
 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๒/๒) 
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   ๑๓๐ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗ นายสุวิทย  แสนวิชา 

 ๘ นางขจิตพรรณ  พิมสาร 

 ๙ นางจารุวรรณ  ชะรารัมย 

 ๑๐ นางจุรีรัตน  นาคินทร 

 ๑๑ นางสมจิตร  นาอุทัย 

กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๑  ราย) 

 ๑ นายเกรียงศักดิ์  บริบูรณ 

 ๒ นายคณิต  นิจผล 

 ๓ นายคมศร  แสงคลอย 

 ๔ นายจักรี  ปรีชาชน 

 ๕ นายจําเนียน  บุตร ณ รังสี 

 ๖ นายจําเนียร  บุตรตา 

 ๗ นายชัยพร  มังกรแกว 

 ๘ นายชาติชาย  ปาดวง 

 ๙ นายณชากิจ  ชุมคุมสิน 

 ๑๐ นายณัฐศักดิ์  สาลีนาค 

 ๑๑ นายธีระพันธุ  กาญจนามัย 

 ๑๒ นายนิกร  ศรีแกว 

 ๑๓ นายนิวัชร  ฟุงเฟอง 

 ๑๔ นายบัญญัติ  เกล้ียงลํายอง 

 ๑๕ นายประเทือง  อุตมะ 

 ๑๖ นายปราโมทย  หอมลักษณะ 

 ๑๗ นายปญญา  ทุงคาใน 

 ๑๘ นายพนม  พนมรัตน 

 ๑๙ นายภูเรียน  สีสัน 

 ๒๐ นายมงคล  ไปนาน 

 ๒๑ นายมานิต  รอดโต 

 ๒๒ นายวัฒนา  จันทร 

 ๒๓ นายวิจิตร  ดํารงวีระวิทย 

 ๒๔ นายวิรัช  งามสุข 

 ๒๕ นายวิเลิศ  ไชยสิทธิ์ 

 ๒๖ นายวิษณุ  แกวทับทิม 

 ๒๗ นายวีระ  อิ่มอุไร 

 ๒๘ นายศุภกร  ศรีเจริญวรรณ 

 ๒๙ นายสงวน  ประจําภพ 

 ๓๐ นายสมคิด  ฤทธิ์เต็ม 

 ๓๑ นายสมคิด  สาระจันทร 

 ๓๒ นายสมชาติ  เซ็นติมา 

 ๓๓ นายสมชาย  ทองธวัช 

 ๓๔ นายสมบูรณ  ใจมั่น 

 ๓๕ นายสมพงศ  แสงอวม 

 ๓๖ นายสมพร  ปรีชาจารย 

 ๓๗ นายสมพล  สุภาพันธ 

 ๓๘ นายสมยศ  ถาววรสุข 

 ๓๙ นายสมศักดิ์  แสนงามวงศศิริ 

 ๔๐ นายสมสวน  จําปาดิบ 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑ นายสาธิต  จินดาวนิชย 

 ๔๒ นายสินชัย  จิตติยากูล 

 ๔๓ นายสุทธิ์ภวัชร  สุพรรณ 

 ๔๔ นายสุภาพ  พันธุเมน 

 ๔๕ นายสุวิทย  ถิ่นมาบแค 

 ๔๖ นายอาทิตย  คําแผน 

 ๔๗ นายอําพร  พันธุเมน 

 ๔๘ นายอําพล  สัมฤทธิ์ดี 

 ๔๙ นายอุดมทรัพย  คาแพง 

 ๕๐ นายอุดมศักดิ์  ราชดี 

 ๕๑ นางจันทิรา  จันทวงษ 

 ๕๒ นางฉลอง  พลเจริญ 

 ๕๓ นางสาวชุตาภรณ  ศรียนอง 

 ๕๔ นางสาวญาณิน  บันลือรัตน 

 ๕๕ นางสาวฎาวรรณ  นานอม 

 ๕๖ นางฐานิตา  เจ็ดวรรณะ 

 ๕๗ นางฐิติมา  พานิชผล 

 ๕๘ นางนภาพร  เติมสายทอง 

 ๕๙ นางนิยม  เปล่ียนทอง 

 ๖๐ นางประกายแกว  อินเจริญ 

 ๖๑ นางปรีดา  จรเงิน 

 ๖๒ นางผกามาศ  จันทรสวาง 

 ๖๓ นางรัชนี  รัตนะ 

 ๖๔ นางเรวดี  รุมสุข 

 ๖๕ นางศรันญา  รุงเรือง 

 ๖๖ นางสมร  สาระคร 

 ๖๗ นางสาวสุพิชาญ  สวนใจดี 

 ๖๘ นางสุภัสสร  มวลคําลา 

 ๖๙ นางอัญชนา  จันทรกิ่งทอง 

 ๗๐ นางอารยา  ลอมกรุด 

 ๗๑ นางสาวอุบล  นามงาม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๐  ราย) 

 ๑ นายกตพร  ชูมี 

 ๒ นายกมล  แดงงาม 

 ๓ วาที่รอยตรี กฤษฎ์ิพัฒน  สุพรรณ 

 ๔ นายกฤษณะ  อริยวงศ 

 ๕ นายกิตติ  กล่ันไพรี 

 ๖ นายกิตติพงศ  ไชยสาลี 

 ๗ นายเกษม  โพธิ์ทอง 

 ๘ นายเกียรติศักดิ์  ขํามวง 

 ๙ นายจเร  สวัสดิมงคล 

 ๑๐ นายจําเนียร  คะเรียงรัมย 

 ๑๑ นายจิตตประพันธ  นาคสวัสดิ์ 

 ๑๒ นายไฉน  สุวรรณแกว 

 ๑๓ นายชัยชนะ  รจนากูล 

 ๑๔ นายชัยเสน  แจมแจง 

 ๑๕ นายชาญชัย  ราชริวงษ 

 ๑๖ นายเชต  ชัยเพชร 



 หนา   ๑๓๒ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๗ นายเชาวลิตย  ยอดประเสริฐ 

 ๑๘ นายณรงคศักดิ์  ทองมาก 

 ๑๙ นายณัฐวัฒน  คําพล 

 ๒๐ นายเดชา  ชวยชูหนู 

 ๒๑ นายทองอินทร  ปอมหิน 

 ๒๒ นายธนัตชัย  โพธิอินทร 

 ๒๓ นายธวัช  รัตนแกว 

 ๒๔ นายธวัชชัย  พิลา 

 ๒๕ นายธัญญนิธิ  สมบัวคู 

 ๒๖ นายนิคม  กันเมล 

 ๒๗ นายบัญชา  มีโชค 

 ๒๘ นายบุญแทน  ฟงเพราะ 

 ๒๙ นายบุญธรรม  มะลิทอง 

 ๓๐ นายประเดิษฐ  บุญมาศ 

 ๓๑ นายประยูร  วงศคํา 

 ๓๒ นายประวัติ  แสงชมภู 

 ๓๓ นายประสิทธิ์  สงากอง 

 ๓๔ นายประเสริฐ  บุญประสาร 

 ๓๕ นายประเสริฐ  โพธิ์แค 

 ๓๖ นายพงษศักดิ์  การเพียร 

 ๓๗ นายไพบูลย  นัยจิตร 

 ๓๘ นายไพโรจน  ธีระพันธพงศ 

 ๓๙ นายไพศาล  เครือบุญมา 

 ๔๐ นายภิญโญ  ถวิล 

 ๔๑ นายมะนัด  ปานดํา 

 ๔๒ นายรังสรรค  เผือกทอง 

 ๔๓ นายรัญชนศุรเดช  เมืองโคตร 

 ๔๔ นายรุงโรจน  อุปพงษ 

 ๔๕ นายลือชา  ไกรสํารวม 

 ๔๖ นายวรชาติ  บุตรดีขันธ 

 ๔๗ นายวศิน  สนใจ 

 ๔๘ นายวสันต  บัวเงิน 

 ๔๙ นายวัชระ  คําพรม 

 ๕๐ นายวัชระ  ราชศิริ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๖๓  ราย) 

 ๑ นายกรี  กองเทียม 

 ๒ นายกลวย  แกวตะ 

 ๓ นายกลาณรงค  ทองแกว 

 ๔ นายกลาณรงค  ผดุงชีพ 

 ๕ นายกวี  ศรีสงคราม 

 ๖ นายกําธร  กองเงิน 

 ๗ นายกิตติคุณ  ตุมภู 

 ๘ นายกิตติธัช  โตทุย 

 ๙ นายกุศล  พืชผักหวาน 

 ๑๐ นายเกรียงศักดิ์  วงศพุทธ 

 ๑๑ นายไกร  เปงมาวงค 

 ๑๒ นายไกรศรี  สีนวล 



 หนา   ๑๓๓ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓ นายไกรสร  ฟองทา 

 ๑๔ นายขวัญชัย  ขวัญศรี 

 ๑๕ วาที่รอยตรี ขวัญชัย  วีระวงษ 

 ๑๖ นายขวัญยืน  ชั่งเรือนกูล 

 ๑๗ นายคฑาวุฒิ  สมสนุก 

 ๑๘ นายคฑาวุธ  ปานะโปย 

 ๑๙ นายคณิต  บุตตะเขียว 

 ๒๐ นายคมสันต  พุฒิมา 

 ๒๑ นายคําตัน  สนทอง 

 ๒๒ นายคํานึง  บุญประเสริฐ 

 ๒๓ นายคํานึง  เบยประโคน 

 ๒๔ นายคํารณ  วงศสกุล 

 ๒๕ นายจงรักษ  ชุมธิ 

 ๒๖ นายจรัญ  ชวยประสม 

 ๒๗ นายจรัส  พวงแสง 

 ๒๘ นายจรินทร  จันทรปลอง 

 ๒๙ นายจรีย  จันทามฤต 

 ๓๐ นายจรูญสิน  จูงกลาง 

 ๓๑ นายจรูณ  สุดอาราม 

 ๓๒ นายจองเนีย  ดังแสง 

 ๓๓ นายจักรพงษ  กุมรัมย 

 ๓๔ นายจัทน  ธุนาสูรย 

 ๓๕ นายจารึก  สุขอาจ 

 ๓๖ นายจํานอง  แวนแกว 

 ๓๗ นายจําเนียร  ศรีเหรา 

 ๓๘ นายจิรทีปต  ขจรโชคพิพัฒน 

 ๓๙ นายจิรภัทร  เนียมผล 

 ๔๐ นายจิระศักดิ์  ฟกสนิท 

 ๔๑ นายจีรศักดิ์  ศรีคิรินทร 

 ๔๒ นายจีระพันธ  แกวสอาด 

 ๔๓ นายจุมพล  ศรีสวัสดิ์ 

 ๔๔ นายเจด  บัวสมบัว 

 ๔๕ นายเจริญ  เมษา 

 ๔๖ นายเจือน  โสมวิเศษ 

 ๔๗ นายฉกาจ  เสมอภาค 

 ๔๘ นายฉัฐชนะ  ดอนลาดลี 

 ๔๙ นายเฉลียว  เฉื่อยไธสง 

 ๕๐ นายแฉลม  ทองปรุง 

 ๕๑ นายไฉน  ทุตาสิทธิ์ 

 ๕๒ นายชนพัฒน  บุญเรืองรัตนะ 

 ๕๓ นายชนะ  ณ สงขลา 

 ๕๔ นายชนะสงคราม  วาลีประโคน 

 ๕๕ นายชเนาว  ตรีสงค 

 ๕๖ นายชล  ชนะภู 

 ๕๗ นายชลิต  เรืองวงศ 

 ๕๘ นายชวง  นิดกระโทก 

 ๕๙ นายชัชชัย  สัทธยาสัย 

 ๖๐ นายชัชนันท  เจริญไชย 

 ๖๑ นายชัชวาลย  มณีประเสริฐ 

 ๖๒ นายชัฐพนธ  ศรประสิทธิ์ 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๓ นายชัยณรงค  สังเกตการณ 

 ๖๔ นายชัยณรงค  สาหราย 

 ๖๕ นายชัยพงษ  พนภัย 

 ๖๖ นายชัยยศ  เจริญกิตติศัพท 

 ๖๗ นายชัยรัตน  จันทรัตน 

 ๖๘ นายชัยรัตน  เพ่ิมบุญ 

 ๖๙ นายชัยวัฒน  คะลีลวน 

 ๗๐ นายชัยศรี  มุงปนกลาง 

 ๗๑ นายชาญชัย  เลาวิริยะ 

 ๗๒ นายชาญนรงค  ชัยสายัณห 

 ๗๓ นายชาตรี  เทียนสวาง 

 ๗๔ นายชาติ  เจนใจ 

 ๗๕ นายชาติชาย  วุฒิเกษร 

 ๗๖ นายชาติชาย  อินพิทักษ 

 ๗๗ นายชาลี  สายสุวรรณะ 

 ๗๘ นายชํานาญ  จิตนิยม 

 ๗๙ นายชํานาญกิจ  กล่ินโกสุม 

 ๘๐ นายชํานิ  ขําสวี 

 ๘๑ นายชูเกียรติ  ทรงสกุล 

 ๘๒ นายชูชาติ  ไชยแกว 

 ๘๓ นายชูชีพ  ดีคลาย 

 ๘๔ นายชูชีพ  มะลัยคํา 

 ๘๕ นายชูวัฒนะกานต  หาลาภ 

 ๘๖ นายชูศักดิ์  ไผงาม 

 ๘๗ นายชูศักดิ์  เรืองพิจิตร 

 ๘๘ นายเชลล  ใยทองหลาง 

 ๘๙ นายเชวง  จันทรขาว 

 ๙๐ นายเชาวชิน  ศรีทอง 

 ๙๑ นายเชาวลิต  บุญเกษ 

 ๙๒ นายเชาวลิต  พรมสุข 

 ๙๓ นายเชาวลิตร  เกตุแจม 

 ๙๔ นายเชิดศักดิ์  หมื้อชุม 

 ๙๕ นายเชี่ยวชาญ  ธัญญะชาติ 

 ๙๖ นายเชือน  หมื่นอะเส็ม 

 ๙๗ นายฐานันท  สวนสามแกว 

 ๙๘ นายณรงค  ไขประภาย 

 ๙๙ นายณรงค  จอมประดิษฐ 

 ๑๐๐ นายณรงค  เดฟา 

 ๑๐๑ นายณรงค  ทองนรินทร 

 ๑๐๒ นายณรงค  นุพินรัมย 

 ๑๐๓ นายณรงค  บวบทอง 

 ๑๐๔ นายณรงค  เพชรกิ่ง 

 ๑๐๕ นายณรงค  เรืองศรี 

 ๑๐๖ นายณรงค  สิทธิฤทธิ์ 

 ๑๐๗ นายณรงศักดิ์  เนาวชุมภู 

 ๑๐๘ นายณัฏฐกวี  เกษแกว 

 ๑๐๙ นายณัฐยศ  วงศอนันต 

 ๑๑๐ นายดวงเนตร  แพรงสุวรรณ 

 ๑๑๑ นายดอกรัก  แดงคํา 

 ๑๑๒ นายดํารง  ทิวาศิริ 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๓ นายดิเรก  สุขประเสริฐ 

 ๑๑๔ นายดุษฎี  พัฒนมาก 

 ๑๑๕ นายเดชณรงค  ภิญโญศรี 

 ๑๑๖ นายเดชฤทธิ์  วงศชัย 

 ๑๑๗ นายเดชะ  เสือเดช 

 ๑๑๘ นายเดชา  แจงกิจ 

 ๑๑๙ นายเดชา  สืบสาย 

 ๑๒๐ นายแดง  ดีพรม 

 ๑๒๑ นายแดง  ศรีทอง 

 ๑๒๒ นายถนอม  สีสันงาม 

 ๑๒๓ นายถนอม  อิสสระ 

 ๑๒๔ นายถวิล  บุญเพ็ง 

 ๑๒๕ นายถวิล  สอนดอนไพร 

 ๑๒๖ นายถวิล  ใสสม 

 ๑๒๗ นายถาวร  พันตรา 

 ๑๒๘ นายถาวร  ไพบูลยสมบัติ 

 ๑๒๙ นายทนงศักดิ์  สิงหเขียว 

 ๑๓๐ นายทรงวุฒิ  เผาไพ 

 ๑๓๑ นายทรสวรรค  อวนละมัย 

 ๑๓๒ นายทวน  ชาญศึก 

 ๑๓๓ นายทวี  ขาวสะอาด 

 ๑๓๔ นายทวี  ไชยฮอย 

 ๑๓๕ นายทวี  ทองเมฆ 

 ๑๓๖ นายทวี  ทิพเนตร 

 ๑๓๗ นายทวี  ผิวแกว 

 ๑๓๘ นายทวี  พลหาญ 

 ๑๓๙ นายทวีชัย  บริสุทธิโอภาส 

 ๑๔๐ นายทวีศักดิ์  ทวีกาญจน 

 ๑๔๑ นายทวีศักดิ์  เนือนสกุล 

 ๑๔๒ นายทศพัทธ  พยัคฆพล 

 ๑๔๓ นายทองคํา  เพ่ิมพูน 

 ๑๔๔ นายทองปาน  แสนโคตร 

 ๑๔๕ นายทองสุข  เทวิน 

 ๑๔๖ นายทันเร็ว  รับรอง 

 ๑๔๗ นายทินกร  ปญญาชัย 

 ๑๔๘ นายทินกร  เปงวงศ 

 ๑๔๙ นายเทพณรงค  บัวศรี 

 ๑๕๐ นายเทพศักดิ์  เทียนศรี 

 ๑๕๑ นายเทอดศักดิ์  แผลงงาม 

 ๑๕๒ นายเทียน  อนุไวยา 

 ๑๕๓ นายแทน  จันทรักเขต 

 ๑๕๔ นายธงชัย  รุงบุญคง 

 ๑๕๕ นายธงชัย  อินทรัตน 

 ๑๕๖ นายธชล  ประเสริฐสังข 

 ๑๕๗ นายธน  อมรรัตนวรรณ 

 ๑๕๘ นายธนโชติ  ตุลยาทร 

 ๑๕๙ นายธนบัตร  วงศสุธี 

 ๑๖๐ นายธนวัฒน  งวนกิม 

 ๑๖๑ นายธนา  ทองวิเศษ 

 ๑๖๒ นายธนู  บุญผอง 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๖๓ นายธวัช  ทองรัก 

 ๑๖๔ นายธวัช  สมพร 

 ๑๖๕ นายธาดา  โพธิ์ขวาง 

 ๑๖๖ นายธีระ  คงสมบูรณ 

 ๑๖๗ สิบเอก ธีระยุทธ  ดาราคํา 

 ๑๖๘ นายธีระศักดิ์  แสงทอง 

 ๑๖๙ นายธุวานันท  แพงแกว 

 ๑๗๐ นายนคร  เมฆสงฆ 

 ๑๗๑ นายนที  สุทธหลวง 

 ๑๗๒ นายนนทพัทธ  นิธิธรรมรุจน 

 ๑๗๓ นายนพดล  ชมภู 

 ๑๗๔ นายนพดล  เสนวิรัช 

 ๑๗๕ นายนรงค  ตวนเคลือ 

 ๑๗๖ นายนรินทร  ไรนุน 

 ๑๗๗ นายนเรศ  โคตรผาบ 

 ๑๗๘ นายนเรศน  สีลา 

 ๑๗๙ นายนวัตถ  เหลาลาภ 

 ๑๘๐ นายนันทสิทธ  จารุพันธ 

 ๑๘๑ นายนัยนา  สุขวิบูลย 

 ๑๘๒ นายนิคม  มะกรูดอินทร 

 ๑๘๓ นายนิเทศ  ประทุมพงษ 

 ๑๘๔ นายนิธิโรจน  เรืองชนะวัฒน 

 ๑๘๕ นายนิพนธ  สุขกาย 

 ๑๘๖ นายนิพล  ภูพุม 

 ๑๘๗ นายนิมิตร  ศิริพงษ 

 ๑๘๘ นายนิวัฒน  วตินา 

 ๑๘๙ นายนิวัติ  สลับศรี 

 ๑๙๐ นายบรรจง  คลายสุวรรณ 

 ๑๙๑ นายบรรจบ  สวัสดิรักษ 

 ๑๙๒ นายบรรหยัด  อินทรแกว 

 ๑๙๓ นายบัญชา  คงทน 

 ๑๙๔ นายบัญชา  ชวยชูทรัพย 

 ๑๙๕ นายบัญชา  ทองยอย 

 ๑๙๖ นายบัวทอง  ปูคะธรรม 

 ๑๙๗ นายบัวลอง  บุญซอน 

 ๑๙๘ นายบุญชวย  พุมโพธิ์ทอง 

 ๑๙๙ นายบุญเชาว  ไพฑูรย 

 ๒๐๐ นายบุญเชิด  ใจกลํ่า 

 ๒๐๑ นายบุญทรัพย  ทองคง 

 ๒๐๒ นายบุญทวี  อภิวงคงาม 

 ๒๐๓ นายบุญทัน  แดงสะอาด 

 ๒๐๔ นายบุญเทิด  มวยดี 

 ๒๐๕ นายบุญธง  ทองใบ 

 ๒๐๖ นายบุญธรรม  เขื่อนศิริ 

 ๒๐๗ นายบุญธรรม  วิเศษศรีสมบุญ 

 ๒๐๘ นายบุญนาค  สุขะ 

 ๒๐๙ นายบุญมี  ชูดวงแกว 

 ๒๑๐ นายบุญมี  ภูนาเพ็ชร 

 ๒๑๑ นายบุญเลิศ  คันธรส 

 ๒๑๒ นายบุญเลิศ  มูลศรี 



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๑๓ นายบุญสง  ไชยศรี 

 ๒๑๔ นายบุญสง  บัวแกว 

 ๒๑๕ นายบุญสง  สนสาย 

 ๒๑๖ นายบุญสง  อิ้งทอง 

 ๒๑๗ นายบุญสืบ  รักยัง 

 ๒๑๘ นายประกอบ  ทับนิล 

 ๒๑๙ นายประกอบ  พรอมมูล 

 ๒๒๐ นายประจน  เอี่ยมฤทธิ์ 

 ๒๒๑ นายประจวบ  ชางทอง 

 ๒๒๒ นายประจักร  ขุนเพชร 

 ๒๒๓ นายประจักษ  เขียวแกว 

 ๒๒๔ นายประจักษ  ฉิมมา 

 ๒๒๕ นายประจักษ  แสงสา 

 ๒๒๖ นายประดิษฐ  นนทคําจันทร 

 ๒๒๗ นายประดิษฐ  จันทรแยม 

 ๒๒๘ นายประดิษฐ  ทิวาลัย 

 ๒๒๙ นายประดิษฐ  ปตุภูมิสวัสดิ์ 

 ๒๓๐ นายประดิษฐพล  บัญญัติ 

 ๒๓๑ นายประทุม  ธรรมเสนา 

 ๒๓๒ นายประเทือง  จ่ันเพ็ชร 

 ๒๓๓ นายประนมพร  บุญทศ 

 ๒๓๔ นายประพรรณ  แสงทอง 

 ๒๓๕ นายประภาส  โตย่ิง 

 ๒๓๖ นายประยูร  สระสีแสง 

 ๒๓๗ นายประวิทย  เทพนม 

 ๒๓๘ นายประสงค  ชางเกวียน 

 ๒๓๙ นายประสงค  ไชยชมภู 

 ๒๔๐ นายประสิทธิ์  คุมทรัพย 

 ๒๔๑ นายประสิทธิ์  ตามกูล 

 ๒๔๒ นายประสิทธิ์  สิทธิสอน 

 ๒๔๓ นายประเสริฐ  ชูสวน 

 ๒๔๔ นายประเสริฐ  โนนพลกรัง 

 ๒๔๕ นายประเสริฐ  เสาวคนธ 

 ๒๔๖ นายปรัชญา  ตุมใสย 

 ๒๔๗ นายปรีชา  ชูสวน 

 ๒๔๘ นายปรีชา  ณรงคชัย 

 ๒๔๙ นายปรีชา  นาลาด 

 ๒๕๐ นายปรีชา  นิลวงศ 

 ๒๕๑ นายปรีชา  ประยูรชาญ 

 ๒๕๒ นายปรีชา  วิเชียรโชติ 

 ๒๕๓ นายปรีชา  ศักดิ์คีรีชัย 

 ๒๕๔ นายปรีชา  ออนฉ่ํา 

 ๒๕๕ นายปรีดา  ดีวงค 

 ๒๕๖ นายปวริศ  กิจกิ่ง 

 ๒๕๗ นายปวุฒิ  ทองพิทักษ 

 ๒๕๘ นายปญญา  มั่นคํา 

 ๒๕๙ นายปญญา  วินิจฉัย 

 ๒๖๐ นายปญญารัตน  พัฒนิยม 

 ๒๖๑ นายปาน  ตระการ 

 ๒๖๒ นายปาพจน  หิตาพิสุทธิ์ 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๖๓ นายผัด  ใจเชื้อ 

