฤทธิ์โพธิ์ 

 ๗๘๓๓ นางสาวบรรจง  ชาลีฟอง 

 ๗๘๓๔ นางสาวบรรเจิด  บุญเพ็ชร 

 ๗๘๓๕ นางบรรเทิง  ประกอบผล 

 ๗๘๓๖ นางบวร  โพธิ์ที 

 ๗๘๓๗ นางสาวบังอร  แกวนวม 

 ๗๘๓๘ นางบังอร  ไชยแจง 

 ๗๘๓๙ นางบังอร  ไชยนาน 

 ๗๘๔๐ นางบังอร  แซพุน 

 ๗๘๔๑ นางบังอร  ประชาเขียว 

 ๗๘๔๒ นางบังอร  ปญญาแฝง 

 ๗๘๔๓ นางบังอร  เปล่ียนชื่น 

 ๗๘๔๔ นางบังอร  พรมมาแข 

 ๗๘๔๕ นางสาวบังอร  โพธิ์ปานพันธุ 

 ๗๘๔๖ นางบังอร  ลัทธ ิ

 ๗๘๔๗ นางบังอร  เล็งไธสง 

 ๗๘๔๘ นางสาวบังอร  สีหา 

 ๗๘๔๙ นางบังเอญิ  มุสิกชาติ 

 ๗๘๕๐ นางบัญญัติ  โนคํา 

 ๗๘๕๑ นางบันจง  ธุรารัตน 

 ๗๘๕๒ นางบัวแกว  จันทรพินิจ 

 ๗๘๕๓ นางสาวบัวขาว  สูเสน 

 ๗๘๕๔ นางบัวเขียว  สําราญ 



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

 

 ๗๘๕๕ นางบัวไข  โพธิบัติ 

 ๗๘๕๖ นางบัวไข  ลุนบับภา 

 ๗๘๕๗ นางบัวบาน  นําทอง 

 ๗๘๕๘ นางบัวบาล  สีทาว 

 ๗๘๕๙ นางสาวบัวผัน  นันเล่ียม 

 ๗๘๖๐ นางบัวผัน  พรรยราช 

 ๗๘๖๑ นางสาวบัวผัน  ย่ิงยง 

 ๗๘๖๒ นางบัวพันธ  หาสูง 

 ๗๘๖๓ นางบัวพิด  วิชัยสา 

 ๗๘๖๔ นางบัวเพียร  สัมฤทธิ์ 

 ๗๘๖๕ นางบัวภิต  วิไลวรรณ 

 ๗๘๖๖ นางสาวบัวมัน  เฒาเงา 

 ๗๘๖๗ นางบัวรวย  ขาวฉลาด 

 ๗๘๖๘ นางบัวโรม  มุงเครือกลาง 

 ๗๘๖๙ นางสาวบัวลอย  ทนุ 

 ๗๘๗๐ นางบัวลอย  ทาวงษ 

 ๗๘๗๑ นางบัวลอย  สนธิ 

 ๗๘๗๒ นางบัวลอย  แอมกระโทก 

 ๗๘๗๓ นางบัวลี  เจียมตน 

 ๗๘๗๔ นางบัวลี  ทัศบุตร 

 ๗๘๗๕ นางบัวลี  สิงหเจริญ 

 ๗๘๗๖ นางบัวเลียน  บุญใหญ 

 ๗๘๗๗ นางบัวสี  คําบอนพิทักษ 

 ๗๘๗๘ นางบัวเหล่ียม  จันทรวี 

 ๗๘๗๙ นางบานเย็น  แกวแกมเงิน 

 ๗๘๘๐ นางบานเย็น  งามวิลัย 

 ๗๘๘๑ นางบานเย็น  ชารีสมบัติ 

 ๗๘๘๒ นางบานเย็น  ชูชี 

 ๗๘๘๓ นางบําเพ็ญ  วงษเอก 

 ๗๘๘๔ นางสาวบํารุง  นันทกูล 

 ๗๘๘๕ นางบุญกอง  บุระวัฒน 

 ๗๘๘๖ นางบุญเกิด  แหยมสนาม 

 ๗๘๘๗ นางบุญคุม  พันบัวภา 

 ๗๘๘๘ นางสาวบุญจนก  พวงจําป 

 ๗๘๘๙ นางสาวบุญชวย  จันมาก 

 ๗๘๙๐ นางบุญชวย  เจตินัย 

 ๗๘๙๑ นางบุญชุม  เพราะกระโทก 

 ๗๘๙๒ นางสาวบุญชู  ไตรรถ 

 ๗๘๙๓ นางบุญชู  มหาโยธิน 

 ๗๘๙๔ นางบุญชู  ศรีชะตา 

 ๗๘๙๕ นางบุญเชาว  คงวัตร 

 ๗๘๙๖ นางบุญเชื่อ  ขาวนอก 

 ๗๘๙๗ นางสาวบุญณรัตน  ศรีแกว 

 ๗๘๙๘ นางสาวบุญตา  เกตุนิล 

 ๗๘๙๙ นางบุญตา  เทพเนาว 

 ๗๙๐๐ นางบุญตา  มาระศรี 

 ๗๙๐๑ นางบุญตา  สระทองอินทร 

 ๗๙๐๒ นางบุญทัน  กุลทอง 

 ๗๙๐๓ นางบุญทัน  จันทะคุณ 

 ๗๙๐๔ นางบุญทาริกา  ชมจันทึก 



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

 

 ๗๙๐๕ นางสาวบุญทิวา  เจริญ 

 ๗๙๐๖ นางสาวบุญธงค  เจริญราช 

 ๗๙๐๗ นางบุญธรรม  มณีวงษ 

 ๗๙๐๘ นางบุญธาตุ  ตรีพุฒ 

 ๗๙๐๙ นางบุญนพ  ทองแดง 

 ๗๙๑๐ นางสาวบุญนอม  เฉียบแหลม 

 ๗๙๑๑ นางบุญนาค  ไชยมิตร 

 ๗๙๑๒ นางสาวบุญนํา  สุขดี 

 ๗๙๑๓ นางบุญนํา  สุภาพ 

 ๗๙๑๔ นางบุญประไพ  สีลาดหา 

 ๗๙๑๕ นางสาวบุญพา  ปนทอง 

 ๗๙๑๖ นางสาวบุญพา  เวชสุวรรณ 

 ๗๙๑๗ นางบุญเพ็ง  เคนหวด 

 ๗๙๑๘ นางสาวบุญเพียง  โพธิ์บัลลังค 

 ๗๙๑๙ นางบุญภาศ  จันทรจอย 

 ๗๙๒๐ นางบุญมา  มหาวิรส 

 ๗๙๒๑ นางบุญมี  เพ่ิมพูลทรัพย 

 ๗๙๒๒ นางสาวบุญมี  มณีรัตน 

 ๗๙๒๓ นางบุญมี  ศรีพลลา 

 ๗๙๒๔ นางบุญมี  เอี่ยมโซ 

 ๗๙๒๕ นางบุญรวม  ศรีเบ็ญจะ 

 ๗๙๒๖ นางบุญรอด  ศรีสุระ 

 ๗๙๒๗ นางบุญรัตน  มีลาภ 

 ๗๙๒๘ นางบุญริน  เกื้อจอก 

 ๗๙๒๙ นางบุญเรียม  สิงหศร 

 ๗๙๓๐ นางสาวบุญเรือง  สิงหโต 

 ๗๙๓๑ นางบุญเรือน  ไตรพรหม 

 ๗๙๓๒ นางบุญเรือน  นิรารมย 

 ๗๙๓๓ นางบุญเรือน  ผันผิน 

 ๗๙๓๔ นางบุญโรม  สับประโคน 

 ๗๙๓๕ นางบุญลวน  นอยจอย 

 ๗๙๓๖ นางบุญลอง  ทิพยเกิด 

 ๗๙๓๗ นางบุญลือ  ชางคุม 

 ๗๙๓๘ นางบุญเลิศ  คะชะสะ 

 ๗๙๓๙ นางบุญเลิศ  วรรณศิริลักษณ 

 ๗๙๔๐ นางบุญเล้ียง  ดูกระบือ 

 ๗๙๔๑ นางสาวบุญเลียน  แสงอะโน 

 ๗๙๔๒ นางบุญศรี  นุชสุวรรณ 

 ๗๙๔๓ นางสาวบุญศรี  แนนอุดร 

 ๗๙๔๔ นางบุญสง  ชํานาญกิจ 

 ๗๙๔๕ นางบุญสม  จําแนกสาร 

 ๗๙๔๖ นางบุญสิตา  บุญมี 

 ๗๙๔๗ นางบุญสิภา  ชารี 

 ๗๙๔๘ นางบุญเสริม  คําใส 

 ๗๙๔๙ นางบุญเสริม  ปล้ืมบัว 

 ๗๙๕๐ นางบุญหนา  ธงศรี 

 ๗๙๕๑ นางบุญเหลือ  บรรณทิพย 

 ๗๙๕๒ นางบุญโฮม  บานเย็น 

 ๗๙๕๓ นางบุญโฮม  พฤกตาล 

 ๗๙๕๔ นางบุญโฮม  พลอยมาลี 



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

 

 ๗๙๕๕ นางบุญโฮม  อินทรกอง 

 ๗๙๕๖ นางบุดดี  ตราษี 

 ๗๙๕๗ นางบุนฐริกา  ศรีสนั่น 

 ๗๙๕๘ นางบุบผา  พิลึก 

 ๗๙๕๙ นางบุบผา  แยมผิว 

 ๗๙๖๐ นางสาวบุบผา  เล็บสา 

 ๗๙๖๑ นางบุปผา  แกวบุตรดี 

 ๗๙๖๒ นางบุปผา  ใจคง 

 ๗๙๖๓ นางสาวบุผา  หอมคํา 

 ๗๙๖๔ นางบุษกร  รัตนะวัน 

 ๗๙๖๕ นางสาวบุษบา  นิลจันทร 

 ๗๙๖๖ นางสาวบุษมาลี  ใบบุญนาค 

 ๗๙๖๗ นางสาวบุษรินทร  วงษตาย 

 ๗๙๖๘ นางสาวบุหงา  ขุนณรงค 

 ๗๙๖๙ นางเบญจมาศ  เสโส 

 ๗๙๗๐ นางสาวเบญจวรรณ  มงคลศิริวัฒนา 

 ๗๙๗๑ นางสาวเบญจวรรณ  สุขจันทรตรี 

 ๗๙๗๒ นางสาวเบญจวรรณ  เหลือปญญา 

 ๗๙๗๓ นางสาวเบ็ญจา  วิสมล 

 ๗๙๗๔ นางสาวเบญญาพร  โตสุข 

 ๗๙๗๕ นางเบญญาภา  นาคปานเสือ 

 ๗๙๗๖ นางเบญญาภา  สุดแสวง 

 ๗๙๗๗ นางสาวเบ็ญเย่ียม  วงศจันดี 

 ๗๙๗๘ นางใบ  ประกอบแสง 

 ๗๙๗๙ นางใบดะ  และใหม 

 ๗๙๘๐ นางสาวปฐมพร  พานทอง 

 ๗๙๘๑ นางปณิตา  เจริญไทย 

 ๗๙๘๒ นางสาวปทิตตา  คงสินชัย 

 ๗๙๘๓ นางปทิตตา  คณะพรม 

 ๗๙๘๔ นางปนัดดา  พิลา 

 ๗๙๘๕ นางสาวปนัดดา  สมเรือง 

 ๗๙๘๖ นางปภาพันธ  แสงวงค 

 ๗๙๘๗ นางปรมาภรณ  จันทรณรงค 

 ๗๙๘๘ นางประกอบ  ไชยพรมราช 

 ๗๙๘๙ นางประกายแกว  คําสาร 

 ๗๙๙๐ นางประกายแกว  ปะวะภูโต 

 ๗๙๙๑ นางสาวประกายแกว  พิมพจักร 

 ๗๙๙๒ นางประกายดาว  กาญจนะสมบัติ 

 ๗๙๙๓ นางประกายรัตน  ปุระกัน 

 ๗๙๙๔ นางประครอง  ชนะชื่น 

 ๗๙๙๕ นางประคอง  กอนวิมล 

 ๗๙๙๖ นางประคอง  ขํามาลัย 

 ๗๙๙๗ นางสาวประคอง  พิมพโพธิ์กลาง 

 ๗๙๙๘ นางสาวประคอง  มีแกว 

 ๗๙๙๙ นางสาวประคอง  ลาโกน 

 ๘๐๐๐ นางประจวบ  โพธิ์ทอง 

 ๘๐๐๑ นางประจวบ  ใหมแกว 

 ๘๐๐๒ นางสาวประจวบ  อุดมสุข 

 ๘๐๐๓ นางประจิน  กาญจนวงศ 

 ๘๐๐๔ นางประชีพ  สํารวมจิตร 



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

 

 ๘๐๐๕ นางประชุม  เพชรประสม 

 ๘๐๐๖ นางสาวประชุม  สังขทอง 

 ๘๐๐๗ นางประเชิญ  แพทอง 

 ๘๐๐๘ นางประดับ  จันคง 

 ๘๐๐๙ นางประดับ  ลับสวัสดิ์ 

 ๘๐๑๐ นางประทวน  ทรัพยเจริญ 

 ๘๐๑๑ นางประทวน  พันธเดช 

 ๘๐๑๒ นางประทวน  ภูสุม 

 ๘๐๑๓ นางประทิน  ควรสมคบ 

 ๘๐๑๔ นางประทุม  แจงแสง 

 ๘๐๑๕ นางประทุม  ชางทอง 

 ๘๐๑๖ นางประทุม  พิมพสวัสดิ์ 

 ๘๐๑๗ นางประทุม  เรืองขจร 

 ๘๐๑๘ นางประทุม  วงศษา 

 ๘๐๑๙ นางสาวประทุม  อยูศิลปไชย 

 ๘๐๒๐ นางประทุมรัตน  ภูมิสุวรรณ 

 ๘๐๒๑ นางสาวประเทือง  ทองวงค 

 ๘๐๒๒ นางประนอม  ขํากรัด 

 ๘๐๒๓ นางประนอม  แจงเมือง 

 ๘๐๒๔ นางประนอม  บุญเตปน 

 ๘๐๒๕ นางประนอม  ผสมพืช 

 ๘๐๒๖ นางประนอม  โพธิ์แยม 

 ๘๐๒๗ นางประนอม  มะลิดา 

 ๘๐๒๘ นางประนอม  ราหุละ 

 ๘๐๒๙ นางประนอม  เรืองยุบล 

 ๘๐๓๐ นางประนอม  วงศาราบ 

 ๘๐๓๑ นางประนอม  วาบสูงเนิน 

 ๘๐๓๒ นางประนอม  สีโท 

 ๘๐๓๓ นางประนอม  ออนแกว 

 ๘๐๓๔ นางประพิศ  จันทรา 

 ๘๐๓๕ นางประเพลิน  ชองงาม 

 ๘๐๓๖ นางประไพ  ชัยศรี 

 ๘๐๓๗ นางประไพ  ทองดี 

 ๘๐๓๘ นางประไพ  บุตรี 

 ๘๐๓๙ นางประไพศรี  คําสัตย 

 ๘๐๔๐ นางสาวประภัสสร  วิจิตรา 

 ๘๐๔๑ นางประภา  สนโคกสูง 

 ๘๐๔๒ นางสาวประภา  อภิรักษ 

 ๘๐๔๓ นางประภากร  ทองศรี 

 ๘๐๔๔ นางสาวประภานิช  ไชยเพชร 

 ๘๐๔๕ นางสาวประภานิช  เรืองเดช 

 ๘๐๔๖ นางประภาพร  สมแสน 

 ๘๐๔๗ นางสาวประภาพรรณ  จํานงคคุณ 

 ๘๐๔๘ นางประภาศรี  พิลาบุตร 

 ๘๐๔๙ นางประภาศรี  เมืองจันทร 

 ๘๐๕๐ นางประมวล  ธรรมวิเศษ 

 ๘๐๕๑ นางประมวล  ผาลา 

 ๘๐๕๒ นางประมวล  ศรีงาม 

 ๘๐๕๓ นางประยงค  ครุภัณฑ 

 ๘๐๕๔ นางประยงค  คิดอยู 



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

 

 ๘๐๕๕ นางประยงค  นามสาร 

 ๘๐๕๖ นางสาวประยงค  ออทอง 

 ๘๐๕๗ นางประยูร  จันภูงาม 

 ๘๐๕๘ นางประยูร  ทองมา 

 ๘๐๕๙ นางประโยน  ดวงกุล 

 ๘๐๖๐ นางสาวประโลม  นาคแกว 

 ๘๐๖๑ นางประวีณา  ทองครบุร ี

 ๘๐๖๒ นางประวีนา  ดีจริง 

 ๘๐๖๓ นางประสงค  เรืองฤทธิ์ 

 ๘๐๖๔ นางสาวประสพสุข  พันเกาะเริง 

 ๘๐๖๕ นางสาวประสาน  ดีวัน 

 ๘๐๖๖ นางประสาน  หัดรัตนชัย 

 ๘๐๖๗ นางประสิทธิ์  บางแบง 

 ๘๐๖๘ นางประเสม  ชูเสือหึง 

 ๘๐๖๙ นางประเสริฐ  ดอนโหนงชา 

 ๘๐๗๐ นางสาวประเสริฐ  ปะทิรัมย 

 ๘๐๗๑ นางประเสริฐ  พาสุทธิ ์

 ๘๐๗๒ นางประเสริฐ  ย้ิมแพร 

 ๘๐๗๓ นางประหยัด  ขานสันเทียะ 

 ๘๐๗๔ นางปราณี  ฆังคัสโร 

 ๘๐๗๕ นางปราณี  จันทรสม 

 ๘๐๗๖ นางปราณี  จําเริญศรี 

 ๘๐๗๗ นางปราณี  จุยเหมือน 

 ๘๐๗๘ นางปราณี  ชะอุมผา 

 ๘๐๗๙ นางสาวปราณี  ชัยประทุม 

 ๘๐๘๐ นางปราณี  ณ นคร 

 ๘๐๘๑ นางปราณี  ดวนเฝอ 

 ๘๐๘๒ นางปราณี  ตรีสงฆ 

 ๘๐๘๓ นางปราณี  เทศทองมี 

 ๘๐๘๔ นางปราณี  ธรรมพล 

 ๘๐๘๕ นางปราณี  เนาวสุข 

 ๘๐๘๖ นางปราณี  บุตรสมาน 

 ๘๐๘๗ นางปราณี  ประกอบศรี 

 ๘๐๘๘ นางสาวปราณี  ประเสริฐสังข 

 ๘๐๘๙ นางสาวปราณี  ผูกจิต 

 ๘๐๙๐ นางปราณี  พรอินทร 

 ๘๐๙๑ นางปราณี  แยมเกษร 

 ๘๐๙๒ นางปราณี  เลิศวิริยะปติ 

 ๘๐๙๓ นางปราณี  ศรีอินทร 

 ๘๐๙๔ นางปราณี  สมรมิตร 

 ๘๐๙๕ นางสาวปราณี  สุวรรณหงษ 

 ๘๐๙๖ นางปราณี  อุนเรือง 

 ๘๐๙๗ นางปราณีต  บุญสําเร็จ 

 ๘๐๙๘ นางปราณีต  ไมเนียม 

 ๘๐๙๙ นางสาวปราถนา  บุญทอง 

 ๘๑๐๐ นางปรานอม  ผองผิว 

 ๘๑๐๑ นางปรานอม  มาวันรุงเรือง 

 ๘๑๐๒ นางสาวปราวิณี  เรืองปุย 

 ๘๑๐๓ นางปริญญา  เชื้อวงคพรม 

 ๘๑๐๔ นางปริณดา  มีทรัพย 



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

 

