
 หนา   ๑ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  รวมทั้งส้ิน  ๗๗๑,๗๓๐  ราย   

ดังรายนามทายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๘๔  ราย) 

 ๑ นายจรุง  มากสมบูรณ 

 ๒ นายเชษฐกิตติ  แดงอาจ 

 ๓ นายธีรพล  สิงหโสภา 

 ๔ นายนิคม  เสือชุมแสง 

 ๕ นายบุญโชค  ดอนไสว 

 ๖ นายปยะพัฒน  ไทยสงคราม 

 ๗ นายภาคภูมิ  มณีบางกา 

 ๘ จาสิบโท วัชริน  บางตุม 

 ๙ จาสิบเอก วิสิษฐ  ปุศยเวช 

 ๑๐ นายสมชัด  สมประสงค 

 ๑๑ นายสําราญ  สาระมู 

 ๑๒ นางกชนิช  ฝมือสาน 

 ๑๓ นางกรรวี  ทองสองแกว 

 ๑๔ นางกฤติกา  ลาวัณย 

 ๑๕ นางสาวกานดาญา  ทวีชัย 

 ๑๖ นางจงลักษณ  จรลี 

 ๑๗ นางสาวจินตนา  พรดอนกอ 

 ๑๘ นางจุฑารัตน  เชื้อหมอ 

 ๑๙ นางญาณิศา  แสงตา 

 ๒๐ นางดวงวัน  ปญญาวงค 

 ๒๑ นางสาวถลัชนันน  อินริสพงษ 

 ๒๒ นางสาวทวีพร  วงควะลังศักดิ์ 

 ๒๓ นางสาวทิพวรรณ  เมืองเสน 

 ๒๔ นางสาวธนวรรณษ  ลีเผาพันธุ 

 ๒๕ นางสาวนภัสพร  คําใส 

 ๒๖ นางสาวนฤมล  ประดับแกว 

 ๒๗ นางสาวนัฐทมลกาญจน  กองสิมมะ 

 ๒๘ นางสาวนันทนภัส  ปลิวมา 

 ๒๙ นางสาวนันทพร  ศิริมาตร 

 ๓๐ นางบังอร  ชูสงค 

 ๓๑ นางบังอร  ทะไวยทอง 

 ๓๒ นางสาวบัวจัน  ซาเสน 

 ๓๓ นางบุญเย่ียม  บุสพันธ 

 ๓๔ นางสาวเบญจวรรณ  อุตรมาตย 

 ๓๕ นางสาวเบญญาภา  แสวงแกว 

 ๓๖ นางสาวประภาภรณ  บัวเรือง 

 ๓๗ นางพรจุฑา  พิลาไชย 

 ๓๘ นางพรญมณี  วิชัยกุล 

 ๓๙ นางสาวพรทิพย  สารวงษ 

 ๔๐ นางสาวพรพรรณ  ไตรมงคลเจริญ 

 ๔๑ นางพวงเพชร  มาตรา 

 ๔๒ นางสาวพัชราภรณ  ประเทพา 

 ๔๓ นางสาวพัฒนฉัตร  ทองคํา 

 ๔๔ นางพัณธิมาภรณ  ดวงมณี 

 ๔๕ นางพิมพา  พลจรัส 

 ๔๖ นางพีระวรรณา  เขียวหวาน 

 ๔๗ นางมยุรี  สายืน 

 ๔๘ นางสาวมยุรี  สิงหโต 



 หนา   ๓ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๙ นางมุกดาวัลย  สมทรง 

 ๕๐ นางสาวเมทิกา  โคกลือชา 

 ๕๑ นางสาวเมธาพร  บุญเจริญ 

 ๕๒ นางเมลดา  ศรไชย 

 ๕๓ นางยินด ี กังสังข 

 ๕๔ นางสาวเยาวลักษณ  นพนิยม 

 ๕๕ นางรติรัตน  เนกขัมม 

 ๕๖ นางรวงพิน  ออนคง 

 ๕๗ นางสาวระพีพันธ  กันธิมา 

 ๕๘ นางสาวรัชดาพร  พัฒคาต 

 ๕๙ นางสาวรัชวลี  วรวุฒิ 

 ๖๐ นางสาวละมาย  พูลสวัสดิ์ 

 ๖๑ นางละออ  สอนสุทธิ์ 

 ๖๒ นางลักขนา  คณาศรี 

 ๖๓ นางสาวลัดดา  แสงทอง 

 ๖๔ นางลาลิวัลย  รอดบัวทอง 

 ๖๕ นางวนิดา  ศรีไตรภพ 

 ๖๖ นางวันทนา  บุญนิล 

 ๖๗ นางสาววัลยา  ไชยเบา 

 ๖๘ นางสาววารุณี  พรมหลอ 

 ๖๙ นางสาววิไลพร  ผดุงกิจ 

 ๗๐ นางสาววีรวรรณ  ทรงตอศรีสกุล 

 ๗๑ นางศิวาพร  ชาญสอน 

 ๗๒ นางสาวสายชล  มนตชวย 

 ๗๓ นางสาวสิรินา  แสงปดสา 

 ๗๔ นางสิริลักษณ  จัตุรัส 

 ๗๕ นางสุณีย  เลือดไทย 

 ๗๖ นางสาวสุพรรณี  แกวสมศรี 

 ๗๗ นางสาวสุภัสศรณ  พนมไพรพฤกษา 

 ๗๘ นางสาวสุวิมล  ผลกิจ 

 ๗๙ นางอรดาวัลย  รัตนจันทร 

 ๘๐ นางสาวอรวรรณ  มีสิทธิ์ 

 ๘๑ นางสาวอโรชา  สุวรรณดี 

 ๘๒ นางอุษา  สินจําเริญ 

 ๘๓ นางอุษามณี  เหลาอรรคะ 

 ๘๔ นางโอภาค  ใจเมตตา 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๗,๓๔๙  ราย) 

 ๑ นายกณวรรธน  สุทธิประภา 

 ๒ นายกติกร  กมลรัตนะสมบัติ 

 ๓ นายกติกา  บัวผา 

 ๔ นายกนก  นิคมวัฒนะ 

 ๕ นายกนกพงศ  สุยโพธิ์นอย 

 ๖ นายกนกศักดิ์  ลุยจ๋ิว 

 ๗ นายกนกศักดิ์  วาสุกรี 

 ๘ นายกบินทร  เตชวงศ 

 ๙ นายกมนทรรศน  กมลนันทวงศ 

 ๑๐ นายกมล  ตนภูเขียว 

 ๑๑ นายกมล  ทองดอนตัน 

 ๑๒ นายกมล  บุญจันตะ 



 หนา   ๔ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓ นายกมล  เมืองแปน 

 ๑๔ นายกมลชัย  พลายเพ็ชร 

 ๑๕ นายกมลภพ  วสิษฐวุฒิ 

 ๑๖ นายกมลศักดิ์  ประวันเน 

 ๑๗ วาที่รอยตรี กร  ดีแกว 

 ๑๘ นายกรกช  ธรรมกุล 

 ๑๙ นายกรกฎ  ณ อุบล 

 ๒๐ นายกรกฎ  ประเสริฐสังข 

 ๒๑ นายกรกรต  ภูมมะภูติ 

 ๒๒ นายกรณพงศ  สารภี 

 ๒๓ นายกรณวิชญ  สวางตา 

 ๒๔ นายกรพล  ตาลงามดี 

 ๒๕ นายกรร  คลายสังข 

 ๒๖ นายกรฤทธ  ปดตายัง 

 ๒๗ นายกรวัฒน  ภูฆัง 

 ๒๘ นายกรวิก  วงคสาย 

 ๒๙ นายกรวิก  อัครวงศพาณิชย 

 ๓๐ นายกรวิทย  ผดุงผล 

 ๓๑ นายกรัณภัก  กาฬภักดี 

 ๓๒ นายกริช  ธีรางศุ 

 ๓๓ นายกรินทร  บุญประกอบ 

 ๓๔ นายกรีฑาพล  แสนคํา 

 ๓๕ นายกรุง  เจริญสุข 

 ๓๖ นายกฤตกร  น้ําทิพย 

 ๓๗ นายกฤตติชัย  ไกรสร 

 ๓๘ นายกฤตนุ  พรมวัง 

 ๓๙ นายกฤตพรต  เกตุแกว 

 ๔๐ นายกฤตภาส  มีคําแสน 

 ๔๑ นายกฤตเมธ  ธีระสุนทรไท 

 ๔๒ นายกฤตเมธ  เพ็งกระจาง 

 ๔๓ นายกฤตยชญ  ยืนยงกุล 

 ๔๔ นายกฤตยา  ชูเจริญ 

 ๔๕ นายกฤตัชญ  สุริยนต 

 ๔๖ นายกฤติชรินท  ศรีงาม 

 ๔๗ นายกฤติเดช  จิตรีเที่ยง 

 ๔๘ นายกฤติเดช  ศาริตวรรธน 

 ๔๙ นายกฤตินันท  ชนรักษธรรม 

 ๕๐ นายกฤติภณ  เณรตากอง 

 ๕๑ นายกฤษกร  พฤกษศรีรัตน 

 ๕๒ นายกฤษกร  ภมรศิลปน 

 ๕๓ นายกฤษขจร  เหลาทะนนท 

 ๕๔ นายกฤษฎา  ขวัญนาคม 

 ๕๕ นายกฤษฎา  พนันชัย 

 ๕๖ นายกฤษฎา  โพธิ์น้ําซับ 

 ๕๗ นายกฤษฎา  ไพรเถื่อน 

 ๕๘ นายกฤษฎา  มวดหรีด 

 ๕๙ นายกฤษฎา  รักรวม 

 ๖๐ นายกฤษฎา  วิสิฐสัทธาพงศ 

 ๖๑ นายกฤษฎา  สุริยะ 

 ๖๒ นายกฤษฎา  อินทับทิม 



 หนา   ๕ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๓ นายกฤษฎาง  ภัทรปรีดาพงศ 

 ๖๔ นายกฤษฎาง  ศรีบุญเรือง 

 ๖๕ นายกฤษฎาวิทย  แกวภิรมย 

 ๖๖ นายกฤษฏา  สังวรณ 

 ๖๗ นายกฤษฏ์ิ  ไวตระกูล 

 ๖๘ นายกฤษณ  การะเกตุ 

 ๖๙ นายกฤษณ  คงเปย 

 ๗๐ นายกฤษณ  เทพชุม 

 ๗๑ นายกฤษณ  ประทุมทอง 

 ๗๒ นายกฤษณพ  หิรัญเขตร 

 ๗๓ นายกฤษณพงษ  โสธาตุ 

 ๗๔ นายกฤษณพล  ศรีประมัย 

 ๗๕ นายกฤษณะ  แกวพิลารมย 

 ๗๖ นายกฤษณะ  แกวมณี 

 ๗๗ นายกฤษณะ  เครือหวา 

 ๗๘ นายกฤษณะ  จักรอินตะ 

 ๗๙ นายกฤษณะ  จันทรขาว 

 ๘๐ นายกฤษณะ  จุลจังหรีด 

 ๘๑ นายกฤษณะ  ทุมซาย 

 ๘๒ นายกฤษณะ  ศรีมาลา 

 ๘๓ นายกฤษณะ  สุขพันธ 

 ๘๔ นายกฤษณะ  สุริต 

 ๘๕ นายกฤษณะพงศ  กําลังเอก 

 ๘๖ วาที่รอยตรี กฤษดา  ทองอินทร 

 ๘๗ นายกฤษดา  วิเศษกสิกรรม 

 ๘๘ วาที่รอยตรี กฤษดา  หาญเมง 

 ๘๙ นายกฤษดากร  สังขทอง 

 ๙๐ นายกฤษติกาญจน  อินทะลี 

 ๙๑ นายกฤษพล  อัมระนันท 

 ๙๒ นายกลวัชร  กุลนนทแดง 

 ๙๓ นายกล่ินเพชร  ดีพรม 

 ๙๔ นายกวิน  หยดยอย 

 ๙๕ นายกวินวัชร  อิทธิพิชญศักดิ์ 

 ๙๖ นายกวี  หนูศรีคง 

 ๙๗ นายกวีลักษณ  คําแพงจีน 

 ๙๘ นายกษิฏิพงษ  ไวศะยาณุกูล 

 ๙๙ นายกษิดิศ  ภาวะโสภณ 

 ๑๐๐ นายกษิพงษ  ดีประทาย 

 ๑๐๑ นายกอการ  ไชยสงคราม 

 ๑๐๒ นายกอเกียรติ  ศิจิตต 

 ๑๐๓ นายกองเกียรติ  ทองอน 

 ๑๐๔ นายกองเกียรติ  วงษพันเสือ 

 ๑๐๕ นายกองเกียรติ  หมื่นสมบัติ 

 ๑๐๖ นายกองภพ  จุยชวย 

 ๑๐๗ นายกองสกุล  กุลาเศรษกุล 

 ๑๐๘ วาที่รอยตรี กอบศิษฐ  กนกชูสิทธิ์พงษ 

 ๑๐๙ นายกัญกฤษเขม  แดนที่ 

 ๑๑๐ นายกัณชรัชต  จอมธัญ 

 ๑๑๑ นายกัณฐภษ  พาทยโฆษิต 

 ๑๑๒ นายกัณฐสิทธิ์  โนตะ 



 หนา   ๖ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๓ นายกันฑพิชญ  ปานใหม 

 ๑๑๔ นายกันณพงศ  ชัยคํา 

 ๑๑๕ นายกันต  วงศคํา 

 ๑๑๖ นายกันตชย  ธุลีจันทร 

 ๑๑๗ นายกันตพัฒน  ฉัตรมณีรุงเรือง 

 ๑๑๘ นายกันตภณ  นุชวิจิตร 

 ๑๑๙ นายกันตภณ  พิทยาพล 

 ๑๒๐ นายกัมปนาท  ใจมาลา 

 ๑๒๑ นายกัมปนาท  นาคบัว 

 ๑๒๒ นายกัมปนาท  ศรีคัทนาม 

 ๑๒๓ นายกัมปนาท  อาทิตยตั้ง 

 ๑๒๔ นายกัมพล  คําเวียง 

 ๑๒๕ นายกัมพล  เจะและ 

 ๑๒๖ นายกัมพล  นนทมิตร 

 ๑๒๗ นายกัมพล  นิยมหาญ 

 ๑๒๘ นายกัมพล  มณฑลจรัส 

 ๑๒๙ นายกัลป  เหงาทอง 

 ๑๓๐ นายกาน  บุญสวน 

 ๑๓๑ นายกานต  วงษตั้นหิ้น 

 ๑๓๒ นายกานตชนก  บุญจัด 

 ๑๓๓ นายกานตชนก  ประโลมรัมย 

 ๑๓๔ วาที่รอยตรี กานตชนก  เลิศลํ้า 

 ๑๓๕ นายกานทกวี  ทวีสวย 

 ๑๓๖ นายกานน  เล่ือนสกุล 

 ๑๓๗ นายกานพิสิษฐ  ศาลางาม 

 ๑๓๘ นายการุณ  ผองปญญา 

 ๑๓๙ นายการุณ  อุดมกิจศักดิ์ 

 ๑๔๐ นายกาลัญู  รัตนา 

 ๑๔๑ นายกําธร  สงวนสุข 

 ๑๔๒ นายกําพล  ใจนะ 

 ๑๔๓ นายกําพล  มัดจุปะ 

 ๑๔๔ นายกําพล  มีแกว 

 ๑๔๕ นายกิจเกษม  อุปการะกิจ 

 ๑๔๖ นายกิจจารักษ  ขยันงาน 

 ๑๔๗ นายกิตติ  เขตจัตุรัส 

 ๑๔๘ นายกิตติ  จันทะเคล่ือน 

 ๑๔๙ นายกิตติ  ชุมชื่นดี 

 ๑๕๐ นายกิตติ  บุญนก 

 ๑๕๑ นายกิตติ  บุญปรุง 

 ๑๕๒ นายกิตติ  โพธิ์ออน 

 ๑๕๓ นายกิตติ  วงษสมบูรณ 

 ๑๕๔ นายกิตติคุณ  จันทะโมคา 

 ๑๕๕ นายกิตติคุณ  เทพคําอาย 

 ๑๕๖ นายกิตติคุณ  มะยาแม 

 ๑๕๗ นายกิตติชัย  กาวิละปญญา 

 ๑๕๘ นายกิตติชัย  คลายชม 

 ๑๕๙ นายกิตติชัย  ถินนา 

 ๑๖๐ นายกิตติชัย  ทากลาง 

 ๑๖๑ นายกิตติชัย  รวมศักดิ์ทอง 

 ๑๖๒ นายกิตติชัย  ระยับศรี 



 หนา   ๗ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๓ นายกิตติชัย  โสภณอัมพรนนท 

 ๑๖๔ วาที่รอยตรี กิตติทัศน  นามโพธิ์ชัย 

 ๑๖๕ นายกิตติเทพ  ธรรมพงษ 

 ๑๖๖ นายกิตตินันท  ทุมมา 

 ๑๖๗ นายกิตติบดี  คะเณย 

 ๑๖๘ นายกิตติพงค  ทาปง 

 ๑๖๙ นายกิตติพงค  นุมนวล 

 ๑๗๐ นายกิตติพงศ  จันทรงาม 

 ๑๗๑ นายกิตติพงศ  จิตตปาโล 

 ๑๗๒ นายกิตติพงศ  พาหะมาก 

 ๑๗๓ นายกิตติพงศ  เลิศคารม 

 ๑๗๔ นายกิตติพงศ  สิริมูลเครือ 

 ๑๗๕ นายกิตติพงษ  กลัดเจริญ 

 ๑๗๖ นายกิตติพงษ  กาญจนาภิพัฒน 

 ๑๗๗ นายกิตติพงษ  ขอสวาง 

 ๑๗๘ นายกิตติพงษ  คําดี 

 ๑๗๙ นายกิตติพงษ  โฆทวี 

 ๑๘๐ นายกิตติพงษ  ชาญชิตร 

 ๑๘๑ นายกิตติพงษ  ดีดานคอ 

 ๑๘๒ นายกิตติพงษ  ธรรมวรรณ 

 ๑๘๓ นายกิตติพงษ  นาสมยนต 

 ๑๘๔ นายกิตติพงษ  บุญไชย 

 ๑๘๕ นายกิตติพงษ  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๘๖ นายกิตติพงษ  ส่ีหมื่น 

 ๑๘๗ นายกิตติพงษ  หมื่นใจ 

 ๑๘๘ นายกิตติพล  โยงทองหลาง 

 ๑๘๙ นายกิตติพัชญ  ศศิพิทักษวงศ 

 ๑๙๐ นายกิตติพัฒน  เพ็ชรทองนะ 

 ๑๙๑ นายกิตติพัทธ  รุงชมคํา 

 ๑๙๒ นายกิตติพันธ  เขียวแกว 

 ๑๙๓ นายกิตติพันธ  เหลาสุวรรณ 

 ๑๙๔ นายกิตติพัศ  ไชยสิทธิ์ 

 ๑๙๕ นายกิตติภณ  เกื้อจอก 

 ๑๙๖ นายกิตติภพ  เนตรแสงศรี 

 ๑๙๗ นายกิตติภพ  วงษกลม 

 ๑๙๘ วาที่รอยตรี กิตติภูมิ  แสงนวกิจ 

 ๑๙๙ นายกิตติวัฒน  คํากัมพล 

 ๒๐๐ นายกิตติวัฒน  ปล้ืมจิตร 

 ๒๐๑ นายกิตติวัฒน  วงษพุฒ 

 ๒๐๒ นายกิตติศักดิ์  การัตน 

 ๒๐๓ นายกิตติศักดิ์  เขียวนอย 

 ๒๐๔ นายกิตติศักดิ์  คําภูเมือง 

 ๒๐๕ นายกิตติศักดิ์  จันทร 

 ๒๐๖ นายกิตติศักดิ์  บุญแสงสี 

 ๒๐๗ นายกิตติศักดิ์  บุณรังศรี 

 ๒๐๘ นายกิตติศักดิ์  ปญญา 

 ๒๐๙ นายกิตติศักดิ์  พลเดช 

 ๒๑๐ นายกิตติศักดิ์  พวงสันเทียะ 

 ๒๑๑ นายกิตติศักดิ์  ลักษณะฉิมพลี 

 ๒๑๒ นายกิตติศักดิ์  วังคีรี 



 หนา   ๘ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๓ นายกิตติศักดิ์  วิรัชกุล 

 ๒๑๔ นายกิตติศักดิ์  ศรประสิทธิ์ 

 ๒๑๕ นายกิตติศักดิ์  ศรีวิโรจน 

 ๒๑๖ นายกิตติศักดิ์  อรามเรือง 

 ๒๑๗ นายกิติคุณ  รสแกน 

 ๒๑๘ นายกิติคุณ  วงศชนะ 

 ๒๑๙ นายกิตินัย  นาคศรี 

 ๒๒๐ นายกิติพงษ  คําประสิทธิ์ 

 ๒๒๑ นายกิติพงษ  ทุมดี 

 ๒๒๒ นายกิติพงษ  วงศธิเวท 

 ๒๒๓ นายกิติพงษ  อาธิพรม 

 ๒๒๔ นายกิติพล  สาลีผล 

 ๒๒๕ นายกิติพัฒน  คําหนูไทย 

 ๒๒๖ นายกิติพันธ  พรหมชนะ 

 ๒๒๗ นายกิติโรจน  เกงธัญการ 

 ๒๒๘ นายกิติศักดิ์  ทองใบ 

 ๒๒๙ วาที่รอยตรี กิติศักดิ์  ประชุมพล 

 ๒๓๐ นายกิติศักดิ์  ปญโญ 

 ๒๓๑ นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร 

 ๒๓๒ นายกีรติ  เปาริสาร 

 ๒๓๓ นายกีรติ  ภุมร 

 ๒๓๔ นายกีรติ  สุขเกษม 

 ๒๓๕ นายกีรติกร  กระจางจิตร 

 ๒๓๖ นายกีรติศักดิ์  สมบัติชัยแสง 

 ๒๓๗ นายกุลเชษฐ  ศรีพล 

 ๒๓๘ นายกุศล  จันทรวัน 

 ๒๓๙ นายกุศล  ชูเชิด 

 ๒๔๐ นายเกงกวี  ชมภูแกว 

 ๒๔๑ นายเกงกาจ  จริงจังชนังกูล 

 ๒๔๒ นายเกตุกิจ  สิทธิกาย 

 ๒๔๓ นายเกริกกานต  มหาสวัสดิ์ 

 ๒๔๔ นายเกริกเกียรติ  สรณะพิบูลย 

 ๒๔๕ นายเกริกไกร  สุขเพลีย 

 ๒๔๖ นายเกริกชัย  อุทัย 

 ๒๔๗ นายเกรียงกวินท  ชูรา 

 ๒๔๘ นายเกรียงไกร  กันเหตุ 

 ๒๔๙ นายเกรียงไกร  ดวงพาพล 

 ๒๕๐ นายเกรียงไกร  ภูมิพานิชย 

 ๒๕๑ นายเกรียงไกร  ริดเกาะ 

 ๒๕๒ นายเกรียงไกร  วิลามาศ 

 ๒๕๓ นายเกรียงไกร  สมประสงค 

 ๒๕๔ นายเกรียงไกร  สายปอง 

 ๒๕๕ นายเกรียงไกร  เหลาหูพงษพันธ 

 ๒๕๖ นายเกรียงไกร  เอกตา 

 ๒๕๗ วาที่รอยตรี เกรียงศักดิ์  โชตินฤวร 

 ๒๕๘ นายเกรียงศักดิ์  โชติอัคคี 

 ๒๕๙ นายเกรียงศักดิ์  ทรัพยศิริ 

 ๒๖๐ นายเกรียงศักดิ์  ทับลอม 

 ๒๖๑ นายเกรียงศักดิ์  บัวถา 

 ๒๖๒ นายเกรียงศักดิ์  ประดับศรี 



 หนา   ๙ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๓ นายเกรียงศักดิ์  เมฆสุข 

 ๒๖๔ นายเกรียงศักดิ์  เรารุจา 

 ๒๖๕ นายเกรียงศักดิ์  ลําจะเรา 

 ๒๖๖ นายเกรียงศักดิ์  วิเชียรสราง 

 ๒๖๗ นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว 

 ๒๖๘ นายเกรียงศักดิ์  ศรีอินทร 

 ๒๖๙ นายเกรียงศักดิ์  อยางอิ่น 

 ๒๗๐ นายเกรียงศักดิ์  อรุณพัฒน 

 ๒๗๑ นายเกศมณี  สีเทียนสุข 

 ๒๗๒ นายเกษม  ทีมกระโทก 

 ๒๗๓ นายเกษม  เพียรทํา 

 ๒๗๔ นายเกษม  ลาวนุย 

 ๒๗๕ นายเกษมกิตติ์  กูดซาย 

 ๒๗๖ นายเกษมพันธุ  จันแดง 

 ๒๗๗ นายเกษมสันต  วรรณวงษ 

 ๒๗๘ นายเกษมสิทธิ์  พิมุขชัยสิทธิ์ 

 ๒๗๙ นายเกียรติกอง  ศรีทรรศนีย 

 ๒๘๐ นายเกียรติพงศ  ทองอยู 

 ๒๘๑ นายเกียรติพงศ  สมศรี 

 ๒๘๒ นายเกียรติพงษ  ชวยบํารุง 

 ๒๘๓ นายเกียรติพงษ  นุมแนบ 

 ๒๘๔ นายเกียรติภูมิ  ทัศนบรรจง 

 ๒๘๕ นายเกียรติศักดิ์  ไกรนรา 

 ๒๘๖ นายเกียรติศักดิ์  โชคเหมาะ 

 ๒๘๗ นายเกียรติศักดิ์  แพวขุนทด 

 ๒๘๘ นายเกียรติศักดิ์  รัตนคุณศาสน 

 ๒๘๙ วาที่รอยตรี เกียรติศักดิ์  เริงชัยภูมิ 

 ๒๙๐ นายเกียรติศักดิ์  ศิริรัตน 

 ๒๙๑ นายเกียรติศักดิ์  สาโยธา 

 ๒๙๒ นายเกียรติศักดิ์  สิงหสาย 

 ๒๙๓ นายเกียรติศักดิ์  แสนอวน 

 ๒๙๔ นายแกนนคร  พูนกลาง 

 ๒๙๕ นายโกญจนาท  คุณพูล 

 ๒๙๖ นายโกมล  คงกุลทอง 

 ๒๙๗ วาที่รอยตรี โกวิท  มุสิกะ 

 ๒๙๘ นายโกวิท  ฮุยเสนา 

 ๒๙๙ นายโกวิทย  คงเดชอดิศักดิ์ 

 ๓๐๐ นายโกวิทย  ธานีสอน 

 ๓๐๑ นายโกวิทย  เสือสกุล 

 ๓๐๒ นายโกศล  ทวยทน 

 ๓๐๓ นายไกรพล  คํานาค 

 ๓๐๔ นายไกรวัชร  บัวเทศ 

 ๓๐๕ นายไกรวิชญ  จอวา 

 ๓๐๖ นายไกรวิทย  พิมพโพสาคาม 

 ๓๐๗ วาที่รอยตรี ไกรวุฒิ  พุมเรียบ 

 ๓๐๘ นายไกรศร  รักสวน 

 ๓๐๙ นายไกรศักดิ์  มีวรรณสุขกุล 

 ๓๑๐ นายไกรศักดิ์  สุรพงษพิวัฒนะ 

 ๓๑๑ นายไกรสร  ขุนวิเศษ 

 ๓๑๒ นายไกรสร  จาวรรณะ 



 หนา   ๑๐ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๓ นายไกรสร  ศอกขุนทด 

 ๓๑๔ นายไกรสิทธิ์  พิริยะอรุณโรจน 

 ๓๑๕ นายไกรสิทธิ์  สุระรัมย 

 ๓๑๖ นายขจรวิทย  ศิริพันธ 

 ๓๑๗ วาที่รอยตรี ขจรศักดิ์  จอมสวรรค 

 ๓๑๘ นายขจรศักดิ์  วันเย็น 

 ๓๑๙ นายขจรศักดิ์  วิวัฒนวรรธนะ 

 ๓๒๐ นายขจรศักดิ์  สอนแพร 

 ๓๒๑ นายขจรศักดิ์  สายดวง 

 ๓๒๒ วาที่รอยตรี ขรรคฤทธิ์  เกิดกระสินธุ 

 ๓๒๓ นายขวัญชัย  แกวเขียว 

 ๓๒๔ นายขวัญชัย  คําสุวรรณ 

 ๓๒๕ นายขวัญชัย  สินปรุ 

 ๓๒๖ นายขวัญชิต  เจริญศิริ 

 ๓๒๗ นายขวัญทอง  โกฏิรักษ 

 ๓๒๘ นายขวัญมงคล  สายสวาท 

 ๓๒๙ นายขวัญเมือง  โตสุข 

 ๓๓๐ นายขวัญเมือง  สีวอ 

 ๓๓๑ นายขัติยพงศ  อรสูญ 

 ๓๓๒ นายขันติ  อุดมฉวี 

 ๓๓๓ นายขันติชัย  สาลี 

 ๓๓๔ นายขันทอง  ศรีเรือน 

 ๓๓๕ นายเขม  ชอบกิตติ์วรกุล 

 ๓๓๖ นายเขมราช  นวลแสง 

 ๓๓๗ นายคคนปกรณ  อินศร 

 ๓๓๘ วาที่รอยโท คงกฤช  สีแกวส่ิว 

 ๓๓๙ นายคงเดช  อติชาติสัตตบุษย 

 ๓๔๐ นายคงศักดิ์  พิศดู 

 ๓๔๑ นายคชานนท  ธนะสกุล 

 ๓๔๒ นายคเชนทร  แสงดาว 

 ๓๔๓ นายคเชนเทพ  จันทรวงศ 

 ๓๔๔ นายคฑาวุธ  บัวดิษ 

 ๓๔๕ นายคณธิศ  สุพรเสฐียรกุล 

 ๓๔๖ นายคณพล  สายงาม 

 ๓๔๗ นายคณิต  ศรีผาติ 

 ๓๔๘ วาที่รอยตรี คณิตกรณ  ศรีนิเวศน 

 ๓๔๙ นายคณิน  ประสพสมบัติ 

 ๓๕๐ นายคณีสิทธิ์  เซี่ยงฉิน 

 ๓๕๑ นายคทาวุธ  จุดโต 

 ๓๕๒ นายคธา  นุแรมรัมย 

 ๓๕๓ นายคนวัฒน  ทองจริง 

 ๓๕๔ นายคนิษฐ  ทองแจม 

 ๓๕๕ นายคมกริช  ทรวงแกว 

 ๓๕๖ นายคมกริช  นวมนาม 

 ๓๕๗ นายคมกริช  บุญพรม 

 ๓๕๘ นายคมกริช  แหงมปาน 

 ๓๕๙ นายคมกริช  อินนะไชย 

 ๓๖๐ นายคมกฤช  จารุวงศ 

 ๓๖๑ นายคมกฤช  เจริญศิลป 

 ๓๖๒ นายคมกฤช  ทิพยศรี 



 หนา   ๑๑ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๓ นายคมกฤช  นิลวิจิตร 

 ๓๖๔ นายคมกฤษ  หลาธิ 

 ๓๖๕ นายคมชนะ  อินทรีย 

 ๓๖๖ นายคมนกฤต  สัณฐมิตร 

 ๓๖๗ นายคมเพชร  ชวยพิมาย 

 ๓๖๘ นายคมวิทย  เสนีวงศ ณ อยุธยา 

 ๓๖๙ นายคมศร  ขันตี 

 ๓๗๐ นายคมสรรค  มันทะราช 

 ๓๗๑ นายคมสัน  จันทรแดง 

 ๓๗๒ นายคมสัน  นวนพิจิตร 

 ๓๗๓ นายคมสัน  พรมเสน 

 ๓๗๔ นายคมสัน  พิมพวาป 

 ๓๗๕ นายคมสัน  แสงสุวรรณดี 

 ๓๗๖ นายคมสันต  จงแจมใส 

 ๓๗๗ นายคมสันต  เดชะคําภู 

 ๓๗๘ สิบตํารวจโท คมสันต  โพธิ์เอี่ยม 

 ๓๗๙ นายคมสันต  หลาวเหล็ก 

 ๓๘๐ นายคมสันต  อยูชา 

 ๓๘๑ นายคัมภีรภาพ  วรรณกุล 

 ๓๘๒ นายคานันท  เมฆขยาย 

 ๓๘๓ นายคาวี  สุนทรโอวาท 

 ๓๘๔ นายคําจันทร  สุขเสมอ 

 ๓๘๕ นายคําศรี  สุขประเสริฐ 

 ๓๘๖ นายคิดลึก  สังขสาลี 

 ๓๘๗ นายคุณขาว  ศรีเชียงสา 

 ๓๘๘ นายคุณภัทร  ธัญญเจริญ 

 ๓๘๙ นายคุณากร  เหิดวังมวง 

 ๓๙๐ นายคุณานนท  พิณพงษ 

 ๓๙๑ นายคุณาวุฒิ  สิงหทอง 

 ๓๙๒ นายฆนรุจ  กันคุม 

 ๓๙๓ นายฆุสกิตติ์  ดากิ่งประทุม 

 ๓๙๔ นายโฆษิต  ส่ือสาร 

 ๓๙๕ นายจงกล  จําเริญ 

 ๓๙๖ นายจงกลชัย  ใจปญญา 

 ๓๙๗ นายจงรักษ  เงินพุม 

 ๓๙๘ นายจงรักษ  ปจจัยโก 

 ๓๙๙ นายจงลักษณ  พนพาล 

 ๔๐๐ นายจดุรงค  จิโน 

 ๔๐๑ นายจตุชัย  นันทวิชิต 

 ๔๐๒ นายจตุเทพ  นนทวิรัตน 

 ๔๐๓ นายจตุพงษ  สอนศรี 

 ๔๐๔ นายจตุพร  ตระกูลปาน 

 ๔๐๕ นายจตุพร  พุมเรียบ 

 ๔๐๖ นายจตุพล  ใจยวน 

 ๔๐๗ นายจตุพล  นรินรัมย 

 ๔๐๘ นายจตุพล  บุญภิญโญ 

 ๔๐๙ นายจตุพล  เบาใจ 

 ๔๑๐ นายจตุภูมิ  มังคลัง 

 ๔๑๑ นายจตุเมธ  ชิดสูงเนิน 

 ๔๑๒ นายจตุรงค  จันทรประทีป 
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 ๔๑๓ นายจตุรภัทร  พูลแกว 

 ๔๑๔ นายจตุรวิทย  มิตรวงศ 

 ๔๑๕ นายจตุวงค  เจริญสุข 

 ๔๑๖ นายจรรยา  แกวบุญเรือง 

 ๔๑๗ นายจรัญ  บุญรอด 

 ๔๑๘ นายจรัญ  พงคสกุล 

 ๔๑๙ นายจรัญ  มืดคําบง 

 ๔๒๐ นายจรัญ  รอดโกบ 

 ๔๒๑ นายจรัญชัย  ลพพ้ืน 

 ๔๒๒ นายจรัล  พรมปญญา 

 ๔๒๓ นายจรัล  มะอาจเลิศ 

 ๔๒๔ นายจรัส  นอยศิริ 

 ๔๒๕ นายจรัส  พงเจริญ 

 ๔๒๖ นายจริญ  อินทรทอง 

 ๔๒๗ นายจรุง  บํารุงเขตต 

 ๔๒๘ นายจรูญ  แกวชํานาญ 

 ๔๒๙ นายจรูญ  คําเผือ 

 ๔๓๐ นายจรูญ  ชัยย่ิง 

 ๔๓๑ นายจรูญพันธุ  อินธิพันธ 

 ๔๓๒ นายจรูญศักดิ์  ทองทวี 

 ๔๓๓ นายจเร  ตุมศรี 

 ๔๓๔ นายจอมทอง  ศรีสิงห 

 ๔๓๕ นายจักรกรี  ชาติแพงตา 

 ๔๓๖ นายจักรกรี  โพธิ์ศรี 

 ๔๓๗ นายจักรกฤษ  นุชอยู 

 ๔๓๘ สิบเอก จักรกฤษ  บรรจงศิลป 

 ๔๓๙ นายจักรกฤษณ  คุมกุมาร 

 ๔๔๐ นายจักรกฤษณ  ชัยปราโมทย 

 ๔๔๑ นายจักรกฤษณ  ทะวงศ 

 ๔๔๒ นายจักรกฤษณ  พันธโพคา 

 ๔๔๓ นายจักรกฤษณ  โพธิวัฒน 

 ๔๔๔ นายจักรกฤษณ  ไพรงาม 

 ๔๔๕ นายจักรกฤษณ  ภูผาบาง 

 ๔๔๖ นายจักรกฤษณ  มหาวิจิตร 

 ๔๔๗ นายจักรชัย  แกวพิภพ 

 ๔๔๘ นายจักรฒพงษ  วงษมาศจันทร 

 ๔๔๙ นายจักรพงศ  ปญญากาวิน 

 ๔๕๐ นายจักรพงศ  แสงสุด 

 ๔๕๑ วาที่รอยตรี จักรพงศ  อินทรโชติ 

 ๔๕๒ นายจักรพงษ  กุลมาลา 

 ๔๕๓ นายจักรพงษ  เงาธรรม 

 ๔๕๔ นายจักรพงษ  จําเดิม 

 ๔๕๕ นายจักรพงษ  เจนวโรดมกุล 

 ๔๕๖ นายจักรพงษ  ประดับสุข 

 ๔๕๗ นายจักรพล  เดนรัศมี 

 ๔๕๘ นายจักรพันธ  จอมแสนปง 

 ๔๕๙ นายจักรพันธ  จันทรหนูฤทธิ์ 

 ๔๖๐ นายจักรพันธ  ไชยสิทธิ์ 

 ๔๖๑ นายจักรพันธ  บัวผัน 

 ๔๖๒ นายจักรพันธ  บุญถนอม 
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 ๔๖๓ นายจักรพันธ  พวงสมบัติ 

 ๔๖๔ นายจักรพันธ  พันธหินกอง 

 ๔๖๕ นายจักรพันธ  มีชัย 

 ๔๖๖ นายจักรพันธ  ฤทธิรงค 

 ๔๖๗ วาที่รอยตรี จักรพันธ  ศรนรินทร 

 ๔๖๘ นายจักรรินทร  แสงพล 

 ๔๖๙ นายจักรวาล  นาคชุม 

 ๔๗๐ นายจักรวาฬ  หรองบุตรศรี 

 ๔๗๑ นายจักราวุธ  แตงแกว 

 ๔๗๒ นายจักราวุธ  สุขพันธ 

 ๔๗๓ นายจักริน  วิวัตรชัย 

 ๔๗๔ นายจักริน  สุวรรณกิจ 

 ๔๗๕ นายจักรินทร  กสิกรรม 

 ๔๗๖ นายจักรินทร  ชาวดร 

 ๔๗๗ นายจักรินทร  ชื่นคา 

 ๔๗๘ นายจักรี  มนตประสิทธิ์ 

 ๔๗๙ นายจักรี  มาชวย 

 ๔๘๐ วาที่รอยตรี จักรี  อารมณสวะ 

 ๔๘๑ นายจักษกฤษ  เดชดาษ 

 ๔๘๒ นายจันทรแสง  เที่ยงธรรม 

 ๔๘๓ นายจันทา  พิมพอักษร 

 ๔๘๔ นายจาตุรันต  พันธวาส 

 ๔๘๕ นายจามร  จิตรบุญมา 

 ๔๘๖ นายจามร  แจมเกิด 

 ๔๘๗ นายจามร  ชมจําป 

 ๔๘๘ นายจามร  ไชยวารี 

 ๔๘๙ นายจามิกร  ณ กาฬสินธุ 

 ๔๙๐ นายจารึก  ใบกุ 

 ๔๙๑ นายจารึก  ปญญาแปง 

 ๔๙๒ นายจารุวัฒน  แกวใหญ 

 ๔๙๓ นายจารุวัฒน  ดําแดง 

 ๔๙๔ นายจารุวัตร  นาควิมล 

 ๔๙๕ นายจํารัส  สืบเหม 

 ๔๙๖ นายจํารัส  อนันตกลยุทธ 

 ๔๙๗ นายจํารูญ  ชัยสาร 

 ๔๙๘ นายจํารูญ  สมจิต 

 ๔๙๙ นายจําลอง  นวลศรี 

 ๕๐๐ นายจําลอง  สัตบุตร 

 ๕๐๑ นายจิณณะ  ทาประสิทธิ์ 

 ๕๐๒ นายจิตรกร  แดงนา 

 ๕๐๓ นายจิตรกร  รัตนพันธ 

 ๕๐๔ นายจิติพงษ  บัวเรือง 

 ๕๐๕ นายจิติศักดิ์  ลีศิริรุงโรจน 

 ๕๐๖ นายจินดานุวรรธน  บํารุงเจริญสุข 

 ๕๐๗ นายจิรเดช  ไชยสิทธิ์ 

 ๕๐๘ นายจิรติ  พุฒพันธ 

 ๕๐๙ นายจิรทีปต  สถานอุน 

 ๕๑๐ นายจิรพงศ  กาศเกษม 

 ๕๑๑ วาที่รอยตรี จิรพงษ  เพ็งมวง 

 ๕๑๒ นายจิรภัทร  จันทนาม 
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 ๕๑๓ นายจิรภาส  ทองสิงหา 

 ๕๑๔ นายจิรยุทธ  ประภาทรงสิทธิ์ 

 ๕๑๕ นายจิรโรจน  อรรคสินธ 

 ๕๑๖ นายจิรฤทธี  ศรีพวก 

 ๕๑๗ นายจิรวัฒน  คันทะนาค 

 ๕๑๘ นายจิรวัฒน  จันทรัตทัต 

 ๕๑๙ นายจิรวัฒน  โสมแกว 

 ๕๒๐ นายจิรวัฒน  โองอินทร 

 ๕๒๑ นายจิรศักดิ์  ขวัญสุข 

 ๕๒๒ นายจิรศักดิ์  จันปุม 

 ๕๒๓ นายจิรศักดิ์  ทองเวียง 

 ๕๒๔ นายจิรศักดิ์  เรืองชัย 

 ๕๒๕ นายจิรศักดิ์  วิยาสิงห 

 ๕๒๖ นายจิระพันธุ  เกล้ียงลํ่า 

 ๕๒๗ นายจิระยุทธ  จันภักดี 

 ๕๒๘ นายจิระยุทธ  แสงโชคานนท 

 ๕๒๙ นายจิระวัฒน  ธนะสุนทรไชย 

 ๕๓๐ นายจิระวัฒน  วังกะ 

 ๕๓๑ นายจิระวัฒน  เวฬุนาทร 

 ๕๓๒ นายจิระศักดิ์  เพชรทอง 

 ๕๓๓ นายจิรัฎฐ  โพธิ์คา 

 ๕๓๔ นายจิรัฏฐ  พรหมมิ 

 ๕๓๕ นายจิรัตน  แพงศรี 

 ๕๓๖ นายจิรายุ  โจระสา 

 ๕๓๗ นายจิรายุ  ชูอิน 

 ๕๓๘ นายจิรายุ  สงวนแกว 

 ๕๓๙ นายจิรายุตม  มีเหมาะ 

 ๕๔๐ นายจิรายุทธ  จิรวงษศิริ 

 ๕๔๑ นายจิรายุทธ  รัศมี 

 ๕๔๒ นายจิรายุส  ยศธนบรรเจิด 

 ๕๔๓ นายจิรายุส  ศิลปแกน 

 ๕๔๔ นายจีรทีปต  ศรีภักดี 

 ๕๔๕ นายจีรพันธ  สัญญาสัมพันธ 

 ๕๔๖ นายจีรภัทร  บัวพันธุสิน 

 ๕๔๗ นายจีรวัฒน  แกวฝาย 

 ๕๔๘ นายจีรวัฒน  คลายแกว 

 ๕๔๙ นายจีรศักดิ์  กระมล 

 ๕๕๐ นายจีรศักดิ์  ทาปุก 

 ๕๕๑ นายจีระวัฒน  วันแรก 

 ๕๕๒ นายจีระศักดิ์  กลมวง 

 ๕๕๓ นายจีระศักดิ์  อินทรักษา 

 ๕๕๔ นายจุมพล  ชลมานวงศ 

 ๕๕๕ นายจุมพล  นวลสิงห 

 ๕๕๖ นายจุลจักร  เกเย็น 

 ๕๕๗ นายจุลศักดิ์  ทุหา 

 ๕๕๘ นายจุฬา  ธรรมสอน 

 ๕๕๙ นายเจตนิพัทธ  นิลสวิท 

 ๕๖๐ นายเจนณรงค  ดวงทองมา 

 ๕๖๑ นายเจนณรงค  อินทสุข 

 ๕๖๒ นายเจนสกนธ  ศรันยบัณฑิต 
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 ๕๖๓ นายเจริญ  กระจางรส 

 ๕๖๔ นายเจริญ  ทองออน 

 ๕๖๕ นายเจริญ  เล่ือนแปน 

 ๕๖๖ นายเจริญ  วงศโสตถิไกร 

 ๕๖๗ นายเจริญพงษ  ชมภูนุช 

 ๕๖๘ นายเจษฎา  กล่ินสุบรรณ 

 ๕๖๙ นายเจษฎา  เขียนจูม 

 ๕๗๐ นายเจษฎา  คําผง 

 ๕๗๑ นายเจษฎา  โคราช 

 ๕๗๒ นายเจษฎา  ชัยวงษ 

 ๕๗๓ นายเจษฎา  ผลภาค 

 ๕๗๔ นายเจษฎา  พจนกิ่ง 

 ๕๗๕ นายเจษฎา  พละศักดิ์ 

 ๕๗๖ นายเจษฎา  มะณียศ 

 ๕๗๗ นายเจษฎา  ราชบุตร 

 ๕๗๘ นายเจษฎา  สุโน 

 ๕๗๙ นายเจษฎา  หมื่นแสน 

 ๕๘๐ นายเจษฎา  เหลามา 

 ๕๘๑ นายเจษฎา  อยูขํา 

 ๕๘๒ นายเจษฎา  อินตายวง 

 ๕๘๓ นายเจษฎากร  กองเกิด 

 ๕๘๔ นายเจษฎาพงษ  วงควรรณ 

 ๕๘๕ นายเจษฎาภรณ  ทองยา 

 ๕๘๖ นายเจษฎาภรณ  สินจรูญศักดิ์ 

 ๕๘๗ นายเจษฎาวุฒิ  เศษวิ 

 ๕๘๘ นายเจษฏา  พิมพชารีย 

 ๕๘๙ นายฉลอง  สุยะวงค 

 ๕๙๐ นายฉลอม  คลายหอม 

 ๕๙๑ นายฉลาด  เพ็ชรศิริ 

 ๕๙๒ นายฉออน  เอี่ยมอินทร 

 ๕๙๓ นายฉัตรชัย  กาญจนะ 

 ๕๙๔ นายฉัตรชัย  จันทรพิทักษ 

 ๕๙๕ นายฉัตรชัย  เจริญแนว 

 ๕๙๖ นายฉัตรชัย  ถินขาว 

 ๕๙๗ นายฉัตรชัย  ทองยอย 

 ๕๙๘ นายฉัตรชัย  นาดี 

 ๕๙๙ นายฉัตรชัย  ผิวผอง 

 ๖๐๐ นายฉัตรชัย  พลธร 

 ๖๐๑ นายฉัตรชัย  พุมเถื่อน 

 ๖๐๒ นายฉัตรชัย  ฤาวงค 

 ๖๐๓ นายฉัตรชัย  สัตบุษ 

 ๖๐๔ นายฉัตรชุมพล  เสือเปย 

 ๖๐๕ นายฉินกานจะนะ  เชื้อคนแข็ง 

 ๖๐๖ นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา 

 ๖๐๗ นายเฉลิมเกียรติ  สมานพันธุ 

 ๖๐๘ นายเฉลิมเกียรติ  สุมเงิน 

 ๖๐๙ นายเฉลิมเกียรติ์  เมืองงาว 

 ๖๑๐ นายเฉลิมชัย  บุรี 

 ๖๑๑ นายเฉลิมชัย  วงษโพธิ์ 

 ๖๑๒ นายเฉลิมเดช  อนนท 
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 ๖๑๓ นายเฉลิมพงศ  ศรีมวง 

 ๖๑๔ นายเฉลิมพงศ  สีนาม 

 ๖๑๕ นายเฉลิมพงษ  ฉวนกล่ิน 

 ๖๑๖ นายเฉลิมพงษ  ณรงคชีวพัฒน 

 ๖๑๗ นายเฉลิมพร  แสงกลา 

 ๖๑๘ นายเฉลิมพล  จันทรแดง 

 ๖๑๙ นายเฉลิมพล  จุยมูล 

 ๖๒๐ นายเฉลิมพล  ตาแกว 

 ๖๒๑ นายเฉลิมพล  ทรายหมอ 

 ๖๒๒ นายเฉลิมพล  บุรีศร ี

 ๖๒๓ นายเฉลิมพล  วงคขยัน 

 ๖๒๔ นายเฉลิมพล  วุฒิกุล 

 ๖๒๕ นายเฉลิมพันธ  กองเพชร 

 ๖๒๖ นายเฉลิมฤทธิ์  ชูศรี 

 ๖๒๗ นายเฉลิมวุฒิ  เกษม 

 ๖๒๘ นายเฉลิมวุฒิ  วรเวช 

 ๖๒๙ นายเฉลิมวุฒิ  สุพัฒธี 

 ๖๓๐ นายเฉลิมศักดิ์  คงมณี 

 ๖๓๑ นายเฉลิมศักดิ์  พุมพวง 

 ๖๓๒ นายเฉลิมศักดิ์  ศรีลุวัตร 

 ๖๓๓ นายเฉลิมศักดิ์  เสริมผล 

 ๖๓๔ พันจาอากาศเอก เฉลิมศักดิ์  อันทอง 

 ๖๓๕ นายชญาณนันทน  นงคทอง 

 ๖๓๖ นายชญาวัฒน  การสมใจ 

 ๖๓๗ นายชฎาวุฒิ  เนืองนันท 

 ๖๓๘ นายชนชนกร  คําตื้อ 

 ๖๓๙ นายชนบดี  เหลืองสด 

 ๖๔๐ นายชนพัฒน  นาคยา 

 ๖๔๑ นายชนวรรฎ  ละออเอี่ยม 

 ๖๔๒ นายชนสิษฎ  จอมเดชา 

 ๖๔๓ นายชนะ  สุริยันต 

 ๖๔๔ นายชนะชนม  สวัสดิ์นุชาติ 

 ๖๔๕ วาที่รอยตรี ชนะชล  ศรีมีชัย 

 ๖๔๖ นายชนะวัฒน  วีรภัทรปรัชญ 

 ๖๔๗ นายชนัต  เวสารัตน 

 ๖๔๘ นายชนัตถ  โสตถิกุล 

 ๖๔๙ นายชนัทนันต  จินดาเลิศ 

 ๖๕๐ นายชนาธิป  สวนจันทร 

 ๖๕๑ นายชนาพล  จ่ันลา 

 ๖๕๒ นายชนาพิชญ  บุญฟอง 

 ๖๕๓ นายชนายุทธ  ตรงตามคํา 

 ๖๕๔ นายชนินทร  แกวบุญเรือง 

 ๖๕๕ นายชนินทร  จันทรเพชร 

 ๖๕๖ นายชนุดร  วารีพิทักษ 

 ๖๕๗ นายชม  พิมะเสน 

 ๖๕๘ นายชมนนท  วงชาลี 

 ๖๕๙ นายชมพล  ชุมคง 

 ๖๖๐ นายชมภู  แกวคําชาติ 

 ๖๖๑ นายชยพงศ  ถาวร 

 ๖๖๒ นายชยพล  ตลับแกว 



 หนา   ๑๗ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๖๓ นายชยพล  นอยบุญญะ 

 ๖๖๔ นายชยพล  พานิชเลิศ 

 ๖๖๕ นายชยพล  เสียงหวาน 

 ๖๖๖ นายชยพล  อัมภรัตน 

 ๖๖๗ นายชยพัทร  สุกทน 

 ๖๖๘ นายชยวินท  โฉมงาม 

 ๖๖๙ นายชยากร  สืบเครือ 

 ๖๗๐ นายชยาวุธ  เชื้อดวงผุย 

 ๖๗๑ นายชยุต  เครือมาลี 

 ๖๗๒ นายชยุตม  ลอธีรพันธ 

 ๖๗๓ นายชรจ  ขําชาติ 

 ๖๗๔ นายชรัมภ  เณรย้ิม 

 ๖๗๕ นายชริน  พลตื้อ 

 ๖๗๖ นายชรินทร  รุจิพูนพงศ 

 ๖๗๗ นายชรินทร  ชุมภูหวย 

 ๖๗๘ นายชโรทัย  เลนีย 

 ๖๗๙ นายชลทิตย  พูลทรัพย 

 ๖๘๐ นายชลเทพ  สมัครการ 

 ๖๘๑ นายชลธี  วิเศษศิริ 

 ๖๘๒ นายชลวิทย  กิจอักษร 

 ๖๘๓ วาที่รอยตรี ชลสินธุ  แกวสีขาว 

 ๖๘๔ นายชลันธน  ชัชวาลยศิริกุล 

 ๖๘๕ นายชลิต  วรนาม 

 ๖๘๖ นายชโลธร  สาระผล 

 ๖๘๗ นายชวณัฐ  แกวน้ํา 

 ๖๘๘ นายชวดล  คํามูลคร 

 ๖๘๙ นายชวนัท  บุญญะสุวรรณ 

 ๖๙๐ นายชวนัทชร  ศรีประภา 

 ๖๙๑ นายชวนากร  ชาติชาญณรงค 

 ๖๙๒ นายชวภณ  ปญญา 

 ๖๙๓ นายชวโย  ปญญาฐิติกุล 

 ๖๙๔ นายชวโรจน  โสภาบุตร 

 ๖๙๕ นายชวลิต  แกวประเสริฐ 

 ๖๙๖ นายชวลิต  ตะกรุดเงิน 

 ๖๙๗ นายชวลิต  ทับสีรัก 

 ๖๙๘ นายชวลิต  เลียงจิรกาล 

 ๖๙๙ นายชวลิต  สุขคลาย 

 ๗๐๐ นายชวลิต  เหมาะมาศ 

 ๗๐๑ นายชวลิต  อนุศัพท 

 ๗๐๒ นายชวุฒิ  มากมิ่ง 

 ๗๐๓ นายชัชชล  เจริญพันธ 

 ๗๐๔ นายชัชชวรรษณ  เพ็ชรแกว 

 ๗๐๕ นายชัชพงศ  เสนพลกรัง 

 ๗๐๖ นายชัชพล  มังกรกิม 

 ๗๐๗ นายชัชพล  แสงงามปล่ัง 

 ๗๐๘ นายชัชรินทร  สุขปาน 

 ๗๐๙ นายชัชวฤทธิ์  ไชยโย 

 ๗๑๐ นายชัชวาล  คําแพงราช 

 ๗๑๑ นายชัชวาล  คําวังพฤกษ 

 ๗๑๒ นายชัชวาล  นอยเต็ม 



 หนา   ๑๘ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๑๓ นายชัชวาล  นะชิรัตน 

 ๗๑๔ นายชัชวาล  เลิศตะคุ 

 ๗๑๕ นายชัชวาล  เวชสุวรรณ 

 ๗๑๖ นายชัชวาลย  ชํานาญรัมย 

 ๗๑๗ นายชัชวาลย  ชุมวงค 

 ๗๑๘ จาสิบเอก ชัชวาลย  บุญเหล่ียม 

 ๗๑๙ นายชัชวาลย  เปล่ียนผ้ึง 

 ๗๒๐ นายชัชวาลย  โพธิ์แจง 

 ๗๒๑ นายชัด  คงคืน 

 ๗๒๒ นายชั้น  อินตะสาร 

 ๗๒๓ นายชันทวิทย  ควรทอง 

 ๗๒๔ นายชันษา  คณากุลศิริ 

 ๗๒๕ นายชัย  คํามุงคุณ 

 ๗๒๖ นายชัยชยพล  ใจแชมชื่นมากย่ิง 

 ๗๒๗ นายชัยณรงค  เงาอําพันไพฑูรย 

 ๗๒๘ นายชัยณรงค  จิตอารี 

 ๗๒๙ นายชัยณรงค  นะบุตร 

 ๗๓๐ นายชัยณรงค  มหาแสน 

 ๗๓๑ นายชัยณรงค  เอื้อนไธสง 

 ๗๓๒ นายชัยณรงคฤทธิ์  ธัญญเจริญ 

 ๗๓๓ นายชัยธนภัทร  เสงี่ยมรัตน 

 ๗๓๔ นายชัยธวัช  ขุทรานนท 

 ๗๓๕ นายชัยนรา  พสุโพธิ์ 

 ๗๓๖ นายชัยบดี  ไชยพรหม 

 ๗๓๗ นายชัยพร  ดีกร 

 ๗๓๘ นายชัยพร  เบาเจริญ 

 ๗๓๙ นายชัยพร  ภักดีอํานาจ 

 ๗๔๐ นายชัยพร  มิตรพิทักษ 

 ๗๔๑ นายชัยพร  ยงแสง 

 ๗๔๒ นายชัยพร  เวียงคํา 

 ๗๔๓ นายชัยพิชิต  สมกล่ิน 

 ๗๔๔ วาที่รอยตรี ชัยภัทร  ตาหลัง 

 ๗๔๕ นายชัยภัทร  พรพิพัฒน 

 ๗๔๖ นายชัยภัทร  วทัญู 

 ๗๔๗ นายชัยมงคล  สุขสวัสดิ์ 

 ๗๔๘ นายชัยยศ  จงจิตร 

 ๗๔๙ นายชัยยันต  อินตะกัน 

 ๗๕๐ นายชัยยา  ตามชัย 

 ๗๕๑ นายชัยยาพร  สาริน 

 ๗๕๒ นายชัยยุทธ  กิฬาพันธ 

 ๗๕๓ นายชัยยุทธ  ธรรมประชา 

 ๗๕๔ นายชัยรัตน  โพธิ์ชัย 

 ๗๕๕ นายชัยรัตน  ลามคํา 

 ๗๕๖ นายชัยรัตน  ล้ิมแกวทวีชัย 

 ๗๕๗ นายชัยเล็ก  ใจวงค 

 ๗๕๘ นายชัยวัฒน  แกวบุตร 

 ๗๕๙ นายชัยวัฒน  งามศิริ 

 ๗๖๐ นายชัยวัฒน  เงาศรี 

 ๗๖๑ นายชัยวัฒน  ชมมา 

 ๗๖๒ นายชัยวัฒน  ชุมชาลี 



 หนา   ๑๙ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๖๓ นายชัยวัฒน  ชูทอง 

 ๗๖๔ นายชัยวัฒน  บุญญัติศักดิ์ 

 ๗๖๕ นายชัยวัฒน  บุญถูก 

 ๗๖๖ นายชัยวัฒน  พิศาลเศรษฐกุล 

 ๗๖๗ นายชัยวัฒน  วิริยะบัณฑิต 

 ๗๖๘ นายชัยวัฒน  หนอแกว 

 ๗๖๙ นายชัยวิชิต  สายแกว 

 ๗๗๐ นายชัยวุฒิ  คําศิริ 

 ๗๗๑ นายชัยวุฒิ  นามะกุณา 

 ๗๗๒ นายชัยวุฒิ  บัวพันธ 

 ๗๗๓ นายชัยวุธ  วรรณวงศ 

 ๗๗๔ วาที่รอยตรี ชัยศาสตร  คเชนทรสุวรรณ 

 ๗๗๕ นายชัยศิริ  ศิริรัตน 

 ๗๗๖ นายชัยศิลป  ภูดอนมวง 

 ๗๗๗ นายชัยสิงห  วงคไชย 

 ๗๗๘ นายชัยสิทธิ์  เกิดศิริ 

 ๗๗๙ นายชัยสิทธิ์  จันตาโลก 

 ๗๘๐ นายชัยสิทธิ์  วันทะวงษ 

 ๗๘๑ นายชาคร  ชูพงษ 

 ๗๘๒ นายชาคริตร  เพ่ิมพูล 

 ๗๘๓ นายชาคิต  อินทรียวงศ 

 ๗๘๔ นายชาญกมล  นิยมจิตร 

 ๗๘๕ นายชาญชัย  จันทรทิพย 

 ๗๘๖ นายชาญชัย  ฉายบุ 

 ๗๘๗ นายชาญชัย  ชัชวาลย 

 ๗๘๘ นายชาญชัย  แชกวย 

 ๗๘๙ นายชาญชัย  เสารแกว 

 ๗๙๐ นายชาญชัย  องอาจ 

 ๗๙๑ นายชาญชิต  เชื้อจําพร 

 ๗๙๒ นายชาญณรงค  เกษแกว 

 ๗๙๓ นายชาญณรงค  เดชแกว 

 ๗๙๔ นายชาญณรงค  ตาละเต็ง 

 ๗๙๕ นายชาญณรงค  แผนพุทธา 

 ๗๙๖ นายชาญณรงค  รุงแสง 

 ๗๙๗ นายชาญณรงค  ศรีจันทร 

 ๗๙๘ นายชาญณรงค  สงแสงรัตน 

 ๗๙๙ นายชาญเดช  ตันสอน 

 ๘๐๐ นายชาญยุทธ  พิริยะสิทธิการ 

 ๘๐๑ นายชาญรบ  ไวสันเทียะ 

 ๘๐๒ นายชาญฤทธิ์  เมืองพวน 

 ๘๐๓ นายชาญวิทย  กิตติจตุรพร 

 ๘๐๔ นายชาญวิทย  ไพโรจน 

 ๘๐๕ นายชาญวิทย  รอดไทย 

 ๘๐๖ นายชาญวิทย  วัดเวียงคํา 

 ๘๐๗ นายชาญวิทย  สีนาค 

 ๘๐๘ นายชาญวิทย  สุริพันธ 

 ๘๐๙ นายชาญวุฒิ  ทองจันทร 

 ๘๑๐ นายชาญศักดิ์  มาตรคําจันทร 

 ๘๑๑ นายชาตรี  จริตงาม 

 ๘๑๒ นายชาตรี  จันตะวงค 



 หนา   ๒๐ (เลมท่ี  ๘/๖) 
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 ๘๑๓ นายชาตรี  ชมเหิม 

 ๘๑๔ นายชาตรี  พรมบุตร 

 ๘๑๕ นายชาตรี  เพชรกูล 

 ๘๑๖ นายชาตรี  มณีรัตน 

 ๘๑๗ นายชาตรี  โสสวาง 

 ๘๑๘ นายชาตรี  อุดมศิลป 

 ๘๑๙ นายชาติกลา  จันทพันธ 

 ๘๒๐ นายชาติชาย  พลคํา 

 ๘๒๑ นายชาติชาย  ศรีอรห 

 ๘๒๒ นายชานนท  กุลประดิษฐ 

 ๘๒๓ นายชานนท  รักปรางค 

 ๘๒๔ นายชานนท  แสงโสด 

 ๘๒๕ นายชานนทร  สุภายอง 

 ๘๒๖ นายชํานาญ  แกวกําเนิด 

 ๘๒๗ นายชํานาญ  ชานันโท 

 ๘๒๘ นายชํานาญ  นาคนอก 

 ๘๒๙ นายชํานาญ  เปตามะนัง 

 ๘๓๐ นายชํานาญ  ผานคํา 

 ๘๓๑ นายชิดณรงค  สุมทิรัมย 

 ๘๓๒ นายชิตพงศ  จงโกเย็น 

 ๘๓๓ นายชิตพงษ  ชูแสง 

 ๘๓๔ นายชิตพล  คําเทพ 

 ๘๓๕ นายชิติพัทธ  เพียขันทา 

 ๘๓๖ นายชิติสรรค  ศรีษะสมุทร 

 ๘๓๗ นายชินกร  ตรีภพ 

 ๘๓๘ นายชินกฤต  ตันสตูล 

 ๘๓๙ นายชินพงษ  ทีสุกะ 

 ๘๔๐ นายชินพันธ  ไชยฉัตรโรจน 

 ๘๔๑ นายชินวัฒน  ปานมั่งมี 

 ๘๔๒ นายชินวัฒน  วิเศษวงศา 

 ๘๔๓ นายชิโนรส  ไกรเลิศ 

 ๘๔๔ นายชิรัชย  ระหวางบาน 

 ๘๔๕ นายชุติเชษฐ  กีรติเรขา 

 ๘๔๖ นายชุติพนธ  จันทะโคตร 

 ๘๔๗ นายชุติมันต  สุภาพัฒน 

 ๘๔๘ นายชุมพล  ขอเสริมกลาง 

 ๘๔๙ นายชุมพล  จันทรศิริธุวงศ 

 ๘๕๐ นายชุมพล  เปาเอี่ยม 

 ๘๕๑ นายชุมพล  ย่ีสมศรี 

 ๘๕๒ นายชุมพล  แรงตะคุ 

 ๘๕๓ นายชุมแพ  ทองเนื้อแปด 

 ๘๕๔ นายชูเกียรติ  จับเทียน 

 ๘๕๕ นายชูเกียรติ  จิรัชยาธิน 

 ๘๕๖ นายชูเกียรติ  เพ่ิมพร 

 ๘๕๗ นายชูเกียรติ  มณีพรหม 

 ๘๕๘ นายชูเกียรติ  สังขะพงษ 

 ๘๕๙ นายชูชาติ  นานอก 

 ๘๖๐ นายชูศักดิ์  แกวประพล 

 ๘๖๑ นายเชน  โพธิ์ศรี 

 ๘๖๒ นายเชวงศักดิ์  ทัศคร 



 หนา   ๒๑ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๖๓ นายเชษไชย  ธรรมทรรศนะดี 

 ๘๖๔ นายเชษฐา  บุญสมยา 

 ๘๖๕ นายเชาวพันธุ  พลชะติน 

 ๘๖๖ นายเชาวรินทร  ชินราษฎร 

 ๘๖๗ นายเชาวฤทธิ์  จันฤาชัย 

 ๘๖๘ นายเชาวลิต  สมรรถการ 

 ๘๖๙ นายเชาวลิต  เสาเวียง 

 ๘๗๐ นายเชาวลิต  หลอเถิน 

 ๘๗๑ นายเชาววัช  ดานสมบูรณ 

 ๘๗๒ นายเชาววิทย  สุขโชติ 

 ๘๗๓ นายเชิงชาย  ชูชวง 

 ๘๗๔ นายเชิงชาย  ย้ิมแยม 

 ๘๗๕ นายเชิงรบ  บุญเกศ 

 ๘๗๖ นายเชิดพงศ  สุขพิมาย 

 ๘๗๗ นายเชิดศักดิ์  บุญยัง 

 ๘๗๘ นายเชิดศักดิ์  หวนไธสง 

 ๘๗๙ นายเชิดศักดิ์  ออนรักษ 

 ๘๘๐ นายโชคชัย  ธรรมฐิติพร 

 ๘๘๑ นายโชคดี  คลองรั้ว 

 ๘๘๒ นายโชคอนันต  อุตสียา 

 ๘๘๓ นายโชติ  ปะกะตัง 

 ๘๘๔ นายโชติภพ  คัมภีรพงศ 

 ๘๘๕ นายโชติรัตน  กรีถาวร 

 ๘๘๖ นายไชยเดช  นูนคาน 

 ๘๘๗ นายไชยยศ  คชินทร 

 ๘๘๘ นายไชยรัตน  เกิดสุข 

 ๘๘๙ นายไชยวัฒน  กระจง 

 ๘๙๐ นายไชยวัฒน  ไชยทองคง 

 ๘๙๑ นายไชยสิทธิ์  ทองรัง 

 ๘๙๒ นายไชยัณต  โพลังกา 

 ๘๙๓ นายไชยา  แหนงวงษ 

 ๘๙๔ นายซอบบรี  ลาเตะ 

 ๘๙๕ นายซุกรี  สามาน 

 ๘๙๖ นายฌานพิเชฐ  ใจสบาย 

 ๘๙๗ นายญาณกวี  บุญทัน 

 ๘๙๘ นายญาณพัฒน  ภัทรนวรุงโรจน 

 ๘๙๙ วาที่รอยตรี ญาณสิทธิ์  สุรินตะ 

 ๙๐๐ นายฎิชมากรณ  ยศวงคเรือน 

 ๙๐๑ นายฐกฤต  ชื่นเรือง 

 ๙๐๒ นายฐนกร  สีเสือ 

 ๙๐๓ นายฐากูร  เรือนสิงห 

 ๙๐๔ นายฐานพัฒน  พรมทา 

 ๙๐๕ นายฐานวัฒน  ตรงประสิทธิ์ 

 ๙๐๖ นายฐานันดร  สุริวรรณ 

 ๙๐๗ นายฐานันท  ขวัญเมือง 

 ๙๐๘ นายฐานัสม  พูนทรัพย 

 ๙๐๙ นายฐานิฏฐ  ศิลางาม 

 ๙๑๐ นายฐาปกรณ  รื่นเริง 

 ๙๑๑ นายฐาปนพงศ  เฉียงสระนอย 

 ๙๑๒ นายฐาปนา  นาคประสิทธิ์ศักดิ์ 



 หนา   ๒๒ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๑๓ วาที่รอยตรี ฐิฏวุฒิ  กล่ินแกว 

 ๙๑๔ นายฐิติ  เรืองฤทธิ์ 

 ๙๑๕ นายฐิติกร  อยูสินธุ 

 ๙๑๖ นายฐิติกรณ  อาจะสมิต 

 ๙๑๗ นายฐิติไชย  ศรีผาน 

 ๙๑๘ นายฐิตินันท  จันทรกุมาร 

 ๙๑๙ นายฐิติพงศ  พรมผัน 

 ๙๒๐ นายฐิติพงษ  หงษนอย 

 ๙๒๑ นายฐิติพัฒน  รัตนพันธ 

 ๙๒๒ นายฐิติวัฒน  ศรีวะบุตร 

 ๙๒๓ นายฐิติศักดิ์  ไชยจันทร 

 ๙๒๔ วาที่รอยตรี ฑิฆัมพร  สุวรรณประเสริฐ 

 ๙๒๕ นายณ พล  คําแกว 

 ๙๒๖ นายณกฤษณ  จําปพันธ 

 ๙๒๗ นายณคพศ  ปยภัทรกุล 

 ๙๒๘ นายณฐกร  สรอยทอง 

 ๙๒๙ นายณฐพงศ  บุญรักษ 

 ๙๓๐ นายณฐพรต  เพ็งสาย 

 ๙๓๑ นายณณฐกร  พิริยาภรณ 

 ๙๓๒ นายณตะนาว  เนียมออน 

 ๙๓๓ จาอากาศโท ณทัทร  สมศรี 

 ๙๓๔ นายณธกร  ขวัญมุข 

 ๙๓๕ นายณพล  เพ็งแปน 

 ๙๓๖ นายณพวุฒิ  เชาวนเชฎฐ 

 ๙๓๗ นายณภัทร  คําแกว 

 ๙๓๘ วาที่รอยตรี ณรงค  คูหะมณี 

 ๙๓๙ นายณรงค  จันทะภา 

 ๙๔๐ นายณรงค  ดานตระกูล 

 ๙๔๑ นายณรงค  นุภาพ 

 ๙๔๒ นายณรงค  มัสมี 

 ๙๔๓ นายณรงค  หรับจันทร 

 ๙๔๔ นายณรงค  อาจมิตร 

 ๙๔๕ นายณรงคกร  สุนทรวัฒน 

 ๙๔๖ นายณรงคเกียรติ  กุลกะดี 

 ๙๔๗ นายณรงคชัย  รอดอยู 

 ๙๔๘ นายณรงคเดช  ทองทวี 

 ๙๔๙ นายณรงคเดช  ปุณขันธุ 

 ๙๕๐ นายณรงคพนธ  กรกฤตธนพนธ 

 ๙๕๑ นายณรงคฤทธิ์  ชนะทัพ 

 ๙๕๒ นายณรงคฤทธิ์  ถาวรศิลป 

 ๙๕๓ นายณรงคฤทธิ์  ธนาคีรี 

 ๙๕๔ นายณรงคฤทธิ์  เนาวิรัตน 

 ๙๕๕ นายณรงคฤทธิ์  มวงมนตรี 

 ๙๕๖ นายณรงคฤทธิ์  โฮงจิก 

 ๙๕๗ นายณรงควิทย  นากสุก 

 ๙๕๘ นายณรงควิทย  พ่ึงพงษ 

 ๙๕๙ นายณรงคศักดิ์  คิ้วอําไพ 

 ๙๖๐ นายณรงคศักดิ์  จงจิตร 

 ๙๖๑ นายณรงคศักดิ์  ไชยลังกา 

 ๙๖๒ นายณรงคศักดิ์  ทองเพ็ชร 



 หนา   ๒๓ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๖๓ นายณรงคศักดิ์  นันทะสิงห 

 ๙๖๔ นายณรงคศักดิ์  บัวลาด 

 ๙๖๕ นายณรงคศักดิ์  บุญเหมือน 

 ๙๖๖ นายณรงคศักดิ์  พูลลมัย 

 ๙๖๗ นายณรงคศักดิ์  สิทธิดํารงค 

 ๙๖๘ นายณรงคศักดิ์  หงษตะนุ 

 ๙๖๙ นายณรงฤทธิ์  นามเหลา 

 ๙๗๐ นายณวัฒนศไนส  ศิริเลิศรุงเรือง 

 ๙๗๑ นายณัชนพ  แกลวกลา 

 ๙๗๒ นายณัชพล  หงษผา 

 ๙๗๓ นายณัฎฐพสิษฐ  เทพดวงแกว 

 ๙๗๔ นายณัฎฐศรุต  วุฒิชัย 

 ๙๗๕ นายณัฏฐ  สวัสดี 

 ๙๗๖ นายณัฏฐ  วิศัลยวัฒนา 

 ๙๗๗ นายณัฏฐกิจ  จันทรทร 

 ๙๗๘ นายณัฏฐชฎิล  มาอิ่นแกว 

 ๙๗๙ นายณัฏฐชัย  แสงทอง 

 ๙๘๐ นายณัฏฐพร  งามโคกกลาง 

 ๙๘๑ นายณัฏฐพล  หนอคํา 

 ๙๘๒ นายณัฏฐพัชร  เมธาพรธิวัฒน 

 ๙๘๓ นายณัฏฐเมธร  ดุลคนิต 

 ๙๘๔ นายณัฏฐวัฒน  จันทรโท 

 ๙๘๕ นายณัฏฐวัฒน  อนันตะสุข 

 ๙๘๖ นายณัฏฐากรณ  นันตะแกว 

 ๙๘๗ นายณัฐกร  เจริญศรี 

 ๙๘๘ นายณัฐกร  พูนศรี 

 ๙๘๙ นายณัฐกรณ  ธาตุทอง 

 ๙๙๐ นายณัฐกรณ  นวลสุวรรณ 

 ๙๙๑ นายณัฐกฤต  อําลอย 

 ๙๙๒ นายณัฐกานต  แกวดี 

 ๙๙๓ นายณัฐกานต  บุญเสน 

 ๙๙๔ นายณัฐเกตุ  วังวงค 

 ๙๙๕ นายณัฐชานนท  ทาสะโก 

 ๙๙๖ นายณัฐดนัย  ย่ิงแสวงดี 

 ๙๙๗ นายณัฐดนัย  สุวรรณสังข 

 ๙๙๘ นายณัฐธนวรรธน  บุญจันทร 

 ๙๙๙ วาที่รอยตรี ณัฐธพัฒน  คําเอก 

 ๑๐๐๐ นายณัฐนันท  คงธนพินิต 

 ๑๐๐๑ นายณัฐนันท  สุขศีลลํ้าเลิศ 

 ๑๐๐๒ นายณัฐนัย  วิศวแสนสุข 

 ๑๐๐๓ นายณัฐนัย  อินทรแกว 

 ๑๐๐๔ นายณัฐปกรณ  คงรอด 

 ๑๐๐๕ นายณัฐพงศ  บุญสง 

 ๑๐๐๖ นายณัฐพงศ  ปาละนันทน 

 ๑๐๐๗ นายณัฐพงศ  ปยะวงศวัฒนา 

 ๑๐๐๘ นายณัฐพงศ  มัธยม 

 ๑๐๐๙ นายณัฐพงศ  ศรีภูงา 

 ๑๐๑๐ นายณัฐพงศ  สุยรา 

 ๑๐๑๑ นายณัฐพงศ  หลาวงศา 

 ๑๐๑๒ นายณัฐพงษ  แกวศรีสม 



 หนา   ๒๔ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๑๓ นายณัฐพงษ  คชศร 

 ๑๐๑๔ นายณัฐพงษ  เครื่องสาย 

 ๑๐๑๕ นายณัฐพงษ  จรัญ 

 ๑๐๑๖ นายณัฐพงษ  จันขู 

 ๑๐๑๗ นายณัฐพงษ  จันปุม 

 ๑๐๑๘ นายณัฐพงษ  ชํานาญตา 

 ๑๐๑๙ นายณัฐพงษ  ทองเถื่อน 

 ๑๐๒๐ นายณัฐพงษ  บุญลิขิต 

 ๑๐๒๑ นายณัฐพงษ  ปนศักดิ์ 

 ๑๐๒๒ นายณัฐพงษ  ยะปะนันท 

 ๑๐๒๓ วาที่รอยตรี ณัฐพงษ  วงษทรัพย 

 ๑๐๒๔ นายณัฐพงษ  ศรีเพชร 

 ๑๐๒๕ นายณัฐพงษ  อินทรพิทักษ 

 ๑๐๒๖ นายณัฐพล  กองทอง 

 ๑๐๒๗ นายณัฐพล  คชาธร 

 ๑๐๒๘ นายณัฐพล  จักรเพชร 

 ๑๐๒๙ นายณัฐพล  จันทมาศ 

 ๑๐๓๐ นายณัฐพล  เจริญเกียรติ์เจริญ 

 ๑๐๓๑ นายณัฐพล  ชื่นจิตร 

 ๑๐๓๒ นายณัฐพล  ดํานงค 

 ๑๐๓๓ นายณัฐพล  นาคดี 

 ๑๐๓๔ นายณัฐพล  พันธุภิญญา 

 ๑๐๓๕ นายณัฐพล  มั่นเรือง 

 ๑๐๓๖ นายณัฐพล  ยศดา 

 ๑๐๓๗ นายณัฐพล  เลือดขุนทด 

 ๑๐๓๘ นายณัฐพล  ศรีทิพย 

 ๑๐๓๙ นายณัฐพล  ศรีใสคํา 

 ๑๐๔๐ นายณัฐพล  สุขสงวน 

 ๑๐๔๑ นายณัฐพล  สุดหอม 

 ๑๐๔๒ นายณัฐพล  หาญตะลอม 

 ๑๐๔๓ นายณัฐพล  อินทรกลัด 

 ๑๐๔๔ นายณัฐพล  เอกสะพัง 

 ๑๐๔๕ นายณัฐพัชร  ภูอากาศ 

 ๑๐๔๖ นายณัฐพัชร  หารไชย 

 ๑๐๔๗ นายณัฐพัชร  เพ็ชรสิมาลัย 

 ๑๐๔๘ นายณัฐภูมิ  ธิติธนพัฒน 

 ๑๐๔๙ นายณัฐรงค  เมี้ยนทอง 

 ๑๐๕๐ นายณัฐวรรธน  จันทรพิภพ 

 ๑๐๕๑ นายณัฐวรรธน  ชุติภัทรดํารงกุล 

 ๑๐๕๒ นายณัฐวรรธน  ทิพยอุทัย 

 ๑๐๕๓ นายณัฐวัฒน  จริงสันเทียะ 

 ๑๐๕๔ นายณัฐวัฒน  ฉัตรศีรีย่ิงยง 

 ๑๐๕๕ นายณัฐวัฒน  ธุระกิจ 

 ๑๐๕๖ นายณัฐวัฒน  สิริอรุณรัตน 

 ๑๐๕๗ นายณัฐวัฒน  เหล่ียมเพ็ชร 

 ๑๐๕๘ นายณัฐวัตร  เขียวดี 

 ๑๐๕๙ นายณัฐวัตร  รอดนอย 

 ๑๐๖๐ นายณัฐวัส  ปญญาใส 

 ๑๐๖๑ นายณัฐวุฒิ  แกวเมืองนอย 

 ๑๐๖๒ นายณัฐวุฒิ  ขาวแสง 



 หนา   ๒๕ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๖๓ นายณัฐวุฒิ  ค้ําชู 