 ๒๖๔ นายผัน  ชนะพาล 

 ๒๖๕ นายผาสุข  พูลเทียน 

 ๒๖๖ นายเผดิม  อินทรนเรศ 

 ๒๖๗ นายพนม  เกษแกว 

 ๒๖๘ นายพยนต  ฉ่ํามาก 

 ๒๖๙ นายพร  จับกลาง 

 ๒๗๐ นายพรชัย  อิ่มสําราญรัชต 

 ๒๗๑ นายพรศักดิ์  ตูทอง 

 ๒๗๒ นายพล  ทองไฝ 

 ๒๗๓ นายพลชิต  คํางาม 

 ๒๗๔ นายพัฒนพงศ  ลาที 

 ๒๗๕ นายพิชัย  แกวอรสาร 

 ๒๗๖ นายพิเชษฐ  วิจิตรศิลป 

 ๒๗๗ นายพิทัย  อยูนาน 

 ๒๗๘ นายพินิจ  น้ําใจตรง 

 ๒๗๙ นายพินิจ  เหลาคนคา 

 ๒๘๐ นายพิศัลย  นาคออน 

 ๒๘๑ นายพิสิทธิ์  ผะงาตุนัด 

 ๒๘๒ นายพุฒ  วงษประเสริฐ 

 ๒๘๓ นายพุธ  บุศบก 

 ๒๘๔ นายพูน  สุขประสงค 

 ๒๘๕ นายเพชร  วันนา 

 ๒๘๖ นายเพชร  เสนปอภาร 

 ๒๘๗ นายเพ็ญ  สีสุขใส 

 ๒๘๘ นายเพ่ิมศักดิ์  ประสานศรี 

 ๒๘๙ นายเพียร  ชูฉิม 

 ๒๙๐ นายไพฑูรย  จันทราภรณ 

 ๒๙๑ นายไพฑูรย  นาปอม 

 ๒๙๒ นายไพฑูรย  ประยูรพรหม 

 ๒๙๓ นายไพฑูรย  ยังธัญญา 

 ๒๙๔ นายไพฑูรย  เสียงเย็น 

 ๒๙๕ นายไพรัตน  ไทยทวีหิรัญ 

 ๒๙๖ นายไพรัตน  บุญศรัทธา 

 ๒๙๗ นายไพรินทร  แสงทิม 

 ๒๙๘ นายไพโรจน  เจริญมณี 

 ๒๙๙ นายไพโรจน  ตานะเศรษฐ 

 ๓๐๐ นายไพโรจน  เรืองเชื้อเหมือน 

 ๓๐๑ นายไพโรจน  เสียงลิบ 

 ๓๐๒ นายไพศาล  เพ็ชรวิจิตร 

 ๓๐๓ นายฟู  พุมพวง 

 ๓๐๔ นายภัทรพันธุ  ศุภนคร 

 ๓๐๕ นายภาณุวัตร  จันแปงเงิน 

 ๓๐๖ นายภิรมย  แดงตุย 

 ๓๐๗ นายมงคล  พันตาเอก 

 ๓๐๘ นายมณเทียน  บุญทองเถิง 

 ๓๐๙ นายมนตรี  จ้ันอรัญ 

 ๓๑๐ นายมนตรี  สุขเฉลิม 

 ๓๑๑ นายมนะ  สอดสุข 

 ๓๑๒ นายมนัส  ปานเจริญ 



 หนา   ๑๓๙ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๑๓ นายมานพ  ดวงนอย 

 ๓๑๔ นายมานพ  พลายมีสี 

 ๓๑๕ นายมานะ  ไตรยะถา 

 ๓๑๖ นายมานะ  พิมพเกาะ 

 ๓๑๗ นายมานัด  ทวีชัย 

 ๓๑๘ นายมานัด  มิลามัย 

 ๓๑๙ นายมุทเทียน  อุนเมือง 

 ๓๒๐ นายไมตรี  ดีพาส 

 ๓๒๑ นายยงยุทธ  พัสกุล 

 ๓๒๒ นายยุทธ  สีนิล 

 ๓๒๓ นายยุทธนา  บุญสมทบ 

 ๓๒๔ นายยุพล  รัตนวงษา 

 ๓๒๕ นายรชธร  เดชะบํารุงศักดิ์ 

 ๓๒๖ นายระวี  ตาวแอม 

 ๓๒๗ นายรังสิต  กระแสขันธ 

 ๓๒๘ นายรังสิวุฒิ  จิอู 

 ๓๒๙ นายรัตนชัย  รื่นชาญ 

 ๓๓๐ นายรําพอง  หงษศา 

 ๓๓๑ นายรุงเพชร  เทือกธรรมมา 

 ๓๓๒ นายรุงรัตน  เจริญบุญ 

 ๓๓๓ นายรุงโรจน  คนสมบูรณ 

 ๓๓๔ นายรุงศักดิ์  สุวรรณจิตต 

 ๓๓๕ นายเรวัช  ลีที 

 ๓๓๖ นายเรวัฒน  มูลนะ 

 ๓๓๗ นายเรวัติ  รักพันธ 

 ๓๓๘ นายเริงชัย  กาหลํ่า 

 ๓๓๙ นายเรียง  รักษาศิล 

 ๓๔๐ นายเรืองเดช  สิงหชัย 

 ๓๔๑ นายฤทธิไกร  จึงเฟองฟูศิลป 

 ๓๔๒ นายละมอม  ขอขันกลาง 

 ๓๔๓ นายลําดวน  แกวมาเหนือ 

 ๓๔๔ นายลําเพียง  สอนชัย 

 ๓๔๕ นายลําใย  เชื้อพลบ 

 ๓๔๖ นายเล็ก  ขุนศรี 

 ๓๔๗ นายเลิศศักดิ์  ชนะโลก 

 ๓๔๘ นายเล่ือน  ศรีทับ 

 ๓๔๙ นายวชิรพล  เทียบโพธิ์ 

 ๓๕๐ นายวณิต  เบิกสีใส 

 ๓๕๑ นายวรวิทย  แยมแสง 

 ๓๕๒ นายวรวุฒิ  พรมมี 

 ๓๕๓ นายวรสิทธิ์  ศรีคํามวน 

 ๓๕๔ นายวัชระ  ดวงเมือง 

 ๓๕๕ นายวัชรินทร  จินดาศรี 

 ๓๕๖ นายวันชัย  กล่ันบุศย 

 ๓๕๗ นายวันชัย  นุยวรรณ 

 ๓๕๘ นายวัลลภ  วตะภรณ 

 ๓๕๙ นายวิจิตร  พรหมมา 

 ๓๖๐ นายวิจิตร  พูนนิพัฒ 

 ๓๖๑ นายวิชัน  เมาดา 

 ๓๖๒ นายวิชัย  จําปา 



 หนา   ๑๔๐ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๖๓ นายวิชัย  นามบุรี 

 ๓๖๔ นายวิชัย  บุญมา 

 ๓๖๕ นายวิชัย  พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 ๓๖๖ นายวิชัย  ฟุงขจร 

 ๓๖๗ นายวิชาญ  ทัศนัย 

 ๓๖๘ นายวิชาญ  มาสีจันทร 

 ๓๖๙ นายวิชาญ  สมแกว 

 ๓๗๐ นายวิชาติ  หวยลํ้า 

 ๓๗๑ นายวิชิต  ยุมิมัย 

 ๓๗๒ นายวิเชษฐ  วงศสุวรรณ 

 ๓๗๓ นายวิเชียร  กําแหงสกุล 

 ๓๗๔ นายวิเชียร  ดาวเรือง 

 ๓๗๕ นายวิเชียร  โตสิงห 

 ๓๗๖ นายวิเชียร  พละทรัพย 

 ๓๗๗ นายวิญู  ปานะชาติ 

 ๓๗๘ นายวิฑูรย  มหานาม 

 ๓๗๙ นายวิทยา  นนทารมณ 

 ๓๘๐ นายวิทยา  ภูใจ 

 ๓๘๑ นายวินัย  แกวอุไร 

 ๓๘๒ นายวินัย  คําเหมือง 

 ๓๘๓ นายวินัย  เชียงทา 

 ๓๘๔ นายวินัย  สุภาพ 

 ๓๘๕ นายวินัย  อยูใจ 

 ๓๘๖ นายวินัย  ออยใจ 

 ๓๘๗ นายวิมล  สุวรรณศรี 

 ๓๘๘ นายวิระ  หนูดอนทราย 

 ๓๘๙ นายวิรัช  จันทรอุดร 

 ๓๙๐ นายวิรัตน  ศรีเที่ยง 

 ๓๙๑ นายวิรัตน  หมายชัย 

 ๓๙๒ นายวิรัตน  เอี่ยมละออ 

 ๓๙๓ นายวิริยะ  พงษดี 

 ๓๙๔ นายวิรุฬห  สีดา 

 ๓๙๕ นายวิโรจน  ตารินทร 

 ๓๙๖ นายวิโรจน  พวงสินธ 

 ๓๙๗ นายวิวัฒน  แสนใจวุฒิ 

 ๓๙๘ นายวิสุทธิ์  ชัยวิเศษ 

 ๓๙๙ นายวิสุทธิ์  เสียงเพราะ 

 ๔๐๐ นายวีรศักดิ์  ชาญสุข 

 ๔๐๑ นายวีระชัย  อุปถัมภ 

 ๔๐๒ นายวีระเดช  เชฏฐะ 

 ๔๐๓ นายวีระพงษ  ชาติสกุล 

 ๔๐๔ นายวีระพัฒน  จันทวงศ 

 ๔๐๕ นายวีระศักดิ์  ครองเคหา 

 ๔๐๖ นายวีระศักดิ์  จันทรภิรมย 

 ๔๐๗ นายวุฒ  วุฒิยากร 

 ๔๐๘ นายวุฒิชัย  หมื่นเดช 

 ๔๐๙ นายวุฒิพงษ  ชยกุล 

 ๔๑๐ นายวุฒิพงษ  อินโต 

 ๔๑๑ นายวุฒิภัทร  การะเกตุ 

 ๔๑๒ นายเวนิส  สิทธิหา 



 หนา   ๑๔๑ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑๓ นายไว  จีนรัมย 

 ๔๑๔ นายไวพจน  นันขุนทด 

 ๔๑๕ นายศรัญ  ทองหยวก 

 ๔๑๖ นายศราวุฒิ  ครุฑขํา 

 ๔๑๗ นายศรีนวล  สังเวียนวงค 

 ๔๑๘ นายศรีลา  โมราขาว 

 ๔๑๙ นายศักดา  พิมพเสนา 

 ๔๒๐ นายศักดิ์เกษม  จันคํา 

 ๔๒๑ นายศักดิ์คร  ขวัญแนน 

 ๔๒๒ นายศักดิ์ชัย  ขยันการนาวี 

 ๔๒๓ นายศิลา  อางทอง 

 ๔๒๔ นายศิลา  อุดทา 

 ๔๒๕ นายศุภักชัย  นิวงษา 

 ๔๒๖ นายเศรษฐชัย  สุขบรรเทิง 

 ๔๒๗ นายสไกรจักร  วงศนุกูล 

 ๔๒๘ นายสงกรานต  เรืองฤทธิ์ 

 ๔๒๙ นายสงบ  จําปาแกว 

 ๔๓๐ นายสงวน  แกวสิงห 

 ๔๓๑ นายสถาพร  ณัฐกาญจนานันท 

 ๔๓๒ นายสถิตย  ทิพมล 

 ๔๓๓ นายสนอง  บุตรพุม 

 ๔๓๔ นายสนอง  เมืองนก 

 ๔๓๕ นายสนาน  ทองประสงค 

 ๔๓๖ นายสนาม  สุขเกษม 

 ๔๓๗ นายสนิท  กั้งปู 

 ๔๓๘ นายสนิท  ภูศรีฤทธิ์ 

 ๔๓๙ นายสนิท  อุปทุม 

 ๔๔๐ นายสนุน  กล่ินมาลัย 

 ๔๔๑ นายสมเกียรติ  แกวถนอม 

 ๔๔๒ นายสมเกียรติ  โฉมศรี 

 ๔๔๓ นายสมเกียรติ  บรรจง 

 ๔๔๔ นายสมเกียรติ  บุญวงษ 

 ๔๔๕ นายสมควร  บุญธรรม 

 ๔๔๖ นายสมควร  มีเชื้อวงศ 

 ๔๔๗ นายสมควร  สมาพงษ 

 ๔๔๘ นายสมควร  สอนนอย 

 ๔๔๙ นายสมคิด  บุญชด 

 ๔๕๐ นายสมคิด  เมืองระรื่น 

 ๔๕๑ นายสมคิด  ศรีสุข 

 ๔๕๒ นายสมจิตร  กิจนะที 

 ๔๕๓ นายสมจิตร  นิลวงษ 

 ๔๕๔ นายสมจิตร  บุญไทย 

 ๔๕๕ นายสมชาย  แกวแกมแข 

 ๔๕๖ นายสมชาย  เครือนอก 

 ๔๕๗ นายสมชาย  ผลโภชน 

 ๔๕๘ นายสมชาย  ย่ังยืน 

 ๔๕๙ นายสมชาย  สถิตโกศล 

 ๔๖๐ นายสมชาย  อินทภัก 

 ๔๖๑ นายสมโชค  แกวเกิด 

 ๔๖๒ นายสมเดช  ชางแกว 



 หนา   ๑๔๒ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๖๓ นายสมเด็ด  โคกมวง 

 ๔๖๔ นายสมทรง  ศาสตรศรี 

 ๔๖๕ นายสมนึก  จรกระโทก 

 ๔๖๖ นายสมนึก  โพพิลา 

 ๔๖๗ นายสมนึก  มั่นทับ 

 ๔๖๘ นายสมบรูณ  คําหวาง 

 ๔๖๙ นายสมบัติ  ทาษี 

 ๔๗๐ นายสมบูรณ  เครือพรมมินทร 

 ๔๗๑ นายสมบูรณ  ทิพจร 

 ๔๗๒ นายสมบูรณ  ผาละบัน 

 ๔๗๓ นายสมบูรณ  พิกุล 

 ๔๗๔ นายสมบูรณ  ย้ิมเครือทอง 

 ๔๗๕ นายสมบูรณ  อุทัยฉาย 

 ๔๗๖ นายสมปอง  สามไพบูลย 

 ๔๗๗ นายสมผาย  กาญจนา 

 ๔๗๘ นายสมพงค  คําชมภู 

 ๔๗๙ นายสมพงษ  แกวกอง 

 ๔๘๐ นายสมพงษ  โกละกะ 

 ๔๘๑ นายสมพงษ  จามจุรี 

 ๔๘๒ นายสมพงษ  บุปผา 

 ๔๘๓ นายสมพงษ  ปนแกว 

 ๔๘๔ นายสมพงษ  เหรียญทอง 

 ๔๘๕ นายสมพร  เจริญผล 

 ๔๘๖ นายสมพร  ชูชาลี 

 ๔๘๗ นายสมพร  วองไวรุด 

 ๔๘๘ นายสมพร  อิ่มเอิบ 

 ๔๘๙ นายสมภพ  คุมเวช 

 ๔๙๐ นายสมภาร  สงมูลนาค 

 ๔๙๑ นายสมโภชน  นาคลวน 

 ๔๙๒ นายสมมาศ  สุขบัญญาชัย 

 ๔๙๓ นายสมยศ  จังพานิช 

 ๔๙๔ นายสมศักดิ์  คุมสุด 

 ๔๙๕ นายสมศักดิ์  ไตรพันธุ 

 ๔๙๖ นายสมศักดิ์  เทพสถิตย 

 ๔๙๗ นายสมศักดิ์  พูลนิ่ม 

 ๔๙๘ นายสมศักดิ์  ย่ังยืน 

 ๔๙๙ นายสมศักดิ์  วงคหาญ 

 ๕๐๐ นายสมศักดิ์  สุขเถื่อน 

 ๕๐๑ นายสมสุข  พันธรณี 

 ๕๐๒ นายสมหมาย  พลายคง 

 ๕๐๓ นายสมาน  จอมคํา 

 ๕๐๔ นายสมาน  ประทุม 

 ๕๐๕ นายสมิง  แดงเจริญ 

 ๕๐๖ นายสรอย  พลไชยะ 

 ๕๐๗ นายสโรพร  สิงหโตขํา 

 ๕๐๘ นายสฤทธิ์  ไชยพันโท 

 ๕๐๙ นายสวม  หมูธิ 

 ๕๑๐ นายสวัสดิ์  แกวอราม 

 ๕๑๑ นายสวัสดิ์  คะณีวัน 

 ๕๑๒ นายสวาท  อาจโพธิ 



 หนา   ๑๔๓ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑๓ นายสออน  อาสากุล 

 ๕๑๔ นายสังวาลย  ชํานาญ 

 ๕๑๕ นายสังวาลย  เอี่ยมสะอาด 

 ๕๑๖ นายสังเวียน  เจริญครบุรี 

 ๕๑๗ นายสัญญา  กิตติพงษ 

 ๕๑๘ นายสัมฤทธิ์  ฉายแสง 

 ๕๑๙ นายสัมฤทธิ์  ประวิเศษ 

 ๕๒๐ นายสัมฤทธิ์  สุโคตร 

 ๕๒๑ นายสากล  กุลหอม 

 ๕๒๒ นายสากล  นิยมประภาสกุล 

 ๕๒๓ นายสากล  อินทยศ 

 ๕๒๔ นายสาธิต  แกวประไพ 

 ๕๒๕ นายสาม  อินพร 

 ๕๒๖ นายสามารถ  บุตรฉิม 

 ๕๒๗ นายสามารถ  ปล้ืมยุทธ 

 ๕๒๘ นายสามารถ  มะลิหวล 

 ๕๒๙ นายสายันห  ซินถวัลย 

 ๕๓๐ นายสารัตร  สุนทรประภัศร 

 ๕๓๑ นายสําแดง  แสนพรม 

 ๕๓๒ นายสําเนียง  พุมพวง 

 ๕๓๓ นายสําเภา  ภาวะรัตน 

 ๕๓๔ นายสํารวม  ใจเย็น 

 ๕๓๕ นายสําราญ  ทางชัยภูมิ 

 ๕๓๖ นายสําราญ  สมาธิ 

 ๕๓๗ นายสําเริง  จันทรเพ็ญ 

 ๕๓๘ นายสําเริง  ชูใจ 

 ๕๓๙ นายสําเริง  ทับแสง 

 ๕๔๐ นายสําเริง  โพธิเวชกุล 

 ๕๔๑ นายสําฤทธิ์  ค้ําคูณ 

 ๕๔๒ นายสิงห  หนูบุญเจก 

 ๕๔๓ นายสิงหชัย  ภิญโญ 

 ๕๔๔ นายสิทธิจันทร  วรรณเสน 

 ๕๔๕ นายสิทธิชัย  ทองทวิง 

 ๕๔๖ นายสีทน  สิมสีดา 

 ๕๔๗ นายสุขสันต  สุพัชรธนวัฒน 

 ๕๔๘ นายสุคม  ชุมละออ 

 ๕๔๙ นายสุจิตร  เกิดครบ 

 ๕๕๐ นายสุชัยชาญ  เพ่ิมสุข 

 ๕๕๑ นายสุชาติ  กรกนก 

 ๕๕๒ นายสุชาติ  รอดเนียม 

 ๕๕๓ นายสุชาติ  รัตนามาศ 

 ๕๕๔ นายสุชาติ  เศียรเขียว 

 ๕๕๕ นายสุชาติ  อังสุภานิช 

 ๕๕๖ นายสุชาติ  อินทรนอก 

 ๕๕๗ นายสุเช็ง  เทพสา 

 ๕๕๘ นายสุดใจ  ทุยดอย 

 ๕๕๙ นายสุเดช  ชื่นบาน 

 ๕๖๐ นายสุทธิ  ฟกเงิน 

 ๕๖๑ นายสุทธิศักดิ์  หอมหวล 

 ๕๖๒ นายสุทัศน  เทพรัตน 



 หนา   ๑๔๔ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๖๓ นายสุทัศน  หลําพริ้ง 