 ๘๑๐๕ นางสาวปริศนา  ใหญสูงเนิน 

 ๘๑๐๖ นางปรียากมล  ถาพยอม 

 ๘๑๐๗ นางปรียาณิชย  เครื่องเทศ 

 ๘๑๐๘ นางสาวปรียาพร  ทาวคาม 

 ๘๑๐๙ นางปรียาภรณ  สอนสวัสดิ์ 

 ๘๑๑๐ นางสาวปรุงทรัพย  จันทอง 

 ๘๑๑๑ นางสาวปวริศา  เดชแกว 

 ๘๑๑๒ นางปวันรัตน  หงษาวัน 

 ๘๑๑๓ นางสาวปวีณา  แกวอินทรตา 

 ๘๑๑๔ นางปวีณา  จินะโกษฐ 

 ๘๑๑๕ นางสาวปวีณา  ไชโยยอดย่ิง 

 ๘๑๑๖ นางปวีณา  ทองออน 

 ๘๑๑๗ นางปวีณา  ทองออน 

 ๘๑๑๘ นางปวีณา  สังวาลย 

 ๘๑๑๙ นางปองออย  เผียงสูงเนิน 

 ๘๑๒๐ นางสาวปญญา  เคลือบพลิก 

 ๘๑๒๑ นางปญญา  บัวชัย 

 ๘๑๒๒ นางปญญา  วัตะโส 

 ๘๑๒๓ นางสาวปณฑารีย  กมลสาร 

 ๘๑๒๔ นางสาวปณยตา  ไตรธรรม 

 ๘๑๒๕ นางสาวปทมา  ปานกําเนิด 

 ๘๑๒๖ นางสาวปทมา  แรงกสิกร 

 ๘๑๒๗ นางปาจรีย  หมื่นหาญ 

 ๘๑๒๘ นางปาณิศา  จรัสศรีสกุล 

 ๘๑๒๙ นางสาวปาดีละ  อายิ 

 ๘๑๓๐ นางปาดีละห  เปาะเลาะ 

 ๘๑๓๑ นางปานชนก  บุตตะโยธี 

 ๘๑๓๒ นางปาริฉัตร  ยามประโคน 

 ๘๑๓๓ นางสาวปาริชาติ  กลัดเสวก 

 ๘๑๓๔ นางปาริชาติ  แกวเขียว 

 ๘๑๓๕ นางสาวปาริชาติ  ไชยหาญ 

 ๘๑๓๖ นางปาริชาติ  พงษเรือน 

 ๘๑๓๗ นางปาริชาติ  ศรีภิรมย 

 ๘๑๓๘ นางปาวี  ไชยสุระ 

 ๘๑๓๙ นางปนคํา  เจาะจง 

 ๘๑๔๐ นางปนสุดา  จุลทอง 

 ๘๑๔๑ นางสาวปยภรณ  คํารัตน 

 ๘๑๔๒ นางสาวปยรัตน  กระโพธิ์ 

 ๘๑๔๓ นางสาวปยวรรณ  พรมแดน 

 ๘๑๔๔ นางปยะมาศ  บัวแสงใส 

 ๘๑๔๕ นางสาวปยะมาศ  บุญสง 

 ๘๑๔๖ นางปยะมาศ  ไรดี 

 ๘๑๔๗ นางปุก  ศักดิ์ดา 

 ๘๑๔๘ นางปุณยนุช  รวมทรัพย 

 ๘๑๔๙ นางปุณยานุช  จันดาวงษ 

 ๘๑๕๐ นางเปรมจิตร  สุวนานนท 

 ๘๑๕๑ นางเปรมฤดี  ฉ่ําดี 

 ๘๑๕๒ นางสาวเปรมฤทัย  แซล้ิม 

 ๘๑๕๓ นางสาวเปรมวดี  เหมวรานนท 

 ๘๑๕๔ นางเปย  พวงรอด 



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

 

 ๘๑๕๕ นางผกา  ทรัพยทิพย 

 ๘๑๕๖ นางผกามาศ  เขียวภักดี 

 ๘๑๕๗ นางผกามาศ  คําดี 

 ๘๑๕๘ นางผองศรี  ทนงใจ 

 ๘๑๕๙ นางผองศรี  ละเหลา 

 ๘๑๖๐ นางแผน  มีมุข 

 ๘๑๖๑ นางฝอยทอง  ฉออนศรี 

 ๘๑๖๒ นางฝสะ  ผองศรี 

 ๘๑๖๓ นางสาวพงษสุระ  ฮารับบี 

 ๘๑๖๔ นางพนัสนันท  พุฒจันทร 

 ๘๑๖๕ นางพนาวัลย  ธานี 

 ๘๑๖๖ นางพนิดา  ธรรมชาติ 

 ๘๑๖๗ นางสาวพยงค  รุจิฤกษ 

 ๘๑๖๘ นางพยอม  แขมนอย 

 ๘๑๖๙ นางพยอม  จันทรออน 

 ๘๑๗๐ นางพยุง  แทนกลาง 

 ๘๑๗๑ นางสาวพยุง  สุขใจ 

 ๘๑๗๒ นางพเยาว  ผองผล 

 ๘๑๗๓ นางสาวพเยาว  ย้ิมมาก 

 ๘๑๗๔ นางพรทิพย  กุลจันทร 

 ๘๑๗๕ นางพรทิพย  เกษมราช 

 ๘๑๗๖ นางพรทิพย  แกวคช 

 ๘๑๗๗ นางพรทิพย  ครุธดี 

 ๘๑๗๘ นางพรทิพย  พยุงญาติ 

 ๘๑๗๙ นางพรทิพย  พลเคน 

 ๘๑๘๐ นางสาวพรทิพย  ศรีพัฒนกําจร 

 ๘๑๘๑ นางสาวพรทิพย  สรอยสอิ้ง 

 ๘๑๘๒ นางสาวพรทิพย  สะลาแกว 

 ๘๑๘๓ นางพรทิพย  สาลีกุล 

 ๘๑๘๔ นางสาวพรทิพย  แสงจินดา 

 ๘๑๘๕ นางพรทิพย  แสนสันเทียะ 

 ๘๑๘๖ นางพรนภัส  กาละสอด 

 ๘๑๘๗ นางพรนภา  แกงคํา 

 ๘๑๘๘ นางพรนภา  เลอ โกลเนค 

 ๘๑๘๙ นางพรนัชชา  กองศรี 

 ๘๑๙๐ นางสาวพรนิภา  แซตั้ง 

 ๘๑๙๑ นางสาวพรพรรณ  ขาวศิริ 

 ๘๑๙๒ นางพรพรรณ  ติ๊บกุนะ 

 ๘๑๙๓ นางพรพิพัฒน  ชะนะสาร 

 ๘๑๙๔ นางสาวพรพิมล  คําแสง 

 ๘๑๙๕ นางพรพิมล  เชาวนเลิศ 

 ๘๑๙๖ นางพรพิมล  พลหงษ 

 ๘๑๙๗ นางพรพิศ  มาน้ําเที่ยง 

 ๘๑๙๘ นางพรเพ็ญ  วิเศษชาภิดี 

 ๘๑๙๙ นางพรเพ็ญ  สุขสม 

 ๘๒๐๐ นางพรเพ็ญ  อินจันทร 

 ๘๒๐๑ นางพรไพลิน  คําดี 

 ๘๒๐๒ นางพรรณธิภา  จันทสร 

 ๘๒๐๓ นางพรรณนิยา  กองสอน 

 ๘๒๐๔ นางสาวพรรณิภา  ชูเชิด 



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

 

 ๘๒๐๕ นางสาวพรรณี  คงชาลี 

 ๘๒๐๖ นางพรรณี  งุมโภคา 

 ๘๒๐๗ นางพรรณี  ทองมีทิพย 

 ๘๒๐๘ นางพรวิมล  วงคจันทร 

 ๘๒๐๙ นางพรศรี  มะขามปอม 

 ๘๒๑๐ นางพฤกษา  นาคอน 

 ๘๒๑๑ นางพลอย  เสมอใจ 

 ๘๒๑๒ นางพวงทอง  รวมบุญ 

 ๘๒๑๓ นางพวงทิพย  นันทะโคตร 

 ๘๒๑๔ นางพวงพยอม  วงคไชย 

 ๘๒๑๕ นางพวงรัตน  ฤทธิจบ 

 ๘๒๑๖ นางพวน  วันโท 

 ๘๒๑๗ นางพะเยาว  บํารุงกลาง 

 ๘๒๑๘ นางพัชนี  เพชรจูด 

 ๘๒๑๙ นางสาวพัชราภรณ  ศรีชะตา 

 ๘๒๒๐ นางสาวพัชรินทร  เถื่อนคํา 

 ๘๒๒๑ นางสาวพัชรินทร  บุญสังข 

 ๘๒๒๒ นางพัชรินวดี  มะศรีหา 

 ๘๒๒๓ นางสาวพัชรี  กองพร 

 ๘๒๒๔ นางสาวพัชรี  เขารอง 

 ๘๒๒๕ นางพัชรี  ไดระเบียบ 

 ๘๒๒๖ นางสาวพัชรี  ศรีสุขเจริญ 

 ๘๒๒๗ นางพัชรี  ศิริสัจจัง 

 ๘๒๒๘ นางพัชรี  แสงนิล 

 ๘๒๒๙ นางพัชรี  หอยระยา 

 ๘๒๓๐ นางพัฒนสมร  หอมเทศน 

 ๘๒๓๑ นางพัฒนา  เถาะพูน 

 ๘๒๓๒ นางพัทชรินทร  กระบูรณ 

 ๘๒๓๓ นางพัทธชญา  เพ็งบูลย 

 ๘๒๓๔ นางสาวพัทธนันท  จํารัส 

 ๘๒๓๕ นางสาวพันคํา  โพธิ์ดี 

 ๘๒๓๖ นางพันนี  มณีโรจน 

 ๘๒๓๗ นางสาวพัศวีร  จารุการ 

 ๘๒๓๘ นางพัสรากรณ  เหล็กเพชร 

 ๘๒๓๙ นางสาวพาณิชย  มีมุข 

 ๘๒๔๐ นางสาวพาดีละ  ตือเงาะ 

 ๘๒๔๑ นางสาวพาตีเมาะ  แกวออน 

 ๘๒๔๒ นางพานทอง  ทุมคํา 

 ๘๒๔๓ นางพานิชย  มนัสศิลา 

 ๘๒๔๔ นางสาวพามิลา  บุญมี 

 ๘๒๔๕ นางพารัต  นิติธรรม 

 ๘๒๔๖ นางพาวิณี  คลองเงิน 

 ๘๒๔๗ นางพิกุล  แกนแกว 

 ๘๒๔๘ นางพิกุล  ชัยขันธ 

 ๘๒๔๙ นางพิกุล  ไชยชนะ 

 ๘๒๕๐ นางพิกุล  ภาคตอน 

 ๘๒๕๑ นางสาวพิกุล  ศรีแยม 

 ๘๒๕๒ นางพิกุล  สีดา 

 ๘๒๕๓ นางพิกุลแกว  สลุงอยู 

 ๘๒๕๔ นางสาวพิกุลทิพย  ศรีใหม 



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

 

 ๘๒๕๕ นางสาวพิจิตรา  ดัดวงษ 

 ๘๒๕๖ นางสาวพิจิตรา  รุงสวัสดิ์ 

 ๘๒๕๗ นางพิชชาภา  กาฬภักดี 

 ๘๒๕๘ นางสาวพิชญสินี  อุปปง 

 ๘๒๕๙ นางพิชญานิน  ปรีชายุทธ 

 ๘๒๖๐ นางพิชามญชุ  ดวงศรี 

 ๘๒๖๑ นางสาวพิณทิพย  ไรวิบูลย 

 ๘๒๖๒ นางพิทยา  พันธยุทธ 

 ๘๒๖๓ นางพิทยา  โลจันทรตะ 

 ๘๒๖๔ นางพินิจดา  พิลาวงษ 

 ๘๒๖๕ นางพินิตร  สุระสิทธิ์ 

 ๘๒๖๖ นางพิภัทรา  มณีทิพย 

 ๘๒๖๗ นางพิมพ  นามพระจันทร 

 ๘๒๖๘ นางสาวพิมพใจ  ใจชุม 

 ๘๒๖๙ นางพิมพใจ  ภาคสุขี 

 ๘๒๗๐ นางพิมพชญา  บัญญัติทรัพย 

 ๘๒๗๑ นางพิมพชนก  วิเชียรรวีโชติ 

 ๘๒๗๒ นางพิมพพร  จําปารัตน 

 ๘๒๗๓ นางพิมพพิรัช  ศรีหาบุตร 

 ๘๒๗๔ นางพิมพลภัส  เบียะผะ 

 ๘๒๗๕ นางสาวพิมพสิริมน  เฟองรอด 

 ๘๒๗๖ นางพิมพา  นามหุน 

 ๘๒๗๗ นางสาวพิมพา  มงสนธ 

 ๘๒๗๘ นางสาวพิมภัทร  ลาวัณยวิสุทธิ์ 

 ๘๒๗๙ นางพิมภา  ลับโกษา 

 ๘๒๘๐ นางสาวพิมลรัตน  เข็มราช 

 ๘๒๘๑ นางสาวพิรมณ  หลํ่าศรี 

 ๘๒๘๒ นางสาวพิรุฬหลักษณ  ตรงชื่น 

 ๘๒๘๓ นางพิลาพันธุ  ปะติตัง 

 ๘๒๘๔ นางสาวพิไล  พระงาม 

 ๘๒๘๕ นางพิวาล  สุกัน 

 ๘๒๘๖ นางพิศ  รอดเนียม 

 ๘๒๘๗ นางพิศเพลิน  บัวบุศย 

 ๘๒๘๘ นางพิศมัย  คําถา 

 ๘๒๘๙ นางพิศมัย  ชโลบล 

 ๘๒๙๐ นางพิศมัย  นอยอิ่ม 

 ๘๒๙๑ นางพิศมัย  อินทรศวร 

 ๘๒๙๒ นางพิสมัย  ชาวดอน 

 ๘๒๙๓ นางพิสมัย  พลลาภ 

 ๘๒๙๔ นางพิสมัย  หนองประทุม 

 ๘๒๙๕ นางสาวพุทธรักษา  อินทนนท 

 ๘๒๙๖ นางพุศดี  บัวหอม 

 ๘๒๙๗ นางพูมริน  สุขบงกช 

 ๘๒๙๘ นางเพ็งษา  มาสุพรรณ 

 ๘๒๙๙ นางสาวเพชรรุง  ทองงาม 

 ๘๓๐๐ นางสาวเพชรัตดา  คําแสน 

 ๘๓๐๑ นางเพชรา  มาลัยศรี 

 ๘๓๐๒ นางเพชรี  พิฤกษ 

 ๘๓๐๓ นางเพ็ญ  โคตะบิน 

 ๘๓๐๔ นางสาวเพ็ญ  จอมเกาะ 



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

 

 ๘๓๐๕ นางเพ็ญ  สุทธนะ 

 ๘๓๐๖ นางเพ็ญแข  ยอดทอง 

 ๘๓๐๗ นางเพ็ญจันทร  ศรีวรรณ 

 ๘๓๐๘ นางสาวเพ็ญจันทร  สนมเนาว 

 ๘๓๐๙ นางเพ็ญทิวา  มลิผล 

 ๘๓๑๐ นางสาวเพ็ญนภา  ยาอินตา 

 ๘๓๑๑ นางเพ็ญประภา  วิบูลยอรรถ 

 ๘๓๑๒ นางเพ็ญรุง  บุญบางขันธ 

 ๘๓๑๓ นางสาวเพ็ญลักษณ  ระวิชัย 

 ๘๓๑๔ นางเพ็ญศรี  กล่ินซอน 

 ๘๓๑๕ นางเพ็ญศรี  คงเกตุแกว 

 ๘๓๑๖ นางเพ็ญศรี  ดอกคํา 

 ๘๓๑๗ นางเพ็ญศรี  นามคํา 

 ๘๓๑๘ นางเพ็ญศรี  บัวสาตร 

 ๘๓๑๙ นางเพ็ญศรี  ยอดนางรอง 

 ๘๓๒๐ นางเพ็ญศรี  เสนา 

 ๘๓๒๑ นางเพ็ญศรี  โสระเวช 

 ๘๓๒๒ นางเพลิน  ทับทิมศรี 

 ๘๓๒๓ นางเพ่ือน  จําปา 

 ๘๓๒๔ นางแพงตา  เกิดทอง 

 ๘๓๒๕ นางแพใจ  ขันชา 

 ๘๓๒๖ นางแพรว  ดําแดง 

 ๘๓๒๗ นางไพจิต  คําภิรมย 

 ๘๓๒๘ นางไพจิตร  สุทธิ 

 ๘๓๒๙ นางไพฑูรย  เพชรวาว 

 ๘๓๓๐ นางไพฑูรย  ภูงามเขียว 

 ๘๓๓๑ นางไพร  ศรีพิมพ 

 ๘๓๓๒ นางไพรลิน  ฤกษอนันต 

 ๘๓๓๓ นางไพรวัลย  ประโกสันตัง 

 ๘๓๓๔ นางไพรวัลย  ลุนอุบล 

 ๘๓๓๕ นางสาวไพรสน  เฟองสทาน 

 ๘๓๓๖ นางสาวไพรินทร  คําไล 

 ๘๓๓๗ นางไพวรรณ  แกวพวง 

 ๘๓๓๘ นางไพศรี  ปอมหิน 

 ๘๓๓๙ นางสาวเฟองฟา  พิศงาม 

 ๘๓๔๐ นางสาวภคินี  ฮานาฟ 

 ๘๓๔๑ นางภรณชนก  เทพอุทัย 

 ๘๓๔๒ นางสาวภวิกา  นอยอามาตย 

 ๘๓๔๓ นางภวิษยพร  สมาน 

 ๘๓๔๔ นางสาวภักดี  คมสัน 

 ๘๓๔๕ นางภักดี  ไชยคีรี 

 ๘๓๔๖ นางภัคพร  อินทรวิเศษ 

 ๘๓๔๗ นางสาวภัครฐา  ปานรัตน 

 ๘๓๔๘ นางภัทรภร  มะณีเนียม 

 ๘๓๔๙ นางภัทราทิพย  พัดดวง 

 ๘๓๕๐ นางภัทรียา  นอยนาค 

 ๘๓๕๑ นางสาวภัสดาพร  อนุสุริยา 

 ๘๓๕๒ นางภัสสร  วงษภักดี 

 ๘๓๕๓ นางสาวภัสสลดา  เชิงดี 

 ๘๓๕๔ นางภาคินี  บุบผานัง 



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

 