 ๑๐๖๔ นายณัฐวุฒิ  คํานวนวุฒิ 

 ๑๐๖๕ นายณัฐวุฒิ  เงินพา 

 ๑๐๖๖ นายณัฐวุฒิ  จิตประสาร 

 ๑๐๖๗ นายณัฐวุฒิ  เจริญกุล 

 ๑๐๖๘ นายณัฐวุฒิ  ใจกลา 

 ๑๐๖๙ นายณัฐวุฒิ  ชื่นชอบกมล 

 ๑๐๗๐ นายณัฐวุฒิ  ซาวคําเขตต 

 ๑๐๗๑ นายณัฐวุฒิ  ดุมลักษณ 

 ๑๐๗๒ วาที่รอยตรี ณัฐวุฒิ  ทิพยเนตรสกุล 

 ๑๐๗๓ นายณัฐวุฒิ  นนยะโส 

 ๑๐๗๔ นายณัฐวุฒิ  นอยใย 

 ๑๐๗๕ นายณัฐวุฒิ  นักฟอน 

 ๑๐๗๖ นายณัฐวุฒิ  นัยจิต 

 ๑๐๗๗ นายณัฐวุฒิ  บุญเดช 

 ๑๐๗๘ นายณัฐวุฒิ  เบ็ญจา 

 ๑๐๗๙ นายณัฐวุฒิ  ปลัดบาง 

 ๑๐๘๐ นายณัฐวุฒิ  ปนเหนงเพชร 

 ๑๐๘๑ นายณัฐวุฒิ  พงษพานิช 

 ๑๐๘๒ นายณัฐวุฒิ  พิมล 

 ๑๐๘๓ นายณัฐวุฒิ  แพงสวัสดิ์ 

 ๑๐๘๔ นายณัฐวุฒิ  ภักดีผล 

 ๑๐๘๕ นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง 

 ๑๐๘๖ นายณัฐวุฒิ  มากสุข 

 ๑๐๘๗ นายณัฐวุฒิ  มาทา 

 ๑๐๘๘ นายณัฐวุฒิ  ยะเรือนงาม 

 ๑๐๘๙ นายณัฐวุฒิ  ย่ิงเพ่ิมทรัพย 

 ๑๐๙๐ นายณัฐวุฒิ  วรรณโชติ 

 ๑๐๙๑ นายณัฐวุฒิ  วุฒิพงษ 

 ๑๐๙๒ นายณัฐวุฒิ  หารไชย 

 ๑๐๙๓ นายณัฐวุฒิ  อรุณรัตน 

 ๑๐๙๔ นายณัฐเวช  ทวีชื่น 

 ๑๐๙๕ นายณัฐศิษฏ  จิตรจํานงค 

 ๑๐๙๖ นายณัฐษิมา  ทั่งกลาง 

 ๑๐๙๗ นายณัฐสิทธิ์  ธุระสุข 

 ๑๐๙๘ นายณุกานต  เสโส 

 ๑๐๙๙ นายดนัย  ภูมิภาค 

 ๑๑๐๐ นายดนัย  รัตนะ 

 ๑๑๐๑ นายดนุพล  คําชมภู 

 ๑๑๐๒ นายดนุพล  เดชอุดม 

 ๑๑๐๓ นายดนุรุจณ  แนนอุดร 

 ๑๑๐๔ นายดนู  การะเกดสาคร 

 ๑๑๐๕ นายดวงดี  เปงสุรินทร 

 ๑๑๐๖ นายดิเรก  ทะสุนทร 

 ๑๑๐๗ นายดิลา  แววจันทรา 

 ๑๑๐๘ นายดิษฐพล  จักรกฤษณพิพัฒน 

 ๑๑๐๙ นายดิษฐพล  ทรงงาม 

 ๑๑๑๐ นายดุสิต  คําหนองไผ 

 ๑๑๑๑ วาที่รอยตรี ดุสิต  บานนบ 

 ๑๑๑๒ นายดุสิต  ยังเจริญ 



 หนา   ๒๖ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๑๓ นายเดช  พละเดช 

 ๑๑๑๔ นายเดชณรงค  พักพา 

 ๑๑๑๕ นายเดชพล  ใจปนทา 

 ๑๑๑๖ นายเดชมนตรี  โพธิราช 

 ๑๑๑๗ นายเดชฤทธิ์  หลักคํา 

 ๑๑๑๘ นายเดชา  ชูเลิศ 

 ๑๑๑๙ นายเดชา  เดชะคําภู 

 ๑๑๒๐ นายเดชา  นามกันยา 

 ๑๑๒๑ นายเดชา  บุญทอง 

 ๑๑๒๒ นายเดชา  ปงยศ 

 ๑๑๒๓ นายเดชา  โพนทอง 

 ๑๑๒๔ นายเดชา  สังฆมณี 

 ๑๑๒๕ นายเดโช  ถาวรจิตร 

 ๑๑๒๖ นายเดน  ศรีสุข 

 ๑๑๒๗ นายเดนชัย  บํารุงศรี 

 ๑๑๒๘ นายเดนชัย  ปนทรายมูล 

 ๑๑๒๙ นายเดนชัย  สัมทาน 

 ๑๑๓๐ วาที่รอยตรี เดนชัย  อาทิตยเจริญชัย 

 ๑๑๓๑ นายเดนวัฒน  สักคุนา 

 ๑๑๓๒ นายเดือน  กาวีละ 

 ๑๑๓๓ นายตนุภัทร  รังมาตย 

 ๑๑๓๔ นายตระการ  เจริญผล 

 ๑๑๓๕ นายตรัส  วงศแสนสี 

 ๑๑๓๖ นายตรีนรภัทร  ตรีประเคน 

 ๑๑๓๗ นายตรีเพชร  บํารุงจิตร 

 ๑๑๓๘ นายตฤณ  แกวเกตุ 

 ๑๑๓๙ นายตฤณชาติ  อนันตสุข 

 ๑๑๔๐ นายตฤณวัฒน  พลเย่ียม 

 ๑๑๔๑ นายตอศักดิ์  ยังสอน 

 ๑๑๔๒ นายตอศักดิ์  ศรีแกวแฝก 

 ๑๑๔๓ นายตะวัน  คงทวัน 

 ๑๑๔๔ นายตะวัน  บุตรอินทร 

 ๑๑๔๕ นายตะวัน  ศรีสุริยชัย 

 ๑๑๔๖ นายตันติกร  เพ็ชรออน 

 ๑๑๔๗ นายตันติกร  ออนเงิน 

 ๑๑๔๘ นายติราวัช  ปรีจํารัส 

 ๑๑๔๙ นายตุลชัย  สะกัญญา 

 ๑๑๕๐ นายตุลยดา  สุดกระโทก 

 ๑๑๕๑ นายเตชทัต  ชัยชีวานนท 

 ๑๑๕๒ นายเตชทัต  หลาหิบ 

 ๑๑๕๓ นายเตชสิทธิ์  คลองชัยนันต 

 ๑๑๕๔ นายเติมศักดิ์  วงษจําปา 

 ๑๑๕๕ นายไตรภพ  ทะนุพุทธคุณ 

 ๑๑๕๖ นายถวัลย  ขุนพรม 

 ๑๑๕๗ นายถวิล  จุลทัศน 

 ๑๑๕๘ นายถิรพร  ดํามาก 

 ๑๑๕๙ นายถิรพุทธิ์  ลุนบง 

 ๑๑๖๐ นายถิรวัฒน  คุมทอง 

 ๑๑๖๑ นายเถลิงศักดิ์  อรรคคํา 

 ๑๑๖๒ นายทน  วรรณวงษ 



 หนา   ๒๗ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๖๓ นายทนง  ไขทา 

 ๑๑๖๔ นายทนง  คงรอด 

 ๑๑๖๕ นายทนงศักดิ์  ศิริวงษ 

 ๑๑๖๖ นายทนงศักดิ์  สุขกาย 

 ๑๑๖๗ นายทนงศักดิ์  สุทสนธ 

 ๑๑๖๘ นายทนาศิลป  ทิพยแสง 

 ๑๑๖๙ นายทยากร  ภัทรกรเดชาสกุล 

 ๑๑๗๐ วาที่รอยตรี ทรงกลด  ศิริผล 

 ๑๑๗๑ นายทรงคุณ  มังกรแสงแกว 

 ๑๑๗๒ นายทรงเดช  อินอุดออน 

 ๑๑๗๓ นายทรงธรรม  อานนท 

 ๑๑๗๔ นายทรงพล  ทะรังศรี 

 ๑๑๗๕ นายทรงพล  โทนสังขอินทร 

 ๑๑๗๖ นายทรงยศ  ศิริบุตร 

 ๑๑๗๗ นายทรงยศ  สกุลยา 

 ๑๑๗๘ นายทรงวุฒิ  จันทรหมื่นไวย 

 ๑๑๗๙ นายทรงวุฒิ  ชูสุวรรณ 

 ๑๑๘๐ นายทรงวุฒิ  ภาคยาสิทธิ์ 

 ๑๑๘๑ นายทรงวุฒิ  มากมี 

 ๑๑๘๒ นายทรงวุฒิ  ยลถนอม 

 ๑๑๘๓ นายทรงวุฒิ  ล่ิวสุนทร 

 ๑๑๘๔ นายทรงวุฒิ  ศรีปรีชา 

 ๑๑๘๕ นายทรรศนฐพนธ  หามะฤทธิ์ 

 ๑๑๘๖ นายทรรศนเทพ  ทองเกษม 

 ๑๑๘๗ นายทรัพยภวัฎ  สายสมาน 

 ๑๑๘๘ นายทราวุฒิ  ปุนประโคน 

 ๑๑๘๙ นายทวิชชัย  ตนภูบาล 

 ๑๑๙๐ นายทวิชชาติ  วงศสิริจรรยา 

 ๑๑๙๑ นายทวิวัฒน  นอยบุดดี 

 ๑๑๙๒ นายทวี  ชาญโคตรพันธ 

 ๑๑๙๓ นายทวี  ทบธรรม 

 ๑๑๙๔ นายทวีชัย  สมบูรณ 

 ๑๑๙๕ นายทวีชัย  สุขพันธ 

 ๑๑๙๖ นายทวีชัย  ใหญเลิศ 

 ๑๑๙๗ นายทวีทรัพย  แซเอี้ยว 

 ๑๑๙๘ นายทวีวัฒน  ดวงนิล 

 ๑๑๙๙ นายทวีวัฒน  พรมสิงหา 

 ๑๒๐๐ นายทวีวุฒิ  จันทรมณี 

 ๑๒๐๑ นายทวีศักดิ์  จันทะโสม 

 ๑๒๐๒ นายทวีศักดิ์  ชอกระทุม 

 ๑๒๐๓ นายทวีศักดิ์  มังกร 

 ๑๒๐๔ นายทวีศักดิ์  ละอองคม 

 ๑๒๐๕ นายทวีศักดิ์  สังสินหละ 

 ๑๒๐๖ นายทวีศักดิ์  อุนจันทร 

 ๑๒๐๗ นายทวีศิลป  ศรีอักษร 

 ๑๒๐๘ นายทศธรรม  สารคํา 

 ๑๒๐๙ นายทศพร  กานติมาอัศจรรย 

 ๑๒๑๐ นายทศพร  จันทรา 

 ๑๒๑๑ นายทศพร  เจนบาญชี 

 ๑๒๑๒ นายทศพร  ทองกร 



 หนา   ๒๘ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๑๓ นายทศพร  ทองสอน 

 ๑๒๑๔ นายทศพร  นนทะโชติ 

 ๑๒๑๕ นายทศพร  พรมมี 

 ๑๒๑๖ นายทศพร  พะวงษ 

 ๑๒๑๗ นายทศพร  ลีลาวนานนท 

 ๑๒๑๘ นายทศพร  ศรีพลพา 

 ๑๒๑๙ นายทศพร  ศรีอักษร 

 ๑๒๒๐ นายทศพร  โศภิษฐธรรมกุล 

 ๑๒๒๑ นายทศพร  สายทอง 

 ๑๒๒๒ นายทศพล  แกวอาษา 

 ๑๒๒๓ นายทศพล  ศรีสาระ 

 ๑๒๒๔ นายทศพล  สังขวัน 

 ๑๒๒๕ นายทศพล  อุสาพรหม 

 ๑๒๒๖ นายทศม  ศรีรงค 

 ๑๒๒๗ นายทศวร  ผองใส 

 ๑๒๒๘ นายทองคํา  นาสมตรึก 

 ๑๒๒๙ นายทองคูณ  พุฒฝอย 

 ๑๒๓๐ นายทองคูณ  เพ้ียมูล 

 ๑๒๓๑ นายทองฉัตร  เยาวมาลี 

 ๑๒๓๒ นายทองฉัตร  ไรนุน 

 ๑๒๓๓ นายทองดี  บริสุทธิ์ 

 ๑๒๓๔ นายทองดี  เริงฤทัยพนม 

 ๑๒๓๕ นายทองใบ  กุวัง 

 ๑๒๓๖ นายทองมี  ประสารทอง 

 ๑๒๓๗ นายทองสุข  คําหนิ้ว 

 ๑๒๓๘ นายทองสุข  เจียรัมย 

 ๑๒๓๙ นายทองสุข  รํามะนา 

 ๑๒๔๐ นายทักษดนัย  จบศักดิ์สาย 

 ๑๒๔๑ นายทักษดนัย  แสงรส 

 ๑๒๔๒ นายทักษาปกรณ  สีดาถม 

 ๑๒๔๓ นายทับ  ภูหนองโอง 

 ๑๒๔๔ นายทัพไท  พรอมเพรียง 

 ๑๒๔๕ นายทัศกร  โนชัย 

 ๑๒๔๖ นายทัศนพงศ  โคพะนา 

 ๑๒๔๗ นายทัศนพล  พิมพภัทรยศ 

 ๑๒๔๘ นายทัศนพล  ยะมามัง 

 ๑๒๔๙ นายทัศนะ  คําทมูล 

 ๑๒๕๐ นายทัศนัยน  ทึงขํา 

 ๑๒๕๑ นายทัศวัฒน  ซอแกว 

 ๑๒๕๒ นายทํานพ  ปุราทะกา 

 ๑๒๕๓ นายทินกร  แกวประทุม 

 ๑๒๕๔ นายทินกร  ขอแนบกลาง 

 ๑๒๕๕ นายทินกร  พานจันทร 

 ๑๒๕๖ นายทินกร  อนุพันธ 

 ๑๒๕๗ นายทินรัตน  ชูจันทร 

 ๑๒๕๘ นายทินวุฒิ  นาคจร 

 ๑๒๕๙ นายทิพากร  จิตสามารถ 

 ๑๒๖๐ นายทิโมธี  สุวรรณพุม 

 ๑๒๖๑ นายทิวา  หงษทอง 

 ๑๒๖๒ นายทิวากร  บุญเวิน 



 หนา   ๒๙ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๖๓ นายทิวากร  อินเล็ก 

 ๑๒๖๔ นายทิวานนท  ตังสุรัตน 

 ๑๒๖๕ นายเทพชลิต  เพ็งแตง 

 ๑๒๖๖ สิบเอก เทพพิทักษ  ทําพล 

 ๑๒๖๗ นายเทพรักษ  แกลวกสิกรรม 

 ๑๒๖๘ นายเทพรัตน  บุญครอง 

 ๑๒๖๙ นายเทพรัตน  ภูนาสอน 

 ๑๒๗๐ นายเทพรัตน  ศรีคราม 

 ๑๒๗๑ นายเทวศักดิ์  สุมาลี 

 ๑๒๗๒ นายเทวิน  ศิริมาตย 

 ๑๒๗๓ นายเทวินทร  นิลมณี 

 ๑๒๗๔ นายเทอดทูล  ธนัญชัย 

 ๑๒๗๕ นายเทอดไทย  อภิแสงปญญา 

 ๑๒๗๖ นายเทอดพงศ  พรหมพิชัย 

 ๑๒๗๗ นายเทอดพงษ  โดยงามรัก 

 ๑๒๗๘ นายเทอดพงษ  ไวทยเวทย 

 ๑๒๗๙ นายเทอดศักดิ์  ชาญประโคน 

 ๑๒๘๐ นายเทอดศักดิ์  ศรีมงคล 

 ๑๒๘๑ นายเทิดศักดิ์  มิมขุนทด 

 ๑๒๘๒ นายเทิดศักดิ์  ยุงประโคน 

 ๑๒๘๓ นายเทียนชัย  เจริญสุข 

 ๑๒๘๔ นายเทียนชัย  เสียงเสนาะ 

 ๑๒๘๕ นายธงชัย  คงอมรคีรี 

 ๑๒๘๖ นายธงชัย  ฐานะกอง 

 ๑๒๘๗ นายธงชัย  เดือนแจง 

 ๑๒๘๘ นายธงชัย  ตะเขียว 

 ๑๒๘๙ นายธงชัย  ทะเลมอญ 

 ๑๒๙๐ นายธงชัย  โพธิ์มงคล 

 ๑๒๙๑ นายธงชัย  รักชาติ 

 ๑๒๙๒ นายธงชัย  สนโศรก 

 ๑๒๙๓ นายธงชัย  สิทธิสุนทร 

 ๑๒๙๔ นายธงชัย  สุมานะ 

 ๑๒๙๕ นายธงไชย  ภูถนนนอก 

 ๑๒๙๖ นายธงไชย  สันติถาวรย่ิง 

 ๑๒๙๗ นายธงธวัช  แกวบุญทอง 

 ๑๒๙๘ นายธณกฤต  มุมทอง 

 ๑๒๙๙ นายธดล  สาบุง 

 ๑๓๐๐ นายธดา  ยกอินทร 

 ๑๓๐๑ นายธน  ธนดํารงกุล 

 ๑๓๐๒ นายธนกร  นาคปญญพินิจ 

 ๑๓๐๓ นายธนกร  มูลคํากอน 

 ๑๓๐๔ นายธนกร  ยนตวิสูตร 

 ๑๓๐๕ นายธนกฤต  แกวมุนินทร 

 ๑๓๐๖ นายธนกฤต  จับใจเหมาะ 

 ๑๓๐๗ นายธนกฤต  เทพมงคล 

 ๑๓๐๘ วาที่รอยตรี ธนกฤต  พศวัตชวภณะ 

 ๑๓๐๙ นายธนกฤต  พิมพทอง 

 ๑๓๑๐ นายธนกฤต  พุมมาศ 

 ๑๓๑๑ นายธนกฤต  วิชาสวัสดิ์ 

 ๑๓๑๒ นายธนกฤต  สุวรรณชาตรี 



 หนา   ๓๐ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๑๓ นายธนชน  กุดหอม 

 ๑๓๑๔ นายธนชัย  จันทรมั่น 

 ๑๓๑๕ นายธนชัย  สรางการนอก 

 ๑๓๑๖ นายธนชัย  อุนใจชน 

 ๑๓๑๗ นายธนชาต  บัวศรี 

 ๑๓๑๘ นายธนเดช  ศิริสุนทร 

 ๑๓๑๙ นายธนทร  ทัศนานุตริยกุล 

 ๑๓๒๐ นายธนธรรม  กรุณานํา 

 ๑๓๒๑ นายธนนท  เฉยฉิว 

 ๑๓๒๒ นายธนพงศ  ตวนชะเอม 

 ๑๓๒๓ นายธนพงศ  ตั้งธรรมนิยม 

 ๑๓๒๔ นายธนพงศ  ฝนคําปวง 

 ๑๓๒๕ นายธนพจน  ธงศิลา 

 ๑๓๒๖ นายธนพนธ  ฆองทอง 

 ๑๓๒๗ นายธนพล  เกษมสุนทรวัชระ 

 ๑๓๒๘ นายธนพล  ชัยชนะ 

 ๑๓๒๙ นายธนพล  แซคู 

 ๑๓๓๐ นายธนพล  นิลผาย 

 ๑๓๓๑ นายธนพล  วังสมบัติ 

 ๑๓๓๒ นายธนพล  สะพังเงิน 

 ๑๓๓๓ นายธนพล  อาจจุฬา 

 ๑๓๓๔ นายธนพัช  ศรีวรษา 

 ๑๓๓๕ นายธนพิชญ  สาชะนะ 

 ๑๓๓๖ นายธนภัค  แสงมุณี 

 ๑๓๓๗ นายธนภัทร  จันทรมณี 

 ๑๓๓๘ นายธนภัทร  ดวงเบา 

 ๑๓๓๙ นายธนภัทร  ภูมิเมือง 

 ๑๓๔๐ นายธนภัทร  อภัยรุณ 

 ๑๓๔๑ นายธนภูมิ  ตะสินธุ 

 ๑๓๔๒ นายธนภูมิ  เที่ยงพุก 

 ๑๓๔๓ นายธนภูมิ  ศรีภูเวียง 

 ๑๓๔๔ นายธนรัชต  จันทรสกุนต 

 ๑๓๔๕ นายธนรัชต  ศิริวัฒน 

 ๑๓๔๖ นายธนวัฒน  คงมณี 

 ๑๓๔๗ นายธนวัฒน  ทวี 

 ๑๓๔๘ นายธนวัฒน  ประเสริฐสาย 

 ๑๓๔๙ นายธนวัฒน  ภูเทศวิเศษพงศ 

 ๑๓๕๐ นายธนวัฒน  โยคณิตย 

 ๑๓๕๑ นายธนวัฒน  ลบบํารุง 

 ๑๓๕๒ นายธนวัฒน  สายนภา 

 ๑๓๕๓ นายธนวัฒน  หุนสูงเนิน 

 ๑๓๕๔ นายธนวัต  เปรมปรีชา 

 ๑๓๕๕ นายธนวันต  เข็มทอง 

 ๑๓๕๖ นายธนวิชญ  จิตรเที่ยง 

 ๑๓๕๗ นายธนวิทย  กวินธนเจริญ 

 ๑๓๕๘ นายธนวิสุทธิ์  สินนพรัตน 

 ๑๓๕๙ นายธนศักดิ์  ปททุม 

 ๑๓๖๐ นายธนศักดิ์  มูลวัลย 

 ๑๓๖๑ นายธนเศรษฐ  รอดดี 

 ๑๓๖๒ นายธนเศรษฐ  สังขกลาง 



 หนา   ๓๑ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๖๓ นายธนสาร  ปานออง 

 ๑๓๖๔ นายธนสิน  ชูโชติ 

 ๑๓๖๕ นายธนะเมศฐ  จีระกมลศักดิ์ 

 ๑๓๖๖ นายธนะศักดิ์  ขาวปลอด 

 ๑๓๖๗ นายธนะสิทธิ์  มูลเจริญ 

 ๑๓๖๘ นายธนัช  แกวจําปา 

 ๑๓๖๙ นายธนัช  คุรุปานเนาว 

 ๑๓๗๐ นายธนัชชา  โพธิกุล 

 ๑๓๗๑ นายธนัญญกาญจ  โพธิ์เจริญ 

 ๑๓๗๒ นายธนัฒวภูมิ  ภูขาว 

 ๑๓๗๓ นายธนัติพล  แสวงผล 

 ๑๓๗๔ วาที่รอยตรี ธนันท  กาญจนประภา 

 ๑๓๗๕ นายธนา  กัณทวีชัย 

 ๑๓๗๖ นายธนา  จิตรัตน 

 ๑๓๗๗ นายธนา  ไชยวงศคต 

 ๑๓๗๘ นายธนากร  แกนทาว 

 ๑๓๗๙ นายธนากร  ขจรฟุง 

 ๑๓๘๐ นายธนากร  คงชวย 

 ๑๓๘๑ นายธนากร  จิระภคดิลก 

 ๑๓๘๒ นายธนากร  ชัยนุภาพ 

 ๑๓๘๓ นายธนากร  ชื่นนิรันดร 

 ๑๓๘๔ นายธนากร  ถอนโพธิ์ 

 ๑๓๘๕ นายธนากร  ทาวศิริ 

 ๑๓๘๖ นายธนากร  นภาภรณ 

 ๑๓๘๗ นายธนากร  ประดับพันธ 

 ๑๓๘๘ นายธนากร  แปไธสง 

 ๑๓๘๙ นายธนากร  โพธารินทร 

 ๑๓๙๐ นายธนากร  ภูฆัง 

 ๑๓๙๑ นายธนากร  ราชาเดช 

 ๑๓๙๒ นายธนากร  สงวนศิริ 

 ๑๓๙๓ นายธนากรณ  ศรีวาป 

 ๑๓๙๔ นายธนากุล  สุบงกช 

 ๑๓๙๕ นายธนาคม  นะกาลัง 

 ๑๓๙๖ วาที่รอยตรี ธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ 

 ๑๓๙๗ นายธนาพงศ  ปราณีบุตร 

 ๑๓๙๘ นายธนาพล  บัวคําโคตร 

 ๑๓๙๙ นายธนาภิวัฒ  ยาสมุทร 

 ๑๔๐๐ นายธนารักษ  ทองฝงพลอย 

 ๑๔๐๑ นายธนารักษ  บุญกาญจน 

 ๑๔๐๒ นายธนารักษ  สุชะไตร 

 ๑๔๐๓ นายธนาวัฒน  โสภา 

 ๑๔๐๔ นายธนาวุฒิ  จีนยาย 

 ๑๔๐๕ นายธนาวุฒิ  ทรัพยสุข 

 ๑๔๐๖ นายธนาศักดิ์  กิติวงษประทีป 

 ๑๔๐๗ นายธนาศักดิ์  สํารวมจิต 

 ๑๔๐๘ นายธนิต  รัตนศักดิ์ดา 

 ๑๔๐๙ นายธนิตพงศ  มงคล 

 ๑๔๑๐ นายธนินทร  วงษตระกูล 

 ๑๔๑๑ นายธนิสร  ประประโคน 

 ๑๔๑๒ นายธนิสร  อินตะนัย 



 หนา   ๓๒ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๑๓ นายธนู  จิตอารี 

 ๑๔๑๔ นายธนู  สุขแสง 

 ๑๔๑๕ นายธเนศ  เจริญทรัพย 

 ๑๔๑๖ นายธเนศ  ฉัตรานุฉัตร 

 ๑๔๑๗ นายธเนศ  พวงรัศมี 

 ๑๔๑๘ นายธเนศ  โพทะจันทร 

 ๑๔๑๙ นายธเนศ  วิริยะมนตรี 

 ๑๔๒๐ นายธเนส  ปุลันรัมย 

 ๑๔๒๑ นายธพรชัย  มารช 

 ๑๔๒๒ นายธพลศจกรณ  พิมพิชัยธกุล 

 ๑๔๒๓ นายธยา  เหลากกโพธิ์ 

 ๑๔๒๔ นายธรณัส  เฮาบุญ 

 ๑๔๒๕ นายธรรมจักร  นิลรักษา 

 ๑๔๒๖ นายธรรมธัช  บาศรี 

 ๑๔๒๗ นายธรรมนูญ  กํามะณี 

 ๑๔๒๘ นายธรรมนูญ  มักขุนทด 

 ๑๔๒๙ นายธรรมนูญ  ลพรวี 

 ๑๔๓๐ นายธรรมภรณ  ธงชัย 

 ๑๔๓๑ นายธรรมรงคศักดิ์  ราชเดิม 

 ๑๔๓๒ นายธรรมรัตน  แกวสมนึก 

 ๑๔๓๓ นายธรรมรัตน  ธรรมขันธ 

 ๑๔๓๔ นายธรรมรัตน  สวางวงค 

 ๑๔๓๕ นายธรรมรัตน  เสลาคุณ 

 ๑๔๓๖ นายธรรมศักดิ์  ปญญา 

 ๑๔๓๗ นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ 

 ๑๔๓๘ นายธรัช  พุทธรักษ 

 ๑๔๓๙ นายธรา  วัลลิภากร 

 ๑๔๔๐ นายธราเทพ  พลับพลา 

 ๑๔๔๑ นายธราธร  เนตรทิพย 

 ๑๔๔๒ นายธราธิป  ชัยชาญ 

 ๑๔๔๓ นายธริช  พุทธรักษ 

 ๑๔๔๔ นายธฤต  นิลบรรพต 

 ๑๔๔๕ นายธวัช  คลองโคน 

 ๑๔๔๖ นายธวัช  ธาตุทอง 

 ๑๔๔๗ นายธวัชชัย  คลายแท 

 ๑๔๔๘ นายธวัชชัย  โคตรพันธ 

 ๑๔๔๙ นายธวัชชัย  ใจหาว 

 ๑๔๕๐ นายธวัชชัย  ฉีดเสน 

 ๑๔๕๑ นายธวัชชัย  ชวงวิไล 

 ๑๔๕๒ นายธวัชชัย  ณ นคร 

 ๑๔๕๓ นายธวัชชัย  ดลบุญ 

 ๑๔๕๔ นายธวัชชัย  เทตวงค 

 ๑๔๕๕ นายธวัชชัย  นัยติ๊บ 

 ๑๔๕๖ นายธวัชชัย  นาคชวย 

 ๑๔๕๗ นายธวัชชัย  นิติการ 

 ๑๔๕๘ นายธวัชชัย  บัวหอม 

 ๑๔๕๙ นายธวัชชัย  โพธิ์กิ่ง 

 ๑๔๖๐ นายธวัชชัย  เมฆสุข 

 ๑๔๖๑ วาที่รอยตรี ธวัชชัย  เรืองศรี 

 ๑๔๖๒ นายธวัชชัย  อาจเวทย 



 หนา   ๓๓ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๖๓ นายธวัชชัย  อุตตะ 

 ๑๔๖๔ นายธวัชชัย  อุนทะเล 

 ๑๔๖๕ นายธวัฒชัย  รัตนะวัน 

 ๑๔๖๖ นายธวัตชัย  งามพิง 

 ๑๔๖๗ นายธัชกร  เฉยฉิว 

 ๑๔๖๘ นายธัชเดช  มหัทธนเดชวริศ 

 ๑๔๖๙ นายธัชพงศพัชร  พันธุแกว 

 ๑๔๗๐ นายธัชพงษ  โสตรทอง 

 ๑๔๗๑ นายธัชพล  คุณแกว 

 ๑๔๗๒ นายธัชวินทร  โพธิ์ไทร 

 ๑๔๗๓ นายธัญธร  เทียบพิมพ 

 ๑๔๗๔ นายธัญพิสิษฐ  ออนศรี 

 ๑๔๗๕ นายธันฐกรณ  เฉลิมวัฒน 

 ๑๔๗๖ นายธาดา  ไชยศักดิ์ 

 ๑๔๗๗ นายธาดา  ลอสุนิรันดร 

 ๑๔๗๘ นายธานัท  ธนะเตชะสนิท 

 ๑๔๗๙ นายธานินทร  นวะสิมมา 

 ๑๔๘๐ นายธานินทร  บํารุงภักดี 

 ๑๔๘๑ นายธานี  จีระดิษฐ 

 ๑๔๘๒ นายธานุษิต  นิวาสวงษ 

 ๑๔๘๓ นายธาม  เก็มบู 

 ๑๔๘๔ นายธาริต  อาวเจริญ 

 ๑๔๘๕ นายธาวิน  เภาสระคู 

 ๑๔๘๖ นายธํารงค  วาสนาวณิช 

 ๑๔๘๗ นายธิชากร  ธรรมโยธินสกุล 

 ๑๔๘๘ นายธิชานนท  คงออน 

 ๑๔๘๙ นายธิติ  คําสียา 

 ๑๔๙๐ นายธิติ  คําแหง 

 ๑๔๙๑ นายธิติ  เพียรโคตร 

 ๑๔๙๒ นายธิติเดช  ชมภูราช 

 ๑๔๙๓ นายธิติพงศ  สระทอง 

 ๑๔๙๔ นายธิติพงษ  สีสุมัง 

 ๑๔๙๕ นายธิติวุฒิ  เพ็ชรรัตน 

 ๑๔๙๖ นายธิปตย  บุญยอด 

 ๑๔๙๗ นายธีรกฤต  สรางการนอก 

 ๑๔๙๘ นายธีรการณ  สุสุขเสียง 

 ๑๔๙๙ นายธีรชัย  สุขผล 

 ๑๕๐๐ นายธีรชัย  อาจหินกอง 

 ๑๕๐๑ นายธีรโชติ  หลายโท 

 ๑๕๐๒ นายธีรณัฏฐ  แหวเพ็ชร 

 ๑๕๐๓ นายธีรเดช  ครุฑธา 

 ๑๕๐๔ นายธีรเดช  จ่ันกระแสร 

 ๑๕๐๕ นายธีรเทพ  วัจนะ 

 ๑๕๐๖ นายธีรธร  เหลืองสุวรรณ 

 ๑๕๐๗ นายธีรธัชช  โทบุตร 

 ๑๕๐๘ นายธีรนันท  ฐิติประยูรวงศ 

 ๑๕๐๙ นายธีรนันท  รัตตะ 

 ๑๕๑๐ นายธีรนัย  แซโหงว 

 ๑๕๑๑ นายธีรพงค  วรรณสอน 

 ๑๕๑๒ นายธีรพงศ  นิลพัฒน 



 หนา   ๓๔ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๑๓ นายธีรพงศ  เพ็งชัย 

 ๑๕๑๔ นายธีรพงศ  วงศจอม 

 ๑๕๑๕ นายธีรพงษ  จันทรัง 

 ๑๕๑๖ นายธีรพงษ  จันเทศ 

 ๑๕๑๗ นายธีรพงษ  ทับทิมบัว 

 ๑๕๑๘ นายธีรพจน  สมบูรณศิลป 

 ๑๕๑๙ นายธีรพล  ชนะภัย 

 ๑๕๒๐ นายธีรพัฒน  เพชรศรีจันทร 

 ๑๕๒๑ นายธีรภพ  สงศรี 

 ๑๕๒๒ นายธีรภัทร  นันทิโค 

 ๑๕๒๓ นายธีรภัทร  สวนสุข 

 ๑๕๒๔ นายธีรภัทร  หองโสภา 

 ๑๕๒๕ นายธีรภัทร  จุลพันธ 

 ๑๕๒๖ นายธีรภัทร  เทพคํา 

 ๑๕๒๗ นายธีรภัทร  ปานสมุทร 

 ๑๕๒๘ นายธีรยุทธ  มาณะจักร 

 ๑๕๒๙ นายธีรยุทธ  รักษารมย 

 ๑๕๓๐ นายธีรยุทธ  รุจาคม 

 ๑๕๓๑ นายธีรยุทธ  วันทอง 

 ๑๕๓๒ นายธีรยุทธ  นิจสุข 

 ๑๕๓๓ นายธีรยุทธิ์  หนักแนน 

 ๑๕๓๔ นายธีรวัฒน  แกวทองมา 

 ๑๕๓๕ นายธีรวัฒน  จานแบน 

 ๑๕๓๖ นายธีรวัฒน  ภูพานทอง 

 ๑๕๓๗ นายธีรวัฒน  ศุกระศร 

 ๑๕๓๘ นายธีรวัฒน  แสงสวาง 

 ๑๕๓๙ นายธีรวัฒน  หนูพัฒน 

 ๑๕๔๐ สิบเอก ธีรวุฒิ  เกตสัตปญ 

 ๑๕๔๑ นายธีรศักดิ์  เกาะกลาง 

 ๑๕๔๒ นายธีรศักดิ์  รักษาวงศ 

 ๑๕๔๓ นายธีรศักดิ์  ลังกาพินธ 

 ๑๕๔๔ นายธีระ  ประดับคาย 

 ๑๕๔๕ นายธีระ  อินทรสวาง 

 ๑๕๔๖ นายธีระชล  ยอดชู 

 ๑๕๔๗ นายธีระเดช  ผิวผอง 

 ๑๕๔๘ นายธีระพงศ  ประกอบสัน 

 ๑๕๔๙ นายธีระพงศ  รองวัง 

 ๑๕๕๐ นายธีระพงษ  แกวคํา 

 ๑๕๕๑ นายธีระพงษ  ภูทอง 

 ๑๕๕๒ นายธีระพงษ  อุทธา 

 ๑๕๕๓ นายธีระพันธ  ปานยืน 

 ๑๕๕๔ นายธีระพันธ  เพ็ชรคีรี 

 ๑๕๕๕ นายธีระพันธ  ศรีนอย 

 ๑๕๕๖ นายธีระพันธุ  นาคายน 

 ๑๕๕๗ นายธีระยุทธ  ชินสมบูรณ 

 ๑๕๕๘ นายธีระยุทธ  เดนดวง 

 ๑๕๕๙ นายธีระยุทธ  ทรงอาวุธ 

 ๑๕๖๐ นายธีระยุทธ  เล็กพลอย 

 ๑๕๖๑ นายธีระยุทธ  อวนวงค 

 ๑๕๖๒ นายธีระวัฒน  กองเกิด 



 หนา   ๓๕ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๖๓ นายธีระวัฒน  กองวงค 

 ๑๕๖๔ นายธีระวัฒน  เขมานุวงศ 

 ๑๕๖๕ นายธีระวัฒน  คงแกว 

 ๑๕๖๖ นายธีระวัฒน  ไชยพันธ 

 ๑๕๖๗ นายธีระวัฒน  แซหล่ิว 

 ๑๕๖๘ นายธีระวัฒน  ทรงคะรักษ 

 ๑๕๖๙ นายธีระวัฒน  ยานะจิตร 

 ๑๕๗๐ นายธีระวัฒน  รมเย็น 

 ๑๕๗๑ นายธีระวัฒน  วิละปง 

 ๑๕๗๒ นายธีระวัต  บัวแสง 

 ๑๕๗๓ นายธีระวุฒิ  ซาวเจริญ 

 ๑๕๗๔ นายธีระศักดิ์  ชัยศิริ 

 ๑๕๗๕ นายธีระศักดิ์  ไชยสัตย 

 ๑๕๗๖ นายธีระศักดิ์  ธรรมวัตร 

 ๑๕๗๗ นายธีระศักดิ์  นามบุรินทร 

 ๑๕๗๘ นายธีระศักดิ์  บุตรโคตร 

 ๑๕๗๙ นายธีระเศรษฐ  อนุทรงศักดิ์ 

 ๑๕๘๐ นายธีรัตน  เสฏฐวุฒิธารณ 

 ๑๕๘๑ นายธีรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๑๕๘๒ นายเธียรวิชญ  ภัทรสิริโชติกุล 

 ๑๕๘๓ นายนคร  ศรีวรรณวัฒนา 

 ๑๕๘๔ นายนครสวรรค  นาพินิจ 

 ๑๕๘๕ นายนครินทร  คําสวัสดิ์ 

 ๑๕๘๖ นายนครินทร  เครือวัลย 

 ๑๕๘๗ นายนครินทร  สุกใส 

 ๑๕๘๘ นายนชวนนท  สุนทรสุข 

 ๑๕๘๙ นายนฏกร  ปนพุมโพธิ์ 

 ๑๕๙๐ นายนที  กอบการนา 

 ๑๕๙๑ นายนที  กันสุข 

 ๑๕๙๒ นายนที  ทวีโรจนสุพล 

 ๑๕๙๓ นายนนท  ทองสวัสดิ์ 

 ๑๕๙๔ นายนนทกร  ศรีออน 

 ๑๕๙๕ นายนนทชนก  มาแกวสอง 

 ๑๕๙๖ นายนนทชัย  สุขสําราญ 

 ๑๕๙๗ นายนนทน  ฤทธิเลิศ 

 ๑๕๙๘ นายนนทปวิช  กันเกลา 

 ๑๕๙๙ นายนนทพันธ  ณ ลําปาง 

 ๑๖๐๐ นายนพคุณ  มณีรัตน 

 ๑๖๐๑ นายนพคุณ  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๖๐๒ นายนพฉัตร  ปาประลิต 

 ๑๖๐๓ นายนพชัย  บุญเรืองยา 

 ๑๖๐๔ นายนพชัย  สิทธิ 

 ๑๖๐๕ นายนพณัช  ฉัตรแข็งขัน 

 ๑๖๐๖ นายนพณัฎฐ  เกิดนอก 

 ๑๖๐๗ นายนพดล  แกวสะอาด 

 ๑๖๐๘ นายนพดล  คงปอม 

 ๑๖๐๙ นายนพดล  คชบก 

 ๑๖๑๐ นายนพดล  คเชนทร 

 ๑๖๑๑ นายนพดล  ดาราเฉลิมกุล 

 ๑๖๑๒ นายนพดล  ประจักษโพธา 



 หนา   ๓๖ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๑๓ นายนพดล  ยกรัตน 

 ๑๖๑๔ นายนพดล  สังฆรัตน 

 ๑๖๑๕ นายนพดล  อายเสาร 

 ๑๖๑๖ นายนพดล  อารมณรัตน 

 ๑๖๑๗ นายนพดล  อินทฉิม 

 ๑๖๑๘ นายนพดล  อุริตวี 

 ๑๖๑๙ นายนพพร  คําแกว 

 ๑๖๒๐ นายนพพร  นามสวาง 

 ๑๖๒๑ นายนพพร  บัวคล่ี 

 ๑๖๒๒ นายนพพร  มีชีพสม 

 ๑๖๒๓ นายนพพร  ศรีเดช 

 ๑๖๒๔ นายนพพร  อินสีลอย 

 ๑๖๒๕ วาที่เรือตรี นพพร  โอภาชาติ 

 ๑๖๒๖ นายนพพล  ฉายวงษ 

 ๑๖๒๗ นายนพพล  เพ่ิมพูน 

 ๑๖๒๘ นายนพพล  ภาณุสุวัฒน 

 ๑๖๒๙ นายนพพล  วิบูลวงค 

 ๑๖๓๐ นายนพรัตน  เงาศรี 

 ๑๖๓๑ นายนพรัตน  แบบกัน 

 ๑๖๓๒ วาที่รอยตรี นพรัตน  ประกอบมิตร 

 ๑๖๓๓ นายนพรัตน  ฝายเคนา 

 ๑๖๓๔ นายนพรัตน  วิรุณพันธ 

 ๑๖๓๕ นายนพรุจ  โตประดิษฐ 

 ๑๖๓๖ วาที่รอยตรี นพฤทธิ์  ตอวาส 

 ๑๖๓๗ นายนพฤทธิ์  ฟกแกว 

 ๑๖๓๘ นายนพวรรษ  มะลิปา 

 ๑๖๓๙ นายนพัฒน  สมัญญา 

 ๑๖๔๐ นายนภดล  หมายถูก 

 ๑๖๔๑ วาที่รอยตรี นภนต  ปญญา 

 ๑๖๔๒ นายนภสินธุ  จิตรเจนจริยา 

 ๑๖๔๓ นายนภัสกรณ  จิตรเกษม 

 ๑๖๔๔ นายนภัสรพี  มาลาเวช 

 ๑๖๔๕ นายนภา  ภูมิอาวาส 

 ๑๖๔๖ นายนรภัทร  บาลชัย 

 ๑๖๔๗ นายนรภัทร  หายทุกข 

 ๑๖๔๘ นายนรวิชญ  เหลาวีระไชย 

 ๑๖๔๙ นายนรา  ชํานาญกิจ 

 ๑๖๕๐ นายนรา  ทองสุก 

 ๑๖๕๑ นายนรากร  คําโสภา 

 ๑๖๕๒ นายนรากรณ  ฤทธิรณ 

 ๑๖๕๓ วาที่รอยตรี นราธิป  คําสุวรรณ 

 ๑๖๕๔ นายนราธิป  โสรเนตร 

 ๑๖๕๕ นายนราพงษ  มาสแสง 

 ๑๖๕๖ นายนราพงษ  มาสิก 

 ๑๖๕๗ นายนราพงษ  สายศิลป 

 ๑๖๕๘ นายนรินทร  บุญธรรมพาณิชย 

 ๑๖๕๙ นายนรินทร  ประเทศ 

 ๑๖๖๐ นายนรินทร  คุณเจริญ 

 ๑๖๖๑ นายนรินทร  เทพศิริ 

 ๑๖๖๒ นายนรินทร  บัวทอง 



 หนา   ๓๗ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๖๓ นายนรินทร  รังสรรค 

 ๑๖๖๔ นายนรินทร  หลักทอง 

 ๑๖๖๕ นายนริศ  นอกตะแบก 

 ๑๖๖๖ นายนริศ  นิลขันธ 

 ๑๖๖๗ นายนริศ  ประจวบไพบูลย 

 ๑๖๖๘ นายนริศ  ปนแกว 

 ๑๖๖๙ นายนริศวร  แกวมณี 

 ๑๖๗๐ นายนเรศ  นวะมะรัตน 

 ๑๖๗๑ นายนเรศ  บุญพริ้ง 

 ๑๖๗๒ นายนเรศ  มากอง 

 ๑๖๗๓ นายนเรศ  ลํ้าเลิศวัฒนา 

 ๑๖๗๔ วาที่รอยตรี นเรศน  อาทิตย 

 ๑๖๗๕ นายนฤชล  ทุมโคตร 

 ๑๖๗๖ นายนฤชา  กองสมัคร 

 ๑๖๗๗ นายนฤชิต  สิทธิปล้ืม 

 ๑๖๗๘ นายนฤดล  บังเมฆ 

 ๑๖๗๙ นายนฤเทพ  กั้งเหลง 

 ๑๖๘๐ นายนวธนา  ศิลาน้ําเงิน 

 ๑๖๘๑ นายนวพล  ปทมากร 

 ๑๖๘๒ นายนวรัฐ  นรินทร 

 ๑๖๘๓ นายนะที  ราชนิรัมย 

 ๑๖๘๔ นายนัฐกร  สุยะราช 

 ๑๖๘๕ นายนัฐกาญจน  เฑียมเทวัญญ 

 ๑๖๘๖ นายนัฐพงษ  โกกะพันธ 

 ๑๖๘๗ นายนัฐพร  สมบุญ 

 ๑๖๘๘ นายนัฐพล  จันทรงาม 

 ๑๖๘๙ นายนัฐพล  บํารุงรส 

 ๑๖๙๐ นายนัฐพล  เรือนทอง 

 ๑๖๙๑ นายนัฐพล  หาญสําโรง 

 ๑๖๙๒ นายนัฐพล  อวมกระทุม 

 ๑๖๙๓ นายนัฐภล  เพ็ชรทอง 

 ๑๖๙๔ นายนัฐภูมิ  อุดมพร 

 ๑๖๙๕ นายนัฐวัฒน  เหียนขุนทด 

 ๑๖๙๖ นายนัฐวุธ  รัตนพันธ 

 ๑๖๙๗ นายนัทพงศ  ยะถา 

 ๑๖๙๘ วาที่รอยโท นัธทวัฒน  เรือนพิมพ 

 ๑๖๙๙ วาที่รอยตรี นัธทวัฒน   

  อุดมโชคอาชาชัย 

 ๑๗๐๐ นายนันทชัย  ดอนเตาเหล็ก 

 ๑๗๐๑ นายนันทนัท  ทรัพยประเสริฐ 

 ๑๗๐๒ นายนันทยศ  ยุงประโคน 

 ๑๗๐๓ นายนันทวัฒน  แข็งแรง 

 ๑๗๐๔ นายนันทวัฒน  จิระวัฒนพงศ 

 ๑๗๐๕ นายนันทวัฒน  พุมพวง 

 ๑๗๐๖ นายนันทะวงษ  นอยสีเหลือง 

 ๑๗๐๗ นายนัสกร  มะลาศรี 

 ๑๗๐๘ นายนัสฐกร  นาคอก 

 ๑๗๐๙ นายนาคฤทธิ์  มณีฉาย 

 ๑๗๑๐ นายนาถดนัย  โชติจํารัส 

 ๑๗๑๑ นายนาทพล  ศรีบุรินทร 



 หนา   ๓๘ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๑๒ นายนารายณ  ทับบุรี 

 ๑๗๑๓ นายนาวิน  แกละสมุทร 

 ๑๗๑๔ นายนาวิน  พินิจอภิรักษ 

 ๑๗๑๕ นายนําชัย  รักการ 

 ๑๗๑๖ นายนําโชค  บุญชุม 

 ๑๗๑๗ นายนําไทย  ชัยปญหา 

 ๑๗๑๘ นายนําพล  จันทรขอนแกน 

 ๑๗๑๙ นายนําพล  ชัยพิชิต 

 ๑๗๒๐ นายนิกร  คําแสนกุล 

 ๑๗๒๑ นายนิกร  ชมดี 

 ๑๗๒๒ นายนิกร  เชิญบอแก 

 ๑๗๒๓ นายนิกร  บุญพา 

 ๑๗๒๔ นายนิกร  พิมลา 

 ๑๗๒๕ นายนิชาภา  พยัคฆวงศ 

 ๑๗๒๖ นายนิตยา  วันทอง 

 ๑๗๒๗ นายนิติ  ไชยวงศคต 

 ๑๗๒๘ นายนิติ  ศุภรานันท 

 ๑๗๒๙ นายนิติกร  เครือวัง 

 ๑๗๓๐ นายนิติกร  รอสูงเนิน 

 ๑๗๓๑ นายนิติกร  สมชาติ 

 ๑๗๓๒ นายนิตินัย  ทองนอย 

 ๑๗๓๓ วาที่รอยตรี นิตินัย  ศักดิ์เสรีกุล 

 ๑๗๓๔ นายนิติพงษ  มั่นถึง 

 ๑๗๓๕ นายนิติวัฒน  ปกติ 

 ๑๗๓๖ นายนิทัศน  ชาวโพธิ์พระ 

 ๑๗๓๗ นายนิทัศน  ชุมจิตร 

 ๑๗๓๘ นายนิธิ  จุยแกว 

 ๑๗๓๙ นายนิธิกร  ดีรัมย 

 ๑๗๔๐ นายนิธินาถ  โสดาวิชิต 

 ๑๗๔๑ นายนิธิพร  พะเนาวศรี 

 ๑๗๔๒ นายนิธิพัฒน  บัวผัน 

 ๑๗๔๓ นายนิธิภัทร  พรมมา 

 ๑๗๔๔ นายนิธิศณัฏฐ  จันทับทอง 

 ๑๗๔๕ นายนิพนธ  สงเชื้อ 

 ๑๗๔๖ นายนิพนพันธ  นาคออน 

 ๑๗๔๗ สิบเอก นิพรร  สาลี 

 ๑๗๔๘ นายนิมิตร  โอดฟู 

 ๑๗๔๙ วาที่รอยตรี นิรัญ  ฉิมเพชร 

 ๑๗๕๐ นายนิรัตฐณันทร  กันยาเลิศ 

 ๑๗๕๑ นายนิรันดร  จันทรสวัสดิ์ 

 ๑๗๕๒ นายนิรันดร  ดานนอก 

 ๑๗๕๓ นายนิรันดร  ดีสนั่น 

 ๑๗๕๔ นายนิรันดร  มงคล 

 ๑๗๕๕ นายนิรันดร  ฤดี 

 ๑๗๕๖ นายนิรันดร  เหล็มโสะ 

 ๑๗๕๗ นายนิรินาม  งามวาจา 

 ๑๗๕๘ นายนิรุช  พ้ัวปอง 

 ๑๗๕๙ นายนิรุต  เพ็ชรกําแหง 

 ๑๗๖๐ นายนิรุตต  กองตุม 

 ๑๗๖๑ นายนิรุตต  ธัญญเจริญ 



 หนา   ๓๙ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗๖๒ นายนิรุตต  มาตยไตร 

 ๑๗๖๓ นายนิรุตน  ชูศรีนาค 

 ๑๗๖๔ นายนิรุติ  ทรัพยสินทวีคูณ 

 ๑๗๖๕ นายนิรุทธ  แมนรัมย 

 ๑๗๖๖ นายนิรุทธ  อินออน 

 ๑๗๖๗ นายนิรุทธิ์  มีไทย 

 ๑๗๖๘ นายนิโรจน  เนาวบุตร 

 ๑๗๖๙ นายนิวัฒน  กันทะศิลป 

 ๑๗๗๐ นายนิวัฒน  โกศิลา 

 ๑๗๗๑ นายนิวัฒน  จีระออน 

 ๑๗๗๒ นายนิวัฒน  ศรีสุดตา 

 ๑๗๗๓ นายนิวัฒน  สรอยศรี 

 ๑๗๗๔ นายนิวัฒน  สารบุญ 

 ๑๗๗๕ นายนิวัฒน  สินไชย 

 ๑๗๗๖ นายนิวัฒน  หนางเกษม 

 ๑๗๗๗ นายนิวัฒนชัย  เดชประเสริฐ 

 ๑๗๗๘ นายนิวัติ  เพชรฤทธิ์ 

 ๑๗๗๙ นายนิศาชล  วงศนวล 

 ๑๗๘๐ นายนิสิต  มะโนชัย 

 ๑๗๘๑ นายนุกูล  แจงสวาง 

 ๑๗๘๒ นายนุกูล  ศรีโอษฐ 

 ๑๗๘๓ นายนุชา  มาตหนองแวง 

 ๑๗๘๔ นายเนรมิตร  เกตภาษา 

 ๑๗๘๕ นายบดินทร  ฟองใหญ 

 ๑๗๘๖ นายบดินทร  สินตั้ง 

 ๑๗๘๗ นายบดินทรเดชา  นนทเข็มพรหม 

 ๑๗๘๘ นายบรมพงศ  สินบุญมา 

 ๑๗๘๙ นายบรรจง  คําหลา 

 ๑๗๙๐ นายบรรจง  ชาสอนตา 

 ๑๗๙๑ นายบรรจง  หนูไชยา 

 ๑๗๙๒ นายบรรจบ  คําเพราะ 

 ๑๗๙๓ นายบรรจบ  จันตรี 

 ๑๗๙๔ นายบรรจบ  ทองตีบ 

 ๑๗๙๕ นายบรรเจิด  อิ้วอําพันธุ 

 ๑๗๙๖ นายบรรณรักษ  บุญปก 

 ๑๗๙๗ นายบรรเทิง  บุญเกิด 

 ๑๗๙๘ นายบรรพต  เติมลาภ 

 ๑๗๙๙ วาที่รอยตรี บรรพต  ทวีวงษ 

 ๑๘๐๐ นายบรรพต  รูเจนทร 

 ๑๘๐๑ นายบรรเรง  ขัดสุข 

 ๑๘๐๒ นายบรรลือ  ส่ือเฉย 

 ๑๘๐๓ นายบรรหาร  เพ็ญจันทร 

 ๑๘๐๔ นายบริพัฒน  สารผล 

 ๑๘๐๕ นายบริรักษ  บุญสิทธิ์ 

 ๑๘๐๖ นายบวรศักดิ์  โวเบา 

 ๑๘๐๗ นายบัญจบ  จันทรคลาย 

 ๑๘๐๘ นายบัญชา  เชียรรัมย 

 ๑๘๐๙ นายบัญชา  ธรรมไชย 

 ๑๘๑๐ นายบัญชา  นาเกตุ 

 ๑๘๑๑ นายบัญชา  บุญเพ็ง 



 หนา   ๔๐ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๑๒ นายบัญชา  สาระสัย 

 ๑๘๑๓ นายบัญชา  หาดทราย 

 ๑๘๑๔ นายบัญญัติ  ลาภบุญ 

 ๑๘๑๕ นายบัญฑิต  กิมศรี 

 ๑๘๑๖ วาที่รอยตรี บัณฑิฏ  เล่ือยกระโทก 

 ๑๘๑๗ นายบัณฑิต  ทองเทพ 

 ๑๘๑๘ นายบัณฑิต  นามสีฐาน 

 ๑๘๑๙ นายบัณฑิต  พวงจําปา 

 ๑๘๒๐ นายบัณฑิต  หวังสุข 

 ๑๘๒๑ นายบัณฑิต  องคอภิชาติ 

 ๑๘๒๒ นายบัณฑิตย  ทาปมปา 

 ๑๘๒๓ นายบัลลังก  แกวโกสียสกุล 

 ๑๘๒๔ นายบารมี  เหลืองเจษฎากุล 

 ๑๘๒๕ นายบําบัตร  ทิยานันท 

 ๑๘๒๖ วาที่รอยตรี บํารุง  พรมเย่ียม 

 ๑๘๒๗ นายบุญจันทร  ขวัญเมือง 

 ๑๘๒๘ นายบุญจันทร  ลอมคอม 

 ๑๘๒๙ นายบุญเจิด  สําแดงเดช 

 ๑๘๓๐ นายบุญชนก  บันลือเกียรติ 

 ๑๘๓๑ นายบุญชอบ  ล้ีมงคลเลิศ 

 ๑๘๓๒ นายบุญชอบ  อรุณรัมย 

 ๑๘๓๓ นายบุญเชิด  ชุมพล 

 ๑๘๓๔ นายบุญตา  ใจใหญ 

 ๑๘๓๕ นายบุญธรรม  ภูมิวิจารย 

 ๑๘๓๖ นายบุญธรรม  ฤดีอนุสรณ 

 ๑๘๓๗ นายบุญนํา  ตุนเฟอย 

 ๑๘๓๘ นายบุญภัทร  บุญอิ่ม 

 ๑๘๓๙ นายบุญมา  เสนคะ 

 ๑๘๔๐ นายบุญมี  อุดมดอน 

 ๑๘๔๑ นายบุญยงค  แจมสงค 

 ๑๘๔๒ นายบุญยงค  มีพรอม 

 ๑๘๔๓ นายบุญย่ิง  เหมือนแกว 

 ๑๘๔๔ นายบุญเย่ียม  นันตะภูมิ 

 ๑๘๔๕ นายบุญรอด  อยูศิริ 

 ๑๘๔๖ นายบุญฤทธิ์  บุญเลิศ 

 ๑๘๔๗ นายบุญลือ  หนุนนาค 

 ๑๘๔๘ นายบุญเลิศ  ปานนุม 

 ๑๘๔๙ นายบุญเลิศ  ยาแลหวา 

 ๑๘๕๐ นายบุญวิสิทธิ์  บุญมาศ 

 ๑๘๕๑ นายบุญสง  กุญแกว 

 ๑๘๕๒ นายบุญสง  ผาดาน 

 ๑๘๕๓ นายบุญสง  หงษอราม 

 ๑๘๕๔ นายบุญเสริม  มังคละ 

 ๑๘๕๕ นายบุญเสริม  สําราญดี 

 ๑๘๕๖ นายบุญอวบ  ลอสวัสดิ์ 

 ๑๘๕๗ นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช 

 ๑๘๕๘ นายบุพกรณ  จะเกรง 

 ๑๘๕๙ นายบุรินทร  กฤตสัมพันธ 

 ๑๘๖๐ นายเบญจมินทร  โคตรสุโน 

 ๑๘๖๑ วาที่รอยตรี ปกธรรม  เชาวนกฤษณกุล 



 หนา   ๔๑ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๘๖๒ นายปกปอง  เพชรโสม 

 ๑๘๖๓ นายปกรกฤต  พรรณวงศ 

 ๑๘๖๔ นายปกรกาญจน  ลานรอบ 

 ๑๘๖๕ นายปกรณ  กรึ่มกระโทก 

 ๑๘๖๖ นายปกรณ  แจงประจักษ 

 ๑๘๖๗ นายปกรณ  เผือกโสภา 

 ๑๘๖๘ นายปกรณ  วัฒนศิริ 

 ๑๘๖๙ นายปกรณ  วัฒนอุดม 

 ๑๘๗๐ นายปกรณพล  พวงพันธ 

 ๑๘๗๑ นายปญณต  อินทการ 

 ๑๘๗๒ นายปฏิญญา  ยืนธรรม 

 ๑๘๗๓ นายปฏินันทน  โคตรชัย 

 ๑๘๗๔ นายปฏิพัทธ  จําปาทอง 

 ๑๘๗๕ นายปฏิพัทธ  ใจดี 

 ๑๘๗๖ นายปฏิพัทธ  ภูมิเขต 

 ๑๘๗๗ นายปฏิภัทธ  มิตรอวยพร 

 ๑๘๗๘ นายปฏิภัส  บุญชวย 

 ๑๘๗๙ นายปฏิภาณ  โรจนรุง 

 ๑๘๘๐ นายปฏิวัติ  ไชยมาตร 

 ๑๘๘๑ นายปฏิวัติ  นรสาร 

 ๑๘๘๒ นายปฏิวัติ  ภักดีกุล 

 ๑๘๘๓ นายปฏิวัติ  เอ็นดู 

 ๑๘๘๔ นายปฏิเวธ  อินทรโต 

 ๑๘๘๕ นายปฐมชัย  นาคศิริ 

 ๑๘๘๖ นายปฐมพงศ  สีอุน 

 ๑๘๘๗ นายปฐมพงษ  เอื้ออวยพร 

 ๑๘๘๘ นายปฐวี  มณีวรรณ 

 ๑๘๘๙ นายปณชัย  เมืองเจริญ 

 ๑๘๙๐ นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๑๘๙๑ นายปณัยกร  แซเฉี้ยง 

 ๑๘๙๒ นายปณิธาน  นิลวงศ 

 ๑๘๙๓ นายปณิธาน  ศรีศุภวุฒิ 

 ๑๘๙๔ นายปพนณัฏฐ  ดุษดี 

 ๑๘๙๕ นายปภังกร  จันทรหอม 

 ๑๘๙๖ นายปภาวิน  ภัทรธรรณกุล 

 ๑๘๙๗ นายปรมินทร  แกวกลํ่าศรี 

 ๑๘๙๘ นายปรมินทร  สุวรรณกูฎ 

 ๑๘๙๙ นายปรเมธ  คนึงเพียร 

 ๑๙๐๐ นายปรเมศร  เรืองสา 

 ๑๙๐๑ นายปรเมศวร  ดอกลําใย 

 ๑๙๐๒ นายปรเมศวร  พันธวิไล 

 ๑๙๐๓ นายปรเมษฐ  ปานเกลียว 

 ๑๙๐๔ นายปรวิทย  นาถเหนือ 

 ๑๙๐๕ นายประกรรษวัต  ธีรวุฒิ 

 ๑๙๐๖ นายประกอบ  คําหลา 

 ๑๙๐๗ นายประกอบ  เพ็ชรออน 

 ๑๙๐๘ นายประกาย  ผานชมพู 

 ๑๙๐๙ นายประกาศิต  ยอดศรี 

 ๑๙๑๐ นายประกาศิต  สมภาวะ 

 ๑๙๑๑ นายประกิต  กัลปากรณชัย 



 หนา   ๔๒ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๑๒ นายประครอง  วรพุทธ 

 ๑๙๑๓ นายประคอง  สมยา 

 ๑๙๑๔ นายประจักษ  กั้งจําปา 

 ๑๙๑๕ นายประจักษ  ยอดเมิน 

 ๑๙๑๖ นายประจักษ  แสนสุภา 

 ๑๙๑๗ นายประจักษ  หลาสีดา 

 ๑๙๑๘ นายประชาธิป  ใจกลา 

 ๑๙๑๙ นายประดิษฐ  กระธรรมะ 

 ๑๙๒๐ นายประดิษฐ  ชมพูน 

 ๑๙๒๑ นายประดิษฐ  ชาวไรนาค 

 ๑๙๒๒ นายประดิษฐ  พิมพา 

 ๑๙๒๓ นายประดิษฐ  เย็นสบาย 

 ๑๙๒๔ นายประดิษฐ  หอมหวาน 

 ๑๙๒๕ นายประติพัฒน  เพ็งอาทิตย 

 ๑๙๒๖ นายประทิน  หัสดี 

 ๑๙๒๗ นายประทีป  ธารีธันยบูรณ 

 ๑๙๒๘ นายประทุมเทพ  อวนทา 

 ๑๙๒๙ นายประเทือง  ทุมพร 

 ๑๙๓๐ นายประเนตร  ทองขาว 

 ๑๙๓๑ นายประพจน  หมนพันธุ 

 ๑๙๓๒ นายประพจน  อังคเรืองรัตนา 

 ๑๙๓๓ นายประพนธ  ชิดปราง 

 ๑๙๓๔ นายประพนธ  สะสมทรัพย 

 ๑๙๓๕ นายประพล  วรรณพฤกษ 

 ๑๙๓๖ นายประพันธ  คําเพ็ง 

 ๑๙๓๗ นายประพันธ  จาวสุวรรณวงษ 

 ๑๙๓๘ นายประพันธ  พานแกว 

 ๑๙๓๙ นายประพันธ  ยอดรัก 

 ๑๙๔๐ นายประพันธ  สวนทอง 

 ๑๙๔๑ นายประพันธุ  สมันจิตร 

 ๑๙๔๒ นายประพิณ  ปนตาคํา 

 ๑๙๔๓ นายประไพพัตร  สีจันทา 

 ๑๙๔๔ นายประภัสร  เชยชม 

 ๑๙๔๕ นายประภัสสร  ทวีการ 

 ๑๙๔๖ นายประภาส  คงรักท่ี 

 ๑๙๔๗ นายประภาส  ทองมาก 

 ๑๙๔๘ นายประภาส  ธีระพาพงษ 

 ๑๙๔๙ นายประภาส  แสงทอง 

 ๑๙๕๐ นายประยงค  เนมังสัง 

 ๑๙๕๑ นายประยงค  ศรีโทมี 

 ๑๙๕๒ นายประยุกต  เซงซองกุน 

 ๑๙๕๓ นายประยุกต  ยุทธกาศ 

 ๑๙๕๔ นายประยุง  ภูศรี 

 ๑๙๕๕ นายประยุทธ  ทักษิณ 

 ๑๙๕๖ นายประยุทธ  เรือนขํา 

 ๑๙๕๗ นายประยูร  รักกอน 

 ๑๙๕๘ นายประยูร  โสเกาขา 

 ๑๙๕๙ นายประวัติศาสน  อภิชาติ 

 ๑๙๖๐ นายประวิทย  คดีเวียง 

 ๑๙๖๑ นายประวิทย  จันทรแกว 



 หนา   ๔๓ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๖๒ นายประวิทย  จิตหลัง 

 ๑๙๖๓ นายประวิทย  นาคมอญ 

 ๑๙๖๔ สิบเอก ประวิทย  บุญคลํ่า 

 ๑๙๖๕ นายประวิทย  ศรีดาพันธ 

 ๑๙๖๖ นายประวิทย  หมอปา 

 ๑๙๖๗ นายประวิทย  หมั่นมา 

 ๑๙๖๘ นายประเวศ  พลวาป 

 ๑๙๖๙ นายประสงค  นุสนทรา 

 ๑๙๗๐ นายประสงค  เสมศรี 

 ๑๙๗๑ นายประสพชัย  ศรีษร 

 ๑๙๗๒ นายประสพโชค  กล่ินประยูร 

 ๑๙๗๓ นายประสิทธิ์  กุยประเสริฐ 

 ๑๙๗๔ นายประสิทธิ์  เกียนนอก 

 ๑๙๗๕ นายประสิทธิ์  จันทีนอก 

 ๑๙๗๖ นายประสิทธิ์  ถวิลวงค 

 ๑๙๗๗ นายประสิทธิ์  พรไธสง 

 ๑๙๗๘ นายประสิทธิ์  ศรีนอย 

 ๑๙๗๙ นายประสิทธิ์  ศิริจันทร 

 ๑๙๘๐ นายประสิทธิ์  สมานประชา 

 ๑๙๘๑ นายประสิทธิ์  สะไน 

 ๑๙๘๒ นายประสิทธิ์  สุขประเสริฐ 

 ๑๙๘๓ นายประสิทธิโชค  เหมือยวงค 

 ๑๙๘๔ นายประเสริฐ  ซีกพุดซา 

 ๑๙๘๕ นายประเสริฐ  โลหิต 

 ๑๙๘๖ นายประเสริฐ  สําเภารอด 

 ๑๙๘๗ นายประเสริฐ  สินสงวน 

 ๑๙๘๘ นายประเสริฐ  สุขมาก 

 ๑๙๘๙ นายประเสริฐ  อภิวงค 

 ๑๙๙๐ นายประหยัด  เสนไสย 

 ๑๙๙๑ นายปรัชญวิชญ  วัฒนนิธิกุล 

 ๑๙๙๒ นายปรัชญา  กาญจนเพ็ชร 

 ๑๙๙๓ นายปรัชญา  กาญจนวณิชย 

 ๑๙๙๔ นายปรัชญา  แกวโพธิ์ 

 ๑๙๙๕ นายปรัชญา  จิตรระเบียบ 

 ๑๙๙๖ นายปรัชญา  เจริญชีพ 

 ๑๙๙๗ นายปรัชญา  โชโต 

 ๑๙๙๘ วาที่รอยตรี ปรัชญา  ย้ิมสวัสดิ์ 

 ๑๙๙๙ นายปรัชญา  สังขวนิช 

 ๒๐๐๐ นายปรัชญา  สุวรรณมณี 

 ๒๐๐๑ นายปรัชญา  อาธขันธุ 

 ๒๐๐๒ นายปรัชญากร  อินทรวัน 

 ๒๐๐๓ นายปรัชพงศ  ศรีสุวรรณ 

 ๒๐๐๔ นายปราการ  จรัณยานนท 

 ๒๐๐๕ นายปราการณ  สูสุข 

 ๒๐๐๖ นายปราณี  ธรรมดี 

 ๒๐๐๗ นายปราโมทย  จันทรตน 

 ๒๐๐๘ นายปราโมทย  จันทรไพฑูรย 

 ๒๐๐๙ นายปราโมทย  ไชยสินธุ 

 ๒๐๑๐ นายปราโมทย  พุมชะบา 

 ๒๐๑๑ นายปราศรัย  เจตสันติ์ 



 หนา   ๔๔ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๑๒ นายปริญ  บุญยะประสพ 

 ๒๐๑๓ นายปริญญา  แกนเมือง 

 ๒๐๑๔ วาที่รอยตรี ปริญญา  ตาแจม 

 ๒๐๑๕ นายปริญญา  บุญมาดี 

 ๒๐๑๖ นายปริญญา  มัจฉา 

 ๒๐๑๗ นายปริญญา  เย็นนรินทร 

 ๒๐๑๘ นายปริญญา  วารินทร 

 ๒๐๑๙ นายปริญญา  หนองหลวง 

 ๒๐๒๐ นายปริญญา  อุนาสี 

 ๒๐๒๑ นายปริญธิวัชร  แชมสูงเนิน 

 ๒๐๒๒ นายปริพันธ  หมั่นคา 

 ๒๐๒๓ นายปริวรรต  ธงธวัช 

 ๒๐๒๔ นายปริวรรษ  วงคแสงคํา 

 ๒๐๒๕ วาที่รอยตรี ปริวัฒน  กุลวิทย 

 ๒๐๒๖ นายปริวัฒน  บุญภูมิ 

 ๒๐๒๗ นายปรีชา  กุลาหลา 

 ๒๐๒๘ นายปรีชา  ขอวางกลาง 

 ๒๐๒๙ นายปรีชา  จันลา 

 ๒๐๓๐ นายปรีชา  แจงสวาง 

 ๒๐๓๑ นายปรีชา  ชาวเรือหัก 

 ๒๐๓๒ นายปรีชา  ไชยวงค 

 ๒๐๓๓ นายปรีชา  ดงวัง 

 ๒๐๓๔ นายปรีชา  ดามาพงษ 

 ๒๐๓๕ นายปรีชา  ทรงกลด 

 ๒๐๓๖ นายปรีชา  บุญญา 

 ๒๐๓๗ นายปรีชา  บุญปลอด 

 ๒๐๓๘ นายปรีชา  บุตรพาช ี

 ๒๐๓๙ นายปรีชา  พลศรี 

 ๒๐๔๐ นายปรีชา  เพ็งศรี 

 ๒๐๔๑ นายปรีชา  มหาวรรณ 

 ๒๐๔๒ นายปรีชา  รุงโพธิ์ 

 ๒๐๔๓ นายปรีชา  ศรีทวี 

 ๒๐๔๔ นายปรีชา  สังขอ่ํา 

 ๒๐๔๕ นายปรีชา  สุวรรณศรี 

 ๒๐๔๖ นายปรีชา  ออนอางคํา 

 ๒๐๔๗ นายปรีชา  ออยรักษา 

 ๒๐๔๘ นายปรีดา  ศรีตําแย 

 ๒๐๔๙ นายปรีดา  สามเกลียว 

 ๒๐๕๐ นายปรุงศักดิ์  นาแพง 

 ๒๐๕๑ นายปลวัชร  พุมพวง 

 ๒๐๕๒ นายปลอด  โตทรัพย 

 ๒๐๕๓ นายปวันกฤษฏ์ิ  มะธี 

 ๒๐๕๔ นายปวิชญา  เนียมคํา 

 ๒๐๕๕ นายปวีรปรัชญ  ปูซึ้ง 

 ๒๐๕๖ นายปองพล  วิชาดี 

 ๒๐๕๗ นายปองพล  สุระกําแหง 

 ๒๐๕๘ นายปองยศ  สุนทรารักษ 

 ๒๐๕๙ นายปญกร  สุวรรณมณี 

 ๒๐๖๐ นายปญญพนต  ค้ําชู 

 ๒๐๖๑ นายปญญา  ขําเลิศ 



 หนา   ๔๕ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๖๒ นายปญญา  ไขพรมราช 

 ๒๐๖๓ นายปญญา  จันทรรักษ 

 ๒๐๖๔ นายปญญา  แซล้ี 

 ๒๐๖๕ นายปญญา  เดชทิพยพรพงศ 

 ๒๐๖๖ นายปญญา  เต็มจิตร 

 ๒๐๖๗ นายปญญา  ธงเสนา 

 ๒๐๖๘ นายปญญา  ไพเราะ 

 ๒๐๖๙ นายปญญา  เอกมงคลเลิศ 

 ๒๐๗๐ นายปญญาจิตร  ภูสุธรรม 

 ๒๐๗๑ นายปญญาวิทย  แจมกระจาง 

 ๒๐๗๒ นายปฐกร  เจริญธนาการ 

 ๒๐๗๓ นายปฐพงศ  สิงหนาท 

 ๒๐๗๔ นายปณณทัต  ใจดี 

 ๒๐๗๕ นายปณณทัต  มาตยนอก 

 ๒๐๗๖ นายปณณทัต  อองทับน้ํา 

 ๒๐๗๗ นายปณณวัชญ  พชรอมรรัตน 

 ๒๐๗๘ นายปณณวัฒน  บุญปก 

 ๒๐๗๙ นายปณณวัฒน  สุรกีรติกุล 

 ๒๐๘๐ นายปณณวิชญ  แกวสุพรรณ 

 ๒๐๘๑ นายปถย  มะยาระ 

 ๒๐๘๒ นายปทพงษ  นักธรรม 

 ๒๐๘๓ นายปทมพงษ  พงวาเรศ 

 ๒๐๘๔ นายปทวีร  จันทรแสนตอ 

 ๒๐๘๕ นายปารมี  เขาวงษ 

 ๒๐๘๖ นายปาลสิน  สุขเกษม 

 ๒๐๘๗ นายปติ  สังขวัง 

 ๒๐๘๘ นายปติตรี  ตายงค 

 ๒๐๘๙ นายปติพงศ  คงแสน 

 ๒๐๙๐ นายปติพงศ  ประทุมแพง 

 ๒๐๙๑ นายปติพงษ  ดีโท 

 ๒๐๙๒ นายปติพันธ  พิรัตน 

 ๒๐๙๓ นายปติภัทร  บิลเตะ 

 ๒๐๙๔ นายปติภูมิ  กีรติธร 

 ๒๐๙๕ นายปติภูมิ  น้ําแกว 

 ๒๐๙๖ นายปนทอง  แสนเมืองมา 

 ๒๐๙๗ นายปยชาติ  มรกตคันโธ 

 ๒๐๙๘ นายปยณัฐ  กุสุมาลย 

 ๒๐๙๙ นายปยนัฐ  ธนะบุตร 

 ๒๑๐๐ นายปยบุตร  ศรีเอี่ยม 

 ๒๑๐๑ นายปยพงษ  กระเวณกิจ 

 ๒๑๐๒ นายปยพล  วงศประสิทธิ์ 

 ๒๑๐๓ นายปยพัชร  ตาลรัตน 

 ๒๑๐๔ นายปยวงษ  บางปา 

 ๒๑๐๕ นายปยวัฒฌ  อภิวัฒณเมฑากร 

 ๒๑๐๖ นายปยวัฒน  กาใจคํา 

 ๒๑๐๗ นายปยวัฒน  จุลเหลา 

 ๒๑๐๘ นายปยวัฒนา  แซลี 

 ๒๑๐๙ นายปยะ  คลายบุตร 

 ๒๑๑๐ นายปยะ  นอยฤทธิ์ 

 ๒๑๑๑ นายปยะ  เนียมรักษา 



 หนา   ๔๖ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๑๒ นายปยะ  บุญสุวรรณ 

 ๒๑๑๓ นายปยะ  พันชนะ 

 ๒๑๑๔ นายปยะ  พันธุรัตน 

 ๒๑๑๕ นายปยะ  ล้ิมฉาย 

 ๒๑๑๖ นายปยะ  องอาจ 

 ๒๑๑๗ นายปยะณัฐ  โพธิษา 

 ๒๑๑๘ นายปยะณัฐ  อินทรแถม 

 ๒๑๑๙ นายปยะณัฐ  เอ็นดู 

 ๒๑๒๐ นายปยะนันท  สุขสมรส 

 ๒๑๒๑ นายปยะพงษ  งอกผล 

 ๒๑๒๒ นายปยะพงษ  งันลาโสม 

 ๒๑๒๓ นายปยะพงษ  ไชยเพียร 

 ๒๑๒๔ นายปยะพงษ  โททุมพล 

 ๒๑๒๕ นายปยะพงษ  ธรรมรักษ 

 ๒๑๒๖ นายปยะพงษ  ประไว 

 ๒๑๒๗ นายปยะพงษ  ปสสาวะโท 

 ๒๑๒๘ นายปยะพงษ  สมศรี 

 ๒๑๒๙ นายปยะพล  พลับวังกลํ่า 

 ๒๑๓๐ นายปยะรัฐ  อารมย 

 ๒๑๓๑ นายปยะวุฒิ  มะสีกา 

 ๒๑๓๒ นายปุญญพัฒน  ชัยวงษา 

 ๒๑๓๓ นายปุญญพัฒน  ทิโน 

 ๒๑๓๔ นายปุณเขต  ปุรณะวิทย 

 ๒๑๓๕ นายปุณชรัศมิ์  คงออนศรี 

 ๒๑๓๖ นายปุณณรัตน  ประพันธอนุรักษ 

 ๒๑๓๗ นายปุณณวิช  ใจภักดี 

 ๒๑๓๘ นายปุณยกร  แสงงาม 

 ๒๑๓๙ นายปุณยวัจน  ขอบทอง 

 ๒๑๔๐ นายเปนปล้ืม  เชยชม 

 ๒๑๔๑ นายเปรมปรีชา  ใจตรง 

 ๒๑๔๒ นายเปยมปติ  เต็มทอง 

 ๒๑๔๓ นายโปลิศ  ดวงคําสวัสดิ์ 

 ๒๑๔๔ นายไปรวิท  ลีประโคน 

 ๒๑๔๕ นายผดุงศักดิ์  ฟกเงิน 

 ๒๑๔๖ นายผดุงศิลป  สิริศิลปมิ่งขวัญ 

 ๒๑๔๗ นายเผาไทย  เสียงแจม 

 ๒๑๔๘ นายพงคศักดิ์  แกวเพ็ชร 

 ๒๑๔๙ วาที่รอยเอก พงคศักดิ์  จิตสอาด 

 ๒๑๕๐ นายพงศกร  จิรย่ังยืนยง 

 ๒๑๕๑ นายพงศกร  ดอนศรี 

 ๒๑๕๒ นายพงศกร  ดีมาก 

 ๒๑๕๓ นายพงศกร  นวลเศษ 

 ๒๑๕๔ นายพงศกร  นาคไทย 

 ๒๑๕๕ นายพงศกร  บุญตา 

 ๒๑๕๖ นายพงศกร  พรหมเรืองโชติ 

 ๒๑๕๗ นายพงศกร  โมงขุนทด 

 ๒๑๕๘ นายพงศกร  ลูนปน 

 ๒๑๕๙ นายพงศกร  วิประจง 

 ๒๑๖๐ นายพงศกร  สุวรรณศรี 

 ๒๑๖๑ นายพงศกร  เหมือนเอี่ยม 



 หนา   ๔๗ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๖๒ นายพงศกร  อะกะวงค 

 ๒๑๖๓ นายพงศเทพ  สุขขัตติย 

 ๒๑๖๔ นายพงศธร  กลางหลา 

 ๒๑๖๕ นายพงศธร  การกสิขวิธี 

 ๒๑๖๖ นายพงศธร  กาศพรมราช 

 ๒๑๖๗ นายพงศธร  จรุงไทย 

 ๒๑๖๘ นายพงศธร  อวมกลัด 

 ๒๑๖๙ นายพงศธร  ออนนวม 

 ๒๑๗๐ นายพงศธร  คูณสวัสดิ์ 

 ๒๑๗๑ นายพงศธร  ปาไมทอง 

 ๒๑๗๒ นายพงศประชา  คงนอง 

 ๒๑๗๓ นายพงศพจน  โพธิกุล 

 ๒๑๗๔ นายพงศพรเชษฐ  อติวงศธาดา 

 ๒๑๗๕ นายพงศพล  คําโสภา 

 ๒๑๗๖ นายพงศพัชร  โชติธรรม 

 ๒๑๗๗ นายพงศพัฒณ  ภัทรสมพงษ 

 ๒๑๗๘ นายพงศพิชิต  เนตรปฐมพร 

 ๒๑๗๙ นายพงศพิชิต  วรรณคํา 

 ๒๑๘๐ นายพงศพิพัฒน  วุฒิมงคล 

 ๒๑๘๑ นายพงศพิพัฒน  สุระปญญา 

 ๒๑๘๒ นายพงศพิสุทธิ์  ทองสุข 

 ๒๑๘๓ นายพงศภัค  ไชยโชค 

 ๒๑๘๔ นายพงศภัค  ประสมวงศ 

 ๒๑๘๕ นายพงศวัฒน  สีลาดเลา 

 ๒๑๘๖ นายพงศศักดิ์  มวลทอง 

 ๒๑๘๗ นายพงศศานต  หลินกาญจนบุตร 

 ๒๑๘๘ นายพงศศิริ  แกวรักษา 

 ๒๑๘๙ นายพงศศิริ  ปตะธารา 

 ๒๑๙๐ นายพงศสันต  ทรงสีสด 

 ๒๑๙๑ นายพงศอรุณ  อรุโณทัย 

 ๒๑๙๒ นายพงษกร  บุญตอ 

 ๒๑๙๓ นายพงษกรานต  แสงโรจน 

 ๒๑๙๔ นายพงษกฤษ  ชนะรบ 

 ๒๑๙๕ นายพงษณรินทร  อุเทน 

 ๒๑๙๖ นายพงษดนัย  โคตรภักดี 

 ๒๑๙๗ นายพงษดนัย  มุยพรม 

 ๒๑๙๘ นายพงษเทพ  ตามเมืองปก 

 ๒๑๙๙ นายพงษเทพ  นอมปญญากุล 

 ๒๒๐๐ นายพงษธรรม  คํามา 

 ๒๒๐๑ นายพงษนริน  อนุคํา 

 ๒๒๐๒ นายพงษนรินทร  พันธทอง 

 ๒๒๐๓ นายพงษพัฒน  งามเลิศ 

 ๒๒๐๔ นายพงษพัฒน  บุริวัน 

 ๒๒๐๕ นายพงษพัฒน  วงษลุน 

 ๒๒๐๖ นายพงษพัฒน  สมณะคีรี 

 ๒๒๐๗ นายพงษพันธ  กะนีทะ 

 ๒๒๐๘ นายพงษพันธ  จาดฮามรถ 

 ๒๒๐๙ นายพงษพันธุ  ศรีมันตะ 

 ๒๒๑๐ นายพงษพิศักดิ์  แรทอง 

 ๒๒๑๑ นายพงษภัทร  ยอดเพชร 



 หนา   ๔๘ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๑๒ นายพงษยศ  ประนมรัมย 

 ๒๒๑๓ นายพงษรัช  รัชทูล 

 ๒๒๑๔ สิบเอก พงษศักดิ์  คีรีสถานบุตร 

 ๒๒๑๕ นายพงษศักดิ์  ทะนันไชย 

 ๒๒๑๖ นายพงษศักดิ์  บุญเกตุ 

 ๒๒๑๗ นายพงษศักดิ์  ปนตะ 

 ๒๒๑๘ นายพงษศิริ  สินเสาร 

 ๒๒๑๙ นายพงษสินษ  มั่งมูล 

 ๒๒๒๐ นายพชกร  โกพลรัตน 

 ๒๒๒๑ นายพชธกร  ดวงสวาง 

 ๒๒๒๒ นายพชร  บุญเรือง 

 ๒๒๒๓ นายพชร  ศิริรัตนศรีสกุล 

 ๒๒๒๔ นายพชรกฤต  สฤษฏเศรษฐการ 

 ๒๒๒๕ นายพชรวัฒน  ศรีสุราช 

 ๒๒๒๖ นายพชระ  เพชรรัตน 

 ๒๒๒๗ นายพชระ  มณีผล 

 ๒๒๒๘ นายพฒนพล  คงเนียม 

 ๒๒๒๙ นายพณัชกร  โคตรบรม 

 ๒๒๓๐ นายพณัฏฐ  สกุลณา 

 ๒๒๓๑ นายพนม  เกิดฤทธิ์ 

 ๒๒๓๒ นายพนม  มณีชัย 

 ๒๒๓๓ นายพนมกร  เมืองดู 

 ๒๒๓๔ นายพนมกฤต  บริสุทธิ์ 

 ๒๒๓๕ นายพนมพร  ทิมออง 

 ๒๒๓๖ นายพนมพร  พันธุสมบัติ 

 ๒๒๓๗ นายพนัส  แควนอย 

 ๒๒๓๘ นายพนัส  เทาศิริ 

 ๒๒๓๙ นายพบศิริ  ขวัญเกื้อ 

 ๒๒๔๐ นายพยุงศักดิ์  ทองทุงโปง 

 ๒๒๔๑ นายพรชนะ  นางาม 

 ๒๒๔๒ นายพรชัย  เกิดสินธุ 

 ๒๒๔๓ นายพรชัย  ขุมคํา 

 ๒๒๔๔ นายพรชัย  ฟุงพันธุประเสริฐ 

 ๒๒๔๕ นายพรชัย  วัดเย็น 

 ๒๒๔๖ นายพรชัย  สุขทรัพย 

 ๒๒๔๗ นายพรชัย  สุขแสวง 

 ๒๒๔๘ นายพรณรงค  ทรัพยคง 

 ๒๒๔๙ นายพรเทพ  กล่ินดานกลาง 

 ๒๒๕๐ นายพรเทพ  เยาวมาลย 

 ๒๒๕๑ นายพรเทพ  ศรีชาติ 

 ๒๒๕๒ นายพรประเสริฐ  สิทธิศรี 

 ๒๒๕๓ นายพรพรรษ  อัมพรพฤติ 

 ๒๒๕๔ นายพรพล  เทพไทยอํานวย 

 ๒๒๕๕ นายพรพิชิต  ทิทา 

 ๒๒๕๖ นายพรเพชร  จันทะแจม 

 ๒๒๕๗ นายพรภิรมย  ปดทุมฝาง 

 ๒๒๕๘ นายพรมรินทร  กุลบุญญา 

 ๒๒๕๙ นายพรมศิริ  ชนะนอย 

 ๒๒๖๐ นายพรรคพงศ  นามเทพ 

 ๒๒๖๑ นายพรรณชาติ  ชูสอน 



 หนา   ๔๙ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๒๖๒ นายพรรณพงศ  สมจิตต 

 ๒๒๖๓ นายพรรษวุฒิ  จูโพธิ์แกว 

 ๒๒๖๔ นายพรศักดิ์  พัฒนะ 

 ๒๒๖๕ นายพรศักดิ์  เมืองงาม 

 ๒๒๖๖ นายพรศักดิ์  หนูวงษ 

 ๒๒๖๗ นายพรหมนิมิตร  ลอยสง 

 ๒๒๖๘ นายพรหมลิขิต  ศรีสุทโธ 

 ๒๒๖๙ นายพรอมพงศ  พรมไคร 

 ๒๒๗๐ นายพรอมพล  บรรทุมพร 

 ๒๒๗๑ นายพฤกษา  อุยสุย 

 ๒๒๗๒ นายพฤติกรณ  จะรา 

 ๒๒๗๓ วาที่รอยตรี พฤทธิพงศ  เปงสถาน 

 ๒๒๗๔ นายพฤศพงศ  ไผทรัตน 

 ๒๒๗๕ นายพลกฤต  มิภัยทูล 

 ๒๒๗๖ นายพลกฤษณ  กั้วสิทธิ์ 

 ๒๒๗๗ นายพลพจน  วงศสงคราม 

 ๒๒๗๘ นายพลพรรธน  พลสระคู 

 ๒๒๗๙ นายพลพิศิษฐ  ตาละซอน 

 ๒๒๘๐ นายพลพีระ  วงศพรประทีป 

 ๒๒๘๑ นายพลภัทร  ลักคะติ 

 ๒๒๘๒ นายพลภัทร  ศรีวาลัย 

 ๒๒๘๓ นายพลรบ  เรืองนุน 

 ๒๒๘๔ นายพลวัฒน  กวางประสิทธิ์ 

 ๒๒๘๕ นายพลวัฒน  เขียวพะวงศ 

 ๒๒๘๖ นายพลวัฒน  แจงดี 

 ๒๒๘๗ นายพลวัฒน  สาจันทร 

 ๒๒๘๘ นายพลวัตร  แกวเพียร 

 ๒๒๘๙ นายพลวิวิฒน  เกษเกษี 

 ๒๒๙๐ นายพลสินธุ  พรหมมูล 

 ๒๒๙๑ นายพลากร  ดุษณีย 

 ๒๒๙๒ นายพลากร  ตุมทอง 

 ๒๒๙๓ นายพศิน  ศรีปาน 

 ๒๒๙๔ นายพสิษฐ  เชื้อฉิม 

 ๒๒๙๕ นายพสุ  เข็มทองคําดี 

 ๒๒๙๖ นายพะยุง  ปานภูมิ 

 ๒๒๙๗ นายพัชรพงศ  สุงขสุวรรณ 

 ๒๒๙๘ วาที่รอยตรี พัชรวัฒน  วัฒนเจริญกูร 

 ๒๒๙๙ นายพัชรวัฒน  เอี่ยมมิ 

 ๒๓๐๐ นายพัชโรจน  พัชรพจนากรณ 

 ๒๓๐๑ นายพัฒณพงศ  ศรีกลับ 

 ๒๓๐๒ นายพัฒนชนน  คงอยู 

 ๒๓๐๓ นายพัฒนชัย  เพ่ิมชีลอง 

 ๒๓๐๔ นายพัฒนพงศ  เกิดทรัพย 

 ๒๓๐๕ นายพัฒนพงศ  ถนอมชาติ 

 ๒๓๐๖ นายพัฒนพงษ  จงเกษกรณ 

 ๒๓๐๗ นายพัฒนพงษ  พันแสน 

 ๒๓๐๘ นายพัฒนพงษ  ล้ิมชวลิต 

 ๒๓๐๙ นายพัฒนพงษ  แสงพันธ 

 ๒๓๑๐ นายพัฒนพงษ  อนันต 

 ๒๓๑๑ นายพัฒนพงษ  คงที่ 



 หนา   ๕๐ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๑๒ นายพัฒนศักดิ์  เทศไธสง 