 ๕๖๔ นายสุทิน  ทองบุญสง 

 ๕๖๕ นายสุทิน  แรมี 

 ๕๖๖ นายสุเทพ  ผลัดมณี 

 ๕๖๗ นายสุเทพ  ภูกาม 

 ๕๖๘ นายสุธนัย  ชัยมีเขียว 

 ๕๖๙ นายสุนทร  บุญไชยะ 

 ๕๗๐ นายสุนทร  พัดโบก 

 ๕๗๑ นายสุนทร  สอาด 

 ๕๗๒ นายสุนทร  สามสี 

 ๕๗๓ นายสุนทร  แสงทอง 

 ๕๗๔ นายสุเนตร  ชางไม 

 ๕๗๕ นายสุบิน  อินทรเพ็ญ 

 ๕๗๖ นายสุพจน  ภูสวัสดิ์ 

 ๕๗๗ นายสุพจน  วันดี 

 ๕๗๘ นายสุภชัย  ทองนอก 

 ๕๗๙ นายสุภาพ  คําเหล็ก 

 ๕๘๐ นายสุเมธ  ยอดมณี 

 ๕๘๑ นายสุเมธ  วีระสะ 

 ๕๘๒ นายสุรชัย  รองดอน 

 ๕๘๓ นายสุรชาติ  แดงคง 

 ๕๘๔ นายสุรชาติ  ทองสา 

 ๕๘๕ นายสุรเดช  แดงอาจ 

 ๕๘๖ นายสุรเดช  ลาวรรณา 

 ๕๘๗ นายสุรพงษ  ถาคําภา 

 ๕๘๘ นายสุรพงษ  วชระพันธุ 

 ๕๘๙ นายสุรัตน  พลอยจันทรกุล 

 ๕๙๐ นายสุรัตน  มีมั่น 

 ๕๙๑ นายสุรินทร  บูชา 

 ๕๙๒ นายสุรินทร  รุงเพียร 

 ๕๙๓ นายสุริยัน  ทานผดุง 

 ๕๙๔ นายสุริยา  กลาแรง 

 ๕๙๕ นายสุริยา  เกตุนรินทร 

 ๕๙๖ นายสุริวัฒน  ธงภักดิ์ 

 ๕๙๗ นายสุวรรณ  ชายา 

 ๕๙๘ นายสุวรรณ  มีคําเหลือง 

 ๕๙๙ นายสุวรรณ  สันดา 

 ๖๐๐ นายสุวิจักขณ  โสมเมา 

 ๖๐๑ นายสุวิทย  ชลสินธุ 

 ๖๐๒ นายสุวิทย  อุดหนุนชาติ 

 ๖๐๓ นายสุวิน  เกินพา 

 ๖๐๔ นายสุวิน  แปนตระกูล 

 ๖๐๕ นายเสกสรร  ชนะเดช 

 ๖๐๖ นายเสถียร  บรรจงปรุ 

 ๖๐๗ นายเสนห  ตะกรุดราช 

 ๖๐๘ นายเสนห  มะนุน 

 ๖๐๙ นายเสนห  สุขเจริญ 

 ๖๑๐ นายเสนอ  เหลาธรรม 

 ๖๑๑ นายแสวง  อุทภู 

 ๖๑๒ นายโสภณ  นิ่มมา 



 หนา   ๑๔๕ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๑๓ นายโสภณ  ประดับ 

 ๖๑๔ นายโสภณ  ยายมาก 

 ๖๑๕ นายโสภณ  อนันทโรจน 

 ๖๑๖ นายไสว  นนตะชาติ 

 ๖๑๗ นายไสว  พวงสิงห 

 ๖๑๘ นายหลาน  สนใจ 

 ๖๑๙ นายองอาจ  ผสม 

 ๖๒๐ นายองอาจ  ยาวิใจ 

 ๖๒๑ นายอดิศักดิ์  ศิริเวช 

 ๖๒๒ นายอดุลย  ตายคนอง 

 ๖๒๓ นายอดุลย  ผสมทรัพย 

 ๖๒๔ นายอธิวัฒน  ศรีธาวิรัตน 

 ๖๒๕ นายอนันต  ฉิมลี 

 ๖๒๖ นายอนันต  เทียนดํา 

 ๖๒๗ นายอนันต  บัวรมย 

 ๖๒๘ นายอนันต  บุญเจิง 

 ๖๒๙ นายอนันต  มีเกษ 

 ๖๓๐ นายอนันต  วานหอม 

 ๖๓๑ นายอนันต  สีชมภู 

 ๖๓๒ นายอนุชิต  สิงหแรง 

 ๖๓๓ นายอนุรักษ  ทองสูงเนิน 

 ๖๓๔ นายอนุรักษ  เทพวงค 

 ๖๓๕ นายอนุรักษ  หวังมี 

 ๖๓๖ นายอนุวัฒน  ชางแจง 

 ๖๓๗ นายอนุสรณ  กิมแนมบุญศิลป 

 ๖๓๘ นายอโนทัย  มงคล 

 ๖๓๙ นายอภิชาติ  น้ําผ้ึง 

 ๖๔๐ นายอภิชาติ  มากรักษ 

 ๖๔๑ นายอภินันท  นุยโสะ 

 ๖๔๒ นายอภิรักษ  จันทวี 

 ๖๔๓ นายอภิรักษ  ฦากําลัง 

 ๖๔๔ นายอมร  สิทธิสม 

 ๖๔๕ นายอรัญ  พหุพันธ 

 ๖๔๖ นายอรุณ  ชัยสวัสดิ์ 

 ๖๔๗ นายอวยพร  คลังพระศรี 

 ๖๔๘ นายอัคคี  ศรีรังกูร 

 ๖๔๙ นายอัตตสิทธิ์  บํารุงแควน 

 ๖๕๐ นายอับดลราซิด  อะหลี 

 ๖๕๑ นายอับดุลบาเสร  มะแซ 

 ๖๕๒ นายอัศจรรย  เทพจันทร 

 ๖๕๓ นายอากร  โพธิ์มงคล 

 ๖๕๔ นายอาคม  คําปลิว 

 ๖๕๕ นายอาจินต  ปรีชา 

 ๖๕๖ นายอาดูล  เนื้อแตงเย็น 

 ๖๕๗ นายอาทร  ตูมไทย 

 ๖๕๘ นายอานัตย  บุญมาหลา 

 ๖๕๙ นายอานัน  บุญมา 

 ๖๖๐ นายอามร  สุวรรณสม 

 ๖๖๑ นายอารยะ  มูณละศรี 

 ๖๖๒ นายอารยะ  ยุโสต 



 หนา   ๑๔๖ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๖๓ นายอํานวย  จันทศรี 

 ๖๖๔ นายอํานวย  ธัญญเจริญ 

 ๖๖๕ นายอํานวย  บุญเรือง 

 ๖๖๖ นายอํานวย  ฝนเมา 

 ๖๖๗ นายอํานวย  พุทธิมา 

 ๖๖๘ นายอํานวย  สงวนศรี 

 ๖๖๙ นายอํานวย  สรรพสูพ 

 ๖๗๐ นายอํานวย  อินทพันธ 

 ๖๗๑ นายอํานาจ  ไกรภูมิ 

 ๖๗๒ นายอําพล  ทรัพยจันทร 

 ๖๗๓ นายอินชม  ยะมะโน 

 ๖๗๔ นายอุดม  สิงหภิรมย 

 ๖๗๕ นายอุดมศักดิ์  ไตรวาท 

 ๖๗๖ นายอุทัย  พัดคอ 

 ๖๗๗ นายอุทัย  ลบบํารุง 

 ๖๗๘ นายอุไร  จําลองนาค 

 ๖๗๙ นายเอกรินทร  อนุเคราะห 

 ๖๘๐ นายเอนก  จรกิ่ง 

 ๖๘๑ นายเอนก  วิลาศ 

 ๖๘๒ นางกมลพร  ดํารงคไทย 

 ๖๘๓ นางกัลยา  ใจสมัคร 

 ๖๘๔ นางเครือวัลย  กองแกว 

 ๖๘๕ นางจันทรเพ็ญ  อิมอํานวย 

 ๖๘๖ นางสาวจันทิรา  รักคํา 

 ๖๘๗ นางจันธกาญจน  ผลาหาญ 

 ๖๘๘ นางจารุณี  อิสสระวงศ 

 ๖๘๙ นางจํานัน  ศรีทับ 

 ๖๙๐ นางสาวจินดา  เอี่ยมสะอาด 

 ๖๙๑ นางจีรวัฒน  วงศคําสี 

 ๖๙๒ นางสาวฉงน  คนมั่น 

 ๖๙๓ นางสาวชนากานต  กันธวัง 

 ๖๙๔ นางชอเอื้อง  ชาสุนทร 

 ๖๙๕ นางสาวณฐพร  ผกานนท 

 ๖๙๖ นางณัฎฐา  ขัมพานนท 

 ๖๙๗ นางณัฏฐนิช  ย้ิมละมัย 

 ๖๙๘ นางสาวดรุณีวรรณ  อารีรอบ 

 ๖๙๙ นางทรงสมร  มาลัย 

 ๗๐๐ นางเทวรรณ  เหมืองจา 

 ๗๐๑ นางธนพร  ฤษฎีร 

 ๗๐๒ นางธัญลักษณ  สามชัย 

 ๗๐๓ นางนงนภัส  ชัยพินิจ 

 ๗๐๔ นางนงนุช  เพ็งวงษ 

 ๗๐๕ นางนิตยา  จํารัสศรี 

 ๗๐๖ นางนิตยา  ดุสิตพันธ 

 ๗๐๗ นางสาวบังอร  รณหงษา 

 ๗๐๘ นางสาวบุญเศียร  เทพชุม 

 ๗๐๙ นางสาวปณิศา  หุภาทิพย 

 ๗๑๐ นางปนัดดา  พรหมเทศ 

 ๗๑๑ นางประจวบ  แสงตระการ 

 ๗๑๒ นางประทิน  จันทรเศรษฐ ี



 หนา   ๑๔๗ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๑๓ นางปญญาวันทน  ขําขันทอง 

 ๗๑๔ นางสาวปยวดี  จันทรจอย 

 ๗๑๕ นางผจงจิตต  พรหมเอียด 

 ๗๑๖ นางสาวพัชรา  โทนแจง 

 ๗๑๗ นางเพ็ญประภา  แรงโสม 

 ๗๑๘ นางเพ็ญศรี  สงทาน 

 ๗๑๙ นางภคมน  คิสท 

 ๗๒๐ นางภัทราพร  ภูวญาณ 

 ๗๒๑ นางมนทิรา  สุภา 

 ๗๒๒ นางมาเรียม  บุญมี 

 ๗๒๓ นางมาเหล่ียม  แสงทอง 

 ๗๒๔ นางมุกดา  หนูบํารุง 

 ๗๒๕ นางสาวยุพิน  กิจกิ่ง 

 ๗๒๖ นางระเบียบรัตน  จันทรสม 

 ๗๒๗ นางรัชณี  จงภักดี 

 ๗๒๘ นางรัตนา  กันทา 

 ๗๒๙ นางสาวรัตนา  รอดโพธิ์ทอง 

 ๗๓๐ นางรัตนาภรณ  คําเปก 

 ๗๓๑ นางราตรี  แกวพิทักษ 

 ๗๓๒ นางสาวราตรี  พิมพชัย 

 ๗๓๓ นางรุงทิพย  นาคสุข 

 ๗๓๔ นางลําปาง  แสนทวีสุข 

 ๗๓๕ นางสาวเลียม  เผาพงษ 

 ๗๓๖ นางวรนุช  ทองคํารอด 

 ๗๓๗ นางวราพร  สุกใส 

 ๗๓๘ นางวริษฎา  มีเอี่ยม 

 ๗๓๙ นางวสุมา  ชุมสมบัติ 

 ๗๔๐ นางสาววัชรี  ภิบาล 

 ๗๔๑ นางสาววิรัตนตา  เปรื่องสุวรรณ 

 ๗๔๒ นางวิไล  สมเฟอง 

 ๗๔๓ นางสาวศจีวไล  เฉลิมทอง 

 ๗๔๔ นางสมปอง  ยาเครือ 

 ๗๔๕ นางสมพร  กุลครอง 

 ๗๔๖ นางสาวสมพร  วอรม 

 ๗๔๗ นางสมหญิง  สิทธิบุศย 

 ๗๔๘ นางสายบัว  ขอเหล็กกลาง 

 ๗๔๙ นางสายฝน  สกุลเดช 

 ๗๕๐ นางสาล่ี  มะลีมาน 

 ๗๕๑ นางสุปราณี  ธาดาภาคย 

 ๗๕๒ นางสุภาพ  ดังโพนทอง 

 ๗๕๓ นางสาวสุภาภรณ  งามดี 

 ๗๕๔ นางสุมาลี  รอดเปรม 

 ๗๕๕ นางแสงเทียน  คงเพชรศักดิ์ 

 ๗๕๖ นางโสภิต  นบนอบ 

 ๗๕๗ นางอมรรัตน  คชเชนทร 

 ๗๕๘ นางอรชร  พวงไพบูลย 

 ๗๕๙ นางสาวอรวรรณา  ศรีโกศัย 

 ๗๖๐ นางอรอนงค  เวียงอินทร 

 ๗๖๑ นางอรัญญา  จิตจง 

 ๗๖๒ นางสาวอุดมสุข  วงษสมบูรณ 

 ๗๖๓ นางอุทิพย  ภูปรางค 



 หนา   ๑๔๘ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑,๓๒๗  ราย) 

 ๑ นายกมล  พลนิกร 

 ๒ นายกมล  มาตรคําจันทร 

 ๓ นายกมล  รอตแสง 

 ๔ นายกมล  ศรนุวัตร 

 ๕ นายกระจาง  สุขชาญ 

 ๖ นายกระจาง  ฮวบอินทร 

 ๗ นายกระจาย  สุขชาญ 

 ๘ นายกรัมพล  เพ็ชรเกล้ียง 

 ๙ นายกรุง  เพชรประดับ 

 ๑๐ พลทหารกฤตยา  วงศกาฬสินธุ 

 ๑๑ นายกฤษฎชนม  ธัญกัญจนธรณ 

 ๑๒ นายกฤษณา  เพ่ิมพูน 

 ๑๓ นายกฤษดา  เจียรมาศ 

 ๑๔ นายกฤษดา  ทองภูมิ 

 ๑๕ นายกอบเกียรติ  พรหมบุญทอง 

 ๑๖ นายกังวาน  คําฟู 

 ๑๗ นายกัณวัฒน  ทองลน 

 ๑๘ นายกันตพงศ  ศิริแกว 

 ๑๙ นายกิจกรเดช  ขันทอง 

 ๒๐ นายกิตติ  บึงแกว 

 ๒๑ นายกิตติชัย  ยอดมณี 

 ๒๒ นายกิตติพล  เรืองพุทธ 

 ๒๓ นายกิตติศักดิ์  จันทรแกว 

 ๒๔ นายกิตติศักดิ์  หาญย่ิง 

 ๒๕ นายกิติพงษ  เตชตติจินดา 

 ๒๖ นายเกตุ  ทองสด 

 ๒๗ นายเกรียงไกร  จักริลา 

 ๒๘ นายเกรียงไกร  ประกอบนัน 

 ๒๙ นายเกรียงเดช  อินทนานนท 

 ๓๐ นายเกรียงศักดิ์  พิมพา 

 ๓๑ นายเกรือง  โคตยา 

 ๓๒ นายเกียรติ  รัตนะดี 

 ๓๓ นายโกวิท  กอนแกว 

 ๓๔ นายโกวิทย  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๕ นายโกวิทย  หมื่นจิตร 

 ๓๖ นายไกรฤทธิ์  โพธิ์สุวรรณ 

 ๓๗ นายขจรอรรถพล  งามสมเศษ 

 ๓๘ นายขวัญแกว  สุหราย 

 ๓๙ นายขวัญชัย  บุญมามาก 

 ๔๐ นายเขตต  โคตษา 

 ๔๑ นายเขียน  ธรรมราช 

 ๔๒ นายคณิต  จากสูงเนิน 

 ๔๓ นายคณิศร  อิสสระกุล 

 ๔๔ นายคมกริช  กันชัยภูมิ 

 ๔๕ นายครรชิต  ชัยชมภู 

 ๔๖ นายคํานูณ  เพชรมารถ 

 ๔๗ นายคําปน  รักภักดี 

 ๔๘ นายคําผาย  กาสีชา 

 ๔๙ นายคําผิน  จันสุริยะ 

 ๕๐ นายคําพันธ  สูงเนิน 



 หนา   ๑๔๙ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๑ นายคํามูล  ภูเฮืองแกว 

 ๕๒ นายคํารณ  รัศมีเพ็ญ 

 ๕๓ นายคํารณ  สมคิด 

 ๕๔ นายเคียง  นกแกว 

 ๕๕ นายจงดี  ศรีเนียม 

 ๕๖ นายจตุพร  ชัยพงษ 

 ๕๗ นายจรงค  ปานชวย 

 ๕๘ นายจรงค  วรรณศิลป 

 ๕๙ นายจรรยา  หนูศรีแกว 

 ๖๐ นายจรอง  สุดสงวน 

 ๖๑ นายจรัญ  ไชยมิตร 

 ๖๒ นายจรัส  แปนทอง 

 ๖๓ นายจรัส  แพงอมะ 

 ๖๔ นายจรุณ  วังเสนา 

 ๖๕ นายจรูญ  งามหมู 

 ๖๖ นายจรูญ  ไชยเลิศ 

 ๖๗ นายจรูญ  โตกระจาง 

 ๖๘ นายจรูญ  พวงราช 

 ๖๙ นายจรูญ  ศรีนวล 

 ๗๐ นายจรูญ  หนูวงษ 

 ๗๑ นายจวน  บําขุนทด 

 ๗๒ นายจอย  อ่ําเคลือบ 

 ๗๓ นายจักรพันธ  สิทธิกร 

 ๗๔ นายจัตตาฬีส  จันทรเพ็ญ 

 ๗๕ นายจันทร  ชุมปว 

 ๗๖ นายจันทร  สุริยะมาตร 

 ๗๗ นายจันทรลา  ยอดสะอึ 

 ๗๘ นายจํานงค  สวยรูป 

 ๗๙ นายจํานวล  พิมูลชาติ 

 ๘๐ นายจําเนียน  พจนเรขา 

 ๘๑ นายจําเนียร  ใจทิพย 

 ๘๒ นายจําเนียร  อยูแกว 

 ๘๓ นายจํารัส  ปลองนอยวงษ 

 ๘๔ นายจํารัส  ฟูทํา 

 ๘๕ นายจําเริญ  ปานบุตร 

 ๘๖ นายจําลอง  นุพิมพ 

 ๘๗ นายจําลอง  เมืองอินทร 

 ๘๘ นายจําลอง  เสาะแสวง 

 ๘๙ นายจินดา  จันทรแถม 

 ๙๐ นายจินดา  ประชุมพันธ 

 ๙๑ นายจินดา  ประโลมรัมย 

 ๙๒ นายจิรวัฒน  แสงจันทร 

 ๙๓ นายจิรศักดิ์  ย่ิงขจร 

 ๙๔ นายจิราวุธ  สงเสริม 

 ๙๕ นายจีรศักดิ์  อาจหาญ 

 ๙๖ นายจีระ  ไสยชาติ 

 ๙๗ นายจีระศักดิ์  สีทาดี 

 ๙๘ นายจีระศักดิ์  หาญปอ 

 ๙๙ นายจุฑา  รักษาศิลป 

 ๑๐๐ นายจุฬา  ภูศรี 



 หนา   ๑๕๐ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๑ นายเจตน  เขื่อนเพชร 

