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

 

กรมการปกครอง 

ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง 

เหรียญเงนิชางเผือก  (รวม  ๑๔,๒๑๘  ราย) 

 ๑ นายกงจัด  อินทนาม 

 ๒ นายกงเดือน  พลสีลา 

 ๓ นายกชณิช  นิลมาลา 

 ๔ นายกนกพล  เทพสุข 

 ๕ นายกนตธีร  ชอนขุนทด 

 ๖ นายกมล  คงสมบูรณ 

 ๗ นายกมล  จอมขวัญ 

 ๘ นายกมล  นันทะพงค 

 ๙ นายกมล  บุญฉ่ํา 

 ๑๐ นายกมล  ปราบวิลัย 

 ๑๑ นายกมล  ปูมั่น 

 ๑๒ นายกมล  พันธุประการ 

 ๑๓ นายกมล  พันธุระ 

 ๑๔ นายกมล  พูลมวง 

 ๑๕ นายกมล  ลานโรจน 

 ๑๖ นายกมล  สีนาคม 

 ๑๗ นายกมล  สุภาวรรณ 

 ๑๘ นายกมล  แสงหงษ 

 ๑๙ นายกมล  แสนชมภู 

 ๒๐ นายกมล  ใหมเทวินทร 

 ๒๑ นายกมล  อินเตชะ 

 ๒๒ นายกมล  อินทรจาย 

 ๒๓ นายกมลศักดิ์  วัตตะโร 

 ๒๔ นายกร  พรมเฟอง 

 ๒๕ นายกรกช  พลเวียง 

 ๒๖ นายกรกมล  มะลิแกว 

 ๒๗ นายกรณ  เสือสุขแสน 

 ๒๘ นายกรณภัทร  ชนชิด 

 ๒๙ นายกรณิศ  มูลมั่ง 

 ๓๐ นายกรด  บุญขาว 

 ๓๑ นายกรธัช  พงศประยูร 

 ๓๒ นายกรรมจอน  สังศรีแกว 

 ๓๓ นายกรวิทย  ทองมุน 

 ๓๔ นายกระจาง  บุญทวี 

 ๓๕ นายกระจาง  รักกิจ 

 ๓๖ นายกระเสียน  วักชัยภูมิ 

 ๓๗ นายกระเสียน  แสนสุภา 

 ๓๘ นายกริช  พงศามงคล 

 ๓๙ นายกริชศักดิ์  ดอกเข็ม 

 ๔๐ นายกริสน  เชยสําโรง 

 ๔๑ นายกรีฑา  จันทรเพ็ง 

 ๔๒ นายกรุง  ภูมิโคกรักษ 

 ๔๓ นายกรุงศรี  ชวงชัยชนะ 

 ๔๔ นายกฤด  เอกโชคอนันต 



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

 

 ๔๕ นายกฤตภมร  นุมแปน 

 ๔๖ นายกฤตภัทร  ปญญาแกว 

 ๔๗ นายกฤตภาส  เครือคูณ 

 ๔๘ นายกฤตยชญ  ริวไสวโดยคีรี 

 ๔๙ นายกฤตยศ  ปบัว 

 ๕๐ นายกฤตยา  แคลวไพรี 

 ๕๑ นายกฤติกานต  แสนอุบล 

 ๕๒ นายกฤติเดช  จิรกุลพาณิชย 

 ๕๓ นายกฤติเดช  พุมบุญ 

 ๕๔ นายกฤติธี  เจริญสถิตโชค 

 ๕๕ นายกฤติพงศ  ทองดวง 

 ๕๖ นายกฤติพร  ชังชั่ว 

 ๕๗ นายกฤษฎา  งามละมาย 

 ๕๘ นายกฤษฎา  ใจดี 

 ๕๙ นายกฤษฎา  มุขแกว 

 ๖๐ นายกฤษฎา  ล้ีเปล่ียน 

 ๖๑ นายกฤษฎา  สันติพิทักษวงศ 

 ๖๒ นายกฤษฎา  สาลีผล 

 ๖๓ นายกฤษฎา  อารีทาน 

 ๖๔ นายกฤษฎา  อาสาเนย 

 ๖๕ นายกฤษณ  บุญชวยแลว 

 ๖๖ นายกฤษณ  ทะวงษา 

 ๖๗ นายกฤษณ  มาระษี 

 ๖๘ นายกฤษณพงษ  ประทุมคํา 

 ๖๙ นายกฤษณพันธุ  วระสิงห 

 ๗๐ นายกฤษณะ  แกวเกิด 

 ๗๑ นายกฤษณะ  ชุมภูศรี 

 ๗๒ นายกฤษณะ  เชยทอง 

 ๗๓ นายกฤษณะ  เณรแกว 

 ๗๔ นายกฤษณะ  ทองหล้ิม 

 ๗๕ นายกฤษณะ  พระหัตธิ 

 ๗๖ นายกฤษณะ  พุกบุญมี 

 ๗๗ นายกฤษณะ  มณี 

 ๗๘ นายกฤษณะ  แสงสวาง 

 ๗๙ นายกฤษณะพงศ  ศิริภัคศรากรณ 

 ๘๐ นายกฤษดา  นามมนตรี 

 ๘๑ นายกลม  เหลามา 

 ๘๒ นายกลอม  จิรันดร 

 ๘๓ นายกลาณรงค  สิงหชัย 

 ๘๔ นายกลาหาญ  ไชยวรรณา 

 ๘๕ นายกวน  ศรีพล 

 ๘๖ นายกวนใจ  อินแสงแวง 

 ๘๗ นายกวาง  เกิดสันโดด 

 ๘๘ นายกวิน  เกื้อธวัชชัย 

 ๘๙ นายกวิน  เต็มอุน 

 ๙๐ นายกวี  ภักดีชาติ 

 ๙๑ นายกษิดิ์เดช  เชอมื่อ 

 ๙๒ นายกเสียน  พรหมคุณ 

 ๙๓ นายกอเกียรติ์  เจริญพร 

 ๙๔ นายกอเกียรติ  คําราพิช 



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

 

 ๙๕ นายกอง  สุวรรณชาติ 

 ๙๖ นายกองเกิน  แข็งเหล็ก 

 ๙๗ นายกองเกียรติ  แกวปญญา 

 ๙๘ นายกองเกียรติ  เชื้อสายสิทธิ์ 

 ๙๙ นายกองพัน  กองกะมุด 

 ๑๐๐ นายกองพันธ  ปลัดกอง 

 ๑๐๑ นายกองมี  คุลิน 

 ๑๐๒ นายกองมี  สีแหล 

 ๑๐๓ นายกอเซ็ง  เปาะลิง 

 ๑๐๔ นายกอบชัย  ทองนพคุณ 

 ๑๐๕ นายกอยา  เก็งมะลาพี 

 ๑๐๖ นายกอยา  สาเมาะ 

 ๑๐๗ นายกอหรีม  เอียดยาว 

 ๑๐๘ นายกังวาลไพร  อุบัวบล 

 ๑๐๙ นายกัณฑเอนก  ไขรัมย 

 ๑๑๐ นายกัณหา  เนาเมือง 

 ๑๑๑ นายกันตวิวรรธน  วงคชัย 

 ๑๑๒ นายกันยา  โยธาญาติ 

 ๑๑๓ นายกันยา  วงคแกว 

 ๑๑๔ นายกันหา  มะลิวรรณ 

 ๑๑๕ นายกัมปนาท  เขียวแปน 

 ๑๑๖ นายกัมปนาท  ดอนชินละมาตร 

 ๑๑๗ นายกัมปนาท  สีเล่ือม 

 ๑๑๘ นายกัมพล  ชนะพล 

 ๑๑๙ นายกัมพล  วงคสุยะ 

 ๑๒๐ นายกาจา  เวียงวนากานต 

 ๑๒๑ นายกาญ  ตองอบ 

 ๑๒๒ นายกาญจน  กลาประจัน 

 ๑๒๓ นายกาน  กิขุนทด 

 ๑๒๔ นายกาน  โชติชวนันท 

 ๑๒๕ นายกาน  นาควิจิตร 

 ๑๒๖ นายกาน  พาพินิจ 

 ๑๒๗ นายกาน  หนูโพนทัน 

 ๑๒๘ นายกานต  รําพรรณ 

 ๑๒๙ นายกามา  อาแวกือจิ 

 ๑๓๐ นายกาแมล  ละกะแมะ 

 ๑๓๑ นายกาละเกษ  วรรณชัย 

 ๑๓๒ นายกาว  โสมิตย 

 ๑๓๓ นายกาวินทร  อินหงษา 

 ๑๓๔ นายกําจร  ปนใจ 

 ๑๓๕ นายกําชัย  อินทรามะ 

 ๑๓๖ นายกําธร  เกตุเทศ 

 ๑๓๗ นายกําธร  จันทรมณี 

 ๑๓๘ นายกําธร  เพ็งนาม 

 ๑๓๙ นายกําธร  สําเภาทอง 

 ๑๔๐ นายกําธร  แสงสวาง 

 ๑๔๑ นายกําพล  กันพุมมา 

 ๑๔๒ นายกําพล  เขมราช 

 ๑๔๓ นายกําไล  ศรีอุนดี 

 ๑๔๔ นายกิ  บุญสม 



 หนา   ๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๕ นายกิ่ง  ทุมพันธ 

 ๑๔๖ นายกิ่ง  แสงแกว 

 ๑๔๗ นายกิ่งดาว  พลชาง 

 ๑๔๘ นายกิจจา  พิลาพอง 

 ๑๔๙ นายกิจจา  ศรีนอย 

 ๑๕๐ นายกิจติศักดิ์  ชูแกว 

 ๑๕๑ นายกิจสุวรรณ  พรามนาค 

 ๑๕๒ นายกิตติ  เกื้อกูล 

 ๑๕๓ นายกิตติ  ตามไท 

 ๑๕๔ นายกิตติ  บุญมี 

 ๑๕๕ นายกิตติ  เพ็ญศรี 

 ๑๕๖ นายกิตติ  เมธีฤทธิดํารง 

 ๑๕๗ นายกิตติ  รักสุวรรณ 

 ๑๕๘ นายกิตติ  สัมฤทธิ์ 

 ๑๕๙ นายกิตติ  อาทิตยเที่ยง 

 ๑๖๐ นายกิตติกร  แปงอุด 

 ๑๖๑ นายกิตติกานต  แซเติน 

 ๑๖๒ นายกิตติชัช  ฆงษตินันท 

 ๑๖๓ นายกิตติชัย  หอมสุวรรณ 

 ๑๖๔ นายกิตติธร  ลุยจันทร 

 ๑๖๕ นายกิตติธัช  ปนสี 

 ๑๖๖ นายกิตติธัช  มัทธุรี 

 ๑๖๗ นายกิตติพงคศักดิ์  จันทรสง 

 ๑๖๘ นายกิตติพงศ  เขียวขาว 

 ๑๖๙ นายกิตติพงศ  จําวงค 

 ๑๗๐ นายกิตติพงษ  จําปาสุข 

 ๑๗๑ นายกิตติพงษ  บุตรราชเทพ 

 ๑๗๒ นายกิตติพงษ  พิทยานุรักษกุล 

 ๑๗๓ นายกิตติพงษ  รื่นยาน 

 ๑๗๔ นายกิตติพงษ  วงนาหลา 

 ๑๗๕ นายกิตติพงษ  ศรศักดา 

 ๑๗๖ นายกิตติพงษ  อิ่นดํา 

 ๑๗๗ นายกิตติพจน  รุงแจง 

 ๑๗๘ นายกิตติพล  ฮวดหนองโพธิ์ 

 ๑๗๙ นายกิตติพัตร  ชัยสีมา 

 ๑๘๐ วาที่รอยตรี กิตติพัทธ  ศรีเสน 

 ๑๘๑ นายกิตติพันธ  อินฝาง 

 ๑๘๒ นายกิตติรัตน  ภักดีสุวรรณ 

 ๑๘๓ นายกิตติวัฒน  ชัยวงค 

 ๑๘๔ นายกิตติวัฒน  เชื้อชะเอม 

 ๑๘๕ นายกิตติศักดิ์  จีนฉิ้ม 

 ๑๘๖ นายกิตติศักดิ์  ชั้นอินทรงาม 

 ๑๘๗ นายกิตติศักดิ์  ชัยสิมมา 

 ๑๘๘ นายกิตติศักดิ์  ดวงออน 

 ๑๘๙ นายกิตติศักดิ์  นาคนิล 

 ๑๙๐ นายกิตติศักดิ์  ภูลาหา 

 ๑๙๑ นายกิตติศักดิ์  ศิลาแรง 

 ๑๙๒ นายกิตติศักดิ์  หาญธงชัย 

 ๑๙๓ นายกิตติศักดิ์  หินสูงเนิน 

 ๑๙๔ นายกิติพงษ  กิวิพันธุ 



 หนา   ๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๕ นายกิติศักดิ์  พอคา 

 ๑๙๖ นายกิมฉิน  จานิมิตร 

 ๑๙๗ นายกิอุ  ราษฎรสรรเสริญ 

 ๑๙๘ นายกี  ธิชัย 

 ๑๙๙ นายกียา  แสงศรี 

 ๒๐๐ นายกีรติ  พิมานมั่นคง 

 ๒๐๑ นายกุญช  วรรณธรรม 

 ๒๐๒ นายกุญชร  ศรีนาม 

 ๒๐๓ นายกุล  มั่นประสงค 

 ๒๐๔ นายกุล  สุนันทนาม 

 ๒๐๕ นายกุลชร  รัตนะ 

 ๒๐๖ นายกุลภวัฒน  แยมเกษร 

 ๒๐๗ นายกุศล  ฐานวิเศษ 

 ๒๐๘ นายกุศล  สีจุฬา 

 ๒๐๙ นายกุหลาบ  ศรีลากุล 

 ๒๑๐ นายกูล  ซองเงิน 

 ๒๑๑ นายกูอารีฟน  มามุ 

 ๒๑๒ นายเกง  ตันโห 

 ๒๑๓ นายเกง  สนใจ 

 ๒๑๔ นายเกริกไกร  โพธิ์งาม 

 ๒๑๕ นายเกริกชัย  ล้ิมเล็ก 

 ๒๑๖ นายเกริกพงศ  เพรงมา 

 ๒๑๗ นายเกริกฤทธิ์  จีนรัตน 

 ๒๑๘ นายเกรียง  สรอยทอง 

 ๒๑๙ นายเกรียง  เอี่ยมนุม 

 ๒๒๐ นายเกรียงไกร  ใจวังโลก 

 ๒๒๑ นายเกรียงไกร  ทองขาว 

 ๒๒๒ นายเกรียงไกร  ทองคําฟู 

 ๒๒๓ นายเกรียงไกร  ทอนจรุง 

 ๒๒๔ นายเกรียงไกร  พรมวงค 

 ๒๒๕ นายเกรียงไกร  รุกขเจริญ 

 ๒๒๖ นายเกรียงไกร  ศรีเทา 

 ๒๒๗ นายเกรียงไกร  หินซุย 

 ๒๒๘ นายเกรียงไกร  อุนคํา 

 ๒๒๙ นายเกรียงยุทธ  จันทรสมบูรณ 

 ๒๓๐ นายเกรียงศักดิ์  แข็งแรง 

 ๒๓๑ นายเกรียงศักดิ์  ดาอินวงค 

 ๒๓๒ นายเกรียงศักดิ์  ปนทรัพย 

 ๒๓๓ นายเกรียงศักดิ์  เฟองนอย 

 ๒๓๔ นายเกรียงศักดิ์  ภูขํา 

 ๒๓๕ นายเกรียงศักดิ์  วงคศรีชา 

 ๒๓๖ นายเกรียงศักดิ์  สุจา 

 ๒๓๗ นายเกรียงศักดิ์  อินทรนอก 

 ๒๓๘ นายเกรียงศักดิ์  อินทรศร 

 ๒๓๙ นายเกรียงศักดิ์  อินทะมาตร 

 ๒๔๐ นายเกลอดี  พงศาสัตย 

 ๒๔๑ นายเกลาะวา  หนอพิชญ 

 ๒๔๒ นายเกวียน  สุพรรณ 

 ๒๔๓ นายเกษม  ไชยมหา 

 ๒๔๔ นายเกษม  ไชยมาตย 



 หนา   ๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๕ นายเกษม  ดวงมาลา 

 ๒๔๖ นายเกษม  นาคทั่ง 

 ๒๔๗ สิบเอก เกษม  ปราบพาล 

 ๒๔๘ นายเกษม  เพ็ชรสวัสดิ์ 

 ๒๔๙ นายเกษม  รินรักษา 

 ๒๕๐ นายเกษม  เวียงวิเศษ 

 ๒๕๑ นายเกษม  ศรีรัฐ 

 ๒๕๒ นายเกษม  สุดตา 

 ๒๕๓ นายเกษียร  ธรรมษา 

 ๒๕๔ นายเกิ่ง  แกวมะ 

 ๒๕๕ นายเกียงไกร  โมกลา 

 ๒๕๖ นายเกียรติ  กันยะ 

 ๒๕๗ นายเกียรติ  จุมปูเครือ 

 ๒๕๘ นายเกียรติ  พรรณไฟ 

 ๒๕๙ นายเกียรติกร  ขุนดํา 

 ๒๖๐ นายเกียรติกอง  นามตําตา 

 ๒๖๑ นายเกียรติกอง  วรรณบวร 

 ๒๖๒ นายเกียรติภูมิ  ขวัญเรือน 

 ๒๖๓ นายเกียรติยศ  ดวงดี 

 ๒๖๔ นายเกียรติยศ  อวยชัย 

 ๒๖๕ นายเกียรติศักดิ์  กอมขุนทด 

 ๒๖๖ นายเกียรติศักดิ์  กุดนอก 

 ๒๖๗ นายเกียรติศักดิ์  แจงชู 

 ๒๖๘ นายเกียรติศักดิ์  ไชยมา 

 ๒๖๙ นายเกียรติศักดิ์  เดชภักดี 

 ๒๗๐ นายเกียรติศักดิ์  ทรงลําเจียก 

 ๒๗๑ นายเกียรติศักดิ์  ปาตะศรี 

 ๒๗๒ นายเกียรติศักดิ์  ปตาระคะ 

 ๒๗๓ นายเกียรติศักดิ์  มงคลชวง 

 ๒๗๔ นายเกียรติศักดิ์  มูสิกสง 

 ๒๗๕ นายเกียรติศักดิ์  ราชาวงษ 

 ๒๗๖ นายเกียรติศักดิ์  ลาสีมา 

 ๒๗๗ นายเกียรติศักดิ์  ศรีพรม 

 ๒๗๘ นายเกียรติศักดิ์  ศรีสุข 

 ๒๗๙ นายเกียรติศักดิ์  สีขาว 

 ๒๘๐ นายเกียรติศักดิ์  สีดํา 

 ๒๘๑ นายเกียรติศักดิ์  เส็งนา 

 ๒๘๒ นายเกียรติศักดิ์  เหมสมิติ 

 ๒๘๓ นายแกว  แกนแกว 

 ๒๘๔ นายแกว  นันธิ 

 ๒๘๕ นายแกว  มูลกําเลิศ 

 ๒๘๖ นายแกว  ศรีชัยนาท 

 ๒๘๗ นายแกวไสย  พันธุลา 

 ๒๘๘ นายโกมล  จีนชูแกว 

 ๒๘๙ นายโกมล  พรหมหมวก 

 ๒๙๐ นายโกมล  มีแกว 

 ๒๙๑ นายโกมินทร  แกวมะ 

 ๒๙๒ นายโกมินทร  สายสเหมาะ 

 ๒๙๓ นายโกมุทร  บุญกิจ 

 ๒๙๔ นายโกวิตร  กมลรัมย 



 หนา   ๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๕ นายโกวิท  ศรีออน 

 ๒๙๖ นายโกวิทย  มงคลธารทิพย 

 ๒๙๗ นายโกวิทย  มากมี 

 ๒๙๘ นายโกวิน  บุญชิต 

 ๒๙๙ นายโกศล  ชาติทอง 

 ๓๐๐ นายโกศล  เนื่องภักดี 

 ๓๐๑ นายโกศล  พันสําโรง 

 ๓๐๒ นายโกศล  รักษกุล 

 ๓๐๓ นายโกศล  สุทธิสาร 

 ๓๐๔ นายโกศล  อินถานัน 

 ๓๐๕ นายโกศัลย  สีเขียว 

 ๓๐๖ นายโกสน  ภูตะกะ 

 ๓๐๗ นายโกสนธิ์  ทุมลา 

 ๓๐๘ นายโกสิทธิ์  กุลวงษ 

 ๓๐๙ นายโกสินทร  เจญวิถี 

 ๓๑๐ นายโกสุม  คําประดํา 

 ๓๑๑ นายโกสุม  ถอแกว 

 ๓๑๒ นายไกรทอง  ปอกฝาย 

 ๓๑๓ นายไกรเทพ  จานอินทร 

 ๓๑๔ นายไกรมาศ  สวางวงค 

 ๓๑๕ นายไกรลาศ  ปรางมวง 

 ๓๑๖ นายไกรลึก  พรรณา 

 ๓๑๗ นายไกรวุธ  เขียวเมือง 

 ๓๑๘ นายไกรศร  โคตรชัย 

 ๓๑๙ นายไกรศักดิ์  ภูจัตตุ 

 ๓๒๐ นายไกรสร  คํามณี 

 ๓๒๑ นายไกรสร  ปะการะสังข 

 ๓๒๒ นายไกรสร  ปาปะไพ 

 ๓๒๓ นายไกรสร  เพชรรัตน 

 ๓๒๔ นายไกรสร  มาพร 

 ๓๒๕ นายไกรสรณ  ทองแชม 

 ๓๒๖ นายไกรสอน  ดวงศรี 

 ๓๒๗ นายไกรสอน  สีดาพล 

 ๓๒๘ นายไกรสิทธิ์  เชื้อประทุม 

 ๓๒๙ นายไกษร  มัยวงค 

 ๓๓๐ นายขจร  แกวประเสริฐ 

 ๓๓๑ นายขจร  ฝนคํา 

 ๓๓๒ นายขจร  วางเปง 

 ๓๓๓ นายขจรเกียรติ  คํามณี 

 ๓๓๔ นายขจรเดช  ปูพะบุญ 

 ๓๓๕ นายขจรบรรจง  วงคคะสุม 

 ๓๓๖ นายขจรศักดิ์  โคตรจําปา 

 ๓๓๗ นายขจรศักดิ์  ศรีฤทธิ์ 

 ๓๓๘ นายขนก  ตนกัญญา 

 ๓๓๙ นายขนิษฐา  เพชรคง 

 ๓๔๐ นายขรรชัย  ทูลชัยสงค 

 ๓๔๑ นายขวัญ  กลํ่าดิษฐ 

 ๓๔๒ นายขวัญ  ยศวิชัย 

 ๓๔๓ นายขวัญใจ  มหาโคตร 

 ๓๔๔ นายขวัญชัย  ขัติรัตน 



 หนา   ๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๕ นายขวัญชัย  มีพืชน 

 ๓๔๖ นายขวัญชัย  ยินดีสุข 

 ๓๔๗ นายขวัญชัย  วงคสนั่น 

 ๓๔๘ นายขวัญชัย  อุทัย 

 ๓๔๙ นายขวัญเมือง  เพ็ชรสงค 

 ๓๕๐ นายขวัญเมือง  อุทัยบาล 

 ๓๕๑ นายขวัญยืน  จันทรประดับ 

 ๓๕๒ นายขันชัย  คําสงค 

 ๓๕๓ นายขันติ  ดวงหอม 

 ๓๕๔ นายขันติ  เพชรคีรีสกุล 

 ๓๕๕ นายขันทอง  พรมเทศ 

 ๓๕๖ นายขาน  ขุนถาวงค 

 ๓๕๗ นายขาน  สุมังคะ 

 ๓๕๘ นายขาม  สุพรรณ 

 ๓๕๙ นายขาล  อุดเอย 

 ๓๖๐ นายขุนทอง  กัลยา 

 ๓๖๑ นายเขตโสภณ  จันทรจิราวัฒน 

 ๓๖๒ นายเข็มทอง  พะกะทํา 

 ๓๖๓ นายเขมรัฐ  ขุนประดิษฐ 

 ๓๖๔ นายเขียน  บุญถม 

 ๓๖๕ นายเขียน  แสวงทรัพย 

 ๓๖๖ นายเขียน  หนองพราว 

 ๓๖๗ นายเขียม  ทิมิลกุล 

 ๓๖๘ นายเขี่ยม  สมปาน 

 ๓๖๙ นายเขียว  นาแถมเพชร 

 ๓๗๐ นายเขียว  ประจันตะเสน 

 ๓๗๑ นายคงกฤช  วงศเสน 

 ๓๗๒ นายคงชัย  เชื้อขาว 

 ๓๗๓ นายคงเดช  สุรัตน 

 ๓๗๔ นายคงฤทธิ์  จันทะวะฤทธิ์ 

 ๓๗๕ นายคงฤทธิ์  ยุติภักดิ์ 

 ๓๗๖ นายคงศักดิ์  คะโมฤทธิ์ 

 ๓๗๗ นายคงศักดิ์  ตะบุญเรือง 

 ๓๗๘ นายคงศักดิ์  ทําเล็ก 

 ๓๗๙ นายคงศักดิ์  เหมือนโคว 

 ๓๘๐ นายคงสวัสดิ์  อวนศรี 

 ๓๘๑ นายคชาวุธ  แกวนิ่ม 

 ๓๘๒ นายคฑายุทธ  ดอกบัว 

 ๓๘๓ นายคณวัฒน  เฉลิมรัตนพงศ 

 ๓๘๔ นายคณิต  เขื่อนเพชร 

 ๓๘๕ นายคณิต  ตะลาด 

 ๓๘๖ นายคณิต  อินทมาตย 

 ๓๘๗ นายคนอง  จันอาย 

 ๓๘๘ นายคนอง  ตันสมรส 

 ๓๘๙ นายคนอง  นวมเจริญ 

 ๓๙๐ นายคนอง  รักษาศรี 

 ๓๙๑ นายคนอง  สมะณะ 

 ๓๙๒ นายคนึง  ทองมะหา 

 ๓๙๓ นายคนึง  บัวชุม 

 ๓๙๔ นายคเนตร  แกนแกว 



 หนา   ๑๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๕ นายคม  ศรีจันทร 

 ๓๙๖ นายคมกริช  ชาญวิชัยเจริญผล 

 ๓๙๗ นายคมกริช  เห็นถูก 

 ๓๙๘ นายคมคาย  อาจบัณฑิต 

 ๓๙๙ นายคมเดช  ถาบุรี 

 ๔๐๐ นายคมเดช  สมเพ็ชร 

 ๔๐๑ นายคมฤทธิ์พงค  คงศรีอุย 

 ๔๐๒ นายคมสัน  ใจคําวัง 

 ๔๐๓ นายคมสัน  ดีนาง 

 ๔๐๔ นายคมสัน  ภูพิทอง 

 ๔๐๕ นายคมสัน  วังหอม 

 ๔๐๖ นายคมสัน  สมพงษผ้ึง 

 ๔๐๗ นายคมสันต  คําอวน 

 ๔๐๘ นายคมสันต  โฉมเชิด 

 ๔๐๙ นายคมสันต  มะหิงสาเดช 

 ๔๑๐ นายคมสันต  ศรีลาศักดิ์ 

 ๔๑๑ นายคมสิทธิ์  จันทสิงห 

 ๔๑๒ นายครรชิต  คงมาก 

 ๔๑๓ นายครรชิต  คากระบือ 

 ๔๑๔ นายครรชิต  คํายา 

 ๔๑๕ นายครรชิต  ปทวงค 

 ๔๑๖ นายครรชิต  มาสอน 

 ๔๑๗ นายครรชิต  เมืองติ๊บ 

 ๔๑๘ นายครรชิต  วงศตรุษ 

 ๔๑๙ นายครรชิต  หนองหลาย 

 ๔๒๐ นายครรชิต  เอียดเปรียว 

 ๔๒๑ นายครรวม  บุญประคม 

 ๔๒๒ นายครองฤทธิ์  อวนใส 

 ๔๒๓ นายครื้น  สุวรรณชาตรี 

 ๔๒๔ นายครุฑเล็บ  ประทุมพิมพ 

 ๔๒๕ นายควร  ทิมลอย 

 ๔๒๖ นายควร  เพชรแกว 

 ๔๒๗ นายควรคิด  จําวิเศษ 

 ๔๒๘ นายคอย  ราชเพียแกว 

 ๔๒๙ นายคอเละ  ฮามะ 

 ๔๓๐ นายคะมนฟา  ผาดานแกว 

 ๔๓๑ นายคาน  มาบิดา 

 ๔๓๒ นายคาย  อยูเย็น 

 ๔๓๓ นายคาย  สีชาติ 

 ๔๓๔ นายคาร  ดัดถุยาวัตร 

 ๔๓๕ นายคาร  ดินจันทร 

 ๔๓๖ นายคํา  พาสมัย 

 ๔๓๗ นายคํา  วรรณชน 

 ๔๓๘ นายคํา  อุสันสาห 

 ๔๓๙ นายคํากลอน  บุญสอน 

 ๔๔๐ นายคํากอง  ไชยโย 

 ๔๔๑ นายคํากอง  แถลงทรัพย 

 ๔๔๒ นายคําของ  แสงสุวรรณ 

 ๔๔๓ นายคําคิด  เฉลียวฉลาด 

 ๔๔๔ นายคําคูณ  บุญทัน 



 หนา   ๑๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๔๕ นายคําคูณ  แสงสุข 

 ๔๔๖ นายคําจันทร  จันตะนัง 

 ๔๔๗ นายคําซาว  ประสมสงค 

 ๔๔๘ นายคําดี  โคดอาสา 

 ๔๔๙ นายคําดี  พรรัตน 

 ๔๕๐ นายคําแดง  สวางภพ 

 ๔๕๑ นายคําตัน  กองคํา 

 ๔๕๒ นายคําตัน  คชเลิศ 

 ๔๕๓ นายคําตัน  เปอยพลอย 

 ๔๕๔ นายคําตัน  ผิวเหลือง 

 ๔๕๕ นายคําตัน  พันนา 

 ๔๕๖ นายคําตัน  สุยสีแดง 

 ๔๕๗ นายคําตั๋น  ดอกคํา 

 ๔๕๘ นายคําตา  เขตภักดี 

 ๔๕๙ นายคําตา  บุญมี 

 ๔๖๐ นายคําตา  มารมย 

 ๔๖๑ นายคําตา  เสนเกษ 

 ๔๖๒ นายคําตา  อินทะนาม 

 ๔๖๓ นายคําโตะ  วงเวียน 

 ๔๖๔ นายคํานวน  เพ็งสกุล 

 ๔๖๕ นายคํานาย  ผักผือ 

 ๔๖๖ นายคําบาง  ศรีพุทธา 

 ๔๖๗ นายคําบุ  แกววิลัย 

 ๔๖๘ นายคําบุ  ไชพิมูล 

 ๔๖๙ นายคําใบ  บุญอภัย 

 ๔๗๐ นายคําใบ  มณีทร 

 ๔๗๑ นายคําปน  สิงโพนงาม 

 ๔๗๒ นายคําปว  วรรณะแสง 

 ๔๗๓ นายคําปุน  บิลชัย 

 ๔๗๔ นายคําแปง  มะปราง 

 ๔๗๕ นายคําแปลง  พันธี 

 ๔๗๖ นายคําผง  ทองจอก 

 ๔๗๗ นายคําผล  ทองโพธิ์ 

 ๔๗๘ นายคําผล  มหาชัย 

 ๔๗๙ นายคําผล  ศรีวงษา 

 ๔๘๐ นายคําผอง  คําศรี 

 ๔๘๑ นายคําผัน  ชาประดิษฐ 

 ๔๘๒ นายคําพอง  กองตา 

 ๔๘๓ นายคําพอง  ประสมศรี 

 ๔๘๔ นายคําพอง  พักโสภา 

 ๔๘๕ นายคําพะ  นทีเชาว 

 ๔๘๖ นายคําพัน  สุวรรณศรี 

 ๔๘๗ นายคําพันธ  กัลยาสาย 

 ๔๘๘ นายคําพันธ  ราชบัติ 

 ๔๘๙ นายคําพันธ  ศรีพารา 

 ๔๙๐ นายคําพันธ  สมหมาย 

 ๔๙๑ นายคําพันธ  สืบศรี 

 ๔๙๒ นายคําพา  ประสาร 

 ๔๙๓ นายคําพูน  เทียกลาด 

 ๔๙๔ นายคําพูล  แสงเพ็ง 



 หนา   ๑๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙๕ นายคําภีย  ใจมนต 

 ๔๙๖ นายคําภีร  สวางศรี 

 ๔๙๗ นายคํามวน  มาศโคง 

 ๔๙๘ นายคํามา  นาพงษ 

 ๔๙๙ นายคํามิตร  แกนแกว 

 ๕๐๐ นายคํามี  แนวมั้น 

 ๕๐๑ นายคํามี  ภูขีด 

 ๕๐๒ นายคํามี  วันสืบ 

 ๕๐๓ นายคํามี  สุขจันทร 

 ๕๐๔ นายคํามี  สุขภูวงศ 

 ๕๐๕ นายคํามูล  โพธิ์วิเศษ 

 ๕๐๖ นายคําเมือ  จําปาเปา 

 ๕๐๗ นายคํารณ  แกวถึง 

 ๕๐๘ นายคํารณ  แสงทินกร 

 ๕๐๙ นายคํารน  แข็งฉลาด 

 ๕๑๐ นายคํารน  บัวอินทร 

 ๕๑๑ นายคํารน  เรืองจํารัส 

 ๕๑๒ นายคําศรี  สายแสง 

 ๕๑๓ นายคําศูนย  กอผจญ 

 ๕๑๔ นายคําเศียร  สุพรรณ 

 ๕๑๕ นายคําสร  บัวหอม 

 ๕๑๖ นายคําสอน  ชาวคนดง 

 ๕๑๗ นายคําสอน  ไชยรัญ 

 ๕๑๘ นายคําสอน  บุญเถิง 

 ๕๑๙ นายคําสังข  พิมพาแสง 

 ๕๒๐ นายคําสิงห  ไชยบัน 

 ๕๒๑ นายคําสิงห  ปราบอาจ 

 ๕๒๒ นายคําเส่ียน  กมขุนทด 

 ๕๒๓ นายคําใส  พรมชาติ 

 ๕๒๔ นายคําใส  พังทอง 

 ๕๒๕ นายคุณ  ศรีบุรินทร 

 ๕๒๖ นายคูณ  จันทรา 

 ๕๒๗ นายคูณคํา  ชินบุตร 

 ๕๒๘ นายคูณชัย  ยนสิงห 

 ๕๒๙ นายเคน  พิกากัน 

 ๕๓๐ นายเคเนดี้  โซเมืองแซะ 

 ๕๓๑ นายโคสิต  ปญญาชวย 

 ๕๓๒ นายใครศรี  กุลมี 

 ๕๓๓ นายโฆสิทธิ์  เอื้อประเสริฐ 

 ๕๓๔ นายเงิน  ญารังษี 

 ๕๓๕ นายเงิน  โยธะพงษ 

 ๕๓๖ นายจงกล  บุญประสงค 

 ๕๓๗ นายจงดี  ภาโสม 

 ๕๓๘ นายจตุพร  บุญครอง 

 ๕๓๙ นายจตุพร  โยวะ 

 ๕๔๐ นายจตุพล  ดวงดอกมูล 

 ๕๔๑ นายจตุรงค  บุญย่ิง 

 ๕๔๒ นายจตุรงค  พรมโสภา 

 ๕๔๓ นายจตุรงณ  แสงหวา 

 ๕๔๔ นายจรรยา  ดวงจินดา 



 หนา   ๑๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๔๕ นายจรัญ  กันภัย 

 ๕๔๖ นายจรัญ  กิ่งคํา 

 ๕๔๗ นายจรัญ  แกวเกาะสะบา 

 ๕๔๘ นายจรัญ  งามย่ิง 

 ๕๔๙ นายจรัญ  จันดํา 

 ๕๕๐ นายจรัญ  จันทาพูน 

 ๕๕๑ นายจรัญ  ใจสีธิ 

 ๕๕๒ นายจรัญ  เชิญผ้ึง 

 ๕๕๓ นายจรัญ  ดวงเหม 

 ๕๕๔ นายจรัญ  ตลับแกว 

 ๕๕๕ นายจรัญ  เตชนันท 

 ๕๕๖ นายจรัญ  แตงกระโทก 

 ๕๕๗ นายจรัญ  ถ้ําแกว 

 ๕๕๘ นายจรัญ  ประมาณ 

 ๕๕๙ นายจรัญ  ปนแปง 

 ๕๖๐ นายจรัญ  ฤาชา 

 ๕๖๑ นายจรัญ  ลอมกลาง 

 ๕๖๒ นายจรัญ  ศรีแกว 

 ๕๖๓ นายจรัญ  สอนมา 

 ๕๖๔ นายจรัญ  สารปา 

 ๕๖๕ นายจรัญ  อัครินทร 

 ๕๖๖ นายจรัญ  อินทวงค 

 ๕๖๗ นายจรัล  คูวัฒนา 

 ๕๖๘ นายจรัล  นิลแสงสัย 

 ๕๖๙ นายจรัล  พุมทะเล 

 ๕๗๐ นายจรัล  วงคบุตรคํา 

 ๕๗๑ นายจรัลพงศ  รอดกสิกรรม 

 ๕๗๒ นายจรัส  คงบุญ 

 ๕๗๓ นายจรัส  ดิษฐเจริญ 

 ๕๗๔ นายจรัส  เพียวงค 

 ๕๗๕ นายจรัส  วรรณทอง 

 ๕๗๖ นายจรัส  สนองกุศลทาน 

 ๕๗๗ นายจรินทร  นุนมี 

 ๕๗๘ นายจรินทร  ปานศิริ 

 ๕๗๙ นายจรุง  พรหมคุม 

 ๕๘๐ นายจรูญ  กุรัตน 

 ๕๘๑ นายจรูญ  ชอผะกา 

 ๕๘๒ นายจรูญ  บุญลูน 

 ๕๘๓ นายจรูญ  มณีทร 

 ๕๘๔ นายจรูญ  มุงอินทร 

 ๕๘๕ นายจรูญ  ยอดคีรี 

 ๕๘๖ นายจรูญ  ลวดไธสง 

 ๕๘๗ นายจรูญ  ลานุสัตย 

 ๕๘๘ นายจรูญ  สมคําดี 

 ๕๘๙ นายจรูญศักดิ์  สุขดี 

 ๕๙๐ นายจวด  ลอประโคน 

 ๕๙๑ นายจวน  นวลแปน 

 ๕๙๒ นายจวน  เรืองฤทธิ์ 

 ๕๙๓ นายจอม  คุมศิริ 

 ๕๙๔ นายจอมพล  ทองเจริญ 



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

 

 ๕๙๕ นายจอย  เลิศขุนทด 

 ๕๙๖ นายจอย  หลาลํ้า 

 ๕๙๗ นายจอย  อินทรวิเชียร 

 ๕๙๘ นายจอย  เพ็ชรโยธา 

 ๕๙๙ นายจอเอกา  เกาผสานคุณ 

 ๖๐๐ นายจะเด็จ  เหงาพันธ 

 ๖๐๑ นายจะมู  เจริญสวัสดิ์พันธ 

 ๖๐๒ นายจะหา  จํารัสคีรีไพร 

 ๖๐๓ นายจักกฤษ  อบมาลี 

 ๖๐๔ นายจักกฤษณ  จูงจิตร 

 ๖๐๕ นายจักร  ไชยสมบัติ 

 ๖๐๖ นายจักรกริช  นาราษฎร 

 ๖๐๗ นายจักรกริช  บุษบา 

 ๖๐๘ นายจักรกริช  รามแกว 

 ๖๐๙ นายจักรกริช  อรุณฤกษดี 

 ๖๑๐ นายจักรกฤช  โชติพรวน 

 ๖๑๑ นายจักรกฤช  ใหญยงค 

 ๖๑๒ นายจักรกฤษณ  ติ๊บพรม 

 ๖๑๓ นายจักรกฤษณ  ไกซิง 

 ๖๑๔ นายจักรกฤษณ  ชื่นบัวอินทร 

 ๖๑๕ นายจักรกฤษณ  หมื่นนาค 

 ๖๑๖ นายจักรขิน  บุตรนาแพง 

 ๖๑๗ นายจักรพงศ  อารัศมี 

 ๖๑๘ นายจักรพงษ  เขงคา 

 ๖๑๙ นายจักรพงษ  คูหะมณี 

 ๖๒๐ นายจักรพันธ  จันทรเพ็ญ 

 ๖๒๑ นายจักรพันธ  พันธแจม 

 ๖๒๒ นายจักรพันธ  สลามเตะ 

 ๖๒๓ นายจักรพันธุ  เฉลาพักตร 

 ๖๒๔ นายจักรมณีเวทย  กล่ินอาจ 

 ๖๒๕ นายจักริน  การเกียรติสกุล 

 ๖๒๖ นายจักริน  ไพสีขาว 

 ๖๒๗ นายจักรินทร  ใฝเกียรติกอง 

 ๖๒๘ นายจักรินทร  ภูเงิน 

 ๖๒๙ นายจักรินทร  สินศิริ 

 ๖๓๐ นายจักรี  ประชุมรัตน 

 ๖๓๑ นายจักรี  โลหคํา 

 ๖๓๒ นายจักรี  วงศสิทธิ์ 

 ๖๓๓ นายจักรี  วรรณศรี 

 ๖๓๔ นายจักรี  ไสยรินทร 

 ๖๓๕ นายจักษุสิน  แสงสี 

 ๖๓๖ นายจันดี  พรมวันดี 

 ๖๓๗ นายจันทร  กาใจ 

 ๖๓๘ นายจันทร  แกวคนตรง 

 ๖๓๙ นายจันทร  แกวแลว 

 ๖๔๐ นายจันทร  เครือซุย 

 ๖๔๑ นายจันทร  ปญญาสะ 

 ๖๔๒ นายจันทร  โพธิ์เงิน 

 ๖๔๓ นายจันทร  ภูมิสองชั้น 

 ๖๔๔ นายจันทร  แสงแกว 



 หนา   ๑๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๔๕ นายจันทรแกว  มัฆวาฬ 

 ๖๔๖ นายจันทรแกว  ศิริไพรมงคลชื่น 

 ๖๔๗ นายจันทรคํา  ไกรศรีพบสุข 

 ๖๔๘ นายจันทรชัย  สืบสุนทร 

 ๖๔๙ นายจันทรใด  ตุยไชย 

 ๖๕๐ นายจันทรทา  ดวงจันทร 

 ๖๕๑ นายจันทรทา  ยศกลาง 

 ๖๕๒ นายจันทรไทย  พาพรม 

 ๖๕๓ นายจันทรธิ  คลองรับ 

 ๖๕๔ นายจันทรเปง  ยะตัน 

 ๖๕๕ นายจันทรพุทธ  โพเก 

 ๖๕๖ นายจันทรเพ็ง  สุวรรณพิงคา 

 ๖๕๗ นายจันทรเพ็ญ  บับภีร 

 ๖๕๘ นายจันทรเพ็ญ  ศรีทอง 

 ๖๕๙ นายจันทรศรี  นาคะหิต 

 ๖๖๐ นายจันทรสม  เฉยพันธ 

 ๖๖๑ นายจันทรเสน  ไชยธงรัตน 

 ๖๖๒ นายจันทรา  วงคธนู 

 ๖๖๓ นายจันทอง  มะโน 

 ๖๖๔ นายจันที  เชื้อหมอดู 

 ๖๖๕ นายจันเทพ  ภาวรรณ 

 ๖๖๖ นายจันไท  เสนาบุตร 

 ๖๖๗ นายจันธร  จูมนา 

 ๖๖๘ นายจับ  หนูดวง 

 ๖๖๙ นายจัว  ศรชัยปญญา 

 ๖๗๐ นายจาง  แซหาญ 

 ๖๗๑ นายจาพอ  ศักดิ์พิพัฒนจรูญ 

 ๖๗๒ นายจาม  ปรือทอง 

 ๖๗๓ นายจาย  คําวัง 

 ๖๗๔ นายจารึก  ดาลุนสิม 

 ๖๗๕ นายจารึก  โพธิ์ดนัย 

 ๖๗๖ นายจารึก  สุทธิทักษ 

 ๖๗๗ นายจารุกิตติ์  อินจันตา 

 ๖๗๘ นายจารุเดช  อินเขียว 

 ๖๗๙ นายจารุพล  ขาวพา 

 ๖๘๐ นายจารุวัฒน  จันทรประกอบ 

 ๖๘๑ นายจารุวัตร  ขวดทอง 

 ๖๘๒ นายจารุวัตร  ปานสุวรรณ 

 ๖๘๓ นายจาแส  มาแฮ 

 ๖๘๔ นายจํานง  ขันดํา 

 ๖๘๕ นายจํานง  บรรจบ 

 ๖๘๖ นายจํานง  เมรุวัย 

 ๖๘๗ นายจํานงค  คําภารี 

 ๖๘๘ นายจํานงค  โคตรสุวรรณ 

 ๖๘๙ นายจํานงค  ถึงคุณ 

 ๖๙๐ นายจํานงค  ธะนะหมี 

 ๖๙๑ นายจํานงค  บุญลํ้า 

 ๖๙๒ นายจํานงค  ปญญามิ่งมงคล 

 ๖๙๓ นายจํานงค  พลวัง 

 ๖๙๔ นายจํานงค  มีบุญ 



 หนา   ๑๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๙๕ นายจํานงค  วงษศรี 

 ๖๙๖ นายจํานงค  วรดี 

 ๖๙๗ นายจํานงค  โหมดไทย 

 ๖๙๘ นายจํานงค  อัปกาญจน 

 ๖๙๙ นายจํานงค  อินตุน 

 ๗๐๐ นายจํานงคศักดิ์  อุตะพันธ 

 ๗๐๑ นายจํานาญ  คํามา 

 ๗๐๒ นายจํานาน  ปรือปรัง 

 ๗๐๓ นายจําเนียร  กิขุนทด 

 ๗๐๔ นายจําเนียร  คําอั้ว 

 ๗๐๕ นายจําเนียร  จําใบรัตน 

 ๗๐๖ นายจําเนียร  ชัยมะวงษา 

 ๗๐๗ นายจําเนียร  แทสูงเนิน 

 ๗๐๘ นายจําเนียร  พลพุทธา 

 ๗๐๙ นายจําเนียร  พูนผล 

 ๗๑๐ นายจําเนียร  สุริยันต 

 ๗๑๑ นายจําปา  คมมน 

 ๗๑๒ นายจําปา  เทศศรี 

 ๗๑๓ นายจําปา  พุทหอม 

 ๗๑๔ นายจําปา  วงษชาลี 

 ๗๑๕ นายจําป  คงแสนคํา 

 ๗๑๖ นายจําป  สุกี 

 ๗๑๗ นายจํารอง  ไลไธสง 

 ๗๑๘ นายจํารอง  อักษรกลาง 

 ๗๑๙ นายจํารัด  ดีบาง 

 ๗๒๐ นายจํารัส  กุศลเลอเลิศ 

 ๗๒๑ นายจํารัส  ขันทองดี 

 ๗๒๒ นายจํารัส  คลองดี 

 ๗๒๓ นายจํารัส  คําหารพล 

 ๗๒๔ นายจํารัส  ฉัตรทอง 

 ๗๒๕ นายจํารัส  ทรัพยประเสริฐ 

 ๗๒๖ นายจํารัส  ธุระจิตร 

 ๗๒๗ นายจํารัส  มาทวี 

 ๗๒๘ นายจํารัส  ยาวิเลิง 

 ๗๒๙ นายจํารัส  รามประพฤติ 

 ๗๓๐ นายจํารัส  วุฒิกรณ 

 ๗๓๑ นายจํารัส  สีเปย 

 ๗๓๒ นายจํารัส  สุทธิเมฆ 

 ๗๓๓ นายจํารัส  ออนแสน 

 ๗๓๔ นายจํารูญ  บุญขันธ 

 ๗๓๕ นายจํารูญ  สุขสม 

 ๗๓๖ นายจําเริญ  แชงขุนทด 

 ๗๓๗ นายจําเริญ  ไชยวงษ 

 ๗๓๘ นายจําเริญ  บําเพ็ญ 

 ๗๓๙ นายจําเริญ  พรหมวะนา 

 ๗๔๐ นายจําเรียง  พรหมมา 

 ๗๔๑ นายจําลอง  จองหลา 

 ๗๔๒ นายจําลอง  จันทรหอม 

 ๗๔๓ นายจําลอง  จันทะคุย 

 ๗๔๔ นายจําลอง  จําปาศรี 



 หนา   ๑๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๔๕ นายจําลอง  ดีทองออน 

 ๗๔๖ นายจําลอง  ทะลายรัมย 

 ๗๔๗ นายจําลอง  น้ํามะลิ 

 ๗๔๘ นายจําลอง  ใบไกร 

 ๗๔๙ นายจําลอง  เปยมเงิน 

 ๗๕๐ นายจําลอง  ภูไวย 

 ๗๕๑ นายจําลอง  มาตยนอก 

 ๗๕๒ นายจําลอง  แสนประสิทธิ์ 

 ๗๕๓ นายจําลอง  หัตถะกิจ 

 ๗๕๔ นายจิต  ดีย่ิง 

 ๗๕๕ นายจิตขจร  ทาผา 

 ๗๕๖ นายจิตตรา  ภูครองทอง 

 ๗๕๗ นายจิตพันธ  แสงทอง 

 ๗๕๘ นายจิตร  พิมพา 

 ๗๕๙ นายจิตรกร  กันอินทร 

 ๗๖๐ นายจิตรกร  ดํารงอุษาศีล 

 ๗๖๑ นายจิตรฉาน  สมสรอย 

 ๗๖๒ นายจิตรณรงค  รําเพย 

 ๗๖๓ นายจินดา  ลุนพิลา 

 ๗๖๔ นายจิรกิตติ์  คงศิริ 

 ๗๖๕ นายจิรชัย  เกิดปรางค 

 ๗๖๖ นายจิรโชติ  เดยะดี 

 ๗๖๗ นายจิรโชติ  เทียบสี 

 ๗๖๘ นายจิรทีปต  แกวโสม 

 ๗๖๙ นายจิรพันธ  คงอาษา 

 ๗๗๐ นายจิรพันธุ  มวงขาว 

 ๗๗๑ นายจิรพันธุ  หนูเซง 

 ๗๗๒ นายจิรพัส  แสงลี 

 ๗๗๓ นายจิรภัทร  สุวรรณยศ 

 ๗๗๔ นายจิรวัฒน  เงินสลุง 

 ๗๗๕ นายจิรวัฒน  จอมเกาะ 

 ๗๗๖ นายจิรวัฒน  ทองเหวียน 

 ๗๗๗ นายจิรวัฒน  ประกอบทรัพย 

 ๗๗๘ นายจิรวัฒน  วิริวัติ 

 ๗๗๙ นายจิรวัฒน  ออนจันทร 

 ๗๘๐ นายจิรศักดิ์  ศรีคํายศ 

 ๗๘๑ นายจิรศักดิ์  เฮงประเสริฐ 

 ๗๘๒ นายจิรสิน  สลีคํา 

 ๗๘๓ นายจิระ  พงศวัฒนากร 

 ๗๘๔ นายจิระพงศ  สมีกลาง 

 ๗๘๕ นายจิระพงศ  หมอกมีชัย 

 ๗๘๖ นายจิระพงษ  สวัสดิมงคล 

 ๗๘๗ นายจิระภรณ  วงษจันทร 

 ๗๘๘ นายจิระศักดิ์  เทศนอก 

 ๗๘๙ นายจิรายุ  ทรัพยศิริ 

 ๗๙๐ นายจิรายุทธ  แสงงาม 

 ๗๙๑ นายจิราวุฒิ  บรรหนองทุม 

 ๗๙๒ นายจีรเชษฐ  แสนแดง 

 ๗๙๓ นายจีรภัทร  แซแสน 

 ๗๙๔ นายจีรภัส  หมั่นขัน 



 หนา   ๑๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๙๕ นายจีรวัฒน  แนมพลกรัง 

 ๗๙๖ นายจีรศักดิ์  ดอกจันทรา 

 ๗๙๗ นายจีระพงศ  พยอม 

 ๗๙๘ นายจีระพงษ  มูลละ 

 ๗๙๙ นายจีระยุทธ  วงศศรีชา 

 ๘๐๐ นายจีระศักดิ์  กัญละยา 

 ๘๐๑ นายจีระศักดิ์  ใจอยู 

 ๘๐๒ นายจีระศักดิ์  ประโยชนอาชา 

 ๘๐๓ นายจีระศักดิ์  โมงขุนทด 

 ๘๐๔ นายจีระศักดิ์  อินถา 

 ๘๐๕ นายจุมพล  ชาติสุข 

 ๘๐๖ นายจุมพล  โนมขุนทด 

 ๘๐๗ นายจุมพล  สุดนุช 

 ๘๐๘ นายจุรศักดิ์  กันทะติ๊บ 

 ๘๐๙ นายจุล  พูลไชย 

 ๘๑๐ นายจุลพร  วันดี 

 ๘๑๑ นายจุฬาภรณ  ยันตะพันธ 

 ๘๑๒ นายจู  รัตนดิลกกุล 

 ๘๑๓ นายจูน  คงเลิศ 

 ๘๑๔ นายเจเกรอ  วารีรอบวนา 

 ๘๑๕ นายเจต  อุนเรือน 

 ๘๑๖ นายเจต  เอี่ยวธนวรางกูร 

 ๘๑๗ นายเจตจํานง  ไชยธรรม 

 ๘๑๘ นายเจตชฎา  นนทยา 

 ๘๑๙ นายเจตน  ปราชเปรื่อง 

 ๘๒๐ นายเจตน  ภิระตา 

 ๘๒๑ นายเจตน  สุขรอด 

 ๘๒๒ นายเจน  จันทรอินทร 

 ๘๒๓ นายเจน  มาฆะ 

 ๘๒๔ นายเจน  สูงปานเขา 

 ๘๒๕ นายเจนภพ  ตรุษกุล 

 ๘๒๖ นายเจริญ  กอนแกว 

 ๘๒๗ นายเจริญ  คงแทน 

 ๘๒๘ นายเจริญ  ครองไชย 

 ๘๒๙ นายเจริญ  คําผงแกว 

 ๘๓๐ นายเจริญ  จันทรเพ็ญ 

 ๘๓๑ นายเจริญ  ทันแจง 

 ๘๓๒ นายเจริญ  นาคนิยม 

 ๘๓๓ นายเจริญ  นิยมพันธ 

 ๘๓๔ นายเจริญ  ปวนธิ 

 ๘๓๕ นายเจริญ  ปูอยู 

 ๘๓๖ นายเจริญ  พับขุนทด 

 ๘๓๗ นายเจริญ  เพชรฤทธิ์ 

 ๘๓๘ นายเจริญ  ภูฉายา 

 ๘๓๙ นายเจริญ  สงครินทร 

 ๘๔๐ นายเจริญ  แสนยศ 

 ๘๔๑ นายเจริญ  หนูเมือง 

 ๘๔๒ นายเจริญ  อุนคํา 

 ๘๔๓ นายเจริญชัย  สายทอง 

 ๘๔๔ นายเจริญชัย  สีสถาน 



 หนา   ๑๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๔๕ นายเจริญชัย  อุนเมือง 

 ๘๔๖ นายเจริญพงค  มหาราช 

 ๘๔๗ นายเจษฎา  ชื่นชอย 

 ๘๔๘ นายเจษฎา  ชุมเชื้อ 

 ๘๔๙ นายเจษฎา  ทรัพยผลไทย 

 ๘๕๐ นายเจษฎา  แพพวง 

 ๘๕๑ นายเจษฎา   

  ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม 

 ๘๕๒ นายเจษฎา  มั่นหมาย 

 ๘๕๓ นายเจษฎา  สิงหปอง 

 ๘๕๔ นายเจษฎา  อุดมสวัสดิ์ 

 ๘๕๕ นายเจษฎากร  ขวัญหอม 

 ๘๕๖ นายเจษฎาภรณ  อักษรเงิน 

 ๘๕๗ นายเจษฏา  พุมไพจิตร 

 ๘๕๘ นายเจะหนุ  บินนุย 

 ๘๕๙ นายเจะหะ  แสเด็น 

 ๘๖๐ นายเจะอาด  อาหลี 

 ๘๖๑ นายเจะอาด  ใจสมุทร 

 ๘๖๒ นายเจิด  ธนะคํา 

 ๘๖๓ นายเจิด  นาวารี 

 ๘๖๔ นายเจิดศักดิ์  ทองวิจิตร 

 ๘๖๕ นายเจิม  ขันอําภา 

 ๘๖๖ นายเจียงสี  บัวภา 

 ๘๖๗ นายเจียม  โพธิ์ออน 

 ๘๖๘ นายเจียมศักดิ์  ขันทะสีมา 

 ๘๖๙ นายเจือ  ชนะจอหอ 

 ๘๗๐ นายแจวา  กะทู 

 ๘๗๑ นายโจทย  แสนวงษา 

 ๘๗๒ นายโจทย  หงานกระโทก 

 ๘๗๓ นายใจ  ศรีจันทร 

 ๘๗๔ นายใจคํา  ดีวรรณา 

 ๘๗๕ นายใจเพชร  ชัยวัน 

 ๘๗๖ นายฉกรรจ  ทองไชย 

 ๘๗๗ นายฉยังกร  ดาทอง 

 ๘๗๘ นายฉราวุฒติ์  ผลไม 

 ๘๗๙ นายฉลวย  กิมจันทร 

 ๘๘๐ นายฉลวย  เต็นรัมย 

 ๘๘๑ นายฉลวย  ประเสริฐศรี 

 ๘๘๒ นายฉลวย  ยงเพ็ชร 

 ๘๘๓ นายฉลอง  คชสีห 

 ๘๘๔ นายฉลอง  คําวงค 

 ๘๘๕ นายฉลอง  จุรัมย 

 ๘๘๖ นายฉลอง  จุลลาศรี 

 ๘๘๗ นายฉลอง  ซื้อคา 

 ๘๘๘ นายฉลอง  เที่ยงทํา 

 ๘๘๙ นายฉลอง  พรเณร 

 ๘๙๐ นายฉลอง  พลอยกระโทก 

 ๘๙๑ นายฉลอง  ภูจอมเดือน 

 ๘๙๒ นายฉลอง  สิงหตีบ 

 ๘๙๓ นายฉลอง  สิงหทอง 



 หนา   ๒๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๙๔ นายฉลอง  สิงหันต 

 ๘๙๕ นายฉลอง  สืบแสน 

 ๘๙๖ นายฉลอง  สุปะมา 

 ๘๙๗ นายฉลอง  แสงมหาไชย 

 ๘๙๘ นายฉลอง  หาญจิต 

 ๘๙๙ นายฉลอง  หีบไสสงค 

 ๙๐๐ นายฉลอง  อินทรเรียงโสม 

 ๙๐๑ นายฉลาด  ถาธิ 

 ๙๐๒ นายฉวี  แสงศรี 

 ๙๐๓ นายฉัฐวัฒน  ไชยมงคล 

 ๙๐๔ นายฉัตรชนพงษ  ชัยบาล 

 ๙๐๕ นายฉัตรชัย  การบรรจง 

 ๙๐๖ นายฉัตรชัย  ชื่นดวง 

 ๙๐๗ นายฉัตรชัย  โชติชวง 

 ๙๐๘ นายฉัตรชัย  ปยะนาจ 

 ๙๐๙ นายฉัตรชัย  พงษมอน 

 ๙๑๐ นายฉัตรชัย  ภูมิโคกรักษ 

 ๙๑๑ นายฉัตรชัย  รัตนเกตุ 

 ๙๑๒ นายฉัตรชัย  รัตนไชย 

 ๙๑๓ นายฉัตรชัย  สังคะสี 

 ๙๑๔ นายฉัตรชัย  สายเสียงสด 

 ๙๑๕ นายฉันท  บุญกัญญา 

 ๙๑๖ นายฉันท  สีมาต 

 ๙๑๗ นายฉิน  เครือสินธ 

 ๙๑๘ นายเฉลย  นาคดี 

 ๙๑๙ นายเฉลย  บารินทร 

 ๙๒๐ นายเฉลย  สีดาชวย 

 ๙๒๑ นายเฉลิม  เกิดเพ็ง 

 ๙๒๒ นายเฉลิม  เชนพูล 

 ๙๒๓ นายเฉลิม  ทัดศรี 

 ๙๒๔ นายเฉลิม  นะครรัมย 

 ๙๒๕ นายเฉลิม  บัวฮองแสง 

 ๙๒๖ นายเฉลิม  พุมทิม 

 ๙๒๗ นายเฉลิม  รณไพรี 

 ๙๒๘ นายเฉลิม  วัฒนศรี 

 ๙๒๙ นายเฉลิม  วิชาผา 

 ๙๓๐ นายเฉลิม  สีทา 

 ๙๓๑ นายเฉลิม  อาทวัง 

 ๙๓๒ นายเฉลิมกฤตพิชญ  เกษาเลิศชยุต 

 ๙๓๓ นายเฉลิมเกียรติ  คําวัง 

 ๙๓๔ นายเฉลิมชัย  จันทรดี 

 ๙๓๕ นายเฉลิมชัย  ไชยปน 

 ๙๓๖ นายเฉลิมชัย  พรมฟา 

 ๙๓๗ นายเฉลิมชัย  วงศปุก 

 ๙๓๘ นายเฉลิมชัย  วิรัชวา 

 ๙๓๙ นายเฉลิมชัย  เสนาะลํ้า 

 ๙๔๐ นายเฉลิมชัย  โสมนัส 

 ๙๔๑ นายเฉลิมพร  เทพสุรินทร 

 ๙๔๒ นายเฉลิมพล  กลอมเกลา 

 ๙๔๓ นายเฉลิมพล  ครองตน 



 หนา   ๒๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๔๔ นายเฉลิมพล  คําแปง 

 ๙๔๕ นายเฉลิมพล  ธุระเทศ 

 ๙๔๖ นายเฉลิมพล  นิลทศร 

 ๙๔๗ นายเฉลิมพล  มาศงามเมือง 

 ๙๔๘ นายเฉลิมพล  รัตนเพิด 

 ๙๔๙ นายเฉลิมพล  เลิศลํ้า 

 ๙๕๐ นายเฉลิมพล  เหมสรา 

 ๙๕๑ นายเฉลิมวุฒิ  พูลสวัสดิ์ 

 ๙๕๒ นายเฉลิมวุธ  ระดาพัฒน 

 ๙๕๓ นายเฉลิมศักดิ์  ปนทรายมูล 

 ๙๕๔ นายเฉลียว  แกวนรา 

 ๙๕๕ นายเฉลียว  คําเขื่อน 

 ๙๕๖ นายเฉลียว  ชินละบุตร 

 ๙๕๗ นายเฉลียว  โยธิกา 

 ๙๕๘ นายเฉลียว  โลมรัตน 

 ๙๕๙ นายเฉลียว  อนันต 

 ๙๖๐ นายเฉียบ  งดกระโทก 

 ๙๖๑ นายไฉน  ศิริโพธิ์เมือง 

 ๙๖๒ นายไฉน  แหลปอง 

 ๙๖๓ นายชนกานต  ไกลถิ่น 

 ๙๖๔ นายชนดิลก  สมนาค 

 ๙๖๕ นายชนวีร  ทีฆายุพรรค 

 ๙๖๖ นายชนะ  แกวมี 

 ๙๖๗ นายชนะ  ปงแกว 

 ๙๖๘ นายชนะ  พรมพัง 

 ๙๖๙ นายชนะ  เยาเฉื้อง 

 ๙๗๐ นายชนะชัย  เกาประโคน 

 ๙๗๑ นายชนะชัย  แตลัก 

 ๙๗๒ นายชนะไชย  อิงกลาง 

 ๙๗๓ นายชนะพล  กําไรทอง 

 ๙๗๔ นายชนัต  วรรณทอง 

 ๙๗๕ นายชนุตย  ออนสะระ 

 ๙๗๖ นายชม  กองแกว 

 ๙๗๗ นายชม  แคลวสูงเนิน 

 ๙๗๘ นายชม  ซองเหล็กนอก 

 ๙๗๙ นายชมเชย  โกพลรัตน 

 ๙๘๐ นายชมภู  สมคะเน 

 ๙๘๑ นายชยพล  ปนไชย 

 ๙๘๒ นายชยันต  คงสมบุญ 

 ๙๘๓ นายชยันต  สุขสนาน 

 ๙๘๔ นายชรินทร  เกตุคง 

 ๙๘๕ นายชรินทร  ชัยสุวรรณ 

 ๙๘๖ นายชรินทร  รัตนกันทา 

 ๙๘๗ นายชรินทร  ศรีวงษา 

 ๙๘๘ นายชลอ  ชูแสงจันทร 

 ๙๘๙ นายชลอ  อินลา 

 ๙๙๐ นายชลี  คงมาก 

 ๙๙๑ นายชลี  บุณยเกียรติ 

 ๙๙๒ นายชโลธร  โพธิน 

 ๙๙๓ นายชวน  จันทรสุข 



 หนา   ๒๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๙๔ นายชวน  ดะระศิริ 

 ๙๙๕ นายชวน  ปนตา 

 ๙๙๖ นายชวน  ฟกทอง 

 ๙๙๗ นายชวน  สมบุญเกา 

 ๙๙๘ นายชวน  สินพิทักษ 

 ๙๙๙ นายชวน  สุขเพ่ิม 

 ๑๐๐๐ นายชวน  หนาดเสน 

 ๑๐๐๑ นายชวน  ออนคําเหลือง 

 ๑๐๐๒ นายชวร  พันธแตง 

 ๑๐๐๓ นายชวลิต  คําแปง 

 ๑๐๐๔ นายชวลิต  ชื่นแผว 

 ๑๐๐๕ นายชวลิต  เชื้อเมืองพาน 

 ๑๐๐๖ นายชวลิต  อินสุขิน 

 ๑๐๐๗ นายชวัตร  หาวิชา 

 ๑๐๐๘ นายชอบ  บุญกอง 

 ๑๐๐๙ นายชอบ  ภูผาจง 

 ๑๐๑๐ นายชอบ  ไมแกน 

 ๑๐๑๑ นายชอบ  เสถียรรัมย 

 ๑๐๑๒ นายชอย  สมบัติทิพย 

 ๑๐๑๓ นายชะนิกร  เจริญวงศ 

 ๑๐๑๔ นายชะวะสัตย  แสดกระโทก 

 ๑๐๑๕ นายชะวาล  เงินมาก 

 ๑๐๑๖ นายชะเอม  โมราศิลป 

 ๑๐๑๗ นายชักขิน  พลวงค 

 ๑๐๑๘ นายชัชชัย  ดวงชิน 

 ๑๐๑๙ นายชัชพิสิฐ  เชื้อประเสริฐ 

 ๑๐๒๐ นายชัชวาล  เฟองฟูกิจการ 

 ๑๐๒๑ นายชัชวาล  มูลธิยะ 

 ๑๐๒๒ นายชัชวาลย  แกวหานาม 

 ๑๐๒๓ นายชัชวาลย  แจมแจง 

 ๑๐๒๔ นายชัชวาลย  พัฒนรักษ 

 ๑๐๒๕ นายชัชวาลย  มั่งมี 

 ๑๐๒๖ นายชัชวาลย  สระแกว 

 ๑๐๒๗ นายชัด  สายกระสุน 

 ๑๐๒๘ นายชัด  อินทพุก 

 ๑๐๒๙ นายชั้น  พันชนะ 

 ๑๐๓๐ นายชันวา  กาบก 

 ๑๐๓๑ นายชัย  เขียวสา 

 ๑๐๓๒ นายชัย  ตาโน 

 ๑๐๓๓ นายชัย  เมืองชื่น 

 ๑๐๓๔ นายชัยกิจ  ศรีภูโรจน 

 ๑๐๓๕ นายชัยเจริญ  โคตรชมภู 

 ๑๐๓๖ นายชัยชนะ  กาฬภักดี 

 ๑๐๓๗ นายชัยชนะ  คําจันวงษา 

 ๑๐๓๘ นายชัยชนะ  เปรี้ยวกระโทก 

 ๑๐๓๙ นายชัยชนะ  ฟาโปรด 

 ๑๐๔๐ นายชัยชนะพล  เรือนเพ็ชร 

 ๑๐๔๑ นายชัยชลธาร  ทองหยิบ 

 ๑๐๔๒ นายชัยญา  โชติกมาศ 

 ๑๐๔๓ นายชัยญา  ศรีแกว 



 หนา   ๒๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๔๔ นายชัยญา  ศรีพล 

 ๑๐๔๕ นายชัยญา  สุพร 

 ๑๐๔๖ นายชัยณรงค  ดีนัก 

 ๑๐๔๗ นายชัยณรงค  ทองไชย 

 ๑๐๔๘ นายชัยณรงค  ไทยสงค 

 ๑๐๔๙ นายชัยณรงค  บัวหอม 

 ๑๐๕๐ นายชัยณรงค  หนูคงนุย 

 ๑๐๕๑ นายชัยธวัช  บุญมั่งมี 

 ๑๐๕๒ นายชัยนันต  เบาจันทึก 

 ๑๐๕๓ นายชัยนาท  ปนะสุ 

 ๑๐๕๔ นายชัยนาท  เอมอิ่ม 

 ๑๐๕๕ นายชัยบัญชา  พูลเพ่ิม 

 ๑๐๕๖ นายชัยพร  นาเวศน 

 ๑๐๕๗ นายชัยพร  เย็นใจ 

 ๑๐๕๘ นายชัยพร  สิทธิถา 

 ๑๐๕๙ นายชัยพร  เสนาวารี 

 ๑๐๖๐ นายชัยพร  แสนกลา 

 ๑๐๖๑ นายชัยพฤกษ  สิงหาคุณ 

 ๑๐๖๒ นายชัยพล  ดําโชติ 

 ๑๐๖๓ นายชัยภควัต  สิทธิพันธุ 

 ๑๐๖๔ นายชัยยง  ศรีใส 

 ๑๐๖๕ นายชัยยง  สุวรรณพล 

 ๑๐๖๖ นายชัยยา  ดวงฉุน 

 ๑๐๖๗ นายชัยยา  พุมพฤกษา 

 ๑๐๖๘ นายชัยยา  ย่ีเขง 

 ๑๐๖๙ นายชัยยา  ริพอ 

 ๑๐๗๐ นายชัยยา  สีดํา 

 ๑๐๗๑ นายชัยยาภูมิ  ถิ่นถา 

 ๑๐๗๒ นายชัยยุทธ  แกวแพง 

 ๑๐๗๓ นายชัยยุทธ  นาคะวิโรจน 

 ๑๐๗๔ นายชัยยุทธ  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๐๗๕ นายชัยยุทธ  อินทรดํา 

 ๑๐๗๖ นายชัยรักษ  พอดี 

 ๑๐๗๗ นายชัยรัตน  กันธาหลา 

 ๑๐๗๘ นายชัยรัตน  บุญมา 

 ๑๐๗๙ นายชัยรัตน  บุตรโสภา 

 ๑๐๘๐ นายชัยรัตน  เบาหลอ 

 ๑๐๘๑ นายชัยรัตน  เพชรชุม 

 ๑๐๘๒ นายชัยรัตน  เพชรนวม 

 ๑๐๘๓ นายชัยรัตน  ภูพันธ 

 ๑๐๘๔ นายชัยรัตน  ระหาร 

 ๑๐๘๕ นายชัยรัตน  สุดสมัย 

 ๑๐๘๖ นายชัยรัตน  อินดา 

 ๑๐๘๗ นายชัยรัตน  เอี่ยมแดง 

 ๑๐๘๘ นายชัยวัช  สรอยคํา 

 ๑๐๘๙ นายชัยวัฒ  ชาวนา 

 ๑๐๙๐ นายชัยวัฒน  ดาปาน 

 ๑๐๙๑ นายชัยวัฒน  ดําแกว 

 ๑๐๙๒ นายชัยวัฒน  ถนอมกูล 

 ๑๐๙๓ นายชัยวัฒน  ทิมินกุล 



 หนา   ๒๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๙๔ นายชัยวัฒน  ปนติ 

 ๑๐๙๕ นายชัยวัฒน  วงศาโรจน 

 ๑๐๙๖ นายชัยวัฒน  สุปะไตย 

 ๑๐๙๗ นายชัยวัฒน  หงษเวียงจันทร 

 ๑๐๙๘ นายชัยวิชิต  ยุทธวิชัย 

 ๑๐๙๙ นายชัยวิชิต  ใยบัวทอง 

 ๑๑๐๐ นายชัยวุฒิ  แซล้ี 

 ๑๑๐๑ นายชัยวุฒิ  บุตรสมัน 

 ๑๑๐๒ นายชัยเวศน  พ่ึงสลี 

 ๑๑๐๓ นายชัยศรี  ทองชุม 

 ๑๑๐๔ นายชัยศักดิ์  วรวิเศษ 

 ๑๑๐๕ นายชัยสมร  ฮาดคะดี 

 ๑๑๐๖ นายชัยสิทธิ์  พุทธโคตร 

 ๑๑๐๗ นายชัสนา  แกวภิรมย 

 ๑๑๐๘ นายชา  ขันทอง 

 ๑๑๐๙ นายชา  ประกอบ 

 ๑๑๑๐ นายชาคริต  จินะคําปน 

 ๑๑๑๑ นายชาญ  นันจันทร 

 ๑๑๑๒ นายชาญ  ผาหลัก 

 ๑๑๑๓ นายชาญ  พวงจีน 

 ๑๑๑๔ นายชาญ  พวงสอน 

 ๑๑๑๕ นายชาญ  วงคศรีชา 

 ๑๑๑๖ นายชาญ  วังยายฉิม 

 ๑๑๑๗ นายชาญ  สุดวังยาง 

 ๑๑๑๘ นายชาญชัย  กรีอินทอง 

 ๑๑๑๙ นายชาญชัย  กีขุนทด 

 ๑๑๒๐ นายชาญชัย  คมขํา 

 ๑๑๒๑ นายชาญชัย  ใจดี 

 ๑๑๒๒ นายชาญชัย  ชุมนวน 

 ๑๑๒๓ นายชาญชัย  ตะกะศิลา 

 ๑๑๒๔ นายชาญชัย  ตังสุรัตน 

 ๑๑๒๕ นายชาญชัย  นิลปอ 

 ๑๑๒๖ นายชาญชัย  เนนเลิศ 

 ๑๑๒๗ นายชาญชัย  เมืองลือ 

 ๑๑๒๘ นายชาญชัย  สุวรรณสน 

 ๑๑๒๙ นายชาญชัย  แสงอําไค 

 ๑๑๓๐ นายชาญณรงค  สุนันท 

 ๑๑๓๑ นายชาญณรงค  อินออน 

 ๑๑๓๒ นายชาญยุทธ  บุตรโพธิ์ 

 ๑๑๓๓ นายชาญยุทธิ์  โสสุทธิ์ 

 ๑๑๓๔ นายชาญวิทย  คําวงษา 

 ๑๑๓๕ นายชาตรี  แกวกิ่ง 

 ๑๑๓๖ นายชาตรี  ขุนเพียรประดิษฐ 

 ๑๑๓๗ นายชาตรี  เจริญชาติ 

 ๑๑๓๘ นายชาตรี  ฉิมสงา 

 ๑๑๓๙ นายชาตรี  เชาววิรุฬนสุทธ 

 ๑๑๔๐ นายชาตรี  นวลละออง 

 ๑๑๔๑ นายชาตรี  บุญชู 

 ๑๑๔๒ นายชาตรี  พวงกระแสร 

 ๑๑๔๓ นายชาตรี  พุทธรัตน 



 หนา   ๒๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๔๔ นายชาตรี  รักประสงค 

 ๑๑๔๕ นายชาตรี  ศรีกระสอน 

 ๑๑๔๖ นายชาตรี  เสมอกัน 

 ๑๑๔๗ นายชาติ  คุณนา 

 ๑๑๔๘ นายชาติ  ทะเทพ 

 ๑๑๔๙ นายชาติ  โนทะ 

 ๑๑๕๐ นายชาติ  เสริมมติวงศ 

 ๑๑๕๑ นายชาติชาตรี  ทองรี 

 ๑๑๕๒ นายชาติชาย  ขนันแข็ง 

 ๑๑๕๓ นายชาติชาย  คําหงษา 

 ๑๑๕๔ นายชาติชาย  พิรุณสุนทร 

 ๑๑๕๕ นายชาติชาย  ภักดีกลาง 

 ๑๑๕๖ นายชาติทนงค  ศิลพูล 

 ๑๑๕๗ นายชานชัย  ออนหวาน 

 ๑๑๕๘ นายชานนท  โภคา 

 ๑๑๕๙ นายชานนท  สมหวัง 

 ๑๑๖๐ นายชานุวัฒน  โสมจัตุรัส 

 ๑๑๖๑ นายชาย  ปลาโมด 

 ๑๑๖๒ นายชาย  สิทธิวัง 

 ๑๑๖๓ นายชายชมภู  แกววงษา 

 ๑๑๖๔ นายชายแดน  มาบวบ 

 ๑๑๖๕ นายชายนอย  โคตรสมบัติ 

 ๑๑๖๖ นายชารินทร  ปานใจ 

 ๑๑๖๗ นายชารี  แกวสุวรรณ 

 ๑๑๖๘ นายชาลี  กาญจนพันธ 

 ๑๑๖๙ นายชาลี  เขียนบรรดิษฐ 

 ๑๑๗๐ นายชาลี  คําทอง 

 ๑๑๗๑ นายชาลี  คําวิจิตร 

 ๑๑๗๒ นายชาลี  จิตมะหิมา 

 ๑๑๗๓ นายชาลี  ตลาดทรัพย 

 ๑๑๗๔ นายชาลี  ไตรโอสถ 

 ๑๑๗๕ นายชาลี  ไพศาล 

 ๑๑๗๖ นายชํานาญ  กตัญชลี 

 ๑๑๗๗ นายชํานาญ  แกวกุลศรี 

 ๑๑๗๘ นายชํานาญ  จีนมัชยา 

 ๑๑๗๙ นายชํานาญ  นนทบุตร 

 ๑๑๘๐ นายชํานาญ  บุญอินทร 

 ๑๑๘๑ นายชํานาญ  มังสา 

 ๑๑๘๒ นายชํานาญ  เย็นฉ่ํา 

 ๑๑๘๓ นายชํานาญ  ศรีทองสุข 

 ๑๑๘๔ นายชํานาญ  ศรีแพงมน 

 ๑๑๘๕ นายชํานาญ  แสนกัน 

 ๑๑๘๖ นายชํานาญ  อุตตะมะ 

 ๑๑๘๗ นายชําราญ  ดีระสา 

 ๑๑๘๘ นายชําเลือง  คงประเสริฐ 

 ๑๑๘๙ นายชิงชัย  ผาโคตร 

 ๑๑๙๐ นายชิดชนก  ดวงทอง 

 ๑๑๙๑ นายชิต  เกิดชาง 

 ๑๑๙๒ นายชิตชัย  ทัศกุล 

 ๑๑๙๓ นายชิตณุภาคษ  ชูดวง 



 หนา   ๒๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๙๔ นายชิน  เกษมณี 

 ๑๑๙๕ นายชิน  นาคดี 

 ๑๑๙๖ นายชิน  นาโสก 

 ๑๑๙๗ นายชินกร  คําดี 

 ๑๑๙๘ นายชินกร  เอมธานี 

 ๑๑๙๙ นายชินกรณ  วงศไชยา 

 ๑๒๐๐ นายชินวัฒ  อูตะเภา 

 ๑๒๐๑ นายชินวุฒิ  เรือนคํา 

 ๑๒๐๒ นายชิราวุธ  โคตสุโพธิ์ 

 ๑๒๐๓ นายชื่น  คําโสภา 

 ๑๒๐๔ นายชื่น  อาศัยนา 

 ๑๒๐๕ นายชื่น  อินทะรังษี 

 ๑๒๐๖ นายชื่นใจ  คําคนซื่อ 

 ๑๒๐๗ นายชุติพนธ  ขุนทิพย 

 ๑๒๐๘ นายชุติพนธ  มาทา 

 ๑๒๐๙ นายชุม  ปวงรังษี 

 ๑๒๑๐ นายชุม  อารมณ 

 ๑๒๑๑ นายชุมพร  ปุนริบูรณ 

 ๑๒๑๒ นายชุมพล  คงสมบูรณ 

 ๑๒๑๓ นายชุมพล  ครองไพวัลย 

 ๑๒๑๔ นายชุมพล  เจียรกลาง 

 ๑๒๑๕ นายชุมพล  ดั่งแสงทอง 

 ๑๒๑๖ นายชุมพล  นาคจรัส 

 ๑๒๑๗ นายชุมพล  ผลานอย 

 ๑๒๑๘ นายชุมพล  วีระตระกูล 

 ๑๒๑๙ นายชุมภู  เพ็งวงษษา 

 ๑๒๒๐ นายชุยกัง  ออนวาณี 

 ๑๒๒๑ นายชูเกียรติ  กรดเครือ 

 ๑๒๒๒ นายชูเกียรติ  ยศสูงเนิน 

 ๑๒๒๓ นายชูเกียรติ  อสุนี 

 ๑๒๒๔ นายชูชัย  มูลสุวรรณ 

 ๑๒๒๕ นายชูชัยชาติ  เจริญวัฒนวิญู 

 ๑๒๒๖ นายชูชาติ  จิรัมย 

 ๑๒๒๗ นายชูชาติ  ประทุมมา 

 ๑๒๒๘ นายชูชาติ  มวงมนตรี 

 ๑๒๒๙ นายชูชาติ  วรรณมณี 

 ๑๒๓๐ นายชูชาติ  ศรีอําพล 

 ๑๒๓๑ นายชูชาติ  สมวงค 

 ๑๒๓๒ นายชูชาติ  อินทวงษ 

 ๑๒๓๓ นายชูชาติ  เอี่ยมเจริญ 

 ๑๒๓๔ นายชูชีพ  ชนพิมาย 

 ๑๒๓๕ นายชูศักดิ์  แซหาง 

 ๑๒๓๖ นายชูศักดิ์  บุตรเครือ 

 ๑๒๓๗ นายชูศักดิ์  มรดกพิมพพร 

 ๑๒๓๘ นายชูสิน  ชาวล้ีแสน 

 ๑๒๓๙ นายเชฎฐพงษ  ณ ตะกั่วทุง 

 ๑๒๔๐ นายเชน  พัฒนคมสันต 

 ๑๒๔๑ นายเชวง  พอใจ 

 ๑๒๔๒ นายเชวง  อุยเหงา 

 ๑๒๔๓ นายเชษฐ  ฮวบอินทร 



 หนา   ๒๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๔๔ นายเชษฐพงษ  วงคใหม 

 ๑๒๔๕ นายเชษฐา  จันชนะ 

 ๑๒๔๖ นายเชษฐา  โพธิ์ย้ิม 

 ๑๒๔๗ นายเชษฐา  สินธุชล 

 ๑๒๔๘ นายเชา  เสาทาว 

 ๑๒๔๙ นายเชาว  จันทรเรือง 

 ๑๒๕๐ นายเชาว  ใจเหี้ยม 

 ๑๒๕๑ นายเชาว  ชางแยม 

 ๑๒๕๒ นายเชาว  เชิดโคกสูง 

 ๑๒๕๓ นายเชาว  ปลอดกลาง 

 ๑๒๕๔ นายเชาว  ศรีโยวัย 

 ๑๒๕๕ นายเชาว  สมจิตต 

 ๑๒๕๖ นายเชาวรัตน  นวลนิ่ม 

 ๑๒๕๗ นายเชาวลิต  เถียรกระโทก 

 ๑๒๕๘ นายเชาวลิต  วงษพันเสือ 

 ๑๒๕๙ นายเชิด  ไมหนองกอย 

 ๑๒๖๐ นายเชิดชัย  คําจินดา 

 ๑๒๖๑ นายเชิดชัย  ฉันทะวุธ 

 ๑๒๖๒ นายเชิดชัย  บุญยุทธ 

 ๑๒๖๓ นายเชิดชัย  สุริวงษ 

 ๑๒๖๔ นายเชิดชาย  เจริญสุข 

 ๑๒๖๕ นายเชิดชาย  พรหมภักดี 

 ๑๒๖๖ นายเชิดชาย  แสงคํากุล 

 ๑๒๖๗ นายเชิดชู  บัวลอย 

 ๑๒๖๘ นายเชิดศักดิ์  เขจรไลย 

 ๑๒๖๙ นายเชิดศักดิ์  พันธสุข 

 ๑๒๗๐ นายเชิดศักดิ์  รัตนาแพง 

 ๑๒๗๑ นายเชิดศักดิ์  สมชาติ 

 ๑๒๗๒ นายเชิดศิลป  ผาสุข 

 ๑๒๗๓ นายเชียง  เหลาพรม 

 ๑๒๗๔ นายเชี่ยวชาญ  สัตยจริง 

 ๑๒๗๕ นายเชื่อม  กันภัย 

 ๑๒๗๖ นายเชื่อม  จันโทแสง 

 ๑๒๗๗ นายเชื่อม  หลอดเพ็ชร 

 ๑๒๗๘ นายแชทู  ชวอนันตกุล 

 ๑๒๗๙ นายแชม  ทอนทอง 

 ๑๒๘๐ นายโชค  กิจติตา 

 ๑๒๘๑ นายโชค  บุญแกวเสือ 

 ๑๒๘๒ นายโชคชัย  กุญชรพันธพงพี 

 ๑๒๘๓ นายโชคชัย  จันทรพรหม 

 ๑๒๘๔ นายโชคชัย  ไชยมงคล 

 ๑๒๘๕ นายโชคชัย  ตูเพชร 

 ๑๒๘๖ นายโชคชัย  นามเกตุ 

 ๑๒๘๗ นายโชคชัย  บัวเรือง 

 ๑๒๘๘ นายโชคชัย  พรหมอินทร 

 ๑๒๘๙ นายโชคชัย  โยธรา 

 ๑๒๙๐ นายโชคดี  แกวใสพร 

 ๑๒๙๑ นายโชคทวี  คดีเจือ 

 ๑๒๙๒ นายโชคประชา  เจริญการไกร 

 ๑๒๙๓ นายโชติ  คงประดิษฐ 



 หนา   ๒๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๙๔ นายโชติ  ติ้บขัน 

 ๑๒๙๕ นายโชติ  รักการงาน 

 ๑๒๙๖ นายโชติ  ศรีโสดา 

 ๑๒๙๗ นายโชติพัฒน  จําแนกวุธ 

 ๑๒๙๘ นายโชติรส  ลองโลด 

 ๑๒๙๙ นายโชว  จันทรกล่ัน 

 ๑๓๐๐ นายไชยญา  ปราณีนิตย 

 ๑๓๐๑ นายไชยยงค  แวงวรรณ 

 ๑๓๐๒ นายไชยยันต  นันทชัย 

 ๑๓๐๓ นายไชยวัฒน  รัตนพรม 

 ๑๓๐๔ นายไชยวัฒน  แวงวรรณ 

 ๑๓๐๕ นายไชยา  ตื้อแอ 

 ๑๓๐๖ นายไชยา  เทศเรียน 

 ๑๓๐๗ นายไชยา  เบาคํา 

 ๑๓๐๘ นายไชยา  มุละสิวะ 

 ๑๓๐๙ นายไชยา  สลุงเสือ 

 ๑๓๑๐ นายไชยา  แสนแวท 

 ๑๓๑๑ นายไชยา  อุนาวงค 

 ๑๓๑๒ นายไชยา  อุปเสน 

 ๑๓๑๓ นายซอ  แซจะ 

 ๑๓๑๔ นายซอน  พบจันอัด 

 ๑๓๑๕ นายซอบรี  เจะโซะ 

 ๑๓๑๖ นายซอบรี  เจะโซะ 

 ๑๓๑๗ นายซอและ  มะแซ 

 ๑๓๑๘ นายซาการียา  ตือเงาะ 

 ๑๓๑๙ นายซาอูดี  ซาแม 

 ๑๓๒๐ นายซุลกิปลี  สตอปา 

 ๑๓๒๑ นายซุลกิพลี  แนมะ 

 ๑๓๒๒ นายซุลกีปอลี  มะแอ 

 ๑๓๒๓ นายซูมิธิ  กีตา 

 ๑๓๒๔ นายเซ็ง  คนลํ้า 

 ๑๓๒๕ นายเซี้ยม  พลเทียร 

 ๑๓๒๖ นายแซมซูซี  สาแม 

 ๑๓๒๗ นายโซฟยาน  เจะเตะ 

 ๑๓๒๘ นายไซยีดิ่น  อําดือราแม 

 ๑๓๒๙ นายญาณวุฒิ  สมวรรณ 

 ๑๓๓๐ นายฐปณวัชญ  ไชยคํา 

 ๑๓๓๑ นายฐานทัพ  สุขคง 

 ๑๓๓๒ นายฐานพัฒน  คําดี 

 ๑๓๓๓ นายฐานภัค  จันทะวงษ 

 ๑๓๓๔ นายฐานวัฒน  ทรงแสงปญญากุล 

 ๑๓๓๕ นายฐาปกรณ  พรหมพิบูลย 

 ๑๓๓๖ นายฐาปนพงศ  สุทธดุก 

 ๑๓๓๗ นายฐิติกร  สรอยนาค 

 ๑๓๓๘ นายฐิติกิตติ์  อัลอิดรีสี 

 ๑๓๓๙ นายฐิติเกษม  เติมกลา 

 ๑๓๔๐ นายฑัญญะ  อตัญที 

 ๑๓๔๑ นายณคร  หงษทอง 

 ๑๓๔๒ นายณชพล  ทิพยกันทา 

 ๑๓๔๓ นายณธภัส  เพชรปอม 



 หนา   ๒๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๔๔ นายณนัส  ดวงนุม 

 ๑๓๔๕ นายณภพ  นันทารมย 

 ๑๓๔๖ นายณรงค  กันทะวัง 

 ๑๓๔๗ นายณรงค  กุงนะ 

 ๑๓๔๘ นายณรงค  แกวชนะ 

 ๑๓๔๙ นายณรงค  คงกะพันธ 

 ๑๓๕๐ นายณรงค  เงินรวง 

 ๑๓๕๑ นายณรงค  จดจํา 

 ๑๓๕๒ นายณรงค  จันทรมาทอง 

 ๑๓๕๓ นายณรงค  จิตสาคร 

 ๑๓๕๔ นายณรงค  ชะโลธร 

 ๑๓๕๕ นายณรงค  เชื้อสุวรรณ 

 ๑๓๕๖ นายณรงค  ไชยลา 

 ๑๓๕๗ นายณรงค  แซหวา 

 ๑๓๕๘ นายณรงค  เตินขุนทด 

 ๑๓๕๙ นายณรงค  ธนิกกุล 

 ๑๓๖๐ นายณรงค  นานโพธิ์ศรี 

 ๑๓๖๑ นายณรงค  เนินกลาง 

 ๑๓๖๒ นายณรงค  บอคํา 

 ๑๓๖๓ นายณรงค  บัวไขย 

 ๑๓๖๔ นายณรงค  บุตดียานาง 

 ๑๓๖๕ นายณรงค  ไปไหน 

 ๑๓๖๖ นายณรงค  พยัคเพศ 

 ๑๓๖๗ นายณรงค  พลพิทักษ 

 ๑๓๖๘ นายณรงค  พันธะ 

 ๑๓๖๙ นายณรงค  พ้ืนทะเล 

 ๑๓๗๐ นายณรงค  พุทธา 

 ๑๓๗๑ นายณรงค  เพ่ิมไพโรจน 

 ๑๓๗๒ นายณรงค  ภูเขา 

 ๑๓๗๓ นายณรงค  ภูเขียว 

 ๑๓๗๔ นายณรงค  ภูบุญภา 

 ๑๓๗๕ นายณรงค  มีวรรณ 

 ๑๓๗๖ นายณรงค  รอดภัย 

 ๑๓๗๗ นายณรงค  วงคหาญ 

 ๑๓๗๘ นายณรงค  วรวงษ 

 ๑๓๗๙ นายณรงค  สังฆะศรี 

 ๑๓๘๐ นายณรงค  ไสยสุภีย 

 ๑๓๘๑ นายณรงค  หงษสา 

 ๑๓๘๒ นายณรงค  หาญอาษา 

 ๑๓๘๓ นายณรงค  อิ่มสําราญเจริญสุข 

 ๑๓๘๔ นายณรงคชัย  คําแสง 

 ๑๓๘๕ นายณรงคชัย  โตโลง 

 ๑๓๘๖ นายณรงคชัย  ศรีคํา 

 ๑๓๘๗ นายณรงคเดช  บงกชไพรขจร 

 ๑๓๘๘ นายณรงคเดช  บุญโพธิ์ 

 ๑๓๘๙ นายณรงคฤทธิ์  ดีขุนทด 

 ๑๓๙๐ นายณรงคฤทธิ์  นวมบางขวัญ 

 ๑๓๙๑ นายณรงคฤทธิ์  บุญชู 

 ๑๓๙๒ นายณรงคฤทธิ์  พิทักษ 

 ๑๓๙๓ นายณรงคฤทธิ์  สายแสงพันธุ 



 หนา   ๓๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๙๔ นายณรงคฤทธิ์  แสนแกว 

 ๑๓๙๕ นายณรงควุฒิ  มีลอง 

 ๑๓๙๖ นายณรงคศักดิ์  คําพัด 

 ๑๓๙๗ นายณรงคศักดิ์  เชื้อดวงผูย 

 ๑๓๙๘ นายณรงคศักดิ์  ทิพยโสภณ 

 ๑๓๙๙ นายณรงคศักดิ์  เทศสวัสดิ์ 

 ๑๔๐๐ นายณรงคศักดิ์  ธ.น.เฮือง 

 ๑๔๐๑ นายณรงคศักดิ์  โนนแกว 

 ๑๔๐๒ นายณรงคศักดิ์  พวงพิลา 

 ๑๔๐๓ นายณรงคศักดิ์  รจนา 

 ๑๔๐๔ นายณรงคศักดิ์  วงษเพชร 

 ๑๔๐๕ นายณรงคศักดิ์  สมอุดม 

 ๑๔๐๖ นายณรงคศักดิ์  สิงซอม 

 ๑๔๐๗ นายณรงคศักดิ์  แสนซุง 

 ๑๔๐๘ นายณรงคศักดิ์  อนจันทรทึก 

 ๑๔๐๙ นายณรงเดช  ศรีทิน 

 ๑๔๑๐ นายณรงฤทธิ์  กรณใหม 

 ๑๔๑๑ นายณรงศ  ชัยวงศ 

 ๑๔๑๒ นายณรงศักดิ์  ตั้งแสน 

 ๑๔๑๓ นายณรงศักดิ์  บัวศรี 

 ๑๔๑๔ นายณราวุธ  คงจุย 

 ๑๔๑๕ นายณเรวัฒน  สุวรรณภักดี 

 ๑๔๑๖ นายณเรศ  แปงยอง 

 ๑๔๑๗ นายณวพล  อยูบริสุทธิ์ 

 ๑๔๑๘ นายณัชพล  หินลอย 

 ๑๔๑๙ นายณัฏฐกร  แกวเคน 

 ๑๔๒๐ นายณัฏฐกฤต  จงเพ็งกลาง 

 ๑๔๒๑ นายณัฏฐประณัย  พันธแตง 

 ๑๔๒๒ นายณัฐกฤตา  เสือเจริญ 

 ๑๔๒๓ นายณัฐกฤษ  โลหิตชาติ 

 ๑๔๒๔ นายณัฐกิจ  คะนึงปรีชา 

 ๑๔๒๕ นายณัฐกิตติ์  เพงพิศ 

 ๑๔๒๖ นายณัฐชัย  สมานพันธุ 

 ๑๔๒๗ นายณัฐฏณัฐภาส  บุญทวีสูงสง 

 ๑๔๒๘ นายณัฐฐาปนะพงศ  บุญกอน 

 ๑๔๒๙ นายณัฐธพันณพงษ  เจริญศิริ 

 ๑๔๓๐ นายณัฐนนท  ใจมัง 

 ๑๔๓๑ นายณัฐพงค  สีตา 

 ๑๔๓๒ นายณัฐพงศ  แสงพักร 

 ๑๔๓๓ นายณัฐพงศ  หวางเชื้อ 

 ๑๔๓๔ นายณัฐพงษ  เครือคํา 

 ๑๔๓๕ นายณัฐพงษ  ราชไชยา 

 ๑๔๓๖ นายณัฐพงษ  หลุยบุญเปง 

 ๑๔๓๗ นายณัฐพร  หลาปอม 

 ๑๔๓๘ นายณัฐพล  กําเพ็ญ 

 ๑๔๓๙ นายณัฐพล  ทองคํา 

 ๑๔๔๐ นายณัฐพล  นันทศิริ 

 ๑๔๔๑ นายณัฐพล  ผลเจริญ 

 ๑๔๔๒ นายณัฐพล  ผูดี 

 ๑๔๔๓ นายณัฐพล  ลิไธสง 



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

 

 ๑๔๔๔ นายณัฐพล  สมศรีโย 

 ๑๔๔๕ นายณัฐพล  สังกฤษ 

 ๑๔๔๖ นายณัฐพล  หมายมี 

 ๑๔๔๗ นายณัฐพัชร  อุตโม 

 ๑๔๔๘ นายณัฐพิศิษฐ  กันเนตรกาศ 

 ๑๔๔๙ นายณัฐภูมิ  ไชยชาญรัมย 

 ๑๔๕๐ นายณัฐภูมินทร  ศรีบุญเรือง 

 ๑๔๕๑ นายณัฐวรรธน  ศรีพินิจภัทร 

 ๑๔๕๒ นายณัฐวัฒน  จักรทุม 

 ๑๔๕๓ นายณัฐวัตร  นามคํา 

 ๑๔๕๔ นายณัฐวัตร  มะธุรี 

 ๑๔๕๕ นายณัฐวุฒิ  กานา 

 ๑๔๕๖ นายณัฐวุฒิ  ดาวประดับฟา 

 ๑๔๕๗ นายณัฐวุฒิ  ไทยชํานะ 

 ๑๔๕๘ นายณัฐวุฒิ  บุญเพ่ิม 

 ๑๔๕๙ นายณัฐวุฒิ  ผลจันทร 

 ๑๔๖๐ นายณัฐวุฒิ  วงศรีเขา 

 ๑๔๖๑ นายณัฐวุฒิ  สอนชัยภูมิ 

 ๑๔๖๒ นายณัฐวุฒิ  สีดา 

 ๑๔๖๓ นายณัฐวุฒิ  หลีหลัง 

 ๑๔๖๔ นายณิตย  พลเย่ียม 

 ๑๔๖๕ นายดนมาหนับ  จิแอ 

 ๑๔๖๖ นายดนเลาะ  เอียดหวัง 

 ๑๔๖๗ นายดนัย  คลายแกว 

 ๑๔๖๘ นายดนัย  ทะนนทย 

 ๑๔๖๙ นายดนัย  นาครินทร 

 ๑๔๗๐ นายดนัย  พัดพรม 

 ๑๔๗๑ นายดนัย  มณีแสง 

 ๑๔๗๒ นายดนัย  มาลากาญจน 

 ๑๔๗๓ นายดนัย  สนั่นกอง 

 ๑๔๗๔ นายดนัยการ  ปญญาย่ิง 

 ๑๔๗๕ นายดนุชา  ชัยบุรินทร 

 ๑๔๗๖ นายดวง  เล่ือนแกว 

 ๑๔๗๗ นายดวง  อมฤกษ 

 ๑๔๗๘ นายดวง  อินปา 

 ๑๔๗๙ นายดวงแกว  กาวีตะ 

 ๑๔๘๐ นายดวงแกว  คําดา 

 ๑๔๘๑ นายดวงคํา  ปาศรีทอง 

 ๑๔๘๒ นายดวงคํา  สุภา 

 ๑๔๘๓ นายดวงจันทร  ปญญาวงค 

 ๑๔๘๔ นายดวงจันทร  ปนติ 

 ๑๔๘๕ นายดวงจิตร  คุมกลาง 

 ๑๔๘๖ นายดวงดี  จะนู 

 ๑๔๘๗ นายดวงเดช  จันทรตา 

 ๑๔๘๘ นายดวงเดน  ใยโท 

 ๑๔๘๙ นายดวงทูล  ปดสา 

 ๑๔๙๐ นายดวงพร  โคยามา 

 ๑๔๙๑ นายดวงพร  นารัตน 

 ๑๔๙๒ นายดอกดิน  ขจร 

 ๑๔๙๓ นายดอน  พูดดี 



 หนา   ๓๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๙๔ นายดอนไชย  ผางมา 

 ๑๔๙๕ นายดอยโย  ภัทราพรหมกุล 

 ๑๔๙๖ นายดอเลาะ  อาแว 

 ๑๔๙๗ นายดอเลาะ  บาโงสะตู 

 ๑๔๙๘ นายดาม  อะทะวงค 

 ๑๔๙๙ นายดารง  ดอเลาะ 

 ๑๕๐๐ นายดาว  นุชดี 

 ๑๕๐๑ นายดาวรุง  รัตนวงศษา 

 ๑๕๐๒ นายดาวรุง  สวัสดิ์รัมย 

 ๑๕๐๓ นายดาวเรือง  ภูศรีฤทธิ์ 

 ๑๕๐๔ นายดาวเรือง  ศรีจิรวิทยากุล 

 ๑๕๐๕ นายดาวลอย  มนทาหอม 

 ๑๕๐๖ นายดาวสุวรรณ  คําแหงพล 

 ๑๕๐๗ นายดาหวัน  ค่ํากลาง 

 ๑๕๐๘ นายดาหวัน  โสบรรเทา 

 ๑๕๐๙ นายดํา  พินิจมนตรี 

 ๑๕๑๐ นายดําเกิง  ศักดิ์เมือง 

 ๑๕๑๑ นายดําดี  ลํารองรอนคีรี 

 ๑๕๑๒ นายดําเนิน  ชาญวิชัย 

 ๑๕๑๓ นายดํารง  ลอยเล่ือน 

 ๑๕๑๔ นายดํารง  วงศศรี 

 ๑๕๑๕ นายดํารงค  กลอมดง 

 ๑๕๑๖ นายดํารงค  กันทะวงศ 

 ๑๕๑๗ นายดํารงค  กําลังมาก 

 ๑๕๑๘ นายดํารงค  ชางคํา 

 ๑๕๑๙ นายดํารงค  ประเสริฐโส 

 ๑๕๒๐ นายดํารงค  พิมพใจประภา 

 ๑๕๒๑ นายดํารงค  ภูมิสอาด 

 ๑๕๒๒ นายดํารงค  วงคคําจันทร 

 ๑๕๒๓ นายดํารงค  ศรนิรันด 

 ๑๕๒๔ นายดํารงค  สวางรัตน 

 ๑๕๒๕ นายดํารงคเดช  อินเกิด 

 ๑๕๒๖ นายดํารงคศักดิ์  พอคา 

 ๑๕๒๗ นายดํารงคศักดิ์  รักษาพล 

 ๑๕๒๘ นายดํารงศักดิ์  จันมัด 

 ๑๕๒๙ นายดําริ  คะระออม 

 ๑๕๓๐ นายดิ๊ปุ  เนเคระ 

 ๑๕๓๑ นายดิ๊โพ  พลเตโชดม 

 ๑๕๓๒ นายดิเรก  คําหนอย 

 ๑๕๓๓ นายดิเรก  ชาตินุช 

 ๑๕๓๔ นายดิเรก  เถรวอง 

 ๑๕๓๕ นายดิเรก  พลขันธ 

 ๑๕๓๖ นายดิเรก  เย็นใจ 

 ๑๕๓๗ นายดิเรก  หวังความชอบ 

 ๑๕๓๘ นายดิลก  กันทะยศ 

 ๑๕๓๙ นายดิลก  เกิดมาก 

 ๑๕๔๐ นายดิเหรก  ศรีหนองหาง 

 ๑๕๔๑ นายดี  พนะสัน 

 ๑๕๔๒ นายดี  วงคนคร 

 ๑๕๔๓ นายดีทอ  เดชาเวฬุมาศ 



 หนา   ๓๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๔๔ นายดือนัน  อาแว 

 ๑๕๔๕ นายดุรงค  ยืนย่ิง 

 ๑๕๔๖ นายดุล  วันติ 

 ๑๕๔๗ นายดุลยกิจ  ปญญาชีวิน 

 ๑๕๔๘ นายดุลยพันธ  นากลาง 

 ๑๕๔๙ นายดุษฏี  พลอาจ 

 ๑๕๕๐ นายดุสิต  โทแกว 

 ๑๕๕๑ นายดุสิต  ไทยตรง 

 ๑๕๕๒ นายดุสิต  ธรรมมะ 

 ๑๕๕๓ นายดุสิต  ใบยา 

 ๑๕๕๔ นายดุสิต  ลีลํ้า 

 ๑๕๕๕ นายดุสิต  วงคจันทรตา 

 ๑๕๕๖ นายดุสิต  แสงพรนิรันดร 

 ๑๕๕๗ นายดุสิทธิ  โดะโอย 

 ๑๕๕๘ นายเดช  กอนสีลา 

 ๑๕๕๙ นายเดช  ณ วันมา 

 ๑๕๖๐ นายเดช  นามสิมมา 

 ๑๕๖๑ นายเดช  มีโม 

 ๑๕๖๒ นายเดช  แสงสุริย 

 ๑๕๖๓ นายเดช  อั้งสุพวง 

 ๑๕๖๔ นายเดชคุณ  กะชิรัมย 

 ๑๕๖๕ นายเดชณรงค  วงษทอง 

 ๑๕๖๖ นายเดชณะ  แดงโม 

 ๑๕๖๗ สิบเอก เดชธนา  เพ็งนาค 

 ๑๕๖๘ นายเดชมงคล  นาคทัด 

 ๑๕๖๙ นายเดชา  กอกําลัง 

 ๑๕๗๐ นายเดชา  ขัติยะวงษ 

 ๑๕๗๑ วาที่รอยตรี เดชา  จันตาอุด 

 ๑๕๗๒ นายเดชา  แดนประสงค 

 ๑๕๗๓ นายเดชา  บุญเกิด 

 ๑๕๗๔ นายเดชา  แผนทอง 

 ๑๕๗๕ นายเดชา  พิลาวงค 

 ๑๕๗๖ นายเดชา  รสจันทร 

 ๑๕๗๗ นายเดชา  ศิริไชย 

 ๑๕๗๘ นายเดชา  แสนหอม 

 ๑๕๗๙ นายเดชา  หนุยศิลา 

 ๑๕๘๐ นายเดชา  อมาตยมนตรี 

 ๑๕๘๑ นายเดโช  อินทชาติ 

 ๑๕๘๒ นายเด็ด  ดวงแพง 

 ๑๕๘๓ นายเด็ด  เสิกกัญญา 

 ๑๕๘๔ นายเด็ดขาด  แพทยปราสาท 

 ๑๕๘๕ นายเดน  ขอสูงเนิน 

 ๑๕๘๖ นายเดน  คันธศร 

 ๑๕๘๗ นายเดน  คํามาโฮม 

 ๑๕๘๘ นายเดน  จอมวงษ 

 ๑๕๘๙ นายเดน  ซาวคําเขต 

 ๑๕๙๐ นายเดน  แทนพอ 

 ๑๕๙๑ นายเดน  นอยการนา 

 ๑๕๙๒ นายเดน  ผิวทวี 

 ๑๕๙๓ นายเดนชัย  แซล้ิม 



 หนา   ๓๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๕๙๔ นายเดนชัย  ทรงชัยพรรณา 

 ๑๕๙๕ นายเดนชัย  มนัสสีลา 

 ๑๕๙๖ นายเดนชายเดียว  กํานอก 

 ๑๕๙๗ นายเดนนภา  เสนามนตรี 

 ๑๕๙๘ นายเดมะ  นิยาแม 

 ๑๕๙๙ นายเดิม  จันทรงาม 

 ๑๖๐๐ นายเดือน  สายบุตร 

 ๑๖๐๑ นายแดง  คําพิมูล 

 ๑๖๐๒ นายแดง  พวงแกว 

 ๑๖๐๓ นายแดง  ศรีสารคาม 

 ๑๖๐๔ นายแดง  สังขงาม 

 ๑๖๐๕ นายแดง  สุวรรณไตร 

 ๑๖๐๖ นายแดน  วงศเมือง 

 ๑๖๐๗ นายแดน  ศรีเนตร 

 ๑๖๐๘ นายแดน  สนโศก 

 ๑๖๐๙ นายแดนชัย  อินตะณี 

 ๑๖๑๐ นายตรรกวิทย  แซหวือ 

 ๑๖๑๑ นายตระกูล  บุญนอก 

 ๑๖๑๒ นายตรีเนตร  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๖๑๓ นายตรีวิทย  ไพรจําปาเพ็ชร 

 ๑๖๑๔ นายตรีศร  ใบธง 

 ๑๖๑๕ นายตรีศักดิ์วัฒนาพร  สุวรรณพราย 

 ๑๖๑๖ นายตอง  ศรีแสง 

 ๑๖๑๗ นายตอง  แสนยะมูล 

 ๑๖๑๘ นายตอย  อุยหา 

 ๑๖๑๙ นายตอเรด  สนูวงศ 

 ๑๖๒๐ นายตอเละ  ดือราเสะ 

 ๑๖๒๑ นายตะกาเหลอ  เปนพลเมือง 

 ๑๖๒๒ นายตะวัน  ลาดเลียง 

 ๑๖๒๓ นายตา  ธรรมศิริ 

 ๑๖๒๔ นายตามินดารี  ดือราแม 

 ๑๖๒๕ นายตาล  คําอาย 

 ๑๖๒๖ นายตํานาน  เขมนเขตกรณ 

 ๑๖๒๗ นายติ๊จา  วนาทวีโชค 

 ๑๖๒๘ นายติณณภพ  ปะนะสุภา 

 ๑๖๒๙ นายติณภพ  หลักแกว 

 ๑๖๓๐ นายติด  ไพรทอง 

 ๑๖๓๑ นายติม  ผูกดี 

 ๑๖๓๒ นายติม  มะลิลา 

 ๑๖๓๓ นายตี๋  หนองคูนอย 

 ๑๖๓๔ นายตุเซ  วิมุตวโรตม 

 ๑๖๓๕ นายตุน  ทองมา 

 ๑๖๓๖ นายตุลยากร  บัวบาล 

 ๑๖๓๗ นายตุลา  ผลเจริญ 

 ๑๖๓๘ นายตูบิง  แกวมณีชัย 

 ๑๖๓๙ นายเตชิต  แกวสลํานิธี 

 ๑๖๔๐ นายเตรียมศักดิ์  พงษทอง 

 ๑๖๔๑ นายเตวิช  เปยมมี 

 ๑๖๔๒ นายเตวิชญ  คีรีแสนภูมิ 

 ๑๖๔๓ นายเตา  อินทจักร 



 หนา   ๓๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๔๔ นายเตาโจ  วลีคม 

 ๑๖๔๕ นายเติม  สายขุนทด 

 ๑๖๔๖ นายเตียง  คําพินิจ 

 ๑๖๔๗ นายเตียง  มัจฉายามาตร 

 ๑๖๔๘ นายเตียมใจ  พิมพจักแสน 

 ๑๖๔๙ นายแตม  ทอนทอง 

 ๑๖๕๐ นายแตม  พลึกรุงโรจน 

 ๑๖๕๑ นายแตม  ไพริง 

 ๑๖๕๒ นายไตรคม  หยวกพิมพ 

 ๑๖๕๓ นายไตรรงค  รอดรัตน 

 ๑๖๕๔ นายไตรสิทธิ์  จิตราพิพัฒน 

 ๑๖๕๕ นายถนอม  ไกลถิ่น 

 ๑๖๕๖ นายถนอม  เขตผาติปญญา 

 ๑๖๕๗ นายถนอม  ใจปน 

 ๑๖๕๘ นายถนอม  เชื้อหมอ 

 ๑๖๕๙ นายถนอม  ดนตรี 

 ๑๖๖๐ นายถนอม  ดวงใจ 

 ๑๖๖๑ นายถนอม  ดํามินเศก 

 ๑๖๖๒ นายถนอม  แดงเถิน 

 ๑๖๖๓ นายถนอม  นันตะแกว 

 ๑๖๖๔ นายถนอม  นาคลา 

 ๑๖๖๕ นายถนอม  บัวศรี 

 ๑๖๖๖ นายถนอม  พันธคง 

 ๑๖๖๗ นายถนอม  มะเสนา 

 ๑๖๖๘ นายถนอม  ยืนย่ิง 

 ๑๖๖๙ นายถนอม  เสอุดม 

 ๑๖๗๐ นายถนอม  โสบกระโทก 

 ๑๖๗๑ นายถนอม  หวยหงทอง 

 ๑๖๗๒ นายถนอมทรัพย  วังหมื่น 

 ๑๖๗๓ นายถนอมศักดิ์  พันธอากร 

 ๑๖๗๔ นายถนอมศักดิ์  สุทธิประภา 

 ๑๖๗๕ นายถนัด  กันธะยศ 

 ๑๖๗๖ นายถนัด  แกวรากมุข 

 ๑๖๗๗ นายถนัด  เคนคํา 

 ๑๖๗๘ นายถนัด  วังอาย 

 ๑๖๗๙ นายถม  รุงสันเทียะ 

 ๑๖๘๐ นายถวน  ขันบุญ 

 ๑๖๘๑ นายถวัลย  จงดี 

 ๑๖๘๒ นายถวัลย  จันดีวันทา 

 ๑๖๘๓ นายถวิล  ถินนอก 

 ๑๖๘๔ นายถวิล  ทุนหัวโทน 

 ๑๖๘๕ นายถวิล  บุญอยู 

 ๑๖๘๖ นายถวิล  ปอมลอม 

 ๑๖๘๗ นายถวิล  ปนแกว 

 ๑๖๘๘ นายถวิล  เผ่ือนงูเหลือม 

 ๑๖๘๙ นายถวิล  พิมพวิเศษ 

 ๑๖๙๐ นายถวิล  มั่นเขตวิท 

 ๑๖๙๑ นายถวิล  วงคคํา 

 ๑๖๙๒ นายถวิล  ศรีนารถ 

 ๑๖๙๓ นายถวิล  หนอคํา 



 หนา   ๓๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๖๙๔ นายถวิล  ออนอุทัย 

 ๑๖๙๕ นายถาวร  กังสถาน 

 ๑๖๙๖ นายถาวร  ขามกระโทก 

 ๑๖๙๗ นายถาวร  คงศรี 

 ๑๖๙๘ นายถาวร  คําภานุ 

 ๑๖๙๙ นายถาวร  จงเรียน 

 ๑๗๐๐ นายถาวร  จันทะนี 

 ๑๗๐๑ นายถาวร  ทองวิเศษ 

 ๑๗๐๒ นายถาวร  พันธโยศรี 

 ๑๗๐๓ นายถาวร  ภักดีงาม 

 ๑๗๐๔ นายถาวร  วิชานนท 

 ๑๗๐๕ นายถาวร  สมโชค 

 ๑๗๐๖ นายถาวร  สาระเนตร 

 ๑๗๐๗ นายถาวร  สินสมบัติ 

 ๑๗๐๘ นายถาวร  สีคุณโคตร 

 ๑๗๐๙ นายถาวร  สุขแกว 

 ๑๗๑๐ นายถาวร  หยีหาสัน 

 ๑๗๑๑ นายถาวร  หอมกระแจะ 

 ๑๗๑๒ นายถาวร  โอภาสศิริ 

 ๑๗๑๓ นายถิ่น  วงคษา 

 ๑๗๑๔ นายถุงทอง  พรคํา 

 ๑๗๑๕ นายเถกิงศักดิ์  ตุลารักษ 

 ๑๗๑๖ นายเถลิงศักดิ์  รุงเรือง 

 ๑๗๑๗ นายเถาวัล  ลําพัว 

 ๑๗๑๘ นายทด  เตชะนอก 

 ๑๗๑๙ นายทน  แสนมูล 

 ๑๗๒๐ นายทนง  สายสุด 

 ๑๗๒๑ นายทนงค  กิจผดุง 

 ๑๗๒๒ นายทนงค  วงศออง 

 ๑๗๒๓ นายทนงค  เสือแกว 

 ๑๗๒๔ นายทนงเดช  เพ่ือนฝูง 

 ๑๗๒๕ นายทนงศักดิ์  ขนอม 

 ๑๗๒๖ นายทนงศักดิ์  ฉิรินัง 

 ๑๗๒๗ นายทนงศักดิ์  ชัยนาคิน 

 ๑๗๒๘ นายทนงศักดิ์  ชายวิชัย 

 ๑๗๒๙ นายทนงศักดิ์  ไชยมานิตย 

 ๑๗๓๐ นายทนงศักดิ์  พริ้งเพราะ 

 ๑๗๓๑ นายทนงศักดิ์  พละพล 

 ๑๗๓๒ นายทนงศักดิ์  วงศวารเตชะ 

 ๑๗๓๓ นายทนงศักดิ์  สิกขาจารย 

 ๑๗๓๔ นายทนงศักดิ์  โสภา 

 ๑๗๓๕ นายทนงศักดิ์  อุดมพันธ 

 ๑๗๓๖ นายทนัน  มีเสนอ 

 ๑๗๓๗ นายทนันไชย  ปญญาเร็ว 

 ๑๗๓๘ นายทนา  มีอุสาห 

 ๑๗๓๙ นายทนุ  นะรายรัมย 

 ๑๗๔๐ นายทม  ปกรอด 

 ๑๗๔๑ นายทยุต  หอไธสง 

 ๑๗๔๒ นายทรงกลด  คนสูง 

 ๑๗๔๓ นายทรงชัย  เพ็งแกนทาว 



 หนา   ๓๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๔๔ นายทรงธรรม  ล้ิมมะดัน 

 ๑๗๔๕ นายทรงพล  เจริญพรโอภาส 

 ๑๗๔๖ นายทรงพล  นอยวันนา 

 ๑๗๔๗ นายทรงภพ  กุลขจรธรรม 

 ๑๗๔๘ นายทรงภพ  ชุติมาทิพากร 

 ๑๗๔๙ นายทรงภพ  วนาชุมโชค 

 ๑๗๕๐ นายทรงฤทธิ์  หยองเอน 

 ๑๗๕๑ นายทรงวุฒิ  ใจเที่ยง 

 ๑๗๕๒ นายทรงวุฒิ  ย้ิมยอง 

 ๑๗๕๓ นายทรงศักดิ์  เจริญคา 

 ๑๗๕๔ นายทรงศักดิ์  ไชยวงศ 

 ๑๗๕๕ นายทรงศักดิ์  พุทธา 

 ๑๗๕๖ นายทรงศิลป  นามวิเศษ 

 ๑๗๕๗ นายทรงสิทธิ์  สิงทอง 

 ๑๗๕๘ นายทรรศวิทย  แสงรัตนากุล 

 ๑๗๕๙ นายทรัพย  กระบัง 

 ๑๗๖๐ นายทรัพยศิลป  ธ.น.มุล 

 ๑๗๖๑ นายทรัยรัฐ  บํารุงภักดี 

 ๑๗๖๒ นายทวน  มณี 

 ๑๗๖๓ นายทวิช  เสนปาน 

 ๑๗๖๔ นายทวิทย  ขันทิศ 

 ๑๗๖๕ นายทวี  กัญญาศรี 

 ๑๗๖๖ นายทวี  แกนทาว 

 ๑๗๖๗ นายทวี  ขุนศรี 

 ๑๗๖๘ นายทวี  จะพีรัมย 

 ๑๗๖๙ นายทวี  ชํานาญเท 

 ๑๗๗๐ นายทวี  ถาวรรัตนพงศ 

 ๑๗๗๑ นายทวี  ทองกัลยา 

 ๑๗๗๒ นายทวี  ทินวรรณ 

 ๑๗๗๓ นายทวี  ปุจะปปะ 

 ๑๗๗๔ นายทวี  พิมพบึง 

 ๑๗๗๕ นายทวี  พูลศิริ 

 ๑๗๗๖ นายทวี  ฟูนอย 

 ๑๗๗๗ นายทวี  มาแดง 

 ๑๗๗๘ นายทวี  มีนา 

 ๑๗๗๙ นายทวี  รวงขาว 

 ๑๗๘๐ นายทวี  รอดรักษา 

 ๑๗๘๑ นายทวี  ไรไสว 

 ๑๗๘๒ นายทวี  ลีลา 

 ๑๗๘๓ นายทวี  วงคหงษ 

 ๑๗๘๔ นายทวี  วงศทอง 

 ๑๗๘๕ รอยตรี ทวี  วงศธานี 

 ๑๗๘๖ นายทวี  วงศวัน 

 ๑๗๘๗ นายทวี  ไวกุลเพ็ชร 

 ๑๗๘๘ นายทวี  ศรีนวลจัน 

 ๑๗๘๙ นายทวี  ศรีบุปผา 

 ๑๗๙๐ นายทวี  ศรีใหมพัทลุง 

 ๑๗๙๑ นายทวี  ศิรินัย 

 ๑๗๙๒ นายทวี  ศุภเรืองพัฒน 

 ๑๗๙๓ นายทวี  สาระพงค 



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๗๙๔ นายทวี  สุวรรณโณ 

 ๑๗๙๕ นายทวี  เสนนะ 

 ๑๗๙๖ นายทวี  แสงทอง 

 ๑๗๙๗ นายทวี  แสงลุน 

 ๑๗๙๘ นายทวี  แสงหิน 

 ๑๗๙๙ นายทวี  เหลาสาร 

 ๑๘๐๐ นายทวี  อันโนนจารย 

 ๑๘๐๑ นายทวี  อามัสสา 

 ๑๘๐๒ นายทวีเกียรติ  ดวงจําปา 

 ๑๘๐๓ นายทวีชัย  พะเงาะ 

 ๑๘๐๔ นายทวีเดช  พระศิริ 

 ๑๘๐๕ นายทวีพล  สําลีทอง 

 ๑๘๐๖ นายทวีรัตน  บุญมาก 

 ๑๘๐๗ นายทวีศักดิ์  กรุงแสนเมือง 

 ๑๘๐๘ นายทวีศักดิ์  คลองแคลว 

 ๑๘๐๙ นายทวีศักดิ์  คลายมาก 

 ๑๘๑๐ นายทวีศักดิ์  จันทรชุม 

 ๑๘๑๑ นายทวีศักดิ์  ใจศรี 

 ๑๘๑๒ นายทวีศักดิ์  เดชยศดี 

 ๑๘๑๓ นายทวีศักดิ์  ตั้งเพียร 

 ๑๘๑๔ นายทวีศักดิ์  ธุระณา 

 ๑๘๑๕ นายทวีศักดิ์  ปวงจักรทา 

 ๑๘๑๖ นายทวีศักดิ์  พรหมฤทธิ์ 

 ๑๘๑๗ นายทวีศักดิ์  พิทักษพรชัยกุล 

 ๑๘๑๘ นายทวีศักดิ์  เพชรแสง 

 ๑๘๑๙ นายทวีศักดิ์  โพธิ์ศรี 

 ๑๘๒๐ นายทวีศักดิ์  มามะ 

 ๑๘๒๑ นายทวีศักดิ์  ศิริจันดา 

 ๑๘๒๒ นายทวีศักดิ์  ศุภเสถียร 

 ๑๘๒๓ นายทวีศักดิ์  สิงหพันธ 

 ๑๘๒๔ นายทวีศักดิ์  สุปน 

 ๑๘๒๕ นายทวีศักดิ์  หอมละออ 

 ๑๘๒๖ นายทวีสิน  ศรีบุญเรือง 

 ๑๘๒๗ นายทศพร  กระบวนรัตน 

 ๑๘๒๘ นายทศพร  คําใบ 

 ๑๘๒๙ นายทศพร  ชางคํา 

 ๑๘๓๐ นายทศพร  ชาญนอก 

 ๑๘๓๑ นายทศพร  รัตนวงค 

 ๑๘๓๒ นายทศพล  จันทะแจม 

 ๑๘๓๓ นายทศพล  พวงทองทับ 

 ๑๘๓๔ นายทศพล  หอยาว 

 ๑๘๓๕ นายทศพล  หูมแพง 

 ๑๘๓๖ นายทอก  ไชยชะนะ 

 ๑๘๓๗ นายทอก  หาวงค 

 ๑๘๓๘ นายทอง  กังขรนอก 

 ๑๘๓๙ นายทอง  ไชยภูมิ 

 ๑๘๔๐ นายทอง  สีแดง 

 ๑๘๔๑ นายทอง  โสกันต 

 ๑๘๔๒ นายทอง  หนูหริ่ง 

 ๑๘๔๓ นายทอง  อินสาร 



 หนา   ๓๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๔๔ นายทองกุล  โสธิฤทธิ์ 

 ๑๘๔๕ นายทองขัน  สุวรรณเสริฐ 

 ๑๘๔๖ นายทองคัด  ทองงา 

 ๑๘๔๗ นายทองคํา  จันอินทร 

 ๑๘๔๘ นายทองคํา  บุญธรรม 

 ๑๘๔๙ นายทองคํา  พรมจันทร 

 ๑๘๕๐ นายทองคํา  พรมประดิษฐ 

 ๑๘๕๑ นายทองคํา  พิบาล 

 ๑๘๕๒ นายทองคํา  วงศนภาไพศาล 

 ๑๘๕๓ นายทองคํา  วุฒิ 

 ๑๘๕๔ นายทองคํา  สมพระไตร 

 ๑๘๕๕ นายทองคํา  สมัญญาบัณฑิต 

 ๑๘๕๖ นายทองคูณ  คินาเพ็ชร 

 ๑๘๕๗ นายทองจันทร  ทองประดับ 

 ๑๘๕๘ นายทองจันทร  เหนาะสิงหา 

 ๑๘๕๙ นายทองดา  จบศักดิ์สาย 

 ๑๘๖๐ นายทองดา  ชัยชาติ 

 ๑๘๖๑ นายทองดํา  แกวหนองฮี 

 ๑๘๖๒ นายทองดํา  งาเฉลา 

 ๑๘๖๓ นายทองดี  เกื้อทาน 

 ๑๘๖๔ นายทองดี  ทัศศรี 

 ๑๘๖๕ นายทองดี  เนื่องคันที 

 ๑๘๖๖ นายทองดี  ใฝผลดี 

 ๑๘๖๗ นายทองดี  พรศรีชื่น 

 ๑๘๖๘ นายทองดี  มูลรังษี 

 ๑๘๖๙ นายทองดี  รามอาษา 

 ๑๘๗๐ นายทองดี  วงคจําปา 

 ๑๘๗๑ นายทองดี  สีสาย 

 ๑๘๗๒ นายทองเดียน  ลีคํา 

 ๑๘๗๓ นายทองเดือน  วงคสําราญ 

 ๑๘๗๔ นายทองแดง  ดาทอง 

 ๑๘๗๕ นายทองแดง  ตอสกุล 

 ๑๘๗๖ นายทองแดง  ถาวรวัลย 

 ๑๘๗๗ นายทองแดง  บัวใหญ 

 ๑๘๗๘ นายทองแดง  บุญแนน 

 ๑๘๗๙ นายทองแดง  ภารประดับ 

 ๑๘๘๐ นายทองแดง  ภูศรีโสม 

 ๑๘๘๑ นายทองแดง  มวงคํา 

 ๑๘๘๒ นายทองแดง  มะกา 

 ๑๘๘๓ นายทองทาบ  เตียงแกว 

 ๑๘๘๔ นายทองที  พาชอบ 

 ๑๘๘๕ นายทองแท  เรืองสวาง 

 ๑๘๘๖ นายทองบล  พลหนองหลวง 

 ๑๘๘๗ นายทองบาง  ผิวแดง 

 ๑๘๘๘ นายทองใบ  โคกศรีอํานวย 

 ๑๘๘๙ นายทองใบ  ชูศรีทอง 

 ๑๘๙๐ นายทองใบ  พรชุบ 

 ๑๘๙๑ นายทองใบ  วิมุตศรี 

 ๑๘๙๒ นายทองปน  สากุลา 

 ๑๘๙๓ นายทองผาน  แกวแสนชัย 



 หนา   ๔๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๘๙๔ นายทองพูน  อรุณรัก 