 ๒๓๑๓ นายพัฒนา  จันทรโอ 

 ๒๓๑๔ นายพัฒนา  บุตรนาค 

 ๒๓๑๕ นายพัฒนา  แววเพชร 

 ๒๓๑๖ นายพัทธนันท  ธรรมวัตร 

 ๒๓๑๗ นายพัทธพงศ  ขุนสุยหนู 

 ๒๓๑๘ นายพัทยา  ภูเปยม 

 ๒๓๑๙ นายพัทยา  เย็นตั้ง 

 ๒๓๒๐ นายพันกร  มนทอง 

 ๒๓๒๑ นายพันธนุพงษ  วงวาน 

 ๒๓๒๒ นายพันธมิตร  พงษสนิท 

 ๒๓๒๓ นายพันธวัธน  เพชรศิวานนท 

 ๒๓๒๔ นายพันธุเลิศ  ทาริยะวงศ 

 ๒๓๒๕ นายพัลลภ  รัชนิพนธ 

 ๒๓๒๖ นายพัลลภ  ฤทธิมาร 

 ๒๓๒๗ นายพาชร  บุตรโท 

 ๒๓๒๘ นายพาโชค  จักรแกว 

 ๒๓๒๙ นายพานุ  นราภัย 

 ๒๓๓๐ นายพิจารณ  ดิษฐประชา 

 ๒๓๓๑ นายพิชญศักดิ์  เรงเร็ว 

 ๒๓๓๒ นายพิชญา  แสนเยีย 

 ๒๓๓๓ นายพิชัย  ไชยเดช 

 ๒๓๓๔ นายพิชัย  บุรมศรี 

 ๒๓๓๕ นายพิชัย  รุนคําจาย 

 ๒๓๓๖ นายพิชัย  วงษจันทร 

 ๒๓๓๗ นายพิชัย  วิเวกรัมย 

 ๒๓๓๘ นายพิชัย  แสนเสนา 

 ๒๓๓๙ นายพิชัย  อินตะงาม 

 ๒๓๔๐ นายพิชัยรัตน  เชาวบวร 

 ๒๓๔๑ นายพิชาชาญ  สุขประเสริฐ 

 ๒๓๔๒ นายพิชิต  กุลแดง 

 ๒๓๔๓ นายพิชิต  ขําดี 

 ๒๓๔๔ นายพิชิต  ทองนุย 

 ๒๓๔๕ นายพิชิต  ทิศจันทร 

 ๒๓๔๖ นายพิชิต  วันศรี 

 ๒๓๔๗ นายพิชิต  ศรีหาวัตร 

 ๒๓๔๘ นายพิชิต  โสภาวรรณ 

 ๒๓๔๙ นายพิชิตชัย  สีหานาม 

 ๒๓๕๐ นายพิชิตพงษ  ทวีตา 

 ๒๓๕๑ นายพิชิตพล  รักคง 

 ๒๓๕๒ นายพิชิตศักดิ์  ลูกสีดา 

 ๒๓๕๓ นายพิเชต  คงยุนุย 

 ๒๓๕๔ นายพิเชษฐ  ทูลคํารักษ 

 ๒๓๕๕ นายพิเชษฐ  โพธิ 

 ๒๓๕๖ นายพิเชษฐ  รักษาแสง 

 ๒๓๕๗ นายพิเชษฐ  สนธิบาย 

 ๒๓๕๘ นายพิเชษฐ  สรอยทอง 

 ๒๓๕๙ นายพิเชษฐ  หนุนเกื้อกูล 

 ๒๓๖๐ นายพิเชษฐ  อินทรชน 

 ๒๓๖๑ นายพิณิฐพงษ  เจริญจิตร 



 หนา   ๕๑ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๓๖๒ วาที่รอยตรี พิทยา  ประมายะยัง 

 ๒๓๖๓ นายพิทยา  สุคําภา 

 ๒๓๖๔ นายพิทวัฒน  สิงหดง 

 ๒๓๖๕ นายพิทักษ  กล่ินบํารุง 

 ๒๓๖๖ นายพิทักษ  แกวประเสริฐ 

 ๒๓๖๗ นายพิทักษ  ถนอมกุล 

 ๒๓๖๘ นายพิทักษ  ประสิทธิ์นอก 

 ๒๓๖๙ นายพิทักษ  พูลแกว 

 ๒๓๗๐ นายพิทักษ  เพ็ชรพราว 

 ๒๓๗๑ นายพิทักษ  วงคฆอง 

 ๒๓๗๒ นายพิทักษ  สันทาลุนัย 

 ๒๓๗๓ นายพิทักษ  เหลาเจริญ 

 ๒๓๗๔ นายพิทักษชัย  คําสนิท 

 ๒๓๗๕ นายพิทักษพงษ  สมปาน 

 ๒๓๗๖ นายพิทักษพล  อินมณเฑียร 

 ๒๓๗๗ นายพิทักษสิน  ภักดี 

 ๒๓๗๘ นายพินิจ  เครือเหลา 

 ๒๓๗๙ นายพินิจ  ดวงสวัสดิ์ 

 ๒๓๘๐ นายพินิจนันท  ทานา 

 ๒๓๘๑ นายพิพัฒน  ทองปนตา 

 ๒๓๘๒ นายพิพัฒน  นิรนาทกูล 

 ๒๓๘๓ นายพิพัฒน  ไพบูลยวัฒนกิจ 

 ๒๓๘๔ นายพิพัฒน  สอนศรี 

 ๒๓๘๕ นายพิพัฒน  อุตะมะ 

 ๒๓๘๖ นายพิพัฒนชัย  นาคทองสุข 

 ๒๓๘๗ นายพิพัฒนพล  กูลเกื้อ 

 ๒๓๘๘ นายพิภพ  แปนฝาย 

 ๒๓๘๙ นายพิภพ  เรืองพุทธ 

 ๒๓๙๐ นายพิภาค  จอมพงษ 

 ๒๓๙๑ วาที่รอยตรี พิรชัช  คงยืน 

 ๒๓๙๒ นายพิรภพ  ศรีใส 

 ๒๓๙๓ นายพิรสิฏฐ  พีรภัคโสภณ 

 ๒๓๙๔ นายพิริยะ  เตงชู 

 ๒๓๙๕ นายพิรุณ  จรัสการกิจ 

 ๒๓๙๖ นายพิรุณ  เทพสุรินทร 

 ๒๓๙๗ นายพิศณุ  เหลืองวิลัย 

 ๒๓๙๘ นายพิศาล  ครุฑเครือ 

 ๒๓๙๙ นายพิศิฐ  ผูเล้ียง 

 ๒๔๐๐ นายพิศิษฏ  อมรภัคพงศ 

 ๒๔๐๑ นายพิศิษฏฐา  ผกากรอง 

 ๒๔๐๒ นายพิศิษฐ  สิทธิสาร 

 ๒๔๐๓ นายพิศิษฐ  บุญประเสริฐศักดา 

 ๒๔๐๔ นายพิษณุ  ก่ําสระนอย 

 ๒๔๐๕ นายพิษณุ  เกตุสุวรรณ 

 ๒๔๐๖ นายพิษณุ  คําภู 

 ๒๔๐๗ นายพิษณุ  เมืองมูล 

 ๒๔๐๘ วาที่รอยตรี พิษณุ  สุวรรณ 

 ๒๔๐๙ นายพิสัย  พงษธนู 

 ๒๔๑๐ นายพิสิฐ  จันทรเพ็ญ 

 ๒๔๑๑ นายพิสิฐ  รักษกระโทก 



 หนา   ๕๒ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๑๒ นายพิสิษฐ  คําดี 

 ๒๔๑๓ นายพิสิษฐ  ทิพจรูญ 

 ๒๔๑๔ นายพิสิษฐ  บรรเทา 

 ๒๔๑๕ นายพิสิษฐ  บูรณเจริญ 

 ๒๔๑๖ นายพิสิษฐ  ศรีศุภชัยยา 

 ๒๔๑๗ นายพิสิษฐธัช  ศุทธาวรเศรษฐ 

 ๒๔๑๘ นายพิสุทธิ์  แซอึ้ง 

 ๒๔๑๙ นายพิสุทธิ์  บุญเย็น 

 ๒๔๒๐ นายพิสุทธิ์  ภิรมยธรรม 

 ๒๔๒๑ นายพีรเจตน  ตั้งวงษเลิศ 

 ๒๔๒๒ นายพีรญัฐ  ทะกา 

 ๒๔๒๓ นายพีรเดช  พัชรปญญาพร 

 ๒๔๒๔ นายพีรบูลย  บุญธรรม 

 ๒๔๒๕ นายพีรพงศ  ฤทธิเพชร 

 ๒๔๒๖ นายพีรพงษ  สุทธิกุล 

 ๒๔๒๗ นายพีรพล  เฉลียวศิลป 

 ๒๔๒๘ นายพีรพล  วงศศรีเทพ 

 ๒๔๒๙ นายพีรพัฒน  ดําเรือง 

 ๒๔๓๐ นายพีรพัฒน  ปริยชานิ 

 ๒๔๓๑ นายพีรภัทร  สะเดา 

 ๒๔๓๒ นายพีรวัฒน  วงศสุวรรณ 

 ๒๔๓๓ นายพีรวัสดิ์  เพ็ชรทอง 

 ๒๔๓๔ นายพีรวิชญ  บุญหวังชวย 

 ๒๔๓๕ วาที่รอยตรี พีรวิชญ  พาณิชยวรกุล 

 ๒๔๓๖ นายพีรเสฏฐ  รินลา 

 ๒๔๓๗ นายพีระเชษฐ  ชูโลก 

 ๒๔๓๘ นายพีระณัฏฐ  สังขสอน 

 ๒๔๓๙ นายพีระพงค  สุขขี 

 ๒๔๔๐ นายพีระพงศ  ดวงใจ 

 ๒๔๔๑ นายพีระพงษ  ฐิตะฐาน 

 ๒๔๔๒ นายพีระพงษ  ปรีดาชม 

 ๒๔๔๓ นายพีระพัฒน  หมวกหลํา 

 ๒๔๔๔ นายพีระพัฒน  อนุรักษ 

 ๒๔๔๕ นายพีระภัทร  บุญสงค 

 ๒๔๔๖ นายพีระยศ  คณาดี 

 ๒๔๔๗ นายพีระวัฒน  ขัดฝน 

 ๒๔๔๘ นายพีระวัฒน  นนเทศา 

 ๒๔๔๙ นายพุฒิไพโรจฒ  โชติกุลศิริปญญา 

 ๒๔๕๐ วาที่รอยตรี พุทธคุณ  จําปานอย 

 ๒๔๕๑ นายพุทธบุตร  ภิญญชิต 

 ๒๔๕๒ นายพุทธิพงศ  เอี่ยวสกุล 

 ๒๔๕๓ นายพุทธิพัฒน  วรอินทร 

 ๒๔๕๔ นายพูลสุข  ชํานาญไพร 

 ๒๔๕๕ นายเพชร  สามชื่นฉ่ํา 

 ๒๔๕๖ นายเพ่ิมพูน  พลศิริ 

 ๒๔๕๗ นายไพฑูรย  กลมกูล 

 ๒๔๕๘ นายไพฑูรย  ชูเชิด 

 ๒๔๕๙ นายไพฑูรย  ทวีแสง 

 ๒๔๖๐ นายไพฑูรย  ปจฉิม 

 ๒๔๖๑ นายไพฑูรย  พิมพา 



 หนา   ๕๓ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๖๒ นายไพฑูรย  ภูตะมี 

 ๒๔๖๓ นายไพฑูรย  หินโน 

 ๒๔๖๔ นายไพทูรย  รุงภาษา 

 ๒๔๖๕ นายไพทูล  หาดคํา 

 ๒๔๖๖ นายไพบูลย  พละกสิกร 

 ๒๔๖๗ นายไพบูลย  ย้ิมอยู 

 ๒๔๖๘ นายไพรพนาเวส  เลิศคํา 

 ๒๔๖๙ นายไพรรัช  แซโซง 

 ๒๔๗๐ นายไพรโรจน  สําลี 

 ๒๔๗๑ นายไพรวัลย  กุลบุตรบุญเพ็ง 

 ๒๔๗๒ นายไพรวัลย  แกวกําเนิด 

 ๒๔๗๓ นายไพรวัลย  คนเพียร 

 ๒๔๗๔ นายไพรวัลย  คําหาญพล 

 ๒๔๗๕ นายไพรัช  แรงจบ 

 ๒๔๗๖ นายไพรัช  เสาธงใหญ 

 ๒๔๗๗ นายไพรัตน  ใจมั่น 

 ๒๔๗๘ นายไพรัตน  นฤภัย 

 ๒๔๗๙ นายไพรัตน  ไปวันเสาร 

 ๒๔๘๐ นายไพโรจน  คุณภาที 

 ๒๔๘๑ นายไพโรจน  ชัยวัฒน 

 ๒๔๘๒ นายไพโรจน  พรรณอรรถ 

 ๒๔๘๓ นายไพโรจน  เมืองทิพย 

 ๒๔๘๔ นายไพโรจน  สารารัมย 

 ๒๔๘๕ นายไพโรจน  หนูสีแกว 

 ๒๔๘๖ นายไพโรจน  ออระเอี่ยม 

 ๒๔๘๗ นายไพโรจน  อินตะภา 

 ๒๔๘๘ นายไพวรรณ  จันทรโคตร 

 ๒๔๘๙ นายไพศาล  เจริญสุข 

 ๒๔๙๐ นายไพศาล  พรหมจันทร 

 ๒๔๙๑ นายไพศาล  วงษระหงษ 

 ๒๔๙๒ นายไพศาล  สะราคํา 

 ๒๔๙๓ นายไพศาล  เสริมศรี 

 ๒๔๙๔ นายไพสิน  เจริญวงค 

 ๒๔๙๕ นายภคนันท  แชมรัมย 

 ๒๔๙๖ นายภชพน  ชัยเจริญชนม 

 ๒๔๙๗ นายภทรดนัย  พลเสน 

 ๒๔๙๘ นายภธพัศ  พูนขวัญ 

 ๒๔๙๙ นายภพประเสริฐ  ปสุขย่ิงเจริญ 

 ๒๕๐๐ นายภมรชัย  ทัดปอย 

 ๒๕๐๑ นายภราดร  ฉากไธสง 

 ๒๕๐๒ นายภราดร  ไชยเขียว 

 ๒๕๐๓ นายภราดร  เทศสวัสดิ์วงศ 

 ๒๕๐๔ นายภราดร  รุงเรือง 

 ๒๕๐๕ นายภราดร  ลีคะ 

 ๒๕๐๖ นายภราดร  อาษาศรี 

 ๒๕๐๗ นายภราดา  แสงสวาง 

 ๒๕๐๘ นายภวินท  ศรีบุญเรือง 

 ๒๕๐๙ นายภัครวัฒน  ภูลายยาว 

 ๒๕๑๐ นายภัทร  เจริญกุล 

 ๒๕๑๑ นายภัทร  พูลสาทรกูล 



 หนา   ๕๔ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๑๒ นายภัทร  ภูศิริ 

 ๒๕๑๓ นายภัทรกร  วรุตาธนสาร 

 ๒๕๑๔ นายภัทรชัย  ประสาตเขตกร 

 ๒๕๑๕ นายภัทรดนัย  นิลดํา 

 ๒๕๑๖ นายภัทรธร  นาคะโยคี 

 ๒๕๑๗ นายภัทรนนท  เสนากุล 

 ๒๕๑๘ นายภัทรพงศ  งามทรง 

 ๒๕๑๙ วาที่รอยตรี ภัทรพงศ  เปลา 

 ๒๕๒๐ นายภัทรพงศ  ภูษา 

 ๒๕๒๑ นายภัทรพล  ไปเจอะ 

 ๒๕๒๒ นายภัทรพล  พุมเข็ม 

 ๒๕๒๓ นายภัทรพล  สําเร 

 ๒๕๒๔ นายภัทรพลวัฒน  ชาลีวงษ 

 ๒๕๒๕ นายภัทรฤกษ  เพชรภักดี 

 ๒๕๒๖ นายภัทรวรรธ  ชวลิตนิติธรรม 

 ๒๕๒๗ นายภัทรวิชช  ปล้ืมใจ 

 ๒๕๒๘ นายภัทรวุฒิ  ฉัตรแข็งขัน 

 ๒๕๒๙ นายภัสกร  ชัยเจริญ 

 ๒๕๓๐ นายภัสดาทร  เหลาวงค 

 ๒๕๓๑ วาที่รอยตรี ภัสภูมิ  กิตติรัตนบุตร 

 ๒๕๓๒ นายภาคภูมิ  เจริญชนม 

 ๒๕๓๓ นายภาคภูมิ  โนจักร 

 ๒๕๓๔ นายภาคภูมิ  บุญมา 

 ๒๕๓๕ นายภาคภูมิ  เผาเจริญ 

 ๒๕๓๖ นายภาคภูมิ  เอี่ยมสอาด 

 ๒๕๓๗ นายภาคิน  ทองรัศมี 

 ๒๕๓๘ นายภาณุ  ฮดคํา 

 ๒๕๓๙ นายภาณุชิต  ศิลาศรี 

 ๒๕๔๐ นายภาณุเดช  บุญฉ่ํา 

 ๒๕๔๑ นายภาณุทัต  คําทะเนตร 

 ๒๕๔๒ นายภาณุพงศ  คําพานิชย 

 ๒๕๔๓ นายภาณุพงศ  ภูมี 

 ๒๕๔๔ นายภาณุพงศ  มวงเขียว 

 ๒๕๔๕ นายภาณุพงศ  สังขะวินิจ 

 ๒๕๔๖ นายภาณุพงศ  อูแสนขันธ 

 ๒๕๔๗ นายภาณุพงษ  จําปาทอง 

 ๒๕๔๘ นายภาณุพงษ  ไชยคง 

 ๒๕๔๙ นายภาณุพงษ  เรืองกัลต 

 ๒๕๕๐ นายภาณุมาศ  บุญชุม 

 ๒๕๕๑ นายภาณุมาศ  สืบสาย 

 ๒๕๕๒ นายภาณุมาศ  หอมบุญยงค 

 ๒๕๕๓ นายภาณุมาศ  หอมลา 

 ๒๕๕๔ นายภาณุมาส  ชุมชื่น 

 ๒๕๕๕ นายภาณุมาส  ทองวารี 

 ๒๕๕๖ นายภาณุรัตน  พัทนอย 

 ๒๕๕๗ นายภาณุวงศ  ชัยวร 

 ๒๕๕๘ นายภาณุวัฒน  เกิดโชติ 

 ๒๕๕๙ นายภาณุวัฒน  แกวพันจันทร 

 ๒๕๖๐ นายภาณุวัฒน  มัธยมนันทน 

 ๒๕๖๑ นายภาณุวัฒน  อนจันทร 



 หนา   ๕๕ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๖๒ นายภาณุวัตร  ผันสูงเนิน 

 ๒๕๖๓ นายภานุเดช  ปภา 

 ๒๕๖๔ นายภานุพงค  ดวงจิตต 

 ๒๕๖๕ นายภานุพงศ  ทรัพยคง 

 ๒๕๖๖ นายภานุพงศ  นิมิตรมงคล 

 ๒๕๖๗ นายภานุพงศ  ศรีพรม 

 ๒๕๖๘ นายภานุพงษ  แมเมยสบโชค 

 ๒๕๖๙ นายภานุพันธุ  ขันธะ 

 ๒๕๗๐ นายภานุรังษี  คงธนกฤตกร 

 ๒๕๗๑ นายภานุวัฒน  ทัดเนียม 

 ๒๕๗๒ นายภานุวัฒน  ภูมิผักแวน 

 ๒๕๗๓ นายภานุวัฒน  สายเหลา 

 ๒๕๗๔ นายภานุวัตร  แสงแกว 

 ๒๕๗๕ นายภามภคิน  ครามสายออ 

 ๒๕๗๖ นายภาวัต  โชติสุภาพณ 

 ๒๕๗๗ นายภาวัต  ภูมิคอนสาร 

 ๒๕๗๘ นายภาสกร  เฟอแกว 

 ๒๕๗๙ วาที่รอยตรี ภาสชัย  แถบกําปง 

 ๒๕๘๐ นายภิญโญ  เชียงนอย 

 ๒๕๘๑ นายภิญโญ  ไชยภา 

 ๒๕๘๒ นายภิญโญ  ธรรมวงศ 

 ๒๕๘๓ นายภิรวัฒน  นะรีรัมย 

 ๒๕๘๔ นายภิรวัฒน  มณีเลิศ 

 ๒๕๘๕ นายภีรเดช  ตุพิลา 

 ๒๕๘๖ นายภุชงค  จุลปานนท 

 ๒๕๘๗ นายภุชงค  สรอยศรี 

 ๒๕๘๘ นายภูกิจ  เรืองหิรัญ 

 ๒๕๘๙ นายภูชิต  อาจสําอางค 

 ๒๕๙๐ นายภูติ  ภูติเกียรติขจร 

 ๒๕๙๑ นายภูเบศร  ขาวพุม 

 ๒๕๙๒ นายภูเบศวร  เดือนเพ็ญ 

 ๒๕๙๓ นายภูเบศวร  พิทยาวัฒนชัย 

 ๒๕๙๔ นายภูผา  เคางิ้ว 

 ๒๕๙๕ นายภูมิชาย  บุญมา 

 ๒๕๙๖ นายภูมิชาย  มงคลใหม 

 ๒๕๙๗ นายภูมินทร  ขันทอง 

 ๒๕๙๘ นายภูมินทร  นันทพันธ 

 ๒๕๙๙ นายภูมินทร  นาแรมงาม 

 ๒๖๐๐ นายภูมิพจน  ศุภรภิญโญภาพกุล 

 ๒๖๐๑ นายภูมิภพ  อนันตรักษ 

 ๒๖๐๒ นายภูมิภัทร  ภูมิศิริรักษ 

 ๒๖๐๓ นายภูมิรัช  ล้ีจินดา 

 ๒๖๐๔ นายภูมิศิริ  ศรีสมบูรณ 

 ๒๖๐๕ นายภูเมศ  แสงพรหม 

 ๒๖๐๖ นายภูริ  อยูวัตร 

 ๒๖๐๗ นายภูริชญ  ศรีปญญา 

 ๒๖๐๘ นายภูริทัต  หัตถประดิษฐ 

 ๒๖๐๙ นายภูริทัศน  สุกนวล 

 ๒๖๑๐ นายภูรินทร  พิงภูงา 

 ๒๖๑๑ นายภูริภัทร  หยงสตาร 



 หนา   ๕๖ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๑๒ นายภูริภัทร  มวงเอี่ยม 

 ๒๖๑๓ นายภูริวัจน  รุณพันธ 

 ๒๖๑๔ นายภูรี  สิริเถลิงเกียรติ 

 ๒๖๑๕ นายภูวดล  บุญอ่ํา 

 ๒๖๑๖ นายภูวดล  สังขพาลี 

 ๒๖๑๗ นายภูวเดช  เพชรชนะ 

 ๒๖๑๘ นายภูวนัย  สังฆะพันธ 

 ๒๖๑๙ นายภูวนาถ  แกวสุวรรณ 

 ๒๖๒๐ นายภูวนาถ  แสนยามาศ 

 ๒๖๒๑ นายภูวนาท  กองธรรม 

 ๒๖๒๒ นายภูวเนศวร  แนะแกว 

 ๒๖๒๓ นายภูวิชญ  แสงจันทร 

 ๒๖๒๔ นายภูวิทย  ออนสุวรรณ 

 ๒๖๒๕ นายภูวิน  ชูกล่ิน 

 ๒๖๒๖ นายภูษิต  เงินเส็ง 

 ๒๖๒๗ วาที่รอยตรี ภูษิต  แจมจํารัส 

 ๒๖๒๘ นายภูษิต  ทองวัชรไพบูลย 

 ๒๖๒๙ นายมงคล  เกล้ียงสงค 

 ๒๖๓๐ นายมงคล  แกวปดชา 

 ๒๖๓๑ นายมงคล  ครุฑนาค 

 ๒๖๓๒ นายมงคล  จ๋ิวเชย 

 ๒๖๓๓ นายมงคล  เพประโคน 

 ๒๖๓๔ นายมงคล  รังษีสุวกุล 

 ๒๖๓๕ นายมงคล  วงศพยัคฆ 

 ๒๖๓๖ นายมงคล  สุขประเสริฐ 

 ๒๖๓๗ นายมงคล  สุขีลักษณ 

 ๒๖๓๘ นายมงคล  สุนทรีสุริยพงษ 

 ๒๖๓๙ นายมงคลฤกษ  ขําละมาย 

 ๒๖๔๐ นายมณฑกานต  จิตกลา 

 ๒๖๔๑ นายมนชนก  จันทบูรณ 

 ๒๖๔๒ นายมนตชัย  วรสิงห 

 ๒๖๔๓ นายมนตรี  แกวคง 

 ๒๖๔๔ นายมนตรี  จาวิสูตร 

 ๒๖๔๕ วาที่รอยตรี มนตรี  ชูแสง 

 ๒๖๔๖ นายมนตรี  นอยทาทอง 

 ๒๖๔๗ นายมนตรี  ปญญาเกง 

 ๒๖๔๘ นายมนตรี  พยุงพันธ 

 ๒๖๔๙ นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม 

 ๒๖๕๐ นายมนตรี  มีชัย 

 ๒๖๕๑ นายมนตรี  ราชรี 

 ๒๖๕๒ นายมนตรี  วรรณายก 

 ๒๖๕๓ นายมนตรี  ศรีกุลนาวา 

 ๒๖๕๔ นายมนตรี  หวังดี 

 ๒๖๕๕ นายมนตรี  อามเทศ 

 ๒๖๕๖ นายมนเทียร  สอนเสนา 

 ๒๖๕๗ นายมนศักดิ์  ฤทธิโชติ 

 ๒๖๕๘ นายมนัส  การดี 

 ๒๖๕๙ นายมนัส  จตุรัส 

 ๒๖๖๐ นายมนัส  ชนะทวีนันทพงศ 

 ๒๖๖๑ นายมนูญ  ชัยศรี 



 หนา   ๕๗ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๖๒ นายมหิธร  เสาวลักษณคุปต 

 ๒๖๖๓ วาที่รอยตรี มะสุกรี  อามะ 

 ๒๖๖๔ นายมะฮัลพี  วาแม 

 ๒๖๖๕ นายมังกร  คําภิลา 

 ๒๖๖๖ นายมังกร  ณ นาน 

 ๒๖๖๗ นายมังกร  ทองกอน 

 ๒๖๖๘ นายมาซาลัน  มนูญดาหวี 

 ๒๖๖๙ นายมานพ  บุญเพ็ง 

 ๒๖๗๐ นายมานพ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๖๗๑ นายมานะ  กองสุวรรณ 

 ๒๖๗๒ นายมานะ  ตาเดอิน 

 ๒๖๗๓ นายมานะ  มูนะ 

 ๒๖๗๔ นายมานะ  เมยขุนทด 

 ๒๖๗๕ นายมานะ  ศรีษะ 

 ๒๖๗๖ นายมานะ  อดทน 

 ๒๖๗๗ นายมานะศักดิ์  จันทรผอง 

 ๒๖๗๘ นายมานัฟ  ดีนนุย 

 ๒๖๗๙ นายมานัส  จิวหา 

 ๒๖๘๐ นายมานัส  บุบผา 

 ๒๖๘๑ นายมาโนชญ  มูลทรัพย 

 ๒๖๘๒ วาที่รอยตรี มารุต  พลอัน 

 ๒๖๘๓ นายมาวิน  จามรโชติ์ 

 ๒๖๘๔ นายมาสพงษ  ทิพยไพร 

 ๒๖๘๕ นายมีชัย  สุทธิชื่น 

 ๒๖๘๖ นายมุนินทร  ปดตาโส 

 ๒๖๘๗ นายมุฮัมมัด  ดาโฮะ 

 ๒๖๘๘ นายมูหมัดเฟดีร  ยูโซะ 

 ๒๖๘๙ นายมูฮํามัดรูสดี  วาแม 

 ๒๖๙๐ นายเมธา  มวงมุกข 

 ๒๖๙๑ นายเมธา  แมนศรแผลง 

 ๒๖๙๒ นายเมธาพงศ  แกวรักษ 

 ๒๖๙๓ นายเมธารวินท  ถิ่นกาญจนกุล 

 ๒๖๙๔ นายเมธาวี  บริสุทธิ์ 

 ๒๖๙๕ นายเมธี  นาอุดม 

 ๒๖๙๖ นายเมธี  บุญปลอด 

 ๒๖๙๗ นายเมธี  แปนเมือง 

 ๒๖๙๘ นายเมย  เนาวรัตน 

 ๒๖๙๙ นายเมืองมนต  เชษฐสิงห 

 ๒๗๐๐ นายไมตรี  จินะ 

 ๒๗๐๑ นายไมตรี  นาคประสิทธิ์ 

 ๒๗๐๒ นายไมตรี  วงศพัฒนชัย 

 ๒๗๐๓ นายยง  แสนโซง 

 ๒๗๐๔ นายยงค  ปองเขตต 

 ๒๗๐๕ นายยงยุทธ  ฤทธิโชค 

 ๒๗๐๖ นายยงยุทธ  วงผักเบี้ย 

 ๒๗๐๗ นายยงยุทธ  ใสสะรัง 

 ๒๗๐๘ นายยงยุทธ  คนเพียร 

 ๒๗๐๙ นายยงยุทธ  จันทิมา 

 ๒๗๑๐ นายยรรยง  นาคนวล 

 ๒๗๑๑ นายยรรยง  โอชารส 



 หนา   ๕๘ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๑๒ นายยศ  พฤกษชัยกุล 

 ๒๗๑๓ นายยศกร  เรืองไพศาล 

 ๒๗๑๔ นายยศธนา  พรมมาโฮม 

 ๒๗๑๕ นายยศพนธ  ชัยงาม 

 ๒๗๑๖ นายยศพล  วาทโยธา 

 ๒๗๑๗ นายยศภูมิ  ศุขะพันธุ 

 ๒๗๑๘ นายยศวริศ  รุงสอาด 

 ๒๗๑๙ นายยศวัฒน  เพ่ิมพูล 

 ๒๗๒๐ นายยศศักดิ์  ศศิพงศธาดากุล 

 ๒๗๒๑ นายยอด  วิวุฒิ 

 ๒๗๒๒ นายยอดชาย  นุตะโร 

 ๒๗๒๓ นายยอดชาย  เสาทอง 

 ๒๗๒๔ นายยอดรัก  ดิษฐขํา 

 ๒๗๒๕ นายย่ิงโรจน  เทพอาสา 

 ๒๗๒๖ นายย่ิงศักดิ์  กระจางแจง 

 ๒๗๒๗ นายยืนยง  สิงหาวาสน 

 ๒๗๒๘ นายยุทธการ  อัครชัยมงคล 

 ๒๗๒๙ นายยุทธชัย  ยันตวิเศษ 

 ๒๗๓๐ นายยุทธชัย  สักลอ 

 ๒๗๓๑ นายยุทธนา  โคตทิพย 

 ๒๗๓๒ นายยุทธนา  จันทาพูน 

 ๒๗๓๓ นายยุทธนา  โฉมเฉลา 

 ๒๗๓๔ นายยุทธนา  เฝากระโทก 

 ๒๗๓๕ นายยุทธนา  พิพรพงษ 

 ๒๗๓๖ นายยุทธนา  เพชรเชนทร 

 ๒๗๓๗ นายยุทธนา  วงศษา 

 ๒๗๓๘ นายยุทธนา  วรรณกิจ 

 ๒๗๓๙ นายยุทธนา  สอนสาระ 

 ๒๗๔๐ นายยุทธนา  สายศร 

 ๒๗๔๑ นายยุทธพงษ  กาญจนะโกมล 

 ๒๗๔๒ สิบเอก ยุทธพงษ  โยธะการี 

 ๒๗๔๓ นายยุทธพล  พงคพุทธชาติ 

 ๒๗๔๔ นายยุทธพล  สะและหมัด 

 ๒๗๔๕ นายยุทธภรณ  ณรงคอินทร 

 ๒๗๔๖ นายยุทธภูมิ  ดวงเดน 

 ๒๗๔๗ นายยุทธภูมิ  ภูมิอีเตี้ย 

 ๒๗๔๘ นายยุทธภูมิ  มีพรหมดี 

 ๒๗๔๙ นายยุทธภูมิ  เย็นมั่น 

 ๒๗๕๐ นายยุทธภูมิ  สอนวิสัย 

 ๒๗๕๑ นายยุทธวีร  มรกต 

 ๒๗๕๒ นายยุทธศักดิ์  กุลมา 

 ๒๗๕๓ นายยุทธศักดิ์  จัมปะโสม 

 ๒๗๕๔ นายยุทธศักดิ์  ผลกอง 

 ๒๗๕๕ นายยุทธศักดิ์  ลายทอง 

 ๒๗๕๖ นายยุทธศักดิ์  สวางสมุทรชัย 

 ๒๗๕๗ นายยุทธศิลป  นันดิลก 

 ๒๗๕๘ นายยุรนันท  ปนนอก 

 ๒๗๕๙ นายยุรนันท  สุขเอี่ยม 

 ๒๗๖๐ นายยูโสบ  อํามะดูลมาน 

 ๒๗๖๑ นายโยธิน  ชางฉลาด 



 หนา   ๕๙ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๗๖๒ นายโยธิน  นิลคช 

 ๒๗๖๓ นายโยแมน  อิ่มถวิล 

 ๒๗๖๔ นายรชฎ  รติเมธาชน 

 ๒๗๖๕ นายรชต  จันดาพันธ 

 ๒๗๖๖ นายรชต  เปรมฤทัยสกุล 

 ๒๗๖๗ นายรชตพล  มีชั้นชวง 

 ๒๗๖๘ นายรชยุตม  สุขชาติ 

 ๒๗๖๙ นายรชานนท  ฉัตรเงิน 

 ๒๗๗๐ นายรชานนท  ชัยคําหลา 

 ๒๗๗๑ นายรชานนท  เห็นผลงาม 

 ๒๗๗๒ นายรณกร  ดงเรืองศรี 

 ๒๗๗๓ นายรณกฤต  แสนพรหม 

 ๒๗๗๔ นายรณชัย  กิ่งแกว 

 ๒๗๗๕ นายรณชัย  ญาติฉิมพลี 

 ๒๗๗๖ นายรณชัย  ติณะคัด 

 ๒๗๗๗ นายรณชัย  ทาอวน 

 ๒๗๗๘ นายรณชัย  บัวหลวง 

 ๒๗๗๙ นายรณชัย  ศรีสงคราม 

 ๒๗๘๐ นายรณชัย  ศักดิ์แสง 

 ๒๗๘๑ นายรณชัย  สุพร 

 ๒๗๘๒ นายรณชัย  อินรัง 

 ๒๗๘๓ นายรณชิต  ฤทธิเดช 

 ๒๗๘๔ นายรณชิต  ฤทธิ์สําเร็จ 

 ๒๗๘๕ นายรณภูมิ  พลนามอินทร 

 ๒๗๘๖ นายรณฤทธิ์  คูศิริรัตน 

 ๒๗๘๗ นายรณฤทธิ์  พิมพบึง 

 ๒๗๘๘ นายรติ  จิรนิรัติศัย 

 ๒๗๘๙ นายรพี  กุลพัฒน 

 ๒๗๙๐ นายรพีภพ  ใบเจริญ 

 ๒๗๙๑ นายรภัทร  ขูรูรักษ 

 ๒๗๙๒ นายรวิศุทธ  จันทวี 

 ๒๗๙๓ นายรอซาลี  สะมะแอ 

 ๒๗๙๔ นายรอยาลี  เบญญากาจ 

 ๒๗๙๕ นายรอหมาด  หมันดี 

 ๒๗๙๖ นายระพีพงศ  ลีพรม 

 ๒๗๙๗ นายระพีพัฒน  เกล้ียงพรอม 

 ๒๗๙๘ นายระยอง  เหลืองคํา 

 ๒๗๙๙ นายระวี  ดีแปน 

 ๒๘๐๐ นายรักเกียรติ  โคกสีนอก 

 ๒๘๐๑ นายรักชัย  แกวยอด 

 ๒๘๐๒ นายรักชาติ  สุวรรณโชติ 

 ๒๘๐๓ นายรักชาติ  ใสดี 

 ๒๘๐๔ นายรักชาย  สุวรรณวิหค 

 ๒๘๐๕ นายรักพันธุ  เทพปน 

 ๒๘๐๖ นายรักษพล  ฝอยทับทิม 

 ๒๘๐๗ นายรังสรรค  จันทรเสนา 

 ๒๘๐๘ นายรังสรรค  บุตรศาสตร 

 ๒๘๐๙ นายรังสรรค  สมอารีย 

 ๒๘๑๐ นายรังสรรค  สุภารัตน 

 ๒๘๑๑ นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ 



 หนา   ๖๐ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๑๒ วาที่รอยตรี รัชชานนท  นอมรับพร 

 ๒๘๑๓ นายรัชชานนท  ภูผิวขํา 

 ๒๘๑๔ นายรัชชานนท์ิ  พิพิธธนพงษ 

 ๒๘๑๕ นายรัชพงษ  เพียงเทพพงศธร 

 ๒๘๑๖ นายรัชพงษ  ศรีมามาศ 

 ๒๘๑๗ นายรัชพล  มาลาศิลป 

 ๒๘๑๘ นายรัชวุฒิ  โคนถอน 

 ๒๘๑๙ นายรัชวุฒิ  ทองเลิศ 

 ๒๘๒๐ นายรัฐกิจ  ศรีนวล 

 ๒๘๒๑ นายรัฐจักร  ชูแชม 

 ๒๘๒๒ นายรัฐปราชญ  ทาจําปา 

 ๒๘๒๓ นายรัฐพงษ  พงหนาม 

 ๒๘๒๔ นายรัฐพนธ  เทียนชัย 

 ๒๘๒๕ นายรัฐพล  คงมีชนม 

 ๒๘๒๖ นายรัฐพล  พิณพงษ 

 ๒๘๒๗ นายรัฐพล  โยพันดุง 

 ๒๘๒๘ นายรัฐพล  ศรีธรรม 

 ๒๘๒๙ นายรัฐศาสตร  พิพัฒนณัฐพงศ 

 ๒๘๓๐ นายรัฐสิทธิ์  ศักดิ์ศรี 

 ๒๘๓๑ นายรัตนชัย  หนูนาค 

 ๒๘๓๒ นายรัตนพล  ทิพยสุวรรณ 

 ๒๘๓๓ นายรัตนวุฒิ  รัตนพันธ 

 ๒๘๓๔ นายรัตนศักดิ์  เผาพงศกาญจน 

 ๒๘๓๕ วาที่รอยตรี รัตนศักดิ์  อินตะจันทร 

 ๒๘๓๖ นายรัตนะ  พาเที่ยง 

 ๒๘๓๗ นายรัสมิ์ชัย  ศรีชาติ 

 ๒๘๓๘ นายราช  รัตนจิโรจน 

 ๒๘๓๙ นายราชัน  ทรงบรรพต 

 ๒๘๔๐ นายราชัน  โนสปริง 

 ๒๘๔๑ นายราชันย  ติ๊บจะ 

 ๒๘๔๒ นายราชันย  ทิพยจันทา 

 ๒๘๔๓ นายราชันย  รองพล 

 ๒๘๔๔ นายราเชนทร  วงศไชย 

 ๒๘๔๕ นายราเชนทร  แสงงาม 

 ๒๘๔๖ นายราเชนทร  ไอยรารัตน 

 ๒๘๔๗ วาที่รอยตรี ราเมศร  สุขเปงทวี 

 ๒๘๔๘ นายรุงรัตน  พันโกฏ 

 ๒๘๔๙ นายรุงเรือง  พุทธา 

 ๒๘๕๐ วาที่รอยตรี รุงเรือง  แสนสมัคร 

 ๒๘๕๑ นายรุงโรจน  เทพสุธา 

 ๒๘๕๒ นายรุงโรจน  รองสาคร 

 ๒๘๕๓ นายรุงโรจน  วันเพ็ญ 

 ๒๘๕๔ นายรุงโรจน  แสงทอง 

 ๒๘๕๕ นายรุงโรจน  ออนศรี 

 ๒๘๕๖ นายรุงศักดิ์  บุญรักษา 

 ๒๘๕๗ นายรุงศักดิ์  สืบมี 

 ๒๘๕๘ นายรุงสยาม  เสนางาม 

 ๒๘๕๙ นายรุจิสันต  ชูรักษา 

 ๒๘๖๐ นายรุธัช  แกวโมลา 

 ๒๘๖๑ นายเรวัต  ชุมนุมเศษ 



 หนา   ๖๑ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๘๖๒ นายเรวัต  ยุทโท 

 ๒๘๖๓ นายเรวัตต  นกสวาง 

 ๒๘๖๔ นายเรวัตร  นรนวล 

 ๒๘๖๕ นายเรวัตร  ใบแกว 

 ๒๘๖๖ นายเรวัตร  วงศวุฒิ 

 ๒๘๖๗ นายเริงศักดิ์  ไชยโสภา 

 ๒๘๖๘ นายเรืองณวิน  มีดินดํา 

 ๒๘๖๙ นายเรืองฤทธิ์  ศิริโส 

 ๒๘๗๐ นายเรืองฤทธิ์  สรองศรี 

 ๒๘๗๑ นายเรืองศักดิ์  โกสีลารัตน 

 ๒๘๗๒ นายฤกษชัย  ชะตาถนอม 

 ๒๘๗๓ นายฤชานนท  อินอวม 

 ๒๘๗๔ นายฤทธิกร  โยธสิงห 

 ๒๘๗๕ นายฤทธิไกร  วีระ 

 ๒๘๗๖ นายฤทธิชัย  บัลลังค 

 ๒๘๗๗ นายฤทธิชัย  บาฤษี 

 ๒๘๗๘ นายฤทธิพงศ  คงอินพาน 

 ๒๘๗๙ นายฤทธิพงษ  ประทุมสุวรรณ 

 ๒๘๘๐ นายฤทธิรงค  ย้ิมเจริญ 

 ๒๘๘๑ นายลายู  นิสัยพราหมณ 

 ๒๘๘๒ นายลิขสิทธิ์  สวนจันทร 

 ๒๘๘๓ นายลิขิต  ดวงสนาม 

 ๒๘๘๔ นายลิขิต  พรมสวณา 

 ๒๘๘๕ นายลิขิต  ศิลาเงิน 

 ๒๘๘๖ นายลิขิตพันธุ  อมรสิรินันท 

 ๒๘๘๗ นายลือชัย  อุปพงษ 

 ๒๘๘๘ นายเลอพงค  แพงกุล 

 ๒๘๘๙ นายเลอพงศ  จันสีนาก 

 ๒๘๙๐ นายเลอศักดิ์  เกียงสุภา 

 ๒๘๙๑ นายเลอศักดิ์  ไชยเทพ 

 ๒๘๙๒ นายเลอสรร  พามขุนทด 

 ๒๘๙๓ นายเลอสรรค  บริรักษ 

 ๒๘๙๔ นายเลิศฤทธิ์  ดานกระโทก 

 ๒๘๙๕ นายวงคชัย  ประทุมวงษ 

 ๒๘๙๖ นายวงคสงา  แกวคําแสน 

 ๒๘๙๗ นายวงศไทย  บุดดี 

 ๒๘๙๘ นายวงศหิรัณย  สัมปนโณ 

 ๒๘๙๙ นายวชิรกฤษฎ  วาสนา 

 ๒๙๐๐ นายวชิรปรีชา  ปาลี 

 ๒๙๐๑ นายวชิรพงศ  กงจ้ี 

 ๒๙๐๒ นายวชิรพงศ  บุญมานอก 

 ๒๙๐๓ นายวชิรวิชช  วงษชารี 

 ๒๙๐๔ วาที่รอยตรี วชิรวิชญ  บุญทา 

 ๒๙๐๕ นายวชิรวิชญ  เปลงปล่ัง 

 ๒๙๐๖ นายวชิรวิชญ  พลกลา 

 ๒๙๐๗ นายวชิรวิทย  แสงศรี 

 ๒๙๐๘ นายวชิระ  เกษตรเวทิน 

 ๒๙๐๙ นายวชิระ  บุญนิธิพัฒน 

 ๒๙๑๐ นายวชิระ  ไพโรจนกิจตระกูล 

 ๒๙๑๑ นายวชิระ  มณีโรจน 



 หนา   ๖๒ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๑๒ นายวชิระ  วงสวัสดิ์ 

 ๒๙๑๓ นายวชิระ  วิโมกขรัตน 

 ๒๙๑๔ นายวชิระชัย  ชาวสันเทียะ 

 ๒๙๑๕ นายวชิรา  เสริมประดิษฐ 

 ๒๙๑๖ นายวชิรายุทธ  จอกทอง 

 ๒๙๑๗ นายวชิราวุธ  บุญอํานวย 

 ๒๙๑๘ นายวชิราวุธ  รัตนวงศพิพัฒน 

 ๒๙๑๙ นายวณิสิทธิ์  เกษศรีไพร 

 ๒๙๒๐ นายวทัญู  ลอยปอม 

 ๒๙๒๑ นายวทัญู  สุวรรณประทีป 

 ๒๙๒๒ นายวรกร  เกตุสถิตย 

 ๒๙๒๓ นายวรกาญจน  เรืองเดช 

 ๒๙๒๔ นายวรชัย  นนทะวิชัย 

 ๒๙๒๕ นายวรชัย  มาบวบ 

 ๒๙๒๖ นายวรชัย  อภัยโส 

 ๒๙๒๗ นายวรชาติ  วิเชียรพนัส 

 ๒๙๒๘ นายวรทย  สงละออง 

 ๒๙๒๙ นายวรเทพ  วันกาล 

 ๒๙๓๐ นายวรธน  กุลพรทานุทัต 

 ๒๙๓๑ นายวรนาจ  พลนามอินทร 

 ๒๙๓๒ นายวรปรัชญ  อินตะสุข 

 ๒๙๓๓ นายวรพงษ  พ่ัวคูขาม 

 ๒๙๓๔ นายวรพจน  พิชิตปฐพี 

 ๒๙๓๕ นายวรพจน  ภูระหงษ 

 ๒๙๓๖ นายวรพจน  สุขสิงห 

 ๒๙๓๗ สิบเอก วรพล  กุลไธสง 

 ๒๙๓๘ นายวรพล  เจริญวัย 

 ๒๙๓๙ นายวรพล  ดิลกทวีวัฒนา 

 ๒๙๔๐ นายวรพล  อารีวงษ 

 ๒๙๔๑ นายวรพัฒน  มันหวย 

 ๒๙๔๒ นายวรภณ  เจียมรัมย 

 ๒๙๔๓ นายวรภพ  ทองสันต 

 ๒๙๔๔ นายวรภัทร  นนทศิริ 

 ๒๙๔๕ นายวรภัทร  ภูศรี 

 ๒๙๔๖ วาที่รอยตรี วรภัทร  หงษพานิช 

 ๒๙๔๗ นายวรภาส  สุภามูล 

 ๒๙๔๘ นายวรรณเฉลิม  สุวรรณไตรย 

 ๒๙๔๙ นายวรรณธนะ  ปดชา 

 ๒๙๕๐ นายวรรณวินิต  จิตตะขบ 

 ๒๙๕๑ นายวรรณะ  ศาลางาม 

 ๒๙๕๒ นายวรรัตน  เทพมะที 

 ๒๙๕๓ นายวรวงษ  สระคูพันธ 

 ๒๙๕๔ นายวรวัฒน  ใยระยา 

 ๒๙๕๕ นายวรวัฒน  สมวงษา 

 ๒๙๕๖ นายวรวัฒน  หนูเนียม 

 ๒๙๕๗ นายวรวัธ  ศิลอาภรณ 

 ๒๙๕๘ นายวรวิทย  ขาวฟอง 

 ๒๙๕๙ นายวรวิทย  คลายกรุด 

 ๒๙๖๐ นายวรวิทย  โคตรสีหา 

 ๒๙๖๑ นายวรวิทย  เมืองกอน 
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 ๒๙๖๒ นายวรวิทย  หงษไทย 

 ๒๙๖๓ นายวรวิทย  หอมหวล 

 ๒๙๖๔ นายวรวุฒิ  กกขุนทด 

 ๒๙๖๕ นายวรวุฒิ  กระจางพัตร 

 ๒๙๖๖ นายวรวุฒิ  คอมสิงห 

 ๒๙๖๗ นายวรวุฒิ  ฐาปนภาคย 

 ๒๙๖๘ นายวรวุฒิ  พงษสมศักดิ์ 

 ๒๙๖๙ นายวรวุฒิ  ภัทรนุสรณ 

 ๒๙๗๐ นายวรวุฒิ  มะลิวงษ 

 ๒๙๗๑ นายวรวุฒิ  สมบูรณดี 

 ๒๙๗๒ นายวรวุฒิ  สุดจิตรจูล 

 ๒๙๗๓ วาที่รอยตรี วรวุฒิ  เหมเด็น 

 ๒๙๗๔ นายวรวุฒิ  อาจเดช 

 ๒๙๗๕ นายวรวุธ  ฉันธรอาภรณ 

 ๒๙๗๖ นายวรวุธ  ไชยฤกษ 

 ๒๙๗๗ นายวรศักร  ณ นคร 

 ๒๙๗๘ นายวรสิทธิ์  พรหมมา 

 ๒๙๗๙ นายวรสิทธิ์  ลุยตัน 

 ๒๙๘๐ นายวรัญู  วันนา 

 ๒๙๘๑ นายวรัทภพ  ชํานินา 

 ๒๙๘๒ นายวรัทภพ  หัวนา 

 ๒๙๘๓ นายวรันณธร  นาศรี 

 ๒๙๘๔ นายวรากร  ใจเพียร 

 ๒๙๘๕ นายวรากร  พิศดาร 

 ๒๙๘๖ นายวรากร  สุขสกุลวัฒน 

 ๒๙๘๗ นายวราเมธ  สอนสุข 

 ๒๙๘๘ นายวรายุทธ  จันสมุทร 

 ๒๙๘๙ นายวราวิชญ  สุขวรเวท 

 ๒๙๙๐ นายวราวุฒิ  มัชเลศ 

 ๒๙๙๑ วาที่รอยตรี วราวุธ  หมุนโย 

 ๒๙๙๒ นายวรุณ  กาฬพันธ 

 ๒๙๙๓ นายวรุต  ซื่อสัตย 

 ๒๙๙๔ นายวรุธ  อินผูก 

 ๒๙๙๕ นายวโรตม  ศรีรัตนพาทานนท 

 ๒๙๙๖ นายวลงกรณ  จันดาษ 

 ๒๙๙๗ นายวศรินทร  ใจเที่ยง 

 ๒๙๙๘ นายวศิน  ชูชาติ 

 ๒๙๙๙ นายวสวัตติ์  สุริยันต 

 ๓๐๐๐ นายวสันต  ขําพิมาย 

 ๓๐๐๑ นายวสันต  แดวากม 

 ๓๐๐๒ นายวสันต  เปรมทวี 

 ๓๐๐๓ นายวสันต  ผูสมเกา 

 ๓๐๐๔ นายวสันต  ภายไธสง 

 ๓๐๐๕ นายวสันต  วังคะฮาด 

 ๓๐๐๖ นายวสันต  สรกเมียก 

 ๓๐๐๗ นายวสันต  สายเหมย 

 ๓๐๐๘ นายวสันต  อยูสบาย 

 ๓๐๐๙ นายวสันต  อายุบเคน 

 ๓๐๑๐ นายวสันติ  สุวรรณธรรม 

 ๓๐๑๑ นายวสิษฐพล  ศิริวงษ 
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 ๓๐๑๒ นายวสุพล  คําเหล็ก 

 ๓๐๑๓ นายวัจนพล  เสดา 

 ๓๐๑๔ นายวัชพล  วุฒิ 

 ๓๐๑๕ นายวัชรชัย  เกตุทับ 

 ๓๐๑๖ นายวัชรชัย  เคนคําภา 

 ๓๐๑๗ นายวัชรชัย  อรรคราช 

 ๓๐๑๘ นายวัชรพงษ  ชฎารัตน 

 ๓๐๑๙ นายวัชรพงษ  ลวนอุดมศิริ 

 ๓๐๒๐ นายวัชรพงษ  วีระวัฒน 

 ๓๐๒๑ นายวัชรพงษ  อักษรดี 

 ๓๐๒๒ นายวัชรพงษ  อัชณากร 

 ๓๐๒๓ นายวัชรพล  เที่ยงปา 

 ๓๐๒๔ นายวัชรพล  พันธศรี 

 ๓๐๒๕ นายวัชรพล  อรามเรือง 

 ๓๐๒๖ นายวัชรพล  อินทสุวรรณ 

 ๓๐๒๗ นายวัชรพันธุ  เขียวเอี่ยม 

 ๓๐๒๘ นายวัชรพันธุ  วิสุทธิ์สิริ 

 ๓๐๒๙ นายวัชรวีร  ทองวิลัย 

 ๓๐๓๐ นายวัชรศักดิ์  ลัดดาแยม 

 ๓๐๓๑ นายวัชระ  คลายทอง 

 ๓๐๓๒ นายวัชระ  บํารุงพงษ 

 ๓๐๓๓ นายวัชระ  ประโพธิ์ศรี 

 ๓๐๓๔ นายวัชระ  ยุชิ 

 ๓๐๓๕ นายวัชระ  รัตนบุรี 

 ๓๐๓๖ นายวัชระ  สุตะคาร 

 ๓๐๓๗ นายวัชระ  หมื่นแสน 

 ๓๐๓๘ นายวัชระ  หวายฤทธิ์ 

 ๓๐๓๙ นายวัชระ  อินปก 

 ๓๐๔๐ นายวัชระชัย  สุรวิทย 

 ๓๐๔๑ นายวัชรากร  พัชรวราวิต 

 ๓๐๔๒ นายวัชรากร  ใยแกว 

 ๓๐๔๓ นายวัชรากรณ  พันสิงสอน 

 ๓๐๔๔ นายวัชรากรณ  วัชรสิทธิ์ 

 ๓๐๔๕ นายวัชรากรณ  ศรีนวลแล 

 ๓๐๔๖ นายวัชรินทร  ซอมขุนทด 

 ๓๐๔๗ นายวัชรินทร  บุญเลิศ 

 ๓๐๔๘ นายวัชรินทร  ปราสาทภิญโญ 

 ๓๐๔๙ นายวัชรินทร  พรมพฤกษ 

 ๓๐๕๐ นายวัชรินทร  ย่ิงพนม 

 ๓๐๕๑ นายวัชรินทร  ลาดลาย 

 ๓๐๕๒ นายวัชรินทร  วรรธนะกําจรกิจ 

 ๓๐๕๓ นายวัชรินทร  อองเจียรี 

 ๓๐๕๔ นายวัชเรศ  ฉุนหอม 

 ๓๐๕๕ นายวัฒนชนก  พรหมสุรินทร 

 ๓๐๕๖ วาที่รอยตรี วัฒนชัย  บุญสนอง 

 ๓๐๕๗ วาที่รอยตรี วัฒนชาติ  มานะมุติ 

 ๓๐๕๘ นายวัฒนพงษ  คงเจริญ 

 ๓๐๕๙ นายวัฒนะ  เจริญนาน 

 ๓๐๖๐ วาที่รอยตรี วัฒนา  มาตรา 

 ๓๐๖๑ นายวัฒนา  ใยมาก 
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 ๓๐๖๒ นายวัฒนา  ราชจันคํา 

 ๓๐๖๓ นายวัฒนา  วงศแหล 

 ๓๐๖๔ นายวัณณุวรรธน  หอมฤทธิ์ 

 ๓๐๖๕ นายวันฉัตร  ประภาจิตร 

 ๓๐๖๖ นายวันฉัตร  โรจนรัตน 

 ๓๐๖๗ นายวันเฉลิม  กัณหะกุล 

 ๓๐๖๘ นายวันเฉลิม  ไชยพุฒ 

 ๓๐๖๙ นายวันเฉลิม  วุฒิวิศิษฏสกุล 

 ๓๐๗๐ นายวันเฉลิม  อูนอก 

 ๓๐๗๑ นายวันชนะ  ธรรมศิริกุล 

 ๓๐๗๒ นายวันชัย  คชเรนทร 

 ๓๐๗๓ นายวันชัย  ใจอินตะ 

 ๓๐๗๔ นายวันชัย  พูนชัย 

 ๓๐๗๕ นายวันชาติ  นามเกิด 

 ๓๐๗๖ นายวันโชค  แสนอินตะ 

 ๓๐๗๗ นายวันดี  หาญกุดเลาะ 

 ๓๐๗๘ นายวันพเด็จ  โมทะนี 

 ๓๐๗๙ นายวันพิชิต  เที่ยงตรง 

 ๓๐๘๐ นายวันรุง  มากเตี้ยม 

 ๓๐๘๑ นายวัลลภ  แกวกําเนิด 

 ๓๐๘๒ นายวัลลภ  ชมจันทร 

 ๓๐๘๓ นายวัลลภ  ทารินทร 

 ๓๐๘๔ นายวัลลภ  บุตรเกตุ 

 ๓๐๘๕ นายวัลลภ  พัฒนผล 

 ๓๐๘๖ นายวัลลภ  มาลาพันธุ 

 ๓๐๘๗ นายวัลลภ  วงษเนียม 

 ๓๐๘๘ นายวัลลภ  สมวรรณ 

 ๓๐๘๙ นายวัลลภ  อินทรพรหม 

 ๓๐๙๐ นายวาทสิทธิ์  อินทรียงค 

 ๓๐๙๑ นายวาทิต  ระหวางบาน 

 ๓๐๙๒ นายวาทิต  เสนสาร 

 ๓๐๙๓ นายวาทิต  อินทร 

 ๓๐๙๔ นายวานิช  นอยแสง 

 ๓๐๙๕ นายวาสน  สุวรรณเวช 

 ๓๐๙๖ นายวิกร  ย้ิมยอง 

 ๓๐๙๗ นายวิจักษ  ดิษฐใจเย็น 

 ๓๐๙๘ นายวิจักษณ  ฮั่นพิพัฒน 

 ๓๐๙๙ วาที่รอยตรี วิจิตร  วงเวียน 

 ๓๑๐๐ นายวิจิตร  สินมาก 

 ๓๑๐๑ นายวิชญภาส  สวางใจ 

 ๓๑๐๒ นายวิชญมนต  มุกธวัตร 

 ๓๑๐๓ นายวิชธันย  อัครเนติปพัฒน 

 ๓๑๐๔ นายวิชัย  แกวมหาวงศ 

 ๓๑๐๕ นายวิชัย  เชื้อประสาท 

 ๓๑๐๖ นายวิชัย  นามมุงคุณ 

 ๓๑๐๗ นายวิชัย  นามลํ้า 

 ๓๑๐๘ นายวิชัย  ประสงคเศษ 

 ๓๑๐๙ นายวิชัย  มาศรีนอย 

 ๓๑๑๐ นายวิชา  ใจแกวทิ 

 ๓๑๑๑ นายวิชา  สิงหจันทร 
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 ๓๑๑๒ นายวิชาญ  แกววิจิตร 

 ๓๑๑๓ นายวิชานนท  ฝายขาว 

 ๓๑๑๔ นายวิชานุ  สุทธิโพธิ์ 

 ๓๑๑๕ นายวิชิต  จักรแกว 

 ๓๑๑๖ นายวิชิต  ทีฆะนาม 

 ๓๑๑๗ นายวิชิต  ยืนหาญ 

 ๓๑๑๘ นายวิชิต  ศรีพนม 

 ๓๑๑๙ นายวิชิต  อภัยโส 

 ๓๑๒๐ นายวิเชษฐ  หงษพงษ 

 ๓๑๒๑ นายวิเชียร  ดีจิต 

 ๓๑๒๒ นายวิเชียร  บัวสาย 

 ๓๑๒๓ นายวิเชียร  วรรณภากร 

 ๓๑๒๔ นายวิเชียร  ศรีเชียงสา 

 ๓๑๒๕ นายวิเชียรบุรี  ขวัญโพก 

 ๓๑๒๖ นายวิโชติ  รักงาม 

 ๓๑๒๗ นายวิฑูรย  จันทะไพร 

 ๓๑๒๘ นายวิฑูรย  ตะติฉิม 

 ๓๑๒๙ นายวิฑูรย  มั่งมี 

 ๓๑๓๐ นายวิฑูรย  เอี่ยวศิริ 

 ๓๑๓๑ นายวิฒวัฒน  เกิดวัน 

 ๓๑๓๒ นายวิทธวัช  แสงเเสน 

 ๓๑๓๓ นายวิทยา  เกาะสกุล 

 ๓๑๓๔ นายวิทยา  ขําเกิด 

 ๓๑๓๕ นายวิทยา  จันทรโพธิ์งาม 

 ๓๑๓๖ นายวิทยา  จันทะแจม 

 ๓๑๓๗ นายวิทยา  จันลา 

 ๓๑๓๘ นายวิทยา  บัวผาย 

 ๓๑๓๙ นายวิทยา  บุญเพ็ง 

 ๓๑๔๐ นายวิทยา  บุตรอินทร 

 ๓๑๔๑ นายวิทยา  ภูวงษ 

 ๓๑๔๒ นายวิทยา  เมธาวงศ 

 ๓๑๔๓ นายวิทยา  รอบคอบ 

 ๓๑๔๔ นายวิทยา  ศรีสรอย 

 ๓๑๔๕ นายวิทยา  ศุภานุสร 

 ๓๑๔๖ นายวิทยา  สริขา 

 ๓๑๔๗ นายวิทยา  สัตยจิตร 

 ๓๑๔๘ นายวิทยา  หาญบาง 

 ๓๑๔๙ นายวิทยากร  ลํ่าสัน 

 ๓๑๕๐ นายวิทยานันท  สิทธิสมบูรณ 

 ๓๑๕๑ นายวิทวัช  คําหา 

 ๓๑๕๒ นายวิทวัช  ชอบจิต 

 ๓๑๕๓ นายวิทวัฒน  คําทุย 

 ๓๑๕๔ นายวิทวัส  ชินวงศ 

 ๓๑๕๕ นายวิทวัส  โชรัมย 

 ๓๑๕๖ นายวิทวัส  แทนบัติ 

 ๓๑๕๗ นายวิทวัส  นาบํารุง 

 ๓๑๕๘ นายวิทวัส  บุญดิษ 

 ๓๑๕๙ นายวิทวัส  ปูวรรณธิ 

 ๓๑๖๐ นายวิทวัส  ศรีบัณฑิตมงคล 

 ๓๑๖๑ นายวิทวัส  สุฤทธิกุล 



 หนา   ๖๗ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๖๒ นายวิทวัส  หาหอม 

 ๓๑๖๓ นายวิทักษ  ชูศรีทอง 

 ๓๑๖๔ นายวิทูล  สาสีมา 

 ๓๑๖๕ นายวินชีวี  มหาวารีดํารงคกุล 

 ๓๑๖๖ นายวินัย  กาวนอก 

 ๓๑๖๗ นายวินัย  ขุมทรัพย 

 ๓๑๖๘ นายวินัย  จิตตชื้น 

 ๓๑๖๙ นายวินัย  นระแสน 

 ๓๑๗๐ นายวินัย  นาจันออน 

 ๓๑๗๑ นายวินัย  ศรีตระการ 

 ๓๑๗๒ วาที่รอยตรี วินัย  สีเขียว 

 ๓๑๗๓ นายวินัย  โสมไชย 

 ๓๑๗๔ นายวินัย  หลาบงาม 

 ๓๑๗๕ นายวิบูลย  เพ่ือนชอบ 

 ๓๑๗๖ นายวิภาค  จันทรเงิน 

 ๓๑๗๗ นายวิภูษิต  อาจพรหม 

 ๓๑๗๘ นายวิมล  พงษเตรียง 

 ๓๑๗๙ นายวิรชาติ  วิเศษวิสัย 

 ๓๑๘๐ นายวิระ  บุญฤทธิ์ 

 ๓๑๘๑ นายวิระวัฒน  คําอุต 

 ๓๑๘๒ นายวิรัช  จูทิม 

 ๓๑๘๓ นายวิรัช  รุงโรจน 

 ๓๑๘๔ นายวิรัตน  กมขุนทด 

 ๓๑๘๕ นายวิรัตน  ยาสอน 

 ๓๑๘๖ นายวิรัตน  เลิศลํ้า 

 ๓๑๘๗ นายวิริทธิ์พล  ปญญาพฤกษ 

 ๓๑๘๘ นายวิริยะ  อยางคุณธรรม 

 ๓๑๘๙ นายวิรุจน  วิชัยดิษฐ 

 ๓๑๙๐ นายวิรุตติ์  ออนแสง 

 ๓๑๙๑ นายวิโรจน  ขาวนอก 

 ๓๑๙๒ วาที่รอยตรี วิโรจน  ณ พัทลุง 

 ๓๑๙๓ นายวิโรจน  ตั้งวังสกุล 

 ๓๑๙๔ นายวิโรจน  ย่ิงโสภา 

 ๓๑๙๕ นายวิโรจน  สูญนวม 

 ๓๑๙๖ นายวิโรจน  อินตัน 

 ๓๑๙๗ นายวิโรจน  อินทคํา 

 ๓๑๙๘ นายวิฤทธิ์พล  กาญจนอนันต 

 ๓๑๙๙ นายวิวรรธน  ศรีวีระชัย 

 ๓๒๐๐ นายวิวัฒน  ทัศวา 

 ๓๒๐๑ นายวิวัฒน  บุญธรรม 

 ๓๒๐๒ นายวิวัฒน  วีระขจรศักดิ์ 

 ๓๒๐๓ นายวิวัฒน  สุภพิทักษกุล 

 ๓๒๐๔ นายวิวัฒน  โฮมลคร 

 ๓๒๐๕ นายวิศรุฒม  เอมสมบูรณ 

 ๓๒๐๖ นายวิศรุต  เนินริมหนอง 

 ๓๒๐๗ นายวิศรุต  วงศเพชรชารัต 

 ๓๒๐๘ นายวิศรุต  หลีดง 

 ๓๒๐๙ นายวิศวะ  ประสานวงศ 

 ๓๒๑๐ นายวิศิษฎ  ทองสี 

 ๓๒๑๑ นายวิษณุ  กลีบรักซอน 



 หนา   ๖๘ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๑๒ วาที่รอยตรี วิษณุ  เกณสาคู 

 ๓๒๑๓ นายวิษณุ  ไชยะนา 

 ๓๒๑๔ นายวิษณุ  เตียวสุวรรณ 

 ๓๒๑๕ นายวิษณุ  มีฤกษใหญ 

 ๓๒๑๖ สิบเอก วิษณุ  รัตนติสรอย 

 ๓๒๑๗ นายวิษณุ  สมรัตน 

 ๓๒๑๘ นายวิษณุ  สินราช 

 ๓๒๑๙ นายวิษณุ  อินทโรภาส 

 ๓๒๒๐ นายวิสันต  พยุงวงษ 

 ๓๒๒๑ นายวิสาขะ  บุญสาลี 

 ๓๒๒๒ นายวิสาขะ  หนายหนีชั่ว 

 ๓๒๒๓ นายวิสิทธิ์  เทียนเจริญ 

 ๓๒๒๔ นายวิสิทธิ์  ปนสีทอง 

 ๓๒๒๕ นายวิสิทธิ์ชัย  นอยโสมศรี 

 ๓๒๒๖ นายวิสิษฐ  วงคกูด 

 ๓๒๒๗ วาที่รอยตรี วิสุทธิ์  ดิษโสภา 

 ๓๒๒๘ นายวีรกิตต  ดิษฎาวีระวัฒน 

 ๓๒๒๙ นายวีรชน  เอี่ยมสะอาด 

 ๓๒๓๐ นายวีรชัย  เนาวแกงใหม 

 ๓๒๓๑ นายวีรชาติ  พันตน 

 ๓๒๓๒ นายวีรชาติ  สุภะเสถียร 

 ๓๒๓๓ นายวีรเชษฐ  จินวงศ 

 ๓๒๓๔ นายวีรพงษ  ศิริแกว 

 ๓๒๓๕ นายวีรพงษ  หวยหงษทอง 

 ๓๒๓๖ นายวีรยศ  เอกรัตน 

 ๓๒๓๗ นายวีรยุทธ  ทองเขียว 

 ๓๒๓๘ นายวีรยุทธ  ทองแดง 

 ๓๒๓๙ นายวีรยุทธ  ปรางคจันทร 

 ๓๒๔๐ นายวีรยุทธ  โลมพันธ 

 ๓๒๔๑ นายวีรยุทธ  วีระคํา 

 ๓๒๔๒ นายวีรวัฒน  มงคลากร 

 ๓๒๔๓ นายวีรวัฒน  สิงขรอาจ 

 ๓๒๔๔ นายวีรวัฒน  สิทธิโมง 

 ๓๒๔๕ นายวีรวิทย  กลํ่าเจริญ 

 ๓๒๔๖ นายวีรวุทธ  คงโนนกอก 

 ๓๒๔๗ นายวีรศักดิ์  งามทรัพย 

 ๓๒๔๘ นายวีรศักดิ์  จันเสนา 

 ๓๒๔๙ นายวีรศักดิ์  เปรมจิตต 

 ๓๒๕๐ นายวีรศักดิ์  อุนศิริ 

 ๓๒๕๑ นายวีระ  ชาติบุญญฤทธิ์ 

 ๓๒๕๒ นายวีระฉัตร  จํานงคถอย 

 ๓๒๕๓ นายวีระฉัตร  ดอนสมจิตร 

 ๓๒๕๔ นายวีระชัย  กองพุฒิ 

 ๓๒๕๕ นายวีระชัย  โคตุราช 

 ๓๒๕๖ นายวีระชัย  ทนทาน 

 ๓๒๕๗ นายวีระชัย  ธูปเรือง 

 ๓๒๕๘ นายวีระชัย  ศรีกุศล 

 ๓๒๕๙ นายวีระชัย  สีทานอย 

 ๓๒๖๐ นายวีระชัย  เสนารักษ 

 ๓๒๖๑ นายวีระชาญ  หาญอุน 



 หนา   ๖๙ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๒๖๒ นายวีระชาติ  สุกใส 

 ๓๒๖๓ นายวีระชาติ  อนุลีจันทร 

 ๓๒๖๔ นายวีระเดช  มูลจันทา 

 ๓๒๖๕ นายวีระธนา  ศรีสังขงาม 

 ๓๒๖๖ นายวีระพงศ  คันทะเนตร 

 ๓๒๖๗ นายวีระพงศ  ตะโกนอก 

 ๓๒๖๘ นายวีระพงศ  วงษา 

 ๓๒๖๙ นายวีระพงษ  ศรีโยธี 

 ๓๒๗๐ นายวีระพงษ  เหมือนสิงห 

 ๓๒๗๑ นายวีระพงษ  อยูสุข 

 ๓๒๗๒ นายวีระพล  สุวรรณชัยรบ 

 ๓๒๗๓ นายวีระพล  แสนสบาย 

 ๓๒๗๔ นายวีระพล  เหล็กดี 

 ๓๒๗๕ นายวีระยุทธ  แกวเกล้ียง 

 ๓๒๗๖ นายวีระยุทธ  ขอบเมืองฮาม 

 ๓๒๗๗ นายวีระยุทธ  พิสุราช 

 ๓๒๗๘ นายวีระยุทธ  สีปนเปา 

 ๓๒๗๙ นายวีระยุทธ  สุทธิปรีชาพงศ 

 ๓๒๘๐ นายวีระยุทธ  หลาบหนองแสง 

 ๓๒๘๑ นายวีระยุทธิ์  นิลละออ 

 ๓๒๘๒ นายวีระวัฒน  เงินพลับพลา 

 ๓๒๘๓ นายวีระวัฒน  นามวัฒน 

 ๓๒๘๔ นายวีระวุธ  ทวิไชย 

 ๓๒๘๕ นายวีระศักดิ์  จันธเขต 

 ๓๒๘๖ นายวีระศักดิ์  เนมินทร 

 ๓๒๘๗ นายวีระศักดิ์  ฝากงคํา 

 ๓๒๘๘ นายวีระศักดิ์  วิ่งชิงชัย 

 ๓๒๘๙ นายวีระศักดิ์  สีสวย 

 ๓๒๙๐ นายวีระศักดิ์  สุทธิประภา 

 ๓๒๙๑ นายวุฒชัย  ระถาพล 

 ๓๒๙๒ นายวุฒิกร  เติมประชุม 

 ๓๒๙๓ นายวุฒิกร  ปนละออ 

 ๓๒๙๔ นายวุฒิไกร  ชายกวด 

 ๓๒๙๕ นายวุฒิไกร  อุยตระกูล 

 ๓๒๙๖ นายวุฒิจักษณ  สิงหบุตร 

 ๓๒๙๗ นายวุฒิชัย  กองแกว 

 ๓๒๙๘ นายวุฒิชัย  การะเกษ 

 ๓๒๙๙ นายวุฒิชัย  จันกล่ิน 

 ๓๓๐๐ นายวุฒิชัย  ดอกประทุม 

 ๓๓๐๑ นายวุฒิชัย  แทนเดช 

 ๓๓๐๒ นายวุฒิชัย  บุญขัน 

 ๓๓๐๓ นายวุฒิชัย  บุญญานุวัตร 

 ๓๓๐๔ นายวุฒิชัย  รักหินลาด 

 ๓๓๐๕ นายวุฒิชัย  วงศเขียว 

 ๓๓๐๖ นายวุฒิชัย  สวิพันธุ 

 ๓๓๐๗ นายวุฒิชัย  หอยจับ 

 ๓๓๐๘ นายวุฒิชัย  ใหญยอด 

 ๓๓๐๙ นายวุฒิชัย  อริยะชัยประดิษฐ 

 ๓๓๑๐ สิบโท วุฒิชัย  อินจันทร 

 ๓๓๑๑ นายวุฒิชาติ  โกยวิวัฒนตระกูล 



 หนา   ๗๐ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๑๒ นายวุฒิชาติ  มาตยนอก 

 ๓๓๑๓ นายวุฒิเดช  กําลังเกง 

 ๓๓๑๔ นายวุฒินันท  จันทรนพรัตน 

 ๓๓๑๕ นายวุฒินันท  ชัยปลัด 

 ๓๓๑๖ นายวุฒินันท  เพชรเชนทร 

 ๓๓๑๗ นายวุฒินันท  เรืองเอี่ยม 

 ๓๓๑๘ นายวุฒินันทร  พรนิคม 

 ๓๓๑๙ นายวุฒิพงศ  ทองเขียว 

 ๓๓๒๐ นายวุฒิพงศ  อุดชาชน 

 ๓๓๒๑ นายวุฒิพงษ  ขําศิริ 

 ๓๓๒๒ นายวุฒิพงษ  แดนชางคํา 

 ๓๓๒๓ นายวุฒิพงษ  ประทุมมา 

 ๓๓๒๔ นายวุฒิพงษ  ปนนาค 

 ๓๓๒๕ นายวุฒิพงษ  แพรกทอง 

 ๓๓๒๖ นายวุฒิพงษ  รักแม 

 ๓๓๒๗ นายวุฒิพร  กัณฑศรี 

 ๓๓๒๘ นายวุฒิพล  ชูสุทน 

 ๓๓๒๙ นายวุฒิพล  มุขแกว 

 ๓๓๓๐ นายวุฒิพันธ  ฤกษจันทร 

 ๓๓๓๑ นายวุฒิพันธ  สามงามจันทร 

 ๓๓๓๒ นายวุฒิพันธ  ออนปดชา 

 ๓๓๓๓ นายวุฒิภัทร  ชาติภูธร 

 ๓๓๓๔ นายวุฒิวัฒน  รัตนิล 

 ๓๓๓๕ นายวุฒิศักดิ์  กรมทอง 

 ๓๓๓๖ นายวุฒิศักดิ์  ชํานาญเขียว 

 ๓๓๓๗ นายวุตติ์  กันราช 

 ๓๓๓๘ นายวุทธิภัทรพิสิษฐ  ชินรางคกุลโน 

 ๓๓๓๙ นายเวชชกิจ  แกวศรีหาวงศ 

 ๓๓๔๐ นายเวชรินทร  เกษตริน 

 ๓๓๔๑ นายเวทพิสิฐ  วิสิทธิ์พจมาลย 

 ๓๓๔๒ นายเวทยบพิตร  สุริยะมณี 

 ๓๓๔๓ นายเวไนย  มณีสุข 

 ๓๓๔๔ นายแวฟูอาด  แวอุมา 

 ๓๓๔๕ นายแวรอนิง  แวเด็ง 

 ๓๓๔๖ นายแวรูอิสลัม  สะแม 

 ๓๓๔๗ นายไวภพ  รักเดชะ 

 ๓๓๔๘ นายไวยโชค  พลศรี 

 ๓๓๔๙ นายไวยวุฒิ  ธนบัตร 

 ๓๓๕๐ นายศตพล  วรไชย 

 ๓๓๕๑ นายศตพล  สมยา 

 ๓๓๕๒ นายศตพล  เหลืองอุทัย 

 ๓๓๕๓ นายศตวรรษ  กลอมวิเศษ 

 ๓๓๕๔ นายศตวรรษ  ภาวิสิทธิ์ 

 ๓๓๕๕ นายศตวรรษ  สืบสิงหคาร 

 ๓๓๕๖ นายศตายุ  วาดพิมาย 

 ๓๓๕๗ นายศรชัย  ไชยวุฒิ 

 ๓๓๕๘ นายศรเพชร  เที่ยงอยู 

 ๓๓๕๙ นายศรรธรรศ  กุลวงค 

 ๓๓๖๐ นายศรรัก  ผลาเมธากูล 

 ๓๓๖๑ นายศรัญู  ธัญญา 



 หนา   ๗๑ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๓๖๒ นายศรัณย  จันทรศรี 

 ๓๓๖๓ นายศรัณย  สงทวน 

 ๓๓๖๔ นายศรัณย  สดาษเสดียร 

 ๓๓๖๕ นายศรัณยพัชร  วงศกัญจะนาพัน 

 ๓๓๖๖ นายศรัณยวุฒิ  วีระกิตตินันทน 

 ๓๓๖๗ นายศรัณยู  กันทะมัง 

 ๓๓๖๘ นายศรัณยู  ทองรุด 

 ๓๓๖๙ วาที่รอยตรี ศรัณยู  ทิพยโสธร 

 ๓๓๗๐ นายศรัณยู  บัณฑิโต 

 ๓๓๗๑ นายศรัณยู  ยุบล 

 ๓๓๗๒ นายศรัทธา  อินพหล 

 ๓๓๗๓ นายศรายุ  เหมแกว 

 ๓๓๗๔ นายศรายุทธ  จิรวัฒนานันต 

 ๓๓๗๕ นายศรายุทธ  ชาญนคร 

 ๓๓๗๖ นายศรายุทธ  เชื้อฉ่ําหลวง 

 ๓๓๗๗ นายศรายุทธ  ทะชัยวงศ 

 ๓๓๗๘ นายศรายุทธ  บริวาส 

 ๓๓๗๙ นายศรายุทธ  บัวคล่ี 

 ๓๓๘๐ นายศรายุทธ  บาลนาคม 

 ๓๓๘๑ นายศรายุทธ  พรหมพันธุ 

 ๓๓๘๒ นายศรายุทธ  พวงประเสริฐ 

 ๓๓๘๓ นายศรายุทธ  รัตนภูมิ 

 ๓๓๘๔ นายศรายุทธ  อยูภักดี 

 ๓๓๘๕ นายศรายุทธ  ดอนไพรฮวบ 

 ๓๓๘๖ นายศรายุทธ  เพชรเกตุ 

 ๓๓๘๗ นายศรายุธ  ทาวประสิทธิ์ 

 ๓๓๘๘ นายศรายุธ  หมาดหลี 

 ๓๓๘๙ นายศราวุฒิ  แกวสม 

 ๓๓๙๐ นายศราวุฒิ  ธิวรรณ 

 ๓๓๙๑ นายศราวุฒิ  บาลี 

 ๓๓๙๒ นายศราวุฒิ  ศรีชัย 

 ๓๓๙๓ นายศราวุฒิ  หาญโสภา 

 ๓๓๙๔ นายศราวุธ  กงเสง 

 ๓๓๙๕ นายศราวุธ  กองวงค 

 ๓๓๙๖ นายศราวุธ  กางสําโรง 

 ๓๓๙๗ นายศราวุธ  จงรักวิทย 

 ๓๓๙๘ นายศราวุธ  จันทรวิเศษ 

 ๓๓๙๙ นายศราวุธ  เจียมเจริญศักดิ์ 

 ๓๔๐๐ นายศราวุธ  ชินสุภางคภิเมช 

 ๓๔๐๑ นายศราวุธ  ตอพันธ 

 ๓๔๐๒ นายศราวุธ  พิมศร 

 ๓๔๐๓ นายศราวุธ  รัตนะ 

 ๓๔๐๔ นายศราวุธ  ศรีทัศยศ 

 ๓๔๐๕ นายศรีชัย  แสงทอง 

 ๓๔๐๖ นายศรีนคร  นัยนิตย 

 ๓๔๐๗ นายศรีรัตน  เอกปชชา 

 ๓๔๐๘ นายศรีวิศาล  สารพร 

 ๓๔๐๙ นายศรุฒิ  หาโกสีย 

 ๓๔๑๐ นายศรุต  ครองระวะ 

 ๓๔๑๑ นายศรุต  จงอบกลาง 



 หนา   ๗๒ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๑๒ นายศวัสกร  กอนแกว 

 ๓๔๑๓ นายศศิน  คมขํา 

 ๓๔๑๔ นายศศิพงษ  หิรัญพิพิธชัย 

 ๓๔๑๕ นายศอภิญญา  ทัศละมัย 

 ๓๔๑๖ นายศักดา  ชํานาญกิจ 

 ๓๔๑๗ นายศักดา  ชินทัตโต 

 ๓๔๑๘ นายศักดา  มังคะรัตน 

 ๓๔๑๙ นายศักดา  เมธาวุฒินันท 

 ๓๔๒๐ นายศักดาณุวัฒน  แกวนารี 

 ๓๔๒๑ นายศักดิ์เกียรติ  จันทรลือชัย 

 ๓๔๒๒ นายศักดิ์ชริน  อาจหาญ 

 ๓๔๒๓ นายศักดิ์ชัย  จรมั่งนอก 

 ๓๔๒๔ นายศักดิ์ชัย  ใจแป 

 ๓๔๒๕ นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด 

 ๓๔๒๖ นายศักดิ์ชัย  ดวงสุวรรณ 

 ๓๔๒๗ นายศักดิ์ชัย  ตั้งอารมณ 

 ๓๔๒๘ นายศักดิ์ชัย  นวนเทศ 

 ๓๔๒๙ นายศักดิ์ชัย  ประชุมแดง 

 ๓๔๓๐ นายศักดิ์ชัย  มาตมูล 

 ๓๔๓๑ นายศักดิ์ชัย  สินธุไชย 

 ๓๔๓๒ นายศักดิ์ชาย  คําเพชร 

 ๓๔๓๓ นายศักดิ์ชาย  เทียนชัย 

 ๓๔๓๔ นายศักดิ์ณรงค  กาสินธุพิลา 

 ๓๔๓๕ นายศักดิ์ณรงค  วงษสวาง 

 ๓๔๓๖ นายศักดิ์ดา  จําปามี 

 ๓๔๓๗ นายศักดิ์ดา  รัตนเนตร 

 ๓๔๓๘ นายศักดิ์ดา  รางวัลหลาย 

 ๓๔๓๙ นายศักดิ์นรินทร  คิดโปรง 

 ๓๔๔๐ นายศักดิ์นรินทร  รักออน 

 ๓๔๔๑ นายศักดิ์นิรันต  บุญชาติ 

 ๓๔๔๒ นายศักดิ์มงคล  ย่ีมี 

 ๓๔๔๓ วาที่รอยตรี ศักดิ์รพี  ศรีหาตา 

 ๓๔๔๔ นายศักดิ์ศิริ  บุพเต 

 ๓๔๔๕ นายศักดิ์สกุล  บุญมา 

 ๓๔๔๖ นายศักดิ์สิทธิ์  งิ้วเพ็ง 

 ๓๔๔๗ นายศักดิ์สิทธิ์  ใจผอง 

 ๓๔๔๘ นายศักดิ์สิทธิ์  ถาวร 

 ๓๔๔๙ นายศักดิ์สิทธิ์  ทองจําปา 

 ๓๔๕๐ นายศักดิ์สิทธิ์  ปุงคํานอย 

 ๓๔๕๑ นายศักดิ์สิทธิ์  ยอดวิเศษ 

 ๓๔๕๒ นายศักดิ์สิทธิ์  สุวรรณสุขสันติ 

 ๓๔๕๓ นายศักราช  ดาวธง 

 ๓๔๕๔ นายศักรินทร  ดําทาคลอง 

 ๓๔๕๕ นายศักรินทร  ศรีสุรักษ 

 ๓๔๕๖ นายศารทูล  ธิมะสาร 

 ๓๔๕๗ นายศาสตรา  นาโสก 

 ๓๔๕๘ นายศาสตรา  เพียงงาม 

 ๓๔๕๙ นายศิธา  สุธาวุฒิ 

 ๓๔๖๐ นายศิรชัช  สนิทวรสกุล 

 ๓๔๖๑ นายศิรวิทย  มุงธนวรกุล 



 หนา   ๗๓ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๖๒ นายศิราวุธ  นันทะวงศ 