 ๑๐๒ นายเจตน  สีพวง 

 ๑๐๓ นายเจริญ  แกวงาม 

 ๑๐๔ นายเจริญ  จันทรเรือง 

 ๑๐๕ นายเจริญ  พิมพตะคุ 

 ๑๐๖ นายเจริญพร  มะโนเรือง 

 ๑๐๗ นายเจริญพล  ประทุมเมศ 

 ๑๐๘ นายฉลวย  นาคณรงค 

 ๑๐๙ นายฉลอง  กองเปง 

 ๑๑๐ นายฉลอง  ทองเลิศ 

 ๑๑๑ นายฉลอง  ย้ิมสมบูรณ 

 ๑๑๒ นายฉลาด  กากะนิก 

 ๑๑๓ นายฉวี  พรมมี 

 ๑๑๔ นายฉัตรชัย  กกสันเทียะ 

 ๑๑๕ นายฉัตรชัย  เจริญทิม 

 ๑๑๖ นายฉันทวัต  แกวเสมอตา 

 ๑๑๗ นายเฉลิม  จุลวรรณา 

 ๑๑๘ นายเฉลิม  นิลดํา 

 ๑๑๙ นายเฉลิม  ปุระหลา 

 ๑๒๐ นายเฉลียว  ศักดิ์ชุมพล 

 ๑๒๑ นายไฉน  สกุลหอม 

 ๑๒๒ นายชมศักดิ์  ศรีชาญชัย 

 ๑๒๓ นายชลชา  สถาปตย 

 ๑๒๔ นายชลอ  เขียวรอด 

 ๑๒๕ นายชลอ  จันขํา 

 ๑๒๖ นายชวน  สุขยงค 

 ๑๒๗ นายชวลิต  พุมใย 

 ๑๒๘ นายชอบ  โสรถาวร 

 ๑๒๙ นายชัชวาล  ชามะรัตน 

 ๑๓๐ นายชัชวาล  ทองกอบ 

 ๑๓๑ นายชัชวาลย  ทั่งจันทร 

 ๑๓๒ นายชัด  แจมจิตร 

 ๑๓๓ นายชัย  คงประโยชน 

 ๑๓๔ นายชัย  ไพโรจน 

 ๑๓๕ นายชัยณรงค  ประจันตะเสน 

 ๑๓๖ นายชัยประสิทธิ์  สุนทรนนท 

 ๑๓๗ นายชัยพัชร  รัตนะเจริญพงษ 

 ๑๓๘ นายชัยมงคล  สีลารัตน 

 ๑๓๙ นายชัยเรศ  อิมอํานวย 

 ๑๔๐ นายชัยวุฒิ  ประภัยภักดิ์ 

 ๑๔๑ นายชัยสิน  โปรงใจ 

 ๑๔๒ นายชัยหาญ  เอี่ยมมัน 

 ๑๔๓ นายชาญชัย  สุขผุย 

 ๑๔๔ นายชาญชัย  แสงมาลัย 

 ๑๔๕ นายชาญชัย  อาจสาลี 

 ๑๔๖ นายชาญธาดา  สรอยสอน 

 ๑๔๗ นายชาญยุทธ  ศรีสุวรรณ 

 ๑๔๘ นายชาตรี  กุลพานิช 

 ๑๔๙ นายชาติชาย  จันทรสุข 

 ๑๕๐ นายชาติณรงค  ทองทวี 



 หนา   ๑๕๑ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๑ นายชํานาญ  จันทะคีรี 

 ๑๕๒ นายชํานาญ  เปาะทอง 

 ๑๕๓ นายชํานาญ  พูนทวี 

 ๑๕๔ นายชํานาญ  ศรีโนนยาง 

 ๑๕๕ นายชิต  เดินรีบรัมย 

 ๑๕๖ นายชินณพัฒน  บงงึ้ม 

 ๑๕๗ นายชื่น  แสงทอง 

 ๑๕๘ นายชุมพร  สีพิลา 

 ๑๕๙ นายชุมพล  เสนาหลวง 

 ๑๖๐ นายชูชาติ  สมจิตร 

 ๑๖๑ นายชูณรงศ  ศรีเกตุ 

 ๑๖๒ นายชูศักดิ์  มณีบู 

 ๑๖๓ นายชูศักดิ์  ศรีแดงงาม 

 ๑๖๔ นายชูศักดิ์  สนประเทศ 

 ๑๖๕ นายเชาว  ขํากิ่ง 

 ๑๖๖ นายเชาว  ผยองศักดิ์ 

 ๑๖๗ นายเชิด  ตะถา 

 ๑๖๘ นายเชียงชาญ  มีแยมภักดิ์ 

 ๑๖๙ นายโชคดี  คงนอย 

 ๑๗๐ นายไชยยันต  รัตนบุรี 

 ๑๗๑ นายไชยยันต  สมจิตร 

 ๑๗๒ นายไชยยา  เวชโสม 

 ๑๗๓ นายไชยรัตน  ภาพชา 

 ๑๗๔ นายไชยวรรณ  ใจมั่น 

 ๑๗๕ นายไชยา  ดีสะทาน 

 ๑๗๖ นายไชยา  สาบวช 

 ๑๗๗ นายฐานพัฒน  มาบัณฑิต 

 ๑๗๘ นายฐาปนา  แชมชื่น 

 ๑๗๙ นายณรงค  คงแสงชาติ 

 ๑๘๐ นายณรงค  จําเดิม 

 ๑๘๑ นายณรงค  เจะหะ 

 ๑๘๒ นายณรงค  ปานอินทร 

 ๑๘๓ นายณรงค  พาทัน 

 ๑๘๔ นายณรงค  ยวงสอาด 

 ๑๘๕ นายณรงคชัย  ราชาภักดี 

 ๑๘๖ นายณรงคศักดิ์  จันทรสุข 

 ๑๘๗ นายณรงคศักดิ์  ภูมิพัฒน 

 ๑๘๘ นายณรงศักดิ์  คําแพง 

 ๑๘๙ นายณัฐพงศ  คําเอก 

 ๑๙๐ นายดาวเรือง  พุดชู 

 ๑๙๑ นายดาหนัน  ชูออน 

 ๑๙๒ นายดํารง  เสนาใหญ 

 ๑๙๓ นายดํารงค  ซอมจันทา 

 ๑๙๔ นายดํารงค  ศรีสุวพันธุ 

 ๑๙๕ นายดํารงค  สุภาพันธ 

 ๑๙๖ นายเดชา  จูเจก 

 ๑๙๗ นายเดชา  แปรกิ่ง 

 ๑๙๘ นายเดน  ถอดเขี้ยว 

 ๑๙๙ นายแดงนอย  จันทรชู 

 ๒๐๐ นายตรี  เสนาสี 



 หนา   ๑๕๒ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๑ นายตอย  พุมคํา 

 ๒๐๒ นายตันติวัฒน  ตี๊กิ๊ม 

 ๒๐๓ นายตุม  ผาพองยุน 

 ๒๐๔ นายเตชสิทธิ์  บุษบงค 

 ๒๐๕ นายไตรสรณ  พงษสุวรรณ 

 ๒๐๖ นายถนอมศักดิ์  ฤทธิ์สนอง 

 ๒๐๗ นายถม  กล่ันเพชรพะเนาว 

 ๒๐๘ นายถวิล  เกิดเบี้ย 

 ๒๐๙ นายถวิล  บุญเกิด 

 ๒๑๐ นายถวิล  มณีวรรณ 

 ๒๑๑ นายถวิล  เรนภักดี 

 ๒๑๒ นายถาวร  เชียงคํา 

 ๒๑๓ นายถาวร  วงษลา 

 ๒๑๔ นายถาวร  วันทองสุข 

 ๒๑๕ นายถาวร  สังแปน 

 ๒๑๖ นายทนงศักดิ์  ศรีชัย 

 ๒๑๗ นายทรงยศ  ทองขจร 

 ๒๑๘ นายทรงวุฒิ  ยาณะ 

 ๒๑๙ นายทวิช  นุยวรรณ 

 ๒๒๐ นายทวี  เพชรสุก 

 ๒๒๑ นายทวี  สังขเครือ 

 ๒๒๒ นายทวีทรัพย  นาคนอย 

 ๒๒๓ นายทวีป  ทองจุล 

 ๒๒๔ นายทวีป  วงศไชย 

 ๒๒๕ นายทวีศักดิ์  ศรีเปรม 

 ๒๒๖ นายทอง  เนินกราง 

 ๒๒๗ นายทอง  โสนาคา 

 ๒๒๘ นายทองคํา  สมแกว 

 ๒๒๙ นายทองคูณ  จันทรเทศ 

 ๒๓๐ นายทองคูณ  พุทธวงษ 

 ๒๓๑ นายทองชัย  ใจศรี 

 ๒๓๒ นายทองดี  มายอด 

 ๒๓๓ นายทองใบ  นวลตา 

 ๒๓๔ นายทองใบ  ยะอารี 

 ๒๓๕ นายทองพิทักษ  คําแพงมัก 

 ๒๓๖ นายทองพูล  โคตรภู 

 ๒๓๗ นายทองสาย  แกวสาย 

 ๒๓๘ นายทองสุข  ราวีศรี 

 ๒๓๙ นายทองใส  ตาเตา 

 ๒๔๐ นายทองหลอ  ชวยชูวงศ 

 ๒๔๑ นายทะเวช  ฝปากเพราะ 

 ๒๔๒ นายทักษิณ  กําญาณบุรี 

 ๒๔๓ นายทักษิณ  แยบกสิกิจ 

 ๒๔๔ นายทินกร  จันทรมาก 

 ๒๔๕ นายเทพประสิทธิ์  สินทราไชยสิทธิ์ 

 ๒๔๖ นายเทพอวยพร  สินตุหริบ 

 ๒๔๗ นายเทวงษ  ภูษา 

 ๒๔๘ นายแทน  จันทรเขียว 

 ๒๔๙ นายธง  สระศรีสม 

 ๒๕๐ นายธงชัย  คําหอม 



 หนา   ๑๕๓ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๕๑ นายธงชัย  งดสูงเนิน 

 ๒๕๒ นายธงชัย  ทองสุข 

 ๒๕๓ นายธงทอง  บุญพยอม 

 ๒๕๔ นายธนกฤต  ศรีสุวรรณ 

 ๒๕๕ นายธนชาติ  ประทุมสาย 

 ๒๕๖ นายธนพัน  เหียงอรชร 

 ๒๕๗ นายธนภัทธ  ไชยรัตนทอง 

 ๒๕๘ นายธนภัทร  พินิจ 

 ๒๕๙ นายธนศักดิ์  เดชโฮม 

 ๒๖๐ นายธนะชัย  รอดตา 

 ๒๖๑ นายธนากร  จิตรีเหิม 

 ๒๖๒ นายธนาพล  คลํ้าจีน 

 ๒๖๓ นายธนู  รอดนาโพธิ์ 

 ๒๖๔ นายธนู  เสนปน 

 ๒๖๕ นายธเนศ  ไรรามัญ 

 ๒๖๖ นายธรรมรงค  ไชยรัตน 

 ๒๖๗ นายธวัช  แตงโสภา 

 ๒๖๘ นายธวัช  มีทางดี 

 ๒๖๙ นายธวัช  สละสําราญ 

 ๒๗๐ นายธวัชชัย  กมลเลิศ 

 ๒๗๑ นายธวัชชัย  คําเกิด 

 ๒๗๒ นายธวัชชัย  ตะกรุดโฉม 

 ๒๗๓ นายธวัชชัย  บุราณ 

 ๒๗๔ นายธวัชชัย  วงษพุฒ 

 ๒๗๕ นายธวัชชัย  หาญอาษา 

 ๒๗๖ นายธัชพล  บุบผามาลา 

 ๒๗๗ นายธานินทร  หวังสุข 

 ๒๗๘ นายธํามรงค  ทองเรือง 

 ๒๗๙ นายธํามรงค  เทียมเจริญ 

 ๒๘๐ นายธํารง  ธรรมพร 

 ๒๘๑ นายธิติพันธ  เสือดาว 

 ๒๘๒ นายธิวากร  ถาวร 

 ๒๘๓ นายธีรโชติ  สวัสดิ์จีน 

 ๒๘๔ นายธีรเวช  รายพิมาย 

 ๒๘๕ นายธีรศักดิ์  ธิมิตร 

 ๒๘๖ นายธีระพงษ  โกตะมะ 

 ๒๘๗ นายธีระพร  อนาถเนตร 

 ๒๘๘ นายนคร  ใจสุข 

 ๒๘๙ นายนพเกา  ศรีจรูญ 

 ๒๙๐ นายนพคุณ  ทั่งมั่งมี 

 ๒๙๑ นายนพดล  ชมจันทร 

 ๒๙๒ นายนพดล  ชาญนคร 

 ๒๙๓ นายนพดล  นันทดี 

 ๒๙๔ นายนพดล  บุญธรรม 

 ๒๙๕ นายนพดล  พลรักษเขตต 

 ๒๙๖ นายนพดล  พิมพสราญ 

 ๒๙๗ นายนพดล  เรืองเดช 

 ๒๙๘ นายนพพร  บุตรดีขันธ 

 ๒๙๙ นายนพรัตน  เถิงฝน 

 ๓๐๐ นายนรินทร  ธรรมจิตร 



 หนา   ๑๕๔ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๐๑ นายนะบัญชา  ประชีพฉาย 

 ๓๐๒ นายนะเรศ  พูลพันธ 

 ๓๐๓ นายนัฐพงษ  อสิกัน 

 ๓๐๔ นายนาท  เทียนทอง 

 ๓๐๕ นายนาม  ตะเพียนทอง 

 ๓๐๖ นายนาลอน  พระเมเด 

 ๓๐๗ นายนาวิน  ประยูรเพชร 

 ๓๐๘ นายนําพล  ศรีสุวรรณ 

 ๓๐๙ นายน้ําเพชร  เสงี่ยมทรัพย 

 ๓๑๐ นายนิกร  คําแดง 

 ๓๑๑ นายนิกร  เจริญ 

 ๓๑๒ นายนิกร  สุโคตร 

 ๓๑๓ นายนิกรณ  พรรณอาราม 

 ๓๑๔ นายนิคม  เกนขุนทด 

 ๓๑๕ นายนิคม  ใจดี 

 ๓๑๖ นายนิคม  ลุนทอง 

 ๓๑๗ นายนิคม  หาญนอก 

 ๓๑๘ นายนิต  มานอย 

 ๓๑๙ นายนิติธร  มีเข็มสุพรรณ 

 ๓๒๐ นายนิติพล  แกวเกิด 

 ๓๒๑ นายนิพนธ  แดดภู 

 ๓๒๒ นายนิพนธ  เหลากอคํา 

 ๓๒๓ นายนิพร  ศรีประดู 

 ๓๒๔ นายนิพล  ติปะยานนท 

 ๓๒๕ นายนิพัธ  ศรีแจมใส 

 ๓๒๖ นายนิยม  หนูทอง 

 ๓๒๗ นายนิรันดร  จิตสําราญ 

 ๓๒๘ นายนิรันต  คลังสีดา 

 ๓๒๙ นายนิรุณ  จุลลาบุดดี 

 ๓๓๐ นายนิวัฒน  ไชยมูล 

 ๓๓๑ นายนิวัฒน  เวชประสิทธิ์ 

 ๓๓๒ นายนิวัต  สังขกุล 

 ๓๓๓ นายนิสัย  ศรีพัดยศ 

 ๓๓๔ นายนิฮูสเซน  ดือราแม 

 ๓๓๕ นายนีรมล  ถิ่นพระบาท 

 ๓๓๖ นายนุช  ปล้ืมสําราญ 

 ๓๓๗ นายนุสรณ  อินทรพัฒน 

 ๓๓๘ นายเนตร  ทองดี 

 ๓๓๙ นายบงการ  สิงหคํา 

 ๓๔๐ นายบรรจง  พินิจ 

 ๓๔๑ นายบรรจง  ภูมิกําเนิด 

 ๓๔๒ นายบรรจง  เหมือนฤทธิ์ 

 ๓๔๓ นายบรรเจิด  เกิดสบาย 

 ๓๔๔ นายบรรเจิด  ทวมโพธิ์แกว 

 ๓๔๕ นายบรรพต  พิมภา 

 ๓๔๖ นายบรรยงค  เชื้อสุวรรณ 

 ๓๔๗ นายบรรลุ  สิมทอง 

 ๓๔๘ นายบวร  พรมศรี 

 ๓๔๙ นายบัญชัย  สอนตะวงศ 

 ๓๕๐ นายบัญญัติ  ศรีแดง 



 หนา   ๑๕๕ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๕๑ นายบัณฑิต  เปลือยหนองแข 

 ๓๕๒ นายบัณฑิต  รักษาวงศ 

 ๓๕๓ นายบัวเงิน  บัวทอง 

 ๓๕๔ นายบัวจันทร  ชานุบาล 

 ๓๕๕ นายบัวภา  รัตนหงษา 

 ๓๕๖ นายบานเย็น  มังสี 

 ๓๕๗ นายบานเย็น  ลุนวงษ 

 ๓๕๘ นายบาราเฮม  รอฮิม 

 ๓๕๙ นายบํารุง  ไชยมณี 

 ๓๖๐ นายบุญจันทร  แกวกัณหา 

 ๓๖๑ นายบุญเจิด  รอดอินทร 

 ๓๖๒ นายบุญชวย  เขื่อนแดง 

 ๓๖๓ นายบุญชวย  คําเมือง 

 ๓๖๔ นายบุญชวย  วาวกําเหนิด 

 ๓๖๕ นายบุญชวย  วิเศษศรี 

 ๓๖๖ นายบุญชัย  ผลเจริญ 

 ๓๖๗ นายบุญชัย  แสงจํา 

 ๓๖๘ นายบุญชาติ  ใจดี 

 ๓๖๙ นายบุญชู  ขาวประกอบ 

 ๓๗๐ นายบุญซง  กองมงคล 

 ๓๗๑ นายบุญตา  ศรีสุราช 

 ๓๗๒ นายบุญเทิด  ธรรมกรณ 

 ๓๗๓ นายบุญธรรม  ชาติรัมย 

 ๓๗๔ นายบุญธรรม  นิกรพล 

 ๓๗๕ นายบุญธรรม  อวนแพง 

 ๓๗๖ นายบุญนํา  เกิดวัดวัง 

 ๓๗๗ นายบุญเพ็ง  กองกูล 

 ๓๗๘ นายบุญมา  ยวนยี 

 ๓๗๙ นายบุญมา  ศรีเพชร 

 ๓๘๐ นายบุญย่ิง  แทนนาค 

 ๓๘๑ นายบุญเรือง  จาดพุม 

 ๓๘๒ นายบุญลอม  ฉิมมา 

 ๓๘๓ นายบุญลอม  ศรีทุมมา 

 ๓๘๔ นายบุญเลิง  นันทเพ็ชร 

 ๓๘๕ นายบุญเลิศ  โคตรเจริญ 

 ๓๘๖ นายบุญเลิศ  จันสด 

 ๓๘๗ นายบุญเลิศ  ทองรอด 

 ๓๘๘ นายบุญเลิศ  เนียมพันธ 

 ๓๘๙ นายบุญเลิศ  ปองพุฒ 

 ๓๙๐ นายบุญสง  กงไกล 

 ๓๙๑ นายบุญสง  ปรือทอง 

 ๓๙๒ นายบุญสง  พานทวีป 

 ๓๙๓ นายบุญสอน  พุทธถนอม 

 ๓๙๔ นายบุญสิน  บัวศรี 

 ๓๙๕ นายบุญสืบ  แสงสวาง 

 ๓๙๖ นายบุญเสริม  หอมเจริญ 

 ๓๙๗ นายบุญเหลือ  ชมภูผล 

 ๓๙๘ นายบุญโฮม  คําภามูล 

 ๓๙๙ นายบุญโฮม  พรมสุข 

 ๔๐๐ นายบุญโฮม  รสจันทร 



 หนา   ๑๕๖ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๐๑ นายบุณยศักดิ์  แสงจันทร 

 ๔๐๒ นายบุรี  นอยแกว 

 ๔๐๓ นายเบญจ  อินทรประสิทธิ์ 

 ๔๐๔ นายปฐมพงษ  โลราช 

 ๔๐๕ นายปภพ  สุรินทร 

 ๔๐๖ นายประกอบ  พันธุเภา 

 ๔๐๗ นายประจบ  สาทประเสริฐ 

 ๔๐๘ นายประจวบ  กัมปนาทโชติกุล 

 ๔๐๙ นายประจวบ  คงเซ็น 

 ๔๑๐ นายประจวบ  วรแสน 

 ๔๑๑ นายประจวบ  สุขุมาลย 

 ๔๑๒ นายประจักร  วันแกว 

 ๔๑๓ นายประจักษ  ปอาทิตย 

 ๔๑๔ นายประจักษ  อุนแกว 

 ๔๑๕ นายประชา  พิศวง 

 ๔๑๖ นายประเชิญ  ชมโคกกรวด 

 ๔๑๗ นายประณิธิ  แกววิกยกรรม 

 ๔๑๘ นายประดิษฐ  ขันเขื่อน 

 ๔๑๙ นายประดิษฐ  ขานอยู 

 ๔๒๐ นายประดิษฐ  จาวิสูตร 

 ๔๒๑ นายประดิษฐ  นาทันรีบ 

 ๔๒๒ นายประดิษฐ  โสภาพุฒ 

 ๔๒๓ นายประทับ  เสาสูง 

 ๔๒๔ นายประทาน  เพ่ิมพูล 

 ๔๒๕ นายประทีป  ไผเทศ 

 ๔๒๖ นายประทีป  โมราราย 

 ๔๒๗ นายประทีป  ลาดกระโทก 

 ๔๒๘ นายประเทือง  แกวเที่ยง 

 ๔๒๙ นายประเทือง  มีมาก 

 ๔๓๐ นายประเทือง  วงษศิลป 

 ๔๓๑ นายประเทือง  สุวรรณวงษ 

 ๔๓๒ นายประธาน  ศิริจันทรฉาย 

 ๔๓๓ นายประนอม  หมทอง 

 ๔๓๔ นายประนอม  หลักทองคํา 

 ๔๓๕ นายประไพ  เปยมเสถียร 

 ๔๓๖ นายประภาส  ทาแกง 

 ๔๓๗ นายประภาส  สัตยารัฐ 

 ๔๓๘ นายประมวน  อนอินทร 

 ๔๓๙ นายประมวล  ไตรภูมิ 

 ๔๔๐ นายประมวล  ปองกันภัย 

 ๔๔๑ นายประมวล  เรงพิมาย 

 ๔๔๒ นายประมูล  อัมภรัตน 

 ๔๔๓ นายประเมฆ  รักษาคุณ 

 ๔๔๔ นายประยงค  เนตรแกว 

 ๔๔๕ นายประยงค  เล้ียงอํานวย 

 ๔๔๖ นายประยงค  หงษทอง 

 ๔๔๗ นายประยุทธ  คําทุย 

 ๔๔๘ นายประยุทธ  จาวิสูตร 

 ๔๔๙ นายประยุทธ  บุญเรือง 

 ๔๕๐ นายประยุทธ  ผลทิพย 



 หนา   ๑๕๗ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๕๑ นายประยูร  จันทวีรัตน 