 ๑๘๙๕ นายทองพูล  ขาวเจริญ 

 ๑๘๙๖ นายทองพูล  ลานทอง 

 ๑๘๙๗ นายทองมวน  การะเกด 

 ๑๘๙๘ นายทองมวน  จันทพงษ 

 ๑๘๙๙ นายทองมวน  ชมเส็ง 

 ๑๙๐๐ นายทองมวน  ดาสีวังปา 

 ๑๙๐๑ นายทองมวน  พลแสง 

 ๑๙๐๒ นายทองมวน  โสภาจิตร 

 ๑๙๐๓ นายทองมา  ประดับศรี 

 ๑๙๐๔ นายทองมาก  ออนภูธร 

 ๑๙๐๕ นายทองมี  อนันทะวัน 

 ๑๙๐๖ นายทองเย็น  ใจกลา 

 ๑๙๐๗ นายทองแยม  สุวรรณ 

 ๑๙๐๘ นายทองเรียม  เกษงาม 

 ๑๙๐๙ นายทองลวน  ประวิง 

 ๑๙๑๐ นายทองลอม  เจือจันทร 

 ๑๙๑๑ นายทองลา  ชื่นตา 

 ๑๙๑๒ นายทองลา  สินสุพรรณ 

 ๑๙๑๓ นายทองลา  หาบุตร 

 ๑๙๑๔ นายทองลุน  วรรณกิจ 

 ๑๙๑๕ นายทองเลิศ  พรมสุรินทร 

 ๑๙๑๖ นายทองเล่ือน  จันทระ 

 ๑๙๑๗ นายทองศรี  วราพุฒ 

 ๑๙๑๘ นายทองศรี  ศรีวะสุทธิ์ 

 ๑๙๑๙ นายทองศักดิ์  ตาสาย 

 ๑๙๒๐ นายทองสอน  ปะตังถาโต 

 ๑๙๒๑ นายทองสัน  ราณยุทธ 

 ๑๙๒๒ นายทองสา  เขียวขํา 

 ๑๙๒๓ นายทองสา  ธุงจันทร 

 ๑๙๒๔ นายทองสา  วุฒิยา 

 ๑๙๒๕ นายทองสาย  ปตตาติ 

 ๑๙๒๖ นายทองสิงห  แกวขาว 

 ๑๙๒๗ นายทองสี  จักษุนิล 

 ๑๙๒๘ นายทองสุก  กองแกว 

 ๑๙๒๙ นายทองสุก  แกววงษา 

 ๑๙๓๐ นายทองสุข  กันยามา 

 ๑๙๓๑ นายทองสุข  โขงออม 

 ๑๙๓๒ นายทองสุข  จันทรอาย 

 ๑๙๓๓ นายทองสุข  จําป 

 ๑๙๓๔ นายทองสุข  ชนะชัย 

 ๑๙๓๕ นายทองสุข  นามบุตร 

 ๑๙๓๖ นายทองสุข  นิยมถิ่น 

 ๑๙๓๗ นายทองสุข  ประสานวงศ 

 ๑๙๓๘ นายทองสุข  ภิณไชยโย 

 ๑๙๓๙ นายทองสุข  ภูกาบิน 

 ๑๙๔๐ นายทองสุข  ลาสระคู 

 ๑๙๔๑ นายทองสุข  วรรณปกศิลป 

 ๑๙๔๒ นายทองสุข  สอนจูมมาตร 

 ๑๙๔๓ นายทองสุข  สังขทอง 



 หนา   ๔๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๔๔ นายทองสุข  เสนพันธ 

 ๑๙๔๕ นายทองสุข  หวลคิด 

 ๑๙๔๖ นายทองสุข  หิมพงษ 

 ๑๙๔๗ นายทองสุน  นามเมือง 

 ๑๙๔๘ นายทองสูน  บาไสย 

 ๑๙๔๙ นายทองสูน  ภูสีฤทธิ์ 

 ๑๙๕๐ นายทองเสาร  ดวงแกว 

 ๑๙๕๑ นายทองเส่ียน  ภูตะเวช 

 ๑๙๕๒ นายทองใส  ทองยศ 

 ๑๙๕๓ นายทองใส  เพาะไธสง 

 ๑๙๕๔ นายทองไสย  โคตรมี 

 ๑๙๕๕ นายทองไสย  บุบผาเดช 

 ๑๙๕๖ นายทองหลอ  เฉล่ียกลาง 

 ๑๙๕๗ นายทองหลอ  เต็มสม 

 ๑๙๕๘ นายทองหลอ  บุษดีวงค 

 ๑๙๕๙ นายทองหลอ  พงษประยูร 

 ๑๙๖๐ นายทองหลาง  พันธคํา 

 ๑๙๖๑ นายทองหลาง  รองสุพรรณ 

 ๑๙๖๒ นายทองหลาง  ลีอุต 

 ๑๙๖๓ นายทองใหม  เรืองเสนา 

 ๑๙๖๔ นายทองอยู  เชื้อโคกสูง 

 ๑๙๖๕ นายทองอยู  วงศพญา 

 ๑๙๖๖ นายทองอิน  อารีย 

 ๑๙๖๗ นายทองอินทร  เชื้อดี 

 ๑๙๖๘ นายทองอินทร  นัยติ๊บ 

 ๑๙๖๙ นายทองอินทร  ยาวิชัย 

 ๑๙๗๐ นายทองอินทร  สุภัทรพฤกษ 

 ๑๙๗๑ นายทองฮวด  ศรีดวง 

 ๑๙๗๒ นายทอน  ทายเรือคํา 

 ๑๙๗๓ นายทอย  รอดมวง 

 ๑๙๗๔ นายทะ  คําหวาน 

 ๑๙๗๕ นายทะกาล  ผลาเลิศ 

 ๑๙๗๖ นายทะโจ  บรรจงอเนก 

 ๑๙๗๗ นายทักศินทร  ภูมิไชยา 

 ๑๙๗๘ นายทักษ  ทองไฮ 

 ๑๙๗๙ นายทักษดนัย  บุญสม 

 ๑๙๘๐ นายทักษิณ  ธุอินทร 

 ๑๙๘๑ นายทักษิณ  ภูษา 

 ๑๙๘๒ นายทักษิณ  ย่ิงหาญ 

 ๑๙๘๓ นายทักษิณ  หมวยนอก 

 ๑๙๘๔ นายทัชชา  ปูทอง 

 ๑๙๘๕ นายทัดสาคร  แกวกิ่ง 

 ๑๙๘๖ นายทัดสินธ  มิ่งคํามี 

 ๑๙๘๗ นายทับทิม  พุกเกล้ียง 

 ๑๙๘๘ นายทัศเทพ  แกวกร่ํา 

 ๑๙๘๙ นายทัศนพล  กระแสเทพ 

 ๑๙๙๐ นายทํานอง  ไชยปญญา 

 ๑๙๙๑ นายทํานอง  นิลศรี 

 ๑๙๙๒ นายทํานอง  พิมสาร 

 ๑๙๙๓ นายทําเนียบ  สามทอง 



 หนา   ๔๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๙๙๔ นายทินกร  ศรียาบ 

 ๑๙๙๕ นายทินกร  สิงหหลา 

 ๑๙๙๖ นายทินกร  อาษาราช 

 ๑๙๙๗ นายทินกรณ  เผ่ือแผ 

 ๑๙๙๘ นายทิพนัย  ดําสนิท 

 ๑๙๙๙ นายทิพประกร  มีรอด 

 ๒๐๐๐ นายทิพพิชัย  ชํากรม 

 ๒๐๐๑ นายทิพย  ดีพิชัย 

 ๒๐๐๒ นายทิม  บุตรพรม 

 ๒๐๐๓ นายทิยันต  ไชยชนะ 

 ๒๐๐๔ นายทิวัตถ  เทียมขุนทด 

 ๒๐๐๕ นายทิวา  ทับทิม 

 ๒๐๐๖ นายที  คําอาย 

 ๒๐๐๗ นายทีน  พิกุลทอง 

 ๒๐๐๘ นายทุง  กิ่งประโคน 

 ๒๐๐๙ นายทุง  สําราญ 

 ๒๐๑๐ นายทุน  หมูธรรมชัย 

 ๒๐๑๑ นายทูล  ปลายนา 

 ๒๐๑๒ นายเทพ  นครรัตน 

 ๒๐๑๓ นายเทพทอง  ผาอินทร 

 ๒๐๑๔ นายเทพประสิทธิ์  คําสุภาพ 

 ๒๐๑๕ นายเทพประสิทธิ์  วัดถุมา 

 ๒๐๑๖ นายเทพพนมพร  แสงสุวรรณ 

 ๒๐๑๗ นายเทพพร  เกยเมือง 

 ๒๐๑๘ นายเทพรถ  อารมคง 

 ๒๐๑๙ นายเทพฤทธิ์  กําเหนิดทอง 

 ๒๐๒๐ นายเทวราช  ขอดทอง 

 ๒๐๒๑ นายเทวัญ  ขุนจิตต 

 ๒๐๒๒ นายเทวัญ  ชะราสุม 

 ๒๐๒๓ นายเทวัน  ชมเชย 

 ๒๐๒๔ นายเทวา  ปานพิม 

 ๒๐๒๕ นายเทวากร  พรมสวัสดิ์ 

 ๒๐๒๖ นายเทวิน  ชิดทอง 

 ๒๐๒๗ นายเทวี  หัสสา 

 ๒๐๒๘ นายเทศ  สมบูรณ 

 ๒๐๒๙ นายเทอดศักดิ์  พรมสวัสดิ์ 

 ๒๐๓๐ นายเทอดศักดิ์  ยูฮันเงาะ 

 ๒๐๓๑ นายเทิด  แสงบุญ 

 ๒๐๓๒ นายเทิดทูล  สิงหคํามา 

 ๒๐๓๓ นายเทิดไทย  เดือนสัย 

 ๒๐๓๔ นายเทิดศักดิ์  สาแกงทราย 

 ๒๐๓๕ นายเที่ยง  จิตรพัฒน 

 ๒๐๓๖ นายเที่ยง  นาดํา 

 ๒๐๓๗ นายเที่ยง  นาภูมิ 

 ๒๐๓๘ นายเท่ียง  สวยครบุรี 

 ๒๐๓๙ นายเทียน  สรอยทอง 

 ๒๐๔๐ นายเทียนชัย  จอมทอง 

 ๒๐๔๑ นายเทียม  เพ็งเปน 

 ๒๐๔๒ นายเทียม  หมั่นอุตสาห 

 ๒๐๔๓ นายเทียม  อยูหนองฉาง 



 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๔๔ นายเทียรชัย  เขียวสีมา 

 ๒๐๔๕ นายเทือง  อินทะจักร 

 ๒๐๔๖ นายแทน  จันทรออน 

 ๒๐๔๗ นายแทน  รักษาเจริญ 

 ๒๐๔๘ นายแทนไทย  โพธิ์สุวรรณ 

 ๒๐๔๙ นายโทรี่  มูลประถม 

 ๒๐๕๐ นายโทะกัว  เวียงวรวิทย 

 ๒๐๕๑ นายไท  แซโซง 

 ๒๐๕๒ นายไทย  บงแกว 

 ๒๐๕๓ นายไทยวัฒน  ฟาแลบ 

 ๒๐๕๔ นายธง  เห็นจัตุรัส 

 ๒๐๕๕ นายธงชัย  ขอเหล็กกลาง 

 ๒๐๕๖ นายธงชัย  คําแสน 

 ๒๐๕๗ นายธงชัย  จาดศรี 

 ๒๐๕๘ นายธงชัย  แตรวงษ 

 ๒๐๕๙ นายธงชัย  ทองแสน 

 ๒๐๖๐ นายธงชัย  ทุตะกิจ 

 ๒๐๖๑ นายธงชัย  นวลจันทร 

 ๒๐๖๒ นายธงชัย  นารอง 

 ๒๐๖๓ นายธงชัย  เผดิมเผาพันธุ 

 ๒๐๖๔ นายธงชัย  พานสอาด 

 ๒๐๖๕ นายธงชัย  วงศมี 

 ๒๐๖๖ นายธงชัย  ศรีเคลือบ 

 ๒๐๖๗ นายธงชัย  ศิริพัฒน 

 ๒๐๖๘ นายธงชัย  อินทรสีเมือง 

 ๒๐๖๙ นายธงไชย  ขันสุวรรณา 

 ๒๐๗๐ นายธงไชย  รักขติวงษ 

 ๒๐๗๑ นายธงไชย  แรกาสิน 

 ๒๐๗๒ นายธงไชย  ศรีไพร 

 ๒๐๗๓ นายธณาวุฒิ  กันธิยะ 

 ๒๐๗๔ นายธนกร  ชาตรี 

 ๒๐๗๕ นายธนกร  ธนะสถิตกุล 

 ๒๐๗๖ นายธนกร  สถิตรักษ 

 ๒๐๗๗ นายธนกร  เอ็นดู 

 ๒๐๗๘ นายธนกฤต  กล่ินจันทรออน 

 ๒๐๗๙ นายธนกฤต  เจือหนองคลา 

 ๒๐๘๐ นายธนกฤต  ตั้งดํารงมั่น 

 ๒๐๘๑ นายธนกฤต  แตงนวม 

 ๒๐๘๒ นายธนกฤต  บุญจรัส 

 ๒๐๘๓ นายธนกฤต  ประทุมชาติ 

 ๒๐๘๔ นายธนกฤต  มากสี 

 ๒๐๘๕ นายธนกฤต  ศักดิ์ศรีกลม 

 ๒๐๘๖ นายธนกฤต  อินตะมา 

 ๒๐๘๗ นายธนงศักดิ์  เดชสถิตย 

 ๒๐๘๘ นายธนชัย  กิ่งหลักเมือง 

 ๒๐๘๙ นายธนชัย  แหงศิลป 

 ๒๐๙๐ นายธนชาติ  สิงหกันทา 

 ๒๐๙๑ นายธนโชติ  โพธิ 

 ๒๐๙๒ นายธนดล  นันชนะ 

 ๒๐๙๓ นายธนเดช  ชูความดี 



 หนา   ๔๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๐๙๔ นายธนเดช  สกุลหอม 

 ๒๐๙๕ นายธนธาร  มูลใจทราย 

 ๒๐๙๖ นายธนนันต  ทั่งนอย 

 ๒๐๙๗ นายธนนันท  อบแยม 

 ๒๐๙๘ นายธนบดี  สงวนกุล 

 ๒๐๙๙ นายธนบูลย  สภาพพร 

 ๒๑๐๐ นายธนพงศ  วัดเฉลยทอง 

 ๒๑๐๑ นายธนพงษ  วรรณมณี 

 ๒๑๐๒ นายธนพล  จันทรตรีย 

 ๒๑๐๓ นายธนพล  ชัยศรี 

 ๒๑๐๔ นายธนพล  ทิเขียว 

 ๒๑๐๕ นายธนพล  พัฒนโชติ 

 ๒๑๐๖ นายธนพล  วงษดํารงสุข 

 ๒๑๐๗ นายธนพัชญ  พิมจันทร 

 ๒๑๐๘ นายธนพัฒน  ชื่นใจ 

 ๒๑๐๙ นายธนพัฒน  สังขวงค 

 ๒๑๑๐ นายธนภณ  แผลงงาม 

 ๒๑๑๑ นายธนภัทร  มวงนอย 

 ๒๑๑๒ นายธนวรรธน  ถิ่นเมืองแม 

 ๒๑๑๓ นายธนวัฒน  โกมาศ 

 ๒๑๑๔ นายธนวัฒน  คําภิระ 

 ๒๑๑๕ นายธนวัฒน  จันตะวงค 

 ๒๑๑๖ นายธนวัฒน  เชื้อพระซอง 

 ๒๑๑๗ นายธนวัฒน  ทองดี 

 ๒๑๑๘ นายธนวัฒน  ฟองสมุทร 

 ๒๑๑๙ นายธนวัฒน  สุขวงค 

 ๒๑๒๐ นายธนวัฒน  หานะกูล 

 ๒๑๒๑ นายธนวัตน  ฐณภัทรปติกร 

 ๒๑๒๒ นายธนศักดิ์  ปญญา 

 ๒๑๒๓ นายธนศักดิ์  วรนุช 

 ๒๑๒๔ นายธนศักร  โกนกระโทก 

 ๒๑๒๕ นายธนศิษฐ  รักษมงคลกิตติ์ 

 ๒๑๒๖ นายธนสิทธิ์  ใจมูล 

 ๒๑๒๗ นายธนะพล  เพชรเทียม 

 ๒๑๒๘ นายธนะวัตติ์  ณ บางชาง 

 ๒๑๒๙ นายธนัญ  อินตะ 

 ๒๑๓๐ นายธนัญชัย  เจริญพร 

 ๒๑๓๑ นายธนัตถ  บัวน้ําจืด 

 ๒๑๓๒ นายธนัท  ขันทองดี 

 ๒๑๓๓ นายธนัท  ริวรรณา 

 ๒๑๓๔ นายธนัทเดช  พันธเสน 

 ๒๑๓๕ นายธนันชัย  ศรีสมชัย 

 ๒๑๓๖ นายธนา  เดชแสงศรี 

 ๒๑๓๗ นายธนา  สุวรรณไกรษร 

 ๒๑๓๘ นายธนา  อานมณี 

 ๒๑๓๙ นายธนากร  คานจันทึก 

 ๒๑๔๐ นายธนากร  แจมแจง 

 ๒๑๔๑ นายธนากร  ตองติดรัมย 

 ๒๑๔๒ นายธนากร  นรเพชร 

 ๒๑๔๓ นายธนากร  รอดมาลี 



 หนา   ๔๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๔๔ นายธนากร  วิชญวิภากุล 

 ๒๑๔๕ นายธนากร  แวงวรรณ 

 ๒๑๔๖ นายธนากร  ศรีเงิน 

 ๒๑๔๗ นายธนาเดช  นิยมศรี 

 ๒๑๔๘ นายธนานันต  รอดแสง 

 ๒๑๔๙ นายธนารัตน  จันตุ 

 ๒๑๕๐ นายธนารัตน  เพ็งแจม 

 ๒๑๕๑ นายธนาวัฒน  ธรรมเสถียร 

 ๒๑๕๒ นายธนาวุฒิ  บุญสูง 

 ๒๑๕๓ นายธนิกุล  พระสมุทร 

 ๒๑๕๔ นายธนิต  แขน้ําแกว 

 ๒๑๕๕ นายธนิตย  กิ่งแกว 

 ๒๑๕๖ นายธนิตร  โสบุญ 

 ๒๑๕๗ นายธนิศ  สอนโพธิ์ตรุ 

 ๒๑๕๘ นายธนู  เส็งเล็ก 

 ๒๑๕๙ นายธเนตร  จันทรทิม 

 ๒๑๖๐ นายธเนศ  ทองอินทร 

 ๒๑๖๑ นายธเนศ  โหมดสันเทียะ 

 ๒๑๖๒ นายธเนศร  บุญชวย 

 ๒๑๖๓ นายธรณธันย  โยธามาตร 

 ๒๑๖๔ นายธรณินทร  เจะสือแม 

 ๒๑๖๕ นายธรรม  พืดขุนทด 

 ๒๑๖๖ นายธรรมนูญ  ทิพยประชาบาล 

 ๒๑๖๗ นายธรรมมนูญ  ขวัญพลาย 

 ๒๑๖๘ นายธรรมรัตน  จําปาศรี 

 ๒๑๖๙ นายธรรมรัตน  บุญไทย 

 ๒๑๗๐ นายธรรมวิทย  อนุศาสนนันท 

 ๒๑๗๑ นายธรรมศักดิ์  มั่งธรรม 

 ๒๑๗๒ นายธวัช  จาวิสูตร 

 ๒๑๗๓ นายธวัช  ชัยฤกษ 

 ๒๑๗๔ นายธวัช  ชางชู 

 ๒๑๗๕ นายธวัช  โททํา 

 ๒๑๗๖ นายธวัช  เพชรแกว 

 ๒๑๗๗ นายธวัช  ภาสดา 

 ๒๑๗๘ นายธวัช  มงคลศร 

 ๒๑๗๙ นายธวัช  มุงแฝงกลาง 

 ๒๑๘๐ นายธวัช  วจีสิงห 

 ๒๑๘๑ นายธวัช  สายตะ 

 ๒๑๘๒ นายธวัช  ออนสง 

 ๒๑๘๓ นายธวัช  โอกาศรัตน 

 ๒๑๘๔ นายธวัชชัย  ขํานาค 

 ๒๑๘๕ นายธวัชชัย  ไขมี 

 ๒๑๘๖ นายธวัชชัย  คนมาก 

 ๒๑๘๗ นายธวัชชัย  คําบุญ 

 ๒๑๘๘ นายธวัชชัย  จันทรบัณฑิตย 

 ๒๑๘๙ นายธวัชชัย  จันทรผอง 

 ๒๑๙๐ นายธวัชชัย  จาไธสง 

 ๒๑๙๑ นายธวัชชัย  ชมถิ่น 

 ๒๑๙๒ นายธวัชชัย  ชวยการ 

 ๒๑๙๓ นายธวัชชัย  ชาดี 



 หนา   ๔๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๑๙๔ นายธวัชชัย  เชียงเดิม 

 ๒๑๙๕ นายธวัชชัย  ไชยคําหาร 

 ๒๑๙๖ นายธวัชชัย  ไชยศรี 

 ๒๑๙๗ นายธวัชชัย  ทับทิมแดง 

 ๒๑๙๘ นายธวัชชัย  ทับพงษ 

 ๒๑๙๙ นายธวัชชัย  ทือเกาะ 

 ๒๒๐๐ นายธวัชชัย  น้ําจันทร 

 ๒๒๐๑ นายธวัชชัย  บางทับ 

 ๒๒๐๒ นายธวัชชัย  บุญชู 

 ๒๒๐๓ นายธวัชชัย  ปลัดใหญ 

 ๒๒๐๔ นายธวัชชัย  พรมครบุรี 

 ๒๒๐๕ นายธวัชชัย  พิลาหา 

 ๒๒๐๖ นายธวัชชัย  เพ็งสวาง 

 ๒๒๐๗ นายธวัชชัย  เพียกุณา 

 ๒๒๐๘ นายธวัชชัย  ภูแลนกับ 

 ๒๒๐๙ นายธวัชชัย  มณีโชติ 

 ๒๒๑๐ นายธวัชชัย  ยอดเมือง 

 ๒๒๑๑ นายธวัชชัย  ระลึกมูล 

 ๒๒๑๒ นายธวัชชัย  ศรีธาดา 

 ๒๒๑๓ นายธวัชชัย  สมตน 

 ๒๒๑๔ นายธวัชชัย  โสภา 

 ๒๒๑๕ นายธวัชชัย  เหลาซวน 

 ๒๒๑๖ นายธวัชชัย  อีคะละ 

 ๒๒๑๗ นายธวัชร  จันสุพรม 

 ๒๒๑๘ นายธวัฒน  สิงหลา 

 ๒๒๑๙ นายธวัต  นาคบุตร 

 ๒๒๒๐ นายธวิภาค  สุระมาศ 

 ๒๒๒๑ นายธหทัยวรรณ  ลีอัษฎางวราพงศ 

 ๒๒๒๒ นายธัชชัย  ชัยประสิทธิกุล 

 ๒๒๒๓ นายธัญญจามร  วรวงษาพิทักษ 

 ๒๒๒๔ นายธัญพันธ  อัตตวิริยานุภาพ 

 ๒๒๒๕ นายธัญวัฒน  เพชรสุวรรณ 

 ๒๒๒๖ นายธันฐกรณ  เหล็กเพชร 

 ๒๒๒๗ นายธันยา  นอยคูณ 

 ๒๒๒๘ นายธันวา  เมืองมูล 

 ๒๒๒๙ นายธาดา  เงินงาม 

 ๒๒๓๐ นายธาตรี  มีสถิตย 

 ๒๒๓๑ นายธานินท  พัฒนมาศ 

 ๒๒๓๒ นายธานินทร  โกโสด 

 ๒๒๓๓ นายธานินทร  จันทรหงษ 

 ๒๒๓๔ นายธานินทร  ศรีมุข 

 ๒๒๓๕ นายธานี  ดีจันทร 

 ๒๒๓๖ นายธานี  วรงค 

 ๒๒๓๗ นายธํามรงค  หนูขาว 

 ๒๒๓๘ นายธํารงค  แสงสวาง 

 ๒๒๓๙ นายธิติชัย  ดาศรี 

 ๒๒๔๐ นายธิติวัฒน  นุรส 

 ๒๒๔๑ นายธีธัช  สุขหนา 

 ๒๒๔๒ นายธีนวัฒน  ศิวกรไพศาล 

 ๒๒๔๓ นายธีรเจต  ฝปากดี 



 หนา   ๔๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๔๔ นายธีรชัย  คีรีชัยพฤกษา 

 ๒๒๔๕ นายธีรชัย  จําปาทอง 

 ๒๒๔๖ นายธีรชัย  สงนอก 

 ๒๒๔๗ นายธีรชิต  นอยสิงห 

 ๒๒๔๘ นายธีรเดช  แกวประดิษฐ 

 ๒๒๔๙ นายธีรเดช  ลีชานนท 

 ๒๒๕๐ นายธีรเดช  สนลอย 

 ๒๒๕๑ นายธีรพงศ  ตาสา 

 ๒๒๕๒ นายธีรพงษ  พระสีอัคราช 

 ๒๒๕๓ นายธีรพงษ  อําคํา 

 ๒๒๕๔ นายธีรพล  กาปญญา 

 ๒๒๕๕ นายธีรพล  พูลศิลป 

 ๒๒๕๖ นายธีรพล  สารีเกิด 

 ๒๒๕๗ นายธีรพันธ  พรมเอย 

 ๒๒๕๘ นายธีรภัทร  ถือมาลา 

 ๒๒๕๙ นายธีรภัทร  แดงกระจาง 

 ๒๒๖๐ นายธีรภัทร  นางเกี้ยว 

 ๒๒๖๑ นายธีรภัทร  พันธุศักดิ์พนา 

 ๒๒๖๒ นายธีรภัทร  ศรีอําไพ 

 ๒๒๖๓ นายธีรเมธ  สุขขี 

 ๒๒๖๔ นายธีรยุทธ  เชี่ยวชาญ 

 ๒๒๖๕ นายธีรยุทธ  ตั้งเจริญรุง 

 ๒๒๖๖ นายธีรยุทธ  นวลแกว 

 ๒๒๖๗ นายธีรยุทธ  พิบูลธัญโชติ 

 ๒๒๖๘ นายธีรยุทธ  อารียรักษ 

 ๒๒๖๙ นายธีรวัฒน  เข็มศรี 

 ๒๒๗๐ นายธีรวัฒน  จงใจ 

 ๒๒๗๑ นายธีรวัฒน  แซโฟง 

 ๒๒๗๒ นายธีรวัตร  ปุดภาษี 

 ๒๒๗๓ นายธีรวีร  ภูวัฒนานุสรณ 

 ๒๒๗๔ นายธีรศักดิ์  ฆอนทอง 

 ๒๒๗๕ นายธีรศักดิ์  ชัยฤทธิ์ 

 ๒๒๗๖ นายธีรศักดิ์  ทองศักดิ์ 

 ๒๒๗๗ นายธีรศักดิ์  บุญครอง 

 ๒๒๗๘ นายธีรศักดิ์  แปงหมื่น 

 ๒๒๗๙ นายธีรศานต  แรเขียว 

 ๒๒๘๐ นายธีรศิลป  มาเยอะ 

 ๒๒๘๑ นายธีระ  ฐานสมบัติ 

 ๒๒๘๒ นายธีระ  บัวรวง 

 ๒๒๘๓ นายธีระ  ประสพ 

 ๒๒๘๔ นายธีระ  เปงศิริ 

 ๒๒๘๕ นายธีระ  อินทะชัย 

 ๒๒๘๖ นายธีระชัย  ชัยงาม 

 ๒๒๘๗ นายธีระพงค  ทิพมอม 

 ๒๒๘๘ นายธีระพงษ  ธรรมชัยกูล 

 ๒๒๘๙ นายธีระพร  ทองหมื่น 

 ๒๒๙๐ นายธีระพรรณ  โชติชื่น 

 ๒๒๙๑ นายธีระพล  เจริญโกศลธัญ 

 ๒๒๙๒ นายธีระพล  มูฮําหมัด 

 ๒๒๙๓ นายธีระพล  รัตนรังษี 



 หนา   ๔๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๒๙๔ นายธีระพล  ศรีทอง 

 ๒๒๙๕ นายธีระพล  สาวงศตุย 

 ๒๒๙๖ นายธีระพล  แสนกรุง 

 ๒๒๙๗ นายธีระยุทธ  ปูมรัตน 

 ๒๒๙๘ นายธีระยุทธ  สวัสดี 

 ๒๒๙๙ นายธีระวุฒิ  บับพาน 

 ๒๓๐๐ นายธีระศักดิ์  ไชยยะ 

 ๒๓๐๑ นายธีระศักดิ์  บึงไกร 

 ๒๓๐๒ นายธีระศักดิ์  มิตรชอบ 

 ๒๓๐๓ นายธีระศักดิ์  เย่ียมยุทธการ 

 ๒๓๐๔ นายนกเล็ก  วัฒนกูล 

 ๒๓๐๕ นายนคร  กงลีมา 

 ๒๓๐๖ นายนคร  กาญจนสกุล 

 ๒๓๐๗ นายนคร  พลศรี 

 ๒๓๐๘ นายนคร  พิมพาคํา 

 ๒๓๐๙ นายนคร  สมจิตร 

 ๒๓๑๐ นายนครชัย  สอนเสนา 

 ๒๓๑๑ นายนงค  มังกรณ 

 ๒๓๑๒ นายนดุลย  ไชยวงค 

 ๒๓๑๓ นายนทนันทน  คันทะเมฆ 

 ๒๓๑๔ นายนที  คงเกล้ียง 

 ๒๓๑๕ นายนที  โยธะกาลี 

 ๒๓๑๖ นายนที  สรรพสินธ 

 ๒๓๑๗ นายนทีธร  อาชีวะ 

 ๒๓๑๘ นายนธี  แกวพูลผล 

 ๒๓๑๙ นายนนทกร  รัศมีพงศ 

 ๒๓๒๐ นายนนทกร  ลาภา 

 ๒๓๒๑ รอยตรี นนทชัย  มวงเพชร 

 ๒๓๒๒ นายนนทปยะ  หมั้นใจ 

 ๒๓๒๓ นายนนทพัทธ  มูลแกว 

 ๒๓๒๔ นายนนทพัทธ  สาบก 

 ๒๓๒๕ นายนนทพัทธ  แสนขอมคํา 

 ๒๓๒๖ นายนนธวัตร  ชลหัตถ 

 ๒๓๒๗ นายนพ  เตชะ 

 ๒๓๒๘ นายนพกร  แกวเกษศรี 

 ๒๓๒๙ นายนพดล  การบรรจง 

 ๒๓๓๐ นายนพดล  จําสัตย 

 ๒๓๓๑ นายนพดล  ตาจันทร 

 ๒๓๓๒ นายนพดล  ตามรักษา 

 ๒๓๓๓ นายนพดล  ไตรรัตน 

 ๒๓๓๔ นายนพดล  เทียมปาน 

 ๒๓๓๕ นายนพดล  ธินอมธรรม 

 ๒๓๓๖ นายนพดล  ปราณีตพลกรัง 

 ๒๓๓๗ นายนพดล  ปนทาหลวง 

 ๒๓๓๘ นายนพดล  พิมพเสน 

 ๒๓๓๙ นายนพดล  เพชรบังเกิด 

 ๒๓๔๐ นายนพดล  ฟองศักดิ์ 

 ๒๓๔๑ นายนพดล  ลีวงคษา 

 ๒๓๔๒ นายนพดล  โลกวิทย 

 ๒๓๔๓ นายนพดล  วันดี 



 หนา   ๔๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๔๔ นายนพดล  วิเชียรเลิศ 

 ๒๓๔๕ นายนพดล  ศรีสุดคุม 

 ๒๓๔๖ นายนพดล  สมานมิตร 

 ๒๓๔๗ นายนพดุล  กองฟู 

 ๒๓๔๘ นายนพตพล  เพ่ิมเพียร 

 ๒๓๔๙ นายนพนัย  กองนึก 

 ๒๓๕๐ นายนพพร  ฉ่ําพรมราช 

 ๒๓๕๑ นายนพพร  แดนนาสาร 

 ๒๓๕๒ นายนพพร  สินธารารักษ 

 ๒๓๕๓ นายนพพรชัย  เพชรแหวน 

 ๒๓๕๔ นายนพพล  ชูศรี 

 ๒๓๕๕ นายนพพล  สุมเสมอ 

 ๒๓๕๖ นายนพมาศ  ชะมาลัย 

 ๒๓๕๗ นายนพมาศ  ผกามาศ 

 ๒๓๕๘ นายนพรัตน  กันหะคุณ 

 ๒๓๕๙ นายนพรัตน  ดานกระโทก 

 ๒๓๖๐ นายนพรัตน  เปรอด 

 ๒๓๖๑ นายนพรัตน  วงศา 

 ๒๓๖๒ นายนพรัตน  เสียงออน 

 ๒๓๖๓ นายนพรัตน  อนกระโทก 

 ๒๓๖๔ นายนพรัตน  อุมานี 

 ๒๓๖๕ นายนพรุจ  แสนสกูล 

 ๒๓๖๖ นายนพรุจน  แกวรุงเรือง 

 ๒๓๖๗ นายนพวัฒน  เบี้ยวทุงนอย 

 ๒๓๖๘ นายนพศักดิ์  พิมราช 

 ๒๓๖๙ นายนภสินธุ  ผ่ึงผาย 

 ๒๓๗๐ นายนภาสวรรค  บุตรพรม 

 ๒๓๗๑ นายนรสิงห  สายไพสงค 

 ๒๓๗๒ นายนรา  ชนาเกียรติ 

 ๒๓๗๓ นายนรา  นาคะเนจร 

 ๒๓๗๔ นายนรากร  น้ําจันทร 

 ๒๓๗๕ นายนราธร  หงษทอง 

 ๒๓๗๖ นายนราธิป  จิตรจันทึก 

 ๒๓๗๗ นายนราธิป  เดชเพ่ิม 

 ๒๓๗๘ นายนราธิป  ทุมวงค 

 ๒๓๗๙ นายนราวัฒน  จิตตปล้ืม 

 ๒๓๘๐ นายนราศักดิ์  ชื่นนอก 

 ๒๓๘๑ นายนรินทร  กุลพรมราช 

 ๒๓๘๒ นายนรินทร  จันทรนวล 

 ๒๓๘๓ นายนรินทร  ตามะลี 

 ๒๓๘๔ นายนรินทร  พงษปรีชา 

 ๒๓๘๕ นายนรินทร  ภาโนมัย 

 ๒๓๘๖ นายนรินทร  รมเกษ 

 ๒๓๘๗ นายนรินทร  ศรีนอก 

 ๒๓๘๘ นายนรินทร  สอิ้งทอง 

 ๒๓๘๙ นายนรินทวงศ  สุขจันทร 

 ๒๓๙๐ นายนริศ  อารี 

 ๒๓๙๑ นายนริศ  เอี่ยมประชา 

 ๒๓๙๒ นายนเรศ  จอหวัง 

 ๒๓๙๓ นายนเรศ  โพธิ์ขาว 



 หนา   ๕๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๓๙๔ นายนเรศ  เศรษฐพงษ 

 ๒๓๙๕ นายนฤชาติ  โสะขรี 

 ๒๓๙๖ นายนฤนาท  พิมพศักดิ์ 

 ๒๓๙๗ นายนฤนาท  หวาสิริวงศ 

 ๒๓๙๘ นายนฤปนาท  สมศรี 

 ๒๓๙๙ นายนฤพล  เขียวแกร 

 ๒๔๐๐ นายนฤมิตร  กุลประจวบ 

 ๒๔๐๑ นายนฤมิตร  ราชภักดี 

 ๒๔๐๒ นายนวด  บุญทัน 

 ๒๔๐๓ นายนวน  จันทราช 

 ๒๔๐๔ นายนวน  ฉัตรสุวรรณ 

 ๒๔๐๕ นายนวน  ฝายกระโทก 

 ๒๔๐๖ นายนวน  แสนอวน 

 ๒๔๐๗ นายนวพรรธน  หรั่งปนจิรวัชร 

 ๒๔๐๘ นายนวพล  ชื่นสุขเลิศโกมล 

 ๒๔๐๙ นายนวพล  ชูชัยโชติสวาง 

 ๒๔๑๐ นายนวม  จอกพุดซา 

 ๒๔๑๑ นายนวม  บุตรสืบสาย 

 ๒๔๑๒ นายนวลจันทร  เหลามะลึก 

 ๒๔๑๓ นายนวลละออง  ศิริคําเพ็ง 

 ๒๔๑๔ นายนอคํา  คําเหลา 

 ๒๔๑๕ นายนอม  คนหาญ 

 ๒๔๑๖ นายนอย  คํายอง 

 ๒๔๑๗ นายนอย  ตรงกระโทก 

 ๒๔๑๘ นายนอย  ตุยวงศ 

 ๒๔๑๙ นายนอย  มวงเรือง 

 ๒๔๒๐ นายนอย  เมืองหอม 

 ๒๔๒๑ นายนอย  สงเชื้อ 

 ๒๔๒๒ นายนอย  สีโท 

 ๒๔๒๓ นายนอยสมจิตร  เชิดชู 

 ๒๔๒๔ นายนะ  มะผล 

 ๒๔๒๕ นายนะชัย  มานิตย 

 ๒๔๒๖ นายนะรินทร  ชึดนอก 

 ๒๔๒๗ นายนะรินทร  เดนพุทธ 

 ๒๔๒๘ นายนะเร  ไชยปญญา 

 ๒๔๒๙ นายนะสุ  สุขใจดี 

 ๒๔๓๐ นายนัฐพงษ  คงโพธิ์นอย 

 ๒๔๓๑ นายนัฐพล  ประจันบาล 

 ๒๔๓๒ นายนัฐสิทธิ์  ฐิติพิสุทธิพงศ 

 ๒๔๓๓ นายนัด  นิลคีรี 

 ๒๔๓๔ นายนัด  บุญชํานาญ 

 ๒๔๓๕ นายนัด  อุเทนสุทธ 

 ๒๔๓๖ นายนันชภัทร  ทิวงค 

 ๒๔๓๗ นายนันตชัย  จูนอย 

 ๒๔๓๘ นายนันตะชัย  นันทะเสนี 

 ๒๔๓๙ นายนันตะภพ  ไชยวงษ 

 ๒๔๔๐ นายนันทกานต  แซจาง 

 ๒๔๔๑ นายนันทนา  สุพันธ 

 ๒๔๔๒ นายนันทนา  อัมภรัตน 

 ๒๔๔๓ นายนันทพงษ  แกวโยธา 



 หนา   ๕๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๔๔ นายนันทพล  พรหมเดช 

 ๒๔๔๕ นายนันทวัฒน  ชัยเสน 

 ๒๔๔๖ นายนันทวัฒน  มาตาชาติ 

 ๒๔๔๗ นายนันทวัฒน  ยะภิระ 

 ๒๔๔๘ นายนันทวัฒน  สวางภพ 

 ๒๔๔๙ นายนันทวัฒน  สําราญจิตร 

 ๒๔๕๐ นายนันทะ  ประทุมโต 

 ๒๔๕๑ นายนันทิพัฒน  อินปา 

 ๒๔๕๒ นายนา  ประทุมทอง 

 ๒๔๕๓ นายนาค  แหลงหลา 

 ๒๔๕๔ นายนางพระ  รุจิภาสรวี 

 ๒๔๕๕ นายนาฎกะ  หวังดี 

 ๒๔๕๖ นายนาถ  ชาวไทย 

 ๒๔๕๗ นายนาท  วุฒิเพ็ชร 

 ๒๔๕๘ นายนาทย  ปานพรม 

 ๒๔๕๙ นายนาที  คัดทรินทร 

 ๒๔๖๐ นายนาม  อนทอง 

 ๒๔๖๑ นายนารถ  แบงกลาง 

 ๒๔๖๒ นายนารา  ทองเทศ 

 ๒๔๖๓ นายนาริน  ปลูกงาม 

 ๒๔๖๔ นายนารี  แสงแกว 

 ๒๔๖๕ นายนาลิตร  พรมทอง 

 ๒๔๖๖ นายนาวาวี  อาลี 

 ๒๔๖๗ นายนาวิน  ฉิมพลี 

 ๒๔๖๘ นายนาวิน  ทําทอง 

 ๒๔๖๙ นายนาวิน  ลามคํา 

 ๒๔๗๐ นายนําเจริญ  ดิเรกศิลป 

 ๒๔๗๑ นายนําชัย  คงคาสุขไสว 

 ๒๔๗๒ นายนําโชค  นวมศรี 

 ๒๔๗๓ นายน้ําทิพย  หินกลา 

 ๒๔๗๔ นายนิกร  กันทะวงค 

 ๒๔๗๕ นายนิกร  กากแกว 

 ๒๔๗๖ นายนิกร  คําเต็มเรือน 

 ๒๔๗๗ นายนิกร  เต็มสังข 

 ๒๔๗๘ นายนิกร  ทองดวง 

 ๒๔๗๙ นายนิกร  ทองรักษ 

 ๒๔๘๐ นายนิกร  แนนอุดร 

 ๒๔๘๑ นายนิกร  พรหมเมศร 

 ๒๔๘๒ นายนิกร  ยอดศรี 

 ๒๔๘๓ นายนิกร  เลพล 

 ๒๔๘๔ นายนิกร  วิคี 

 ๒๔๘๕ นายนิกร  สิงหศิลป 

 ๒๔๘๖ นายนิกุล  ดงเจริญ 

 ๒๔๘๗ นายนิคม  ก่ําแกว 

 ๒๔๘๘ นายนิคม  กุลมาลา 

 ๒๔๘๙ นายนิคม  คําภิโล 

 ๒๔๙๐ นายนิคม  แคลวกระโทก 

 ๒๔๙๑ นายนิคม  ใจโฮงลํา 

 ๒๔๙๒ นายนิคม  เชี่ยเทา 

 ๒๔๙๓ นายนิคม  เตจะพิงค 



 หนา   ๕๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๔๙๔ นายนิคม  ถุงแกว 

 ๒๔๙๕ นายนิคม  เทียนกระจาง 

 ๒๔๙๖ นายนิคม  นาคอาจหาญ 

 ๒๔๙๗ นายนิคม  บุญกาศ 

 ๒๔๙๘ นายนิคม  บุญชิต 

 ๒๔๙๙ นายนิคม  ภูจําปา 

 ๒๕๐๐ นายนิคม  มหาพรม 

 ๒๕๐๑ นายนิคม  มารอด 

 ๒๕๐๒ นายนิคม  วงศอุดม 

 ๒๕๐๓ นายนิคม  วรรณภิระ 

 ๒๕๐๔ นายนิคม  ศรทวม 

 ๒๕๐๕ นายนิคม  ศรีเรือง 

 ๒๕๐๖ นายนิคม  สมบุญ 

 ๒๕๐๗ นายนิคม  สากระจาย 

 ๒๕๐๘ นายนิคม  อภัยพันธ 

 ๒๕๐๙ นายนิคม  เอี่ยมศรี 

 ๒๕๑๐ นายนิคม  เอี่ยมอ่ํา 

 ๒๕๑๑ นายนิจิโรจน  ชินวงษา 

 ๒๕๑๒ นายนิชัย  โสคําแกว 

 ๒๕๑๓ นายนิด  สมัครสมาน 

 ๒๕๑๔ นายนิตย  ขอดเรือนแกว 

 ๒๕๑๕ นายนิตย  คูควร 

 ๒๕๑๖ นายนิตา  โวลา 

 ๒๕๑๗ นายนิทัศน  กองธรรม 

 ๒๕๑๘ นายนิทัศน  ทิพยศรี 

 ๒๕๑๙ นายนิธิกร  วงคนันชัย 

 ๒๕๒๐ นายนิธิพงศ  กิตติคุณ 

 ๒๕๒๑ นายนิธิศ  กฤตชวโรจน 

 ๒๕๒๒ นายนิพน  บุตรตะเคียน 

 ๒๕๒๓ นายนิพน  ภูพาดแสง 

 ๒๕๒๔ นายนิพนธ  กันตระบุตร 

 ๒๕๒๕ นายนิพนธ  การัมย 

 ๒๕๒๖ นายนิพนธ  เกาะกลาง 

 ๒๕๒๗ นายนิพนธ  เกิดเพชร 

 ๒๕๒๘ นายนิพนธ  โคมแกว 

 ๒๕๒๙ นายนิพนธ  จอมปนทอง 

 ๒๕๓๐ นายนิพนธ  จิตละมัย 

 ๒๕๓๑ นายนิพนธ  เจริญราช 

 ๒๕๓๒ นายนิพนธ  ฉัตรศรี 

 ๒๕๓๓ นายนิพนธ  ดวงเนตร 

 ๒๕๓๔ นายนิพนธ  ทานสมบัติ 

 ๒๕๓๕ จาสิบเอก นิพนธ  นอยโคตร 

 ๒๕๓๖ นายนิพนธ  พันธแดง 

 ๒๕๓๗ นายนิพนธ  รอดสุโข 

 ๒๕๓๘ นายนิพนธ  ลาวัน 

 ๒๕๓๙ นายนิพนธ  สุขแยง 

 ๒๕๔๐ นายนิพนธ  หนองชาง 

 ๒๕๔๑ นายนิพล  จันทรอิ่ม 

 ๒๕๔๒ นายนิพล  ทาแดง 

 ๒๕๔๓ นายนิพล  พรายภู 



 หนา   ๕๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๔๔ นายนิพล  พาคํา 

 ๒๕๔๕ นายนิพล  พ่ึงปา 

 ๒๕๔๖ นายนิพล  โยธานันท 

 ๒๕๔๗ นายนิพล  ศรีเอื้องดอย 

 ๒๕๔๘ นายนิพล  โอสถ 

 ๒๕๔๙ นายนิพัฒ  นาลาดทา 

 ๒๕๕๐ นายนิพัฒน  ชูสังข 

 ๒๕๕๑ นายนิ่มนวล  สีลวน 

 ๒๕๕๒ นายนิมล  สุขมา 

 ๒๕๕๓ นายนิมิต  จันทรทองทิพย 

 ๒๕๕๔ นายนิมิตร  แกงศิริ 

 ๒๕๕๕ นายนิมิตร  ดีดวยชาติ 

 ๒๕๕๖ นายนิมิตร  แผนทอง 

 ๒๕๕๗ นายนิมิตร  เรืองพยัคฆ 

 ๒๕๕๘ นายนิมิตสวรรค  จันทมาศ 

 ๒๕๕๙ นายนิยม  กรเกษม 

 ๒๕๖๐ นายนิยม  เกษานุช 

 ๒๕๖๑ นายนิยม  คําหลอ 

 ๒๕๖๒ นายนิยม  ทองบุญโฑ 

 ๒๕๖๓ นายนิยม  พนมชัย 

 ๒๕๖๔ นายนิยม  พยอม 

 ๒๕๖๕ นายนิยม  พรมชัย 

 ๒๕๖๖ นายนิยม  ภูวะกง 

 ๒๕๖๗ นายนิยม  เมฆโต 

 ๒๕๖๘ นายนิยม  สวนมอญ 

 ๒๕๖๙ นายนิยม  สาสาย 

 ๒๕๗๐ นายนิยม  สีไต 

 ๒๕๗๑ นายนิยม  สุขกรม 

 ๒๕๗๒ นายนิยม  อุทศีร 

 ๒๕๗๓ นายนิเยด  อนุญาหงษ 

 ๒๕๗๔ นายนิรพล  ณ นคร 

 ๒๕๗๕ นายนิรอซาลี  เลาะนะ 

 ๒๕๗๖ นายนิระพล  สาริสี 

 ๒๕๗๗ นายนิรัญ  ตาลหยง 

 ๒๕๗๘ นายนิรัตน  พุฒดวง 

 ๒๕๗๙ นายนิรัน  บุญภพ 

 ๒๕๘๐ นายนิรัน  ศรีจันทร 

 ๒๕๘๑ นายนิรัน  อินทนิล 

 ๒๕๘๒ นายนิรันดร  ฆะสันต 

 ๒๕๘๓ นายนิรันดร  ดาชวย 

 ๒๕๘๔ นายนิรันดร  ทศราช 

 ๒๕๘๕ นายนิรันดร  ทองนุย 

 ๒๕๘๖ นายนิรันดร  บรรจง 

 ๒๕๘๗ นายนิรันดร  บุญเกิด 

 ๒๕๘๘ นายนิรันดร  ผมภูเขียว 

 ๒๕๘๙ นายนิรันดร  พันสนิท 

 ๒๕๙๐ นายนิรันดร  สะนิ 

 ๒๕๙๑ นายนิรันดร  อึงสะกาว 

 ๒๕๙๒ นายนิรันตร  จ่ันหนู 

 ๒๕๙๓ นายนิราช  ตนอุตร 



 หนา   ๕๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๕๙๔ นายนิรุต  กาพบุดศรี 

 ๒๕๙๕ นายนิรุต  เปยมพอดี 

 ๒๕๙๖ นายนิรุตต  อินทรตา 

 ๒๕๙๗ นายนิรุตติ์  ปะสุข 

 ๒๕๙๘ นายนิรุติ  แปนศิริ 

 ๒๕๙๙ นายนิรุทธิ์  ผายมอญ 

 ๒๖๐๐ นายนิลพงษ  จันทรนิล 

 ๒๖๐๑ นายนิลุทค  ดวงเฟอง 

 ๒๖๐๒ นายนิวัฒน  คําศรี 

 ๒๖๐๓ นายนิวัฒน  ทาบุญ 

 ๒๖๐๔ นายนิวัฒน  ฝายทะแสง 

 ๒๖๐๕ นายนิวัฒน  มาลาลํ้า 

 ๒๖๐๖ นายนิวัฒน  สีหานาถ 

 ๒๖๐๗ นายนิวัฒน  แสงสี 

 ๒๖๐๘ นายนิวัต  ชินนอก 

 ๒๖๐๙ นายนิวัต  อินทรโอสถ 

 ๒๖๑๐ นายนิวัตน  ใจสวาง 

 ๒๖๑๑ นายนิวัตย  มารัชชะ 

 ๒๖๑๒ นายนิวัตร  เอมรัฐ 

 ๒๖๑๓ นายนิวัตร  พิมสรอย 

 ๒๖๑๔ นายนิวัติ  การินทร 

 ๒๖๑๕ นายนิเวศ  เฉิดไธสง 

 ๒๖๑๖ นายนิเวศ  ตุนา 

 ๒๖๑๗ นายนิเวศ  หงษสุวรรณ 

 ๒๖๑๘ นายนิเวศน  ไชยกันทา 

 ๒๖๑๙ นายนิสิทธิ์  สอนเสนา 

 ๒๖๒๐ นายนิออน  ไขบุดดี 

 ๒๖๒๑ นายนิอับดุลเลาะ  นิกานิง 

 ๒๖๒๒ นายนีรนาถ  หินนาง 

 ๒๖๒๓ นายนุ  ฤทธิสันเทียะ 

 ๒๖๒๔ นายนุกร  ยาพันธ 

 ๒๖๒๕ นายนุกุล  คําผาสุข 

 ๒๖๒๖ นายนุกูล  เพชรกูล 

 ๒๖๒๗ นายนุกูล  สมภูมิ 

 ๒๖๒๘ นายนุเจ  ดวงใจชนก 

 ๒๖๒๙ นายนุช  บุญสวัสดิ์ 

 ๒๖๓๐ นายนุสดี  เกปน 

 ๒๖๓๑ นายเนง  แสงชาง 

 ๒๖๓๒ นายเนตร  จงกลาง 

 ๒๖๓๓ นายเนตร  บุตรสยาม 

 ๒๖๓๔ นายเนตรศักดิ์  รฤษณา 

 ๒๖๓๕ นายเนรมิต  แกนจําปา 

 ๒๖๓๖ นายเนาวรัตน  สายเสน 

 ๒๖๓๗ นายเนาะจา  ศุภรนานา 

 ๒๖๓๘ นายเนียม  ใจเย็น 

 ๒๖๓๙ นายเนียม  เบี้ยวปล้ืม 

 ๒๖๔๐ นายแนงนอย  นารีหวานดี 

 ๒๖๔๑ นายแนบชัย  โพธิ์คํา 

 ๒๖๔๒ นายโนรี  พันธโนราช 

 ๒๖๔๓ นายบรพิต  งาเฉลา 



 หนา   ๕๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๖๔๔ นายบรรจง  กุลมาลาคีรี 

 ๒๖๔๕ นายบรรจง  เขื่อนแกว 

 ๒๖๔๖ นายบรรจง  คํามี 

 ๒๖๔๗ นายบรรจง  คําออง 

 ๒๖๔๘ นายบรรจง  งาคชสาร 

 ๒๖๔๙ นายบรรจง  จันทรพวง 

 ๒๖๕๐ นายบรรจง  จันสงกา 

 ๒๖๕๑ นายบรรจง  เจริญไทย 

 ๒๖๕๒ นายบรรจง  เจริญย่ิง 

 ๒๖๕๓ นายบรรจง  พันศรี 

 ๒๖๕๔ นายบรรจง  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๖๕๕ นายบรรจง  รสเขม 

 ๒๖๕๖ นายบรรจง  ละอองศรี 

 ๒๖๕๗ นายบรรจง  ลือทอง 

 ๒๖๕๘ นายบรรจง  ศิริพัฒน 

 ๒๖๕๙ นายบรรจง  หนองแกว 

 ๒๖๖๐ นายบรรจง  เห็มสังหาร 

 ๒๖๖๑ นายบรรจง  เหลาโคตร 

 ๒๖๖๒ นายบรรจง  อุเหลา 

 ๒๖๖๓ นายบรรจงกริช  สระทองชวง 

 ๒๖๖๔ นายบรรจงต  นาใจ 

 ๒๖๖๕ นายบรรจงรักษ  ขาวงาม 

 ๒๖๖๖ นายบรรจบ  นิมิตร 

 ๒๖๖๗ นายบรรเจิด  จําเนียรทรง 

 ๒๖๖๘ นายบรรเจิด  ตันกาบ 

 ๒๖๖๙ นายบรรเจิด  บุญเรือง 

 ๒๖๗๐ นายบรรเจิด  ปรากฎมาก 

 ๒๖๗๑ นายบรรเจิด  วงศใจจา 

 ๒๖๗๒ นายบรรเจิด  วังคีรี 

 ๒๖๗๓ นายบรรเจิด  ศรีภู 

 ๒๖๗๔ นายบรรชา  พรมดอนยาง 

 ๒๖๗๕ นายบรรชา  โสดามุข 

 ๒๖๗๖ นายบรรณทม  ดวงวงษา 

 ๒๖๗๗ นายบรรดาร  ขมอาวุธ 

 ๒๖๗๘ นายบรรดิษ  นัยอรชร 

 ๒๖๗๙ นายบรรดิษฐ  มะหะหมัด 

 ๒๖๘๐ นายบรรทม  ธรรมเนียม 

 ๒๖๘๑ นายบรรทม  พรมจีน 

 ๒๖๘๒ นายบรรเทิง  บุญจิตร 

 ๒๖๘๓ จาสิบเอก บรรพต  ฟกขํา 

 ๒๖๘๔ นายบรรยง  อินทะพิมพ 

 ๒๖๘๕ นายบรรยงษ  บุญถม 

 ๒๖๘๖ นายบรรยาย  การเรียน 

 ๒๖๘๗ นายบรรลพ  หาญอาษา 

 ๒๖๘๘ นายบรรลือ  ชอบเสร็จ 

 ๒๖๘๙ นายบรรลือศักดิ์  ใบสี 

 ๒๖๙๐ นายบรรลุ  วิชัยโคตร 

 ๒๖๙๑ นายบรรเลง  รัตนะ 

 ๒๖๙๒ นายบรรหาร  ไพรศิริทรัพย 

 ๒๖๙๓ นายบวยจา  เคะลวย 



 หนา   ๕๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๖๙๔ นายบวร  ไพรสิงห 

 ๒๖๙๕ นายบวร  หมื่นจง 

 ๒๖๙๖ นายบัญชา  กัลยา 

 ๒๖๙๗ นายบัญชา  ไกรเทพ 

 ๒๖๙๘ นายบัญชา  คําทะเนตร 

 ๒๖๙๙ นายบัญชา  จันทรบวย 

 ๒๗๐๐ นายบัญชา  ชิดชอบ 

 ๒๗๐๑ นายบัญชา  ไชยวงษ 

 ๒๗๐๒ นายบัญชา  ทองธิราช 

 ๒๗๐๓ นายบัญชา  ปนสา 

 ๒๗๐๔ นายบัญชา  เปรมปรี 

 ๒๗๐๕ นายบัญชา  เผือกออน 

 ๒๗๐๖ นายบัญชา  พระสวาง 

 ๒๗๐๗ นายบัญชา  โรจนวิเชียรรัตน 

 ๒๗๐๘ นายบัญชา  สุริยะ 

 ๒๗๐๙ นายบัญชา  หมีนหมีด 

 ๒๗๑๐ นายบัญญัติ  แกนบุบผา 

 ๒๗๑๑ นายบัญญัติ  คําชนะ 

 ๒๗๑๒ นายบัญญัติ  โทศรี 

 ๒๗๑๓ นายบัญญัติ  บุญโล 

 ๒๗๑๔ นายบัญญัติ  ใบแกว 

 ๒๗๑๕ นายบัญญัติ  พรมมา 

 ๒๗๑๖ นายบัญทอง  บุตนนท 

 ๒๗๑๗ นายบัณฑิต  ชาอินทร 

 ๒๗๑๘ นายบัณฑิต  เดชนอก 

 ๒๗๑๙ นายบัณฑิต  แทนทอง 

 ๒๗๒๐ นายบัณฑิต  บัวผัน 

 ๒๗๒๑ นายบัณฑิต  สังขทอง 

 ๒๗๒๒ นายบัณฑิต  อิ่นแกว 

 ๒๗๒๓ นายบันคน  ผลจันทร 

 ๒๗๒๔ นายบันจบ  แกวราเขียว 

 ๒๗๒๕ นายบันฑิต  หงษคํา 

 ๒๗๒๖ นายบันเทิง  หวานพืช 

 ๒๗๒๗ นายบันลือ  พาพงษ 

 ๒๗๒๘ นายบัวกัน  อยูเย็น 

 ๒๗๒๙ นายบัวชุม  หอมจันทึก 

 ๒๗๓๐ นายบัวทอง  ดวงแข 

 ๒๗๓๑ นายบัวทอง  นามวิเศษ 

 ๒๗๓๒ นายบัวบาน  ภาวงค 

 ๒๗๓๓ นายบัวพัน  อินธิราช 

 ๒๗๓๔ นายบัวพา  ปองดี 

 ๒๗๓๕ นายบัวภา  แสนแกว 

 ๒๗๓๖ นายบัวรอง  ติดสุข 

 ๒๗๓๗ นายบัวรินทร  บุญมั่น 

 ๒๗๓๘ นายบัวเรียน  ชินคํา 

 ๒๗๓๙ นายบัวเรียน  เนียงอาชา 

 ๒๗๔๐ นายบัวเรียน  บุญสิงห 

 ๒๗๔๑ นายบัวเรียน  สิงหแกว 

 ๒๗๔๒ นายบัวโรย  ออนกล 

 ๒๗๔๓ นายบัวลอง  บุตรเทศ 



 หนา   ๕๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗๔๔ นายบัวลอย  หนักแนน 

 ๒๗๔๕ นายบัวลัย  วิลัยชื่น 

 ๒๗๔๖ นายบัวลี  บุญสาร 

 ๒๗๔๗ นายบัวลี  พรมสมบัติ 

 ๒๗๔๘ นายบัวลี  หุมสิน 

 ๒๗๔๙ นายบัวไล  ประเสริฐสังข 

 ๒๗๕๐ นายบัวไล  สดใส 

 ๒๗๕๑ นายบัวไล  โสบุญ 

 ๒๗๕๒ นายบัวเวิน  วันทา 

 ๒๗๕๓ นายบัวสี  แสงโทโพธิ์ 

 ๒๗๕๔ นายบาว  สุวินัย 

 ๒๗๕๕ นายบาวนุย  ทองดี 

 ๒๗๕๖ นายบาฮารี  ป 

 ๒๗๕๗ นายบําเพ็ญ  แตมแผน 

 ๒๗๕๘ นายบําเพ็ญ  ประจงบัว 

 ๒๗๕๙ นายบํารุง  เกษรแยม 

 ๒๗๖๐ นายบํารุง  ชูศรีนาค 

 ๒๗๖๑ นายบํารุง  เที่ยงพุม 

 ๒๗๖๒ นายบํารุง  นิ่มกลาง 

 ๒๗๖๓ นายบํารุง  ฤกษดี 

 ๒๗๖๔ นายบิณฑ  สุดแดนดิน 

 ๒๗๖๕ นายบินลักษณ  ทาบิดา 

 ๒๗๖๖ นายบือราเฮง  นิระ 

 ๒๗๖๗ นายบุญ  ลุยปา 

 ๒๗๖๘ นายบุญ  สังขทองกูล 

 ๒๗๖๙ นายบุญกรม  กัณโสภา 

 ๒๗๗๐ นายบุญกวาง  มณีจักษ 

 ๒๗๗๑ นายบุญกวาง  อุทัยบุรมย 

 ๒๗๗๒ นายบุญกอง  รมรื่น 

 ๒๗๗๓ นายบุญเกตุ  นันติ 

 ๒๗๗๔ นายบุญเกิด  คําลือ 

 ๒๗๗๕ นายบุญเกิด  ไชยมิ่ง 

 ๒๗๗๖ นายบุญเกิด  มวงคะลา 

 ๒๗๗๗ นายบุญเกิด  ไวยฤกษ 

 ๒๗๗๘ นายบุญเกิด  โสดา 

 ๒๗๗๙ นายบุญเกื้อ  จุยเส็ง 

 ๒๗๘๐ นายบุญคลุม  แฟมไธสง 

 ๒๗๘๑ นายบุญค้ํา  โคจร 

 ๒๗๘๒ นายบุญจัน  ปยะวงษ 

 ๒๗๘๓ นายบุญจันทร  ขันเพชร 

 ๒๗๘๔ นายบุญจันทร  คําขาว 

 ๒๗๘๕ นายบุญจันทร  เจนจบ 

 ๒๗๘๖ นายบุญจันทร  ไชยเม็ง 

 ๒๗๘๗ นายบุญจันทร  โทนะหงษา 

 ๒๗๘๘ นายบุญจันทร  นาถ้ําพลอย 

 ๒๗๘๙ นายบุญจันทร  นูแป 

 ๒๗๙๐ นายบุญจันทร  พิประโคน 

 ๒๗๙๑ นายบุญจันทร  วารีศรี 

 ๒๗๙๒ นายบุญจันทร  โวหารเดช 

 ๒๗๙๓ นายบุญจันทร  ศรีสวัสดิ์ 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๗๙๔ นายบุญจันทร  แสนโสม 

 ๒๗๙๕ นายบุญจิต  พลทะยาน 

 ๒๗๙๖ นายบุญฉลอง  จํางูเหลือม 

 ๒๗๙๗ นายบุญชม  แสนพรม 

 ๒๗๙๘ นายบุญชวง  สังฆะกาโร 

 ๒๗๙๙ นายบุญชวน  เรียงโหนง 

 ๒๘๐๐ นายบุญชวย  คลาดกองทุกข 

 ๒๘๐๑ นายบุญชวย  จะยี 

 ๒๘๐๒ นายบุญชวย  ชัยดี 

 ๒๘๐๓ นายบุญชวย  ไลพิก 

 ๒๘๐๔ นายบุญชวย  เวียงสุข 

 ๒๘๐๕ นายบุญชอบ  ทรหาร 

 ๒๘๐๖ นายบุญชอบ  สอนงาย 

 ๒๘๐๗ นายบุญชัย  ไพรอมรรัตน 

 ๒๘๐๘ นายบุญชัย  ศักดิ์เจริญชัยกุล 

 ๒๘๐๙ นายบุญชาติ  สีพรมมา 

 ๒๘๑๐ นายบุญชื่น  ออนโพธา 

 ๒๘๑๑ นายบุญชู  เชื้อวงษ 

 ๒๘๑๒ นายบุญชู  ไชยปราบ 

 ๒๘๑๓ นายบุญชู  บุตรโคษา 

 ๒๘๑๔ นายบุญชู  พินธุ 

 ๒๘๑๕ นายบุญเชิด  แยมละมัย 

 ๒๘๑๖ นายบุญเชิด  สุขสมบุญ 

 ๒๘๑๗ นายบุญเชิด  อระไชย 

 ๒๘๑๘ นายบุญเชิด  โฮมพิมพ 

 ๒๘๑๙ นายบุญเชื้อ  ทองดวง 

 ๒๘๒๐ นายบุญญเดช  บุญนํา 

 ๒๘๒๑ นายบุญญาริตณ  คงธิ 

 ๒๘๒๒ นายบุญดี  ทองริด 

 ๒๘๒๓ นายบุญตรี  กระจิวผา 

 ๒๘๒๔ นายบุญตัน  สืบเพ็ง 

 ๒๘๒๕ นายบุญตา  แสงผา 

 ๒๘๒๖ นายบุญติ๊บ  รักประเสริฐสุข 

 ๒๘๒๗ นายบุญเติม  ยุติศรี 

 ๒๘๒๘ นายบุญถม  ตนประทุม 

 ๒๘๒๙ นายบุญถม  เตตะรวง 

 ๒๘๓๐ นายบุญถม  เพียหอชัย 

 ๒๘๓๑ นายบุญถม  ศรีไพร 

 ๒๘๓๒ นายบุญถม  เฮียงหลา 

 ๒๘๓๓ นายบุญถัน  พาสี 

 ๒๘๓๔ นายบุญถา  ศรีกุตา 

 ๒๘๓๕ นายบุญถิ่น  ผิวศิริ 

 ๒๘๓๖ นายบุญถึง  ขาวพรหม 

 ๒๘๓๗ นายบุญถึง  ซาเทียม 

 ๒๘๓๘ นายบุญถือ  จันทรบัวลา 

 ๒๘๓๙ นายบุญเถิง  คําวัน 

 ๒๘๔๐ นายบุญแถม  พรธิระ 

 ๒๘๔๑ นายบุญทม  แกมนิรัตน 

 ๒๘๔๒ นายบุญทวี  สาคะนิล 

 ๒๘๔๓ นายบุญทัน  กําลังยงค 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๘๔๔ นายบุญทัน  คันธภูมิ 

 ๒๘๔๕ นายบุญทัน  จันทยุง 

 ๒๘๔๖ นายบุญทัน  ดวงเกตุ 

 ๒๘๔๗ นายบุญทัน  เดชอุทัย 

 ๒๘๔๘ นายบุญทัน  ถาวรศรี 

 ๒๘๔๙ นายบุญทัน  ทิพรักษ 

 ๒๘๕๐ นายบุญทัน  นําสุข 

 ๒๘๕๑ นายบุญทัน  บุญทูน 

 ๒๘๕๒ นายบุญทัน  ประสมสาย 

 ๒๘๕๓ นายบุญทัน  มินไธสง 

 ๒๘๕๔ นายบุญทา  กันจินะ 

 ๒๘๕๕ นายบุญทา  โปอินทะนะ 

 ๒๘๕๖ นายบุญทํา  จันทรทับพิรา 

 ๒๘๕๗ นายบุญทํา  เทศนา 

 ๒๘๕๘ นายบุญเทิม  คํานัน 

 ๒๘๕๙ นายบุญเที่ยง  เกษศรีรัตน 

 ๒๘๖๐ นายบุญเที่ยง  บุญทา 

 ๒๘๖๑ นายบุญเทียน  นามวิเศษ 

 ๒๘๖๒ นายบุญเทียน  วงกา 

 ๒๘๖๓ นายบุญเทียน  ศรีจันทรแกว 

 ๒๘๖๔ นายบุญแทน  ผ้ึงฉ่ํา 

 ๒๘๖๕ นายบุญไทย  สหไชย 

 ๒๘๖๖ นายบุญธรรม  แกวคําปอด 

 ๒๘๖๗ นายบุญธรรม  แกวสอนดี 

 ๒๘๖๘ นายบุญธรรม  คําเฟย 

 ๒๘๖๙ นายบุญธรรม  จันทะชัย 

 ๒๘๗๐ นายบุญธรรม  ปากบารา 

 ๒๘๗๑ นายบุญธรรม  ปายเดี่ยว 

 ๒๘๗๒ นายบุญธรรม  ผองแผว 

 ๒๘๗๓ นายบุญธรรม  พองงูเหลือม 

 ๒๘๗๔ นายบุญธรรม  เฟองสูงเนิน 

 ๒๘๗๕ นายบุญธรรม  รัตนพันธ 

 ๒๘๗๖ นายบุญธรรม  ฤาชัยราม 

 ๒๘๗๗ นายบุญธรรม  ลาเลิศ 

 ๒๘๗๘ นายบุญธรรม  วนาลัยวิมาน 

 ๒๘๗๙ นายบุญธรรม  แสงกนึก 

 ๒๘๘๐ นายบุญธรรม  อวมประเสริฐ 

 ๒๘๘๑ นายบุญนอม  ยอดแสง 

 ๒๘๘๒ นายบุญนอม  สุขแสน 

 ๒๘๘๓ นายบุญนัก  ประทุมวัน 

 ๒๘๘๔ นายบุญนาค  จันทรเพ้ิง 

 ๒๘๘๕ นายบุญนํา  บํารุงสาลี 

 ๒๘๘๖ นายบุญเนตร  ไชยสนธิ 

 ๒๘๘๗ นายบุญเนียม  ชุดกลาง 

 ๒๘๘๘ นายบุญบาน  พลชัยยา 

 ๒๘๘๙ นายบุญประสาร  เทพบรรจง 

 ๒๘๙๐ นายบุญประเสริฐ  แสงอินทร 

 ๒๘๙๑ นายบุญปอม  ฉัตรสุวรรณ 

 ๒๘๙๒ นายบุญเปง  สายสุภา 

 ๒๘๙๓ นายบุญแปง  ผัดนอย 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๘๙๔ นายบุญแปลง  ผานิล 

 ๒๘๙๕ นายบุญแปลง  รุงเรือง 

 ๒๘๙๖ นายบุญแปลง  วาทโยธา 

 ๒๘๙๗ นายบุญผาน  ตุมทอง 

 ๒๘๙๘ นายบุญแผน  ไชยชิน 

 ๒๘๙๙ นายบุญพรม  เชื่อมรัมย 

 ๒๙๐๐ นายบุญพรอม  อินชํานาญ 

 ๒๙๐๑ นายบุญพา  ชุมสายันต 

 ๒๙๐๒ นายบุญเพ็ง  การเพียร 

 ๒๙๐๓ นายบุญเพ็ง  ไชยสุย 

 ๒๙๐๔ นายบุญเพ็ง  พลทา 

 ๒๙๐๕ นายบุญเพ็ง  พัฒนาศูนย 

 ๒๙๐๖ นายบุญเพ็ง  ศรีโนนมวง 

 ๒๙๐๗ นายบุญเพ็ง  สมบูรณ 

 ๒๙๐๘ นายบุญเพ็ง  สุรินทรชัย 

 ๒๙๐๙ นายบุญเพชร  มุงงาม 

 ๒๙๑๐ นายบุญเพ็ญ  พัดแดง 

 ๒๙๑๑ นายบุญเพียง  สืบเพ็ง 

 ๒๙๑๒ นายบุญมา  กลีบบัว 

 ๒๙๑๓ นายบุญมา  กัญญะวงค 

 ๒๙๑๔ นายบุญมา  คําหงสา 

 ๒๙๑๕ นายบุญมา  จันดางาม 

 ๒๙๑๖ นายบุญมา  จันทรนอย 

 ๒๙๑๗ นายบุญมา  จันทะพันธ 

 ๒๙๑๘ นายบุญมา  ฉลาดเลิศ 

 ๒๙๑๙ นายบุญมา  ทองอาจ 

 ๒๙๒๐ นายบุญมา  ทาระแพน 

 ๒๙๒๑ นายบุญมา  บุตรศรีภูมิ 

 ๒๙๒๒ นายบุญมา  ประทุมมาตร 

 ๒๙๒๓ นายบุญมา  ปญญาฉลาด 

 ๒๙๒๔ นายบุญมา  แปนวงค 

 ๒๙๒๕ นายบุญมา  เพียรดี 

 ๒๙๒๖ นายบุญมา  ภูหอม 

 ๒๙๒๗ นายบุญมา  รักกอน 

 ๒๙๒๘ นายบุญมา  สมจิตต 

 ๒๙๒๙ นายบุญมา  สินธุชาติ 

 ๒๙๓๐ นายบุญมา  สินศิริ 

 ๒๙๓๑ นายบุญมา  แสงโพธิ์ดา 

 ๒๙๓๒ นายบุญมา  อุประ 

 ๒๙๓๓ นายบุญมาก  บัวแดง 

 ๒๙๓๔ นายบุญมาก  หาระสาร 

 ๒๙๓๕ นายบุญมี  แกวเคนมา 

 ๒๙๓๖ นายบุญมี  คณะพันธ 

 ๒๙๓๗ นายบุญมี  คูณเมือง 

 ๒๙๓๘ นายบุญมี  จันทรเอี่ยม 

 ๒๙๓๙ นายบุญมี  จิตรวิเศษ 

 ๒๙๔๐ นายบุญมี  เจริญวนากูล 

 ๒๙๔๑ นายบุญมี  ใจเย็น 

 ๒๙๔๒ นายบุญมี  เดชกุล 

 ๒๙๔๓ นายบุญมี  เนาวบุตร 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๔๔ นายบุญมี  บึงทอง 

 ๒๙๔๕ นายบุญมี  บุรวัฒน 

 ๒๙๔๖ นายบุญมี  ปูเดือน 

 ๒๙๔๗ นายบุญมี  พอวงค 

 ๒๙๔๘ นายบุญมี  พันการ 

 ๒๙๔๙ นายบุญมี  โพธิ์ภักดี 

 ๒๙๕๐ นายบุญมี  ภูเบาทอง 

 ๒๙๕๑ นายบุญมี  ยางสวย 

 ๒๙๕๒ นายบุญมี  เรื่อศรีจันทร 

 ๒๙๕๓ นายบุญมี  วงศใหญ 

 ๒๙๕๔ นายบุญมี  ศรีชะอุม 

 ๒๙๕๕ นายบุญมี  ศิริโสม 

 ๒๙๕๖ นายบุญมี  สมสัตย 

 ๒๙๕๗ นายบุญมี  สีลาเกตุ 

 ๒๙๕๘ นายบุญมี  สุวรรณ 

 ๒๙๕๙ นายบุญยง  เกิดพรอม 

 ๒๙๖๐ นายบุญยง  ชูชื่น 

 ๒๙๖๑ นายบุญยงค  สีเสน 

 ๒๙๖๒ นายบุญยะโชติ  นาแหลม 

 ๒๙๖๓ นายบุญยัง  คงสาลี 

 ๒๙๖๔ นายบุญยัง  คํานนท 

 ๒๙๖๕ นายบุญยัง  ไชยตะมาตย 

 ๒๙๖๖ นายบุญยัง  ทุนเกิด 

 ๒๙๖๗ นายบุญยัง  พันธหริ่ง 

 ๒๙๖๘ นายบุญยัง  วงคกระโซ 

 ๒๙๖๙ นายบุญย่ิง  อินทรธรรม 

 ๒๙๗๐ นายบุญยืน  เดชะยะ 

 ๒๙๗๑ นายบุญยืน  ผลทรงเกียรติ 

 ๒๙๗๒ นายบุญยู  เดชทะสอน 

 ๒๙๗๓ นายบุญเย็น  วิชัย 

 ๒๙๗๔ นายบุญเย่ียม  โคตมณี 

 ๒๙๗๕ นายบุญเย่ียม  หมอวงศ 

 ๒๙๗๖ นายบุญเย้ือน  สมร 

 ๒๙๗๗ นายบุญรวม  จันทมาตย 

 ๒๙๗๘ นายบุญรวม  บรรจงปรุ 

 ๒๙๗๙ นายบุญรวม  ศรียศ 

 ๒๙๘๐ นายบุญรวม  สุวรรณพันธ 

 ๒๙๘๑ นายบุญรวย  ทาวแกว 

 ๒๙๘๒ นายบุญรอด  ขุนยศ 

 ๒๙๘๓ นายบุญรอด  เจริญกลาง 

 ๒๙๘๔ นายบุญรอด  สอนนาค 

 ๒๙๘๕ นายบุญรักษ  สุวรรณหงษ 

 ๒๙๘๖ นายบุญรัตน  ฝนเฝอ 

 ๒๙๘๗ นายบุญร้ํา  นิตยคําหาญ 

 ๒๙๘๘ นายบุญรึก  พูลปาน 

 ๒๙๘๙ นายบุญเริก  สมพอง 

 ๒๙๙๐ นายบุญเรียง  ปะสาวะเก 

 ๒๙๙๑ นายบุญเรียน  คะเรียงรัมย 

 ๒๙๙๒ นายบุญเรียน  อนุภาพ 

 ๒๙๙๓ นายบุญเรียบ  แกวโภคา 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๒๙๙๔ นายบุญเรือง  กรวยทอง 

 ๒๙๙๕ นายบุญเรือง  แกวขอนแกน 

 ๒๙๙๖ นายบุญเรือง  ไกลถิ่น 

 ๒๙๙๗ นายบุญเรือง  จําปา 

 ๒๙๙๘ นายบุญเรือง  ใจปานน้ํา 

 ๒๙๙๙ นายบุญเรือง  ธงทวี 

 ๓๐๐๐ นายบุญเรือง  นอยฉ่ํา 

 ๓๐๐๑ นายบุญเรือง  บุญศิริ 

 ๓๐๐๒ นายบุญเรือง  บุดดาวัน 

 ๓๐๐๓ นายบุญเรือน  ขุนแนน 

 ๓๐๐๔ นายบุญเรือน  ปทุมานนท 

 ๓๐๐๕ นายบุญฤทธิ์  เพสาลี 

 ๓๐๐๖ นายบุญฤทธิ์  รามัด 

 ๓๐๐๗ นายบุญฤทธิ์  ลาภประเสริฐ 

 ๓๐๐๘ นายบุญฤทธิ์  สังขทอง 

 ๓๐๐๙ นายบุญฤทธิ์  สุดชู 

 ๓๐๑๐ นายบุญฤทธิ์  สุมงคล 

 ๓๐๑๑ นายบุญฤทธิ์  หนองบัว 

 ๓๐๑๒ นายบุญฤทธิ์  เอียดศรี 

 ๓๐๑๓ นายบุญลบ  สูงกลาง 

 ๓๐๑๔ นายบุญลวน  ทัศนจันดา 

 ๓๐๑๕ นายบุญลวน  โพธิพรม 

 ๓๐๑๖ นายบุญลอง  ใขกันหา 

 ๓๐๑๗ นายบุญลอง  แสงเกิด 

 ๓๐๑๘ นายบุญลอม  ยินดี 

 ๓๐๑๙ นายบุญลอม  ศรีวิเชียร 

 ๓๐๒๐ นายบุญลอม  อินนอก 

 ๓๐๒๑ นายบุญลัง  ทองศรี 

 ๓๐๒๒ นายบุญลาภ  จิตรจํานงค 

 ๓๐๒๓ นายบุญลาภ  เปยมสมบูรณ 

 ๓๐๒๔ นายบุญลือ  การุญบริรักษ 

 ๓๐๒๕ นายบุญลือ  พุมพวง 

 ๓๐๒๖ นายบุญลือ  มุงไทยสง 

 ๓๐๒๗ นายบุญลือ  รื่นชล 

 ๓๐๒๘ นายบุญลือ  หาวิชา 

 ๓๐๒๙ นายบุญเลย  ออนไธสง 

 ๓๐๓๐ นายบุญเลิง  ทองเบาะ 

 ๓๐๓๑ นายบุญเลิง  เปนมงคล 

 ๓๐๓๒ นายบุญเลิศ  เขียวโสภา 

 ๓๐๓๓ นายบุญเลิศ  ฉิมแกว 

 ๓๐๓๔ นายบุญเลิศ  บุญโยธา 

 ๓๐๓๕ นายบุญเลิศ  บุญสูงเนิน 

 ๓๐๓๖ นายบุญเลิศ  ประลองผล 

 ๓๐๓๗ นายบุญเลิศ  ปริญจิต 

 ๓๐๓๘ นายบุญเลิศ  พงษนาวี 

 ๓๐๓๙ นายบุญเลิศ  พวงนาค 

 ๓๐๔๐ นายบุญเลิศ  มะณีเรือง 

 ๓๐๔๑ นายบุญเลิศ  รักกุศล 

 ๓๐๔๒ นายบุญเลิศ  ละกุด 

 ๓๐๔๓ นายบุญเลิศ  ลามูล 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๐๔๔ นายบุญเลิศ  วิโรจนสันติสุข 

 ๓๐๔๕ นายบุญเลิศ  ศรีอนันต 

 ๓๐๔๖ นายบุญเลิศ  สมสันติ 

 ๓๐๔๗ นายบุญเลิศ  สากร 

 ๓๐๔๘ นายบุญเลิศ  สุวรรณพัฒน 

 ๓๐๔๙ นายบุญเล้ียง  กระแสหัน 

 ๓๐๕๐ นายบุญเล้ียง  พรมฤทธิ์ 

 ๓๐๕๑ นายบุญเล้ียง  ยศวังทอง 

 ๓๐๕๒ นายบุญเล้ียง  ศาลารัมย 

 ๓๐๕๓ นายบุญวัน  สวนประเสริฐ 

 ๓๐๕๔ นายบุญเวช  เจียมภูเขียว 

 ๓๐๕๕ นายบุญศรี  กุนะ 

 ๓๐๕๖ นายบุญศรี  คําแพง 

 ๓๐๕๗ นายบุญศรี  จอยลี 

 ๓๐๕๘ นายบุญศรี  โทตะกูล 

 ๓๐๕๙ นายบุญศรี  พลอยบุตร 

 ๓๐๖๐ นายบุญศรี  พันไผ 

 ๓๐๖๑ นายบุญศรี  โพชนจิต 

 ๓๐๖๒ นายบุญสง  เขาถ้ํา 

 ๓๐๖๓ นายบุญสง  คะโรรัมย 

 ๓๐๖๔ นายบุญสง  จินะกาศ 

 ๓๐๖๕ นายบุญสง  ดูเชิดรัมย 

 ๓๐๖๖ นายบุญสง  เดชแทน 

 ๓๐๖๗ นายบุญสง  เตชะวงศ 

 ๓๐๖๘ นายบุญสง  นามมีแวน 

 ๓๐๖๙ นายบุญสง  ฤทธิศร 

 ๓๐๗๐ นายบุญสง  ลอยประโคน 

 ๓๐๗๑ นายบุญสง  ลังไธสง 

 ๓๐๗๒ นายบุญสง  สุกุลกิจ 

 ๓๐๗๓ นายบุญสง  สุริยะกาญจน 

 ๓๐๗๔ นายบุญสง  แสนวงค 

 ๓๐๗๕ นายบุญสง  หงษทอง 

 ๓๐๗๖ นายบุญสงค  ถามะนัด 

 ๓๐๗๗ นายบุญสม  จอมใจบริสุทธิ์ 

 ๓๐๗๘ นายบุญสม  เพ็ชรมะณี 

 ๓๐๗๙ นายบุญสม  เย็นดีรัมย 

 ๓๐๘๐ นายบุญสวน  คุมหางสูง 

 ๓๐๘๑ นายบุญสวน  บุญตา 

 ๓๐๘๒ นายบุญสวน  ประพันธ 

 ๓๐๘๓ นายบุญสอน  คาขาว 

 ๓๐๘๔ นายบุญสอน  ศรีงาม 

 ๓๐๘๕ นายบุญสิต  ศรีสุทธิจรรยา 

 ๓๐๘๖ นายบุญสี  กุลดําแดง 

 ๓๐๘๗ นายบุญเส็ง  ศรียางนอก 

 ๓๐๘๘ นายบุญเส็ง  อาปะเม 

 ๓๐๘๙ นายบุญเสริฐ  บุตรเพ็ชร 

 ๓๐๙๐ นายบุญเสริม  ชุมกระโทก 

 ๓๐๙๑ นายบุญเสริม  ดับรอน 

 ๓๐๙๒ นายบุญเสริม  นาคสังข 

 ๓๐๙๓ นายบุญเสริม  โยธานารถ 



 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๐๙๔ นายบุญเสริม  วันจงคํา 

 ๓๐๙๕ นายบุญเสริม  สุขสําราญ 

 ๓๐๙๖ นายบุญเสริม  แสงวันดี 

 ๓๐๙๗ นายบุญเสริม  แสนภักดี 

 ๓๐๙๘ นายบุญโสม  ศรีนอย 

 ๓๐๙๙ นายบุญหนัก  สุทธิวรรณา 

 ๓๑๐๐ นายบุญหนา  กณารักษ 

 ๓๑๐๑ นายบุญหนา  นนทศิริ 

 ๓๑๐๒ นายบุญหนา  สีมาเคน 

 ๓๑๐๓ นายบุญหัด  วินทะไชย 

 ๓๑๐๔ นายบุญเหลือ  ชาวนาเปา 

 ๓๑๐๕ นายบุญเหลือ  พิศเพ็ง 

 ๓๑๐๖ นายบุญเหลือ  แพงพันตอง 

 ๓๑๐๗ นายบุญเหลือ  มะณีโช 

 ๓๑๐๘ นายบุญเหลือ  ศิลาเกษ 

 ๓๑๐๙ นายบุญแหลม  ทองงาม 

 ๓๑๑๐ นายบุญอุน  ปาปะเค 

 ๓๑๑๑ นายบุญเฮียง  แกวมุลมุข 

 ๓๑๑๒ นายบุญโฮม  จอมทะรักษ 

 ๓๑๑๓ นายบุญโฮม  บุญทันใจ 

 ๓๑๑๔ นายบุญโฮม  ระวา 

 ๓๑๑๕ นายบุด  เคนคํา 

 ๓๑๑๖ นายบุดษดี  กาลบุญ 

 ๓๑๑๗ นายบุตร  ผดุงศิลป 

 ๓๑๑๘ นายบุน  ทองบ ุ

 ๓๑๑๙ นายบุรีย  เจียกกลาง 

 ๓๑๒๐ นายบุเรงนอง  สุทธิสาร 

 ๓๑๒๑ นายบุศกร  กันยวง 

 ๓๑๒๒ นายบุศบา  ภาคของ 

 ๓๑๒๓ นายบูรณ  วุฒไชยา 

 ๓๑๒๔ นายบูรพา  อภัยไธสง 

 ๓๑๒๕ นายเบญจ  ปลายแกน 

 ๓๑๒๖ นายเบริ์ด  ย้ิมประไพ 

 ๓๑๒๗ นายเบส  เดชจร 

 ๓๑๒๘ นายเบิ้ม  ประนามเก 

 ๓๑๒๙ นายเบี่ยงใบ  แสงเขียว 

 ๓๑๓๐ นายใบ  สิทธิเนตร 

 ๓๑๓๑ นายปกรณ  ใจซื่อ 

 ๓๑๓๒ นายปกรณ  ตุงไธสง 

 ๓๑๓๓ นายปกรณ  สืบประยูร 

 ๓๑๓๔ นายปฏิพล  กันภูผา 

 ๓๑๓๕ นายปฏิภาน  คุมครอง 

 ๓๑๓๖ นายปฏิวัตร  วันมา 

 ๓๑๓๗ นายปฐม  ปรวกพรมมา 

 ๓๑๓๘ นายปฐมพงค  เภรีฤกษ 

 ๓๑๓๙ นายปฐมพงศ  พราชาวนา 

 ๓๑๔๐ นายปฐมพงษ  ทาอาสา 

 ๓๑๔๑ นายปทีป  คําเงิน 

 ๓๑๔๒ นายปพจน  คํานาแซง 

 ๓๑๔๓ นายปภังกร  สุดละมอม 



 หนา   ๖๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑๔๔ นายปภิณวิช  คงพุกาคุณาธร 

 ๓๑๔๕ นายปมุข  ขันตี 

 ๓๑๔๖ นายปรมินทร  ชํานินา 

 ๓๑๔๗ นายปรมินทร  วาดวารี 

 ๓๑๔๘ นายปรเมศวร  เทพหยด 

 ๓๑๔๙ นายปรวัตศกร  ประทุม 

 ๓๑๕๐ นายประกรณ  จันบุบผา 

 ๓๑๕๑ นายประกฤษ  มีมาก 

 ๓๑๕๒ นายประกอบ  จันทรศิริสุข 

 ๓๑๕๓ นายประกอบ  เปล่ียนถัง 

 ๓๑๕๔ นายประกอบ  ผลบุญ 

 ๓๑๕๕ นายประกอบ  ภูกิ่งหิน 

 ๓๑๕๖ นายประกอบ  ไวการไถ 

 ๓๑๕๗ นายประกอบ  สิงหสุวรรณ 

 ๓๑๕๘ นายประกอบกิจ  กออิสละ 

 ๓๑๕๙ นายประกอบกุล  อุนแกว 

 ๓๑๖๐ นายประการัง  ศรีเล่ียน 

 ๓๑๖๑ นายประกาศ  เอมโอด 

 ๓๑๖๒ นายประกิจ  ถิ่นลานอย 

 ๓๑๖๓ นายประกิจ  ทองดี 

 ๓๑๖๔ นายประกิจ  โทบุดดี 

 ๓๑๖๕ นายประกิจ  โพธิ์เงิน 

 ๓๑๖๖ นายประกูล  พุมเกาะ 

 ๓๑๖๗ นายประครอง  สายเหลา 

 ๓๑๖๘ นายประคอง  เกษมสุข 

 ๓๑๖๙ นายประคอง  ทาจีน 

 ๓๑๗๐ นายประคอง  วนาโชคชัย 

 ๓๑๗๑ นายประคอง  สมาธิ 

 ๓๑๗๒ นายประจบ  คําพีระ 

 ๓๑๗๓ นายประจบ  เสียงใหญ 

 ๓๑๗๔ นายประจวบ  กรรมสิทธิ์ 

 ๓๑๗๕ นายประจวบ  กล่ันกระโทก 

 ๓๑๗๖ นายประจวบ  กิ่งพุดซา 

 ๓๑๗๗ นายประจวบ  ขันติวงค 

 ๓๑๗๘ นายประจวบ  คําเสียง 

 ๓๑๗๙ นายประจวบ  เง็กสูงเนิน 

 ๓๑๘๐ นายประจวบ  จันทรกล่ิน 

 ๓๑๘๑ นายประจวบ  เจียวสามเนตร 

 ๓๑๘๒ นายประจวบ  ทัศวงษ 

 ๓๑๘๓ นายประจวบ  ทายาง 

 ๓๑๘๔ นายประจวบ  เนื่องชมภู 

 ๓๑๘๕ นายประจวบ  ปฐมทอง 

 ๓๑๘๖ นายประจวบ  ปล้ืมรัก 

 ๓๑๘๗ นายประจวบ  ปนจอม 

 ๓๑๘๘ นายประจวบ  พุมเจริญ 

 ๓๑๘๙ นายประจวบ  ภูฆัง 

 ๓๑๙๐ นายประจวบ  วันชวย 

 ๓๑๙๑ นายประจวบ  วีวัชนะ 

 ๓๑๙๒ นายประจวบ  สุขคง 

 ๓๑๙๓ นายประจวบ  หรั่งเพ็ช 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๑๙๔ นายประจัก  เลสันเทียะ 

 ๓๑๙๕ นายประจักร  ศรีขวาง 

 ๓๑๙๖ นายประจักร  จันทรอําพร 

 ๓๑๙๗ นายประจักร  ราชซุยแสน 

 ๓๑๙๘ นายประจักษ  แกนฮอง 

 ๓๑๙๙ นายประจักษ  เปยมเสถียร 

 ๓๒๐๐ นายประจักษ  เพ่ิมสุวรรณ 

 ๓๒๐๑ นายประจักษ  สิมมา 

 ๓๒๐๒ นายประจักษ  แสงศิริ 

 ๓๒๐๓ นายประจันต  กลองแกว 

 ๓๒๐๔ นายประจิน  คงประดิษฐ 

 ๓๒๐๕ นายประจุล  สุดเต 

 ๓๒๐๖ นายประเจิด  บุญพาฤทธิ์ 

 ๓๒๐๗ นายประเจียด  บัวบุตร 

 ๓๒๐๘ นายประชัญ  อํานาจศาล 

 ๓๒๐๙ นายประชัน  ไกแกว 

 ๓๒๑๐ นายประชา  นิตะโคตร 

 ๓๒๑๑ นายประชา  นิลสมุทร 

 ๓๒๑๒ นายประชา  เสนสุข 

 ๓๒๑๓ นายประชา  แสบงบาล 

 ๓๒๑๔ นายประชากร  โคตรธรรม 

 ๓๒๑๕ นายประชากร  วังคะฮาต 

 ๓๒๑๖ นายประชิต  อินแปน 

 ๓๒๑๗ นายประชุม  แยมกล่ิน 

 ๓๒๑๘ นายประเชิญ  สอนยศ 

 ๓๒๑๙ นายประเชิญ  เหมอินทร 

 ๓๒๒๐ นายประโชติ  ออนรูที่ 

 ๓๒๒๑ นายประณิธาน  คนบํารุง 

 ๓๒๒๒ นายประดับ  โททํา 

 ๓๒๒๓ นายประดิษฐ  กิติกาศ 

 ๓๒๒๔ นายประดิษฐ  แกวปน 

 ๓๒๒๕ นายประดิษฐ  ถังเงิน 

 ๓๒๒๖ นายประดิษฐ  เทพบุรี 

 ๓๒๒๗ นายประดิษฐ  นอยราษฎร 

 ๓๒๒๘ นายประดิษฐ  โนนวังชัย 

 ๓๒๒๙ นายประดิษฐ  บรรจง 

 ๓๒๓๐ นายประดิษฐ  บัวติ๊บ 

 ๓๒๓๑ นายประดิษฐ  บุญหนัก 

 ๓๒๓๒ นายประดิษฐ  พงษากลาง 

 ๓๒๓๓ นายประดิษฐ  เพ็งหนองฉิม 

 ๓๒๓๔ นายประดิษฐ  ภาวะกุล 

 ๓๒๓๕ นายประดิษฐ  วงคฝายแดง 

 ๓๒๓๖ นายประดิษฐ  วอดทอง 

 ๓๒๓๗ นายประดิษฐ  วีระกูล 

 ๓๒๓๘ นายประดิษฐ  ศรีโท 

 ๓๒๓๙ นายประดิษฐ  สมแกว 

 ๓๒๔๐ นายประดิษฐ  อนันเทพา 

 ๓๒๔๑ นายประดิษฐ  อุนตาดี 

 ๓๒๔๒ นายประดิษฐ  กันนุฬา 

 ๓๒๔๓ นายประดิษฐ  เกาะกลาง 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๔๔ นายประดิษฐ  แกวศรี 

 ๓๒๔๕ นายประดิษฐ  แซอึ้ง 

 ๓๒๔๖ นายประดิษฐ  นามมุงคุณ 

 ๓๒๔๗ นายประดิษฐ  บุญสงค 

 ๓๒๔๘ นายประดิษฐ  พรมสุริย 

 ๓๒๔๙ นายประดิษฐ  มาวัน 

 ๓๒๕๐ นายประดิษฐ  วาหะรักษ 

 ๓๒๕๑ นายประดิษฐ  ศิริชาติ 

 ๓๒๕๒ นายประดิษฐ  หรบรรณ 

 ๓๒๕๓ นายประดิษฐ  อุทก 

 ๓๒๕๔ นายประดิษฐชยณัฐ  ใจสวน 

 ๓๒๕๕ นายประดุง  โคงัน 

 ๓๒๕๖ นายประเด็จ  พุทธา 

 ๓๒๕๗ นายประเด็จศักดิ์  หลานเศษฐา 

 ๓๒๕๘ นายประเด็ด  ทองเกตุ 

 ๓๒๕๙ นายประเด็น  คําบอนพิทักษ 

 ๓๒๖๐ นายประถม  แสนศรี 

 ๓๒๖๑ นายประทวน  กงเดิน 

 ๓๒๖๒ นายประทวน  ตรีรัตน 

 ๓๒๖๓ นายประทวน  เตาให 

 ๓๒๖๔ นายประทวน  แตงทอง 

 ๓๒๖๕ นายประทวน  ศรีทอง 

 ๓๒๖๖ นายประทวน  อนุรักษ 

 ๓๒๖๗ นายประทิน  คําดีตัน 

 ๓๒๖๘ นายประทิส  แกวสี 

 ๓๒๖๙ นายประทีป  เข็มมลฑา 

 ๓๒๗๐ นายประทีป  คงฟก 

 ๓๒๗๑ นายประทีป  ไชยชมภู 

 ๓๒๗๒ นายประทีป  แซมเพชร 

 ๓๒๗๓ นายประทีป  ทองตัด 

 ๓๒๗๔ นายประทีป  ปาคํา 

 ๓๒๗๕ นายประทีป  พรมกุดตุม 

 ๓๒๗๖ นายประทีป  เพ็ชรักษ 

 ๓๒๗๗ นายประทีป  ลีทุง 

 ๓๒๗๘ นายประทีป  เล็กกล่ิน 

 ๓๒๗๙ นายประทีป  ศรีปนเปา 

 ๓๒๘๐ นายประทีป  ศรีวงค 

 ๓๒๘๑ นายประทีป  ศิรินันท 

 ๓๒๘๒ นายประทีป  แสงวงค 

 ๓๒๘๓ นายประทีป  อายุวงษ 

 ๓๒๘๔ นายประทุม  ของมวง 

 ๓๒๘๕ นายประทุม  อูตะเภา 

 ๓๒๘๖ นายประเทือง  กรกฎ 

 ๓๒๘๗ นายประเทือง  กระจางศรี 

 ๓๒๘๘ นายประเทือง  กันธิยะวงษ 

 ๓๒๘๙ นายประเทือง  คงสุข 

 ๓๒๙๐ นายประเทือง  บุญปน 

 ๓๒๙๑ นายประเทือง  ไพรพฤกษ 

 ๓๒๙๒ นายประเทือง  เสาวะโร 

 ๓๒๙๓ นายประธาน  จันทรเรืองศรี 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๒๙๔ นายประนต  อนันตวิบูลย 

 ๓๒๙๕ นายประนม  ชนะเคน 

 ๓๒๙๖ นายประนม  ศรีเงิน 

 ๓๒๙๗ นายประนม  หงษทอง 

 ๓๒๙๘ นายประนม  หงษใส 

 ๓๒๙๙ นายประนอม  ทรงเจริญ 

 ๓๓๐๐ นายประนอม  ปกกระโทก 

 ๓๓๐๑ นายประนอม  อินตัน 

 ๓๓๐๒ นายประนาม  เทียมกระโทก 

 ๓๓๐๓ นายประพงษ  เสมอพิทักษ 

 ๓๓๐๔ นายประพจน  จุลศรี 

 ๓๓๐๕ นายประพจน  โซเมืองแซะ 

 ๓๓๐๖ นายประพจน  พิทักษทรงวุฒิ 

 ๓๓๐๗ นายประพฤติ  พิมศรี 

 ๓๓๐๘ นายประพัฒนพงษ  โตพิมพ 

 ๓๓๐๙ นายประพันธ  แขมคํา 

 ๓๓๑๐ นายประพันธ  จักรสาน 

 ๓๓๑๑ นายประพันธ  ทองวาง 

 ๓๓๑๒ นายประพันธ  นะทะศิร ิ

 ๓๓๑๓ นายประพันธ  นันไชยวงศ 

 ๓๓๑๔ นายประพันธ  เนตรนิยม 

 ๓๓๑๕ นายประพันธ  เบาสันเทียะ 

 ๓๓๑๖ นายประพันธ  พรดี 

 ๓๓๑๗ นายประพันธ  ลอสือ 

 ๓๓๑๘ นายประพันธ  ศรีออน 

 ๓๓๑๙ นายประพันธ  สวนแกว 

 ๓๓๒๐ นายประพันธ  สิงหคํา 

 ๓๓๒๑ นายประพันธ  แสนคําวงศ 

 ๓๓๒๒ นายประพันธ  อนุสนธิ์ 

 ๓๓๒๓ นายประพันธ  ออดตอกัน 

 ๓๓๒๔ นายประพันธ  เอี่ยมโต 

 ๓๓๒๕ นายประพันศักดิ์  คุมศรีไวย 

 ๓๓๒๖ นายประพัส  สังขทอง 

 ๓๓๒๗ นายประพาท  อบมาสุย 

 ๓๓๒๘ นายประพาส  จูงนาง 

 ๓๓๒๙ นายประพาส  แสนศรี 

 ๓๓๓๐ นายประพิศ  ระงับโจร 

 ๓๓๓๑ นายประพิษ  ทะสี 

 ๓๓๓๒ นายประเพ็ญ  เพียรขุนทด 

 ๓๓๓๓ นายประไพ  ศักดิ์ศรี 

 ๓๓๓๔ นายประไพ  หารรักษา 

 ๓๓๓๕ นายประไพร  สรอยวิชา 

 ๓๓๓๖ นายประภัย  ถาไผ 

 ๓๓๓๗ นายประภา  มั่นเมือง 

 ๓๓๓๘ นายประภาศ  จันทรศรี 

 ๓๓๓๙ นายประภาส  เมฆวัน 

 ๓๓๔๐ นายประภาส  โลกา 

 ๓๓๔๑ นายประภาส  ศักดิ์สกุลชัย 

 ๓๓๔๒ นายประภาส  ศิริกาญจน 

 ๓๓๔๓ นายประภาส  สงนุย 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓๔๔ นายประภาส  สายตรี 

 ๓๓๔๕ นายประมล  ณ เชียงใหม 

 ๓๓๔๖ นายประมวญ  ตองหวาน 

 ๓๓๔๗ นายประมวน  ประสงคศิลป 

 ๓๓๔๘ นายประมวล  กองนอย 

 ๓๓๔๙ นายประมวล  แกวคม 

 ๓๓๕๐ นายประมวล  จันทรลาด 

 ๓๓๕๑ นายประมวล  ผลจารุ 

 ๓๓๕๒ นายประมวล  พานมาตย 

 ๓๓๕๓ นายประมวล  เลิศมณีดวง 

 ๓๓๕๔ นายประมวล  สมเพ็ชร 

 ๓๓๕๕ นายประมวล  สานนท 

 ๓๓๕๖ นายประมวล  สาระพันธ 

 ๓๓๕๗ นายประมวล  สีทองสุข 

 ๓๓๕๘ นายประมวล  โสภา 

 ๓๓๕๙ นายประมาณ  พันธุดี 

 ๓๓๖๐ นายประมาณ  เรือนปญจะ 

 ๓๓๖๑ นายประมูล  เขียวแสง 

 ๓๓๖๒ นายประมูล  ทรงอาษา 

 ๓๓๖๓ นายประเมิน  ปานดวงแกว 

 ๓๓๖๔ นายประยง  บุบผา 

 ๓๓๖๕ นายประยงค  แกวทอง 

 ๓๓๖๖ นายประยงค  ดลบุญครอง 

 ๓๓๖๗ นายประยงค  โถแกวเขียว 

 ๓๓๖๘ นายประยงค  บุญลือ 

 ๓๓๖๙ นายประยงค  ปุณริบรูณ 

 ๓๓๗๐ นายประยงค  ผงทวี 

 ๓๓๗๑ นายประยงค  โพธิกมล 

 ๓๓๗๒ นายประยงค  เศรฐศิลป 

 ๓๓๗๓ นายประยงค  สุภาพ 

 ๓๓๗๔ นายประยงค  สุวรรณเพชร 

 ๓๓๗๕ นายประยนต  จันทาพูน 

 ๓๓๗๖ นายประยวณ  จูมคอม 

 ๓๓๗๗ นายประยัติ  ผดุงรัตน 

 ๓๓๗๘ นายประยัติ  มุงคุณ 

 ๓๓๗๙ นายประยุค  สมพงษ 

 ๓๓๘๐ นายประยุทธ  บุตรพรม 

 ๓๓๘๑ นายประยุทธ  พงษศรี 

 ๓๓๘๒ นายประยุทธ  หนูศรี 

 ๓๓๘๓ นายประยุศ  วรรณพฤติ 

 ๓๓๘๔ นายประยูร  จงแผกลาง 

 ๓๓๘๕ นายประยูร  จอดสันเทียะ 

 ๓๓๘๖ นายประยูร  ชลาสุม 

 ๓๓๘๗ นายประยูร  แชมชอย 

 ๓๓๘๘ นายประยูร  ทาจันทร 

 ๓๓๘๙ นายประยูร  ทิศบุญเลิศ 

 ๓๓๙๐ นายประยูร  ผานสุข 

 ๓๓๙๑ นายประยูร  พรประพัฒน 

 ๓๓๙๒ นายประยูร  เพ่ิมมิตร 

 ๓๓๙๓ นายประยูร  มุงคุณคําชาว 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๓๙๔ นายประยูร  มูลศรี 

 ๓๓๙๕ นายประยูร  ยายอ 

 ๓๓๙๖ นายประยูร  รักษาภักดี 

 ๓๓๙๗ นายประยูร  หอมหวล 

 ๓๓๙๘ นายประยูร  อรสินธ 

 ๓๓๙๙ นายประโยชน  คลายโศก 

 ๓๔๐๐ นายประโยชน  ชนะสินธุ 

 ๓๔๐๑ นายประโยชน  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๔๐๒ นายประโลม  คําเรือง 

 ๓๔๐๓ นายประวร  แสนเมืองชิน 

 ๓๔๐๔ นายประวรรณ  ไชยสันต 

 ๓๔๐๕ นายประวัด  เชี่ยวชาญ 

 ๓๔๐๖ นายประวัติ  อามาตมนตรี 

 ๓๔๐๗ นายประวิช  เปล่ียนศิลาทอง 

 ๓๔๐๘ นายประวิต  ไตรรักษ 

 ๓๔๐๙ นายประวิท  บุญครอบ 

 ๓๔๑๐ นายประวิทย  แจมจันทร 

 ๓๔๑๑ นายประวิทย  พิกุล 

 ๓๔๑๒ นายประวิทย  ลาตะหลา 

 ๓๔๑๓ นายประวิทย  เวชการ 

 ๓๔๑๔ นายประวิทย  สนิทปจโร 

 ๓๔๑๕ นายประวิทย  สุภาษิต 

 ๓๔๑๖ นายประวิทย  หวนคะนึง 

 ๓๔๑๗ นายประวิน  แสวงงาม 

 ๓๔๑๘ นายประวี  วิชาสี 

 ๓๔๑๙ นายประเวศ  การเฝา 

 ๓๔๒๐ นายประเวศ  แสงทวม 

 ๓๔๒๑ นายประศาล  ก่ําจําปา 

 ๓๔๒๒ นายประสงค  ตรีสินธุ 

 ๓๔๒๓ นายประสงค  ตาจันทรดี 

 ๓๔๒๔ นายประสงค  โตทรัพย 

 ๓๔๒๕ นายประสงค  ประเสริฐพงศ 

 ๓๔๒๖ นายประสงค  รักถิ่นฐาน 

 ๓๔๒๗ นายประสงค  ศกลคีรี 

 ๓๔๒๘ นายประสงค  สามี 

 ๓๔๒๙ นายประสงฆ  การะบูรณ 

 ๓๔๓๐ นายประสงฆ  ศรีนิล 

 ๓๔๓๑ นายประสนธ  คําพรมมา 

 ๓๔๓๒ นายประสบ  รัตนพงศ 

 ๓๔๓๓ นายประสพ  จุยเพชร 

 ๓๔๓๔ นายประสันต  ศรีงอม 

 ๓๔๓๕ นายประสาด  แจงจันทร 

 ๓๔๓๖ นายประสาตร  พรมศิริ 

 ๓๔๓๗ นายประสาท  กําลา 

 ๓๔๓๘ นายประสาท  ชนะดิษฐ 

 ๓๔๓๙ นายประสาท  ชางไชย 

 ๓๔๔๐ นายประสาท  เอิมชา 

 ๓๔๔๑ นายประสาทพร  ตะเคียน 

 ๓๔๔๒ นายประสาน  ใจชวง 

 ๓๔๔๓ นายประสาน  ชนะมิตร 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๔๔ นายประสาน  พัวพันธ 

 ๓๔๔๕ นายประสาน  วงคจันดี 

 ๓๔๔๖ นายประสาร  ขวัญเพ็ญ 

 ๓๔๔๗ นายประสิทธิ์  กงเกียน 

 ๓๔๔๘ นายประสิทธิ์  กองศิริ 

 ๓๔๔๙ นายประสิทธิ์  การพูล 

 ๓๔๕๐ นายประสิทธิ์  เกิดคลาย 

 ๓๔๕๑ นายประสิทธิ์  แกวกอง 

 ๓๔๕๒ นายประสิทธิ์  ขันอาษา 

 ๓๔๕๓ นายประสิทธิ์  คํากันธา 

 ๓๔๕๔ นายประสิทธิ์  คําพรรณ 

 ๓๔๕๕ นายประสิทธิ์  โคตรสมบัติ 

 ๓๔๕๖ นายประสิทธิ์  งามเขียว 

 ๓๔๕๗ นายประสิทธิ์  จันทาสร 

 ๓๔๕๘ นายประสิทธิ์  จําปางาม 

 ๓๔๕๙ นายประสิทธิ์  จิตติพิริยะ 

 ๓๔๖๐ นายประสิทธิ์  จิตรชู 

 ๓๔๖๑ นายประสิทธิ์  จินารา 

 ๓๔๖๒ นายประสิทธิ์  เจตพล 

 ๓๔๖๓ นายประสิทธิ์  ฉีกกระโทก 

 ๓๔๖๔ นายประสิทธิ์  ชื่นกระโทก 

 ๓๔๖๕ นายประสิทธิ์  ซอนเพชร 

 ๓๔๖๖ นายประสิทธิ์  ดาวทาน 

 ๓๔๖๗ นายประสิทธิ์  ดีขุนทด 

 ๓๔๖๘ นายประสิทธิ์  ตาแปง 

 ๓๔๖๙ นายประสิทธิ์  ทรงทัน 

 ๓๔๗๐ นายประสิทธิ์  ทองสีมะดัน 

 ๓๔๗๑ นายประสิทธิ์  นิชาญ 

 ๓๔๗๒ นายประสิทธิ์  บัวหลวง 

 ๓๔๗๓ นายประสิทธิ์  บุญเลิศ 

 ๓๔๗๔ นายประสิทธิ์  บุดมาลา 

 ๓๔๗๕ นายประสิทธิ์  บุรีแสง 

 ๓๔๗๖ นายประสิทธิ์  ผ้ึงเถื่อน 

 ๓๔๗๗ นายประสิทธิ์  พหลยุทธ 

 ๓๔๗๘ นายประสิทธิ์  พิมพสมบูรณ 

 ๓๔๗๙ นายประสิทธิ์  พุฒทอง 

 ๓๔๘๐ นายประสิทธิ์  พุทธมา 

 ๓๔๘๑ นายประสิทธิ์  เพชรแอง 

 ๓๔๘๒ นายประสิทธิ์  เพอสม 

 ๓๔๘๓ นายประสิทธิ์  ภูเดนผา 

 ๓๔๘๔ นายประสิทธิ์  โภคามาตย 

 ๓๔๘๕ นายประสิทธิ์  มานะตอ 

 ๓๔๘๖ นายประสิทธิ์  เมืองมิ่ง 

 ๓๔๘๗ นายประสิทธิ์  รอยแสงจันทร 

 ๓๔๘๘ นายประสิทธิ์  ละอองเอก 

 ๓๔๘๙ นายประสิทธิ์  วงศอุป 

 ๓๔๙๐ นายประสิทธิ์  ศรีเงิน 

 ๓๔๙๑ นายประสิทธิ์  ศิริเติม 

 ๓๔๙๒ นายประสิทธิ์  สมบัติวงค 

 ๓๔๙๓ นายประสิทธิ์  สระอา 



 หนา   ๗๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๔๙๔ นายประสิทธิ์  สังขเรียง 

 ๓๔๙๕ นายประสิทธิ์  สิงหคํา 

 ๓๔๙๖ นายประสิทธิ์  สิงหพร 

 ๓๔๙๗ นายประสิทธิ์  สีบุบ 

 ๓๔๙๘ นายประสิทธิ์  สีหนาท 

 ๓๔๙๙ นายประสิทธิ์  สุขโขทัย 

 ๓๕๐๐ นายประสิทธิ์  สุภาพ 

 ๓๕๐๑ นายประสิทธิ์  สุริยะภา 

 ๓๕๐๒ นายประสิทธิ์  แสงแกว 

 ๓๕๐๓ นายประสิทธิ์  หงษทอง 

 ๓๕๐๔ นายประสิทธิ์  หวลคิด 

 ๓๕๐๕ นายประสิทธิ์  หวังประสพกลาง 

 ๓๕๐๖ นายประสิทธิ์  หาวหาญ 

 ๓๕๐๗ นายประสิทธิ์  อามาตมนตรี 

 ๓๕๐๘ นายประสิทธิ์  อําไร 

 ๓๕๐๙ นายประสิทธิ์  อุนเรือน 

 ๓๕๑๐ นายประสิทธิ  สาระไกร 

 ๓๕๑๑ นายประสิทธิ์ชัย  พะไลดํา 

 ๓๕๑๒ นายประเสริฐ  กมลแสง 

 ๓๕๑๓ นายประเสริฐ  กัลยาโพธิ์ 

 ๓๕๑๔ นายประเสริฐ  ขวัญศรีสุทธิ์ 

 ๓๕๑๕ นายประเสริฐ  ขุนศรี 

 ๓๕๑๖ นายประเสริฐ  แขมพรมราช 

 ๓๕๑๗ นายประเสริฐ  จันสด 

 ๓๕๑๘ นายประเสริฐ  เจริญนอก 

 ๓๕๑๙ นายประเสริฐ  เชื้อนาวัง 

 ๓๕๒๐ นายประเสริฐ  ไชยรัตน 

 ๓๕๒๑ นายประเสริฐ  ซื่อสัตย 

 ๓๕๒๒ นายประเสริฐ  แซอุน 

 ๓๕๒๓ นายประเสริฐ  ณ ลําปาง 

 ๓๕๒๔ นายประเสริฐ  ดวงขุย 

 ๓๕๒๕ นายประเสริฐ  ดวงคํา 

 ๓๕๒๖ นายประเสริฐ  ดํารักษ 

 ๓๕๒๗ นายประเสริฐ  ตันเตโช 

 ๓๕๒๘ นายประเสริฐ  ถึงแสง 

 ๓๕๒๙ นายประเสริฐ  ทองดอนดู 

 ๓๕๓๐ นายประเสริฐ  ธนะขวาง 

 ๓๕๓๑ นายประเสริฐ  นราพันธ 

 ๓๕๓๒ นายประเสริฐ  นวนดี 

 ๓๕๓๓ นายประเสริฐ  นันทะวงค 

 ๓๕๓๔ นายประเสริฐ  บุราณศรี 

 ๓๕๓๕ นายประเสริฐ  ปฏิโชติ 

 ๓๕๓๖ นายประเสริฐ  ประพันธ 

 ๓๕๓๗ นายประเสริฐ  ปล้ืมสายแสง 

 ๓๕๓๘ นายประเสริฐ  ปจจุโส 

 ๓๕๓๙ นายประเสริฐ  โปรงจิต 

 ๓๕๔๐ นายประเสริฐ  โพธิ 

 ๓๕๔๑ นายประเสริฐ  มหาวัน 

 ๓๕๔๒ นายประเสริฐ  มิ่งแกว 

 ๓๕๔๓ นายประเสริฐ  มีศิลป 



 หนา   ๗๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๔๔ นายประเสริฐ  รุงเรือง 

 ๓๕๔๕ นายประเสริฐ  วาจาสิทธิ์ 

 ๓๕๔๖ นายประเสริฐ  เวิดสูงเนิน 

 ๓๕๔๗ นายประเสริฐ  ศรีรัฐ 

 ๓๕๔๘ นายประเสริฐ  ศรีวิชัย 

 ๓๕๔๙ นายประเสริฐ  ศาลาแดง 

 ๓๕๕๐ นายประเสริฐ  สมอาจ 

 ๓๕๕๑ นายประเสริฐ  สืบสุข 

 ๓๕๕๒ นายประเสริฐ  สุขมะดัน 

 ๓๕๕๓ นายประเสริฐ  สุนทองหาว 

 ๓๕๕๔ นายประเสริฐ  แสงศรี 

 ๓๕๕๕ นายประเสริฐ  แสนหาญ 

 ๓๕๕๖ นายประเสริฐ  อันไธสง 

 ๓๕๕๗ นายประเสริฐทรัพย  นิลโคตร 

 ๓๕๕๘ นายประเสริฐพร  บรรจงกิจเจริญ 

 ๓๕๕๙ นายประหยด  ถาหลา 

 ๓๕๖๐ นายประหยัด  จันทรแดง 

 ๓๕๖๑ นายประหยัด  ไชยบุตรดี 

 ๓๕๖๒ นายประหยัด  ธรรมอักษร 

 ๓๕๖๓ นายประหยัด  นีระเคน 

 ๓๕๖๔ นายประหยัด  ประกอบศิลป 

 ๓๕๖๕ นายประหยัด  ผานบุตร 

 ๓๕๖๖ นายประหยัด  พงษเสน 

 ๓๕๖๗ นายประหยัด  พนโศก 

 ๓๕๖๘ นายประหยัด  แพภูเขียว 

 ๓๕๖๙ นายประหยัด  วงคอํามาตร 

 ๓๕๗๐ นายประหยัด  วรารัตน 

 ๓๕๗๑ นายประหยัด  สุระกุล 

 ๓๕๗๒ นายประหยัด  แสงตน 

 ๓๕๗๓ นายประหยัด  อินทรทิพย 

 ๓๕๗๔ นายประหยัดทรัพย  นามทมาต 

 ๓๕๗๕ นายประหลาด  อินทะวงศ 

 ๓๕๗๖ นายปรัชญา  จันทรเหม 

 ๓๕๗๗ นายปราณีต  ภูมรา 

 ๓๕๗๘ นายปราบ  วงษจําปา 

 ๓๕๗๙ นายปราโมช  คงกิจมั่นเลิศ 

 ๓๕๘๐ นายปราโมช  ใจชวง 

 ๓๕๘๑ นายปราโมช  พงษกลัด 

 ๓๕๘๒ นายปราโมทย  คงเมือง 

 ๓๕๘๓ นายปราโมทย  จันทรสุข 

 ๓๕๘๔ นายปราโมทย  แฉลมเขต 

 ๓๕๘๕ นายปราโมทย  ชํานาญเชื้อ 

 ๓๕๘๖ นายปราโมทย  ตั้นซาย 

 ๓๕๘๗ นายปราโมทย  บัวศรี 

 ๓๕๘๘ นายปราโมทย  พงษวิเชียร 

 ๓๕๘๙ นายปราโมทย  มาศกสิน 

 ๓๕๙๐ นายปราโมทย  หมุดทอง 

 ๓๕๙๑ นายปรารุกิษณ  จอยสระคู 

 ๓๕๙๒ นายปริญญา  จินดาพล 

 ๓๕๙๓ นายปริญญา  ชลเขตต 



 หนา   ๗๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๕๙๔ นายปริญญา  ชางประดิษ 

 ๓๕๙๕ นายปริญญา  พรมชาลี 

 ๓๕๙๖ นายปริญญา  สาใจ 

 ๓๕๙๗ นายปริญญา  เส็งตากแดด 

 ๓๕๙๘ นายปริยะ  สิริลลิตากุล 

 ๓๕๙๙ นายปริยา  คําวัน 

 ๓๖๐๐ นายปรีชา  กันทะหล่ัน 

 ๓๖๐๑ นายปรีชา  แกวจินดา 

 ๓๖๐๒ นายปรีชา  แกวแดง 

 ๓๖๐๓ นายปรีชา  คลองแคลว 

 ๓๖๐๔ นายปรีชา  คําจิตร 

 ๓๖๐๕ นายปรีชา  คําโปธิ 

 ๓๖๐๖ นายปรีชา  จอกสัมฤทธิ์ 

 ๓๖๐๗ นายปรีชา  จอนสูงเนิน 

 ๓๖๐๘ นายปรีชา  จันชัย 

 ๓๖๐๙ นายปรีชา  จันทร 

 ๓๖๑๐ นายปรีชา  จันทรสน 

 ๓๖๑๑ นายปรีชา  จิตอารี 

 ๓๖๑๒ นายปรีชา  ฉุนยอง 

 ๓๖๑๓ นายปรีชา  ชมวิชา 

 ๓๖๑๔ นายปรีชา  ชูกระชั้น 

 ๓๖๑๕ นายปรีชา  ชูเกื้อ 

 ๓๖๑๖ นายปรีชา  ตะนะสร 

 ๓๖๑๗ นายปรีชา  ทรัพยพร 

 ๓๖๑๘ นายปรีชา  ทองแซง 

 ๓๖๑๙ นายปรีชา  ทองนพคุณ 

 ๓๖๒๐ นายปรีชา  นกศรีแกว 

 ๓๖๒๑ นายปรีชา  นนทศิริ 

 ๓๖๒๒ นายปรีชา  นาคกุล 

 ๓๖๒๓ นายปรีชา  นาคคงคํา 

 ๓๖๒๔ นายปรีชา  นุมนวล 

 ๓๖๒๕ นายปรีชา  บํารุงนา 

 ๓๖๒๖ นายปรีชา  บํารุงสุข 

 ๓๖๒๗ นายปรีชา  ปะจิระฆัง 

 ๓๖๒๘ นายปรีชา  ปานชาง 

 ๓๖๒๙ นายปรีชา  ปาละปน 

 ๓๖๓๐ นายปรีชา  เปล่ียนขํา 

 ๓๖๓๑ นายปรีชา  พรมเสน 

 ๓๖๓๒ นายปรีชา  พรรณสุขี 

 ๓๖๓๓ นายปรีชา  พลทาหวา 

 ๓๖๓๔ นายปรีชา  พิทักษา 

 ๓๖๓๕ นายปรีชา  ภารพัฒน 

 ๓๖๓๖ นายปรีชา  รอดกําเนิด 

 ๓๖๓๗ นายปรีชา  รักทอง 

 ๓๖๓๘ นายปรีชา  เรทา 

 ๓๖๓๙ นายปรีชา  ฤทธิชัย 

 ๓๖๔๐ นายปรีชา  ลุนหลา 

 ๓๖๔๑ นายปรีชา  ศรีเชียงสา 

 ๓๖๔๒ นายปรีชา  สมรัตน 

 ๓๖๔๓ นายปรีชา  สมาธิ 



 หนา   ๗๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๖๔๔ นายปรีชา  สรวงศิริถาวร 

 ๓๖๔๕ นายปรีชา  สวนบอแร 

 ๓๖๔๖ นายปรีชา  สอนโพธิ์ 

 ๓๖๔๗ นายปรีชา  สุขเปย 

 ๓๖๔๘ นายปรีชา  สุดชาวงค 

 ๓๖๔๙ นายปรีชา  หลอพงศ 

 ๓๖๕๐ นายปรีชา  ออนผาง 

 ๓๖๕๑ นายปรีชา  อิกําเหนิด 

 ๓๖๕๒ นายปรีชาพล  พะโส 

 ๓๖๕๓ นายปรีดา  ทองมนต 

 ๓๖๕๔ นายปรีดา  ไพศาล 

 ๓๖๕๕ นายปรีดา  วงศเขียว 

 ๓๖๕๖ นายปรีดา  สําเริง 

 ๓๖๕๗ นายปรีดา  สินทรัพย 

 ๓๖๕๘ นายปรีดาศักดิ์  ปากหวาน 

 ๓๖๕๙ นายปรีดี  กิริมิตร 

 ๓๖๖๐ นายปรีดี  โชคลาภ 

 ๓๖๖๑ นายปรึ  แรมสูงเนิน 

 ๓๖๖๒ นายปลอด  สุขจิตร 

 ๓๖๖๓ นายปลัด  ชางยา 

 ๓๖๖๔ นายปลิว  แสงเพ็ชร 

 ๓๖๖๕ นายปวยพู  สุภัคไพโรจน 

 ๓๖๖๖ นายปวริศร  แกวยม 

 ๓๖๖๗ นายปวเรศ  โรจนชารี 

 ๓๖๖๘ นายปอ  แซมัว 

 ๓๖๖๙ นายปองปรีดา  โพธิ์หอม 

 ๓๖๗๐ นายปอณัฐวุฒิ  ออนสีดา 

 ๓๖๗๑ นายปอม  อุทพันธ 

 ๓๖๗๒ นายปอม  เมืองแกว 

 ๓๖๗๓ นายปญจกิจ  บุญมี 

 ๓๖๗๔ นายปญจะ  เขมา 

 ๓๖๗๕ นายปญจา  สุวรรณเพ็ง 

 ๓๖๗๖ นายปญญสรรค  ปานสังข 

 ๓๖๗๗ นายปญญา  คําอินทร 

 ๓๖๗๘ นายปญญา  เครือหงษ 

 ๓๖๗๙ นายปญญา  จันทรฝาย 

 ๓๖๘๐ นายปญญา  จําปาสด 

 ๓๖๘๑ นายปญญา  แจมดาว 

 ๓๖๘๒ นายปญญา  ดวงศรี 

 ๓๖๘๓ นายปญญา  ตาทอง 

 ๓๖๘๔ นายปญญา  ทรงคํา 

 ๓๖๘๕ นายปญญา  ทัพไชย 

 ๓๖๘๖ นายปญญา  ธรรมวงค 

 ๓๖๘๗ นายปญญา  นนทริ 

 ๓๖๘๘ นายปญญา  นิลบุดดา 

 ๓๖๘๙ นายปญญา  นุชาญรัมย 

 ๓๖๙๐ นายปญญา  บุญเทศ 

 ๓๖๙๑ นายปญญา  บุญลอม 

 ๓๖๙๒ นายปญญา  ภูมิกอง 

 ๓๖๙๓ นายปญญา  มาจันทร 



 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๖๙๔ นายปญญา  ศรีเนตร 

 ๓๖๙๕ นายปญญา  สุวรรณฆัง 

 ๓๖๙๖ นายปญญา  หอมเที่ยงแท 

 ๓๖๙๗ นายปญญา  เหนียงกระโทก 

 ๓๖๙๘ นายปญญา  อุทาน 

 ๓๖๙๙ นายปญญากร  สายปญญา 

 ๓๗๐๐ นายปญญาศักดิ์  ศิริประยูรศักดิ์ 

 ๓๗๐๑ นายปณณฑุเศรษฐ  บรรเทิงใจ 

 ๓๗๐๒ นายปณวรรธน  สุรินทร 

 ๓๗๐๓ นายปต  หมูธิมา 

 ๓๗๐๔ นายปทมากร  ธรรมวงค 

 ๓๗๐๕ นายปทมากร  พุทธราช 

 ๓๗๐๖ นายปากรณ  พรมะชุม 

 ๓๗๐๗ นายปาน  สอนสุข 

 ๓๗๐๘ นายปาน  หมั่นจํารูญ 

 ๓๗๐๙ นายปานทอง  บุญย่ิง 

 ๓๗๑๐ นายปานศักดิ์  คลายภู 

 ๓๗๑๑ นายปารยรพี  เจริญวาณิชกุล 

 ๓๗๑๒ นายปาว  สอนสูญ 

 ๓๗๑๓ นายปดถวา  ศรีมุกดา 

 ๓๗๑๔ นายปติ  จันวงษา 

 ๓๗๑๕ นายปติพงษ  ดารมย 

 ๓๗๑๖ นายปยณัฐ  พงศาปาน 

 ๓๗๑๗ นายปยพงศ  ทองแกว 

 ๓๗๑๘ นายปยะ  คําสิงโห 

 ๓๗๑๙ นายปยะ  ศรีสายคํา 

 ๓๗๒๐ นายปยะ  สิงหนันท 

 ๓๗๒๑ นายปยะณัฐ  จันทรนพรัตน 

 ๓๗๒๒ นายปยะนันท  กล่ันอ่ํา 

 ๓๗๒๓ นายปยะพงศ  ใจเรือน 

 ๓๗๒๔ นายปยะพงษ  เชาววันกลาง 

 ๓๗๒๕ นายปยะพงษ  เชื้อบัณดิษฐ 

 ๓๗๒๖ นายปยะพงษ  พงพันนา 

 ๓๗๒๗ นายปยะพงษ  มุงดําเนินกิจ 

 ๓๗๒๘ นายปยะพล  นิลวัฒนา 

 ๓๗๒๙ นายปยะวุฒิ  นิยมเดชา 

 ๓๗๓๐ นายป  เรือนงาม 

 ๓๗๓๑ นายปโล  รําไพสาคร 

 ๓๗๓๒ นายปุคา  พงศาสัตย 

 ๓๗๓๓ นายปู  เยรัมย 

 ๓๗๓๔ นายเปรม  บุญวุฒิ 

 ๓๗๓๕ นายเปรม  พุมจําปา 

 ๓๗๓๖ นายเปรือง  เทียมพล 

 ๓๗๓๗ นายเปลง  จาอาบาล 

 ๓๗๓๘ นายเปล่ียน  กันทะสอน 

 ๓๗๓๙ นายเปล่ียน  ขันเปย 

 ๓๗๔๐ นายเปล่ียน  ท่ังกระโทก 

 ๓๗๔๑ นายเปล่ียน  บรรยง 

 ๓๗๔๒ นายเปล่ียน  มยุลา 

 ๓๗๔๓ นายเปะบือ  นทีเชาว 



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗๔๔ นายเปล  ใยมาก 

 ๓๗๔๕ นายแปลก  หนูชวย 

 ๓๗๔๖ นายแปลงชัย  โหหนู 

 ๓๗๔๗ นายผจญ  แกวดวงใน 

 ๓๗๔๘ นายผจญ  วงศเธอ 

 ๓๗๔๙ นายผดุง  กานอย 

 ๓๗๕๐ นายผดุง  ขําสุทัศน 

 ๓๗๕๑ นายผดุง  แยมลา 

 ๓๗๕๒ นายผดุง  สินอยู 

 ๓๗๕๓ นายผล  โนมูล 

 ๓๗๕๔ นายผล  สมแกว 

 ๓๗๕๕ นายผองใส  สุทธิ์กร 

 ๓๗๕๖ นายผอน  บุญอินทร 

 ๓๗๕๗ นายผัด  กาวินตา 

 ๓๗๕๘ นายผัด  ใจมาบุตร 

 ๓๗๕๙ นายผัด  ดาขุนทด 

 ๓๗๖๐ นายผัน  เอียดนอย 

 ๓๗๖๑ นายผาง  บุญยอ 

 ๓๗๖๒ นายผาน  ศรีประดู 

 ๓๗๖๓ นายผาย  ไกลถิ่น 

 ๓๗๖๔ นายผิน  ขันทอง 

 ๓๗๖๕ นายผิน  เมฆา 

 ๓๗๖๖ นายเผชิญ  กวางทอง 

 ๓๗๖๗ นายเผชิญ  บุตรพรม 

 ๓๗๖๘ นายเผด็จ  เพ็ชรสุวรรณ 

 ๓๗๖๙ นายเผาไทย  เสมาทอง 

 ๓๗๗๐ นายเผียน  นาคเชียร 

 ๓๗๗๑ นายเผือย  อาจเกง 

 ๓๗๗๒ นายแผน  เครือนอย 

 ๓๗๗๓ นายไผ  นวลปด 

 ๓๗๗๔ นายฝาย  ชาญยา 

 ๓๗๗๕ นายใฝ  จันทรเรือง 

 ๓๗๗๖ นายพงค  บุตรประวัติ 

 ๓๗๗๗ นายพงคเทพ  ชวยพิทักษ 

 ๓๗๗๘ นายพงคศักดิ์  พลภูงา 

 ๓๗๗๙ นายพงศกร  ศุภนิมิตรกุล 

 ๓๗๘๐ นายพงศกร  ผสมใจ 

 ๓๗๘๑ นายพงศกร  ผองใส 

 ๓๗๘๒ นายพงศกร  ภิรมยกิจ 

 ๓๗๘๓ นายพงศกร  สุขวงศ 

 ๓๗๘๔ นายพงศกรชัย  มงคลชัยพาณิชย 

 ๓๗๘๕ นายพงศธร  แดงเรือง 

 ๓๗๘๖ นายพงศธร  ทองออน 

 ๓๗๘๗ นายพงศธร  โมลากุล 

 ๓๗๘๘ นายพงศธร  เรืองรัมย 

 ๓๗๘๙ นายพงศนรินทร  บุญประกอบ 

 ๓๗๙๐ นายพงศพจน  เปยมศิริ 

 ๓๗๙๑ นายพงศพัฒน  ดวงพิมาย 

 ๓๗๙๒ นายพงศพันธุ  หยองตระกูล 

 ๓๗๙๓ นายพงศภัก  สกุลซง 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๗๙๔ นายพงศภัค  มาสังข 