 ๘๓๕๕ นางภาณี  มากแกว 

 ๘๓๕๖ นางภานุมาศ  อินบัวทอง 

 ๘๓๕๗ นางภาพิมล  บุรีรัตน 

 ๘๓๕๘ นางภาวดี  ทิพกร 

 ๘๓๕๙ นางสาวภาวนา  อินหลา 

 ๘๓๖๐ นางสาวภาวินี  ยุบไธสง 

 ๘๓๖๑ นางภิญญดา  ทาจําปา 

 ๘๓๖๒ นางสาวภูษิตา  วิชระโพทย 

 ๘๓๖๓ นางสาวมณฑา  เกษรบัว 

 ๘๓๖๔ นางสาวมณฑาทิพย  คงเนตร 

 ๘๓๖๕ นางมณเฑียร  เฟองปราง 

 ๘๓๖๖ นางสาวมณี  คล่ีคลาย 

 ๘๓๖๗ นางมณี  จันทรศร 

 ๘๓๖๘ นางมณี  โตสงคราม 

 ๘๓๖๙ นางสาวมณี  ประจงรัมย 

 ๘๓๗๐ นางมณี  สมณะ 

 ๘๓๗๑ นางสาวมณีจันทร  นามสินธ 

 ๘๓๗๒ นางมณีจันทร  สมรฤทธิ์ 

 ๘๓๗๓ นางมณียา  ธัญรัตนากร 

 ๘๓๗๔ นางมณีรัตน  ปานอวย 

 ๘๓๗๕ นางมณีรัตน  แสนหาญ 

 ๘๓๗๖ นางมณีรัตน  อุทัยเล้ียง 

 ๘๓๗๗ นางสาวมณีวรรณ  วงคแตง 

 ๘๓๗๘ นางมธุรส  ทองหมื่นศรี 

 ๘๓๗๙ นางสาวมธุริน  ปลอดโปรง 

 ๘๓๘๐ นางมนเทียน  ปทมขจร 

 ๘๓๘๑ นางมนัญชยา  สมรส 

 ๘๓๘๒ นางสาวมนัญญา  คงปรีชา 

 ๘๓๘๓ นางมนัสนันท  ขันทะสีมา 

 ๘๓๘๔ นางสาวมนัสนันท  แคมจันทึก 

 ๘๓๘๕ นางมนัสนันท  รุงแจง 

 ๘๓๘๖ นางสาวมนัสนันท  ลลนาดารชาติ 

 ๘๓๘๗ นางมนิตย  เหมือนสิงห 

 ๘๓๘๘ นางสาวมยุรา  บุญเกิด 

 ๘๓๘๙ นางสาวมยุรา  อินทรโสม 

 ๘๓๙๐ นางมยุรี  จันสด 

 ๘๓๙๑ นางมยุรี  มาตราช 

 ๘๓๙๒ นางมยุรี  วงศวิลาศ 

 ๘๓๙๓ นางมยุรีย  กันภัย 

 ๘๓๙๔ นางมยุรีย  พีระพล 

 ๘๓๙๕ นางมยุเรส  หวานเสียง 

 ๘๓๙๖ นางมลฤดี  โสประดิษฐ 

 ๘๓๙๗ นางมลิวรรณ  คํานุสติ 

 ๘๓๙๘ นางมลิวรรณ  ภูสถิตย 

 ๘๓๙๙ นางมลิวรรณ  โทแกว 

 ๘๔๐๐ นางมลิวัลย  นักขะฤกษ 

 ๘๔๐๑ นางมลิวัลย  ปตถาวะโร 

 ๘๔๐๒ นางมลิวัลย  สมเปย 

 ๘๔๐๓ นางสาวมลิวัลย  อนพรหม 

 ๘๔๐๔ นางมวน  พิมพสวัสดิ์ 



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

 

 ๘๔๐๕ นางมวย  บุตรโยจันโท 

 ๘๔๐๖ นางสาวมะณี  บุญปลีก 

 ๘๔๐๗ นางมะนัส  วงษจําปา 

 ๘๔๐๘ นางมะนิดา  เกิดนอย 

 ๘๔๐๙ นางสาวมะยม  โดยคําดี 

 ๘๔๑๐ นางมะลิ  เดชคง 

 ๘๔๑๑ นางมะลิ  ทรัพยประเสริฐ 

 ๘๔๑๒ นางสาวมะลิ  พิมพแกว 

 ๘๔๑๓ นางมะลิ  โพธิ์เงิน 

 ๘๔๑๔ นางมะลิ  ศรีสุธา 

 ๘๔๑๕ นางมะลิดา  บุตรพากเพียร 

 ๘๔๑๖ นางมะลิวรรณ  วังจํานงค 

 ๘๔๑๗ นางมะลิวัลย  แกวมะ 

 ๘๔๑๘ นางมะลิวัลย  บัวเผ่ือน 

 ๘๔๑๙ นางมะลิวัลย  อุลูโคตร 

 ๘๔๒๐ นางสาวมังกร  พันธุทอง 

 ๘๔๒๑ นางมัฒนา  อินโต 

 ๘๔๒๒ นางมัยตรี  ธรรมศิริ 

 ๘๔๒๓ นางมานิดา  คําปคา 

 ๘๔๒๔ นางมานิตย  คลายใจตรง 

 ๘๔๒๕ นางมานิตา  เสืออินโท 

 ๘๔๒๖ นางมาลัย  นอยหลง 

 ๘๔๒๗ นางมาลัย  ภูนอย 

 ๘๔๒๘ นางสาวมาลัย  ยาวเตา 

 ๘๔๒๙ นางมาลัย  ศรีดํา 

 ๘๔๓๐ นางมาลัย  สีสุวัน 

 ๘๔๓๑ นางมาลัย  อาษาสนา 

 ๘๔๓๒ นางมาลา  รอดมา 

 ๘๔๓๓ นางมาลิน  สุวรรณหงษ 

 ๘๔๓๔ นางมาลินี  ผุดบัวดง 

 ๘๔๓๕ นางมาลี  โฉสูงเนิน 

 ๘๔๓๖ นางมาลี  ชอนกระโทก 

 ๘๔๓๗ นางมาลี  แตงดี 

 ๘๔๓๘ นางมาลี  ทวีฉลาด 

 ๘๔๓๙ นางมาลี  ทองคํา 

 ๘๔๔๐ นางมาลี  ยอดบุรุษ 

 ๘๔๔๑ นางมาลี  สุขสุทิน 

 ๘๔๔๒ นางมาลี  สุมาด 

 ๘๔๔๓ นางสาวมีนา  บดีรัฐ 

 ๘๔๔๔ นางมุกดา  คงแทน 

 ๘๔๔๕ นางมุข  มหามาตร 

 ๘๔๔๖ นางสาวมุขดา  เบ็ดขุนทด 

 ๘๔๔๗ นางมุทิตา  ภูมิรักษ 

 ๘๔๔๘ นางเมตตา  อาจสิทธิ์ 

 ๘๔๔๙ นางเมธญาน  ภุมมา 

 ๘๔๕๐ นางเมธินี  คุมพลาย 

 ๘๔๕๑ นางเมละ  รามศรี 

 ๘๔๕๒ นางไมตรี  เชียงพา 

 ๘๔๕๓ นางสาวไมตรี  โชติรัตน 

 ๘๔๕๔ นางไมตรี  ต่ําทอง 



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

 

 ๘๔๕๕ นางสาวยวนใจ  ศรีอุดม 

 ๘๔๕๖ นางสาวยอด  กันยะ 

 ๘๔๕๗ นางยาพร  ออนสา 

 ๘๔๕๘ นางสาวยินดี  ทองไชย 

 ๘๔๕๙ นางยุพา  ชะโน 

 ๘๔๖๐ นางสาวยุพา  ไชยสีหา 

 ๘๔๖๑ นางสาวยุพา  นิกุลพินิจ 

 ๘๔๖๒ นางยุพา  ปาสีวงษ 

 ๘๔๖๓ นางสาวยุพา  ผามณี 

 ๘๔๖๔ นางยุพา  ใยมี 

 ๘๔๖๕ นางยุพา  ศรีสงคราม 

 ๘๔๖๖ นางสาวยุพา  เสารวงษ 

 ๘๔๖๗ นางสาวยุพา  อยูหนุน 

 ๘๔๖๘ นางยุพา  อินลมุด 

 ๘๔๖๙ นางยุพาทิพย  แสงไชย 

 ๘๔๗๐ นางยุพิน  ขําเนา 

 ๘๔๗๑ นางสาวยุพิน  โจษกลาง 

 ๘๔๗๒ นางยุพิน  ไชยสวน 

 ๘๔๗๓ นางสาวยุพิน  ดวงแกว 

 ๘๔๗๔ นางยุพิน  ดวงทอง 

 ๘๔๗๕ นางยุพิน  ทองสิทธิ์ 

 ๘๔๗๖ นางยุพิน  นุจร 

 ๘๔๗๗ นางสาวยุพิน  พยัคฆพฤกษ 

 ๘๔๗๘ นางสาวยุพิน  ฟองเกิด 

 ๘๔๗๙ นางยุพิน  รักสัตย 

 ๘๔๘๐ นางสาวยุพิน  ฤทธิ์สวัสดิ์ 

 ๘๔๘๑ นางยุพิน  สิทธิจักร 

 ๘๔๘๒ นางยุพิน  เสาสะทาน 

 ๘๔๘๓ นางสาวยุพิน  แสงพุมพงษ 

 ๘๔๘๔ นางยุพิน  หนองกาวี 

 ๘๔๘๕ นางยุพิน  หีตอักษร 

 ๘๔๘๖ นางยุพิน  อังคุณะ 

 ๘๔๘๗ นางยุภาพร  วารี 

 ๘๔๘๘ นางยุวดี  ใจสุข 

 ๘๔๘๙ นางสาวยุวดี  บุญเนตร 

 ๘๔๙๐ นางยุวดี  หุนทอง 

 ๘๔๙๑ นางสาวยุวันดา  พันธชิต 

 ๘๔๙๒ นางเยาวรัตน  สีสถาน 

 ๘๔๙๓ นางเยาวเรศ  สอนดี 

 ๘๔๙๔ นางเยาวเรศ  แสงลําภู 

 ๘๔๙๕ นางเยาวลักษณ  กลอนโพธิ์ 

 ๘๔๙๖ นางเยาวลักษณ  กองศรี 

 ๘๔๙๗ นางสาวเยาวลักษณ  ตะวงค 

 ๘๔๙๘ นางเยาวลักษณ  ตุนแจ 

 ๘๔๙๙ นางเยาวลักษณ  ทวิชสังข 

 ๘๕๐๐ นางเยาวลักษณ  ภูผาพลอย 

 ๘๕๐๑ นางเยาวลักษณ  มั่นจิตร 

 ๘๕๐๒ นางสาวเย่ือ  พุมสาขา 

 ๘๕๐๓ นางสาวใยญณา  อินทนิล 

 ๘๕๐๔ นางใยบัว  ราชขัติ 



 หนา   ๒๖๓ (เลมที่  ๑๔/๓) 
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 ๘๕๐๕ นางรจนา  แกวขาว 

 ๘๕๐๖ นางสาวรจนา  บุญเพชร 

 ๘๕๐๗ นางรจนา  ผิวเงินยวง 

 ๘๕๐๘ นางสาวรชนิชล  สงศรี 

 ๘๕๐๙ นางรชยา  พิมพมั่น 

 ๘๕๑๐ นางสาวรชาภา  สังขภิรมย 

 ๘๕๑๑ นางรถสุคล  หมื่นสา 

 ๘๕๑๒ นางรพีพรรณ  แถมจอหอ 

 ๘๕๑๓ นางสาวรภัสสา  ศรีสูงเนิน 

 ๘๕๑๔ นางรวงแกว  พากเพียร 

 ๘๕๑๕ นางรวงทอง  อินตา 

 ๘๕๑๖ นางสาวรสริน  งามสมนึก 

 ๘๕๑๗ นางรสิชา  ยวงเงิน 

 ๘๕๑๘ นางรอซีดะ  ซารูมอ 

 ๘๕๑๙ นางรอมือละ  มะมิง 

 ๘๕๒๐ นางรอฮานา  เซ็งโตะ 

 ๘๕๒๑ นางระเบียบ  ขุนคํา 

 ๘๕๒๒ นางสาวระเบียบ  ภักดิ์เจริญ 

 ๘๕๒๓ นางสาวระเบียบ  มงคลวัฒน 

 ๘๕๒๔ นางระเบียบ  รอดพล 

 ๘๕๒๕ นางระเบียบ  สิงหกระโทก 

 ๘๕๒๖ นางระเบียบ  แสนกลา 

 ๘๕๒๗ นางระยอม  ประสงค 

 ๘๕๒๘ นางระวีวรรณ  ชาวนา 

 ๘๕๒๙ นางรกัแยม  แกวพัด 

 ๘๕๓๐ นางสาวรังสินี  อินคง 

 ๘๕๓๑ นางรัชชนี  ทองไทย 

 ๘๕๓๒ นางสาวรัชชรี  รมโพธิ์ 

 ๘๕๓๓ นางรัชฎาภรย  แกวศรี 

 ๘๕๓๔ นางรัชณี  อองทิพย 

 ๘๕๓๕ นางสาวรัชดาภรณ  ปานพันธโพธิ์ 

 ๘๕๓๖ นางรัชธิดา  บุญละคร 

 ๘๕๓๗ นางสาวรัชนก  วงษนาค 

 ๘๕๓๘ นางรัชนา  ดีแม 

 ๘๕๓๙ นางสาวรัชนา  ธรรมสาระ 

 ๘๕๔๐ นางรัชนินทร  อุปคุตโต 

 ๘๕๔๑ นางรัชนี  คลังสิน 

 ๘๕๔๒ นางสาวรัชนี  จันทรชาติ 

 ๘๕๔๓ นางสาวรัชนี  บุตรตะกา 

 ๘๕๔๔ นางรัชนี  ประทับจิต 

 ๘๕๔๕ นางรัชนี  รองพล 

 ๘๕๔๖ นางสาวรัชนี  ลึกนุช 

 ๘๕๔๗ นางรัชนี  โสมากุล 

 ๘๕๔๘ นางรัชนีย  ยศแปง 

 ๘๕๔๙ นางรัญจวน  บางสรอย 

 ๘๕๕๐ นางรัญจวน  วันมูล 

 ๘๕๕๑ นางสาวรัญดร  กุนแกว 

 ๘๕๕๒ นางสาวรัดชดา  มงคลชู 

 ๘๕๕๓ นางสาวรัตจันทร  แกวประโคน 

 ๘๕๕๔ นางรัตดาวรรณ  ชาธิพา 
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 ๘๕๕๕ นางรัตติกาล  นวนผอง 

 ๘๕๕๖ นางสาวรัตนชนก  บุญชู 

 ๘๕๕๗ นางสาวรัตนพร  แสวงสาย 

 ๘๕๕๘ นางสาวรัตนมะณี  วงคสุวรรณ 

 ๘๕๕๙ นางสาวรัตนา  กาสา 

 ๘๕๖๐ นางรัตนา  คํายอด 

 ๘๕๖๑ นางสาวรัตนา  ธรรมใจ 

 ๘๕๖๒ นางรัตนา  บอชน 

 ๘๕๖๓ นางรัตนา  บุญเกิด 

 ๘๕๖๔ นางสาวรัตนา  ประเทพา 

 ๘๕๖๕ นางสาวรัตนา  พุมไสว 

 ๘๕๖๖ นางสาวรัตนา  เรืองประกาย 

 ๘๕๖๗ นางรัตนาพร  บุญเติม 

 ๘๕๖๘ นางรัตนาพร  พิมพา 

 ๘๕๖๙ นางสาวรัตนาภรณ  ทองสุข 

 ๘๕๗๐ นางรัตนาภรณ  ลลิตชาญชัยวิช 

 ๘๕๗๑ นางรัตนาวรรณ  เขียวปด 

 ๘๕๗๒ นางรันตดร  พอศรีชา 

 ๘๕๗๓ นางรัศมี  ดวงทิพย 

 ๘๕๗๔ นางรัศมี  ตาลตา 

 ๘๕๗๕ นางสาวราตรี  ถาวรวัฒน 

 ๘๕๗๖ นางราตรี  บัวแกว 

 ๘๕๗๗ นางสาวราตรี  ปล้ืมสุด 

 ๘๕๗๘ นางราตรี  ผิวพรรณ 

 ๘๕๗๙ นางสาวราตรี  พลเล่ือย 

 ๘๕๘๐ นางราตรี  พันในนนท 

 ๘๕๘๑ นางราตรี  มากแกวกุล 

 ๘๕๘๒ นางราตรี  สวางจิตร 

 ๘๕๘๓ นางราตรี  หงษเจ็ด 

 ๘๕๘๔ นางราตรี  ไหลหล่ัง 

 ๘๕๘๕ นางราวรรณ  เหลาพล 

 ๘๕๘๖ นางรําพงษ  ผองพันธุ 

 ๘๕๘๗ นางรําพรรณ  อ่ําจันทร 

 ๘๕๘๘ นางรําพึง  จันทรทอง 

 ๘๕๘๙ นางรําพึง  แจมจํารัส 

 ๘๕๙๐ นางสาวรําพึง  รองทรัพย 

 ๘๕๙๑ นางรําเพย  ทองดวง 

 ๘๕๙๒ นางรําเพย  รักเรือง 

 ๘๕๙๓ นางรําไพ  ไกรจักร 

 ๘๕๙๔ นางรินดา  พิมพพงษ 

 ๘๕๙๕ นางสาวรินรดา  รินแกว 

 ๘๕๙๖ นางสาวรุง  ทิพมาน 

 ๘๕๙๗ นางรุง  อาญาเมือง 

 ๘๕๙๘ นางรุง  บุบผา 

 ๘๕๙๙ นางรุง  ปองแกว 

 ๘๖๐๐ นางรุงจันทร  พันธุไม 

 ๘๖๐๑ นางรุงทิพย  ย่ิงเสมอ 

 ๘๖๐๒ นางสาวรุงทิพย  วิญญาเงือก 

 ๘๖๐๓ นางรุงทิพย  สอนทวี 

 ๘๖๐๔ นางรุงทิพย  สืบชาติ 
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 ๘๖๐๕ นางรุงทิพย  สุขใจ 