 ๔๕๒ นายประยูร  มิดแสง 

 ๔๕๓ นายประวัติ  กิติหลา 

 ๔๕๔ นายประวัติ  คณะพล 

 ๔๕๕ นายประวัติ  นิพัฒน 

 ๔๕๖ นายประวิทย  อวนนวล 

 ๔๕๗ นายประเวช  จันทะเสน 

 ๔๕๘ นายประเวช  ทับสุลิ 

 ๔๕๙ นายประเวศ  ใจเท่ียง 

 ๔๖๐ นายประสงค  ขันสุรินทร 

 ๔๖๑ นายประสงค  ดําเนิน 

 ๔๖๒ นายประสพ  วิเชียรฉาย 

 ๔๖๓ นายประสาน  รัมมะกรี 

 ๔๖๔ นายประสาน  รุงเรือง 

 ๔๖๕ นายประสาร  สังขแกว 

 ๔๖๖ นายประสิทธิ์  เกษเพ็ชร 

 ๔๖๗ นายประสิทธิ์  จันทรเหมือน 

 ๔๖๘ นายประสิทธิ์  ดานลํามะจาก 

 ๔๖๙ นายประสิทธิ์  ธรรมใจ 

 ๔๗๐ นายประสิทธิ์  พลศักดิ์ขวา 

 ๔๗๑ นายประสิทธิ์  ยืนสุข 

 ๔๗๒ นายประสิทธิ์  โรมรัน 

 ๔๗๓ นายประเสริฐ  ใจงาม 

 ๔๗๔ นายประเสริฐ  ฉิมทัต 

 ๔๗๕ นายประเสริฐ  ซอนกล่ิน 

 ๔๗๖ นายประเสริฐ  ดวงศรี 

 ๔๗๗ นายประเสริฐ  นาจําเริญ 

 ๔๗๘ นายประเสริฐ  พันธุรัตน 

 ๔๗๙ นายประเสริฐ  เย็นสม 

 ๔๘๐ นายประเสริฐ  ศรีแกวใส 

 ๔๘๑ นายประเสริฐ  อุดานนท 

 ๔๘๒ นายประเสริฐพร  ชื่นพระกลาง 

 ๔๘๓ นายประเสริฐศรี  บุญญาเบญจศีล 

 ๔๘๔ นายประเสริม  ชวยสงฆ 

 ๔๘๕ นายประหยัด  สีทา 

 ๔๘๖ นายประหยัด  เหรัญญิก 

 ๔๘๗ นายปราณสิน  พรมกอง 

 ๔๘๘ นายปริญญา  ยันตประสิทธิ์ 

 ๔๘๙ นายปริญญา  วงศาวณิชกิจ 

 ๔๙๐ นายปรีชา  จําเนียรเงิน 

 ๔๙๑ นายปรีชา  นิ่มมณี 

 ๔๙๒ นายปรีชา  บัวดํา 

 ๔๙๓ นายปรีชา  บุญยืน 

 ๔๙๔ นายปรีชา  สุพรรณา 

 ๔๙๕ นายปรีชา  อินทรชู 

 ๔๙๖ นายปญญา  แกวเกล้ียง 

 ๔๙๗ นายปญญา  นอยกําเนิด 

 ๔๙๘ นายปญญา  บัณฑโก 

 ๔๙๙ นายปญญา  ประกอบชาติ 

 ๕๐๐ นายปญญา  ประภูชะกัง 



 หนา   ๑๕๘ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๐๑ นายปญญา  รักหวาน 

 ๕๐๒ นายปง  คําภิละวงศ 

 ๕๐๓ นายปติ  ดวงชาย 

 ๕๐๔ นายปยนันท  พูนสวัสดิ์ 

 ๕๐๕ นายปยะวัฒน  มาสแสง 

 ๕๐๖ นายปุณณรัตน  ศรีสุวรรณ 

 ๕๐๗ นายปุณภพ  หาญเสนา 

 ๕๐๘ นายผจญ  เกี๋ยงอําภา 

 ๕๐๙ นายผจญ  เอี่ยมสะอาด 

 ๕๑๐ นายผสม  แสงพวง 

 ๕๑๑ นายเผด็จ  จิโรจนพานิช 

 ๕๑๒ นายเผด็จ  ชาบําเหน็จ 

 ๕๑๓ นายเผด็จ  เมืองนอย 

 ๕๑๔ นายโผน  ปญญาดี 

 ๕๑๕ นายพงศธร  นาสัน 

 ๕๑๖ นายพงษธนพันธ  ผลบุญ 

 ๕๑๗ นายพงษศักดิ์  แกวโกถม 

 ๕๑๘ นายพงษศักดิ์  เอกพงษ 

 ๕๑๙ นายพชรพล  สารี 

 ๕๒๐ นายพนม  กัณฑบุตร 

 ๕๒๑ นายพนม  เปรมปรีดิ์ 

 ๕๒๒ นายพนม  มากกุญชร 

 ๕๒๓ นายพนม  มีสมัย 

 ๕๒๔ นายพนมพร  อุตมะมูล 

 ๕๒๕ นายพนอม  ศรีพิทักษ 

 ๕๒๖ นายพนาจิตร  ปอมปริยานนท 

 ๕๒๗ นายพยัพ  เรืองจันทร 

 ๕๒๘ นายพร  อุนเรือน 

 ๕๒๙ นายพรชัย  นอยคํา 

 ๕๓๐ นายพรชัย  ปานคง 

 ๕๓๑ นายพรม  อยูยง 

 ๕๓๒ นายพรมมา  รัตนทิพย 

 ๕๓๓ นายพรศักดิ์  ชนะชัย 

 ๕๓๔ นายพระทัย  พรมเหลา 

 ๕๓๕ นายพระไพร  ทองปลอด 

 ๕๓๖ นายพฤทธิ์  อวิโรธนกุล 

 ๕๓๗ นายพลกฤต  พรหมมินทร 

 ๕๓๘ นายพลศักดิ์  เมียกขุนทด 

 ๕๓๙ นายพสธร  สรแสง 

 ๕๔๐ นายพัฒนศักดิ์  โพธิเวชกุล 

 ๕๔๑ นายพัฒนศักดิ์  สันถมิตร 

 ๕๔๒ นายพันธทิพย  ภาโสม 

 ๕๔๓ นายพานิช  โกมลหิรัญ 

 ๕๔๔ นายพิชัย  คําเต็ม 

 ๕๔๕ นายพิเชษ  อยูเชื้อ 

 ๕๔๖ นายพิเชษฐ  พรมนอย 

 ๕๔๗ นายพิทักษ  คําพวง 

 ๕๔๘ นายพิทักษ  รัตนนวล 

 ๕๔๙ นายพิธี  รูอยู 

 ๕๕๐ นายพินิจ  ขันดวง 



 หนา   ๑๕๙ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๕๑ นายพินิจ  โพธิ์แกว 

 ๕๕๒ นายพินิตย  สิงหโกฎ 

 ๕๕๓ นายพิพรรธน  แกวจัตุรัส 

 ๕๕๔ นายพิพัฒน  คํามูล 

 ๕๕๕ นายพิพัฒน  นาคแกว 

 ๕๕๖ นายพิพัฒน  ศรชัย 

 ๕๕๗ นายพิพัฒนพงศ  เพ็ชรเอี่ยม 

 ๕๕๘ นายพิศ  จงรวมกลาง 

 ๕๕๙ นายพิศูจน  อาจสุข 

 ๕๖๐ นายพิษณุ  สุวรรณฉิม 

 ๕๖๑ นายพิสุทธิ์  ซาวจําปา 

 ๕๖๒ นายพีระพงษ  เกตุแกว 

 ๕๖๓ นายพุฒิพงศ  เทศสิงห 

 ๕๖๔ นายพุทธา  สมร 

 ๕๖๕ นายเพ็ง  สายศักดิ์ดา 

 ๕๖๖ นายเพชร  โพธิ์ศิริ 

 ๕๖๗ นายเพ็ชร  วงคคํา 

 ๕๖๘ นายเพ็ญ  นภาโชติ 

 ๕๖๙ นายเพลิน  ฝอยจันทร 

 ๕๗๐ นายเพ่ิมทรัพย  นามขันธ 

 ๕๗๑ นายไพฑูรย  แกววิไล 

 ๕๗๒ นายไพฑูรย  สมสราง 

 ๕๗๓ นายไพฑูรย  สังขทอง 

 ๕๗๔ นายไพทูลย  รุงสวาง 

 ๕๗๕ นายไพบูรณ  แสงใบ 

 ๕๗๖ นายไพบูลณ  รุงเปา 

 ๕๗๗ นายไพบูลย  ขันอาสา 

 ๕๗๘ นายไพบูลย  เนินคําภา 

 ๕๗๙ นายไพรมย  ชลรัตนอมฤต 

 ๕๘๐ นายไพรรัตน  วิทยา 

 ๕๘๑ นายไพรวัลย  ไฮคํา 

 ๕๘๒ นายไพรัช  บุญล้ิม 

 ๕๘๓ นายไพรินทร  รายพรมราช 

 ๕๘๔ นายไพโรจน  ขวัญอุน 

 ๕๘๕ นายไพโรจน  ตานันท 

 ๕๘๖ นายไพโรจน  อุนวิเศษ 

 ๕๘๗ นายไพศรี  หนูพัด 

 ๕๘๘ นายไพศาล  ทวมเพชร 

 ๕๘๙ นายไพศาล  พิมพโพธิ์กลาง 

 ๕๙๐ นายไพศาล  เพชรแกวณา 

 ๕๙๑ นายไพศาล  อวมองอาจ 

 ๕๙๒ นายฟน  ดําคง 

 ๕๙๓ นายภักดี  แววดี 

 ๕๙๔ นายภัยรัตน  ถิ่นกาญจน 

 ๕๙๕ นายภาสกร  มาทาว 

 ๕๙๖ นายมงคล  เพชรเลิศ 

 ๕๙๗ นายมงคล  ยิงยอม 

 ๕๙๘ นายมณฑล  อินทสร 

 ๕๙๙ นายมณเฑียร  บุญรอด 

 ๖๐๐ นายมณเฑียร  เสือตาด 



 หนา   ๑๖๐ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๐๑ นายมนชัย  เดชา 

 ๖๐๒ นายมนตเทวา  ยาธงชัย 

 ๖๐๓ นายมนตรี  ขุนฤทธิ์แกว 

 ๖๐๔ นายมนตรี  คามทิศ 

 ๖๐๕ นายมนตรี  เครือนาค 

 ๖๐๖ นายมนตรี  ทรัพยปฐวีกุล 

 ๖๐๗ นายมนตรี  ศรียานันท 

 ๖๐๘ นายมนตรี  ออนสังข 

 ๖๐๙ นายมนเทียน  คงขยัน 

 ๖๑๐ นายมนัส  อาวรณ 

 ๖๑๑ นายมนุสา  เครือคช 

 ๖๑๒ นายมนู  เดชสุภา 

 ๖๑๓ นายมนูญ  เพ็งชิต 

 ๖๑๔ นายมลตรี  เนตรกลาง 

 ๖๑๕ นายมะโนด  กลํ่าทอง 

 ๖๑๖ นายมะยูแนง  สาระ 

 ๖๑๗ นายมังกร  เจริญสุข 

 ๖๑๘ นายมังกร  ปธานะพานิช 

 ๖๑๙ นายมาณัติ  มหากัณฑ 

 ๖๒๐ นายมานพ  คนธรรพ 

 ๖๒๑ นายมานพ  คําสิงห 

 ๖๒๒ นายมานพ  มูลนอก 

 ๖๒๓ นายมานพ  สายทอง 

 ๖๒๔ นายมานพ  ออนไม 

 ๖๒๕ นายมานะ  พูนวิลัย 

 ๖๒๖ นายมานะ  แยมวาจา 

 ๖๒๗ นายมานะ  สังขบัวแกว 

 ๖๒๘ นายมานะ  หินแกว 

 ๖๒๙ นายมานัส  เชื้อกอง 

 ๖๓๐ นายมานัส  เรืองเวช 

 ๖๓๑ นายมาโนช  ชูวัจนะ 

 ๖๓๒ นายมิตร  จันสวาง 

 ๖๓๓ นายมิทยา  ดวงเผือก 

 ๖๓๔ นายมูล  ออนตา 

 ๖๓๕ นายมูฮามะ  หะแว 

 ๖๓๖ นายเมฆา  มีแสง 

 ๖๓๗ นายแมน  แสงสวาง 

 ๖๓๘ นายโมฮัมหมัด  สตันนอด 

 ๖๓๙ นายไมตรี  ชัยมี 

 ๖๔๐ นายไมตรี  พิทาคํา 

 ๖๔๑ นายไมล  ทองบัว 

 ๖๔๒ นายยงยุติ  ไชยแกว 

 ๖๔๓ นายยงยุทธ  ตราบดี 

 ๖๔๔ นายยงยุทธิ์  ขัดกันทา 

 ๖๔๕ นายย่ิงยง  เกตุคง 

 ๖๔๖ นายยืนยง  วงษภักดี 

 ๖๔๗ นายยุทธพล  ชวนสําราญ 

 ๖๔๘ นายยุทธภูมิ  เทือกเถาว 

 ๖๔๙ นายยุทธศาสตร  โหราศาสตร 

 ๖๕๐ นายรวมศักดิ์  บัวหอม 



 หนา   ๑๖๑ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๕๑ นายรอบรู  สุมมาตย 

 ๖๕๒ นายระเบียบ  คําแผง 

 ๖๕๓ นายรักษกพล  ล้ีพล 

 ๖๕๔ นายรังษี  แสงจิรัมย 

 ๖๕๕ นายรัตน  แสนชาติ 

 ๖๕๖ นายรัตนพล  กาละวงศ 

 ๖๕๗ นายรัศมี  มาณกิจ 

 ๖๕๘ นายรัสมี  หะมะ 

 ๖๕๙ นายรุงโรจน  บัวใจบุญ 

 ๖๖๐ นายรุงศักดิ์  สืบพันธโกย 

 ๖๖๑ นายเริงศักดิ์  พันธบัว 

 ๖๖๒ นายเรียง  หมีปา 

 ๖๖๓ นายเรียน  พรอมจันทึก 

 ๖๖๔ นายเรืองนคร  บุญยัง 

 ๖๖๕ นายโรสยานันท  จันทรหอม 

 ๖๖๖ นายฤกษ  หนอทวี 

 ๖๖๗ นายลอย  จันทรนอย 

 ๖๖๘ นายละเอียด  นอยปน 

 ๖๖๙ นายล่ันทม  ผ้ึงทอง 

 ๖๗๐ นายลําเพย  เพ็ชรบังเกิด 

 ๖๗๑ นายล้ิม  บานมอญ 

 ๖๗๒ นายลือชัย  เบาหิรัญ 

 ๖๗๓ นายเลิศศักดิ์  ชูกล่ิน 

 ๖๗๔ นายเล่ือน  สีนอยขาว 

 ๖๗๕ นายวณิช  เคนเครือ 

 ๖๗๖ นายวรพงษ  พออามาตย 

 ๖๗๗ นายวรพจน  มณีรัตน 

 ๖๗๘ นายวรรโชค  ไหมทอง 

 ๖๗๙ นายวรวิทย  คงแสงแกว 

 ๖๘๐ นายวรวุฒิ  เชาวขุนทด 

 ๖๘๑ นายวรวุฒิ  วีระวัฒนานนท 

 ๖๘๒ นายวราโชติ  ฝาสันเทียะ 

 ๖๘๓ นายวสันต  นกไทย 

 ๖๘๔ นายวัชรชัย  ทิพยโภชน 

 ๖๘๕ นายวัชรพงศ  บริบูรณ 

 ๖๘๖ นายวัชรพงษ  ไชยานะ 

 ๖๘๗ นายวัชรินทร  บุญเสริม 

 ๖๘๘ นายวัฒนกร  ไกรยศรี 

 ๖๘๙ นายวัฒนะ  คําแสน 

 ๖๙๐ นายวัฒนา  คนตรง 

 ๖๙๑ นายวัฒนา  ศรีโซง 

 ๖๙๒ นายวันชัย  พุมพะเนิน 

 ๖๙๓ นายวันชัย  สิงหเรือง 

 ๖๙๔ นายวันชัย  อาภาผล 

 ๖๙๕ นายวันนา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๖๙๖ นายวันลือ  อินปลอด 

 ๖๙๗ นายวัลลภ  ภูถวิล 

 ๖๙๘ นายวารวัต  คงสงข 

 ๖๙๙ นายวารินทร  ปุริโต 

 ๗๐๐ นายวิจารย  มานะกิจ 



 หนา   ๑๖๒ (เลมที่  ๑๒/๒) 
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 ๗๐๑ นายวิจารย  สุรินทรตะ 

 ๗๐๒ นายวิชัย  หอมทอง 

 ๗๐๓ นายวิชาญ  งามเจริญ 

 ๗๐๔ นายวิชาญ  พลจร 

 ๗๐๕ นายวิเชียร  กอเกิด 

 ๗๐๖ นายวิเชียร  แกนมะณี 

 ๗๐๗ นายวิเชียร  ขันทองคํา 

 ๗๐๘ นายวิเชียร  แจงพันธ 

 ๗๐๙ นายวิเชียร  บัวทอง 

 ๗๑๐ นายวิเชียร  โพธิ์ศรี 

 ๗๑๑ นายวิเชียร  ยะสุรินทร 

 ๗๑๒ นายวิเชียร  ศิริสอ 

 ๗๑๓ นายวิเชียร  สุพรมมา 

 ๗๑๔ นายวิฑูรย  จิวใจดี 

 ๗๑๕ นายวิทยา  จันทะผา 

 ๗๑๖ นายวิทยา  อินทชูด 

 ๗๑๗ นายวิทวัส  ยุคันธรโสภณ 

 ๗๑๘ นายวิทูลย  ธรรมจักร 

 ๗๑๙ นายวินัย  การวิธี 

 ๗๒๐ นายวินัย  คงงาม 

 ๗๒๑ นายวินัย  ไทยเอียด 

 ๗๒๒ นายวินัย  พุมพา 

 ๗๒๓ นายวินัย  สกุลทอง 

 ๗๒๔ นายวินิจ  ดอกไมทอง 

 ๗๒๕ นายวิมล  สังขทอง 

 ๗๒๖ นายวิระ  สาเระ 

 ๗๒๗ นายวิรัช  ไมตรี 

 ๗๒๘ นายวิรัช  วองธัญญากรณ 

 ๗๒๙ นายวิรัตน  ตรีเดชา 

 ๗๓๐ นายวิรัตน  บุญเทพ 

 ๗๓๑ นายวิรัตน  ลาดบัวขาว 

 ๗๓๒ นายวิรัน  สุนพะวงค 

 ๗๓๓ นายวิรุฬห  แสงประพาฬ 

 ๗๓๔ นายวิโรจน  คงพันธ 

 ๗๓๕ นายวิโรจน  พรหมเจริญ 

 ๗๓๖ นายวิโรจน  รอดศรี 

 ๗๓๗ นายวิวัฒน  สวางเกตุ 

 ๗๓๘ นายวิศิษฎ  สิงหนอย 

 ๗๓๙ นายวิศิษฏ  โสดา 

 ๗๔๐ นายวิเศษ  รัตนสุข 

 ๗๔๑ นายวิษณุ  ศรีชลายนต 

 ๗๔๒ นายวิษณุ  ศรีเมืองชาง 

 ๗๔๓ นายวิสิทธิ์  วรรณปะเก 

 ๗๔๔ นายวิสิทธิ์  วิเศษสังหาร 

 ๗๔๕ นายวิสูตร  สาริการินทร 

 ๗๔๖ นายวีรยุทธ  นุชศิริ 

 ๗๔๗ นายวีรศักดิ์  หมั่นกิจ 

 ๗๔๘ นายวีระ  ชะฎาจิตร 

 ๗๔๙ นายวีระ  ดวงดารา 

 ๗๕๐ นายวีระ  เนียมเพ็ชร 



 หนา   ๑๖๓ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๕๑ นายวีระ  ประเสริฐศรี 

 ๗๕๒ นายวีระ  ภูศรีพงษ 

 ๗๕๓ นายวีระ  สอนจบ 

 ๗๕๔ นายวีระ  หวังวิมาน 

 ๗๕๕ นายวีระ  อินทะกูล 

 ๗๕๖ นายวีระชัย  บุญเกื้อ 

 ๗๕๗ นายวีระชัย  มเหศักดิ์ 

 ๗๕๘ นายวีระชัย  แยมบุบผา 

 ๗๕๙ นายวีระชัย  วังศรี 

 ๗๖๐ นายวีระชัย  ศรีสุข 

 ๗๖๑ นายวีระพงษ  ดวงเสนาะ 

 ๗๖๒ นายวีระพล  โสมณวัตร 

 ๗๖๓ นายวีระศักดิ์  ศรีพลราช 

 ๗๖๔ นายวีระศักดิ์  แสงหิรัญ 

 ๗๖๕ นายวุฒิพงษ  จําปาแกว 

 ๗๖๖ นายเวช  นางสันเทียะ 

 ๗๖๗ นายศรายุทธ  ทาวถา 

 ๗๖๘ นายศราวุธ  ศรีชะฎา 

 ๗๖๙ นายศราวุธ  สิทธิชุม 

 ๗๗๐ นายศรีจันทร  จันทะวัน 

 ๗๗๑ นายศรีนคร  กุณรักษ 

 ๗๗๒ นายศลชัย  ทองมา 

 ๗๗๓ นายศักดิ์ชาย  ชาประเสริฐ 

 ๗๗๔ นายศักดิ์ชาย  นาราช 

 ๗๗๕ นายศักดิ์ศรี  คุณละ 

 ๗๗๖ นายศักดิ์สิทธิ์  สีชมภู 

 ๗๗๗ นายศักรินทร  แซเตียว 

 ๗๗๘ นายศิริชัย  มีศรี 

 ๗๗๙ นายศิริชัย  ศิริ 

 ๗๘๐ นายศิริพงศ  ศรีนันททัศ 

 ๗๘๑ นายศิริพล  เคนซุย 

 ๗๘๒ นายศิริวัฒน  สอสอาด 

 ๗๘๓ นายศุพกฤษ  เปรมภิวงค 

 ๗๘๔ นายศุภกฤต  วรรณประเสริฐ 

 ๗๘๕ นายศุภชัย  ขนอม 

 ๗๘๖ นายศุภชัย  จันทรหอม 

 ๗๘๗ นายศุภชัย  ศุภรัตนภรณ 

 ๗๘๘ นายศุภโชค  แกนรอด 

 ๗๘๙ นายสกุล  จันทรแตง 

 ๗๙๐ นายสงกรานต  แสนหลา 

 ๗๙๑ นายสงวน  ดอนถวิล 

 ๗๙๒ นายสงวน  นกชัยภูมิ 

 ๗๙๓ นายสงวน  มณี 

 ๗๙๔ นายสงวน  เสียงออน 

 ๗๙๕ นายสงวน  อุตะมะ 

 ๗๙๖ นายสงา  ขันตี 

 ๗๙๗ นายสถิตย  เพชรรัตน 

 ๗๙๘ นายสถิระ  โกษฐเพชร 

 ๗๙๙ นายสนธยา  ทานะมัย 

 ๘๐๐ นายสนธยา  ลือแรง 



 หนา   ๑๖๔ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๐๑ นายสนั่น  จอกทอง 