 ๓๔๖๓ นายศิริ  ศิริรักษ 

 ๓๔๖๔ นายศิริกรณ  ดงดวง 

 ๓๔๖๕ นายศิริขวัญ  ทาวลา 

 ๓๔๖๖ นายศิริชัย  ทวีชาติ 

 ๓๔๖๗ นายศิริชัย  ธรรมศิริ 

 ๓๔๖๘ นายศิริชัย  มิ่งแกว 

 ๓๔๖๙ นายศิริชัย  วิจิตรพงค 

 ๓๔๗๐ นายศิริชัย  หาคุมคลัง 

 ๓๔๗๑ นายศิริพงษ  ทะหลา 

 ๓๔๗๒ นายศิริพงษ  นอยเสนา 

 ๓๔๗๓ นายศิริพงษ  แสนศิริภัทรพงศ 

 ๓๔๗๔ นายศิริพันธ  เห็นงาม 

 ๓๔๗๕ นายศิริวัฒน  พัฒนแกว 

 ๓๔๗๖ นายศิริศักดิ์  มั่นคง 

 ๓๔๗๗ นายศิริสัมพันธ  มหัปประภาภิวัฒน 

 ๓๔๗๘ นายศิลปชัย  ดอกพุฒ 

 ๓๔๗๙ นายศิลปชัย  สุกัญญี 

 ๓๔๘๐ นายศิลา  จันรอด 

 ๓๔๘๑ นายศิลาภัฐ  สรอยประเสริฐ 

 ๓๔๘๒ นายศิวกร  เชื้อหมอ 

 ๓๔๘๓ นายศิวณัฐ  บุญมาก 

 ๓๔๘๔ นายศิวณัฐ  เรืองศิลปประเสริฐ 

 ๓๔๘๕ นายศิวนนท  สวางคุณากร 

 ๓๔๘๖ นายศิววุธ  รักซอน 

 ๓๔๘๗ นายศิวะ  เทวะหา 

 ๓๔๘๘ นายศิวาวุฒิ  รัตนะ 

 ๓๔๘๙ นายศิวาวุธ  จันทรกรูด 

 ๓๔๙๐ นายศีลวัตร  ยาทองไชย 

 ๓๔๙๑ นายศุทธา  แกวปนมา 

 ๓๔๙๒ นายศุภกร  เนตรผา 

 ๓๔๙๓ นายศุภกร  บุญอินทร 

 ๓๔๙๔ นายศุภกร  มูลเทพ 

 ๓๔๙๕ นายศุภกิจ  แกวกันทะ 

 ๓๔๙๖ วาที่รอยตรี ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ์ 

 ๓๔๙๗ นายศุภกิจ  แดงสีดา 

 ๓๔๙๘ นายศุภกิจ  ภูจันทร 

 ๓๔๙๙ นายศุภกิจ  ศรีวงศชัย 

 ๓๕๐๐ นายศุภกิตติ์  จิตปรีดา 

 ๓๕๐๑ นายศุภกิตติ์  บุญเตี้ย 

 ๓๕๐๒ นายศุภกิตติ์  ศรีบุตร 

 ๓๕๐๓ นายศุภกิตติ์  อินทนิล 

 ๓๕๐๔ นายศุภชัย  กันทะเนตร 

 ๓๕๐๕ นายศุภชัย  แกวศิริ 

 ๓๕๐๖ นายศุภชัย  โคตรคํา 

 ๓๕๐๗ นายศุภชัย  จันทร 

 ๓๕๐๘ นายศุภชัย  จันทรประทัด 

 ๓๕๐๙ นายศุภชัย  ชลาสินธุ 

 ๓๕๑๐ วาที่เรือตรี ศุภชัย  ดวงเพชร 

 ๓๕๑๑ นายศุภชัย  ถามูล 



 หนา   ๗๔ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๑๒ นายศุภชัย  นวนหงษ 

 ๓๕๑๓ นายศุภชัย  พิทักษวงศ 

 ๓๕๑๔ นายศุภชัย  รวมกลาง 

 ๓๕๑๕ นายศุภชัย  ศรีสุวรรณ 

 ๓๕๑๖ วาที่รอยตรี ศุภชัย  สาลี 

 ๓๕๑๗ นายศุภชัย  สุขหอม 

 ๓๕๑๘ นายศุภชัย  อองละออ 

 ๓๕๑๙ นายศุภชัย  อุนแกว 

 ๓๕๒๐ นายศุภณัฐ  กาหยี 

 ๓๕๒๑ นายศุภณัฐ  มุงผลกลาง 

 ๓๕๒๒ นายศุภมิตร  เท่ียงตรง 

 ๓๕๒๓ นายศุภมิตร  เหมือนจันทร 

 ๓๕๒๔ นายศุภรัตน  แดนโคกสูง 

 ๓๕๒๕ นายศุภรานนท  นันภิวงค 

 ๓๕๒๖ นายศุภรุจน  จันทรแจมศรี 

 ๓๕๒๗ นายศุภฤกษ  คุมทรัพย 

 ๓๕๒๘ นายศุภฤกษ  ตันติวิริยากร 

 ๓๕๒๙ นายศุภฤกษ  ทองบุรี 

 ๓๕๓๐ นายศุภฤกษ  บําเพ็ชร 

 ๓๕๓๑ นายศุภฤกษ  หงอสกุล 

 ๓๕๓๒ นายศุภฤทธิ์  เกตุสกุล 

 ๓๕๓๓ นายศุภลักษณ  สาธิตนาถ 

 ๓๕๓๔ นายศุภวัชญ  โฉมเฉิด 

 ๓๕๓๕ นายศุภวัฒน  ดวงรอด 

 ๓๕๓๖ นายศุภวัฒน  บุตรกูล 

 ๓๕๓๗ นายศุภวัฒน  มาศรี 

 ๓๕๓๘ นายศุภวิชญ  แสนปญญา 

 ๓๕๓๙ นายศุภวิทย  วชิรวรรณ 

 ๓๕๔๐ นายศุภวุฒิ  ใหญสาร 

 ๓๕๔๑ นายศุภวุฒิ  อินทรแกว 

 ๓๕๔๒ นายศุภสัณห  วันทาสุข 

 ๓๕๔๓ นายศุภสัณห  ศรีวิชัย 

 ๓๕๔๔ นายศุภสิทธิ์  ไกรพินิจ 

 ๓๕๔๕ นายศุภสิทธิ์  โทนุสิทธิ์ 

 ๓๕๔๖ นายศุภากร  โฉมนาท 

 ๓๕๔๗ นายศุภากร  ทัศนสุวรรณ 

 ๓๕๔๘ นายศุภากร  นามโคตร 

 ๓๕๔๙ นายศุภิเดช  เมืองวงค 

 ๓๕๕๐ นายเศกสรรค  หยาดสายธาร 

 ๓๕๕๑ นายเศกสรรค  อิทธิผล 

 ๓๕๕๒ นายเศณวี  อ่ําครอง 

 ๓๕๕๓ นายเศรษฐชัย  ปานศรี 

 ๓๕๕๔ นายเศรษฐวัฒน  วัฒนเศรษฐโชติ 

 ๓๕๕๕ นายเศรษฐสกล  คันศร 

 ๓๕๕๖ นายเศรษฐสิทธิ์  ตนสีนนท 

 ๓๕๕๗ นายเศรษฐา  โนนสระ 

 ๓๕๕๘ นายเศรษฐา  ลพย้ิม 

 ๓๕๕๙ นายเศวต  เรืองนุช 

 ๓๕๖๐ นายโศจิพงศ  นิธิรักษ 

 ๓๕๖๑ นายสกนธ  รัฐนันทมงคล 



 หนา   ๗๕ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๖๒ นายสกล  ชัยชวย 

 ๓๕๖๓ นายสกลเดช  เวชกามา 

 ๓๕๖๔ นายสกลักษณ  สิงหราช 

 ๓๕๖๕ นายสกุล  ผิวงาม 

 ๓๕๖๖ นายสงกรานต  พันเลิศ 

 ๓๕๖๗ นายสงกรานต  เศษขุนทด 

 ๓๕๖๘ นายสงคทอง  ถนอมใจเกษม 

 ๓๕๖๙ นายสงบ  เผาเต็ม 

 ๓๕๗๐ นายสงพงศ  อาดํา 

 ๓๕๗๑ นายสงวนศักดิ์  ศรีวิชัย 

 ๓๕๗๒ นายสงัด  จิตสวาง 

 ๓๕๗๓ นายสดใส  หลาหมน 

 ๓๕๗๔ นายสถาน  ภูมิแสง 

 ๓๕๗๕ นายสถาพร  ขอเพียรกลาง 

 ๓๕๗๖ นายสถาพร  คําเอย 

 ๓๕๗๗ นายสถาพร  ชัยคินี 

 ๓๕๗๘ นายสถาพร  เดชโฮม 

 ๓๕๗๙ นายสถาพร  พลลาภ 

 ๓๕๘๐ นายสถาพร  มากมี 

 ๓๕๘๑ นายสถาพร  สมอุทัย 

 ๓๕๘๒ วาที่รอยตรี สถาพล  แสนสุข 

 ๓๕๘๓ นายสถิตย  กังวานณรงคกุล 

 ๓๕๘๔ นายสถิตย  วงศษาฟู 

 ๓๕๘๕ นายสถิตย  เอกโชติ 

 ๓๕๘๖ นายสนธยา  มะสุใส 

 ๓๕๘๗ นายสนอง  เขตสูงเนิน 

 ๓๕๘๘ นายสนอง  ผะเดียงครบุรี 

 ๓๕๘๙ นายสนิท  ไทยพิรัด 

 ๓๕๙๐ นายสนิท  โสมายัง 

 ๓๕๙๑ นายสพล  สาระสุทธิ 

 ๓๕๙๒ นายสมเกียรติ  ศรีวิพัฒน 

 ๓๕๙๓ นายสมเกียรติ  ศรีสังข 

 ๓๕๙๔ นายสมเกียรติ  สถิตไชยนนท 

 ๓๕๙๕ นายสมเกียรติ  สุทนต 

 ๓๕๙๖ นายสมควร  พอวงษ 

 ๓๕๙๗ นายสมควร  แหสกุล 

 ๓๕๙๘ นายสมคิด  การุณ 

 ๓๕๙๙ นายสมคิด  ชูนพรัตน 

 ๓๖๐๐ นายสมคิด  ศรีรักษ 

 ๓๖๐๑ นายสมคิด  ศรีรุงสุขจินดา 

 ๓๖๐๒ นายสมคิด  สิงหสวัสดิ์ 

 ๓๖๐๓ นายสมคิด  อยูงาม 

 ๓๖๐๔ นายสมใจ  สุขแจม 

 ๓๖๐๕ นายสมชัย  ชวยทอง 

 ๓๖๐๖ นายสมชัย  นิลรัตน 

 ๓๖๐๗ นายสมชัย  สินธุศิริ 

 ๓๖๐๘ นายสมชาติ  คําแพงศรี 

 ๓๖๐๙ นายสมชาติ  แจงกระจาง 

 ๓๖๑๐ นายสมชาติ  สายรัตน 

 ๓๖๑๑ นายสมชาย  กองธรรม 



 หนา   ๗๖ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๑๒ นายสมชาย  กันตังกุล 

 ๓๖๑๓ นายสมชาย  เกตุพงศ 

 ๓๖๑๔ นายสมชาย  ชูกอง 

 ๓๖๑๕ นายสมชาย  เต็มเปยม 

 ๓๖๑๖ นายสมชาย  บัวทอง 

 ๓๖๑๗ นายสมชาย  บุญญาพิทักษ 

 ๓๖๑๘ นายสมชาย  แผอํานาจ 

 ๓๖๑๙ วาที่รอยตรี สมชาย  ราหมาด 

 ๓๖๒๐ นายสมชาย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๓๖๒๑ นายสมชาย  สุทธจิตร 

 ๓๖๒๒ นายสมเด็จ  นอยตําแย 

 ๓๖๒๓ นายสมเดช  ครองยุทธ 

 ๓๖๒๔ นายสมนึก  ดังธารทิพย 

 ๓๖๒๕ นายสมนึก  ผอมเซง 

 ๓๖๒๖ นายสมบัติ  ประไว 

 ๓๖๒๗ นายสมบัติ  ปญญา 

 ๓๖๒๘ นายสมบัติ  เปล่ียนขํา 

 ๓๖๒๙ นายสมบัติ  มูลทา 

 ๓๖๓๐ วาที่รอยตรี สมบัติ  วงคเจริญ 

 ๓๖๓๑ นายสมบุญ  มีมาก 

 ๓๖๓๒ นายสมบูรณ  เบ็ญมาศ 

 ๓๖๓๓ นายสมบูรณ  ปาวรีย 

 ๓๖๓๔ นายสมบูรณ  ศิลธรรม 

 ๓๖๓๕ นายสมบูรณ  สังขประเสริฐ 

 ๓๖๓๖ นายสมพงษ  จันทรแจมภพ 

 ๓๖๓๗ นายสมพงษ  ปุราถาเน 

 ๓๖๓๘ นายสมพงษ  พิพัฒนสัตยานนท 

 ๓๖๓๙ นายสมพงษ  ศรีเลิศ 

 ๓๖๔๐ นายสมพงษ  แสนวาน 

 ๓๖๔๑ นายสมพร  ทองออน 

 ๓๖๔๒ นายสมพร  นวนงาม 

 ๓๖๔๓ นายสมพร  ปนันคํา 

 ๓๖๔๔ นายสมพร  พวงเพ่ิม 

 ๓๖๔๕ นายสมพร  ฤทธิ์สมพงค 

 ๓๖๔๖ นายสมพร  วังสงคราม 

 ๓๖๔๗ นายสมพร  อุดมฤทธิ์ 

 ๓๖๔๘ นายสมพล  พุฒพิทักษ 

 ๓๖๔๙ นายสมพล  รอดเกตุ 

 ๓๖๕๐ นายสมโพชน  เหล่ือมลํ้า 

 ๓๖๕๑ นายสมภพ  งามโสภา 

 ๓๖๕๒ วาที่รอยตรี สมภพ  ชวนประสิทธิ์ 

 ๓๖๕๓ นายสมภพ  เบาใจ 

 ๓๖๕๔ นายสมภพ  พรั่งพรอมสกุล 

 ๓๖๕๕ นายสมภพ  วัชฤทธิ์ 

 ๓๖๕๖ นายสมภพ  วัดพาน 

 ๓๖๕๗ นายสมภพ  ศรีวงศา 

 ๓๖๕๘ นายสมภพ  สิมัยนาม 

 ๓๖๕๙ นายสมภพ  ใสใหม 

 ๓๖๖๐ วาที่รอยโท สมภพ  หวงศักดิ์ศรี 

 ๓๖๖๑ นายสมภาค  หวังทอง 



 หนา   ๗๗ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๖๒ นายสมภาร  บุดดี 

 ๓๖๖๓ นายสมโภช  พวงเจริญ 

 ๓๖๖๔ นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน 

 ๓๖๖๕ นายสมโภช  โยธาจันทร 

 ๓๖๖๖ นายสมโภชน  แกวเทียน 

 ๓๖๖๗ นายสมมาตร  มั่นแกว 

 ๓๖๖๘ นายสมมารถ  จีนเขตรการ 

 ๓๖๖๙ นายสมยศ  ระคนจันทร 

 ๓๖๗๐ นายสมยศ  สุมาลัย 

 ๓๖๗๑ นายสมยศ  แสงทอง 

 ๓๖๗๒ นายสมฤทธิ์  จักรยาโน 

 ๓๖๗๓ นายสมศักดิ์  โกฐาคาน 

 ๓๖๗๔ นายสมศักดิ์  ฉัตรประยูร 

 ๓๖๗๕ นายสมศักดิ์  ชินขุนทด 

 ๓๖๗๖ นายสมศักดิ์  เณยา 

 ๓๖๗๗ นายสมศักดิ์  เทวปฏิคม 

 ๓๖๗๘ นายสมศักดิ์  บัวหนุน 

 ๓๖๗๙ นายสมศักดิ์  ผาภูธร 

 ๓๖๘๐ นายสมศักดิ์  เพ่ิมเติม 

 ๓๖๘๑ นายสมศักดิ์  อาดํา 

 ๓๖๘๒ นายสมศักดิ์  อาษา 

 ๓๖๘๓ นายสมศักดิ์  อินทรจันทร 

 ๓๖๘๔ นายสมหมาย  เพียสา 

 ๓๖๘๕ นายสมหมาย  สุขศรี 

 ๓๖๘๖ นายสมหวัง  ศรีธิเลิศ 

 ๓๖๘๗ นายสมัคร  ปนทอง 

 ๓๖๘๘ นายสมัคร  ยอดแสงจันทร 

 ๓๖๘๙ นายสมัย  ศรีบุญเสริมสง 

 ๓๖๙๐ นายสมาน  ทวีผล 

 ๓๖๙๑ นายสมาน  ลํ้าลอง 

 ๓๖๙๒ นายสรชัย  จักษุมา 

 ๓๖๙๓ นายสรนันท  เวียงคํา 

 ๓๖๙๔ นายสรพงค  ศุภโสภณ 

 ๓๖๙๕ นายสรพงษ  สังฆะสะ 

 ๓๖๙๖ นายสรภพ  แตสุวรรณ 

 ๓๖๙๗ นายสรยุตต  จุลปานนท 

 ๓๖๙๘ นายสรรคสราง  แกวเกิด 

 ๓๖๙๙ นายสรรฐณัฐ  ปญญาเสฏโฐ 

 ๓๗๐๐ นายสรวิศ  จันพุม 

 ๓๗๐๑ นายสรศักดิ์  เจตนาดี 

 ๓๗๐๒ นายสรศักดิ์  เจริญการคา 

 ๓๗๐๓ นายสรศักดิ์  ไชยเฉพาะ 

 ๓๗๐๔ นายสรศักดิ์  ทองเชิด 

 ๓๗๐๕ นายสรศักดิ์  ธนภัทรพงศ 

 ๓๗๐๖ นายสรศักดิ์  นิมากร 

 ๓๗๐๗ นายสรศักดิ์  สิทธิดง 

 ๓๗๐๘ นายสรัช  พูลสมบัติ 

 ๓๗๐๙ นายสรัล  วันทอง 

 ๓๗๑๐ นายสรางสันติ์  ยางเครือ 

 ๓๗๑๑ นายสราญวิฐ  นามบุดดี 



 หนา   ๗๘ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๑๒ วาที่รอยตรี สรายุทธ  เขียวเจริญ 

 ๓๗๑๓ นายสรายุทธ  ปนทะวัง 

 ๓๗๑๔ นายสรายุทธ  วีระวงค 

 ๓๗๑๕ นายสรายุทธ  หมัดหละ 

 ๓๗๑๖ นายสรายุทธ  ชะนารา 

 ๓๗๑๗ นายสรายุทธ  ทินกร 

 ๓๗๑๘ นายสรายุทธ  พลากุล 

 ๓๗๑๙ นายสรายุทธ  เพ็งวัน 

 ๓๗๒๐ นายสราวุฒ  ซําเผือก 

 ๓๗๒๑ นายสราวุฒิ  คะเรรัมย 

 ๓๗๒๒ นายสราวุฒิ  ทองที 

 ๓๗๒๓ นายสราวุฒิ  รินทรสกุล 

 ๓๗๒๔ นายสราวุฒิ  หลักบุญ 

 ๓๗๒๕ นายสราวุฒิ  อาสาไพร 

 ๓๗๒๖ นายสราวุธ  แกววันทา 

 ๓๗๒๗ นายสราวุธ  จุมจันทร 

 ๓๗๒๘ นายสราวุธ  ชูหนา 

 ๓๗๒๙ นายสราวุธ  พรหมมาศ 

 ๓๗๓๐ นายสราวุธ  พ้ืนผา 

 ๓๗๓๑ นายสราวุธ  โพธิจันทร 

 ๓๗๓๒ นายสราวุธ  รุณชัยศรี 

 ๓๗๓๓ นายสราวุธ  ละมุล 

 ๓๗๓๔ นายสราวุธ  ใหมรักษ 

 ๓๗๓๕ นายสฤษฎภัทร  จงกล 

 ๓๗๓๖ นายสฤษดิ์  จันทรเติม 

 ๓๗๓๗ นายสลัก  สุขไพโรจน 

 ๓๗๓๘ นายสลิต  พิมวาป 

 ๓๗๓๙ นายสวัสดิ์  กันเอี้ยง 

 ๓๗๔๐ นายสหชาติ  ชัยวุฒิ 

 ๓๗๔๑ นายสหพร  สกนธกําแหง 

 ๓๗๔๒ นายสหรัฐ  ทองสกุล 

 ๓๗๔๓ นายสหรัถ  หินกอง 

 ๓๗๔๔ นายสองแสง  รักชูชวง 

 ๓๗๔๕ นายสอาด  สรอยคํา 

 ๓๗๔๖ นายสักริยา  เอียดฤทธิ์ 

 ๓๗๔๗ นายสังคม  คนเพียร 

 ๓๗๔๘ นายสังคม  พระไตรยะ 

 ๓๗๔๙ นายสังวาล  เอี่ยมสีอาด 

 ๓๗๕๐ นายสังวาลย  มีผล 

 ๓๗๕๑ นายสังเวียน  สีแกว 

 ๓๗๕๒ นายสัจจกรญ  กันปนก 

 ๓๗๕๓ นายสัจจพันธ  สุทธินุน 

 ๓๗๕๔ นายสัจจพันธุ  วันเพ็ญ 

 ๓๗๕๕ นายสัจจลักษม  เนตรทอง 

 ๓๗๕๖ นายสัจจา  ทะนันใจ 

 ๓๗๕๗ นายสัชฌการ  นันติ 

 ๓๗๕๘ วาที่รอยตรี สัญชัย  กรอบมุข 

 ๓๗๕๙ นายสัญญลักษณ  เมืองโคตร 

 ๓๗๖๐ นายสัญญา  โฉมจันทร 

 ๓๗๖๑ นายสัญญา  โทรัตน 



 หนา   ๗๙ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๗๖๒ นายสัญญา  ศรีคงรักษ 

 ๓๗๖๓ นายสัตตรัตน  ศรีกาสี 

 ๓๗๖๔ นายสันติ  เกตุผาสุข 

 ๓๗๖๕ นายสันติ  เกียงกุลลา 

 ๓๗๖๖ นายสันติ  ขําสกล 

 ๓๗๖๗ นายสันติ  เจริญวัฒนะ 

 ๓๗๖๘ นายสันติ  แซงบุญเรือง 

 ๓๗๖๙ นายสันติ  โทฮาด 

 ๓๗๗๐ นายสันติ  วงคไชยา 

 ๓๗๗๑ นายสันติ  สมคําศรี 

 ๓๗๗๒ นายสันติชัย  แจมศรี 

 ๓๗๗๓ นายสันติพงษ  กันทะ 

 ๓๗๗๔ นายสันติภาพ  ยศมาว 

 ๓๗๗๕ นายสันติภาพ  รอดสถิตย 

 ๓๗๗๖ นายสันติราษฎร  ยุธาชิต 

 ๓๗๗๗ นายสันติสุข  สุขสมัย 

 ๓๗๗๘ นายสันทชัย  นัยติ๊บ 

 ๓๗๗๙ นายสันทัด  บุตรพรม 

 ๓๗๘๐ นายสัมพันธ  ย่ิงยุทธ 

 ๓๗๘๑ นายสัมพันธ  สุนทรเต็ม 

 ๓๗๘๒ นายสัมฤทธิ์  คณะชาติ 

 ๓๗๘๓ นายสัมฤทธิ์  เอี้ยวเหล็ก 

 ๓๗๘๔ นายสากล  โกรัมย 

 ๓๗๘๕ นายสาคร  สําราญสุข 

 ๓๗๘๖ นายสาคร  สีเงิน 

 ๓๗๘๗ นายสาคร  แสนยากุล 

 ๓๗๘๘ นายสาทิตย  จันทรศรีนวล 

 ๓๗๘๙ นายสาทิศ  เรืองศรี 

 ๓๗๙๐ นายสาธร  มหาสวัสดิ์ 

 ๓๗๙๑ นายสาธิต  เกตุแกว 

 ๓๗๙๒ นายสาธิต  ถาวรกิจ 

 ๓๗๙๓ วาที่รอยตรี สาธิต  ธรรมขันทา 

 ๓๗๙๔ นายสาธิต  พรมทับ 

 ๓๗๙๕ นายสาธิต  มั่นแถว 

 ๓๗๙๖ นายสาธิต  สุโขวัฒนกิจ 

 ๓๗๙๗ นายสาธิต  อินทมา 

 ๓๗๙๘ นายสาธิต  อินแพง 

 ๓๗๙๙ นายสานนท  สุขจรูญ 

 ๓๘๐๐ นายสานนท  สุดสวาสดิ์ 

 ๓๘๐๑ นายสามารถ  เกียรตินําโชค 

 ๓๘๐๒ นายสามารถ  แกวพิชัย 

 ๓๘๐๓ นายสามารถ  ชื่นใจ 

 ๓๘๐๔ นายสามารถ  เถื่อนสมสี 

 ๓๘๐๕ นายสามารถ  ปุงโพธิ์ 

 ๓๘๐๖ นายสามารถ  โพธิ์ทอง 

 ๓๘๐๗ นายสามารถ  สิงภา 

 ๓๘๐๘ วาที่รอยตรี สามารถ  สีดาพันธ 

 ๓๘๐๙ นายสามารี  แบเลาะ 

 ๓๘๑๐ นายสายชล  ผาดวงดี 

 ๓๘๑๑ นายสายชล  แรดี 



 หนา   ๘๐ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๑๒ นายสายชล  โสชาติ 

 ๓๘๑๓ นายสายธาร  วิลัยพงศ 

 ๓๘๑๔ นายสายลับ  อุนตาล 

 ๓๘๑๕ นายสายวสันต  วิเศษสัตย 

 ๓๘๑๖ นายสายัญ  ทรายทอง 

 ๓๘๑๗ นายสายัญ  มูเก็ม 

 ๓๘๑๘ นายสายัณห  เรือนเรือง 

 ๓๘๑๙ นายสายัน  บุญฤทธิ์ 

 ๓๘๒๐ นายสายันต  เชิญชม 

 ๓๘๒๑ นายสายันต  โพธิ์ทอง 

 ๓๘๒๒ นายสาร  สุภารัตน 

 ๓๘๒๓ นายสาริน  สงศิลาวัต 

 ๓๘๒๔ นายสาโรจน  เครื่องสาย 

 ๓๘๒๕ นายสาโรจน  พะลาด 

 ๓๘๒๖ นายสํารอง  นามมุงคุณ 

 ๓๘๒๗ นายสําราญ  ยารสเอก 

 ๓๘๒๘ นายสําเร็จ  นางสีคุณ 

 ๓๘๒๙ นายสําเริง  ตามครบุรี 

 ๓๘๓๐ นายสําเริง  ทองล่ิม 

 ๓๘๓๑ นายสําเริง  หาญเสมอ 

 ๓๘๓๒ นายสิกขรินทร  ชอบทําดี 

 ๓๘๓๓ นายสิขรินทร  ผินกลาง 

 ๓๘๓๔ นายสิงห  สีเงิน 

 ๓๘๓๕ นายสิงหศักดา  ธรรมดา 

 ๓๘๓๖ นายสิณมหัฒฆ  มณีรัตนพร 

 ๓๘๓๗ วาที่รอยตรี สิทธกานต  ธนสัมบันน 

 ๓๘๓๘ นายสิทธา  นามณี 

 ๓๘๓๙ นายสิทธา  เสารแดน 

 ๓๘๔๐ วาที่รอยตรี สิทธิ  สุริยันยงค 

 ๓๘๔๑ นายสิทธิกร  ตลับเพชร 

 ๓๘๔๒ นายสิทธิกร  มาลัย 

 ๓๘๔๓ นายสิทธิกร  สัมพันธกาญจน 

 ๓๘๔๔ นายสิทธิกร  เสียงหาว 

 ๓๘๔๕ นายสิทธิไกร  กุลสวน 

 ๓๘๔๖ นายสิทธิชัย  โคนาหาญ 

 ๓๘๔๗ วาที่รอยตรี สิทธิชัย  ใจสุข 

 ๓๘๔๘ นายสิทธิชัย  ทองมาก 

 ๓๘๔๙ นายสิทธิชัย  นอยราษฎร 

 ๓๘๕๐ นายสิทธิชัย  บุญเนือง 

 ๓๘๕๑ นายสิทธิชัย  ไพรพฤกษา 

 ๓๘๕๒ นายสิทธิชัย  ศิริผองแผว 

 ๓๘๕๓ นายสิทธิชัย  สุขราชกิจ 

 ๓๘๕๔ นายสิทธิชัย  สุขสมกล่ิน 

 ๓๘๕๕ นายสิทธิชัย  แสงกลา 

 ๓๘๕๖ นายสิทธิชัย  แสงนิล 

 ๓๘๕๗ นายสิทธิชัย  อุสาพรม 

 ๓๘๕๘ นายสิทธิพงศ  สุพรรณกลาง 

 ๓๘๕๙ นายสิทธิพงษ  กุลทอง 

 ๓๘๖๐ นายสิทธิพงษ  คําภาผุย 

 ๓๘๖๑ นายสิทธิพงษ  ตรีสงค 



 หนา   ๘๑ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๘๖๒ นายสิทธิพงษ  ปานนาค 

 ๓๘๖๓ นายสิทธิพงษ  แผนสมบูรณ 

 ๓๘๖๔ นายสิทธิพงษ  ฤาชากูล 

 ๓๘๖๕ นายสิทธิพงษ  ศูนยปง 

 ๓๘๖๖ นายสิทธิพงษ  สุริยะศรี 

 ๓๘๖๗ นายสิทธิพร  นุริตมนต 

 ๓๘๖๘ นายสิทธิพร  พุมเกิด 

 ๓๘๖๙ นายสิทธิพร  สินธุป 

 ๓๘๗๐ นายสิทธิพรรณ  มากมิตร 

 ๓๘๗๑ นายสิทธิพล  นันทะสุธา 

 ๓๘๗๒ นายสิทธิพล  พฤทธิพงศกุล 

 ๓๘๗๓ นายสิทธิพันธุ  สุวรรณบัณฑิต 

 ๓๘๗๔ นายสิทธิรัก  ศิขิวัฒน 

 ๓๘๗๕ นายสิทธิรัตน  บุญประกอบ 

 ๓๘๗๖ นายสิทธิราช  สรรพทรัพย 

 ๓๘๗๗ นายสิทธิวุฒิ  ทองแยม 

 ๓๘๗๘ นายสิทธิศร  สุขสนาน 

 ๓๘๗๙ นายสิทธิศักดิ์  กิมอิ่ม 

 ๓๘๘๐ นายสิทธิศักดิ์  แกวเนตร 

 ๓๘๘๑ นายสิทธิศักดิ์  ดีเสียง 

 ๓๘๘๒ วาที่รอยตรี สิทธิศักดิ์  นาควิโรจน 

 ๓๘๘๓ นายสิทธิศักดิ์  พรวนแกว 

 ๓๘๘๔ นายสิทธิศักดิ์  เรงเจริญรัตน 

 ๓๘๘๕ นายสิทธิศักดิ์  อุดมสม 

 ๓๘๘๖ นายสิรพงศภพ  วุฒิย่ิงยง 

 ๓๘๘๗ นายสิรภพ  กันสิงห 

 ๓๘๘๘ นายสิริชัย  ธนูชาญ 

 ๓๘๘๙ นายสิริวัฒน  บริพิศ 

 ๓๘๙๐ นายสิริวัฒน  เมฆวัน 

 ๓๘๙๑ นายสิโรจน  สรอยคีรี 

 ๓๘๙๒ นายสิลารัฐ  อรุณธัญญา 

 ๓๘๙๓ นายสิวะ  ฟกขาว 

 ๓๘๙๔ นายสืบพงศ  ประสพมิตร 

 ๓๘๙๕ นายสืบสกุล  แสงศรีเมือง 

 ๓๘๙๖ วาที่รอยตรี สุกฤษฎ์ิ  จันทรเจริญ 

 ๓๘๙๗ นายสุกฤษฎ์ิ  ลามาพิสาร 

 ๓๘๙๘ นายสุกิจ  อุยเพ็ชร 

 ๓๘๙๙ นายสุขเกษม  นนตะภาพ 

 ๓๙๐๐ นายสุขสันต  เทศแยม 

 ๓๙๐๑ นายสุขสันต  พลอาจทัน 

 ๓๙๐๒ นายสุขสันต  เมียมขุนทด 

 ๓๙๐๓ นายสุขุม  ชินวงศ 

 ๓๙๐๔ นายสุขุมพัฒน  กันธะมา 

 ๓๙๐๕ นายสุคนธ  สุขขา 

 ๓๙๐๖ นายสุจินดา  คลายขํา 

 ๓๙๐๗ นายสุจินดา  บัวสิงคํา 

 ๓๙๐๘ นายสุจินดา  โพธิ์นอย 

 ๓๙๐๙ นายสุจินต  บุญศักดิ์ 

 ๓๙๑๐ นายสุจินต  อนุพันธ 

 ๓๙๑๑ นายสุชัย  เดนนภาคุณากร 



 หนา   ๘๒ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๑๒ นายสุชาติ  กรดี 

 ๓๙๑๓ นายสุชาติ  กุลาดี 

 ๓๙๑๔ นายสุชาติ  คงสมจิตร 

 ๓๙๑๕ นายสุชาติ  คงสุข 

 ๓๙๑๖ นายสุชาติ  ครุฑสุวรรณ 

 ๓๙๑๗ นายสุชาติ  ใจดี 

 ๓๙๑๘ นายสุชาติ  แชม 

 ๓๙๑๙ นายสุชาติ  ไชยวัณ 

 ๓๙๒๐ นายสุชาติ  นาดี 

 ๓๙๒๑ นายสุชาติ  พิบูลยวรศักดิ์ 

 ๓๙๒๒ นายสุชาติ  เรียบรอย 

 ๓๙๒๓ นายสุชาติ  สวางกุล 

 ๓๙๒๔ นายสุชาติ  สาระกุล 

 ๓๙๒๕ นายสุชาติ  สุตตะคาน 

 ๓๙๒๖ นายสุชาติ  สุทินกาศ 

 ๓๙๒๗ นายสุชิน  ดอนวัดไพร 

 ๓๙๒๘ นายสุเชาวน  ฉายวงศ 

 ๓๙๒๙ นายสุดสาคร  ศรีบัวรอด 

 ๓๙๓๐ นายสุดสาคร  เหิรเมฆ 

 ๓๙๓๑ นายสุติพงษ  อมูลราช 

 ๓๙๓๒ นายสุทธา  สายทัด 

 ๓๙๓๓ นายสุทธิชัย  นาคะอินทร 

 ๓๙๓๔ นายสุทธิชัย  สรางชาง 

 ๓๙๓๕ นายสุทธิดล  หอมแสง 

 ๓๙๓๖ นายสุทธินันท  สงจันทร 

 ๓๙๓๗ นายสุทธิพงค  วงศพิพันธ 

 ๓๙๓๘ วาที่รอยตรี สุทธิพงศ  โหดหมาน 

 ๓๙๓๙ นายสุทธิพงศ  อาศิรพจน 

 ๓๙๔๐ นายสุทธิพงษ  ชัยสา 

 ๓๙๔๑ นายสุทธิพงษ  ไชยวงค 

 ๓๙๔๒ นายสุทธิพงษ  ปนะถา 

 ๓๙๔๓ นายสุทธิพงษ  ลิปุน 

 ๓๙๔๔ นายสุทธิพงษ  ศักดิ์ประพันธ 

 ๓๙๔๕ นายสุทธิพงษ  สุขพิศาล 

 ๓๙๔๖ นายสุทธิพร  มิตศิลปน 

 ๓๙๔๗ นายสุทธิพร  อิ่มพงษ 

 ๓๙๔๘ นายสุทธิพล  คูณแกว 

 ๓๙๔๙ นายสุทธิรักษ  คําพานนท 

 ๓๙๕๐ นายสุทธิรักษ  ธัมมะปดโต 

 ๓๙๕๑ นายสุทธิรักษ  ประจงกูล 

 ๓๙๕๒ นายสุทธิรักษ  วารินทร 

 ๓๙๕๓ นายสุทธิลักษณ  ทาลี 

 ๓๙๕๔ นายสุทธิศักดิ์  สุทธิอาจ 

 ๓๙๕๕ นายสุทธิสาร  คําหวาน 

 ๓๙๕๖ นายสุทร  สิงขรบรรจง 

 ๓๙๕๗ นายสุทัศน  อาญาเมือง 

 ๓๙๕๘ นายสุทิน  กําลังเลิศ 

 ๓๙๕๙ นายสุทิน  พิทักษ 

 ๓๙๖๐ นายสุทิวัส  เชาวนชํานาญ 

 ๓๙๖๑ นายสุเทพ  จุลพรรณ 



 หนา   ๘๓ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๖๒ นายสุเทพ  ดิเรกโภค 

 ๓๙๖๓ นายสุเทพ  นิลชูจิตร 

 ๓๙๖๔ นายสุเทพ  บุญเลิศ 

 ๓๙๖๕ นายสุเทพ  หอมกล่ิน 

 ๓๙๖๖ นายสุเทพ  อาชาพล 

 ๓๙๖๗ วาที่รอยตรี สุธน  ศรีศักดิ์บางเตย 

 ๓๙๖๘ นายสุธรรม  หญาปรัง 

 ๓๙๖๙ นายสุธา  บกหมื่นไวย 

 ๓๙๗๐ นายสุธากรณ  ชาติเสนา 

 ๓๙๗๑ นายสุธารา  อุนเรือน 

 ๓๙๗๒ นายสุธาวี  กล่ินอุบล 

 ๓๙๗๓ นายสุธิพงษ  ฟูคณะ 

 ๓๙๗๔ นายสุธีร  จิตหาญ 

 ๓๙๗๕ นายสุนทร  การบุญ 

 ๓๙๗๖ นายสุนทร  แกวผนึก 

 ๓๙๗๗ นายสุนทร  ปานเล็ก 

 ๓๙๗๘ นายสุนทร  รุงสวาง 

 ๓๙๗๙ นายสุนทร  วาทะสิทธิ์ 

 ๓๙๘๐ นายสุนทร  สาระพล 

 ๓๙๘๑ นายสุนทร  สุขุม 

 ๓๙๘๒ นายสุนัน  สีพัน 

 ๓๙๘๓ นายสุนันท  รักชาง 

 ๓๙๘๔ นายสุนันท  รัตนะ 

 ๓๙๘๕ นายสุนันท  เหมมัน 

 ๓๙๘๖ นายสุเนตร  เผ่ือนงูเหลือม 

 ๓๙๘๗ นายสุบรรณ  ตั้งศรีเสรี 

 ๓๙๘๘ นายสุประจักษ  บัวพิมพ 

 ๓๙๘๙ นายสุปรีชา  ษมาชัยเรืองฤทธิ์ 

 ๓๙๙๐ นายสุเปรมปรีดิ์  เสนงาม 

 ๓๙๙๑ นายสุพจน  เทศนธรรม 

 ๓๙๙๒ นายสุพจน  นุมวัฒนา 

 ๓๙๙๓ นายสุพจน  บุญเพ่ิม 

 ๓๙๙๔ นายสุพจน  พรทิพกิตติวงศ 

 ๓๙๙๕ นายสุพจน  พิมภาเรือ 

 ๓๙๙๖ นายสุพจน  วิเศษโวหาร 

 ๓๙๙๗ นายสุพจน  ศรีธนะ 

 ๓๙๙๘ นายสุพจน  สุระเพ่ิม 

 ๓๙๙๙ นายสุพร  ลีลา 

 ๔๐๐๐ นายสุพรชัย  เทียมทองออน 

 ๔๐๐๑ นายสุพรรณ  เคนวงษา 

 ๔๐๐๒ นายสุพรรณ  เพชรโก 

 ๔๐๐๓ นายสุพล  สาเปง 

 ๔๐๐๔ นายสุพลวัฒณ  จันทรคง 

 ๔๐๐๕ นายสุพัฒน  ฉัยยาศรี 

 ๔๐๐๖ นายสุพันธ  ผิวเหลือง 

 ๔๐๐๗ นายสุภชัย  แซเซีย 

 ๔๐๐๘ นายสุภชัย  สุนามเจริญกุล 

 ๔๐๐๙ นายสุภชิต  ผดุงผล 

 ๔๐๑๐ นายสุภพงศ  กันภัย 

 ๔๐๑๑ นายสุภวัชร  ชาติการุณ 



 หนา   ๘๔ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๐๑๒ นายสุภวัฒน  อัครเศรษฐัง 

 ๔๐๑๓ นายสุภัจฉริยะ  ใจตรง 

 ๔๐๑๔ นายสุภาพ  อามาตมูลตรี 

 ๔๐๑๕ นายสุภาษิต  พงษไพรวัน 

 ๔๐๑๖ นายสุมังครัตน  โคตรมณี 

 ๔๐๑๗ นายสุเมธ  ชื่นเมือง 

 ๔๐๑๘ วาที่รอยตรี สุเมธ  ไตรยะถา 

 ๔๐๑๙ นายสุเมธ  บุสโร 

 ๔๐๒๐ นายสุเมธ  ผินกระโทก 

 ๔๐๒๑ นายสุเมธ  พลหงษ 

 ๔๐๒๒ นายสุเมธ  ราชประชุม 

 ๔๐๒๓ นายสุเมธ  วรรณหัด 

 ๔๐๒๔ นายสุเมธ  สงวนสุข 

 ๔๐๒๕ นายสุเมธี  ธนะนิรันดร 

 ๔๐๒๖ สิบโท สุรกิตติ์  สุวรรณเกษการ 

 ๔๐๒๗ นายสุรฉัตร  หนูคง 

 ๔๐๒๘ นายสุรชัย  แกวหมุด 

 ๔๐๒๙ นายสุรชัย  คําสุ 

 ๔๐๓๐ นายสุรชัย  จันทรเพ็ง 

 ๔๐๓๑ นายสุรชัย  จันทรหงษ 

 ๔๐๓๒ นายสุรชัย  ทะสุตะ 

 ๔๐๓๓ นายสุรชัย  ปญญา 

 ๔๐๓๔ นายสุรชัย  พิมพา 

 ๔๐๓๕ นายสุรชัย  วรรณเลิศ 

 ๔๐๓๖ นายสุรชัย  วัชระภาสร 

 ๔๐๓๗ นายสุรชัย  ศรีโพธิ์ทอง 

 ๔๐๓๘ นายสุรชา  บุญรักษา 

 ๔๐๓๙ นายสุรเชษฐ  คาวินพฤติ 

 ๔๐๔๐ นายสุรเชษฐ  จงไกรจักร 

 ๔๐๔๑ นายสุรเชษฐ  คํานนท 

 ๔๐๔๒ นายสุรเชษฐ  เจริญรัตนาภิรมย 

 ๔๐๔๓ นายสุรเชษฐ  พุมกุมาร 

 ๔๐๔๔ นายสุรเชษฐ  วิเชียร 

 ๔๐๔๕ นายสุรเชษฐ  ศรีดอกไม 

 ๔๐๔๖ นายสุรเชษฐ  ศรีหิรัญ 

 ๔๐๔๗ นายสุรเชษฐ  สุรางคภาค 

 ๔๐๔๘ นายสุรเชษฐ  หิรัญสถิตย 

 ๔๐๔๙ นายสุรเดช  ขาทิพยพาที 

 ๔๐๕๐ นายสุรเดช  สอนภักดิ์ 

 ๔๐๕๑ นายสุรเดช  อินออน 

 ๔๐๕๒ นายสุรธัญย  พงศวิชากิตติ์ 

 ๔๐๕๓ นายสุรพงศ  คําตาย 

 ๔๐๕๔ นายสุรพงศ  โควงศ 

 ๔๐๕๕ วาที่รอยตรี สุรพงษ  คําใจ 

 ๔๐๕๖ นายสุรพงษ  ปนติ 

 ๔๐๕๗ นายสุรพงษ  สมบูรณ 

 ๔๐๕๘ นายสุรพงษ  สุวรรณ 

 ๔๐๕๙ วาที่รอยตรี สุรพงษ  หลักเพชร 

 ๔๐๖๐ นายสุรพล  ติ๊บถา 

 ๔๐๖๑ นายสุรพล  ถวิลรักษ 



 หนา   ๘๕ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๐๖๒ นายสุรพันธ  สุรินธิวงศ 

 ๔๐๖๓ วาที่รอยตรี สุรพิน  ขาวขันธ 

 ๔๐๖๔ นายสุรเมธ  เหลาตระกูลงาม 

 ๔๐๖๕ นายสุรวัฒน  ขจรวิทย 

 ๔๐๖๖ นายสุรศักดิ์  คําพุทธ 

 ๔๐๖๗ นายสุรศักดิ์  คําสง 

 ๔๐๖๘ นายสุรศักดิ์  งามสุวรรณวงษ 

 ๔๐๖๙ นายสุรศักดิ์  เจิมพันธนิตย 

 ๔๐๗๐ นายสุรศักดิ์  เจียมออน 

 ๔๐๗๑ นายสุรศักดิ์  ฉิมเรือง 

 ๔๐๗๒ นายสุรศักดิ์  ปาลิไล 

 ๔๐๗๓ นายสุรศักดิ์  พฤคณา 

 ๔๐๗๔ นายสุรศักดิ์  มณีโชติ 

 ๔๐๗๕ นายสุรศักดิ์  มิลินทากาศ 

 ๔๐๗๖ นายสุรศักดิ์  ลอยใหม 

 ๔๐๗๗ นายสุรศักดิ์  สุคนธา 

 ๔๐๗๘ นายสุรสิทธิ์  กุลวงค 

 ๔๐๗๙ นายสุรสิทธิ์  ดอนสวาง 

 ๔๐๘๐ นายสุรสิทธิ์  ตันทอง 

 ๔๐๘๑ นายสุรสิทธิ์  สมสาย 

 ๔๐๘๒ วาที่รอยตรี สุรสิทธิ์  สิงหเมืองพรหม 

 ๔๐๘๓ นายสุระชัย  เมฆคต 

 ๔๐๘๔ นายสุระชัย  แสนเสิก 

 ๔๐๘๕ นายสุระศักดิ์  อนันตะเสน 

 ๔๐๘๖ นายสุรักษ  สีตางคํา 

 ๔๐๘๗ นายสุรักษ  สุทธิพิบูลย 

 ๔๐๘๘ นายสุรัตน  พิกุลทอง 

 ๔๐๘๙ นายสุรัตนชัย  อมฤทธิ์ 

 ๔๐๙๐ นายสุรันต  ศรีระอุดม 

 ๔๐๙๑ นายสุราช  โศจิศิริกุล 

 ๔๐๙๒ นายสุริชัย  วงศเกษมกุล 

 ๔๐๙๓ นายสุรินทร  รูปดี 

 ๔๐๙๔ นายสุริยวุฒิ  ชิณวงษเกตุ 

 ๔๐๙๕ นายสุริยศักดิ์  แกวจรัญ 

 ๔๐๙๖ นายสุริยะ  คุณวันดี 

 ๔๐๙๗ นายสุริยะ  ดุลยพันธธรรม 

 ๔๐๙๘ นายสุริยะ  บุณยธรรมกุล 

 ๔๐๙๙ นายสุริยะ  วานะวงค 

 ๔๑๐๐ นายสุริยะ  สุภาพ 

 ๔๑๐๑ นายสุริยัน  เชื้อบุญมี 

 ๔๑๐๒ นายสุริยัน  นามมนตรี 

 ๔๑๐๓ นายสุริยัน  หนันดูน 

 ๔๑๐๔ นายสุริยันต  ผกาผาด 

 ๔๑๐๕ นายสุริยันต  เรือนวงค 

 ๔๑๐๖ นายสุริยันต  ลาภเย็น 

 ๔๑๐๗ นายสุริยันห  ลาออน 

 ๔๑๐๘ นายสุริยา  กอบุญ 

 ๔๑๐๙ นายสุริยา  งามเจริญ 

 ๔๑๑๐ นายสุริยา  ใจแปง 

 ๔๑๑๑ นายสุริยา  บุญชุม 



 หนา   ๘๖ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑๑๒ นายสุริยา  พงษสุวรรณ 

 ๔๑๑๓ นายสุริยา  พรหมเรือง 

 ๔๑๑๔ นายสุริยา  มณีวรรณ 

 ๔๑๑๕ นายสุริยา  ศรีประสาร 

 ๔๑๑๖ นายสุริยา  สวางบุญ 

 ๔๑๑๗ นายสุริยา  เสนาวงค 

 ๔๑๑๘ นายสุริยา  อินทุม 

 ๔๑๑๙ นายสุริวัฒชัย  มณฑล 

 ๔๑๒๐ นายสุวรรณ  จงลักษมณี 

 ๔๑๒๑ นายสุวรรณ  จันทะคุณ 

 ๔๑๒๒ นายสุวรรณ  ผองสุข 

 ๔๑๒๓ นายสุวรรณ  หงษเวียงจันทร 

 ๔๑๒๔ นายสุวัชชัย  หมุนสมัย 

 ๔๑๒๕ นายสุวัฒน  กองขันธ 

 ๔๑๒๖ นายสุวัฒน  คงขุนทด 

 ๔๑๒๗ นายสุวัฒน  ถนอมสัตย 

 ๔๑๒๘ นายสุวัฒน  บุตรแกว 

 ๔๑๒๙ นายสุวัฒนชัย  จันทรสวาง 

 ๔๑๓๐ นายสุวัสส  สุขมี 

 ๔๑๓๑ นายสุวิจักขณ  บึงประเสริฐสุข 

 ๔๑๓๒ นายสุวิจักขณ  ลองราช 

 ๔๑๓๓ นายสุวิท  พระเมือง 

 ๔๑๓๔ นายสุวิทย  กระดานลาด 

 ๔๑๓๕ นายสุวิทย  จันทรสวาง 

 ๔๑๓๖ นายสุวิทย  ชวยเทพ 

 ๔๑๓๗ นายสุวิทย  ปยะราษฎร 

 ๔๑๓๘ นายสุวิทย  อิ่นแกว 

 ๔๑๓๙ นายสุวิทย  อุนทอง 

 ๔๑๔๐ นายสุวิทย  อูปคํา 

 ๔๑๔๑ นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร 

 ๔๑๔๒ นายเสกสรร  นอยยอด 

 ๔๑๔๓ นายเสกสรร  ภูมิสัตย 

 ๔๑๔๔ นายเสกสรร  โยธานันต 

 ๔๑๔๕ นายเสกสรรค  พลทวี 

 ๔๑๔๖ นายเสกสรรค  สิธิวัน 

 ๔๑๔๗ นายเสกสรรค  อรรคฮาต 

 ๔๑๔๘ นายเสกสันต  เทียนสมใจ 

 ๔๑๔๙ นายเสกสิทธิ์  ศรีพันดอน 

 ๔๑๕๐ นายเสฎฐวุฒิ  คัมภิรานนท 

 ๔๑๕๑ นายเสฏฐีรัตน  อยูบุรี 

 ๔๑๕๒ นายเสถียร  คํามี 

 ๔๑๕๓ นายเสนห  เตจะนา 

 ๔๑๕๔ นายเสนอ  ใจชอบสันเทียะ 

 ๔๑๕๕ นายเสริมวิทย  ออมไหล 

 ๔๑๕๖ นายเสรี  บุญพิโย 

 ๔๑๕๗ นายเสรี  พอพิลา 

 ๔๑๕๘ นายเสรี  โพธิ์นิล 

 ๔๑๕๙ นายเสรีวรรธน  ธนาวุฒิ 

 ๔๑๖๐ นายเสวตร  โคตรนารา 

 ๔๑๖๑ นายเสารหา  พุทธบาล 



 หนา   ๘๗ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑๖๒ นายแสงอาทิตย  แพงทอง 

 ๔๑๖๓ นายแสนรักษ  อัคคีสุวรรณ 

 ๔๑๖๔ นายโสภณ  จงบริบูรณ 

 ๔๑๖๕ นายโสภณ  จุยจิตร 

 ๔๑๖๖ นายโสภณ  เดชฉกรรจ 

 ๔๑๖๗ นายโสภณ  เพชรสุทธิ์ 

 ๔๑๖๘ นายโสภณ  ภักดีใหม 

 ๔๑๖๙ นายโสภณวิชญ  คําปลิว 

 ๔๑๗๐ นายโสมนัส  อดิลักษณศิริ 

 ๔๑๗๑ นายโสฬส  อินทฤทธิ์ 

 ๔๑๗๒ นายไสว  บุตวงษ 

 ๔๑๗๓ นายหทัย  ประสมพงษ 

 ๔๑๗๔ นายหยก  มีผิว 

 ๔๑๗๕ นายหฤษฎ  เตือนหทัย 

 ๔๑๗๖ นายหลอโจ  ย่ีบรา 

 ๔๑๗๗ นายหัถชัย  มีทอง 

 ๔๑๗๘ สิบตํารวจโท หัทพงษ  บุญมีจิว 

 ๔๑๗๙ นายหัสยา  อุสาหะ 

 ๔๑๘๐ นายหามะ  สาและ 

 ๔๑๘๑ นายเหมราช  จิระสุโข 

 ๔๑๘๒ นายองคการ  ปรุงหอม 

 ๔๑๘๓ นายองอาจ  เมณฑกูล 

 ๔๑๘๔ นายองอาจ  ยศรุงเรือง 

 ๔๑๘๕ นายอชิร  ปญญาเทพ 

 ๔๑๘๖ นายอณุชินฒ  เจริญชัยรุง 

 ๔๑๘๗ นายอดลย  ดอมะ 

 ๔๑๘๘ นายอดิชัย  สุพรรณทาว 

 ๔๑๘๙ นายอดิเทพ  เวชกะ 

 ๔๑๙๐ นายอดินันท  กระจางจิตร 

 ๔๑๙๑ นายอดิพงษ  ศิลานันท 

 ๔๑๙๒ นายอดิศร  คงแสง 

 ๔๑๙๓ นายอดิศร  จิตรีโภชน 

 ๔๑๙๔ นายอดิศร  ชูบุตร 

 ๔๑๙๕ นายอดิศร  เนตรทิพย 

 ๔๑๙๖ นายอดิศร  บุญลํ้า 

 ๔๑๙๗ นายอดิศร  มากมาย 

 ๔๑๙๘ นายอดิศร  วงษอินตา 

 ๔๑๙๙ นายอดิศักดิ์  คําเสียง 

 ๔๒๐๐ นายอดิศักดิ์  ทองสุข 

 ๔๒๐๑ นายอดิศักดิ์  ทะนันชัย 

 ๔๒๐๒ นายอดิศักดิ์  นักพรานบุญ 

 ๔๒๐๓ นายอดิศักดิ์  บุญวรรณ 

 ๔๒๐๔ นายอดิศักดิ์  รักษศรีทอง 

 ๔๒๐๕ นายอดิศักริ์  รอดนุช 

 ๔๒๐๖ นายอดุล  ดือราแม 

 ๔๒๐๗ นายอดุลย  ชัยคําพา 

 ๔๒๐๘ นายอดุลย  ผุยวงษ 

 ๔๒๐๙ นายอดุลย  รักษาภักดี 

 ๔๒๑๐ นายอดุลย  ราชโยธา 

 ๔๒๑๑ นายอดุลย  อินทรลุน 



 หนา   ๘๘ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๒๑๒ นายอดุลย  อุดมบัว 

 ๔๒๑๓ นายอติ  เล้ียงเพชร 

 ๔๒๑๔ นายอติคุณ  เชตวรรณ 

 ๔๒๑๕ นายอติชาต  วัฒนวงศ 

 ๔๒๑๖ นายอติพงษ  อัครประชะ 

 ๔๒๑๗ นายอติวิชญ  ชัยมงคลศิริกุล 

 ๔๒๑๘ นายอธิชาติ  สีดามาต 

 ๔๒๑๙ นายอธินันท  เพียรดี 

 ๔๒๒๐ นายอธิป  นามรักษ 

 ๔๒๒๑ นายอธิปรัชญ  ดําเม็ง 

 ๔๒๒๒ นายอธิพงศ  บุญศรี 

 ๔๒๒๓ นายอธิพงษ  ปรีชา 

 ๔๒๒๔ นายอธิพงษ  รักคง 

 ๔๒๒๕ นายอธิพรรณ  เทพวงษ 

 ๔๒๒๖ นายอธิภัทร  นาคคูบัว 

 ๔๒๒๗ นายอธิวัฒน  พันธรัตน 

 ๔๒๒๘ นายอธิวัฒน  รัตนสีวอ 

 ๔๒๒๙ นายอธิวัฒน  วังกาวรรณ 

 ๔๒๓๐ นายอธิวัฒน  เสนาทับ 

 ๔๒๓๑ นายอธิศ  ขําใจ 

 ๔๒๓๒ นายอธิษฐ  ชุมกาศ 

 ๔๒๓๓ นายอธิษฐ  ปานพุก 

 ๔๒๓๔ นายอธิษฐ  ลือรุงโรจนวุฒิ 

 ๔๒๓๕ นายอนรรฆ  ตปนีย 

 ๔๒๓๖ นายอนวัช  ไขขาว 

 ๔๒๓๗ นายอนวัช  คงประเสริฐ 

 ๔๒๓๘ นายอนวัช  พวงสมบัติ 

 ๔๒๓๙ นายอนันชัย  เจริญจิตรุงเรือง 

 ๔๒๔๐ นายอนันต  ธํารงคเกียรติ 

 ๔๒๔๑ นายอนันต  เพ็งแสน 

 ๔๒๔๒ นายอนันตชัย  งอยปดพันธ 

 ๔๒๔๓ นายอนันตชัย  เมฆปน 

 ๔๒๔๔ นายอนันตพงษ  จันทรกุล 

 ๔๒๔๕ นายอนันตยศ  วงศจวง 

 ๔๒๔๖ นายอนันท  หมวดแดหวา 

 ๔๒๔๗ นายอนันวิทย  ทองหวาน 

 ๔๒๔๘ นายอนิรุตน  จินดาศิริพันธ 

 ๔๒๔๙ นายอนิรุทธ  นิตยาภรณ 

 ๔๒๕๐ นายอนิรุทธิ์  อมรแกว 

 ๔๒๕๑ นายอนิรุทธิ์  อุปจันทร 

 ๔๒๕๒ นายอนิรุทร  บุญเกื้อ 

 ๔๒๕๓ นายอนิวรรต  จันทรเทพ 

 ๔๒๕๔ นายอนุกรณ  อวนใหญ 

 ๔๒๕๕ นายอนุกูล  สุขนันท 

 ๔๒๕๖ นายอนุขิต  ธรรมราษฎ 

 ๔๒๕๗ นายอนุจิตร  จันทศรี 

 ๔๒๕๘ นายอนุชา  กระจางฉาย 

 ๔๒๕๙ นายอนุชา  คําแดง 

 ๔๒๖๐ นายอนุชา  คูณสุข 

 ๔๒๖๑ นายอนุชา  จันทรแกว 



 หนา   ๘๙ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๒๖๒ นายอนุชา  เฉิดฉันทพิพัฒน 

 ๔๒๖๓ นายอนุชา  เชื้อเมืองพาน 

 ๔๒๖๔ นายอนุชา  บุญสุข 

 ๔๒๖๕ นายอนุชา  ปนยศ 

 ๔๒๖๖ นายอนุชา  เฟองศรี 

 ๔๒๖๗ นายอนุชา  ยืนยง 

 ๔๒๖๘ นายอนุชา  ลังกาพยอม 

 ๔๒๖๙ นายอนุชา  สายสิงห 

 ๔๒๗๐ นายอนุชา  โสลําภา 

 ๔๒๗๑ นายอนุชา  อินทรัตน 

 ๔๒๗๒ นายอนุชา  เอกปจชา 

 ๔๒๗๓ นายอนุชิต  บุญมาก 

 ๔๒๗๔ นายอนุชิต  ผลภิญโญ 

 ๔๒๗๕ นายอนุชิต  ผิวขํา 

 ๔๒๗๖ นายอนุชิต  รุงภาษา 

 ๔๒๗๗ นายอนุชิต  สุขศิริพัฒนพงศ 

 ๔๒๗๘ นายอนุชิต  อมตสกุล 

 ๔๒๗๙ นายอนุทัศน  ปานศรี 

 ๔๒๘๐ นายอนุเทพ  กุศลคุม 

 ๔๒๘๑ นายอนุพงศ  สุขเกษม 

 ๔๒๘๒ นายอนุพงษ  แกวกระจาง 

 ๔๒๘๓ นายอนุพงษ  แนวผุน 

 ๔๒๘๔ นายอนุพงษ  ยินดีรมย 

 ๔๒๘๕ นายอนุพงษ  ลัดลอย 

 ๔๒๘๖ นายอนุพงษ  สมศรี 

 ๔๒๘๗ นายอนุพร  มงคลศักดิ์สกุล 

 ๔๒๘๘ นายอนุพล  มุลานนท 

 ๔๒๘๙ นายอนุพล  สนมศรี 

 ๔๒๙๐ นายอนุรักศ  วิสาละ 

 ๔๒๙๑ นายอนุรักษ  จ๋ิวสุข 

 ๔๒๙๒ นายอนุรักษ  บุญเปง 

 ๔๒๙๓ นายอนุรักษ  บุญมี 

 ๔๒๙๔ นายอนุรักษ  พันธสุวรรณ 

 ๔๒๙๕ นายอนุรักษ  ยะมงคล 

 ๔๒๙๖ นายอนุรักษ  วงษศิลป 

 ๔๒๙๗ นายอนุรักษ  ศรีครซาย 

 ๔๒๙๘ นายอนุรักษ  ศักดิ์เพ็ชร 

 ๔๒๙๙ นายอนุรักษ  เสดสัน 

 ๔๓๐๐ นายอนุรัตน  โพธิ์ศรี 

 ๔๓๐๑ นายอนุลักษณ  จันทรา 

 ๔๓๐๒ นายอนุวรรต  สุทธิรักษ 

 ๔๓๐๓ นายอนุวัจน  ทับทิม 

 ๔๓๐๔ นายอนุวัฒน  แกวจันทร 

 ๔๓๐๕ วาที่รอยโท อนุวัฒน  ทาสีดํา 

 ๔๓๐๖ นายอนุวัฒน  ธัมมะปาละ 

 ๔๓๐๗ นายอนุวัฒน  นันทโภคินวงษ 

 ๔๓๐๘ นายอนุวัฒน  บรรดาศักดิ์ 

 ๔๓๐๙ วาที่รอยตรี อนุวัฒน  ปานขํา 

 ๔๓๑๐ นายอนุวัฒน  พูลแสวงทรัพย 

 ๔๓๑๑ นายอนุวัฒน  โพธิภูงา 



 หนา   ๙๐ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๓๑๒ นายอนุวัฒน  เวียงเกตุ 

 ๔๓๑๓ นายอนุวัฒน  ศิโล 

 ๔๓๑๔ นายอนุวัต  หมื่นไวย 

 ๔๓๑๕ นายอนุวัตร  ลัดลอย 

 ๔๓๑๖ นายอนุวัตร  ศรีพระนาม 

 ๔๓๑๗ นายอนุวัตร  อูอรุณ 

 ๔๓๑๘ นายอนุศักดิ์  ไชยอุปละ 

 ๔๓๑๙ นายอนุศาสน  จันทรพิษ 

 ๔๓๒๐ นายอนุสร  คงชัย 

 ๔๓๒๑ นายอนุสรณ  ทองดีนอก 

 ๔๓๒๒ นายอนุสรณ  เมนแยม 

 ๔๓๒๓ นายอนุสรณ  ลบสันเทียะ 

 ๔๓๒๔ นายอนุสรณ  วัชรเวท 

 ๔๓๒๕ นายอนุสรณ  สมบัติดี 

 ๔๓๒๖ นายอนุสรณ  สุวรรณพัฒน 

 ๔๓๒๗ นายอโนชา  สินธุนาคิน 

 ๔๓๒๘ นายอโนชา  เสือพงษใหญ 

 ๔๓๒๙ นายอภิชพัฒ  เพชรพรรณ 

 ๔๓๓๐ วาที่รอยตรี อภิชัย  เทือกหัน 

 ๔๓๓๑ นายอภิชัย  นิลมวง 

 ๔๓๓๒ นายอภิชา  พุมพวง 

 ๔๓๓๓ นายอภิชาต  ฐานะ 

 ๔๓๓๔ นายอภิชาต  ศรีสุข 

 ๔๓๓๕ นายอภิชาติ  กาวีนุ 

 ๔๓๓๖ นายอภิชาติ  ขบวนฉลาด 

 ๔๓๓๗ นายอภิชาติ  ขาวเผือก 

 ๔๓๓๘ นายอภิชาติ  จุนหัวโทน 

 ๔๓๓๙ นายอภิชาติ  ชุมพล 

 ๔๓๔๐ นายอภิชาติ  ดีมาก 

 ๔๓๔๑ นายอภิชาติ  นวลฤกษ 

 ๔๓๔๒ นายอภิชาติ  ประสิทธิ์นอก 

 ๔๓๔๓ นายอภิชาติ  เพ็งโนนยาง 

 ๔๓๔๔ นายอภิชาติ  โภคาพานิชย 

 ๔๓๔๕ วาที่รอยโท อภิชาติ  ย่ิงสกุล 

 ๔๓๔๖ นายอภิชาติ  ราชสัก 

 ๔๓๔๗ นายอภิชาติ  ลําภูพินิจพงศ 

 ๔๓๔๘ นายอภิชาติ  สุดสวาสดิ์ 

 ๔๓๔๙ นายอภิชาติ  อุปการ 

 ๔๓๕๐ นายอภิชิต  กลีบมวง 

 ๔๓๕๑ นายอภิชิต  จันปราง 

 ๔๓๕๒ นายอภิชิต  บิดานารา 

 ๔๓๕๓ นายอภิชิต  ศิริวงษ 

 ๔๓๕๔ นายอภิเชษ  หีบเพ็ชร 

 ๔๓๕๕ นายอภิเชษฐ  บุญพยอม 

 ๔๓๕๖ นายอภิเชษฐ  อยูเทศ 

 ๔๓๕๗ นายอภิเดช  แสงหงษ 

 ๔๓๕๘ นายอภินันท  จินดานันทน 

 ๔๓๕๙ นายอภินันท  ธรรมวงศา 

 ๔๓๖๐ นายอภินันท  พลันการ 

 ๔๓๖๑ นายอภินันท  มังกะเทศ 



 หนา   ๙๑ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๓๖๒ นายอภินันท  สายบุงคลา 

 ๔๓๖๓ นายอภินันท  สินเสริมเมือง 

 ๔๓๖๔ นายอภินันท  อุตวงศ 

 ๔๓๖๕ นายอภิภู  อาวรณ 

 ๔๓๖๖ นายอภิรมย  จําปาไชย 

 ๔๓๖๗ นายอภิรักษ  เดชบริวาร 

 ๔๓๖๘ นายอภิรักษ  ปญญานะ 

 ๔๓๖๙ นายอภิรักษ  ภูสมนึก 

 ๔๓๗๐ นายอภิรักษ  มาสา 

 ๔๓๗๑ นายอภิรักษ  วรปรียากุล 

 ๔๓๗๒ นายอภิรักษ  สุโส 

 ๔๓๗๓ นายอภิรัตน  ชัยเลิศณรงคกุล 

 ๔๓๗๔ นายอภิรัตน  ชางเกวียน 

 ๔๓๗๕ นายอภิวัฒน  ขุนสูงเนิน 

 ๔๓๗๖ นายอภิวัฒน  ดวงแกวปน 

 ๔๓๗๗ นายอภิวัฒน  ตันนันตา 

 ๔๓๗๘ นายอภิวัฒน  พลายศรี 

 ๔๓๗๙ นายอภิวัฒน  ภูระวงษ 

 ๔๓๘๐ นายอภิวัฒน  วัชราพงษ 

 ๔๓๘๑ นายอภิวัฒน  ศิโล 

 ๔๓๘๒ นายอภิวัฒน  สอนสระนอย 

 ๔๓๘๓ นายอภิวัฒน  แสนอภัย 

 ๔๓๘๔ นายอภิวัฒน  อุไร 

 ๔๓๘๕ นายอภิวัตร  มีศรี 

 ๔๓๘๖ นายอภิวิชญ  กุลบุญญา 

 ๔๓๘๗ นายอภิวิชญ  ธรรมพรพิทวัส 

 ๔๓๘๘ นายอภิวิชญ  ศกุนตอนาวิล 

 ๔๓๘๙ นายอภิวุฒิ  ชางแกว 

 ๔๓๙๐ นายอภิสิทธิ์  กันทลัส 

 ๔๓๙๑ นายอภิสิทธิ์  เชิดชู 

 ๔๓๙๒ นายอภิสิทธิ์  แซล่ิม 

 ๔๓๙๓ นายอภิสิทธิ์  นามวงษา 

 ๔๓๙๔ นายอภิสิทธิ์  น้ําสอาด 

 ๔๓๙๕ นายอภิสิทธิ์  นุยคง 

 ๔๓๙๖ นายอภิสิทธิ์  บึงไสย 

 ๔๓๙๗ นายอภิสิทธิ์  พันธกาฬสินธุ 

 ๔๓๙๘ นายอมร  ขามธาตุ 

 ๔๓๙๙ วาที่รอยตรี อมร  ละอองศรี 

 ๔๔๐๐ นายอมร  สิงขรบรรจง 

 ๔๔๐๑ นายอมรเทพ  ทาประโคน 

 ๔๔๐๒ นายอมรรัตน  คําภานิล 

 ๔๔๐๓ นายอมรินทร  อักโข 

 ๔๔๐๔ นายอมอญ  บิลหมูด 

 ๔๔๐๕ นายอรรคกมล  ทรัพยลอม 

 ๔๔๐๖ นายอรรถกร  จันทรเทวี 

 ๔๔๐๗ นายอรรถกร  ศรีเสมอ 

 ๔๔๐๘ นายอรรถกานต  แกวออน 

 ๔๔๐๙ นายอรรถชัย  เมสังข 

 ๔๔๑๐ นายอรรถพงศ  เส้ียวทอง 

 ๔๔๑๑ นายอรรถพร  นิธุรัมย 



 หนา   ๙๒ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๔๑๒ นายอรรถพร  สิงหกุล 

 ๔๔๑๓ นายอรรถพร  เอี่ยมละออ 

 ๔๔๑๔ นายอรรถพล  แกวสําอางค 

 ๔๔๑๕ นายอรรถพล  คําปน 

 ๔๔๑๖ นายอรรถพล  พรมสุวรรณ 

 ๔๔๑๗ นายอรรถพล  พิมพสิน 

 ๔๔๑๘ นายอรรถพล  เมตตา 

 ๔๔๑๙ นายอรรถพล  ยอดเย่ียม 

 ๔๔๒๐ วาที่รอยตรี อรรถพล  ฤทธิ์คํารพ 

 ๔๔๒๑ นายอรรถพล  ศิริมูล 

 ๔๔๒๒ นายอรรถพล  สุรวิทย 

 ๔๔๒๓ นายอรรถพล  เอกศิลป 

 ๔๔๒๔ นายอรรถภัทร  พาหุบุตร 

 ๔๔๒๕ นายอรรถวัฒน  สบายกาญจน 

 ๔๔๒๖ วาที่รอยตรี อรรถวิชย  คลํ่าคง 

 ๔๔๒๗ นายอรรถวิทย  สดุดี 

 ๔๔๒๘ นายอรรถวุฒิ  บรรเลงการ 

 ๔๔๒๙ นายอรรถวุฒิ  อาจเอื้อม 

 ๔๔๓๐ นายอรรถสิทธิ์  มากเจริญ 

 ๔๔๓๑ นายอรรนพ  คนเที่ยง 

 ๔๔๓๒ นายอราม  ทองมี 

 ๔๔๓๓ นายอรุณ  คลายชัง 

 ๔๔๓๔ นายอรุณ  จันทบุตร 

 ๔๔๓๕ นายอรุณ  จีมขุนทด 

 ๔๔๓๖ นายอรุณ  หนูดํา 

 ๔๔๓๗ นายอรุณศักดิ์  อาลิแอ 

 ๔๔๓๘ นายอลงกต  หาระคุณ 

 ๔๔๓๙ นายอลงกรณ  กอนทอง 

 ๔๔๔๐ นายอลงกรณ  ปตตาเน 

 ๔๔๔๑ นายอลงกรณ  ปูพะบุญ 

 ๔๔๔๒ นายอลงกรณ  ศรีพงศพยอม 

 ๔๔๔๓ นายอลงกรณ  สวางเนตร 

 ๔๔๔๔ นายอลงกรณ  อาษา 

 ๔๔๔๕ นายอวิรุทธ  ทรงเกียรติ 

 ๔๔๔๖ นายอวิรุทธิ์  ธาระปราบ 

 ๔๔๔๗ นายอวิรุทธิ์  ผลอนันต 

 ๔๔๔๘ นายอักษรินทร  ชัยอัครพันธุ 

 ๔๔๔๙ นายอัคคชีพ  เชยชิต 

 ๔๔๕๐ นายอัคคณัฐ  พรหมเสนา 

 ๔๔๕๑ นายอัคคเดช  ไตรทิพยวงษ 

 ๔๔๕๒ นายอัคคพล  นอยโสภณ 

 ๔๔๕๓ นายอัครดร  คําอาษา 

 ๔๔๕๔ นายอัครเดช  เทพสุวรรณ 

 ๔๔๕๕ นายอัครเดช  สมานฉันท 

 ๔๔๕๖ นายอัครเดช  แสนณรงค 

 ๔๔๕๗ นายอัครพงศ  สุจริต 

 ๔๔๕๘ นายอัครพล  ศูนยกลาง 

 ๔๔๕๙ นายอังคาร  ตอเสนา 

 ๔๔๖๐ นายอังคาร  พรรณขาม 

 ๔๔๖๑ นายอัจฉริยะ  สิงหอินทร 



 หนา   ๙๓ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๔๖๒ นายอัญเทพ  สอนสอาด 

 ๔๔๖๓ นายอัฐพร  ปลอดจินดา 

 ๔๔๖๔ นายอัฐพล  หอวิชยกุล 

 ๔๔๖๕ นายอัฐษฎากรณ  เสืออินทร 

 ๔๔๖๖ นายอัตถสิทธิ์  ดอชนะ 

 ๔๔๖๗ นายอัทช  เกียรติตระกูลเมธา 

 ๔๔๖๘ นายอันศอรี  เจริญวงศ 

 ๔๔๖๙ นายอับดุลฟาซีร  มะแลง 

 ๔๔๗๐ นายอับดุลลอฮ  จันผง 

 ๔๔๗๑ นายอับดุลอาซิ  มามะ 

 ๔๔๗๒ นายอัมรินทร  ย้ิมไพบูลย 

 ๔๔๗๓ นายอัมรินทร  เหลาดี 

 ๔๔๗๔ นายอัมเรศฤทธิ์  อัคคี 

 ๔๔๗๕ นายอัยยรัฐ  กาฬดิษย 

 ๔๔๗๖ นายอัศวิน  ดวงจิตร 

 ๔๔๗๗ นายอัศวิน  อัครศรีวร 

 ๔๔๗๘ นายอัษฎา  อิ่มสุวรรณวิทยา 

 ๔๔๗๙ นายอัษฎาวุธ  โมคํา 

 ๔๔๘๐ นายอาคม  พันธนอย 

 ๔๔๘๑ นายอาจินต  แซอุย 

 ๔๔๘๒ นายอาชวี  ชานนท 

 ๔๔๘๓ นายอาซูวัน  ดอเลาะ 

 ๔๔๘๔ นายอาณัติ  คัทเนตร 

 ๔๔๘๕ นายอาณัติ  เนืองนุย 

 ๔๔๘๖ นายอาณาจักร  แทงทอง 

 ๔๔๘๗ นายอาทร  ชิงรัมย 

 ๔๔๘๘ นายอาทร  อุตรา 

 ๔๔๘๙ นายอาทิตย  กอนศรี 

 ๔๔๙๐ นายอาทิตย  กุยสาคร 

 ๔๔๙๑ วาที่รอยตรี อาทิตย  คัมภิรานนท 

 ๔๔๙๒ นายอาทิตย  ชมชาติ 

 ๔๔๙๓ วาที่รอยตรี อาทิตย  ทองสุวรรณ 

 ๔๔๙๔ นายอาทิตย  นามวงษ 

 ๔๔๙๕ นายอาทิตย  บุรุษภักดี 

 ๔๔๙๖ นายอาทิตย  ประสาเนตร 

 ๔๔๙๗ นายอาทิตย  ปวงมาทา 

 ๔๔๙๘ นายอาทิตย  เพชรี 

 ๔๔๙๙ นายอาทิตย  โพนศรีสม 

 ๔๕๐๐ นายอาทิตย  ยศตุย 

 ๔๕๐๑ นายอาทิตย  รอดแกว 

 ๔๕๐๒ นายอาทิตย  รักขาว 

 ๔๕๐๓ นายอาทิตย  โลหนารายณ 

 ๔๕๐๔ นายอาทิตย  เวียงสิมา 

 ๔๕๐๕ นายอาทิตย  ศิริ 

 ๔๕๐๖ นายอาทิตย  สังขสนิท 

 ๔๕๐๗ นายอาทิตย  สุวรรณสุข 

 ๔๕๐๘ นายอาทิตย  เสิบกล่ิน 

 ๔๕๐๙ นายอาทิตย  หมวดคงจันทร 

 ๔๕๑๐ นายอาทิตย  หมื่นคิด 

 ๔๕๑๑ นายอาทิตย  อันตาละโลก 



 หนา   ๙๔ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๕๑๒ นายอาทิตย  อิ่มเย็น 

 ๔๕๑๓ นายอานน  ทองสงฆ 

 ๔๕๑๔ นายอานนท  คําสา 

 ๔๕๑๕ นายอานนท  จันทนุพงศ 

 ๔๕๑๖ นายอานนท  เตินขุนทด 

 ๔๕๑๗ นายอานนท  ประสงคมณี 

 ๔๕๑๘ นายอานนท  แปนสกุล 

 ๔๕๑๙ นายอานนท  ศรีบุตร 

 ๔๕๒๐ นายอานนท  ศรีวิเชียร 

 ๔๕๒๑ นายอานนท  สายจันทรยูร 

 ๔๕๒๒ นายอานนท  สาระชาติ 

 ๔๕๒๓ นายอานัส  มะเด็ง 

 ๔๕๒๔ นายอานุภาพ  วิสิทธิ์ศิลป 

 ๔๕๒๕ นายอารม  รักสีทอง 

 ๔๕๒๖ นายอารักษ  ทันใจชน 

 ๔๕๒๗ นายอาราฟต  หัดหนิ 

 ๔๕๒๘ นายอาลี  จิตรบรรทัด 

 ๔๕๒๙ นายอาหมัดอัสรี  ยียูโซะ 

 ๔๕๓๐ นายอาหหมัด  สาดีน 

 ๔๕๓๑ นายอํานาจ  ชออนชม 

 ๔๕๓๒ นายอํานาจ  ทองเกลียว 

 ๔๕๓๓ นายอํานาจ  ทองนิตย 

 ๔๕๓๔ นายอํานาจ  นารถมณี 

 ๔๕๓๕ นายอํานาจ  บุญมี 

 ๔๕๓๖ นายอํานาจ  เผือกบริสุทธิ์ 

 ๔๕๓๗ นายอํานาจ  ลอสวัสดิ์ 

 ๔๕๓๘ นายอํานาจ  เสียงสวัสดิ์ 

 ๔๕๓๙ นายอํานาจ  อวมพัฒน 

 ๔๕๔๐ นายอําพล  ญานะ 

 ๔๕๔๑ นายอําพล  ดวนเดิน 

 ๔๕๔๒ นายอําพล  นิลสระคู 

 ๔๕๔๓ นายอําพล  ประทุมสุวรรณ 

 ๔๕๔๔ นายอําพล  เมฆวัน 

 ๔๕๔๕ นายอําพล  สุขสังข 

 ๔๕๔๖ นายอิชณนกร  เซงเข็ม 

 ๔๕๔๗ นายอิทธิ  ซายสุพรรณ 

 ๔๕๔๘ นายอิทธิกร  พิณไทย 

 ๔๕๔๙ นายอิทธิโชค  นาคสนอง 

 ๔๕๕๐ นายอิทธิโชติ  ล่ิมสกุล 

 ๔๕๕๑ นายอิทธิเดช  ไทรชมภู 

 ๔๕๕๒ นายอิทธิทัศน  หมูหัวนา 

 ๔๕๕๓ นายอิทธิพล  จิตอารี 

 ๔๕๕๔ นายอิทธิพล  ไชยวรรณ 

 ๔๕๕๕ นายอิทธิพล  แสงจันทร 

 ๔๕๕๖ นายอิทธิพล  อินดํารงค 

 ๔๕๕๗ นายอิทธิรัฐ  ทองพรรณกุล 

 ๔๕๕๘ นายอิทธิฤทธิ์  มหิสยา 

 ๔๕๕๙ นายอิทธิฤทธิ์  วรรณโร 

 ๔๕๖๐ นายอิมรอน  หลังปูเตะ 

 ๔๕๖๑ นายอิศรา  ภูกะฐิน 



 หนา   ๙๕ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๕๖๒ นายอิศรินทร  พลีเพ่ือชาติ 

 ๔๕๖๓ นายอิศเรศ  แกวคง 

 ๔๕๖๔ นายอิศเรศ  เรืองเนตร 

 ๔๕๖๕ นายอิสมาแอน  ดาแลหมัน 

 ๔๕๖๖ นายอิสรพงศ  แคลวเครือ 

 ๔๕๖๗ นายอิสรพงศ  ทองอิ่ม 

 ๔๕๖๘ นายอิสรพงศ  ธงชัย 

 ๔๕๖๙ นายอิสรภัทร  วารีสอาด 

 ๔๕๗๐ นายอิสระ  คํานนท 

 ๔๕๗๑ นายอิสระ  นันทจักร 

 ๔๕๗๒ นายอิสระ  อุบลฉาย 

 ๔๕๗๓ นายอิสระพงศ  รุจิระพงศ 

 ๔๕๗๔ นายอิสระพงศ  เศวตพงศไพโรจน 

 ๔๕๗๕ นายอิสระพงษ  วงศวีระพันธุ 

 ๔๕๗๖ นายอิสรานุวัฒน  โนภูเขียว 

 ๔๕๗๗ นายอิสรานุวัฒน  รัตนสิทธิ์ 

 ๔๕๗๘ นายอุดม  ทรงศรี 

 ๔๕๗๙ นายอุดม  วัดมณี 

 ๔๕๘๐ นายอุดม  หมุนนุย 

 ๔๕๘๑ นายอุดม  แหลมจริง 

 ๔๕๘๒ นายอุดม  อินถา 

 ๔๕๘๓ นายอุดมชัย  ไพศรี 

 ๔๕๘๔ นายอุดมโชค  เวียงคํา 

 ๔๕๘๕ นายอุดมภัค  ศรีนาค 

 ๔๕๘๖ นายอุดมยุทธ  กล่ินธงชัย 

 ๔๕๘๗ นายอุดมศักดิ์  ภูกิ่งเงิน 

 ๔๕๘๘ นายอุดร  วันสุข 

 ๔๕๘๙ นายอุทัย  จันทครู 

 ๔๕๙๐ นายอุทัย  เจริญทัศน 

 ๔๕๙๑ นายอุทัย  ทองอาจ 

 ๔๕๙๒ นายอุทัย  โทจําปา 

 ๔๕๙๓ นายอุทัย  บุญเชิด 

 ๔๕๙๔ นายอุทัย  มีสิทธิกุล 

 ๔๕๙๕ นายอุทัย  สุขเกษม 

 ๔๕๙๖ นายอุทัย  หอมคุณ 

 ๔๕๙๗ นายอุทิศ  สมอบาน 

 ๔๕๙๘ นายอุทิศ  สุวรรณคีรี 

 ๔๕๙๙ นายอุเทน  ดีดศรี 

 ๔๖๐๐ นายอุเทน  ทนทาน 

 ๔๖๐๑ นายอุเทน  มีบุญ 

 ๔๖๐๒ นายอุเทน  เศวตกุญชร 

 ๔๖๐๓ นายอุปกิต  ทรวงทองหลาง 

 ๔๖๐๔ นายอุรุพงษ  โคดี 

 ๔๖๐๕ นายอุรุพงษ  บุญญาผลา 

 ๔๖๐๖ นายเอกชัย  กองทรัพย 

 ๔๖๐๗ นายเอกชัย  ขาวจุย 

 ๔๖๐๘ นายเอกชัย  เคนทาว 

 ๔๖๐๙ นายเอกชัย  จันทรสาย 

 ๔๖๑๐ นายเอกชัย  ใจแจง 

 ๔๖๑๑ นายเอกชัย  ดวนใหญ 



 หนา   ๙๖ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๖๑๒ นายเอกชัย  ตั้นสมบูรณ 

 ๔๖๑๓ นายเอกชัย  ธงลอง 

 ๔๖๑๔ นายเอกชัย  บางฉนวน 

 ๔๖๑๕ นายเอกชัย  พันธละออง 

 ๔๖๑๖ นายเอกชัย  พานนนท 

 ๔๖๑๗ นายเอกชัย  เฟองผ้ึง 

 ๔๖๑๘ นายเอกชัย  มากยอด 

 ๔๖๑๙ นายเอกชัย  ย้ิมเอี่ยม 

 ๔๖๒๐ นายเอกชัย  ฤกษนิรันดร 

 ๔๖๒๑ นายเอกชัย  วิชัยวงค 

 ๔๖๒๒ นายเอกชัย  สายทอง 

 ๔๖๒๓ นายเอกชัย  สิงหคํา 

 ๔๖๒๔ นายเอกชัย  โสกสินธุ 

 ๔๖๒๕ นายเอกชัย  อรุณศรี 

 ๔๖๒๖ นายเอกชัย  อุทรักษ 

 ๔๖๒๗ นายเอกธนวัฒน  รัตนะปญญานันท 

 ๔๖๒๘ นายเอกพงศ  บรรพบุตร 

 ๔๖๒๙ นายเอกพงษ  แกวคชชา 

 ๔๖๓๐ นายเอกพงษ  พรหมประสงค 

 ๔๖๓๑ นายเอกพงษ  พิณสุวรรณ 

 ๔๖๓๒ นายเอกพงษ  เวชสาร 

 ๔๖๓๓ นายเอกพงษ  โสมา 

 ๔๖๓๔ นายเอกพจน  ทับไทร 

 ๔๖๓๕ นายเอกพจน  เทศพันธุ 

 ๔๖๓๖ นายเอกพจน  ปนบาง 

 ๔๖๓๗ นายเอกพจน  เศษฤทธิ์ 

 ๔๖๓๘ นายเอกพจน  สิงหคํา 

 ๔๖๓๙ สิบเอก เอกพล  ใจยะเสน 

 ๔๖๔๐ นายเอกพล  รองเดช 

 ๔๖๔๑ นายเอกพล  อุโมงค 

 ๔๖๔๒ นายเอกพันธ  แวงวรรณ 

 ๔๖๔๓ นายเอกพันธุ  ทิพยนาวา 

 ๔๖๔๔ นายเอกภพ  สาเหล 

 ๔๖๔๕ นายเอกภพ  อุทปา 

 ๔๖๔๖ นายเอกภาพ  อภัยจิตร 

 ๔๖๔๗ นายเอกมัย  นนทะบุตร 

 ๔๖๔๘ นายเอกรัฐ  กุมภะ 

 ๔๖๔๙ นายเอกรัตน  เซี่ยงฉิน 

 ๔๖๕๐ นายเอกราช  ขุนศรี 

 ๔๖๕๑ นายเอกราช  บัวหอม 

 ๔๖๕๒ นายเอกราช  เพชรเดชากุล 

 ๔๖๕๓ นายเอกราช  สิงหาราโท 

 ๔๖๕๔ นายเอกราช  โอสรส 

 ๔๖๕๕ นายเอกรินทร  นิรันดร 

 ๔๖๕๖ นายเอกลักษณ  คุณติสุข 

 ๔๖๕๗ นายเอกลักษณ  ชนมประกาย 

 ๔๖๕๘ นายเอกลักษณ  ไชโย 

 ๔๖๕๙ นายเอกลักษณ  ทองแชม 

 ๔๖๖๐ วาที่รอยตรี เอกลักษณ  ยาวิชัย 

 ๔๖๖๑ นายเอกลักษณ  ออนสําลี 



 หนา   ๙๗ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๖๖๒ นายเอกวัชร  วัชรพันธุ 