 ๘๖๐๖ นางรุงทิพย  หมอนทอง 

 ๘๖๐๗ นางรุงทิพวรรณ  จันทวงษ 

 ๘๖๐๘ นางรุงทิวา  ในอรชร 

 ๘๖๐๙ นางสาวรุงทิวา  สีนิล 

 ๘๖๑๐ นางรุงนภา  แกวแสนไชย 

 ๘๖๑๑ นางรุงนภา  โคตรโนนกอก 

 ๘๖๑๒ นางรุงนภา  จันทร 

 ๘๖๑๓ นางรุงนภา  นามโคตร 

 ๘๖๑๔ นางรุงนภา  ลวนานนท 

 ๘๖๑๕ นางรุงนภา  อาจปา 

 ๘๖๑๖ นางสาวรุงนภา  จารุเจริญภาพ 

 ๘๖๑๗ นางรุงเพชร  พุทธรักษ 

 ๘๖๑๘ นางรุงรัตน  ไชยณรงค 

 ๘๖๑๙ นางสาวรุงรัตน  ศรีแสง 

 ๘๖๒๐ นางรุงรัตน  สุรินทราช 

 ๘๖๒๑ นางรุงรัตน  หิรัญศร ี

 ๘๖๒๒ นางรุงรัตนา  ขําชุมพร 

 ๘๖๒๓ นางรุงราวรรณ  ดีทุง 

 ๘๖๒๔ นางรุงฤดี  จาวยนต 

 ๘๖๒๕ นางสาวรุงฤดี  เวชสิทธิ์ 

 ๘๖๒๖ นางรุงฤทัย  แกวเมืองเพชร 

 ๘๖๒๗ นางสาวรุงลาวรรณ  ฉวีนวล 

 ๘๖๒๘ นางรุงลาวรรณ  บัวแกว 

 ๘๖๒๙ นางรุงสิริ  ศรีรักษา 

 ๘๖๓๐ นางรุงอรุณ  จรแกว 

 ๘๖๓๑ นางรุงอรุณ  บุญเกิด 

 ๘๖๓๒ นางรุงอรุณ  ผานไฟ 

 ๘๖๓๓ นางรุงอรุณ  ยอดญานะ 

 ๘๖๓๔ นางรุงอรุณ  สุวรรณสุข 

 ๘๖๓๕ นางสาวรุงอรุณ  เอี่ยมจัด 

 ๘๖๓๖ นางรุงอุทัย  สุมมาตย 

 ๘๖๓๗ นางรุจี  ใบปอ 

 ๘๖๓๘ นางรุณี  ปล่ังมะณี 

 ๘๖๓๙ นางสาวเรณุกา  ซาสุดสี 

 ๘๖๔๐ นางเรณู  ตรีเมฆ 

 ๘๖๔๑ นางสาวเรณู  ปองเสงี่ยม 

 ๘๖๔๒ นางสาวเรณู  มีมุข 

 ๘๖๔๓ นางสาวเรณู  ศรีเกษม 

 ๘๖๔๔ นางเรณู  ศิริสวัสดิ์ 

 ๘๖๔๕ นางเรณู  สถิตยสวรรค 

 ๘๖๔๖ นางเรวดี  ดํามณี 

 ๘๖๔๗ นางเรวดี  นามบุรินทร 

 ๘๖๔๘ นางสาวเรียนทอง  พรมสุข 

 ๘๖๔๙ นางเรียม  ใจเจริญ 

 ๘๖๕๐ นางสาวเรียมจิตร  วรดี 

 ๘๖๕๑ นางเรืองจิต  พาภักดี 

 ๘๖๕๒ นางสาวเรือนแกว  บุญญานันต 

 ๘๖๕๓ นางสาวฤดีพร  เวินชุม 

 ๘๖๕๔ นางสาวฤทัยรัตน  กลัดเพ็ชร 



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

 

 ๘๖๕๕ นางสาวลฎาภา  บุตรนามดี 

 ๘๖๕๖ นางลมัย  แกวประสิทธิ์ 

 ๘๖๕๗ นางลมัย  จํานงพันธ 

 ๘๖๕๘ นางลมัย  แพงสาระ 

 ๘๖๕๙ นางสาวลลิวรรณ  จินดา 

 ๘๖๖๐ นางละมอม  เอกบุตร 

 ๘๖๖๑ นางละมัย  คงทอง 

 ๘๖๖๒ นางละมัย  คําทอง 

 ๘๖๖๓ นางละมัย  จันทรสุข 

 ๘๖๖๔ นางละมัย  จันทรแสง 

 ๘๖๖๕ นางสาวละมัย  ประดับพันธุ 

 ๘๖๖๖ นางละมัย  เวียงสงค 

 ๘๖๖๗ นางละมัย  อินทรรักษา 

 ๘๖๖๘ นางละมาย  มูลผง 

 ๘๖๖๙ นางละมุด  ปราบพาล 

 ๘๖๗๐ นางละมุน  จันทรนวล 

 ๘๖๗๑ นางละมุล  การฟุง 

 ๘๖๗๒ นางละมูล  ใจกวาง 

 ๘๖๗๓ นางสาวละเมียด  หมื่นแพน 

 ๘๖๗๔ นางละไม  ถาวรสุข 

 ๘๖๗๕ นางละออง  สวนมะไฟ 

 ๘๖๗๖ นางละออง  สาโสะ 

 ๘๖๗๗ นางละออง  สินสุพรรณ 

 ๘๖๗๘ นางสาวละอองดาว  แกวคํา 

 ๘๖๗๙ นางละเอียด  กุลสุวรรณ 

 ๘๖๘๐ นางละเอียด  กูบกระโทก 

 ๘๖๘๑ นางละเอียด  โคกเทียน 

 ๘๖๘๒ นางละเอียด  จันทรคาต 

 ๘๖๘๓ นางละเอียด  นามพรม 

 ๘๖๘๔ นางละเอียด  พลอยฉิมพลี 

 ๘๖๘๕ นางละเอียด  ยุทไธสง 

 ๘๖๘๖ นางสาวละเอียด  ศิริทรัพย 

 ๘๖๘๗ นางสาวละเอียด  สีสุมา 

 ๘๖๘๘ นางลักขณา  สารบุญ 

 ๘๖๘๙ นางสาวลักษณคณา  สกุลรัตน 

 ๘๖๙๐ นางลัคนา  ใจวงษ 

 ๘๖๙๑ นางลัดดา  แกวคํา 

 ๘๖๙๒ นางสาวลัดดา  พันทะทาว 

 ๘๖๙๓ นางลัดดา  พันธคงดี 

 ๘๖๙๔ นางสาวลัดดา  พารอด 

 ๘๖๙๕ นางลัดดา  พุมฤทธิ์ 

 ๘๖๙๖ นางลัดดา  มะยมหวาน 

 ๘๖๙๗ นางสาวลัดดา  วันดารัมย 

 ๘๖๙๘ นางสาวลัดดาวัลย  งามการ 

 ๘๖๙๙ นางลัดดาวัลย  โพธาราม 

 ๘๗๐๐ นางลัดดาวัลย  สุขนภาศิริ 

 ๘๗๐๑ นางลัดดาวัลย  หวังดี 

 ๘๗๐๒ นางล่ันทม  น้ําจันทร 

 ๘๗๐๓ นางล่ันทม  บุญทัน 

 ๘๗๐๔ นางสาวล่ันทม  ประเทืองผล 



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

 

 ๘๗๐๕ นางลามัย  มณฑา 

 ๘๗๐๖ นางสาวลําดวน  ไทยดี 

 ๘๗๐๗ นางสาวลําดวน  บุตรสะสม 

 ๘๗๐๘ นางลําดวน  ศรีผอง 

 ๘๗๐๙ นางลําดวน  สีหะวงษ 

 ๘๗๑๐ นางลําปาง  พุฒพันธ 

 ๘๗๑๑ นางลําพรรณ  ธรรมลังกา 

 ๘๗๑๒ นางลําพอง  พรมดา 

 ๘๗๑๓ นางลําพอง  พันโพธิ์ 

 ๘๗๑๔ นางลําพึง  โสภา 

 ๘๗๑๕ นางลําพึง  หอยสังข 

 ๘๗๑๖ นางลําพู  อนันทสุข 

 ๘๗๑๗ นางลําพูล  สีมันตะ 

 ๘๗๑๘ นางสาวลําเพย  กองตา 

 ๘๗๑๙ นางสาวลําเพย  จันตะมูล 

 ๘๗๒๐ นางลําเพลิน  สุนทรชัย 

 ๘๗๒๑ นางลําแพน  นอยนึ่ง 

 ๘๗๒๒ นางลําใพ  ปรักเจริญ 

 ๘๗๒๓ นางสาวลํายวง  พันธุรัตน 

 ๘๗๒๔ นางลํายอง  จันทรขาว 

 ๘๗๒๕ นางสาวลํายอง  พันธกลอม 

 ๘๗๒๖ นางลํายอง  สังขมีนอย 

 ๘๗๒๗ นางลําใย  เฉลิมเกียรติศักดิ์ 

 ๘๗๒๘ นางลําใย  บุญรอด 

 ๘๗๒๙ นางลําใย  แปะดํา 

 ๘๗๓๐ นางสาวลําใย  เพชรกานา 

 ๘๗๓๑ นางลําใย  เภาเนือง 

 ๘๗๓๒ นางลําใย  วารีรักษ 

 ๘๗๓๓ นางลําใย  หมื้อปญญา 

 ๘๗๓๔ นางลําใย  หารมาก 

 ๘๗๓๕ นางล้ินจ่ี  อยูโค 

 ๘๗๓๖ นางสาวลีลาวดี  ควินรัมย 

 ๘๗๓๗ นางลูกชิ้น  มหาดไทย 

 ๘๗๓๘ นางเล็ก  ศรอากาศ 

 ๘๗๓๙ นางเล็ก  อิศร 

 ๘๗๔๐ นางเลขา  สิงหนิกร 

 ๘๗๔๑ นางเลียน  เรืองชาญ 

 ๘๗๔๒ นางเลียม  วังแกว 

 ๘๗๔๓ นางเล่ือน  จ่ัวสันเทียะ 

 ๘๗๔๔ นางไล  มานรัมย 

 ๘๗๔๕ นางไล  ศรีบรรเทา 

 ๘๗๔๖ นางวงคเวียน  ตะลือ 

 ๘๗๔๗ นางวงเดือน  เกิดปล่ัง 

 ๘๗๔๘ นางสาววงเดือน  แกนจันทร 

 ๘๗๔๙ นางสาววงษเดือน  เงินหลอ 

 ๘๗๕๐ นางวจี  ทอนสูงเนิน 

 ๘๗๕๑ นางวณิชชา  ทรัพยประเสริฐ 

 ๘๗๕๒ นางสาววณิชชา  มาเพชร 

 ๘๗๕๓ นางวนิดา  จงดี 

 ๘๗๕๔ นางสาววนิดา  จอมทะรักษ 



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

 

 ๘๗๕๕ นางสาววนิดา  ดีมงคล 

 ๘๗๕๖ นางวนิดา  สอนซอนกล่ิน 

 ๘๗๕๗ นางวนิดา  สุขประเสริฐ 

 ๘๗๕๘ นางสาววนิสา  ประคํา 

 ๘๗๕๙ นางวรกมล  จันทัด 

 ๘๗๖๐ นางวรนุช  มะมวงชุม 

 ๘๗๖๑ นางวรรณดี  ชวยเอียด 

 ๘๗๖๒ นางสาววรรณดี  วรเกษตร 

 ๘๗๖๓ นางวรรณดี  ศรีวังแกว 

 ๘๗๖๔ นางวรรณธนันต  จีนทั่ง 

 ๘๗๖๕ นางสาววรรณพร  สมงาม 

 ๘๗๖๖ นางสาววรรณพร  เย็นใจ 

 ๘๗๖๗ นางวรรณภา  แกวแหวน 

 ๘๗๖๘ นางสาววรรณภา  รองกลัด 

 ๘๗๖๙ นางสาววรรณภา  สัจจมั่น 

 ๘๗๗๐ นางวรรณลักษณ  เชื้อบุญมี 

 ๘๗๗๑ นางสาววรรณวิมล  เนื่องจํานงค 

 ๘๗๗๒ นางวรรณา  จรากร 

 ๘๗๗๓ นางวรรณา  จีรี 

 ๘๗๗๔ นางวรรณา  ชัยทอง 

 ๘๗๗๕ นางวรรณา  ตุงคะโหด 

 ๘๗๗๖ นางสาววรรณา  ทองเถื่อน 

 ๘๗๗๗ นางวรรณา  ทองประจง 

 ๘๗๗๘ นางสาววรรณา  ปาละมุด 

 ๘๗๗๙ นางวรรณา  พันธุใย 

 ๘๗๘๐ นางวรรณา  พ่ึงผล 

 ๘๗๘๑ นางวรรณา  แสงแร 

 ๘๗๘๒ นางสาววรรณิตา  เสมรอด 

 ๘๗๘๓ นายวรรณี  จงแตงกลาง 

 ๘๗๘๔ นางวรรณี  พูลเสน 

 ๘๗๘๕ นางวรรณี  หนูยศ 

 ๘๗๘๖ นางวรวลัญช  ปนสุวรรณ 

 ๘๗๘๗ นางวรัญญา  หมวกชา 

 ๘๗๘๘ นางสาววรัมพร  สีแตง 

 ๘๗๘๙ นางวรางคณา  ศรีเจริญ 

 ๘๗๙๐ นางสาววรางคณา  อินทรมา 

 ๘๗๙๑ นางวราทิพย  วงษสกุล 

 ๘๗๙๒ นางวราพร  เงินหลอ 

 ๘๗๙๓ นางวราพร  มานิมิตร 

 ๘๗๙๔ นางวราภรณ  ทองมี 

 ๘๗๙๕ นางสาววราภรณ  พรมภาพันธ 

 ๘๗๙๖ นางวราภรณ  ราชประดิษฐ 

 ๘๗๙๗ นางสาววราภรณ  ลงลายชาติ 

 ๘๗๙๘ นางวราภรณ  ล้ิมเจริญ 

 ๘๗๙๙ นางสาววราภรณ  สมเสมอใจ 

 ๘๘๐๐ นางวราภรณ  สีนวน 

 ๘๘๐๑ นางสาววราภรณ  หิรัญรัตน 

 ๘๘๐๒ นางวรารัตน  สุทธิสัย 

 ๘๘๐๓ นางสาววราลักษณ  หมื่นสีดา 

 ๘๘๐๔ นางสาววริดา  สิลาแสง 



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

 

 ๘๘๐๕ นางวรินทร  ศรีอินทร 

 ๘๘๐๖ นางวริรัตน  วงศบุญ 

 ๘๘๐๗ นางสาววริศราณ  อินทนอย 

 ๘๘๐๘ นางวริษฐา  เก็ปเพรท 

 ๘๘๐๙ นางวริษฐา  ประภัษรากุล 

 ๘๘๑๐ นางสาววรีรัตน  ใจยินดี 

 ๘๘๑๑ นางสาววลัยลักษณ  กรดกางกั้น 

 ๘๘๑๒ นางวลีนุช  ทองเกิด 

 ๘๘๑๓ นางวัชราภรณ  พิกุล 

 ๘๘๑๔ นางวัชรี  เดชใด 

 ๘๘๑๕ นางวัชรี  แมลงภูทอง 

 ๘๘๑๖ นางวัชรี  วงษสิงห 

 ๘๘๑๗ นางวัชรี  แสงตะวัน 

 ๘๘๑๘ นางวัชรี  อินแผลง 

 ๘๘๑๙ นางวัน  จันทรสอน 

 ๘๘๒๐ นางสาววัน  พ่ึงมี 

 ๘๘๒๑ นางวันชุรี  อยูจําเนียร 

 ๘๘๒๒ นางสาววันฎนรีฐ  อาแย 

 ๘๘๒๓ นางวันดี  ขันทะวัตร 

 ๘๘๒๔ นางวันดี  โคตรจันทึก 

 ๘๘๒๕ นางวันดี  ไชยวัตร 

 ๘๘๒๖ นางวันดี  นะตาปา 

 ๘๘๒๗ นางสาววันดี  ปานปฐม 

 ๘๘๒๘ นางวันดี  ผานิจ 

 ๘๘๒๙ นางวันดี  แววสระ 

 ๘๘๓๐ นางวันดี  สุขกา 

 ๘๘๓๑ นางวันทณา  อินพิลา 

 ๘๘๓๒ นางวันทนา  คําปลิว 

 ๘๘๓๓ นางสาววันทนา  ใจหลัก 

 ๘๘๓๔ นางวันทนา  ทานรักษ 

 ๘๘๓๕ นางวันทนา  เพ็ชรนิล 

 ๘๘๓๖ นางวันทา  ศรีเหรา 

 ๘๘๓๗ นางวันนา  เนื้อนา 

 ๘๘๓๘ นางสาววันเพ็ญ  ขวัญรัมย 

 ๘๘๓๙ นางวันเพ็ญ  คําจันทร 

 ๘๘๔๐ นางสาววันเพ็ญ  จอมขวัญ 

 ๘๘๔๑ นางสาววันเพ็ญ  จีจู 

 ๘๘๔๒ นางวันเพ็ญ  ไชยพลบาล 

 ๘๘๔๓ นางสาววันเพ็ญ  ดานกลาง 

 ๘๘๔๔ นางสาววันเพ็ญ  เดชอุดมชัย 

 ๘๘๔๕ นางวันเพ็ญ  แดนดํารงสิน 

 ๘๘๔๖ นางวันเพ็ญ  ทรัพยศิริ 

 ๘๘๔๗ นางสาววันเพ็ญ  บุญศิริ 

 ๘๘๔๘ นางสาววันเพ็ญ  ปานแยม 

 ๘๘๔๙ นางสาววันเพ็ญ  มากคิด 

 ๘๘๕๐ นางวันเพ็ญ  มีศักดิ์ 

 ๘๘๕๑ นางวันเพ็ญ  วงษเทศ 

 ๘๘๕๒ นางวันเพ็ญ  สงวนรัตน 

 ๘๘๕๓ นางวันเพ็ญ  สอนดี 

 ๘๘๕๔ นางสาววนัเพ็ญ  สีใส 



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

 