 ๘๐๒ นายสนั่น  เพ็ชรกลับ 

 ๘๐๓ นายสนั่น  มีแยม 

 ๘๐๔ นายสนั่น  เรณู 

 ๘๐๕ นายสนาน  กองสนั่น 

 ๘๐๖ นายสนิท  จําปาไชย 

 ๘๐๗ นายสนิท  เจริญ 

 ๘๐๘ นายสนิท  โชติยา 

 ๘๐๙ นายสนิท  ถาวร 

 ๘๑๐ นายสนุก  เหมาะตัว 

 ๘๑๑ นายสมเกียรติ  ชะอุมพันธ 

 ๘๑๒ นายสมเกียรติ  ชื่นเชา 

 ๘๑๓ นายสมเกียรติ  ตวนศิริ 

 ๘๑๔ นายสมควร  นิยมชื่น 

 ๘๑๕ นายสมควร  รินอินทร 

 ๘๑๖ นายสมควร  สุขเกิด 

 ๘๑๗ นายสมคิด  บรรณสาร 

 ๘๑๘ นายสมคิด  วัลลานนท 

 ๘๑๙ นายสมคิด  ศักดิ์ศรีสมบูรณ 

 ๘๒๐ นายสมคิด  สีทองคํา 

 ๘๒๑ นายสมจิตร  ชูคง 

 ๘๒๒ นายสมจิตร  กลาหาญ 

 ๘๒๓ นายสมจิตร  ภูมิโคกรักษ 

 ๘๒๔ นายสมเจต  ขุนดวง 

 ๘๒๕ นายสมเจต  ทองคง 

 ๘๒๖ นายสมใจ  จิตจํานงค 

 ๘๒๗ นายสมฉาย  เกยุระ 

 ๘๒๘ นายสมชัย  มะโนรมณ 

 ๘๒๙ นายสมชาติ  เขินคางพลู 

 ๘๓๐ นายสมชาติ  ตางหู 

 ๘๓๑ นายสมชาย  จงปลูกกลาง 

 ๘๓๒ นายสมชาย  จันทรวิจิตร 

 ๘๓๓ นายสมชาย  จํานงคสังข 

 ๘๓๔ นายสมชาย  ฉิมวิเศษ 

 ๘๓๕ นายสมชาย  ตันพานิช 

 ๘๓๖ นายสมชาย  ตายลํายงค 

 ๘๓๗ นายสมชาย  ทงไรขิง 

 ๘๓๘ นายสมชาย  นิสสัยซื่อ 

 ๘๓๙ นายสมชาย  นุมแนน 

 ๘๔๐ นายสมชาย  พยัคมะเริง 

 ๘๔๑ นายสมชาย  พรหมลาศ 

 ๘๔๒ นายสมชาย  พันธเปรม 

 ๘๔๓ นายสมชาย  สนธิ์นอย 

 ๘๔๔ นายสมชาย  สุโกสิ 

 ๘๔๕ นายสมชาย  สุขพัฒน 

 ๘๔๖ นายสมชาย  องอาจ 

 ๘๔๗ นายสมโชค  บุตรพุม 

 ๘๔๘ นายสมเด็จ  คาทันเจริญ 

 ๘๔๙ นายสมทรง  ประพันธทรัพย 

 ๘๕๐ นายสมทรง  แสงสวาง 



 หนา   ๑๖๕ (เลมที่  ๑๒/๒) 
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 ๘๕๑ นายสมนึก  นิลวิเชียร 

 ๘๕๒ นายสมนึก  เพ็งพา 

 ๘๕๓ นายสมบัติ  เขียวชอุม 

 ๘๕๔ นายสมบัติ  ใจรักดี 

 ๘๕๕ นายสมบัติ  ไทรบุญจันทร 

 ๘๕๖ นายสมบัติ  บุญบํารุง 

 ๘๕๗ นายสมบัติ  รัศมีพันธ 

 ๘๕๘ นายสมบัติ  หรั่งกิจ 

 ๘๕๙ นายสมบุญ  สุขจิตร 

 ๘๖๐ นายสมบูรณ  เขตรบุญพรอม 

 ๘๖๑ นายสมบูรณ  พรมเวียง 

 ๘๖๒ นายสมบูรณ  เสือตาด 

 ๘๖๓ นายสมประสงค  หนองภักดี 

 ๘๖๔ นายสมปอง  สุวรรณ 

 ๘๖๕ นายสมพงษ  กองศรี 

 ๘๖๖ นายสมพงษ  กับบุญ 

 ๘๖๗ นายสมพงษ  ดานอย 

 ๘๖๘ นายสมพงษ  ติ๊บประวงศ 

 ๘๖๙ นายสมพงษ  ศรีสุวรรณ 

 ๘๗๐ นายสมพงษ  สอดฉิมพลี 

 ๘๗๑ นายสมพร  ชนะพล 

 ๘๗๒ นายสมพร  ณ อุบล 

 ๘๗๓ นายสมพร  ทิมละมอม 

 ๘๗๔ นายสมพร  เวชพันธ 

 ๘๗๕ นายสมพล  ไชยกัณฑ 

 ๘๗๖ นายสมพัฒน  จําปาแกว 

 ๘๗๗ นายสมพาน  พรมมี 

 ๘๗๘ นายสมพิต  สุขเกิด 

 ๘๗๙ นายสมพิศ  พ่ึงกลาง 

 ๘๘๐ นายสมเพชร  จิตเมตตาธรรม 

 ๘๘๑ นายสมภาร  เริ่มปลูก 

 ๘๘๒ นายสมโภชน  เดชนพคุณ 

 ๘๘๓ นายสมมาตร  บุญหนุน 

 ๘๘๔ นายสมยศ  ขุนภักดี 

 ๘๘๕ นายสมยศ  บุญจันทร 

 ๘๘๖ นายสมยศ  สุวรรณ 

 ๘๘๗ นายสมยศ  ไหมทอง 

 ๘๘๘ นายสมร  ศรีนนเรือง 

 ๘๘๙ นายสมรัตน  วงศชัย 

 ๘๙๐ นายสมเร็จ  มาใจ 

 ๘๙๑ นายสมศักดิ์  กันตีมูล 

 ๘๙๒ นายสมศักดิ์  เขื่อนเพ็ชร 

 ๘๙๓ นายสมศักดิ์  คลายสมบูรณ 

 ๘๙๔ นายสมศักดิ์  ชั้นแกว 

 ๘๙๕ นายสมศักดิ์  ชูชวย 

 ๘๙๖ นายสมศักดิ์  ชูชีพ 

 ๘๙๗ นายสมศักดิ์  ดิษเวชชัย 

 ๘๙๘ นายสมศักดิ์  ทองนอก 

 ๘๙๙ นายสมศักดิ์  ทาพันธ 

 ๙๐๐ นายสมศักดิ์  ทิพยแกว 



 หนา   ๑๖๖ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๐๑ นายสมศักดิ์  บุญมาเลิศ 

 ๙๐๒ นายสมศักดิ์  พิพิธกุล 

 ๙๐๓ นายสมศักดิ์  ศรีรักษา 

 ๙๐๔ นายสมศักดิ์  สังขสดศรี 

 ๙๐๕ นายสมศักดิ์  สุดหอม 

 ๙๐๖ นายสมศักดิ์  สุรินทร 

 ๙๐๗ นายสมศักดิ์  ไหมแกว 

 ๙๐๘ นายสมศักดิ์  อักษรกิตติ์ 

 ๙๐๙ นายสมศักดิ์  อาจปกษา 

 ๙๑๐ นายสมศักดิ์  อุบลออน 

 ๙๑๑ นายสมหมาย  กัตติยะ 

 ๙๑๒ นายสมหมาย  คําปลอง 

 ๙๑๓ นายสมหมาย  ทองแฟง 

 ๙๑๔ นายสมหมาย  พ่ึงน้ํา 

 ๙๑๕ นายสมหวัง  ชูนุกูลพงษ 

 ๙๑๖ นายสมะแอ  เจะยอ 

 ๙๑๗ นายสมัย  ขวัญนาค 

 ๙๑๘ นายสมัย  ศิริวงค 

 ๙๑๙ นายสมาน  เกิดทองดี 

 ๙๒๐ นายสมาน  จันทรธง 

 ๙๒๑ นายสมาน  ไชยสลี 

 ๙๒๒ นายสมาน  เตศิริ 

 ๙๒๓ นายสมาน  ฝกบัว 

 ๙๒๔ นายสมาน  พลไชย 

 ๙๒๕ นายสมาน  ยอดเรือน 

 ๙๒๖ นายสมาน  สุทธิสม 

 ๙๒๗ นายสรรเสริญ  กุนาง 

 ๙๒๘ นายสรรเสริญ  ฟองเกิด 

 ๙๒๙ นายสรศักดิ์  สุทธิกรม 

 ๙๓๐ นายสรายุทธ  สุขจันทร 

 ๙๓๑ นายสฤษดิ์  บุญบรรลุ 

 ๙๓๒ นายสละ  ภักดี 

 ๙๓๓ นายสลัก  ดิเรกศรี 

 ๙๓๔ นายสวน  เชียรชัยศรี 

 ๙๓๕ นายสวย  นาคสังข 

 ๙๓๖ นายสวัสดิ์  สุขสงวน 

 ๙๓๗ นายสวัสดี  ปราบพาลา 

 ๙๓๘ นายสวาง  ขันทะสีมา 

 ๙๓๙ นายสวาท  อุปละ 

 ๙๔๐ นายสวิก  สนเทศ 

 ๙๔๑ นายสหัส  วัฒนะ 

 ๙๔๒ นายสังข  ยมจันทร 

 ๙๔๓ นายสังคม  สุขโต 

 ๙๔๔ นายสังวร  ถากลางราด 

 ๙๔๕ นายสังวร  รัตนวิจิตร 

 ๙๔๖ นายสังวาล  ยะหมื่น 

 ๙๔๗ นายสังเวียน  ธรรมวงศ 

 ๙๔๘ นายสันติ  นวลสะอาด 

 ๙๔๙ นายสันติ  หวงน้ํา 

 ๙๕๐ นายสันทัศน  ฤทธิชัย 



 หนา   ๑๖๗ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๕๑ นายสัมพันธ  เลาปนกาญจน 

 ๙๕๒ สิบตร ีสัมฤทธิ์  คําพิลานนท 

 ๙๕๓ นายสัมฤทธิ์  สุริวงศ 

 ๙๕๔ นายสาคร  ดรวิชา 

 ๙๕๕ นายสาคร  หนองมวง 

 ๙๕๖ นายสาคร  เหลืองทอง 

 ๙๕๗ นายสาทิพย  ทองแกว 

 ๙๕๘ นายสามารถ  เฉลิมรมย 

 ๙๕๙ นายสามารถ  ไชยขันแกว 

 ๙๖๐ นายสามารถ  ดานนาคิน 

 ๙๖๑ นายสามารถ  บุญทอง 

 ๙๖๒ นายสามารถ  โพธิ์อําพล 

 ๙๖๓ นายสายชล  คุมภัย 

 ๙๖๔ นายสายชล  รองงาม 

 ๙๖๕ นายสายทอง  กงศรี 

 ๙๖๖ นายสายัณห  ปญญา 

 ๙๖๗ นายสายัณห  รักชูชื่น 

 ๙๖๘ นายสายัน  อวมเทศ 

 ๙๖๙ นายสายันต  โลหะพรม 

 ๙๗๐ นายสาโรจน  อุนหลํา 

 ๙๗๑ นายสําเนียง  ออนคํา 

 ๙๗๒ นายสําเภา  นามเมือง 

 ๙๗๓ นายสํารวย  เจนดง 

 ๙๗๔ นายสํารวย  พันพรม 

 ๙๗๕ นายสํารอง  บัวทอง 

 ๙๗๖ นายสําราญ  ดวงจนิตา 

 ๙๗๗ นายสําราญ  ดีสนิท 

 ๙๗๘ นายสําราญ  ตันสียา 

 ๙๗๙ นายสําราญ  บุญเหลือ 

 ๙๘๐ นายสําราญ  ประสิทธิ์ 

 ๙๘๑ นายสําราญ  แปนนรินทร 

 ๙๘๒ นายสําราญ  วงศหาญ 

 ๙๘๓ สิบตรี สําเร็จ  สอนเตจา 

 ๙๘๔ นายสําเริง  คําพา 

 ๙๘๕ นายสําเริง  ดาวโสดอน 

 ๙๘๖ นายสําเริง  นาคสุขสนธ 

 ๙๘๗ นายสําเริง  พ่ึงนอย 

 ๙๘๘ นายสําเริง  มากพงษ 

 ๙๘๙ นายสําเริง  ราชธานี 

 ๙๙๐ นายสําเริง  วงญาติ 

 ๙๙๑ นายสําเริง  ศรีลอย 

 ๙๙๒ นายสําเริง  สอดศรีจันทร 

 ๙๙๓ นายสําเริง  อุทกูล 

 ๙๙๔ นายสิงหโต  ธงเทียน 

 ๙๙๕ นายสิงหราช  สอนทวี 

 ๙๙๖ นายสิทธศักดิ์  ถาวร 

 ๙๙๗ นายสิทธา  สุขสุด 

 ๙๙๘ นายสิทธิชัย  หนูทอง 

 ๙๙๙ นายสิทธิพร  เกตุมี 

 ๑๐๐๐ นายสิทธิศักดิ์  ไมขุนทด 



 หนา   ๑๖๘ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๐๑ นายสิน  แชมชื่น 

 ๑๐๐๒ นายสิมมา  สินพรหม 

 ๑๐๐๓ นายสุกิจ  ปานเกล้ียง 

 ๑๐๐๔ นายสุขสันต  มณีจันทร 

 ๑๐๐๕ นายสุขสันต  เรืองศรีใส 

 ๑๐๐๖ นายสุขสันต  แสนอาทิตย 

 ๑๐๐๗ นายสุชาติ  คลายสุบรรณ 

 ๑๐๐๘ นายสุชาติ  จันทรมณี 

 ๑๐๐๙ นายสุชาติ  ชวยวัง 

 ๑๐๑๐ นายสุชาติ  ทองสุข 

 ๑๐๑๑ วาที่รอยตรี สุชาติ  ปนสันเทียะ 

 ๑๐๑๒ นายสุชาติ  มีนิ่ม 

 ๑๐๑๓ นายสุชาติ  ศรีเจริญ 

 ๑๐๑๔ นายสุชาติ  ศรีเพชร 

 ๑๐๑๕ นายสุชาติ  สุขยิรัญ 

 ๑๐๑๖ นายสุชาติ  สุดตเมือง 

 ๑๐๑๗ นายสุชาติ  หินเมืองเกา 

 ๑๐๑๘ นายสุชิน  พันสําริด 

 ๑๐๑๙ นายสุชิน  สุขไกร 

 ๑๐๒๐ นายสุเชต  มานพ 

 ๑๐๒๑ นายสุเชาว  วงศกรวรศิลป 

 ๑๐๒๒ นายสุด  แถวจันทึก 

 ๑๐๒๓ นายสุดใจ  กันยามา 

 ๑๐๒๔ นายสุดใจ  ทาดีสม 

 ๑๐๒๕ นายสุดใจ  ปุญญฤทธิ์ 

 ๑๐๒๖ นายสุทธิพงษ  โพธิ์ดา 

 ๑๐๒๗ นายสุทธิพร  สังขสิงห 

 ๑๐๒๘ นายสุทน  คําแสน 

 ๑๐๒๙ นายสุทัศ  สาราษฎร 

 ๑๐๓๐ นายสุทัศน  ย่ิงกิจ 

 ๑๐๓๑ นายสุทัศน  สอนจันทร 

 ๑๐๓๒ นายสุทิน  พันยุโดด 

 ๑๐๓๓ นายสุทิน  วีระนนท 

 ๑๐๓๔ นายสุทิศ  เกษรอินทร 

 ๑๐๓๕ นายสุที  บุญแสน 

 ๑๐๓๖ นายสุเทพ  กิ้มหม็อง 

 ๑๐๓๗ นายสุเทพ  ชูไพร 

 ๑๐๓๘ นายสุเทพ  ดีลา 

 ๑๐๓๙ นายสุเทพ  นัดสูงวงศ 

 ๑๐๔๐ นายสุเทพ  มะสุวรรณ 

 ๑๐๔๑ นายสุเทพ  ยองจา 

 ๑๐๔๒ นายสุเทพ  แยมใจตรง 

 ๑๐๔๓ นายสุเทพ  ราชรักษ 

 ๑๐๔๔ นายสุธรรม  เกียรติศักดิ์ 

 ๑๐๔๕ นายสุธรรม  ฉิมวิเศษ 

 ๑๐๔๖ นายสุธิ  ชมชิด 

 ๑๐๔๗ นายสุธีรวัฒน  คํานัล 

 ๑๐๔๘ นายสุนทร  ชาโต 

 ๑๐๔๙ นายสุนทร  โพธิเศรษฐ 

 ๑๐๕๐ นายสุนทร  เอียดทุงคา 



 หนา   ๑๖๙ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๕๑ นายสุนันท  มีอุดร 

 ๑๐๕๒ นายสุนันท  เวียงสมุทร 

 ๑๐๕๓ นายสุบิน  สุขขี 

 ๑๐๕๔ นายสุปญญา  แดงวงค 

 ๑๐๕๕ นายสุพการญ  พรหมชวย 

 ๑๐๕๖ นายสุพจน  แกนแกว 

 ๑๐๕๗ นายสุพจน  พวงมาลัย 

 ๑๐๕๘ นายสุพจน  มณีวรรณ 

 ๑๐๕๙ นายสุพจน  ศรีพล 

 ๑๐๖๐ นายสุพรรณ  ขันคํา 

 ๑๐๖๑ นายสุพรรณ  ทองฤทธิ์ 

 ๑๐๖๒ นายสุพัฒน  แกวกัณหา 

 ๑๐๖๓ นายสุพัฒน  จันแปงเงิน 

 ๑๐๖๔ นายสุพัฒน  บุตรัตน 

 ๑๐๖๕ นายสุพิศ  จิตสําราญ 

 ๑๐๖๖ นายสุภพ  หนาแนน 

 ๑๐๖๗ นายสุภาพ  ปาปะชะ 

 ๑๐๖๘ นายสุภาพ  วัฒนะ 

 ๑๐๖๙ นายสุภาพ  แสงโพธิ์ 

 ๑๐๗๐ นายสุเมศร  บุญทอง 

 ๑๐๗๑ นายสุรชาติ  แสนหาญ 

 ๑๐๗๒ นายสุรเดช  กิ้มเจ้ียม 

 ๑๐๗๓ นายสุรเดช  นกแกว 

 ๑๐๗๔ นายสุรพล  คชประดิษฐ 

 ๑๐๗๕ นายสุรพล  ฉายอรุณ 

 ๑๐๗๖ นายสุรพล  นกสวาง 

 ๑๐๗๗ นายสุรพล  นาอุดม 

 ๑๐๗๘ นายสุรพล  วอรม 

 ๑๐๗๙ นายสุรศักดิ์  น้ําดอกไม 

 ๑๐๘๐ นายสุรศักย  วิชา 

 ๑๐๘๑ นายสุรสม  ทองปน 

 ๑๐๘๒ นายสุรสิทธิ์  ชัญถาวร 

 ๑๐๘๓ นายสุระ  ยอดศิริ 

 ๑๐๘๔ นายสุระพล  คันทรักษา 

 ๑๐๘๕ นายสุรัตน  วิชัยราช 

 ๑๐๘๖ นายสุรารักษ  นาอน 

 ๑๐๘๗ นายสุริน  อยูศิริ 

 ๑๐๘๘ นายสุรินทร  คําแสง 

 ๑๐๘๙ นายสุรินทร  พลนาการ 

 ๑๐๙๐ นายสุรินทร  สุขาจิตต 

 ๑๐๙๑ นายสุรินทร  ออนเปง 

 ๑๐๙๒ นายสุริยะ  สอนใจ 

 ๑๐๙๓ นายสุริยันต  ตาอินตา 

 ๑๐๙๔ นายสุริยันต  สิทธิดา 

 ๑๐๙๕ นายสุริยันต  โสดาดี 

 ๑๐๙๖ นายสุริยา  พุกกะจันทร 

 ๑๐๙๗ นายสุริยา  โมงปราณีต 

 ๑๐๙๘ นายสุริยา  รัตนวงศ 

 ๑๐๙๙ นายสุริโย  เพียรใหม 

 ๑๑๐๐ นายสุฤทธิ์ชัย  สุขใจ 



 หนา   ๑๗๐ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๐๑ นายสุวรรณ  กล่ินจุย 