 ๔๖๖๓ นายเอกวิทย  ผิวจันทร 

 ๔๖๖๔ นายเอกวิทย  อมตฉายา 

 ๔๖๖๕ นายเอกวิน  ปรางงาม 

 ๔๖๖๖ นายเอกศักดิ์  ปลอดออน 

 ๔๖๖๗ นายเอกศักดิ์  มนัสชัยวรกุล 

 ๔๖๖๘ นายเอกสิทธิ์  ชูชั่ง 

 ๔๖๖๙ นายเอกอาทิตย  ผาสุขจิตร 

 ๔๖๗๐ นายเอนก  ไชยคําหาญ 

 ๔๖๗๑ นายเอนก  เปงมูล 

 ๔๖๗๒ วาที่รอยตรี เอนก  พูลศิลป 

 ๔๖๗๓ นายเอนก  โยธายุทธ 

 ๔๖๗๔ นายเอนก  รักวงศไทย 

 ๔๖๗๕ นายเอนก  วรศิริ 

 ๔๖๗๖ นายเอนก  อันพาพรม 

 ๔๖๗๗ วาที่รอยตรี เอษณะ  พวงทอง 

 ๔๖๗๘ นายเอื้ออังกูร  ชํานาญ 

 ๔๖๗๙ นายโอภาส  จอมสายศรี 

 ๔๖๘๐ นายโอภาส  เลิศพิสุทธิการย 

 ๔๖๘๑ นายโอม  ออนนอม 

 ๔๖๘๒ นายโอฬาร  รินทกร 

 ๔๖๘๓ นายไอยรา  ธุระทํา 

 ๔๖๘๔ นายไอศูรณ  บริรักษฉัตรชัย 

 ๔๖๘๕ นายฮอซัลลี  วรรณาการ 

 ๔๖๘๖ นายฮัสสัน  จิตรบรรทัด 

 ๔๖๘๗ นายฮาดี  บินดูเหล็ม 

 ๔๖๘๘ นายฮาดี้ย  นิ่งเบบ 

 ๔๖๘๙ นายฮานาฟ  สะอะ 

 ๔๖๙๐ นายฮานาฟ  เหมตระกูลวงศ 

 ๔๖๙๑ นางสาวกชกร  นิลคง 

 ๔๖๙๒ นางสาวกชกร  ในพิมาย 

 ๔๖๙๓ นางสาวกชกร  พาปอ 

 ๔๖๙๔ นางสาวกชแกว  อาจารีย 

 ๔๖๙๕ นางกชจุฑา  เพ็ชรนอย 

 ๔๖๙๖ นางสาวกชนิภา  เกษมสุข 

 ๔๖๙๗ นางกชนุช  ตาดิ 

 ๔๖๙๘ นางสาวกชนุช  ศักดิ์เฉลิมกุล 

 ๔๖๙๙ นางสาวกชพร  จุลสัตย 

 ๔๗๐๐ นางกชพร  ชนะพาล 

 ๔๗๐๑ นางสาวกชพร  นอยศรี 

 ๔๗๐๒ นางกชพร  นาคเจือทอง 

 ๔๗๐๓ นางสาวกชพร  อันทะนัน 

 ๔๗๐๔ นางสาวกชพรรณ  บุญตาม 

 ๔๗๐๕ นางสาวกชพรรณ  ศรีภูมมา 

 ๔๗๐๖ นางสาวกชวรา  ทองปรางค 

 ๔๗๐๗ นางสาวกณิกนันต  โยธานะ 

 ๔๗๐๘ นางกณิกนันต  อยาเคล้ิมจิตร 

 ๔๗๐๙ นางสาวกณิษฐา  ทองสมุทร 

 ๔๗๑๐ นางกณิษฐา  แสงเพ็ชร 

 ๔๗๑๑ นางสาวกทลี  จีจู 



 หนา   ๙๘ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๗๑๒ นางกนก  วาดเมือง 

 ๔๗๑๓ นางสาวกนกกร  ฐานะดี 

 ๔๗๑๔ นางกนกกร  อินกุณา 

 ๔๗๑๕ นางกนกกรานต  กระจางพายัพ 

 ๔๗๑๖ นางสาวกนกกาญจน  นิ่งราวี 

 ๔๗๑๗ นางสาวกนกกาญจน  เล็กประยูร 

 ๔๗๑๘ นางสาวกนกกานต  ทาตะโก 

 ๔๗๑๙ นางกนกฉัตร  สุขคง 

 ๔๗๒๐ นางสาวกนกทิพย  แซอึง 

 ๔๗๒๑ นางสาวกนกทิพย  ดอกลัดดา 

 ๔๗๒๒ นางสาวกนกทิพย  บุญลํ้า 

 ๔๗๒๓ นางสาวกนกธร  จันทรา 

 ๔๗๒๔ นางสาวกนกธร  ปทุมทวีพร 

 ๔๗๒๕ นางกนกนภา  วิจิตรโชติ 

 ๔๗๒๖ นางสาวกนกนันท  สนใจ 

 ๔๗๒๗ นางกนกนิษฐ  ยูงทอง 

 ๔๗๒๘ นางสาวกนกนุช  ปนตา 

 ๔๗๒๙ นางสาวกนกพร  กรวิศวยศ 

 ๔๗๓๐ นางสาวกนกพร  จันทรนอย 

 ๔๗๓๑ นางสาวกนกพร  ตรีรัญเพชร 

 ๔๗๓๒ นางกนกพร  ธนู 

 ๔๗๓๓ นางกนกพร  ธรรมฤทธิ์ 

 ๔๗๓๔ นางสาวกนกพร  บุรีรัตน 

 ๔๗๓๕ นางสาวกนกพร  ประวาลวิมุติ 

 ๔๗๓๖ นางกนกพร  ปานธูป 

 ๔๗๓๗ นางสาวกนกพร  ผลจันทร 

 ๔๗๓๘ นางกนกพร  พลชัย 

 ๔๗๓๙ นางสาวกนกพร  พันวิไลย 

 ๔๗๔๐ นางสาวกนกพร  โพธิมณี 

 ๔๗๔๑ นางสาวกนกพร  ภูธา 

 ๔๗๔๒ นางกนกพร  โภควัฒนสกุล 

 ๔๗๔๓ นางสาวกนกพร  ย้ิมอยู 

 ๔๗๔๔ นางสาวกนกพร  รัตนะอุดม 

 ๔๗๔๕ นางสาวกนกพร  วรรณอําไพ 

 ๔๗๔๖ นางสาวกนกพร  วิเชียรวรรณ 

 ๔๗๔๗ นางสาวกนกพร  แสนแกว 

 ๔๗๔๘ นางกนกพร  อารินเปง 

 ๔๗๔๙ นางสาวกนกพร  เอื้อสุนทรสกุล 

 ๔๗๕๐ นางกนกพิชญ  สมสอน 

 ๔๗๕๑ นางสาวกนกเพ็ญ  งามขํา 

 ๔๗๕๒ นางสาวกนกภรณ  เขื่อนรอบเขต 

 ๔๗๕๓ นางกนกภรณ  พรหมสุข 

 ๔๗๕๔ นางสาวกนกรส  ศักดิ์ศิริคุณ 

 ๔๗๕๕ นางกนกรัตน  ไชยฮัง 

 ๔๗๕๖ นางสาวกนกรัตน  บุญมา 

 ๔๗๕๗ นางสาวกนกรัตน  ศรีสรรค 

 ๔๗๕๘ นางกนกรัตน  สิงสม 

 ๔๗๕๙ นางกนกรัตน  แสงงาม 

 ๔๗๖๐ นางสาวกนกรัตน  อุยเฉง 

 ๔๗๖๑ นางกนกลดา  รักหอม 



 หนา   ๙๙ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๗๖๒ นางกนกวรรณ  กรงนวล 

 ๔๗๖๓ นางกนกวรรณ  กระบี่ทอง 

 ๔๗๖๔ นางกนกวรรณ  กิตติกอง 

 ๔๗๖๕ นางสาวกนกวรรณ  ขยันการ 

 ๔๗๖๖ นางกนกวรรณ  ขวัญออน 

 ๔๗๖๗ นางกนกวรรณ  ขําทิพย 

 ๔๗๖๘ นางสาวกนกวรรณ  งามสนิท 

 ๔๗๖๙ นางสาวกนกวรรณ  จงเพียร 

 ๔๗๗๐ นางสาวกนกวรรณ  จันทรตั้ว 

 ๔๗๗๑ นางสาวกนกวรรณ  เจริญศักดิ์ 

 ๔๗๗๒ วาที่รอยตรีหญิง กนกวรรณ  ณ นคร 

 ๔๗๗๓ นางสาวกนกวรรณ  ดิษฐเชาวลิต 

 ๔๗๗๔ นางสาวกนกวรรณ  ถาวรพิทักษ 

 ๔๗๗๕ นางสาวกนกวรรณ  ทองคํา 

 ๔๗๗๖ นางกนกวรรณ  นามแกว 

 ๔๗๗๗ นางกนกวรรณ  บุญอริยเทพ 

 ๔๗๗๘ นางสาวกนกวรรณ  ประทุมวงษ 

 ๔๗๗๙ นางสาวกนกวรรณ  ปริมิตร 

 ๔๗๘๐ นางสาวกนกวรรณ  ปญญา 

 ๔๗๘๑ วาที่รอยตรีหญิง กนกวรรณ  ปนโย 

 ๔๗๘๒ นางสาวกนกวรรณ  ปานประสิทธิ์ 

 ๔๗๘๓ นางสาวกนกวรรณ  มะลิลา 

 ๔๗๘๔ นางสาวกนกวรรณ  มาลาพงษ 

 ๔๗๘๕ นางสาวกนกวรรณ  รวมพรอม 

 ๔๗๘๖ นางกนกวรรณ  สมวถา 

 ๔๗๘๗ นางสาวกนกวรรณ  สอนคําแกว 

 ๔๗๘๘ นางกนกวรรณ  สะอาด 

 ๔๗๘๙ นางสาวกนกวรรณ  สายหงษทอง 

 ๔๗๙๐ นางสาวกนกวรรณ  สีหนาท 

 ๔๗๙๑ นางสาวกนกวรรณ  แสงพันธุตา 

 ๔๗๙๒ นางสาวกนกวรรณ  แสนสาย 

 ๔๗๙๓ นางสาวกนกวรรณ  โสภณมงคลกุล 

 ๔๗๙๔ นางสาวกนกวรรณ  หารไชย 

 ๔๗๙๕ นางสาวกนกวรรณ  เหลาจําปา 

 ๔๗๙๖ นางสาวกนกวรรณ   

  เหลาพงศประเสริฐ 

 ๔๗๙๗ นางกนกวรินทร  ขําเขียว 

 ๔๗๙๘ นางสาวกนกวลัย  เพลินจิตต 

 ๔๗๙๙ นางสาวกนกวลี  ขุมทรัพย 

 ๔๘๐๐ นางสาวกนกวลี  ชัยชะนะ 

 ๔๘๐๑ นางกนกอร  ขอยายกลาง 

 ๔๘๐๒ นางสาวกนกอร  เขตกระโทก 

 ๔๘๐๓ นางสาวกนกอร  โคสาดี 

 ๔๘๐๔ นางกนกอร  ถวิลครบุรี 

 ๔๘๐๕ นางสาวกนกอร  โพธิ์กลาง 

 ๔๘๐๖ นางสาวกนกอร  ฤกษดี 

 ๔๘๐๗ นางสาวกนกอร  วงศจําปา 

 ๔๘๐๘ นางกนกอร  ศิลาแกว 

 ๔๘๐๙ นางสาวกนกอร  สุขอราม 

 ๔๘๑๐ นางกนกอร  หงษยนต 



 หนา   ๑๐๐ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๘๑๑ นางสาวกนตกมล  สุขศิริ 

 ๔๘๑๒ นางสาวกนตรพี  กันทะวัง 

 ๔๘๑๓ นางสาวกนิชนันท  ทองหลอ 

 ๔๘๑๔ นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ 

 ๔๘๑๕ นางสาวกนิตตา  อนันต 

 ๔๘๑๖ นางกนิษฐา  การกระสัง 

 ๔๘๑๗ นางสาวกนิษฐา  นนจันทร 

 ๔๘๑๘ นางสาวกนิษฐา  พรมเพ็ชร 

 ๔๘๑๙ นางกนิษฐา  ยนตชัย 

 ๔๘๒๐ นางสาวกนิษฐา  วองชิงชัย 

 ๔๘๒๑ นางสาวกนิษฐา  ศรีนาม 

 ๔๘๒๒ นางกนิษฐา  ศรีเอม 

 ๔๘๒๓ นางสาวกนิษฐา  ศักดิ์ศรี 

 ๔๘๒๔ นางกนิษฐา  ศิรบรรจงกราน 

 ๔๘๒๕ นางสาวกนิษฐา  สีสถาน 

 ๔๘๒๖ นางกนิษฐา  สุขจีบ 

 ๔๘๒๗ นางสาวกมนณัทธ  ชิณวงษ 

 ๔๘๒๘ นางกมลกานต  วรมากุล 

 ๔๘๒๙ นางสาวกมลขวัญ  หลานนอย 

 ๔๘๓๐ นางสาวกมลชนก  กระแสแสง 

 ๔๘๓๑ นางกมลชนก  ขุนชํานาญ 

 ๔๘๓๒ นางกมลชนก  คิดดี 

 ๔๘๓๓ นางกมลชนก  ทาริยะวงค 

 ๔๘๓๔ นางสาวกมลชนก  ทูปแปน 

 ๔๘๓๕ นางสาวกมลชนก  บุญเพียร 

 ๔๘๓๖ นางสาวกมลชนก  ปดทุมมัง 

 ๔๘๓๗ นางสาวกมลชนก  โพธิ์จันทร 

 ๔๘๓๘ นางสาวกมลชนก  มังเขตแขวง 

 ๔๘๓๙ นางสาวกมลชนก  เยาวรัมย 

 ๔๘๔๐ นางสาวกมลชนก  วิชัยตะ 

 ๔๘๔๑ นางสาวกมลชนก  สมจิตต 

 ๔๘๔๒ นางกมลชนก  สายแกว 

 ๔๘๔๓ นางสาวกมลชนก  สุกแสง 

 ๔๘๔๔ นางสาวกมลชนก  สุจินพรหม 

 ๔๘๔๕ นางสาวกมลชนก  สุวรรณประเวก 

 ๔๘๔๖ นางสาวกมลชนก  แสงสวาง 

 ๔๘๔๗ นางกมลชนก  โสภาจิตร 

 ๔๘๔๘ นางสาวกมลณัฐ  ดีธงทอง 

 ๔๘๔๙ นางสาวกมลทิพย  ชูประเสริฐ 

 ๔๘๕๐ นางสาวกมลทิพย  ณรงคกิจ 

 ๔๘๕๑ นางกมลทิพย  ทวีชัยนุกูลกิจ 

 ๔๘๕๒ นางกมลทิพย  ทองนอย 

 ๔๘๕๓ นางสาวกมลทิพย  เบ็ญขุนทศ 

 ๔๘๕๔ นางกมลทิพย  พันโนฤทธิ์ 

 ๔๘๕๕ นางกมลทิพย  เมนแตม 

 ๔๘๕๖ นางกมลทิพย  รองเดช 

 ๔๘๕๗ นางสาวกมลทิพย  สถิตยพงษ 

 ๔๘๕๘ นางสาวกมลธร  กิมอารีย 

 ๔๘๕๙ นางสาวกมลนัทธ  มรมวง 

 ๔๘๖๐ นางสาวกมลเนตร  ดิสโสภา 



 หนา   ๑๐๑ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๘๖๑ นางสาวกมลเนตร  มียอด 

 ๔๘๖๒ นางสาวกมลพร  เข็มทอง 

 ๔๘๖๓ นางกมลพร  จิณะเสน 

 ๔๘๖๔ นางสาวกมลพร  จิตตจํานงค 

 ๔๘๖๕ นางสาวกมลพร  แซล้ิม 

 ๔๘๖๖ นางสาวกมลพร  ทองนุช 

 ๔๘๖๗ นางสาวกมลพร  เบาคํา 

 ๔๘๖๘ นางสาวกมลพร  เย็นรักษา 

 ๔๘๖๙ นางสาวกมลพร  สรฤทธิ์ 

 ๔๘๗๐ นางสาวกมลพรรณ  พ่ึงดวง 

 ๔๘๗๑ นางสาวกมลพัชญ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๘๗๒ นางกมลมาศ  ประเสริฐพงษ 

 ๔๘๗๓ นางสาวกมลรัตน  กลาหาญ 

 ๔๘๗๔ นางกมลรัตน  กาศโอสถ 

 ๔๘๗๕ นางกมลรัตน  คงนคร 

 ๔๘๗๖ นางสาวกมลรัตน  จตุรัส 

 ๔๘๗๗ นางสาวกมลรัตน  จันทรนอย 

 ๔๘๗๘ นางสาวกมลรัตน  จันทอง 

 ๔๘๗๙ นางสาวกมลรัตน  จีนคง 

 ๔๘๘๐ นางสาวกมลรัตน  ตระกูลสถิตยมั่น 

 ๔๘๘๑ นางสาวกมลรัตน  นวลงาม 

 ๔๘๘๒ นางสาวกมลรัตน  เพ็ชรเกิด 

 ๔๘๘๓ นางสาวกมลรัตน  โพธิ์ทอง 

 ๔๘๘๔ นางสาวกมลรัตน  รักษวงศ 

 ๔๘๘๕ นางสาวกมลรัตน  อุปการ 

 ๔๘๘๖ นางสาวกมลลักษณ  เกษมุล 

 ๔๘๘๗ นางกมลลักษณ  เปอลอย 

 ๔๘๘๘ นางกมลลักษณ  วันโสภา 

 ๔๘๘๙ นางกมลลักษณ   

  สิทธิรัตน ณ นครพนม 

 ๔๘๙๐ นางสาวกมลลักษณ  สุวรรณวงศ 

 ๔๘๙๑ นางสาวกมลลักษณ  อิกําเนิด 

 ๔๘๙๒ นางกมลวรรณ  แกวกิ่ง 

 ๔๘๙๓ นางสาวกมลวรรณ  ขวัญขาว 

 ๔๘๙๔ นางสาวกมลวรรณ  ขุนทอง 

 ๔๘๙๕ นางสาวกมลวรรณ  คําประสิทธิ์ 

 ๔๘๙๖ นางสาวกมลวรรณ  คําเสน 

 ๔๘๙๗ นางสาวกมลวรรณ  จิตทวม 

 ๔๘๙๘ นางกมลวรรณ  จ๋ิวนอต 

 ๔๘๙๙ นางสาวกมลวรรณ  เจนวารินทร 

 ๔๙๐๐ นางกมลวรรณ  ชัยมณี 

 ๔๙๐๑ นางสาวกมลวรรณ  ถิ่นพุทรา 

 ๔๙๐๒ นางสาวกมลวรรณ  นีระพงษ 

 ๔๙๐๓ นางสาวกมลวรรณ  บุรีขวัญ 

 ๔๙๐๔ นางสาวกมลวรรณ  ปานเมือง 

 ๔๙๐๕ นางสาวกมลวรรณ  ผองกาย 

 ๔๙๐๖ นางสาวกมลวรรณ  เย็นจิตร 

 ๔๙๐๗ นางสาวกมลวรรณ  สังขทอง 

 ๔๙๐๘ นางกมลวรรณ  สินคงเจริญ 

 ๔๙๐๙ นางสาวกมลวรรณ  หยวกทอง 



 หนา   ๑๐๒ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๙๑๐ นางกมลวรรณ  อินทรจันทร 

 ๔๙๑๑ นางสาวกมลวรรณ  อินผา 

 ๔๙๑๒ นางสาวกมลวรรณ  ช่ืนกมล 

 ๔๙๑๓ นางสาวกมลานันท  บุญกลา 

 ๔๙๑๔ นางสาวกรกช  ฉันทวิชานนท 

 ๔๙๑๕ วาที่รอยตรีหญิง กรกฏ  ตอม 

 ๔๙๑๖ นางกรกนก  คงดี 

 ๔๙๑๗ นางสาวกรกนก  เตชะชัย 

 ๔๙๑๘ นางกรกนก  นาเขต 

 ๔๙๑๙ นางสาวกรกนก  บุญสอน 

 ๔๙๒๐ นางสาวกรกนก  พวงผอง 

 ๔๙๒๑ นางสาวกรกนก  เภสัชชา 

 ๔๙๒๒ นางสาวกรกนก  แสนสุข 

 ๔๙๒๓ นางสาวกรกนก  หอมละออ 

 ๔๙๒๔ นางสาวกรกมล  แถบเงิน 

 ๔๙๒๕ นางกรกมล  พงษทรัพย 

 ๔๙๒๖ นางกรกมล  สุวรรณเกิด 

 ๔๙๒๗ วาที่รอยตรีหญิง กรกมลวรรณ   

  คงมิตร 

 ๔๙๒๘ นางสาวกรกานต  คงคานอย 

 ๔๙๒๙ นางสาวกรกานต  เอียดแจม 

 ๔๙๓๐ นางสาวกรชนก  ชลสินธุ 

 ๔๙๓๑ นางกรชวัล  นาคขวัญ 

 ๔๙๓๒ นางสาวกรณรัชตตา  บุญอ่ํา 

 ๔๙๓๓ นางสาวกรณิกา  ผิวลอง 

 ๔๙๓๔ นางกรณิการ  มีสิงห 

 ๔๙๓๕ นางสาวกรทิพย  พวงสันเทียะ 

 ๔๙๓๖ นางสาวกรทิยา  เทพวรรณ 

 ๔๙๓๗ นางสาวกรนันท  คันศร 

 ๔๙๓๘ นางสาวกรปภา  พรรณาทรัพย 

 ๔๙๓๙ นางสาวกรปวรวรรณ  เพงธัญทรัพย 

 ๔๙๔๐ นางสาวกรพรรณ  ถนอมพร 

 ๔๙๔๑ นางสาวกรพินธุ  บุญเลิศ 

 ๔๙๔๒ นางสาวกรรณชลิกา  ชัยสุวรรณ 

 ๔๙๔๓ นางสาวกรรณภัทร  เรียงเทียมขวา 

 ๔๙๔๔ นางกรรณา  ดิษยธํารงกุล 

 ๔๙๔๕ นางสาวกรรณิกา  กุลาเทศ 

 ๔๙๔๖ นางกรรณิกา  แกววิเชียร 

 ๔๙๔๗ นางกรรณิกา  คําปอก 

 ๔๙๔๘ นางสาวกรรณิกา  ชมภูวิเศษ 

 ๔๙๔๙ นางสาวกรรณิกา  ชินวิวัฒนผล 

 ๔๙๕๐ นางสาวกรรณิกา  ถนอมพล 

 ๔๙๕๑ นางสาวกรรณิกา  ทากัมมา 

 ๔๙๕๒ นางสาวกรรณิกา  บัวงาม 

 ๔๙๕๓ นางกรรณิกา  บุญรอด 

 ๔๙๕๔ นางสาวกรรณิกา  พลพุฒ 

 ๔๙๕๕ นางสาวกรรณิกา  มาตราช 

 ๔๙๕๖ นางสาวกรรณิกา  ใยมะเริง 

 ๔๙๕๗ นางสาวกรรณิกา  ลาภจิตร 

 ๔๙๕๘ นางกรรณิกา  วงศพิมพ 



 หนา   ๑๐๓ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๙๕๙ นางสาวกรรณิกา  สมจิตร 

 ๔๙๖๐ นางสาวกรรณิกา  สิทธิการ 

 ๔๙๖๑ นางกรรณิกา  สีลาปง 

 ๔๙๖๒ นางสาวกรรณิกา  หอมดวงศรี 

 ๔๙๖๓ นางกรรณิกา  เหลืองชัยพัฒนา 

 ๔๙๖๔ นางสาวกรรณิกา  อัจฉริยะเกียรติ 

 ๔๙๖๕ นางสาวกรรณิกา  อินทรตา 

 ๔๙๖๖ นางสาวกรรณิการ  กระดังงา 

 ๔๙๖๗ นางสาวกรรณิการ  กลับสกุล 

 ๔๙๖๘ นางสาวกรรณิการ  กล่ินหอม 

 ๔๙๖๙ นางสาวกรรณิการ  กังแฮ 

 ๔๙๗๐ นางสาวกรรณิการ  กันศร 

 ๔๙๗๑ นางสาวกรรณิการ  กิตติจริยา 

 ๔๙๗๒ นางสาวกรรณิการ  แกวกองนอก 

 ๔๙๗๓ นางสาวกรรณิการ  จะตุเทน 

 ๔๙๗๔ นางสาวกรรณิการ  จันทรทิวงค 

 ๔๙๗๕ นางสาวกรรณิการ  ใจกลา 

 ๔๙๗๖ นางสาวกรรณิการ  ชีชํานาญ 

 ๔๙๗๗ นางสาวกรรณิการ  เชยประโคน 

 ๔๙๗๘ นางสาวกรรณิการ  โตะละ 

 ๔๙๗๙ นางสาวกรรณิการ  ทวมแกว 

 ๔๙๘๐ นางสาวกรรณิการ  ทองแทงใหญ 

 ๔๙๘๑ นางกรรณิการ  ธิคม 

 ๔๙๘๒ นางสาวกรรณิการ  บุญมาก 

 ๔๙๘๓ นางสาวกรรณิการ  บุญสารี 

 ๔๙๘๔ นางกรรณิการ  บุษบรรณ 

 ๔๙๘๕ นางสาวกรรณิการ  ประทีป 

 ๔๙๘๖ นางสาวกรรณิการ  ปญญาดี 

 ๔๙๘๗ นางสาวกรรณิการ  ปานกลาง 

 ๔๙๘๘ นางสาวกรรณิการ  ปาละวงษ 

 ๔๙๘๙ นางสาวกรรณิการ  พนารักษ 

 ๔๙๙๐ วาที่รอยตรีหญิง กรรณิการ   

  พันธกําเหนิด 

 ๔๙๙๑ นางสาวกรรณิการ  พันธชํานาญ 

 ๔๙๙๒ นางสาวกรรณิการ  พันพ่ัว 

 ๔๙๙๓ นางสาวกรรณิการ  โพธิ์รี 

 ๔๙๙๔ นางสาวกรรณิการ  ภูมิภิรมณขวัญ 

 ๔๙๙๕ นางกรรณิการ  แมนรัมย 

 ๔๙๙๖ นางสาวกรรณิการ  รัตนะวัน 

 ๔๙๙๗ นางกรรณิการ  ฤทธิสังข 

 ๔๙๙๘ นางสาวกรรณิการ  วงคกลม 

 ๔๙๙๙ นางสาวกรรณิการ  วาเร็วดี 

 ๕๐๐๐ นางกรรณิการ  วีระวงค 

 ๕๐๐๑ นางสาวกรรณิการ  ศรีบุญเรือง 

 ๕๐๐๒ นางกรรณิการ  ศุภกรวรากุล 

 ๕๐๐๓ นางสาวกรรณิการ  สายสนอง 

 ๕๐๐๔ นางสาวกรรณิการ  สุรสาร 

 ๕๐๐๕ นางกรรวีร  ดาโหะสา 

 ๕๐๐๖ นางสาวกรรัตน  ฟองเพชร 

 ๕๐๐๗ นางสาวกรวรรณ  ดอนปราบ 



 หนา   ๑๐๔ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๐๐๘ นางกรวรรณ  แตงทองแท 

 ๕๐๐๙ นางสาวกรวรรณ  แนมขุนทด 

 ๕๐๑๐ นางกรวรรณ  ประจงกาญจน 

 ๕๐๑๑ นางสาวกรวรรณ  โสภารัตนพร 

 ๕๐๑๒ นางสาวกรวิกา  สีปนเปา 

 ๕๐๑๓ นางกรวิกา  อนันตประสิทธิ์ 

 ๕๐๑๔ นางสาวกรวีร  แกวทอง 

 ๕๐๑๕ นางกรศิรัตน  แตมประสิทธิ์ 

 ๕๐๑๖ นางสาวกรองกาญจน  กันกา 

 ๕๐๑๗ นางสาวกรองกาญจน  เจริญสุข 

 ๕๐๑๘ นางสาวกรองกาญจน  ระวังภัย 

 ๕๐๑๙ นางกรองกาญจน  รักพงศ 

 ๕๐๒๐ นางกรองแกว  ขุมเพ็ชร 

 ๕๐๒๑ นางสาวกรองแกว  ทองวิเชียร 

 ๕๐๒๒ นางสาวกรองแกว  บุญเหลือ 

 ๕๐๒๓ นางกรองแกว  โภคาสุข 

 ๕๐๒๔ นางกรองทอง  พุมพวง 

 ๕๐๒๕ นางสาวกระฐิน  อินออม 

 ๕๐๒๖ นางสาวกรานตชนก  วงศปญญา 

 ๕๐๒๗ นางสาวกริษฐา  บุญญาพิทักษ 

 ๕๐๒๘ นางสาวกรีกาญจน  ฤทธิ์สมบูรณ 

 ๕๐๒๙ นางกรุณรัตน  ไชยสถาน 

 ๕๐๓๐ นางสาวกรุณา  กังสนานนท 

 ๕๐๓๑ นางสาวกรุณา  ตรีเศียร 

 ๕๐๓๒ นางสาวกรุณา  ธีระอรรถจารี 

 ๕๐๓๓ นางสาวกรุณาพร  รุงคํา 

 ๕๐๓๔ นางกฤตญกร  ผานสําแดง 

 ๕๐๓๕ นางสาวกฤตติการ  งามเอนก 

 ๕๐๓๖ นางกฤตพร  พงศสารารักษ 

 ๕๐๓๗ นางสาวกฤตพร  พวงพี 

 ๕๐๓๘ นางสาวกฤตภรณ  ฤกษถนอมศรี 

 ๕๐๓๙ นางสาวกฤตยพร  สุรินทรคํา 

 ๕๐๔๐ นางกฤตยา  ปาปะไพ 

 ๕๐๔๑ นางสาวกฤตยา  สาสังข 

 ๕๐๔๒ นางสาวกฤติกา  ธานีรัตน 

 ๕๐๔๓ นางสาวกฤติกา  พูลสุวรรณ 

 ๕๐๔๔ นางสาวกฤติกา  มณีกุล 

 ๕๐๔๕ นางสาวกฤติญา  จําปาศรี 

 ๕๐๔๖ นางกฤติญาภรณ  จันทรสวัสดิ์ 

 ๕๐๔๗ นางสาวกฤตินี  เงินสมบัติ 

 ๕๐๔๘ นางสาวกฤติภาวดี  แมนวงศ 

 ๕๐๔๙ นางกฤติมา  พิมพพระธรรม 

 ๕๐๕๐ นางสาวกฤติมา  ยินดีสุข 

 ๕๐๕๑ นางสาวกฤติยา  กล่ินแจง 

 ๕๐๕๒ นางสาวกฤติยา  บุตรดี 

 ๕๐๕๓ นางสาวกฤติยา  สอนสุด 

 ๕๐๕๔ นางสาวกฤติยา  แสงสวาง 

 ๕๐๕๕ นางสาวกฤติยา  อุดอาย 

 ๕๐๕๖ นางกฤษฎา  สรอยสวัสดิ์ 

 ๕๐๕๗ นางสาวกฤษฎาภรณ  มายอง 



 หนา   ๑๐๕ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๐๕๘ นางกฤษณรัชชา  วงศษา 

 ๕๐๕๙ นางสาวกฤษณวรรณ  วงศิริ 

 ๕๐๖๐ นางกฤษณา  กอนแกว 

 ๕๐๖๑ นางกฤษณา  คณิตบุญ 

 ๕๐๖๒ นางกฤษณา  ครุฑธามาศ 

 ๕๐๖๓ นางสาวกฤษณา  คล้ิงเคลา 

 ๕๐๖๔ นางสาวกฤษณา  เจียมกิจรุง 

 ๕๐๖๕ นางสาวกฤษณา  เดนกาญจนศักดิ์ 

 ๕๐๖๖ นางกฤษณา  ตรีเพ็ชร 

 ๕๐๖๗ นางสาวกฤษณา  โตะมิน 

 ๕๐๖๘ นางสาวกฤษณา  ธิพงษสันต 

 ๕๐๖๙ นางสาวกฤษณา  ปดตาสงคราม 

 ๕๐๗๐ นางสาวกฤษณา  เปลงปล่ัง 

 ๕๐๗๑ นางสาวกฤษณา  พวงจําปา 

 ๕๐๗๒ นางสาวกฤษณา  มณีจร 

 ๕๐๗๓ นางกฤษณา  รุงเรือง 

 ๕๐๗๔ นางสาวกฤษณา  ลนเหลือ 

 ๕๐๗๕ นางสาวกฤษณา  ศรีภูมี 

 ๕๐๗๖ นางสาวกฤษณา  ศรีลาศักดิ์ 

 ๕๐๗๗ นางกฤษณา  สิทธิพงษ 

 ๕๐๗๘ นางสาวกฤษณา  สีลาทอง 

 ๕๐๗๙ นางสาวกฤษณา  แสงสกุล 

 ๕๐๘๐ นางสาวกฤษณา  เหลาเทพ 

 ๕๐๘๑ นางสาวกฤษณา  อุทัยธรรม 

 ๕๐๘๒ นางสาวกฤษณี  ธานินทรวิวัฒน 

 ๕๐๘๓ นางสาวกฤษติญา  ปตเตนัง 

 ๕๐๘๔ นางกฤษนล  สระปญญา 

 ๕๐๘๕ นางสาวกฤษมาศ  จันทวรรณ 

 ๕๐๘๖ นางสาวกลอยใจ  นาคทุงเตา 

 ๕๐๘๗ นางกล่ินแกว  สุขขวัญ 

 ๕๐๘๘ นางสาวกล่ินสุคนธ  ชางชนะ 

 ๕๐๘๙ นางสาวกวิตา  จรัลชวนะเพท 

 ๕๐๙๐ นางกวินตรา  ซวนล่ิม 

 ๕๐๙๑ นางกวินตา  ติงหงะ 

 ๕๐๙๒ นางสาวกวินทิพย  พรหมพินิจ 

 ๕๐๙๓ นางสาวกวินลดา  ปากวิเศษ 

 ๕๐๙๔ นางสาวกวินวัณณ  กาฬดิษฐ 

 ๕๐๙๕ นางสาวกวิสรา  โคจร 

 ๕๐๙๖ นางสาวกวิสรา  ชาลาภคํา 

 ๕๐๙๗ นางสาวกวิสรา  ชูทอง 

 ๕๐๙๘ นางสาวกวิสรา  เต็มรัมย 

 ๕๐๙๙ นางสาวกวิสรา  อยูพันดุง 

 ๕๑๐๐ นางสาวกศมลชนก  ดําพลงาม 

 ๕๑๐๑ นางสาวกษมา  จินกสิกิจ 

 ๕๑๐๒ นางสาวกษมา  ตันตระกูล 

 ๕๑๐๓ นางสาวกษมา  มุขประดับ 

 ๕๑๐๔ นางสาวกษมา  สิงหศักดิ์ 

 ๕๑๐๕ นางสาวกษมา  สุภจันทร 

 ๕๑๐๖ นางสาวกษมา  แหนพันธุ 

 ๕๑๐๗ นางสาวกษมาภรณ  แกวโสภา 



 หนา   ๑๐๖ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑๐๘ นางสาวกษมาวรรณ  จันทรออน 

 ๕๑๐๙ นางสาวกษมาศ  ฟองเพชร 

 ๕๑๑๐ นางกษา  นามมุงคุณ 

 ๕๑๑๑ นางสาวกองกาญจน  ทิพยจันทร 

 ๕๑๑๒ นางสาวกองวดี  ดวงจันทร 

 ๕๑๑๓ นางกอบกาญจน  เพชรหวล 

 ๕๑๑๔ นางกอบแกว  เคยชัยภูมิ 

 ๕๑๑๕ นางสาวกอบพร  ศรีสวัสดิ์ 

 ๕๑๑๖ นางสาวกังสดาล  เซงบุญตั่น 

 ๕๑๑๗ นางกัญกวี  ทวิชากรสีทอง 

 ๕๑๑๘ นางสาวกัญจณณัฏฐ  คงเปย 

 ๕๑๑๙ นางสาวกัญจนชญา  โนสุยะ 

 ๕๑๒๐ นางสาวกัญจนญาณิศา  นาคสวัสดิ์ 

 ๕๑๒๑ นางสาวกัญจนณัฏฐ  วงคมาเกตุ 

 ๕๑๒๒ นางสาวกัญจนณัฐชา  นิยมพงษ 

 ๕๑๒๓ นางสาวกัญจนพร  จํานิล 

 ๕๑๒๔ นางสาวกัญจนพร  นิ่มละมูล 

 ๕๑๒๕ นางกัญจนพร  หิ่นเกา 

 ๕๑๒๖ นางสาวกัญจนาภรณ  เจริญผล 

 ๕๑๒๗ นางสาวกัญจุรี  ทองทับ 

 ๕๑๒๘ นางกัญชนา  ยามา 

 ๕๑๒๙ นางสาวกัญชนา  สุเปง 

 ๕๑๓๐ นางสาวกัญชพร  พานันท 

 ๕๑๓๑ นางกัญชริญา  ตรงคํานึง 

 ๕๑๓๒ นางสาวกัญญชิสา  พงศพัฒนโภคิน 

 ๕๑๓๓ นางสาวกัญญญาณัฎฐ  วิเศษยุธ 

 ๕๑๓๔ นางกัญญณพัชญ  วงคหนายโกฎ 

 ๕๑๓๕ นางสาวกัญญณพัชญ  สีหามาตย 

 ๕๑๓๖ นางกัญญณพัชร  เพ่ิมพูล 

 ๕๑๓๗ นางสาวกัญญธภรณ  ชุมกลาง 

 ๕๑๓๘ นางสาวกัญญพัฒนศร  ยวงใจ 

 ๕๑๓๙ นางสาวกัญญภัทร   

  นพรัตนกูลประเสริฐ 

 ๕๑๔๐ นางกัญญภา  วงแหวน 

 ๕๑๔๑ นางกัญญรัตน  ธรรมสิทธิ์ 

 ๕๑๔๒ นางสาวกัญญวรา  พรมภักดิ์ 

 ๕๑๔๓ นางสาวกัญญวรา  มูลยะ 

 ๕๑๔๔ นางสาวกัญญวรา  หอมตา 

 ๕๑๔๕ นางสาวกัญญวรา  ออนพันธ 

 ๕๑๔๖ นางสาวกัญญศมน  ใฝฝน 

 ๕๑๔๗ นางสาวกัญญา  แกวโพนงาม 

 ๕๑๔๘ นางสาวกัญญา  แกวมณี 

 ๕๑๔๙ นางสาวกัญญา  คงหมวก 

 ๕๑๕๐ นางสาวกัญญา  ดํารงศักดิ์ 

 ๕๑๕๑ นางกัญญา  สีดี 

 ๕๑๕๒ นางสาวกัญญาณัฏฐ  พวงทอง 

 ๕๑๕๓ นางสาวกัญญาณัฐ  คงเทียมศรีสิน 

 ๕๑๕๔ นางกัญญาณี  พรหนองแสน 

 ๕๑๕๕ นางกัญญาธร  ยมย่ิง 

 ๕๑๕๖ นางสาวกัญญานัทฐ  ยุทธกลา 



 หนา   ๑๐๗ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑๕๗ นางสาวกัญญาพร  จะวะอรรถ 

 ๕๑๕๘ นางสาวกัญญาพร  หงษยนต 

 ๕๑๕๙ นางสาวกัญญาพัชญ  วังแสง 

 ๕๑๖๐ นางสาวกัญญาพัชร  หวังมั่น 

 ๕๑๖๑ นางกัญญาภรณ  การะเกตุ 

 ๕๑๖๒ นางสาวกัญญาภรณ  สีนินทิน 

 ๕๑๖๓ นางกัญญาภัค  คํางาม 

 ๕๑๖๔ นางกัญญาภัค  เงาใส 

 ๕๑๖๕ นางสาวกัญญาภัค  จันทา 

 ๕๑๖๖ วาที่รอยตรีหญิง กัญญาภัค  ทองปาน 

 ๕๑๖๗ นางสาวกัญญาภัค  ทักคุม 

 ๕๑๖๘ นางสาวกัญญาภัค  เทศไธสง 

 ๕๑๖๙ นางสาวกัญญาภัค  บับภีร 

 ๕๑๗๐ นางกัญญาภัค  ปญญาดี 

 ๕๑๗๑ นางสาวกัญญาภัค  วังคีรี 

 ๕๑๗๒ นางสาวกัญญาภัค  เสนาหาร 

 ๕๑๗๓ นางสาวกัญญาภัทร  ใฝใจ 

 ๕๑๗๔ นางสาวกัญญาภัทร  พรมโสภา 

 ๕๑๗๕ นางสาวกัญญาภัทร  พิมูลชาติ 

 ๕๑๗๖ นางสาวกัญญารัตน  แกวเกตุ 

 ๕๑๗๗ นางสาวกัญญารัตน  แกววิชิต 

 ๕๑๗๘ นางสาวกัญญารัตน  แกวอําไพ 

 ๕๑๗๙ นางสาวกัญญารัตน  ขันธจิตร 

 ๕๑๘๐ นางสาวกัญญารัตน  จ๋ิวนอก 

 ๕๑๘๑ นางสาวกัญญารัตน  ชงวิชัย 

 ๕๑๘๒ นางสาวกัญญารัตน  บัวศรี 

 ๕๑๘๓ นางสาวกัญญารัตน  บุญคง 

 ๕๑๘๔ นางกัญญารัตน  ผลบุตร 

 ๕๑๘๕ นางสาวกัญญารัตน  เลียงผา 

 ๕๑๘๖ นางสาวกัญญารัตน  วิไชยโย 

 ๕๑๘๗ นางสาวกัญญารัตน  อาโรโจ 

 ๕๑๘๘ นางสาวกัญญารินทร  บุญรัศมีจันทร 

 ๕๑๘๙ นางสาวกัญญาลภัส  ธีรพิทยานนท 

 ๕๑๙๐ นางสาวกัญญาวีร  นุนแกว 

 ๕๑๙๑ นางกัญฐนาถ  นาคศิริ 

 ๕๑๙๒ นางกัญทยาวีร   

  เทียนโพธิวัฒนสีคราม 

 ๕๑๙๓ นางสาวกัญภร  ศรีงาม 

 ๕๑๙๔ นางสาวกัญยรัตน  ผาแดง 

 ๕๑๙๕ นางกัญยานัฐ  ระวิวรรณ 

 ๕๑๙๖ นางสาวกัญยาภรณ  กิ่งไทร 

 ๕๑๙๗ นางกัญศลักษณ  วิโรจนุปถัมภ 

 ๕๑๙๘ วาที่รอยตรีหญิง กัญสพัฒน   

  สิทธิบวรโชติ 

 ๕๑๙๙ นางกัณจนา  กูตระกูล 

 ๕๒๐๐ นางสาวกัณฐมณี  ไกรเพ็ชร 

 ๕๒๐๑ นางกัณฐิกา  กลอมวาจา 

 ๕๒๐๒ นางสาวกัณฐิกา  คงคาใส 

 ๕๒๐๓ นางกัณฑา  วีรเสนีย 

 ๕๒๐๔ นางกัณฑิตา  ไชยสิทธิ์ 



 หนา   ๑๐๘ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๒๐๕ นางสาวกัณตกนิษฐ  เรืองยินดี 

 ๕๒๐๖ นางสาวกัณติกา  เมียดประโคน 

 ๕๒๐๗ นางกัณหา  ชูแกว 

 ๕๒๐๘ นางสาวกัตติกา  ภูหานาม 

 ๕๒๐๙ นางสาวกัทลี  สังขวร 

 ๕๒๑๐ นางกันจณา  ปวงปะชัน 

 ๕๒๑๑ นางสาวกันฑมิลินท  ใจรักษ 

 ๕๒๑๒ นางสาวกันตกนิษฐ  สัตบุศย 

 ๕๒๑๓ นางสาวกันตชญาณี  สงเจริญทรัพย 

 ๕๒๑๔ นางกันตฐิตา  มณีธร 

 ๕๒๑๕ นางกันตนา  กองธรรม 

 ๕๒๑๖ นางสาวกันตนิษฐา  ดีสวาง 

 ๕๒๑๗ นางสาวกันตพร  ขาวแพร 

 ๕๒๑๘ นางสาวกันตะนา  สุขประเสริฐ 

 ๕๒๑๙ นางสาวกันตินันท  สิริเลิศสุนทร 

 ๕๒๒๐ นางสาวกันทิมา  พุทธิพลโสธร 

 ๕๒๒๑ นางกันนิกา  มีอารีย 

 ๕๒๒๒ นางสาวกันยกานต  ขวัญคํา 

 ๕๒๒๓ นางสาวกันยกานต  โรจนสุวรรณ 

 ๕๒๒๔ นางสาวกันยา  เจียมจงวัฒนา 

 ๕๒๒๕ นางสาวกันยา  ทองฟู 

 ๕๒๒๖ นางกันยา  เทพบุดดี 

 ๕๒๒๗ นางสาวกันยา  ธนวัฒน 

 ๕๒๒๘ นางกันยา  เฟองถิ่นฐาน 

 ๕๒๒๙ นางสาวกันยาพร  โคจรตระกูล 

 ๕๒๓๐ นางสาวกันยารัตน  กลมกลอม 

 ๕๒๓๑ นางสาวกันยารัตน  เงียบกิ่ง 

 ๕๒๓๒ นางกันยารัตน  ชูแกว 

 ๕๒๓๓ นางสาวกันยารัตน  สุวรรณดารักษ 

 ๕๒๓๔ นางสาวกัมพุวัณ  บุญสาธร 

 ๕๒๓๕ นางสาวกัลญา  ชนะสุข 

 ๕๒๓๖ นางกัลญา  ปเจริญ 

 ๕๒๓๗ นางสาวกัลญา  เพชรสังคาด 

 ๕๒๓๘ นางสาวกัลญาภรณ  อรุณรัตน 

 ๕๒๓๙ นางกัลยกร  กาญจนราช 

 ๕๒๔๐ นางสาวกัลยกร  ธรรมธิ 

 ๕๒๔๑ นางสาวกัลยกร  ศรชัย 

 ๕๒๔๒ วาที่รอยตรีหญิง กัลยนภัส   

  สุขพลับพลา 

 ๕๒๔๓ นางสาวกัลยรักษ  สนองไทย 

 ๕๒๔๔ นางกัลยวรรธน  รัตนพันธ 

 ๕๒๔๕ นางสาวกัลยวิสาข  ธาราวร 

 ๕๒๔๖ นางสาวกัลยสุดา  รามอน 

 ๕๒๔๗ นางสาวกัลยา  กะมุทา 

 ๕๒๔๘ นางสาวกัลยา  กาละมูล 

 ๕๒๔๙ นางสาวกัลยา  กุณะ 

 ๕๒๕๐ นางกัลยา  ใจแสวง 

 ๕๒๕๑ นางสาวกัลยา  แซเตี่ยว 

 ๕๒๕๒ นางกัลยา  ทองเกล้ียง 

 ๕๒๕๓ นางสาวกัลยา  ทองแกว 



 หนา   ๑๐๙ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๒๕๔ นางสาวกัลยา  ทองโชติ 

 ๕๒๕๕ นางสาวกัลยา  ทานกระโทน 

 ๕๒๕๖ นางสาวกัลยา  ธรรมดา 

 ๕๒๕๗ นางสาวกัลยา  นามศรี 

 ๕๒๕๘ นางสาวกัลยา  บูรณะกิจ 

 ๕๒๕๙ นางสาวกัลยา  ปราบสกุล 

 ๕๒๖๐ นางกัลยา  มวงมั่น 

 ๕๒๖๑ นางสาวกัลยา  เล้ียงถนอม 

 ๕๒๖๒ นางสาวกัลยา  วงควรรณ 

 ๕๒๖๓ นางสาวกัลยา  วงเวียน 

 ๕๒๖๔ นางสาวกัลยา  ศรีวิเศษ 

 ๕๒๖๕ นางสาวกัลยา  ศิริแสงสกุล 

 ๕๒๖๖ นางสาวกัลยา  หงษทอง 

 ๕๒๖๗ นางสาวกัลยา  ออมสิน 

 ๕๒๖๘ นางสาวกัลยาณ  คําภูมี 

 ๕๒๖๙ นางสาวกัลยาณี  แข็งขัน 

 ๕๒๗๐ นางสาวกัลยาณี  จันทมลฑา 

 ๕๒๗๑ นางสาวกัลยาณี  จันทรแอด 

 ๕๒๗๒ นางสาวกัลยาณี  เทศนา 

 ๕๒๗๓ นางสาวกัลยาณี  ลําดับศรี 

 ๕๒๗๔ นางสาวกัลยาพร  กระทู 

 ๕๒๗๕ นางกัลยารัตน  เนื่องบุรีรัมย 

 ๕๒๗๖ นางสาวกัลวลี  เชี่ยวชาญ 

 ๕๒๗๗ นางสาวกัษมาภรณ  รัตนวราภรณ 

 ๕๒๗๘ นางกัสมีนี  ดุมลักษณ 

 ๕๒๗๙ นางสาวกัสวิณี  อุศมา 

 ๕๒๘๐ นางกัสสุมา  ขัติศรี 

 ๕๒๘๑ นางสาวกาญจณา  ขุนบรรจง 

 ๕๒๘๒ นางสาวกาญจน  แซตั๊น 

 ๕๒๘๓ นางสาวกาญจนชนก  อันอาสา 

 ๕๒๘๔ นางกาญจนสุดา  รัตนวิจิตร 

 ๕๒๘๕ นางสาวกาญจนัญถ  ไตรถาวร 

 ๕๒๘๖ นางสาวกาญจนา  กลับเปนสุข 

 ๕๒๘๗ นางสาวกาญจนา  กองแกว 

 ๕๒๘๘ นางกาญจนา  กองแกว 

 ๕๒๘๙ นางกาญจนา  กันแกว 

 ๕๒๙๐ นางสาวกาญจนา  กามาด 

 ๕๒๙๑ นางกาญจนา  ขวัญไกรศิริ 

 ๕๒๙๒ นางกาญจนา  ขอยึดกลาง 

 ๕๒๙๓ นางสาวกาญจนา  เขตนิมิตร 

 ๕๒๙๔ นางสาวกาญจนา  คําเชื้อ 

 ๕๒๙๕ นางกาญจนา  คําดี 

 ๕๒๙๖ นางสาวกาญจนา  คําเหลือง 

 ๕๒๙๗ นางกาญจนา  จันตาทะ 

 ๕๒๙๘ นางกาญจนา  จิตประสาร 

 ๕๒๙๙ นางกาญจนา  จิตรา 

 ๕๓๐๐ นางสาวกาญจนา  จุกแกว 

 ๕๓๐๑ นางสาวกาญจนา  เจะนาแว 

 ๕๓๐๒ นางกาญจนา  ใจชื่น 

 ๕๓๐๓ นางสาวกาญจนา  แซหยับ 



 หนา   ๑๑๐ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๓๐๔ นางกาญจนา  ตะวงศษา 

 ๕๓๐๕ นางสาวกาญจนา  ทองผิว 

 ๕๓๐๖ นางสาวกาญจนา  ทาทํานุก 

 ๕๓๐๗ นางกาญจนา  โทขันธ 

 ๕๓๐๘ นางสาวกาญจนา  ธิชากรณ 

 ๕๓๐๙ นางสาวกาญจนา  ธุรีย 

 ๕๓๑๐ นางสาวกาญจนา  ธูปบูชา 

 ๕๓๑๑ นางสาวกาญจนา  นวลแกว 

 ๕๓๑๒ นางสาวกาญจนา  นะนอง 

 ๕๓๑๓ นางสาวกาญจนา  นาคะหิรัญ 

 ๕๓๑๔ นางสาวกาญจนา  นารักษ 

 ๕๓๑๕ นางสาวกาญจนา  เนื่องจํานงค 

 ๕๓๑๖ นางกาญจนา  บอทราย 

 ๕๓๑๗ นางกาญจนา  บุญเงิน 

 ๕๓๑๘ นางกาญจนา  บุญพา 

 ๕๓๑๙ นางสาวกาญจนา  บุตจีน 

 ๕๓๒๐ นางสาวกาญจนา  ปตทุมมา 

 ๕๓๒๑ นางสาวกาญจนา  โปธา 

 ๕๓๒๒ นางสาวกาญจนา  ผิวขํา 

 ๕๓๒๓ นางสาวกาญจนา  ผุยสุ 

 ๕๓๒๔ นางกาญจนา  พรหมแกว 

 ๕๓๒๕ นางกาญจนา  พรหมสูตร 

 ๕๓๒๖ นางสาวกาญจนา  พิทยาคุณ 

 ๕๓๒๗ นางสาวกาญจนา  พ้ืนพรหม 

 ๕๓๒๘ นางกาญจนา  เพ่ิมบุญ 

 ๕๓๒๙ นางสาวกาญจนา  เพียลุน 

 ๕๓๓๐ นางสาวกาญจนา  ภิญโย 

 ๕๓๓๑ นางกาญจนา  ภิยารมณ 

 ๕๓๓๒ นางสาวกาญจนา  มั่นยืน 

 ๕๓๓๓ นางกาญจนา  มานะศิริ 

 ๕๓๓๔ นางสาวกาญจนา  มิ่งแมน 

 ๕๓๓๕ นางกาญจนา  มีสกุล 

 ๕๓๓๖ นางสาวกาญจนา  มีสินเสถียร 

 ๕๓๓๗ นางกาญจนา  เมชบุตร 

 ๕๓๓๘ นางสาวกาญจนา  ยศหลา 

 ๕๓๓๙ นางสาวกาญจนา  รังสะพรม 

 ๕๓๔๐ นางสาวกาญจนา  รัตนมุสิทธิ์ 

 ๕๓๔๑ นางสาวกาญจนา  เรืองย่ิง 

 ๕๓๔๒ นางสาวกาญจนา  เลาศิลปไพศาล 

 ๕๓๔๓ นางกาญจนา  เลิศดี 

 ๕๓๔๔ นางสาวกาญจนา  วงคขันธ 

 ๕๓๔๕ นางกาญจนา  วงศอราม 

 ๕๓๔๖ นางสาวกาญจนา  วงษทองดี 

 ๕๓๔๗ นางสาวกาญจนา  วรสิงห 

 ๕๓๔๘ นางสาวกาญจนา  ศรีบุญเรือง 

 ๕๓๔๙ นางสาวกาญจนา  ศิริภักดิ์ 

 ๕๓๕๐ นางสาวกาญจนา  สภาภักตร 

 ๕๓๕๑ นางสาวกาญจนา  สมนึก 

 ๕๓๕๒ นางสาวกาญจนา  สรางวัด 

 ๕๓๕๓ นางกาญจนา  สายใจบุญ 



 หนา   ๑๑๑ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๓๕๔ นางสาวกาญจนา  สีดารักษ 

 ๕๓๕๕ นางกาญจนา  สุขสวัสดิ์ 

 ๕๓๕๖ นางกาญจนา  สุปนโน 

 ๕๓๕๗ นางสาวกาญจนา  ใสบาล 

 ๕๓๕๘ นางสาวกาญจนา  หมูตา 

 ๕๓๕๙ นางสาวกาญจนา  อนันตวรพจน 

 ๕๓๖๐ นางสาวกาญจนา  อรุณไพร 

 ๕๓๖๑ นางสาวกาญจนา  อุทกูล 

 ๕๓๖๒ นางกาญจนาณ  สังคต 

 ๕๓๖๓ นางสาวกาญจนาภรณ  จันทรแดง 

 ๕๓๖๔ นางสาวกาญจนาภรณ  ดนตรี 

 ๕๓๖๕ นางสาวกาญจนาวดี  บริรักษ 

 ๕๓๖๖ นางสาวกาญจนาวดี  อินปราง 

 ๕๓๖๗ นางสาวกาญจนี  พุทธรักษา 

 ๕๓๖๘ นางสาวกาญจนี  มุลนี 

 ๕๓๖๙ นางสาวกาญจลี  ทองจันทึก 

 ๕๓๗๐ นางสาวกาญติมา  นกแกว 

 ๕๓๗๑ นางสาวกาญนิการ  ซื่อตรง 

 ๕๓๗๒ นางสาวกาณชฐิยากร  นอยจันทร 

 ๕๓๗๓ นางสาวกาติณี  กลีเมาะ 

 ๕๓๗๔ นางสาวกานดา  แจงสวาง 

 ๕๓๗๕ นางสาวกานดา  ชนะรัมย 

 ๕๓๗๖ นางสาวกานดา  บัวประดิษฐ 

 ๕๓๗๗ นางสาวกานดา  บุตรแกว 

 ๕๓๗๘ นางกานดา  ปานรัตน 

 ๕๓๗๙ นางสาวกานดา  รัตนมณี 

 ๕๓๘๐ นางสาวกานดา  รูเกณฑ 

 ๕๓๘๑ นางสาวกานดา  สุภาพันธ 

 ๕๓๘๒ นางกานดา  เอี่ยมเบญจพล 

 ๕๓๘๓ นางสาวกานตชนก  สุขนิยม 

 ๕๓๘๔ นางสาวกานตชนิตตา  นกแกว 

 ๕๓๘๕ นางสาวกานตธนาภา   

  พัฒนธนเศรษฐ 

 ๕๓๘๖ นางสาวกานตธิดา  แกวกาม 

 ๕๓๘๗ นางกานตธิดา  เบญจพลากร 

 ๕๓๘๘ นางสาวกานตธีรา  นันตะแกว 

 ๕๓๘๙ นางกานตธีรา  มวงออน 

 ๕๓๙๐ นางสาวกานตพิชชา  ปากลาว 

 ๕๓๙๑ นางสาวกานตพิชชา  ผะเดิมดี 

 ๕๓๙๒ นางสาวกานตพิชชา  มะโน 

 ๕๓๙๓ นางสาวกานตพิชชา  เรือนคํา 

 ๕๓๙๔ นางกานตพิชชา  ศิลปวิศวกุล 

 ๕๓๙๕ นางกานตพิชชาภัทณ  คนสมบูรณ 

 ๕๓๙๖ นางสาวกานตรวี  ประหยัดยอด 

 ๕๓๙๗ นางกานตรวี  ศรีนานอก 

 ๕๓๙๘ นางสาวกานติมา  ทวมทอง 

 ๕๓๙๙ นางสาวการณาภา  อารียพันธ 

 ๕๔๐๐ นางการยสิริ  ปรีดาวณิชสกุล 

 ๕๔๐๑ นางสาวกาลิตา  ดีคายคํา 

 ๕๔๐๒ นางสาวกาวัย  แกวประเสริฐ 



 หนา   ๑๑๒ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๔๐๓ นางสาวกาหลง  เขียวแกว 

 ๕๔๐๔ นางกาหลง  นอยมา 

 ๕๔๐๕ นางกําไร  แกวสิทธิ์ 

 ๕๔๐๖ นางสาวกําไล  โสมกูล 

 ๕๔๐๗ นางสาวกําไลทิพย  เสมสงา 

 ๕๔๐๘ นางสาวกิ่งกมล  เกล้ียงแกว 

 ๕๔๐๙ นางกิ่งกมล  แกวประทุม 

 ๕๔๑๐ นางสาวกิ่งกาญจน  ทองใย 

 ๕๔๑๑ นางสาวกิ่งกาญจน  เคหาบาล 

 ๕๔๑๒ นางกิ่งกาญจน  ผากา 

 ๕๔๑๓ นางสาวกิ่งกาญจน  ภูคําวงค 

 ๕๔๑๔ นางสาวกิ่งแกว  คุณราช 

 ๕๔๑๕ นางสาวกิ่งแกว  นามวงษ 

 ๕๔๑๖ นางสาวกิ่งแกว  มะนะสิม 

 ๕๔๑๗ นางสาวกิ่งแกว  ศรีบุรินทร 

 ๕๔๑๘ นางสาวกิ่งแกว  สมหวัง 

 ๕๔๑๙ นางสาวกิ่งแกว  หวยจันทร 

 ๕๔๒๐ นางสาวกิ่งดาว  เทศกุล 

 ๕๔๒๑ นางสาวกิ่งเดือน  เรียนรู 

 ๕๔๒๒ นางกิ่งฟา  บุญครอง 

 ๕๔๒๓ นางสาวกิ่งฟา  พิมพะ 

 ๕๔๒๔ นางสาวกิ่งสอน  น้ําสา 

 ๕๔๒๕ นางสาวกิจติมา  สิงหนา 

 ๕๔๒๖ นางสาวกิตตรา  มหาสุภาพ 

 ๕๔๒๗ นางสาวกิตติกาญจน  สอนกระโทก 

 ๕๔๒๘ นางสาวกิตติญา  กองนอก 

 ๕๔๒๙ นางกิตติญา  ภัยวงค 

 ๕๔๓๐ นางสาวกิตติญาภัทร  สุขชาติ 

 ๕๔๓๑ นางกิตตินันทน  ธานีรัตน 

 ๕๔๓๒ นางสาวกิตติพร  อุทัยมา 

 ๕๔๓๓ นางสาวกิตติภรณ  สีหาบุตร 

 ๕๔๓๔ นางสาวกิตติภา  นิมา 

 ๕๔๓๕ นางสาวกิตติมา  กิจผดุง 

 ๕๔๓๖ นางสาวกิตติมา  พุมมา 

 ๕๔๓๗ นางกิตติมา  อนุรักษอนุกูล 

 ๕๔๓๘ นางสาวกิตติยา  กุลวงค 

 ๕๔๓๙ นางสาวกิตติยา  นอยตนวงษ 

 ๕๔๔๐ วาที่รอยตรีหญิง กิตติยา  พิลาจันทร 

 ๕๔๔๑ นางสาวกิตติยา  เพ็ชรักษ 

 ๕๔๔๒ นางสาวกิตติยา  เพียรเสมอ 

 ๕๔๔๓ นางสาวกิตติยา  ภิญโญศักดิ์ 

 ๕๔๔๔ นางสาวกิตติยา  ภูงามนิล 

 ๕๔๔๕ นางสาวกิตติยา  ลครพล 

 ๕๔๔๖ นางสาวกิตติยา  สะอาดใจ 

 ๕๔๔๗ นางสาวกิตติยา  เหลาหูพงษพันธ 

 ๕๔๔๘ นางกิตติยากร  มาตมูล 

 ๕๔๔๙ นางกิตติ์รวี  ชัยอนันตวรนาถ 

 ๕๔๕๐ นางสาวกิตติรานีย  มงคลตรีลักษณ 

 ๕๔๕๑ นางสาวกิตติวรรณ  ขาวสุข 

 ๕๔๕๒ นางกิตติวรรณ  สิทธิ 



 หนา   ๑๑๓ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๔๕๓ นางสาวกิตติวรา  พันธุวงศ 

 ๕๔๕๔ นางสาวกิติมา  จริยะเลอพงษ 

 ๕๔๕๕ นางสาวกิติมา  ย้ิมนอย 

 ๕๔๕๖ นางสาวกิติยา  จินดารัตน 

 ๕๔๕๗ นางสาวกิติยา  ชาภูมี 

 ๕๔๕๘ นางสาวกิติยา  แสงทอง 

 ๕๔๕๙ นางสาวกิติวรรณ  สุขสุวรรณ 

 ๕๔๖๐ นางสาวกิยามนต  บุตรตรีสาน 

 ๕๔๖๑ นางสาวกิรณา  วิโรจน 

 ๕๔๖๒ นางกิรณา  อธิมหามงคล 

 ๕๔๖๓ นางสาวกิรติยา  จุปติ 

 ๕๔๖๔ นางสาวกิริตา  ถนาวรณ 

 ๕๔๖๕ นางสาวกิริตา  บุญศัพย 

 ๕๔๖๖ นางสาวกิสษณี  ทวีผล 

 ๕๔๖๗ นางสาวกีรติ  การะบูรณ 

 ๕๔๖๘ นางสาวกีรติ  กิจทะ 

 ๕๔๖๙ นางสาวกีรติ  ออมนอก 

 ๕๔๗๐ นางสาวกีรติกร  หนูตอ 

 ๕๔๗๑ นางสาวกีรติกาญจน  ไชยหิรัญญากร 

 ๕๔๗๒ นางสาวกีรติกาญจน  โพธิหลา 

 ๕๔๗๓ นางสาวกีรติกานต  ศรีดอกไม 

 ๕๔๗๔ นางสาวกีรติภร  ศักดิ์หารอินทร 

 ๕๔๗๕ นางสาวกุณฑีรา  อารีกุล 

 ๕๔๗๖ นางกุนฑีรา  วาระเพียง 

 ๕๔๗๗ นางสาวกุมภา  กัลยามงคล 

 ๕๔๗๘ นางสาวกุไรฉะ  เหตุหาก 

 ๕๔๗๙ นางกุลกันยา  ทับประจันทร 

 ๕๔๘๐ นางสาวกุลจิรา  คํามูล 

 ๕๔๘๑ นางสาวกุลจิรา  ชุมดวง 

 ๕๔๘๒ นางกุลจิรา  พรหมบุตร 

 ๕๔๘๓ นางสาวกุลชลี  สุขนิตยทรัพย 

 ๕๔๘๔ นางสาวกุลชา  ล้ีไพโรจนกุล 

 ๕๔๘๕ นางสาวกุลณิชา  โพชฌงคเดช 

 ๕๔๘๖ นางสาวกุลทิวา  นนทพจน 

 ๕๔๘๗ นางสาวกุลธรา  แกวซัง 

 ๕๔๘๘ นางสาวกุลธิดา  คนเสงี่ยม 

 ๕๔๘๙ นางสาวกุลธิดา  ปราบทอง 

 ๕๔๙๐ นางสาวกุลธิดา  ศรีวิชัย 

 ๕๔๙๑ นางสาวกุลธิดา  ศรีสมศักดิ์ 

 ๕๔๙๒ นางสาวกุลธิดา  หนูวัฒนา 

 ๕๔๙๓ นางสาวกุลธิดา  อวนศรี 

 ๕๔๙๔ นางสาวกุลนันทร  แนวนาค 

 ๕๔๙๕ นางสาวกุลนิดา  อํานาจเจริญ 

 ๕๔๙๖ นางกุลนิษฐนันท  สังฆะทิพย 

 ๕๔๙๗ นางสาวกุลปริยา  ยืนตน 

 ๕๔๙๘ นางสาวกุลพัชร  ศรีสุภาพ 

 ๕๔๙๙ นางสาวกุลภัสสรณ  วชิราตรียากุล 

 ๕๕๐๐ นางกุลรดา  จอมแกว 

 ๕๕๐๑ นางสาวกุลรัตน  นิธุรัมย 

 ๕๕๐๒ นางกุลริสา  สุทธิประภา 



 หนา   ๑๑๔ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๕๐๓ นางสาวกุลฤดี  อุตสาหะ 

 ๕๕๐๔ นางสาวกุลลดา  แกวลังกา 

 ๕๕๐๕ นางสาวกุลวดี  เชาววัฒนา 

 ๕๕๐๖ นางกุลวดี  แสงโสมสุวิมล 

 ๕๕๐๗ นางสาวกุลศยา  สิริภูวดล 

 ๕๕๐๘ นางสาวกุลศิริ  ศรีแสงจันทร 

 ๕๕๐๙ นางสาวกุลสตรี  ศรีอักษร 

 ๕๕๑๐ นางสาวกุลิสรา  บูรณะ 

 ๕๕๑๑ นางกุศลิน  วัชรสรณ 

 ๕๕๑๒ นางกุสุมา  ใจทน 

 ๕๕๑๓ นางสาวกุสุมา  ชนะคา 

 ๕๕๑๔ นางสาวกุสุมา  ชวยเมือง 

 ๕๕๑๕ นางสาวกุสุมา  นามเสถียร 

 ๕๕๑๖ นางสาวกุสุมา  เบญจวรางกูร 

 ๕๕๑๗ นางสาวกุสุมา  พันธุบุญมี 

 ๕๕๑๘ นางสาวกุสุมา  มนัสสิทธิพันธ 

 ๕๕๑๙ นางสาวกุสุมา  สิทธิสงคราม 

 ๕๕๒๐ นางสาวกุสุมาลย  มงคลสวัสดิ์ 

 ๕๕๒๑ นางกุหลาบ  จินาเดช 

 ๕๕๒๒ นางกุหลาบ  ปูรณวัฒนกุล 

 ๕๕๒๓ นางเกตกัญญา  ชูสุทน 

 ๕๕๒๔ นางเกตนิกา  แวนแกว 

 ๕๕๒๕ นางเกตสดา  บุญศรี 

 ๕๕๒๖ นางสาวเกตุกนก  ชวงเปย 

 ๕๕๒๗ นางสาวเกตุกนก  มวงทอง 

 ๕๕๒๘ นางเกยูร  ครองหนองขาม 

 ๕๕๒๙ นางสาวเกวรินทร  ศรีวิลัย 

 ๕๕๓๐ นางสาวเกวรีย  เกษมรัตน 

 ๕๕๓๑ นางสาวเกวลิน  ชาวนาฮี 

 ๕๕๓๒ นางสาวเกวลิน  มาสม 

 ๕๕๓๓ นางสาวเกวลิน  สุทธิไชยา 

 ๕๕๓๔ นางสาวเกวลี  ตระกูลสุขทรัพย 

 ๕๕๓๕ นางสาวเกวลี  ทองศรี 

 ๕๕๓๖ นางสาวเกวลี  พูลสวัสดิ์ 

 ๕๕๓๗ นางสาวเกวลี  ศุภเลิศ 

 ๕๕๓๘ นางสาวเกวลี  สุคันธรส 

 ๕๕๓๙ นางสาวเกวลี  อวนศรี 

 ๕๕๔๐ นางสาวเกวารี  ดรุณเพ็ชร 

 ๕๕๔๑ นางเกศกนก  เขียวนอย 

 ๕๕๔๒ นางสาวเกศกัญญา  สิทธาสิริเดช 

 ๕๕๔๓ นางสาวเกศกานดา  สุวรรณศรี 

 ๕๕๔๔ นางสาวเกศแกว  พุมขจร 

 ๕๕๔๕ นางสาวเกศฎาพร  มูลแกว 

 ๕๕๔๖ นางสาวเกศณัชชา  หลงสมบุญ 

 ๕๕๔๗ นางเกศณี  พรมเทศ 

 ๕๕๔๘ นางสาวเกศณี  วิจิพงษ 

 ๕๕๔๙ นางสาวเกศนภา  นาควิสุทธิ์ 

 ๕๕๕๐ นางเกศนี  บัวกิ่ง 

 ๕๕๕๑ นางสาวเกศยุพา  โลศิริ 

 ๕๕๕๒ นางสาวเกศรา  ชัชวาล 



 หนา   ๑๑๕ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๕๕๓ นางสาวเกศรา  ตุมคํา 

 ๕๕๕๔ นางสาวเกศรา  นองคนึง 

 ๕๕๕๕ นางสาวเกศรา  เมทา 

 ๕๕๕๖ นางสาวเกศรา  อินทะนนท 

 ๕๕๕๗ นางสาวเกศริน  นันทา 

 ๕๕๕๘ นางเกศริน  เพ็ชนะ 

 ๕๕๕๙ นางเกศริน  อินทสิทธิ์ 

 ๕๕๖๐ นางสาวเกศริน  อินผอง 

 ๕๕๖๑ นางเกศรินทร  แกวเสริม 

 ๕๕๖๒ นางสาวเกศรินทร  ดัดธุยาวัตร 

 ๕๕๖๓ นางเกศรินทร  ปะกายะ 

 ๕๕๖๔ นางเกศรินทร  พยอม 

 ๕๕๖๕ นางสาวเกศรินทร  เพียรดี 

 ๕๕๖๖ นางสาวเกศรินทร  วงครอย 

 ๕๕๖๗ นางสาวเกศรินทร  สาลา 

 ๕๕๖๘ นางสาวเกศรินทร  หมื่นจํานงค 

 ๕๕๖๙ นางสาวเกศวดี  เสาสิน 

 ๕๕๗๐ นางสาวเกศวลี  แคนสิงห 

 ๕๕๗๑ นางเกศสยาม  ฤทธิ์เมา 

 ๕๕๗๒ นางเกศสรินทร  ผิวนางงาม 

 ๕๕๗๓ นางสาวเกศสินี  ทองแจม 

 ๕๕๗๔ นางเกศสินี  ศรีแกว 

 ๕๕๗๕ นางเกศสิรินทร  จันทรหอม 

 ๕๕๗๖ นางเกศสุดา  รูซื่อ 

 ๕๕๗๗ นางสาวเกศสุดา  สังขพุก 

 ๕๕๗๘ นางสาวเกศิณี  ประสงคผล 

 ๕๕๗๙ นางสาวเกศินี  กาดกลางดอน 

 ๕๕๘๐ นางสาวเกศินี  โชคสวัสดิ์ 

 ๕๕๘๑ นางเกศินี  ซันเล 

 ๕๕๘๒ นางสาวเกศินี  ทองทวี 

 ๕๕๘๓ นางสาวเกศินี  เที่ยงชุดติ 

 ๕๕๘๔ นางสาวเกศินี  เทียนงาม 

 ๕๕๘๕ นางสาวเกศินี  บุญปาล 

 ๕๕๘๖ นางสาวเกศินี  มีอิสระ 

 ๕๕๘๗ นางเกศินี  วารีรัตน 

 ๕๕๘๘ นางสาวเกศินี  ศรีรัง 

 ๕๕๘๙ นางสาวเกศินี  หลาปนตา 

 ๕๕๙๐ นางสาวเกษแกว  เจริญเกตุ 

 ๕๕๙๑ นางสาวเกษชญา  จันทรดวงดี 

 ๕๕๙๒ นางสาวเกษณี  ดวงพร 

 ๕๕๙๓ นางเกษณี  ศรีสุวรรณ 

 ๕๕๙๔ นางเกษทิพ  ไชยสิทธิ์ 

 ๕๕๙๕ นางสาวเกษมณี  ชิดประทุม 

 ๕๕๙๖ นางสาวเกษร  ชูแกว 

 ๕๕๙๗ นางสาวเกษร  ทองติด 

 ๕๕๙๘ นางสาวเกษร  มีแสง 

 ๕๕๙๙ นางสาวเกษร  สังคง 

 ๕๖๐๐ นางเกษรทิพย  จันทรสา 

 ๕๖๐๑ นางเกษรา  ปญญา 

 ๕๖๐๒ นางเกษราภรณ  ปกกาเต 



 หนา   ๑๑๖ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๖๐๓ นางเกษราภรณ  พจนารถโกมล 

 ๕๖๐๔ นางเกษราภรณ  มีหลาย 

 ๕๖๐๕ นางเกษราภรณ  เอี่ยมรักษา 

 ๕๖๐๖ นางสาวเกษรินทร  เกิดทรง 

 ๕๖๐๗ นางสาวเกษรินทร  ไทยแกว 

 ๕๖๐๘ นางสาวเกษรินทร  บุญเกื้อ 

 ๕๖๐๙ นางสาวเกษรี  ทองเอี่ยม 

 ๕๖๑๐ นางเกษศรินทร  ใบตัน 

 ๕๖๑๑ นางสาวเกษศิรินทร  ขันธศุภ 

 ๕๖๑๒ นางเกษศิรินทร  ธรรมโชติ 

 ๕๖๑๓ นางสาวเกษสุดา  กลาแข็ง 

 ๕๖๑๔ นางสาวเกษสุดา  พฤฒามาตย 

 ๕๖๑๕ นางสาวเกสรา  ขันแข็ง 

 ๕๖๑๖ นางสาวเกสรา  ทศภูชัย 

 ๕๖๑๗ นางเกียรติสุญา  ทับขุนทด 

 ๕๖๑๘ นางเกียรติสุดา  บํารุงศิลป 

 ๕๖๑๙ นางสาวเกื้อกูล  แกนไชย 

 ๕๖๒๐ นางสาวเกื้อกูล  แพงศรี 

 ๕๖๒๑ นางสาวแกนมณี  พิมพศรี 

 ๕๖๒๒ นางสาวแกว  ปล่ังกลาง 

 ๕๖๒๓ นางสาวแกวเกสร  สุขธัมรงค 

 ๕๖๒๔ นางสาวแกวใจ  ธรรมเนียมดี 

 ๕๖๒๕ นางสาวแกวดี  ศรีอารยชาติ 

 ๕๖๒๖ นางสาวแกวตา  เกตุแกว 

 ๕๖๒๗ นางแกวตา  ย้ิมกระโทก 

 ๕๖๒๘ นางสาวแกวตา  วังคีรี 

 ๕๖๒๙ นางแกวตา  อนันตวิทยวงศ 

 ๕๖๓๐ นางสาวแกวธิดา  คัมภิรานนท 

 ๕๖๓๑ นางสาวแกวนภา  นามวงศ 

 ๕๖๓๒ นางสาวแกวมณี  คุรุทานัง 

 ๕๖๓๓ นางแกวมณี  โสพิน 

 ๕๖๓๔ นางสาวโกศล  แปนเขียว 

 ๕๖๓๕ นางสาวโกสินทร  สังกัดกลาง 

 ๕๖๓๖ นางสาวขจรจิต  ทองดีนอก 

 ๕๖๓๗ นางขจรศรี  ลําทอง 

 ๕๖๓๘ นางสาวขนิตฐา  มวงชวง 

 ๕๖๓๙ นางสาวขนิษฐา  กรกิจ 

 ๕๖๔๐ นางขนิษฐา  การะเกตุ 

 ๕๖๔๑ นางสาวขนิษฐา  เกตุหนู 

 ๕๖๔๒ นางสาวขนิษฐา  คงยอด 

 ๕๖๔๓ นางสาวขนิษฐา  ครุฑเหิร 

 ๕๖๔๔ นางสาวขนิษฐา  คุณยะโคตร 

 ๕๖๔๕ นางขนิษฐา  โคตรธรรม 

 ๕๖๔๖ นางขนิษฐา  ชะราจันทร 

 ๕๖๔๗ วาที่รอยตรีหญิง ขนิษฐา  ชาตรี 

 ๕๖๔๘ นางสาวขนิษฐา  ดิษขุนทด 

 ๕๖๔๙ นางสาวขนิษฐา  ดิษฐเดช 

 ๕๖๕๐ นางขนิษฐา  ตันกูล 

 ๕๖๕๑ นางขนิษฐา  ทองปลอด 

 ๕๖๕๒ นางสาวขนิษฐา  ทาวอิ่ม 



 หนา   ๑๑๗ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๖๕๓ นางสาวขนิษฐา  ทิพยเสภา 

 ๕๖๕๔ นางสาวขนิษฐา  เทาไมสน 

 ๕๖๕๕ นางสาวขนิษฐา  ธรรมรัง 

 ๕๖๕๖ นางขนิษฐา  นวมพันธุ 

 ๕๖๕๗ นางสาวขนิษฐา  นาคีสินธุ 

 ๕๖๕๘ นางสาวขนิษฐา  นิยมแสง 

 ๕๖๕๙ นางสาวขนิษฐา  บังจิต 

 ๕๖๖๐ นางขนิษฐา  ปราบโรค 

 ๕๖๖๑ นางสาวขนิษฐา  แปนรอด 

 ๕๖๖๒ นางสาวขนิษฐา  พงษพิมาย 

 ๕๖๖๓ นางขนิษฐา  พยัพเมฆ 

 ๕๖๖๔ นางสาวขนิษฐา  พิศฎางค 

 ๕๖๖๕ นางสาวขนิษฐา  พุมสงวน 

 ๕๖๖๖ นางสาวขนิษฐา  เมืองจันทบุรี 

 ๕๖๖๗ นางสาวขนิษฐา  ยะดี 

 ๕๖๖๘ นางสาวขนิษฐา  โยธารักษ 

 ๕๖๖๙ นางขนิษฐา  รัตนสุนทร 

 ๕๖๗๐ นางสาวขนิษฐา  วิทยรัตน 

 ๕๖๗๑ นางขนิษฐา  ศรีทอง 

 ๕๖๗๒ นางสาวขนิษฐา  ศรีบุรินทร 

 ๕๖๗๓ นางสาวขนิษฐา  ศรีโสภา 

 ๕๖๗๔ นางขนิษฐา  ศรีอุทัย 

 ๕๖๗๕ นางสาวขนิษฐา  สงพรมทิพย 

 ๕๖๗๖ นางสาวขนิษฐา  สะโดอยู 

 ๕๖๗๗ นางสาวขนิษฐา  สุภศร 

 ๕๖๗๘ นางสาวขนิษฐา  โสมโสภา 

 ๕๖๗๙ นางสาวขนิษฐา  หอมกระแจะ 

 ๕๖๘๐ นางสาวขนิษฐา  แหวนประดับ 

 ๕๖๘๑ นางขนิษฐา  อินาลา 

 ๕๖๘๒ นางสาวขนิษศรา  สุทธิคง 

 ๕๖๘๓ นางสาวขวัญกนก  วัตตธรรม 

 ๕๖๘๔ นางสาวขวัญกมล  เทียมทอง 

 ๕๖๘๕ นางสาวขวัญกมล  วิวัฒนวรธรรม 

 ๕๖๘๖ นางสาวขวัญจิตร  ชํานาญกุล 

 ๕๖๘๗ นางสาวขวัญจิรา  ชาวชายโขง 

 ๕๖๘๘ นางสาวขวัญจิรา  รัตนพงษ 

 ๕๖๘๙ นางสาวขวัญใจ  เชิดชู 

 ๕๖๙๐ นางสาวขวัญใจ  ตนมาลี 

 ๕๖๙๑ นางขวัญใจ  ถาวรกุล 

 ๕๖๙๒ นางสาวขวัญใจ  ทวนดํา 

 ๕๖๙๓ นางขวัญใจ  ทองโชติ 

 ๕๖๙๔ นางขวัญใจ  ทิพยเสภา 

 ๕๖๙๕ นางสาวขวัญใจ  นรินทร 

 ๕๖๙๖ นางขวัญใจ  บัวทอง 

 ๕๖๙๗ นางสาวขวัญใจ  ภานุศรี 

 ๕๖๙๘ นางสาวขวัญใจ  วงษถาวร 

 ๕๖๙๙ นางสาวขวัญใจ  วหะโรจน 

 ๕๗๐๐ นางสาวขวัญใจ  สุขยงค 

 ๕๗๐๑ นางสาวขวัญชนก  คลายนุม 

 ๕๗๐๒ นางสาวขวัญชนก  พิณวานิช 



 หนา   ๑๑๘ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๗๐๓ นางสาวขวัญชนก  มเหศศิริ 

 ๕๗๐๔ นางสาวขวัญชนก  วงศใหญ 

 ๕๗๐๕ นางสาวขวัญชนก  สระมุณี 

 ๕๗๐๖ นางสาวขวัญชนก  สังขเทพ 

 ๕๗๐๗ นางขวัญชนก  สุวพจน 

 ๕๗๐๘ นางสาวขวัญชนก  อินทะโส 

 ๕๗๐๙ นางขวัญชนก  อุปนันท 

 ๕๗๑๐ นางสาวขวัญชีวา  กุกําจัด 

 ๕๗๑๑ นางสาวขวัญณภัทร  ภาชนะวรรณ 

 ๕๗๑๒ นางสาวขวัญดาว  มาลัย 

 ๕๗๑๓ นางขวัญดาว  สุขสิน 

 ๕๗๑๔ นางขวัญตา  กาญจนปญญาคม 

 ๕๗๑๕ นางสาวขวัญตา  จรัสแผว 

 ๕๗๑๖ วาที่รอยตรีหญิง ขวัญตา  ชัยศร 

 ๕๗๑๗ นางสาวขวัญตา  เพ็ชรตะกั่ว 

 ๕๗๑๘ นางขวัญตา  วรรณรัตน 

 ๕๗๑๙ นางสาวขวัญตา  ศรีวิรัตน 

 ๕๗๒๐ นางสาวขวัญตา  โสภาคะยัง 

 ๕๗๒๑ นางสาวขวัญตา  หลาบา 

 ๕๗๒๒ นางสาวขวัญทิพย  เดชผดุง 

 ๕๗๒๓ นางขวัญทิพย  วิจักขณสังสิทธิ์ 

 ๕๗๒๔ นางขวัญนภา  กาคําผุย 

 ๕๗๒๕ นางสาวขวัญนภา  จิตรสม 

 ๕๗๒๖ นางขวัญนภา  เพชรคง 

 ๕๗๒๗ นางสาวขวัญนภา  รุผักชี 

 ๕๗๒๘ นางขวัญนภา  รัตนมณี คมขํา 

 ๕๗๒๙ นางสาวขวัญนิดา  บรรดิษฐภักดิ์ 

 ๕๗๓๐ นางขวัญพัฒน  ไกรศรีทุม 

 ๕๗๓๑ นางสาวขวัญเรือน  คงแทน 

 ๕๗๓๒ นางสาวขวัญเรือน  ตติยนันทพร 

 ๕๗๓๓ นางสาวขวัญเรือน  พิกุลสวัสดิ์ 

 ๕๗๓๔ นางสาวขวัญเรือน  ภูดวงดาษ 

 ๕๗๓๕ นางสาวขวัญเรือน  มุจรินทร 

 ๕๗๓๖ นางขวัญเรือน  เหรียญบุบผา 

 ๕๗๓๗ นางสาวขวัญฤดี  ชุมชุมภู 

 ๕๗๓๘ นางขวัญฤดี  ศรีไชยจันทร 

 ๕๗๓๙ นางขวัญฤดี  อาภานันท 

 ๕๗๔๐ นางสาวขวัญฤทัย  เงินดี 

 ๕๗๔๑ นางสาวขวัญฤทัย  บุตศรี 

 ๕๗๔๒ นางสาวขวัญฤทัย  ประส่ิงชอบ 

 ๕๗๔๓ นางขวัญฤทัย  สํารวมรัมย 

 ๕๗๔๔ นางสาวขวัญลดา  ทองคําปน 

 ๕๗๔๕ นางสาวขวัญลา  อยูพุม 

 ๕๗๔๖ นางสาวขวัญศิริ  รัตนาชาตรี 

 ๕๗๔๗ นางสาวขวัญศิริ  สีหาราช 

 ๕๗๔๘ นางสาวขวัญสิริ  กะสินรัมย 

 ๕๗๔๙ นางขวัญสุดา  มานิตย 

 ๕๗๕๐ นางสาวขวัญหทัย  อาดนารี 

 ๕๗๕๑ นางสาวขันทอง  วงษแกว 

 ๕๗๕๒ นางสาวขันธิญา  คําศรี 



 หนา   ๑๑๙ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๗๕๓ นางสาวเขมจิรา  เครือตา 