 ๘๘๕๕ นางวันเพ็ญ  สุขพลาย 

 ๘๘๕๖ นางวันเพ็ญ  สุนา 

 ๘๘๕๗ นางวันเพ็ญ  หามนตรี 

 ๘๘๕๘ นางวันเพ็ญ  ออนสําลี 

 ๘๘๕๙ นางวันเย็น  อุดมสุข 

 ๘๘๖๐ นางวันวิสา  ชื่นอุรา 

 ๘๘๖๑ นางสาววันวิสาข  บุญย่ิงยงค 

 ๘๘๖๒ นางสาววันวิสาข  วงศศรีทา 

 ๘๘๖๓ นางวัลภา  เขียวมะณี 

 ๘๘๖๔ นางสาววัลภา  นาคปรุง 

 ๘๘๖๕ นางสาววัลยนิภา  วรรณสวาง 

 ๘๘๖๖ นางวัลลินี  มลยงค 

 ๘๘๖๗ นางสาววาฐิตา  ใจแกว 

 ๘๘๖๘ นางวารินทร  ขจีฟา 

 ๘๘๖๙ นางวารี  บุญมา 

 ๘๘๗๐ นางวารี  ออนตา 

 ๘๘๗๑ นางวารุณี  ชาติมนตรี 

 ๘๘๗๒ นางวารุณี  ปราบทอง 

 ๘๘๗๓ นางสาววารุณี  สุขศรี 

 ๘๘๗๔ นางวาสนา  โกษาจันทร 

 ๘๘๗๕ นางวาสนา  คําเฝา 

 ๘๘๗๖ นางสาววาสนา  โคกออน 

 ๘๘๗๗ นางสาววาสนา  จันทรนุม 

 ๘๘๗๘ นางสาววาสนา  ชวยนาเขตร 

 ๘๘๗๙ นางสาววาสนา  ตุลาแสน 

 ๘๘๘๐ นางวาสนา  ทองเรือง 

 ๘๘๘๑ นางสาววาสนา  แทนเจ็ดริ้ว 

 ๘๘๘๒ นางสาววาสนา  ธนกุล 

 ๘๘๘๓ นางวาสนา  บุญทะจันทร 

 ๘๘๘๔ นางสาววาสนา  บุญพิทักษ 

 ๘๘๘๕ นางวาสนา  ประเสริฐโส 

 ๘๘๘๖ นางสาววาสนา  พรรณเกษร 

 ๘๘๘๗ นางสาววาสนา  พันธโสม 

 ๘๘๘๘ นางวาสนา  พานเหนือ 

 ๘๘๘๙ นางวาสนา  ราชตาชู 

 ๘๘๙๐ นางวาสนา  ริมหวยเสียม 

 ๘๘๙๑ นางวาสนา  หมูทอง 

 ๘๘๙๒ นางสาววาสนา  หอไธสง 

 ๘๘๙๓ นางวาสนา  ออนฤทธิ์ 

 ๘๘๙๔ นางวิจิตต  สุขสวัสดิ์ 

 ๘๘๙๕ นางวิจิตตรา  พูลสุวรรณ 

 ๘๘๙๖ นางวิจิตร  วงคขันธ 

 ๘๘๙๗ นางวิเชียร  แยมทิพย 

 ๘๘๙๘ นางวิเชียร  เอี้ยงจันทึก 

 ๘๘๙๙ นางวิบาล  นาคะ 

 ๘๙๐๐ นางวิภา  จันทรบุ 

 ๘๙๐๑ นางวิภาดา  นนกระโทก 

 ๘๙๐๒ นางวิภาดา  บินรัมย 

 ๘๙๐๓ นางวิภารัตน  บุญราศรี 

 ๘๙๐๔ นางสาววิภารัตน  แสวงสุนทวี 
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เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๙๐๕ นางสาววิภาวรรณ  คําเจริญ 

 ๘๙๐๖ นางสาววิภาวรรณ  ศรีเสริม 

 ๘๙๐๗ นางสาววิภาวี  มะยมทอง 

 ๘๙๐๘ นางวิมล  ปานศิริ 

 ๘๙๐๙ นางวิมล  เพ็ชรัตน 

 ๘๙๑๐ นางวิมล  วงษปาน 

 ๘๙๑๑ นางสาววิมล  อินยะวงษ 

 ๘๙๑๒ นางวิมลทิพย  บุณยัษเฐียร 

 ๘๙๑๓ นางวิระพล  ภูนาแสง 

 ๘๙๑๔ นางสาววิระยา  บุญมี 

 ๘๙๑๕ นางวิรันดา  โสภา 

 ๘๙๑๖ นางสาววิรูณ  วรรณปน 

 ๘๙๑๗ นางสาววิไร  ศรีบุตรตา 

 ๘๙๑๘ นางวิไร  สวางโรจน 

 ๘๙๑๙ นางวิลัด  ติยะบุตร 

 ๘๙๒๐ นางวิลัย  ขวาลําธาร 

 ๘๙๒๑ นางวิลัยวรรณ  ภูนบผา 

 ๘๙๒๒ นางสาววิลาวัลย  ภัยศิรินทร 

 ๘๙๒๓ นางวิลาศ  ตุลยนิษก 

 ๘๙๒๔ นางสาววิลิน  ประเสริฐสิริสิทธิ์ 

 ๘๙๒๕ นางวิไล  สัตยธรรม 

 ๘๙๒๖ นางวิไลพร  ประสมพง 

 ๘๙๒๗ นางวิไลพรรณ  วังสีรัง 

 ๘๙๒๘ นางวิไลรัตน  ตอโชติ 

 ๘๙๒๙ นางวิไลลักษณ  ดีวงค 

 ๘๙๓๐ นางวิไลวรรณ  บุญสอด 

 ๘๙๓๑ นางวิไลวรรณ  ผูกนิยม 

 ๘๙๓๒ นางวิไลวรรณ  วรรณโสภา 

 ๘๙๓๓ นางสาววิไลวรรณ  อาธิเวช 

 ๘๙๓๔ นางสาววีณา  สุพรรณบัฎ 

 ๘๙๓๕ นางวีนัส  จันทรออน 

 ๘๙๓๖ นางวีรเนตร  สุขเกษม 

 ๘๙๓๗ นางวีรยา  โคตรจรินทร 

 ๘๙๓๘ นางสาววีรวัลย  ศรีคํา 

 ๘๙๓๙ นางเวียงชัย  เพชรศรีชา 

 ๘๙๔๐ นางแวว  พนารักษ 

 ๘๙๔๑ นางแววตา  ดิษฐประเสริฐ 

 ๘๙๔๒ นางสาวศตนัน  ออนสมกิจ 

 ๘๙๔๓ นางสาวศรัญญา  เฉลียวชาติ 

 ๘๙๔๔ นางศรัณยา  สุนทร 

 ๘๙๔๕ นางศรันยา  สิงสง 

 ๘๙๔๖ นางสาวศรินยา  แกวศรี 

 ๘๙๔๗ นางศริยา  หนานกุล 

 ๘๙๔๘ นางสาวศรีจันทร  อุนคํา 

 ๘๙๔๙ นางสาวศรีทร  หาญใจ 

 ๘๙๕๐ นางสาวศรีนวล  ลมลอย 

 ๘๙๕๑ นางศรีนวล  วรรณโส 

 ๘๙๕๒ นางศรีนวล  ศรีจันทร 

 ๘๙๕๓ นางศรีบุตร  จันทรทา 

 ๘๙๕๔ นางศรีประภา  ศรีหาคุณ 
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 ๘๙๕๕ นางศรีไพร  แกวเอี่ยม 

 ๘๙๕๖ นางศรีรัตน  ชูประจง 

 ๘๙๕๗ นางศรีเรือน  นันบุดดี 

 ๘๙๕๘ นางสาวศรีวรรณ  คงสิน 

 ๘๙๕๙ นางสาวศรีวิวรรณ  เพชรราช 

 ๘๙๖๐ นางศรีสมร  กาศักดิ์ 

 ๘๙๖๑ นางศรีสมร  อุบลรัตน 

 ๘๙๖๒ นางศรีสุมนต  โสภาวงษ 

 ๘๙๖๓ นางศรีสุรัตน  วงษขนิฐ 

 ๘๙๖๔ นางศรีสุวรรณ  เหลาเขตรกิจ 

 ๘๙๖๕ นางศศิธร  กันไชย 

 ๘๙๖๖ นางศศิธร  ขุนภักดี 

 ๘๙๖๗ นางสาวศศิธร  ชิดชม 

 ๘๙๖๘ นางศศิธร  เทือกสุบรรณ 

 ๘๙๖๙ นางสาวศศิธร  บุตรสิทธิ์ 

 ๘๙๗๐ นางสาวศศิธร  ภิรมยคํา 

 ๘๙๗๑ นางสาวศศิธร  มาชม 

 ๘๙๗๒ นางศศิธร  มารยาท 

 ๘๙๗๓ นางสาวศศิธร  ลาภวงศ 

 ๘๙๗๔ นางศศิธร  สมุทรีรัมย 

 ๘๙๗๕ นางศศิธร  สรสุนทร 

 ๘๙๗๖ นางศศินา  สิงห 

 ๘๙๗๗ นางศศิประภา  วงศวรรณา 

 ๘๙๗๘ นางศสิรักษ  ทะนมนิล 

 ๘๙๗๙ นางสาวศิตา  ชลคีรี 

 ๘๙๘๐ นางศิรภัสสร  มีชัย 

 ๘๙๘๑ นางศิรัญรักษ  อาจวิชัย 

 ๘๙๘๒ นางศิริขวัญ  แทนทอง 

 ๘๙๘๓ นางศิริจันทร  ออนแสง 

 ๘๙๘๔ นางสาวศิริญญา  เงินอราม 

 ๘๙๘๕ นางศิรินทรา  คําแสน 

 ๘๙๘๖ นางสาวศิรินทิพย  กลทิพยกมล 

 ๘๙๘๗ นางสาวศิรินทิพย  ราหมาน 

 ๘๙๘๘ นางศิรินภา  ปุกกระโทก 

 ๘๙๘๙ นางศิรินันท  คําตื้อ 

 ๘๙๙๐ นางศิรินันท  ศรีลาดเลา 

 ๘๙๙๑ นางสาวศิริพร  จันทรเต็ม 

 ๘๙๙๒ นางสาวศิริพร  เบงเหยียน 

 ๘๙๙๓ นางสาวศิริพร  ฝงทะเล 

 ๘๙๙๔ นางสาวศิริพร  มีผิว 

 ๘๙๙๕ นางศิริพร  ศรีพล 

 ๘๙๙๖ นางศิริพักตร  รักษา 

 ๘๙๙๗ นางสาวศิริเพ็ญ  ทองวัน 

 ๘๙๙๘ นางศิริภาพร  บุญโชติ 

 ๘๙๙๙ นางสาวศิริรัตน  ไชยะธรรม 

 ๙๐๐๐ นางศิริรัตน  ตัน 

 ๙๐๐๑ นางสาวศิริรัตน  เพ้ิงจันทร 

 ๙๐๐๒ นางศิริรัตน  สิขเรศสกุล 

 ๙๐๐๓ นางสาวศิริลักษณ  คงพร 

 ๙๐๐๔ นางศิริลักษณ  คํามุก 



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

 

 ๙๐๐๕ นางศิริลักษณ  จันมี 

 ๙๐๐๖ นางศิริลักษณ  พรมแสงใส 

 ๙๐๐๗ นางศิริลักษณ  แพงไธสง 

 ๙๐๐๘ นางสาวศิริลักษณ  มานมีมงคล 

 ๙๐๐๙ นางสาวศิริวงษ  พุมพวง 

 ๙๐๑๐ นางศิริวรรณ  จําเนียรลาภ 

 ๙๐๑๑ นางศิริอร  สายคํา 

 ๙๐๑๒ นางศิลป  เพ่ิมไกรศรี 

 ๙๐๑๓ นางสาวศิลาเดือน  ตาเต็ง 

 ๙๐๑๔ นางศิวาพร  ทิมทอง 

 ๙๐๑๕ นางศุภณา  สดสระนอย 

 ๙๐๑๖ นางศุภพิชญ  ทานะมัย 

 ๙๐๑๗ นางศุภรักษ  ศิริโสภณ 

 ๙๐๑๘ นางศุภรัตน  จันทะนะ 

 ๙๐๑๙ นางศุภลักษณ  เวชกามา 

 ๙๐๒๐ นางศุภะมาต  วงษหวง 

 ๙๐๒๑ นางศุภักษร  จําปายอย 

 ๙๐๒๒ นางสาวศุภานันท  ถิ่นวงษเย็น 

 ๙๐๒๓ นางสกุลไทย  ชาภูคํา 

 ๙๐๒๔ นางสงกราณ  บึงน้ําใส 

 ๙๐๒๕ นางสาวสงกรานต  โทเพชร 

 ๙๐๒๖ นางสงบ  ชูแกว 

 ๙๐๒๗ นางสาวสงวน  เนื่องดิถี 

 ๙๐๒๘ นางสงวน  เรืองกลัด 

 ๙๐๒๙ นางสงัด  นาจะหมื่น 

 ๙๐๓๐ นางสตรี  มณีวงศ 

 ๙๐๓๑ นางสถิตย  ประวันตา 

 ๙๐๓๒ นางสถิตย  วิรุณพันธ 

 ๙๐๓๓ นางสน  แยมศรี 

 ๙๐๓๔ นางสนอง  ชางเขียว 

 ๙๐๓๕ นางสนั่น  เกษแกว 

 ๙๐๓๖ นางสนิท  หาญมานพ 

 ๙๐๓๗ นางสม  จันทรดี 

 ๙๐๓๘ นางสม  จันทรธรรม 

 ๙๐๓๙ นางสมเกล้ียง  ศรีษะเกตุ 

 ๙๐๔๐ นางสมควร  ถิ่นซื่อตรง 

 ๙๐๔๑ นางสมควร  นาคอวมคา 

 ๙๐๔๒ นางสมคิด  จ่ันวิจิตร 

 ๙๐๔๓ นางสมคิด  ซอมจันทรา 

 ๙๐๔๔ นางสมคิด  นุยเย็น 

 ๙๐๔๕ นางสมคิด  บุญมา 

 ๙๐๔๖ นางสาวสมคิด  พลพิทักษ 

 ๙๐๔๗ นางสมคิด  โพธิ์ศรี 

 ๙๐๔๘ นางสมคิด  ไพรงาม 

 ๙๐๔๙ นางสมคิด  มณีวงษ 

 ๙๐๕๐ นางสมคิด  วรนิวัฒน 

 ๙๐๕๑ นางสมจิต  โพธิ์งาม 

 ๙๐๕๒ นางสมจิต  สินสถาน 

 ๙๐๕๓ นางสมจิต  อินทาภรณ 

 ๙๐๕๔ นางสาวสมจิตร  ไชยวงค 
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 ๙๐๕๕ นางสมจิตร  ดีเวียง 

 ๙๐๕๖ นางสาวสมจิตร  ไทยอัฐวิถี 

 ๙๐๕๗ นางสมจิตร  บาเรือน 

 ๙๐๕๘ นางสมจิตร  บิงขุนทด 

 ๙๐๕๙ นางสาวสมจิตร  แบงครสาร 

 ๙๐๖๐ นางสมจิตร  ฤทธินรา 

 ๙๐๖๑ นางสมจิตร  สายดาบแกว 

 ๙๐๖๒ นางสมจิตร  สิงหคํา 

 ๙๐๖๓ นางสาวสมจิตร  สีสด 

 ๙๐๖๔ นางสาวสมจิตร  ใสดี 

 ๙๐๖๕ นางสาวสมจิตร  หวลหอย 

 ๙๐๖๖ นางสมจินตนา  สังขอินทรีย 

 ๙๐๖๗ นางสมใจ  จันทรพิทักษ 

 ๙๐๖๘ นางสมใจ  ดีพรม 

 ๙๐๖๙ นางสมใจ  ตาพันไกล 

 ๙๐๗๐ นางสมใจ  เทียมโพธิ์ 

 ๙๐๗๑ นางสมใจ  นาพุดซา 

 ๙๐๗๒ นางสาวสมใจ  รัตนโสภา 

 ๙๐๗๓ นางสาวสมใจ  วงคเดือน 

 ๙๐๗๔ นางสมใจ  ศรีนาค 

 ๙๐๗๕ นางสมเชา  รังศิริ 

 ๙๐๗๖ นางสมทัศน  สนทนา 

 ๙๐๗๗ นางสมนารี  เชื้อบุญมี 

 ๙๐๗๘ นางสมนึก  ทองคํา 

 ๙๐๗๙ นางสมนึก  บัติประโคน 

 ๙๐๘๐ นางสมนึก  บํารุงตน 

 ๙๐๘๑ นางสาวสมบัต  คงอาจ 

 ๙๐๘๒ นางสมบัติ  โกตถา 

 ๙๐๘๓ นางสมบัติ  ตันเต็ง 

 ๙๐๘๔ นางสมบัติ  ปนเดช 

 ๙๐๘๕ นางสาวสมบัติ  ระบอบ 

 ๙๐๘๖ นางสมบัติ  ศรีแจมใส 

 ๙๐๘๗ นางสมบัติ  สมเคราะห 

 ๙๐๘๘ นางสมบัติ  อรัญญะนาค 

 ๙๐๘๙ นางสมบุญ  โตศรีพลับ 

 ๙๐๙๐ นางสมบุญ  เทาเทียม 

 ๙๐๙๑ นางสมบุญ  พวงสิงห 

 ๙๐๙๒ นางสาวสมบุญ  สงบสมัย 

 ๙๐๙๓ นางสาวสมบูรณ  ชูเมือง 

 ๙๐๙๔ นางสมบูรณ  ธรรมอุด 

 ๙๐๙๕ นางสาวสมบูรณ  พานประศรี 

 ๙๐๙๖ นางสมบูรณ  อินธิปก 

 ๙๐๙๗ นางสมปอง  ธงกระโทก 

 ๙๐๙๘ นางสมปอง  พรมมา 

 ๙๐๙๙ นางสมปอง  เวชวิถาร 

 ๙๑๐๐ นางสาวสมปอง  แสนศรี 

 ๙๑๐๑ นางสมพง  โมลา 

 ๙๑๐๒ นางสมพงษ  ชางรบ 

 ๙๑๐๓ นางสมพร  กิรัมย 

 ๙๑๐๔ นางสมพร  คงกลาง 



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

 