 ๓๗๙๕ นายพงศศศิทัต  สาธรรม 

 ๓๗๙๖ นายพงศศักดิ์  ปานศรี 

 ๓๗๙๗ นายพงศศักดิ์  ระยายอย 

 ๓๗๙๘ นายพงศสรรค  เรืองธรรม 

 ๓๗๙๙ นายพงศักดิ์  จันทา 

 ๓๘๐๐ นายพงศักดิ์  ประชุม 

 ๓๘๐๑ นายพงษกร  เชาฉอง 

 ๓๘๐๒ นายพงษชัย  คําลาน 

 ๓๘๐๓ นายพงษชัย  หลีหยา 

 ๓๘๐๔ นายพงษเทพ  สินนอง 

 ๓๘๐๕ นายพงษไทย  เย็นเสมอ 

 ๓๘๐๖ นายพงษพัฒน  พิทักษ 

 ๓๘๐๗ นายพงษพันธ  คําชื่น 

 ๓๘๐๘ นายพงษพันธ  วังคํา 

 ๓๘๐๙ นายพงษพันธ  เอี้ยงรอด 

 ๓๘๑๐ นายพงษพันธุ  จีทา 

 ๓๘๑๑ นายพงษเพชร  แมนรัมย 

 ๓๘๑๒ นายพงษศักดิ์  กุญชรจันทร 

 ๓๘๑๓ นายพงษศักดิ์  แกวเมืองกลาง 

 ๓๘๑๔ นายพงษศักดิ์  คุมตัว 

 ๓๘๑๕ นายพงษศักดิ์  จันทรเขียว 

 ๓๘๑๖ นายพงษศักดิ์  จันทรชมภู 

 ๓๘๑๗ นายพงษศักดิ์  จันทะผา 

 ๓๘๑๘ นายพงษศักดิ์  ไทสุน 

 ๓๘๑๙ นายพงษศักดิ์  พลประเสริฐ 

 ๓๘๒๐ นายพงษศักดิ์  พุมกลอม 

 ๓๘๒๑ นายพงษศักดิ์  รักภักดี 

 ๓๘๒๒ นายพงษศักดิ์  วินาถา 

 ๓๘๒๓ นายพงษศักดิ์  เส็งเจริญ 

 ๓๘๒๔ นายพงษศักดิ์  อินทพุก 

 ๓๘๒๕ นายพงษศักดิ์  อุดมเดชา 

 ๓๘๒๖ นายพงษศิริ  เพรียงพรอง 

 ๓๘๒๗ นายพงษสิทธิ์  รัตนสินทร 

 ๓๘๒๘ นายพงษา  นครไทย 

 ๓๘๒๙ นายพจน  จับใจนาย 

 ๓๘๓๐ นายพจน  ปญญา 

 ๓๘๓๑ นายพจน  โสภาจิตร 

 ๓๘๓๒ นายพจนพิสุทธิ์  ใจศิลป 

 ๓๘๓๓ นายพชร  ทับทิม 

 ๓๘๓๔ นายพชรพล  นิลวงษ 

 ๓๘๓๕ นายพน  ทองเตาหมก 

 ๓๘๓๖ นายพนม  ไกรรักษ 

 ๓๘๓๗ นายพนม  คําวันสา 

 ๓๘๓๘ นายพนม  จิตรจํานงค 

 ๓๘๓๙ นายพนม  ทองนาคะ 

 ๓๘๔๐ นายพนม  ทองรี 

 ๓๘๔๑ นายพนม  ปนสา 

 ๓๘๔๒ นายพนม  พรมดีมา 

 ๓๘๔๓ นายพนม  ละอองคํา 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๘๔๔ นายพนม  ศรีสมรักษ 

 ๓๘๔๕ นายพนม  สาโท 

 ๓๘๔๖ นายพนม  สาราช 

 ๓๘๔๗ นายพนมชัย  วันเจริญ 

 ๓๘๔๘ นายพนมพร  พวกแสน 

 ๓๘๔๙ นายพนมไพร  แสนละมุล 

 ๓๘๕๐ นายพนมรัตน  ซุยโน 

 ๓๘๕๑ นายพนมรุง  ทันคํา 

 ๓๘๕๒ นายพนมเวศ  ขัติยะ 

 ๓๘๕๓ นายพนมศักดิ์  แสงสวาง 

 ๓๘๕๔ นายพนัด  เนียมหอม 

 ๓๘๕๕ นายพนัส  ชวยสถิตย 

 ๓๘๕๖ นายพนัส  ศรีบัวคล่ี 

 ๓๘๕๗ นายพนาไพร  สารวงษ 

 ๓๘๕๘ นายพนาวิทย  วิมานรังษี 

 ๓๘๕๙ นายพเนาว  บริบูรณ 

 ๓๘๖๐ นายพยงยศ  วินากร 

 ๓๘๖๑ นายพยนต  พรมขํา 

 ๓๘๖๒ นายพยนต  พานิช 

 ๓๘๖๓ นายพยอม  วันอยู 

 ๓๘๖๔ นายพยุง  แกวมา 

 ๓๘๖๕ นายพยุง  พองงูเหลือม 

 ๓๘๖๖ นายพยุง  วิภาจันทร 

 ๓๘๖๗ นายพยุง  สุดแนน 

 ๓๘๖๘ นายพยุงศักดิ์  คําผุย 

 ๓๘๖๙ นายพยุงศักดิ์  ปงเมือง 

 ๓๘๗๐ นายพยุงศักดิ์  สุดเอื้อม 

 ๓๘๗๑ นายพร  ปานิเสน 

 ๓๘๗๒ นายพร  พรานกลาง 

 ๓๘๗๓ นายพรเจตน  ทองเปลว 

 ๓๘๗๔ นายพรชัย  กลาณรงคศิลป 

 ๓๘๗๕ นายพรชัย  ชามทอง 

 ๓๘๗๖ นายพรชัย  ไตรจักร 

 ๓๘๗๗ นายพรชัย  โนนภักดี 

 ๓๘๗๘ นายพรชัย  พรมจันทร 

 ๓๘๗๙ นายพรชัย  พูลภิรมย 

 ๓๘๘๐ นายพรชัย  มณีฉาย 

 ๓๘๘๑ นายพรชัย  เมากลาง 

 ๓๘๘๒ นายพรชัย  ยอดทอง 

 ๓๘๘๓ นายพรชัย  เลิศวงศรัตนกุล 

 ๓๘๘๔ นายพรชัย  สีคํามวน 

 ๓๘๘๕ นายพรชัย  สุภะเกษ 

 ๓๘๘๖ นายพรชัย  แสนทิตย 

 ๓๘๘๗ นายพรชัย  แสนประเสริฐ 

 ๓๘๘๘ นายพรชัย  ออนสอาด 

 ๓๘๘๙ นายพรชัย  อันทะแสง 

 ๓๘๙๐ นายพรไชย  คาสมบัติ 

 ๓๘๙๑ นายพรไชย  สงดํา 

 ๓๘๙๒ นายพรเทพ  โพธิ์ทอง 

 ๓๘๙๓ นายพรเทพ  ศรีสวัสดิ์ 



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๘๙๔ นายพรเทพ  ศาลาชลสินธ 

 ๓๘๙๕ นายพรประสิทธิ์  สมบัติ 

 ๓๘๙๖ นายพรพิคาด  วาธิภักดี 

 ๓๘๙๗ นายพรภิรมย  กลาหาญ 

 ๓๘๙๘ นายพรภิรมย  จันทะแสง 

 ๓๘๙๙ นายพรภิรมย  ตระหงาน 

 ๓๙๐๐ นายพรมงคล  คตจําปา 

 ๓๙๐๑ นายพรมมา  บุญบานงิ้ว 

 ๓๙๐๒ นายพรมมา  ศรีระโคตร 

 ๓๙๐๓ นายพรมมา  สุวรรณดี 

 ๓๙๐๔ นายพรมมา  ไสยรัตน 

 ๓๙๐๕ นายพรมมา  ออนละมูล 

 ๓๙๐๖ นายพรมมา  อุปทุม 

 ๓๙๐๗ นายพรรญา  ตองอบ 

 ๓๙๐๘ นายพรวน  จงเช่ียวกลาง 

 ๓๙๐๙ นายพรวิลัย  แซกรัมย 

 ๓๙๑๐ นายพรศักดิ์  ดอกสันเทียะ 

 ๓๙๑๑ นายพรศักดิ์  ประทุมตัง 

 ๓๙๑๒ นายพรศักดิ์  พรมแสน 

 ๓๙๑๓ นายพรสมัคร  มโนรัตน 

 ๓๙๑๔ นายพรสุรพงศ  จอมจักร 

 ๓๙๑๕ นายพรหมลิขิต  พรมเมือง 

 ๓๙๑๖ นายพระนา  สุมาลี 

 ๓๙๑๗ นายพฤกษา  โพธิเสน 

 ๓๙๑๘ นายพฤฒิชัย  นิธิรักษสกุล 

 ๓๙๑๙ นายพฤพล  แซซั้ว 

 ๓๙๒๐ นายพล  คนขยัน 

 ๓๙๒๑ นายพล  คันทา 

 ๓๙๒๒ นายพล  ทุมมาศ 

 ๓๙๒๓ นายพล  ยอดนวล 

 ๓๙๒๔ นายพล  ศรีใส 

 ๓๙๒๕ นายพล  อยูเย็น 

 ๓๙๒๖ นายพลยุกต  ดอกหอม 

 ๓๙๒๗ นายพลรบ  สวางจิตต 

 ๓๙๒๘ นายพลวัฒน  ขุนทองเพ็ชร 

 ๓๙๒๙ นายพลสิงห  เทพอักษร 

 ๓๙๓๐ นายพลอย  ทองมะเริง 

 ๓๙๓๑ นายพลอย  มากัน 

 ๓๙๓๒ นายพละเดช  การะเกษ 

 ๓๙๓๓ นายพลา  สุดาจันทร 

 ๓๙๓๔ นายพลาย  ศิริสุข 

 ๓๙๓๕ นายพวน  บุญเจิง 

 ๓๙๓๖ นายพวย  ดวงศรี 

 ๓๙๓๗ นายพสิษฐ  แกวจันทร 

 ๓๙๓๘ นายพสุธา  หาญไชย 

 ๓๙๓๙ นายพหล  สกุนินนท 

 ๓๙๔๐ นายพหุสุวรรณ  ลออปกษิณ 

 ๓๙๔๑ นายพอเจตน  จีนดา 

 ๓๙๔๒ นายพะคือเจ  ยงสกุลนวลศรี 

 ๓๙๔๓ นายพะจาเล  ยืนยงรวิวาร 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๔๔ นายพะดา  อุดมพนา 

 ๓๙๔๕ นายพะดาลอย  ปญญาเรืองรัตน 

 ๓๙๔๖ นายพะดิ๊เบ  บริบูรณคงวุฒิ 

 ๓๙๔๗ นายพะปะยอ  ศิวเดชเกรียงไกร 

 ๓๙๔๘ นายพะยุง  ศรีบุญชู 

 ๓๙๔๙ นายพะสุดี  นโคทรคํารณ 

 ๓๙๕๐ นายพะหนุ  เรืองพนา 

 ๓๙๕๑ นายพัชรพงษ  ดัชถุยาวัตร 

 ๓๙๕๒ นายพัชรพล  สุวะจันทร 

 ๓๙๕๓ นายพัชรพล  อนาวัน 

 ๓๙๕๔ นายพัฐชานันท  สุวรรณไตร 

 ๓๙๕๕ นายพัฒ  เฉลยมณี 

 ๓๙๕๖ นายพัฒน  สุขรี่ 

 ๓๙๕๗ นายพัฒนพงศ  ยังประโยชน 

 ๓๙๕๘ นายพัฒนา  บุตรดา 

 ๓๙๕๙ นายพัฒนา  มิสงอน 

 ๓๙๖๐ นายพัฒนา  ล้ีพล 

 ๓๙๖๑ นายพัฒนายุทธ  คํามี 

 ๓๙๖๒ นายพัด  เฉลิมรัมย 

 ๓๙๖๓ นายพัทยา  อวยพร 

 ๓๙๖๔ นายพันทิพย  วงศพ่ึง 

 ๓๙๖๕ นายพันธ  ขานชัย 

 ๓๙๖๖ นายพันธ  นุนดวง 

 ๓๙๖๗ นายพันธ  ภูตาเพิด 

 ๓๙๖๘ นายพันธ  เอียดชูทอง 

 ๓๙๖๙ นายพันธกร  จูชาวนา 

 ๓๙๗๐ นายพันธกานต  สมแสน 

 ๓๙๗๑ นายพันธศักดิ์  วงคเขื่อน 

 ๓๙๗๒ นายพันธุ  ทาแพงนอย 

 ๓๙๗๓ นายพันธุ  บุญบํารุง 

 ๓๙๗๔ นายพันศักดิ์  มาซาว 

 ๓๙๗๕ นายพัย  พงษพันธ 

 ๓๙๗๖ นายพัลดี  สมผล 

 ๓๙๗๗ นายพัลลภ  ไกรบุตร 

 ๓๙๗๘ นายพัลลภ  ชัยจักร 

 ๓๙๗๙ นายพ่ัว  ไตตาม 

 ๓๙๘๐ นายพัสกร  อยูลือ 

 ๓๙๘๑ นายพัสพงศ  อุนศิริ 

 ๓๙๘๒ นายพา  จันทรดํา 

 ๓๙๘๓ นายพาเช  ไพรกันไพรบูลย 

 ๓๙๘๔ นายพาดา  จอโพ 

 ๓๙๘๕ นายพาน  ชาวนา 

 ๓๙๘๖ นายพานอล่ี  ทะเลรักษา 

 ๓๙๘๗ นายพานิช  อินทรชวย 

 ๓๙๘๘ นายพายัพ  ออนนอม 

 ๓๙๘๙ นายพายุ  อวมภักดี 

 ๓๙๙๐ นายพารดร  แกวจีน 

 ๓๙๙๑ นายพาวาจอ  งานรุงพิรุฬห 

 ๓๙๙๒ นายพาวิน  อุตมะโน 

 ๓๙๙๓ นายพาหย่ือ  ผูประคองสุข 



 หนา   ๘๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๓๙๙๔ นายพิกุล  สุทธิพรม 

 ๓๙๙๕ นายพิกุลทอง  นามปตสา 

 ๓๙๙๖ นายพิจร  กาติ๊บ 

 ๓๙๙๗ นายพิจิตร  ชะลี 

 ๓๙๙๘ นายพิชัย  กันยาประสิทธิ์ 

 ๓๙๙๙ นายพิชัย  ขุนอินทร 

 ๔๐๐๐ นายพิชัย  เจริญสุข 

 ๔๐๐๑ นายพิชัย  ทวีธง 

 ๔๐๐๒ นายพิชัย  นันทรักษ 

 ๔๐๐๓ นายพิชัย  เนตรพระ 

 ๔๐๐๔ นายพิชัย  ภิระบรรณ 

 ๔๐๐๕ นายพิชัย  มิตรญาติ 

 ๔๐๐๖ นายพิชัย  วงศลา 

 ๔๐๐๗ นายพิชัย  ศิลสัตย 

 ๔๐๐๘ นายพิชัย  อามอ 

 ๔๐๐๙ นายพิชัยฤกษ  โยชนะ 

 ๔๐๑๐ นายพิชาติ  กางสรอย 

 ๔๐๑๑ นายพิชิต  การินตา 

 ๔๐๑๒ นายพิชิต  งวมแพงพิมพ 

 ๔๐๑๓ นายพิชิต  บุญจันทร 

 ๔๐๑๔ นายพิชิต  ผมหอม 

 ๔๐๑๕ นายพิชิต  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๐๑๖ นายพิชิต  สายโรจน 

 ๔๐๑๗ นายพิชิต  สีสอด 

 ๔๐๑๘ นายพิชิต  สุขคุม 

 ๔๐๑๙ นายพิชิตชัย  ทองหอม 

 ๔๐๒๐ นายพิชิตชัย  ปฐมเอม 

 ๔๐๒๑ นายพิชิตชัย  พิกุลศรี 

 ๔๐๒๒ นายพิเชฐ  บุญปลูก 

 ๔๐๒๓ นายพิเชษ  เขจรเนตร 

 ๔๐๒๔ นายพิเชษฐ  กมลาศกวีภาณุ 

 ๔๐๒๕ นายพิเชษฐ  ของกิ่ง 

 ๔๐๒๖ นายพิเชษฐ  เขียนกระจาง 

 ๔๐๒๗ นายพิเชษฐ  คําเหนือ 

 ๔๐๒๘ นายพิเชษฐ  จันทรแกว 

 ๔๐๒๙ นายพิเชษฐ  เดชจินดา 

 ๔๐๓๐ นายพิเชษฐ  บริโปร 

 ๔๐๓๑ นายพิเชษฐ  พิทักษวงค 

 ๔๐๓๒ นายพิเชษฐ  ศิริสวัสดิ์ 

 ๔๐๓๓ นายพิเชษฐ  สายไหม 

 ๔๐๓๔ นายพิเชษฐ  หงษาวดี 

 ๔๐๓๕ นายพิเชษฐ  กองพันธ 

 ๔๐๓๖ นายพิเชษฐ  แกวแปน 

 ๔๐๓๗ นายพิเชษฐ  เทียนกอน 

 ๔๐๓๘ นายพิเชษฐ  ประดุจชนม 

 ๔๐๓๙ นายพิเชษฐ  พรมศักดิ์ 

 ๔๐๔๐ นายพิเชษฐ  พูลเพ่ิม 

 ๔๐๔๑ นายพิเชษฐ  ลูกอินทร 

 ๔๐๔๒ นายพิทยา  คงสุข 

 ๔๐๔๓ นายพิทยา  ทองนวล 



 หนา   ๘๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๐๔๔ นายพิทยา  เปริมรัมย 

 ๔๐๔๕ นายพิทยา  วงศหลา 

 ๔๐๔๖ นายพิทยา  วันชัย 

 ๔๐๔๗ นายพิทยา  ศิริไพศาล 

 ๔๐๔๘ นายพิทยาภรณ  แจมจรัส 

 ๔๐๔๙ นายพิทักษ  กุณแกว 

 ๔๐๕๐ นายพิทักษ  กุมภิโร 

 ๔๐๕๑ นายพิทักษ  ติคํารัมย 

 ๔๐๕๒ นายพิทักษ  ธรรมศร 

 ๔๐๕๓ นายพิทักษ  พลสมบัติ 

 ๔๐๕๔ นายพิทักษ  พาขุนทด 

 ๔๐๕๕ นายไฮซัม  เปาะวี 

 ๔๐๕๖ นายพิทักษ  ภูศรีโสม 

 ๔๐๕๗ นายพิทักษ  ศรีพิมพ 

 ๔๐๕๘ นายพิทักษ  สมชิต 

 ๔๐๕๙ นายพิทักษ  อุทธวงค 

 ๔๐๖๐ นายพิทักษพงษ  ศรีแกว 

 ๔๐๖๑ นายพิทักษพงษ  อินตา 

 ๔๐๖๒ นายพิทักษสมุทร  ชํานาญชล 

 ๔๐๖๓ นายพิน  บูระสิทธิ์ 

 ๔๐๖๔ นายพินัย  คงกําไร 

 ๔๐๖๕ นายพินิจ  จันทรศรี 

 ๔๐๖๖ นายพินิจ  ชูขึ้น 

 ๔๐๖๗ นายพินิจ  เพศประเสริฐ 

 ๔๐๖๘ นายพินิจ  โยธินทะ 

 ๔๐๖๙ นายพินิจ  แสนคําหลอ 

 ๔๐๗๐ นายพินิจจัย  แซยาง 

 ๔๐๗๑ นายพินิจนันท  ตัญญา 

 ๔๐๗๒ นายพินิต  บุตรลักษณ 

 ๔๐๗๓ นายพินิตย  พาสุข 

 ๔๐๗๔ นายพิเนตร  โฉมมิตร 

 ๔๐๗๕ นายพิบูรณ  ธิมา 

 ๔๐๗๖ นายพิบูลย  แซคํา 

 ๔๐๗๗ นายพิบูลย  อินชู 

 ๔๐๗๘ นายพิพรรธ  ทองแดง 

 ๔๐๗๙ นายพิพัฒน  กล่ันเนียม 

 ๔๐๘๐ นายพิพัฒน  คําหลา 

 ๔๐๘๑ นายพิพัฒน  จูทา 

 ๔๐๘๒ นายพิพัฒน  พริ้งเพราะ 

 ๔๐๘๓ นายพิภพ  เรียมทอง 

 ๔๐๘๔ นายพิภพ  เหลาสีนาท 

 ๔๐๘๕ นายพิมพ  ศูนยรัมย 

 ๔๐๘๖ นายพิมพา  บุญโกมุด 

 ๔๐๘๗ นายพิมพา  พลงาม 

 ๔๐๘๘ นายพิมล  ตาใจ 

 ๔๐๘๙ นายพิรมย  ปานสัง 

 ๔๐๙๐ นายพิรุณ  บัวสี 

 ๔๐๙๑ นายพิรุฬห  ทิมทอง 

 ๔๐๙๒ นายพิลม  ตะวัน 

 ๔๐๙๓ นายพิลัด  สงางาม 



 หนา   ๘๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๐๙๔ นายพิลา  ชาลี 

 ๔๐๙๕ นายพิศณุ  พยุงกรรณิกา 

 ๔๐๙๖ นายพิศมร  พิมพแพน 

 ๔๐๙๗ นายพิเศษฐ  เมฆมล 

 ๔๐๙๘ นายพิษณุ  กันงาม 

 ๔๐๙๙ นายพิษณุ  ทองใบ 

 ๔๑๐๐ นายพิษณุ  พิมตน 

 ๔๑๐๑ นายพิษณุ  เพ็ญชาลี 

 ๔๑๐๒ นายพิษณุ  แพรสา 

 ๔๑๐๓ นายพิษณุ  มีแพ 

 ๔๑๐๔ นายพิษณุ  ยางเดี่ยว 

 ๔๑๐๕ นายพิษณุ  ลําเนาว 

 ๔๑๐๖ นายพิษณุ  เลิศฤทธิ์ธา 

 ๔๑๐๗ วาที่รอยตรี พิษณุ  อินทะนิน 

 ๔๑๐๘ นายพิษณุพงค  รักกอน 

 ๔๑๐๙ นายพิสันต  ธนาคม 

 ๔๑๑๐ นายพิสันต  สุวรรณ 

 ๔๑๑๑ นายพิสิฎ  สุขเขียว 

 ๔๑๑๒ นายพิสิฎฐ  บัวเพชร 

 ๔๑๑๓ นายพิสิฐ  อาชาวัฒนกุล 

 ๔๑๑๔ นายพิสิษฐ  เคหะธนันตชัย 

 ๔๑๑๕ นายพิสิษฐ  ปมล้ือ 

 ๔๑๑๖ นายพิสิษฐ  ศิริ 

 ๔๑๑๗ นายพิสิษฐ  อยูเย็น 

 ๔๑๑๘ นายพิสุทธิ์  ชุมทอง 

 ๔๑๑๙ นายพิสุทธิ์  พรมดวง 

 ๔๑๒๐ นายพิสุทธิ์ศักดิ์  อินปา 

 ๔๑๒๑ นายพิสูจน  รุงสยามสุขฤทัย 

 ๔๑๒๒ นายพีรดนย  มณีเจริญรัตน 

 ๔๑๒๓ นายพีรพงษ  โพธิ์เย็น 

 ๔๑๒๔ นายพีรพล  โตสันเทียะ 

 ๔๑๒๕ นายพีรพล  อินปา 

 ๔๑๒๖ นายพีรพัศ  มิ่งมงคล 

 ๔๑๒๗ นายพีรวิชญ  โลหะตันติวรกุล 

 ๔๑๒๘ นายพีรศักดิ์  สุรินทรวงค 

 ๔๑๒๙ นายพีรศักดิ์  อักษรสม 

 ๔๑๓๐ นายพีระพงษ  จวงโส 

 ๔๑๓๑ จาสิบตรี พีระพล  ชาภูบาล 

 ๔๑๓๒ นายพีระพล  ทองแจม 

 ๔๑๓๓ นายพีระพล  ศรีตะกร 

 ๔๑๓๔ นายพีระยุทธ  บรมสุขนโคทร 

 ๔๑๓๕ นายพืช  แกนแกว 

 ๔๑๓๖ นายพุฒ  การะเกด 

 ๔๑๓๗ วาที่รอยตรี พุฒิพงศ  คชาศักดิ์ 

 ๔๑๓๘ นายพุด  เตศิริ 

 ๔๑๓๙ นายพุด  สมฤทธิ์ 

 ๔๑๔๐ นายพุดทา  พลเย่ียม 

 ๔๑๔๑ วาที่รอยตรี พุทธจักร  คําเหนือ 

 ๔๑๔๒ นายพุทธา  กระแสโท 

 ๔๑๔๓ นายพุทธา  บุญนูน 



 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑๔๔ นายพุทธา  ภิญโญศรี 

 ๔๑๔๕ นายพุธ  ปะนามเตา 

 ๔๑๔๖ นายพุธศักดิ์  อุติลา 

 ๔๑๔๗ นายพู  ไชสง 

 ๔๑๔๘ นายพูนทรัพย  ตุไยรัมย 

 ๔๑๔๙ นายพูนศักดิ์  กลอมนรา 

 ๔๑๕๐ นายพูนศักดิ์  สุวรรณวงศ 

 ๔๑๕๑ นายพูนศักดิ์  สูศิริรัตน 

 ๔๑๕๒ นายพูนสุข  เชื่อมหนองปลิง 

 ๔๑๕๓ นายพูล  เกนสองคอน 

 ๔๑๕๔ นายพูลศักดิ์  ถาวรผล 

 ๔๑๕๕ นายเพ็ง  ย้ิมแยม 

 ๔๑๕๖ นายเพชร  โคตรประดา 

 ๔๑๕๗ นายเพชร  ตะปอ 

 ๔๑๕๘ นายเพชร  ตะฤทธิ์ 

 ๔๑๕๙ นายเพชร  นีสูงเนิน 

 ๔๑๖๐ นายเพชร  ปนมาเรือน 

 ๔๑๖๑ นายเพชร  ศรีทอง 

 ๔๑๖๒ นายเพชร  อุตคํา 

 ๔๑๖๓ นายเพ็ชร  ประมูลจักโก 

 ๔๑๖๔ นายเพ็ชร  สิงหชัย 

 ๔๑๖๕ นายเพ็ชรนคร  สุพร 

 ๔๑๖๖ นายเพชรอุบล  สารีวัน 

 ๔๑๖๗ นายเพ็ชศรี  เรงตูม 

 ๔๑๖๘ นายเพรียว  บดกระโทก 

 ๔๑๖๙ นายเพลิน  คําสวน 

 ๔๑๗๐ นายเพลิน  ชัยชุมพล 

 ๔๑๗๑ นายเพลิน  พราหมณนอย 

 ๔๑๗๒ นายเพลิน  พวนขุนทด 

 ๔๑๗๓ นายเพลิน  เพ็ชรพูน 

 ๔๑๗๔ นายเพลินใจ  สีนวลแล 

 ๔๑๗๕ นายเพ่ิม  มัจฉาชาติ 

 ๔๑๗๖ นายเพ่ิมพงศ  แผลงจันทึก 

 ๔๑๗๗ นายเพ่ิมพูน  อินสําอางค 

 ๔๑๗๘ สิบตรี เพ่ิมศักดิ์  ธรรมชาติ 

 ๔๑๗๙ นายเพือนพงศ  หวลคนึง 

 ๔๑๘๐ นายแพง  พวงแกว 

 ๔๑๘๑ นายโพธิ์  ดาระดาษ 

 ๔๑๘๒ นายโพธิ์คํา  ทะสิงหฆาร 

 ๔๑๘๓ นายโพธิ์ทอง  ไกเขื่อง 

 ๔๑๘๔ นายโพธิวัฒ  โพธิแวง 

 ๔๑๘๕ นายไพชาญ  ทัศบุตร 

 ๔๑๘๖ นายไพฑูรณ  พิมทุมมา 

 ๔๑๘๗ นายไพฑูรย  คงสุวรรณ 

 ๔๑๘๘ นายไพฑูรย  ไชยศิลป 

 ๔๑๘๙ นายไพฑูรย  ตราสวัสดิ์ 

 ๔๑๙๐ นายไพฑูรย  ทวยเพียง 

 ๔๑๙๑ นายไพฑูรย  ทวีพงษ 

 ๔๑๙๒ นายไพฑูรย  ทองขาว 

 ๔๑๙๓ นายไพฑูรย  บุญลือพันธ 



 หนา   ๘๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๑๙๔ นายไพฑูรย  พริ้งเพราะ 

 ๔๑๙๕ นายไพฑูรย  ภูศรีสม 

 ๔๑๙๖ นายไพฑูรย  ศรีเรือง 

 ๔๑๙๗ นายไพฑูรย  ศิริไพศาล 

 ๔๑๙๘ นายไพฑูรย  อินทพันธ 

 ๔๑๙๙ นายไพฑูลย  โพธิ์สระคู 

 ๔๒๐๐ นายไพทูร  โพธิเจริญ 

 ๔๒๐๑ นายไพทูรย  ทรทึก 

 ๔๒๐๒ นายไพทูรย  นาคขาว 

 ๔๒๐๓ นายไพทูรย  พลวี 

 ๔๒๐๔ นายไพทูรย  ภูพันนา 

 ๔๒๐๕ นายไพทูรย  ศรีภูทอง 

 ๔๒๐๖ นายไพทูรย  สมเสียง 

 ๔๒๐๗ นายไพทูรย  แสนสุภา 

 ๔๒๐๘ นายไพทูรย  อุนวงศ 

 ๔๒๐๙ นายไพทูล  ศรีชมภู 

 ๔๒๑๐ นายไพทูลย  วุฒิยา 

 ๔๒๑๑ นายไพบูลย  กล่ันย่ิง 

 ๔๒๑๒ นายไพบูลย  ขันทีทาว 

 ๔๒๑๓ นายไพบูลย  คาอํากวย 

 ๔๒๑๔ นายไพบูลย  จาภา 

 ๔๒๑๕ นายไพบูลย  เจริญสิทธิ์ 

 ๔๒๑๖ นายไพบูลย  ชุมปญญา 

 ๔๒๑๗ นายไพบูลย  แดนพันธ 

 ๔๒๑๘ นายไพบูลย  ตรีพาทย 

 ๔๒๑๙ นายไพบูลย  ตอนจันทร 

 ๔๒๒๐ นายไพบูลย  เนือยทอง 

 ๔๒๒๑ นายไพบูลย  โปธิ 

 ๔๒๒๒ นายไพบูลย  ผารัง 

 ๔๒๒๓ นายไพบูลย  พอขุนทด 

 ๔๒๒๔ นายไพบูลย  ภักดีลํ้าเลิศ 

 ๔๒๒๕ นายไพบูลย  ลักษณะวิลัย 

 ๔๒๒๖ นายไพบูลย  วิชัย 

 ๔๒๒๗ นายไพพร  ชนิตารุงอรุณ 

 ๔๒๒๘ นายไพร  งามจันอัด 

 ๔๒๒๙ นายไพรฑูรย  หลาสิงห 

 ๔๒๓๐ นายไพรทูล  เมี่ยมขุนทด 

 ๔๒๓๑ นายไพรบูรณ  ขานพล 

 ๔๒๓๒ นายไพรบูรณ  ชัยสงค 

 ๔๒๓๓ นายไพรยนต  ทองไคร 

 ๔๒๓๔ นายไพรโรจน  วรจิต 

 ๔๒๓๕ นายไพรวรรณ  อินทยากรณ 

 ๔๒๓๖ นายไพรวรรณ  โคธิเสน 

 ๔๒๓๗ นายไพรวรรณ  แจมสวาง 

 ๔๒๓๘ นายไพรวรรณ  ดวงคํา 

 ๔๒๓๙ นายไพรวัน  ฝายจันทร 

 ๔๒๔๐ นายไพรวัน  ย่ังยืน 

 ๔๒๔๑ นายไพรวัน  สิงกันยา 

 ๔๒๔๒ นายไพรวัล  บัพโต 

 ๔๒๔๓ นายไพรวัลย  กล่ินฟุง 



 หนา   ๘๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๒๔๔ นายไพรวัลย  กวนขุนทด 

 ๔๒๔๕ นายไพรวัลย  ไกรดวง 

 ๔๒๔๖ นายไพรวัลย  เชื้อนนท 

 ๔๒๔๗ นายไพรวัลย  ดวงดาว 

 ๔๒๔๘ นายไพรวัลย  ปรานโศภิณ 

 ๔๒๔๙ นายไพรวัลย  ปอมสุวรรณ 

 ๔๒๕๐ นายไพรวัลย  สงครัตน 

 ๔๒๕๑ นายไพรสณฑ  ราชสมบัติ 

 ๔๒๕๒ นายไพรสน  คํามา 

 ๔๒๕๓ นายไพรัช  ปลอดโปรง 

 ๔๒๕๔ นายไพรัช  มูลจันทร 

 ๔๒๕๕ นายไพรัช  แมนปน 

 ๔๒๕๖ นายไพรัช  สุทธิกาญจน 

 ๔๒๕๗ นายไพรัช  อิ่มบุญสุ 

 ๔๒๕๘ นายไพรัชต  ชาวโพธิ์ทอง 

 ๔๒๕๙ นายไพรัตน  คําบรรลือ 

 ๔๒๖๐ นายไพรัตน  จงจิตตเวชกุล 

 ๔๒๖๑ นายไพรัตน  ใจมนต 

 ๔๒๖๒ นายไพรัตน  เต็มวัน 

 ๔๒๖๓ นายไพรัตน  ทัศบุตร 

 ๔๒๖๔ นายไพรัตน  ราชนาวี 

 ๔๒๖๕ นายไพรัตน  รุงสุวรรณ 

 ๔๒๖๖ นายไพรัตน  สมุหเสนีโต 

 ๔๒๖๗ นายไพรัตน  สรอยมี 

 ๔๒๖๘ นายไพรินทร  ขุนอินทอง 

 ๔๒๖๙ นายไพรินทร  อุไรสาย 

 ๔๒๗๐ นายไพเราะ  แสงลี 

 ๔๒๗๑ นายไพโรจ  นันยังนอย 

 ๔๒๗๒ นายไพโรจน  กาญจนดิษฐ 

 ๔๒๗๓ นายไพโรจน  แกวแดง 

 ๔๒๗๔ นายไพโรจน  แกวโย 

 ๔๒๗๕ นายไพโรจน  คงนวน 

 ๔๒๗๖ นายไพโรจน  โคตรสขึง 

 ๔๒๗๗ นายไพโรจน  เงินเล็ก 

 ๔๒๗๘ นายไพโรจน  จวนสวาง 

 ๔๒๗๙ นายไพโรจน  จิตจันทึก 

 ๔๒๘๐ นายไพโรจน  ชัยศิลป 

 ๔๒๘๑ นายไพโรจน  ชื่นดารา 

 ๔๒๘๒ นายไพโรจน  ดอกจันทร 

 ๔๒๘๓ นายไพโรจน  ทาวการ 

 ๔๒๘๔ นายไพโรจน  นิลมณี 

 ๔๒๘๕ นายไพโรจน  บัวรสศักดิ์ 

 ๔๒๘๖ นายไพโรจน  บุตรจันทร 

 ๔๒๘๗ นายไพโรจน  ปญญาไว 

 ๔๒๘๘ นายไพโรจน  ผดุงโกเม็ด 

 ๔๒๘๙ นายไพโรจน  พิทยภาณุ 

 ๔๒๙๐ นายไพโรจน  เพ็งแสงทอง 

 ๔๒๙๑ นายไพโรจน  เฟองมณี 

 ๔๒๙๒ นายไพโรจน  มณีวิหค 

 ๔๒๙๓ นายไพโรจน  โมราสุท 



 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๒๙๔ นายไพโรจน  โยธาโครต 

 ๔๒๙๕ นายไพโรจน  ละตา 

 ๔๒๙๖ นายไพโรจน  วิเสริฐรัมย 

 ๔๒๙๗ นายไพโรจน  เวสา 

 ๔๒๙๘ นายไพโรจน  สรอยวงษ 

 ๔๒๙๙ นายไพโรจน  สังขสัตย 

 ๔๓๐๐ นายไพโรจน  สินทวี 

 ๔๓๐๑ นายไพโรจน  สุขเจริญ 

 ๔๓๐๒ นายไพโรจน  สุธาพจน 

 ๔๓๐๓ นายไพโรจน  หมูขํา 

 ๔๓๐๔ นายไพโรจน  อยูเย็น 

 ๔๓๐๕ นายไพโรจน  ออนมั่ง 

 ๔๓๐๖ นายไพโรช  โกยกุล 

 ๔๓๐๗ นายไพลจิตร  ไชยลอย 

 ๔๓๐๘ นายไพวัล  อินยอด 

 ๔๓๐๙ นายไพวัลย  นันทะจินดา 

 ๔๓๑๐ นายไพวัลย  ภูกิ่งแกว 

 ๔๓๑๑ นายไพศาล  กลาหาญ 

 ๔๓๑๒ นายไพศาล  คงฤทธิ์ 

 ๔๓๑๓ นายไพศาล  จันทรอ่ํา 

 ๔๓๑๔ นายไพศาล  จําเนียรผล 

 ๔๓๑๕ นายไพศาล  โตประโคน 

 ๔๓๑๖ นายไพศาล  ปานดี 

 ๔๓๑๗ นายไพศาล  แยมยินดี 

 ๔๓๑๘ นายไพศาล  รักษาวงศ 

 ๔๓๑๙ นายไพศาล  ฤทธิ์รอด 

 ๔๓๒๐ นายไพศาล  แสงตาปน 

 ๔๓๒๑ นายไพศาล  หะยีดือราอิง 

 ๔๓๒๒ นายไพศาล  หะยีอายุ 

 ๔๓๒๓ นายไพศาล  อุคํา 

 ๔๓๒๔ นายไพสันต  คําภู 

 ๔๓๒๕ นายเฟอน  มงคลสุภา 

 ๔๓๒๖ นายภคพลมงคล  วังจันทรเปรม 

 ๔๓๒๗ นายภควัต  เชอหมื่อ 

 ๔๓๒๘ นายภควัติ  บุญรัตน 

 ๔๓๒๙ นายภักดิ์  ไสยฮาดวงษ 

 ๔๓๓๐ นายภักดี  ดวงสวัสดิ์ 

 ๔๓๓๑ นายภักดี  บัวใหญ 

 ๔๓๓๒ นายภักดี  ผิวศิลา 

 ๔๓๓๓ นายภัคนันท  สกุลมา 

 ๔๓๓๔ นายภัควัฒน  ศรีคํา 

 ๔๓๓๕ นายภัทชรพล  ภาคมาลี 

 ๔๓๓๖ นายภัทรพงศ  ประจําสุข 

 ๔๓๓๗ นายภัทรพงศ  สูตรเลข 

 ๔๓๓๘ นายภัทรพงษ  ปุดพรม 

 ๔๓๓๙ นายภัทรภณ  ศรีปราชญ 

 ๔๓๔๐ นายภัทรวิทย  ลําภา 

 ๔๓๔๑ นายภัทรศักดิ์  เกตุภัทรภณ 

 ๔๓๔๒ นายภาคภูมิ  ยองเพชร 

 ๔๓๔๓ นายภาคภูมิ  เรือนบัว 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๓๔๔ นายภาคิน  พรมสอน 

 ๔๓๔๕ นายภาคิน  อริราช 

 ๔๓๔๖ นายภาณุพงศ  วงคโส 

 ๔๓๔๗ นายภาณุพงษ  พันธุจันทร 

 ๔๓๔๘ นายภาณุพล  หาเวียง 

 ๔๓๔๙ นายภาณุพันธ  จันทนะ 

 ๔๓๕๐ นายภาณุวัฒน  แกวสิงหสุ 

 ๔๓๕๑ นายภาณุวัฒน  พงษประติยานนท 

 ๔๓๕๒ นายภานุ  พรมเมืองขวา 

 ๔๓๕๓ นายภานุพงษ  มาระวัง 

 ๔๓๕๔ นายภานุพล  อินวงค 

 ๔๓๕๕ นายภานุมาศ  จันทรเจียม 

 ๔๓๕๖ นายภานุมาศ  เสระสําโรง 

 ๔๓๕๗ นายภานุวัฒน  ชะออนรัมย 

 ๔๓๕๘ นายภานุวัฒน  ตั้งวัฒนานุกุล 

 ๔๓๕๙ นายภานุวัฒน  แฝงวัด 

 ๔๓๖๐ นายภานุวัฒน  ฟุงเรืองฤทธิ์ 

 ๔๓๖๑ นายภานุวัฒน  อิ่มสรรพางค 

 ๔๓๖๒ นายภาส  พิสมัย 

 ๔๓๖๓ นายภิญโญ  คงแกว 

 ๔๓๖๔ นายภิญโญ  คะเณรุพันธ 

 ๔๓๖๕ นายภิญโญ  พูลภิรมย 

 ๔๓๖๖ นายภิญโญ  สุขแสง 

 ๔๓๖๗ นายภิณโญ  ชูยินดี 

 ๔๓๖๘ นายภิบาล  รัตนมาลี 

 ๔๓๖๙ นายภิภพ  เคาเหลือง 

 ๔๓๗๐ นายภิรมย  ศรีพิพัฒน 

 ๔๓๗๑ นายภีระพันธ  ทําลา 

 ๔๓๗๒ นายภูจรัส  จิรภาภร 

 ๔๓๗๓ นายภูมิ  กันทะวงค 

 ๔๓๗๔ นายภูมินทร  ปราบณรงค 

 ๔๓๗๕ นายภูมิพรรณ  จันทรารักษ 

 ๔๓๗๖ นายภูมี  บุญกันท 

 ๔๓๗๗ นายภูระ  จะแฮ 

 ๔๓๗๘ นายภูริณัฐ  เหลืองรุงวารี 

 ๔๓๗๙ นายภูริวัจน  ธิขาว 

 ๔๓๘๐ นายภูวดล  คลังแสง 

 ๔๓๘๑ นายภูวดล  พลศักดา 

 ๔๓๘๒ นายภูวดล  เรียมทา 

 ๔๓๘๓ นายภูวดล  ศักดิ์โสภาสกุล 

 ๔๓๘๔ นายภูวนัย  ทองสุทธิ 

 ๔๓๘๕ นายภูวนัย  บุญผ่ึง 

 ๔๓๘๖ นายภูวนัย  ศรีโหร 

 ๔๓๘๗ นายภูวนัย  สุขสวัสดิ์ 

 ๔๓๘๘ นายภูวนาถ  สินไชย 

 ๔๓๘๙ นายภูวไนย  กองสาร 

 ๔๓๙๐ นายภูวิศิษฎ  ไชยสาร 

 ๔๓๙๑ นายภูษา  เนื้อทอง 

 ๔๓๙๒ นายภูสิทธิ์  โสสิม 

 ๔๓๙๓ นายเภา  พรมงาม 



 หนา   ๙๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๓๙๔ นายมงกุฎ  วิชัยสอน 

 ๔๓๙๕ นายมงคล  โคกะบูรณ 

 ๔๓๙๖ นายมงคล  งามทับทิม 

 ๔๓๙๗ นายมงคล  ช่ืนโคกกรวด 

 ๔๓๙๘ นายมงคล  ดวงศรี 

 ๔๓๙๙ นายมงคล  ดั่งดวงจันทร 

 ๔๔๐๐ นายมงคล  ตาเสือ 

 ๔๔๐๑ นายมงคล  ถนัดไถ 

 ๔๔๐๒ นายมงคล  เนินกลาง 

 ๔๔๐๓ นายมงคล  เนียมสันเทียะ 

 ๔๔๐๔ นายมงคล  พรเอนก 

 ๔๔๐๕ นายมงคล  พอกเพียร 

 ๔๔๐๖ นายมงคล  พัฒนาคีรีเขต 

 ๔๔๐๗ นายมงคล  พันเดช 

 ๔๔๐๘ นายมงคล  พิกุลศรี 

 ๔๔๐๙ นายมงคล  แพงบุดดี 

 ๔๔๑๐ นายมงคล  ฟูไฟ 

 ๔๔๑๑ นายมงคล  รับประภา 

 ๔๔๑๒ นายมงคล  สีฟุยเดช 

 ๔๔๑๓ นายมงคล  สุสดี 

 ๔๔๑๔ นายมงคล  เสนามาตร 

 ๔๔๑๕ นายมงคล  แสนบุตร 

 ๔๔๑๖ นายมงคล  หวานทอง 

 ๔๔๑๗ นายมงคล  อนุพันธสืบสาย 

 ๔๔๑๘ นายมงคูณ  เกษสมศรี 

 ๔๔๑๙ นายมณฑล  คนเที่ยง 

 ๔๔๒๐ นายมณฑล  สรวมประคํา 

 ๔๔๒๑ นายมณเฑียร  เทียมผล 

 ๔๔๒๒ นายมณทา  หีบแกว 

 ๔๔๒๓ นายมณเทียร  วงศมานิต 

 ๔๔๒๔ นายมณี  กวงแหวน 

 ๔๔๒๕ นายมณี  คตย้ิม 

 ๔๔๒๖ นายมณี  นาควารี 

 ๔๔๒๗ นายมณี  มาระแสง 

 ๔๔๒๘ นายมณีกรรณ  ดาบส 

 ๔๔๒๙ นายมณีโชติ  นิปกะกุล 

 ๔๔๓๐ นายมณู  พุฒซอน 

 ๔๔๓๑ นายมธุพจน  ใจมา 

 ๔๔๓๒ นายมน  วงศมวย 

 ๔๔๓๓ นายมนตชัย  คงรอด 

 ๔๔๓๔ นายมนตชัย  พาริวงศ 

 ๔๔๓๕ นายมนตรี  ตองเดช 

 ๔๔๓๖ นายมนตรี  ทองจีน 

 ๔๔๓๗ นายมนตรี  ธรรมสนิท 

 ๔๔๓๘ นายมนตรี  นอยประชา 

 ๔๔๓๙ นายมนตรี  บุญยะกิติ 

 ๔๔๔๐ นายมนตรี  บุตระ 

 ๔๔๔๑ นายมนตรี  ปราศจาก 

 ๔๔๔๒ นายมนตรี  พันไผ 

 ๔๔๔๓ นายมนตรี  พุทธรักษา 



 หนา   ๙๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๔๔๔ นายมนตรี  ยืนย่ัง 

 ๔๔๔๕ นายมนตรี  ลายเมฆ 

 ๔๔๔๖ นายมนตรี  โลหคํา 

 ๔๔๔๗ นายมนตรี  สาระคํา 

 ๔๔๔๘ นายมนตรี  สุขสบาย 

 ๔๔๔๙ นายมนตรี  สุดรัก 

 ๔๔๕๐ นายมนตรี  หกสี 

 ๔๔๕๑ นายมนตรี  อภิวงษ 

 ๔๔๕๒ นายมนตรี  อินทรประเสริฐ 

 ๔๔๕๓ นายมนทิน  นาคศรีสุข 

 ๔๔๕๔ นายมนเทียนชัย  บุญตาทิพย 

 ๔๔๕๕ นายมนัด  โพธิ์ศรี 

 ๔๔๕๖ นายมนัตณ  วงคสุรินทร 

 ๔๔๕๗ นายมนัตย  นามพร 

 ๔๔๕๘ นายมนัส  การังใจ 

 ๔๔๕๙ นายมนัส  ขวัญกลํ่า 

 ๔๔๖๐ นายมนัส  คํามิ่ง 

 ๔๔๖๑ นายมนัส  คูระโคตร 

 ๔๔๖๒ นายมนัส  เงินกระแชง 

 ๔๔๖๓ นายมนัส  จันทรเอี่ยม 

 ๔๔๖๔ นายมนัส  ชานะกิจ 

 ๔๔๖๕ นายมนัส  ซอหะซัน 

 ๔๔๖๖ นายมนัส  เด็ดขาด 

 ๔๔๖๗ นายมนัส  เตจะ 

 ๔๔๖๘ นายมนัส  นกกระโทก 

 ๔๔๖๙ นายมนัส  น้ําใจเย็น 

 ๔๔๗๐ นายมนัส  ปนกรวด 

 ๔๔๗๑ นายมนัส  ปกสันเทียะ 

 ๔๔๗๒ นายมนัส  พรสันเทียะ 

 ๔๔๗๓ นายมนัส  พุฒสุข 

 ๔๔๗๔ นายมนัส  มาพันธุสุ 

 ๔๔๗๕ นายมนัส  รักษาบุญ 

 ๔๔๗๖ นายมนัส  สงประชา 

 ๔๔๗๗ นายมนัส  สุขพลี 

 ๔๔๗๘ นายมนัส  สุวรรณ 

 ๔๔๗๙ นายมนัส  แสงกระจาง 

 ๔๔๘๐ นายมนัส  แสงทอง 

 ๔๔๘๑ นายมนัส  อนุชิต 

 ๔๔๘๒ นายมนัส  อินคุม 

 ๔๔๘๓ นายมนัส  อุนถิ่น 

 ๔๔๘๔ นายมนัสจรินทร  ตระกูลสายหยุด 

 ๔๔๘๕ นายมนัสสวัสดิ์  มะโนรัตน 

 ๔๔๘๖ นายมนู  บุญชูพันธุ 

 ๔๔๘๗ นายมนู  ภูธรเลิศ 

 ๔๔๘๘ นายมนูญ  พราหมโณ 

 ๔๔๘๙ นายมนูญ  สอาดลวน 

 ๔๔๙๐ นายมนูญ  สิงหเสนา 

 ๔๔๙๑ นายมนูญ  หลักคํา 

 ๔๔๙๒ นายมรุต  พุฒิ 

 ๔๔๙๓ นายมล  ขันขาว 



 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๔๙๔ นายมลฑณ  ควรเกิด 

 ๔๔๙๕ นายมลฑล  แสไพศาล 

 ๔๔๙๖ นายมลตรี  เดชภักดี 

 ๔๔๙๗ นายมลรัก  สุพร 

 ๔๔๙๘ นายมวย  สมศรี 

 ๔๔๙๙ นายมหานาม  คําภาวงษ 

 ๔๕๐๐ นายมอญ  วันดี 

 ๔๕๐๑ นายมอฮามัดฮาตา  ฮามิ 

 ๔๕๐๒ นายมะ  ดาตูมะดา 

 ๔๕๐๓ นายมะกอดี  ประซอ 

 ๔๕๐๔ นายมะกาด  ทะเลลึก 

 ๔๕๐๕ นายมะแด  มาเยาะกาเซะ 

 ๔๕๐๖ นายมะตอเหร  กะเตะ 

 ๔๕๐๗ นายมะตอฮา  สาอิ 

 ๔๕๐๘ นายมะตาเฮ  ดาแม 

 ๔๕๐๙ นายมะนพ  สุดไพรักษ 

 ๔๕๑๐ นายมะนาวี  เจะแว 

 ๔๕๑๑ นายมะนาเส  หามิ 

 ๔๕๑๒ นายมะนู  โลคลัง 

 ๔๕๑๓ นายมะโน  ไชยนอก 

 ๔๕๑๔ นายมะพราว  ชํานาญการ 

 ๔๕๑๕ นายมะฟาริ  อับดุลรอแม 

 ๔๕๑๖ นายมะยะโกะ  แมทาลง 

 ๔๕๑๗ นายมะยะรี  เจะคอ 

 ๔๕๑๘ นายมะยากี  นิจะ 

 ๔๕๑๙ นายมะยาลี  กุงเทะ 

 ๔๕๒๐ นายมะรอซือป  เจะเตะ 

 ๔๕๒๑ นายมะรอเซะ  มีสา 

 ๔๕๒๒ นายมะรอโซ  บากา 

 ๔๕๒๓ นายมะรอนิง  มูซอ 

 ๔๕๒๔ นายมะรอบี  เจะมะ 

 ๔๕๒๕ นายมะรอบี  ดอเลาะ 

 ๔๕๒๖ นายมะรอสลี  นิเดร 

 ๔๕๒๗ นายมะรอสือดี  เจะหะ 

 ๔๕๒๘ นายมะรอไฮมี  มะเราะ 

 ๔๕๒๙ นายมะริดัน  อาบูทัดสา 

 ๔๕๓๐ นายมะลีกี  ลาเตะ 

 ๔๕๓๑ นายมะสากือรี  ลาฮัมนีกะ 

 ๔๕๓๒ นายมะสารีมิง  มะลาเย็น 

 ๔๕๓๓ นายมะสุกรี  แบเลาะ 

 ๔๕๓๔ นายมะอูเส็ง  มะ 

 ๔๕๓๕ นายมะแอ  เจะแต 

 ๔๕๓๖ นายมะฮาฟซ  ยะลอหะ 

 ๔๕๓๗ นายมังกร  ทัดศรี 

 ๔๕๓๘ นายมังกร  วงษาเลิศ 

 ๔๕๓๙ นายมังกร  ษมาจิตอัมพร 

 ๔๕๔๐ นายมังกร  สวางศรี 

 ๔๕๔๑ นายมังกร  สืบศรี 

 ๔๕๔๒ นายมัด  รักฤทธิ์ 

 ๔๕๔๓ นายมั่น  แสนสามารถ 



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๕๔๔ นายมันฑนศักดิ์  อุนเมืองใจ 

 ๔๕๔๕ นายมา  น้ําจํา 

 ๔๕๔๖ นายมาณพ  ราศรี 

 ๔๕๔๗ นายมาน  ทองครบุรี 

 ๔๕๔๘ นายมานนท  ปรางปรา 

 ๔๕๔๙ นายมานพ  กมลธรรม 

 ๔๕๕๐ นายมานพ  กอนแกว 

 ๔๕๕๑ นายมานพ  แกวหลํา 

 ๔๕๕๒ นายมานพ  คชวงษ 

 ๔๕๕๓ นายมานพ  ครองระวะ 

 ๔๕๕๔ นายมานพ  จงเจริญ 

 ๔๕๕๕ นายมานพ  จองไฟ 

 ๔๕๕๖ นายมานพ  ฉ่ําผักแวน 

 ๔๕๕๗ นายมานพ  ชื่นแสน 

 ๔๕๕๘ นายมานพ  ดาราวรรณรัตน 

 ๔๕๕๙ นายมานพ  ทรงเจริญ 

 ๔๕๖๐ นายมานพ  ทองเงา 

 ๔๕๖๑ นายมานพ  ทองทิพย 

 ๔๕๖๒ นายมานพ  ทองสุข 

 ๔๕๖๓ นายมานพ  ธูปหอม 

 ๔๕๖๔ นายมานพ  นนทวงษา 

 ๔๕๖๕ นายมานพ  นัคโร 

 ๔๕๖๖ นายมานพ  นามศรี 

 ๔๕๖๗ นายมานพ  นิลมงคล 

 ๔๕๖๘ นายมานพ  พะระนะพันธ 

 ๔๕๖๙ นายมานพ  เพชรรักษ 

 ๔๕๗๐ นายมานพ  มาตรโคกสูง 

 ๔๕๗๑ นายมานพ  ยานะ 

 ๔๕๗๒ นายมานพ  ลายกระบิล 

 ๔๕๗๓ นายมานพ  ลาวัลแกว 

 ๔๕๗๔ นายมานพ  สัตยซื่อ 

 ๔๕๗๕ นายมานพ  สุนทรชื่น 

 ๔๕๗๖ นายมานพ  สุนันตะ 

 ๔๕๗๗ นายมานพ  สุริยสิทธิ์ 

 ๔๕๗๘ นายมานพ  หนูสถิตย 

 ๔๕๗๙ นายมานพ  หนูสี 

 ๔๕๘๐ นายมานพ  อักษรสระนอย 

 ๔๕๘๑ นายมานพ  อุนพรม 

 ๔๕๘๒ นายมานะ  แกวบางพูด 

 ๔๕๘๓ นายมานะ  คงยาง 

 ๔๕๘๔ นายมานะ  ดวงสวัสดิ์ 

 ๔๕๘๕ นายมานะ  ตลับแกว 

 ๔๕๘๖ นายมานะ  ตะกรุดเงิน 

 ๔๕๘๗ นายมานะ  นาคคงคํา 

 ๔๕๘๘ นายมานะ  บุญครอง 

 ๔๕๘๙ นายมานะ  เบียดกระสิน 

 ๔๕๙๐ นายมานะ  พรมศรี 

 ๔๕๙๑ นายมานะ  พิจิตอาจ 

 ๔๕๙๒ นายมานะ  พ่ึงตน 

 ๔๕๙๓ นายมานะ  แยมกระโทก 



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๕๙๔ นายมานะ  รอดเงิน 

 ๔๕๙๕ นายมานะ  เรือนงาม 

 ๔๕๙๖ นายมานะชัย  ใบแกว 

 ๔๕๙๗ นายมานัส  ชัยมูล 

 ๔๕๙๘ นายมานัส  พวงแกว 

 ๔๕๙๙ นายมานัส  มะติมุ 

 ๔๖๐๐ นายมานิจ  เจริญรัตน 

 ๔๖๐๑ นายมานิช  นวลสนิท 

 ๔๖๐๒ นายมานิต  จันทรประไพ 

 ๔๖๐๓ นายมานิต  ชูแกว 

 ๔๖๐๔ นายมานิต  ไพรวัลยขุนคีรี 

 ๔๖๐๕ นายมานิต  โภครักษ 

 ๔๖๐๖ นายมานิต  มีเสน 

 ๔๖๐๗ นายมานิต  วงธรรม 

 ๔๖๐๘ นายมานิตย  กลางนอก 

 ๔๖๐๙ นายมานิตย  กวดขุนทด 

 ๔๖๑๐ นายมานิตย  ชูนาวา 

 ๔๖๑๑ นายมานิตย  ดงทอง 

 ๔๖๑๒ นายมานิตย  เดินไพร 

 ๔๖๑๓ นายมานิตย  แสงเจริญ 

 ๔๖๑๔ นายมาโนช  จันเดช 

 ๔๖๑๕ นายมาโนช  ชัยอํานาจ 

 ๔๖๑๖ นายมาโนช  ผมทํา 

 ๔๖๑๗ นายมาโนช  พันธุก่ํา 

 ๔๖๑๘ นายมาโนช  เพ้ิงมน 

 ๔๖๑๙ นายมาโนช  ฟองแพร 

 ๔๖๒๐ นายมาโนช  มวงเชียง 

 ๔๖๒๑ นายมาโนช  ย่ิงเมือง 

 ๔๖๒๒ นายมาโนช  วันทาคอ 

 ๔๖๒๓ นายมาโนช  ศรีคราม 

 ๔๖๒๔ นายมาโนชญ  เทียมมล 

 ๔๖๒๕ นายมาลแมน  ยูโซะ 

 ๔๖๒๖ นายมาสอา  กอและ 

 ๔๖๒๗ นายมาหะมะนอร  มะรีเปน 

 ๔๖๒๘ นายมาหะหมัด  หะหมะ 

 ๔๖๒๙ นายมิดชัย  ทีงาม 

 ๔๖๓๐ นายมิตร  อนันตสลุง 

 ๔๖๓๑ นายมิตร  เชยงูเหลือม 

 ๔๖๓๒ นายมิตร  ไชยฮาด 

 ๔๖๓๓ นายมิตร  พุฒภูงา 

 ๔๖๓๔ นายมิตร  อุนวิเศษ 

 ๔๖๓๕ นายมิตรตา  อินทรสิงห 

 ๔๖๓๖ นายมิสรินทร  จันทรชุม 

 ๔๖๓๗ นายมี  ศรีสุวรรณ 

 ๔๖๓๘ นายมีชัย  คํากระสินธุ 

 ๔๖๓๙ นายมีชัย  คําเครื่อง 

 ๔๖๔๐ นายมีชัย  เดชสิมมา 

 ๔๖๔๑ นายมีชัย  เทศนา 

 ๔๖๔๒ นายมีชัย  ลาวัลย 

 ๔๖๔๓ นายมีชัย  สุนทร 



 หนา   ๙๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๖๔๔ นายมีทอง  เมยมงคล 

 ๔๖๔๕ นายมีศักดิ์  ใจวัน 

 ๔๖๔๖ นายมีสิทธิ์  บุญตา 

 ๔๖๔๗ นายมืด  ลาภนอก 

 ๔๖๔๘ นายมุกดา  ทองศรี 

 ๔๖๔๙ นายมุนี  ถาวรมิ่งศักดิ์ 

 ๔๖๕๐ นายมุสา  โตะมอง 

 ๔๖๕๑ นายมูเลาะห  ซากุล 

 ๔๖๕๒ นายมูหนีด  เหล็มปาน 

 ๔๖๕๓ นายมูหามะซอและ  ดอแม 

 ๔๖๕๔ นายมูหําหมัด  แขกพงค 

 ๔๖๕๕ นายมูฮัมหมัดราวี  วาจิ 

 ๔๖๕๖ นายมูฮามัดรูสลาม  บาตูเซ็ง 

 ๔๖๕๗ นายมูฮาหมัดซาอูดี  สือมุ 

 ๔๖๕๘ นายมูฮํามะมันโซ  ดาละแซง 

 ๔๖๕๙ นายมูฮําหมัด  ดําหมัด 

 ๔๖๖๐ นายมูฮําหมัด  ราปอม 

 ๔๖๖๑ นายมูฮําหมัดดารี  สนิ 

 ๔๖๖๒ นายเมฆ  มัฆวาล 

 ๔๖๖๓ นายเมตตา  เอียดเวียงสระ 

 ๔๖๖๔ นายเมธรรม  ย่ิงรักเพ็ญจันทร 

 ๔๖๖๕ นายเมธาวัฒน  คําโชติ 

 ๔๖๖๖ นายเมธี  กิสันเทียะ 

 ๔๖๖๗ นายเมธี  แกวดวงใจ 

 ๔๖๖๘ นายเมธี  ทองล่ิม 

 ๔๖๖๙ นายเมธี  ปฏิสัจจ 

 ๔๖๗๐ นายเมธี  มีสุข 

 ๔๖๗๑ นายเมธี  หัตถกิจ 

 ๔๖๗๒ นายเมอเรอ  คุมแสนแกว 

 ๔๖๗๓ นายเมือง  กอนเพ็ชร 

 ๔๖๗๔ นายเมือง  นิยมไทย 

 ๔๖๗๕ นายเมือง  ผลเอี่ยม 

 ๔๖๗๖ นายเมืองดี  ทาหอ 

 ๔๖๗๗ นายเมืองมล  คําสอนพันธุ 

 ๔๖๗๘ นายแมน  ศรีสุวรรณ 

 ๔๖๗๙ นายแมนรัตน  หาญพละ 

 ๔๖๘๐ นายโมโล  ขยันกิจไพบูลย 

 ๔๖๘๑ นายโมะโละ  ชาตรียินดี 

 ๔๖๘๒ นายไมตรี  พงษถาวร 

 ๔๖๘๓ นายไมนิต  ศรีหาเศษ 

 ๔๖๘๔ นายยก  สรอยคํา 

 ๔๖๘๕ นายยงค  แกวกัณหา 

 ๔๖๘๖ นายยงค  แคใหญ 

 ๔๖๘๗ นายยงค  เจริญสุข 

 ๔๖๘๘ นายยงคยุทธ  งาสีแดง 

 ๔๖๘๙ นายยงยศ  ราชหิรินทร 

 ๔๖๙๐ นายยงยุท  ขาวพันธุ 

 ๔๖๙๑ สิบตรี ยงยุทธ  กับปะหะ 

 ๔๖๙๒ นายยงยุทธ  เติมประชุม 

 ๔๖๙๓ นายยงยุทธ  โลหะเวช 



 หนา   ๙๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๖๙๔ นายยงยุทธ  ขจีจิตร 

 ๔๖๙๕ นายยงยุทธ  จอดนอก 

 ๔๖๙๖ นายยงยุทธ  ใจศรี 

 ๔๖๙๗ นายยงยุทธ  ทองนอย 

 ๔๖๙๘ นายยงยุทธ  ทิพยไพรวัลย 

 ๔๖๙๙ นายยงยุทธ  ผองสามสวน 

 ๔๗๐๐ นายยงยุทธ  รอดเร็น 

 ๔๗๐๑ นายยงยุทธ  วุฒิเจริญ 

 ๔๗๐๒ นายยงยุทธ  ใสรังกา 

 ๔๗๐๓ นายยงยุทธ  เอียดการ 

 ๔๗๐๔ นายยนต  ถวิลรักษ 

 ๔๗๐๕ นายยม  ภาคาเดช 

 ๔๗๐๖ นายยมนา  ธิติศิรกูล 

 ๔๗๐๗ นายยรรณยงค  ปะนํามะสังข 

 ๔๗๐๘ นายยรรยง  อูปแกว 

 ๔๗๐๙ นายยวญ  ลอยขุนทด 

 ๔๗๑๐ นายยวน  พรมศรี 

 ๔๗๑๑ นายยศ  จันแดง 

 ๔๗๑๒ นายยศ  อุนญาติ 

 ๔๗๑๓ นายยศพนธ  แทนทอง 

 ๔๗๑๔ นายยศวร  ดอกไธสง 

 ๔๗๑๕ นายยอ  กันทเชียร 

 ๔๗๑๖ นายยอง  เครือบคุณโฑ 

 ๔๗๑๗ นายยอง  อนุกูล 

 ๔๗๑๘ นายยอด  ชารินทร 

 ๔๗๑๙ นายยอด  พูลอน 

 ๔๗๒๐ นายยอด  เรียนทับ 

 ๔๗๒๑ นายยอดขวัญ  พรมวงษ 

 ๔๗๒๒ นายยอดชาย  แกวขาว 

 ๔๗๒๓ นายยอดชาย  ชัยพิน 

 ๔๗๒๔ นายยอดย่ิง  เซงหอง 

 ๔๗๒๕ นายยอดรัก  นีพันดุง 

 ๔๗๒๖ นายยอดรัก  รักสดใส 

 ๔๗๒๗ นายยอดรัก  ศรีบุรินทร 

 ๔๗๒๘ นายยอน  นาขัน 

 ๔๗๒๙ นายยอม  จิตปล้ืม 

 ๔๗๓๐ นายยะโกบ  หมาดจามัง 

 ๔๗๓๑ นายยะยา  สาอะ 

 ๔๗๓๒ นายยันตรี  ทะสา 

 ๔๗๓๓ นายยา  ดือราโอะ 

 ๔๗๓๔ นายยาสิง  นุ 

 ๔๗๓๕ นายย่ิง  มนตรีธีรนันท 

 ๔๗๓๖ นายยิด  มงคลสาร 

 ๔๗๓๗ นายยุง  ประเมินชัย 

 ๔๗๓๘ นายยุดม  บุญคง 

 ๔๗๓๙ นายยุทธ  คําลือ 

 ๔๗๔๐ นายยุทธ  ทองยัง 

 ๔๗๔๑ นายยุทธ  พรมสอน 

 ๔๗๔๒ นายยุทธจักร  หมูทอง 

 ๔๗๔๓ นายยุทธนันท  เกณฑการ 



 หนา   ๙๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๗๔๔ นายยุทธนา  กุณฑี 

 ๔๗๔๕ นายยุทธนา  แจมแดง 

 ๔๗๔๖ นายยุทธนา  ชูบัณฑิต 

 ๔๗๔๗ นายยุทธนา  ดีประสิทธิ์ 

 ๔๗๔๘ นายยุทธนา  ทองสุข 

 ๔๗๔๙ นายยุทธนา  บัวคํา 

 ๔๗๕๐ นายยุทธนา  บุญเส็ง 

 ๔๗๕๑ นายยุทธนา  พรหมปญญา 

 ๔๗๕๒ นายยุทธนา  สุขเกษม 

 ๔๗๕๓ นายยุทธนา  อรรถสงเคราะห 

 ๔๗๕๔ นายยุทธพงษ  ขาวงาม 

 ๔๗๕๕ นายยุทธพงษ  ชูชาติ 

 ๔๗๕๖ นายยุทธพงษ  พูดเพราะ 

 ๔๗๕๗ นายยุทธพงษ  เมธาอธิวัฒน 

 ๔๗๕๘ นายยุทธพงษ  เริงโพธิ์ 

 ๔๗๕๙ นายยุทธพงษ  วรเจริญ 

 ๔๗๖๐ นายยุทธพล  ชอบงาม 

 ๔๗๖๑ นายยุทธพิชัย  มหาวงศ 

 ๔๗๖๒ นายยุทธยงค  นาเมืองรักษ 

 ๔๗๖๓ นายยุทธเยนทร  มูลจินะ 

 ๔๗๖๔ นายยุทธวินัย  สุขเมือง 

 ๔๗๖๕ นายยุทธศักดิ์  รัตนภูมิ 

 ๔๗๖๖ นายยุทสพง  อินทรมาศ 

 ๔๗๖๗ นายยุธ  จันทะกาสี 

 ๔๗๖๘ นายยุพิน  จันลา 

 ๔๗๖๙ นายยุย  ตันใจ 

 ๔๗๗๐ นายยุโรป  หรึ่งเทพ 

 ๔๗๗๑ นายเย็น  จิตเงินมะดัน 

 ๔๗๗๒ นายเย็น  มะโน 

 ๔๗๗๓ นายเยย  ยืนยง 

 ๔๗๗๔ นายเยียน  มาลาทอง 

 ๔๗๗๕ นายเย่ียม  กองจันทรดี 

 ๔๗๗๖ นายเยือด  พลศรี 

 ๔๗๗๗ นายเย้ือน  สายชนะ 

 ๔๗๗๘ นายแยม  พูนเอก 

 ๔๗๗๙ นายโย  สิงอุบล 

 ๔๗๘๐ นายโยธิน  นาลาดทา 

 ๔๗๘๑ นายโยธิน  ประสพการณ 

 ๔๗๘๒ นายโยธิน  สวางกัลป 

 ๔๗๘๓ นายโยะ  จารัส 

 ๔๗๘๔ นายใย  เจียนรัมย 

 ๔๗๘๕ นายรจน  เจริญศรี 

 ๔๗๘๖ นายรชต  เสาะใส 

 ๔๗๘๗ นายรณกฤษ  ดวงดิน 

 ๔๗๘๘ นายรณชัย  ไขปญญา 

 ๔๗๘๙ นายรณชัย  คะสีโคตร 

 ๔๗๙๐ นายรณชัย  จันทรเที่ยง 

 ๔๗๙๑ นายรณชัย  ฉ่ําผล 

 ๔๗๙๒ นายรณชัย  ทองนพคุณ 

 ๔๗๙๓ นายรณชัย  แสงทอง 



 หนา   ๙๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๗๙๔ นายรณรต  จันทรสุข 

 ๔๗๙๕ นายรพีธรรม  ผลสามารถ 

 ๔๗๙๖ นายรพีพัฒน  สวนสวรรค 

 ๔๗๙๗ นายรวม  จูมทอง 

 ๔๗๙๘ นายรวม  สุนันท 

 ๔๗๙๙ นายรวย  พลวัฒน 

 ๔๘๐๐ นายรวีโรจน  ชัยสาร 

 ๔๘๐๑ นายรอซะ  ดิงปาเนาะ 

 ๔๘๐๒ นายรอด  ดูชาติรัมย 

 ๔๘๐๓ นายรอมลี  นุดดี 

 ๔๘๐๔ นายรอย  อินเฟอย 

 ๔๘๐๕ นายรอยาลี  อารับ 

 ๔๘๐๖ นายรอสนี  ยาสาลี 

 ๔๘๐๗ นายระเบียบ  ขวัญจา 

 ๔๘๐๘ นายระเบียบ  จูมดอก 

 ๔๘๐๙ นายระเบียบ  ปานเรือง 

 ๔๘๑๐ นายระพิน  ผาหลา 

 ๔๘๑๑ นายระพินทร  หมอกมืด 

 ๔๘๑๒ นายระวิ  ศรีสวาง 

 ๔๘๑๓ นายระวิ  ศิริ 

 ๔๘๑๔ นายรัก  เย่ืองกระโทก 

 ๔๘๑๕ นายรักชาติ  นาคอก 

 ๔๘๑๖ นายรักชาติ  เมืองไพรวัลย 

 ๔๘๑๗ นายรักเลห  อุนไพร 

 ๔๘๑๘ นายรักศักดิ์  ชมนาวัง 

 ๔๘๑๙ นายรักษ  ศรีละออง 

 ๔๘๒๐ นายรักษ  อนุสนธิ์ 

 ๔๘๒๑ นายรังศรี  สุวรรณ 

 ๔๘๒๒ นายรังสรรค  เปดทอง 

 ๔๘๒๓ นายรังสรรค  เพทาย 

 ๔๘๒๔ นายรังสรรค  เมืองงาม 

 ๔๘๒๕ นายรังสรรค  สุยสําอางค 

 ๔๘๒๖ นายรังสรรค  อยูสุข 

 ๔๘๒๗ นายรังสรรค  อางบุญตา 

 ๔๘๒๘ นายรังสัน  สีฟา 

 ๔๘๒๙ นายรังสันต  กอมขุนทด 

 ๔๘๓๐ นายรัชชานนท  ไชยชนะ 

 ๔๘๓๑ นายรัชตพล  จินดาเฟอง 

 ๔๘๓๒ นายรัชตา  นันตะภูมิ 

 ๔๘๓๓ นายรัชพงศ  เบี้ยวแกว 

 ๔๘๓๔ นายรัชพล  ปุจฉาการ 

 ๔๘๓๕ นายรัชภูมิ  ธรรมวงศ 

 ๔๘๓๖ นายรัฐการณ  คําแสน 

 ๔๘๓๗ นายรัฐกาล  อั้นเทห 

 ๔๘๓๘ นายรัฐวัชร  อัครพิศาลวัฒนา 

 ๔๘๓๙ นายรัฐศาสตร  กาญจนสกุล 

 ๔๘๔๐ นายรัฐศาสตร  วงษชาลี 

 ๔๘๔๑ นายรัตธรรม  พิมจักร 

 ๔๘๔๒ นายรัตน  คํากอน 

 ๔๘๔๓ นายรัตน  อินปา 



 หนา   ๙๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๘๔๔ นายรัตนธร  อุบลกิจ 

 ๔๘๔๕ นายรัตนะ  คินขุนทด 

 ๔๘๔๖ นายรัตนะ  ปนทอง 

 ๔๘๔๗ นายรัตนะ  เอี่ยมสอาด 

 ๔๘๔๘ นายรันดร  เปงนอก 

 ๔๘๔๙ นายรันทม  หวั่นแสง 

 ๔๘๕๐ นายรันทอง  สอนพรหม 

 ๔๘๕๑ นายรันธิ์  เกาะเกตุ 

 ๔๘๕๒ นายรับ  หอมกิ่น 

 ๔๘๕๓ นายรัศชานันท  มะปราง 

 ๔๘๕๔ นายรัศมี  ชาวตระการ 

 ๔๘๕๕ นายรัศมี  พิมพพงษ 

 ๔๘๕๖ นายรัศมี  อุนอก 

 ๔๘๕๗ นายราชัน  มีลาภพูนผล 

 ๔๘๕๘ นายราชัน  มูเนาวาเราะ 

 ๔๘๕๙ นายราเชนทร  ชูทับทิม 

 ๔๘๖๐ นายราเชรน  กะมล 

 ๔๘๖๑ นายราตรี  พระชัย 

 ๔๘๖๒ นายราตรี  วรรณประภา 

 ๔๘๖๓ นายราตรี  สุพร 

 ๔๘๖๔ นายราถะจันทร  เทพทํา 

 ๔๘๖๕ นายราเมธ  จิตรงณ 

 ๔๘๖๖ นายราเมศ  อิ่มจันอัด 

 ๔๘๖๗ นายราเมศร  สถิตชัย 

 ๔๘๖๘ นายรินทรณรงค  สุพรรณ 

 ๔๘๖๙ นายรินทรทะนงค  นั่งสูงเนิน 

 ๔๘๗๐ นายริเริ่ม  ศรีวรรณะ 

 ๔๘๗๑ นายริโอ  ยวงใย 

 ๔๘๗๒ นายรุ  อุทาคํา 

 ๔๘๗๓ นายรุง  ตรีหยัน 

 ๔๘๗๔ นายรุง  ทุมเที่ยง 

 ๔๘๗๕ นายรุง  พรมบุตร 

 ๔๘๗๖ นายรุง  วังแจม 

 ๔๘๗๗ นายรุง  เอมเสม 

 ๔๘๗๘ นายรุงกานต  อุปกิจ 

 ๔๘๗๙ นายรุงเกียรติ  เสียงไพเราะ 

 ๔๘๘๐ นายรุงนภา  พันทองบุตร 

 ๔๘๘๑ นายรุงนิรันดร  ศรีหานาท 

 ๔๘๘๒ นายรุงเพ็ช  กาแกว 

 ๔๘๘๓ นายรุงเพชร  รุณตะราช 

 ๔๘๘๔ นายรุงเพชร  คงกระจาง 

 ๔๘๘๕ นายรุงระวี  มาพร 

 ๔๘๘๖ นายรุงรัตน  ดวงจันทร 

 ๔๘๘๗ นายรุงเรือง  คําภู 

 ๔๘๘๘ นายรุงเรือง  จันทะชา 

 ๔๘๘๙ นายรุงเรือง  สมแสง 

 ๔๘๙๐ นายรุงโรจน  กลอมพรมราช 

 ๔๘๙๑ นายรุงโรจน  จินตนา 

 ๔๘๙๒ นายรุงโรจน  โฉมยง 

 ๔๘๙๓ นายรุงโรจน  บุตรจันทร 



 หนา   ๑๐๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๘๙๔ นายรุงโรจน  พญาวัง 

 ๔๘๙๕ นายรุงฤทธิ์  บุญครอง 

 ๔๘๙๖ นายรุงวารินทร  สุขจิตร 

 ๔๘๙๗ นายรุงวิทย  แฉลมไธสง 

 ๔๘๙๘ นายรุงศักดิ์  จําบัวขาว 

 ๔๘๙๙ นายรุงสิน  คําสิน 

 ๔๙๐๐ นายรุงแสง  โพธิ์ทะเล 

 ๔๙๐๑ นายรุงอโนทัย  รุกขเจริญ 

 ๔๙๐๒ นายรุงอรุณ  ปนเขื่อนขัติ 

 ๔๙๐๓ นายรุงอรุณ  พงษวิเชียร 

 ๔๙๐๔ นายรุจน  รมมะเริง 

 ๔๙๐๕ นายรูมี  หะยีมะแซ 

 ๔๙๐๖ นายเรง  นิพวงลา 

 ๔๙๐๗ นายเรนู  พันธอินทร 

 ๔๙๐๘ นายเรวัจน  แกวผลึก 

 ๔๙๐๙ นายเรวัฒน  บังคมเนตร 

 ๔๙๑๐ นายเรวัต  โกสิลารัตน 

 ๔๙๑๑ นายเรวัต  มวงแกว 

 ๔๙๑๒ นายเรวัต  เลิศวนิช 

 ๔๙๑๓ นายเรวัต  สุแดงนอย 

 ๔๙๑๔ นายเรวัตร  นวนสอน 

 ๔๙๑๕ นายเรวัตร  เสือเกิด 

 ๔๙๑๖ นายเราะหมาน  มูฮําหมัดรอโซน 

 ๔๙๑๗ นายเริงไพร  ปกษิณ 

 ๔๙๑๘ นายเริงศักดิ์  ชินคํา 

 ๔๙๑๙ นายเริงศักดิ์  สังขทอง 

 ๔๙๒๐ นายเริ่ม  ศรีสุระ 

 ๔๙๒๑ นายเริ่ม  สายปาทา 

 ๔๙๒๒ นายเรียบ  นนทะชาติ 

 ๔๙๒๓ นายเรือง  เกษโสภา 

 ๔๙๒๔ นายเรือง  สุบุญมี 

 ๔๙๒๕ นายเรืองชัย  ศรีละไม 

 ๔๙๒๖ นายเรืองเดช  ปล้ืมใจ 

 ๔๙๒๗ นายเรืองยศ  ลาบัวใหญ 

 ๔๙๒๘ นายเรืองฤทธิ์  คําสุรันทร 

 ๔๙๒๙ นายเรืองฤทธิ์  นอยต่ํา 

 ๔๙๓๐ นายเรืองฤทธิ์  สุวรรณรัตน 

 ๔๙๓๑ นายเรืองวุฒิ  พอไชยราช 

 ๔๙๓๒ นายเรืองศักดิ์  ตอยแกว 

 ๔๙๓๓ นายเรืองศักดิ์  อุนใจ 

 ๔๙๓๔ นายเรือน  นกครุฑ 

 ๔๙๓๕ นายฤทธิไกร  ประดับวงศ 

 ๔๙๓๖ นายฤทธิชัย  ปญหา 

 ๔๙๓๗ นายฤทธิชัย  ปนจันทร 

 ๔๙๓๘ นายฤทธิชัย  วุฒิจําเริญ 

 ๔๙๓๙ นายฤทธิภพ  พุมเข็มรัตน 

 ๔๙๔๐ นายลม  ภูชะหาร 

 ๔๙๔๑ นายลวน  เทพยุหะ 

 ๔๙๔๒ นายลวน  สุขเพ่ิม 

 ๔๙๔๓ นายลวน  ขัติยะ 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙๔๔ นายลวน  ดวงอินทร 

 ๔๙๔๕ นายลองโบะ  รุจิภาสรวี 

 ๔๙๔๖ นายลอม  คําทองดี 

 ๔๙๔๗ นายลอม  ศรีครั่ง 

 ๔๙๔๘ นายลอย  เพ็งวัต 

 ๔๙๔๙ นายละนอง  แสนโม 

 ๔๙๕๐ นายละมาย  ทองพูล 

 ๔๙๕๑ นายละมาย  ปทมสุวรรณ 

 ๔๙๕๒ นายละมุล  สอนพรม 

 ๔๙๕๓ นายละมูล  ปะกินัง 

 ๔๙๕๔ นายละเล  เอกา 

 ๔๙๕๕ นายละออ  ศรีสิงห 

 ๔๙๕๖ นายละออง  ตั้งใจ 

 ๔๙๕๗ นายละเอียด  สีบุตตา 

 ๔๙๕๘ นายลักษ  อินปา 

 ๔๙๕๙ นายลักษณ  บัวไขย 

 ๔๙๖๐ นายลักษณะ  พลออน 

 ๔๙๖๑ นายลา  สุขสรอย 

 ๔๙๖๒ นายลาซอ  พนมพนอไพร 

 ๔๙๖๓ นายลาเซ  สะเต 

 ๔๙๖๔ นายลาน  ภิรมย 

 ๔๙๖๕ นายลาย  ฤทธิ์ผักแวน 

 ๔๙๖๖ นายลําจวน  อยูเชื้อ 

 ๔๙๖๗ นายลําดวน  ชนะสูงเนิน 

 ๔๙๖๘ นายลําดวน  ประเสริฐสังข 

 ๔๙๖๙ นายลําดวน  สุวรรณชัย 

 ๔๙๗๐ นายลําธาร  คําอยู 

 ๔๙๗๑ นายลําปาว  แถลงศรี 

 ๔๙๗๒ นายลําพร  จวงแดง 

 ๔๙๗๓ นายลําพร  รูปเรี่ยม 

 ๔๙๗๔ นายลําพวน  บํารุงศร ี

 ๔๙๗๕ นายลําพวร  แสงงาม 

 ๔๙๗๖ นายลําพอง  ตรีวงษ 

 ๔๙๗๗ นายลําพอง  ประสาร 

 ๔๙๗๘ นายลําพอง  อมยา 

 ๔๙๗๙ นายลําพูน  มาตราช 

 ๔๙๘๐ นายลําไพ  ทองกลาง 

 ๔๙๘๑ นายลํายอง  กงแกว 

 ๔๙๘๒ นายลําใย  โนนสูง 

 ๔๙๘๓ นายลําเอียง  สุริยา 

 ๔๙๘๔ นายลิกา  สายชลค้ําจุน 

 ๔๙๘๕ นายลิขิต  จันทระ 

 ๔๙๘๖ นายลิขิต  จันเสถียร 

 ๔๙๘๗ นายลิขิต  เณรสุวรรณ 

 ๔๙๘๘ นายลิขิต  ดิษเจริญ 

 ๔๙๘๙ นายลิขิต  ใบดี 

 ๔๙๙๐ นายลิด  วงษขันธ 

 ๔๙๙๑ นายลี  ทูลมาก 

 ๔๙๙๒ นายลี  พาสุข 

 ๔๙๙๓ นายลีลัด  เขียนโพธิ์ 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๔๙๙๔ นายลีฮัม  เจะกอ 

 ๔๙๙๕ นายลือชัย  ทองแพง 

 ๔๙๙๖ นายลือชัย  ปญจกาล 

 ๔๙๙๗ นายลือชัย  พลเย่ียม 

 ๔๙๙๘ นายลือชัย  ยํายวน 

 ๔๙๙๙ นายลือชัย  สักจันทร 

 ๕๐๐๐ นายลุน  ทศดร 

 ๕๐๐๑ นายเล็ก  นกเงิน 

 ๕๐๐๒ นายเล็ก  ไมฉําฉา 

 ๕๐๐๓ นายเล็ก  เรือนเพชร 

 ๕๐๐๔ นายเล็งชัย  ทองมา 

 ๕๐๐๕ นายเลาหรือ  แซจ้ัง 

 ๕๐๐๖ นายเลิศ  กาชิน 

 ๕๐๐๗ นายเลิศ  พูลวงษ 

 ๕๐๐๘ นายเลิศ  สุวรรณ 

 ๕๐๐๙ นายเลิศ  อรชุน 

 ๕๐๑๐ นายเลิศ  อึดจันทึก 

 ๕๐๑๑ นายเลิศเชาว  นวลนุย 

 ๕๐๑๒ นายเลิศยศ  ทิพยไกรศร 

 ๕๐๑๓ นายเลิศศักดิ์  วงศพนารัตน 

 ๕๐๑๔ นายเลียง  นามขุน 

 ๕๐๑๕ นายเลียงชัย  ศรีวงษา 

 ๕๐๑๖ นายเลียบ  ดวงจําปา 

 ๕๐๑๗ นายเล้ียมสมัย  สวาป 

 ๕๐๑๘ นายเล่ือน  คงหา 

 ๕๐๑๙ นายเล่ือน  เพชรเลิศ 

 ๕๐๒๐ นายเล่ือน  วรรณเสน 

 ๕๐๒๑ นายเล่ือนชัย  ปานกลาง 

 ๕๐๒๒ นายโลม  หนูโม 

 ๕๐๒๓ นายไลย  ธนูชิต 

 ๕๐๒๔ นายวง  สัญญา 

 ๕๐๒๕ นายวงค  แกวกลาง 

 ๕๐๒๖ นายวงเดือน  บุญไทยกลาง 

 ๕๐๒๗ นายวงศ  สะเทือน 

 ๕๐๒๘ นายวงศเทพ  โพธิกฎ 

 ๕๐๒๙ นายวงศธร  ภูลายยาว 

 ๕๐๓๐ นายวงษ  พ่ึงสังข 

 ๕๐๓๑ นายวจิระ  คนรักษ 

 ๕๐๓๒ นายวชิร  นรพิมพ 

 ๕๐๓๓ นายวชิรธร  อินนอก 

 ๕๐๓๔ นายวชิระ  พรมพิงค 

 ๕๐๓๕ นายวชิระ  มุงดี 

 ๕๐๓๖ นายวชิระ  มูลเมือง 

 ๕๐๓๗ นายวชิระ  ลือชารักษ 

 ๕๐๓๘ นายวณัฐกร  สาระวัน 

 ๕๐๓๙ นายวทัญู  อิ้วอรุณ 

 ๕๐๔๐ นายวน  บุญมา 

 ๕๐๔๑ นายวน  หลักแกว 

 ๕๐๔๒ นายวรกิตติ์  ปนอินแปง 

 ๕๐๔๓ นายวรชน  นาชัยภูมิ 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๐๔๔ นายวรชัย  ชนะชาญ 

 ๕๐๔๕ นายวรชัย  สิมขุนทด 

 ๕๐๔๖ นายวรชาติ  ทวีใจ 

 ๕๐๔๗ นายวรชิต  เยอเบาะ 

 ๕๐๔๘ นายวรเชษฐ  ชคดีธร 

 ๕๐๔๙ นายวรณ  ชุมทอง 

 ๕๐๕๐ นายวรเดช  มณีมงคล 

 ๕๐๕๑ นายวรเทพ  สุขแสง 

 ๕๐๕๒ นายวรธน  วงศคําเหลา 

 ๕๐๕๓ นายวรนารถ  ชวยเวช 

 ๕๐๕๔ นายวรพงษ  แทนคํา 

 ๕๐๕๕ นายวรพงษ  รกไพร 

 ๕๐๕๖ นายวรพจน  พงษวารินทร 

 ๕๐๕๗ นายวรพร  สอนจอย 

 ๕๐๕๘ นายวรพล  ธรรมานอย 

 ๕๐๕๙ นายวรพล  ปานสุข 

 ๕๐๖๐ นายวรพล  เพียรจิตร 

 ๕๐๖๑ นายวรพล  ยอมสี 

 ๕๐๖๒ นายวรพล  สุขโข 

 ๕๐๖๓ นายวรยุทธ  เฟองสันเทียะ 

 ๕๐๖๔ นายวรรณชัย  ไชยรัตน 

 ๕๐๖๕ นายวรรณชัย  ทบอาจ 

 ๕๐๖๖ นายวรรณชัย  นนทะโคตร 

 ๕๐๖๗ นายวรรณชัย  ไพรรัตน 

 ๕๐๖๘ นายวรรณชัย  ภูพันนา 

 ๕๐๖๙ นายวรรณพงค  สุระ 

 ๕๐๗๐ นายวรรณรักษ  อักษรทอง 

 ๕๐๗๑ นายวรรณลพ  เปล่ียนไธสง 

 ๕๐๗๒ นายวรรณหงส  ศิริ 

 ๕๐๗๓ นายวรรณี  นาคศรี 

 ๕๐๗๔ นายวรวรรณ  ทรงพระ 

 ๕๐๗๕ นายวรวัฒน  บุญเพชร 

 ๕๐๗๖ นายวรวิทย  เจริญลอย 

 ๕๐๗๗ นายวรวิทย  ถาวรธรรม 

 ๕๐๗๘ นายวรวิทย  แยมสรวล 

 ๕๐๗๙ นายวรวุฒิ  กิติพันธ 

 ๕๐๘๐ นายวรวุฒิ  ถนอมวรกุล 

 ๕๐๘๑ นายวรวุฒิ  บุดดี 

 ๕๐๘๒ นายวรวุฒิ  ฤทธิ์นานนท 

 ๕๐๘๓ นายวรวุฒิ  วงศยังประเสริฐ 

 ๕๐๘๔ นายวรวุฒิ  วงศลีศิริวิวัฒน 

 ๕๐๘๕ นายวรวุฒิ  สมศรี 

 ๕๐๘๖ นายวรวุฒิ  แสนมี 

 ๕๐๘๗ นายวรวุธ  กระโฮ 

 ๕๐๘๘ นายวรวุธ  จิตแกวใส 

 ๕๐๘๙ นายวรวุธ  ยศบุญเรือง 

 ๕๐๙๐ นายวรเวษฐ  อิทธิรัตนเวษฐ 

 ๕๐๙๑ นายวรสรรค  สุวรรณโชติ 

 ๕๐๙๒ นายวรสิทธิ์  หนองมา 

 ๕๐๙๓ นายวรัญู  นิมิตชัชวาล 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๐๙๔ นายวรัตถ  เยรัมย 

 ๕๐๙๕ นายวรันธร  เก็งวิเชียรไชย 

 ๕๐๙๖ นายวรากร  กํามา 

 ๕๐๙๗ นายวรากร  พวงกิ่งแกว 

 ๕๐๙๘ นายวรากร  โพธิบัลลังค 

 ๕๐๙๙ นายวรากร  วงศดี 

 ๕๑๐๐ นายวรากร  หนอคํา 

 ๕๑๐๑ นายวราเทพ  ไชยตมาตย 

 ๕๑๐๒ นายวราพล  จันทรติ๊บ 

 ๕๑๐๓ นายวราวุฒิ  ไทยมิตรชอบ 

 ๕๑๐๔ นายวราวุฒิ  บุตรเขียว 

 ๕๑๐๕ นายวริทธิ์  อุปญญ 

 ๕๑๐๖ นายวรุจน  ขันเงิน 

 ๕๑๐๗ นายวโรดม  แสนสุริวงค 

 ๕๑๐๘ นายวศิษฐ  โพธิบุญ 

 ๕๑๐๙ นายวสรรค  ยอดฉิมมา 

 ๕๑๑๐ นายวสันต  เชื้อพัฒนา 

 ๕๑๑๑ นายวสันต  ซอนศรี 

 ๕๑๑๒ นายวสันต  ทรัพยเจริญ 

 ๕๑๑๓ นายวสันต  ทิพยประเสริฐ 

 ๕๑๑๔ นายวสันต  ประมวลกิตติวงศ 

 ๕๑๑๕ นายวสันต  วันเกื้อ 

 ๕๑๑๖ นายวสันต  เสือสืบพันธ 

 ๕๑๑๗ นายวสันต  ใหมอินตะ 

 ๕๑๑๘ นายวสันต  อนุรักษวัฒนา 

 ๕๑๑๙ นายวสันต  ออนธรรมา 

 ๕๑๒๐ นายวสุเดช  บุญหลาย่ิง 

 ๕๑๒๑ นายวองถัง  นิลศิรา 

 ๕๑๒๒ นายวะสัน  แดงพูลผล 

 ๕๑๒๓ นายวัชชิระพงศ  เพชรสุวรรณ 

 ๕๑๒๔ นายวัชรพงศ  จอมจันทร 

 ๕๑๒๕ นายวัชรพงศ  วงศสุวรรณ 

 ๕๑๒๖ นายวัชรพงษ  พรศิริ 

 ๕๑๒๗ นายวัชรพงษ  หอมเมือง 

 ๕๑๒๘ นายวัชรพล  ดาทุมมา 

 ๕๑๒๙ นายวัชรพัฒน  พุทธา 

 ๕๑๓๐ นายวัชรโรจน  เสนีวงค 

 ๕๑๓๑ นายวัชรศิลป  ไชยายงค 

 ๕๑๓๒ นายวัชระ  กสินรัมย 

 ๕๑๓๓ นายวัชระ  คําแกว 

 ๕๑๓๔ นายวัชระ  จะแอ 

 ๕๑๓๕ นายวัชระ  เซงแตง 

 ๕๑๓๖ นายวัชระ  พอพันดร 

 ๕๑๓๗ นายวัชระ  มหาเสนา 

 ๕๑๓๘ นายวัชระ  มุมทอง 

 ๕๑๓๙ นายวัชระ  ราชพลแสน 

 ๕๑๔๐ นายวัชระ  สุขสงวน 

 ๕๑๔๑ นายวัชระ  แสงคํากุล 

 ๕๑๔๒ นายวัชระ  เหลาพรม 

 ๕๑๔๓ นายวัชรา  ปลอดเกิด 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๑๔๔ นายวัชรา  ลอนตรง 

 ๕๑๔๕ นายวัชรา  สุวรรณโสภา 

 ๕๑๔๖ นายวัชรากร  แยมแกว 

 ๕๑๔๗ นายวัชรานนท  ทัตเศษ 

 ๕๑๔๘ นายวัชรินทร  แกวเจริญ 

 ๕๑๔๙ นายวัชรินทร  วรตันติ 

 ๕๑๕๐ นายวัชรินทร  วันบัวแดง 

 ๕๑๕๑ นายวัชรินทร  แสงพยับ 

 ๕๑๕๒ นายวัชรินทร  อินทวิเศษ 

 ๕๑๕๓ นายวัฒน  พอไชย 

 ๕๑๕๔ นายวัฒนชัย  ฤกษใหญ 

 ๕๑๕๕ นายวัฒนฐิกรณ  แกวเขียว 

 ๕๑๕๖ นายวัฒนะ  โสภาภาค 

 ๕๑๕๗ นายวัฒนา  ดิษฐปญญา 

 ๕๑๕๘ นายวัฒนา  เตยดอน 

 ๕๑๕๙ นายวัฒนา  ทองโต 

 ๕๑๖๐ นายวัฒนา  นัยเนตร 

 ๕๑๖๑ นายวัฒนา  บัวขม 

 ๕๑๖๒ นายวัฒนา  บัวที 

 ๕๑๖๓ นายวัฒนา  พินโญ 

 ๕๑๖๔ นายวัฒนา  วงษแกว 

 ๕๑๖๕ นายวัฒนา  ศรีธิเมืองใจ 

 ๕๑๖๖ นายวัฒนา  ศรีพล 

 ๕๑๖๗ นายวัฒนา  ศรีวงษา 

 ๕๑๖๘ นายวัฒนา  ออนหวาน 

 ๕๑๖๙ นายวัธชัย  นันทะแสงแกว 

 ๕๑๗๐ นายวัน  วงษพินิจ 

 ๕๑๗๑ นายวันชนะ  นวลสม 

 ๕๑๗๒ นายวันชนะ  สิงหลอ 

 ๕๑๗๓ นายวันชัย  กลํ้าสิงหนอก 

 ๕๑๗๔ นายวันชัย  การภาพ 

 ๕๑๗๕ นายวันชัย  คงเมตตาจิต 

 ๕๑๗๖ นายวันชัย  คําผอง 

 ๕๑๗๗ นายวันชัย  เคนดี 

 ๕๑๗๘ นายวันชัย  ชุมอุระ 

 ๕๑๗๙ นายวันชัย  เชื้อปู 

 ๕๑๘๐ นายวันชัย  ดวงเอย 

 ๕๑๘๑ นายวันชัย  ตนเพชร 

 ๕๑๘๒ นายวันชัย  ทองคํา 

 ๕๑๘๓ นายวันชัย  นามบุตร 

 ๕๑๘๔ นายวันชัย  ผายคําสี 

 ๕๑๘๕ นายวันชัย  พระสวาง 

 ๕๑๘๖ นายวันชัย  พิลาดิษฐ 

 ๕๑๘๗ นายวันชัย  โพธิ์นางรอง 

 ๕๑๘๘ นายวันชัย  ภูแลนคู 

 ๕๑๘๙ นายวันชัย  มวยชา 

 ๕๑๙๐ นายวันชัย  มะฤทธิ์ 

 ๕๑๙๑ นายวันชัย  มาตรเลิง 

 ๕๑๙๒ นายวันชัย  มีฤาษี 

 ๕๑๙๓ นายวันชัย  รุงเรือง 



 หนา   ๑๐๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๑๙๔ นายวันชัย  เรืองศิลป 

 ๕๑๙๕ นายวันชัย  ฤทธิ์มหันต 

 ๕๑๙๖ นายวันชัย  วงศสีดา 

 ๕๑๙๗ นายวันชัย  ศิริพิลา 

 ๕๑๙๘ นายวันชัย  สูงยาง 

 ๕๑๙๙ นายวันชัย  อุตรนคร 

 ๕๒๐๐ นายวันชัย  เอื้อสินทรัพย 

 ๕๒๐๑ นายวันชัยวิทย  ชั้นเชี่ย 

 ๕๒๐๒ นายวันไชย  อวยผลเจริญกิจ 

 ๕๒๐๓ นายวันดี  ศรีแสด 

 ๕๒๐๔ นายวันดี  ศิริวรา 

 ๕๒๐๕ นายวันดี  สุมโพธิ์ 

 ๕๒๐๖ นายวันดี  เสอุดม 

 ๕๒๐๗ นายวันทวี  สอนทอง 

 ๕๒๐๘ นายวันทอง  แสงสุวรรณ 

 ๕๒๐๙ นายวันทา  เมฆวัน 

 ๕๒๑๐ นายวันนา  กาญจนะพัตร 

 ๕๒๑๑ นายวันนา  ชนะพันธ 

 ๕๒๑๒ นายวันนา  พงศิลา 

 ๕๒๑๓ นายวันรบ  หอยบุตรดี 

 ๕๒๑๔ นายวัยวุฒิ  ศรีวิเศษ 

 ๕๒๑๕ นายวัลฑา  เพ็งเกตุ 

 ๕๒๑๖ นายวัลลพ  ฉิมมาฉุย 

 ๕๒๑๗ นายวัลลพ  พงศรี 

 ๕๒๑๘ นายวัลลภ  ภูสันติภาพ 

 ๕๒๑๙ นายวัลลภ  อนสุวรรณ 

 ๕๒๒๐ นายวัลลภ  อยูประเสริฐ 

 ๕๒๒๑ นายวาเซ็ง  สะแม 

 ๕๒๒๒ นายวาทิต  พิลึก 

 ๕๒๒๓ นายวาที  เพชรดวง 

 ๕๒๒๔ นายวาธิต  เกตุขุนทด 

 ๕๒๒๕ นายวานนท  จินะวงค 

 ๕๒๒๖ นายวายุภัทร  พรมอุบล 

 ๕๒๒๗ นายวารินทร  มาทา 

 ๕๒๒๘ นายวารี  ตานีสะนิ 

 ๕๒๒๙ นายวารี  นุยติเตบ 

 ๕๒๓๐ นายวารี  ปารีสรอย 

 ๕๒๓๑ นายวารี  พาภักดี 

 ๕๒๓๒ นายวารี  อภิรัมย 

 ๕๒๓๓ นายวาสนา  นันทะสาร 

 ๕๒๓๔ นายวาสนา  ผินพิมาย 

 ๕๒๓๕ นายวาสนา  พงศไพร 

 ๕๒๓๖ นายวาสนา  โสมศรี 

 ๕๒๓๗ นายวิกูล  บรรจงค 

 ๕๒๓๘ นายวิจิต  บุญเพ็ง 

 ๕๒๓๙ นายวิจิตร  จิตรนาวี 

 ๕๒๔๐ นายวิจิตร  แซตั๊น 

 ๕๒๔๑ นายวิจิตร  ปนมูล 

 ๕๒๔๒ นายวิจิตร  มั่นหมาย 

 ๕๒๔๓ นายวิจิตร  แสงแกว 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๒๔๔ นายวิเจน  มหาสุวรรณ 

 ๕๒๔๕ นายวิชวน  ทาวภักดี 

 ๕๒๔๖ นายวิชัย  กองศรี 

 ๕๒๔๗ นายวิชัย  การัมย 

 ๕๒๔๘ นายวิชัย  กิ่งแกว 

 ๕๒๔๙ นายวิชัย  แกวขาว 

 ๕๒๕๐ นายวิชัย  แกวบุญเรือง 

 ๕๒๕๑ นายวิชัย  คูณคําตา 

 ๕๒๕๒ นายวิชัย  จะชันรัมย 

 ๕๒๕๓ นายวิชัย  จันดาลี 

 ๕๒๕๔ นายวิชัย  ชัยสิม 

 ๕๒๕๕ นายวิชัย  เชื้อจิตร 

 ๕๒๕๖ นายวิชัย  ไชยหา 

 ๕๒๕๗ นายวิชัย  ทรัพยคง 

 ๕๒๕๘ นายวิชัย  ทองพา 

 ๕๒๕๙ นายวิชัย  ธุรี 

 ๕๒๖๐ นายวิชัย  นัยติ๊บ 

 ๕๒๖๑ นายวิชัย  นาชิน 

 ๕๒๖๒ นายวิชัย  นุยหวยแกว 

 ๕๒๖๓ นายวิชัย  พรมกาวงษ 

 ๕๒๖๔ นายวิชัย  พวงมาลัย 

 ๕๒๖๕ นายวิชัย  ไพรินทร 

 ๕๒๖๖ นายวิชัย  ยอดพราม 

 ๕๒๖๗ นายวิชัย  รมเกตุ 

 ๕๒๖๘ นายวิชัย  วรรณแกว 

 ๕๒๖๙ นายวิชัย  สมบัติ 

 ๕๒๗๐ นายวิชัย  สวดสม 

 ๕๒๗๑ นายวิชัย  หนูขาว 

 ๕๒๗๒ นายวิชัย  เหมี่ยงสันเทียะ 

 ๕๒๗๓ นายวิชัย  อองสันเทียะ 

 ๕๒๗๔ นายวิชัย  อาสาราช 

 ๕๒๗๕ นายวิชัย  อิ่นแกว 

 ๕๒๗๖ นายวิชัยศิลป  กานอวน 

 ๕๒๗๗ นายวิชา  กลาดี 

 ๕๒๗๘ นายวิชา  บุญธะนะกร 

 ๕๒๗๙ นายวิชา  วนาเฉลิมสิงห 

 ๕๒๘๐ นายวิชาญ  ค้ําชู 

 ๕๒๘๑ นายวิชาญ  จินาราช 

 ๕๒๘๒ นายวิชาญ  ตาคํา 

 ๕๒๘๓ นายวิชาญ  ปานโตะ 

 ๕๒๘๔ นายวิชาญ  ภูมิพัฒน 

 ๕๒๘๕ นายวิชาญ  ยอดสําเภา 

 ๕๒๘๖ นายวิชาญ  แสงเทียน 

 ๕๒๘๗ นายวิชาญ  โสภารัตน 

 ๕๒๘๘ นายวิชาญ  อิ่นแกว 

 ๕๒๘๙ นายวิชาญ  อินดี 

 ๕๒๙๐ นายวิชาญ  อุมเจริญ 

 ๕๒๙๑ นายวิชาญ  อุมนอย 

 ๕๒๙๒ นายวิชาญชัย  สงวนพันธุ 

 ๕๒๙๓ นายวิชาติ  กะธง 



 หนา   ๑๐๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๒๙๔ นายวิชิต  กล่ันขํา 

 ๕๒๙๕ นายวิชิต  กาญจนธเนศ 

 ๕๒๙๖ นายวิชิต  ตาทุวัน 

 ๕๒๙๗ นายวิชิต  บุรีรักษเขต 

 ๕๒๙๘ นายวิชิต  บูรณะ 

 ๕๒๙๙ นายวิชิต  พงษา 

 ๕๓๐๐ นายวิชิต  พฤกษชาติ 

 ๕๓๐๑ นายวิชิต  โมฆรัตน 

 ๕๓๐๒ นายวิชิต  สินเชา 

 ๕๓๐๓ นายวิชิต  แสงกระจาย 

 ๕๓๐๔ นายวิเชต  จุนทอง 

 ๕๓๐๕ นายวิเชษฐ  ชูรัตน 

 ๕๓๐๖ นายวิเชษฐ  เลิศวรายุทธ 

 ๕๓๐๗ นายวิเชษฐ  สุขสาคร 

 ๕๓๐๘ นายวิเชษฐ  ชัยเดช 

 ๕๓๐๙ นายวิเชษฐ  พัฒนชัย 

 ๕๓๑๐ นายวิเชียน  แกวเย็น 

 ๕๓๑๑ นายวิเชียน  มะอินทร 

 ๕๓๑๒ นายวิเชียร  กะลัมพากร 

 ๕๓๑๓ นายวิเชียร  กําแพงแกว 

 ๕๓๑๔ รอยตรี วิเชียร  คําแกว 

 ๕๓๑๕ นายวิเชียร  จิตตสอน 

 ๕๓๑๖ นายวิเชียร  ใจเย็น 

 ๕๓๑๗ นายวิเชียร  ไชยคําภา 

 ๕๓๑๘ นายวิเชียร  ดวงสุวรรณ 

 ๕๓๑๙ นายวิเชียร  ทองอม 

 ๕๓๒๐ นายวิเชียร  ประสานพิมพ 

 ๕๓๒๑ นายวิเชียร  ปองนาทราย 

 ๕๓๒๒ นายวิเชียร  ปญจะแกว 

 ๕๓๒๓ นายวิเชียร  ผาสุขลํ้า 

 ๕๓๒๔ นายวิเชียร  โพธิ์อารีย 

 ๕๓๒๕ นายวิเชียร  ไพรวัลย 

 ๕๓๒๖ นายวิเชียร  มาติ 

 ๕๓๒๗ นายวิเชียร  รักษแกว 

 ๕๓๒๘ นายวิเชียร  แวงยางนอก 

 ๕๓๒๙ นายวิเชียร  ศรีกระหวัน 

 ๕๓๓๐ นายวิเชียร  ศรีเมือง 

 ๕๓๓๑ นายวิเชียร  สําลี 

 ๕๓๓๒ นายวิเชียร  สิทธา 

 ๕๓๓๓ นายวิเชียร  แสงกฤษ 

 ๕๓๓๔ นายวิเชียร  โสภา 

 ๕๓๓๕ นายวิเชียร  หนูอน 

 ๕๓๓๖ นายวิเชียร  หารินไสล 

 ๕๓๓๗ นายวิเชียร  อุตศรี 

 ๕๓๓๘ นายวิโช  จินดาศรี 

 ๕๓๓๙ นายวิโชติ  เพชรมณี 

 ๕๓๔๐ นายวิฑูรย  ทองดอนเหมือน 

 ๕๓๔๑ นายวิฑูรย  พานโชคชัย 

 ๕๓๔๒ นายวิฑูรย  เพชรศรี 

 ๕๓๔๓ นายวิฑูรย  ไพรขจี 



 หนา   ๑๐๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๓๔๔ นายวิฑูรย  ละวา 

 ๕๓๔๕ นายวิฑูรย  ลือชา 

 ๕๓๔๖ นายวิทธวัช  กําเนิดกลาง 

 ๕๓๔๗ นายวิทยา  กระทอง 

 ๕๓๔๘ นายวิทยา  แกนกลางเมือง 

 ๕๓๔๙ นายวิทยา  แกวสี 

 ๕๓๕๐ นายวิทยา  คงเย็น 

 ๕๓๕๑ นายวิทยา  คําวงษ 

 ๕๓๕๒ นายวิทยา  จรุงพันธ 

 ๕๓๕๓ นายวิทยา  จันทรงาม 

 ๕๓๕๔ นายวิทยา  ใจสมุทร 

 ๕๓๕๕ นายวิทยา  ตนมือ 

 ๕๓๕๖ นายวิทยา  เธียรไทย 

 ๕๓๕๗ นายวิทยา  บุญเขต 

 ๕๓๕๘ นายวิทยา  ประเสริฐ 

 ๕๓๕๙ นายวิทยา  พินิทธะ 

 ๕๓๖๐ นายวิทยา  พูลพนัง 

 ๕๓๖๑ นายวิทยา  มะณี 

 ๕๓๖๒ นายวิทยา  มาดี 

 ๕๓๖๓ นายวิทยา  วงคขันคํา 

 ๕๓๖๔ นายวิทยา  วงคจันทรเสือ 

 ๕๓๖๕ นายวิทยา  วงษอินตา 

 ๕๓๖๖ นายวิทยา  วรสิทธิ์ 

 ๕๓๖๗ นายวิทยา  วราสินธุ 

 ๕๓๖๘ นายวิทยา  เสริมวิเศษ 

 ๕๓๖๙ นายวิทยา  เสรีภาพ 

 ๕๓๗๐ นายวิทยา  อรัญมาลา 

 ๕๓๗๑ นายวิทยา  อิกําเหนิด 

 ๕๓๗๒ นายวิทยา  อินคํา 

 ๕๓๗๓ นายวิทยากร  เชื้อดี 

 ๕๓๗๔ นายวิทวัส  เพ็ชรชารี 

 ๕๓๗๕ นายวิทัศน  บุญคํา 

 ๕๓๗๖ นายวิทูรย  เนื่องชมภู 

 ๕๓๗๗ นายวิทูรย  ปะระกา 

 ๕๓๗๘ นายวิทูรย  ผองใส 

 ๕๓๗๙ นายวิทูรย  มาใจ 

 ๕๓๘๐ นายวิทูรย  ศาสกุล 

 ๕๓๘๑ นายวิทูล  ชัยฤทธิ์ 

 ๕๓๘๒ นายวิน  ขันตี 

 ๕๓๘๓ นายวินนท  ศรีอุน 

 ๕๓๘๔ นายวินนท  สิทธิมัง 

 ๕๓๘๕ นายวินัย  กาสาพัตร 

 ๕๓๘๖ นายวินัย  คลังเอี่ยม 

 ๕๓๘๗ นายวินัย  คุณพิพัฒน 

 ๕๓๘๘ นายวินัย  จิตรนุม 

 ๕๓๘๙ นายวินัย  ไชยวงค 

 ๕๓๙๐ นายวินัย  ตะปญญา 

 ๕๓๙๑ นายวินัย  ถือสัตย 

 ๕๓๙๒ นายวินัย  ทับทวี 

 ๕๓๙๓ นายวินัย  โนนพลกรัง 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๓๙๔ นายวินัย  โนเปอย 

 ๕๓๙๕ นายวินัย  บุตรทา 

 ๕๓๙๖ นายวินัย  ปาฟก 

 ๕๓๙๗ นายวินัย  โปรงครึ้ม 

 ๕๓๙๘ นายวินัย  พูลเดช 

 ๕๓๙๙ นายวินัย  ฟกทอง 

 ๕๔๐๐ นายวินัย  มณีโชติ 

 ๕๔๐๑ นายวินัย  มูณี 

 ๕๔๐๒ นายวินัย  ยุบลวัฒน 

 ๕๔๐๓ นายวินัย  วรไกราช 

 ๕๔๐๔ นายวินัย  วันโณ 

 ๕๔๐๕ นายวินัย  วินทะไชย 

 ๕๔๐๖ นายวินัย  ศรีวิลัยรัตน 

 ๕๔๐๗ นายวินัย  สกุลทิพย 

 ๕๔๐๘ นายวินัย  สงวนสมบัติ 

 ๕๔๐๙ นายวินัย  สดกําปง 

 ๕๔๑๐ นายวินัย  สรอยสุวรรณ 

 ๕๔๑๑ นายวินัย  สวิงพงษ 

 ๕๔๑๒ นายวินัย  สุวรรณประเสริฐ 

 ๕๔๑๓ นายวินัย  แหลมทอง 

 ๕๔๑๔ นายวินัย  อยูจําเนียร 

 ๕๔๑๕ นายวินัส  เกษลี 

 ๕๔๑๖ นายวินิจ  ดีศรี 

 ๕๔๑๗ นายวินิจ  โยวะผุย 

 ๕๔๑๘ นายวินิต  ขุนแกว 

 ๕๔๑๙ นายวิบูลย  พรหมสีดา 

 ๕๔๒๐ นายวิบูลย  ไพรรัตนธรรม 

 ๕๔๒๑ นายวิบูลย  มังคลาด 

 ๕๔๒๒ นายวิพบ  ครโสภา 

 ๕๔๒๓ นายวิพล  เดโชชลาลัย 

 ๕๔๒๔ นายวิพล  บุญพอ 

 ๕๔๒๕ นายวิพูล  ไชยบัน 

 ๕๔๒๖ นายวิพูลสิน  เสนสอน 

 ๕๔๒๗ นายวิมล  เลียบกลาง 

 ๕๔๒๘ นายวิมล  สมยา 

 ๕๔๒๙ นายวิมาน  มีอํานาจ 

 ๕๔๓๐ นายวิมานทอง  ทิพยเนตร 

 ๕๔๓๑ นายวิรชัย  จันทรดานกลาง 

 ๕๔๓๒ นายวิรศักดิ์  จําใบรัก 

 ๕๔๓๓ นายวิระ  พนัส 

 ๕๔๓๔ นายวิระ  ฮวดพรหม 

 ๕๔๓๕ นายวิระชัย  อักษร 

 ๕๔๓๖ นายวิระพล  มีพรม 

 ๕๔๓๗ นายวิระพล  ยะสุทธิ 

 ๕๔๓๘ นายวิระศักดิ์  มิฉายา 

 ๕๔๓๙ นายวิรัช  นุนนา 

 ๕๔๔๐ นายวิรัช  ปญญาแกว 

 ๕๔๔๑ นายวิรัช  มีประเสริฐโชค 

 ๕๔๔๒ นายวิรัช  วีระพันธุ 

 ๕๔๔๓ นายวิรัช  หินซุย 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๔๔๔ นายวิรัชต  ณ ลําพูน 

 ๕๔๔๕ นายวิรัชน  คําใหญ 

 ๕๔๔๖ นายวิรัญ  แสนคําเพลิงใจ 

 ๕๔๔๗ นายวิรัต  พุมพวง 

 ๕๔๔๘ นายวิรัตน  กลอมเผือก 

 ๕๔๔๙ นายวิรัตน  กามะ 

 ๕๔๕๐ นายวิรัตน  กาหา 

 ๕๔๕๑ นายวิรัตน  ขําหัวเตย 

 ๕๔๕๒ นายวิรัตน  คํามะโนชาติ 

 ๕๔๕๓ นายวิรัตน  เครือทอง 

 ๕๔๕๔ นายวิรัตน  เคาโนนกอก 

 ๕๔๕๕ นายวิรัตน  ฉิมแวน 

 ๕๔๕๖ นายวิรัตน  ดีเทียน 

 ๕๔๕๗ นายวิรัตน  ตาเมือง 

 ๕๔๕๘ นายวิรัตน  ทองคํา 

 ๕๔๕๙ นายวิรัตน  ทองโสม 

 ๕๔๖๐ นายวิรัตน  ทิศกุลสวาง 

 ๕๔๖๑ นายวิรัตน  ธัญวัฒนสวัสดิ์ 

 ๕๔๖๒ นายวิรัตน  พนมบรรจง 

 ๕๔๖๓ นายวิรัตน  พิเศษฤทธิ์ 

 ๕๔๖๔ นายวิรัตน  รักมิตร 

 ๕๔๖๕ นายวิรัตน  รียะวงษ 

 ๕๔๖๖ นายวิรัตน  เลิศสงคราม 

 ๕๔๖๗ นายวิรัตน  ศิลปชัย 

 ๕๔๖๘ นายวิรัตน  สมบุญ 

 ๕๔๖๙ นายวิรัตน  สวัสดี 

 ๕๔๗๐ นายวิรัตน  สิทธิคํา 

 ๕๔๗๑ นายวิรัตน  สุขสิริ 

 ๕๔๗๒ นายวิรัตน  แสงพารา 

 ๕๔๗๓ นายวิรัตน  ไสยาศรี 

 ๕๔๗๔ นายวิรัตน  หมัดหลี 

 ๕๔๗๕ นายวิรัตน  อักษร 

 ๕๔๗๖ นายวิรัติ  บุตรวิชา 

 ๕๔๗๗ นายวิรัน  นอยหลุมเหลา 

 ๕๔๗๘ นายวิราช  ทัดทานเพ็ชร 

 ๕๔๗๙ นายวิรุง  แสนโต 

 ๕๔๘๐ นายวิรุณ  นกรูรัก 

 ๕๔๘๑ พันจาเอก วิโรจน  กลอมเมฆ 

 ๕๔๘๒ นายวิโรจน  กลุนทอง 

 ๕๔๘๓ นายวิโรจน  ก่ําสนาม 

 ๕๔๘๔ นายวิโรจน  แกวซาว 

 ๕๔๘๕ นายวิโรจน  โกศล 

 ๕๔๘๖ นายวิโรจน  เขื่อนพงค 

 ๕๔๘๗ นายวิโรจน  ใจคํา 

 ๕๔๘๘ นายวิโรจน  ชะนะวัฒน 

 ๕๔๘๙ นายวิโรจน  ชิณศรี 

 ๕๔๙๐ นายวิโรจน  ชูสุวรรณ 

 ๕๔๙๑ นายวิโรจน  ดีลวน 

 ๕๔๙๒ นายวิโรจน  ทองดีย่ิง 

 ๕๔๙๓ นายวิโรจน  ทองปญญา 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๔๙๔ นายวิโรจน  เท่ียงคืน 

 ๕๔๙๕ นายวิโรจน  เทียนอาย 

 ๕๔๙๖ นายวิโรจน  บุญจันทร 

 ๕๔๙๗ นายวิโรจน  มั่งมูล 

 ๕๔๙๘ นายวิโรจน  เมืองปลอด 

 ๕๔๙๙ นายวิโรจน  ยศบุญเรือง 

 ๕๕๐๐ นายวิโรจน  ย้ิมละมัย 

 ๕๕๐๑ นายวิโรจน  ฤกษโรจี 

 ๕๕๐๒ นายวิโรจน  ศรีวิชา 

 ๕๕๐๓ นายวิโรจน  สมบูรณ 

 ๕๕๐๔ นายวิโรจน  สมเพชร 

 ๕๕๐๕ นายวิโรจน  สระบัวบาน 

 ๕๕๐๖ นายวิโรจน  โสรส 

 ๕๕๐๗ นายวิโรจน  อินทศรี 

 ๕๕๐๘ นายวิลัย  จันทร 

 ๕๕๐๙ นายวิลัย  ชุมปลา 

 ๕๕๑๐ นายวิลัย  ตนสาย 

 ๕๕๑๑ นายวิลัย  ทองเสือ 

 ๕๕๑๒ นายวิลัย  ทองโสม 

 ๕๕๑๓ นายวิลัย  ทะสีละ 

 ๕๕๑๔ นายวิลัย  นมัสศิลา 

 ๕๕๑๕ นายวิลัย  แผนทอง 

 ๕๕๑๖ นายวิลัย  มาตา 

 ๕๕๑๗ นายวิลัยรัก  นุสนธิ์ 

 ๕๕๑๘ นายวิลาด  แกวบังเกิด 

 ๕๕๑๙ นายวิลาศ  ราษฎรสรรเสริญ 

 ๕๕๒๐ นายวิไล  ผองใส 

 ๕๕๒๑ นายวิไล  ศรีมาลา 

 ๕๕๒๒ นายวิวัฒน  ชื่นตระกูล 

 ๕๕๒๓ นายวิวัฒน  แซวะ 

 ๕๕๒๔ นายวิวัฒน  นาคขาว 

 ๕๕๒๕ นายวิวัฒน  นามมุง 

 ๕๕๒๖ นายวิวัฒน  บุญมี 

 ๕๕๒๗ นายวิวัฒน  เพลงสันเทียะ 

 ๕๕๒๘ นายวิวัฒน  สิทธิโน 

 ๕๕๒๙ นายวิวัฒนา  ปุริตัง 

 ๕๕๓๐ นายวิวัธน  โตะเล่ียม 

 ๕๕๓๑ นายวิเวก  ดอบขุนทด 

 ๕๕๓๒ นายวิเวก  เผาพวง 

 ๕๕๓๓ นายวิศณุกร  นวลงาม 

 ๕๕๓๔ นายวิศรุต  เข็มพรมมา 

 ๕๕๓๕ นายวิศิษฏ  แจมจํารัส 

 ๕๕๓๖ นายวิศิษฐ  เกษโมฬี 

 ๕๕๓๗ นายวิศิษฐ  ดวดกระโทก 

 ๕๕๓๘ นายวิเศษ  ชุมเมฆ 

 ๕๕๓๙ นายวิเศษ  สีเสมอ 

 ๕๕๔๐ นายวิษณุ  แกวสีขาว 

 ๕๕๔๑ นายวิษณุ  เขียนโคกกรวด 

 ๕๕๔๒ นายวิษณุ  ชัยสิทธิ์ 

 ๕๕๔๓ นายวิษณุ  นาคสุก 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๕๔๔ นายวิษณุ  มีชะนะ 

 ๕๕๔๕ นายวิษณุ  ศรภักดี 

 ๕๕๔๖ นายวิษณุ  อุนมหาวรรณ 

 ๕๕๔๗ นายวิษณุกรณ  บุตทศ 

 ๕๕๔๘ นายวิษณุพงษ  เมืองบาง 

 ๕๕๔๙ นายวิสงค  แกวทอง 

 ๕๕๕๐ นายวิสนา  วงศศรีชา 

 ๕๕๕๑ นายวิสัย  ประชาราษฎร 

 ๕๕๕๒ นายวิสิฐศักดิ์  ศรีโคตร 

 ๕๕๕๓ นายวิสิทธิ์  จันทะดวง 

 ๕๕๕๔ นายวิสิทธิ์  เรืองชนะ 

 ๕๕๕๕ นายวิสิทธิ์  วิเลศ 

 ๕๕๕๖ นายวิสิทธิ  โคตรสมบัติ 

 ๕๕๕๗ นายวิสุทธ  สุขคุม 

 ๕๕๕๘ นายวิสุทธิ์  บัวใหญ 

 ๕๕๕๙ นายวิสุทธิ์  โลนุช 

 ๕๕๖๐ นายวิสุทธิ์  สีวันนา 

 ๕๕๖๑ นายวิสูตร  นวนหอม 

 ๕๕๖๒ นายวิสูตร  กายปกษ 

 ๕๕๖๓ นายวิสูตร  กําเหนิดดี 

 ๕๕๖๔ นายวิสูตร  จีนเจริญ 

 ๕๕๖๕ นายวิสูตร  เดชปาน 

 ๕๕๖๖ นายวิสูตร  บุญธรรม 

 ๕๕๖๗ นายวิสูตร  พุมดี 

 ๕๕๖๘ นายวิสูตร  สายสุทธิลักษณ 

 ๕๕๖๙ นายวีนัส  กาศเกษม 

 ๕๕๗๐ นายวีรชัย  ถาบุตร 

 ๕๕๗๑ นายวีรชัย  พุมขุน 

 ๕๕๗๒ นายวีรชัย  ศรีเมืองเจริญ 

 ๕๕๗๓ นายวีรเดช  หนันกระโทก 

 ๕๕๗๔ นายวีรพงษ  เชียรประโคน 

 ๕๕๗๕ นายวีรพงษ  บญุภักดิ์ 

 ๕๕๗๖ นายวีรพล  เกียรติมวลมิตร 

 ๕๕๗๗ นายวีรพล  แกวสําราญ 

 ๕๕๗๘ นายวีรพล  ชลหัตถ 

 ๕๕๗๙ นายวีรพันธ  จันทรกล่ิน 

 ๕๕๘๐ นายวีรภัทร  บุตรดี 

 ๕๕๘๑ นายวีรภัทร  ลือชัย 

 ๕๕๘๒ นายวีรภัทร  อมรเลิศโภคิน 

 ๕๕๘๓ นายวีรยุทธ  มากประมูล 

 ๕๕๘๔ นายวีรยุทธ  สมภาวะ 

 ๕๕๘๕ นายวีรยุทธ  สระทอง 

 ๕๕๘๖ นายวีรยุทธ  อังศุวิริยะ 

 ๕๕๘๗ นายวีรวิทย  เดินหน 

 ๕๕๘๘ นายวีรวุฒิ  ประมวลศิลป 

 ๕๕๘๙ นายวีรศักดิ์  ซําเซ็น 

 ๕๕๙๐ นายวีรศักดิ์  ศีลหนุน 

 ๕๕๙๑ นายวีระ  กองธรรม 

 ๕๕๙๒ นายวีระ  กันสกุล 

 ๕๕๙๓ นายวีระ  คงมั่น 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๕๙๔ นายวีระ  ใจคําปน 