 ๕๗๕๔ นางสาวเขมจิรา  ดานขุนทด 

 ๕๗๕๕ นางสาวเขมจิรา  พิลาธรรม 

 ๕๗๕๖ นางสาวเขมจิรา  ภาเจริญสิริ 

 ๕๗๕๗ นางสาวเขมจิรา  รัตพันธ 

 ๕๗๕๘ นางสาวเขมจุรา  เรืองศิริ 

 ๕๗๕๙ นางสาวเขมณัฏฐ  กอสมานชัยกิจ 

 ๕๗๖๐ นางสาวเขมสิตา  ตํารารัมย 

 ๕๗๖๑ นางสาวเขมิกา  คําวงค 

 ๕๗๖๒ นางเขมิกา  วงเวียน 

 ๕๗๖๓ นางสาวเขมิกา  สมบุญวงศศิริ 

 ๕๗๖๔ นางสาวเขมิกา  สาทัน 

 ๕๗๖๕ นางสาวเขมินทรา  ชุมมัธยา 

 ๕๗๖๖ นางสาวแขกมล  อุดมทรัพย 

 ๕๗๖๗ นางสาวคงศีล  จันทสุข 

 ๕๗๖๘ นางสาวคชาภรณ  จําปาอิ่ม 

 ๕๗๖๙ นางคชาภรณ  แสนบุตรรภัษกุล 

 ๕๗๗๐ นางสาวคณาทิพ  เบาลาย 

 ๕๗๗๑ นางสาวคณาพร  เสาวคนธ 

 ๕๗๗๒ นางสาวคณิตฐา  นวมวงศ 

 ๕๗๗๓ นางคณิตตา  เดนรัศมี 

 ๕๗๗๔ นางสาวคณิตา  ซากัน 

 ๕๗๗๕ นางสาวคณิตา  บวงราชบพิตร 

 ๕๗๗๖ นางสาวคณิตา  มีลาภ 

 ๕๗๗๗ นางสาวคณิตา  รัตนมาลี 

 ๕๗๗๘ นางสาวคณิตา  อุสมา 

 ๕๗๗๙ นางสาวคณิศร  ผิวงาม 

 ๕๗๘๐ นางสาวคณิศร  พุมมา 

 ๕๗๘๑ นางสาวคณิศร  เพียรพรอม 

 ๕๗๘๒ นางสาวคณิศร  รัดเลิศ 

 ๕๗๘๓ นางสาวคณิศรณิชา  สมทรง 

 ๕๗๘๔ นางสาวคนัฑฐิณี  หมื่นโฮง 

 ๕๗๘๕ นางสาวคนึง  เกตุจําปา 

 ๕๗๘๖ นางสาวคนึงนิจ  เขียวแกว 

 ๕๗๘๗ นางคนึงนิจ  คงนะ 

 ๕๗๘๘ นางสาวคนึงนิจ  หอมกล่ิน 

 ๕๗๘๙ นางสาวคนึงนิตย  คําปาน 

 ๕๗๙๐ นางสาวคนึงนิตย  เมฆดี 

 ๕๗๙๑ นางสาวคนึงนุช  เนาวพันธ 

 ๕๗๙๒ นางสาวคมคาย  มณีสุข 

 ๕๗๙๓ นางสาวคมดาว  สังขขาว 

 ๕๗๙๔ นางสาวคมเพชร  พารีสอน 

 ๕๗๙๕ นางคลียาพร  กลอมศรี 

 ๕๗๙๖ นางสาวคัคนางค  กิจไพบูลยสมบัติ 

 ๕๗๙๗ นางสาวคัคนานต  สมศรี 

 ๕๗๙๘ นางสาวคัชรินทรนี  อารีรักษ 

 ๕๗๙๙ นางสาวคัทริน  สอนแสนสุข 

 ๕๘๐๐ นางสาวคันฉัตร  เชียงทอง 

 ๕๘๐๑ นางคารีนา  พวงเดช 

 ๕๘๐๒ นางสาวคํากอง  ศรีกุม 



 หนา   ๑๒๐ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๘๐๓ นางสาวคําแกว  โคตุเคน 

 ๕๘๐๔ นางคํานึง  ฤทธิ์เดช 

 ๕๘๐๕ นางสาวคําผอง  ไตรยวงศ 

 ๕๘๐๖ นางสาวคําภู  วงกาง 

 ๕๘๐๗ นางสาวคุณสุมณฑน  วัชชิระมนตรี 

 ๕๘๐๘ นางสาวคุณัญญา  ไกรนรา 

 ๕๘๐๙ นางคุณัญญา  จํานงครัตน 

 ๕๘๑๐ นางคุณัญญา  ชอบจิตร 

 ๕๘๑๑ นางสาวคุณากร  วาณิชยเจริญ 

 ๕๘๑๒ นางสาวคุณาพร  บัวพันธ 

 ๕๘๑๓ นางสาวคุณาลักษณ  แสนศิลป 

 ๕๘๑๔ นางสาวคุณิตา  เจดียพราหมณ 

 ๕๘๑๕ นางสาวคุณีกร  ศรีประดู 

 ๕๘๑๖ นางสาวคุนัญญา  พานัด 

 ๕๘๑๗ นางสาวเคก  ออนพุม 

 ๕๘๑๘ นางสาวเครือฟา  น้ําหวาน 

 ๕๘๑๙ นางเครือมาศ  ชัยนันตา 

 ๕๘๒๐ นางสาวเครือมาศ  มาทองแดง 

 ๕๘๒๑ นางสาวเครือมาส  คําสุข 

 ๕๘๒๒ นางสาวเครือวัลย  ปุจฉาการ 

 ๕๘๒๓ นางเครือวัลย  ภูประเสริฐ 

 ๕๘๒๔ นางสาวเครือวัลย  ราชวิชิต 

 ๕๘๒๕ วาที่รอยตรีหญิง เคลือวัลย   

  เพชรเปยม 

 ๕๘๒๖ นางสาวเคียงดาว  แปนเพชร 

 ๕๘๒๗ นางสาวแคทริยา  คุมคํา 

 ๕๘๒๘ นางสาวแคทรียา  กิตติพลานนท 

 ๕๘๒๙ นางสาวแคทรียา  ศรีจันทะ 

 ๕๘๓๐ นางสาวแคทรียา  แสงดาวเทียน 

 ๕๘๓๑ นางแคทลียา  โบราณมูล 

 ๕๘๓๒ นางสาวแคทลียา  ปกโคทานัง 

 ๕๘๓๓ นางแคทลียา  ศิริฐานะ 

 ๕๘๓๔ นางสาวแคทศิริญา  เกษร 

 ๕๘๓๕ นางสาวแคทสุลียา  บุญรัตน 

 ๕๘๓๖ นางสาวงามศิริ  ชอบตั้งจิตร 

 ๕๘๓๗ นางสาวจง  ศักดิ์เจริญชัยกุล 

 ๕๘๓๘ นางสาวจงกล  ชุมพรัตน 

 ๕๘๓๙ นางจงกล  นุมไทย 

 ๕๘๔๐ นางสาวจงกล  รุงรัตนาอุบล 

 ๕๘๔๑ นางจงกล  สิงหเส 

 ๕๘๔๒ นางสาวจงกลกร  พันธประสิทธิ์ 

 ๕๘๔๓ นางสาวจงกลณี  ภัทรกังวาน 

 ๕๘๔๔ นางจงจิต  การสอน 

 ๕๘๔๕ นางจงจิตร  ปูยา 

 ๕๘๔๖ นางสาวจงรักษ  เมืองวุตร 

 ๕๘๔๗ นางจงลักษณ  อาจสาริกรณ 

 ๕๘๔๘ นางจตุพร  คําฝน 

 ๕๘๔๙ นางสาวจตุพร  คําสีทา 

 ๕๘๕๐ นางจตุพร  จันแดง 

 ๕๘๕๑ นางสาวจตุพร  ตันติกําธน 



 หนา   ๑๒๑ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๘๕๒ นางสาวจตุพร  ทองลาด 

 ๕๘๕๓ นางจตุพร  มาลัยรัตน 

 ๕๘๕๔ นางสาวจตุพร  วงศคํา 

 ๕๘๕๕ นางสาวจตุพร  สอนถม 

 ๕๘๕๖ นางสาวจตุพร  สามกล่ิน 

 ๕๘๕๗ นางสาวจตุพร  เสิกภูเขียว 

 ๕๘๕๘ นางสาวจมาพร  แกวพันเดิม 

 ๕๘๕๙ นางสาวจรรจรีย  ดาวใสย 

 ๕๘๖๐ นางสาวจรรจิรา  บัวจันทร 

 ๕๘๖๑ นางจรรจิรา  มีแกว 

 ๕๘๖๒ นางสาวจรรยพร  บัวโรย 

 ๕๘๖๓ นางสาวจรรยพร  รักษาเมือง 

 ๕๘๖๔ นางจรรยา  จันทร 

 ๕๘๖๕ นางสาวจรรยา  จิตมีธรรมเลิศ 

 ๕๘๖๖ นางสาวจรรยา  บุญตา 

 ๕๘๖๗ นางสาวจรรยา  เพชรแตง 

 ๕๘๖๘ นางจรรยา  ภูทอง 

 ๕๘๖๙ นางจรรยา  รัตนาภรณ 

 ๕๘๗๐ นางสาวจรรยา  รุงโรจน 

 ๕๘๗๑ นางสาวจรรยา  ล้ิมศิริวัฒน 

 ๕๘๗๒ วาที่รอยตรีหญิง จรรยา   

  เลิศมณีทวีทรัพย 

 ๕๘๗๓ นางสาวจรรยา  ศรีแจม 

 ๕๘๗๔ นางสาวจรรยา  สืบมา 

 ๕๘๗๕ นางสาวจรรยา  หนูมี 

 ๕๘๗๖ นางสาวจรรยา  ออนศรี 

 ๕๘๗๗ นางสาวจรรยาพร  พยาเครือ 

 ๕๘๗๘ นางสาวจรรยารักษ  การภักดี 

 ๕๘๗๙ นางสาวจรรยารักษ  ศรีเสมอ 

 ๕๘๘๐ นางสาวจรรยาลักษณ  โขงออม 

 ๕๘๘๑ นางสาวจรรยาลักษณ  จันมณี 

 ๕๘๘๒ นางสาวจรรยาวัฒน  ศรีใส 

 ๕๘๘๓ นางสาวจรวย  ทอแกว 

 ๕๘๘๔ นางจรัญญา  เจริญธรรม 

 ๕๘๘๕ นางสาวจรัญญา  ทุมพร 

 ๕๘๘๖ นางจรัญญา  เพชรเพ็ง 

 ๕๘๘๗ นางจรัญญา  ศรีคา 

 ๕๘๘๘ นางสาวจรัญญา  สันสมัน 

 ๕๘๘๙ นางสาวจรัญญา  สายสุริยา 

 ๕๘๙๐ นางสาวจรัมพร  จิตรชื่น 

 ๕๘๙๑ นางสาวจรัส  รักษอารยะธรรม 

 ๕๘๙๒ นางสาวจรัส  อันทามา 

 ๕๘๙๓ วาที่รอยตรีหญิง จรัสรัศมิ์   

  วาสนาทิพย 

 ๕๘๙๔ นางสาวจรัสศรี  จันทสอน 

 ๕๘๙๕ นางสาวจรัสศรี  เพ็งรัศมี 

 ๕๘๙๖ นางสาวจริญ  อยูสมศรี 

 ๕๘๙๗ นางสาวจริญญา  แกวแจม 

 ๕๘๙๘ นางสาวจริญญา  รินลา 

 ๕๘๙๙ นางสาวจริญญา  วัฒนธรรม 



 หนา   ๑๒๒ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๙๐๐ นางจริญญาพร  จิตตะ 

 ๕๙๐๑ นางสาวจรินญา  ประสิทธิ์ชัย 

 ๕๙๐๒ นางสาวจรินทร  ชินบุตร 

 ๕๙๐๓ นางสาวจรินยา  ณ จัตุรัส 

 ๕๙๐๔ นางสาวจริยา  ขัดวิลาศ 

 ๕๙๐๕ นางสาวจริยา  เขตนิมิตร 

 ๕๙๐๖ นางสาวจริยา  จรรยาขาม 

 ๕๙๐๗ นางสาวจริยา  จันทะชํานิ 

 ๕๙๐๘ นางสาวจริยา  ฉิมมากูร 

 ๕๙๐๙ นางสาวจริยา  ดานสมัคร 

 ๕๙๑๐ นางสาวจริยา  ทรงนิพิฐกุล 

 ๕๙๑๑ นางสาวจริยา  ทองแสง 

 ๕๙๑๒ นางสาวจริยา  ธนานันต 

 ๕๙๑๓ นางสาวจริยา  บุญเดช 

 ๕๙๑๔ นางสาวจริยา  บุตรทอง 

 ๕๙๑๕ นางสาวจริยา  ปสวาส 

 ๕๙๑๖ นางสาวจริยา  วงคราษฎร 

 ๕๙๑๗ นางสาวจริยา  ศรีวิชัย 

 ๕๙๑๘ นางสาวจริยา  สาระพงษ 

 ๕๙๑๙ นางสาวจริยา  สุธาพจน 

 ๕๙๒๐ นางสาวจริยา  สุภากิจ 

 ๕๙๒๑ นางสาวจริยา  เสถียรบุตร 

 ๕๙๒๒ นางสาวจริยา  เสนสอน 

 ๕๙๒๓ นางสาวจริยา  เหลือนาง 

 ๕๙๒๔ นางสาวจริยาพร  กล่ินขจร 

 ๕๙๒๕ นางสาวจริยาพร  ขวัญยืน 

 ๕๙๒๖ นางสาวจริยาพร  บัวโชติ 

 ๕๙๒๗ นางจริยาภรณ  พรมมี 

 ๕๙๒๘ นางจริยาภรณ  สกุลศรี 

 ๕๙๒๙ นางสาวจริยาภรณ  สมปอ 

 ๕๙๓๐ นางสาวจริยาภรณ  สินธุพรหม 

 ๕๙๓๑ นางสาวจริยาวรรณ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๕๙๓๒ นางสาวจริวรรณ  ลครพล 

 ๕๙๓๓ นางสาวจรุงจิต  กิตชัย 

 ๕๙๓๔ นางสาวจรุงจิตต  ทองรุง 

 ๕๙๓๕ นางสาวจรูญลักษณ  จันทะมิตร 

 ๕๙๓๖ นางจรูญลักษณ  สัมฤทธิ์ 

 ๕๙๓๗ นางสาวจอมขวัญ  ชุมมณเฑียร 

 ๕๙๓๘ นางจอมขวัญ  มันหาทาว 

 ๕๙๓๙ นางสาวจอมขวัญรพี  ชราชิต 

 ๕๙๔๐ นางจอมใจ  วงษสวรรค 

 ๕๙๔๑ นางสาวจักภัทสรัณย  ไตรรัตน 

 ๕๙๔๒ นางสาวจักรีพร  ศรีเสมอ 

 ๕๙๔๓ นางสาวจัตตารีย  เดชเจริญ 

 ๕๙๔๔ นางสาวจันจิรา  เขียวคลาย 

 ๕๙๔๕ นางสาวจันจิรา  แข็งแรง 

 ๕๙๔๖ นางสาวจันจิรา  บํารุงกลาง 

 ๕๙๔๗ นางสาวจันจิรา  เพ็งผจญ 

 ๕๙๔๘ นางสาวจันจิรา  เพ็ชระ 

 ๕๙๔๙ นางสาวจันจิรา  มาฟู 



 หนา   ๑๒๓ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๙๕๐ นางสาวจันจิรา  ศรีชมภู 

 ๕๙๕๑ นางจันจิรา  สิทธิชู 

 ๕๙๕๒ นางสาวจันจิรา  สีลับสี 

 ๕๙๕๓ นางสาวจันจิรา  แสงฉวาง 

 ๕๙๕๔ นางสาวจันจิรา  หลงสลํา 

 ๕๙๕๕ นางจันทกานต  แชมชอย 

 ๕๙๕๖ นางสาวจันทณา  พันธุวิชาติกุล 

 ๕๙๕๗ นางสาวจันทธร  กุมภิโร 

 ๕๙๕๘ นางสาวจันทนา  เกาเอี้ยน 

 ๕๙๕๙ นางจันทนา  ดวงมาลัย 

 ๕๙๖๐ นางจันทนา  ธนบุรี 

 ๕๙๖๑ นางจันทนา  บุญกอน 

 ๕๙๖๒ นางจันทนา  เปลา 

 ๕๙๖๓ นางสาวจันทนา  ราชพลี 

 ๕๙๖๔ นางจันทนา  หยังหลัง 

 ๕๙๖๕ นางสาวจันทนี  เจียมรัตนะ 

 ๕๙๖๖ นางจันทพร  แสงดี 

 ๕๙๖๗ นางสาวจันทมาศ  ทิมโต 

 ๕๙๖๘ นางสาวจันทรกานต  จรรยา 

 ๕๙๖๙ นางสาวจันทรกานต  ไหมพรหม 

 ๕๙๗๐ นางจันทรจิรา  คําหอม 

 ๕๙๗๑ นางสาวจันทรจิรา  จันทรวงศ 

 ๕๙๗๒ นางสาวจันทรจิรา  จิตนาวสาร 

 ๕๙๗๓ นางสาวจันทรจิรา  ใจงาม 

 ๕๙๗๔ นางสาวจันทรจิรา  แซล้ิม 

 ๕๙๗๕ นางสาวจันทรจิรา  เพ็ชรรี่ 

 ๕๙๗๖ นางจันทรจิรา  มหายศ 

 ๕๙๗๗ นางสาวจันทรจิรา  อยูยา 

 ๕๙๗๘ นางสาวจันทรจิราภรณ  ผูกพันธ 

 ๕๙๗๙ นางสาวจันทรจีรา  ดอนชาไพร 

 ๕๙๘๐ นางสาวจันทรจีรา  แลหมัน 

 ๕๙๘๑ นางสาวจันทรจุฬา  ใจกวาง 

 ๕๙๘๒ นางสาวจันทรฉาย  คําขอด 

 ๕๙๘๓ นางจันทรฉาย  จันทรานุชิต 

 ๕๙๘๔ นางจันทรฉาย  ถิ่นทอง 

 ๕๙๘๕ นางจันทรญา  จารัตน 

 ๕๙๘๖ นางจันทรทรา  แสนวินชัย 

 ๕๙๘๗ นางสาวจันทรทรา  องอาจ 

 ๕๙๘๘ นางสาวจันทรทิพย  จามิตร 

 ๕๙๘๙ นางจันทรทิพย  ดาเวียง 

 ๕๙๙๐ นางสาวจันทรทิพย  ทวีสินธิสุทธิ์ 

 ๕๙๙๑ นางสาวจันทรทิพย  พันสวัสดิ์ 

 ๕๙๙๒ นางสาวจันทรทิพย  มีแสงพันธ 

 ๕๙๙๓ นางจันทรธิกาญ  เสารเจริญ 

 ๕๙๙๔ นางสาวจันทรนภา  เกตุสิงหนอย 

 ๕๙๙๕ นางจันทรนภา  ฉิมพาลี 

 ๕๙๙๖ นางสาวจันทรนภา  อยูสุข 

 ๕๙๙๗ นางสาวจันทรนารี  เขียดแกว 

 ๕๙๙๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  แกวหอมคํา 

 ๕๙๙๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  ชวยนาค 



 หนา   ๑๒๔ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๐๐๐ นางจันทรเพ็ญ  ดอนดี 

 ๖๐๐๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  ดีดวงพันธ 

 ๖๐๐๒ นางสาวจันทรเพ็ญ  ทรัพยเพ็ชร 

 ๖๐๐๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  บุษบงค 

 ๖๐๐๔ นางสาวจันทรเพ็ญ  พวกกลากวีปฐม 

 ๖๐๐๕ นางสาวจันทรเพ็ญ  ภารา 

 ๖๐๐๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  มวงสอน 

 ๖๐๐๗ นางสาวจันทรเพ็ญ  มีโส 

 ๖๐๐๘ นางจันทรเพ็ญ  รวมขุนทด 

 ๖๐๐๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  ศรีกองเพชร 

 ๖๐๑๐ นางสาวจันทรเพ็ญ  สายพันธ 

 ๖๐๑๑ นางสาวจันทรเพ็ญ  สินนาม 

 ๖๐๑๒ นางสาวจันทรเพ็ญ  เสนาทิพย 

 ๖๐๑๓ นางสาวจันทรฟอง  สาโท 

 ๖๐๑๔ นางสาวจันทรแรม  คําสิน 

 ๖๐๑๕ นางสาวจันทรศรีเนตร  จินาเพ็ญ 

 ๖๐๑๖ นางสาวจันทรสี  จอมจิตร 

 ๖๐๑๗ นางสาวจันทรแสง  วองไว 

 ๖๐๑๘ นางสาวจันทรอัมพร  เชื่อมทอง 

 ๖๐๑๙ นางสาวจันทรา  แกวพรายตา 

 ๖๐๒๐ นางสาวจันทรา  จรเด็จ 

 ๖๐๒๑ นางจันทรา  ธานมาศ 

 ๖๐๒๒ นางสาวจันทรา  พัทคง 

 ๖๐๒๓ นางจันทรา  พิชัยยุทธิ์ 

 ๖๐๒๔ นางสาวจันทรา  แสนโคตร 

 ๖๐๒๕ นางจันทรา  หมอเกง 

 ๖๐๒๖ นางจันทรา  หอมหวล 

 ๖๐๒๗ นางจันทรา  เหรียญทอง 

 ๖๐๒๘ นางสาวจันทรา  ออนหวาน 

 ๖๐๒๙ นางสาวจันทราวรรณ  ลวดเงิน 

 ๖๐๓๐ นางจันทริกา  เจริญรูป 

 ๖๐๓๑ นางจันทวรรณ  วิชญกูล 

 ๖๐๓๒ นางสาวจันทา  สมเย็น 

 ๖๐๓๓ นางสาวจันทิพย  ถิ่นถาน 

 ๖๐๓๔ นางสาวจันทิพย  อบมาลี 

 ๖๐๓๕ นางสาวจันทิพา  เวสนุสิทธิ์ 

 ๖๐๓๖ นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน 

 ๖๐๓๗ นางจันทิมา  เขียวศร 

 ๖๐๓๘ นางจันทิมา  จันทรภิรมย 

 ๖๐๓๙ นางสาวจันทิมา  จินดาศรี 

 ๖๐๔๐ นางสาวจันทิมา  เจะเหยง 

 ๖๐๔๑ นางสาวจันทิมา  ชัยชนะโชค 

 ๖๐๔๒ นางจันทิมา  ชัยภิบาล 

 ๖๐๔๓ นางสาวจันทิมา  ทรัพยจันทร 

 ๖๐๔๔ นางสาวจันทิมา  นามมุลตรี 

 ๖๐๔๕ นางจันทิมา  ปกปอง 

 ๖๐๔๖ นางสาวจันทิมา  พูลประเสริฐ 

 ๖๐๔๗ นางสาวจันทิมา  มะยมหิน 

 ๖๐๔๘ นางสาวจันทิมา  เลิศเสนา 

 ๖๐๔๙ นางจันทิมา  แสงจินดา 



 หนา   ๑๒๕ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๐๕๐ นางจันทิมา  อนันตชัยพัทธนา 

 ๖๐๕๑ นางสาวจันทิมา  อักษร 

 ๖๐๕๒ นางสาวจันทิมา  อุปละ 

 ๖๐๕๓ นางจันทิรา  รื่นราตรี 

 ๖๐๕๔ นางสาวจันทิรา  สุริยมาตร 

 ๖๐๕๕ นางสาวจันเพ็ญ  เสาบุบผา 

 ๖๐๕๖ นางจันสุดา  ใกลกลาง 

 ๖๐๕๗ นางสาวจับจิต  สีสังข 

 ๖๐๕๘ นางสาวจามจุรี  ไทยทวี 

 ๖๐๕๙ นางสาวจามจุรี  พวงขุนทด 

 ๖๐๖๐ นางสาวจามจุรี  มณีแนม 

 ๖๐๖๑ นางสาวจามรี  จารุบุณย 

 ๖๐๖๒ นางสาวจารวี  ยินดี 

 ๖๐๖๓ นางสาวจาริยา  บริบูรณ 

 ๖๐๖๔ นางจาริยา  พรมผล 

 ๖๐๖๕ นางสาวจารี  เลขมาศ 

 ๖๐๖๖ นางจารีพร  อักษรพันธ 

 ๖๐๖๗ นางสาวจารียา  โตชะนก 

 ๖๐๖๘ นางสาวจารุณี  กุหลาบอ่ํา 

 ๖๐๖๙ นางสาวจารุณี  คําใส 

 ๖๐๗๐ นางจารุณี  จันมี 

 ๖๐๗๑ นางจารุณี  เจริญพร 

 ๖๐๗๒ นางสาวจารุณี  ใจงาม 

 ๖๐๗๓ นางสาวจารุณี  ญวนรัมย 

 ๖๐๗๔ นางสาวจารุณี  ไทยทองหลาง 

 ๖๐๗๕ นางสาวจารุณี  ธรรมสาลี 

 ๖๐๗๖ นางจารุณี  นันศิริ 

 ๖๐๗๗ นางสาวจารุณี  บุตรนันท 

 ๖๐๗๘ นางสาวจารุณี  ปุตสะ 

 ๖๐๗๙ นางสาวจารุณี  วงเวียน 

 ๖๐๘๐ นางสาวจารุณี  ศรีกันยา 

 ๖๐๘๑ นางสาวจารุณี  ศรีออนดี 

 ๖๐๘๒ นางสาวจารุณี  เสงี่ยมรัมย 

 ๖๐๘๓ นางสาวจารุณี  แสงจันทร 

 ๖๐๘๔ นางสาวจารุดา  พรหมมานนท 

 ๖๐๘๕ นางสาวจารุนันท  ชนะชัย 

 ๖๐๘๖ นางสาวจารุนันท  สระทอง 

 ๖๐๘๗ นางสาวจารุพร  ตั้งพาเรือง 

 ๖๐๘๘ นางสาวจารุพักตร  จาจันทึก 

 ๖๐๘๙ นางสาวจารุพัฒน  ธนกีรติชัยวงษ 

 ๖๐๙๐ นางสาวจารุภรณ  ศรีจันทร 

 ๖๐๙๑ นางสาวจารุรัตน  แกวรอด 

 ๖๐๙๒ นางสาวจารุวรรณ  กล่ินมณฑา 

 ๖๐๙๓ นางสาวจารุวรรณ  เจริญลาภ 

 ๖๐๙๔ นางสาวจารุวรรณ  เจียมสกุล 

 ๖๐๙๕ นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ 

 ๖๐๙๖ นางสาวจารุวรรณ  ชูบรรจง 

 ๖๐๙๗ นางจารุวรรณ  ชูศรีวาสน 

 ๖๐๙๘ นางจารุวรรณ  เซงล่ัน 

 ๖๐๙๙ นางสาวจารุวรรณ  ณีระจันทร 



 หนา   ๑๒๖ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๑๐๐ นางสาวจารุวรรณ  ดวงจันทร 

 ๖๑๐๑ นางสาวจารุวรรณ  ดวงพรม 

 ๖๑๐๒ นางสาวจารุวรรณ  เตรียมแรง 

 ๖๑๐๓ นางสาวจารุวรรณ  เถื่อนมุลละ 

 ๖๑๐๔ นางสาวจารุวรรณ  ธีรพจนโสภณ 

 ๖๑๐๕ นางจารุวรรณ  นุนไทย 

 ๖๑๐๖ นางสาวจารุวรรณ  บรรลือ 

 ๖๑๐๗ นางสาวจารุวรรณ  บัวจีบ 

 ๖๑๐๘ นางสาวจารุวรรณ  บุตรเจริญ 

 ๖๑๐๙ นางจารุวรรณ  ประทิพยเนตร 

 ๖๑๑๐ นางจารุวรรณ  ปดดํา 

 ๖๑๑๑ นางสาวจารุวรรณ  ผาทอง 

 ๖๑๑๒ นางสาวจารุวรรณ  พรมดวง 

 ๖๑๑๓ นางจารุวรรณ  ภาคพรม 

 ๖๑๑๔ นางสาวจารุวรรณ  ไมเล้ียง 

 ๖๑๑๕ นางสาวจารุวรรณ  ย้ิมจันทร 

 ๖๑๑๖ นางสาวจารุวรรณ  เริงสมุทร 

 ๖๑๑๗ นางสาวจารุวรรณ  วงศกัทลีคาม 

 ๖๑๑๘ นางสาวจารุวรรณ  วงศวรรณ 

 ๖๑๑๙ นางสาวจารุวรรณ  วงษแกว 

 ๖๑๒๐ นางสาวจารุวรรณ  ศรีวรกุล 

 ๖๑๒๑ นางสาวจารุวรรณ  สันทา 

 ๖๑๒๒ นางสาวจารุวรรณ  สุดใสดี 

 ๖๑๒๓ นางสาวจารุวรรณ  สุภาษี 

 ๖๑๒๔ นางจารุวรรณ  แสงดวง 

 ๖๑๒๕ นางสาวจารุวรรณ  หมายถูก 

 ๖๑๒๖ นางสาวจารุวรรณ  อินทรนิมิตร 

 ๖๑๒๗ นางสาวจารุวรรณ  กกุลนิตย 

 ๖๑๒๘ นางสาวจารุวรรณ  เฉื่อยราษฎร 

 ๖๑๒๙ นางสาวจารุวี  นวนสําเนียง 

 ๖๑๓๐ นางสาวจาลุณี  สาริบุตร 

 ๖๑๓๑ นางสาวจํานงค  พรหมจรรย 

 ๖๑๓๒ นางสาวจําเนียร  บุญประสิทธิ์ 

 ๖๑๓๓ นางจํารัด  แกวศรีใส 

 ๖๑๓๔ นางจําเรียง  พบมิตร 

 ๖๑๓๕ นางจําลอง  นาคฤทธิ์ 

 ๖๑๓๖ นางจําลองลักษณ  หมกทอง 

 ๖๑๓๗ นางจิ  ละงู 

 ๖๑๓๘ นางสาวจิณฐณิภา  ปรากริม 

 ๖๑๓๙ นางสาวจิณณจุฑา  บุรินทรรัมย 

 ๖๑๔๐ นางสาวจิณณฎาภัสส  สรรคพงษ 

 ๖๑๔๑ วาที่รอยตรีหญิง จิณณณณัช   

  ปุณณภาพงศพัช 

 ๖๑๔๒ นางสาวจิณณณิชา  เขียวใหญ 

 ๖๑๔๓ นางสาวจิณณณิชา  ตาสี 

 ๖๑๔๔ นางสาวจิณณพัต  ธนาทรงบุญ 

 ๖๑๔๕ นางสาวจิณภัค  ภัทรกรปยวัช 

 ๖๑๔๖ นางสาวจิณรภัดช  แววสระ 

 ๖๑๔๗ นางสาวจิณหจุฑา  พิพิธจันทร 

 ๖๑๔๘ นางสาวจิณหวรา  พาราณสี 



 หนา   ๑๒๗ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๑๔๙ นางจิณหวรา  พิมพสมพร 

 ๖๑๕๐ นางสาวจิณัฐดา  สมสวัสดิ์ 

 ๖๑๕๑ นางสาวจิดาภา  ไชยสัตย 

 ๖๑๕๒ นางสาวจิดาภา  ทองโตนด 

 ๖๑๕๓ นางจิดาภา  เพ็งชวย 

 ๖๑๕๔ นางสาวจิดาภา  ลูกเงาะ 

 ๖๑๕๕ นางสาวจิดาภา  ศรีสังข 

 ๖๑๕๖ นางสาวจิดาภา  ศรีสิงห 

 ๖๑๕๗ นางจิตชยา  ธาตุกระโทก 

 ๖๑๕๘ นางสาวจิตตรา  สมบัติ 

 ๖๑๕๙ นางจิตตราวดี  หนองหลวง 

 ๖๑๖๐ นางสาวจิตตวดี  โพธินิล 

 ๖๑๖๑ นางสาวจิตตวิสุทธ  ปนทอง 

 ๖๑๖๒ นางสาวจิตติญาณี  ศรีนอก 

 ๖๑๖๓ นางจิตตินันท  คําปลอง 

 ๖๑๖๔ นางสาวจิตตินันท  พลเสน 

 ๖๑๖๕ นางสาวจิตติพร  ใจคํา 

 ๖๑๖๖ นางจิตติพร  ถวิลการ 

 ๖๑๖๗ นางสาวจิตติพร  สุวรรณชาติ 

 ๖๑๖๘ นางสาวจิตติมา  กิจสังสรรคกุล 

 ๖๑๖๙ นางสาวจิตติมา  แกวกระจาง 

 ๖๑๗๐ นางสาวจิตติมา  ไกรทอง 

 ๖๑๗๑ นางจิตติมา  ของดี 

 ๖๑๗๒ นางสาวจิตติมา  ชาสุนา 

 ๖๑๗๓ นางจิตติมา  นาคสงค 

 ๖๑๗๔ นางสาวจิตติมา  นุตะมาน 

 ๖๑๗๕ นางจิตติมา  พูลเพ่ิม 

 ๖๑๗๖ นางสาวจิตนภา  บํารุงมา 

 ๖๑๗๗ นางสาวจิตปรานี  สาระคํา 

 ๖๑๗๘ นางสาวจิตพวรรณ  กระเชิญรัมย 

 ๖๑๗๙ นางสาวจิตพิสุทธิ์  พันธสังข 

 ๖๑๘๐ นางสาวจิตมณี  ฤชวีวิญู 

 ๖๑๘๑ นางสาวจิตรดา  โพชะโน 

 ๖๑๘๒ นางสาวจิตรตรา  ทราจารวัตย 

 ๖๑๘๓ นางสาวจิตรพรรณ  พ่ึงพงษ 

 ๖๑๘๔ นางสาวจิตรไพลิน  ชมภู 

 ๖๑๘๕ นางจิตรฤทัย  รอดอุน 

 ๖๑๘๖ นางสาวจิตรลดา  จิตพิมาย 

 ๖๑๘๗ นางสาวจิตรลดา  ทองสุข 

 ๖๑๘๘ นางสาวจิตรลดา  เหลหวัน 

 ๖๑๘๙ นางจิตรลัดดา  วงศพรพัต 

 ๖๑๙๐ นางจิตรเลขา  วรรณกุล 

 ๖๑๙๑ นางสาวจิตรวดี  นาวิกพันธุ 

 ๖๑๙๒ นางจิตรวรรณ  โชติกลาง 

 ๖๑๙๓ นางจิตรวรรณ  พืชสิงห 

 ๖๑๙๔ นางสาวจิตรวี  ซื่อสัตย 

 ๖๑๙๕ นางจิตรา  จันทจรูญ 

 ๖๑๙๖ นางสาวจิตรา  ชัยสวางโยธิน 

 ๖๑๙๗ นางสาวจิตรา  แซล้ิม 

 ๖๑๙๘ นางสาวจิตรา  ตูปาน 



 หนา   ๑๒๘ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๑๙๙ นางสาวจิตรา  บุญภูมิ 

 ๖๒๐๐ นางสาวจิตรา  สวางกมล 

 ๖๒๐๑ นางสาวจิตรานันท  นนจันทร 

 ๖๒๐๒ นางสาวจิตรานุช  สมภารวงค 

 ๖๒๐๓ นางสาวจิตราพร  โลหาชีวะ 

 ๖๒๐๔ นางจิตราภรณ  จันทรหวาง 

 ๖๒๐๕ นางสาวจิตราภรณ  ภุมรินทร 

 ๖๒๐๖ นางสาวจิตราภรณ  ล้ิมเต 

 ๖๒๐๗ นางสาวจิตราภรณ  แสบรัมย 

 ๖๒๐๘ นางสาวจิตลดา  ศิริบูรณ 

 ๖๒๐๙ นางสาวจิตลดา  สุมาลี 

 ๖๒๑๐ นางสาวจิตวจี  อินธิแสง 

 ๖๒๑๑ นางจิตโสภา  สมบุญญฤทธิ์ 

 ๖๒๑๒ นางสาวจิตอารีย  วงศสมบัติ 

 ๖๒๑๓ นางสาวจ่ิน  ศรีรมย 

 ๖๒๑๔ นางสาวจินดา  ผาดศรี 

 ๖๒๑๕ นางจินดา  มีบุญ 

 ๖๒๑๖ นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ 

 ๖๒๑๗ นางสาวจินดาพร  นัยติ๊บ 

 ๖๒๑๘ นางสาวจินดาพร  อั่วหงวน 

 ๖๒๑๙ นางจินดาภัทร  โนไชยา 

 ๖๒๒๐ นางสาวจินดาไม  ภักดีโชติ 

 ๖๒๒๑ นางสาวจินดารัตน  จําปาทอง 

 ๖๒๒๒ นางสาวจินดารัตน  นุแรมรัมย 

 ๖๒๒๓ วาที่รอยตรีหญิง จินดารัตน  บุญเกิด 

 ๖๒๒๔ นางสาวจินดาลักษณ  โคตะการ 

 ๖๒๒๕ นางจินตนา  การสมบัติ 

 ๖๒๒๖ นางสาวจินตนา  แกวพิทักษ 

 ๖๒๒๗ นางจินตนา  คงอ่ํา 

 ๖๒๒๘ นางจินตนา  จันทฤทธิ์ 

 ๖๒๒๙ นางจินตนา  แฉลมไธสง 

 ๖๒๓๐ นางสาวจินตนา  ชัยนิตย 

 ๖๒๓๑ นางจินตนา  ทรงพระ 

 ๖๒๓๒ นางสาวจินตนา  ทองนาคะ 

 ๖๒๓๓ นางสาวจินตนา  ทองสมบัติ 

 ๖๒๓๔ นางสาวจินตนา  เทวา 

 ๖๒๓๕ นางสาวจินตนา  นิรัตนพรสกุล 

 ๖๒๓๖ นางสาวจินตนา  บุญภิโย 

 ๖๒๓๗ นางสาวจินตนา  บุญเสริม 

 ๖๒๓๘ นางสาวจินตนา  ผุยลา 

 ๖๒๓๙ นางสาวจินตนา  มั่นคง 

 ๖๒๔๐ นางสาวจินตนา  วงชาลี 

 ๖๒๔๑ นางจินตนา  วิชาบาล 

 ๖๒๔๒ นางสาวจินตนา  ศรีธินันท 

 ๖๒๔๓ นางสาวจินตนา  ศาสตรเจริญ 

 ๖๒๔๔ นางจินตนา  สมิงกลาทัพ 

 ๖๒๔๕ นางสาวจินตนา  สรอยจิตร 

 ๖๒๔๖ นางสาวจินตนา  สวางภพ 

 ๖๒๔๗ นางจินตนา  สียา 

 ๖๒๔๘ นางสาวจินตนา  สุมมาตย 



 หนา   ๑๒๙ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๒๔๙ นางจินตนา  โสมาศรี 

 ๖๒๕๐ นางสาวจินตนา  อุทธบูรณ 

 ๖๒๕๑ นางสาวจินตนา  อุมครุฑ 

 ๖๒๕๒ นางสาวจินตพิมล  นพเทาว 

 ๖๒๕๓ นางสาวจินตวี  ไวทยรุงโรจน 

 ๖๒๕๔ นางสาวจินตหรา  ชาตรี 

 ๖๒๕๕ นางสาวจินตหรา  โทมา 

 ๖๒๕๖ นางสาวจินตหรา  บูรพันธ 

 ๖๒๕๗ นางจินตหรา  พราวไธสง 

 ๖๒๕๘ นางสาวจินตหรา  มีครองแบง 

 ๖๒๕๙ นางสาวจินตหรา  สายแวว 

 ๖๒๖๐ นางสาวจินตหรา  หนองบัว 

 ๖๒๖๑ นางจินตหรา  หมาดหลี 

 ๖๒๖๒ นางสาวจินตหรา  อินทรเงิน 

 ๖๒๖๓ นางสาวจินตากรณ  อิ่มรัง 

 ๖๒๖๔ นางจินทราพร  ทองนพคุณ 

 ๖๒๖๕ นางสาวจิรกาญจน  แผนกุล 

 ๖๒๖๖ นางสาวจิรญาภา  ผิวกลาง 

 ๖๒๖๗ นางสาวจิรฐา  ยองเหลายูง 

 ๖๒๖๘ นางสาวจิรฐา  หอมชาลี 

 ๖๒๖๙ นางจิรดา  สุริยมาตร 

 ๖๒๗๐ นางสาวจิรนันท  จิตจง 

 ๖๒๗๑ นางสาวจิรนันท  เท่ียวแสวง 

 ๖๒๗๒ นางสาวจิรนันท  ปอมสุวรรณ 

 ๖๒๗๓ นางสาวจิรนันท  พ่ึงกล่ัน 

 ๖๒๗๔ นางสาวจิรนันท  วองไว 

 ๖๒๗๕ นางจิรนันท  หิรัญศรี 

 ๖๒๗๖ นางสาวจิรนา  ศรีสมพงษ 

 ๖๒๗๗ นางจิรนุช  จันทอง 

 ๖๒๗๘ นางสาวจิรประภา  อยูคง 

 ๖๒๗๙ นางสาวจิรพร  จันทรขันตี 

 ๖๒๘๐ นางสาวจิรพร  ปานทอง 

 ๖๒๘๑ นางจิรพร  สีออน 

 ๖๒๘๒ นางจิรภัทร  จินดาศรี 

 ๖๒๘๓ นางจิรภัทร  อธิลาภ 

 ๖๒๘๔ นางสาวจิรภัทร  ธิปญญา 

 ๖๒๘๕ นางจิรภัทร  พุฒหอม 

 ๖๒๘๖ นางสาวจิรภา  กันยานอย 

 ๖๒๘๗ นางสาวจิรภา  กุลพิมาย 

 ๖๒๘๘ นางจิรภา  ชูปถัมภ 

 ๖๒๘๙ นางสาวจิรภา  นามนัย 

 ๖๒๙๐ นางจิรภา  เลรามัญ 

 ๖๒๙๑ นางสาวจิรภา  สุวัณนะสิริ 

 ๖๒๙๒ นางสาวจิรภา  อุนภูษา 

 ๖๒๙๓ นางสาวจิรภาภรณ  แปนสุวรรณ 

 ๖๒๙๔ นางสาวจิรวดี  บุญธรรม 

 ๖๒๙๕ นางจิรวดี  ศรีใหม 

 ๖๒๙๖ นางสาวจิรวรรณ  เดชเกิด 

 ๖๒๙๗ นางจิรวรรณ  เปยนาค 

 ๖๒๙๘ นางจิรวรรณ  วิเศษดอนหวาย 



 หนา   ๑๓๐ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๒๙๙ นางสาวจิรวรรธ  จิตตทา 

 ๖๓๐๐ นางสาวจิรวรรธ  นอออน 

 ๖๓๐๑ นางสาวจิรวัฒน  พวงสวัสดิ์ 

 ๖๓๐๒ นางสาวจิรสุดา  ครองยุทธ 

 ๖๓๐๓ นางสาวจิรสุดา  ธรรมรังศี 

 ๖๓๐๔ นางสาวจิรสุดา  วิชาจารย 

 ๖๓๐๕ นางจิรสุดา  สุรันนา 

 ๖๓๐๖ นางสาวจิรสุดา  อิ่มอวน 

 ๖๓๐๗ นางจิระพร  สมศรี 

 ๖๓๐๘ นางจิระรส  มั่นธง 

 ๖๓๐๙ นางสาวจิรัชชา  ขวัญผิว 

 ๖๓๑๐ นางจิรัชญา  รุงเรือง 

 ๖๓๑๑ นางสาวจิรัชญา  อาศัยนา 

 ๖๓๑๒ นางสาวจิรัชยา  แซเตียว 

 ๖๓๑๓ นางสาวจิรัชยา  แดนกาไสย 

 ๖๓๑๔ นางจิรัชยา  ธรรมปญโญ 

 ๖๓๑๕ นางจิรัฏฐ  พรหมแกว 

 ๖๓๑๖ นางสาวจิรัฏฐธิดา  พรนิรัตนกุล 

 ๖๓๑๗ นางจิรัฏฐิติกาล  อันทรินทร 

 ๖๓๑๘ นางสาวจิรัฐ  นันทพฤทธิ์ 

 ๖๓๑๙ นางสาวจิรัฐติกาล  คดีเวียง 

 ๖๓๒๐ นางสาวจิรัฐติกาล  ศรสุรินทร 

 ๖๓๒๑ นางสาวจิรัฐติกาล  สกูลหรัง 

 ๖๓๒๒ นางจิรัตติกาล  รักพรม 

 ๖๓๒๓ นางสาวจิรัตน  สัตยประกอบ 

 ๖๓๒๔ นางจิรัตนติกร  ศรีสุรักษ 

 ๖๓๒๕ นางสาวจิรัสธชญา  กระมล 

 ๖๓๒๖ นางสาวจิรา  ผาสุข 

 ๖๓๒๗ นางสาวจิรา  ศรีเทพ 

 ๖๓๒๘ นางสาวจิรา  สุวรรณมณี 

 ๖๓๒๙ นางสาวจิรา  เหมือนมาศ 

 ๖๓๓๐ นางจิรานันต  ตะปนา 

 ๖๓๓๑ นางสาวจิรานันท  คําเสียง 

 ๖๓๓๒ นางสาวจิราพร  กองศักดิ์ 

 ๖๓๓๓ นางจิราพร  กองสี 

 ๖๓๓๔ นางสาวจิราพร  การเพียร 

 ๖๓๓๕ นางสาวจิราพร  แกวเทวี 

 ๖๓๓๖ นางสาวจิราพร  ขันโอราฬ 

 ๖๓๓๗ นางสาวจิราพร  คุมตระกูล 

 ๖๓๓๘ นางสาวจิราพร  จําปาเทศ 

 ๖๓๓๙ นางสาวจิราพร  จิตกุย 

 ๖๓๔๐ นางสาวจิราพร  ฉัตรเกาะ 

 ๖๓๔๑ นางสาวจิราพร  เชื้อดี 

 ๖๓๔๒ นางจิราพร  ไชยสุนทร 

 ๖๓๔๓ นางจิราพร  ณ เมืองใหม 

 ๖๓๔๔ นางสาวจิราพร  ทนผักแวน 

 ๖๓๔๕ นางสาวจิราพร  นิลมุก 

 ๖๓๔๖ นางสาวจิราพร  บุญครอบ 

 ๖๓๔๗ นางสาวจิราพร  เพชรคูหา 

 ๖๓๔๘ นางจิราพร  เพ็ชรศรีสม 



 หนา   ๑๓๑ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๓๔๙ นางสาวจิราพร  มรกฎเขียว 

 ๖๓๕๐ นางจิราพร  มะปะเท 

 ๖๓๕๑ นางสาวจิราพร  เลิศลําหวาน 

 ๖๓๕๒ นางสาวจิราพร  วงคคูณ 

 ๖๓๕๓ นางสาวจิราพร  ศรอินทร 

 ๖๓๕๔ นางสาวจิราพร  ศรีผาโคตร 

 ๖๓๕๕ นางสาวจิราพร  สาครอรามเรือง 

 ๖๓๕๖ นางสาวจิราพร  สุโสะ 

 ๖๓๕๗ นางสาวจิราพร  แสงสุข 

 ๖๓๕๘ นางสาวจิราพร  แสวงผล 

 ๖๓๕๙ นางสาวจิราพร  อินแกว 

 ๖๓๖๐ นางสาวจิราพร  อินตุน 

 ๖๓๖๑ นางสาวจิราพร  อิ่มทรัพย 

 ๖๓๖๒ นางสาวจิราพรรณ  ดวงโสภา 

 ๖๓๖๓ นางสาวจิราพรรณ  ดอนมวง 

 ๖๓๖๔ นางสาวจิราภร  รีฮุง 

 ๖๓๖๕ นางสาวจิราภรณ  กล่ินโสภณ 

 ๖๓๖๖ นางสาวจิราภรณ  กาญจนประดิษฐ 

 ๖๓๖๗ วาที่รอยตรีหญิง จิราภรณ  เกียนแกง 

 ๖๓๖๘ นางสาวจิราภรณ  แกวประสิทธิ์ 

 ๖๓๖๙ นางจิราภรณ  เข็มทอง 

 ๖๓๗๐ นางจิราภรณ  ไขเกตุ 

 ๖๓๗๑ นางสาวจิราภรณ  จันทรเต็ม 

 ๖๓๗๒ นางสาวจิราภรณ  เฉกเพลงพิน 

 ๖๓๗๓ นางสาวจิราภรณ  ชัยศรีแกว 

 ๖๓๗๔ นางสาวจิราภรณ  ไชยกมล 

 ๖๓๗๕ นางสาวจิราภรณ  ไชยศิริ 

 ๖๓๗๖ นางสาวจิราภรณ  ดัชถุยาวัตร 

 ๖๓๗๗ นางสาวจิราภรณ  ดุมนิล 

 ๖๓๗๘ นางสาวจิราภรณ  โตนวม 

 ๖๓๗๙ นางจิราภรณ  ทองตรีพันธ 

 ๖๓๘๐ นางสาวจิราภรณ  นัคราจารย 

 ๖๓๘๑ นางสาวจิราภรณ  นากลาง 

 ๖๓๘๒ นางสาวจิราภรณ  นุจร 

 ๖๓๘๓ นางสาวจิราภรณ  บุตรราช 

 ๖๓๘๔ นางจิราภรณ  พรมบูรณ 

 ๖๓๘๕ นางจิราภรณ  พรมแสง 

 ๖๓๘๖ นางสาวจิราภรณ  พวงไพบูลย 

 ๖๓๘๗ นางสาวจิราภรณ  พิมพศรี 

 ๖๓๘๘ นางจิราภรณ  พ่ึงพิณ 

 ๖๓๘๙ นางสาวจิราภรณ  เพชรทองหลาง 

 ๖๓๙๐ นางสาวจิราภรณ  เพ็ชรรัตน 

 ๖๓๙๑ นางสาวจิราภรณ  เพชรเรือง 

 ๖๓๙๒ นางสาวจิราภรณ  โพธิ์อุดม 

 ๖๓๙๓ นางสาวจิราภรณ  ภูเย่ียมจิตร 

 ๖๓๙๔ นางจิราภรณ  ภูสทด 

 ๖๓๙๕ นางสาวจิราภรณ  มณีออน 

 ๖๓๙๖ นางสาวจิราภรณ  เมืองงา 

 ๖๓๙๗ นางสาวจิราภรณ  รักประทุม 

 ๖๓๙๘ นางจิราภรณ  รุงเรือง 



 หนา   ๑๓๒ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๓๙๙ นางสาวจิราภรณ  ลอยขจร 

 ๖๔๐๐ นางจิราภรณ  ศรีไชย 

 ๖๔๐๑ นางสาวจิราภรณ  ศรีประชัย 

 ๖๔๐๒ นางสาวจิราภรณ  ศรีเมืองคุณ 

 ๖๔๐๓ นางสาวจิราภรณ  ศิลปสธรรม 

 ๖๔๐๔ นางสาวจิราภรณ  สมบูรณ 

 ๖๔๐๕ นางสาวจิราภรณ  สิงหเลิศ 

 ๖๔๐๖ นางสาวจิราภรณ  สุขโต 

 ๖๔๐๗ นางสาวจิราภรณ  สุขพงษ 

 ๖๔๐๘ นางสาวจิราภรณ  เสตะ 

 ๖๔๐๙ นางสาวจิราภรณ  แสนอุบล 

 ๖๔๑๐ นางสาวจิราภรณ  อินถา 

 ๖๔๑๑ นางจิราภัค  แกวรวมวงค 

 ๖๔๑๒ นางสาวจิราภา  โชคเหมาะ 

 ๖๔๑๓ นางสาวจิราภา  ยอดนิล 

 ๖๔๑๔ นางสาวจิรายุ  กระแสโสม 

 ๖๔๑๕ นางจิรายุ  เวชโอสถ 

 ๖๔๑๖ นางสาวจิรารัตน  กรึกสําโรง 

 ๖๔๑๗ นางสาวจิรารัตน  เขื่อนสุวรรณ 

 ๖๔๑๘ นางสาวจิรารัตน  ปนแกว 

 ๖๔๑๙ นางสาวจิรารัตน  วิกล 

 ๖๔๒๐ นางสาวจิรารัตน  สีปานนุน 

 ๖๔๒๑ นางจิราวดี  กิจวัฒนหิรัญ 

 ๖๔๒๒ นางสาวจิราวดี  ดลรัศมี 

 ๖๔๒๓ นางสาวจิราวรรณ  กล่ินดานกลาง 

 ๖๔๒๔ นางสาวจิราวรรณ  แกวสวัสดิ์ 

 ๖๔๒๕ นางสาวจิราวรรณ  ขนานขาว 

 ๖๔๒๖ นางสาวจิราวรรณ  จันทรหลวง 

 ๖๔๒๗ นางสาวจิราวรรณ  เซงยอง 

 ๖๔๒๘ นางสาวจิราวรรณ  เนียมศรี 

 ๖๔๒๙ นางสาวจิราวรรณ  บุรุษราษฎร 

 ๖๔๓๐ นางสาวจิราวรรณ  พิสูจนธรรม 

 ๖๔๓๑ นางสาวจิราวรรณ  มูลลอด 

 ๖๔๓๒ นางจิราวรรณ  ราชอาจ 

 ๖๔๓๓ นางสาวจิราวรรณ  รินทรา 

 ๖๔๓๔ นางสาวจิราวรรณ  เรือนสิทธิ์ 

 ๖๔๓๕ นางจิราวรรณ  วิริโยคุณ 

 ๖๔๓๖ นางสาวจิราวรรณ  สมนึก 

 ๖๔๓๗ นางสาวจิราวรรณ  สารเร็ว 

 ๖๔๓๘ นางสาวจิราวรรณ  แสนทน 

 ๖๔๓๙ นางสาวจิราวรรณ  หมั่นเรียน 

 ๖๔๔๐ นางสาวจิราวรรณ  หอมเพียร 

 ๖๔๔๑ นางจิราวรรณ  อรัญสาร 

 ๖๔๔๒ นางสาวจิราวัส  นินทะผล 

 ๖๔๔๓ นางสาวจิอาภา  บุญเกิด 

 ๖๔๔๔ นางสาวจีรณา  คําหลอ 

 ๖๔๔๕ นางสาวจีรนันท  แกวกา 

 ๖๔๔๖ นางสาวจีรนันท  โขโลจวง 

 ๖๔๔๗ นางสาวจีรนันท  เทศารินทร 

 ๖๔๔๘ นางสาวจีรนันท  ปณระสี 



 หนา   ๑๓๓ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๔๔๙ นางสาวจีรนันท  ปุงคํานอย 

 ๖๔๕๐ นางจีรนันท  พรไพศาล 

 ๖๔๕๑ นางสาวจีรนันท  วงษมาก 

 ๖๔๕๒ นางสาวจีรนันท  สมนอย 

 ๖๔๕๓ นางสาวจีรนันท  สัมมา 

 ๖๔๕๔ นางสาวจีรนุช  เจริญไว 

 ๖๔๕๕ นางจีรพรณัฎฐ  เอมโกษา 

 ๖๔๕๖ นางจีรภา  ชาติชนะ 

 ๖๔๕๗ นางสาวจีรวรรณ  จันทา 

 ๖๔๕๘ นางสาวจีรวรรณ  เชื้อเวียง 

 ๖๔๕๙ นางสาวจีรวรรณ  พิชัยรัตน 

 ๖๔๖๐ นางสาวจีรวรรณ  เมาะเหล็ม 

 ๖๔๖๑ นางสาวจีรวรรณ  เลิศพันธ 

 ๖๔๖๒ นางสาวจีรวรรณ  สุขผล 

 ๖๔๖๓ นางสาวจีรวรรณ  สุขสวัสดิ์ 

 ๖๔๖๔ นางจีรวรรณ  อารีภักดิ์ 

 ๖๔๖๕ นางสาวจีรวรรณ  อุผา 

 ๖๔๖๖ นางสาวจีระนันท  มูลมาตร 

 ๖๔๖๗ นางสาวจีระพร  กะตะศิลา 

 ๖๔๖๘ นางสาวจีระพันธ  วงคพุทธคํา 

 ๖๔๖๙ นางสาวจีระภา  บุญมะยา 

 ๖๔๗๐ นางสาวจีระภา  ศรีพลพรรค 

 ๖๔๗๑ นางสาวจีระวรรณ  ทวีวงศ 

 ๖๔๗๒ นางสาวจีระวัฒน  เทียนศรี 

 ๖๔๗๓ นางสาวจีรัชญ  คฤหะมาน 

 ๖๔๗๔ นางสาวจีรานุช  ศรีวโรบล 

 ๖๔๗๕ นางสาวจีราพร  เมาะราษี 

 ๖๔๗๖ นางสาวจีราพร  สังขกระสิน 

 ๖๔๗๗ นางสาวจีราพัชร  เชียงขวาง 

 ๖๔๗๘ นางสาวจีราพัชร  แสงเทียน 

 ๖๔๗๙ นางสาวจีราภรณ  จิตรมิตร 

 ๖๔๘๐ นางจีราภรณ  พรมสวัสดิ์ 

 ๖๔๘๑ นางจีราภรณ  มีขันหมาก 

 ๖๔๘๒ นางสาวจุฑากาญจน  สิทธิการ 

 ๖๔๘๓ นางสาวจุฑากาญจน  เหมือนสนิท 

 ๖๔๘๔ นางสาวจุฑาดา  ชุมเกษียน 

 ๖๔๘๕ นางจุฑาทิพย  เกิดไกแกว 

 ๖๔๘๖ นางสาวจุฑาทิพย  คิดอาน 

 ๖๔๘๗ นางสาวจุฑาทิพย  เงินแยม 

 ๖๔๘๘ นางสาวจุฑาทิพย  ไชยชนะ 

 ๖๔๘๙ วาที่รอยตรีหญิง จุฑาทิพย   

  ตันติฉายากุล 

 ๖๔๙๐ นางสาวจุฑาทิพย  นุชถนอม 

 ๖๔๙๑ วาที่รอยตรีหญิง จุฑาทิพย   

  พิภัทรนันทกุล 

 ๖๔๙๒ นางสาวจุฑาทิพย  มีลา 

 ๖๔๙๓ นางสาวจุฑาทิพย  ศรีอารัญ 

 ๖๔๙๔ นางสาวจุฑาทิพย  หอยนกคง 

 ๖๔๙๕ นางสาวจุฑาทิพย  อรุณรัตน 

 ๖๔๙๖ นางจุฑาธรรมภรณ  ประกอบแสง 



 หนา   ๑๓๔ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๔๙๗ นางสาวจุฑาธิบดิ์  แกวบุญมา 

 ๖๔๙๘ นางสาวจุฑาธิปต  ทัพไทย 

 ๖๔๙๙ นางสาวจุฑาพร  จําปาหอม 

 ๖๕๐๐ นางสาวจุฑาพร  ใจมีบุญ 

 ๖๕๐๑ นางสาวจุฑาพร  ทัศนา 

 ๖๕๐๒ นางจุฑาภรณ  พิมาร 

 ๖๕๐๓ นางสาวจุฑาภรณ  วาสุเทพ 

 ๖๕๐๔ นางสาวจุฑาภรณ  สุขสุนทร 

 ๖๕๐๕ นางสาวจุฑามณี  โกวิทวัฒนา 

 ๖๕๐๖ นางสาวจุฑามณี  ชัยลา 

 ๖๕๐๗ วาที่รอยตรีหญิง จุฑามณี   

  ไชยสงคราม 

 ๖๕๐๘ นางจุฑามณี  เรืองกระโทก 

 ๖๕๐๙ นางจุฑามณี  วีระกิตตินันทน 

 ๖๕๑๐ นางจุฑามณี  โอษฐเจษฎา 

 ๖๕๑๑ นางสาวจุฑามาต  แกวชู 

 ๖๕๑๒ นางสาวจุฑามาศ  เกตุเกิด 

 ๖๕๑๓ นางสาวจุฑามาศ  แกวศรีหา 

 ๖๕๑๔ นางสาวจุฑามาศ  คาภู 

 ๖๕๑๕ นางสาวจุฑามาศ  คําผัด 

 ๖๕๑๖ นางสาวจุฑามาศ  คําเหลา 

 ๖๕๑๗ นางสาวจุฑามาศ  เคี่ยนบุน 

 ๖๕๑๘ นางสาวจุฑามาศ  จันทรชุม 

 ๖๕๑๙ นางสาวจุฑามาศ  จันทรสา 

 ๖๕๒๐ นางสาวจุฑามาศ  จําปาแดง 

 ๖๕๒๑ นางสาวจุฑามาศ  เฉลิมพงษ 

 ๖๕๒๒ นางสาวจุฑามาศ  ชาญชัยนันทวงศ 

 ๖๕๒๓ นางจุฑามาศ  ซินโซ 

 ๖๕๒๔ นางสาวจุฑามาศ  ดีแปน 

 ๖๕๒๕ นางสาวจุฑามาศ  ทนสูงเนิน 

 ๖๕๒๖ นางจุฑามาศ  ทองแนน 

 ๖๕๒๗ นางสาวจุฑามาศ  ทุมดี 

 ๖๕๒๘ นางจุฑามาศ  นวลเจริญ 

 ๖๕๒๙ นางจุฑามาศ  พงสะพัง 

 ๖๕๓๐ นางสาวจุฑามาศ  พวงจันทรตะ 

 ๖๕๓๑ นางจุฑามาศ  พันธุพล 

 ๖๕๓๒ นางจุฑามาศ  พันธุโพธิ์ 

 ๖๕๓๓ นางสาวจุฑามาศ  พัวเพ่ิมพูลศิริ 

 ๖๕๓๔ นางสาวจุฑามาศ  พุมไสว 

 ๖๕๓๕ นางสาวจุฑามาศ  เพ็ชรดํา 

 ๖๕๓๖ นางสาวจุฑามาศ  แพงเพ็ง 

 ๖๕๓๗ นางจุฑามาศ  ภาวงศ 

 ๖๕๓๘ นางสาวจุฑามาศ  มูลกระโทก 

 ๖๕๓๙ นางสาวจุฑามาศ  เมฆี 

 ๖๕๔๐ นางสาวจุฑามาศ  เยาวทุม 

 ๖๕๔๑ นางสาวจุฑามาศ  รวมจิตร 

 ๖๕๔๒ นางสาวจุฑามาศ  รักความสุข 

 ๖๕๔๓ นางสาวจุฑามาศ  รัชนจิตบริสุทธ 

 ๖๕๔๔ นางสาวจุฑามาศ  ฤทัยวัฒน 

 ๖๕๔๕ นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร 



 หนา   ๑๓๕ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๕๔๖ นางสาวจุฑามาศ  ศรีวิมล 

 ๖๕๔๗ นางสาวจุฑามาศ  ศิลปไพบูลยพานิช 

 ๖๕๔๘ นางสาวจุฑามาศ  สงวนเผา 

 ๖๕๔๙ นางสาวจุฑามาศ  สุธาพจน 

 ๖๕๕๐ นางจุฑามาศ  เสือดาว 

 ๖๕๕๑ นางสาวจุฑามาศ  แสงชุม 

 ๖๕๕๒ นางสาวจุฑามาศ  แสงสุริย 

 ๖๕๕๓ นางสาวจุฑามาศ  หนูนุย 

 ๖๕๕๔ นางสาวจุฑามาศ  หลาฤทธิ์ 

 ๖๕๕๕ นางสาวจุฑามาศ  หัสดง 

 ๖๕๕๖ นางจุฑามาศ  อรามศรี 

 ๖๕๕๗ นางสาวจุฑามาศ  อินทะจักษ 

 ๖๕๕๘ นางสาวจุฑามาศ  อุนใจ 

 ๖๕๕๙ นางสาวจุฑามาส  สุวรรณชาตรี 

 ๖๕๖๐ นางสาวจุฑารัตน  กันทะสอน 

 ๖๕๖๑ นางสาวจุฑารัตน  แกวจันทร 

 ๖๕๖๒ นางสาวจุฑารัตน  คงพูน 

 ๖๕๖๓ นางสาวจุฑารัตน  จันทรวงค 

 ๖๕๖๔ นางสาวจุฑารัตน  จุลเทพ 

 ๖๕๖๕ นางสาวจุฑารัตน  ฉายแสง 

 ๖๕๖๖ นางสาวจุฑารัตน  ชมมาลัย 

 ๖๕๖๗ นางสาวจุฑารัตน  ชูกําแพง 

 ๖๕๖๘ นางจุฑารัตน  ไชยกูล 

 ๖๕๖๙ นางสาวจุฑารัตน  ไชยบุญแกว 

 ๖๕๗๐ นางสาวจุฑารัตน  ทวี 

 ๖๕๗๑ นางสาวจุฑารัตน  ทองอรุณ 

 ๖๕๗๒ นางจุฑารัตน  ทิพศรีราช 

 ๖๕๗๓ นางสาวจุฑารัตน  นาคแกว 

 ๖๕๗๔ นางสาวจุฑารัตน  นุชนารถ 

 ๖๕๗๕ นางสาวจุฑารัตน  บุญเงิน 

 ๖๕๗๖ นางสาวจุฑารัตน  ประทุมทีป 

 ๖๕๗๗ นางสาวจุฑารัตน  ปะโปตินัง 

 ๖๕๗๘ นางสาวจุฑารัตน  ปุรา 

 ๖๕๗๙ นางจุฑารัตน  ผงทวี 

 ๖๕๘๐ นางสาวจุฑารัตน  พวงทอง 

 ๖๕๘๑ นางสาวจุฑารัตน  พิมพพอก 

 ๖๕๘๒ นางสาวจุฑารัตน  พูลฉันทกรณ 

 ๖๕๘๓ นางสาวจุฑารัตน  พูลนิ่ม 

 ๖๕๘๔ นางสาวจุฑารัตน  เพ็ญฉาย 

 ๖๕๘๕ นางจุฑารัตน  ภัทรกรธนกิจ 

 ๖๕๘๖ นางสาวจุฑารัตน  ภูมีศรี 

 ๖๕๘๗ นางสาวจุฑารัตน  โภคสวัสดิ์ 

 ๖๕๘๘ นางจุฑารัตน  มะโรงศรีธนโชติ 

 ๖๕๘๙ นางสาวจุฑารัตน  รัตนบรรเทิงกูล 

 ๖๕๙๐ นางสาวจุฑารัตน  วรรณารักษ 

 ๖๕๙๑ นางสาวจุฑารัตน  วันทะวงษ 

 ๖๕๙๒ นางจุฑารัตน  สานนท 

 ๖๕๙๓ นางสาวจุฑารัตน  โสโพ 

 ๖๕๙๔ นางสาวจุฑารัตน  หมอกขุนทด 

 ๖๕๙๕ นางสาวจุฑารัตน  อธิมัง 



 หนา   ๑๓๖ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๕๙๖ นางสาวจุฑารัตน  อยูศรี 

 ๖๕๙๗ นางสาวจุฑารัตน  อัฑฒธนรัตน 

 ๖๕๙๘ นางสาวจุฑารัตน  อุปสีดา 

 ๖๕๙๙ นางสาวจุดาลักษณ  ไหมดี 

 ๖๖๐๐ นางสาวจุตติมา  กาญจนะจันทร 

 ๖๖๐๑ นางจุติณัฏ  ศรีสรรณงาม 

 ๖๖๐๒ นางจุติพร  กองสุวรรณ 

 ๖๖๐๓ นางสาวจุติพร  แพงศรี 

 ๖๖๐๔ นางจุติพร  เมฆบุตร 

 ๖๖๐๕ นางสาวจุติพร  สายมาตร 

 ๖๖๐๖ นางจุติภรณ  วิทยกิตติลักษณ 

 ๖๖๐๗ นางสาวจุธาภัค  วรโคตร 

 ๖๖๐๘ นางสาวจุรี  เพชรหนู 

 ๖๖๐๙ นางจุรี  เอี่ยมจิตติรักษ 

 ๖๖๑๐ นางสาวจุรีพร  บุญสุข 

 ๖๖๑๑ นางสาวจุรีพร  ปานทรัพย 

 ๖๖๑๒ นางจุรีพร  เรืองแกว 

 ๖๖๑๓ นางสาวจุรีภรณ  สาระอาภรณ 

 ๖๖๑๔ นางสาวจุรีมาศ  จันทรแกว 

 ๖๖๑๕ นางสาวจุรีรัตน  แกวกองทรัพย 

 ๖๖๑๖ นางสาวจุรีรัตน  ขัตติโย 

 ๖๖๑๗ นางสาวจุรีรัตน  แจนโกนดี 

 ๖๖๑๘ นางสาวจุรีรัตน  พันสอน 

 ๖๖๑๙ นางสาวจุรีรัตน  ล่ิมศิริ 

 ๖๖๒๐ นางสาวจุรีรัตน  อุนตา 

 ๖๖๒๑ นางสาวจุไรพร  สุวมาศ 

 ๖๖๒๒ นางจุไรภรณ  พงษไชย 

 ๖๖๒๓ นางสาวจุไรภรณ  พงษศรีสันติ 

 ๖๖๒๔ นางสาวจุไรรัตน  แกวโต 

 ๖๖๒๕ นางสาวจุไรรัตน  นาคเทวัญ 

 ๖๖๒๖ นางสาวจุไรรัตน  ปนแกว 

 ๖๖๒๗ นางสาวจุไรรัตน  พะเวก 

 ๖๖๒๘ นางสาวจุไรรัตน  เริงวิจิตรา 

 ๖๖๒๙ นางสาวจุไรรัตน  วังกุม 

 ๖๖๓๐ นางจุลีย  ศาลางาม 

 ๖๖๓๑ นางสาวจุฬาพร  แกวมณี 

 ๖๖๓๒ นางสาวจุฬาภรณ  ตัดสมัย 

 ๖๖๓๓ นางสาวจุฬารัตน  เกิดเพ็ง 

 ๖๖๓๔ นางสาวจุฬารัตน  ดวงแกว 

 ๖๖๓๕ นางจุฬารัตน  นราศรี 

 ๖๖๓๖ นางจุฬารัตน  เปรมจรูญ 

 ๖๖๓๗ นางจุฬารัตน  ผาละนัด 

 ๖๖๓๘ นางสาวจุฬารัตน  รวมสุข 

 ๖๖๓๙ นางสาวจุฬารัตน  อวดราง 

 ๖๖๔๐ นางสาวจุฬาลักษณ  จันทรอินแกว 

 ๖๖๔๑ นางสาวจุฬาลักษณ  ชินคํา 

 ๖๖๔๒ นางจุฬาลักษณ  ณ เชียงใหม 

 ๖๖๔๓ นางสาวจุฬาลักษณ  ตุลยกุล 

 ๖๖๔๔ นางจุฬาลักษณ  ทุมจันทร 

 ๖๖๔๕ นางสาวจุฬาลักษณ  ธนกรศุภเลิศ 



 หนา   ๑๓๗ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๖๔๖ นางสาวจุฬาลักษณ  นรชาญ 

 ๖๖๔๗ นางจุฬาลักษณ  เนื่องไชยศ 

 ๖๖๔๘ นางจุฬาลักษณ  พรศักดิ์หาญ 

 ๖๖๔๙ นางสาวจุฬาลักษณ  วงศคําจันทร 

 ๖๖๕๐ นางสาวจุฬาลักษณ  ศรีบัวระบาล 

 ๖๖๕๑ นางสาวจุฬาลักษณ  สุภาพพรม 

 ๖๖๕๒ นางสาวจุฬาลักษณ  หอมขจร 

 ๖๖๕๓ นางสาวจุฬาลักษณ  อมตสกุล 

 ๖๖๕๔ นางสาวจูฑามาศ  ทิทึกทักษ 

 ๖๖๕๕ นางสาวเจณัฐิตา  อิสลาม 

 ๖๖๕๖ นางเจตวิภา  เธียรสกุล 

 ๖๖๕๗ นางเจติยา  บุญเจริญ 

 ๖๖๕๘ นางสาวเจนจรินทร  หวงเอี่ยม 

 ๖๖๕๙ นางเจนจิรา  กระจายโภชน 

 ๖๖๖๐ นางเจนจิรา  กิ่งสวัสดิ์ 

 ๖๖๖๑ นางสาวเจนจิรา  แกวมามือ 

 ๖๖๖๒ นางสาวเจนจิรา  คําจะ 

 ๖๖๖๓ นางสาวเจนจิรา  จันทร 

 ๖๖๖๔ นางสาวเจนจิรา  จันทรหลา 

 ๖๖๖๕ นางสาวเจนจิรา  จําเหล 

 ๖๖๖๖ นางสาวเจนจิรา  เจตินัย 

 ๖๖๖๗ นางสาวเจนจิรา  เฉลียวฉลาด 

 ๖๖๖๘ นางสาวเจนจิรา  ตันติพิริยะ 

 ๖๖๖๙ นางสาวเจนจิรา  พรหมลิ 

 ๖๖๗๐ นางสาวเจนจิรา  เรืองอยู 

 ๖๖๗๑ นางสาวเจนจิรา  เวียนสุข 

 ๖๖๗๒ นางสาวเจนจิรา  สาธร 

 ๖๖๗๓ นางสาวเจนจิรา  สีนอยขาว 

 ๖๖๗๔ นางเจนจิรา  สุขอยู 

 ๖๖๗๕ นางสาวเจนจิรา  หรัญรัตน 

 ๖๖๗๖ นางสาวเจนจิรา  อุนสุข 

 ๖๖๗๗ นางสาวเจนจีรา  บุญเกตุ 

 ๖๖๗๘ นางสาวเจนจีรา  ภูพันนา 

 ๖๖๗๙ นางสาวเจริญรัตน  กลํ่าชัย 

 ๖๖๘๐ นางเจริญรัตน  ชนะพันธ 

 ๖๖๘๑ นางสาวเจริญศรี  เชตุวัน 

 ๖๖๘๒ นางเจศิณี  คุมรอด 

 ๖๖๘๓ นางสาวเจษฎาภรณ  จรไพร 

 ๖๖๘๔ นางสาวเจษฎาภรณ  จันทะโสต 

 ๖๖๘๕ นางสาวเจษฎาภรณ  โนนกอง 

 ๖๖๘๖ นางสาวเจษฎาภรณ  พรมแดง 

 ๖๖๘๗ นางสาวเจษราพร  ผาโคตร 

 ๖๖๘๘ นางเจษราพร  หมั่นคูณ 

 ๖๖๘๙ นางสาวเจิดนภา  แตมรุงเรือง 

 ๖๖๙๐ นางสาวเจิมศิริ  แซเหล็ก 

 ๖๖๙๑ นางสาวเจียมจิตร  วงศจอม 

 ๖๖๙๒ นางสาวเจียมใจ  หยีสะหนี 

 ๖๖๙๓ นางสาวเจียมนภา  ตนสาลี 

 ๖๖๙๔ นางสาวเจียรนัย  ดีเดช 

 ๖๖๙๕ นางสาวแจมจันทร  แกวเวียง 



 หนา   ๑๓๘ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๖๙๖ นางสาวแจมจันทร  ใบไมทอง 

 ๖๖๙๗ นางสาวแจมศรี  มะยะเฉี่ยว 

 ๖๖๙๘ นางใจอารี  แกนเพชร 

 ๖๖๙๙ นางฉลองขวัญ  สุยะใจ 

 ๖๗๐๐ นางสาวฉลอม  สุดเขียว 

 ๖๗๐๑ นางสาวฉวีวรรณ  เกยงค 

 ๖๗๐๒ นางสาวฉวีวรรณ  ขันชูสวัสดิ์ 

 ๖๗๐๓ นางฉวีวรรณ  คงยัง 

 ๖๗๐๔ นางฉวีวรรณ  ชวยสงค 

 ๖๗๐๕ นางฉวีวรรณ  พรหมขจร 

 ๖๗๐๖ นางสาวฉวีวรรณ  พุมแจ 

 ๖๗๐๗ นางฉวีวรรณ  สายสุภาเทพ 

 ๖๗๐๘ นางสาวฉัตรกมล  ยุทธนากร 

 ๖๗๐๙ นางฉัตรแกว  บุญพรอม 

 ๖๗๑๐ นางสาวฉัตรแกว  พรหมมา 

 ๖๗๑๑ นางสาวฉัตรเฉลย  ปจฉิม 

 ๖๗๑๒ นางสาวฉัตรชนก  ทองทิพย 

 ๖๗๑๓ นางสาวฉัตรณาลิน  เฮงสิมมาเคารพ 

 ๖๗๑๔ นางสาวฉัตรดาณ  เรืองบุรพ 

 ๖๗๑๕ นางสาวฉัตรติยา  ธรรมปริยัติ 

 ๖๗๑๖ นางสาวฉัตรติยา  ลังการัตน 

 ๖๗๑๗ นางสาวฉัตรทิพย  พ่ัวพันธศรี 

 ๖๗๑๘ นางสาวฉัตรธิดา  เจริญสุข 

 ๖๗๑๙ นางสาวฉัตรธิดา  ศรีกุดตุม 

 ๖๗๒๐ นางสาวฉัตรนภา  วรปญญา 

 ๖๗๒๑ นางสาวฉัตรปวีณ  กีรติพัชรธรณ 

 ๖๗๒๒ นางสาวฉัตรพิไล  จันทรราม 

 ๖๗๒๓ นางสาวฉัตรระพี  อินทรกับจันทร 

 ๖๗๒๔ นางฉัตรฤทัย  อุภัยพรม 

 ๖๗๒๕ นางสาวฉัตรลดา  พุทธรักษา 

 ๖๗๒๖ นางสาวฉัตรลดา  สุขเขียว 

 ๖๗๒๗ นางสาวฉัตรสุดา  เกิดสนอง 

 ๖๗๒๘ นางสาวฉัตรสุดา  ไชยพงษ 

 ๖๗๒๙ นางฉัตรสุดา  สาเหล 

 ๖๗๓๐ นางสาวฉัตรสุดา  อุดมรัตน 

 ๖๗๓๑ นางสาวฉัตรอรุณ  ขลังธรรมเนียม 

 ๖๗๓๒ นางฉันทนา  ภูนิคม 

 ๖๗๓๓ นางฉันทนา  ศรมณี 

 ๖๗๓๔ นางฉันทะรัตน  ใจวงศ 

 ๖๗๓๕ นางสาวฉันทินี  อบนวล 

 ๖๗๓๖ นางฉุธารัตน  เพชรสงศรี 

 ๖๗๓๗ นางสาวเฉลิมขวัญ  กาบทอง 

 ๖๗๓๘ นางสาวเฉลิมขวัญ  ตันสกุล 

 ๖๗๓๙ นางสาวเฉลิมขวัญ  รวมสุข 

 ๖๗๔๐ นางสาวเฉลิมรุง  หลักส่ี 

 ๖๗๔๑ นางสาวเฉลิมลักษณ  พูลนอย 

 ๖๗๔๒ นางสาวเฉลิมศรี  โปงรักษ 

 ๖๗๔๓ นางสาวเฉลิมศรี  มะสังข 

 ๖๗๔๔ นางสาวเฉลิมศิริ  กล่ินเกษร 

 ๖๗๔๕ นางสาวโฉมงาม  บารมีสะพรั่ง 



 หนา   ๑๓๙ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๗๔๖ นางสาวโฉมฉาย  นะรีรัมย 

 ๖๗๔๗ นางสาวโฉมฉาย  สีแสงนอย 

 ๖๗๔๘ นางสาวโฉมศรี  ยังใหผล 

 ๖๗๔๙ นางสาวโฉมศรี  ศรีสุวรรณ 

 ๖๗๕๐ นางสาวไฉไลรัตน  บรรลือ 

 ๖๗๕๑ นางชฌนบ  สันมาแอ 

 ๖๗๕๒ นางชญาณิศา  สุริยพรรณพงศ 

 ๖๗๕๓ นางสาวชญาดา  บุตรสืบสาย 

 ๖๗๕๔ นางชญาดา  ปาทา 

 ๖๗๕๕ นางสาวชญาดา  รักทุง 

 ๖๗๕๖ นางชญานนันท  พูลสมบัติ 

 ๖๗๕๗ นางสาวชญานันท  จิระจิตตมีชัย 

 ๖๗๕๘ นางสาวชญานิน  คมพจน 

 ๖๗๕๙ นางสาวชญานิศ  ชูชื่น 

 ๖๗๖๐ นางสาวชญานิศ  วงศแกว 

 ๖๗๖๑ นางสาวชญานิศ  สุธรรมมา 

 ๖๗๖๒ นางสาวชญานิษฐ  กาพยแกว 

 ๖๗๖๓ นางสาวชญานิษฐ  ชนินทยุทธวงศ 

 ๖๗๖๔ นางสาวชญานิษฐ  รักนา 

 ๖๗๖๕ นางชญานิษฐา  สุวรรณรัตน 

 ๖๗๖๖ นางสาวชญานี  โนนคูเขตโขง 

 ๖๗๖๗ นางสาวชญานี  อาจวิชัย 

 ๖๗๖๘ นางสาวชญานุช  แกวสุภา 

 ๖๗๖๙ นางสาวชญานุช  บวรวิชญะกูล 

 ๖๗๗๐ นางสาวชญาพร  ภูจันทึก 

 ๖๗๗๑ นางสาวชญาพิชชา  ยานสากล 

 ๖๗๗๒ นางสาวชญาพิมพ  เพชรกังสดาล 

 ๖๗๗๓ นางชญาภา  พลัดบุญทอง 

 ๖๗๗๔ นางสาวชญาภา  ล้ิมมหามงคลกิจ 

 ๖๗๗๕ นางชญาภา  สังขทอง 

 ๖๗๗๖ นางสาวชญาษร  จรณโยธิน 

 ๖๗๗๗ นางสาวชฎากานต  สุรินทร 

 ๖๗๗๘ นางสาวชฎาธร  เกตุวิชิต 

 ๖๗๗๙ นางชฎานิศ  บุญมะยา 

 ๖๗๘๐ นางสาวชฎาพร  คําผัด 

 ๖๗๘๑ นางชฎาพร  ชายวอน 

 ๖๗๘๒ นางสาวชฎาพร  ปนวงศ 

 ๖๗๘๓ นางชฎาพร  ลุนสูงยาง 

 ๖๗๘๔ นางสาวชฎาพร  สุนทราวิรัตน 

 ๖๗๘๕ นางสาวชฎาภรณ  สมบุตร 

 ๖๗๘๖ นางสาวชฎารัตน  ประสิทธิ์ 

 ๖๗๘๗ นางสาวชฎิลดา  ตี่นาสวน 

 ๖๗๘๘ นางสาวชณัญกาญจน  สนธิพันธ 

 ๖๗๘๙ นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ 

 ๖๗๙๐ นางสาวชนกกมล  ลาภหลาย 

 ๖๗๙๑ นางสาวชนกชนน  วิภูษิตวรกุล 

 ๖๗๙๒ นางสาวชนกฐิยะพร  คําภูเวียงทศิ 

 ๖๗๙๓ นางสาวชนกนันท  จันทะดวง 

 ๖๗๙๔ นางชนกพร  ชินชัย 

 ๖๗๙๕ นางชนกพร  เชื้อชวยชู 



 หนา   ๑๔๐ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๗๙๖ นางสาวชนกพร  ทองปาน 