 ๙๑๐๕ นางสมพร  คงสืบ 

 ๙๑๐๖ นางสาวสมพร  ทองศรี 

 ๙๑๐๗ นางสมพร  ทองสม 

 ๙๑๐๘ นางสมพร  บํารุงนา 

 ๙๑๐๙ นางสมพร  เปรมทา 

 ๙๑๑๐ นางสาวสมพร  รอดฉัยยา 

 ๙๑๑๑ นางสมพร  สรหงษ 

 ๙๑๑๒ นางสาวสมพร  สายบริสุทธิ ์

 ๙๑๑๓ นางสาวสมพร  เส็งดอนไพร 

 ๙๑๑๔ นางสมพร  เสนาะคํา 

 ๙๑๑๕ นางสมพร  แสบรัมย 

 ๙๑๑๖ นางสมพร  หลาจันดี 

 ๙๑๑๗ นางสมพร  อมแกว 

 ๙๑๑๘ นางสาวสมพาน  จรจรรย 

 ๙๑๑๙ นางสมพาน  นามคันที 

 ๙๑๒๐ นางสมพิศ  ทองปก 

 ๙๑๒๑ นางสมพิศ  บุญอินทร 

 ๙๑๒๒ นางสมพิศ  พลแดง 

 ๙๑๒๓ นางสมพิศ  วิเชียรเทียบ 

 ๙๑๒๔ นางสาวสมพิศ  ใหญสูงเนิน 

 ๙๑๒๕ นางสมพิศ  อิ่มใจ 

 ๙๑๒๖ นางสมพิส  สงศิริ 

 ๙๑๒๗ นางสมเพราะ  วานพรมราช 

 ๙๑๒๘ นางสมเพียน  เศรษฐภักดี 

 ๙๑๒๙ นางสาวสมเพียร  สาลีพงษ 

 ๙๑๓๐ นางสาวสมภัค  พันธงาม 

 ๙๑๓๑ นางสาวสมภาท  กกสันเทียะ 

 ๙๑๓๒ นางสมภาร  ใจตรง 

 ๙๑๓๓ นางสมภาร  สีทา 

 ๙๑๓๔ นางสมภาร  โสมพรมมา 

 ๙๑๓๕ นางสมมาศ  โชติกระโทก 

 ๙๑๓๖ นางสมยง  ธนากรรุงโรจน 

 ๙๑๓๗ นางสมยงค  คงหาญ 

 ๙๑๓๘ นางสาวสมยศ  บุญปญญา 

 ๙๑๓๙ นางสมร  เชื่อมขุนทด 

 ๙๑๔๐ นางสมร  พรหมแหรม 

 ๙๑๔๑ นายสมร  สุใจ 

 ๙๑๔๒ นางสมร  หงษสุวรรณ 

 ๙๑๔๓ นางสมรัก  ไกรสมภาค 

 ๙๑๔๔ นางสมฤดี  บูรณพงษ 

 ๙๑๔๕ นางสมฤดี  พวงระหงษ 

 ๙๑๔๖ นางสาวสมศรี  คลองแคลว 

 ๙๑๔๗ นางสมศรี  ถีจันทร 

 ๙๑๔๘ นางสมศรี  บัวพันธ 

 ๙๑๔๙ นางสาวสมศรี  รื่นรมย 

 ๙๑๕๐ นางสมศรี  ล้ิมเจริญ 

 ๙๑๕๑ นางสมศรี  แลสันกลาง 

 ๙๑๕๒ นางสมศรี  วงษชะอุม 

 ๙๑๕๓ นางสมศรี  สาระพันธ 

 ๙๑๕๔ นางสาวสมศรี  โสวัฒน 



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

 

 ๙๑๕๕ นางสมศรี  อภิชัย 

 ๙๑๕๖ นางสมศรี  ออยนอ 

 ๙๑๕๗ นางสาวสมสวาท  ชิดสวน 

 ๙๑๕๘ นางสาวสมหญิง  พิเคราะหแน 

 ๙๑๕๙ นางสมหมาย  จุยเจริญ 

 ๙๑๖๐ นางสมหมาย  เจนเขตรการ 

 ๙๑๖๑ นางสมหมาย  แซตั้ง 

 ๙๑๖๒ นางสาวสมหมาย  ดีดวงพันธ 

 ๙๑๖๓ นางสมหมาย  บุญคง 

 ๙๑๖๔ นางสมหมาย  มานกลาง 

 ๙๑๖๕ นางสมหมาย  ศรีปอง 

 ๙๑๖๖ นางสมหมาย  เสาทอง 

 ๙๑๖๗ นางสมหวัง  ทันกุหลาบ 

 ๙๑๖๘ นางสมหวัง  หนูสวัสดิ์ 

 ๙๑๖๙ นางสมอินทร  นวนจันทร 

 ๙๑๗๐ นางสมัค  ศรีสุขา 

 ๙๑๗๑ นางสมัย  คงสินธุ 

 ๙๑๗๒ นางสมัย  สีลา 

 ๙๑๗๓ นางสมัย  หมูทอง 

 ๙๑๗๔ นางสมัย  แหวนวงษ 

 ๙๑๗๕ นางสาวสมัย  ใหมผ้ึง 

 ๙๑๗๖ นางสมัย  แอบแฝง 

 ๙๑๗๗ นางสมาน  งาวทอง 

 ๙๑๗๘ นางสาวสมาพร  พงษวิเชียร 

 ๙๑๗๙ นางสยาม  ปฏิโชติ 

 ๙๑๘๐ นางสาวสยุมพร  สุขเจริญ 

 ๙๑๘๑ นางสรอย  บองเขายอย 

 ๙๑๘๒ นางสรอยเพชร  สุขแกว 

 ๙๑๘๓ นางสรอยสนธ  บุญมา 

 ๙๑๘๔ นางสรอยสุดา  เกิดทองคํา 

 ๙๑๘๕ นางสรอยสุดา  ศรีสงา 

 ๙๑๘๖ นางสรอยสุรางค  บุญยอ 

 ๙๑๘๗ นางสลาลิวัลล  เกื้อฉิม 

 ๙๑๘๘ นางสวงค  ธนะโชติ 

 ๙๑๘๙ นางสาวสวงษ  มะลาลัย 

 ๙๑๙๐ นางสาวสวย  ศิลปสมบูรณ 

 ๙๑๙๑ นางสวรส  มิตะนุ 

 ๙๑๙๒ นางสาวสวลี  สุนทวนิค 

 ๙๑๙๓ นางสวัสดิ์  แกวประเสริฐ 

 ๙๑๙๔ นางสวาง  สารคะณา 

 ๙๑๙๕ นางสวางจิตต  โยงรัมย 

 ๙๑๙๖ นางสวาท  คอนเล็ก 

 ๙๑๙๗ นางสวาท  ราชสุภา 

 ๙๑๙๘ นางสวาท  หีตนา 

 ๙๑๙๙ นางสวิกา  เนียมศิลป 

 ๙๒๐๐ นางสองเมือง  มาตรสีกลาง 

 ๙๒๐๑ นายสอน  เห็มทิพย 

 ๙๒๐๒ นางสอาด  สาครดี 

 ๙๒๐๓ นางสอาน  เผือกโคกสูง 

 ๙๒๐๔ นางสะใบทอง  สระแกว 



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

 

 ๙๒๐๕ นางสาวสะไบทอง  บุญกระจาง 

 ๙๒๐๖ นางสะอาด  พินไธสง 

 ๙๒๐๗ นางสะเอม  เบียฬขุนทด 

 ๙๒๐๘ นางสังกาจ  สีนวน 

 ๙๒๐๙ นางสังวร  ชํานาญพะนา 

 ๙๒๑๐ นางสาวสังวร  เปาทองมา 

 ๙๒๑๑ นางสังวาลย  ขานเกตุ 

 ๙๒๑๒ นางสังวาลย  บุตรงาม 

 ๙๒๑๓ นางสาวสังวาลย  ภาคมนตรี 

 ๙๒๑๔ นางสังวาลย  ยือรัมย 

 ๙๒๑๕ นางสังวาลย  ศรีชนะ 

 ๙๒๑๖ นางสังวาลย  ศรีสาร 

 ๙๒๑๗ นางสังวาลย  อาจหาญ 

 ๙๒๑๘ นางสังเวียน  นวลผอง 

 ๙๒๑๙ นางสังเวียน  ยวงนาค 

 ๙๒๒๐ นางสัญ  สอนจิตร 

 ๙๒๒๑ นางสัน  โตชมภู 

 ๙๒๒๒ นางสาวสันทณี  มั่งคั่ง 

 ๙๒๒๓ นางสัมณา  เทาศิริ 

 ๙๒๒๔ นางสัมผัด  ภูมาก 

 ๙๒๒๕ นางสัมฤทธิ์  แขกออน 

 ๙๒๒๖ นางสัมฤทธิ์  โตหมื่นไวย 

 ๙๒๒๗ นางสาวสัมฤทธิ์  บุญเรือง 

 ๙๒๒๘ นางสัมฤทธิ์  ปนลา 

 ๙๒๒๙ นางสัมฤทธิ์  ยศคําลือ 

 ๙๒๓๐ นางสาวสัมฤทธิ์  วงคคําจันทร 

 ๙๒๓๑ นางสัมฤทธิ์  สีเหลือง 

 ๙๒๓๒ นางสากล  ทิพโกมล 

 ๙๒๓๓ นางสาวสากีนะห  ตาเอ 

 ๙๒๓๔ นางสาคร  ถิ่นพิบูลย 

 ๙๒๓๕ นางสาคร  แปลงยศ 

 ๙๒๓๖ นางสาคร  พัฒโน 

 ๙๒๓๗ นางสาคร  พิมพโสดา 

 ๙๒๓๘ นางสาตีปะ  รอหิง 

 ๙๒๓๙ นางสาธิกา  แกวระหงษ 

 ๙๒๔๐ นางสามารถ  ขอพ่ึงกลาง 

 ๙๒๔๑ นางสาวสามารถ  ใจรักษา 

 ๙๒๔๒ นางสายคํา  โนตะ 

 ๙๒๔๓ นางสายจิตร  ศรอินทรแสนยา 

 ๙๒๔๔ นางสายจิตร  คงชู 

 ๙๒๔๕ นางสาวสายจิตร  ทรงปญญา 

 ๙๒๔๖ นางสาวสายใจ  ไชยโสดา 

 ๙๒๔๗ นางสายใจ  ธาตุจันทร 

 ๙๒๔๘ นางสายใจ  บุตรเอก 

 ๙๒๔๙ นางสายใจ  พันไธสง 

 ๙๒๕๐ นางสายใจ  มาลาวรรณ 

 ๙๒๕๑ นางสายใจ  มูลสุวรรณ 

 ๙๒๕๒ นางสาวสายชน  พูลสวัสดิ์ 

 ๙๒๕๓ นางสาวสายชน  สะราคํา 

 ๙๒๕๔ นางสายชล  กองแกว 



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

 

 ๙๒๕๕ นางสายชล  นามเดช 

 ๙๒๕๖ นางสายชล  บุญลอม 

 ๙๒๕๗ นางสาวสายชล  ปสิงห 

 ๙๒๕๘ นางสายชล  เสนาเกา 

 ๙๒๕๙ นางสาวสายชล  เอี่ยมชัย 

 ๙๒๖๐ นางสายตา  ภักดี 

 ๙๒๖๑ นางสายตุง  จันทรดวง 

 ๙๒๖๒ นางสายทอง  วงคแกวมูล 

 ๙๒๖๓ นางสายทอง  สีนอย 

 ๙๒๖๔ นางสาวสายธาร  พิมพเพ็ง 

 ๙๒๖๕ นางสาวสายธาร  หมื่นทอง 

 ๙๒๖๖ นางสาวสายบัว  พิมพะ 

 ๙๒๖๗ นางสายฝน  เกลาแกว 

 ๙๒๖๘ นางสายฝน  ไชวังราช 

 ๙๒๖๙ นางสายฝน  ดีประวี 

 ๙๒๗๐ นางสาวสายฝน  ตนกันยา 

 ๙๒๗๑ นางสายพิณ  พิริยะสันติ 

 ๙๒๗๒ นางสายพิน  นวนแดง 

 ๙๒๗๓ นางสายพิน  เพ็งสลุง 

 ๙๒๗๔ นางสายยันต  แกวมิตร 

 ๙๒๗๕ นางสาวสายรุง  สอนวิเศษ 

 ๙๒๗๖ นางสาวสายรุง  ชวยชั้น 

 ๙๒๗๗ นางสายรุง  บัวเพ็ง 

 ๙๒๗๘ นางสาวสายรุง  บํารุงกิจ 

 ๙๒๗๙ นางสายรุง  อาฒยะพันธุ 

 ๙๒๘๐ นางสาวสายลม  รสฉ่ํา 

 ๙๒๘๑ นางสายแวว  มณีชูเกต 

 ๙๒๘๒ นางสายศิล  ทองหลอ 

 ๙๒๘๓ นางสายสมร  หินซอน 

 ๙๒๘๔ นางสายสุดา  นุยเย็น 

 ๙๒๘๕ นางสาวสายสุดา  สิงหสาธร 

 ๙๒๘๖ นางสาวสายสุนี  สาลีกงชัย 

 ๙๒๘๗ นางสายสุนีย  คําปวน 

 ๙๒๘๘ นางสายหยุด  ผิวนวล 

 ๙๒๘๙ นางสายหยุด  พวงทาโก 

 ๙๒๙๐ นางสายหยุด  พิกุลพงษ 

 ๙๒๙๑ นางสายัณห  จงกลณี 

 ๙๒๙๒ นางสายัน  ปนกุล 

 ๙๒๙๓ นางสาวสายัน  ปูดี 

 ๙๒๙๔ นางสายัน  อาวุธพันธ 

 ๙๒๙๕ นางสาวสาริกา  สุวรรณศิริ 

 ๙๒๙๖ นางสารี  คูสาย 

 ๙๒๙๗ นางสาล่ี  พ่ึงมวง 

 ๙๒๙๘ นางสาล่ี  สระศรี 

 ๙๒๙๙ นางสาวิณี  สารวัฒนานนท 

 ๙๓๐๐ นางสาวิตรี  ศรีสุข 

 ๙๓๐๑ นางสาหราย  ยอดดี 

 ๙๓๐๒ นางสําเนียง  แจกจันทร 

 ๙๓๐๓ นางสําเนียง  แซวอง 

 ๙๓๐๔ นางสําเนียง  โทปุรินทร 



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

 

 ๙๓๐๕ นางสําเนียง  บุผาโต 

 ๙๓๐๖ นางสําเนียง  โพธิ์ประจักษ 

 ๙๓๐๗ นางสําเนียง  ศรีหินกอง 

 ๙๓๐๘ นางสาวสําเนียง  สีเขียวสด 

 ๙๓๐๙ นางสําเนียง  สูงทรง 

 ๙๓๑๐ นางสาวสําเภา  โพธิกัน 

 ๙๓๑๑ นางสําเภา  มีโชค 

 ๙๓๑๒ นางสํารวย  บุญมี 

 ๙๓๑๓ นางสํารวย  วองทรงเจริญ 

 ๙๓๑๔ นางสํารวย  ศรีสงคราม 

 ๙๓๑๕ นางสํารอง  รอดภัย 

 ๙๓๑๖ นางสํารอง  เล็กไมนอย 

 ๙๓๑๗ นางสํารอง  วงศมา 

 ๙๓๑๘ นางสําราญ  กุลคง 

 ๙๓๑๙ นางสําราญ  ไพรพฤษ 

 ๙๓๒๐ นางสําราญ  เสือไพร 

 ๙๓๒๑ นางสํารี  พัฒนะสาร 

 ๙๓๒๒ นางสําเริง  สงเคราะหกิจ 

 ๙๓๒๓ นางสําลี  แซล่ิม 

 ๙๓๒๔ นางสําอาง  จันดี 

 ๙๓๒๕ นางสําอาง  จ๋ิวแหยม 

 ๙๓๒๖ นางสําอางค  มีเคา 

 ๙๓๒๗ นางสิณินญากร  แพรปราณีต 

 ๙๓๒๘ นางสาวสิตานัน  นัทธี 

 ๙๓๒๙ นางสิทธิ์  โตวงอวม 

 ๙๓๓๐ นางสาวสิทธิพร  ทนสูงเนิน 

 ๙๓๓๑ นางสินจัย  ทองคํา 

 ๙๓๓๒ นางสาวสิรภัทร  รุงฟา 

 ๙๓๓๓ นางสิริกร  คําสินธุ 

 ๙๓๓๔ นางสาวสิริกาญจน  ลีลาเลิศวัชระ 

 ๙๓๓๕ นางสิริพันธุ  แสนสุภา 

 ๙๓๓๖ นางสิริภัสสร  ทองคํา 

 ๙๓๓๗ นางสาวสิริภา  ศรีทอง 

 ๙๓๓๘ นางสาวสิริภา  ศรีลาเจริญ 

 ๙๓๓๙ นางสิริลักษณ  ชวนขุนทด 

 ๙๓๔๐ นางสิลิลนา  คงหมั่นกลาง 

 ๙๓๔๑ นางสี  ชํานินอก 

 ๙๓๔๒ นางสาวสีดา  แสงกลา 

 ๙๓๔๓ นางสีตี  สะแม 

 ๙๓๔๔ นางสีนวน  เกตุละ 

 ๙๓๔๕ นางสีนวน  คงมั่น 

 ๙๓๔๖ นางสีนวน  เรืองราม 

 ๙๓๔๗ นางสาวสีนวล  สงกูล 

 ๙๓๔๘ นางสุกรรยา  หวดไธสง 

 ๙๓๔๙ นางสุกัญญา  กล่ินรุงเรือง 

 ๙๓๕๐ นางสาวสุกัญญา  การกระสัง 

 ๙๓๕๑ นางสุกัญญา  ธรรมศร 

 ๙๓๕๒ นางสาวสุกัญญา  ปรุงจันทร 

 ๙๓๕๓ นางสุกัญญา  พังโพธิ์ 

 ๙๓๕๔ นางสาวสุกัญญา  มะหาโชติ 



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

 