 ๕๕๙๕ นายวีระ  ทองนาค 

 ๕๕๙๖ นายวีระ  ธงชัย 

 ๕๕๙๗ นายวีระ  ประสานมิตร 

 ๕๕๙๘ นายวีระ  แปโค 

 ๕๕๙๙ นายวีระ  ผิวเงิน 

 ๕๖๐๐ นายวีระ  ไพเราะ 

 ๕๖๐๑ นายวีระ  รอดเจริญ 

 ๕๖๐๒ นายวีระ  รอสูงเนิน 

 ๕๖๐๓ นายวีระ  เลิกสันเทียะ 

 ๕๖๐๔ นายวีระ  วงศขัด 

 ๕๖๐๕ นายวีระ  วงษศิริ 

 ๕๖๐๖ นายวีระ  สุขทอง 

 ๕๖๐๗ นายวีระกิตติ์  รัชตวดีกิจเกษม 

 ๕๖๐๘ นายวีระจักร  ทองนาค 

 ๕๖๐๙ นายวีระชน  ทองสุข 

 ๕๖๑๐ นายวีระชัย  กรแกวพนาพร 

 ๕๖๑๑ นายวีระชัย  ปอมถาวร 

 ๕๖๑๒ นายวีระชัย  สอนประสาน 

 ๕๖๑๓ นายวีระชัย  โอริส 

 ๕๖๑๔ นายวีระชาติ  ศิลปวิจิตรการ 

 ๕๖๑๕ นายวีระเดช  แสนบาน 

 ๕๖๑๖ นายวีระนนท  คุยเพือภูมิ 

 ๕๖๑๗ นายวีระพงค  เข็มมา 

 ๕๖๑๘ นายวีระพงค  แววสูงเนิน 

 ๕๖๑๙ นายวีระพงค  สีสีแกว 

 ๕๖๒๐ นายวีระพงษ  ตาลตา 

 ๕๖๒๑ นายวีระพงษ  โตสุนทร 

 ๕๖๒๒ นายวีระพงษ  นนทะวงค 

 ๕๖๒๓ นายวีระพงษ  ภักตะไชย 

 ๕๖๒๔ นายวีระพงษ  ฤทธิ์คํา 

 ๕๖๒๕ นายวีระพงษ  เล่ือนฟา 

 ๕๖๒๖ นายวีระพงษ  ศรีสุมา 

 ๕๖๒๗ นายวีระพงษ  อินนุรักษ 

 ๕๖๒๘ นายวีระพล  ปะราชิโก 

 ๕๖๒๙ นายวีระพันธ  สุคําภิรักษ 

 ๕๖๓๐ นายวีระภัทร  แซหาญ 

 ๕๖๓๑ นายวีระยุทธ  ตันกุลโรจน 

 ๕๖๓๒ นายวีระยุทธ  เปอรเชาว 

 ๕๖๓๓ นายวีระวัฒน  ถึงนาค 

 ๕๖๓๔ นายวีระวุฒิ  สรอยลา 

 ๕๖๓๕ นายวีระวุฒิ  สุขเทียบ 

 ๕๖๓๖ นายวีระศักดิ์  คตะวงษ 

 ๕๖๓๗ นายวีระศักดิ์  ดาตาวงค 

 ๕๖๓๘ นายวีระศักดิ์  ดีสงคราม 

 ๕๖๓๙ นายวีระศักดิ์  ทากุดเรือ 

 ๕๖๔๐ นายวีระศักดิ์  แสงเทพ 

 ๕๖๔๑ นายวีรัช  สกุลคู 

 ๕๖๔๒ นายวีรุต  แสนสระ 

 ๕๖๔๓ นายวีลาศ  ลังภูลี 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๖๔๔ นายวุฒ  ศรีประสิทธิ์ 

 ๕๖๔๕ นายวุฒิกร  ไชยรินทร 

 ๕๖๔๖ นายวุฒิไกร  ขุนชนะ 

 ๕๖๔๗ นายวุฒิไกร  เตชนันท 

 ๕๖๔๘ นายวุฒิไกร  ลุยพิมพ 

 ๕๖๔๙ นายวุฒิชัย  กลับแกว 

 ๕๖๕๐ นายวุฒิชัย  จุยฮก 

 ๕๖๕๑ นายวุฒิชัย  ไทรบุรี 

 ๕๖๕๒ นายวุฒิชัย  นงพรมมา 

 ๕๖๕๓ นายวุฒิชัย  นาคพันธ 

 ๕๖๕๔ นายวุฒิชัย  พรมกันหาชัย 

 ๕๖๕๕ นายวุฒิชัย  พรหมชวย 

 ๕๖๕๖ นายวุฒิชัย  พิพัฒนวัฒนโรจน 

 ๕๖๕๗ นายวุฒิชัย  วงษแสงจันทร 

 ๕๖๕๘ นายวุฒิชัย  วันชัย 

 ๕๖๕๙ นายวุฒิชัย  ใสคําภา 

 ๕๖๖๐ นายวุฒิชัย  หวงจริง 

 ๕๖๖๑ นายวุฒินันท  ปญโญวัฒ 

 ๕๖๖๒ นายวุฒิพงษ  ขานหยู 

 ๕๖๖๓ นายวุฒิพงษ  จันทรเดช 

 ๕๖๖๔ นายวุฒิพงษ  พัฒนสิงห 

 ๕๖๖๕ นายวุฒิพงษ  สวาทดี 

 ๕๖๖๖ นายวุฒิพงษ  แสนหาญ 

 ๕๖๖๗ นายวุฒิพงษ  อันทะคําภู 

 ๕๖๖๘ นายวุฒิพงษ  อุปสรรค 

 ๕๖๖๙ นายวุฒิพร  เยาเฉื้อง 

 ๕๖๗๐ นายวุฒิศักดิ์  หมอเหล็ก 

 ๕๖๗๑ นายเวช  เสริฐวาสนา 

 ๕๖๗๒ นายเวชยัญ  ไขกา 

 ๕๖๗๓ นายเวนิกา  จันทะภา 

 ๕๖๗๔ นายเวส  เปยงไทยสงค 

 ๕๖๗๕ นายเวหา  จันดาวงค 

 ๕๖๗๖ นายเวียง  กอนคง 

 ๕๖๗๗ นายเวียง  สมบูรณ 

 ๕๖๗๘ นายเวียงจันทร  สุวรรณไตร 

 ๕๖๗๙ นายเวียน  ดีพรม 

 ๕๖๘๐ นายแวดือเระ  ลาเตะ 

 ๕๖๘๑ นายแวอูเซ็ง  บินแวยูโซะ 

 ๕๖๘๒ นายแวฮัสซาน  หะยีดอเลาะ 

 ๕๖๘๓ นายไว  มิถุนา 

 ๕๖๘๔ นายไว  เหล็กวงศ 

 ๕๖๘๕ นายไวญาวุฒิ  จันทาพูน 

 ๕๖๘๖ นายไวพจน  ตุยโชติ 

 ๕๖๘๗ นายไวพจน  นะสีดา 

 ๕๖๘๘ นายไวพต  วังศรีคุณ 

 ๕๖๘๙ นายไวยพจน  ศรีสุภะ 

 ๕๖๙๐ นายศตวรรษ  รองแขวง 

 ๕๖๙๑ นายศตวรรษ  แสงดาว 

 ๕๖๙๒ นายศรชวน  ใจแกว 

 ๕๖๙๓ นายศรชัย  ฉ่ําจิตร 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๖๙๔ นายศรชัย  นอยไทย 

 ๕๖๙๕ นายศรชัย  โศจิอรุณ 

 ๕๖๙๖ นายศรเพชร  สิงขรไชย 

 ๕๖๙๗ นายศรราม  จันทนา 

 ๕๖๙๘ นายศรศักดิ์  แกวอาราม 

 ๕๖๙๙ นายศรศักดิ์  ขาวโชติ 

 ๕๗๐๐ นายศรศิริ  ชาวเกาะใหม 

 ๕๗๐๑ นายศรัญู  คําฟู 

 ๕๗๐๒ นายศรัณย  โสดาวัง 

 ๕๗๐๓ นายศรัทธา  แสงวิชัย 

 ๕๗๐๔ นายศรันย  เชาวเฉียบ 

 ๕๗๐๕ นายศรายุทธ  นครวงษ 

 ๕๗๐๖ นายศรายุทธ  บุญปก 

 ๕๗๐๗ นายศรายุทธ  เมืองมุงคุณ 

 ๕๗๐๘ นายศรายุธ  รอดเรน 

 ๕๗๐๙ นายศราวุฒิ  เรือนสุภาธง 

 ๕๗๑๐ นายศราวุฒิ  ลือกระโทก 

 ๕๗๑๑ นายศราวุฒิ  ศรีทาเกิด 

 ๕๗๑๒ นายศราวุธ  ธิมัน 

 ๕๗๑๓ นายศราวุธ  ศรีโสภา 

 ๕๗๑๔ นายศราวุธ  สันทารุนัย 

 ๕๗๑๕ นายศราวุธ  เหล็มปาน 

 ๕๗๑๖ นายศรีเดช  เทพา 

 ๕๗๑๗ นายศรีทน  ปนหยา 

 ๕๗๑๘ นายศรีธน  บาลคํามี 

 ๕๗๑๙ นายศรีนุต  ยอดสะแล 

 ๕๗๒๐ นายศรีพจน  โลกคําลือ 

 ๕๗๒๑ นายศรีพนม  ตองตาสี 

 ๕๗๒๒ นายศรีโพธิ์ชัย  สมจิตร 

 ๕๗๒๓ นายศรีรุง  เขื่อนคําแสน 

 ๕๗๒๔ นายศรีวัย  ทาแกง 

 ๕๗๒๕ นายศรีสุราง  ดีสมดู 

 ๕๗๒๖ นายศักชาย  ดวงคุณ 

 ๕๗๒๗ นายศักฎา  รอดเข็ม 

 ๕๗๒๘ นายศักดา  ไชสิทธิ์ 

 ๕๗๒๙ นายศักดา  ฟาเฟองวิทยากุล 

 ๕๗๓๐ นายศักดา  รัศมี 

 ๕๗๓๑ นายศักดา  รื่นชล 

 ๕๗๓๒ นายศักดา  วองเจริญ 

 ๕๗๓๓ นายศักดา  ศรีวิชัยวงค 

 ๕๗๓๔ นายศักดา  สระทองคํา 

 ๕๗๓๕ นายศักดา  สัตยวงศ 

 ๕๗๓๖ นายศักดา  อยูย่ังยืน 

 ๕๗๓๗ นายศักดา  อินแสน 

 ๕๗๓๘ นายศักดิ์  คงคํา 

 ๕๗๓๙ นายศักดิ์  จันทรลอย 

 ๕๗๔๐ นายศักดิ์  เทพวาส 

 ๕๗๔๑ นายศักดิ์  ภุมมินทร 

 ๕๗๔๒ นายศักดิ์ชัย  ขัดกอม 

 ๕๗๔๓ นายศักดิ์ชัย  จินตนา 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๗๔๔ นายศักดิ์ชัย  แนนหนา 

 ๕๗๔๕ นายศักดิ์ชัย  เพชรตึก 

 ๕๗๔๖ นายศักดิ์ชัย  มีสด 

 ๕๗๔๗ นายศักดิ์ชัย  มุงวงษา 

 ๕๗๔๘ นายศักดิ์ชัย  แมลงภู 

 ๕๗๔๙ นายศักดิ์ชัย  สลับศรี 

 ๕๗๕๐ นายศักดิ์ชัย  สีคราม 

 ๕๗๕๑ นายศักดิ์ชัย  แสงจันทร 

 ๕๗๕๒ นายศักดิ์ชาย  เตยไธสง 

 ๕๗๕๓ นายศักดิ์ชาย  ปองทอง 

 ๕๗๕๔ นายศักดิ์ชาย  ภูมีนา 

 ๕๗๕๕ นายศักดิ์ชาย  เมืองนอย 

 ๕๗๕๖ นายศักดิ์ไชย  ลอยเถื่อน 

 ๕๗๕๗ นายศักดิ์ดา  ปกทรัพย 

 ๕๗๕๘ นายศักดิ์ดา  พรมวิชัย 

 ๕๗๕๙ นายศักดิ์ดา  พัฒนแกว 

 ๕๗๖๐ นายศักดิ์ดา  ละสามา 

 ๕๗๖๑ นายศักดิ์ดา  สุดวรรค 

 ๕๗๖๒ นายศักดิ์ดา  เหงาทองหลาง 

 ๕๗๖๓ นายศักดิ์นริน  เด็นลีเมาะ 

 ๕๗๖๔ นายศักดินา  แสนนาม 

 ๕๗๖๕ นายศักดิ์บดินทร  ชอบบุญ 

 ๕๗๖๖ นายศักดิ์รินทร  มั่งมี 

 ๕๗๖๗ นายศักดิ์ศรี  โครรัตน 

 ๕๗๖๘ นายศักดิ์ศรี  บุญรินทร 

 ๕๗๖๙ นายศักดิ์ศิลป  นาพะธรรม 

 ๕๗๗๐ นายศักดิ์สยาม  ชาติภูธร 

 ๕๗๗๑ นายศักดิ์สิทธิ์  กระสินธุสุขสันต 

 ๕๗๗๒ นายศักดิ์สิทธิ์  บังขุนทด 

 ๕๗๗๓ นายศักดิ์สิทธิ์  เบี้ยวนอย 

 ๕๗๗๔ นายศักดิ์สิทธิ์  พรมชู 

 ๕๗๗๕ นายศักดิ์สิทธิ์  อภิมหาคูณ 

 ๕๗๗๖ นายศักดิ์อนันต  เกิดดี 

 ๕๗๗๗ นายศิริ  แซฉั่ว 

 ๕๗๗๘ นายศิริ  บุญไตรแกว 

 ๕๗๗๙ นายศิริ  โพนเมืองหลา 

 ๕๗๘๐ นายศิริชัย  เกิดพุม 

 ๕๗๘๑ นายศิริชัย  คุลธิ 

 ๕๗๘๒ นายศิริชัย  ดวงสุวรรณ 

 ๕๗๘๓ นายศิริโชติ  สังกะเพชร 

 ๕๗๘๔ นายศิริพงศ  เดิมโรย 

 ๕๗๘๕ นายศิริพงศ  ศรีทองสุข 

 ๕๗๘๖ นายศิริพงษ  กันศิริ 

 ๕๗๘๗ นายศิริพงษ  จับใจนาย 

 ๕๗๘๘ นายศิริมงคล  สิทธินอก 

 ๕๗๘๙ นายศิริลักษณ  เหลาบัว 

 ๕๗๙๐ นายศิริวัฒน  วงษธรรม 

 ๕๗๙๑ นายศิริศักดิ์  สราทเจริญ 

 ๕๗๙๒ นายศิริสัมพันธ  บุตรเพ็ง 

 ๕๗๙๓ นายศิโรดม  ไชยเมือง 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๗๙๔ นายศิลธรรม  เนียมสินธุ 

 ๕๗๙๕ นายศิลป  แสงศรีจันทร 

 ๕๗๙๖ นายศิลา  ถาวรเมตตาจิต 

 ๕๗๙๗ นายศิลาเพชร  พรมรัตน 

 ๕๗๙๘ นายศิวกร  คันทะชัย 

 ๕๗๙๙ นายศิวกร  รอดเทไภย 

 ๕๘๐๐ นายศิวรัตน  แกวคําอาย 

 ๕๘๐๑ นายศิวราช  นามโคตร 

 ๕๘๐๒ นายศิวานรินทร  พุมจันทร 

 ๕๘๐๓ นายศึกษา  ศรีมหาดไทย 

 ๕๘๐๔ นายศุภกร  ธรรมชัย 

 ๕๘๐๕ นายศุภกร  ภาธรนพมาศ 

 ๕๘๐๖ นายศุภกร  รักษาวงษ 

 ๕๘๐๗ นายศุภกร  สนิทชัย 

 ๕๘๐๘ นายศุภกรณ  เดชศิริ 

 ๕๘๐๙ รอยตรี ศุภกฤต  ศิริคุณมโนช 

 ๕๘๑๐ นายศุภกิจ  พลเทพ 

 ๕๘๑๑ นายศุภกิจ  ยะคะเรศ 

 ๕๘๑๒ นายศุภกิจ  ศรีไชย 

 ๕๘๑๓ นายศุภกิจ  ศรีดามาตย 

 ๕๘๑๔ นายศุภกิจ  เหลืองออน 

 ๕๘๑๕ นายศุภเกียรติ  ดอกแสง 

 ๕๘๑๖ นายศุภเกียรติ  วิบูลสิริพร 

 ๕๘๑๗ นายศุภชัย  งอยปดพันธ 

 ๕๘๑๘ นายศุภชัย  โฉมดิลก 

 ๕๘๑๙ นายศุภชัย  เชาวลิตย 

 ๕๘๒๐ นายศุภชัย  ดวดกระโทก 

 ๕๘๒๑ นายศุภชัย  แทนหิน 

 ๕๘๒๒ นายศุภชัย  บุญอินทร 

 ๕๘๒๓ นายศุภชัย  พุมเจริญ 

 ๕๘๒๔ นายศุภชัย  มีคง 

 ๕๘๒๕ นายศุภชัย  รอเหมมัน 

 ๕๘๒๖ นายศุภชัย  ลอมคอม 

 ๕๘๒๗ นายศุภชัย  ศรีระบุตร 

 ๕๘๒๘ นายศุภชัย  สุเต็ม 

 ๕๘๒๙ นายศุภชัย  แสนชม 

 ๕๘๓๐ นายศุภชัย  เอมโอฐ 

 ๕๘๓๑ นายศุภโชค  คําอายลาน 

 ๕๘๓๒ นายศุภโชค  คุนมาก 

 ๕๘๓๓ นายศุภโชค  ลานทอง 

 ๕๘๓๔ นายศุภโยค  สุขาพันธ 

 ๕๘๓๕ นายศุภวัฒน  เทียมประสิทธิ์ 

 ๕๘๓๖ นายศุภวัฒน  สมพงษ 

 ๕๘๓๗ นายศุภวิชญ  กาญจนสงคราม 

 ๕๘๓๘ นายศุภวิชญ  จันทรัตน 

 ๕๘๓๙ นายศุภศิษฏ  พรมศร 

 ๕๘๔๐ นายศุภสิทธิ์  ทองโชติ 

 ๕๘๔๑ นายศุภักนันต  ชิงรัมย 

 ๕๘๔๒ นายศุภากร  มาเอี่ยม 

 ๕๘๔๓ นายเศกสิทธิ์  อินทรีย 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๘๔๔ นายเศรษฐ  บุญมีขาว 

 ๕๘๔๕ นายเศรษฐา  โคตะสา 

 ๕๘๔๖ นายสกล  ดวงมา 

 ๕๘๔๗ นายสกล  ประกอบศรี 

 ๕๘๔๘ นายสกล  ราชป 

 ๕๘๔๙ นายสกลวรรธน  มูลพันธ 

 ๕๘๕๐ นายสกุล  กันทอง 

 ๕๘๕๑ นายสกุล  ดวงแกว 

 ๕๘๕๒ นายสงกรานต  จอมคําสิงห 

 ๕๘๕๓ นายสงกรานต  ดานสงเสบียง 

 ๕๘๕๔ นายสงกรานต  เตจะแยง 

 ๕๘๕๕ นายสงกรานต  บัวขาว 

 ๕๘๕๖ นายสงกรานต  บุตรภักดี 

 ๕๘๕๗ นายสงกรานต  พรมหา 

 ๕๘๕๘ นายสงกรานต  ภูมิพนา 

 ๕๘๕๙ นายสงกรานต  มิเซ 

 ๕๘๖๐ นายสงกรานต  วรชินา 

 ๕๘๖๑ นายสงกรานต  วังคีรี 

 ๕๘๖๒ นายสงกรานต  หมาดผาง 

 ๕๘๖๓ นายสงกา  บัวหอม 

 ๕๘๖๔ นายสงการ  บัวสาย 

 ๕๘๖๕ นายสงคราม  รัตนประเสริฐ 

 ๕๘๖๖ นายสงบ  แกวลือชัย 

 ๕๘๖๗ นายสงบ  พบสมัย 

 ๕๘๖๘ นายสงบ  ละมัยนิล 

 ๕๘๖๙ นายสงบ  ศรีสุข 

 ๕๘๗๐ นายสงวน  ดอนกระสินธุ 

 ๕๘๗๑ นายสงวน  ดังขุนทด 

 ๕๘๗๒ นายสงวน  โบสิทธิพิเชฎฐ 

 ๕๘๗๓ นายสงวน  พาสวาง 

 ๕๘๗๔ นายสงวน  พูนุภา 

 ๕๘๗๕ นายสงวน  ลูกบัว 

 ๕๘๗๖ นายสงวน  เลียมไธสง 

 ๕๘๗๗ นายสงวน  วันทอง 

 ๕๘๗๘ นายสงวน  แสงสุวรรณ 

 ๕๘๗๙ นายสงวน  ออนศรี 

 ๕๘๘๐ นายสงวนศรี  ดวงแสง 

 ๕๘๘๑ นายสงวนศักดิ์  เบ็ญจศิล 

 ๕๘๘๒ นายสงัด  เสนาะวาที 

 ๕๘๘๓ นายสงัด  อนุมา 

 ๕๘๘๔ นายสงา  เขตตะเคียน 

 ๕๘๘๕ นายสงา  ตุยนอย 

 ๕๘๘๖ นายสงา  ปนนะอินทร 

 ๕๘๘๗ นายสงา  พริ้งเพริด 

 ๕๘๘๘ นายสงา  เมืองคํา 

 ๕๘๘๙ นายสงา  สมสา 

 ๕๘๙๐ นายสงา  ใสบัน 

 ๕๘๙๑ นายสงา  อินเทพ 

 ๕๘๙๒ นายสดุดี  โตะสิงห 

 ๕๘๙๓ นายสเตียน  มะโนศิลป 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๘๙๔ นายสถาป  ขวงทิพย 

 ๕๘๙๕ นายสถาปน  กองวงษา 

 ๕๘๙๖ นายสถาพร  คงวารี 

 ๕๘๙๗ นายสถาพร  จันทรตะวงศ 

 ๕๘๙๘ นายสถาพร  ไชยตะมาตย 

 ๕๘๙๙ นายสถาพร  ไชยวงศคต 

 ๕๙๐๐ นายสถาพร  นาคเนนัย 

 ๕๙๐๑ นายสถาพร  พรมมา 

 ๕๙๐๒ นายสถาพร  ยาทองไชย 

 ๕๙๐๓ นายสถาพร  สวางอารมณ 

 ๕๙๐๔ นายสถิต  จุมปูปน 

 ๕๙๐๕ นายสถิต  บุญเพ็ชร 

 ๕๙๐๖ นายสถิต  วินทะไชย 

 ๕๙๐๗ นายสถิต  สาระศรี 

 ๕๙๐๘ นายสถิต  อุบลรัตน 

 ๕๙๐๙ นายสถิตพร  แกวสกุล 

 ๕๙๑๐ นายสถิตย  เคราะหดี 

 ๕๙๑๑ นายสถิตย  จําปา 

 ๕๙๑๒ นายสถิตย  สารัตน 

 ๕๙๑๓ นายสถิท  คําชาลี 

 ๕๙๑๔ นายสถิน  สุทโท 

 ๕๙๑๕ นายสทาน  ดารามาตร 

 ๕๙๑๖ นายสธนเดช  อาจสาลี 

 ๕๙๑๗ นายสน  คําจันทร 

 ๕๙๑๘ นายสน  เถนหมื่นไวย 

 ๕๙๑๙ นายสน  มั่นสกูล 

 ๕๙๒๐ นายสนทยา  โททวี 

 ๕๙๒๑ นายสนทอน  เส็นเทพ 

 ๕๙๒๒ นายสนธญา  ชูแกว 

 ๕๙๒๓ นายสนธยา  กลาจริง 

 ๕๙๒๔ นายสนธยา  ผดุงทรัพย 

 ๕๙๒๕ นายสนธยา  สัจจะบุญทวี 

 ๕๙๒๖ นายสนธิชัย  จันทรฉิม 

 ๕๙๒๗ นายสนม  ชื่นบุญมา 

 ๕๙๒๘ นายสนม  สุขเกิด 

 ๕๙๒๙ นายสนม  หนองระสาร 

 ๕๙๓๐ นายสนอง  คงงาม 

 ๕๙๓๑ นายสนอง  คงสืบชาติ 

 ๕๙๓๒ นายสนอง  ดีสิริวิภา 

 ๕๙๓๓ นายสนอง  เดือนขาว 

 ๕๙๓๔ นายสนอง  นามนอก 

 ๕๙๓๕ นายสนอง  ผดุงจิต 

 ๕๙๓๖ นายสนอง  มนูญวงษ 

 ๕๙๓๗ นายสนอง  ราชซุย 

 ๕๙๓๘ นายสนอง  รูปคํา 

 ๕๙๓๙ นายสนอง  วรรณพัฒน 

 ๕๙๔๐ นายสนองชัย  วงศอุดดี 

 ๕๙๔๑ นายสนัด  เทียมจันทร 

 ๕๙๔๒ นายสนั่น  เข็มจันทร 

 ๕๙๔๓ นายสนั่น  คําสุนา 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๙๔๔ นายสนั่น  คิมเมย 

 ๕๙๔๕ นายสนั่น  ไตรยราช 

 ๕๙๔๖ นายสนั่น  ธรรมจิตร 

 ๕๙๔๗ นายสนั่น  นิวงษา 

 ๕๙๔๘ นายสนั่น  นุชเครือ 

 ๕๙๔๙ นายสนั่น  บุญทา 

 ๕๙๕๐ นายสนั่น  ประวิงทรัพย 

 ๕๙๕๑ นายสนั่น  ผิวพันธมิตร 

 ๕๙๕๒ นายสนั่น  มูลวงค 

 ๕๙๕๓ นายสนั่น  ยศสมบัติ 

 ๕๙๕๔ นายสนั่น  ยาทุม 

 ๕๙๕๕ นายสนั่น  วงษโหนด 

 ๕๙๕๖ นายสนั่น  สมเพชร 

 ๕๙๕๗ นายสนั่น  สาระปา 

 ๕๙๕๘ นายสนันทชัย  พงษศรีเดช 

 ๕๙๕๙ นายสนับ  กลอยกิ่ง 

 ๕๙๖๐ นายสนาน  สมพรมมา 

 ๕๙๖๑ นายสนิท  แกวเสน 

 ๕๙๖๒ นายสนิท  คูเมือง 

 ๕๙๖๓ นายสนิท  โคตรธาดา 

 ๕๙๖๔ นายสนิท  ชุมจันทร 

 ๕๙๖๕ นายสนิท  นวลงาม 

 ๕๙๖๖ นายสนิท  บุตรศรี 

 ๕๙๖๗ นายสนิท  โปรดสันเทียะ 

 ๕๙๖๘ นายสนิท  ภาโสม 

 ๕๙๖๙ นายสนิท  ยวงจอหอ 

 ๕๙๗๐ นายสนิท  วงคสุขคนธ 

 ๕๙๗๑ นายสนิท  สีหาวัด 

 ๕๙๗๒ นายสนิท  อุปนันเมือง 

 ๕๙๗๓ นายสบัน  ชาติธรรม 

 ๕๙๗๔ นายสบาย  สิทธิพรหม 

 ๕๙๗๕ นายสภาวัฒน  บุญนาค 

 ๕๙๗๖ นายสม  พรมวัง 

 ๕๙๗๗ นายสม  เรืองศรี 

 ๕๙๗๘ นายสมกอง  สาระบุญ 

 ๕๙๗๙ นายสมกิจ  ตาลประไพ 

 ๕๙๘๐ นายสมกิจ  นาคอุบล 

 ๕๙๘๑ นายสมเกษ  แกววิเชียร 

 ๕๙๘๒ นายสมเกียรติ์  เจือจุล 

 ๕๙๘๓ นายสมเกียรติ์  แดงจันทึก 

 ๕๙๘๔ นายสมเกียรติ  กุดวงคแกว 

 ๕๙๘๕ นายสมเกียรติ  เกกาฤทธิ์ 

 ๕๙๘๖ นายสมเกียรติ  คงอยู 

 ๕๙๘๗ นายสมเกียรติ  โชติธนไชยกุล 

 ๕๙๘๘ นายสมเกียรติ  เดชสนธิ 

 ๕๙๘๙ นายสมเกียรติ  ทศดารา 

 ๕๙๙๐ นายสมเกียรติ  ทับทิม 

 ๕๙๙๑ นายสมเกียรติ  นุนรักษา 

 ๕๙๙๒ นายสมเกียรติ  บุญชะนะ 

 ๕๙๙๓ นายสมเกียรติ  ประโพธิ์ทัง 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๕๙๙๔ นายสมเกียรติ  ประเสริฐ 

 ๕๙๙๕ นายสมเกียรติ  พ่ึงสุข 

 ๕๙๙๖ นายสมเกียรติ  พุสาโลนา 

 ๕๙๙๗ นายสมเกียรติ  มวยชา 

 ๕๙๙๘ นายสมเกียรติ  มาลิด 

 ๕๙๙๙ นายสมเกียรติ  มาฮาวี 

 ๖๐๐๐ นายสมเกียรติ  ยอดคํา 

 ๖๐๐๑ นายสมเกียรติ  วงคลคร 

 ๖๐๐๒ นายสมเกียรติ  ศรีนอย 

 ๖๐๐๓ นายสมเกียรติ  สาระกูล 

 ๖๐๐๔ นายสมเกียรติ  เส็งดอนไพร 

 ๖๐๐๕ นายสมเกียรติ  แสงสวาง 

 ๖๐๐๖ นายสมเกียรติ  แสนดี 

 ๖๐๐๗ นายสมเกียรติ  หมื่นเจิง 

 ๖๐๐๘ นายสมเกียรติ  อิศรเมธางกูล 

 ๖๐๐๙ นายสมควร  แกวใหญ 

 ๖๐๑๐ นายสมควร  โกศิลา 

 ๖๐๑๑ นายสมควร  คําประทุม 

 ๖๐๑๒ นายสมควร  บุญหลา 

 ๖๐๑๓ นายสมควร  ปานพรหม 

 ๖๐๑๔ นายสมควร  ไพเราะ 

 ๖๐๑๕ นายสมควร  ราชขวัญ 

 ๖๐๑๖ นายสมควร  รึงฉิมพลี 

 ๖๐๑๗ นายสมควร  สุราวรรณ 

 ๖๐๑๘ นายสมคิด  เกตุขาว 

 ๖๐๑๙ นายสมคิด  แกวแสนซาว 

 ๖๐๒๐ นายสมคิด  ขําทับ 

 ๖๐๒๑ นายสมคิด  คงพุม 

 ๖๐๒๒ นายสมคิด  จันครา 

 ๖๐๒๓ นายสมคิด  จันทรเรือง 

 ๖๐๒๔ นายสมคิด  จันทาพูน 

 ๖๐๒๕ นายสมคิด  จินดาวงษ 

 ๖๐๒๖ นายสมคิด  ชมชื่น 

 ๖๐๒๗ นายสมคิด  ชาวปา 

 ๖๐๒๘ นายสมคิด  ชูชื่น 

 ๖๐๒๙ นายสมคิด  ทรงสนาน 

 ๖๐๓๐ นายสมคิด  นาใจคง 

 ๖๐๓๑ นายสมคิด  ปญญาวิชา 

 ๖๐๓๒ นายสมคิด  เผือดนอก 

 ๖๐๓๓ นายสมคิด  พวงแพ 

 ๖๐๓๔ นายสมคิด  มุขแกว 

 ๖๐๓๕ นายสมคิด  ยะจินดา 

 ๖๐๓๖ นายสมคิด  โยธานันท 

 ๖๐๓๗ นายสมคิด  รกไพร 

 ๖๐๓๘ นายสมคิด  รมเย็น 

 ๖๐๓๙ นายสมคิด  เรี่ยวแรง 

 ๖๐๔๐ นายสมคิด  ลินทะ 

 ๖๐๔๑ นายสมคิด  สงาลี 

 ๖๐๔๒ นายสมคิด  สุขปาน 

 ๖๐๔๓ นายสมคิด  เสมาศักดิ์สิทธิ์ 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๐๔๔ นายสมคิด  เหลืองออน 

 ๖๐๔๕ นายสมจันทร  ดอนประจํา 

 ๖๐๔๖ นายสมจิต  ดัชถุยาวัตร 

 ๖๐๔๗ นายสมจิต  ภูจอมนิล 

 ๖๐๔๘ นายสมจิต  ศรีทอง 

 ๖๐๔๙ นายสมจิต  หลองขาว 

 ๖๐๕๐ นายสมจิต  หวังเชิดกลาง 

 ๖๐๕๑ นายสมจิตต  โสภาเลิศ 

 ๖๐๕๒ นายสมจิตร  เนตรบุญ 

 ๖๐๕๓ นายสมจิตร  มนตรีวงษ 

 ๖๐๕๔ นายสมจิตร  กลาหาญ 

 ๖๐๕๕ นายสมจิตร  งิ้วพรม 

 ๖๐๕๖ นายสมจิตร  ดวงแกว 

 ๖๐๕๗ นายสมจิตร  เนทิบุตร 

 ๖๐๕๘ นายสมจิตร  บุญกวาง 

 ๖๐๕๙ นายสมจิตร  พลโดด 

 ๖๐๖๐ นายสมจิตร  ภูมิอินทร 

 ๖๐๖๑ นายสมจิตร  โยมโดย 

 ๖๐๖๒ นายสมจิตร  สีสนมาก 

 ๖๐๖๓ นายสมจิตร  สุขสําราญ 

 ๖๐๖๔ นายสมจิตร  แสงอรุณ 

 ๖๐๖๕ นายสมจิตร  แสนศรี 

 ๖๐๖๖ นายสมจิตร  ออนปสสา 

 ๖๐๖๗ นายสมจิตร  อาบทอง 

 ๖๐๖๘ นายสมจินต  เนื่องจํานงค 

 ๖๐๖๙ นายสมเจต  ประทีปชัย 

 ๖๐๗๐ นายสมใจ  แกวสุข 

 ๖๐๗๑ นายสมใจ  คําเพราะ 

 ๖๐๗๒ นายสมใจ  ชมนก 

 ๖๐๗๓ นายสมใจ  เทียบแสง 

 ๖๐๗๔ นายสมใจ  ปนสันเทียะ 

 ๖๐๗๕ นายสมใจ  วรชาญ 

 ๖๐๗๖ นายสมใจ  สุดชะนก 

 ๖๐๗๗ นายสมใจ  เสณีย 

 ๖๐๗๘ นายสมใจ  โสพันนา 

 ๖๐๗๙ นายสมชัย  คนิตานนท 

 ๖๐๘๐ นายสมชัย  จันทบ 

 ๖๐๘๑ นายสมชัย  จินดา 

 ๖๐๘๒ นายสมชัย  เผาจินดา 

 ๖๐๘๓ นายสมชัย  พิเลิศ 

 ๖๐๘๔ นายสมชัย  เพ็ชรอําไพ 

 ๖๐๘๕ นายสมชัย  ย่ิงยงสันต 

 ๖๐๘๖ นายสมชัย  สมนอย 

 ๖๐๘๗ นายสมชัย  สระทองแหยม 

 ๖๐๘๘ นายสมชัย  อุยุตะ 

 ๖๐๘๙ นายสมชาติ  คําตุย 

 ๖๐๙๐ นายสมชาติ  ไชยารัมย 

 ๖๐๙๑ นายสมชาติ  นาคา 

 ๖๐๙๒ นายสมชาติ  มโนธง 

 ๖๐๙๓ นายสมชาติ  มิ่งมงคลทอง 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๐๙๔ นายสมชาย  กลํ่าทอง 

 ๖๐๙๕ นายสมชาย  กล่ินหอม 

 ๖๐๙๖ นายสมชาย  กันเผือก 

 ๖๐๙๗ นายสมชาย  กิ่งเล็ก 

 ๖๐๙๘ นายสมชาย  แกวเกาะสะบา 

 ๖๐๙๙ นายสมชาย  แกวเขียว 

 ๖๑๐๐ นายสมชาย  แกวบุตรดี 

 ๖๑๐๑ นายสมชาย  ขุนเทือง 

 ๖๑๐๒ นายสมชาย  คะรุรัมย 

 ๖๑๐๓ นายสมชาย  คาของ 

 ๖๑๐๔ นายสมชาย  คํามะนาถ 

 ๖๑๐๕ นายสมชาย  คําเสาร 

 ๖๑๐๖ นายสมชาย  คีรีปกปอง 

 ๖๑๐๗ นายสมชาย  คุมชัย 

 ๖๑๐๘ นายสมชาย  จันทร 

 ๖๑๐๙ นายสมชาย  จันทรศรี 

 ๖๑๑๐ นายสมชาย  จีนสันเทียะ 

 ๖๑๑๑ นายสมชาย  ใจเย็น 

 ๖๑๑๒ นายสมชาย  ใจหมื่น 

 ๖๑๑๓ นายสมชาย  ชัยอาจ 

 ๖๑๑๔ นายสมชาย  ชิณะโชติ 

 ๖๑๑๕ นายสมชาย  ชูเกตุ 

 ๖๑๑๖ นายสมชาย  ไชยวัฒน 

 ๖๑๑๗ นายสมชาย  ดานเสนา 

 ๖๑๑๘ นายสมชาย  ดีสอาด 

 ๖๑๑๙ นายสมชาย  โตะเถื่อน 

 ๖๑๒๐ นายสมชาย  ทองศิริวรรณ 

 ๖๑๒๑ นายสมชาย  ทาลี 

 ๖๑๒๒ นายสมชาย  ทุมทา 

 ๖๑๒๓ นายสมชาย  เทพจันทร 

 ๖๑๒๔ นายสมชาย  ไทยบํารุง 

 ๖๑๒๕ นายสมชาย  นาโควงค 

 ๖๑๒๖ นายสมชาย  บัญชา 

 ๖๑๒๗ นายสมชาย  บุญประเสริฐ 

 ๖๑๒๘ นายสมชาย  บุญมา 

 ๖๑๒๙ นายสมชาย  ประเสริฐศรี 

 ๖๑๓๐ นายสมชาย  ปานอําพันธ 

 ๖๑๓๑ นายสมชาย  พรมมาวัน 

 ๖๑๓๒ นายสมชาย  พลเสน 

 ๖๑๓๓ นายสมชาย  พวงเกตุ 

 ๖๑๓๔ นายสมชาย  พุททัศน 

 ๖๑๓๕ นายสมชาย  พูลทอง 

 ๖๑๓๖ นายสมชาย  โพธิ์คํา 

 ๖๑๓๗ นายสมชาย  ฟกทอง 

 ๖๑๓๘ นายสมชาย  มวลสุข 

 ๖๑๓๙ นายสมชาย  มาสวัสดิ์ 

 ๖๑๔๐ นายสมชาย  มีสุด 

 ๖๑๔๑ นายสมชาย  มูลเหล็ก 

 ๖๑๔๒ นายสมชาย  เมือง 

 ๖๑๔๓ นายสมชาย  เมืองโพธิ์ 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๑๔๔ นายสมชาย  ยองปุก 

 ๖๑๔๕ นายสมชาย  รังคะองค 

 ๖๑๔๖ นายสมชาย  ราชคม 

 ๖๑๔๗ นายสมชาย  ลือเดช 

 ๖๑๔๘ นายสมชาย  วารีสีใส 

 ๖๑๔๙ นายสมชาย  ศรีไพล 

 ๖๑๕๐ นายสมชาย  ศรีอาจ 

 ๖๑๕๑ นายสมชาย  สนกระโทก 

 ๖๑๕๒ นายสมชาย  สมรโสภิตวงษ 

 ๖๑๕๓ นายสมชาย  สังวรณ 

 ๖๑๕๔ นายสมชาย  สิริ 

 ๖๑๕๕ นายสมชาย  สุขพิศาล 

 ๖๑๕๖ นายสมชาย  สุนทองเบา 

 ๖๑๕๗ นายสมชาย  สุริมาตย 

 ๖๑๕๘ นายสมชาย  เสาวโร 

 ๖๑๕๙ นายสมชาย  เสือบุญมี 

 ๖๑๖๐ นายสมชาย  แสงมณี 

 ๖๑๖๑ นายสมชาย  หุตะนันท 

 ๖๑๖๒ นายสมชาย  เหลากุล 

 ๖๑๖๓ นายสมชาย  อะโรคา 

 ๖๑๖๔ นายสมชาย  อินขาล 

 ๖๑๖๕ นายสมชาย  อุนนันกาศ 

 ๖๑๖๖ นายสมชิต  ปานนอก 

 ๖๑๖๗ นายสมชิต  ออนศรี 

 ๖๑๖๘ นายสมเชื้อ  รมเมือง 

 ๖๑๖๙ นายสมโชค  คงศรีทอง 

 ๖๑๗๐ นายสมโชค  แสนสุข 

 ๖๑๗๑ นายสมโชค  หมื่นศรี 

 ๖๑๗๒ นายสมโชติ  ศรีเทพ 

 ๖๑๗๓ นายสมดี  ตุมร 

 ๖๑๗๔ นายสมดี  บุตรศรี 

 ๖๑๗๕ นายสมดี  เย็นศรี 

 ๖๑๗๖ นายสมดุลย  ขันกสิกรรม 

 ๖๑๗๗ นายสมเด็จ  ประเสริฐกุล 

 ๖๑๗๘ นายสมเด็จ  ปตุภูมิสวัสดิ์ 

 ๖๑๗๙ นายสมเด็จ  สมาธิ 

 ๖๑๘๐ นายสมเด็จ  แสนเสาร 

 ๖๑๘๑ นายสมเดช  กอนพิงคชัย 

 ๖๑๘๒ นายสมเดช  นาเวียง 

 ๖๑๘๓ นายสมเดช  ฟูปง 

 ๖๑๘๔ นายสมเดช  ศาลางาม 

 ๖๑๘๕ นายสมเดช  เศษโถ 

 ๖๑๘๖ นายสมเดช  สมันบุตร 

 ๖๑๘๗ นายสมเดช  สุนา 

 ๖๑๘๘ นายสมเดช  อินธิแสง 

 ๖๑๘๙ นายสมตระกูล  แสนทา 

 ๖๑๙๐ นายสมติ๊บ  โพธิ์คุมภัย 

 ๖๑๙๑ นายสมถวิล  นาโควงค 

 ๖๑๙๒ นายสมทรง  นิลประดับ 

 ๖๑๙๓ นายสมทรง  ภูคงคา 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๑๙๔ นายสมทวี  หวังประโยชน 

 ๖๑๙๕ นายสมทิศ  ถาแกว 

 ๖๑๙๖ นายสมนิตร  สามารถ 

 ๖๑๙๗ นายสมนึก  เกตุประทุม 

 ๖๑๙๘ นายสมนึก  แกวนิมิตร 

 ๖๑๙๙ นายสมนึก  เครือสบจาง 

 ๖๒๐๐ นายสมนึก  แดงมณี 

 ๖๒๐๑ นายสมนึก  นาคนิยม 

 ๖๒๐๒ นายสมนึก  บางทอง 

 ๖๒๐๓ นายสมนึก  บุญเหมาะ 

 ๖๒๐๔ นายสมนึก  ผาพิมพ 

 ๖๒๐๕ นายสมนึก  เฝาหนองดู 

 ๖๒๐๖ นายสมนึก  เพ็งแกว 

 ๖๒๐๗ นายสมนึก  ภารกุล 

 ๖๒๐๘ นายสมนึก  มงคลแสน 

 ๖๒๐๙ นายสมนึก  ยอดกุล 

 ๖๒๑๐ นายสมนึก  ย่ิงสันเทียะ 

 ๖๒๑๑ นายสมนึก  รอดอยู 

 ๖๒๑๒ นายสมนึก  รูปสูง 

 ๖๒๑๓ นายสมนึก  วงคแกว 

 ๖๒๑๔ นายสมนึก  วระโงน 

 ๖๒๑๕ นายสมนึก  ศรีเรืองรัตน 

 ๖๒๑๖ นายสมนึก  สกุลวนาลี 

 ๖๒๑๗ นายสมนึก  สําเภาอินทร 

 ๖๒๑๘ นายสมนึก  สุภารส 

 ๖๒๑๙ นายสมนึก  แสงดาว 

 ๖๒๒๐ นายสมนึก  อุนชัย 

 ๖๒๒๑ นายสมบัตร  สาสิงห 

 ๖๒๒๒ นายสมบัตร  แสงอิน 

 ๖๒๒๓ นายสมบัติ  กํายาน 

 ๖๒๒๔ นายสมบัติ  กิจโสภา 

 ๖๒๒๕ นายสมบัติ  ขวัญเกล้ียง 

 ๖๒๒๖ นายสมบัติ  ขัดพูล 

 ๖๒๒๗ นายสมบัติ  จะคํารัมย 

 ๖๒๒๘ นายสมบัติ  จะรักษรัมย 

 ๖๒๒๙ นายสมบัติ  จันทรเปย 

 ๖๒๓๐ นายสมบัติ  แจงสวาง 

 ๖๒๓๑ นายสมบัติ  ใจตรง 

 ๖๒๓๒ นายสมบัติ  ไชยยงยศ 

 ๖๒๓๓ นายสมบัติ  แซเติน 

 ๖๒๓๔ นายสมบัติ  ดวงพิลา 

 ๖๒๓๕ นายสมบัติ  ดวงมาลัย 

 ๖๒๓๖ นายสมบัติ  ดอกไมทอง 

 ๖๒๓๗ นายสมบัติ  ตะมัง 

 ๖๒๓๘ นายสมบัติ  เตาวาน 

 ๖๒๓๙ นายสมบัติ  ทานุมา 

 ๖๒๔๐ นายสมบัติ  นาคีย 

 ๖๒๔๑ นายสมบัติ  นิ่มเรือง 

 ๖๒๔๒ นายสมบัติ  บุตรทอง 

 ๖๒๔๓ นายสมบัติ  บุตรใหญ 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๒๔๔ นายสมบัติ  ประจง 

 ๖๒๔๕ นายสมบัติ  พรมกลาง 

 ๖๒๔๖ นายสมบัติ  พันธสําโรง 

 ๖๒๔๗ นายสมบัติ  พาสี 

 ๖๒๔๘ นายสมบัติ  พุทธสงวนพร 

 ๖๒๔๙ นายสมบัติ  พุทธา 

 ๖๒๕๐ นายสมบัติ  มังดินดํา 

 ๖๒๕๑ นายสมบัติ  วงจักร 

 ๖๒๕๒ นายสมบัติ  วนาอุดมโชค 

 ๖๒๕๓ นายสมบัติ  วาจาสัตย 

 ๖๒๕๔ นายสมบัติ  วิชาเงิน 

 ๖๒๕๕ นายสมบัติ  แวดอุดม 

 ๖๒๕๖ นายสมบัติ  ไวยมุกข 

 ๖๒๕๗ นายสมบัติ  ศรีคลัง 

 ๖๒๕๘ นายสมบัติ  สรอยสน 

 ๖๒๕๙ นายสมบัติ  สุขะ 

 ๖๒๖๐ นายสมบัติ  สุดาวรรณ 

 ๖๒๖๑ นายสมบัติ  แสนเสนาะ 

 ๖๒๖๒ นายสมบัติ  อาญาเมือง 

 ๖๒๖๓ นายสมบัน  จันทรแจม 

 ๖๒๖๔ นายสมบุญ  ขจรสันติพงศ 

 ๖๒๖๕ นายสมบุญ  ควรเสนาะ 

 ๖๒๖๖ นายสมบุญ  ปะถาวะเถ 

 ๖๒๖๗ นายสมบุญ  ราชอุปนันท 

 ๖๒๖๘ นายสมบูรณ  ขาวเหนียว 

 ๖๒๖๙ นายสมบูรณ  จันจินา 

 ๖๒๗๐ นายสมบูรณ  จันทรฝน 

 ๖๒๗๑ นายสมบูรณ  จุมพล 

 ๖๒๗๒ นายสมบูรณ  ใจคํา 

 ๖๒๗๓ นายสมบูรณ  โชคราช 

 ๖๒๗๔ นายสมบูรณ  ณพรรัมย 

 ๖๒๗๕ นายสมบูรณ  ดวงศรี 

 ๖๒๗๖ นายสมบูรณ  ถิ่นสุข 

 ๖๒๗๗ นายสมบูรณ  เทียมสิงห 

 ๖๒๗๘ นายสมบูรณ  ธิวัน 

 ๖๒๗๙ นายสมบูรณ  นอยจันทร 

 ๖๒๘๐ นายสมบูรณ  นันทรัพย 

 ๖๒๘๑ นายสมบูรณ  บดมนทิน 

 ๖๒๘๒ นายสมบูรณ  บุดดา 

 ๖๒๘๓ นายสมบูรณ  พลราช 

 ๖๒๘๔ นายสมบูรณ  พลุกระโทก 

 ๖๒๘๕ นายสมบูรณ  พวงมาลี 

 ๖๒๘๖ นายสมบูรณ  พักพินิจ 

 ๖๒๘๗ นายสมบูรณ  พันธทอง 

 ๖๒๘๘ นายสมบูรณ  พิทักษ 

 ๖๒๘๙ นายสมบูรณ  มะลิดง 

 ๖๒๙๐ นายสมบูรณ  รักฤทธิ์ 

 ๖๒๙๑ นายสมบูรณ  วงบุญ 

 ๖๒๙๒ นายสมบูรณ  วิบูลยอาตย 

 ๖๒๙๓ นายสมบูรณ  สพานแกว 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๒๙๔ นายสมบูรณ  สะและหมัด 

 ๖๒๙๕ นายสมบูรณ  สังขทอง 

 ๖๒๙๖ นายสมบูรณ  สารพัฒน 

 ๖๒๙๗ นายสมบูรณ  สาวะเนตร 

 ๖๒๙๘ นายสมบูรณ  สีดาชมภู 

 ๖๒๙๙ นายสมประสงค  ฉิมชาติ 

 ๖๓๐๐ นายสมปอง  คําศรีพล 

 ๖๓๐๑ นายสมปอง  ชัยณรงค 

 ๖๓๐๒ นายสมปอง  นิ่มพิมาย 

 ๖๓๐๓ นายสมปอง  ปญญาวัน 

 ๖๓๐๔ นายสมปอง  ปนทอง 

 ๖๓๐๕ นายสมปอง  โพธิ์ศรี 

 ๖๓๐๖ นายสมปอง  แมะครบุรี 

 ๖๓๐๗ นายสมปอง  สออนรัมย 

 ๖๓๐๘ นายสมปอง  สังขสินธุ 

 ๖๓๐๙ นายสมพงค  แกวกระจาง 

 ๖๓๑๐ นายสมพงค  ทาวพา 

 ๖๓๑๑ นายสมพงค  วงคคํา 

 ๖๓๑๒ นายสมพงศ  สนดี 

 ๖๓๑๓ นายสมพงษ  กานขุนทด 

 ๖๓๑๔ นายสมพงษ  เกตุสมพงษ 

 ๖๓๑๕ นายสมพงษ  แกวบุตรดี 

 ๖๓๑๖ นายสมพงษ  คงชู 

 ๖๓๑๗ นายสมพงษ  คําหลอ 

 ๖๓๑๘ นายสมพงษ  จบศักดิ์สาย 

 ๖๓๑๙ นายสมพงษ  ชัยบุต 

 ๖๓๒๐ นายสมพงษ  แชมชอย 

 ๖๓๒๑ นายสมพงษ  ดาสมกุล 

 ๖๓๒๒ นายสมพงษ  ตาระบัตร 

 ๖๓๒๓ นายสมพงษ  ทาวรี 

 ๖๓๒๔ นายสมพงษ  ทาอินทร 

 ๖๓๒๕ นายสมพงษ  นาคชื่น 

 ๖๓๒๖ นายสมพงษ  นิ่มกาญจนา 

 ๖๓๒๗ นายสมพงษ  บัติทิม 

 ๖๓๒๘ นายสมพงษ  บุญมา 

 ๖๓๒๙ นายสมพงษ  บุญมา 

 ๖๓๓๐ นายสมพงษ  ประสพ 

 ๖๓๓๑ นายสมพงษ  ปนความสุข 

 ๖๓๓๒ นายสมพงษ  ปานจอหอ 

 ๖๓๓๓ นายสมพงษ  ผุสดี 

 ๖๓๓๔ นายสมพงษ  พันธครู 

 ๖๓๓๕ นายสมพงษ  พิเคราะห 

 ๖๓๓๖ นายสมพงษ  โพชัยราช 

 ๖๓๓๗ นายสมพงษ  ภูระหงษ 

 ๖๓๓๘ นายสมพงษ  ยาง 

 ๖๓๓๙ นายสมพงษ  ยางงาม 

 ๖๓๔๐ นายสมพงษ  ย่ีโถ 

 ๖๓๔๑ นายสมพงษ  ระวังสําโรง 

 ๖๓๔๒ นายสมพงษ  รัสเสมอ 

 ๖๓๔๓ นายสมพงษ  วงศเครือศร 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๓๔๔ นายสมพงษ  วิริยะพันธ 

 ๖๓๔๕ นายสมพงษ  ไวยมาลา 

 ๖๓๔๖ นายสมพงษ  ศรีแสง 

 ๖๓๔๗ นายสมพงษ  สรางพล 

 ๖๓๔๘ นายสมพงษ  สอนเต็ม 

 ๖๓๔๙ นายสมพงษ  สักขินาดี 

 ๖๓๕๐ นายสมพงษ  สุทจิตร 

 ๖๓๕๑ นายสมพงษ  สุริยา 

 ๖๓๕๒ นายสมพงษ  อยูพลี 

 ๖๓๕๓ นายสมพงษ  ออนแพง 

 ๖๓๕๔ นายสมพงษ  อัครสกุลภิญโญ 

 ๖๓๕๕ นายสมพงษ  อันทนนต 

 ๖๓๕๖ นายสมพงษ  อินตา 

 ๖๓๕๗ นายสมพงษ  อูเหล็ก 

 ๖๓๕๘ นายสมพร  กลีบจําป 

 ๖๓๕๙ นายสมพร  แกวเนตร 

 ๖๓๖๐ นายสมพร  คุณสมบัติ 

 ๖๓๖๑ นายสมพร  โคตรหนองบัว 

 ๖๓๖๒ นายสมพร  งวนออน 

 ๖๓๖๓ นายสมพร  งามวงษา 

 ๖๓๖๔ นายสมพร  จันทรบัว 

 ๖๓๖๕ นายสมพร  จันสองแกว 

 ๖๓๖๖ นายสมพร  จิตตบุรุษ 

 ๖๓๖๗ นายสมพร  ฉิมแกว 

 ๖๓๖๘ นายสมพร  ฉิมมาลี 

 ๖๓๖๙ นายสมพร  ชาพิมพ 

 ๖๓๗๐ นายสมพร  ชูมะณี 

 ๖๓๗๑ นายสมพร  ตนดี 

 ๖๓๗๒ นายสมพร  ทองเพชร 

 ๖๓๗๓ นายสมพร  ทองเหลืองพล 

 ๖๓๗๔ นายสมพร  ทองเอีย 

 ๖๓๗๕ นายสมพร  ทาวอนนท 

 ๖๓๗๖ นายสมพร  ทุมรักษา 

 ๖๓๗๗ นายสมพร  ทูลกอง 

 ๖๓๗๘ นายสมพร  โทสมบูรณ 

 ๖๓๗๙ นายสมพร  นาคํามูล 

 ๖๓๘๐ นายสมพร  บุญศาสตร 

 ๖๓๘๑ นายสมพร  ปรีเดช 

 ๖๓๘๒ นายสมพร  เปการี 

 ๖๓๘๓ นายสมพร  ผลแสน 

 ๖๓๘๔ นายสมพร  ผองใส 

 ๖๓๘๕ นายสมพร  พนมพจน 

 ๖๓๘๖ นายสมพร  พยัคบุตร 

 ๖๓๘๗ นายสมพร  พรมมานอก 

 ๖๓๘๘ นายสมพร  พิมจําปา 

 ๖๓๘๙ นายสมพร  ยดยอย 

 ๖๓๙๐ นายสมพร  ยุตะวัน 

 ๖๓๙๑ นายสมพร  เรียมรักษ 

 ๖๓๙๒ นายสมพร  ละออ 

 ๖๓๙๓ นายสมพร  วงคเสือ 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๓๙๔ นายสมพร  ศรีฟอง 

 ๖๓๙๕ นายสมพร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๓๙๖ นายสมพร  ศิริไกรวิไล 

 ๖๓๙๗ นายสมพร  สมเพชร 

 ๖๓๙๘ นายสมพร  สมาธิ 

 ๖๓๙๙ นายสมพร  สายพิมพ 

 ๖๔๐๐ นายสมพร  สุขประเสริฐ 

 ๖๔๐๑ นายสมพร  สุขมณี 

 ๖๔๐๒ นายสมพร  หงษภู 

 ๖๔๐๓ นายสมพร  หงสไกร 

 ๖๔๐๔ นายสมพร  แหวนหลอ 

 ๖๔๐๕ นายสมพล  เมืองไทย 

 ๖๔๐๖ นายสมพล  สองแกว 

 ๖๔๐๗ นายสมพลาด  หวยทราย 

 ๖๔๐๘ นายสมพอน  พุทธรักษา 

 ๖๔๐๙ นายสมพักตร  ปานะวงศ 

 ๖๔๑๐ นายสมพันธ  บุญยงค 

 ๖๔๑๑ นายสมพันธ  ปญโญ 

 ๖๔๑๒ นายสมพันธ  รังมาตย 

 ๖๔๑๓ นายสมพันธ  รัตนวิเศษ 

 ๖๔๑๔ นายสมพาน  ซอนกล่ิน 

 ๖๔๑๕ นายสมพาน  ถาวงกลาง 

 ๖๔๑๖ นายสมพาน  สาระสิงห 

 ๖๔๑๗ นายสมพาส  คําปตะ 

 ๖๔๑๘ นายสมพิศ  ศรีทาแก 

 ๖๔๑๙ นายสมเพชร  อิ่นใจ 

 ๖๔๒๐ นายสมเพียร  สีหานาม 

 ๖๔๒๑ นายสมโพธิ์  ฤทธิยา 

 ๖๔๒๒ นายสมภพ  คีรีพิราม 

 ๖๔๒๓ นายสมภพ  ใจดี 

 ๖๔๒๔ นายสมภาร  ปะนะตุพา 

 ๖๔๒๕ นายสมภาร  รัตนผล 

 ๖๔๒๖ นายสมภาร  อุนแดง 

 ๖๔๒๗ นายสมภาศ  เพชร 

 ๖๔๒๘ นายสมภาส  หีดสม 

 ๖๔๒๙ นายสมภิรมย  บางทับ 

 ๖๔๓๐ นายสมภูมิ  ภูเอี่ยม 

 ๖๔๓๑ นายสมโภชน  กุสะรัมย 

 ๖๔๓๒ นายสมโภชน  เครือนวล 

 ๖๔๓๓ นายสมโภชน  ชัยมาส 

 ๖๔๓๔ นายสมโภชน  พรมปากดี 

 ๖๔๓๕ นายสมโภชน  ระวังภัย 

 ๖๔๓๖ นายสมมาด  ลาวัลย 

 ๖๔๓๗ นายสมมาต  รองวัง 

 ๖๔๓๘ นายสมมาตร  บัวลอย 

 ๖๔๓๙ นายสมมิตร  รัตนภิรมย 

 ๖๔๔๐ นายสมมิตร  ภักดีพุดซา 

 ๖๔๔๑ นายสมมุต  ขยัน 

 ๖๔๔๒ นายสมยง  พรมลา 

 ๖๔๔๓ นายสมยง  สอนสําแดง 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๔๔๔ นายสมยงค  แจมมะณี 

 ๖๔๔๕ นายสมยงค  บงแกว 

 ๖๔๔๖ นายสมยงค  รัตนา 

 ๖๔๔๗ นายสมยงค  สุพรรณา 

 ๖๔๔๘ นายสมยศ  กรสวรรค 

 ๖๔๔๙ นายสมยศ  ชลธารเสาวรส 

 ๖๔๕๐ นายสมยศ  นมัสการ 

 ๖๔๕๑ นายสมยศ  ปานิคม 

 ๖๔๕๒ นายสมยศ  ผลงาม 

 ๖๔๕๓ นายสมยศ  ผัดคําดี 

 ๖๔๕๔ นายสมยศ  พิมสอน 

 ๖๔๕๕ นายสมยศ  มาวงศ 

 ๖๔๕๖ นายสมยศ  ราษฎรยินดี 

 ๖๔๕๗ นายสมยศ  รุงเรือง 

 ๖๔๕๘ นายสมยศ  วุนส่ังทํา 

 ๖๔๕๙ นายสมยศ  แสงสีสม 

 ๖๔๖๐ นายสมยศ  อุปมาสุย 

 ๖๔๖๑ นายสมร  กอนคํา 

 ๖๔๖๒ นายสมร  แกวบัวสา 

 ๖๔๖๓ นายสมร  คุณาสิทธิ์ 

 ๖๔๖๔ นายสมร  พลเย่ียม 

 ๖๔๖๕ นายสมร  มาสงค 

 ๖๔๖๖ นายสมร  ศรีสงค 

 ๖๔๖๗ นายสมร  สําราญสุข 

 ๖๔๖๘ นายสมร  เสนาคณิตร 

 ๖๔๖๙ นายสมรรค  สาสอน 

 ๖๔๗๐ นายสมรวย  คําตัน 

 ๖๔๗๑ นายสมรัก  พิลึกดี 

 ๖๔๗๒ นายสมฤทธิ์  ตุมลังกา 

 ๖๔๗๓ นายสมฤทธิ์  อินปา 

 ๖๔๗๔ นายสมลักษ  มีเย็น 

 ๖๔๗๕ นายสมศรี  คงแสนแกว 

 ๖๔๗๖ นายสมศรี  ใจนอย 

 ๖๔๗๗ นายสมศรี  ทองสวัสดิ์ 

 ๖๔๗๘ นายสมศรี  มีรัตน 

 ๖๔๗๙ นายสมศรี  ราเริง 

 ๖๔๘๐ นายสมศรี  ศรีโสภา 

 ๖๔๘๑ นายสมศรี  สูญราช 

 ๖๔๘๒ นายสมศรี  ฮมภาราช 

 ๖๔๘๓ นายสมศัก  บุญสราง 

 ๖๔๘๔ นายสมศักดิ์  กันทา 

 ๖๔๘๕ นายสมศักดิ์  กิตตินันทพงศ 

 ๖๔๘๖ นายสมศักดิ์  เกื้อวงษ 

 ๖๔๘๗ นายสมศักดิ์  แกวชะนะ 

 ๖๔๘๘ นายสมศักดิ์  โขศรี 

 ๖๔๘๙ นายสมศักดิ์  คงเรือง 

 ๖๔๙๐ นายสมศักดิ์  คําเครือ 

 ๖๔๙๑ นายสมศักดิ์  คําจวง 

 ๖๔๙๒ นายสมศักดิ์  จันทรเสนา 

 ๖๔๙๓ นายสมศักดิ์  จัยพรม 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๔๙๔ นายสมศักดิ์  จานแกว 

 ๖๔๙๕ นายสมศักดิ์  เจียแสงพรอม 

 ๖๔๙๖ นายสมศักดิ์  ฉิมประสิทธิ์ 

 ๖๔๙๗ นายสมศักดิ์  เฉลิมกาย 

 ๖๔๙๘ นายสมศักดิ์  ชัยสัจจานนท 

 ๖๔๙๙ นายสมศักดิ์  ชุมเสนา 

 ๖๕๐๐ นายสมศักดิ์  เชื้อมอญยาว 

 ๖๕๐๑ นายสมศักดิ์  ไชยชนะ 

 ๖๕๐๒ นายสมศักดิ์  ซอนกล่ิน 

 ๖๕๐๓ นายสมศักดิ์  แซเซียว 

 ๖๕๐๔ นายสมศักดิ์  ติงสันเทียะ 

 ๖๕๐๕ นายสมศักดิ์  ทนดี 

 ๖๕๐๖ นายสมศักดิ์  เท่ียงมาก 

 ๖๕๐๗ นายสมศักดิ์  บุญเลิศเจริญ 

 ๖๕๐๘ นายสมศักดิ์  ประสงคศิลป 

 ๖๕๐๙ นายสมศักดิ์  ปานแปน 

 ๖๕๑๐ นายสมศักดิ์  ปนตา 

 ๖๕๑๑ นายสมศักดิ์  พรมปอม 

 ๖๕๑๒ นายสมศักดิ์  พันสําโรง 

 ๖๕๑๓ นายสมศักดิ์  พินิจกลาง 

 ๖๕๑๔ นายสมศักดิ์  แพนกาง 

 ๖๕๑๕ นายสมศักดิ์  มีสุข 

 ๖๕๑๖ นายสมศักดิ์  มุกดานัน 

 ๖๕๑๗ นายสมศักดิ์  มุราชัย 

 ๖๕๑๘ นายสมศักดิ์  มูระคา 

 ๖๕๑๙ นายสมศักดิ์  เมืองเกิด 

 ๖๕๒๐ นายสมศักดิ์  โมลาสูงเนิน 

 ๖๕๒๑ นายสมศักดิ์  เรืองนอย 

 ๖๕๒๒ นายสมศักดิ์  วงคคม 

 ๖๕๒๓ นายสมศักดิ์  วงคตันกาศ 

 ๖๕๒๔ นายสมศักดิ์  วงษดี 

 ๖๕๒๕ นายสมศักดิ์  ศรีพัฒนา 

 ๖๕๒๖ นายสมศักดิ์  ศรีพูล 

 ๖๕๒๗ นายสมศักดิ์  ศรีวรรณ 

 ๖๕๒๘ นายสมศักดิ์  สมฟอม 

 ๖๕๒๙ นายสมศักดิ์  สรรฤทัย 

 ๖๕๓๐ นายสมศักดิ์  สอนบุญชู 

 ๖๕๓๑ นายสมศักดิ์  สุนา 

 ๖๕๓๒ นายสมศักดิ์  แสงเมือง 

 ๖๕๓๓ นายสมศักดิ์  แสงไส 

 ๖๕๓๔ นายสมศักดิ์  หลาสิงห 

 ๖๕๓๕ นายสมศักดิ์  หัดจุมพล 

 ๖๕๓๖ นายสมศักดิ์  เหมือนเมือง 

 ๖๕๓๗ นายสมศักดิ์  อังคะลา 

 ๖๕๓๘ นายสมศักดิ์  อั้นซาย 

 ๖๕๓๙ นายสมศักดิ์  อําพาไพ 

 ๖๕๔๐ นายสมสวน  เจริญรัตน 

 ๖๕๔๑ นายสมสัน  บุบผาชาติ 

 ๖๕๔๒ นายสมสี  ปะระวงษ 

 ๖๕๔๓ นายสมสุข  นันตา 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๕๔๔ นายสมเสริม  ศรีนวลเอียด 

 ๖๕๔๕ นายสมหมาย  กิ่งคลาย 

 ๖๕๔๖ นายสมหมาย  กุดนอก 

 ๖๕๔๗ นายสมหมาย  แกวกระโทก 

 ๖๕๔๘ นายสมหมาย  แกวมรกต 

 ๖๕๔๙ นายสมหมาย  ขวัญชัยภูมิ 

 ๖๕๕๐ นายสมหมาย  เขียวแข 

 ๖๕๕๑ นายสมหมาย  โคมพิมาย 

 ๖๕๕๒ นายสมหมาย  เจริญพงษ 

 ๖๕๕๓ นายสมหมาย  แจงดี 

 ๖๕๕๔ นายสมหมาย  ทองเกล้ียง 

 ๖๕๕๕ นายสมหมาย  ทินกระโทก 

 ๖๕๕๖ นายสมหมาย  แนนอุดร 

 ๖๕๕๗ นายสมหมาย  ปนเงิน 

 ๖๕๕๘ นายสมหมาย  ภาจันทรกอม 

 ๖๕๕๙ นายสมหมาย  มอนแกว 

 ๖๕๖๐ นายสมหมาย  ยอดเพชร 

 ๖๕๖๑ นายสมหมาย  ยอยผักแวน 

 ๖๕๖๒ นายสมหมาย  วงเวียน 

 ๖๕๖๓ นายสมหมาย  วิเทห 

 ๖๕๖๔ นายสมหมาย  ศรียา 

 ๖๕๖๕ นายสมหมาย  ศรีโฮก 

 ๖๕๖๖ นายสมหมาย  ศิลาเลข 

 ๖๕๖๗ นายสมหมาย  สุขทอง 

 ๖๕๖๘ นายสมหมาย  แสนสุข 

 ๖๕๖๙ นายสมหมาย  หัวคํา 

 ๖๕๗๐ นายสมหมาย  หัสนีย 

 ๖๕๗๑ นายสมหมาย  อัตฤทธิ์ 

 ๖๕๗๒ นายสมหวัง  การรักเรียน 

 ๖๕๗๓ นายสมหวัง  เกิดสันเทียะ 

 ๖๕๗๔ นายสมหวัง  แกวใส 

 ๖๕๗๕ นายสมหวัง  ชางซอ 

 ๖๕๗๖ นายสมหวัง  ชินวงค 

 ๖๕๗๗ นายสมหวัง  เชื้อดี 

 ๖๕๗๘ นายสมหวัง  ดีปลี 

 ๖๕๗๙ นายสมหวัง  ทับธานี 

 ๖๕๘๐ นายสมหวัง  บัวสหมัด 

 ๖๕๘๑ นายสมหวัง  ปลายดวน 

 ๖๕๘๒ นายสมหวัง  พลเรือง 

 ๖๕๘๓ นายสมหวัง  ลือจันดา 

 ๖๕๘๔ นายสมอง  หลาฤทธิ์ 

 ๖๕๘๕ นายสมัคร  กันรัมย 

 ๖๕๘๖ นายสมัคร  บนสูงเนิน 

 ๖๕๘๗ นายสมัน  พิมพสาร 

 ๖๕๘๘ นายสมัย  เกตุธานี 

 ๖๕๘๙ นายสมัย  แกลวกลา 

 ๖๕๙๐ นายสมัย  แกวกาศ 

 ๖๕๙๑ นายสมัย  แกวยอด 

 ๖๕๙๒ นายสมัย  ขอสืบ 

 ๖๕๙๓ นายสมัย  คลังกูล 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๕๙๔ นายสมัย  คําโสภา 

 ๖๕๙๕ นายสมัย  จันดี 

 ๖๕๙๖ นายสมัย  ชาวคอ 

 ๖๕๙๗ นายสมัย  ดวงจันทร 

 ๖๕๙๘ นายสมัย  ดอกบัว 

 ๖๕๙๙ นายสมัย  ตรีพิพิช 

 ๖๖๐๐ นายสมัย  นาทอง 

 ๖๖๐๑ นายสมัย  บํารุงเดช 

 ๖๖๐๒ นายสมัย  ปอสิงห 

 ๖๖๐๓ นายสมัย  ใฝกุศลขจร 

 ๖๖๐๔ นายสมัย  พลเรือง 

 ๖๖๐๕ นายสมัย  พลฤทธิ์ 

 ๖๖๐๖ นายสมัย  พาเมือง 

 ๖๖๐๗ นายสมัย  เรืองโพน 

 ๖๖๐๘ นายสมัย  สายปญญา 

 ๖๖๐๙ นายสมัย  สิทธิ 

 ๖๖๑๐ นายสมัย  หันจรัส 

 ๖๖๑๑ นายสมัย  อุดมนา 

 ๖๖๑๒ นายสมัย  โฮมแพน 

 ๖๖๑๓ นายสมาณ  แกวพวง 

 ๖๖๑๔ นายสมาน  กราบทูล 

 ๖๖๑๕ นายสมาน  กะตะศิลา 

 ๖๖๑๖ นายสมาน  กาเร็ง 

 ๖๖๑๗ นายสมาน  ขันคูณ 

 ๖๖๑๘ รอยตรี สมาน  คงธนธีระสันติ 

 ๖๖๑๙ นายสมาน  คงสุวรรณ 

 ๖๖๒๐ นายสมาน  คําโพลง 

 ๖๖๒๑ นายสมาน  คําภูเมือง 

 ๖๖๒๒ นายสมาน  จันทรสองศรี 

 ๖๖๒๓ นายสมาน  จ่ันทอง 

 ๖๖๒๔ นายสมาน  เจตะวัน 

 ๖๖๒๕ นายสมาน  เจริญรัมย 

 ๖๖๒๖ นายสมาน  ชุมภู 

 ๖๖๒๗ นายสมาน  แซงดานุช 

 ๖๖๒๘ นายสมาน  ถาเบา 

 ๖๖๒๙ นายสมาน  บุญวาล 

 ๖๖๓๐ นายสมาน  ประดับหิน 

 ๖๖๓๑ นายสมาน  โปทาวี 

 ๖๖๓๒ นายสมาน  ใฝทวีสกุล 

 ๖๖๓๓ นายสมาน  พรมมา 

 ๖๖๓๔ นายสมาน  พัดทอง 

 ๖๖๓๕ นายสมาน  พุมจันทร 

 ๖๖๓๖ นายสมาน  มานิล 

 ๖๖๓๗ นายสมาน  มุงกระโทก 

 ๖๖๓๘ นายสมาน  รักธานี 

 ๖๖๓๙ นายสมาน  เลาะหะนะ 

 ๖๖๔๐ นายสมาน  วัฒนะ 

 ๖๖๔๑ นายสมาน  ศรีชัย 

 ๖๖๔๒ นายสมาน  ศัทธาคลัง 

 ๖๖๔๓ นายสมาน  ศีลานันท 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๖๔๔ นายสมาน  สีมะโฮงนาม 

 ๖๖๔๕ นายสมาน  สืบศรี 

 ๖๖๔๖ นายสมาน  สุตะคาน 

 ๖๖๔๗ นายสมาน  สุทธการ 

 ๖๖๔๘ นายสมาน  สุวรรณ 

 ๖๖๔๙ นายสมาน  หะยีสะมะแอ 

 ๖๖๕๐ นายสมาน  เหล็กงาม 

 ๖๖๕๑ นายสมาน  อุดง 

 ๖๖๕๒ นายสมาแอ  ดือเระ 

 ๖๖๕๓ นายสมุทร  แสงโสภา 

 ๖๖๕๔ นายสมุทร  เจริญสุข 

 ๖๖๕๕ นายสมุทร  บุญประสม 

 ๖๖๕๖ นายสยาม  บุญรังษี 

 ๖๖๕๗ นายสยาม  วิเชียรรักษ 

 ๖๖๕๘ นายสยาม  สุระ 

 ๖๖๕๙ นายสยามชัย  ปาลรัตน 

 ๖๖๖๐ นายสรธัญ  สุทธิสิทธิ์ 

 ๖๖๖๑ นายสรธัญ  สุวลักษณ 

 ๖๖๖๒ นายสรพงษ  พูลเกษม 

 ๖๖๖๓ นายสรยุทธ  สละกม 

 ๖๖๖๔ นายสรวิชญ  คําอาบ 

 ๖๖๖๕ นายสรวิชญ  มณีคช 

 ๖๖๖๖ นายสรวิชญ  สวางธนานันต 

 ๖๖๖๗ นายสรวิศิษฏ  อภิรดีวรกุล 

 ๖๖๖๘ นายสรศักดิ์  เดชพรม 

 ๖๖๖๙ นายสรศักดิ์  ประกอบผล 

 ๖๖๗๐ นายสรศักดิ์  เสริฐสม 

 ๖๖๗๑ นายสรศักดิ์  หนูจันทร 

 ๖๖๗๒ นายสรอย  คําแพงจีน 

 ๖๖๗๓ นายสรอย  บุญเกิด 

 ๖๖๗๔ นายสระ  วันเพ็ญ 

 ๖๖๗๕ นายสรัส  รัตนชาคร 

 ๖๖๗๖ นายสรายุทธ  ชมภูวิเศษ 

 ๖๖๗๗ นายสรายุทธ  สมศักดิ์ 

 ๖๖๗๘ นายสราวุฒิ  คงมี 

 ๖๖๗๙ นายสราวุฒิ  คุยะนา 

 ๖๖๘๐ นายสราวุฒิ  จงโปรงกลาง 

 ๖๖๘๑ นายสราวุฒิ  สวรรยาสุวรรณ 

 ๖๖๘๒ นายสราวุฒิ  สอนใจ 

 ๖๖๘๓ นายสราวุฒิ  สีหะวงษ 

 ๖๖๘๔ นายสราวุธ  เจริญศิลป 

 ๖๖๘๕ นายสราวุธ  บัวขาว 

 ๖๖๘๖ นายสราวุธ  ปญญาสาน 

 ๖๖๘๗ นายสราวุธ  พรมเคน 

 ๖๖๘๘ นายสราวุธ  พันธเล็ก 

 ๖๖๘๙ นายสเรดี  ดือรอแม 

 ๖๖๙๐ นายสฤทธิ์  พวงมาลัย 

 ๖๖๙๑ นายสฤษด  วรรณสิงห 

 ๖๖๙๒ นายสฤษดิ์  แกวโวหาร 

 ๖๖๙๓ นายสฤษดิ์  คชคีรี 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๖๙๔ นายสฤษดิ์  ชัยฤทธิ์ 

 ๖๖๙๕ นายสลัง  เจะนิ 

 ๖๖๙๖ นายสลัด  กํามาทอง 

 ๖๖๙๗ นายสลาม  เพชรแพง 

 ๖๖๙๘ นายสลิด  วิสิทธิ์สกุล 

 ๖๖๙๙ นายสวง  อยูขํา 

 ๖๗๐๐ นายสวง  อ่ําคลาย 

 ๖๗๐๑ นายสวงค  บุญโพก 

 ๖๗๐๒ นายสวน  พะมณี 

 ๖๗๐๓ นายสวย  สิงจานุสงค 

 ๖๗๐๔ นายสวยนัน  ชูนะ 

 ๖๗๐๕ นายสวรรค  ทิพสิงห 

 ๖๗๐๖ นายสวรรค  ราชประโคน 

 ๖๗๐๗ นายสวรรค  เสนาฤทธิ์ 

 ๖๗๐๘ นายสวัสดิ์  ขอแอบกลาง 

 ๖๗๐๙ นายสวัสดิ์  คงแสง 

 ๖๗๑๐ นายสวัสดิ์  คํากัณหา 

 ๖๗๑๑ นายสวัสดิ์  จะเชนรัมย 

 ๖๗๑๒ นายสวัสดิ์  จีนธาดา 

 ๖๗๑๓ นายสวัสดิ์  ชัยเสนหาร 

 ๖๗๑๔ นายสวัสดิ์  ชาญเชาว 

 ๖๗๑๕ นายสวัสดิ์  เทพเสาร 

 ๖๗๑๖ นายสวัสดิ์  นาคเสน 

 ๖๗๑๗ นายสวัสดิ์  ปหิน 

 ๖๗๑๘ นายสวัสดิ์  พรมดี 

 ๖๗๑๙ นายสวัสดิ์  เมืองกุดเรือ 

 ๖๗๒๐ นายสวัสดิ์  ริมงาม 

 ๖๗๒๑ นายสวัสดิ์  เลิศคําฟู 

 ๖๗๒๒ นายสวัสดิ์  วันดี 

 ๖๗๒๓ นายสวัสดิ์  ศรีชาติ 

 ๖๗๒๔ นายสวัสดิ์  สาธร 

 ๖๗๒๕ นายสวัสดิ์  สานัดถ 

 ๖๗๒๖ นายสวัสดิ์  สีหะวงษ 

 ๖๗๒๗ นายสวัสดิ์  สุขเกษม 

 ๖๗๒๘ นายสวัสดิ์  เสาเหีย 

 ๖๗๒๙ นายสวัสดิ์  อรรคชาติ 

 ๖๗๓๐ นายสวัสดิ์ชัย  คอนเพ็ชร 

 ๖๗๓๑ นายสวาง  จงเทพ 

 ๖๗๓๒ นายสวาง  ไผขจีพิศ 

 ๖๗๓๓ นายสวาง  รอยตะ 

 ๖๗๓๔ นายสวาง  วรรณเขต 

 ๖๗๓๕ นายสวาง  สายแกว 

 ๖๗๓๖ นายสวาง  อภัยโส 

 ๖๗๓๗ นายสวางชาติ  แซยาง 

 ๖๗๓๘ นายสวาท  ไกรลี 

 ๖๗๓๙ นายสวาท  ตะกรุดแจม 

 ๖๗๔๐ นายสวาท  ฟกนาคี 

 ๖๗๔๑ นายสวาท  สายมงคล 

 ๖๗๔๒ นายสวาท  หองขวาง 

 ๖๗๔๓ นายสวาท  อัครบุตร 



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๗๔๔ นายสวาท  อานุภาพ 

 ๖๗๔๕ นายสวาน  นับถือสุข 

 ๖๗๔๖ นายสวาสดิ์  ปญญาวิเศษ 

 ๖๗๔๗ นายสวิก  คําแกว 

 ๖๗๔๘ นายสวิง  กองจักร 

 ๖๗๔๙ นายสวิง  อัครโคตร 

 ๖๗๕๐ นายสวิทร  วรรณประภา 

 ๖๗๕๑ นายสหพรรณ  ทองขันธุ 

 ๖๗๕๒ นายสหภาพ  โชพิกุลโย 

 ๖๗๕๓ นายสหรัฐ  จันทะคอม 

 ๖๗๕๔ นายสหะชาติ  จันทงาม 

 ๖๗๕๕ นายสหัช  สาระธัม 

 ๖๗๕๖ นายสหัสสชาติ  สามารถ 

 ๖๗๕๗ นายสอง  เหลาฤทธา 

 ๖๗๕๘ นายสอนศิลป  ผาลี 

 ๖๗๕๙ นายสอหมาน  สมาน 

 ๖๗๖๐ นายสออน  ไชยมิ่ง 

 ๖๗๖๑ นายสอาด  กาคํา 

 ๖๗๖๒ นายสอาด  เชื้อเมืองพาน 

 ๖๗๖๓ นายสอาด  ดลบุญ 

 ๖๗๖๔ นายสอาด  ปนตาวงค 

 ๖๗๖๕ นายสอาด  ผาผุย 

 ๖๗๖๖ นายสอาด  แยมบัว 

 ๖๗๖๗ นายสะไนย  มะอินทร 

 ๖๗๖๘ นายสะมะแห  สาหยัง 

 ๖๗๖๙ นายสะมาแอ  สาดีน 

 ๖๗๗๐ นายสะวัย  พิลาชัย 

 ๖๗๗๑ นายสะอาด  ธิชากรณ 

 ๖๗๗๒ นายสะอาด  ใบพราว 

 ๖๗๗๓ นายสะอาด  ประดุจแกว 

 ๖๗๗๔ นายสะอาด  หมัดหมาน 

 ๖๗๗๕ นายสัง  ศรีเนตร 

 ๖๗๗๖ นายสังกร  พันธโชติ 

 ๖๗๗๗ นายสังขทอง  เผือกนอก 

 ๖๗๗๘ นายสังขทอง  ราศรี 

 ๖๗๗๙ นายสังขทอง  ฤทธิยา 

 ๖๗๘๐ นายสังขวร  สุขสอาด 

 ๖๗๘๑ นายสังคม  ขวัญมงคล 

 ๖๗๘๒ นายสังคม  นนทขุนทด 

 ๖๗๘๓ นายสังคม  ประนาโก 

 ๖๗๘๔ นายสังคม  เปงแกว 

 ๖๗๘๕ นายสังคม  ภูมิคอนสาร 

 ๖๗๘๖ นายสังคม  ฤกษยาม 

 ๖๗๘๗ นายสังคม  ลาพิมล 

 ๖๗๘๘ นายสังวร  กองยอด 

 ๖๗๘๙ นายสังวร  เข็มเอียม 

 ๖๗๙๐ นายสังวรณ  แปนหวย 

 ๖๗๙๑ นายสังวรณ  สารบุญเรือง 

 ๖๗๙๒ นายสังวาน  สายลาม 

 ๖๗๙๓ นายสังวาล  หงษมณี 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๖๗๙๔ นายสังวาลย  แกวใส 

 ๖๗๙๕ นายสังวาลย  ใครนุนนา 

 ๖๗๙๖ นายสังวาลย  จริบรัมย 

 ๖๗๙๗ นายสังวาลย  ฉลอม 

 ๖๗๙๘ นายสังวาลย  ทองไสล 

 ๖๗๙๙ นายสังวาลย  นามวิเศษ 

 ๖๘๐๐ นายสังวาลย  บุญชู 

 ๖๘๐๑ นายสังวาลย  ผิวนวล 

 ๖๘๐๒ นายสังวาลย  วังศา 

 ๖๘๐๓ นายสังเวียน  กรอมปราณี 

 ๖๘๐๔ นายสังเวียน  เนื่องกัลยา 

 ๖๘๐๕ นายสังเวียน  ฤทธิ์ไธสง 

 ๖๘๐๖ นายสังเวียน  สุขสถาน 

 ๖๘๐๗ นายสังเวียร  พิมมะหา 

 ๖๘๐๘ นายสัญ  ไชยหาบุตร 

 ๖๘๐๙ นายสัญชัย  ครองชื่น 

 ๖๘๑๐ นายสัญญา  นนดี 

 ๖๘๑๑ นายสัญญา  ประมูลศิลป 

 ๖๘๑๒ นายสัญญา  พรมศรี 

 ๖๘๑๓ นายสัญญา  ละไม 

 ๖๘๑๔ นายสัญญา  ลีโสภา 

 ๖๘๑๕ นายสัญญา  สีจุย 

 ๖๘๑๖ นายสัญญา  อุทัยแพน 

 ๖๘๑๗ นายสัญญา  เอี่ยมอักษร 

 ๖๘๑๘ นายสัตยา  ขจัดภัย 

 ๖๘๑๙ นายสัตยา  พลไชย 

 ๖๘๒๐ นายสัทธาพร  เต็มทับ 

 ๖๘๒๑ นายสัน  จิตนนท 

 ๖๘๒๒ นายสัน  สาระพงษ 

 ๖๘๒๓ นายสันต  วงคชู 

 ๖๘๒๔ นายสันต  หกประโคน 

 ๖๘๒๕ นายสันติ  กิมสงวน 

 ๖๘๒๖ นายสันติ  ตนสาย 

 ๖๘๒๗ นายสันติ  ทองกันยา 

 ๖๘๒๘ นายสันติ  ทองปน 

 ๖๘๒๙ นายสันติ  เทพเศรษฐา 

 ๖๘๓๐ นายสันติ  นวลงาม 

 ๖๘๓๑ นายสันติ  เนาวรัตน 

 ๖๘๓๒ นายสันติ  มีทรัพย 

 ๖๘๓๓ นายสันติ  ยอดอาจ 

 ๖๘๓๔ นายสันติ  วิรุญ 

 ๖๘๓๕ นายสันติ  สุขสุรูป 

 ๖๘๓๖ นายสันติ  สุโพธิ์ 

 ๖๘๓๗ นายสันติ  หมองแดง 

 ๖๘๓๘ นายสันติ  หอมนาน 

 ๖๘๓๙ นายสันติ  หาวอ 

 ๖๘๔๐ นายสันติชัย  กล่ินหอม 

 ๖๘๔๑ นายสันติชัย  สายพิมพ 

 ๖๘๔๒ นายสันติชัย  สูงขุนทด 

 ๖๘๔๓ นายสันติชาติ  ศรีรัตน 
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 ๖๘๔๔ นายสันติพงษ  บุญขวาง 

 ๖๘๔๕ นายสันติสุข  เพียมขุนทด 

 ๖๘๔๖ นายสันทะ  สันโดษ 

 ๖๘๔๗ นายสันทัด  ทัพขวา 

 ๖๘๔๘ นายสันทัด  สวัสดี 

 ๖๘๔๙ นายสันทิฏฐ  จิตตอุทัศน 

 ๖๘๕๐ นายสัมพันธ  ตันบริบูรณ 

 ๖๘๕๑ นายสัมพันธ  เทศสวัสดิ์ 

 ๖๘๕๒ นายสัมพันธ  พิลาแหวน 

 ๖๘๕๓ นายสัมพันธ  วิเวกวิน 

 ๖๘๕๔ นายสัมพันธ  สองชวย 

 ๖๘๕๕ นายสัมพันธ  อารีทาน 

 ๖๘๕๖ นายสัมพันธ  อุบลครุฑ 

 ๖๘๕๗ นายสัมภาษ  สุมมาตย 

 ๖๘๕๘ นายสัมภาษณ  แกวนอก 

 ๖๘๕๙ นายสัมภาษณ  คมกลา 

 ๖๘๖๐ นายสัมภาษณ  ใครนุนสิงห 

 ๖๘๖๑ นายสัมฤทธ  ขันตรี 

 ๖๘๖๒ นายสัมฤทธิ์  เกาะมวง 

 ๖๘๖๓ นายสัมฤทธิ์  คอทู 

 ๖๘๖๔ นายสัมฤทธิ์  คุยนา 

 ๖๘๖๕ นายสัมฤทธิ์  ชารีดา 

 ๖๘๖๖ นายสัมฤทธิ์  ทองทิพย 

 ๖๘๖๗ นายสัมฤทธิ์  นันตาสาย 

 ๖๘๖๘ นายสัมฤทธิ์  ภาโสพะ 

 ๖๘๖๙ นายสัมฤทธิ์  มานะดี 

 ๖๘๗๐ นายสัมฤทธิ์  ฤกษเวียง 

 ๖๘๗๑ นายสัมฤทธิ์  ละอองนวล 

 ๖๘๗๒ นายสัมฤทธิ์  สายแกว 

 ๖๘๗๓ นายสัมฤทธิ์  เสือสกุล 

 ๖๘๗๔ นายสัมฤทธิ์  อรัญมิ่ง 

 ๖๘๗๕ นายสัมฤทธิ์  อุนแกว 

 ๖๘๗๖ นายสัว  บุญภา 

 ๖๘๗๗ นายสา  ลาหลอ 

 ๖๘๗๘ นายสากล  ชวดสลุง 

 ๖๘๗๙ นายสากล  มูลจันที 

 ๖๘๘๐ นายสากล  วงศพรม 

 ๖๘๘๑ นายสากล  อรุณเมฆ 

 ๖๘๘๒ นายสาการียา  เจะเลาะ 

 ๖๘๘๓ นายสากือรี  เจะมะ 

 ๖๘๘๔ นายสาคร  คุรุวงษ 

 ๖๘๘๕ นายสาคร  จันทรดอกรัก 

 ๖๘๘๖ นายสาคร  ชัยชนะแสง 

 ๖๘๘๗ นายสาคร  นวลนุกูล 

 ๖๘๘๘ นายสาคร  มนัสไธสง 

 ๖๘๘๙ นายสาคร  มวงสิงห 

 ๖๘๙๐ นายสาคร  มีของ 

 ๖๘๙๑ นายสาคร  มุสิกพันธ 

 ๖๘๙๒ นายสาคร  ราวินิช 

 ๖๘๙๓ นายสาคร  สองแสง 
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 ๖๘๙๔ นายสาดี  เลิศจริยา 

 ๖๘๙๕ นายสาทอน  ดอนพันพล 

 ๖๘๙๖ นายสาทิตย  แสนโส 

 ๖๘๙๗ นายสาทิพย  มั่นยืน 

 ๖๘๙๘ นายสาทิพย  สวัสดี 

 ๖๘๙๙ นายสาทิพย  สุนทรกลําม 

 ๖๙๐๐ นายสาทิศ  อังกาบ 

 ๖๙๐๑ นายสาธิต  ปองปด 

 ๖๙๐๒ นายสาธิต  ปุกสาร 

 ๖๙๐๓ นายสาธิต  พงษสุพรรณ 

 ๖๙๐๔ นายสาธิต  พูลพืชชนม 

 ๖๙๐๕ นายสาธิต  วรรณพุก 

 ๖๙๐๖ นายสาธิต  สาระสาริน 

 ๖๙๐๗ นายสาธิต  อยางกล่ัน 

 ๖๙๐๘ นายสาธิต  เอี่ยมภักดิ์ 

 ๖๙๐๙ นายสาน  ทักคุม 

 ๖๙๑๐ นายสานนท  ศรีบุรินทร 

 ๖๙๑๑ นายสานิตย  ชัยเพชร 

 ๖๙๑๒ นายสานิตย  ทองดี 

 ๖๙๑๓ นายสานิตย  ปญญาอารักษ 

 ๖๙๑๔ นายสานิตย  ศรีเงิน 

 ๖๙๑๕ นายสานิตย  สายจันทร 

 ๖๙๑๖ นายสานิตย  ไหมชุม 

 ๖๙๑๗ นายสานิษ  แววกระโทก 

 ๖๙๑๘ นายสานุพงศ  คะทะวะรัตน 

 ๖๙๑๙ นายสาบูดิง  แวเยะ 

 ๖๙๒๐ นายสาป  ชื่นจิตทวีศักดิ์ 

 ๖๙๒๑ นายสามารถ  กล่ินเกษร 

 ๖๙๒๒ นายสามารถ  กูกขุนทด 

 ๖๙๒๓ นายสามารถ  เกตุละคร 

 ๖๙๒๔ นายสามารถ  แกวกัณทา 

 ๖๙๒๕ นายสามารถ  ขอแจงกลาง 

 ๖๙๒๖ นายสามารถ  จันทะมี 

 ๖๙๒๗ นายสามารถ  จิตรแกว 

 ๖๙๒๘ นายสามารถ  บุญสอาด 

 ๖๙๒๙ นายสามารถ  มธุรส 

 ๖๙๓๐ นายสามารถ  มุขพิมาย 

 ๖๙๓๑ นายสามารถ  รั้วประเสริฐ 

 ๖๙๓๒ นายสามารถ  สิทธิบุน 

 ๖๙๓๓ นายสามารถ  โสดาพัฒ 

 ๖๙๓๔ นายสามารถ  เหลืองชารี 

 ๖๙๓๕ นายสามารถ  ฮุยสระเกตุ 

 ๖๙๓๖ นายสาย  คุมวงษ 

 ๖๙๓๗ นายสาย  ใจวะดี 

 ๖๙๓๘ นายสาย  สุวรรมณี 

 ๖๙๓๙ นายสายใจ  ตนเกตุ 

 ๖๙๔๐ นายสายชน  คณฑา 

 ๖๙๔๑ นายสายชน  ชามีรส 

 ๖๙๔๒ นายสายชน  แสบงบาล 

 ๖๙๔๓ นายสายชล  ขยันคิด 
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 ๖๙๔๔ นายสายชล  คาขาย 

 ๖๙๔๕ นายสายชล  นิลสุวรรณ 

 ๖๙๔๖ นายสายชล  โพธิ์ไทร 

 ๖๙๔๗ นายสายชล  สินธพ 

 ๖๙๔๘ นายสายชล  ฮวบศรีพันธ 

 ๖๙๔๙ นายสายตา  มาลัยยะ 

 ๖๙๕๐ นายสายทอง  ดวงลิดี 

 ๖๙๕๑ นายสายยนต  จําปารัต 

 ๖๙๕๒ นายสายยนต  โนนสิงห 

 ๖๙๕๓ นายสายยนต  มีใจ 

 ๖๙๕๔ นายสายยัน  เชิญรัมย 

 ๖๙๕๕ นายสายรุง  อินทรสิลา 

 ๖๙๕๖ นายสายรุง  อินทรสุข 

 ๖๙๕๗ นายสายวรรณ  พุทธา 

 ๖๙๕๘ นายสายสวาท  ประขุณี 

 ๖๙๕๙ นายสายัญ  แกวจันทร 

 ๖๙๖๐ นายสายัณ  โนวิชัย 

 ๖๙๖๑ นายสายัณต  ดวงสุด 

 ๖๙๖๒ นายสายัณต  บูรณานนท 

 ๖๙๖๓ นายสายัณย  พิมสาลี 

 ๖๙๖๔ นายสายัณห  คงดํา 

 ๖๙๖๕ นายสายัณห  จงแตงกลาง 

 ๖๙๖๖ นายสายัณห  แตงแกว 

 ๖๙๖๗ นายสายัณห  บุญไทย 

 ๖๙๖๘ นายสายัณห  มะเสนัย 

 ๖๙๖๙ นายสายัณห  ยานัน 

 ๖๙๗๐ นายสายัน  กางอินเดช 

 ๖๙๗๑ นายสายัน  จันทารุณ 

 ๖๙๗๒ นายสายัน  เทียนงาม 

 ๖๙๗๓ นายสายัน  บุญขจร 

 ๖๙๗๔ นายสายัน  สอนศิริ 

 ๖๙๗๕ นายสายัน  โสะพันธ 

 ๖๙๗๖ นายสายันต  กองสันเทียะ 

 ๖๙๗๗ นายสายันต  แกวประโชติ 

 ๖๙๗๘ นายสายันต  คันทะ 

 ๖๙๗๙ นายสายันต  จ่ันจีน 

 ๖๙๘๐ นายสายันต  ชวยบํารุง 

 ๖๙๘๑ นายสายันต  เทพแสง 

 ๖๙๘๒ นายสายันต  นาถมทอง 

 ๖๙๘๓ นายสายันต  นารีรักษ 

 ๖๙๘๔ นายสายันต  ยาวิละ 

 ๖๙๘๕ นายสายันต  วินทะชัย 

 ๖๙๘๖ นายสายันต  สังสนั่น 

 ๖๙๘๗ นายสายันห  อยางฟาประทาน 

 ๖๙๘๘ นายสาโรจน  กองสุเรือง 

 ๖๙๘๙ นายสาโรจน  คําแสน 

 ๖๙๙๐ นายสาโรจน  คุมทองอินทร 

 ๖๙๙๑ นายสาโรจน  นกสีแกว 

 ๖๙๙๒ นายสาโรจน  ปองปอม 

 ๖๙๙๓ นายสาโรจน  พรมดํา 
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 ๖๙๙๔ นายสาโรจน  มีเมือง 

 ๖๙๙๕ นายสาโรจน  สุขมนต 

 ๖๙๙๖ นายสาโรจน  หงษทอง 

 ๖๙๙๗ นายสาหรี่  ยังชุม 

 ๖๙๙๘ นายสํา  พันทอง 

 ๖๙๙๙ นายสํา  มูลราช 

 ๗๐๐๐ นายสํานัก  ชาแสน 

 ๗๐๐๑ นายสําเนาว  เพชรกูล 

 ๗๐๐๒ นายสําเนียง  คําใบ 

 ๗๐๐๓ นายสําเนียง  จินดาวงศ 

 ๗๐๐๔ นายสําเนียง  เตาทอง 

 ๗๐๐๕ นายสําเนียง  ทุมลี 

 ๗๐๐๖ นายสําเนียง  บุญแผว 

 ๗๐๐๗ นายสําเนียง  ภูมิลุน 

 ๗๐๐๘ นายสําเนียง  วงษวิชัย 

 ๗๐๐๙ นายสําเนียง  สุขอยู 

 ๗๐๑๐ นายสําเนียง  อุดทา 

 ๗๐๑๑ นายสําเภา  ชฎาดี 

 ๗๐๑๒ นายสําเภา  ดําบัว 

 ๗๐๑๓ นายสําเภา  นุสายรัมย 

 ๗๐๑๔ นายสํารงค  อินงาม 

 ๗๐๑๕ นายสํารวม  บัวศรี 

 ๗๐๑๖ นายสํารวย  กังดี 

 ๗๐๑๗ นายสํารวย  เกิดสิงห 

 ๗๐๑๘ นายสํารวย  แกวตา 

 ๗๐๑๙ นายสํารวย  จันทรมล 

 ๗๐๒๐ นายสํารวย  จินดารัตน 

 ๗๐๒๑ นายสํารวย  ซิ้มเทียม 

 ๗๐๒๒ นายสํารวย  นิลสิงหขร 

 ๗๐๒๓ นายสํารวย  โพนสุข 

 ๗๐๒๔ นายสํารวย  รอดเปรี้ยว 

 ๗๐๒๕ นายสํารวย  วันทอง 

 ๗๐๒๖ นายสํารวย  สุขสูงเนิน 

 ๗๐๒๗ นายสํารวย  แสงนาค 

 ๗๐๒๘ นายสํารวย  โสจันทา 

 ๗๐๒๙ นายสํารวย  อาษา 

 ๗๐๓๐ นายสํารวย  อําพรเวช 

 ๗๐๓๑ นายสํารวย  อุปริต 

 ๗๐๓๒ นายสํารอง  สีสอง 

 ๗๐๓๓ นายสําราญ  กองสง 

 ๗๐๓๔ นายสําราญ  แกนวงษ 

 ๗๐๓๕ นายสําราญ  คอกพิมาย 

 ๗๐๓๖ นายสําราญ  โคนันทะ 

 ๗๐๓๗ นายสําราญ  จันทรศรี 

 ๗๐๓๘ นายสําราญ  จีนทองหลาง 

 ๗๐๓๙ นายสําราญ  ฉิมพลี 

 ๗๐๔๐ นายสําราญ  เฉลิมจิตร 

 ๗๐๔๑ นายสําราญ  ไชยปญญา 

 ๗๐๔๒ นายสําราญ  ญานะรินทร 

 ๗๐๔๓ นายสําราญ  นิลทัพ 
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 ๗๐๔๔ นายสําราญ  มัดหา 

 ๗๐๔๕ นายสําราญ  รักดี 

 ๗๐๔๖ นายสําราญ  รายกลาง 

 ๗๐๔๗ นายสําราญ  สอนพิมพ 

 ๗๐๔๘ นายสําราญ  สุขลํ้า 

 ๗๐๔๙ นายสําราญ  สุระโส 

 ๗๐๕๐ นายสําราญ  โสดาปดชา 

 ๗๐๕๑ นายสําราญ  อาจวิชัย 

 ๗๐๕๒ นายสํารี  ของเลิศ 

 ๗๐๕๓ นายสําเร็จ  คูหานา 

 ๗๐๕๔ นายสําเร็จ  จันทรคําเรือง 

 ๗๐๕๕ นายสําเร็จ  ปติทาโน 

 ๗๐๕๖ นายสําเร็จ  ศรีสูงเนิน 

 ๗๐๕๗ นายสําเริง  กลํ่าเจริญ 

 ๗๐๕๘ นายสําเริง  เกษตรไพร 

 ๗๐๕๙ นายสําเริง  แกวศรี 

 ๗๐๖๐ นายสําเริง  จับโจร 

 ๗๐๖๑ นายสําเริง  เจริญทรัพย 

 ๗๐๖๒ นายสําเริง  ดวงสุวรรณ 

 ๗๐๖๓ นายสําเริง  ทองบุญธรรม 

 ๗๐๖๔ นายสําเริง  บุญชวย 

 ๗๐๖๕ นายสําเริง  ประพันธ 

 ๗๐๖๖ นายสําเริง  มุงสระกลาง 

 ๗๐๖๗ นายสําเริง  เมืองพงษา 

 ๗๐๖๘ นายสําเริง  สายสุด 

 ๗๐๖๙ นายสําเริง  หินกวน 

 ๗๐๗๐ นายสําเริง  อระไชย 

 ๗๐๗๑ นายสําเริง  อูดี 

 ๗๐๗๒ นายสําเรียง  หอมกระโทก 

 ๗๐๗๓ นายสําเรียน  มุงดี 

 ๗๐๗๔ นายสําลี  บุญประชม 

 ๗๐๗๕ นายสําลี  บุญอภัย 

 ๗๐๗๖ นายสําลี  เพียรหัด 

 ๗๐๗๗ นายสําลี  สุขสกล 

 ๗๐๗๘ นายสําอาง  คําหงษา 

 ๗๐๗๙ นายสําอางค  ศรีแกว 

 ๗๐๘๐ นายสําอางค  สีดานอย 

 ๗๐๘๑ นายสิงคํา  ทามงคล 

 ๗๐๘๒ นายสิงห  หงษเวียงจันทร 

 ๗๐๘๓ นายสิงหคํา  คํายะเดช 

 ๗๐๘๔ นายสิงหคํา  อุตมา 

 ๗๐๘๕ นายสิงหชัย  อินแสง 

 ๗๐๘๖ นายสิงหทอง  อุดมศักดิ์ 

 ๗๐๘๗ นายสิงหรา  ทาเครือ 

 ๗๐๘๘ นายสิงหหา  สวัสดิ์พิบูลย 

 ๗๐๘๙ นายสิงหหา  หลาคําคง 

 ๗๐๙๐ นายสิทธา  ศรีปาน 

 ๗๐๙๑ นายสิทธา  ใสสด 

 ๗๐๙๒ นายสิทธิ์  เขียวสุทธิ 

 ๗๐๙๓ นายสิทธิ์  จันทรโคตรแกว 



 หนา   ๑๔๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๐๙๔ นายสิทธิ์  ใจเท่ียง 

 ๗๐๙๕ นายสิทธิ์  แทนนํา 

 ๗๐๙๖ นายสิทธิ์  แสงศรีจันทร 

 ๗๐๙๗ นายสิทธิ์  ออนคํา 

 ๗๐๙๘ นายสิทธิ  อยูมั่น 

 ๗๐๙๙ นายสิทธิกร  วื่อปรัชญากุล 

 ๗๑๐๐ นายสิทธิคุณ  สุภาปรีดากุล 

 ๗๑๐๑ นายสิทธิชัย  กลึงพุดซา 

 ๗๑๐๒ นายสิทธิชัย  ตายดํารงค 

 ๗๑๐๓ นายสิทธิชัย  บางอิ่ม 

 ๗๑๐๔ นายสิทธิชัย  บุญพฤกษ 

 ๗๑๐๕ นายสิทธิชัย  เปรมศรี 

 ๗๑๐๖ นายสิทธิชัย  มวงกอเกื้อ 

 ๗๑๐๗ นายสิทธิชัย  วิรัตนจินดา 

 ๗๑๐๘ นายสิทธิชัย  สมบัติวงค 

 ๗๑๐๙ นายสิทธิชัย  สิทธิถาวร 

 ๗๑๑๐ นายสิทธิชัย  อินดวง 

 ๗๑๑๑ นายสิทธิโชค  เกิดมาลัย 

 ๗๑๑๒ นายสิทธิโชค  คําพันธ 

 ๗๑๑๓ นายสิทธิโชค  เชยขุนทด 

 ๗๑๑๔ นายสิทธิเดช  แซล้ิม 

 ๗๑๑๕ นายสิทธิเดช  บุญสง 

 ๗๑๑๖ นายสิทธิเดช  หามอาจ 

 ๗๑๑๗ นายสิทธินนท  เหลาศรี 

 ๗๑๑๘ นายสิทธิพงษ  กะจันตะ 

 ๗๑๑๙ นายสิทธิพงษ  เซ็นกลาง 

 ๗๑๒๐ นายสิทธิพงษ  ศิริมานะ 

 ๗๑๒๑ นายสิทธิพงษ  สมรฤทธิ์ 

 ๗๑๒๒ นายสิทธิพงษ  อิงอน 

 ๗๑๒๓ นายสิทธิพร  จงสา 

 ๗๑๒๔ นายสิทธิพร  ทองยัง 

 ๗๑๒๕ นายสิทธิพร  โพธิ์เอี่ยม 

 ๗๑๒๖ นายสิทธิ์พล  พลรัฐธนาสิทธิ์ 

 ๗๑๒๗ นายสิทธิพล  แกวมา 

 ๗๑๒๘ นายสิทธิพันธ  พูลแยม 

 ๗๑๒๙ นายสิทธิรัตน  เมตุลา 

 ๗๑๓๐ นายสิทธิศักดิ์  ไชยภูวงษ 

 ๗๑๓๑ นายสิทธิศักดิ์  นกแล 

 ๗๑๓๒ นายสิทธิศักดิ์  นาคทอง 

 ๗๑๓๓ นายสิทธิศักดิ์  บัวคําภา 

 ๗๑๓๔ นายสิทธิศักดิ์  ปาสําลี 

 ๗๑๓๕ นายสิทธิศักดิ์  สมบูรณศิลป 

 ๗๑๓๖ นายสิทวิชัย  วงศอินตา 

 ๗๑๓๗ นายสิน  เขือรัมย 

 ๗๑๓๘ นายสิน  ประสมสี 

 ๗๑๓๙ นายสิน  หัวเพ็ชร 

 ๗๑๔๐ นายสินชัย  อภิสิทธิเนตร 

 ๗๑๔๑ นายสินไชย  ชนะบุญ 

 ๗๑๔๒ นายสิมมา  โตนชัยภูมิ 

 ๗๑๔๓ นายสิริมงคล  สําโรงพล 



 หนา   ๑๔๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๑๔๔ นายสี  แกวพา 

 ๗๑๔๕ นายสี  นามชารี 

 ๗๑๔๖ นายสี  หมายเทียมกลาง 

 ๗๑๔๗ นายสีคราม  นันทะลาด 

 ๗๑๔๘ นายสีใคร  วงนาเรือง 

 ๗๑๔๙ นายสีจันทร  ชูแสง 

 ๗๑๕๐ นายสีดอน  โคตวัน 

 ๗๑๕๑ นายสีดา  สีพรม 

 ๗๑๕๒ นายสีไท  ภายไธสง 

 ๗๑๕๓ นายสีธาตุ  บรรจมาตย 

 ๗๑๕๔ นายสีพยอม  คําปตะ 

 ๗๑๕๕ นายสีมวง  อิ่มสวัสดิ์ 

 ๗๑๕๖ นายสีไว  ผางนาม 

 ๗๑๕๗ นายสีไว  มูลที 

 ๗๑๕๘ นายสืบศักดิ์  คงเพชรศักดิ์ 

 ๗๑๕๙ นายสือ  หวังวนวัฒน 

 ๗๑๖๐ นายสุกรี  บุตรสีตะราช 

 ๗๑๖๑ นายสุกรี  มะลา 

 ๗๑๖๒ นายสุกฤษฏ์ิ  วงคอาจ 

 ๗๑๖๓ นายสุกัน  บุญทัน 

 ๗๑๖๔ นายสุกา  ปริญญารัตน 

 ๗๑๖๕ นายสุกิจ  นิจิตร 

 ๗๑๖๖ นายสุเกลอ  โชติเกษตรกุล 

 ๗๑๖๗ นายสุข  เทพวงศ 

 ๗๑๖๘ นายสุข  ผาพงษา 

 ๗๑๖๙ นายสุข  พลอาวุธ 

 ๗๑๗๐ นายสุข  ศรีนอก 

 ๗๑๗๑ นายสุข  สอนราช 

 ๗๑๗๒ นายสุขเกษม  วอนวา 

 ๗๑๗๓ นายสุขขี  ศรชัย 

 ๗๑๗๔ นายสุขใจ  อุนใน 

 ๗๑๗๕ นายสุขพันธ  พันธแกน 

 ๗๑๗๖ นายสุขสวัสดิ์  จูเจริญ 

 ๗๑๗๗ นายสุขสวัสดิ์  เจริญรัมย 

 ๗๑๗๘ นายสุขสวัสดิ์  ไซรงามสม 

 ๗๑๗๙ นายสุขสวัสดิ์  อินตะขัติ 

 ๗๑๘๐ นายสุขสัน  ปองแกว 

 ๗๑๘๑ นายสุขี  บุษดี 

 ๗๑๘๒ นายสุขุม  แจมกระจาง 

 ๗๑๘๓ นายสุขุม  เทียบแสน 

 ๗๑๘๔ นายสุขุม  พลจันทึก 

 ๗๑๘๕ นายสุขุม  ราชสุวอ 

 ๗๑๘๖ นายสุคนธ  แสงกันยา 

 ๗๑๘๗ นายสุคล  อุทัยบาล 

 ๗๑๘๘ นายสุคํา  นะมา 

 ๗๑๘๙ นายสุคํา  วงศปน 

 ๗๑๙๐ นายสุคํา  สุมินทะ 

 ๗๑๙๑ นายสุคิด  สิงหเสนา 

 ๗๑๙๒ นายสุจิตต  จรัลจรัสพันธ 

 ๗๑๙๓ นายสุจินดา  ภาพรรค 



 หนา   ๑๔๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๑๙๔ นายสุจินต  จัดสม 

 ๗๑๙๕ นายสุจินต  จันทรศาสตร 

 ๗๑๙๖ นายสุจินต  ทนน้ํา 

 ๗๑๙๗ นายสุจินต  พากันหา 

 ๗๑๙๘ นายสุจี  ทวีศิลป 

 ๗๑๙๙ นายสุชาต  อิ่มอก 

 ๗๒๐๐ นายสุชาติ  โกพลรัตน 

 ๗๒๐๑ นายสุชาติ  โคตะมะ 

 ๗๒๐๒ นายสุชาติ  งามศิริ 

 ๗๒๐๓ นายสุชาติ  เจยชุม 

 ๗๒๐๔ นายสุชาติ  ใจชุมใจ 

 ๗๒๐๕ นายสุชาติ  ไชยลังการ 

 ๗๒๐๖ นายสุชาติ  ดารากัย 

 ๗๒๐๗ นายสุชาติ  แดงอุไร 

 ๗๒๐๘ นายสุชาติ  ตายทัพ 

 ๗๒๐๙ นายสุชาติ  แตงไทย 

 ๗๒๑๐ นายสุชาติ  ทิพยเทพ 

 ๗๒๑๑ นายสุชาติ  ไทยกูล 

 ๗๒๑๒ นายสุชาติ  ธรรมรักษ 

 ๗๒๑๓ นายสุชาติ  เนตรกระจาง 

 ๗๒๑๔ นายสุชาติ  ปลัดสังข 

 ๗๒๑๕ นายสุชาติ  ผุยปญญา 

 ๗๒๑๖ นายสุชาติ  พรมเสนา 

 ๗๒๑๗ นายสุชาติ  พลบุญ 

 ๗๒๑๘ นายสุชาติ  พลเย่ียม 

 ๗๒๑๙ นายสุชาติ  พาขุนทด 

 ๗๒๒๐ นายสุชาติ  พิมพสวัสดิ์ 

 ๗๒๒๑ นายสุชาติ  พุฒติ 

 ๗๒๒๒ นายสุชาติ  พูลสมบัติ 

 ๗๒๒๓ นายสุชาติ  มีบํารุง 

 ๗๒๒๔ นายสุชาติ  วิชัยยา 

 ๗๒๒๕ นายสุชาติ  วิสัยพัฒนพล 

 ๗๒๒๖ นายสุชาติ  ศรีชัย 

 ๗๒๒๗ นายสุชาติ  สมพงษ 

 ๗๒๒๘ นายสุชาติ  สินนอก 

 ๗๒๒๙ นายสุชาติ  สุภาพันธ 

 ๗๒๓๐ นายสุชิน  ดาบเงิน 

 ๗๒๓๑ นายสุชิน  โตสวัสดิ์ 

 ๗๒๓๒ นายสุชิน  เรืองเชื้อเหมือน 

 ๗๒๓๓ นายสุชิน  สาดเผือก 

 ๗๒๓๔ นายสุชิน  อยูนาค 

 ๗๒๓๕ นายสุเชฐ  มีสุวรรณ 

 ๗๒๓๖ นายสุเชษฐ  เดชพิชัย 

 ๗๒๓๗ นายสุฑล  บรรลือทรัพย 

 ๗๒๓๘ นายสุณฑี  แมนพยัคฆ 

 ๗๒๓๙ นายสุด  พลศักดิ์เดช 

 ๗๒๔๐ นายสุดใจ  กันหาเรียง 

 ๗๒๔๑ นายสุดใจ  โกสิงห 

 ๗๒๔๒ นายสุดใจ  โคตรสมบัติ 

 ๗๒๔๓ นายสุดใจ  ตันโห 



 หนา   ๑๔๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๒๔๔ นายสุดใจ  เทพาลุน 

 ๗๒๔๕ นายสุดใจ  นันทวงค 

 ๗๒๔๖ นายสุดใจ  บัวสี 

 ๗๒๔๗ นายสุดใจ  เพ็งไชย 

 ๗๒๔๘ นายสุดใจ  แสนบุตร 

 ๗๒๔๙ นายสุดตา  หงษศรีเมือง 

 ๗๒๕๐ นายสุดสาธร  จันทบาล 

 ๗๒๕๑ นายสุดี  สอนโพนงาม 

 ๗๒๕๒ นายสุดี  แฮหมือ 

 ๗๒๕๓ นายสุเดช  สุขใส 

 ๗๒๕๔ นายสุเด็น  หมัดและ 

 ๗๒๕๕ นายสุตชา  ภูหงไชย 

 ๗๒๕๖ นายสุตนันต  สมุทวารี 

 ๗๒๕๗ นายสุทธิ  ใจหยุด 

 ๗๒๕๘ นายสุทธิเชฐ  ปญญาชาง 

 ๗๒๕๙ นายสุทธิดล  นามมา 

 ๗๒๖๐ นายสุทธิพงษ  กาฬภักดี 

 ๗๒๖๑ นายสุทธิพงษ  คําภู 

 ๗๒๖๒ นายสุทธิพงษ  บุญชวย 

 ๗๒๖๓ นายสุทธิพงษ  โปยไธสง 

 ๗๒๖๔ นายสุทธิพงษ  เวชกิจ 

 ๗๒๖๕ นายสุทธิพงษ  สลําเหม 

 ๗๒๖๖ นายสุทธิพจน  จงสิริรัตนานุกูล 

 ๗๒๖๗ นายสุทธิพร  กาละนนท 

 ๗๒๖๘ นายสุทธิโรจน  จันทรรักษ 

 ๗๒๖๙ นายสุทธิศักดิ์  บัวเมือง 

 ๗๒๗๐ นายสุทัฒน  วิเศษ 

 ๗๒๗๑ นายสุทัด  ทองอม 

 ๗๒๗๒ นายสุทัน  เสงสุน 

 ๗๒๗๓ นายสุทัศน  ชูชื่น 

 ๗๒๗๔ นายสุทัศน  แซตั้น 

 ๗๒๗๕ นายสุทัศน  แดงแกว 

 ๗๒๗๖ นายสุทัศน  ทิพวรรณ 

 ๗๒๗๗ นายสุทัศน  ธรรมใจดี 

 ๗๒๗๘ นายสุทัศน  ปตตามะนัง 

 ๗๒๗๙ นายสุทัศน  พรมดวงดี 

 ๗๒๘๐ นายสุทัศน  มากสาย 

 ๗๒๘๑ นายสุทัศน  เล่ียมสุวรรณ 

 ๗๒๘๒ นายสุทัศน  วงษแสนสุข 

 ๗๒๘๓ นายสุทัศน  ศรียลักษณ 

 ๗๒๘๔ นายสุทัศน  สมสิน 

 ๗๒๘๕ นายสุทัศน  สาแกว 

 ๗๒๘๖ นายสุทัศน  สายสุข 

 ๗๒๘๗ นายสุทิน  จะริบรัมย 

 ๗๒๘๘ นายสุทิน  ตาสุย 

 ๗๒๘๙ นายสุทิน  บุญสอน 

 ๗๒๙๐ นายสุทิน  เพ็งปญจา 

 ๗๒๙๑ นายสุทิน  เภรีพล 

 ๗๒๙๒ นายสุทิน  เย็นอนงค 

 ๗๒๙๓ นายสุทิน  หอมสันเทียะ 



 หนา   ๑๔๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๒๙๔ นายสุทิน  เหล่ียมใส 

 ๗๒๙๕ นายสุทิน  อรุณสองฟา 

 ๗๒๙๖ นายสุทิศ  ศรีมาลา 

 ๗๒๙๗ นายสุที  คลายชู 

 ๗๒๙๘ นายสุที  ไชยนาม 

 ๗๒๙๙ นายสุที  บัวใหญรักษา 

 ๗๓๐๐ นายสุที  วงคําจันทร 

 ๗๓๐๑ นายสุเทพ  กาญจนา 

 ๗๓๐๒ นายสุเทพ  ทองสกุล 

 ๗๓๐๓ นายสุเทพ  นวลนางแยม 

 ๗๓๐๔ นายสุเทพ  บุญเชื้อ 

 ๗๓๐๕ นายสุเทพ  เปลงเพ็ชร 

 ๗๓๐๖ นายสุเทพ  เปล่ียนเจริญ 

 ๗๓๐๗ นายสุเทพ  เปยจอย 

 ๗๓๐๘ นายสุเทพ  พรมประสิทธิ์ 

 ๗๓๐๙ นายสุเทพ  พิมพตัน 

 ๗๓๑๐ นายสุเทพ  เพ็งสาทร 

 ๗๓๑๑ นายสุเทพ  ภูแขงหมอก 

 ๗๓๑๒ นายสุเทพ  ยังดี 

 ๗๓๑๓ นายสุเทพ  วงคลือโลก 

 ๗๓๑๔ นายสุเทพ  วงคํา 

 ๗๓๑๕ นายสุเทพ  สมมีศรี 

 ๗๓๑๖ นายสุเทพ  สวัสดี 

 ๗๓๑๗ นายสุเทพ  สุดสวาท 

 ๗๓๑๘ นายสุเทพ  สุทนต 

 ๗๓๑๙ นายสุเทพ  เอี่ยมอุไร 

 ๗๓๒๐ นายสุเทศน  ศิลปชัย 

 ๗๓๒๑ นายสุธน  หมื่นวงษ 

 ๗๓๒๒ นายสุธร  เกตุชาติ 

 ๗๓๒๓ นายสุธรรม  ดําชุม 

 ๗๓๒๔ นายสุธรรม  เดินหลักคํา 

 ๗๓๒๕ นายสุธรรม  เศวตโกเมศ 

 ๗๓๒๖ นายสุธรรม  สีหนู 

 ๗๓๒๗ นายสุธี  กันทะมา 

 ๗๓๒๘ นายสุธี  คงกลอม 

 ๗๓๒๙ นายสุธี  จวบสมัย 

 ๗๓๓๐ นายสุธี  ชุมจิต 

 ๗๓๓๑ นายสุธี  ปองสุวรรณ 

 ๗๓๓๒ นายสุธี  มีมงคล 

 ๗๓๓๓ นายสุธี  ศรีวิศร 

 ๗๓๓๔ นายสุธี  สําราญจิตร 

 ๗๓๓๕ นายสุธี  แสงสายออ 

 ๗๓๓๖ นายสุธีร  พรวัฒนา 

 ๗๓๓๗ นายสุธีร  เหล่ียมแกว 

 ๗๓๓๘ นายสุน  วงษาชัย 

 ๗๓๓๙ นายสุนทร  การรักษา 

 ๗๓๔๐ นายสุนทร  แกวทอง 

 ๗๓๔๑ นายสุนทร  ขวัญกิจรัถยา 

 ๗๓๔๒ พันโท สุนทร  ขันทอง 

 ๗๓๔๓ นายสุนทร  คายแกว 



 หนา   ๑๔๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๓๔๔ นายสุนทร  คําก่ํา 

 ๗๓๔๕ นายสุนทร  แคพันดุง 

 ๗๓๔๖ นายสุนทร  จันทรย่ี 

 ๗๓๔๗ นายสุนทร  เจริญเขตร 

 ๗๓๔๘ นายสุนทร  แจงนภา 

 ๗๓๔๙ นายสุนทร  ณีพันธุดุง 

 ๗๓๕๐ นายสุนทร  ดําจุติ 

 ๗๓๕๑ นายสุนทร  ทาแกง 

 ๗๓๕๒ นายสุนทร  นวนประโคน 

 ๗๓๕๓ นายสุนทร  บุระวัด 

 ๗๓๕๔ นายสุนทร  ประดับทอง 

 ๗๓๕๕ นายสุนทร  ปูลอยคํา 

 ๗๓๕๖ นายสุนทร  พรพลทอง 

 ๗๓๕๗ นายสุนทร  พิษคํา 

 ๗๓๕๘ นายสุนทร  เพ่ือนประโคน 

 ๗๓๕๙ นายสุนทร  ย้ิมละมัย 

 ๗๓๖๐ นายสุนทร  โยธะคล 

 ๗๓๖๑ นายสุนทร  ฤชัย 

 ๗๓๖๒ นายสุนทร  ละซอ 

 ๗๓๖๓ นายสุนทร  ศรีนครา 

 ๗๓๖๔ นายสุนทร  โสรําภา 

 ๗๓๖๕ นายสุนทร  หวังสุข 

 ๗๓๖๖ นายสุนทร  ใหมชุม 

 ๗๓๖๗ นายสุนทร  เอี่ยมศรีสุนทร 

 ๗๓๖๘ นายสุนันต  รามัญ 

 ๗๓๖๙ นายสุนันท  ชุมจิตต 

 ๗๓๗๐ นายสุนันท  ทอดทิ้ง 

 ๗๓๗๑ นายสุนันท  แทงทอง 

 ๗๓๗๒ นายสุนันท  ประถมนาม 

 ๗๓๗๓ นายสุนันท  พงษสระพัง 

 ๗๓๗๔ นายสุนันท  พรรณจันทับ 

 ๗๓๗๕ นายสุนันท  พันธบน 

 ๗๓๗๖ นายสุนันท  โพคาพานิชย 

 ๗๓๗๗ นายสุนันท  โลมา 

 ๗๓๗๘ นายสุนันท  เวียงแก 

 ๗๓๗๙ นายสุนันท  สกุลอินทร 

 ๗๓๘๐ นายสุนันท  เอมโอช 

 ๗๓๘๑ นายสุนัย  กองหาโคตร 

 ๗๓๘๒ นายสุนา  สารบรรณ 

 ๗๓๘๓ นายสุนา  ไสยอินทร 

 ๗๓๘๔ นายสุนา  หวานหอม 

 ๗๓๘๕ นายสุนิตย  รุกขเจริญ 

 ๗๓๘๖ นายสุนี  แกวสุทธิ์ 

 ๗๓๘๗ นายสุนี  ลุนลา 

 ๗๓๘๘ นายสุเนต  เล็กพิมาย 

 ๗๓๘๙ นายสุบรร  จุปะมะโน 

 ๗๓๙๐ นายสุบรร  โทชัย 

 ๗๓๙๑ นายสุบรรณ  จันทรเปยก 

 ๗๓๙๒ นายสุบรรณ  แยมคาย 

 ๗๓๙๓ นายสุบรรณ  ออนดี 



 หนา   ๑๕๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๓๙๔ นายสุบรรณ  เข็มโคตร 

 ๗๓๙๕ นายสุบัน  โคตรธรรม 

 ๗๓๙๖ นายสุบาย  วงษศรีเทพ 

 ๗๓๙๗ นายสุบิน  คําเรือน 

 ๗๓๙๘ นายสุบิน  เจริญ 

 ๗๓๙๙ นายสุบิน  ทองใส 

 ๗๔๐๐ นายสุบิน  บุญโฮม 

 ๗๔๐๑ นายสุบิน  วันประโคน 

 ๗๔๐๒ นายสุบิน  สังขเงิน 

 ๗๔๐๓ นายสุบิน  สิงหตา 

 ๗๔๐๔ นายสุบิน  อาจสมัย 

 ๗๔๐๕ นายสุบิน  เอียลอด 

 ๗๔๐๖ นายสุบิล  แกววิสุทธิ์ 

 ๗๔๐๗ นายสุปอน  มาบุตร 

 ๗๔๐๘ นายสุปน  พรมวงค 

 ๗๔๐๙ นายสุปน  โยเหลา 

 ๗๔๑๐ นายสุพจน  กองศรี 

 ๗๔๑๑ นายสุพจน  กิ่งรัตน 

 ๗๔๑๒ นายสุพจน  แกวนารา 

 ๗๔๑๓ นายสุพจน  ขัดสี 

 ๗๔๑๔ นายสุพจน  ขันโสภา 

 ๗๔๑๕ นายสุพจน  ชวยขาว 

 ๗๔๑๖ นายสุพจน  ชางเขียว 

 ๗๔๑๗ นายสุพจน  ไชยชาติ 

 ๗๔๑๘ นายสุพจน  ไชยนาแพง 

 ๗๔๑๙ นายสุพจน  ดวงอินทร 

 ๗๔๒๐ นายสุพจน  ถาคําดี 

 ๗๔๒๑ นายสุพจน  ถําวาป 

 ๗๔๒๒ นายสุพจน  ทองแท 

 ๗๔๒๓ นายสุพจน  ทองหรบ 

 ๗๔๒๔ นายสุพจน  ทัดไพร 

 ๗๔๒๕ นายสุพจน  เนื่องโคตะ 

 ๗๔๒๖ นายสุพจน  บรรเทากุล 

 ๗๔๒๗ นายสุพจน  ผุยศรี 

 ๗๔๒๘ นายสุพจน  มีจินดา 

 ๗๔๒๙ นายสุพจน  ลอยดี 

 ๗๔๓๐ นายสุพจน  วงษเพ็ญ 

 ๗๔๓๑ นายสุพจน  ศรีทะวงษ 

 ๗๔๓๒ นายสุพจน  สมตัว 

 ๗๔๓๓ นายสุพจน  สุวรรณเดช 

 ๗๔๓๔ นายสุพจน  อุดมศักดิ์ 

 ๗๔๓๕ นายสุพน  บุญลอม 

 ๗๔๓๖ นายสุพนธ  อานาทิพย 

 ๗๔๓๗ นายสุพร  ศรีวิชัย 

 ๗๔๓๘ นายสุพร  แสนขยัน 

 ๗๔๓๙ นายสุพรรณ  กําจร 

 ๗๔๔๐ นายสุพรรณ  คําไชย 

 ๗๔๔๑ นายสุพรรณ  ใจแกว 

 ๗๔๔๒ นายสุพรรณ  ถาแกว 

 ๗๔๔๓ นายสุพรรณ  แทงตลาด 



 หนา   ๑๕๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๔๔๔ นายสุพรรณ  นามกันยา 