 ๖๗๙๗ นางสาวชนกพร  นามบุตร 

 ๖๗๙๘ นางสาวชนกภัทร  อังอัจฉะริยะ 

 ๖๗๙๙ นางชนชม  ดิตถโภคินสกุล 

 ๖๘๐๐ นางสาวชนนิกานต  ภาคเจริญ 

 ๖๘๐๑ นางชนนิกานต  มูลขํา 

 ๖๘๐๒ นางสาวชนมชนก  จันโทริ 

 ๖๘๐๓ นางชนมณกานต  ธนัชสมวรรณ 

 ๖๘๐๔ นางสาวชนมภัทรกร  โอภาไชยโรจน 

 ๖๘๐๕ นางสาวชนมสิตา  มูลกัน 

 ๖๘๐๖ นางสาวชนัญชิดา  ขุนอาจ 

 ๖๘๐๗ นางสาวชนัญชิดา  คนพรม 

 ๖๘๐๘ นางชนัญชิดา  ครุธพันธ 

 ๖๘๐๙ นางสาวชนัญชิดา  จักรามาตร 

 ๖๘๑๐ นางสาวชนัญชิดา  ดําเสนา 

 ๖๘๑๑ นางชนัญชิดา  ปุงคําขาว 

 ๖๘๑๒ นางชนัญชิดา  เผือกขันหมาก 

 ๖๘๑๓ นางสาวชนัญชิดา  รักษไชย 

 ๖๘๑๔ นางสาวชนัญชิดา  หวังทรัพย 

 ๖๘๑๕ นางสาวชนัญญา  พรหมฉ่ํา 

 ๖๘๑๖ นางชนัญดา  ทองมา 

 ๖๘๑๗ นางสาวชนัฏฏี  หาญสมศรี 

 ๖๘๑๘ นางสาวชนัฐกานต  คงสมจิตร 

 ๖๘๑๙ นางสาวชนัฐตา  เพชรสงคราม 

 ๖๘๒๐ นางสาวชนัดดา  คลายสุข 

 ๖๘๒๑ นางสาวชนัดดา  สานุสันติ์ 

 ๖๘๒๒ นางชนัตตา  กะการดี 

 ๖๘๒๓ นางสาวชนัตตา  ชื่นจิตต 

 ๖๘๒๔ นางสาวชนัตพร  ปล้ืมปญญา 

 ๖๘๒๕ นางสาวชนันทธิภา  สิริภัคเดชานนท 

 ๖๘๒๖ นางสาวชนากานต  คงทองสังข 

 ๖๘๒๗ นางสาวชนากานต  จันทา 

 ๖๘๒๘ วาที่รอยตรีหญิง ชนากานต   

  ชัยพฤกษชัยศรี 

 ๖๘๒๙ นางสาวชนากานต  ทองดี 

 ๖๘๓๐ นางสาวชนากานต  โปยขุนทด 

 ๖๘๓๑ นางสาวชนากานต  ศรีกุลคร 

 ๖๘๓๒ นางสาวชนากานต  อุปนันท 

 ๖๘๓๓ นางสาวชนาธิป  พลพวก 

 ๖๘๓๔ นางชนานันท  สตารคีย 

 ๖๘๓๕ นางสาวชนาพร  คงชาติ 

 ๖๘๓๖ นางสาวชนาภัส  เพ็งปน 

 ๖๘๓๗ นางชนาภา  จตุพรพิมล 

 ๖๘๓๘ นางสาวชนาภา  ทําเสร็จ 

 ๖๘๓๙ นางชนาภา  สานุมิตร 

 ๖๘๔๐ นางสาวชนามาศ  แผลงเดชา 

 ๖๘๔๑ นางสาวชนิกา  ตั้งจินตวิวัฒน 

 ๖๘๔๒ นางสาวชนิกานต  กล่ินขจร 

 ๖๘๔๓ นางสาวชนิกานต  คะนนท 

 ๖๘๔๔ นางสาวชนิกานต  สุนทรลิขิต 



 หนา   ๑๔๑ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๘๔๕ นางสาวชนิกานต  แสงดี 

 ๖๘๔๖ นางชนิกานต  หลาบุตร 

 ๖๘๔๗ นางชนิดา  คงไขศรี 

 ๖๘๔๘ นางสาวชนิดา  เจกพวง 

 ๖๘๔๙ นางสาวชนิดา  ยศพล 

 ๖๘๕๐ นางสาวชนิดา  ยะคิณีย 

 ๖๘๕๑ นางสาวชนิดา  เรืองแกว 

 ๖๘๕๒ นางสาวชนิดา  ลาออน 

 ๖๘๕๓ นางสาวชนิดา  เสียงดัง 

 ๖๘๕๔ นางสาวชนิดา  แสงสระคู 

 ๖๘๕๕ นางสาวชนิดา  หาญจริง 

 ๖๘๕๖ นางสาวชนิดาภา  จันทรมีศรี 

 ๖๘๕๗ นางชนิดาภา  ทองดีนิโรจน 

 ๖๘๕๘ นางสาวชนิดาภา  ทัพเย็น 

 ๖๘๕๙ นางสาวชนิดาภา  พงษพิเดช 

 ๖๘๖๐ นางสาวชนิดาภา  สาตรีเฮา 

 ๖๘๖๑ นางสาวชนิตา  ลาภภพเพ่ิมพูน 

 ๖๘๖๒ นางสาวชนิตา  ศรีเรือง 

 ๖๘๖๓ นางสาวชนินทรธร  อยูแฉง 

 ๖๘๖๔ นางสาวชนินทรพร  จันทรแกว 

 ๖๘๖๕ นางสาวชนิภวรรณ  แผนทอง 

 ๖๘๖๖ นางชนิภา  สําราญสุข 

 ๖๘๖๗ นางชนิภากานต  ศิลปชัย 

 ๖๘๖๘ นางชนิลธร  สรอยอั้ว 

 ๖๘๖๙ นางสาวชนิษฐา  ดวงสุริยะ 

 ๖๘๗๐ นางสาวชนิษฐา  ไลยะรัตน 

 ๖๘๗๑ นางสาวชนิษฐา  อุดทา 

 ๖๘๗๒ นางสาวชนิสรา  ชาติทหาร 

 ๖๘๗๓ นางชนิสรา  ตะวันหะ 

 ๖๘๗๔ นางสาวชนิสรา  บัวบาล 

 ๖๘๗๕ นางสาวชนิสรา  ยอดมา 

 ๖๘๗๖ นางชนิสรา  แสนอุม 

 ๖๘๗๗ นางชนุตาพร  เคหะดิษฐ 

 ๖๘๗๘ นางชนุนาถ  รัศมี 

 ๖๘๗๙ นางชเนตตี  ชนชอบธรรม 

 ๖๘๘๐ นางสาวชมชนก  เสริมพงศวิบูลย 

 ๖๘๘๑ นางสาวชมณศกาญจน  เนตรวิจิตร 

 ๖๘๘๒ นางชมนภัส  สมจิตพิจารณ 

 ๖๘๘๓ นางสาวชมนาท  ชอรักษ 

 ๖๘๘๔ นางสาวชมพิรา  มงคล 

 ๖๘๘๕ นางสาวชมพูนุช  หาญทนงค 

 ๖๘๘๖ นางสาวชมพูนุท  จรวิรัตน 

 ๖๘๘๗ นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว 

 ๖๘๘๘ นางสาวชมพูนุท  บรรณกิจ 

 ๖๘๘๙ นางสาวชมพูนุท  พลนอก 

 ๖๘๙๐ นางชมพูนุท  ศรีษะ 

 ๖๘๙๑ นางสาวชมพูนุท  สาราคํา 

 ๖๘๙๒ นางสาวชมพูนุท  สุนทรมนูกิจ 

 ๖๘๙๓ นางสาวชมพูเนกข  สุริยะสกุลวงษ 

 ๖๘๙๔ นางชมภิรา  บริบูรณ 



 หนา   ๑๔๒ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๘๙๕ นางสาวชมภู  พรมกัน 

 ๖๘๙๖ นางสาวชมภูนุช  จูออง 

 ๖๘๙๗ นางสาวชมภูนุช  เพ็งพุฒิ 

 ๖๘๙๘ นางสาวชมมนัส  เกียรติโพธา 

 ๖๘๙๙ นางสาวชมัยพร  อาจทวีกูล 

 ๖๙๐๐ นางสาวชมัยภรณ  สุขมี 

 ๖๙๐๑ นางชมิดาภา  เคนเนดี 

 ๖๙๐๒ นางสาวชไมพร  คงหนองไทร 

 ๖๙๐๓ นางสาวชไมพร  คําเอียด 

 ๖๙๐๔ นางสาวชไมพร  เครือคํา 

 ๖๙๐๕ นางสาวชไมพร  บูรณพล 

 ๖๙๐๖ นางสาวชไมพร  พราหมมณี 

 ๖๙๐๗ นางสาวชไมพร  รัตนสังข 

 ๖๙๐๘ นางสาวชไมพร  สอนงาม 

 ๖๙๐๙ นางสาวชไมพร  สางหวยไพร 

 ๖๙๑๐ นางสาวชไมพร  สุธรรม 

 ๖๙๑๑ นางสาวชไมพร  แสนเสนยา 

 ๖๙๑๒ นางสาวชยพัทธ  คําสมัย 

 ๖๙๑๓ นางสาวชยุดา  สีขาว 

 ๖๙๑๔ นางสาวชรัญญา  คงนาลึก 

 ๖๙๑๕ นางสาวชรัญดา  เทียมวงค 

 ๖๙๑๖ นางสาวชรัตติยา  อารีชน 

 ๖๙๑๗ นางสาวชราธาร  รอดเพ็ชรภัย 

 ๖๙๑๘ นางชริตา  ตั้งกาญจนภาสน 

 ๖๙๑๙ นางชรินทรฎา  เลไพจิตร 

 ๖๙๒๐ นางสาวชรินทรทรา  ฤกษงาม 

 ๖๙๒๑ นางสาวชรินทรทิพย  มณีวงศ 

 ๖๙๒๒ นางสาวชรินรัตน  ไชยรินทร 

 ๖๙๒๓ นางสาวชรินรัตน  เพชรใหม 

 ๖๙๒๔ นางสาวชรินรัตน  ศิริเทพ 

 ๖๙๒๕ นางชริสา  พรหมรังษี 

 ๖๙๒๖ นางชลกนก  มาหามทอง 

 ๖๙๒๗ นางชลกร  ชาครอง 

 ๖๙๒๘ นางชลฑิชา  วงศวิเศษ 

 ๖๙๒๙ นางสาวชลณพรรธษ  ศรีเริงหลา 

 ๖๙๓๐ นางสาวชลณัฐ  บุปผาชาติ 

 ๖๙๓๑ นางสาวชลดา  ชื่นชู 

 ๖๙๓๒ นางสาวชลดา  ภูระหงษ 

 ๖๙๓๓ นางสาวชลดา  วนาไผท 

 ๖๙๓๔ นางชลดา  หลาวงศา 

 ๖๙๓๕ นางสาวชลดา  ไหมแกว 

 ๖๙๓๖ นางสาวชลดา  ออนพันธุ 

 ๖๙๓๗ นางสาวชลดา  อานี 

 ๖๙๓๘ นางสาวชลธร  ถามะพันธ 

 ๖๙๓๙ นางชลธาร  ยอดทองดี 

 ๖๙๔๐ นางสาวชลธิชา  กระบวนศรี 

 ๖๙๔๑ นางสาวชลธิชา  กันทะชมภู 

 ๖๙๔๒ นางสาวชลธิชา  การีซอ 

 ๖๙๔๓ นางสาวชลธิชา  กาไวย 

 ๖๙๔๔ นางสาวชลธิชา  จันทรศรีเปรม 



 หนา   ๑๔๓ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๙๔๕ นางสาวชลธิชา  จันทรอณุภาธาดา 

 ๖๙๔๖ นางชลธิชา  ชัยประดิษฐ 

 ๖๙๔๗ นางสาวชลธิชา  ชุมเพ็งพันธุ 

 ๖๙๔๘ นางสาวชลธิชา  ดําสมุทร 

 ๖๙๔๙ นางสาวชลธิชา  ดีเลิศ 

 ๖๙๕๐ นางสาวชลธิชา  ทิพยศรี 

 ๖๙๕๑ นางชลธิชา  นินเทศ 

 ๖๙๕๒ นางสาวชลธิชา  เนตรประไพ 

 ๖๙๕๓ นางสาวชลธิชา  แปนเชื้อ 

 ๖๙๕๔ นางชลธิชา  ฝงไธสง 

 ๖๙๕๕ นางสาวชลธิชา  พวงพยอม 

 ๖๙๕๖ นางสาวชลธิชา  รอดไพ 

 ๖๙๕๗ นางสาวชลธิชา  ล้ิมเกษตรสกุล 

 ๖๙๕๘ นางสาวชลธิชา  วัฒนาการ 

 ๖๙๕๙ นางสาวชลธิชา  ศิริอมรพันธุ 

 ๖๙๖๐ นางสาวชลธิชา  สันตกิจ 

 ๖๙๖๑ นางสาวชลธิชา  สาชิน 

 ๖๙๖๒ นางชลธิชา  สําเร็จผล 

 ๖๙๖๓ นางสาวชลธิชา  โสดา 

 ๖๙๖๔ นางสาวชลธิดา  สายโรจน 

 ๖๙๖๕ นางสาวชลธิดา  สุขันธ 

 ๖๙๖๖ นางสาวชลนา  รอดศิริ 

 ๖๙๖๗ นางสาวชลนิชา  รุงโรจน 

 ๖๙๖๘ นางสาวชลนี  เทพวงศ 

 ๖๙๖๙ นางสาวชลพร  เมียนเพชร 

 ๖๙๗๐ นางสาวชลภัท  นิติพันธ 

 ๖๙๗๑ นางสาวชลมาศ  สามารถกุล 

 ๖๙๗๒ นางสาวชลรัตน  กอหาญ 

 ๖๙๗๓ นางชลฤทัย  สุขเกษม 

 ๖๙๗๔ นางสาวชลลดา  เงาะจันทรา 

 ๖๙๗๕ นางชลลดา  เรืองศิลป 

 ๖๙๗๖ นางสาวชลลดา  วงคชมพู 

 ๖๙๗๗ นางสาวชลลดา  วรวงษ 

 ๖๙๗๘ นางสาวชลลดา  สามารถ 

 ๖๙๗๙ นางสาวชลหทัย  ใจดี 

 ๖๙๘๐ นางชลันดา  ฐานันดร 

 ๖๙๘๑ นางสาวชลันดา  ปญญาชิต 

 ๖๙๘๒ นางสาวชลันดา  เรืองวุฒิ 

 ๖๙๘๓ นางสาวชลาลัย  เทพวงศ 

 ๖๙๘๔ นางชลิฎา  ยศดา 

 ๖๙๘๕ นางชลิดา  การเพียร 

 ๖๙๘๖ นางสาวชลิดา  เจริญชัย 

 ๖๙๘๗ นางสาวชลิดา  ทวีโชคนิมิต 

 ๖๙๘๘ นางชลิดา  นิ่มทอง 

 ๖๙๘๙ นางสาวชลิดา  พันธุพิมพ 

 ๖๙๙๐ นางสาวชลิดา  โพธิ์สาราช 

 ๖๙๙๑ นางชลิดา  โมเรือง 

 ๖๙๙๒ นางชลิดา  วรวัฒนกุลชัย 

 ๖๙๙๓ นางสาวชลิตา  กันตัง 

 ๖๙๙๔ นางสาวชลิตา  แกวแดง 



 หนา   ๑๔๔ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๙๙๕ นางสาวชลิตา  ชฎากร 

 ๖๙๙๖ นางสาวชลิตา  ธนางวนใจรัก 

 ๖๙๙๗ นางสาวชลิตา  พรหมรักษ 

 ๖๙๙๘ นางสาวชลิตา  รูปอวน 

 ๖๙๙๙ นางสาวชลิตา  วงคชัย 

 ๗๐๐๐ นางสาวชลิตา  อรชร 

 ๗๐๐๑ นางสาวชลิสรา  ทรัพยเกษรวงษ 

 ๗๐๐๒ นางสาวชลิสา  ชํานาญวารี 

 ๗๐๐๓ นางสาวชลียา  ธนพงศภิญญา 

 ๗๐๐๔ นางสาวชโลทร  ทนปรางค 

 ๗๐๐๕ นางสาวชโลบล  จ่ันงาม 

 ๗๐๐๖ นางชวนชม  วิบูลยเพ็ง 

 ๗๐๐๗ นางชวนพิศ  ทะศิลา 

 ๗๐๐๘ นางสาวชวนพิศ  เหล็กใหล 

 ๗๐๐๙ นางสาวชวลี  เวียงทอง 

 ๗๐๑๐ นางสาวชวลี  หอมรื่น 

 ๗๐๑๑ นางสาวชวัลรัตน  ฤทธิเดช 

 ๗๐๑๒ นางสาวชวัลลักษณ  โคตะพาจันทร 

 ๗๐๑๓ นางสาวชวัลลักษณ  สุคันธศิลป 

 ๗๐๑๔ นางสาวชวาลัย  ปนปน 

 ๗๐๑๕ นางสาวชวิศา  ถิ่นเกาะยาว 

 ๗๐๑๖ นางชวิศา  แรงเริง 

 ๗๐๑๗ นางสาวชอผกา  นามวัน 

 ๗๐๑๘ นางสาวชอผกา  มั่งสุพรรณ 

 ๗๐๑๙ นางสาวชอผกา  ออนกล่ัน 

 ๗๐๒๐ นางสาวชอเอื้อง  ธรรมศักดิ์ 

 ๗๐๒๑ นางสาวชะมัยภรณ  ยอดจันทร 

 ๗๐๒๒ นางสาวชะออน  ถาวรสังข 

 ๗๐๒๓ นางสาวชัชชญา  ชูนุย 

 ๗๐๒๔ นางสาวชัชชญา  เทพคําแหง 

 ๗๐๒๕ นางชัชชญา  ศรวัฒนา 

 ๗๐๒๖ นางชัชชญา  อุนเมือง 

 ๗๐๒๗ นางสาวชัชญาภา  วงศกองแกว 

 ๗๐๒๘ นางชัชญาภา  แหวเมือง 

 ๗๐๒๙ นางชัชฎาภรณ  ประถมทอง 

 ๗๐๓๐ นางสาวชัชฏาภรณ  สุขทวี 

 ๗๐๓๑ นางสาวชัชฏาภรณ  หงษนวล 

 ๗๐๓๒ นางสาวชัชนันทอร  แยมยืนสุข 

 ๗๐๓๓ นางสาวชัชนิตย  ชูทรัพย 

 ๗๐๓๔ นางสาวชัชมาศ  สุดจํา 

 ๗๐๓๕ นางสาวชัชริน  เจริญศรี 

 ๗๐๓๖ นางสาวชัชรี  แผวสวัสดิ์ 

 ๗๐๓๗ นางสาวชัญญญาณ  โพธิ์ศรี 

 ๗๐๓๘ นางสาวชัญญนิษฐ  นิลประดิษฐ 

 ๗๐๓๙ นางชัญญรัชญ  ชูทอง 

 ๗๐๔๐ นางสาวชัญญานุช  นนกระโทก 

 ๗๐๔๑ นางสาวชัญญาภัค  ณ นาน 

 ๗๐๔๒ นางสาวชัญญาภัค  เพ็ชรสวาท 

 ๗๐๔๓ นางสาวชัญญาลักษณ  สุภาษร 

 ๗๐๔๔ นางชัญญาศิกานต  ศรีวิเชียร 



 หนา   ๑๔๕ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๐๔๕ นางสาวชัฏธนาศิลป  ธงวาส 

 ๗๐๔๖ นางชัยชนะ  สูงภิไลย 

 ๗๐๔๗ นางชัยญารัตน  เตนปกษี 

 ๗๐๔๘ นางชาธินันท  รัตนพันธ 

 ๗๐๔๙ นางสาวชารดา  ปญญาพิม 

 ๗๐๕๐ นางสาวชารวี  ขุนขจี 

 ๗๐๕๑ นางชาริยา  ขยันเกตุการณ 

 ๗๐๕๒ นางสาวชารีญา  ชูเมือง 

 ๗๐๕๓ นางสาวชารีฟาฮ  ปทาน 

 ๗๐๕๔ นางสาวชาลิณี  เกิดแยม 

 ๗๐๕๕ นางสาวชาลิณี  ศรีพาน 

 ๗๐๕๖ นางสาวชาลิณี  สุทธะมี 

 ๗๐๕๗ นางชาลิตา  บวรรับพร 

 ๗๐๕๘ นางสาวชาลินี  ครรทักษ 

 ๗๐๕๙ นางสาวชาลินี  แคลวโยธา 

 ๗๐๖๐ นางสาวชาลินี  ทองใบ 

 ๗๐๖๑ นางชาลินี  พรมชมชา 

 ๗๐๖๒ นางสาวชาลินี  อิ่มพร 

 ๗๐๖๓ นางชาสุตา  ศรีจันทรนิตย 

 ๗๐๖๔ นางสาวชิดกมล  ฮวบกระโทก 

 ๗๐๖๕ นางสาวชิดชนก  ไชยยะ 

 ๗๐๖๖ นางสาวชิดชนก  นิลแสง 

 ๗๐๖๗ นางสาวชิดชนก  มาสําราญ 

 ๗๐๖๘ นางสาวชิดชนา  ไทรชมภู 

 ๗๐๖๙ นางสาวชิดตะวัน  จิรสินกุลโรจน 

 ๗๐๗๐ นางสาวชินญารัตน  อรรคนิมาตร 

 ๗๐๗๑ นางสาวชินานันท  สงวนบุญญพงษ 

 ๗๐๗๒ นางชิษฐา  เหลืองทอง 

 ๗๐๗๓ นางชิสา  บุญณรงค 

 ๗๐๗๔ นางสาวชิสากัญญ  พลายดวง 

 ๗๐๗๕ นางสาวชิสาพัชร  นีลธัญนันท 

 ๗๐๗๖ นางสาวชีพสุมน  ชัยแกว 

 ๗๐๗๗ นางชีวานันท  จันทรกลม 

 ๗๐๗๘ นางสาวชีวิตา  บุญถนอม 

 ๗๐๗๙ นางสาวชื่นกมล  อวนสูงเนิน 

 ๗๐๘๐ นางชื่นกรุณา  ผองใสศรี 

 ๗๐๘๑ นางสาวชื่นจิตร  คําแหงรส 

 ๗๐๘๒ นางชุณหกาญจน  เรืองฤทธิ์ 

 ๗๐๘๓ นางสาวชุดา  ซื่อสกุล 

 ๗๐๘๔ นางสาวชุดาภา  อาจยาทา 

 ๗๐๘๕ นางสาวชุตาภา  แสงทอง 

 ๗๐๘๖ นางชุติกาญจน  ชาติพันจันทร 

 ๗๐๘๗ นางสาวชุติกาญจน  ชินภักดี 

 ๗๐๘๘ นางสาวชุตินันท  ปาละวงศ 

 ๗๐๘๙ นางสาวชุติพร  วงศลา 

 ๗๐๙๐ นางสาวชุติภรณ  เตชะ 

 ๗๐๙๑ นางสาวชุติภรณ  พัดเอี่ยม 

 ๗๐๙๒ นางชุติภา  แกวเรียง 

 ๗๐๙๓ นางสาวชุติมณฑน  จงรักษ 

 ๗๐๙๔ นางสาวชุติมน  อั้นเตง 



 หนา   ๑๔๖ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๐๙๕ นางสาวชุติมา  กมล 

 ๗๐๙๖ นางชุติมา  เกษมเนตร 

 ๗๐๙๗ นางสาวชุติมา  แกนเมือง 

 ๗๐๙๘ นางสาวชุติมา  แกววิเชียร 

 ๗๐๙๙ นางสาวชุติมา  คลายอักษร 

 ๗๑๐๐ นางสาวชุติมา  เจริญมาก 

 ๗๑๐๑ นางสาวชุติมา  เจียมใจ 

 ๗๑๐๒ นางสาวชุติมา  โตชัยศรี 

 ๗๑๐๓ นางสาวชุติมา  ธีรปฏิสัมภิทา 

 ๗๑๐๔ นางสาวชุติมา  นรานุต 

 ๗๑๐๕ นางสาวชุติมา  ประภัสสรพิทยา 

 ๗๑๐๖ นางสาวชุติมา  พรอมเพรียง 

 ๗๑๐๗ นางชุติมา  พูตระกูล 

 ๗๑๐๘ นางสาวชุติมา  เพชรี 

 ๗๑๐๙ นางสาวชุติมา  มณีนิล 

 ๗๑๑๐ นางสาวชุติมา  มากคงแกว 

 ๗๑๑๑ นางสาวชุติมา  ลัดนอก 

 ๗๑๑๒ นางชุติมา  ล่ิมศิลา 

 ๗๑๑๓ นางสาวชุติมา  สิงคง 

 ๗๑๑๔ นางสาวชุติมา  สุทธิวารี 

 ๗๑๑๕ นางชุติมา  สุวรรณเพ็ชร 

 ๗๑๑๖ นางสาวชุติมา  เสนา 

 ๗๑๑๗ นางชุติมา  แสงเมือง 

 ๗๑๑๘ นางสาวชุติมา  แสนคํา 

 ๗๑๑๙ นางสาวชุติมา  อันชนะ 

 ๗๑๒๐ นางสาวชุติมา  อํานวยสนอง 

 ๗๑๒๑ นางชุติมา  อินมะดัน 

 ๗๑๒๒ นางสาวชุติมา  เอกภาพไพบูลย 

 ๗๑๒๓ นางสาวชุติมา  เอมสวัสดิ์ 

 ๗๑๒๔ นางสาวชุติมา  ฮิมวาส 

 ๗๑๒๕ นางสาวชุติวรรณ  เรืองเดช 

 ๗๑๒๖ นางสาวชุมนุมพร  ประดิษฐแทน 

 ๗๑๒๗ นางสาวชุมาพร  คิดขยัน 

 ๗๑๒๘ นางสาวชุรี  แสงจันดา 

 ๗๑๒๙ นางชุลิตา  ชะโลมรัมย 

 ๗๑๓๐ นางชุลีกร  รักชาติ 

 ๗๑๓๑ นางสาวชุลีกร  อิศรภักดี 

 ๗๑๓๒ นางชุลีพร  จันทรแปลง 

 ๗๑๓๓ นางชุลีพร  จุยดี 

 ๗๑๓๔ วาที่รอยตรีหญิง ชุลีพร  ไตรทรัพย 

 ๗๑๓๕ นางชุลีพร  เทวรัตน 

 ๗๑๓๖ นางสาวชุลีพร  นกเขียว 

 ๗๑๓๗ นางสาวชุลีพร  เนืองศรี 

 ๗๑๓๘ นางสาวชุลีพร  บัวทอง 

 ๗๑๓๙ นางสาวชุลีพร  มาศจด 

 ๗๑๔๐ นางสาวชุลีพร  รื่นเริง 

 ๗๑๔๑ วาท่ีรอยตรีหญิง ชูใจ  ใหญประเสริฐ 

 ๗๑๔๒ นางชูลีพร  ยอดระบํา 

 ๗๑๔๓ นางสาวเชษฐสุดา  บุญมาก 

 ๗๑๔๔ นางเชาวนันท  แสนบัณฑิต 



 หนา   ๑๔๗ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๑๔๕ นางสาวเชาวนี  สุวรรณทอง 

 ๗๑๔๖ นางสาวโชคดี  มณีรัตน 

 ๗๑๔๗ นางโชติกา  เกษรสังข 

 ๗๑๔๘ นางโชติกา  ขันประมาณ 

 ๗๑๔๙ นางสาวโชติกา  ขําทวี 

 ๗๑๕๐ นางสาวโชติกา  ชนะชัย 

 ๗๑๕๑ นางสาวโชติกา  ผิวเรือง 

 ๗๑๕๒ นางสาวโชติกา  พรหมเทศ 

 ๗๑๕๓ นางโชติกา  มณีภูวนัตถ 

 ๗๑๕๔ นางสาวโชติกา  ศรเพชร 

 ๗๑๕๕ นางสาวโชติกา  เหลือผล 

 ๗๑๕๖ นางสาวโชติกาญจน  สิงหรอด 

 ๗๑๕๗ นางโชติมน  วงคเทเวช 

 ๗๑๕๘ นางสาวโชติมา  เรืองประดิษฐ 

 ๗๑๕๙ นางสาวโชติมา  โรจนเศรษฐกุล 

 ๗๑๖๐ นางสาวโชติมา  เอกวิเศษศรี 

 ๗๑๖๑ นางสาวโชติมาศ  เกตุรัตน 

 ๗๑๖๒ นางสาวโชติรส  ตระกูลกําเนิด 

 ๗๑๖๓ นางโชติรส  นอยรักษา 

 ๗๑๖๔ นางสาวโชติรส  บุญเก็บ 

 ๗๑๖๕ นางสาวโชติรส  พรโภคิน 

 ๗๑๖๖ นางสาวโชติรส  สุวรรณรัตน 

 ๗๑๖๗ นางสาวโชติรัตน  เสียงใหญ 

 ๗๑๖๘ นางสาวโชติลักษณ  ทาบทอง 

 ๗๑๖๙ นางซอฟเยาะ  บุญชู 

 ๗๑๗๐ นางสาวซัม  มาสมพร 

 ๗๑๗๑ นางสาวซัมซี่ยะ  เหลหมิง 

 ๗๑๗๒ นางซากีนะ  บือราเฮง 

 ๗๑๗๓ นางสาวซาฝนะ  แอหลัง 

 ๗๑๗๔ นางซารียา  จิสวัสดิ์ 

 ๗๑๗๕ นางสาวซาอีเราะห  มะโร 

 ๗๑๗๖ นางสาวซี  บุญยโกศล 

 ๗๑๗๗ นางสาวซุนนียะ  หมัดอะด้ํา 

 ๗๑๗๘ นางสาวซูนีตา  สูหลง 

 ๗๑๗๙ นางสาวซูรียาณี  คลังสี 

 ๗๑๘๐ นางสาวซูเลียนา  บือซา 

 ๗๑๘๑ นางสาวซูไฮนี  ดาจริง 

 ๗๑๘๒ นางสาวซูไฮลา  ยูโซะ 

 ๗๑๘๓ นางสาวโซเฟย  เวเนสซา ชวยหนู 

 ๗๑๘๔ นางสาวไซนับ  อิงสะรี 

 ๗๑๘๕ นางสาวไซวาตี  มะสาแม 

 ๗๑๘๖ นางสาวฌลาพร  มรรคเจริญ 

 ๗๑๘๗ นางสาวฌัลลิกา  ครองผา 

 ๗๑๘๘ นางสาวฌานิกา  คูเจริญทรัพย 

 ๗๑๘๙ นางเฌณิศา  บุญวัฒนา 

 ๗๑๙๐ นางสาวเฌนิศา  ล้ิมปาละกูล 

 ๗๑๙๑ นางสาวญาณกร  ทรัพยมาก 

 ๗๑๙๒ นางสาวญาณกร  อินปะคํา 

 ๗๑๙๓ นางสาวญาณสินี  ตันธิวุฒิ 

 ๗๑๙๔ นางสาวญาณัจฉรา  บุญโสม 



 หนา   ๑๔๘ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๑๙๕ นางญาณิกา  ไชยวงค 

 ๗๑๙๖ นางสาวญาณิชศา  สีไส 

 ๗๑๙๗ นางสาวญาณิศา  ผิวฝาด 

 ๗๑๙๘ นางสาวญาณี  ประมูลทรัพย 

 ๗๑๙๙ นางสาวญาณี  เพชรแอน 

 ๗๒๐๐ นางสาวญาณี  มิ่งใย 

 ๗๒๐๑ นางสาวญาณี  ลีลิตธรรม 

 ๗๒๐๒ นางสาวญาณี  วัฒนากร 

 ๗๒๐๓ นางสาวญาดา  ณะนวน 

 ๗๒๐๔ นางสาวญาดา  ตั้งศิริรัตนา 

 ๗๒๐๕ นางสาวญาดา  ศิริ 

 ๗๒๐๖ นางสาวญาดา  สาเศียร 

 ๗๒๐๗ นางญาตา  ศรีโคตร 

 ๗๒๐๘ นางสาวญาตา  อรุณสวัสดิ์ 

 ๗๒๐๙ นางสาวญานิกา  โพธิ์ศรี 

 ๗๒๑๐ นางสาวญาโนทัย  คงคาทิพย 

 ๗๒๑๑ นางสาวญาภัคศนันท  สุพร 

 ๗๒๑๒ นางสาวญามา  แสนมาโนช 

 ๗๒๑๓ นางสาวญาวีรินจน  ทองสุขเจริญ 

 ๗๒๑๔ นางุดดะฮ  วัดเส็น 

 ๗๒๑๕ นางสาวฐญามน  วงคการณ 

 ๗๒๑๖ นางสาวฐนชม  พันธบุญมี 

 ๗๒๑๗ นางสาวฐนันญา  ปานนิ่ม 

 ๗๒๑๘ นางสาวฐนิกา  ชวยสุทธิ์ 

 ๗๒๑๙ นางสาวฐนิตา  เสงเนตร 

 ๗๒๒๐ นางฐปณัธ  กระแสสินธุ 

 ๗๒๒๑ นางฐปนรรฆ  คิดการ 

 ๗๒๒๒ นางสาวฐปนี  อุทัยวรรณ 

 ๗๒๒๓ นางสาวฐรัชญา  สรรพศรี 

 ๗๒๒๔ นางฐรันทรพัชญ  พรหมบุตร 

 ๗๒๒๕ นางสาวฐัชญา  เนตรนิล 

 ๗๒๒๖ นางฐาณัชชา  สมบัติ 

 ๗๒๒๗ นางฐานันดร  สิงหธรรม 

 ๗๒๒๘ นางสาวฐานิกา  นวลคลาย 

 ๗๒๒๙ นางฐานิดา  สุริยะศรี 

 ๗๒๓๐ นางสาวฐานิต  แจงดี 

 ๗๒๓๑ นางสาวฐานิตา  นุชเครือ 

 ๗๒๓๒ นางฐานิตา  วินิจฉัย 

 ๗๒๓๓ นางฐานียา  ขาวผอง 

 ๗๒๓๔ นางสาวฐาปณี  พัฒนสาร 

 ๗๒๓๕ นางสาวฐาปนี  ชินศิริพันธุ 

 ๗๒๓๖ นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง 

 ๗๒๓๗ นางสาวฐาปนีย  ทวีกสิกรรม 

 ๗๒๓๘ นางสาวฐาปนีย  ทองเกิด 

 ๗๒๓๙ นางสาวฐิฌารชัต  เกิดแดง 

 ๗๒๔๐ นางฐิตติกานต  ประสารวงษ 

 ๗๒๔๑ นางฐิตาพร  โชติมงคล 

 ๗๒๔๒ นางสาวฐิตาภัทร  เกิดแกว 

 ๗๒๔๓ นางสาวฐิตาภา  สนั่นเอื้อ 

 ๗๒๔๔ นางสาวฐิตารีย  กุลวงศคเณศ 



 หนา   ๑๔๙ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๒๔๕ นางสาวฐิตารีย  จันทรนอย 

 ๗๒๔๖ นางฐิตารีย  ธารรักษ 

 ๗๒๔๗ นางสาวฐิตารีย  บุตรแกว 

 ๗๒๔๘ นางสาวฐิตารีย  สําเภา 

 ๗๒๔๙ นางสาวฐิตารีย  อ่ําจับ 

 ๗๒๕๐ นางฐิติกัณนรีย  ศุภมิตรโยธิน 

 ๗๒๕๑ นางสาวฐิติกา  ไวคกุล 

 ๗๒๕๒ นางสาวฐิติกาญจน  งามเจริญ 

 ๗๒๕๓ นางฐิติกาญจน  รวงเหมือน 

 ๗๒๕๔ นางสาวฐิติกาญจน  สะอาด 

 ๗๒๕๕ นางสาวฐิติชญา  ขันทะวงค 

 ๗๒๕๖ นางสาวฐิติชญา  ตั้งอารุณ 

 ๗๒๕๗ นางสาวฐิติชญา  ทัศบุตร 

 ๗๒๕๘ นางสาวฐิติชญา  รัตนมณี 

 ๗๒๕๙ นางสาวฐิติชญา  เลิศจํารัสพงศ 

 ๗๒๖๐ นางสาวฐิติชญาน  ถาวรสารี 

 ๗๒๖๑ นางฐิติญา  ทอดธิวงษ 

 ๗๒๖๒ นางสาวฐิตินันท  กัณหวงศ 

 ๗๒๖๓ นางสาวฐิตินันท  มุยแกว 

 ๗๒๖๔ นางสาวฐิตินันท  วงษชาลี 

 ๗๒๖๕ นางสาวฐิตินันท  ศรีเจริญธรรม 

 ๗๒๖๖ นางสาวฐิติพร  จันทรศรี 

 ๗๒๖๗ นางสาวฐิติพร  ใบทอง 

 ๗๒๖๘ นางฐิติพร  ผดุงกิจ 

 ๗๒๖๙ นางสาวฐิติพร  พัฒนาไพรวัลย 

 ๗๒๗๐ นางฐิติพร  เพ่ิมพร 

 ๗๒๗๑ นางสาวฐิติพร  โพธิ์จุมพล 

 ๗๒๗๒ นางฐิติพร  เมธเมธี 

 ๗๒๗๓ นางสาวฐิติพร  สุวรรณภูมิ 

 ๗๒๗๔ นางสาวฐิติมา  กันชัยภูมิ 

 ๗๒๗๕ นางฐิติมา  ขวัญสกุล 

 ๗๒๗๖ นางฐิติมา  เขื่อนปญญา 

 ๗๒๗๗ นางฐิติมา  จันทะสี 

 ๗๒๗๘ นางสาวฐิติมา  แจงอารมณ 

 ๗๒๗๙ นางสาวฐิติมา  ชอนขุนทด 

 ๗๒๘๐ นางฐิติมา  เทาศิริ 

 ๗๒๘๑ นางสาวฐิติมา  แทนกลาง 

 ๗๒๘๒ นางสาวฐิติมา  บรรเทิง 

 ๗๒๘๓ นางฐิติมา  ประทุมโต 

 ๗๒๘๔ นางสาวฐิติมา  พรหมทอง 

 ๗๒๘๕ นางสาวฐิติมา  พวงคุมชู 

 ๗๒๘๖ นางสาวฐิติมา  มวงศิลา 

 ๗๒๘๗ นางสาวฐิติมา  วงเวียน 

 ๗๒๘๘ นางสาวฐิติยวดี  วงศธิดา 

 ๗๒๘๙ นางสาวฐิติยา  พรมมา 

 ๗๒๙๐ นางฐิติยา  พาสมบูรณ 

 ๗๒๙๑ นางฐติิยาภรณ  ทวี 

 ๗๒๙๒ นางฐิติรักษ  อินทรกระโทก 

 ๗๒๙๓ นางสาวฐิติรัชต  หานะพันธ 

 ๗๒๙๔ นางสาวฐิติรัตน  เขื่อนพันธ 



 หนา   ๑๕๐ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๒๙๕ นางสาวฐิติรัตน  จริยาโสวรรณ 

 ๗๒๙๖ นางฐิติรัตน  ชาญกวาง 

 ๗๒๙๗ นางฐิติรัตน  วชิรวรรณ 

 ๗๒๙๘ นางสาวฐิติรัตน  แหลงสนาม 

 ๗๒๙๙ นางสาวฐิติวรดา  ชันขุนทด 

 ๗๓๐๐ นางสาวฐิติวรดา  รอดวันโน 

 ๗๓๐๑ นางสาวฐิติวรรณ  เนตรเถื่อน 

 ๗๓๐๒ นางสาวฐิติวรรณ  ศรีวราพันธุ 

 ๗๓๐๓ นางฐิริญญา  พรหมศร 

 ๗๓๐๔ นางสาวฐิวันกาญจน  วงษอํามาตร 

 ๗๓๐๕ นางสาวฑัณฑิมา  พงษพรม 

 ๗๓๐๖ นางฑาริการ  ลือราช 

 ๗๓๐๗ นางสาวฑิฆัมพร  นวมเงิน 

 ๗๓๐๘ นางสาวฑิฆัมพร  สิริโสภากูล 

 ๗๓๐๙ นางสาวฑิมลวัลย  ศิริ 

 ๗๓๑๐ นางสาวฑีราพร  มูลสุข 

 ๗๓๑๑ นางณงคเยาว  เยรัมย 

 ๗๓๑๒ นางสาวณชกาน  เรืองชม 

 ๗๓๑๓ นางสาวณชมน  นอยจันทร 

 ๗๓๑๔ นางสาวณชา  พิมวัน 

 ๗๓๑๕ นางสาวณชานันท  ประเสริฐสุข 

 ๗๓๑๖ นางสาวณฐกร  สมตน 

 ๗๓๑๗ นางณฐปภัช  ชาวบางนอย 

 ๗๓๑๘ นางสาวณฐพร  บุญหนุน 

 ๗๓๑๙ นางสาวณฐพรรณ  เจนปญญากุล 

 ๗๓๒๐ นางณฐมน  ผางจันทดา 

 ๗๓๒๑ นางสาวณฐมน  สุดวิเศษ 

 ๗๓๒๒ นางสาวณฐสินี  มาระโย 

 ๗๓๒๓ นางสาวณฐอร  โคตรจักร 

 ๗๓๒๔ นางสาวณฐอร  ทรงแสง 

 ๗๓๒๕ นางสาวณทิพรดา  ยืนยาว 

 ๗๓๒๖ นางสาวณธษา  ปภาธนะนันท 

 ๗๓๒๗ นางสาวณธษา  เสียงเลิศ 

 ๗๓๒๘ นางสาวณธิดา  โกรทินธาคม 

 ๗๓๒๙ นางสาวณบาภัช  เผาหนอง 

 ๗๓๓๐ นางสาวณปภัช  ทองหลอม 

 ๗๓๓๑ นางสาวณปภัช  บรรณาการ 

 ๗๓๓๒ นางสาวณปภัช  พรหมเครือ 

 ๗๓๓๓ นางณปภัช  ศรีสิงห 

 ๗๓๓๔ นางสาวณปภัช  แสงโสภณ 

 ๗๓๓๕ นางณพัชร  ชมชื่น 

 ๗๓๓๖ นางณพัชร  ปานเทพอินทร 

 ๗๓๓๗ นางสาวณพัฐกรณ  เลิศชํานาญสวน 

 ๗๓๓๘ นางสาวณพัฐธิกา  ซิ่วเกษร 

 ๗๓๓๙ นางณพัฐอร  หันชอ 

 ๗๓๔๐ นางสาวณภัทร  แกวกําแพง 

 ๗๓๔๑ นางสาวณภัทร  จารึกฐิติ 

 ๗๓๔๒ นางสาวณภัทร  ชัยนันท 

 ๗๓๔๓ นางสาวณภัทร  เนื่องศรี 

 ๗๓๔๔ นางสาวณภัทร  เลิศชนภัทร 



 หนา   ๑๕๑ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๓๔๕ นางสาวณภัทร  สมบูรณ 

 ๗๓๔๖ นางสาวณภัทร  อินโสม 

 ๗๓๔๗ นางสาวณภัทร  อุดมดิษฐเวชกุล 

 ๗๓๔๘ นางณภัทรารัตน  ศรีเจริญ 

 ๗๓๔๙ นางสาวณภัสนันท  มงคลภณ 

 ๗๓๕๐ นางสาวณภาวรรณ  ปนทอง 

 ๗๓๕๑ นางณริญยากรณ  ภูธํารง 

 ๗๓๕๒ นางณโรบล  ศรีเกตุ 

 ๗๓๕๓ นางสาวณสุดา  สิชฌรังษี 

 ๗๓๕๔ นางสาวณัชชณิช  ทิพกุล 

 ๗๓๕๕ นางสาวณัชชา  เงินธรรม 

 ๗๓๕๖ นางสาวณัชชา  ชมทอง 

 ๗๓๕๗ นางสาวณัชชา  ยอดสุวรรณ 

 ๗๓๕๘ นางสาวณัชชา  ฤทธิ์กลาง 

 ๗๓๕๙ นางสาวณัชชา  วรรณทะมาศ 

 ๗๓๖๐ นางสาวณัชชา  สินศิริ 

 ๗๓๖๑ นางสาวณัชชา  แสงอรุณ 

 ๗๓๖๒ นางสาวณัชชารินทร  รามริน 

 ๗๓๖๓ นางสาวณัชชารีย  ธนฐิติวรนันท 

 ๗๓๖๔ นางณัชชาวีณ  ชูเชิด 

 ๗๓๖๕ นางสาวณัชฐญา  ศรีคําแหง 

 ๗๓๖๖ นางสาวณัชฐสวรรค  ศิริรุงโรจ 

 ๗๓๖๗ นางณัชณิชา  คลอยชาวนา 

 ๗๓๖๘ นางสาวณัชทชา  เดชโชติสุนทร 

 ๗๓๖๙ นางสาวณัชพิมพ  ภาษีรอด 

 ๗๓๗๐ นางสาวณัชรินทร  ลาภโพธิ์ทอง 

 ๗๓๗๑ นางสาวณัชวรรณ  นวมทะนงค 

 ๗๓๗๒ นางณัฎชา  คุณวัชระกิจ 

 ๗๓๗๓ นางสาวณัฎฐกานต  ทับเที่ยง 

 ๗๓๗๔ นางสาวณัฎฐฐิรญา  ปนเมา 

 ๗๓๗๕ นางณัฎฐณิชา  ธรรมกุล 

 ๗๓๗๖ นางณัฎฐณิชา  รินไชยยา 

 ๗๓๗๗ นางสาวณัฎฐนันท  บุญเสมอ 

 ๗๓๗๘ นางณัฎฐพิฌา  พรมจาด 

 ๗๓๗๙ นางสาวณัฎฐา  แตงก่ํา 

 ๗๓๘๐ นางสาวณัฎฐา  ถมปทม 

 ๗๓๘๑ นางสาวณัฎฐา  บุญรักษ 

 ๗๓๘๒ นางณัฎฐิดา  ถีระพันธ 

 ๗๓๘๓ นางสาวณัฎฐิยานุช  เหนียวบุบผา 

 ๗๓๘๔ นางสาวณัฎฐิรา  นันทวัน ณ อยุธยา 

 ๗๓๘๕ นางสาวณัฏฐกฤติยา  จันทรสม 

 ๗๓๘๖ นางสาวณัฏฐกันย  วรวงษ 

 ๗๓๘๗ นางสาวณัฏฐกานต  ประชุมรัตน 

 ๗๓๘๘ นางสาวณัฏฐกานต  แหลงสนาม 

 ๗๓๘๙ นางณัฏฐกานต  เอี่ยมสอาด 

 ๗๓๙๐ นางสาวณัฏฐกานต  ธัชกุลสุวรรณ 

 ๗๓๙๑ นางสาวณัฏฐกิตติ์  เลาทรัพย 

 ๗๓๙๒ นางสาวณัฏฐขณัญณ  จันทรคํา 

 ๗๓๙๓ นางสาวณัฏฐชญาภา  เดี่ยวย่ิงเจริญ 

 ๗๓๙๔ นางสาวณัฏฐชฎามณฑ  สัมมาชีพ 



 หนา   ๑๕๒ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๓๙๕ นางสาวณัฏฐชัญญา  เอี่ยมสกุล 

 ๗๓๙๖ นางสาวณัฏฐชุดาธร  กินะรี 

 ๗๓๙๗ นางสาวณัฏฐญดา  ทองเพชรวิวัธน 

 ๗๓๙๘ นางสาวณัฏฐญาดา  แรกเรียง 

 ๗๓๙๙ นางณัฏฐณิชา  ณ ถลาง 

 ๗๔๐๐ นางสาวณัฏฐณิชา  ทวมจันทร 

 ๗๔๐๑ นางสาวณัฏฐณิชา  พันธขะวงษ 

 ๗๔๐๒ นางสาวณัฏฐณิชา  พุทธา 

 ๗๔๐๓ นางณัฏฐณิชา  สุทธิวิริวรรณ 

 ๗๔๐๔ นางสาวณัฏฐธยาน  วิรมณวรกุล 

 ๗๔๐๕ นางสาวณัฏฐนันท  กิตติศักดิ์ภาษี 

 ๗๔๐๖ นางณัฏฐนันท  พิทักษกุล 

 ๗๔๐๗ นางสาวณัฏฐนันท  แยมไสว 

 ๗๔๐๘ นางสาวณัฏฐนิช  เรืองโอชา 

 ๗๔๐๙ นางสาวณัฏฐพัชร  แจงโพธิ์ 

 ๗๔๑๐ นางสาวณัฏฐวรนุช  ชุมภูทอง 

 ๗๔๑๑ นางสาวณัฏฐวัลย  เอี่ยมประดิษฐ 

 ๗๔๑๒ นางณัฏฐศศิ  ศรีสุธรรม 

 ๗๔๑๓ นางณัฏฐศิริ  เครือคํา 

 ๗๔๑๔ นางสาวณัฏฐโสภิณ  แถวโพธิ์ 

 ๗๔๑๕ นางณัฏฐา  ศรีนรจันทร 

 ๗๔๑๖ นางสาวณัฏฐาณิตา  จันดิษ 

 ๗๔๑๗ นางสาวณัฏฐาภรณ  เทพอาวุธ 

 ๗๔๑๘ นางณัฏฐาภรณ  มหาพรม 

 ๗๔๑๙ นางสาวณัฏฐาภรณ  ระรื่น 

 ๗๔๒๐ นางณัฏฐิกา  ขวัญประกอบ 

 ๗๔๒๑ นางสาวณัฏฐิกา  ไชยาพันธุ 

 ๗๔๒๒ นางสาวณัฏฐิกานต  ชมศิริ 

 ๗๔๒๓ นางสาวณัฏฐิณี  วงศสันติวัฒน 

 ๗๔๒๔ นางสาวณัฏฐิพร  วงษไทย 

 ๗๔๒๕ นางสาวณัฏฐียา  ลําภูศรี 

 ๗๔๒๖ นางสาวณัฏธิภา  จันทรคํา 

 ๗๔๒๗ นางสาวณัฏพร  ชวยบํารุง 

 ๗๔๒๘ นางสาวณัฏยา  เทศลําลึก 

 ๗๔๒๙ นางสาวณัฏยา  พุฒตาล 

 ๗๔๓๐ นางสาวณัฏยา  แพงบุญ 

 ๗๔๓๑ นางสาวณัฏยาภรณ  แสนรัมย 

 ๗๔๓๒ นางสาวณัฐกนา  จิตรแหง 

 ๗๔๓๓ นางณัฐกฤตา  กิจแกว 

 ๗๔๓๔ นางสาวณัฐกฤตา  ชิงรัมย 

 ๗๔๓๕ นางสาวณัฐกฤตา  นรชาญ 

 ๗๔๓๖ นางสาวณัฐกฤตา  บุญโยประการ 

 ๗๔๓๗ นางสาวณัฐกฤตา  พุมไม 

 ๗๔๓๘ นางสาวณัฐกฤตา  สิริวงษสุวรรณ 

 ๗๔๓๙ นางณัฐกัญญา  คุณวงค 

 ๗๔๔๐ นางสาวณัฐกาญจน  อภิรักษกิตติกุล 

 ๗๔๔๑ นางณัฐกานต  จิณะไชย 

 ๗๔๔๒ นางณัฐกานต  ทองมาก 

 ๗๔๔๓ นางสาวณัฐกานต  นาควงค 

 ๗๔๔๔ นางสาวณัฐกานต  บุญเสริฐ 



 หนา   ๑๕๓ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๔๔๕ นางณัฐกานต  บุรีรัตน 

 ๗๔๔๖ นางสาวณัฐกานต  ปานพรม 

 ๗๔๔๗ นางสาวณัฐกานต  พิรุณละออง 

 ๗๔๔๘ นางสาวณัฐกานต  ภิญญะวัย 

 ๗๔๔๙ นางสาวณัฐกานต  มานะตอ 

 ๗๔๕๐ นางสาวณัฐกานต  อินใจ 

 ๗๔๕๑ นางณัฐกุล  กิ่งแกว 

 ๗๔๕๒ นางสาวณัฐกุล  เปนสมุทร 

 ๗๔๕๓ นางสาวณัฐชญา  พุทธทองศรี 

 ๗๔๕๔ นางสาวณัฐชญา  สตะพันธ 

 ๗๔๕๕ นางสาวณัฐชดาภา  สุนาอาจ 

 ๗๔๕๖ นางสาวณัฐชตา  เตชณสิทธิ์ 

 ๗๔๕๗ นางณัฐชนัญ  รัตนกิจวรพงศ 

 ๗๔๕๘ นางณัฐชนันท  อูตุม 

 ๗๔๕๙ นางสาวณัฐชนา  ไชยพงศ 

 ๗๔๖๐ นางณัฐชยา  กองทอง 

 ๗๔๖๑ นางสาวณัฐชยา  กิ่งรัก 

 ๗๔๖๒ นางสาวณัฐชยา  นาควิสุทธิ์ 

 ๗๔๖๓ นางสาวณัฐชยา  พรหมลักษณ 

 ๗๔๖๔ นางณัฐชยา  พันแสน 

 ๗๔๖๕ นางณัฐชยา  พิมพทรายมูล 

 ๗๔๖๖ นางสาวณัฐชยา  สืบสอน 

 ๗๔๖๗ นางสาวณัฐชยา  สุขวรสกุล 

 ๗๔๖๘ นางสาวณัฐชยาพร  เหล็กสุวรรณ 

 ๗๔๖๙ นางสาวณัฐชา  พิกุลทอง 

 ๗๔๗๐ นางณัฐชา  สมใจ 

 ๗๔๗๑ นางสาวณัฐชา  สวัสดิไชย 

 ๗๔๗๒ นางสาวณัฐชา  สังขทอง 

 ๗๔๗๓ นางสาวณัฐชา  สิทธิวงศ 

 ๗๔๗๔ นางณัฐฌา  ชูเล่ือน 

 ๗๔๗๕ นางณัฐญดา  ทัพจันทร 

 ๗๔๗๖ นางสาวณัฐญา  ปตะฝาย 

 ๗๔๗๗ นางสาวณัฐญา  ไพรสุวรรณ 

 ๗๔๗๘ นางสาวณัฐญา  ศรีเมือง 

 ๗๔๗๙ นางสาวณัฐญาดา  จันทรสุข 

 ๗๔๘๐ นางสาวณัฐฏยา  ภักดีนิมิตร 

 ๗๔๘๑ นางสาวณัฐฐกา  มั่นเขตตวิทย 

 ๗๔๘๒ นางสาวณัฐฐา  ชิดโคกกรวด 

 ๗๔๘๓ นางสาวณัฐฐาพร  ทองคํา 

 ๗๔๘๔ นางสาวณัฐฐามณี  ศรีจอมขวัญ 

 ๗๔๘๕ นางสาวณัฐฐิญา  ทิมขาว 

 ๗๔๘๖ นางณัฐฐิดา  สอนปาน 

 ๗๔๘๗ นางณัฐณิชา  แกวสาคร 

 ๗๔๘๘ นางสาวณัฐณิชา  ชังคะนาค 

 ๗๔๘๙ นางณัฐณิชา  ไตรจักร 

 ๗๔๙๐ นางสาวณัฐณิชา  นาคาพงศ 

 ๗๔๙๑ นางณัฐณิชา  แสงเรือง 

 ๗๔๙๒ นางสาวณัฐณิชา  แสนเสนา 

 ๗๔๙๓ นางณัฐดารัตน  ศกุนะสิงห 

 ๗๔๙๔ นางณัฐติกาล  แกวสุคํา 



 หนา   ๑๕๔ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๔๙๕ นางสาวณัฐติยา  มุกแกว 

 ๗๔๙๖ นางสาวณัฐติวรรณ  ยืนยงคนาน 

 ๗๔๙๗ นางสาวณัฐทินี  ใจศรี 

 ๗๔๙๘ นางสาวณัฐธนพร  เหมวิจิตร 

 ๗๔๙๙ นางสาวณัฐธนา  ขุนทอง 

 ๗๕๐๐ นางสาวณัฐธมนพัณณ  ไชยปรุง 

 ๗๕๐๑ นางสาวณัฐธยาน  เข็มสันเทียะ 

 ๗๕๐๒ นางณัฐธยาน  จะนต 

 ๗๕๐๓ นางสาวณัฐธยาน  ปรีงาม 

 ๗๕๐๔ นางณัฐธยาน  ศรีซองเชษฐ 

 ๗๕๐๕ นางสาวณัฐธยาน  สิงหศิริ 

 ๗๕๐๖ นางสาวณัฐธยาน  อัศวโสวรรณ 

 ๗๕๐๗ นางสาวณัฐธรินีย  รฏิชารุงโรจน 

 ๗๕๐๘ นางสาวณัฐธัลยา  หวิงปด 

 ๗๕๐๙ นางสาวณัฐธิกา  จีทา 

 ๗๕๑๐ นางสาวณัฐธิชา  จงแยกกลาง 

 ๗๕๑๑ นางสาวณัฐธิณี  บุญมาศ 

 ๗๕๑๒ นางสาวณัฐธิดา  กฤษณะเศรณี 

 ๗๕๑๓ นางสาวณัฐธิดา  กันฟอง 

 ๗๕๑๔ นางสาวณัฐธิดา  น้ํามนตดี 

 ๗๕๑๕ นางสาวณัฐธิดา  บุตรใส 

 ๗๕๑๖ นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา 

 ๗๕๑๗ นางสาวณัฐธิดา  โยธา 

 ๗๕๑๘ นางสาวณัฐธิดา  รื่นพานิช 

 ๗๕๑๙ นางสาวณัฐธิดา  แสงวิมาน 

 ๗๕๒๐ นางสาวณัฐธินี  หารคุโน 

 ๗๕๒๑ นางณัฐนพิน  สุนทะโก 

 ๗๕๒๒ นางสาวณัฐนันท  เฉลียวพงษ 

 ๗๕๒๓ นางณัฐนันท  สําราญศาสตร 

 ๗๕๒๔ นางสาวณัฐนิชา  นิลจันทร 

 ๗๕๒๕ นางสาวณัฐนิชา  ภูคําวงษ 

 ๗๕๒๖ นางสาวณัฐปภัสร  ศรทอง 

 ๗๕๒๗ นางสาวณัฐปภัสร  ศรีรองเมือง 

 ๗๕๒๘ นางสาวณัฐปภัสร  โอชารส 

 ๗๕๒๙ นางสาวณัฐประภา  สีชมไชย 

 ๗๕๓๐ นางสาวณัฐปวีย  บรรยงศิวกุล 

 ๗๕๓๑ นางสาวณัฐพร  จตุรัส 

 ๗๕๓๒ นางสาวณัฐพร  จัดสวย 

 ๗๕๓๓ นางณัฐพร  โชคเพ่ิมพูนกิจ 

 ๗๕๓๔ นางสาวณัฐพร  ทิพยเนตร 

 ๗๕๓๕ นางสาวณัฐพร  รัตนาแพง 

 ๗๕๓๖ นางสาวณัฐพร  เรณะสุระ 

 ๗๕๓๗ นางณัฐพร  สุวรรณโน 

 ๗๕๓๘ นางสาวณัฐพร  สุวรรณประดิษฐ 

 ๗๕๓๙ นางณัฐพร  แสงอาทิตย 

 ๗๕๔๐ นางสาวณัฐพรรณ  แสงน้ําผ้ึง 

 ๗๕๔๑ นางณัฐพัชร  ซองงาม 

 ๗๕๔๒ นางณัฐพัชร  ชะเอม 

 ๗๕๔๓ นางณัฐภรณ  เจนจิตร 

 ๗๕๔๔ นางสาวณัฐภรณ  เฉลยไตร 



 หนา   ๑๕๕ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๕๔๕ นางสาวณัฐภรณ  ชัยเขต 

 ๗๕๔๖ นางสาวณัฐภรณ  วงศลคร 

 ๗๕๔๗ นางณัฐภัค  สดสัย 

 ๗๕๔๘ นางณัฐภัท  เหมทานนท 

 ๗๕๔๙ นางสาวณัฐภัสสร  วรวัชสถิตพงศ 

 ๗๕๕๐ นางสาวณัฐมน  ทองคํา 

 ๗๕๕๑ นางสาวณัฐมน  นามมนตรี 

 ๗๕๕๒ นางสาวณัฐยา  ทวีสุข 

 ๗๕๕๓ นางณัฐยา  ลีหะวงษ 

 ๗๕๕๔ นางสาวณัฐยาภรณ  กะการดี 

 ๗๕๕๕ นางสาวณัฐยาภรณ  ติละบาล 

 ๗๕๕๖ นางสาวณัฐรดา  จันทรา 

 ๗๕๕๗ นางสาวณัฐรดา  เจริญสุข 

 ๗๕๕๘ นางสาวณัฐรดา  ทิพยกิตติญา 

 ๗๕๕๙ นางสาวณัฐรดา  ปกรณอังกูร 

 ๗๕๖๐ นางสาวณัฐรดา  เพ็งสวย 

 ๗๕๖๑ นางณัฐรดา  เรืองเดช 

 ๗๕๖๒ นางณัฐรดา  อุประปุย 

 ๗๕๖๓ นางสาวณัฐริน  ขันธมาศ 

 ๗๕๖๔ นางสาวณัฐรินทร  สุนิพัฒน 

 ๗๕๖๕ นางณัฐลักษณัย  แกวละมุล 

 ๗๕๖๖ นางสาวณัฐวดี  กุตนันท 

 ๗๕๖๗ นางสาวณัฐวดี  ใจชวงโชติ 

 ๗๕๖๘ นางสาวณัฐวดี  ธาตุดี 

 ๗๕๖๙ นางณัฐวดี  ภักดีสุวรรณ 

 ๗๕๗๐ นางสาวณัฐวดี  ศรีวิชัย 

 ๗๕๗๑ นางสาวณัฐวรรณ  เจริญวรรณ 

 ๗๕๗๒ นางณัฐวรรณ  ชัยนํา 

 ๗๕๗๓ นางสาวณัฐวรรณ  นิธิสมบัติ 

 ๗๕๗๔ นางสาวณัฐวราพร  รัตนโสภณวิศิษฎ 

 ๗๕๗๕ นางสาวณัฐวสา  เถนวอง 

 ๗๕๗๖ นางสาวณัฐวิดา  สะสี 

 ๗๕๗๗ นางสาวณัฐวีร  ชาญเชี่ยว 

 ๗๕๗๘ นางณัฐสุดา  ตาสหรี 

 ๗๕๗๙ นางสาวณัฐสุดา  นบนอบ 

 ๗๕๘๐ นางสาวณัฐสุดา  บุญหงษ 

 ๗๕๘๑ นางสาวณัฐสุดา  โสภณ 

 ๗๕๘๒ นางสาวณัฐสุภางค  แซเจียม 

 ๗๕๘๓ นางสาวณัฐา  พุทธอรุณ 

 ๗๕๘๔ นางสาวณัฐาศิริ  สุวรรณกลาง 

 ๗๕๘๕ นางสาวณัฐิญาภรณ  เดชเกตุ 

 ๗๕๘๖ นางสาวณัฐิยา  พาที 

 ๗๕๘๗ นางสาวณัฒชภัทร  ไฉยชาติ 

 ๗๕๘๘ นางณัติชนก  จิตรนารี 

 ๗๕๘๙ นางสาวณัตินา  วงษศรีมี 

 ๗๕๙๐ นางสาวณัทกุลพัชร  ดาศรี 

 ๗๕๙๑ นางสาวณัทธมวันทน  ภูสุนทรเกียรติ 

 ๗๕๙๒ นางสาวณาตยานี  บุตทนุ 

 ๗๕๙๓ นางสาวณาริณี  องสารา 

 ๗๕๙๔ นางณาลินี  ทองอุม 



 หนา   ๑๕๖ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๕๙๕ นางสาวณาวีรนัฐ  แคนถา 

 ๗๕๙๖ นางสาวณิชกมล  จันทวงษ 

 ๗๕๙๗ นางสาวณิชกานต  จงใจ 

 ๗๕๙๘ นางสาวณิชกานต  บุญแยม 

 ๗๕๙๙ นางณิชชยา  โลหสวัสดิ์กุล 

 ๗๖๐๐ นางณิชชา  สุขโข 

 ๗๖๐๑ นางสาวณิชชา  อุทัยวัฒนะ 

 ๗๖๐๒ นางสาวณิชชาภัทร  ตั้งธงชัย 

 ๗๖๐๓ นางณิชณิชา  ละงู 

 ๗๖๐๔ นางณิชดาภา  จอมมูล 

 ๗๖๐๕ นางสาวณิชตา  พณิชบวรเดช 

 ๗๖๐๖ นางสาวณิชนันทน  ชนกกุล 

 ๗๖๐๗ นางสาวณิชนันทน  ปนอุทัง 

 ๗๖๐๘ นางสาวณิชนันทน  พินิจผล 

 ๗๖๐๙ นางสาวณิชยชนันท  มะปราง 

 ๗๖๑๐ นางสาวณิชยาดา  ภูชิตานุรักษ 

 ๗๖๑๑ นางสาวณิชสรณ  ชื่นบุญมา 

 ๗๖๑๒ นางสาวณิชา  วัฒนวราห 

 ๗๖๑๓ นางสาวณิชากร  จันดาโชติ 

 ๗๖๑๔ นางณิชากร  จุลสวัสดิ์ 

 ๗๖๑๕ นางสาวณิชากร  มั่นอ่ํา 

 ๗๖๑๖ นางสาวณิชากร  สมบูรณนิลโพธิ์ 

 ๗๖๑๗ นางสาวณิชาดา  วิเศษกาศ 

 ๗๖๑๘ นางสาวณิชาพร  ชาวทะเล 

 ๗๖๑๙ นางสาวณิชาภัทร  จีนประโคน 

 ๗๖๒๐ นางสาวณิชาภัทร  ใจยะทิ 

 ๗๖๒๑ นางสาวณิชาภัทร  ธนาศักดิ์ 

 ๗๖๒๒ นางสาวณิชาภัทร  ฤทธิ์ละคร 

 ๗๖๒๓ นางณิชาภา  จําปาศรี 

 ๗๖๒๔ นางสาวณิชาภา  จิระเสถียรพงศ 

 ๗๖๒๕ นางสาวณิชาภา  มังกะโรทัย 

 ๗๖๒๖ นางสาวณิชาภา  แยมกุล 

 ๗๖๒๗ นางสาวณิชารินทร  ถนอมโกมล 

 ๗๖๒๘ นางสาวณิชารีย  ทองอินทร 

 ๗๖๒๙ นางณิชารีย  นาคมณี 

 ๗๖๓๐ นางสาวณิชารีย  เหลืองอราม 

 ๗๖๓๑ นางสาวณิปุณมา  ลอมไร 

 ๗๖๓๒ นางสาวณิรดา  อุณวงศ 

 ๗๖๓๓ นางสาวณิรัชดา  จันทรมะโน 

 ๗๖๓๔ นางสาวณิรินทรรดา  เย็นจุรีย 

 ๗๖๓๕ นางสาวณียพรรณ  กาญจนะ 

 ๗๖๓๖ นางสาวณีรนุช  หวานตลอด 

 ๗๖๓๗ นางณีระนุช  อาจศรี 

 ๗๖๓๘ นางสาวณุภัทรณีย  ธนัตถดาราพร 

 ๗๖๓๙ นางสาวดนตรจันทร  พันธุรัตน 

 ๗๖๔๐ นางสาวดนยา  ไชยน้ําออม 

 ๗๖๔๑ นางสาวดนยา  หมื่นไวย 

 ๗๖๔๒ นางสาวดนิตา  ครูปชญ 

 ๗๖๔๓ นางดนุลดา  สติมั่น 

 ๗๖๔๔ นางสาวดรัณ  มาลาทอง 



 หนา   ๑๕๗ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๖๔๕ นางดริญญา  ชัยปญญา 

 ๗๖๔๖ นางสาวดรุณรัตน  แซจ้ิว 

 ๗๖๔๗ นางสาวดรุณวรรณ  สุกันทา 

 ๗๖๔๘ นางสาวดรุณวรรณ  สุวลักษณ 

 ๗๖๔๙ นางดรุณี  แกววังปลา 

 ๗๖๕๐ นางสาวดรุณี  คําจันทร 

 ๗๖๕๑ นางสาวดรุณี  แดงนาค 

 ๗๖๕๒ นางสาวดรุณี  ทรัพยผล 

 ๗๖๕๓ นางสาวดรุณี  ทับมุด 

 ๗๖๕๔ นางสาวดรุณี  ทับโสดา 

 ๗๖๕๕ นางสาวดรุณี  ธรรมรักษา 

 ๗๖๕๖ นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี 

 ๗๖๕๗ นางดรุณี  วิจิตรปญญา 

 ๗๖๕๘ นางสาวดรุณี  สารทา 

 ๗๖๕๙ นางสาวดฤมณฑ  สนองบุญ 

 ๗๖๖๐ นางดลใจ  โชตะนา 

 ๗๖๖๑ นางสาวดลญา  สดแสงจันทร 

 ๗๖๖๒ นางสาวดลญา  อินทรจันทร 

 ๗๖๖๓ นางสาวดลพัฒน  หุนสม 

 ๗๖๖๔ นางดลยา  ศรีทองดี 

 ๗๖๖๕ นางสาวดลยา  สีจันทร 

 ๗๖๖๖ นางสาวดลฤดี  ปสสา 

 ๗๖๖๗ นางสาวดลลชา  มาตมุน 

 ๗๖๖๘ นางสาวดวงกมล  แกวนิ่ม 

 ๗๖๖๙ นางสาวดวงกมล  เครือทรัพย 

 ๗๖๗๐ นางสาวดวงกมล  ฉวีรัตน 

 ๗๖๗๑ นางสาวดวงกมล  ชลอ 

 ๗๖๗๒ นางสาวดวงกมล  ชูกลาง 

 ๗๖๗๓ นางดวงกมล  เชื้อบอคา 

 ๗๖๗๔ นางสาวดวงกมล  โชจรูญเดช 

 ๗๖๗๕ นางสาวดวงกมล  แซลี 

 ๗๖๗๖ นางสาวดวงกมล  วาททองหลาง 

 ๗๖๗๗ นางสาวดวงกมล  วิริยกิจโกศล 

 ๗๖๗๘ นางสาวดวงกมล  ศิลปนารายณ 

 ๗๖๗๙ นางดวงกมล  อุปสรรค 

 ๗๖๘๐ นางดวงแข  ภูแลนกี่ 

 ๗๖๘๑ นางดวงจันทร  เกษโสภา 

 ๗๖๘๒ นางสาวดวงจันทร  ดุงสูงเนิน 

 ๗๖๘๓ นางดวงใจ  แกวกล 

 ๗๖๘๔ นางสาวดวงใจ  ไกรเทพ 

 ๗๖๘๕ นางสาวดวงใจ  ไชยลังการ 

 ๗๖๘๖ นางสาวดวงใจ  ทองเฟอง 

 ๗๖๘๗ นางดวงใจ  ทองศรี 

 ๗๖๘๘ นางสาวดวงใจ  บริรักษ 

 ๗๖๘๙ นางสาวดวงใจ  บุญแตง 

 ๗๖๙๐ นางดวงใจ  พิธีการ 

 ๗๖๙๑ นางสาวดวงใจ  เพ็ชรงาม 

 ๗๖๙๒ นางสาวดวงใจ  วิถีพานิชย 

 ๗๖๙๓ นางสาวดวงใจ  สีคํา 

 ๗๖๙๔ นางสาวดวงใจ  สีประเสริฐ 



 หนา   ๑๕๘ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๖๙๕ นางดวงใจ  สุวรรณวงค 

 ๗๖๙๖ นางสาวดวงชีวัน  บุษยาวรรณ 

 ๗๖๙๗ นางสาวดวงชีวัน  ยานศิริ 

 ๗๖๙๘ นางสาวดวงดาว  กิ่งพาน 

 ๗๖๙๙ นางสาวดวงดาว  คุมภัย 

 ๗๗๐๐ นางสาวดวงดาว  จันทรเจริญ 

 ๗๗๐๑ นางสาวดวงดาว  เมาะราษี 

 ๗๗๐๒ นางสาวดวงเดือน  โกยดุลย 

 ๗๗๐๓ นางดวงเดือน  นพโสภณ 

 ๗๗๐๔ นางดวงเดือน  เนื่องนิกร 

 ๗๗๐๕ นางดวงเดือน  อุสมาน 

 ๗๗๐๖ นางสาวดวงตา  บิลหมัด 

 ๗๗๐๗ นางดวงตา  สะอาด 

 ๗๗๐๘ นางสาวดวงธิดา  ศรีโกมุท 

 ๗๗๐๙ นางสาวดวงนภา  เตปา 

 ๗๗๑๐ นางสาวดวงนภา  ธัญรส 

 ๗๗๑๑ นางสาวดวงนภา  ผลทิพย 

 ๗๗๑๒ นางสาวดวงนภา  เฟองฟูกิจการ 

 ๗๗๑๓ นางดวงนภา  ศรีพารา 

 ๗๗๑๔ นางดวงเนตร  ลาดลาย 

 ๗๗๑๕ นางสาวดวงพร  กนกนัครา 

 ๗๗๑๖ นางดวงพร  กําลังหาญ 

 ๗๗๑๗ นางดวงพร  ขาวสนิท 

 ๗๗๑๘ นางสาวดวงพร  ปราบคช 

 ๗๗๑๙ นางสาวดวงพร  พงษพิลา 

 ๗๗๒๐ นางสาวดวงพร  พูลเพ่ิม 

 ๗๗๒๑ วาที่รอยตรีหญิง ดวงพร  มณีโชติ 

 ๗๗๒๒ นางสาวดวงพร  วงคหลา 

 ๗๗๒๓ นางสาวดวงพร  ศรีวะรมย 

 ๗๗๒๔ นางสาวดวงพร  สงวนไทร 

 ๗๗๒๕ นางสาวดวงพร  สุขพรอม 

 ๗๗๒๖ นางสาวดวงพร  สุพลดี 

 ๗๗๒๗ นางสาวดวงพร  โสมงคล 

 ๗๗๒๘ นางดวงพร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา 

 ๗๗๒๙ นางสาวดวงมณี  พรมอินทร 

 ๗๗๓๐ นางสาวดวงรัตน  สายประดิษฐ 

 ๗๗๓๑ นางสาวดวงฤดี  เทศสนั่น 

 ๗๗๓๒ นางดวงฤดี  มาสอน 

 ๗๗๓๓ นางสาวดวงฤดี  อังกินันท 

 ๗๗๓๔ นางสาวดวงฤทัย  โกสิลา 

 ๗๗๓๕ นางสาวดวงฤทัย  จันจุฬา 

 ๗๗๓๖ นางดวงฤทัย  ดวงสิน 

 ๗๗๓๗ นางดวงฤทัย  เทพสุภา 

 ๗๗๓๘ นางดวงฤทัย  ธารวาวแวว 

 ๗๗๓๙ นางสาวดวงฤทัย  บุตสาทํา 

 ๗๗๔๐ นางสาวดวงฤทัย  ประดับศรี 

 ๗๗๔๑ นางสาวดวงฤทัย  โอนประจํา 

 ๗๗๔๒ นางสาวดวงสมร  ดอนจันไพร 

 ๗๗๔๓ นางสาวดวงสุดา  ผาติอภินันท 

 ๗๗๔๔ นางสาวดวงหทยั  อุทัยรัตน 



 หนา   ๑๕๙ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๗๔๕ นางสาวดอกไม  บุญเหล่ียม 

 ๗๗๔๖ นางสาวดอกไม  พิมพแกว 

 ๗๗๔๗ นางสาวดอกรัก  แสนผล 

 ๗๗๔๘ นางดอกสม  จิตอารีย 

 ๗๗๔๙ นางสาวดัชนีย  สีดาบุตร 

 ๗๗๕๐ นางสาวดัทฤยา  อุปนันท 

 ๗๗๕๑ นางสาวดามันญา  ลักษณะวิลาส 

 ๗๗๕๒ นางสาวดารกา  บุปผเวส 

 ๗๗๕๓ นางสาวดารณี  กูจิ 

 ๗๗๕๔ นางสาวดารณี  งานดี 

 ๗๗๕๕ นางสาวดารณี  ไชยวิศาล 

 ๗๗๕๖ นางสาวดารณี  มวงโต 

 ๗๗๕๗ นางสาวดารณี  มีแกว 

 ๗๗๕๘ นางสาวดารณี  เรืองจันทร 

 ๗๗๕๙ นางดารณี  วุฒิกรณ 

 ๗๗๖๐ นางดารณี  อะโน 

 ๗๗๖๑ นางสาวดารณีรัตน  ยูงทอง 

 ๗๗๖๒ นางสาวดารภา  ขวัญพรม 

 ๗๗๖๓ นางสาวดารวีร  พันชา 

 ๗๗๖๔ นางสาวดารัตน  วรธรรมพิทักษ 

 ๗๗๖๕ นางสาวดารัตน  กําจร 

 ๗๗๖๖ นางสาวดารัตน  แกวดอนกู 

 ๗๗๖๗ นางสาวดารัตน  ปาจิตร 

 ๗๗๖๘ นางสาวดารา  ทองมนต 

 ๗๗๖๙ นางสาวดารากร  จูมจันทร 

 ๗๗๗๐ นางสาวดารากันย  เจริญจิตต 

 ๗๗๗๑ นางดาราทิพย  แซวจันทึก 

 ๗๗๗๒ นางสาวดาราพร  ซอนแดง 

 ๗๗๗๓ นางสาวดาราภรณ  คําแก 

 ๗๗๗๔ นางสาวดาราภรณ  นันทราช 

 ๗๗๗๕ นางดารารัตน  เครือผือ 

 ๗๗๗๖ นางสาวดารารัตน  จริยา 

 ๗๗๗๗ นางสาวดารารัตน  จันทเขต 

 ๗๗๗๘ นางสาวดารารัตน  นาหอม 

 ๗๗๗๙ นางสาวดารารัตน  พรหมทัตย 

 ๗๗๘๐ วาที่รอยตรีหญิง ดารารัตน  เพ็ชรจ่ัน 

 ๗๗๘๑ นางสาวดารารัตน  ศรีณวัฒน 

 ๗๗๘๒ นางสาวดารารัตน  ศิลปเพ็ชร 

 ๗๗๘๓ นางสาวดารารัตน  สงฆรักษา 

 ๗๗๘๔ นางสาวดารารัตน  ฮุนพานิช 

 ๗๗๘๕ นางดาราลักษณ  เอกโชติ 

 ๗๗๘๖ นางสาวดาราวดี  บรรจงชวย 

 ๗๗๘๗ นางสาวดาราวรรณ  เดชฉกรรจ 

 ๗๗๘๘ นางสาวดาราวรรณ  หนูแกว 

 ๗๗๘๙ นางสาวดาริกา  ขุนพิทักษ 

 ๗๗๙๐ นางสาวดาริกา  มณีฉาย 

 ๗๗๙๑ นางสาวดาริกา  สมนึก 

 ๗๗๙๒ นางสาวดาริญญา  หาขุน 

 ๗๗๙๓ นางสาวดาริณี  พรมรินทร 

 ๗๗๙๔ นางสาวดาริณี  สมานจิตร 
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 ๗๗๙๕ นางสาวดารินทร  แหวนเงิน 

 ๗๗๙๖ นางสาวดารุณี  โคโตสี 

 ๗๗๙๗ นางสาวดารุณี  เปลา 

 ๗๗๙๘ นางสาวดารุณี  มีรอด 

 ๗๗๙๙ นางสาวดารุณี  รักซอน 

 ๗๘๐๐ วาที่รอยตรีหญิง ดารุณี  รัตนพล 

 ๗๘๐๑ นางสาวดารุณี  สายยา 

 ๗๘๐๒ นางสาวดารุณีย  สังวาลยเพชร 

 ๗๘๐๓ นางสาวดาลัด  แสงเพ็ชร 

 ๗๘๐๔ นางสาวดาว  รัตนะ 

 ๗๘๐๕ นางสาวดาวใจ  โคตวงค 

 ๗๘๐๖ นางสาวดาวใจ  พ่ึงทอง 

 ๗๘๐๗ นางสาวดาวรุง  อยูย่ังยืน 

 ๗๘๐๘ นางสาวดาวเรือง  เกณฑสาคู 

 ๗๘๐๙ นางดาวเรือง  ปรีเปรม 

 ๗๘๑๐ นางสาวดิฤกษ  สายโน 

 ๗๘๑๑ นางสาวดิศญา  ศิวะนันตวงษ 

 ๗๘๑๒ นางดุจดาว  ขนุนทอง 

 ๗๘๑๓ นางสาวดุจดาว  ถาดสระนอย 

 ๗๘๑๔ นางสาวดุจดาว  พงศสุวรรณ 

 ๗๘๑๕ นางดุจเดือน  หมีอิ่ม 

 ๗๘๑๖ นางสาวดุจฤดี  เล้ียงภูมิ 

 ๗๘๑๗ นางสาวดุจฤดี  วังคํา 

 ๗๘๑๘ นางดุจฤทัย  เทียนศิริ 

 ๗๘๑๙ นางสาวดุธาสิทธิ์  แดงงาม 

 ๗๘๒๐ นางสาวดุษฎี  จันทรงาม 

 ๗๘๒๑ นางดุษฎี  เจริญวงษ 

 ๗๘๒๒ นางสาวดุษฎี  เทพนนทกลาง 

 ๗๘๒๓ นางดุษฎี  นาเสงี่ยม 

 ๗๘๒๔ นางสาวดุษฎี  พัดผล 

 ๗๘๒๕ นางสาวดุษฎี  แมนปน 

 ๗๘๒๖ นางสาวดุษฎีพฤฒิ  ชุมกล่ิน 

 ๗๘๒๗ นางสาวดุษฎีภรณ  พิมพนอย 

 ๗๘๒๘ นางสาวดุษณี  เนตรทิพย 

 ๗๘๒๙ นางดุษณี  สันฝา 

 ๗๘๓๐ นางสาวดุษณี  สุขสิงห 

 ๗๘๓๑ นางดุษมา  เพ็ชรศรี 

 ๗๘๓๒ นางสาวดุสิตา  ปอสุวรรณ 

 ๗๘๓๓ นางสาวเดนนภา  แฝงดานกลาง 

 ๗๘๓๔ นางสาวเดนนภา  พรมเทศ 

 ๗๘๓๕ นางสาวเดือนฉาย  ออนกลาง 

 ๗๘๓๖ นางสาวเดือนเต็ม  ซางกระโทก 

 ๗๘๓๗ นางสาวเดือนเพ็ญ  คําหลา 

 ๗๘๓๘ นางสาวเดือนเพ็ญ  งามชัยวงศ 

 ๗๘๓๙ นางเดือนเพ็ญ  ภูเพ็ชร 

 ๗๘๔๐ นางสาวเดือนเพ็ญ  ศรีกฤษดารมณ 

 ๗๘๔๑ นางเดือนเพ็ญ  อัดแอ 

 ๗๘๔๒ นางสาวแดนา  หลาเห 

 ๗๘๔๓ นางสาวตติญา  ชนะเคราะห 

 ๗๘๔๔ นางสาวตติยา  สงวนดี 



 หนา   ๑๖๑ (เลมท่ี  ๘/๖) 
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 ๗๘๔๕ นางสาวตติยา  สุทธะบรรจง 

 ๗๘๔๖ นางสาวตติยา  อวมสอาด 

 ๗๘๔๗ นางสาวตติยาภรณ  คลายสุบรรณ 

 ๗๘๔๘ นางสาวตนแกว  ดามัง 

 ๗๘๔๙ นางสาวตริตาภรณ  เดวิเลาะ 

 ๗๘๕๐ นางสาวตรีชฎา  มงคลกิจ 

 ๗๘๕๑ นางสาวตรีชดาพร  ปานจินดา 

 ๗๘๕๒ นางสาวตรีนุช  เพชรแสนงาม 

 ๗๘๕๓ นางสาวตรีบุปผา  มิ่งเมือง 

 ๗๘๕๔ นางสาวตรียากนิษฐ  โสมสันตเพชร 

 ๗๘๕๕ นางสาวตวงศรณ  องอาจ 

 ๗๘๕๖ นางสาวตวันฉาย  ทิพยรัตน 

 ๗๘๕๗ นางสาวตองจิต  กันทวี 

 ๗๘๕๘ นางตองตา  เต็งรัง 

 ๗๘๕๙ นางสาวตะวัน  มาลาเภา 

 ๗๘๖๐ นางสาวตะวันฉาย  ทาเวียง 

 ๗๘๖๑ นางสาวตะวันนิช  ดาราหมานเศษ 

 ๗๘๖๒ นางสาวตัทธิตา  ติ่งต่ํา 

 ๗๘๖๓ นางสาวตาคม  แสงโพธิ์ 

 ๗๘๖๔ นางสาวตาลตะวรรณ  เล่ือนลอย 

 ๗๘๖๕ นางสาวติญากรณ  สุวรรณวงค 

 ๗๘๖๖ นางสาวติณณณัชชา  โจนทรา 

 ๗๘๖๗ นางสาวติณพร  เจริญศิริ 

 ๗๘๖๘ นางสาวเตชินี  หอมจันทร 

 ๗๘๖๙ นางสาวเติมพร  ปราบสงคราม 

 ๗๘๗๐ นางสาวเตือนใจ  ทาหวางกัน 

 ๗๘๗๑ นางสาวเตือนใจ  พงศจิระชาคร 

 ๗๘๗๒ นางสาวเตือนใจ  มูลยะ 

 ๗๘๗๓ นางสาวเตือนใจ  สุนุกุล 

 ๗๘๗๔ นางสาวไตรทิพ  ประชุมรัตน 

 ๗๘๗๕ นางสาวถนอมขวัญ  อนะมาน 

 ๗๘๗๖ นางสาวถนอมศรี  สีตะโกเพชร 

 ๗๘๗๗ นางสาวถาวร  บํารุงวงษ 

 ๗๘๗๘ นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ 

 ๗๘๗๙ นางสาวถิรดา  รัตนตยวรา 

 ๗๘๘๐ นางสาวถิรนันท  คิดอาน 

 ๗๘๘๑ นางสาวถิรวรรณ  ระดมสุข 

 ๗๘๘๒ นางสาวถิระณัช  เลิศสมพรรักษ 

 ๗๘๘๓ นางสาวถีระจิต  บุญเจริญ 

 ๗๘๘๔ นางสาวทยิดา  สถิตยสุข 

 ๗๘๘๕ นางสาวทยุตา  โชติยา 

 ๗๘๘๖ นางสาวทรงพร  อุทิยา 

 ๗๘๘๗ นางสาวทรงศิริ  สุมเข็มทอง 

 ๗๘๘๘ นางทรงสุดา  คําดี 

 ๗๘๘๙ นางทรงสุดา  พวงแกว 

 ๗๘๙๐ นางสาวทรรศนันท  พรมประศรี 

 ๗๘๙๑ นางสาวทรรศภรณ  ยอดระบํา 

 ๗๘๙๒ นางทรรศยา  นงคนวล 

 ๗๘๙๓ นางสาวทรรศวรรณ  วิบูลยธัญญ 

 ๗๘๙๔ นางสาวทรายทอง  เกตุพลอย 
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 ๗๘๙๕ นางสาวทรายทอง  ใฝขันติ 