 ๙๓๕๕ นางสาวสุกัญญา  โสจันทึก 

 ๙๓๕๖ นางสาวสุกัญญา  อิ่มเจริญ 

 ๙๓๕๗ นางสาวสุกันญา  เพศแพง 

 ๙๓๕๘ นางสุกัลยา  ใฝฝากเกียรติ 

 ๙๓๕๙ นางสุกานดา  ศรีไพร 

 ๙๓๖๐ นางสุขใจ  วันดี 

 ๙๓๖๑ นางสาวสุคนธ  ลายคราม 

 ๙๓๖๒ นางสุคนธา  ไชยธรรม 

 ๙๓๖๓ นางสุคนธา  หาชัยภูมิ 

 ๙๓๖๔ นางสุจิตตา  สุนเมืองปาก 

 ๙๓๖๕ นางสุจิตร  บรรทร 

 ๙๓๖๖ นางสุจิตร  นินฝาย 

 ๙๓๖๗ นางสุจิตรา  ถมยาปริวัฒน 

 ๙๓๖๘ นางสุจิตรา  บุญทองลวน 

 ๙๓๖๙ นางสุจิตรา  สอนสงกล่ิน 

 ๙๓๗๐ นางสุจิตรา  แสงประสาท 

 ๙๓๗๑ นางสุจีรา  เสริฐสม 

 ๙๓๗๒ นางสาวสุชญาทิพย  บุญขจร 

 ๙๓๗๓ นางสาวสุชาดา  ดีแปน 

 ๙๓๗๔ นางสุชาดา  ถูกจิตร 

 ๙๓๗๕ นางสุชาดา  มีสวย 

 ๙๓๗๖ นางสุชาดา  เรืองนางรอง 

 ๙๓๗๗ นางสุชานันท  ลําปน 

 ๙๓๗๘ นางสาวสุชารัตน  ยอดกุล 

 ๙๓๗๙ นางสุชาวดี  ขนานแกว 

 ๙๓๘๐ นางสุชาวดี  ศรีนาค 

 ๙๓๘๑ นางสุชิน  มั่นถึง 

 ๙๓๘๒ นางสุชิน  สุขสนิท 

 ๙๓๘๓ นางสาวสุชิน  สุดรัก 

 ๙๓๘๔ นางสาวสุณิสา  เพ็ชรคุม 

 ๙๓๘๕ นางสาวสุณี  แจงอรุณ 

 ๙๓๘๖ นางสุณี  บุญลือแกว 

 ๙๓๘๗ นางสุณี  ศิริพฤกษ 

 ๙๓๘๘ นางสุณีย  รามรินทร 

 ๙๓๘๙ นางสุดใจ  จันทรลํ้า 

 ๙๓๙๐ นางสุดใจ  จุมชวย 

 ๙๓๙๑ นางสาวสุดใจ  บุรินรัมย 

 ๙๓๙๒ นางสุดดา  พรมแสง 

 ๙๓๙๓ นางสุดสวาท  โภคสมบัติ 

 ๙๓๙๔ นางสุดาทิพย  วงศคณิต 

 ๙๓๙๕ นางสุดารักษ  จันทศร 

 ๙๓๙๖ นางสาวสุดารัตน  กิ่งทอง 

 ๙๓๙๗ นางสุดารัตน  วังคะวิง 

 ๙๓๙๘ นางสุทร  ปล่ังกลาง 

 ๙๓๙๙ นางสุทิน  วงเวียน 

 ๙๔๐๐ นางสาวสุทิน  ศรีสวัสดิ์ 

 ๙๔๐๑ นางสุทิสา  สัปทน 

 ๙๔๐๒ นางสุทีป  คลองมีคุณ 

 ๙๔๐๓ นางสุธรรมมา  กลมเกลียว 

 ๙๔๐๔ นางสาวสุธาทิพย  กลํ่าคํา 



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

 

 ๙๔๐๕ นางสุธิดา  สาจันทร 

 ๙๔๐๖ นางสาวสุธิษา  เพียราช 

 ๙๔๐๗ นางสาวสุธีรา  สวยมาก 

 ๙๔๐๘ นางสุนทรี  คําสีแกว 

 ๙๔๐๙ นางสุนทรี  ดอกไมเงิน 

 ๙๔๑๐ นางสาวสุนทรี  โยธาทิพย 

 ๙๔๑๑ นางสุนทรีย  เงาเกาะ 

 ๙๔๑๒ นางสุนันท  ชางเผือก 

 ๙๔๑๓ นางสุนันท  เปรี่ยมศิริ 

 ๙๔๑๔ นางสุนันททา  เพชรวาว 

 ๙๔๑๕ นางสุนันทา  ทะวีเขตรกิจ 

 ๙๔๑๖ นางสาวสุนันทา  อุดมดัน 

 ๙๔๑๗ นางสาวสุนารี  จันทรสุข 

 ๙๔๑๘ นางสาวสุนารี  ดานา 

 ๙๔๑๙ นางสุนิชา  ทิพยสอน 

 ๙๔๒๐ นางสุนิศษา  พลเรียงโพน 

 ๙๔๒๑ นางสาวสุนิษา  ผิวชอุม 

 ๙๔๒๒ นางสุนิสา  ธรรมศิริ 

 ๙๔๒๓ นางสาวสุนิสา  วรรณสวัสดิ์ 

 ๙๔๒๔ นางสาวสุนี  บางชวด 

 ๙๔๒๕ นางสุนีย  คํามี 

 ๙๔๒๖ นางสุนีย  นิลรัตน 

 ๙๔๒๗ นางสุนีย  ราชธานี 

 ๙๔๒๘ นางสุนีย  ศรีสุข 

 ๙๔๒๙ นางสาวสุนีย  หลอเหล่ียม 

 ๙๔๓๐ นางสุนีย  อุบาลี 

 ๙๔๓๑ นางสุบงกช  นารอง 

 ๙๔๓๒ นางสุบรรณ  วงศใหญ 

 ๙๔๓๓ นางสุบัน  ทิพยแสง 

 ๙๔๓๔ นางสุบัน  ปรือปรัง 

 ๙๔๓๕ นางสุปราณี  จันทรประทักษ 

 ๙๔๓๖ นางสาวสุปราณี  โมรานอก 

 ๙๔๓๗ นางสาวสุปรีดา  สังขปาน 

 ๙๔๓๘ นางสุพร  ชัชวาล 

 ๙๔๓๙ นางสาวสุพร  ติ๊บแกว 

 ๙๔๔๐ นางสาวสุพรรณ  พันธมา 

 ๙๔๔๑ นางสุพรรณษา  ประดิษฐสุข 

 ๙๔๔๒ นางสาวสุพรรณี  นวมจิตร 

 ๙๔๔๓ นางสุพรรณี  ประดูวงษ 

 ๙๔๔๔ นางสุพรรณี  มะอาจเลิศ 

 ๙๔๔๕ นางสาวสุพรรษา  เล่ียมภักตัว 

 ๙๔๔๖ นางสุพล  ศรีทร 

 ๙๔๔๗ นางสาวสุพัชชา  อินทรปน 

 ๙๔๔๘ นางสุพัฒ  สุตะคาน 

 ๙๔๔๙ นางสาวสุพัตรา  แพทยพิบูลย 

 ๙๔๕๐ นางสุพัตรา  มีแกว 

 ๙๔๕๑ นางสาวสุพัตรา  มีทาสา 

 ๙๔๕๒ นางสาวสุพัตรา  แสนทวีสุข 

 ๙๔๕๓ นางสุพิชชา  จันทรคอม 

 ๙๔๕๔ นางสุพิน  เขียวกุง 



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

 

 ๙๔๕๕ นางสุพิน  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๙๔๕๖ นางสุพิศ  พริ้งเพราะ 

 ๙๔๕๗ นางสุพิศ  มีทองจันทร 

 ๙๔๕๘ นางสุพิศ  มีพิษ 

 ๙๔๕๙ นางสุพี  จันทรศรี 

 ๙๔๖๐ นางสุเพือน  ย่ิงชื่น 

 ๙๔๖๑ นางสุภร  พุทธรัตน 

 ๙๔๖๒ นางสุภัค  นาใจกลา 

 ๙๔๖๓ นางสุภัตรา  มั่นการ 

 ๙๔๖๔ นางสาวสุภัสสรา  ชมชื่น 

 ๙๔๖๕ นางสุภา  เชื้อดี 

 ๙๔๖๖ นางสุภา  บุญรัตน 

 ๙๔๖๗ นางสุภา  พรมแทนสุด 

 ๙๔๖๘ นางสาวสุภาณี  สงคประเสริฐ 

 ๙๔๖๙ นางสาวสุภาพ  แข็งแรง 

 ๙๔๗๐ นางสุภาพ  เฉลิมงาม 

 ๙๔๗๑ นางสุภาพ  ธิรอดรัมย 

 ๙๔๗๒ นางสุภาพ  พลเสนา 

 ๙๔๗๓ นางสาวสุภาพ  สถิตยชัย 

 ๙๔๗๔ นางสาวสุภาพร  ครามไพบูลย 

 ๙๔๗๕ นางสาวสุภาพร  ชูใจ 

 ๙๔๗๖ นางสุภาพร  เนาแสง 

 ๙๔๗๗ นางสาวสุภาพร  แปลกใหม 

 ๙๔๗๘ นางสุภาพร  ผิวสา 

 ๙๔๗๙ นางสาวสุภาพร  รอดจินดา 

 ๙๔๘๐ นางสาวสุภาพร  ศรนอย 

 ๙๔๘๑ นางสาวสุภาพร  ศรีสุวรรณ 

 ๙๔๘๒ นางสุภาพร  สีกุด 

 ๙๔๘๓ นางสุภาพร  แสนมั่น 

 ๙๔๘๔ นางสาวสุภาพร  โอทารัมย 

 ๙๔๘๕ นางสุภาภรณ  บุญหงษ 

 ๙๔๘๖ นางสาวสุภาภรณ  รักษาควร 

 ๙๔๘๗ นางสุภาภรณ  ศรีสุราษฎร 

 ๙๔๘๘ นางสุภารัตน  จูมสีมา 

 ๙๔๘๙ นางสุภารัตน  เดชสุริยันต 

 ๙๔๙๐ นางสุภาวดี  ชินศรี 

 ๙๔๙๑ นางสาวสุภาวดี  ชูมี 

 ๙๔๙๒ นางสุภาวดี  พรมโชติ 

 ๙๔๙๓ นางสาวสุภาวรรณ  พลเดช 

 ๙๔๙๔ นางสุภี  คูกระโทก 

 ๙๔๙๕ นางสุมนมาลย  โพธิ์ศรี 

 ๙๔๙๖ นางสาวสุมล  พ่ึงตน 

 ๙๔๙๗ นางสาวสุมารี  ทวีชาติ 

 ๙๔๙๘ นางสุมาลย  เสนาเหนือ 

 ๙๔๙๙ นางสุมาลี  กล่ินนอย 

 ๙๕๐๐ นางสุมาลี  จันผะกา 

 ๙๕๐๑ นางสุมาลี  ฉิมดี 

 ๙๕๐๒ นางสุมาลี  ชุมชื่น 

 ๙๕๐๓ นางสุมาลี  ทักษิณ 

 ๙๕๐๔ นางสุมาลี  ลุทโท 



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

 

 ๙๕๐๕ นางสุมาลี  สุขแจม 

 ๙๕๐๖ นางสาวสุมาลี  ปะภูสะโร 

 ๙๕๐๗ นางสาวสุรภา  ศรีมวงกลาง 

 ๙๕๐๘ นางสาวสุรัตติกานต  นอยพันธดี 

 ๙๕๐๙ นางสุรางค  จันเสน 

 ๙๕๑๐ นางสาวสุรางค  ผองจําปา 

 ๙๕๑๑ นางสุรินทร  ทิพยกระโทก 

 ๙๕๑๒ นางสาวสุรินทร  ไทรทอง 

 ๙๕๑๓ นางสุรินทร  เสืองามเอี่ยม 

 ๙๕๑๔ นางสาวสุรินทร  หอมหวล 

 ๙๕๑๕ นางสุริยา  ยาสมุทร 

 ๙๕๑๖ นางสาวสุรีพร  เอกฉันท 

 ๙๕๑๗ นางสุรีย  แกวคูนอก 

 ๙๕๑๘ นางสุรีย  พรมจันทร 

 ๙๕๑๙ นางสาวสุรีย  วัดไพรสาร 

 ๙๕๒๐ นางสาวสุรีย  สุขกรีผล 

 ๙๕๒๑ นางสาวสุรียรัตน  ศรีรักษ 

 ๙๕๒๒ นางสุรีรัช  อุบลวัตร 

 ๙๕๒๓ นางสุรรีัตน  เคยพุดซา 

 ๙๕๒๔ นางสุรีรัตน  นิลวัฒน 

 ๙๕๒๕ นางสาวสุรีรัตน  ปรีแมน 

 ๙๕๒๖ นางสุรีรัตน  มีแกว 

 ๙๕๒๗ นางสุลิตา  สีหะวงษ 

 ๙๕๒๘ นางสาวสุวพัณณ  สิทธิเกหัง 

 ๙๕๒๙ นางสุวภา  ชูเหมือน 

 ๙๕๓๐ นางสุวรรณ  สุวรรณพันธ 

 ๙๕๓๑ นางสุวรรณ  ญาณนาม 

 ๙๕๓๒ นางสุวรรณ  บุตรสามาลี 

 ๙๕๓๓ นางสาวสุวรรณมาลี  ตระการจันทร 

 ๙๕๓๔ นางสาวสุวรรณา  รักษาวงศ 

 ๙๕๓๕ นางสุวรรณา  ฤทธิ์คํารพ 

 ๙๕๓๖ นางสุวรรณา  เอนกคณา 

 ๙๕๓๗ นางสุวรรณี  เทานัน 

 ๙๕๓๘ นางสุวลัคน  ไหมทอง 

 ๙๕๓๙ นางสาวสุวันทา  ขวัญทอง 

 ๙๕๔๐ นางสาวสุวันนา  หงษศิริ 

 ๙๕๔๑ นางสาวสุวาธี  สาระห 

 ๙๕๔๒ นางสาวสุวิชญา  คลายภู 

 ๙๕๔๓ นางสุวิมล  รินบุตร 

 ๙๕๔๔ นางสาวเสงี่ยม  แดงนา 

 ๙๕๔๕ นางสาวเสงี่ยม  นาคนวล 

 ๙๕๔๖ นางเสถียร  พลศรีษะ 

 ๙๕๔๗ นางเสมอ  เพชรหงษ 

 ๙๕๔๘ นางเสริมศรี  เทียนอุบล 

 ๙๕๔๙ นางเสวย  สําราญใจ 

 ๙๕๕๐ นางเสาวณีย  ทองจันทร 

 ๙๕๕๑ นางเสาวนีย  เทวีรัมย 

 ๙๕๕๒ นางสาวเสาวนีย  ธรรมโชติ 

 ๙๕๕๓ นางเสาวนีย  สานัน 

 ๙๕๕๔ นางสาวเสาวรส  ทรงศิริ 



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

 

 ๙๕๕๕ นางเสาวลักษณ  เจือจันทร 

 ๙๕๕๖ นางเสาวลักษณ  ดัชถุยาวัตร 

 ๙๕๕๗ นางเสาวลักษณ  แสงสุวรรณ 

 ๙๕๕๘ นางเสียดฟา  ผลศิริปฐม 

 ๙๕๕๙ นางแสงจันทร  คําบอทอง 

 ๙๕๖๐ นางแสงจันทร  จันทรโลหิต 

 ๙๕๖๑ นางสาวแสงจันทร  ปลาตี 

 ๙๕๖๒ นางแสงจันทร  สุขเปย 

 ๙๕๖๓ นางแสงจันทร  สุภา 

 ๙๕๖๔ นางแสงดาว  อาจสุรินทร 

 ๙๕๖๕ นางแสงเดือน  เพ่ิมพูล 

 ๙๕๖๖ นางแสงเดือน  สมใจ 

 ๙๕๖๗ นางสาวแสงเดือน  สอนสิน 

 ๙๕๖๘ นางสาวแสงเดือน  อวดราง 

 ๙๕๖๙ นางแสงทอง  แกวยา 

 ๙๕๗๐ นางแสงทอง  วินันทา 

 ๙๕๗๑ นางแสงเมือง  จงฤทธิ์ 

 ๙๕๗๒ นางแสงอรุณ  คอนแหวน 

 ๙๕๗๓ นางแสงอรุณ  ศิลาทอง 

 ๙๕๗๔ นางโสดา  ภูงามเงิน 

 ๙๕๗๕ นางโสน  แกวทองหลาง 

 ๙๕๗๖ นางโสน  พูลเกล้ียง 

 ๙๕๗๗ นางสาวโสพิณ  โนระ 

 ๙๕๗๘ นางโสภา  พินิต 

 ๙๕๗๙ นางโสภา  ยกยศ 

 ๙๕๘๐ นางโสภา  หาญชนะ 

 ๙๕๘๑ นางโสภา  อัครบวรเดช 

 ๙๕๘๒ นางสาวโสภา  เอมประโคน 

 ๙๕๘๓ นางโสภิณ  ริตนันท 

 ๙๕๘๔ นางโสภิต  มีสีเมือง 

 ๙๕๘๕ นางสาวโสภิตา  ตะถิ่น 

 ๙๕๘๖ นางสาวโสภิตา  หัดไทย 

 ๙๕๘๗ นางไสว  วิเศษสิงห 

 ๙๕๘๘ นางสาวไสว  สรางตะขบ 

 ๙๕๘๙ นางหงษ  ยันตทอง 

 ๙๕๙๐ นางหงัน  จันทรเทศ 

 ๙๕๙๑ นางหทัยรัตน  แจงกลีบ 

 ๙๕๙๒ นางหทัยรัตน  โพธิ์ศรี 

 ๙๕๙๓ นางหทัยรัตน  เย่ียมจัตุรัส 

 ๙๕๙๔ นางสาวหทัยรัตน  ศรีสุบรรณ 

 ๙๕๙๕ นางหทัยรัศมิ์  วิชยานุวัติ 

 ๙๕๙๖ นางหนอม  บริบูรณมังสา 

 ๙๕๙๗ นางหนอย  ดานกระโทก 

 ๙๕๙๘ นางสาวหนึ่งฤทัย  เตรียมใจ 

 ๙๕๙๙ นางหนู  บุญเสริฐ 

 ๙๖๐๐ นางสาวหนู  อินสอน 

 ๙๖๐๑ นางหนูกุล  จุลประเสริฐ 

 ๙๖๐๒ นางหนูกูล  กุลแกว 

 ๙๖๐๓ นางหนูไกร  ทาระโก 

 ๙๖๐๔ นางสาวหนูไกร  มีโคตรกอง 



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

 