 ๗๔๔๕ นายสุพรรณ  สีเสนซุย 

 ๗๔๔๖ นายสุพรรณ  แสงศรีจันทร 

 ๗๔๔๗ นายสุพรรณ  แกวฝน 

 ๗๔๔๘ นายสุพรรณ  เขตไธสง 

 ๗๔๔๙ นายสุพรรณ  คงเจริญ 

 ๗๔๕๐ นายสุพรรณ  บัวลา 

 ๗๔๕๑ นายสุพรรณ  ปญจะจ๋ี 

 ๗๔๕๒ นายสุพรรณ  พรมลิ 

 ๗๔๕๓ นายสุพรรณ  พิจารโชติ 

 ๗๔๕๔ นายสุพรรณ  รูปดี 

 ๗๔๕๕ นายสุพรรณ  สาระเขต 

 ๗๔๕๖ นายสุพล  จันทรออน 

 ๗๔๕๗ นายสุพล  ทวดอาจ 

 ๗๔๕๘ นายสุพล  เผากา 

 ๗๔๕๙ นายสุพล  เรงกําเหนิด 

 ๗๔๖๐ นายสุพล  ลึกลือ 

 ๗๔๖๑ นายสุพล  วงศศรี 

 ๗๔๖๒ นายสุพล  สมทรัพย 

 ๗๔๖๓ นายสุพล  อาสาชาติ 

 ๗๔๖๔ นายสุพวน  มินขุนทด 

 ๗๔๖๕ นายสุพัฒ  ศรีละมุล 

 ๗๔๖๖ นายสุพัฒน  กลับสวาง 

 ๗๔๖๗ นายสุพัฒน  แกวตา 

 ๗๔๖๘ นายสุพัฒน  วงษา 

 ๗๔๖๙ นายสุพัฒน  สมวรรณ 

 ๗๔๗๐ นายสุพัฒนชัย  กล่ินกลอย 

 ๗๔๗๑ นายสุพัด  สีดามา 

 ๗๔๗๒ นายสุพัตชัย  ศรีโสภา 

 ๗๔๗๓ นายสุพัตนชัย  เสริมปญญากุล 

 ๗๔๗๔ นายสุพันธ  โกกรัมย 

 ๗๔๗๕ นายสุพันธ  ปกโคทานัง 

 ๗๔๗๖ นายสุพันธ  มุลทา 

 ๗๔๗๗ นายสุพิต  นาคออน 

 ๗๔๗๘ นายสุพิทย  สุวรรณสนธิ์ 

 ๗๔๗๙ นายสุพิทยา  จอมศรีลา 

 ๗๔๘๐ นายสุพิศ  ไกรสิน 

 ๗๔๘๑ นายสุพิศ  จันศรี 

 ๗๔๘๒ นายสุพิศ  สัญญารัตน 

 ๗๔๘๓ นายสุพิศ  ออมแกว 

 ๗๔๘๔ นายสุพี  สนธยา 

 ๗๔๘๕ นายสุภกิณห  ศรดอก 

 ๗๔๘๖ นายสุภชัย  ประไพพิศ 

 ๗๔๘๗ นายสุภชัย  ศรีสาคร 

 ๗๔๘๘ นายสุภณัฏฐ  ตระกูลศรีบุริน 

 ๗๔๘๙ นายสุภัสร  เรณู 

 ๗๔๙๐ นายสุภาพ  เขียวคําสุข 

 ๗๔๙๑ นายสุภาพ  ชัยชนะ 

 ๗๔๙๒ นายสุภาพ  ดวงติ๊บ 

 ๗๔๙๓ นายสุภาพ  ดอกจันทร 



 หนา   ๑๕๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๔๙๔ นายสุภาพ  แดงมงคล 

 ๗๔๙๕ นายสุภาพ  โทนาสิงห 

 ๗๔๙๖ นายสุภาพ  นามวิเศษ 

 ๗๔๙๗ นายสุภาพ  ฤทธิบูรณ 

 ๗๔๙๘ นายสุภาพ  ลอยคลัง 

 ๗๔๙๙ นายสุภาพ  สาคุณ 

 ๗๕๐๐ นายสุภาภรณ  ปล่ังกลาง 

 ๗๕๐๑ นายสุภิญโญ  เบี้ยวทุงนอย 

 ๗๕๐๒ นายสุภี  ฆวีวงค 

 ๗๕๐๓ นายสุภี  จันทรโสม 

 ๗๕๐๔ นายสุภี  หลวงลาด 

 ๗๕๐๕ นายสุภีร  โจกงาม 

 ๗๕๐๖ นายสุภีร  พันนาดี 

 ๗๕๐๗ นายสุมิตร  บานสระ 

 ๗๕๐๘ นายสุมิตร  สันทาลุนัย 

 ๗๕๐๙ นายสุมิตร  สุขคะสมบัติ 

 ๗๕๑๐ นายสุเมฆ  สนธิพงษ 

 ๗๕๑๑ นายสุเมธ  แกวรอด 

 ๗๕๑๒ นายสุเมธ  มังคะตะ 

 ๗๕๑๓ นายสุเมธ  มีกุล 

 ๗๕๑๔ นายสุเมธ  วุนกอน 

 ๗๕๑๕ นายสุรกาจ  จอมเกาะ 

 ๗๕๑๖ นายสุรไกร  สายทอง 

 ๗๕๑๗ นายสุรจักร  สอนเถื่อน 

 ๗๕๑๘ นายสุรจิต  พูนอุนจะบวก 

 ๗๕๑๙ นายสุรจิตร  ย่ิงกิจไพศาล 

 ๗๕๒๐ นายสุรชัย  เกตุแดง 

 ๗๕๒๑ นายสุรชัย  เกิดแกว 

 ๗๕๒๒ นายสุรชัย  คชสีห 

 ๗๕๒๓ นายสุรชัย  คําสวัสดิ์ 

 ๗๕๒๔ นายสุรชัย  เจริญสุข 

 ๗๕๒๕ นายสุรชัย  ไชยตนเทือก 

 ๗๕๒๖ นายสุรชัย  ดือเลาะ 

 ๗๕๒๗ นายสุรชัย  ไตยสุทธิ์ 

 ๗๕๒๘ จาสิบโท สุรชัย  เทพโพธา 

 ๗๕๒๙ นายสุรชัย  นุชสุม 

 ๗๕๓๐ นายสุรชัย  บุญประกอบ 

 ๗๕๓๑ นายสุรชัย  ประสงคศิล 

 ๗๕๓๒ นายสุรชัย  เปาทุย 

 ๗๕๓๓ นายสุรชัย  เพ็ชรฤทธิ์ 

 ๗๕๓๔ นายสุรชัย  ภูสาย 

 ๗๕๓๕ นายสุรชัย  ยอดกระโทก 

 ๗๕๓๖ นายสุรชัย  วงศทอง 

 ๗๕๓๗ นายสุรชัย  เวชนารายณ 

 ๗๕๓๘ นายสุรชัย  สุขประเสริฐ 

 ๗๕๓๙ นายสุรชัย  สุรีรัมย 

 ๗๕๔๐ นายสุรชัย  หนูดํา 

 ๗๕๔๑ นายสุรชัย  หลายลา 

 ๗๕๔๒ นายสุรชาติ  กลาณรงค 

 ๗๕๔๓ นายสุรชาติ  แจงกระจาง 



 หนา   ๑๕๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๕๔๔ นายสุรชาติ  ทวีชาติ 

 ๗๕๔๕ นายสุรเชฎฐ  อินทะสิงห 

 ๗๕๔๖ นายสุรเชษฐ  คงงด 

 ๗๕๔๗ นายสุรเชษฐ  จันทรสวาง 

 ๗๕๔๘ นายสุรเชษฐ  พุมเพ็ชร 

 ๗๕๔๙ นายสุรเชษฐ  คุณพรม 

 ๗๕๕๐ นายสุรเชษฐ  พงศแพทย 

 ๗๕๕๑ นายสุรเดช  กาญปญญา 

 ๗๕๕๒ นายสุรเดช  บุญปญญา 

 ๗๕๕๓ นายสุรเดช  สินเชา 

 ๗๕๕๔ นายสุรพงค  เดือนดาว 

 ๗๕๕๕ นายสุรพงศ  รอดรัตน 

 ๗๕๕๖ นายสุรพงษ  แกวขุนทด 

 ๗๕๕๗ นายสุรพงษ  ชําหนิพันธ 

 ๗๕๕๘ นายสุรพงษ  ซาเบ็น 

 ๗๕๕๙ นายสุรพงษ  ปุรณพัฒน 

 ๗๕๖๐ นายสุรพงษ  พากเพียร 

 ๗๕๖๑ นายสุรพงษ  สะแกทอง 

 ๗๕๖๒ นายสุรพงษ  สังขทอง 

 ๗๕๖๓ นายสุรพงษ  สุขเหลือง 

 ๗๕๖๔ นายสุรพร  ปลองยาง 

 ๗๕๖๕ นายสุรพล  กัณหาไธสง 

 ๗๕๖๖ นายสุรพล  เข็มขัด 

 ๗๕๖๗ นายสุรพล  เขื่อนแกว 

 ๗๕๖๘ นายสุรพล  แจมใส 

 ๗๕๖๙ นายสุรพล  ดวงคํา 

 ๗๕๗๐ นายสุรพล  โตะฟาเละ 

 ๗๕๗๑ นายสุรพล  ทองอัญชา 

 ๗๕๗๒ นายสุรพล  เผาพวง 

 ๗๕๗๓ นายสุรพล  พรมรัตน 

 ๗๕๗๔ นายสุรพล  พลโลกา 

 ๗๕๗๕ นายสุรพล  มาตา 

 ๗๕๗๖ นายสุรพล  เมียขุนทด 

 ๗๕๗๗ นายสุรพล  เลาย้ัง 

 ๗๕๗๘ นายสุรพล  วงศแวว 

 ๗๕๗๙ นายสุรพล  แสนศิริ 

 ๗๕๘๐ นายสุรพันธ  ดํารงศฤงคาร 

 ๗๕๘๑ นายสุรพิชญ  บริพันธ 

 ๗๕๘๒ นายสุรยุทธ  แพไธสง 

 ๗๕๘๓ นายสุรวิชญ  กล่ินนวน 

 ๗๕๘๔ นายสุรวิทย  ยมศิริ 

 ๗๕๘๕ นายสุรวุฒิ  แขวงเมฆ 

 ๗๕๘๖ นายสุรเวช  เสลวาปนุสรณ 

 ๗๕๘๗ นายสุรศักดิ์  กอใจ 

 ๗๕๘๘ นายสุรศักดิ์  เกติพันธ 

 ๗๕๘๙ นายสุรศักดิ์  แกวกา 

 ๗๕๙๐ นายสุรศักดิ์  คงทอง 

 ๗๕๙๑ นายสุรศักดิ์  ชาลี 

 ๗๕๙๒ นายสุรศักดิ์  ชิดพุทรา 

 ๗๕๙๓ นายสุรศักดิ์  ดงหลง 



 หนา   ๑๕๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๕๙๔ นายสุรศักดิ์  ทากอง 

 ๗๕๙๕ นายสุรศักดิ์  บุญเดช 

 ๗๕๙๖ นายสุรศักดิ์  บุญอ่ํา 

 ๗๕๙๗ นายสุรศักดิ์  ปกฤทัย 

 ๗๕๙๘ นายสุรศักดิ์  ปนจุ 

 ๗๕๙๙ นายสุรศักดิ์  เผาพงษ 

 ๗๖๐๐ นายสุรศักดิ์  พลเสน 

 ๗๖๐๑ นายสุรศักดิ์  เมยขุนทด 

 ๗๖๐๒ นายสุรศักดิ์  โลดทนงค 

 ๗๖๐๓ นายสุรศักดิ์  ไวดอน 

 ๗๖๐๔ นายสุรศักดิ์  สุขนิตย 

 ๗๖๐๕ นายสุรศักดิ์  สุคําจันทร 

 ๗๖๐๖ นายสุรศักดิ์  แสงโลโพ 

 ๗๖๐๗ นายสุรศักดิ์  แสนสิงขรสีมา 

 ๗๖๐๘ นายสุรศักดิ์  หงษยนต 

 ๗๖๐๙ นายสุรศักดิ์  หรั่งเรือง 

 ๗๖๑๐ นายสุรสิทธิ์  มิตะโคตร 

 ๗๖๑๑ นายสุรสิทธิ์  แสนแกว 

 ๗๖๑๒ นายสุระ  ปนขุนทด 

 ๗๖๑๓ นายสุระ  สมบุตร 

 ๗๖๑๔ นายสุระชัย  ไตรรุง 

 ๗๖๑๕ นายสุระชัย  ทังสุนันท 

 ๗๖๑๖ นายสุระชัย  ภาโสม 

 ๗๖๑๗ นายสุระชาติ  สานอก 

 ๗๖๑๘ นายสุระพล  ศรีวิเศษ 

 ๗๖๑๙ นายสุระพล  สุดยอด 

 ๗๖๒๐ นายสุระพล  เสริมรัฐ 

 ๗๖๒๑ นายสุระศักดิ์  รอดคง 

 ๗๖๒๒ นายสุระศักดิ์  วังคีรี 

 ๗๖๒๓ นายสุรักษ  คํามี 

 ๗๖๒๔ นายสุรัช  ปจฉา 

 ๗๖๒๕ นายสุรัฐวัฏ  เกิดประโคน 

 ๗๖๒๖ นายสุรัต  ปนเกตุ 

 ๗๖๒๗ นายสุรัตน  คํากัน 

 ๗๖๒๘ นายสุรัตน  เชิดชัยภูมิ 

 ๗๖๒๙ นายสุรัตน  ในทอง 

 ๗๖๓๐ นายสุรัตน  วัฒนา 

 ๗๖๓๑ นายสุราช  บุญโสภิณ 

 ๗๖๓๒ นายสุราษฎ  อาหาสิเม 

 ๗๖๓๓ นายสุราษฎรฤทธิ์  เจริญวงศ 

 ๗๖๓๔ นายสุริ  อภัยโส 

 ๗๖๓๕ นายสุริต  ขันอาษา 

 ๗๖๓๖ นายสุริน  ใยฝาย 

 ๗๖๓๗ นายสุรินทร  กล่ินกุหลาบ 

 ๗๖๓๘ นายสุรินทร  กองวงค 

 ๗๖๓๙ นายสุรินทร  เกตุแกว 

 ๗๖๔๐ นายสุรินทร  แกวเสน 

 ๗๖๔๑ นายสุรินทร  คําตัน 

 ๗๖๔๒ นายสุรินทร  คุณะ 

 ๗๖๔๓ นายสุรินทร  จิตรา 



 หนา   ๑๕๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๖๔๔ นายสุรินทร  แซฮั่น 

 ๗๖๔๕ นายสุรินทร  เดชภักดี 

 ๗๖๔๖ นายสุรินทร  เดชสถิตย 

 ๗๖๔๗ นายสุรินทร  ตาลพรศรี 

 ๗๖๔๘ นายสุรินทร  เต็มสืบ 

 ๗๖๔๙ นายสุรินทร  ทองคํา 

 ๗๖๕๐ นายสุรินทร  ธิศาลา 

 ๗๖๕๑ นายสุรินทร  บุญเสริม 

 ๗๖๕๒ นายสุรินทร  โพธิกุล 

 ๗๖๕๓ นายสุรินทร  มณีทูล 

 ๗๖๕๔ นายสุรินทร  มหุวรรณ 

 ๗๖๕๕ นายสุรินทร  เมฆา 

 ๗๖๕๖ นายสุรินทร  ยินดี 

 ๗๖๕๗ นายสุรินทร  วงคฝน 

 ๗๖๕๘ นายสุรินทร  วิจิตรโชติ 

 ๗๖๕๙ นายสุรินทร  สมนึก 

 ๗๖๖๐ นายสุรินทร  สายเครือมอย 

 ๗๖๖๑ นายสุรินทร  สุบรรณาจ 

 ๗๖๖๒ นายสุริพล  ศรีจันทรก่ํา 

 ๗๖๖๓ นายสุริยชัย  ตรีวิเศษ 

 ๗๖๖๔ นายสุริยนต  คุณประเสริฐ 

 ๗๖๖๕ นายสุริยะ  คําจํารูญ 

 ๗๖๖๖ นายสุริยะ  โชคนาฮี 

 ๗๖๖๗ นายสุริยะ  นราจันทร 

 ๗๖๖๘ นายสุริยะ  ศรีจะตะ 

 ๗๖๖๙ นายสุริยัน  กงพาน 

 ๗๖๗๐ นายสุริยัน  จินาเขียว 

 ๗๖๗๑ นายสุริยัน  ดวงจันทร 

 ๗๖๗๒ นายสุริยัน  ทองสี 

 ๗๖๗๓ นายสุริยัน  เทียมราช 

 ๗๖๗๔ นายสุริยัน  ผ่ึงผาย 

 ๗๖๗๕ นายสุริยัน  พานโมก 

 ๗๖๗๖ นายสุริยันต  เขียวคํา 

 ๗๖๗๗ นายสุริยันต  เชื้อลี 

 ๗๖๗๘ นายสุริยันต  พรมดํา 

 ๗๖๗๙ นายสุริยันต  เล่ือนศักดิ์ 

 ๗๖๘๐ นายสุริยา  แกวพวง 

 ๗๖๘๑ นายสุริยา  ชุพรัตน 

 ๗๖๘๒ นายสุริยา  ดัดถุยวัตร 

 ๗๖๘๓ นายสุริยา  ตันใจ 

 ๗๖๘๔ นายสุริยา  นาคพิน 

 ๗๖๘๕ นายสุริยา  นาคสิงห 

 ๗๖๘๖ นายสุริยา  นางสูงเนิน 

 ๗๖๘๗ นายสุริยา  บับพาน 

 ๗๖๘๘ นายสุริยา  บุญเศษ 

 ๗๖๘๙ นายสุริยา  เบ็ญฤทธิ์ 

 ๗๖๙๐ นายสุริยา  ประจวบสุข 

 ๗๖๙๑ นายสุริยา  ประทีป 

 ๗๖๙๒ นายสุริยา  เปล่ียนจันทึก 

 ๗๖๙๓ นายสุริยา  โพธิ์ไทร 



 หนา   ๑๕๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๖๙๔ นายสุริยา  โพธินาค 

 ๗๖๙๕ นายสุริยา  ภูศรีน้ํา 

 ๗๖๙๖ นายสุริยา  ราชาไชย 

 ๗๖๙๗ นายสุริยา  วงศสวาง 

 ๗๖๙๘ นายสุริยา  วิจารยชัยศรี 

 ๗๖๙๙ นายสุริยา  ศรีจันทรดี 

 ๗๗๐๐ นายสุริยา  ศิลปสิทธิ์ 

 ๗๗๐๑ นายสุริยา  สมสะอาด 

 ๗๗๐๒ นายสุริยา  อนุยันต 

 ๗๗๐๓ นายสุริเยศ  โคตรพรมศรี 

 ๗๗๐๔ นายสุริเยศ  พรมบุตร 

 ๗๗๐๕ นายสุริเยส  อาสานอก 

 ๗๗๐๖ นายสุริโย  จันดาลี 

 ๗๗๐๗ นายสุรีย  จันทรโชติ 

 ๗๗๐๘ นายสุรีย  ซายหนองขาม 

 ๗๗๐๙ นายสุรียันต  รอบุญ 

 ๗๗๑๐ นายสุลพล  อําไพจิตร 

 ๗๗๑๑ นายสุไลมาน  จันทรศรี 

 ๗๗๑๒ นายสุวชัย  ตระกูลกิจชัย 

 ๗๗๑๓ นายสุวณิชย  คงอนันต 

 ๗๗๑๔ นายสุวนนท  วงษขันธ 

 ๗๗๑๕ นายสุวรรณ  พิมพโพพัน 

 ๗๗๑๖ นายสุวรรณ  อิ่มกลาง 

 ๗๗๑๗ นายสุวรรณ  กาเผือกงาม 

 ๗๗๑๘ นายสุวรรณ  คงนคร 

 ๗๗๑๙ นายสุวรรณ  แดงงาม 

 ๗๗๒๐ นายสุวรรณ  ทองยอย 

 ๗๗๒๑ นายสุวรรณ  ทาเกิด 

 ๗๗๒๒ นายสุวรรณ  นามแกนทาว 

 ๗๗๒๓ นายสุวรรณ  บัวคํา 

 ๗๗๒๔ นายสุวรรณ  โบราณมูล 

 ๗๗๒๕ นายสุวรรณ  ปริทยาพงค 

 ๗๗๒๖ นายสุวรรณ  โพธิ์ตาก 

 ๗๗๒๗ นายสุวรรณ  ภิรมกิจ 

 ๗๗๒๘ นายสุวรรณ  มุงเคน 

 ๗๗๒๙ นายสุวรรณ  ระตาภรณ 

 ๗๗๓๐ นายสุวรรณ  วีระสิงห 

 ๗๗๓๑ นายสุวรรณ  สวางธานี 

 ๗๗๓๒ นายสุวรรณ  สามี 

 ๗๗๓๓ นายสุวรรณ  สีสุทร 

 ๗๗๓๔ นายสุวรรณ  เหลาสมบัติ 

 ๗๗๓๕ นายสุวัจน  แกวยงกฎ 

 ๗๗๓๖ นายสุวัฒน  เขียวเหลือง 

 ๗๗๓๗ นายสุวัฒน  จันทรแสนตอ 

 ๗๗๓๘ นายสุวัฒน  นันทวัฒนานุกูล 

 ๗๗๓๙ นายสุวัฒน  ประวาระณา 

 ๗๗๔๐ นายสุวัฒน  ภูทอง 

 ๗๗๔๑ นายสุวัฒน  สมจิต 

 ๗๗๔๒ นายสุวัติ  หัตถกรรม 

 ๗๗๔๓ นายสุวิช  บัวทอง 



 หนา   ๑๕๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๗๔๔ นายสุวิช  เลพล 

 ๗๗๔๕ นายสุวิชา  ลีลา 

 ๗๗๔๖ นายสุวิท  ดีรักษา 

 ๗๗๔๗ นายสุวิท  ถิ่นระหา 

 ๗๗๔๘ นายสุวิท  หนูขวัญ 

 ๗๗๔๙ นายสุวิทชัย  อูทอง 

 ๗๗๕๐ นายสุวิทย  โกฏดี 

 ๗๗๕๑ นายสุวิทย  โกศลสิทธิ์ 

 ๗๗๕๒ นายสุวิทย  คํามี 

 ๗๗๕๓ นายสุวิทย  จินะใจ 

 ๗๗๕๔ นายสุวิทย  ไชยสัตย 

 ๗๗๕๕ นายสุวิทย  ดมสูงเนิน 

 ๗๗๕๖ นายสุวิทย  ตาปวง 

 ๗๗๕๗ นายสุวิทย  ไทรงาม 

 ๗๗๕๘ นายสุวิทย  บุญวัด 

 ๗๗๕๙ นายสุวิทย  ใฝจิต 

 ๗๗๖๐ นายสุวิทย  พุทธรักษ 

 ๗๗๖๑ นายสุวิทย  พุทธโส 

 ๗๗๖๒ นายสุวิทย  มานะเสียว 

 ๗๗๖๓ นายสุวิทย  ศรีเสริม 

 ๗๗๖๔ นายสุวิทย  สายยศ 

 ๗๗๖๕ นายสุวิทย  สุขสงวน 

 ๗๗๖๖ นายสุวิทย  สุดชวย 

 ๗๗๖๗ นายสุวิทย  หมวกชา 

 ๗๗๖๘ นายสุวิทย  เหมพรมมา 

 ๗๗๖๙ นายสุวิน  จิตะ 

 ๗๗๗๐ นายสุวิน  วิจบ 

 ๗๗๗๑ นายสุวิน  เศรษฐี 

 ๗๗๗๒ นายสุวีระ  ตรีประดับ 

 ๗๗๗๓ นายสุวีรา  พานสกุลดี 

 ๗๗๗๔ นายสุเวช  เขตกัน 

 ๗๗๗๕ นายสุสดี  คมสันต 

 ๗๗๗๖ นายสุหลอ  สายวารี 

 ๗๗๗๗ นายเสกสรร  ดอกเกียง 

 ๗๗๗๘ นายเสกสรร  ไพรพนาวัฒน 

 ๗๗๗๙ นายเสกสรร  เมืองปญญา 

 ๗๗๘๐ นายเสกสรร  สนิทพจน 

 ๗๗๘๑ นายเสกสรร  หนูอิ่ม 

 ๗๗๘๒ นายเสกสรรค  จิตรพิไล 

 ๗๗๘๓ นายเสกสรรค  สอนประสม 

 ๗๗๘๔ นายเส็งควร  แซจาว 

 ๗๗๘๕ นายเสงียบ  คงมี 

 ๗๗๘๖ นายเสงี่ยม  ปานฉิม 

 ๗๗๘๗ นายเสงี่ยม  พันทอง 

 ๗๗๘๘ นายเสงี่ยม  แสงปญญา 

 ๗๗๘๙ นายเสถียร  แกวคํา 

 ๗๗๙๐ นายเสถียร  คําของ 

 ๗๗๙๑ นายเสถียร  จันชารี 

 ๗๗๙๒ นายเสถียร  จารุนัย 

 ๗๗๙๓ นายเสถียร  ไทยออน 



 หนา   ๑๕๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๗๙๔ นายเสถียร  นิยมการ 

 ๗๗๙๕ นายเสถียร  พงษเสือ 

 ๗๗๙๖ นายเสถียร  ยศดา 

 ๗๗๙๗ นายเสถียร  ลองจํานงค 

 ๗๗๙๘ นายเสถียร  ศรีโสภา 

 ๗๗๙๙ นายเสถียร  สุขโต 

 ๗๘๐๐ นายเสถียร  อุตทา 

 ๗๘๐๑ นายเสทื้อน  สุวรรณเพชร 

 ๗๘๐๒ นายเสนห  แกวเนตร 

 ๗๘๐๓ นายเสนห  ทาหยวก 

 ๗๘๐๔ นายเสนห  ปนเงิน 

 ๗๘๐๕ นายเสนห  วงชมพู 

 ๗๘๐๖ นายเสนห  ศรีหานู 

 ๗๘๐๗ นายเสนห  อ่ําสันเทียะ 

 ๗๘๐๘ นายเสนหศิลป  วระวิบูลย 

 ๗๘๐๙ นายเสนอ  งามดี 

 ๗๘๑๐ นายเสนอ  จันทองสา 

 ๗๘๑๑ นายเสนาะ  แจมั่น 

 ๗๘๑๒ นายเสนาะ  โถสําริต 

 ๗๘๑๓ นายเสนาะ  บัวเอม 

 ๗๘๑๔ นายเสนาะ  สวัสดี 

 ๗๘๑๕ นายเสนาะ  สิงหะ 

 ๗๘๑๖ นายเสนีย  วงคประเสริฐ 

 ๗๘๑๗ นายเสนีย  สอนโพนงาม 

 ๗๘๑๘ นายเสมา  ทองคงอวม 

 ๗๘๑๙ นายเสมียน  เกตเงิน 

 ๗๘๒๐ นายเสมียน  อะทะ 

 ๗๘๒๑ นายเสมือน  นาวัน 

 ๗๘๒๒ นายเสมือน  บุญขาว 

 ๗๘๒๓ นายเสรก  เพยจันทึก 

 ๗๘๒๔ นายเสริม  นิลคง 

 ๗๘๒๕ นายเสริม  เรืองดํา 

 ๗๘๒๖ นายเสริมพงศ  หนักแนน 

 ๗๘๒๗ นายเสริมศักดิ์  คมกลา 

 ๗๘๒๘ นายเสริมศักดิ์  สังเกต 

 ๗๘๒๙ นายเสรี  เคราะหนอย 

 ๗๘๓๐ นายเสรี  จินดาศรี 

 ๗๘๓๑ นายเสรี  ชาวเสมา 

 ๗๘๓๒ นายเสรี  บุญนาม 

 ๗๘๓๓ นายเสรี  ผายม 

 ๗๘๓๔ นายเสรี  มณีอรุณ 

 ๗๘๓๕ นายเสรี  เรืองทอง 

 ๗๘๓๖ นายเสรี  หมื่นบาล 

 ๗๘๓๗ นายเสรี  ออนดาบ 

 ๗๘๓๘ นายเสรี  อินไผ 

 ๗๘๓๙ นายเสรี  อุนใจ 

 ๗๘๔๐ นายเสละ  สุนทรวนาลี 

 ๗๘๔๑ นายเสลียง  บุตรพรม 

 ๗๘๔๒ นายเสวย  นาโควงค 

 ๗๘๔๓ นายเสวียน  ศรีรินพร 



 หนา   ๑๕๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๘๔๔ นายเสะนาเส  อามีเด็ง 

 ๗๘๔๕ นายเสาร  คําเขื่อน 

 ๗๘๔๖ นายเสาร  จันปล่ัง 

 ๗๘๔๗ นายเสาร  ติ๊บโคด 

 ๗๘๔๘ นายเสาร  บัวอินทร 

 ๗๘๔๙ นายเสาร  สายบุญมา 

 ๗๘๕๐ นายเสาร  สุวรรณะ 

 ๗๘๕๑ นายเสาร  อันพิมพ 

 ๗๘๕๒ นายเสารคํา  เม็งขาว 

 ๗๘๕๓ นายเสารนอย  สายปด 

 ๗๘๕๔ นายเสียง  ไทรทองงาม 

 ๗๘๕๕ นายเสียน  เปกรัมย 

 ๗๘๕๖ นายเส้ียน  สิงหทอง 

 ๗๘๕๗ นายแสง  นาเจริญ 

 ๗๘๕๘ นายแสงจันทร  พิศพานต 

 ๗๘๕๙ นายแสงจันทร  ภูสําเภา 

 ๗๘๖๐ นายแสงทอง  สายรัตน 

 ๗๘๖๑ นายแสงทอง  อินปา 

 ๗๘๖๒ นายแสงประทีป  ไชยพรมมา 

 ๗๘๖๓ นายแสงเพชร  คําภักดี 

 ๗๘๖๔ นายแสงเพชร  โคตรธาดา 

 ๗๘๖๕ นายแสงมะณี  หงษชูตา 

 ๗๘๖๖ นายแสงวัน  โชครวย 

 ๗๘๖๗ นายแสงอรุณ  คุณธะนา 

 ๗๘๖๘ นายแสงอาทิตย  คงฉ่ํา 

 ๗๘๖๙ นายแสงอุทัย  โสมสิทธิ์ 

 ๗๘๗๐ นายแสน  ชวยงาน 

 ๗๘๗๑ นายแสน  ทินกระโทก 

 ๗๘๗๒ นายแสวง  เกณฑคง 

 ๗๘๗๓ นายแสวง  จินดา 

 ๗๘๗๔ นายแสวง  จ๋ีภิโล 

 ๗๘๗๕ นายแสวง  ใจปง 

 ๗๘๗๖ นายแสวง  โชติชื่น 

 ๗๘๗๗ นายแสวง  ทะโคดา 

 ๗๘๗๘ นายแสวง  นันทิโย 

 ๗๘๗๙ นายแสวง  บุญมากาศ 

 ๗๘๘๐ นายแสวง  ปองสนาม 

 ๗๘๘๑ นายแสวง  วงพิจิตร 

 ๗๘๘๒ นายแสวง  สุจริต 

 ๗๘๘๓ นายแสวงชัย  หัตถะกิจ 

 ๗๘๘๔ นายโสพล  บัวคํา 

 ๗๘๘๕ นายโสพิน  รัตนพันธ 

 ๗๘๘๖ นายโสพิน  สิทธิเดช 

 ๗๘๘๗ นายโสภณ  แกวบุรี 

 ๗๘๘๘ นายโสภณ  ชวยแกว 

 ๗๘๘๙ นายโสภณ  เชาวดี 

 ๗๘๙๐ นายโสภณ  ตาสินธุ 

 ๗๘๙๑ นายโสภณ  พิมลา 

 ๗๘๙๒ นายโสภณ  รัชตรังสี 

 ๗๘๙๓ นายโสภณ  วงคลังกา 



 หนา   ๑๖๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๘๙๔ นายโสภณ  ศรีพิทักษ 

 ๗๘๙๕ นายโสภณ  หนูขาว 

 ๗๘๙๖ นายโสภา  ชูรัตน 

 ๗๘๙๗ นายโสภา  ทองวันชา 

 ๗๘๙๘ นายโสภา  พวงเจริญ 

 ๗๘๙๙ นายโสภา  ยาทองทิพย 

 ๗๙๐๐ นายโสภา  สุขจิตร 

 ๗๙๐๑ นายโสภี  จันทรสด 

 ๗๙๐๒ นายโสรัตน  ชินนอก 

 ๗๙๐๓ นายโสวัฒน  ยาไธสง 

 ๗๙๐๔ นายโสวัต  ปะจันทะสี 

 ๗๙๐๕ นายโสวา  อยูสบายในคีรี 

 ๗๙๐๖ นายโสฬส  ชูเทียน 

 ๗๙๐๗ นายใส  ทองสุข 

 ๗๙๐๘ นายใส  ย้ิมรัมย 

 ๗๙๐๙ นายไส  ศรีดาคํา 

 ๗๙๑๐ นายไสว  ชาวสวน 

 ๗๙๑๑ นายไสว  ทาสีดํา 

 ๗๙๑๒ นายไสว  มหานิล 

 ๗๙๑๓ นายไสว  มีศรี 

 ๗๙๑๔ นายไสว  ศรีพลาย 

 ๗๙๑๕ นายไสว  ศรีรอด 

 ๗๙๑๖ นายไสว  เหลาขัติยะ 

 ๗๙๑๗ นายไสว  อนสูงเนิน 

 ๗๙๑๘ นายไสว  อยูเย็น 

 ๗๙๑๙ นายไสว  อินทรประเสริฐ 

 ๗๙๒๐ นายไสว  อุตโรกุล 

 ๗๙๒๑ นายหงษ  จังหวะ 

 ๗๙๒๒ นายหญาโกบ  ยาชะรัด 

 ๗๙๒๓ นายหนวย  โอบออม 

 ๗๙๒๔ นายหนั่น  สืบสําราญ 

 ๗๙๒๕ นายหนิด  แกวศรี 

 ๗๙๒๖ นายหนิและ  หนิสาเระ 

 ๗๙๒๗ นายหนึ่ง  สิงหาทอง 

 ๗๙๒๘ นายหนึ่ง  สีหมากสุก 

 ๗๙๒๙ นายหนุม  กองดวง 

 ๗๙๓๐ นายหนุม  ดวงจําปา 

 ๗๙๓๑ นายหนู  ภูพันธะ 

 ๗๙๓๒ นายหนู  ศิลปสิทธิ์ 

 ๗๙๓๓ นายหนู  แสงจันทร 

 ๗๙๓๔ นายหนูกวน  คําทุย 

 ๗๙๓๕ นายหนูกัน  มะณีแสง 

 ๗๙๓๖ นายหนูกาย  พรมแพน 

 ๗๙๓๗ นายหนูการ  เรืองริวงศ 

 ๗๙๓๘ นายหนูจันทร  เปรมสีมา 

 ๗๙๓๙ นายหนูณี  พรมคํา 

 ๗๙๔๐ นายหนูตรี  ทาจันทร 

 ๗๙๔๑ นายหนูเตียน  รองทอง 

 ๗๙๔๒ นายหนูไทย  มาตสาลี 

 ๗๙๔๓ นายหนูปน  มะณีรุง 



 หนา   ๑๖๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๙๔๔ นายหนูเพียร  เมรุด 

 ๗๙๔๕ นายหนูเพ่ือน  ชะนะบุญ 

 ๗๙๔๖ นายหนูเล็ก  สีสังชุม 

 ๗๙๔๗ นายหนูสิน  พรมลุน 

 ๗๙๔๘ นายหนูสินธ  แสงฉวี 

 ๗๙๔๙ นายหนูอาจ  หาญโกย 

 ๗๙๕๐ นายหมอน  อินธุพันธ 

 ๗๙๕๑ นายหมอสวยพอ  สะอาดชัยกุล 

 ๗๙๕๒ นายหมอเอ  ขจรกระแสสินธุ 

 ๗๙๕๓ นายหมัด  นะแหล 

 ๗๙๕๔ นายหมั่น  นากระโทก 

 ๗๙๕๕ นายหมาด  ดาราผ้ึง 

 ๗๙๕๖ นายหมาดนาหยัน  วิชา 

 ๗๙๕๗ นายหมาย  รัตนจันทร 

 ๗๙๕๘ นายหยาบ  หลังเมือง 

 ๗๙๕๙ นายหยี  แพงขะ 

 ๗๙๖๐ นายหรอเฝน  สุระคําแหง 

 ๗๙๖๑ นายหริ่ง  กิ่งสูงเนิน 

 ๗๙๖๒ นายหลง  นาชัย 

 ๗๙๖๓ นายหลน  ไชยสาร 

 ๗๙๖๔ นายหลวย  อยากไปไกล 

 ๗๙๖๕ นายหล่ัง  กองยา 

 ๗๙๖๖ นายหลา  แดงเคน 

 ๗๙๖๗ นายหลา  ไชยะรัตน 

 ๗๙๖๘ นายหลา  มากมูลมา 

 ๗๙๖๙ นายหลา  สมีดี 

 ๗๙๗๐ นายหลาโหย  เกื้อธวัชชัย 

 ๗๙๗๑ นายหวง  ขอยุดกลาง 

 ๗๙๗๒ นายหวัง  วางขุนทด 

 ๗๙๗๓ นายหวัน  ทรัพยเทา 

 ๗๙๗๔ นายหวาด  ศรีหอมกล่ิน 

 ๗๙๗๕ นายหวาน  สอนโส 

 ๗๙๗๖ นายหวิ่น  ปลัดกอง 

 ๗๙๗๗ นายหอม  เยรัมย 

 ๗๙๗๘ นายหอมหวน  ทานะเวช 

 ๗๙๗๙ นายหัด  ทาวมา 

 ๗๙๘๐ นายหัด  บัวมาศ 

 ๗๙๘๑ นายหัด  วงสรางเงิน 

 ๗๙๘๒ นายหัด  แวงโยธี 

 ๗๙๘๓ นายหัน  ทุมโนน 

 ๗๙๘๔ นายหัสดี  ศรีอาษา 

 ๗๙๘๕ นายหัสนัย  พรหมเมศร 

 ๗๙๘๖ นายหาญชัย  ชัยพลเย่ียม 

 ๗๙๘๗ นายหาหมีด  อาจหาญ 

 ๗๙๘๘ นายหิรัญ  ศรีทอง 

 ๗๙๘๙ นายเหนง  เมืองนอย 

 ๗๙๙๐ นายเหมลักษณ  เวชกุล 

 ๗๙๙๑ นายเหมือน  สถิตย 

 ๗๙๙๒ นายเหรียญชัย  ไสยาศรี 

 ๗๙๙๓ นายเหรียญทอง  พลชา 



 หนา   ๑๖๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๗๙๙๔ นายเหลอที  เกษมวิวัฒน 

 ๗๙๙๕ นายเหลา  บินขุนทด 

 ๗๙๙๖ นายเหล่ียม  ปานทอง 

 ๗๙๙๗ นายเหล่ือม  สายกระสุน 

 ๗๙๙๘ นายเหียน  เรืองศรี 

 ๗๙๙๙ นายแหยโพ  พะกิ๊ 

 ๘๐๐๐ นายแหลม  ทองจันทร 

 ๘๐๐๑ นายแหลมทอง  คุณมี 

 ๘๐๐๒ นายแหวง  บุญเรือง 

 ๘๐๐๓ นายโหลด  ยีหรีม 

 ๘๐๐๔ นายใหม  แสนมอม 

 ๘๐๐๕ นายใหม  คําพิระ 

 ๘๐๐๖ นายใหม  พ่ึงพา 

 ๘๐๐๗ นายใหม  มะคธ 

 ๘๐๐๘ นายไหนหวา  แซจาว 

 ๘๐๐๙ นายไหล  ยะแสง 

 ๘๐๑๐ นายฬาคิน  พลอยแหวน 

 ๘๐๑๑ นายองลาย  แซจาว 

 ๘๐๑๒ นายองอาจ  คูณขุนทด 

 ๘๐๑๓ นายองอาจ  ดานขุนทด 

 ๘๐๑๔ นายองอาจ  โตนชัยภูมิ 

 ๘๐๑๕ นายองอาจ  บุญสิทธิ์ 

 ๘๐๑๖ นายองอาจ  พลเย่ียม 

 ๘๐๑๗ นายองอาจ  มายพิมาย 

 ๘๐๑๘ นายองอาจ  เอี่ยมประพฤติ 

 ๘๐๑๙ นายอชินา  ชินจักร 

 ๘๐๒๐ นายอณัฐธิภัท  แกวมณี 

 ๘๐๒๑ นายอณุรัก  หนิเหม 

 ๘๐๒๒ นายอดิศร  มนตขจรเดชา 

 ๘๐๒๓ นายอดิศร  ศรีสงา 

 ๘๐๒๔ นายอดิศร  สองเมืองสุข 

 ๘๐๒๕ นายอดิศักดิ์  แกวมะไพ 

 ๘๐๒๖ นายอดิศักดิ์  คําดี 

 ๘๐๒๗ นายอดิศักดิ์  คํานา 

 ๘๐๒๘ นายอดิศักดิ์  ชางประดับ 

 ๘๐๒๙ นายอดิศักดิ์  ชาวเมืองบอ 

 ๘๐๓๐ นายอดิศักดิ์  ชูขันธ 

 ๘๐๓๑ นายอดิศักดิ์  นุนสง 

 ๘๐๓๒ นายอดิศักดิ์  นุริตมนต 

 ๘๐๓๓ นายอดิศักดิ์  บัวระภา 

 ๘๐๓๔ นายอดิศักดิ์  เย็นใจเฉื่อย 

 ๘๐๓๕ นายอดิศักดิ์  วงศหมื่น 

 ๘๐๓๖ นายอดิศักดิ์  ศรีนาม 

 ๘๐๓๗ นายอดิศักดิ์  สมหมาย 

 ๘๐๓๘ นายอดิศักดิ์  สรอยสุวรรณ 

 ๘๐๓๙ นายอดิศักดิ์  หมะแอหลี 

 ๘๐๔๐ นายอดิสรณ  สาครรัตน 

 ๘๐๔๑ นายอดุล  กาตาคํา 

 ๘๐๔๒ นายอดุล  หมัดมั้น 

 ๘๐๔๓ นายอดุลย  กุผารัง 



 หนา   ๑๖๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๐๔๔ นายอดุลย  ขันธบูรณ 

 ๘๐๔๕ นายอดุลย  ดอนปน 

 ๘๐๔๖ นายอดุลย  ดะระศิริ 

 ๘๐๔๗ นายอดุลย  ตาไฝ 

 ๘๐๔๘ นายอดุลย  เทพีเกศสุดา 

 ๘๐๔๙ นายอดุลย  พิทักษ 

 ๘๐๕๐ นายอดุลย  ศรีเธาว 

 ๘๐๕๑ นายอดุลย  สีหาวัตร 

 ๘๐๕๒ นายอดุลย  สุดสาย 

 ๘๐๕๓ นายอดุลย  สุทธิประภา 

 ๘๐๕๔ นายอดุลย  เสนานิคม 

 ๘๐๕๕ นายอดุลย  แสนขุนทด 

 ๘๐๕๖ นายอดุลศักดิ์  วิชัยรัมย 

 ๘๐๕๗ นายอดูร  ธงสันเทียะ 

 ๘๐๕๘ นายอดูล  ผาดโผน 

 ๘๐๕๙ นายอดูลย  วีระวรายุทธ 

 ๘๐๖๐ นายอติพงษ  ยะคําดุก 

 ๘๐๖๑ นายอธิเดช  ศรีอุตสาห 

 ๘๐๖๒ นายอธิปวัชร  ชูศรี 

 ๘๐๖๓ นายอธิราช  ยมกวาง 

 ๘๐๖๔ นายอธิวัฒน  ชาติมนตรี 

 ๘๐๖๕ นายอธิวัฒน  โพธิ์เกตุ 

 ๘๐๖๖ นายอธิวัฒน  รอยพิมพ 

 ๘๐๖๗ นายอธิศักดิ์  ใยแกว 

 ๘๐๖๘ นายอธิษฐ  เทพันดุง 

 ๘๐๖๙ นายอนงค  พรหมไทย 

 ๘๐๗๐ นายอนงค  วงศขยาย 

 ๘๐๗๑ นายอนนท  มุธุสิทธิ์ 

 ๘๐๗๒ นายอนนท  เศษฐะ 

 ๘๐๗๓ นายอนนท  สุวรรณเสน 

 ๘๐๗๔ นายอนวัช  ออนคํา 

 ๘๐๗๕ นายอนัน  เงินสัจจา 

 ๘๐๗๖ นายอนัน  บุบผา 

 ๘๐๗๗ นายอนัน  ลุนลา 

 ๘๐๗๘ นายอนัน  แสงคํา 

 ๘๐๗๙ นายอนันต  กวมอําไพ 

 ๘๐๘๐ นายอนันต  กัลยา 

 ๘๐๘๑ นายอนันต  ก่ําโพธิ์ 

 ๘๐๘๒ นายอนันต  จันทรเรือง 

 ๘๐๘๓ นายอนันต  ชูชวย 

 ๘๐๘๔ นายอนันต  ชูพัฒน 

 ๘๐๘๕ นายอนันต  ทองประดับ 

 ๘๐๘๖ นายอนันต  เทียนเกตุ 

 ๘๐๘๗ นายอนันต  เทียมพักตร 

 ๘๐๘๘ นายอนันต  นอยแดง 

 ๘๐๘๙ นายอนันต  นารายณ 

 ๘๐๙๐ นายอนันต  ปะวันเนย 

 ๘๐๙๑ นายอนันต  ใฝจิตร 

 ๘๐๙๒ นายอนันต  พิทักษา 

 ๘๐๙๓ นายอนันต  พิมทอง 



 หนา   ๑๖๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
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 ๘๐๙๔ นายอนันต  วันทอง 

 ๘๐๙๕ นายอนันต  สิงหชํานาญ 

 ๘๐๙๖ นายอนันต  สิมศรีแกว 

 ๘๐๙๗ นายอนันต  เสนาจิตร 

 ๘๐๙๘ นายอนันต  หลอนจําปา 

 ๘๐๙๙ นายอนันต  เหลาสูง 

 ๘๑๐๐ นายอนันต  อาริยะ 

 ๘๑๐๑ นายอนันต  อินทะมาตย 

 ๘๑๐๒ นายอนันต  โอนออน 

 ๘๑๐๓ นายอนันตชัย  ชั้นเล็ก 

 ๘๑๐๔ นายอนันตพร  นอมนอบ 

 ๘๑๐๕ นายอนันท  โคแหละ 

 ๘๑๐๖ นายอนันท  เจ็กรัก 

 ๘๑๐๗ นายอนันท  พูลสวัสดิ์ 

 ๘๑๐๘ นายอนันท  ลอยลิบ 

 ๘๑๐๙ นายอนันทร  ทูลธรรม 

 ๘๑๑๐ นายอนันทศักดิ์  บางจ่ัน 

 ๘๑๑๑ นายอนัส  ทับเงิน 

 ๘๑๑๒ นายอนิรุต  เคนสันเทียะ 

 ๘๑๑๓ นายอนิรุท  เกษแกว 

 ๘๑๑๔ วาที่รอยตรี อนิรุทธ  หลังโสะ 

 ๘๑๑๕ นายอนิวุธ  แสนสุริวงค 

 ๘๑๑๖ นายอนุกิจ  พันขอ 

 ๘๑๑๗ นายอนุกุล  สีออน 

 ๘๑๑๘ นายอนุกูล  จงสูง 

 ๘๑๑๙ นายอนุกูล  ถิ่นพังงา 

 ๘๑๒๐ นายอนุกูล  มณีศรี 

 ๘๑๒๑ นายอนุกูล  วงศเมืองแด 

 ๘๑๒๒ นายอนุกูล  สรอยทองพูล 

 ๘๑๒๓ นายอนุกูล  สายจันทร 

 ๘๑๒๔ นายอนุชัย  เกรียวสนิท 

 ๘๑๒๕ นายอนุชา  กฤติยาวรรณ 

 ๘๑๒๖ นายอนุชา  กาหาวงค 

 ๘๑๒๗ นายอนุชา  ขุริดี 

 ๘๑๒๘ นายอนุชา  คงมี 

 ๘๑๒๙ นายอนุชา  จันทรพาณิชย 

 ๘๑๓๐ นายอนุชา  บุญตั้ง 

 ๘๑๓๑ นายอนุชา  พุทธไชย 

 ๘๑๓๒ นายอนุชา  เมฆมล 

 ๘๑๓๓ นายอนุชา  วรรณฉวี 

 ๘๑๓๔ นายอนุชา  เสียงลํ้า 

 ๘๑๓๕ นายอนุชาติ  กุลวงค 

 ๘๑๓๖ นายอนุชาติ  เทพวรรณ 

 ๘๑๓๗ นายอนุชาติ  ยอดวงษ 

 ๘๑๓๘ นายอนุชาติ  รอดมา 

 ๘๑๓๙ นายอนุชิต  คําเหลือง 

 ๘๑๔๐ นายอนุชิต  แปงปอ 

 ๘๑๔๑ นายอนุชิต  ศรีวิเชียร 

 ๘๑๔๒ นายอนุทิน  ทองคต 

 ๘๑๔๓ นายอนุพงค  กิจหนัดที 



 หนา   ๑๖๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๑๔๔ นายอนุพงศ  บุษบงค 

 ๘๑๔๕ นายอนุพงษ  คงอยู 

 ๘๑๔๖ นายอนุพงษ  คําแสน 

 ๘๑๔๗ นายอนุพงษ  พรมนอย 

 ๘๑๔๘ นายอนุพงษ  ย่ิงชาติ 

 ๘๑๔๙ นายอนุพงษ  วงษา 

 ๘๑๕๐ นายอนุพงษ  วอโอ 

 ๘๑๕๑ นายอนุพงษ  อุนจะนํา 

 ๘๑๕๒ นายอนุพร  จันทร 

 ๘๑๕๓ นายอนุพล  สุระสาย 

 ๘๑๕๔ นายอนุรักษ  เจือจันทร 

 ๘๑๕๕ นายอนุรักษ  ดาวเปยก 

 ๘๑๕๖ นายอนุรักษ  ทัดไท 

 ๘๑๕๗ นายอนุรักษ  พลเสน 

 ๘๑๕๘ นายอนุรักษ  วิทยประภารัตน 

 ๘๑๕๙ นายอนุรักษ  สมรอด 

 ๘๑๖๐ นายอนุรักษ  สันติโชค 

 ๘๑๖๑ นายอนุวัฒน  ตรีรัตน 

 ๘๑๖๒ นายอนุวัฒน  ตอนรับ 

 ๘๑๖๓ นายอนุวัฒน  เพชรประดิษฐ 

 ๘๑๖๔ นายอนุวัฒน  รอบคอบ 

 ๘๑๖๕ นายอนุวัฒน  ศรีมูล 

 ๘๑๖๖ นายอนุวัฒน  หอขุนทด 

 ๘๑๖๗ นายอนุวัฒน  หีมผอม 

 ๘๑๖๘ นายอนุวัฒน  เหมือนแมน 

 ๘๑๖๙ นายอนุวัต  คํามุงคุณ 

 ๘๑๗๐ นายอนุวัตร  กระจางแจง 

 ๘๑๗๑ นายอนุวัตร  อินทศร 

 ๘๑๗๒ นายอนุวัติ  ดีหลาย 

 ๘๑๗๓ นายอนุสร  สีทาสังข 

 ๘๑๗๔ นายอนุสร  สีสันทราย 

 ๘๑๗๕ นายอนุสรณ  แกวจรูญ 

 ๘๑๗๖ นายอนุสรณ  โกะสูงเนิน 

 ๘๑๗๗ นายอนุสรณ  ชัยสุวรรณ 

 ๘๑๗๘ นายอนุสรณ  บัวพันธ 

 ๘๑๗๙ นายอนุสรณ  อาญาลํ้าเลิศ 

 ๘๑๘๐ นายอนุสิษฐ  ชอสม 

 ๘๑๘๑ นายอโนทัย  จันทรมิตร 

 ๘๑๘๒ นายอพิชัย  มณี 

 ๘๑๘๓ นายอพิชาติ  สังฆะวัง 

 ๘๑๘๔ นายอภัย  งามนัก 

 ๘๑๘๕ นายอภิชัจกฤษฏ์ิ  แมนประเสริฐ 

 ๘๑๘๖ นายอภิชัย  แซเส้ียว 

 ๘๑๘๗ นายอภิชัย  นิเรียงรัมย 

 ๘๑๘๘ นายอภิชัย  บุญเทพ 

 ๘๑๘๙ นายอภิชัย  เสนบาง 

 ๘๑๙๐ นายอภิชัย  หัวดอน 

 ๘๑๙๑ นายอภิชา  นารายังเจริญ 

 ๘๑๙๒ นายอภิชาญ  พรหมมา 

 ๘๑๙๓ นายอภิชาต  ศรีสวาท 



 หนา   ๑๖๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๑๙๔ นายอภิชาติ  แกวประชุม 

 ๘๑๙๕ นายอภิชาติ  คาขาย 

 ๘๑๙๖ นายอภิชาติ  ญาณโชติ 

 ๘๑๙๗ นายอภิชาติ  ถาวรประภา 

 ๘๑๙๘ นายอภิชาติ  บัวเพชร 

 ๘๑๙๙ นายอภิชาติ  ผาดํา 

 ๘๒๐๐ นายอภิชาติ  ผิวทอง 

 ๘๒๐๑ นายอภิชาติ  พวงแกว 

 ๘๒๐๒ นายอภิชาติ  พันโยลุง 

 ๘๒๐๓ นายอภิชาติ  แรงจินะ 

 ๘๒๐๔ นายอภิชาติ  วงษคํา 

 ๘๒๐๕ นายอภิชาติ  วรรณมหินทร 

 ๘๒๐๖ นายอภิชาติ  ศรีจันทร 

 ๘๒๐๗ นายอภิชาติ  สกุลหอม 

 ๘๒๐๘ นายอภิชาติ  แสนเหลา 

 ๘๒๐๙ นายอภิชาติ  โสริบุตร 

 ๘๒๑๐ นายอภิชาติ  หมายชัย 

 ๘๒๑๑ นายอภิชาติ  อบเชย 

 ๘๒๑๒ นายอภิชาติ  อิ่มเฮง 

 ๘๒๑๓ นายอภิชาติ  อุชชิน 

 ๘๒๑๔ นายอภิชิต  แซหวา 

 ๘๒๑๕ นายอภิชิต  เธียรประดิษฐ 

 ๘๒๑๖ นายอภิชิต  หลาเชียงของ 

 ๘๒๑๗ นายอภิเชษฐ  ทรัพยมีมา 

 ๘๒๑๘ นายอภิเดช  แกวบัวทอง 

 ๘๒๑๙ นายอภิเดช  ยันตเจริญ 

 ๘๒๒๐ นายอภิเดช  วรวิเศษ 

 ๘๒๒๑ นายอภิเดช  อินตะกอง 

 ๘๒๒๒ นายอภินันต  ชุมละออง 

 ๘๒๒๓ นายอภินันท  ชึรัมย 

 ๘๒๒๔ นายอภินันท  สระนอย 

 ๘๒๒๕ นายอภินันท  สีแนม 

 ๘๒๒๖ นายอภินันท  สุขเจริญ 

 ๘๒๒๗ นายอภิรักษ  ดีมี 

 ๘๒๒๘ นายอภิรักษ  ตาหยอง 

 ๘๒๒๙ นายอภิรักษ  ล้ินทอง 

 ๘๒๓๐ นายอภิรักษ  สมศรีแพง 

 ๘๒๓๑ นายอภิรุณ  เลิศกิจเจริญผล 

 ๘๒๓๒ นายอภิวัฒน  ทัศบุตร 

 ๘๒๓๓ นายอภิวัฒน  นนทแกว 

 ๘๒๓๔ นายอภิวัตร  แกวนอย 

 ๘๒๓๕ นายอภิศักดิ์  ทิมา 

 ๘๒๓๖ นายอภิศาล  อรามจันทร 

 ๘๒๓๗ นายอภิสิทธิ์  จบมะรุม 

 ๘๒๓๘ นายอภิสิทธิ์  จันตะมาศ 

 ๘๒๓๙ นายอภิสิทธิ์  จันทรพิเชฐ 

 ๘๒๔๐ นายอภิสิทธิ์  จิตราวุธ 

 ๘๒๔๑ นายอภิสิทธิ์  ใจดี 

 ๘๒๔๒ นายอภิสิทธิ์  ชํานาญกิจพนา 

 ๘๒๔๓ นายอภิสิทธิ์  นนทศิริ 



 หนา   ๑๖๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๒๔๔ นายอภิสิทธิ์  บินซา 

 ๘๒๔๕ นายอภิสิทธิ์  พลฤทธิ์ 

 ๘๒๔๖ นายอภิสิทธิ์  สงวนบุญ 

 ๘๒๔๗ นายอภิสิทธิ์  เสนาชวย 

 ๘๒๔๘ นายอภิสิทธิ์  อภัยโส 

 ๘๒๔๙ นายอม  โทนรินทร 

 ๘๒๕๐ นายอมร  แกนบุดดี 

 ๘๒๕๑ นายอมร  แกวกูล 

 ๘๒๕๒ นายอมร  ทองดี 

 ๘๒๕๓ นายอมร  บุญกิม 

 ๘๒๕๔ นายอมร  พรหมบุญแกว 

 ๘๒๕๕ นายอมร  ศรีเพ็ชร 

 ๘๒๕๖ นายอมร  สมศรี 

 ๘๒๕๗ นายอมร  สวัสดี 

 ๘๒๕๘ นายอมร  เหี้ยมสนิท 

 ๘๒๕๙ นายอมรชัย  ภาคศิริ 

 ๘๒๖๐ นายอมรเทพ  ประเทิง 

 ๘๒๖๑ นายอมรรัตน  นนทะจันทร 

 ๘๒๖๒ นายอมรินทร  ปจจะ 

 ๘๒๖๓ นายอมรินทร  ผานัด 

 ๘๒๖๔ นายอรงคกรณ  อองชาติ 

 ๘๒๖๕ นายอรชร  ปานเกิด 

 ๘๒๖๖ นายอรมร  ดวงศรี 

 ๘๒๖๗ นายอรรคชัย  บรรทัดกาญจน 

 ๘๒๖๘ นายอรรคเดช  ละวา 

 ๘๒๖๙ นายอรรณพ  ศรีอินทรเขียว 

 ๘๒๗๐ นายอรรถกร  เขียนคางพลู 

 ๘๒๗๑ นายอรรถกร  ทรายทอง 

 ๘๒๗๒ นายอรรถพงษ  ชีวไพรคีรี 

 ๘๒๗๓ นายอรรถพร  นกยูงทอง 

 ๘๒๗๔ นายอรรถพร  พันโพคา 

 ๘๒๗๕ นายอรรถพล  ตนคลัง 

 ๘๒๗๖ นายอรรถพล  หิมพานต 

 ๘๒๗๗ นายอรรถสิทธิ์  ดาวาส 

 ๘๒๗๘ นายอรัญ  ขวัญเมือง 

 ๘๒๗๙ นายอรัญ  บัวใหญ 

 ๘๒๘๐ นายอรัญ  บุตรจันทร 

 ๘๒๘๑ นายอรัญ  ศิลปชัย 

 ๘๒๘๒ นายอรัญ  สมภาร 

 ๘๒๘๓ นายอรัญ  สุรักษกิตติกุล 

 ๘๒๘๔ นายอรัญจิ  อินทรตา 

 ๘๒๘๕ นายอรุณ  กล่ันภักดี 

 ๘๒๘๖ นายอรุณ  กิริยา 

 ๘๒๘๗ นายอรุณ  คงศรี 

 ๘๒๘๘ นายอรุณ  จันทาพูน 

 ๘๒๘๙ นายอรุณ  จินะ 

 ๘๒๙๐ นายอรุณ  ชินคํา 

 ๘๒๙๑ นายอรุณ  ทับผา 

 ๘๒๙๒ นายอรุณ  บุญเทียม 

 ๘๒๙๓ นายอรุณ  ประจงใจ 



 หนา   ๑๖๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๒๙๔ นายอรุณ  พรมที 

 ๘๒๙๕ นายอรุณ  พันธโคตร 

 ๘๒๙๖ นายอรุณ  สิทธิเดช 

 ๘๒๙๗ นายอรุณ  สีดา 

 ๘๒๙๘ นายอรุณศักดิ์  ยงยืน 

 ๘๒๙๙ นายอรุณศักดิ์  สมบูรณ 

 ๘๓๐๐ นายอรุณศักดิ์  หอมมาลา 

 ๘๓๐๑ นายอลงกต  เข็มพิลา 

 ๘๓๐๒ นายอวน  ชนะพาล 

 ๘๓๐๓ นายอวยพร  ขันอาสา 

 ๘๓๐๔ นายอสาร  สายวารี 

 ๘๓๐๕ นายอหมีด  ชายเหร็น 

 ๘๓๐๖ นายออด  จันทโชติ 

 ๘๓๐๗ นายออด  ยางเดิม 

 ๘๓๐๘ นายออด  ขวัญลอม 

 ๘๓๐๙ นายออด  บวนขุนทด 

 ๘๓๑๐ นายออด  ศรีเสมอ 

 ๘๓๑๑ นายออน  คูณทวี 

 ๘๓๑๒ นายออน  โตไกรลักษณ 

 ๘๓๑๓ นายออนจันทร  ยมรัตน 

 ๘๓๑๔ นายออนจันทร  สุขสวัสดิ์ 

 ๘๓๑๕ นายออนใจ  บุญขนาน 

 ๘๓๑๖ นายออนสา  พลเมืองศรี 

 ๘๓๑๗ นายออย  ทานะขันธ 

 ๘๓๑๘ นายออย  อินแจ 

 ๘๓๑๙ นายอะเฉ็ม  ลาแหละหมัน 

 ๘๓๒๐ นายอะดุล  วังพิมูล 

 ๘๓๒๑ นายอะทิตย  บุตตะโส 

 ๘๓๒๒ นายอะนพ  จุไล 

 ๘๓๒๓ นายอะเบผะ  แซยาง 

 ๘๓๒๔ นายอะหมัด  ขะเดหรี 

 ๘๓๒๕ นายอักษร  นารี 

 ๘๓๒๖ นายอัครชัย  ใสนวน 

 ๘๓๒๗ นายอัครเดช  ตั้งเจียมศรี 

 ๘๓๒๘ นายอัครเดช  วังใน 

 ๘๓๒๙ นายอัครเดช  สุวรรณรัตน 

 ๘๓๓๐ นายอัครพล  ทองสัมฤทธิ์ 

 ๘๓๓๑ นายอัครพล  อุนเรือน 

 ๘๓๓๒ นายอัฏฐวัจน  บาลทิพย 

 ๘๓๓๓ นายอัฐพงศ  วงษจันทร 

 ๘๓๓๔ นายอัตพงษ  โพธิ 

 ๘๓๓๕ นายอั้น  ถวยทอง 

 ๘๓๓๖ นายอับดลรอมาน  สาและ 

 ๘๓๓๗ นายอับดลรอหมาน  งะเจะ 

 ๘๓๓๘ นายอับดุลกอเด  อาแวเลาะ 

 ๘๓๓๙ นายอับดุลการิม  หะยียีดิง 

 ๘๓๔๐ นายอับดุลมูนิตร  มะเล็ก 

 ๘๓๔๑ นายอับดุลมูอิ  สุหลง 

 ๘๓๔๒ นายอับดุลรอนี  บือนีมะเระ 

 ๘๓๔๓ นายอับดุลรอแม  สูแน 



 หนา   ๑๖๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๓๔๔ นายอับดุลรอหมาน  หะหวา 

 ๘๓๔๕ นายอับดุลรออิพ  นิยะ 

 ๘๓๔๖ นายอับดุลเราะมัน  โตะยี 

 ๘๓๔๗ นายอับดุลเราะมัน  ยูนุ 

 ๘๓๔๘ นายอับดุลเลาะ  โตะกูเวง 

 ๘๓๔๙ นายอับดุลเลาะแม  อับดุลเลาะ 

 ๘๓๕๐ นายอัมพร  เกษมสานต 

 ๘๓๕๑ นายอัมพร  แกวนํา 

 ๘๓๕๒ นายอัมพร  จอมคําสิงห 

 ๘๓๕๓ นายอัมพร  ใจดี 

 ๘๓๕๔ นายอัมพร  พลภักดี 

 ๘๓๕๕ นายอัมพร  มูลสินทร 

 ๘๓๕๖ นายอัมพร  วันทอง 

 ๘๓๕๗ นายอัมพล  อินยอด 

 ๘๓๕๘ นายอัมราน  อาคุณซาดา 

 ๘๓๕๙ นายอัมรินทร  โตย่ิง 

 ๘๓๖๐ นายอัมรินทร  ศรีธรรม 

 ๘๓๖๑ นายอัศจรรย  แพนทิพย 

 ๘๓๖๒ นายอัศมเดช  ทรายขาว 

 ๘๓๖๓ นายอัศวิน  เซกระโทก 

 ๘๓๖๔ นายอัศวิน  เต็มใจ 

 ๘๓๖๕ นายอัศวิน  เพชรรัตน 

 ๘๓๖๖ นายอัศวิน  แสงวรราช 

 ๘๓๖๗ นายอัษฎางค  วังคีรี 

 ๘๓๖๘ นายอัสนันต  โตะลู 

 ๘๓๖๙ นายอัสมาน  เหะลี 

 ๘๓๗๐ นายอัสมิง  เจะซอ 

 ๘๓๗๑ นายอาคม  จันทราพันธ 

 ๘๓๗๒ นายอาคม  ดีโงน 

 ๘๓๗๓ นายอาคม  พันธจําปา 

 ๘๓๗๔ นายอาคม  พุมไม 

 ๘๓๗๕ นายอาคม  โพธิ์ศรีสรอย 

 ๘๓๗๖ นายอาคม  วิธวัชวาทิน 

 ๘๓๗๗ นายอาคม  สินธุชาติ 

 ๘๓๗๘ นายอาคม  สุขขา 

 ๘๓๗๙ นายอาคม  อยูโค 

 ๘๓๘๐ นายอาคา  จะหลู 

 ๘๓๘๑ นายอาง  สาลียา 

 ๘๓๘๒ นายอาจ  ศีระทา 

 ๘๓๘๓ นายอาจหาญ  นิยมสัตย 

 ๘๓๘๔ นายอาชา  สจี 

 ๘๓๘๕ นายอาซาน  แกสมาน 

 ๘๓๘๖ นายอาแซ  สีแป 

 ๘๓๘๗ นายอาณัฐ  เขียวแกว 

 ๘๓๘๘ นายอาณูญ  พุมเอียด 

 ๘๓๘๙ นายอาดือนัน  แวดาลอ 

 ๘๓๙๐ นายอาติณะ  ทําดี 

 ๘๓๙๑ นายอาตี้  ทูตสันติ 

 ๘๓๙๒ นายอาทร  เนียมวงษ 

 ๘๓๙๓ นายอาทิตย  คําภาเกะ 



 หนา   ๑๗๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๓๙๔ นายอาทิตย  จันทรจํานงค 

 ๘๓๙๕ นายอาทิตย  จับปรั่ง 

 ๘๓๙๖ นายอาทิตย  เจนทอน 

 ๘๓๙๗ นายอาทิตย  เจียมภูเขียว 

 ๘๓๙๘ นายอาทิตย  ชุมภูพลอย 

 ๘๓๙๙ นายอาทิตย  ทาเรือรักษ 

 ๘๔๐๐ นายอาทิตย  นอยนิทรา 

 ๘๔๐๑ นายอาทิตย  ผูกเรือง 

 ๘๔๐๒ นายอาทิตย  ไผพรม 

 ๘๔๐๓ นายอาทิตย  ใยมะณี 

 ๘๔๐๔ นายอาทิตย  สรอยจินดา 

 ๘๔๐๕ นายอาทิตย  สายรัตน 

 ๘๔๐๖ นายอาทิตย  สุทะนะ 

 ๘๔๐๗ นายอาทิตย  แสงมล 

 ๘๔๐๘ นายอาทิตย  แสงวาง 

 ๘๔๐๙ นายอาทิตย  แสวงวงค 

 ๘๔๑๐ นายอาทิตย  หอยดอกหอม 

 ๘๔๑๑ นายอานนท  กันจะนะ 

 ๘๔๑๒ นายอานนท  กิตินันท 

 ๘๔๑๓ นายอานนท  คงโต 

 ๘๔๑๔ นายอานนท  คลอยเขียว 

 ๘๔๑๕ นายอานนท  ชื่นฉิมพลี 

 ๘๔๑๖ นายอานนท  ดวงรัตน 

 ๘๔๑๗ นายอานนท  แถมกระโทก 

 ๘๔๑๘ นายอานนท  ทิมินกุล 

 ๘๔๑๙ นายอานนท  โปตาเวทย 

 ๘๔๒๐ นายอานนท  โพธิเสถียร 

 ๘๔๒๑ นายอานนท  หมายมั่น 

 ๘๔๒๒ นายอานนท  อนนา 

 ๘๔๒๓ นายอานนท  อุตสาหะ 

 ๘๔๒๔ นายอานัติ  มีขัติ 

 ๘๔๒๕ นายอานันท  วัฒนาพิบูลยกุล 

 ๘๔๒๖ นายอานุภาพ  สอนเสือ 

 ๘๔๒๗ นายอานุภาพ  หอมระรื่น 

 ๘๔๒๘ นายอานูวี  สามะ 

 ๘๔๒๙ นายอาบิ  แดแก 

 ๘๔๓๐ นายอาภรณ  เบ็ญจะ 

 ๘๔๓๑ นายอาภัย  สิงขรแข็งแกรง 

 ๘๔๓๒ นายอามือเรง  โตะขุนละใบ 

 ๘๔๓๓ นายอารง  ดอเลาะ 

 ๘๔๓๔ นายอารมย  ศรีเปารยะ 

 ๘๔๓๕ นายอารมย  อุดมดี 

 ๘๔๓๖ นายอารยะ  โชติ 

 ๘๔๓๗ นายอารยะ  หยีเตะ 

 ๘๔๓๘ นายอารยา  สันสมุทร 

 ๘๔๓๙ นายอารักษ  บัวแกว 

 ๘๔๔๐ นายอารัญ  จันทรเส็ง 

 ๘๔๔๑ นายอารีย  เปยนขุนทด 

 ๘๔๔๒ นายอารุณเดช  สุภาพ 

 ๘๔๔๓ นายอาลียะ  บือราเฮง 



 หนา   ๑๗๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๔๔๔ นายอาวุธ  บุญมายัง 

 ๘๔๔๕ นายอาวุธ  สุทธินวล 

 ๘๔๔๖ นายอาสมาน  ยือรา 

 ๘๔๔๗ นายอาหาด  สมันกิจ 

 ๘๔๔๘ นายอาหามะ  กึนอ 

 ๘๔๔๙ นายอาหามะ  ตาหยง 

 ๘๔๕๐ นายอาฮามะ  ยูโซะ 

 ๘๔๕๑ นายอาฮือ  ยอลือ 

 ๘๔๕๒ นายอําคา  พรมสาร 

 ๘๔๕๓ นายอํานวย  การิวงษ 

 ๘๔๕๔ นายอํานวย  แกวยงกฎ 

 ๘๔๕๕ นายอํานวย  แกวสมุทร 

 ๘๔๕๖ นายอํานวย  โคตรภูเวียง 

 ๘๔๕๗ นายอํานวย  จงเทพ 

 ๘๔๕๘ นายอํานวย  จันทรแกว 

 ๘๔๕๙ นายอํานวย  ณ ลําปาง 

 ๘๔๖๐ นายอํานวย  ดําคงแสง 

 ๘๔๖๑ นายอํานวย  เติบจันทึก 

 ๘๔๖๒ นายอํานวย  ทาวพรหม 

 ๘๔๖๓ นายอํานวย  เทศเกิด 

 ๘๔๖๔ นายอํานวย  เที่ยงตรง 

 ๘๔๖๕ นายอํานวย  นิพาภรณ 

 ๘๔๖๖ นายอํานวย  นิลพลอย 

 ๘๔๖๗ นายอํานวย  บวรรัตนตรัย 

 ๘๔๖๘ นายอํานวย  พิลุน 

 ๘๔๖๙ นายอํานวย  เพชรประกอบ 

 ๘๔๗๐ นายอํานวย  ไพรสนธิ์ 

 ๘๔๗๑ นายอํานวย  มะโนธรรม 

 ๘๔๗๒ นายอํานวย  ยะหอม 

 ๘๔๗๓ นายอํานวย  รอดเนียม 

 ๘๔๗๔ นายอํานวย  ศักดิ์เพ็ง 

 ๘๔๗๕ นายอํานวย  ส่ิงประสงค 

 ๘๔๗๖ นายอํานวย  สิงหแจม 

 ๘๔๗๗ นายอํานวย  สุขาพันธ 

 ๘๔๗๘ นายอํานวย  ออนชื่นจิตร 

 ๘๔๗๙ นายอํานวย  อุงเกตุ 

 ๘๔๘๐ นายอํานวยศิลป  พรหมศิลป 

 ๘๔๘๑ นายอํานาจ  กาไชยวงศ 

 ๘๔๘๒ นายอํานาจ  แกวตา 

 ๘๔๘๓ นายอํานาจ  ขวัญดี 

 ๘๔๘๔ นายอํานาจ  ชาคํา 

 ๘๔๘๕ นายอํานาจ  ดังกอง 

 ๘๔๘๖ นายอํานาจ  ดิสลับ 

 ๘๔๘๗ นายอํานาจ  ตระกูลดาวกนก 

 ๘๔๘๘ นายอํานาจ  ทองมหา 

 ๘๔๘๙ นายอํานาจ  ธรรมชาวดอย 

 ๘๔๙๐ นายอํานาจ  นาดอน 

 ๘๔๙๑ นายอํานาจ  นิลรัตนานนท 

 ๘๔๙๒ นายอํานาจ  พันธเทศ 

 ๘๔๙๓ นายอํานาจ  พิมโชติ 



 หนา   ๑๗๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๔๙๔ นายอํานาจ  พุฒนวน 

 ๘๔๙๕ นายอํานาจ  ภูมี 

 ๘๔๙๖ นายอํานาจ  ยตะโคตร 

 ๘๔๙๗ นายอํานาจ  วงคแกว 

 ๘๔๙๘ นายอํานาจ  วงคคําจันทร 

 ๘๔๙๙ นายอํานาจ  วงศคําแกว 

 ๘๕๐๐ นายอํานาจ  วงศเนียม 

 ๘๕๐๑ นายอํานาจ  วงษระหงษ 

 ๘๕๐๒ นายอํานาจ  สวนบอแร 

 ๘๕๐๓ นายอํานาจ  สุขะ 

 ๘๕๐๔ นายอํานาจ  หมื่นชํานาญ 

 ๘๕๐๕ นายอํานาจ  อินทรมหา 

 ๘๕๐๖ นายอํานาจเจริญ  ทัพไทยดี 

 ๘๕๐๗ นายอํานาถ  ชิงชวง 

 ๘๕๐๘ นายอําพร  โขงรัมย 

 ๘๕๐๙ นายอําพร  ดลอารมณ 

 ๘๕๑๐ นายอําพร  มะณีสาร 

 ๘๕๑๑ นายอําพร  วันเพ็ง 

 ๘๕๑๒ นายอําพร  สุขแจม 

 ๘๕๑๓ นายอําพร  สุนนนาม 

 ๘๕๑๔ นายอําพล  จันภิรมย 

 ๘๕๑๕ นายอําพล  ญาตินิยม 

 ๘๕๑๖ นายอําพล  ทรัพยที่พ่ึง 

 ๘๕๑๗ นายอําพล  เทพคํา 

 ๘๕๑๘ นายอําพล  อรุณรัตน 

 ๘๕๑๙ นายอําพัน  หอมแกนจันทร 

 ๘๕๒๐ นายอําพันธ  อุดพวย 

 ๘๕๒๑ นายอําไพ  โคมบัว 

 ๘๕๒๒ นายอําไพ  เล็กสุก 

 ๘๕๒๓ นายอําไพบูรณ  ไชยชาญรัมย 

 ๘๕๒๔ นายอําภร  สามสี 

 ๘๕๒๕ นายอิ๊ด  สายบัวตอ 

 ๘๕๒๖ นายอิทธิกร  ศรีมะณี 

 ๘๕๒๗ นายอิทธิชัย  เตชา 

 ๘๕๒๘ นายอิทธิชัย  ไพเราะ 

 ๘๕๒๙ นายอิทธิ์ทณัฏฐ  ฉลาดถอย 

 ๘๕๓๐ นายอิทธิพล  ทองดอนเหมือน 

 ๘๕๓๑ นายอิทธิพล  ปนผาง 

 ๘๕๓๒ นายอิทธิพล  ยอดแกว 

 ๘๕๓๓ นายอิทธิพัทธ  ชอบสระนอย 

 ๘๕๓๔ นายอิทธิวัฒน  เสริมงาม 

 ๘๕๓๕ นายอิ่น  สุดจิตร 

 ๘๕๓๖ นายอิ่น  อินตะพาน 

 ๘๕๓๗ นายอิ่นคํา  ขันแกว 

 ๘๕๓๘ นายอิ่นคํา  เชื้อเมืองพาน 

 ๘๕๓๙ นายอินจันทร  บุญก้ํา 

 ๘๕๔๐ นายอินจันทร  ลวนคํา 

 ๘๕๔๑ นายอินชาติ  ธิชาญ 

 ๘๕๔๒ นายอินตา  ออนโสตะ 

 ๘๕๔๓ นายอินตุม  ใจบุญ 



 หนา   ๑๗๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๕๔๔ นายอินถา  คํามา 

 ๘๕๔๕ นายอินทรแปลง  สีหาราช 

 ๘๕๔๖ นายอินทรวงษ  วรรณบวร 

 ๘๕๔๗ นายอินปน  อินทะจร 

 ๘๕๔๘ นายอินภา  เสนพันธ 

 ๘๕๔๙ นายอินสม  มั่งเติม 

 ๘๕๕๐ นายอินสอน  จันทรตา 

 ๘๕๕๑ นายอินสอน  โนจักร 

 ๘๕๕๒ นายอินสอน  สุเนตรปยฉัตร 

 ๘๕๕๓ นายอินสอน  ออนตะไคร 

 ๘๕๕๔ นายอิบรอฮิมคอลีลูลอห  ดาตู 

 ๘๕๕๕ นายอิบรอฮีม  ยูโซะ 

 ๘๕๕๖ นายอิบรอเฮง  เจะและ 

 ๘๕๕๗ นายอิบรอเฮม  สาและ 

 ๘๕๕๘ นายอิลฮาม  สายวารี 

 ๘๕๕๙ นายอิศรศักดิ์  พรหมโพธิ์ 

 ๘๕๖๐ นายอิศรา  จิตตสินนวา 

 ๘๕๖๑ นายอิศรายุทธ  เสนหา 

 ๘๕๖๒ นายอิศเรส  บุญกาญจน 

 ๘๕๖๓ นายอิสมารอฮิม  สะบูดิง 

 ๘๕๖๔ นายอิสมาแอ  เจะฮามะ 

 ๘๕๖๕ นายอิสมาแอ  เจะแฮ 

 ๘๕๖๖ นายอิสมาแอ  วาแมดีซา 

 ๘๕๖๗ นายอิสระ  วงศพิทักษ 

 ๘๕๖๘ นายอิสราภิวัฒน  ประสงคผล 

 ๘๕๖๙ นายอิสลา  สิทธิธรรม 

 ๘๕๗๐ นายอิสหรอเฝน  พลนุย 

 ๘๕๗๑ นายอีสือแม  มิงบา 

 ๘๕๗๒ นายอึ้ม  สงครามรอด 

 ๘๕๗๓ นายอุซมาน  มะนุ 

 ๘๕๗๔ นายอุณาโลม  ปกษาทอง 

 ๘๕๗๕ นายอุด  สุวิธรรมา 

 ๘๕๗๖ นายอุดม  คะรุรัมย 

 ๘๕๗๗ นายอุดม  คําใจยา 

 ๘๕๗๘ นายอุดม  คุมแกว 

 ๘๕๗๙ นายอุดม  จันทรบุตรดี 

 ๘๕๘๐ นายอุดม  เชียงหนุน 

 ๘๕๘๑ นายอุดม  เชื้อหมอ 

 ๘๕๘๒ นายอุดม  ดวงประทุม 

 ๘๕๘๓ นายอุดม  เดินเมือง 

 ๘๕๘๔ นายอุดม  ตนโนนเชียง 

 ๘๕๘๕ นายอุดม  นอยพิทักษ 

 ๘๕๘๖ นายอุดม  บริบูรณ 

 ๘๕๘๗ นายอุดม  บุญทอง 

 ๘๕๘๘ นายอุดม  ประเสริฐจิตร 

 ๘๕๘๙ นายอุดม  ปกมี 

 ๘๕๙๐ นายอุดม  พุฒทอง 

 ๘๕๙๑ นายอุดม  ราชชารี 

 ๘๕๙๒ นายอุดม  ลีลาน 

 ๘๕๙๓ นายอุดม  วรพุฒ 



 หนา   ๑๗๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๕๙๔ นายอุดม  ศรีคํา 

 ๘๕๙๕ นายอุดม  สารสุข 

 ๘๕๙๖ นายอุดม  เสาสีนาด 

 ๘๕๙๗ นายอุดม  แสวงศักดิ์ 

 ๘๕๙๘ นายอุดม  หนูกูล 

 ๘๕๙๙ นายอุดม  หองจันทร 

 ๘๖๐๐ นายอุดมพงค  ยาทะเล 

 ๘๖๐๑ นายอุดมพร  เขนย 

 ๘๖๐๒ นายอุดมศักดิ์  บุญมา 

 ๘๖๐๓ นายอุดมศักดิ์  พิมาสน 

 ๘๖๐๔ นายอุดมศักดิ์  ริ้วแดง 

 ๘๖๐๕ นายอุดมเอก  โนกูล 

 ๘๖๐๖ นายอุดร  คําเขียว 

 ๘๖๐๗ นายอุดร  คําเมือง 

 ๘๖๐๘ นายอุดร  เครือคํา 

 ๘๖๐๙ นายอุดร  จันทรชื่น 

 ๘๖๑๐ นายอุดร  บุญเทาว 

 ๘๖๑๑ นายอุดร  พูลเกิด 

 ๘๖๑๒ นายอุดร  มีอวม 

 ๘๖๑๓ นายอุดร  รูปแกว 

 ๘๖๑๔ นายอุดร  ศรีสุโข 

 ๘๖๑๕ นายอุดร  สมทิพย 

 ๘๖๑๖ นายอุดร  อธิสุมงคล 

 ๘๖๑๗ นายอุดร  อุทัยบุรม 

 ๘๖๑๘ นายอุดหนุน  ธงภักดี 

 ๘๖๑๙ นายอุตมะ  มีทองหลาง 

 ๘๖๒๐ นายอุตมา  ปานะ 

 ๘๖๒๑ นายอุทร  โคตรพันธ 

 ๘๖๒๒ นายอุทร  ชมาฤกษ 

 ๘๖๒๓ นายอุทรณ  คงครองสมัย 

 ๘๖๒๔ นายอุทอน  ยมโคตร 

 ๘๖๒๕ นายอุทัย  เกตุการณ 

 ๘๖๒๖ นายอุทัย  แกนจันทร 

 ๘๖๒๗ นายอุทัย  ไกรยะบุตร 

 ๘๖๒๘ นายอุทัย  คะนัย 

 ๘๖๒๙ นายอุทัย  คําชาย 

 ๘๖๓๐ นายอุทัย  คํามี 

 ๘๖๓๑ นายอุทัย  คีรีเดช 

 ๘๖๓๒ นายอุทัย  จันทะออน 

 ๘๖๓๓ นายอุทัย  ใจเพียร 

 ๘๖๓๔ นายอุทัย  ไชยสุทธิ์ 

 ๘๖๓๕ นายอุทัย  ดอกจันทร 

 ๘๖๓๖ นายอุทัย  ตนใส 

 ๘๖๓๗ นายอุทัย  ตากิ่มนอก 

 ๘๖๓๘ นายอุทัย  ทําดี 

 ๘๖๓๙ นายอุทัย  ธุระสุข 

 ๘๖๔๐ นายอุทัย  นนทขันธ 

 ๘๖๔๑ นายอุทัย  นันทเขต 

 ๘๖๔๒ นายอุทัย  นุยขาว 

 ๘๖๔๓ นายอุทัย  บุญจันทร 



 หนา   ๑๗๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๖๔๔ นายอุทัย  บุดดาพันธ 

 ๘๖๔๕ นายอุทัย  บุตรเพ็ง 

 ๘๖๔๖ นายอุทัย  ภูคําไพร 

 ๘๖๔๗ นายอุทัย  มวงมุลตรี 

 ๘๖๔๘ นายอุทัย  มีหลง 

 ๘๖๔๙ นายอุทัย  ไมเรียง 

 ๘๖๕๐ นายอุทัย  เรือนคํา 

 ๘๖๕๑ นายอุทัย  วงคจวง 

 ๘๖๕๒ นายอุทัย  ศรีจันทร 

 ๘๖๕๓ นายอุทัย  ศรีมา 

 ๘๖๕๔ นายอุทัย  ศรีสาคํา 

 ๘๖๕๕ นายอุทัย  สมวงค 

 ๘๖๕๖ นายอุทัย  สังฆพันธุ 

 ๘๖๕๗ นายอุทัย  สัตตัง 

 ๘๖๕๘ นายอุทัย  สิทธิจันทร 

 ๘๖๕๙ นายอุทัย  แสนคนึง 

 ๘๖๖๐ นายอุทัย  หนูแกว 

 ๘๖๖๑ นายอุทัย  อุตชาติ 

 ๘๖๖๒ นายอุทิด  พรมเชื้อ 

 ๘๖๖๓ นายอุทิศ  แกวกาหลง 

 ๘๖๖๔ นายอุทิศ  ใจใหญ 

 ๘๖๖๕ นายอุทิศ  แดนราช 

 ๘๖๖๖ นายอุทิศ  นาสมยนต 

 ๘๖๖๗ นายอุทิศ  เพ็งพันธ 

 ๘๖๖๘ นายอุทิศ  สิทธิมณี 

 ๘๖๖๙ นายอุทิศ  แสงคํา 

 ๘๖๗๐ นายอุทิศ  ออนวรรณา 

 ๘๖๗๑ นายอุเทน  ชัยขันธ 

 ๘๖๗๒ นายอุเทน  นวมเจริญ 

 ๘๖๗๓ นายอุเทน  สายแสน 

 ๘๖๗๔ นายอุเทน  สุขศรีแกว 

 ๘๖๗๕ นายอุเทน  อาภา 

 ๘๖๗๖ นายอุไทย  สิทธิลิขิตกุล 

 ๘๖๗๗ นายอุบล  แกวสุรีย 

 ๘๖๗๘ นายอุบล  คาระมาติ 

 ๘๖๗๙ นายอุบล  ดวงลิดี 

 ๘๖๘๐ นายอุบล  นาคํา 

 ๘๖๘๑ นายอุบล  นาลี 

 ๘๖๘๒ นายอุบล  พาขุนทด 

 ๘๖๘๓ นายอุบล  เพียรักษา 

 ๘๖๘๔ นายอุบล  วายุ 

 ๘๖๘๕ นายอุบล  สีดา 

 ๘๖๘๖ นายอุบล  สุขแพทย 

 ๘๖๘๗ นายอุบล  สุขเสนา 

 ๘๖๘๘ นายอุปถัมภ  สิทธิยา 

 ๘๖๘๙ นายอุมา  สะมะลาเตะ 

 ๘๖๙๐ นายอุไร  จิตรซื่อ 

 ๘๖๙๑ นายอุลัย  จะนะพันธ 

 ๘๖๙๒ นายอุลิตร  ทิ้งโคตร 

 ๘๖๙๓ นายอุสมาน  กานา 



 หนา   ๑๗๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๖๙๔ นายอุสมานดี  ขาเร็ง 

 ๘๖๙๕ นายอุฬาร  มุสิกศิริ 

 ๘๖๙๖ นายอูด  ยานุวงษ 

 ๘๖๙๗ นายอูสมาน  ยาซิง 

 ๘๖๙๘ นายเอก  กันยานะ 

 ๘๖๙๙ นายเอก  ออนแกว 

 ๘๗๐๐ นายเอกชัย  เกิดเจริญ 

 ๘๗๐๑ นายเอกชัย  แกวเกาดวง 

 ๘๗๐๒ นายเอกชัย  คําผาง 

 ๘๗๐๓ นายเอกชัย  ใชยปาละ 

 ๘๗๐๔ นายเอกชัย  แซเอี้ยว 

 ๘๗๐๕ นายเอกชัย  ทองจิตติ 

 ๘๗๐๖ นายเอกชัย  บุญเภา 

 ๘๗๐๗ นายเอกชัย  ปอมเสมา 

 ๘๗๐๘ นายเอกชัย  ปนแกว 

 ๘๗๐๙ นายเอกชัย  พันธรัตน 

 ๘๗๑๐ นายเอกชัย  ภิรมยเจียว 

 ๘๗๑๑ นายเอกชัย  ภูจีน 

 ๘๗๑๒ นายเอกชัย  สันเพ็ชร 

 ๘๗๑๓ นายเอกชัย  อภิชัย 

 ๘๗๑๔ นายเอกพงษ  กิ้มเสง 

 ๘๗๑๕ นายเอกพจน  วงศกระโซ 

 ๘๗๑๖ นายเอกพล  ไชยคํา 

 ๘๗๑๗ นายเอกพล  แซโซง 

 ๘๗๑๘ นายเอกพล  ศักดิ์มาศ 

 ๘๗๑๙ นายเอกพัฒน  ยางนิยม 

 ๘๗๒๐ นายเอกพันธ  จําเริญ 

 ๘๗๒๑ นายเอกพันธ  เปาปา 

 ๘๗๒๒ นายเอกพันธ  สมรางวัจนกุล 

 ๘๗๒๓ นายเอกภพ  แกวคําแสน 

 ๘๗๒๔ นายเอกภพ  แซจ่ัว 

 ๘๗๒๕ นายเอกภพ  เสนพันธุ 

 ๘๗๒๖ นายเอกภาคิณ  แสงเพ่ิม 

 ๘๗๒๗ นายเอกราช  พรวิจิตร 

 ๘๗๒๘ นายเอกราช  มนิลทิพย 

 ๘๗๒๙ นายเอกรินทร  แดงจําแล 

 ๘๗๓๐ นายเอกรินทร  ปนชู 

 ๘๗๓๑ นายเอกรินทร  อวนวัง 

 ๘๗๓๒ นายเอกลักษณ  ควรคํา 

 ๘๗๓๓ นายเอกลักษณ  ทดกลาง 

 ๘๗๓๔ นายเอกลักษณ  ปนละมัย 

 ๘๗๓๕ นายเอกลิน  เจริญสุข 

 ๘๗๓๖ นายเอกวิทย  พินเที่ยง 

 ๘๗๓๗ นายเอกศักดิ์  นวลศรี 

 ๘๗๓๘ นายเอกสิทธิ์  แซตั้ง 

 ๘๗๓๙ นายเอกสิทธิ์  ดิษแชม 

 ๘๗๔๐ นายเอกสิทธิ์  นาคแกว 

 ๘๗๔๑ นายเอกสิทธิ์  นาครอด 

 ๘๗๔๒ นายเอกสิทธิ์  วงคใหม 

 ๘๗๔๓ นายเอกสิทธิ์  สิงหคํา 



 หนา   ๑๗๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๗๔๔ นายเอนก  กรานกลา 

 ๘๗๔๕ นายเอนก  กลมเกล้ียง 

 ๘๗๔๖ นายเอนก  เจตพล 

 ๘๗๔๗ นายเอนก  ใจเสน 

 ๘๗๔๘ นายเอนก  เทศอินทร 

 ๘๗๔๙ นายเอนก  บัวออน 

 ๘๗๕๐ นายเอนก  ผิวออน 

 ๘๗๕๑ นายเอนก  ยังคง 

 ๘๗๕๒ นายเอนก  วีระวงษ 

 ๘๗๕๓ นายเอนก  หนอทิม 

 ๘๗๕๔ นายเอนก  หลาอุด 

 ๘๗๕๕ นายเอนก  เอี่ยมคง 

 ๘๗๕๖ นายเอนกชัย  หทัยเพชร 

 ๘๗๕๗ นายเอ็มไพร  พันทิทักษ 

 ๘๗๕๘ นายเอษณะ  วิธุระ 

 ๘๗๕๙ นายเอี่ยม  ขอกั้นกลาง 

 ๘๗๖๐ นายเอี่ยม  นาคเสน 

 ๘๗๖๑ นายเอี่ยม  หมั่นธุระ 

 ๘๗๖๒ นายเอื้อน  รอดสุข 

 ๘๗๖๓ นายแอด  พุฒซาย 

 ๘๗๖๔ นายแอส  บํารุงรส 

 ๘๗๖๕ นายโอ  เจริญวัด 

 ๘๗๖๖ นายโอทิศ  สําราญศรี 

 ๘๗๖๗ นายโอภาส  คําคุณ 

 ๘๗๖๘ นายโอภาส  เฉิดสกุลกิจ 

 ๘๗๖๙ นายโอภาส  ทองวิจิตร 

 ๘๗๗๐ นายโอภาส  นอยหวา 

 ๘๗๗๑ นายโอภาส  พ่ึงแสงบุญ 

 ๘๗๗๒ นายโอเลห  สิทธิจักร 

 ๘๗๗๓ นายโอสถ  พิมพแพทย 

 ๘๗๗๔ นายไอพน  มีสุข 

 ๘๗๗๕ นายฮง  ชาญศรี 

 ๘๗๗๖ นายฮง  ดีสองชั้น 

 ๘๗๗๗ นายฮอ  พันภักดี 

 ๘๗๗๘ นายฮัมดัล  อาแว 

 ๘๗๗๙ นายฮัมดี  มอซู 

 ๘๗๘๐ นายฮาซัน  สาและ 

 ๘๗๘๑ นายฮาซาฟาน  จิ 

 ๘๗๘๒ นายฮายุป  มะดูสาลี 

 ๘๗๘๓ นายฮาเรด  วันขวัญ 

 ๘๗๘๔ นายฮาโรน  โชดวง 

 ๘๗๘๕ นายฮาสัน  หมะหงีเระ 

 ๘๗๘๖ นายเฮเลน  ผาสุข 

 ๘๗๘๗ นายเฮียะ  ชุนดี 

 ๘๗๘๘ นายโฮม  ผมเพชร 

 ๘๗๘๙ นางฮุซณา  ออนหวาน 

 ๘๗๙๐ นางกงใจ  ใจหนัก 

 ๘๗๙๑ นางสาวกชกร  เกิดนอก 

 ๘๗๙๒ นางกชกร  เสมอสายใจ 

 ๘๗๙๓ นางกชนันท  จันวิเศษ 



 หนา   ๑๗๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๗๙๔ นางสาวกชนิภา  นันโท 

 ๘๗๙๕ นางกชนุช  วนานิเวศ 

 ๘๗๙๖ นางสาวกนกกร  เจริญ 

 ๘๗๙๗ นางสาวกนกกร  เชื้อจันทรทา 

 ๘๗๙๘ นางกนกขวัญ  สิทธินนท 

 ๘๗๙๙ นางกนกนภา  ชูสวัสดิ์ 

 ๘๘๐๐ นางกนกนันท  ผังกิ่ง 

 ๘๘๐๑ นางสาวกนกพร  เจริญสุข 

 ๘๘๐๒ นางกนกพร  ใจชื้น 

 ๘๘๐๓ นางสาวกนกพร  เชื้อวูหลิม 

 ๘๘๐๔ นางสาวกนกพร  ณะฤทธิ์ 

 ๘๘๐๕ นางกนกพร  โนนโพธิ์ 

 ๘๘๐๖ นางสาวกนกพร  บัวทอง 

 ๘๘๐๗ นางสาวกนกพร  เพ็ชรโยย่ิง 

 ๘๘๐๘ นางกนกพร  โภครักษา 

 ๘๘๐๙ นางสาวกนกพร  วัฒนาโภคยกิจ 

 ๘๘๑๐ นางกนกพร  สารบุตร 

 ๘๘๑๑ นางกนกพร  สีหาภาค 

 ๘๘๑๒ นางสาวกนกรัช  เพ็ชรเขียว 

 ๘๘๑๓ นางสาวกนกลักษณ  ชางงาม 

 ๘๘๑๔ นางสาวกนกวรรณ  กล่ินพยอม 

 ๘๘๑๕ นางสาวกนกวรรณ  กองสิงห 

 ๘๘๑๖ นางกนกวรรณ  ไชยาฤทธิ์ 

 ๘๘๑๗ นางกนกวรรณ  แปนไม 

 ๘๘๑๘ นางกนกวรรณ  พยุงสิน 

 ๘๘๑๙ นางสาวกนกวรรณ  ลาสัย 

 ๘๘๒๐ นางสาวกนกวรรณ  วงศดวง 

 ๘๘๒๑ นางสาวกนกวรรณ  สงวนพงษ 

 ๘๘๒๒ นางกนกวรรณ  สมปาน 

 ๘๘๒๓ นางกนกวรรณ  อภิวัน 

 ๘๘๒๔ นางสาวกนกอร  แกวขอมดี 

 ๘๘๒๕ นางสาวกนิษฐา  ภานุทัต 

 ๘๘๒๖ นางกมลชนก  ติระวานนท 

 ๘๘๒๗ นางกมลทิพย  แกนเผือก 

 ๘๘๒๘ นางกมลทิพย  ใจสุบรรณ 

 ๘๘๒๙ นางกมลทิพย  รักไชย 

 ๘๘๓๐ นางสาวกมลทิพย  รัตรดา 

 ๘๘๓๑ นางสาวกมลทิพย  สุรารักษ 

 ๘๘๓๒ นางสาวกมลรส  ซอนใย 

 ๘๘๓๓ นางสาวกมลรัตน  พุมมาลา 

 ๘๘๓๔ นางกมลวรรณ  นิลดา 

 ๘๘๓๕ นางกรกนก  ชานิตย 

 ๘๘๓๖ นางกรกมล  อยูคง 

 ๘๘๓๗ นางสาวกรณิการ  ย่ิงยวด 

 ๘๘๓๘ นางสาวกรณิภา  เสาไมแกน 

 ๘๘๓๙ นางกรม  เปรี่ยมนอง 

 ๘๘๔๐ นางกรรณพร  โพธิ์แกว 

 ๘๘๔๑ นางกรรณิกา  ทุมจร 

 ๘๘๔๒ นางสาวกรรณิกา  ปานนอย 

 ๘๘๔๓ นางกรรณิกา  ศิรินารถ 



 หนา   ๑๗๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๘๔๔ นางสาวกรรณิการ  แกวเปย 

 ๘๘๔๕ นางสาวกรรณิการ  จิตรใจมั่น 

 ๘๘๔๖ นางสาวกรรณิการ  ถวัลยธรรม 

 ๘๘๔๗ นางสาวกรรณิการ  ทองบอ 

 ๘๘๔๘ นางสาวกรรณิการ  มอไธสง 

 ๘๘๔๙ นางกรรณิการ  เรืองคํา 

 ๘๘๕๐ นางสาวกรรณิการ  สวนดอกไม 

 ๘๘๕๑ นางสาวกรรณิการ  เหมือนพาล 

 ๘๘๕๒ นางกรวย  โบนขุนทด 

 ๘๘๕๓ นางกรวิกา  คําอาจ 

 ๘๘๕๔ นางสาวกรองกาญจน  นิลแยม 

 ๘๘๕๕ นางกรองแกว  แชมเดช 

 ๘๘๕๖ นางสาวกรองแกว  นิลอรุณ 

 ๘๘๕๗ นางกรองแกว  อนุโลม 

 ๘๘๕๘ นางกรองสุดา  เปยมธรรม 

 ๘๘๕๙ นางสาวกระฐิน  โคตรวงค 

 ๘๘๖๐ นางสาวกระตายทอง  วงคแกว 

 ๘๘๖๑ นางกรุณา  พุมแกว 

 ๘๘๖๒ นางสาวกฤตยา  ศรีแกว 

 ๘๘๖๓ นางกฤตลักษณ  คงหวยรอบ 

 ๘๘๖๔ นางสาวกฤติมา  ไวจันทร 

 ๘๘๖๕ นางสาวกฤติยา  สีมาเมือง 

 ๘๘๖๖ นางสาวกฤษณา  ตะติสูงเนิน 

 ๘๘๖๗ นางกฤษณา  ทองแดนไทย 

 ๘๘๖๘ นางกฤษณา  นาคทองคง 

 ๘๘๖๙ นางกฤษณา  ฝาดซิ้น 

 ๘๘๗๐ นางกฤษณา  เพ็ญจันทร 

 ๘๘๗๑ นางกฤษณา  มูลขุนทด 

 ๘๘๗๒ นางสาวกฤษณา  มูลชารี 

 ๘๘๗๓ นางกฤษณา  ล้ือขัน 

 ๘๘๗๔ นางกฤษณา  ศิริโสภณ 

 ๘๘๗๕ นางกฤษณา  อินทรชื่น 

 ๘๘๗๖ นางสาวกฤษติญา  ศรีอินทร 

 ๘๘๗๗ นางสาวกลอยใจ  ใครชม 

 ๘๘๗๘ นางกลอยใจ  รัตนโกศัย 

 ๘๘๗๙ นางสาวกล่ินแกว  บุตรสา 

 ๘๘๘๐ นางกวินทรา  สีใส 

 ๘๘๘๑ นางกษิกาณกร  จิตรจํานงค 

 ๘๘๘๒ นางกองเพชร  จันทบาล 

 ๘๘๘๓ นางกองแพง  แสงแกว 

 ๘๘๘๔ นางกองศรี  แนวเงินดี 

 ๘๘๘๕ นางกอบกุล  จันสุระ 

 ๘๘๘๖ นางสาวกอบกุล  รุงปติ 

 ๘๘๘๗ นางกัญจนรัตน  จําเริญทิพย 

 ๘๘๘๘ นางกัญจนา  คําลือ 

 ๘๘๘๙ นางสาวกัญจนา  สุริโย 

 ๘๘๙๐ นางสาวกัญญณภัทร  อ่ําจอย 

 ๘๘๙๑ นางสาวกัญญณิช  สีสัน 

 ๘๘๙๒ นางกัญญนันทน  พรมจันทร 

 ๘๘๙๓ นางสาวกัญญพัชร  อําทะวงษ 



 หนา   ๑๘๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๘๙๔ นางสาวกัญญรัตน  ตุมปามา 

 ๘๘๙๕ นางกัญญา  เกตุเขตร 

 ๘๘๙๖ นางสาวกัญญา  ไทยดวง 

 ๘๘๙๗ นางกัญญา  มะรุคะ 

 ๘๘๙๘ นางกัญญา  ศรีสุวรรณ 

 ๘๘๙๙ นางกัญญา  ศรีสุวรรณ 

 ๘๙๐๐ นางสาวกัญญา  สุภาใจ 

 ๘๙๐๑ นางกัญญา  สุวรรณรินทร 

 ๘๙๐๒ นางสาวกัญญา  โสโส 

 ๘๙๐๓ นางกัญญาณัฐ  วงคใหญ 

 ๘๙๐๔ นางกัญญาพัชร  ทองสุข 

 ๘๙๐๕ นางสาวกัญญาพัชร  นําทอง 

 ๘๙๐๖ นางกัญญาพัชร  ศรีขัติ 

 ๘๙๐๗ นางสาวกัญญาภัค  ริ่งไธสง 

 ๘๙๐๘ นางสาวกัญญารัตน  จันทรแกว 

 ๘๙๐๙ นางสาวกัญญารัตน  บัญชาเมฆ 

 ๘๙๑๐ นางกัญญารัตน  พัดมณี 

 ๘๙๑๑ นางสาวกัญญารัตน  ยะมะโน 

 ๘๙๑๒ นางกัญญารัตน  สังขเหม 

 ๘๙๑๓ นางกัญญาลักษณ  เกษมสุข 

 ๘๙๑๔ นางกัญญาวีร  สวัสดิ์ไธสง 

 ๘๙๑๕ นางกัญฑิมา  ทรายมูล 

 ๘๙๑๖ นางสาวกัญพศุตม  เกตุเนย 

 ๘๙๑๗ นางสาวกัณสิพาญ  จานแกว 

 ๘๙๑๘ นางสาวกันณภัทร  วชิรตานนท 

 ๘๙๑๙ นางกันตปพร  โชพุดซา 

 ๘๙๒๐ นางกันทิมา  ผลาพิบูลย 

 ๘๙๒๑ นางกันธิมา  ลีทอง 

 ๘๙๒๒ นางกันยจีรา  บุรีขันธ 

 ๘๙๒๓ นางกันยา  พูลภิรมย 

 ๘๙๒๔ นางกันยา  เวชกลา 

 ๘๙๒๕ นางกันยา  สุนทรพักดี 

 ๘๙๒๖ นางกันยา  แสนสี 

 ๘๙๒๗ นางสาวกัลญาณี  ศรีเลิศ 

 ๘๙๒๘ นางสาวกัลยกร  จันทรงาม 

 ๘๙๒๙ นางกัลยกร  สุภาพ 

 ๘๙๓๐ นางสาวกัลยกร  อุดนอก 

 ๘๙๓๑ นางกัลยรัตน  สาสิงห 

 ๘๙๓๒ นางสาวกัลยรัตน  หนูนิล 

 ๘๙๓๓ นางสาวกัลยวรรธณ  พิลึกรัมย 

 ๘๙๓๔ นางกัลยา  กองหลา 

 ๘๙๓๕ นางกัลยา  แกวทอง 

 ๘๙๓๖ นางกัลยา  คงผอม 

 ๘๙๓๗ นางกัลยา  จันทรฉ่ํา 

 ๘๙๓๘ นางกัลยา  โชคบัณฑิต 

 ๘๙๓๙ นางกัลยา  ทินวัง 

 ๘๙๔๐ นางกัลยา  แทนไธสง 

 ๘๙๔๑ นางสาวกัลยา  บือราเฮง 

 ๘๙๔๒ นางกัลยา  ปวงคําคง 

 ๘๙๔๓ นางกัลยา  มลิพันธ 



 หนา   ๑๘๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๙๔๔ นางสาวกัลยา  วงอัคคะ 

 ๘๙๔๕ นางกัลยา  ศรีดาวงษ 

 ๘๙๔๖ นางกัลยา  สุวรรณโล 

 ๘๙๔๗ นางกัลยาณี  ขันอาสา 

 ๘๙๔๘ นางกัลยาณี  พลอยมาลี 

 ๘๙๔๙ นางกัลยาณี  สิงหคํา 

 ๘๙๕๐ นางกัลยานนท  ผาสุวรรณ 

 ๘๙๕๑ นางกัลยานา  ชีวตานนท 

 ๘๙๕๒ นางสาวกัลยาวรรณ  ขวัญยืน 

 ๘๙๕๓ นางกาญกุล  สามลปาน 

 ๘๙๕๔ นางสาวกาญจณา  เกตุปราชญ 

 ๘๙๕๕ นางสาวกาญจณา  ทําสวน 

 ๘๙๕๖ นางสาวกาญจณา  เทพี 

 ๘๙๕๗ นางกาญจนรพี  วันทองสุข 

 ๘๙๕๘ นางกาญจนรัตน  ใหญสมพงษ 

 ๘๙๕๙ นางกาญจนา  เกตุรถ 

 ๘๙๖๐ นางสาวกาญจนา  เกาะน้ําใส 

 ๘๙๖๑ นางสาวกาญจนา  แกวประไพ 

 ๘๙๖๒ นางสาวกาญจนา  โกสีย 

 ๘๙๖๓ นางกาญจนา  เขื่อนคํา 

 ๘๙๖๔ นางกาญจนา  จําปาแกว 

 ๘๙๖๕ นางกาญจนา  ซึ่งเสน 

 ๘๙๖๖ นางสาวกาญจนา  เด็ดพุดซา 

 ๘๙๖๗ นางสาวกาญจนา  ทองมาก 

 ๘๙๖๘ นางกาญจนา  พรมสี 

 ๘๙๖๙ นางกาญจนา  พัทยัง 

 ๘๙๗๐ นางกาญจนา  พ่ึงสวัสดิ์ 

 ๘๙๗๑ นางกาญจนา  มั่นเกิด 

 ๘๙๗๒ นางกาญจนา  เริงชัยภูมิ 

 ๘๙๗๓ นางกาญจนา  สวนไธสง 

 ๘๙๗๔ นางสาวกาญจนา  สิทธิชัย 

 ๘๙๗๕ นางกาญจนา  สินสอน 

 ๘๙๗๖ นางกาญจนา  แสงสวาง 

 ๘๙๗๗ นางสาวกาญจนา  หวางอุน 

 ๘๙๗๘ นางกาญจนาพร  ละอองเงิน 

 ๘๙๗๙ นางกานดา  คามวาสี 

 ๘๙๘๐ นางกานดา  เชื้อเมืองพาน 

 ๘๙๘๑ นางกานดา  รอดเพ็งสังคหะ 

 ๘๙๘๒ นางสาวกานดา  สฤษดิสุข 

 ๘๙๘๓ นางสาวกานดา  แสงทอง 

 ๘๙๘๔ นางกานตดา  ประโพธิ์ชะนัง 

 ๘๙๘๕ นางสาวกานตศิริญณัฐ  ทิมา 

 ๘๙๘๖ นางกานติมา  กลางโนนงิ้ว 

 ๘๙๘๗ นางสาวกานติมา  วงคอารักษ 

 ๘๙๘๘ นางกามิลาห  ตาเหลีตา 

 ๘๙๘๙ นางสาวกาย  บุญวิเศษ 

 ๘๙๙๐ นางสาวการเกตุ  ไวการไถ 

 ๘๙๙๑ นางสาวการเกศ  มีแกว 

 ๘๙๙๒ นางกาหลง  แกวสีสุก 

 ๘๙๙๓ นางสาวกาหลง  ขันถม 



 หนา   ๑๘๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๘๙๙๔ นางกาเหวา  วงษทับทิม 

 ๘๙๙๕ นางกําไร  คงชื่น 

 ๘๙๙๖ นางกําไร  สุขไกร 

 ๘๙๙๗ นางกําไร  สุวรรณวงศ 

 ๘๙๙๘ นางกําไล  นาดี 

 ๘๙๙๙ นางกิ่งดาว  ขอสุข 

 ๙๐๐๐ นางสาวกิจติญา  หรายเกษม 

 ๙๐๐๑ นางสาวกิตติพร  กาลเดิม 

 ๙๐๐๒ นางสาวกิตติพร  โซสามขา 

 ๙๐๐๓ นางสาวกิตติมา  อร่ําคํา 

 ๙๐๐๔ นางสาวกิตติยา  ชนิดนวล 

 ๙๐๐๕ นางกิตติยา  นอยผล 

 ๙๐๐๖ นางกิตติวรรณ  จันทะบาล 

 ๙๐๐๗ นางสาวกิตยา  เจริญโชค 

 ๙๐๐๘ นางกิมไล  เสลาหอม 

 ๙๐๐๙ นางกุลฑีรา  วงษแกว 

 ๙๐๑๐ นางสาวกุลณัฐ  บุญนิล 

 ๙๐๑๑ นางกุลธิดา  อินพะราม 

 ๙๐๑๒ นางกุลนรี  จันทร 

 ๙๐๑๓ นางกุลนารี  ยะปวน 

 ๙๐๑๔ นางกุลภาณี  อุทก 

 ๙๐๑๕ นางกุลวรรณ  ชาติมนตรี 

 ๙๐๑๖ นางกุลิสรา  คงนา 

 ๙๐๑๗ นางสาวกุศล  ถนัดไร 

 ๙๐๑๘ นางกุหลาบ  กางทอง 

 ๙๐๑๙ นางสาวกุหลาบ  ชําขุนทด 

 ๙๐๒๐ นางกุหลาบ  นาโค 

 ๙๐๒๑ นางกุหลาบ  บัวระพวน 

 ๙๐๒๒ นางกุหลาบ  พงษสระพัง 

 ๙๐๒๓ นางกุหลาบ  สุขสากล 

 ๙๐๒๔ นางกุหลาบ  อิ่มละออ 

 ๙๐๒๕ นางสาวกูบีบะ  เงาะมะเจะ 

 ๙๐๒๖ นางเกตนนิภา  เชิดชู 

 ๙๐๒๗ นางเกตสรินญา  แสนทอง 

 ๙๐๒๘ นางเกตสุดา  สวัสดิโกมล 

 ๙๐๒๙ นางเกตุกนก  คําพิชชู 

 ๙๐๓๐ นางสาวเกตุไพบูลย  ศรีลา 

 ๙๐๓๑ นางเกวนิดา  ปญญาวงค 

 ๙๐๓๒ นางเกวริน  แจมเจริญ 

 ๙๐๓๓ นางเกศกนก  ตอชัยภูมิ 

 ๙๐๓๔ นางเกศกมล  สุขดิษฐ 

 ๙๐๓๕ นางเกศแกว  ฝาชัยภูมิ 

 ๙๐๓๖ นางสาวเกศมณี  นกงาม 

 ๙๐๓๗ นางเกศริน  วงศประเทศ 

 ๙๐๓๘ นางสาวเกศรินทร  นาคอินทร 

 ๙๐๓๙ นางเกศรินทร  ศิริแกว 

 ๙๐๔๐ นางสาวเกศรินทร  สายทอง 

 ๙๐๔๑ นางเกศลิน  ชาวดาน 

 ๙๐๔๒ นางสาวเกศวรินทร  หนองกุม 

 ๙๐๔๓ นางเกศินี  เกาะงาม 



 หนา   ๑๘๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๐๔๔ นางเกศินี  งามภูเขียว 

 ๙๐๔๕ นางสาวเกศินี  ทับยาง 

 ๙๐๔๖ นางเกศินี  บุญอินสุข 

 ๙๐๔๗ นางสาวเกศินี  สูฝน 

 ๙๐๔๘ นางสาวเกษณี  ทวีเปลง 

 ๙๐๔๙ นางสาวเกษณี  เพ็ชรสมภาพ 

 ๙๐๕๐ นางสาวเกษร  จันมีเทศ 

 ๙๐๕๑ นางเกษร  ฉัตรเท 

 ๙๐๕๒ นางเกษร  ชมกุล 

 ๙๐๕๓ นางเกษร  ชอยชด 

 ๙๐๕๔ นางเกษร  ดวงไทย 

 ๙๐๕๕ นางเกษร  ผดุงรมย 

 ๙๐๕๖ นางเกษร  พนทาส 

 ๙๐๕๗ นางเกษร  วัลลา 

 ๙๐๕๘ นางสาวเกษร  สิงหลี 

 ๙๐๕๙ นางเกษร  สีสุขภู 

 ๙๐๖๐ นางเกษร  สุขวิเศษ 

 ๙๐๖๑ นางสาวเกษร  แสนบุญศิริ 

 ๙๐๖๒ นางเกษสุดา  จันทะศิลา 

 ๙๐๖๓ นางเกษสุดา  ดาวแกว 

 ๙๐๖๔ นางสาวเกสร  ทานะพรม 

 ๙๐๖๕ นางสาวเกสร  พรมประดิษฐ 

 ๙๐๖๖ นางเกสรา  นาไชย 

 ๙๐๖๗ นางแกว  คําออนศรี 

 ๙๐๖๘ นางแกว  บุญสม 

 ๙๐๖๙ นางแกว  ผุยคําสิงห 

 ๙๐๗๐ นางแกวเกษรา  อุดอิน 

 ๙๐๗๑ นางแกวใจ  รอดหลํา 

 ๙๐๗๒ นางสาวแกวตา  ศรีเภาทอง 

 ๙๐๗๓ นางแกวตา  สรอยอุดม 

 ๙๐๗๔ นางโก  พรมลาย 

 ๙๐๗๕ นางโกศล  ชอผูก 

 ๙๐๗๖ นางใกลรุง  พลอน 

 ๙๐๗๗ นางไกร  ยอดตน 

 ๙๐๗๘ นางไกรทอง  อาจนาเสียว 

 ๙๐๗๙ นางขจรศรี  ชมชื่น 

 ๙๐๘๐ นางขนิษฐา  ฉิมรักษ 

 ๙๐๘๑ นางสาวขนิษฐา  ดิษภา 

 ๙๐๘๒ นางขนิษฐา  ดีแก 

 ๙๐๘๓ นางสาวขนิษฐา  ผอบทอง 

 ๙๐๘๔ นางขนิษฐา  ภูษา 

 ๙๐๘๕ นางขนิษฐา  ราชปองขันธ 

 ๙๐๘๖ นางสาวขนิษฐา  อยูเจริญ 

 ๙๐๘๗ นางขนิษฐา  อักษรทอง 

 ๙๐๘๘ นางสาวขนิษฐา  อารีราษฎร 

 ๙๐๘๙ นางขวัญ  วงคทองจันทร 

 ๙๐๙๐ นางขวัญแกว  เกิดชาวนา 

 ๙๐๙๑ นางขวัญจิรา  โตมอญ 

 ๙๐๙๒ นางขวัญใจ  คําโสมศรี 

 ๙๐๙๓ นางขวัญใจ  จันทวี 



 หนา   ๑๘๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๐๙๔ นางขวัญใจ  พรหมสุวรรณ 

 ๙๐๙๕ นางขวัญใจ  พุกคุย 

 ๙๐๙๖ นางขวัญใจ  รื่นรวย 

 ๙๐๙๗ นางขวัญใจ  สมพงษ 

 ๙๐๙๘ นางสาวขวัญใจ  สมานมิตร 

 ๙๐๙๙ นางขวัญดาว  นวมเณร 

 ๙๑๐๐ นางขวัญเดือน  ขันตี 

 ๙๑๐๑ นางขวัญตา  วังกะธาตุ 

 ๙๑๐๒ นางขวัญนภา  คามเกตุ 

 ๙๑๐๓ นางสาวขวัญพิชชา  ศรีงาม 

 ๙๑๐๔ นางขวัญเมือง  นนทศิริ 

 ๙๑๐๕ นางขวัญยืน  ไวยโภคา 

 ๙๑๐๖ นางสาวขวัญเรือน  ดวงคําจันทร 

 ๙๑๐๗ นางขวัญเรือน  ดวงรัตน 

 ๙๑๐๘ นางขวัญเรือน  ทองจา 

 ๙๑๐๙ นางขวัญเรือน  ไทยถาวร 

 ๙๑๑๐ นางขวัญเรือน  บุญคง 

 ๙๑๑๑ นางสาวขวัญเรือน  เปยกขุนทด 

 ๙๑๑๒ นางขวัญเรือน  พอขุนทด 

 ๙๑๑๓ นางสาวขวัญเรือน  สงวนโสตร 

 ๙๑๑๔ นางสาวขวัญเรือน  เอี่ยมอาจ 

 ๙๑๑๕ นางขวัญฤดี  พูลสวัสดิ์ 

 ๙๑๑๖ นางขวัญฤทัย  สายสกุลสันติ 

 ๙๑๑๗ นางสาวขวัญศา  พืชผล 

 ๙๑๑๘ นางสาวขวัญศิริ  ผสมสี 

 ๙๑๑๙ นางสาวขอรี  อาหวัง 

 ๙๑๒๐ นางขันแกว  ทาแกง 

 ๙๑๒๑ นางขันแกว  ปารมี 

 ๙๑๒๒ นางขันเงิน  พวงเพ็ชร 

 ๙๑๒๓ นางขันทอง  แสงชวลิต 

 ๙๑๒๔ นางขันทอง  ฮอยบุญศรี 

 ๙๑๒๕ นางสาวขาล  สายแกว 

 ๙๑๒๖ นางขาว  เพียยะ 

 ๙๑๒๗ นางขํา  ทะกาเรนะ 

 ๙๑๒๘ นางขิน  แกวรอด 

 ๙๑๒๙ นางสาวเขมจิรัฐฎ์ิ  คงคา 

 ๙๑๓๐ นางเข็มพร  ผุยมาตย 

 ๙๑๓๑ นางสาวเขมิกา  เลือดแดง 

 ๙๑๓๒ นางเขียม  เพ็ชรสอน 

 ๙๑๓๓ นางสาวคณิตฐา  ชมดง 

 ๙๑๓๔ นางคนิษา  สินอวน 

 ๙๑๓๕ นางสาวคนึง  แสงจันทร 

 ๙๑๓๖ นางคนึงนิจ  แซเติน 

 ๙๑๓๗ นางสาวคนึงนิตร  นาคะอินทร 

 ๙๑๓๘ นางสาวคมคาย  พันธุ 

 ๙๑๓๙ นางควร  กระจาย 

 ๙๑๔๐ นางสาวควรคิด  นวลตา 

 ๙๑๔๑ นางคอนชัย  นุศาสน 

 ๙๑๔๒ นางสาวคอลาตี  มะมุพิ 

 ๙๑๔๓ นางสาวคอสียะห  มือลี 



 หนา   ๑๘๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๑๔๔ นางสาวคันธมาทย  ชูศรี 

 ๙๑๔๕ นางคาร  คดีเวียง 

 ๙๑๔๖ นางคํา  จิตมา 

 ๙๑๔๗ นางคําชิด  ศรีทรัพย 

 ๙๑๔๘ นางคําดี  โพธิ์ทอง 

 ๙๑๔๙ นางคําตา  แปลา 

 ๙๑๕๐ นางคํานวน  พรัดชู 

 ๙๑๕๑ นางคํานวล  อุทธิยัง 

 ๙๑๕๒ นางคํานาง  มะหุวัน 

 ๙๑๕๓ นางคํานึง  โพธิ์เหมือน 

 ๙๑๕๔ นางคําบอน  รุงนิยม 

 ๙๑๕๕ นางคําบาง  เงินปญญา 

 ๙๑๕๖ นางคําปอ  แกวบุตร 

 ๙๑๕๗ นางสาวคําปอง  จุลศรี 

 ๙๑๕๘ นางคําปอง  หาญวงษ 

 ๙๑๕๙ นางคําปอน  สวางแสง 

 ๙๑๖๐ นางคําปุน  ประโยทะกา 

 ๙๑๖๑ นางคําปุย  อุนสิม 

 ๙๑๖๒ นางคําแปง  หนูแตง 

 ๙๑๖๓ นางคําฝน  ฮาดสม 

 ๙๑๖๔ นางสาวคําพร  สินดี 

 ๙๑๖๕ นางสาวคําพรรณ  สวรรณสุข 

 ๙๑๖๖ นางคําพลอย  บุญมา 

 ๙๑๖๗ นางคําพลอย  รักไชย 

 ๙๑๖๘ นางคําพอง  บุญปญญา 

 ๙๑๖๙ นางสาวคําพอง  ประชาโชติ 

 ๙๑๗๐ นางคําพอง  วิรุณละพันธ 

 ๙๑๗๑ นางคําพอง  สะเกษ 

 ๙๑๗๒ นางคําพักษ  สิงหะวงค 

 ๙๑๗๓ นางคําพัด  มัธหา 

 ๙๑๗๔ นางคําเพชร  พิมพโคตร 

 ๙๑๗๕ นางคําเพียร  พรมประโคน 

 ๙๑๗๖ นางสาวคําเพียร  สกุลวงค 

 ๙๑๗๗ นางคําแพง  ชาติวิเศษ 

 ๙๑๗๘ นางคําฟา  บุญมี 

 ๙๑๗๙ นางคําภา  โคตรสมบัติ 

 ๙๑๘๐ นางสาวคําภา  ภูเดช 

 ๙๑๘๑ นางคําภีร  รุนประพันธ 

 ๙๑๘๒ นางคํามูล  บัวทิพย 

 ๙๑๘๓ นางคํามูล  พรมรัง 

 ๙๑๘๔ นางคําไมล  พรมทา 

 ๙๑๘๕ นางคําวา  พรมสาขา 

 ๙๑๘๖ นางสาวคําเวียง  บุญมี 

 ๙๑๘๗ นางคําสวาง  ติเล 

 ๙๑๘๘ นางคําหนอย  สิงหตาแกว 

 ๙๑๘๙ นางคิดสวาท  ภูมิโอตา 

 ๙๑๙๐ นางคิม  ศิริอรุณวงค 

 ๙๑๙๑ นางสาวคุณนะชัย  วงคคําหูม 

 ๙๑๙๒ นางคูณ  รักษาราช 

 ๙๑๙๓ นางสาวเครือวัลย  คงดวง 



 หนา   ๑๘๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๑๙๔ นางเครือวัลย  รอดจันทึก 

 ๙๑๙๕ นางเครือวัลย  สีมา 

 ๙๑๙๖ นางเครือวัลย  อันทะสีดา 

 ๙๑๙๗ นางแคนทยา  ปรุงแตงกิจ 

 ๙๑๙๘ นางโควิน  สาริพันธ 

 ๙๑๙๙ นางสาวฆอลีเยาะ  อีแม็ง 

 ๙๒๐๐ นางสาวงามตา  เทศแกว 

 ๙๒๐๑ นางสาวงามพิศ  เชยรส 

 ๙๒๐๒ นางจงกร  รัฐหนองขี 

 ๙๒๐๓ นางจงกล  นามทับ 

 ๙๒๐๔ นางจงกล  ปดถาวะโร 

 ๙๒๐๕ นางสาวจงกล  มะลิซอน 

 ๙๒๐๖ นางสาวจงกล  เวียงนนท 

 ๙๒๐๗ นางสาวจงกลนี  ลําดวน 

 ๙๒๐๘ นางจงจิต  ขุนแกว 

 ๙๒๐๙ นางจงจิตร  ขันทะชา 

 ๙๒๑๐ นางจงดี  ยศคําลือ 

 ๙๒๑๑ นางสาวจตุพร  เสาธง 

 ๙๒๑๒ นางจรรจิรา  หวยหงษทอง 

 ๙๒๑๓ นางสาวจรรยพร  ตันจันตา 

 ๙๒๑๔ นางจรรยา  กุมภะ 

 ๙๒๑๕ นางสาวจรรยา  เกิดพุม 

 ๙๒๑๖ นางจรรยา  จุลพันธ 

 ๙๒๑๗ นางสาวจรรยา  เฉลิม 

 ๙๒๑๘ นางจรรยา  เชียงแกว 

 ๙๒๑๙ นางจรรยา  ทองบุญนุย 

 ๙๒๒๐ นางจรรยา  ทองใบ 

 ๙๒๒๑ นางสาวจรรยา  พอกสนิท 

 ๙๒๒๒ นางจรรยา  มะโนเปง 

 ๙๒๒๓ นางสาวจรรยา  สวัสดิ์ศรีภาพ 

 ๙๒๒๔ นางจรรยา  สํานึก 

 ๙๒๒๕ นางจรรยา  แสดใหม 

 ๙๒๒๖ นางสาวจรรยา  หนูเหมือน 

 ๙๒๒๗ นางจรรยาพร  รอดสกุล 

 ๙๒๒๘ นางจรัญญา  กิจอรุณ 

 ๙๒๒๙ นางสาวจรัญญา  ขวัญทอง 

 ๙๒๓๐ นางจรัตร  ผะกาแดง 

 ๙๒๓๑ นางจรัลรัตน  คลายทอง 

 ๙๒๓๒ นางจรัสพร  วงคณรัตน 

 ๙๒๓๓ นางจรัสลักษณ  สุขทอง 

 ๙๒๓๔ นางสาวจรัสศรี  ทองเกิด 

 ๙๒๓๕ นางจรัสศรี  บางแกว 

 ๙๒๓๖ นางสาวจรัสศรี  บุญตาวัน 

 ๙๒๓๗ นางสาวจรัสศรี  พิมพา 

 ๙๒๓๘ นางจรัสศรี  โภคา 

 ๙๒๓๙ นางสาวจรัสศรี  หนูมาก 

 ๙๒๔๐ นางจริญ  วัฒนจิตต 

 ๙๒๔๑ นางสาวจริญญา  กฤษสลักวรกุล 

 ๙๒๔๒ นางจรินทร  ทาคํา 

 ๙๒๔๓ นางจรินทร  พวานุวงค 



 หนา   ๑๘๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๒๔๔ นางจรินทร  ริมปรังษี 