 ๗๘๙๖ นางทรายแพรว  ไชยมัชชิม 

 ๗๘๙๗ นางสาวทฤฒมน  ดาวโชติ 

 ๗๘๙๘ นางสาวทฤฒมน  บรรจงรอด 

 ๗๘๙๙ นางสาวทวิชา  เขียวรักษา 

 ๗๙๐๐ นางสาวทวินันท  แกนอากาศ 

 ๗๙๐๑ นางสาวทวินันท  แสนจําลา 

 ๗๙๐๒ นางสาวทวิษญาณ  ชมภูพวง 

 ๗๙๐๓ นางทวีรัก  นาสูงเนิน 

 ๗๙๐๔ นางสาวทศพร  บุญชู 

 ๗๙๐๕ นางสาวทศรัตณ  สุวรรณรัตน 

 ๗๙๐๖ นางสาวทองจันทร  หมอดู 

 ๗๙๐๗ นางสาวทองจันทร  อุลมาร 

 ๗๙๐๘ นางทองเจือ  อุนหลา 

 ๗๙๐๙ นางทองดี  กันไชยชาติ 

 ๗๙๑๐ นางทองดี  พุทธรักษา 

 ๗๙๑๑ นางสาวทองตรา  ระเบียบโอษฐ 

 ๗๙๑๒ นางทองทัศ  นานาค 

 ๗๙๑๓ นางทองทิบ  ไชยประสิทธิ์ 

 ๗๙๑๔ นางสาวทองทิพย  โพธิจันทร 

 ๗๙๑๕ นางทองสาย  ผิวออนดี 

 ๗๙๑๖ นางทองใส  เขียวดี 

 ๗๙๑๗ นางสาวทอฝน  เมธีปฏิภาน 

 ๗๙๑๘ นางทักษอร  คําดี 

 ๗๙๑๙ นางสาวทักษอร  ฝกวาจา 

 ๗๙๒๐ นางทักษอร  พัฒนชนะ 

 ๗๙๒๑ นางทักษิณากาญจ  ออนพรอม 

 ๗๙๒๒ นางสาวทัชชา  โพธิ์อุดม 

 ๗๙๒๓ นางสาวทัดดาว  กันตะนา 

 ๗๙๒๔ นางสาวทัดดาว  ผิวผัน 

 ๗๙๒๕ นางสาวทัดดาว  สนเมือง 

 ๗๙๒๖ นางสาวทัตชญ  ศุภพิชน 

 ๗๙๒๗ นางสาวทัตพิชา  นวนประโคน 

 ๗๙๒๘ นางสาวทัตพิชา  เพ็ญศิริ 

 ๗๙๒๙ นางทัตยา  ขนันทอง 

 ๗๙๓๐ นางสาวทับทิม  ตาไหว 

 ๗๙๓๑ นางสาวทับทิม  ประมูลจะนัง 

 ๗๙๓๒ นางสาวทับทิม  ปญญาเมธีวรกุล 

 ๗๙๓๓ นางสาวทับทิม  สีสด 

 ๗๙๓๔ นางสาวทัศณีย  เกตุพิมล 

 ๗๙๓๕ นางสาวทัศณีวรรณ  สิมาจารย 

 ๗๙๓๖ นางสาวทัศดาว  โยงไทยสง 

 ๗๙๓๗ นางสาวทัศนทอง  เข็มกลัด 

 ๗๙๓๘ นางสาวทัศนวรรณ  จิตบรรเจิด 

 ๗๙๓๙ นางสาวทัศนวรรณ  รามณรงค 

 ๗๙๔๐ นางทัศนวรรณ  มีทรัพย 

 ๗๙๔๑ นางสาวทัศนาวลัย  อินทรยา 

 ๗๙๔๒ นางทัศนี  ทองจรัส 

 ๗๙๔๓ นางสาวทัศนีพร  คนคิด 

 ๗๙๔๔ นางสาวทัศนีย  กระแสสิงห 
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 ๗๙๔๕ นางสาวทัศนีย  กวางทอง 

 ๗๙๔๖ นางสาวทัศนีย  ดลกุล 

 ๗๙๔๗ นางสาวทัศนีย  ธานีกุล 

 ๗๙๔๘ นางสาวทัศนีย  ธีระยุทธ 

 ๗๙๔๙ นางสาวทัศนีย  ธุระทํา 

 ๗๙๕๐ นางสาวทัศนีย  นวลแกว 

 ๗๙๕๑ นางสาวทัศนีย  บริบาล 

 ๗๙๕๒ นางสาวทัศนีย  บัวทอง 

 ๗๙๕๓ นางสาวทัศนีย  บุญตาแสง 

 ๗๙๕๔ นางทัศนีย  เบาจรรยา 

 ๗๙๕๕ นางสาวทัศนีย  ประตูใหญ 

 ๗๙๕๖ นางสาวทัศนีย  ประทุมลี 

 ๗๙๕๗ นางสาวทัศนีย  ผองใส 

 ๗๙๕๘ นางสาวทัศนีย  พิมพดี 

 ๗๙๕๙ นางทัศนีย  ภูสุวรรณ 

 ๗๙๖๐ นางทัศนีย  มีวงค 

 ๗๙๖๑ นางสาวทัศนีย  ย้ิมอยู 

 ๗๙๖๒ นางทัศนีย  รักขัน 

 ๗๙๖๓ นางทัศนีย  ลามี 

 ๗๙๖๔ นางทัศนีย  วัชรสุธากร 

 ๗๙๖๕ นางสาวทัศนีย  วิวัฒนชานนท 

 ๗๙๖๖ นางสาวทัศนีย  ศรีทน 

 ๗๙๖๗ นางทัศนีย  สิงหทอง 

 ๗๙๖๘ นางทัศนีย  สุขุมวาทย 

 ๗๙๖๙ นางสาวทัศนีย  อนุพัฒน 

 ๗๙๗๐ นางสาวทัศนีย  อุดมศรี 

 ๗๙๗๑ นางสาวทัศนีย  เอกมาตย 

 ๗๙๗๒ นางสาวทัศนียภรณ  ชินวงศ 

 ๗๙๗๓ นางทัศนียา  ฉายจรุง 

 ๗๙๗๔ นางสาวทัศนียา  มาตุการักษ 

 ๗๙๗๕ นางสาวทัศภรณ  คําหาญ 

 ๗๙๗๖ นางสาวทัศมีนา  สันธิโยธิน 

 ๗๙๗๗ นางทัศยา  สวางไสว 

 ๗๙๗๘ นางสาวทัศวรรณ  บูรณไทย 

 ๗๙๗๙ นางทัศวรรณ  มณีกุล 

 ๗๙๘๐ นางทัศวรรณ  ชัยฉลาด 

 ๗๙๘๑ นางทัศศินีย  ฦาชา 

 ๗๙๘๒ นางสาวทาริกา  ยอดราช 

 ๗๙๘๓ นางสาวทาริกา  วรารัฐพงษ 

 ๗๙๘๔ นางสาวทารินทร  นาคสรอย 

 ๗๙๘๕ นางสาวทิชากร  กองคํา 

 ๗๙๘๖ นางทิชากร  ละดาห 

 ๗๙๘๗ นางสาวทิชากรณ  อติเปรมานนท 

 ๗๙๘๘ นางทิฐิณัฐ  รักชาติ 

 ๗๙๘๙ นางสาวทิดา  มีแกว 

 ๗๙๙๐ นางสาวทิตติยา  เฟองเกษม 

 ๗๙๙๑ นางทิตยา  โนชัย 

 ๗๙๙๒ นางสาวทิตยา  บุญยงค 

 ๗๙๙๓ นางสาวทิตยา  อุนศรี 

 ๗๙๙๔ นางสาวทิตยาภรณ  กาศสนุก 



 หนา   ๑๖๔ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๙๙๕ นางทิพประวรรณ  นวมเขียน 

 ๗๙๙๖ นางทิพภาวรรณ  สอนศรี 

 ๗๙๙๗ นางสาวทิพยกมล  แกวแจมจันทร 

 ๗๙๙๘ นางสาวทิพยเกษร  จันทรแจ 

 ๗๙๙๙ นางสาวทิพยเกษร  สายทองคํา 

 ๘๐๐๐ นางสาวทิพยณิชชากร  แสงนอย 

 ๘๐๐๑ นางสาวทิพยธิดา  ศรีสมพงษ 

 ๘๐๐๒ นางสาวทิพยนัดดา  ธารธีรวัฒน 

 ๘๐๐๓ นางสาวทิพยพดี  เฮงสมบูรณ 

 ๘๐๐๔ นางสาวทิพยพวัล  สุขสุด 

 ๘๐๐๕ นางสาวทิพยภวรรณ  เยาวดวง 

 ๘๐๐๖ นางสาวทิพยภาภรณ  สะเดา 

 ๘๐๐๗ นางสาวทิพยภาวรินทร  มากผล 

 ๘๐๐๘ นางทิพยมาศ  ไฝเพ็ชร 

 ๘๐๐๙ นางสาวทิพยรดา  ใจไข 

 ๘๐๑๐ นางสาวทิพยรัตน  เหล่ียมแกว 

 ๘๐๑๑ วาที่รอยตรีหญิง ทิพยรัตน  คําจา 

 ๘๐๑๒ นางสาวทิพยรัตน  เลิศฤทธิ์ปญญากุล 

 ๘๐๑๓ นางสาวทิพยวดี  เจริญพร 

 ๘๐๑๔ นางสาวทิพยวรรณ  แซตัน 

 ๘๐๑๕ นางสาวทิพยวรรณ  ทองสุข 

 ๘๐๑๖ นางสาวทิพยวรรณ  ประดับลาย 

 ๘๐๑๗ นางทิพยวรรณ  อมรมณีทิพย 

 ๘๐๑๘ นางสาวทิพยวลี  สุขปาน 

 ๘๐๑๙ นางทิพยวิมล  ทะนวนรัมย 

 ๘๐๒๐ นางสาวทิพยสุคนธ  ทิพยเนตร 

 ๘๐๒๑ นางทิพยสุคนธ  วิภูสันติ 

 ๘๐๒๒ นางสาวทิพยสุคนธ  ศรีนานนท 

 ๘๐๒๓ นางสาวทิพยสุคนธ  สังขอนันต 

 ๘๐๒๔ นางสาวทิพยสุคนธ  สุวภิญโญภาส 

 ๘๐๒๕ นางสาวทิพยสุดา  ประดาสุข 

 ๘๐๒๖ นางสาวทิพยสุดา  รัตนคํา 

 ๘๐๒๗ นางสาวทิพยสุดา  ศรีละบุตร 

 ๘๐๒๘ นางสาวทิพยสุดา  ออนพุทธา 

 ๘๐๒๙ นางสาวทิพยหทัย  ทดเพชร 

 ๘๐๓๐ นางสาวทิพยอาภรณ  คลายหิรัญ 

 ๘๐๓๑ นางสาวทิพยอาภา  เปงวงศ 

 ๘๐๓๒ นางสาวทิพยา  แกวสุวรรณ 

 ๘๐๓๓ นางทิพยาภรณ  วังคีรี 

 ๘๐๓๔ นางสาวทิพรวี  เตชะหงษา 

 ๘๐๓๕ นางสาวทิพรัตน  ชีวมงคลนิมิต 

 ๘๐๓๖ นางสาวทิพรัตน  ปนเกิด 

 ๘๐๓๗ นางทิพรัตน  สุตระ 

 ๘๐๓๘ นางทิพรัตน  หนุนนาค 

 ๘๐๓๙ นางสาวทิพวรรณ  กุลากุล 

 ๘๐๔๐ นางสาวทิพวรรณ  เกตุคง 

 ๘๐๔๑ นางทิพวรรณ  คําวิจิตร 

 ๘๐๔๒ นางสาวทิพวรรณ  คําสาร 

 ๘๐๔๓ นางสาวทิพวรรณ  จรัญศิริไพศาล 

 ๘๐๔๔ นางสาวทิพวรรณ  จันทรกระสวย 



 หนา   ๑๖๕ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๐๔๕ นางสาวทิพวรรณ  จันยา 

 ๘๐๔๖ นางทิพวรรณ  จีระกมลศักดิ์ 

 ๘๐๔๗ นางสาวทิพวรรณ  เตวิยะ 

 ๘๐๔๘ นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย 

 ๘๐๔๙ นางทิพวรรณ  บรรพบุตร 

 ๘๐๕๐ นางสาวทิพวรรณ  บุญออน 

 ๘๐๕๑ นางทิพวรรณ  ปญญาเหลือ 

 ๘๐๕๒ นางสาวทิพวรรณ  พิมพจําปา 

 ๘๐๕๓ นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข 

 ๘๐๕๔ นางสาวทิพวรรณ  ยกรัง 

 ๘๐๕๕ นางสาวทิพวรรณ  ยองดํา 

 ๘๐๕๖ นางสาวทิพวรรณ  ยางธิสาร 

 ๘๐๕๗ นางทิพวรรณ  วงษา 

 ๘๐๕๘ นางสาวทิพวรรณ  วาดวงศ 

 ๘๐๕๙ นางสาวทิพวรรณ  ศรีทองแกว 

 ๘๐๖๐ นางทิพวรรณ  สุกแสก 

 ๘๐๖๑ นางทิพวรรณ  สุทธิฤาชัย 

 ๘๐๖๒ นางทิพวรรณ  สูแคชีพ 

 ๘๐๖๓ นางสาวทิพวรรณ  หงษเจริญ 

 ๘๐๖๔ นางทิพวรรณ  หลังลีงู 

 ๘๐๖๕ นางสาวทิพวรรณ  ถาหลา 

 ๘๐๖๖ นางสาวทิพวรรณ  สลีออน 

 ๘๐๖๗ นางสาวทิพวรรณ  หวังดี 

 ๘๐๖๘ นางสาวทิพวรรย  กลีบทอง 

 ๘๐๖๙ นางสาวทิพวัลย  ทองนอก 

 ๘๐๗๐ นางทิพวัลย  ผลบุญ 

 ๘๐๗๑ นางสาวทิพวัลย  พ่ึงแกว 

 ๘๐๗๒ นางสาวทิพวัลย  ลุนจักร 

 ๘๐๗๓ นางสาวทิพวัลย  ศรียังเล็ก 

 ๘๐๗๔ นางสาวทิพสุคนธ  บุญรอด 

 ๘๐๗๕ นางสาวทิพสุคนธ  สิทธิยากรณ 

 ๘๐๗๖ นางสาวทิพสุคลธ  หงษชู 

 ๘๐๗๗ นางทิพา  ขําเลิศ 

 ๘๐๗๘ นางสาวทิพานัน  เสียงหวาน 

 ๘๐๗๙ นางสาวทิพาพรรณ  ตะสุ 

 ๘๐๘๐ นางสาวทิพาภรณ  มะหิน 

 ๘๐๘๑ นางสาวทิพาวรรณ  นุนแกว 

 ๘๐๘๒ นางสาวทิรานันท  ทองศิริ 

 ๘๐๘๓ นางสาวทิลารัตน  หนูปก 

 ๘๐๘๔ นางสาวทิวาพร  กันรังรัมย 

 ๘๐๘๕ นางสาวทิวาพร  อมรสุรกานต 

 ๘๐๘๖ นางทิวาพร  เฮงประเสริฐ 

 ๘๐๘๗ นางสาวทิวาภรณ  พันธโนนงิ้ว 

 ๘๐๘๘ นางสาวทิวารัตน  ขิมนา 

 ๘๐๘๙ นางสาวทิวารัตน  ชาลี 

 ๘๐๙๐ นางทิวาวรรณ  ศรีทับทิม 

 ๘๐๙๑ นางสาวทิศนา  แสงระวี 

 ๘๐๙๒ นางสาวทิศิภักดิ์  เกื้อรุง 

 ๘๐๙๓ นางสาวทูลทิพย  นาวาพนม 

 ๘๐๙๔ นางเทพธิดารัตน  ชื่นสมบัติ 



 หนา   ๑๖๖ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๐๙๕ นางสาวเทพปรีดา  วงคกาวี 

 ๘๐๙๖ นางสาวเทพพร  สายธนู 

 ๘๐๙๗ นางเทวธิดา  ฉลาดเจน 

 ๘๐๙๘ นางสาวเทวิกา  บัตรประโคน 

 ๘๐๙๙ นางสาวเทียนฤทัย  ทองใบออน 

 ๘๑๐๐ นางสาวเทียบดาว  จันทะมณี 

 ๘๑๐๑ นางสาวเทียมจันทร  สังขพันธานนท 

 ๘๑๐๒ นางสาวไทยนอย  พรายอินทร 

 ๘๑๐๓ นางสาวธณัชญา  มะคุมใจ 

 ๘๑๐๔ นางสาวธณัฏฐา  คงทน 

 ๘๑๐๕ นางสาวธณัฏฐา  วันจงคํา 

 ๘๑๐๖ นางสาวธณัทอร  จูงใจ 

 ๘๑๐๗ นางสาวธณิดา  วงคพุฒ 

 ๘๑๐๘ นางธดาภรณ  จันทะนัด 

 ๘๑๐๙ นางธนกฤตา  พรหมเมตตา 

 ๘๑๑๐ นางสาวธนจันทร  กะโหย 

 ๘๑๑๑ นางสาวธนทัต  ไชยานนท 

 ๘๑๑๒ นางสาวธนฝน  บัวแยม 

 ๘๑๑๓ นางสาวธนพร  คนฉลาด 

 ๘๑๑๔ นางธนพร  จินาภิรมย 

 ๘๑๑๕ นางธนพร  จุลสุคนธ 

 ๘๑๑๖ นางสาวธนพร  ไชยพร 

 ๘๑๑๗ นางธนพร  นันทะเสนา 

 ๘๑๑๘ นางธนพร  ปญญาคํา 

 ๘๑๑๙ นางสาวธนพร  พิกุล 

 ๘๑๒๐ นางสาวธนพร  พิมพทอง 

 ๘๑๒๑ นางธนพร  เพชรศรีสม 

 ๘๑๒๒ นางธนพร  โพลังกา 

 ๘๑๒๓ นางสาวธนพร  ภูจรัสสกุลชัย 

 ๘๑๒๔ นางสาวธนพร  มากระจัน 

 ๘๑๒๕ นางสาวธนพร  วิริยโกศล 

 ๘๑๒๖ นางสาวธนพร  สนอุป 

 ๘๑๒๗ นางธนพร  แสงปราช 

 ๘๑๒๘ นางธนพรรณ  ปรางโท 

 ๘๑๒๙ นางสาวธนพรรณ  สิงหคําโล 

 ๘๑๓๐ นางธนภร  เกตุชมภู 

 ๘๑๓๑ นางสาวธนภร  คนขยัน 

 ๘๑๓๒ นางสาวธนภร  สินสงวน 

 ๘๑๓๓ นางสาวธนภรณ  นาจักร 

 ๘๑๓๔ นางสาวธนภรณ  โนจิตร 

 ๘๑๓๕ นางสาวธนภัทร  เปรียบนาน 

 ๘๑๓๖ นางสาวธนรรณพร  แสงสวาง 

 ๘๑๓๗ นางสาวธนรัชฏ  พุมไพจิตร 

 ๘๑๓๘ นางสาวธนรัตน  ซาวทองคํา 

 ๘๑๓๙ นางสาวธนวรรณ  บุญพรอม 

 ๘๑๔๐ นางธนวรรณ  สังขคง 

 ๘๑๔๑ นางสาวธนวรรณ  แสงอิ่ม 

 ๘๑๔๒ นางสาวธนสร  สุกแกว 

 ๘๑๔๓ นางธนอร  ปนตบแตง 

 ๘๑๔๔ นางสาวธนัชชา  ชาสงวน 



 หนา   ๑๖๗ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๑๔๕ นางสาวธนัชชา  มุงงาม 

 ๘๑๔๖ นางธนัชชา  ราชนิยม 

 ๘๑๔๗ นางธนัชญา  ลีลานนท 

 ๘๑๔๘ นางสาวธนัชพร  จะเมาะดี 

 ๘๑๔๙ นางสาวธนัชพร  เปยดี 

 ๘๑๕๐ นางสาวธนัชพร  วันเพ็ง 

 ๘๑๕๑ นางสาวธนัชพร  อิ่มดี 

 ๘๑๕๒ นางสาวธนัชพรรณ  กอสกุลรุงโรจน 

 ๘๑๕๓ นางสาวธนัชมนว  เต็มมาก 

 ๘๑๕๔ นางสาวธนัญชนก  จันทรดวงศรี 

 ๘๑๕๕ นางสาวธนัญชนก  แสนจันทร 

 ๘๑๕๖ นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร 

 ๘๑๕๗ นางสาวธนัญญา  คําประเสริฐ 

 ๘๑๕๘ นางสาวธนัญญา  ธรณี 

 ๘๑๕๙ นางสาวธนัญญา  เปยมศิลปกุลชร 

 ๘๑๖๐ นางสาวธนัญญา  พาชนิด 

 ๘๑๖๑ นางสาวธนัญญา  สกุลซง 

 ๘๑๖๒ นางสาวธนัญญา  สีหวงษ 

 ๘๑๖๓ นางสาวธนัฏฐา  คุณสุข 

 ๘๑๖๔ นางสาวธนัฏฐา  ล่ิมสวัสดิ์ 

 ๘๑๖๕ นางสาวธนัฏฐานิตา  กิตติภัควลัญชญ 

 ๘๑๖๖ นางธนัฐดา  บัวบุญ 

 ๘๑๖๗ นางสาวธนัทอร  กําเนิดกาญจน 

 ๘๑๖๘ นางสาวธนันทลดา  วรรณคํา 

 ๘๑๖๙ นางสาวธนันพัชร  โพธิ์งามพุม 

 ๘๑๗๐ นางธนัมพร  ทองวาร ี

 ๘๑๗๑ นางสาวธนัมพร  บุญชะโด 

 ๘๑๗๒ นางสาวธนานันต  จูกระโทก 

 ๘๑๗๓ นางสาวธนาภรณ  การะแบก 

 ๘๑๗๔ นางสาวธนาภรณ  จําปาสุข 

 ๘๑๗๕ นางสาวธนาภรณ  เจริญผล 

 ๘๑๗๖ นางสาวธนาภรณ  ชานันโท 

 ๘๑๗๗ นางสาวธนาภรณ  ธรรมวาทิตย 

 ๘๑๗๘ นางสาวธนาภรณ  นีลพันธนันท 

 ๘๑๗๙ นางธนาภรณ  มวงงาม 

 ๘๑๘๐ นางธนาภรณ  ลักษณาวิบูลยกุล 

 ๘๑๘๑ นางสาวธนาภรณ  ศรีวะโต 

 ๘๑๘๒ นางสาวธนาภรณ  อินจําปา 

 ๘๑๘๓ นางสาวธนาภา  เข็มโคตร 

 ๘๑๘๔ นางสาวธนาภา  สุวรรณเพ็ช 

 ๘๑๘๕ นางสาวธนาภา  อนามธวัช 

 ๘๑๘๖ นางธนารัชต  มิกขุนทด 

 ๘๑๘๗ นางธนารัตน  สาลี 

 ๘๑๘๘ นางสาวธนาวรรณ  ประจุดทะศรี 

 ๘๑๘๙ นางสาวธนิกานต  ธนะนู 

 ๘๑๙๐ นางสาวธนิกานต  เรืองโพธิ์ 

 ๘๑๙๑ นางธนิกานต  สุขวัฒน 

 ๘๑๙๒ นางสาวธนิดา  จวงพันธ 

 ๘๑๙๓ นางสาวธนิดา  เพ็ชรดํา 

 ๘๑๙๔ นางสาวธนิดา  โพธิ์สาราช 



 หนา   ๑๖๘ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๑๙๕ นางธนิดา  โสมาลี 

 ๘๑๙๖ นางธนิตา  บุตราช 

 ๘๑๙๗ นางสาวธนิตา  แปนจาก 

 ๘๑๙๘ นางสาวธนิตา  เลาหภิชาติชัย 

 ๘๑๙๙ นางสาวธนิตา  เสนานุช 

 ๘๒๐๐ นางสาวธนิตา  หมาดนุย 

 ๘๒๐๑ นางธนิทอร  หอมพันธ 

 ๘๒๐๒ นางสาวธนิษฐา  ตั้งชัยธรรม 

 ๘๒๐๓ นางสาวธนิษฐา  พันธสวาง 

 ๘๒๐๔ นางสาวธนิษฐา  สุทนต 

 ๘๒๐๕ นางสาวธนีนาถ  อภิชฌานุกูล 

 ๘๒๐๖ นางสาวธนีพร  จันทรวิบูลกุล 

 ๘๒๐๗ นางสาวธนุตรา  พละพึง 

 ๘๒๐๘ นางสาวธมกร  มาบัว 

 ๘๒๐๙ นางสาวธมกร  สุขวัฒนผล 

 ๘๒๑๐ นางสาวธมณพรหม  หงษทอง 

 ๘๒๑๑ นางธมน  สังขสําราญ 

 ๘๒๑๒ นางธมนณพัฒศ  หรายพิมาย 

 ๘๒๑๓ นางสาวธมนตอร  ทองยัง 

 ๘๒๑๔ นางธมนพัณณ  แกวสกด 

 ๘๒๑๕ นางสาวธมนวรรณ  แสนมิตร 

 ๘๒๑๖ นางสาวธมลวรรณ  นวลใย 

 ๘๒๑๗ นางสาวธรรญธร  สมบัติ 

 ๘๒๑๘ นางสาวธรรมพร  จีนใหม 

 ๘๒๑๙ นางธรรมาภรณ  ภูกําจัด 

 ๘๒๒๐ นางธรรมิการ  นอยเพ็ง 

 ๘๒๒๑ นางสาวธรัตนพร  พูนทองตรีวัชร 

 ๘๒๒๒ นางธราธร  จักรเงิน 

 ๘๒๒๓ นางสาวธราธิป  คําภีระ 

 ๘๒๒๔ นางสาวธฤตมน  บุญญานนท 

 ๘๒๒๕ นางธฤตวัน  ดวงภักดี 

 ๘๒๒๖ นางสาวธฤษวรรณ  ศิริพรหม 

 ๘๒๒๗ นางสาวธลันหทัย  จองสุรียภาส 

 ๘๒๒๘ นางธวัลยลักษณ  กาญจนบุตร 

 ๘๒๒๙ นางสาวธอร  เงินวิบูลย 

 ๘๒๓๐ นางธัชชา  ควรพันธุ 

 ๘๒๓๑ นางสาวธัชตะวัน  หิรัญวงศ 

 ๘๒๓๒ นางสาวธัชมนต  แพรแกว 

 ๘๒๓๓ นางสาวธัญกมล  แสงมณี 

 ๘๒๓๔ นางสาวธัญจิรา  ดวงแกว 

 ๘๒๓๕ นางธัญจิรา  ศิริวัฒนวงษสกุล 

 ๘๒๓๖ นางสาวธัญจิรา  สุวรรณสอาด 

 ๘๒๓๗ นางสาวธัญชญาภรณ  ธิมายอม 

 ๘๒๓๘ นางสาวธัญชนก  ชนะกิจ 

 ๘๒๓๙ นางสาวธัญชนก  ติกาพันธ 

 ๘๒๔๐ นางธัญญชล  นุมหอม 

 ๘๒๔๑ นางสาวธัญญณี  ทรวดทรง 

 ๘๒๔๒ นางสาวธัญญธร  คงทน 

 ๘๒๔๓ นางสาวธัญญนรี  สระทอง 

 ๘๒๔๔ นางสาวธัญญพร  ผิวเงิน 



 หนา   ๑๖๙ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๒๔๕ วาที่รอยตรีหญิง ธัญญภัสร   

  เพชรแกวณา 

 ๘๒๔๖ นางธัญญรัตน  ประสิทธิ์นอก 

 ๘๒๔๗ นางสาวธัญญรัตน  ศุภธนพิพัฒน 

 ๘๒๔๘ นางสาวธัญญรัตน  สีแซก 

 ๘๒๔๙ นางธัญญรัศม  สะเทิงรัมย 

 ๘๒๕๐ นางสาวธญัญลักษณ  แกวคํา 

 ๘๒๕๑ นางสาวธัญญลักษณ  แกวใส 

 ๘๒๕๒ นางสาวธัญญลักษณ  จันทรมาลา 

 ๘๒๕๓ นางสาวธัญญลักษณ  ชะริโต 

 ๘๒๕๔ นางสาวธัญญลักษณ  แดงบุตร 

 ๘๒๕๕ นางสาวธัญญลักษณ  ทองบาง 

 ๘๒๕๖ นางสาวธัญญลักษณ  พรมงคลทัพพ 

 ๘๒๕๗ นางสาวธัญญา  แจมแจง 

 ๘๒๕๘ นางธัญญา  ตรงดี 

 ๘๒๕๙ นางสาวธัญญา  แนวดง 

 ๘๒๖๐ นางสาวธัญญา  ศรีบุญเรือง 

 ๘๒๖๑ นางสาวธัญญาทิพย  แกวสุพรรณ 

 ๘๒๖๒ นางสาวธัญญานุช  อุปนันท 

 ๘๒๖๓ นางสาวธัญญาภรณ  ชมรุง 

 ๘๒๖๔ นางสาวธัญญาภรณ  ชุมผาง 

 ๘๒๖๕ นางสาวธัญญาภรณ  ตนตะภา 

 ๘๒๖๖ นางธัญญาภรณ  บูรณเจริญ 

 ๘๒๖๗ นางสาวธัญญาภรณ  อินทรกําเนิด 

 ๘๒๖๘ นางสาวธัญญารักษ  เกยงค 

 ๘๒๖๙ นางสาวธัญญารัตน  กอแกว 

 ๘๒๗๐ นางสาวธัญญารัตน  ใจมูล 

 ๘๒๗๑ นางสาวธัญญารัตน  ไทยเดิม 

 ๘๒๗๒ นางธัญญารัตน  บุตรจีบ 

 ๘๒๗๓ นางสาวธัญญารัตน  เมืองอินทร 

 ๘๒๗๔ นางสาวธัญญารัตน  รัตนหิรัญ 

 ๘๒๗๕ นางสาวธัญญารัตน  ศรชนะ 

 ๘๒๗๖ นางสาวธัญญารัตน  สานันต 

 ๘๒๗๗ นางสาวธัญญารัตน  เอี่ยมสอาด 

 ๘๒๗๘ นางสาวธัญญาลักษณ  เทพสุวรรณ 

 ๘๒๗๙ นางสาวธัญญาลักษณ  สุดจิตร 

 ๘๒๘๐ นางสาวธัญณิชา  สุขอาจ 

 ๘๒๘๑ นางสาวธัญธารีย  โรจนไกรพงศ 

 ๘๒๘๒ นางสาวธัญนภัทร  สวยรูป 

 ๘๒๘๓ นางธัญนันท  ทองอรุณศรี 

 ๘๒๘๔ นางธัญนันทน  มาลสุทธิ์ 

 ๘๒๘๕ นางสาวธัญพร  คงอยู 

 ๘๒๘๖ นางธัญพร  จันทชารี 

 ๘๒๘๗ นางธัญพร  ชินวงศ 

 ๘๒๘๘ นางสาวธัญพร  หิรัญธนยรัศมี 

 ๘๒๘๙ นางสาวธัญมน  ใบเจริญ 

 ๘๒๙๐ นางสาวธัญยดา  ทาเอื้อ 

 ๘๒๙๑ นางสาวธัญยธรณ  พันธพืช 

 ๘๒๙๒ นางสาวธัญยรัตน  ย่ิงเสมอ 

 ๘๒๙๓ นางสาวธัญรดา  สุขอวม 



 หนา   ๑๗๐ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๒๙๔ นางสาวธัญรดี  บูรณปณณพร 

 ๘๒๙๕ นางสาวธัญรดี  มีวัฒนกิจ 

 ๘๒๙๖ นางธัญรดี  ศรีรัตน 

 ๘๒๙๗ นางสาวธัญรัตน  ผกาหลง 

 ๘๒๙๘ นางสาวธัญรัตน  ลาภธนภัทร 

 ๘๒๙๙ นางสาวธัญรัศม  จสินทรจิโรภาส 

 ๘๓๐๐ นางสาวธัญรัศม  วงษา 

 ๘๓๐๑ นางสาวธัญลักษณ  กันยะมี 

 ๘๓๐๒ นางสาวธัญลักษณ  ขาวซัง 

 ๘๓๐๓ นางธัญลักษณ  คําไสย 

 ๘๓๐๔ นางสาวธัญลักษณ  โคตรเพชร 

 ๘๓๐๕ นางธัญลักษณ  ชัยรัติเศรษฐกุล 

 ๘๓๐๖ นางสาวธัญลักษณ  ชูศรีโฉม 

 ๘๓๐๗ นางสาวธัญลักษณ  เดชารัตน 

 ๘๓๐๘ นางธัญลักษณ  ทิมแดง 

 ๘๓๐๙ นางสาวธัญลักษณ  ธรรมศร 

 ๘๓๑๐ นางธัญลักษณ  พิสุทธิ์ปญญากุล 

 ๘๓๑๑ นางธัญลักษณ  ศรีกําพล 

 ๘๓๑๒ นางสาวธัญลักษณ  ศรีระวรรณ 

 ๘๓๑๓ นางสาวธัญลักษณ  ออนคําหลา 

 ๘๓๑๔ นางสาวธัญวรรณ  กาทุง 

 ๘๓๑๕ นางสาวธัญวรัตน  เจริญจิตร 

 ๘๓๑๖ นางสาวธัญวรัตน  ไชยตะมาตย 

 ๘๓๑๗ นางสาวธัญวรัตน  ปอมคํา 

 ๘๓๑๘ นางสาวธัญวรัตน  แสงจักร 

 ๘๓๑๙ นางธัญวรัตม  สัจจา 

 ๘๓๒๐ นางธัญสญา  ลาภาทองธนากุล 

 ๘๓๒๑ นางสาวธัญสินี  สุวรรณรัตน 

 ๘๓๒๒ นางธัญสิริ  หมอเตะ 

 ๘๓๒๓ นางสาวธันญกานต  ชมเชย 

 ๘๓๒๔ นางสาวธันญกานต  ดอนอาจทัน 

 ๘๓๒๕ นางธันญนภัสส  โพธิ์ธนอํานวย 

 ๘๓๒๖ นางสาวธันยกานต  พวงทอง 

 ๘๓๒๗ นางสาวธันยชนก  การะเกต 

 ๘๓๒๘ นางธันยชนก  ปนจา 

 ๘๓๒๙ นางสาวธันยพร  ฉวีพูนเพ่ิมสิน 

 ๘๓๓๐ นางธันยพร  บุญทอง 

 ๘๓๓๑ นางสาวธันยพร  พรมการ 

 ๘๓๓๒ นางสาวธันยพัต  ตันหยง 

 ๘๓๓๓ นางสาวธันยภรณ  วงษษา 

 ๘๓๓๔ นางธันยภรณ  อนมี 

 ๘๓๓๕ นางสาวธันวดี  พฤกษชาติ 

 ๘๓๓๖ นางสาวธันวา  ไชยวิเชียร 

 ๘๓๓๗ นางธาดารัตน  สมณะ 

 ๘๓๓๘ นางสาวธานัท  สัตยธรรม 

 ๘๓๓๙ นางธานี  รัตนพันธ 

 ๘๓๔๐ นางสาวธารใจ  กุมภาพันธ 

 ๘๓๔๑ นางสาวธารทิพย  เขินคํา 

 ๘๓๔๒ นางสาวธารทิพย  งามมั่ง 

 ๘๓๔๓ นางสาวธารทิพย  จังอินทร 



 หนา   ๑๗๑ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๓๔๔ นางสาวธารทิพย  จึงสิริรุงเรือง 

 ๘๓๔๕ นางสาวธารทิพย  ทองคํา 

 ๘๓๔๖ นางธารทิพย  บุญจีน 

 ๘๓๔๗ นางสาวธารทิพย  ยูงรัมย 

 ๘๓๔๘ นางธารทิพย  ศรีพิชัย 

 ๘๓๔๙ นางธารทิพย  สุขสําราญ 

 ๘๓๕๐ นางธารรินทร  ศานติธาดาพานิชย 

 ๘๓๕๑ นางสาวธารัณดา  จันทรแกว 

 ๘๓๕๒ นางสาวธารารัตน  จุไธสง 

 ๘๓๕๓ วาที่รอยตรีหญิง ธารารัตน  ทางทอง 

 ๘๓๕๔ นางสาวธารารัตน  สุขสําราญ 

 ๘๓๕๕ นางธารารัตน  สุดจันทร 

 ๘๓๕๖ นางสาวธารารัตน  อินธิบาล 

 ๘๓๕๗ นางสาวธาริณี  เกษตรจังหรีด 

 ๘๓๕๘ นางสาวธาริณี  ชื่นบาน 

 ๘๓๕๙ นางธาริดา  จํานงนิจ 

 ๘๓๖๐ นางสาวธาริตา  นพสุวรรณ 

 ๘๓๖๑ นางสาวธารินี  สุขเวช 

 ๘๓๖๒ นางธารินี  หรี่เรไร 

 ๘๓๖๓ นางสาวธารีรัตน  บุญมีพิพิธ 

 ๘๓๖๔ นางสาวธารีรัตน  สุวรรณ 

 ๘๓๖๕ นางธิคําพร  งามสิริศักดิ์ 

 ๘๓๖๖ นางสาวธิญาดา  ปนตะ 

 ๘๓๖๗ นางสาวธิดา  ไกรทองสุข 

 ๘๓๖๘ นางสาวธิดา  ชูเมือง 

 ๘๓๖๙ นางสาวธิดา  ทองแยม 

 ๘๓๗๐ นางสาวธิดา  ปล้ืมญาติ 

 ๘๓๗๑ นางธิดา  สุริยวัฒนานนท 

 ๘๓๗๒ นางสาวธิดาทิพย  บัวระพา 

 ๘๓๗๓ นางสาวธิดาพร  เกราะกระโทก 

 ๘๓๗๔ นางสาวธิดาพร  เครือวงค 

 ๘๓๗๕ นางสาวธิดารัตน  กองไพรวัลย 

 ๘๓๗๖ นางสาวธิดารัตน  กันยะมี 

 ๘๓๗๗ นางสาวธิดารัตน  การันต 

 ๘๓๗๘ นางธิดารัตน  เขื่อนแปด 

 ๘๓๗๙ นางสาวธิดารัตน  เคราะหดี 

 ๘๓๘๐ นางสาวธิดารัตน  ชางจัตุรัส 

 ๘๓๘๑ นางธิดารัตน  ไชยสงค 

 ๘๓๘๒ นางธิดารัตน  แซเล้ียว 

 ๘๓๘๓ นางสาวธิดารัตน  ดีสุวรรณ 

 ๘๓๘๔ นางธิดารัตน  ทองตะโก 

 ๘๓๘๕ นางสาวธิดารัตน  นอยกุล 

 ๘๓๘๖ นางสาวธิดารัตน  นิ่มนุช 

 ๘๓๘๗ นางสาวธิดารัตน  บุญชัย 

 ๘๓๘๘ นางสาวธิดารัตน  บุญปลูก 

 ๘๓๘๙ นางธิดารัตน  ใบกวาง 

 ๘๓๙๐ นางสาวธิดารัตน  พรหมศร 

 ๘๓๙๑ นางสาวธิดารัตน  พลศรี 

 ๘๓๙๒ นางสาวธิดารัตน  พิชัยวัฒนพร 

 ๘๓๙๓ นางสาวธดิารัตน  มาตยสถิตย 



 หนา   ๑๗๒ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๓๙๔ นางสาวธิดารัตน  มูลเสนา 

 ๘๓๙๕ นางสาวธิดารัตน  รัฐวิเศษ 

 ๘๓๙๖ นางสาวธิดารัตน  วายุภักดิ์ 

 ๘๓๙๗ นางสาวธิดารัตน  วิชญเนตินัย 

 ๘๓๙๘ นางสาวธิดารัตน  ศรีมันตะ 

 ๘๓๙๙ นางธิดารัตน  สําราญสุข 

 ๘๔๐๐ นางสาวธิดารัตน  สิงหคํา 

 ๘๔๐๑ นางธิดารัตน  หนูจันทรแกว 

 ๘๔๐๒ นางสาวธิดารัตน  หมูมาก 

 ๘๔๐๓ นางสาวธิดารัตน  หาญรักษ 

 ๘๔๐๔ นางสาวธิดาวรรณ  กุลโฮง 

 ๘๔๐๕ นางสาวธิดาสวรรค  พรหมดี 

 ๘๔๐๖ นางสาวธิตา  ผองกาย 

 ๘๔๐๗ นางสาวธิติกาญจน  ศรีตระกูลสมบัติ 

 ๘๔๐๘ นางสาวธิติญา  เพ็ชรแผว 

 ๘๔๐๙ นางสาวธติิญา  สงวนดีกุล 

 ๘๔๑๐ นางสาวธิตินันท  วัฒนะเจริญกุล 

 ๘๔๑๑ นางธิตินาฏย  ทากลาง 

 ๘๔๑๒ นางธิติมา  กมลอินทร 

 ๘๔๑๓ นางสาวธิติมา  ขันตรี 

 ๘๔๑๔ นางสาวธิติมา  ดอนสมจิตร 

 ๘๔๑๕ นางสาวธิติมา  ดานนุกูล 

 ๘๔๑๖ นางธิติมา  ศรีพุม 

 ๘๔๑๗ นางสาวธิติมาศ  สุขประเสริฐชัย 

 ๘๔๑๘ นางสาวธิติรส  บํารุงศิลป 

 ๘๔๑๙ นางสาวธินิดา  หอมจิตต 

 ๘๔๒๐ นางสาวธิปประภา  พูลสวัสดิ์ 

 ๘๔๒๑ นางธิพนัฐยชา  หัสดี 

 ๘๔๒๒ นางสาวธิภาพร  จูมศรี 

 ๘๔๒๓ นางสาวธิภาพร  แจมดวง 

 ๘๔๒๔ นางสาวธิรดา  การรัมย 

 ๘๔๒๕ นางธิรัฐดา  ชาวกลา 

 ๘๔๒๖ นางสาวธิรา  ศรีเรือน 

 ๘๔๒๗ นางธิราภรณ  คลายมาก 

 ๘๔๒๘ นางสาวธีรกานต  ปองออน 

 ๘๔๒๙ นางสาวธีรชญาน  ไขกิ่ง 

 ๘๔๓๐ นางสาวธีรดา  ชาติสุภาพ 

 ๘๔๓๑ นางสาวธีรดา  ประทุมพร 

 ๘๔๓๒ นางสาวธีรนันท  ศรีวิทัศน 

 ๘๔๓๓ นางธีรนันทน  อารินทร 

 ๘๔๓๔ นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์ 

 ๘๔๓๕ นางธีรยา  สายเส็ง 

 ๘๔๓๖ นางสาวธีรวรรณ  บุญบํารุง 

 ๘๔๓๗ นางธีราพร  คงอาสา 

 ๘๔๓๘ นางสาวธีราพร  ศรีนุช 

 ๘๔๓๙ นางสาวธีราพร  แสงบุญสง 

 ๘๔๔๐ นางธีราภรณ  ธะนะหมอก 

 ๘๔๔๑ นางสาวธีราภรณ  มนัสศิลา 

 ๘๔๔๒ นางธีราภรณ  มาแจง 

 ๘๔๔๓ นางสาวธีรารัตน  ตันเจริญ 
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 ๘๔๔๔ นางสาวธีรารัตน  หมวดปดมา 

 ๘๔๔๕ นางสาวธีริศรา  ภูมิคง 

 ๘๔๔๖ นางสาวธีริศรา  แสงเงิน 

 ๘๔๔๗ นางสาวธีวาวรรณ  พันธดี 

 ๘๔๔๘ นางสาวนกแกว  คลายสอน 

 ๘๔๔๙ นางสาวนครินทร  เรือนแกว 

 ๘๔๕๐ นางนงคคาร  หนักแนน 

 ๘๔๕๑ นางสาวนงคนภา  ทองชุม 

 ๘๔๕๒ นางสาวนงคนุช  แกวจัตุรัส 

 ๘๔๕๓ นางสาวนงคนุช  ญาติอภิรักษ 

 ๘๔๕๔ นางนงคนุช  ประเสริฐกุล 

 ๘๔๕๕ นางนงคนุช  รวงนอย 

 ๘๔๕๖ นางนงคนุช  เริ่มแรก 

 ๘๔๕๗ นางนงคนุช  ลาวงศ 

 ๘๔๕๘ นางสาวนงคนุช  แสงพารา 

 ๘๔๕๙ นางนงคเยา  ทองจันทร 

 ๘๔๖๐ นางสาวนงครัก  เรืองมณี 

 ๘๔๖๑ นางสาวนงครัตน  บุญลํ้า 

 ๘๔๖๒ นางนงคราญ  ยอดเกตุ 

 ๘๔๖๓ นางสาวนงคลักษณ  คําชมภู 

 ๘๔๖๔ นางสาวนงคลักษณ  พรหมนัด 

 ๘๔๖๕ นางสาวนงคลักษณ  สังขระมาตร 

 ๘๔๖๖ นางนงนภัทร  สุบินด ี

 ๘๔๖๗ วาที่รอยตรีหญิง นงนภัส   

  กางรมกลาง 

 ๘๔๖๘ นางสาวนงนภัส  เกงสาริกิจ 

 ๘๔๖๙ นางสาวนงนภัส  จันทรสุขจําเริญ 

 ๘๔๗๐ นางสาวนงนภัส  ธานี 

 ๘๔๗๑ นางนงนุช  เงินทอก 

 ๘๔๗๒ นางสาวนงนุช  จันทรจร 

 ๘๔๗๓ นางสาวนงนุช  เตือนสติ 

 ๘๔๗๔ นางสาวนงนุช  ผิวงาม 

 ๘๔๗๕ นางนงนุช  พิไสย 

 ๘๔๗๖ นางสาวนงนุช  ฤทธิ์จอหอ 

 ๘๔๗๗ นางสาวนงนุช  สมอาภรณ 

 ๘๔๗๘ นางสาวนงนุช  อัฐนาค 

 ๘๔๗๙ นางนงนุช  อัดโดดดร 

 ๘๔๘๐ นางนงนุช  อ่ําเงิน 

 ๘๔๘๑ นางสาวนงนุช  โอบออม 

 ๘๔๘๒ นางสาวนงพงา  ชุมมาก 

 ๘๔๘๓ นางนงพงา  ศรีปนตา 

 ๘๔๘๔ นางสาวนงพงา  สุวพิศ 

 ๘๔๘๕ นางสาวนงพงา  อึ้งวงษวัฒนา 

 ๘๔๘๖ นางสาวนงเยาว  คุมบานชาติ 

 ๘๔๘๗ นางสาวนงเยาว  จันสอน 

 ๘๔๘๘ นางสาวนงเยาว  ไชยสถาน 

 ๘๔๘๙ นางสาวนงเยาว  ปรือทอง 

 ๘๔๙๐ นางสาวนงเยาว  พรหมศร 

 ๘๔๙๑ นางนงรัตน  ตุดเกื้อ 

 ๘๔๙๒ นางสาวนงลักษ  จันหงษา 
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 ๘๔๙๓ นางสาวนงลักษณ  เกินสอน 

 ๘๔๙๔ นางนงลักษณ  ขันธะรี 

 ๘๔๙๕ นางสาวนงลักษณ  จันทรสุข 

 ๘๔๙๖ นางสาวนงลักษณ  เจนหนองแวง 

 ๘๔๙๗ นางสาวนงลักษณ  ฉิมทัต 

 ๘๔๙๘ นางนงลักษณ  ไชยศรีมาลย 

 ๘๔๙๙ นางสาวนงลักษณ  แดงเพ็ง 

 ๘๕๐๐ นางสาวนงลักษณ  ตรีเดช 

 ๘๕๐๑ นางสาวนงลักษณ  ทอนชัย 

 ๘๕๐๒ นางนงลักษณ  เท่ียงพุก 

 ๘๕๐๓ นางสาวนงลักษณ  เนียมแสง 

 ๘๕๐๔ นางนงลักษณ  บุญมี 

 ๘๕๐๕ นางสาวนงลักษณ  ปะจันทะสี 

 ๘๕๐๖ นางสาวนงลักษณ  ปนทองพันธุ 

 ๘๕๐๗ นางนงลักษณ  โพนศิริ 

 ๘๕๐๘ นางนงลักษณ  มากอุสาห 

 ๘๕๐๙ นางนงลักษณ  มาตชัยเคน 

 ๘๕๑๐ นางสาวนงลักษณ  โลหทอง 

 ๘๕๑๑ นางสาวนงลักษณ  ศิริฟก 

 ๘๕๑๒ นางสาวนงลักษณ  สาลิวงษ 

 ๘๕๑๓ นางสาวนงลักษณ  อัตถกาญจน 

 ๘๕๑๔ นางสาวนงลักษณ  อุตมะโชค 

 ๘๕๑๕ นางนงศรี  หงษทอง 

 ๘๕๑๖ นางนฎา  สีสินธุ 

 ๘๕๑๗ นางสาวนฐมน  ศังขานนท 

 ๘๕๑๘ นางสาวนฐา  รัตนกุล 

 ๘๕๑๙ นางนทีกาญจน  นามชนะ 

 ๘๕๒๐ นางสาวนนตรา  เทียมตรี 

 ๘๕๒๑ นางนนทธิชา  โลชา 

 ๘๕๒๒ นางสาวนปภัช  สีลูกหวา 

 ๘๕๒๓ นางสาวนพภาภรณ  ไมละหมาด 

 ๘๕๒๔ นางสาวนพมาศ  การดี 

 ๘๕๒๕ นางสาวนพมาศ  ทองเส็ม 

 ๘๕๒๖ นางสาวนพมาศ  วงคธิดา 

 ๘๕๒๗ วาที่รอยตรีหญิง นพมาศ  อังศุภนิช 

 ๘๕๒๘ นางนพรดา  โพชสาลี 

 ๘๕๒๙ นางสาวนพรัตน  แกวเปยม 

 ๘๕๓๐ นางสาวนพรัตน  แกวสุทะ 

 ๘๕๓๑ นางนพรัตน  คําเพ็ง 

 ๘๕๓๒ นางสาวนพรัตน  จันทรอวม 

 ๘๕๓๓ นางสาวนพรัตน  ชํานาญพืช 

 ๘๕๓๔ นางสาวนพรัตน  หอยมาลัย 

 ๘๕๓๕ นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร 

 ๘๕๓๖ นางสาวนพวรรณ  คุณาธรรม 

 ๘๕๓๗ นางนพวรรณ  ชัยณรงค 

 ๘๕๓๘ นางสาวนพวรรณ  เทศกุล 

 ๘๕๓๙ นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร 

 ๘๕๔๐ นางสาวนพวรรณ  วิจิตรบรรจง 

 ๘๕๔๑ นางสาวนพวรรณ  สงกล่ิน 

 ๘๕๔๒ นางสาวนพวรรณ  เอี่ยมจันทร 
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เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๕๔๓ นางสาวนพัชรพร  มาลา 

 ๘๕๔๔ นางสาวนพัสลักษณ  อิทธิชัยวัฒนา 

 ๘๕๔๕ นางนพีภัสร  ตั้งปณิธานวัฒน 

 ๘๕๔๖ นางสาวนภวรรณ  อดทน 

 ๘๕๔๗ นางนภศร  มิตรกิจการคา 

 ๘๕๔๘ นางสาวนภศร  มิลินทานุช 

 ๘๕๔๙ นางสาวนภสร  ปญญาแฝง 

 ๘๕๕๐ นางสาวนภสร  ยลสุริยัน 

 ๘๕๕๑ นางสาวนภสร  สิทธิไกรพงษ 

 ๘๕๕๒ นางสาวนภสร  อาศัยนา 

 ๘๕๕๓ นางนภักษร  จรจันทึก 

 ๘๕๕๔ นางนภัค  ทองเย็น 

 ๘๕๕๕ นางสาวนภัค  วงษหาจักร 

 ๘๕๕๖ นางสาวนภัค  แสงเพ็ชรสอง 

 ๘๕๕๗ นางสาวนภัชชา  แดนพันธ 

 ๘๕๕๘ นางสาวนภัสกร  แกวพาดี 

 ๘๕๕๙ นางสาวนภัสณัฐ  กุตะวัน 

 ๘๕๖๐ นางสาวนภัสนันท  แกวพิมพ 

 ๘๕๖๑ นางนภัสนันท  ปญญา 

 ๘๕๖๒ นางสาวนภัสนันท  แปนแกว 

 ๘๕๖๓ นางสาวนภัสบงกช  ไชยมูล 

 ๘๕๖๔ นางนภัสพร  สุขโข 

 ๘๕๖๕ นางสาวนภัสวรรณ  ทรัพยพวง 

 ๘๕๖๖ นางสาวนภัสวรรณ  หาญเกียรติกลา 

 ๘๕๖๗ นางสาวนภัสวรรณ  ไตรสินฤกษดี 

 ๘๕๖๘ นางนภัสวัลย  สายรัตน 

 ๘๕๖๙ นางสาวนภัสสร  ภัคพิศิษฐ 

 ๘๕๗๐ นางสาวนภัสสร  ราชรินทร 

 ๘๕๗๑ นางสาวนภัสสร  สุเรนทร 

 ๘๕๗๒ นางสาวนภัสสรณ  ฐิติวัฒนานันท 

 ๘๕๗๓ นางสาวนภา  ดงสงเคราะห 

 ๘๕๗๔ นางสาวนภา  มาตาชาติ 

 ๘๕๗๕ นางนภา  อ่ํานอย 

 ๘๕๗๖ นางสาวนภานันท  ศรีธงชัย 

 ๘๕๗๗ นางสาวนภาพร  กอนมณี 

 ๘๕๗๘ นางสาวนภาพร  จารึกกลาง 

 ๘๕๗๙ นางสาวนภาพร  ดานแกว 

 ๘๕๘๐ นางสาวนภาพร  แดงสันเทียะ 

 ๘๕๘๑ วาที่รอยตรีหญิง นภาพร  ทองคํา 

 ๘๕๘๒ นางสาวนภาพร  ธนาสมุทร 

 ๘๕๘๓ นางนภาพร  พานิชสุข 

 ๘๕๘๔ นางสาวนภาพร  สีถา 

 ๘๕๘๕ นางสาวนภาพร  สุทธิประภา 

 ๘๕๘๖ นางสาวนภาพร  แสนชมภู 

 ๘๕๘๗ นางสาวนภาพร  ใหพร 

 ๘๕๘๘ นางสาวนภาพร  ออนตา 

 ๘๕๘๙ นางสาวนภาพร  อ่ํารอด 

 ๘๕๙๐ นางสาวนภาพรรณ  นิลนามมะ 

 ๘๕๙๑ นางสาวนภาภร  มะลิซอน 

 ๘๕๙๒ นางสาวนภาภรณ  บุญคง 



 หนา   ๑๗๖ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๕๙๓ นางสาวนภาภรณ  พิทักษ 

 ๘๕๙๔ นางสาวนภารัตน  ฉวีกุลมหันต 

 ๘๕๙๕ นางนภารัตน  เส็งขาว 

 ๘๕๙๖ นางสาวนภาลัย  อินราษฎร 

 ๘๕๙๗ นางสาวนภาวรดี  เรืองเดช 

 ๘๕๙๘ นางสาวนภาวรรณ  มะโนรัตน 

 ๘๕๙๙ นางสาวนภาวรรณ  วงศอินอยู 

 ๘๖๐๐ นางนภาวัลย  ซิ่วนัส 

 ๘๖๐๑ นางสาวนภาวัลย  เทียบคํา 

 ๘๖๐๒ นางนรวรรณ  ดานผาทอง 

 ๘๖๐๓ นางนรวรรณชนก  ตนกันยา 

 ๘๖๐๔ นางสาวนรวีร  ศรีเชียงสา 

 ๘๖๐๕ นางสาวนรัญภรณ  ดาวเจริญพร 

 ๘๖๐๖ นางสาวนราทิพย  นรินทร 

 ๘๖๐๗ นางสาวนราพร  อนุศาสน 

 ๘๖๐๘ นางสาวนราภรณ  ชัยบัวแดง 

 ๘๖๐๙ นางนราภรณ  เพ่ิมอนุภาพ 

 ๘๖๑๐ นางสาวนราภัทร  วองไว 

 ๘๖๑๑ นางสาวนรารัตน  บุญมา 

 ๘๖๑๒ นางนราวดี  บัวทอง 

 ๘๖๑๓ นางสาวนริตา  สุบุญสันธิ์ 

 ๘๖๑๔ นางสาวนรินทพัทธ  ทางาม 

 ๘๖๑๕ นางนรินทร  วงษสุวรรณ 

 ๘๖๑๖ นางสาวนรินทรทิพย  ชํานาญยา 

 ๘๖๑๗ นางนรินทิพย  เซงงาย 

 ๘๖๑๘ นางนรินภรณ  อินมา 

 ๘๖๑๙ นางสาวนริศรา  กุลบรรดิษฐ 

 ๘๖๒๐ นางสาวนริศรา  เกิดแดง 

 ๘๖๒๑ นางสาวนริศรา  เจียรัมย 

 ๘๖๒๒ นางสาวนริศรา  ชีพจําเปน 

 ๘๖๒๓ นางสาวนริศรา  โชคชยสุนทร 

 ๘๖๒๔ นางนริศรา  ทองมาก 

 ๘๖๒๕ นางสาวนริศรา  ธงชัย 

 ๘๖๒๖ นางนริศรา  บกแกว 

 ๘๖๒๗ นางสาวนริศรา  บุญจันทร 

 ๘๖๒๘ นางสาวนริศรา  ปนอินทร 

 ๘๖๒๙ นางสาวนริศรา  พงศจิตประเสริฐ 

 ๘๖๓๐ นางนริศรา  พรมริน 

 ๘๖๓๑ นางนริศรา  พรมศิริ 

 ๘๖๓๒ นางนริศรา  เพชรทอง 

 ๘๖๓๓ นางนริศรา  ภักดี 

 ๘๖๓๔ นางสาวนริศรา  มากมี 

 ๘๖๓๕ นางสาวนริศรา  ศิริเสถียร 

 ๘๖๓๖ นางสาวนริศรา  สัมโย 

 ๘๖๓๗ นางสาวนริศรา  สุดงาม 

 ๘๖๓๘ นางสาวนริศรา  เสนามนตรี 

 ๘๖๓๙ นางสาวนริศรา  เหลาสา 

 ๘๖๔๐ นางสาวนริศรา  เหลืองประเสริฐ 

 ๘๖๔๑ นางสาวนริศรา  อวมออง 

 ๘๖๔๒ นางสาวนริศรา  โอชารส 



 หนา   ๑๗๗ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๖๔๓ นางสาวนริศา  นิยมศิลปชัย 

 ๘๖๔๔ นางสาวนริศา  อินทรักษ 

 ๘๖๔๕ นางสาวนริสรา  เกษศรี 

 ๘๖๔๖ นางสาวนริสรา  เจริญผล 

 ๘๖๔๗ นางสาวนริสรา  ทวีโคตร 

 ๘๖๔๘ นางสาวนริสรา  ปญจาแกว 

 ๘๖๔๙ นางสาวนริสรา  แสนสมัค 

 ๘๖๕๐ นางสาวนริสา  กันทะคํา 

 ๘๖๕๑ นางนริสา  ยางสวย 

 ๘๖๕๒ สิบตํารวจโทหญิง นริสา  สีเภา 

 ๘๖๕๓ นางสาวนรีนันท  หมอยา 

 ๘๖๕๔ นางสาวนรีเนตร  เพ็งพิน 

 ๘๖๕๕ นางสาวนรีรักษ  ทองสะอาด 

 ๘๖๕๖ นางสาวนรีรัตน  เทศกาล 

 ๘๖๕๗ นางนฤณี  กิตติทรัพยธาดา 

 ๘๖๕๘ นางนฤธร  ถมจอหอ 

 ๘๖๕๙ นางสาวนฤนาถ  นาคะสุนทร 

 ๘๖๖๐ นางนฤมน  แจมจํารัส 

 ๘๖๖๑ นางสาวนฤมน  ทองวิมล 

 ๘๖๖๒ นางสาวนฤมล  ก๋ําดารา 

 ๘๖๖๓ นางสาวนฤมล  กูลใจ 

 ๘๖๖๔ นางสาวนฤมล  แกวโง 

 ๘๖๖๕ นางสาวนฤมล  แกวทอง 

 ๘๖๖๖ นางสาวนฤมล  ขันประโคน 

 ๘๖๖๗ นางสาวนฤมล  ขาวดี 

 ๘๖๖๘ นางสาวนฤมล  คาถา 

 ๘๖๖๙ นางสาวนฤมล  คําพุทธ 

 ๘๖๗๐ นางสาวนฤมล  คําเรือง 

 ๘๖๗๑ นางสาวนฤมล  งาหอม 

 ๘๖๗๒ นางสาวนฤมล  จันดง 

 ๘๖๗๓ นางนฤมล  ฉันทมิตร 

 ๘๖๗๔ นางสาวนฤมล  ฉิมสุด 

 ๘๖๗๕ นางสาวนฤมล  ชัยมงคล 

 ๘๖๗๖ นางสาวนฤมล  ชิตวรกุล 

 ๘๖๗๗ นางสาวนฤมล  เชื้อโนนแดง 

 ๘๖๗๘ นางสาวนฤมล  ฐานวิเศษ 

 ๘๖๗๙ นางสาวนฤมล  ณรงควิชัย 

 ๘๖๘๐ นางสาวนฤมล  ทะนันชัย 

 ๘๖๘๑ นางนฤมล  ทิพรส 

 ๘๖๘๒ นางนฤมล  ธนกุล 

 ๘๖๘๓ นางนฤมล  ธรหาญ 

 ๘๖๘๔ นางสาวนฤมล  น้ําเงิน 

 ๘๖๘๕ นางสาวนฤมล  เนียมสุข 

 ๘๖๘๖ นางสาวนฤมล  บุญอบ 

 ๘๖๘๗ นางสาวนฤมล  ปราบอาต 

 ๘๖๘๘ นางสาวนฤมล  ปญญารัมย 

 ๘๖๘๙ นางสาวนฤมล  ปาลี 

 ๘๖๙๐ นางสาวนฤมล  พรหมลัทธิ์ 

 ๘๖๙๑ นางสาวนฤมล  พิมมณี 

 ๘๖๙๒ นางสาวนฤมล  พิลาคํา 



 หนา   ๑๗๘ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๖๙๓ นางสาวนฤมล  มั่งคั่ง 

 ๘๖๙๔ นางสาวนฤมล  มุจจลินทร 

 ๘๖๙๕ นางสาวนฤมล  เยาวธานี 

 ๘๖๙๖ นางสาวนฤมล  รอดเสมอ 

 ๘๖๙๗ นางนฤมล  ลาเตะ 

 ๘๖๙๘ นางสาวนฤมล  วรรณโส 

 ๘๖๙๙ นางสาวนฤมล  วิหคหงษ 

 ๘๗๐๐ นางสาวนฤมล  เวทวงค 

 ๘๗๐๑ นางนฤมล  ศรีกระจาง 

 ๘๗๐๒ นางสาวนฤมล  ศรีตองออน 

 ๘๗๐๓ นางสาวนฤมล  สถานอุน 

 ๘๗๐๔ นางสาวนฤมล  สุภาพ 

 ๘๗๐๕ นางสาวนฤมล  เสือเมือง 

 ๘๗๐๖ นางสาวนฤมล  โสภาชัย 

 ๘๗๐๗ นางนฤมล  อาชาฤทธิ์ 

 ๘๗๐๘ นางนฤมล  อินทมนต 

 ๘๗๐๙ นางสาวนฤมล  อุนพยัคฆ 

 ๘๗๑๐ นางสาวนฤมล  เอี่ยมสําอางค 

 ๘๗๑๑ นางสาวนฤมิต  มณเทียรรัตน 

 ๘๗๑๒ นางสาวนลัทพร  ปาปกเข 

 ๘๗๑๓ นางสาวนลิน  บุณยปรรณานนท 

 ๘๗๑๔ นางสาวนลินทิพย  แซหลู 

 ๘๗๑๕ นางสาวนลินภัสร  อัครนันทนิธิ 

 ๘๗๑๖ นางสาวนลินรัตน  งามเชื้อชิต 

 ๘๗๑๗ นางสาวนลินา  บุษภา 

 ๘๗๑๘ นางสาวนลินี  ใจกลม 

 ๘๗๑๙ นางสาวนลินี  ผุดเพชรแกว 

 ๘๗๒๐ นางสาวนลินี  พิลึก 

 ๘๗๒๑ นางสาวนลินี  สํานักวงศ 

 ๘๗๒๒ นางสาวนวกชกมล  บัวสิม 

 ๘๗๒๓ นางสาวนวนันท  ธงอาษา 

 ๘๗๒๔ นางนวนันท  ผิวหูม 

 ๘๗๒๕ นางสาวนวพร  เกษมธารนันท 

 ๘๗๒๖ นางสาวนวพร  เชาวประสิทธิ ์

 ๘๗๒๗ นางสาวนวพร  ทิพยมาศโกมล 

 ๘๗๒๘ นางนวพร  มันตะวัตร 

 ๘๗๒๙ นางนวพร  อนุฤทธิ์ 

 ๘๗๓๐ นางสาวนวพร  อะกะเรือน 

 ๘๗๓๑ นางสาวนวภัทร  สมานพันธ 

 ๘๗๓๒ นางสาวนวรัตน  ขัดทะเสมา 

 ๘๗๓๓ นางสาวนวรัตน  คงมีทรัพย 

 ๘๗๓๔ นางสาวนวรัตน  ซุนเจา 

 ๘๗๓๕ นางสาวนวรัตน  ดําคํา 

 ๘๗๓๖ นางสาวนวรัตน  บูรณพันศักดิ์ 

 ๘๗๓๗ นางสาวนวรัตน  ปดปอง 

 ๘๗๓๘ นางนวรัตน  พรมดี 

 ๘๗๓๙ นางสาวนวรัตน  พลมณี 

 ๘๗๔๐ นางสาวนวรัตน  รักษมณี 

 ๘๗๔๑ นางสาวนวรัตน  รัตตะนอง 

 ๘๗๔๒ นางสาวนวรัตน  โอบออม 



 หนา   ๑๗๙ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๗๔๓ นางสาวนวลจันทร  แดงสมสอาด 

 ๘๗๔๔ นางนวลจันทร  สระทองทิว 

 ๘๗๔๕ นางสาวนวลฉวี  บุตรทองทิม 

 ๘๗๔๖ นางสาวนวลฉวี  สุตันตั้งใจ 

 ๘๗๔๗ นางสาวนวลนภา  คําสม 

 ๘๗๔๘ นางสาวนวลนภา  ศรีพรหม 

 ๘๗๔๙ นางสาวนวลรัตน  ธนตรัยรัตน 

 ๘๗๕๐ นางสาวนวลลออ  ศรีตระกูล 

 ๘๗๕๑ นางสาวนวลละออ  ฝูงใหญ 

 ๘๗๕๒ นางสาวนวลศิริ  สันติสวัสดิ์ 

 ๘๗๕๓ นางนวลอนงค  เทวดา 

 ๘๗๕๔ นางสาวนวลอนงค  พรพิพัฒ 

 ๘๗๕๕ นางสาวนวลอนงค  มูกขุนทด 

 ๘๗๕๖ นางสาวนวิยา  เนาวแกงใหม 

 ๘๗๕๗ นางสาวนวียา  สืบทอง 

 ๘๗๕๘ นางสาวนองขวัญ  สุจินตโณ 

 ๘๗๕๙ นางนองแตง  ฉิมปลอด 

 ๘๗๖๐ นางสาวนองนุช  แมลงผ้ึง 

 ๘๗๖๑ นางสาวนองนุช  รัศมี 

 ๘๗๖๒ นางสาวนอยคําพันธ  เทียนปญญา 

 ๘๗๖๓ นางนัจญดา  บิลตะเย็บ 

 ๘๗๖๔ นางสาวนัชชา  อธิโรจน 

 ๘๗๖๕ นางสาวนัชชา  อัธยาตมวิทยา 

 ๘๗๖๖ นางนัฎฐณิชา  มณีวงษ 

 ๘๗๖๗ นางสาวนัฎฐินี  ขวัญยืน 

 ๘๗๖๘ นางสาวนัฎฐิยา  เมืองอินทร 

 ๘๗๖๙ นางนัฏกานต  เกตุแกว 

 ๘๗๗๐ นางสาวนัฏฐนิชชา  กาลจักร 

 ๘๗๗๑ นางสาวนัฏฐวรัตน  เบาทอง 

 ๘๗๗๒ นางสาวนัฏฐา  ชินนิธิพัฒน 

 ๘๗๗๓ นางสาวนัฏฐา  ถ้ํากลาง 

 ๘๗๗๔ นางนัฏฐิรา  เรืองรัตนภูมิ 

 ๘๗๗๕ นางสาวนัฏธกาญจน  ทองปอง 

 ๘๗๗๖ นางสาวนัฐกานต  ขอเจริญ 

 ๘๗๗๗ นางสาวนัฐกานต  ศิริอาภรณ 

 ๘๗๗๘ นางสาวนัฐชภัสร  วงสายสินธุ 

 ๘๗๗๙ นางสาวนัฐชยา  ลํ้าเลิศบุญฤทธิ์ 

 ๘๗๘๐ นางสาวนัฐธิชา  สีกุลนาวา 

 ๘๗๘๑ นางนัฐนรี  บัวเผียน 

 ๘๗๘๒ นางสาวนัฐรดา  ทองเรือง 

 ๘๗๘๓ นางนัดดา  สมบูรณ 

 ๘๗๘๔ นางสาวนัดดา  สิงหโสดา 

 ๘๗๘๕ นางนัดดา  แสงผา พรประทาน 

 ๘๗๘๖ นางสาวนัตติยา  ไวเร็ว 

 ๘๗๘๗ นางสาวนัตยา  สาลาสุตา 

 ๘๗๘๘ นางสาวนัทกานต  สวาสดิ์ 

 ๘๗๘๙ นางสาวนันทกมล  สุมะนา 

 ๘๗๙๐ นางสาวนันทกัญ  ชัยเวทยกุล 

 ๘๗๙๑ นางสาวนันทกาญจน  บุญกอเกื้อ 

 ๘๗๙๒ นางสาวนันทชรีย  ล้ีไพโรจนกุล 



 หนา   ๑๘๐ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๗๙๓ นางนันทณัฏฐ  ตาคํา 

 ๘๗๙๔ นางนันทติกัน  แซตั้น 

 ๘๗๙๕ นางสาวนันทธิรา  ขึ้นทันตา 

 ๘๗๙๖ นางสาวนันทนธนัตถ  โสชาลีร 

 ๘๗๙๗ นางสาวนันทนภัส  แกวปนมา 

 ๘๗๙๘ นางนันทนภัส  คําจันทร 

 ๘๗๙๙ นางสาวนันทนภัส  คําทองสุข 

 ๘๘๐๐ นางสาวนันทนภัส  คําแยม 

 ๘๘๐๑ นางสาวนันทนภัส  คุชิตา 

 ๘๘๐๒ นางสาวนันทนภัส  เจียมตน 

 ๘๘๐๓ นางนันทนภัส  ชนะผล 

 ๘๘๐๔ นางนันทนภัส  ชัยสงคราม 

 ๘๘๐๕ นางสาวนันทนภัส  ซุนสกุล 

 ๘๘๐๖ นางนันทนภัส  นุชพวง 

 ๘๘๐๗ นางสาวนันทนภัส  บุญใบ 

 ๘๘๐๘ นางสาวนันทนภัส  ผิวแดง 

 ๘๘๐๙ นางสาวนันทนภัส  รวมสมัคร 

 ๘๘๑๐ นางนันทนภัส  วิกรานตวงษ 

 ๘๘๑๑ นางสาวนันทนภัส  วิรัตนภัทธิรากร 

 ๘๘๑๒ นางสาวนันทนภัส  สุทธิการ 

 ๘๘๑๓ นางนันทนภัส  อนันบุตร 

 ๘๘๑๔ นางสาวนันทนภัสร  จันทร 

 ๘๘๑๕ นางสาวนันทนรี  เสียมไหม 

 ๘๘๑๖ นางสาวนันทนัช  แทงทอง 

 ๘๘๑๗ นางสาวนันทนัช  สาลีพันธ 

 ๘๘๑๘ นางสาวนันทนา  จันทรา 

 ๘๘๑๙ นางสาวนันทนา  จามจุรีย 

 ๘๘๒๐ นางสาวนันทนา  จูมสูงเนิน 

 ๘๘๒๑ นางนันทนา  ชองแสก 

 ๘๘๒๒ นางสาวนันทนา  ดวงดี 

 ๘๘๒๓ นางสาวนันทนา  โนจิตร 

 ๘๘๒๔ นางนันทนา  บัวแกว 

 ๘๘๒๕ นางสาวนันทนา  บัวงาม 

 ๘๘๒๖ นางสาวนันทนา  บุญวงศ 

 ๘๘๒๗ นางนันทนา  เวียงคํา 

 ๘๘๒๘ นางสาวนันทนา  แสงทอง 

 ๘๘๒๙ นางสาวนันทนา  อินแกว 

 ๘๘๓๐ นางนันทนา  อิ่มสันเทียะ 

 ๘๘๓๑ นางสาวนันทนา  ฮมแสน 

 ๘๘๓๒ นางสาวนันทนาภรณ  พูลมี 

 ๘๘๓๓ นางสาวนันทนิจ  อินทรโคกสูง 

 ๘๘๓๔ นางนันทนิชา  รังสีปญญา 

 ๘๘๓๕ นางสาวนันทนุช  สุวรรนาวุธ 

 ๘๘๓๖ นางสาวนันทพนิตา  พรธนารัตน 

 ๘๘๓๗ นางนันทพร  คงมณี 

 ๘๘๓๘ นางสาวนันทพร  จันทรวิริยะกุล 

 ๘๘๓๙ นางนันทพร  เชื้อบัณฑิต 

 ๘๘๔๐ นางสาวนันทพร  ดอนจันทรเขียว 

 ๘๘๔๑ นางสาวนันทพร  เทศาพรหม 

 ๘๘๔๒ นางนันทพร  บัวศร ี



 หนา   ๑๘๑ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๘๔๓ นางสาวนันทพร  บํารุงผล 

 ๘๘๔๔ นางสาวนันทพร  ลิมปกาญจนเวช 

 ๘๘๔๕ นางสาวนันทพร  สุขสบาย 

 ๘๘๔๖ นางนันทภัค  สังขเกื้อ 

 ๘๘๔๗ นางสาวนันทภัค  สีน้ําเงิน 

 ๘๘๔๘ นางสาวนันทยา  อาจหิรัญ 

 ๘๘๔๙ นางสาวนันทรัตน  เจริญสุข 

 ๘๘๕๐ นางสาวนันทรัตน  อวมสอาด 

 ๘๘๕๑ นางสาวนันทริกา  อยูคง 

 ๘๘๕๒ นางสาวนันทลินี  สดใสญาติ 

 ๘๘๕๓ นางสาวนันทวดี  จบสูงเนิน 

 ๘๘๕๔ นางสาวนันทวดี  ใจหาว 

 ๘๘๕๕ นางสาวนันทวดี  ดวงเพียร 

 ๘๘๕๖ นางสาวนันทวรรณ  บุญวัฒน 

 ๘๘๕๗ นางสาวนันทวรรณ  มีอนันต 

 ๘๘๕๘ นางสาวนันทวัน  เกิดนอก 

 ๘๘๕๙ นางสาวนันทวัน  จันทสุริโย 

 ๘๘๖๐ นางสาวนันทวัน  ตอบงาม 

 ๘๘๖๑ นางนันทวัน  ปล่ังดี 

 ๘๘๖๒ นางสาวนันทวัน  พุฒมา 

 ๘๘๖๓ นางสาวนันทวัน  ล้ีภัยเจริญ 

 ๘๘๖๔ นางสาวนันทวัน  สรอยปทุม 

 ๘๘๖๕ นางสาวนันทวัน  สีมะเดื่อ 

 ๘๘๖๖ นางนันทวัน  ออมชมภู 

 ๘๘๖๗ นางสาวนันทวีร  พงษนาค 

 ๘๘๖๘ นางสาวนันทสินี  ทวิสุวรรณ 

 ๘๘๖๙ นางสาวนันทา  บุญโพธิ์กอง 

 ๘๘๗๐ นางนันทา  แพงประสิทธิ ์

 ๘๘๗๑ นางนันทิกา  กลํ่ากลาย 

 ๘๘๗๒ นางสาวนันทิกา  จันทรเทพย 

 ๘๘๗๓ นางสาวนันทิกา  สุวรรณรัตน 

 ๘๘๗๔ นางสาวนันทิกานต  ศรทอง 

 ๘๘๗๕ นางนันทิณี  เวียงจันทร 

 ๘๘๗๖ นางสาวนันทิดา  จิตสะอาด 

 ๘๘๗๗ นางสาวนันทิดา  ปนะสุ 

 ๘๘๗๘ นางนันทิดา  รัตนแกว 

 ๘๘๗๙ นางสาวนันทิดา  สรอยหอม 

 ๘๘๘๐ นางสาวนันทิดา  สีทาโส 

 ๘๘๘๑ นางสาวนันทิตา  ไชยสิทธิโสภณ 

 ๘๘๘๒ นางนันทิภา  อบอุน 

 ๘๘๘๓ นางนันทิมา  บุญบาง 

 ๘๘๘๔ นางสาวนันทิยา  เต็นยะ 

 ๘๘๘๕ นางสาวนันทิยา  ธาสถาน 

 ๘๘๘๖ นางสาวนันทิยา  ปญญาธิกวัฒน 

 ๘๘๘๗ นางสาวนันทิยา  พันธแกว 

 ๘๘๘๘ นางนันทิยา  ภูวิชัย 

 ๘๘๘๙ นางสาวนันทิยา  ยวงงาม 

 ๘๘๙๐ นางนันทิวา  แถวโสภา 

 ๘๘๙๑ นางสาวนันธิกานต  ไชยรบ 

 ๘๘๙๒ นางสาวนันธิญา  ขันทสิทธิ์ 
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 ๘๘๙๓ นางนันธิดา  พลดงนอก 

 ๘๘๙๔ นางสาวนันธิดา  มูลจัด 

 ๘๘๙๕ นางสาวนันธิดา  เรืองศรี 

 ๘๘๙๖ นางนันธิดา  วรานนท 

 ๘๘๙๗ นางสาวนันธิยา  ดวงนอย 

 ๘๘๙๘ นางสาวนันนภา  เพียวสูงเนิน 

 ๘๘๙๙ นางนันพิดา  สีลาทอง 

 ๘๙๐๐ นางสาวนัยณา  พฤกษา 

 ๘๙๐๑ นางนัยนภัค  สุวรรณพัฒน 

 ๘๙๐๒ นางสาวนัยนา  ไกรสนาม 

 ๘๙๐๓ นางสาวนัยนา  ดวงบาล 

 ๘๙๐๔ นางสาวนัยนา  ตรงดานกลาง 

 ๘๙๐๕ นางนัยนา  ปาปะไพ 

 ๘๙๐๖ นางสาวนัยนา  ภูทอง 

 ๘๙๐๗ นางสาวนัยนา  มุสิตัง 

 ๘๙๐๘ นางสาวนัยนา  รักษาสมบัติ 

 ๘๙๐๙ นางสาวนัยนา  วงศสาคํา 

 ๘๙๑๐ นางนัยนา  ศรีสนาม 

 ๘๙๑๑ นางสาวนัยฬาจิต  อบเหลือง 

 ๘๙๑๒ นางนาฎลดา  เดชอรัญ 

 ๘๙๑๓ นางสาวนาฎลัดดา  บุญสุทัศน 

 ๘๙๑๔ นางสาวนาฎสุดา  คงผอม 

 ๘๙๑๕ นางนาฏยา  สูงเนิน 

 ๘๙๑๖ นางสาวนาฏสุคนธ  ดํารงเกียรติสกุล 

 ๘๙๑๗ นางสาวนาฏอนงค  เกตุงาม 

 ๘๙๑๘ นางนาฏอนงค  หีบเพ็ชร 

 ๘๙๑๙ นางสาวนาดียะ  มิสุทาน 

 ๘๙๒๐ นางสาวนาตยา  แซโหงว 

 ๘๙๒๑ นางสาวนาตยา  ทรงสุภาพ 

 ๘๙๒๒ นางสาวนาตยา  นิชลานนท 

 ๘๙๒๓ นางสาวนาตยา  บุตะเขียว 

 ๘๙๒๔ นางสาวนาตยา  พลับเกล้ียง 

 ๘๙๒๕ นางสาวนาตยา  รักษาภักดี 

 ๘๙๒๖ นางนาตยา  สวัสดี 

 ๘๙๒๗ นางสาวนาตยา  เสมอภาค 

 ๘๙๒๘ นางสาวนาตยา  อิ่มมาก 

 ๘๙๒๙ นางสาวนาตยา  อุดมศิลป 

 ๘๙๓๐ นางนาถนภา  โชควนิช 

 ๘๙๓๑ นางสาวนาถยา  บัวงาม 

 ๘๙๓๒ นางสาวนาถยา  รักษานาม 

 ๘๙๓๓ นางสาวนาถยา  สินไชย 

 ๘๙๓๔ นางสาวนาถรภี  ชูออน 

 ๘๙๓๕ นางสาวนาถฤดี  เดชรักษา 

 ๘๙๓๖ นางนาถลดา  กกใหญ 

 ๘๙๓๗ นางนาถวลี  วรพันธ 

 ๘๙๓๘ นางนาทระภี  นอยเอี่ยม 

 ๘๙๓๙ นางสาวนายิกา  ดอกพวง 

 ๘๙๔๐ นางนารากร  สินธุศรี 

 ๘๙๔๑ นางนาราพรรธน  บุญเวียง 

 ๘๙๔๒ นางสาวนาราภัทร  ตรงจิตพิทักษ 



 หนา   ๑๘๓ (เลมท่ี  ๘/๖) 
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 ๘๙๔๓ นางนาราภัทร  หยีราเหม 

 ๘๙๔๔ นางสาวนารินทร  ดาวไธสง 

 ๘๙๔๕ นางนารินทร  สุภสุข 

 ๘๙๔๖ นางสาวนารินทร  โฮมแพน 

 ๘๙๔๗ นางนารี  ดารารัตติกาล 

 ๘๙๔๘ นางสาวนารี  รุงสันเทียะ 

 ๘๙๔๙ นางสาวนารี  ออนศรี 

 ๘๙๕๐ นางนารีเกตุ  สุรพล 

 ๘๙๕๑ นางสาวนารีนาถ  วิโรจนกุล 

 ๘๙๕๒ นางนารีรัตน  แกวอํารัตน 

 ๘๙๕๓ นางสาวนารีรัตน  คณาจันทร 

 ๘๙๕๔ นางสาวนารีรัตน  คิดงาม 

 ๘๙๕๕ นางสาวนารีรัตน  จัดสวย 

 ๘๙๕๖ นางนารีรัตน  โชคธนะกิจพูนผล 

 ๘๙๕๗ นางสาวนารีรัตน  ไชยณรงค 

 ๘๙๕๘ นางสาวนารีรัตน  แตงหวาน 

 ๘๙๕๙ นางสาวนารีรัตน  ทองแท 

 ๘๙๖๐ นางสาวนารีรัตน  ทองรักษ 

 ๘๙๖๑ นางสาวนารีรัตน  ธินอมธรรม 

 ๘๙๖๒ นางสาวนารีรัตน  พินทอง 

 ๘๙๖๓ นางสาวนารีรัตน  พุมานนท 

 ๘๙๖๔ นางสาวนารีรัตน  มุจรินทร 

 ๘๙๖๕ นางนารีรัตน  สาลีมน 

 ๘๙๖๖ นางสาวนารีรัตน  สุขผลผลา 

 ๘๙๖๗ นางสาวนารีรัตน  เสมสุข 

 ๘๙๖๘ นางนารีรัตน  แสนพงษ 

 ๘๙๖๙ นางสาวนารีรัตน  อาจเจริญ 

 ๘๙๗๐ นางสาวนารีรัตน  อินทรนุช 

 ๘๙๗๑ นางสาวนารีรัตน  แออุดม 

 ๘๙๗๒ นางสาวนาศูฮา  ปาแว 

 ๘๙๗๓ นางสาวนาอีมะ  ราเซะบิง 

 ๘๙๗๔ นางสาวน้ําคาง  ชุมเสนา 

 ๘๙๗๕ นางสาวน้ําเชื่อม  อมรเวช 

 ๘๙๗๖ นางสาวน้ําทิพย  จินตนะศิริ 

 ๘๙๗๗ นางสาวน้ําทิพย  ชัยวงศ 

 ๘๙๗๘ นางสาวน้ําทิพย  ดามะนาว 

 ๘๙๗๙ นางสาวน้ําทิพย  ติบรรเทิง 

 ๘๙๘๐ นางน้ําทิพย  บัวเผ่ือน 

 ๘๙๘๑ นางสาวน้ําทิพย  บุญพาทํา 

 ๘๙๘๒ นางสาวน้ําทิพย  แสงเดือน 

 ๘๙๘๓ นางสาวน้ําผ้ึง  มุติโสม 

 ๘๙๘๔ นางสาวน้ําผ้ึง  เมฆดี 

 ๘๙๘๕ นางสาวน้ําผ้ึง  ยอดมีกล่ิน 

 ๘๙๘๖ นางน้ําผ้ึง  ลับสูงเนิน 

 ๘๙๘๗ นางสาวน้ําฝน  คําภูแสน 

 ๘๙๘๘ นางน้ําฝน  จันทรกระจาง 

 ๘๙๘๙ นางสาวน้ําฝน  ใจผอง 

 ๘๙๙๐ นางน้ําฝน  ฉวีอินทร 

 ๘๙๙๑ นางสาวน้ําฝน  แซตึ้ง 

 ๘๙๙๒ นางสาวน้ําฝน  ตรวจนอก 



 หนา   ๑๘๔ (เลมท่ี  ๘/๖) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๙๙๓ นางสาวน้ําฝน  ตักศิลา 

 ๘๙๙๔ นางสาวน้ําฝน  เทียนทอง 

 ๘๙๙๕ นางน้ําฝน  นามรินทร 

 ๘๙๙๖ นางสาวน้ําฝน  นามสงา 

 ๘๙๙๗ นางสาวน้ําฝน  บุญเรือง 

 ๘๙๙๘ นางสาวน้ําฝน  พัฒนจันทร 

 ๘๙๙๙ นางสาวน้ําฝน  เพ็งสรอย 

 ๙๐๐๐ นางสาวน้ําฝน  รุงโรจน 
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