 ๑๑๐๒ นายสุวรรณ  นพสวัสดิ์ 

 ๑๑๐๓ นายสุวรรณ  ลักษณะศรี 

 ๑๑๐๔ นายสุวัฒชัย  จ๋ิวใย 

 ๑๑๐๕ นายสุวัฒน  จันทรทาไทย 

 ๑๑๐๖ นายสุวัฒน  จันทรสิงห 

 ๑๑๐๗ นายสุวัฒน  สุขใส 

 ๑๑๐๘ นายสุวิทย  แดงมณี 

 ๑๑๐๙ นายสุวิทย  ถาวรกุล 

 ๑๑๑๐ นายสุวิทย  ทินวงษ 

 ๑๑๑๑ นายสุวิทย  พฤกษชาติ 

 ๑๑๑๒ นายสุวิทย  ศรีธิสาร 

 ๑๑๑๓ นายสุวิทย  อธิสุมงคล 

 ๑๑๑๔ นายสุเวช  ลาสนธิ 

 ๑๑๑๕ นายสูนนา  หาวัน 

 ๑๑๑๖ นายเสกสรร  เชิญชัยภูมิ 

 ๑๑๑๗ นายเสงี่ยม  ปทชาติ 

 ๑๑๑๘ นายเสถียร  แสงสุรีย 

 ๑๑๑๙ นายเสนห  คงสัมพันธ 

 ๑๑๒๐ นายเสนห  บํารุงถิ่น 

 ๑๑๒๑ นายเสนห  เอี่ยมเลิศ 

 ๑๑๒๒ นายเสนาะ  กล่ินหอม 

 ๑๑๒๓ นายเสมียน  โสมศรี 

 ๑๑๒๔ นายเสริม  คันศิลป 

 ๑๑๒๕ นายเสริมศักดิ์  หลักทอง 

 ๑๑๒๖ นายเสรี  กลมเกล้ียง 

 ๑๑๒๗ นายเสรี  ทองคลอด 

 ๑๑๒๘ นายเสรี  ทับไทร 

 ๑๑๒๙ นายเสรี  ยศรุงเรือง 

 ๑๑๓๐ นายแสนสุข  แสนเครือคํา 

 ๑๑๓๑ นายแสวง  ดวงคํา 

 ๑๑๓๒ นายแสวง  พิมพภักดี 

 ๑๑๓๓ นายแสวง  รางเงิน 

 ๑๑๓๔ นายโสภณ  กิตติพงษ 

 ๑๑๓๕ นายโสภณ  สุดสวัสดิ์ 

 ๑๑๓๖ นายโสภณ  แสวงหา 

 ๑๑๓๗ นายโสภา  ชูรัตน 

 ๑๑๓๘ นายไสว  พิมพทอง 

 ๑๑๓๙ นายหนูกร  มั่นสัตย 

 ๑๑๔๐ นายหนูกรณ  ประดับทอง 

 ๑๑๔๑ นายหนูรักษ  สมิงรัมย 

 ๑๑๔๒ นายหนูหล่ัน  หาญไชย 

 ๑๑๔๓ นายหยด  เชื้อจ๋ิว 

 ๑๑๔๔ นายหยัด  แขไข 

 ๑๑๔๕ นายหลา  จีนเปนวงค 

 ๑๑๔๖ นายหวัน  จันทะแจม 

 ๑๑๔๗ นายหวั่น  จันกง 

 ๑๑๔๘ นายหะมะ  เจะเล็ง 

 ๑๑๔๙ นายหาญ  อยูสบาย 

 ๑๑๕๐ นายเหรียญชัย  พรมสาย 



 หนา   ๑๗๑ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๕๑ นายเหล่ียม  ไกรแกว 

 ๑๑๕๒ นายเหิม  มณีนวล 

 ๑๑๕๓ นายเหิมหาญ  เลากลาง 

 ๑๑๕๔ นายองอาจ  อภิชัยวงศสวาง 

 ๑๑๕๕ นายอโณทัย  จากปลอง 

 ๑๑๕๖ นายอดิพงษ  บุผาทอง 

 ๑๑๕๗ นายอดิศักดิ์  จิตสงาไพศาล 

 ๑๑๕๘ นายอดิศักดิ์  เนตรภักดี 

 ๑๑๕๙ นายอดิศักดิ์  ล้ิมไธสง 

 ๑๑๖๐ นายอดุลย  ฑีฆายุ 

 ๑๑๖๑ นายอดุลย  เนื้อทอง 

 ๑๑๖๒ นายอธิษฐาน  คําอาย 

 ๑๑๖๓ นายอนัน  พรมมา 

 ๑๑๖๔ นายอนันต  ไทยเครือ 

 ๑๑๖๕ นายอนันต  บุญพุม 

 ๑๑๖๖ นายอนุกร  เลิศวิลัย 

 ๑๑๖๗ นายอนุชา  หาพา 

 ๑๑๖๘ นายอนุชิต  จันทนา 

 ๑๑๖๙ นายอนุพงษ  ไชยวรรณ 

 ๑๑๗๐ นายอนุพล  เบาทองจันทร 

 ๑๑๗๑ นายอนุรักษ  ละใบยูโสะ 

 ๑๑๗๒ นายอนุวัฒน  รัตนกุล 

 ๑๑๗๓ นายอนุวัฒน  ลาสิทธิ์ 

 ๑๑๗๔ นายอภิชัย  นันทโก 

 ๑๑๗๕ นายอภิชัย  ภูนาโคก 

 ๑๑๗๖ นายอภิชาณ  ชาภา 

 ๑๑๗๗ นายอภิชาติ  คงเจริญสุข 

 ๑๑๗๘ นายอภิชาติ  ทาอน 

 ๑๑๗๙ นายอภิชิต  วงศคีรี 

 ๑๑๘๐ นายอภินันท  กัญญา 

 ๑๑๘๑ นายอภิใน  หันทยุง 

 ๑๑๘๒ นายอภิรักษ  พุทธรักษ 

 ๑๑๘๓ นายอภิศักดิ์  ราชชมภู 

 ๑๑๘๔ นายอมร  รัตนสุข 

 ๑๑๘๕ นายอราม  คงโนนกอก 

 ๑๑๘๖ นายอรุณ  อิ่มสวัสดิ์ 

 ๑๑๘๗ นายอรุณ  อุนรัมย 

 ๑๑๘๘ นายอลงกต  เผาหัวสระ 

 ๑๑๘๙ นายอลงกร  ผูกเหมาะ 

 ๑๑๙๐ นายอะลุน  พรวิจิตร 

 ๑๑๙๑ นายอัฎฐพล  อินชะนะ 

 ๑๑๙๒ นายอับดุลกอเดร  บูเกะเจะลี 

 ๑๑๙๓ นายอับดุลรอนิง  มามะ 

 ๑๑๙๔ นายอัษฎาวุธ  ศรีสําราญ 

 ๑๑๙๕ นายอาทิตย  สุธงษา 

 ๑๑๙๖ นายอาธรณ  นกนอย 

 ๑๑๙๗ นายอานัส  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๑๙๘ นายอารีย  จงเจริญ 

 ๑๑๙๙ นายอาหะมะ  สายอ 

 ๑๒๐๐ นายอํานวย  ฟอนโคกสูง 



 หนา   ๑๗๒ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๐๑ นายอํานวย  สูงปลูก 

 ๑๒๐๒ นายอํานาจ  กระจายกลาง 

 ๑๒๐๓ นายอํานาจ  ชัยมงคล 

 ๑๒๐๔ นายอํานาจ  อุนใจ 

 ๑๒๐๕ นายอําพร  จานแกว 

 ๑๒๐๖ นายอําพร  นิลดี 

 ๑๒๐๗ นายอินคํา  มณีโชติ 

 ๑๒๐๘ นายอิ่นคํา  บุญวงค 

 ๑๒๐๙ นายอินจันทร  โมงบุตร 

 ๑๒๑๐ นายอินแปง  เม็งคาม 

 ๑๒๑๑ นายอินยาสะ  หมันเส็น 

 ๑๒๑๒ นายอุดม  คําวงคษา 

 ๑๒๑๓ นายอุดม  ทัพสงค 

 ๑๒๑๔ นายอุดม  บุญนํา 

 ๑๒๑๕ นายอุดม  ปาเขียว 

 ๑๒๑๖ นายอุดม  ใสใจ 

 ๑๒๑๗ นายอุดม  หลอดทอง 

 ๑๒๑๘ นายอุดร  กําจัด 

 ๑๒๑๙ นายอุดร  เพ็งศรีโคตร 

 ๑๒๒๐ นายอุทัย  ใจเชื้อ 

 ๑๒๒๑ นายอุทัย  ทองสาย 

 ๑๒๒๒ นายอุทัย  ทิพยภักดี 

 ๑๒๒๓ นายอุทัย  เผาพันธ 

 ๑๒๒๔ นายอุทัย  เรือนสุข 

 ๑๒๒๕ นายอุย  ยะไชยศรี 

 ๑๒๒๖ นายอุรา  บุญทศ 

 ๑๒๒๗ นายอุไร  คนหลัก 

 ๑๒๒๘ นายอุไร  พลเย่ียม 

 ๑๒๒๙ นายเอกชัย  เกษมสุข 

 ๑๒๓๐ นายเอกชัย  เต็มทอง 

 ๑๒๓๑ นายเอกชัย  บุญมาก 

 ๑๒๓๒ นายเอกชัย  ปาลาสัน 

 ๑๒๓๓ นายเอกภาพ  ชางไม 

 ๑๒๓๔ นายเอกสิทธิ์  ชวยโพธิ์กลาง 

 ๑๒๓๕ นายเอนก  จันทาศรี 

 ๑๒๓๖ นายเอนก  รุงเรือง 

 ๑๒๓๗ นายเอนก  อินธนู 

 ๑๒๓๘ นายเอี่ยม  องครักษ 

 ๑๒๓๙ นายโอภาส  ตรงดี 

 ๑๒๔๐ นายเฮือง  บุญญะสิทธิ์ 

 ๑๒๔๑ นางกัลยาภัทร  โตะพิกุล 

 ๑๒๔๒ นางจันทรวัน  รั่วรู 

 ๑๒๔๓ นางจําเนียร  สรรพชาง 

 ๑๒๔๔ นางสาวจิราพร  พุทธเลิศ 

 ๑๒๔๕ นางฉลวย  หนูจันทร 

 ๑๒๔๖ นางซอนกล่ิน  สุขโฉม 

 ๑๒๔๗ นางฐิตาภาพ  ไชยสลี 

 ๑๒๔๘ นางฐิติวรรณ  ดวงสุวรรณ 

 ๑๒๔๙ นางสาวดวงใจ  เดชภิมล 

 ๑๒๕๐ นางเตือนใจ  อินทรศักดิ์ 



 หนา   ๑๗๓ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๕๑ นางทิพวรรณ  เจริญเกตุ 

 ๑๒๕๒ นางธวัลรัตน  ศรีปานวงศ 

 ๑๒๕๓ นางธัญญลักษณ  ศิริสวัสดิ์คุณ 

 ๑๒๕๔ นางสาวธัญวรัตม  คาน 

 ๑๒๕๕ นางนงเยาว  กอนทอง 

 ๑๒๕๖ นางสาวนงลักษณ  อภัยภักดิ์ 

 ๑๒๕๗ นางนภาพร  ทุงกลาง 

 ๑๒๕๘ นางนวลอนงค  ชาแสน 

 ๑๒๕๙ นางนันทนภัส  แดงประทุม 

 ๑๒๖๐ นางนันทนภัสร  พรหมสิทธิ์ 

 ๑๒๖๑ นางนิภา  เสนาะกล่ิน 

 ๑๒๖๒ นางบัวริม  ดอกไธสง 

 ๑๒๖๓ นางบุญลือ  พงษหิรัญ 

 ๑๒๖๔ นางบุปผา  แนบเนียน 

 ๑๒๖๕ นางประคอง  เนียมรักษา 

 ๑๒๖๖ นางประนอม  แสนสุข 

 ๑๒๖๗ นางประภา  อาจไพรินทร 

 ๑๒๖๘ นางประสงค  คงธิ 

 ๑๒๖๙ นางสาวปราณี  นนวิชา 

 ๑๒๗๐ นางปญญพร  ครองยุติ 

 ๑๒๗๑ นางสาวปาณิศราพร  ติดใจดี 

 ๑๒๗๒ นางปุณยวีร  ศิริกัลยรัตน 

 ๑๒๗๓ นางพนิสา  ดําเนิน 

 ๑๒๗๔ นางพรพรรษา  ทัศนศร ี

 ๑๒๗๕ นางพรพิมล  ศุภมาตร 

 ๑๒๗๖ นางพลอยกษพร  มหายศนันท 

 ๑๒๗๗ นางพวงผกา  มาโพธิ์ 

 ๑๒๗๘ นางพัชรีพร  นอยอราม 

 ๑๒๗๙ นางสาวพิมพใจ  ใจนอย 

 ๑๒๘๐ นางสาวพิมล  ราชสุข 

 ๑๒๘๑ นางพูลศรี  ทรัพยเลิศ 

 ๑๒๘๒ นางเพียรจิต  แสนธิ 

 ๑๒๘๓ นางภริตพร  พ่ึงไชย 

 ๑๒๘๔ นางภัททิยา  เสตา 

 ๑๒๘๕ นางมธาวี  วรรณศิลปะ 

 ๑๒๘๖ นางสาวมลิวัลย  อังศุสิงห 

 ๑๒๘๗ นางมาริษา  ชัยธงรัตน 

 ๑๒๘๘ นางมาลี  แสงสวาง 

 ๑๒๘๙ นางมิกา  ฟาประทานพร 

 ๑๒๙๐ นางรวมจิตร  ประคอง 

 ๑๒๙๑ นางระวิวรรณ  แพรวพราย 

 ๑๒๙๒ นางรัตนาวรรณ  ไหมพรม 

 ๑๒๙๓ นางราตรี  ฤทธิเดช 

 ๑๒๙๔ นางเรณู  หริรักษ 

 ๑๒๙๕ นางลาวัลย  ศรีละโพธิ์ 

 ๑๒๙๖ นางวนิดา  เพ่ิมสวัสดิ์ 

 ๑๒๙๗ นางสาววรรณทนา  ตรวจมรรคา 

 ๑๒๙๘ นางวรรณา  จันทรัตน 

 ๑๒๙๙ นางวรรณี  ผลหิรัญ 

 ๑๓๐๐ นางสาววรานาฎ  แสงเกิด 



 หนา   ๑๗๔ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๐๑ นางวราลักษณ  เสาใบ 

 ๑๓๐๒ นางสาววัชรา  มหา 

 ๑๓๐๓ นางวัชรินทร  ชุมแสง 

 ๑๓๐๔ นางวันทนา  งามพักตร 

 ๑๓๐๕ นางสาววารุณี  พุฒิโชติ 

 ๑๓๐๖ นางศกุนตลา  มาฆะสิทธิ์ 

 ๑๓๐๗ นางสมพร  คําบุญเรือง 

 ๑๓๐๘ นางสมร  อราม 

 ๑๓๐๙ นางสาวสมศรี  มีจํารัส 

 ๑๓๑๐ นางสังเวียน  ลําใย 

 ๑๓๑๑ นางสายพิน  คอนสวรรณ 

 ๑๓๑๒ นางสาวสุกรรณญา  ธรรมเสนา 

 ๑๓๑๓ นางสุดสาคร  เชิดชู 

 ๑๓๑๔ นางสุนันท  พ่ึงพรหม 

 ๑๓๑๕ นางสุพอใจ  เพชรแกว 

 ๑๓๑๖ นางสุพัฒ  บัวบาน 

 ๑๓๑๗ นางสุพิดา  มวงชุม 

 ๑๓๑๘ นางสาวสุภาพร  แซแต 

 ๑๓๑๙ นางสุมาลี  พลสงคราม 

 ๑๓๒๐ นางสุรัสวดี  สีใสคํา 

 ๑๓๒๑ นางสุวรรณี  จํานงคสังข 

 ๑๓๒๒ นางอริศรา  สาลี 

 ๑๓๒๓ นางอรุณ  พรหมพูล 

 ๑๓๒๔ นางออนศรี  แชมชื่น 

 ๑๓๒๕ นางอารีวัลย  โสภาจันทร 

 ๑๓๒๖ นางอําไพ  รอดแกนทรัพย 

 ๑๓๒๗ นางอุษณีย  ใบบัว 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๓  ราย) 

 ๑ นายกฤศ  เจริญสิงห 

 ๒ นายกิตติเดช  ฉ่ําสบาย 

 ๓ นายกิตติพัฒน  สัมมาพาณิชกุล 

 ๔ นายจํารัส  จันทรผอง 

 ๕ นายชูชีพ  บุญศรี 

 ๖ นายณธรรศ  ธีรกุลวรรธ 

 ๗ นายณิขิต  ใจเท่ียง 

 ๘ นายถนอม  เกษตรสมบูรณ 

 ๙ นายธนาวัน  ทองประยูร 

 ๑๐ นายธีระวัฒน  ศรีภักดิ์ 

 ๑๑ นายบุญสง  วงษทองจันทร 

 ๑๒ นายประจบ  ชื่นนิยม 

 ๑๓ นายประดิษฐ  เสมอใจ 

 ๑๔ นายประมวล  ทรัพยบุญ 

 ๑๕ นายปริชอบ  วุฒิ 

 ๑๖ นายพงษพจน  หลงเก 

 ๑๗ นายมณี  สีแซก 

 ๑๘ นายมนตรี  พิลาศรี 



 หนา   ๑๗๕ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙ นายวรรณชัย  ปนศรี 

 ๒๐ นายวิชิต  คงเพ็ชร 

 ๒๑ นายวินิจ  สมขลัง 

 ๒๒ นายวิรัช  จารุวัฒนสุนทร 

 ๒๓ นายวิษณุ  หมเชา 

 ๒๔ นายเวช  ศิลปวัฒนานุกูล 

 ๒๕ นายสถิต  สังขทอง 

 ๒๖ นายสนิท  บริบูรณ 

 ๒๗ นายสนิท  ศักดิ์รักษ 

 ๒๘ นายสมพงค  โกสีย 

 ๒๙ นายสานนท  มะนาวหวาน 

 ๓๐ นายสุชาติ  คําเครือ 

 ๓๑ นายสุบรรณ  สัตนาโค 

 ๓๒ นายสุพัตร  รัตนวรรณ 

 ๓๓ นายสุเมต  จันทรดา 

 ๓๔ นายสุรสิทธิ์  พิมโยธา 

 ๓๕ นายสุรินทร  ตาทา 

 ๓๖ นายสุวิชัย  พรหมภิมาน 

 ๓๗ นายหนูขาน  สายคําตา 

 ๓๘ นายอนุรักษ  อุนะพํานัก 

 ๓๙ นายอุธร  บุตรมี 

 ๔๐ นางกฤษณา  ศรแกว 

 ๔๑ นางสาวจารุนันท  พูนเกษม 

 ๔๒ นางจิรัชญา  แกวไทรหงวน 

 ๔๓ นางจุฑาทิพ  เขียวนาคูปภา 

 ๔๔ นางจุไรภรณ  พุมมณี 

 ๔๕ นางนิทยา  บุญอาจ 

 ๔๖ นางสาวประจินต  จาดจร 

 ๔๗ นางประภา  รวมสุข 

 ๔๘ นางพัดชา  วราหะ 

 ๔๙ นางพิมพภัทรา  ธัญญศิรินนท 

 ๕๐ นางมาลี  มังกร 

 ๕๑ นางลัดดา  ศรีรักษ 

 ๕๒ นางวรัชญธารี  สัจจริตานันท 

 ๕๓ นางศรัญญา  จิตรารักสกุล 

 ๕๔ นางสาวศิริกูล  วิสุทรานันทชัย 

 ๕๕ นางสมจันทร  บุญคงชน 

 ๕๖ นางสมจิตร  คําเพราะ 

 ๕๗ นางสมบัติ  ลาภอารมณ 

 ๕๘ นางสมบุญ  กรสันเทียะ 

 ๕๙ นางสาคร  กัญจนกาญจน 

 ๖๐ นางสุภาพ  จิรศิริเลิศ 

 ๖๑ นางสุวิพรรณ  ตันติกวินวงศ 

 ๖๒ นางอภิญญา  พลวัฒน 

 ๖๓ นางอรพินท  อาจอาบทอง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๑๔  ราย) 

 ๑ นายกมล  เนตรบุตร 

 ๒ นายกมลพัฒน  ดาชิต 

 ๓ นายกฤษฎา  ญัตติณรงค 

 ๔ นายกวี  ทุนาบาน 



 หนา   ๑๗๖ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕ นายกัณฑ  กัญจนกาญจน 