 ๙๒๔๕ นางสาวจริยา  เกื้อสุข 

 ๙๒๔๖ นางจริยา  เทพนิมิตร 

 ๙๒๔๗ นางสาวจริยา  บุตรพลู 

 ๙๒๔๘ นางสาวจริยา  สายทอง 

 ๙๒๔๙ นางจริยา  เสากุล 

 ๙๒๕๐ นางจริยา  อาจแกว 

 ๙๒๕๑ นางสาวจริยาวดี  คําภูมี 

 ๙๒๕๒ นางจรีรัตน  นิลมณี 

 ๙๒๕๓ นางสาวจรุณา  มาระวัง 

 ๙๒๕๔ นางสาวจรูญ  นอยจายสิน 

 ๙๒๕๕ นางจรูญภรณ  ชูหนา 

 ๙๒๕๖ นางจวน  จันดา 

 ๙๒๕๗ นางจวนจิตร  โพธิจิญญาโน 

 ๙๒๕๘ นางสาวจัด  พรหมบุตร 

 ๙๒๕๙ นางสาวจันจิรา  บุญนํา 

 ๙๒๖๐ นางจันดา  เหล็กกลา 

 ๙๒๖๑ นางจันทนา  เกิมขุนทด 

 ๙๒๖๒ นางจันทนา  จันทา 

 ๙๒๖๓ นางสาวจันทนา  โชติวรธรรม 

 ๙๒๖๔ นางสาวจันทนา  ปล้ืมใจ 

 ๙๒๖๕ นางสาวจันทนาคร  จันทรคํา 

 ๙๒๖๖ นางจันทร  ธรรมสาร 

 ๙๒๖๗ นางจันทร  บุญทอง 

 ๙๒๖๘ นางสาวจันทร  กิจพิบูลย 

 ๙๒๖๙ นางสาวจันทร  อุณาสิงห 

 ๙๒๗๐ นางสาวจันทรคํา  ตะฝน 

 ๙๒๗๑ นางสาวจันทรงาม  เกตุทอง 

 ๙๒๗๒ นางสาวจันทรจิรา  กนิษฐารมย 

 ๙๒๗๓ นางสาวจันทรจิรา  คลังวิเชียร 

 ๙๒๗๔ นางจันทรจิรา  ชาวสวน 

 ๙๒๗๕ นางจันทรจิรา  ไชยสุข 

 ๙๒๗๖ นางจันทรจิรา  พัฒตังโม 

 ๙๒๗๗ นางสาวจันทรจิรา  มาถา 

 ๙๒๗๘ นางจันทรจิรา  มีพรอม 

 ๙๒๗๙ นางสาวจันทรจิรา  รักชวย 

 ๙๒๘๐ นางจันทรจิรา  วงศเทพ 

 ๙๒๘๑ นางสาวจันทรจิรา  วงษเนียม 

 ๙๒๘๒ นางสาวจันทรจิรา  วันทรัพย 

 ๙๒๘๓ นางจันทรฉาย  ประสานรัมย 

 ๙๒๘๔ นางจันทรฉาย  ปะวาระณะ 

 ๙๒๘๕ นางจันทรฉาย  พอนอย 

 ๙๒๘๖ นางสาวจันทรฉาย  มิตะรักษ 

 ๙๒๘๗ นางจันทรฉาย  อัปะมะโถ 

 ๙๒๘๘ นางจันทรดี  มงคลศรี 

 ๙๒๘๙ นางจันทรดี  วงศจําปา 

 ๙๒๙๐ นางสาวจันทรทิพย  เกษามา 

 ๙๒๙๑ นางสาวจันทรทิพย  ตั้นสกุล 

 ๙๒๙๒ นางจันทรทิพย  สีลาน 

 ๙๒๙๓ นางจันทรทิมา  ตรีมูล 



 หนา   ๑๘๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๒๙๔ นางจันทรนา  โทอรัญ 

 ๙๒๙๕ นางจันทรนา  ฝอยสระนอย 

 ๙๒๙๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  กล่ินศรีสุข 

 ๙๒๙๗ นางจันทรเพ็ญ  เทือกเถาว 

 ๙๒๙๘ นางจันทรเพ็ญ  พลรัตน 

 ๙๒๙๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  พอลีละ 

 ๙๓๐๐ นางจันทรเพ็ญ  พิมมา 

 ๙๓๐๑ นางจันทรเพ็ญ  ศรีพานัด 

 ๙๓๐๒ นางสาวจันทรเพ็ญ  สุพรรณเภสัช 

 ๙๓๐๓ นางจันทรแรม  ขวัญมุข 

 ๙๓๐๔ นางสาวจันทรแรม  นิทาน 

 ๙๓๐๕ นางจันทรศรี  สานุวิทย 

 ๙๓๐๖ นางจันทรสุดา  รอดรักษ 

 ๙๓๐๗ นางจันทรหอม  เทินสระเกษ 

 ๙๓๐๘ นางจันทรหอม  ประวัติ 

 ๙๓๐๙ นางจันทรหอม  มาตเล้ียม 

 ๙๓๑๐ นางสาวจันทรา  กัลพฤกษ 

 ๙๓๑๑ นางสาวจันทรา  เจริญผล 

 ๙๓๑๒ นางจันทรา  ธรรมะ 

 ๙๓๑๓ นางจันทรา  นาอุน 

 ๙๓๑๔ นางสาวจันทรา  มณีนิล 

 ๙๓๑๕ นางจันทรา  วอมวง 

 ๙๓๑๖ นางจันทรา  สุขตาม 

 ๙๓๑๗ นางจันทรา  หาญอาษา 

 ๙๓๑๘ นางสาวจันทรา  ใหญเลิศ 

 ๙๓๑๙ นางจันทราภรณ  ภาราทอง 

 ๙๓๒๐ นางจันทา  นาทองบอ 

 ๙๓๒๑ นางจันทิมา  พลกลา 

 ๙๓๒๒ นางจันทิมา  โวสงค 

 ๙๓๒๓ นางจันทิมา  ออนสา 

 ๙๓๒๔ นางจันทิรา  บุตตมา 

 ๙๓๒๕ นางจันทิรา  เปงปาง 

 ๙๓๒๖ นางจันที  สหพรไตรภพ 

 ๙๓๒๗ นางสาวจันธิมา  ชื่นชม 

 ๙๓๒๘ นางจันธิมา  ทองมี 

 ๙๓๒๙ นางจันธิรา  เกษมสุข 

 ๙๓๓๐ นางจันเพ็ญ  ประทุมมา 

 ๙๓๓๑ นางสาวจันเพ็ญ  ภูผาพลอย 

 ๙๓๓๒ นางจันศิรา  พิมพสุวรรณ 

 ๙๓๓๓ นางจันหอม  พิมศร 

 ๙๓๓๔ นางจับ  อินนุรักษ 

 ๙๓๓๕ นางสาวจาม  ทองใจ 

 ๙๓๓๖ นางสาวจามรี  สอนชัย 

 ๙๓๓๗ นางจารุณี  คงสระ 

 ๙๓๓๘ นางสาวจารุณี  พิมพการ 

 ๙๓๓๙ นางสาวจารุณี  เมืองแสน 

 ๙๓๔๐ นางจารุณี  วงคพัฒนกุล 

 ๙๓๔๑ นางสาวจารุพร  แสนพรม 

 ๙๓๔๒ นางสาวจารุรัตน  ชื่นอารมณ 

 ๙๓๔๓ นางสาวจารุวรรณ  สุวรรณเพ็ง 



 หนา   ๑๘๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๓๔๔ นางสาวจารุวรรณ  กองบุญ 

 ๙๓๔๕ นางสาวจารุวรรณ  แกวไฟ 

 ๙๓๔๖ นางจารุวรรณ  แจงจิตร 

 ๙๓๔๗ นางสาวจารุวรรณ  ถึงเจริญ 

 ๙๓๔๘ นางจารุวรรณ  เลิศเวชกิจ 

 ๙๓๔๙ นางจารุวรรณ  สัตนาโค 

 ๙๓๕๐ นางจารุวรรณ  สําราญพิศ 

 ๙๓๕๑ นางจารุวรรณ  สิงหพันธ 

 ๙๓๕๒ นางจารุวัฒน  ชิดหนองคู 

 ๙๓๕๓ นางจาลุน  พรมดี 

 ๙๓๕๔ นางจํานงค  คงเกิด 

 ๙๓๕๕ นางจํานงค  จําเริญควร 

 ๙๓๕๖ นางจํานงค  สิทธิเขตรกิจ 

 ๙๓๕๗ นางสาวจํานงค  หวยถ้ํา 

 ๙๓๕๘ นางจําเนียน  เหลือหลาย 

 ๙๓๕๙ นางจําเนียร  จ๋ิวนารายณ 

 ๙๓๖๐ นางจําเนียร  เชาวทัต 

 ๙๓๖๑ นางจําเนียร  ทองบุญ 

 ๙๓๖๒ นางจําเนียร  ธินวล 

 ๙๓๖๓ นางจําเนียร  มีภักดี 

 ๙๓๖๔ นางจําเนียร  ระดมบุญ 

 ๙๓๖๕ นางจําเนียร  สมร 

 ๙๓๖๖ นางสาวจําปา  ขรพัฒน 

 ๙๓๖๗ นางจําปา  จุลศรี 

 ๙๓๖๘ นางจําปา  เมืองพลงาม 

 ๙๓๖๙ นางจําปา  วรดล 

 ๙๓๗๐ นางจําป  ทาวะพันธ 

 ๙๓๗๑ นางสาวจําป  พรมโน 

 ๙๓๗๒ นางจําป  ยังรักษา 

 ๙๓๗๓ นางจํารัส  พันธพิบูลย 

 ๙๓๗๔ นางจํารัส  ภาคนาม 

 ๙๓๗๕ นางจํารัส  วงษพล 

 ๙๓๗๖ นางจําเริญ  พูนโตนด 

 ๙๓๗๗ นางสาวจําเรียง  พรานบุญ 

 ๙๓๗๘ นางจําเรียง  ภิรมยรักษ 

 ๙๓๗๙ นางสาวจําลอง  ชมโลก 

 ๙๓๘๐ นางจําลอง  ภักดี 

 ๙๓๘๑ นางสาวจําลอง  มูลสองแคว 

 ๙๓๘๒ นางจําลอง  วรรณรัตน 

 ๙๓๘๓ นางสาวจําลองลักษณ  ศรีวิชัย 

 ๙๓๘๔ นางจิณภา  บูระภาพ 

 ๙๓๘๕ นางสาวจิณหนิภา  พลอยแสงสาย 

 ๙๓๘๖ นางจิณหผกา  เงินแจง 

 ๙๓๘๗ นางจิดาภา  จําพรต 

 ๙๓๘๘ นางจิดาภา  ศรีทองสุข 

 ๙๓๘๙ นางจิดาภา  อุทัยเรือง 

 ๙๓๙๐ นางสาวจิตตรา  ตะวังทัน 

 ๙๓๙๑ นางจิตตวัฒนา  ศรีนุยเพ็ง 

 ๙๓๙๒ นางจิตติมา  เข็มขาว 

 ๙๓๙๓ นางสาวจิตพรรณ  สินทรม 



 หนา   ๑๙๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๓๙๔ นางสาวจิตภินันท  แกวสุวรรณ 

 ๙๓๙๕ นางสาวจิตรลดา  จันทะคูณ 

 ๙๓๙๖ นางจิตรลดา  นิลนนท 

 ๙๓๙๗ นางจิตรา  คิดหนองสรวง 

 ๙๓๙๘ นางจินดา  เกื้อการ 

 ๙๓๙๙ นางสาวจินดา  เขียวมงคล 

 ๙๔๐๐ นางจินดา  คงนาวัง 

 ๙๔๐๑ นางจินดา  เครือใยอินตา 

 ๙๔๐๒ นางจินดา  จันทรสุขศรี 

 ๙๔๐๓ นางสาวจินดา  แจมรุงฟา 

 ๙๔๐๔ นางจินดา  บุญนาค 

 ๙๔๐๕ นางจินดา  บุญหลัง 

 ๙๔๐๖ นางสาวจินดา  ลูกหวาย 

 ๙๔๐๗ นางจินตนา  กันทะมูล 

 ๙๔๐๘ นางสาวจินตนา  ขันแสง 

 ๙๔๐๙ นางสาวจินตนา  จันทรหอม 

 ๙๔๑๐ นางจินตนา  จําปาทอง 

 ๙๔๑๑ นางจินตนา  ใจซื่อ 

 ๙๔๑๒ นางสาวจินตนา  ชัยราษ 

 ๙๔๑๓ นางจินตนา  ดิษยสุต 

 ๙๔๑๔ นางสาวจินตนา  ปานเนาว 

 ๙๔๑๕ นางจินตนา  เพชรภา 

 ๙๔๑๖ นางจินตนา  ฤกษดี 

 ๙๔๑๗ นางสาวจินตนา  สระคํา 

 ๙๔๑๘ นางสาวจินตนา  สายทอง 

 ๙๔๑๙ นางจินตนา  เสลา 

 ๙๔๒๐ นางจินตนา  แสนสุข 

 ๙๔๒๑ นางสาวจินตนา  หนูตะพงศ 

 ๙๔๒๒ นางสาวจินตหรา  ลวนสม 

 ๙๔๒๓ นางจินตะนา  คุนาคม 

 ๙๔๒๔ นางจิภาพร  ไชยศรี 

 ๙๔๒๕ นางสาวจิม  งามสงวน 

 ๙๔๒๖ นางสาวจิรฐา  พุฒทอง 

 ๙๔๒๗ นางสาวจิรพร  ตามเพ่ิม 

 ๙๔๒๘ นางจิรภัทร  กันธิยาใจ 

 ๙๔๒๙ นางสาวจิรภัทร  ปรือปรัก 

 ๙๔๓๐ นางจิรภา  พยาบาล 

 ๙๔๓๑ นางสาวจิรวรรณ  พินิจนอก 

 ๙๔๓๒ นางสาวจิรวรรณ  ศิริเกตุ 

 ๙๔๓๓ นางจิรวัส  ทองทับ 

 ๙๔๓๔ นางจิระนันท  ใจใหม 

 ๙๔๓๕ นางสาวจิระพา  ชุมศรี 

 ๙๔๓๖ นางจิรัชยา  สิงหแกว 

 ๙๔๓๗ นางสาวจิรัชยา  หาดจันทร 

 ๙๔๓๘ นางจิรากร  บูรณเจริญ 

 ๙๔๓๙ นางจิราทิพย  โตตะเภา 

 ๙๔๔๐ นางจิราพร  จันทขันธ 

 ๙๔๔๑ นางจิราพร  ฐานะดี 

 ๙๔๔๒ นางสาวจิราพร  ประพันธพงษ 

 ๙๔๔๓ นางจิราพร  เพียซาย 



 หนา   ๑๙๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๔๔๔ นางจิราพร  มีนิสัย 

 ๙๔๔๕ นางจิราพร  ย้ิมแยม 

 ๙๔๔๖ นางสาวจิราพร  ใยฝาย 

 ๙๔๔๗ นางจิราพร  สุวรรณใจ 

 ๙๔๔๘ นางจิราภร  หนูรักษ 

 ๙๔๔๙ นางสาวจิราภรณ  เกตุไหม 

 ๙๔๕๐ นางจิราภรณ  แกวศรีทอง 

 ๙๔๕๑ นางจิราภรณ  แกวสอนดี 

 ๙๔๕๒ นางจิราภรณ  เดชาฐาน 

 ๙๔๕๓ นางจิราภรณ  ภักดีนอก 

 ๙๔๕๔ นางสาวจิราภรณ  สมอเหี่ยว 

 ๙๔๕๕ นางจิราภา  แกวจุลศรี 

 ๙๔๕๖ นางจิราภา  ซองเงิน 

 ๙๔๕๗ นางจิราภา  ทูลดี 

 ๙๔๕๘ นางสาวจิราภา  บัวลา 

 ๙๔๕๙ นางจิราภา  บุญชู 

 ๙๔๖๐ นางจิราภา  ผลชนะ 

 ๙๔๖๑ นางจิราภา  หลาศรี 

 ๙๔๖๒ นางจิราวรรณ  โผดโผน 

 ๙๔๖๓ นางสาวจิราวรรณ  พรมลัง 

 ๙๔๖๔ นางจิราวรรณ  ยินดีทีป 

 ๙๔๖๕ นางจิราวรรณ  เรืองศรีใส 

 ๙๔๖๖ นางจีรนัฏ  เอื้อประชา 

 ๙๔๖๗ นางจีรนันท  พิณสุวรรณ 

 ๙๔๖๘ นางจีรนันท  ภาคอารีย 

 ๙๔๖๙ นางสาวจีรพันธ  อันติพะโชติ 

 ๙๔๗๐ นางจีรวรรณ  มีหวัง 

 ๙๔๗๑ นางจีรวรรณ  สิงหทอง 

 ๙๔๗๒ นางจีรวรรณ  อินนา 

 ๙๔๗๓ นางสาวจีระพรรณ  สุขสามปน 

 ๙๔๗๔ นางจีระวรรณ  แพงอินทร 

 ๙๔๗๕ นางจีราภรณ  ชุมชวย 

 ๙๔๗๖ นางจีราภรณ  เอี่ยมสะอาด 

 ๙๔๗๗ นางจีราภา  เสือทองหลาง 

 ๙๔๗๘ นางสาวจุฑาทิพ  จิตรหาญ 

 ๙๔๗๙ นางสาวจุฑาทิพย  ทับแกว 

 ๙๔๘๐ นางสาวจุฑาทิพย  โพธิ 

 ๙๔๘๑ นางจุฑาทิพย  แสนศรี 

 ๙๔๘๒ นางสาวจุฑาภรณ  จิตตธาดาพงศ 

 ๙๔๘๓ นางสาวจุฑาภรณ  มุมดี 

 ๙๔๘๔ นางสาวจุฑามาศ  กองวัง 

 ๙๔๘๕ นางจุฑามาศ  กอนแกว 

 ๙๔๘๖ นางสาวจุฑามาศ  งามวงษ 

 ๙๔๘๗ นางสาวจุฑามาศ  ทองดี 

 ๙๔๘๘ นางสาวจุฑามาศ  ไทรชื่นนาน 

 ๙๔๘๙ นางสาวจุฑามาศ  พลประชิด 

 ๙๔๙๐ นางสาวจุฑามาศ  เสาศิลา 

 ๙๔๙๑ นางสาวจุฑามาศ  หนูหรุน 

 ๙๔๙๒ นางสาวจุฑามาศ  เหมือนแกว 

 ๙๔๙๓ นางสาวจุฑารัตน  จารุอินทร 



 หนา   ๑๙๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๔๙๔ นางจุฑารัตน  ภูทอง 

 ๙๔๙๕ นางสาวจุติพร  หอมจันทร 

 ๙๔๙๖ นางจุน  สุดรักทอง 

 ๙๔๙๗ นางจุนหลัด  มะธิปไข 

 ๙๔๙๘ นางจุมพิศ  กูดอั้ว 

 ๙๔๙๙ นางสาวจุรี  สุขผอม 

 ๙๕๐๐ นางสาวจุรีพร  ประเสริฐ 

 ๙๕๐๑ นางจุรีภรณ  จารุพันธ 

 ๙๕๐๒ นางสาวจุรีย  งามแปน 

 ๙๕๐๓ นางสาวจุรีย  ทิพยอักษร 

 ๙๕๐๔ นางจุรีย  ศรีอุลิต 

 ๙๕๐๕ นางสาวจุรีวรรณ  จตุรัง 

 ๙๕๐๖ นางสาวจุไรรัตน  ประสงคเงิน 

 ๙๕๐๗ นางจุไรรัตน  พรมพา 

 ๙๕๐๘ นางสาวจุฬา  ชาชิต 

 ๙๕๐๙ นางจุฬาพร  พลสังข 

 ๙๕๑๐ นางจุฬารัตน  สงคง 

 ๙๕๑๑ นางจุฬาลักษณ  กองวัง 

 ๙๕๑๒ นางสาวจุฬาลักษณ  มีสุข 

 ๙๕๑๓ นางสาวจูฉิน  แซเจียง 

 ๙๕๑๔ นางสาวเจตนา  จินะทิพย 

 ๙๕๑๕ นางสาวเจนจิต  ไพโรจน 

 ๙๕๑๖ นางสาวเจนจิรา  ขุนไชยทัน 

 ๙๕๑๗ นางเจนจิรา  นาโควงค 

 ๙๕๑๘ นางสาวเจนจิรา  สถิตรักษ 

 ๙๕๑๙ นางเจริญศรี  สุริวงศชมพู 

 ๙๕๒๐ นางเจษฎา  เรืองรักษ 

 ๙๕๒๑ นางเจียน  ลอสวัสดิ์ 

 ๙๕๒๒ นางเจียบ  เอ็นดู 

 ๙๕๒๓ นางเจียม  ปวงกระโทก 

 ๙๕๒๔ นางเจียร  คําหลู 

 ๙๕๒๕ นางแจม  หอมคมขํา 

 ๙๕๒๖ นางแจมจันทร  เกิดแกว 

 ๙๕๒๗ นางแจมจันทร  แชกระโทก 

 ๙๕๒๘ นางแจมจันทร  นรบุตร 

 ๙๕๒๙ นางแจมจันทร  อินถา 

 ๙๕๓๐ นางสาวใจงาม  อินนารา 

 ๙๕๓๑ นางใจดี  เรืองนุช 

 ๙๕๓๒ นางสาวใจทิพย  ถิ่นนิคม 

 ๙๕๓๓ นางฉลวย  ชวยนา 

 ๙๕๓๔ นางสาวฉลวย  ดีมา 

 ๙๕๓๕ นางฉลวย  พิลาดรัมย 

 ๙๕๓๖ นางฉลวย  เพ็งจาง 

 ๙๕๓๗ นางฉลวย  แพงแกว 

 ๙๕๓๘ นางฉลอง  กรไธสง 

 ๙๕๓๙ นางฉลอง  สังขกล่ินหอม 

 ๙๕๔๐ นางฉลอม  ปรักมาส 

 ๙๕๔๑ นางฉลอม  มูลทอง 

 ๙๕๔๒ นางฉวี  อินทรพาเพียร 

 ๙๕๔๓ นางสาวฉวีวรรณ  ดวงชื่น 



 หนา   ๑๙๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๕๔๔ นางฉวีวรรณ  กําลังฟู 

 ๙๕๔๕ นางฉวีวรรณ  แกนจันทร 

 ๙๕๔๖ นางฉวีวรรณ  คูณมี 

 ๙๕๔๗ นางสาวฉวีวรรณ  จันทรแดง 

 ๙๕๔๘ นางฉวีวรรณ  จันทรพินิช 

 ๙๕๔๙ นางฉวีวรรณ  ชาติไกรบัญชา 

 ๙๕๕๐ นางฉวีวรรณ  ชินบูรณ 

 ๙๕๕๑ นางฉวีวรรณ  ใชยโส 

 ๙๕๕๒ นางสาวฉวีวรรณ  นาโควงค 

 ๙๕๕๓ นางฉวีวรรณ  นาธงชัย 

 ๙๕๕๔ นางฉวีวรรณ  บัวหลวง 

 ๙๕๕๕ นางสาวฉวีวรรณ  พรมคํา 

 ๙๕๕๖ นางฉวีวรรณ  เพ่ิมพร 

 ๙๕๕๗ นางฉวีวรรณ  วงษชมพู 

 ๙๕๕๘ นางฉวีวรรณ  สินสุพรรณ 

 ๙๕๕๙ นางฉวีวรรณ  โสดามรรค 

 ๙๕๖๐ นางสาวฉวีวรรณ  อะชวยรัมย 

 ๙๕๖๑ นางฉวีวรรณ  อินทะมนต 

 ๙๕๖๒ นางฉออน  ผิวออนดี 

 ๙๕๖๓ นางฉออน  เสรัมย 

 ๙๕๖๔ นางฉัตรชนก  ศรีรักษา 

 ๙๕๖๕ นางฉัตรนภา  แกวเล้ียง 

 ๙๕๖๖ นางฉันทกานต  วันยานาม 

 ๙๕๖๗ นางสาวฉันทนา  บุตรดี 

 ๙๕๖๘ นางฉันทนา  วิกาสาโร 

 ๙๕๖๙ นางฉันทนา  ศรียวง 

 ๙๕๗๐ นางสาวฉันทนา  สีหากุล 

 ๙๕๗๑ นางฉาแซว  มงคลผาสุก 

 ๙๕๗๒ นางเฉลิม  ไกรจันทร 

 ๙๕๗๓ นางเฉลิม  เจริญสุข 

 ๙๕๗๔ นางเฉลิม  ชางทอง 

 ๙๕๗๕ นางเฉลิม  นาคมอญ 

 ๙๕๗๖ นางเฉลิมพร  คนเพียร 

 ๙๕๗๗ นางสาวเฉลิมรัตน  เทศย้ิม 

 ๙๕๗๘ นางเฉลิมศรี  บุญเบา 

 ๙๕๗๙ นางเฉลียว  กวางสะอาด 

 ๙๕๘๐ นางเฉลียว  นะราวงษ 

 ๙๕๘๑ นางเฉลียว  พิมพศรี 

 ๙๕๘๒ นางเฉลียว  โยธานารถ 

 ๙๕๘๓ นางเฉลียว  วินทะไชย 

 ๙๕๘๔ นางเฉลียว  ศรีโสภณ 

 ๙๕๘๕ นางสาวเฉลียว  สอาดพรม 

 ๙๕๘๖ นางแฉลม  ชัยรัตน 

 ๙๕๘๗ นางแฉลม  แผวสูงเนิน 

 ๙๕๘๘ นางแฉลม  มังกร 

 ๙๕๘๙ นางโฉมยง  บุญวงค 

 ๙๕๙๐ นางสาวโฉมศิลป  เถรวงแกว 

 ๙๕๙๑ นางสาวไฉน  อินทรา 

 ๙๕๙๒ นางชญาภา  กลางโสภา 

 ๙๕๙๓ นางชญาภา  สวายพล 



 หนา   ๑๙๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๕๙๔ นางชฎาพร  โปตาเวทย 

 ๙๕๙๕ นางสาวชฎาภรณ  จิตรใจเย็น 

 ๙๕๙๖ นางสาวชฎาภรณ  สมอักษร 

 ๙๕๙๗ นางชนนิกานต  กรกลาง 

 ๙๕๙๘ นางชนะกานต  นิโรธสัญญา 

 ๙๕๙๙ นางชนัญชิดา  รินไชยยา 

 ๙๖๐๐ นางชนัฏฐปณณ  ปล่ังกลาง 

 ๙๖๐๑ นางสาวชนัดดา  ลาโคตร 

 ๙๖๐๒ นางสาวชนากานต  ชาวนา 

 ๙๖๐๓ นางสาวชนากานต  บัวบาน 

 ๙๖๐๔ นางชนาญา  ใจศรี 

 ๙๖๐๕ นางชนานารถ  ภัทรธิติพันธุ 

 ๙๖๐๖ นางสาวชนาพร  แกวประเสริฐ 

 ๙๖๐๗ นางชนาพร  คําพรวน 

 ๙๖๐๘ นางชนาภรณ  หาญกลา 

 ๙๖๐๙ นางสาวชนาภา  บํารุงชัย 

 ๙๖๑๐ นางชนาภา  โพธิ์กัน 

 ๙๖๑๑ นางชนิญากร  หนูฉิม 

 ๙๖๑๒ นางสาวชนิดา  ทราบรัมย 

 ๙๖๑๓ นางชนิดา  สิทธิวงค 

 ๙๖๑๔ นางชนิดาภา  เข็มทอง 

 ๙๖๑๕ นางสาวชนิตา  ปาลี 

 ๙๖๑๖ นางสาวชนิสรา  สืบสาย 

 ๙๖๑๗ นางสาวชเนตรตรี  สีพ่ึงทอง 

 ๙๖๑๘ นางชบา  พันธุ 

 ๙๖๑๙ นางสาวชมพูนุช  พิทักษโกมลเสน 

 ๙๖๒๐ นางสาวชมภู  เจริญเกตุ 

 ๙๖๒๑ นางสาวชมภู  ทองสุวรรณ 

 ๙๖๒๒ นางสาวชมภู  เกิดปน 

 ๙๖๒๓ นางชมาพร  กล่ินบุญ 

 ๙๖๒๔ นางชไมพร  สีหาโคตร 

 ๙๖๒๕ นางชริน  ทองสกุล 

 ๙๖๒๖ นางชลดา  กิ่งเปง 

 ๙๖๒๗ นางสาวชลทิชา  คิวรัมย 

 ๙๖๒๘ นางชลทิรา  นพเกตุ 

 ๙๖๒๙ นางสาวชลธิชา  จารุรัตนจามร 

 ๙๖๓๐ นางสาวชลธิชา  ทิพยประโภชน 

 ๙๖๓๑ นางชลธิชา  ไพรอด 

 ๙๖๓๒ นางสาวชลธิชา  มูลลี 

 ๙๖๓๓ นางสาวชลธิชา  สุพงษ 

 ๙๖๓๔ นางชลธิชา  อังกุระศรี 

 ๙๖๓๕ นางชลธิษา  กูลกิจ 

 ๙๖๓๖ นางสาวชลนิภา  เดชเรืองศรี 

 ๙๖๓๗ นางชลพิชา  แกวดิษฐ 

 ๙๖๓๘ นางชลภัส  บางไผ 

 ๙๖๓๙ นางชลลัดดา  ทิพวะลี 

 ๙๖๔๐ นางชลอ  ภูษิตาภรณ 

 ๙๖๔๑ นางสาวชลัฐพร  ประยูร 

 ๙๖๔๒ นางสาวชลิดา  ศรีราจันทร 

 ๙๖๔๓ นางชลิตา  คะปญญา 



 หนา   ๑๙๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๖๔๔ นางสาวชลีกุล  ศิริชัยคีรีโกศล 

 ๙๖๔๕ นางชวนพิศ  กองวงษ 

 ๙๖๔๖ นางชวนพิศ  แกวเถาว 

 ๙๖๔๗ นางชวนพิศ  โชคกําเนิด 

 ๙๖๔๘ นางชวี  เหงามณี 

 ๙๖๔๙ นางชอชะบา  ทวมจอก 

 ๙๖๕๐ นางชอลัดดา  ปางจุติ 

 ๙๖๕๑ นางชะบาไพร  สานนท 

 ๙๖๕๒ นางสาวชัชชญา  เสนพนัสสัก 

 ๙๖๕๓ นางสาวชัชฎา  มาลัยจิตต 

 ๙๖๕๔ นางชัณญานุช  วุธทา 

 ๙๖๕๕ นางชาติ  นุนเนื้อทิพย 

 ๙๖๕๖ นางสาวชาธีรา  ทองแกว 

 ๙๖๕๗ นางชานิสา  บุญเต็ม 

 ๙๖๕๘ นางชารินันท  คงปรางด ี

 ๙๖๕๙ นางชาลิณี  ปนศิริ 

 ๙๖๖๐ นางสาวชาลิตา  วงษจําปา 

 ๙๖๖๑ นางชาลินี  จิมรัมย 

 ๙๖๖๒ นางสาวชาลิสา  อินทรตนวงษ 

 ๙๖๖๓ นางชํานิ  โพธิ์ภู 

 ๙๖๖๔ นางชําเรือง  แดงทองดํา 

 ๙๖๖๕ นางชําเรือง  เพ็ชรรุง 

 ๙๖๖๖ นางสาวชิด  รอดนางรอง 

 ๙๖๖๗ นางสาวชิดชนก  มรกฎคันโท 

 ๙๖๖๘ นางสาวชิดชนก  โสมโสรส 

 ๙๖๖๙ นางชิดชนก  โสสุด 

 ๙๖๗๐ นางชิดชม  แคสันเทียะ 

 ๙๖๗๑ นางสาวชิน  ยอทอง 

 ๙๖๗๒ นางชินานาง  บัวเนียม 

 ๙๖๗๓ นางชุจิตา  ไกรศร 

 ๙๖๗๔ นางชุดาภา  ศิริรัตน 

 ๙๖๗๕ นางสาวชุติกา  ทองทัน 

 ๙๖๗๖ นางชุติกาญจน  ปอมหิน 

 ๙๖๗๗ นางชุติกาญจน  ปนซางคอน 

 ๙๖๗๘ นางสาวชุตินันท  อุดทา 

 ๙๖๗๙ นางสาวชุติมันต  มีมาก 

 ๙๖๘๐ นางสาวชุติมันต  เสมือนโพธิ์ 

 ๙๖๘๑ นางชุติมา  ชํานาญศิลป 

 ๙๖๘๒ นางสาวชุติมา  นุชเทียน 

 ๙๖๘๓ นางชุติมา  พนมทม 

 ๙๖๘๔ นางชุลีพร  กุสิรัมย 

 ๙๖๘๕ นางชุลีพร  แวงมั่ง 

 ๙๖๘๖ นางสาวชู  มูระคา 

 ๙๖๘๗ นางชูชีพ  สมงาม 

 ๙๖๘๘ นางเชาวนี  แกวปญญา 

 ๙๖๘๙ นางสาวโชคดี  เพชรดี 

 ๙๖๙๐ นางโชติกา  เทพสุวรรณ 

 ๙๖๙๑ นางโชติรส  พลบุญ 

 ๙๖๙๒ นางสาวซาบีรา  ลือโมะ 

 ๙๖๙๓ นางสาวซารีฟะ  ดํากระบี่ 



 หนา   ๑๙๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๖๙๔ นางสาวซาอีบะ  มะดีเยาะ 

 ๙๖๙๕ นางสาวซูรีดา  หะมะ 

 ๙๖๙๖ นางสาวโซรายา  สิทธิศักดิ์ 

 ๙๖๙๗ นางสาวฌัชฌา  รูสรรพกิจ 

 ๙๖๙๘ นางญาณภา  กุศลสง 

 ๙๖๙๙ นางญาณิศา  แกวชูทอง 

 ๙๗๐๐ นางสาวญาณิศา  จันทะกล 

 ๙๗๐๑ นางญาณิศา  เนียมสําโรง 

 ๙๗๐๒ นางญาณิศา  หวานอารมณ 

 ๙๗๐๓ นางญาณิศา  อุปละ 

 ๙๗๐๔ นางสาวญาณี  สิทธิจันทร 

 ๙๗๐๕ นางสาวญาดา  กลวยประโคน 

 ๙๗๐๖ นางญาดา  หงษเจริญ 

 ๙๗๐๗ นางสาวญาดารัตน  จันทรแตง 

 ๙๗๐๘ นางสาวญาติมา  ชูมณี 

 ๙๗๐๙ นางญานิกา  หวังเล้ียงกลาง 

 ๙๗๑๐ นางสาวญาสุมินทร  แกลวกลา 

 ๙๗๑๑ นางสาวฐปนกฤต  นิลเพ็ชร 

 ๙๗๑๒ นางฐันญภัศ  โลอุไร 

 ๙๗๑๓ นางฐานัชญา  บึงพับ 

 ๙๗๑๔ นางสาวฐานิต  ไทยเจริญ 

 ๙๗๑๕ นางสาวฐานิตา  ไตรยศ 

 ๙๗๑๖ นางฐานิตา  ประสิทธิ์สม 

 ๙๗๑๗ นางฐานิศร  จริงจิตร 

 ๙๗๑๘ นางฐิตากร  ซุนหลี 

 ๙๗๑๙ นางสาวฐิตาภรณ  ประดิษฐการเจริญ 

 ๙๗๒๐ นางสาวฐิตารีย  ถาวรวงค 

 ๙๗๒๑ นางสาวฐิติกัญญ  เดชบุญ 

 ๙๗๒๒ นางฐิติกานต  บุญพา 

 ๙๗๒๓ นางสาวฐิติพร  พิกุลหอม 

 ๙๗๒๔ นางฐิติพร  มหาพงค 

 ๙๗๒๕ นางสาวฐิติมณฑ  ทองศรี 

 ๙๗๒๖ นางฐิติมา  สินชัย 

 ๙๗๒๗ นางฐิติวรดา  พงศสวัสดิ์ 

 ๙๗๒๘ นางฐิติวรดา  พงษรูป 

 ๙๗๒๙ นางฑิคัฆพร  นวมเกตุ 

 ๙๗๓๐ นางฑิฆัมพร  ปรีชานนท 

 ๙๗๓๑ นางฑิตยา  คําออน 

 ๙๗๓๒ นางณชนก  แสนทอง 

 ๙๗๓๓ นางณัชพัฒน  กุลวงษ 

 ๙๗๓๔ นางสาวณัชวดี  จะสอ 

 ๙๗๓๕ นางณัชวัลยนาท  ดําแกว 

 ๙๗๓๖ นางณัฎฐมนกาญจน  ดอกเพ็ชร 

 ๙๗๓๗ นางสาวณัฏฐณิชา  หลงทอง 

 ๙๗๓๘ นางสาวณัฏฐนิช  ชอนสมบัติ 

 ๙๗๓๙ นางสาวณัฐกมล  ขันทะนะ 

 ๙๗๔๐ นางสาวณัฐกมล  ฉับจันทึก 

 ๙๗๔๑ นางณัฐกฤตา  เทียนศรี 

 ๙๗๔๒ นางสาวณัฐกฤตา  สยมภาค 

 ๙๗๔๓ นางสาวณัฐกาญจน  ใจหาญ 



 หนา   ๑๙๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๗๔๔ นางณัฐกาญจน  รุงวรรธนะ 

 ๙๗๔๕ นางณัฐกานต  การะเวก 

 ๙๗๔๖ นางณัฐกานต  ใจแสน 

 ๙๗๔๗ นางณัฐกานต  ประสิทธินาวา 

 ๙๗๔๘ นางสาวณัฐชา  อยูสะบาย 

 ๙๗๔๙ นางสาวณัฐญา  จงวัฒนาไพศาล 

 ๙๗๕๐ นางสาวณัฐฐา  คําสุขขา 

 ๙๗๕๑ นางสาวณัฐณิชา  คงสุข 

 ๙๗๕๒ นางสาวณัฐณิชา  วาวิทย 

 ๙๗๕๓ นางณัฐธนา  เอี่ยมชม 

 ๙๗๕๔ นางสาวณัฐธยาน  เพชรชี 

 ๙๗๕๕ นางณัฐธิชา  โคตมา 

 ๙๗๕๖ นางสาวณัฐธิดา  ตะติ๊บ 

 ๙๗๕๗ นางสาวณัฐธิดา  เพ็งพิศ 

 ๙๗๕๘ นางสาวณัฐธิดา  สุขแมน 

 ๙๗๕๙ นางณัฐธิดา  อุปริมาตย 

 ๙๗๖๐ นางณัฐนพธร  สมาธิ 

 ๙๗๖๑ นางสาวณัฐนิช  บรรเทากุล 

 ๙๗๖๒ นางสาวณัฐนิชา  พันธสุวรรณ 

 ๙๗๖๓ นางสาวณัฐปภาภรณ  บุญผอง 

 ๙๗๖๔ นางณัฐพร  จิตทวม 

 ๙๗๖๕ นางณัฐพร  นนพิทักษ 

 ๙๗๖๖ นางณัฐพร  มัจฉาชาติ 

 ๙๗๖๗ นางสาวณัฐพร  สําเร็จฤกษ 

 ๙๗๖๘ นางณัฐพร  สุดยอด 

 ๙๗๖๙ นางณัฐพัชร  มุกดา 

 ๙๗๗๐ นางณัฐพิมล  ปจจัยโคนัง 

 ๙๗๗๑ นางสาวณัฐมน  สุขสวัสดิ์ 

 ๙๗๗๒ นางณัฐยาณี  สายตางใจ 

 ๙๗๗๓ นางณัฐวรรณ  สุทธะมา 

 ๙๗๗๔ นางณัฐวรินภรณ  ปนทะทา 

 ๙๗๗๕ นางสาวณัฐวิภา  กะตะสีลา 

 ๙๗๗๖ นางสาวณัฐวิมล  ออนชื่นจิตร 

 ๙๗๗๗ นางสาวณัฐากาญจน  อินทะบุญศรี 

 ๙๗๗๘ นางสาวณาญาภรณ  ยาพันธ 

 ๙๗๗๙ นางณิชชา  บัวสาย 

 ๙๗๘๐ นางณิชากร  เจริญพิทักษ 

 ๙๗๘๑ นางสาวณิชากร  บุญจิต 

 ๙๗๘๒ นางสาวณิชาพร  วรบัณฑิต 

 ๙๗๘๓ นางสาวณิชาพัฒน  เพ็ญพัฒนากุล 

 ๙๗๘๔ นางสาวณิชารีย  จันทรพรหม 

 ๙๗๘๕ นางณิชารีย  สมวณา 

 ๙๗๘๖ นางณิฐาวรรณ  อินทคีรี 

 ๙๗๘๗ นางณี  วงศนิล 

 ๙๗๘๘ นางณีรนุช  รอดนิล 

 ๙๗๘๙ นางณุชิตรา  ศรีบุตรตา 

 ๙๗๙๐ นางดมิสา  เชื้อนุน 

 ๙๗๙๑ นางสาวดรินทร  มณีโชติ 

 ๙๗๙๒ นางดรุณี  ลีลา 

 ๙๗๙๓ นางดรุณี  ศรีแสง 



 หนา   ๑๙๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๗๙๔ นางสาวดลพร  มุงดี 

 ๙๗๙๕ นางดลพร  สิทธิดา 

 ๙๗๙๖ นางสาวดวงกมล  เพ็ชรงาม 

 ๙๗๙๗ นางสาวดวงแข  ชอบแตง 

 ๙๗๙๘ นางสาวดวงแข  โสระเวช 

 ๙๗๙๙ นางสาวดวงจันทร  สงศิริ 

 ๙๘๐๐ นางสาวดวงจิตร  แกวสุขเรือง 

 ๙๘๐๑ นางดวงใจ  กอนทอง 

 ๙๘๐๒ นางดวงใจ  ฉิมตระกูล 

 ๙๘๐๓ นางสาวดวงใจ  ไชยโคตร 

 ๙๘๐๔ นางสาวดวงใจ  ถาวรวงษ 

 ๙๘๐๕ นางดวงใจ  นิลกาญจน 

 ๙๘๐๖ นางดวงใจ  บัวเล็ก 

 ๙๘๐๗ นางสาวดวงใจ  เพ็ชรสวัสดิ์ 

 ๙๘๐๘ นางดวงใจ  ศรีเชียงพิมพ 

 ๙๘๐๙ นางดวงใจ  ศรีภักดี 

 ๙๘๑๐ นางสาวดวงใจ  สงวนถอย 

 ๙๘๑๑ นางดวงใจ  สุขมอย 

 ๙๘๑๒ นางสาวดวงใจ  โอยสวัสดิ์ 

 ๙๘๑๓ นางสาวดวงดาว  คํานวนวัน 

 ๙๘๑๔ นางสาวดวงดาว  เทาศิริ 

 ๙๘๑๕ นางดวงดาว  ออนตา 

 ๙๘๑๖ นางดวงดี  พลศิริ 

 ๙๘๑๗ นางดวงเดือน  แกวคํา 

 ๙๘๑๘ นางสาวดวงเดือน  คัฒมาตย 

 ๙๘๑๙ นางดวงเดือน  พระบรรเทา 

 ๙๘๒๐ นางสาวดวงเดือน  อินภูธร 

 ๙๘๒๑ นางดวงตา  จันทรศรี 

 ๙๘๒๒ นางสาวดวงทิพย  ฤทธินาม 

 ๙๘๒๓ นางสาวดวงทิพย  สังขสุวรรณ 

 ๙๘๒๔ นางสาวดวงนภา  อิ่นแกว 

 ๙๘๒๕ นางสาวดวงเนตร  สวัสดี 

 ๙๘๒๖ นางสาวดวงประทีป  ขันทอง 

 ๙๘๒๗ นางสาวดวงพร  จาดเนือง 

 ๙๘๒๘ นางดวงพร  บัวแกว 

 ๙๘๒๙ นางดวงพร  วุนตุลา 

 ๙๘๓๐ นางดวงพร  หรั่งนอย 

 ๙๘๓๑ นางดวงพร  โหงมาตร 

 ๙๘๓๒ นางดวงภรณ  วณีสอน 

 ๙๘๓๓ นางดวงมณี  ทัพขวา 

 ๙๘๓๔ นางดวงมาลา  สุพร 

 ๙๘๓๕ นางดวงฤดี  ภูกองไชย 

 ๙๘๓๖ นางดอก  สยามล 

 ๙๘๓๗ นางสาวดอกแกว  มัสสาทอง 

 ๙๘๓๘ นางดอกแกว  สะพังเงิน 

 ๙๘๓๙ นางสาวดอกคูณ  บุญมา 

 ๙๘๔๐ นางสาวดอกไม  โยธาธรรม 

 ๙๘๔๑ นางสาวดอกรัก  บัวผาง 

 ๙๘๔๒ นางดอกรัก  สารีคํา 

 ๙๘๔๓ นางดอกรักษ  เหลากลม 



 หนา   ๑๙๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๘๔๔ นางดอกออ  มหาธีระกุล 

 ๙๘๔๕ นางดอกออ  สาดา 

 ๙๘๔๖ นางดัชนีกร  ดอกพอง 

 ๙๘๔๗ นางดารณี  โคตะนนท 

 ๙๘๔๘ นางดารณี  มีทรัพย 

 ๙๘๔๙ นางดารณี  สอนสา 

 ๙๘๕๐ นางสาวดารัตน  ชนะนอย 

 ๙๘๕๑ นางดารา  ขันดํา 

 ๙๘๕๒ นางดารา  คุณาคม 

 ๙๘๕๓ นางดารา  แจมอําพร 

 ๙๘๕๔ นางดาราพัน  มีลือ 

 ๙๘๕๕ นางสาวดาราภรณ  สิงหชัย 

 ๙๘๕๖ นางสาวดารารัตน  การินไชย 

 ๙๘๕๗ นางดารารัตน  คงศาสตรา 

 ๙๘๕๘ นางดารารัตน  อนุพันธ 

 ๙๘๕๙ นางดาราวรรณ  จันทํามา 

 ๙๘๖๐ นางดาราวรรณ  รักดี 

 ๙๘๖๑ นางดาราวรรณ  สมบุญโต 

 ๙๘๖๒ นางสาวดาริน  พุมพวง 

 ๙๘๖๓ นางดารุณี  เขตจันทึก 

 ๙๘๖๔ นางสาวดารุณี  เตะหลี 

 ๙๘๖๕ นางสาวดารุนี  บุญทวี 

 ๙๘๖๖ นางสาวดาลิวัลย  ไชยวรรณ 

 ๙๘๖๗ นางดาว  สิงหศิริ 

 ๙๘๖๘ นางดาวใจ  คูณแสง 

 ๙๘๖๙ นางสาวดาวใจ  จิตนอก 

 ๙๘๗๐ นางดาวใจ  โพธิ์ศรี 

 ๙๘๗๑ นางดาวใจ  หนูคํา 

 ๙๘๗๒ นางดาวรุง  ดอกบุญนาค 

 ๙๘๗๓ นางสาวดาวรุง  เหลาสันเทียะ 

 ๙๘๗๔ นางดาวเรือง  ครอบบัวบาน 

 ๙๘๗๕ นางดาวเรือง  ตริโส 

 ๙๘๗๖ นางดาวเรือง  รองวงศ 

 ๙๘๗๗ นางสาวดาวฤดี  คงปลอง 

 ๙๘๗๘ นางดาวฤดี  สืบวิเศษ 

 ๙๘๗๙ นางดาววี  มูลแกว 

 ๙๘๘๐ นางดาวไสว  โพนโคกกอง 

 ๙๘๘๑ นางดาหวัน  บุญใหญ 

 ๙๘๘๒ นางดําดี  แสนสุข 

 ๙๘๘๓ นางดําเนิน  ปนทะวงค 

 ๙๘๘๔ นางดี  ศรีพจนมณีรัตน 

 ๙๘๘๕ นางดุษฎี  บุญโห 

 ๙๘๘๖ นางสาวดุษณี  สุขสวัสดิ์ 

 ๙๘๘๗ นางสาวเดนฤทัย  โชติรัตน 

 ๙๘๘๘ นางเดือน  แตมพุดซา 

 ๙๘๘๙ นางเดือน  ถาวรชาติ 

 ๙๘๙๐ นางเดือน  มุงซอนกลาง 

 ๙๘๙๑ นางสาวเดือนเต็ม  แสงพิรุณ 

 ๙๘๙๒ นางสาวเดือนนวล  สีลารวม 

 ๙๘๙๓ นางเดือนเพ็ญ  ขําจีน 



 หนา   ๒๐๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๘๙๔ นางเดือนเพ็ญ  จิตรวลา 

 ๙๘๙๕ นางเดือนเพ็ญ  ไตรเพ่ิม 

 ๙๘๙๖ นางเดือนเพ็ญ  บัวเพียร 

 ๙๘๙๗ นางเดือนเพ็ญ  พันธพิบูลย 

 ๙๘๙๘ นางสาวเดือนเพ็ญ  อินทนนท 

 ๙๘๙๙ นางสาวเดือนแรม  หนอแกว 

 ๙๙๐๐ นางเดือนเฮือง  กาวิ 

 ๙๙๐๑ นางแดง  พรมประโคน 

 ๙๙๐๒ นางแดง  มวงเขายอย 

 ๙๙๐๓ นางแดง  มาตคํามี 

 ๙๙๐๔ นางแดง  ศรีสวัสดิ์ 

 ๙๙๐๕ นางตรึงตรา  อวนผิว 

 ๙๙๐๖ นางตอง  เกาหวาย 

 ๙๙๐๗ นางตอย  กิวงคพรม 

 ๙๙๐๘ นางสาวตอย  เกตุคําขวา 

 ๙๙๐๙ นางตอย  ขาวปอม 

 ๙๙๑๐ นางตอย  ปอกปา 

 ๙๙๑๑ นางตอย  พัตรสิงห 

 ๙๙๑๒ นางตะวัน  เรืองเจริญ 

 ๙๙๑๓ นางตามล  พิรมนาจ 

 ๙๙๑๔ นางติ๋ม  กินขุนทด 

 ๙๙๑๕ นางติ๋ม  แกวสิงห 

 ๙๙๑๖ นางติ๋ม  เข็มเพ็ชร 

 ๙๙๑๗ นางติ๋ม  งอบโคกกรวด 

 ๙๙๑๘ นางติ๋ม  ทองหอ 

 ๙๙๑๙ นางสาวติ๋ม  ภัทรดํารงเกียรติ 

 ๙๙๒๐ นางตุ  ชนะภู 

 ๙๙๒๑ นางตุก  มูลเอก 

 ๙๙๒๒ นางสาวตุกตา  พรหมพิพัฒน 

 ๙๙๒๓ นางสาวตุกตา  พุทธเสน 

 ๙๙๒๔ นางตุม  เกตุสันเทียะ 

 ๙๙๒๕ นางตุม  มากเจริญ 

 ๙๙๒๖ นางตุลา  สุขเต็ม 

 ๙๙๒๗ นางเต็มดวง  พงษรุก 

 ๙๙๒๘ นางเตือน  จิตรกลาง 

 ๙๙๒๙ นางเตือน  สีแดง 

 ๙๙๓๐ นางเตือนจิตร  มีมวล 

 ๙๙๓๑ นางเตือนใจ  คํามา 

 ๙๙๓๒ นางเตือนใจ  ไชยดนตรี 

 ๙๙๓๓ นางสาวเตือนใจ  แซอึ้ง 

 ๙๙๓๔ นางเตือนใจ  บุตรี 

 ๙๙๓๕ นางเตือนใจ  พาพิจิตร 

 ๙๙๓๖ นางสาวเตือนใจ  มุทาพร 

 ๙๙๓๗ นางเตือนใจ  ยางศรี 

 ๙๙๓๘ นางเตือนใจ  แสงชัย 

 ๙๙๓๙ นางสาวเตือนตา  วีขุนทด 

 ๙๙๔๐ นางแตว  อินทิยา 

 ๙๙๔๑ นางไตรทิพย  นันทะมีชัย 

 ๙๙๔๒ นางสาวถนอม  ละแวน 

 ๙๙๔๓ นางถนอม  วิระศรี 



 หนา   ๒๐๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๙๔๔ นางถนอม  สุมมาตย 

 ๙๙๔๕ นางถนอม  อาษาธง 

 ๙๙๔๖ นางถวิล  คําเทพ 

 ๙๙๔๗ นางถาวร  ตุมทอง 

 ๙๙๔๘ นางถาวร  นิฤมล 

 ๙๙๔๙ นางถาวร  รุงเรืองศรี 

 ๙๙๕๐ นางถาวร  ศิริมาศ 

 ๙๙๕๑ นางถาวร  สุวรรณภูมิ 

 ๙๙๕๒ นางถาวรีย  สุธา 

 ๙๙๕๓ นางสาวทรรศนีย  เรียบรอย 

 ๙๙๕๔ นางทวาย  บุญย่ิง 

 ๙๙๕๕ นางสาวทวี  ขินลอ 

 ๙๙๕๖ นางทวี  แจมสน 

 ๙๙๕๗ นางทวี  บนเกษม 

 ๙๙๕๘ นางสาวทวี  เสือแกว 

 ๙๙๕๙ นางสาวทศพร  มะลิเกิด 

 ๙๙๖๐ นางทองเกี้ยว  รสสีดา 

 ๙๙๖๑ นางทองคํา  บุญมี 

 ๙๙๖๒ นางสาวทองจันทร  พลรักษ 

 ๙๙๖๓ นางทองจันทร  เวลาโสภา 

 ๙๙๖๔ นางทองดา  เลิศพันธ 

 ๙๙๖๕ นางทองดี  กิ่งพุดซา 

 ๙๙๖๖ นางทองดี  บุญสอน 

 ๙๙๖๗ นางทองแดง  แสดกระโทก 

 ๙๙๖๘ นางสาวทองทิพย  คําพุทธา 

 ๙๙๖๙ นางทองนาก  เขียนอ่ํา 

 ๙๙๗๐ นางทองใบ  แกวสืบ 

 ๙๙๗๑ นางสาวทองใบ  ใจชมชื่น 

 ๙๙๗๒ นางทองใบ  บํารุงจิตร 

 ๙๙๗๓ นางทองใบ  มาตยโคง 

 ๙๙๗๔ นางทองใบ  วายทุกข 

 ๙๙๗๕ นางสาวทองใบ  ศรีทอง 

 ๙๙๗๖ นางทองใบ  สิงหใหญ 

 ๙๙๗๗ นางทองปอนด  นะสุโห 

 ๙๙๗๘ นางทองปาน  โทราช 

 ๙๙๗๙ นางทองพิน  มาลี 

 ๙๙๘๐ นางทองพู  เคนโคกกรวด 

 ๙๙๘๑ นางสาวทองพูน  อินอราม 

 ๙๙๘๒ นางทองเพชร  นอยแดง 

 ๙๙๘๓ นางทองเพียร  พิมพลดิษฐ 

 ๙๙๘๔ นางสาวทองเพียร  ศรีวัง 

 ๙๙๘๕ นางทองมวน  ฉ่ํามาก 

 ๙๙๘๖ นางทองมี  ตี้กุล 

 ๙๙๘๗ นางสาวทองมุก  จอดนอก 

 ๙๙๘๘ นางทองไม  อุปญญ 

 ๙๙๘๙ นางทองยอม  ปญญาดี 

 ๙๙๙๐ นางทองยอย  ดับสันเทียะ 

 ๙๙๙๑ นางทองยอย  ถาวรวัตร 

 ๙๙๙๒ นางทองยอย  ปยะวงษ 

 ๙๙๙๓ นางทองยอย  รัตนโพธิสัย 



 หนา   ๒๐๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๙๙๙๔ นางทองยอย  สุคําภา 

 ๙๙๙๕ นางทองยอย  แสงพราว 

 ๙๙๙๖ นางทองยุน  จันทเริง 

 ๙๙๙๗ นางสาวทองรักษ  พรมงาม 

 ๙๙๙๘ นางทองฤทธิ์  ชัยยะ 

 ๙๙๙๙ นางทองลัด  วงคพุฒ 

 ๑๐๐๐๐ นางทองลา  กองจันทร 

 ๑๐๐๐๑ นางสาวทองวัน  หลาวงศา 

 ๑๐๐๐๒ นางทองศรี  มีพันธ 

 ๑๐๐๐๓ นางสาวทองศรี  ราชาธร 

 ๑๐๐๐๔ นางทองศรี  วันศรีรัตน 

 ๑๐๐๐๕ นางทองศรี  สีลาเม 

 ๑๐๐๐๖ นางทองศิริ  มาปอง 

 ๑๐๐๐๗ นางทองศูนย  สีสด 

 ๑๐๐๐๘ นางทองสี  เงินชัย 

 ๑๐๐๐๙ นางทองสี  จันทรสอน 

 ๑๐๐๑๐ นางทองสุข  ลอมคอม 

 ๑๐๐๑๑ นางทองสุน  ค่ําคูณ 

 ๑๐๐๑๒ นางทองสูน  ยานีวงษ 

 ๑๐๐๑๓ นางสาวทองใส  กุลมอญ 

 ๑๐๐๑๔ นางทองใส  คําภูษา 

 ๑๐๐๑๕ นางทองใส  มีรัตน 

 ๑๐๐๑๖ นางทองหลอ  แสงอาวุธ 

 ๑๐๐๑๗ นางสาวทองหลอม  เหลาลาภะ 

 ๑๐๐๑๘ นางทองเหรียญ  กองตุน 

 ๑๐๐๑๙ นางทองแหวน  ขันล้ือ 

 ๑๐๐๒๐ นางทักษณา  สารเขียว 

 ๑๐๐๒๑ นางทักษพร  ทรวง 

 ๑๐๐๒๒ นางทัตยา  เจริญพันธ 

 ๑๐๐๒๓ นางทัน  มาลัยติด 

 ๑๐๐๒๔ นางทันใจ  ชาญอุไร 

 ๑๐๐๒๕ นางสาวทับทิม  ทองอม 

 ๑๐๐๒๖ นางทับทิม  ทาวใจวงศ 

 ๑๐๐๒๗ นางทับทิม  นามมูลตรี 

 ๑๐๐๒๘ นางทับทิม  โยกบุ 

 ๑๐๐๒๙ นางสาวทับทิม  ศรีโรจน 

 ๑๐๐๓๐ นางทัศณีย  กุลไธสง 

 ๑๐๐๓๑ นางทัศณีย  สรอยทอง 

 ๑๐๐๓๒ นางสาวทัศนี  ปญตะยัง 

 ๑๐๐๓๓ นางทัศนีย  กระตายโพธิ์ 

 ๑๐๐๓๔ นางสาวทัศนีย  จันทรเนย 

 ๑๐๐๓๕ นางสาวทัศนีย  แจงวัง 

 ๑๐๐๓๖ นางทัศนีย  ถมปทม 

 ๑๐๐๓๗ นางทัศนีย  ผงผาย 

 ๑๐๐๓๘ นางทัศนีย  ผลรุง 

 ๑๐๐๓๙ นางสาวทัศนีย  วงษแกว 

 ๑๐๐๔๐ นางทัศนีย  วิเศษอุต 

 ๑๐๐๔๑ นางทัศนีย  วุนอินทร 

 ๑๐๐๔๒ นางทัศนีย  ศักดิ์ศรี 

 ๑๐๐๔๓ นางทัศนีย  สังสัญชาติ 



 หนา   ๒๐๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
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 ๑๐๐๔๔ นางทัศนีย  หมื่นศักดิ์สุระ 

 ๑๐๐๔๕ นางทัศนีย  อินทรักษ 

 ๑๐๐๔๖ นางสาวทัศนียา  เผาจํารูญ 

 ๑๐๐๔๗ นางทัศวรรณ  พวงภู 

 ๑๐๐๔๘ นางทัสนา  ไกรษร 

 ๑๐๐๔๙ นางทานตะวัน  ขวัญออน 

 ๑๐๐๕๐ นางทานตะวัน  ลีพลงาม 

 ๑๐๐๕๑ นางทํานอง  รัตนสมบัติ 

 ๑๐๐๕๒ นางทิชา  ทับเปล่ียน 

 ๑๐๐๕๓ นางสาวทิชากร  เต็งฉิมพลี 

 ๑๐๐๕๔ นางทิตยาภรณ  นวนสาร 

 ๑๐๐๕๕ นางสาวทิตานัน  ดวงชัย 

 ๑๐๐๕๖ นางสาวทิติภา  ประทีปแสง 

 ๑๐๐๕๗ นางทินพร  โลเคนแกว 

 ๑๐๐๕๘ นางทิพย  ทองแจม 

 ๑๐๐๕๙ นางทิพยนภา  เชียงหนุน 

 ๑๐๐๖๐ นางสาวทิพยประภา  เชยสูงเนิน 

 ๑๐๐๖๑ นางทิพยประภา  ภิญกิจ 

 ๑๐๐๖๒ นางทิพยภาพร  สุทธิวิลัย 

 ๑๐๐๖๓ นางสาวทิพยรัตน  จันทรดี 

 ๑๐๐๖๔ นางทิพยรัตน  ชัยวัฒนตระกูล 

 ๑๐๐๖๕ นางสาวทิพยวรรณ  น้ําฟา 

 ๑๐๐๖๖ นางสาวทิพยวรรณ  ปาประโคน 

 ๑๐๐๖๗ นางทิพยวรรณ  เมฆอวกาศสกุล 

 ๑๐๐๖๘ นางทิพยวรรณ  เถาถวิล 

 ๑๐๐๖๙ นางสาวทิพยสุดา  ปาละสุข 

 ๑๐๐๗๐ นางทิพยสุดา  ระแวง 

 ๑๐๐๗๑ นางทิพรัตน  นาคะ 

 ๑๐๐๗๒ นางสาวทิพวรรณ  กอมขุนทด 

 ๑๐๐๗๓ นางทิพวรรณ  แกวเงา 

 ๑๐๐๗๔ นางทิพวรรณ  บุญศิริ 

 ๑๐๐๗๕ นางทิพวรรณ  ศรีวารีรัตน 

 ๑๐๐๗๖ นางสาวทิพวรรณ  อุตสาห 

 ๑๐๐๗๗ นางทิพสุคนธ  ขุนราสําโรง 

 ๑๐๐๗๘ นางสาวทิพานัน  สงครินทร 

 ๑๐๐๗๙ นางสาวทิพาวรรณ  ชัยเชย 

 ๑๐๐๘๐ นางทิวาพร  เทศรังสี 

 ๑๐๐๘๑ นางสาวทิวารัตน  แสงโทโพ 

 ๑๐๐๘๒ นางทีฆายุ  เวฬุวนารักษ 

 ๑๐๐๘๓ นางทุรีพร  เชนรัมย 

 ๑๐๐๘๔ นางทุเรียน  ภูทอง 

 ๑๐๐๘๕ นางสาวเทวา  ประทาพันธ 

 ๑๐๐๘๖ นางเทวา  อินแพง 

 ๑๐๐๘๗ นางเทวิน  เทียนสันต 

 ๑๐๐๘๘ นางเทวี  สุทัศษา 

 ๑๐๐๘๙ นางสาวเทวีณ  เท่ียงไธสง 

 ๑๐๐๙๐ นางเทิดทูล  ธรรมรักษา 

 ๑๐๐๙๑ นางสาวเที่ยงตวัน  อุดใจ 

 ๑๐๐๙๒ นางเทียน  บอทรัพย 

 ๑๐๐๙๓ นางเทียนทอง  ไรขาม 
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 ๑๐๐๙๔ นางเทียม  เปงทอง 

 ๑๐๐๙๕ นางเทียมทอง  อุเทนหลอย 

 ๑๐๐๙๖ นางสาวธณัฎฐา  เกิดแยม 

 ๑๐๐๙๗ นางสาวธนขวัญ  วงศชู 

 ๑๐๐๙๘ นางธนพร  คะสุวรรณ 

 ๑๐๐๙๙ นางธนพร  ทิพรักษ 

 ๑๐๑๐๐ นางธนพร  ปญญางค 

 ๑๐๑๐๑ นางธนพร  เมืองขาว 

 ๑๐๑๐๒ นางธนพร  รุยันต 

 ๑๐๑๐๓ นางธนภรณ  กงพะลี 

 ๑๐๑๐๔ นางสาวธนภรณ  ทองพันธ 

 ๑๐๑๐๕ นางธนภรณ  เมฆวิลัย 

 ๑๐๑๐๖ นางธนภรณ  สุขสวาง 

 ๑๐๑๐๗ นางสาวธนภัค  โพธิ์ชัยทอง 

 ๑๐๑๐๘ นางสาวธนภัทร  พะนาน 

 ๑๐๑๐๙ นางธนวรรณ  จําปา 

 ๑๐๑๑๐ นางธนัชชา  กองรัมย 

 ๑๐๑๑๑ นางธนัชพร  นาคะพงษ 

 ๑๐๑๑๒ นางธนัชพร  บัวขาว 

 ๑๐๑๑๓ นางสาวธนัชพร  ล้ิมอํานวย 

 ๑๐๑๑๔ นางธนาพร  ชมภูศรี 

 ๑๐๑๑๕ นางสาวธนาพร  พรหมประดิษฐ 

 ๑๐๑๑๖ นางธนาภร  วัฒนานิธิ 

 ๑๐๑๑๗ นางสาวธนาภรณ  อริยานุวัฒน 

 ๑๐๑๑๘ นางสาวธนาภา  สลักเพชร 

 ๑๐๑๑๙ นางสาวธนิดา  บุญโรจน 

 ๑๐๑๒๐ นางสาวธนิสร  ถือพุดซา 

 ๑๐๑๒๑ นางสาวธฤติ  รอดฝุน 

 ๑๐๑๒๒ นางธวัลกร  ติ๊บปะยะ 

 ๑๐๑๒๓ นางธวัลรัตน  ตันมา 

 ๑๐๑๒๔ นางธัญญพร  ถะเกิงสุข 

 ๑๐๑๒๕ นางธัญญพัทธ  ไพสวางพันธ 

 ๑๐๑๒๖ นางธัญญรัตน  ครุฑนาค 

 ๑๐๑๒๗ นางธัญญรัตน  รักขเสน 

 ๑๐๑๒๘ นางสาวธัญญรัศม  โนนศิริ 

 ๑๐๑๒๙ นางธัญญลักษณ  อาภรณชรริน 

 ๑๐๑๓๐ นางสาวธัญญา  ขําเจริญ 

 ๑๐๑๓๑ นางสาวธัญญา  ทองย้ิม 

 ๑๐๑๓๒ นางธัญญาภรณ  คนบํารุง 

 ๑๐๑๓๓ นางสาวธัญญาภัสร  ล่ันอรัญ 

 ๑๐๑๓๔ นางธัญญารัตน  แกวกามูล 

 ๑๐๑๓๕ นางสาวธัญญารัตน  ดาธูป 

 ๑๐๑๓๖ นางธัญญารัตน  ศรีจักร 

 ๑๐๑๓๗ นางธัญญารัตน  ศรีจันทร 

 ๑๐๑๓๘ นางสาวธัญญารัตน  อินทรนอย 

 ๑๐๑๓๙ นางธัญญาศิริ  อินทรัก 

 ๑๐๑๔๐ นางสาวธัญพิชชา  นอยชม 

 ๑๐๑๔๑ นางสาวธัญรดา  โพทู 

 ๑๐๑๔๒ นางธัญรัตน  ธรรมลังกา 

 ๑๐๑๔๓ นางสาวธัญวรัตม  วงษหลอ 



 หนา   ๒๐๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๑๔๔ นางธัญวรัตม  สงางาม 

 ๑๐๑๔๕ นางสาวธัณญาการ  บัววร 

 ๑๐๑๔๖ นางสาวธันยรดี  ชื่นอารมย 

 ๑๐๑๔๗ นางสาวธันยา  สุขหนู 

 ๑๐๑๔๘ นางสาวธันยาพัฒน   

  ธนาโชควรกิตติ์ 

 ๑๐๑๔๙ นางสาวธันยาภรณ  จินตกสิกรรม 

 ๑๐๑๕๐ นางธันยารัตน  วุฒิยาน 

 ๑๐๑๕๑ นางสาวธาทิพย  กมลโชติ 

 ๑๐๑๕๒ นางสาวธารทิพย  มีชัย 

 ๑๐๑๕๓ นางสาวธารทิพย  อนันตรกิตติ 

 ๑๐๑๕๔ นางธารวิมล  โตบุญเรือง 

 ๑๐๑๕๕ นางธารวิมล  ราชภักดี 

 ๑๐๑๕๖ นางสาวธิดาภรณ  เหลาเกิ้มหุง 

 ๑๐๑๕๗ นางธิดามาศ  เสนานุช 

 ๑๐๑๕๘ นางธิดารัตน  จันทะพันธ 

 ๑๐๑๕๙ นางธิดารัตน  สุริยา 

 ๑๐๑๖๐ นางธิดารัตน  สุวรรณจรัสแสง 

 ๑๐๑๖๑ นางธิติมา  ปนเกตุ 

 ๑๐๑๖๒ นางธิติยา  โยธา 

 ๑๐๑๖๓ นางธิติรัตน  รอดทอง 

 ๑๐๑๖๔ นางธีรดา  ปานเพชร 

 ๑๐๑๖๕ นางสาวธีรพรรณ  วิบูลยศิลป 

 ๑๐๑๖๖ นางสาวธีรวรรณ  ชาพลดอน 

 ๑๐๑๖๗ นางสาวธีราภรณ  แกวมณีชัย 

 ๑๐๑๖๘ นางสาวนกแกว  รักเหมือน 

 ๑๐๑๖๙ นางนกเทศ  ทานอุดม 

 ๑๐๑๗๐ นางสาวนกนอย  ดีสืบชาติ 

 ๑๐๑๗๑ นางนครไทย  ซึมครบุรี 

 ๑๐๑๗๒ นางสาวนครไทย  ปกแกว 

 ๑๐๑๗๓ นางนงคนุช  ดาวัน 

 ๑๐๑๗๔ นางนงคพงา  แกวสุวรรณ 

 ๑๐๑๗๕ นางสาวนงคเยาว  เที่ยงแท 

 ๑๐๑๗๖ นางนงคเยาว  บุตรศาสตร 

 ๑๐๑๗๗ นางนงคเยาว  โยธาสุภาพ 

 ๑๐๑๗๘ นางนงคเยาว  ศรีคลัง 

 ๑๐๑๗๙ นางนงครัก  ปานบุญปลูก 

 ๑๐๑๘๐ นางนงครักษ  อุตพรม 

 ๑๐๑๘๑ นางนงคราญ  ไชยลังกา 

 ๑๐๑๘๒ นางนงคลักษณ  คําสุข 

 ๑๐๑๘๓ นางนงคลักษณ  พานทอง 

 ๑๐๑๘๔ นางสาวนงณภัส  สอนซาย 

 ๑๐๑๘๕ นางนงนภัส  ใจเจริญ 

 ๑๐๑๘๖ นางนงนุช  กิมาลี 

 ๑๐๑๘๗ นางสาวนงนุช  เกิดเอี่ยม 

 ๑๐๑๘๘ นางนงนุช  แกลวกลา 

 ๑๐๑๘๙ นางนงนุช  จันทรสืบสาย 

 ๑๐๑๙๐ นางนงนุช  ชนะทะเล 

 ๑๐๑๙๑ นางนงนุช  ชุมตรีนอก 

 ๑๐๑๙๒ นางนงนุช  ตนภู 



 หนา   ๒๐๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๑๙๓ นางสาวนงนุช  ธิปญญา 

 ๑๐๑๙๔ นางนงนุช  บางคําหลวง 

 ๑๐๑๙๕ นางสาวนงนุช  โพธิ์ปทมะ 

 ๑๐๑๙๖ นางนงนุช  ไววุฒิ 

 ๑๐๑๙๗ นางสาวนงนุช  ศรีชาวนา 

 ๑๐๑๙๘ นางสาวนงนุช  สอนทุง 

 ๑๐๑๙๙ นางนงนุช  สะโมทัย 

 ๑๐๒๐๐ นางสาวนงนุช  สีแกบาน 

 ๑๐๒๐๑ นางนงนุช  แสงภู 

 ๑๐๒๐๒ นางสาวนงนุช  แสงมา 

 ๑๐๒๐๓ นางนงนุช  หมีแสวง 

 ๑๐๒๐๔ นางนงเยาว  กาญจนะสมบูรณ 

 ๑๐๒๐๕ นางนงเยาว  แกวเกาะสะบา 

 ๑๐๒๐๖ นางนงเยาว  บัวศรีตัน 

 ๑๐๒๐๗ นางนงเยาว  ผาเพิง 

 ๑๐๒๐๘ นางนงเยาว  โรยทองคํา 

 ๑๐๒๐๙ นางนงเยาว  สาเคดา 

 ๑๐๒๑๐ นางนงเยาว  สาโมทย 

 ๑๐๒๑๑ นางนงเยาว  หาญมนตรี 

 ๑๐๒๑๒ นางสาวนงลักษณ  คุมพิทักษ 

 ๑๐๒๑๓ นางนงลักษณ  จันทรัตน 

 ๑๐๒๑๔ นางนงลักษณ  พงคดา 

 ๑๐๒๑๕ นางนงลักษณ  พันธุกุฬา 

 ๑๐๒๑๖ นางนงลักษณ  ภูเดนไสย 

 ๑๐๒๑๗ นางนงลักษณ  มลมาตย 

 ๑๐๒๑๘ นางนงลักษณ  รักหิรัญ 

 ๑๐๒๑๙ นางนงลักษณ  รัตนะ 

 ๑๐๒๒๐ นางนงลักษณ  วัลลภา 

 ๑๐๒๒๑ นางนงลักษณ  สุวรรณโน 

 ๑๐๒๒๒ นางนติยา  เอียดเหล็น 

 ๑๐๒๒๓ นางสาวนพพร  ตะรุษะ 

 ๑๐๒๒๔ นางนพภัสสร  พุททรง 

 ๑๐๒๒๕ นางสาวนพรัตน  แกวทิ้ง 

 ๑๐๒๒๖ นางนพรัตน  ธินาธุวงษ 

 ๑๐๒๒๗ นางนพรัตน  ศิริขันธ 

 ๑๐๒๒๘ นางสาวนพรัตน  สิงหรา ณ อยุธยา 

 ๑๐๒๒๙ นางสาวนพรัตน  สีพยา 

 ๑๐๒๓๐ นางนพวรรณ  คําจม 

 ๑๐๒๓๑ นางสาวนพวรรณ  บุญลาภ 

 ๑๐๒๓๒ นางนพัศรา  วงศวาท 

 ๑๐๒๓๓ นางสาวนภสร  จันบัวลา 

 ๑๐๒๓๔ นางสาวนภัสชญา  ฐานิตาพัชร 

 ๑๐๒๓๕ นางนภัสนันท  นิ่มสันต 

 ๑๐๒๓๖ นางสาวนภัสพร  บุญยืน 

 ๑๐๒๓๗ นางสาวนภัสวรรณ  ปุยะพันธ 

 ๑๐๒๓๘ นางนภากร  พิมานรัมย 

 ๑๐๒๓๙ นางนภาดา  เดือนสุกแสง 

 ๑๐๒๔๐ นางสาวนภาพร  กล่ินขจร 

 ๑๐๒๔๑ นางสาวนภาพร  คามจังหาร 

 ๑๐๒๔๒ นางนภาพร  ประดิษฐ 



 หนา   ๒๐๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๒๔๓ นางนภาพร  มณีใส 

 ๑๐๒๔๔ นางสาวนภาพร  ระดาฤทธิ์ 

 ๑๐๒๔๕ นางสาวนภาพร  ศรีหมอก 

 ๑๐๒๔๖ นางสาวนภาพร  หาญรุก 

 ๑๐๒๔๗ นางนภาพรรณ  มีเกิด 

 ๑๐๒๔๘ นางสาวนภาภรณ  ขุนไกร 

 ๑๐๒๔๙ นางสาวนภาภรณ  คงศร 

 ๑๐๒๕๐ นางสาวนภาภรณ  สมัคราช 

 ๑๐๒๕๑ นางสาวนภารัตน  สมบูรณกูล 

 ๑๐๒๕๒ นางนภารินทร  แกวคํา 

 ๑๐๒๕๓ นางสาวนราภรณ  บุบผามาลา 

 ๑๐๒๕๔ นางนริน  สมอินทร 

 ๑๐๒๕๕ นางสาวนรินทร  มหาภูมิ 

 ๑๐๒๕๖ นางนรินทรพร  บริวงษ 

 ๑๐๒๕๗ นางสาวนรินทรัตน  แสงไชยวัน 

 ๑๐๒๕๘ นางนริศรา  ทองโคตร 

 ๑๐๒๕๙ นางสาวนริศรา  สาขา 

 ๑๐๒๖๐ นางสาวนริสา  มานพ 

 ๑๐๒๖๑ นางสาวนรีกานต  พุฒนา 

 ๑๐๒๖๒ นางนรีการนต  สังขทอง 

 ๑๐๒๖๓ นางสาวนรีนุช  สุพรรณ 

 ๑๐๒๖๔ นางนฤภร  ออนสุวรรณ 

 ๑๐๒๖๕ นางสาวนฤมล  ขุนพรม 

 ๑๐๒๖๖ นางนฤมล  จวนสาง 

 ๑๐๒๖๗ นางสาวนฤมล  ชาวผาตั้ง 

 ๑๐๒๖๘ นางนฤมล  ตนคลัง 

 ๑๐๒๖๙ นางสาวนฤมล  นวลสุทธิ์ 

 ๑๐๒๗๐ นางนฤมล  บุญคง 

 ๑๐๒๗๑ นางสาวนฤมล  พวงศรี 

 ๑๐๒๗๒ นางสาวนฤมล  โพธิ์ศรี 

 ๑๐๒๗๓ นางสาวนฤมล  ยาสดม 

 ๑๐๒๗๔ นางนฤมล  ลักษณะอําพร 

 ๑๐๒๗๕ นางนฤมล  วิชาสุ 

 ๑๐๒๗๖ นางสาวนฤมล  สังขแกว 

 ๑๐๒๗๗ นางนฤมล  อินปาน 

 ๑๐๒๗๘ นางสาวนฤมล  โฮหนู 

 ๑๐๒๗๙ นางนลภัก  ทองเขียว 

 ๑๐๒๘๐ นางนลินทิพย  นันทกุลวัฒน 

 ๑๐๒๘๑ นางสาวนลินธรณ  พลดงนอก 

 ๑๐๒๘๒ นางนลินรัตน  นพคุณ 

 ๑๐๒๘๓ นางสาวนวนจันทร  แปรนุน 

 ๑๐๒๘๔ นางสาวนวพร  กันทา 

 ๑๐๒๘๕ นางสาวนวพร  พากเพียร 

 ๑๐๒๘๖ นางนวพร  ยุทธย่ิงยงค 

 ๑๐๒๘๗ นางนวพร  ราชวงษ 

 ๑๐๒๘๘ นางนวพร  สุวรักษ 

 ๑๐๒๘๙ นางนวพร  หนูพุม 

 ๑๐๒๙๐ นางนวภรณ  หมดทุกข 

 ๑๐๒๙๑ นางสาวนวรัตน  จงปลูกกลาง 

 ๑๐๒๙๒ นางนวรัตน  เต็มปน 



 หนา   ๒๐๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๒๙๓ นางสาวนวรัตน  ฝดคา 

 ๑๐๒๙๔ นางนวล  อริยบุรุษ 

 ๑๐๒๙๕ นางนวลจันทร  เกาะมั่น 

 ๑๐๒๙๖ นางนวลจันทร  มาเกตุ 

 ๑๐๒๙๗ นางนวลจันทร  สัทธศรี 

 ๑๐๒๙๘ นางสาวนวลจันทร  เสนาชุม 

 ๑๐๒๙๙ นางนวลจันทร  เหลาคํา 

 ๑๐๓๐๐ นางสาวนวลฉวี  พ่ึงปา 

 ๑๐๓๐๑ นางนวลนอย  พัวพัน 

 ๑๐๓๐๒ นางนวลนาง  นาสมพงษ 

 ๑๐๓๐๓ นางนวลนารถ  จํางูเหลือม 

 ๑๐๓๐๔ นางนวลปราง  พันชารี 

 ๑๐๓๐๕ นางนวลละออ  รัตนวงค 

 ๑๐๓๐๖ นางนวลศรี  ทองสีนวล 

 ๑๐๓๐๗ นางนวลศรี  ทัพวิเศษ 

 ๑๐๓๐๘ นางนวลศรี  ลัดดา 

 ๑๐๓๐๙ นางนวียา  ศรีหาตา 

 ๑๐๓๑๐ นางนอง  นอยดี 

 ๑๐๓๑๑ นางสาวนองหญิง  จันทรโทน 

 ๑๐๓๑๒ นางสาวนอม  ฉัตรสระนอย 

 ๑๐๓๑๓ นางนอม  หนองเหล็ก 

 ๑๐๓๑๔ นางสาวนอย  แกวบํารุง 

 ๑๐๓๑๕ นางนอย  โกยทา 

 ๑๐๓๑๖ นางนอย  บุญเกล้ียง 

 ๑๐๓๑๗ นางนอย  พันธยาว 

 ๑๐๓๑๘ นางนอย  วิชาโหง 

 ๑๐๓๑๙ นางนอย  หมีนวน 

 ๑๐๓๒๐ นางสาวนอยหนา  หมื่นจิตร 

 ๑๐๓๒๑ นางสาวนัฐชานันท  มงคลศิลป 

 ๑๐๓๒๒ นางสาวนัทธมน  ธรรมเสนา 

 ๑๐๓๒๓ นางนันทกา  กระพุทธา 

 ๑๐๓๒๔ นางนันทชพร  แกวเจริญ 

 ๑๐๓๒๕ นางนันทญาณ  เทาศรี 

 ๑๐๓๒๖ นางนันทฐิตา  พิษณุไทย 

 ๑๐๓๒๗ นางสาวนันทณี  ทองคํา 

 ๑๐๓๒๘ นางนันทนภัส  ซื่อตรง 

 ๑๐๓๒๙ นางสาวนันทนา  คํามุงคุณ 

 ๑๐๓๓๐ นางนันทนา  ปานเปย 

 ๑๐๓๓๑ นางสาวนันทนา  วงศฟู 

 ๑๐๓๓๒ นางนันทนา  สายสู 

 ๑๐๓๓๓ นางนันทนา  สาระชัย 

 ๑๐๓๓๔ นางสาวนันทนีย  รสฟุง 

 ๑๐๓๓๕ นางสาวนันทพร  ยางธิสาร 

 ๑๐๓๓๖ นางสาวนันทพร  หงษา 

 ๑๐๓๓๗ นางสาวนันทพัตน  พวงความสุข 

 ๑๐๓๓๘ นางนันทภัค  เจริญผล 

 ๑๐๓๓๙ นางนันทรัชต  แกวทิพย 

 ๑๐๓๔๐ นางนันทวรรณ  พลายงาม 

 ๑๐๓๔๑ นางสาวนันทวัน  เขมนเขตการ 

 ๑๐๓๔๒ นางนันทัชพร  ยืนสุข 



 หนา   ๒๐๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๓๔๓ นางนันทา  แกวดอนหัน 

 ๑๐๓๔๔ นางสาวนันทา  คณะวาป 

 ๑๐๓๔๕ นางนันทา  นามวัฒน 

 ๑๐๓๔๖ นางสาวนันทิญา  คลายปอม 

 ๑๐๓๔๗ นางสาวนันทิดา  หวุยเซอกู 

 ๑๐๓๔๘ นางสาวนันทิพร  จีวรรณ 

 ๑๐๓๔๙ นางนันทิมา  โสพันธ 

 ๑๐๓๕๐ นางสาวนันทิยา  โคตพงษ 

 ๑๐๓๕๑ นางนันทิยา  พรมศรี 

 ๑๐๓๕๒ นางนันธิดา  ยืนยง 

 ๑๐๓๕๓ นางนันธิดา  สุขสําราญ 

 ๑๐๓๕๔ นางนัยณา  สีดามนต 

 ๑๐๓๕๕ นางนัยเนตร  จันทวงษ 

 ๑๐๓๕๖ นางนาค  พลอุน 

 ๑๐๓๕๗ นางนาง  สุตตะนนท 

 ๑๐๓๕๘ นางสาวนาฎอนงค  เกล้ียงเกลา 

 ๑๐๓๕๙ นางนาตยา  กลับผดุง 

 ๑๐๓๖๐ นางนาตยา  ชาตรีกุล 

 ๑๐๓๖๑ นางสาวนาตยา  บัวบุศย 

 ๑๐๓๖๒ นางสาวนาตยา  เส็งทรัพย 

 ๑๐๓๖๓ นางสาวนาตยา  หยดยอย 

 ๑๐๓๖๔ นางสาวนาถยา  เย็นระยับ 

 ๑๐๓๖๕ นางนาที  เภาออน 

 ๑๐๓๖๖ นางนารงค  จันทรลาย 

 ๑๐๓๖๗ นางนารากร  กดออน 

 ๑๐๓๖๘ นางนาราภัทร  พรรโมก 

 ๑๐๓๖๙ นางนาริณี  คลายพิกุล 

 ๑๐๓๗๐ นางนารี  ประมาคะตัง 

 ๑๐๓๗๑ นางนารี  พิมพเสนา 

 ๑๐๓๗๒ นางนารี  มูลน้ําอาง 

 ๑๐๓๗๓ นางสาวนารี  แสงสุวรรณ 

 ๑๐๓๗๔ นางสาวนารีรัตน  ไขโพธิ์ 

 ๑๐๓๗๕ นางสาวนารีรัตน  เงินสุข 

 ๑๐๓๗๖ นางสาวนารีรัตน  พุมแสวง 

 ๑๐๓๗๗ นางนารีรัตน  หารหมอง 

 ๑๐๓๗๘ นางสาวน้ําคาง  ทองทรัพย 

 ๑๐๓๗๙ นางสาวน้ําคาง  พวงมาลัย 

 ๑๐๓๘๐ นางสาวน้ําคาง  พิมเสน 

 ๑๐๓๘๑ นางน้ําคาง  วณิชชากรกุล 

 ๑๐๓๘๒ นางสาวน้ําทิพย  บุดดี 

 ๑๐๓๘๓ นางน้ําทิพย  พันธเขตรกรณ 

 ๑๐๓๘๔ นางน้ําทิพย  มณีวงษ 

 ๑๐๓๘๕ นางน้ําทิพย  สิงหราช 

 ๑๐๓๘๖ นางสาวน้ําผ้ึง  ขําดี 

 ๑๐๓๘๗ นางสาวน้ําผ้ึง  เจือจันทร 

 ๑๐๓๘๘ นางสาวน้ําผ้ึง  นรากรณ 

 ๑๐๓๘๙ นางน้ําผ้ึง  พัตตาสิงห 

 ๑๐๓๙๐ นางสาวน้ําฝน  เทพพิทักษ 

 ๑๐๓๙๑ นางสาวน้ําฝน  ประเสริฐผล 

 ๑๐๓๙๒ นางน้ําฝน  ปกอุด 



 หนา   ๒๑๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๓๙๓ นางสาวน้ําฝน  พุทธายะ 

 ๑๐๓๙๔ นางน้ําฝน  มุมทอง 

 ๑๐๓๙๕ นางสาวน้ําฝน  ย่ังยืน 

 ๑๐๓๙๖ นางสาวน้ําฝน  สายโสภา 

 ๑๐๓๙๗ นางสาวน้ําฝน  สุขจันทึก 

 ๑๐๓๙๘ นางน้ําเพชร  มากทรัพย 

 ๑๐๓๙๙ นางน้ําเพ็ชร  นิ่มชม 

 ๑๐๔๐๐ นางน้ําออย  เนียมกําเนิด 

 ๑๐๔๐๑ นางน้ําออย  รอยทอง 

 ๑๐๔๐๒ นางน้ําออย  วองไว 

 ๑๐๔๐๓ นางสาวน้ําออย  สีดา 

 ๑๐๔๐๔ นางน้ําออย  สุขเสมอ 

 ๑๐๔๐๕ นางน้ําออย  โอนออน 

 ๑๐๔๐๖ นางน้ําออย  โอภาส 

 ๑๐๔๐๗ นางนิจ  งามเทียน 

 ๑๐๔๐๘ นางสาวนิจ  แสนดี 

 ๑๐๔๐๙ นางนิจจา  แถวบุญมี 

 ๑๐๔๑๐ นางสาวนิจอนงค  ทวีสุขตระกุล 

 ๑๐๔๑๑ นางนิชชาภัทร  กุลหนาน 

 ๑๐๔๑๒ นางนิชนันท  ยอดสงา 

 ๑๐๔๑๓ นางสาวนิชนันทน  ชางนวล 

 ๑๐๔๑๔ นางสาวนิญาดา  ใจเย็น 

 ๑๐๔๑๕ นางนิดดาพร  สมณะ 

 ๑๐๔๑๖ นางนิดฤดี  พรมมี 

 ๑๐๔๑๗ นางสาวนิดหนอย  เกษี 

 ๑๐๔๑๘ นางนิตยา  กระภูชัย 

 ๑๐๔๑๙ นางนิตยา  เกิดปญญา 

 ๑๐๔๒๐ นางสาวนิตยา  เกื้อสุข 

 ๑๐๔๒๑ นางนิตยา  คํามูล 

 ๑๐๔๒๒ นางนิตยา  เคน้ําอาง 

 ๑๐๔๒๓ นางสาวนิตยา  จันทรวงศ 

 ๑๐๔๒๔ นางนิตยา  จํานงทรง 

 ๑๐๔๒๕ นางนิตยา  จิตพูลผล 

 ๑๐๔๒๖ นางสาวนิตยา  ชมจําป 

 ๑๐๔๒๗ นางสาวนิตยา  ชาภักดี 

 ๑๐๔๒๘ นางสาวนิตยา  ไชยชนะ 

 ๑๐๔๒๙ นางสาวนิตยา  ณรงคศิลป 

 ๑๐๔๓๐ นางสาวนิตยา  ดวงเนตร 

 ๑๐๔๓๑ นางสาวนิตยา  ตุนากุล 

 ๑๐๔๓๒ นางสาวนิตยา  ทิพาพงษผกาพันธ 

 ๑๐๔๓๓ นางนิตยา  แนนดี 

 ๑๐๔๓๔ นางนิตยา  บรรเทา 

 ๑๐๔๓๕ นางนิตยา  บุญเผือก 

 ๑๐๔๓๖ นางนิตยา  ปองศิริ 

 ๑๐๔๓๗ นางนิตยา  เปรมปราโมทย 

 ๑๐๔๓๘ นางสาวนิตยา  ผอบสวรรค 

 ๑๐๔๓๙ นางสาวนิตยา  พรมจันทร 

 ๑๐๔๔๐ นางสาวนิตยา  พันเปรม 

 ๑๐๔๔๑ นางสาวนิตยา  เพ็ญจันทร 

 ๑๐๔๔๒ นางนิตยา  มาสู 



 หนา   ๒๑๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๔๔๓ นางสาวนิตยา  ยืนยงค 

 ๑๐๔๔๔ นางนิตยา  ระวังชนม 

 ๑๐๔๔๕ นางสาวนิตยา  ลักทิม 

 ๑๐๔๔๖ นางนิตยา  เลียงวัฒนคล 

 ๑๐๔๔๗ นางสาวนิตยา  วันเสน 

 ๑๐๔๔๘ นางนิตยา  วิเชียร 

 ๑๐๔๔๙ นางสาวนิตยา  ศักดาศรี 

 ๑๐๔๕๐ นางสาวนิตยา  สมบูรณ 

 ๑๐๔๕๑ นางสาวนิตยา  สวางแสง 

 ๑๐๔๕๒ นางสาวนิตยา  หาญสมบัติ 

 ๑๐๔๕๓ นางสาวนิตยาพร  ไกรเพ่ิม 

 ๑๐๔๕๔ นางนิตยาพร  สายศร 

 ๑๐๔๕๕ นางนิทยา  คลองไขน้ํา 

 ๑๐๔๕๖ นางนิธิชา  ถนอมชนะกุล 

 ๑๐๔๕๗ นางนิธินันท  เกษชฎา 

 ๑๐๔๕๘ นางนิพาดา  มุขมนตรี 

 ๑๐๔๕๙ นางนิพาพร  ลอยสนั่น 

 ๑๐๔๖๐ นางสาวนิพาภรณ  ภูมิสุวรรณ 

 ๑๐๔๖๑ นางสาวนิภา  จันทรนุม 

 ๑๐๔๖๒ นางสาวนิภา  ใจคํา 

 ๑๐๔๖๓ นางนิภา  แดดจันทึก 

 ๑๐๔๖๔ นางนิภา  ราชรี 

 ๑๐๔๖๕ นางนิภา  สินอุดม 

 ๑๐๔๖๖ นางนิภา  อินตะวงค 

 ๑๐๔๖๗ นางสาวนิภาพร  ขจรงาม 

 ๑๐๔๖๘ นางนิภาพร  มองฤทธิ์ 

 ๑๐๔๖๙ นางสาวนิภาพร  มาลาหอม 

 ๑๐๔๗๐ นางสาวนิภาพรรณ  ปนหน ู

 ๑๐๔๗๑ นางสาวนิภาภรณ  แกวประสาร 

 ๑๐๔๗๒ นางนิภาภรณ  เพ็งพิทักษ 

 ๑๐๔๗๓ นางสาวนิภาภรณ  มาหนองหวา 

 ๑๐๔๗๔ นางสาวนิภารัตน  แกวทอง 

 ๑๐๔๗๕ นางนิภาวรรณ  เติบจันทึก 

 ๑๐๔๗๖ นางนิภาวัลย  ชัชวาล 

 ๑๐๔๗๗ นางนิภาวัลย  ลองจํานงค 

 ๑๐๔๗๘ นางสาวนิ่ม  ผมคํา 

 ๑๐๔๗๙ นางนิ่ม  มาลา 

 ๑๐๔๘๐ นางนิ่มนวล  ลีมี 

 ๑๐๔๘๑ นางนิมล  ปนทองสุข 

 ๑๐๔๘๒ นางนิ่มอนงค  ปาวี 

 ๑๐๔๘๓ นางนิยม  คําทอง 

 ๑๐๔๘๔ นางนิยม  เพ็งอุดม 

 ๑๐๔๘๕ นางนิยม  ไพรใหม 

 ๑๐๔๘๖ นางสาวนิยม  ย่ิงอินทร 

 ๑๐๔๘๗ นางนิยม  รัตนรัตน 

 ๑๐๔๘๘ นางนิยาภา  หงษรอน 

 ๑๐๔๘๙ นางสาวนิรชา  ศรีคํา 

 ๑๐๔๙๐ นางนิรตัน  แสงอุน 

 ๑๐๔๙๑ นางสาวนิรันดร  กุดเหลา 

 ๑๐๔๙๒ นางสาวนิฤดี  มินาคม 



 หนา   ๒๑๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๔๙๓ นางสาวนิลเนตร  นิลอุปถัมภ 

 ๑๐๔๙๔ นางนิลเนตร  หลําโตะแหละ 

 ๑๐๔๙๕ นางนิลบล  สามพวงบุญ 

 ๑๐๔๙๖ นางนิลาภรณ  สิงหทอง 

 ๑๐๔๙๗ นางสาวนิลาวรรณ  รสชุม 

 ๑๐๔๙๘ นางนิว  เพียรไธสง 

 ๑๐๔๙๙ นางนิวรณ  บุตตะโยธี 

 ๑๐๕๐๐ นางนิศากร  โคกนอย 

 ๑๐๕๐๑ นางนิศากรณ  ดวงแกว 

 ๑๐๕๐๒ นางสาวนิศาชล  เช็นทองหลาง 

 ๑๐๕๐๓ นางนิศารัตน  บุญเสริฐ 

 ๑๐๕๐๔ นางนิสสัน  เชื่อมจอหอ 

 ๑๐๕๐๕ นางสาวนิสา  ขุนเปย 

 ๑๐๕๐๖ นางสาวนิสาชล  สังสําโรง 

 ๑๐๕๐๗ นางสาวนีรนาท  รักไทย 

 ๑๐๕๐๘ นางสาวนุจรี  กําพุฒ 

 ๑๐๕๐๙ นางนุจรี  กูลนรา 

 ๑๐๕๑๐ นางนุจรี  เกียรติสูงเนิน 

 ๑๐๕๑๑ นางสาวนุจรี  แนนดี 

 ๑๐๕๑๒ นางนุชจรินทร  วรธงชัย 

 ๑๐๕๑๓ นางสาวนุชณะพา  ทองจันทร 

 ๑๐๕๑๔ นางสาวนุชนก  หอมขจร 

 ๑๐๕๑๕ นางสาวนุชนาฎ  ปทมังสังข 

 ๑๐๕๑๖ นางสาวนุชนาฎ  ย้ิมเจริญ 

 ๑๐๕๑๗ นางสาวนุชนาฎ  ศรีฟา 

 ๑๐๕๑๘ นางนุชนาต  ฉ่ําเกิด 

 ๑๐๕๑๙ นางนุชนาถ  อันทระบุตร 

 ๑๐๕๒๐ นางนุชนารถ  เสพสุข 

 ๑๐๕๒๑ นางนุชรินทร  สุมาจิตร 

 ๑๐๕๒๒ นางนุชศรา  โชคสกุลวงษ 

 ๑๐๕๒๓ นางสาวนุชสฎา  เสียมไหม 

 ๑๐๕๒๔ นางสาวนุชสรา  สวนสอน 

 ๑๐๕๒๕ นางสาวนุลัดดา  พลทะยาน 

 ๑๐๕๒๖ นางนุสรา  เพ่ิมพูล 

 ๑๐๕๒๗ นางสาวนุสรา  สิงหยะเมือง 

 ๑๐๕๒๘ นางนูรีซา  ยูโซะ 

 ๑๐๕๒๙ นางนูรีดา  รัตนพงศภักดี 

 ๑๐๕๓๐ นางนูรีสัน  แฮะ 

 ๑๐๕๓๑ นางสาวนูรีสา  ยามา 

 ๑๐๕๓๒ นางเนตรชนก  นุชพุก 

 ๑๐๕๓๓ นางสาวเนตรณภา  ทิมเกาะ 

 ๑๐๕๓๔ นางสาวเนตรนภา  กรุณากอ 

 ๑๐๕๓๕ นางเนตรนภา  เขียวพุมพวง 

 ๑๐๕๓๖ นางเนตรนภิส  เด็งโด 

 ๑๐๕๓๗ นางเนย  ออนคํา 

 ๑๐๕๓๘ นางเนาวรัตน  กะชิรัมย 

 ๑๐๕๓๙ นางเนาวรัตน  จันทรสวี 

 ๑๐๕๔๐ นางสาวเนาวรัตน  ชินราม 

 ๑๐๕๔๑ นางสาวเนาวรัตน  ไชยลังการ 

 ๑๐๕๔๒ นางเนาวรัตน  บัวทอง 
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เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๕๔๓ นางเนาวรัตน  มาซา 

 ๑๐๕๔๔ นางเนียม  เกษจันทร 

 ๑๐๕๔๕ นางเนียมจันทร  คํารศ 

 ๑๐๕๔๖ นางแนงนอย  นอแสงศรี 

 ๑๐๕๔๗ นางบงกช  วลีศักดิ์ชัยนันท 

 ๑๐๕๔๘ นางบน  ประดิษฐทอง 

 ๑๐๕๔๙ นางสาวบพิตร  สีโพธิ์ลี 

 ๑๐๕๕๐ นางบรรจง  เขียวขาว 

 ๑๐๕๕๑ นางบรรจง  ธุระทํา 

 ๑๐๕๕๒ นางบรรจง  นิลโสภา 

 ๑๐๕๕๓ นางบรรจง  บุตรบุญ 

 ๑๐๕๕๔ นางบรรจงจิต  เอื้อยตะคุ 

 ๑๐๕๕๕ นางสาวบรรณธวรรณพร  วะโร 

 ๑๐๕๕๖ นางบรรดา  แสนอุบล 

 ๑๐๕๕๗ นางบรรเทิง  คลหาญ 

 ๑๐๕๕๘ นางบรรลอง  ทวีสุข 

 ๑๐๕๕๙ นางบรรลุ  รัตนนท 

 ๑๐๕๖๐ นางบวรลักษณ  หาวหาญ 

 ๑๐๕๖๑ นางสาวบังอร  กองเกิด 

 ๑๐๕๖๒ นางบังอร  กันโต 

 ๑๐๕๖๓ นางสาวบังอร  การะวัน 

 ๑๐๕๖๔ นางสาวบังอร  โคตรชัย 

 ๑๐๕๖๕ นางสาวบังอร  จันทา 

 ๑๐๕๖๖ นางบังอร  ฉ่ําแสง 

 ๑๐๕๖๗ นางบังอร  แดงดวง 

 ๑๐๕๖๘ นางบังอร  ตุยพิมพ 

 ๑๐๕๖๙ นางบังอร  ทรงครักษ 

 ๑๐๕๗๐ นางสาวบังอร  ทองบัวศรี 

 ๑๐๕๗๑ นางบังอร  ทับทิมไสย 

 ๑๐๕๗๒ นางสาวบังอร  ทุยแป 

 ๑๐๕๗๓ นางบังอร  ธรรมวิชัย 

 ๑๐๕๗๔ นางบังอร  เธียรทรานนท 

 ๑๐๕๗๕ นางบังอร  บัวบาน 

 ๑๐๕๗๖ นางบังอร  แพนคร 

 ๑๐๕๗๗ นางบังอร  ยืนกระมล 

 ๑๐๕๗๘ นางสาวบังอร  วรรณแกว 

 ๑๐๕๗๙ นางบังอร  สุขสวาง 

 ๑๐๕๘๐ นางสาวบังอร  หลวงแสนเชือก 

 ๑๐๕๘๑ นางสาวบังออน  จันทะผล 

 ๑๐๕๘๒ นางบังเอิญ  คําสัตย 

 ๑๐๕๘๓ นางสาวบังเอิญ  สุขสม 

 ๑๐๕๘๔ นางบังเอิญ  สุริโย 

 ๑๐๕๘๕ นางบังเอิน  ทวีสุข 

 ๑๐๕๘๖ นางบัญญัติ  ขอหอมกลาง 

 ๑๐๕๘๗ นางบัญทอง  ชารีผาบ 

 ๑๐๕๘๘ นางบัณฑิต  วังคะวิง 

 ๑๐๕๘๙ นางสาวบัณฑิตา  สุวรรณกาษ 

 ๑๐๕๙๐ นางบัว  อาจอินทร 

 ๑๐๕๙๑ นางบัวกัน  มุกดา 

 ๑๐๕๙๒ นางบัวแกว  กองย่ิง 



 หนา   ๒๑๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๕๙๓ นางบัวแกว  ปาริสิน 

 ๑๐๕๙๔ นางบัวแกว  หมั่นดี 

 ๑๐๕๙๕ นางบัวขัน  นวลเกตุ 

 ๑๐๕๙๖ นางบัวขาว  ปญญา 

 ๑๐๕๙๗ นางบัวขาว  สุขสบาย 

 ๑๐๕๙๘ นางสาวบัวไข  รุกไพรี 

 ๑๐๕๙๙ นางบัวไข  สิงหสาธร 

 ๑๐๖๐๐ นางบัวคล่ี  แกวศรี 

 ๑๐๖๐๑ นางบัวคล่ี  รสมณี 

 ๑๐๖๐๒ นางบัวคํา  ธะนัส 

 ๑๐๖๐๓ นางสาวบัวเครือ  คุมหมู 

 ๑๐๖๐๔ นางบัวจันทร  พิกุลหอม 

 ๑๐๖๐๕ นางสาวบัวตูม  โยงรัมย 

 ๑๐๖๐๖ นางบัวเตียว  ไชยสถาน 

 ๑๐๖๐๗ นางสาวบัวทอง  กําลังเขียว 

 ๑๐๖๐๘ นางบัวทอง  ดวงพรม 

 ๑๐๖๐๙ นางบัวทอง  บุญแจด 

 ๑๐๖๑๐ นางบัวทอง  ประทุมชาติ 

 ๑๐๖๑๑ นางสาวบัวทัย  โยธา 

 ๑๐๖๑๒ นางบัวทิน  ยะถา 

 ๑๐๖๑๓ นางบัวทิพย  มะนารัมย 

 ๑๐๖๑๔ นางบัวนอย  หมื่นยุทธ 

 ๑๐๖๑๕ นางบัวนาค  ทาละไล 

 ๑๐๖๑๖ นางบัวบาน  แทนไธสง 

 ๑๐๖๑๗ นางบัวบาน  พรอมสุข 

 ๑๐๖๑๘ นางสาวบัวผัด  เรือนคํา 

 ๑๐๖๑๙ นางสาวบัวผัน  ทัดวงค 

 ๑๐๖๒๐ นางบัวผัน  โพยนอก 

 ๑๐๖๒๑ นางบัวผัน  สังเกตุชน 

 ๑๐๖๒๒ นางบัวผัน  ออนนอม 

 ๑๐๖๒๓ นางบัวผิน  มายอง 

 ๑๐๖๒๔ นางสาวบัวผ้ึง  กลาดี 

 ๑๐๖๒๕ นางบัวพันธ  กิตติโรจนรัตนะ 

 ๑๐๖๒๖ นางบัวพา  มะราม 

 ๑๐๖๒๗ นางบัวเย็น  โนนสูง 

 ๑๐๖๒๘ นางบัวรตัน  ประทุมกูล 

 ๑๐๖๒๙ นางบัวเร็ว  ขายสุวรรณ 

 ๑๐๖๓๐ นางบัวเรียน  ครองเคหา 

 ๑๐๖๓๑ นางบัวลอย  ปกครองบาน 

 ๑๐๖๓๒ นางบัวลา  แยมศรี 

 ๑๐๖๓๓ นางบัวลา  สิมาทอง 

 ๑๐๖๓๔ นางบัวลิน  ปะวรรณโก 

 ๑๐๖๓๕ นางบัวลี  จันทรงาม 

 ๑๐๖๓๖ นางบัวเลย  ฦาชา 

 ๑๐๖๓๗ นางบัวไลย  ศรีวัง 

 ๑๐๖๓๘ นางสาวบัวศรี  แกวลา 

 ๑๐๖๓๙ นางสาวบัวหลวง  เจริญรัมย 

 ๑๐๖๔๐ นางสาวบานเย็น  กลาหาญ 

 ๑๐๖๔๑ นางบานเย็น  ฉวีรัมย 

 ๑๐๖๔๒ นางสาวบานเย็น  บุตรโคตร 



 หนา   ๒๑๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๖๔๓ นางบานเย็น  สุกใส 

 ๑๐๖๔๔ นางบานศรี  แสนเฮียงสี 

 ๑๐๖๔๕ นางบาลชื่น  เทพกัลยา 

 ๑๐๖๔๖ นางสาวบาสีเราะห  นิมะ 

 ๑๐๖๔๗ นางบําเพ็ญ  ชุมดวง 

 ๑๐๖๔๘ นางสาวบําเพ็ญ  ดวงชมภู 

 ๑๐๖๔๙ นางสาวบุญกอง  สุขดี 

 ๑๐๖๕๐ นางบุญเกล้ียง  ผองศรี 

 ๑๐๖๕๑ นางบุญจันทร  บุตรงาม 

 ๑๐๖๕๒ นางบุญจันทร  สถาวร 

 ๑๐๖๕๓ นางบุญชวย  จันตะ 

 ๑๐๖๕๔ นางบุญชวย  จันทรคุม 

 ๑๐๖๕๕ นางสาวบุญชวย  ทิพยทิม 

 ๑๐๖๕๖ นางบุญชวย  ไวยทรัพย 

 ๑๐๖๕๗ นางบุญชวย  เหนียวบุบผา 

 ๑๐๖๕๘ นางบุญชอบ  พุทธวงค 

 ๑๐๖๕๙ นางสาวบุญชื่น  ย้ิมฉุน 

 ๑๐๖๖๐ นางบุญชู  นาคประเสริฐ 

 ๑๐๖๖๑ นางสาวบุญชู  สุวรรณบูรณ 

 ๑๐๖๖๒ นางบุญชู  หมวกอินทร 

 ๑๐๖๖๓ นางสาวบุญญลักษณ  ปาธนู 

 ๑๐๖๖๔ นางสาวบุญญาภรณ  เข็มเงิน 

 ๑๐๖๖๕ นางบุญตรี  ตุเกตุ 

 ๑๐๖๖๖ นางบุญตอง  วงกลอม 

 ๑๐๖๖๗ นางสาวบุญตา  แกวกิจการ 

 ๑๐๖๖๘ นางสาวบุญตา  รักแยม 

 ๑๐๖๖๙ นางบุญตา  อินปาว 

 ๑๐๖๗๐ นางสาวบุญเตย  บุญวัง 

 ๑๐๖๗๑ นางบุญถม  ชนวนรัมย 

 ๑๐๖๗๒ นางบุญถม  บุญปก 

 ๑๐๖๗๓ นางบุญถม  เหลาสา 

 ๑๐๖๗๔ นางบุญถึง  จอมเกาะ 

 ๑๐๖๗๕ นางบุญทัน  เชื้อชีลอง 

 ๑๐๖๗๖ นางสาวบุญทัน  วิสาเกษ 

 ๑๐๖๗๗ นางบุญทัน  ศัตรูพาย 

 ๑๐๖๗๘ นางสาวบุญทิวา  มานแกวจู 

 ๑๐๖๗๙ นางสาวบุญทิวา  สาร ี

 ๑๐๖๘๐ นางบุญเทิน  คนขยัน 

 ๑๐๖๘๑ นางบุญเท่ียง  มอไธสง 

 ๑๐๖๘๒ นางบุญเทียม  พรมภิชัย 

 ๑๐๖๘๓ นางบุญเทียม  ภูบุญลาภ 

 ๑๐๖๘๔ นางบุญธง  ทองลี 

 ๑๐๖๘๕ นางบุญธรรม  คําจันทร 

 ๑๐๖๘๖ นางบุญธรรม  นาคคํา 

 ๑๐๖๘๗ นางบุญนา  ขมสันเทียะ 

 ๑๐๖๘๘ นางบุญนํา  ปองนันท 

 ๑๐๖๘๙ นางบุญประเสริฐ  โมกมี 

 ๑๐๖๙๐ นางบุญปอง  วังสะพันธ 

 ๑๐๖๙๑ นางบุญเพ็ง  ภูลายยาว 

 ๑๐๖๙๒ นางสาวบุญเพ็ง  ศรีพุทธา 



 หนา   ๒๑๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๖๙๓ นางสาวบุญเพ็ง  สาระรัตน 

 ๑๐๖๙๔ นางบุญเพ็ญ  พรมจรี 

 ๑๐๖๙๕ นางบุญเพ็ญ  หัตถิยา 

 ๑๐๖๙๖ นางบุญมา  คําปาน 

 ๑๐๖๙๗ นางบุญมา  ทองไทย 

 ๑๐๖๙๘ นางบุญมา  ทับเนียม 

 ๑๐๖๙๙ นางบุญมา  เหลือกลาง 

 ๑๐๗๐๐ นางสาวบุญมี  ทุมมา 

 ๑๐๗๐๑ นางสาวบุญมี  นนทศิริ 

 ๑๐๗๐๒ นางสาวบุญมี  บุญวาล 

 ๑๐๗๐๓ นางบุญมี  พุฒตาล 

 ๑๐๗๐๔ นางบุญมี  มุริจันทร 

 ๑๐๗๐๕ นางบุญมี  วงษลคร 

 ๑๐๗๐๖ นางสาวบุญมี  แววตา 

 ๑๐๗๐๗ นางบุญมี  แสนทวีสุข 

 ๑๐๗๐๘ นางบุญมี  ออนทวี 

 ๑๐๗๐๙ นางบุญยะรัตน  เสือไทย 

 ๑๐๗๑๐ นางสาวบุญย่ิง  พวงเพชร 

 ๑๐๗๑๑ นางสาวบุญยืน  พุทธรักษา 

 ๑๐๗๑๒ นางบุญยืน  สิทธิอวม 

 ๑๐๗๑๓ นางบุญเยือน  มีเทียน 

 ๑๐๗๑๔ นางบุญรวม  สอนศรี 

 ๑๐๗๑๕ นางบุญรอด  ดําเกล้ียง 

 ๑๐๗๑๖ นางสาวบุญรัตน  ชาวสวน 

 ๑๐๗๑๗ นางบุญรัตน  ศรีหานาท 

 ๑๐๗๑๘ นางบุญเรือง  แกวฉลาด 

 ๑๐๗๑๙ นางบุญเรือง  ชื่นสบาย 

 ๑๐๗๒๐ นางสาวบุญเรือน  ขันแกว 

 ๑๐๗๒๑ นางสาวบุญเรือน  บุญปลูก 

 ๑๐๗๒๒ นางบุญเรือน  สุขย่ิง 

 ๑๐๗๒๓ นางบุญเรือน  สุขสมจิต 

 ๑๐๗๒๔ นางสาวบุญเรือน  อินทรสวัสดิ์ 

 ๑๐๗๒๕ นางบุญลอม  พิมพคําใหล 

 ๑๐๗๒๖ นางบุญลอม  เหิมขุนทด 

 ๑๐๗๒๗ นางบุญลํ้า  มาตา 

 ๑๐๗๒๘ นางบุญลือ  บุญเหลือ 

 ๑๐๗๒๙ นางบุญเลิศ  ชิดหนองสรวง 

 ๑๐๗๓๐ นางบุญเลิศ  เชื้อจิตร 

 ๑๐๗๓๑ นางบุญเลิศ  นามวงศ 

 ๑๐๗๓๒ นางบุญเลิศ  เมฆกลอม 

 ๑๐๗๓๓ นางบุญเลิศ  วงศศรี 

 ๑๐๗๓๔ นางบุญเลียง  ภูเกต 

 ๑๐๗๓๕ นางสาวบุญศรี  แถวนาชุม 

 ๑๐๗๓๖ นางบุญศรี  ปญญาศรี 

 ๑๐๗๓๗ นางสาวบุญศรี  ศรีสุวงศ 

 ๑๐๗๓๘ นางบุญศรี  อัญญะโพธิ์ 

 ๑๐๗๓๙ นางบุญศิริ  ธรรมโพธิ์ดล 

 ๑๐๗๔๐ นางบุญศิริ  สมบัติ 

 ๑๐๗๔๑ นางบุญสง  ชาญชัยวีระพันธ 

 ๑๐๗๔๒ นางบุญสง  บุญยอ 



 หนา   ๒๑๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๗๔๓ นางบุญสง  พิมพะ 

 ๑๐๗๔๔ นางสาวบุญสง  เพชรไทย 

 ๑๐๗๔๕ นางสาวบุญสง  เวณุโกเศศ 

 ๑๐๗๔๖ นางสาวบุญสม  ลิลัน 

 ๑๐๗๔๗ นางบุญสม  ศรีวิสุทธิ์ 

 ๑๐๗๔๘ นางสาวบุญสม  สุฤทธิ์ 

 ๑๐๗๔๙ นางบุญสวน  มิตตา 

 ๑๐๗๕๐ นางสาวบุญสวย  ตุลาใคร 

 ๑๐๗๕๑ นางบุญสิน  กุลขัว 

 ๑๐๗๕๒ นางบุญสืบ  สาหราย 

 ๑๐๗๕๓ นางบุญหลาย  เพชรจตุรภัทร 

 ๑๐๗๕๔ นางสาวบุญหลาย  สายเนตร 

 ๑๐๗๕๕ นางบุญเหลือ  บุญนาง 

 ๑๐๗๕๖ นางบุญเหลือ  มีสุข 

 ๑๐๗๕๗ นางสาวบุญโฮม  จอกทอง 

 ๑๐๗๕๘ นางสาวบุณฑริก  เชิดกาย 

 ๑๐๗๕๙ นางสาวบุณยวีร  เผาพันธุดี 

 ๑๐๗๖๐ นางบุณยานุช  กมลรัตน 

 ๑๐๗๖๑ นางบุณยานุช  จันทรนวล 

 ๑๐๗๖๒ นางบุตร  กวยแกว 

 ๑๐๗๖๓ นางบุบผา  บัวลอย 

 ๑๐๗๖๔ นางบุบผา  ปตตาลาคะ 

 ๑๐๗๖๕ นางบุบผา  สุดใจ 

 ๑๐๗๖๖ นางบุปผา  ปอสูงเนิน 

 ๑๐๗๖๗ นางสาวบุผา  จันทรจันทึก 

 ๑๐๗๖๘ นางสาวบุลภรณ  ธรรมนิยา 

 ๑๐๗๖๙ นางสาวบุศรา  ศุภพัฒน 

 ๑๐๗๗๐ นางสาวบุศรินทร  ปองกัน 

 ๑๐๗๗๑ นางบุษกร  สุขหลง 

 ๑๐๗๗๒ นางสาวบุษกร  อนันตภักดิ์ 

 ๑๐๗๗๓ นางบุษดี  นามกรณ 

 ๑๐๗๗๔ นางสาวบุษบง  ทับสี 

 ๑๐๗๗๕ นางสาวบุษบง  มานพ 

 ๑๐๗๗๖ นางสาวบุษบา  คําจันดา 

 ๑๐๗๗๗ นางบุษบา  ปนประเสริฐ 

 ๑๐๗๗๘ นางบุษบา  อนันมา 

 ๑๐๗๗๙ นางบุษราคัม  ศิริทวี 

 ๑๐๗๘๐ นางบุษริน  บุญนิธ ิ

 ๑๐๗๘๑ นายบุหงา  จุมอังวะ 

 ๑๐๗๘๒ นางสาวบุหงา  เทพยุพันธ 

 ๑๐๗๘๓ นางสาวบุหงา  หาสุข 

 ๑๐๗๘๔ นางบุหลันแดง  ดีย่ิง 

 ๑๐๗๘๕ นางเบญกัญญาณี  พุมพวง 

 ๑๐๗๘๖ นางสาวเบญจพร  กุลวงค 

 ๑๐๗๘๗ นางเบญจพร  ประเสริฐทรัพย 

 ๑๐๗๘๘ นางสาวเบญจพร  พิมตะขบ 

 ๑๐๗๘๙ นางเบญจมาภรณ  คงศรี 

 ๑๐๗๙๐ นางเบญจมาศ  ทองมี 

 ๑๐๗๙๑ นางเบญจมาศ  พวงชาวนา 

 ๑๐๗๙๒ นางเบญจมาศ  รอดงาม 



 หนา   ๒๑๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๗๙๓ นางสาวเบญจมาศ  เหมือนแกว 

 ๑๐๗๙๔ นางเบ็ญจมาศ  โพธิ์ศรี 

 ๑๐๗๙๕ นางเบ็ญจมาศ  วงษสมบูรณ 

 ๑๐๗๙๖ นางสาวเบญจมาส  สุใจคน 

 ๑๐๗๙๗ นางเบญจวรรณ  กําหัวเรือ 

 ๑๐๗๙๘ นางสาวเบญจวรรณ  คําแกว 

 ๑๐๗๙๙ นางเบญจวรรณ  ไชยสุวรรณ 

 ๑๐๘๐๐ นางสาวเบญจวรรณ  พิณพาทย 

 ๑๐๘๐๑ นางเบญจวรรณ  รักษฉิมพลี 

 ๑๐๘๐๒ นางเบญจวรรณ  ฦาชา 

 ๑๐๘๐๓ นางเบญจวรรณ  ศรีวิพัฒน 

 ๑๐๘๐๔ นางเบ็ญจวรรณ  ขําเมือง 

 ๑๐๘๐๕ นางเบ็ญจวัน  คําจินดา 

 ๑๐๘๐๖ นางสาวเบญจา  คูอน 

 ๑๐๘๐๗ นางเบญจา  หาญกลา 

 ๑๐๘๐๘ นางสาวเบญญทิพย  แสนคํา 

 ๑๐๘๐๙ นางสาวเบญญาภา  จันทะนนท 

 ๑๐๘๑๐ นางสาวเบญญาภา  นอยนามบุญ 

 ๑๐๘๑๑ นางแบง  ธาตะนะ 

 ๑๐๘๑๒ นางสาวปณชรัญช  แซตั้น 

 ๑๐๘๑๓ นางสาวปณิชา  อิ่มสมัย 

 ๑๐๘๑๔ นางปณิฎฐา  บัตรสูงเนิน 

 ๑๐๘๑๕ นางปณิดา  นันทา 

 ๑๐๘๑๖ นางปณิตา  วงคสวัสดิ์ 

 ๑๐๘๑๗ นางปณิสรา  วงษจันลา 

 ๑๐๘๑๘ นางสาวปติยดา  อินทวรรณ 

 ๑๐๘๑๙ นางสาวปทิตตา  เทศจันทร 

 ๑๐๘๒๐ นางสาวปทุมพร  กาสา 

 ๑๐๘๒๑ นางปทุมรัตน  อวนบุฮง 

 ๑๐๘๒๒ นางสาวปทุมวัน  สอดแสง 

 ๑๐๘๒๓ นางสาวปนัดดา  ดวงนคร 

 ๑๐๘๒๔ นางสาวปนัดดา  ตันธะนะสุข 

 ๑๐๘๒๕ นางปนัดดา  ทองสุกเจริญ 

 ๑๐๘๒๖ นางปนัดดา  เสือสูงเนิน 

 ๑๐๘๒๗ นางสาวปนัดดา  แสงทอง 

 ๑๐๘๒๘ นางสาวปนัดดา  ฮมปา 

 ๑๐๘๒๙ นางสาวปนิดา  จันทะสุข 

 ๑๐๘๓๐ นางสาวปนิดา  จันละบุตร 

 ๑๐๘๓๑ นางสาวปนิตา  เอี่ยมสอาด 

 ๑๐๘๓๒ นางสาวปนิษฌา  ปตรธง 

 ๑๐๘๓๓ นางสาวปพิชญา  สีสาย 

 ๑๐๘๓๔ นางปภัทรศร  คํายางจอง 

 ๑๐๘๓๕ นางสาวปภัทสร  จันทรเมืองหงษ 

 ๑๐๘๓๖ นางสาวปภัสสร  แกวโท 

 ๑๐๘๓๗ นางปภัสสร  เชยหอม 

 ๑๐๘๓๘ นางปภาอร  ศรีจักร 

 ๑๐๘๓๙ นางสาวปรมาพร  เลิศวิทยาคุณ 

 ๑๐๘๔๐ นางประกอบ  นารี 

 ๑๐๘๔๑ นางสาวประกาย  ไหลหาโคตร 

 ๑๐๘๔๒ นางสาวประกายแกว  โกจ๋ิว 



 หนา   ๒๑๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๘๔๓ นางประกายทิพย  แกวดุลดุก 

 ๑๐๘๔๔ นางประกายทิพย  ผาริการ 

 ๑๐๘๔๕ นางสาวประกายเพชร  สุวรรณ 

 ๑๐๘๔๖ นางสาวประกายศรี  อัตถา 

 ๑๐๘๔๗ นางประกิจ  ชนะพาล 

 ๑๐๘๔๘ นางสาวประครอง  ตนชาลี 

 ๑๐๘๔๙ นางประครอง  อินทรติยะ 

 ๑๐๘๕๐ นางประคอง  ทาทํานุก 

 ๑๐๘๕๑ นางประคอง  ทุมมานาม 

 ๑๐๘๕๒ นางประคอง  ฤทธิ์กําลัง 

 ๑๐๘๕๓ นางประคอง  วงษไกร 

 ๑๐๘๕๔ นางประคอง  ออนหลา 

 ๑๐๘๕๕ นางประคีน  จุลพันธ 

 ๑๐๘๕๖ นางประจวบ  สามะคะผล 

 ๑๐๘๕๗ นางสาวประจักร  ครุฑนิมิตร 

 ๑๐๘๕๘ นางประจิตร  ปวงสุข 

 ๑๐๘๕๙ นางประจิตร  กุลวงค 

 ๑๐๘๖๐ นางสาวประณิตา  พ่ึงไชย 

 ๑๐๘๖๑ นางประณี  ศรีหาคุณ 

 ๑๐๘๖๒ นางประดับ  พลหนองหลวง 

 ๑๐๘๖๓ นางสาวประดับ  รุชะดา 

 ๑๐๘๖๔ นางสาวประดับ  ออนพรม 

 ๑๐๘๖๕ นางประถม  มีผิว 

 ๑๐๘๖๖ นางประทิน  กากูล 

 ๑๐๘๖๗ นางประทิน  รวนทร 

 ๑๐๘๖๘ นางประทิน  ศรีพารัตน 

 ๑๐๘๖๙ นางประทิน  สัญญพร 

 ๑๐๘๗๐ นางประทีป  จงนอก 

 ๑๐๘๗๑ นางสาวประทีป  โพธิ์คํา 

 ๑๐๘๗๒ นางประทีป  สรอยขุนทด 

 ๑๐๘๗๓ นางประทีป  สีนุนขาว 

 ๑๐๘๗๔ นางประทุม  โคตรพันธ 

 ๑๐๘๗๕ นางประทุม  จันทร 

 ๑๐๘๗๖ นางประทุม  พลอยแสง 

 ๑๐๘๗๗ นางประทุม  เสมบาง 

 ๑๐๘๗๘ นางประทุม  เอี่ยมหอม 

 ๑๐๘๗๙ นางประทุมทิพย  จีนอยู 

 ๑๐๘๘๐ นางประทุมพร  เกตุบํารุง 

 ๑๐๘๘๑ นางประทุมรัตน  จูเขียว 

 ๑๐๘๘๒ นางประทุมวรรณ  คงพราหมณ 

 ๑๐๘๘๓ นางประเทือง  ภุมมา 

 ๑๐๘๘๔ นางประเทือง  มานิตย 

 ๑๐๘๘๕ นางประเทือง  เอนกศิลป 

 ๑๐๘๘๖ นางประนม  วิไลขํา 

 ๑๐๘๘๗ นางสาวประนอม  เจ๊ียะฉิม 

 ๑๐๘๘๘ นางสาวประนอม  ชินเกษม 

 ๑๐๘๘๙ นางประนอม  นนคําภา 

 ๑๐๘๙๐ นางประนอม  บัวสาย 

 ๑๐๘๙๑ นางประนอม  มณีโชติ 

 ๑๐๘๙๒ นางสาวประนอม  รอดมา 



 หนา   ๒๒๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๘๙๓ นางประนอม  รูพูด 

 ๑๐๘๙๔ นางประนอม  สาระอาภรณ 

 ๑๐๘๙๕ นางประนอม  เหวนอก 

 ๑๐๘๙๖ นางประนอม  ออนแกว 

 ๑๐๘๙๗ นางประพิศ  ทองรัตน 

 ๑๐๘๙๘ นางประไพ  พรมลี 

 ๑๐๘๙๙ นางสาวประไพ  วงศสุริยะ 

 ๑๐๙๐๐ นางประไพพิศ  ปกษา 

 ๑๐๙๐๑ นางประไพศรี  พรเพ็ง 

 ๑๐๙๐๒ นางประภัสสร  เกษมเมือง 

 ๑๐๙๐๓ นางประภัสสร  ปญจนาม 

 ๑๐๙๐๔ นางสาวประภาพร  เชี้ยงเถียน 

 ๑๐๙๐๕ นางประภาพร  ไชยรักษา 

 ๑๐๙๐๖ นางสาวประภาพร  ดวงแกว 

 ๑๐๙๐๗ นางสาวประภาพร  เที่ยงแท 

 ๑๐๙๐๘ นางประภาพร  นาทองบอ 

 ๑๐๙๐๙ นางประภาพร  นามวงคไชย 

 ๑๐๙๑๐ นางสาวประภาพร  บัวคลาย 

 ๑๐๙๑๑ นางสาวประภาพร  วงษภักดี 

 ๑๐๙๑๒ นางประภาพร  ศรีโรย 

 ๑๐๙๑๓ นางประภาพรรณ  คําอาจ 

 ๑๐๙๑๔ นางสาวประภาพันธุ  โตออม 

 ๑๐๙๑๕ นางสาวประภาภรณ  บุษบา 

 ๑๐๙๑๖ นางประภาภรณ  มากโหน 

 ๑๐๙๑๗ นางประมร  จาบุญ 

 ๑๐๙๑๘ นางประมวนทอง  สมบูรณ 

 ๑๐๙๑๙ นางสาวประมวล  กระจาง 

 ๑๐๙๒๐ นางประมวล  จะเรดรัมย 

 ๑๐๙๒๑ นางประมวล  พรวาป 

 ๑๐๙๒๒ นางประมวล  ภารสุวรรณ 

 ๑๐๙๒๓ นางประมูล  ใจทน 

 ๑๐๙๒๔ นางประเมิญ  อําพราม 

 ๑๐๙๒๕ นางประยงค  เจียมรัมย 

 ๑๐๙๒๖ นางสาวประยุทธ  มะธิปไข 

 ๑๐๙๒๗ นางประยู  มาภิรมย 

 ๑๐๙๒๘ นางประยูร  ทรงสีสด 

 ๑๐๙๒๙ นางประยูร  บุญทริด 

 ๑๐๙๓๐ นางประยูร  สิงหโต 

 ๑๐๙๓๑ นางประยูร  สุขเอนก 

 ๑๐๙๓๒ นางประยูรศรี  เวียงอินทร 

 ๑๐๙๓๓ นางสาวประริชาติ  ทีระฆัง 

 ๑๐๙๓๔ นางประรินทร  แหวนวงษ 

 ๑๐๙๓๕ นางประวีณา  ทองอนันต 

 ๑๐๙๓๖ นางสาวประสาทพร  ชิณเทศ 

 ๑๐๙๓๗ นางสาวประสิทธิ์  สอิ้งทอง 

 ๑๐๙๓๘ นางประเสริฐ  แกวยอดยาง 

 ๑๐๙๓๙ นางสาวประเสริฐ  นุตเวช 

 ๑๐๙๔๐ นางประเสริฐ  ล้ิมรัตน 

 ๑๐๙๔๑ นางประเสริฐ  เวียงนนท 

 ๑๐๙๔๒ นางประหยัด  เจ็ดประโคน 



 หนา   ๒๒๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๙๔๓ นางประหยัด  เพดตะกั่ว 