 ๙๖๐๕ นางหนูจิตร  ยงยืน 

 ๙๖๐๖ นางหนูแดง  กุลสุทธิ์ 

 ๙๖๐๗ นางหนูแดง  พรมภักดี 

 ๙๖๐๘ นางหนูแดง  ภูครองตา 

 ๙๖๐๙ นางหนูแดง  แยมศรี 

 ๙๖๑๐ นางหนูนวล  อุดมบัว 

 ๙๖๑๑ นางหนูแปง  ราชขันธ 

 ๙๖๑๒ นางหนูพิน  บุตรวงศ 

 ๙๖๑๓ นางหนูมัด  มีเดช 

 ๙๖๑๔ นางสาวหนูหลา  แสงเพชร 

 ๙๖๑๕ นางสาวหลงมา  รัตนะรักษ 

 ๙๖๑๖ นางหวั่น  เถื่อนเหลือ 

 ๙๖๑๗ นางหวานใจ  ธาระการ 

 ๙๖๑๘ นางสาวหวานเย็น  นาวงษหา 

 ๙๖๑๙ นางหอม  สดับสาร 

 ๙๖๒๐ นางสาวเหรียญทอง  ศรีสรางคอม 

 ๙๖๒๑ นางใหญ  ไชยวุฒิ 

 ๙๖๒๒ นางอฐิติพร  จูมพลติง 

 ๙๖๒๓ นางสาวอติพร  ธรรมกิจ 

 ๙๖๒๔ นางสาวอนงค  การงานดี 

 ๙๖๒๕ นางอนงค  งามสอาด 

 ๙๖๒๖ นางอนงค  โฉมงาม 

 ๙๖๒๗ นางอนงค  ตามณี 

 ๙๖๒๘ นางอนงค  รมเย็น 

 ๙๖๒๙ นางอนงค  ราชคํา 

 ๙๖๓๐ นางสาวอนงค  เอี่ยมประมูล 

 ๙๖๓๑ นางอนงคนิตย  สุวรรณธานี 

 ๙๖๓๒ นางสาวอนงครักษ  จันทรทอง 

 ๙๖๓๓ นางอนงคลักษณ  ชัยกาศ 

 ๙๖๓๔ นางสาวอนัญญา  ไดพ่ึงบุณพระ 

 ๙๖๓๕ นางอนัญญา  ประภัสสร 

 ๙๖๓๖ นางอนัน  ปานรอด 

 ๙๖๓๗ นางอนันตญา  แรงทอง 

 ๙๖๓๘ นางอนุรักษ  รัตนวรรณ 

 ๙๖๓๙ นางสาวอนุสรณ  สุปญโญ 

 ๙๖๔๐ นางสาวอโนชา  ทัสสะ 

 ๙๖๔๑ นางอโนชา  เนียมขุนทด 

 ๙๖๔๒ นางสาวอโนชา  ศรทอง 

 ๙๖๔๓ นางสาวอโนมา  สังประเสริฐ 

 ๙๖๔๔ นางอบมา  พลวงศษา 

 ๙๖๔๕ นางสาวอภัสรา  ศรีปดถา 

 ๙๖๔๖ นางอภิชญา  พบพิพัก 

 ๙๖๔๗ นางอภิชญา  แรงเขตวิทย 

 ๙๖๔๘ นางอภิญญา  ทองแมน 

 ๙๖๔๙ นางสาวอภิญญา  สํารวมจิตต 

 ๙๖๕๐ นางสาวอภิลาภรณ  รินลาด 

 ๙๖๕๑ นางอมร  ชมเมฆ 

 ๙๖๕๒ นางสาวอมร  ภูอาจสูง 

 ๙๖๕๓ นางสาวอมรรัตน  ใครบุตร 

 ๙๖๕๔ นางสาวอมรรัตน  จุลวรรณโณ 



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

 

 ๙๖๕๕ นางอมรรัตน  เจอะแกว 

 ๙๖๕๖ นางสาวอมรรัตน  ทรงลึก 

 ๙๖๕๗ นางอมรรัตน  ภิบาลขันธ 

 ๙๖๕๘ นางอมรรัตน  สําเภาแกว 

 ๙๖๕๙ นางอมลภา  จันตะมัง 

 ๙๖๖๐ นางอรกัญญา  ไตรยราช 

 ๙๖๖๑ นางอรกานต  ไชยทอง 

 ๙๖๖๒ นางอรณิชา  มาลัยผา 

 ๙๖๖๓ นางสาวอรทัย  เกตุแกว 

 ๙๖๖๔ นางอรทัย  คํานนท 

 ๙๖๖๕ นางสาวอรทัย  ศรีวิสุทธิ์ 

 ๙๖๖๖ นางอรทัย  อากาศวิภาต 

 ๙๖๖๗ นางสาวอรนุช  เดชกุล 

 ๙๖๖๘ นางอรพรรณ  กลมกูล 

 ๙๖๖๙ นางสาวอรพรรณ  รอดกําเนิด 

 ๙๖๗๐ นางอรพิน  จันทรกระเทาะ 

 ๙๖๗๑ นางอรพิน  ญาติมิตรหนุน 

 ๙๖๗๒ นางสาวอรภา  ชูใจหาญ 

 ๙๖๗๓ นางอรลักษณ  พันวะ 

 ๙๖๗๔ นางสาวอรวรรณ  ศรทอง 

 ๙๖๗๕ นางอรวรรณ  พงษจารุคุปต 

 ๙๖๗๖ นางอรวรรณ  พอคา 

 ๙๖๗๗ นางอรวรรณ  ศิริคํา 

 ๙๖๗๘ นางอรวรรณ  สุทธิอาจ 

 ๙๖๗๙ นางอรสา  เจริญผล 

 ๙๖๘๐ นางอรสา  ดีครัน 

 ๙๖๘๑ นางอรสา  โสภา 

 ๙๖๘๒ นางอรอนงค  บูรินทร 

 ๙๖๘๓ นางอรอุมา  ตันติกุล 

 ๙๖๘๔ นางอรอุมา  บุญโฉม 

 ๙๖๘๕ นางอรอุษา  พฤกษา 

 ๙๖๘๖ นางอรอุษา  เพ็ชรแนม 

 ๙๖๘๗ นางสาวอรัญญา  มณีเพชร 

 ๙๖๘๘ นางอรัญญา  ลักษณไชยาพร 

 ๙๖๘๙ นางอรัญญา  วงศสัตสถาพร 

 ๙๖๙๐ นางอรัญญา  วายุโรจน 

 ๙๖๙๑ นางอรัญยา  จีวิระ 

 ๙๖๙๒ นางอรามศรี  แสงอยู 

 ๙๖๙๓ นางอริยา  เทพณรงค 

 ๙๖๙๔ นางอริศรา  เกษามา 

 ๙๖๙๕ นางอริศรา  เย็นที 

 ๙๖๙๖ นางอริสา  คิดถูก 

 ๙๖๙๗ นางอรุณ  ขุนเที่ยง 

 ๙๖๙๘ นางอรุณ  ชมนาวัง 

 ๙๖๙๙ นางอรุณ  ดอนประดู 

 ๙๗๐๐ นางอรุณ  เทนสันเทียะ 

 ๙๗๐๑ นางอรุณ  เพชรมา 

 ๙๗๐๒ นางอรุณ  รักลี 

 ๙๗๐๓ นางอรุณรัตน  คุณยัง 

 ๙๗๐๔ นางอรุณรุง  ขุนเวียงแกว 



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

 

 ๙๗๐๕ นางสาวอลิณ  บุญเหลือ 

 ๙๗๐๖ นางสาวอลิสนา  สืบสนธิ์ 

 ๙๗๐๗ นางสาวอวยพร  กมลสินธ 

 ๙๗๐๘ นางออนจันทร  อูปสาแกว 

 ๙๗๐๙ นางออนจิต  กองขุนชาติ 

 ๙๗๑๐ นางสาวออมจันทร  แชมประเสริฐ 

 ๙๗๑๑ นางออย  กองหิน 

 ๙๗๑๒ นางสาวออย  พวงทอง 

 ๙๗๑๓ นางสาวออย  วิมูลชาติ 

 ๙๗๑๔ นางออยใจ  จันทมาตย 

 ๙๗๑๕ นางสาวออยทิพย  แวนแกว 

 ๙๗๑๖ นางสาวออรษา  โพธิ์สุพรรณ 

 ๙๗๑๗ นางสาวออระพิน  เกาะกิ่ง 

 ๙๗๑๘ นางอักษรศรี  จันทรแดง 

 ๙๗๑๙ นางอังคณา  ชัยฤทธิ์ 

 ๙๗๒๐ นางสาวอังคณา  ทองอรามพงศ 

 ๙๗๒๑ นางอังคณา  ภูโตะยา 

 ๙๗๒๒ นางสาวอัจจิมา  จันทรทองเจือ 

 ๙๗๒๓ นางสาวอัจฉรา  จุมพรม 

 ๙๗๒๔ นางอัจฉรา  ใจขยัน 

 ๙๗๒๕ นางสาวอัจฉรา  พุทธรักษา 

 ๙๗๒๖ นางสาวอัจฉรา  เอี่ยมพอคา 

 ๙๗๒๗ นางสาวอัชรา  แซอิ้ว 

 ๙๗๒๘ นางอัญชริดา  มงคลรัตน 

 ๙๗๒๙ นางอัญชลี  บุญรอด 

 ๙๗๓๐ นางสาวอัญชลี  วรเวนุช 

 ๙๗๓๑ นางสาวอัญชลี  แสงมาศ 

 ๙๗๓๒ นางสาวอัญชัญ  โสภณ 

 ๙๗๓๓ นางสาวอัญญารัตน  นวลวัฒน 

 ๙๗๓๔ นางอัมพร  การภักดี 

 ๙๗๓๕ นางสาวอัมพร  ขุนนุช 

 ๙๗๓๖ นางสาวอัมพร  จันทรวิชัย 

 ๙๗๓๗ นางอัมพร  ชุมศรี 

 ๙๗๓๘ นางอัมพร  ชูวิรัตน 

 ๙๗๓๙ นางสาวอัมพร  ตราบุญ 

 ๙๗๔๐ นางอัมพร  บุญมานะ 

 ๙๗๔๑ นางอัมพร  พรมมา 

 ๙๗๔๒ นางอัมพร  ภาโนมัย 

 ๙๗๔๓ นางสาวอัมพร  ภูมิคอนสาร 

 ๙๗๔๔ นางอัมพร  มีสะอาด 

 ๙๗๔๕ นางอัมพร  แสนเมืองหลวง 

 ๙๗๔๖ นางอัมพร  อังศุภานิช 

 ๙๗๔๗ นางอัมพวัน  พวงขํา 

 ๙๗๔๘ นางสาวอัมพัน  ทองแกวเกิด 

 ๙๗๔๙ นางอัมภิกา  วดีศิริศักดิ์ 

 ๙๗๕๐ นางสาวอัมรา  เกือกรัมย 

 ๙๗๕๑ นางอัมรา  วารีย 

 ๙๗๕๒ นางอัมรินทร  แกวพรม 

 ๙๗๕๓ นางอัมลา  ศรีแสง 

 ๙๗๕๔ นางสาวอัยณา  สถาผล 



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

 

 ๙๗๕๕ นางอาดีดะห  มัดสะและ 

 ๙๗๕๖ นางอาธิยา  พูลสวัสดิ์ 

 ๙๗๕๗ นางอานันท  ทวมพุดซา 

 ๙๗๕๘ นางอาพัศรา  สุขวัน 

 ๙๗๕๙ นางสาวอาภรณ  ชูประจง 

 ๙๗๖๐ นางอาภรณ  บังเกิด 

 ๙๗๖๑ นางอาภรณ  สุพรรณกลาง 

 ๙๗๖๒ นางอาภัสรา  คําผิว 

 ๙๗๖๓ นางอาภา  ทนันชัย 

 ๙๗๖๔ นางอาภาภรณ  เขียวบุญจันทร 

 ๙๗๖๕ นางสาวอารม  โตสี 

 ๙๗๖๖ นางสาวอารมณ  สุขมะนัส 

 ๙๗๖๗ นางอารยา  ใจดี 

 ๙๗๖๘ นางอารยา  ใจภพ 

 ๙๗๖๙ นางอารัญ  แนวทอง 

 ๙๗๗๐ นางอารี  บุญจันทร 

 ๙๗๗๑ นางอารี  บุญมาก 

 ๙๗๗๒ นางอารี  ปนแกว 

 ๙๗๗๓ นางอารี  พริกเล็ก 

 ๙๗๗๔ นางอารี  ศักดิ์ศรีชัย 

 ๙๗๗๕ นางอารีเฟาะ  ทาศรี 

 ๙๗๗๖ นางอารีย  กลึงกลาง 

 ๙๗๗๗ นางอารีย  กันทะมาลี 

 ๙๗๗๘ นางสาวอารีย  บัวทอง 

 ๙๗๗๙ นางอารีย  ระโหฐาน 

 ๙๗๘๐ นางอารีย  แวนทอง 

 ๙๗๘๑ นางสาวอารียา  ขันวัง 

 ๙๗๘๒ นางสาวอารีรัตน  ซื่อสัตย 

 ๙๗๘๓ นางสาวอารีรัตน  ทองคําขาว 

 ๙๗๘๔ นางสาวอารีรัตน  นิ่มเรือง 

 ๙๗๘๕ นางสาวอารีรัตน  โสโสม 

 ๙๗๘๖ นางอําคา  ศรีวสุทธิ์ 

 ๙๗๘๗ นางสาวอํานวย  แกววิจิตร 

 ๙๗๘๘ นางสาวอํานวย  โฉมมิตร 

 ๙๗๘๙ นางอํานวย  ชุมเสนา 

 ๙๗๙๐ นางอํานวย  พวงเนียม 

 ๙๗๙๑ นางอํานวย  สมจิตร 

 ๙๗๙๒ นางสาวอํานวยพร  พรมที 

 ๙๗๙๓ นางอําพร  บริบูรณ 

 ๙๗๙๔ นางอําพร  บุปผาวัลย 

 ๙๗๙๕ นางอําพร  ใบยา 

 ๙๗๙๖ นางอําพร  มธิมาประเข 

 ๙๗๙๗ นางอําพร  แสงสุทธิวาส 

 ๙๗๙๘ นางสาวอําพัน  ผัดออนอาย 

 ๙๗๙๙ นางอําไพ  ทวีทรัพย 

 ๙๘๐๐ นางอําไพ  นวลโคกสูง 

 ๙๘๐๑ นางอําไพ  พุทธมี 

 ๙๘๐๒ นางอําไพ  สวัสดี 

 ๙๘๐๓ นางอําไพ  โสนางรอง 

 ๙๘๐๔ นางอําไพ  ออนหวาน 



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

 

 ๙๘๐๕ นางอําไพ  อุปมา 

 ๙๘๐๖ นางอําภา  ผลาจันทร 

 ๙๘๐๗ นางอําภา  สุทธิสุนทร 

 ๙๘๐๘ นางอิด  สายจันดา 

 ๙๘๐๙ นางสาวอิศรารัตน  จันทรแจม 

 ๙๘๑๐ นางสาวอุดม  จูมคํา 

 ๙๘๑๑ นางอุดม  เชยสกุล 

 ๙๘๑๒ นางอุดม  บุญมี 

 ๙๘๑๓ นางอุดม  พรมแกว 

 ๙๘๑๔ นางสาวอุดม  หาญกูล 

 ๙๘๑๕ นางสาวอุดมศรี  ใจทน 

 ๙๘๑๖ นางสาวอุดร  แกวเหล็กไหล 

 ๙๘๑๗ นางอุดร  อินทรเสนา 

 ๙๘๑๘ นางอุทัย  พัดบุผา 

 ๙๘๑๙ นางอุทัย  ภิญโญ 

 ๙๘๒๐ นางอุทัยวรรณ  หาสุข 

 ๙๘๒๑ นางอุนเรือน  กลหิรัญ 

 ๙๘๒๒ นางอุนเรือน  ครุฑคํา 

 ๙๘๒๓ นางอุนเรือน  ปล่ังกลาง 

 ๙๘๒๔ นางอุบน  บนพิมาย 

 ๙๘๒๕ นางอุบล  เคียงแกว 

 ๙๘๒๖ นางอุบล  บรรเทาทุกข 

 ๙๘๒๗ นางสาวอุบล  ศรีพุมไข 

 ๙๘๒๘ นางอุบล  ใหญวงค 

 ๙๘๒๙ นางอุบลมาศ  ตรียศ 

 ๙๘๓๐ นางอุบลวรรณ  อัมพเศวตร 

 ๙๘๓๑ นางสาวอุมาพร  ปองมวง 

 ๙๘๓๒ นางอุมาพร  โมลี 

 ๙๘๓๓ นางอุรา  เดชะพันธ 

 ๙๘๓๔ นางอุรา  นาสวาสดิ์ 

 ๙๘๓๕ นางอุไร  ชูมณี 

 ๙๘๓๖ นางอุไร  นันทะวงษ 

 ๙๘๓๗ นางอุไร  บุญสําราญ 

 ๙๘๓๘ นางอุไร  มณีโสภา 

 ๙๘๓๙ นางอุไร  รัตวรรณ 

 ๙๘๔๐ นางอุไร  ศรีบุระ 

 ๙๘๔๑ นางสาวอุไร  ศรีสุข 

 ๙๘๔๒ นางสาวอุไร  เสาะการ 

 ๙๘๔๓ นางสาวอุไรพร  แกวเทวา 

 ๙๘๔๔ นางอุไรรัตน  แกนจันทร 

 ๙๘๔๕ นางอุไรวรรณ  โตะมุข 

 ๙๘๔๖ นางสาวอุไรวรรณ  ฟุงเฟอง 

 ๙๘๔๗ นางอุลัย  กังฉิมา 

 ๙๘๔๘ นางสาวอุษณีย  ทุมนอก 

 ๙๘๔๙ นางอุษณีย  พวงนอย 

 ๙๘๕๐ นางอุษณีย  ยอดสุรางค 

 ๙๘๕๑ นางสาวอุษา  เกษวงษ 

 ๙๘๕๒ นางสาวอุษา  คูณกลาง 

 ๙๘๕๓ นางอุษา  ธูปเหมือน 

 ๙๘๕๔ นางสาวอุษา  บุตรออน 



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

 

 ๙๘๕๕ นางอุษา  ประกอบทรัพย 

 ๙๘๕๖ นางสาวอุษา  ปุนสกุล 

 ๙๘๕๗ นางสาวอุษา  สรอยมาลี 

 ๙๘๕๘ นางเอมบี  บัวหงษ 

 ๙๘๕๙ นางสาวเอมอร  แกวเหม 

 ๙๘๖๐ นางเอมอร  มูลสะทาน 

 ๙๘๖๑ นางเอียด  ตรวจมรรคา 

 ๙๘๖๒ นางเอื้องทิพย  อัศวรักษ 

 ๙๘๖๓ นางสาวเอื้อมพร  กล่ินทอง 

 ๙๘๖๔ นางสาวเอื้ออารีย  ทองนอย 

 ๙๘๖๕ นางแอนตนา  เกษบุรี 

 ๙๘๖๖ นางโอเล้ียง  เสือนาราง 

 ๙๘๖๗ นางไอริน  พรมมาเตียม 

 ๙๘๖๘ นางฮุสนา  ศรีเมือง 

 ๙๘๖๙ นางฮู  พรหมสา 
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