 ๖ นายกิตติกร  ธีระปญญาพงศ 

 ๗ นายโกวิท  คลายทุกข 

 ๘ นายขจร  ขมินทกูล 

 ๙ นายขวัญชัย  คนขยัน 

 ๑๐ นายคลอง  ชูทอง 

 ๑๑ นายคํามูล  อาจนามูล 

 ๑๒ นายจตุรภัทร  บุญพรอม 

 ๑๓ นายจรัญ  ทองทิพย 

 ๑๔ นายจรูญ  อาจลึก 

 ๑๕ นายจเร  รอดภัย 

 ๑๖ นายจารุวัสส  ชารีแกว 

 ๑๗ นายจํานงค  จันสุนีย 

 ๑๘ นายจํานงค  สุวรรณฤกษ 

 ๑๙ นายจํารัส  จันทรพินิจ 

 ๒๐ นายจํารัส  ศิริรัตน 

 ๒๑ นายจําลอง  แสงมาศ 

 ๒๒ นายเฉลิมพล  แดงจักรศรี 

 ๒๓ นายไฉน  ฮวบกระโทก 

 ๒๔ นายชอบ  อักโขสุวรรณ 

 ๒๕ นายชัยชนะ  จตุทอง 

 ๒๖ นายชํานาญ  แขดกิ่ง 

 ๒๗ นายณภัทร  มาลา 

 ๒๘ นายณรงค  จิงเหม็ง 

 ๒๙ นายแดง  แกวขํา 

 ๓๐ นายถวิล  สิงหนนท 

 ๓๑ นายทักษิณ  ยศแสน 

 ๓๒ นายเทวะ  จันทรหอม 

 ๓๓ นายเทอดเกียรติ  เสนาวัน 

 ๓๔ นายธงชัย  เชิดฉาย 

 ๓๕ นายธนดล  สุระเทวี 

 ๓๖ นายธวัช  เกตุแกว 

 ๓๗ นายนิกร  หําทอง 

 ๓๘ นายนิมิต  จันทะเกิด 

 ๓๙ นายนิวัช  อารีย 

 ๔๐ นายบรรเจิด  จงใจสิทธิ์ 

 ๔๑ นายบุญธรรม  ศรีอินทร 

 ๔๒ นายบุญสง  สุทาคํา 

 ๔๓ นายเบ็ญจรงค  บุญรวม 

 ๔๔ นายประคอง  อินทรทอง 

 ๔๕ นายประชิด  วันดี 

 ๔๖ นายประชุม  ศรีสุวรรณ 

 ๔๗ นายประพันธ  เพียรทําดี 

 ๔๘ นายประภาส  แสงใส 

 ๔๙ นายประยงยุทธ  ศรีนอก 

 ๕๐ นายประสิทธิ์  คงจันทร 

 ๕๑ นายประสิทธิ์  นากลาง 

 ๕๒ นายประสิทธิ์  วงศรีเทพ 

 ๕๓ นายปริญญา  กูบกระบี่ 

 ๕๔ นายปรีชา  นกสังข 



 หนา   ๑๗๗ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๕ นายปญญา  วงษชนะสิทธิ์ 

 ๕๖ นายพงษศักดิ์  ทองมาก 

 ๕๗ นายพงษศักดิ์  สุวรรณโฉม 

 ๕๘ นายพิสิทธิ์  ดําริหรัมย 

 ๕๙ นายพิสิษฐ  ทวีกระแสร 

 ๖๐ นายพุฒิพงษ  ภูจําปา 

 ๖๑ นายโพธิ์ชัย  ลครอนันท 

 ๖๒ นายไพทูล  กันทรัพย 

 ๖๓ นายไพโรจน  บุญสนอง 

 ๖๔ สิบเอก มงคล  สาหราย 

 ๖๕ นายมนัส  กลอมจิตต 

 ๖๖ นายมนัส  เรือนคํามา 

 ๖๗ นายมานพ  บุญชู 

 ๖๘ นายรัก  ปดตาทานัง 

 ๖๙ นายรักนิยม  คุณพิสัย 

 ๗๐ นายรุงโรจน  วรโยทร 

 ๗๑ นายวิชชุกร  กาญจนวัฒน 

 ๗๒ นายวิชัย  จรดรัมย 

 ๗๓ นายวิชัย  บุญมี 

 ๗๔ นายวิชัย  หงษาวดี 

 ๗๕ นายวิเชียร  พาเรือง 

 ๗๖ นายวินัย  ศรีมากเปยม 

 ๗๗ นายวิรชัย  ไชยกิจ 

 ๗๘ นายวิรัช  เอี่ยมนาค 

 ๗๙ นายวีระยุทธ  ดวงบาง 

 ๘๐ นายศรัณยพจน  คันยุไร 

 ๘๑ นายศักดา  วัฒนานนท 

 ๘๒ นายศุภชัย  เถื่อนโฮ 

 ๘๓ นายสนชัย  มวงปลอด 

 ๘๔ นายสนั่น  ดวงแกว 

 ๘๕ นายสนิท  ทาหิน 

 ๘๖ นายสนิท  อยูดี 

 ๘๗ นายสมชาย  คงคาสวัสดิ์ 

 ๘๘ นายสมชาย  คําจันทร 

 ๘๙ นายสมชาย  ใจเย็น 

 ๙๐ นายสมนึก  แกวเตชะ 

 ๙๑ นายสมบัติ  ฉลอม 

 ๙๒ นายสมบูรณ  งานไธสง 

 ๙๓ นายสมปอง  จินดารัตน 

 ๙๔ นายสมพงษ  ดิษฐสุนนท 

 ๙๕ นายสมพงษ  พอกเพ่ิมดี 

 ๙๖ นายสมพร  เรืองประทุม 

 ๙๗ นายสมพร  สุดามิน 

 ๙๘ นายสมศักดิ์  ชูพลาย 

 ๙๙ นายสมศักดิ์  เทพศิริ 

 ๑๐๐ นายสมศักดิ์  สุขมงคล 

 ๑๐๑ นายสมสวน  วงนางรอง 

 ๑๐๒ นายสวิค  นุเสน 

 ๑๐๓ นายสหัส  ศรีอิ่นแกว 

 ๑๐๔ นายสายัน  มุงแซกกลาง 



 หนา   ๑๗๘ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๕ นายสําราญ  ธิมา 

 ๑๐๖ นายสําราญ  เพชรรัตน 

 ๑๐๗ นายสุพจน  คําอาย 

 ๑๐๘ นายสุรกฤต  เพ็ญวิจิตร 

 ๑๐๙ นายสุรพล  สนธิ 

 ๑๑๐ นายสุรศักดิ์  ทองระอา 

 ๑๑๑ นายสุระพงษ  โคตรยอด 

 ๑๑๒ นายสุรัส  แชมชื่น 

 ๑๑๓ นายสุรินทร  ไกรกลาง 

 ๑๑๔ นายสุรินทร  จินดารักษ 

 ๑๑๕ นายสุริยัน  วิชัย 

 ๑๑๖ นายสุวัฒน  สุขทรัพย 

 ๑๑๗ นายสุวิน  มะกอกเดิม 

 ๑๑๘ นายเสงี่ยม  จันทะศรี 

 ๑๑๙ นายเสถียร  พงษนวล 

 ๑๒๐ นายเสนห  เรืองสุข 

 ๑๒๑ นายเสนีย  ดวงคันที 

 ๑๒๒ นายหมื่น  ปญญาวงศ 

 ๑๒๓ นายหาญ  หาญปราบ 

 ๑๒๔ นายอนันต  คูณผล 

 ๑๒๕ นายอนุพงศ  คําสุม 

 ๑๒๖ นายอนุศักดิ์  สวัสดิการ 

 ๑๒๗ นายอภิชัย  ศักดา 

 ๑๒๘ นายอภิรักษ  พงษมี 

 ๑๒๙ นายอาซีด  หมีคง 

 ๑๓๐ นายอาทิตย  มุสิกุล 

 ๑๓๑ นายอุทัย  อยูเรือง 

 ๑๓๒ นางกชกร  ขุนเพ็ง 

 ๑๓๓ นางกมลพรรณ  ศรีโยธา 

 ๑๓๔ นางสาวกรรณิการ  มาตยาคุณ 

 ๑๓๕ นางสาวกัญญาภัค  แซล้ิม 

 ๑๓๖ นางกิตติพร  จําปาศรี 

 ๑๓๗ นางสาวขนิษฐา  นามวงค 

 ๑๓๘ นางจรัญญา  ศิริกิจ 

 ๑๓๙ นางจันทรเพ็ญ  ขิวรัมย 

 ๑๔๐ นางจารี  ทุงโพธิ์ตระกูล 

 ๑๔๑ นางสาวจารุณี  วิชัยเชษฐราษฎร 

 ๑๔๒ นางจินตนา  อุนเพ็ญ 

 ๑๔๓ นางจุรีรักษ  นมขุนทด 

 ๑๔๔ นางจุฬาภิญ  เทพมณี 

 ๑๔๕ นางเจริญศรี  ดวงรักษา 

 ๑๔๖ นางเฉลิมขวัญ  กายราช 

 ๑๔๗ นางชฎาภรณ  กล่ินพิพัฒน 

 ๑๔๘ นางชวนชม  รุงเรือง 

 ๑๔๙ นางสาวชุติกาญจน  จันทรหอม 

 ๑๕๐ นางสาวชุติมันต  เจริญรูป 

 ๑๕๑ นางญาดาณี  วงษพูล 

 ๑๕๒ นางณราพรรณ  แชมชอย 

 ๑๕๓ นางณัชชา  มวงวิจิตร 

 ๑๕๔ วาที่รอยตรีหญิง ณัฐกานต  เจดียกัน 



 หนา   ๑๗๙ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๕ นางดุษฎี  สังวาลย 

 ๑๕๖ นางทรรศนีย  สุขวงษ 

 ๑๕๗ นางทองทัศน  หลอเลิศฤทธิชัย 

 ๑๕๘ นางนฤมล  ใจอุน 

 ๑๕๙ นางบุญสม  เวชกรรม 

 ๑๖๐ นางสาวปนัดดา  พิพัฒน 

 ๑๖๑ นางปนัดดา  มาลาศรี 

 ๑๖๒ นางประภาพร  คาดทะเลกาเจริญ 

 ๑๖๓ นางประสาร  อัมวรรณ 

 ๑๖๔ นางปาวิน  จังตอตระกูล 

 ๑๖๕ นางปยะวรรณ  สาวสวรรค 

 ๑๖๖ นางพรพิมล  ฝนคําอาย 

 ๑๖๗ นางพรสุภา  กล่ินหอม 

 ๑๖๘ นางพวงทอง  เย่ือใย 

 ๑๖๙ นางพัฒนา  ดวงพิกุล 

 ๑๗๐ นางพัฒนา  เพ็ชรสีเขียว 

 ๑๗๑ นางภณิชชา  ศรีสารคาม 

 ๑๗๒ นางมยุรา  วัฒนบุตร 

 ๑๗๓ นางมลฤดี  คํานนท 

 ๑๗๔ นางมาลี  ศะสิบุตร 

 ๑๗๕ นางมุกดารัศมิ์  รักพวก 

 ๑๗๖ นางสาวเมตตา  แกวกา 

 ๑๗๗ นางรัชนีวรรณ  ทุนกาศ 

 ๑๗๘ นางรัตนา  ยาวะโนภาส 

 ๑๗๙ นางรัตนา  แยมสมุทร 

 ๑๘๐ นางสาวเรณู  ณ ภาคเวชร 

 ๑๘๑ นางสาวลออง  สัมมาโมกข 

 ๑๘๒ นางวรรณา  ธรรมวิหาร 

 ๑๘๓ นางวรรณี  นิ่มวัฒน 

 ๑๘๔ นางสาววรวรรณ  ปวงคํา 

 ๑๘๕ นางวัฒนา  นิลจันทร 

 ๑๘๖ นางวันรุง  นิ่มสันต 

 ๑๘๗ นางวาสนา  สระสิงห 

 ๑๘๘ นางวิไลวรรณ  นิลมงคล 

 ๑๘๙ นางสาวศรีจักรี  ธานีนุกูล 

 ๑๙๐ นางศรีเนียม  ปอกนันตา 

 ๑๙๑ นางสาวศศิธร  โมกมัน 

 ๑๙๒ นางศิรินทิพย  วงษจ๋ิว 

 ๑๙๓ นางสาวสกาวเดือน  ศรีสมุทร 

 ๑๙๔ นางสาวสกิจดาว  ดวงจิตต 

 ๑๙๕ นางสมคิด  จิตตวงศพันธ 

 ๑๙๖ นางสมจิต  แสงเนตร 

 ๑๙๗ นางสมจิตร  ทองสุข 

 ๑๙๘ นางสมพิศ  บัวชุม 

 ๑๙๙ นางสมหญิง  ศรีพิมาน 

 ๒๐๐ นางสาวสยมพร  จําเนียรโพธิ์ 

 ๒๐๑ นางสายหยุด  สุวรรณวงกต 

 ๒๐๒ นางสาวสุชาดา  แสงงาม 

 ๒๐๓ นางสุธาทิพย  คงมณี 

 ๒๐๔ นางสุภาพ  มณีสวาง 



 หนา   ๑๘๐ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๐๕ นางสุภาภรณ  ชาวกัณหา 

 ๒๐๖ นางสาวสุรียพร  หาญนึก 

 ๒๐๗ นางเสาวณี  ฝอยหิรัญ 

 ๒๐๘ นางอนงค  เกียรติภัทราภรณ 

 ๒๐๙ นางอรทัย  อุตวรรณา 

 ๒๑๐ นางอรวรรณ  ฉายศิริวัฒนา 

 ๒๑๑ นางอังคณา  อังกาพย 

 ๒๑๒ นางอาจารีย  กุนเสน 

 ๒๑๓ นางอาภัสตรา  กอเดช 

 ๒๑๔ นางอุบล  เลาะพ่ึง 

เบญจมาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔๐  ราย) 

 ๑ นายกําไร  ประเสริฐดี 

 ๒ นายเกษม  ใจคํา 

 ๓ นายเกษม  สุพรธรรม 

 ๔ นายเกียรติศักดิ์  เดชคําภู 

 ๕ นายไกรสร  แกววิไล 

 ๖ นายขวัญใจ  เวียงปตติ 

 ๗ นายจรัญ  เหล่ียมแกว 

 ๘ นายจักรพงษ  จันทรเพท 

 ๙ นายจัด  ปนหลี 

 ๑๐ นายจํานงค  คงตําหนิ 

 ๑๑ นายเจะหวัง  หมัดอุสัน 

 ๑๒ นายเฉลา  พยุงพันธุ 

 ๑๓ นายชมภู  แกวเงิน 

 ๑๔ นายชัยนาต  จันทรอิ่ม 

 ๑๕ นายชัยยา  หล่ังน้ําสังข 

 ๑๖ นายถาวร  กล่ินศรีสุข 

 ๑๗ นายทวีศักดิ์  มูลชาภิรมย 

 ๑๘ นายทองประเด็จ  บุตรธนู 

 ๑๙ นายธนาดุลย  มิตรครบุรี 

 ๒๐ นายธวัชชัย  จันทรชีวะ 

 ๒๑ นายนภดล  ดํากระเด็น 

 ๒๒ นายนิวัติชัย  ไสยบรรพ 

 ๒๓ นายบรรจบ  จาดอินทร 

 ๒๔ นายบัณฑิต  วงษศาศวัต 

 ๒๕ นายบุญมี  คําจัตุรัส 

 ๒๖ นายบุญลือ  สนิทราษฎร 

 ๒๗ นายบุญเล้ียง  ทุมพัฒ 

 ๒๘ นายบุญสง  พรมสิงห 

 ๒๙ นายประจักษ  วิลัยพอน 

 ๓๐ นายประเชียง  เหลือนอย 

 ๓๑ นายประดิษฐ  รักสุภาพ 

 ๓๒ นายประนอม  บํารุงวงค 

 ๓๓ นายประภา  รูปยะเวช 

 ๓๔ นายประสิทธิ์  แสงเงิน 

 ๓๕ นายปราโมทย  แดงคํา 

 ๓๖ นายปาน  เนตรโสภา 

 ๓๗ นายพรศักดิ์  คําตะพันธ 

 ๓๘ นายพัน  ปล่ังกลาง 

 ๓๙ นายพิชัย  ขวัญแกว 

 ๔๐ นายพิเชษฐ  ชินกร 



 หนา   ๑๘๑ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๑ นายไพโรจน  เย็นใจ 

 ๔๒ นายไพศาล  ฤทธิรุตม 

 ๔๓ นายไพศาล  สุวรรณสอาด 

 ๔๔ นายมงคล  แกวธัญกิจ 

 ๔๕ นายมงคล  บุญทอง 

 ๔๖ นายมานะ  โตมานิตย 

 ๔๗ นายมานิจ  ตาลาคุณ 

 ๔๘ นายมาโนช  ฟกจันทร 

 ๔๙ นายเมฆ  ณ ลําปาง 

 ๕๐ นายรณชัย  สนธิมณีมาศ 

 ๕๑ นายฤทธิรงค  แตงฉ่ํา 

 ๕๒ นายลอม  สุขโสภา 

 ๕๓ นายลัด  หิรัญ 

 ๕๔ นายลําดวน  มะลิวัลย 

 ๕๕ นายลูกอินทร  สุธาพจน 

 ๕๖ นายเลียบ  อัมพวัน 

 ๕๗ นายวัชรินทร  อุดหนุน 

 ๕๘ นายวิรัตน  ล่ีเส็ง 

 ๕๙ นายวิโรจน  เต็มภาชนะ 

 ๖๐ นายวีระพงษ  สุขเกษม 

 ๖๑ นายวีระศักดิ์  โลหะ 

 ๖๒ นายวุฒิชัย  พูลสวัสดิ์ 

 ๖๓ นายศรีนอย  เคียงรัมย 

 ๖๔ นายศักดิ์ดา  เชิดชู 

 ๖๕ นายศิลชัย  ธรรมศร 

 ๖๖ นายสงกรานต  ตนกันยา 

 ๖๗ นายสมคิด  พ่ึงทรัพย 

 ๖๘ นายสมจิตร  คะรุฑานนท 

 ๖๙ นายสมชัย  สุทธิเพียงคะ 

 ๗๐ นายสมนึก  สีสมร 

 ๗๑ นายสมบูรณ  พรหมแกว 

 ๗๒ นายสมประสงค  สังขสวัสดิ์ 

 ๗๓ นายสมพงษ  จัมปะโสม 

 ๗๔ นายสมพร  บุษปน 

 ๗๕ นายสมศักดิ์  เคลือนิล 

 ๗๖ นายสมศักดิ์  นิลทอง 

 ๗๗ นายสมศักดิ์  มีวงษ 

 ๗๘ นายสัมพันธ  เสียงเพราะ 

 ๗๙ นายสาธิต  แยมเล้ียง 

 ๘๐ นายสายทอง  โวหารลึก 

 ๘๑ นายสายันต  จันทรเกิด 

 ๘๒ นายสาเย็น  จีนย้ิว 

 ๘๓ นายสํารวย  โฉลกดี 

 ๘๔ นายสุขสันต  เสนาวัน 

 ๘๕ นายสุชาติ  นวลละออง 

 ๘๖ นายสุชาย  แกนทอง 

 ๘๗ นายสุดเขต  เอี่ยมชอย 

 ๘๘ นายสุทัศน  ชอมะลิ 

 ๘๙ นายสุทิน  บุญชุม 

 ๙๐ นายสุเทพ  ทองชล 



 หนา   ๑๘๒ (เลมที่  ๑๒/๒) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๑ นายสุธน  แยมเล้ียง 

 ๙๒ นายสุนทร  เกตุสุวรรณ 

 ๙๓ นายสุนทร  บัวขาว 

 ๙๔ นายสุเมธ  เพ็งเรือง 

 ๙๕ นายสุรพงษ  แกวแสนเมือง 

 ๙๖ นายสุริยา  แสวงผล 

 ๙๗ นายสุวรรณ  ชุดพิมาย 

 ๙๘ นายสุวัฒน  พวงบุปผา 

 ๙๙ นายเสนห  พ่ึงบานเกาะ 

 ๑๐๐ นายเสนาะ  ปานอําพันธ 

 ๑๐๑ นายหลัง  อินสาย 

 ๑๐๒ นายเหรียญชัย  แกนทิพย 

 ๑๐๓ นายองการณ  อุดมเศรษฐ 

 ๑๐๔ นายอดิศร  ดอกเข็ม 

 ๑๐๕ นายอดุลย  ยมจินดา 

 ๑๐๖ นายอภิสิทธิ์  ลาบุตร 

 ๑๐๗ นายอํานวย  บํารุงดี 

 ๑๐๘ นายอํานวย  อบเชย 

 ๑๐๙ นายอําพร  อยูแยม 

 ๑๑๐ นายอุดม  ล่ิมจันทร 

 ๑๑๑ นางกมลภัทร  บุญมาศ 

 ๑๑๒ นางกมลลักษณ  กําลังหาญ 

 ๑๑๓ นางกรรณิกา  นาคเสนา 

 ๑๑๔ นางกานตนา  งามขํา 

 ๑๑๕ นางแกวใจ  แสงพุม 

 ๑๑๖ นางจันทรรัตน  แกวลอม 

 ๑๑๗ นางจุไรรัตน  ชูจินดา 

 ๑๑๘ นางดวงเดือน  คําโสม 

 ๑๑๙ นางทัศชาวรรณ  ธรรมเจริญ 

 ๑๒๐ นางสาวนภาภรณ  มูลแกว 

 ๑๒๑ นางนิ่มนวล  จันทะวงค 

 ๑๒๒ นางเนาวรัตน  ล้ิมสุวรรณ 

 ๑๒๓ นางประเทือง  นมเนย 

 ๑๒๔ นางเพ็ญจันทร  ฟกจันทร 

 ๑๒๕ นางเพ็ญศรี  ทิพยอุดมเดช 

 ๑๒๖ นางมารยาท  วังคีรี 

 ๑๒๗ นางรสสุคนธ  เกตุแกว 

 ๑๒๘ นางรุงทิพย  พูลละเอียด 

 ๑๒๙ นางลัดดา  หมั่นกิจ 

 ๑๓๐ นางวรรณา  ไชยหลอ 

 ๑๓๑ นางสาววินิภา  เมธยาภา 

 ๑๓๒ นางวิลาวัลย  สุธีรยงประเสริฐ 

 ๑๓๓ นางสาวสมทรง  รุจิเลิศ 

 ๑๓๔ นางสารภี  บัวเขียว 

 ๑๓๕ นางสุจารี  ใจวงษ 

 ๑๓๖ นางสาวสุพัตรา  เกิดคง 

 ๑๓๗ นางสุรภา  ธนูศร 

 ๑๓๘ นางสาวสุรียรัตน  วัณณุรัตน 

 ๑๓๙ นางอมร  จันทมูล 

 ๑๔๐ นางอัมพิกา  บัวตะมะ 
 