 ๑๐๙๔๔ นางประไหม  พิมพะเลีย 

 ๑๐๙๔๕ นางปรัชญาภรณ  ดีบุรี 

 ๑๐๙๔๖ นางสาวปรัสสรา  ไกรวงษ 

 ๑๐๙๔๗ นางสาวปราชญา  โพธิงาม 

 ๑๐๙๔๘ นางปราณี  กลมสอาด 

 ๑๐๙๔๙ นางปราณี  กล่ินขจร 

 ๑๐๙๕๐ นางสาวปราณี  ขาลคุปต 

 ๑๐๙๕๑ นางปราณี  ครองดี 

 ๑๐๙๕๒ นางปราณี  จันชูทอง 

 ๑๐๙๕๓ นางปราณี  จุลยโชค 

 ๑๐๙๕๔ นางปราณี  ชัยโย 

 ๑๐๙๕๕ นางปราณี  ดวงโตด 

 ๑๐๙๕๖ นางสาวปราณี  เตียวเบ 

 ๑๐๙๕๗ นางสาวปราณี  แตงทองแท 

 ๑๐๙๕๘ นางปราณี  เทียมโคกกรวด 

 ๑๐๙๕๙ นางปราณี  นามฤทธิ์ 

 ๑๐๙๖๐ นางปราณี  ปานชาติ 

 ๑๐๙๖๑ นางปราณี  ฝายสงค 

 ๑๐๙๖๒ นางสาวปราณี  พงษเกิด 

 ๑๐๙๖๓ นางปราณี  พลศรี 

 ๑๐๙๖๔ นางปราณี  ภาคทอง 

 ๑๐๙๖๕ นางสาวปราณี  มูลวิรัต 

 ๑๐๙๖๖ นางปราณี  เมืองแกว 

 ๑๐๙๖๗ นางปราณี  ยอดดําเนิน 

 ๑๐๙๖๘ นางปราณี  เย็นอารมย 

 ๑๐๙๖๙ นางสาวปราณี  โยนิโส 

 ๑๐๙๗๐ นางปราณี  รูการนา 

 ๑๐๙๗๑ นางปราณี  เวฬุบรรพ 

 ๑๐๙๗๒ นางปราณี  สกุลไทย 

 ๑๐๙๗๓ นางสาวปราณี  สาระกูล 

 ๑๐๙๗๔ นางสาวปราณี  สุขจุน 

 ๑๐๙๗๕ นางปราณี  สุขลอม 

 ๑๐๙๗๖ นางปราณี  สุดแกว 

 ๑๐๙๗๗ นางปราณี  เสนานุช 

 ๑๐๙๗๘ นางปราณี  แสงเทศ 

 ๑๐๙๗๙ นางปราณี  หนึ่งคํามี 

 ๑๐๙๘๐ นางปราณี  หนูอยู 

 ๑๐๙๘๑ นางปราณี  อินสมนึก 

 ๑๐๙๘๒ นางปราณีต  พลอยกระโทก 

 ๑๐๙๘๓ นางปราณีต  ศรีดวง 

 ๑๐๙๘๔ นางปราณีย  อับดนเหลาะ 

 ๑๐๙๘๕ นางปรานี  โสประดิษฐ 

 ๑๐๙๘๖ นางปรานีย  ภูอาษา 

 ๑๐๙๘๗ นางสาวปรารถนา  ประทานมิตร 

 ๑๐๙๘๘ นางปรารถนา  มณีกระโทก 

 ๑๐๙๘๙ นางสาวปริชาติ  ผลิผล 

 ๑๐๙๙๐ นางสาวปริญญา  ภูคําใบ 

 ๑๐๙๙๑ นางสาวปริยัติ  บัวหลวง 

 ๑๐๙๙๒ นางสาวปริศนา  จันทนา 



 หนา   ๒๒๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๐๙๙๓ นางปริศนา  ทิ้งโคตร 

 ๑๐๙๙๔ นางปรีดา  อนุโสภณ 

 ๑๐๙๙๕ นางปรีดาภรณ  แจชัยภูมิ 

 ๑๐๙๙๖ นางสาวปรียา  จะมะโน 

 ๑๐๙๙๗ นางปรียา  พิมพจันทร 

 ๑๐๙๙๘ นางสาวปรียากมล  ยีรัน 

 ๑๐๙๙๙ นางปรียานุช  นาคสุข 

 ๑๑๐๐๐ นางสาวปรียานุช  บุญชวยนาง 

 ๑๑๐๐๑ นางปรียาพร  มีอบ 

 ๑๑๐๐๒ นางสาวปรียาภรณ  แกวจันลา 

 ๑๑๐๐๓ นางสาวปรียาภรณ  นุตรศรี 

 ๑๑๐๐๔ นางสาวปรียาภรณ  อุบลกาญจน 

 ๑๑๐๐๕ นางปรุง  ครุธเคลือบ 

 ๑๑๐๐๖ นางปลาณีย  พลเย่ียม 

 ๑๑๐๐๗ นางปวน  แสนกลา 

 ๑๑๐๐๘ นางปวันรัตน  วัดกลาง 

 ๑๑๐๐๙ นางสาวปวีณา  จันทรตรี 

 ๑๑๐๑๐ นางสาวปวีณา  ชินฝน 

 ๑๑๐๑๑ นางสาวปวีณา  ไชยเสน 

 ๑๑๐๑๒ นางปวีณา  ประจันดุม 

 ๑๑๐๑๓ นางสาวปวีณา  ปยะพันธุ 

 ๑๑๐๑๔ นางสาวปวีณา  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๑๐๑๕ นางสาวปวีณา  เพียรกลา 

 ๑๑๐๑๖ นางปวีณา  หวังนากลาง 

 ๑๑๐๑๗ นางสาวปวีนา  ชมภูรักษ 

 ๑๑๐๑๘ นางปอน  คํานนท 

 ๑๑๐๑๙ นางปอน  บุญครอง 

 ๑๑๐๒๐ นางปจจัย  แสนอินคํา 

 ๑๑๐๒๑ นางสาวปญชลี  เอี่ยมอาษา 

 ๑๑๐๒๒ นางปญญา  ปานสะอาด 

 ๑๑๐๒๓ นางสาวปญญาพร  จงรักสิทธิ์ 

 ๑๑๐๒๔ นางสาวปฒมา  ยะอนันต 

 ๑๑๐๒๕ นางสาวปตทมา  ศิลาไกล 

 ๑๑๐๒๖ นางสาวปทฌิมา  บุปผาพันธ 

 ๑๑๐๒๗ นางปทมพร  หาญยุทธ 

 ๑๑๐๒๘ นางสาวปทมา  แกวตาล 

 ๑๑๐๒๙ นางปทมา  คงพันธคุม 

 ๑๑๐๓๐ นางสาวปทมา  โตเขียว 

 ๑๑๐๓๑ นางสาวปทมา  นิยมเดชา 

 ๑๑๐๓๒ นางปทมา  วรรณมานะ 

 ๑๑๐๓๓ นางปทมา  สีมะเริง 

 ๑๑๐๓๔ นางปทมา  หวงญาต ิ

 ๑๑๐๓๕ นางสาวปทมาวดี  คําเสียง 

 ๑๑๐๓๖ นางสาวปทมาวรรณ  คงอินทร 

 ๑๑๐๓๗ นางสาวปาง  แกวภา 

 ๑๑๐๓๘ นางสาวปาณิศรา  ปราคํา 

 ๑๑๐๓๙ นางสาวปาณิสรา  เงินจันทร 

 ๑๑๐๔๐ นางสาวปานจันทร  สละบดี 

 ๑๑๐๔๑ นางสาวปานจําเรียง  ชินใย 

 ๑๑๐๔๒ นางสาวปานจิต  อิ่มเอม 



 หนา   ๒๒๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๐๔๓ นางปานทิพย  เล็กสุด 

 ๑๑๐๔๔ นางปาริฉัตต  สุวรรณเลิศ 

 ๑๑๐๔๕ นางปาริฉัตร  เพชรสุก 

 ๑๑๐๔๖ นางสาวปาริฉัตร  มีใหม 

 ๑๑๐๔๗ นางสาวปาริฉัตร  อมรธีระกุล 

 ๑๑๐๔๘ นางสาวปาริชาต  กาบเครือ 

 ๑๑๐๔๙ นางปาริชาติ  กอยกระโทก 

 ๑๑๐๕๐ นางสาวปาริชาติ  คลายทุกข 

 ๑๑๐๕๑ นางปาริชาติ  เฉียบสูงเนิน 

 ๑๑๐๕๒ นางปาริชาติ  ธงวาส 

 ๑๑๐๕๓ นางปาริชาติ  นามจันทา 

 ๑๑๐๕๔ นางสาวปาริชาติ  ภูมิสุวรรณ 

 ๑๑๐๕๕ นางปาริชาติ  ภูศรี 

 ๑๑๐๕๖ นางปาริชาติ  หาแกว 

 ๑๑๐๕๗ นางสาวปาริชาติ  อินทรทอง 

 ๑๑๐๕๘ นางปาลิตา  คณะมี 

 ๑๑๐๕๙ นางสาวปาลิตา  ดอชะนะ 

 ๑๑๐๖๐ นางสาวปาหนัน  ลัดดา 

 ๑๑๐๖๑ นางสาวปติพร  จุมกระโทก 

 ๑๑๐๖๒ นางสาวปยธิดา  หรายสวัสดิ์ 

 ๑๑๐๖๓ นางปยนันท  โตลา 

 ๑๑๐๖๔ นางปยพร  จันทรเพ็ง 

 ๑๑๐๖๕ นางปยพัชร  แกวฐิติพงษ 

 ๑๑๐๖๖ นางปยมาภรณ  ส่ังสอนอาตย 

 ๑๑๐๖๗ นางสาวปยวรรณ  บุญนาค 

 ๑๑๐๖๘ นางสาวปยะนุช  จูเท่ียง 

 ๑๑๐๖๙ นางปยะนุช  โชติชวง 

 ๑๑๐๗๐ นางปยะนุช  รุงโรจน 

 ๑๑๐๗๑ นางสาวปยะวรรณ  ปาเตนา 

 ๑๑๐๗๒ นางสาวปยะวรรณ  รวมธรรม 

 ๑๑๐๗๓ นางสาวปยาภรณ  อรัญเพ่ิม 

 ๑๑๐๗๔ นางสาวปยาภา  วงศหนายโกฏิ 

 ๑๑๐๗๕ นางสาวปอะ  ดอเลาะบองอ 

 ๑๑๐๗๖ นางปุณภา  บุญรอด 

 ๑๑๐๗๗ นางสาวปุณยฉัตร   

  วรพัฒนปณณกุล 

 ๑๑๐๗๘ นางเปรมจิต  เพ็ชรโรจน 

 ๑๑๐๗๙ นางสาวเปรมฤทัย  ไชยณรงค 

 ๑๑๐๘๐ นางสาวเปรมฤทัย  อนมะเริง 

 ๑๑๐๘๑ นางเปรมศิริ  วิชาเปง 

 ๑๑๐๘๒ นางเปรี่ยม  แสงเหมาะ 

 ๑๑๐๘๓ นางเปลวรุง  เจกจันทึก 

 ๑๑๐๘๔ นางสาวเปยง  เนตตะพันธ 

 ๑๑๐๘๕ นางแปง  เสารางทอย 

 ๑๑๐๘๖ นางสาวแปง  ทับสีแกว 

 ๑๑๐๘๗ นางสาวผกากรอง  จรัสวดีภัทร 

 ๑๑๐๘๘ นางผกาแกว  ทองเติม 

 ๑๑๐๘๙ นางผกามาศ  ลาศูนย 

 ๑๑๐๙๐ นางสาวผกามาศ  วงศสิงหชัย 

 ๑๑๐๙๑ นางสาวผการัตน  ในทอง 



 หนา   ๒๒๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๐๙๒ นางผองศรี  ชัยโสภา 

 ๑๑๐๙๓ นางผองศรี  ทับละคร 

 ๑๑๐๙๔ นางผองศรี  พรหมทา 

 ๑๑๐๙๕ นางผองศรี  วิเศษวงษา 

 ๑๑๐๙๖ นางสาวผองอําไพ  ทาวลังกา 

 ๑๑๐๙๗ นางสาวผา  วรแสง 

 ๑๑๐๙๘ นางสาวผานิชย  การถ 

 ๑๑๐๙๙ นางผานิต  กุมสูงเนิน 

 ๑๑๑๐๐ นางผิน  เดชนอก 

 ๑๑๑๐๑ นางผุน  สีสุก 

 ๑๑๑๐๒ นางสาวผุสดี  ฤกษอินทร 

 ๑๑๑๐๓ นางแผง  ทินจอง 

 ๑๑๑๐๔ นางฝหมา  ไมหมาด 

 ๑๑๑๐๕ นางสาวไฝทอง  ลาดปะละ 

 ๑๑๑๐๖ นางสาวพงคสวัสดิ์  สีหามาตร 

 ๑๑๑๐๗ นางพจณา  อุนวิมล 

 ๑๑๑๐๘ นางพจนันต  มุยคํา 

 ๑๑๑๐๙ นางสาวพจนี  อรรคฮาต 

 ๑๑๑๑๐ นางสาวพนม  นวลออ 

 ๑๑๑๑๑ นางพนม  แสงสุข 

 ๑๑๑๑๒ นางพนมพร  พันธมา 

 ๑๑๑๑๓ นางสาวพนมรัตน  จันทะสาย 

 ๑๑๑๑๔ นางพนอนาศ  แวนสีลา 

 ๑๑๑๑๕ นางพนารัตน  แจมสุวรรณ 

 ๑๑๑๑๖ นางสาวพนาลักษณ  สินสมบูรณ 

 ๑๑๑๑๗ นางพนาวรรณ  วงศกะโซ 

 ๑๑๑๑๘ นางพนิดา  คลายทุกข 

 ๑๑๑๑๙ นางพนิดา  นิมขุนทด 

 ๑๑๑๒๐ นางพนิดากุล  พรมมาวัน 

 ๑๑๑๒๑ นางพนิตตา  ศิริบุตร 

 ๑๑๑๒๒ นางพยนต  แนงนอย 

 ๑๑๑๒๓ นางพยอม  กงซุย 

 ๑๑๑๒๔ นางสาวพยอม  สิมมาคํา 

 ๑๑๑๒๕ นางพยอม  สีกวนชา 

 ๑๑๑๒๖ นางพยอม  หนูทอง 

 ๑๑๑๒๗ นางพยุง  ตงแฉง 

 ๑๑๑๒๘ นางพยุง  นวนฉิมพลี 

 ๑๑๑๒๙ นางพยุง  ภูทอง 

 ๑๑๑๓๐ นางพยุง  มโนนุกูล 

 ๑๑๑๓๑ นางพยุง  มิ่มกระโทก 

 ๑๑๑๓๒ นางสาวพเยาว  ครุฑขุนทด 

 ๑๑๑๓๓ นางพเยาว  บานกรด 

 ๑๑๑๓๔ นางพเยาว  รักญาติ 

 ๑๑๑๓๕ นางพเยาว  สองแสงจันทร 

 ๑๑๑๓๖ นางสาวพเยาว  อินทรเล้ียง 

 ๑๑๑๓๗ นางพร  กองสุข 

 ๑๑๑๓๘ นางพร  จอมเมืองกาศ 

 ๑๑๑๓๙ นางพร  จิตราวงศ 

 ๑๑๑๔๐ นางพร  ประหา 

 ๑๑๑๔๑ นางสาวพร  อุนถิ่น 



 หนา   ๒๒๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๑๔๒ นางสาวพรกนก  แกวฉาย 

 ๑๑๑๔๓ นางสาวพรจิตร  เนตรสวาง 

 ๑๑๑๔๔ นางพรจิตร  บานศิลา 

 ๑๑๑๔๕ นางสาวพรทะนา  ผาดํา 

 ๑๑๑๔๖ นางพรทิพ  บูชาพันธุ 

 ๑๑๑๔๗ นางพรทิพย  กุลภา 

 ๑๑๑๔๘ นางพรทิพย  ขวัญเขียน 

 ๑๑๑๔๙ นางพรทิพย  ชัยศรียา 

 ๑๑๑๕๐ นางพรทิพย  เชิญชัยภูมิ 

 ๑๑๑๕๑ นางพรทิพย  ดวงดาวงษ 

 ๑๑๑๕๒ นางพรทิพย  ทองเดช 

 ๑๑๑๕๓ นางพรทิพย  ทองสุข 

 ๑๑๑๕๔ นางสาวพรทิพย  นาคันรัตน 

 ๑๑๑๕๕ นางสาวพรทิพย  บุตทะโชติ 

 ๑๑๑๕๖ นางพรทิพย  ปะรุนรัมย 

 ๑๑๑๕๗ นางสาวพรทิพย  ปนทองพันธุ 

 ๑๑๑๕๘ นางพรทิพย  พูลภักดี 

 ๑๑๑๕๙ นางสาวพรทิพย  เพ็งสุวรรณ 

 ๑๑๑๖๐ นางสาวพรทิพย  เพ็ชรโทน 

 ๑๑๑๖๑ นางสาวพรทิพย  มณีดํา 

 ๑๑๑๖๒ นางพรทิพย  มั่นปาน 

 ๑๑๑๖๓ นางพรทิพย  เมธา 

 ๑๑๑๖๔ นางสาวพรทิพย  สมฤทธิ์ 

 ๑๑๑๖๕ นางพรทิพย  สาระวงค 

 ๑๑๑๖๖ นางสาวพรทิพย  สุขแสวง 

 ๑๑๑๖๗ นางพรทิพย  แสงไกร 

 ๑๑๑๖๘ นางพรทิพย  แสนบุญเรือง 

 ๑๑๑๖๙ นางสาวพรทิพย  หงษกลาง 

 ๑๑๑๗๐ นางพรทิพย  ออนนอม 

 ๑๑๑๗๑ นางสาวพรธชิา  จิตรีกระจาง 

 ๑๑๑๗๒ นางพรธิตา  วงศวัฒนากูล 

 ๑๑๑๗๓ นางพรธิรา  จันทรตะ 

 ๑๑๑๗๔ นางพรนภา  กลอมสุวรรณ 

 ๑๑๑๗๕ นางสาวพรนภา  จันทรผูก 

 ๑๑๑๗๖ นางพรนารายณ  นัดสูงวงษ 

 ๑๑๑๗๗ นางพรนิภา  วงหาจักร 

 ๑๑๑๗๘ นางพรประภัสสร  พรมนันท 

 ๑๑๑๗๙ นางพรประภา  พุฒปอง 

 ๑๑๑๘๐ นางสาวพรประภา  เหลืองออน 

 ๑๑๑๘๑ นางสาวพรปวีณ  นกเกิด 

 ๑๑๑๘๒ นางสาวพรพณา  วิเศษชาติ 

 ๑๑๑๘๓ นางสาวพรพนา  บุญชาลี 

 ๑๑๑๘๔ นางสาวพรพรรณ  ไชยวรรณ 

 ๑๑๑๘๕ นางพรพัด  บุญหวาน 

 ๑๑๑๘๖ นางสาวพรพิมล  แกวกอน 

 ๑๑๑๘๗ นางสาวพรพิมล  ขันติวงษ 

 ๑๑๑๘๘ นางสาวพรพิมล  ทรงพันธุ 

 ๑๑๑๘๙ นางสาวพรพิมล  มีเจริญ 

 ๑๑๑๙๐ นางสาวพรพิมล  รื่นยาน 

 ๑๑๑๙๑ นางสาวพรพิมล  วงคคต 



 หนา   ๒๒๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๑๙๒ นางพรพิศ  คําออ 

 ๑๑๑๙๓ นางพรพิศ  สมศรี 

 ๑๑๑๙๔ นางพรเพชร  พันธุ 

 ๑๑๑๙๕ นางพรเพ็ชร  บุญสมยา 

 ๑๑๑๙๖ นางสาวพรเพ็ญ  บุญฟู 

 ๑๑๑๙๗ นางพรภวิษย  กลางเหลือง 

 ๑๑๑๙๘ นางพรภิรมย  แสนสี 

 ๑๑๑๙๙ นางพรมมา  หมุนสุข 

 ๑๑๒๐๐ นางสาวพรยุภา  ออนทาว 

 ๑๑๒๐๑ นางสาวพรรณทอง  จันทรตอ 

 ๑๑๒๐๒ นางพรรณทิพย  ตอนกลาง 

 ๑๑๒๐๓ นางพรรณทิวาภรณ  เชิดชู 

 ๑๑๒๐๔ นางพรรณนี  รักษาเคน 

 ๑๑๒๐๕ นางพรรณิภา  แกวมา 

 ๑๑๒๐๖ นางสาวพรรณิภา  สุวรรณาภา 

 ๑๑๒๐๗ นางพรรณี  จัยสิน 

 ๑๑๒๐๘ นางสาวพรรณี  ไผทรัตน 

 ๑๑๒๐๙ นางสาวพรรณี  พรมโสภา 

 ๑๑๒๑๐ นางพรรณี  รัตนะ 

 ๑๑๒๑๑ นางสาวพรรณี  วงคหินกอง 

 ๑๑๒๑๒ นางพรรณี  สิงขรอาจ 

 ๑๑๒๑๓ นางสาวพรรณี  สุขสุรูป 

 ๑๑๒๑๔ นางสาวพรรนี  จุมพล 

 ๑๑๒๑๕ นางสาวพรฤดี  เกตุเจริญ 

 ๑๑๒๑๖ นางสาวพรฤดี  อั้นเตง 

 ๑๑๒๑๗ นางพรลภัส  พินิจมนตรี 

 ๑๑๒๑๘ นางสาวพรวิไล  สะสม 

 ๑๑๒๑๙ นางพรศิริ  โพธิ์กลับ 

 ๑๑๒๒๐ นางสาวพรศิริ  ศรีวิเชียร 

 ๑๑๒๒๑ นางพรสวรรค  นันตา 

 ๑๑๒๒๒ นางสาวพรสวรรค  พัฒนพงศ 

 ๑๑๒๒๓ นางสาวพรสวรรค  ออนจันทร 

 ๑๑๒๒๔ นางพรสุรี  คําลวน 

 ๑๑๒๒๕ นางพระนารัตร  พลพิทักษ 

 ๑๑๒๒๖ นางพราวทัศน  แดงตอม 

 ๑๑๒๒๗ นางพฤกษารัตน  วนาจรูญ 

 ๑๑๒๒๘ นางพลอยตะวัน  จันพิไชย 

 ๑๑๒๒๙ นางสาวพลอยไพลิน  ขําวังยาง 

 ๑๑๒๓๐ นางพวงทิพย  โพละนก 

 ๑๑๒๓๑ นางพวงพรรณ  ภัยสยม 

 ๑๑๒๓๒ นางพวงเพชร  พรชัยภูมิ 

 ๑๑๒๓๓ นางสาวพวงเพ็ชร  เหลาแสง 

 ๑๑๒๓๔ นางพวงเพ็ญ  ขวัญแกว 

 ๑๑๒๓๕ นางสาวพวงเพ็ญ  ทองเณร 

 ๑๑๒๓๖ นางพวงรัตน  เฉลยพล 

 ๑๑๒๓๗ นางพวงรัตน  ลอยลม 

 ๑๑๒๓๘ นางสาวพสิกา  ฉัตรกระโทก 

 ๑๑๒๓๙ นางพอบ  สนสี 

 ๑๑๒๔๐ นางพอย  พาคํา 

 ๑๑๒๔๑ นางพะเนียด  หวังชื่นชม 



 หนา   ๒๒๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๒๔๒ นางพังงา  นันทสาร 

 ๑๑๒๔๓ นางพัชนี  คํามีเขต 

 ๑๑๒๔๔ นางสาวพัชนีพร  มาลาศรี 

 ๑๑๒๔๕ นางสาวพัชรมณฑ  กอนแหวน 

 ๑๑๒๔๖ นางสาวพัชรา  เพชรขุม 

 ๑๑๒๔๗ นางสาวพัชรา  แพรวพโยม 

 ๑๑๒๔๘ นางสาวพัชราณี  จิรังการ 

 ๑๑๒๔๙ นางสาวพัชราภรณ  พงศไพรภูมิ 

 ๑๑๒๕๐ นางพัชราภรณ  วงษวัฒนะ 

 ๑๑๒๕๑ นางพัชราภรณ  อินทรเพ็ง 

 ๑๑๒๕๒ นางสาวพัชราภา  กล่ินพิกุล 

 ๑๑๒๕๓ นางสาวพัชราภา  โพธิยก 

 ๑๑๒๕๔ นางพัชรินทร  คงประเสริฐ 

 ๑๑๒๕๕ นางสาวพัชรินทร  เทกอง 

 ๑๑๒๕๖ นางสาวพัชรินทร  นําพา 

 ๑๑๒๕๗ นางพัชรินทร  มีฉายี 

 ๑๑๒๕๘ นางสาวพัชรินทร  รามศิริ 

 ๑๑๒๕๙ นางสาวพัชรินทร  อินแกว 

 ๑๑๒๖๐ นางสาวพัชรินทร  อุทธตรี 

 ๑๑๒๖๑ นางพัชรี  กาวิชัย 

 ๑๑๒๖๒ นางพัชรี  เจตนา 

 ๑๑๒๖๓ นางสาวพัชรี  เติมธรรมรัมย 

 ๑๑๒๖๔ นางสาวพัชรี  ทองยศ 

 ๑๑๒๖๕ นางพัชรี  พันชน 

 ๑๑๒๖๖ นางสาวพัชรี  เมืองทอง 

 ๑๑๒๖๗ นางสาวพัชรี  ยางนิยม 

 ๑๑๒๖๘ นางพัชรี  สังขน้ํา 

 ๑๑๒๖๙ นางสาวพัชรียา  ดําภูผา 

 ๑๑๒๗๐ นางสาวพัฒนธีรา  ประไพพงค 

 ๑๑๒๗๑ นางพัฒนนรี  เตชนันทชัย 

 ๑๑๒๗๒ นางพัฒนา  ชวยศรี 

 ๑๑๒๗๓ นางพัฒนา  ดวงราษี 

 ๑๑๒๗๔ นางสาวพัณณวดี  แซแต 

 ๑๑๒๗๕ นางสาวพัตรพิมล  กาวิลาวรรณ 

 ๑๑๒๗๖ นางพัทญา  พ่ึงพันธุ 

 ๑๑๒๗๗ นางพัทธนันท  วงศรัตนาวิน 

 ๑๑๒๗๘ นางสาวพัทยา  เรืองเจริญ 

 ๑๑๒๗๙ นางพัทราภรณ  แสงประทีป 

 ๑๑๒๘๐ นางพันทรนา  แสนศิริพันธุ 

 ๑๑๒๘๑ นางพันทิพ  อํานวยคณะ 

 ๑๑๒๘๒ นางพันทิพย  แจสูงเนิน 

 ๑๑๒๘๓ นางสาวพันทิพย  ทองปาน 

 ๑๑๒๘๔ นางพันธ  เภาพาด 

 ๑๑๒๘๕ นางพัสรา  กําเนิดบุญ 

 ๑๑๒๘๖ นางพัสลี  นาเมืองรักษ 

 ๑๑๒๘๗ นางพาตีเมาะ  ยะกูมอ 

 ๑๑๒๘๘ นางพิกุล  กมลเชื้อ 

 ๑๑๒๘๙ นางพิกุล  กางกรณ 

 ๑๑๒๙๐ นางพิกุล  ซาไธสง 

 ๑๑๒๙๑ นางสาวพิกุล  พิมพาสีดา 



 หนา   ๒๒๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๒๙๒ นางพิกุล  ภูจอมแกว 

 ๑๑๒๙๓ นางสาวพิกุล  สุทธิสิงห 

 ๑๑๒๙๔ นางพิกุล  โอวาช 

 ๑๑๒๙๕ นางพิกุลทอง  ลานุย 

 ๑๑๒๙๖ นางพิจิตรา  สุนทรหงษ 

 ๑๑๒๙๗ นางพิชชาพร  กล่ินหอม 

 ๑๑๒๙๘ นางพิชชาวรัชญ  บุตตะมา 

 ๑๑๒๙๙ นางสาวพิชญา  ไตรยวงค 

 ๑๑๓๐๐ นางพิชญาภา  ขุนชนะ 

 ๑๑๓๐๑ นางสาวพิชยา  จันทรสงา 

 ๑๑๓๐๒ นางสาวพิชาญา  ชื่นจิตร 

 ๑๑๓๐๓ นางพิชิต  เมืองจันทร 

 ๑๑๓๐๔ นางพิฌามณฑน  สวายผล 

 ๑๑๓๐๕ นางพิณภา  บุตะเคียน 

 ๑๑๓๐๖ นางพิทยา  จันทรนวม 

 ๑๑๓๐๗ นางสาวพินญา  จอมมา 

 ๑๑๓๐๘ นางพินิจ  ชวยหาญ 

 ๑๑๓๐๙ นางพิพามลรัตน  เที่ยงธรรม 

 ๑๑๓๑๐ นางสาวพิมใจ  พลปฐม 

 ๑๑๓๑๑ นางพิมทอง  จันทวงค 

 ๑๑๓๑๒ นางพิมทอง  ประเสริฐกุล 

 ๑๑๓๑๓ นางพิมนภา  ชิณบุตร 

 ๑๑๓๑๔ นางสาวพิมปะวี  น้ําแกว 

 ๑๑๓๑๕ นางพิมพนิภา  ผูกพันธ 

 ๑๑๓๑๖ นางสาวพิมพนิภา  เพียกง 

 ๑๑๓๑๗ นางสาวพิมพผกา  วิภาคีรี 

 ๑๑๓๑๘ นางพิมพพร  ศิรินาม 

 ๑๑๓๑๙ นางสาวพิมพพา  โนนกระโทก 

 ๑๑๓๒๐ นางสาวพิมพพิชชา  แกวทิพพันธ 

 ๑๑๓๒๑ นางพิมพร  เปงยังคํา 

 ๑๑๓๒๒ นางพิมพรรณ  โพธิ 

 ๑๑๓๒๓ นางพิมพวิมล  รุงสวาง 

 ๑๑๓๒๔ นางพิมพอร  มณเฑียรสุภา 

 ๑๑๓๒๕ นางพิมพา  คําบุญปน 

 ๑๑๓๒๖ นางสาวพิมพา  จิตรชํานาญ 

 ๑๑๓๒๗ นางพิมพา  ไชยแสง 

 ๑๑๓๒๘ นางสาวพิมพิมล  หาญเขียว 

 ๑๑๓๒๙ นางพิมล  หนักแกว 

 ๑๑๓๓๐ นางพิมลดา  เรือนของ 

 ๑๑๓๓๑ นางสาวพิรดา  แกวใส 

 ๑๑๓๓๒ นางสาวพิรมาศ  มณีแสง 

 ๑๑๓๓๓ นางพิรารัตน  ปญญาวงค 

 ๑๑๓๓๔ นางพิรินทิพย  สุทธิ 

 ๑๑๓๓๕ นางพิลัย  โนวังหาร 

 ๑๑๓๓๖ วาที่รอยตรีหญิง พิลาวัลย   

  เจริญมงคล 

 ๑๑๓๓๗ นางสาวพิไล  แกวประดิษฐ 

 ๑๑๓๓๘ นางพิไล  สันติพิทักษ 

 ๑๑๓๓๙ นางสาวพิไลวรรณ  อุทธโยธา 

 ๑๑๓๔๐ นางพิศมัย  กานุสนธิ์ 



 หนา   ๒๒๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๓๔๑ นางพิศมัย  จุลวรรณ 

 ๑๑๓๔๒ นางพิศมัย  ดวงแข 

 ๑๑๓๔๓ นางพิศมัย  นอมนัส 

 ๑๑๓๔๔ นางสาวพิศมัย  บัวกัน 

 ๑๑๓๔๕ นางสาวพิศมัย  ใบแสง 

 ๑๑๓๔๖ นางพิศมัย  ไพรัตน 

 ๑๑๓๔๗ นางพิศมัย  สุขประเสริฐ 

 ๑๑๓๔๘ นางสาวพิศสมัย  ศรีคําเวียง 

 ๑๑๓๔๙ นางสาวพิษ  จันทรหนองฮี 

 ๑๑๓๕๐ นางพิสมัย  ขันทอง 

 ๑๑๓๕๑ นางพิสมัย  จันปุย 

 ๑๑๓๕๒ นางพิสมัย  เชื้องาม 

 ๑๑๓๕๓ นางพิสมัย  บุญเสริม 

 ๑๑๓๕๔ นางพิสมัย  ประภาเวสังข 

 ๑๑๓๕๕ นางพิสมัย  พอสาร 

 ๑๑๓๕๖ นางพิสมัย  พุฒพงษ 

 ๑๑๓๕๗ นางพิสมัย  ไมทอง 

 ๑๑๓๕๘ นางพิสมัย  ย่ีศรี 

 ๑๑๓๕๙ นางสาวพิสมัย  สุดแสวง 

 ๑๑๓๖๐ นางพิสมัย  อินธิแสง 

 ๑๑๓๖๑ นางพิสมัย  อุปไชย 

 ๑๑๓๖๒ นางสาวพีธญา  เพ็งกุล 

 ๑๑๓๖๓ นางสาวพีรนันท  จันทรวงษ 

 ๑๑๓๖๔ นางพุฒชาติ  พันธิทักษ 

 ๑๑๓๖๕ นางพุธ  จุทานิช 

 ๑๑๓๖๖ นางพูลทอง  ชางเสาร 

 ๑๑๓๖๗ นางพูลศรี  ดิษวิเศษ 

 ๑๑๓๖๘ นางเพ็ง  สําราญ 

 ๑๑๓๖๙ นางเพชรน้ําคาง  ซาสิงห 

 ๑๑๓๗๐ นางสาวเพชรพนม  คนขยัน 

 ๑๑๓๗๑ นางสาวเพชรมณี  ทับคํามูล 

 ๑๑๓๗๒ นางเพชรัตน  วันทะวงษ 

 ๑๑๓๗๓ นางเพชรา  ปนแกว 

 ๑๑๓๗๔ นางเพชรา  รัตนเมือง 

 ๑๑๓๗๕ นางเพ็ญ  เตอะสกุล 

 ๑๑๓๗๖ นางเพ็ญ  สงคพิมพ 

 ๑๑๓๗๗ นางเพ็ญกมล  บุญคง 

 ๑๑๓๗๘ นางเพ็ญแกว  ผอนกลาง 

 ๑๑๓๗๙ นางเพ็ญฉัตร  จันทรสงา 

 ๑๑๓๘๐ นางสาวเพ็ญตระการ  ภูวงแหวน 

 ๑๑๓๘๑ นางเพ็ญนภา  คํามูลอินทร 

 ๑๑๓๘๒ นางสาวเพ็ญนภา  ถาดา 

 ๑๑๓๘๓ นางเพ็ญนภา  พันอะ 

 ๑๑๓๘๔ นางสาวเพ็ญนภา  มั่นคง 

 ๑๑๓๘๕ นางเพ็ญนภา  สุขเกษม 

 ๑๑๓๘๖ นางสาวเพ็ญนภา  สุวรรณัง 

 ๑๑๓๘๗ นางสาวเพ็ญนภา  อิ่นแกว 

 ๑๑๓๘๘ นางเพ็ญพร  งามภูเขียว 

 ๑๑๓๘๙ นางสาวเพ็ญพร  อยูสุข 

 ๑๑๓๙๐ นางเพ็ญพรรณี  เหลาทา 



 หนา   ๒๓๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๓๙๑ นางเพ็ญพิตรา  มวงทอง 

 ๑๑๓๙๒ นางสาวเพ็ญรุง  ทองลา 

 ๑๑๓๙๓ นางเพ็ญรุง  พิพัฒนสัจจา 

 ๑๑๓๙๔ นางสาวเพ็ญลักษณ  สระบาศรี 

 ๑๑๓๙๕ นางสาวเพ็ญศรี  กดีทอง 

 ๑๑๓๙๖ นางสาวเพ็ญศรี  ขุนพิบูลย 

 ๑๑๓๙๗ นางเพ็ญศรี  จันทรขิ่น 

 ๑๑๓๙๘ นางเพ็ญศรี  ชลชราศิลป 

 ๑๑๓๙๙ นางเพ็ญศรี  ไชยมีสุข 

 ๑๑๔๐๐ นางเพ็ญศรี  นิลผาย 

 ๑๑๔๐๑ นางเพ็ญศรี  บุดดาวงศ 

 ๑๑๔๐๒ นางเพ็ญศรี  พุมแสวง 

 ๑๑๔๐๓ นางเพ็ญศรี  มั่งมี 

 ๑๑๔๐๔ นางสาวเพ็ญศรี  สุขเกิด 

 ๑๑๔๐๕ นางสาวเพ็ญศรี  เสมาชัย 

 ๑๑๔๐๖ นางเพ็ญศรี  อิสโม 

 ๑๑๔๐๗ นางเพยา  ยอดเย่ียม 

 ๑๑๔๐๘ นางเพลินทิพย  อาจอินทร 

 ๑๑๔๐๙ นางเพลินพิศ  เคนหวด 

 ๑๑๔๑๐ นางเพียงจิตร  ชูหวาง 

 ๑๑๔๑๑ นางสาวเพียงใจ  พันธงาม 

 ๑๑๔๑๒ นางเพียงใจ  อุดมฤทธิ์ 

 ๑๑๔๑๓ นางเพียร  แกวลังกา 

 ๑๑๔๑๔ นางแพงดี  ปานวัน 

 ๑๑๔๑๕ นางแพนศรี  พันธปว 

 ๑๑๔๑๖ นางสาวแพรวพรรณ  ยุบลเลิศ 

 ๑๑๔๑๗ นางแพรวพรรณ  หนูแดง 

 ๑๑๔๑๘ นางโพธิ์  เบาคํา 

 ๑๑๔๑๙ นางไพจิตต  ธรรมพร 

 ๑๑๔๒๐ นางสาวไพฑูรย  ชุมพล 

 ๑๑๔๒๑ นางไพบูรณ  โพธิ์ขาว 

 ๑๑๔๒๒ นางไพบูลย  อินโสม 

 ๑๑๔๒๓ นางไพรรัตน  ภูลําสัตย 

 ๑๑๔๒๔ นางไพรรัตน  ศิลพร 

 ๑๑๔๒๕ นางไพรวรรณ  เพ็งมีศรี 

 ๑๑๔๒๖ นางสาวไพรวรรณ  ออนศรี 

 ๑๑๔๒๗ นางสาวไพรวัน  แสงอินทร 

 ๑๑๔๒๘ นางไพรัตน  ดวงตะกั่ว 

 ๑๑๔๒๙ นางสาวไพรัตน  โททํา 

 ๑๑๔๓๐ นางสาวไพริน  ดิษฐขุนทด 

 ๑๑๔๓๑ นางสาวไพรินทร  แกวเกิด 

 ๑๑๔๓๒ นางสาวไพรินทร  จําวัน 

 ๑๑๔๓๓ นางสาวไพเราะ  สถานสถิตย 

 ๑๑๔๓๔ นางสาวไพลิน  จิตทวี 

 ๑๑๔๓๕ นางสาวไพลิน  เจริญไทย 

 ๑๑๔๓๖ นางสาวไพลิน  แดงเรือง 

 ๑๑๔๓๗ นางสาวไพลิน  แสนศึก 

 ๑๑๔๓๘ นางไพวัน  ตานโทน 

 ๑๑๔๓๙ นางสาวไพศรี  เกื้อคราม 

 ๑๑๔๔๐ นางสาวไพศรี  ดําธิจะ 



 หนา   ๒๓๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๔๔๑ นางไพศาล  อุทรศรี 

 ๑๑๔๔๒ นางไพสอน  ภูตามเงิน 

 ๑๑๔๔๓ นางฟอง  ชัยเพ็ง 

 ๑๑๔๔๔ นางฟองคํา  พงศนฤมิตร 

 ๑๑๔๔๕ นางสาวฟองศรี  มัคควา 

 ๑๑๔๔๖ นางสาวฟตฮียะห  ยูนุ 

 ๑๑๔๔๗ นางเฟองฟา  ประกิ่ง 

 ๑๑๔๔๘ นางสาวเฟองฤทัย  ปริพล 

 ๑๑๔๔๙ นางสาวภนารัตน  นิยมลาภ 

 ๑๑๔๕๐ นางสาวภรณนิภา  ศรีประเสริฐ 

 ๑๑๔๕๑ นางสาวภรณีย  วิจิตร 

 ๑๑๔๕๒ นางสาวภรทิพย  สีสมุทร 

 ๑๑๔๕๓ นางภรวีรินทร  มุขกัง 

 ๑๑๔๕๔ นางสาวภลิตา  ปอมสิงห 

 ๑๑๔๕๕ นางภักดี  ทองเพ่ิม 

 ๑๑๔๕๖ นางภัคจิรารัชญ  ชนชนะภัยอนันต 

 ๑๑๔๕๗ นางภัคชัญญา  มะโนวัง 

 ๑๑๔๕๘ นางภัคศิตา  เฉลยทรง 

 ๑๑๔๕๙ นางสาวภัชญา  ขันโคกสูง 

 ๑๑๔๖๐ นางสาวภัณฑิรา  พอคา 

 ๑๑๔๖๑ นางภัณฑิรา  เสือเมือง 

 ๑๑๔๖๒ นางสาวภัณฑิลา  อัสสาภัย 

 ๑๑๔๖๓ นางภัตติยา  โมเกิด 

 ๑๑๔๖๔ นางภัทจิรา  โพธิ์สุ 

 ๑๑๔๖๕ นางภัทชา  รวมใหม 

 ๑๑๔๖๖ นางภัททจักร  ชุมปลา 

 ๑๑๔๖๗ นางสาวภัททิยา  เดิมศรีภูมิ 

 ๑๑๔๖๘ นางภัททิยา  ศรีบุญ 

 ๑๑๔๖๙ นางภัทรปภา  อุติลาณรุจกุล 

 ๑๑๔๗๐ นางภัทรมาศ  คําแสน 

 ๑๑๔๗๑ นางภัทรวดี  ไชยเพ็งจันทร 

 ๑๑๔๗๒ นางสาวภัทรวดี  ยอดพุทรา 

 ๑๑๔๗๓ นางสาวภัทรวดี  อัฑฒะฐิติ 

 ๑๑๔๗๔ นางภัทรา  บุญสุภาพ 

 ๑๑๔๗๕ นางภัทราภรณ  นามหนวด 

 ๑๑๔๗๖ นางสาวภัทราภรณ  ผาปาน 

 ๑๑๔๗๗ นางภัทราภรณ  ศรีอุตม 

 ๑๑๔๗๘ นางภัทราภรณ  ศิริประจง 

 ๑๑๔๗๙ นางภัทริฎา  มีฟก 

 ๑๑๔๘๐ นางภัทรียา  ตอรบรัมย 

 ๑๑๔๘๑ นางภาณิตา  ศรีทอง 

 ๑๑๔๘๒ นางภาณุมาศ  พินงรัมย 

 ๑๑๔๘๓ นางภาน  พิมพวงศ 

 ๑๑๔๘๔ นางภานุมาศ  จันทรนวล 

 ๑๑๔๘๕ นางภาพร  กองสุข 

 ๑๑๔๘๖ นางภาวนา  ดีตะขบ 

 ๑๑๔๘๗ นางสาวภาวิกา  ธนาภากิตติกูล 

 ๑๑๔๘๘ นางสาวภาวิณี  นะวงค 

 ๑๑๔๘๙ นางภาวิณี  ภาโนมัย 

 ๑๑๔๙๐ นางภาวิณี  วิถุนัด 



 หนา   ๒๓๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๔๙๑ นางภาวิณี  แสนสุด 

 ๑๑๔๙๒ นางสาวภาวินี  ดีสวาสดิ์ 

 ๑๑๔๙๓ นางภาสินี  วงษประเสริฐ 

 ๑๑๔๙๔ นางภิญโญ  นกนาค 

 ๑๑๔๙๕ นางภิญโญ  ฮวกนิล 

 ๑๑๔๙๖ นางสาวภิณญภรณ  โยสะมา 

 ๑๑๔๙๗ นางภิรมย  มุงชอบ 

 ๑๑๔๙๘ นางภิรมย  วงษทอง 

 ๑๑๔๙๙ นางภูไทย  ศรีออน 

 ๑๑๕๐๐ นางภูริดา  จันพินิจ 

 ๑๑๕๐๑ นางมงคล  กลํ่าบุญสวัสดิ์ 

 ๑๑๕๐๒ นางมณฑชา  คําไข 

 ๑๑๕๐๓ นางสาวมณฑา  สุนทโรทัย 

 ๑๑๕๐๔ นางมณฑาทิพย  แกวประโคน 

 ๑๑๕๐๕ นางมณฑิตา  ตามสัตย 

 ๑๑๕๐๖ นางมณัฐสุดา  แอกอวน 

 ๑๑๕๐๗ นางมณี  ไชยรินทร 

 ๑๑๕๐๘ นางสาวมณี  บุญชัย 

 ๑๑๕๐๙ นางสาวมณี  บุญฤทธิ์ 

 ๑๑๕๑๐ นางมณี  ประดับศรี 

 ๑๑๕๑๑ นางมณี  ยืนย่ัง 

 ๑๑๕๑๒ นางมณี  ศรีวิชา 

 ๑๑๕๑๓ นางมณีจันทร  พันธุหนองโพน 

 ๑๑๕๑๔ นางมณีย  จําปาศรี 

 ๑๑๕๑๕ นางสาวมณีรัตน  ชอปลอด 

 ๑๑๕๑๖ นางสาวมณีรัตน  ดงแสง 

 ๑๑๕๑๗ นางมณีรัตน  ดําโพธิ์ 

 ๑๑๕๑๘ นางมณีรัตน  ถาวร 

 ๑๑๕๑๙ นางสาวมณีรัตน  ทวมยัง 

 ๑๑๕๒๐ นางมณีรัตน  นาราช 

 ๑๑๕๒๑ นางมณีรัตน  ผาสุข 

 ๑๑๕๒๒ นางมณีรัตน  โพธิ์จิตร 

 ๑๑๕๒๓ นางมณีรัตน  มีโสภะ 

 ๑๑๕๒๔ นางสาวมณีรัตน  วงพุมมา 

 ๑๑๕๒๕ นางมณีรัตน  ผิวสวย 

 ๑๑๕๒๖ นางมณีวัลย  ปนคํา 

 ๑๑๕๒๗ นางมณู  นุชประเสริฐ 

 ๑๑๕๒๘ นางสาวมทิรา  ธรณโรจญา 

 ๑๑๕๒๙ นางมนตธิชา  อิ่มกมล 

 ๑๑๕๓๐ นางสาวมนทกานต  มูลแสน 

 ๑๑๕๓๑ นางมนทิพย  นาราช 

 ๑๑๕๓๒ นางสาวมนเทียน  สวัสดี 

 ๑๑๕๓๓ นางมนเทียน  โสภาณะโสม 

 ๑๑๕๓๔ นางสาวมนพัทธ  พุมเพ็ชร 

 ๑๑๕๓๕ นางสาวมนัญชยา  บูรณะ 

 ๑๑๕๓๖ นางสาวมนัญชยา  สุระโส 

 ๑๑๕๓๗ นางมนัส  ภูภู 

 ๑๑๕๓๘ นางสาวมนัสญา  โลกคําลือ 

 ๑๑๕๓๙ วาที่รอยตรีหญิง มนัสนันท  ไกรเวด 

 ๑๑๕๔๐ นางมนิตา  กรสกุล 



 หนา   ๒๓๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๕๔๑ นางสาวมยุรา  พรมจาด 

 ๑๑๕๔๒ นางสาวมยุรี  เจียวเลง 

 ๑๑๕๔๓ นางมยุรี  ชุมกลาง 

 ๑๑๕๔๔ นางสาวมยุรี  หอมสิน 

 ๑๑๕๔๕ นางมยุรี  แหวกระโทก 

 ๑๑๕๔๖ นางมยุเรศ  อินชัย 

 ๑๑๕๔๗ นางมล  คงดี 

 ๑๑๕๔๘ นางมลเฑียร  ภิรมยทิพย 

 ๑๑๕๔๙ นางมลธาทิพย  พรมสี 

 ๑๑๕๕๐ นางสาวมลธิรา  ปานบุญ 

 ๑๑๕๕๑ นางสาวมลฤดี  คงพยัคฆ 

 ๑๑๕๕๒ นางสาวมลฤดี  ชางคํา 

 ๑๑๕๕๓ นางสาวมลฤดี  พรหมรักษา 

 ๑๑๕๕๔ นางสาวมลฤดี  มีจันทร 

 ๑๑๕๕๕ นางสาวมลฤดี  รสชื่น 

 ๑๑๕๕๖ นางมลลักษณ  โกวิเชียร 

 ๑๑๕๕๗ นางมลิวรรณ  นามวิชัย 

 ๑๑๕๕๘ นางสาวมลิวรรณ  จันทสุริวงค 

 ๑๑๕๕๙ นางมลิวรรณ  บุญแดง 

 ๑๑๕๖๐ นางสาวมลิวรรณ  สิมลี 

 ๑๑๕๖๑ นางมลิวัล  สมเพชร 

 ๑๑๕๖๒ นางมลิวัลย  จิตกระเสริม 

 ๑๑๕๖๓ นางสาวมลิวัลย  แถวทัศน 

 ๑๑๕๖๔ นางมลิวัลย  เศรษฐมณี 

 ๑๑๕๖๕ นางสาวมวย  อาญาเมือง 

 ๑๑๕๖๖ นางมะณี  กองเนตร 

 ๑๑๕๖๗ นางมะณีรัตน  โพธิอุบล 

 ๑๑๕๖๘ นางมะนัส  จินะวุฒิ 

 ๑๑๕๖๙ นางมะยุรี  โภคาเพ็ชร 

 ๑๑๕๗๐ นางมะระ  เฉียดสระนอย 

 ๑๑๕๗๑ นางมะลิ  คงสมศรี 

 ๑๑๕๗๒ นางสาวมะลิ  คามตะสีลา 

 ๑๑๕๗๓ นางมะลิ  คุณงาม 

 ๑๑๕๗๔ นางมะลิ  ซาหวา 

 ๑๑๕๗๕ นางสาวมะลิ  บัวเหล็ก 

 ๑๑๕๗๖ นางสาวมะลิ  ภูมี 

 ๑๑๕๗๗ นางสาวมะลิ  สารทอง 

 ๑๑๕๗๘ นางมะลิ  สีทอง 

 ๑๑๕๗๙ นางมะลิ  สุวรรณเนตร 

 ๑๑๕๘๐ นางมะลิจันทร  ยงยอย 

 ๑๑๕๘๑ นางมะลิวรรณ  ผาปสิมมา 

 ๑๑๕๘๒ นางสาวมะลิวรรณ  ผิวออน 

 ๑๑๕๘๓ นางสาวมะลิวัล  เสาใบ 

 ๑๑๕๘๔ นางมะลิวัลย  ชมภู 

 ๑๑๕๘๕ นางมะลิวัลย  พิมพรัตน 

 ๑๑๕๘๖ นางมะลิวัลย  ลมลอย 

 ๑๑๕๘๗ นางสาวมะลิวัลย  สายพฤกษ 

 ๑๑๕๘๘ นางสาวมะลิวัลย  สาวิกัน 

 ๑๑๕๘๙ นางมะลิวัลย  สุทธิ 

 ๑๑๕๙๐ นางสาวมะลิวัลย  อินทรใหญ 



 หนา   ๒๓๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๕๙๑ นางมะลิวัลย  อุทัยมา 

 ๑๑๕๙๒ นางมะไล  แสนโท 

 ๑๑๕๙๓ นางมัณฑิตา  สีหะวง 

 ๑๑๕๙๔ นางสาวมัณทนา  ปนจันทร 

 ๑๑๕๙๕ นางสาวมัติกา  โสภา 

 ๑๑๕๙๖ นางสาวมัทนา  คําคอม 

 ๑๑๕๙๗ นางสาวมัทนา  แซยาง 

 ๑๑๕๙๘ นางมัทนา  แดงเสนาะ 

 ๑๑๕๙๙ นางมัทนา  พันธุรัตน 

 ๑๑๖๐๐ นางมัทนา  ภูเพชร 

 ๑๑๖๐๑ นางสาวมัลลิกา  สินธุชัย 

 ๑๑๖๐๒ นางสาวมัลลิกา  เอี่ยมทรัพย 

 ๑๑๖๐๓ นางมาแกว  วงศตอม 

 ๑๑๖๐๔ นางสาวมาซิตะ  ลีเฮ็ง 

 ๑๑๖๐๕ นางสาวมาซือนะ  วาเด็ง 

 ๑๑๖๐๖ นางมาณี  ใจช้ันกลาง 

 ๑๑๖๐๗ นางสาวมาณี  เด็นใจดี 

 ๑๑๖๐๘ นางมาณี  บุญกอง 

 ๑๑๖๐๙ นางมาตูรา  ฮารง 

 ๑๑๖๑๐ นางมานิด  โนวิน 

 ๑๑๖๑๑ นางมานิต  ศิริวรรณ 

 ๑๑๖๑๒ นางมานิตย  ยังกลาง 

 ๑๑๖๑๓ นางมานิตา  ทองยศ 

 ๑๑๖๑๔ นางสาวมานี  รวดเร็ว 

 ๑๑๖๑๕ นางมารศรี  กระจายศรี 

 ๑๑๖๑๖ นางสาวมาริษา  พิมมะไฟ 

 ๑๑๖๑๗ นางสาวมาริสา  เจริญงาม 

 ๑๑๖๑๘ นางสาวมาริสา  แซโต 

 ๑๑๖๑๙ นางสาวมาริสา  ลําพวน 

 ๑๑๖๒๐ นางสาวมารีญา  อนชาวนา 

 ๑๑๖๒๑ นางสาวมารียะ  ปะอาเดะ 

 ๑๑๖๒๒ นางสาวมาเรียน  พูลเพียร 

 ๑๑๖๒๓ นางมาลัย  ขุนทอง 

 ๑๑๖๒๔ นางมาลัย  เณรตากลอง 

 ๑๑๖๒๕ นางสาวมาลัย  ปานานนท 

 ๑๑๖๒๖ นางมาลัย  เรืองศรี 

 ๑๑๖๒๗ นางมาลัย  ศรีเขื่อนแกว 

 ๑๑๖๒๘ นางมาลา  กลุมยา 

 ๑๑๖๒๙ นางมาลา  เครือแยม 

 ๑๑๖๓๐ นางมาลา  ปนติ 

 ๑๑๖๓๑ นางสาวมาลิน  กุลพงษ 

 ๑๑๖๓๒ นางมาลี  ขัดทะเสมา 

 ๑๑๖๓๓ นางมาลี  โซซอง 

 ๑๑๖๓๔ นางมาลี  นุชประภา 

 ๑๑๖๓๕ นางมาลี  ปราณีตพลกรัง 

 ๑๑๖๓๖ นางมาลี  พริ้งเพราะ 

 ๑๑๖๓๗ นางสาวมาลี  เพ็ชรถึก 

 ๑๑๖๓๘ นางมาลี  สารทิม 

 ๑๑๖๓๙ นางสาวมาลี  หาวหาญ 

 ๑๑๖๔๐ นางมาวิน  สังขศิริ 



 หนา   ๒๓๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๖๔๑ นางสาวมิ่งกมล  โอภาสอํานวย 

 ๑๑๖๔๒ นางมิ่งขวัญ  เสนแกว 

 ๑๑๖๔๓ นางมินตรา  โฉมเฉลา 

 ๑๑๖๔๔ นางสาวมี  เบ็ญจะขันธ 

 ๑๑๖๔๕ นางสาวมีชัย  มนตแข็ง 

 ๑๑๖๔๖ นางสาวมีนา  จรูญศรี 

 ๑๑๖๔๗ นางมุกดา  เชียงลา 

 ๑๑๖๔๘ นางมุกดา  ยศทะแสน 

 ๑๑๖๔๙ นางสาวมุทิตา  พรมนอย 

 ๑๑๖๕๐ นางสาวมุน  เวียงคํา 

 ๑๑๖๕๑ นางสาวเมตตา  คุมเพ่ือน 

 ๑๑๖๕๒ นางเมตตา  ชะอุมประโคน 

 ๑๑๖๕๓ นางสาวเมตตา  บุตรพรม 

 ๑๑๖๕๔ นางเมตตา  ปราบศรีภูมิ 

 ๑๑๖๕๕ นางเมทินี  คําปอก 

 ๑๑๖๕๖ นางสาวเมทินี  นวนยง 

 ๑๑๖๕๗ นางสาวเมธาพร  วงคคําจันทร 

 ๑๑๖๕๘ นางสาวเมธิณี  เกตุแยม 

 ๑๑๖๕๙ นางไมตรี  ไมแกว 

 ๑๑๖๖๐ นางยงยุทธ  ศิลากุล 

 ๑๑๖๖๑ นางยนต  โสมคําภา 

 ๑๑๖๖๒ นางยมลพร  วรรณกูล 

 ๑๑๖๖๓ นางยวน  กล่ินนาค 

 ๑๑๖๖๔ นางยาใจ  วันใส 

 ๑๑๖๖๕ นางยามีละห  วาแม 

 ๑๑๖๖๖ นางยินดี  เนื้อออน 

 ๑๑๖๖๗ นางย่ีสุน  คําแสนเทียะ 

 ๑๑๖๖๘ นางยุคลธร  ศิริเลิศ 

 ๑๑๖๖๙ นางสาวยุนิดา  กองทอง 

 ๑๑๖๗๐ นางสาวยุพเยาว  ผาสุข 

 ๑๑๖๗๑ นางสาวยุพัฒน  สิงหทอง 

 ๑๑๖๗๒ นางยุพา  ทรัพยสนอง 

 ๑๑๖๗๓ นางยุพาพร  ชาลีรินทร 

 ๑๑๖๗๔ นางสาวยุพาพร  ทองนํา 

 ๑๑๖๗๕ นางสาวยุพาพันธ  ขุนทอง 

 ๑๑๖๗๖ นางยุพาภรณ  บริบูรณ 

 ๑๑๖๗๗ นางยุพารัตน  พุกเจริญ 

 ๑๑๖๗๘ นางสาวยุพิน  ขัตติยะวงค 

 ๑๑๖๗๙ นางสาวยุพิน  ขุนวิเศษ 

 ๑๑๖๘๐ นางยุพิน  จันทรคําศรี 

 ๑๑๖๘๑ นางยุพิน  เจริญใจ 

 ๑๑๖๘๒ นางสาวยุพิน  ฉิมพาลี 

 ๑๑๖๘๓ นางยุพิน  ดวงคําฟู 

 ๑๑๖๘๔ นางยุพิน  ดวงเงิน 

 ๑๑๖๘๕ นางสาวยุพิน  ไทธานี 

 ๑๑๖๘๖ นางยุพิน  น้ํากระจาย 

 ๑๑๖๘๗ นางสาวยุพิน  บุญเกิด 

 ๑๑๖๘๘ นางยุพิน  เฟองหอย 

 ๑๑๖๘๙ นางยุพิน  โมเรือง 

 ๑๑๖๙๐ นางยุพิน  เย็นศรี 



 หนา   ๒๓๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๖๙๑ นางสาวยุพิน  ระยาทอง 

 ๑๑๖๙๒ นางยุพิน  รักชาติประเสริฐ 

 ๑๑๖๙๓ นางยุพิน  ลอยทับเลิศ 

 ๑๑๖๙๔ นางยุพิน  วงครอด 

 ๑๑๖๙๕ นางยุพิน  ศรีสุพรม 

 ๑๑๖๙๖ นางยุพิน  สมัยสง 

 ๑๑๖๙๗ นางยุพิน  สังขเมือง 

 ๑๑๖๙๘ นางยุพิน  สารทอง 

 ๑๑๖๙๙ นางสาวยุพิน  สีบัวงาม 

 ๑๑๗๐๐ นางยุพิล  วาริพินทุ 

 ๑๑๗๐๑ นางสาวยุภา  คลายดวง 

 ๑๑๗๐๒ นางยุภา  จันทรเขียว 

 ๑๑๗๐๓ นางยุภา  พะวัดทะ 

 ๑๑๗๐๔ นางยุภา  อเดโช 

 ๑๑๗๐๕ นางสาวยุภาพร  แกวอาจ 

 ๑๑๗๐๖ นางยุภาพร  ใจสวาง 

 ๑๑๗๐๗ นางยุภาพร  มังคะรินทร 

 ๑๑๗๐๘ นางยุภาพร  หลงนอย 

 ๑๑๗๐๙ นางสาวยุภาพร  อินทรคํา 

 ๑๑๗๑๐ นางยุภาพรณ  พัฒนสาร 

 ๑๑๗๑๑ นางสาวยุรดา  งอกผล 

 ๑๑๗๑๒ นางยุวดี  การภักดี 

 ๑๑๗๑๓ นางสาวยุวดี  ทับทอง 

 ๑๑๗๑๔ นางยุวดี  แปรดํารงคกุล 

 ๑๑๗๑๕ นางยุวดี  มิสุนา 

 ๑๑๗๑๖ นางยุวธิดา  กี่ออง 

 ๑๑๗๑๗ นางยุวธิดา  มัจฉาวานิช 

 ๑๑๗๑๘ นางยุวรรณดา  สุวรรณกูล 

 ๑๑๗๑๙ นางเย็นจิต  ประเมลัย 

 ๑๑๗๒๐ นางสาวเย็นจิตร  สงาเนตร 

 ๑๑๗๒๑ นางเย็นใจ  รอดโพธิ์ 

 ๑๑๗๒๒ นางสาวเย็นฤดี  สิงหคะ 

 ๑๑๗๒๓ นางสาวเยาวดี  ยินดีสุข 

 ๑๑๗๒๔ นางเยาวรัตน  เตยรินจันทร 

 ๑๑๗๒๕ นางสาวเยาวเรศ  เสงี่ยมจิตต 

 ๑๑๗๒๖ นางสาวเยาวลักณ  จิตรัก 

 ๑๑๗๒๗ นางสาวเยาวลักษณ  บุญปาน 

 ๑๑๗๒๘ นางเยาวลักษณ  ศรีสุภิรมย 

 ๑๑๗๒๙ นางเย่ียม  ตนกันยา 

 ๑๑๗๓๐ นางแยม  พรมพอ 

 ๑๑๗๓๑ นางสาวโยทกา  จันทรคําเรือง 

 ๑๑๗๓๒ นางโยธากา  ภักตรา 

 ๑๑๗๓๓ นางสาวโยธิกา  สุธงษา 

 ๑๑๗๓๔ นางโยพิน  บุญศรี 

 ๑๑๗๓๕ นางสาวรคร  มะละคุม 

 ๑๑๗๓๖ นางสาวรจณา  นพตากุล 

 ๑๑๗๓๗ นางรจนา  แซงคํา 

 ๑๑๗๓๘ นางสาวรจนา  ดาวดึงษ 

 ๑๑๗๓๙ นางรจนา  ทองสี 

 ๑๑๗๔๐ นางรจนา  บูรณะ 



 หนา   ๒๓๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๗๔๑ นางสาวรจนา  ฝกแต 

 ๑๑๗๔๒ นางรจนา  โพธิ์ศรีราช 

 ๑๑๗๔๓ นางรจนา  รื่นเริง 

 ๑๑๗๔๔ นางรชาดา  หงษาวงษ 

 ๑๑๗๔๕ นางสาวรดา  ดวงสวัสดิ์ 

 ๑๑๗๔๖ นางรดารัตน  แกนไธสง 

 ๑๑๗๔๗ นางรตนกมล  คงแยมเอม 

 ๑๑๗๔๘ นางรพีพร  ทีอุทิศ 

 ๑๑๗๔๙ นางรมไทร  ปล้ืมประสงค 

 ๑๑๗๕๐ นางสาวรมิตา  ชัยมงคล 

 ๑๑๗๕๑ นางรยงค  พรรณโคตร 

 ๑๑๗๕๒ นางสาวรวงขาว  อินทเสย 

 ๑๑๗๕๓ นางรวม  แทนนรินทร 

 ๑๑๗๕๔ นางรวินทพร  เกียรติศิรภัทร 

 ๑๑๗๕๕ นางสาวรวิศสกุล  มาโยธา 

 ๑๑๗๕๖ นางสาวรวีโรจน  หาญพิมพ 

 ๑๑๗๕๗ นางสาวรวีวรรณ  ภมรพล 

 ๑๑๗๕๘ นางรวีวรรณ  อินทสโร 

 ๑๑๗๕๙ นางสาวรสพร  โสตรโยม 

 ๑๑๗๖๐ นางรสริน  กิ่งจําปา 

 ๑๑๗๖๑ นางสาวรสริน  ยวงตาปอ 

 ๑๑๗๖๒ นางสาวรสรินทร  ศรีชุย 

 ๑๑๗๖๓ นางรสลิน  ศักดา 

 ๑๑๗๖๔ นางรสสุคนธ  กาสินครบุรี 

 ๑๑๗๖๕ นางสาวรสสุคนธ  ธาราดล 

 ๑๑๗๖๖ นางรสสุคนธ  พุกสอย 

 ๑๑๗๖๗ นางสาวรสิกา  บุญสําเร็จ 

 ๑๑๗๖๘ นางสาวรสิกา  สกุลเมตตาธรรม 

 ๑๑๗๖๙ นางสาวรอซีดะ  ประดู 

 ๑๑๗๗๐ นางรอสินะ  เจะและ 

 ๑๑๗๗๑ นางรอฮีมะ  สาลัง 

 ๑๑๗๗๒ นางสาวรอฮีมะ  นิมะ 

 ๑๑๗๗๓ นางระเบียบ  จามิกรณ 

 ๑๑๗๗๔ นางระเบียบ  ยศวงใจ 

 ๑๑๗๗๕ นางระเบียบ  อดกลา 

 ๑๑๗๗๖ นางระพีพรรณ  โพธา 

 ๑๑๗๗๗ นางระพีพัฒน  คลายโสม 

 ๑๑๗๗๘ นางสาวระพีรพัชญ  จ๋ิวเครือ 

 ๑๑๗๗๙ นางระวิวรรณ  ทะร ิ

 ๑๑๗๘๐ นางระวิวรรณ  เมืองหอม 

 ๑๑๗๘๑ นางระวีวรรณ  วงคทอง 

 ๑๑๗๘๒ นางรักชนก  พรพรม 

 ๑๑๗๘๓ นางรักชนก  เหลืองออน 

 ๑๑๗๘๔ นางรังสิมา  สังผักแวน 

 ๑๑๗๘๕ นางรัชกร  พละพันธ 

 ๑๑๗๘๖ นางรัชฎา  ยนตพันธ 

 ๑๑๗๘๗ นางรัชฎาพร  แผนเงิน 

 ๑๑๗๘๘ นางรัชฐา  ริยาพันธ 

 ๑๑๗๘๙ นางสาวรัชณี  โชติมา 

 ๑๑๗๙๐ นางรัชดา  มหาพรหม 



 หนา   ๒๓๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๗๙๑ นางสาวรัชดาภรณ  เติมสุข 

 ๑๑๗๙๒ นางสาวรัชดาภรณ  พลพฤกษ 

 ๑๑๗๙๓ นางสาวรัชนก  จิตรหาญ 

 ๑๑๗๙๔ นางรัชนก  สิทธิพันธ 

 ๑๑๗๙๕ นางรัชนิกร  นิยมชัย 

 ๑๑๗๙๖ นางรัชนี  คงนอก 

 ๑๑๗๙๗ นางสาวรัชนี  จันทะรังษี 

 ๑๑๗๙๘ นางรัชนี  ชนะประโคน 

 ๑๑๗๙๙ นางรัชนี  เชื้อนุน 

 ๑๑๘๐๐ นางรัชนี  ดีดาร 

 ๑๑๘๐๑ นางสาวรัชนี  โนนวิชา 

 ๑๑๘๐๒ นางรัชนี  บุตรดี 

 ๑๑๘๐๓ นางรัชนี  บุตรโยจันโท 

 ๑๑๘๐๔ นางรัชนี  ผาลา 

 ๑๑๘๐๕ นางสาวรัชนี  พรปานศักดิ์ 

 ๑๑๘๐๖ นางรัชนี  มีชัย 

 ๑๑๘๐๗ นางรัชนี  ล่ิมทอง 

 ๑๑๘๐๘ นางสาวรัชนีกร  บายคลอย 

 ๑๑๘๐๙ นางรัชนีกร  ปุริมา 

 ๑๑๘๑๐ นางรัชนีภรณ  ศุภนาม 

 ๑๑๘๑๑ นางรัชนีย  กล่ันเกจ 

 ๑๑๘๑๒ นางรัชนีย  กุหลาบ 

 ๑๑๘๑๓ นางรัชนีย  วะชุม 

 ๑๑๘๑๔ นางรัชนีวรรณ  สออนรัมย 

 ๑๑๘๑๕ นางสาวรัชนู  อาจคําภา 

 ๑๑๘๑๖ นางสาวรัชนู  อินทวรรณ 

 ๑๑๘๑๗ นางรัญจวน  แกวศรีจันทร 

 ๑๑๘๑๘ นางรัฐดาพร  รอดกอง 

 ๑๑๘๑๙ นางรัฐวดี  แกนสําราญ 

 ๑๑๘๒๐ นางรัตณา  ชาลือ 

 ๑๑๘๒๑ นางรัตดา  รัตนวงศ 

 ๑๑๘๒๒ นางสาวรัตติกร  นินรอด 

 ๑๑๘๒๓ นางรัตติกร  ลุนหลา 

 ๑๑๘๒๔ นางรัตติกาล  เกงกลา 

 ๑๑๘๒๕ นางรัตติกาล  เพาะพืช 

 ๑๑๘๒๖ นางสาวรัตติกาล  ภูมิพรม 

 ๑๑๘๒๗ นางรัตติกาล  มาเยอะ 

 ๑๑๘๒๘ นางสาวรัตนมน  ประทอง 

 ๑๑๘๒๙ นางรัตนะวัน  ศรีประโชติ 

 ๑๑๘๓๐ นางรัตนา  คุสนั่น 

 ๑๑๘๓๑ นางรัตนา  จอยเขียว 

 ๑๑๘๓๒ นางรัตนา  ชัยรูป 

 ๑๑๘๓๓ นางรัตนา  ทองปาน 

 ๑๑๘๓๔ นางรัตนา  ทิวทองหลาง 

 ๑๑๘๓๕ นางรัตนา  ไทยแท 

 ๑๑๘๓๖ นางรัตนา  นะวะสิมัยนาม 

 ๑๑๘๓๗ นางรัตนา  บุญเพชร 

 ๑๑๘๓๘ นางรัตนา  พิทักษนอก 

 ๑๑๘๓๙ นางสาวรัตนา  พิมพา 

 ๑๑๘๔๐ นางรัตนา  เพรียวสามพราน 



 หนา   ๒๓๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๘๔๑ นางสาวรัตนา  สังกร 

 ๑๑๘๔๒ นางรัตนา  สุนประโคน 

 ๑๑๘๔๓ นางรัตนา  หวลอารมณ 

 ๑๑๘๔๔ นางรัตนา  โฮมราช 

 ๑๑๘๔๕ นางรัตนากร  ทุมสา 

 ๑๑๘๔๖ นางรัตนาภร  พันธุนาค 

 ๑๑๘๔๗ นางรัตนาภรณ  กรี่เงิน 

 ๑๑๘๔๘ นางสาวรัตนาภรณ  แกวลอมวัง 

 ๑๑๘๔๙ นางสาวรัตนาภรณ  ดาชอ 

 ๑๑๘๕๐ นางรัตนาภรณ  ไผสําฤทธิ์ 

 ๑๑๘๕๑ นางสาวรัตนาภรณ  ลาดนอก 

 ๑๑๘๕๒ วาที่รอยตรี รัตนาภรณ   

  ศาสตรชูวรรณ 

 ๑๑๘๕๓ นางรัตนาภรณ  อิ่มบุญ 

 ๑๑๘๕๔ นางรัตนาวดี  ชิณวงค 

 ๑๑๘๕๕ นางสาวรัตนาสิริ  กรดี 

 ๑๑๘๕๖ นางรัตยา  ทวีพูน 

 ๑๑๘๕๗ นางสาวรัตรณา  บัวผัน 

 ๑๑๘๕๘ นางรัตรดา  กองแกว 

 ๑๑๘๕๙ นางรัตสุนี  พรมมา 

 ๑๑๘๖๐ นางรัศมี  บุตรทา 

 ๑๑๘๖๑ นางรัศมี  เพ็ชรออน 

 ๑๑๘๖๒ นางรัศมี  เพียงเกษ 

 ๑๑๘๖๓ นางรัศมี  เมินดี 

 ๑๑๘๖๔ นางรัศมี  วงษานิล 

 ๑๑๘๖๕ นางสาวรัสมี  ใยแกว 

 ๑๑๘๖๖ นางราณี  เพ็งภู 

 ๑๑๘๖๗ นางราตรี  กลางทิพย 

 ๑๑๘๖๘ นางราตรี  ไกลถิ่น 

 ๑๑๘๖๙ นางราตรี  ขัติขาม 

 ๑๑๘๗๐ นางสาวราตรี  คลายสังข 

 ๑๑๘๗๑ นางสาวราตรี  คําภูนิจ 

 ๑๑๘๗๒ นางราตร ี ชะดาจันทร 

 ๑๑๘๗๓ นางสาวราตรี  ชูเชิด 

 ๑๑๘๗๔ นางราตรี  แซล่ิม 

 ๑๑๘๗๕ นางราตรี  นิยม 

 ๑๑๘๗๖ นางราตรี  บุพโกสุม 

 ๑๑๘๗๗ นางราตรี  ปฏิสนธิ 

 ๑๑๘๗๘ นางราตรี  ปอมพยัคฆ 

 ๑๑๘๗๙ นางราตรี  ปนแกว 

 ๑๑๘๘๐ นางราตรี  มลาวาสน 

 ๑๑๘๘๑ นางสาวราตรี  โมมวล 

 ๑๑๘๘๒ นางสาวราตรี  เรืองชู 

 ๑๑๘๘๓ นางราตรี  ลอยหา 

 ๑๑๘๘๔ นางราตรี  เลขะวัฒนะ 

 ๑๑๘๘๕ นางราตรี  ศรีวิเศษ 

 ๑๑๘๘๖ นางสาวราตรี  สํารวมจิต 

 ๑๑๘๘๗ นางราตรี  สียอด 

 ๑๑๘๘๘ นางราตรี  แสนพันนา 

 ๑๑๘๘๙ นางราตรี  โสมมวัฒน 



 หนา   ๒๔๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๘๙๐ นางราตรี  อุไรวงศ 

 ๑๑๘๙๑ นางรานอย  เรืองฤทธิ์ 

 ๑๑๘๙๒ นางสาวรานิกุล  บุญมาผ้ึง 

 ๑๑๘๙๓ นางรานี  มะวงศษา 

 ๑๑๘๙๔ นางสาวรามาวดี  อินอุไร 

 ๑๑๘๙๕ นางสาวราวี  โคตะบิน 

 ๑๑๘๙๖ นางรําพัน  ผาสุข 

 ๑๑๘๙๗ นางรําพึง  แปนจันทร 

 ๑๑๘๙๘ นางรําพึง  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๑๘๙๙ นางรําไพ  กุณาวงค 

 ๑๑๙๐๐ นางสาวรําไพ  นันทแสง 

 ๑๑๙๐๑ นางรําไพ  พรหมผล 

 ๑๑๙๐๒ นางรําไพ  มิลานันท 

 ๑๑๙๐๓ นางรําไพ  วิเศษวิสัย 

 ๑๑๙๐๔ นางสาวรําไพ  สีหาปน 

 ๑๑๙๐๕ นางรําไพ  เฮารัง 

 ๑๑๙๐๖ นางรินดา  ตะกูลนา 

 ๑๑๙๐๗ นางสาวรินดา  ทัดจันทร 

 ๑๑๙๐๘ นางสาวรินดา  ทาบง 

 ๑๑๙๐๙ นางรุง  เที่ยงพูนวงศ 

 ๑๑๙๑๐ นางรุงขวัญ  ปนกลาง 

 ๑๑๙๑๑ นางรุงจิตร  เกื้อกูล 

 ๑๑๙๑๒ นางสาวรุงณภา  นิลเขียว 

 ๑๑๙๑๓ นางรุงตะวัน  แกวชะโน 

 ๑๑๙๑๔ นางรุงทิพย  กาบแกว 

 ๑๑๙๑๕ นางรุงทิพย  ชุมชื่น 

 ๑๑๙๑๖ นางรุงทิพย  แตบไธสง 

 ๑๑๙๑๗ นางรุงทิพย  นอยหวา 

 ๑๑๙๑๘ นางรุงทิพย  ยุบลวัฒน 

 ๑๑๙๑๙ นางสาวรุงทิพย  ศรีรัตน 

 ๑๑๙๒๐ นางรุงทิพย  ออนสมบูรณ 

 ๑๑๙๒๑ นางสาวรุงทิพย  เอกระ 

 ๑๑๙๒๒ นางรุงทิวา  เยรัมย 

 ๑๑๙๒๓ นางรุงทิวา  หวินทะวงค 

 ๑๑๙๒๔ นางรุงนภา  เจนประโคน 

 ๑๑๙๒๕ นางรุงนภา  ชัยบุรินทร 

 ๑๑๙๒๖ นางสาวรุงนภา  ชาภา 

 ๑๑๙๒๗ นางรุงนภา  ไตยะมะณี 

 ๑๑๙๒๘ นางรุงนภา  นวรัตน 

 ๑๑๙๒๙ นางรุงนภา  นิลทิม 

 ๑๑๙๓๐ นางสาวรุงนภา  ปะทะวัง 

 ๑๑๙๓๑ นางรุงนภา  โพธิ์ชอย 

 ๑๑๙๓๒ นางรุงนภา  โสคําภา 

 ๑๑๙๓๓ นางสาวรุงฟา  สมศรี 

 ๑๑๙๓๔ นางรุงระวี  ชาญพิทยา 

 ๑๑๙๓๕ นางรุงรัตน  ภูหลักถิน 

 ๑๑๙๓๖ นางรุงเรือง  กอบกํา 

 ๑๑๙๓๗ นางรุงเรือง  รัตนนท 

 ๑๑๙๓๘ นางรุงเรือง  วังผา 

 ๑๑๙๓๙ นางสาวรุงฤดี  ย่ิงรุงเรือง 



 หนา   ๒๔๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๙๔๐ นางรุงฤดี  โสภาพรม 

 ๑๑๙๔๑ นางสาวรุงลาวัลย  ภูมิผล 

 ๑๑๙๔๒ นางสาวรุงลาวัลย  แสนกิ่ง 

 ๑๑๙๔๓ นางรุงศรี  มูลปญโย 

 ๑๑๙๔๔ นางสาวรุจิรา  ทาหิน 

 ๑๑๙๔๕ นางรุจิรา  แสงเย็น 

 ๑๑๙๔๖ นางรุจี  แปลา 

 ๑๑๙๔๗ นางสาวรุสนี  โตะเล 

 ๑๑๙๔๘ นางสาวรูสนี  มูซอ 

 ๑๑๙๔๙ นางรูสือนิง  หะแว 

 ๑๑๙๕๐ นางสาวเรณนิกาล  เสนานุช 

 ๑๑๙๕๑ นางสาวเรณู  แกงศิริ 

 ๑๑๙๕๒ นางเรณู  แกวลาย 

 ๑๑๙๕๓ นางสาวเรณู  ถ้ํากลาง 

 ๑๑๙๕๔ นางเรณู  ปอมสุวรรณ 

 ๑๑๙๕๕ นางสาวเรณู  พิมพวรรณ 

 ๑๑๙๕๖ นางสาวเรณู  ภูขาว 

 ๑๑๙๕๗ นางเรณู  มาแตม 

 ๑๑๙๕๘ นางเรณู  เสือเปรม 

 ๑๑๙๕๙ นางเรณู  หงษสามสิบหา 

 ๑๑๙๖๐ นางเรน  เจือบุญ 

 ๑๑๙๖๑ นางเรไร  กาฬภักดี 

 ๑๑๙๖๒ นางสาวเรไร  ทุมฮาบ 

 ๑๑๙๖๓ นางสาวเรไร  สุขทัดสัน 

 ๑๑๙๖๔ นางสาวเรไร  อินทรานุสรณ 

 ๑๑๙๖๕ นางสาวเรวดี  สืบดา 

 ๑๑๙๖๖ นางเรวดีย  จีนศรีพานิช 

 ๑๑๙๖๗ นางเรียน  อุนเรือน 

 ๑๑๙๖๘ นางเรียบ  แดงสระนอย 

 ๑๑๙๖๙ นางเรียม  จุมพล 

 ๑๑๙๗๐ นางเรียม  ทามี 

 ๑๑๙๗๑ นางเรียม  ผาสุข 

 ๑๑๙๗๒ นางสาวเรืองริน  ผันกระโทก 

 ๑๑๙๗๓ นางสาวเรืองศิริ  หินนอก 

 ๑๑๙๗๔ นางฤทัย  กิจเดช 

 ๑๑๙๗๕ นางสาวฤทัย  ปุยฤทธิ์ 

 ๑๑๙๗๖ นางสาวฤทัยกาลณ  เจตอง 

 ๑๑๙๗๗ นางสาวฤทัยรัตน  เจริญนุช 

 ๑๑๙๗๘ นางสาวฤทัยรัตน  พรมนิล 

 ๑๑๙๗๙ นางลดา  ธิบดี 

 ๑๑๙๘๐ นางลดาพร  สิทธิ 

 ๑๑๙๘๑ นางลดามาส  สุขศรี 

 ๑๑๙๘๒ นางสาวลดาวัลย  ผลเจริญ 

 ๑๑๙๘๓ นางลดาวัลย  สรรประดิษฐ 

 ๑๑๙๘๔ นางสาวลดาวัลย  แสงไมตรีจิต 

 ๑๑๙๘๕ นางสาวลตีฟา  สุธีมนต 

 ๑๑๙๘๖ นางลมัย  สีจันทึก 

 ๑๑๙๘๗ นางสาวลลิดา  พฤกษเจริญ 

 ๑๑๙๘๘ นางสาวลลิตา  คุนเคย 

 ๑๑๙๘๙ นางสาวลลิตา  อินทรา 



 หนา   ๒๔๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๑๙๙๐ นางลอนสัน  พอใจ 

 ๑๑๙๙๑ นางสาวลอย  โกศิริ 

 ๑๑๙๙๒ นางสาวลอยพิมพ  โมะขัน 

 ๑๑๙๙๓ นางสาวลออง  ล้ีนํา 

 ๑๑๙๙๔ นางละมอม  คงบุตร 

 ๑๑๙๙๕ นางสาวละมอม  เฉื่อยกลาง 

 ๑๑๙๙๖ นางสาวละมอม  โยศิริ 

 ๑๑๙๙๗ นางละมอม  เวทไธสง 

 ๑๑๙๙๘ นางละมอม  สวัสดิ์พูน 

 ๑๑๙๙๙ นางละมอม  สุทธิทักษ 

 ๑๒๐๐๐ นางสาวละมัย  คงบุญวาท 

 ๑๒๐๐๑ นางละมัย  คลายนวม 

 ๑๒๐๐๒ นางสาวละมัย  โคตรจันทัด 

 ๑๒๐๐๓ นางละมัย  ฉลองภาค 

 ๑๒๐๐๔ นางละมัย  ปกกามานัง 

 ๑๒๐๐๕ นางละมัย  ปนตุน 

 ๑๒๐๐๖ นางสาวละมัย  เพ็งเพ็ชร 

 ๑๒๐๐๗ นางละมัย  เหยิบไธสง 

 ๑๒๐๐๘ นางละมัย  อาสาสี 

 ๑๒๐๐๙ นางละมาย  แพรใหญ 

 ๑๒๐๑๐ นางละมุด  แวนแกว 

 ๑๒๐๑๑ นางละมุด  ออนสกุล 

 ๑๒๐๑๒ นางละมุน  จันมี 

 ๑๒๐๑๓ นายละมุล  ศิริเวช 

 ๑๒๐๑๔ นางละมูล  คงคํา 

 ๑๒๐๑๕ นางละมูล  อุทัย 

 ๑๒๐๑๖ นางละเมียด  เรืองประโดก 

 ๑๒๐๑๗ นางละไม  เพ็งแจม 

 ๑๒๐๑๘ นางสาวละไม  อินทรฤทธิ์ 

 ๑๒๐๑๙ นางสาวละไมตรี  คํากอง 

 ๑๒๐๒๐ นางละไว  ขุมเงิน 

 ๑๒๐๒๑ นางละออ  เกษรดอกไม 

 ๑๒๐๒๒ นางสาวละออ  จันทศร 

 ๑๒๐๒๓ นางละออ  ใจสมุทร 

 ๑๒๐๒๔ นางละออ  รักกุศล 

 ๑๒๐๒๕ นางละออ  วังแกว 

 ๑๒๐๒๖ นางละออ  อยูมาก 

 ๑๒๐๒๗ นางละออ  อุตมา 

 ๑๒๐๒๘ นางสาวละออง  กาญจนดิษฐ 

 ๑๒๐๒๙ นางสาวละออง  ชอรักษ 

 ๑๒๐๓๐ นางละออง  สอนเลิศ 

 ๑๒๐๓๑ นางสาวละอองดาว  เหลือวงศ 

 ๑๒๐๓๒ นางละอองฝน  เดชสนธิ 

 ๑๒๐๓๓ นางสาวละเอีย  จ้ันกระโทก 

 ๑๒๐๓๔ นางละเอียด  จันไตร 

 ๑๒๐๓๕ นางละเอียด  ศรีคอนเตา 

 ๑๒๐๓๖ นางสาวลักขณา  คําพา 

 ๑๒๐๓๗ นางลักขณา  จันทรโชติ 

 ๑๒๐๓๘ นางสาวลักขณา  ฝอยทอง 

 ๑๒๐๓๙ นางสาวลักขณา  พิมพกิ 



 หนา   ๒๔๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๐๔๐ นางลักขณา  รักษศิริ 

 ๑๒๐๔๑ นางลักคณา  ธรรมจอม 

 ๑๒๐๔๒ นางลักษมี  ใจดี 

 ๑๒๐๔๓ นางลักษยาภรณ  มหาขันตรี 

 ๑๒๐๔๔ นางสาวลัคนา  แกลวกลา 

 ๑๒๐๔๕ นางลัดดา  ไขแสง 

 ๑๒๐๔๖ นางลัดดา  คณะเขต 

 ๑๒๐๔๗ นางลัดดา  ใจรัมย 

 ๑๒๐๔๘ นางลัดดา  ชมภู 

 ๑๒๐๔๙ นางลัดดา  ดีรอด 

 ๑๒๐๕๐ นางลัดดา  บุญจันทร 

 ๑๒๐๕๑ นางสาวลัดดา  บุญปน 

 ๑๒๐๕๒ นางลัดดา  ปลองแกว 

 ๑๒๐๕๓ นางลัดดา  พิสุวรรณ 

 ๑๒๐๕๔ นางลัดดา  มีภู 

 ๑๒๐๕๕ นางลัดดา  รอดกูล 

 ๑๒๐๕๖ นางลัดดา  ศรีสะอาด 

 ๑๒๐๕๗ นางลัดดา  ศิริรัมย 

 ๑๒๐๕๘ นางลัดดา  เสมารัมย 

 ๑๒๐๕๙ นางสาวลัดดา  อาดหาญ 

 ๑๒๐๖๐ นางลัดดาวรรณ  จุดจันทึก 

 ๑๒๐๖๑ นางลัดดาวรรณ  ฉัตรแกว 

 ๑๒๐๖๒ นางสาวลัดดาวัล  รุจิฉาย 

 ๑๒๐๖๓ นางลัดดาวัลย  ขันทา 

 ๑๒๐๖๔ นางสาวลัดดาวัลย  ครองตาเนิน 

 ๑๒๐๖๕ นางลัดดาวัลย  เทือกสา 

 ๑๒๐๖๖ นางสาวลัดดาวัลย  เยาวนารถ 

 ๑๒๐๖๗ นางสาวลัดดาวัลย  เอกสินธุ 

 ๑๒๐๖๘ นางสาวลัตนา  เพราะกลาง 

 ๑๒๐๖๙ นางลันดร  นันทศรีวิลัย 

 ๑๒๐๗๐ นางสาวลันดา  พลยางนอก 

 ๑๒๐๗๑ นางล่ันทม  เนาวะบุตร 

 ๑๒๐๗๒ นางล่ันทม  สนิทบุญ 

 ๑๒๐๗๓ นางล่ันทม  เอี่ยมคํา 

 ๑๒๐๗๔ นางลัษดา  แสงอําไพ 

 ๑๒๐๗๕ นางลามิน  บางจ่ัน 

 ๑๒๐๗๖ นางลาวรรณ  ปรีชา 

 ๑๒๐๗๗ นางสาวลาวัณย  ทานันติ 

 ๑๒๐๗๘ นางลาวัลย  ชัยวงศ 

 ๑๒๐๗๙ นางสาวลาวัลย  ศรีนอก 

 ๑๒๐๘๐ นางลาวัลย  เอี้ยงพังเทียม 

 ๑๒๐๘๑ นางสาวลําดวน  นนจันทร 

 ๑๒๐๘๒ นางสาวลําดวน  พวงมาเทศ 

 ๑๒๐๘๓ นางลําดวน  พอใจ 

 ๑๒๐๘๔ นางลําดวน  ยุนสระนอย 

 ๑๒๐๘๕ นางสาวลําดวน  เศรษโฐ 

 ๑๒๐๘๖ นางลําดวน  สุคําภา 

 ๑๒๐๘๗ นางลําดวน  สุวรรณสัมฤทธิ์ 

 ๑๒๐๘๘ นางลําดวน  อวยพร 

 ๑๒๐๘๙ นางสาวลําดวน  อินธิแสน 



 หนา   ๒๔๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๐๙๐ นางสาวลําปาง  พลเสน 

 ๑๒๐๙๑ นางลําพวน  แถมพยัคฆ 

 ๑๒๐๙๒ นางลําพอง  สายสิน 

 ๑๒๐๙๓ นางลําพันธ  วังคํา 

 ๑๒๐๙๔ นางลําพันธ  แสงสิงห 

 ๑๒๐๙๕ นางลําพึง  กรวยสวัสดิ์ 

 ๑๒๐๙๖ นางลําพึง  เชื้อชัย 

 ๑๒๐๙๗ นางลําพึง  พุมมาลา 

 ๑๒๐๙๘ นางลําพู  ไชยแสง 

 ๑๒๐๙๙ นางสาวลําแพน  กุลวงค 

 ๑๒๑๐๐ นางลําแพน  โพธิ์ปลัด 

 ๑๒๑๐๑ นางลําไพ  เกตุคํา 

 ๑๒๑๐๒ นางลําไพ  แกวยงกฎ 

 ๑๒๑๐๓ นางลําไพ  บุญทอง 

 ๑๒๑๐๔ นางลําไพ  ผายตากแดด 

 ๑๒๑๐๕ นางลําไพ  ยามเย็น 

 ๑๒๑๐๖ นางลําไพ  วรรณปกศิลป 

 ๑๒๑๐๗ นางลําไพ  สระอุบล 

 ๑๒๑๐๘ นางลําไพ  หาญอาษา 

 ๑๒๑๐๙ นางลําไพ  อนันนิล 

 ๑๒๑๑๐ นางลําไพร  ผาดไธสง 

 ๑๒๑๑๑ นางลําภา  คําเทศ 

 ๑๒๑๑๒ นางลําภู  ขอยึดกลาง 

 ๑๒๑๑๓ นางสาวลําภู  ศรีสุนทร 

 ๑๒๑๑๔ นางสาวลํายงค  คําเอี่ยม 

 ๑๒๑๑๕ นางลําใย  แกวทอง 

 ๑๒๑๑๖ นางลําใย  โคตรออน 

 ๑๒๑๑๗ นางลําใย  แซเขา 

 ๑๒๑๑๘ นางลําใย  โทวรรณา 

 ๑๒๑๑๙ นางลําใย  บุตรวงษ 

 ๑๒๑๒๐ นางลําใย  ปาทา 

 ๑๒๑๒๑ นางสาวลําใย  ผาคํา 

 ๑๒๑๒๒ นางลําใย  แผนทอง 

 ๑๒๑๒๓ นางลําใย  โพธิ์มี 

 ๑๒๑๒๔ นางลําใย  ไพศาลพันธ 

 ๑๒๑๒๕ นางลําใย  วงศศิลา 

 ๑๒๑๒๖ นางลําใย  สุพรรณ 

 ๑๒๑๒๗ นางสาวลําใย  แสนพงษ 

 ๑๒๑๒๘ นางสาวลินดา  เหลืองวิเศษ 

 ๑๒๑๒๙ นางลีลาวดี  จําเริญ 

 ๑๒๑๓๐ นางสาวลีลาวดี  อุทัยพัฒนะศักดิ์ 

 ๑๒๑๓๑ นางลุด  เรืองเรื่อ 

 ๑๒๑๓๒ นางลุนนี  งามขํา 

 ๑๒๑๓๓ นางลุนนี  เชียงเครือ 

 ๑๒๑๓๔ นางลูกคิด  มีสวัสดิ์ 

 ๑๒๑๓๕ นางสาวเล็ก  เฉยนาค 

 ๑๒๑๓๖ นางเลย  เทียมเลิศ 

 ๑๒๑๓๗ นางเลียง  เจือจันทร 

 ๑๒๑๓๘ นางสาวเลียม  สวัสดี 

 ๑๒๑๓๙ นางเล่ือน  ออมแกว 



 หนา   ๒๔๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๑๔๐ นางไลวรรณ  แกนทอง 

 ๑๒๑๔๑ นางวงค  เพ็งวัน 

 ๑๒๑๔๒ นางสาววงคประกาย  ภูพัต 

 ๑๒๑๔๓ นางวงเดือน  คงคา 

 ๑๒๑๔๔ นางวงเดือน  ซิลเวอร 

 ๑๒๑๔๕ นางสาววงเดือน  เบาหลอเพชร 

 ๑๒๑๔๖ นางวงศเดือน  พันธสระนอย 

 ๑๒๑๔๗ นางสาววชิรญาณ  สินประเสริฐ 

 ๑๒๑๔๘ นางสาววชิราพร  เกิดสมยา 

 ๑๒๑๔๙ นางสาววชิราภรณ  บุญแสง 

 ๑๒๑๕๐ นางวชิราภรณ  เรืองฤทธิ์ 

 ๑๒๑๕๑ นางสาววณิชยา  จันเพชร 

 ๑๒๑๕๒ นางวนัฐสนัน  จรูญโรจนวณิช 

 ๑๒๑๕๓ นางวนาลี  วิเวกรัมย 

 ๑๒๑๕๔ นางวนิดา  ชูไข 

 ๑๒๑๕๕ นางวนิดา  ดีดวง 

 ๑๒๑๕๖ นางวนิดา  นามราช 

 ๑๒๑๕๗ นางวนิดา  นิแล 

 ๑๒๑๕๘ นางสาววนิดา  บุญสง 

 ๑๒๑๕๙ นางวนิดา  เปยฉนวน 

 ๑๒๑๖๐ นางสาววนิดา  พวงพินิจ 

 ๑๒๑๖๑ นางสาววนิดา  เล็กพิมาย 

 ๑๒๑๖๒ นางสาววนิดา  วรไกร 

 ๑๒๑๖๓ นางสาววนิดา  วิชัยกุล 

 ๑๒๑๖๔ นางวนิดา  สีสุโย 

 ๑๒๑๖๕ นางวรจิตร  กันหาคม 

 ๑๒๑๖๖ นางสาววรณี  ทิพวัน 

 ๑๒๑๖๗ นางวรดา  อรรคจันทร 

 ๑๒๑๖๘ นางสาววรนงค  บุตรศรี 

 ๑๒๑๖๙ นางสาววรนิษฐา  บุญมาตย 

 ๑๒๑๗๐ นางสาววรนุช  พันสาริกิจ 

 ๑๒๑๗๑ นางวรพรรณ  สีหะเนตร 

 ๑๒๑๗๒ นางสาววรรณณิสา  ทวี 

 ๑๒๑๗๓ นางสาววรรณดี  รัตนพันธุ 

 ๑๒๑๗๔ นางสาววรรณดี  สีปุนทํา 

 ๑๒๑๗๕ นางวรรณทิพย  ยอดขวัญ 

 ๑๒๑๗๖ นางสาววรรณนา  สะตะพันธ 

 ๑๒๑๗๗ นางสาววรรณนิภา  ทรัพยมูล 

 ๑๒๑๗๘ นางวรรณนิภา  ปานศิลา 

 ๑๒๑๗๙ นางวรรณนิสา  หนูทอง 

 ๑๒๑๘๐ นางสาววรรณพร  โตแปน 

 ๑๒๑๘๑ นางสาววรรณภรณ  บัวทิพย 

 ๑๒๑๘๒ นางสาววรรณภา  ตากิ่มนอก 

 ๑๒๑๘๓ นางวรรณภา  อุนเสมอ 

 ๑๒๑๘๔ นางวรรณภา  อูจีน 

 ๑๒๑๘๕ นางสาววรรณมณี  พันธศรี 

 ๑๒๑๘๖ นางวรรณลักษณ  เทพวงษ 

 ๑๒๑๘๗ นางสาววรรณวริน  จันขุน 

 ๑๒๑๘๘ นางวรรณวิสา  จันคํา 

 ๑๒๑๘๙ นางวรรณอนงค  จันทรนอย 



 หนา   ๒๔๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๑๙๐ นางวรรณา  ขุนทอง 

 ๑๒๑๙๑ นางวรรณา  จันล้ิมมะดัน 

 ๑๒๑๙๒ นางสาววรรณา  ชูเพ็ชร 

 ๑๒๑๙๓ นางวรรณา  ทองบุญมี 

 ๑๒๑๙๔ นางสาววรรณา  เทวฤทธิ์ 

 ๑๒๑๙๕ นางวรรณา  พงษอินทรวงษ 

 ๑๒๑๙๖ นางวรรณา  พวงศิลป 

 ๑๒๑๙๗ นางวรรณา  โพจันทร 

 ๑๒๑๙๘ นางวรรณา  มุจรินทร 

 ๑๒๑๙๙ นางสาววรรณา  รอดเนียม 

 ๑๒๒๐๐ นางวรรณา  ริดระสระ 

 ๑๒๒๐๑ นางสาววรรณา  ศรีโพธิ์ 

 ๑๒๒๐๒ นางวรรณา  สังคะวะดี 

 ๑๒๒๐๓ นางวรรณา  สุขสนาน 

 ๑๒๒๐๔ นางวรรณา  เหลาทอง 

 ๑๒๒๐๕ นางสาววรรณา  อินจุย 

 ๑๒๒๐๖ นางสาววรรณิการ  กันทา 

 ๑๒๒๐๗ นางสาววรรณิภา  ทับทอง 

 ๑๒๒๐๘ นางสาววรรณิภา  แยมศิลป 

 ๑๒๒๐๙ นางวรรณิศา  ไชยวงศคต 

 ๑๒๒๑๐ นางสาววรรณี  ขวดแกว 

 ๑๒๒๑๑ นางสาววรรณี  จิตนุรักษ 

 ๑๒๒๑๒ นางวรรณี  ดําหาย 

 ๑๒๒๑๓ นางวรรณี  ผิวพรรณ 

 ๑๒๒๑๔ นางสาววรรณี  พัฒนชูชีพ 

 ๑๒๒๑๕ นางสาววรรณี  มณีออน 

 ๑๒๒๑๖ นางวรรณี  วารินแกว 

 ๑๒๒๑๗ นางสาววรรณี  สรรเพ็ชร 

 ๑๒๒๑๘ นางวรรณี  สุวรรณธนู 

 ๑๒๒๑๙ นางสาววรรณี  แสรสินธุ 

 ๑๒๒๒๐ นางสาววรรทนีย  ทองเหลือ 

 ๑๒๒๒๑ นางวรฤทัย  นนทโคตร 

 ๑๒๒๒๒ นางวรลักษณ  บุญมาก 

 ๑๒๒๒๓ นางสาววรวรรณ  หิริรักษธนกิจ 

 ๑๒๒๒๔ นางวรัญญา  มะกอกนา 

 ๑๒๒๒๕ นางวรัญญา  สาครินทร 

 ๑๒๒๒๖ นางสาววรัญญา  สีราม 

 ๑๒๒๒๗ นางสาววรัทยา  นิลแกว 

 ๑๒๒๒๘ นางวรางคคณา  ชัยโคตร 

 ๑๒๒๒๙ นางสาววรางคณา  เกิดลาภ 

 ๑๒๒๓๐ นางวรางคณา  ตราฉิมพลี 

 ๑๒๒๓๑ นางสาววรางคณา  สงวนทรง 

 ๑๒๒๓๒ นางวรานิษฐ  ศิริเนติพันธ 

 ๑๒๒๓๓ นางสาววราพร  จันทรสอาด 

 ๑๒๒๓๔ นางสาววราพร  สิงหอยูเจริญ 

 ๑๒๒๓๕ นางสาววราพรรณ  ใครครวญ 

 ๑๒๒๓๖ นางสาววราภรณ  กําแพงแกว 

 ๑๒๒๓๗ นางสาววราภรณ  คชบริรักษ 

 ๑๒๒๓๘ นางวราภรณ  จูเผ่ือน 

 ๑๒๒๓๙ นางสาววราภรณ  ดวงตัน 



 หนา   ๒๔๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๒๔๐ นางวราภรณ  ทองพิชัย 

 ๑๒๒๔๑ นางสาววราภรณ  บัญชาวิมลเชษฐ 

 ๑๒๒๔๒ นางวราภรณ  พันอนุ 

 ๑๒๒๔๓ นางสาววราภรณ  พิมสา 

 ๑๒๒๔๔ นางสาววราภรณ  มั่นหมาย 

 ๑๒๒๔๕ นางสาววราภรณ  สุขมะนัส 

 ๑๒๒๔๖ นางสาววราภรณ  อนเพียร 

 ๑๒๒๔๗ นางสาววราภรณ  อภิบาลศรี 

 ๑๒๒๔๘ นางวราภรณ  อยูโพธิ์ 

 ๑๒๒๔๙ นางสาววรารัตน  ไกรพนม 

 ๑๒๒๕๐ นางวรารัตน  มณีวิหค 

 ๑๒๒๕๑ นางวราลักษณ  แกวบุญมา 

 ๑๒๒๕๒ นางวราลักษณ  เวียงอินทร 

 ๑๒๒๕๓ นางสาววราลักษณ  เหลมนําชัย 

 ๑๒๒๕๔ นางวราวรรณ  นงบาง 

 ๑๒๒๕๕ นางสาววริวรรณ  ฑีฆะ 

 ๑๒๒๕๖ นางวริศรา  งามดี 

 ๑๒๒๕๗ นางวริศรา  ปาลัว 

 ๑๒๒๕๘ นางวริศรา  รัตนบํารุง 

 ๑๒๒๕๙ นางสาววริษา  หอมทอง 

 ๑๒๒๖๐ นางสาววลัยพร  ไถเหี้ยม 

 ๑๒๒๖๑ นางวลัยพร  มีรินทร 

 ๑๒๒๖๒ นางวลัยพร  ศุภพัฒน 

 ๑๒๒๖๓ นางสาววลัยลักณ  กาพล 

 ๑๒๒๖๔ นางวลัยลักษณ  ทาหนองเภา 

 ๑๒๒๖๕ นางวลา  ไกรษร 

 ๑๒๒๖๖ นางวลินธร  ศรีสุข 

 ๑๒๒๖๗ นางวลีรัตน  หลักดี 

 ๑๒๒๖๘ นางสาววศินี  แซจอง 

 ๑๒๒๖๙ นางสาววศินีกาญจน  แกวสุวรรณ 

 ๑๒๒๗๐ นางวัจณา  พรหมพิทักษ 

 ๑๒๒๗๑ นางวัชราภรณ  วันโท 

 ๑๒๒๗๒ นางวัชรินทร  จันทรหอม 

 ๑๒๒๗๓ นางสาววัชรินทร  ใจสูงเนิน 

 ๑๒๒๗๔ นางวัชรินทร  ไชยชิต 

 ๑๒๒๗๕ นางวัชรินทร  สมบูรณ 

 ๑๒๒๗๖ นางวัชรี  เจริญศิริ 

 ๑๒๒๗๗ นางวัชรี  วรวัฒน 

 ๑๒๒๗๘ นางวัชรีย  คําเผ่ือน 

 ๑๒๒๗๙ นางวัชรีย  ศรีประดู 

 ๑๒๒๘๐ นางสาววัฒนา  มาก 

 ๑๒๒๘๑ นางสาววัฒนา  มียอด 

 ๑๒๒๘๒ นางวัฒนา  สมุทรความ 

 ๑๒๒๘๓ นางวัฒนา  สายรัตน 

 ๑๒๒๘๔ นางวัณณา  แสนอุบล 

 ๑๒๒๘๕ นางวัน  ทฤษฎี 

 ๑๒๒๘๖ นางวันชัย  สีหะวงษ 

 ๑๒๒๘๗ นางสาววันณา  บุญย้ิม 

 ๑๒๒๘๘ นางสาววันดี  แกวนิมิตร 

 ๑๒๒๘๙ นางวันดี  แกวผัด 



 หนา   ๒๔๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๒๙๐ นางวันดี  แตงแกว 

 ๑๒๒๙๑ นางสาววันดี  โปสู 

 ๑๒๒๙๒ นางสาววันดี  หาสูงเนิน 

 ๑๒๒๙๓ นางวันทณีย  เหมาะดี 

 ๑๒๒๙๔ นางสาววันทนา  จันแกว 

 ๑๒๒๙๕ นางสาววันทนา  เดชะ 

 ๑๒๒๙๖ นางวันทนา  นาคประสิทธิ์ 

 ๑๒๒๙๗ นางวันทนา  บุญย้ิม 

 ๑๒๒๙๘ นางสาววันทนา  พันพะมา 

 ๑๒๒๙๙ นางสาววันทนา  รอดยอย 

 ๑๒๓๐๐ นางสาววันทนา  สายใจบุญ 

 ๑๒๓๐๑ นางสาววันทนีย  บุญอยู 

 ๑๒๓๐๒ นางสาววันทนีย  อิ่มพิทักษธัญ 

 ๑๒๓๐๓ นางวันทอง  สีนามบุรี 

 ๑๒๓๐๔ นางวันทา  ปงอุด 

 ๑๒๓๐๕ นางวันทา  แสงเมือง 

 ๑๒๓๐๖ นางวันนา  วงศบัวคอ 

 ๑๒๓๐๗ นางสาววันนา  หงษามารถ 

 ๑๒๓๐๘ นางสาววันนิสา  พอศรีชา 

 ๑๒๓๐๙ นางวันเพ็ญ  กัลยา 

 ๑๒๓๑๐ นางวันเพ็ญ  จันทรสคราญ 

 ๑๒๓๑๑ นางวันเพ็ญ  จิระเนตร 

 ๑๒๓๑๒ นางสาววันเพ็ญ  ชีระนะ 

 ๑๒๓๑๓ นางวันเพ็ญ  แชมสวัสดิ์ 

 ๑๒๓๑๔ นางวันเพ็ญ  ทวีวัฒน 

 ๑๒๓๑๕ นางวันเพ็ญ  ทองคํา 

 ๑๒๓๑๖ นางวันเพ็ญ  ทะชัย 

 ๑๒๓๑๗ นางสาววันเพ็ญ  เทพนิมิตร 

 ๑๒๓๑๘ นางวันเพ็ญ  นวลอึ่ง 

 ๑๒๓๑๙ นางวันเพ็ญ  น้ํามลิวรรณ 

 ๑๒๓๒๐ นางวันเพ็ญ  เนตรชวงโชติ 

 ๑๒๓๒๑ นางสาววันเพ็ญ  บุญขยาย 

 ๑๒๓๒๒ นางสาววันเพ็ญ  บุตรพรม 

 ๑๒๓๒๓ นางวันเพ็ญ  ผลดิรก 

 ๑๒๓๒๔ นางสาววันเพ็ญ  โพธิ์กะตน 

 ๑๒๓๒๕ นางสาววันเพ็ญ  รอดพันธุ 

 ๑๒๓๒๖ นางวันเพ็ญ  ศรีสนทอง 

 ๑๒๓๒๗ นางวันเพ็ญ  สมัตถภาพงศ 

 ๑๒๓๒๘ นางสาววันเพ็ญ  สุขเกษม 

 ๑๒๓๒๙ นางสาววันเพ็ญ  อนันตสลุง 

 ๑๒๓๓๐ นางวันเพ็ญ  อยูสนิท 

 ๑๒๓๓๑ นางสาววันมณี  วังทอง 

 ๑๒๓๓๒ นางสาววันวิพา  กลัดเพชร 

 ๑๒๓๓๓ นางสาววันวิมล  ไกรเทพ 

 ๑๒๓๓๔ นางสาววันวิสา  ใจสา 

 ๑๒๓๓๕ นางสาววันวิสา  ทับทิมโต 

 ๑๒๓๓๖ นางวันวิสา  พรมสอน 

 ๑๒๓๓๗ นางสาววันวิสา  วัดเขียว 

 ๑๒๓๓๘ นางวันวิสาข  สาศิริ 

 ๑๒๓๓๙ นางสาววัลณิภา  สอนบุญมา 



 หนา   ๒๔๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๓๔๐ นางวัลภา  เรืองกระจาย 

 ๑๒๓๔๑ นางสาววัลภา  สอนวิสัย 

 ๑๒๓๔๒ นางวัลยลิกา  ยศสุตัน 

 ๑๒๓๔๓ นางวัลลภา  ประเคนคชา 

 ๑๒๓๔๔ นางวัลลภา  วงศหาญ 

 ๑๒๓๔๕ นางวาทินี  ปญญาวัน 

 ๑๒๓๔๖ นางสาววาริน  กรอยู 

 ๑๒๓๔๗ นางสาววาริน  จีนโน 

 ๑๒๓๔๘ นางวารินทร  สีมา 

 ๑๒๓๔๙ นางสาววารี  แขวงสวัสดิ์ 

 ๑๒๓๕๐ นางวารี  จงคลายกลาง 

 ๑๒๓๕๑ นางวารี  พันธดนตรี 

 ๑๒๓๕๒ นางวารุณี  ทองมะขา 

 ๑๒๓๕๓ นางวารุณี  สายแปง 

 ๑๒๓๕๔ นางวารุณี  เหวชัยภูมิ 

 ๑๒๓๕๕ นางสาววาสนา  คงพูล 

 ๑๒๓๕๖ นางสาววาสนา  ครุฑจีน 

 ๑๒๓๕๗ นางวาสนา  เจตสุวรัตนมณี 

 ๑๒๓๕๘ นางสาววาสนา  เจริญขุนทด 

 ๑๒๓๕๙ นางสาววาสนา  ชาญนอก 

 ๑๒๓๖๐ นางวาสนา  เชื้ออินทร 

 ๑๒๓๖๑ นางสาววาสนา  ฐานโพธิ์ 

 ๑๒๓๖๒ นางวาสนา  ดําสุวรรณ 

 ๑๒๓๖๓ นางสาววาสนา  ตายธานี 

 ๑๒๓๖๔ นางวาสนา  แตงสูงเนิน 

 ๑๒๓๖๕ นางสาววาสนา  ทองวิชิต 

 ๑๒๓๖๖ นางวาสนา  เท่ียงตรง 

 ๑๒๓๖๗ นางสาววาสนา  ธุมา 

 ๑๒๓๖๘ นางวาสนา  นัยวัฒน 

 ๑๒๓๖๙ นางวาสนา  นาวีมะ 

 ๑๒๓๗๐ นางวาสนา  นิจโกรทม 

 ๑๒๓๗๑ นางสาววาสนา  บุญรอด 

 ๑๒๓๗๒ นางสาววาสนา  ผิวพิมาย 

 ๑๒๓๗๓ นางวาสนา  พวงทอง 

 ๑๒๓๗๔ นางวาสนา  พานทอง 

 ๑๒๓๗๕ นางสาววาสนา  โพธิ์เย็น 

 ๑๒๓๗๖ นางวาสนา  ภูเพชร 

 ๑๒๓๗๗ นางวาสนา  ยอดขํา 

 ๑๒๓๗๘ นางวาสนา  เย็นฉ่ํา 

 ๑๒๓๗๙ นางวาสนา  ราศรี 

 ๑๒๓๘๐ นางสาววาสนา  เล็กคณา 

 ๑๒๓๘๑ นางวาสนา  เล่ือนฟา 

 ๑๒๓๘๒ นางวาสนา  วรรณทรัพยศิริ 

 ๑๒๓๘๓ นางสาววาสนา  ศรีวิไล 

 ๑๒๓๘๔ นางวาสนา  ศรีสายะ 

 ๑๒๓๘๕ นางวาสนา  ศิลา 

 ๑๒๓๘๖ นางวาสนา  ศิลารักษ 

 ๑๒๓๘๗ นางสาววาสนา  สุนทรวัฒน 

 ๑๒๓๘๘ นางสาววาสนา  สุภารี 

 ๑๒๓๘๙ นางวาสนา  สุวาท 



 หนา   ๒๕๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๓๙๐ นางวาสนา  แสงทอง 

 ๑๒๓๙๑ นางวาสนา  หาญรักษ 

 ๑๒๓๙๒ นางวาสนา  เหมะรักษ 

 ๑๒๓๙๓ นางสาววาสนา  อวมใจบุญ 

 ๑๒๓๙๔ นางวาสนา  ออนไธสงค 

 ๑๒๓๙๕ นางวาสนา  อุนแอ 

 ๑๒๓๙๖ นางวาสินี  ทองทา 

 ๑๒๓๙๗ นางสาววิกานดา  จันทรลอย 

 ๑๒๓๙๘ นางวิจิตร  จําวิเศษ 

 ๑๒๓๙๙ นางวิจิตร  ยอดจําปา 

 ๑๒๔๐๐ นางวิจิตร  รสพูน 

 ๑๒๔๐๑ นางวิจิตร  สันลักษณ 

 ๑๒๔๐๒ นางวิจิตรศรี  สุวรรณพันธ 

 ๑๒๔๐๓ นางสาววิจิตรา  ประชุมเหล็ก 

 ๑๒๔๐๔ นางวิจิตรา  พะธะนะ 

 ๑๒๔๐๕ นางสาววิชชุรัตนฎา  แกวคูณ 

 ๑๒๔๐๖ นางวิชิดา  พงษเสน 

 ๑๒๔๐๗ นางวิชิต  ขวัญเทียร 

 ๑๒๔๐๘ นางวิชิตา  หอมขจร 

 ๑๒๔๐๙ นางสาววิชุฎาดวง  เปนสูงเนิน 

 ๑๒๔๑๐ นางสาววิชุดา  กุสดิษฐ 

 ๑๒๔๑๑ นางวิชุดา  พรหมจารี 

 ๑๒๔๑๒ นางสาววิชุดา  ศิริโสภณ 

 ๑๒๔๑๓ นางสาววิชุดาภรณ  คําภู 

 ๑๒๔๑๔ นางสาววิตา  จาจี 

 ๑๒๔๑๕ นางวิทาวรรณ  แนนอุดร 

 ๑๒๔๑๖ นางสาววิทูร  ชมเชี่ยวชาญ 

 ๑๒๔๑๗ นางวิน  เย็นขัน 

 ๑๒๔๑๘ นางวินัยพร  ธงยศ 

 ๑๒๔๑๙ นางสาววิภา  ขันทศึกษา 

 ๑๒๔๒๐ นางวิภา  ไตรนาค 

 ๑๒๔๒๑ นางวิภา  ประทามะโก 

 ๑๒๔๒๒ นางวิภา  พลศร 

 ๑๒๔๒๓ นางวิภา  วิวัชนะ 

 ๑๒๔๒๔ นางสาววิภา  เอี้ยวรัตนวดี 

 ๑๒๔๒๕ นางวิภาดา  สุภาพภศาสุนทร 

 ๑๒๔๒๖ นางวิภาพร  แกวคํา 

 ๑๒๔๒๗ นางวิภาพร  สีหาบุตร 

 ๑๒๔๒๘ นางวิภารัตน  คงพิรุณ 

 ๑๒๔๒๙ นางสาววิภารัตน  เหมือนแกว 

 ๑๒๔๓๐ นางวิภารัตน  อาบนาค 

 ๑๒๔๓๑ นางสาววิภาวดี  บุญเปล่ียน 

 ๑๒๔๓๒ นางสาววิภาวรรณ  จันทรไข 

 ๑๒๔๓๓ นางสาววิภาวรรณ  เนตรนิล 

 ๑๒๔๓๔ นางวิภาวรรณ  บัวเงิน 

 ๑๒๔๓๕ นางวิภาวรรณ  พรมอินทร 

 ๑๒๔๓๖ นางสาววิภาวรรณ  พวงพันธ 

 ๑๒๔๓๗ นางสาววิภาวรรณ  สุวรรณฉวี 

 ๑๒๔๓๘ นางสาววิภาวิน  รสหอม 

 ๑๒๔๓๙ นางวิภาวี  รัมยรับ 



 หนา   ๒๕๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๔๔๐ นางสาววิมล  แกวเชียงหวาง 

 ๑๒๔๔๑ นางวิมล  ขันอาสา 

 ๑๒๔๔๒ นางสาววิมล  พานจันทร 

 ๑๒๔๔๓ นางวิมล  เฟองออน 

 ๑๒๔๔๔ นางวิมล  เรืองเดช 

 ๑๒๔๔๕ นางวิมล  ศรีบุบผา 

 ๑๒๔๔๖ นางวิมล  อินทับ 

 ๑๒๔๔๗ นางสาววิมลรัตน  คุยจาด 

 ๑๒๔๔๘ นางสาววิมลรัตน  ราหีม 

 ๑๒๔๔๙ นางวิมาน  ดวงบุ 

 ๑๒๔๕๐ นางวิมาน  บุญธิมา 

 ๑๒๔๕๑ นางวิมาร  ทยาธรรม 

 ๑๒๔๕๒ นางสาววิรมญา  อินทะนะ 

 ๑๒๔๕๓ นางวิรัญญา  รุงสวาง 

 ๑๒๔๕๔ นางสาววิรัตน  ทองอม 

 ๑๒๔๕๕ นางวิรัตน  เพชรคง 

 ๑๒๔๕๖ นางวิรัตน  แสนกลา 

 ๑๒๔๕๗ นางวิรัตน  แสนคําราง 

 ๑๒๔๕๘ นางสาววิราพร  ภารประสาท 

 ๑๒๔๕๙ นางสาววิราวรรณ  ทวมดี 

 ๑๒๔๖๐ นางสาววิราวรรณ  ประตังเวสา 

 ๑๒๔๖๑ นางวิริญ  ชํานาญพืช 

 ๑๒๔๖๒ นางวิรุณ  วาไทย 

 ๑๒๔๖๓ นางวิลัย  ชํานาญเล่ือย 

 ๑๒๔๖๔ นางวิลัย  พัฒนะแสง 

 ๑๒๔๖๕ นางวิลัย  พิมพทอง 

 ๑๒๔๖๖ นางสาววิลัย  เพชรนอย 

 ๑๒๔๖๗ นางวิลัย  ศรีทองจันทร 

 ๑๒๔๖๘ นางวิลัย  ออนตา 

 ๑๒๔๖๙ นางสาววิลัยพร  แตงออน 

 ๑๒๔๗๐ นางสาววิลัยรักษ  พรรัตน 

 ๑๒๔๗๑ นางวิลัยลักษณ  สุมาลี 

 ๑๒๔๗๒ นางสาววิลัยวรรณ  เขตกลาง 

 ๑๒๔๗๓ นางวิลัยวรรณ  คําบาง 

 ๑๒๔๗๔ นางวิลัยวรรณ  บัวชุม 

 ๑๒๔๗๕ นางวิลาลักษณ  สุดครบ 

 ๑๒๔๗๖ นางวิลาวรรณ  คุณนาเมือง 

 ๑๒๔๗๗ นางวิลาวรรณ  จําปาศิริ 

 ๑๒๔๗๘ นางวิลาวรรณ  อํามะเหียะ 

 ๑๒๔๗๙ นางสาววิลาวัณย  กาใจ 

 ๑๒๔๘๐ นางวิลาวัณย  ใจจิตแจม 

 ๑๒๔๘๑ นางสาววิลาวัณย  ชอุมเกตุ 

 ๑๒๔๘๒ นางสาววิลาวัลย  พลัง 

 ๑๒๔๘๓ นางสาววิลาวัลย  รวมรส 

 ๑๒๔๘๔ นางสาววิลาวัลย  เรืองโรจน 

 ๑๒๔๘๕ นางสาววิลาวัลย  เศรษฐพงษ 

 ๑๒๔๘๖ นางสาววิลาวัลย  สืบจากอินทร 

 ๑๒๔๘๗ นางวิลาวัลย  สุภาลักษณ 

 ๑๒๔๘๘ นางวิลาสินี  แกวสุริบูรณ 

 ๑๒๔๘๙ นางวิไล  แกลวกลา 



 หนา   ๒๕๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๔๙๐ นางสาววิไล  คําพะวงษ 

 ๑๒๔๙๑ นางสาววิไล  เพียโคตร 

 ๑๒๔๙๒ นางวิไล  มหาไม 

 ๑๒๔๙๓ นางวิไล  ศรีจันทร 

 ๑๒๔๙๔ นางวิไล  ศรีวิเศษ 

 ๑๒๔๙๕ นางสาววิไล  ศิริโสภณ 

 ๑๒๔๙๖ นางวิไล  อยูเชื้อ 

 ๑๒๔๙๗ นางวิไล  ฮวดสูงเนิน 

 ๑๒๔๙๘ นางวิไลพร  เทพมุสิก 

 ๑๒๔๙๙ นางวิไลพร  แพงจาย 

 ๑๒๕๐๐ นางสาววิไลพร  มณีรัตนวงศสิริ 

 ๑๒๕๐๑ นางวิไลพร  ย้ิมยอง 

 ๑๒๕๐๒ นางวิไลพร  ละเอียดออน 

 ๑๒๕๐๓ นางสาววิไลพรรณ  ไคนุน 

 ๑๒๕๐๔ นางวิไลภรณ  ฤทธิรุตม 

 ๑๒๕๐๕ นางวิไลภรณ  หยงหนู 

 ๑๒๕๐๖ นางวิไลย  คําหวาน 

 ๑๒๕๐๗ นางวิไลรัตน  ชินราช 

 ๑๒๕๐๘ นางวิไลรัตน  ยุโสะ 

 ๑๒๕๐๙ นางสาววิไลรัตน  หมอนนทา 

 ๑๒๕๑๐ นางสาววิไลลักษณ  บุญทา 

 ๑๒๕๑๑ นางสาววิไลลักษณ  ปนดอกไม 

 ๑๒๕๑๒ นางสาววิไลลักษณ  พรมแกว 

 ๑๒๕๑๓ นางวิไลลักษณ  มาวขุนทด 

 ๑๒๕๑๔ นางวิไลลักษณ  เสนมา 

 ๑๒๕๑๕ นางวิไลลักษณ  หิงไธสง 

 ๑๒๕๑๖ นางวิไลลักษณ  อยูรักษา 

 ๑๒๕๑๗ นางวิไลวรรณ  นุชิต 

 ๑๒๕๑๘ นางวิไลวรรณ  ขาวเขียว 

 ๑๒๕๑๙ นางวิไลวรรณ  แสนจันทร 

 ๑๒๕๒๐ นางวิไลวรรณ  อนุโต 

 ๑๒๕๒๑ นางวิไลวรรณ  อารีย 

 ๑๒๕๒๒ นางสาววิไลวรรณ  เอี่ยมพินพันธ 

 ๑๒๕๒๓ นางสาววิไลวัลย  ออนละไม 

 ๑๒๕๒๔ นางสาววิวร  แสงตา 

 ๑๒๕๒๕ นางวิษรวรรณ  ประสงคกิจ 

 ๑๒๕๒๖ นางสาววิษา  เพ็ชรรัตน 

 ๑๒๕๒๗ นางวีณา  สิงหแกว 

 ๑๒๕๒๘ นางสาววีนัส  ขันทอง 

 ๑๒๕๒๙ นางสาววีนัส  พุมแกว 

 ๑๒๕๓๐ นางวีนัส  สันดี 

 ๑๒๕๓๑ นางวีนา  ใจบุญ 

 ๑๒๕๓๒ นางวีนา  อินเสือ 

 ๑๒๕๓๓ นางวีรกานต  บุตรน้ําเพชร 

 ๑๒๕๓๔ นางเวิน  คลาพิมาย 

 ๑๒๕๓๕ นางเวียงสวรรค  กล่ันมา 

 ๑๒๕๓๖ นางแวว  สันปาเงิน 

 ๑๒๕๓๗ นางแววดาว  คงฟก 

 ๑๒๕๓๘ นางสาวแววดาว  ทุมชะ 

 ๑๒๕๓๙ นางแววดาว  ศรีประเทศ 



 หนา   ๒๕๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๕๔๐ นางแววตา  กิจธรรม 

 ๑๒๕๔๑ นางสาวแววตา  แกวขอนแกน 

 ๑๒๕๔๒ นางแววตา  ดีปนเบา 

 ๑๒๕๔๓ นางสาวแววตา  นวลนอย 

 ๑๒๕๔๔ นางแววตา  โพธิโคตร 

 ๑๒๕๔๕ นางแววมณี  บุญโฮม 

 ๑๒๕๔๖ นางสาวแววมยุรา  สระแกว 

 ๑๒๕๔๗ นางไวรักษ  เถือกตาถา 

 ๑๒๕๔๘ นางศกุนต  แสงแจม 

 ๑๒๕๔๙ นางสาวศกุนตลา  กรมนา 

 ๑๒๕๕๐ นางศรสวรรค  อินญาวงค 

 ๑๒๕๕๑ นางสาวศรัญญา  โกมล 

 ๑๒๕๕๒ นางสาวศรัญญา  เตียตระกูล 

 ๑๒๕๕๓ นางศรัญญา  นวนตา 

 ๑๒๕๕๔ นางศรัญญา  สมนิยาม 

 ๑๒๕๕๕ นางสาวศรัญญา  เสือหนู 

 ๑๒๕๕๖ นางศรัณยา  หนูแกว 

 ๑๒๕๕๗ นางสาวศรัณยา  อินทอง 

 ๑๒๕๕๘ นางศรารักษ  กางกรณ 

 ๑๒๕๕๙ นางสาวศริญญา  รับไทรทอง 

 ๑๒๕๖๐ นางศรินยา  ทองเจริญพานิช 

 ๑๒๕๖๑ นางสาวศริยา  โมเหล็ก 

 ๑๒๕๖๒ นางศริษา  มีสมวิทย 

 ๑๒๕๖๓ นางศรีคํา  วันณุปถัมภ 

 ๑๒๕๖๔ นางศรีจันทร  เกษรินนิราศ 

 ๑๒๕๖๕ นางศรีจันทร  หาญยุทธ 

 ๑๒๕๖๖ นางศรีนวล  อาฒยะพันธ 

 ๑๒๕๖๗ นางสาวศรีประไพ  นอยรักษา 

 ๑๒๕๖๘ นางสาวศรีประไพ  เหลานุกูล 

 ๑๒๕๖๙ นางศรีไพร  กงภูธร 

 ๑๒๕๗๐ นางศรีไพร  ทองคํา 

 ๑๒๕๗๑ นางสาวศรีไพร  นาคพันธ 

 ๑๒๕๗๒ นางศรีไพร  สุขสาคร 

 ๑๒๕๗๓ นางศรีรัตน  พลีการ 

 ๑๒๕๗๔ นางสาวศรีริพร  แกวเทพ 

 ๑๒๕๗๕ นางศรีเรือน  มาตรา 

 ๑๒๕๗๖ นางศรีวรรณ  หินใหญ 

 ๑๒๕๗๗ นางศรีวรรณ  เพียรทอง 

 ๑๒๕๗๘ นางศรีวรินทร  จูเที่ยงฐิติกร 

 ๑๒๕๗๙ นางสาวศรีสกุล  ศิริวัฒนวิบูลย 

 ๑๒๕๘๐ นางศรีสมร  วุฒิสมบูรณ 

 ๑๒๕๘๑ นางศรีสวาท  พัดเขียว 

 ๑๒๕๘๒ นางศรีสาคร  บรรจงจิตย 

 ๑๒๕๘๓ นางศรีสุดา  ดวงดี 

 ๑๒๕๘๔ นางสาวศรีสุดา  สังสีนะ 

 ๑๒๕๘๕ นางสาวศรุดา  ประยงคหอม 

 ๑๒๕๘๖ นางศศิกานต  กุมาร 

 ๑๒๕๘๗ นางศศิชา  ตั้งดํารงวัฒน 

 ๑๒๕๘๘ นางศศิธร  แกนบุบผา 

 ๑๒๕๘๙ นางศศิธร  จิตนะ 



 หนา   ๒๕๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๕๙๐ นางสาวศศิธร  บุญเกื้อ 

 ๑๒๕๙๑ นางสาวศศิธร  ปถมาศ 

 ๑๒๕๙๒ นางสาวศศิธร  เพชรมาก 

 ๑๒๕๙๓ นางศศิธร  สงวนแกว 

 ๑๒๕๙๔ นางสาวศศิธร  สมศรี 

 ๑๒๕๙๕ นางสาวศศิธร  สมุทรสารัน 

 ๑๒๕๙๖ นางสาวศศินันท  เจียมรัมย 

 ๑๒๕๙๗ นางสาวศศินันท  หนูแสง 

 ๑๒๕๙๘ นางสาวศศิปภา  ชูสกุล 

 ๑๒๕๙๙ นางศศิมล  สุขประเสริฐ 

 ๑๒๖๐๐ นางศศิมา  ดีสะเมาะ 

 ๑๒๖๐๑ นางศศิยาภรณ  สิงเส 

 ๑๒๖๐๒ นางศศิลักษณ  ล้ิมสกุล 

 ๑๒๖๐๓ นางศันศนีย  หอมสะอาด 

 ๑๒๖๐๔ นางสาวศิดารัตน  เอี่ยมละออ 

 ๑๒๖๐๕ นางศินีนาท  ศิริรักษ 

 ๑๒๖๐๖ นางสาวศิรภัสสร  วงษวิลาศ 

 ๑๒๖๐๗ นางสาวศิราณี  ภูมิคอนสาร 

 ๑๒๖๐๘ นางศิริกรานต  มะเริงสิทธิ์ 

 ๑๒๖๐๙ นางสาวศิริขวัญ  จินดาพงษ 

 ๑๒๖๑๐ นางศิริจรรยา  มณีวงษ 

 ๑๒๖๑๑ นางศิริจันทร  แกววิจิตร 

 ๑๒๖๑๒ นางสาวศิริญญา  เสรีพาณิชยการ 

 ๑๒๖๑๓ นางศิรินดา  มั่งมี 

 ๑๒๖๑๔ นางสาวศิรินทรา  มาประสพ 

 ๑๒๖๑๕ นางสาวศิรินทิพย  มูลตรีประถม 

 ๑๒๖๑๖ นางศิรินภา  ทองแดง 

 ๑๒๖๑๗ นางสาวศิรินภา  มูลตะเลิศ 

 ๑๒๖๑๘ นางสาวศิรินภา  สุวรรณพิมพ 

 ๑๒๖๑๙ นางศิรินันท  เวชกิจ 

 ๑๒๖๒๐ นางสาวศิรินันท  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๒๖๒๑ นางสาวศิรินาฏ  สุมาลี 

 ๑๒๖๒๒ นางสาวศิริพร  กลมแกว 

 ๑๒๖๒๓ นางศิริพร  กล่ินเกษร 

 ๑๒๖๒๔ นางสาวศิริพร  คานนิม 

 ๑๒๖๒๕ นางสาวศิริพร  ชลศิริพงษ 

 ๑๒๖๒๖ นางศิริพร  ชวยเกล้ียง 

 ๑๒๖๒๗ นางสาวศิริพร  ชินบุตร 

 ๑๒๖๒๘ นางศิริพร  เชียงนา 

 ๑๒๖๒๙ นางสาวศิริพร  ไชยชาติ 

 ๑๒๖๓๐ นางศิริพร  ไชโย 

 ๑๒๖๓๑ นางสาวศิริพร  ดอกไมงาม 

 ๑๒๖๓๒ นางศิริพร  ทิวงศษา 

 ๑๒๖๓๓ นางศิริพร  เทียมจันทร 

 ๑๒๖๓๔ นางสาวศิริพร  บุญลํ้า 

 ๑๒๖๓๕ นางศิริพร  ปภุสสโร 

 ๑๒๖๓๖ นางสาวศิริพร  ประสาทไทย 

 ๑๒๖๓๗ นางสาวศิริพร  ปรีชาวงค 

 ๑๒๖๓๘ นางศิริพร  ปูคํา 

 ๑๒๖๓๙ นางสาวศิริพร  พรหมบุตร 



 หนา   ๒๕๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๖๔๐ นางสาวศิริพร  มุระศรี 

 ๑๒๖๔๑ นางศิริพร  ยะตุย 

 ๑๒๖๔๒ นางสาวศิริพร  ศิริมงคล 

 ๑๒๖๔๓ นางศิริพร  สุทธิสาร 

 ๑๒๖๔๔ นางศิริพร  แองมั่น 

 ๑๒๖๔๕ นางศิริพร  ไอคอนรัมย 

 ๑๒๖๔๖ นางสาวศิริพรรณ  อาตวงษ 

 ๑๒๖๔๗ นางสาวศิริมา  รักษา 

 ๑๒๖๔๘ นางสาวศิริมาศ  ถาวร 

 ๑๒๖๔๙ นางศิริรัตน  แกววิเศษ 

 ๑๒๖๕๐ นางสาวศิริรัตน  ไกรสุทธิ์ 

 ๑๒๖๕๑ นางศิริรัตน  พละวงศ 

 ๑๒๖๕๒ นางสาวศิริรัตน  วุฒิเพ็ชร 

 ๑๒๖๕๓ นางศิริรัตน  แสนกลา 

 ๑๒๖๕๔ นางศิริรุง  เหมือนยา 

 ๑๒๖๕๕ นางศิริลักษณ  ชัยรัมย 

 ๑๒๖๕๖ นางสาวศิริลักษณ  ทองดี 

 ๑๒๖๕๗ นางศิริลักษณ  พระมะโท 

 ๑๒๖๕๘ นางศิริลักษณ  ลอบุญ 

 ๑๒๖๕๙ นางศิริลักษณ  สุทธิอาจ 

 ๑๒๖๖๐ นางสาวศิริลักษณ  อินธิแสง 

 ๑๒๖๖๑ นางสาวศิริวรรณ  ขวัญยาใจ 

 ๑๒๖๖๒ นางสาวศิริวรรณ  คําปญญา 

 ๑๒๖๖๓ นางสาวศิริวรรณ  จิตรมั่น 

 ๑๒๖๖๔ นางสาวศิริวรรณ  เพ็ญงามดี 

 ๑๒๖๖๕ นางศิริวรรณ  วงศหลวง 

 ๑๒๖๖๖ นางสาวศิริวรรณ  ศรีคง 

 ๑๒๖๖๗ นางสาวศิริวรรณ  สังวาลทอง 

 ๑๒๖๖๘ นางศิริวัลย  นามคง 

 ๑๒๖๖๙ นางศิริวารินทร  คําเอี่ยม 

 ๑๒๖๗๐ นางศิริวาส  กุลออน 

 ๑๒๖๗๑ นางสาวศิโรรัตน  โมทะนีย 

 ๑๒๖๗๒ นางศิลาณีย  ตุมมา 

 ๑๒๖๗๓ นางศิวนาถ  รัตนบุตร 

 ๑๒๖๗๔ นางศิวพร  ขันทีทาว 

 ๑๒๖๗๕ นางศิวพร  วิเศษสิงห 

 ๑๒๖๗๖ นางศิวิลัย  ใจไหว 

 ๑๒๖๗๗ นางศิวิลัย  สุทธิดี 

 ๑๒๖๗๘ นางสาวศุจินทรา  พันนะดี 

 ๑๒๖๗๙ นางสาวศุจินันท  พรอมเจริญ 

 ๑๒๖๘๐ นางศุจินันท  เรือนอินทร 

 ๑๒๖๘๑ นางศุพัทชยา  สํารวมจิต 

 ๑๒๖๘๒ นางศุภดา  พูลนิพัฒน 

 ๑๒๖๘๓ นางศุภพร  กํายาน 

 ๑๒๖๘๔ นางศุภมาส  จ่ันทองแทสกุล 

 ๑๒๖๘๕ นางศุภมาส  สิงหเงา 

 ๑๒๖๘๖ นางศุภรัตน  บุตรงาม 

 ๑๒๖๘๗ นางสาวศุภรัตน  พรมชัย 

 ๑๒๖๘๘ นางศุภลักษณ  กองศีล 

 ๑๒๖๘๙ นางศุภลักษณ  มั่นแสง 



 หนา   ๒๕๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๖๙๐ นางสาวศุภลักษณ  สมวงค 

 ๑๒๖๙๑ นางสาวศุภลักษณ  เหมฤดี 

 ๑๒๖๙๒ นางสาวศุภาลักษณ  ทามูล 

 ๑๒๖๙๓ นางศุภิศ  อินทรแกวพะเนาว 

 ๑๒๖๙๔ นางโศศิรัตน  ทาจวง 

 ๑๒๖๙๕ นางสาวษรฉัตร  สุวรรณถาวร 

 ๑๒๖๙๖ นางสาวสกุณา  ฤทธิ์เดช 

 ๑๒๖๙๗ นางสกุลทิพย  ผลานิสงค 

 ๑๒๖๙๘ นางสาวสงกรานต  ภาคศักดิ์ศรี 

 ๑๒๖๙๙ นางสงบ  จันทะภา 

 ๑๒๗๐๐ นางสาวสงวน  ชางเหลา 

 ๑๒๗๐๑ นางสงวน  ถะเกิงสุข 

 ๑๒๗๐๒ นางสาวสงวน  ธรรมดวง 

 ๑๒๗๐๓ นางสงวน  สุขใส 

 ๑๒๗๐๔ นางสงวนหญิง  พันนุมาตย 

 ๑๒๗๐๕ นางสาวสงัด  นพสาย 

 ๑๒๗๐๖ นางสงา  เจริญพันธุ 

 ๑๒๗๐๗ นางสถิต  เกษรเพ็ชร 

 ๑๒๗๐๘ นางสถิต  เอี่ยมชู 

 ๑๒๗๐๙ นางสถิตย  ประจักกะตา 

 ๑๒๗๑๐ นางสาวสถิตยภรณ  จิตรกลาง 

 ๑๒๗๑๑ นางสนม  บุญโพธิ์ 

 ๑๒๗๑๒ นางสนาม  สถิตยพงษ 

 ๑๒๗๑๓ นางสนิ  นิขัน 

 ๑๒๗๑๔ นางสนิท  ขันออน 

 ๑๒๗๑๕ นางสนิท  แซงขุนทด 

 ๑๒๗๑๖ นางสนิท  ศิริมา 

 ๑๒๗๑๗ นางสนีย  สมาธิ 

 ๑๒๗๑๘ นางสม  โคตรมณี 

 ๑๒๗๑๙ นางสมเกียรติ  ไชยสิงห 

 ๑๒๗๒๐ นางสาวสมควร  กลาหาญ 

 ๑๒๗๒๑ นางสมควร  พินขุนทด 

 ๑๒๗๒๒ นางสมควร  มหาพันธ 

 ๑๒๗๒๓ นางสมควร  มาศรี 

 ๑๒๗๒๔ นางสมควร  สดใส 

 ๑๒๗๒๕ นางสมควร  สุรพัฒนากร 

 ๑๒๗๒๖ นางสมคิด  เขาสหใหญ 

 ๑๒๗๒๗ นางสาวสมคิด  ชาระมาตย 

 ๑๒๗๒๘ นางสาวสมคิด  เนียมคํา 

 ๑๒๗๒๙ นางสาวสมคิด  บุญสันเทียะ 

 ๑๒๗๓๐ นางสมคิด  บุญไสย 

 ๑๒๗๓๑ นางสมคิด  พิมพทอง 

 ๑๒๗๓๒ นางสมคิด  เพ็ชรพันธ 

 ๑๒๗๓๓ นางสมคิด  เรืองเดช 

 ๑๒๗๓๔ นางสมคิด  วารี 

 ๑๒๗๓๕ นางสมคิด  สายเมือง 

 ๑๒๗๓๖ นางสมคิด  สุวรรณจักร 

 ๑๒๗๓๗ นางสมคิด  สุวรรณหงษ 

 ๑๒๗๓๘ นางสมจันทร  อินมูลนอย 

 ๑๒๗๓๙ นางสมจิต  แถมศิริ 



 หนา   ๒๕๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๗๔๐ นางสมจิต  วงษหมอก 

 ๑๒๗๔๑ นางสมจิตต  ปล้ืมประสิทธิ์ 

 ๑๒๗๔๒ นางสาวสมจิตต  ศรีไสย 

 ๑๒๗๔๓ นางสาวสมจิตร  กุลพานิช 

 ๑๒๗๔๔ นางสาวสมจิตร  ชัยศรี 

 ๑๒๗๔๕ นางสาวสมจิตร  นวนไทย 

 ๑๒๗๔๖ นางสมจิตร  ฤทธิ์อุดม 

 ๑๒๗๔๗ นางสมจิตร  ลักษณะโต 

 ๑๒๗๔๘ นางสาวสมจิตร  เหงี่ยมสูงเนิน 

 ๑๒๗๔๙ นางสมจิตร  เงาใส 

 ๑๒๗๕๐ นางสาวสมจิตร  ชางหลอ 

 ๑๒๗๕๑ นางสาวสมจิตร  นอยจีน 

 ๑๒๗๕๒ นางสมจิตร  ปวงสุข 

 ๑๒๗๕๓ นางสมจิตร  พุทธวงศ 

 ๑๒๗๕๔ นางสมจิตร  ลีเขาสูง 

 ๑๒๗๕๕ นางสมจิตร  สูญราช 

 ๑๒๗๕๖ นางสาวสมจิตร  เสือสา 

 ๑๒๗๕๗ นางสาวสมจิตร  อินทรเฉลิม 

 ๑๒๗๕๘ นางสาวสมจีน  แสงงาม 

 ๑๒๗๕๙ นางสาวสมใจ  เขียวอินทร 

 ๑๒๗๖๐ นางสมใจ  จันทะสุข 

 ๑๒๗๖๑ นางสมใจ  นิยมญาติ 

 ๑๒๗๖๒ นางสาวสมใจ  บุญวรรณ 

 ๑๒๗๖๓ นางสาวสมใจ  ผิวงาม 

 ๑๒๗๖๔ นางสาวสมใจ  ภาคําเคน 

 ๑๒๗๖๕ นางสาวสมใจ  เรืองคํา 

 ๑๒๗๖๖ นางสาวสมใจ  สมนึก 

 ๑๒๗๖๗ นางสมใจ  หนองพงษ 

 ๑๒๗๖๘ นางสมใจ  โอฐเปล้ีย 

 ๑๒๗๖๙ นางสาวสมชิต  โลสันเทียะ 

 ๑๒๗๗๐ นางสมชื่น  วิชุมา 

 ๑๒๗๗๑ นางสมเชา  ดวงศรี 

 ๑๒๗๗๒ นางสมถวิล  เกิดคํา 

 ๑๒๗๗๓ นางสมถวิล  ตาบุตร 

 ๑๒๗๗๔ นางสมถวิล  ศรีสมพร 

 ๑๒๗๗๕ นางสมทรง  ศรีอัดชา 

 ๑๒๗๗๖ นางสมทรง  สิงหนิกร 

 ๑๒๗๗๗ นางสมทรง  อออิปก 

 ๑๒๗๗๘ นางสมทรัพย  วิชัยยา 

 ๑๒๗๗๙ นางสมทรัพย  สลับศรี 

 ๑๒๗๘๐ นางสมนา  กันสุธรรม 

 ๑๒๗๘๑ นางสมนึก  แกวลือ 

 ๑๒๗๘๒ นางสาวสมนึก  จันทรระยับ 

 ๑๒๗๘๓ นางสมนึก  ถุงคํา 

 ๑๒๗๘๔ นางสมนึก  เถาวชาลี 

 ๑๒๗๘๕ นางสมนึก  ทองแนน 

 ๑๒๗๘๖ นางสาวสมนึก  เท่ียงธรรม 

 ๑๒๗๘๗ นางสมนึก  บุญมั่น 

 ๑๒๗๘๘ นางสมนึก  พวงภู 

 ๑๒๗๘๙ นางสมบัติ  โคกเกษม 



 หนา   ๒๕๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๗๙๐ นางสาวสมบัติ  เดชเพชร 

 ๑๒๗๙๑ นางสมบัติ  พิมทอง 

 ๑๒๗๙๒ นางสมบุญ  พ่ึมชัย 

 ๑๒๗๙๓ นางสมบุญ  สุขมาก 

 ๑๒๗๙๔ นางสมบูรณ  แดนกระโทก 

 ๑๒๗๙๕ นางสมบูรณ  ปตถาวะเร 

 ๑๒๗๙๖ นางสมบูรณ  สีแสงนอย 

 ๑๒๗๙๗ นางสมบูรณ  ออนจันทร 

 ๑๒๗๙๘ นางสาวสมปอง  จ้ันชัยภูมิ 

 ๑๒๗๙๙ นางสมปอง  เจริญพร 

 ๑๒๘๐๐ นางสมปอง  ไชยภักดี 

 ๑๒๘๐๑ นางสมปอง  ประดับเพ็ชร 

 ๑๒๘๐๒ นางสมปอง  ระเลิง 

 ๑๒๘๐๓ นางสมปอง  สิทธิ์นอย 

 ๑๒๘๐๔ นางสาวสมปอง  สุดา 

 ๑๒๘๐๕ นางสมปอง  อยูประเสริฐ 

 ๑๒๘๐๖ นางสาวสมปอง  อินทวิเชียร 

 ๑๒๘๐๗ นางสมปาน  ชื่นเชื่อม 

 ๑๒๘๐๘ นางสมพงษ  บุญเต็ม 

 ๑๒๘๐๙ นางสมพงษ  สะใบบาง 

 ๑๒๘๑๐ นางสมพร  กอมณี 

 ๑๒๘๑๑ นางสมพร  เกิดยินดี 

 ๑๒๘๑๒ นางสมพร  ขอนอก 

 ๑๒๘๑๓ นางสมพร  โคนบอรัง 

 ๑๒๘๑๔ นางสาวสมพร  เฉวียงวาด 

 ๑๒๘๑๕ นางสมพร  ไชขันตรี 

 ๑๒๘๑๖ นางสมพร  เณรแกว 

 ๑๒๘๑๗ นางสาวสมพร  ตุรัส 

 ๑๒๘๑๘ นางสาวสมพร  นอยลา 

 ๑๒๘๑๙ นางสมพร  นัดกระโทก 

 ๑๒๘๒๐ นางสมพร  นาดี 

 ๑๒๘๒๑ นางสมพร  ประวันเนย 

 ๑๒๘๒๒ นางสมพร  ปะทังคะติ 

 ๑๒๘๒๓ นางสมพร  ผันพรม 

 ๑๒๘๒๔ นางสมพร  พรหมรักษา 

 ๑๒๘๒๕ นางสมพร  พรอมเจริญ 

 ๑๒๘๒๖ นางสมพร  พอพิลา 

 ๑๒๘๒๗ นางสาวสมพร  พะนัดรัมย 

 ๑๒๘๒๘ นางสมพร  พ่ึงเสือ 

 ๑๒๘๒๙ นางสาวสมพร  เรืองฉาย 

 ๑๒๘๓๐ นางสมพร  ล่ิมทองนอย 

 ๑๒๘๓๑ นางสมพร  วรานัตถ 

 ๑๒๘๓๒ นางสมพร  ศรีเสริม 

 ๑๒๘๓๓ นางสาวสมพร  ศิลา 

 ๑๒๘๓๔ นางสาวสมพร  สนองค 

 ๑๒๘๓๕ นางสาวสมพร  สังวิชัย 

 ๑๒๘๓๖ นางสาวสมพร  สาระสิทธิ์ 

 ๑๒๘๓๗ นางสาวสมพร  สิทธิไกรพงษ 

 ๑๒๘๓๘ นางสมพร  สิริสุภา 

 ๑๒๘๓๙ นางสมพร  เสนานคร 



 หนา   ๒๕๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๘๔๐ นางสาวสมพร  แสนสุข 

 ๑๒๘๔๑ นางสมพร  หนึ่งกระโทก 

 ๑๒๘๔๒ นางสมพาน  นนเลาพล 

 ๑๒๘๔๓ นางสมพาน  ประทุมทอง 

 ๑๒๘๔๔ นางสมพิศ  เกิดมั่น 

 ๑๒๘๔๕ นางสมพิศ  คําเห็น 

 ๑๒๘๔๖ นางสมพิศ  ไชยโย 

 ๑๒๘๔๗ นางสาวสมพิศ  ดายังหยุด 

 ๑๒๘๔๘ นางสมพิศ  ธีระศิลป 

 ๑๒๘๔๙ นางสมพิศ  บุญประกอบ 

 ๑๒๘๕๐ นางสาวสมพิศ  บุญปญญา 

 ๑๒๘๕๑ นางสมพิศ  พรรณสาร 

 ๑๒๘๕๒ นางสาวสมพิศ  รํามราช 

 ๑๒๘๕๓ นางสมพิศ  วงคเจริญ 

 ๑๒๘๕๔ นางสาวสมพิศ  อุดทารุณ 

 ๑๒๘๕๕ นางสมเพชร  จันขอนแกน 

 ๑๒๘๕๖ นางสาวสมเพียร  เปล่ียนไธสง 

 ๑๒๘๕๗ นางสมเพียร  เพียรผักแวน 

 ๑๒๘๕๘ นางสมเพียร  มีภักดิ์ 

 ๑๒๘๕๙ นางสาวสมภพ  คําพรมมี 

 ๑๒๘๖๐ นางสาวสมภรณ  เมืองโพธิ์ 

 ๑๒๘๖๑ นางสมมาตร  มั่นศรี 

 ๑๒๘๖๒ นางสาวสมมารถ  จันตะขบ 

 ๑๒๘๖๓ นางสมยงค  พลเนตร 

 ๑๒๘๖๔ นางสาวสมร  จันตะขบ 

 ๑๒๘๖๕ นางสาวสมร  ชากุทน 

 ๑๒๘๖๖ นางสาวสมร  ทองบานโขง 

 ๑๒๘๖๗ นางสมร  เทพศรีหา 

 ๑๒๘๖๘ นางสาวสมร  ฝาดกระโทก 

 ๑๒๘๖๙ นางสมร  พลเสน 

 ๑๒๘๗๐ นางสาวสมร  มูลเสถียน 

 ๑๒๘๗๑ นางสมร  ศรีบุญเรือง 

 ๑๒๘๗๒ นางสาวสมร  สํานัก 

 ๑๒๘๗๓ นางสมร  อินทรสกุล 

 ๑๒๘๗๔ นางสมฤดี  ชินศรี 

 ๑๒๘๗๕ นางสาวสมฤดี  แซมรัมย 

 ๑๒๘๗๖ นางสาวสมฤดี  ตอนสี 

 ๑๒๘๗๗ นางสาวสมฤทธิ์  เสริฐศรี 

 ๑๒๘๗๘ นางสาวสมฤทัย  จันทะขาน 

 ๑๒๘๗๙ นางสาวสมลักษณ  คงมั่น 

 ๑๒๘๘๐ นางสาวสมลักษณ  หาวิเศษ 

 ๑๒๘๘๑ นางสาวสมศรี  กระจาง 

 ๑๒๘๘๒ นางสมศรี  กลอมแกว 

 ๑๒๘๘๓ นางสมศรี  กิจกระสัน 

 ๑๒๘๘๔ นางสมศรี  จันทะแจม 

 ๑๒๘๘๕ นางสมศรี  ทองดีย่ิง 

 ๑๒๘๘๖ นางสาวสมศรี  ไทยประโคน 

 ๑๒๘๘๗ นางสมศรี  แนวถาวร 

 ๑๒๘๘๘ นางสาวสมศรี  โภคทรัพย 

 ๑๒๘๘๙ นางสมศรี  สงประเสริฐ 



 หนา   ๒๖๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๘๙๐ นางสมศรี  สิงหละ 

 ๑๒๘๙๑ นางสาวสมศรี  สิทธิ 

 ๑๒๘๙๒ นางสมศรี  สุขสมพงษ 

 ๑๒๘๙๓ นางสมศรี  เสาวกูล 

 ๑๒๘๙๔ นางสาวสมศรี  หวยผางาม 

 ๑๒๘๙๕ นางสมศรี  หัวเขา 

 ๑๒๘๙๖ นางสมสมร  ศรีเรือง 

 ๑๒๘๙๗ นางสมสมร  สีดาจันทร 

 ๑๒๘๙๘ นางสมสวย  ศรีทัพไทย 

 ๑๒๘๙๙ นางสมสิน  ถวิลคํา 

 ๑๒๙๐๐ นางสมสุข  ไชยศรีษะ 

 ๑๒๙๐๑ นางสมเสริญ  เพ็งมี 

 ๑๒๙๐๒ นางสาวสมหมาย  กุญชรรักษ 

 ๑๒๙๐๓ นางสมหมาย  คงสิม 

 ๑๒๙๐๔ นางสาวสมหมาย  แชมชอย 

 ๑๒๙๐๕ นางสมหมาย  นิลผาย 

 ๑๒๙๐๖ นางสมหมาย  พันแนน 

 ๑๒๙๐๗ นางสมหมาย  พิลาจันทร 

 ๑๒๙๐๘ นางสมหมาย  รมเย็น 

 ๑๒๙๐๙ นางสมหมาย  รามกิจ 

 ๑๒๙๑๐ นางสมหมาย  วงษแกว 

 ๑๒๙๑๑ นางสมหมาย  ไวยสุทธิ์ 

 ๑๒๙๑๒ นางสมหมาย  สวยบํารุง 

 ๑๒๙๑๓ นางสมหมาย  สุขเจริญ 

 ๑๒๙๑๔ นางสมหมาย  สุขเรณู 

 ๑๒๙๑๕ นางสมหมาย  เหมือนชอบ 

 ๑๒๙๑๖ นางสมหมาย  อนันทะสีหา 

 ๑๒๙๑๗ นางสาวสมหมาย  อารีเอื้อ 

 ๑๒๙๑๘ นางสมหวัง  คําแสงคํา 

 ๑๒๙๑๙ นางสมหวัง  มีสุข 

 ๑๒๙๒๐ นางสมหวัง  สวงศิริ 

 ๑๒๙๒๑ นางสมหวัง  อุตสาหะ 

 ๑๒๙๒๒ นางสมัย  มวลจุมพล 

 ๑๒๙๒๓ นางสมัย  รัตนวงศ 

 ๑๒๙๒๔ นางสมัย  ลากุลเพีย 

 ๑๒๙๒๕ นางสมัย  ล้ีไพร 

 ๑๒๙๒๖ นางสาวสมาพร  ปลายแกน 

 ๑๒๙๒๗ นางสาวสมาพร  โพธิ์แปน 

 ๑๒๙๒๘ นางสมิน  สมใจ 

 ๑๒๙๒๙ นางสมิน  อาจศิริ 

 ๑๒๙๓๐ นางสรวงสมร  มวงมัย 

 ๑๒๙๓๑ นางสรอย  เจิมขุนทด 

 ๑๒๙๓๒ นางสรอยแกว  ล้ิมมาลัย 

 ๑๒๙๓๓ นางสรอยประสิทธิ์  บุญกิจ 

 ๑๒๙๓๔ นางสรอยสน  วังแกว 

 ๑๒๙๓๕ นางสาวสรอยสุวรรณ  พันแตง 

 ๑๒๙๓๖ นางสรัญญา  ปกดํา 

 ๑๒๙๓๗ นางสาวสรัญญา  สัตยธรรมรังษี 

 ๑๒๙๓๘ นางสรัญรัตน  ภูมาศ 

 ๑๒๙๓๙ นางสาวสลักจิตร  สีแสง 



 หนา   ๒๖๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๙๔๐ นางสาวสวงค  สวรรคศร 

 ๑๒๙๔๑ นางสวน  บุษราคัม 

 ๑๒๙๔๒ นางสวนสวรรค  สุวรรณไตรย 

 ๑๒๙๔๓ นางสาวสวยสม  สุนทรรัตน 

 ๑๒๙๔๔ นางสวยสุข  มงคลวัจน 

 ๑๒๙๔๕ นางสวรรค  จบแปลง 

 ๑๒๙๔๖ นางสวรรค  พันธสุวรรณ 

 ๑๒๙๔๗ นางสาวสวรส  เชื้อคําเพ็ง 

 ๑๒๙๔๘ นางสวัสดิ์  จันทรดี 

 ๑๒๙๔๙ นางสวัสดิ์  ทุสสนา 

 ๑๒๙๕๐ นางสวัสดิ์  วันคํา 

 ๑๒๙๕๑ นางสาวสวัสดิ์  อุปเสน 

 ๑๒๙๕๒ นางสวาด  ภูมิดวง 

 ๑๒๙๕๓ นางสาวสวาท  เจริญราช 

 ๑๒๙๕๔ นางสวาท  ภูพันนา 

 ๑๒๙๕๕ นางสวาท  เลขลบ 

 ๑๒๙๕๖ นางสวาท  อินทรชูรัญ 

 ๑๒๙๕๗ นางสาวสวิง  การะเกษ 

 ๑๒๙๕๘ นางสวี  จําปาทอง 

 ๑๒๙๕๙ นางสองใจ  เตชะกุล 

 ๑๒๙๖๐ นางสอน  โทวันนัง 

 ๑๒๙๖๑ นางสอาด  บุญหาร 

 ๑๒๙๖๒ นางสอาด  ปานเกตุ 

 ๑๒๙๖๓ นางสอิ้ง  เกตุแกว 

 ๑๒๙๖๔ นางสาวสอิ้ง  ตะกรุดทอง 

 ๑๒๙๖๕ นางสาวสอิ้ง  รื่นพิทักษ 

 ๑๒๙๖๖ นางสะคร  นาคศรี 

 ๑๒๙๖๗ นางสาวสะนิษา  ภุมมา 

 ๑๒๙๖๘ นางสะใบ  เส่ียมแหลม 

 ๑๒๙๖๙ นางสะไปร  วงศศรีวอ 

 ๑๒๙๗๐ นางสาวสะอาด  เขตนิมิตร 

 ๑๒๙๗๑ นางสะอาด  อนุชน 

 ๑๒๙๗๒ นางสังคม  พระแกว 

 ๑๒๙๗๓ นางสังวาร  กรินสูงเนิน 

 ๑๒๙๗๔ นางสังวาล  กลอนศรี 

 ๑๒๙๗๕ นางสาวสังวาล  นวนเขียว 

 ๑๒๙๗๖ นางสังวาล  ลือนาม 

 ๑๒๙๗๗ นางสังวาล  อาจสุรินทร 

 ๑๒๙๗๘ นางสังวาลย  กองโคตร 

 ๑๒๙๗๙ นางสังวาลย  คําวาส 

 ๑๒๙๘๐ นางสังวาลย  ดวงสุภา 

 ๑๒๙๘๑ นางสังวาลย  นาระกันทา 

 ๑๒๙๘๒ นางสังวาลย  ประเสริฐนู 

 ๑๒๙๘๓ นางสาวสังวาลย  สรอยเสนา 

 ๑๒๙๘๔ นางสังวาลย  สายศร 

 ๑๒๙๘๕ นางสาวสังวาลย  สีมวง 

 ๑๒๙๘๖ นางสาวสังวาลย  สุนันตะ 

 ๑๒๙๘๗ นางสังวาลย  อุปราช 

 ๑๒๙๘๘ นางสาวสังเวียน  กวางทอง 

 ๑๒๙๘๙ นางสังเวียน  ดีหา 



 หนา   ๒๖๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๒๙๙๐ นางสังเวียน  ตองติดรัมย 

 ๑๒๙๙๑ นางสังเวียน  ปตตาแวว 

 ๑๒๙๙๒ นางสังเวียน  พุยนอย 

 ๑๒๙๙๓ นางสังเวียน  สรเวิน 

 ๑๒๙๙๔ นางสังเวียน  สุตาขัน 

 ๑๒๙๙๕ นางสัญญา  แสนทวีสุข 

 ๑๒๙๙๖ นางสัญญา  หอมชมภู 

 ๑๒๙๙๗ นางสาวสัญรญา  อินธิแสน 

 ๑๒๙๙๘ นางสัตตบุษย  เครือศรี 

 ๑๒๙๙๙ นางสาวสัน  สิมาจารย 

 ๑๓๐๐๐ นางสาวสันทนา  ภาสุข 

 ๑๓๐๐๑ นางสาวสันทนา  วิสิงเศษ 

 ๑๓๐๐๒ นางสัมพันธ  อาสนะชัย 

 ๑๓๐๐๓ นางสัมฤทธิ์  โถปน 

 ๑๓๐๐๔ นางสัมฤทธิ์  ผาตะพงษ 

 ๑๓๐๐๕ นางสัมฤทธิ์  มนูญญา 

 ๑๓๐๐๖ นางสัมฤทธิ์ผล  บุญจ่ิม 

 ๑๓๐๐๗ นางสากล  เชิงประโคน 

 ๑๓๐๐๘ นางสาคร  แกวยา 

 ๑๓๐๐๙ นางสาคร  คําภูมี 

 ๑๓๐๑๐ นางสาคร  ชองงาม 

 ๑๓๐๑๑ นางสาคร  ดวงทองสา 

 ๑๓๐๑๒ นางสาวสาคร  ตันแกว 

 ๑๓๐๑๓ นางสาวสาคร  ตูพิมาย 

 ๑๓๐๑๔ นางสาคร  ทําดีกุล 

 ๑๓๐๑๕ นางสาวสาคร  น้ําทรัพย 

 ๑๓๐๑๖ นางสาคร  ยืนชีวา 

 ๑๓๐๑๗ นางสาคร  ศรีวงษ 

 ๑๓๐๑๘ นางสาคร  อินธิแสง 

 ๑๓๐๑๙ นางสาวสาปยะห  ยูโซะ 

 ๑๓๐๒๐ นางสามัญ  ตอสกุล 

 ๑๓๐๒๑ นางสาย  หาญนึก 

 ๑๓๐๒๒ นางสายใจ  เกตุทาหัก 

 ๑๓๐๒๓ นางสาวสายใจ  จันทรหอม 

 ๑๓๐๒๔ นางสายใจ  จันทรอาจ 

 ๑๓๐๒๕ นางสาวสายใจ  เมืองงาม 

 ๑๓๐๒๖ นางสายใจ  ลาปา 

 ๑๓๐๒๗ นางสายใจ  อภัยสวัสดิ์ 

 ๑๓๐๒๘ นางสายใจ  ออนสุด 

 ๑๓๐๒๙ นางสายชล  ใกลกลาง 

 ๑๓๐๓๐ นางสาวสายชล  ซาสิงห 

 ๑๓๐๓๑ นางสาวสายชล  ทองศรี 

 ๑๓๐๓๒ นางสายชล  บุญเสท 

 ๑๓๐๓๓ นางสายชล  เรียบรอย 

 ๑๓๐๓๔ นางสายชล  สวางอารมย 

 ๑๓๐๓๕ นางสาวสายชล  หุบกําปง 

 ๑๓๐๓๖ นางสาวสายญา  สิงหาราม 

 ๑๓๐๓๗ นางสายตา  แกวสงา 

 ๑๓๐๓๘ นางสาวสายตา  ศรีโคตร 

 ๑๓๐๓๙ นางสายทอง  ไชยธรรม 



 หนา   ๒๖๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๐๔๐ นางสายทอง  พรหมคุณ 

 ๑๓๐๔๑ นางสาวสายทิพย  คันทะเสน 

 ๑๓๐๔๒ นางสาวสายทิพย  เหมือนจิตร 

 ๑๓๐๔๓ นางสายเบ็ญ  อดทน 

 ๑๓๐๔๔ นางสาวสายฝน  กานคางพลู 

 ๑๓๐๔๕ นางสายฝน  ตางสันเทียะ 

 ๑๓๐๔๖ นางสาวสายฝน  ทรัพยเชาว 

 ๑๓๐๔๗ นางสาวสายฝน  ทองแซม 

 ๑๓๐๔๘ นางสาวสายฝน  นาหัวดง 

 ๑๓๐๔๙ นางสาวสายฝน  พันธุ 

 ๑๓๐๕๐ นางสายฝน  มิกระราช 

 ๑๓๐๕๑ นางสายฝน  วังชมภู 

 ๑๓๐๕๒ นางสาวสายฝน  ศรีเดช 

 ๑๓๐๕๓ นางสายฝน  ศิลธรรม 

 ๑๓๐๕๔ นางสายฝน  สรรพวุธ 

 ๑๓๐๕๕ นางสายฝน  สีขํา 

 ๑๓๐๕๖ นางสายฝน  โสภาสิทธิ์ 

 ๑๓๐๕๗ นางสาวสายฝน  หมากสุข 

 ๑๓๐๕๘ นางสายพิกุล  ถาอินทร 

 ๑๓๐๕๙ นางสายพิน  ตอติดวงค 

 ๑๓๐๖๐ นางสายพิน  ทรัพยสมบูรณ 

 ๑๓๐๖๑ นางสายพิน  นิจจํานงค 

 ๑๓๐๖๒ นางสายพิน  ฝุนกระโทก 

 ๑๓๐๖๓ นางสายพิน  เลาวงศ 

 ๑๓๐๖๔ นางสายพิน  วงษจักษุ 

 ๑๓๐๖๕ นางสายเพชร  ทองรอน 

 ๑๓๐๖๖ นางสายมาน  เปยะขุนทด 

 ๑๓๐๖๗ นางสายมาน  หลานตะขบ 

 ๑๓๐๖๘ นางสายยนต  ยนนาเรียง 

 ๑๓๐๖๙ นางสาวสายยนต  วังหอม 

 ๑๓๐๗๐ นางสายยนต  เวนบาป 

 ๑๓๐๗๑ นางสาวสายยนต  อุประ 

 ๑๓๐๗๒ นางสายยันต  วงศทิพย 

 ๑๓๐๗๓ นางสาวสายรุง  ไชยบุตร 

 ๑๓๐๗๔ นางสายรุง  นิธิวัฒมงคล 

 ๑๓๐๗๕ นางสาวสายรุง  พระจันทรแจมฟา 

 ๑๓๐๗๖ นางสายรุง  ภารวิจิตร 

 ๑๓๐๗๗ นางสาวสายรุง  วงคคํา 

 ๑๓๐๗๘ นางสาวสายรุง  วงษเนียม 

 ๑๓๐๗๙ นางสาวสายลม  ถีระทัน 

 ๑๓๐๘๐ นางสายลม  ภูหยัด 

 ๑๓๐๘๑ นางสายวรุณ  ประกาศพร 

 ๑๓๐๘๒ นางสายสนม  พูลกอง 

 ๑๓๐๘๓ นางสายสมร  กวดนอก 

 ๑๓๐๘๔ นางสายสมร  กาศลังกา 

 ๑๓๐๘๕ นางสาวสายสมร  บุตรดาจันทร 

 ๑๓๐๘๖ นางสาวสายสมร  ผิวงาม 

 ๑๓๐๘๗ นางสายสมร  สุวรรณปกษ 

 ๑๓๐๘๘ นางสาวสายสรอย  เล็กย้ิม 

 ๑๓๐๘๙ นางสาวสายสวาท  จอมฟู 



 หนา   ๒๖๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๐๙๐ นางสายสุณี  เฟองฟู 

 ๑๓๐๙๑ นางสายสุณี  ยอดสระดี 

 ๑๓๐๙๒ นางสายสุณี  ศรีเกิด 

 ๑๓๐๙๓ นางสาวสายสุดี  นวมนิ่ม 

 ๑๓๐๙๔ นางสายสุนี  อยูแยม 

 ๑๓๐๙๕ นางสายสุนีย  ชาวสวน 

 ๑๓๐๙๖ นางสายสุนีย  บํารุงดี 

 ๑๓๐๙๗ นางสายสุนีย  ภักดี 

 ๑๓๐๙๘ นางสายหยุด  ฉ่ําสูงเนิน 

 ๑๓๐๙๙ นางสายหยุด  นะหนู 

 ๑๓๑๐๐ นางสายหยุด  มณีโชติ 

 ๑๓๑๐๑ นางสายหยุด  สารพัน 

 ๑๓๑๐๒ นางสาวสายใหม  ปตารเต 

 ๑๓๑๐๓ นางสายัญ  พรขุนทด 

 ๑๓๑๐๔ นางสาวสายัณห  ชัยวงษ 

 ๑๓๑๐๕ นางสาวสายัน  กันดี 

 ๑๓๑๐๖ นางสายัน  ไชยสิงห 

 ๑๓๑๐๗ นางสารภี  จันทนุกูล 

 ๑๓๑๐๘ นางสาวสาริศา  บุญทูล 

 ๑๓๑๐๙ นางสาวสารีหนะ  เจะเตะ 

 ๑๓๑๑๐ นางสาวสาฤนี  ธรรมมิญช 

 ๑๓๑๑๑ นางสาลิณี  ทองเนื้อใหม 

 ๑๓๑๑๒ นางสาลินี  ทินชวย 

 ๑๓๑๑๓ นางสาลินี  เนาวะโรจน 

 ๑๓๑๑๔ นางสาวิตรี  คงหอย 

 ๑๓๑๑๕ นางสาวสาวิตรี  คําจันทร 

 ๑๓๑๑๖ นางสาวสาวิตรี  ชวยเจริญ 

 ๑๓๑๑๗ นางสาวสาวิตรี  ปูแตน 

 ๑๓๑๑๘ นางสาวสาวิตรี  มงคลศิลป 

 ๑๓๑๑๙ นางสาวิตรี  มังแกว 

 ๑๓๑๒๐ นางสาวสาวิตรี  ศรีอวน 

 ๑๓๑๒๑ นางสาวสาวิตรี  แสนโชติ 

 ๑๓๑๒๒ นางสําเนียง  กานทอง 

 ๑๓๑๒๓ นางสําเนียง  จันทรประเสริฐ 

 ๑๓๑๒๔ นางสําเนียง  จําปาเรือง 

 ๑๓๑๒๕ นางสาวสําเนียง  นวลจีน 

 ๑๓๑๒๖ นางสําเนียง  รัตนเพชร 

 ๑๓๑๒๗ นางสําเนียง  ไลไธสง 

 ๑๓๑๒๘ นางสาวสําเนียง  สวางภพ 

 ๑๓๑๒๙ นางสําเนียง  โสดา 

 ๑๓๑๓๐ นางสาวสําเภา  เจริญศิริ 

 ๑๓๑๓๑ นางสําเภา  มีรัตน 

 ๑๓๑๓๒ นางสาวสําเภา  ศรีมวง 

 ๑๓๑๓๓ นางสาวสํารวน  อามาตรแกว 

 ๑๓๑๓๔ นางสํารวม  ขันทอง 

 ๑๓๑๓๕ นางสํารวม  ภาโสภะ 

 ๑๓๑๓๖ นางสาวสํารวม  ยืนยาว 

 ๑๓๑๓๗ นางสํารวย  กอหญากลาง 

 ๑๓๑๓๘ นางสํารวย  ตรงดี 

 ๑๓๑๓๙ นางสาวสํารวย  ทองนอย 



 หนา   ๒๖๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๑๔๐ นางสาวสํารวย  นอยแกว 

 ๑๓๑๔๑ นางสํารวย  ภูมิโคกรักษ 

 ๑๓๑๔๒ นางสํารวย  มหานาม 

 ๑๓๑๔๓ นางสํารวย  สายแกว 

 ๑๓๑๔๔ นางสาวสํารวย  สิงหาทาว 

 ๑๓๑๔๕ นางสํารวย  สุวรรณหาญ 

 ๑๓๑๔๖ นางสาวสํารัตน  นวมจิตร 

 ๑๓๑๔๗ นางสาวสําราญ  ชํานาญหมอ 

 ๑๓๑๔๘ นางสําราญ  ทองอยู 

 ๑๓๑๔๙ นางสาวสําราญ  พูนศรี 

 ๑๓๑๕๐ นางสาวสําราญ  ภูวงษ 

 ๑๓๑๕๑ นางสําราญ  ลอยอยู 

 ๑๓๑๕๒ นางสําราญ  วิชาโรจน 

 ๑๓๑๕๓ นางสําราญ  ศรีหนาถ 

 ๑๓๑๕๔ นางสําราญ  สงวนรัตน 

 ๑๓๑๕๕ นางสําราญ  สายศรี 

 ๑๓๑๕๖ นางสาวสําราญ  สารพัฒน 

 ๑๓๑๕๗ นางสําราญ  สีหานาม 

 ๑๓๑๕๘ นางสาวสําราญ  อินปราง 

 ๑๓๑๕๙ นางสําเร็จ  ตอพันธ 

 ๑๓๑๖๐ นางสําเริง  จงประเสริฐ 

 ๑๓๑๖๑ นางสําเริง  จันทรสุก 

 ๑๓๑๖๒ นางสําลี  กุลสาร 

 ๑๓๑๖๓ นางสําลี  ครุฑจันทร 

 ๑๓๑๖๔ นางสําลี  จันทรนาค 

 ๑๓๑๖๕ นางสําลี  จําพงษ 

 ๑๓๑๖๖ นางสําลี  นิลคํา 

 ๑๓๑๖๗ นางสาวสําลี  ปะกิคะ 

 ๑๓๑๖๘ นางสําลี  ปดทํา 

 ๑๓๑๖๙ นางสําลี  โยเหลา 

 ๑๓๑๗๐ นางสําลี  วงคศรีสังฆ 

 ๑๓๑๗๑ นางสําลี  ศรีลอง 

 ๑๓๑๗๒ นางสําอาง  โคตรขันติ 

 ๑๓๑๗๓ นางสาวสําอาง  สังขเมือง 

 ๑๓๑๗๔ นางสาวสิทธิพร  นันทะยานา 

 ๑๓๑๗๕ นางสาวสินจัย  ขวงทิพย 

 ๑๓๑๗๖ นางสาวสิรารมย  ไมตรีจิตต 

 ๑๓๑๗๗ นางสิริ  หงษบิน 

 ๑๓๑๗๘ นางสิริกัญญา  ฤทธิ์เรืองไกร 

 ๑๓๑๗๙ นางสิริธาดา  หนูสิงห 

 ๑๓๑๘๐ นางสาวสิรินทรญากร  ยกฉวี 

 ๑๓๑๘๑ นางสาวสิรินยา  หมีกลัด 

 ๑๓๑๘๒ นางสิริประภา  สุขจิต 

 ๑๓๑๘๓ นางสาวสิริพร  ไชยวงค 

 ๑๓๑๘๔ นางสาวสิริพร  โพธิ์พิทักษ 

 ๑๓๑๘๕ นางสาวสิริพร  สังฆเวช 

 ๑๓๑๘๖ นางสาวสิริพัทธ  ดวงสุริยันต 

 ๑๓๑๘๗ นางสิริภา  พลชํานาญ 

 ๑๓๑๘๘ นางสาวสิริมณฑน  ผลอินทร 

 ๑๓๑๘๙ นางสาวสิริมา  มุงอาษา 



 หนา   ๒๖๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๑๙๐ นางสิริมา  สมสวย 

 ๑๓๑๙๑ นางสิริยา  ไทยสมบูรณ 

 ๑๓๑๙๒ นางสาวสิริวงษ  โคกพูล 

 ๑๓๑๙๓ วาที่รอยตรีหญิง สิริวรรณ  โภครักษ 

 ๑๓๑๙๔ นางสาวสิริวิมล  แสนศรี 

 ๑๓๑๙๕ นางสาวสิวิลักษณ  ลาดคํากรุง 

 ๑๓๑๙๖ นางสีตาล  พลทิพย 

 ๑๓๑๙๗ นางสีตีเซะเราะ  ยานยา 

 ๑๓๑๙๘ นางสีตีแอเสาะ  เจะเมาะ 

 ๑๓๑๙๙ นางสีนวน  ปญญาชาญสิริ 

 ๑๓๒๐๐ นางสีนวล  คําภีร 

 ๑๓๒๐๑ นางสีประภา  ธรรมไทยทิพย 

 ๑๓๒๐๒ นางสีฟอง  วงศสกุล 

 ๑๓๒๐๓ นางสาวสีมา  แกวกําเหนิด 

 ๑๓๒๐๔ นางสาวสีลตา  รัตนจิรเวช 

 ๑๓๒๐๕ นางสาวสีลตา  เสมลับ 

 ๑๓๒๐๖ นางสีวัน  ศิลศร 

 ๑๓๒๐๗ นางสีไว  โคตบูรณ 

 ๑๓๒๐๘ นางสุกฤตา  คําภา 

 ๑๓๒๐๙ นางสาวสุกัญญา  เกล้ียงชู 

 ๑๓๒๑๐ นางสาวสุกัญญา  เกิดโพธิ์ชา 

 ๑๓๒๑๑ นางสุกัญญา  ขุนทอง 

 ๑๓๒๑๒ นางสุกัญญา  คําปาน 

 ๑๓๒๑๓ นางสาวสุกัญญา  จักรบุตร 

 ๑๓๒๑๔ นางสาวสุกัญญา  จันทรประทักษ 

 ๑๓๒๑๕ นางสาวสุกัญญา  เจริญภักดิ์ 

 ๑๓๒๑๖ นางสาวสุกัญญา  เจะหวัง 

 ๑๓๒๑๗ นางสาวสุกัญญา  ชางเหล็ก 

 ๑๓๒๑๘ นางสาวสุกัญญา  โตฉาย 

 ๑๓๒๑๙ นางสุกัญญา  ทองทวน 

 ๑๓๒๒๐ นางสาวสุกัญญา  ทับทอง 

 ๑๓๒๒๑ นางสุกัญญา  นาเหนือ 

 ๑๓๒๒๒ นางสุกัญญา  เนื่องปยา 

 ๑๓๒๒๓ นางสุกัญญา  บุญนารักษ 

 ๑๓๒๒๔ นางสุกัญญา  เปมรัมย 

 ๑๓๒๒๕ นางสุกัญญา  เพชรประกอบ 

 ๑๓๒๒๖ นางสาวสุกัญญา  ภวันนา 

 ๑๓๒๒๗ นางสาวสุกัญญา  มานะกุล 

 ๑๓๒๒๘ นางสาวสุกัญญา  ลาชมภู 

 ๑๓๒๒๙ นางสุกัญญา  วงษชุม 

 ๑๓๒๓๐ นางสาวสุกัญญา  วิถาทานัง 

 ๑๓๒๓๑ นางสาวสุกัญญา  วีระสูตร 

 ๑๓๒๓๒ นางสุกัญญา  ศรีชุม 

 ๑๓๒๓๓ นางสุกัญญา  สุวรรณคําภู 

 ๑๓๒๓๔ นางสุกัญญา  สุวิสัน 

 ๑๓๒๓๕ นางสุกัญญา  เสนาะสังข 

 ๑๓๒๓๖ นางสุกัญญา  องอาจ 

 ๑๓๒๓๗ นางสุกัญญา  อยูระมัด 

 ๑๓๒๓๘ นางสาวสุกัญญา  ออยจีน 

 ๑๓๒๓๙ นางสุกันยา  สันตะมาตย 



 หนา   ๒๖๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๒๔๐ นางสาวสุกานดา  คงแสนคํา 

 ๑๓๒๔๑ นางสาวสุกานดา  แซไอ 

 ๑๓๒๔๒ นางสุกานดา  สีสวาง 

 ๑๓๒๔๓ นางสุกี  วรรณกาล 

 ๑๓๒๔๔ นางสุกุมา  จันแจง 

 ๑๓๒๔๕ นางสุขใจ  ปญญา 

 ๑๓๒๔๖ นางสุขฤทัย  โยธาจันทร 

 ๑๓๒๔๗ นางสุขอารมฌ  อุยเพชร 

 ๑๓๒๔๘ นางสุคนธ  ศรีสูงเนิน 

 ๑๓๒๔๙ นางสุคนธทิพย  วรรณออน 

 ๑๓๒๕๐ นางสุคร  เติมงาม 

 ๑๓๒๕๑ นางสุคันธา  ดอกดวง 

 ๑๓๒๕๒ นางสุจันทรา  จิตตกระจาง 

 ๑๓๒๕๓ นางสาวสุจารี  แกวยองผาง 

 ๑๓๒๕๔ นางสุจารีย  สุขเฉลิม 

 ๑๓๒๕๕ นางสาวสุจิตตรา  ผลากอง 

 ๑๓๒๕๖ นางสุจิตตรา  วงคสงา 

 ๑๓๒๕๗ นางสาวสุจิตตา  เสือถาย 

 ๑๓๒๕๘ นางสาวสุจิตรตา  คมคาย 

 ๑๓๒๕๙ นางสาวสุจิตรา  จันเทศ 

 ๑๓๒๖๐ นางสุจิตรา  ฉิมจันทึก 

 ๑๓๒๖๑ นางสุจิตรา  ชอบตรง 

 ๑๓๒๖๒ นางสาวสุจิตรา  ชัยโคตร 

 ๑๓๒๖๓ นางสุจิตรา  สมัครการ 

 ๑๓๒๖๔ นางสาวสุจิตราภรณ  สารยศ 

 ๑๓๒๖๕ นางสุจิน  ชัยยะวงศ 

 ๑๓๒๖๖ นางสุจินดา  สูงรัง 

 ๑๓๒๖๗ นางสุจินดา  แสนปาก 

 ๑๓๒๖๘ นางสุจินดา  หนูมาก 

 ๑๓๒๖๙ นางสาวสุจินตนา  ปลอดปลอง 

 ๑๓๒๗๐ นางสาวสุจิรา  สุขศรี 

 ๑๓๒๗๑ นางสุชฎาพร  วรรณแสงทอง 

 ๑๓๒๗๒ นางสุชัญญา  เปรมปรีดา 

 ๑๓๒๗๓ นางสาวสุชัญญา  เพ็ชรอาวุธ 

 ๑๓๒๗๔ นางสุชัญญา  อินรินทร 

 ๑๓๒๗๕ นางสาวสุชาดา  นาคา 

 ๑๓๒๗๖ นางสาวสุชาดา  บรรดาศักดิ์ 

 ๑๓๒๗๗ นางสุชาดา  ผองศรี 

 ๑๓๒๗๘ นางสาวสุชาดา  ยะโกบี 

 ๑๓๒๗๙ นางสุชาดา  ศรีมาศ 

 ๑๓๒๘๐ นางสุชาดา  แสงกุดเลาะ 

 ๑๓๒๘๑ นางสาวสุชาดา  แสนทวี 

 ๑๓๒๘๒ นางสาวสุฎาวรรณ  ขันธบูรณ 

 ๑๓๒๘๓ นางสาวสุฑามาส  แรกุล 

 ๑๓๒๘๔ นางสาวสุณัฐชา  ประจงจัด 

 ๑๓๒๘๕ นางสุณิสา  ผูชวยรอด 

 ๑๓๒๘๖ นางสุณีย  นิภาโยธิน 

 ๑๓๒๘๗ นางสุณีย  ศรีเทพ 

 ๑๓๒๘๘ นางสุดจา  นามกัลยา 

 ๑๓๒๘๙ นางสาวสุดใจ  เกตุวงศตระกูล 



 หนา   ๒๖๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๒๙๐ นางสุดใจ  ขานน้ําคํา 

 ๑๓๒๙๑ นางสาวสุดใจ  คงนิล 

 ๑๓๒๙๒ นางสาวสุดใจ  จันทะ 

 ๑๓๒๙๓ นางสุดใจ  ทองนอ 

 ๑๓๒๙๔ นางสุดใจ  เพ็ชรเอี่ยม 

 ๑๓๒๙๕ นางสุดใจ  ย้ิมเนตร 

 ๑๓๒๙๖ นางสุดใจ  ศรีทอง 

 ๑๓๒๙๗ นางสุดใจ  อาภรศรี 

 ๑๓๒๙๘ นางสาวสุดใจ  อุดล 

 ๑๓๒๙๙ นางสุดชดา  ขันอาษา 

 ๑๓๓๐๐ นางสาวสุดชาดา  ศรีคัชชะ 

 ๑๓๓๐๑ นางสุดตา  อวนศรีไสย 

 ๑๓๓๐๒ นางสุดทัมมา  เขาวงค 

 ๑๓๓๐๓ นางสุดทาย  สุขพันธ 

 ๑๓๓๐๔ นางสุดสาคร  บัวแกว 

 ๑๓๓๐๕ นางสุดา  โปธิวงศ 

 ๑๓๓๐๖ นางสุดา  พิลัยไชยกุล 

 ๑๓๓๐๗ นางสาวสุดา  อุงเกษ 

 ๑๓๓๐๘ นางสาวสุดาพร  จันทรเขียว 

 ๑๓๓๐๙ นางสาวสุดารัตน  กุลษาบาล 

 ๑๓๓๑๐ นางสาวสุดารัตน  ไชโย 

 ๑๓๓๑๑ นางสุดารัตน  เท่ียงตรง 

 ๑๓๓๑๒ นางสาวสุดารัตน  ปานโต 

 ๑๓๓๑๓ นางสุดารัตน  ผาทอง 

 ๑๓๓๑๔ นางสุดารัตน  พิศนอก 

 ๑๓๓๑๕ นางสุดารัตน  เพ็งแจม 

 ๑๓๓๑๖ นางสุดารัตน  สาสอน 

 ๑๓๓๑๗ นางสุดาวรรณ  ชารีนาง 

 ๑๓๓๑๘ นางสาวสุดีรัตน  ทิพวารี 

 ๑๓๓๑๙ นางสาวสุติมา  นามเพ็ง 

 ๑๓๓๒๐ นางสุทธิกานต  กอแกว 

 ๑๓๓๒๑ นางสาวสุทธิชาม  คําไท 

 ๑๓๓๒๒ นางสาวสุทธิพร  ธุงลาย 

 ๑๓๓๒๓ นางสุทันต  รุจิระพงศ 

 ๑๓๓๒๔ นางสุทัศน  ดอกพิกุล 

 ๑๓๓๒๕ นางสาวสุทัศน  พลีสัตย 

 ๑๓๓๒๖ นางสาวสุทัศนา  จาตกานนท 

 ๑๓๓๒๗ นางสุทิตย  นรดี 

 ๑๓๓๒๘ นางสาวสุทิน  จันทรไทย 

 ๑๓๓๒๙ นางสุทิน  ไพโรจน 

 ๑๓๓๓๐ นางสุทิน  อารามพงษ 

 ๑๓๓๓๑ นางสุเทพ  เสาทอง 

 ๑๓๓๓๒ นางสาวสุธาภรณ  แกะมา 

 ๑๓๓๓๓ นางสาวสุธามาศ  สิงหทอง 

 ๑๓๓๓๔ นางสาวสุธามาศ  อวนพลี 

 ๑๓๓๓๕ นางสาวสุธารัตน  กัสยากร 

 ๑๓๓๓๖ นางสาวสุธาริณี  นารากุล 

 ๑๓๓๓๗ นางสุธาสิณี  คงคําดี 

 ๑๓๓๓๘ นางสาวสุธาสินี  จันทศร 

 ๑๓๓๓๙ นางสาวสุธาสินี  พุมสราง 



 หนา   ๒๖๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๓๔๐ นางสุธาสินี  ไมจันน 

 ๑๓๓๔๑ นางสาวสุธิษา  แซล้ี 

 ๑๓๓๔๒ นางสาวสุธีกานต  อริยเกรียงไกร 

 ๑๓๓๔๓ นางสาวสุธีรา  นิตยศร 

 ๑๓๓๔๔ นางสุธีรา  บุญนอง 

 ๑๓๓๔๕ นางสาวสุธีรา  รัตนสรอย 

 ๑๓๓๔๖ นางสุธีวรางค  สุขโต 

 ๑๓๓๔๗ นางสุนทร  อินทรสูงเนิน 

 ๑๓๓๔๘ นางสุนทราภรณ  ศักดิ์ศรี 

 ๑๓๓๔๙ นางสาวสุนทรี  มั่นกสิกร 

 ๑๓๓๕๐ นางสุนทรีพร  โสมรัตน 

 ๑๓๓๕๑ นางสุนัน  ทรัพยมั่น 

 ๑๓๓๕๒ นางสุนันท  กองแกว 

 ๑๓๓๕๓ นางสุนันท  แกวกิ่ง 

 ๑๓๓๕๔ นางสุนันท  นักธรรม 

 ๑๓๓๕๕ นางสุนันท  นาสูงเนิน 

 ๑๓๓๕๖ นางสุนันท  พฤคฌาญาณ 

 ๑๓๓๕๗ นางสาวสุนันท  สีหะวงษ 

 ๑๓๓๕๘ นางสาวสุนันทา  กองเมิน 

 ๑๓๓๕๙ นางสาวสุนันทา  กัญญาคํา 

 ๑๓๓๖๐ นางสาวสุนันทา  ทิพนม 

 ๑๓๓๖๑ นางสุนันทา  นพสมบูรณ 

 ๑๓๓๖๒ นางสุนันทา  ผาจีบ 

 ๑๓๓๖๓ นางสาวสุนันทา  ราชาภักดี 

 ๑๓๓๖๔ นางสาวสุนันทา  หมั่นประโคน 

 ๑๓๓๖๕ นางสุนันทา  อินจันทึก 

 ๑๓๓๖๖ นางสาวสุนันทา  อุดนอก 

 ๑๓๓๖๗ นางสุนันธิรา  จิตตพิมาย 

 ๑๓๓๖๘ นางสาวสุนา  โทขันธ 

 ๑๓๓๖๙ นางสาวสุนารี  พนาอภิบาล 

 ๑๓๓๗๐ นางสาวสุนารี  อัดเมือง 

 ๑๓๓๗๑ นางสุนิดา  พองพรหม 

 ๑๓๓๗๒ นางสุนิดา  หนองมา 

 ๑๓๓๗๓ นางสุนิภา  พรหมสวัสดิ์ 

 ๑๓๓๗๔ นางสาวสุนิศา  ศรีบาง 

 ๑๓๓๗๕ นางสาวสุนิษา  ทุงแฝก 

 ๑๓๓๗๖ นางสาวสุนิษา  พรมทอง 

 ๑๓๓๗๗ นางสาวสุนิษา  สมศรี 

 ๑๓๓๗๘ นางสาวสุนิสา  แกวสุวรรณ 

 ๑๓๓๗๙ นางสุนิสา  พลประโคน 

 ๑๓๓๘๐ นางสาวสุนิสา  สังขสุข 

 ๑๓๓๘๑ นางสุนี  ดีชัยรัมย 

 ๑๓๓๘๒ นางสาวสุนีย  คําสุทธิ 

 ๑๓๓๘๓ นางสุนีย  จันทรทา 

 ๑๓๓๘๔ นางสุนีย  พันพิทักษ 

 ๑๓๓๘๕ นางสุนีย  เมธีธนกฤต 

 ๑๓๓๘๖ นางสุนีย  สุดเพชรโรจน 

 ๑๓๓๘๗ นางสุนีรัตน  หนูเครือ 

 ๑๓๓๘๘ นางสุบรร  โสภา 

 ๑๓๓๘๙ นางสาวสุบรรณ  บุญธรรม 



 หนา   ๒๗๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๓๙๐ นางสาวสุบรรณ  สายวัน 

 ๑๓๓๙๑ นางสาวสุประภาภรณ  คําผา 

 ๑๓๓๙๒ นางสาวสุปราณี  คุมสุวรรณ 

 ๑๓๓๙๓ นางสุปราณี  จงเจริญ 

 ๑๓๓๙๔ นางสาวสุปราณี  ปานฮวด 

 ๑๓๓๙๕ นางสาวสุปราณี  ปติสินชูชัย 

 ๑๓๓๙๖ นางสุปราณี  รัตนะจันทร 

 ๑๓๓๙๗ นางสาวสุปราณี  เสาวรส 

 ๑๓๓๙๘ นางสุปราณี  หินซุย 

 ๑๓๓๙๙ นางสาวสุปราณี  ฮูทรง 

 ๑๓๔๐๐ นางสุปรียา  จักรแกว 

 ๑๓๔๐๑ นางสุปรียา  โสดผักแวน 

 ๑๓๔๐๒ นางสาวสุพร  เสนา 

 ๑๓๔๐๓ นางสุพร  หวานแกว 

 ๑๓๔๐๔ นางสุพรรณ  ทองอินทร 

 ๑๓๔๐๕ นางสุพรรณ  ย่ีภิญโญ 

 ๑๓๔๐๖ นางสุพรรณ  เหมรันต 

 ๑๓๔๐๗ นางสุพรรณ  คําศิริ 

 ๑๓๔๐๘ นางสุพรรณณี  จันทะบุรี 

 ๑๓๔๐๙ นางสุพรรณา  พันทองคํา 

 ๑๓๔๑๐ นางสาวสุพรรณี  กานพลู 

 ๑๓๔๑๑ นางสาวสุพรรณี  ใจเขียว 

 ๑๓๔๑๒ นางสุพรรณี  ไชยชาญ 

 ๑๓๔๑๓ นางสุพรรณี  ปฏิบัติ 

 ๑๓๔๑๔ นางสาวสุพรรษา  กองทอง 

 ๑๓๔๑๕ นางสาวสุพรรษา  จันทราชา 

 ๑๓๔๑๖ นางสาวสุพรรษา  จิตหาญ 

 ๑๓๔๑๗ นางสาวสุพรรษา  ธนภัทรวิภาส 

 ๑๓๔๑๘ นางสุพรรษา  ศรีชมภู 

 ๑๓๔๑๙ นางสุพรรษา  เหลาศร ี

 ๑๓๔๒๐ นางสาวสุพรรษา  อารมคง 

 ๑๓๔๒๑ นางสุพล  วรรณโส 

 ๑๓๔๒๒ นางสุพลศรี  บุญอบ 

 ๑๓๔๒๓ นางสุพัฒน  กองสีหา 

 ๑๓๔๒๔ นางสาวสุพัฒน  อักษรดี 

 ๑๓๔๒๕ นางสาวสุพัต  แคลลา 

 ๑๓๔๒๖ นางสุพัตตา  ทองจอก 

 ๑๓๔๒๗ นางสาวสุพัตรา  แกลมกระโทก 

 ๑๓๔๒๘ นางสุพัตรา  เงินเอี่ยม 

 ๑๓๔๒๙ นางสาวสุพัตรา  จําปาเรือง 

 ๑๓๔๓๐ นางสาวสุพัตรา  จุรี 

 ๑๓๔๓๑ นางสาวสุพัตรา  ไชยสุวรรณ 

 ๑๓๔๓๒ นางสาวสุพัตรา  ทรงแกว 

 ๑๓๔๓๓ นางสาวสุพัตรา  เทพอักษร 

 ๑๓๔๓๔ นางสาวสุพัตรา  นาสุทธิ 

 ๑๓๔๓๕ นางสาวสุพัตรา  นุตะไว 

 ๑๓๔๓๖ นางสาวสุพัตรา  บุญเพชร 

 ๑๓๔๓๗ นางสาวสุพัตรา  โพธิ์ศรี 

 ๑๓๔๓๘ นางสาวสุพัตรา  สุขเกิด 

 ๑๓๔๓๙ นางสุพัตรา  อุยวรรณัง 



 หนา   ๒๗๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๔๔๐ นางสุพัทชรา  ชัยวัฒนพงศ 

 ๑๓๔๔๑ นางสุพัศ  โนหลา 

 ๑๓๔๔๒ นางสาวสุพาภรณ  อินทรเพ็ญ 

 ๑๓๔๔๓ นางสุพิชฌาย  สุขไพบูลย 

 ๑๓๔๔๔ นางสุพิชญชา  สืบหลา 

 ๑๓๔๔๕ นางสาวสุพิชญา  เข็มกลัดทอง 

 ๑๓๔๔๖ นางสุพิชญา  เสนาพันธ 

 ๑๓๔๔๗ นางสุพิน  กมลบูรณ 

 ๑๓๔๔๘ นางสุพิน  ถุงเงินธนบดี 

 ๑๓๔๔๙ นางสุพิน  ทองหอง 

 ๑๓๔๕๐ นางสาวสุพิน  นอยจันทึก 

 ๑๓๔๕๑ นางสุพิน  ผลกระโทก 

 ๑๓๔๕๒ นางสุพิน  ศรีออน 

 ๑๓๔๕๓ นางสุพิน  สองเมือง 

 ๑๓๔๕๔ นางสุพิศ  โฉมสันเทียะ 

 ๑๓๔๕๕ นางสุพิศ  มานะสุวรรณ 

 ๑๓๔๕๖ นางสุพิศ  มุสิกะจินดา 

 ๑๓๔๕๗ นางสุพิศ  วรรณทอง 

 ๑๓๔๕๘ นางสุพิศ  แสงจันทร 

 ๑๓๔๕๙ นางสาวสุพิศ  เหมทานนท 

 ๑๓๔๖๐ นางสุพิส  นวลแยม 

 ๑๓๔๖๑ นางสาวสุภตา  วงษา 

 ๑๓๔๖๒ นางสาวสุภักดิ์  คัชชะ 

 ๑๓๔๖๓ นางสุภักษร  เงกสูงเนิน 

 ๑๓๔๖๔ นางสาวสุภัค  จําปาวะดี 

 ๑๓๔๖๕ นางสุภัคร  เพียรชะนะ 

 ๑๓๔๖๖ นางสาวสุภัชญา  พูลเพ่ิม 

 ๑๓๔๖๗ นางสาวสุภัตรา  แกวกาคํา 

 ๑๓๔๖๘ นางสุภัทรชญา  คณฑา 

 ๑๓๔๖๙ นางสุภัทรชา  มูลมี 

 ๑๓๔๗๐ นางสาวสุภัทรา  ชมภูวิเศษ 

 ๑๓๔๗๑ นางสุภัทรา  เชื้อจ่ัน 

 ๑๓๔๗๒ นางสาวสุภัทรา  รอดภัย 

 ๑๓๔๗๓ นางสาวสุภัทรา  สาระอาภรณ 

 ๑๓๔๗๔ นางสาวสุภา  สีชุม 

 ๑๓๔๗๕ นางสุภา  อินทผลา 

 ๑๓๔๗๖ นางสุภาคินี  วิลัยลา 

 ๑๓๔๗๗ นางสุภาพ  กงจิบ 

 ๑๓๔๗๘ นางสุภาพ  กลางแกว 

 ๑๓๔๗๙ นางสาวสุภาพ  เกล็ดจีน 

 ๑๓๔๘๐ นางสุภาพ  โคตรุชัย 

 ๑๓๔๘๑ นางสาวสุภาพ  เจียมรัมย 

 ๑๓๔๘๒ นางสุภาพ  เดชพรหม 

 ๑๓๔๘๓ นางสาวสุภาพ  ทศราช 

 ๑๓๔๘๔ นางสุภาพ  บริสุทธิ์ 

 ๑๓๔๘๕ นางสาวสุภาพ  บุญหวัง 

 ๑๓๔๘๖ นางสุภาพ  ปาปะเค 

 ๑๓๔๘๗ นางสุภาพ  ผลจันทร 

 ๑๓๔๘๘ นางสุภาพ  โพธิ์ดํา 

 ๑๓๔๘๙ นางสุภาพ  รักเลิศ 



 หนา   ๒๗๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๔๙๐ นางสุภาพ  วิลาจันทร 

 ๑๓๔๙๑ นางสุภาพ  แสนคํามี 

 ๑๓๔๙๒ นางสุภาพ  อินทมนต 

 ๑๓๔๙๓ นางสุภาพร  กุลบุตร 

 ๑๓๔๙๔ นางสาวสุภาพร  จันชุม 

 ๑๓๔๙๕ นางสุภาพร  เจียมเรือน 

 ๑๓๔๙๖ นางสาวสุภาพร  ตะสี 

 ๑๓๔๙๗ นางสาวสุภาพร  เติมคิด 

 ๑๓๔๙๘ นางสาวสุภาพร  นาคมาตย 

 ๑๓๔๙๙ นางสุภาพร  โนนกลาง 

 ๑๓๕๐๐ นางสาวสุภาพร  ปติปญญาวงศ 

 ๑๓๕๐๑ นางสาวสุภาพร  รอดสิน 

 ๑๓๕๐๒ นางสุภาพร  ไรนา 

 ๑๓๕๐๓ นางสาวสุภาพร  สิงหทอง 

 ๑๓๕๐๔ นางสาวสุภาพร  สุภาวิมล 

 ๑๓๕๐๕ นางสุภาพร  หาญศรีวัฒนกุล 

 ๑๓๕๐๖ นางสุภาพร  เหล็กกลา 

 ๑๓๕๐๗ นางสาวสุภาพรรณ  ผลบุตร 

 ๑๓๕๐๘ นางสาวสุภาพรรณ  โพธิน 

 ๑๓๕๐๙ นางสุภาพรรณ  สรรพสุข 

 ๑๓๕๑๐ นางสาวสุภาภร  โนนทิง 

 ๑๓๕๑๑ นางสุภาภรณ  กองคําฟู 

 ๑๓๕๑๒ นางสุภาภรณ  คะลีลวน 

 ๑๓๕๑๓ นางสุภาภรณ  งามเลิศ 

 ๑๓๕๑๔ นางสาวสุภาภรณ  บุญดํา 

 ๑๓๕๑๕ นางสุภาภรณ  ปลัดมา 

 ๑๓๕๑๖ นางสาวสุภาภรณ  ภิรมรื่น 

 ๑๓๕๑๗ นางสาวสุภาภรณ  วงชารี 

 ๑๓๕๑๘ นางสุภาภรณ  วงแหวน 

 ๑๓๕๑๙ นางสุภาภรณ  สิงหทอง 

 ๑๓๕๒๐ นางสุภาภรณ  แสงเพชร 

 ๑๓๕๒๑ นางสุภาภรณ  หอมดี 

 ๑๓๕๒๒ นางสาวสุภาลักษณ  ผาทอง 

 ๑๓๕๒๓ นางสุภาวดี  คูประดิษฐานนท 

 ๑๓๕๒๔ นางสาวสุภาวดี  เจนจบ 

 ๑๓๕๒๕ นางสาวสุภาวดี  ใจหาญ 

 ๑๓๕๒๖ นางสาวสุภาวดี  มาพร 

 ๑๓๕๒๗ นางสุภาวดี  สงาเนตร 

 ๑๓๕๒๘ นางสาวสุภาวดี  แสนสิงห 

 ๑๓๕๒๙ นางสุภาวรรณ  ตนรัศมี 

 ๑๓๕๓๐ นางสุภาวรรณ  บุญมานะประเสริฐ 

 ๑๓๕๓๑ นางสุภาวิตา  เอี่ยมสอาด 

 ๑๓๕๓๒ นางสาวสุภิชยา  ดิษฐวุฒิ 

 ๑๓๕๓๓ นางสาวสุภิญ  ขัดมัน 

 ๑๓๕๓๔ นางสุภี  ดามาพงษ 

 ๑๓๕๓๕ นางสุมณฑา  ค้ําจุน 

 ๑๓๕๓๖ นางสุมลฑา  ภัศระ 

 ๑๓๕๓๗ นางสาวสุมลฑา  สิงหศรี 

 ๑๓๕๓๘ นางสุมาพร  นาบํารุง 

 ๑๓๕๓๙ นางสาวสุมามาลย  แขสันเทียะ 



 หนา   ๒๗๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๕๔๐ นางสุมารี  ไผทรัตน 

 ๑๓๕๔๑ นางสาวสุมาลย  ปรินรัมย 

 ๑๓๕๔๒ นางสุมาลี  กุฎีรัตน 

 ๑๓๕๔๓ นางสุมาลี  ขอมกระโทก 

 ๑๓๕๔๔ นางสุมาลี  โคตา 

 ๑๓๕๔๕ นางสุมาลี  ดวงจันทร 

 ๑๓๕๔๖ นางสาวสุมาลี  นายโท 

 ๑๓๕๔๗ นางสุมาลี  บุญชู 

 ๑๓๕๔๘ นางสุมาลี  ปญญามาศ 

 ๑๓๕๔๙ นางสาวสุมาลี  ปนบาง 

 ๑๓๕๕๐ นางสุมาลี  ฝางแกว 

 ๑๓๕๕๑ นางสุมาลี  รมสุข 

 ๑๓๕๕๒ นางสาวสุมาลี  วงศรีชัย 

 ๑๓๕๕๓ นางสุมาลี  ศาลางาม 

 ๑๓๕๕๔ นางสาวสุมาลี  แสงประเสริฐ 

 ๑๓๕๕๕ นางสาวสุมิตตา  จันนอย 

 ๑๓๕๕๖ นางสาวสุมิตรา  กรานสําราญ 

 ๑๓๕๕๗ นางสาวสุมิตรา  มาแจง 

 ๑๓๕๕๘ นางสาวสุมิตา  พันพุทธ 

 ๑๓๕๕๙ นางสาวสุเมธา  โพธิ์ศรี 

 ๑๓๕๖๐ นางสาวสุรกาญจณ  หลักชัย 

 ๑๓๕๖๑ นางสุรณี  วิมุล 

 ๑๓๕๖๒ นางสุรัช  สุขเกษม 

 ๑๓๕๖๓ นางสุรัฐมณี  สุปทัศ 

 ๑๓๕๖๔ นางสุรัตน  ทามาตร 

 ๑๓๕๖๕ นางสาวสุรัตน  นามแดง 

 ๑๓๕๖๖ นางสุรัตน  แฝงสระ 

 ๑๓๕๖๗ นางสุรัตน  มนตรี 

 ๑๓๕๖๘ นางสุรัตนดา  แสนวัง 

 ๑๓๕๖๙ นางสาวสุรัสวดี  แกวงาม 

 ๑๓๕๗๐ นางสุรางค  ควรพิมาย 

 ๑๓๕๗๑ นางสุรางค  เอมะรัฐ 

 ๑๓๕๗๒ นางสาวสุรางคณา  ศรีโสภณ 

 ๑๓๕๗๓ นางสุราษฎร  พันธทอง 

 ๑๓๕๗๔ นางสุริน  สิงหคํา 

 ๑๓๕๗๕ นางสาวสุรินทร  ใจบุญ 

 ๑๓๕๗๖ นางสุรินทร  พุกมาก 

 ๑๓๕๗๗ นางสุรินทร  มวงพันธ 

 ๑๓๕๗๘ นางสาวสุรินทร  เวชการ 

 ๑๓๕๗๙ นางสุริมา  ปรางคทอง 

 ๑๓๕๘๐ นางสุริยา  บุตรมวง 

 ๑๓๕๘๑ นางสุริยา  ประสิทธิ์กูล 

 ๑๓๕๘๒ นางสุรี  โพธิ์ทอง 

 ๑๓๕๘๓ นางสุรี  สุริยศ 

 ๑๓๕๘๔ นางสุรีพร  บุญธรรม 

 ๑๓๕๘๕ นางสุรีพร  พลศรี 

 ๑๓๕๘๖ นางสุรีย  ขุนครอง 

 ๑๓๕๘๗ นางสาวสุรีย  ดีสถาน 

 ๑๓๕๘๘ นางสุรีย  ปญญา 

 ๑๓๕๘๙ นางสุรีย  มาสวัสดิ์ 



 หนา   ๒๗๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๕๙๐ นางสุรียภรณ  ปฎิโชติมณี 

 ๑๓๕๙๑ นางสุรีรัตน  แฝงเพ็ชร 

 ๑๓๕๙๒ นางสาวสุรีรัตน  โลวมั่นคง 

 ๑๓๕๙๓ นางสาวสุรีรัตน  อุนสาลี 

 ๑๓๕๙๔ นางสาวสุลัดดา  ปญญาตระกูล 

 ๑๓๕๙๕ นางสาวสุวดี  แซแต 

 ๑๓๕๙๖ นางสาวสุวนันท  กระพือพงษ 

 ๑๓๕๙๗ นางสาวสุวภาพ  ดีโย 

 ๑๓๕๙๘ นางสุวรรณ  ตั้งทอง 

 ๑๓๕๙๙ นางสุวรรณ  พิมมาลี 

 ๑๓๖๐๐ นางสุวรรณ  สัมฤทธิ์ 

 ๑๓๖๐๑ นางสุวรรณา  ชาติกลาง 

 ๑๓๖๐๒ นางสาวสุวรรณา  โถสันเทียะ 

 ๑๓๖๐๓ นางสุวรรณา  ลัญฉกร 

 ๑๓๖๐๔ นางสุวรรณา  ศิลาศรีคุณ 

 ๑๓๖๐๕ นางสุวรรณี  เดือนขุนทด 

 ๑๓๖๐๖ นางสุวรรณี  แนวจําเนียร 

 ๑๓๖๐๗ นางสุวรรณี  บุตรดี 

 ๑๓๖๐๘ นางสุวรรณี  พยอมหอม 

 ๑๓๖๐๙ นางสุวรรณี  ยงยืน 

 ๑๓๖๑๐ นางสุวรรณี  ศรีหาบุตร 

 ๑๓๖๑๑ นางสาวสุวรรณี  สิงหทรัพย 

 ๑๓๖๑๒ นางสาวสุวรี  มีบุญค้ําชู 

 ๑๓๖๑๓ นางสุวัจณีย  ฟุงสุข 

 ๑๓๖๑๔ นางสาวสุวันณา  เหลาสุโพธิ์ 

 ๑๓๖๑๕ นางสุวันนา  พลเดชา 

 ๑๓๖๑๖ นางสุวาสนา  ธารประเสริฐ 

 ๑๓๖๑๗ นางสุวิชชา  อาจสามารถ 

 ๑๓๖๑๘ นางสาวสุวิณา  สุทธิรักษ 

 ๑๓๖๑๙ นางสาวสุวิทย  สรสิทธิ์ 

 ๑๓๖๒๐ นางสุวิมล  ทิพยโพธิ์ 

 ๑๓๖๒๑ นางสาวสุวิมล  ปองที 

 ๑๓๖๒๒ นางสาวสุวิมล  ภิยรัตน 

 ๑๓๖๒๓ นางสาวสุวิมล  มวงสมัย 

 ๑๓๖๒๔ นางสุวิมล  เวิดสูงเนิน 

 ๑๓๖๒๕ นางสุวิมล  อัตถะบูรณ 

 ๑๓๖๒๖ นางสุวิสา  รัตนมรรคคา 

 ๑๓๖๒๗ นางสุเวช  จําปาโพธิ์ 

 ๑๓๖๒๘ นางสาวสุศิตา  มั่นจิตร 

 ๑๓๖๒๙ นางสาวสุอาธร  พรมชน 

 ๑๓๖๓๐ นางสาวเสงี่ยม  ทรดี 

 ๑๓๖๓๑ นางเสงี่ยม  แบบดี 

 ๑๓๖๓๒ นางเสงี่ยม  มีคุณ 

 ๑๓๖๓๓ นางเสนห  จงสูงเนิน 

 ๑๓๖๓๔ นางเสนห  พลราษฎร 

 ๑๓๖๓๕ นางเสนอ  อุดมศรี 

 ๑๓๖๓๖ นางสาวเสนาะ  กวางทุง 

 ๑๓๖๓๗ นางเสนาะ  เจริญดี 

 ๑๓๖๓๘ นางเสวย  ดาทอง 

 ๑๓๖๓๙ นางสาวเสวย  ปล่ังเปลง 



 หนา   ๒๗๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๖๔๐ นางเสาร  เที่ยงธรรม 

 ๑๓๖๔๑ นางเสารแกว  ตนกลาง 

 ๑๓๖๔๒ นางเสาวณี  ตองใจ 

 ๑๓๖๔๓ นางเสาวณี  ตุนคํา 

 ๑๓๖๔๔ นางสาวเสาวณี  สิมพิมพงค 

 ๑๓๖๔๕ นางเสาวณี  หวาหลํา 

 ๑๓๖๔๖ นางเสาวณีย  มวนทอง 

 ๑๓๖๔๗ นางเสาวนีย  คงครอง 

 ๑๓๖๔๘ นางเสาวนีย  ชนะพาล 

 ๑๓๖๔๙ นางเสาวภา  พรมมินทร 

 ๑๓๖๕๐ นางสาวเสาวภา  อโนคุณ 

 ๑๓๖๕๑ นางเสาวภาพร  สิงหจารย 

 ๑๓๖๕๒ นางสาวเสาวรส  ขวัญเมือง 

 ๑๓๖๕๓ นางสาวเสาวรัตน  เกษร 

 ๑๓๖๕๔ นางสาวเสาวรัตน  เรงยาตรา 

 ๑๓๖๕๕ นางสาวเสาวลักษณ  ผลสุทธิชัย 

 ๑๓๖๕๖ นางสาวเสาวลักษณ  ผูมีจรรยา 

 ๑๓๖๕๗ นางสาวเสาวลักษณ  พรหมขวัญ 

 ๑๓๖๕๘ นางเสาวลักษณ  ศิริ 

 ๑๓๖๕๙ นางสาวเสาวลีย  ระเห็จหาญ 

 ๑๓๖๖๐ นางแสง  หลินศรี 

 ๑๓๖๖๑ นางสาวแสงจันทร  ควรชม 

 ๑๓๖๖๒ นางแสงจันทร  คําลือ 

 ๑๓๖๖๓ นางสาวแสงจันทร  ธรรมพร 

 ๑๓๖๖๔ นางแสงจันทร  เพงพิศ 

 ๑๓๖๖๕ นางสาวแสงจันทร  ลําเภา 

 ๑๓๖๖๖ นางแสงดาว  คลังประโคน 

 ๑๓๖๖๗ นางแสงดาว  จําปานคร 

 ๑๓๖๖๘ นางแสงดาว  ธรรมมัง 

 ๑๓๖๖๙ นางแสงดาว  บุญทา 

 ๑๓๖๗๐ นางแสงเดือน  กาญจนอุดม 

 ๑๓๖๗๑ นางสาวแสงเดือน  แซแต 

 ๑๓๖๗๒ นางแสงเดือน  บุญแผผล 

 ๑๓๖๗๓ นางแสงเดือน  บุตรชา 

 ๑๓๖๗๔ นางแสงเดือน  ยศแผน 

 ๑๓๖๗๕ นางแสงเดือน  สาริวงค 

 ๑๓๖๗๖ นางสาวแสงเดือน  สุดจิตรจูน 

 ๑๓๖๗๗ นางสาวแสงเดือน  ออชัยภูมิ 

 ๑๓๖๗๘ นางสาวแสงเทียน  กระแสโท 

 ๑๓๖๗๙ นางแสงเทียน  ขัดบุญเรือง 

 ๑๓๖๘๐ นางสาวแสงประดับ  คําชู 

 ๑๓๖๘๑ นางแสงเพ็ญ  ขันตี 

 ๑๓๖๘๒ นางแสงมอญ  เทพกัน 

 ๑๓๖๘๓ นางแสงรวี  ขอมีกลาง 

 ๑๓๖๘๔ นางแสงสวาง  บัวนาค 

 ๑๓๖๘๕ นางแสงอรุณ  ปงปอง 

 ๑๓๖๘๖ นางแสงอาทิตย  อยูครบ 

 ๑๓๖๘๗ นางโสกุล  เกื้อรัตน 

 ๑๓๖๘๘ นางโสน  เจริญ 

 ๑๓๖๘๙ นางสาวโสพิศ  เกษนคร 



 หนา   ๒๗๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๖๙๐ นางโสพิศ  วงษจันทเรือง 

 ๑๓๖๙๑ นางโสภา  แกวกลมรัตน 

 ๑๓๖๙๒ นางโสภา  แกวฟู 

 ๑๓๖๙๓ นางสาวโสภา  คงจันทึก 

 ๑๓๖๙๔ นางสาวโสภา  บุญชวย 

 ๑๓๖๙๕ นางโสภา  ปนเสือ 

 ๑๓๖๙๖ นางโสภา  เพ็งรัตน 

 ๑๓๖๙๗ นางโสภา  ศรีพยางค 

 ๑๓๖๙๘ นางโสภา  องคศิล 

 ๑๓๖๙๙ นางโสภา  อินตะวงศ 

 ๑๓๗๐๐ นางโสภารัก  คามจังหาร 

 ๑๓๗๐๑ นางสาวโสม  สาดสาย 

 ๑๓๗๐๒ นางโสม  เอื้อนไธสง 

 ๑๓๗๐๓ นางสาวโสมวลี  มวงโมรา 

 ๑๓๗๐๔ นางโสรญา  แสนลิน 

 ๑๓๗๐๕ นางไสว  ดวงอาจ 

 ๑๓๗๐๖ นางสาวไสว  เทพนรินทร 

 ๑๓๗๐๗ นางไสว  บริบาล 

 ๑๓๗๐๘ นางไสว  มีศิริ 

 ๑๓๗๐๙ นางสาวหงคสุดา  นอยศรี 

 ๑๓๗๑๐ นางหทัยชนก  มาลี 

 ๑๓๗๑๑ นางหทัยทิพย  เตชะ 

 ๑๓๗๑๒ นางหทัยทิพย  วรรณธรรม 

 ๑๓๗๑๓ นางหทัยรัตน  จะปูน 

 ๑๓๗๑๔ นางหทัยรัตน  ดีผิว 

 ๑๓๗๑๕ นางสาวหทัยรัตน  สอนศาสตร 

 ๑๓๗๑๖ นางหนอย  สุวรรณโณ 

 ๑๓๗๑๗ นางสาวหนึ่งฤทัย  สมจันทร 

 ๑๓๗๑๘ นางหนึ่งฤทัย  เฮงตระกูล 

 ๑๓๗๑๙ นางหนุน  หลวงราชา 

 ๑๓๗๒๐ นางหนูกรี  สีเสน 

 ๑๓๗๒๑ นางหนูกาย  ศรีออน 

 ๑๓๗๒๒ นางหนูกูล  ตาซื่อ 

 ๑๓๗๒๓ นางหนูเกง  หมูหัวนา 

 ๑๓๗๒๔ นางหนูคลาย  ทิ้งโคตร 

 ๑๓๗๒๕ นางสาวหนูคํา  ทวีแสง 

 ๑๓๗๒๖ นางหนูจันทร  เขียวมี 

 ๑๓๗๒๗ นางสาวหนูจันทร  ทิ้งโคตร 

 ๑๓๗๒๘ นางหนูดร  ชาญนอก 

 ๑๓๗๒๙ นางสาวหนูเดิน  แสนแกว 

 ๑๓๗๓๐ นางสาวหนูแดง  วงศอนุ 

 ๑๓๗๓๑ นางหนูแดง  สายสิงห 

 ๑๓๗๓๒ นางหนูแดง  สุวรรณหงษ 

 ๑๓๗๓๓ นางหนูเตียน  พรมบุตร 

 ๑๓๗๓๔ นางหนูทิพย  สืบสุนทร 

 ๑๓๗๓๕ นางสาวหนูนา  มามือ 

 ๑๓๗๓๖ นางหนูนิด  คําสมาน 

 ๑๓๗๓๗ นางหนูนิด  ทับผา 

 ๑๓๗๓๘ นางหนูบล  ศรีแสงนัน 

 ๑๓๗๓๙ นางหนูปว  สันเต 



 หนา   ๒๗๗ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๗๔๐ นางสาวหนูพร  โพธิ์สุ 

 ๑๓๗๔๑ นางหนูพัก  เอื้อเฟอ 

 ๑๓๗๔๒ นางหนูพัฒน  อรัญนารถ 

 ๑๓๗๔๓ นางหนูพา  สูงรัง 

 ๑๓๗๔๔ นางหนูพิศ  วรวงศ 

 ๑๓๗๔๕ นางสาวหนูเพ็ญ  ชางปลูก 

 ๑๓๗๔๖ นางหนูเพียร  ประหยัดทรัพย 

 ๑๓๗๔๗ นางหนูมัด  ศรีไสล 

 ๑๓๗๔๘ นางหนูริต  บุตรวงษ 

 ๑๓๗๔๙ นางสาวหนูเรียม  การบรรจง 

 ๑๓๗๕๐ นางหนูลําพัน  ค้ําคูณ 

 ๑๓๗๕๑ นางสาวหนูเล่ือน  บุญโสภิณ 

 ๑๓๗๕๒ นางหนูเวียง  จําปาทอง 

 ๑๓๗๕๓ นางหนูสา  โคทาสี 

 ๑๓๗๕๔ นางหนูสิน  ดวงคํา 

 ๑๓๗๕๕ นางสาวหนูแสง  บุญชอบ 

 ๑๓๗๕๖ นางหนูหลา  พวงไพวัล 

 ๑๓๗๕๗ นางหนูออน  ขจรสมบัติ 

 ๑๓๗๕๘ นางหมวย  นามกลาง 

 ๑๓๗๕๙ นางหมุน  โสบันเทา 

 ๑๓๗๖๐ นางหมุน  อุสาหะ 

 ๑๓๗๖๑ นางหฤทัย  ซามงค 

 ๑๓๗๖๒ นางหลา  บุญเทพ 

 ๑๓๗๖๓ นางหลา  ปญญารอบรู 

 ๑๓๗๖๔ นางหลิน  ฤทธิ์เดช 

 ๑๓๗๖๕ นางหลี  ไมตรีทวีนิธิ 

 ๑๓๗๖๖ นางหวัน  สวางแจง 

 ๑๓๗๖๗ นางหวานใจ  นอยหา 

 ๑๓๗๖๘ นางสาวหวานตา  ธรรมพิทักษ 

 ๑๓๗๖๙ นางหอมหวน  คํานอม 

 ๑๓๗๗๐ นางหอมหวล  ศรีหาวงค 

 ๑๓๗๗๑ นางเหรียญ  ไชยมาตร 

 ๑๓๗๗๒ นางเหรียญทอง  ศรีเมืองแกว 

 ๑๓๗๗๓ นางสาวเหลาทอง  มิหมี 

 ๑๓๗๗๔ นางแหลมทอง  บุญเย็น 

 ๑๓๗๗๕ นางสาวแหวน  แบนกระโทก 

 ๑๓๗๗๖ นางสาวแหวน  พันธุกุหลาบ 

 ๑๓๗๗๗ นางแหวน  มาสอาด 

 ๑๓๗๗๘ นางแหวนทอง  ศรีสังข 

 ๑๓๗๗๙ นางใหญ  วิกสูงเนิน 

 ๑๓๗๘๐ นางใหม  ชัยมัง 

 ๑๓๗๘๑ นางองคการณ  ลุมนอก 

 ๑๓๗๘๒ นางองอา  วะปะแกว 

 ๑๓๗๘๓ นางสาวอชิรญา  คําใบ 

 ๑๓๗๘๔ นางอดิศร  อนันตภูมิ 

 ๑๓๗๘๕ นางสาวอทิตญา  เทียมพล 

 ๑๓๗๘๖ นางสาวอทิตยา  พิทักษธีระธรรม 

 ๑๓๗๘๗ นางอทิตา  แข็งกลา 

 ๑๓๗๘๘ นางอธิชา  กองพันธ 

 ๑๓๗๘๙ นางอนงค  กําหลง 



 หนา   ๒๗๘ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๗๙๐ นางอนงค  แกวกาญจน 

 ๑๓๗๙๑ นางสาวอนงค  ขันทีทาว 

 ๑๓๗๙๒ นางสาวอนงค  จันโทวงศ 

 ๑๓๗๙๓ นางอนงค  ตะสุทา 

 ๑๓๗๙๔ นางอนงค  ทบสนธิ์ 

 ๑๓๗๙๕ นางอนงค  บุญเผย 

 ๑๓๗๙๖ นางอนงค  บุตรเพ็ชร 

 ๑๓๗๙๗ นางสาวอนงค  ผองใสย 

 ๑๓๗๙๘ นางอนงค  ผาสุขสม 

 ๑๓๗๙๙ นางอนงค  พลถาวร 

 ๑๓๘๐๐ นางอนงค  มูลงาม 

 ๑๓๘๐๑ นางสาวอนงค  ยวงใย 

 ๑๓๘๐๒ นางอนงค  ล้ิมกลาง 

 ๑๓๘๐๓ นางอนงค  ล้ีพล 

 ๑๓๘๐๔ นางอนงค  แสงวิเศษ 

 ๑๓๘๐๕ นางสาวอนงคนาท  สิงหสวัสดิ์ 

 ๑๓๘๐๖ นางสาวอนงคนิจ  กอเซ็ม 

 ๑๓๘๐๗ นางอนงคศรี  แสนนาม 

 ๑๓๘๐๘ นางสาวอนัญญา  เสวาภพ 

 ๑๓๘๐๙ นางอนิตา  ดําทาคลอง 

 ๑๓๘๑๐ นางสาวอนุชิดา  คงสินธ 

 ๑๓๘๑๑ นางอนุพร  แยมมาก 

 ๑๓๘๑๒ นางสาวอนุรัก  อุเทนธรรม 

 ๑๓๘๑๓ นางสาวอนุศรา  ออระเอี่ยม 

 ๑๓๘๑๔ นางอนุสรณ  บัวใหญ 

 ๑๓๘๑๕ นางอนุสรา  พลเรือง 

 ๑๓๘๑๖ นางอนุสรา  มีชัย 

 ๑๓๘๑๗ นางอบเชย  เลียดประถม 

 ๑๓๘๑๘ นางสาวอภิชญา  ละอองคํา 

 ๑๓๘๑๙ นางอภิญญา  ทิพคูนอก 

 ๑๓๘๒๐ นางอภิญญา  ธรรมพันธ 

 ๑๓๘๒๑ นางสาวอภิญญา  พรมดี 

 ๑๓๘๒๒ นางสาวอภิญญา  มีชัย 

 ๑๓๘๒๓ นางอภิญญา  เมืองจันทึก 

 ๑๓๘๒๔ นางสาวอภิญญา  วามะลุน 

 ๑๓๘๒๕ นางอภิญญา  แสนรัตน 

 ๑๓๘๒๖ นางสาวอภิรดี  จันทรกระจาง 

 ๑๓๘๒๗ นางอภิรมย  กรณีย 

 ๑๓๘๒๘ นางอมร  แกวนิล 

 ๑๓๘๒๙ นางสาวอมร  ไชยเสน 

 ๑๓๘๓๐ นางอมร  ดวงจิตร 

 ๑๓๘๓๑ นางอมร  มีชัย 

 ๑๓๘๓๒ นางอมรทิพย  คงคาศรี 

 ๑๓๘๓๓ นางอมรรัตน  เจริญนอก 

 ๑๓๘๓๔ นางสาวอมรรัตน  แจงประสิทธิ์ 

 ๑๓๘๓๕ นางอมรรัตน  ธรรมนิยม 

 ๑๓๘๓๖ นางสาวอมรรัตน  ปญญาบุตร 

 ๑๓๘๓๗ นางสาวอมรรัตน  พาเมือง 

 ๑๓๘๓๘ นางอมรรัตน  พุดพวง 

 ๑๓๘๓๙ นางอมรรัตน  มุงโรงกลาง 



 หนา   ๒๗๙ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๘๔๐ นางอมรรัตน  วาระเพียง 

 ๑๓๘๔๑ นางอมรรัตน  วิยะนัดถ 

 ๑๓๘๔๒ นางอมรรัตน  ศรีอินทร 

 ๑๓๘๔๓ นางสาวอมรรัตน  สอนจิตร 

 ๑๓๘๔๔ นางสาวอมรรัตน  สิงจอน 

 ๑๓๘๔๕ นางอมรรัตน  เสนิทัย 

 ๑๓๘๔๖ นางสาวอมรรัตน  แสนชื่นสกุล 

 ๑๓๘๔๗ นางสาวอมรรัตน  หนูนวล 

 ๑๓๘๔๘ นางอมรรัตน  อุนจังหาร 

 ๑๓๘๔๙ นางสาวอมรา  โพธิ 

 ๑๓๘๕๐ นางอมฤตา  บัวรินทร 

 ๑๓๘๕๑ นางอรจันทร  เทียบเปรียบ 

 ๑๓๘๕๒ นางสาวอรจิรา  จันปญญา 

 ๑๓๘๕๓ นางอรชร  ผดุงกิจ 

 ๑๓๘๕๔ นางอรชร  อุนแกว 

 ๑๓๘๕๕ นางอรฏี  หวัดสนิท 

 ๑๓๘๕๖ นางอรณิชา  บุญศรีวงษ 

 ๑๓๘๕๗ นางสาวอรณี  พัดสูงเนิน 

 ๑๓๘๕๘ นางอรดี  ลาอํา 

 ๑๓๘๕๙ นางอรดี  เวียงสมุทร 

 ๑๓๘๖๐ นางอรทัย  โคเต็ม 

 ๑๓๘๖๑ นางอรทัย  เทียมขุนทศ 

 ๑๓๘๖๒ นางอรทัย  ไทยสมัคร 

 ๑๓๘๖๓ นางสาวอรทัย  มีมูลทอง 

 ๑๓๘๖๔ นางอรทัย  ศิริตัน 

 ๑๓๘๖๕ นางอรทัย  เสนปอภาร 

 ๑๓๘๖๖ นางสาวอรทัย  หุมกระโทก 

 ๑๓๘๖๗ นางสาวอรทัย  โอษฐวิจิตร 

 ๑๓๘๖๘ นางอรนิมล  โบขุนทด 

 ๑๓๘๖๙ นางอรนุช  ชาลี 

 ๑๓๘๗๐ นางสาวอรปรียา  คําสิงห 

 ๑๓๘๗๑ นางอรพรรณ  มูลธรรม 

 ๑๓๘๗๒ นางอรพิณ  ติ๊บลังกา 

 ๑๓๘๗๓ นางอรพิน  เครือแสง 

 ๑๓๘๗๔ นางอรพิน  ทวมพุดซา 

 ๑๓๘๗๕ นางอรพิน  พาทีชอบ 

 ๑๓๘๗๖ นางอรพิน  เหลาอู 

 ๑๓๘๗๗ นางสาวอรพินท  ถะเกิงสุข 

 ๑๓๘๗๘ นางอรพินท  นันโท 

 ๑๓๘๗๙ นางสาวอรพินท  รัตนชัยพัชรกุล 

 ๑๓๘๘๐ นางอรพินธ  สิงหคําฟู 

 ๑๓๘๘๑ นางสาวอรพิมล  ยมพุก 

 ๑๓๘๘๒ นางสาวอรรถพร  คนาวนิค 

 ๑๓๘๘๓ นางอรรัตน  มงคลนัฏ 

 ๑๓๘๘๔ นางสาวอรวรรณ  ไกรเพชร 

 ๑๓๘๘๕ นางสาวอรวรรณ  แซล้ิม 

 ๑๓๘๘๖ นางอรวรรณ  ดวงเนตร 

 ๑๓๘๘๗ นางสาวอรวรรณ  ทองสุขงาม 

 ๑๓๘๘๘ นางสาวอรวรรณ  ปนพรหมราช 

 ๑๓๘๘๙ นางอรวรรณ  พิบูล 



 หนา   ๒๘๐ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๘๙๐ นางสาวอรวรรณ  มุลทองสุข 

 ๑๓๘๙๑ นางสาวอรวรรณ  วิมล 

 ๑๓๘๙๒ นางสาวอรวรรณ  สุวรรณัง 

 ๑๓๘๙๓ นางอรวรรณ  เหลาชํานะ 

 ๑๓๘๙๔ นางสาวอรวรรณ  อิวแดง 

 ๑๓๘๙๕ นางอรวัน  ยอจําปา 

 ๑๓๘๙๖ นางสาวอรศิริ  บุญรัตน 

 ๑๓๘๙๗ นางสาวอรสา  ดิกฤษ 

 ๑๓๘๙๘ นางอรสา  ทองขาว 

 ๑๓๘๙๙ นางอรสา  ทาจิตร 

 ๑๓๙๐๐ นางอรสา  นามนตรี 

 ๑๓๙๐๑ นางอรสา  บัวเพ็ง 

 ๑๓๙๐๒ นางสาวอรสา  ปนบัว 

 ๑๓๙๐๓ นางสาวอรสา  มณีโชติ 

 ๑๓๙๐๔ นางอรสา  วรภาพ 

 ๑๓๙๐๕ นางอรสา  แสงพรมชาลี 

 ๑๓๙๐๖ นางอรอนงค  กิจจา 

 ๑๓๙๐๗ นางสาวอรอนงค  งานดี 

 ๑๓๙๐๘ นางสาวอรอนงค  โพธิ์คํา 

 ๑๓๙๐๙ นางสาวอรอุมา  ผาสุข 

 ๑๓๙๑๐ นางอรอุมา  ฝอยทอง 

 ๑๓๙๑๑ นางอรอุมา  ออนหนองหวา 

 ๑๓๙๑๒ นางอรัญญา  ดวงกุลสา 

 ๑๓๙๑๓ นางอรัญญา  ไตรอุโภค 

 ๑๓๙๑๔ นางสาวอรัญญา  พรมกลํ่า 

 ๑๓๙๑๕ นางสาวอรัญญา  มนทาเย็น 

 ๑๓๙๑๖ นางอรัญญา  เรืองจันทร 

 ๑๓๙๑๗ นางอรัญญา  หมอยาเกา 

 ๑๓๙๑๘ นางอรัญญา  อาจผักปง 

 ๑๓๙๑๙ นางอราม  ทองเทพ 

 ๑๓๙๒๐ นางอริยพร  พรมเกตุ 

 ๑๓๙๒๑ นางสาวอริวรรณ  ตนุมาตร 

 ๑๓๙๒๒ นางอริวรรณ  จําปาเทศ 

 ๑๓๙๒๓ นางอริศรา  มิฆะเนตร 

 ๑๓๙๒๔ นางสาวอริสรา  พรรคพวก 

 ๑๓๙๒๕ นางสาวอริสรา  สมออน 

 ๑๓๙๒๖ นางอริสา  ทองสุข 

 ๑๓๙๒๗ นางสาวอริสา  โพธิ์ทอง 

 ๑๓๙๒๘ นางอรุณ  บอเงิน 

 ๑๓๙๒๙ นางสาวอรุณ  บําเพ็ญพงษ 

 ๑๓๙๓๐ นางอรุณ  เวหา 

 ๑๓๙๓๑ นางอรุณ  แอบเกษม 

 ๑๓๙๓๒ นางอรุณณีย  สดใส 

 ๑๓๙๓๓ นางอรุณี  ธรรมดํารงกุล 

 ๑๓๙๓๔ นางอรุณี  บุญคํา 

 ๑๓๙๓๕ นางอรุณี  เมนวิจิตร 

 ๑๓๙๓๖ นางอรุณี  ลาสิงห 

 ๑๓๙๓๗ นางสาวอลิยดา  พรมจันทร 

 ๑๓๙๓๘ นางอลิษา  เงกสูงเนิน 

 ๑๓๙๓๙ นางอวยพร  ไกรษร 



 หนา   ๒๘๑ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๙๔๐ นางออ  มะลิทอง 

 ๑๓๙๔๑ นางออนจันทร  ไกรรัตน 

 ๑๓๙๔๒ นางออนตา  ประสารสอน 

 ๑๓๙๔๓ นางออนศรี  จิตนารินทร 

 ๑๓๙๔๔ นางสาวออมใจ  กลุมกลาง 

 ๑๓๙๔๕ นางออมใจ  เพ็ชรจรูญ 

 ๑๓๙๔๖ นางออย  จันทรธิมา 

 ๑๓๙๔๗ นางออย  ทัพสุริย 

 ๑๓๙๔๘ นางออย  ปญญาพูนตระกูล 

 ๑๓๙๔๙ นางออย  เมอเลอร 

 ๑๓๙๕๐ นางสาวออย  อุตรา 

 ๑๓๙๕๑ นางสาวออยทิพย  มิตรเอม 

 ๑๓๙๕๒ นางออยนภา  เขียวชะอุม 

 ๑๓๙๕๓ นางอะมิดะ  ประสิทธิ์ 

 ๑๓๙๕๔ นางอักขา  ศิริวงษ 

 ๑๓๙๕๕ นางอักษร  สุวรรณพงษ 

 ๑๓๙๕๖ นางอังคณา  เกษมณี 

 ๑๓๙๕๗ นางอังคณา  คํามา 

 ๑๓๙๕๘ นางสาวอังคณา  ชื่นอารมย 

 ๑๓๙๕๙ นางอังคณา  ผาสุข 

 ๑๓๙๖๐ นางสาวอังคณา  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๓๙๖๑ นางอังคณา  ศาลางาม 

 ๑๓๙๖๒ นางอังคณา  สายบุญ 

 ๑๓๙๖๓ นางสาวอังสนา  ขอบประดิษฐ 

 ๑๓๙๖๔ นางอังสุมารินทร  หงษสีทอง 

 ๑๓๙๖๕ นางสาวอัจฉรา  เกาะงาม 

 ๑๓๙๖๖ นางสาวอัจฉรา  วงษทอง 

 ๑๓๙๖๗ นางอัจฉรา  ศรีย่ีสุน 

 ๑๓๙๖๘ นางสาวอัจฉราวรรณ  ชูปน 

 ๑๓๙๖๙ นางสาวอัจฉรี  ชะบาสีห 

 ๑๓๙๗๐ นางอัชฌา  นาคบรรพ 

 ๑๓๙๗๑ นางอัชรีย  คันศร 

 ๑๓๙๗๒ นางสาวอัญชนา  เทียบชิง 

 ๑๓๙๗๓ นางสาวอัญชริกา  สุริวงศ 

 ๑๓๙๗๔ นางอัญชรินทร  ชวยพันธ 

 ๑๓๙๗๕ นางสาวอัญชรี  ชมรัก 

 ๑๓๙๗๖ นางอัญชรี  นันฝน 

 ๑๓๙๗๗ นางอัญชรี  เลิกเวรี 

 ๑๓๙๗๘ นางสาวอัญชลี  แกวคง 

 ๑๓๙๗๙ นางสาวอัญชลี  คงหาญ 

 ๑๓๙๘๐ นางอัญชลี  เจะสา 

 ๑๓๙๘๑ นางสาวอัญชลี  ชาติทาคอ 

 ๑๓๙๘๒ นางอัญชลี  ชินทะวัน 

 ๑๓๙๘๓ นางอัญชลี  โชคสมัย 

 ๑๓๙๘๔ นางอัญชลี  นาทวงศสกุล 

 ๑๓๙๘๕ นางอัญชลี  นามวัฒน 

 ๑๓๙๘๖ นางสาวอัญชลี  ประสงคสุข 

 ๑๓๙๘๗ นางอัญชลี  รัตนอุไร 

 ๑๓๙๘๘ นางอัญชลี  วันนา 

 ๑๓๙๘๙ นางสาวอัญชลี  สุขพะชัย 



 หนา   ๒๘๒ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๓๙๙๐ นางสาวอัญชลี  สุนนท 

 ๑๓๙๙๑ นางอัญชลี  เส็งนา 

 ๑๓๙๙๒ นางสาวอัญชลี  เสถียรเนตร 

 ๑๓๙๙๓ นางสาวอัญชลี  แสงสาย 

 ๑๓๙๙๔ นางสาวอัญชุลี  เจริญสุข 

 ๑๓๙๙๕ นางอัญติญา  เกตุสอน 

 ๑๓๙๙๖ นางอันธิกา  กิติสกนธ 

 ๑๓๙๙๗ นางอัมพร  คําจันทร 

 ๑๓๙๙๘ นางอัมพร  จําปาศรี 

 ๑๓๙๙๙ นางอัมพร  ดาบทอง 

 ๑๔๐๐๐ นางอัมพร  นาคเสพ 

 ๑๔๐๐๑ นางสาวอัมพร  บุญวัน 

 ๑๔๐๐๒ นางสาวอัมพร  บุญอินทร 

 ๑๔๐๐๓ นางอัมพร  พิมพาแสง 

 ๑๔๐๐๔ นางอัมพร  เพ็ชรภา 

 ๑๔๐๐๕ นางอัมพร  ศิริ 

 ๑๔๐๐๖ นางอัมพรรัตน  ตนคํา 

 ๑๔๐๐๗ นางอัมพวรรณ  ธนะวิบูลย 

 ๑๔๐๐๘ นางสาวอัมพวัน  เบาทิพย 

 ๑๔๐๐๙ นางอัมพิกา  คงนุน 

 ๑๔๐๑๐ นางสาวอัมรา  สังขทอง 

 ๑๔๐๑๑ นางอัมรา  สุดสงวน 

 ๑๔๐๑๒ นางสาวอัมรา  อินตาพิทักษ 

 ๑๔๐๑๓ นางสาวอัศรินดา  กองแกว 

 ๑๔๐๑๔ นางสาวอัษฎาภรณ  ตําเมือง 

 ๑๔๐๑๕ นางอาคม  ไชยรัตน 

 ๑๔๐๑๖ นางอาจารีย  แจมเจริญ 

 ๑๔๐๑๗ นางอาจิน  ใจทิม 

 ๑๔๐๑๘ นางสาวอาณิษา  อินทะวงค 

 ๑๔๐๑๙ นางสาวอาทิตย  ยมณี 

 ๑๔๐๒๐ นางอาทิตยา  ชูผลชัด 

 ๑๔๐๒๑ นางสาวอาทิตยา  รักษาภักดี 

 ๑๔๐๒๒ นางสาวอาทิตยา  สุขอุน 

 ๑๔๐๒๓ นางสาวอานงค  กล่ินเกตุ 

 ๑๔๐๒๔ นางอานิษา  รัตนพันธ 

 ๑๔๐๒๕ นางอาพร  ย่ังยืน 

 ๑๔๐๒๖ นางสาวอาพรณ  มหามิตร 

 ๑๔๐๒๗ นางอาภร  มะกรูดทอง 

 ๑๔๐๒๘ นางอาภรณ  เดชภักดี 

 ๑๔๐๒๙ นางสาวอาภรณ  แสงเพ่ิม 

 ๑๔๐๓๐ นางอาภรณ  ไหมบุญแกว 

 ๑๔๐๓๑ นางอาภัสรา  เชื้อวงคพรม 

 ๑๔๐๓๒ นางสาวอาภาพร  บุญสวน 

 ๑๔๐๓๓ นางสาวอาภาภรณ  เกิดเจริญ 

 ๑๔๐๓๔ นางอาภาภรณ  สมสมัย 

 ๑๔๐๓๕ นางสาวอาภามารถ  เรืองเดช 

 ๑๔๐๓๖ นางสาวอามีนะฮ  ลือแมะ 

 ๑๔๐๓๗ นางสาวอารตี  พรมภักดี 

 ๑๔๐๓๘ นางสาวอารมณ  ปอมปกษา 

 ๑๔๐๓๙ นางสาวอารมณ  มุระภา 



 หนา   ๒๘๓ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๐๔๐ นางอารมภ  สังฆเจริญ 

 ๑๔๐๔๑ นางอารมย  เสงวั่น 

 ๑๔๐๔๒ นางอารยา  เกิดสม 

 ๑๔๐๔๓ นางอารี  กระตายทอง 

 ๑๔๐๔๔ นางอารี  โซดัวเยร 

 ๑๔๐๔๕ นางอารี  สุขบุญเหลือ 

 ๑๔๐๔๖ นางอารี  แสวงคุณ 

 ๑๔๐๔๗ นางสาวอารีทิตย  มั่นหมาย 

 ๑๔๐๔๘ นางอารีย  จันทรัตน 

 ๑๔๐๔๙ นางอารีย  เจริญคิด 

 ๑๔๐๕๐ นางอารีย  ชอบอารมณ 

 ๑๔๐๕๑ นางสาวอารีย  ทองปน 

 ๑๔๐๕๒ นางอารีย  พยุงวงษ 

 ๑๔๐๕๓ นางสาวอารีย  หลีนะ 

 ๑๔๐๕๔ นางอารียรัตน  ทองแทงใหญ 

 ๑๔๐๕๕ นางอารียรัตน  ปราสัย 

 ๑๔๐๕๖ นางอารียา  เนินสุด 

 ๑๔๐๕๗ นางสาวอารียากรณ  คงโนนกอก 

 ๑๔๐๕๘ นางอารีรัตน  ยอดดี 

 ๑๔๐๕๙ นางอารีรัตน  ละวิโล 

 ๑๔๐๖๐ นางสาวอารีรัตน  วงคเมือง 

 ๑๔๐๖๑ นางอารุณ  วอไธสง 

 ๑๔๐๖๒ นางสาวอาลิชา  เข็มเพชร 

 ๑๔๐๖๓ นางสาวอาอีดะห  เจะลอแมแซ 

 ๑๔๐๖๔ นางสาวอาอีดะห  สาโอะ 

 ๑๔๐๖๕ นางสาวอาแอเสาะ  ดือรานิงตาแล 

 ๑๔๐๖๖ นางอํานวย  นาจันทัด 

 ๑๔๐๖๗ นางอํานวย  ปะเสทะโก 

 ๑๔๐๖๘ นางสาวอํานวย  โพธิ์สุทธิ์ 

 ๑๔๐๖๙ นางสาวอํานวย  แสงสี 

 ๑๔๐๗๐ นางอํานวย  โสรักนิต 

 ๑๔๐๗๑ นางอํานวยพร  สังขรัตน 

 ๑๔๐๗๒ นางอํานวยสงาจิต  เนินพลับ 

 ๑๔๐๗๓ นางสาวอํานาจ  สังโสมา 

 ๑๔๐๗๔ นางอําพร  คําคูณเมือง 

 ๑๔๐๗๕ นางสาวอําพร  ฉิมบรรเทิง 

 ๑๔๐๗๖ นางอําพร  ชวยค้ําชู 

 ๑๔๐๗๗ นางสาวอําพร  ทวีแสง 

 ๑๔๐๗๘ นางสาวอําพร  นกหงษ 

 ๑๔๐๗๙ นางอําพร  นาหุน 

 ๑๔๐๘๐ นางอําพร  ฝนแบน 

 ๑๔๐๘๑ นางสาวอําพร  พันธแสงสวัสดิ์ 

 ๑๔๐๘๒ นางอําพร  พุทธา 

 ๑๔๐๘๓ นางอําพร  ยาญจิต 

 ๑๔๐๘๔ นางอําพร  วิญญายอง 

 ๑๔๐๘๕ นางอําพร  ศรีพรม 

 ๑๔๐๘๖ นางอําพร  สรอยจิตร 

 ๑๔๐๘๗ นางอําพร  สังขพิทักษ 

 ๑๔๐๘๘ นางสาวอําพร  แสงสวาท 

 ๑๔๐๘๙ นางอําพร  โสดก 



 หนา   ๒๘๔ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๐๙๐ นางอําพร  อุปมา 

 ๑๔๐๙๑ นางอําพวน  มีสัตย 

 ๑๔๐๙๒ นางอําพัน  พลับนิล 

 ๑๔๐๙๓ นางอําไพ  จันทรลอย 

 ๑๔๐๙๔ นางอําไพ  ชอจันทร 

 ๑๔๐๙๕ นางอําไพ  ธนภัทรชูโชติ 

 ๑๔๐๙๖ นางสาวอําไพ  บัณฑิตเสน 

 ๑๔๐๙๗ นางอําไพ  บุญโสภา 

 ๑๔๐๙๘ นางอําไพ  มะศักดิ์ 

 ๑๔๐๙๙ นางอําไพ  มัฆวาล 

 ๑๔๑๐๐ นางสาวอําไพ  แยมเพชร 

 ๑๔๑๐๑ นางอําไพ  เวชศาสตร 

 ๑๔๑๐๒ นางสาวอําไพ  เสียงวังเวง 

 ๑๔๑๐๓ นางอําไพภัทร  นาคะหิรัญ 

 ๑๔๑๐๔ นางอําไพร  ดอนเหลือม 

 ๑๔๑๐๕ นางสาวอําภา  กุลตัน 

 ๑๔๑๐๖ นางอําภา  จันทะคัด 

 ๑๔๑๐๗ นางอําภาภรณ  แขนสันเทียะ 

 ๑๔๑๐๘ นางอําลา  สืบเทพ 

 ๑๔๑๐๙ นางอิงอร  เลาะสูงเนิน 

 ๑๔๑๑๐ นางสาวอิ่นแกว  ทะนะตา 

 ๑๔๑๑๑ นางสาวอินทิรา  ทัศคร 

 ๑๔๑๑๒ นางสาวอินทิรา  มณฑาสุวรรณ 

 ๑๔๑๑๓ นางอินธิรา  มีเพียร 

 ๑๔๑๑๔ นางอิ่มใจ  เทศทอง 

 ๑๔๑๑๕ นางอิสรา  สีหะคลัง 

 ๑๔๑๑๖ นางอิสรา  หนูดํา 

 ๑๔๑๑๗ นางอิสราภรณ  มาสายออ 

 ๑๔๑๑๘ นางสาวอิสรียา  เท่ียงธรรม 

 ๑๔๑๑๙ นางอุดมลักษณ  แกวกัลยา 

 ๑๔๑๒๐ นางสาวอุดมศรี  วิทยารัตน 

 ๑๔๑๒๑ นางอุดมศิลป  เพียรหาผล 

 ๑๔๑๒๒ นางอุดร  เทียนชาง 

 ๑๔๑๒๓ นางอุดร  พนมภู 

 ๑๔๑๒๔ นางอุดสา  ใจดี 

 ๑๔๑๒๕ นางอุทัย  ขันติจิตร 

 ๑๔๑๒๖ นางอุทัย  นิลกล่ัน 

 ๑๔๑๒๗ นางสาวอุทัย  มณีศรี 

 ๑๔๑๒๘ นางอุทัย  อุรัง 

 ๑๔๑๒๙ นางสาวอุทัยวรรณ  โคตรวิชัย 

 ๑๔๑๓๐ นางสาวอุทัยวรรณ  คงจันทร 

 ๑๔๑๓๑ นางสาวอุทัยวรรณ  เทพนารินทร 

 ๑๔๑๓๒ นางอุทัยวรรณ  ศรีสุข 

 ๑๔๑๓๓ นางอุทิตย  พรหมดีราช 

 ๑๔๑๓๔ นางอุทิพย  ชํานาญพงษ 

 ๑๔๑๓๕ นางอุเทน  ดวงมล 

 ๑๔๑๓๖ นางสาวอุน  กายไธสงค 

 ๑๔๑๓๗ นางอุนใจ  สุวรรณทิพย 

 ๑๔๑๓๘ นางอุนัย  จิตตลม 

 ๑๔๑๓๙ นางอุบล  แกวตําแย 



 หนา   ๒๘๕ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๑๔๐ นางอุบล  จวบชัย 

 ๑๔๑๔๑ นางอุบล  ไชยศรี 

 ๑๔๑๔๒ นางอุบล  นันทะบุตร 

 ๑๔๑๔๓ นางอุบล  ภมรานนท 

 ๑๔๑๔๔ นางอุบล  สุทัศน 

 ๑๔๑๔๕ นางอุบล  อาษา 

 ๑๔๑๔๖ นางอุบลรัตน  กองแสง 

 ๑๔๑๔๗ นางอุบลรัตน  เมืองสวัสดิ์ 

 ๑๔๑๔๘ นางอุบลรัตน  สอนชัยภูมิ 

 ๑๔๑๔๙ นางอุบลรัตน  อวมคราม 

 ๑๔๑๕๐ นางอุบลรัตนา  แพไธสง 

 ๑๔๑๕๑ นางสาวอุบลราณี  สอนศรี 

 ๑๔๑๕๒ นางอุบลวรรณ  ศรีสงา 

 ๑๔๑๕๓ นางสาวอุมา  ปนศิริ 

 ๑๔๑๕๔ นางสาวอุมาพร  กองเขตร 

 ๑๔๑๕๕ นางสาวอุมาพร  สุบรรณรัตน 

 ๑๔๑๕๖ นางสาวอุมาพร  อูตะเภา 

 ๑๔๑๕๗ นางอุแมมูเนาะ  สะละ 

 ๑๔๑๕๘ นางสาวอุระ  เจะมิง 

 ๑๔๑๕๙ นางอุรัยรัตน  ดาระหงษ 

 ๑๔๑๖๐ นางอุรา  นะรอนรัมย 

 ๑๔๑๖๑ นางสาวอุราลักษณ  เปรี่ยมนอง 

 ๑๔๑๖๒ นางสาวอุไร  ไชยการ 

 ๑๔๑๖๓ นางอุไร  ทาประโคน 

 ๑๔๑๖๔ นางอุไร  บุญโต 

 ๑๔๑๖๕ นางอุไร  พรหมรักษ 

 ๑๔๑๖๖ นางอุไร  เพียศักดิ์ 

 ๑๔๑๖๗ นางอุไร  โพคา 

 ๑๔๑๖๘ นางสาวอุไร  มีหมั่น 

 ๑๔๑๖๙ นางอุไร  เยาวตาทราย 

 ๑๔๑๗๐ นางสาวอุไร  รามสวัสดิ์ 

 ๑๔๑๗๑ นางอุไร  วงศจอม 

 ๑๔๑๗๒ นางสาวอุไร  ศรีดอนทอง 

 ๑๔๑๗๓ นางอุไร  สงคราม 

 ๑๔๑๗๔ นางอุไร  สีหามาตย 

 ๑๔๑๗๕ นางอุไรพร  กองแกวกาเหรียญ 

 ๑๔๑๗๖ นางสาวอุไรพร  กาบบัวไข 

 ๑๔๑๗๗ นางสาวอุไรพร  เล็งตามดี 

 ๑๔๑๗๘ นางอุไรวรรณ  พุทธา 

 ๑๔๑๗๙ นางสาวอุไรวรรณ  ทองภู 

 ๑๔๑๘๐ นางสาวอุไรวรรณ  ปริญญาสิน 

 ๑๔๑๘๑ นางสาวอุไรวรรณ  อิสระพานิช 

 ๑๔๑๘๒ นางสาวอุไรวรรณ  โอชา 

 ๑๔๑๘๓ นางสาวอุลัย  สะตะ 

 ๑๔๑๘๔ นางอุลัยพร  โทนโตะ 

 ๑๔๑๘๕ นางอุลัยพร  ภูถาดลาย 

 ๑๔๑๘๖ นางอุลัยวรรณ  ภานิล 

 ๑๔๑๘๗ นางสาวอุลัยวรรณ  หงษาลวน 

 ๑๔๑๘๘ นางสาวอุไลพร  ประสิทธินาวา 

 ๑๔๑๘๙ นางอุไลย  นาภู 



 หนา   ๒๘๖ (เลมที่  ๑๔/๔) 
เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
 

 

 ๑๔๑๙๐ นางสาวอุไลวรรณ  ทัดศรี 

 ๑๔๑๙๑ นางอุษนา  หอมขุนทด 

 ๑๔๑๙๒ นางสาวอุษา  ขุนณรงค 

 ๑๔๑๙๓ นางอุษา  ผลไม 

 ๑๔๑๙๔ นางอุษา  มิเถาวัลย 

 ๑๔๑๙๕ นางอุษา  ลิขิต 

 ๑๔๑๙๖ นางอุษา  สมชาติ 

 ๑๔๑๙๗ นางอุษา  สักลอ 

 ๑๔๑๙๘ นางอุสา  ชัยแกว 

 ๑๔๑๙๙ นางอุสา  ผสมจันทร 

 ๑๔๒๐๐ นางสาวอุสาห  ศรีมั่ง 

 ๑๔๒๐๑ นางอุสาห  อุนจิตร 

 ๑๔๒๐๒ นางอุไหม  หวันอิ 

 ๑๔๒๐๓ นางสาวอูน  ดีนา 

 ๑๔๒๐๔ นางเอม  ประภาสัย 

 ๑๔๒๐๕ นางเอมอร  บุตรพรม 

 ๑๔๒๐๖ นางเอมอร  พันธวิชัย 

 ๑๔๒๐๗ นางเอมอร  แววไว 

 ๑๔๒๐๘ นางสาวเอรวัณ  กันนุฬา 

 ๑๔๒๐๙ นางสาวเอียม  มุงดี 

 ๑๔๒๑๐ นางเอื้อง  ชลวัฒนะ 

 ๑๔๒๑๑ นางเอื้อง  ทรงยินดี 

 ๑๔๒๑๒ นางสาวเอื้อมพร  ภูมิโยชน 

 ๑๔๒๑๓ นางแอนนา  โรจนนวกร 

 ๑๔๒๑๔ นางแอลนี่  ชารส 

 ๑๔๒๑๕ นางโอรักษ  สวัสดิ์พล 

 ๑๔๒๑๖ นางใอ  คําภู 

 ๑๔๒๑๗ นางสาวฮานานิง  ฮาแว 

 ๑๔๒๑๘ นางฮามีดะห  โซะเฮ็ง 
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